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تقی از توپ خالی شما نمی ترسد!! 

سخن سردبير

شاید این خبر را در هفته آخر شهریور سال 91 در رس��انه های جنگ افروز وابسته به 
امریكا و صهيونيسم ش��نيده ایم که: مارتين ایندیک سفير سابق امریكا در اسرایيل، در 
گفت وگویی با شبكه تلویزیونی »س��ی بی اس« که روز دوشنبه منتشر شده، پيش بينی 
کرده که سال 2۰13، سال آینده ميالدی، زمان جنگ امریكا با ایران خواهد بود. ریچارد 
 هاس، رئيس مرکز پژوهش��ی »ش��ورای روابط خارجی امریكا« نيز ضمن تأیيد تحليل 
مارتين ایندیک اعالم کرده که گفت وگوها با ایران، به توقف برنامه هسته ای ایران منجر 

نشده است.1
آنچه امروز سياستمداران نظام سلطه بدون ش��رم از افكار عمومي  به صورت عادی در 
رسانه ها بيان می کنند اگرچه حرف تازه یا تهدید غير منتظره ای نبوده و نيست و ملت 
ما به این قلدرمآبی ها و باج خواهی ها که عموماً در پس واژه ها و مفاهيم فریبنده ای چون 
واقع گرایی، تخصص، خيرخواهی، منافع ملی، عقالنيت، هم سازی جهانی و امثال اینها 
عنوان می شود، نه در سه دهه گذشته بلكه در طول تاریخ معاصر جواب های عاقالنه ای 
داده است، ليكن ممكن است ساده لوحان و کس��انی که درک عميق و دقيقی از تاریخ 

1. http://www.iran-emrooz.net/index.php/news1/40521/
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معاصر و روحيات و خلقيات مردم ایران ندارند، تصور کنند منطق مقابله نظام سلطه با 
آرمان های انقالب اسالمي  و نظام جمهوری اس��المي  عموماً تابع تنش ها و بحران هایی 

است که در آرمان ها، سياست ها و رفتارهای نظام جمهوری اسالمي  خوابيده است. 
از باب یادآوری، این س��اده لوحان را حداقل به بازخوانی مجدد جریان برکناری گروه 
مورگان شوس��تر امریكایی از مس��ئوليت خزان��ه داری ایران در اواخ��ر دوره قاجاریه و 
اولتيماتوم روس به ملت ایران دعوت مي کنيم تا متوجه شوند که منطق نظام سلطه در 
هيچ دوره ای به منافع ملی کشورها نظر نداشته و تابعی از زیاده خواهی ها و باج گيری های 

مدرن مي باشد. 
ملت ما به یاد دارد وقتی مشروطه خواهان غرب گرا با مصادره یک نهضت بزرگ دینی، 
نظام مش��روطه را بر ایران تحميل کردند چه مصائبی بر جامعه ما گذشت. صرف نظر از 
تسویه حس��اب های قومي  و قبيله ای و انتقام جویی های ایلی و تشكيل گروه های ترور و 
تخریب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه )شبيه همان کارهایی که به نام توسعه سياسی 
در دولت اصالحات آقای خاتمي  انجام دادند؛ مثل قتل های زنجيره ای و غيره(، بزرگترین 
مصيبت، واگذاری مسئوليت خزانه داری کل کشور به یک گروه امریكایی به سرپرستي 
مورگان شوستر بود که اکثریت نمایندگان مجلس مش��روطه بدون هيچ منطقی تمام 
سرنوشت کشور را به دست این امریكایی دادند. روس ها که احساس مي کردند با آمدن 
امریكایی ها مناف��ع آنها به خطر خواهد افتاد با جلب تواف��ق انگليس، به دولت ایران در 
دو نوبت اولتيماتوم دادند که اگر مورگان شوستر و گروه وی از خزانه داری ایران بر کنار 

نشوند پایتخت ایران را اشغال خواهند کرد.1 
با ای��ن اولتيماتوم، همان دولت مردان نظام مدرن مش��روطه! و مجلس��ی که آن گونه 
کریمانه!! خزانه داری کل، یعنی رگ حياتی کشور را به دس��ت امریكایی ها داده بودند 
یكس��ره خود را باختند و اگر نبود یک روحانی به ظاهر الغر و نحيف ولی در اراده بسيار 
قوی و پرقدرت مثل مرحوم ش��هيد مدرس، و یک اراده مردمي  در پشت این روحانی، 
بی تردید شبه  روشنفكران آن دوره زیر بار ننگ این اولتيماتوم مي رفتند و بندهای ذلت بار 

آن را که به کلی استقالل ایران را بر باد فنا مي داد، مي پذیرفتند. 

1. دو سال قبل از واقعه اولتيماتوم یعنی در سال 1237ه.ق بر اساس مفاد قرارداد 19۰7م بين روس و انگليس که 
ایران را به سه بخش تجزیه کرده و قسمت شمال تحت سلطه روس و قسمت جنوب تحت سلطه انگليس و بخش 
مرکزی هم تحت حكومت ایران اداره می شد، روس ها با توافق انگليس بخش هایی از شمال و شمال شرقی و شمال 
غربی کشور را اشغال کرده بودند؛ یعنی بندر انزلی، تبریز، خراسان و استرآباد )گلستان( محل تاخت و تاز سربازان 
روسی و بوشهر، بندرعباس، بندر لنگه و تعدادی از جزایر و بنادر خليج فارس محل تاخت و تاز سربازان انگليسی 

بود. دولت و مجلس مشروطه نيز ظاهراً به این اشغال رضایت دادند و عرضه مقابله و مخالفت با آن را نداشتند. 
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دولت با اصرار و پافش��اری مرحوم مدرس اولتيماتوم روس را نپذیرفت و کشور توسط 
روس و انگليس اشغال شد. این واقعه مردم ایران را بيدار کرد. جنبش های منطقه ای به 
رهبری روحانيت عليه روس و انگليس و دولتمردان بی کفایت، سراسر ایران را فرا گرفت. 
مردم فهميدند که نهضت مشروطيت، نظام مشروطه و مجلس مشروطه را چه کسانی 
در دست خود گرفته اند و چگونه تمام منافع ملی، استقالل و تماميت ارضی کشور را به 
بهانه های ساده لوحانه ای چون واقع گرایی، ترقی خواهی، هم گرایی منطقه ای و جهانی 
و امثال این مفاهيم، به دس��ت بيگانگان مي دهند. علمای نج��ف و کربال و در رأس آنها 
مرحوم آیت اهلل العظمي  س��يد محمدکاظم طباطبایی یزدی، آخوند خراسانی، آیت اهلل 

صدر و سایرین، مردم را به مقاومت و تحریم کاالهای روسی و انگليسی فرا خواندند. 
در همان دوران بودند س��اده لوحانی که این مقاومت اقتصادی و سياس��ی را بی تأثير، 
ایده آل گرایانه و مغایر با واقع گرایی و هم گرایی مي خواندند؛ همان طوری که هس��تند 
امروز کسانی که راهبرد اقتصاد مقاومتی را در شرایطی که نظام سلطه بر ما تحميل کرده 
است، ایده آليس��تی و بی تأثير مي دانند. اما مردم بر اساس آموزه های روحانيت فهميده 
بودند که مقاومت اقتصادی و رنج های ناشی از این مقاومت هزاران بار قابل تحمل تر از 

پذیرش رسمي  سيطره اجنبی بر مقدرات کشور است. 
عده ای از شبه روشنفكران خارج رفته زبان دان!! در همان دوران نيز با ژست های به ظاهر 
مترقيانه ای مي گفتند علمای ما دید غير واقع بينانه ای نس��بت به مس��ائل منطقه ای و 
جهانی دارند و با تصميمات ایده آليستی خود کشور را به خطر مي اندازند!! اکنون گویی 
در ش��رایطی قرار گرفته ایم که تاریخ برای ملت ایران تداعی مي ش��ود. در شرایطی که 
همان نظام سلطه با مفاهيم فریبنده دیگری به ملت ایران چنگ و دندان تهدید، ارعاب 
و خشونت نش��ان مي دهد اعقاب همان جریان هایی که با یک تهدید دولت های سلطه 
رنگ مي باختند، حال بر طبل عنقریب بودن حمله نظامي  امریكا، صهيونيسم و انگليس 
به ایران مي کوبند و نظام جمهوری اس��المي  و ملت بزرگ ایران را به ایده آليسم متهم 

مي کنند. 
آنها مقاوم��ت در مقابل خوی تجاوزگری و س��لطه طلبی امری��كا و زیادی خواهی ها و 
باج گيری های صهيونيس��م و غرب را س��اده لوحانه، س��تيز با نظام بين المللی و جهان 
معرفی مي کنند و به دروغ به ملت ما مي گویند که رابطه ایران با جهان خراب است؛1 در 

1. رک: مصاحبه محمود سریع القلم با روزنامه شرق، سایت تابناک، 1391/3/17:
  http://www.tabnak.ir/fa/249471
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حالی که مي دانند ایران جز با رژیم نژادپرست صهيونيستی و امریكا که این رژیم حقير 
و انسان کش را خط قرمز دموکراسی ليبرال مي داند، با هيچ دولتی که به منافع متقابل 
احترام بگذارد س��ر س��تيز ندارد. اما از آنجایی که در توهمات آنها همه چيز در امریكا 
خالصه مي شود مقاومت در مقابل زورگيری ها و باج خواهی های امریكا را مقابله با نظام 

جهانی قلمداد مي کنند. 
این جریان ها اگر کم��ي  از زاویه همان واقع گرایی ک��ه از آن دم مي زنند تاریخ منطقه 
آسيای غربی را که نظام س��لطه از آن تحت عنوان خاورميانه یاد مي کند حداقل در صد 
سال گذشته مطالعه کرده باشند، محال اس��ت که گرفتار این توهم شوند که با انتخاب 
مجدد اوباما برای ریاس��ت جمهوری امریكا جهان عربی از حمایت های سياسی، مالی، 
دیپلماتيک بين المللی دولت امریكا برخوردار خواهد ش��د و نتيجه آن، انتقال قدرت از 
پان عربيسم و ایده آليسم سياسی به حل و فصل مسائل واقعی مردم، توسعه اقتصادی و 

تعامل مطلوب با نظام بين المللی )بخوانيد نظام سلطه( خواهد بود.1 
آنچه امثال سریع القلم برای ملت ایران تجویز مي کنند شبيه همان اولتيماتومي  است 
که روس و انگليس تجویز کردند. کدام ملتی در منطقه و جهان جسارت آن را دارد که 
سرنوش��ت از پيش تعيين شده خود توسط نظام س��لطه را تغيير دهد و امریكا عنقریب 
به بهانه دف��اع از نظام جهانی در آن کش��ور دخالت نكند؟ کدام یک از کش��ورهایی که 
آقای س��ریع القلم از آنها نام برده است مثل ترکيه، عربس��تان، قطر، مصر، ليبی، عراق، 
کویت، هند، کره، برزیل و غيره اگر به هر دليلی از نظام س��لطه- که سریع القلم اسم آن 
را نظام بين الملل گذاشته اس��ت- متابعت نكنند، گرفتار اولتيماتوم امریكا و انگليس و 
صهيونيسم نخواهند شد و کشور آنها اش��غال نمي گردد؟! آیا اشغال عراق، افغانستان، 
پاکس��تان، ترکيه، عربس��تان، بحرین، ليبی، تونس و حتی مصر در حال حاضر توسط 
امریكا، ایده آليسم سياسی اس��ت؟ آیا وجود پایگاه های نظامي  امریكا در این کشورها و 
در اروپا را باید ایده آليسم سياسی دانست و واقع بينی آن است که ما چشمان خود و ملت 

خود را در مقابل این واقعيت ها ببندیم؟! 
آنچه منافع نظام سلطه و سردمداران آن را تعيين مي کند- برخالف توهم بعضی ها- 
بستن چش��م ها در مقابل واقعيت های این نظام و گرفتار ش��دن در ایده آليسم سياسی 
شبيه به همان چيزی است که امثال س��ریع القلم تصور مي کنند با بودن یا نبودن این 
رئيس جمهور یا آن رئيس جمهور در امریكا قدرت واقعی مالی و سياسی به جهان عرب 

1. همان. 
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یا اسالم منتقل خواهد شد. این گونه فلس��فه بافی ها نشان مي دهد که شبه روشنفكران 
در ایران عصر جمهوری اسالمي  مانند شبه روش��نفكران دوران قاجاری و پهلوی حتی 
درک درستی از امریكا، نظام سلطه و ابرطبقه حاکم بر آن را ندارند یا اگر دارند در مقابل 
این نظام مقاومت را بی فایده مي دانن��د و وادادگی را تجویز مي کنند. اما مگر مي توان از 
حافظه تاریخی ملت ایران، وقایع عصر قاجاری و پهلوی و سيطره مرگبار و ویرانگر روس، 
انگليس، امریكا و صهيونيسم را بر تار و پود سياسی، فرهنگی و اقتصادی کشور فراموش 
کرد؟ مگر مي توان خاطره رنج آور انعقاد قرارداد ه��ای ننگين رویتر، رژی، بانک روس و 
انگليس، قرارداد 19۰7 و تقسيم ایران بين روس و انگليس، قرارداد وثوق الدوله، قرارداد 
کنسرسيوم و صدها قرارداد دیگر را که روشنفكران اصالح طلب عصر قاجاری و پهلوی 
به بهانه تجدد، ترقی، توسعه اقتصادی، توسعه سياسی، توسعه فرهنگی و تعامل مطلوب 
با دول راقيه و امثال این توهمات که آقای سریع القلم و همفكران ایشان از پس یک صد 
و اندی سال آزموده، مجدداً برای ملت ایران تجویز مي کنند و ما را از اولتيماتوم امریكا، 

اوباما و غرب مي ترسانند، از حافظه تاریخی ملت ایران پاک کرد؟
سریع القلم مي گوید: 

مجموعه مدیران ما حدود س��ه، چهار هزار نفر هستند با اندیشه هایی 
که در یک لووپ بسته در حال گردش است. متأسفانه چون عموماً زبان 
نمي دانند و متون خارجی به عربی، فرانس��ه و انگليس��ی نمي خوانند با 

جهان هم در ارتباط نيستند...1 
اگرچه در اینجا باز هم با کمال ساده لوحی زبان دانستن مترادف با داشتن دانش تلقی 
شده است ولی باور کنيد که ملت ایران بر اساس تجربه تاریخی خود هزاران بار مدیران 
این لووپ بسته را با همه نواقصی که دارند بر مدیران زبان دان و کتاب خوان دیكتاتورپرور 
و دیكتاتورصفت و وابسته به بيگانه که به رغم ترجمه و تدوین کتاب هایی از جمله کتاب 
سير حكمت در اروپا به نوشته محمدعلی فروغی که نویسنده آن به دليل بی بهره  بودن از 
حكمت و معرفت، متن حكم پادشاهی آن پدر و پسر حقير را در سفارت دولت انگليس و 
امریكا تقریر مي کند و مخوف ترین دیكتاتوری را بر ملت ایران تحميل مي کند، به مراتب 

شایسته تر مي داند. 
فيلسوف و کتابخوانی که با دانستن زبان و ترجمه و خواندن کتاب، حظی از محفوظات 
خود ندارد مانند آن فيلسوف فلس��فه س��نت که بافته های ذهنی خود را به نام فلسفه 

1. همان. 
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سنت اسالمی تلقی می کند!! فيلسوف س��لطنت و سلطه و فيلسوف هویت های مجازی 
خواهد بود و حكمت خالده!! این فيلسوف نيز فلسفه زندگی در سایه هویت های مجازی 
درخواهد آمد که حتی استعداد رهانيدن و رستگاری خود فيلسوف را از سيطره استبداد 
و استعمار و حكومت ضد عقلی پادشاهی و جنایت های بی بدیل آن نيز نخواهد داشت. 
دانش ترجمه ای روشنفكران ایران عصر قاجاری، پهلوی و جمهوری اسالمي  استعدادی 
بيش از این ندارد. لذا توصيه مي ش��ود به ج��ای ترجمه و مطالع��ه رمان های بی مایه و 
خيال بافی های شبه علمي  سياستمداران غربی و فلسفه های مجازی در زبان های خارجی 
و فخرفروشی جاهالنه، حداقل ادب دنيا و ادب دین و ادب حق را از متون کهن فرهنگ 
غنی ایرانی بياموزند تا گرفتار این توهم نشوند که ترجمه، علم و دانش برای مترجم به 

همراه دارد!! 
اکنون به راحتی مي توان تشخيص داد که چرا غرب و در رأس آن امریكا و غرب گرایان 
داخلی از انقالب اسالمي  و دستاوردهای عظيم آن دل خوشی ندارند و پيوسته ملت ما را 
از نظام سلطه و حمله نظامي  آن مي ترسانند. بر اساس واقع گرایی، با انقالب اسالمي  در 
نظام سلطه حداقل دو روزنه عظيم رخنه کرده است که فهم این رخنه ها ما را در شناخت 

منطق مواجهه با این نظام یاری خواهد داد. 
1. انقالب اسالمي  و گشودگی های جدید سیاست 

از نظ��ر امریكا و غ��رب، انقالب اس��المي  و اصوالً ه��ر انقالبی در جهان اس��الم به هر 
عنوانی خطرناک اس��ت؛ زیرا تماميت غرب را در معرض خطر قرار مي دهد. برای غرب 
خطرناکی انقالب اسالمي  از این باب است که فروبستگی ها و تماميت خواهی های غرب 
را درمي نوردد و گشودگی های جدیدی در عرصه های سياسی، فكری و فرهنگی ایجاد 
مي کند. بنابراین از نظر امریكا و غرب، انقالب اسالمي  یا هر جنبش اجتماعی که سرنخ 
آن به دست غرب یا غرب گراها نباشد فی نفسه آینده مند است؛ جنبشی است به پيش. 
انقالب اسالمي  دگرگونی ای است »خودزا« که گشاینده درهای بسته زمان حال و امكان 

تاریخی دیگری است برای دگرگوني هاي آینده. 
آنچه دقيقاً سرچش��مه خودزایی انقالب اس��المي  دانسته مي ش��ود آن است که این 
انقالب ردپاهایی از خود به جا گذاشته است که نمي توان به همين راحتی این ردپا را در 
مسير الگوبرداری جنبش های اجتماعی از تاریخ جهانی حذف کرد. ترس امریكا و غرب 
از زایش های انقالب اسالمي  آشكار شدن تاریخ هستی ش��ناختی این دگرگونی بزرگ 
همچون قلمرو مكتبی است که دنبال کردن آن به زایش خاصی غير از زایش های غربی 
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خواهد رسيد. 
از طرف دیگر انقالب اس��المي  پایه های راهبردین س��تون اس��تواری را که امریكا در 
منطقه حياتی و نفت خيز خليج فارس ب��رای جلوگيری از نفوذ احتمالی ش��وروی برپا 
کرده و همانند س��پری از آن اس��تفاده مي کرد، درهم کوبيد. برژینس��كی در خاطرات 
خود مي نویسد با انقالب اسالمي  و س��قوط شاه و از دس��ت رفتن ژاندارمي  ایران برای 
امریكا در منطقه مرز ش��مال خاوری ترکيه، مرزهای شمالی ایران و پاکستان و منطقه 
حایل بی طرف افغانستان سد استواری بودند که فرو ریخت1 و این دقيقاً نقطه عزیمت 
ستيزه جویی های غرب و غرب گرایان با انقالب اسالمي  و همه جنبش های بيداری است. 
بنابراین نسبت انقالب اسالمي با سنت های سياس��ی حاکم بر جهان که تحت سيطره 
گفتمان های رسمي  غربی است و همچنين با امكانات تاریخی متافيزیک غربی برخالف 
تصور پاره ای از پژوهشگران آنچنان ساده نيست که آن را به ستيزه جویی ایران با نظام 
بين الملل و یا پافشاری ایران در مسائل هسته اي و یا داستان احمقانه تروریسم مربوط 

بدانيم. 
ایران در طی دهه شصت ميالدی به لحاظ خروج انگليس از خليج فارس و درگيری در 
کانال سوئز و خأل قدرتی که از خروج انگليس ایجاد مي شد در دیدگاه راهبردین امریكا 
مهم تلقی مي شد. انقالب اسالمي  با پيروزی خود یكی از پایه های راهبردین امریكا در 
خليج فارس را منهدم کرد. ویران سازی انقالب اس��المي  در حوزه سياست صرفاً سلبی 
نيست بلكه توان آزادسازی این انقالب در رهایی از سيطره نظام سلطه و ساختن نظامي 

 آزاد، عادالنه، عقالنی و معنوی به مراتب جاذبه های بيشتری از خود نشان داده است. 
بنابراین ترس امریكا و غرب از انقالب اس��المي  و جمهوری اسالمي  از آن قبيل که در 
برابر ترس از فاشيسم و کمونيسم نشان مي دادند، نيست. امریكا توانست در بخش اعظم 
قرن بيستم، سياست های توس��عه طلبانه و جنگ افروزانه خود را با دامن زدن کاذب به 
این ترس، بر جهان تحميل نماید و به هر تقدیر گرفتار این توهم بود که به بهانه دفاع از 
جهان آزاد، دموکراسی و حقوق بشر و تحكيم سيطره شكننده خود بر اقتصاد، فرهنگ 

و سياست جهانی از مصونيت برخوردار است. 
انقالب اس��المي  در نش��ان دادن نقایص تمدن غربی و بی خاصيت بودن ش��عارهای 
آزادی خواهی، دموکراس��ی، قانون گرایی، احترام به عقاید و حقوق بش��ر که ابزارهای 

1. قدرت و اصول؛ خاطرات برژینس��كی، ترجمه مرضيه س��اقيان، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 
1379، ص472. 
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سيطره غرب بر ملت های دیگر بود، مهارتی انكارناپذیر از خود نشان داد. انقالب اسالمي  
همچنين در جلب نظر اکثریت بزرگی از جوامع که نه از کمونيس��م و سوسياليسم دل  
خوشی داشتند و نه از ليبراليسم و سرمایه داری خيری دیده اند و زندگی دردمندی را در 
نواحی نابسامانی که توسط این ایدئولوژی ها و سرسپردگان آن به آنها تحميل شده است، 
مي گذرانند در طول سه دهه گذشته نشان داده است که حریف نيرومندی است. اکنون 
هم این جوامع و هم ملت های غربی از نظر محققان، همان قدر در معرض مسلمان شدن 

قرار دارند که در صد سال گذشته در معرض کمونيست شدن بودند. 
بی تردید یكی از دالیل عمده اتخاذ سياس��ت های اسالم هراس��ی و اسالم ستيزی در 
سه دهه گذشته توسط رسانه های صهيونيس��تی غرب و دولت مردان غربی تحت تأثير 
این ترس مي باشد. امریكا و شرکای غربی و صهيونيستی او مي دانند که اسالم و انقالب 
اسالمي  به جای س��رکوب توانایی های تكنولوژی و دانش��ی که نقطه قوت تمدن غربی 
است، معایب انس��انی این تمدن را نش��انه رفته اس��ت و این معایب را برمال مي سازد. 
معارضه غرب با انقالب اس��المي  بيش از آن که منش��أ »ژئوپلتيكي« داشته باشد منشأ 
»ژئوکالچری« دارد. این معارضه در حقيقت به دليل حقوق بش��ر، دموکراسی و مبارزه 
با تروریسم و امثال این توهمات نيست بلكه برمال ش��دن معایب تمدنی است که غرب 
نزدیک به دو قرن است این معایب را از چش��م بشریت تشنه آزادی، عقالنيت، عدالت و 

معنویت پنهان کرده است. 
طبيعت تخریب انسانی تمدن غربی در هياهوی دستاوردهای تكنيكی و علمي  پنهان 
ماند و پایه گذاران و برپادارندگان این تمدن به نحو فریبنده ای به جهان اطمينان دادند 

که تاریخ به پایان رسيده است. به قول توینبی: 
طبقه متوس��ط غرب از طریق این پيروزی های فنی س��ه نتيجه غير 
عمومي  که در تاریخ سابقه ندارد به بار آورده است: 1. نيروی جنبش رو 
به تراکم این س��ه نتيجه، ارابه انهدام را دوباره به قصد انتقام به حرکت 
درآورده اس��ت؛ 2. مهارت فنی غربيان همه جه��ان را به معنی تمامي 
 پهنه قابل سكونت و قابل عبور س��طح کره زمين به هم پيوست و آتش 
نظامات جنگی و طبقاتی را شعله ور ساخته است؛ 3. نظام های دوگانه ای 
که بيماری های ارثی بشریت هس��تند و اکنون به صورت امراض مهلک 

درآمده اند...1

1. رک: آرنولد توینبی، تمدن در بوته آزمایش، ترجمه ابوطالب صارمی، تهران، اميرکبير، 1353، ص3۰. 



17
د!! 

رس
ی ت

 نم
شما

ی 
خال

پ 
 تو

ی از
تق

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

انقالب اسالمي  به درستی این بيماری مزمن ارثی مخفی را برمال کرد و آثار فاجعه آميز 
آن را که بشریت را به مبارزه ای هولناک مي طلبيد، در همه وجوهات زندگی انسان نشان 
داد. جنگ و نظام طبقاتی دو رویه تمدن مدرن غرب بود که از اعماق تاریخ کهن به دوران 
جدید انتقال یافت. اصحاب زر، زور و تزویر یعنی، کش��يش ها، فالسفه و سياستمداران 
عصر جدید، نيروهایی بودند که این دو خصلت ضد عقل، آزادی، عدالت و معنویت را به 
دوران جدید منتقل کردند و اکنون همين نيروها صحنه گردان مبارزه با انقالب اسالمی، 

اسالم هراسی و اسالم ستيزی در جهان هستند. 
انقالب اسالمي  نشان داد که چرا تمدن های ساخته ذهن فيلسوفان که داعيه پيامبری 
دارند، رنج بار، فسادآميز و خودکشانه است و بش��ر را در طول تاریخ از یک ورشكستگی 
به ورشكستگی دیگر لنگ لنگان به پيش برده و هر دوره ای نسبت به دوره پيش از جنبه 
زیست انسانی فاجعه بار بوده است. اختراعات تكنولوژی غرب اگرچه ادواتی را به وجود 
آورد که برای مهار کردن نيروهای فيزیكی طبيعت در نوع خود بی نظير است اما طبيعت 

انسانی را قربانی سيری ناپذیری خود ساخته است. 
نظام طبقاتی و س��يطره دلهره پایان ناپذیر جنگ با هدایت ای��ن اختراعات، اکنون به 
جایی رسيده است که مي تواند به نحو برگش��ت ناپذیری جوامع بشری را متالشی کند. 
جهان در سایه سيطره مدرنيته و ابرطبقه های آن، اکنون با شرارت هایی مواجه است که 
فقط مایه ننگ و رنج نيستند بلكه تحمل ناپذیر و مرگبار شده اند. انقالب اسالمي  با شعار 
آزادی، عدالت، عقالنيت و معنویت نش��ان داد که ليبراليسم، سوسياليسم، کمونيسم و 
دموکراس��ی های متصل به این ایدئولوژی ها هر یک به جای خود تجسم قدرت مادی و 
فكری سهمگينی هستند که مي توانند صدها بار رنج آورتر از نظام های استبدادی گذشته 

و ایدئولوژی های متصل به آن، بشر را نابود کنند.
انقالب اسالمي  فقط پایان نظام شاهنش��اهی در ایران نبود بلكه گویای از ميان رفتن 
هر دو قطب به ظاه��ر متع��ارض ایدئولوژیک قرن بيس��تم یعنی مرگ مارکسيس��م- 
کمونيس��م و آرمان ش��هر های بی روح و مرگب��ار آن و مرگ اندیش��ه جوام��ع آرمانی 
دروغين دموکراس��ی ليبرال در ایران، منطقه و جهان نيز بود. لشكرکش��ی های کور و 
بهانه جویی های ساده لوحانه امریكا، انگليس و صهيونيسم در تجاوز به ملت های مسلمان 
و جنگ افروزی های بی مبنای امریكا در سه دهه گذشته در جهان و سرمایه گذاری های 
کالن در تخریب چهره انس��انی اس��الم و جمهوری اس��المي  و صدها دليل دیگر نشان 
مي دهد که به نظر مي رسد امریكا آخرین چرخه تسلط غرب در ژئوپلتيک جهانی است 
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که آغاز آن انقالب صنعتی و سياست های اس��تعماری غرب در اروپا و پایان آن انقالب 
اطالعاتی و افول نظام های سلطه و استبداد در جهان است. آنچه در جهان اسالم و سایر 
نقاط دنيا رخ مي دهد واقعه ای ناگهان��ی و غيره منتظره نبود بلكه بخش��ی از فرآیندی 
بزرگتر است که عنصر اصلی آن پایان عصر تسلط ژئوپلتيک غرب بر نظام جهانی است؛ 
تمدنی که هيچ گاه با بش��ریت کریمانه برخورد نكرد و بنيادهای اصلی و مبانی فكری و 
فلسفی خود را بدون ابهام و اعتدال به دیگر جوامع منتقل نكرد، بلكه آنچه منتقل کرد 
کاالهای مصرفی و اخالق فاسد نظام سرمایه داری و فلس��فه های مضاف و پوچ ساخته 

ذهن فيلسوفان مستبد بود. 
به تعبير خمينی کبير غرب به ما چيزی نمي دهد که مفيد باشد. دارد چيز مفيد اما به 
ما نمي دهد. آنی که برای ما صادر مي کند آن چيزهایی است که مملكت ما را به تباهی 

مي کشد. برای ما آزادی صادر مي کند. آزادی که هر فحشایی مي خواهد بكند.1
تس��لط غرب در ژئوپلتيک جهانی در صد سال گذش��ته چيزی جز ایجاد مستعمرات 
در آفریقا و ترویج نظام برده فروشی، بسط سلطه در آس��يا و غارت ثروت های افسانه ای 
این قاره، حمایت از دیكتاتورهای خون آشام در جهان و استفاده از ابزارهای سرکوب و 
کودتا و فروش تسليحات به این دیكتاتورها برای تداوم سلطه، مداخالت مرگبار نظامي 
 در امریكای التين، مرکزی و دریای کارائيب، ایجاد جنگ های مرگبار جهانی اول، دوم، 
جنگ ویتنام، جنگ کره، جنگ تحميلی عراق عليه ایران، جنگ خليج فارس، اش��غال 
نظامي گرانادا، افغانس��تان و عراق به بهانه دروغين کشف سالح های تخریب جمعی در 
عراق و مبارزه با تروریسم و صدها جنگ خانمان سوز و... نبود؛ و انقالب اسالمي اهميت 

دروغين این تمدن پوشالی را برمال کرد. 
2. انقالب اسالمي  و رخنه در نظام سلطه 

حقيقت و واقعيت دیگری که باعث ش��ده تا انقالب اس��المي  ایران و نظام جمهوری 
اسالمي  در رأس کينه ورزی های غرب قرار گيرد تغييرات سریعی است که بعد از انقالب 
در ساختار نظام بين الملل ایجاد ش��د. اگر غربی ها قرن بيستم را قرن کوتاه ناميدند که 
با اولين جنگ جهانی در سال 1914 آغاز شد و در سال 1991 با سقوط اتحاد جماهير 
شوروی خاتمه یافت برای ما ایرانی ها این قرن با نهضت مشروطيت آغاز شد و با سقوط 
نظام پادشاهی و پيروزی انقالب اسالمي  به پایان رسيد. اکنون بيش از سه دهه است که 
در دوره بندی جدید تاریخ ایران قرار داریم و این دوره بن��دی جدید به هر دليلی هم بر 

1. صحيفه امام، ج1۰، ص357. 
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نظام بين الملل تأثير داشته و هم از آن تأثير پذیرفته است.
اگر واقع گرا باش��يم و گرفتار توهم واقع گرایی نش��ویم به اندازه کاف��ی مصالح و مواد 
تاریخی در اختيار داریم تا هندسه این دوره را ترسيم کرده و مشخصه های آن را تعيين 
نمایيم. کسانی که تصور مي کردند در دوره گذار با نتایج غير قطعی به سر مي بریم اکنون 
چاره ای ندارند مگ��ر آن که بپذیرند تاریخ ملت ها را نمي توان از س��ر س��ليقه برگزید و 
جمهوری اسالمي  یک نظام گذار از استبداد شاهی به یک حكومت سكوالر غربی نيست. 
یعنی تاریخ بار دیگر به آن شكلی که غربی ها در جنبش مشروطيت و جنبش ملی شدن 
صنعت نفت در ایران رقم زدند و دو جنبش بزرگ اجتماعی به رهبری روحانيت را در دو 

کودتای استبدادی استحاله کردند رقم نخواهد خورد. 
اگر تا دو دهه گذشته به دليل شرایط شكننده و فریبنده ای که غرب گرایان اصالح طلب 
در دولت س��ازندگی و دولت اصالحات ایجاد کرده بودند نظام سلطه از تغيير جمهوری 
اس��المي  در آینده ای بسيار نزدیک س��خن مي گفت و امریكا در سند رسمي  استراتژی 
امنيت ملی خود در قرن بيست  و یكم نوشت: »ممكن است )حتی به احتمال زیاد( که 
در بيست و پنج سال آینده، حكومت مذهبی ایران سقوط کند. در حال حاضر حكومت 
ایران، جمهوری اسالمي  است اما نمي تواند به مدت طوالنی هم جمهوری و هم اسالمي 
 باقی بماند. ایران باید یا از جمهوری بودن دس��ت بردارد و به ی��ک حكومت واقعاً قرون 
وسطایی!! تنزل یابد و یا اسالمي  بودن را کنار بگذارد. نبرد برای آن آینده، هم اینک آغاز 
شده اما نتيجه آن برای کسی روشن نيست«؛1 اما بعد از شكست فتنه 88 که به طور کلی 
برای چنين تغييری طراحی شده بود و طراحان آن قرار بود جمهوری ایرانی را جایگزین 
جمهوری اسالمي  کنند، نظام س��لطه به طور قطعی به این یقين رسيد که امكان تغيير 
جمهوری اسالمي  در ایران محال است. لذا این نظام را باید به عنوان یک واقعيت پذیرفت 

ولی می توان این واقعيت را به گونه ای دیگر نشان داد. 
ترسيم چهره تروریستی از ایران، انقالب اسالمی، اس��الم و نظام جمهوری اسالمي  و 
به ميان آوردن دروغ بزرگ دستيابی ایران به سالح هسته ای برای تهدید صلح و امنيت 
منطقه و جهان و دست زدن به استراتژی ایران هراسی، اسالم هراسی و اسالم ستيزی و 
از همه مهمتر ایجاد گروه های افراطی و بنيادگرایی چون طالبان و ایجاد نمایش سراسر 
مشكوک 11سپتامبر و غيره تماماً بخشی از پروژه جنگ سرد جدیدی بود که شرایط را 

1. کميس��يون تدوین اس��تراتژی امنيت ملی امریكا، اس��تراتژی امنيت ملی امریكا در قرن 21، ترجمه جالل 
دهمشگی و دیگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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برای بازگشت به استراتژی مناقشات متقارن که استراتژی دوران جنگ سرد بود ایجاد 
مي کرد. 

نظام سلطه بعد از فروپاشی شوروی به دنبال جنگ سرد جدیدی مي گشت تا سياست 
جنگ دایمي  را که سياس��ت امریكا از جن��گ اول به بعد بود تداوم بخش��د. اکنون این 
اسطوره را امریكا مي توانست در تروریسم، ایران هراسی و اسالم هراسی بازسازی نماید تا 
از این طریق هم سيطره حاکميت ابرطبقه را در این کشور تداوم بخشد و هم ایدئولوژی 
الزم را برای بازگشت به مناقشات متقارن یعنی بازگشت به دوران جنگ سرد و دوران 
دو قطبی که آرمانی ترین دوره برای بقای ابرطبقه در امریكا و سياست های وال استریت 

بود، فراهم سازد. 
باید پذیرفت جنگ س��رد ثبات را اگر نه در جهان حداقل در بخش مهمي  از آن برقرار 
کرد. بيشتر کش��ورهای اروپایی بر این عقيده اند که جنگ سرد برای جهان سرچشمه 
تعادل بود؛ اگر خطر جنگ را متوقف نكرد حداقل بعض��ی انواع جنگ ها را قابل کنترل 
کرد.1 بعد از فروپاشی ش��وروی این اوضاع به هم ریخت و باید از خود پرسيد چه چيزی 
مي تواند جایگزین آن ش��ود. در حال حاضر چيزی که جایگزین آن شده است بی ثباتی 
است. نه فقط به دليل فروپاشی ش��وروی بلكه به دليل متالشی شدن نظام بين المللی 
که جهان یا اروپا از قرن هجدهم پيرامون آن سازماندهی شده بود.2 نظام سلطه از قرن 
هجدهم بر وجود کش��ورهای بازیگر که اولين نقش را ایفا مي کردند اس��توار بود و همه 
کشورها جای خود را و اردوی خود را مي شناختند. انقالب اس��المي  اولين رخنه را در 
این لووپ بس��ته ایجاد کرد. با انقالب اسالمي  شاهد س��رنگون شدن فرآیندی هستيم 
که چندین دهه ادامه داش��ت. موج تاریخی که نظام س��لطه با ایدئولوژی چپ و راست 
و پی ریزی جنبش های ناسيوناليستی، سوسياليس��تی و کمونيستی پی ریزی و تقویت 

کرده بود با انقالب کبير اسالمي  برای هميشه از صحنه تحوالت اجتماعی خارج شد. 
وجه برجسته انقالب  اس��المي  در به هم ریختن این لووپ بس��ته همين بود. انقالب 
اس��المي  مس��تقل از ماهيت ایدئولوژیک نظریه های جنبش های اجتماعی، در فلسفه 
سياس��ی غرب جریان یافت و همه رژیم ه��ای اس��تبدادی اعم از ليبرال، سوس��يال، 
محافظ��ه کار، توتاليتر و ناس��يونال را در برگرفت. م��وج این انقالب ن��ه تنها رژیم های 
استبدادی بلكه رژیم های به  ظاهر مترقی مثل ترکيه، اسرایيل، ليبی، الجزایر، عراق، مصر، 

1. اریک جی هابسبام، جهان در آستانه قرن بيست و یكم، ترجمه ناهيد فروغان، تهران، قطره، 1382، ص5۰. 
2. همان. 
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تونس و... را که نقطه های اتكای نظام سلطه در مناطق خود بودند را تحت الشعاع قرار داد. 
وقتی این فرآیند در اواخر قرن بيستم در ایران به اوج خود رسيد و امواج توفنده انقالب 
اسالمي مطمئن ترین رژیم استبدادی مورد حمایت غرب را به زباله دانی تاریخ فرستاد، 

اندک بودند اموری که از کنترل سيستم دو قطبی نظام سلطه خارج باشند. 
اثرات این انقالب وقتی معلوم ش��د که با فروپاشی ش��وروی »مناقشات متقارن« که 
بر جهان دو قطبی و جنگ س��رد حاکم بود جای خود را به »مناقشات نامتقارن« نظير 
شرایط حاضر با ابعاد قدرت عظيم امریكا و غرب در مقایسه با سایر کشورها و بازیگران 
غير دولتی داد. مناقش��ات متقارن که بر محور جنگ دایمي  با کانون شرارت و دشمن 
دموکراسی و آزادی و ليبراليس��م یعنی کمونيسم و ش��وروی قرار داشت از جنگ دوم 
جهانی به این طرف آنچنان سود های کالنی به جيب ابرطبقه در امریكا ریخت که هيچ 

دولتی در دوران بعدی تمایلی نداشت از این سياست سودآور چشم پوشی کند.1 
اس��تراتژی دش��من دایمي  و جنگ دایمي  در س��ال های آغازین جنگ سرد از سوی 
تعدادی از دولت مردان امریكا که ش��اخص ترین آنان چارلز ویلس��ون بود مطرح ش��د. 
ویلسون یا موتور چارلی را که در رأس ش��رکت جنرال موتورز امریكا بود از پایه گذاران 
انگاره های مدرن نظامي- صنعتی امریكا به حس��اب مي آورند. وی در س��ال 1944 که 
پيروزی متفقين قطعی به نظر مي رس��يد با توجه به ظرفيت های ایجادش��ده، ضرورت 
س��اماندهی اقتصادی بر محور جنگ دایمي  را با هدف گریز از رکود پيامد جنگ مطرح 

کرد.2 
نظریه جنگ دایمي،  بعدها در حكومت ویلس��ون و جانش��ينان بع��دی وی به عنوان 
یک اس��تراتژی دایمي  مورد توجه قرار گرفت و تهدید حاصل از مناقش��ات با شوروی 
زمينه توجيهی تداوم ش��رایط جنگ دایمي  را تا زمان اضمحالل بلوک ش��رق در رأس 
سياس��ت های امریكا قرار داد و امریكا در س��ایه آن به لحاظ حجم هزینه های دفاعی و 
تهاجمي ، دوران بی سابقه ای را که بی تردید عظيم ترین سرمایه گذاری بخش عمومي  در 

تاریخ بود را آغاز کرد. 
وقتی جنگ س��رد فروکش ک��رد و دوران گذار و ت��ا حدودی سرخوش��انه نظم نوین 
جهانی پشت س��ر گذاش��ته ش��د منطق جنگ دایمي  بار دیگر طنين انداخت. امریكا 

1. برای مطالعه بيشتر رک: دیوید راتكاف، ابرطبقه؛ نخبگان قدرت جهانی و جهانی که می سازند، ترجمه احمد 
عزیزی، تهران، کویر، 1389، ص252؛ به بعد مخصوصاً س��اده لوحانی که تص��ور می کنند با خواندن ترجمه ها بر 
واقع گرایی آنها اضافه می شود حداقل این کتاب را بخوانند تا مرز واقع گرایان و ایده آليست ها را بهتر تشخيص دهند. 

2. همان، ص252. 
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در 11س��پتامبر2۰۰1 در تب و تاب یک واکنش ملی و احساسی عليه تروریسم اولين 
روزنه های بازگشت مجدد به نظریه جنگ دایمي  را که بسيار برای اقتصاد )از هم گسيخته 
و بدهكار( امریكا سودآور بود آغاز کرد و فارغ از پایه های منطقی علت وقوع 11سپتامبر 
صدها ميليارد دالر را در چهارچوب یک بودجه نظامي  سرس��ام آور، مستقيماً به جيب 

تدارک کنندگان ملزومات نظامي  و پيمانكاران دفاعی ریخت.1
راتكاف در کتاب ابرطبقه اعتراف مي کند که دوران جدید تصدی وزرای دفاعی که از 
جهان شرکت ها و تجارت برخاسته بودند س��ؤاالتی را نيز مطرح ساخت. پيوند تجاری 
در واقع همه وزرای دفاع دوران پساجنگ س��رد از مدیر عامل سابق شرکت  هاليبرتون 
یعنی دیک چنی تا مدیرعامل پيشين شرکت جی.دی.سرل و جنرال اینسترومنت یعنی 
دونالد رامسفلد نش��ان مي داد که نگرانی های جهان در بازگشت امریكا به دوران جنگ 
دایمي  بيهوده نيست و تجاوز ناشيانه به افغانستان و عراق و باالخره علم کردن ایدئولوژی 
تروریسم و اتصال آن به مسلمانان و چرخش به سوی فعاليت های هسته ای ایران و قرار 
دادن بهانه ایران در رأس دستاویزهای جنگ دایمي  تردیدی ندارد که واکنش سریع و 
غریزی در برابر رویداد ناشيانه 11سپتامبر، بهانه های کافی برای احيای شرایط جنگ 

دایمي  و ارتفاع هزینه های دفاعی فوق العاده امریكا را به وجود آورده است.2 
تمامي  شواهد تاریخی نشان مي دهد که سياست های نظام سلطه تابع عقالنيت نظام 
ما و هيچ نظامي  نيست. تهدید به تجاوز نظامي  و تعيين خطوط قرمز با ایران و یا مسائل 
هسته ای ایران و تروریسم و حتی پافشاری نظام جمهوری اسالمي  بر آرمان های انقالب 
اسالمي  و امثال اینها، دستاویزهای ساده لوحانه ای است که فقط سرخوشان سياسی آن 
را باور مي کنند و ملت ما را محكوم مي سازند که اگر دید واقع بينانه ای نسبت به منطقه 
و جهان داش��ته و زبان بلد بودند و کتاب های  هانتينگتون را مي خواندند!! مي فهميدند 
که نباید بر آرمان های خود پافش��اری کنند. امریكا با علم کردن قدرت هسته ای ایران 
مي خواهد از شرایط نامتقارن که در آن سودهای کالنی را از دست خواهد داد به شرایط 
متقارن و دوران جنگ سرد جدیدی بازگردد تا اقتصاد شدیداً بيمار و از هم گسيخته خود 

را با ایجاد شرایط جنگی در جهان سامان بخشد. 
ش��رایط متقارن برای امریكا هزینه های کمتری درب��ردارد و برآوردهای آن نيز قابل 
دستيابی است. امریكا به دنبال جایگزینی ایدئولوژی اسالم به جای کمونيست و ایران 

1. همان، ص253. 
2. همان، ص252. 
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به جای شوروی در شرایط متقارن جدید است و به ظاهر برای رسيدن به این هدف، تابع 
هيچ قانون، قاعده و معاهده ای نيست. 

دیوید راتكاف ک��ه در دوره کلينتون مع��اون وزارت بازرگانی امری��كا در امور تجارت 
بين المللی و از متخصصين و اس��تاد دانش��گاه در حوزه های سياست خارجی و تجارت 
بين المللی و راهبردهای اقتصادی اس��ت در کتاب ابرطبقه اس��طوره بودن تروریسم و 
قدرت هسته ای ایران را برای جنگ افروزی پساجنگ س��رد، به خوبی تجزیه و تحليل 
مي کند. او مي نویسد که همسانی تهدید تروریستی را با تهدیداتی که در گذشته منشأ 
آغاز جنگ ها بوده اند نمي توان به راحتی اثبات کرد. واقعيات چندان با اس��تدالل های 
حكومت بوش و دارو دسته غوغاساالرانی از قماش وی س��ازگار نيستند. کارشناسانی 
که وجودش��ان به شدت تهدیدات وابس��ته اس��ت، باند عجيب الخلقه و شبه نژادپرست 
اسالم ستيزانی مسلط بر رس��انه های جناح راس��ت که همواره هر تهدیدی را چون فرو 
افتادن آس��مان بر زمين جار مي زنند و توجيهاتی که دستاویز توصيف تهدیدند غالباً پا 
را از منطق و عقالنيت فراتر گذاش��ته اند. به گفته برژینسكی ترور یک تاکتيک است نه 

یک دشمن.1
راتكاف مي گوید: تهدید تروریس��تی آن گونه که آمار نشان مي دهد در مقایسه با سایر 
عوامل، کوچک تر از آن است که نش��ان داده اند... بنا به گزارش��ات وزارت امور خارجه 
امریكا در سال 2۰۰6 ميالدی تعداد حمالت تروریستی در سراسر جهان  تقریباً چهارده 
هزار مورد بوده که نس��بت به یازده هزار مورد س��ال 2۰۰5 افزایش یافته است. تعداد 
کشته شدگان این حمالت از 146۰۰ نفر در سال پيش از آن به 2۰ هزار نفر رسيد. این 
اعداد اگرچه تكان دهنده ان��د اما در قياس با تهدیدات جدی ت��ر از حيث تلفات اهميت 
کمتری دارد. به عنوان مثال تعداد اطفالی که در اثر بيماری های قابل پيشگيری ظرف 
هر 12 ساعت در جهان جان خود را از دس��ت مي دهند تقریباً برابر همان شماری است 
که طی یک سال در جهان قربانی عمليات تروریستی مي شوند. بنابر آمار سازمان ملل 
متحد همين تعداد انسان در سراسر جهان طی هر س��ه روز در اثر ابتال به بيماری ایدز 
جان مي بازند. با همه این اوصاف آمار تلفات تروریسم حتی کمتر از همان ميزانی است 
که گمان آن مي رود. تعداد دو سوم بيست هزار نفری که به اظهارات وزارت امورخارجه 
در سال 2۰۰6 قربانی تروریسم بوده اند، در عراق کشته شده اند. به عبارت دیگر کشته 
شدن تقریباً 14 هزار نفر غير نظامي  در حمالت تروریستی محصول شرایطی است که 

1. همان، ص254. 
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امریكا با اشغال غير موجه عراق در سال 2۰۰3 آن را پدید آورده است. این کشتار چنانچه 
عراق اشغال نمي ش��د رخ نمي داد در نتيجه تعداد کشته ش��دگان عمليات تروریستی 
خارج از عراق به 6 هزار نفر محدود مي شد. عالوه بر آن همه کسانی که در خشونت های 
تروریستی کشته و مجروح شده اند امریكایی نبوده اند. در سال 2۰۰5 تعداد غير نظاميان 
امریكایی جان باخته در اثر تروریس��م 56 نفر بود که در س��ال 2۰۰6 این رقم به نصف 
کاهش یافت و به 28 نفر رسيد. اکثریت این تعداد در عراق کشته شده بودند. در نتيجه 
شمار امریكایی هایی که در سال 2۰۰6 در عمليات تروریستی خارج از عراق کشته شدند 
بيش از 12 نفر نبود. مش��كل مي توان به اتكای این اطالعات ص��رف ميلياردها دالر در 
عراق را توجيه کرد و نيز دليل قانع کننده ای برای آماده باش جنگی کنگره با درخواست 
281 ميليارد دالر بودجه دفاعی برای سال 2۰۰8 یافت؛ یعنی 66 درصد باالتر از شش 
سال پيش از آن و به دالر ثابت باالتر از همه سال های بعد از 1985، نقطه اوج هزینه های 
جنگ س��رد دوران ریگان. آیا مي توان این واکنش ها را س��ازگار با شرایط دانست؟ اگر 
چنين نيست چرا حتی در سال 2۰۰1 که بدترین سال برای امریكایی ها به لحاظ تلفات 
ناشی از تروریسم با آمار وحشتناک 2974 نفر کشته بود، تقریباً پانزده برابر این تعداد در 
حوادث رانندگی جان باختند، بيش از شش برابر آن به قتل رسيدند و حتی بيش از این 
شمار در اثر آتش سوزی و خفگی در آب درگذشتند؛ با وجود این پاسخ داده شده به هر 
یک از این تهدیداتی که بيش از تروریسم بالی جان امریكایی ها بوده در قياس با منابعی 

که صرف مبارزه با تروریسم شده بسيار ناچيز بوده است؟1
حقایق ذکرشده که از نوش��ته های آشكار و منتشرشده س��ردمداران حكومت امریكا 
اس��تخراج ش��ده اس��ت به درس��تی بيانگر این واقعيت اس��ت که چرا در جهان وقتی 
رخدادی شبيه به جس��ارت اخير نسبت به ساحت پيامبر عظيم الش��أن اسالم به وقوع 
مي پيوندد مردم فی البداهه آن را به امریكا و انگليس و صهيونيس��م متصل مي کنند و 
به سفارتخانه های این شيطان بزرگ در کش��ورها حمله مي شود؛ زیرا شرارت هایی که 
این دولت به بهانه های واهی در جه��ان به راه مي اندازد و ملت ها ب��رای آن هزینه های 
کمرشكنی مي پردازند، آن قدر بارز است که از چشم حتی مردم کوچه و بازار نيز پنهان 
نمي ماند اما پاره ای از س��اده لوحانی که داعيه واقع گرایی، علم، دانش و سياستمداری 

دارند از درک آن عاجز مي مانند. 

1. همان، ص254-256. 
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نتیجهگیری
وقتی همه رخدادهای این س��ه دهه را مرور مي کنيم به همان حقيقتی مي رسيم که 
رهبر معظم انقالب از آن تحت عنوان »پيچ تاریخی« ی��اد مي کند. نمي دانم این را چه 
کسی گفته است ولی راس��ت گفته اند ملتی که به تاریخ و نشانه های آن توجه نمي کند 
نه تنها خود را از سرگذش��ت پيش��ينيان محروم مي کند بلكه جای خود را در زمان باز 
نمي شناس��د. کس��ی کتاب های تاریخی را فقط برای کس��ب اطالعات یا ارضای حس 
کنجكاوی خود نمي خواند، بلكه از آن جهت به تاریخ پرداخته مي شود که بدانيم جای 
ما در زمان کجاست. تاریخ نه تنها در دوران جدید بلكه کم و بيش در همه دوران تاریخ 

حضور و غياب است. ملتی در تاریخ مي ماند که حاضر باشد.
بدون یک دس��تگاه مفهومي  در تاریخ چگونه مي توان واقعيت ها و رخدادهای خرد و 
پراکنده را در قالب ساختارهای نظریه های تاریخی با هم جمع کرد؟ برهه های ویژه در 
تاریخ هر ملتی نشانه های تاریخی هستند. نشانه های تاریخی مهمترین عناصر اساسی 
برای تشخيص مسير های اصلی از راه های انحرافی هستند؛ مخصوصاً اگر در این مسيرها 
پيچ های تاریخی خطرناکی قرار گرفته باش��ند. درس��ت مثل تابلوهایی که در جاده ها 
نصب مي شود تا آنهایی که در روز یا شب با سرعت، آهسته یا پيوسته به چنين پيچ هایی 
مي رسند حواسشان جمع ش��ود و از راه اصلی منحرف نشده و به دره سقوط نكنند یا از 

سرعت زیاد چپه نشوند. 
گمگشتگی نش��انه ها بدترین بالیی است که یک ملت در مس��ير تاریخی به آن مبتال 
مي شود. آنهایی که مي خواهند ما را از مسير اصلی منحرف ساخته و به بيراهه ها ببرند 
اولين اقدامي  که مي کنند این است که نشانه را از مسير برمي دارند یا نشانه های دروغين 
در مس��ير نصب مي کنند. این واقعه عموماً در پيچ های تاریخی اتفاق مي افتد؛ چون در 
پيچ ها چشم انداز وسيعی برای رهگذر وجود ندارد. در پيچ ها نمي توان به درستی مسير 
را تش��خيص داد. گم گش��تگی نش��انه ها، یعنی هویت تاریخی یک ملت را مورد تردید 
قرار دادن. ملت ایران بارها در مس��ير تاریخی به چنين پيچ هایی رسيد و مسير خود را 
به درستی انتخاب کرد. در نهضت تحریم در جنبش مش��روطه، در مبارزه با استعمار و 
استبداد، در پانزده خرداد س��ال 42 و در انقالب پرشكوه سال 1357 و بعد از انقالب در 
مبارزه با بحران های مختلف از قبيل بحران آفرینی گروهک های مزدور چپ و راست در 
مناطق بحران خيز ایران، در انتخاب نظام جمهوری اسالمي  ایران، در جنگ تحميلی و 
دفاع مقدس، در مبارزه با انحراف های خطرناک از آرمان های انقالب اسالمي  و اخيراً در 
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فتنه خطرناک جمهوری ایرانی در مقابل جمهوری اسالمي  در سال 1388 و رخدادهای 
بعد از آن ملت ایران سرفراز از این پيچ ها عبور کرد. 

اکنون به نظر مي رس��د با ش��رایطی که جنگ افروزان نظام س��لطه در جه��ان برقرار 
مي سازند تا از فضای مبهم فتنه های ناشی از آن شرایط دشواری برای انقالب اسالمي ، 
ملت ایران و نظام جمهوری اسالمي  فراهم س��ازند دوباره در معرض چنين پيچی قرار 
گرفته ایم. اگرچه تهدیدات فراروی انقالب اس��المي  و ملت ای��ران در قالب های تحریم 
اقتصادی، سياسی، علمي  و غيره امر جدیدی نيست و ملت ایران در تاریخ معاصر بارها 
این تهدیدات را تجربه کرده و با درایت رهبران خود از آنها به سالمتی عبور کرده است 

ولی با این تفاصيل نمي توانيم از اثرات چنين اولتيماتوم هایی غافل شویم. 
به نظر مي رس��د اولتيماتوم های غرب و صهيونيس��م چيزی فرات��ر از اولتيماتوم های 
روس و انگليس در دوران قاجاریه ندارد. ولی بی تردید پاسخ ملت ایران از جنس پاسخ 
دولتمردان بی لياقت عصر قاجاری نيس��ت. در حس��ن ختام این مقاله یادآوری یكی از 
وقایع تاریخی ملت ایران که سال ها ضرب المثل مبارزان سياسی در مقابله با استعمار و 

استبداد بود راهگشاست. 
مرحوم آقا نجفی اصفهانی یكی از مجتهدین س��ازش ناپذیر عصر قاجاری در مبارزه با 
استعمار و استبداد و جریان های انحرافی در سال 13۰7 ه.ق به دليل استقامت در مبارزه 
با فرقه استعماری بابيه و دسيسه انگليسی ها توس��ط ناصرالدین شاه به نوعی به تهران 
فرا خوانده مي ش��ود و این فراخوانی را مورخان تبعيد اول مرحوم آقا نجفی از اصفهان 
مي دانند. وقتی آقا نجف��ی را به تهران فرا خواندند روزی که به مجلس ناصرالدین ش��اه 
رفته بود برای بی اعتنایی به  ه��ارت و پورت های دربار، روی نيمكتی دراز کش��يد و به 
ناصرالدین شاه سالم کرد و به تجاهل از خود وی پرسيد که قبله عالم کجا تشریف دارند و 
چرا نمي آیند؟! ظاهراً اطرافيان به آقا گوشزد کردند که شاه کسی است که روبه روی شما 
قرار دارد و شما از او سؤال کردید... مرحوم آقا نجفی با خونسردی به ناصرالدین شاه گفت: 
پس شاه تویی؟! شاه عصبانی شد و گفت: آخوند برای کشتن هفت نفر بابی هفت دولت 
مدعی هستند. آقا نجفی دست در عمامه کرد و کاغذی بيرون آورد و اسامي  چندین بابی 

دیگر را که در آن نوشته بود برای شاه خواند و گفت این اشخاص نيز باید کشته شوند. 
شاه با عصبانيت از مجلس بيرون رفت. مرحوم آقا نجفی نيز با خونسردی و بی اعتنایی 
از کاخ سلطنتی خارج شد. در جلوی درب کاخ با یک توپ مواجه مي شود. از مأمور جلوی 
در کاخ با همان لهجه غليظ اصفهانی سؤال مي کند این چی چی یست؟ مأمور مي گوید 
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این توپ است. آقا نجفی با تجاهل مي پرس��د توپ چی کار مي کند؟ مأمور با آب و تاب 
خواص توپ را برای آقا تش��ریح مي کند که فالن مي کند و شليک مي کند و مي کشد و 
غيره. مرحوم آقا نجفی مي رود و با آن هيكل درشت جلوی لوله توپ مي ایستد و سينه 
خود را س��پر می کند و مي گوید ش��ليک کن. مأمور مي گوید: آقا این توپ خالی است. 

مرحوم آقا نجفی جواب مي دهد: آ، به شاه بگو تقی از توپ خالی شما نمي ترسد!! 
اکنون جا دارد که ملت ایران با تمام توان خود به س��ردمداران نظام سلطه که پيوسته 
ایران را تهدید به حمله نظامي  مي کنند و وادادگان داخلی آنها که ملت ما را از این حمله 

برحذر مي دارند بگوید که ایران از توپ خالی شما نمي ترسد! 
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دکتر احمد رهدار1

مقدمه
در همه انقالب ها سیر تحوالت هم در آستانه پیروزي و هم پس از آن شتاب مي گیرد و 
به  طور طبیعي سرنخ برخي از اين تحوالت از مديريت انقالب خارج شده و حتي مي تواند 
در جهت عكس آن عمل كند. از اين رو، توجه دايمي به انقالب ها از حیث انطباق تحوالت 
با مباني و آرمان هايش ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، در خصوص بیداري اسالمي 
اخیر خاورمیانه عربي- اسالمی، در كنار توجه به فرصت ها و امیدها، توجه به آسیب ها و 

تهديدها نیز به منظور مديريت و جهت دهي صحیح آن الزم به نظر مي رسد.2

1. دانش آموخته حوزه علمیه )قم(، دكتراي علوم سیاسي )تهران( و رئیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات اسالمي 
فتوح انديشه )قم( 

2. آسیب شناسي جريان ها از اين حیث ضروري است كه مانع از آن مي شود كه تمناها و آرزوهاي افراد جايگزين 
توصیف واقعي وضع موجود ش��ود؛ به عبارت ديگر در آسیب شناس��ي، تمناها و آرزوها با فاصله گرفتن از واقعیت 

موجود، نقش شاقول و ترازو را نسبت به آن ايفا مي كنند. 

آسیب شناسی جنبش های بیداری اسالمی در خاورمیانه
در پرتو تجربیات انقالب اسالمی
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آسیب های جنبش های بیداری اسالمی
برخي از مهم ترين اين آسیب ها عبارت اند از:

1. فقدان پايگاه تئوريك
بسیار واضح اس��ت كه تنها تحوالتي مي توانند پايدار بوده و به نتايج امیدبخشي ختم 
ش��وند كه از يك اتاق فكر قوي و فعالي ناشي ش��وند. به عبارت ديگر تحوالت تاريخي 
مادامي كه به صورت تصادفي به وجود آيند، حتي اگر نتايج مثبتي هم داش��ته باشند، 
مقطعي و آني خواهند بود و تنها در صورتي مي توانند راه تاريخ را در جهت كمال بشري به 
پیش برند كه توسط يك گروه فكري، مهندسي شوند. مهندسي كردن تحوالت تاريخي 
البته نه به معني پیش بیني كردن جزئیات آنها، بلكه ب��ه معني طراحي جهت گیري ها 
و سو گیري هاي كلي آنهاس��ت. به عنوان مثال در تجربه انقالب اسالمي ايران، حضرت 
امام)س( با طراحي پايگاه »واليت فقیه« نوعي ظرفیت قوي تئوريك براي جهت دهي 
به تحوالت انقالبي ايجاد كردند؛ به گونه اي كه همه تحوالت قبل و بعد از پیروزي انقالب 
با ارجاع به اين پايگاه قابلیت ارزيابي شدن داشتند. اين در حالي است كه متأسفانه موج 
اخیر بیداري اسالمي در خاورمیانه عربي فاقد يك پايگاه تئوريك جهت بخش مي باشد. 
فقدان پايگاه مذكور تا بدان اندازه مي تواند خطرناك باش��د كه انحراف جريان بیداري 
اس��المي و لغزيدن آن را )درس��ت در آخرين مراحلش( در دام قالب ها و س��اختارهاي 
غرب- ساختارهايي كه اساساً جريان بیداري اس��المي به منظور نفي و طرد آنها ايجاد 

شده- ممكن  سازد.
متأسفانه جريان بیداري اسالمي در موج اخیرش تاكنون گامي جز سلب »آنچه را كه 
نمي خواهد« برنداشته است و اين بس��یار طبیعي است كه از درون سلب مطلق، ايجاب 
و اثبات زاده نمي ش��ود و حتي مهم تر اينكه در پايگاه ايجاب و اثبات اس��ت كه ماهیت 
»خود«، تبیین و تعريف شده و غیريت آن مش��خص مي شود. اين بدين معني است كه 
منطقاً بدون داشتن يك طرح اثباتي كه در آن، مباني، اصول، روش ها و غايات مشخص 
شده باشد، امكان نفي و سلب از چیزي نخواهد بود. البته بي شك جريان بیداري اسالمي 
اخیر به دلیل ابتنا بر تاريخ و امواج پیش��ین خود و نیز به دلی��ل ظهورش در درون عالم 
اسالمي، دركي حتي روشن )اما نه به تفصیل( از ماهیت »خود« دارد و با تكیه بر همان 
درك، به سلب غیرش پرداخته است. با اين همه، مادام كه درك از خود، به تفصیل نرسد 
امكان نفي تفصیلي غیر نیز نخواهد بود و اگر غیر، به صورت حداكثري نفي نشود، امكان 
رخنه اش به درون س��احت خود وجود خواهد داش��ت. از همین رو، يكي از آسیب هاي 
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جدي جريان بیداري اسالمي اخیر، شفاف نبودن 
مرزهاي وجودي آن با غرب- كه در سراسر تاريخ 
بیداري هم��واره در قامت غی��ر آن جلوه كرده- 
مي باشد. البته نبايد پنداش��ت كه شفاف شدن 
مرزهاي مذكور با تش��ديد صوري س��لب و نفي 
غرب ممكن مي شود، بلكه نفي غیر تنها از طريق 

يك نرم افزار و منطقي اثباتي به  طور واقعي حداكثري مي شود. 
واقعیت اين است كه جهان اسالم سني از زمان فروپاشي نظام خالفت تاكنون نتوانسته 
پايگاهي تئوريك براي جهت دهي به مسائل درون پارادايمي و برون پارادايمي خود تولید 
كند و در حالي كه »پايگاه خالفت« از ظرفیت تئوريك مناس��بي ب��راي هدف مذكور 
برخوردار مي باشد، متأسفانه به داليل تاريخي )و به رغم تالش برخي از افراد و جريان هاي 
عالم سني( قابل احیا و بازتولید نمي باشد و اين مسئله باعث شده تا آنها در شرايط »خأل 
تئوريك« قرار گیرند كه اگر بیش از اندازه تداوم يابد، به نوبه خود مي   تواند منجر به ايجاد 
شرايط »خأل هويت«- كه مرحله تشديديافته »بحران هويت« است- شود. اين در حالي 
است كه جهان اسالم ش��یعي به  ويژه با تولید »تئوري واليت فقیه« و توفیق تبديل آن 
به »نظام سیاسي« در دوره جمهوري اس��المي ايران، واجد يك پايگاه تئوريك مناسب 

و كارآمد شده است. 
به نظر مي رسد جهان اس��الم س��ني براي نیل به يك پايگاه تئوريك مناسب، يكي از 
سه گزينه را انتخاب كند: نخست اينكه »نظام خالفت« را احیا كند )امري كه عقالنیت 
جمعي س��ني از آن عبور كرده و تالش براي احیا  بس��یار هزينه بر مي باشد(؛ دوم اينكه 
در درون يكي از پايگاه هاي تئوريك عالم رقیبش قرار گیرد و البته تالش كند كه در آن 
عالم، حداقلي از ممیزات و تش��خصات را براي خود حفظ كند )امري كه ظاهراً بسیاري 
از سیاست مداران و نیز جمعي از نخبگان تس��نن بدان تن داده و در موج اخیر بیداري 
اسالمي با مخالفت توده  مس��لمانان س��ني قرار گرفته اند(؛ س��وم اينكه با حفظ تراث 
تاريخي- اس��المي خود، به درون پايگاه تئوريك شیعه وارد شود و ضمن پذيرش آن به 
عنوان هسته سخت جريان بیداري اس��المي، بقا و تداوم خود را تضمین كند )امري كه 
عالوه بر هزينه كم و سود بس��یارش، عقالنیت جمعي توده مسلمانان سني و جمعي از 
نخبگان سیاسي- فكري آنها بدان معطوف شده و از مقبولیت روزافزوني برخوردار است(. 

متأسفانه جريان بیداري اسالمي 
در موج اخیرش تاكنون گامي جز 
سلب »آنچه را كه نمي خواهد« 
برنداشته است و اين بسیار طبیعي 
است كه از درون سلب مطلق، 

ايجاب و اثبات زاده نمي شود
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2. فقدان پايگاه اقتصادي
هر چند پندار ماركس مبني بر محور بودن اقتصاد و ش��یوه تولی��د در حركت تاريخ، 
پنداري غلط و نادرست اس��ت، اما اين مسئله نه بدين معني اس��ت كه تحقق تحوالت 
بزرگ تاريخ بي نیاز از اقتصاد است، حتي معنوي ترين انقالب تاريخ بشريت كه در بعثت 
پیامبر آخرالزمان و ظهور دين اسالم جلوه يافته، در پیوندي نزديك با امر معاش مردم 
رقم خورده اس��ت. به عنوان مثال نمي توان منكر نقش ثروت حضرت خديجه)س( در 
گذار جامعه اسالمي از مصائب شعب ابي طالب)ع( بود. همچنان كه نمي توان منكر نقش 
برخي تاكتیك ها1 و استراتژي هاي2 اقتصادي اسالم براي گذار جامعه اسالمي از برخي 
گردنه هاي تاريخي مثل وضعیت اقتصادي ماه هاي آغازي��ن حضور در »مدينه النبي« 
شد. اهمیت اقتصاد در تحوالت تاريخي به اندازه اي است كه حتي اگر در برخي از آنها، 
عنصر »كافي« براي تحقق نباشد، بي شك يك عنصر »الزم« مي باشد. جريان بیداري 
اسالمي نیز از قاعده تحوالت بزرگ تاريخ استثنا نمي باشد و از اين رو، تداوم اين جريان 
مس��تلزم ايجاد يك پايگاه اقتصادي قوي به منظور برطرف ك��ردن احتیاجات ضروري 
مردم مي باشد. واقعیت اين است كه حتي اگر جريان مذكور به لحاظ نظري از قوي ترين 
اس��تدالل ها براي تحقق و تداوم خود برخوردار باش��د، مادام كه نتواند مسائل ضروري 
معاش مردمي كه انتظار همراهي آنها با خود را دارد برطرف نمايد، امیدي به تأثیرگذاري 
ويژه آن نخواهد بود. به عبارت ديگر اگر جريان بیداري اسالمي عالوه بر مسائل كلي در 
حوزه نظر، طرحي براي مديريت كثرات عیني زندگي افراد نداشته باشد، جريان رقیب 
)به ويژه جريان غرب( با جهت دادن و هماهنگ كردن الگوي زيستي مسلمانان مي تواند 

بر حوزه نظر آنها نیز تأثیر بگذارد. 
متأسفانه در اكثر كشورهاي اسالمي، مس��لمانان از نداشتن يك زندگي به طور نسبي 
مطلوب در رنج هستند3 و اين امر معلول چندين مس��ئله مي باشد: اول و مهم تر از همه 
اينكه كشورهاي اسالمي به لحاظ تئوريك هنوز موفق به تولید يك الگو و مدل اقتصادي 
ويژه اسالمي كه از سويي متمايز از الگوها و مدل هاي تمدن هاي رقیب و از سويي به لحاظ 

1. به عنوان مثال يكي از تاكتیك هاي اقتصادي پیامبر اس��الم)ص( در آغاز هجرت به مدينه، جعل قانون ارث 
مهاجرين از انصار- تا پس از جنگ احد- مي باشد. 

2. به عنوان مثال احكام خمس، زكات، انفاق و... از جمله استراتژي هاي اقتصادي اسالم به حساب مي آيند. 
3. اساساً در برخي از كشورهاي اسالمي از جمله مصر، عامل اقتصاد )فقر، فساد و بیكاري( يكي از عوامل شتابزاي 
انقالب بوده است. مهم ترين منابع اقتصادي كشور مصر، گردشگري، كانال سوئز، سرمايه گذاري خارجي و مخابرات 
بوده است كه تقريباً همه آنها پس از وقوع انقالب دست خوش تغییر شده است. رك: اباذر برابري، »نگاهي به مصر 

يك  سال پس از وقوع جنبش مردمي«، آرمان )سال نامه 90(، ص144-145. 
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عملي كارآمد باشد، نشده اند؛ دوم اينكه 
بسیاري از كش��ورهاي اس��المي يا فاقد 
منابع اقتصادي متناسب با جمعیت خود 
هس��تند )مثل اندونزي( يا اگر هم واجد 
آنها هستند، توان الزم براي استحصال و 
به كار گرفتن آنها را ندارند )مثل بسیاري 
از كشورهاي آفريقايي(؛ س��وم اينكه در 
برخي از كش��ورهاي اس��المي كه به هر 
دلیل، منابع اقتصادي قابل اس��تحصال 
هستند، احیاناً حاكمان فاسدي حكومت 
مي  كنند كه حقوق مردم را پايمال و ضايع 
مي كنند )مث��ل ع��راق در دوره صدام(؛ 
چه��ارم اينك��ه در برخي از كش��ورهاي 
اس��المي كه همه موانع داخل��ي مفقود 
مي باشد، اس��تعمار به عنوان يك عامل و 

مانع خارجي از ط��رق مختلف مانع پويايي اقتصادي آنها مي ش��ود )مثل ايران در دوره 
جمهوري اسالمي(. از آنجا كه در پروژه بیداري اسالمي مسئله سلب و نفي غرب پررنگ 
مي باشد، ايجاد توطئه و سنگ اندازي از جانب غرب علیه جريان مذكور منتفي نخواهد 
بود. بي شك غرب در اين مبارزه با سالح اقتصاد به میدان خواهد آمد؛ سالحي كه از سويي 
خود از آن بهره وافر دارد و از سويي جريان مقاومت اسالمي از نداشتن يا كم  داشتنش 

در رنج است.
توجه داشتن به پايگاه اقتصادي جريان بیداري اسالمي از آن رو است كه بدانیم رشد 
جريان مذكور زماني منطقي و كارآمد خواهد بود كه يك رشد ارگانیك و سیستمي باشد؛ 
به عبارت ديگر اگر جريان بیداري اسالمي- به ويژه در موج اخیر خود كه نوعي مواجهه 
حداكثري با غرب پیدا كرده - از رشدي متوازن برخوردار نباشد، به گونه اي كه مثاًل در 
حوزه فكر و فرهنگ مواجهه اي حداكثري و در حوزه معیشت و اقتصاد مواجهه اي حداقلي 
با غرب داشته باش��د، به راحتي از جانب بخش هاي كمتر رش��دكرده خود آسیب پذير 

خواهد شد.

جهان اسالم سني از زمان فروپاشي نظام 
خالفت تاكنون نتوانسته پايگاهي تئوريك 
براي جهت دهي به مسائل درون پارادايمي 
و برون پارادايمي خود تولید كند و در 
حالي كه »پايگاه خالفت« از ظرفیت 
تئوريك مناسبي براي هدف مذكور 
برخوردار مي باشد، متأسفانه به داليل 
تاريخي قابل احیا و بازتولید نمي باشد و 
اين مسئله باعث شده تا آنها در شرايط 
»خأل تئوريك« قرار گیرند كه اين در حالي 
است كه جهان اسالم شیعي به  ويژه با 
تولید »تئوري واليت فقیه« و توفیق تبديل 
آن به »نظام سیاسي« در دوره جمهوري 
اسالمي ايران، واجد يك پايگاه تئوريك 

مناسب و كارآمد شده است
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3. فقدان ماشين تبليغاتي
بیش از هر عامل ديگري، صورت بندي جهان معاصر به مدد رس��انه تغییر يافته است. 
رسانه هاي مدرن قادرند تا هم سرعت تغییرات را ش��تاب دهند و هم قادرند تا اتفاقات 
ايجادشده را در مقیاس وسیعي بپراكنند. با اين همه، كارويژه اساسي رسانه هاي مدرن، 
نه قابلیت »حكايت گري«، بلكه توان »صورت گري« آنهاس��ت. صورت گري رسانه هاي 
مدرن بدين معني اس��ت كه آنها مي توانند پديده ها را ب��ا بزرگ نمايي و كوچك نمايي 
گزارش دهند. اين ويژگي تا بدان حد قابلی��ت دارد كه مي توان يك پديده را صددرصد 
خالف واقع گزارش داد يا اينكه اساس��اً  آن را در میان گزارش هاي ديگر چنان كم رنگ 

كرد كه موجوديت آن مورد انكار واقع شود.
هر چند امواج گذشته بیداري اس��المي نیز در معرض »تحريف« قرار مي گرفتند، اما 
مقیاس تحريف هاي گذشته- كه بیش��تر در تاريخ نگاري هاي مكتوب و شفاهي ظهور و 
بروز داشت- در مقايسه با تحريف هاي كنوني بسیار كمتر بوده است. به مدد رسانه هاي 
مدرن مي توان هم ُكشت و هم خون بها گرفت؛ هم اشغال كرد و هم حق غرامت گرفت؛ 
هم زور گفت و هم در جاي مظلوم نشس��ت و... در چنین ش��رايطي اگر جريان بیداري 
اسالمي خود مجهز به رسانه اي قوي و فعال نباشد، به راحتي مي تواند در افكار عمومي 
دنیا دست خوش تحريف ش��ود. فقدان ماشین تبلیغاتي مناس��ب براي جريان بیداري 
اسالمي حداقل مي تواند نتايج آن را بسیار محدود كرده و به نتايج مقطعي تقلیل دهد. 

واقعیت اين است كه غرب و برخي كشورهاي هم سو با آن از جمله تركیه، به دلیل در 
اختیار داشتن دستگاه هاي تبلیغاتي قوي، بسیاري از نتايج موج اخیر بیداري اسالمي را 
به راحتي به نفع خود مصادره مي كنند. حتي جريان حزب اهلل لبنان و بیشتر از آن ايران 
كه مجهز به رسانه هاي تبلیغاتي هم هستند، در رقابت تبلیغاتي با رسانه هاي غربي در 
شرايط پايین تري قرار داشته و همین امر باعث شده كه نتايج كارهاي بزرگ آنها كمتر 

در افكار عمومي دنیا تأثیر بگذارد. 
به نظر مي رسد جريان بیداري اسالمي به دلیل نوع مواجهه حداكثري كه با غرب ايجاد 
كرده- و منطق آن اقتضا دارد كه در آينده ش��ديدتر هم بش��ود- در كنار ديگر اقدامات 
توسعه ياب خود، مس��ئله رس��انه و تبلیغات را نیز جدي بگیرد. جريان بیداري اسالمي 
مي تواند از ظرفیت هاي مختلف رسانه هاي مدرن از جمله ظرفیت هاي ديالوگي، فیلمي، 
اخباري و... در مقیاس هاي فكري- س��ني متفاوت بهره ببرد؛ چراكه بس��یاري از مردم 
ارتباط هاي تك سويه اي با رسانه هاي مدرن دارند. به عنوان مثال برخي از آنها فیلمي، 
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برخي اخباري، برخي علمي و... مي باش��ند. جريان بیداري اسالمي الزم است از چنان 
توانمندي رسانه اي برخوردار باشد كه بتواند عمده اهداف و برنامه هاي خود را با هر طیف 
از مردم در میان بگذارد. به عبارت ديگر رسانه، يكي از زبان هايي است كه جريان بیداري 

اسالمي حداقل در شرايط امروزي الزم است بدان مجهز باشد.
4. فقدان وحدت زباني

جهان اسالم ش��امل جغرافیايي گسترده به اندازه سراس��ر كره زمین است به گونه اي 
كه به ندرت مي توان منطقه و جغرافیايي يافت كه در آن حداقلي از مس��لمانان حضور 
نداشته باشند. »گستردگي اقلیمي« كه به طور طبیعي مستلزم كثرت زبان هاي ارتباطي 
مي باشد، باعث شده تا ارتباط حداكثري مسلمانان با يكديگر به سهولت صورت نگیرد. 
يكي از بهترين راه ها براي حل اين معضل، انتخاب يك زبان مشترك اسالمي است. به 
نظر مي رسد زبان عربي- كه زبان قرآن و ادعیه و نصوص اسالمي است- از ظرفیت ها و 
شرايط بهتر و بیشتري براي شمولیت يافتن در همه كشورهاي اسالمي برخوردار باشد و 
براي نیل به اين هدف، به عنوان مثال مي توان آموزش زبان عربي را در حد ارتباط گیري 
متوسط در همه كشورهاي اسالمي در دس��تور كار قرار داد. بي شك اشتراك زباني در 

نهايت به اشتراك فرهنگي و اشتراك در قواعد ارتباطي مي انجامد.
واقعیت اين اس��ت كه يكي از مش��كالت عمومي تر ش��دن جريان بیداري اس��المي 
ضعف هاي ارتباطي آن مي باش��د. به عنوان مثال بسیاري از جوانان حوزه تمدن ايراني، 
شبه قاره هند، آسیاي شرقي و... از كمترين آشنايي با زبان عربي برخوردار هستند. اين 
مسئله باعث شده تا در جريان موج اخیر بیداري اسالمي در خاورمیانه عربي آنها به رغم 
میل ش��ان نتوانند كمترين ارتباط را با جوانان انقالبي عرب زبان برقرار كنند. متأسفانه 
ارتباط گیرهاي رسمي و ديپلماتیك نیز ظرفیت بسیار اندكي براي پیشبرد پروژه بیداري 
اسالمي دارند؛ چراكه منظور از ارتباط گیري صرف امكان صحبت كردن با يكديگر نیست، 
بلكه منظور »هم سخني« مي باشد كه بیشتر در درون گفتمان هاي واحد ممكن مي شود 
و روش »ترجمه« در ارتباط گیري حتي اگر درون يك گفتمان واحد هم صورت بگیرد، 
آن را حداقلي مي كند. از همین رو، مكرر ش��اهد بوده ايم كه به دلیل فقدان هم سخني، 
بسا ارتباط هاي حتي ديپلماتیك نیز كم نتیجه و گاه بي نتیجه مانده است. اين در حالي 
است كه به نظر مي رسد میان گروه هاي اس��المي »اختالف ادبیات« به مراتب بیشتر از 

»اختالف محتوا« باشد.
اختالف ادبیاتي میان گروه هاي اس��المي باعث مي ش��ود كه به ج��اي اصالت يافتن 
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محتواي بیداري اسالمي ش��اهد نوعي »جنگ 
اصطالحات« باشیم. به عنوان مثال در حالي كه 
براي توصیف و تحلیل موج اخیر بیداري اسالمي 
در خاورمیانه عربي مقاالت زيادي در خصوص 
تفاوت »بیداري اسالمي« و »بهار عربي« نوشته 
شده، نوشته هاي اندكي وجود دارند كه چیستي 
اسالمي بودن جريان را تبیین كنند كه مثاًل آيا 
اس��المي بودن يك جريان به تشريع قانون هاي 
اسالمي در آن است يا اتخاذ مبنا و غايت اسالمي، 
داشتن رهبر اس��المي، اتخاذ روش هاي اس��المي در فرآيند عمل و... به عنوان مثال آيا 
جنبشي مثل جنبش وال استريت در امريكا كه- از آنجا كه در اعتراض به ظلم و استثمار 
س��رمايه داري و در دفاع از اكثريت استثمارش��ده مي باش��د- معطوف به خواسته هاي 
انساني )اسالمي( است، يك جنبش اسالمي محسوب مي شود يا خیر؟ همچنان كه آيا 
جنبش هايي مثل القاعده يا جنبشي كه )هم زمان با جنبش هاي اسالمي در مصر، بحرين، 
يمن و...( هم  اينك در سوريه و در هم سويي كامل با سیاست هاي اسرايیل و امريكا شكل 
گرفته، به صرف اينكه مجريان آنها به لحاظ اسمي مسلمان بوده و ظاهراً به نام اسالم هم 

شعار مي دهند، جنبش هايي اسالمي هستند يا خیر؟
تجربه نشان داده است كه به دلیل ناآشنايي جريان هاي مختلف اسالمي با ظرافت هاي 
زباني يكديگر )و البته، به ضمیمه ناآش��نايي آنها با حساس��یت هاي قومي و...( به رغم 
اش��تراكات زيادي كه میان آنها وجود دارد، نتايج ارتباطات آنها هرگز حداكثري نشده 
است. بس��ا محتواهايي كه اگر »قالب هاي بیاني« آنها تغییر يابند، امكان هاي پذيرش و 
مقبولیت شان نیز تغییر مي يابد. از همین  رو، جريان بیداري اسالمي به منظور حداكثري 
كردن نتايج و پیامدهاي خود ناگزير از حداكثري كردن ارتباطات دروني خود مي باشد؛ 

امري كه در هر حال، ارتباط وثیقي با امكان هاي زباني پیدا مي كند.
5. حاکميت قوم گرايي و قبيله گرايي 

مقوالت فرهنگي به اندازه اي در جان و روح آدمیان رسوب و رسوخ مي كنند كه حتي 
آنگاه كه تصور مي رود كه از بین رفته اند، امكان بازگشت و حتي غلبه آنها وجود دارد. البته 
همچنان كه مرگ فرهنگ  به راحتي صورت نمي گیرد، تولد ابتدايي آن نیز چنین است. 
تجربه تاريخي نشان داده اس��ت كه فرهنگ ها حتي در هنگامي كه تعطیل و خاموش 

اسالمي الزم  بیداري  جريان 
است از چنان توانمندي رسانه اي 
برخوردار باشد كه بتواند عمده 
اهداف و برنامه هاي خود را با هر 
طیف از مردم در میان بگذارد. 
به عبارت ديگر رسانه، يكي از 
زبان هايي است كه جريان بیداري 
اسالمي حداقل در شرايط امروزي 

الزم است بدان مجهز باشد
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به نظر مي رسند، به صورت پنهان بر ناخودآگاه آدمیان تأثیر مي گذارند و در اين میان، 
تفاوتي میان اجزاي مثبت و منفي فرهنگ وجود ندارد. 

يكي از آس��یب هاي موج اخیر بیداري اس��المي اين اس��ت كه گرفتار اليه هاي منفي 
فرهنگ عربي شود كه بي ش��ك يكي از آنها روحیه قبیله گرايي و تا حدودي قوم گرايي 
اعراب مي باشد؛ روحیات مذكور تا بدان  حد در میان اعراب به صورت ريشه اي و گسترده 
وجود دارد كه مي توان گفت كه بسیاري از آنها قبل و بیش از آنكه مسلمان باشند، عرب 
هستند. نمونه بارز اين نوع قوم گرايي مفرط را مي توان در موضع گیري »حماس« پس 
از اعدام صدام و كشته شدن بن الدن مشاهده كرد كه در حالي كه حماس جرياني ضد 
امريكايي- اسرايیلي مي باش��د، تنها به دلیل وجود روحیه مذكور، در موضع حمايت از 
نوكران و هم دستان امريكا قرار گرفت. عالوه بر روحیه قوم گرايي كه به  طور كلي در میان 
اعراب وجود دارد، روحیه قبیله گرايي نیز در برخي از كشورهاي عربي به صورت افراطي 
مشاهده مي ش��ود. وجود چنین روحیاتي مي تواند پروژه بیداري اسالمي را در آخرين 

مراحل آن- كه در تعیین نمايندگان، وزرا و حاكمان متعین مي شود- به خطر اندازد.
طرفه اينكه غرب نیز براي تأثیرگذاري بر روند پروژه بیداري اسالمي و ايجاد انحراف در 
آن بر حفظ و تشديد كردن روحیه قوم گرايي و قبیله گرايي اعراب اصرار مي ورزد كه به 

عنوان مثال به لیبي پساقذافي مي توان اشاره كرد. 
براي گرفتار نیامدن پروژه بیداري اسالمي در گرداب تعصبات قوم گرايي و قبیله گرايي 
الزم است مسلمانان از نوعي عقالنیت و بصیرت ارتقايافته برخوردار شوند. تجربه نشان 
داده اس��ت كه به هر میزان كه افق بیداري اسالمي نزد مس��لمانان دورتر جلوه كرده، 
رويكردهاي تنگ قوم گراي��ي و قبیله گرايي رنگ باخته اند. به عبارت ديگر الزم اس��ت 
مسلمانان به ظرفیت هاي فراقومي، فراقبیله اي و حتي فرامذهبي اي كه جريان بیداري 
اسالمي مي تواند در مقیاس جهان اسالم و حتي فراتر از آن ايجاد كند، آگاهي تفصیلي 
بیابند. در اين صورت آنها با مسائل، موانع و حتي منافعي در مقیاس هاي وسیع روبه رو 
مي ش��وند كه به  وضوح درمي يابند كه ظرفیت هاي قومي و قبیله اي صرف براي مواجه 
شدن با آنها كفايت نمي كند و براي نیل به مقصود مذكور الزم است ظرفیت هاي ديگر 

اقوام و قبايل اسالمي نیز به مدد طلبیده شوند. 
6. تقليل »موضوع« به »مسئله« 

واقعیت اين است كه موج اخیر پروژه بیداري اس��المي از آغاز تاكنون بیشتر از طريق 
مس��ئله هايش مورد پژوهش و تأمل محققان و صاحب نظران قرار گرفته اس��ت. اين در 
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حالي است كه براي فهم ماهیت پروژه مذكور، مادام كه در حال شدن است، الزم است 
از تقلیل آن به مسئله پرهیز شود.1 رويكردهاي مسئله محور در شرايط تثبیت و تكمیل 
پروژه ها كارآمدترند تا در شرايط تكوين آنها. اساساً پروژه علم با رويكردهاي مسئله محور 
حداكثر تورم مي يابد نه تكامل و آنچه باعث تكامل آن مي ش��ود، رويكردهاي كل نگر و 
هولستیك است نه رويكردهاي جزءنگر.2 از اين رو، الزم است پروژه بیداري اسالمي نیز 
با همه مس��ائل خرد و كالنش در س��طوح ملي، منطقه اي و جهاني يك جا مورد تأمل و 
بررس��ي قرار گیرد. رويكرد كل نگر به پروژه مذكور اقتضا دارد تا فرصت ها و تهديدهاي 
مربوط به آن هم زمان مورد مالحظه قرار گیرند. ضمن اينكه در رويكرد كل نگر، امكان 
فراروي از مطالعات پديدارشناختي- كه موضوع مورد پژوهش را بین الهاللین و با قطع 
نظر از ارتباطات بیروني آن بررسي مي كند- وجود دارد و به همین علت، مي تواند موج 
اخیر بیداري اسالمي را از سويي با تبار و گذش��ته آن و از سويي با حال و آينده آن مورد 

بررسي قرار دهد.3
معموالً  كساني كه با حوزه اجرا سروكار دارند بیشتر رويكردهاي جزء نگر و كساني كه با 
حوزه علم و نظر سروكار دارند بیشتر رويكردهاي كل نگر را استخدام مي كنند. اساساً يكي 
از آسیب هاي موج اخیر پروژه بیداري اس��المي اين است كه در حالي كه در كشورهاي 
اسالمي، »نخبگان« مشغول به تحلیل نظري هس��تند، »سیاست مداران و كارگزاران« 
كنش گران واقعي اجتماع شده اند. به عبارت ديگر به دلیل خأل حضور نخبگان در عرصه 
عینیت، كنش گران سیاس��ي- اجتماعي تبديل به »چهره« جهان اسالم گشته اند. اين 
مسئله باعث شده تا به دلیل اينكه چهره هاي به واقع ناچهره مذكور نمي توانند حامالن 
مناسبي از داشته هاي زياد اسالمي براي جريان بیداري اسالمي باشند، جريان مذكور 
ظرفیت عظیمي را كه به درستي مي توانس��ت پشتوانه عملي- نظري اش باشد از دست 

1. »واضح است كه اين پیش فرض ها كه وقايع  نگاري اسالم گرايي را متأثر از خود كرده است، مبتني بر خوانش 
مس��أله محور )problematic( جنبش هاي اجتماعي به  طور كل و جنبش هاي اس��الم گرا به  طور خاص است. 
واقعیت هاي تجربي از اس��الم گرايي نیازمند اين اس��ت كه ما ديدگاهي پیچیده و چندوجهي را براي روايت مان 

برگزينیم«. اسالم گرايي و نظريه جنبش اجتماعي، ص94. 
2. به نظر مي رسد يكي از عللي كه پژوهش هاي علمي- به ويژه پايان نامه هاي دانشگاهي ما- نتوانسته اند تا سهمي 
بسزا در پروژه تولید و تكامل علوم داشته باشند، اصرار بر مسئله محور بودن آنهاست. اين در حالي است كه اساساً 
براي فهم برخي از موضوعات پژوهش��ي از جمله موضوعاتي كه تنها از طريق رويكردهاي جريان ش��ناختي قابل 

بررسي هستند، ناگزير از اتخاذ روش هاي كل نگر و نه جزءنگر هستیم.
3. عالوه بر اينها، از آنجا كه در رويكردهاي جزءنگر، تحلیل بر استحصاء كامل جزئیات ابتنا يافته، در صورت عدم 
استحصاء كامل آنها )كه در اكثر موارد چنین است(، با تحلیل هاي ناقص روبه رو خواهیم بود. اين در حالي است كه 
رويكردهاي هولستیك از آنجا كه بیشتر به »جاده« نظر دارند تا به »ماده«، فقدان استحصاء كامل اجزا نمي  تواند 

به اساس تحلیل شان ضربه اي وارد كند. 
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بدهد. بازنگري در اين مس��ئله به  وي��ژه در مورد انقالب 
اس��المي ايران ضرورتي مضاع��ف دارد؛ چراكه به دلیل 
معضل مذكور، تاكنون جريان بیداري اسالمي به صورت 
حداقلي از ظرفیت هاي انقالب اسالمي بهره برده است. 
اين در حالي اس��ت كه ورود نخبگان علمي جهان اسالم 
به عرصه عینیت باعث مي شود تا از سويي تأمالت نظري 
آنها فرصت تست و آزمون پیدا كند و از سويي حوزه عمل 

اسالمي مستظهر به پشتیباني حوزه نظر باشد. 
تاريخ همه جنبش ها و انقالب هاي بش��ري گواه است كه »ش��ور عمومي« بیشتر در 
مرحله گذار از وضع سابق به وضع الحق مفید است و در مرحله تثبیت و تكامل، بیشتر 
اين »شعور نخبگاني« است كه نقش آفريني مي كند. شعور نخبگاني جز در مورد افراد 
كاريزما- كه ظهور آنها در تاريخ، بسیار اندك مي باشد- براي اينكه تأثیرگذاري حداكثري 
داشته باشد، بايد در قالب هاي »نهادي« و »قانوني« سريان يابد و اين مسئله جز با ورود 
نخبگان به عرصه مديريت عیني ممكن نمي شود. البته واضح است كه ورود مذكور نبايد 
به گونه اي باشد كه نخبگان را تبديل به كارگزاران كند، بلكه آنچه مهم است اين است 
كه نسبت ها به گونه اي تنظیم شود كه همواره تفكر و انديشه، حوزه سیاست و عمل را 

راهبري كند و نه برعكس. 
7. تصعيد »موج« به »اوج« 

تقريباً  همه جنبش ها و نهضت ها در مرحله اي از تاريخ خود به دلیل غلبه شور اجتماعي 
بر شعور نخبگاني دچار افراط و تفريط مي ش��وند. البته در بسیاري از آنها، تحقق برخي 
خواس��ته هاي انقالبیون كم كم  ش��ور اجتماعي را فرو مي نش��اند، اما همیشه منحني 
جنبش ها اين گونه نیس��ت، بلكه گاهي اوق��ات در مرحله افراط، ش��عارها يا روش هاي 
اش��تباهي به وجود مي آيند كه در ادامه ب��ه راحتي كنار نمي روند؛ ي��ا در همان ابتدا با 
تصلب شان باعث شكست نهضت شده يا در ادامه تبديل به عرف شده و به تدريج عامل 

ضعف نهضت مي شوند. 
جامعه از جهاتي چند مثل فرد اس��ت: ه��م داراي حافظه و هم داراي هاضمه اس��ت. 

يكي از آسیب هاي موج 
اخیر بیداري اسالمي اين 
است كه گرفتار اليه هاي 
منفي فرهنگ عربي شود كه 
بي شك يكي از آنها روحیه 
قبیله گرايي و تا حدودي 

قوم گرايي اعراب مي باشد 
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همچنان كه نه حافظه انس��اني به يك ب��اره اوج مي گیرد1 و نه هاضم��ه اش به يك باره 
مي تواند پر ش��ود؛2 حافظه و هاضمه جامعه نیز نسبت به آنچه وارد آن مي شود حساس 
بوده و واكنش نش��ان مي دهد.3 واقعیت اين است كه رشد يك جامعه درست مثل رشد 
يك انسان، كند و آرام اس��ت و البته همچنان كه برخي مقاطع مثل دوره بلوغ در رشد 
انسان ويژه بوده و از سرعت بیش��تري برخوردار است، رشد جامعه نیز در برخي مقاطع 
تاريخش مثل دوره جنبش ها و نهضت ها س��رعت مي گیرد، اما هم رشد انسان در دوره 
بلوغ و هم رشد جامعه در دوره جنبش ها اگر از چنان سرعتي برخوردار گردد كه زياده 
خارق العاده جلوه كند، خطرناك است. والدين نه فقط تقاضاي فرزندشان- كه به اقتضاي 
دوره بلوغ بر صورتش مو رويیده و بدنش رش��د كرده- مبني بر همس��رگزيني و ازدواج 
را به جد نمي گیرند، بلكه آن را زودهنگام و انحراف از مس��یر طبیعي رش��د و كمالش 
مي پندارند. آگاهان به قواعد حركت و رش��د جوامع نیز ادعاي جامعه اي را كه س��ال ها 
تحت ظلم و استثمار و استعباد بوده و بنا به داليلي موفق به براندازي حاكمان خود شده، 
مبني بر رهبري جهان يا الاقل بخشي از جهان كه ديروقتي است آزادي را تجربه كرده 

نمي پذيرند.
واقعیت اين است كه كشورهايي كه اينك موج اخیر بیداري اسالمي را در حال تجربه 
كردن هس��تند، حداقل چندين دهه اس��ت كه تحت حكومت هاي نظامي4 وابسته به 
غرب استثمار شد ه اند و طي اين فرآيند اس��تثمار از مدنیت و پیچیدگي هاي مديريتي 
آن بالنس��به بازمانده اند. ملت هاي اين حكومت ها هر چند توانسته  اند حاكمان خود را 

سرنگون كنند، اما آنها بي شك تا الگو و رهبر شدن راهي بس دور و دراز دارند. 

1. تدريجي بودن نظام هاي تعلیم و تربیت بر دركي از انسان استوار است كه رشد و كمال دفعي در آن را استثنا 
و نه قاعده مي داند. تجربه تاريخي نیز گواه اس��ت كه به  جز افرادي كه به ش��كلي خارق الع��اده به يك باره حافظه 
اشباع شده اي پیدا كرده اند )مثل انبیاي الهي(، عموم مردم، حتي نخبگان آنها به تدريج حافظه پرشده و فعال شده اي 

پیدا كرده اند.
2. رژيم هاي غذايي پزشكي كه  يك باره زيادخوري يا كم خوري را تجويز نمي كنند نیز بر دركي از بیولوژي انسان 

استوارند كه از پذيرش دفعي وضعیت  بسیار متفاوت نسبت به وضعیت  پیشین امتناع دارد. 
3. از همین  روست كه مصلحان اجتماعي نه از جامعه خود انتظار دارند كه راه صدساله را يك شبه طي كنند و نه 
خود، برنامه هاي تكاملي جامعه را به يك باره بدان ها تعلیم مي دهند. همچنان كه يك معلم به  رغم اينكه مس��ائل 
پیچیده را نیز مي داند، اما براي دانش آموز خود تنها در حد فهمش مسائل را بیان مي كند، در مورد جامعه نیز، چه 

بسا فاعلیت فاعل )مصلحان( كامل و قابلیت قابل )جامعه( ناكامل باشد. 
4. به عنوان مثال در مصر، از كودتاي 1952 كه جمال عبدالناصر، ملك فاروق را كنار زد و نظام جمهوري را ايجاد 
نمود، تاكنون حكومت هاي نظامي به ترتیب توسط جمال عبدالناصر، انورسادات و حسني  مبارك روي كار بوده  اند 
كه حداقل دو شخص اخیر از وابستگان سیاسي به غرب، امريكا و اسرايیل بوده اند. حتي پس از سقوط مبارك نیز 
همچنان شوراي نظامي به رهبري طنطاوي روي كار آمده است. حكومت هاي نظامي به خودي خود بد نیستند، 

بلكه وابستگي آنها به بیگانگان و اتخاذ سیاست هاي ضد مردمي شان مسئله ساز است. 
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توجه به اي��ن نكت��ه از دو جهت مهم 
اس��ت: نخس��ت اينكه مل��ت انقالبي و 
مجرب اي��ران نبايد از مل��ت دربند تازه 
رهاشده )مثل مصر( انتظار داشته باشد 
كه سیاست هاي داخلي و خارجي خود 
را در همان سطح از مواجهه اي كه خود با 
غرب و مستكبران تنظیم كرده  ، تنظیم 
كنند. واقعیت اين است كه ملت ايران در 
فرآيند انقالبي بودنش از چنان ظرفیتي 
براي تحمل دردها و مصائب براي نیل به 
آرمان هاي انقالبي اش برخوردار شده كه 
حتي با مجم��وع ظرفیت هاي ملت هاي 

مذكور هم قابل مقايسه نیست و راز اين مسئله در اين نكته نهفته است كه آنها به چنان 
درك عمیقي از مفاهیم آرماني  شان )مثل عدالت، آزادي، استقالل و...( دست يازيده اند 
كه دردها و مصائبي مثل جن��گ، تحريم، ت��ورم و... را براي نیل بدان ه��ا خود به جان 
مي خرند. ملت هاي عرب هرچند بي ش��ك از انگیزه و ظرفیت بالقوه بااليي براي تكامل 
و رشد برخوردار هس��تند، اما نكته اين جاس��ت كه در برخي موارد، گذر زمان و كسب 
تجربه شرط الينفك تكامل است و تا زماني كه آنها طي زماني نسبتاً طوالني از فرآيند 
انقالبي شان بزرگ  ش��دن را تجربه نكنند، تكامل حاصل نخواهد شد؛ چراكه در تاريخ و 

جوامع، »تكامل« اتفاق مي افتد نه موتاسیون و جهش.1
دوم اينكه ملت هاي انقالبي عرب اگر از سر تعصبات قومي- مذهبي و با اين استدالل 
كه آنها نیازي به حمايت ديگر كشورهاي اسالمي ندارند، تن به رهبري و زعامت ايران 
انقالبي نداده يا الاقل از تجارب آن به نفع خود بهره نبرند، س��خت در اش��تباه خواهند 
بود؛ چراكه نه حافظ��ه تاريخي آنها به يك ب��اره مي تواند قواعد پیچی��ده بازي آزادي، 
1. به نظر مي رسد رهبران اسالم گراي موج اخیر بیداري اسالمي در خاورمیانه عربي به درستي تشخیص داده اند 
كه آنها در مراحل آغازين مبارزه خود نبايد به همان كم و كیفي كه ايران خود را با جهان اس��تكبار درگیر كرده، 
درگیر كنند. از اين  رو، تصريح راشد الغنوشي به اينكه »من خمیني نیس��تم و نمي خواهم باشم« نه از سر عناد با 
جمهوري اسالمي، بلكه از سر زمان - مكان شناسي و واقع بیني وي مي باشد. حتي تفسیر اين واقع بیني اين نیست 
كه آنها از سر تاكتیك چنین رويكردي را اتخاذ كرده اند؛ چراكه اساساً فهم آنها نیز در متن و درون بستر تحوالت و 
تجربه تاريخي رش��د مي  كند. به عبارت ديگر موضع رهبران اسالم گراي موج بیداري اسالمي اخیر، در قبال نحوه 
مواجهه آنها با غرب و حتي با ايران، صرفاً يك تاكتیك نیست، بلكه آنها با درك درست از داشته هاي )اندك( خود، 

انتظاراتشان را رقم مي زنند. 

بیداري  پروژه  نیامدن  گرفتار  براي 
اسالمي در گرداب تعصبات قوم گرايي و 
قبیله گرايي الزم است مسلمانان از نوعي 
عقالنیت و بصیرت ارتقايافته برخوردار 
شوند. تجربه نشان داده است كه به هر میزان 
كه افق بیداري اسالمي نزد مسلمانان دورتر 
جلوه كرده، رويكردهاي تنگ قوم گرايي 
و قبیله گرايي رنگ باخته اند. به عبارت 
ديگر الزم است مسلمانان به ظرفیت هاي 
فراقومي، فراقبیله اي و حتي فرامذهبي اي 
كه جريان بیداري اسالمي مي تواند در 
مقیاس جهان اسالم و حتي فراتر از آن 

ايجاد كند، آگاهي تفصیلي بیابند
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استقالل، عدالت و... را به طور كامل درك كند و نه هاضمه جامعه آنها به راحتي مي تواند 
آن لقمه هاي بزرگ را هضم كن��د. به عبارت ديگر آنچه در خص��وص ملت هاي مذكور 
واقع بینانه مي باشد اين است كه آنها در اين جنبش بیداري اسالمي ظرفیت موج سواري 
را دارند، اما همچنان به نظر مي رسد آنها براي اوج سواري آمادگي الزم را كسب نكرده اند.

8. فقدان رهبري واحد
تشبیه جامعه به فرد از جهات متعدد تشبیه خوبي است. ارگانیسم فرد براي تكامل و 
رشدش ناگزير از هماهنگي اجزا مي باشد. حسب اختالف ديدگاه ها، قلب يا مغز انسان 
نقش فرماندهي اعضا را بر عهده دارد و هر گونه خلل در آنها توازن و تناسب رفتاري انسان 
را به هم مي زند. در ارگانیسم جامعه، هر فرد به مثابه يك عضو مي باشد. ظاهراً انسان هاي 
درون يك جامعه وجودي مستقل از يكديگر دارند، اما در حقیقت اين گونه نیست، آنها 
نه فقط به يكديگر مرتبط هستند، بلكه تأثیر و تأثر آنها در يكديگر بسیار زياد مي باشد 
به گونه اي كه عالوه بر رفتارهاي ظاهري، حتي خلق و خوي يكديگر را نیز ارث مي برند. 
هماهنگ كردن اجزاي جامعه نیازمند يك مركز فرماندهي است؛ فرماندهي كه نمي  تواند 
بدون واجديت واقعي ش��روط رهبري،1 صرفاً موقعیت خود را به صورت »اعتباري« به 
دست آورده باشد. همچنان كه نمي توان فرماندهي بدن را براي غیر از قلب و مغز، اعتبار 
كرد و مثاًل آن را »دوره اي« تعريف نمود، فرماندهي اجتماع نیز صرفاً اعتباري نخواهد بود 
و در جايي رقم مي   خورد كه به واقع، شرايط الزم براي رهبري در آن وجود داشته باشد.

جنبش هاي اجتماعي در شرايطي به وجود مي آيند كه جامعه انساني در حال زايمان 
قرار مي گیرد. زايمان هر چند هم طبیعي صورت بگیرد، بدون وجود قابله هم سخت و هم 
خطرناك است. اين قابله ها هستند كه زايمان را تسريع مي بخشند و با مواظبت اولیه- اما 
اساسي و مهم- خود از نوزاد، مانع از مرگ يا ناقص الخلقه شدنش مي شوند. جامعه اي كه 
در حال زايمان است، نیازمند رهبري است كه بتواند ضمن تسريع فعلش، از »جهت« آن 
پاسداري كند. رهبران اجتماعي با طراحي جاده حركت، مانع از انحراف جامعه در غیر 

مسیر مطلوبش مي شوند. 
جنبش هاي ناظر به بیداري اس��المي نیز از قواعد كلي جنبش هاي اجتماعي پیروي 
مي كنند؛ آنها نیازمند به رهبراني هستند كه هم افق اجتماع را شفاف تر از ديگران درك 

1. از آنجا كه در اكثر موارد، فرماندهان همان رهبران هستند، در نوش��تار حاضر اين دو، مترادف در نظر گرفته 
شده اند، اما واضح اس��ت كه »رهبر« غیر از »فرمانده« بوده و هیچ منعي ندارد كه در مواردي، رهبري يك نهضت 
با فرماندهي آن متفاوت بوده باش��د. در موارد مذكور، اين فرماندهان هستند كه تحت امر رهبران عمل مي كنند 

و نه برعكس.
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كرده باش��ند و هم به فرآيند حركت از موق��ف به افق واقف 
باشند. به نظر مي رس��د جاي چنین رهبراني در موج اخیر 
بیداري اسالمي در خاورمیانه خالي است، بلكه شايد بتوان 
گفت اساساً موج مذكور فاقد رهبري پیشیني مي باشد، هر 
چند به صورت پسیني و از طريق جهت گیري هايي كه توسط 
انقالبیون صورت گرفته مي  توان تشخیص داد كه آنها درون 

پازل چه جرياني بازي مي كنند. رهبري پیش��یني يعني كسي كه مردم با فتواي او به پا 
خیزند و با فتواي او آرام گیرند و بسا در مواردي هم برخالف میل شان و از سر تعبد از وي 

اطاعت كنند.1 
تنها منبعي كه مي  تواند براي جنبش هاي اجتماعي، رهبري واجد شرايط آن را تولید 
كند، منبع فقه اسالمي است كه البته در تاريخ اسالم، در دو جريان شیعه و سني از جايگاه 
متفاوتي برخوردار بوده و مسیر متفاوتي هم پیموده است. به عنوان مثال فقه شیعي به 
دلیل اينكه در بخش قابل مالحظه اي از تاريخ خود رهبري جريان اپوزيسیون را بر عهده 
داشته، هم تجربه رهبري جنبش ها را داشته و هم انگیزه آن را. اين در حالي است كه فقه 
سني به دلیل اينكه در بخش قابل توجهي از تاريخ خود به عنوان بخشي از پازل حكومت 
و در آن بوده، اساس��اً فاقد تجربه رهبري جنبش هاي اجتماعي مي باشد. با اين همه، به 
نظر مي رسد پس از سقوط دستگاه سیاسي خالفت شرايط اجتماعي براي رهبري فقه 
تسنن مهیا گشته اس��ت و در صورت فاصله  گرفتن فقیهان سني از حاكمان شان،2 فقه 

سني نیز مي تواند رسالت رهبري اجتماعي را عهده دار شود.
برخالف آنچه برخي مطرح مي كنند كه عصر رهبري واحد كه از مقبولیت عام برخوردار 
باشد به سر آمده، به نظر مي رسد فقدان يك رهبر واحد براي مديريت جنبش ها باعث 

1. چنین توصیفي از نقش رهب��ران در مديريت جنبش هاي اجتماعي، هر چند متضم��ن همگن  و هارمونیك 
بودن نسبي جنبش هاي واجد رهبر مي باشد، اما هرگز به معني غیر عقالني بودن اطاعت از رهبر نمي باشد؛ چراكه 
عقالنیت اطاعت از رهبر هم به لحاظ نظري و هم به لحاظ عملي قبل از رهبر شدن فرد به اثبات مي رسد. از اين رو، 
اين گفته كه »افكار عمومي و مفسران، اغلب صداي رهبران را به قیمت سكوت صداي ديگران- متن هاي پنهان- 
مي شنوند« [اسالم گرايي و نظريه جنبش  اجتماعي، ص94] ضرورتاً درست نمي باشد، بلكه مي  توان گفت كه در 

بسیاري موارد، صداي رهبران نماينده و نماياننده صداي ديگران است. 
2. فاصله گرفتن فقیهان سني از حاكمان جوامع اس��المي بدين علت تجويز مي شود كه الگوي حكومت )مثل 
سیستم رياست جمهوري، نخس��ت وزيري و...( در جوامع مذكور ناش��ي از معرفت هاي اسالمي نمي باشد و لذا در 
مواردي كه الگوي حكومت، الگويي ناش��ي از معارف اسالمي باش��د )مثل حكومت خلیفه در تجربه اهل سنت و 

حكومت ولي فقیه در تجربه شیعه(، كمال فقه و فقیه در همكاري با حكومت خواهد بود. 

تاريخ همه جنبش ها و 
انقالب هاي بشري گواه 
است كه »شور عمومي« 
بیشتر در مرحله گذار 
از وضع سابق به وضع 

الحق مفید است 
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مي شود1 تا اوالً خواسته  هاي انقالبیون از س��طح نیازهاي موجود، مادي و دم دستي به 
نیازهاي معنوي، اساسي و كالن فراتر نرود )يا با هزينه زيادي چنین نتیجه اي به دست 
آيد(؛ ثانیاً خواسته هاي انقالبیون تنها در حوزه سلب )مثاًل سرنگوني حاكم وقت( وحدت 
داشته باشد و در حوزه هاي ايجابي و اثباتي به تش��تت و تضاد برسد؛ ثالثاً خواسته هاي 
انقالبیون در صورت انحراف يافتن همچنان ادامه يافته و كمتر فرصت تعديل و تصحیح 
پیدا كند. در مجم��وع، كارويژه مهم رهب��ر در جنبش، عالوه بر نیازحلي، نیازس��نجي 
و نیازس��ازي مناس��ب با آرمان هاي اولیه انقالب و هدايت رابطه مردم و نیازهاي ش��ان 

مي باشد. 
9. تغيير صورت به جاي سيرت 

انقالب  هاي اسالمي با انقالب هاي مدرن از اين حیث متفاوت هستند كه در انقالب هاي 
ديني فرآيند انقالب و تغییر از درون انسان شروع شده و سپس عرصه هاي بیروني آن را 
درمي نوردد. اين در حالي است كه در انقالب هاي مدرن مبدأ تغییر بیرون انسان است كه 
البته ممكن است در نهايت به درون آن نیز كشیده شود. به عبارت ديگر در انقالب هاي 
ديني، صورت، رنگ سیرت را به خود مي گیرد و در انقالب هاي مدرن، برعكس، سیرت 
از صورت تأثیر مي پذيرد. وقتي در فرد يا قومي انقالب ايجاد مي شود، به سرعت بر همه 
افكار، رفتار، روابط و آمال آن تأثیر مي گذارد به گونه اي كه انگار راه چندساله، يك  شبه 
طي مي گردد. نتاي��ج انقالب آن قدر زيادند ك��ه تحصیل آنها براي هر كس��ي مي  تواند 
هوس برانگیز باشد. موج اخیر بیداري اس��المي نیز، درون قوم عرب خاورمیانه انقالب 
ايجاد كرده و به سرعت بسیاري از نتايج خود را بر آنها عیان كرده است: درك لذت آزادي،  
عزت، استقالل و... كه البته براي دشمنان شان گران تمام شده است و از همین رو، تالش 
مي كنند تا اگر نتوانند وضع سابق را برقرار كنند، حداقل در جهت و ماهیت وضع الحق 

تصرف كنند. 
يكي از روش هاي ش��ايع غرب براي تصرف در مفاهیم هويت بخ��ش ديني، »تصرف 
تفس��یري« مي باش��د؛ بدين معني كه ضمن حفظ صورت مفاهیم مذكور، تفسیري از 
آن ارايه مي دهد كه ضد ديني اس��ت. »انقالبیون همچنان بايد مراقب هدف  تراش��ي ها 

1. البته در شرايط ويژه شايد »شوراي رهبري« نیز بتواند رسالت رهبر واحد را بر عهده گیرد، اما رهبري شورايي 
هرگز نمي تواند به عنوان يك الگوي الترناتیو در شرايط عادي جايگزين رهبري واحد شود؛ چراكه اساساً مديريت 
امري طولي- و نه عرضي- مي باشد و از همین رو، حتي در زماني كه دو يا چند معصوم هم وجود داشته اند، رهبري 
و امامت جامعه تنها به يكي از آنها واگذار ش��ده، همچنان كه هیچ دو نبي اولوالعزمي نیز همزمان رسالت جهاني 

پیدا نكرده اند. 
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و تالش هايي كه براي تغییر ش��عارها صورت مي گیرند باشند. بي شك غرب مي كوشد 
انقالب ها را تبديل به ضد انقالب كرده و نهايتاً با بازس��ازي رژيم هاي قديمي به ش��یوه 
جديد و تخلیه احساس��ات توده ها و جابه جايي اصول و ف��روع و تغییر مهره هاي خود و 
اصالحات صوري و تصنعي و ظاهر سازي دموكراتیك دوباره براي ده ها سال ديگر سیطره 
خود بر جهان عرب را حفظ كند. غرب در دهه هاي بیداري اس��المي و به ويژه سال هاي 
اخیر پس از شكس��ت هاي پیاپي از ايران، افغانس��تان، عراق، لبنان و فلسطین و اينك 
مصر و تونس كوشیده است پس از شكس��ت تاكتیك اسالم ستیزي و خشونت علني به 
تاكتیك بدل سازي و تولید نمونه هاي تقلبي دست بزند تا عملیات تروريسم مردمي را 
به جاي شهادت طلبي، تحجر و خشونت را به جاي اسالم گرايي و جهاد، و قومیت گرايي 
و قبیله سازي را به جاي اسالم خواهي و امت گرايي جايگزين كند و همچنین غرب زدگي 
و وابس��تگي اقتصادي و فرهنگي را به جاي پیشرفت مس��تقل، سكوالريسم را به جاي 
علم گرايي، س��ازش  كاري را به جاي عقالنیت، فس��اد و هرج  و مرج را ب��ه جاي آزادي، 
ديكتاتوري را به نام نظم و امنی��ت، مصرف زدگي، دنیاگرايي و اش��رافي گرايي را به نام 

توسعه و ترقي، فقر و عقب ماندگي را به نام معنويت گرايي قلمداد كند«.1
واقعیت اين است كه نبايد اجازه »اجتهاد در برابر نص« داد. ملت هاي عرب، شعارها، 
درخواست ها و آرزوهايشان را با صراحت بیان داشته اند و بايد تالش كنند تا بر تك تك 
آنها به صورت دقیق تحفظ داش��ته باش��ند؛ چراكه اساس��اً  تحفظ بر نص، ضامن تداوم 
آن خواهد بود. از آنجا كه كوچكترين انحراف در گام ها و س��ال هاي نخس��ت مي   تواند 
به انحرافاتي بزرگ در سال هاي آينده بي انجامد، شايسته اس��ت در حالي كه برخي از 
انقالبیون به دس��تاوردهاي انقالب ها پرداخته و دغدغه مديري��ت اجرايي آن را دارند، 
عده اي نیز به تبیین تئوريك مفاهیم بنیادين كه انقالب هاي مذكور بر پايه آنها تكوين 
يافته اند،  بپردازند. كارويژه تبیین تئوريك اين مفاهیم اين اس��ت كه همواره تغییرات 
بیروني را به تبع تغییرات دروني شكل مي دهد و اين اتفاق در صورتي مي افتد كه آرزوها 

)برنامه ها( از درون متن هاي واقعي )تبیین هاي تئوريك( زاده شوند نه برعكس.
10. تقليل سطح تحليل به ظرفيت هاي نظريه هاي ديسيپليني

برخي از تحوالت تاريخي چنان بزرگ هستند كه نظريات رشته هاي علمي به صورت 
تفكیك شده نمي توانند آنها را تحلیل كنند. به عنوان مثال هیچ يك از تئوري هاي موجود 
در علوم سیاسي، جامعه شناسي، روان شناس��ي، مديريت، مردم شناسي و... به تنهايي 

1. بیانات مقام معظم رهبري در خطبه عربي نماز جمعه، 1390/12/14. 
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نمي   توانند واقعه كربال- مبدأ تكامل وجدان بشريت و نقطه جوشش و انفجار فطرت ها- را 
آن گونه كه بوده تحلیل كنند. همچنان كه تئوري هاي مذكور ناتوان تر از آن هستند كه 
امواج بیداري اس��المي را تحلیل كنند. تحوالتي از اين دست را بايد در »فلسفه تاريخ« 
نه در »جامعه شناسي«، »انسان شناسي« و... تحلیل نمود.1 حتي در دنیاي غرب نیز »تا 
سال هاي اخیر، اسالم گرايي به وسیله نظريه پردازان جنبش هاي اجتماعي از بررسي هاي 
جنبش هاي اجتماعي مستثني شده بود... هنوز اين موضوع كه نظريه هاي جنبش هاي 
اجتماعي تا چه حدي قادرند پیچیدگي هاي جنبش هاي مذهبي- اجتماعي در جوامع 
معاصر مسلمان را توضیح دهند، جاي بحث دارد. مخصوصاً كه خاستگاه اين نظريه ها، 
جوامع به شدت متكثر و به لحاظ سیاسي، باز غربي است و تصويري بسیار ساخت يافته 

و همگن از جنبش هاي اجتماعي در نظر دارند«.2
ناتوان بودن نظريه هاي ديسیپلیني در تحلیل جريان بیداري اسالمي نه فقط به دلیل 
پويا بودن آن،3 بلكه بیشتر به دلیل نسبتي است كه میان مباحث عمیق ديني و رويكرد 
ديس��یپلین هاي موجود برقرار مي شود. واقعیت قضیه اين اس��ت كه علوم جديد براي 
فراروي از تحلیل س��طح )نه ضرورتاً سطحي( پديده ها تعريف نش��ده اند. همچنان كه 
شوماخر مطرح مي كند علم جديد اوالً سؤاالت اساسي بش��ر را مغفول مي گذارد؛ ثانیاً 
سطوح باالتر دانش را ناديده مي گیرد؛ ثالثاً  قواي برتر انسان را براي زايش حكمت به كار 
نمي گیرد.4 پوپر نیز بر اين باور است كه علم، ادعايي درباره پاسخ به سؤاالت نهايي بشر 
ندارد. آرتور شالو برنده جايزه نوبل در فیزيك به درستي پیشنهاد مي دهد پاسخ سؤاالت 
اساسي بشر را بايد از دين پرس��ید نه از علم.5 به عبارت ديگر علم از سه اليه روابط عالم 
و آدم )روابط فیزيك دنیا، روابط غیب دنیا، روابط دنیا با عالم غیب(، حداكثر به دو اليه 
نخست و آن هم در سطحي ناقص واقف است. اين در حالي است كه بنیاد و بنیان تحول 

1. بیداري اسالمي؛ فرصت ها و تهديدها، ص108. 
2. آصف بیات، »اس��الم گرايي و نظريه جنب��ش اجتماعي«، ترجمه مه��دي فاتحي، مهرنام��ه، س2، ش19، 

بهمن1390، ص92. 
3. به عنوان مثال اي. پي. تامسون جنبش اجتماعي را يك »روند« و پديده تاريخي در طول زمان مي داند. چنین 
رويكردي بر امكان تغییر دغدغه ها و عوامل مؤثر در جهت جنبش ها )شكاف هاي داخلي،  سركوب شدگي، تغییر 
موقعیت هاي اقتصادي- سیاسي، اعتراضات، كنترل هاي اجتماعي، عوامل بین المللي، تغییر در پايگاه اجتماعي 
و...( در طول زمان اصرار دارد. البته بايد توجه داش��ت كه تغییر در جنبش ها ضرورتاً به معني فشارهاي تحمیلي 
بیروني نیست، بلكه گاهي اوقات به دلیل توفیق نسبي آن در برآورده كردن اهدافش مي باشد. اسالم گرايي و نظريه 

جنبش اجتماعي، ص94-95. 
4. مهدي گلشني، علم و دين و معنويت در آستانه قرن بیست و يكم، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

فرهنگي، 1379، ص21-23.
5. مهدي گلشني، همان، ص37-38. 
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در عالم دنیا در عالم غیب رقم مي خورد؛ جايي كه علم، هیچ بدان وقوف ندارد )يا وقوف 
كمتري دارد(.

به نظر مي رسد براي تحلیل موج اخیر بیداري اسالمي، بايد از ظرفیت هاي پايگاه هاي 
جدي تر علمي مثاًل دين، فلس��فه تاريخ، فلس��فه علم االجتماع و... استفاده كرد. در اين 
پايگاه ها امكان فراروي از سطح بیروني رخ دادها فراهم تر اس��ت. در پايگاه هاي مذكور 
برخالف عمده تئوري هاي ديسیپلیني كه تنها ظرفیت تحلیل »مسائل« موضوعات را 
دارند، به دلیل رويكرد كالني كه دارند، امكان تحلیل جامع »موضوع و مس��ائل« وجود 
دارد. به عبارت ديگر پايگاه هاي مذكور، بیشتر دغدغه تحفظ بر جهت، روش، مبنا و اصول 
دارند و كمتر به مسائل جزئي مي پردازند.1 اين در حالي است كه تئوري هاي ديسیپلیني 
بیشتر دغدغه تأمین »مواد« استدالل هايي را دارند كه خود به صورت پیشیني »صورت« 

آنها هستند. 

تجربیات انقالب اسالمي ایران و آفت زدایی از بیداري اسالمي
هر چند انقالب اس��المي پس از تحقق خود باعث تقويت جريان هاي اسالم گرايي در 
جهان اسالم شده اس��ت، اما بي شك خود معلول امواج پیشین اس��الم گرايي بوده؛ چه 
جريان هايي كه در داخل ايران تكوين و نضج يافته بودند و چه جريان هايي كه در خارج 
از آن وجود داشتند. از اين رو، انقالب اسالمي ايران را بايد نه آغاز و نه پايان پروژه بیداري 
اسالمي، بلكه حلقه اي در سلسله حلقات و زنجیره آن دانس��ت.2 انقالب اسالمي ايران 
همانند ساير امواج بیداري اس��المي، داراي دو حیث اثباتي و سلبي مي باشد كه حیث 
ايجابي آن از آموزه هاي مكتب اسالم مثل توحید، امامت، شهادت، معنويت، عدالت و... 
نشئت مي گیرد و حیث سلبي آن با نفي استكبار، استبداد، شرك و...- كه صورت عیني 
آن در عصر ما غرب و عالم تجدد مي باشد- تحقق مي يابد. بر اين اساس، پیروزي انقالب 
1. بر همین اس��اس، حضرت امام)س( در رهبري انقالب اسالمي هرگز وارد مس��ائل جزئي از قبیل اختالفات 
روحانیان با دكتر شريعتي، ماجراي كتاب شهید جاويد و... نشدند، بلكه راه و جهتي را نشان كردند كه سالكان در 

آن به  طور طبیعي در خصوص مسائل مذكور به پاسخ مي رسیدند. 
2. بايد اعتراف كرد كه انقالب اسالمي ايران، حلقه اي ويژه از سلسله بیداري اسالمي است. گاه يك جزء از چنان 
برجستگي اي برخوردار مي شود كه مي  تواند جامع ويژگي هاي كل باشد و در اين صورت، گويي كه همه كل به نفع 
جزء مذكور مصادره مي گردد به گونه اي كه هرگاه نام آن كل به میان آورده مي شود، جزء مذكور متبادر مي گردد. 
به نظر مي رسد انقالب اسالمي ايران در میان جريان هاي اسالم گرا كه پروژه بیداري اسالمي را رقم زده اند، از چنان 
برجستگي اي برخوردار است كه جامع همه آنها مي باشد. اذعان فواز جرجیس نیز در اين خصوص مي تواند روشنگر 
باشد: وقتي از شهروندان امريكايي پرسیده مي شود كه نام اسالم و مسلمان چه چیزي را برايتان متبادر مي كند، 
پاس��خ مي دهند: محمد]ص[ و ايران. فواز اي. جرجیس، امريكا و اسالم سیاس��ي، ترجمه محمدكمال سروريان، 

تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1382، ص90.
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اسالمي به معني گذار از غرب و متعلقات آن مي باشد. 
به نظر مي رسد حیث سلبي موج اخیر بیداري اس��المي در خاورمیانه از حیث اثباتي 
آن پررنگ تر باش��د. اگرچه برخي عامل اصلي در خیزش اين موج را فقر مردم و فس��اد 
مالي حاكمان آنها دانس��ته اند،1 اما واقعیت اين اس��ت كه تأثیر عامل مذكور نسبت به 
دو عامل آزادي خواهي )حیث س��لبي( و فرهنگي- ايدئولوژيك )حیث ايجابي( چنان 
اس��ت كه نمي تواند آن را در صدر عوامل قرار دهد.2 قرائن زيادي وجود دارد كه نش��ان 
مي دهد عامل اصلي در خیزش موج مذكور، اعتراض مردم به تحقیري است كه از جانب 
دست نشاندگان سیاس��ي آنها بدان ها تحمیل شده اس��ت. به عنوان مثال در حالي كه 
ملت هاي مس��لمان در اوج همدردي با ملت فلس��طین بوده  اند، حاكمان دست نشانده 
آنها هم س��و با منافع غرب و امريكا در ائتالف با اس��رايیل بوده اند ي��ا در حالي كه هنوز 
ظرفیت هاي خود جهان اسالم حداكثري اس��تحصال نشده، حاكمان دست نشانده آنها 
براي دفع و رفع بسیاري از مشكالت جهان اسالم، ظرفیت هاي غرب و هم پیمانانش را 
به كار گرفته اند يا در حالي كه اسالم بیش از هر مكتب و دين ديگري منادي استقالل و 
آزادي مي باشد، حاكمان دست نشانده آنها آزادي خواهان مسلمان را- كه در جهت دفاع 
از مصالح و منافع مسلمانان و تهديد منافع غرب در مناطق اسالمي بانگ زده اند- به بند 
كشیده اند و موجبات فشار و طعن س��ازمان هاي بین المللي را براي عالم اسالمي فراهم 
كرده اند يا... همه اين موارد باعث ش��ده تا نوعي خش��م و نفرت عمومي هم نس��بت به 
حاكمان دست نشانده و هم نسبت به كانون هاي قدرتي كه آنها را بر سر كار آورده و نگه 
داشته اند، ايجاد شود. تبلور اين خشم و نفرت در شكل دهي موج اخیر بیداري اسالمي 

خود را نشان داده است.

1. برخي از محققان، مسائل و بحران هاي اقتصادي- سیاسي درون كشورهاي خاورمیانه در حال انقالب را ناشي 
از سرخوردگي و شكست مدرنیسم در آنها مي دانند: شاخص ها و نشانه هاي نازايي مدرنیته و ناكامي دولت مدرن 
در جهان عرب را در اين موارد مي  توان ديد: انحطاط و فروپاشي سیاسي، اقتدارگرايي و خودكامگي سیاسي، نظام 
سیاسي پدرساالر و حكومت هاي شخصي و موروثي، فساد سیاسي، فس��اد و فقر اقتصادي با بي عدالتي و تبعیض 
مفرط و فراگیر، تحقیر ملي و از دس��ت رفتن عزت ملي، وابستگي سیاس��ي- اقتصادي و از بین رفتن استقالل و 
حاكمیت ملي، ناامن��ي داخلي و خارجي و مخدوش ش��دن وحدت ملي و تمامیت ارضي و س��رانجام، اضمحالل 
هويت ملي. جالل دهقاني فیروزآبادي، »بحران مدرنیته و ورشكستگي دولت مدرن در جهان عرب«، همشهري 

ديپلماتیك، ش54، )دي ماه 90(، ويژه نامه بیداري اسالمي، ص72. 
2. با اينكه موج اخیر بیداري اس��المي ابتدا در شمال آفريقا آغاز ش��ده، به ديگر مناطق اين قاره كه ساكنان آن 
مسلمان نیستند، سرايت نكرده و به كشورهاي آسیايي مسلمان وارد ش��ده و درون همین كشورها هم بیشتر بر 
دوش گروه ها و احزاب اسالمي )به عنوان مثال در مصر، جمعیت اخوان المسلمین، در بحرين، گروه وفاق اسالمي، 
در تونس، حركت و حزب النهضه، در يمن، حوثي ها و حزب الحق( سوار شده است. اين در حالي است كه اگر موج 
مذكور- آن سان كه غربي ها ادعا مي كنند- اسالمي نباشد، علي القاعده درون كشورهاي غیراسالمي نیز مي توانست 

بازتاب داشته باشد. 
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نظر به پررنگ بودن حیث سلبي موج اخیر بیداري 
اس��المي، آنچه رس��الت انقالب اس��المي اي��ران را 
در اين خصوص س��نگین مي كن��د، »تقويت حیث 
ايجابي« آن مي باشد. هر چند پذيرش اين جمله كه 
»انقالبیون موج اخیر بیداري اس��المي مي دانند كه 

چه نمي خواهند، اما نمي دانند كه چه مي خواهن��د«،1 تكلف دارد، اما مي توان گفت كه 
آنها به تفصیل آنچه را كه مي خواهند نمي دانند، چون هنوز فرصتي براي تجربه ساحت 
تفصیل نداشته اند. اين در حالي است كه انقالب اس��المي با پشت سر گذاشتن بیش از 
سه دهه از تاريخ خود، تجربه اي شگرف در خصوص »آنچه كه مي خواهد« يا »آنچه كه 
بايد بخواهد« در اختیار دارد. طرفه اينكه انقالب اسالمي تجربه »خواست «هاي خود را 

همراه با )و در ديالكتیك با( »ناخواست «هايش كسب كرده است.
به نظر مي رسد بهترين هديه انقالب اسالمي به جريان بیداري اسالمي »الگوي تحول 
اسالمي«2 اس��ت كه البته در خود ايران نیز الگوي مذكور اوالً كامل نیست و ثانیاً همان 
بخش هاي كامل ش��ده اش به تمامه اجرا نشده اس��ت. الگوي تحول اسالمي مشتمل بر 
مجموعه اي از راهبردهاي اسالمي اس��ت كه در حوزه سیاست داخلي منجر به نتايجي 
مثل خدمت، همت، آباداني، آزادي و... و در حوزه سیاس��ت خارج��ي منجر به نتايجي 
مثل عزت، حكمت، مصلحت، اقتدار، استقالل و... مي ش��ود. هر چند تالش شده تا اين 
راهبردها از منابع اسالمي و با متدولوژي به حجیت رسیده استنباط گردند، به رغم اين، 
به دلیل اينكه در زمره تجربیات بشري هستند، نیازمند به چرخه »آزمون و خطا« هستند 
و بسا شرايط ايجادشده توسط موج اخیر بیداري اس��المي بستر مستعدي براي تحقق 
گسترده تر چرخه مذكور باشد. به هر حال، گستردگي دامنه چرخه آزمون و خطا حتي 
مي  تواند براي رفع برخي نواقص قبلي و نیز براي تكمیل برخي كارويژه ها ظرفیت سازي 
1. آنتوني پارسونز وجه تمايز انقالب اسالمي و ديگر انقالب ها را در اين مي داند كه ايرانیان هم مي دانستند كه 
چه نمي  خواهند )تداوم دولت پهلوي( و هم مي دانستند كه چه مي   خواهند )دولتي تحت نظارت رهبران ديني(. 

2. توجه به اين مسئله از اين حیث مهم است كه بدانیم انقالب اسالمي ايران نه به دنبال »شیعه سازي جهان«، 
بلكه در گام نخست به دنبال ارايه الگويي موفق براي اجراي معارف اسالمي است. بي شك ارايه چنین الگويي باعث 
استحصال حداكثري ظرفیت هاي اسالمي مي شود كه همزمان تشديد قدرت اسالمي و تضعیف قدرت غربي را در 
پي خواهد داشت. اگر ضرورت اين مرحله از تحوالت اسالمي را ارايه »الگوي مديريت اسالمي« بدانیم، شايد بتوان 
گفت اطالق عنوان »بیداري اس��المي« بر آن، تقلیل گرايانه خواهد بود؛ چراكه مرحله بیداري اسالمي متعلق به 
بیش از يك سده قبل، يعني دوران سید جمال الدين اسدآبادي مي باشد و مرحله كنوني شايسته است كه مرحله 
»نهادسازي اسالمي« عنوان گیرد. البته كساني كه عنوان بیداري اسالمي را براي توصیف اين مرحله از تحوالت 
جهان اسالم به كار برده اند، قطعاً به تشكیكي بودن بیداري نظر داشته اند و از اين حیث اطالق بیداري براي تحوالت 

مذكور مي تواند موجه باشد. 

تنها منبعي كه مي  تواند براي 
جنبش هاي اجتماعي، رهبري 
واجد شرايط آن را تولید كند، 

منبع فقه اسالمي است 
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كند. به عنوان مثال بي ش��ك تجربه الگوي واليت فقیه در يك جامعه ش��یعي و نسبتاً 
يكدس��ت ايران متفاوت از تجربه آن در جامعه اي مثل لبنان خواهد بود كه ش��یعه در 
آن يكدست نبوده اما ذي نفوذ مي باشد. همچنان كه متفاوت از تجربه آن در كشورهاي 
سني نشین مي باشد. واضح است كه تفاوت هاي مذكور مي توانند »امكان هاي حضور« 

تئوري واليت فقیه را در مقیاس جهاني زيادتر كنند.

انقالب اسالمی، فرضیه های رقیب و جنبش های بیداری اسالمی 
بايد توجه داشت كه گفتمان اسالم گرايي ايران تنها الگوي اسالم گرايي موجود نیست، 
بلكه عالوه بر آن، گفتمان اس��الم گرايي تركیه و نظريه سكوالريسم حداقلی و گفتمان 
اسالم گرايي عربستان و جنبش س��لفي نیز وجود دارد كه در اين میان، الگوي سلفي به 
دلیل ناكارآمدي اش حداقل در عربستان )آل سعود( و افغانستان )طالبان( هیچ جاذبه اي 

براي اسالم گرايان نخواهد داشت.1 
الف. اسالم سلفی و دينارهای عربستانی 

اساساً ديروقتي است- به ويژه پس از حمايت عربستان به عنوان كانون انديشه سلفي از 
جريان منفور القاعده- كه الگوي اسالم سلفي جاذبیت خود را در قلمرو اسالمي از دست 
داده است و در معدود مكان هايي هم كه همچنان داراي نشاط به نظر مي رسد، بیش  از 
آنكه انديشه سلفي ضامن تداوم خود باشد، دينارهاي عربستان اين نقش را ايفا مي كند. 
به عبارت ديگر دينارهاي عربس��تان به عنوان الزم الينفك انديش��ه سلفي تا حدودي 
توانس��ته براي آن ضمانت بقا ايجاد كند و به دلیل مقارنت مداوم اين دو، برخي به غلط 
پنداشته اند كه تداوم معلول سالمت انديشه سلفي است. اين در حالي است نگارنده بر 
اين باور است كه انديشه مذكور منهاي حضور دينارهاي عربستان از كمترين عقالنیت 
براي گفت وگو و پذيرش حتي در جوامع س��ني برخوردار مي باشد. عالوه بر اين، تقارن 
اسالم سلفي و دينارهاي عربستاني مي تواند به نوعي اسالم سرمايه داري )نه سرمايه داري 
اسالمي( منجر شود كه به دلیل عدم تجانس با روح اس��المي، قطعاً پس از خودآگاهي 
1. به نظر مي رسد انديشه سلفي از جهاتي چند، از شانس��ي حداقلي براي مقبولیت عام يافتن در جهان اسالم 
برخوردار است: نخست اينكه الگوي تكامل و حركت آن الگويي قهقرايي و گذشته گراست و بر اين اساس، با انتخاب 
»شتر« در عصر »موتور«- كه در حقیقت به معني حركت از ساحت پیچیدگي )تمدن( به ساحت بساطت و سادگي 
)بدويت( مي باشد- هرگونه ابتكار عمل در مديريت آينده را از خود سلب مي كند؛ دوم اين كه قرائت راديكال سلفي ها 
از انديشه جهاد اسالمي باعث ارايه چهره اي خشن، مسلح و صرفاً سلبي از اسالم شده كه از كمترين جاذبیت هم 
در میان مس��لمانان و هم در خارج از جهان اسالم برخوردار مي باشد؛ س��وم اينكه، اعتقاد سلفي ها به انسداد باب 
اجتهاد و نیز تفسیر تنگ نظرانه آنها از مفهوم ايمان )كه بر اساس آن برخي از فرق اسالمي از جمله تشیع از دايره 

ايمان اسالمي خارج مي شوند( راهشان را براي ارايه هرگونه طرح اثباتي براي مديريت عالم مسدود كرده است. 
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مذهبي مسلمانان، مورد مخالفت اكثريت آنان قرار خواهد گرفت. 
ب. اسالم عثمانی و سکوالريسم حداقلی 

در مقايسه میان دو گفتمان اسالم گرايي تركیه و ايران، به حسب ظاهر، از جهاتي الگوي 
تركیه در شرايط بهتري براي انتخاب شدن توس��ط كشورهاي اسالمي در حال انقالب 

است: 
نخست اينكه برخالف ايران، مذهب تس��نن تركیه مانع از شكاف سازي هاي مذهبي 

میان آن و ديگر كشورهاي اسالمي خواهد بود؛ 
دوم اينكه تضادهاي حداقلي آن با غرب، امريكا و حتي اسرايیل باعث مي شود تا انتخاب 
الگوي آن مستلزم تاوان هاي حداقلي باشد. چنین الگويي براي كشورهايي كه ملت آنها 
به دلیل نداشتن خودآگاهي تاريخي- ديني حداكثري، ظرفیت الزم براي استقامت در 

برابر فشارهاي مستكبران را تحصیل نكرده اند، الگويي میاني و مناسب تر خواهد بود؛ 
س��وم اينكه در صورتي كه مهار جريان بیداري اسالمي از كنترل غرب و هم پیمانانش 
خارج شود )كه نشانه هاي آن به وضوح، هويداس��ت(، انگیزه غرب براي هدايت جريان 
اسالم گرا به سمت الگوي تركیه بیشتر از الگوي ايران خواهد بود؛ چراكه الگوي ايران در 
تضاد حداكثري و الگوي تركیه در تضاد حداقلي با غرب هستند و طبیعي است كه الگوي 

تركیه در مقايسه با الگوي ايران گزينه مناسب تري براي غرب خواهد بود.1
توجه به اين نكته مهم اس��ت كه بدانیم اين مزيت فعلي الگ��وي تركیه مبني بر تضاد 
حداقلي با غ��رب، در صورتي كه ايران بتوان��د جريان اس��الم گرايي را حداكثري كند، 
مي تواند به عنوان پاشنه آش��یل تركیه عمل كند؛ چراكه اگر موج اخیر بیداري اسالمي 
منجر به ايجاد يك خودآگاهي تاريخي- مذهبي حداكثري در میان مسلمانان شود، در 
آن صورت، انتخاب الگويي از اسالم گرايي كه در آن »حمايت از فلسطین« با »تجارت با 
اسرايیل« يا »ادعاي اسالم گرايي« با »تعصب در الئیسم« و... به راحتي مي تواند جمع 
ش��ود، فاقد عقالنیت خواهد بود. به عبارت ديگر الگوي تركیه ممكن است تا زماني كه 
صورت مسئله جهان اسالم و غرب پاك شده يا كم رنگ است، جواب دهد. اين در حالي 
1. به عنوان مثال برنارد لوئیس در مقاله اي كه پس از حادثه 11 س��پتامبر در ژانويه 2002 نوش��ت، در تحلیل 
عقب ماندگي جهان اسالم به دو رهیافت متفاوت در جهان اسالم اش��اره مي كند: نخست، رهیافت ايران كه علت 
عقب ماندگي جهان اسالم را فاصله  گرفتن از اصول اساسي اسالم )ش��كاف میان حال و گذشته اسالمي( مي داند 
و دوم، رهیافت تركیه كه علت عقب ماندگي جهان اس��الم را در گذش��ته ماندن و بیگانگي ب��ا اصول مدرن مثل 
دموكراسي،  سكوالريسم، لیبرالیسم و... مي داند. لوئیس در نهايت، با جانب داري از رهیافت تركیه پیشنهاد مي دهد 
كه جهان اسالم براي يافتن اقتدار و شكوه گذشته خود بايس��تي با نگاه مدرن به زندگي و دين بنگرد. محمدتقي 
حسیني، »تحوالت خاورمیانه؛ شگفتي ها و مخاطرات«، مندرج در: قیام وارثین زمین )ويژه نامه بیداري اسالمي، 

همشهري، ارديبهشت 1391(، ص9.
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است كه اگر جهان اسالم دغدغه حل اين مسئله 
را داشته باش��د، بي ش��ك از آن گذر كرده و به 
الگوي اسالم گرايي ايران تن خواهد داد يا نزديك 
خواهد شد؛1 چراكه انتخاب هايي كه در ساحت 
معرفت تفصیلي ص��ورت مي گیرد، نس��بت به 
لوازم و اقتضائات گزينه انتخابي حساسیت نشان 
مي دهند و اگر ايران بتواند الگوي خود و تركیه را 
در نسبت با لوازم و اقتضائات سیاسي، اقتصادي 
و فرهنگي  اش مطرح كند، بي شك گزينه اكثريت 

مردم مسلمان خواهد بود.
هم اينك نیز انقالب اس��المي به مثابه يكي از 
مهم ترين جريان هاي تأثیرگ��ذار در موج اخیر 
بیداري اس��المي مطرح اس��ت. هر چند وجود برخي تعصبات مذهبي و ناسیونالیستي 
مانع از آن ش��ده تا همه انقالبیون موج مذكور همدالنه ظرفیت ها و فرصت هاي بالفعل 
انقالب اسالمي براي پروژه بیداري اسالمي را درك كنند، به رغم اين، بسیاري از خواص 
و آشنايان به شرايط زمانه آن را درك كرده و بدان معترف گشته اند. البته نبايد پنداشت 
كه منظور از تأثیرپذيري نسبي موج مذكور از بیداري اس��المي، تأثیرپذيري مستقیم 
است؛ چراكه هیچ مانیفست پیشیني اي توسط ايران براي پیشبرد پروژه مذكور نوشته 
نش��ده يا هیچ جريان و گروهي براي اين منظور در ايران تعلیم داده نشده  اند. از اين  رو، 
تأثیرگذاري انقالب اس��المي ايران بر موج اخیر بیداري اس��المي بدين معني است كه 

1. واقعیت اين است كه در مراحل آغازين جنبش ها، بعد سلبي آنها فعال تر از بعد اثباتي شان مي باشد. به عبارت 
ديگر در اين مراحل، مردم به آنچه نمي   خواهند بیشتر از آنچه واقعاً مي خواهند فكر مي كنند. از آنجا كه بعد سلبي 
گفتمان اسالم گرايي تركیه به دلیل روابط تجاري با اس��رايیل، تالش براي عضويت در اتحاديه اروپا، هم پیماني با 
امريكا و... بس��یار كم رنگ مي باش��د، كمترين جاذبیت را مي تواند براي جريان هاي اسالم گرا- كه به دنبال حذف 
دشمنان شان هستند- داشته باشد. به ويژه اينكه فقدان بعد سلبي حداكثري باعث تقويت نظريه پیشیني كشورهاي 
اسالمي مبني بر مهره امريكا بودن تركیه مي شود. امروزه- حتي پس از تغییر سیاست خارجي تركیه طي سال هاي 
2011-2007 تحت هدايت دكترين »عمق استراتژيك« احمد داود اوغلو مشاور سیاست خارجي اردوغان و وزير 
امور خارجه تركیه مبني بر طرد هرگونه اختالف با همسايگان و جايگزيني قدرت نرم به جاي قدرت سخت- اين 
تحلیل در میان انديشمندان و دولتمردان اسالمي به صورت جدي مطرح است كه تركیه مهره و نفوذي امريكا در 
میان كشورهاي اسالمي مي باشد؛ به ويژه اينكه تركیه در مسئله بحرين و سوريه به نحو پارادوكسیكالي آشكارا با 
سیاست هاي امريكا همراهي كرده است. به رغم اين، ظرفیت هايي در تركیه وجود دارد كه مانع از انزواي كلي آن 
مي شود كه برخي از آنها عبارت اند از: رياست سازمان كنفرانس اسالمي، عضو غیر دائم شوراي امنیت سازمان ملل، 

عضو گروه G20، شريك تجاري بسیاري از كشورهاي منطقه و...  

كشورهايي كه اينك موج اخیر 
بیداري اسالمي را در حال تجربه 
كردن هستند، حداقل چندين 
دهه است كه تحت حكومت هاي 
نظامي وابسته به غرب استثمار 
شد ه اند و طي اين فرآيند استثمار 
از مدنیت و پیچیدگي هاي مديريتي 
آن بالنسبه بازمانده اند. ملت هاي 
اين حكومت ها هر چند توانسته  اند 
حاكمان خود را سرنگون كنند، اما 
آنها بي شك تا الگو و رهبر شدن 

راهي بس دور و دراز دارند
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فضاي اسالم گرايي را چنان سنگین كرده كه براي جريان هاي جديد زمینه براي گرايش 
به اسالم گرايي بسیار مستعد شده است.1

در چنین ش��رايطي، با دو رويكرد متفاوت روبه رو هس��تیم: نخست اينكه تمام تالش 
محققان ايران��ي معطوف به ش��ناخت ماهیت موج اخی��ر بیداري اس��المي به منظور 
تأثیرگذاري بر آن شود2 و دوم اينكه تالش اصلي محققان مذكور معطوف به اين باشد كه 
موج اخیر بیداري اسالمي چگونه بايد باشد. رويكردي كه تنها به »چه هست« بیداري 
اسالمي اكتفا مي كند، رويكردي انفعالي و رويكردي كه به »چه بايد باشد« آن مي پردازد، 
رويكردي فعاالنه و حداكثري است. البته واضح است كه بحث »چه بايد باشد« بیداري 
اسالمي زماني نتیجه بخش خواهد بود كه شناختي دقیق از »چه هست« آن وجود داشته 
باشد؛ چراكه تنها با شناخت مذكور است كه مي  توان وضعیت موجود )چه هست( را در 
راستاي وضعیت مطلوب )چه بايد باشد( مهندس��ي كرد. به عبارت ديگر ترسیم نظري 
بحث »چه بايد باشد« بیداري اسالمي در مقام ارايه بايد ناظر به »چه هست« آن صورت 
بگیرد؛ چه، تنها با شناخت »چه هست« آن مي توان تصمیم گرفت كه چه سطح تحلیلي 

از »چه بايد باشد« را ارايه كرد.
به عبارت ديگر از انقالب اسالمي ايران انتظار مي رود تا از طريق تقرير نظري گسترده و 
عمیق چشم انداز بیداري اسالمي بدان جهت بخشد. بي شك تقريرهاي پیشیني به ويژه 
اگر به صورت تفصیل��ي ارايه گردند- حتي با وجود برخي موان��ع از جمله عصبیت هاي 
قومي و مذهبي- مي توانند مؤثر واقع ش��وند؛ چراكه در وضعیتي كه همه پیشنهادات 
به صورت اجمالي ارايه مي شوند، ارايه يك پیش��نهاد تفصیلي آن را تبديل به تنهاترين 
گزينه مي كند. البته الزم اس��ت در پیش��نهاد تفصیلي مذكور، تركیب هاي واژگاني به  

1. به عبارت ديگر حیث تأثیرگذاري انقالب اسالمي بر موج اخیر بیداري اس��المي مثل تأثیرگذاري ورود يك 
هیئت مذهبي به درون يك پارك غیر يا ضد مذهبي است كه براي معدود انسان هاي مذهبي درون آن پارك،  قبل 
از ورود هیئت مذكور، به دلیل سنگین بودن جو غیر مذهبي، امر به معروف و نهي از منكر كردن ممكن نبود و پس از 
آن به دلیل سنگین شدن جو مذهبي، ممكن شده است. در فرض مذكور، براي تحقق امر به معروف و نهي از منكر، 
الزم نیست تا معدود انسان هاي مذهبي درون پارك با هیئت مذهبي تازه وارد ارتباط پیشیني يا حتي پسیني برقرار 
كنند، بلكه نفس حضور هیئت مذكور، براي امر به معروف و نهي از منكر ظرفیت سازي و امكان سازي مي كند. بر 
اين اساس، براي اثبات تأثیرگذاري انقالب اسالمي بر موج اخیر بیداري اسالمي، ارتباطات آشكار و صريح میان آن 

و انقالبیون موج مذكور الزم نیست؛ بلكه بدون وجود ارتباطات آشكار نیز اين مسئله قابل اثبات است.
2. در اين رويكرد، ممكن اس��ت ماهیت موج مذكور در مرحله پیدايش، متفاوت از ماهیت آن در مرحله تداوم 
تش��خیص داده ش��ود. به عنوان مثال ممكن اس��ت در مرحله پیدايش يكي از نظريات عربي بودن، غربي بودن و 
اسالمي بودن موج مذكور مطرح شود، اما در مرحله تداوم و تغییرات، يكي از نظريات سیاسي بودن )به اين معني 
كه موج اخیر بیداري اسالمي معطوف به كسب قدرت سیاس��ي از طريق مشاركت عمومي واقعي است( و تمدني 
بودن )به اين معني كه موج مذكور در حال تجربه يا صیرورت يكي از مراحل تمدني اسالمي است( آن ارايه شود. 
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گون��ه اي صورت گی��رد كه ام��كان تقريرهاي 
متضاد و تفاس��یر مبهم يا حداقلي از آنها وجود 

نداشته باشد. 
انقالب اس��المي اگر بخواهد در مقام رهبري 
و فرمانده��ي م��وج اخی��ر بیداري اس��المي 
نقش آفرين باش��د، براي ارايه الگو و طرح خود 
نبايد معطل برخي مسائل و معضالت پیشیني بماند. به عبارت ديگر انقالب اسالمي در 
قبال موج مذكور دو رويكرد متفاوت مي  تواند داشته باشد: نخست اينكه با رفتن به عمق 
مسئله هاي متكثر جوامع اسالمي، دغدغه حل كردن آنها به منظور نیل به وجه وحدت 
و جامع انقالب هاي اخیر اسالمي را داشته باش��د و دوم اينكه با ارايه طرح و الگوي وجه 
جامع، دغدغه تطبیق و هماهنگ كردن كثرات بر وفق وجه جامع را داشته باشد. هر يك 
از دو رويكرد مذكور مي  تواند محظورات مخصوص به خود را داشته باشد. به عنوان مثال 
رويكرد نخست به دلیل افتادن در متن مس��ائل متكثري كه حل طبیعي آنها مستلزم 
صرف هزينه هاي گزاف و زمان طوالني مدت مي باش��د و نیز ب��ه دلیل وجود ديدگاه ها، 
منافع، ساليق و مهم تر از همه، موانع متفاوت در میان مسلمانان، باعث مي شود تا دغدغه 
اصلي كه به وحدت رساندن كثرات مذكور مي باشد، به كتم رفته و روزمرگي غلبه يابد. 
رويكرد دوم نیز با محظور عدم تطابق طرح وجه جامع، حداقل با برخي از مسائل متكثر 

كشورهاي در حال انقالب روبه رو مي باشد.1
به نظر مي رسد رويكرد دوم معقول تر و كارآمدتر است. نهايت اينكه، از محظور مذكور 
به صورت موقت از طريق تفسیر و تأويل هاي اقناعي )و حتي در برخي از موارد، تحمیلي( 
مي توان گذر كرد. به عبارت ديگر در تفس��یر و تأويل مذكور مي توان تجويزها در متن 
توصیف ها گنجاند. تجربه تاريخي نشان داده است زماني كه اقوام و ملت ها در شرايط خأل 
هويتي يا در شرايط درك اجمالي از هويت معلوم خود هستند، ارايه طرح هاي پیشیني، 
تفسیر و تأويل رفتارها و مفاهیم مجمل و حتي مبهم، متورم كردن ادبیات هويت مذكور 
و... در جهت بخشي به آنها بسیار مؤثر است. از اين  رو، به نظر مي رسد بهترين فرصت براي 

1. توجه به اين نكته نیز حائز اهمیت است كه ذهنیت سازي نسبت به يك مس��ئله در پیشبرد عملي آن بسیار 
مؤثر اس��ت. از اين  رو، فعال كردن ذهن ها در خصوص وجه جامع انقالب هاي اسالمي باعث مي شود تا براي حوزه 
عمل مستعد تر ش��وند. به عبارت ديگر هر چه وجه جامع به لحاظ نظري بیش��تر و عمیق تر تبیین شود، به معني 
سرمايه گذاري بیشتر براي حوزه عمل مي با شد. به عنوان مثال تبیین نظري شاخصه هاي عیني و نظري اسالمیت 

بیداري براي تحقق عیني آنها ايجاد انگیزه مي كند. 

نظر به پررنگ بودن حیث سلبي 
موج اخیر بیداري اسالمي، آنچه 
رسالت انقالب اسالمي ايران را 
در اين خصوص سنگین مي كند، 
»تقويت حیث ايجابي« آن مي باشد 
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تأثیرگذاري انقالب اسالمي در موج اخیر بیداري اسالمي، شرايط كنوني است؛ شرايطي 
كه كشورهاي عربي به دلیل اينكه بیشتر در مرحله گذار از وضع پیشین به سوي وضع 
جديد بوده و هنوز اس��تقرار نس��بي در وضع جديد نیافته اند، در بهترين شرايط، واجد 

دركي اجمالي از هويت آينده خود مي باشند. 

مالحظات استراتژیک
به نظر مي رسد براي تأثیرگذاري مذكور توجه به نكات ذيل حائز اهمیت است: 

1. شايسته اس��ت مركز رهبري انقالب هاي اس��المي توجه خود را تنها به آرمان هاي 
انقالب هاي مذكور معطوف كند و از ورود به هر گونه مسئله اي كه ممكن است از جانب 
دشمنان انقالب ها به صورت آگاهانه طراحي شده باشد يا از جانب دوستان ناآگاه و جاهل 
آنها ناخواسته به وجود آمده باشد، پرهیز كند. در اين خصوص، تجربه مديريت حضرت 
امام)س( بر رخ دادهاي پیش از پیروزي انقالب اسالمي مي تواند بسیار سودمند باشد. به 
عنوان مثال عدم ورود معظم له به مسئله كتاب شهید جاويد و مسئله دكتر شريعتي- كه 
هر دو باعث ايجاد اختالف میان انقالبیون شده بودند- يا مخالفت وي با جريان انجمن 
حجتیه و جريان دارالتبلیغ اس��المي1 و... از باب تحفظ بر آرمان هاي انقالب اسالمي و 

حراست از آنها بوده است.
2. ه��دف از حركت از وجه جامع انقالب هاي اس��المي به س��وي كث��رات موجود در 
كشورهاي در حال انقالب، دس��ت يافتن به روح انقالب هاي مذكور است كه بي شك، 
در قالب هاي ارايه شده از خارج از عالم اسالمي نمي گنجد. پیدا كردن روح مذكور باعث 
مي شود تا ادبیات انقالب هاي اسالمي از ادبیات رقیب آنها )ادبیات غرب( جدا شود. به 
عبارت ديگر الزم است براي پیدا كردن يك س��مفوني عربیك كاري مشابه كار هندي 
كیپسن در قرن نوزده براي نوروژ انجام داد. كیپسن- نوازنده اي كه در مباني فكري خود 
به شدت از شیلر و نیچه متأثر بود- با جمع آوري تمامي آوازهاي محلي نوروژي ها، پس 
از حذف صداهاي آوازهاي مذكور و نگه داشتن آواهاي آنها و تبديل آواها به يك روايت، 

1. انجمن حجتیه در وجه سلبي خود، مبارزه با بهائیت و در وجه ايجابي خود، طرح مسائل مربوط به مهدويت و 
دارالتبلیغ اسالمي نیز، دغدغه سامان  بخشیدن به دروس حوزوي، امور طالب، تربیت طالب نويسنده و... را داشته 
است. حتي با قطع نظر از برخي سوگیرهاي غلط سیاسي دو جريان مذكور، جريان حضرت امام)س( نمي توانست 
با آنها كنار آيد؛ چراكه درك جريان مذكور از وضعیت موجود به گونه اي بوده كه هرگونه عملي غیر از اعمال انقالبي 
در آن شرايط )حتي اعمال خوب و مثبتي كه دو جريان مذكور بدان ها اهتمام داشتند( را بر خالف مصلحت انقالب 
اسالمي مي دانسته اس��ت و از اين رو، مخالفت با دو جريان مذكور نه صرفاً به دلیل غلط بودن محتواي آنها، بلكه 

بیشتر به دلیل عدم تناسب فعالیت آنها با آرمان اساسي انقالب اسالمي بوده است. 
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موفق به تولید يك س��مفوني معروف به »صداي ملت نوروژ« ش��د كه به لحاظ هويتي 
تأثیر بسیار بسزايي بر جدا كردن ادبیات نوروژ از ادبیات غرب قرن نوزدهم داشت. از اين 
روي- برخالف كساني كه با پررنگ كردن كثرات، تفاوت ها و اختالفات میان جريان هاي 
مختلفي كه در انقالب هاي عربي معاصر، بر عدم امكان يافتن يك وجه جامع براي آنها 
تأكید مي ورزند- ارايه يك راهبرد كالن و عمومي كه بتوان از آن به عنوان »صداي ملت 

عرب« ياد كرد، ضروري است.
3. مركز رهبري انقالب هاي اسالمي در خاورمیانه عربي به دلیل تجربه اي كه در ايجاد 
يك نظام سیاسي مس��تقل از نظام سیاس��ي غرب- كه خود مبتني بر فرهنگ سیاسي 
مستقلي مي باش��د - دارد، الزم است تالش��ي حداكثري به منظور فراروي انقالب هاي 
مذكور از فرهنگ سیاس��ي موجود )م��درن( انجام دهد. واقعیت اين اس��ت كه تحلیل 
انقالب هاي موجود در قالب هاي ناشي از فرهنگ سیاس��ي مدرن از جمله دموكراسي، 
حقوق بشر، جامعه مدني و... باعث مي شود كه در نهايت آنها به كام غرب كشانده شوند. 
اساس��اً تنها با فراروي از فرهنگ سیاس��ي مدرن مي توان ادعا كرد ك��ه تجربه بیداري 
اسالمي، تجربه اي جديد مي باش��د. از سوي ديگر تحلیل بیداري اس��المي با واژه هاي 
فرهنگ سیاسي مدرن، به لحاظ نظري يكي از دو پیامد را خواهد داشت: نخست اينكه 
اساساً بیداري اسالمي خود ساخته و پرداخته فرهنگ مدرن بوده و دوم اينكه حتي اگر 
جريان مذكور ساخته و پرداخته غرب هم نباشد، به دلیل اينكه تجربه اي متمايز از تجربه 

غرب ايجاد نكرده، قابل كنترل و محاسبه است.
4. مركز رهبري انقالب هاي اسالمي كه اس��تقرار و ثبات نسبي آن مفروض مي باشد، 
الزم است تا از طريق ارايه تقريرهاي متكثر و پر از وضعیت انقالب هاي مذكور، در ضمن 
توصیف، به تجويز راه آينده آنها بپردازد. واقعیت اين اس��ت ك��ه تقرير از يك وضعیت 
مي تواند قدرت زا باش��د.1 حداقل كمك تقريرهاي پیش��یني اين اس��ت كه به راحتي 
مي توانند سرمايه گام هاي بعدي قرار گیرند؛ بدين معني كه اگر تقريرهاي پیشیني از يك 
پديده اجتماعي به اندازه  كافي پر ارايه شوند، گا م هاي بعدي به زحمت در خالف جهت 
الزامات تقريرات مذكور مي  توانند برداشته شوند. به عبارت ديگر تقريرهاي پیشیني از 
پديده هاي اجتماعي در حقیقت، نه فقط از نوع »آينده نگري«، بلكه مي توانند هم زمان 

از نوع »آينده پردازي« باشند.

1. همچنان كه غرب سال هاس��ت از طريق تقرير پري كه از وضعیت موجود خود اراي��ه مي دهد، براي خودش 
قدرت زايي مي كند. از همین روست كه بسیاري از صاحب نظران بر اين باورند كه وجود رسانه اي غرب بسیار متفاوت 

و قدرتمندتر از وجود في نفسه آن مي باشد. 
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به طور خالصه، تقرير انقالب اسالمي ايران از انقالب هاي اسالمي عربي معاصر مي تواند 
)و بلكه بايد( به گونه اي باشد كه ضمن شامل بودن بر وجوه مثبت ديگر تقريرها، تقريري 
جامع و كارآمد باش��د. به نظر مي رس��د در حال حاضر س��ه تقرير از موج اخیر بیداري 
اسالمي ارايه شده است كه الزامات رفتاري و منطقي هر كدام از آنها متفاوت از يكديگر 

است:
الف. انقالب هاي عربي به مثابه دگرديس�ي در پان عربيس�م: واقعیت اين است كه در 
گذشته ملي گرايي عربي و پان عربیس��م ايده  توانمندي در ايجاد وفاق عمومي و هويت 
سیاسي اعراب بوده است. ايده مذكور كه با رهبري كاريزماتیك جمال عبدالناصر به اوج 
خود رسید، با امضاي قرارداد كمپ ديويد توسط انورس��ادات رئیس جمهور پس از وي 
و به دنبال آن، سازش هاي مكرر اعراب با اسرايیل و امريكا تا اندازه زيادي فروكش كرد 
و حتي دو بار حمله امريكا به عراق در سال هاي 1990 و 2003 نیز نتوانست به احیاي 
مجدد آن مددي برس��اند. با اين همه، برخي بر اين باورند كه موج سیاسي- اجتماعي 
سال 2011 كه در برخي از كشورهاي عربي خاورمیانه به جريان افتاده، به احیاي ايده 
پان عربیس��م انجامیده اس��ت. با اين تفاوت كه پان عربیس��م جديد از زواياي متعددي 
متفاوت از پان عربیسم گذشته مي باش��د:1 اوالً در پان عربیسم گذشته، رهبران عربي با 
استفاده از رسانه راديو، از عامل هويت مشترك عربي در راستاي خواسته هاي سیاسي 
خود بهره برداري مي كردند. اين در حالي است كه در انقالب هاي عربي اخیر، اين مردم 
بودند كه با استفاده از شبكه هاي اجتماعي و فراملي، علیه حاكمان شان بسیج شده اند. 
به عبارت ديگر برخالف پان عربیسم گذش��ته كه از رأس هرم سیاسي هدايت مي شد، 
پان عربیس��م جديد از قاعده آن هدايت مي گردد؛ ثانیاً در حالي كه پان عربیسم گذشته 
به رهايي كش��ورهاي عربي از اس��تعمار معطوف بوده، پان عربیس��م جديد با محوريت 
جريان هاي اسالم گرا، معطوف به مشاركت عمومي در س��اختار سیاسي مي باشد؛ ثالثاً 
برخالف پان عربیس��م گذش��ته كه درصدد تغییر نقش��ه خاورمیانه و مرزهاي موجود 
كشورهاي عربي بوده، پان عربیسم جديد، ضمن فراروي از مرزهاي ملي و تأثیرگذاري 

1. البته پان عربیس��م جديد و قديم به رغم تفاوت هايي كه دارند، از جهاتي نیز مشابه هستند. به عنوان مثال هر 
دوي آنها بر الگوي روابط دولت هاي عربي با اسرايیل و غرب تأثیرگذار هستند. اين مسئله در خصوص پان عربیسم 
قديم كاماًل صريح و واضح است. پان عربیسم جديد اما، هر چند مستقیماً ناظر به مسئله مذكور نمي باشد، ولي مسیر 

آن به گونه اي جهت گیري شده كه ناگزير از اتخاذ موضع در قبال آن مي باشد. 
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برون مرزي، تا آنجا مرزهاي ملي را محترم مي ش��مارد1 كه مي توان گفت بیشتر اهداف 
داخلي و كمتر اهداف خارجي را دنبال مي كند؛2 رابعاً در حالي كه پان عربیسم گذشته 
بیشتر بر ايدئولوژي ماركسیسم استوار بود، پان عربیسم جديد با تكیه بر مباني، اصول و 

متدولوژي اسالمي و معطوف به تحقق آموزه هاي آن شكل گرفته است.
ب. انقالب هاي عربي به مثابه سکوالريسم اسالمي: بر اساس اين تقرير، بیداري اسالمي 
اخیر جرياني است مبتني بر كاستي هاي الگوهاي مديريتي موجود در جهان اسالم. به 
عبارت ديگر جريان بیداري اسالمي در حالي كه نسبت به حقانیت انديشه هاي اسالمي 
اعتقاد دارد، نس��بت به كارآمدي عیني آنها- حداقل توسط حاكمان موجود كشورهاي 
اس��المي- ترديد جدي دارد. همچنان كه جريان مذكور در حالي كه نسبت به حقانیت 

انديشه هاي غربي ترديد داشته، به كارآمدي عیني الگوهاي غربي باور دارد. 
الگوي سكوالريسم اسالمي تجربه جديدي در جهان اسالم نبوده و مسبوق به سابقه 
مي باشد. تجربه تاريخي الگوي مذكور به روشني گواه آن است كه در نهايت، آموزه ها به 
نفع برنامه ها فراموش شده يا مصادره مي شوند. اساساً غرب نیز در قرون اخیر، بیشترين 
تأثیر بر جهان اسالم را از طريق تغییر الگوي زيستي آنها داشته است. نمونه بارز و آشكار 

الگوي مذكور را به همراه نتايج عملي اش در تركیه فعلي مي توان مشاهده كرد.
مبناي نظري اين دي��دگاه، امكان تفكی��ك آموزه ها )منظومه اعتق��ادي( و برنامه ها 
)الگوي زيستي( در اسالم و غیر آن مي باش��د. به عبارت ديگر بر اساس ديدگاه مذكور، 
نه اسالم پديده اي ارگانیك بوده و نه تجدد؛ و لذا مي  توان از تلفیق بخش هايي از اسالم 
با بخش هايي از غرب، نوعي سبك زندگي جديد به دس��ت آورد! اقتضاي عملي مبناي 
مذكور نیز، عدم مطابقت ضروري میان نظر و عمل مي باشد؛ امري كه در فلسفه اسالمي 

1. به نظر مي رسد امريكا درصدد اس��ت تا تجربه غرب در پايان جنگ جهاني اول درباره جهان اسالم- كه منجر 
به تجزيه امپراتوري اسالمي ش��د- و نیز تجربه هاي بعدي آن درباره تجزيه شبه قاره هند )به پاكستان، بنگالدش 
و كشمیر( و حتي تجزيه كشورهاي اسالمي درون ش��وروي سابق را يك بار ديگر در جغرافیاي خاورمیانه اسالمي 
تكرار كند و از همین  رو، طرح »خاورمیانه جديد« را ارايه كرده كه بر اساس آن، خاورمیانه اسالمي به كشورهاي 
كوچك تر از شرايط كنوني خود تقسیم مي شود. واقعیت اين اس��ت كه نتايج موج اخیر بیداري اسالمي در جهان 
عرب را از جهتي مي توان در تضاد كامل با نتايج طرح امريكايي »خاورمیانه جديد« دانس��ت؛ چراكه در حالي كه 
طرح مذكور به دنبال تجزيه خاورمیانه اسالمي به كشورهاي كوچك تر از وضع كنوني خود مي باشد، نتايج ناشي 
از موج اخیر بیداري اسالمي بیانگر آن است كه كشورهاي اس��المي نه تنها تجزيه نشده اند، بلكه ضمن تحفظ بر 
مرزهاي ملي خود، با تأكید بر اس��تراتژي وحدت اس��المي، به فراروي از مفهوم »ملت اس��المي« به سوي »امت 

اسالمي« روي آورده اند. 
2. به عبارت ديگر در حالي كه در پان عربیسم گذشته، از طريق اولويت دادن به مبارزه خارجي )استعمار( دغدغه 
اصالح داخلي )ملي( وجود داشت، در پان عربیسم جديد از طريق اولويت دادن به مبارزه داخلي )استبداد(، دغدغه 

اصالح خارجي )روابط بین المللي( وجود دارد. 
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و غربي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
ج. انقالب هاي عربي به مثابه اسالم انقالبي: بر 
اس��اس ديدگاه مذكور، تجربه زيست التقاطي 
جهان اس��الم با الگوهاي زيس��تي غربي نشان 
داده كه هر چه مسلمانان از اسالم و برنامه هاي 
آن فاصله بگیرند، نه تنها مش��كالت آنها كمتر 
نشده كه بیشتر هم مي ش��ود. از اين  رو، آنها به 
اين نتیجه رس��یده اند كه يا بايد زنگي زنگ يا 
رومي روم باش��ند. واقعیت اين است كه اسالم 
و فرهنگ آن در كش��ورهاي اس��المي بس��یار 
ريش��ه دارتر و عمیق تر از غ��رب و فرهنگ آن 
مي باش��د. اين امر بدي��ن معني اس��ت كه در 

گزينش میان اس��الم و غرب، به طور طبیعي گرايش عمومي به جريان اسالمي خواهد 
بود؛ به ويژه اينكه تجربه تاريخي نیز گواه است كه ملت هاي مسلمان براي نیل به اسالم، 

مقابله هاي فراواني با جريان هاي غربي داشته اند.
به نظر مي رس��د انقالب هاي عربي را باي��د در پنهاني ترين و عمیق ترين ريش��ه هاي 
هويتي شان مورد مطالعه قرار داد. مطالعه انقالب  هاي مذكور از منظر هويت، اين پرسش 
را ايجاد مي كند كه هر يك از دو گفتمان اس��الم و تجدد چه جايگاهي در هويت قومي 
اعراب معاصر دارند. بیشتر متفكران مسلماني كه در پرسش مذكور تأمل داشته اند، بر اين 
باور شده اند كه تجدد هرگز نتوانسته به هسته هويت اسالمي راه يابد. در مقابل، برخي 
ديگر از آنها بر اين باور شده  اند كه تجدد اگر هم به بخشي از هويت مسلمانان تبديل نشده 

باشد، حداقل به عنوان چالشي اساسي بر سر هويت اسالمي قرار گرفته است.1
به نظر مي رسد هويت انقالب هاي عربي معاصر را بايد تركیبي از اسالمیت و عروبیت 
دانست. طرفه اينكه از الزامات بس��ط انقالب هاي مذكور، فاصله گرفتن از هويت عربي 
و نزديك تر شدن به هويت اسالمي است؛ چراكه تأكید بر عروبیت باعث مي شود دامنه 

1. در پاسخ به ديدگاه سكوالريست هاي اسالمي، طرفداران اس��الم انقالبي بر اين باورند كه اوالً جريان بیداري 
اسالمي- كه خود معلول اسالم سیاسي است- به  طور موقت مي  تواند از محصوالت تمدني مدرن )غربي( در جهت 
آرمان هاي خود بهره برد و از اين طريق، سطح چالش را حداقلي كند؛ ثانیاً به رغم ورود پرهیمنه و فراگیر فرهنگ 
غرب به درون عالم اسالمي، غنا، عمق و تبار تاريخي فرهنگ اسالمي همچنان قادر است تا بر چالش هاي ناشي از 

اقتضائات مدرنیته فرهنگي و سیاسي فائق آيد. 

بايد توجه داشت كه گفتمان 
اسالم گرايي ايران تنها الگوي 
اسالم گرايي موجود نیست، بلكه 
عالوه بر آن، گفتمان اسالم گرايي 
تركیه و نظريه سكوالريسم حداقلی 
و گفتمان اسالم گرايي عربستان و 
جنبش سلفي نیز وجود دارد كه 
در اين میان، الگوي سلفي به دلیل 
ناكارآمدي اش حداقل در عربستان 
)آل سعود( و افغانستان )طالبان( 
هیچ جاذبه اي براي اسالم گرايان 

نخواهد داشت  
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صدور آنها بسیار محدود شود، همچنان كه توفیق و پیروزي آنها مقتضي مشاركت افكار 
عمومي بیشتري در پیشبرد اهدافشان مي باشد. نكته اينجاست كه ايجاد وفاق اجتماعي 
بر س��ر اهداف انقالب هاي مذكور، بیش از هر عاملي با عامل »اسالم« ممكن مي شود؛ 
زيرا عامل »عروبیت« در بهترين شرايط تنها بخشي از افكار عمومي اسالمي را مي  تواند 
با خود همراه كند و عامل »تجدد« نیز به دلیل خودآگاهي تاريخي مس��لمانان، از آنجا 
كه به عنوان عاملي خارجي و گره خورده با پديده استعمار محسوب مي شود، از كمترين 
اقبال عمومي در جهان اسالم برخوردار است و ديگر عوامل نیز چنان كم تأثیرند كه حتي 
كساني كه به منظور كم رنگ كردن اس��الم در انقالب هاي مذكور، دغدغه طرح آنها را 

دارند، از اين كار صرف نظر نموده اند.

چشم انداز بیداري اسالمي 
به میزاني كه بیداري اس��المي به لحاظ كمي گس��ترش يابد و به لحاظ كیفي تشديد 
ش��ود، به همان میزان نیازمند پايگاه فكري و نرم افزاري اس��ت كه ظرفیت حداكثري 
كردن جريان بیداري اس��المي را داشته باش��د. واقعیت اين اس��ت كه پیچیدگي هاي 
تمدني امروزي از يك س��و و توافق جمعي مس��تكبران جهاني علیه كلیت جهان اسالم 
)به رغم همه تضادهاي دروني اي كه خود دارند( از سوي ديگر، حداكثري شدن بیداري 
اسالمي را تبديل به امري محتوم كرده است. به عبارت ديگر جهان اسالم براي بقا و تداوم 
خود ناگزير از استحصال حداكثري ظرفیت هايش مي باشد. واضح است كه استحصال 
حداكثري ظرفیت ها به نوبه خود مستلزم همكاري حداكثري همه مسلمانان مي باشد 
و شرط همكاري همه مسلمانان در حداكثري شدن بیداري اسالمي، تالش براي نیل به 
»عقالنیت جامع اسالمي«- مركب از عقالنیت هاي خردتر اسالمي با ويژگي هاي كارآمد 
بودن، مشروع بودن و غني بودن- مي باشد. بر اين اساس، توجه به ظرفیت هاي ذيل حايز 

اهمیت خواهد بود: 
1. با كمي مسامحه شايد بتوان از »تاريخ اسالم« به عنوان »تاريخ تسنن« نیز ياد كرد؛ 
چراكه در سراس��ر تاريخ اس��الم، به جز مقاطع معدود و محدودي حاكمیت سیاسي در 
اختیار تسنن بوده است. از اين رو، فقه تسنن- هر چند از مواهب آزادي و حريت فقه شیعه 
برخوردار نبوده و البته همین خصیصه باعث شده تا برخي از ظرفیت هاي آن هرگز فعال 
نش��ود- به رغم اين، همراهي و همجواري آن با حاكمیت سیاسي باعث غنا و كارآمدي 
نسبي آن در حوزه مصالح عمومي شده اس��ت. واقعیت اين است كه در مقام حكومت و 
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در فقدان يك »فقه المصلحه« غني شده، ضرورت هاي پراگماتیك قادر خواهند بود تا به 
راحتي بر چهارچوب هاي احكام اولیه فقهي فائق آيند. از اين رو، به نظر مي رسد توجه به 
ظرفیت فقه المصلحه تسنن- كه متضمن طیفي از استدالل ها و نیز تجربه تاريخي زيادي 

مي باشد- براي رويارو شدن با ضرورت هاي پراگماتیك معاصر ضروري باشد.
2. فقه تش��یع هر چند به دلیل در حاشیه بودن تش��یع در تاريخ اسالم، كمتر فرصت 
همجواري با حاكمیت سیاسي پیدا كرده )و به همین علت، حداقل در حوزه فقه المصلحه 
ورودي متأخر داشته(، از دو جهت ديگر بر فقه تس��نن امتیاز دارد: نخست از اين رو كه 
برخالف فقه تسنن كه پشتوانه روايي اش تنها روايات منقول از نبي اكرم)ص( مي باشد، 
فقه تشیع عالوه بر اينكه تمامي پشتوانه روايي فقه تسنن را در اختیار دارد، به گنجینه 
عظیمي از روايات امامان معصوم شیعه نیز متصل اس��ت كه اين امر باعث غناي ويژه و 
حداكثري شدن آن شده اس��ت. به عبارت ديگر فقه تسنن از بسیاري از مباني، اصول و 
راه كارهايي كه در روايات اختصاصي ش��یعه وجود دارد، محروم مي باشد كه الزم است 
در مواجهه حداكثري جهان اس��الم با غرب، ظرفیت حداكثري فقه ش��یعه به ظرفیت 
حداقلي فقه تسنن ضمیمه شود و دوم از اين رو كه فقه شیعه به دلیل عدم وابستگي اش 
به ساختار سیاسي، با رويكردي كاماًل آزاد به مباحث نگريسته است. در واقع، فقه شیعه از 
سويي به دلیل اينكه كمتر دغدغه حل اقتضائات عرصه عمل را داشته )چون عرصه عمل 
به صورت حداكثري در اختیار تسنن بوده( و از سويي به دلیل اينكه وابسته به حاكمیت 
نبوده از آزادي به مراتب بیشتري نسبت به فقه تسنن برخوردار بوده و همین امر باعث 
شده تا تفقه در آن پررنگ تر از مصلحت سنجي هاي عرفي باشد. از اين رو، به نظر مي رسد 
منظومه فقهي شیعه در مقايسه با منظومه فقهي تس��نن ناب تر و خالص تر بوده و براي 

پیش برد تئوري »بازگشت به خويشتن« مناسب تر باشد.
3. در خصوص نسبت نظر و عمل از گذش��ته تاكنون ديدگاه هاي متفاوتي ارايه شده 
كه در برخي از آنها، عرصه عمل مايه تقويت پسیني ديدگاه هاي نظري، در برخي ديگر، 
عرصه عمل به مثابه آزمايشگاه ديدگاه هاي نظري و امروزه، عرصه عمل به مثابه خاستگاه 
و بستر تكوين معرفت هاي نظري معرفي شده است. بر اس��اس هر كدام از ديدگاه هاي 
سه گانه فوق، از آنجا كه حضور تسنن هم به لحاظ گستره و هم به لحاظ كمیت انساني 
در تاريخ اسالم بیشتر از تشیع بوده، ظرفیت علمي گسترده تر و بیشتري را تجربه كرده 
است. به عنوان مثال در قرون اخیر و در مواجهه با دنیاي غرب، مواجهه دنیاي تسنن به 
لحاظ گستره و كمیت انساني به مراتب بیش��تر از مواجهه تشیع بوده و همین امر باعث 
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شده تا در مقیاس وسیع تري مواجهه مذكور را تجربه كند. مؤيد اين نظر نیز حجم بسیار 
وس��یعي از كتاب هايي مي باشد كه در جهان اسالم س��ني در خصوص مواجهه اسالم و 
غرب نگارش ش��ده كه در مقايس��ه با كتاب هاي جهان اسالم ش��یعي به مراتب بیشتر 
مي باش��د. به عنوان مثال در حالي كه در جهان تشیع در خصوص مسئله شرق شناسي 
تعداد كتاب هاي اندكي نگارش شده، در جهان تسنن بیش از يك صد جلد كتاب در اين 
خصوص نگارش يافته اس��ت. از اين رو، براي مواجهه حداكثري جهان اس��الم با غرب، 

تجربه تاريخي تسنن به مثابه يك منبع عظیم معرفتي بايد مورد استفاده قرار گیرد.
4. متأسفانه به دلیل س��نگیني س��ايه برخي اختالفات عقیدتي- كه به نوبه خود دو 
تاريخ زاويه دار از يكديگر را براي ش��یعه و س��ني رقم زده- هیچ گاه ش��ناخت و ارتباط 
صحیح و واقعي بین دو فرقه مذكور برقرار نش��ده است و اين مس��ئله باعث شده تا در 
هر دو گروه، شناخت عیني )انضمامي( جاي خود را به ش��ناخت هاي ذهني )انتزاعي( 
بدهد. اين در حالي اس��ت كه پروژه بیداري اسالمي جز در س��ايه يك ارتباط تنگاتنگ 
و شناخت انضمامي تشیع و تس��نن از يكديگر ممكن نخواهد بود. به عبارت ديگر الزم 
است سه گانه »تعارف، تعرف و اعتراف« در فرآيند ارتباط گیري شیعه و سني به درستي 
تحقق يابد. منظور از تعارف، شناخت و ارتباط گیري اولیه و خارج از چهارچوب هاي صرفاً 
كتابخانه اي،1 منظور از تعرف، شناخت دقیق و منصفانه عقايد و تاريخ اجتماعي- سیاسي 
دو گروه و منظور از اعتراف، اذعان به كاستي ها و نیاز به يكديگر مي باشد. به نظر مي رسد 
در سايه اين ارتباط متواضعانه تشیع و تس��نن، امكان انتقال ظرفیت هاي هر يك از دو 

گروه به جانب ديگري به سهولت ممكن مي شود. 
5. جهان تسنن از سويي به لحاظ كمیت انساني، گس��ترده تر از جهان تشیع بوده و از 

1. به عنوان مثال بر اساس ش��ناخت صرفاً كتابخانه اي، تشیع بر اين باور اس��ت كه اهل سنت به لحاظ كالمي 
شورش بر حاكم جائر را جايز نمي دانند و از اين رو، در تحلیل ماهیت اين موج اخیر بیداري اسالمي كه معطوف به 
اعتراض به حاكمان مي باشد، آن را خروج از عقیده كالمي اهل سنت دانس��ته يا تبیین هاي غیر واقعي مي كنند. 
اين در حالي است كه واقعیت اين است كه اعتقاد به نفي خروج بر حاكم جائر در مقاطع تاريخي محدود و بیشتر در 
شرايطي نسبتاً معقول صورت گرفته است. به عبارت ديگر اعتقاد مذكور بیش از آنكه يك »قضیه حقیقیه« باشد، 
يك »قضیه شخصیه و خارجیه« بوده است و بر اين اساس، بیداري اسالمي اخیر در خاورمیانه نه يك »استثناء« بر 
تاريخ كالم سیاسي اهل سنت، بلكه يك »قاعده« مي باشد. به ويژه اينكه به لحاظ تاريخي نمونه  هاي متعددي وجود 
دارد كه انديشمندان اهل سنت به هنگام مواجه شدن با حاكمان جائر، با استفاده از برخي عناوين فقهي- كالمي 
ديگر كه قیام علیه آنها را جايز مي دانسته، مشكل خود را حل كرده اند. به عنوان مثال ابن تیمیه با »كافر خواندن« 
آن دسته از حاكمان اسالمي كه با مغول ها همكاري داشتند، فتواي قیام علیه آنها را صادر كرد؛ يا فقهاي خوارج از 
آنجا كه ارتكاب كبیره را باعث »خروج از اسالم« مي دانند، قیام علیه حاكمان جائري كه مرتكب كبیره مي شوند 
را جايز مي دانند؛ همچنان كه سید محمد قطب با اين اس��تدالل كه فاصله گرفتن از اسالم، باعث بازگشت »عصر 

جاهلیت« مي شود، فتواي جهاد علیه حاكمان دوره جاهلیت مدرن را صادر كرد و... 
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سويي در گستره زماني- مكاني وسیع تري با غرب 
مواجهه داش��ته و حتي بیشتر از تش��یع هم مورد 
اس��تثمار آن قرار گرفته اس��ت و همین ويژگي ها 
باعث شده كه س��لب غرب در آن، حداقل به لحاظ 
كمي بیش��تر از جهان تشیع وجود داش��ته باشد. 
شرايط كنوني جهان اس��الم سني به گونه اي است 
كه در مرحله »انتخاب بزرگ« میان سطحي باالتر 
از اسالم فعلي اش و سطحي باالتر از تجدد فعلي اش 
قرار گرفته اس��ت. در چنین شرايطي به میزاني كه 
نهضت نقد غرب در آن پررنگ شود، به همان میزان 
انتخاب اسالم سهل تر مي ش��ود. واقعیت اين است 
كه ظرفیت  حقیقتاً باالي نقد غرب در جهان تسنن، 

س��رمايه مفیدي براي اين مرحله- كه دوران گذار جوامع سني به سوي سطحي باالتر 
از اسالم مي باشد- مي تواند باش��د. به عبارت ديگر شايد طرح هاي صرفاً اثباتي اسالمي 
)كه در جهان تشیع نس��بت به تسنن اشباع  شده تر مي باش��د( براي اين مرحله جوامع 
سني چندان سودمند نباشد؛ بلكه به نظر مي رسد بهتر از همه، ارايه طرح هاي تركیبي 
)سلبي- اثباتي( باش��د به گونه اي كه بتوان ظرفیت گذار1 از وضع موجود به مطلوب را 
ممكن و تسريع كند. به عبارت ديگر طرح هاي تأسیسي همواره پس از طرح هاي تهذيبي 

)اصالحي( مفید خواهند بود.2 
6. مواجهه طوالني مدت جهان اسالم س��ني با مظاهر مختلف غرب، باعث شده تا آنها 
نس��بت به چهره هاي سالوس��ي گوناگون غرب )اعم از چهره كالمي، فكري، سیاسي، 
اقتصادي و نظامي آن( هوش��یار گردند. به رغم اين، جهان اسالم سني براي گذار نهايي 
از غرب الزم است تا براي دو پرسش اساسي ذيل، پاس��خي درخور اطمینان پیدا كند: 
نخست اينكه نظر به فقدان يك رهبر جامع و مورد اتفاق در عالم تسنن )به گونه اي كه 

1. به عنوان مثال مي توان به ارتقاي ظرفیت قانوني )نهادي( جوامع اس��المي ب��راي حداكثري كردن مديريت 
ديني انديشید. بسیار طبیعي است كه اگر در حقوق اساس��ي و حتي حقوق عادي، نقش مذهب پررنگ شود يا از 
مفاهیم اساسي ديني به الزامات و اقتضائات سیاس��ي، اقتصادي و فرهنگي آنها- كه بسیار متفاوت از متناظرهاي 
غربي شان هستند- از طريق راهبردي كردن پژوهش هاي بنیادين توجه داده شود يا... ظرفیت گذار فعال مي شود. 
2. البته به نظر مي رسد پروژه بیداري اسالمي در كلیت خود )اعم از ظرفیت هاي شیعي و سني( اينك با گذار از 
مرحله اصالح گري وارد مرحله احیا گري خود شده اس��ت؛ با اين همه ظرفیت جوامع سني به تنهايي به اندازه اي 

نیست كه بتواند صرفاً با كمك طرح هاي ايجابي حركت تكاملي خود را رقم زند. 

قرائن و شواهد همه گواه بر اين 
هستند كه ملت هاي بیدارشده 
دام  به  آينده  در  اسالمي 
الگوهايي كه اينك براي حذف 
آنها قیام كرده اند نخواهند افتاد. 
از اين  رو، به جرئت مي توان 
گفت كه آينده بیداري اسالمي، 
بي شك الگوي اسالم انقالبي 
خواهد بود؛ هر چند الگوي 
مذكور ضرورتًا بر متناظرهاي 
الگوي انقالب اسالمي ايران 

تطبیق نخواهد داشت 
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همه جريان هاي متكثر س��ني بتوانند و بخواهند در ذيل آن ق��رار گیرند(، خأل رهبري 
بیداري اسالمي در كش��ورهاي اسالمي س��ني از چه طريقي بايد پر شود؟ دوم اينكه با 
توجه به وجود و نفوذ روش��نفكران غرب گرا در جوامع اسالمي سني، چگونه مي توان از 
اس��المیت بیداري صیانت نموده و مانع از رهبري آنان ش��د؟ نظر به رشد خودآگاهي 
تاريخي- مذهبي مسلمانان سني كه باعث شده تا به طور نسبي از مانع تعصبات قومي- 
مذهبي برهند، شايسته است كه آنها- همان گونه كه دكتر بابي سعید در كتاب هراس 
بنیادين خود پیشنهاد داده- حداقل در دوره گذار مذكور، رهبري تشیع را پذيرا باشند. 
7. متأسفانه به رغم اينكه تسنن واجد يك تاريخ پر و اشباع  شده مي باشد، به  دلیل مبهم 
بودن آينده اين تاريخ در نظرگاه اعتقاديشان، هرگز تاريخ مذكور براي حركت در جهت 
آينده غنا ندارد. اين امر باعث شده تا افق حیات براي جامعه تسنن در بهترين شرايط، 
»وضعیت حال« آنها باشد و بدتر اينكه به دلیل وضعیت برتر تسنن در گذشته و انحطاط 
آن در قرون اخیر، بسیاري از اهل سنت گرفتار »نوستالوژي گذشته« گشته اند و يكي از 
داليل رواج انديشه هاي سلفي در جوامع تسنن نیز همین گذشته گرايي آنها مي باشد. در 
مقابل، تشیع به دلیل اعتقاد خاص1 به آموزه مهدويت، تمامي تاريخ گذشته و حال خود را 
در نسبت با فردا و آينده تاريخ تنظیم و تفسیر كرده است. از اين رو، براي حركت به آينده، 
هم شرايط رواني تشیع مساعدتر از تسنن است )چراكه تسنن يا به »عادت حال« يا به 
»نوستالوژي گذشته« گرفتار آمده( و هم شرايط فكري آن )چراكه وقتي باور مهدويت 
در انديشه تسنن، اجمالي و در انديشه تش��یع، تفصیلي مي باشد، آينده نیز در ذهنیت 
تسنن، مبهم و اجمالي و در ذهنیت تشیع، روش��ن و تفصیلي حضور دارد(. چشم انداز 
بیداري اسالمي بي شك نیازمند به نرم افزارهايي اس��ت كه قادر است گزارش شفاف تر 
و تفصیلي تري از آينده ارايه دهد. از اين رو، براي چشم انداز بیداري اسالمي، الزم است 

گذشته تورم يافته تسنن به آينده به تفصیل  رسیده تشیع پیوند زده شود.
البته توجه به اين نكته الزم اس��ت كه بدانیم حركت به س��وي آينده به لحاظ نظري 
صرفاً نمي تواند بر تركیبي از آموزه ها و ظرفیت هاي شیعي و سني استوار گردد. به عبارت 

1. الزم به ذكر است كه همه اهل س��نت نیز به حكومت حضرت مهدي)عج( در پايان تاريخ قائل مي باشند و در 
حالي كه بسیاري از آنها بر اين باورند كه هنوز ايشان والدت نیافته اند، حتي برخي از آنها از جمله محمدبن طلحه 
شافعی در كتاب مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، سبط ابن جوزی حنفی در كتاب تذكره الخواص، عبدالوهاب 
شعرانی در كتاب الیواقیت و الجواهر، ابن حجر هیثمي در كتاب الصواعق المحرقه في الرد علي أهل البدع و الزندقه، 
متقي هندي، صاحب كتاب البرهان علي عالمات مهدي آخرالزمان و... قائل به والدت آن حضرت نیز هستند. با اين 
همه، تفاوت هاي ديدگاه اهل سنت و تشیع در خصوص ايشان به گونه و به اندازه اي است كه منجر به شكل گیري 

دو نوع برنامه فردي- اجتماعي مي شود. 
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ديگر منبع مولد پروژه بیداري اسالمي براي حركت به س��وي آينده، صرفاً گنجینه اي 
تركیبي از ظرفیت هاي ش��یعي و س��ني- كه بدون نظم منطقي در كنار يكديگر چیده 
شده اند- نمي تواند باشد، بلكه الزم است ظرفیت هاي مذكور سامان دهي و اولويت بندي 
شوند. بدين معني كه الزم است س��هم حضور هر يك از ظرفیت هاي ذكرشده در موارد 
چهارگانه فوق، به كمك يك منطق و عقالنیت روش��ن و مقبولي مشخص شود. منطق 
سامان ده، خود، »هسته س��خت« اين منبع خواهد بود و نكته اينجاست كه اين هسته 
سخت، خود بايد بخشي از همان ظرفیت هاي كشف شده در تشیع و تسنن باشد. در اين 
صورت، فروض ذيل قابل تصور است: هسته سخت بیداري اسالمي، ظرفیت هاي تشیع 
باشد و در پیرامون آن ظرفیت هاي تس��نن قرار گیرد، يا هسته سخت بیداري اسالمي، 
ظرفیت هاي تسنن باشد و در پیرامون آن ظرفیت هاي تشیع قرار گیرد يا هسته سخت 
بیداري اسالمي، تلفیقي از ظرفیت هاي تشیع و تسنن باشد. به نظر مي رسد تكلیف اين 
مسئله بیش از آن كه به صورت اعتباري و قراردادي حل شود، به توانمندي و كارآمدي 
واقعي ظرفیت هاي اشاره شده بس��تگي دارد، ولي آنچه مسلم است اين است كه از آنجا 
كه تسنن و به طريق اولي تشیع در قامت يك منظومه و شبكه معرفتي- اجرايي حضور 
دارند، هسته سخت بیداري اسالمي، الگوي تلفیقي ظرفیت هاي اين دو نخواهد بود، بلكه 
يا تسنن يا تشیع ضرورتاً در هسته اين حركت قرار خواهند گرفت. منظور از هسته نیز 
در اين خصوص، نه تقلیل پروژه بیداري اسالمي به يك فرآيند مكانیكي، بلكه اين است 
كه جهت گیري هاي كلي پروژه مذكور را ناگزير بايد يكي از دو منظومه تش��یع و تسنن 
ايجاد و مديريت كند و در اين صورت، در پايان و مرحله واپسین پروژه بیداري اسالمي، 
بي شك پیرامون با هسته به وحدت و يگانگي رسیده و در هسته جذب و هضم مي شود. 
با اين همه، فرآيند حرك��ت از »موقف« كنوني جريان هاي اس��المي تا نیل به »افق« 
آن نیازمند تبیین دقیق مي باش��د. به عنوان مثال اين مس��ئله كه روشنفكران سكوالر 
يا روش��نفكران ديني در فرآيند مذكور چه نقش و جايگاهي را خواهند داشت يا اينكه 
ممیزات عقیدتي شیعه و سني در فرآيند مذكور به چه میزان اهمیت مي يابند يا اينكه 
رهبري امت گسترده اسالمي و هسته نزديك به آن با چه فرآيندي انتخاب شده و نحوه 
اعمال مديريت آن چگونه خواهد بود و... از جمله مسائلي هستند كه پاسخ هاي تفصیلي 

به آنها چشم انداز بیداري اسالمي را شفاف تر مي كند. 
چشم انداز بیداري اسالمي از دو جهت جبهه جريان اسالم گرا را تیز و شفاف مي كند: 
نخست از جهت مواجهه جريان مذكور با جريان وابسته به غرب و دوم از جهت مواجهات 
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درون پارادايم��ي.1 در خصوص مواجهه نخس��ت بايد گفت كه به نظر مي رس��د جريان 
اسالم گرا در مواجهات آينده خود با جريان هاي غرب گرا باعث مي شود تا جريان مذكور 
دائماً ناگزير از انتخاب هايي باشد كه در نتیجه آنها از وضعیت بینابیني كنوني اش خارج 
شود. واقعیت اين است كه جريان غرب گرا در درون جوامع اسالمي وضعیتي دارند كه 
مصداق »از اينجا رانده و از آنجا مانده« هس��تند و مواجهات حداكث��ري آنها با جريان 
اسالم گرا در نهايت باعث مي شود تا آنها در يكي از دو وضعیت اينجا )عالم اسالمي( يا آنجا 
)عالم غربي( استقرار يابند. در خصوص مواجهه دوم نیز بايد گفت كه هم منطق عقل و 
هم ادله و قرائن نشان از آن دارند كه جريان اسالم گرا در فرآيند بسط و به تفصیل رسیدن 
خود »سیري از تفرقه به وحدت« را طي خواهد كرد. به عبارت ديگر مجموعه جريانات 
اسالم گرا در فراز و نشیب مقاومت به صورت حداكثري به اين عقالنیت خواهند رسید كه 
بايد كثرت افتراقات و اختالفات را رها كرده و به وحدت برسند. وحدت مذكور، برخالف 
مراحل پیشینش كه بیشتر نظري و كمتر عملي بوده، بیشتر از ضرورت هاي مقام عمل 

حاصل  شده تا از ضرورت هاي مقام نظر.
مقام عمل برخالف مقام نظر، به ضرورت، مقامي انحصارگرا و نه شمول گراست؛ بدين 
معني كه در مقام عمل نمي توان همزمان الگوهاي متعددي را در مورد واحدي اجرا كرد. 
از آنجا كه الگوها و مدل ها به مثابه يك سیس��تم و منظومه عمل مي كنند و سیستم ها 
نیز نسبت به عناصر خارج از خود »بشرط ال« هستند، جريان بیداري اسالمي هر چند 
در مراحل نخستین ائتالفي اش و قبل از اينكه به معني دقیق كلمه سیاق سیستمي به 
خود بگیرد، ممكن اس��ت در قالب يك الگوي تركیبي حضورش را تداوم بخشد، اما در 
نهايت وقتي كاماًل تبديل به يك سیستم و منظومه منسجم شود، ناگزير از منطق يكي 
از دو جريان شیعي و سني تبعیت خواهد كرد. به لحاظ درون مذهبي، شیعه بر اين باور 
است كه جريان بیداري اسالمي در آخرين مرحله خود به هضم تسنن در درون پارادايم 

تشیع خواهد انجامید. 

1. در واقع، وجه نیاز مبرم كشورهايي كه موج اخیر بیداري اسالمي را به راه انداخته  اند، حركت در دايره اي است 
كه به صورت نهادي دغدغه هايي كه براي آنها انقالب كرده اند را تحقق بخش��د. به عبارت ديگر »وجه مشترك و 
مهم ترين مشكلي كه اين كشورها با آن مواجه هستند، مرحله دولت سازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي و سیاسي 
جديد است. مسئله كنوني اين كشورها شكل گیري ساختارهايي است كه با فرآيند توسعه و پیشرفت و آرمان ها و 
اعتقاداتي كه مردم اين كشورها براي آن انقالب كرده اند سازگار و هماهنگ باشد. به  طور خالصه مي توان اين گزاره 
را فرآيندي نامید كه طي آن اين كشورها از وضع موجود به وضع مطلوب حركت مي كنند. در اين فرآيند، مهم ترين 
مشكلي كه بر سر راه اين كشورها وجود دارد، بحث نهادسازي و ايجاد ساختارهاي حقوقي از جمله قانون اساسي و 
شكل دهي ساختارهاي سیاسي و مكانیسم هايي است كه بايد براي اداره كشور در راه توسعه و پیشرفت ايجاد شود«. 

جواد اطاعت، »اسالم، دموكراسي نظام سیاسي در خاورمیانه و شمال آفريقا«، آرمان )سال نامه 90(، ص152. 
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از سوي ديگر چشم انداز بیداري اس��المي در يكي از دو الگوي اسالم سكوالر و اسالم 
انقالبي قابل حصر مي باشد كه هر چند در مراحل میاني، عماًل شاهد تلفیقي از دو الگوي 
مذكور باشیم، اما به نظر مي رس��د در نهايت گريزي از انتخاب يكي از آنها و تن دادن به 
الزامات رفتاري مناسب همان گزينه نخواهد بود. اسالم سكوالر، اسالمي است كه تالش 
مي كند تا همه ظرفیت هاي اسالمي را به نفع سكوالريسم مصادره كند. به عبارت ديگر 
اسالم س��كوالر، الگويي از سكوالريسم اس��ت كه در متن جوامع اسالمي امكان حیات 
دارد. نمونه بارز اين نوع اسالم در عصر حاضر، اسالم تركیه مي باشد. اين در حالي است 
كه اس��الم انقالبي درصدد مصادره كردن عرصه هاي مختلف سكوالريسم به نفع اسالم 
ناب مي باشد به گونه اي كه امكان حیات آن در عمق جوامع سكوالر وجود داشته باشد. 
نمونه بارز اين نوع اسالم در عصر حاضر، اسالم ايران مي باشد. بر اين اساس، شكل نهايي 
بیداري اسالمي در آينده پس از مواجهه حداكثري اسالم ايران و اسالم تركیه با يكديگر 
و غلبه يكي و شكست گسترده ديگري به وجود خواهد آمد. البته، قرائن و شواهد همه 
گواه بر اين هستند كه ملت هاي بیدارشده اس��المي در آينده به دام الگوهايي كه اينك 
براي حذف آنها قیام كرده اند نخواهند افتاد. از اين  رو، به جرئت مي توان گفت كه آينده 
بیداري اسالمي، بي شك الگوي اسالم انقالبي خواهد بود؛ هر چند الگوي مذكور ضرورتاً 
بر متناظرهاي الگوي انقالب اسالمي ايران تطبیق نخواهد داشت )اگرچه به نظر مي رسد 

شباهت هاي آنها حداكثري خواهد شد(. 
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بيداري اسالمي1
»تأمالت تفصيلي نظري درباره تحوالت اخير خاورميانه اسالمی«

1دکتر علي علوي سيستاني2

چكيده 
پروژه »بيداري اسللالمي« با تكيه بر مبادي، مباني و منابع اسالمي، از بدو ورود غرب 
مدرن به سرزمين هاي اسالم كليد خورده و تاكنون امواج متعددي داشته است. پروژه 
مذكور در حيث سلللبي خود معطوف به گذار از غرب و در حيللث ايجابي اش معطوف 
به تحقق تمدن اسالمي مي باشد. موج اخير بيداري اسللالمي نيز از اين قاعده استثناء 
نمي باشللد؛ هر چند برخي تحليل هاي غربي تالش مي كنند تا آن را نسبت به محتواي 
اسالمي »البشرط« دانسته و با عنوان »بهار عربي«- كه دغدغه »گذار از استبداد شرقي 
به دموكراسي غربي« را دارد- توصيف كنند، بسياري از مؤلفه هاي توصيف كننده پروژه 
مذكور از جمله خاستگاه، روش، شعارها، پايگاه هاي اجتماعي، منظومه مطالبات و... به 

1. در مقاله حاضر از نظريات اعضاي محترم گروه هاي پژوهشي ذيل-كه به صورت شفاهي استماع شده- بهره 
برده ام: گروه مطالعات اسللالم و غرب )پژوهشللگاه علوم و فرهنگ اسالمي قم(، گروه پژوهشللي صراط )دانشگاه 
صنعتي اصفهان(، گروه پژوهشي كوثر )مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي فتوح انديشه(، گروه پژوهشي سمات 
)دانشگاه تهران(، گروه پژوهشي آيت نور )دانشللگاه زاهدان(، گروه پژوهشي كريمان )دانشگاه پيام نور كرمان( و 

گروه پژوهشي سراج منير )شاهرود(.
2. دكتراي علوم سياسي در حوزه انديشه سياسي و تاريخ تحوالت ايران 
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وضوح بيان گر اسالمي بودن آن مي باشد كه بي شك به صورت مستقيم و غير مستقيم از 
انقالب اسالمي، حزب اهلل لبنان، حماس و ديگر تحوالتي كه در چند دهه اخير به پررنگ 
شدن عالم اسالمي كمك كرده اند، متأثر مي باشد. مهم ترين دستاورد پروژه مذكور، گذار 
از محدوديت هاي مذهبي- جغرافيايي، تشديد كردن ضرورت رويكردهاي تقريبي در 
جهان اسالم و اهميت يافتن فقه سياسي اسالمي و مهم ترين چالش آن فقدان الگوها و 

مدل هاي مديريت اسالمي مناسب با شرايط ويژه جوامع اسالمي مي باشد. 
کليدواژه  ها: اسالم سياسللي، فقه سياسي، جنبش هاي اسللالمي، بيداري اسالمي و 

احياگري اسالمي.

مقدمه
تحوالت اخير منطقه خاورميانه اسللالمی چنان سريع و در سللطحي گسترده تحقق 
يافت كه ضمن اينكه حيرت بسللياري از محافل سياسللي را برانگيخت، آن را در كانون 
محافل علمي قرار داد. مجموعه تحليل هاي سياسللي- علمي  ارايه شده درباره تحوالت 
مذكور را مي تللوان در ذيل دو الگو و تئللوري كاماًل متمايز »بيداري اسللالمي« و »بهار 
عربي« دسته بندي كرد. تفسير1 تحوالت مذكور بر اساس هر يك از اين دو تئوري نتايج 
و پيامدهاي ويژه اي دارد. به عنللوان مثال تئوري بهار عربي بر اين پيش فرض اسللتوار 
است كه سير كلي جوامع اسالمي نه تنها در جهت مقابله و تضاد با فرهنگ غرب نبوده، 
بلكه در جهت تحصيل مهم ترين دستاوردهاي آن مي باشد. همچنان كه تحوالت اخير 
خاورميانه عربي نيز با دغدغه گذار از الگوهاي سياسللي- اسللتبدادي شرقي به الگوي 
ليبرال دموكراسي غربي مي باشد. از سوي ديگر، تئوري بيداري اسالمي بر اين پيش فرض 
استوار است كه امواج بيداري اسالمي كه بيش از يك سده قبل آغاز شده تاكنون سيري 
اشللتدادي- تكاملي داشللته و همواره معطوف به گذار از غرب به الگوهاي اسالمي تر و 

1. واقعيت اين است كه تفاسير متعدد از فعاليت هاي اسللالمي هر چند مي تواند زواياي بيشتري از آن را تبيين 
كند، اما تا زماني كه پيش فرض هاي مهم ناشي از ايدئولوژي، زبان، سمبل ها و... كه تحليل ها و روش شناسي هاي 
آنها را شكل داده اند، شناسايي، تبيين و دفاع نشوند، پذيرش آنها غيركارشناسانه خواهد بود. اساساً واژگان كليدي 
كه فعاليت هاي مذكور را تبيين مي كنند تا چه ميزاني قابل تفاسللير متعدد هسللتند؟ آيا مي توان پذيرفت كه در 
حالي كه تفاسير يك فعاليت به شدت متضاد هستند، طرفداران آنها ممكن است در عمل به وحدت برسند؟ به نظر 
مي رسد اين تفاسير شايد در مراحلي كه بيداري اسالمي در وجه اجمالش مورد مالحظه قرار گيرد، جايي بيابند 
)همچنان كه قبل از انقالب اسالمي ايران دو جريان اسللالم گرا و چپ گرا در حالي كه تفاسير متضادي از مسئله 
عدالت ارايه مي كردند در عمل در اسللقاط حكومت پهلوي به وحدت رسلليده بودند(، اما بي شك تفسير بيداري 

اسالمي در وجه تفصيلي اش نمي تواند متكثر )تا چه رسد به متضاد( باشد. 
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بومي تر مي باشد.1
هر چند طرفللداران تئوري بهار عربي اقبال نسللبي مللردم به برخي از روشللنفكران 
تحصيل كرده و طرفدار غرب و نيز برخي مكتوبات2 )جرايد و...( موجود در كشللورهاي 
عربي را شللاهد بر ادعاي خود مي دانند،3 اما واقعيت اين اسللت كه بيش از نيم سده از 
اشغال كشور فلسطين- كه به دليل عرب بودن سللاكنانش و نيز اشتمالش بر نخستين 
قبله مسلمين مورد اهتمام جهان عرب قرار دارد- توسط كشوري نوظهور به نام اسراييل 
مي گذرد و در سراسللر اين مدت، از سويي شاهد جنگ و سللتيز ميان اعراب و اسراييل 
و از سويي شاهد حمايت غرب و امريكا از اسللراييل بوده ايم. عالوه بر اين، در دهه هاي 
اخير شاهد قرار گرفتن برخي افراد وابسته به غرب در رأس قدرت سياسي در برخي از 

1. عالوه بر اين، توصيف تحوالت اخير در خاورميانه عربي اگر با عنللوان »بهار عربي« صورت بگيرد، در بهترين 
شللرايط دسللتاوردهاي آن صرفاً در مقياس »عربي« خواهد بود. اين در حالي اسللت كه توصيف تحوالت مذكور 
با عنوان »بيداري اسالمي« باعث مي شود كه دسللتاوردهاي آن در مقياس وسيع تر »اسللالمي«- اعم از عربي و 
غيرعربي- باشد و به تعبير مقام معظم رهبري »اسالم گرايي با صفاتي چون ضد صهيونيستي بودن، ضد ديكتاتوري 
بودن، استقالل طلبي، آزادي خواهي و پيشرفت طلبي در سايه قرآن، مسللير محتوم و اراده قاطع »همه ملت هاي 
مسلمان« خواهد بود... اراده خداوند به بيداري ملت ها تعلق گرفته اسللت و قرن اسالم و عصر ملت ها فرارسيده و 
در آينده، سرنوشت »كل بشريت« را تحت تأثير قرار خواهد داد.« بيانات مقام معظم رهبري در خطبه عربي نماز 

جمعه، 1390/11/14. 
2. برخي از طرفداران تئوري بهار عربي چنين اسللتدالل مي  كنند كه با مالحظه روزنامه هاي كشورهاي عربي 
انقالبي )مثل مصر، تونس و...( به وضوح متوجه مي شللويم كه مسئله اسللالم خواهي به مثابه غايت تحوالت اخير 
چندان در آنها پررنگ نيسللت و مطالبات عمومي بيشللتر بر محور سقوط حكومت  هاي اسللتبدادي و مشاركت 
حداكثري مردم در امور مملكتشان مي باشد. بر اين اساس، تفسير تحوالت مذكور به »بيداري اسالمي« تفسيري 
غير واقع بينانه مي باشد. واقعيت اين است كه انتظار كالسه شدن و مكتوب شدن فهم ناشي از تحوالت مذكور آن 
هم در شرايطي كه هنوز خود آن فهم در حال شدن و صيرورت است، انتظاري غير كارشناسانه مي باشد. بسياري 
از تحوالت اجتماعي چنان فشرده و مندمج هستند كه باز شدن بار معرفتي ناشي از آنها به زمان زيادي نياز دارد. 
به عنوان مثال آيا مي توان انتظار داشللت كه در همان سال هاي نخست انقالب اسالمي ايران، مكتوبات )كتاب ها، 
جرايد و...( موجود همه بار معرفتي ناشي از آن را شامل باشند؟ طرفه اينكه حتي اينك با گذشت بيش از سه دهه 
از انقالب اسالمي ايران نيز، باز هم مراجعه صرف به كتاب ها و جرايد براي شناخت كم و كيف تحوالت آن ناكافي 
است. چگونه مي  توان انتظار داشت كه نشريات و ديگر مكتوباتي كه همزمان با تحوالت ناشي از موج اخير بيداري 
اسالمي درون كشورهاي خاورميانه عربي نگارش يافته اند، به درستي توانسته باشند، همه پيام هاي آن را بازتاب 
دهند، به ويژه اينكه بسياري از آنها چه بسا هنوز توسط همان افراد سابق )و نه ضرورتاً انقالبي( منتشر مي شوند؟ 

3. البته بايد توجه داشت كه از آنجا كه جهت گيري تحوالت اجتماعي از همان ابتدا به صورت خالص و ناب وجود 
ندارد، بلكه معموالً در شرايط اوليه مشوب به غير نيز مي باشد، نبايد انتظار داشت كه در امواج بيداري اسالمي هيچ 
شاهدي از فرهنگ غير اسالمي وجود نداشته باشد. حتي در انقالب اسالمي ايران كه به وضوح جهت گيري كالنش 
اسللالمي بود نيز در ابتدا شللاهد حضور جريان هاي ليبرال، جريان هاي چپ، جريان هاي سنتي اي كه همزمان با 
حكومت وقت و نيز برپايي حكومت ديني مخالف بودند و... هستيم و هر چه زمان به جلو آمده، بر خلوص اسالمي 
آن افزوده شده است. در موج اخير بيداري اسالمي نيز شايد شواهدي هم از حضور جريان هاي ملي گرا، غرب گرا، 
چپ گرا و... وجود داشته باشد، آنچه مهم است اين است كه جهت گيري كالن آن به سمت ارزش هاي اسالمي بوده 
و هر چه زمان هم جلوتر مي آيد اين جهت گيري شفاف تر و ناب تر مي شود. بر اين اساس مي توان گفت كه تفسير بهار 
عربي از موج اخير تحوالت خاورميانه عربي، تفسيري حداقلي است. اين در حالي است كه تفسير بيداري اسالمي 

از آن، چنان موسع است كه مي توان تفسير بهار عربي را به مثابه مقدمه آن به حساب آورد. 
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كشورهاي خاورميانه عربي بوده ايم كه جرقه تحوالت اخير در اعتراض به سياست هاي 
همين افراد زده شد. همه اين قراين به وضوح بيان گر تشديد نوعي نفرت تاريخي ميان 
اعراب و غرب مي باشد.1 بي شك، تفسللير تحوالت اخير خاورميانه عربي بر پايه الگويي 
كه بيان گر تبديل شدن يك باره همه اين نفرت ها به ميل ها باشد، تفسيري غيرمعقول و 

غير منطقي به نظر مي رسد.2
از سوي ديگر، وجود شللعارهاي آشللكار اسللالمي، برپايي نماز جماعت در ميادين و 
خيابان ها به سبك دوران انقالب در ايران، اشغال سفارت اسراييل در برخي از كشورها از 
جمله مصر، آتش زدن پرچم امريكا، طرح شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ بر اسراييل، 
سردادن شعار اهلل اكبر، اعالن صريح قطع ارتباط با اسللراييل و بهبود ارتباطات با ايران، 
مخالفت با وابستگان سياسي- فكري غرب3 و... به وضوح بيان گر اسالمي بودن تحوالت 
اخير خاورميانه عربي مي باشد. عالوه بر اين، اصل و قاعده اولي بر اين است كه اعتراضاتي 
كه درون كشللورهايي كه اكثريت مردم آن مسلللمان بوده و فرهنگ حاكم بر آنها نيز 
اسالمي است، »اعتراضاتي اسالمي« بوده باشد و بر كساني كه اعتراضات مذكور را غير 
اسالمي )غربي( خوانده اند، الزم اسللت كه دليل و بينه اقامه كنند. بر اين اساس، نبايد 

1. به عنوان يك عامل ديگر نيز مي توان از حداكثري شدن خوي استكباري و استثماري غرب حتي در جغرافياي 
غير اسالمي نام برد. از آنجا كه اسالم با خوي استكباري در تضاد اسللت، حتي اگر اين خوي درباره غير مسلمانان 

اعمال شود، موجب ايجاد نفرت ميان مسلمانان و مستكبران مي شود. 
2. اساساً با سست شدن موقعيت  غرب و امريكا در خاورميانه پس از سقوط متحدانشان، دو استراتژي در دستور 
كار آنها قرار گرفت: نخست گذار از ديپلماسي دولتي به ديپلماسي عمومي و دوم گذار از جنگ سخت به جنگ نرم. 
اين هر دو استراتژي غرب و امريكا در كشورهاي اسالمي با شكست روبه رو شده است؛ زيرا اوالً در ديپلماسي عمومي 
برخالف ديپلماسي دولتي- كه در پشت در هاي بسته صورت مي گيرد- به صورت آشكار برنامه هايي به مردم عرضه 
مي شود و از آنجا كه غرب و امريكا خوي استكباري و استعماري  دارند، نمي  توانند سياست هاي خود را صادقانه به 
مردم عرضه كنند و مجبورند در همان دايره ديپلماسللي دولتي باقي بمانند. به عنوان مثال در حالي كه امريكا در 
رويكرد جديد خود به تحوالت خاورميانه اعالم كرد كه از انقالب هاي مردمي دفاع كرده و در كنار آنها مي ماند، در 
مورد بحرين و يمن جانب منافع خود را گرفته و از حاكمان دست نشانده اش حمايت نمود و ثانياً  اتخاذ رويكرد جنگ 
نرم نيز نمي تواند طرفي براي غرب و امريكا ببندد؛ چراكه »به گفته جوزف ناي، قدرت نرم يك كشور از ارزش ها، 
فرهنگ و سياست خارجي آن كشور ناشي مي شود و در اين چهارچوب بايد ارزش ها، فرهنگ و سياست خارجي يك 
كشور، هر سه مورد قبول سايرين باشد تا بتواند در ايجاد قدرت نرم سهيم باشد« )محمد بهرامي، »رويكرد دوگانه 
اياالت متحده در قبال بهار عربي«، آرمان) سال نامه 90(، ص151(؛ اين در حالي است كه ارزش هاي استعماري 
غرب و امريكا نمي  تواند مقبول ملت هايي كه چندين دهه توسللط آنها چپاول شللده اند مورد قبول افتد و در اين 

خصوص نيز آنها ناگزير خواهند بود كه همچنان با رويكرد جنگ سخت اهداف شان را پي گيري كنند. 
3. به وضوح ديده مي شود كه در جريان بيداري اخير اسالمي، هيچ روشنفكر وابسته به غربي به عنوان رهبر جريان 
از جانب مردم پذيرفته نشده است. برخي از روشنفكراني هم كه در برخي از كشورها نسبتاً تأثيرگذار بوده اند، وجه 
تأثيرگذاري آنها هرگز وابستگي آن به غرب نبوده است. واقعيت اين است كه از آنجايي كه موج اخير بيداري اسالمي 
در اعتراض به وابستگي برخي حاكمان اسالمي به غرب آغاز شده، انقالبيون نسبت به هرگونه وابستگي حساسيت 
ويژه اي پيدا كرده اند تا جايي كه در وجهي افراطي، حتي منكر »تأثيرپذيري«- تا چه رسد به »وابستگي«- از ديگر 

كشورهاي اسالمي )از جمله ايران( شده اند. 



75
ی«

الم
ه اس

ميان
اور

ر خ
خي

ت ا
وال

 تح
اره

 درب
ري

 نظ
لي

صي
ت تف

مال
 »تأ

مي
سال

ي ا
دار

بي
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

وارد مجادله براي تعيين اسالمي بودن يا غربي بودن جنبش هاي اخير كشورهاي عربي 
خاورميانه شد؛ چراكه به نظر مي رسللد مجادله مذكور خود يك مجادله  اي غربي بوده و 

حق اين است كه اسالمي بودن جنبش هاي مذكور مفروض انگاشته شود. 
بسللياري از غربي ها با اين پندار كه كشللورهاي عربي فاقد آن درجه از بلوغ سياسي 
هستند كه بتوانند اقداماتي شالوده شللكنانه از جنس انقالب داشته باشند، منكر پديده 
»بيداري اسللالمي« شللده و حتي برخي از آنها كه ناگزير از اعتراف بدان هستند، آن را 
توطئه اي غربي به منظور بازتفسير اسالم به نفع تمدن غرب خوانده اند!1 به نظر مي رسد 
غرب از آن رو از اعتراف به بيداري اسللالمي پرهيز مي كند كه بيداري اسالمي را موجد 
يك هويت تاريخي پيوسته براي مسلمانان مي بيند. بي شك غرب از پيوستگي تاريخي 
مسلمانان هراس داشته و از همين  روي با طرح ايده دموكراسي ، درصدد گسستن هويت 
اسللالمي اسللت. به عبارت ديگر غرب تالش كرده تا اصالت بيداري اسالمي را از طريق 
طرح پروژه دموكراسي به چالش كشد. خوشبختانه از آنجا كه بيداري اسالمي پروژه اي 
داراي ريشه هاي تاريخي مشخص در درون كشورهاي اسللالمي مي باشد، به راحتي از 
طريق پروژه تحميلي، ذهني )انتزاعي(، بدون تبار تاريخي و شعاري دموكراسي به چالش 
كشيده نمي شود و به رغم تالش هاي غرب، هر چه انقالب اسالمي در بستر زمان به جلو 

آمده، وجوه اسالمي آنها شفاف تر و پررنگ تر شده است. 
البته بايد توجه داشت كه اسالمي بودن يك »خيزش« با اسالمي بودن يك »تحول« 
تفاوت دارد. به عنوان مثال ممكن است خيزش هاي اخير در خاورميانه، اسالمي باشند 
)بدين معني كه عده اي از مسلمانان با تكيه بر آموزه هاي اسالمي به حاكميت سياسي 
وقت خود اعتراض كرده باشند(؛ با اين همه نمي  توان اذعان كرد كه ضرورتاً تحول ناشي 
از اين خيزش ها نيز مي تواند اسالمي باشد؛ چراكه تحول زماني مي تواند اسالمي خوانده 
شللود كه مثاًل نرم افزارهاي اداره حكومت )مثل قانون اساسي و ديگر اسناد باالدستي( 
اسالمي تنظيم شوند و سللوگيري هاي عملي حاكمان جديد اسالمي باشد. عكس اين 
قضيه نيز قابل تصور است؛ بدين معني كه ممكن است خود يك خيزش، اسالمي نباشد 
اما تحول ناشللي از آن به دليل سوار شللدن جريان هاي اسللالمي بر امواج آن خيزش، 

1. برخي ديگر نيز پس از ناتواني از انكار بيداري اسالمي با اتخاذ رويكردي تقليل گرايانه به اهداف آن، بر اين باور 
شده اند كه بيداري اسللالمي تنها معطوف به رفع فقر، عزل برخي از حاكمان ستمگر، مشاركت سياسي مردم و... 
مي باشد. اين در حالي است كه بيداري اسالمي با دغدغه تحقق تام و تمام احكام اسالمي بسيار فراتر از موارد يادشده 
خواهد رفت تا آنجا كه حتي براي تحقق رسم اسالمي در سرزمين هاي غير اسالمي نيز مي توان برنامه ريزي كرد؛ 
چراكه بيداري اسالمي با اين درك از اسالم به وجود آمده كه آموزه هاي اسالمي را به نفع بشريت در همه زمان ها 

و مكان ها مي داند. 
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اسالمي باشد. در هر حال از نظر جريان بيداري اسالمي آنچه براي چشم انداز تحوالت 
اخير خاورميانه ضروري به نظر مي رسد اين است كه الگوي الترناتيو و جانشين الگو هاي 

پيشين، اسالمي طراحي شود.

اسالمی بودن جنبش های بيداری خاورميانه 
اساسللاً  بر پايه تحليل فلسللفه تاريللخ الهللي،1 هرگونلله توسللعه معنويت خواهي و 
عدالت خواهي در راسللتاي فرهنگ توحيد و به منزله آماده سازي براي تحقق »ظهور« 
است و از آنجا كه انقالب هاي اخير خاورميانه عربي با دغدغه تحقق عدالت ايجاد شده اند، 
انقالب هايي اسالمي خواهند بود نه انقالب هايي غربي.2 يكي از صاحب نظران معاصر براي 

اسالمي بودن تحوالت مذكور داليل ذيل را اقامه مي كند: 
1. اين تحوالت، انقالب هايللي عدالت خواهانه بوده كه به صللورت يك مطالبه فطري 
عليه جريان استكبار شكل گرفته است. اين در حالي است كه جريان استكبار، جرياني 
ضد عدالت اسللت؛ هر چند در قالب دموكراسللي ظهور يابد. بر اسللاس فلسللفه تاريخ 
الهي، جوششي كه در نظام فاعليت اتفاق مي افتد، جوشللش فطرت هاست، اما توسعه 

1. يكي از آسيب هاي روش شللناختي درباره تحليل موج اخير بيداري اسللالمي در خاورميانه عربي استفاده از 
تئوري هاي اگر نه منسوخ شللده، حداقل ضعيف و ناكارآمد جامعه شناسي، علوم سياسي و مديريت موجود- كه از 
طريق برش زدن و تقليل دادن ابژه به حوزه ديسيپليني خود، پروسه تحليل را جلو مي برند- مي باشد. اين در حالي 
است كه به نظر مي رسد براي تحليل موج مذكور بايد از پايگاهي مثل فلسفه تاريخ شروع كرد كه بدون برش زدن 

موضوع، با رويكردي هوليستيك بدان مي پردازد.
2. جريان غرب، جريان ضد عدالت است نه جريان عدالت و از همين  رو است كه مستكبران از آن حمايت مي  كنند. نبايد 
ساده انگارانه پنداشت كه دموكراسي هاي غربي نيز به دنبال تحقق عدالت  اند و لذا آنها نيز جريان هايي توحيدي  )اسالمي( 
هستند! فارغ از ناسازگاري دين با بنيادهايي كه انديشه دموكراسي بر آنها استوار است، تجربه طوالني مدت دموكراسي 
در كشللورهاي غربي به وضوح بيان گر آن است كه انديشه مذكور بي بنيادتر از آن اسللت كه بتواند به تحقق آرمان هاي 
بلند ديني مثل عدالت، آزادي و... مددي برساند؛ بلكه بر عكس، آراسته شدنش به ظاهري موجه، رهزن هم شده است. 
جان. ال. اسپوزيتو در نقد ديدگاه هايي كه از مشللاركت عمومي مسلمانان در عرصه سياست با عنوان دموكراتيزه شدن 
جوامع اسالمي و گذار آنها به سوي غرب ياد مي كنند، مي نويسد: »نكته آشكار در اين مناقشات اين است كه مسلمانان 
به سهولت خواهان انطباق با مدل هاي غربي دموكراسي نيسللتند. عصر وام گيري بي چون و چراي تكنيك ها و مفاهيم 
غربي به سر آمده و امروز تالش براي تأسلليس يك نظام دموكراتيك واقعي در جريان است. اين تالش ها البته ذاتاً ضد 
غربي نيستند، اما دربردارنده »نوعي از شناخت« هستند كه مشللكالت زيادي با دموكراسي هاي غربي دارد... ترديدي 
نيست كه هيچ الگوي جهاني و همه پسندي از دموكراسي،  حتي مدل غربي دموكراسي وجود ندارد كه بتواند مورد اتكا و 
ابتناي مردمان درگير در فرآيند دموكراتيك سازي باشد. مشكالت رژيم هاي دموكراتيك نوظهور اروپاي شرقي نمودي 
از مشكالت و پيچيدگي هاي تجربه جهاني دموكراتيك سازي است.«؛ جان . ال. اسپوزيتو، جنبش هاي اسالمي معاصر؛  

اسالم و دموكراسي، تهران، ني، 1389، ص68 و 71. 
البته اسللپوزيتو با همه دقت هايي كه به خرج مي دهد، همچنان اميدوار اسللت كه جهان اسللالم در نهايت به الگوي 
دموكراسي اسالمي خواهد رسللد. اين بدين معني است كه وي همچنان اسير مسللئله »دموكراسي« است و نمي تواند 
تصور كند كه در قالبي غير از دموكراسللي بتوان به صورت حداكثري و واقعي از حقوق انسان ها دفاع كرد و حتي آنها را 

تشديد و تكامل بخشيد. 
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دموكراسي )عبور از مذهب و حقانيت خداي 
متعال به حقانيت خود انسللان(، جوشللش 

اهواء مي باشد. 
2. تحوالت مذكور نه تنهللا قابل تقليل به 
آرمان هاي غربي )مثل دموكراسي( نيست 
بلكه حتللي در چهارچللوب آرمان هاي ملي 
)مثل مبارزه با اسللتبداد داخلللي به منظور 
افزايش آزادي و سللطح رفللاه عمومي( هم 
نمي گنجد؛ چراكه از آنجا كه جريان استكبار 
يك جريان شبكه اي مي باشد، مبارزه عليه 
آن در هر جايي كه اتفاق بيفتد، در حقيقت 
مبارزه عليه كل شبكه استكبار است. نبايد 
در زمانلله اي كه از آن تحت عنللوان دهكده 

جهاني ياد مي شللود و مديريت ها در مقياس جهاني كردن مسللائل صللورت مي گيرد، 
ساده انديشانه دغدغه هاي جنبش هاي اسالمي را دغدغه هايي ملي و جزيره اي دانست.1

3. هر چند فرهنگ موجود در كشورهاي عربي خاورميانه تركيبي از سه اليه فرهنگ 
اسالمي، فرهنگ ناسيوناليستي )عربي( و فرهنگ تجدد مي باشد، اما جهت گيري كلي 
جنبش هاي اسللالمي در آنها- كه ناگزير بايد از همين شللرايط فرهنگي تركيبي عبور 

كند- غالباً و قالباً اسالمي است. 
4. انگيزش، انتظارات و مطالبات جنبش هاي اسالمي هر چند ممكن است در برخي از 
متناظرهاي خود در يك حركت اجتماعي غير اسالمي مشترك هم باشند )همچنان كه 
سقوط حكومت پهلوي، دغدغه مشترك اسالم گرايان، غرب گرايان و چپ گرايان بود(، 
اما اين به معني افق و جامعه آرماني مشترك آنها نمي باشد. از اين  روي، براي تشخيص 
اسالمي بودن جنبش هاي مذكور نبايد به مؤلفه هاي مشترك ميان آنها و غيرشان اشاره 

1. به عبارت ديگر بيداري اسللالمي در خاورميانه عربي را اوالً بايد در شللمار حلقه اي از زنجيره تاريخي بيداري 
اسالمي يا موجي از امواج آن دانسللت و ثانياً اجزاي خود اين حلقه و موج را مرتبط با يكديگر و به صورت شبكه اي 
فهم كرد. بر اين اساس، تسري يافتن عامل انقالب در يكي از كشورهاي عربي مثل تونس به خارج از آن، نه از سر 
تصادف بلكه به دليل وجود ساختار سياسي مشابه در آنها بوده است. اگرچه عامل شبكه  هاي اجتماعي و رسانه هاي 
فراملي در منطقه اي كردن و يكسللان  نمودن انقالب هاي عربي مؤثر بوده اسللت، اما تأثير نگرفتن كشورهاي غير 
عربي مجاور آنها، ضمن برجسللته كردن عامل عربيت در انقالب هاي مذكور، تأكيدي مضاعف بر وجود سللاختار 

سياسي مشابه در آنها دارد. 

وجود شعارهاي آشكار اسالمي، 
برپايي نماز جماعت در ميادين 
و خيابان ها به سبك دوران انقالب 
در ايران، اشغال سفارت اسراييل 
در برخي از كشورها از جمله مصر، 
طرح  امريكا،  پرچم  زدن  آتش 
شعارهاي مرگ بر امريكا و مرگ 
بر اسراييل، سردادن شعار اهلل اكبر، 
اعالن صريح قطع ارتباط با اسراييل 
و بهبود ارتباطات با ايران، مخالفت با 
وابستگان سياسي- فكري غرب و... به 
وضوح بيان گر اسالمي بودن تحوالت 

اخير خاورميانه عربي مي باشد
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كرد بلكه بايد به منظومه مطالبات، نيروهاي در صحنه، روش هاي نيل به مقصد و... توجه 
نمود كه در اين صورت به وضوح درمي يابيم كه آنها معطوف به احياي اسالم هستند.

5. اساساً وضعيت اسالم و مذهب در كشللورهاي خاورميانه عربي به گونه اي نبوده كه 
نسبت بدان نفرت عمومي ايجاد شده باشد تا در جنبش هاي مذكور دغدغه عبور از آن 
وجود داشته باشد،1 بلكه بر عكس، ممنوعيت فعاليت اسالمي باعث شده تا مردم چنين 

بينديشند كه در صورت تحقق اسالم، مشكالت آنها حل خواهد شد.2 
از سوي ديگر، اينكه چه زمينه هايي در موج اخير بيداري اسالمي در خاورميانه عربي 
تأثير گذاشته نيز در تشخيص ماهيت اسالمي و غير اسالمي آن مهم است. بي شك برخي 
از تحوالت مهم منطقه خاورميانه در دهه هاي اخير- كه همه آنها منجر به پررنگ  شدن 
عالم اسالمي شده اند-3 از جمله پيروزي انقالب اسللالمي ايران، جنگ 33روزه لبنان و 

1. به لحاظ تجربي نيز در هيچ كدام از كشورهايي كه بيداري اسالمي در آنها در حال اوج گرفتن است، تاكنون فرد 
يا جرياني ادعاي مخالفت با اسالم را نداشته و البته نيازي نيز به اين كه اسالم خواهي خود را تصريح كنند نداشته اند؛ 
چراكه اسالم خواهي در جنبش هايي كه اكثريت قريب به اتفاق انقالبيون، خود مسلمان هستند، به  طور طبيعي 

مي تواند مفروض قرار گيرد. 
2. رك: سلليد محمدمهدي ميرباقري، »بيداري اسللالمي؛ فرصت ها و تهديدها«، فرهنگ عمومي، س2، ش6، 

دي ماه1390، ص112-116. 
توجه به اين نكته نيز الزم اسللت كه اساساً  اصل بر اين اسللت كه در جامعه اسللالمي، جنبش ها و حركت هاي 
اجتماعي، اسالمي بوده باشند و در اين صورت مخالفان )طرفداران تئوري بهار عربي( الزم است كه براي اسالمي 
نبودن آنها دليل اقامه كنند و نه بر عكس. اساساً  كساني كه تحوالت اخير كشورهاي خاورميانه عربي را ناشي از حس 
عدالت خواهانه مردم در برابر بي عدالتي حاكمان مي دانند و با اين اسللتدالل كه چنين حسي حتي در كشورهاي 
غير اسالمي نيز ممكن است به وجود آيد، اسالمي بودن آنها را زير سللؤال مي برند از اين مسئله غافل هستند كه 
دين )اسالم( و عدالت دو چيز نيستند كه براي به هم رسيدن آنها به يكديگر نيازمند دليل باشيم، بلكه خود درك 
عدالت خواهي مي تواند يك درك ديني باشد. به عنوان مثال در تجربه انقالب اسالمي ايران، در حالي كه فداييان 
خلق و ديگر گروه هاي هم سو با ماركسيسم در ايران شعار عدالت و حمايت از مستضعفين را مي دادند، عدالت خواهي 
انقالبيون مسلمان و حمايتشان از مستضعفان هرگز تفسير ماركسيستي نشد و هيچ كس هم تاكنون انقالب ايران 
را انقالبي ماركسيستي تلقي نكرده است. به وضوح مي توان درك كرد كه اگر در يك نظام كاستي )طبقاتي( مثل 
هندوسللتان، حاكمان بي عدالتي )نابرابري در توزيع( را رويه خود كنند، حللس و درك عدالت خواهي براي مردم 
نمي   تواند صورت بگيرد؛ چراكه آنها كاست و طبقه را به عنوان سرنوشت محتوم شان پذيرفته اند. بر اين اساس، به 
يقين مي  توان گفت كه اساساً  درك اوليه از مفهوم عدالت خواهي در جوامع عربي مسلمان، يك درك اسالمي )نه 
ماركسيستي، ليبراليستي، بوديستي و...( است و تحوالت ناشي از مطالبه اين درك نيز بي شك اسالمي خواهد بود. 
3. به عنوان مثال انقالب اسللالمي از طريق تقويت »معادله مقاومت«، مطالبات وجدان انسللان عصر جديد را 
حداكثري كرده است. واقعيت اين است كه انسان هايي كه با پرسللش هايي كالن و عوالم ديگر آشنا شوند، ذائقه 
ميلي و معرفتي آنها تغيير مي كند و از آن پس، حتي اگر اراده هم بكنند، فاصله گرفتن از آن پرسللش ها و عالم ها 
براي شان مشكل خواهد بود؛ درسللت مثل كودكي كه فقط تا قبل از اين كه اولين بار شكالت را در دهانش بگذارد 
مي توان شكالت را برايش لولو تصوير كرد و پس از آنكه شيريني شكالت را درك كرد، ديگر تبيين هاي تبليغاتي و 
معرفتي به زحمت قادر خواهند بود تا درك حضوري حاصل شده را از وي بستانند. انقالب اسالمي باعث ايجاد درك 
جديدي از مفاهيم آرماني بشر از جمله آزادي، استقالل، عدالت، عزت و... به  ويژه براي مسلمانان شده است و زايل 
شدن درك مذكور حتي با تشديد شدن تعصبات قومي- مذهبي، تبليغات و... حداقل به راحتي مقدور نمي باشد. 
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مقاومللت 22روزه غزه در تكويللن و نضج موج مذكور 
تأثير بسللزا داشللته اند1 و اين دليلي ديگر بر اسالمي 
بودن آن مي باشللد. البته بايد توجه داشللت كه تأثير 
عوامل مذكور نه ضرورتاً به صورت مباشر و آشكار بلكه 

از طرق ذيل صورت گرفته است: 
1. مقاومت موفقيت آميز جريان هاي اصيل اسالمي 
)ايران، حللزب اهلل لبنان، جهاد اسللالمي فلسللطين، 
حمللاس و...( در برابللر زورگويي هللاي اسللراييل، 
غرب و امريكا بيللش از پيش »پوشللالي بودن قدرت 
استكبارگران« را- كه از طريق ماشين هاي تبليغاتي، 
افسانه اي و شكست ناپذير معرفي مي شود- به نمايش 
گذاشللته اسللت؛ امري كه به نوبه خود ضمن تعميم 

جريان مقاومت به ديگر جريان هاي هم سللو اما غير فعال، همزمان به تشللديد اميد در 
كشورهاي اسالمي و تضعيف روحيه در كشورهاي استكباري انجاميده است. به عبارت 
ديگر علم تفصيلي جهان اسالم به پوشللالي بودن قدرت استكبار جهاني، موجب تغيير 
وضعيت رواني مسلمانان نسبت به آنان مي شود؛  امري كه به نوبه خود بسياري از باج هاي 

جهان اسالم به جهان غرب را به راحتي مي تواند منتفي كند.
2. پيروزي هاي نسللبي و مكرر اسللالم گرايان در برابللر برنامه هاي نظامي، سياسللي 
و فرهنگللي بلوك رقيللب، زمينه روانللي- فكري مناسللبي براي طرح »پرسللش هاي 
شالوده شللكنانه« از آن را فراهم كرده اسللت. پرسللش هاي شالوده شللكنانه از آنجا كه 
عقالنيت موجوديت يك جريان را زير سللؤال مي برند، گذار از آن را تسهيل مي كنند. از 
همين رو، بي شك موج اخير بيداري اسالمي نيز معطوف به گذار از غرب مي باشد. ترديد 
در عقالنيت موجوديت غرب در خود دنياي غرب نيز مي تواند داراي پيامدهاي مثبتي 
به نفع جريان مقاومت اسالمي باشد؛ چراكه باعث مي شود تا چنين ترديدي حتي براي 
1. حقيقت اين است كه انقالب اسللالمي و جريان مقاومت اسالمي نبايد به برخي از تأثيرگذاري هاي سطحي و 
زودگذر در تحوالت اخير خاورميانه دل خوش باشند. به عبارت ديگر سللطح تأثيرگذاري انقالب اسالمي بر ديگر 
جريان هاي اسللالمي نبايد به حوزه بيروني ترين پديده ها و رفتارهللا تقليل يابد؛ بلكه پللروژه تأثيرگذاري زماني 
حداكثري مي شود كه انقالب اسالمي بتواند »الگو« و »مدل« مديريت اجتماعي را توليد و صادر كند؛ امري كه به 
نظر مي رسد تاكنون از آن غفلت شده است. متأسفانه بسللياري از متفكران ايراني نيز به دليل ناآشنايي با شرايط 
اجتماعي ديگر كشورهاي اسالمي چنين مي پندارند كه همين الگوي ايراني واليت فقيه مي تواند در همه جاهاي 
ديگر نيز كارآمد باشد. اين در حالي است كه حتي اگر محتواي تئوري واليت فقيه هم براي ارايه در ديگر كشورهاي 

اسالمي نياز به تغيير نداشته باشد، بي شك قالب آن نيازمند تغيير است. 

بسياري از غربي ها با اين 
پندار كه كشورهاي عربي 
فاقد آن درجه از بلوغ سياسي 
هستند كه بتوانند اقداماتي 
جنس  از  شالوده شكنانه 
انقالب داشته باشند، منكر 
پديده »بيداري اسالمي« 
شده و حتي برخي از آنها كه 
ناگزير از اعتراف بدان هستند، 
آن را توطئه اي غربي به منظور 
بازتفسير اسالم به نفع تمدن 

غرب خوانده اند!
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برخي از انسان هاي درون جبهه غرب نيز حاصل شود. چنين انسان هايي حتي اگر پس 
از ترديد مذكور به جبهه اسالمي هم نپيوندند، حداقل از آنجا كه منجر به تضعيف جبهه 

غرب مي شوند، به نوعي به افزايش قدرت جريان اسالمي منجر خواهند شد. 
3. جريان مقاومت اسالمي به »پررنگ شدن عالم اسالمي« مدد رسانده است. انسان ها 
همواره محاط به عالم خود هسللتند و به زحمت مي توانند خارج از چهارچوب هاي آن 
عمل كنند. پررنگ شدن عالم اسالمي باعث مي شللود تا افكار و رفتار مردمي كه درون 
اين عالم هستند، هر چه بيشتر به اهداف همين عالم مدد رساند. به عبارت ديگر جريان 
مقاومت اسالمي باعث حداكثري شدن عالم اسللالمي شده است؛ امري كه به نوبه خود 
بستر مناسب براي شللكل گيري بيداري اسللالمي را مهيا مي كند. توجه به اين نكته از 
اين حيث نيز مي تواند با اهميت باشللد كه از آنجا كه عالم غرب مهم ترين غيريت عالم 
اسالمي در عصر حاضر است، به هر ميزان كه عالم اسللالمي پررنگ شود، ضرورتاً عالم 

غرب كم رنگ تر خواهد شد. 
4. جريان مقاومت اسللالمي در دهه هاي اخير به مدد »رسللانه هاي مدرن« از قابليت 
تكثيري بيشتري برخوردار شده اسللت. هر چند قدرت رسانه اي دنياي غرب به مراتب 
از قدرت رسانه هاي جهان اسالم بيشتر بوده، اما اين بدان معني نيست كه كاركردهاي 
رسللانه همواره و منحصراً  در راسللتاي منافع غرب باشد بلكه رسللانه در عصر ما بسان 
يك شمشللير دولبه عمل كرده كه يك لبه آن مي تواند به نفع جريان بيداري اسللالمي 
باشللد. مي توان تصور كرد كه اگر رسانه هاي مدرن وجود نداشللتند، شيريني پيروزي 
جريان حزب اهلل لبنان در جنگ 33روزه بسلليار دير به كام ديگر جريان هاي اسالم گرا 
مي نشست؛ همچنان كه در فرض مذكور، تلخي شكست اسراييل نيز بسيار دير به كام 
ديگر مستكبران مي نشسللت. به عبارت ديگر با وجود رسانه هاي مدرن، ادبيات و ديگر 
نتايج جريان مقاومت اسالمي حداكثري شده و به خوبي مي تواند به مثابه پشتوانه براي 

ديگر جريان هاي هم سو در هر جاي جهان كوچك امروزي عمل كند. 
5. جريان مقاومت اسالمي، اوالً با حداكثري كردن مواجهه خود با غرب، آستانه تحمل 
اسللالمي را از بين برده و باعث عمومي كردن »جرئت اقدام« عليه آن شده است؛ ثانياً 
به دليل ورود به سللاحت ايجاب و اثبات، مانع از آن شده كه اسالم گرايان تنها به سمت 
فقدان هايشان )مثل آزادي، رفاه، امنيت و...( حركت كنند، بلكه عالوه بر آن، باعث تيز 
شدن خواسته هايشان )مثل نفي اسراييل و...( نيز شده است؛ ثالثاً با توفيق نسبي اش در 
مبارزه، در هر حال باعث برتري وضعيت الحق نسبت به وضعيت سابق گشته است. در 



81
ی«

الم
ه اس

ميان
اور

ر خ
خي

ت ا
وال

 تح
اره

 درب
ري

 نظ
لي

صي
ت تف

مال
 »تأ

مي
سال

ي ا
دار

بي
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

هر حال، جريان بيداري اسالمي هر نتايجي داشته 
باشد، بي شك براي جهان اسالم نسبت به شرايط 

پيشين آن بهتر خواهد بود.
واقعيت اين اسللت كه انقالب هايي مثل انقالب 
1789 فرانسلله و انقالب 1917 روسيه از آن روي 
عنوان »كبيللر« را لقب گرفته اند كه توانسللته اند 
سللنگ بناهايي اثباتي بللراي هملله ملت  هايي كه 
بخواهند جهت آنها را اتخاذ بكنند گذاشته  اند. البته 
انقالب هاي مذكور در زمان خودشان،  كبير نبوده اند 

و آنچه آنها را كبير كرده، پيامدهاي آنها بوده نه ضرورتاً خودشان. آنچه باعث ترس غرب 
از جنبش هاي اسالمي اخير و تأثيرپذيري آنها از ايران شده اين است كه اسالمي بودن 
يا شدن اين جنبش ها عماًل به معني »كبير« شدن انقالب ايران خواهد بود و البته بسيار 
طبيعي است كه غرب از اينكه انقالب اسللالمي ايران در تاريخ به عنوان »انقالب كبير 
اسالمي ايران« ياد شود، نگران باشد؛ چراكه انقالب ايران انقالبي است كه در حيث سلبي 
خود معطوف به گذار از غرب شكل گرفته و كبير شللدن آن به معني به حاشيه رفتن يا 

حذف شدن غرب خواهد بود.1
به نظر مي رسد، تأمالت تفصيلي نظري درباره تحوالت اخير خاورميانه عربي مي تواند 

1. به نظر مي رسد در شرايطي كه مسئله بيداري اسالمي در مرحله غليان و شور اجتماعي خود مي باشد، تأكيد 
بر روي حيث سلب، معقول تر و كارآمدتر از تأكيد بر روي حيث اثبات آن باشللد. بر اين اساس، در شرايط كنوني 
الزم است مسئله بيداري اسالمي و گذار از غرب به صورت تفصيلي و مسئله بيداري اسالمي و اسالم خواهي )حيث 
ايجابي( به صورت اجمالي مورد بررسي قرار گيرد؛ چراكه طرح تفصيلي مسئله اسالم خواهي در اين مرحله باعث 
مي شود تا اختالف در برداشت و تفسير از اسالم- كه به صورت خيلي طبيعي صورت خواهد گرفت- مانع از پررنگ 

شدن حيث سلبي آن شود.

بر پايه تحليل فلسفه تاريخ الهي، 
هرگونه توسعه معنويت خواهي 
و عدالت خواهي در راستاي 
منزله  به  و  توحيد  فرهنگ 
آماده سازي براي تحقق »ظهور« 
است و از آنجا كه انقالب هاي 
اخير خاورميانه عربي با دغدغه 
تحقق عدالت ايجاد شده اند، 
انقالب هايي اسالمي خواهند بود 

نه انقالب هايي غربي
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بر وضوح اسللالمي بودن1 آنها بيفزايد.2 از اين رو، نوشتار حاضر درصدد است تا برخي از 
محورهاي مهم در اين خصوص را- كه متأسفانه كم تر مورد توجه و التفات قرار گرفته- 

مورد تأمل و بررسي قرار دهد. 

محورهای مهم تحوالت اخير خاورميانه 
1. سطوح بيداري اسالمي 

يكي از داالن هاي مهم، فهم مفاهيم و واژگان هستند. قاعده اين است كه هر چه مفاهيم 
و واژگان دقيق تر تبيين شوند، فهم عميق تر و حتي سريع تر صورت مي گيرد و بر عكس. 
از سوي ديگر، واژگان براي انتقال و تبيين معاني، گاه تنگ تر از آن هستند كه به تنهايي 
بتوانند از عهده برآيند و در اين صورت، ناگزير از تركيب شدن هستند. واژگان تركيبي 

1. البته اين بدين معني نيست كه تمام اسالم گرايان فعال در كشورهاي عربي را بتوان به مثابه يك كل واحد در 
نظر گرفت و براي همه آنها يك تحليل واحد عرضه كرد، بلكه آنها تنوعات زيادي دارند. به عنوان مثال در حالي كه 
حزب النهضه تونس تالش مي كند تا يك حزب ميانه رو باشد، مصطفي عبدالجليل رئيس شوراي انتقالي ليبي اعالم 
مي  كند كه قوانين آينده كشور ليبي بر اساس شريعت نوشته خواهد شد. آن سوي ديگر، عبدهلل بن كران نخست وزير 
جديد و اسالم گراي مراكش ضمن ائتالف با سكوالرها و چپ گرايان و تشكيل يك دولت ائتالفي، اعالم مي كند كه 
دولتش دخالتي در زندگي خصوصي مردم نخواهد داشت و بر همين اساس، حجاب را براي زنان اجباري نمي كند؛ 
يا اخوان المسلمين مصر- كه در آغاز از همراهي با مردم پرهيز داشته- برخالف حزب تندرو و سلفي النور، از اينكه به 
عنوان يك صنف متمايز اسالم گرا شناخته شود پرهيز داشته و بيشتر خواهان آن است كه مطالبات خود را در حوزه 
عمومي مطرح كند. تفاوت هاي اسللالم گرايان به اندازه اي است كه اگر به اهداف كالن تر توجه نكنند، بعيد نيست 
كه مهم ترين مسئله آينده آنها پس از پيروزي جنبش هاي اسالمي، حل كردن چالش هاي دروني خودشان باشد. 
2. به لحاظ عملي نيز بدترين وضعيت متصللور اين خواهد بود كه پس از اقامه داليل حداكثري براي اسللالمي 
خواندن موج اخير تحوالت خاورميانه عربي و تبليغات قابل مالحظه در اين خصوص، تحوالت مذكور در نهايت به 
اسالم خواهي روي نياورده و عماًل رويكردهاي هم سو با غرب اتخاذ كنند. آيا در اين صورت، پروژه اسالم گرايي اعتبار 
نظري- عملي خود را از دست نخواهد داد؟! واقعيت اين است كه حتي در فرض مذكور، باز هم پروژه اسالم گرايي 
گامي در جهت تكامل و موفقيت خود برداشته اسللت؛ چراكه تجربه شكسللت هاي موردي به درستي مي توانند 
سرمايه نقد و ارزيابي موارد مشابه خود در آينده باشللند. به عنوان مثال تجربه شكست خورده اعتماد به بني صدر 
در انقالب اسالمي ايران سرمايه نقد و ارزيابي امثال وي در آينده آن شده  است. به عبارت ديگر بايد ميان ساحات 
سه گانه فرد، اجتماع و تاريخ تفكيك قائل شد؛ بسا مواردي كه بر اساس مالك هاي ساحت فرد، شكست و تلخ، اما 
بر اساس مالك هاي ساحت اجتماع، موفقيت و پيروزي باشند )مثل مسئله سربازي رفتن پسران(؛ يا بسا مواردي 
كه بر اساس مالك هاي ساحت اجتماع، شكست و تلخ، اما بر اساس مالك هاي ساحت تاريخ، موفقيت و پيروزي 
باشللند )مثل قيام كربال(. بر اين اساس، شكست ظاهري در جريان بيداري اسللالمي در يك مرحله مثل شكست 
يك كشتي گير در مقام تمرين براي قهرماني است. بي شك كشللتي گيري كه پس از تجربه چندين بار شكست بر 
روي سكوي قهرماني ايستاده به مراتب از كسي كه بدون تجربه مذكور بر سكوي قهرماني قرار مي گيرد، مجرب تر، 
كشتي گيرتر و كارآمدتر اسللت. در اين صورت، هر نتيجه اي كه تحوالت اخير كشورهاي خاورميانه عربي داشته 
باشد )اعم از شكست ظاهري يا پيروزي( به دليل اينكه مطالبات اسالم خواهي در فرآيند آن حداكثري شده، پروژه 

بيداري اسالمي را يك گام به جلو خواهد برد.
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مي توانند احترازي- اعراضي1 يا توضيحي- تفسلليري2 باشند. 
تركيب »بيداري اسللالمي« تركيبي احترازي- اعراضي است 
كه از دو واژه »خواب اسالمي« و »بيداري غير اسالمي« متمايز 

مي شود. 
اسالم، دين بيداري )يقظه( اسللت و از اين  رو، تعبير »خواب 
اسالمي« به معني اتخاذ يك »رويكرد« در شرايط عادي، نوعي 

پارادوكس بوده و براي همه معتقدان و حتي صرفاً آشنايان با اسالم نامأنوس مي باشد. 
اين در حالي است كه تعبير مذكور به مثابه يك »برنامه« در شرايط خاص مثل وضعيت 
تقيه، نوعي »تاكتيك سياسي- فرهنگي« بوده و به لحاظ معنايي بيش از آنكه با خواب 
در معاني منفي اش مثل غفلت، فعال نبودن و... تناسب داشته باشد، به يك »تدبير« ناشي 
از »زمان آگاهي« مي ماند. به عبارت ديگر خواب اسللالمي تنها در صورتي كه نسخه اي 
خاص از بيداري اسالمي باشد، معني داشته و تجويز مي شود و در غير اين صورت، مهمل 
و غير قابل تجويز مي باشللد. هر چند تجربه تاريخي اسللتفاده از تاكتيك مذكور توسط 
برخي مصلحان اجتماعي شيعه از جمله آيت اهلل حايري يزدي در مقطع تأسيس حوزه 
علميه قم بسلليار كارآمد بوده، اما در كاربرد اين تاكتيك توجه به دو نكته حايز اهميت 
است: نخسللت اينكه »تاكتيك« مذكور نبايد تبديل به يك »استراتژي« شود؛ چراكه 
تداوم يك عمل، مسللتلزم عادت بدان بوده و عادت نيز ضمن اينكه هنجارساز مي شود، 
تغيير آن به زحمت ممكن است و دوم اينكه تاكتيك مذكور نبايد عموميت بيابد؛ چراكه 
هر پديده اي كه عموميت يافت تبديل به فرهنگ شده و تغيير فرهنگ نيز بسيار هزينه بر 
خواهد بود. بيداري اسالمي اما مقوله اي متفاوت بوده و نه فقط تاكتيك، بلكه استراتژي 

اسالم مي باشد. 
بيداري براي انسان ها در چند سطح قابل تحقق است: نخست، بيداري در سطح فردي 
است كه هم گسترده و هم شايع مي باشد و مي تواند خاستگاه فردي يا اجتماعي داشته 
باشد. خاسللتگاه فردي بيداري، ناشي از شللرايط تحصيلي، روحي )ايماني(، جسمي و 
رواني )انگيزشي( و خاسللتگاه اجتماعي آن، معموالً ناشللي از محيط بيروني مي باشد؛ 
دوم، بيداري اجتماعي است كه گستره و شيوع آن از بيداري فردي كمتر بوده و معموالً 

1. به عنوان مثال تركيب »اسالم ناب« در ادبيات حضرت امام)س(، تركيبي احترازي- اعراضي بوده و در برابر 
»اسالم امريكايي« به كار مي رود. 

2. به عنوان مثال تركيب »اسالم عزيز« در ادبيات حضرت امام)س(، تركيبي توضيحي- تفسيري بوده و كاربرد 
آن تقابلي )مثاًل در تقابل تركيب »اسالم غير عزيز«( نمي باشد. 

بايد توجه داشت 
كه اسالمي بودن يك 
»خيزش« با اسالمي 
بودن يك »تحول« 

تفاوت دارد 
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مسبوق به بيداري فردي مي باشد؛ بدين معني كه تا زماني كه براي تعداد زيادي از افراد 
جامعه بيداري حاصل نشود، امكان نيل به بيداري اجتماعي نخواهد بود؛ سوم، بيداري 
تاريخي اسللت كه برترين و در عين حال نادرترين نوع بيداري بوده و براي افراد و اقوام 
در شرايط خاص به وجود مي آيد.1 در مقايسلله ميان سه سطح مذكور بيداري، توجه به 
اين نكته الزم است كه اوالً انسللان ها هر چه از مقياس فردي به مقياس تاريخي حركت 
مي كنند، بيداري آنها، كندتر و سخت تر و در عين حال، بادوام تر و داراي نتايج بيشتر و 
كالن تر مي شود؛ ثانياً برخالف سطح نخست كه مي تواند قائم به خود فرد باشد و معموالً 
هم چنين است، دو سللطح اخير، بدون يك مركز ثقل )رهبري و فرماندهي( به زحمت 

1. اساساً برش هاي مختلف از مقوله بيداري اسالمي، تحليل هاي متفاوتي را مي تواند ايجاد كند كه گاه مي توانند 
با يكديگر در تضاد باشند كه البته گريزي از آن نيسللت؛ چراكه مادام كه مسئله بيداري اسالمي تجزيه نشده و در 
اجزاي خود نيز به تفصيل نرسد، طرح راهبردي شفافي در خصوص آن نمي توان ارايه كرد. برخي از برش هايي كه 

مي توانند اين مسئله را از زاويه هاي متفاوت بكاوند، عبارت اند از: 
نخست، بيداري اسللالمي به مثابه يك جريان اجتماعي: به نظر مي رسللد، تحليل بيداري اسالمي به مثابه يك 
جريان اجتماعي بايد كاماًل به صورت پسلليني و زماني صورت بگيرد كه براي بسللياري از طبقات مختلف جامعه 
تبديل به مسئله شده باشد؛ چراكه اساساً مسائل انساني قبل از اين كه فراگير و شامل شوند، اطالق عنوان مسائل 
اجتماعي بر آنها با مسامحه خواهد بود )البته قبل از اجتماعي شدن مسئله اي مثل بيداري اسالمي تنها مي توان 

اين پرسش را مطرح كرد كه براي اجتماعي و فراگير شدن اين بيداري اسالمي چه اقداماتي بايد انجام داد(. 
دوم، بيداري اسالمي به مثابه يك جريان سياسي: تحليل بيداري اسالمي به مثابه يك جريان سياسي از اين حيث 
با تحليل اين مسئله به مثابه يك جريان اجتماعي يا يك جريان فرهنگي متفاوت است كه جريان هاي سياسي به 
دليل ماهيت كاركردي كه دارند مستلزم يك هسته و مركز تشكيالتي هستند. به عبارت ديگر جريان هاي سياسي 
از جريان هاي اجتماعي و فرهنگي تشكيالتي تر هستند. تشكيالت، مستلزم اولويت بندي و رتبه بندي دغدغه ها، 
مناصب، كاركردها، نتايج و... مي باشد. از اين رو، در تحليل بيداري اسالمي به مثابه يك جريان سياسي الزم است از 
مؤلفه هاي فوق پرسش شود و اگر به عنوان مثال دريافتيم كه برخي يا بسياري از مؤلفه هاي پيش گفته در بيداري 
اسالمي موجود، فاقد مصداق و پاسخ هستند، بايد چنين برداشت كنيم كه بيداري اسالمي هنوز به مرحله سياسي 

خود نرسيده است. 
سللوم، بيداري اسللالمي به مثابه يك جريان فرهنگي: تحليل بيداري اسللالمي به مثابه يك جريان فرهنگي از 
اين حيث با تحليل اين مسللئله به مثابه يك جريان اجتماعي يا يك جريان سياسللي متفاوت است كه- برخالف 
جريان هاي اجتماعي و سياسي- جريان هاي فرهنگي نمي توانند بدون تبار و تاريخ نسبتاً درازمدت باشند. دليل اين 
قضيه اين است كه مسائل سياسي و اجتماعي مي توانند به صورت دفعي رخ نمايان كنند و فراگير شوند )همچنان 
كه مي توانند داراي تبار و تاريخ درازمدت باشند(، اما مسائل فرهنگي به دليل ماهيت فرهنگ-  كه طي يك فرآيند 
آرام و بطيء شللكل مي گيرد- معموالً نمي توانند دفعي به وجود آيند. البته مسائل فرهنگي نيز روزي از عدم پا به 
عرصه وجود گذاشته اند، اما سخن بر سر »جريان« بودن است. به عبارت ديگر، مسائل فرهنگي اگر بخواهند تبديل 
به جريان شوند ناگزير از تاريخي شدن هستند؛ برخالف مسائل اجتماعي و سياسي. از اين رو، تحليل بيداري اسالمي 

به مثابه يك جريان فرهنگي، مستلزم رفتن به عمق تاريخ كشورهاي اسالمي خواهد بود. 
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حاصل مي شود.1
از سوي ديگر، بيداري براي انسان ها در چند پايگاه صورت مي گيرد: نخست، بيداري 
در پايگاه »فطرت« است كه هم گسترده و هم شايع مي باشد. فطرت پايگاهي است كه 
حداقلي از ودايع الهي را به صورت مشترك در اختيار همه انسان ها قرار مي دهد. ودايع 
مذكور به دليل اينكه هم در نهايت درستي قرار داشللته و هم بادوام هستند، از ظرفيت 
بسيار بااليي براي بيداري و هدايت انسان ها برخوردارند. دوم، بيداري در پايگاه »دين 
خاص« )مثل اسالم( است كه ناشللي از جهت گيري هاي همان دين مي باشد. بيداري 
ديني تابع متغيري از دين داري مي باشللد؛ بدين معني كه بيداري ديني در پرتو التزام 
عملي به دين سريع تر و ناب تر صورت مي گيرد؛ سوم، بيداري در پايگاه »جامعه خاص«2 
)مثل ايران( است كه ناشي از ظرفيت هاي تاريخي- جغرافيايي همان جامعه مي باشد. 
به عنوان مثال مردم جامعه اي كه در معللرض تحوالت و رخدادهاي تأثيرگذار در تاريخ 
قرار دارند، نسبت به مردم جامعه اي كه فاقد اين ويژگي بوده يا با درصد كمتري واجد آن 

مي باشند، فرصت هاي بيشتر و مناسب تري براي بيداري در اختيار دارند.

1. در خصوص سهم اراده هاي انساني در تحوالت اجتماعي دو ديدگاه كالن وجود دارد: بر اساس ديدگاه معروف 
به »رفتار جمعي« )collective behaviour(، هويت جمعي به عنوان چيزي كه ايجاد همانندي و همبستگي 
مي  كند، مقدم بر عمل جمعي بوده و اراده فرد به سللادگي در گروه حل و با آن همسللان مي شللود. نظريه ازدحام 
)crowd theory( با تأكيد بر عقل جمعي نمونه اي افراطي از نظريات تقللدم هويت و تعلق پذيري بر اراده فرد 
مي باشد. در مقابل، نظريه بسيج منابع )resource moblization( ضمن تأكيد بر انگيزش هاي عقالني فاعالن 
به عنوان بخشي از يك جمع، بر تأثر آنها از ديدگاه هاي يك »رهبر« صحه مي گذارد. )اسالم گرايي و نظريه جنبش 
اجتماعي، ص92( به نظر مي رسد، نظريه رفتار جمعي درصدد نفي كلي رهبري اجتماعي نباشد، بلكه خاستگاه و 
اساس آن را قبل از اجتماع نه پس از آن مي داند. بر اساس نگرش اسالمي، ناب ترين مفهومي كه در حوزه تعلقات 
بنيادين اجتماعي نقش رهبري جوامع را برعهده دارد، مفهوم »رب« مي باشد، همچنان كه ناب ترين مفهوم ملموس 
و مشهودي كه پس از شكل گيري اوليه اجتماع، رهبري آن را بر عهده مي گيرد، مفهوم »امام« به معني شيعي آن 

)حجت الهي( مي باشد. 
2. واضح است كه براي پيشبرد پروژه بيداري اسالمي در جوامع مختلف اسالمي، مي توان به موانع بالفعل و بالقوه 

درون آنها توجه داشت. برخي از آنها كه الزم است برطرف گردد، عبارت اند از:
الف. نايكساني ظرفيت هاي علمي- اطالعاتي: از آنجا كه امكان يكسان كردن آگاهي آنها حداقل در شرايط كنوني 
و به يك باره نمي باشد به نظر مي رسد طراحي نسخه هاي حركت متفاوت و متناسللب با شرايط هر يك از جوامع 

مذكور از اقدامات شايسته و بايسته باشد.
ب. نايكسللاني ظرفيت هاي اقتصادي: واقعيت اين اسللت كه وضعيت اقتصادي برخي از كشورهاي اسالمي به 
گونه اي است كه تا شرايط اوليه بقاي آنها فراهم نشللود امكان فعال شدن ابعاد فرهنگي پروژه بيداري اسالمي در 
آنها نخواهد بود. از اين رو، تالش بللراي بهبود وضع اقتصادي اين جوامع به مثابلله پيش زمينه پروژه مذكور امري 

شايسته و بايسته است. 
ج. نايكساني وضعيت سياسي: متأسفانه دولت هاي بسياري از كشورهاي اسالمي عماًل )نه ضرورتاً( فاقد استقالل 
سياسي بوده و اين مسئله زمينه ساز وابستگي آنها به كشور يا كشورهاي استعمارگر در حوزه هاي مختلف اقتصاد، 
فرهنگ و سياست شده است. پروژه بيداري اسالمي در اين كشورها بيشتر از طريق پررنگ  كردن سلب و نقد غرب 

فعال مي شود. 
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در مقايسه ميان سه پايگاه مذكور بيداري مي توان 
چنين نتيجه گرفللت كه: بيللداري در پايگاه فطرت، 
مي تواند توسللط »خود فرد« و بدون رهبري بيروني 
صورت بگيرد؛ هر چند رهبر بيروني مي تواند در فعال 
كردن فطرت نقش بسزا داشللته باشد. از سوي ديگر، 
بيداري در پايگاه دين، بي شك بدون »رسول و امام« 
صورت نمي گيرد. تفاوت اين بيداري با بيداري فطري 
در اين اسللت كه براي آشللنا شدن و شللنيدن ودايع 
فطرت نيازي بلله ابالغ بيروني نيسللت؛ اين در حالي 
است كه آشنا شدن و شنيدن آموزه هاي ديني مقتضي ابالغ بيروني است. از سوي سوم، 
بيداري در پايگاه جامعه خاص، نه صرفاً توسللط خود افللراد مي تواند صورت بگيرد و نه 
منوط به رهبري با ويژگي هاي خاص رسول و امام مي باشللد و در عين حال، نمي تواند 
فاقد »رهبري بيروني« باشللد.1 البته افراد يك جامعه مي توانند به هنگام روبه رو شدن 
با بحران ها و شرايط تاريخي ويژه برخي ظرفيت هاي دروني خود را فعال كنند )كه اين 
فعاليت خود، نوعي بيداري است(؛ اما نكته اينجاست كه اين نوع بيداري، زماني وصف 
اجتماعي به خود مي گيرد و به »جامعه« منتسب مي شود كه واجد روحي جمعي شود 

و نه اينكه صرفاً صورتي گروهي به خود بگيرد. 
به عبارت ديگر ممكن است اراده آحاد جامعه اي در جهتي فعال شود، اما مادام كه آن 
»روح جمعي« به وجود نيايد، اين اراده ها به رغم فعال شدنشللان نمي  توانند كارويژ ه اي 
فرافردي پيللدا كنند. بهترين دليللل براي ادعاي مذكللور، فعال شللدن اراده  هاي ضد 
استبدادي و ضد اسللتعماري مسلمانان برخي از كشورهاي اسللالمي اي كه اخيراً موج 
جديدي از بيداري اسالمي را ايجاد كرده اند )از جمله مصر، يمن، بحرين و...( از سال ها 
قبل مي باشد. به  وضوح قابل دريافت است كه ميان فعال شدن اراده هاي فردي و حيث 
اجتماعي پيدا كردن آنها به لحاظ زماني فاصله اي قابل مالحظه وجود دارد. اين شكاف و 
فاصله ضرورتاً از طريق رهبران اجتماعي پر مي شود و دليل اينكه در برخي از كشورهاي 
اسالمي )از جمله اندونزي و...(، به رغم فعال شللدن اراده هاي افراد در جهت برنامه هاي 
اسالمي و ضد استبدادي و ضد استكباري، همچنان شاهد يك پويش اجتماعي نيستيم، 

1. راز اين قضيه در اين نكته نهفته است كه جامعه، نمي تواند مجموع همان افرادش باشد، بلكه واجد روحي است 
كه نه قابل تقليل به فرد يا افرادش مي باشد و نه بيگانه با آنهاست؛ روحي كه مي تواند بسان يك »نخ تسبيح« مايه 

انسجام مهره هاي اجتماع باشد. 

برخي از تحوالت مهم منطقه 
خاورميانه در دهه هاي اخير- 
كه همه آنها منجر به پررنگ  
شدن عالم اسالمي شده اند- 
از جمله پيروزي انقالب 
اسالمي ايران، جنگ 33روزه 
22روزه  بنان و مقاومت  ل
غزه در تكوين و نضج موج 

مذكور تأثير بسزا داشته اند
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فقدان رهبران اجتماعي هم سو مي باشد. 
بيداري اسالمي گاهي نتيجه فرآيند طبيعي رشد و تكامل يك جامعه در فضاي صلح و 
آرامش است كه در اين صورت- بسان كودكي كه در مرئي و منظر والدين خود به صورت 
طبيعي رشد مي كند- چندان نمود روشن ندارد، اگرچه حقيقتاً رشد تحقق يافته است 
و گاهي نتيجه قرار گرفتن جامعه در متن يك بحران داخلي يا خارجي است كه مستلزم 
فعال شدن پتانسيل و ظرفيت هاي دروني آن مي شود. اين نوع بيداري به دليل شرايط 
تاريخي خاص خود، داراي نمودهاي آشكار مي باشللد كه يكي از آنها، »رهبري جريان 

بيداري« مي باشد.
واقعيت اين اسللت كه ماهيت تحوالت اجتماعي به گونه اي است كه بدون وجود يك 
رهبر و امام صورت نمي گيللرد. حتي برخي تحوالت اجتماعي كه بلله ظاهر فاقد وجود 
يك رهبر آشكار هستند نيز بي شك متأثر از يك رهبري معنوي يا يك رهبري كه بنا به 
داليلي آگاهانه »پنهان شدن« را انتخاب كرده، مي باشند. از همين روست كه تحليل هاي 
كارشناسللان در خصوص موج جديد جريان بيداري اسللالمي- به رغللم اينكه در اكثر 
كشورها به ظاهر فاقد يك رهبري آشكار و مورد توافق همه انقالبيون مي باشد- همواره 
ناظر به نقطه ثقل جريللان )يعني رهبري آن( مي باشللد. به عنوان مثللال تحليل هايي 
كه از جريان مذكور با عنوان »بهللار عربي« ياد مي كنند، آن را مرحله  گذار از شللرايط 
پيشادموكراسي به شرايط پسادموكراسي دانسته و در اين صورت، رهبري معنوي آن را 
به غرب، نهادها و نرم افزارهاي مديريت مدني آن نسبت مي دهند. در مقابل، تحليل هايي 
كه- به درستي- از جريان مذكور با عنوان »بيداري اسالمي« ياد مي كنند، آن را موجي 
جديد در تداوم جريان اسالم خواهي جوامع اسللالمي كه از سويي معطوف به بازگشت 
به اصالت هاي اسالمي و از سللويي معطوف به گذار از غرب و نهادها و افراد وابسته بدان 
مي باشد، دانسته و در اين صورت، رهبري معنوي آن را به انقالب اسالمي و زعيم ديني- 

سياسي آن نسبت مي دهند. 
به نظر مي رسد هر چه رهبري يك جريان اجتماعي آشللكارتر باشد )يا به تعبير بهتر، 
توان آشكارتر شدن داشته باشد(، جريان مذكور از قوت بيشتري برخوردار خواهد بود. 
»رهبري پنهان« يك جريان، نشللان از وجود شللرايطي دارد كه مي تواند به نقطه ثقل 
جريان چنان فشار آورد كه آن را به محاق برد؛ در حالي كه »رهبري آشكار« يك جريان 
هر چند در معرض خطرهاي بيشللتري قرار خواهد داشللت، از قللدرت فزون تري براي 
مديريت جريانش برخوردار خواهد بود؛ چراكه به لحاظ انگيزشللي در ميان طرفداران 
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خود مؤثرتر و به لحاظ رواني براي رقباي خود جدي تر خواهد بود. به عبارت ديگر رهبري 
آشكار يك جريان  نشللان از آمادگي آن براي »مواجهه حداكثري« با ديگر جريان هاي 
رقيب مي باشد. مواجهه حداكثري خود مسللبوق به تفصيل رسيدن يك جريان است؛ 
چراكه مادام كه جريان مذكور در اجمال خود به سر مي برد، حداكثر مي تواند در سطح 

كليات با غيريت هاي خود مواجهه يابد. 
مواجهه جريان اسالمي با غيريت هايش ضرورتاً بايد مواجهه اي اسالمي باشد؛ چراكه 
بيداري اين جريان، بيداري اسالمي است. مواجهه اسالمي، مواجهه اي ديني و انساني 
اسللت و حتي اگر معطوف به حذف يا هضم رقيب باشللد، نمي تواند از چهارچوب هاي 
اخالقي- سللاختاري اسللالم فراتر رود. از اين رو، به عنوان مثال در بخش »تبليغات«، 
مواجهه مذكور نمي  تواند بر فريب افكار عمومي و دروغ پراكني تكيه كند؛ همچنان كه 

در بخش »عمليات« نيز نمي تواند بر روش هاي غير انساني مثل ترور استوار شود. 
اسالم دين آگاهي و ذكر اسللت و در اين صورت، بيداري اسللالمي بيش از هر عاملي، 
بايد مسللبوق به »خودآگاهي و تذكار تاريخي« باشد. راز نياز جريان بيداري اسالمي به 
رهبر و امام نيز در همين نكته نهفته است؛ چراكه رسالت نخستين و اساسي امام و ولي، 
همين آگاهي و تذكر است. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه امواج بيداري اسالمي 
به ميزاني كه از ارتباط صحيح و منطقي با رهبر و امامي ديني برخوردار بوده اند، توفيق 
و پيروزي كسب كرده اند. رهبران ديني نيز به ميزان آشنايي شان با قواعد حركت تاريخ 
توانسللته اند اقوام خود را به صورت ميان بر در جاده هاي تاريخ حركت دهند. به عبارت 
ديگر رهبر نه تنها »علت محدثه« بيللداري و حركت تكاملي اقوام اسللت، بلكه »علت 
مبقيه« آن نيز مي باشد و عقالنيت توصيه »پشللتيبان واليت فقيه باشيد تا به مملكت 

آسيبي نرسد« نيز در همين  باور ريشه دارد. 
از سوي ديگر، »بيداري اسالمي« تنها در سايه »اسللالم بيدار« مي تواند محقق شود. 
توجه به اين نكته از اين حيث مهم اسللت كه گاه جرياني با شللعارهاي اسللالمي ظهور 
مي كنند كه بسللياري از اعضا و رهبران آن  وابسللته به كانو ن هاي غير اسالمي هستند. 
نمونه بارز اين نوع جريان ها را در سللال هاي اخير در جريان معارض دولت بشار اسد در 
سوريه شاهد هستيم كه به رغم شعارهاي به ظاهر بر حق و داراي لعاب اسالمي، وابستگي 
سياسللي- فكري واضحي به امريكا و قمرهاي وابسته بدان دارند. اين در حالي است كه 

»اسالم بيدار« نمي تواند »اسالم وابسته« باشد. 
به عبارت ديگر، در جريان اخير بيداري اسالمي دو اليه را بايد از يكديگر تفكيك كرد: 
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نخست اليه توده مردم كه عمدتاً مسلمان بوده و حتي خواهان تحقق و اجراي برنامه هاي 
اسالمي نيز هستند1 و دوم اليه جريان هاي خارجي فعال در كشورهاي در حال انقالب 
كه هر چند سلله جريان از چهار جريان خارجي فعال )غرب، عربستان، تركيه و ايران( 
كشورهاي اسللالمي مي باشند، ضرورتاً دغدغه هاي اسللالمي ندارند و بلكه دغدغه هاي 
سياسي در اين دخالت ها به صورت جدي تري دنبال مي شود. به عنوان مثال دغدغه هاي 
تركيه بيش از آنكه اسالمي باشد، سكوالر و در جهت هم سويي با الگوهاي غربي است؛ 
همچنان كه دغدغه هاي عربسللتان نيز هر چند خالي از بار ايدئولوژيك نمي باشللد، اما 
بيشتر از آن، بار سياسللي دارد. در اين ميان، تنها كشللوري كه دغدغه هاي ديني آن بر 
دغدغه هاي سياسللي اش غلبه داشته و بدان ها جهت مي دهد، كشللور ايران است كه از 
سللويي وجود برخي تعصبات مذهبي- قومي و از سللويي، تبليغات شديد غرب مانع از 
تأثيرگذاري آشكار و گسترده آن بر جريان هاي اسالم گراي سني مي باشد. به نظر مي رسد 
برآيند فعاليت هاي خارجي چهار جريان مذكور بللر جهت گيري نهايي جريان بيداري 
اسالمي تأثير بسزايي خواهد داشت؛ هر چند در اين ميان ميزان بيداري خود ملت هاي 

انقالبي بيشترين نقش را دارد. 
از سوي ديگر جريان بيداري در پايگاه دين )اسالم( و جوامع اسالمي را از جانب مراحل 
متمايز آن نيز مي توان مورد مطالعه قرار داد كه بر اساس آن، شكل قديمي تر و در عين 
حال رايج تر بيدري اسالمي، خارج شدن مسلمانان از بند هاي استبدادي داخلي يا از يوغ 
استعمار خارجي بوده كه نمود اجتماعي آن در قالب نهضت ها، جنبش ها و انقالب هاي 
اسالمي خود را نشان داده و مي دهد. اين در حالي است كه شكل جديدتر آن- كه البته 
در گذشته هم مصاديق نادري داشته و امروزه در حال تبديل شدن به يك جريان رايج 
مي باشد- در حالي كه همه دستاوردهاي شللكل قديمي تر را دارا مي باشد، در گرايش 

1. البته در اين خصوص بايد به دو نكته توجه داشت: نخست اينكه در برخي از كشورها مثل مصر، غير مسلمانان 
)قبطي ها( در كنار انقالبيون حضور داشللته و تعداد آنها نيز قابل مالحظه اسللت. در اين كشورها بعيد نيست كه 
انقالبيون براي حفظ وحدت و انسجام ملي سخن از نوعي »بيداري ملي« و نه ضرورتاً »بيداري اسالمي« به ميان 
آورند. اما به نظر مي رسد در همين كشورها نيز به دليل اكثريت مسلمانان، در نهايت بيداري مذكور، بيداري اسالمي 
خواهد بود و مشخصاً تحوالت اخير در جريان انتخابات و نيز قانون  اساسي جديد مصر به خوبي نشان مي دهد كه 
جريان اسالم گرا جهت كلي انقالب را تعيين خواهد كرد. دوم اينكه اگرچه اسالم گرايان انقالبي خواهان تحقق و 
اجراي برنامه هاي اسالمي هستند، نبايد انتظار داشت كه آنها ضرورتاً بايد الگوي ايران را در كشور خود تكرار كنند؛ 
چراكه اوالً الگوي ايران به لحاظ محتوا، بيشتر شيعي و به لحاظ قالب، بيشتر ايراني است و با نيازها و نيز مرحله رشد 
تاريخي كشورهاي ديگر اسالمي چندان سازگار نيست و ثانياً واقعيت اين است كه الگوي ايران در مقياس جهاني 
الگويي پرهزينه است كه اصرار بر آن جز از كشوري به لحاظ منابع، غني و به لحاظ مردمي، آگاه و صبور برنمي آيد 
و كشورهاي انقالبي اخير خاورميانه حتي اگر از لحاظ منابع هم قوي باشند، ظرفيت هاي انساني آماده براي مقابله 

با اليه هاي چندگانه فشارهاي جهاني ندارند. 
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غير مسلمانان به اسالم تجلي مي يابد. اين جريان 
معلول عواملي چند است:

• بن بسللت دروني غللرب و ناكارآمللدي طرح ها 
و برنامه هللاي آن به ضميمه محقق نشللدن مكرر 
وعده هايش باعث شده تا نگاه هاي زيادي از غربي ها 

به خارج از آن و از جمله جريان هاي اسالم گرا معطوف شود. 
• صدور انقالب اسللالمي به اليه هاي مختلف اجتماع غرب به ضميمه مقاومت و رشد 
و پيشللرفت روزافزون آن- به رغم تهديدها و تحريم هاي بين المللي- بسللياري از غير 
مسلمانان را به توانمندي اسالم در مديريت كالن اجتماعي اميدوار و معتقد كرده است. 
• كارآمد بودن طرح هاي دين ورزي اجتماعي در اسللالم نسبت به فرهنگ مسيحيت 
و غرب، جامعه به تفصيل رسلليده غربي را- كه اقتضاي ظهور اجتماعي دارد- به اسالم 
معطوف كرده اسللت. به عنوان مثال در حالي كه بحران خانواده به يكي از نقاط ضعف 
جدي غرب تبديل شده، قوانين اسالمي در حفظ و سالمت خانواده كارآمدي خود را به 
اثبات رسانده است يا در حالي كه گسست نسللل ها نيز در غرب تبديل به بحران جدي 
شده، ديالوگ نسلللي در جوامع اسللالمي در مقايسلله با جوامع غربي از رونق بيشتري 

برخوردار مي باشد. 
با توجه به مالحظات فوق، چنين به نظر مي رسللد كه نبايد نمودار تغييرات ناشللي از 
جنبش هاي اسالمي را محصور به جهان اسللالم بدانيم، بلكه موج اخير بيداري اسالمي 
به  طور حتم باعث تغييراتي در جهان غير اسللالمي به نفع جهان اسالم خواهد شد كه 
پس از مالحظه و ارزيابي دقيق آنها ظرفيت هاي گفتماني جديد بيداري اسالمي ممكن 

خواهد بود. 
2. پيچ تاریخ و ظرفيت های گفتمانی بيداری اسالمی 

كساني كه تعبير صحيح »پيچ تاريخ« را براي موج جديد بيداري اسالمي به كار برده اند 
نيز چنين انديشيده اند كه نتايج ناشي از موج مذكور نمي  تواند منحصر به جهان اسالم 

باشد. به رغم اين، در خصوص تعبير مذكور توجه به چند نكته حائز اهميت است: 
الف. پيچ تاريخ در بستر تحوالتي رخ مي دهد كه افراد، جريان ها، تئوري ها، ديسيپلين ها 
و نهادهاي قبل و بعد از آنها متفاوت باشللند. به عنوان مثال بلله دنبال تحقق موج اخير 

ماهيت  كه  است  اين  واقعيت 
گونه اي  به  اجتماعي  تحوالت 
است كه بدون وجود يك رهبر 

و امام صورت نمي گيرد
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بيداري اسالمي، تئوري هاي ناظر به نسبت ميان اسالم و غرب1 و بيشتر از آن، تئوري هاي 
ناظر به توصيف و تبييللن موقعيت غرب فاقد اعتبار شللده اند؛ همچنللان كه نهادهاي 
برآمده از تئوري هاي مذكللور- كه به منظور تحقللق و اجرايي كللردن روح و پيام آنها 
شللكل گرفته اند- نيز فاقد اعتبار گرديده اند. همين طور افراد و جريان هايي كه مجري 
تئوري هاي مذكور و مدير نهادهاي برآمده از آنها بوده اند نيز يكي پس از ديگري در حال 

ساقط شدن هستند و... 
ب. شناخت پيچ تاريخ جز با مالك هاي گفتمان هاي برتر موجود ممكن نخواهد بود. 
از اين  رو، به درستي بايد نزديك شدن به پيچ تاريخ از طريق موج اخير بيداري اسالمي 
زودتر از همه از جانب رهبران انقالب ايران اعالم مي شللد؛ چراكه در ميان گفتمان هاي 
موجود اسالم سياسي2 )گفتمان تركيه، گفتمان تجددگرايان، گفتمان اخوان المسلمين 
و...(، گفتمان واليت فقيه هم بلله لحاظ نظري گفتماني غني تللر3 و هم به لحاظ عملي 
گفتماني كارآمدتر است4 و بهترين مؤيد براي ادعاي فوق، اوالً حساسيت شديد و باالي 
گفتمان رقيب )گفتمان غرب( به گفتمان واليت فقيه و بي تفاوتي نسللبي آن در قبال 
ديگر گفتمان هاي مذكور و ثانياً اذعان بسياري از متفكران گفتمان هاي مذكور به برتري 

گفتمان واليت فقيه بر آنها مي باشد. 
ج. پيچ تاريخ از طريق تحوالت يك سويه و تك مضراب ممكن نمي شود. از اين  رو، نبايد 
پنداشت كه اطالق عنوان مذكور به تحوالت اخير اسللالمي تنها به دليل تغيير نگرش 
سياسللي در برخي از كشورهاي عربي مسلللمان صورت گرفته اسللت، بلكه پيچ تاريخ 
مسللبوق به تحوالت هويتي صورت مي  گيرد. تحوالت هويتي آثار خود را بسيار زود در 

1. به نظر مي رسد نتايج موج اخير بيداري اسالمي چنان گسللترده و عميق باشد كه مسئله چالش ميان جهان 
اسالم و غرب را براي هميشه از موضوعيت يا حداقل از اولويت بيندازد. در اين صورت مسئله  مهمي كه الزم است 
رهبران انقالبي جهان اسالم بدان اهتمام ورزند، ارايه الگويي مناسب براي هماهنگي جريان هاي متكثر اسالمي 
مي باشد. به عبارت ديگر چالش مهم جهان اسالم در آينده، چالشي دروني و نه بيروني خواهد بود؛ همچنان كه در 
اين صورت، كارويژه مهم جهان ضعيف شده غرب در قبال جهان اسللالم نيز تشديد كردن منازعات دروني جهان 

اسالم خواهد بود. 
2. اسالم سياسي- كه در برخي از متون معاصر از آن به عنوان »اسالم در قدرت« ياد شده- به معني اسالمي است 

كه در برابر طرح مدرنيته براي اداره عالم، مدعي طرح جديد است. 
3. واقعيت اين است كه انديشه هاي ديني اي كه در سده اخير توسط متفكران اسالمي ارايه شده، برخي از آنها 
با اولويت قرار دادن خلوص اسالمي از كارآمدي انديشه هاي اسالمي غفلت كرده و برخي ديگر با اولويت قرار دادن 
كارآمدي انديشه هاي اسالمي از خلوص اسالمي فاصله گرفته اند و در اين ميان، تنها انديشه هاي حضرت امام)س( 
اسللت كه همزمان بر خلوص و كارآمدي انديشه هاي اسللالمي تأكيد دارد. اين خصيصه جامع باعث شده تا غنا و 

كارآمدي انديشه معظم له در مقايسه با ديگر انديشه هاي اسالمي فزوني يابد. 
4. البته بايد توجه داشت كه گفتمان واليت فقيه )يا همان گفتمان انقالب اسالمي( متفاوت، برتر و گسترده تر 

از گفتمان جمهوري اسالمي ايران است. 



بيداري اسالمي
92

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

حوزه  هاي مختلف سياسللي، فرهنگي و اقتصادي به نمايش مي  گذارد. ممكن است در 
مراحل آغازين ورود به پيچ تاريخي، رنگ سياسللت جلوه بيشتري داشته باشد، اما پيچ 
تاريخ قطعاً قابل تقليل به تحوالت سياسي نخواهد بود. واقعيت اين است كه پيچ تاريخ 
در عصر ما با ظهور امام خميني و تحقق انقالب اسالمي ايران آغاز شده و حتي با گذشت 
بيش از سلله دهه از آغاز خود، هر چند پيامدهاي فرهنگي- اقتصادي هم داشته، هنوز 
رنگ و بوي سياسي دارد؛  چراكه پيچ تاريخ، پيچي تمدني بوده و حركت هاي تمدني به 

كندي )اما عميق و ماندگار( صورت مي گيرند. 
د. به  طور خالصه برخي از مختصات پيچ تاريخي جديد و ناشللي از موج اخير بيداري 
اسالمي را چنين مي توان برشمرد: تمام شدن قدرت تأثيرگذار غرب در شرق اسالمي،1 
شللكل  گيري مقدمات ظهور يك تمدن جديد اسللالمي، ضرورت يافتللن وحدت ميان 
تكثرات جهان اسالم، ارزش شدن اسالم خواهي براي عموم مسلمانان )حتي مسلماناني 
كه سال ها بسللتر اجراي برنامه هاي ضد اسللالمي غرب بوده اند(، باورمندي عمومي به 
توانمندي اسالم در اداره اجتماع )در حالي كه تا قبل از موج اخير بيداري اسالمي، غرب 

و امريكا در بسياري از كشورهاي اسالمي، هژمونيك و حتي مقدس بودند( و... 
3. بيداري اسالمي و گذار از اصالح گري به احياگري 

از ميان وصف هايي كه مفاهيم بلله خود مي گيرند، فهم مفاهيللم متصف به دو وصف 
»تشكيكي« و »جرياني« از ظرافت و دقت بيشللتري برخوردار است. مفاهيم تشكيكي 
مفاهيمي هستند كه واجد يك مرتبه از مراتب مختلف يك معني هستند. به عنوان مثال 
واژه »بيداري« مي توانللد ناظر به مراتب مختلف از معني خود باشللد كه وقتي به فرد يا 
جريان خاصي اضافه مي گردد )مثاًل بيداري حزب اهلل لبنان يا بيداري اخوان المسلمين 
مصر( تنها در يك مرتبه خاص از آن مراتب تعيللن مي يابد؛ بدين معني كه در حالي كه 
شدت بيداري در هر يك از دو جريان مذكور به يك اندازه نيسللت، هر دو مرتبه با واژه 
»بيداري« مورد اشللاره قرار مي گيرند. مفاهيم جرياني نيز مفاهيمي هسللتند كه فهم 
كامل آنها تنها در پرتو شناخت تبار و تاريخ معنايي كه درصدد انتقال آن هستند ممكن 
مي شود. به عنوان مثال واژه »بيداري اسالمي« واژه اي است كه نه خودش، خلق الساعه 

1. اساساً  اينكه ديروقتي است غرب، شرق را زير ذره بين قرار داده و ضريب حساسيت خود را نسبت بدان باال برده، 
هر چند داليل متعددي مي تواند داشته باشد، اما بي شك يكي از داليل مهم آن، بن بست خود غرب مي باشد و در 
اين صورت، حساس شدن غرب به شرق را بايد به منظور تالش براي يافتن الگويي جايگزين تلقي كرد. در چند دهه 
اخير بسياري از شخصيت هاي سياسللي- فكري معاصر غرب به اين مطلب اشاره كرده اند. به عنوان مثال ساموئل 
هانتينگتون در كتاب اخيرش به نام بازسازي جهان كه در واقع مؤخره اي است انتقادي بر كتاب معروف برخورد 

تمدن هايش، به اهميت شرق اسالمي و ظرفيت قدرت آينده آن به  طور مكرر اشاره كرده است. 
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بوده و نه جرياني كه اين واژه مشير بدان است، چنين است. فهم كامل چنين واژه اي تنها 
با شناخت تاريخ آن ممكن مي شود.1

تاريخ بيداري اسللالمي بيان گر امواجي بودن آن اسللت؛ بدين معني كه جريان هاي 
اسالم گرا در قرون اخير به ميزان آگاهي  نسبت به منزلت تاريخي شان خواهان تمايز از 
غيرشان بوده اند و اين تمايزخواهي در دوره هاي مختلف با شدت و ضعف هاي متفاوت 
صورت گرفته اسللت. با اين هملله، از آنجايي كه غيريت هويت اسللالمي در قرون اخير 
هويت غربي2 بوده، تمايزخواهي مذكور همواره نسبت به آن و به عنوان تابع متغيري از 
خودآگاهي تاريخي مسلمانان جلوه يافته است. به عبارت ديگر به لحاظ تاريخي، جريان 
بيداري اسللالمي دو حيث داشته است:3 نخسللت، حيث اثباتي آن كه از طريق انديشه 
»بازگشت به اصول اسالمي« و دوم، حيث سلبي آن كه از طريق انديشه »گذار از غرب« 

دنبال شده است.4
1. ممكن است با مراجعه به تاريخ واژگان جرياني دريابيم كه معنايي كه واژه مذكور مشير بدان است، در دوره هاي 
مختلف، واژگان مختلفي درباره آن به كار مي رفته است. به عنوان مثال نويسندگان غربي فعاليت اسالمي متأخر را با 
مفاهيمي چون بنيادگرايي اسالمي، كنش گري اسالمي، جنبش هاي اسالمي، اسالم سياسي، بيداري اسالمي و... 
ياد كرده و آن را با سياست نوين ديني )نيكي كدي(، اعتقاد به در انحصار داشتن يك حقيقت منحصر به فرد )گلنر(، 
سنت گرايي تندرو )مارتين رايزبورد( و... توضيح داده اند. اين در حالي است كه در گذشته، فعاليت هاي اسالمي در 
درون عالم اسالمي با الفاظ و مفاهيمي متفاوت توضيح داده شده است و تنها در يك پژوهش جريان شناختي است 
كه به راز تغيير مفاهيم و ظرفيت سازي هاي متفاوتي كه هر يك از آنها براي معناي مورد نظر كرده، علم مي يابيم. 
2. در يك تقسلليم بندي كلي جنبش هاي اسالمي دو دسته  هستند: يا با مهندسللي غرب يا با مهندسي عالمان 
اسالمي به راه افتاده  اند. معموالً جنبش هاي اسالمي اي كه غرب تأسيس كرده )مثل وهابيت، طالبانيسم و...(، حيث 
سلبي درون پارادايمي دارند؛ بدين معني كه آنها با تفسير خاصي كه از اسللالم ارايه مي دهند )حيث ايجابي(، به 
سلب برخي ديگر از طيف هاي اسالمي مي پردازند و كمتر دغدغه دارند تا به سلب برخي از طيف هاي بيرون از عالم 
اسالمي از جمله طيف هاي غربي بپردازند. اين در حالي است كه معموالً جنبش هاي اسالمي اي كه توسط عالمان 

اسالمي طراحي شده اند، حيث سلبي آنها برون پارادايمي مي باشد و غالباً ضد غرب هستند. 
3. اين مسئله بسيار مهم اسللت كه بدانيم حداقل شللرايطي كه يك پديده بايد براي ورود به يك جريان داشته 
باشد چيست؟ آيا اگر پديده اي تنها در يكي از دو حيث سلللبي و ايجابي خود با يك جريان اشتراك داشته باشد، 
مي تواند در زمره مصاديق آن جريان به شمار آيد يا خير؟ به عنوان مثال اگر يك جنبش تنها در حيث سلبي خود با 
جنبش هاي اسالمي اشتراك داشته باشد )يعني در حالي كه ضد غرب است، مباني خود را از منابع اسالمي نگرفته 
اسللت( يا تنها در حيث ايجابي اش با آنها اشتراك داشته باشللد )يعني در حالي كه مباني خود را از منابع اسالمي 
دريافت كرده، ضد غرب نيست( مي  تواند در زمره جنبش هاي اسالمي به حساب آيد؟ به نظر مي رسد آن چيزي كه 
به جنبش ها هويت مي دهد، اوالً و بالذات حيث ايجابي و ثانياً و بالعرض حيث سلبي آنهاست. اساساً  شناخت هويت 

جريان هايي كه صرفاً سلبي بوده در نهايت دشواري است. 
4. برخي از نويسندگان از جمله اسپوزيتو جنبش هاي اسالمي را نه از حيث تقابلشان با غرب، بلكه از حيث تقابل 
يا تعاملشان با قدرت ملي تقسلليم بندي كرده اند. از نظر وي، تاكنون سه نوع متمايز از جنبش هاي اسالمي وجود 
داشته اند: نخست، جنبش هايي كه موفق به تصاحب مطلق قدرت شده اند و در حال حكومت كردن هستند، مثل 
جنبش  هاي اسالمي ايران و سودان؛ دوم، جنبش هايي كه تنها توانسته اند تا حد مشاركت در قدرت موجود پيش 
روند،  مثل جماعت اسالمي پاكستان و جنبش اسالمي جوانان مالزي؛ سوم، جنبش هايي كه به رغم تالششان ره به 
جايي نبرده و توسط قدرت ملي سركوب شده اند، مثل جبهه نجات اسالمي الجزاير و اخوان المسلمين مصر )قبل 

از سقوط حسني مبارك(؛ رك: جنبش هاي اسالمي معاصر؛  اسالم و دموكراسي، ص12. 
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انديشه »بازگشت به اصول اسالمي« با انديشه »بازگشت به خويشتن« اقبال الهوري 
و دكتر شريعتي كه به  رغم باورشان به حيات پوياي اسللالم، تا حدودي به تأثر از شعار 
»بازگشت به خويشتن« لنين و چه گوارا مطرح شده بود، متفاوت است؛ همچنان كه با 
رويكرد برخي جريان هاي اسالمي تحجرگرا از قبيل وهابيت، طالبان و القاعده به گذشته 
اسالمي كه در نتيجه آن هر گونه ارتباط گذشللته با حال و آينده قطع مي شود، نسبتي 
ندارد، بلكه شكل اصيل آن را مي توان در انديشه و عمل حضرت امام)س( ديد كه نه از 
طرح آن براي انديشه هاي ماركسيستي طرفي بسته شده و نه گذشته چنان در گذشته 
محصور مي  شود كه هرگونه اميد به حال و آينده از دسللت  رود. به عبارت ديگر انديشه 
»بازگشت به اصول اسالمي« در شللكل تكاملي خود، گذشته را تبديل به منشور آينده 
كرده و با اين رويكرد، نه درون گذشللته باقي مانده و نه به كلي ظرفيت آن را از دسللت 

داده است. 
از سللوي ديگر انديشه »بازگشللت به اصول اسللالمي« برخالف ادعاي غرب، نسبتي 
با »بنيادگرايي« نيز ندارد؛ چراكه بنيادگرايي عين خشللونت و انديشلله »بازگشت به 
اصول اسالمي« نسخه اي براي درمان آن اسللت. تجربه تاريخي نيز نشان داده است كه 
جريان هاي خشللونت گرا و تحريفي درون جوامع اسالمي- كه در دهه هاي اخير حضور 
چشم گيرتري داشته اند- بيش از آنكه انديشه و رفتار آنها با اسالم نسبتي داشته باشد، 
با جريان هاي مختلف غربي نسبت داشللته و بلكه مولود آنها هستند. طرفه آنكه غرب، 
در مقام تبيين و تفسير همين  گروه هاسللت كه بنيادگرايي را به اسالم نسبت مي دهد. 
اين در حالي است كه به تعبير يكي از صاحب نظران معاصر، »نه فقط فاشيسم و نازيسم 
و استالينيسللم از عوارض جهان متجدد بودند، بلكه بنياد گرايي هم اختصاص به دوران 
تجدد دارد و منشأ آن احساس نوميدي از آينده تجدد يا از غربي شدن تام و تمام سراسر 
روي زمين اسللت. اين نوميدي به دين ربطي ندارد، بلكه وجهي از نيست انگاري جهان 
جديد است. بنياد گرايي به پيروي از رسللم تمدن جديد كه شيره موجودات را مي كشد 
و همه چيز را به ماده مصرف مبدل مي كند، جام تهي شللده دين در عالم سكوالريزه را 
سر مي كشد و آخرين قطرات آن را مي نوشد و از اين طريق، نيست انگاري و خشونت را 
به جاي دين مي نشاند. بنياد گرايي را با هيچ  يك از اوضاع و صور دين داري اشتباه نبايد 
كرد. بنياد گرايي و خشللونت شللايع در جهان كنوني از آثار و عوارض تجدد در شرايط 
پست مدرن است. اين خشونت، خشونت عالمي اسللت كه در آن علم و سياست از اصل 
و بنياد خود بريده و مال و مصير و آينده را گم كرده اند. وقتي كه فلسفه و تفكر نتواند به 
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سياست مدد برساند و همه قدرت در سياست 
و تكنيك جمع شود، گسترش خشونت اگر 

يك امر قهري نباشد، عجيب هم نيست.«1
جريان بيداري اسالمي انديشه »بازگشت 
به اصول اسللالمي« در قرون اخيللر را با دو 
رويكرد اساسي- كه مي توان از آنها به عنوان 
دو مرحله نيز ياد كرد- پي گرفته اسللت. در 
رويكرد و مرحله نخسللت، دغدغلله جريان 
مذكللور، »اصللالح« وضعيت موجللود بود و 
وضعيللت موجود نيللز چيزي جللز »صورت 
جديللدي از غرب بللر پيكر شللرق« نبود. به 
عبارت ديگر نخستين مرحله جريان بيداري 
اسالمي »مقاومت« در برابر صورت غرب در 
جوامع اسالمي بوده است. البته اين »مرحله« 

در ادامه تبديل به »رويكرد« شد و كمابيش همچنان تداوم دارد؛ هر چند هر چه رو به 
جلو آمده ايم، از مقبوليت و شموليت آن كاسته شده است. 

در مرحله و رويكرد اصالح گري، نه شرق اسللالمي از چنان قدرتي برخوردار بوده تا از 
طريق طرح پرسش هاي بنيادين در جوهر غرب فاتح تصرف كند و نه همه اليه هاي غرب 
حضوري تفصيلي در درون عالم اسالمي داشللته  تا وقوف بر ضعف ها و نقص هاي آن به 
سهولت و براي همه )يا بسياري( ممكن باشد. به نظر مي رسد در اين مرحله به صرافت 
طبع، نوعي »غيريت اجمالي« ميان شرق اسالمي و غرب مدرن احساس شده است. هر 
چند خواص عالم اسالمي )علما و برخي روشنفكران( در آن زمان به خوبي مي دانستند 
كه زاويه كم در آغاز مواجهلله اجمالي، به نوعي تضاد كامل در پايللان مواجهه تفصيلي 
خواهد انجاميد و از همين رو نيز در برابر اين غير اجمالي، مواضعي حداكثري و به ظاهر 
تند اتخاذ كردند، اما از آنجا كه عموم جامعه اسالمي مستعد پذيرش اين نتيجه خصمانه 
و پيش دستانه نبودند، از مخالفت صريح و تند خواص مذكور، طرفي براي اتخاذ موضع 

جديد در قبال نسبت جوامع اسالم و غربي بسته نشد. 

1. رضا داوري اردكاني، فلسفه، سياست و خشونت، تهران، هرمس، 1385، ص12. 

مقاومت موفقيت آميز جريان هاي 
اصيل اسالمي )ايران، حزب اهلل لبنان، 
جهاد اسالمي فلسطين، حماس و...( 
در برابر زورگويي هاي اسراييل، 
غرب و امريكا بيش از پيش »پوشالي 
بودن قدرت استكبارگران« را- كه از 
طريق ماشين هاي تبليغاتي، افسانه اي 
و شكست ناپذير معرفي مي شود- به 
نمايش گذاشته است؛ امري كه به نوبه 
خود ضمن تعميم جريان مقاومت به 
ديگر جريان هاي هم سو اما غير فعال، 
همزمان به تشديد اميد در كشورهاي 
در  روحيه  تضعيف  و  اسالمي 

كشورهاي استكباري انجاميده است
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رويكرد اصالحي در جريان بيداري اسالمي هر چند بيشتر يك رويكرد منفعالنه بود1 
تا فعاالنه؛ به رغم اين، فرآيند طوالني و گسترده آن باعث نوعي ورزيدگي و آمادگي براي 
گذار از شرايط انفعال به شرايط فعل بود. به عبارت ديگر »اصالح گري اسالمي« مقدمه اي 
براي ورود به مرحله و رويكرد »احياگري اسالمي« بود. طي فرآيند گذار از اصالح گري 
به احياگري، از سللويي، حضور غرب درون جوامع اسللالمي حداكثري شد و از سويي، 
نسبت هاي متفاوت جوامع اسالمي با غرب، طرح شد و مورد آزمايش قرار گرفت. واقعيت 
اين است كه الگوها و راهبردهاي متفاوت اصالح گرايان از نقص هاي زيادي رنج مي برد. 
به عنوان مثال رويكرد اصالحي- كه مي تللوان از آن با عنوان »رويكرد تهذيبي« نيز ياد 
كرد-  بر دو پيش فرض معرفتي استوار بود كه اثبات هر دوي آنها سخت مورد ترديد است: 
نخست، امكان گزينش غرب و مدرنيته )مدرنيزاسيون تفكيكي(2 و دوم، عدم مخالفت 
غرب با اين گزينش. طرفه اينكه رويكرد مذكور براي نسبت ميان جوامع اسالمي و غرب 
در شرايطي اتخاذ شد كه جوامع اسالمي نسبتاً در وضعيت انحطاط )يا در بهترين شرايط 
در وضعيت حيرت( و غرب در شرايط نشاط و غلبه بود. عجيب تر اينكه رويكرد مذكور در 
حالي كه هرگز موفق نشد و بلكه با گذشت زمان، نقص هايش نيز بيشتر روشن گرديد، 

هيچ گاه براي هميشه كنار گذاشته نشد. 
بيداري اسالمي بر اساس الگوي »احياگري اسللالمي« اما رويكردي دوگانه بود كه از 
سويي نتايج مثبت رويكرد اصالح گري را به مثابه ظرفيتي براي »بقا«ي خود در اختيار 
داشت و از سويي، با احياي تراث اسالمي، ظرفيتي استقاللي براي »فردا«ي خود ايجاد 
مي كرد. به عبارت ديگر برخالف رويكللرد اصالحي كه دغدغه »تهذيللب« فضا و عالم 
موجود جهان اسللالم را- كه به شللدت رنگ غربي به خود گرفته بللود- دنبال مي كرد، 
رويكرد احيايي از طريق احياي تراث ناب اسللالمي به دنبال »تأسيس« عالمي اسالمي 

است؛ عالمي كه تحقق خود را وام دار غرب يا هر عالم ديگر نباشد.
توجه به اين نكته الزم اسللت كه دغدغه تأسلليس در جريان احياگري اسالمي بدين 
معني نيست كه در طرح كلي و منظومه نهايي اين جريان هيچ عنصري از فرهنگ ها و 
تمدن هاي ديگر حضور نداشته باشند، بلكه بدين معني است كه همه عناصر و مؤلفه هاي 

1. به عبارت ديگر جريان اصالحي تالش و مبارزه براي »بقا«ي خود آن هم درون خانه دشللمن اسللت. اين در 
حالي است كه جريان احيايي تالش و مبارزه براي »توسعه و بسط« خود آن هم در خارج از خانه دشمن مي باشد. 
2. براي اطالع تفصيلي از ادله موافقان و مخالفان مدرنيزاسلليون تفكيكي رك: احمد رهدار، »مدرنيزاسلليون 
تفكيكي«، جمعي از نويسندگان، تشيع و مدرنيته در ايران معاصر، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني،  

1387، ج2، ص209-295. 
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درون عالم مذكور، بايد با مبنا، روش، اصول و غايت )جهت( واحدي تنظيم شده  باشند. به 
عبارت ديگر رويكرد احياگرايانه بيداري اسالمي درصدد است عالم جوامع اسالمي را عالم 
اسالمي كند؛ به گونه اي كه حتي اگر عناصر غربي نيز درون اين عالم وارد شوند، كاربري 
اسالمي پيدا كنند. اين در حالي است كه رويكرد اصالحي بيداري اسالمي درصدد بود تا 

مسئله هاي جوامع اسالمي را درون عالم غربي شده پيش برد. 
در مقايسه نهايي ميان رويكرد اصالحي و احيايي بيداري اسالمي چنين به نظر مي رسد 
كه هر چند ممكن است انگيزه اصالح گرايان خدمت به پروژه اسالم بوده باشد، انگيخته 
آنها به دليل اينكه مولود عالم غربي است، همان پروژه غرب را پيش خواهد برد. اين در 
حالي اسللت كه هرگونه تالش در رويكرد احيايي به دليل استقالل گفتماني  اش، پروژه 
اسللالم را به جلو خواهد برد. با اين همه، از آنجا كه عالم ها به يك باره ساخته نمي شوند، 
ضرورت هاي پراگماتيك باعث مي شوند تا حتي احياگرايان هم تا حدودي تحت تأثير 
عالم و عناصر غربي قرار گيرند. در همين مسللئله هم البته تفاوت چشم گيري ميان دو 
رويكرد اصالحي و احيايي وجود دارد كه بر اساس آن، اصالح گرايان »مقيم« عالم غرب 

خواهند بود و احياگرايان »مسافر« آن. 
به عبارت ديگر به نظر مي رسد حتي چشم انداز رويكرد اصالحي هم خارج از عالم غربي 
نخواهد بود. اين در حالي است كه چشم انداز رويكرد احيايي بي شك، گذار از عالم غربي 
و اقامت در عالم ناب اسالمي خواهد بود. البته نبايد پنداشت كه گذار از عالم غرب بدون 
»خشونت و ستيز« صورت مي گيرد. تغييرات گفتماني در طول تاريخ همواره با مقاومت 
و خشونت صورت گرفته است؛ خشونتي كه از سويي توسط گفتمان حاكم و براي حفظ 
وضع موجود و خشونتي كه از سوي گفتمان رقيب و براي جايگزين شدن اعمال مي شود. 
بي شك شدت و ضعف اين خشونت ها در هر دو گفتمان به يك اندازه نخواهد بود و حد آن 
را جهان بيني حاكم بر هر يك از دو گفتمان  مذكور تعيين خواهد كرد. اين در حالي است 
كه رويكرد اصالحي به دليل اينكه در ايجاد يك گفتمان جديد در عرض گفتمان حاكم 
)گفتمان غرب( ناتوان است، به خشونت و ستيز ختم نمي شود؛ اگرچه سايه استعمار و 

استثمار همواره بر سر آن سنگيني مي كند. 
به  طور خالصه، نخستين موج هاي بيداري اسالمي كه در قالب  يك جريان اجتماعي 
بروز يافته، به دليل آنكه عمدتاً در اعتراض به استعمار غرب و استبدادهاي داخلي ناشي از 
همكاري با استعمار صورت گرفته رويكردي سلبي داشته اند. در اين موج ها مردم شايد به 
تفصيل نمي دانستند كه چه مي خواهند اما آنها به خوبي مي دانستند كه چه نمي خواهند. 
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اين در حالي است كه هر چه جريان بيداري اسالمي به جلو آمده، ضمن حفظ بعد سلبي 
خود كه به مقابله با استعمار و اسللتبداد مي پرداخت، به بعد اثباتي و ايجابي اش بيشتر 
توجه  كرده، تا جايي كه در انقالب اسالمي ايران بعد اثباتي بيداري اسالمي كاماًل مشكل 
تفصيلي پيدا كرده اسللت. توليد نظريه )تئوري واليت فقيه( و تأسلليس نظام اسالمي 
)جمهوري اسالمي مشتمل بر نهادهاي متفاوت و متضاد با غرب( از نمونه ها و مؤيدات به 

تفصيل رفتن بيداري اسالمي در ايران مي باشد. 
به تفصيل رفتن بيداري اسللالمي مقتضي رويكرد احياگروانه در آن مي باشد. جريان 
احياگري اسللالمي نوعي فعاليت پررنگ تري نسللبت به جريان اصالح گري مي باشللد. 
 Islamic( »هر چند برخالف برخي از نويسللندگان معاصر كه »اكتيويسم اسللالمي
activism( را به فعاليت هاي مذهبي غير معمللول و غير عادي، دين داري بدون مدارا 
و... تفسللير مي كنند،1 احياگري اسللالمي پديده اي غير معمول و غير عادي نيست. از 
عجايب روزگار اسللت كه غرب در حالي كه خود را به طرق مختلللف تنها گزينه آينده 
همه فرهنگ ها و تمدن ها تعريف مي كنللد، هرگونه فرهنگ ديگللري را كه بر اصول و 

آرمان هايش پايبندي ورزد، به غير عادي بودن و عدم  مدارا متهم مي كند. 
4. دستاوردهاي موج اخير بيداري اسالمي 

هر مرحله از پروژه2 بيداري اسللالمي از زواياي متعددي نسللبت به مراحل قبل و بعد 

1. »منظور من از كنش گري، اقدامات غير معمول و غير عادي اي اسللت كه به صللورت گروهي يا فردي به  طور 
نهادين يا غير رسمي، هدفشان ايجاد تغيير اجتماعي است. زماني كه اين اعمال از حالت غير عادي درآمدند، ديگر 
مدلول اكتيويسم نخواهند بود. بنابراين تا حدي تعبير فوق به پديده اي اشاره مي  كند كه معادل با دين داري فعال 
است. اينكه اكثر مصريان ديندارند عموماً مورد توافق است، اما تدين آنها نوعي دينداري منفعل است؛ بدين گونه 
كه مؤمنان به  طور عادي به اعمال مذهبي خود مي پردازند. اما دينداري فعال به كساني اطالق مي شود كه نه تنها به 
فرايض ديني خود عمل مي كنند، بلكه آن را به ديگران نيز توصيه مي كنند و از ديگران مي خواهند كه همانند آنها 
بينديشند و سلوك كنند. اين گونه دينداري غير معمول اغلب در خود نوعي حس رسالت تبليغ مذهبي و عدم مدارا 
دارد. اكتيويسم اسالمي ممكن است صراحتاً در سياست درگير شود يا منحصر به دينداري فعال اما غير سياسي 
شود، چنانچه در گرايشللات و جنبش هايي نمود مي يابد كه تمركز خود را بر تعالي شخصي و هويت مي گذارند«. 

اسالم گرايي و نظريه جنبش اجتماعي، ص93. 
2. اصرار بر واژه »پروژه« در توصيف موج اخير بيداري اسالمي از آن  رو است كه بدانيم تحول اخير يك تصادف يا 
موتاسيون تاريخي نبوده و هم زمينه هاي شكل گيري و هم فرآيند رشد و تثبيت آن- نه آنچنان كه گفته مي شود 
توسط غرب و امريكا، بلكه- توسط عقالنيت غليان يافته امت اسالمي مهندسي و مديريت مي شود. حتي اگر واقعاً 
هم موج مذكور پروژه نباشد، اصرار بر آن، هزينه مواجهه با جريان بيداري اسالمي را براي مخالفانش باال خواهد برد. 
از اين  رو، توصيف بيداري اخير با واژه هايي چون »بيداري انساني« و »بيداري طبيعي« به دليل رويكرد تقليل گرايانه 
آنها- بي آنكه غلط باشللد- ناقص و ناموجه مي نمايد؛ چراكه از آنجا كه اسللالم هم مشتمل بر اصول انسانيت و هم 
هماهنگ با اصول طبيعت است، اوالً هر بيداري اسالمي، بيداري انساني محسوب مي شود، اما اين گونه نيست كه 
هر بيداري انساني نيز از جنس بيداري اسالمي باشد و ثانياً هر بيداري اسالمي در مجاري طبيعي خودآگاهي انساني 

صورت مي گيرد، اما هر جريان طبيعي بالضروره نمي تواند اسالمي باشد. 
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خود متمايز مي شللود. بي شللك يكي از عوامل مميزه مراحل بيداري اسالمي، نتايج و 
دستاوردهاي متفاوت آنهاست. موج جديد و اخير بيداري اسالمي كه از اواخر سال 89 
ابتدا در تونس ايجاد شد و سپس قلمرو وسيعي از منطقه خاورميانه از جمله مصر، بحرين، 
يمن، ليبي و... را درنورديد نيز، دستاوردهاي متمايزي دارد كه برخي از مهم ترين آنها 

عبارت اند از:
• نخستين امواج بيداري اسالمي از دو جنبه قيد خورده و محدود شده است: نخست 
از حيث »قلمرو جغرافيايي« كه حسللب آن، بيداري اسللالمي معطوف به حل مشكل 
مسلللمانان يك منطقه خاص )مثاًل الجزاير، مصر، عراق و...( شللكل گرفته و مسلمانان 
ديگر يا به دليل ضعف فرهنگي يا به دليل اينكه خود نيز درگير مشكل خاصي بوده اند يا 
به دليل ضعف ارتباطات در پروژه آن مشللاركت نداشته اند و دوم از حيث »مذهب« كه 
حسب آن، بيداري اسالمي به نحو پارادوكسيكالي گرفتار خواب تعصبات شيعي- سني 
بوده يا اينكه حداقل در آن تالشي براي فراروي از يك مذهب خاص به منظور استفاده از 
ظرفيت هاي ديگر مذاهب اسالمي نشده؛ هر چند ممكن است در آن  تالشي براي انحصار 
بيداري درون يك مذهب خاص هم نشده باشد. اين در حالي است كه امواج اخير بيداري 
اسالمي به دليل ارتقاي فهم تاريخي مسلمانان و نيز به دليل افزايش كمي و كيفي سطح 

ارتباطات به تدريج از قيد دو عامل مذكور رها شده است. 
در خصوص نكته نخست، عالوه بر مشللتركات ديني، اقليمي، فرهنگي و زباني، نفرت 
از سياست هاي منطقه اي و جهاني امريكا از مهم ترين عوامل فراروي بيداري اسالمي از 
منطقه خاص به ديگر مناطق اسالمي مي  باشد. به نظر مي رسد حدود بيش از چهل كشور 
آفريقايي غير عربي نيز- كه در محاصره هالل بيداري اسللالمي اخير قرار گرفته اند- به 
دليل نفرت ناشي از استثمارشان توسط غرب و نيز تحقير بيش از حد تحميل شده بر آنها 
حتي پس از استقاللشللان به زودي تحت تأثير موج اخير بيداري اسالمي در خاورميانه 

قرار گيرند. 
موج تأثير بيداري اسللالمي اخير خاورميانه عالوه بر كشللورهاي عربللي و غير عربي 
خاورميانه مي تواند با منطقي روشللن به سراسر كشورهاي مسلللمان نيز سرايت كند؛ 
چراكه در ميان كشورهاي اسالمي كمتر كشوري وجود دارد كه معترض به سياست هاي 
اسللتعماري و تحقيرآميز امريللكا و هم پيمانانش نباشللد. در اين ميان، سياسللت هاي 
استعماري در خصوص فلسطين و قدس اشغالي مهم ترين و مؤثرترين عامل هم سويي 
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كشورهاي اسالمي خواهد بود.1
در خصوص نكته دوم نيز به نظر مي رسد نخستين بار بيداري اسالمي در قضيه تأسيس 
اسراييل و اشللغال فلسطين بود كه شللعارهاي خود را فراتر از ظرفيت هاي مذهبي و بر 
پايه »وحدت ديني« مطرح كرد كه در نتيجه آن، انديشلله »تقريب مذاهب اسالمي« با 
محوريت آيت اهلل بروجردي و شيخ محمود شلللتوت رقم خورد. انديشه تقريب به نوبه 
خود ظرفيت هاي مشترك شيعه و سني را برجسللته و فعال نمود و ظرفيت هاي خاص 
هر يك از دو گروه را به عنوان پشتوانه ظرفيت  مشتركشان قرار داد. خوشبختانه بيداري 
اسالمي اخير نيز رويكردي تقريبي به خود گرفته و آرمانش را فراتر از افق محدود يك يا 
چند مذهب خاص اسالمي قرار داده است. اين مسئله باعث شده تا بر خالف گذشته كه 
مناسبات شيعه و سني بيشتر بر پايه تفسلليرهايي كه از افتراقات آنها صورت مي گرفت 
تحقق مي  پذيرفت، اينك بيشتر بر پايه تفسيرهايي كه از اشتراكات شان صورت مي گيرد 
تحقق پذيرد. دغدغه هاي بيداري اسللالمي اخير با توجه به تجربه موفق همكاري هاي 
زياد و نزديك جريان هاي شلليعي و سللني )از جمله حزب اهلل لبنان و حماس( به  ويژه 
در دهه هاي اخير، اگر دوباره آغشللته به تعصبات مذهبي شللود، نه بيداري، كه خواب 
خواهد بود. از اين  رو، بيداري اسالمي اقتضا دارد كه انقالب هاي يمن و بحرين شيعي را 

همان گونه تفسير كند كه مصر و تونس و ليبي سني را.
واقعيت اين اسللت كه جهان معاصر از دو جهت نسبت به جهان گذشته متفاوت شده 
است؛ از سويي موانعي كه در گذشته پس از گذشللت زماني طوالني بر سر راه اقوام قرار 
مي گرفتند، به دليل افزايش نرخ شللتاب تغييرات در عصر جديد، بسيار سريع فراروي 
آنها قرار مي گيرند و از سللويي ماهيت موانع مذكور چنان پيچيده شللده كه نمي توان 
آنها را با تكيه بر تراث صرفاً شيعي يا صرفاً سللني به سهولت برداشت. اين هر دو ويژگي 
جهان معاصر، ضرورت همكاري تشيع و تسللنن را در فرآيند بيداري اسالمي مضاعف 
مي كند. ضرورت همكاري تشيع و تسنن در پروژه بيداري اسالمي چنان تشديد يافته 
كه پيش بيني مي شود جريان هاي ناهم سللازگار و خودبرتربين از جمله جريان وهابيت 
سللعودي در پرتو زمان آگاهي روزافزون ملت هاي اسللالمي در آينده اي نه چندان دور، 
به  طور طبيعي موقعيت خود در ميان مسلللمانان را از دسللت بدهند. هر چند شللواهد 
اين به حاشلليه رفتن از هم  اينك نيز پيداسللت؛ چه، در زمانه اي كه ملت هاي اسالمي 

1. رك: منوچهر متكي، »نهضت اسالمي؛ قلمرو تأثيرگذاري و چشم اندازها«، ديپلماتيك، ش54 )دوره جديد(، 
دي ماه1390، ص9-11. 
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پروژه بيداري اسالمي را با رويكرد استبدادسللتيزي و استكبارستيزي به جلو مي برند، 
جريان هاي مذكور سياسللت هاي اسالمي خود را مسللتبدانه در راستاي سياست هاي 

مستكبران تنظيم مي كنند! 
خوشبختانه بزرگان ديني شيعي و سني با درك صحيحي كه از موقعيت تاريخي جهان 
اسالم دارند، بسيار زودتر از تحوالت اخير خاورميانه و آغاز موج جديد بيداري اسالمي، 
انديشه تقريب را يك ضرورت گريزناپذير زمانه دانسته و بر اين باورند كه »امروز، تقريب 
يك هدف فوري، يك غرض الهي و يك فكر حياتي است و بايد دنبال شود. اين خأل زمان 
است كه بيش از هر زمان ديگر ما بايد آن را پر كنيم«.1 در پرتو اين زمان آگاهي عالمان 
ديني، بسياري از متفكران دانشللگاهي جهان اسالم نيز رويكرد تقريبي را طريق تعامل 
خود با ديگر مذاهب اسالمي قرار داده اند. اميد به تشديد و گسترش اين زمان آگاهي است 

كه باور به حاشيه رفتن رويكردهاي تكفيري را مضاعف مي كند. 
• هر چند بيداري اسالمي در تمامي مراحل و امواج خود، اليه اي عمومي و غير وابسته 
به دولت ها داشته  است، به رغم اين، مهندسي اين جريان در مقياس جهان اسالم حداقل 
در بخش هاي قابل  مالحظه اي همواره نيازمند نهادها و سازمان هاي دولتي بوده است. 
اين در حالي است كه در موج اخير بيداري اسالمي، نقش نهادها و سازمان هاي دولتي 

رو به حداقلي شدن داشته است. 
»حداقلي شدن نقش دولت ها« در پروژه بيداري اسالمي تفسيرهاي متفاوتي مي تواند 
داشته باشد: نخسللت اينكه خودآگاهي تاريخي ملت هاي اسالمي فراتر از ظرفيت هاي 
سازمان ها و نهادهايي است كه مناسب با سطح مطالبات گذشللته آنها- كه معموالً در 
غياب فضاي غليان يافته بيداري اسللالمي، حداقلي بوده-  تنظيم شده اند؛ بدين معني 
كه موج اخير بيداري اسالمي چنان ظرفيتي در ملت هاي اسالمي ايجاد كرده است كه 
نهادهاي موجود دولت هاي اسالمي براي كارآمد شدن در اين ظرفيت پيش آمده الزم 
است نوعي توسعه كاركردي در خود ايجاد كنند؛ دوم اينكه كارويژه نهادها و سازمان هاي 
دولتي تثبيت وضع موجود است و بيداري اسالمي اعتراضي عليه وضع موجود مي باشد. 
بر اين اسللاس، طبيعي اسللت كه هرگاه چگالي بيداري اسالمي سللنگين شد، كاركرد 

نهادهاي مذكور تقليل يافته و رو به ضعف رود. 
فرانهادي شدن پروژه بيداري اسللالمي البته به معني ظهور يك بي نظمي پيچيده كه 

1. بيانات مقام معظم رهبري در گردهمايي نخستين دوره شوراي عالي بين المللي مجمع التقريب بين المذاهب 
االسالميه، 1370/7/1. 
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چشم انداز آن را به مخاطره اندازد نيست، بلكه تالشي حداكثري براي نظمي جديد است 
كه در آن قالب ها با محتواها تناسب داشته باشند. به عبارت ديگر از آنجا كه نظم موجود 
بر پايه به رسميت شناختن حدود جغرافيايي كشورها و نيز اصالت اعتبار دولت ها استوار 
است، همراهي نهادهاي دولتي با پروژه بيداري اسالمي كه قطعاً مقتضي بر هم زدن نظم 
مذكور مي شود، نوعي ناهنجاري تلقي خواهد شللد. در حقيقت پروژه بيداري اسالمي 
وضعيت گذار ملت هاي اسللالمي از وضع موجود به نظمي جديد مي باشد كه وقتي در 
فرآيند گذار قرار دارد، كسي كه در پايگاه وضع موجود قرار دارد آن را بي نظمي و كسي 
كه در پايگاه نظم جديد قرار دارد آن را تالشي مضاعف و منطقي براي نيل به وضع جديد- 
كه از نظمي متفاوت با وضع پيشين برخوردار است- مي بيند. به عبارت سوم، تاريخ هر 
قومي نقطه  عطف هايي دارد و ويژگي هر نقطه  عطفي در اين اسللت كه وضعيت قبل و 
بعد آن بسيار متفاوت مي باشد. بي شك امواج بيداري اسالمي- كه در واقع گردنه هاي 
گذار به سوي تمدن اسالمي1 مي باشند- از مصاديق نقطه  عطف  مي باشند كه نهادها و 
سازمان هاي پس از آنها واجد نوعي كارآمدي جديد در جهت آرمان هاي پروژه بيداري 

اسالمي خواهند بود. 
دوم اينكه ماهيت موج بيداري اخير اسالمي به گونه اي است كه قابل تقليل به مناسبات 
صرف سياسي نيسللت؛ به عبارت ديگر حداقلي شدن نقش دولت ها در بيداري اسالمي 
اخير به معني فراسياسللي بودن اين بيداري است. توجه به اين نكته البته الزم است كه 
فراسياسي بودن به معني غير سياسي بودن نيست، بلكه بدين معني است كه كاركردهاي 

1. يكي از پرسش هايي كه در خصوص تحوالت اخير خاورميانه اسالمي مطرح است اين است كه تحوالت مذكور 
را مي توان در سير تحوالت تاريخ اسالم يك نقطه عطف تاريخي- تمدني به شمار آورد يا خير؟ پاسخ به سؤال فوق 
تا حد قابل توجهي تابع متغيري از تعريف تمدن است. اگر تمدن را به مجموعه اي از سرمايه ها )اعم از نوع سخت 
مثل مواهب طبيعي و نوع نرم مثل حافظه تاريخي( و دستاوردهاي تاريخي يك قوم بدانيم، بي شك تحوالت مذكور 
نه فقط در موقعيت يك »پيچ تاريخي«، بلكه حتي در موقعيت يك »پيچ تمدني« قرار دارند. واقعيت اين است كه 
سرمايه ها و دستاوردهاي تاريخي قوم عرب منحصر به فرد بوده و پس از چند قرن تالش و مقاومت اينك به مرحله 
بروز و هماهنگي تاريخي خود رسيده كه الزمه آن ظهور يك تمدن اسالمي است. برخي با اين استدالل كه تمدن ها 
مثل ارگانيسم انسللاني دوره  هايي از كودكي تا پيري را طي مي كنند و پس از آن تمدني جديد متولد مي شود، بر 
اين باورند كه گذشته تاريخ اسالم بر پايه امتثال ناقص انديشه هاي پيامبر اسالم)ص(، ظهوري تمدني )هر چند به 
صورت ناقص( داشته كه اينك با مرگ آن تمدن، عالم اسللالمي الجرم در شرايط زايش تمدني جديد قرار گرفته 
است. براي اين ادعا به دو روش مي  توان تمسك جست: نخست، روش تحليل روند كه ناظر به گذشته اسالمي بوده 
و بيان گر ظرفيت اسالم براي توليد تمدني خاص خود مي باشد و دوم، روش تبيين نشانه هاي باليني كه بر اساس 
آن، در تحوالت اخير دنياي اسالم شواهد و قرائن ايجاد يك تمدن جديد رصد و تبيين مي شود. طرفه اينكه ادعاي 
ظهور تمدن اسالمي در حالي صورت مي گيرد كه تمدن رقيب )تمدن غرب( در حال انحطاط و زوال خود مي باشد 
و اين بدين معني است كه ظهور تمدن اسللالمي نه تنها با مانع خارجي روبه رو نيست، بلكه عوامل خارجي نيز با 

سكوت و حتي با اقبال خود، به زايش و ظهور آن كمك مي كنند. 
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موج اخير بيداري اسللالمي عالوه بر حوزه سياسللت، 
حوزه هاي فرهنگ، اقتصاد و... را نيز شامل خواهد شد. 
به نظر مي رسد هر چند در عصر كنوني تفكيك عيني 
)نه نظري( ميان حوزه هاي سه گانه فرهنگ، سياست 
و اقتصاد به دليل درهم رفتگي آنها امري ناممكن يا در 
غايت سختي است، رنگ اصلي بيداري اسالمي اخير 

رنگ فرهنگي )عقيدتي( است. 
فرهنگي- عقيدتي بودن بيداري اسالمي اخير از اين مزيت برخوردار است كه اوالً نه 
فقط قائم به دولت ها و افراد آنها نيست تا با آمدن يا رفتنشان در كم و كيف آن تغيير قابل 
مالحظه ايجاد شود، بلكه مي تواند خود به مثابه عامل آمدن و رفتن دولت ها عمل كند؛ 
ثانياً همچنان كه به سادگي ايجاد نشده، به راحتي نيز از بين نخواهد رفت. در حالي كه 
سياسللت هاي قائم به افراد و دولت ها هم به سهولت ايجاد شللده و هم به سهولت رخت 
برمي بندند؛ ثالثاً مرزها و افق هاي عقيده و فرهنگ بسي فراتر و دورتر از مرزها و افق هاي 
محدود حوزه سياست است. از همين روسللت كه در حالي كه انسان هاي اندكي بوده و 
هستند كه حتي جان خود را در راه آرمان هاي صرفاً سياسي خود فدا كنند، انسان هاي 
زيادي بوده و هسللتند كه آن را به مذبح آرمان هاي عقيدتي- فرهنگي شان ببرند؛ رابعاً 
تجربه تاريخي نشللان داده اسللت كه در حالي كه آرمان هاي سياسي به سهولت »قابل 
معامله« هسللتند، آرمان هاي فرهنگي- عقيدتي كمتر قابل معامله بوده اند؛ خامساً در 
حالي كه موضوعات متعلق به حوزه سياست بيروني ترين و حتي سطحي ترين نيازهاي 
انساني را شللامل مي شللوند، موضوعات فرهنگي- عقيدتي ناظر به عميق ترين و حتي 
پنهاني ترين نيازهاي انساني هستند. اين تمايز باعث شده تا برخالف حوزه فرهنگ كه 

بسيار باثبات و دوام مي باشد، حوزه سياست بسيار متلون و زودگذر باشد. 
• از يك سللده پيش تاكنون، با هژمونيك شللدن عالم غربي در درون سللرزمين هاي 
اسالمي، جريان مقاومت اسالمي براي حفظ و بقاي خود روش هاي متعددي را به محك 

آزمون برده است. برخي از مهم ترين روش هاي مذكور عبارت اند از:
الف. قرائت اسالمي از غرب مدرن: در اين روش- كه بيشتر از جانب عالمان ديني مطرح 
مي شود- عالم غرب مدرن، معلول بسط علوم اسالمي به درون سرزمين هاي اروپايي پس 
از جنگ هاي صليبي تفسير شده و ادعا مي شود كه علوم اسالمي به سرقت رفته از عالم 
اسالمي توسط غربي ها بسط داده شده و تمدن جديد بنا گشته است؛ امري كه متأسفانه 

اسالم دين آگاهي و ذكر است 
و در اين صورت، بيداري 
اسالمي بيش از هر عاملي، 
بايد مسبوق به »خودآگاهي و 

تذكار تاريخي« باشد
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خود مسلمان ها به تحقق آن همت نگمارده اند! واقعيت اين است كه هر چند بسياري از 
علوم اسالمي طي جنگ هاي صليبي و پس از آن توسط غربي ها به سرقت رفته است، اما 
اوالً غرب جديد بسط منطقي آن علوم سرقت رفته نيست و ثانياً حتي اگر چنين باشد، 
اين مسئله نمي تواند پاسخي درخور براي تحليل عقب ماندگي شرق نسبت به غرب باشد. 
به عبارت ديگر نوستالوژي گذشته شللايد بتواند انگيزه اي براي تالش مجدد مسلمانان 
ايجاد كند، اما به خودي خود نمي   تواند چنان نقد غرب باشد كه آن را به انفعال بكشاند. 
ب. قرائت غربي از اسالم: در اين روش- كه بيشتر از جانب روشنفكران غرب زده مطرح 
مي شود- به صورت كامالً  منفعالنه ادعا مي شود كه اسالم نه تنها با آنچه غرب براي بشر 
به ارمغان آورده و پيام آوري كرده مخالف نيست، بلكه حسب نصوص و تفاسير اسالمي 
همه آنها را پيش بيني و تأييد كرده است! در تجربه ايراني، اين روش بيشتر در دهه هاي 
قبل از پيروزي انقالب اسالمي ايران توسط جريان علم زده مهندس بازرگان به كار گرفته 
مي شد. طرفداران اين روش، كتاب هاي زيادي در تفسير قرآن، احكام و عقايد اسالمي 
با رويكرد انطباق آنها با دستاوردهاي علمي جديد غرب نگارش كرده اند. مهم ترين نقد 
اين روش اين است كه نظر به تجربي بودن علوم جديد غرب- كه معموالً با پيشرفت علم، 
بسياري از داده هاي پيشللين آنها ابطال مي گردد- بسياري از متناظرهاي ديني آنها در 

آينده باطل شده و از دايره آموزه هاي اسالمي خارج مي شود. 
ج. زیست تقيه اي: در اين روش- كه بدترين و خطرناك ترين روش  مواجهه اسالم و غرب 
مي باشد- به دليل يأس جريان مقاومت اسالمي از اقناع يا تصرف غرب، به نوعي زيست 
تقيه اي و حاشلليه اي در متن عالم غربي روي مي آورد. زيست تقيه اي، زيستي حداقلي 
بوده و در آن كمترين مجال براي تحقق گسترده آموزه هاي اسالمي وجود ندارد. واقعيت 
اين است كه اسالم در عرصه عينيت، بودن خود را از طريق ادبيات خاص )مثل نصوص 
قرآني و روايي(، نمادهاي فردي )مثل انگشتر، ريش گذاشتن براي مردان و...( و اجتماعي 
)مثل مسجد، حرم و...(، مناسك )مثل برائت از مشركين، حجاب و...(، روش هاي ويژه 
)مثل نذورات، عرف هاي خاص قومي و...( و... تداوم مي بخشد. از آنجا كه وضعيت زيست 
تقيه اي بيشتر موارد مذكور را به حاشيه و انزوا مي برد، در صورتي كه تداوم يابد به محو 

اسالم خواهد انجاميد. 
نظر به كاسللتي ها و بلكه شكسللت همه روش هاي فوق الذكر، جريان بيداري اسالمي 
احياگرا با پاره كردن آستانه تحملش، نسخه اي متفاوت براي مواجهه با غرب را به محك 
آزمون آورده است كه بر اسللاس آن نه اسالم به سللبك غرب و نه غرب به سبك اسالم 
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قرائت شللده و نه مسلللمانان ناگزير از زيسللت تقيه اي هستند؛ 
بلكه مسلمانان، اسالمشللان را فرياد خواهند زد و به استحصال 

حداكثري ظرفيت هاي جهان اسالم همت خواهند گمارد. 
موج اخير بيداري اسللالمي شللوقي مضاعف براي استحصال 
الگويي اسللالمي براي مديريت جوامع اسللالمي در عصر مدرن 
ايجاد كرده كه از سويي معلول سرخوردگي از الگوهاي غربي و از 

سويي باوري مجدد به توان اداره جهان توسط اسالم دارد. به عبارت ديگر دستاورد مهم 
ديگر موج مذكور، تالش مسلمانان براي جستن منطقي متفاوت از گذشته براي تعامل با 
دنياي غرب است به گونه اي كه مبنا، روش و غايت اين تعامل به صورتي اسالمي و توسط 
مسلمانان تبيين شده باشد. البته بايد توجه داشللت كه ضروري بودن استخراج منطق 
مذكور چنان اسللالم گرايان را به ورطه تعجيل نيندازد كه آن را خارج از روش طبيعي 
نظريه پردازي ديني تحقق بخشللند. تالش براي اسللتحصال الگوهاي تأسيسي ممكن 
است به زمان و حوصله زيادي نياز داشته باشد و نبايد ويژگي »سرعت« در انقالب ها و 

جنبش ها، دامن گير اين مسئله نيز بگردد. 
• نظريه هاي علللوم اجتماعي تنها در متللن تحوالت اجتماعي فرصللت آزمون يافتن 
پيدا مي كنند؛ هر چه نظريه هاي مذكور كالن تر باشند، براي محك خوردن نيازمند به 
تحوالت اجتماعي بزرگ تر هستند و بر عكس. نظريه واليت فقيه به مثابه يكي از آخرين 
تئوري هاي فقه سياسي شيعه براي مديريت اجتماع، نظريه اي بس كالن و بزرگ است و 
براي محك خوردن نيازمند به تحوالتي مناسب با خود مي باشد. انقالب اسالمي ايران با 
همه بزرگي و عظمت خود تنها مي تواند يكي از مصاديقي باشد كه به نظريه واليت فقيه 
فرصت آزمون يافتن داده است. به رغم توفيق نظريه مذكور در تجربه جمهوري اسالمي 
ايران، به نظر مي رسد نظريه مذكور الزم است در نمونه هاي متفاوت ديگري در مقياس 

جهان اسالم نيز محك بخورد. 
واقعيت اين است كه جهان اسالم ويژگي هاي جمعيتي، نژادي )ژني(، ژئوپلتيك، قومي، 
مذهبي و... بسيار متنوعي دارد كه الزم است نظريه هاي اجتماعي ناظر به جهان اسالم 
در مقام تجويز آنها را مورد مالحظه قرار دهند. به عنوان مثال قطعاً الگوي واليت فقيه 
براي مديريت يا مشاركت در مديريت جمعيت پراكنده و غير متمركز مسلمانان در اروپا 
و امريكا يا مسلمانان آسياي جنوب  شرقي با ژن بسيار بسيط و غير محرك، يا مسلمانان 
فلسطين اشغالي و حومه با ژئوپلتيك ويژه يا مسلماناني كه داراي ويژگي هاي قوميتي 

پيچ تاريخ در بستر 
تحوالتي رخ مي دهد 
كه افراد، جريان ها، 
تئوري ها، ديسيپلين ها 
و نهادهاي قبل و بعد 
از آنها متفاوت باشند 
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ويژه هستند مثل عرب ها، ترك ها، بربرها و... يا مسلماناني كه تعصبات مذهبي شديدتري 
دارند يا... با الگوي آن براي مديريت ايران شيعي نمي  تواند يكسان باشد. به نظر مي رسد 
موج اخير بيداري اسللالمي در خاورميانه عربي مي تواند بهترين فرصت را براي آزمون 
مشاركت تئوري واليت فقيه در مديريت يكي از مصاديق متفاوت اجتماعي فراهم كند. 
به عبارت ديگر طرفداران تئوري واليت فقيه الزم اسللت براي جهاني سللازي الگوي 
مذكور، تغييراتي در نرم افزار و سخت افزار آن متناسب با شرايط زماني- مكاني متفاوت 
ايجاد كنند.1 اينكه چه تغييراتي و به چه ميزاني بايد صورت بگيرد را كم و كيف حضور 
در صحنه عمل مشخص مي كند. به عنوان مثال حضور نظريه فوق در كشوري مثل ليبي 
با نظام سياسللي مبتني بر قبيله تجربه اي متفاوت از حضور آن در كشوري مثل مصر با 
ملتي مدني تر و دانشللگاهي تر خواهد بود؛ همچنان كه حضور در كشوري مثل مصر كه 
از سويي به دليل وجود مقبره حضرت زينب)س(، مقام رأس الحسين و... پشتوانه هاي 
شلليعي محبتي2 در آن زياد بوده و از سللويي به دليل وجود تصوف، امكان فعال شدن 
ظرفيت هاي شلليعي در آن بسيار زياد است با حضور در كشللوري نسبتاً پيشرفته مثل 

تونس با ظرفيت هاي بسيار اندك شيعي متفاوت خواهد بود.3
از آنجا كه اكثر تئوري هاي مديريت اجتماع در جهان اسالم يا غير بومي )غربي( بوده 

1. به عنوان مثال الزم است ادبيات ديالوگ و تبيين تئوري واليت فقيه براي كشورهاي انقالبي اهل سنت تغيير 
يابد و به گونه اي تنظيم شللود كه اوالً  باعث فعال شللدن تعصبات مذهبي- قومي در آنها نشود؛ ثانياً ظرفيت هاي 
بومي- قومي آنها ناديده و يا در درجه دوم گرفته نشللود؛ ثالثاً محتواي تئوري واليت فقيلله چنان تغيير نيابد كه 

ظرفيت هاي آن را كمتر از ادبيات پيشينش فعال كند. 
2. »شيعه محبتي« واژه اي بسيار قديمي براي توصيف آن دسته از اهل سنتي مي باشد كه هر چند ائمه معصوم 
شيعي را به مثابه خليفه و امام خود قبول ندارند، اما حسب سفارش و دسللتور پيامبر)ص( آنها را دوست داشته و 
به آنها محبت مي ورزند. رك: رسول جعفريان، تاريخ تشلليع در ايران از آغاز تا طلوع دولت صفوي، قم، انصاريان، 

1385، ص27-28. 
3. واقعيت اين است كه در وضعيت كنوني، كشورهايي مثل تونس و ليبي از سويي به دليل اين كه يك الگوي بومي 
الترناتيو و جايگزين براي الگوي قبل از انقالبشان ندارند و از سويي به دليل اين كه الگوي حكومتي ايران متناسب 
با شرايط منطقه اي آنها توليد يا ارايه نشللده، آنها ناگزير به سمت جريان هاي سكوالر و شبه سكوالر تمايل يافته و 
شريعت در مقام حاكميت را نفي كرده يا نسبت بدان استبعاد ورزيده اند! و اگر همين وضعيت ادامه پيدا كند، ديگر 

كشورهاي انقالبي از جمله مصر، يمن، بحرين و... نيز سرنوشتي مشابه پيدا خواهند كرد. 
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يا بسلليار ضعيف تر از تئوري واليت فقيه؛ 
بي شك در صورت حضور فعال فرهنگي1 
در متن جهان اسالم، تئوري واليت فقيه 
به يگانه تئللوري راهبر بيداري اسللالمي 
تبديل خواهد شد؛ چراكه جنبش بيداري 
اسللالمي در اعتراض بلله وضعيت موجود 
به وجللود آمده اسللت و قطعللاً نمي تواند 
آرمان هاي خود را در قالللب  تئوري هايي 
كه حافظ وضع موجود بوده اند پيش برد. 

از اين رو، تئوري واليت فقيه كه از سللويي تئوري اعتراض به وضع موجود و از سللويي 
تئوري بومي و اسالمي )ضد غربي( مي باشد، مي تواند از جذابيت زيادي براي انقالبيون 
برخوردار باشد؛ ضمن اينكه تجربه جديد مي  تواند نقاط ضعف و آسيب خود اين تئوري 
را نيز مشخص كند. از اين رو، به جرئت مي توان گفت كه يكي ديگر از دستاوردهاي موج 
اخير بيداري اسللالمي در خاورميانه عربي، فرصت سازي هم براي حضور تئوري واليت 

فقيه در جهان اسالم سني و هم براي آسيب شناسي آن مي باشد. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
بيداري اسالمي در تجربه اسللالم معاصر داراي امواجي بوده كه هم به لحاظ گستره و 
هم به لحاظ كم و كيف از يكديگر متمايز بوده اند. آخرين موج بيداري اسللالمي متعلق 
به منطقه خاورميانه عربي و در كشورهاي تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين و... مي باشد 

1. متأسفانه حضور كم رنگ و نيمه فعال ايران در عرصه فرهنگي كشللورهاي اسالمي باعث شده تا ميدان براي 
حضور فعال جريان هاي رقيب در آنها مهيا شللود و در حالي كه انقالبيون كشللورهاي عربي از بيشللترين قرابت 
فكري- عملي با الگوي ايراني برخوردار هستند، به دليل برخي تبليغات سوئي كه از جانب جريان هاي رقيب ايران 
صورت مي گيرد، براي بسياري از آنها نزديك شدن به ايران مورد ترديد قرار گرفته است. به عنوان مثال برخي از 
استدالل هاي مخالفان نزديك شدن مصري ها به الگوي ايران چنين است: الگوي ايران هزينه بر بوده و كشورهاي 
انقالبي را در مقياس بين المللي در انزوا قرار مي دهد؛ الگوي ايران، الگويي نفتي- شلليعي است و آنها در حالي كه 
ذخاير و منابع زيرزميني قابل توجهي داشته و آنها را در خدمت مذهب رسمي شان )تشيع( قرار داده اند، كمترين 
نزاع با تسنن را دارند. اين در حالي است كه مصر در حالي كه فاقد منابع زيرزميني قابل توجه است، از نزاع قبطي- 
مسلمان در رنج است؛ حركت بر مدار الگوي ايران مستلزم وجود مردمي بااراده، همراه و مقاوم است كه در مصر الاقل 
به اندازه ايران نيست و... همه اين مسائل حاكي از آن است كه تغيير الگوي ايران به گونه اي كه آن را در »وضعيت 
حداكثري انطباق منطقه اي« قرار داده اسللت، ضرورت مضاعف دارد. به عبارت ديگللر بايد تالش كرد تا ادبيات و 
سيستم معرفتي مدل سياسي واليت فقيه را با فضاي كشورهاي عربي- كه اينك ناهماهنگ است- هماهنگ كرد 
و اين اقدام البته نه به معني منفعل بودن تئوري واليت فقيه نسللبت به شرايط بيروني، بلكه به معني تالش براي 

حداكثري كردن پذيرش آن در شرايط زماني- مكاني متفاوت است. 

نخستين موج هاي بيداري اسالمي كه در 
قالب  يك جريان اجتماعي بروز يافته، به 
دليل آنكه عمدتًا در اعتراض به استعمار 
غرب و استبدادهاي داخلي ناشي از 
همكاري با استعمار صورت گرفته 
رويكردي سلبي داشته اند. در اين موج ها 
مردم شايد به تفصيل نمي دانستند كه چه 
مي خواهند اما آنها به خوبي مي دانستند 

كه چه نمي خواهند
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كه از زمستان سال 1389 شروع شده و دامنه 
و نتايللج آن تاكنون ادامه داشللته اسللت. در 
خصوص اين موج اخيللر، توجه به نكات ذيل 

حايز اهميت است: 
1. در تاريخ نللگاري جنبش هاي اسللالمي 
معمللوالً جنبش هللاي مذكللور از حيللث 
عكس العمل بودنشان نسللبت به جريان ها و 
برنامه هاي غرب در درون جهان اسالم مورد 
بررسي و تحليل قرار گرفته اند. اين در حالي 
است كه مي توان آنها را از حيث نمودار رشد 
خودآگاهي دروني مسلمانان نيز مورد تحليل 
قرار داد. به عبارت ديگر جنبش هاي اسالمي 
از دو جنبه قابل مطالعه هسللتند: نخست از 
حيث »عكس العمل« بودن آنها )كه مي توان از آن با عنوان حيث سلللبي جنبش ها ياد 
كرد( و دوم از حيث »عمل« بودنشان )كه مي توان از آن با عنوان حيث اثباتي و ايجابي 
جنبش ها ياد كرد(. به نظر مي رسد ارزش واقعي جنبش ها به ميزان تأثيري است كه در 
حوزه ايجاب و اثبات ايجاد مي كنند؛ چراكه صرف سلب و نفي جريان هاي ديگر نمي تواند 

منجر به ايجاد طريق جديد شود. 
2. ملت هاي اسللالمي درگير بللا پروژه بيللداري اسللالمي را از چند جهللت مي توان 
»تقسيم بندي« كرد. به عنوان مثال مي توان به تقسيم هاي قومي )شامل ترك و عرب(، 
منطقه اي- جغرافيايي )شللامل آسيايي و آفريقايي(، مذهبي )شللامل شيعه و سني( و 
رويكردي )شامل غرب گرا و ضد غرب گرا( اشللاره كرد. به نظر مي رسد در تقسيم بندي 
ملت هاي اسللالمي مذكور، دو هللدف الزم اسللت مدنظر قللرار گيرد: نخسللت اينكه 
تقسيم بندي مايه شللفافيت جريان بيداري اسالمي شللود؛ به گونه اي كه ميان جريان  
مذكور و غيريت آن مرز ايجاد كند و دوم اينكه تقسيم بندي حتي المقدور مايه وحدت 
باشد نه تفرقه و تشتت. بر اين اساس مناسب ترين تقسيم بندي، تقسيم آنها به دو گروه 
غرب گرا )كه دغدغه هماهنگ كردن اسللالم با طرح كلي غرب را دارند( و ضد غرب گرا 
)كه دغدغه ايجاد طرحي كاماًل اسالمي و مستقل از غرب- و البته در عين حال در تعامل 
با آن- را دارد( مي باشد كه از سويي با رقيب جريان بيداري اسالمي )غرب( مرز شفاف 

موج تأثير بيداري اسالمي اخير 
خاورميانه عالوه بر كشورهاي عربي 
و غير عربي خاورميانه مي تواند با 
منطقي روشن به سراسر كشورهاي 
مسلمان نيز سرايت كند؛ چراكه 
در ميان كشورهاي اسالمي كمتر 
كشوري وجود دارد كه معترض به 
سياست هاي استعماري و تحقيرآميز 
امريكا و هم پيمانانش نباشد. در اين 
ميان، سياست هاي استعماري در 
خصوص فلسطين و قدس اشغالي 
مهم ترين و مؤثرترين عامل هم سويي 

كشورهاي اسالمي خواهد بود
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و روشني ايجاد مي  كند و از سويي مايه وحدت جهان اسالم، نه تفرقه آن خواهد بود. 
3. تحوالت اخير در خاورميانه عربي هرچند قطعاً از جنس »بيداري اسالمي« مي باشد، 
با اين همه بايد توجه داشت كه بيداري اسالمي سطوح و مراحل متفاوتي مي تواند داشته 
باشد كه برخي از جريان ها ممكن اسللت واجد برخي و فاقد برخي ديگر از آنها باشند و 
در عين حال، جريان اسالمي خوانده شوند. به عبارت ديگر بيداري اسالمي »مفهومي 
تشكيكي« است كه شللكل تيپيكال و مطلوب آن داراي مباني، خاستگاه، روش، شعار، 
پايگاه و افق )هدف( اسللالمي مي باشللد و اشللكال غير تيپيكال آن مي توانند برخي از 
مؤلفه هاي شش گانه فوق را دارا باشللند. تعيين اينكه حداقل شرايط الزم براي اسالمي 
خواندن يك جريان به چه ميزان مي باشللد تا حدودي سخت است، اما اين نكته روشن 
است كه جريان مذكور بايد حداقلي از مقبوليت را در ميان عده اي از مسلمانان، فارغ از 

دغدغه هاي سياسي- اقتصادي و صرفاً در مقياس اعتقادي برخوردار باشد. 
4. برخالف تبليغاتي كه رسانه هاي غرب )عمدتاً از سر تجاهل و نه جهل( بيان مي كنند، 
نه تنها موج اخير بيداري اسللالمي از كمترين تمايل به سطوح مختلف غرب برخوردار 
بوده، بلكه هر چه رشد نموده و تفصيلي تر شده ، گرايش هاي اسالمي آن  شديدتر شده 
است. با اين همه، پروژه بيداري اسالمي زماني واپسين حلقه خود را ايجاد خواهد كرد كه 
بتواند بر فرآيند »قانون  گذاري« در كشورهاي اسالمي تأثير بگذارد. به عبارت ديگر صرف 
اينكه عده اي از مسلمانان جنبشي را معطوف به غاياتي اسالمي شروع كرده باشند، مادام 
كه قوانين حاكم و جاري بر مناسبات آنها قوانين اسالمي نباشد، اطالق عنوان بيداري 
اسالمي بر جنبش مذكور با مسامحه و غير واقعي يا واقعي اما با نتايج حداقلي خواهد بود.

5. بيداري اسالمي الزم اسللت همه ظرفيت هاي دروني خود را به منظور يك مواجهه 
حداكثري با غرب به كار گيرد و براي نيل به اين مقصود، اتخاذ »رويكردهاي تقريبي« 
يكي از اقدامات شايسته مي باشد. پذيرش رويكردهاي تقريبي براي مذاهب و اقوامي كه 
تخاصم آنها گاه به اندازه همه عمر آنها به درازا كشيده شده، چندان امر راحتي نيست. 
از اين  رو، الزم است در ابتدا ظرفيت هاي گروه  هايي مثل تصوف كه از تاريخ متساهالنه 
بيشتري برخوردار هستند مورد استفاده قرار گيرد. به عبارت ديگر پروژه بيداري اسالمي 
الزم است براي پيشبرد خود از گروه هاي داراي تعصب مذهبي مثل القاعده و وهابي ها و 

گروه هاي داراي تعصب قومي مثل كردها و... تا حد امكان پرهيز كند. 
6. پروژه بيداري اسالمي نبايد چشم انداز خود را در حد ظرفيت هاي محدود دولت ها 
و احزاب سياسي تقليل دهد. واقعيت اين اسللت كه پتانسيل رها و فعال شده موج اخير 
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بيداري بيشتر از آن است كه دولت ها و احزاب سياسي اسالمي به تنهايي بتوانند بار آن 
را بر دوش گيرند. به نظر مي رسللد تنها محملي كه مي تواند ظرفيت ايجادشده توسط 
جريان بيداري اسللالمي را حمل و حتي مديريت كند، »ملت هاي اسالمي« مي باشد. 
ملت ها مي توانند حتي در افزايش ظرفيت هاي دولت ها و احزاب سياسي اسالمي نيز مؤثر 
واقع شوند. اساساً بيداري اسالمي چيزي جز عقالنيت غليان يافته و فعال شده ملت هاي 
اسالمي نمي باشد و مادام كه قائم به ظرفيت هاي توده  اسالمي باشد، سالمت و تداوم خود 
را تضمين مي كند. همچنان كه به هر ميزاني كه از دوش مردم فاصله گرفته و به ساختار 

دولت ها و احزاب تكيه كند، تداوم خود را به خطر مي اندازد. 
7. بيداري اسالمي موجب شكل گيري »فهم« جديدي در عالم اسالمي شده كه هنوز 
تبديل به »علم« نشده اسللت.1 واقعيت اين اسللت كه فهم  همواره زودتر از علم حاصل 
مي شود؛ فهم، وجداني و شهودي و علم، منطوق و ملفوظ است. در مقياس هاي اجتماعي 
به لحاظ زماني گاه ميان فهم و علم فاصله بسيار زيادي وجود دارد. به نظر مي رسد يكي 
از رسالت هاي مهم نخبگان اسالمي تالش براي تبديل فهم ناشي از بيداري اسالمي به 
علم باشللد. هر يك از فهم و علم مزيت هاي خاص خود را دارند. به عنوان مثال در حالي 
كه علم به لحاظ زماني متأخر از فهم ايجاد مي شود، از اين مزيت برخوردار است كه در 
مقايسه با فهم به صورت منطقي تر و راحت تري »قابل تعميم« به ديگران است. از اين رو، 
اگر فهم ناشي از بيداري اسالمي تبديل به علم شود، صدور آن به ديگر كشورهاي اسالمي 

راحت تر صورت خواهد گرفت. 
8. بيداري اسالمي توسط گروه هاي هم ساني دنبال نمي شود. به عنوان مثال برخي از 
آنها داراي ماهيت سياسي اما عملكرد ديني هستند مثل اخوان المسلمين مصر، برخي 
داراي ماهيت ديني اما عملكرد سياسللي هسللتند مثل جماعت اسللالمي مصر، برخي 
داراي ماهيت سياسللي- ديني و عملكرد سياسي- نظامي هسللتند مثل جهاد اسالمي 
فلسللطين، برخي داراي ماهيت سياسللي و داراي عملكرد سياسللي- نظامي هستند 
مثل اخوان المسلللمين سللوريه و... توجه به اين نكته الزم اسللت كه اگر »ناهم ساني« 
گروه هاي بيداري اسللالمي به »ناهم سويي« آنها بي انجامد، انسللجام و كارآمدي آن را 
به خطر مي اندازد. از اين رو، الزم اسللت پللروژه مذكور عالوه بر شفاف سللازي مرزهاي 

1. از اين  رو، ارزيابي دستاوردهاي موج اخير بيداري اسالمي از طريق نظريه ها و ديسيپلين هاي موجود حداقل 
در شرايط كنوني ممكن نخواهد بود؛ چراكه نظريه ها و ديسيپلين ها حداكثر مي توانند »علم« ايجادشده ناشي از 
بيداري اسالمي را از طريق تعداد مجالت، كتاب ها و اساتيد مربوط به جريان مذكور رصد كنند. اين در حالي است 

كه ظرفيت هاي جريان مذكور هنوز در حد ايجاد فهم و نه ضرورتاً توليد علم فعال شده است. 
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خود با جريان هاي غير اسالمي، شفاف سازي 
مرزهايش با جريان هاي اسالمي غير هم سو را 

نيز دغدغه داشته باشد. 
9. يكي از پرسللش هاي اساسي درباره موج 
اخير پللروژه بيداري اسللالمي اين اسللت كه 

»خاسللتگاه« آن، بيشللتر »نارضايتي« مردم از وضع موجود مي باشد يا »خودآگاهي« 
تاريخي- ديني مردم؟ واضح است كه اگر نارضايتي عمومي از وضع موجود خاستگاه آن 
باشد، بدين معني اسللت كه اوالً اگر عوامل نارضايتي )مثل نابساماني اقتصادي، توزيع 
ناعادالنه مناصب سياسي و...( وجود نداشتند، تقاضايي دروني براي اسالم خواهي مردم 
وجود نداشللت و ثانياً عوامل مذكور اگر برطرف شوند، موج اسللالم خواهي نيز فروكش 
خواهد كرد. اين در حالي اسللت كه اگر خودآگاهي تاريخي- ديني مردم خاستگاه آن 
باشللد، وجود عوامل نارضايتي عمومي تنها نقش كاتاليزوري )سرعت بخشي( در موج 
بيداري اسالمي خواهند داشت و حتي اگر وجود هم نمي داشتند، باز هم پروژه مذكور 

محقق مي شد، هر چند شايد با تأخير زماني بيشتر. 
10. الزم است ميان »علل محدثه« و »علل مبقيه« جنبش هاي اسالمي تفاوت قائل 
شللد. به عنوان مثال ممكن اسللت علت محدثه يك جنبش، نارضايتي عمومي از وضع 
موجود و علت مبقيه آن وجود يك رهبر اسالم شللناس و آگاه باشللد. آنچه مهم اسللت 
اين اسللت كه حتي اگر علل محدثه برخي از جنبش هاي اسللالمي، عللي غير اسالمي 
بوده اند، بايد تالش شللود تا علل مبقيه آنها اسالمي باشللند. به عبارت ديگر مهندسي 
بيداري اسالمي اقتضا دارد كه از اسالمي بودن جريان- حتي اگر مستلزم فاصله گرفتن 
از علل محدثه غير اسالمي آن باشد- پاسداري شللود. اين مسئله بدين معني است كه 
اسالم گرايان بدون هرگونه تعصبي مي توانند بر روي جريان هايي كه خود ايجاد نكرده  اند 

نيز به نفع اسالم خواهي موج سواري كنند. 
11. بي شللك موج اخير بيداري اسللالمي در خاورميانه عربي ظرفيت هاي گفتماني 
جديدي ايجاد مي  كند. از آنجا كه موج مذكور در حال شللدن مي باشد، اكثر ذهنيت ها 
بيشتر به ظرفيت سياسللي )قدرتي( آن توجه داشللته و از ديگر ظرفيت هاي آن غافل 
هستند. اين در حالي اسللت كه ظرفيت هاي معرفتي، انگيزشللي، مديريتي )فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي، نظامي و...( و... ناشي از آن دست كمي از ظرفيت هاي سياسي اش 
نخواهند داشت. هر چند پس از سرد شدن مسائل سياسي احتمال توجه به ظرفيت هاي 

فرانهادي شدن پروژه بيداري اسالمي 
البته به معني ظهور يك بي نظمي 
پيچيده كه چشم انداز آن را به 
مخاطره اندازد نيست، بلكه تالشي 

حداكثري براي نظمي جديد است 
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مذكور افزايش مي يابد، اما مهم اين است كه 
آنها اينك و درست در مرحله نشاط و شدن 
موج مذكور ديده شوند؛ چراكه ديدن و توجه 
داشللتن به آنها مي تواند حتي باعث تقويت 
ظرفيت  سياسي آن شود. عالوه بر اين، فعال 
كردن ظرفيت هاي مذكور باعث مي شللود 
تا ضريب حساسيت هاي خارجي نسبت به 
موج مذكللور- كه معموالً از طريق تشللديد 
ظرفيت هاي سياسللي، تشللديد مي شوند- 

پايين آيد. 
12. مللوج اخيللر بيللداري اسللالمي در 
خاورميانه عربي دو سللويه دارد: از سللويي 
به جنبش هاي اسللالمي و وضعيت جوامع 
مسلللمان و از سللويي به غللرب و وضعيت 
مدرنيته وابسته اسللت. موج مذكور از حيث 
دوگانه اسالمي- غربي به دو روش مي تواند 
تحليل گردد كه بر اسللاس روش نخسللت، 
گونه ها، اليه ها و تقريرهاي متفاوت حضور 
غرب در جوامع اسالمي در نسللبت با كليت موج مذكور و بر اساس روش دوم، گونه ها، 
اليه ها و تقريرهاي متفاوت وضعيت جوامع اسللالمي در نسللبت با كليت غرب تحليل 
مي شوند. به نظر مي رسللد روش اول بيشللتر با دغدغه هاي غربي و روش دوم بيشتر با 
دغدغه هاي اسالمي تناسب دارد؛1 چراكه بر اساس روش اول، غرب به تفصيل و جوامع 
اسالمي به اجمال و بر اساس روش دوم، جوامع اسالمي به تفصيل و غرب به اجمال مورد 

تحليل و بررسي قرار مي گيرند. 
13. رابطه تحوالت قدرت در كشورهايي كه در موج اخير بيداري اسالمي قرار گرفته اند 
را به دو گونه مي توان تفسير كرد: نخسللت اينكه تحوالت مذكور را تك جرياني دانست 
و هم زماني آنها را صرفاً تصادفي تحليل نمود و دوم اينكه آنها را شللبكه اي، در ارتباط با 
يكديگر و غير تصادفي دانست و سطح تحليل در آنها را تمدني بيان كرد. اثبات تصادفي 

1. به عبارت ديگر در روش اول، مسئله اصلي، غرب و در روش دوم، مسئله اصلي، جوامع اسالمي مي باشد. 

از آنجا كه اكثر تئوري هاي مديريت 
اجتماع در جهان اسالم يا غير بومي 
)غربي( بوده يا بسيار ضعيف تر 
از تئوري واليت فقيه؛ بي شك در 
صورت حضور فعال فرهنگي در 
متن جهان اسالم، تئوري واليت 
فقيه به يگانه تئوري راهبر بيداري 
اسالمي تبديل خواهد شد؛ چراكه 
جنبش بيداري اسالمي در اعتراض به 
وضعيت موجود به وجود آمده است 
و قطعًا نمي تواند آرمان هاي خود را 
در قالب  تئوري هايي كه حافظ وضع 
موجود بوده اند پيش برد. از اين رو، 
تئوري واليت فقيه كه از سويي 
تئوري اعتراض به وضع موجود و از 
سويي تئوري بومي و اسالمي )ضد 
غربي( مي باشد، مي تواند از جذابيت 
زيادي براي انقالبيون برخوردار باشد
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بودن همه اتفاقاتي كه در موج اخير بيداري اسالمي افتاده حقيقتاً سخت است، همچنان 
كه اصرار بر تمدني خواندن آنها نيز چندان آسللان نيست. آنچه به وضوح مي توان از آن 
دفاع نمود اين است كه تحوالت ناشللي از موج اخير بيداري اسالمي ظرفيت الزم براي 
ايجاد تحوالتي ديگر از جنس تحوالت تمدنللي را دارند. تحوالت تمدني در ذيل روحي 
واحد و كالن صورت مي گيرند؛ چيزي كه در تحوالت موج مذكور تنها نشانه هايي از آن 

وجود دارد. 
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ماهیت شناسی جنبش سیاسی شیعیان بحرین 

حمید نیکو1 

چکیده 
بحرین برای جمهوری اس��امی ایران تنها در حکم یک همس��ایه عادی نیست، بلکه 
این کش��ور در ورود ایران به ترتیبات امنیتی، سیاس��ی و فرهنگی کش��ورهای حاشیه 
خلیج فارس نقش مهمی دارد. هویت ایرانی و ش��یعی مردم بحرین در کنار مؤلفه های 
ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک آن باعث شده است که این کشور در راهبردهای منطقه ای 
جمهوری اس��امی ایران همواره در کانون توجه قرار گیرد. البته س��اختار سیاس��ی و 
رویکردهای بین المللی دولتمردان این کش��ور در س��ال های پس از انقاب اسامی در 
تقابل یا ناهمس��ویی معناداری با اهداف راهبردی جمهوري اس��امي ایران قرار گرفته 
اس��ت. به همین جهت جمهوري اس��امي ایران از هر گونه تحوالت مردم ساالرانه که 
مسلماً نتیجه آن به قدرت یابی شیعیان خواهد انجامید، استقبال می کند. با این رویکرد، 
ایران در تحوالت و اعتراضات مردمی بحرین مهم ترین کشور حامی انقابیون بود. این 
امر باعث شد که سایر بازیگران منطقه ای و بین المللی صحنه بحرین رویکرد تنش زایی 

1. دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین الملل و پژوهشگر خاورمیانه 
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را در مقابل انقابیون و به تبع آن ایران به نمایش بگذارند. 

مقدمه
۸۰درصد جمیعت بحرین را شیعیان و مابقی جمعیت کنونی بحرین را سنی ها تشکیل 
می دهند که خاندان آل خلیف��ه و اعراب عتوبی از آن جمله اند. پ��س از پیروزی انقاب 
اسامی ش��یعیان بحرین راهپیمایی هایی را در حمایت از این انقاب تدارک دیدند. در 
آذرماه سال 136۰ دولت بحرین گروه هایی از شیعیان بحرین را به اتهام اقدام مسلحانه 
علیه حاکمیت این کشور دستگیر کرد. از جمله اتهامات وارده، دیدن آموزش های نظامی 
در ایران نیز بود. ایران این اتهام را رد کرد، اما بحرین س��فارت خود را در تهران تعطیل 
کرد و سطح روابط دو کشور به کاردار یک جانبه ایران تقلیل یافت. در سال 19۸1 پیمان 
نظامی ش��ورای همکاری خلیج فارس عمدتاً با هدف زیر نظر داشتن تحرکات ایران به 
ابتکار عربستان سعودی و با شرکت دولت بحرین منعقد شد. با پایان جنگ ایران و عراق، 
روابط دو کشور رو به بهبود رفت. اما این روابط بار دیگر با حمایت بحرین از ادعای امارات 
عربی متحده در مورد جزایر س��ه گانه ایران در خلیج فارس رو به تیرگی گذاش��ت که با 
دخالت سوریه مجدداً بهبود یافت. در سال 13۷5 نیز بروز کودتایی نافرجام در بحرین 

به ایران نسبت داده شد که جمهوری اسامی ایران آن را رد کرد. 
به تدریج وجود محدودیت هاي سیاس��ي، اجتماعي و فرهنگي علیه شیعیان موجب 
نارضایتي گسترده در میان آنها شد و در سال 19۷5 و با انحال مجمع ملي بحرین که 
یک نهاد مشورتي بود اختافات به اوج خود رسید و شیعیان مشارکت در روند سیاسي 
بحرین را طي سه دهه به حالت تعلیق درآوردند. در سال 1999 پس از روي کار آمدن 
شیخ حمدبن عیس��ي آل خلیفه، او برخاف رویه پدرش در ابتدا با آزادي هزاران زنداني 
سیاسي و اجازه به بازگش��ت تبعیدي ها اصاحاتي صورت داد و در نتیجه روزنامه هاي 
مخالف ، گروه هاي حقوق بشر و سازمان هاي غیر دولتي ایجاد شدند. البته فعالیت احزاب 
سیاسي در این کشور همچنان ممنوع شد ، اما انجمن هاي سیاسي  به عنوان جایگزین 
آنها اجازه فعالیت پیدا کردند. همچنین شیخ حمد به منظور بهبود فضاي سیاسي تعهد 
کرد قانون اساس��ي جدیدي را در بحرین تدوین کند و در س��ال 2۰۰2 مجوز فعالیت 
مجدد پارلمان را صادر کرد. به تدریج مشخص شد که این اصاحات ظاهري و به منظور 
کنترل اوضاع بحرین پس از مرگ پادشاه صورت گرفته است. در نتیجه گروه هاي شیعه 
به تحریم انتخابات و عدم مشارکت سیاس��ي پرداختند. اما جمعیت وفاق ملي بحرین 
همچنان در فضاي سیاس��ي باقي ماند. به رغم وجود اختاف نظر در میان شیعیان در 



11
۷

ن 
حری

ن ب
عیا

 شی
سی

سیا
ش 

جنب
ی 

ناس
ت ش

اهی
م

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

مورد این اق��دام و تمایل اکثریت 
آنها ب��ه پیوس��تن جمعیت وفاق 
به تحریم، اما این حزب توانس��ت 
آراي چش��مگیري را در پارلمان 
به خ��ود اختصاص ده��د. به هر 
حال، در سال های 2۰۰2 و 2۰۰6 
انتخابات پارلمان��ی بحرین انجام 
ش��د و گروه هایی از اسام گرایان 
شیعه و سنی به آن راه یافتند. اما 

عمًا پارلمان در برابر دولت سنی این کشور قدرتی جهت انجام اصاحات ندارد.
در ژانویه 2۰۰9، سیاست های ضد شیعی حکومت و سرکوب شیعیان، باعث تظاهرات 
12۰ هزار نفری شیعیان بحرین شد. به رغم آنکه اکثریت جمعیت بحرین شیعه هستند، 
اداره حکومت در دس��ت خاندان اهل س��نت آل خلیفه اس��ت که به انواع سیاست های 
ضد شیعی پرداخته  اس��ت. به غیر از تظاهرات قانونی س��ال های 19۷9 و 19۸۰، سایر 
راهپیمایی های مردم بحرین، همواره به صحنه تقابل نیروهای مسلح این کشور با مردم 
بدل شده  اس��ت. همچنین حکومت بحرین تاش می کند نسبت جمعیتی بحرین را به 
سوی سنیان و وهابیان سوق داده و شیعیان را در اقلیت قرار دهد. به طوری که عاوه بر 
برخوردهای شدید با علما و ش��یعیان، اقدام به دادن روادید بحرینی شدن به گروه های 

وسیعی از سنیان و وهابیان سایر کشورها کرده  است. 
در پی اعتراضات سال 2۰11 در بحرین حکومت پادشاهی این کشور، ایران را به دخالت 
در امور داخلی این کشور و حمایت از معترضان متهم کرد. ایران نیز سرکوب معترضان 
بحرینی توس��ط نیروهای امنیتی این کشور و ارتش عربس��تان را محکوم کرد و چنین 
اتهامی را مردود و بهانه سرکوب شدید معترضان بحرینی توصیف کرد. 14مارس2۰11 
عربس��تان س��عودی حدود هزار نیرو برای حمایت از رژیم بحرین به منظور س��رکوب 
معترضان شیعه اعزام کرد. مقامات سعودی و بحرینی به منظور توجیه مداخله و سرکوب 
مردم بحرین اظهار داشتند که نیروهای شورای همکاری خلیج فارس به منظور کمک 
به حفاظت از بحرین در برابر تهدید ایران و جلوگیری از نفوذ این کشور در سیاست های 

داخلی بحرین مداخله کرده اند. 
این مقاله ضمن تبیین پیشینه تاریخی بحرین و جایگاه شیعیان در این کشور، تاش 

به رغم آنکه اکثریت جمعیت بحرین شیعه 
هستند، اداره حکومت در دست خاندان اهل 
سنت آل خلیفه است که به انواع سیاست های ضد 
شیعی پرداخته  است. همچنین حکومت بحرین 
تالش می کند نسبت جمعیتی بحرین را به سوی 
سنیان و وهابیان سوق داده و شیعیان را در اقلیت 
قرار دهد. به طوری که عالوه بر برخوردهای 
شدید با علما و شیعیان، اقدام به دادن روادید 
بحرینی شدن به گروه های وسیعی از سنیان و 

وهابیان سایر کشورها کرده  است
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دارد به بررسی بازیگران داخلی و خارجی صحنه تحوالت بحرین پس از خیزش  شیعیان 
این کشور بپردازد. 

پیشینه تاریخی بحرین
بحرین از جمله مناطقی بود که ساکنان آن در ابتدای ظهور اسام مسلمان شدند. از 
نخستین والیان رسول  اهلل)ص(، ابان بن سعید، در دوستی با علی بن ابی طالب)ع( شهره 
بود. این عامل نقش مؤثری در گسترش تش��یع در میان مردم بحرین داشته است.1 از 
آن زمان تاکنون، شیعیان و علمای شیعه بحرین همواره با مراکز تشیع در ایران و عراق 
مرتبط بوده اند و معموالً در مسائل فقهی و مذهبی با حوزه های علمیه ارتباط تنگاتنگ 
داشته اند. به همین دلیل، تفاوت عقیدتی چندانی میان شیعیان بحرین با شیعیان سایر 

کشورها دیده نمی شود. 
بحرین تا سال 1۷۸3 میادی تحت حکومت خاندان های مختلف شیعه، سنی، ایرانی و 
عرب بوده و به طور مداوم دست به دست می شده است. در سال 1۷۸3 خاندان آل خلیفه 
بنی عتبه از سواحل غربی قطر وارد بحرین ش��دند. اتحاد درون قبیله ای و انسجام آنها و 
نیز کمک قبایل »الصباح« سنی مذهب، باعث شد که آنها بر سایر قبایل و مدعیان غلبه 

کنند و بر کل بحرین حاکم شوند.2 
با گذشت اندک زمانی از حاکمیت این خاندان، توسعه طلبی های سلطان بن احمد، امیر 
بحرین، خش��م حاکمان محلی عمان را برانگیخت. از این رو، به بحرین حمله کرد و آن 
را تصرف کرد. خاندان آل خلیفه به عربس��تان گریختند و به حاکمان محلی شبه جزیره 
پناهنده شدند و پس از سازماندهی مجدد و با حمایت مستقیم عبدالعزیز محمدبن سعود، 
آل خلیفه بار دیگر بر بحرین مسلط شد.3 این امر باعث وام دار شدن آنها به وهابیت شد؛ 
به گونه ای که در حال حاضر نیز وهابیون ب��ه راحتی در بحرین و خاندان حکومتی نفوذ 

دارند و هر از گاهی تبلیغات ضد شیعی شدید به راه می اندازند. 
آل خلیفه پس از تصرف مجدد بحرین، به علت ترس از دولت های هم جوار وارد مذاکره 
با انگلیسی ها شد4 و در اوایل قرن بیستم در عمل بحرین را به کشور تحت الحمایه بریتانیا 

1. رضا اسامی، »خاستگاه تشیع در بحرین«، هفت آسمان، ش2، تابستان 13۷۸. 
2. http://en.wikipedia.org/wiki/history-of-bahrain  

3. محمد فاتحی، »رویارویی دولت بحرین با گروه های سیاسی با تأکید بر گروه های شیعی«، مطالعات منطقه ای 
جهان اسام، ش23، پاییز 13۸4، ص94. 

4. همان. 
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تبدیل کرد. تا زمان انفکاک بحرین از 
ایران در سال 19۷1، دولت انگلستان 
بدون توجه به خواست اکثریت شیعه 
این کشور و بدون اندک تأملی درباره 
سرکوب و نقض حقوق بشر، حتی در 
اواخر حضور خود در بحرین، از دولت 

حاکم و خانواده کوچک آل خلیفه حمایت می کرد و در بسیاری از مواقع، خود به سرکوب 
ش��دید مخالفان داخلی و ش��ورش ها می پرداخت. به همین دلیل، شیعیان در تمام آن 

دوران عمًا تحت فشار شدید بودند. 
دولت انگلستان مطابق توافق های خود با حاکم بحرین، در سال 19۷1 از منطقه خارج 
شد و 23مرداد135۰ بحرین از ایران جدا شد. از آن زمان تاکنون، خاندان آل خلیفه بر 
تمام ارکان حکومتی بحرین حاکم هستند و تقریباً هیچ مقامی خارج از این خاندان وجود 
ندارد. مردم بحرین نیز در هر فرصتی مخالفت خود را نسبت به این شرایط ابراز داشته اند. 
نمونه هایی از این مخالفت ها، در س��ال 19۸1 سرکوب ش��د. مخالفان بار دیگر از سال 
1994 تا 1999 به شدت مخالفت خود را نشان دادند. دولت بحرین در فاصله کوتاهی 
پس از استقال، قانون اساسی و پارلمان این کشور را منحل کرد و بدین ترتیب نمادهای 
ظاهری مشروعیت قانونی را از بین برد و به وضوح سنت مبنای مشروعیت قرار گرفت.1 با 
انحال پارلمان و الغای قانون اساسی، بازگشایی پارلمان و رسمیت یافتن قانون اساسی 

موضوع محوری درخواست های مخالفان تا 2۷ سال بعد یعنی سال 2۰۰2 بود. 
مشروعیت دولت بحرین از آغاز استقال تاکنون مبتنی بر سنت بوده است نه قانون؛ 
به همین دلیل، ای��ن دولت قانون اساس��ی را لغو کرد. از آن زمان تا پایان امارت ش��یخ 
عیسی بن سلمان در مارس 1999، ابتنای مشروعیت بر س��نت به وضوح مشهود بود و 
حاکمان بحرین بدون اذعان به این امر، هیچ تاش��ی برای توجی��ه قانونی این موضوع 
نمی کردند. این موضوع و س��رکوب ش��دید، موضع مخالفان را به یکدیگر نزدیک  کرده 
بود و هنگامی که درخواس��ت برپایی مجدد پارلمان و به جریان انداختن قانون اساسی 
با بی اعتنایی امیر وقت بحرین مواجه شد، مخالفت ها ش��دیدتر و آشکارتر شد. رد این 
درخواست در سال 1996 که به امضای 25 هزار نفر از مجموع 65۰ هزار نفر کل جمعیت 

1. معصومه س��یف افجه ای، بحرین، تهران، دفتر مطالعات سیاس��ی و بین المللی، وزارت امور خارجه، 13۷6، 
ص143. 

جریان های مهم سیاسی بحرین را می توان به 
چهار دسته تقسیم بندی کرد: 

نخست، جمعیت های اسالم گرای اهل تسنن 
دوم، جریان چپ گراها 
سوم، جریان لیبرال ها 

چهارم، اسالم گرایان شیعه
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بحری��ن )که یک س��وم آن نی��ز خارجی 
هستند( رسیده بود، باعث بروز ناآرامی ها 
و نارضایتی های گس��ترده ای ش��د که تا 
پایان عم��ر امیر عیسی بن س��لمان ادامه 
یافت. در واقع، او کش��وری آشوب زده را 
برای جانشین سنتی خود یعنی فرزندش 
به جا گذاشت. ناراضیان از تمام طیف های 
شیعه، سنی و س��کوالر دو موضوع قانون 
اساس��ی و بازگش��ایی پارلمان را مطرح 
کردند. البته ش��یعیان عاوه ب��ر این دو 
موضوع خواهان حل مش��کل بیکاری نیز 
بودند که در میان آنان رایج تر بود. ش��یخ 
حمد به مخالفان خود وعده اصاحات داد 
تا حداقل در فاصله به دس��تگیری کامل 
قدرت از مخالفت های مردمی و عمومی در امان باش��د. در نوامب��ر 2۰۰۰، امیر جدید 
بحرین به طور ناگهانی نظام اداری و قانونی جدید را اعام و هیئتی را مأمور تدوین قانون 
اساسی جدید کرد و همچنین از تغییر حکومت بحرین از امارت به پادشاهی خبر داد.1 

اعتراض گروه های مخالفت تغییر نظام حکومتی مؤثر نبود و قانون اساسی ملی تقدیم 
امیر شد. خبر به همه پرسی گذاشتن قانون اساسی با خبر آزادی برخی از رهبران مخالف 
که در سال 1996 دستگیر شده بودند، همراه ش��د. این روند باعث ایجاد اختاف بین 
گروه های مخالف شد؛ برخی حمایت خود را از این جریان ها اعام کردند، برخی با تردید 
سکوت کردند و برخی گروه ها به مخالفت اندک پرداختند. در نهایت، همه پرسی برگزار 
شد و بیش از 9۸درصد بحرینی ها به قانون اساسی مصوب مجلس منتخب رأی مثبت 
دادند2 و نوع حکومت بحرین مشروطه س��لطنتی شد که پس از گذشت مدت کوتاهی، 
مردم بحرین به این نتیجه رسیدند که دولت پشتکار الزم را برای اجرای اصاحات ندارد. 
با وجود این، در اکتبر 2۰۰3 انتخابات پارلمانی در بحرین برگزار شد. در این انتخابات، 
زنان حق انتخاب ش��دن را نیز پیدا کردند، اما در نهایت هیچ زنی به مجلس راه نیافت و 

1. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/26414.htm (Background Note: Bahrain) 
2. http://www.ensani.ir/storage/Files/20110207142631-585.pdf 

 )انتفاضه بحرین و روند اصاح سیاسی در بحرین(

جمعیت وفاق وطن اسالمی: گروهی 
شیعی است که در سال ۲۰۰۱ تأسیس شد 
و از جمله بزرگ ترین گروه های معارض 
بحرینی است. از بعد تاریخی باید آن 
را میراث جنبش احرار بحرین دانست 
که محرک اصلی اعتراضات سال های 
۱۹۹۴ و ۱۹۹۸ بود. مؤسس و رهبر کنونی 
این جمعیت شیخ علی سلمان نام دارد و 
دیدگاه حاکم بر جمعیت این است که 
برای ساخت کشوری پیشرفته باید به 
حاکمیت مردم در تمام نهادهای حکومتی 
روی آورد و بنابراین، شعار »آزادی و 
عدالت و برابری را بر اساس اصول و 

مبادی اسالمی« سرمی دهد
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مجلس چهل نفری بحرین در دو اتاق، به نسبت توازن بین مسلمانان و الئیک ها تشکیل 
شد. دولت نیز برای نشان دادن اهمیت حضور زنان، پس از اینکه هیچ زنی به مجلس راه 

نیافت، دو زن را به عضویت کابینه درآورد که با تبلیغات فراوان همراه شد. 

بازیگران داخلی
جریان های مهم سیاسی بحرین را می توان به چهار دسته تقسیم بندی کرد: 

نخست، جمعیت های اسالم گرای اهل تسنن: این جمعیت ها از مهم ترین جریان های 
حامی دولت آل خلیفه به شمار می روند. این جریان ها عموماً از انشقاق های به وجود آمده 
در سازمان اخوان المسلمین و با تأثیرپذیری از برخی کشورهای عربی شکل  گرفته اند. 
این جریان ها که در ابتدا بس��تر فعالیت گروه های س��لفی بودند، بعد از سال 2۰۰1 به 
تدریج وارد عرصه فعالیت سیاسی شدند. مهم ترین این جمعیت ها عبارت اند از: جمعیت 
منبر )تریبون( اس��امی که در واقع نماینده جریان اخوان المسلمین به شمار می رود و 

جمعیت اصالت اسامی که یک جمعیت سلفی افراطی است. 
دوم، جریان چپ گراها: چپ گراها اگرچه قدرت دهه پنجاه قرن بیس��تم را ندارند، اما 
به هر ش��کل بازیگران مهمی در صحنه سیاسی بحرین به ش��مار می روند. از میان این 

تشکل ها می توان به جمعیت عمل دموکراسی )وعد( اشاره کرد. 
سوم، جریان لیبرال ها: سومین دسته فعال در بحرین جریان لیبرال است که با توجه به 
حضور قشر اقتصادی، خواهان اصاحات سیاسی در چهارچوب اندیشه بازار اقتصادی و 
برنامه های الحاقی آن شامل آزادی های فردی و تکثرگرایی سیاسی است. با وجود این، 
کارشناسان بحرینی اندیش��ه لیبرال را همچنان در دوره تکامل جنینی خود می دانند. 
جمعیت میث��اق ملی، جمعیت گ��روه فرهنگی، جمعی��ت اندیش��ه آزاد و تجمع ملی 

دموکراتیک، از مهم ترین جریان های این مشرب فکری به شمار می روند. 
چهارم، اس�الم گرایان ش�یعه: با توجه به اینکه اکثریت جمعیت بحرین را ش��یعیان 
تشکیل می دهند، شیعیان همواره در صحنه سیاسی بحرین و به ویژه در بلوک مخالفان 
دولت آل خلیفه حضور بالفعل داشته اند. جمعیت عمل اسامي بحرین و جمعیت وفاق 
ملي بحرین در مقایسه با سایر گروه ها اصلي ترین نقش را در هدایت قیام مردم بحرین 
بر عهده داشته اند. گروه های ش��یعی در بحرین گروه بزرگی به شمار می آیند و اکثریت 
مردم طرفدار آنها هستند. گروه شیعیان نیز دو جمعیت دارند: »جمعیه الوفاق الوطنی 
االسامیه« به عنوان جمعیت سیاسی و به ریاست حجت االسام والمسلمین علی سلمان 
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و »جمعیه التوعیه االسامیه« به عنوان جمعیت فرهنگی و به ریاست شیخ باقر حواج و 
هر دو جمعیت به مجلس علمایی- اسامی بحرین متکی هستند که مجلسی متشکل 
از بیش از 12۰ عالم و طلبه از طاب بحرین اس��ت. رئیس سابق و مؤسس آن، آیت اهلل 
شیخ عیسی قاسم، وکیل مطلق مقام معظم رهبری و آیت اهلل سیستانی است. اکثریت 
مردم او را قبول دارند و طرفدار وي هس��تند؛ بنابراین به علت مقبولیت ش��یخ عیسی 
قاسم، جمعیه الوفاق و التوعیه را پذیرفتند. یک گروه نیز طرفداران آیت اهلل سید محمد 
شیرازی هس��تند و دو جمعیت دارند: جمعیت سیاسی شان، »جمعیه العمل االسامی 
)عمل(« و جمعیت فرهنگی شان، »جمعیه الرس��اله« است. یک گروه دیگر، طرفداران 
شیخ سلیمان مدنی)ره( هستند که جمعیتی به نام »جمعیه الرابطه االسامیه« دارند، 
اما در واقع بزرگترین جمعیت های سیاسی فعال، همان جمعیه الوفاق و جمعیت عمل 
و دو تا جمعیه علمانی هستند. جمعیت علمانی شیعه نیستند، البته منحصراً نمی توانیم 
بگوییم شیعه هستند یا س��نی؛ چون آنها می گویند دین در سیاست دخالت نمی کند. 
مانند »جمعیه العمل دیمقراطی« با ریاست ابراهیم شریف که از اهل تسنن است، ولی 
اهل تشیع هم زیاد دارند. جمعیت دیگر نیز »جمعیه االخاء الوطنی«. معموالً این چهار 
جمعیت و »جمعیه التجمع الوطنی« و »تجمع الدیمقراطی«، به عنوان معارض در برابر 
دولت هستند، اما از لحاظ مردمی، جمعیت الوفاق بیش��ترین و بزرگ ترین جمعیت را 
دارد. حزب الرساله و جمعیه اهل البیت از جمله دیگر احزاب شیعی در بحرین هستند. 

مهم ترین گروه های فعال سیاسی بحرین1
جمعیت وفاق وطن اسالمی: گروهی شیعی اس��ت که در سال 2۰۰1 تأسیس شد و از 
جمله بزرگ ترین گروه های معارض بحرینی است. از بعد تاریخی باید آن را میراث جنبش 
احرار بحرین دانست که محرک اصلی اعتراضات سال های 1994 و 199۸ بود. مؤسس و 
رهبر کنونی این جمعیت شیخ علی سلمان نام دارد و دیدگاه حاکم بر جمعیت این است 
که برای ساخت کشوری پیش��رفته باید به حاکمیت مردم در تمام نهادهای حکومتی 
روی آورد و بنابراین، شعار »آزادی و عدالت و برابری را بر اساس اصول و مبادی اسامی« 
سرمی دهد. این جمعیت در پارلمان دارای 1۸ نماینده است که در اعتراض به اقدامات 
سرکوبگرانه رژیم حاکم علیه معترضین بحرینی رسماً از پارلمان استعفا کردند. مبنای 
مطالبات سیاس��ی این گروه تشکیل حکومت دموکراتیک اس��امی است. الزم به ذکر 

1. http://rajanews.com/detail.asp?id=125854  
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است این گروه ش��یعی قدرتمندترین گروه 
سیاسی بحرین است که از ترکیب سه حزب 
»الدعوه«، »االح��رار« و »حزب اهلل بحرین« 

تشکیل شده است. 
حزب الدعوه: این تشکل در سال 1965 و 
تحت تأثیر حزب الدعوه عراق به وجود آمد 
و خواس��تار حل مسئله فلس��طین شد. این 
حزب، ریش��ه در جمعیت بیدارگر اسامی 
دارد. در سال 19۸3 اعضای این گروه، تحت 
تعقیب قرار گرفتند و در اوایل سال 19۸4، 

5۰ نفر به اتهام عضویت در این تشکل دستگیر و طی محاکمه ای در 24 دسامبر به یک 
تا هفت سال حبس محکوم شدند. 

جنبش احرار: این جنبش در سال 1956 تشکیل شد و در دهه 6۰ قیام کارگری علیه 
رژیم بحرین و »جنبش معروف« را پدید آورد و از س��ال 19۸1 به اقدامات نظامی ضد 
دولتی متوسل شد. اعضای این جنبش را مس��لمانان شیعی و سنی تشکیل می دهند و 
بر اساس ایدئولوژی اسامی و ش��عار »نه غربی، نه ش��رقی« و با تکیه بر راهبرد بسیج 
افکار عمومی و پرهیز از هرگونه  س��ازش، خواهان برقراری حکومت اسامی در بحرین 
هس��تند. در حال حاضر، حسن الشهابی یکی از رهبران برجس��ته این جنبش به شمار 
می آید. جنبش احرار در اعتراضات اخیر بحرین حضور فعالی داشته و در کنار جریان های 
معارض دیگری چون الوفاق و حق خواس��تار انحال دولت و پارلمان و سرنگونی رژیم 

آل خلیفه است. 
حزب اهلل بحرین: از سال 19۸۷ به بعد، دولت بحرین بارها اعام کرده است که گروهی 
به نام حزب اهلل بحرین خواهان سرنگونی حکومت آن کش��ور شده است. دولت بحرین 
مدعی اس��ت این گروه س��ه هزار عضو دارد که همگ��ی نظامی اند و از ح��زب اهلل لبنان 
تغذیه می شوند و مورد حمایت ایران هستند. گروه های مختلف شیعی در بحرین، طی 
اعامیه ها و بیانیه هایی، وجود چنی��ن گروهی را رد کرده و اعام داش��ته اند این اقدام 
دولت، حربه ای برای ساختن دشمن فرضی است تا ناآرامی ها را به خارج منتسب کند. 

جنبش حق: این جنبش در کنار الوفاق یکی از مهم تری��ن و بزرگ ترین جنبش های 
معارض بحرینی را تش��کیل می ده��د. جنبش ح��ق، جنبش آزادی ها و دموکراس��ی 

حزب الدعوه در سال ۱۹65 و تحت 
تأثیر حزب الدعوه عراق به وجود آمد 
و خواستار حل مسئله فلسطین شد. 
این حزب، ریشه در جمعیت بیدارگر 
اسالمی دارد. در سال ۱۹۸3 اعضای 
این گروه، تحت تعقیب قرار گرفتند و 
در اوایل سال ۱۹۸۴، 5۰ نفر به اتهام 
عضویت در این تشکل دستگیر و طی 
محاکمه ای در ۲۴ دسامبر به یک تا 

هفت سال حبس محکوم شدند
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بحرینی ب��ا گرایش ه��ای اصاح طلبانه 
است. در ابتدا حسن المشیمع از رهبران 
برجس��ته مع��ارض بحرین��ی دبیرکل 
جنبش و عیسی الجودر معاون وی تلقی 
می ش��د که بعدها مش��یمع به رهبری 
جنبش برگزیده ش��د. جنب��ش حق در 
11نوامبر2۰۰5 میادی تأس��یس شد 
و باید آن را انش��قاق حاصله از جمعیت 
الوفاق االسامی برشمرد. در مورد حسن 
مشیمع، رهبر جنبش حق باید گفت که 
همزمان با اعتراضات اخیر مردم بحرین 
علیه رژیم آل خلیفه وی و جنبش او نیز پیوستن خود به اعتراضات مردمی و قیام علیه 
رژیم بحرین را اعام کرده و مانند جمعیت الوفاق االس��امی خواسته هایش در انحال 
دولت و پارلمان و رژیم آل خلیفه نمود پیدا کرد. مشیمع 63ساله در سال 2۰1۰ به اتفاق 
25 شخصیت دیگر معارض بحرینی متهم به اقدام و تاش جهت براندازی رژیم حاکم 
شد و تا پیش از آن 4 بار بازداشت شده بود. وی را باید از جمله شخصیت های منطقه ای 

حامی جمهوری اسامی ایران دانست.
جمعیت عمل اسالمی: این جریان در اواخر دهه هفتاد تأس��یس شد و در آن زمان به 
جریان »شیرازی ها« معروف شد که منتسب به آیت اهلل محمد شیرازی مرجع تشیع بود 
و ادامه جبهه اسامی آزادی بحرین به شمار می آید. دومین گروه سیاسی بزرگ شیعه 
بحرین و معارضین، جمعیت العمل االسامی اس��ت که رهبری آن را شیخ  محمدعلی 
محفوظ برعهده دارد. با اینکه این گروه با الوفاق و گروه های دیگر معارض در دعوت به 
اصاحات سیاسی و تمرکز بر ضرورت اصاح قانون اساسی 2۰۰2 همراهی کرد، پایگاه 
عمومی محدودتری دارد و دستور کار آن پیچیده تر است. اصول مذهبی جمعیت العمل 
االسامی بر ارتباطات نزدیک با مرجعیت آیت اهلل ش��یرازی مبتنی است که هم اکنون 
آیت اهلل صادق ش��یرازی در قم و آیت اهلل محمدتقی مدرس��ی در کرب��ا آن را هدایت 
می کنند. در سال 19۸۰ این سازمان تاش کرد حکومت آل خلیفه در بحرین را سرنگون 
کند اما پس از کشف طرح آنان، آقای مدرسی فراری شد و بقیه اعضا نیز دستگیر شدند. 
در دهه 9۰، سازمان با رهبری محمدعلی محفوظ حیات سیاسی خود را از سرگرفت و 

جنبش احرار در سال ۱۹56 تشکیل شد 
و در دهه 6۰ قیام کارگری علیه رژیم 
بحرین و »جنبش معروف« را پدید آورد 
و از سال ۱۹۸۱ به اقدامات نظامی ضد 
دولتی متوسل شد. اعضای این جنبش را 
مسلمانان شیعی و سنی تشکیل می دهند و 
بر اساس ایدئولوژی اسالمی و شعار »نه 
غربی، نه شرقی« و با تکیه بر راهبرد بسیج 
افکار عمومی و پرهیز از هرگونه  سازش، 
خواهان برقراری حکومت اسالمی در 

بحرین هستند
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تغییرات سیاسی بسیاری در مواضع خود اعمال کرد. این گروه انتخابات سال 2۰۰2 را 
به همراه دیگر گروه های مخالف تحریم کرد، اما به ش��کل غیر رسمی در انتخابات سال 
2۰۰6 حضور پیدا کرد. این حزب در سال 2۰۰6 در انتخابات پارلمانی شرکت کرد ولی 
موفق به کسب کرسی نش��د. جمعیت عمل اسامی در س��ال 2۰۰5 به دلیل برگزاری 
برنامه بزرگداشت اعضای جبهه اسامی آزادی بخش بحرین که متهم به انجام کودتای 
نظامی سال 19۸1 علیه دولت آل خلیفه بودند، به دستور دولت منحل شد. این جمعیت 

در انقاب 14 فوریه در کنار مردم قرار گرفته است. 
جبهه اسالمی آزادی بحرین: این تشکل، ریش��ه در مبارزات اسامی دهه 19۷۰ و به 
ویژه نهاد مذهبی »صندوق الحس��ین« دارد. در س��ال 19۸1 نزدیک به ۷۰ هزار نفر از 
اعضای این جبهه پس از کس��ب آموزش های نظامی و تخریبی با قصد سرنگونی دولت 
وارد عمل شدند، اما در این اقدام ناکام ماندند و همگی به حبس محکوم شدند. تا پیش از 
سال 199۰ این تشکل پیشتاز حرکت اسامی و نماینده بنیادگرایی اسامی در بحرین 
بود؛ اما از سال 199۰ به بعد، به تدریج خود را با دیگر مخالفان و جریان اصلی سیاست 

در این کشور وفق داد. 
حرکه الخالیا الثوریه )حرکت هسته های انقالبی(: این جنبش از جمله حرکت سری و 
زیرزمینی شیعی بحرین است که پس از پیروزی انقاب اسامی ایران و تحت تأثیر آن 

در بحرین تشکیل شد. 
حرکه االنصار الشهداء اسالمیه )حرکت اسالمی انصارالشهداء(: این حرکت مخفی و 
سری در اوایل دهه 191۰ و تحت تأثیر انقاب اسامی ایران به وجود آمد. رهبری این 
تش��کل بر عهده ش��یخ جمال علی العصفور بود. این گروه را نیز دولت کشف کرد. شیخ 
عصفور در س��ال 19۸۰ دستگیر شد و تا سال 19۸1 در بازداش��ت به سر می برد که در 

همان سال بر اثر مسمومیت درگذشت. 
جمعیت الوعد )العمل الوطنی و الدیمقراطی(: اولین جمعیت سیاسی بحرین که در سال 
2۰۰1 اعام موجودیت کرد و ادامه تاریخی جبهه مردمی بحرین )چپ گرایان( به شمار 
می آید و همچنان نیز ائتافی از چپگرایان و ملی گرایان و نیروهای مستقل بحرینی تلقی 
می شود. این جمعیت انتخابات سال 2۰۰2 را تحریم کرد، اما در انتخابات سال 2۰۰6 
شرکت کرد و در انتخابات اخیر بحرین یعنی 2۰1۰ با س��ه نامزد مشارکت داشت. هم 
اکنون وعد خود را یکی از قطب های رهبری انتفاضه14 مارس می داند؛ این جمعیت در 
بیانیه ای که به مناسبت سالگرد تأسیس خود در 1۰سپتامبر2۰11 منتشر کرد تأکید 
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نمود که پادشاه بحرین و سازمان های امنیتی اش باید بپذیرند آنچه هم اکنون در صحنه 
بحرین شاهد آن هستیم، تاش هایی کامًا قانونمند برای تغییر مسالمت آمیز وضعیت 
سیاسی است. از این رو هرگز نمی توانند برای این بحران راه حل نظامی یا امنیتی بیابند. 
هرم تشکیاتی این جمعیت از مجمع عمومی، کمیته مرکزی، کمیته نظارت مرکزی، 
دفتر سیاسی و دفاتر و کمیته های عمومی شکل گرفته است. عبدالحمید مراد، رئیس 

هیئت مرکزی جمعیت »وعد« می باشد. 
جمعیت تجمع ملی و دموکراتیک )جمعیه التجمع القومی الدیموقراطی(: نماینده جریان 
بعثی ها در بحرین به شمار می آید و فعالیت خود را از سال 19۷2 در بحرین آغاز کرده 
است. این جریان انتخابات س��ال 2۰۰2 را تحریم اما در انتخابات 2۰۰6 شرکت کرد و 
در انتخابات سال 2۰1۰ با نامزد شرکت نمود. این جمعیت جزو بنیانگذاران کنفرانس 
تعدیل قانون اساس��ی بود؛ همچنین یکی از اعضای ائتاف چهارگانه و ش��ش گانه نیز 
می باشد. اعضای ثبت شده رس��می آن 134 عضو است و در سال 2۰۰6 با یک فهرست 
سه نفره در انتخابات شرکت کرد که هیچ یک از نامزدهایش موفق به راهیابی به مجلس 
نش��دند. فاضل عباس هم اکنون دبیرکل این مجمع اس��ت. این مجمع در کنار انقاب 
مردمی بحرین قرار گرفته و از ادامه تظاهرات مس��المت آمیز تا رس��یدن به خواسته ها 

حمایت می کند.
جمعیت تریبون دموکراسی پیشرو )جمعیه المنبر الدیموقراطی التقدمی(: نماینده 
جریان چپ گرا در بحرین و ادامه جبهه آزادی بخش ملی بحرین اس��ت که اولین حزب 
کمونیست تشکیل ش��ده در منطقه خلیج فارس در سال 1955 به ش��مار می آید. این 
جمعیت در 13ژوئیه2۰۰1 اعام موجودیت کرد و حدود دو ماه بعد از آن از سوی دولت 
به رسمیت شناخته ش��د. تعداد اعضای آن حدود 5۰۷ نفر است. دفاع از منافع مشروع 
طبقات پایین جامعه و کارگر، افزایش تس��امح و تقویت روحیه عدالت محوری در میان 
جامعه، تاش برای س��وق دادن کشور به سوی سلطنت مش��روطه و حمایت از حقوق 
مش��روع زنان جزء مهم ترین برنامه ها و اهداف این جمعیت می باش��د. در بعد تاریخی، 
این جمعیت امتداد جبهه آزادی بخش ملی بحرین محسوب می شود که در سال 1954 
در قالب اندیشه های مارکسیستی- لنینی تأسیس شده بود. این جمعیت در انتخابات 
2۰۰2 ش��رکت کرد و سه کرس��ی را در پارلمان به دس��ت آورد اما در انتخابات 2۰۰6 
نتوانست موفق شود. این جمعیت در انتخابات سال 2۰۰6 با فهرستی متشکل از 9 نامزد 
ش��رکت کرد که موفق ش��دند در مجموع 6 هزار و621 رأی برای فهرست خود کسب 
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کنند. این جمعیت گرچه به ش��کلی 
کمرنگ اما به هر شکل جزء گروه های 
مخالف دولت آل خلیفه محسوب شده 
و در فعالیت ه��ای انتفاضه 14 نوامبر 

مشارکت دارد.
جمعی�ت عرب�ی اس�المی الوس�ط 
)جمعیه الوس�ط العربی االس�المی(: 
جریان ناصری )منتس��ب ب��ه جمال 
عبدالناصر( و همچنین اسام گرایان 
بحرینی را در بر می گیرد. در انتخابات 
سال 2۰۰2 شرکت کرد، اما هیچ یک 
از نامزدهایش به پارلمان راه نیافتند. 

در مجموع از میان فعاالن عرصه سیاس��ت در بحرین می توان ه��م اکنون وعد را اولین 
جمعیت سیاسی بحرین دانست که رسماً در مراکز دولتی بحرین به ثبت رسیده است. 
این جمعیت که در 2۷ آوریل 2۰۰1 اعام موجودیت کرد، موفق ش��د در 1۰ سپتامبر 
همان سال در وزارت کار و امور اجتماعی بحرین به ثبت برسد. برای ثبت تأسیس خود 
در وزارت دادگستری مجبور شد حدود 5 سال انتظار بکشد و در 24 ژانویه 2۰۰6، آن 

هم بعد از تحوالت به وجود آمده در اوضاع کشور به این مهم نایل شود. 
جمعیت تریبون ملی اس�المی )جمعیه المنبر الوطنی االس�المی(: نماینده و بازوی 
سیاسی جمعیت »االصاح« است که در دهه چهل در بحرین تشکیل شد. در انتخابات 
2۰۰2 شرکت کرد و موفق شد هشت کرسی پارلمان را به دست آورد. در انتخابات 2۰۰6 
با جمعیت االصاله )جریان س��لفی ها( ائتاف نمود و هفت کرسی را به دست آورد و در 

انتخابات 2۰1۰ با هشت نامزد شرکت کرد.
جمعیت اصالت )جمعیه األصاله(: نماینده و بازوی سیاسی جمعیت تربیت اسامی است 
که در انتخابات 2۰۰2 شرکت کرد و موفق شد 6 کرسی را در پارلمان به دست آورد. در 
انتخابات 2۰۰6 نیز با ائتاف با منبر الوطن االسامی 6 کرسی در پارلمان به دست آورد. 
جنبش عدالت ملی )حرکه العداله الوطن�ی(: در پی بروز ش��کاف در جمعیت تجمع 
ملی دموکراتیک این جمعیت تشکیل شد و جمعیت کوچکی است که فعاالن چپ گرا 
و مستقل را در بر می گیرد و به ش��کلی ویژه در ش��هر »المحرق« فعالیت می کند و در 

از سال ۱۹۸7 به بعد، دولت بحرین بارها 
اعالم کرده است که گروهی به نام حزب اهلل 
بحرین خواهان سرنگونی حکومت آن 
کشور شده است. دولت بحرین مدعی است 
این گروه سه هزار عضو دارد که همگی 
نظامی اند و از حزب اهلل لبنان تغذیه می شوند 
و مورد حمایت ایران هستند. گروه های 
مختلف شیعی در بحرین، طی اعالمیه ها 
و بیانیه هایی، وجود چنین گروهی را رد 
کرده و اعالم داشته اند این اقدام دولت، 
حربه ای برای ساختن دشمن فرضی است تا 

ناآرامی ها را به خارج منتسب کند
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انتخابات 2۰۰6 نیز شرکت نمود. 

خیزش های مردمی در بحرین
وقوع جنبش های اس��امی نقط��ه عطف��ی در تاری��خ خاورمیانه به ش��مار می رود. 
جنبش های اسامی تحولی راهبردی در مناسبات سیاس��ی و امنیتی منطقه به وجود 
آورده است؛ تا جایی که درک آن برای کشورهای منطقه از زاویه امنیت ملی و منطقه ای 
بسیار ضروری است. اساساً تغییرات ژئوپلتیک ناش��ی از این جنبش ها در خاورمیانه و 
شمال آفریقا در شرایطی در حال رخ دادن است که مسائل ارزشی- ایدئولوژیک با مسائل 
جغرافیای سیاسی و توازن قدرت و نقش های منطقه ای به یکدیگر پیوند خورده اند. باید 
توجه داشت که جنبش های اس��امی در یک منطقه پویا یعنی خاورمیانه رخ می دهند 
که هر تحولی در آن سراسر منطقه و حتی جهان را تحت تأثیر قرار می دهد. جنبش های 
بیداری اسامی از سه جهت بر ژئوپلتیک قدرت و سیاست در منطقه تأثیر گذاشته اند: 
ایجاد تضاد ایدئولوژیک، تقویت دیدگاه های منطقه ای در برابر دیدگاه های بین المللی 

و تضاد نقش بازیگران. 
نخست، تضاد ایدئولوژیک؛ این جنبش ها یک نوع تضاد و رقابت ایدئولوژیک در سطح 
منطقه و نظام بین الملل ایجاد کرده اند. به طوری که گرایش به ارزش ها و هویت گرایی 
اسامی افزایش یافته و الگوی سیاس��ی و اجتماعی غرب به چالش کشیده شده است. 
دوم، تقویت دیدگاه های منطقه ای در برابر دیدگاه ه��ای بین المللی؛ در فضای تقویت 
مردم   س��االری و تأثیر هم افزایی خیزش ها و قدرت یابی بازیگران اس��ام گرای نوظهور 
طبیعی اس��ت وزن دیدگاه های منطقه ای در برابر دیدگاه های بین المللی افزایش  یابد. 
سوم، تضاد نقش بازیگران؛ به طور طبیعی محصول خیزش های مردمی ظهور اتحادها 
و در عین حال تضادهای جدید خواهد بود که در واقع چینش و س��اخت قدیمی قدرت 
در منطقه تغییر می کند و همزمان تفاوت ها و تعارض های بازیگران نقش آفرین داخلی، 

منطقه ای و بین المللی افزایش می یابد. 
فضای انقابی و اعتراض��ی بحرین نیز متفاوت از فضای منطق��ه نبوده و تحوالت این 
کشور در تمام س��طوح داخلی، منطقه ای و بین المللی اثر گذشته و در عین حال شدت 
رقابت ها، تضادها و اتحادهای بازیگران صحنه بحرین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. 
با آغاز اعتراضات مردمی در تونس، مصر، لیبی و یمن، سرایت این تحوالت و اعتراضات 
به کشور های حاشیه جنوبی خلیج فارس به دلیل ساختار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 
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این کشور ها، کمتر مورد انتظار بود. اما با 
اعتراضات گس��ترده مردمی در بحرین با 
محوریت ش��یعیان، منطقه خلیج فارس 
نیز ب��ه عرص��ه جدیدی ب��رای تحوالت 
و اعتراض��ات انقابی تبدیل ش��د. وقوع 
اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده 
در بحرین، نش��ان دهنده وضعیت خاص 
و متفاوت آن در میان کش��ورهای عضو 

شورای همکاری خلیج فارس است. اکثریت شیعی جمعیت بحرین و حاکمیت سنی آن، 
وسعت و جمعیت اندک این کشور که باعث آسیب پذیری باالی آن می شود و نیز رابطه 
ویژه و راهبردی رژیم سیاس��ی حاکم بر بحرین با عربستان س��عودی و امریکا، از جمله 

ویژگی های بحرین است.  
14فوری��ه2۰11 گروه هایي از جوان��ان بحرینی به طور غیر س��ازمان یافته در اطراف 
میدان لولو، میدان مرکزي منامه، راهپیمای��ي کردند. همگام با جنبش هاي مردمي در 
جهان عرب، این جوانان از طریق فراخوان هایي در شبکه های اجتماعی مجازی، خواهان 
اصاحات در رژیم حکومتي این کشور شدند و برخي از آنها پا را فراتر گذاشته و خواستار 
سرنگوني رژیم شدند. روز انتخاب شده )تنها سه روز پس از سرنگونی رئیس جمهور مصر، 
یعني حسني مبارک(، با دهمین سالگرد اعام پروژه اصاحات، منشور اقدام ملي، توسط 
شیخ حمدبن عیسي آل خلیفه مصادف بود. تصمیم به برگزاري تظاهرات اعتراض آمیز در 

آن روز توهیني به پادشاه و تمامي خاندان سلطنتي تلقي مي شد. 
طي ماه هاي بعد همزمان با افزایش خواسته هاي معترضین، اختاف میان گروه هاي 
سیاسي اپوزیسیون از یک سو و ائتاف آزاد گروه هاي جوانان و انجمن ها و احزاب بدون 
مجوز از سوي دیگر آش��کار شد؛ در حالي که اپوزیس��یون قانوني به برگزاري نشست با 
رژیم براي یافتن راه حلي به منظور مذاکره رضایت داد و در مقابل معترضان و انجمن هاي 
سیاسي غیر قانوني خواس��ته هاي خود را از اصاحات به سرنگوني رژیم افزایش دادند. 
در همین حال در دیدگاه سیاس��ي خاندان س��لطنتي، به ش��کل فزاین��ده اي تفکرات 
تعصب آمیز و افراطي غلبه داش��ت که عمدتاً از س��وي نخس��ت وزیر آن کشور هدایت 

جنبش حق در کنار الوفاق یکی از 
مهم ترین و بزرگ ترین جنبش های معارض 
بحرینی را تشکیل می دهد. جنبش حق، 
جنبش آزادی ها و دموکراسی بحرینی با 
گرایش های اصالح طلبانه است. جنبش 
حق در ۱۱نوامبر۲۰۰5 میالدی تأسیس 
شد و باید آن را انشقاق حاصله از جمعیت 

الوفاق االسالمی برشمرد
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مي شد. نخست وزیر با ولیعهد سلمان بن حمد 
آل خلیفه1 که جناح اپوزیس��یون را هدایت 
مي کرد، به صورت نیمه محرمانه در خصوص 
تظاهرات تبادل نظرهایي داش��ت. در میانه 
ماه مارس2۰12، پادش��اه از نیروي نظامي 
ش��وراي همکاري خلیج فارس ب��ه منظور 
حمای��ت از حاکمیت خاندان س��لطنتي در 
برابر معترضین دعوت به مداخله کرد. رژیم 
همچنان ادع��ا مي کرد که ای��ن اعتراضات 
از سوي ایران حمایت مي ش��وند و ایران به 
دنبال مناف��ع خود از تاش ش��یعیان براي 
قدرت یابی در بحرین اس��ت. نیروي نظامي 
ش��وراي همکاري خلیج فارس ب��ه رهبری 
عربستان پوششی براي پادشاه جهت اعام 
وضعیت فوق العاده در پانزدهم مارس فراهم 
و موجي از سرکوب را براي توقف اعتراضات مردمی آغاز کردند. رژیم بحرین در واکنش 
به فشارها و محکومیت هاي بین المللي، وضعیت فوق العاده را در اول ژوئن2۰11 لغو کرد. 
یک ماه بعد، نهم ژوئیه سخنگوي پارلمان بحرین فراخوان برگزاري اجتماعي بزرگ را در 
واکنش به دعوت شاه براي »گفت وگوي ملي« اعام کرد. در واقع، لغو وضعیت فوق العاده 
و آغاز گفت وگوي ملي از تغییر رویکرد رژیم در برابر شهروندان خود حکایت نداشت. تنها 
تحول مثبت تشکیل کمیسیون مستقل به ریاست شریف بصیوني، کارشناس بین المللي 

جرایم جنگي بود.2 
در صورتي که س��رکوب ها همچنان ادامه یابد و سران اپوزیس��یون در زندان بمانند و 
گفت وگوهای الوفاق با رژیم ادامه پیدا کند، پایگاه مردمي این گروه به شدت خدشه دار 
و در نتیجه رویکردهای مردمی رادیکال تر خواهد ش��د. اکثریت بودن شیعیان بحرین 

1. از زمان استقال کشور بحرین در سال 19۷1 تاکنون این کشور تنها روی یک نخست وزیر به خود دیده و او 
خلیفه  بن سلمان آل خلیفه برادر پادشاه سابق این کشور عیسی بن سلمان آل خلیفه و عموی پادشاه کنونی بحرین 

حمدبن عیسی آل خلیفه است. 
2. www.alarabiya.com/.../Bassiouni-to-visit-Bahrain-next-month.html (Bassiouni to 

visit Bahrain next month) 

جمعیت عمل اسالمی در اواخر دهه 
به  زمان  آن  در  و  تأسیس شد  هفتاد 
که  شد  معروف  »شیرازی ها«  جریان 
شیرازی  محمد  آیت اهلل  به  منتسب 
مرجع تشیع بود و ادامه جبهه اسالمی 
آزادی بحرین به شمار می آید. دومین 
و  بحرین  شیعه  بزرگ  سیاسی  گروه 
االسالمی  العمل  جمعیت  معارضین، 
است که رهبری آن را شیخ  محمدعلی 
دارد. اصول مذهبی  برعهده  محفوظ 
جمعیت العمل االسالمی بر ارتباطات 
شیرازی  آیت اهلل  مرجعیت  با  نزدیک 
مبتنی است که هم اکنون آیت اهلل صادق 
محمدتقی  آیت اهلل  و  قم  در  شیرازی 
مدرسی در کربال آن را هدایت می کنند
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و نارضایتي آنها را نمي توان نادیده گرفت؛ در صورت نادیده گرفته شدن، خواسته هاي 
مشروع آنها به شیوه اي ش��دیدتر و بي محاباتر دوباره مطرح خواهند شد. اقدام دیگري 
که خشم شیعیان را برانگیخته است تخریب مساجد ش��یعه و حسینیه ها و مکان هاي 

گردهمایي آنهاست. 

ائتالف نوظهور سنی های بحرین
برخی از سنی های همدرد با ش��یعیان در مراحل ابتدایی در جنبش اعتراضی دخیل 
بودند، اما پس از آنکه برخی از معترضان خواستار سرنگونی پادشاهی آل خلیفه شدند، 
تقریباً حمایت سنی ها از معترضان ش��یعه پایان گرفت. پیدایش مجمع وحدت ملي به 
عنوان یک ائتاف طرفدار سني ها و متحد وفادار به خاندان سلطنتي یکي از مهم ترین 
پیامدهاي سیاسي سرکوب هاست. تقریباً تنها نیروي سیاس��ي که از سوي رژیم مورد 
حمله قرار گرفت این مجمع بود و به عنوان بزرگ ترین فات��ح این صحنه و اداره کننده 
عرصه سیاسي براي مدتي شناخته مي شود. اگرچه برخي از رهبران آنان از خود به عنوان 
فعاالن اپوزیسیون یاد مي کنند زیرا جایگاه و پس��ت دولتي ندارند و خواهان اصاحات 
اقتصادي و اجتماعي هستند، اما در حقیقت آنها وفاداري عمیق خود را با آل خلیفه اعام 

کرده اند.
به رغم اینکه در این مجمع شیعیان نیز حضور دارند، اما اکثریت مسلط آنها گروه هاي 
اسام گراي سني هستند. مجمع وحدت ملي شامل سه گروه اسام گرا- اخوان المسلمین 
)المنبر الوطني االس��امي(، گرایش س��لفي )االصاله االس��امیه( و جمعیت الشوري 
االس��امیه )برخاف دو گروه قبلي در پارلمان نماینده ندارد( و دیگر گروه هاي س��ني 
است که از جانب تظاهرات شیعیان احساس خطر کرده اند. همچنین این مجمع برخي 
چپ گرایان سني سکوالر را در بر مي گیرد که مجمع را پناهگاهی در برابر اسام گرایان 
شیعه و مدافع »عربیت« بحرین مي دانند. مجمع وحدت ملي که در بیستم فوریه2۰11 
تأسیس شد،  در مقابله با تظاهرات در میدان، به سرعت یک گردهمایي در مقابل مسجد 
فتح در مرکز منامه برگزار کرد. گروه هاي تشکیل  دهنده آن نفوذ خود را بر پارلمان پس 
از استعفاي هجده تن از نمایندگان الوفاق در 2۷فوریه تقویت کردند، از زمان سرکوب ها، 

این مجمع هر روزه در تمام رسانه هاي بحریني به جز الوسط مطرح بود. 
پش��تیبان اصلي و یکي از منابع مهم قدرت مجمع وحدت ملي بخش خیریه آن است 
که شعب بسیار و ش��بکه اي از حامیان را دارد. این امر بیشتر در مورد جمعیت الشوري 
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االسامیه مصداق مي یابد که مالک شعبه خیریه جامعه اسامي است. رئیس سابق این 
جامعه روحاني سني شیخ عبداللطیف محمود است که رهبر مجمع وحدت اسامي نیز 

شد. وي در توضیح اصول و ریشه هاي گروه خود مي گوید: 
ما این مجمع را گرد هم آوردیم زیرا پس از 14فوریه، ش��یعیان شروع 
به تهدید سني ها کردند و با آنها همچون دشمنانشان رفتار مي کردند... 
پیش از 14فوریه ما در پارلمان با حزب الوفاق مش��کلي نداشتیم. ما در 
اصول با آنها اختافي نداریم. حوادث پس از 14فوریه تفاوت داش��ت، 
زیرا موجودیت حکومت مورد تهدید قرار گرفت. پس از آنکه ش��یعیان 
کار خود را در عراق تمام کردن��د به بحرین آمدند. انجمن هاي مجوزدار 
و بي مجوز و نیز شوراي اسامي علما )یک گروه غیر رسمي از روحانیون 
شیعه در بحرین( درباره گفت وگو سخن مي راندند... آنها به طور جدی 
به دنبال سرنگوني رژیم بودند. شیعیان از تقیه استفاده مي کنند، آنها به 

شما نمي گویند که به چه مي اندیشند.1
به طور کلی اگرچه برخي از گروه هاي وابسته به مجمع مانند اخوان المسلمین کمتر 
فرقه گرا هستند، اما سایر گروه ها به صراحت علیه شیعیان و باورهاي مذهبي آنها سخن 

مي رانند و قدرتمندتر شدن شیعیان را با قدرت یابی ایران برابر مي دانند. 

بازیگران خارجی
ماحظات ژئوپلتیک بین المللی سبب پش��تیبانی کش��ورهای غربی و عربی از نظام 
پادش��اهی بحرین و عدم توجه به خواست های معترضان شده اس��ت. به نظر می  رسد 
ژئوپلتیک بحرین نی��ز نقش مؤثری در به تأخیر افتادن وقوع انقاب در بحرین داش��ته 
اس��ت. ورود نیروهای عربس��تانی به بحرین تنها به خواس��ت حاکم این کشور صورت 
نگرفت، بلکه ویژگی های ژئوپلتیک بحرین، کش��ورهای عربی و غربی را بر آن داشت تا 
مطابق اهدف ژئوپلتیک خود از ورود این نیروها طرفداری کرده یا در برابر آن س��کوت 
کنند. از سوی دیگر، ضمن نادیده گرفتن نقض آزادی های مدنی و حقوق بشر، مشخص 
شد آرمان دموکراسی  خواهی آنان تنها یک راهبرد گزینشی در راستای برآوردن منافع 

ژئوپلتیک آنان است. 

1 .International Crisis Group, "Popular Protest in North Africa and Middle East: Bahrain's 
Rockey Road to Reform," Middle East/ North Africa Report, No. 111, (July 28, 2011).
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ب��ه لح��اظ ژئوپلتی��ک، بحری��ن اگرچ��ه 
مجمع الجزایری کوچک اس��ت و نس��بت به 
س��ایر همس��ایگان خود منابع کمتری دارد، 
اما دارای موقعیتی راهبردی است. این کشور 
در همس��ایگی عربس��تان قرار دارد و دارای 
پیوس��تگی س��رزمینی و فرهنگی با مناطق 
شیعه نشین عربستان چون قطیف و أحساء، 
شهرهای کلیدی منطقه الش��رقیه است که 
بیشتر نفت و گاز عربس��تان را در خود جای 

داده اند. از سوی دیگر بحرین در همسایگی خود چهار کشور عرب دیگر را دارد که همگی 
دارای نظام  هایی پادشاهی و غیر مردمی هستند که در عدم تمایل رژیم بحرین به انجام 
اصاحات سیاسی در کشور خود تأثیرگذار بوده است. همچنین این کشور مقر ناوگان 

پنجم نیروی دریایی امریکا و یکی از شرکای اصلی این کشور در منطقه است. 
ژئوپلتی��ک داخلی و ماهیت قدرت و سیاس��ت در بحرین نیز به گونه  ای اس��ت که در 
صورت روی کار آمدن حکومتی مردم ساالر، ش��یعیان تأثیرگذاري زیادی بر تحوالت و 
سیاست هاي داخلي و به تبع آن سیاس��ت خارجی این کشور خواهند داشت؛ امری که 
تحوالت منطقه را نیز تح��ت تأثیر قرار خواهد داد و موقعیت منطق��ه ای ایران را بهبود 
خواهد بخش��ید. س��ایر همس��ایگان عرب بحرین نیز مخال��ف روی کار آمدن رژیمی 
مردم س��االر در بحرین هس��تند. این کش��ورها به خوبی واقف اند که هر گونه تغییر در 
همسایه کوچک خود، شهروندان این کشورها را برای انجام تغییراتی مشابه تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و پایه های رژیم  های پادشاهی و خودکامه این کشورها را متزلزل خواهد 
کرد. از س��وی دیگر آنها خواهان ظهور حکومتی ش��یعی و نزدیک ب��ه ایران در بحرین 

نیستند. 
در سطح منطقه سعودی ها نگران سرایت ناآرامی بحرین به مناطق شیعه نشین خود 
هستند. همس��انی فرهنگی و مذهبی، پیوس��تگی و مجاورت س��رزمینی و بی  عدالتی 
منطقه   ای و مذهبی از جمله این ش��رایط اس��ت که زمینه را ب��رای ناآرامی در مناطق 
شرقی عربستان فراهم س��اخته اس��ت. همچنین بحرین مرکز مهم تنش ژئوپلتیک و 
ژئواستراتژیک عربستان و ایران است. قرار داشتن بحرین در هم جواری عربستان و شیعه 
بودن اکثریت جمعیت آن س��بب شده عربس��تان توجه ویژه ای به بحرین داشته باشد. 

جبهه اسالمی آزادی بحرین ریشه در 
مبارزات اسالمی دهه ۱۹7۰ و به ویژه 
نهاد مذهبی »صندوق الحسین« دارد. 
تشکل  این   ۱۹۹۰ سال  از  پیش  تا 
نماینده  و  اسالمی  حرکت  پیشتاز 
بنیادگرایی اسالمی در بحرین بود؛ اما 
از سال ۱۹۹۰ به بعد، به تدریج خود 
را با دیگر مخالفان و جریان اصلی 

سیاست در این کشور وفق داد
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س��عودی ها نگران روی کار آمدن یک دولت ش��یعه 
و متحد ایران در همس��ایگی خود هس��تند. جایگاه 
عربستان به عنوان متحد غرب ایجاب می کند که این 
کش��ور از ایجاد هر تحولی که س��بب افزایش قدرت 

ایران در منطقه می  شود، جلوگیری کند. 
در حال حاضر مسئله رهبری جهان اسام از یک سو 
و اختاف بر سر تفسیر اس��ام )به ویژه تفسیر شیعه 
و سنی( از سوی دیگر باعث باز شدن دریچه رقابت و 
تنش میان ایران و عربستان شده است. به دنبال وقوع 
انقاب اس��امی ایران و ورود جریان شیعه به مسائل 
منطقه از یک س��و و تحوالت عراق بعد از صدام که به 
قدرت یابی ش��یعیان عراق انجامید، نگرانی عربستان 
و دیگر دولت های عربی س��نی منطقه بیش��تر شد. 
عربستان سعودی نگران اعتراضات و خیزش اقلیت ش��یعه خود )1۰ تا 15 درصد کل 

جمعیت عربستان( به ویژه پس از گسترش موج بیداری اسامی در جهان عرب است. 
در س��ایه رقابت های ایدئولوژیک میان ایران و عربس��تان، نگرانی ریاض از گسترش 
اندیشه های انقابی ایدئولوژی شیعی در داخل عربس��تان و کشورهای خلیج فارس به 
ویژه در بحرین و کویت تشدید ش��د و تحوالت پس از انقاب اسامی ایران در منطقه 
سبب شد ریاض در جنگ تحمیلی کمک های بسیاری به عراق کند. حتی در چهارچوب 
اوپک عربستان بر پایه رقابت و تنش شیعه و سنی، بارها به گونه ای رفتار کرده که ایران 

زیر فشار قرار گیرد.
جمهوری اسامی ایران در سراس��ر خاورمیانه از لحاظ راهبردی و تاکتیکی نسبت به 
عربس��تان برتری دارد که دلیل آن جذابیت ایدئولوژیک جمهوری اسامی ایران برای 
هویت های اسامی منطقه است که عربستان به دلیل تأکید بر اندیشه افراطی وهابیت 
از آن بی بهره اس��ت. بر این اساس، در بس��یاری از حوزه ها میان ایران و عربستان نوعی 
کشمکش نیابتی در جریان است. در عین حال، سعودی ها در حوزه هایی مانند بحرین، 
فلس��طین و لبنان که خود را بازنده می بینند مدعی هس��تند ایران در امور آن کشورها 
دخالت می کنند. آنها به تسلط حکومت های سنی بر منطقه تمایل دارند و به این موضوع 

به عنوان بازی برد- باخت مقابل شیعیان می نگرند. 

الشهداء  االنصار  حرکه 
اسالمیه حرکتي مخفی و 
سری است که در اوایل دهه 
۱۹۱۰ و تحت تأثیر انقالب 
اسالمی ایران به وجود آمد. 
رهبری این تشکل بر عهده 
شیخ جمال علی العصفور 
بود. این گروه را نیز دولت 
کشف کرد. شیخ عصفور در 
سال ۱۹۸۰ دستگیر شد و تا 
سال ۱۹۸۱ در بازداشت به سر 
می برد که در همان سال بر اثر 

مسمومیت درگذشت
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14مارس2۰11 عربستان س��عودی نیروهای خود را برای حمایت از دولت بحرین به 
منظور سرکوب معترضان شیعه اعزام کرد. مقامات سعودی و بحرینی به منظور توجیه 
مداخله و سرکوب مردم بحرین اظهار داشتند که نیروهای شورای همکاری خلیج فارس 
برای کمک به حفاظت از بحرین در برابر تهدید ایران و جلوگیری از نفوذ این کشور در 
سیاس��ت های داخلی بحرین مداخله کرده اند. در مقابل، جمهوری اس��امی ایران نیز 

خواستار مداخله سازمان ملل برای »توقف کشتار مردم بحرین« شد. 
در عین حال پس از انقاب هاي مصر و تونس، خیزش هاي مردمی در بحرین، امریکا 
را در تنگناي سختي قرار داد. ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در بحرین مستقر است 
و روابط نزدیکي با آل خلیفه دارد. سیاست امریکا در حمایت از رژیم آل خلیفه با منافع 
راهبردی آن در خلیج فارس در هم تنیده ش��ده اس��ت. در عین حال واش��نگتن روابط 
حس��اس و مهمي با ریاض دارد و نمي خواهد بیش از این روابط دو کشور آسیب ببیند، 
زیرا عربستان از ناکامی امریکا در حفظ رژیم مبارک )به عنوان متحد نزدیک سعودی ها( 
بسیار خشمگین شده است. برآیند این مسائل سبب ش��ده عربستان سعودي، بحرین 
را به مثابه موضوعي حیاتي ببین��د و هر گونه اختاف میان واش��نگتن و ریاض در این 
باره، پیامدهاي مخربي براي روابط دو طرف خواهد داشت. رفتار دولت امریکا در قبال 
رژیم هاي لیبي و س��وریه با رژیم بحرین کامًا متفاوت اس��ت. به منظور متوازن کردن 
این ماحظات متضاد،  دولت امریکا موضعي مبهم اتخاذ کرد. در این راس��تا، واشنگتن 
ضمن انتقاد از رفتار رژیم بحری��ن با معترضین، نگراني هاي خ��ود را از نظم و قانون در 
بحرین و هراس از مداخله بالقوه ایران نیز بیان و در ای��ن چهارچوب حمایت خود را از 
اصاحات سیاسي و پادشاهي مشروطه اعام نمود.1 برخاف موارد لیبي و سوریه،  امریکا 
در برخورد با نقض حقوق بشر توسط دولت بحرین خواس��تار تحریم رژیم منامه نشد. 
این موضع به عنوان استاندارد دوگانه از س��وي ایران و حزب اهلل مورد انتقاد قرار گرفت. 

سازمان هاي حقوق بشري نیز از این موضع دوگانه واشنگتن انتقاد کردند. 
دولت امریکا هراس دارد که افزایش گرایش هاي فرقه گرایانه و اقدامات س��رکوبگرانه 
رژیم منجر به گرایش بیش��تر ش��یعیان بحرین براي جلب حمایت ایران ش��ود. باراک 
اوبام��ا، رئیس جمهور امریکا در س��خنراني 19می2۰11 عنوان کرد ک��ه امریکا منافع 
ژئواستراتژیک خود را در خلیج فارس قرباني اعتراضات دموکراسي خواهانه در خاورمیانه 

1. http://peace-ipsc.org/fa )گفت وگو با محمدرضا فرازمند، سفیر سابق ایران در بحرین(
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کرده است.1 دولت امریکا واقف است که در صورت سرنگونی نظام کنونی، بحرین دیگر 
میزبان ناوگان پنجم نیروی دریایی و متحد راهبردی امری��کا نخواهد بود. همچنین با 
توجه به بافت جمعیتی این کشور، حکومتی شیعه نشین و نزدیک به ایران قدرت خواهد 
یافت و به زعم آنان ضمن تکمیل هال شیعی، وضعیت محور ژئوپلتیک مقاومت را بهبود 

خواهد بخشید. 
در مورد سیاست های اتحادیه اروپا در قبال خیزش های مردمی در بحرین نیز باید گفت 
نگاه اتحادیه اروپا به مسائل بحرین در چهارچوب راهبردی امریکا و نیز ناتو قابل تفسیر 
اس��ت. اتحادیه اروپا نیاز ش��دیدی به انرژی خاورمیانه به ویژه حوزه خلیج فارس دارد؛ 
به همین دلیل عاوه بر بحث های ژئواس��تراتژیک امریکا، از راهبردهای ژئواکونومیک 
اتحادیه اروپا برخوردار است. اتحادیه اروپا امنیت صدور انرژی از منطقه را در چهارچوب 
امنیت اتحادیه تعبیر و تفس��یر می کند و معتقد اس��ت هر اتفاقی جریان آزاد انرژی را 
در خلیج فارس با مش��کل رو به رو کند، ضربه نخست را متوجه ش��یرازه های اقتصادی 
اتحادیه اروپا خواهد کرد. به همین دلیل تحوالت س��ریع در محیط امنیتی کشورهای 
حوزه خلیج فارس و از جمله بحرین را که منجر به دگرگونی ژئوپلتیک قدرت می شود، 
با حساسیت بیش��تر دنبال می کند. اساساً تحوالت سیاس��ی و ژئوپلتیک منطقه خطی 
نیست، بلکه در یک وضعیت هندسی بروز و نمود پیدا می کند. به بیان ساده تر اگر شیعیان 
به قدرت سیاسی بحرین برسند، منجر به تقویت هندس��ه ژئوپلتیک و قدرت شیعه در 
منطقه خواهد شد که به تبع آن بر جایگاه منطقه ای ایران به عنوان الهام بخش شیعیان 

منطقه خواهد افزود. 
بی  توجهی اتحادیه اروپا به همراه امریکا به حرکت ه��ای آزادی خواهانه مردم بحرین 
نشانه بارز سیاست های دوگانه دولت های غربی است. اتحادیه اروپا به جای محکومیت 
دولت بحرین به خاطر سرکوب شهروندان بی دفاع و حمایت از خواسته مشروع آنها در 
برقراری حکومتی قانونی، تنها به بیانیه های واضحی بس��نده کرده و هیچ اقدام عملی 
برای بحران سیاس��ی در بحرین انجام نمی دهد. اتحادیه اروپا منافع منطقه ای دارد که 
نیازمند اتخاذ سیاس��تی طوالنی مدت و محتاطانه در قبال بحرین است. نادیده گرفتن 
انباشته شدن نارضایتی های مردمی در بحرین باعث به خطر افتادن منافع استراتژیک 
و طوالنی مدت اتحادیه اروپا در منطقه خواهد ش��د. از طرف دیگر، فقدان فشار واقعی 

1. http: // www. guardian. co. uk/ world/ middle- east- live/ 2011/ may /19/ barack- obama- 
middle- east- speech- live (Barack Obama's Middle East speech)
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اتحادیه اروپا بر عربس��تان س��عودی و بحرین در 
مقایسه با ماجراجویی های آنها در قبال ایران تنها 
باعث عمیق تر شدن فضای بی اعتمادی میان ایران 

و غرب خواهد شد. 
در عین ح��ال رویک��رد رژیم صهیونیس��تی در 
قبال خیزش های مردم��ی در بحرین حائز اهمیت 
اس��ت. به طوری که رابطه نزدیک رژیم بحرین با 
امریکا عموم��اً به معنای عدم دش��منی آن با رژیم 

صهیونیستی اس��ت. به طور قطع، جامعه عربی- اس��امی بحرین نیز مطابق با الگوی 
جوامع عربی که پس از بیداری اسامی جلوه های بیشتری از آن هویدا شد، در راستای 
آرمان فلس��طین و مخالفت با اش��غالگری رژیم صهیونیس��تی حرکت خواهد کرد که 
ش��یعه بودن اکثریت جمعیت این کش��ور و طرفداری آنها از الگوی انقاب اس��امی و 
دیدگاه های مقام معظم رهبری در تظاهرات  و اعتراضات، ابعاد جدیدی به هراس رژیم 
صهیونیستی از تحقق س��رنگونی رژیم آل خلیفه بخشیده اس��ت؛ زیرا اساساً بحرین با 
اکثریت جمعیت ش��یعه )حدود ۷5 درصد(1 عمق ژئوپلتیک جمهوری اس��امی ایران 
به شمار می رود. فروپاش��ی رژیم آل خلیفه موجب ارتقاي جدی قدرت منطقه ای ایران 
و آسیب رسیدن جدی به سیستم امنیتی خلیج فارس می ش��ود که امریکا تغییر آن به 
نفع جمهوری اسامی ایران را چالشی راهبردی برای منافع راهبردی خود می بیند. به 
تبع تغییر سیس��تم امنیتی خلیج فارس اثرگذاری ایران بر مسئله فلسطین نیز به ویژه 
در فضای قدرت یابی جریان های اس��ام گرا در کش��ورهای انقاب دیده، بسیار بیشتر 
می شود که این مسئله چالش��ی راهبردی برای رژیم صهیونیس��تی به شمار می رود. با 
این تفاسیر رژیم صهیونیستی همسو با سیاس��ت های امریکا و متحدانش گزینه حفظ 
پادش��اهی آل خلیفه را مطلوب منافع خود در خاورمیانه می داند. در عین حال سیاست  
خارجی بحرین در قبال رژیم صهیونیس��تی نیز مبتنی بر میانه روی و دستور کار روند 
صلح مطابق با راهبرد خاورمیانه ای امریکاس��ت. به طور طبیعی رژیم صهیونیستی به 
دلیل اینکه جمهوری اسامی ایران را دشمن خود می داند، از قدرت یابی طرفداران و به 
ویژه شیعیان در خاورمیانه هراس دارد. بنابراین، راهبرد امنیتی رژیم صهیونیستی در 

1. این میزان، در اطلس جهانی ۷5درصد کل جمعیت برآورده شده اس��ت. البته در کتاب های مختلف، درصد 
شیعیان از 5۰ تا ۷5 درصد متغیر است. 

اتحادیه اروپا منافع منطقه ای 
دارد که نیازمند اتخاذ سیاستی 
طوالنی مدت و محتاطانه در 
قبال بحرین است. نادیده گرفتن 
انباشته شدن نارضایتی های مردمی 
در بحرین باعث به خطر افتادن 
منافع استراتژیک و طوالنی مدت 
اتحادیه اروپا در منطقه خواهد شد
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قبال بحرین نیز در ادامه تفسیر امنیتی 
این رژی��م از خاورمیانه ق��رار دارد. به 
ویژه آنکه رژیم بحری��ن همواره پس از 
انقاب اس��امی ایران از الهام بخش��ی 
الگوی انقاب اس��امی احساس خطر 
کرده و جمهوری اس��امی ایران را به 
مداخله در امور داخلی خ��ود )به ویژه 
اقدامات ح��زب اهلل لبن��ان در بحرین 
با هدایت ایران( متهم کرده اس��ت. جلوه های این رویکردها را می ت��وان در اظهارات و 
موضع گیری های رژیم بحرین پس از خیزش  شیعیان این کشور دید؛ به طوری که شیخ 
خالدبن حمد آل خلیفه وزیر خارجه بحرین در گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست از رژیم 

صهیونیستی نیز دفاع کرد و گفت: 
با وجود اختافاتی که با اس��راییل داریم، نبای��د توافق نامه های صلح 
با اس��راییل را کنار بگذاریم... حتی اگر از کس��انی که در رأس حکوت 
اسراییل هس��تند نیز خوش مان نیاید، اما در نهایت، این کشوری است 
که می تواند شریک خوبی باشد و در آینده می توان با آن تعامل داشت.1 
همچنین در موردی مهم تر که نش��ان دهنده هم س��ویی راهبردهای امنیتی- نظامی 
رژیم بحرین است، می توان به برگزاری رزمایش های نظامی بحرین با رژیم صهیونیستی 
و امریکا اشاره کرد. این تمرین های نظامی سال گذش��ته و در یک پایگاه سری نظامی 
امریکایی در ش��مال ایالت کالیفرنیا انجام ش��ده که تمرکز آنها بر آموزش جدیدترین 
شیوه های سرکوب اعتراض ها و نیز حذف شخصیت های معارض بود. نیروهای مشترک 
بحرینی و امریکایی و اس��راییلی آموزش هایی درباره نحوه هماهنگی میان کش��ورها و 
تحرک در چهارچوب های منطقه ای در صورت بروز خطرهایی که رژیم های سیاس��ی 
منطقه را تهدید می کند، دریافت کردند.2 در واقع رژیم بحرین ایران را دشمن مشترک 
خود و رژیم صهیونیستی می داند و تمایل خود برای اشتراک راهبردهای امنیتی خود 
با رژیم صهیونیستی در مقابله با ایران را پنهان نکرده است. به طوری که پادشاه بحرین 
اعام کرد: »ایران دشمن مشترک بحرین و اسراییل اس��ت«.3 همچنین سفیر بحرین 

1. http://fa.alalam.ir/node/28751/feed.rss )اسراییل شریک خوبی برای ماست( 
2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13901113000053
3. http://www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1506222

سایه رقابت های ایدئولوژیک میان ایران 
و عربستان، نگرانی ریاض از گسترش 
اندیشه های انقالبی ایدئولوژی شیعی در 
داخل عربستان و کشورهای خلیج فارس 
به ویژه در بحرین و کویت تشدید شد و 
تحوالت پس از انقالب اسالمی ایران در 
منطقه سبب شد ریاض در جنگ تحمیلی 

کمک های بسیاری به عراق کند
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در بلژیک، احمد محمد الدرسی در کنفرانس پارلمان یهودیان اروپا در بروکسل گفت: 
»بحرین از تمام جامعه جهانی از جمله اسراییل می خواهد که در مقابله جاری آن با ایران 
در کنارش باش��ند«؛ و هدی عزرا نونو، سفیر بحرین در واش��نگتن نیز گفت: »احساس 
می کنم اینجا پارلمان یه��ودی و بهترین تریبون برای تحریک موضوع دش��منی ایران 
باشد«.1 از س��وی دیگر، در پی توقف کوتاه مدت فروش تسلیحات امریکایی به بحرین، 
شرکت های تسلیحاتی رژیم صهیونیستی برای تأمین ساح های مورد نیاز بحرین وارد 
بازار اسلحه این کشور شده اند. کارشناسان و مربیان این رژیم به منظور آموزش نیروهای 
امنیتی بحرین در استفاده از این ساح ها برای سرکوب انقابیون بحرینی وارد این کشور 

شده اند.2 
ترکیه نیز یکی دیگ��ر از بازیگران مهم خارجی صحنه بحرین به ش��مار می رود که در 
فضای تحوالت انقابی جهان عرب اهداف ژئوپلتیک خ��ود را به پیش می برد. در مورد 
سیاس��ت های این کش��ور در قبال خیزش های مردمی در بحرین نیز باید گفت قبل از 
روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه خاورمیانه در اولویت سیاست خارجی ترکیه قرار 
نداش��ت. اما پس از قدرت یابی حزب عدالت و توس��عه، رویکرد این کشور به خاورمیانه 
و جهان اس��ام اهمیت راهبردی یافت؛ به این معنا که این حزب توانست ناکامی های 
ورود به اتحادیه اروپ��ا را در این حوزه ژئوپلتیک جبران کند. به همین جهت بس��یاری 
از تحلیل گران، ورود ترکیه به حوزه ش��رقی و به ویژه خاورمیانه را در چهارچوب نظریه 
نوعثمانی گرایی تفس��یر و تحلیل می کنند. ترک ها در تحوالت جهان عرب در سطوح 
مختلف رویکرد خود را ظهور و بروز دادند. دولت ترکیه در مسئله مصر و تونس به عنوان 
حامی جدی مخالفان ظاهر شدند و در مس��ئله لیبی با تأخیر عمل کردند. به عاوه، در 
مسئله سوریه در تقابل با ایران و تعامل با عربستان و قطر به طور جدی جانب مخالفان 
را گرفتند، اما در مسئله بحرین سیاستی دووجهی را به نمایش گذاشتند؛ به طوری که 
رجب طیب اردوغان، نخس��ت وزیر ترکیه در بدو اعتراضات مخالفان و سیاس��ت مشت 
آهنین رژیم آل خلیفه سیاس��ت محکوم کردن س��رکوب ها را در پیش گرفت و گفت:  
»ما خواهان کربای دیگر در منطقه نیس��تیم و حوادث اخیر در بحرین احتماالً شبیه 
عواقب کربا خواهد بود«.3 اما وجه دیگر سیاس��ت خارجی ترکیه با گذشت چند ماه از 
خیزش های مردمی در بحرین توسط احمد داوود اغلو، وزیر خارجه به نمایش گذاشته 

1. www.javanonline.ir/vdcewv8evjh8poi.b9bj.htmlCached 
2. http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13910225001387
3. https://www.tabnak.ir/fa )اردوغان بحرین را به کربا تشبیه کرد( 
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شد که در آن بحران بحرین بیش��تر در چهارچوب مداخات همسایگان )ایران( تفسیر 
و تبیین ش��د و در این رویکرد ترک ها در کنار حاکمیت بحرین قرار گرفتند و شرایط را 
برای تحرکات دیپلماتیک در سطوح عالی بین دو کش��ور فراهم کردند؛ تا جایی که در 
آن بحبوحه وزیر خارجه و سپس پادشاه بحرین به ترکیه سفر کرد و مورد استقبال گرم 
مقامات ترک قرار گرفتند. در واقع، سیاس��ت ترکیه در قبال مسائل بحرین را می توان 
در سه سطح تعبیر و تفسیر کرد: نخست، ترکیه بازیگر مؤثر و تعیین کننده در معادالت 
سیاسی و امنیتی بحرین محسوب نمی شود، اما به عنوان یک بازیگر مکمل برای سایر 
بازیگران از جمله عربس��تان و امریکا می تواند نقش آفرینی کند. ترک ها در مرحله اول 
تاش کردند که بین ایران و عربس��تان به عنوان دو بازیگر مهم و متضاد صحنه بحرین 
نقش  متوازن کننده ایفا کنند، اما به تدریج رویکردشان تعبیر ژئوپلتیک گرفت و اولویت 
خود را در این نقش تغییر دادند. دوم، کش��ورهای عربی از جمله عربس��تان با توجه به 
امتیازات مالی که در اختیار مالی ترک ها قرار می دهند، انتظار دارند که ترکیه در رقابت 
جهان عرب با ایران یا به تعبیری در رقابت جهان سنی و جهان شیعه در پازل سنی    گرایی 
قرار گرفته و به نوعی منافع راهبردی آنها را هدایت کند. در شرایط کنونی، کشورهای 
عربی در رقابت با ایران قابلیت سیاسی الزم را در خود نمی بینند. به همین دلیل تاش 
می کنند از جایگاه سیاسی ترکیه در سیاست بین الملل بهره ببرند. در این زمینه نیز تا 
حدودی تاش می کنند ترکیه را ترغیب کنند که از مواضع کش��ورهای عربی و به ویژه 
عربستان جانبداری کند. سوم، ترکیه به لحاظ بزرگی دومین ارتش ناتو به شمار می رود. 
در عین حال این کشور به عنوان عضو ناتو مجبور است در چهارچوب های راهبردهای 
ژئوپلتیک و ژئواس��تراتژیک ناتو حرکت کند و با توجه به اینکه بحرین نیز در ترتیبات 
امنیتی ناتو در منطقه )به ویژه با توجه به استقرار ناوگان پنجم نیروی دریایی امریکا در 
بحرین( جایگاه مهمی دارد، ترک ها به عنوان عضو خاورمیانه ای این سازمان مجبورند 

از سیاست های ناتو در این کشور حمایت کنند. 

نتیجه گیری
شکست گفت وگوهای غیر رس��مي میان ولیعهد و معترضین و نیز شدت سرکوب ها 
در این کشور، بحرین را به س��رکوبگرترین رژیم در میان شش کشور شوراي همکاري 
خلیج فارس تبدیل کرد. اگرچه رژیم بحرین احس��اس می کند با اقدامات سرکوبگرانه 
توانسته اپوزیسیون را مهار کند، اما این به مثابه پیروزي قاطع خاندان سلطنتي نیست 
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و بر عکس این رفتار بي ثباتي و به احتمال 
بسیار فروپاشی رژیم آل خلیفه را به همراه 

خواهد داشت. 
محتمل ترین سناریو براي آینده بحرین 
در کوتاه م��دت  ترکیبي از سیاس��ت ها و 
اعتراض��ات خیابان��ي اس��ت. ب��ا وجود 
ای��ن، نتیج��ه گفت وگ��وي ملي نقش��ي 
تعیین کننده در این باره خواهد داش��ت 

که به طور مشخص به دلیل اینکه رژیم بحرین توجه به خواست های بنیادین شیعیان را 
معادل فروپاشی خود می داند، همچنان از تاکتیک گفت وگوی ملی به منظور آرام و مهار 
کردن شرایط ملتهب داخلی استفاده خواهد کرد. در عین حال عدم تحقق خواست ها و 
حقوق بنیادین شیعیان به عنوان جمعیت اکثریت و نیز حرکت بحرین به سوی اتحاد با 

عربستان در قالب کنفدراسیون می تواند زمینه ساز اعتراضات خشونت آمیز شود. 
به عاوه، احتمال یک واکنش مردمي خش��ونت آمیز اندک اس��ت، زیرا مردم بحرین 
برخاف مردم سایر کش��ورهاي منطقه از جمله یمن کمتر مجهز به ساح هستند. این 
در حالي است که به دست آوردن تسلیحات کار آساني نیست. همچنین موانع آشکاري 
براي نظامي ش��دن این اعتراض ها وجود دارد؛ زیرا موقعیت جغرافیایی بحرین س��بب 
شده قاچاق اسلحه از طریق خشکي بسیار دشوار ش��ود. در عین حال، آب هاي اطراف 
بحرین به وسیله نیروهاي گشت دریایي به شدت محافظت مي شوند. تنها تعداد اندکي 
از معترضان شیعه خود را مسلح کرده اند. سني ها که از اعتراضات شیعیان هراس دارند، 
به وس��یله ارتباطاتي که با نیروهاي دستگاه امنیتي دارند توانس��ته اند به ساح دست 
یابند. مقامات امنیتي خلیج فارس نگران هستند که رادیکال شدن شیعیان به مبارزات 

مسلحانه بی انجامد. 

جمعیت تجمع ملی و دموکراتیک 
نماینده جریان بعثی ها در بحرین به 
شمار می آید و فعالیت خود را از سال 
۱۹7۲ در بحرین آغاز کرده است. 
این مجمع در کنار انقالب مردمی 
بحرین قرار گرفته و از ادامه تظاهرات 
مسالمت آمیز تا رسیدن به خواسته ها 

حمایت می کند
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اسالم گرایی در جمهوری آذربایجان؛ 
ماهیت و چشم اندازها

رحمت اهلل فالح1
چکیده 

ظهوروگسترشنیروهایاس��المگرایکیازواقعیتهایسیاس��یواجتماعیعصر
حاضراست.بیشکمسلمانانفارغازجغرافیایزیستش��ان،درتکاپویهویتطلبی
سیاسیبرمبناینظاماعتقادیومعناییخویشهستندودراینراهبرحسبمقدورات
ومح��ذوراتمحیطی،س��طحیازمقاومتراب��انیروهایمخالفخوی��شبهنمایش
میگذارند؛درنهایتباوجودتنگناهایمحیطی)شاملعواملوشرایط(،جنبشهاي
اسالميدرس��طوحمختلفظهوروبروزميیابند.البتهتحلیلاینشرایطبدونتوجه
بهعنصرالهامبخشیانقالباسالميایرانبسیارسختوحتیغیرممکناست.رفتار
تودههاياسالمگرایجمهوریآذربایجانهمازاینقاعدهمستثنینیستآنهاهرچند
دردورهتکاملیخویشبرایتبدیلبهیکجنبشرسميهستندودراینراهفرصتها
ومحدودیتهايجدیهمدارندولیروندهابیانگرایناستکهاینحرکتدرزماننه

چنداندوربهجایگاهمعینیازتأثیرگذاریسیاسی-اجتماعیخواهدرسید.

1.کارشناسمسائلاوراسیا-ترکیه
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مقدمه
جمهوریآذربایجانبعدازسپریکردنتجربهکوتاهمدتاستقاللدر1918توسط
محمدامینرس��ولزاده،هفتادس��التحتس��لطهحاکمیتکمونیس��تهايروس
بودتااینکهبعدازفروپاش��یش��ورویدرسال1991اس��تقاللخودرابهدستآورد.
اینجمهوریب��ا86600کیلومترمربعوس��عتازنظرژئوپلتیک،ژئواس��تراتژیکو
ژئواکونومیک)دارایمنابعغنینفتوگاز(ازمهمترینکش��ورهایآسیایمرکزیو
قفقازمحسوبميشود.جمعیتآنبالغبر9میلیوننفراستکهبیشاز91درصدشان
ترکهایآذریهستند.1مس��لمانان96درصدجمعیتراتشکیلمیدهندکهازاین
تعداد75-70درصدشیعهوبقیهسنیمذهباند.دیناسالممحوریترینعنصرهویتی
ملتآذربایجاناست.بااینکهآذربایجانیهاهفتادسالدرحاکمیتالحادیروسهابا
رویههايمختلفهمانندسازیمواجهش��دند،هموارهبرمسلمانبودنخویشتأکید
داشتهودستکمدررفتارهایاجتماعیپایبندیخویشرانشاندادهاند.2رشدمساجد
از16بابدرس��ال1976به200بابدرس��ال1991و1800بابدرسال2010،
یکیازشاخصهایمعتبردرارزیابیجایگاهاس��المدرجامعهآذربایجاناست.بااین
حال،جریانهایاس��المگرادرجمهوریآذربایجانهنوزدربستریطبیعیومنطقی
ش��کلنگرفتهاندوهموارهبامحیطاجتماعی،فرهنگیوسیاس��یخویشدرگیرند.3
جریانهایاسالميجمهوریآذربایجان)سنییاش��یعه(هنوزنتوانستهاندالگوییاز
مناسباتسیاسیرابهنمایشگذارندکهدرآنارزشهایاسالميبااولویتهایملی
هماهنگییابد.بههمینعلتبسیاریازناظرانداخلیوخارجیجریانهایاسالمي
آذربایجانراپدیدهایخارجازفضایهویتیآذربایجانتفس��یرمیکنند.درحالیکه
واقعیتقضیهایننیست.براینمونه،جریانهایاس��الميسنیمذهبآذربایجان،با
اینکهدرظاهرچهرهسلفیهایوهابیتبهخودگرفتهاند،درعملرادیکالیسمراپیشه
کردهاندوبخشیازآنهادستبهاقداماتتروریستیبهعنوانراهبردمبارزاتیوحتی
فعالیتسیاسیمیزنند.اینرویکردنهتنهابهانزوایعموميآنهاانجامیدهاست،بلکه

1. http://www.azstat.org/statinfo/demographic /en/001.shtm1H1-5 
2.براساسیکنظرس��نجی،4تا6درصدجمعیتآذربایجان»معتقدانفعال«نامیدهمیشوند.اینتعداداز
مقرراتوآداباس��المیاطاعتمیکنند.92-87درصد،خودرامس��لمانمیدانندوبهرفتاراس��المیاحترام
میگذارند.تنها3درصدخودراکمونیس��ت)کافر(نامیدهاند.محس��نخلیليوابراهیممجیدي،»رش��دهویت

اسالمی-شیعیدرجمهوریآذربایجان«،شیعهشناسی،س7،ش26،تابستان1388،ص37.
3.براياطالعاتبیش��تررک:رحمتاهللفالح،»محیطسیاسیجریانهاياس��المگرایشیعیدرجمهوری

آذربایجان«،مطالعاتراهبردیجهاناسالم،بهار1390،ش45.
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»مردمآذربایجان«آنرادرتضادبامبانیمعرفتی
خویشازدیناسالمیافتهاند.البتهعللاینگونه
رویکرددرمحیطسیاس��یجریانهایاسالمي
س��نیقابلدرکاس��ت،ولیاینمقالهدرصدد
تحلیلمحیطسیاس��یجریانهایاسالمگرای
شیعیاس��ت؛ازاینرو،ازورودبهآنخودداری

میکند.
درمقال��هحاضرضمنن��گاهکلیب��همفاهیم
اس��المگرایی،ب��هتاریخچ��هوروداس��المو

گونهشناس��یجریانهاياس��المگرايجمهوریآذربایجاناش��ارهوسپسبهعوامل
تقویتوتضعیفکنندهاسالمگراییشیعیوروندهايموجودپرداختهخواهدشد.

مفهوم و ماهیت اسالم گرایی
بیتردیدیکیازتحوالتعمدهسیاس��ي-اجتماعیقرنبیستم،بهویژهدردهههاي
آخراینقرن،پدیدهاسالمگرایییاتجدیدحیاتوظهورایدهسیاسیمبتنیبراسالم
بودهاست.مفهوماسالمسیاسیبیش��تربرایتوصیفآندستهازجریانهایسیاسی
اسالمبهکارمیرودکهخواستارایجادحکومتیبرمبنایاصولاسالميهستند.بنابراین
اس��المسیاس��یرامیتوانگفتمانیبهحس��ابآوردکهگردمفهوممرکزیحکومت
اسالمينظمیافتهاست.اسالمگراییطیفیازرویدادهاازپیدایشیکذهنیتاسالمي
گرفتهتاتالشیتمامعیاربرایبازسازیجامعهمطابقبااصولاسالميرادربرمیگیرد.1

بااینحالميتوانمبانیاسالمسیاسییااسالمگرایيرادرچندموردبیانکرد:
- اعتقاد به ابعاد فراگیر دین؛درگفتماناسالمسیاسی،دینفقطیکاعتقادنیست،

بلکهابعادیفراگیرداردوتماميعرصههیئتآدميرادربرمیگیرد.
- اعتقاد به جداناپذیری دین از سیاس�ت؛اسالمسیاس��یبرتفکیکناپذیریدینو
سیاستتأکیدکردهومدعیاس��تاس��المازنظریهایجامعدربارهدولتوسیاست
برخورداراستوبهدلیلتکیهبروحیازدیگرنظریههايسیاسیمتکیبرخردانسانی،

برتراست.

1.بابیسعید،هراسبنیادیناروپامداریوظهوراسالمگرایی،ترجمهغالمرضاجمشیدیهاوموسیعنبری،
تهران،دانشگاهتهران،1379،ص20.

مفهوم اسالم سیاسی بیشتر برای 
توصیف آن دسته از جریان های 
سیاسی اسالم به کار می رود که 
خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای 
بنابراین  هستند.  اسالمي   اصول 
اسالم سیاسی را می توان گفتمانی 
مفهوم  آورد که گرد  به حساب 
اسالمي  نظم  حکومت  مرکزی 

یافته است 
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- اعتقاد به تش�کیل دول�ت مدرن 
بر اس�اس اس�الم؛اس��المسیاسیاز
تعبیره��ایاس��الميب��رایتبیی��ن
وتوضی��حوضعیتسیاس��یجامعه
اس��تفادهمیکندوبازگشتبهاسالم
وتش��کیلحکومتاس��الميراتنها
راهحلبحرانه��ایجامعهمعاصربه
شمارمیآورد.اس��المسیاسیدرپی
ایجادنوع��یجامعهمدرناس��تکه
درکناربهرهگیریازدس��تاوردهای
مثبتتمدنغربازآس��یبهایآن

بهدورباشد.
- اعتق�اد به اس�تعمار غ�رب عامل 
عقب ماندگی مس�لمانان؛اس��المگرایانعقبماندگیسیاس��یمس��لمانانرازاییده
استعمارجدیدغربمیدانندوبهاینوس��یلهبادستگذاشتنبرحساسیتهایامت

اسالم،میخواهندبهعقبماندگیمسلمانانپاسخگویند.
درمجموعهدفنهاییاسالمسیاسی،بازسازیجامعهبراساساصولاسالمياست
ودراینراهبهدستآوردنقدرتسیاسی،مقدمهایضروریتلقیميشود.هواداران
اسالمسیاسی،اسالمرابهمثابهیکایدئولوژیجامعدرنظرمیگیرندکهدنیاوآخرت

انسانرادربرگرفتهوبرایهمهحوزههایزندگیدستورهاواحکاميروشندارد.1
درموردتبیینماهیتوابعاداس��المگراییدرجمهوریآذربایجان،بهنظرميرسد
نظریهخورش��یداحمدمحققپاکس��تانیوعضوجماعتاسالميپاکس��تان)باتوجه
بههفتادسالمس��تعمرهبودنآذربایجاندردستکمونیس��تهايالحادی(وهرایر
دکمجیانمحققمس��یحیعربتبارواستادعلومسیاسیدانش��گاهکالیفرنیامناسب
باش��د.چونایندونظریهازاهمیتبس��زاییدرمباحثمربوطبهعللوعواملظهور

جنبشهاياسالميبرخوردارندکهدرذیلاشارهميشود.

1. http://www.taqrib.info/persian/index.php?option=com

دکمجیان، رستاخیز اسالمي  معاصر را پدیده 
نوینی نمي داند و معتقد است که دنیای 
غرب به دلیل عدم آشنایی با تحول تاریخی 
جوامع اسالمي  قادر به درک صحیح این 
پدیده نیست. به نظر او جنبش هاي اسالمي 
 پدیده هاي جدیدی محسوب نمي شوند، 
بلکه جلوه هاي معاصر جریانی تاریخی 
هستند که در طول دوران پس از ظهور اسالم 
در بخش هاي گوناگون جهان اسالم نمود 
پیدا کرده است. به عبارت دیگر جنبش های 
فکری- سیاسی اسالمي  پدیده ای دوره ای 
هستند که در دوران هاي خاص ظهور کرده 

و تحول یافته اند
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نظریه تجدید حیات اسالمي  خورشید احمد 
خورشیداحمد،تجربهجوامعمسلماندردوقرناخیرورابطهمیانمسلمانانوغرب
راکهدراستعمارریشهدارد،بسترمناس��بیبرایتبیینگسترشتجدیدحیاتطلبی
اسالميميداند.بهنظراو،ریشههايرستاخیزاسالميمعاصررابایددرمیراثاستعمار
یابهعبارتیدرآثاریکهقدرتهایاس��تعماریدرجوامعمس��لمانبهجاگذاشتند،
جستوجوکرد.تجدیدحیاتطلبیاسالميمعاصردرنتیجهفرآینداستعماروعملکرد
آندرجهاناسالمبود.بهاعتقادخورشیداحمد،سیاستاستعماریچهاراثربرجوامع

اسالميبرجایگذاشت:
1.غیرمذهبی)سکوالریزاس��یون(کردنجوامعاس��المی،بهویژهدولتونهادهای

سیاسی،اقتصادیواجتماعیآن؛
2.سلطهالگویغربیووابستهشدننهادهایسیاسی،اجتماعیواقتصادیکشورهای

اسالميبهغربکهخود،سلطهمذکوررانهادینهکرد؛
3.قطببندیکردنآموزشبرمحورنهادهایآموزشیسنتیونهادهایآموزشنوین

کهبهظهورگروهیازنخبگانجدیدکهبامردمبوميبیگانهبودند،منجرشد؛
4.بحرانرهبریکهدراثرنابودیسازمانیافتهرهبریسنتیجوامعاسالميوتحمیل

رهبریسیاسیازخارج،کهازاعتمادمردمبرخوردارنبود،بهوجودآمد.1
توس��عهجوامعغربیوعقبماندگیجوامعاس��المی،نخبگانسیاسیوفکریرابه
چارهجوییواداش��ت.گروهیازایننخبگان،راهچارهراپیرویازتمدنغربوتقلید
جوامعاسالميازتجربهغربیهادرتوسعهسیاسی،اقتصادیواجتماعیميدانستند.
خورشیداحمد،ایناستراتژیرا»استراتژینوگرایی«مينامد.گروهیدیگرکهتعلق
خاطروتعهدبیشتریبهارزشها،عقایدوسننبوميداشتند،دوریمسلمانانازروح
اس��المراعلتاصلیعقبماندگیجوامعاس��الميدرنظرگرفتندوبازگشتبهسنن
اس��الميراتنهاراهجلوگیریازانحطاطاینجوامعميدانس��تند.درمیاناینگروه،
دوشیوهنگرشدربارهاسالمظهورکرد.نگرشاولکهدیدگاهیپوزشطلبانهداشت،
تماميمظاهرپیش��رفتوتمدنغربراانکارميکردوب��ادوریگزیدنازجلوههاي
نوگراییبرحفظسنتهايکهنمذهبیبههمانش��یوهوبدونایجادهرگونهتفسیر
یااجتهادتأکیدميورزید.خورش��یداحمدایننوعطرزتفکررا»اس��تراتژیمقاومت
حفاظتی«مينامد.گروهدومدربارهغربودستاوردهایآنرهیافتیگزینشیدارند.

1.محمدرضازارع،عللرشداسالمگراییدرترکیه،تهران،مؤسسهمطالعاتاندیشهسازاننور،1383،ص84.
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اینگروهغربرابهعنوانی��کتمدندرنظرگرفتهوجنبهه��ايمثبتومنفیآنرا
مدنظرقرارميدهند.برایآنها،ش��ناختدقیقوعمیقجنبهه��ايتمدنیغربیک
ضرورتاساسیاست.ازس��ویدیگر،اینهابهاس��المنیزبهعنوانیکمیراثتمدنی
مينگرندوآنرابهعنوانیکاس��اسجدیدفرهنگیوتمدن��یمعرفیميکنند.آنها
خواستارظهوراسالمبهعنوانیکجنبشاجتماعی-سیاسیهستندکهدرپیبازگشت
بهپیاماولیهاسالماست.خورش��یداحمداینطرزتفکررا»اس��تراتژیتجدیدحیات

اسالمی«ميخواند،کهریشهبیشترجنبشهایاسالميمعاصردرآنقراردارد.
نظریهخورش��یداحمددرریشهیابیجنبشاس��الميتجدیدحیاتطلبیقرناخیر
مطرحشدهودرصدداستتبیینیصحیحازخیزشسیاسیوفکریاسالميگروههای
اسالميدرجوامعمس��لمانبهدس��تدهد.باتوجهبهایننکته،تجدیدحیاتطلبی
اسالميپدیدهایاس��تخاصدورانمعاصرومحصولبرخوردمیاناسالموغربدر
دوراناس��تعمار.بدینترتیبرویاروییکنونیمیانجنبشهایاسالميبادولتهاي
موجودطرفدارغربیابادولتهایغربیرانميتوانپدیدهاینهفتهدردروناندیشه
اس��الميوبنابرایندش��منیذاتیاس��المباغربدانس��ت،بلکهبایدواکنشطبیعی

مسلماناندربرابرتحقیرغربوسوءرفتارآنبادنیایاسالمدرنظرگرفت.
ایننظرازآنرویبرایاسالمگرایانآذربایجانمطابقتداردکهآنهاهفتادسالزیر
تسلطیکنظامسیاسیکمونیستیضداسالمروسیبابیشترینتحقیرهایهویتیو
دینیقرارگرفتهوماشینآسیمالسیونروس��یباغیرانسانیترینسیاستوراهبرد،
هویتدینیوانس��انیآنهاراهدفقراردادهوانس��انآذربایجانیرابهگوهرهمعنایی

خویشدچاربحراننمودهبود.

نظریه ادواری هرایر دکمجیان 
درحالیکهخورشیداحمدنظرخودرادرچهارچوبیکگفتمانسیاسیدرراستای
روابطنابرابرغربودنیایاسالمتدوینميکند،هرایردکمجیاندرصددبرآمدهاست
تایکنظریهجامعپیرامونعللوعواملظهورجنبشهایاسالميبهدستدهد.وی
تجربهتاریخیجوامعمسلمان،ویژگیهایفکریاس��الميواعتقاداتمسلمانانرابا
استفادهازنظریاتموجودمتفکرانسیاس��یوجامعهشناسیغرب)نظیرماکسوبر،
دورکیم،مارکسواریکسون(موردتحلیلقرارميدهدویکچهارچوبمفهوميکهبه

نظریهادواریمعروفشدهاستارایهميدهد.
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دکمجیان،رستاخیزاسالميمعاصرراپدیدهنوینینميداندومعتقداستکهدنیای
غرببهدلیلعدمآش��ناییباتحولتاریخیجوامعاس��الميقادربهدرکصحیحاین
پدیدهنیست.بهنظراوجنبشهاياس��الميپدیدههايجدیدیمحسوبنميشوند،
بلکهجلوههايمعاصرجریانیتاریخیهس��تندکهدرطولدورانپسازظهوراسالم
دربخشهايگوناگونجهاناسالمنمودپیداکردهاست.بهعبارتدیگرجنبشهای
فکری-سیاسیاسالميپدیدهایدورهایهستندکهدردورانهايخاصظهورکرده

وتحولیافتهاند.
ویبااستفادهازدومفهومسقوطورس��تاخیزچنینعنوانميکندکهجنبشهای
رستاخیزیدرتاریخاسالمدرواقعواکنشهاوپاسخهايمسلمانانبهدورانهایسقوط
وانحطاطبودهاست؛یعنیدرطولتاریخجوامعمسلمان،دربرابرهرسقوطوانحطاط،
یکجنبشفکرییاسیاسیرستاخیزیبهوقوعپیوستهاستکههدفآناحیایمجدد

دیناسالمبودهاست.1
ایننظرهمتاحدودیميتواندچهارچوبیبرایکشورمسلمانجمهوریآذربایجان
باشد؛کش��وریکه20درصدازاراضیاشدراشغالارامنهمس��یحیقرارگرفتهویک
میلیوننفردرسرزمینخویشآوارهگش��تهاند.ایندرحالیاستکهدنیایمسیحی،
اعمازاتحادی��هاروپا،امریکاوروس��یهجانباش��غالگرارمنیراگرفتهاند.مس��لمانان
آذربایجانیدروضعیتتحقیرهویتیهستندودرتکاپویهویتطلبیسیاسیخویش

بهسرميبرند.


اسالم در جمهوری آذربایجان 
بهفاصلهکوتاهیپسازظهوراس��الم،مردمآذربایجانتوس��طاعراببهاسالمروی
آوردند.درس��ال639میالدیبودکهآذربایجانکنونیایران،موردهجومسپاهاسالم
قرارگرفتودرسال641،عربهایمسلمان،اردبیل،شهرعمدهآذربایجاندرزمان
ساس��انیانراتصرفکردند.نبردبینسپاهاس��الموساس��انیانباالخرهبهسرنگونی
ساسانیاندرسال651منتهیگشت.نیروهایاسالمازسال643میالدیتوانستنددر
شمالآذربایجانودراطرافدریایخزرشهرمهمدربندآذربایجان-درحالحاضراز
شهرهایداغستاناست-راتصرفکنند.2سپسدرسال720میالدیعربهاموفق

1.همان.
2.سوانتهکورنل،سیاسیشدناسالمدرجمهوریآذربایجان،ترجمهقدیرنصری،تهران،پژوهشکدهمطالعات

کاربردیفارابی،1388،ص18.
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شدندخاناتخزرراشکستدهندوپسازتصرفتدریجیآذربایجان،حکمرانبدون
رقیبمنطقهآذربایجانشوند.

درخاللقرونمتمادی،اشکالمتعددیازاسالمبرآذربایجانسیطرهداشتهاست؛
اندیشهس��نیراخلفایعباسیوسلجوقیان،کهازصفحاتش��مالیامپراتوریاسالم
ظهورکردند،درایرانگسترشبخشیدند.درهمینایام،فرقههايصوفیهنیزدرمنطقه
قدرتیافتندکهنقشمهميدرهمگراییقوميداشتند.باحملهمغولهاهرچنداوضاع
مسلمانانبسیاروخیمگردیدامابعدازاینکهقازانخانمغولدرقرنسیزدهممیالدی
بهاسالمرویآورد،اسالمراباشعوروتعصبخاصیگسترشبخشید.دردورهحکومت
ایلخانانمغول،مذهبغالبدرجمهوریآذربایجانکنونی،مذهبش��افعییامکتب

فقهیاسالمسنیبود.1
مذهبتشیعدرسرزمینآذربایجانهمزمانباایراندردورهصفویهگسترشیافت.
درواقعصفویهاازدلحلقههايصوفیانهبرآمدند.اینسلسلهدراواخرقرنسیزدهم
میالدیتأسیسگردید.درقرنچهاردهممیالدیقبایلترککنترلاوضاعرابهدست
گرفتند،بهعبارتیبینخاندانهايترکنوعیاخوتنظاميپدیدآمدکهبیشباهتبه
اخوتنظاميشوالیههاياروپایینبود.تحترهبریاسماعیلخطاییسلسلهصفویه
تأسیسشدودرش��هرتبریزقدرترابهدستگرفت.سلس��لهصفویکهریشهبومي
داشتندوازمنطقهاردبیلبرخاستهبودنددراوایلقرنشانزدهممیالدی،سنگبنای
دولتدرایرانرابنیادنهادندوشیعهرابهعنوانمذهبرسميکشورایراناعالمنمودند.
ازآنتاریختشیعدرجمهوریآذربایجانکنونیبهصورتمذهباکثریتمردمدرآمد.

گونه شناسی جریان اسالم گرایي در آذربایجان
الف. اسالم گرایی شیعی 

دربرآوردکارشناس��انهازفضایعموميجریانهایاس��المگرادرجامعهآذربایجان
س��هطیفبینمس��لماناناینجمهوریدیدهمیش��ود.طیفیازآنهانتیجهسیاست
یکسانس��ازیدورانحاکمیتروسها،بهدینبیاعتناهس��تند)حدود20درصد(؛
طیفبزرگیازآنهادیناس��المرابهعنوانمهمترینعنصرهویتیخودپذیرفتهاندو
سعیدارندجلوههاییازآیینهایاسالميرادرمناسباتاجتماعیوفرهنگیخودبه
نمایشبگذارند.اینطیف،اسالمرادرچهارچوبمسائلاجتماعی-فرهنگیمیپذیرند

1.همان.
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وعالقهایبهسیاس��یش��دننش��اننمیدهند
)حدود65درصد(؛طیفسومازمسلمانانمایل
بهسیاسیکردنهویتاس��الميخویشاندواز
اوایلاستقالل،بخشیازآنهاکنشسیاسیخود
رابهسیاس��یکردناعتقاداتاسالميمعطوف
کردهاند.)حدود15-10درصدپتانسیلگرایش
سوماس��ت(حزباس��الم)ش��یعی(جمهوری
آذربایجانکانوناصلیگرایشس��وممحسوب

میشود.اینحزبدرسال1992مجوزفعالیتگرفت،امادولتدرسال1996مجوز
آنرالغوکرد.بااینکهحزباس��الماج��ازهقانونیبرایفعالیته��ایانتخاباتیندارد،
هموارهدرعرصهعموميجامعهفعالبودهاست.ازطرفی،دههانهادمدنیاسالمگرابه
صورتشبکهای،بخشیازاهدافآنحزبرادنبالمیکنند.رهبرحزباسالمدرحال
حاضردکترمحس��نصمداف)دانشآموختهایران(است.جغرافیایفعالیتحزبنیز
بیشتردرشهرستاننارداران)25کیلومتریشهرباکو(وبخشهاییازمناطقجنوب
جمهوریآذربایجاناست.ازشخصیتهایمؤثرونسلجدیدنخبگاناسالمگرا،حاج
ایلقارابراهیماوغلو)تحصیلکردهفلسفهاسالميدرحوزهعلمیهقم(استکهرئیسنهاد
مدنیباعنوان»آزادیوجدانوارزشهایدینی«است.ویبهعلتفعالیتومطالعه
دربارهحقوقبشروعضویتدرنهادهایحقوقبشرغربشخصیتیشناختهشدهبرای

نهادهایبینالمللیوغربیاست.
کارویژهحزباسالموسایرجریانهایاسالمگرایش��یعیدرسالهایاخیر،تبلیغ
اندیشههاياسالمی،توسعهمساجد،سازماندهیهیئتهايمذهبیدرکشور،برگزاری
راهپیماییروزقدس،برگزاریعزاداریهایمربوطبهمحرموصفر،برگزاریکنفرانس
درموردمسائلجهاناس��المبهخصوصدرموردفلس��طین،مخالفتباتوسعهروابط
رژیمصهیونیس��تیباجمهوریآذربایجان،مقابلهباجریانهایضدش��یعی،حمایت
ازمواضعمنطق��هایوبینالمللیجمهوریاس��الميایران،مخالفتب��احضورناتوو
کشورهایبیگانهدرآذربایجان،انتقادازسیاستهاوبرنامههايضددینیحاکمیتو...
بودهاست.1اهدافکالنجریانهایاسالمگرایشیعیدرآذربایجانایجاددگرگونی
بنیادیدرساختارنظامسیاس��یسکوالروایجادبس��ترهایالزمبرایورودنیروهای

1.ولیجباری،شیعیانجمهوریآذربایجان،قم،شیعهشناسی،1389،ص171-199.

با این حال مي توان مبانی اسالم 
سیاسی یا اسالم گرایي را در چند 
مورد بیان کرد: اعتقاد به ابعاد 
فراگیر دین؛ اعتقاد به جداناپذیری 
دین از سیاست؛ اعتقاد به تشکیل 
دولت مدرن بر اساس اسالم؛ 
اعتقاد به استعمار غرب عامل 

عقب ماندگی مسلمانان 
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اسالمگرابهدایرهمدیریتیکشوراست.البته
دراهدافعینیوعملیاتیبینحزباس��الم
بابرخیجریانهایاس��المگراوحدترویه
ورویکردوجودندارد.حزباس��المبیش��تر
رویکردمنطقهباکلیتحاکمیترادرپیش
گرفتهاست،ولیجریانهایاسالميدیگر،
بهخصوصنوگراها،درپیایجادبس��ترهای
الزمبرایمشارکتسیاسیهستند.سرعت
وتأثیرگذاریجریانهایاسالمگرایشیعی
درسالهایاخیربیش��ترشدهاستوحزب
اسالموسایراحزابونهادهایمدنیدینیهمسودرسالهای2011-2010توانستهاند
چندینرفتاروکنشاجتماعی-سیاس��یمؤثرازخودنش��اندهندکهیکیازآخرین
موارد،تظاهراتدرموردقانونممنوعیتحجاببودکهحدوددوهزارنفردرآنشرکت

کردند.
بههمینعلتاکثراتهاماتواردشدهبهاینحزب،همکاریسازمانیباایراناست.این
حزبتاکنوننتوانستهاسترفتاریمس��تقلازخودنشاندهدوتکرارمواضعرسمي

جمهوریاسالميایران،برنوعمناسباتاجتماعیوسیاسیآنتأثیرگذاشتهاست.
منابعغربی،اعضایحزباسالمدرسال2005رابیشازهفتادهزارنفربرآوردکردند.
آنهابستراجتماعیاینحزبراتودهعاممردممیدانندونخبگانجامعهبینآنهاجای
چندانیندارند.1درکناراینحزب،چندحزبهمسوودههانهادمدنیاسالميفعالاند
کهبهآرمانواهدافاینحزبکمکمیکنند.درذیلبهاس��اميبرخیازآنهااش��اره

میشود:
• مرکزدفاعازآزادیاعتقادات،بهرهبریایلقارابراهیماوغلو؛

• حزب»اتحاد«بهرهبریحاجخوداتخودیاف؛
• حزب»دموکراتیکاسالمی«بهرهبریطاهرعباساف؛

• حزب»فضیلت«بهرهبریحاجگوندوزحاجیاف؛
• حزب»سبز«بهرهبریمائیسگلعلیاف؛

1.الیاسواحدی،هویتقومیدرجمهوریآذربایجان،تهران،مؤسسهفرهنگیمطالعاتوتحقیقاتبینالمللی
ابرارمعاصر،1386،ص88.

خورشید احمد، تجربه جوامع مسلمان 
در دو قرن اخیر و رابطه میان مسلمانان 
و غرب را که در استعمار ریشه دارد، 
بستر مناسبی برای تبیین گسترش 
تجدید حیات طلبی اسالمي  مي داند. 
به نظر او، ریشه هاي رستاخیز اسالمي 
 معاصر را باید در میراث استعمار یا 
به عبارتی در آثاری که قدرت های 
استعماری در جوامع مسلمان به جا 

گذاشتند، جست وجو کرد
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• اتحادیهاجتماعی»دیرلر«بهرهبریآبگلسلیماناف؛
• اتحادیهاجتماعی»بیرلیک«بهرهبرینامیکباباخانان.

بیناحزابونهادهاییادشده»مرکزدفاعازآزادیاعتقادات«جایگاهیویژهدارد.به
علتاندیشههايحاجیایلقارابراهیماوغلو،ایننهادبهجریانمهماسالمگراییشیعه
درآذربایجانتبدیلشدهاس��ت.ابراهیماوغلوپسازهشتسالطلبگیوتحصیلدر
ایران،بهجمهوریآذربایجانبازگش��توامامجماعتمسجدجمعهدربخشقدیمي
باکوشد.طولینکشیدکهنطقهایمهیجوشعارهایضددولتیابراهیماوغلوهواداران
چشمگیرییافت.جالباینجاس��تکهابراهیماوغلومدتیدرلهستاناقامتداشتهو
درآنجا»حقوقبشرودموکراسی«خواندهاست.تفاوتابراهیماوغلوباسایرروحانیون
ایناستکهویتعالیماسالمراباشعارهایدموکراتیکنوینترکیبکردهاست.این
خصیصهبهاواجازهمیدهدجوانانسکوالرآذربایجانراجذبکند.1البتهابراهیماوغلو
درزمانتحصیلدررشتهعلومدینیوفلسفهاسالميدرایران،ازاندیشههايمعتدل
آیتاهللمرتضیمطهریتأثیرپذیرفتهاس��ت.دوس��تانابراهیماوغلودرپیسازگاری
سنتهایمذهبش��یعهباش��رایطروزوپیوندفعالبانهادهایحقوقبشردرسطح

بینالمللیهستند.2
درش��رایطحاضرابراهیماوغلووجریاناس��الميمنتس��ببهاودرح��وزهفکریو
اندیشهایجامعهآذربایجان،درمقایسهباسایرجریانهایاسالمگرا،بیشتریننفوذرا
دارند.3حتیبرخیمحققانغربیویرامقتدیصدرآذربایجانمیدانند.4برخیهم

ویرا»امامخمینی«)ره(آیندهآذربایجانمیخوانند.5
عالوهبرجریانیادشده،مراکزومؤسساتیمانندمرکزپژوهشهایدینیکهدرسال
1999تأسیسش��د،درپیاحیایمعارفاسالميوارزشهایش��یعیدرآذربایجان
هستند.6»مرکزدینودموکراسی«کهتوسطنریمانقاسماوغلو،شرقشناسومترجم

1.سوانتهکورنل،همان،ص73.
2. http://bashgah.net/pages- 5276.html
3. www.crisis group . org.Op.Cit. 

4.سوانتهکورنل،همان.
5.گفتنیاستویازمنتقدانسرسختحاکمیتاقتدارگرایعلیافاستوبهدلیلمخالفتهايگستردهبا
دولتدرسال2004ازادامهامامتجماعتمسجدجمعهباکومنعوبامحدودیتهاياساسیدرفعالیتهایش

مواجهشد.
6.ریاس��تاینمرکزراروش��نفکردینیجوان،ایلچینعس��گرافبرعهدهداردوحمایتآنازنظامجمهوری
اسالمیایرانوبرقراریروابطگستردهبیناینکشوروآذربایجانازمحتوایمطالبتهیهشدهتوسطمرکزکاماًل
آشکاراست.مرکزعالوهبردرجمطالبخبریوتحلیلیدرسایتاینترنتیخود،مجلهقطبرانیزمنتشرمیکند.
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قرآنکریمبهزبانآذری،ادارهمیشودنیزنقشمثبتیدرگسترشاندیشههايشیعی
دارد.1

ب. جریان های سنی )وهابی- سلفی( 
واقعیتایناستکهرادیکالیسماسالميدرقالبسلفی-وهابیاندیشهایبوميدر
جمهوریآذربایجاننیست،بلکهاینتفکربعدازاستقاللازخارجمرزهایاینکشور
واردشدهاستتامردممسلمانآنکشورراازمسیراسالمنابمحمدي)ص(منحرف
سازد.امروزهحدود7الي15هزارنفرس��لفیدرباکووشهرهایشمالی)سنینشین(
آذربایجان،بهخصوصدرنواحیمرزیداغستانوچچنزندگیمیکنند.درشهرهای
باکو،خاچماروسایرشهرکهایشمالآذربایجانتعدادکسانیکهبهسلفیگریایمان
آوردهاند،قابلتوجهاستوبهراحتیمیتوانس��لفیهایاینمنطقهراازتنبانکوتاه
)ش��لوارکوتاه(وریشهایبلندشانتشخیصداد.س��لفیهاعالوهبراینکهباشیعیان
مش��کلعقیدتیجدیدارند،باپیونددادنایدئولوژیخودبهجهادجهانیاسالم،در
جمهوریآذربایجانهممرتکبعملیاتتروریستیشدندوهمدرجذبجوانانآذری

برایاعزامبهافغانستان،عراقوچچننقشجدیداشتند.
درگسترشسلفیگریچندعاملنقشجدیداشتهاست:نخست،هممرزیباقفقاز
شمالیوحضورفعالسلفیهادرآنمنطقه؛س��لفیهاازدهه1980درچچنحضور
پررنگیدارند.آنهادرروس��تاهایکاراماکس��ی2وچوبانماخی3داغستانتوانستهاند
آموزههايدینیسلفی/وهابیگریرااشاعهدهند.آنهابهدلیلجنگوشرایطجنگی
نتوانستنددرچچنوداغستانبمانندودرنتیجه،فعالیتهایشانرادرنواحیاطراف،از
جملهجمهوریآذربایجانگسترشدادهاند.دردهه1990کهآذربایجانراجایگاهی
راهبردیبرایخودیافتند،بهعلتمقاومتملیگراییآذریباناکاميمواجهشدند،ولی
وقوعوتشدیدجنگقرهباغوآشفتگیحاصلازجنگ،زمینهرابرایرشدسلفیگری

درآذربایجانفراهمکرد.

1.اینمرکزدرس��ال1998باهدفبهبودروابطبینادیانموجوددرآذربایجان،بهبودجایگاهدیناسالمدر
عرصههايمختلفاجتماعیبهعنواندیناکثریتمردمآذربایجان،تبلیغاصولعلمیومبانیوارزشهايصحیح

دینیتأسیسشد.دررویکرداینمرکزبهمواردمهمذیلاشارهشدهاست:
توجهمؤثررسانههايگروهیکشوربهمسائلدینیجامعه؛

گنجاندندرسهايقرآندردورهتحصیلیمتوسطه؛
گنجاندندرسمنطققرآنیدرمؤسساتآموزشعالیودانشگاهها؛

حمایتازبرگزاریمراسمدینی-عبادی.
2. Karamaxi
3. Choban Makhi 
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دومینموجگسترشس��لفیهابهآغازسال
1998بازمیگ��رددکهباجن��گدومچچن-
روس��یهمص��ادفبودهاس��ت.درای��نجنگ،
چچنیه��ابهعل��تمحاصره،بهگرجس��تانو
آذربایجانپناهبردند.درس��ال1999-2000
براساسآمار،هشتهزارپناهندهچچنیمورد

تعقیب،بهآذربایجانآمدند.1
امامهمترینعاملدرتسریعوقدرتمندشدن
گروههايسلفیدرآذربایجان،نفوذکشورهای
عربیبهحوزهدین��یآذربایج��انوحمایتاز
سلفیگریاس��ت.آنهاعالوهبرکادرسازیبین
س��نیمذهبها،ازنظ��رمالیهمس��لفیهارا
تقویتکردند؛بهگونهایکهدرس��ال2003،
س��لفیهایآذربایجان65مس��جددراختیار
داشتندکهمسلماًدرسال2012براینتعداد
افزودهشدهاست.یکیازمساجدبزرگسلفی

دراینکشورمسجدابوبکراستکهدرسال1997توسطشاخهآذری»احیایاجتماع
کویتیمیراثاسالمی«ساختهشد.اینمسجدیکیازمساجدموفقدرآذربایجاناست
کهدرآندرنمازهایجمعهبیشازپنجهزارنفرحضوربههممیرسانند.امامجماعت
اینمسجدآقایقامتس��لیماناف،تحصیلکردهدانشگاهاسالميمدینه)عربستان(،

یکیازمراکزمهمآموزشسلفیگریاست.
مسجدابوبکروشخصقامتسلیمانافکهازطرفعربستانوسایرکشورهایعربی
حمایتمیشوند،دررقابتجدیباجریانهایاسالميشیعه،بهخصوصمسجدجمعه

وشخصایلقارابراهیمهستند.
شایانذکراستدرسالهایاخیرمحافظهکاریشخصقامتسلیمانافدرمقابل
حکومتسکوالر،باعثشدهعدهایازنمازگزارانمسجدابوبکروپیروانسلیمانافدر
مقابلویموضعگیریوبرایخودامیریانتخابکنندودرشمالآذربایجانبهصورت

1.محسنخلیلیوابراهیممجیدی،»رشدهویتاسالمی-شیعیدرجمهوریآذربایجان«،همان.

در حالی که خورشید احمد نظر 
خود را در چهارچوب یک گفتمان 
سیاسی در راستای روابط نابرابر 
غرب و دنیای اسالم تدوین مي کند، 
هرایر دکمجیان درصدد برآمده 
است تا یک نظریه جامع پیرامون 
علل و عوامل ظهور جنبش های 
وی  دهد.  دست  اسالمي  به 
تجربه تاریخی جوامع مسلمان، 
اسالمي  و  فکری  ویژگی های 
اعتقادات مسلمانان را با استفاده 
از نظریات موجود متفکران سیاسی 
و جامعه شناسی غرب مورد تحلیل 
قرار مي دهد و یک چهارچوب 
ادواری  نظریه  به  مفهومي که 

معروف شده است ارایه مي دهد
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رادیکالحتیباایجادگروههايمس��لح)مانندبرادرانجنگل(ب��هفعالیتبپردازند.1
همانطورکهنظربابایف،معاونوزیرامنیتملیآذربایجان)درمه2002(گفتهاست،
بیشازس��یصدآذریدرمراکزوهابیدرداغستانآموزشدیدهاند.ویضمناشارهبه
نقشبرخیکشورهایعربیدرگسترشونفوذوهابیتدرآذربایجان،سهمرحلهرادر
فعالیتوهابیدرآذربایجانمؤثردانستهاست:اول،گسترشادبیاتوهابیوتهیهمنابع
مالیبرایفعالیتهایمذهبیوسیاسیآنها؛دوم،آموزشفعاالن؛سوم،بسیجنیروها

برایاهدافسیاسیوبیثباتیدولت.2

عوامل تقویت کننده جریان اسالم گرایی شیعی 
طیسالهایاخیرمحبوبیتاسالمدرآذربایجانبهطورقابلتوجهیافزایشیافته
است.افزایشمحبوبیتاس��المدراینجمهوریموردتأییدبررس��یهايبینالمللی
وتحقیقاتمحلیاس��ت.عواملمختلفیدرتقویتاس��المگراییشیعیدرجمهوری
آذربایجانتأثیرداشتهاستکهميتوانآنرابهعواملداخلیوخارجیتقسیمنمود.

درذیلبهمهمترینآنهااشارهمیشود:
1. هویتي طلبی ملی در برابر فرهنگ روسی و غربی 

استقاللآذریهاازشورویکمونیستیروسییکاس��تقاللصورینبودبلکهکلیه
عرصههايخصوصیواجتماعیجمهوریآذربایجانرادرنوردید.فروپاشیکمونیسم
واف��ولایدئولوژیالحادگرابهطورطبیعیمردمرابهس��متریش��ههايهویتیخود
س��وقداد؛هویتیکهبتواندوجهتمایزاساس��یبینآذریهاوروسهابهوجودآورد،
مهمتریناشهویتدینیبودوسپسسایرعناصرهویتیمانندزبان.بههمینجهت
هویتیابیاس��الميدرمقابلروسهامحرکمؤثریدرگسترشاسالمدراینجامعه
گردید.البتهپسازفروپاشیشوروی،ورودلجامگسیختهفرهنگغربیبهآذربایجان
کهفرهنگآذربایجانیوهنجارهایاجتماعیرابهخصوصدرشهرهابادگرگونیهای
چشمگیروسریعیمواجهکرد،واکنشمحافظهکارانهدرمقابلآنفرهنگرخنمودو
همینواکنشهادرکشورآذربایجانبهسرعتصبغهدینیبهخودگرفت.بدینترتیب
بودکهارزشهایاسالميبهعنوانواکنشیدرقبالزیادهرویهايغربظاهرشدند،
چراکهبخشقابلتوجهیازجامعهآذریارزشهايغربیراباسبکزندگیخودمطابق

1. www.crisis .group . org, Op.Cit, P.13 . 
2. www.islam- Azerbaojan.com.Anar Valiyer, “The Rise of Salafi Islam in Azerbaijan“
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نميدیدند.بهعبارتیعالیقسنتی-دینیافرادمیانسالبهباالدرآذربایجانزمینهرا
برایمقاومتدرقبالارزشهایغربیفراهمآوردهاست.

2. مناقشه قره باغ و مواضع جانبدارانه غرب 
یکیازعواملیکهباعثتوجهبخشيازمردمآذربایجانبههویتدینیخویشاست،
بحرانقرهباغواش��غال20درصدازاراضیآذربایجانتوسطارمنستان)باکمکارتش
روسیه(است.رویکردروس��یه،امریکاواروپابهحلاینمناقش��هازمجراوزاویهدینی
است.یعنیمجموعهغربوروسیهبههیچوجهارمنس��تانمسیحیرا،نهاینکهتحت
فشارقرارندادند،بلکهدرسطوحمختلفبهحمایتازآنپرداختند.کمکهايامریکابه
دولتخودخواندهقرهباغ،اعمالماده907درموردممنوعیتفروشتسلیحاتجنگی
بهآذریها،بیتفاوتیبهادامهاش��غال20درصدازخاکآذریه��اوتأکیدبرمذاکرات
بیحاصلبیستس��اله،درمجموعباعثشدهبیش��ترمردمآذربایجانموردفلسطین
اشغالیراتجسمکنندکهبیشاز60سالغربمذاکرهبیحاصلرابرآنهاتحمیلنموده
است.اینمس��ئلههمدرنوعخودتقویتاس��المگراییوتوجهبهپتانسیلهايجهان

اسالمرادرجامعهآذریموجبگردیدهاست.
3. روحانیون شیعه 

نقشروحانیتوعالماندینیدرمحیطسیاس��یجریانهایسیاس��یاسالمگرای
شیعیبسیارمؤثراست.درآذربایجاندرطول20سالاخیر،حدود15هزارنفردرعلوم
دینیفارغالتحصیلشدهاند.هرسالحدود1200-1000نفرازعالقهمندانبهعلوم
دینیبرایتحصیلبهکشورهایمختلفمیروندکهتقریباًنصفآنهاجذبتحصیلدر
مراکزعلومدینیایرانمیش��وند.1البتهاحتماالًاینتعداداغراقآمیزباشد،ولیصدها
نفرازدانشآموختگانعلومدینیکهبهکشورشانبازگشتهاندیادرحالحاضرمشغول
تحصیلاند،تأثیراتخودرادرفضایعموميآذربایجانبهنفعجریانهایاس��المگرا
میگذارند.روحانیونآذربایجاندرس��الهایاخیرتش��کیالتیميش��وندودرمورد
مسائلمبتالبهواکنشمنسجمنشانميدهند.اینامربهنوبهخودکمکميکندوزن

جریانهاياسالمگرادرعرصهعموميبیشتروگستردهترگردد.
4. نهادهای جمهوری اسالمي  ایران 

برخینهادهایایرانیازجملهسازمانتبلیغاتاسالمی،جامعهالمصطفیقم،حوزه

1. www.mediforam.az/articles.php?article – id= 20069080611343362/&Lang=a2&a
ge=60

)قربانیعقوباوغلو)پژوهشگرمسائلدینی(،»اسالمگراییسیاسیدرآذربایجان«(
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علمیه،کمیتهامدادامامخمینی)ره(بنیادش��هیدوشبکهرادیوتلویزیونیبرونمرزی
آذرینیزدرمحیطسیاسیجریانهایاسالمگرانقشمثبتدارند.الزمبهذکراست
الگویجمهوریاسالميآرمانسیاس��ی-فرهنگی»حزباسالميآذربایجان«است.
آنهانظاماسالميایرانراعمقژئوپلتیکخودميدانندوبااتکابهآنبهمبارزهسیاسی
باحاکمیتس��کوالرمبادرتميورزند؛بههمینجهتموردحمایتمعنوینهادهای

فعالجمهوریاسالميایرانواقعگردیدهاند.

عوامل محدودکننده 
1. فرهنگ سیاس�ی الئیک:اینفرهنگکهدردورانتسلطهفتادسالهکمونیستها
برآذربایجانتحمیلشدهاست،تأثیرمنفیدرحوزهتس��ریفرهنگاسالميدراین
کشوردارد.پسازفروپاشیشورویهمبسیاریازنخبگانآذریهابرایحفظاستقالل
فرهنگیخوی��شدرمقابلاحاطهفرهنگدینیجمهوریاس��الميایران،هواداریاز

ارزشهایغربرادردستورکارخودقراردادند.
2. گفتمان مسلط ناسیونالیسم آذری: ملیگرایی)ناسیونالیسم(درکشورهاعموماًبه
یکیازدوشکلملیگراییمدنییاملیگراییقوميانجاممیگیرد.ملیگرایینوعاول
ارزشهایمشترکبینتماماقوامساکنکش��ورهارامدنظرداردوازهویتتماماقوام
حمایتمیکند؛ولیملیگراییقومی،حاکمیترادردستیکقوممتمرکزمیسازد
وس��ایراقوامدرموقعیتضعیفقرارمیگیرند.درجمهوریآذربایجان،ناسیونالیسم
آذریگفتمانغالبوموردحمایتدولتواکثریتملتجمهوریآذربایجاناس��ت.
دراینگفتمانچندانبهمباحثمذهبیتوجهنمیشود.فقطدیناسالمرابخشیاز
هویتترکی-آذریخویشتفسیرمیکنندومیپذیرند.اینگفتمانهویتیباتوجهبه
تأثیراتژرفبرونمرزی،بخش��یازفضایسیاسی،اجتماعیوفرهنگیمناطققومي
جمهوریاسالميایرانراهممتأثرمیس��ازدکهباعثبهچالشکشیدنجریانهای

اسالميشیعهدراینکشورمیشود.
3. بحران قره باغ و روابط ایران با ارمنستان:بحرانقرهباغواشغال20درصدازاراضی
جمهوریآذربایجانبهعنوانعنصریجدیدرش��رایطصحنهجریانهایاسالمگرا
نقشیدوگانهدارد؛ازیکسو،ملتمس��لمانآذربایجان،حمایتهایدنیایمسیحی
ودررأسآنروس��یه،امریکاوفرانسهازمواضعارمنس��تانرادرکمیکند.اینعامل
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باع��ثتقویتمواضعجریانهایاس��المي
میش��ودکهراهبردضدامریکای��یدارند.1
ازس��ویدیگر،روابطجمهوریاس��المي
ایرانباارمنس��تانوانتقادهاوتبلیغاتیکه
جامعهآذریب��هخصوصبخشس��کوالر
جامعهبهاینروابطدارد،مواضعوموقعیت
جریانه��ایاس��المگرایش��یعیرادچار

چالشمیسازد.
4. فقدان کادرهای سیاس�ی مجرب، قوی 
و مل�ی:جریانهایاس��المگراهنوزموفق
نشدهاندش��خصیتهاییباتجربهسیاسی
ودارایوزنمل��یدرخودپ��رورشدهند.
بیشترپیشروانورهبرانجریاناسالمگرای
شیعینتوانستندجایگاهاجتماعی-سیاسی
مقبولیدرجامعهآذربایجانبهدستآورند.
بههمی��نعل��تدرموضعگیریهایش��ان
نمیتوانندمع��ادالتمل��یومنطقهایرا

تشخیصدهندودرفضایسیاسیحرفهای،قابلیتآنهابهمراتبکاهشمییابد.
5. ناحیه ای و منطقه ای بودن حوزه فعالیت اسالم گراهای شیعی: جغرافیایفعالیتاکثر
جریانهایاسالمگرایشیعیدرجمهوریآذربایجان،شهرستانناردارانوروستاهای
جنوبیهممرزایراناست.باتوجهبهاینکهدرناردارانزیارتگاهیهموجوددارد،مردم
اینروستاازدورهشوروی،گرایشتنداس��المگراییدارند.2شهرستانناردارانکهدر
25کیلومتریباکوواقعشدهسالهاسترفتارچالشیباجمهوریآذربایجانپیداکرده
است.ریشسفیداناینشهرس��تان،فضایتنشباحکومترامدیریتمیکنند.این
مسئلهدرشرایطصحنهجریانهایاس��المگرادوکارکرددارد:ازیکسودرروستایی
محصورندومناس��باتسیاسیواجتماعیش��اندرقالبادبیاتس��نتیظهوروبروز
میکند)ریشسفیداننارداران(وگفتمانسنتیآنهاقابلیترقابتباسایرگفتمانها

1.رک:سوانتهکورنل،همان،ص34-51.
2. www.crisis group.org/…-azcrbaijan- indepandant – islam- and – the State – azeri – 

ashk 

در برآورد کارشناسانه از فضای 
عمومي  جریان های اسالم گرا در 
جامعه آذربایجان سه طیف بین 
دیده  جمهوری  این  مسلمانان 
می شود. طیفی از آنها نتیجه سیاست 
حاکمیت  دوران  یکسان سازی 
روس ها، به دین بی اعتنا هستند؛ 
طیف بزرگی از آنها دین اسالم را به 
عنوان مهم ترین عنصر هویتی خود 
پذیرفته اند و سعی دارند جلوه هایی 
از آیین های اسالمي  را در مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی خود به نمایش 
بگذارند. طیف سوم از مسلمانان 
مایل به سیاسی کردن هویت اسالمي  
خویش اند و از اوایل استقالل، 
بخشی از آنها کنش سیاسی خود را 
به سیاسی کردن اعتقادات اسالمي 

 معطوف کرده اند
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رادرفضایسیاسیآذربایجانندارد.ازس��ویدیگراینشهرستانازنظرژئوپلتیکبه
مرکزنزدیکاستوکنشسیاس��یآنهاخیلیزوددرپایتختشنیدهمیشود.گفتنی
استخویش��اوندیتباریاکثریتاهالیشهرس��تانبهمقاومتآنهادرحوزهسیاسی

کمکمیکند.
6. دولت های تأثیرگذار )ترکیه، امریکا، روسیه و رژیم صهیونیستی( 

ایندولتهانگرانازاس��المگراییش��یعیطرفدارای��راندرآذربایجان،س��عیدر
جلوگیریازگسترشآندارند؛فعالتریناینکش��ورهاترکیهاست.باتوجهبهاینکه
الگویاسالميترکیهمعتدلاستوتاحدودیتضادیباساختارحکومتهایسکوالر
ندارد،موردحمایتدولتواکثرنخبگانجمهوریآذربایجاناست.دولتآذربایجان
سعیمیکنددرمناطقشمالی)لزگینشین(کهرادیکالیسماسالميسنیمذهبنفوذ
قابلتوجهیدارد،الگویترکیهراجایگزینکندوبههمینعلت،ش��رایطرابراینفوذ

ترکیهفراهممیکند.1
ترکهاحدودهشتمسجددرآذربایجاندارندکهدرمسجد»ترکها«درباکوبرای
نمازجمعهحدودسههزارنفرحاضرمیش��وند.راهاندازیدانشکدهالهیاتدردانشگاه
دولتیباکوازفعالیتهایدینیدیگردولتترکیهدرآذربایجاناست.2تاکنونچندصد
نفرازعالقهمندانعلومدینیبرایادامهتحصیلدردانشگاههایترکیهبورسیهشدهاند.
فعالیتهایدین��یدرجمهوریآذربایجانزیرنظارتعالی��ه»مدیریتاموردینی«
وابس��تهبهدولتترکیهانجاممیگیرد.البت��هدرکناراقداماتدولت��ی،طریقتهای
ترکیهاینیزفعالاند.یکیازاینطریقتها،نورجیهاس��تکهبهرهبریفتحاهللگولن
ادارهمیشود.جماعتنورجی،عالوهبرداشتنچنددهمدرسه،شبکهرادیووتلویزیونی
خزرودانشگاهمعتبر»قفقاز«راهمدراختیاردارد.نفوذاینجماعتدرپارلمانوحوزه

نهادهایدولتیقابلتوجهاست.3
دولتجمهوریآذربایجانهرچنددرسالهایاخیرنگرانگسترشطریقتنورجی
درکشوراست،بهعلتطرفدارانجدیاینطریقتدرنظامسیاسیکشور،هنوزاقدام

1. www.crisis.group.org, Op.Cit.p.9. 
2. Ibid.

3.رحمتاهللفالح،»تقابلالگویفرهنگیترکیهباایراندرآسیایمرکزیوقفقاز«،مطالعاتمنطقهایجهان
اسالم،س9،ش33و34،بهاروتابستان1387،ص104.
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جدیبرایجلوگیریازگسترشآنانجامنداده
است.1

هدفاصلیجنبشنورجیبهرهبریفتحاهلل
گولن،ایجادجامعهاس��الميمتعهدودرعین
حال،برخوردارازعلمومعرفت،فناوریجدید
ومترقیاس��تتادورانتفوقجه��انغرببر
جهاناسالمبهس��رآید.امروزنامفتحاهللگولن
بااصطالحاس��المروش��نفکریامعت��دلترک
خوردهاس��ت؛زیراویوهوادارانش،جنبش��ی
دینی-مدنیتأسیسکردهاندکهمدرنیتهرابا
دینورزی،ناسیونالیسم،تسامحومردمساالری
پیونددادهواسالم،ناسیونالیسموآزادیخواهی

رادرکانونواحدگردآوردهاست.2
ناگفتهنماندمذهبترکیهسنیحنفیاست،
ولیالگویمذهب��یترکیهباش��یعهمخالفتی

ندارد،لذافضابرایفعالیتونفوذبینشیعیانهمفراهممیشود.
7. نهادهای مذهبی دولتی 

تقریباًسهنهادرس��ميدولتیدراموردینی-مذهبیجمهوریآذربایجانفعالودر
محیطسیاسیجریانهایاس��الميآذربایجانتأثیرگذارند.»ادارهروحانیتمسلمان
قفقاز«کهازسال1980درباکوبهرهبریشیخاالسالماهللشکورپاشازادهادارهمیشود،
قدیمیتریننهاددینیآذربایجانومنطقهمحسوبمیشود.فلسفهوجودیایناداره
کهدردورهتزارهایروسبنایاصلیآننهادهشد،کنترلگرایشهایدینیمسلمانان
ودولتیکردندیناسالمتوسطروسهابودودردورهاتحادجماهیرشوروینیزبهرغم

ماهیتالحادیواتهئیستینظامکمونیستی،اینادارهپابرجابود.
مقاماتدینیومسئوالنادارهروحانیتباوجودهمکاریوهماهنگیمداومباحکومت

1.طبقنوشتهروزنامهاکس��پرسباکو)31اکتبر2007(،درپارلمانجمهوریآذربایجان)دورهسوم(ربیعت
اصالناف،صمدس��یداف،نظامیجعفراف،فاضلغضنفراوغل��وو...ودرنهادریاس��تجمهوری،ایلنوراصالناف
)دستیاررامیزمهدیاف،مدیراجراییدفترریاستجمهوری(،علیحسناف،مدیرشعبهاجتماعی-سیاسینهاد

ریاستجمهوریو...ازطرفدارانوهوادارانجماعتنورجیبهرهبریگولنهستند.
2.برایاطالعبیشتررک:رحمتاهللفالح،»ماهیتشناسیجنبشاسالمیفتحاهللگولندرترکیه«،مطالعات

راهبردیجهاناسالم،س11،ش43،پاییز1389،ص206-222.

تحوالت دموکراتیک محور در 
خاورمیانه و بسترهایی که برای 
قدرت نمایی جریان های اسالم گرا 
در این منطقه به وجود آمده است، 
در درازمدت تأثیر خود را بر 
نیروهای اسالم گرا خواهد گذاشت. 
در این میان، جریان های سنی 
اسالم گرا در آذربایجان به علت 
داشتن رویکرد رادیکال و تغذیه 
شدن از سوی جریان های افراطی و 
بنیادگرای منطقه جایگاه خود را از 
دست خواهند داد، اما جریان های 
شیعی به علت انعطاف پذیری در 
فضای سیاسی آذربایجان بیشتر 

نمود پیدا خواهند کرد
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درمواقعیکهکنترلهایدولتیکمش��دهاست،
رفتارهاییمس��تقلومبتنیبراحیاگریدینیاز
خودبروزدادهاند.اینرویک��ردچهدردورانقبل
ازاس��تقاللآذربایجانوچهبعدازآنبهچش��م
میخ��ورد.البتهرویه��مرفت��هادارهروحانیت
بیشتردرراس��تایمنافعدولتحرکتمیکندو
باجریانهایسیاسیشیعه،چندانرابطهخوبی
نداردوآنه��ارابهسوءاس��تفادهازاعتقاداتدینی
مردممته��ممیکند.بههمینعلت،مش��روعیت
ومقبولیتایننهاددین��یدولتیبهمراتبپایین

آمدهاست.
نهاددولتیدیگر»کمیتهدولتیامورتشکلهای
دینی«اس��ت.دولتآذربایجاندرس��ال2001
مؤسسهایس��کوالربهنام»کمیتهدولتیرسیدگیبهس��ازمانهایدینی«راباهدف
تعقیبوتنظیممؤثرترفعالیتهایدینیدرآذربایجانتأسیسکرد.وظیفهسازمان،
ثبترس��ميونظارتبرتشکیالتدینی)مانندمساجدوکلیس��اها(،گروههايدینی
وس��ازمانهایدینیغیردولتیوفعالیتهایآنهادرآذربایجاناست.اینکمیتهدر
ابتدایکاربهفاصلهاندکی،حدود2هزارمسجد،کلیساومؤسسهسازماندینیراثبت
کرد.1همچنینابتدایسال2006نزدیکبه341سازماندینیبهوسیلهکمیتهمذکور
ثبتش��دکه29گروهازآنهاگرایشغیراسالميداش��تند.کمیتهدولتیرسیدگیبه
امورمؤسساتوس��ازمانهایدینیدرزمینهکنترلچاپونشرمتوندینیوتعقیب
ورودوتوزیعمتوندینیاختیاراتیگستردهدارد.عالوهبراین،کمیتهمذکورمیتواند
فعالیتهایگروههايدینینقضقانونرابهحالتعلیقدرآورد.بعضیازموادوشروط
قانونیوتبصره،دولتراقادرمیسازدگروههايمذهبیراتحتنظمدرآورد.ازجمله
میتوانبهقانونثبتسازمانهایدینیاشارهکردکهموجبنظمدربرنامهگروههاي
دینی،شاملمراس��معبادیفرقههاوکنترلکمیتهدولتیرسیدگیبرامورمؤسسات

دینیبرآنهامیشود.
نهاددولتیس��ومکهدراموردینیدخالتمیکند،وزارتامنیتملیاس��ت.مسئله

1.سوانتهکورنل،همان،ص81.

هر چند جریان های اسالمي 
 سنی مذهب به علت تأثیرپذیری 
از محیط سیاسی- امنیتی و 
فرهنگی قفقاز شمالی، همچنین 
با هدایت برخی کشورهای عربی 
خاورمیانه وارد فاز رادیکالیسم 
شده اند، ولی جریان های اسالمي  
شیعی از اوایل شکل گیری با 
نیادگرایی،  پرهیز از فضای ب
مبارزه خود را در فضای سیاسی 
موسوم ادامه داده اند و در حال 
حاضر، نیروی اجتماعی مؤثر 
در فضای سیاسی آذربایجان 

محسوب می شوند
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کنترلدولتبرامورحادوبحرانیمرتبطبادین،تأس��یستش��کیالتس��وميبهنام
»وزارتامنیتملی«راضروریس��اخت.اینوزارتخانهنظارتمس��اجد،سازمانهای
دینیوخانههايتیميگروههاياس��الميزیرزمینیرابرعهدهدارد.اعمالفش��ارو
کنترلبرمساجد،گروههاياسالميوزیرزمینیرامجبورکردهاستمالقاتهایخود
راس��ریودرخانههايش��خصیانجامدهند.ورودنیروهایقانونیدولتبهخانههابا
هدفجنگیدنباافراطیگریاسالميازمواردیبودکهگزارشگرحقوقبشرسازمان

مللدرزمینهآزادیعقیدتی)مارس2006(بهآنتوجهنشانداد.1
8. مؤسسه های بین المللی امدادرسانی به آوارگان جنگ قره باغ 

باتوجهبهاینکهدرنتیجهاشغال20درصدازاراضیآذربایجانتوسطارمنستانحدود
یکمیلیوننفرازشهروندانآذریآوارهشدهاند،بنیادهایبینالمللیفرصتییافتند
کهدرکنارحمایتازاینافرادایدئولوژیخودرانیزنفوذدهند.براینمونه،بنیادتوسعه
میراثاسالميکویت)IIDS(کهحاميرادیکالیسماسالميسلفیاست،ازسال2001
بهعلتارتباطاعضایشباالقاعدهپاکس��تانوافغانس��تانحقفعالیتندارد.2فعالیت
بنیادخیریهاسالمعربستان)BIXT(نیزدرس��ال2006بهعلتاقداماتتروریستی
اعضایمرتبطبااینبنیادمتوقفشد،ولیهنوزشاخهکویتیاینبنیادبهاسم»کمیته
مسلمانانآسیاشاخهباکو(بهفعالیتکمکرسانیخودادامهمیدهد.3همچنین»بنیاد
جوانانآذربایج��انبرایقرهباغ«ازط��رفترکیه،و...درمحیطسیاس��یجریانهای

اسالمگرايشیعیبهصورتنیروهایيمؤثرند.

چشم انداز و روندشناسی 
-تح��والتدموکراتیکمح��وردرخاورمیان��هوبس��ترهاییکهب��رایقدرتنمایی
جریانهایاس��المگرادراینمنطقهبهوجودآمدهاس��ت،دردرازم��دتتأثیرخودرا
برنیروهایاس��المگراخواهدگذاش��ت.دراینمیان،جریانهایس��نیاسالمگرادر
آذربایجانبهعلتداشتنرویکردرادیکالوتغذیهش��دنازسویجریانهایافراطی
وبنیادگرایمنطقهجایگاهخودراازدستخواهندداد،اماجریانهایشیعیبهعلت

انعطافپذیریدرفضایسیاسیآذربایجانبیشترنمودپیداخواهندکرد.
-همراهیدنیایغربومس��یحی)بهخصوصامریکا،روس��یهواتحادی��هاروپا(با

1.همان،ص84.
2. www.un.org/sc/committees / 1267/cansolist.shtml 
3. www.iico.org/home- page- eng/index- eng 
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ارمنستانوبیتوجهیبهاشغال20درصدازاراضیآذربایجانتوسطارمنستان،شرایط
رابراینیروهایضدغرب،بهخصوصضدامریکاییمطلوبخواهدکرد.روندهانشان
میدهدکهجوضدامریکاییدرآذربایجاندرمقایسهباسالهایاولاستقاللبهمراتب
بیشترشدهاس��توانتظارمیرودتداومبحرانقرهباغ،رویکردآذربایجانرانسبتبه
سازمانکنفرانساسالميوجهاناسالمجدیترکندکهنتیجهآنایجادفرصتیجدید

برایجریانهایاسالمگراست.1
-باگسترشفعالیتجریانهایاسالمگرایش��یعیطرفدارایران،همکاریامنیتی
دولتآذربایجانباترکیه،امریکا،روسیهواسراییلبرایکنترلآنهابیشترخواهدشد؛
چونهمهاینکشورهانگرانیمشترکیبادولتآذربایجاندرزمینهرشداسالمگرایی

شیعیطرفدارایراندارند.
-باگس��ترشفعالیتاس��المگرایش��یعی،دول��تآذربایجانت��الشخواهدکرد
فعالیتهایفرهنگیایرانرادراینکشوربیشترزیرنظربگیردوحتیمحدودیتهایی
رااعمالکند.ازطرفدیگر،برایکنترلرفتارایراندرحوزهداخلیخود،ازعاملقومي
آذریهایایرانبهرهمندخواهدشد.بهاحتمالزیاددرصورتفشارهایرسانهایایران
علیهدولتآذربایجان)ازجملهازطریقشبکهرادیووتلویزیونسحرورادیوبرونمرزی
تبریز(،دول��تباکونیزاقدامبهتأس��یسیاتقویترس��انههايماه��وارهایقومگرای
ترکهایآذریایرانمیکندوبرایتخریبتصویرایراندرافکارعموميملتخویش،

درموردروابطایرانباارمنستانبیشترمانورخواهدداد.
-روندهابیانگرآناستکهجریانهایاسالمگرایشیعیدرآیندهدردوطیفنمود
خواهندداشت:طیفس��نتی)حزباس��الم(هموارهدرکنارجمهوریاسالميایران
خواهدماندوآش��کاراازمواضعآنحمایتخواهدکرد.ولیطیفنوگرابادرکمحیط
داخلیوبینالمللی،س��عیخواهدکردباقرائتروش��نفکرانه-لیبرالازاسالمگرایی،
الگویبوميخودراارایهکن��د.طیفنوگراتالشخواهدک��ردازتجربهحزبعدالتو

توسعهدرترکیههمبهرهببرد.
-همکاریبینجریانهایاسالمگرایشیعیبااحزابونیروهایغربگرایمخالف
حزبحاکم؛باتوجهبهاینکهاحزابمخالفدولت)ازجملهحزبمساوات،جبههخلق
و...(براثرمحدودیتهاوتخریبهایفوقالعادهحزبحاکمتضعیفش��دهاندوعماًل

1.بایدیادآورش��دکهدررأیگیریمجمععمومیسازمانمللاکثرکشورهایاس��المی)39کشور(بهنفع
آذربایجاندرموضوعقرهباغوحفظتمامیتارضیآذربایجانرأیدادند؛درحالیکهامریکا،روسیهوفرانسهدر

رأسگروهمینسکرأیممتنعدادند.
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درفضایسیاسیکشورقدرتمانورخودراازدستدادهاند،بههمکاریباجریانهای
اس��الميگرایشیافتهاند.انتظارمیروددرسالهایآیندهس��طحیازهمگراییبین
جریانهایاسالمگرایشیعیواحزابمخالفدولتبهوجودبیاید.دراینهمکاریو

همگراییها،طیفنوگرایجریانهایاسالمگرادراولویتخواهدبود.
-تحولدرادارهروحانیتقفقاز؛بارشداسالمگراییدرکشور،دولتتالشخواهدکرد
نقشفعلیادارهروحانیتقفقازرادرظاهرمتحولکند.ایننهادبهعنواننهادیوابسته
بهدولتشناختهمیشود؛بههمینعلت،مشروعیتومقبولیتخودرابیندینداران
ازدستدادهاست.دولتآذربایجانبرایاحیایمشروعیتایننهاد،ضمنتقویتغیر
رسميایننهاد،اجازهاظهارنظرهایمس��تقلبهآنخواهددادتادوبارهتوجهاکثریت

جامعهرامعطوفبهآنکند.

سرانجام سخن
مذهبتشیعدرجمهوریآذربایجانهمزمانباایراندردورهصفویهگسترشیافتو
بهصورتدیناکثریتمردمدرآمد.شیعیانآذربایجانازدیربازبهحفظشعائرمذهبی
وانجامفعالیتهايدینیاهتمامکردهاند.دردورههايحاکمیتتزارهاوشورویاین
تالشهابهش��کلمبارزاتدینیبروزمينم��ودکهاغلببهدلیلماهیتاس��تبدادی
نظامهايغیرمسلمانحاکمپسازچندسالوباکشتارهایوسیعوبرنامهریزیشده

علماودیندارانخاموشميشد.
اینجمهوریکهبهلحاظجمعیت،دومینکش��ورش��یعهجهانمحسوبمیشود،
هفتادسالزیرسلطهنظامکمونیستیش��ورویقرارداشتوپسازاستقاللنیزتحت
حاکمیتدولتیسکوالرادارهمیشود.دیناس��المبهخصوصمذهبتشیع،همواره
عنصرمهمهویتیبهحس��ابمیآید؛یعنیدرظرفهویتیومعرفتیجامعهمسلمان
آذربایجاناسالمنقشمحوریواساسیداشتهاست؛طوریکهامروزهبخشیازمردم
آذربایجاندرمعرفیکیستیوهویتخویشمس��لمان-ترکآذریراهمزمانبهکار
ميبرند.اینامرنش��انگرآناستکهسیاس��تهايفرهنگیکمونیس��تیوالحادی،
نزدیکبهیکقرننهاینکهدرخلقهویتغیراسالميموفقنشدهبلکهموجبگردیده
اسالمگراییوجریانهاياس��الميدرس��پهرعموميآذربایجانبهصورتیکنیروو

کنشگرایدئولوژیکظاهرشود.
هرچندجریانهایاس��الميس��نیمذهببهعلتتأثیرپذیریازمحیطسیاس��ی-
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امنیتیوفرهنگیقفقازشمالی،همچنینباهدایتبرخیکشورهایعربیخاورمیانه
واردفازرادیکالیسمشدهاند،ولیجریانهایاسالميشیعیازاوایلشکلگیریباپرهیز
ازفضایبنیادگرایی،مبارزهخودرادرفضایسیاسیموس��ومادامهدادهاندودرحال

حاضر،نیرویاجتماعیمؤثردرفضایسیاسیآذربایجانمحسوبمیشوند.
بههرحالجمهوریآذربایجانگرانیگاهقفقازبهشمارميرود؛اینکشورشیعیدارای
مشترکاتفراوانباجمهوریاسالميایراناست.درکتحوالتهویتیوفرهنگیدراین
کشورازملزوماتراهبردیکش��وریمثلایرانکهدرجهاناسالمپیامورسالتیدارد
ميباشد؛البتهبهشرطیکهبتوانحساسیتهايامنیتیوهویتیاینکشورراشناخت

وباراهبردهایفرهنگیوسیاسیایرانهمراستاییبهوجودآورد.
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امام،  حكومت اسالمي و تاخت و تاز 
نامحرمان در عرصه فرهنگي 

دكتر سيد حميد روحاني 

آتش افروزان آزمند فرنگستان در پي قرن ها شكس��ت و درماندگي در برابر ملت هاي 
مس��لمان در جنگ هاي صليبي و ناكامي در توطئه سلطه بر كشورهاي اسالمي، به اين 
واقعيت پي بردند كه براي استعمار ملت ها، نخست بايد بر ارزش ها و باورهاي آنان تاخت 
و فرهنگ زدايي كرد، تا بتوان سرنوشت آنان را دستخوش اغراض تبهكارانه و تجاوزگرانه 

قرار داد. 
اينجا بود كه فرنگي ه��اي جنگ افروز و فزون خ��واه، در كنار س��الح هاي جنگي قلم 
برگرفتند و با شيوه و ش��گردهاي گوناگون تالش كردند در انديشه مردم تأثير بگذارند 
و باورها و ارزش هاي آنان را دگرگون سازند. س��ازمان فراماسونري نيز در اين مقطع، با 
اين انگيزه پديد آمد كه به شكل ش��بكه اي در عمق فرهنگ ملت ها رخنه كند و مباني 
مدرنيته و ليبرال دموكراس��ي را در ميان ملت هاي مس��لمان رواج دهد و با يك سلسله 
ابزارها و برنامه ها، نوانديش��ان و تحصيل كرده هاي كشورهاي اس��المي را از مردم جدا 
س��ازد و از انديش��ه هاي اس��المي و فرهنگ قرآني دور كند و با عنوان »منورالفكر« به 
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خدمت انديشه هاي ليبرال دموكراسي و از 
خودبيگانگي وادارد. 

عس��كرخان اروم��ي و ابوالحس��ن خان 
ايلچي كه از نخستين ايرانياني بودند كه 
به سازمان فراماسونري سرسپردند، پس 
از بازگشت به ايران در راه فرهنگ زدايي 
و اسالم س��تيزي، چند س��خن تازه و به 

اصطالح نو را مطرح كردند:
1. از فرق سر تا انگشت پا بايد فرنگي شد 

تا ايران به رشد و پيشرفت برسد. 
2. دين عامل عقب ماندگي است، بايد از همه شئون سياسي، كشوري و امور اجتماعي 

كنار گذاشته شود. 
3. انديشه هاي ناسيوناليستي و نژادي مي تواند مايه غرور و سربلندي ايران و ايرانيان 

شود و ملت ايران را دوشادوش »ملل راقيه جهان«! پيش ببرد. 
اين گونه تبليغ��ات بي مايه و فريبنده تنها به ايران محدود نبود و در ديگر كش��ورهاي 
اسالمي نيز مطرح و دنبال شد و اوج گرفت و راه را براي اختالف ها و كشمكش هاي قومي 
و نژادي همنوا كرد. ملت هاي مسلمان كه تا ديروز به رغم اختالف هاي عقيدتي و مذهبي 
آنگاه كه با خطر يورش درندگان اروپايي و تبهكاران وحشي ديار غرب روبه رو مي شدند 
در صف واحد و با اتحاد اسالمي به رويارويي برمي خاستند و از عزت و شرافت و استقالل 
سرزمين هاي اسالمي دفاع مي كردند، با پذيرش انديشه هاي ناسيوناليستي پان عربيسم، 
پان تركيسم، پان ايرانيس��م و... روياروي يكديگر ايستادند و حتي با تجاوزكاران غربي و 
اش��غالگران فرنگي همكاري و همراهي كردند. بدين گونه غربي ه��ا كه در درازاي چند 
سده نتوانسته بودند بر سرزمين پهناور اسالمي چيره شوند در جنگ اول جهاني در آن 
روزهايي كه عرب ها، ترك ها، فارس ها و... هر كدام به نژاد خود مي باليدند و خواب هاي 
امپراتوري مي ديدند، توانستند چون توفاني سهمگين سرزمين هاي اسالمي را درنوردند 

و ذلت و زبوني و اسارت را براي ملت هاي مسلمان به ارمغان آورند! 
اشغالگران غربي در پي آن جنگ خانمانسوز نه تنها سرزمين پهناور اسالمي را تجزيه 
كردند بلكه مش��تي مهره هاي هرزه و سرس��پرده و ديكتاتور حقير را به عنوان پادشاه، 
ملك، امير و رئيس جمهور بر كشورهاي اسالمي گماشتند و به دست آنها خون ملت ها 

سازمان فراماسونري نيز در اين مقطع، با 
اين انگيزه پديد آمد كه به شكل شبكه اي 
در عمق فرهنگ ملت ها رخنه كند و مباني 
مدرنيته و ليبرال دموكراسي را در ميان 
ملت هاي مسلمان رواج دهد و با يك 
سلسله ابزارها و برنامه ها، نوانديشان و 
تحصيل كرده هاي كشورهاي اسالمي را از 
مردم جدا سازد و از انديشه هاي اسالمي و 

فرهنگ قرآني دور كند
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را در شيشه كردند. 
در پي چيرگي استكبار بر كشورهاي اسالمي و تجزيه آن، هجوم فرهنگي با شيوه هاي 
گوناگون نيز تداوم يافت. روشنفكرمآب ها كه از سوي سازمان فراماسونري شست وشوي 
مغزي داده شده بودند از يك  سو با شعار دموكراسي، ليبراليسم، سوسياليسم، حمايت از 
خلق ها و... به فريب ملت ها مي كوشيدند و از سوي ديگر با پذيرفتن پست و مقام در رژيم 
خون پايه رضاخان قلدر و ستايش از آن رژيم ديكتاتور ضد خلقي سرنيزه او را با نيش قلم 
خويش صيقل مي دادند؛ با يك دست به نگارش تاريخ كشورها و ملت ها همراه با دروغ 
و تحريف مي پرداختند و به تاريخ خيانت مي كردند و با دست ديگر با ترويج ليبراليسم 
و ماركسيسم در ميان ملت ها- به ويژه نسل جوان- به رويارويي با اسالم برمي خاستند 
و نيز با طرح تزهاي اس��تعماري جدايي دين از سياست، »اس��الم منهاي روحانيت« و 
پديد آوردن كيش ها، مس��لك ها و فرقه هاي انحرافي در كش��ورهاي اس��المي، توطئه 

اسالم ستيزي را پي مي گرفتند. 
رواج دادن فساد و بي بند و باري و گسيل نسل جوان به پوچي، بي هويتي و خودباختگي، 
از ديگر توطئه هاي استعماري در راه فرهنگ زدايي بود. واداشتن ملت ها به كنار گذاشتن 
لباس هاي س��نتي، حجاب اس��المي و مد كردن البس��ه خارجي و واردات��ي، افزون بر 
زمينه سازي براي رونق بازار كاالهاي خارجي در كشورهاي اسالمي، در راستاي پيشبرد 

توطئه هاي فرهنگ زدايي و اسالم ستيزي صورت گرفت. 

پيروزي انقالب اسالمي و هجوم فرهنگي جديد 
هجوم خانمانسوز ضد فرهنگ اسالمي و مردمي در پي پيروزي انقالب اسالمي نيز با 
شدت و گستردگي بيشتري تداوم يافت. جهانخواران كه توان رويارويي نظامي با انقالب 
اسالمي را نداش��تند در عرصه فرهنگي تالش ها و توطئه هاي خود را فزوني بخشيدند 
و هواداران تزهاي وارداتي را از جمله ليبراليس��ت ها، ماركسيست ها، ناسيوناليست ها، 
سوسياليست ها و پيروان تزهاي امپرياليس��تي جدايي دين از سياست و اسالم منهاي 
روحانيت را به صحنه آوردند تا بتوانند راه امام و انقالب اس��المي را به بن بست بكشانند 
و همزمان با هجمه فرهنگي ترورهاي داخلي، جن��گ تحميلي، كودتاي نظامي و ده ها 
نقش��ه و نيرنگ  ديگر را نيز تدارك ديدند. هنوز بيش از چند صباحي از پيروزي انقالب 
اسالمي نگذشته بود كه زمزمه هايي در راه به بيراهه كشاندن انقالب اسالمي آغاز شد، 
»جمهوري دموكراتيك«! »جمهوري دموكراتيك اس��المي« و... از پيشنهادهايي بود 
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كه از چپ و راس��ت مطرح مي شد و روي آن 
مانور مي دادند. مي گفتند »ايران نمي تواند به 
قرن اول اسالم برگردد«!!1 »اقتصاد ايران بايد 
سوسياليستي ش��ود«!2»بدون انحالل ارتش 
از انقالب ح��رف نزنيد«!3 و ب��ه راه انداختن 
تظاه��رات در مخالفت با حج��اب و عفاف،4 
بني��اد »حزب جمه��وري خلق مس��لمان«5 
متش��كل از احزاب كومله، تركمن، فداييان 
خلق، منافقي��ن و... در راه رويارويي با انقالب 
اسالمي و همزمان با اين نقشه ها و نيرنگ هاي 
اسالم س��تيزانه، به راه انداختن جنگ هاي داخلي مانند فاجعه كردس��تان و س��نندج 
در اس��فندماه57 و جنايت هاي خونين گنبد در فروردين58، فاجع��ه خونبار نقده در 
ارديبهش��ت58، به صحنه آوردن به اصطالح »حزب خلق عرب« در ارديبهش��ت58 و 
دامن زدن به ذهنيت هاي منفي و ايجاد جو بدبيني كه به عزيمت آقاي طالقاني از تهران 
كشيده شد6 و س��رانجام به صحنه آوردن تروريست هاي از خدابي خبر و جنايت پيشه و 
ترور اسالم شناس راستين آيت اهلل شهيد اس��تاد مطهري)ره( و برخي ديگر از چهره ها 
و شخصيت ها، همه و همه در راستاي رويارويي با آرمان هاي انقالب اسالمي و پيشبرد 

توطئه فرهنگ زدايي و اسالم ستيزي آغاز و دنبال شد. 
»نهضت آزادي« با در دس��ت داش��تن زمام امور دولت و كش��ور، به خود رخصت داد 
كه انديشه هاي ليبراليستي را در برابر اس��الم ناب محمدي)ص( ترويج كند و سياست 
تشنج زدايي با امريكا و كنار آمدن با آن شيطان بزرگ را به بهاي قرباني كردن آرمان هاي 
انقالب اس��المي پي بگيرد. »جبهه ملي« با اهانت به مقدسات اس��المي و غير انساني 
خواندن »اليحه قصاص« شمشير را از رو بست و سياست اسالم ستيزي را آشكارا دنبال 
كرد. جناب بني صدر نيز توطئه ديرينه جهانخواران و دشمنان سوگندخورده اسالم ضد 

1. اطالعات، 57/12/6. 
2. همان، 57/12/21. 

3. همان، 57/12/6. 
4. همان، 57/12/17. 

5. همان، 57/12/6. 
6. همان، 58/1/25. نكته در خور توجه اينكه در پي عزيمت آقاي طالقاني از تهران، سازمان منافقين براي اينكه 
بتواند از آب گل آلود ماهي بگيرد اعالم كرد: »... نيروي نظامي مجاهدين در اختيار آيت اهلل طالقاني قرار گرفت«!! 

كيهان، 58/1/27.

جهانخواران كه توان رويارويي 
نظامي با انقالب اسالمي را نداشتند 
و  تالش ها  فرهنگي  عرصه  در 
توطئه هاي خود را فزوني بخشيدند 
و هواداران تزهاي وارداتي را از 
جمله ليبراليست ها، ماركسيست ها، 
ناسيوناليست ها، سوسياليست ها و 
پيروان تزهاي امپرياليستي جدايي دين 
از سياست و اسالم منهاي روحانيت را 

به صحنه آوردند
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عالمان ديني و پيشوايان روحاني را با شيوه اي ماهرانه و زيركانه پي گرفت و تالش كرد 
آنچه را كه استعمار انگليس و امريكا در درازاي چند سده نتوانستند جامه عمل بپوشانند، 
او به نام اسالم و انقالب اسالمي پياده كند و روحانيت متعهد را از صحنه كشور كنار زند. 
سازمان منافقين و ديگر گروهك هاي تروريستي نيز با ترور شخصيتي و فيزيكي بزرگان 
روحاني و شخصيت هاي اسالمي، سياست ش��يطاني انگليس و امريكا و ديگر دشمنان 
اسالم را در راه كنار زدن روحانيون متعهد و اسالم شناسان راستين و راست قامتان نستوه 
از صحنه كشور دنبال كردند و شماري از داناترين، آگاه ترين و متفكرترين فرزندان رشيد 

اسالم را به خاك و خون كشيدند. 

روحانيان ناوارسته در خدمت هجوم فرهنگي 
جهانخواران آنگاه كه با اين ترفندها، توطئه ها و جنايت ها نتوانستند به آمال شيطاني 
و استعماري خود برسند و انقالب نوپاي اس��المي را از ميان ببرند توطئه  نويني به كار 
گرفتند و تالش كردند كه به تعبير امام، »سنگ را با سنگ بشكنند« و در راه به شكست 
كشاندن اسالم راستين و انقالب اسالمي روحانيان غير مهذب را به صحنه آورند؛ اينجا 
بود كه شيخ علي تهراني، آلت دست شيادان قرار گرفت و ضربه هاي سهمگيني به ساحت 
روحانيت وارد كرد. به دنبال او آقاي سيد كاظم ش��ريعتمداري را به صحنه آوردند و به 
دست او آتش فتنه را شعله ور كردند.1 البته آقاي شريعتمداري از زمان هاي دور و حتي 
مي توان گفت از آغاز نهضت امام در كمين نشسته بود و در هر مقطع سرنوشت ساز، چوب 

الي چرخ نهضت اسالمي مي گذاشت و به مبارزان اسالمي از پشت خنجر مي زد. 
در پي شكست آقاي شريعتمداري در توطئه آسيب رساندن به انقالب اسالمي، نوبت 
به آقاي شيخ حسينعلي منتظري رسيد. ليبراليست ها، ناسيوناليست ها، منافقان، باند 
مهدي و هادي هاشمي عناصر و عوامل مرموز سازمان هاي جاسوسي- به ويژه سازمان 
س��يا- با نفوذ و رخنه در بيت آقاي منتظ��ري س��اليان درازي روي او كار كردند و او را 
شست وشوي مغزي دادند و توانستند انديش��ه هاي ارتجاعي و ضد انقالبي را از زبان او 
بازگو كنند و آب به آسياب جهانخواران بريزند. با عزل آقاي منتظري از قائم مقامي، اين 
توطئه شوم نيز با شكست روبه رو شد و راه به جايي نبرد؛ اما استعمارگران، عوامل و ايادي 
آنان دست روي دست نگذاشتند و از توطئه ضد انقالب اسالمي بازنماندند. وسوسه هاي 
شيطاني و نقش��ه هاي اس��تعماري خود را در فريب ديگر چهره ها و شخصيت هايي كه 

 .58/10/14 .1
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از روي س��اده لوحي يا ناآگاه��ي از ماهيت 
انقالب اسالمي، كاستي ها و نادرستي هايي 
داشتند دنبال كردند؛ حتي عناصر مرموزي 
را ك��ه در جرگ��ه روحانيت بودن��د ليكن 
پيشينه انقالبي نداشتند، با نفوذ و رخنه در 
برخي بيوت و رفاقت و مصاحبت با برخي از 
چهره ها و شخصيت ها جايگاهي بخشيدند، 
آنها را مجال دادند تا سري در سرها داشته 
باش��ند و چند صباحي به پس��ت و مقامي دس��ت يابند و تالش كردند كه انديشه هاي 
زهرآگين، استعماري و ضد انقالبي خود را از زبان آنان بازگو كنند و با قلم و زبان آنان خط 
و راه امام را به زير سؤال ببرند و آرمان هاي انقالب را در ميان ملت ايران كمرنگ سازند. 
ش��يخ عبداهلل نوري از عناصري بود كه در راه رويارويي با انديشه ها و آرمان هاي امام 
به كار گرفته شد؛ او نه پيشينه مبارزاتي داش��ت، نه امام و خط امام را شناخته بود و نه 
قلباً  به ايشان ايمان و ارادت داش��ت. او در آن  روزهايي كه قدرت طلبان براي دست يابي 
به پس��ت و مقام تالش مي كردند به دفتر امام رهي بيابند و براي جاخوش كردن در آن 
»دفتر« سر و دست مي شكستند، يك باره به صحنه آمد و در جرگه اصحاب دفتر امام قرار 
گرفت و توانست به پست هايي دس��ت يابد، ليكن آنگاه كه امام ديده از جهان فرو بست 
و به ملكوت اعلي پيوس��ت، نامبرده مأموريت خود را در راه پايان بخشيدن به خط و راه 
امام سرسختانه آغاز و دنبال كرد و آنچه را كه فريب خوردگان و مزدوران با مزد و بي مزد 
در فتنه 88 زير شعارهاي »نه غزه نه لبنان«، »جمهوري ايراني« و... مطرح كردند و نيز 
»فرقه مشائيه« و جريان انحرافي پي گرفتند مانند دوستي با »ملت اسراييل«، »اسالم 
ايراني« و... آقاي شيخ عبداهلل نوري از پيش در روزنامه خود آن را مطرح و اعالم كرد و در 
دفاعيه خود در دادگاه با صراحت آن را مورد تأييد قرار داد. نفي واليت فقيه، پافش��اري 
روي به رسميت ش��ناختن رژيم صهيونيستي، پشتيباني از س��ازش و كرنش نسبت به 
امريكا و انتقاد و اعتراض به قطع ارتباط با آن ش��يطان بزرگ، دفاع از گروهك »نهضت 
آزادي« و ايجاد شبهه و خدش��ه در نامه امام درباره اين گروهك و نامه 68/1/6 به آقاي 
منتظري، به زير سؤال بردن شادروان سيد احمد خميني )رحمت اهلل عليه(، غير عملي 
نماياندن انديشه هاي امام در شرايط امروز و... از كارنامه سياه نامبرده بود كه در روزنامه 

غربي ها كه در درازاي چند سده نتوانسته 
بودند بر سرزمين پهناور اسالمي چيره 
شوند در جنگ اول جهاني در آن 
روزهايي كه عرب ها، ترك ها، فارس ها 
و... هر كدام به نژاد خود مي باليدند 
و خواب هاي امپراتوري مي ديدند، 
سهمگين  توفاني  چون  توانستند 

سرزمين هاي اسالمي را درنوردند 
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و در دفاعيه خود تالش كرد آن را به عنوان يك مانيفست به نمايش بگذارد.1 جهانخواران 
در اين پندار بودند كه به تعبير قرآن كريم با فوت سس��ت و بي مايه شيخ عبداهلل نوري 
مي توانند نور جهانتاب خورشيد امامت و واليت رهبر انقالب اسالمي را خاموش سازند 
و تاريكي ظلمت بار ديار غرب را بار ديگر بر ايران چيره س��ازند و توحش و جهالت غرب 
را در اين كشور انقالبي گس��ترش دهند. از اين رو، آنگاه كه شيخ عبداهلل به اتهام اهانت 
و نسبت هاي ناروا به حضرت امام و غير عملي دانستن خط و راه و انديشه ايشان و ده ها 
اتهام ديگر به محاكمه كشيده شد و به زندان محكوم گرديد، دستگاه تبليغاتي غربي و 
امپرياليسم خبري يكدست و يك صدا به پشتيباني از او برخاستند و در ستايش از او قلم 

زدند. راديو لندن؛ در گفت وگو با مسعود بهنود: 
...محاكمه عبداهلل نوري و زمينه چيني براي حذف او از صحنه سياسي 
ايران، يكي از بزرگ ترين اش��تباهات محافظه كاران بود كه در نهايت به 
سود هواداران اصالحات در ايران تمام خواهد شد؛ حذف شخصي مانند 

نوري يك لطمه است...2
راديو بي بي سي:

...در اين محاكمه برخالف موارد قبل نوري فرصت پيدا كردند با وجود 
همه تبليغات و فش��ارها بتوانند مانيفس��ت كاملي از آن چيزي كه فكر 
مي كنند به لحاظ سياسي مطرح كنند و آن بخشي از رنسانس اسالمي 

را كه فكر مي كنند الزم است... در دادگاه عرضه كنند...3
راديو آزادي به نقل از روزنامه نيويورك تايمز: 

...دادگاه نوري يادآور محاكمه هاي دوران س��از ملت ها، نظير محاكمه 
تامس مور و اعدام فيلس��وف سياستمدار انگليس��ي در زمان پادشاهي 

هنري هشتم است...4
راديو بي بي سي: 

...خبر حبس پنج س��اله براي آقاي نوري، روزنامه ها و سياستمداران 
طرفدار اصالحات را شگفت زده كرده و طرفداران نوري نمي توانند باور 
كنند كه يكي از چهره هاي مهم جمهوري اسالمي در 20 ساله گذشته 

1. براي آگاهي از كارنامه سياه او رك: 15خرداد، ش22 و 23. 
2. خبرگزاري جمهوري اسالمي، 78/8/21. 

3. همان، 87/8/20. 
4. همان، 87/8/11. 
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حال در زندان اوين تهران به سر ببرد...1
روزنامه امريكايي نيويورك تايمز: 

...عبداهلل نوري در نامه اي كه در بسياري از روزنامه هاي ايران چاپ شد 
از رهبر عالي ايران انتقاد كرد و شعارهاي ضد امريكايي را توهين آميز،  
بي فايده و غير ضروري خوان��د... نوري كه محبوب ترين سياس��تمدار 
اصالح طلب در ايران است در نامه خود كه از زندان براي روزنامه ها ارسال 
شد نوشته است: ما به عنوان يك ملت از شعارهايي مثل مرگ بر امريكا 

چه سودي  برده ايم؟...2
جهانخواران غربي و دستگاه تبليغاتي آنان و مهره هاي غرب زده و خودفروخته ايراني بر 
اين باور بودند كه با به صحنه  آوردن شيخ عبداهلل و دادن يك سلسله عناوين به نامبرده 
مانند »يكي از چهره هاي مهم جمهوري اس��المي«!! و »محبوب ترين سياس��تمداران 
اصالح طلب« و مقايس��ه او با برخي فيلسوفان و سياس��تمداران انگليسي و... مي توانند 
اين زاييده عروس��كي خود را بزرگ جلوه دهند، به خيمه شب بازي وادارند و آنچه را كه 
گروهك هاي ضد انقالب و مهره هاي دس��ت آموز اس��تعمار براي او به عنوان »دفاعيه« 
ديكته كردند، به عنوان »مانيفست« و »رنسانس اس��المي« در ميان ملت ايران اعتبار 
بخشند؛ غافل از اينكه اين نوزاد نارس و ناتوان پيش از آنكه بتواند با »تاتي تاتي« امريكا 

و »اسراييل« راه رفتن بياموزد و راه بيفتد در نطفه خفه شد و از ميان رفت. 
با بي اعتباري شيخ  عبداهلل در ميان ملت ايران، توطئه گران نوميد و سرخورده نشدند 
و براي به صحنه كشاندن ديگر خودپرستان، جاه طلبان و ساده انديشان به تكاپوي خود 
ادامه دادند و در اين توطئه و نقشه اين بار به سراغ شيخ مهدي كروبي رفتند. شيخ مهدي 
كروبي از آن  رو مورد طمع دشمنان قرار گرفت كه افزون بر ساده انديشي از مكتب امام 
بهره اي نداشت، درس ايشان را درك نكرده بود، انديشه هاي ايشان را درنيافته و برنتافته 
بود، خفقان حاكم در ايران به او رخصت نداده ب��ود كه روي درس ها و بحث هاي امام به 
مطالعه و بررسي بنشيند، تا روز پيروزي انقالب اس��المي ديدار و گفت وگوي او با امام 
گذرا و لحظه اي بود. در پي پيروزي انقالب نيز مسئوليت هاي گوناگون به او مجال نداد 
كه روي راه و روش و بينش و منش امام درنگ كند و انديشه هاي ايشان را به درستي و 
به شكل ريشه اي بشناسد. در برابر، نشست و برخاس��ت او با ليبرال ها، ملي-  مذهبي ها 

1. همان، 87/9/7. 
2. همان، 87/9/30. 



17
7

ي 
هنگ

 فر
صه

 عر
 در

ان
حرم

 نام
 تاز

ت و
اخ

 و ت
مي

سال
ت ا

كوم
،  ح

مام
ا

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

و دگرانديشان مرموزي كه در نهان و درون با 
خط و راه امام و آرمان هاي انقالب همخواني 
و همراهي نداش��تند، س��ابقه دار، گسترده و 
ممتد بود. آنها شبانه روز با او در ارتباط بودند 
و ديدگاه هاي كژانديش��انه خود را پيوس��ته 
به او تلقين مي كردن��د و او را تحت تأثير قرار 
مي دادن��د. آقاي كروبي نس��بت به گروه هاي 
ليبرال من��ش، دگراندي��ش و بيگان��ه از خط 

امام سمپاتي داشت؛ به گونه اي كه براي گذاشتن نام هاي چند نفر از اين دست عناصر 
مرموز مانند بهزاد نبوي در ليس��ت كانديداهاي انتخاباتي با آقاي ناطق نوري اختالف 
نظر پيدا كرد و جدا شد. او در اين سال هاي واپسين تا آن پايه به انديشه ها و ديدگاه هاي 
گروهك هاي سياس��ي و دگرانديش��ان باورمند بود كه تالش مي كرد گفتار و نوش��تار 
امام را به گونه اي با نظريه هاي آنان مطابقت دهد و اگر س��خني از امام با انديش��ه هاي 
ليبرال دموكرات ها همخواني نداش��ت، تالش مي كرد آن س��خن و نظر ام��ام را به يك 
مقطع ويژه و محدود بنماياند و تعميم آن را به همه دوره ها و زما ن ها رد كند. او پيوسته 
تكرار مي كرد كه ما اكنون يك دولت هستيم و نبايد برخالف مقررات بين المللي كاري 
صورت دهيم و آنگاه كه از او پرسش مي شد چگونه امريكا و ديگر ابرقدرت ها هرگاه كه 
سياست شان اقتضا كند مقررات بين المللي را زير پا مي گذارند )به مانند اشغال  عراق(، 
پاسخ او اين بود كه ايران در دنيا منزوي مي شود!! ليبرال ها او را از انزواي جهاني به شدت 

ترسانده بودند! 
اين گرايش ناآگاهانه آقاي كروبي به گروهك هاي دگرانديش و باورمندي به انديشه ها 
و ديدگاه هاي ض��د انقالبي آن��ان، او را گام ب��ه گام از راه و خط امام بيش��تر دور كرد و 
به رويارويي با نظام جمهوري اس��المي و ف��رو غلتيدن در فتنه امريكايي- انگليس��ي- 

صهيونيستي 88 كشانيد و از صف ملت قهرمان پرور ايران دور كرد. 
امريكا روي فتنه 88 س��رمايه گذاري گس��ترده اي كرده و افزون بر همدستي با ديگر 
ابرقدرت ها در اين توطئ��ه گروهك هاي ضد انقالب مانند منافقين، س��لطنت طلب ها، 
ماركسيست ها، تجزيه طلب ها و جاسوس هاي مارك دار امريكا و انگليس )حزب بهائيت( 

را نيز به كار گرفته و اتحاد نامقدسي پديد آوردند. 

»نهضت آزادي« با در دست داشتن 
زمام امور دولت و كشور، به خود 
رخصت داد كه انديشه هاي ليبراليستي 
را در برابر اسالم ناب محمدي)ص( 
ترويج كند و سياست تشنج زدايي 
با امريكا و كنار آمدن با آن شيطان 
بزرگ را به بهاي قرباني كردن 

آرمان هاي انقالب اسالمي پي بگيرد
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جريان هاي انحرافي در خدمت هجوم فرهنگي 
شكست اين توطئه س��نگين و فتنه دامنه دار و ننگين، آخرين ميخي بود كه بر تابوت 
جنگ نرم جهانخواران، ضد  ايران زده شد و آنان را سرخورده و نوميد كرد. فتنه آفرينان به 
 طور عيني دريافتند كه انقالب اسالمي ريشه دارتر و نيرومندتر از آن است كه با اين گونه 
نقش��ه ها و نيرنگ ها، ترفندها و توطئه ها تكاني بخورد و آسيبي ببيند. به صحنه آوردن 
فريب خوردگاني مانند كروبي و موسوي و سرسپرده هايي مانند شيخ عبداهلل نوري نيز 
نتواند بر دامن كبريايش گردي بنشاند. انقالب با گوشت و پوست ملت ايران عجين شده 
و »با شير اندرون ش��ده با جان بدر ش��ود« ليكن زورمداران و فزون خواهان بين المللي 
از آنجا كه نابودي خود را در تداوم انقالب اس��المي مي بينن��د و در مرز مرگ و زندگي 
قرار دارند مانند غريقي كه براي رهيدن از كام توفان به هر خار و خس��ي چنگ مي زند، 
ناگزيرند كه هر روز توطئه تازه اي تدارك ببينند تا شايد راهي براي نجات خود بيابند. از 
اين رو نوميدانه هر روز نقشه ها و نيرنگ هاي شكست خورده را بار ديگر به كار مي گيرند 
و تكرار مي كنن��د و مهره هايي را از درون نظام جمهوري اس��المي به كار مي گيرند و به 
صحنه مي آورند و از زبان آنان انديشه هاي ش��يطاني و اغراض استعماري خود را بازگو 
مي كنند تا شايد مايه فريب برخي از مردم ش��ود و شماري را از راه و خط امام دور كنند 

و به بيراهه بكشانند. 
دم زدن از »دوستي با ملت اسراييل« از سوي مرش��د و مشاور رئيس جمهور، در واقع 
دنباله ش��عارهاي ننگ باري بود كه در جريان فتنه 88 در راس��تاي خواسته هاي رژيم 
صهيونيستي از سوي فريب خوردگان، سرسپردگان و مزدوران با مزد و بي مزد شيطان 
بزرگ و ايادي آن سرداده شد كه جز ننگ و ذلت و رس��وايي براي عوامل و ايادي فتنه، 
سودي به همراه نداشت. در پي آن عناويني چون »اس��الم ايراني«، »مكتب ايراني« و 
جريان جن گيري و رمالي نيز براي دور كردن ملت ايران از اس��الم ناب محمدي)ص( و 
جلوه بخشيدن به اسالم امريكايي و ايجاد شكاف ميان امت اسالمي مطرح شد كه البته 
راه به جايي نبرد و مايه به زير سؤال رفتن كساني شد كه با اين گونه جريان ها و طرح ها 
خواستند به امريكا چراغ سبز نش��ان دهند و براي رژيم صهيونيستي روزنه اميدي باز 

كنند. 
عناصر جاه طلب و مقام پرست كه با ترفند »دوستي با ملت اسراييل« و »اسالم ايراني« 
طرفي برنبستند و مقام معظم رهبري را همانند كوهي استوار در برابر آز و نياز نفساني 
و شيطاني خود مي بينند، جريان »ظهور صغري« و »ظهور نزديك« را به راه انداختند 
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تا از اين راه بتوانند به جايگاه واليت آسيب 
برسانند و با دور زدن رهبري بساطي براي 
خود راه بيندازند و شماري را دور خود گرد 
آورند. اين ورشكسته ها با روش رئيس فرقه 
ش��يخيه بر آن بودند بان��د و گروهي پديد 

آورند. 
شيخ احمد احسايي در آن روز و روزگاري 
كه مردم ايران از چند دهه جنگ با ابرقدرت  
روس خسته ش��ده و آرزوي ظهور حضرت 
را داش��تند از فرصت بهره  گرفت و با مطرح 

كردن مسئله ظهور توانست ش��ماري را بفريبد و فرقه شيخيه را پديد آورد و راه را براي 
حزب ارتجاعي- استعماري بابيه، بهائيه و ازليه هموار سازد. برخي از عناصر مرموزي كه 
در دفتر رياست جمهوري جاخوش كرده اند با پندار به اينكه مردم امروز ايران نيز از تحريم 
اقتصادي و فشارهاي همه جانبه ابرقدرت امريكا خسته شده اند، كوشيدند سوء استفاده 
كنند و با مطرح كردن مس��ئله ظهور، »فرقه مش��ائيه« پديد آورند و از اين راه به نوايي 
برسند؛ غافل از اينكه مردم ايران امروز مردم دوران قاجار نيستند. مردم ايران امروز مردم 
هميشه در صحنه اند كه نه خسته مي شوند و نه فريب مي خورند و اين صالبت، مقاومت 
ترديدناپذيري ملت ايران و عظمت و توانايي ژرف انقالب اسالمي را به نمايش مي گذارد 
زيرا كه استكبار جهاني در سه دهه گذشته هر شگرد و ترفندي را كه به كار گرفته تا بتواند 
در نگرش ديني و سياسي اين انقالب انحرافي پديد آورد و ملت ايران را به بيراه بكشاند، 
ناكام مانده است و بهره گيري از ابزارهايي در رده قائم مقام، مرجع تقليد، رئيس جمهور، 
يار امام، يادگار امام و... نيز نتوانس��ته اس��ت مايه كوچك ترين دگرگوني و تغييري در 
آرمان هاي انقالب اسالمي و مسير ملت ايران ايجاد كند. كساني كه تالش كردند نگرشي 
ناموزون در مسير انقالب اسالمي و آرمان هاي آن پديد آورند، به رغم اينكه برخي از آنان 
از جايگاه واال و برجسته اي برخوردار بودند، خود تباه و روسياه شدند و در ميان ملت آگاه 
و انقالبي ايران سقوط كردند، ليكن انقالب اسالمي استوارتر از هميشه پيش  رفته و هر 

روز استوارتر از ديروز اوج گرفته است. 
در اينجا بايسته است از معمار كبير انقالب و بنيانگذار جمهوري اسالمي ياد كنيم و به 
ساحت مقدسشان درود و سپاس گوييم كه ساختار فكري انقالب اسالمي را به گونه اي 

روشنفكرمآب ها كه از سوي سازمان 
مغزي  شست وشوي  فراماسونري 
داده شده بودند از يك  سو با شعار 
دموكراسي، ليبراليسم، سوسياليسم، 
حمايت از خلق ها و... به فريب ملت ها 
مي كوشيدند و از سوي ديگر با پذيرفتن 
پست و مقام در رژيم خون پايه رضاخان 
قلدر و ستايش از آن رژيم ديكتاتور ضد 
خلقي سرنيزه او را با نيش قلم خويش 

صيقل مي دادند
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پوالدين و استوار پايه ريزي كردند كه هيچ نيروي آزمند و آسمندي، به رغم به كارگيري 
همه ابزار فريب و نيرنگ نتواند روزنه نفوذي در آن پديد آورد و خدشه اي وارد كند و جز 

آنكه عرض خود برد و زحمت ما دارد طرفي برنبندد. 

رخنه نامحرمان در برخي مراكز فرهنگي 
اينجاست كه مي بينيم حراميان انديشه و عقيده كه بزرگ ترين مأموريت آنها تحريف 
تاريخ، دروغ  گفتن به مردم و بازداشتن آنان از راه و خط امام است، به تكاپو افتاده اند كه با 
نفوذ و رخنه در نهادها و ارگان هاي فرهنگي و ارتباط با برخي از شخصيت ها و چهره هاي 
انقالبي، دروغ پردازي ها و تحريف گري هاي خود و پيش كسوتان خويش را با آرم و امضاي 
ارگان ها و شخصيت هاي انقالبي انتشار دهند. آنها به درستي دريافته اند در ميان ملت 
ايران تا آن پايه س��اقط و بي اعتبارند كه حتي اگر آورده ها و روايت هاي راستي را به قلم 
و زبان آورند، مردم باور ندارند و به نوش��ته ها و گفته هايش��ان با ديد ترديد مي نگرند، از 
اين رو آخرين و تازه ترين ش��گرد تحريف گران تاريخ اين است كه گفتار و نوشتار سراپا 
خدشه دار خويش را به وسيله يك ارگان فرهنگي انتشار دهند يا در البه الي مصاحبه با 
يك چهره  انقالبي دروغ هاي خود را بگنجانند و از اين راه براي آورده ها و بافته هاي خود 

اعتبار دريوزگي كنند. 
تاريخ هاي��ي ك��ه در دوران قاج��ار و پهلوي ب��ه قلم فراماس��ون ها، ماركسيس��ت ها، 
ماسون  زده ها و چپ گراها به نگارش كشيده شده بود، از آنجا كه در ميان ملت ايران ارزش 
و اعتباري نداشت، مي بينيم كه دست آموزه هاي آنان چگونه تالش دارند چكيده هاي آن 
دروغ نامه ها را در ارگان هايي مانند مركز اسناد انقالب اسالمي انتشار دهند و با دستينه 
آن مركز و مانند آن، نارواگويي ها و تحريف گري هاي تاريخ نويسان سده پيشين را ارزش 
و اعتبار بخشند و نسل امروز و نس��ل هاي آينده را گمراه و س��ردرگم سازند و از مثلث 
استعمار، استبداد و روش��نفكري كه خيانت هاي بي ش��مار و جبران ناپذيري به ايران و 

ايراني كرده اند گندزدايي كنند. 
از س��وي ديگر يكي از دانش آموختگان مدارس انگليس كه آسمان مهندسي شيمي! 
و راه و ساختمان را به ريسمان دين و سياس��ت و تاريخ پيوند زده است، براي گفته ها و 
نوشته هاي پس مانده و بي ارزش خويش كه از استادان فراماسونري- انگليسي آموخته 
است روزي به مصاحبه با هاشمي رفسنجاني مي نشيند و بافته هاي بي مايه تحليل گران 
غربي و سياس��ت بازان سازمان فراماس��ونري را با شگردهاي ش��يطاني با ايشان مطرح 
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مي كند و به صورت تلويحي و گاهي آش��كار از ايشان 
تأييد مي گيرد و روز ديگر در مؤسس��ه تنظيم و نشر 
آثار امام »چهچه بلبل مي زند« كه بله »امام خميني 
از ابتدا ب��ه فكر ايجاد و تش��كيل حكومت اس��المي 
نبوده است و »ايجاد حكومت اسالمي و واليت فقيه 
حاملگي ناخواسته بوده است«!!1 گوينده اين ادعا به 
رغم گس��تاخي و بي پروايي بي حد و م��رز خود، گويا 

خوب دريافته است كه بازگو كردن اين دروغ شاخ دار جز در نهادي مانند مؤسسه يادشده 
نه تنها بردي ندارد بلكه به عنوان هذيان و ياوه، مورد مسخره واقع مي شود. 

اگر اين نارواگويي و دروغ پردازي در س��ايت جماران، وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر 
آثار امام بدون هيچ گونه توضيح و تكذيبي انتشار نمي يافت، ارزش پاسخگويي نداشت؛ 
اين گونه ياوه گويي ها و دروغ پردازي ها در وبالگ ها و سايت هاي درون مرزي و برون مرزي 
مزدوران مارك دار يا بي نشان س��ازمان هاي جاسوسي اس��تكبار جهاني هر روز انتشار 
مي يابد و به زباله دان فرو مي ريزد، ليكن انعكاس آن در س��ايت جماران كه ماهيت آن 
هنوز براي بسياري از مردم آشكار نشده است، ش��ايد مايه پرسش و شگفتي بسياري از 
مردم ايران باش��د؛ چنانكه در اين چند مدتي كه ادعاي يادشده در سايت جماران قرار 
گرفته است، شماري از مردم انديشمند و فرهيخته ايران با گفت وگوي حضوري يا تلفني 
با نگارنده در اين مورد توضيح خواس��ته اند؛ از اين رو، نگارنده ناگزير اس��ت به توضيح 

واضحات بپردازد و دروغ پردازان و ياوه گويان را بيش از پيش رسوا سازد. 
انكار اين واقعيت تاريخي كه امام از آغاز نهضت-  و حتي س��اليان درازي پيش از آغاز 
آن- انديشه حكومت اسالمي را در سر داشته اند، اين نكته را بيش از پيش روشن مي كند 
كه استكبار جهاني- به ويژه دولت انگلستان، استاد كهنه كار تاريخ بافان- از نظام اسالمي 
و اصل واليت فقيه تا چه پايه اي بيمناك اس��ت؛ از اين رو، به وس��يله دس��ت آموزهاي 
خود تالش مي كند چنين وانمود كند كه حكومت اس��المي در اسالم و مباني اسالمي 
مطرح نيست و جايگاهي ندارد! و امام نيز چنين انديش��ه اي در سر نداشته اند و انگار به 
صورت اتفاقي و بدون پيش زمينه به برپايي حكومت پرداختند! تا با اين تحريف گري و 
وارونه نگاري سيره پيامبر اسالم را در امر حكومت و خط و راه امام را در اين مورد پوشيده 
و پنهان دارند، به فراموش��ي بس��پرند و اصل واليت فقيه را گام به گام كنار زنند و راه را 

 www.jamaran.ir :1. رك

شيخ عبداهلل نوري از عناصري 
بود كه در راه رويارويي با 
انديشه ها و آرمان هاي امام 
به كار گرفته شد؛ او نه پيشينه 
مبارزاتي داشت، نه امام و خط 
امام را شناخته بود و نه قلباً  به 

ايشان ايمان و ارادت داشت
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براي ترويج نظام هاي س��كوالر، ليبرال دموكراسي و 
موروثي هموار كنند و كساني كه شايستگي براي امور 
حكومت و زعامت اسالمي ندارند بتوانند از راه وراثت 
و وابستگي خانوادگي به قدرت و رياست دست يابند 
و سازشكاران و تس��ليم طلبان و خودباختگاني را كه 
پيوسته رو به غرب دارند و بر آستانه كاخ نشينان لندن 
و واشنگتن سر مي س��ايند، به صحنه آورند و به بازي 

وادارند و انديشه هاي امام را به موزه تاريخ بسپارند. 
نگارنده در اي��ن توضيح واضح��ات پيرامون هدف 
امام براي برپايي حكومت اسالمي، نيازي نمي بيند به 
دهه هاي 20، 30 و 40 برگردد و داليل و مستنداتي 
را كه امام در كتاب هاي كشف اسرار، الرسايل، بيع و حكومت اسالمي درباره ضرورت و 
اهميت واليت فقيه و حكومت اس��المي آورده اند بازگو كند و »مثنوي هفتاد من كاغذ 

شود«.1

آفتاب آمد دليل آفتاب
براي به نمايش گذاشتن اين دروغ آش��كار و وقاحت بار كه »امام اصاًل به دنبال ايجاد 
حكومت نبود«!!  بخش هايي از آنچه را كه امام در نجف و پاريس در پاسخ به خبرنگاران با 
صراحت بيان كردند يا در برخي از نامه ها و سخنراني هاي خود درباره هدف نهايي خود 
مطرح نمودند به مصداق »آفتاب آمد دليل آفتاب« در پي مي آوريم تا س��يه روي شود 

هر كه در آن غش باشد. 
لوسين ژرژ خبرنگار فرانسوي لوموند، نجف- 4 ارديبهشت 57: 

- برنامه سياسي شما چيس��ت؟ آيا مي خواهيد رژيم شاه را سرنگون 
سازيد؟ به جاي اين رژيم چه نوع رژيمي را برقرار خواهيد كرد؟ 
- كمال مطلوب ما ايجاد يك دولت و حكومت اسالمي است... 

- مقصودتان از حكومت اسالمي چيس��ت؟ آنچه از اين تعبير، خود به 
خود به ذهن مي آيد امپراتوري عثماني و يا عربستان سعودي است؟ 

1. براي آگاهي از اين واقعيت كه امام از دوران س��ياه و خفقان بار پهلوي اول در انديشه برپايي حكومت اسالمي 
بوده اند رك: نهضت امام خميني، دفتر چهارم. 

 88 فتنه  روي  امريكا 
گسترده اي  سرمايه گذاري 
كرده و افزون بر همدستي با 
ديگر ابرقدرت ها در اين توطئه 
گروهك هاي ضد انقالب مانند 
سلطنت طلب ها،  منافقين، 
ماركسيست ها، تجزيه طلب ها 
مارك دار  جاسوس هاي  و 
)حزب  انگليس  و  امريكا 
بهائيت( را نيز به كار گرفته و 

اتحاد نامقدسي پديد آوردند
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-  تنها مرجع استناد ما، زمان پيغمبر و زمان امام علي)ع( است... 
- آيا خود شما در نظر داريد كه در رأس آن قرار گيريد؟ 

- ش��خصاً نه. نه س��ن من و نه موقع من و نه ميل و رغبت من متوجه 
چنين امري اس��ت؛1 اگر موقعيت پيش آيد ما در ميان كس��اني كه در 
جريان مفاهيم و فكر اس��المي مربوط به حكومت هس��تند شخصي يا 
اشخاصي را كه مستعد تعهد چنين امري باشند انتخاب خواهيم كرد...2 

امام در مصاحبه با خبرنگاران راديو-  تلويزيون فرانسه، نجف- 23شهريور57: 
سؤال: دريافت شما از حكومت اسالمي چيست؟ آيا منظور اين است 
كه رهبران مذهبي، حكومت را خود اداره كنند؟ مراحل حكومت كدام 

است؟ 
جواب: منظور اين نيس��ت كه رهبران مذهبي خ��ود حكومت را اداره 
كنند، لكن مردم را براي تأمين خواسته هاي اسالم رهبري كنند و چون 
اكثريت قاطع مردم مسلمان هستند حكومت اسالمي از پشتيباني آنان 
برخوردار شده و متكي به مردم مي گردد... قبل از هر چيز براي رسيدن 
به اين مراحل و تشكيل حكومت اسالمي بايد اين سد بزرگ را كه سلسله 

پهلوي است از سر راه برداريم...3
امام در مصاحبه با خبرنگاران بي بي سي و تلويزيون تجارتي بريتانيا، پاريس- 20مهر57: 
- آيا ممكن اس��ت توضيح بفرماييد كه مقصود از حكومت اس��المي 
جمهوري اسالمي چيست؟ عده زيادي در ايران گفتند كه مي خواهيم 
برگرديم به قانون اساس��ي ايران؛ در اين مورد ممكن است توضيحاتي 

بفرماييد؟ 
- برگشت به قانون اساسي، همان برگش��ت به رژيم سلطنتي منحط 
است كه امري است كهنه ش��ده و ارتجاعي، و اين قابل برگشت نيست 
و اش��خاصي كه مي گويند مي خواهيم برگرديم ]به قانون اساس��ي[ در 
اقليت هستند و تمام ملت از سرتاسر كشور فرياد مي زنند كه ما حكومت 
اسالمي مي خواهيم. اما رژيم اس��المي و جمهوري اسالمي يك رژيمي 
است متكي بر آراي عمومي و رفراندوم عمومي و قانون اساسي اش قانون 

1. در اصل نيست. 
2. صحيفه امام، ج3، ص372-373. 

3. همان، ص467-468. 
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اسالم...1
امام در مصاحبه با خبرنگار روزنامه انگليسي گاردين،  پاريس- 10آبان57: 

- حضرت آيت اهلل! ]آيا[ خواهان س��رنگوني رژيم س��لطنتي موجود و 
جانشين شدن يك جمهوري هستيد؟ چه نوع جمهوري در نظر داريد؟ 

- ما خواهان استقرار يك جمهوري اسالمي هستيم... 
- پس از رفتن ش��اه در موقع برگش��تن به ايران آيا خود ش��ما رهبر 

جمهوري اسالمي نخواهيد بود؟ 
- من خود نمي خواهم حكومت را در دس��ت بگيرم، اما مردم را براي 
انتخاب حكوم��ت هدايت خواهم كرد و ش��رايط آن را ب��ه مردم اعالم 

مي كنم...2
امام در مصاحبه با خبرنگار راديو- تلويزيون لوكزامبورگ، پاريس- 11آبان57: 
- آيا هدف شما در دست گرفتن قدرت است، وقتي شاه برود؟ 

- هدف ما برقراري جمهوري اسالمي است...3
امام در مصاحبه با روزنامه نگاران نروژي و روزنامه هاي فاينانش��ل تايمز لندن و الرأي 

تونس، پاريس- 8آذر57: 
سؤال: برنامه هاي آينده حضرت آيت اهلل براي ايران چيست؟ 

جواب: ما انشاءاهلل وقتي كه ش��اه رفت يك حكومت اسالمي در ايران 
ايجاد مي نماييم و ش��كل رژيم را كه جمهوري اس��المي است به آراي 

عمومي مي گذاريم... 
- ما مي بينيم كه يك اتحاد كاملي بين مخالفين ش��اه اعم از سياسي 
و ديني ]در[ داخل ايران به وجود آم��ده و آن اينكه همه مي گويند كه 
شاه بايد برود. تنها چيزي كه براي ما مبهم اس��ت اينكه شما چه نظام 
و مجتمعي را جايگزين ش��اه خواهيد كرد كه بتواند مورد موافقت همه 

قرار گيرد؟ 
- ما قصد داريم حكومت اسالمي به معناي حقيقي خودش جايگزين 
رژيم سلطنتي بشود. ما نظام جمهوري را به آراي عمومي  مي گذاريم و 
ايران چون همه شان مسلمان هس��تند رأي به اين قضيه خواهند داد و 

1. همان، ص514-515. 
2. همان، ج4، ص248-250. 

3. همان، ص263. 
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بعد از رأي آنه��ا حكومت جمهوري 
اسالمي تشكيل خواهد شد...1

امام در مصاحبه با خبرنگاران روزنامه الهدف لبنان 
و راديو اتريش، پاريس- 9آذر57: 

- حكومت آينده اي كه بتواند مورد 
تأييد و قبول حضرتعالي باش��د چه 

تركيبي بايد داشته باشد؟
- حكوم��ت جمه��وري، متكي به 
آراي عمومي و اس��المي، متكي به 

قانون اسالم. اين را جمهوري اسالمي مي گوييم و اين مورد نظر ماست.
- رابطه شما با دولت هاي عربي چگونه خواهد بود؟ به كدام طرف تمايل 
پيدا خواهيد كرد؟ به طرف دولت هاي مترقي عربي نظير ليبي، سوريه 

و عراق يا به طرف دولت هاي معتدل نظير عربستان سعودي و مصر؟ 
- دولتي كه ما ايجاد مي كنيم، دولت اسالمي و جمهوري اسالمي است 
و هر يك از آنها نزديك تر به جمهوري اسالمي باشند، البته آنها نزديك تر 

به ما خواهند بود و هر كدام دورتر باشند، دورتر...2
مصاحبه كننده: خبرنگار تلويزيون ايتاليا، پاريس- 11آذر57: 

- جمهوري اسالمي چيست؟ 
- اس��اس كار يك جمهوري اسالمي تأمين اس��تقالل و آزادي ملت و 
مبارزه با فساد و فحشا و تنظيم و تدوين قوانين است... تا روزي كه يك 
جمهوري اسالمي واقعي ايجاد نگردد مبارزه مردم ادامه خواهد يافت...3

مصاحبه كننده: خبرنگار انگليسي راديو بي بي سي، پاريس- 13آذر57: 
- در صورتي كه حضرت آيت اهلل در سرنگوني شاه موفق شوند، چه نوع 

حكومتي را جانشين خواهند كرد؟ آيا حكومت نظامي خواهد بود؟... 
- يك حكومت جمهوري اسالمي. اما جمهوري است براي اينكه به آراي 
اكثريت مردم متكي است و اما اس��المي، براي اينكه قانون اساسي اش 

1. همان، ج5، ص141-142. 
2 .همان، 144-145. 

3. همان، ص155. 

عناصر جاه طلب و مقام پرست 
كه با ترفند »دوستي با ملت 
اسراييل« و »اسالم ايراني« 
طرفي برنبستند و مقام معظم 
رهبري را همانند كوهي استوار 
در برابر آز و نياز نفساني و 
شيطاني خود مي بينند، جريان 
»ظهور  و  صغري«  »ظهور 

نزديك« را به راه انداختند
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عبارت است از قانون اسالم...1
امام در گفت وگو با كلودشايه نماينده مخصوص كاخ اليزه و ژاك روبر مديركل سياسي 
و مس��ئول امور خاورميانه و ايران و رئيس امور كنسولي در وزارت امور خارجه فرانسه- 

پاريس- 10دي57: 
...مردم االن تماماً نه شاه و نه سلطنت پهلوي را مي خواهند و نه رژيم 

سلطنتي را بلكه جمهوري اسالمي را مي خواهند...2
مصاحبه كننده: خبرنگار راديو- تلويزيون آلمان-  كانال 4:

- حضرتعالي طرح يك حكومت اسالمي سوسياليست را مي ريزيد؟... 
آيا به حزب توده اجازه خواهيد داد كه در دولت ش��ما ش��ركت داشته 

باشد؟...
- ما يك جمهوري اسالمي تشكيل مي دهيم كه خود حكومت و تعيين 
حكومت به آراي ملت متكي است. قانون جمهوري اسالمي بديهي است 
كه قوانين اسالم است. ما به حزبي كه مطرود جامعه اسالمي است اجازه 

ورود به حكومت اسالمي را نخواهيم داد...3
امام افزون بر اينكه در بسياري از مصاحبه ها با خبرنگاران خارجي هدف خود از مبارزه 
را تشكيل حكومت اسالمي اعالم كردند،4 در پيام ها و سخنراني هاي خود نيز بارها روي 
لزوم برپايي حكومت اسالمي تأكيد ورزيده و حتي اين نكته را يادآور شده اند كه بدون 

برپايي حكومت اسالمي اجراي احكام اسالم و عدالت اسالمي محال است. 
در پيام امام به اتحاديه انجمن هاي اسالمي دانشجويان در اروپا در تاريخ 24بهمن56 

آمده است: 
... سرلوحه هدفتان اس��الم و احكام عدالت پرور آن باشد و ناچار بدون 

حكومت اسالمي عدالتخواه، رسيدن به اين هدف محال است...5
امام به اين نكته نيز به درس��تي آگاهي و توجه داشته اند كه حكومت اسالمي و واليت 

فقيه به امر خداوند است و از اصول ترديدناپذير اسالم است؛ از اين رو اعالم مي دارد: 

1. همان، ص170. 
2. همان، ص310. 
3. همان، ص346. 

4. امام در پيام ها و مصاحبه هاي خويش حدود 1790 بار از حكومت اس��المي، جمهوري اسالمي و واليت فقيه 
ياد كرده اند. 

5. همان، ج3، ص322. 
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...اس��الم برنامه زندگي دارد؛ اسالم 
برنامه حكومت دارد...1

نيز اعالم مي كنند:
...اسالم مي گويد حكومت الزم است، 
احكام اسالم فرياد مي زند كه حكومت 
مي خواهد ضرورت عقل آيه ش��ريفه: 
»و اعدوا له��م ما اس��تطعتم من قوه 
و من رب��اط  الخيل.« و احكام اس��الم 
اقتضا مي كند كه تش��كيل حكومت 

داده شود...2
حضرت امام در يك سخنراني يادآور مي شوند:

...قضيه واليت فقيه يك چيزي نيست كه مجلس خبرگان ايجاد كرده 
باشد؛ واليت فقيه يك چيزي است كه خداي تبارك و تعالي درست كرده 

است؛ همان واليت رسول اهلل است...3
اين واقعيت را نيز نتوان ناديده گرفت كه ملت ايران از زمان هاي دور در انديشه برپايي 
حكومت اس��المي بودند؛ حتي در نهضت عدالتخواهي و مش��روطه نيز مردم تش��كيل 
حكومت اسالمي را مي خواستند. در پي آغاز نهضت امام در س��ال 1341 نيز مردم در 
گفت وگوها و در اعالميه هايشان از حكومت اسالمي دم مي زدند. آن روز كه نهضت امام 
فراگير شد و مردم در سراسر كشور به صحنه آمدند )1356(، مردم حكومت اسالمي را 
فرياد مي زدند و در راه اين آرمان مقدس جلوي توپ و تانك مي رفتند و جان مي باختند؛ 

نويسندگان برون مرزي نيز در آورده هاي خود به اين واقعيت اذعان كرده اند: 
...وقتي ايرانيان از حكومت اسالمي حرف مي زنند، وقتي جلوي گلوله 
در خيابان ها، آن را فرياد مي زنند، وقتي به نام آن زد و بندهاي حزب ها و 
سياست مداران را رد مي كنند و با اين كار شايد خطر يك حمام خون را 
به جان مي خرند... به نظر من به واقعيتي مي انديشند كه به ايشان بسيار 

1. همان، ج2، ص31. 
2. حكومت اسالمي يا واليت فقيه، درس2، ص30. 

3.صحيفه امام، ج10، ص308. 

برخي از عناصر مرموزي كه 
در دفتر رياست جمهوري 
جاخوش كرده اند با پندار به 
اينكه مردم امروز ايران نيز از 
تحريم اقتصادي و فشارهاي 
همه جانبه ابرقدرت امريكا 
خسته شده اند، كوشيدند 
سوء استفاده كنند و با مطرح 
كردن مسئله ظهور، »فرقه 
مشائيه« پديد آورند و از اين 

راه به نوايي برسند



مقاالت
188

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

نزديك است زيرا خود بازيگر آن اند...1
...جمعي��ت همچنان به خيابان ها مي ريختند. ش��مار 
جمعيت تظاهركننده همچنان بيشتر و بيشتر مي شد... 
شعارها نيز ش��ديداللحن تر مي ش��د: مرگ بر سلطنت 
پهلوي، شاه حرام زاده اس��ت، امريكا برو گمشو، حسين 
سرور ماست- خميني رهبر ماست، استقالل- آزادي- 
جمهوري اسالمي و براي نخس��تين بار در خيابان هاي 

تهران »ما جمهوري اسالمي مي خواهيم« 
با مطرح شدن درخواست تشكيل جمهوري اسالمي، 
خواست مخالفان ميانه رو مبني بر اجراي قانون اساسي 

مشروطه تحت الشعاع قرار گرفت و بي اعتبار شد...2
امام نيز در جاي جاي آورده ها، پيام ها و سخنراني هاي 

خود اين واقعيت را كه مردم خواهان برپايي حكومت اسالمي هستند يادآور شده اند: 
...اين مطلب را ش��ما بايد منعكس كنيد كه مس��ئله و داد ملت ايران 
چيست و اينها چه چيزي مي خواهند، بچه هشت ساله شان داد مي كند 
آزادي، اس��تقالل، حكومت اس��المي، پيرم��ردش هم همي��ن را حاال 

مي خواهد...3
اكثريت قريب به اتفاق مردم ايران مسلمان اند؛ لذا بديهي است با سقوط 

اين رژيم به چيزي جز يك نوع حكومت اسالمي راضي نمي شوند...4
بنابراين با در نظر گرفتن اينكه امام حكومت اس��المي و واليت  فقيه را از اصول اوليه 
اسالم مي دانستند و به خوبي مي دانستند كه ملت انقالبي ايران نيز در راه برپايي حكومت 
اسالمي به پا خاس��تند، جانبازي و فداكاري كردند و جان و جوان دادند، اگر اين ادعاي 
دروغ و خيانت بار تحريف گران تاريخ را بپذيريم كه »امام خميني به فكر ايجاد و تشكيل 
حكومت اسالمي نبوده و ايجاد حكومت اسالمي يك پديده ناخواسته بوده است«، بايد 
بگوييم كه امام در گام نخس��ت يكي از اصول اوليه اس��الم را زير پا گذاشته و خواسته 

1. ميش��ل فوكو، ايراني ها چه رؤيايي در سر دارند، ترجمه حس��ين معصومي همداني، تهران، هرمس، 1377، 
ص39. 

2. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدي و محمدابراهيم فتاحي، تهران، ني، 1377، 
ص635. 

3. صحيفه امام، ج4، ص227. 
4. همان، ص265. 

انكار اين واقعيت تاريخي 
كه امام از آغاز نهضت-  و 
حتي ساليان درازي پيش از 
آغاز آن- انديشه حكومت 
اسالمي را در سر داشته اند، 
اين نكته را بيش از پيش 
روشن مي كند كه استكبار 
دولت  ويژه  به  جهاني- 
انگلستان، استاد كهنه كار 
تاريخ بافان- از نظام اسالمي 
و اصل واليت فقيه تا چه 

پايه اي بيمناك است
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اكثريت مردم اي��ران را ناديده گرفته و برخالف هدف ديرين��ه خود كه برپايي حكومت 
اسالمي است و از دهه 20 روي آن پاي  مي فشردند رفتار كردند و در واقع در حرف و عمل 

ايشان ناهمگوني پديد آمده است. 
كيس��ت نداند كه امام در پاي بندي به اس��الم و انجام آرمان ها و خواس��ته هاي مردم 
س��خت كوش، جدي و انعطاف ناپذير بودند و آن كس��اني كه با چني��ن دروغ پردازي و 
خالف گويي ها مي خواهند تاريخ را تحريف كنند در واقع با گل اندود مي خواهند آفتاب 

را از نورافشاني بازبدارند. 
در پايان بايسته اس��ت پيامي را كه امام به بازيگران صحنه سياسي كه پس از پيروزي 
انقالب اسالمي با همه توانش��ان به مخالفت با واليت فقيه و حكومت اسالمي برخاسته 
بودند، دادند، امروز به جناب زيباكالم و ديگر تحريف گراني كه مأمور به بن بست كشاندن 

راه امام هستند، يادآوري  كنيم: 
... آنها بايد بدانند كه قلم هاي آنها نمي تواند مس��ير ملت ما را منحرف 
كند، آنها بايد بفهمند ]به[ اينكه ملت ما بيدار ش��ده اس��ت و مسائلي 
كه شما طرح كنيد، ملت مي فهمد متوجه مي ش��ود، دست و پا نزنيد... 
قلم هاي ش��ما از تفنگ هاي آن دموكرات ها به اسالم بيشتر ضرر دارد... 
براي اينكه آنجا دشمن معلوم است و ش��ما به صورت مخفي به ميدان 
مي آييد، قلم هاي شما از سر نيزه رضاخان بدتر است براي اسالم، و شما 

مضرتر هستيد از رضاشاه و محمدرضا براي اسالم...1 

 

1. همان، ج10، ص308-309. 
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»نگاهی اجمالی به احوال و مواضع فكري- سياسي 
مرحوم دکتر فردید پس از پيروزی انقالب اسالمی« 

محمدمسعود آقایی1
صادق شفیعی2

چکیده
دکتر سيد احمد فردید متفكر و استاد فلسفه و مبدع اصطالح »غرب زدگی« است. او به 
واسطه سال ها تحصيل و تدقيق در اصول و تاریخ حكمت ایرانی- اسالمی و عرفان و نيز 
گذراندن ایامی از عمر خود در ممالک غربی و تحقيق و پژوهش در آراي متفكران غربی 
و به خصوص هایدگر، واجد مقامی ممتاز به لحاظ ارایه  آرایی بدیع در بين اندیشمندان 
و متفكران ایرانی شد. او در ابتدای پيروزی انقالب اسالمی خيلی سریع به دفاع از مبانی 
انقالب اسالمی به ویژه اصل والیت مطلقه فقيه پرداخت و به علت اعتقاد جازم به انقالب 
اسالمی در برابر جریان های س��كوالر و روش��نفكری مانند نهضت آزادی، جبهه ملی، 
بنی صدر، سروش و... قرار گرفت. در این تحقيق س��عی شده است که به صورت اجمال 
احوال و مواضع فكری- سياس��ی او در بعد از انقالب اس��المی مورد تحليل و بازشكافی 

1. کارشناس ارشد رشته تاریخ اسالم 
2. دانشجوی دکتری تاریخ اسالم 
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قرار گيرد. 
کلیدواژه ها: فردید، انقالب اسالمی، امام خميني)س(، سروش 

مقدمه
فردید در قبل از انقالب اسالمی و در س��ال 1356 در سخنرانی های دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، تئوری والیت فقيه را با مبانی حكمی خود تئوریزه کرد. او اعتقاد داشت 
با پيروزی انقالب اسالمی تحولی عظيم در دنيا به وجود آمده است و تاریخ در حال پيچ 
خوردن و عبور از مدرنيته به سمت حاکميت و عصر دین در سراسر جهان است. از منظر 
او وقتی تاریخ می خواهد ورق بخورد، انبوهی از آثار و ميراث گذش��ته، مسائل سياسی، 
اجتماعی، اقتصادی و... به عنوان حجاب ظاهر می شود که باید از اینها عبور کرد. لذا در 
ابتدای انقالب در دفاع از مواضع انقالب اسالمی و امام سخنرانی فراوانی انجام می دهد و 
در مخالفت با حجاب های انقالب اسالمی مانند تفكرات سكوالر و ملی دست به افشاگری 

می زند که سعی شده در این تحقيق در این خصوص به تفصيل بحث شود. 

فردید پس از انقالب اسالمي 
با پيروزي انقالب اسالمي فيلس��وف پير )فردید( فصل تازه اي را آغاز مي کند و سریع 
به استقبال انقالب اس��المي مي رود. از منظر وي »مردمي که با ش��عار اهلل اکبر از جان 
خود مایه مي  گذارند، نشان دهنده گش��تي در تاریخ است و مي توان انتظار داشت که به 
زودي در ش��رق و غرب عالم پدیده اي ظهور کند.«1 او با تعاری��ف خاص خود از انقالب 
اسالمي حمایت مي کند و از امام خميني)س( و والیت فقيه حمایت کامل خود را ابراز 
مي دارد. این موضوع باعث ناراحتي بعضي از مشاوران رژیم سابق از جمله احسان نراقي 
مي شود.2 ابتداي انقالب که بحث نگاشتن قانون اساسي در جریان بود، فردید مي خواهد 
که نگاشتن قانون اساسي را به او بسپارند تا از آفات نظام هاي ليبرال دموکراسي در امان 
مانده و مصون باشد و اندیشه هاي مارکسيستي در آن حلول نكند. این موضوع را با یكي 
از شاگردانش- دکتر رجبي دواني- در ميان مي گذارد و او هم آن را به آیت اهلل طالقاني 
انتقال مي دهد که البته این موضوع در آن برهه انقالب پي گيري نمي شود.3 در آن موقع 

1. سيد موسي دیباج، آرا و عقاید سيد احمد فردید )مفردات فردیدي(، تهران، علم، 1383، ص105. 
2. احسان نراقي، در خشت خام )گفت وگوي سيد ابراهيم نبوي با احسان نراقي(، تهران، جامعه ایرانيان، 1379، 

ص89. 
3. محمد رجبي، »اسم حقيقت هر چيز«، مشرق، سال اول، ش1، 1373، ص23. 



19
3

د...
ردی

ر ف
دکت

وم 
رح

ي م
اس

 سي
ي-

كر
ع ف

واض
 و م

وال
 اح

ی به
مال

 اج
هی

نگا
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

پيش   نویس قانون اساسي جمهوري اسالمي توسط 
حسن حبيبي- حقوقدان و تحصيل کرده غرب- از 
ترجمه متون قانون اساسي کشورهاي اروپایي نوشته 
مي ش��ود و این موضوع یعني تأثير از غرب را فردید 
به هيچ وجه نمي تواند بربتابد؛ لذا به اشاره او و تالش 
شاگردان انقالبي خود »کنگره منتقدان پيش نویس 
قانون اساسي« به مدت یک ماه در تاالر عالمه اميني 
دانش��گاه تهران برگزار مي گردد. مس��ئول اجرایي 
کنگره ف��ؤاد کریم��ي- نماینده س��ه دوره مجلس 
شوراي اس��المي- و رهبر فكري آن فردید است. در 
این کنگره بعض��ي از نماین��دگان مجلس خبرگان 
قانون اساس��ي از جمله آی��ت اهلل صدوقي- نماینده 

یزد- و آیت اهلل صادقي تهراني شرکت مي کنند و باالخره مباحث این کنگره توسط آنها 
در تدوین قانون اساس��ي تأثيرگذار مي ش��ود.1 هر چند قانون اساسي تماماً آن گونه که 
فردید مدنظر دارد به تصویب نمي رسد. در آن سال ها فردید سعي مي کند وارد سيستم 
حكومتي شود؛ ابتدا در س��ال 1358 نامزد مجلس خبرگان قانون اساسي- وظيفه آن 
مجلس صرفاً تدوین قانون اساسي است- مي ش��ود و گفته شده است حداقل یک نفر از 
اعضاي مهم شوراي مرکزي حزب جمهوري اسالمي فردید را به عنوان نماینده اساتيد 
دانشگاه جهت درج در فهرست نامزدهاي این حزب پيشنهاد کرده بود، اما یكي دیگر از 
اعضاي ذي نفوذ حزب مانع اینكار مي شود؛ و در نهایت فردید اعالم انصراف نمود.2 نهایتاً 
تنها 201 رأي به نام او به صندوق ها ریخته مي شود و آن هم به علت شباهت اسمي با یک 
کاندیداي دیگر است.3 متعاقب آن در همان سال 1358 فردید نامزد عضویت در اولين 
دوره مجلس شوراي اسالمي مي شود. ابتدا جمعي از دانشجویان و عده اي از مسلمانان 
متعهد طي اطالعيه اي با 150 امضا )در روزنامه کيهان 1358/11/18( و سپس برخي 
از ارادتمندان و هواداران تفكرش طي اطالعيه دیگري )روزنامه کيهان 58/12/21( از 
ایش��ان اعالم حمایت مي نمایند. گفته مي شود گروه فدایيان اس��الم مرتبط با آیت اهلل 
خلخالي نيز وي را در فهرست کاندیداهاي خود قرار داده است. اما نهایتاً فردید با کمتر 

1. محمد رجبي، »فردید و انقالب اسالمي«، برداشت اول، ش6 و 7، 1387، ص160. 
2. محمدمنصور هاشمي، هویت اندیشان و ميراث فكري احمد فردید، تهران، کویر، 1383، ص44. 

3. احسان شریعتي، »قرائت احمد فردید از هایدگر«، برداشت اول، همان، ص175. 

انقالب  از  قبل  در  فردید 
اسالمی و در سال 1356 در 
سخنرانی های دانشكده ادبيات 
دانشگاه تهران، تئوری والیت 
فقيه را با مبانی حكمی خود 
تئوریزه کرد. او اعتقاد داشت 
با پيروزی انقالب اسالمی 
تحولی عظيم در دنيا به وجود 
آمده است و تاریخ در حال پيچ 
خوردن و عبور از مدرنيته به 
سمت حاکميت و عصر دین در 

سراسر جهان است
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از 6 هزار رأي از دور رقابت ها کنار مي رود.1 فردید هيچ گاه نه قبل از پيروزي انقالب و نه 
پس از آن صاحب پست و منصب سياسي نبود. خودش مي گوید: 

از زماني که غرب زدگي را گفته ام، همواره در حاشيه بوده ام و تا مرگ 
نيز در حاشيه حوالت تاریخ خواهم ماند و خدا نخواهد خواست که کاره اي 

بشوم.2 

آراي مرحوم فردید در خصوص والیت فقیه 
یكي از مباحثي که در سال هاي پس از انقالب محل بحث بوده است، والیت فقيه است 
و فردید نيز تفس��ير خاص خود را از این مفهوم ارایه مي دهد که جا دارد به طور اجمال 
در این باره صحبت شود. فردید اولين بار و در سال 56 در دانشگاه چند سخنراني درباره 
این موضوع برگزار نمود و این تئوري بعدها توسط او و ش��اگردانش در دانشگاه ها نشر 
و گس��ترش یافت.3 فردید در باب والیت فقيه معتقد بود که نبای��د این مفهوم با معني 
حكومت اشتباه ش��ود، حكومت فقيه نيست، این والیت اس��ت که فقيه است. والیت را 
با کلمه »پوليتياي« یوناني داراي اش��تراک مي داند و معني آن را سرپرستي و راهبري 
دانسته که مخفف آن رهبري است. حكومت یعني فرمانروایي، اما والیت یعني سرپرستي 
و رهبري و باطن اسالم نيز والیت اس��ت که والیت هم معني و داراي ریشه مشترک با 
»فيلياي« یوناني به معني دوستي و محبت است. به کسي که والیت- به کسر واو- داشته 
باشد مي گویيم والي و به کسي که والیت- فتح واو- داشته باشد مي گویيم ولي. ولي خدا، 
دوست خداست که دوست مردم هم است؛ مقام والي مانند مقام پدر است. پدر در خانواده 
والیت دارد. همان سيستم باید به جامعه تسري پيدا کند و یک نظام بر اساس محبت و 
عشق ایجاد شود. چه چيزي در خانواده باعث مي شود حرمت پدر نگه داشته شود؟ ترس 
یا محبت؟ در خانواده همه پذیراي هم هستند نه اینكه کسي بر دیگري غلبه داشته باشد 

و این نظام خلل برنمي دارد، به بيان حافظ: 
مگر بناي محبت که بي خلل است  خلل پذیر بود هر بنا که مي بيني  

همچنين فردی��د معتقد بود که مفهوم درس��ت فقاهت، یعني عمق احكام اس��الم را 
دریافتن و کسي که حقيقت اسالم را مي داند- وي مفهوم »رند آگاهانه« را بر این معنا 
در نظر مي گيرد- کس��ي که معرفت داشته باش��د و به مراتب علم اليقين، عين اليقين و 

1. مهدي صادقي،  »تفكر مارتين هایدگر و استاد احمد فردید«، نامه فلسفه، ش11، 1380، ص3. 
2. سيد احمد فردید، دیدار فرهي و فتوحات آخرالزمان، محمد مددپور )به کوشش(، تهران، نظر، 1381، ص189. 

3. روح اهلل رجبي، »گفتمان فردیدي و ماهيت علم«، پنجره، ش8، 1388، ص159. 
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حق اليقين که قرآن اشاره مي کند، دست یابد فقاهت را تحصيل مي کند؛ این فقهي که 
امروز بين ما مصطلح است، به تعبير مال محسن فيض که از غزالي تأثير گرفته، فقه اصغر 
است. فقه اکبر فقهي است که انس��ان با تحصيل آن به عرفان معرفت پيدا کند و عرفان 
حقيقت دین است. بر این مبنا فقيه کسي است که به نگاه دین به انسان، عالم و مبدأ عالم 
معرفت دارد و بر اساس این معرفت، احكام که همان ظاهر دین است را استنباط مي کند.1 

مجالس سخنرانی و موضع گیری های سیاسی فردید 
البته همان طور که گفته شد فردید با سخنراني ها و اظهارات خود و با شوق فراوان به 
استقبال انقالب اسالمي مي آید و »انقالب اسالمي را آغاز تعرض شرق عليه غرب  و تفكر 
غربي و روي  کردن شرق به تفكر معنوي و حكمت انسي مي دانست.«2 فردید از فروردین 
58 تا 1361 مجالس سخنراني منظمي برقرار کرد که مورد استقبال گروهي از جوانان 
قرار گرفت. از فروردین 58 تا اس��فند همان س��ال در دانش��كده ادبيات و علوم انساني 
دانشگاه تهران، از اس��فند 58 تا خرداد 59 در دفتر جاما )جامعه انقالبي مردم مسلمان 
ایران به ریاست دکتر سامي(، از خرداد سال 59 تا اواخر دي ماه 1360 در انجمن اسالمي 
حكمت و فلس��فه و از اوایل بهمن 60 تا 61/7/27 در تاالر فرهنگ. در این سخنراني ها 
فردید به ارایه چهارچوب فكري خود مي  پردازد و در آن دوران التهاب انقالبي به مسائل 
سياسي روز اشاره مي کند و با اسم بردن اشخاص و احزاب مختلف و نفي آنها، براي خود 
دشمنان پر و پاقرصي را که بعضاً تاکنون هم ادامه دارد، دست و پا مي کند. از ابتدا شدیداً 
به دولت بازرگان حمله مي کند و با سياس��ت هاي اصالح طلبان��ه گام به گام او مخالفت 

مي کند: 
بنده انقالب مداوم را قبول دارم و امروز خيلي مي ترسم از اینكه انقالب 

نابود شود و بورژوازي بياید.3 
فردید از کليت گذرکننده نظام دیني از مدرنيته و پست مدرنيته که در وجود امام تجلي 
یافته بود و فردید به ذوق حضور آن را به جان آزموده بود دفاع مي کرد. همين حضور باعث 
شد که از همان آغاز بازرگان، بني صدر و سروش و بسياري دیگر را نفي و به صور مختلف 
از والیت دیني امام و کليت ایماني نظام حمایت کند.4 او بدترین تفكر غرب زده را جناح 

1. محمد رجبي، »فردید و انقالب اسالمي«، همان، ص160. 
2. محمد مددپور، خودآگاهي تاریخي، تهران، دفتر مطالعات دیني هنر، 1372، ج2، ص5. 

3. سيد احمد فردید، همان، ص279. 
4. همان، ص469. 
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راس��ت آن زمان که به مهندس بازرگان تعلق داشت، 
مي دانست. فردید نمي توانست ليبراليسم و دموکراسي 
مورد قبول او را بپذیرد.1 او هر چند مارکسيسم را هم 
یک ایسم غربي مي داند و رد مي کند ولي چون باالخره 
آنها اهل مبارزه و نفي کننده وضع موجود هس��تند آن 
را نسبت به جناح ليبراليسم و راست به راه تر مي داند: 

خداي بازرگان خداي بورژوازي و ليبراليس��م است 
ندانسته خداي اعالميه جهاني حقوق بشر است... من 
طرفدار مارکسيست ها نيستم ولي مي گویم ابتدا باید 
به حس��اب معاندان آنها رس��يد تا بعد به حساب خود 

مارکسيست  ها.2 
در جاي دیگر مي گوید: 

خداي مارکس خداي طاغوت است که خودش باشد، 
خداي بازرگان طاغوت است و حتي از مارکس بدتر زیرا 
او مي گوید خدا نيست، کدام خدا، بازرگان مي گوید خدا 

هست اما کدام خدا.3 
فردید در مورد مهندس بازرگان مي گوید: 

بش��ر امروز در منجالب افتاده اس��ت، یكي بازرگاني غربي و دیگري 
مهندس��ي غربي، این مهدي نهضت آزادي چه گناهي کرده که افتاده 
ميان جرز دیوار انساني که ممسوخ اس��ت و دچار خودبيني منطبق بر 

حلول و اتحاد است.4 
او این انتقادها را موقعي بيان مي کند که دولت بازرگان بر س��ر کار اس��ت و لذا شاهد 
مقاومت هاي مختلف در برابر سخنراني هاي او هستيم و تغيير مرتب مكان سخنراني هم 
به همين دليل است و پس از آن هم انتقادهاي فراواني از دولت بني صدر بيان مي کند، به 

ویژه از نظریه »تعميم امامت« بني صدر به شدت انتقاد مي کند. 

1. همان، ص500. 
2. سيد موسي دیباج، همان، ص142. 

3. سيد احمد فردید، همان، ص89. 
4. همان، ص59. 

فردید در باب والیت فقيه 
باید این  معتقد بود که ن
مفهوم با معني حكومت 
اشتباه شود، حكومت فقيه 
نيست، این والیت است که 
فقيه است. والیت را با کلمه 
»پوليتياي« یوناني داراي 
اشتراک مي داند و معني آن را 
سرپرستي و راهبري دانسته 
که مخفف آن رهبري است. 
حكومت یعني فرمانروایي، 
اما والیت یعني سرپرستي 
و رهبري و باطن اسالم نيز 
والیت است که والیت هم 
معني و داراي ریشه مشترک 
با »فيلياي« یوناني به معني 

دوستي و محبت است
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فردید و سروش 
ولي مهم ترین تضاد فكري فردید در دوران انقالب اس��المي که تاکنون هم با ش��دت 
وحدت تمام ادامه داشته اس��ت، درگيري با طرفداران فكري »سرکارل پوپر« در ایران 
به ویژه نماینده شاخص آن عبدالكریم س��روش است که جا دارد که هر چند به اجمال، 
در این باره سخن گفته شود. عبدالكریم س��روش که نام اصلي او حسين حاج فرج دباغ 
است، ابتدا در رشته داروسازي تحصيل مي کند. س��پس به توصيه و حمایت علمایي از 
جمله شهيد مطهري براي مطالعه فلسفه علم به انگلس��تان عزیمت مي کند و در آنجا 
تحت الشعاع فلسفه انگلوساکس��وني و تحصلي به ویژه پوپر قرار گرفته و بعد از انقالب 
وارد کشور مي شود و مورد استقبال حكومت نوپاي اسالمي قرار مي گيرد. او در آن موقع 
انقالب داراي سن و سال جواني اس��ت که هم تربيت کاماًل سنتي در حوزه علميه  شده 
و هم از غرب و جریان هاي جدید تأثير پذیرفته، مي کوش��د با تلفيقي از اسالم و آنچه از 
غرب قابل اخذ و اقتباس مي داند، اندیشه اسالمي متناسب با شرایط جدید عرضه کند. او 
همچنين قبل از انقالب بنا به گفته خودش پاي درس شيخ حلبي- رهبر فكري انجمن 
حجتيه- نشسته و از این جمعيت تأثير پذیرفته است.1 در آن موقع نيز یكي از افراد مورد 
قبول انجمن حجتيه است. انجمن حجتيه در ابتداي انقالب تشكلي بسيار نيرومند است 
که در نهادهاي مختلف به ویژه فرهنگي داراي نفوذهاي گسترده است.2 سروش با این 
پيشينه مورد استقبال جمهوري اسالمي قرار گرفته و به مسئوليت فرهنگي- سياسي 
)س��تاد انقالب فرهنگي( مي رسد و سخنگوي این ستاد مي ش��ود. وظيفه این ستاد در 
آن موقع پاکسازي عناصر گروهكي- از استاد و دانشجو- از دانشگاه ها و اسالمي  کردن 
دانشگاه است. از سوي دیگر به عنوان نظریه پردازي با استعداد و مناظره کننده اي توانا به 
صورت یكي از شاخص هاي فكري انقالب در مي آید. او به ویژه با اتكا به فلسفه صدرایي از 
سویي و آراي پوپر در نقد مارکسيسم و تاریخ نگري از سوي دیگر به نقد جریان  هاي فكري 
چپ پرداخت و کوشيد از اس��الم- به تحليل خودش- در مقابل ماتریاليسم دیالكتيک 
دفاع کند.3 همچنين رادیو و تلویزیون مرتب در خدمت سروش قرار داشت و در آنجا به 
ابراز آراي خود مي  پرداخت. کتب بينش دیني دبيرس��تان و معارف اسالمي دانشگاه ها 
بر اساس آراي او به نگارش در مي آمد و کتاب هاي تأليفي اش در ابتداي انقالب از جمله 
دانش و ارزش، تضاد دیالكتيكي، ارتجاع مترقي و دگماتيسم نقابدار مرجع گزینش هاي 

1. عبدالكریم سروش، »پدرخوانده اصطالحات نيستم« )مصاحبه(، شرق، ش29، مهرماه 1385، ص13. 
2. سيد عباس معارف، »بيانيه بنياد فردید«، بيان، ش26، خردادماه 1379، ص8. 

3. محمدمنصور هاشمي، همان، ص129. 
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ابتداي انقالب بود و در آن موقع ش��اخص انقالب و ایدئولوگ انقالب اسالمي محسوب 
مي شد. در این فضا فردید با آراي خاص خود به هيچ وجه نمي توانست با نگرش و آراي 
سروش موافق باشد، لذا وارد منازعه شدید فكري با سروش مي شود. ابتدا وارد نقد پوپر 

مي شود: 
یک حيوان الیعلم که در فلس��فه ننگين تر از او نيست و او پوپر است، 
ش��روع کرده و همه را رد کرده و گفته اس��ت که آنها کل پردازند، اصاًل 
فلسفه تاریخ بي خود است، پرسش از ماهيات نادرست است، چرا؟ براي 

حفظ وضع موجود مي گوید.1 
یا در مورد پوپر و جریان پوپر مي گوید: 

... اینها مارهایي هس��تند ک��ه در تورات آمده اس��ت؛ اینه��ا لویاتان 
آخرالزمان ان��د؛ اینها مظه��ر نفس اماره ان��د و مالصدرا را وس��يله قرار 
مي دهند؛ اینها ابرمردند؛ یعني اینكه انسان تا آخرین مرحله نفس اماره 

جلو برود.2
براي فردید، پوپر مذموم ترین کس در فلسفه جدید است و انتقادهاي تندي را از پوپر 

مطرح مي کند: 
نفس اماره پوپر امریه صادر مي کند و این امر به منكر و نهي از معروف 
تاریخ 400ساله غرب است. عالم چه هس��ت و چه نيست هر چه نفس 
اماره بگوید باش ارزش باشد. در دیدگاه پوپر نئوکانتي با بي آزرمي هر چه 
تمام تر یعني یهودیت، صهيونيسم و فراماسونري به پوشش کانت مي آید 

و نهایت نهان روشي و زبون اندیشي است.3
باالخ��ره نتيجه مي گيرد: »جری��ان پوپر بزرگتری��ن مكر ليل و نه��ار زده در مملكت 
ماست.«4 لذا با این نگاه منفي به پوپر، مسلم است که با ش��اگرد او نمي تواند به مدارا و 
مسالمت رفتار کند. لذا در سخنراني هاي ابتداي انقالب خود شدیداً به او حمله مي کند: 
آدمي مانند آن پوپرزده را که سر تا پایش یهودیت و ماسونيت بين الملل 
زده است، عده اي جوان را دنبال خود انداخته و چهار جمله درست کرده 
اس��ت، با باید و نباید و با این جمله  هاي بي ربط براي من عجيب است با 

1. سيد احمد فردید، همان، ص44. 
2. همان، ص44. 

3. سيد موسي دیباج، همان، ص333. 
4. همان، ص333. 
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این کتاب ها، بعد برود در قم منطق درس بدهد و در دانش��كده الهيات 
مالصدرا درس بدهد.1 

یا در جاي دیگر مي گوید: 
بعد از این مقدمات و نتایج، سروش با بي معنایي رفت به شعر و حال که 
به انبيا و اوليا توهين کرده، مي آید به ش��عر؛ حافظ و موالنا را مي خواني 
و مسخ مي کني؟ چرا توهين به کلمات حافظ مي کني که در حد اعجاز 
است به گفته جامي. جهالت را بنگرید به نام خرد و منطق درایي در این 

آخرالزمان غربي.2 
فردید بين گروهک فرقان و سروش در ترور حقيقت دیانت اسالم اشتراک مي بيند: 

حال مي آیم به مس��ئله فرقان، آقا اینها همه س��ر و ته یک کرباس اند؛ 
جمعيت فرقان ترور مي کند. اینها یعني امثال سروش هم ترور مي کنند. 
این سروش ها حقيقت اس��الم را ترور مي کنند، حقيقت دیانت اسالم را 
ترور مي کنند، به تدریج مردم صادق کم مي شوند و شيطان به جانشان 

مي افتد.3 
البته باید در اینجا اضافه نمود که تنها سروش از دیدگاه فردید مورد ذم و طرد نيست، 

بلكه جریان روشنفكري دیني که از سيد جمال شروع مي شود، مورد مذمت اوست: 
از سيد جمال تا سروش در یک استراتژي و مقصد، وحدت نظر داشتند 
و آن درک اسالم با حجاب غرب بود و یا به عبارتي درک غرب با حجاب 

اسالم.4 
بعد در خصوص آینده س��روش و نقش مخرب او در س��تاد انقالب فرهنگي هش��دار 

مي دهد: 
مي خواهم پيامي به امام خميني بدهم و درد دلي با ایشان بكنم؛ سيد 
احمد فردید آدمي اس��ت که براي خودش کار کرده اس��ت. اگر کتاب 
ننوشته نخواسته تشبه به کثافات دیگران بكند. من پيام کوچكي به امام 
دارم، این انقالب را عبدالكریم سروش خراب مي کند، فضالي قدیم ما 
خوب اند، ولي یک جهتشان ضعيف است که من آن را مي دانم، من پوپر 

1. سيد احمد فردید، همان، ص188. 
2. همان، ص372. 
3. همان، ص376. 
4. همان، ص450. 
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را مي شناسم و به ریش او مي خندم.1 
سپس نسبت به توهين سروش به قرآن کریم هش��دار مي دهد که البته احتماالً براي 
جمع مس��تمع س��خنراني فردید در ابتداي انقالب بي وجه به نظر مي رسد که چگونه 

سخنان سروش توهين به قرآن است. 
همين طور فلس��فه علم یهودي زده به کش��ور ما مي آید و آن منطق و 

روش پوپر است که توهين به قرآن است با نفس اماره.2 
یا در جاي دیگر مي گوید: 

این حقيقت نفس اماره است که در کل عالم تجلي پيدا کرده و نمونه 
این حقيقت پوپر اس��ت که هم��راه با توهين به قرآن س��راغ جمهوري 

اسالمي آمده است؛ تا کي باید بعد از مشروطه به قرآن توهين شود؟3 
سپس آینده سروش را این گونه بيان مي  کند که البته فهم آن براي مخاطبان ابتداي 
انقالب دش��وار و غير قابل باور اس��ت ولي پس از رویكرد جدید سروش به قرآن کریم و 
ادعاي خلق قرآن توسط بشر باورپذیر مي ش��ود. ولي در ابتداي انقالب توهيني سخت 

نسبت به سروش محسوب مي شود: 
انتقاد از اس��اس دیني جامعه با عقل پوپري قطعي است و آن نهایتاً به 

نفي عقل قرآني مي رسد.4  
نكته جالب در اینجاست که فردید چگونه این آینده نگري ها را در مورد افراد دارد؟ البته 
نگارنده قادر به توضيح این مطلب نيست و فقط در اینجا مي تواند نقل قولي از خود دکتر 

فردید ذکر کند: 
من از فلسفه تاریخ مي روم به خداشناس��ي تاریخي و بعد علم االسماء 
تاریخي و مش��اهده هم مي کنم. من به علم االس��ماء تاریخي مي روم و 
مش��اهده مي کنم که هنري کربن یهودي، فراماسون و صهيونيسم زده 
اس��ت و حاال که به من مي آیند، مي گویند مي بينم درست است. اینها 
یک مطلب اپری��وري Apriori )ماتقدم( و یک مطلب اپيس��تریوري 
Aposterioi )ما تأخر( یعني یک مش��اهده ماتقدم و یک مش��اهده 
ماتأخر است. اول شما مي  بينيد اپریوري شهود ذات است، اول علم اليقين 

1. همان، ص166. 
2. همان، ص284. 
3. همان، ص209. 
4. همان، ص443. 



20
1

د...
ردی

ر ف
دکت

وم 
رح

ي م
اس

 سي
ي-

كر
ع ف

واض
 و م

وال
 اح

ی به
مال

 اج
هی

نگا
91

ن 
ستا

 تاب
32 

اره
شم

م 
ل نه

 سا
وم

ه س
دور

اس��ت، دوم عين اليقين و سوم 
حق اليقين. بن��ده نمي برم فقط 
و تنها با اپریوري یا اپيستریوري 
بلكه ماتقدم و ماتأخر هر دو الزم 

مي آید.1 
آن طور که سروش مي گوید یک دفعه فردید را 
در خانه شخصي او مالقات کرده است که البته 
دیدار کوتاهي است و نتيجه اي به همراه ندارد.2 
یک بار هم در جلسه انجمن حكمت و فلسفه بر 
اثر س��خنراني فردید عليه سروش، سروش نوار 

س��خنراني را تهيه و با ارایه دادخواس��تي به جرم توهين و افترا به دادگستري شكایت 
مي برد که البته با پادرمياني اساتيد فلس��فه آن موضوع ختم به خير مي  شود و سروش 
شكایت خود را پس مي گيرد.3 هر چند در دوران حيات فردید، سروش از موضع گيري 
سلبي در برابر او پرهيز مي کند، ولي بعد از فوت فردید و تا همين اواخر هر کجا تریبوني 
دست مي دهد عليه فردید شروع به سخنراني مي کند که گاهي اوقات توهين و تخفيف 
را هم چاش��ني آن مي کند و در نوش��ته هاي خود نيز همين روی��ه را دنبال مي کند که 
براي آگاهي بيش��تر مي توان به کتاب هاي قصه ارباب معرفت )ص431( و سياست نامه 
)ص195( و مصاحبه هاي سروش با شبكه هما )مورخه 1384/12/22( یا مصاحبه هایي 
با سایت هاي مختلف اینترنتي )از قبيل س��ایت نواندیش، سایت روزنامه روز و...( اشاره 
کرد که براي جلوگيري از اطاله کالم در اینجا آورده نمي شود. احسان نراقي- مشاور ملكه 
فرح- در کتاب در خشت خام س��ال ها پس از مرگ فردید اتهامات مشابهي عليه فردید 

بيان مي کند که البته سيد عباس معارف شاگرد فردید در پاسخ مي نویسد: 
آقاي نراقي، حال گمان دارید که ما به افسون دم سرد و خزان زده شما، 
تفكرات انقالبي و ضد امپریاليس��تي اس��تاد فردید را رها کنيم و سر به 

درگاه اربابان امریكایي و انگليسي شما بسایيم.4 

1. همان، ص279. 
2. عبدالكریم سروش، سياست نامه، تهران، صراط، 1379، ص195. 

3. غالمحسين ابراهيمي دیناني، آئينه هاي فيلس��وف )گفت وگوي عبداهلل نصري با ابراهيمي دیناني(، تهران، 
سروش، 1380، ص67. 

4. سيد عباس معارف، همان. 

فردید از کليت گذرکننده نظام دیني 
از مدرنيته و پست مدرنيته که در 
وجود امام تجلي یافته بود و فردید 
به ذوق حضور آن را به جان آزموده 
بود دفاع مي کرد. همين حضور 
باعث شد که از همان آغاز بازرگان، 
بني صدر و سروش و بسياري دیگر 
را نفي و به صور مختلف از والیت 
دیني امام و کليت ایماني نظام 

حمایت کند
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معارف در نوشته خود، س��روش را محرک نراقي در کتاب در خشت خام مي داند و در 
پاسخ آنها با همان ادبيات مشهور فردیدي مي نویسد: 

وقتي کس��ي کتاب در خش��ت خام را مي خواند فق��ط دو مضمون را 
مي یابد؛ نخست آنكه نراقي به فردید هتاکي مي کند و دیگر آنكه سروش 
را تأیيد و تمجيد مي نماید. افس��وس بر حقارت کساني که با تمسک به 

مزدور حقير و کم اطالعي چون نراقي کسي را تأیيد یا رد کنند.1 
سروش در آن سال ها از پاسخ ش��فاهي به تندي هاي فردید استنكاف مي  کند، ولي به 
طور عملي ابتدا از ادامه تدریس فردید جلوگيري به عمل مي آید و سپس با فشار انجمن 
حجتيه و سروش کالس هاي فردید تعطيل مي شود. مصاحبه فردید با کيهان فرهنگي و 
شبكه دوم سيما پخش نمي گردد و حتي مقاله »مشروطه، دفع فاسد به افسد« فردید که 
در روزنامه کيهان چاپ شده بود، قبل از توزیع خمير مي گردد. خالصه تمامي ابواب بر 
روي فردید بسته شده و کاماًل در خانه نشانده مي شود.2 پس از سال 61 تنها مجالسی در 
خانه اش با تعدادي افراد محدود تشكيل مي گردد. هر چند تمام تضييقات درباره فردید 
تنها به سروش محدود نمي شود، زبان تند و بي پرواي فردید هم در عدم انتشار افكارش 

تأثيرگذار است: 
دکتر اصاًل نمي توانس��ت تملق بگوید و اگر با کس��ي تعارف مي کرد، 
بالفاصله عيب��ش را مي گفت؛ آدمي بود که نمي توانس��ت باطن خود را 
بپوشاند، پس چگونه مي توانست سياس��تمدار شود؛ اصاًل نمي توانست 

رل بازي کند.3 

مواضع فردید در خصوص مسائل انقالب اسالمی 
فردید هر چند در آن سال ها از خانه بيرون نمي رفت و کاماًل خلوت گزیده بود، ولي تمام 
اوضاع سياس��ي را پيگيري مي کرد. مثاًل خطبه هاي نماز جمعه شهرهاي مهم را گوش 
مي داد و درباره آنها اظهارنظر مي کرد. مثاًل در دوم دي ماه سال 65 یكي از شاگردانش- 
جالل مكانيكي که آن موقع سرپرست دفتر حقوق و امور مجلس سازمان برنامه و بودجه 
بود- به اشاره او نامه اي به آقاي هاشمي رفس��نجاني- امام جمعه موقت تهران و رئيس 
وقت مجلس شوراي اسالمي- مي نگارد و به خطبه ایرادشده او انتقاداتي را وارد مي کند 

1. همان، ص9.
2. همان. 

3. رضا داوري، »فيلسوف از همه ایدئولوژي ها آزاد است«، پنجره، ش8، 1388، ص91. 
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و رگه هایي از تفكر غربي را در آن مي یابد. )سایت فردیدنامه( متن آن نامه هر چند بعد از 
سال ها، خواندني است. در مورد افراد و رهبران انقالب هم در همان سال هاي اوليه انقالب 
اظهارنظرهاي جالبي دارد که به چند نمونه اش��اره مي شود. در مورد امام خميني)س( 

پس از رحلتشان مي گوید: 
امام خميني فقيد از نوادر تاریخ بود که با انقالب اس��المي نخس��تين 
تزلزل را در بنيان غرب زدگي ایجاد نمود. اما این بحران همچنان ادامه 
دارد. از این رو مبارزه بي ش��ائبه با غرب زدگي مي بای��د تا ظهور مهدي 

موعود)عج( که پایان عمر بحران غرب زدگي است، ادامه یابد.1 
در مورد دیگر رهبران انقالب چنين مي گوید: »رفس��نجاني تضاد و شرع و سياست و 
مراعات دوز و کلک  هاي سياس��ي را مي داند و عمل مي کند.«2 یا حتي آنها را مثل خود 

هم سخن مارتين هایدگر- فيلسوف آلماني- مي داند: 
تنها من هم سخن هایدگر نيستم، بلكه دیگران نيز چنين اند؛ از اینان 
امام جمعه تهران آقاي خامنه اي است، روحي که همراه انقالب به سراغ 
او آمده است. مرد با ذوقي است با این اختالف که همان هایدگر با تفسير 
متافيزیک است و فلسفه و هنر و حتي سياست را مطرح مي کند و سعي 
در این است که همان را بگوید که انس��ان پس فردا مي گوید و همان را 
بگوید که اجماالً انسان پریروز گفته است. این همان پریروز و پس فردا به 

طور اجمال با انقالب به سراغ ما آمده است.3 
هر چند در آن ایام فردید موضع گيري سياسي مي کند ولي همان طور که شاگردانش 

گفته اند او مرجع سياسي نمي توانست باشد و تأثيري در سياست نداشت: 
مرحوم فردید با سياست هایي موافق و با سياس��ت هایي مخالف بود. 
اما کار اصل��ي او و جایي که مي توانس��ت تأثير بگذارد، سياس��ت نبود، 
یعني مرجع سياسي نبود. کس��اني هم که به ایشان عالقه داشتند از او 
درس سياست نياموختند بلكه کم و بيش درس فلسفه آموختند. دکتر 
فردید فيلسوف بود و هميشه به فلسفه فكر مي کرد، اگر هم به سياست 

1. سيد احمد فردید، مصاحبه منتشرنش��ده فردید با کيهان فرهنگي، شهروند امروز، ش2، شهریورماه 1387، 
ص15. 

2. سيد موسي دیباج، آرا و عقاید سيد احمد فردید )مفردات فردیدي(، همان، ص103. 
3. همان، ص454. 
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مي پرداخت، این کار فرعي او بود.1 
لذا واقعيت این اس��ت که فردید هر چند بعد از انقالب اسالمي به سياست پرداخت و 
موضع گيري سياسي کرد، ولي هيچ جریان سياس��ي از او تأثير نپذیرفت و به استقبال 

سخنانش نرفت. 

عزلت و خلوت نشینی اواخر عمر  
همان طور که گذشت، فردید از سال 61 در خانه نشانده شد و فقط مجالس خانگي با 
تعداد کمي از شاگردان و مستمعان برقرار مي کرد. از س��ال 71 در حالي که حدود 80 
سال از عمر وي مي گذشت مجالس خانگي را هم تعطيل کرد و یک سره به خلوت رفت. 
در اواخر عمر که اداره خانه نس��بتاً بزرگ براي خانواده وي مشكل مي شود )فرزندانش 
هر دو از سالياني قبل به  رغم ميل پدر مقيم امریكا ش��ده بودند(، وي به همراه خانواده 
به آپارتماني نقل مكان مي کند، اما فردید تاب زندگ��ي آپارتماني و دوري از کتاب ها و 
کتابخانه را نياورده و ب��ه تنهایي به خانه بازمي گردد و چن��دي بعد در 25مرداد1373 
درمي گذرد که دکتر مسموميت غذایي را علت مرگ وي مي داند. 2 پس از آن مستمعان و 
شاگردان در منزل او گرد هم مي  آیند و ابتدا فهرستي از کتب، یادداشت ها و دیگر مدارک 
موجود در منزل وي تهيه مي نمایند. تنها چيزي که از فردید به عنوان وصيت نامه باقي 
مانده، نامه اي از فردید است که طي آن مرحوم دکتر مایل را به عنوان وصي خویش براي 
پایان   بردن کار فرهنگ اشتقاقي خود تعيين کرده است. البته دکتر مایل نيز پس از مدت 
کوتاهي فوت مي کند و موفق به انجام این کار نمي شود. خبر درگذشت فردید طي چند 
سطر در برخي از روزنامه ها و مجالت همچون کيهان، کيهان فرهنگي، کيان و... انعكاس 
یافت و چند اطالعيه از طرف اساتيد فلسفه دانشگاه ها در مطبوعات منتشر شد که از او 
به عنوان »فيلسوف بزرگ معاصر« یاد مي شود. سه سال بعد در سال 1376 منزل ایشان 
با همكاري شهرداري تهران تبدیل به بنياد حكمي- فلسفي دکتر سيد احمد فردید شد. 
پس از آن مجموعه کتاب ها و آثار فردید از طرف خانواده اش به بنياد اهدا مي شود. البته 
در مدت کوتاهي این بنياد تعطيل مي شود و سپس در سال 1385 دوباره گشایش پيدا 
مي کند. در حال حاضر اعضاي هيئت امناي این بنياد آقایان دکتر داوري، دکتر اعواني، 
دکتر رجبي و دکتر ضياء شهابي هستند.3 اميد اس��ت این بنياد بتواند سر و ساماني به 

1. رضا داوري، فلسفه معاصر ایران، تهران، ساقي، 1384، ص113. 
2. محمد رجبي، »شبان وادي ایمن، گهي رسد به مراد«، سوره، ش4، 1377، ص52. 

3. سيد حسام فروزان، »فيلسوف سایه ها«، همشهري، ش28، 1381، ص25. 
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یادگارهاي باقيمانده این استاد فقيد فلسفه 
)نوارهاي صوتي و تصویري، حاشيه نویسي 
کتاب ها، فرهنگ اشتقاقي فارسي- عربي، 
یادداش��ت ها و...( داده و آن را در اختي��ار 
عالقه مندان حكمت، فلسفه و زبان فارسي 

قرار دهد. 

نتیجه گیری 
همان طور که گذش��ت فردید بر اس��اس 
آراي حكمی و اعتقادات اسالمی خود بعد 
از پيروزی انقالب اسالمی از مواضع انقالب 
اس��المی و امام خميني)س( دفاع کرد و با 
جریان ها و افراد سياسی که آنها را مخالف 
حرکت اصيل انقالب اسالمی می دانست، 
مانند جریان های ملی و س��كوالر به مقابله 

فكری پرداخت. ول��ی نباید از یاد ب��رد که او متفكر ب��ود و جایگاه اصل��ی اش در حوزه 
تفكر و فلسفه این سرزمين اس��ت. لذا فردید، شخصيت سياس��ی به معنای امروزی با 
موضع گيری های سياسی روزمره نبوده است و تأیيد و رد افراد را بر مبنای مبانی حكمی- 
فلسفی خود نه حب و بغض شخصی انجام داده است. ولی جریان های سكوالر مقابل او، 
به جای نقد و بررسی افكار و آرای وي، در این سال ها متأسفانه به تخریب، دروغ پردازی 
و هتک شخصيت او دست زده اند که البته به علت وارداتی و غير اصيل بودن جریان های 

روشنفكری ایران جای تعجب نيست. 
جان کالم اینكه فردید فيلس��وفی تأثيرگذار در تاریخ معاصر ایران ب��وده و او و حلقه 
شاگردان وفادارش سرمنشأ بسياری از تحوالت پس از انقالب اسالمی بوده اند و در حال 
حاضر و بعد از گذشت سال ها از فوت او، بررسی، تبيين و نقد عالمانه آرا و افكار مرحوم 
فردید و البته دیگر متفكران و جریان ها می تواند راهگشای بسياری از مشكالت فكری 

شود. 

فردید بر اساس آراي حكمی و اعتقادات 
اسالمی خود بعد از پيروزی انقالب 
اسالمی از مواضع انقالب اسالمی و امام 
خميني)س( دفاع کرد و با جریان ها و 
افراد سياسی که آنها را مخالف حرکت 
اصيل انقالب اسالمی می دانست، مانند 
جریان های ملی و سكوالر به مقابله 
فكری پرداخت. ولی نباید از یاد برد 
که او متفكر بود و جایگاه اصلی اش در 
حوزه تفكر و فلسفه این سرزمين است. 
لذا فردید، شخصيت سياسی به معنای 
امروزی با موضع گيری های سياسی 
روزمره نبوده است و تأیيد و رد افراد را 
بر مبنای مبانی حكمی- فلسفی خود نه 

حب و بغض شخصی انجام داده است
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دكتر سيد حميد روحاني 

بر آن نبودم در اوضاع كنوني به نقد خاطرات همرزم نامي و اندیشمند گرامي، جناب 
آقاي هاشمي رفسنجاني دست بزنم و كاستي ها و نادرستي هاي آن را مورد بررسي قرار 
دهم؛ زیرا بيم آن دارم كه نقد و بررسي خاطرات ایشان به دنبال آنچه در جریان فتنه 88 
ميان ما گذشت، بر پایه مسائل شخصي گذاشته ش��ود و جنبه هاي منطقي و علمي آن 
تحت الشعاع قرار گيرد؛ نيز جریان مرموز انحرافي از این برخورد علمي- انتقادي، مانند 
گذشته به بهره برداري ناروا بپردازد و از این موضوع نيز در راه جنگ قدرت سوء استفاده 
كند. افزون بر این در این مقطع كه نوشته هایي آكنده از دروغ، تحریف و تزویر در راه به 
زیر سؤال بردن امام و انقاب اس��امي فراوان به بازار مي آید پرداختن به نقد خاطرات 
ایشان، تا چه پایه و درجه اي مي تواند در مرحله نخست اهميت قرار داشته باشد؟ ليكن 
آنچه نگارنده را بر آن مي دارد كه برخاف خواس��ت قلبي، به بررس��ي خاطرات ایشان 

بنشيند، چند نكته و اندیشه است كه در پي مي آید: 
1. بي تردید آنچه از قلم و زبان هاشمي رفسنجاني انتشار یابد براي نسل هاي آینده- به 
سبب جایگاه ایشان در نظام جمهوري اسامي- از اعتبار باالیي برخوردار است و اگر در 

مبارزه در تردید و ابهام! 
نقدی بر خاطرات هاشمی رفسنجانی)1(
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البه الي آورده هاي ایش��ان نادرستي هایي باشد، چه 
بس��ا در آینده تردیدناپذیر دانسته شود. گفتن ندارد 
كه نوشتار و گفتار ایشان را نباید با نوشته هاي برخي 
از عناصري مقایس��ه كرد كه در جامعه امروز ایران از 
پيشينه روشن و درخش��اني برخوردار نيستند یا در 
صف معاندین و مخالفين انقاب و نظام ایستاده اند. 
بي تردید هر خوانن��ده با وجدان و بي غ��رض، به آن 
دست از نوشته هایي كه از سوي دگراندیشان یا عناصر 
بي نام و نشان یا بدسابقه انتشار مي یابد با دید تردید 
مي نگرد و این واقعيت را از نظر دور نمي دارد كه آن گونه نوش��ته ها و آورده ها را نباید و 
نشاید بدون تحقيق و تأمل، وارسي و واكاوي پذیرفت، ليكن آورده ها و گفته هاي ریز و 
درشت راویاني مانند هاشمي رفسنجاني از دید نسل آینده كه شناخت امروز ملت ما را 
نسبت به شخصيت ها ندارند، چه بسا روایت هایي خالي از خطا و اشتباه، پنداشته شود و 
بدون چون و چرا مورد پذیرش قرار بگيرد و از این راه آسيبي جدي به تاریخ و واقعيت هاي 

تاریخي وارد آید. 
2. نگارنده نه تنها از آغاز نهضت ام��ام)س( در صحنه بوده و گام ب��ه گام آن را دنبال 
كرده، بلكه اهتمام ویژه اي در راه ضبط رویدادهاي تاریخي آن دوره داشته است؛ از این 
رو آگاهي و اطاعات دقيق و ژرفي كه نگارنده از حوادث و مس��ائل نهضت امام و انقاب 
اسامي دارد شاید كمتر كسي داشته باشد. دیگر كساني كه از آغاز نهضت اسامي امام را 
همراهي كرده اند به سبب سرگرمي ها و مسئوليت هاي گوناگون و عدم انگيزه براي ثبت 
و ضبط آن، چه بسا مس��ائل و حوادثي را از یاد برده یا جابه جا به خاطر سپرده اند. از این 
رو اگر نگارنده امروز روي خبط و خطا و آورده هاي نادرست و نا بجاي همرزمان، به دور از 
مجامله و رودربایستي انگشت نگذارد و آن را آشكار نسازد، شاید فردا دیر باشد و چه بسا 

دیگر فردایي و مجالي نباشد. 
3. نكته مهم تر اینكه نگارنده در برابر جوسازي ها، دروغ پردازي ها و نسبت هاي نارواي 
غرض ورزان و كينه توزان نسبت به امام به مصداق »و اذا مروا باللغو مروا كراما« مي تواند 
بي تفاوت بگذرد ليكن از جفاي خودي ها نسبت به امام و بهره گيري نارواي آنان از مقام 
آن مرد خدا در راه آمال و اميال شخصي و نفساني، نباید و نشاید گذشت. نباید رخصت 
داد كس��اني- روي هر نظر و غرضي- در لباس دوست، سخن دش��من را به قلم و زبان 

 نباید رخصت داد كساني- 
روي هر نظر و غرضي- در 
لباس دوست، سخن دشمن را 
به قلم و زبان آورند و بدین گونه 
تاریخ را خدشه دار سازند. 
رویارویي با تحریف گري ها، 
نارواگویي ها و وارونه نویسي ها 
رسالت سنگيني است بر دوش 
راست قامتان كه نمي توان آن 

را وانهاد
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آورند و بدین گونه تاریخ را خدشه دار سازند. رویارویي با تحریف گري ها، نارواگویي ها و 
وارونه نویسي ها رسالت سنگيني است بر دوش راست قامتان كه نمي توان آن را وانهاد. 

بنابراین نگارنده در این فرگرد به بررسي خاطرات هاشمي رفسنجاني مي پردازد و به 
دور از هر گونه موضع مغرضانه یا برخوردي جانبدارانه،  آن بخش از خاطرات ایش��ان را 
كه به امام و نهضت اس��امي ایران ارتباط مي یابد مورد نقد و نظر قرار مي دهد؛ اما آنچه 
به زندگي شخصي و خانوادگي ایشان مربوط مي شود، نه در حوزه كاري و نه در حيطه 

مسئوليت نگارنده قرار دارد و به صحت و سقم آن ما را كاري نباشد. 
آنچه در اینجا شایس��ته یادآوری اس��ت اینكه ش��يوه نگارش خاطرات آقای هاشمی 
رفسنجانی به گونه ای است كه خواننده تصور می كند كه نویسنده این خاطرات در تمام 
دورانی كه در نهضت امام خمينی بوده و خود را پيرو راستين آن شخصيت كبير نشان 
می داده است با تردید و ابهام این مسير را دنبال می كرده و از اعماق قلب خود اعتقادی به 
راه، آرمان ها و اندیشه های امام نداشته است. بر همين اساس عنوان این مقاالت »مبارزه 

در تردید و ابهام« برگزیده شد. 

جايگاه اجتماعي امام و داعيه هاي گوناگون 
بسياري از كساني كه در دوره هاي پسين به خاطره نگاري دست زده اند تاش كرده اند 
به گونه اي براي خود در رس��يدن امام به مقام مرجعيت و رهبري نقشي منظور دارند و 
خود را در رو آوردن جامعه به سوي ایشان مؤثر بنمایانند. آقاي شيخ حسينعلي منتظري 
در خاطراتي كه به نام او منتشر شده در هر مناسبتي تاش كرده است كه نقش خود را 
در مرجعيت و رهبري امام برجسته بنمایاند؛ برخي دیگر نيز در خاطرات و نوشته هاي 
خود از این انگيزه و اندیشه غفلت نداشته اند. جناب هاشمي رفسنجاني نيز از این خوي 

و خيال دور نمانده و اشاره هایي از این دست دارند: 
... من و شماري از دوستان هم مباحثه به امام نزدیك و نزدیك تر شدیم، 
هم در وارد كردن امام به جلوس در ایام عيد و عزا... نقش داشتيم و هم به 

شكلي در گرداندن بيت ایشان.1
... در این ایام ]فوت آیت اهلل بروجردي[ بودن ما در اصفهان مؤثر بود، هر 
چند كه من منبري معروفي نبودم ولي در آن شرایط- در محرم و صفر كه 
آنجا بودم- تبليغاتم در مردم اثر داشت. با علماي آنجا و وعاظ همكاري 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1386،  ج1، ص103. 
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داشتيم. طلبه هایي از دوستان و رفقاي ما هم بودند و در مجموع زمينه 
گرایش به امام را فراهم كرده بودیم...1

... حتي به صحنه آمدن ایشان در مبارزه به كمك ما بود، خيلي تاش 
مي كردیم كه ایشان در رهبري بمانند و مبارزه كنند زیرا با شرایط خاص 

علمي و اجتماعي و شخصي شان، موانع را برطرف مي كردند...2
نگارنده در بررس��ي درازمدت روي خاطراتي كه از جانب این و آن انتشار یافته، به این 
نكته رسيده است كه خاطره نویسان در مواردي كه به راستي كاري كرده، نقشي داشته و 
خاصه خاطره اي دارند، آن را همراه با ریز قضایا بازگو مي كنند و شرح و بسط مي دهند، 
اما برخي از خاطره نویس��ان در مواردي كه جز ادعا كاري نكرده و نقش��ي نداشته اند به 

كلي گویي بسنده مي كنند و از كنار آن مي گذرند.
این ادعا كه »... در وارد كردن امام به جلوس در ایام عيد و عزا نقش داش��تيم و هم به 
ش��كلي در گرداندن بيت ایشان« نمي تواند »خاطره« باش��د. باید توضيح مي دادند كه 
براي وارد كردن امام به جلوس چه اقدامي كردند؟ چگونه با ایشان به گفت وگو و مذاكره 
پرداختند؟ در این گفت وگو چه كساني حضور داشتند؟ امام در برابر پيشنهاد آنان چه 
موضعي گرفتند و چه نظري دادند و س��رانجام چگونه توانستند »در وارد كردن امام به 
جلوس« موفق شوند؟ اگر ادعا دارند كه »در گرداندن بيت امام« نقش داشتند باید بيان 
مي كردند كه مثًا در چه تاریخي در بيت امام مسئوليتي بر دوش گرفتند و آن مسئوليت 
چه بود؟ روزانه چند ساعت و چه ساعت هایي به منزل امام مي رفتند؟ چگونه كارگرداني 
مي كردند؟ در آن روز، بيت امام چقدر مراجعه كننده داش��ت و مراجعه كنندگان از چه 

قشري بودند؟ 
اصوالً طبق جس��تاري كه نگارنده صورت داده و گفته هاي برخي از كساني كه در آن 
روز و روزگار با امام نزدیك بودند و ارتباط داشتند، ایشان از زمان هاي دور- و حتي پيش 
از آمدن آقاي هاش��مي به قم- در سالروز ش��هادت حضرت فاطمه )سام اهلل عليها( در 
منزلشان روضه داشتند و در روزهاي عيد نيز در منزلشان باز بود و كساني كه اشتياقي 
داشتند نزدشان مي رفتند و نيازي نبود كه كساني ایشان را به جلوس در ایام عيد و عزا 

»وارد«! كنند. 
این نكته در خور یادآوري اس��ت كه امام ت��ا روزي كه نهضت را آغ��از كردند هوادار و 

1. همان، ص117. 
2. صادق زیباكام، هاشمي بدون روتوش، تهران، روزنه، 1387، ص68.  
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طرفداري ك��ه ب��راي مرجعيت ایش��ان ترویج و 
تبليغ كند نداشتند؛ زیرا بي اعتنایي امام به مقام 
و ریاست و اس��باب و ابزار آن مایه سرخوردگي و 
نوميدي كساني بود كه به ایشان ارادت، كشش و 
گرایش داشتند؛ نه عكسي و رساله اي داشتند و نه 
به شاگردان و ارادتمندان رخصت مي دادند كه به 
چاپ و انتشار عكس و رساله ایشان دست بزنند. از 
این رو عاقه مندان امام اميدي نداشتند كه ایشان 

در جرگه مرجعيت قرار بگيرند و روي این برداشت هيچ گاه در راه تبليغ از ایشان گامي 
برنمي داشتند و فعاليتي نمي كردند. البته در گوشه و كنار كساني از مردم نسبت به امام 
شناخت داشتند و حتي از ایشان تقليد مي كردند ليكن در ميان عموم مردم، امام روزي 
شناخته شدند كه به مبارزه برخاستند و رسالت مبارزه با طاغوت را بر دوش گرفتند و به 
روشنگري دس��ت زدند. بنابراین با قاطعيت مي توان گفت كه كسي در مرجعيت امام و 
جایگاه ایشان در ميان جامعه هيچ گونه نقشي نداشت و این تنها ویژگي هاي امام بود كه 

مردم را شيفته ایشان كرد و به سوي ایشان كشانيد.
اما این ادعا كه »به صحنه آمدن امام در مبارزه به كمك ما بود. خيلي تاش مي كردیم 
كه ایش��ان در رهبري بمانند و مبارزه كنند«!! تا آن پایه پوچ و بي پایه است كه نيازي به 
رد و نقد ندارد و بي اعتباري گوین��ده و ادعاكننده را به نمایش مي گذارد و خاطرات او را 

به زیر سؤال مي برد. 

داعيه داران قافله ساالري و خودنمايي ها
برخي از خاطره نگاران گویا این واقعيت را كه در دوران آغاز نهضت امام از طاب جواني 
بوده اند كه در حيطه توان طلبگي مي توانستند فعاليتي داشته باشند باور ندارند و تاش 
دارند كه چنين بنمایانند كه در آن روز نيز ش��خصيت و مدیریت داش��ته و در نهضت و 
مبارزه نقش برجسته اي ایفا كرده اند! و حتي برخي از آنان به گونه اي خاطره مي گویند 
و مي نویسند كه انگار امام را در پشت پرده راهنمایي مي كردند! و خط مي دادند! واقعيت 
این است كه برخي از این بزرگان كه امروز بزرگ اند! در ابتداي دهه 40 كه نهضت امام 
آغاز شد از طابي بودند كه نه از اهداف امام آگاهي داشتند و نه راه و روش امام در مبارزه 
را برمي تافتند و نه آموخته هاي مبارزه اي و بينش سياس��ي درستي داشتند كه بتوانند 

در  كه  كساني  از  بسياري 
دوره هاي پسين به خاطره نگاري 
دست زده اند تالش كرده اند به 
گونه اي براي خود در رسيدن 
امام به مقام مرجعيت و رهبري 
نقشي منظور دارند و خود را در 
رو آوردن جامعه به سوي ایشان 

مؤثر بنمایانند
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راهكارهایي نشان دهند. حتي اگر امام در آن روز شيوه كاري و علم مبارزه اي را كه دارا 
بودند براي آنان بازگو مي كردند، ایشان نمي توانس��تند باور كنند و بپذیرند؛  از این رو تا 
واپسين سال هاي نهضت و در آستانه پيروزي انقاب اسامي به امام خرده مي گرفتند 
كه چرا حركت هاي مسلحانه را تأیيد نمي كنند و مردم را به مبارزه پارتيزاني و چریكي 

فرا نمي خوانند! 
فعاليت هاي سياسي و مبارزاتي كه همرزمان روحاني ما در پي آغاز نهضت امام دنبال 
مي كردند از پخش اعاميه ها، برپایي تظاهرات، رسانيدن اعاميه ها و نوارهاي سخنراني 
امام به شهرها و روستاها، دستينه گذاش��تن پاي برخي از اعاميه ها كه به عنوان حوزه 
قم صادر مي شد، انتش��ار ش��ب نامه هایي مانند »بعثت« و »انتقام«، نيز سخنراني هاي 
روشنگرانه در سنگر منابر فراتر نمي رفت و این گونه نبود كه در مرحله اي از رشد و آزمون 
باشند كه بتوانند به امام مشورت دهند و در رهبري نهضت نقشي داشته باشند. در آن 
هنگام در ميان روحانيان و حتي در جرگه مراجع و نيز در ميان رجال سياس��ي، كسي 
نبود كه از نظر بينش سياسي بتواند با افق فكري امام همراهي كند و راه و اندیشه امام را 
برتابد. البته این نكته را نباید نادیده گرفت كه فعاليت هاي سياسي مبارزان روحاني در 
محورهایي كه در باال آمد نقش بسيار برجسته و سرنوشت سازي در پيشبرد نهضت امام 
داشت. در آن روز و روزگار كه هيچ گونه امكان رس��انه اي در دسترس مبارزان روحاني 
نبود، صداي امام از چهار دیوار مسجد و منزلشان فراتر نمي رفت. این طاب علوم اسامي 
و مجاهدان روحاني بودند كه با فداكاري و پذیرش خطرها، اعاميه ها و سخنراني هاي 
امام را به دوردس��ت ترین نقطه هاي كشور مي رساندند و نيز در س��نگر مساجد و منابر 
اهداف و اندیشه هاي امام را براي مردم ترس��يم و تبيين مي كردند و مبارزه را گسترش 
مي دادند و به رغم فشارها، سركوب ها، شكنجه ها، زندان ها و تبعيدهاي درازمدت تا روز 
پيروزي انقاب اسامي از این رسالت بازنماندند و نهضت امام را به بار نشاندند؛ ليكن در 
رهبري، تصميم گيري و برنامه ریزي امام نقشي نداشتند و آنچه در این زمينه در برخي 

از خاطره ها و نوشته ها آمده است، ادعایي بيش نيست و واقعيت ندارد. 
آقاي هاشمي نيز در كتاب خاطرات با چنان پنداري كه در باال به آن اشاره شد، به بازگو 

كردن خاطرات خود پرداخته اند! در یك مورد آورده اند: 
...در مرخصي ها دو، سه بار خدمت امام رفتيم، دیگران هم بودند. پيامي 
براي امام از پادگان فرس��تادم، چون احتمال مي دادم كه براي حل این 
مشكل ]اعزام طاب به سربازي[ و رفع گرفتاري طلبه ها از امام امتيازي 
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بگيرند]!!![1
دغدغه و نگراني آقاي هاش��مي از اینكه مبادا رژیم 
شاه بر س��ر طابي كه به نظام وظيفه اعزام شده اند 
از امام امتياز بگيرد، در برهه اي بوده اس��ت كه امام 
به محض اینك��ه از دس��تگيري ش��ماري از طاب 
براي سربازي خبردار ش��دند، پيام زیر را براي آنان 

فرستادند: 
... نگران نباشيد، تزلزل به خود راه 
ندهيد و با كمال رشادت و سربلندي 
و روحي قوي بایستيد. شما هر كجا 

كه باشيد سربازان امام زمان)عج( مي باشيد و باید به وظيفه سربازي خود 
عمل كنيد. رسالت س��نگيني كه اكنون به عهده دارید، روشن ساختن 
و آگاه كردن سربازان و درجه داراني اس��ت كه با آنان سروكار دارید كه 
الزم است از انجام این رسالت مقدس غفلت نورزید، تعليمات نظامي را با 
كمال جدیت و پشتكار دنبال كنيد، هم از نظر روحي و هم از نظر جسمي 
خود را قوي س��ازید، مبادا یك وقت خداي نخواسته ضعف و تزلزلي در 
شما بروز كند كه موجب سرشكس��تگي روحانيت مي شود و براي شما 

عواقب ناگواري همراه خواهد داشت.2
س��اواك نيز درباره پيام امام به طابي كه به نظام وظيفه كوچ داده شده بودند چنين 

گزارش كرده است:
... از طرف آی��ت اهلل خميني به كليه طاب كه براي خدمت س��ربازي 
به سربازخانه ها اعزام شده اند من غير مستقيم پيغام داده شده كه ما از 
مدت ها قبل مترصد چنين كاري بودیم تا در كادر ارتش نفوذ و بتوانيم 
نيات خود را عملي سازیم و این كار براي ما مقدور نبود، حال كه دستگاه، 
اقدامي به اعزام طاب علوم دیني به سربازخانه ها نموده اند، به این وسيله 
دست پيدا كردن به داخل ارتش فراهم گردیده، از این رو، براي تبليغات 

اسامي در ارتش اقدام نمایند...3

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني،  همان، ص153. 
2. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1386، ج1، ص424. 

3. همان، ص431.

این نكته در خور یادآوري 
است كه امام تا روزي كه 
نهضت را آغاز كردند هوادار 
و طرفداري كه براي مرجعيت 
ایشان ترویج و تبليغ كند 
نداشتند؛ زیرا بي اعتنایي امام به 
مقام و ریاست و اسباب و ابزار 
آن مایه سرخوردگي و نوميدي 
كساني بود كه به ایشان ارادت، 

كشش و گرایش داشتند
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آقاي هاش��مي ب��ه رغ��م دریاف��ت ای��ن پيام هاي 
عزت آفرین، نگران امتياز گرفتن شاه از امام بوده اند، یا 
اینكه اصوالً این پيام را نشنيده و از آن بي خبر بوده اند؟! 
و آنچه روشن و مسلم است این است كه از امام شناخت 
نداشتند. آقاي هاشمي بر این باورند كه این كنترل از 
راه دور و رهنمود به امام از پادگان در موضع قاطع امام 
مؤثر بوده است! از دید ایشان امام با تأثيرپذیري از پيام 

ایشان اعام كردند: 
... ما از سربازي فرزندان اسام هراسي نداریم، بگذار 
جوانان ما به سربازخانه بروند و سربازان را تربيت كنند 
و سطح افكارشان را باال ببرند، بگذار در بين سربازان، 
افراد روشن ضمير و آزادمنشي باشند تا بلكه به خواست خداوند متعال 

ایران به آزادي و سربلندي نایل شود...1
آقاي هاشمي آنگاه كه به ش��كل قاطع مي آورند: »پيامي كه براي امام فرستادم مؤثر 
بود«، در ادامه در این ادعا تردید مي كنند و مي نویسند: »البته دقيقاً نمي دانم كه تا چه 

حد در آن اظهارات پيام من مؤثر بوده است«!2
آقاي هاش��مي به دنبال این ادعا مي آورند كه »... این موضع گيري امام را هم-  كه در 
اعاميه اي بود یا... من در آنجا پخش كردم كه دست س��ربازها رسيد و كم كم حساس 
ش��دند، حدس زدند كه كار من باش��د«؛ البد از دید ایش��ان طلبه دیگر توان این كار را 
نداش��ت! و تنها این آقاي هاشمي بودند كه مي توانس��تند به چنين كاري دست بزنند!! 

نگارنده در كتاب نهضت امام آورده است: 
... حاج شيخ عباسعلي اختري روایت مي كند كه یكي از طاب جوان 
حوزه قم به نام علي اكبر مجيدي كه به حوزه نظام وظيفه جلب ش��ده 
بود، روزي در جلوي یكي از آسایش��گاه هاي پادگان باغ ش��اه )پادگان 
حر( نشسته بود و اعاميه اي را ضد ش��اه تنظيم مي كرد... افسري به او 
نزدیك شد،  آن نوشته را از دست او گرفت و با آگاهي از محتواي آن كه 
ضد شخص شاه بود او را به زندان فرس��تاد. نامبرده حدود هفت ماه در 

1. همان. 
2. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، همان، ص155. 

برخي از خاطره نگاران گویا 
این واقعيت را كه در دوران 
آغاز نهضت امام از طالب 
جواني بوده اند كه در حيطه 
توان طلبگي مي توانستند 
فعاليتي داشته باشند باور 
ندارند و تالش دارند كه 
چنين بنمایانند كه در آن 
روز نيز شخصيت و مدیریت 
داشته و در نهضت و مبارزه 
نقش برجسته اي ایفا كرده اند! 
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زندان به سر برد...1
آقاي هاشمي نيز آورده اند كه: 

... در چيتگر روي بعضي چادرها ش��عار مرگ بر ش��اه نوش��ته ش��د، 
ش��عارهایي هم به نفع ام��ام؛ آن روزها اصطاح امام نب��ود، خميني در 
تعبيرها رایج بود، این در یك اردوگاه صحرایي مسئله حادي بود،  از چشم 
من مي دیدند، ولي مدركي نداشتند... از همين جا معلوم مي شود كه در 

همه فعاليت ها نقش اصلي از من نبود من تأثير كلي داشتم...!2 
او در جاي دیگر مي آورد: 

... در ميان جمعي كه آنجا بودیم، من مش��خص تر ب��ودم، به دیگران 
مي رس��يدم، مواظب بودم اظهار ضعف��ي نكنند، روحيه ه��ا را تقویت 

مي كردم، دلداري مي دادم...3
واقعيت این است طابي كه به سربازي كشيده شده بودند اگر روحيه ضعيفي داشتند 
هرگز به خود جرئت نمي دادند كه در پادگان نظامي و اردوگاه  صحرایي كه در محاصره 
ارتش شاه قرار داشت، ضد شخص شاه اعاميه تنظيم كنند و شعار مرگ بر شاه بنویسند. 
این جوانان انقابي و مبارز تا آن  پایه قوي دل و با شهامت و در راه خود استوار بودند كه 
عناصر محافظه كار براي اینكه خش��م و خروش این جوانان دامنگير آنان نگردد و مایه 
دردسر براي آنها در س��اواك نش��وند، از آنها دوري مي گزیدند. ليكن آقاي هاشمي در 
راستاي این دید خود كه در همه جا و در همه حال نقش هدایت و رهبري داشته اند در 

جریان دیگري آورده اند: 
... در همان روز نخس��ت، حادثه اي پيش آمد كه مثل بمب در باغ شاه 
منفجر شد و صدا كرد، ما را بردند حمام، گویا چهارشنبه بود. گروهان را، 
كه حدود هشتاد تا صد نفر بودیم با هم بردند حمام، یك حمام عمومي... 
با فرمان منظم لباس ها را درآوردند تا به لباس هاي زیر رسيد، در آخرین 
مرحله ما مقاومت كردیم، دیگران برهنه ش��دند ما این را خاف ش��رع 
مي دانستيم و اهانت غير قابل تحمل بود. من طلبه ها را وادار به مقاومت 

كردم...!4

1. سيد حميد روحاني، همان، ص425. 
2. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، همان، ص155.

3. همان،  ص150. 
4. همان. 
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آیا اگر هاشمي طاب علوم اسامي را »وادار به مقاومت« نمي كرد، آنها كشف عورت 
مي كردند؟! و خاف شرع مرتكب مي شدند؟ كيس��ت نداند كه فرزندان روحاني حوزه 
قم و اصفهان دالورتر و پایدارتر از این بودند كه در برابر این فرمان كثيف و خاف شرع و 
اخاق یك افسر ناآگاه تسليم شوند و حتي به تذكر و هشدار نياز داشته باشند. ليكن آقاي 
هاشمي از آ نجا كه بر این باورند كه در همه حال »مشخص ترند«، »تأثير كلي دارند« و از 
آغاز نقش هدایتگر را داشته اند، هيچ گاه از رهنمود و راهنمایي غفلت ندارند. از شخص 
امام تا روحانيان و طاب جوان از درایت، هدایت و رهنمودها و راهنمایي هاي ایش��ان 
برخوردار بوده اند! آقاي هاشمي بر این باورند كه حتي در جریان تغيير ایدئولوژي سازمان 
منافقين، ایشان از رهنمود امام غفلت نداش��ته اند! آنگاه كه فشار ایشان و همفكرانشان 
به امام براي پشتيباني از سازمان منافقين راه به جایي نبرد و امام با ایستادگي در برابر 
این خواسته آقاي هاشمي و دیگر روحانياني كه فریب این گروه منحرف را خورده بودند 
صابت، بصيرت و نفوذناپذیري خود را نشان دادند و خبط و خطاي آقاي هاشمي و دیگر 
روحانيان در پشتيباني از این گروه- در پي تغيير ایدئولوژي آنان- آشكار مي شود، ایشان 
در دیدار با امام در نجف ضمن اذعان به اش��تباه خویش در حمایت از این گروه به امام 
رهنمود مي دهند كه اگر بار دیگر اعضاي سازمان براي گرفتن تأیيد نزد ایشان آمدند، 
مراقب باشند كه یك وقت از آنان پش��تيباني نكنند!! این خاطره ایشان خيلي جالب و 

خواندني است: 
... من خودم وقتي سال هاي اول اینها ضربه خوردند، در نامه اي به امام 
خواسته بودم كه تأیيدشان كنند و تأكيد داشتم كه اینها بچه هاي خوبي 
هس��تند. اما امام تأیيدي نفرمودند... ولي در س��ال 54 كه رفتم نجف 
خدمت ایشان گفتم تا به حال ما اصرار داشتيم ش��ما به شكلي اینها را 
تأیيد كنيد ولي شما موافقت نفرمودید و تصورمان این بود كه اگر خدمت 
شما بيایيم، در مورد جلب موافقت شما و گرفتن تأیيد تاش مي كنيم. 
بعد از انحراف و ارتداد جمعي از آنها حاال مي فهميم- با آنكه شما از اینها 
دور بودید و ما در كش��ور بودیم- حركت شما صحيح بوده است. ما سه، 
چهار سالي به اینها كمك كردیم حاال مي بينيم سر از كفر درمي آورند. 
این روزها ممكن اس��ت تاش هاي جدیدي براي تأیيد گرفتن از شما 
بشود، تقاضاي ما این است كه شما همان راه خودتان را ادامه بدهيد...!!1

1. همان، ص248. 
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آقاي هاشمي این خاطره شيرین! و رهنمود به 
امام را در جاي دیگر چنين تكرار مي كنند: 

.. مس��ئله دیگ��ر، موض��وع  .
منافقي��ن ب��ود كه به درس��تي 
موضع ام��ام در گذش��ته تأكيد 
كردم و گفتم براي ما روشن شده 
است كه حق با شما بود كه از اول 
اینها را تأیيد نكردی��د... ممكن 
است براي حل مشكلشان از شما 

كمك بخواهند و براي تأیيد گرفتن از شما اصرار بيشتري داشته باشند 
كه به نظر ما به هيچ وجه تأیيد باقي مانده هاي آنها هم از طرف ش��ما به 

مصلحت نيست...!1
نكته در خور توجه اینكه آقاي هاشمي در خاطرات خود اذعان دارند كه در آن هنگامي 
كه ایشان و بسياري از مبارزان روحاني سركرده هاي سازمان منافقين را از جوانان مؤمن، 
مخلص و دین باور مي پنداش��تند و آنان را با اصحاب كهف مقایس��ه مي كردند، امام به 
ماهيت نفاق آميز و فریب كارانه این گروه پي برده بودند و به رغم اصرار و فشار بسياري از 
یاران و همراهان، روي دیدگاه خود پاي  فشردند و از هر گونه تأیيد و حمایتي نسبت به 
این گروه خودداري ورزیدند. با وجود این  چگونه باوركردني و پذیرفتني است كه آقاي 
هاشمي در آن مقطعي كه ماهيت سازمان برما ش��ده و تشت رسوایي آنها از بام به زیر 
افتاده است، نگران باشند كه مبادا امام از این گروه پشتيباني كنند و از ایران تا نجف راه 
بپيمایند تا به امام هشدار دهند كه »... به هيچ وجه تأیيد باقي مانده آنها هم از طرف شما 
مصلحت نيست و شما همان راه خودتان را ادامه دهيد«!! آیا این مصلحت اندیشي آقاي 
هاشمي از آن گونه سخناني نيست كه به اصطاح عرب ها »مادر جوان مرده را نيز به خنده 

وامي دارد«؟! )یضحك الثكاي(.
مي گویند عالم عارفي هر روز در مسير رفت و آمد خود از جلوي ميكده اي مي گذشت 
و هر بار متصدي آن ميكده را از ميگساري و پياله فروش��ي بر حذر مي داشت. سرانجام 
متصدي آن بساط به خود آمد و در ميكده را بست و به ميگساري و بي بندوباري پایان داد 
و رو به خدا آورد. پس از گذشت زماني از آن جریان روزي این شخص از در منزل آن عالم 

1. همان، ص280. 

 برخي از این بزرگان كه امروز 
بزرگ اند! در ابتداي دهه 40 كه 
نهضت امام آغاز شد از طالبي 
بودند كه نه از اهداف امام آگاهي 
داشتند و نه راه و روش امام 
در مبارزه را برمي تافتند و نه 
آموخته هاي مبارزه اي و بينش 
سياسي درستي داشتند كه بتوانند 

راهكارهایي نشان دهند
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عارف مي گذشت، لختي درنگ كرد و به سراغ آن عالم وارسته رفت و پس از سام و تعارف 
گفت غرض از مزاحمت، خواستم زنهار دهم كه از مي و ميگساري كه مایه شر و شرارت 

و بدبختي دنيا و آخرت مي شود بپرهيزید!! و خواسته یا ناخواسته به آن لب تر نكنيد! 

آقاي هاشمي و تحليلي ناپخته
آقاي هاش��مي در س��فر خود به نجف، افزون بر اینكه امام را از هر گونه پش��تيباني از 
س��ازمان منافقين زینهار دادند!! در مورد سيد موس��ي صدر نيز ادعا دارند در »تعدیل 
پاره اي از مواضع و دیدگاه هاي تند« كوشيدند و »با امام در این زمينه ها گفت وگوهایي 

كردند كه بي تأثير نبود«!!
آقاي هاشمي بر این باورند كه »ریشه و منشأ اختاف نظرها بين آقاي صدر و بيت امام« 
مسئله مرجعيت و »طرف اصلي حاج آقا مصطفي« بوده است و »آقا موسي ضمن حفظ 
روابطش با مسيحي ها، مسلمان ها، سني ها، حكومت و سفارت ایران براي خودش در آنجا 

تشكياتي مترقي داشت با اندیشه هاي جالب«!!1
»مترقي و جالب بودن« تش��كيات آقاي صدر از دید آقاي هاشمي بحث جداگانه اي 
دارد كه بایسته است ایشان آن را توضيح دهند و موش��كافي كنند تا روشن شود كدام 
بخش از آن تشكيات، مایه شيفتگي ایشان شده و براي ایشان گيرایي داشته است؛ ليكن 
وانمود كردن اینكه »اختاف نظر بيت امام« و غير مس��تقيم شخص امام با آقاي صدر، 
ریشه در حمایت نكردن ایشان از مرجعيت امام داش��ته یا به عدم مبارزه ایشان با رژیم 
شاه برمي گشته است، جفایي است كه نسبت به امام روا داشته اند و ناآگاهي و بي اطاعي 
ایشان را از جریان آقاي صدر در لبنان مي نمایاند. آقاي هاشمي از برخي كساني كه در 
تش��كيات آقاي صدر این گونه دروغ ها را ضد امام و مبارزان اسامي برون مرزي رواج 
مي دادند تأثير گرفته اند و بدون وارس��ي و بررس��ي به نظریه پردازي در این باره دست 

زده اند. 
آقاي هاشمي گمان كرده اند با چند روز سفر به لبنان و آرميدن در »تشكيات مترقي«! 
آقاي صدر و بهره مندي از پذیرایي چرب و شيرین ایشان، مي توانند از جریان پيچيده اي 
كه در لبنان و در آن تش��كيات و در روش و منش آقاي صدر حاكم بود آگاهي یابند و 
نظر كارشناس��ي بدهند و دیدگاه هاي متفاوت امام با ایش��ان را ریشه یابي كنند! از این 
رو آورده اند: »در ادامه همان س��فر كه به عراق رفتم با امام در این زمينه گفت وگوهایي 

1. همان، ص276-277. 
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آقاي هاشمي امام را در آن روز نشناخته 
بود و متأسفانه تا آخر هم نشناخت و 
امروز نيز نمي شناسد. این ناآشنایي با 
شخصيت امام و ویژگي هاي خدایي 
و روحاني ایشان در موضع گيري ها و 
برداشت هاي آقاي هاشمي درباره امام و 
داوري نسبت به ایشان كاماًل مشهود است 
و موجب جفاها و بي مروتي هایي نسبت به 

امام شده است

داش��تم كه بي تأثير نب��ود...«1 البد امام 
پذیرفتند كه »آقا موسي به خاطر مصالح 
مجلس اعا و با توج��ه به محذوراتي كه 
داشت نمي توانست امام را معرفي كند و 
نيز شيوه مبارزه؛ كه براي آقا موسي صدر 
نادیده گرفتن رژیم امكان پذیر نبود...«!!2

آق��اي هاش��مي ام��ام را در آن روز 
نش��ناخته بود و متأس��فانه ت��ا آخر هم 
نش��ناخت و امروز نيز نمي شناسد. این 

ناآشنایي با ش��خصيت امام و ویژگي هاي خدایي و روحاني ایشان در موضع گيري ها و 
برداشت هاي آقاي هاشمي درباره امام و داوري نس��بت به ایشان كامًا مشهود است و 

موجب جفاها و بي مروتي هایي نسبت به امام شده است.
آقاي هاش��مي درنيافته اند كه اگر امام دنبال مرجعيت و منصب و مقام بودند به آقاي 
صدر نيازي نداشتند كه ایشان را »معرفي كند«. امام از برخي كساني كه براي رسيدن به 
مرجعيت تاش و كوشش داشتند بهتر بلد بودند كه در ميان ملت هاي فارس، عرب و... 
مرجعيت خود را مطرح و تثبيت كنند؛ ليكن ایشان از قدرت و ریاست شيطاني به گونه اي 
گریزان بودند كه یك انس��ان از مردار گندیده دوري مي گزیند. این واقعيتي اس��ت كه 
نگارنده بيش از سي  سال پيش در كتاب نهضت امام- دفتر نخست- آن را بازگو كرده است 
و بار دیگر آن را در این فرگرد براي كساني كه هنوز از امام شناخت ندارند تكرار مي كند: 
... امام خميني در س��ایه خودس��ازي و تهذیب نفس موفق شد كه از 
بس��ياري صفات و ش��يوه هاي ناموزون و رذایلي ك��ه دامنگير بعضي از 
مقامات روحاني مي باش��د دور بماند و دامان واالي خ��ود را از آلودگي ، 
نامجویي، خودنمایي، جاه طلبي، ری��اكاري و دیگر صفات رذیله پاك و 
مبرا نگه دارد و به مشتهيات دنيا بي اعتنا باشد. از روز جواني كه به مقام 
اجتهاد رسيد تا به امروز كه بر كرسي قيادت و امامت نشسته است، در 
راه شناساندن خود و به دس��ت آوردن مقام و مسند كوچك ترین گامي 
برنداشته است... اصوالً از بساط ریاست و مقام و لوازم آن، به گونه اي تنفر 

1. همان، ص276. 
2. همان. 
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و انزجار دارد و دوري مي گزیند كه انس��ان 
از مردار گندیده ف��رار مي كند و در حقيقت 
این ریاس��ت اس��ت كه دنبال امام خميني 
رفته است و اگر احس��اس خطر براي اسام 
و جامعه اسامي نبود، او هرگز به این وادي 
قدم نمي گذاش��ت و این مس��ند و مقام را به 
اهلش واگذار مي ك��رد؛ چنانك��ه در دوران 

زندگي 60ساله خویش چنين كرد...1
واقعيت این است كه نگراني و ناخرسندي امام از آقاي صدر به جریان هایي برمي گشت 
كه براي امام، جنبه اصولي و اساسي داشت، ليكن آقاي صدر به آن باورمند نبود. گذر به 

برخي از آن اصول در این بخش نامناسب نيست: 
1. آقاي صدر از بنياد پایگاه مقاومت فلسطين در جنوب لبنان خشنودي نداشت و آن را 
به زیان شيعياني مي پنداشت كه با سختي و تهيدستي در آن سامان مي زیستند و رژیم 
صهيونيستي براي شوراندن آنان ضدفلس��طيني ها، خانه و كاشانه شان را مورد حمله و 
هجوم قرار مي داد و بمباران مي كرد. آقاي صدر از این نظر، زیستن فلسطيني ها در كنار 
مردم شيعه در جنوب لبنان را ناروا و زیان بار مي دانست و با آن مخالف بود ليكن فتواي 
امام این بود كه بر عموم مسلمانان )شيعه و سني( واجب است در راه دفاع از فلسطين و 

آزادي آن از جان، مال و هستي خویش بگذرند و با فلسطيني ها همكاري كنند.
چنانكه در كتاب نهضت امام خميني اش��اره كردم، س��ازمان آزادي بخش فلس��طين 
به دنبال رانده ش��دن از اردن به جنوب لبنان كوچ كرد و پایگاهي در آن منطقه در راه 
مبارزه با رژیم صهيونيستي بنياد نهاد و آنگاه كه با كارشكني برخي از شيعيان آن سامان 
روبه رو شد، به امام روي آورد و از امام براي همراهي ساكنان جنوب لبنان با فلسطيني ها 
مدد خواست. امام از نمایندگان س��ازمان الفتح پرسيد چرا براي پيشگيري از این خطر 
و براي برخورداري از پشتيباني ش��يعيان لبنان با آقا موسي صدر گفت وگو نمي كنيد و 
از او كمك نمي خواهيد آنان پاسخ دادند كه آقا موسي نيز از پارتيزان هاي فلسطيني در 
لبنان خشنود نيست و آنان را ميهمانان ناخوانده و دردسرزا مي پندارد و به ما روي خوش 
نشان نمي دهد.2 امام بي درنگ پيامي خطاب به عموم مسلمانان صادر كردند؛ در بخشي 

1. سيد حميد روحاني، همان، ص41�40. 
2. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1382، ج3، ص755. 

مخالفت آقاي صدر با فلسطيني هایي 
كه در جنوب لبنان استقرار یافته 
بودند، تنها در ميان ایرانيان برون مرزي 
بازتاب نداشت بلكه خبر آن به ایران 
نيز رسيد و برخي از چهره هاي 
سياسي مانند مهندس بازرگان و دكتر 
سحابي را بر آن داشت كه از آقاي 

صدر در این مورد توضيح بخواهند
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از پيام آمده است:
...اكنون ك��ه گروهي از م��ردان فداكار فلس��طين به منظ��ور تعيين 
سرنوشت خویش به دست خویش- كه همانا آزادي فلسطين است- بر 
ضد مش��تي غاصب متجاوز قيام مردانه كرده اند و به جان، براي رهایي 
اراضي مغصوبه و سرزمين هاي اشغال شده كوشش مي كنند، مي بينيم 
كه عمال استعمار دیروز با آنان در اردن چه كردند1 و امروز در لبنان چه 
مي كنند. تبليغات و دسایس سوء و همه جانبه در كار است. دست هاي 
ناپاك اذناب استعمار به فعاليت مشغول است تا طوایف مسلمين را از این 
گروه فداكار جدا كند و آنان را از مراكز حساس سوق الجيشي- كه امكان 
عمليات و ضربه زدن به قواي غاصب اسرایيل از آنجا ميسر است- بيرون 

برانند. 
اكنون بر عموم مسلمين و دول كشورهاي اسامي و خصوص بر دول 
عربي الزم است براي حفظ استقال خود از این گروه مجاهد نگهداري 
كنند و به آنان كمك نمایند... بر فدایيان مجاهد الزم اس��ت با توكل به 
خداي متعال و تمسك به قرآن كریم از كوشش در این راه مقدس دریغ 

ننمایند و سردي هاي بعضي عناصر موجب سردي آنها نشود...2
مخالفت آقاي صدر با فلسطيني هایي كه در جنوب لبنان اس��تقرار یافته بودند، تنها 
در ميان ایرانيان برون مرزي بازتاب نداش��ت بلكه خبر آن به ایران نيز رسيد و برخي از 
چهره هاي سياسي مانند مهندس بازرگان و دكتر سحابي را بر آن داشت كه از آقاي صدر 

در این مورد توضيح بخواهند.3
2. آقاي صدر به نقش اتحاد اسامي در كاميابي و پيشرفت ملت هاي مسلمان به درستي 
پي نبرده بود و به وحدت مسلمان ها )شيعه و س��ني( چندان بها نمي داد و آن را به نفع 
مردم شيعه نمي پنداشت؛ در صورتي كه اتحاد اسامي از اصول استراتژیك امام به شمار 
مي آمد و امام هر گونه مخالفت با آن و كارش��كني ضد آن را هيچ گاه نمي پذیرفتند و از 
كنار آن آرام نمي گذشتند. بنابر آورده صادق طباطبایي، آقاي صدر به امام نوشته بود: 

... این سني ها، مسلمان شناسنامه اي به اصطاح امروز هستند و فكر 

1. اش��اره است به كش��تار چریك هاي فلس��طيني به دس��ت قصاب اردن )ملك حسين( در س��پتامبر 1970 
)مرداد1349( كه به سپتامبر سياه معروف شد. 

2. صحيفه امام، ج2، ص46. 
3. صادق طباطبایي، خاطرات سياسي، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1387، ج2، ص177. 
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نكنيد وحدت با اینها جهان اسام را دگرگون مي كند...1
3. ارتباط نزدیك و سؤال برانگيز آقاي صدر با دیكتاتورهاي حاكم كشورهاي اسامي، 
نيز با گروه هاي فاشيست و ضد مردمي كش��ور لبنان و برخورد سرد و ناموزون و گاهي 
تنش زاي ایشان با گروه ها و احزاب آزادي خواه و ضد اس��تعماري آن كشور كه »چپ« 
خوانده مي شدند، از دیگر علت هاي آزردگي خاطر امام، شهيد سيد مصطفي و مبارزان 
ایراني برون مرزي به شمار مي رفت. امام این گونه روش ها و رفتارها را مایه ذهنيت منفي 
توده هاي مردمي- به ویژه نسل جوان كش��ورهاي عربي- نسبت به روحانيان و عالمان 

شيعه مي دانستند و از آن رنج مي بردند.2
این گونه سياست ها و موضع گيري هاي ناموزون آقاي صدر بود كه مایه رنج و نگراني امام 
و شهيد سيد مصطفي و مبارزان وارسته ایراني برون مرزي مي شد، نه جریان مرجعيت و 

ریاست كه براي امام و فرزند عارف و خودساخته ایشان پوچ و بي ارزش بود. 
آقاي هاشمي كه بر این باورند اختاف شهيد سيد مصطفي با آقاي صدر بر سر مرجعيت 
امام بوده است آیا اندیشه كرده اند كه آن شهيد چگونه در ميان شمار زیادي از روحانياني 
كه حتي مرجعيت ام��ام را نفي كردند و م��روج مراجع دیگر بودند، تنه��ا با آقاي صدر 
مشكل پيدا كردند و رنجيدند؟ مگر برخي از دوستان آن شهيد مانند حاج شيخ نصراهلل 
شاه آبادي از مروجان آقاي خویي نبودند؟ مگر اخوان مرعشي از اطرافي آقاي خویي به 
شمار نمي آمدند كه با سيد مصطفي ارتباط نزدیك و دیرینه اي داشتند؟ مگر حاج سيد 
رضا صدر از مروجان آقاي شریعتمداري نبود كه با آن شهيد ارتباط مكاتبه اي داشت؟ 
مگر حاج آقا باقر قمي از طرفداران سرسخت آقاي خویي و از مخالفان خط مشي سياسي 
امام، با حاج س��يد مصطفي در ارتباط نبود؟ اگر قرار بود آن شهيد بزرگوار با كساني كه 
مرجعيت امام را ترویج نمي كردند سر ناسازگاري داشته باشد باید با انبوهي از روحانيان 
نجف و ایران دربيفتد و درگير شود. شهيد سيد مصطفي خميني وارسته تر، بلندنظرتر 
و روشن اندیش تر از آن بود كه بر سر مسئله »مرجعيت« كه از دید او »از جهات خياليه« 
بود با كساني سرناسازگاري داشته باشد یا امام بخواهد مرز ارتباط با دیگران را با این گونه 

مسائل خام، پوچ و نفساني مشخص سازد.
حاج آق��ا باقر قمي ك��ه در موارد بس��ياري ب��ا سياس��ت و راه و رفتار امام به ش��دت 

1. همان، ص176-177. 
2. آقاي صادق طباطبایي در كتاب خاطرات خود به رغم اینكه آسمان و ریسمان را به هم دوخته تا این دروغ را 
استواري بخشد كه امام از آقاي صدر هيچ گونه ذهنيتي نداش��تند، ناخودآگاه به برخي از محورها به عنوان عامل 

آزردگي خاطر امام نسبت به آقاي صدر اذعان كرده است. 
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مخالف ب��ود و از اعلميت آقاي خویي 
دم م��ي زد، آنگاه كه در س��ال 1354 
به نجف آم��د، م��ورد عنای��ت امام و 
شهيد س��يد مصطفي قرار گرفت. او با 
ترسيم جو سياس��ي- مذهبي ایران و 
بهره  برداري ه��اي ناروایي كه برخي از 
چهره ها و گروه ه��اي به ظاهر مذهبي 
از جایگاه امام مي كردند، پرسش��ي را 
به صورت كتبي با ام��ام مطرح كرد و 

امام نيز به آن پاسخ داد و موضع خود را در برابر جریان هایي مانند شریعتي و گروه هاي 
التقاطي و ماركسيستي  با صراحت بيان كرد. این پرسش كه به قلم مرحوم حاج آقا باقر 
قمي است و پاس��خ امام به او این واقعيت را روش��ن مي كند كه امام بر سر دنيا هرگز و 
هيچ گاه با اشخاص مشكل نداشتند و تحليل هاي سطحي آقاي هاشمي در این مورد، عدم 

شناخت ایشان از شخصيت واال، عرفاني و فرامادي امام را به نمایش مي گذارد. 

ارتباط نزدیك و سؤال برانگيز آقاي صدر 
با دیكتاتورهاي حاكم كشورهاي اسالمي، 
نيز با گروه هاي فاشيست و ضد مردمي 
كشور لبنان و برخورد سرد و ناموزون و 
گاهي تنش زاي ایشان با گروه ها و احزاب 
آزادي خواه و ضد استعماري آن كشور كه 
»چپ« خوانده مي شدند، از دیگر علت هاي 
آزردگي خاطر امام، شهيد سيد مصطفي و 
مبارزان ایراني برون مرزي به شمار مي رفت
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هاشمي و چالش ها
جناب هاشمي رفسنجاني به رغم كشش و گرایش دیرینه نسبت به امام و همراهي با 
نهضت اسامي، به علت داشتن برخي خوي و خصلت هاي شخصي، مي توان گفت كمتر 
توانستند نسبت به امام تعبد داشته باشند و راه و خط و اندیشه امام را به درستي برتابند 
و پاس بدارند؛ چنانكه امروز نيز نس��بت به مقام معظم رهبري با چنين مشكلي روبه رو 

هستند. 
نخستين مشكل ایشان با امام این بود كه خود را در زمينه مسائل سياسي كم تر از امام 
نمي دیدند و شاید در مواردي داناتر و باتدبيرتر مي پنداشتند و این چشمداشت را داشتند 
كه دیدگاه ها، پيشنهادها و خواسته هاي ایشان از سوي امام مورد پذیرش قرار بگيرد؛ آن 
روز كه ایشان سازمان منافقين را از جوانان دین باور مسلمان مي پندارند امام بي چون و 
چرا بپذیرند، روز دیگر كه ماهيت سازمان آشكار شد و خطا و اشتباه ایشان در پشتيباني 
همه جانبه از آن سازمان آسيب سنگيني به نهضت اسامي ایران وارد كرد در دیدار با امام 
با یك دنيا جرئت و جسارت به امام سفارش مي كنند كه از تأیيد آنها بپرهيزند، امام نيز 
اطاعت كنند! در مورد حزب جمهوري انتظار دارند كه از جایگاه واالي امام هزینه كنند 
و از آبروي امام براي حزب آبرو و اعتبار به دس��ت آورند ليكن امام این كار را نمي كنند؛ 
چون نمي خواهند یك حزب فرمایشي مانند حزب رستاخيز كه در ميان مردم پایگاهي 
نداشت پدید بياید. امام بر این نظر بودند كه حزب جمهوري اسامي اگر نتواند در ميان 
مردم جایگاه و پایگاهي داشته باشد، باید تعطيل شود ليكن آقاي هاشمي این دید امام 
درباره حزب را برنمي تابند و در نامه اي به امام خرده مي گيرند كه چرا به ش��كل دایم و 

پيوسته حزب را مورد حمایت قرار نمي دهند: 
... ما حزب جمهوري اسامي را با مشورت با شخص جنابعالي و گرفتن 
قول مساعدت و تأیيد غير مس��تقيم... تأسيس كردیم... و جنابعالي هم 
در روزهاي اول در تهران و قم مك��رراً تأیيد فرمودید... و اكنون حزب از 
نفوذ شما تغذیه مي شود- غير مس��تقيم- ولي رنگ حمایت از روزهاي 
اول كم تر ش��د، ميل داریم الاقل در جلس��ات خصوص��ي نظر صریحي 
بفرمایيد. اگر مایل اید ما حزب را كنار بگذاریم ما را قانع كنيد و اگر الزم 
مي دانيد حزب بمان��د باید جور دیگر عمل بش��ود و اگر همين گونه كه 

عمل مي فرمایيد مصلحت است ما را قانع كنيد...1

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1386، ص26. 
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آقاي هاش��مي از این نكته غفلت داشته اند كه یك 
حزب مردمي بای��د در ميان مردم جایگاه به دس��ت 
آورد و ریشه بدواند. آن حزبي كه نتواند در ميان مردم 
اعتبار كسب كند و پيوسته بخواهد از رهبري هزینه 
كند، حزب فرمایش��ي خواه��د بود. ایش��ان به جاي 
بررسي این مسئله كه چرا حزب جمهوري نتوانست 
اعتبار مردمي به دس��ت آورد، از امام خرده مي گيرند 
كه چرا حمای��ت را ادامه ندادند و »رن��گ حمایت از 

روزهاي اول كم تر شده«!1
جناب هاشمي آیا هيچ اندیش��يده اند كه »حزب جمهوري« چرا از روز تأسيس مورد 
خرده گيري، رویارویي و ناخرسندي-  حتي ش��ماري از همرزمان روحاني ایشان- قرار 
گرفت؟ چرا شخصيت هایي مانند شهيد مفتح، رباني شيرازي، انواري، شهيد محاتي، 
مروارید و... به حزب نپيوس��تند بلكه در برابر آن موضع گرفتند؟ چرا حزب جمهوري از 
آغاز با اما و اگر و دید منفي بسياري از عالمان و روحانيان مبارز و در خط امام روبه رو شد؟ 
جناب هاشمي كه نتوانستند براي حزب جمهوري در ميان ملت ایران اعتبار و جایگاهي 
پدید آورند، تاش مي كنند از امام هزینه كنند و ایشان را بر آن دارند كه در هر مناسبتي 
به ستایش از این حزب برخيزند و آن را مورد تأیيد قرار دهند، بدون اینكه اندیشه كنند 
كه پش��تيباني پياپي امام از حزب جمهوري، این حزب را مردمي نمي كند، بلكه به یك 
حزب فرمایشي بدل خواهد كرد و اعتبار امام در ميان مردم آسيب خواهد دید؛ چراكه 
مردم نسبت به حزب جمهوري ذهنيت داشتند و آن را حزبي در راستاي منافع و مصالح 

ملت و كشور نمي دیدند. 
جریان »حزب جمهوري« گسترده تر و دامنه دارتر از آن است كه نگارنده بتواند در این 
فرگرد آن را باز كند و مورد بررس��ي قرار دهد ناگزیر باید گذاشت و گذشت و بر غربت و 
مظلوميت امام گریست و به درستي دریافت كه امام از دست برخي خودي ها چه كشيدند 
و چرا به ناراحتي قلبي دچار شدند و چرا یك بار فریاد زدند كه »سعدي از دست دوستان 

فریاد«2 
ایشان در جریان بني صدر نيز از امام مي خواس��تند كه از قدرت و مقام خود براي زیر 

1. درباره حزب جمهوري اسامي و كاستي ها و نادرستي هاي آن در تاریخ به بررسي خواهيم نشست. 
2. صحيفه امام، ج9، ص535. 

بي تردید اگر آقاي هاشمي 
نسبت به امام شناخت درستي 
داشتند و دست كم ایشان را به 
عنوان یك سياستمدار ورزیده، 
دنيادیده و با آزمون باور داشتند 
هرگز و هيچ گاه این جسارت را 
نمي كردند و امام را »بي خط«! 
و »آسایش طلب«! نمي خواندند
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پاگذاشتن آراي مردم به بني صدر بهره برداري كنند و او را از قدرت پایين بكشند یا بدون 
در نظر گرفتن شأن و شكوه رهبري و مسئوليت و رسالت سنگين ولي فقيه، با بني صدر 
درگير ش��وند، بگومگو كنند و با آقاي هاش��مي هم صدا ش��وند! و آ نگاه كه امام به این 
چشمداشت ناپخته بها نمي دهند و اعتنا نمي كنند، از جانب ایشان به »آسایش طلبي«! 

متهم مي شوند:
... آیا رواست كه به خاطر اجراي نظرهاي جنابعالي ما درگير باشيم و 
متهم و جنابعالي در مقابل اینها موضع بي طرف بگيرید؟ آیا بي خط بودن 
و آسایش طلبي را مي پسندید... آیا رواست كه همه گروه و دوستان ما به 
اضافه اكثریت مدرسين و فضاي قم و ائمه جمعه و جماعات و... در یك 
طرف اختاف باشند و شخص آقاي بني صدر در یك طرف و جنابعالي 

موضع ناصح بي طرف داشته باشيد...1
فرازهاي باال كه از قلم جناب هاشمي خطاب به امام تراوش كرده است، زنده ترین سند 
و گواه بر این نكته است كه ایشان امام را در سطح خود مي دیدند و خود را از نظر بينش 
سياسي، درك و فهم مسائل كشور از امام آگاه تر، داناتر و تيزبين تر مي پنداشتند. از این 

رو از امام گله مندند كه چرا مانند ایشان با آقاي بني صدر درگير نمي شوند.
از این پرسشي كه ایشان مطرح مي كنند نكته دیگري نيز به دست مي آید و آن اینكه 
آقاي هاشمي از مس��ئوليت یك رهبر و جایگاه آن و اینكه رهبر در كوران حوادث و در 
ش��رایط بحران، چه نقش��ي باید ایفا كند و چگونه باید نابس��اماني ها را سامان بخشد و 
آتش افروزي ها را خاموش كن��د، به كلي ناآگاه ب��وده و دریافتي نداش��ته  و هيچ گاه به 
آن اندیش��ه نمي كردند. البته آقاي هاش��مي از روي فروتني و شكس��ته نفسي، پس از 
خرده گيري هاي خود از موضع امام، افزوده اند: »... اگر مصلحت مي دانيد كه مقام رهبري 
در همين موضع باشد و سربازان خير و شر جریانات را تحمل كنند ما از جان و دل حاضر 

به پذیرش این مصلحت هستيم ولي الاقل به خود ما بگویيد« ! 
این آورده  جناب هاشمي مانند آن اس��ت كه نگارنده طي نامه اي به امام خرده گيري 
مي كردم كه چرا به من دستور دادند كه مس��ئوليت مركز ساواك را بپذیرم و به فرموده 
ایشان »انجمن حجتيه را از آنجا بيرون بریزم« چرا خود این مسئوليت را برعهده نگرفتند 
و آن را ب��ه انجام نرس��اندند و آن گاه به اصط��اح در مقام فروتني، با لحن��ي طلبكارانه 
مي نوشتم: »اگر مصلحت نمي دانستيد ش��خصاً این مسئوليت را بر دوش بگيرید و باید 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران، همان، ص22. 
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خير و شر این جریان را من تحمل كنم، 
من با دل و جان حاضر ب��ه پذیرش این 
مصلحت هس��تم ولي الاقل به خود من 

بگویيد«!؟
آیا اگ��ر چنين نام��ه و نظري ب��ه امام 
مي دادم، ایشان در عقل و خرد من تردید 
نمي كردن��د و بر پوچ��ي و بي پایگي این 

خرده گيري نابخردانه من نمي خندیدند؟ و در نمي یافتند كه نویسنده این نامه از الفباي 
سياست بي خبر است؟ و به این باور نمي رس��يدند كه دور و بر ایشان یك مشت عناصر 
پياده، بي مایه و الده گرد آمده اند؟ بي سبب نيست كه امام به این نامه جناب هاشمي به 
صورت كتبي یا شفاهي پاسخي ندادند و به مصداق »و اذا مروا باللغو مروا كراما« از كنار 

آن بي تفاوت گذشتند. 
جناب هاشمي آنگاه كه در برابر بني صدر كم مي آورند و نمي توانند به مردم بباورانند 
كه درگيري شان با بني صدر بر سر قدرت نيست، به جاي اینكه اندیشه كنند كه كجاي 
كارشان ایراد دارد كه نمي توانند اعتماد مردم را جلب كنند، از امام انتظار دارند كه سپر 
با شوند و در تأیيد از آنان و ضد بني صدر موضع گيري كنند تا آنها بتوانند در ميان مردم 
اعتباري به دست آورند. غافل از اینكه ملت ایران در مرحله اي از رشد و آگاهي هستند 
كه تأیيد و تكذیب امام نسبت به این و آن را كوركورانه نمي پذیرند و به عملكردهاي آن 

كساني كه مورد حمایت یا شماتت امام قرار گرفته اند نيز نگاه مي كنند. 
مشكل دوم جناب هاشمي این است كه از امام شناخت درستي نداشتند- و ندارند- این 
ناآشنایي با شخصيت عرفاني، روحاني و سياس��ي امام، مایه چالش ایشان شد و ناگزیر 
در مواردي به بيراهه كشيده ش��دند و به امام جفا كردند. این نسبت ناروا و دردناكي كه 
به امام دادند: »آیا بي خط بودن و آسایش طلبي را مي پسندید«!! از عدم شناخت ایشان 
نشان دارد. بي تردید اگر ایشان نسبت به امام شناخت درستي داشتند و دست كم ایشان 
را به عنوان یك سياستمدار ورزیده، دنيادیده و با آزمون باور داشتند هرگز و هيچ گاه این 

جسارت را نمي كردند و امام را »بي خط«! و »آسایش طلب«! نمي خواندند. 
اگر امام »بي خط« بودند، شاه و دارودس��ته طاغوتي او مي توانستند با امام به گونه اي 
كنار بيایند؛ نيز گروه هاي سياسي مانند منافقين، »جبهه ملي« ها، »نهضت آزادي« ها و 
حتي ماركسيست ها و كمونيست ها مي توانستند ایشان را فریب دهند و انقاب را مصادره 

جناب هاشمي اگر از امام شناخت درستي 
داشتند این جسارت را به ایشان روا 
نمي داشتند و نمي نوشتند »آسایش طلبي 
را مي پسندید«!! امام از نادر مرجع تقليدي 
بودند در تاریخ شيعه كه جانشان را كف 
دست گذاشتند و به زندان و تبعيد تن 
دادند و 24 ساعت در یك سلول گذراندند
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كنند. امریكا، شوروي و دیگر ابرقدرت ها مي توانستند 
با ایشان به گونه اي بند و بست كنند و سلطه استعماري 
خود در ایران را تداوم بخشند آیا امام »بي خط« بودند 
كه نگذاش��تند ليبراليست ها با ماس��ك اسام خواهي 
و انقابي، ب��ر آرمان هاي انقاب چوب ح��راج بزنند؟! 
راس��تي امام در مقام هشدار به چه كس��اني بودند كه 
اعام كردند: »...تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت 
به دست ليبرال ها بيفتد... تا من هستم از اصول نه شرقي نه غربي عدول نخواهم كرد...«1

آیا امام »بي خط« بودند كه اعام كردند امروز شعار »مرگ بر امریكا عبادت است« یا 
آنهایي كه پيشنهاد حذف این شعار را مي دادند و خواهان برقراري روابط با امریكا بودند؟ 
آیا امام »بي خط« بودند یا آنهایي كه در شب 7 فروردین 1368 با گریه و زاري امام را از 
انتشار نامه تاریخي 1/6 درباره شيخ حسينعلي منتظري بازداشتند و این هشدار امام را 
نادیده گرفتند كه روزي از اینكه نگذاشتيد این نامه منتشر شود پشيمان خواهيد شد؟ آیا 
امام »بي خط« بودند یا آنهایي كه رژیم پليد و ضد اسامي سعودي- صهيونيستي و نظام 
جمهوري اسامي را دو بال اسام خواندند و برخاف عرف دیپلماسي به مدت 14 روز 
در كشور عربستان لنگر انداختند و از پذیرایي شاهانه »جاله الملك« نمك گير شدند؟ 
جناب هاش��مي اگر از امام ش��ناخت درستي داش��تند این جس��ارت را به ایشان روا 
نمي داشتند و نمي نوشتند »آسایش طلبي را مي پسندید«!! امام از نادر مرجع تقليدي 
بودند در تاریخ شيعه كه جانشان را كف دست گذاشتند و به زندان و تبعيد تن دادند و 
24 ساعت در یك سلول گذراندند. آیا امام »آسایش طلب« بودند كه محيط آرام نجف 
را رها كردند و در مرز كویت در گرماي ش��دید ساعت ها سرگردان ماندند و ناهارشان را 
در پاسگاه مرزي عراق با چند عدد بيس��كویت صرف كردند؟ كساني كه از امام شناخت 
دارند مي دانند كه تن آسایي و راحت طلبي با خوي و خصلت امام هم خواني نداشت و امام 

پيوسته رضاي حق و آسایش مردم را بر راحتي خویش مقدم مي داشتند: 
... عزیزانم! شما مي دانيد كه تاش كرده ام كه راحتي خود را بر رضایت 

حق و راحتي شما مقدم ندارم...2
نيز اعام كردند: 

1. صحيفه امام، ج21، ص286. 
2. همان، ص95. 

نفوذناپذیري امام و قاطعيت 
و صالبت ایشان در برابر 
وسوسه ها، خواسته ها و 
چشم داشت هاي این و آن، 
آشكارتر از آن است كه به 
توضيح و تفسير و دليل و 

سند نياز داشته باشد
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... اگر بندبند استخوان هایمان را جدا س��ازند، اگر سرمان را باالي دار 
برند اگر زنده زنده، در ش��عله هاي آتش بس��وزانند، اگر زن و فرزندان و 
هستي مان را در جلوي دیدگانمان به اسارت و غارت برند هرگز امان نامه 

كفر و شرك را امضا نمي كنيم.1
نگارنده بر آن نيست كه برخي از كاس��تي ها و نادرستي هاي بعضي از اشخاص را كه از 
تن آسایي و آسایش طلبي ریشه مي گيرد در اینجا ليست كند و به نمایش بگذارد، ليكن 
بي تردید در این مورد و در موارد دیگر با پرده پوشي و رودربایستي نخواهد گذشت و به 
درستي نشان خواهد داد كه چه كساني آسایش طلب و از خودراضي بودند و چه كساني 

در راه خدا و خلق هستي خویش را كف دست گذاشتند. 
ناآشنایي جناب هاشمي نسبت به امام و ویژگي ها و برجس��تگي هاي ایشان، موجب 
شده اس��ت كه در نامه خود پيرایه دیگري به امام ببندند و تأثيرپذیري از دیگران را به 

ایشان نسبت دهند: 
...گاهي به ذهنم خطور مي كند كه تبليغات و ادعاهاي دیگران شما را 
تحت  تأثير قرار داده و قاطعيت و صراحت الزم را- كه از ویژگي هاي شما 
در هدایت انقاب بوده- در موارد فوق الذكر ضعيف تر از گذش��ته نشان 
مي دهيد. بس��ياري از مردم هم متحيرند كه چرا امام قاطع و صریح در 
این مسائل سرنوشت ساز صراحت ندارند. خداي نخواسته اگر روزي شما 

نباشيد و این تحير بماند چه خواهد شد؟2
نفوذناپذی��ري ام��ام و قاطعيت و صابت ایش��ان در برابر وسوس��ه ها، خواس��ته ها و 
چشم داشت هاي این و آن، آشكارتر از آن است كه به توضيح و تفسير و دليل و سند نياز 
داشته باشد. اگر امام تأثيرپذیر بودند باید نامه ها و پيام هاي جناب هاشمي و همفكرانشان 
مانند شيخ حسينعلي منتظري و الهوتي و نيز مرحوم آقاي طالقاني و... در تأیيد سازمان 
منافقين امام را بر آن دارد كه طي اعاميه اي س��ركرده ها و اعضاي سازمان منافقين را 
س��لمان و ابوذر زمان بدانند و ملت ایران را به پيروي و دنباله روي از سازمان فراخوانند. 
اگر امام نفوذپذیر بودند كساني مانند جناب هاشمي مي توانستند به عنوان اطرافي در 
گرداگرد حيات ایشان تاري بتنند و امام را در مشت خود گيرند و طبق آز و نياز نفساني 
خود بگردانن��د و در ميان مردم بي اعتبار س��ازند. این نامه اهانت آميز جناب هاش��مي 

1. همان،  ص98. 
2. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، عبور از بحران، همان، ص26.
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به امام، خود بهترین گواه ب��ر نفوذناپذیري امام 
است؛ زیرا آقاي هاش��مي در كنار بيت امام جاي 
گزیده بودند و از طریق ش��ادروان حاج احمد آقا 
نيز دیدگاه ها و پيش��نهادهاي خود را پيوسته به 
ایشان مي رساندند. خودشان نيز مي توانستند در 
فرصت هاي مناسب با ایشان دیدار داشته باشند. 
امام نيز نسبت به جناب هاشمي محبت و عنایت 
داش��تند؛ بنابراین اگر امام نفوذپذیر بودند و از نزدیكان و دور و بري ها تأثير مي گرفتند 
جناب هاشمي مي توانستند  دیدگاه ها، خواسته ها و خواهش هاي دروني خود را به دست 

امام پياده كنند و دیگر به نگارش چنين نامه گایه آميز و جسورانه اي نياز نبود. 
نكته در خور توجه اینكه برخي از كساني كه به نحوي با امام سروكار داشتند، آنگاه كه 
نمي توانستند نقشه ها، نيرنگ ها و خواسته هاي نفساني،  باندي و گروهي خود را به دست 

امام پياده كنند بي درنگ اتهام تأثير گرفتن از دیگران را بر امام وارد مي كردند. 
سومين مشكل چالشي جناب هاشمي ناآگاهي از اهداف و آرمان هاي سياسي- انقابي 
امام است. ایشان نه تنها امام و ویژگي ها و برجستگي هاي ایشان را نتوانستند برتابند و 
بشناس��ند بلكه از اهداف نهضت و انقاب و راهكارهاي امام در نهضت )علم مبارزه( نيز 

برداشت و بررسي درستي نداشتند. ایشان در خاطرات خود بحق اذعان دارند كه:
... از روز اول انگيزه امام مبارزه با شخص شاه بود... اگر در مواردي دیده 
مي شود كه امام، علم را مخاطب قرار مي دهند و شاه را نصيحت مي كنند، 
این هم تاكتيكي درس��ت اس��ت، هم اتمام حجت و ه��م هماهنگي با 

جامعه اي كه ایشان مي بایستي عهده دار رهبري آن شود...1
ليكن در جاي دیگر در برابر وسوس��ه ها و شگردهاي ش��يادانه پرسش كننده پاسخي 
مي دهند كه نشان مي دهد آنچه را كه در خاطراتشان در باال آمد، به درستي باور ندارند 
و در آن تردید دارند. از این رو در پاسخ این سؤال كه هدف امام و روحانيت از مبارزه در 

سال 42-41 چه بود مي گویند:
... اگر مش��روطه واقعي و قانون اساسي اجرا مي ش��د، حتي اگر متمم 
قانون اساسي كه شاه حكومت نكند و تنها س��لطنت كند، اجرا مي شد 
و این اتفاق مي افتاد و موارد دیگر را هم مراعات مي كردند فكر مي كنم 

1. علي اكبر هاشمي رفسنجاني، دوران مبارزه، همان، ص133. 

اگر امام نفوذپذیر بودند كساني 
مانند جناب هاشمي مي توانستند 
به عنوان اطرافي در گرداگرد 
حيات ایشان تاري بتنند و امام را 
در مشت خود گيرند و طبق آز و 
نياز نفساني خود بگردانند و در 

ميان مردم بي اعتبار سازند
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بخش��ي از خواس��ته هایمان تخفيف مي یافت... و در ای��ن صورت نياز 
به انقاب ك��ردن نبود... م��ا از اول مس��ئله متم��م را مي گفتيم یعني 
قانون اساس��ي اي را كه در مش��روطه تصویب ش��ده بود؛ اگر آن موقع 
مي پذیرفتند، اختيارات و دخالت ش��اه كم مي شد، یك مجلس ملي به 
وجود مي آمد، مراعات احكام اس��ام هم باالجبار بایستي مي شد. مگر 
اینكه كس��اني برنامه اي ارایه مي دادند كه بيشتر از این خواست ها بود، 

مثًا حذف خاندان پهلوي...!1
نيز در پاسخ این پرسش كه آیا امام از آغاز نهضت در اندیشه تشكيل حكومت اسامي 

بودند، آورده اند: 
... در اوایل ذهنيت ما این بود كه اگر حكومت با رضایت و انتخاب مردم 
و صالحان باشد كافي است... والیت فقيه در بين ما مورد بحث نبود... ما 
قانون اساسي را قبول مي كردیم. امام در خيلي از موارد به قانون اساسي 
تمسك مي جس��تند... از ابتدا ما یك نقطه ضعف را این مي دانستيم كه 
مجلس مردمي نداریم. بنابراین كمي راه براي ما روشن بود همان قانون 
اساسي كافي است، انتخابات آزاد انجام دهيم و سلطنت هم در حد قانون 
اساسي باشد... من از ذهن امام چيزي نمي دانم، اما بحث والیت فقيهي 
كه ایشان در نجف مطرح كردند... بحث ایشان در آنجا قابل توجه است...2

آقاي هاشمي در فرازهاي باال اذعان دارند كه ایش��ان در مبارزه هدفي فراتر از اجراي 
قانون اساسي نظام مشروطه سلطنتي نداشتند و دنبال این بودند كه »شاه حكومت نكند 
و تنها سلطنت كند« ایشان مي گوید: »... اگر آن موقع  ]این را[  مي پذیرفتند، اختيارات 
و دخالت ش��اه كم مي ش��د و...« ليكن در جاي دیگر ادعا مي كند: »... نسبت به خاندان 
پهلوي باید گفت قطعاً این خانواده را صالح نمي دانستيم، فكر مي كردیم تا اینها باشند 

هيچ حكومت صالحي نمي تواند در كشور بياید...«3
این ناهمگوني و تضادي كه در دیدگاه جناب هاشمي پيرامون هدف  هاي امام در آغاز 
نهضت دیده مي شود نمایانگر این واقعيت است كه ایشان از اهداف و انگيزه هاي امام در 
نهضت و مبارزه آگاهي درستي نداش��ته و ندارند و نتوانسته اند به صورت قاطع و استوار 
دریابند كه آیا امام از آغاز، هدف براندازي در سر داشتند یا مانند خود ایشان دنبال اجراي 

1. صادق زیباكام، همان، ص55-56.  
2. همان، ص68-69. 

3. همان، ص69. 
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قانون نظام مشروطه سلطنتي و شعار »شاه س��لطنت كنند، نه حكومت« بودند! ایشان 
به این نكته توجه نكرده اند كه اگر امام به دنبال اجراي قانون اساسي و برپایي »مجلس 
مردمي« و... بودند، آن گونه ش��اه را توفنده و كوبنده مورد تاخت و ت��از قرار نمي دادند 
و بت ش��كني نمي كردند. ناظران سياسي شمارش معكوس براي س��قوط شاه را از روز 
13خرداد42 مي دانند كه امام بر سر شاه فریاد كشيدند و با واژه هایي مانند: »بدبخت« 
»بيچاره«، »تو« و... او را مورد عتاب و خطاب قرار دادند و پيش از آن، در اعاميه اي كه 
در پي یورش كماندوهاي شاه به مدرسه فيضيه صادر كردند آوردند: »شاه دوستي یعني 
غارتگري، شاه دوستي یعني آدم كشي و...« و نيز سر باز زدن از دیدار با شاه در آن روزي 
كه او به قم آمد )4بهمن1341(، همگي نشان از این واقعيت دارد كه هدف امام سرنگوني 
رژیم شاه بود و از همه مستندتر جمله اي است كه امام در روز 16مهرماه1341 در بيت 
بنيانگذار حوزه قم حاج شيخ عبدالكریم حائري )رحمت اهلل عليه( در جمع علما و مراجع 
بر زبان آوردند كه: »اگر ما مي خواهيم اس��ام و ایران از اضمحال نجات پيدا كند باید 
دودمان پهلوي را از قدرت كنار بزنيم«؛ كه هدف اصلي امام را از مبارزه آشكار مي سازد اما 
اینكه امام »در مواردي به قانون اساسي تمسك مي جستند« كه در كام جناب هاشمي 
آمده است پاسخ آن را امام در سخنراني خود در 11آذرماه1341 )4رجب1382( چنين 

داده اند: 
... استناد و تكيه ما روي قانون اساسي از طریق الزمواهم بما الزموا عليه 
انفسهم مي باشد نه اینكه قانون اساس��ي در نظر ما تمام باشد. اگر علما 
از طریق قانون حرف مي زنند براي این اس��ت كه اصل دوم متمم قانون 
اساس��ي، تصویب هر قانون خاف قرآن را از قانونيت انداخته است و اال 

مالنا و القانون؟ مایيم و قانون اسام، علماي اسام اند و قرآن كریم...1
اما در مورد پنداربافي و خيال پردازي كه در مصاحبه با جناب هاش��مي صورت گرفته 
اس��ت كه: »اگر ش��اه این تعقل سياس��ي را به خرج مي داد و یك مقدار مسالمت آميز 
برخورد مي كرد، خيلي از حوادث و جریانات بعدي اتف��اق نمي افتاد« )بخوانيد انقابي 
پدید نمي آمد( نشان دیگر از ناآگاهي از اهداف و آرمان هاي امام دارد؛ زیرا ایشان در پي 
مبارزه با تصویب نامه انجمن هاي ایالتي و والیتي كه رژیم ش��اه عقب نشيني كرد و آن 
تصویب نامه غير قانوني را ملغي اعام كرد و مجال مبارزه از دس��ت رفت، هيچ گاه روي 
موضوع معيني انگشت نگذاشتند تا رژیم ش��اه امكان مانور دادن و عقب نشيني نداشته 

1. سيد حميد روحاني، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1386، ج1، ص186. 
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باشد؛ حرفش��ان این بود كه اس��ام در خطر است و 
دفاع از اسام واجب اس��ت. افزون بر این امام جریان 
نفوذ رژیم صهيونيس��تي در همه ش��ئون سياس��ي، 
اقتصادي، نظامي و فرهنگ��ي را مطرح كردند و روي 
آن پاي فشردند و از آنجا كه سرنوشت شاه و سلطنت 
او با سرنوشت رژیم صهيونيستي گره خورده بود راه 
عقب نشيني و مانور دادن براي او نبود و نمي توانست 
در این جریان كوت��اه بياید. از ای��ن رو مي بينيم كه 
س��اواك در گفت وگو با واعظان و خطبا خط قرمز را 
چنين بازگو مي كند: »عليه شاه سخن نگویيد، عليه 

اسرایيل هم سخن نگویيد و دایم به گوش مردم نخوانيد كه اسام در خطر است، دیگر 
هر چه بگویيد آزادید.«1

چهارمين جریاني كه جناب هاش��مي را در برابر راه، اندیش��ه و خط ام��ام به چالش 
مي كش��د، ناباوري به اصل والیت فقيه و حكومت اسامي است. ایش��ان در این مورد، 
گاهي آشكارا و گاهي تلویحي اظهارنظرهایي دارند كه نشان مي دهد به اصل والیت فقيه 
آن گونه كه باید و شاید باورمند نيستند. جناب هاشمي در مصاحبه هایي در سال 1381 
و 1383، درباره والیت فقيه و حكومت اسامي نظریه هایي دادند كه براي صاحب نظران 
و اندیشمندان سؤال برانگيز بود و واكنش هایي را به همراه داشت. ایشان در یك مصاحبه 

آورده اند:
... ما از همان روز اول به پدیده قدرت، نگاه زميني و واقع بينانه داشتيم. 
كساني كه آمدند و نگاه صرفاً متافيزیكي به قدرت را دامن زدند و آن را 
مرتب مطرح مي كنند قبول نداریم از همان ابتدا امام خميني هم همين 
را مي گفت، شما حرف هاي ایش��ان را ببينيد كه مشروعيت را به مردم 

مي دهد...2
آقاي هاشمي در مصاحبه دیگري اظهار كرده اند:

... براي اداره یك حكومت نمي توان به فتواي یك نفر، خواه هر فردي 
باشد، عمل كنيم. باید شورایي در كشور باشد كه مسائل اساسي جامعه 

1. همان، ص497. 
2. اعتماد، 1381/8/27. 

چهارمين جریاني كه جناب 
هاشمي را در برابر راه، اندیشه 
و خط امام به چالش مي كشد، 
ناباوري به اصل والیت فقيه و 
حكومت اسالمي است. ایشان 
در این مورد، گاهي آشكارا و 
گاهي تلویحي اظهارنظرهایي 
دارند كه نشان مي دهد به 
اصل والیت فقيه آن گونه كه 

باید و شاید باورمند نيستند
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را بررسي كند تا نظرات این شورا پشتوانه قوانين باشد...1
در كتاب هاش��مي بدون روتوش از زبان ایش��ان آمده 

است: 
... من همواره مخالف دیدگاه ها و نظرات رادیكال، تند و 
افراطي بودم. در همه موارد و عمًا پيرامون همه مسائل. 
به عنوان مثال بحث هایي كه در مجلس خبرگان بر س��ر 
بندهاي مختلف قانون و حتي اصل والیت فقيه داشتيم 
كامًا مبين خط و جهت تفكر سياس��ي من است. شاید 
خيلي ها ندانن��د كه وقتي در مجلس خب��رگان به بحث 
والیت فقيه كه توس��ط عده اي مطرح شد رسيدیم من 

مخالفت كردم...2
جناب هاشمي اذعان دارند كه در آغاز نهضت امام، دنبال حاكم كردن نظام مشروطه 
س��لطنتي بودند و »والیت فقيه در بين ما مورد بحث نبود... ما قانون اساس��ي را قبول 
مي كردیم«.3 در صورتي كه یاران و پيروان امام از همان روزهاي آغازین نهضت با انگيزه 
و اميد برپایي حكومت اس��امي مبارزه و فداكاري مي كردند. نگارنده با اینكه 12 سال 
دیرتر از جناب هاشمي وارد حوزه قم شدم و درس��م از مقدمات فراتر نرفته بود آرزوي 
سرنگوني رژیم شاه و برپایي حكومت اسامي را در سر داشتم و فكر آن روزي را مي كردم 
كه امام به عنوان حاكم اسامي زمام امور را در دست بگيرند؛ بسياري از مردم ایران نيز 
در آن دوران چنين اندیشه هایي در سر داشتند. اعاميه اي كه در سال 1342 از جانب 

مردم انتشار یافته گواهي زنده بر این مدعاست. 

1. پرتو سخن، 1384/7/6. 
2. صادق زیباكام، همان، ص156-157.  

3. همان، ص69. 

پنجمين جریان چالشي براي 
جناب هاشمي رفسنجاني 
كه ایشان را از خط امام دور 
كرد و مایه به زیر سؤال رفتن 
ایشان در ميان ملت ایران شد، 
تز ليبرال منشانه اي بود كه 
در دوران دفاع مقدس در 
راه نزدیك شدن به امریكا و 
برقراري روابط با آن شيطان 

بزرگ دنبال مي كردند
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بسياري از برخوردها، رفتارها 
جناب  موضع گيري هاي  و 
هاشمي برخالف رأي و نظر 
امام، ریشه در دید ایشان نسبت 
به اصل والیت فقيه داشت؛ 
چنانكه امروز نيز آنچه ایشان 
را در برابر مقام معظم رهبري 
به حركتي نامناسب وامي دارد 
و به چالش مي كشد به نادیده 

گرفتن این اصل ارتباط دارد

جناب هاش��مي رفس��نجاني تا آن پایه از اندیشه 
والیت فقيه دور و بي خبر بودند كه در مصاحبه خود 
درباره اینكه چرا امام در دوران آیت اهلل بروجردي)ره( 
به مبارزه برنخاس��تند علت هایي را برمي ش��مردند، 
ليكن از علت اصلي وارد نشدن امام در عرصه سياسي 

كه پيروي از اصل والیت فقيه است یاد نمي كنند.
واقعيت این است كه بسياري از برخوردها، رفتارها 
و موضع گيري هاي جناب هاشمي برخاف رأي و نظر 
امام، ریشه در دید ایشان نسبت به اصل والیت فقيه 
داشت؛ چنانكه امروز نيز آنچه ایشان را در برابر مقام 

معظم رهبري به حركتي نامناسب وامي دارد و به چالش مي كشد به نادیده گرفتن این 
اصل ارتباط دارد. اگر آن روز بر خاف رأي و نظر امام با همه نيرو به پشتيباني از سازمان 
منافقين برخاستند، اگر بدون اطاع امام براي روابط با امریكا تاش كردند كه به آمدن 
مك فارلين به ایران كشيده شد، اگر برخاف داب امام، رفاه طلبي را ترویج كردند و اگر 
امروز با مقام معظ��م رهبري برخوردي ناموزون دارند و آن نامه جس��ارت آميز به امام و 
این نامه فتنه انگيز به مقام رهبري را نگاشتند و... به دیدگاه ایشان نسبت به اصل والیت 

فقيه برمي گردد. 
پنجمين جریان چالشي براي جناب هاشمي رفسنجاني كه ایشان را از خط امام دور 
كرد و مایه به زیر سؤال رفتن ایشان در ميان ملت ایران شد، تز ليبرال منشانه اي بود كه 
در دوران دفاع مقدس در راه نزدیك شدن به امریكا و برقراري روابط با آن شيطان بزرگ 
دنبال مي كردند و ب��ه جاي اینكه همه نيرو و توان خود را به عنوان »جانش��ين فرمانده 
كل قوا« در جبهه ها به كار گيرند و همه نيروها و اندیشه ها را در عرصه نظامي متمركز 
سازند، به سياسي كاري و تاش در راه نزدیك شدن به امریكا و تشكيل شورایي در این 
راه پرداختند. طرح حذف شعار اس��تراتژیك »مرگ بر امریكا« و پيشنهاد مذاكره با آن 
ابرجنایت كار و مقایسه نابجا ميان آن با دولت هایي كه از كفار حربي شمرده نمي شدند، 
نشان دهنده دوري گزیني ایش��ان از خط امام بود. جناب هاشمي به رغم ارادت و عاقه 
به امام از نظر فك��ري و رفتاري در خط ليبراليس��ت ها حركت مي كردن��د و مانند آنها 
مي اندیشند كه بررسي آن مجالي مستقل و مبسوط مي خواهد و در این بخش نمي گنجد 

بنابراین فعًا مي گذاریم و مي گذریم. 
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دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران

مقاله حاضر نقد کوتاهی بر کت��اب درس تجربه خاطرات ابوالحس��ن بني صدر اولين 
رئيس جمهوري ايران اس��ت. اين کتاب که در دو جلد توسط انتشارات انقالب اسالمي 
در آبان 1380 در آلمان به چاپ رسيده به کوش��ش آقاي حميد احمدي مدير انجمن 
مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهي ايران )برلين( تدوين و صرفاً در خارج از کشور عرضه 
شده است. کار ضبط خاطرات بني صدر در ورس��اي فرانسه و در 26شهريور1378 آغاز 
مي شود و طي ده جلسه ادامه مي يابد. حاصل اين گفت وگوها در جلد اول منعکس است 
و جلد دوم به تحقيق درباره تاريخ انقالب اس��المي اختصاص يافته است. اميد آنکه نقد 

حاضر بتواند خواننده را با کليات و محتواي اين کتاب آشنا سازد. 
ابوالحسن بني صدر در سال 1312 در يکي از روستاهاي تابعه شهر همدان به دنيا آمد 
و دوران طفوليت را تا اخذ ديپلم متوسطه در اين شهر سپري ساخت. وي به دليل نمره 
صفر گرفتن در زبان خارجه نتوانست در کنکور دانشکده حقوق دانشگاه تهران توفيق 
يابد، لذا ناگزير به تحصيل در دانشکده معقول و منقول شد. در دوران دانشجويي ابتدا 
به حزب زحمتکشان مظفر بقايي تمايل يافت، اما در جريان کودتاي امريکايي 28مرداد 

تاوان غرور و تکبر
نقدی بر کتاب خاطرات بنی صدر
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جذب جبهه ملي گشت. ابوالحسن بني صدر پس از اخذ ليسانس کار خود را در مؤسسه 
تحقيقات علوم اجتماعي احسان نراقي آغاز کرد. 

در اين ايام با دختر همس��ايه دوران نوجواني اش در هم��دان ازدواج نمود. در جريان 
نهضت ملي شدن صنعت نفت دوبار بازداشت ش��د و مدت کوتاهي را در زندان سپري 
ساخت. ابوالحسن بني صدر بعد از سرکوب قيام 15خرداد42 و منحل شدن جبهه ملي 
دوم، به فرانس��ه رفت و در آنجا به اتفاق چند تن فعاليت هاي خود را تحت عنوان جبهه 
ملي سوم پي گرفت؛ اما طولي نکشيد که اختالفات شديدي با کنفدراسيون دانشجويان 
خارج کش��ور پيدا کردند و بر اثر بروز اين درگيري ها ابتدا جبهه ملي س��وم و در پي آن 
کنفدراسيون متالشي شد. در س��ال هاي اوليه دهه پنجاه آقاي بني صدر که سال ها از 
فعاليت هاي سياس��ي دور افتاده بود و در فرانس��ه زندگي مي کرد و بعضاً به اتفاق آقاي 
دکتر نقي زاده در انگليس گاهنامه »خبرنامه جبهه ملي« را منتشر مي ساخت به اتحاديه 
انجمن هاي اس��المي دانش��جويان در اروپا نزديك شد. با نزديك ش��دن به يك تشکل 
اسالمي دانشجويي دور تازه اي در حيات سياسي بني صدر آغاز شد و همين امر موجب 

نزديکي وي به امام خميني به ويژه در دوران اقامت ايشان در پاريس گشت. 
بعد از پيروزي انقالب اس��المي آقاي بني صدر به عضويت ش��وراي انقالب درآمد و از 
پذيرش هر مسئوليت اجرايي س��ر باز مي زد. حتي بعد از ادغام شوراي انقالب با دولت 
موقت ابتدا معاونت وزارت اقتصاد و دارايي را پذيرفت، اما به فاصله اندکي تغيير نظر داد 
و از حضور در اين پست سر باز  زد. وي در جريان انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسي 
از تهران به اين مجلس راه يافت. بعد از استعفاي دولت موقت، بني صدر مدتي کوتاهي 
سرپرس��تي وزارت خارجه و اقتصاد و دارايي را بر عهده گرف��ت و زمينه را براي تحقق 
آرزوي ديرينه خود يعني شرکت در انتخابات رياست جمهوري و پيروزي در آن فراهم 
ساخت. تأسيس دفتر هماهنگي مردم با رئيس جمهور، وي را به برخي گروه هاي سياسي 
نزديك س��اخت تا بدين طريق اکثريت آرا را در اولين دوره مجلس شوراي اسالمي به 
دست آورد، اما به  رغم تالش هاي گس��ترده ليست هاي انتخاباتي دفتر هماهنگي مردم 
با رئيس جمهور توفيق چنداني در انتخابات مجلس نيافت. همين شکست نيز موجبات 
نزديکي وي به سازمان مجاهدين خلق را فراهم ساخت. اين سازمان از برخي خصوصيات 
آقاي بني صدر استفاده کرد و وي را به تدريج در برابر رهبري انقالب قرار داد. همکاري 
آشکار با اين گروه رأي عدم کفايت سياسي مجلس به رئيس جمهور را به دنبال داشت. 
خلع شدن رئيس جمهوري بهانه شورش مس��لحانه سازمان مجاهدين خلق و ترورهاي 
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گسترده شد؛ اما با مأيوس شدن بني صدر از نتيجه بخشي شورش هاي خياباني و اقدامات 
تروريستي مسعود رجوي به اتفاق از کش��ور گريختند. بني صدر هم اکنون بعد از کنار 
گذاشته شدن از شوراي ملي مقاومت توسط مس��عود رجوي، و مطلقه شدن دخترش 

فيروزه، در پاريس زندگي و يك بار ديگر شرايط دوران دهه چهل را تجربه مي کند.

درسی برای تجربه
هر چند آقاي بني ص��در در کتاب درس تجربه )خاطرات اولي��ن رئيس جمهور ايران( 
اصوالً رويکردي تاريخي ب��ه رخدادهايي که روايت خود را حول آنها مطرح مي س��ازد، 
ندارد و در پاسخ به هر سؤال، متناس��ب با مقتضيات امروز خويش موضوعات و حوادث 
ديروز را تحليل و تبيين مي نمايد، اما اين اثر صرف نظر از سستي يا قوت وجهه تاريخي 
آن، مرجع ارزش��مندي براي ش��ناخت دقيق اولين رئيس جمهور ايران خواهد بود. با 
توجه به موضوع مورد اشاره که بر ساير خوانندگان کتاب نيز پنهان نخواهد ماند، ما در 
مقام مقايسه مطالب کتاب با موضع گيري هاي ايش��ان که در مطبوعات و به طور کلي 
رس��انه هاي آن دوران منعکس ش��ده برنمي آييم، زيرا به وضوح به دو شخصيت کاماًل 
بيگانه از يکديگر خواهيم رسيد. البته شايد آقاي بني صدر در مقابل، اين گونه استدالل 
کند که در آن زمان به عنوان يك مقام رسمي در نظام ناگزير از ملحوظ داشتن مناسبات 
و مالحظاتي بوده و هر آنچه به صورت عمومي و علني عنوان داش��ته يا از وي س��ر زده 
بي تأثير از اقتضائات جايگاه رياست جمهوري نبوده است. بنابراين بدون اينکه بر چنين 
اس��تداللي صحه گذارده باش��يم از نقد مقايس��ه اي مطالب مربوط به ايشان در آرشيو 
رسانه ها و موضع گيري هاي کاماًل جديد در اين کتاب صرف نظر مي کنيم، اما يادآوري 
اين نکته را ضروري مي بينيم که حتي در صورت منطقي فرض کردن اين استدالل، آقاي 
بني صدر مي بايست ابتدا به بيان کامل و امانتدارانه آنچه توسط ايشان در مقاطع مختلف 
تاريخي صورت گرفته- فارغ از بار سياسي آ ن در شرايط کنوني براي ايشان- مي پرداخت 
و آنگاه در مقام بيان توجيهات و مالحظات برمي آمد؛ دقيقاً همان کاري که ايش��ان در 
مورد برخي موضوعات مورد اطالع عموم در اين کتاب انجام داده است. به عنوان نمونه 
در سراس��ر کتاب درس تجربه، آقاي بني صدر تالش دارد تا اين گونه وانمود سازد که از 
ابتداي آشنايي با امام خميني)س(، با وي در تعارض شديد بوده است؛ لذا خود را ناگزير 
مي بيند تا عملکردش را در جريان مراسم تنفيذ رياست جمهوري که طي آن دست امام 
را بوسيده است توجيه کند. مراس��م مورد بحث بازتاب وسيع رسانه اي نه تنها در ايران 
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بلکه در جهان داشت. به همين دليل از سوي بني صدر رقيق بودن احساسات و يکباره به 
فوران درآمدن به عنوان توجيه مطرح مي شود! 

 وقتي او )امام( را با صندلي چرخدار مي آوردند يك حالت رقت به من 
دست داد. حالت غمگين داش��ت و به قدري حالت عاطفي به من دست 

داد که دستش را بوسيدم و خيلي با عاطفه.1 

جدا از اينکه اين توجيه تا چه حد از س��وي صاحبنظران پذيرفته خواهد ش��د بايد به 
اين نکته اشاره کرد که تا قبل از شکل گيري ارتباط آقاي بني صدر با سازمان مجاهدين 
خلق در اواخر سال 59 در جلسات خصوصي تر مسئوالن با امام، ايشان نه تنها دست امام 
را مي بوس��يد بلکه با رفتارهاي خاص به نوعي خود را عزيزدردانه بنيانگذار انقالب نيز 
وانمود مي س��اخت. دقيقاً آقاي بني صدر براي پاك کردن اين کارنامه دچار افرا ط هايي 
شده است که در واقع کار را بر وي سخت تر مي کند. نوع برخوردهاي توهين آميز و دور 
از هرگونه استدالل با امام را در اين کتاب بايد به حساب همين مشکل ايشان گذاشت. 
براي نمونه آقاي بني صدر در سال 52 در سفري به نجف اشرف مالقاتي نيز با امام داشته 
است که ش��رح اين مالقات در کتاب اولين رئيس جمهور آمده، اما در اين خاطرات فراز 

توهين آميزي به آن افزوده  شده است! 
گفتم: آقا! شما يك شهر را نمي توانيد اداره بکنيد. توي کوچه هاي نجف 
از زيادت کثافت و مدفوع نمي شود راه رفت. شما اين کتاب )واليت فقيه( 
را نوشتيد که رژيم شاه تا قيامت بماند توي ايران؟! کي مي آيد کشور را از 

1. امام را هيچ گاه در آن مقطع با صندلي چرخدار به مراسم تنفيذ رياست جمهوري نياوردند؛ چنانکه به فيلم هاي 
آن مراسم نگاه شود، ديده مي شود که امام با پاي خودشان به آن مراسم وارد شدند. )15خرداد( 

ابوالحسن بني صدر، درس تجربه، حميد احمدي )به کوشش(، آلمان، 1380، ص256. 
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دست او بگيرد و به دست اين آقايون )روحانيون( بسپارد؟...1 
آقاي بني صدر ظاهراً به اين نکته توجه ندارد که خوانندگان خواهند پرس��يد فراواني 
مدفوع و کثافت در کوچه ها و معابر ش��هر نجف چه ارتباطي به قابليت و توانمندي امام 
و تئوري سياس��ي و حکومتي وي دارد. به وي��ژه اينکه امام در آن ش��رايط يك مرجع 
تبعيدشده بود و به شدت از سوي نيروهاي امنيتي و پليس��ي رژيم بغداد تحت فشار و 

کنترل قرار داشت. 
اين فشارها نيز در نهايت منجر به خروج ايش��ان از عراق  شد. آيا اگر رژيم بعثي صدام 
آگاهانه و عامدانه به شهرهاي مذهبي رسيدگي نمي کرد تا مردم را به اسالم و روحانيت 
بدبين کند، مس��ئوليت چنين برخورد خصمانه اي متوجه ي��ك مرجع و رهبر تبعيدي 
است؟! آن گونه که از ظواهر پيداست آقاي بني صدر از فرط دشواري تبيين دوگانگي ها به 
مسائلی تکيه کرده است که براي روشن ساختن سستي آن نيازي به هيچ گونه استداللي 
نيست. البته اين نکته نيز از نظرها دور نخواهد ماند که آقاي بني صدر نزديك به يك سال 
و نيم بر مسند رياست جمهوري تکيه داشت. لذا قبل از رياست جمهوري به ويژه در اوايل 
پيروزي انقالب که هيچ گونه مسئوليتي نداشت )يك ماه بعد از پيروزي انقالب ايشان به 
عضويت شوراي انقالب درآمد( مي بايست راحت تر مواضعي را که امروز مدعي است در 
آن دوران داشته، طرح کند؛ در حالي که در ايام مورد اشاره نه تنها موضع  توهين آميزي 
از وي درباره امام به ثبت نرسيده بلکه وي سراسر در بزرگداشت امام سخن رانده است.2 
نکته ديگري که در اين ارتباط مي تواند موجب روشن تر شدن حقيقت شود، پشتيباني 
ش��ديد نزديکان امام )فرزندان، داماد، ن��وه و...( و اعضاي دفتر ايش��ان از کانديداتوري 
آقاي بني صدر بود که نقش اساس��ي در جلب و جذب آراي عمومي داش��ت؛ اما از آنجا 
که يادآوري اين واقعيت، موضوع خوشايندي براي آقاي بني صدر نيست ايشان ترجيح 
مي دهد در خاطرات خود حتي اش��اره اي نيز به آن نکند. عالوه ب��ر اين آقاي بني صدر 
کانديداتوري خود را توسط جامعه روحانيت مبارز نيز کتمان مي نمايد. در اين زمينه از 
همه مهمتر نظر نهايي امام در مورد احتمال غير ايراني محسوب شدن آقاي جالل الدين 

فارسي بود. 

1. همان، ص173. 
2. اگر آقاي بني صدر راست مي گويد و نس��بت به امام و روحانيت ذهنيت منفي داشته است، چگونه در نشريه 
خود به نام خبرنامه که از سال 47 تا 57 در پاريس منتش��ر مي کرد در ستايش و حمايت از امام به اصطالح سنگ 
تمام مي گذاشت و افتخار مي کرد که خبرنامه او به علت پشتيباني مستمر و مدام از امام به »خميني نامه« معروف 

شده است؟! )15خرداد( 
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فراموش نخواهد شد که در جريان 
اختالفات به وجود آم��ده در مورد 
مليت کانديداي ح��زب جمهوري 
اس��المي، ام��ام توصي��ه کردن��د 
که حتي اگ��ر ش��ائبه افغاني بودن 
اجداد ايش��ان نيز وج��ود دارد بهتر 
است آقاي فارس��ي از کانديداتوري 
رياس��ت جمهوري استعفا دهد. اين 
نظر صريح امام که حزب جمهوري 
اس��المي را با يك بحران سياس��ي 
مواجه س��اخت عماًل موجب شد تا 
آقاي بني صدر رقيب جدي نداشته 
باش��د؛ زيرا بعد از اس��تعفاي آقاي 
فارس��ي در آخرين روزهاي رقابت 
انتخابات��ي، براي ح��زب جمهوري 
اس��المي ممکن نبود فرد جديدي 
را به عنوان نامزد خود مطرح س��ازد. در نتيجه و در چنين فضايي کانديداي روحانيت 
مبارز که از حمايت مرحوم سيد احمد خميني، س��يد حسين خميني، مرحوم اشراقي 
)داماد امام( و ساير اعضاي بيت امام برخوردار بود با رأي قاطع مردم در انتخابات اولين 
دوره رياس��ت جمهوري ايران برگزيده شد. اکنون اين س��ؤال مطرح مي شود که آيا در 
صورت چنين برخوردهاي توهين آميزي- که در ش��رايط کنوني آقاي بني صدر مدعي 
است با امام از ابتداي آشنايي داش��ته است- اصوالً وي مي توانس��ته از چنين حمايت 
بي دريغ روحانيت مبارز و نزديکان امام برخوردار  ش��ود؟ قطعاً جواب اين س��ؤال منفي 
اس��ت. از همين رو آقاي بني صدر ترجيح مي دهد در کتاب خاطرات خود به هيچ کدام 
از واقعيت هاي مسلم فوق  اشاره اي نداشته باش��د. البته اکنون و در شرايط جديد آقاي 
بني صدر با پنهان داشتن چگونگي روند موفقيت خويش در انتخابات رياست جمهوري 
مي تواند در کتاب درس تجربه ادعا کند: »خوب روز بعد هم انتخابات انجام ش��د. آقاي 
حبيبي نامزد حزب جمهوري اسالمي در اين انتخابات، کمتر از 4درصد رأي آورد و بقيه 
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مردم با رأي خودشان نشان دادند که حکومت آخوندي را نمي خواهند«؛1 که اين خود 
از هنرنمايي هاي اين نادره دوران است. 

از ديگر فرازهاي مهم اين کتاب تالش آقاي بني صدر براي تبرئه خود در زمينه همکاري 
با سازمان مجاهدين خلق به عنوان يك گروه تروريستي است. پرداختن به اين موضوع 
تا حدودي به ما در رفتارشناسي کسي که مدعي است: »قدرت خود به خود چيز بديه، 
قدرت خوب وجود ندارد« کمك خواه��د کرد. قطعاً آقاي بني ص��در در ائتالف خود با 
سازمان مجاهدين خلق که براي کسب قدرت، توسل به غير انساني ترين و نامشروع ترين 
اعمال را براي خود مباح مي ش��مرد نمي توان��د تنها »بلبل زباني مس��عود رجوي« و به 
عبارت عاميانه تر چرب زباني و تملق گويي اين گونه حضرات را به عنوان دليل کش��يده 
شدن به اين وادي ذکر کند؛2 هر چند با عنايت به اين امر که ايشان صاحب کتاب کيش 
ش��خصيتاند نمي توان زبان بازي هاي رجوي را نيز بي تأثير دانست. البته شايد بتوانيم 
خطاي فيروزه خانم را تماماً متأثر از »بلبل زباني مسعود رجوي« بدانيم، اما در مورد پدر 

ايشان موضوع ابعاد گسترده تري دارد. 
در ماه هاي پاياني سال 59 حضور پررنگ نيروهاي سازمان مجاهدين خلق در جلسات 
س��خنراني آقاي بني صدر نشان از سرمايه گذاري  جدي اين س��ازمان روي نقاط ضعف 
ايش��ان و فراهم آوردن زمينه هاي رودررو قرار دادن وي با امام داشت. حتي در يکي از 
اين سخنراني ها، مادر رضايي ها برخاست و خطاب به بني صدر فرياد زد: اي کاش شما 
رئيس جمهور هميشگي ما باشيد. در پاس��خ به وي نيز آقاي رئيس جمهوري بدون نفي 
تمايل خود به حضور مادام العمر در رأس قدرت اجرايي کش��ور گفت: همين يك دوره 
را نيز نمي گذارند. در حادثه 14اس��فند اين همکاري سازمان يافته تا حدودي آشکارتر 
شد و به ميزان افزايش تأثير گذاري سازمان بر بني صدر فاصله وي با امام بيشتر مي شد. 
نکته قابل تأمل اينکه تا قبل از اين ائتالف، س��ازمان مجاهدين خلق از طريق يك گروه 
دست ساخته و هدايت شده به حذف فيزيکي شخصيت هاي فکري مي پرداخت و در ظاهر 
هرگونه اعمال تروريستي را محکوم مي ساخت. جالب اينکه با رسميت يافتن پيوند آقاي 
بني صدر و اين سازمان، مسئوليت اقدامات تروريستي رس��ماً بر عهده گرفته مي شد و 

آقاي بني صدر هم هرگز از آن تبري نمي جست. 

1. همان، ص254. 
2. آقاي بني صدر پس از فرار از ايران به همراه مسعود رجوي و ورود به فرانسه، در فرودگاه پاريس طي مصاحبه اي 
اعالم کرد مس��لماً اين گونه کارها )ترورها و انفجارها( تا موعد بازگش��ت ما به ايران بايد ادامه يابد... و بدين گونه، 

عمليات تروريستي را رسماً مورد تأييد قرار داد. )15خرداد( 
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در کتاب درس تجربه از جمله تعارضات جدي اي که آقاي بني صدر با آن مواجه است، 
همين قدرت طلبي اس��ت؛ زيرا از يك س��و قدرت را از هر نوعش )خير يا شر( اصوالً بد 
مي داند!! اما از ديگر سو براي کسب و حفظ قدرت با شيطاني ترين نيروها وحدت مي کند. 
ايشان براي فرار از اين تعارض به زعم خود خواسته اس��ت با تحريف تاريخ حل مشکل 
کند؛ لذا با يك سري صغري و کبري کردن ها مدعي مي شود که دکتر بهشتي به دست 

امام به شهادت رسيده است: 
من بسيار ش��ك دارم که غير از دس��تگاه خميني، کس ديگري دفتر 
حزب جمهوري اس��المي را منفجر کرده باش��د. چون ه��ر کس را که 
امريکايي ها خواس��تند محور بکنند، به تيغ خميني مبتال شد و رفت و 
حتي آنهايي را هم که خودش آورده بود. از آنها، آقاي بازرگان است و از 
آنها، اين آقاي بهشتي و يا کساني که بعد از کودتا بر ضد من، قرار بود در 

ايران حاکم بشوند.1 
اين ادعاي آقاي بني صدر بعد از دو دهه و اندي در حالي مطرح مي ش��ود که در همان 
زمان اوالً گروه تروريستي مجاهدين خلق رسماً مسئوليت انفجار دفتر حزب جمهوري 
اس��المي را- که منجر به ش��هادت 72 تن از وزرا، نمايندگان مجلس و شخصيت هاي  
طراز اول سياسي کشور ش��د- بر عهده گرفت و فرد نفوذي سازمان در اين زمينه کاماًل 
مشخص گرديد. ثانياً در چنين حادثه اي بنا بود کليه مسئوالن طيف خط امام را در کشور 
به شهادت برسانند و منحصر به دکتر بهش��تي نبود؛ لذا صرف نظر از شخصيت وارسته 
امام که از چنين اتهاماتي مبراست با کمترين منطق سياسي چنين ادعايي پذيرفتني 
نيست که رهبري نظام در آن شرايط حاد دش��مني هاي داخلي و خارجي، همه بازوان 
خود را قطع کند. ثالثاً اين تنها حرکت تروريستي س��ازمان در آن ايام نبود که با چنين 
ادعايي بتوان به رفع و رج��وع آن پرداخت. چرا آقاي بني صدر در م��ورد حادثه انفجار 
دفتر نخست وزيري که منجر به شهادت رجايي و باهنر شد، به شهادت رساندن امامان 
جمعه در استان ها و صدها اقدام تروريستي ديگر که مس��ئوليت آنها نيز رسماً از سوي 
سازمان مجاهدين خلق پذيرفته مي ش��د توجيهات اين چنين ساده لوحانه ابداع نکرده 
 است. رابعاً اين ادعا با ساير مطالب کتاب در مورد دکتر بهشتي مطابقت ندارد؛ زيرا آقاي 
بني صدر فراموش مي کند که در ساير قسمت هاي خاطرات خويش يکي از انتقاداتش به 
امام حمايت- به زعم ايشان- بي قيد و شرط از دکتر بهشتي بوده و اينکه چرا ايشان را به 

1. همان، ص195. 
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رياست ديوان عالي کشور منصوب کرده است و... 
بنابراين براي خوانندگان اين کتاب خاطرات، کاماًل مس��جل مي شود که امروز آقاي 
بني صدر نگران ثبت ش��دن نام خود در ليس��ت بازي خوردگان يك گروه تروريس��تي 
حرفه اي اس��ت و به منظور کتمان اين واقعيت اين ادعاي سس��ت و بي اساس را مطرح 
مي سازد که احتماالً دکتر بهشتي توسط رهبري نظام از ميدان برداشته شده است؛ در 
حالي که همگان در همان زمان و حتي اکنون اذعان دارند که شهادت جمع  کثيري از 
وزرا، نمايندگان مجلس و سياسيون طراز اول کشور و در رأس آن، دکتر بهشتي ضربه 
جبران ناپذيري به رهبري نظام وارد آورد و انتظار به سقوط کشاندن کل نظام از طريق 

اين ترورها در جبهه دشمنان انقالب نوپاي ايران به شدت وجود داشت. 
اما داستان ادامه همکاري آقاي بني صدر با اين گروه تروريستي بر اساس روايت شخص 
ايشان در اين کتاب روشن تر مي سازد که چه کسي قدرت طلب بوده و بدين منظور خود 
را به هر سو مي کشانده است. براي نمونه ش��رح مالقات طارق عزيز با مسعود رجوي در 

فرانسه در محل اقامت آقاي بني صدر از زبان ايشان خالي از لطف نيست: 
ترتيب اينکه چه جوري بيايد اينجا و راجع به مالقات، در کجا باش��د 
باالخره گفتم: اگر من بخواهم موافقت کنم، فقط به يك ترتيب مي شود 
موافقت کرد و آن ترتيب هم اين است که يك فاتح، يك شکست خورده  
را مي پذيرد. اينها متجاوزند و در تجاوزشان هم شکست  خورده اند وگرنه 
به س��راغ ما به اينجا نمي آمدند... مالقات ش��ما )رجوي( با او، حداکثر 

نيم ساعت بيشتر طول نکشد. گفت: بسيار خوب.1 
اين مالقات که در خانه بني ص��در و با حضور همزم��ان وي در منزل صورت مي گيرد 
به لحاظ سياس��ي فراتر از موافقت رئيس جمهور يك تش��کيالت خودساخته با مالقات 
نخست وزير خود يعني مسعود رجوي معني پيدا مي کند. براساس قراردادي که بين آقاي 
بني صدر و مسعود رجوي منعقد شده بود کليه اقدامات اين تشکيالت ائتالفي مي بايست 
به امضاي رئيس جمهور تشکيالت مي رسيد. بنابراين در اين قضيه آقاي بني صدر يك 
گام فراتر از صرف موافقت با مالقات رجوي و طارق عزيز برداشته بود. اما جالب تر اينکه 
همکاري گسترده گروه تروريستي مجاهدين خلق با متجاوزان به خاك ايران که با تأييد 
آقاي بني صدر کليد مي خورد حتي کمترين انگيزه اي را در ايشان براي شکستن ائتالف 
خود ايجاد نمي کند و اين مسعود رجوي است که با باز شدن پايش به بغداد ديگر نيازي 

1. همان، ص380. 
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به مقام مافوق ندارد! 
اظهارات آقاي بني صدر در اين زمينه شناخت خوانندگان خاطرات را از وي جامعيت 

مي بخشد: 
به هر حال آن وقت ]20اس��فند1362[ آقاي رج��وي نامه اي به من 
نوش��ت در 14 صفحه و ب��ه قول خودش پاي��ان داد به اي��ن همکاري؛ 
مقاله ايست در نشريه انقالب اس��المي ]به تاريخ 17اسفند1362[ من 
هيچ اطالعي از آن مقاله نداش��تم. در آن وقت روزنامه انقالب اسالمي 
ربطي به من نداش��ت. اگرچه مي نويس��ند که در مس��ئوليت من است 
ولي در آن وقت ک��ه من با آقايان بودم، در مس��ئوليت من نبود. در يك 
روزنامه اي که در مس��ئوليت من نيست، يك مقاله اي نوشته شده است 
تحت عنوان »دروغ هاي طارق  عزيز« و اي��ن را مجوز کردند براي پايان 
دادن به همکاري با من. اين هم ميزان رعايت آزادي اس��ت از ديد اين 

آقايان که: گنه کرد در بلخ آهنگري/ به شوشتر زدند گردن مسگري.1 
در اين فراز از کتاب، آقاي بني صدر آشکارا معترف است که نه تنها با ادامه همکاري با 
متجاوزان و متجاسران بغدادي مخالف نبوده، بلکه به شدت تمايل دروني به باقي ماندن 
در اين ائتالف داشته است. به عبارت روشن تر، اينکه عوامل نخست وزير در تبعيد! با درج 
مقاله اي عليه مسئوالن بغدادي در روزنامه تحت مديريت آقاي بني صدر،  رئيس جمهور 
در تبعيد! را از اريکه قدرت به زمين زده اند، موجب شده تا خاطر مبارك ايشان به شدت 

مکدر شود. 
با مروري بر تناقض ديگري در زمينه ابعاد قدرت طلبي مدعيان نافي قدرت به اين بحث 
پايان مي دهيم. س��فر آقاي بني صدر به کرمانشاه در آس��تانه بررسي طرح عدم کفايت 
سياسي رئيس جمهور در مجلس شوراي اسالمي بحث هاي مختلفي را در محافل داخلي 
و خارجي برانگيخت. اکنون روايت آقاي بني صدر در اين زمينه، ميزان صحت و س��قم 

حدس و گمان هاي آن زمان را مشخص مي سازد: 
در آن موقع که در کرمانشاه بودم، راديو بختيار گفته بود بني صدر رفته 
به غرب کشور براي تدارك کودتا. اين هم شده بود يکي از بهانه هايي که 
اين آقايان داشتند براي به اصطالح توجيه کودتاي خودشان؛ همه اينها 
دروغ است. من در غرب کش��ور بودم براي جنگ و دايم در جبهه هاي 

1. همان، ص382. 
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جنگ بودم. اگر مي خواستم کودتا کنم به آنجا نبايد مي رفتم بلکه بايد در 
تهران مي ماندم... اما براي اينکه در تاريخ نماند که امکان کودتا بود و به 
بني صدر پيشنهاد هم شد و او نکرد گفتم، االن مي آييم بررسي مي کنيم 
که چقدر امکان کودتا هست... از فالحي ]رئيس ستاد ارتش[ پرسيدم 
در تهران چه داريد. گفت: دو گردان. اين موضوع را هم بايد توجه بکنيد. 
آنها هر چه نيرو از پاسدار داش��تند از همه جاي ايران توي تهران جمع 
کرده بودند... بعضي ها گفتند: شما بايد به طريقي با صدام حسين ارتباط 

پيدا کنيد...1 
آقاي بني صدر در ابتداي اين قول خود مدعي است که اصوالً به کودتا اعتقادي نداشته 
و براي ش��رکت در دفاع مقدس به کرمانش��اه رفته بوده اس��ت و اگر فکري براي کودتا 
مي داش��ت بايد در تهران مي ماند. اما چند خط بعد در همان پاراگراف اعتراف مي کند 
که در تهران به دليل حضور پررنگ نيروهاي پاسدار انقالب امکان کودتا نبوده و ايشان 
در کرمانش��اه براي اينکه در تاريخ زير سؤال نرود که امکان کودتا داش��ته و به اين امر 
اقدام نکرده، جلساتي را بدين منظور برگزار کرده است و در آخر اينکه بعضي ها پيشنهاد 
برقراري ارتباط با صدام را مي دهند که البته اين پيشنهاد بعضي ها! دقيقاً علت انتخاب 
کرمانشاه را براي بررسي کودتا مشخص مي کند. بنابراين در کرمانشاه راه هاي مختلف 
براي انجام يك کودتاي موفق! و حتي ارتباط با دش��من مورد بررسي قرار مي گيرد؛ اما 
به دليل پايين بودن احتمال موفقيت آن و داش��تن خطر جاني براي ايشان، از اين کار 
صرف نظر مي کند. از اين رو به ابزار ترور متوس��ل مي ش��وند تا از طريق حذف فيزيکي 

1. همان، ص335. 
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شخصيت ها زمينه کودتاي مورد نظر فراهم شود. اما ترورهاي کور و وسيع، آقايان را به 
نتيجه مورد نظر نمي رس��اند؛ لذا بعد از برگزاري انتخابات رياست جمهوري که مجدداً 

کشور روال طبيعي خود را مي يابد آقاي بني صدر فرار را بر قرار ترجيح مي دهد. 
از جمله فرازها و برجس��تگي هاي ديگر اين کتاب به تصوير کشيدن قابليت هاي آقاي 
بني صدر در دفاع از تماميت ارضي کشور قبل از 31شهريور59 به عنوان فرمانده کل قوا 
و محك زدن عملکرد وي در مقابله با تجاوز گسترده  نيروهاي عراقي به خاك ميهنمان 

از زبان خود ايشان است: 
آن موقع که مجلس داشت افتتاح مي شد و همين طور موقعي که آقاي 
رجايي مي خواست نخست وزير ش��ود خطر تجاوز عراق ديگر شده بود 
مسئله روز. در آن ايام روشن ش��ده بود که تجاوز خواهد شد و با اينکه 
ياسر عرفات را فرستاده بودم پيش آقاي صدام حسين تا دست به اين کار 

نزند، اما او در رؤياي پيروزي برق آسا و بي قرار حمله بود.1 
و در ادامه مي افزايد: 

به هر حال، ياسر عرفات رفت به عراق برگشت و گفت که صدام را مثل 
طاوس ديده و او مي گويد که کار ايران را چه��ارروزه تمام مي کنم. بله 
وضعيت اين جوري بود. ما هم گفتيم که حاال اگر بياييم و بگوييم با اين 

مجلس موافق نيستيم بحران درست مي شود.2 
و در آخر از اينکه احتمال حمله صدام موجب شده است تا وي نتواند امام زدايي کند، 

بر حاکم بغداد نفرين مي فرستد: 
فکر مي کرديم اگر با خميني دعوا کنيم و يك جنگ داخلي راه بيفتد 
و عراق هم از آن طرف حمله کند، ممکن است کشور از بين برود و بعداً 
بگويند بني صدر در نزاع بر س��ر قدرت، کشور را به باد داد. آن وقت، اين 
بيم روزمره بود، خدا ذليل کند اين آقاي صدام را که خيلي کمك کرد به 

استبداد داخلي.3 
در قالب اين جمالت آقاي بني صدر مي خواهد امروز مدعي شود که هرگز به اختالفات 
داخلي دامن نزده، بلکه تمامي توان خود را براي دفع تجاوز قطعي و قريب الوقوع دشمن 
به کار گرفته است. قبل از پرداختن به اين موضوع الزم است اشاره اي به يك ادعاي خالف 

1. همان، ص265. 
2. همان، ص266. 
3. همان، ص271. 
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عقل و منطق آقاي بني صدر در مورد کيفيت انتصابش به فرماندهي کل قوا از سوي امام 
داشته باشيم: 

در اين مرحله آقاي خمين��ي بدون اطالع من، مرا جانش��ين خود به 
سمت فرمانده کل نيروهاي مسلح انتخاب کرد.1 

به دليل پرهيز از اطاله کالم از پرداختن به علت طرح چنين ادعايي اجتناب مي ورزيم؛ 
هر چند قرائن بس��ياري موجود اس��ت که عکس چنين مطلبي را به اثبات مي رس��اند. 
علي ايحال چه به اصرار آقاي بني صدر و چه از روي عدم تمايل، ايشان مسئوليت مهم و 
کليدي فرماندهي کل قوا را در آن مقطع حساس بر عهده گرفته بودند. با چنين واقعيتي 
در پيش رو، اکنون به احصاء چگونگي برخورد آقاي بني صدر با اختالفات داخلي و کسب 

آمادگي کشور براي مقابله با تجاوز دشمن مي پردازيم. 
در بعد اختالفات داخلي نوع تعامل ايش��ان با دو قوه ديگر يعني قوه مقننه و قضاييه و 
حتي در ارتباط با زيرمجموعه قوه مجريه يعني نخست وزير و وزرا بسيار خصمانه است. 
روابط رئيس جمهور با مجلسيان بعد از شکست تالش هاي گسترده اش براي تشکيل يك 
مجلس هماهنگ با خود، همواره تيره بود؛ تا آنجا که حتي مصوبات مجلس را براي اجرا، 
امضا و ابالغ نمي کرد و قوه مقننه را مجبور ساخت با تصويب طرحي مهلت پنج روزه اي 
را براي رئيس جمهور تعيين کند. در مورد قوه قضاييه حمالت به شهيد بهشتي و ديگر 
مسئوالن قضايي آن دوران ما را بي نياز از پرداختن به آن مي کند. اما در مورد زيرمجموعه 
قوه مجريه بايد گفت با وجودي که ش��هيد رجايي هم به لحاظ تحصيالت، هم به لحاظ 
سابقه سياس��ي و مبارزاتي و در نهايت به دليل تواضع و وارس��تگي در جايگاه باالتري 
از آقاي بني صدر قرار داش��ت، اما به رغم تأييد اوليه و معرف��ي وي به مجلس به عنوان 
نخست وزير پيشنهادي رئيس جمهور، همواره آماج حمالت بسيار تند و تحقيرآميز آقاي 
بني صدر قرار داش��ت. صبر و بردباري آقاي رجايي در اين مقطع که براي حفظ وحدت 
پاس��خي به برخوردهاي غير اصولي رئيس جمهور نمي داد زبانزد عام و خاص است. در 
مورد وزرا نيز کافي است به اين واقعيت توجه کنيم که حتي مدت ها بعد از حمله گسترده 
و همه جانبه دش��من به خاك ايران و اش��غال بخش هاي عظيمي از سرزمينمان آقاي 
بني صدر چهار وزارتخانه کليدي همچون وزارت امور خارجه را بي وزير نگه داشته بود و 
وزراي پيشنهادي نخست وزير را به مجلس معرفي نمي کرد. در اين رابطه خوانندگان و 
محققان گرامي را به مطالعه کتاب نامه نگاري هاي شهيد رجايي با رئيس جمهور گردآوري 

1. همان، ص307. 
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شده توسط شادروان آقاي کيومرث صابري فومني »گل آقا« دعوت مي کنيم. 
اما در بعد تالش براي کسب آمادگي هاي نظامي به منظور دفع تجاوز احتمالي دشمن 
بايد اذعان داشت کارنامه بسيار نامطلوب تري از آقاي بني صدر در تاريخ به ثبت رسيده 
اس��ت. دقيقاً به همين دليل نيز او تاکنون به اين سؤال مهم هرگز پاسخ نگفته  است که 
به رغم اعتراف ب��ه اطالع از بي قرار بودن ص��دام براي حمله به ايران، چرا براي کس��ب 
آمادگي هاي الزم هيچ گونه اقدامي نکرده و اينکه چرا به عنوان فرمانده کل قوا حتي يك 
بار هم جلسه شوراي عالي دفاع را قبل از آغاز حمله دشمن به منظور بررسي تهديدات و 

پيدا کردن راهکارهاي الزم براي مقابله با آن تشکيل نداده است؟ 
پاسخ آقاي بني صدر به اين سؤال مهم مي تواند بسياري از ابهامات را در مورد عملکرد 
ايشان روشن سازد؛ اما تا آن زمان ادعاي اينکه ايش��ان براي پرداختن به امور دفاعي از 
اختالفات داخلي در مي گذش��ته است از هيچ گونه اس��تدالل تاريخي برخوردار نيست 
بلکه به اس��تناد مدارك به جاي مانده از ش��خص آقاي بني صدر، ايشان تمام توان خود 
را به جنگ قدرت معطوف داش��ته و مقوله کاماًل مغفول مانده، امور دفاعي کش��ور بوده 
است. اما نکته جالب در اين خصوص سخن ايشان به سرتيپ فالحي بعد از آغاز تهاجم 

دشمن است: 
وقتي حمله عراق آغاز شد، من در کرمانش��اه بودم. از سرتيپ فالحي 
رئيس س��تاد ارتش پرس��يدم: چند روز مي توانيم در برابر ارتش عراق 
مقاومت کنيم، گفت: چهار روز گفتم: شما اين چهار روز را خوب بجنگيد 
مسئول روز پنجم من هستم. خوب بالفاصله ارتش تجديد سازمان شد 
و دموکراتيزه کردن ساختار ارتش نقش تعيين کننده داشت. استعدادها 
و ابتکارات شگفت  انسان بر فقر س��ازماني و تجهيزاتي غلبه کرد و ايران 

نجات پيدا کرد.1 
آيا جا ندارد که به آقاي بني صدر لق��ب »معجزه گر قرن« دهيم، زي��را صرفاً در چهار 
روز ارتش را تجديد سازمان و دموکراتيزه و استعدادها را  ش��کوفا مي کند و انسان را بر 
فقر س��ازماني و تجهيزاتي خود غلبه مي دهد. قطعاً چنين فردي که قادر اس��ت چنين 
معجزه اي را در چهار روز به انجام رساند مي بايست بر تمامي علوم و فنون نظامي واقف 
باشد )ادعايي که در مقاطع مختلف از جانب آقاي بني صدر مطرح شده است( اما براي 
روشن ش��دن ميزان اين اطالع، خوانندگان محترم را به روايت ديگري از همين کتاب 

1. همان، ص310. 
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ارجاع مي دهيم: 
همان شب سرلشکر ش��ادمهر به من تلفن زد و گفت: اگر امريکايي ها 
ش��بانه بيايند و اين هلي کوپترها و هواپيماها را ]که در فرودگاه طبس 
جا گذاشتند[ ببرند ديگر هيچ آبرويي براي ارتش باقي نمي مونه... اينجا 
که آمدند نديديم. حاال اگر بيايند و ببرند خواهند گفت، پس توي کشور 
هيچ کس به هيچ کس نيست... بعد از اين توضيحات او گفت: پس اجازه 
بدهيد که ما هواپيما بفرستيم و از باال ملخ هاي هواپيما و هلي کوپترهاي 
امريکايي را بزنيم تا آنها نتوانند ببرند. من که نظامي نبودم قاعدتاً مي بايد 

سخن مسئول نظامي را مي پذيرفتم.1 
آقاي بني صدر که از بديهي ترين مس��ائل نظامي ارتش و ادوات نظامي بي اطالع است 
مي خواهد خود را به عنوان منجي و نجات بخش کشور در تهاجم عراق در تاريخ به ثبت 
رساند و اين تناقض گويي ها جز ناديده گرفتن فداکاري هاي مردم در جريان دفاع مقدس 
نيس��ت. در کتاب درس تجربه آقاي بني صدر هيچ گونه اشاره اي به فداکاري ملت ايران 
که با تمام وجود از همان روز اول تهاجم به ياري فرزندان ارتشي و سپاهي خود شتافت 
ندارد. واقعيت آن است که آنچه در محاسبات امريکا و عامل تحريك شده اش در تهاجم 
به ايران يعني آقاي صدام حسين مورد توجه واقع نش��ده بود توان ملت ايران به مفهوم 
عامش بود. ورود اين پديده ناديده گرفته ش��ده به صحنه دفاع مقدس همه خواب هاي 

دشمنان را مخدوش ساخت، نه معجزه گري آقاي بني صدر در روز پنجم. 
در آخرين فراز اين مقال بايد خاطرنشان سازيم که کتاب خاطرات آقاي بني صدر را بايد 

1. همان، ص292. 



260
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

به درستي آينه تمام نمايي از تعارضات ش��خصيتي ايشان بناميم. در حالي که در جايي 
از اين کتاب مرحوم بازرگان به دليل غير انقالبي بودن آماج حمالت آقاي بني صدر قرار 
مي گيرد، اما در جاي ديگر خود ايش��ان پس از رد شدن پيش��نهادش به شاپور بختيار، 
تأسف مي خورد و چنين عنوان مي دارد که اگر اين پيش��نهاد مورد پذيرش کارتر قرار 
مي گرفت، ارگان دولت شاهنش��اهي دس��ت نخورده باقي مي ماند و صرفاً انتقال قدرت 
صورت مي گرفت و نه انقالب. يا در جاي��ي از کتاب ادعاي اينکه ايش��ان اصوالً تمايلي 
به رياست جمهوري نداشت به چش��م مي خورد، در حالي که در چند جاي ديگر کتاب 
معترف اس��ت که تمايل شديدي به اين منصب داشته اس��ت. همچنين پيشنهاد آقاي 
بني صدر به قاس��ملو مبني بر تش��کيل يك کنفدراس��يون با کردهاي ساير کشورهاي 
منطقه، ميزان تعلق خاطر ايشان را به مباني و باورهاي ملي روشن مي سازد يا در حالي 
که معترف اس��ت گروه هاي مجاهدين خلق و چريك هاي فدايي خلق در شکنجه هاي 
درون زندان دخالت داش��تند تالش ايش��ان براي بي اعتبار کردن ايران در خارج کشور 
ميزان صداقت سياسي ايشان را به نمايش مي گذارد و... از اين دست مطالب را فراوان در 
کتاب درس تجربه مي توان يافت که مي تواند براي محققان و پژوهشگران تاريخ معاصر 

کليدهايي براي کشف حقايق باشد. 
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وحید کارگر جهرمی1 
چكيده

نهضت ملي شدن صنعت نفت ايران به عنوان يكي از تأثيرگذارترين رويدادهاي تاريخ 
معاصر ايران به ش��مار مي آيد كه هر چند فصل جديدي در مسير مبارزاتي مردم ايران 
گشود؛ اما سرانجام با توطئه هاي مس��تبدان داخلي و استعمارگران خارجي به شكست 
انجاميد. در پيروزي و شكس��ت اين نهضت عوامل متعددي نقش داشته اند كه بررسي 
عملكرد و سهم هر كدام از آنها، مي تواند الگوی پژوهش��ی جديدی در اختيار محققان 
قرار دهد. در اين مقاله تالش شده است با استفاده از روش توصيفي- تحليلي اقدامات و 
فعاليت های آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشاني در تداوم نهضت ملي شدن صنعت نفت بعد از 
كودتاي 28مرداد مورد بازبيني قرار گيرد و به اتهام كسانی كه معتقدند آيت اهلل كاشانی 

بعد از كودتا با حكومت همكاری كرد و سكوت اختيار نمود، پاسخ داده شود. 
کلید واژه ها: آيت اهلل كاشاني، ملي ش��دن صنعت نفت، شكست نهضت ملي، كودتاي 

28مرداد1332 

1. پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی 

آيت اهلل كاشاني و تداوم جنبش ملي شدن 
صنعت نفت بعد از كودتاي 28مرداد
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مقدمه
ملي شدن صنعت نفت و پيروزي چشمگير مردم ايران را مي توان يكي از رويدادهاي 
مهم تاريخ معاصر ايران در مبارزه با استبداد داخلي و استعمار خارجي ارزيابي كرد كه 
نقش مهمي در مبارزات آزادي خواهانه ملت ايران و ديگر كشورها داشته است. آيت اهلل 
كاش��انی با تجربياتی كه در جهاد عليه اس��تعمار انگليس در زمان جنگ  جهانی اول و 
انقالب 1920 عراق به دست آورده بود و در اين راه پدر خويش را از دست داد در بهمن 
1299ش وارد ايران شد و بار ديگر فعاليت های سياسی خويش را از سر گرفت. مبارزات 
خستگی ناپذير مردم ايران تحت رهبري و هدايت آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی و دكتر 
محمد مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش ملی ش��دن صنعت نفت، به منظور كوتاه 
كردن دست بيگانگان از منابع نفتی كش��ور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی 
اس��تعمار را فراهم كرد و باعث ش��د تا به بهانه های مختلف به حب��س و تبعيد آيت اهلل 
كاشانی مبادرت ورزند. اما دس��تگيری های پی درپی و زندانی ش��دن طوالنی آيت اهلل 
كاش��انی به هيچ وجه ايش��ان را از ادامه مبارزه با تصويب قرارداد الحاقی و متعاقب آن 
ملی  ش��دن صنعت نفت باز نداش��ت و هر بار پس از آزادی از زندان به مبارزات سياسی 
خويش عليه حاكمان دست نشانده دربار و استعمار انگليس ادامه  داد. سرانجام نهضت 
ملی ك��ردن صنعت نف��ت ايران در 
پی يک ده��ه اقدام��ات و مبارزات 
خستگی ناپذير همه آحاد ملت، در 
نتيجه وح��دت و يكپارچگی آنها به 
پيروزی رسيد و بدين ترتيب دست 
بيگانگان از منابع عظيم نفتی ايران 
كوتاه ش��د. اقدامات و فعاليت هاي 
گسترده آيت اهلل كاشاني در حمايت 
از دولت دكتر مصدق پ��س از ملي 
ش��دن صنعت نفت كه در اش��كال 
مختلف صورت گرفت، نقش مهمي 
در اجرايي ش��دن قانون ملي شدن 
صنعت نف��ت و مبارزه ب��ا مخالفان 
داخلی و خارج��ی نهضت ايفا نمود؛ 
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اما مشخص بود كه نيروهای اس��تعمارگر با كمک ايادی دست نشانده خويش در داخل 
كه همچنان چش��م طمع به منابع نفت كشور داش��تند، همه توان خويش را به منظور 
نابودی نهضت ملی ايران صرف كنند. آنها همه تالش های خود را به منظور ناكام ساختن 
نهضت انجام دادند و س��رانجام موفق ش��دند با جدايی افكنی و اخت��الف ميان آيت اهلل 
كاشانی و دكتر مصدق، وحدت و يكپارچگی مردم را كه مهمترين دليل پيروزی جنبش 
بود تضعيف كنند. بدين ترتيب جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران كه به نوعي تكرار 
جنبش مشروطيت بود با پيروزی استعمارگران و تسلط دوباره آنها بر منابع نفتی ايران 
پايان يافت. مقاله  حاضر می كوشد با استفاده از روش توصيفی- تحليلی، ضمن استفاده 
از منابع و مآخذ تحقيقی بسيار از جمله متون تاريخی، مطالعات و تحقيقات جديد، اسناد 
موجود و منتشرنشده تاريخي، نش��ريات، خاطرات و... گوشه اي  از فعاليت ها و اقدامات 
آيت اهلل كاشاني در تداوم قانون ملي ش��دن صنعت نفت بعد از كودتاي 28مرداد1332 

را بازگو كند. 

مالقات آيت اهلل كاشاني با زاهدي
به دنبال كودتاي 28مرداد1332، سرلش��كر زاهدي به آس��انی حكومت را در دست 
گرفت و به زودي بر همه جا مسلط گرديد و گروه بسياري از مردم را كه در مناطق مختلف 
كشور، مقاومت هايی در حمايت از دولت انجام داده بودند، به زندان افكند. دكتر  مصدق و 
چند تن از همكاران او كه قبل از ورود مهاجمين از طريق پشت بام از خانه گريخته بودند، 
عصر روز بعد خود را تس��ليم كردند.1 دادگاه نظامي در جلسه سي و پنجم روز دوشنبه 
30آذر1332، دكتر مصدق را به سه سال حبس مجرد محكوم كرد.2 ساير رهبران جبهه 
ملی نيز، حداكثر تا ده سال به زندان محكوم شدند. دكتر حسين فاطمی وزير امور خارجه 
تيرباران شد و حزب توده كه نقش ويژه ای در وقوع كودتا و دامن زدن به اختالفات داشت 
از فعاليت افتاد. در اين ميان عده ای كه ماه ها قبل از كودتا از اختالفات آيت اهلل كاشانی 
و دكتر  مصدق سوءاستفاده كرده بودند، حمايت آيت اهلل كاشانی از زاهدی را بين مردم 
شايع كردند. اكنون زاهدی فرصت را مناس��ب می ديد تا با آيت اهلل مالقات كند. زيرا از 
ديدار با ايشان به دو هدف می رس��يد؛ اول اينكه خبر ديدارش با آيت اهلل كاشانی را بين 
توده مردم پخش می كرد و از اين طريق، محبوبيتی كسب می كرد و دوم اينكه عده ای 

1. محمود طلوعی، مصدق در پيشگاه تاريخ، »شگفتی های زندگی مصدق«، تهران، علم، 1379، ص72.
2. جليل بزرگمهر، مصدق در محكمه نظامي، تهران، دوستان، 1378، ج2، ص781 و 800. 
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كه به واسطه شايعات نسبت به آيت اهلل كاشانی دو دل بودند، شک آنها به يقين تبديل 
می شد.1 به همين خاطر از آيت   اهلل كاش��انی تقاضاي وقت مالقات كرد و سه روز بعد از 
كودتا در روز شنبه 31مرداد1332، ايشان را در ش��ميران با حضور آقايان دكتر بقايي، 

نادعلي كريمي، حائري زاده و شمس قنات آبادي مالقات نمود.2 

زاهدي پس از اداي احترام و بوسيدن دست آيت اهلل، از خدمات خود به جبهه ملي در 
انتخابات دوره شانزدهم و همكاريش با دولت دكتر مصدق در هنگامی كه وزير كشور بود، 
ياد كرد و در جواب اظهارات آيت اهلل كاشانی كه راجع به نفت و غرامت سؤال نمود، پاسخ 
داد كه نفت به انگليسی ها نخواهد داد و غرامات را هم چون انگلستان هيچ گونه سهمی 
ندارد، نخواهد پرداخت.3 زاهدی در ادامه به كالم اهلل مجيد و شرافت سربازي خود قسم 
خورد كه در مورد مسئله نفت از راه جبهه ملي و دكتر مصدق منحرف نشود و قانون ملي 
شدن صنعت نفت را اجرا كند. آيت   اهلل كاشاني در پاس��خ گفت:  آنچه را درباره خدمات 
گذشته خود به جبهه ملي مي گوييد، قبول دارم؛ اما ادامه راه نهضت ملي با زنداني كردن 
مردم و بيشتر كساني كه در به وجود آوردن نهضت يا ادامه آن زحمت كشيده اند درست 
در نمي آيد. اگر مي خواهيد مردم ادعاي ش��ما را قبول كنند، بايد همه دستگيرشدگان 
را آزاد كنيد و اجازه دهيد روزنامه ها آزادانه منتشر شوند و نمايندگان مجلس را دعوت 

1. عباس سليمان نژاد، مبارز نستوه، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1380، ص117.
2. شاهد، ش1019، 1332/6/1. 

3. حس��ين مكي، كودتاي 28مرداد و رويدادهای متعاقب آن، تهران، علمي، 1378، ص360. آيت اهلل كاشانی 
چند روز بعد در مصاحبه با خبرنگار روزنامه اخبار اليوم مصر در شهريورماه1332 گفت: »... من با آنها ]انگليسی ها[ 
جنگيدم و نفوذشان را در اين كشور ريشه كن س��اختم. اگر عقربه ساعت به عقب برگردد، بازگشت انگليسی ها به 

ايران هم ميسر است«؛ كيهان، 1323/6/23. 
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كنيد كه اس��تعفاي خود را پس گرفته تا مجلس تش��كيل ش��ود. همين طور همكاران 
خويش را از بين افراد مورد اعتماد انتخاب كني��د و در مورد نفت با صراحت، برنامه كار 
دكتر مصدق را ادامه دهيد و براي تصويب به مجلس تقدي��م نماييد.1 زاهدي در مورد 
آزاد ساختن دستگيرشدگان و روزنامه ها به بهانه آنكه اوضاع هنوز عادي نيست مهلت 
خواست؛ اما در عين حال پذيرفت كه آقايان گنجي و ميالني و ديگر نمايندگان روحاني 
مجلس را هر چه زودتر آزاد كنند و در مورد دعوت نماين��دگان مجلس نيز،  ظاهراً نظر 
موافق نشان داد و قول داد كه مس��ئله را مورد مطالعه قرار دهد.2 آيت اهلل كاشانی مدتی 

بعد در مصاحبه  با خبرنگاران خارجی در شهريورماه1332 چنين اعالم كرد: 
من از ژنرال زاهدی مادام كه به منفعت ايران قدم برمی دارد، پشتيبانی 
می كنم و هر وقت كه به نظر برسد برخالف مصلحت ايران عمل می نمايد، 
با او مخالف��ت می  نمايم. تا اين لحظه نمی توان راج��ع به اعمال زاهدی 
قضاوت كرد و ما هم نمی توانيم رويه خ��ود را در قبال او معين نماييم... 
گمان نمی كنم ژنرال زاهدی در قضيه نفت، روش��ی برخالف تمايالت 
ملت اتخاذ كند و به هر حال سياس��ت رزم آرا، ديگر در ايران قابل  اجرا 
نيست و هر كس بخواهد طبق آن عمل نمايد با همان سرنوشت مواجه 

خواهد شد.3
رابطه آيت اهلل كاشانی با دولت زاهدی بيش از سه، چهار ماه صميمانه نبود. بدين ترتيب 
كه هنوز مدت زمان زيادی از كودتای 28مرداد سپری نشده بود كه دولت زاهدی كه خود 
را مديون محبت های انگليس و امريكا می دانست، ميزان اعتقاد  خود به شرافت سربازي 
و سوگند را نش��ان داد و برخالف تمايالت مردم كه از انگليسی ها متنفر بودند، درصدد 
تجديد رابطه با اين كشور بر آمد. از همان هنگام، مبارزه آيت   اهلل كاشاني با حكومت وي 

به صورتي آشتي ناپذير آغاز گشت. 
الف: مخالفت آيت   اهلل کاشاني با برقراري رابطه ايران با انگلستان 

به دنبال كودتا، دولت انگلس��تان حل بحران نفت ايران را مش��روط به تجديد روابط 
سياسی بين دو كشور كرد، كه از مهرماه 1331 قطع شده بود. در روز 29مهرماه، آنتونی 
ايدن وزير امور خارجه انگلس��تان در نطقی اظهار داش��ت كه انگلستان بار ديگر دست 
دوستی به سوی ايران دراز می كند و برای تجديد مناسبات سياسی، همه نوع آمادگی 

1. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، قم، دارالفكر، بي تا، ص39. 
2. اطالعات، ش8240، 1332/9/1. 

3. كيهان، 1332/6/17. 
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دارد. در 30مهر، چرچيل، نخست وزير انگلستان، اظهارات مشابهی در مجلس عوام به 
زبان آورد.1

مقدمات تجديد رابطه بين انگلستان و دولت در حالی برنامه ريزی می شد كه آيت اهلل 
كاشانی در مهرماه 1332 در مصاحبه  با خبرنگار اداره راديو رم چنين اعالم كرد: 

ممكن نيست ديگر انگليس ها بتوانند در كار نفت و ساير امور سياسی 
و اقتصادی ايران دخالت كنند و قريباً ملت ايران نفت خود را آزادانه در 

بازارهای دنيا به فروش خواهند رسانيد.2 
همين طور در 22 مهرماه، در مصاحبه با روزنامه اطالعات تأكيد كرد تا زمانی كه قضيه 
نفت به نفع ملت ايران حل نش��ده باشد، تجديد روابط سياس��ی ايران و انگليس صالح 

نخواهد بود.3
با اين وجود، وزارت امور خارجه ايران در روز 9آبان، در پاسخ اظهارات ايدن، اعالميه ای 

منتشر ساخت و متذكر شد: 
تنها توقع ايران اين اس��ت كه برای حل اخت��الف نفت قوانين مصوب 
كشور محترم شمرده ش��ود و اصل حيثيت و رأفت ملی ايران ملحوظ و 

اساس عدالت و انصاف رعايت گردد.4 
متعاقب آن ملكه انگليس در روز 12آبان اظهار اميدواری كرد، مناسبات دوستانه  بين 
دو كشور تجديد شود.5 در اين هنگام، آيت اهلل كاشاني تنها رهبر سياسي ايران بود كه به 
رغم آنكه دولت با قدرت نظامي، نفس ها را در سينه حبس كرده بود، سكوت را شكست 

و به مخالفت با اين موضوع پرداخت. 
در اولين واكنش به تصميم زاهدی مبنی بر ايجاد رابطه با انگلستان، در شب يكشنبه 
10آبان ماه، جلس��ه ای با حضور آيت اهلل كاش��انی، بقايی و مكی در منزل مشار تشكيل 
گرديد. در اين جلسه پيرامون موضوع نفت، مذاكرات مفصلی صورت گرفت و سرانجام 
قرار بر آن شد تا آيت اهلل كاشانی اعالميه ای راجع به مس��ئله نفت صادر نمايد. آيت اهلل 
تهيه اعالميه فوق الذكر را به عهده حسين مكی و علی زهری گذاشت و قرار شد پس از 

1. لئونارد ماسلی، نفت، سياس��ت و كودتا در خاورميانه، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، رسام، 1366، 
ج2، ص43. 

2. اطالعات، 1332/7/9. 
3. همان،1332/7/22. 

4. محمدعلی موحد، خواب آشفته نفت، تهران، كارنامه، 1383، ج3، ص292. 
5. منوچهر محمدی، مروری بر سياست خارجی ايران دوران پهلوی، تهران، دادگستر، 1377، ص109. 
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تهيه به تصويب و امضاء آيت اهلل رسيده و پس 
از چاپ در مع��رض اطالع عموم ق��رار گيرد.1 
آيت اهلل كاش��انی در اين اعالميه اظهار داشت 
كه جنبش مردم مح��روم و رنجدي��ده ايران 
يک جنبش فردي و ش��خصي نب��وده كه »با 
وجود شخص پايدار و با رفتن فردي مضمحل 
گ��ردد«.  وی ضم��ن برش��مردن ويژگی های 
جنبش ملی  ش��دن صنعت  نفت اعالم كرد كه 
جنبش مردم ايران، به  رغم ميل استعمارگران 
پايدار بوده و در آينده هم خاموش نخواهد شد؛ 
زيرا پايه هاي جنبش بر دل هاي بيست ميليون 

مردم ستمديده ايران استوار گرديده است. آيت اهلل در ادامه ضمن اعتراض به برقراری 
روابط ايران و انگليس اظهار داش��ت برقراري رابطه سياس��ي بين آن دو كشور، زمانی 
ميسر است كه علل و موجباتي كه س��بب قطع رابطه بين دول گرديده، برطرف گردد. 
آيت اهلل با صراحت به استعمارگران و ايادي و طرفداران سياست آنها در ايران اعالم كرد 
كه با اتكاء به خداي بزرگ و فداكاري مل��ت قهرمان ايران به راه خود ادامه داده و حاضر 
به عقب نشيني ولو يک قدم هم نخواهد ش��د. او در پايان حل مشكل نفت ايران را به هر 
طريقی كه »با قانون ملي ش��دن صنعت نفت و قانون 9ماده اجرايي آن« منافات داشته 

باشد، مردود دانست و گفت: 
... استعمارگران بايد بدانند كه تا جان در بدن داشته و تا خون در عروقم 
جريان دارد محال است بگذارم... بساط سابق را در ايران تجديد نمايند... 
دولت جناب آقای زاهدی همين تصميم را دارند كه برخالف مصلحت و 
رغبت ملت اقدامی ننمايند. اين است كه آنچه می خواستم با ملت عزيز 
ايران به ميان گذارده و به استعمار انگلستان و عمال آنها گوشزد نمايم.2

به  رغم پيام آيت اهلل كاش��انی در مخالفت با تجديد رابطه بين ايران و انگليس، دنيس 
رايت كاردار موقت سفارت انگليس در تهران در روز سوم آذرماه 1332، وارد تهران شد. 
آيت   اهلل كاشاني، به محض آنكه از تصميم دولت سرلشكر زاهدي مبني بر تجديد رابطه 

1. حسين مكي، كودتاي 28مرداد و رويدادهاي متعاقب آن، همان، ص384-385. 
2. م.دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، سخنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاش��انی، تهران، شركت سهامی خاص، 

1362، ج4، ص72 و 74. 

ايران  مردم  مبارزات خستگی ناپذير 
تحت رهبري و هدايت آيت اهلل سيد 
محمد  دكتر  و  كاشانی  ابوالقاسم 
مصدق رهبران مذهبی و ملی جنبش 
منظور  به  نفت،  صنعت  شدن  ملی 
كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع 
نفتی كشور، موجبات وحشت عوامل 
داخلی و خارجی استعمار را فراهم 
بهانه های  به  تا  شد  باعث  و  كرد 
آيت اهلل  تبعيد  و  حبس  به  مختلف 

كاشانی مبادرت ورزند
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با انگلستان آگاهي يافت، بار ديگر در عصر روز 11آذرماه، جلسه ای با حضور نمايندگان 
غير مستعفی مجلس هفدهم تش��كيل داد و در آن به  بررسي تجديد رابطه با انگلستان 
و حل قضيه نفت پرداخت. در اين جلس��ه كه در منزل يكی از نمايندگان غير مستعفی 
تشكيل شد، مذاكرات تا ساعت ده ش��ب ادامه يافت. بعد از پايان جلسه يكی از اعضای 

شركت كننده به خبرنگاران چنين گفت: 
بحث ديشب ما در اطراف مس��ائل جاری روز و بيش��تر در اطراف دو 
موضوع اساسی تجديد روابط با انگلستان و حل قضيه نفت بود. در اطراف 
اين دو موضوع مذاكرات مفصلی ش��د و به طور كلی نظر عمومی بر اين 
بود كه دولت هر تصميمی نسبت به حل قضيه نفت می گيرد، نبايستی 
از حدود قانون 9ماده ای ملی شدن نفت تجاوز كند و چون الزم بود اين 
نظر به اطالع مردم و دولت برسد، قرار ش��د آيت اهلل كاشانی امروز، طی 
اعالميه ای نظر و عقيده شركت كنندگان در جلسه ديشب، درباره تجديد 

روابط با انگلستان و موضوع نفت به اطالع عموم مردم برساند.1 
يكی از نزديكان آيت اهلل كاشانی در اين باره چنين گفت: 

آيت اهلل كاشانی از روز قبل، قصد صدور اين اعالميه را داشتند، منتها 
در جلسه ديشب اين موضوع را به دوس��تان خود متذكر شدند و قرار بر 
اين شد كه اعالميه مزبور به عنوان نتيجه مذاكرات جلسه ديشب انتشار 

يابد.2 
در اعالميه آيت اهلل كاشانی كه در شماره مورخ 14آذر1332 روزنامه كيهان درج شد، 
شديداً با برقراری رابطه با انگلستان مخالفت شد. آيت اهلل در اين اعالميه با ذكر علل قطع 
رابطه با انگليس، تجديد آن را تنها با تصوي��ب نمايندگان مجلس اعالم كرد و به همين 

جهت از دولت خواست: 
در مجالي كه تا پاي��ان دوره 17 دارد، مقدمات ي��ک انتخابات آزاد و 
قانوني را فراهم نمايد و پس از گش��ايش دوره هجده��م، آنچه را كه به 
صالح ملت و مملكت است در معرض افكار نمايندگان ملت گذارده و راه 

صواب را از آنها بخواهند... 
آيت اهلل در ادامه اظهار داشت: 

1. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ايران از نگاهی ديگر، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1388، ص511-512. 

2. همان، ص512. 
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دنيا بايد بداند كه ملت ايران بيدار و هوشيار است و آنچه كه به مصلحت 
كشور و استقالل وطن اوست، خواهد كرد و تجديد روابط كه امري است 

سياسي منوط و مشروط به حل مسئله نفت، مي داند....1 
تجديد رابطه با دولت انگلس��تان در دانش��گاه و بازار و در ميان طبقات مختلف مردم 
تأثير گذاشت. نواب صفوی نيز كه در اين زمان در عراق به سر می برد، با دولت زاهدی به 
مناسبت تجديد رابطه با انگلس��تان به مخالفت پرداخت و گفت به محض ورود به ايران 
مخالفت خود را با دولت آش��كار خواهد كرد.2 دانشجويان دانشگاه تهران در اعتراض به 
ورود نيكسون به ايران در روز 16آذر، كالس ها را تعطيل نموده و تظاهرات بزرگی ترتيب 
دادند. مأموران حكومت نظامی پس از محاصره دانشگاه، وارد دانشكده فنی شدند و به 
روی دانشجويان آتش گش��ودند.3 در نتيجه اين حمله سه تن از دانشجويان به نام های 
بزرگ نيا، قندچی و شريعت رضوی كش��ته و عده ای هم مجروح شدند.4 متعاقب آن در 
صبح روز چهارشنبه 24آذرماه، تظاهراتی از سوی دانشجويان و طبقات مختلف مردم 
تهران صورت گرفت؛ اما دولت با اعزام قوای انتظامی در نقاط مختلف شهر، از گسترش 

تظاهرات جلوگيری به عمل آورد.5 
ب: مصاحبه آيت اهلل کاشانی با جرايد 

با وجود مخالفت های آيت اهلل كاشانی و دانشجويان در جلوگيری از برقراری رابطه بين 
ايران و انگلستان، درست در روز درج اعالميه آيت اهلل كاشانی در روزنامه كيهان، اعالميه 
مشتركی از سوی دو دولت ايران و انگليس در تهران و لندن انتشار يافت و در آن دو كشور 
خبر از برقراری مجدد روابط سياسی ميان يكديگر دادند.6 به دنبال صدور اين اعالميه، 
پيامی از طرف زاهدی در راديو پخش گردي��د و تصميم دولت در برقراری مجدد رابطه 
با دولت انگلستان به گوش مردم رسيد.7 اين موضوع با مخالفت شديد آيت اهلل كاشانی 
روبه رو شد. او در روز شنبه 20آذرماه، مصاحبه اي با خبرنگاران داخلي و خارجي انجام 
داد كه زاهدي از انتش��ار آن در روزنامه ها جلوگيري به عم��ل آورد و به ناچار به صورت 
شبنامه چاپ و منتش��ر گرديد. آيت   اهلل كاش��اني در اين مصاحبه ضمن تشريح علل و 

1. شاهد، ش1102، 1332/9/14. 
2. آرشيو  مركز  اسناد انقالب اسالمی، شماره بازيابی 930، دی ماه1332، ص94. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل س��يد ابوالقاسم كاش��انی به روايت اسناد، تهران، مركز بررس��ي اسناد تاريخي وزارت 
اطالعات، 1379، ج2، ص635-634 و 639-640. 

4. لئونارد ماسلی، نفت، سياست و كودتا در خاورميانه، همان، ص42. 
5. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان. 

6. محمود طلوعی، بازی قدرت جنگ نفت در خاورميانه، تهران، علم، 1371، ص216. 
7. محمدعلی سفری، قلم و سياست، تهران، نامک، 1373، ج2، ص101-102. 
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موجبات قطع رابطه با انگلستان، گفت: 
آنچه را كه دولت فعاًل موج��ب تجديد رابطه با انگلس��تان می داند به 
نظر من ارزش ندارد... من از سن 24سالگی تا به حال هميشه در مقابل 
انگليس ها چه در بين النهري��ن و چه در ايران با مس��اعدت ملت ايران 
فداكاری كرده ام. زير بار نمی روم و ملت ش��ريف ايران هرگز تن به اين 
ذلت نخواهد داد و روزی كه دولت اعالم تجديد رابطه بدهد، روز عزای 
ملی است و مردم بايد نوار سياه به سينه خود نصب كنند و از انگليس ها و 
مساعدين آنها چه خارجی و چه عمال داخلی اظهار تنفر بنمايند... به هر 
حال ما تا آخرين قطره خود در مقابل انگليس ها و عمال آنها ايستادگی 

خواهيم كرد.... 
آيت اهلل در ادامه اظهار داش��ت، عموم ملت اي��ران جز عده معدودی از وابس��تگان به 
انگليس، از تجديد رابطه با انگلستان متنفر هستند و »عليهذا اين تجديد روابط، قانوني 

نيست و با مخالفت شديد ملت رو به رو شده و پشيزي ارزش ندارد«.1

مخالفت آيت   اهلل كاشاني با برگزاري انتخابات فرمايشي مجلس هجدهم 
رژيم كودتا، همه پرس��ي دكتر مصدق و انحالل مجلس هفدهم را مغاير قانون اساسي 
اعالم مي كرد. بنابراين انتظار مي رفت آن مجلس به دنبال كودتا كار خود را از سر  گيرد. 
با اينكه زاهدی در مالقات با آيت اهلل كاشانی در روز 31مرداد، قول داده بود تا نمايندگان 
مستعفی را دعوت كند و بار ديگر مجلس هفدهم را تشكيل دهد، اما به علت استعفای 
داوطلبانه دو، س��وم نمايندگان مجلس در حمايت از همه پرسي دولت دكتر مصدق، با 
اين كار مخالفت كرد.2 مهمتر آنكه گروهی از نمايندگان مس��تعفی، برخالف مصونيت 
پارلمانی در زندان رژيم كودتا به س��ر می بردند. اين عوامل سبب شد تا دولت مقدمات 
تشكيل مجلس هجدهم را فراهم كند.3 آيت اهلل كاشانی كه می دانست دولت زاهدی به 
هيچ وجه حاضر به بازگرداندن وكالی مس��تعفی در زمان دكتر  مصدق نيست، خواهان 
انجام بقيه انتخابات و ادامه دوره هفدهم مجلس شد. دكتر  مصدق پس از انتخاب 79 نفر 
از 136 نماينده، انتخابات دوره هفدهم مجلس در ساير نقاط را متوقف كرد و مجلس با 
همين تعداد نفر افتتاح شد. هر چند دولت دكتر  مصدق قول داده بود انتخابات را در ساير 

1. علی محمدی، آيت اهلل كاشانی رايت استقالل، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، 1373، ص120. 
2. محمدعلی كاتوزيان، مصدق و نبرد قدرت، تهران،  رسا،  ص385. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، ص637. 
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نقاط برگزار كند؛ اما او در مرداد 1332 با مراجعه به رفراندوم، مجلس را منحل كرد. قبل 
از آن نيز نمايندگان طرفدار دولت از وكالت اس��تعفا كرده و عماًل مجلس دوره هفدهم 
تعطيل شده بود. بنابراين آيت اهلل كاش��انی بر آن ش��د حال كه دولت زاهدی خواهان 
بازگرداندن نمايندگان مس��تعفی نيس��ت، اقدام به برگزاری انتخابات در 57 حوزه ای 
كه وكاليش��ان در دوران دولت دكتر  مصدق انتخاب نشده  بودند، نمايد تا با وكالی غير 
مستعفی، اكثريت الزم برای ادامه دوره مجلس هفدهم به دست آيد. بدين  منظور آيت اهلل 
در مصاحبه های مختلف، تماي��ل خويش به ادامه برگزاری انتخابات و تش��كيل مجدد 
مجلس دوره هفدهم را به سمع و  نظر همگان رساند. به طور نمونه در اول شهريور 1332 

در مصاحبه با خبرنگاران خارجی چنين گفت: 
پس از انتخاب 57 نفر نمايندگان جديد، مجل��س اكثريت خود را به 
دس��ت خواهد آورد و بحران پارلمانی ايران كه در زمان حكومت دكتر  

مصدق به وجود آمده از بين خواهد رفت... 
همچنين در روز دوم شهريور در يک مصاحبه مطبوعاتی گفت: 

تا به حال انتخابات 57 نقطه به عم��ل نيامده و اگر انتخابات اين نقاط 
انجام شود با نمايندگان غير مس��تعفی، اكثريت برای تشكيل جلسات 
حاصل خواهد ش��د و آن وقت مجلس بايد تكليف استعفای نمايندگان 

مستعفی را معلوم كند.1
آيت اهلل در مهرماه 1332 در مصاحبه  با خبرنگار روزنامه اطالعات چنين اظهار داشت: 
هيچ راهی برای انحالل دوره 17 مجلس شورای ملی نيست. دولت بايد 
ولو يک ماه هم كه از دوره 17 باقی باش��د، بقيه انتخابات را انجام دهد. 
اگر دولت احتياج به مجل��س دارد و می خواهد تصميمات و قوانين را از 
نظر نمايندگان ملت بگذارند، بقيه انتخابات دوره هفدهم را كه هش��ت  
ماه از آن باقی مانده، انجام دهد و در م��دت باقی مانده از وجود مجلس 

استفاده ببرد.2
با وجود اين دولت زاهدی بر آن بود با انحالل مجل��س هفدهم و انتخاب افراد دلخواه 
در مجلس هجدهم به حل مس��ئله نفت با بيگانگان اقدام نمايد. همزمان تالش هايی از 
س��وی س��ناتورها برای افتتاح مجدد مجلس س��نا صورت گرفت. اين اقدام با اعتراض 

1. محمدعلي سفری، قلم و سياست،  همان، ص26-27. 
2. اطالعات، 1332/7/22. 
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آيت اهلل كاش��انی و ديگر نمايندگان غير مستعفی مواجه شد. س��رانجام محمدرضاشاه 
كه بعد از كودتا فرمانروای مطلق به ش��مار می آمد، بدون توجه به نظريات س��ناتورها، 
آيت اهلل كاشانی و ديگر وكالی غير مس��تعفی مجلس هفدهم، فرمان انحالل مجلسين 
را در تاريخ 28مرداد1332 صادر كرد و به اين ترتيب پرونده مشاجرات بسته شد.1 بعد 
از اين بود كه دولت كودتا، همه توان خود به منظور برگزاری انتخابات كاماًل فرمايش��ی 
مجلس هجدهم به كار برد. همزمان مخالفت آيت اهلل كاشانی با دولت زاهدی در اعتراض 
به ايجاد جو آشفته و مستبدانه  كشور در آستانه برگزاري انتخابات دوره هجدهم، وارد 
مرحله جديدی شد و فعاليت های متعددي از سوی ايشان به منظور جلوگيري از اعمال 
نفوذ در انتخابات دوره هجدهم و متعاقب آن ممانعت از حل قضيه نفت به سوي بيگانگان 

صورت گرفت. 
الف: مبارزات آيت اهلل کاشانی در مخالفت با ديکتاتوری دولت زاهدی 

آيت   اهلل كاش��اني در آس��تانه برگزاري انتخابات دوره هجدهم، از آنج��ا كه از جريان 
انتخابات فرمايشی و نمايش��ی آگاه بود در نامه ای سرگشاده خطاب به زاهدی در تاريخ 
15دی ماه 1332 او را به شدت مورد انتقاد قرار داد. آيت اهلل در قسمتی از اين نامه كه به 

صورت شبنامه منتشر گرديد، چنين گفت: 
متذكر مي گردد به طوري كه معروف و مشهور در نزد همه كس است، 
دستگاه دولت مشغول تهيه مقدماتي است كه انتخابات دوره هجدهم را 
به طور فرمايشي و ليستي انجام دهد. اين عمل گذشته از اينكه برخالف 
قانون و حقوق ملت و منافي مصلحت مملكت و شخص جنابعالي است، 
به طوري كه تجربه نشان داده دولت هايي  كه در انتخابات مداخله كرده 
جز بدنامي اس��تفاده ننموده اند و نيز مخصوصاً در تهران هم اگر دولت 
بخواهد دخالت كند مواجه با مقاومت ش��ديد مردم غيور تهران خواهد 

شد... 
آيت اهلل در ادامه چنين تأكيد كرد: 

اگر انتخابات فرمايش��ي انجام بگي��رد، هر قراردادي ك��ه در مجلس 
هجدهم ب��ه تصويب برس��د از نظر مل��ت اي��ران داراي ارزش و اعتبار 
نمي باشد و سرنوشت آن مانند قرارداد تحميلي نفت 1933 خواهد بود.2 

1. محمدعلي سفری، قلم و سياست،  همان، ص30. 
2. م.دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، سخنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاشانی، همان، ص108. 
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زاهدی در همان روز طی نامه ای توهين آميز، چنين به آيت اهلل پاسخ داد: 
دولت مردم را برای انتخابات وكالی صالح و خدمت گزار آزاد گذاشته؛ 
متأسفانه 136 نفر وكيل و چند هزار نفر كانديدا... هر يک توقعی دارند و 

ما و شما صالحيت دخالت نداريم.1
همين طور به دعوت آيت اهلل كاشانی، گروهی از مخبرين خارجی برای انجام مصاحبه 
در صبح روز 12بهمن ماه1332 در منزل ايشان حضور يافتند. آيت اهلل در اين مصاحبه به 
خبرنگاران چنين گفت: از زمانی كه دولت زاهدی برای تجديد روابط با انگلستان مذاكره 
می نمود، گوشزد كردم »كه اين جريان به نفع ملت نيس��ت و اكنون هم اعالم می دارم 
كه مذاكرات نفت به زيان ملت ايران می باشد«. آيت اهلل در اين مصاحبه ضمن انتقاد از 
برگزاری انتخابات دوره هجدهم اعالم كرد انتخابات آزاد نيست و افراد نمی توانند آزادانه 
رأی بدهند؛ بلكه اين دولت اس��ت كه عماًل در انتخابات دخالت می  كند و با استفاده از 
نفوذ خود، نامزده��ای دولتی را از تم��ام حوزه ها بيرون می آورد.2 ف��ردای آن روز تمام 
خبرگزاری ها مصاحبه آيت اهلل كاشانی را انتشار دادند و از مبارزه او با دولت زاهدی سخن 
گفتند.3 در حالی كه در آستانه انتخابات فرمايشي و از پيش تعيين شده مجلس هجدهم، 
وحشت و اختناق همه جا را فرا گرفته، آيت   اهلل كاشاني در اعالميه اي مورخ 14بهمن ماه 

1332 به دولت زاهدي انتقاد نمود. وی در ابتدای اعالميه خود چنين اظهار داشت: 
تذكرات خيرخواهانه خود را بارها به صورت شفاهی و در ضمن اعالميه 
و مصاحبه و نامه در رابطه با تجديد رابطه با انگلس��تان و مس��ئله نفت 
و ستم هايی كه توس��ط دولت به حقوق مردم و س��لب آزادي و اختناق 
مطبوعات صورت گرفت��ه و به خص��وص درباره رعاي��ت آزادي كامل 
انتخابات كه با حيات سياس��ي اس��تقالل ملت و مملكت بس��تگي تام 
دارد؛ صريحاً گوشزد نموده ام؛ مع االسف مشاهده مي شود كه هيچ وقت 
وضعيات مملكت تا اين اندازه اس��ف انگيز و دلخراش نبوده و آزادی جز 
براي عمال انگليس نيس��ت. مطبوعات و نشريات ملي امكان هيچ   گونه 
اظهار عقيده در بيان حقايق را ندارند. بسياري از مليون و آزادي خواهان 
متدين در زندان ها به س��ر مي برند. دزدان و جانيان و عناصر بدس��ابقه 
كثيف ترين عمال انگليس، با سرنيزه بدون هيچ بيم و هراسي در مراكز 

1. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 329، ص668. 
2. همان، سند شماره 333، ص675-676. 

3. باقر عاقلی، روزشمار تاريخ ايران از مشروطه تا انقالب اسالمی، تهران، نامک، 1384، ج2، ص29. 
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انتخابيه تحميل به ملت مي شوند و تصميم گرفته اند دوباره انگليس ها را 
به جان و مال و عرض و ناموس ملت مسلط ساخته و مملكت را مستعمره 

انگليس قرار دهند. 
آيت اهلل در ادامه با حمله به دولت كودتايی زاهدی، اعمال او را ديكتاتورمآبانه و رفتارش 
را قرون وسطايي توصيف كرد و تهديد كرد در صورتی كه زاهدی به خيانت خود ادامه 
دهد، از سوی ملت ايران به ش��ديدترين وجهي مجازات خواهد ش��د. آيت   اهلل در پايان 

اعالميه به بي اعتباري مصوبات مجلس هجدهم اشاره كرد و گفت: 
اگر مجلس هجدهم هم با اين وضعيت ننگين تشكيل شود، هيچ كس 
جز معدودي نوكران و سرسپردگان اجنبي آن را به رسميت نمي شناسد 
و هر قراردادي كه به تصويب برساند، سرنوشت آن بدتر از قرارداد 1933 

خواهد بود.1 
ب: مخالفت آيت اهلل کاشانی با نمايندگی فرزند خويش در مجلس 

س��رانجام دس��تور ش��روع انتخابات هجدهمين دوره مجلس ش��ورای مل��ی در روز 
15دی ماه1332 از طرف وزارت كشور صادر و به فرمانداری ها ابالغ گرديد. زاهدی كه از 
اقدامات و فعاليت های آيت اهلل كاشانی در مخالفت با خود هراس داشت، تصميم گرفت 
فرزند آيت اهلل كاشانی را به ش��ركت در انتخابات ترغيب كند. هدف حكومت از اين كار 
آن بود كه اوالً افكار عمومی را منحرف سازد و بين مردم شايع كند كه آيت اهلل كاشانی با 
انتخابات مجلس هجدهم موافق است،2 ثانياً تصور می كرد از طريق انتخاب فرزند آيت اهلل 
به نمايندگی مجلس، او را راضی نگه داش��ته و مجبور به سكوت نمايد.3 سيد مصطفی 
كاشانی كه در گذشته با  برخی از اعمال نسنجيده خود، ضرباتی بر حيثيت آيت اهلل وارد 
آورده بود،4 پيشنهاد آنان را  پذيرفت و موافقت كرد به عنوان نماينده مردم هشتپر طالش 
به مجلس راه يابد. اما برخالف نقش��ه دولت، اين اقدام نه تنها مان��ع از فعاليت آيت اهلل 

1. م.دهنوی، همان، ص112-113. 
2. عباس سليمان نژاد، همان،  ص122. 

3. مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار،  تهران، جاويدان، 1377، ص398. 
4. در روز كودتاي 28مرداد1332 سيد مصطفی كاشاني بعد از اشغال راديو پشت ميكروفن رفت و گفت: »اين 
موفقيت را از طرف خود و والد محترمم به ملت ايران تبريک می گويم.«، عبدالعلي اديب برومند، س��رود رهايی، 
تهران، بي نا، 1331، ص153؛ اين اقدامات نسنجيده سيد مصطفی كاشانی كه بدون اطالع پدر صورت گرفت، سبب 
شد تا عده ای بدون در دست داشتن مدرک و سند، آيت اهلل را متهم به دست داشتن در كودتا نمايند. به رغم آنكه 
نطق سيد مصطفی با مخالفت شديد آيت اهلل كاشانی مواجه گش��ت و آيت اهلل به صراحت اعالم كرد كه »پدر را به 
جرم پسر به پای دار مجازات نمی كشند«، اما استعمار و مخالفان آشتی دو رهبر در داخل به هدف خود در بی اعتبار 
كردن وجهه آيت اهلل كاشانی دست يافتند. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی شدن صنعت نفت ايران از نگاهی 

ديگر، همان، ص498-497؛ آرشيو  مركز  اسناد انقالب اسالمی، كد 23733، ص28. 
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كاشانی عليه دولت نشد، بلكه آيت اهلل با درخواس��ت فرزندش به نمايندگی مجلس به 
مخالفت پرداخت.1 آيت   اهلل كاشاني در اين باره می گويد: 

عده اي از اهال��ي »طالش« نزد من آمدند و رؤس��اي عش��اير و ايالت 
طالش چندين تلگراف نمودند. در جواب آنها اظهار عدم دخالت كردم؛ 
 مخصوصاً سي و چند نفر از همين رؤس��اي آنها،  تلگرافاً نظر من را جويا 
شدند؛  جواب دادم سعي كنيد آزادي انتخابات را تأمين نماييد. هر كس 
را مي  خواهيد به مجلس بفرستيد من با انتخاب سيد مصطفي مخالفم.2

آيت اهلل كاشانی طی تلگرافی به مردم هشتپر چنين اعالم كرد: 
به اطالع آقايان محترم می رس��اند اينجانب از انتخاب فرزندم به هيچ  
وجه راضی نيس��تم در صورتی كه انتخابات آزاد باش��د و مردم بتوانند 
آزادانه نمايندگان خود را انتخاب نمايند در انتخاب وكيل شايسته اقدام 

شود.3
هر چند آيت اهلل كاشانی با عصبانيت، پسرش را از اين كار نهی كرد، اما سيد مصطفی 
خودسرانه در انتخابات ش��ركت كرد.4 در روز 24دی ماه، اخذ رأی در بيشتر شهرهای 
ايران آغاز شد. اين انتخابات در ش��رايطي صورت مي گرفت كه دكتر مصدق و چند نفر 
ديگر از رهبران جبه��ه ملي يا در زندان بودند يا همچون دكتر فاطمي در اختفا به س��ر 
مي بردند. دولت كودتا با نزديک شدن تاريخ برگزاري انتخابات، اختناق را شدت بخشيد 
و دادگاه نظام��ي محاكمه دكتر مصدق، رياحي، ش��ايگان و... را آغاز كرد و بدين طريق 
توجه مردم را از اجراي انتخابات فرمايشي به محاكمه دكتر مصدق و ديگران جلب نمود.5 
با اين وجود دكتر مص��دق در دادگاه تجديدنظر نظامی، ضمن دفاعيات خود گريزی به 
انتخابات زد و آن نمايش مسخره را دليل روش��ن دست نشاندگی دولت كودتا و صوری 
بودن استقالل كش��ور دانست.6 س��رانجام زاهدی با تصرف در آراي مردم، افراد وابسته 
به ش��اه را وارد مجلس كرد و برای آنكه بتواند، حداقل به هدف اول خويش دست يابد و 
افكار عمومی را عليه آيت اهلل كاشانی منحرف سازد، اجازه داد سيد مصطفی كاشانی به 

1. آرشيو  مركز  اسناد انقالب اسالمی، كد 23733، ص28. 
2. محمدحسن سالمي، دو نامه مهندس كاظم حسيبي به آيت اهلل كاشاني و پاسخ آن، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمي، 1384، ص34. 
3. محمدعلي سفری، قلم و سياست، همان، ص132. 

4. عباس سليمان نژاد، همان، ص122. 
5. يونس مرواريد، ادوار مجالس قانون گذاري از مشروطه تا پهلوي، تهران، اوحدي، 1377، ج3، ص507. 

6. محمدعلي موحد، خواب آشفته نفت، همان،  ص115. 
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عنوان نماينده مردم طالش به مجلس راه يابد؛ موضوعی كه به بروز اختالف شديد بين 
آيت اهلل كاشانی و فرزندش انجاميد. س��يد جعفر بهبهانی فرزند آيت اهلل بهبهانی نيز از 
ديگر افراد وارد شده به مجلس دوره هجدهم بود. آيت   اهلل كاشاني بعد از انتخاب فرزندش 

به نمايندگی مجلس در مصاحبه ای با روزنامه دنيا چنين گفت: 
فرزندم آقا مصطفي... ب��دون رضايت من از طوالش وكيل ش��ده و در 

كوران سياسي، من قدرت جلوگيري از او را نداشتم.1
ج: نامه آيت   اهلل کاشاني به سازمان ملل متحد 

انتخابات دوره هجدهم در فضای نظامی و امنيتی برگزار گرديد و نمايندگان انتصابی 
دولت انتخاب شدند. آيت   اهلل كاش��اني با توجه به جو مملو از اختناق و اسف انگيزی كه 
براي مردم ايران به وجود آمده بود، پس از مكاتبات متع��ددي كه با مقامات حكومتي 
كش��ور داش��ت و نتوانس��ت دولت زاهدی را متقاعد به رعايت اصول قانوني و برگزاري 
انتخابات در كمال آزادي نمايد، در تاريخ 20بهمن ماه1332، نامه اي به آقاي هامرشولد 
دبيركل س��ازمان ملل متحد نوشت. ايش��ان در اين نامه عالوه بر آنكه فرياد مظلوميت 
مردم مسلمان ايران را به گوش جهانيان رساند، از اختناق شديد در ايران و محدود كردن 
آزادی و سانسور شديد انتخابات فرمايشی و س��اختگی كه توسط دولت زاهدی ايجاد 
شده بود به شدت انتقاد كرد و اعتراف كرد كه هيچ  وقت وضعيات مملكت به اين اندازه 
اسف انگيز و دلخراش نبوده و آزادي جز براي عمال انگليس وجود نداشته است. آيت اهلل 
در ادامه دولت را متهم كرد كه تمام روزنامه هاي ملي و مخالف را توقيف كرده و با كنترل 
شديد چاپخانه ها، امكان انتقاد و نشر حقايق را از قاطبه ملت سلب نموده است. آيت اهلل 

در ادامه هدف دولت از اين اقدامات ديكتاتوری را چنين برشمرد: 
1. حفظ مقام و موقعيت حكومت تحميلی خود به بهانه مبارزه با كمونيسم؛ 

2. برگزاری انتخابات مجلسين قانون گذاري با نقض اصول مسلمه حقوق ملي و قوانين 
موجود و سنن مشروطيت؛ 

3. تصويب قراردادهايي كه با حيثيت و استقالل و آزادي كشور مباينت دارد. 
آيت اهلل سپس هدف از نوشتن چنين نامه ای به دبير كل سازمان ملل را، چنين برشمرد: 
اوالً توسط آن سازمان بين المللي صداي اعتراض ملت ايران را به گوش دنياي آزاد برساند 
و ثانياً از آنجا كه دولت زاهدي »اصول مسلمه قانون اساسي مملكت و مواد مصوبه منشور 
ملل متفق و اعالميه جهاني حقوق بشر را زير پا گذاش��ته، نمي تواند مظهر اراده ملت و 

1. نامه دنيا، ش307، 1332/12/9.
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منبعث از ملت باشد. بنابراين هر 
قرار و تعهدي را بنمايد و مجلسين 
]فرمايش��ی[ تصويب كن��د، فاقد 
ارزش و نفوذ قانون��ي بوده و ملت 
ايران خ��ود را ملزم ب��ه احترام و 
اجراي آن نخواهد دانست... ملت 
اي��ران از آن س��ازمان و اعضاء آن 
س��ازمان كه منش��ور ملل متحد 
و اعالمي��ه حقوق بش��ر را امضا و 
تصويب نموده اند انتظ��ار دارد... 
خود را به حقايق اوضاع اسفناک 
كش��ور ما آش��نا س��اخته و براي 
تأمين جزيي مناف��ع مادي كه از 
معامله نفت ايران به دست مي آيد، 
حاضر نش��وند كه يک ملت زنده 

تحت فشار قواي اس��تعماري قرار گيرد و موجباتي پيش آيد كه متضمن عواقب وخيم 
براي صلح در اين نقطه از جهان گردد...«1 

الزم به ذكر است، از آنجا كه ارسال اين نامه به علت سختگيري دستگاه حاكمه امكان 
نداشت و پس��ت ايران از ارس��ال آن ممانعت به عمل می آورد،  آيت   اهلل نامه را به وسيله 
فرستاده اي به بيروت فرستاد تا از آنجا با ذكر علت به سازمان ملل  متحد مخابره گردد.2 
در 9اس��فند ماه1332، هزارها برگ از اين اعالميه در چاپخانه موسوی به چاپ رسيد و 
به طور محرمانه در بين مردم و به خصوص كسبه و اصناف بازار پخش گرديد. اما رئيس 
س��تاد فرماندار نظامی به محض آگاهی از اين اقدام، دس��تور داد به س��رعت نسبت به 

جمع آوری اعالميه ها اقدام شود.3
آيت   اهلل كاشاني در اقدامي ديگر، در اسفندماه1332  نامه ای به محمدرضاشاه ارسال 
داشت و در آن اقدامات دولت در مورد نفت و انتخابات را برخالف قانون  اساسی دانست. 

او در اين اعالميه شاه را نيز مورد سرزنش قرار داد و گفت: 

1. م. دهنوی، همان، ص114-117. 
2. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، همان،  ص43. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، اسناد شماره 338 و 339، ص684-685. 

اقدامات و فعاليت هاي گسترده آيت اهلل كاشاني 
در حمايت از دولت دكتر مصدق پس از ملي 
شدن صنعت نفت كه در اشكال مختلف صورت 
گرفت، نقش مهمي در اجرايي شدن قانون ملي 
شدن صنعت نفت و مبارزه با مخالفان داخلی و 
خارجی نهضت ايفا نمود؛ اما مشخص بود كه 
نيروهای استعمارگر با كمک ايادی دست نشانده 
خويش در داخل كه همچنان چشم طمع به منابع 
به  را  خويش  توان  همه  داشتند،  كشور  نفتي 
منظور نابودی نهضت ملی ايران صرف كنند. 
ناكام  منظور  به  را  خود  تالش های  همه  آنها 
انجام دادند و سرانجام موفق  ساختن نهضت 
شدند با جدايی افكنی و اختالف ميان آيت اهلل 
كاشانی و دكتر مصدق، وحدت و يكپارچگی 
مردم را كه مهمترين دليل پيروزی جنبش بود 

تضعيف كنند
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مس��ئوليت اين اقداماتي كه از طرف دولت ص��ورت مي گيرد، متوجه 
شخص اعليحضرت است؛ زيرا در شرايط فعلي كه مجلس وجود ندارد، 

رئيس دولت مأمور شخصي اعليحضرت است.1 
شاه نامه را توسط رئيس دفترش براي رئيس دولت فرستاد. زاهدی كه از مصاحبه ها و 
اعالميه های پی در پی آيت اهلل كاشانی كه به شدت به اقدامات ديكتاتورمآبانه وی حمله 
می شد خشمناک بود، سخنگوي دولت، سرتيپ فرزانگان، را واداشت تا در يک مصاحبه 
مطبوعاتی در دوم اس��فند1332، آيت   اهلل را آماج حم��الت توهين آميز قرار دهد. او در 
قس��متی از مصاحبه خويش آيت اهلل را ش��خص مجهول الهويه ای به نام سيد ابوالقاسم 
كاشی خواند كه براي خودنمايي و كسب شهرت، مطالبي دور از حقيقت و انصاف در باب 
انتخابات و نفت و دخالت خارجيان در كار ايران گفته و قصد دارد با نوش��تن نامه هايی 
بي اساس، جنجال راه انداخته و نظم عمومی را برهم زند.2 آيت اهلل كاشانی در روز سوم 
اسفند ماه، در تماس تلفنی با زاهدی، از اظهارات سخنگوی دولت عليه ايشان انتقاد كرد. 
در همين روز عده زيادی از تجار بازار و نمايندگان عضو س��ازمان نهضت مقاومت ملی 
دانشگاه، آيت اهلل كاشانی را در منزل محمدعلی گرامی، ديدار كردند. آيت اهلل بعد از تشكر 

از آنها چنين اظهار داشت: 
من به ميهن پرس��تی همه آقايان اطمينان دارم و اين عمليات دولت 
را كه مالحظه می كنيد، تمامش برای از بين بردن من می باشد و من تا 
زنده هس��تم، با عمال اجنبی مبارزه خواهم كرد. مگر مرا از بين برند و 
در ضمن، پسر مرا وكيل كردند كه من ساكت بنشينم اما من تمام ملت 
ايران را فرزند خودم می دانم و بر عليه دولت های دست نشانده خارجی 

تا آخر عمر مبارزه خواهم كرد. 
در اين هنگام چند نفر از دانشجويان، س��خت به گريه افتادند و تمام حاضران سخت 
متأثر شدند. سپس آيت اهلل صورت همه آنها را بوسيد و حاضرين با كسب اجازه مرخص 

شدند.3 

مبارزات آيت اهلل كاشانی عليه كنسرسيوم 
دولت انگليس از ملی ش��دن صنعت  نفت ايران ناراضی بود و به ش��اه و زاهدی فش��ار 

1. م. دهنوی، همان، ص121. 
2. عباس سليمان نژاد، همان، ص125. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 336، ص779-680. 
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می آورد تا منافع ش��ركت نفت انگليس را تأمين كند.1 نخستين اقدام دولت كودتا، بعد 
از برقراری روابط ديپلماتيک بين ايران و انگليس، حل مس��ئله نفت بود. موضوع نفت 
كه از زمان دكتر  مصدق الينحل باقی مانده بود، می بايست به نحوی حل شود.2 در اين 
زمان، دولت امريكا هم كه دولت كودتا را مديون خود می دانست، مدعی سهمی از منافع 
ايران بود. امريكايی ه��ا بعد از پيروزی كودتا، وامي به مبل��غ 45 ميليون دالر در اختيار 
دولت زاهدي قرار دادند و در ابتدا درباره قرارداد نفتي، صحبتي به ميان نياوردند. پس 
از مدتي، مستر هوور، مش��اور نفتي امريكا به منظور مذاكره در مورد مسئله نفت، وارد 
تهران شد. دولت زاهدي با مشورت دو كارش��ناس خارجي به مطالعه درباره نفت ايران 
پرداخت و سرانجام به اين نتيجه رسيد كه ايران قادر به استخراج و بهره برداري از نفت 
نيست و بايد با شركت هاي خارجي به توافق برس��د.3 در روز 12اسفند، سفير انگليس 
در يک كنفرانس مطبوعاتی در تهران اعالم كرد كه دولتين انگليس و امريكا با تشكيل 
يک كنسرسيوم بين المللی به توافق رس��يده اند. در روز 4فروردين1333، علی امينی 
وزير دارايی ايران، شرايط پيش��نهادی كنسرس��يوم را پذيرفت و در روز 21فروردين، 
ش��ورای وزيران، كميس��يونی مركب از امينی، مرتضی قلی بيات )رئيس هيئت مديره 
شركت ملی نفت ايران( و فتح اهلل نوری اسفندياری )عضو شورای عالی برنامه( تشكيل 
داد و از آنها خواس��ت پس از انجام مذاكرات با كنسرس��يوم بين المللی به توافق نهايی 
دست يابند. فردای آن روز، نمايندگان كنسرس��يوم وارد تهران شدند. مذاكرات ميان 
امينی و نماينده كنسرس��يوم )هاوارد پيچ( به مدت س��ه ماه در تهران به درازا كشيد و 
سرانجام در اوايل ش��هريورماه1333، موافقت نامه ای از س��وی هر دو طرف آماده شد. 
اين موضوع مخالفت هايی از جانب مردم به همراه داشت. در 7 شهريورماه، ده ها افسر، 
كارگر و آموزگار كه متهم به ممانعت از تصويب قرارداد جديد بودند، بازداش��ت شدند. 
در 22ش��هريور تعداد افراد بازداشت ش��ده تا 600 نفر افزايش يافت كه 130 نفر آنها از 
كارگران پااليش��گاه آبادان بودند.4 س��رانجام اين قرارداد در فضايی آميخته از وحشت 
و ارعاب پليس��ی در 28ش��هريور1333 به امضای علي اميني و پيچ، رئيس نمايندگی 
كنسرسيوم نفت رس��يد و به همين خاطر به قرارداد پيچ- اميني معروف شد.5 آيت   اهلل 

1. عباس سليمان نژاد، همان. 
2. اسماعيل اقبال، نقش انگليس در كودتای 28مرداد، تهران، اطالعات، 1375، ص191. 

3. جيمز بيل، شير و عقاب، ترجمه فروزنده برليان )جهانشاهی(،  تهران، فاخته، 1371، ص148-160. 
4. شاهرخ وزيری، نفت و قدرت در ايران، ترجمه مرتضی ثاقب فر، تهران، عطايی، 1380، ص333. 

5. محمدعلی كاتوزيان، اقتصاد سياسی ايران از مشروطيت تا پايان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا عزيزی، 
تهران، مركز، 1375، ص247. 
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كاشاني در چنين شرايط سخت و دشواری كه دولت زاهدي مقدمات عقد قرارداد نفت با 
كنسرسيوم را فراهم می كرد، باز هم خاموش ننشست و فعاليت ها و اقدامات زيادی عليه 

نمايندگان كنسرسيوم و جريان مذاكرات مربوط به آن انجام داد. 
الف:  نامه آيت اهلل کاشانی به وزير دارايي 

آيت اهلل كاشانی در زمانی كه نمايندگان ايران، مأمور و مشغول مذاكره برای فروش و 
صدور نفت ايران بودند و هنوز اطالع دقيق و صحيحی از كيفيت مس��ائل و پيشنهادات 
و نظريات مطروحه، به خصوص راجع به قيمت نفت و غرامت ادعايی در دسترس نبود، 
طی نامه ای به دكتر علی امينی )وزير دارايی كابينه زاهدی( در اواخر اسفند 1332 به 
انعقاد قرارداد كنسرسيوم اعتراض كرد. آيت اهلل در اين نامه، توجه وزير دارايی را به نكات 

ذيل جلب نمود: 
1. قانون نه ماده، به هيچ وجه قابل تغيير و تفسير نيست و هر قراردادی 

برخالف قانون مذكور منعقد شود، از درجه اعتبار ساقط است.
2. ملت ايران نه تنها از بابت تأسيسات شركت سابق بدهكاری ندارد، 
بلكه طبق اصول عدل و انصاف و قوانين جاريه داخلی و بين المللی، مبالغ 
هنگفتی از شركت س��ابق طلبكار می باش��د. طبق ماده 15 امتيازنامه 
دارسی كه مدت آن ش��صت س��ال بود، پس از پايان امتياز كليه اموال 
شركت »تمام اسباب و ابنيه و ادوات موجود« در ايران و خارج ايران به 
امتيازدهنده تعلق می گرفت. امتيازنامه مذكور مدت 32 س��ال مالک 
عمل بود تا در سال 1933 قرارداد ديگری جانشين آن شد. اين قرارداد 
نيز تحميلی بود و امضاكننده آن خود را »آلت دست« و مجبور، معرفی 
نمود. از طرفی انگليسی ها با انعقاد اين قرارداد، استيالی استعماری خود 
را به منابع طبيعی ايران محكم تر و طوالنی تر س��اختند و نه تنها سی و 
چند سال بر مدت امتياز افزودند، بلكه سهم ايران از درآمدهای شركت 
سابق را تقليل دادند. بنابراين چنانچه قرارداد 1933 را غير نافذ و باطل 
تلقی كنيم، شركت سابق می بايست كليه درآمدی را كه از سال 1933 
تا 1950 به دست آورده به ايران مسترد دارد و اگر فرضاً قرارداد 1933 
را تا تاريخ ملی شدن صنعت  نفت نافذ بدانيم، بند ماده يک، دو و بيست 
قرارداد را بايد در نظر داشته باشيم كه می گويد: »در موقع ختم امتياز، 
خواه اين ختم به واس��طه انقضای عادی مدت و يا به ه��ر نحو ديگری 
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پيشامد كرده باش��د، تمام دارايی كمپانی در ايران به طور سالم و قابل 
اس��تفاده، بدون هيچ مخارج و قيدی متعلق به دولت می گردد«. اينكه 
می گويند در قانون 9ماده ای، پرداخت غرامت پيش بينی شده است بايد 
متذكر شوم كه مسئله پرداخت غرامت از اين جهت در قانون گنجانده 
شده كه نهايت حسن نيت ملت ايران اعالم شده باشد، در حالی كه برای 
پرداخت غرامت هيچ  گونه الزامی وجود ندارد، زيرا در قانون مزبور نوشته 
ش��ده اس��ت كه 25درصد درآمد خالص در يک بانک مرضی الطرفين 
گذاشته  شود كه در صورت لزوم برای پرداخت غرامت، محسوب گردد. 
3. در حالی كه تعدادی از شركت های نفت، برای خريداری نفت ايران 
كنسرسيومی تش��كيل داده اند؛ اما در باب قيمت آن هيچ سخنی گفته 
نش��ده اس��ت. بايد تذكر دهم ملت ايران بعد از تحمل محروميت های 
بي ش��مار و پس از حضور و جواب گويی و موفقيت در ديوان بين المللی 
دادگس��تری الهه به هيچ وجه حاضر نيست كوچكترين حقی از حقوق 
قانونی اش س��اقط گردد. ملت اي��ران طرز عمل كمپانی ه��ای نفت در 
كشورهای ديگر را مالک عمل قرار نخواهد داد و حاضر نيست هيچ گونه 
باج و خراج از منابع طبيعی و خدادادی ايران به خريداران نفت پرداخت 
نمايد. خري��داران احتمالی نفت ايران فقط با در نظ��ر گرفتن اين اصل 
مسلم و احترام كامل به حقوق طبيعی و قانونی ملت مستقل و آزاد ايران 
می توانند با ما روابط تجاری برقرار كرده و نفت ايران را برای مش��تريان 

خود خريداری نمايند.1
ب: اعالمیه آيت اهلل کاشانی علیه قرارداد کنسرسیوم 

آيت اهلل كاشانی در 15ارديبهش��ت ماه1333 به اتفاق فرزندش س��يد مصطفی عازم 
مشهد شد و در 23خرداد به تهران آمد.2 پس از بازگشت اعالميه ای به مناسبت سومين 
سالگرد خلع  يد از شركت نفت انگليس و ايران منتش��ر كرد كه در بيشتر مطبوعات به 
چاپ رسيد. آيت اهلل در اين اعالميه اظهار داشت كه ملت ايران پس از قبول و تحمل انواع 
محروميت ها و مشكالت و خسارات، اجازه تسلط دوباره اجنبی بر كشور را نخواهد داد و تا 

1. فؤاد روحانی، تاريخ ملی شدن صنعت نفت ايران، تهران، شركت سهامی كتاب های جيبی، 1353، ص135-
 .132

2. محمدعلي سفری، قلم و سياست، همان، ص96. 
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آخرين نفس برای تأمين حقوق خود ايستادگی خواهد كرد.1 آيت اهلل كاشانی در اقدامی 
ديگر هنگامی كه مفاد قرارداد كنسرسيوم آشكار و علنی شده بود، با صدور اعالميه اي 
در تاريخ اول شهريورماه1333، در مقابل اين قرارداد موضع گيری كرد و نهايت تأسف 
و تعجب خود را از انعقاد آن اعالم نمود. او در ابتدای اعالميه، پس از ذكر فجايع و مظالم 

انگليس بر ايران، گفت: 
يک  قرن دولت انگليس و نيم قرن س��لطه اس��تعماري شركت نفت به 
پشتيباني آن دولت، مظالم را به جايي رس��اند كه امروز اكثريت بيست 
ميليون نفر مردم ايران فقير و بيچاره و به مصائب گوناگون دچار شده اند. 
آيت اهلل در ادامه، بعد از آنكه ش��مه ای از مبارزات مردم ايران در راه ملی شدن صنعت 

نفت را توضيح داد، نوشت: 
انتظار مي رفت كه دولت انگليس از گذشته ها عبرت بگيرد و... از ادامه 
سياست گذشته و طمع كارانه و به زنجير كشيدن ملل ضعيف... اجتناب 

ورزد. 
آيت اهلل سپس امريكا را مورد سرزنش قرار داد و نوشت: »هنگامی كه دولت امريكا، كه 
خود را پيشاهنگ اصول دموكراسي جهاني و مبتكر منشور آتالنتيک و پشتيبان سازمان 
ملل متحد مي داند، در اين معامله بي شرمانه و انتقام جويي وقيحانه با انگلستان مكار و 
حيله گر همكاري مي نمايد...«، ملت مظلوم ايران حق دارد »از آزادي و آزاد خواهي نااميد 
و نسبت به تمام ادعاهاي دنياي غرب بدگمان گردد. ملت ايران هم حق دارد تصور كند 
چند ميليون دالري كه به عنوان كمک از طرف امريكا به ايران مي رسد و قسمت عمده 
آن براي تأمين منافع عده محدودي خرج مي ش��ود، فقط براي اي��ن بوده كه بعداً چند 
صد برابر آن را از حلقوم ملت رنجديده اين س��رزمين بيرون آورند«. آيت اهلل كاشاني در 
حالی كه از انعقاد قرارداد دولت با كنسرسيوم به شدت متأثر بود، با تحليلی اين قرارداد 
را ننگين تر از قرارداد 1312 )1933م( رضا ش��اه خواند و به منعقدان چنين قراردادی 
هشدار داد و گفت: »ملت ايران اجازه نمي دهد سرنوشت حيات اقتصادي وي در خارج 
از اين مملكت آن  هم لندن معين بش��ود و هرگز قبول نخواهد كرد، براي چهل س��ال 
ديگر زير نفوذ اقتصادي اجنبي باقي باشد«. آيت اهلل تنها روش حل مشكل مسئله نفت 
را آن دانست كه »بدون هيچ گونه مداخله كنسرسيوم، در امور نفت و مناطق نفت خيز و 
استخراج و اكتشاف و بهره برداري، نفت ايران را به قيمت عادالنه خريداري نمايد و دولت 

1. اطالعات، ش8410، 1333/3/30. 
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اي��ران غي��ر از متخصصي��ن ايراني 
آنچه احتياج داش��ته باشند از دول 
بي طرف استخدام نمايد«. آيت اهلل 
در ادامه انعقاد قرارداد كنسرسيوم 
را ننگين تري��ن و بي ش��رمانه ترين 
قراردادها دانس��ت و ضمن انتقاد از 
دول��ت زاهدی به وی گوش��زد كرد 
كه عمر دولتش ابدی نيس��ت و اگر 
برخالف صالح مملكت و ملت عمل 

نمايد، نام او در رديف خائن ترين افراد ثبت خواهد شد و لعن و نفرين ابدي ملت، پشت 
سرش خواهد ماند. همين طور به امينی هش��دار داد و گفت: راهی كه می رود خطرناک 
است و مورد منفور خدا و مردم واقع خواهد شد. آيت اهلل سپس به امضاكنندگان چنين 
قراردادی، اعالم كرد كه با اعمال زور و فش��ار نمي توانند به اج��راي اين قرارداد توفيق 
يابند؛ زيرا در صورت تصويب هم، از يک طرف رسميت ندارد و از طرفی بار ديگر با خلع 
 يد ملت ايران مواجه خواهد ش��د. آيت اهلل كاشانی در پايان ضمن اعالم آمادگی خويش 
برای مرگ در راه صيانت و حراس��ت از نهضت ملی، از مردم خواست با حفظ وحدت و 

اتفاق اوليه نهضت، از شرافت و حاكميت ملی دفاع كنند.1 
ج: سخنرانی سید مصطفی کاشانی در مجلس 

آيت اهلل كاش��انی در مبارزه با قرارداد كنسرس��يوم، تنها به صدور اعالميه اكتفا نكرد؛ 
بلكه از فرزندش س��يد مصطفی كه برخالف ميل او به مجلس راه يافته بود، خواس��ت 
نطق مبس��وطی عليه قرارداد در مجلس ايراد كند. هر چند دولت با انتخاب نمايندگان 
فرمايشی دوره هجدهم بر آن بود تا قرارداد كنسرس��يوم را به راحتی تصويب كند؛ اما 
سيد مصطفی كاشانی به امر آيت اهلل در شمار مخالفان قرارداد درآمد. بدين ترتيب كه در 
نطق مفصل و مستدلی كه در روز 20مهرماه1333 ايراد نمود، چند جلسه مجلس را به 
خود مشغول كرد. سيد مصطفی كاشانی در سخنرانی خود، منطق قرارداد كنسرسيوم 
را همان منطق شركت سابق نفت دانست كه قصد دارد چهل سال ديگر حاكم بر منافع 
نفتی ايران ش��ود. او در عين حال به حكومت هش��دار داد كه با هيچ قانون و مقررات و 
قراردادی نخواهد توانست منطق ملت ايران را از ملی شدن صنايع نفت در كشور تغيير 

1. م. دهنوی، همان، ص146-151. 

نتيجه  اين  به  ابتدا  همان  از  استعمارگران 
رسيدند كه برای هر نوع مقابله  با نهضت ملی 
كردن نفت، بايد اتحاد بين آيت اهلل كاشانی و 
دكتر  مصدق را از بين برده و از هر فرصت 
شدن  ملي  قانون  كشاندن  شكست  به  براي 
صنعت نفت استفاده كنند. بدين ترتيب براي 
جدايي دو رهبر كوشش هاي فراواني از سوی 
آنها به عمل آمد و سرانجام چنان زيركانه عمل 
كردند كه به تدريج روزنه نفاق و دودستگي را 

بين آن دو ايجاد كردند
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دهد. وی در قسمتی از نطق خود چنين گفت: 
آن روز ما اس��تقالل سياسی می خواس��تيم، حاال هم می خواهيم؛ آن 
روز از اسارت اقتصادی بيگانه جانمان به لب رسيده بود و زنجير اسارت 

اقتصادی را پاره كرديم، حاال هم نمی گذاريم به اسارت بيگانه درآييم. 
س��يد مصطفی در ادامه ضمن ش��رح مواد و ضمائم قرارداد، كنسرس��يوم را برخالف 
حاكميت ملی و استقالل اقتصادی كشور دانست و گفت: ملت ايران به هيچ وجه زير بار 
نه تنها اين قرارداد؛ بلكه هيچ گونه قراردادی كه مغاير حاكميت ملی و استقالل سياسی 
ملت ايران باشد، نخواهد رفت. او سپس به مبارزات ديگر كشورها در برابر استعمارگران 
اشاره كرد و گفت: در زمانی كه هند و اندونزی از قيد استعمار انگليس و هلند آزاد شدند، 
در سال هايی كه مس��لمانان تونس و مراكش كاخ استعمار فرانس��ه را در هم كوبيدند و 
مصری ها قش��ون انگليس را از خاک خود راندند، ما حاضر نيس��تيم بساط استعمار را 
تجديد كنيم و نه به انگلس��تان، نه به امريكا و نه به فرانس��ه و هلند اج��ازه نمی دهيم، 
مهمترين صنعت كشورمان را در دست گيرند. وی در پايان از نمايندگان مجلس خواست 
به سنگينی بار مس��ئوليت خود توجه كنند و مانع از تصويب چنين قرارداد شرم آوری 

شوند.1
د: تصويب قرارداد کنسرسیوم

نطق سيد مصطفی فرزند آيت اهلل كاشانی در مجلس هم نتيجه   ای به همراه نداشت؛ زيرا 
زمينه سازی برای تصويب چنين قراردادی، بعد از كودتای 28مرداد آغاز شده بود. شاه 
امضای اين قرارداد را به معنای ملی شدن صنعت  نفت به مفهوم واقعی كلمه می دانست2 
و در نتيجه وعده تصويب آن را به امريكا و انگليس داده بود. دكتر  مصدق كه در اين زمان 
در زندان بود به قرارداد اعتراض كرد و آن را س��ند اسارت 25س��اله ايران دانست. او در 
اليحه فرجامی كه برای ديوان  عالی كشور فرستاد، بندبند اين قرارداد را تفسير كرد و آن 
را مغاير با ملی شدن صنعت نفت و در جهت سلطه سياسی و اقتصادی استعمارگران بر 
ايران اعالم كرد.3 اما متأسفانه آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق كه اختالفشان با يكديگر 
كودتا را ممكن كرده بود، تنها زمانی با يكديگر هم صدا شدند كه دكتر  مصدق در زندان 

1. رک: صورت مذاكرات نمايندگان دوره هجدهم مجلس شورای ملی، جلسات 20، 21، 22 و 27 مهرماه 1333. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص146. 

3. رک: حسن صدر، دفاع دكتر  مصدق از نفت در زندان زرهی،  تهران، سپهر، 1357، ص58-55؛ اسناد نهضت 
مقاومت ملی ايران، تهران، نهضت آزادی ايران، 1365، ج1، ص257-293. 
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و آيت اهلل كاشانی در خانه اش تحت نظر بود.1 بنابراين به  رغم درخواست آيت اهلل كاشانی 
از نمايندگان، مبنی بر مخالفت با انعقاد و تصويب هر گونه قراردادی با كنسرسيوم،2 اين 
قرارداد در روز 29مهرماه1333 با 113 رأی موافق و پنج رأی مخالف و يک رأی ممتنع 

به تصويب مجلس رسيد.3 
يک هفته بعد، مجلس س��نا نيز ب��ا 41 رأی مواف��ق در براب��ر 4 رأی مخالف و 4 رأی 
ممتنع قرارداد را تصويب نمود.4 ش��اه نيز در همان روز آن را توشيح كرد5 و بدين گونه 
مجلس هجدهم ش��ورای ملی با اعضای يكدس��ت و انتصابی خود، مهمترين مس��ئله 
سه دوره پيش��ين مجلس، يعنی نفت را با واگذاری امتياز اس��تخراج توليد و فروش به 
يک كنسرس��يوم بين المللی فيصله داد.6 در نتيجه اين قرارداد، كنسرس��يومی مركب 
از شركت های انگليس��ی )40درصد س��هام(، امريكايی  )40درصد س��هام(، هلندی و 
فرانسوی)20درصد س��هام(، تشكيل ش��د7 كه توليد و عرضه نفت ايران را به مدت 25 
س��ال در مقابل پرداخت 50درصد از خالص دريافتی ها به دولت ايران بر عهده گرفت.8 
بدين ترتيب به س��لطه انحصاری شركت س��ابق نفت انگليس و ايران خاتمه داده شد و 
به جای آن هفت ش��ركت بزرگ نفتی ديگر در كنار انگليس به غارت منافع نفتی ايران 
پرداختند؛9 تا جايي كه علي اميني، رئيس هيئت  نفتي ايران، تلويحاً به خفت بار بودن اين 

قرارداد اعتراف كرد.10 او بعد از پيروزی انقالب اسالمی در مصاحبه ای گفت: 
با وجود آنكه آيت اهلل كاشانی از من درخواست كرد كه استعفا داده و با 
كنسرسيوم معامله نكنم، ولی به لحاظ بدی اوضاع مالی مملكت، مجبور 

به امضای قرارداد كنسرسيوم شدم.11 
به موجب اين قرارداد كليه عمليات صنعتي در اختيار كنسرس��يوم درآمد و ش��ركت 
ملي نفت ايران،  اداره عمليات غير صنعتي )كارهاي ساختماني،  گاز، برق، آبرساني و امور 

1. مسعود بهنود، همان، ص405. 
2. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 340، ص686. 

3. محمدعلي موحد، همان، ص367.
4. بهرام افراسيابی، ايران و تاريخ، تهران، علم، 1367، ص19. 

5. اس��ناد س��خن می گويند، پژوهش و برگردان احمدعلی رجايی و مهين س��روري، تهران، قلم، 1382، ج2، 
ص1597. 

6. زهرا شجيعی، نخبگان سياسی ايران، تهران، سخن، 1372، ج4، ص231-232. 
7. آرشيو اسناد قديمه وزارت امورخارجه، كارتن 26، پرونده 10، سال 1332، ص29. 

8. محمدعلي كاتوزيان، همان، ص247. 
9. اسماعيل اقبال، همان، ص200.

10. علی امينی، خاطرات، يعقوب توكلی )به كوشش(، بی جا، سوره، بی تا، ص76. 
11. محمدحسن سالمی، همان، ص471. 
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استخدامي( را بر عهده  گرفت. يگانه امتياز كسب شده توسط دولت ايران، افزايش ميزان 
وصول ماليات از سود كنسرس��يوم بود. اما نكته مهم قرارداد آن بود كه برخالف قانون 
ملی  شدن صنعت نفت ايران، شركت های خارجی به استخراج و بهره برداری نفت ايران 
مشغول می شدند و به ويژه مقدار الزم توليد و قيمت و مقصد فروش را خودشان تعيين 
می كردند.1 عالوه بر اين، انگليسی ها با دريافت 25 ميليون ليره غرامت و 21 ميليون ليره 
بابت استهالک تأسيسات خود موافقت كردند.2 اقدامات و فعاليت هاي آيت اهلل كاشاني 
در مخالفت با برقراري رابطه با دولت انگلستان و حل مسئله نفت به نفع بيگانگان موجب 
گشت تا ايشان در روز 27بهمن ماه1334 به اتهام شركت در فعاليت های فداييان اسالم 
در قتل رزم آرا بازداشت و به زندان لش��كر دو زرهی انتقال يابد.3 اما اعتراضات يكپارچه 
جامعه روحانيت و به ويژه ايس��تادگي آيت   اهلل بروجردي سبب شد تا رژيم پهلوی حكم 
بازداشت آيت اهلل را به دليل بيماری لغو كرده4 و ايشان را در 23اسفندماه1334 به همراه 
هش��ت نفر ديگر از متهمان به معاونت در قتل رزم آرا، با قيد عدم خروج از حوزه قضايی 
تهران آزاد كند.5 بعد از استعفای حسين عالء6 از نخست وزيری در 14فروردين 1336، 
دكتر منوچهر اقبال )وزير دربار و رئيس دانشگاه تهران( به سمت نخست وزيری تعيين 
گرديد.7 مجلس شورای ملی در روز 12مردادماه1336، قرارداد شركت ملی نفت ايران 
با شركت نفت ايتاليايی آجيپ )ش��ركت فرعی ايتاليايی انی( به  منظور تشكيل شركت 
مختلط ايرانی- ايتاليايی موس��وم به »سيريپ« را به تصويب رس��انيد،8 تا به استخراج 
نفت و گاز در سه منطقه بلوچستان، قسمت ش��رقی كوه های زاگرس و مناطق زيرآبی 
خليج فارس، بپردازد. آيت اهلل كاشانی در س��خنانی كه در جمع دوستان در منزل ايراد 

كرد به تصويب اين قرارداد هم اعتراض نمود و گفت: 
اصوالً ش��ركت ايتاليايی وجود ندارد كه بتواند به راحتی با ايران طرف 
معامله ش��ود. اين ش��ركت ها همان شركت های انگليس��ی و امريكايی 
هستند ]كه[ به اسم شركت ايتاليايی ]برای[ گول زدن مردم اين طور 

1. شاهرخ وزيری، همان، ص336. 
2. منوچهر محمدی، همان، ص110. 

3. باقر عاقلی، همان، ص62-63. 
4. عباس سليمان نژاد، همان، ص131. 

5. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 393، ص759. 
6. حسين عالء در اوايل سال 1334 به جای زاهدی به مقام نخست وزيری رسيد. 

7. احمد عبداهلل پور، نخست وزيران ايران، بی جا، علمی، 1369، ص254. 
8. احمد راسخی لنگرودی، موج نفت، تهران، اطالعات، 1386، ص275-276. 
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رفتار می كنند.1 
س��رانجام حضرت آيت   اهلل كاش��اني پس از مب��ارزات بي وقفه و مس��تمر در مبارزه با 
استعمارگران و بيگانگان در ساعت 5 و 45 دقيقه صبح روز چهارشنبه 23اسفند1340 
در 80 سالگی دار فاني را وداع گفت و به رحمت ايزدي پيوست.2 جنازه آيت اهلل بر دوش 
علما، دانشمندان و مؤمنين تهران از مدرسه عالی سپهساالر )شهيد مطهری( تشييع و 
در جوار حضرت عبدالعظيم حسنی در شهرری به خاک سپرده شد.3 دولت نيز هر چند 
به مناسبت فوت ايشان پنج روز عزای ملی اعالم كرد،4 ولی از درگذشت آيت   اهلل كاشاني 
بسيار خوشحال شد، زيرا يک مزاحم فعال و خس��تگي ناپذير را برای هميشه پشت سر 

گذاشت. 

نتيجه 
نهضت ملی شدن صنعت نفت و قطع نفوذ و دخالت شركت نفت انگليس از مهمترين 
صنعت حياتی كشور، يكي از مهمترين جنبش های سياسی و اجتماعی در تاريخ معاصر 
ايران به شمار می آيد كه بدون ترديد همكاری و اتحاد آيت اهلل كاشانی و دكتر مصدق، 
رهبران برجس��ته مذهبی و ملی، نقش مهمی در پيروزی آن به همراه داش��ته اس��ت. 
اين موضوع برای ايادی دربار و اس��تعمارگران به خصوص انگليس��ی ها كه بر آن بودند 
مسئله نفت را به هر نحوی به س��ود خويش حل و فصل نمايند، قابل تحمل نبود. آنها از 
همان ابتدا به اين نتيجه رسيدند كه برای هر نوع مقابله  با نهضت ملی كردن نفت، بايد 
اتحاد بين آيت اهلل كاش��انی و دكتر  مصدق را از بين برده و از هر فرصت براي به شكست 
كشاندن قانون ملي شدن صنعت نفت استفاده كنند. بدين ترتيب براي جدايي دو رهبر 
كوشش هاي فراواني از سوی آنها به عمل آمد و سرانجام چنان زيركانه عمل كردند كه به 
تدريج روزنه نفاق و دودستگي را بين آن دو ايجاد كردند. آنها سرانجام شكاف و جدايی 
ميان آن دو را چنان وسيع و بحرانی كردند كه ضربه سختي بر همبستگي و يكپارچگي 
رهبري جبهه ملي وارد آوردند و در نتيجه مقدمات شكل گيری كودتای 28مرداد و در 
نهايت سقوط نهضت ملی شدن صنعت نفت را باعث شدند. دكتر مصدق به زندان افتاد و 
آيت اهلل كاشانی در خانه اش تحت مراقبت قرار گرفت و مسئله نفت به نفع استعمارگران 

1. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان، سند شماره 445، ص848. 
2. مسعود بهنود، همان، ص464. 

3. روحانی مبارز آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی به روايت اسناد، همان،  سند شماره 500، ص954. 
4. همان، ص620. 
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حل و فصل گرديد. تالش فراوان آيت اهلل كاش��انی هم به منظور جلوگيری از لغو قانون 
ملي شدن صنعت نفت در نتيجه تسلط نيروهای كودتا در سراسر كشور راه به جايی نبرد 
و بدين ترتيب نهضتی كه يكی از مهمترين جنبش های سياس��ی و اجتماعی در تاريخ 
معاصر ايران به ش��مار می آمد در نتيجه اتحاد و همكاری كشورهای انگليس و امريكا با 
عوامل داخلی استبداد كه در نتيجه اختالف و جدايی بين نيروهای مذهبی و ملی ممكن 

شده بود، پايان يافت. 
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غالمرضا خاركوهي1 

چکیده
يكي از مهمترين مقاط��ع تاريخ معاصر كش��ور ما دوران نهضت ملي نف��ت و كودتا و 
س��ال هاي پس از آن اس��ت. در اين دوره مبارزات مردم پس از انقالب مش��روطه براي 
اولين بار به صورت تظاهرات و ميتينگ هاي خياباني بروز و ظهور كرد و رهبران مذهبي 
و ملي خاصه آيت اهلل كاش��اني و دكتر مصدق هدايت اين جريان وس��يع اجتماعي را بر 
عهده داشتند تا اينكه به رغم دش��مني هاي دربار ش��اه و دول خارجي، نهضت ملي به 
سرانجام رسيد. اما متأسفانه با قدرت يافتن دكتر مصدق و طيف ملي گراي او، زحمات 
و حمايت هاي بي شمار مذهبي ها خاصه آقاي كاش��اني و خون شهداي نهضت ملي به 
فراموشي رفت و دامنه اختالفات آنچنان باال گرفت كه نااميدي و سرخوردگي بر جامعه 

سايه افكند. 
در اين ميان سازمان س��يا و عوامل دربار ش��اه مخفيانه به طرح كودتاي 28مرداد در 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان 

گلستان در نهضت ملي و كودتاي سياه 
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سال 1332 پرداختند و روزگار مردم ايران را به مدت 25 س��ال سياه و تباه كردند. لذا 
ما در اين مقاله )كه بخشي از كتاب در دس��ت تأليف »تاريخ سياسي بيست ساله استان 
گلستان« مي باش��د( به بررس��ي اين موضوع از نهضت ملي تا كودتا و دهه پس از آن به 
عنوان پيش زمينه حركت انقالب اسالمي  در س��ال 1341 با تأكيد بر حوزه جغرافيايي 

استان گلستان مي پردازيم. 
كليدواژه ها: نهضت ملي نفت- فداييان اسالم- گرگان- گنبدكاووس- استان گلستان- 
كودتاي 28مرداد سال32- محمدرضا ش��اه- امريكا- اراضي كشاورزي- روستاييان و 

دهقانان- شاه مزرعه گارد سلطنتي 

نگاهي به نهضت ملي و كودتاي سیاه 
پس از وقوع جنگ جهاني دوم به رغم مصائب و مشكالت ناشي از حضور بيگانگان در 
ايران، آگاهي و بيداري سياس��ي مردم افزايش يافت. به همين خاطر موضوع نفت- به 
عنوان اصلي ترين ذخيره معدني با ارزش ايران- از سوژه هاي مهمي  بود كه در گفتمان 
سياس��ي- اجتماعي جامعه، خاصه محافل مذهبي و ملي رواج يافت. اين بحث كه اگر 
صنعت نفت در كنترل دولت ايران قرار گيرد بسياري از مشكالت اقتصادي كشور حل 
خواهد شد در بين عامه مردم طرفداران زيادي داشت. مخالفت مردم ايران با شركت نفت 
انگليس بسيار شديد بود و رهبران مبارز مذهبي و ملي جامعه هم براي بسيج مردم عليه 
بريتانيا و شاه و نيز چپاول و غارت نفت ايران به وسيله بريتانيا نهايت استفاده را به عمل 
آوردند؛ چراكه امتيازات نفتي سال 1901م كه در دوره قاجار به يك مهندس انگليسي 
به نام »ويليام ناكس دارسي« اعطا شده بود بدون مصوبه مجلس شوراي ملي آن زمان 
بود و اين يعني بزرگترين ذخيره مملكتي را بدون مج��وز نمايندگان ملت به مدت نيم 
قرن به يك كشور بيگانه بخشيدن. عالوه بر اين شركت نفت انگليسي فوق از سال 1901 
تا 1933م حدود 200 ميليون دالر از نفت ايران سود برده بود كه تنها 10 ميليون دالر 
از اين بابت نصيب ايران شده بود. به اضافه خسارات ديگري هم كه ايران از بابت جنگ 
جهاني اول از انگلستان طلبكار بود و آن كشور بعد از 25 سال هنوز نپرداخته بود. نكته 
ديگر اينكه از ديد مردم ايران قرارداد نفتي سال 1933م كه بين رضاشاه و بريتانيا بسته 
ش��ده بود هم بهتر از قرارداد 1901م نبود. ضمن آنكه شركت انگليسي تعداد كاركنان 
غير ايراني خود را از 1800 نفر در سال 1933م به 4200 نفر در سال 1948م افزايش 
داد و آموزش فني و رفاه آنان را فراهم مي كرد. در حالي كه به رغم تعهدات شركت براي 
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ارايه خدمات درماني و مسكن به كاركنان ش��اغل، از ارايه اين خدمات به مستخدمان 
ايراني خودداري مي ورزيد. به همين سبب 80 درصد از كارگران ايراني در مناطق نفتي 
فاقد مسكن بودند و شركت انگليسي حتي از آموزش فني به كاركنان ايراني خود امتناع 

مي ورزيد. 
خالصه آنكه انگليس��ي ها تنها از بابت فروش فرآورده هاي نفتي در بازار داخلي ايران 
بيش از 500 درصد سود كرده بودند و تنها در سال 1950م سود شركت نفت انگليس 
بيش از 114 ميليون پوند )و سهم ايران شايد 9 ميليون پوند( بوده است.1 آنها حتي نفت 
ايران را به خود ايران براي مصارف داخلي ب��ا چنان قيمت بااليي مي فروختند كه ايران 
با داشتن آن همه ذخيره نفتي، مجبور ش��د نفت مورد نياز خود را از شوروي خريداري 
نمايد!2 پ��س با چنين وضعي ذخاير نفتي ايران نقش��ي در توس��عه و رف��اه اقتصادي و 
اجتماعي ايران نداشت و همه منافع آن به نام ايران ولي به كام بريتانيا مي رفت. لذا مدتي 
پس از خروج نيروهاي متفقين )امريكا، انگليس و روسيه( به ويژه ارتش سرخ روس در 
بهار سال 1325 شمس��ي، و بيداري مردم و چهره هاي برجسته جامعه نسبت به غارت 
نفت ايران توسط شركت هاي انگليس��ي و نيز با آگاهي از ظلم ها و دخالت هاي سياسي 
نامشروعي كه اين شركت در مقدرات داخلي ايران مي كرد به تدريج فرياد اعتراض ها بلند 
شد و نهضت ملي نفت شكل گرفت. هدف از اين نهضت كوتاه كردن چنگال طمع كاري 
انگلس��تان از ذخاير نفت ايران بود. در اين ميان جريان ملي گرا به رهبري دكتر مصدق 
و طيف مذهبي ب��ه رهبري آيت اهلل كاش��اني در داخل و خارج فعاليت وس��يعي را آغاز 
كردند. گرچه شاه و درباريانش و انگلس��تان و نوكران داخلي اش به شدت مخالف ملي 
شدن صنعت نفت بودند، اما وحدت سياسي مذهبي ها و ملّيون در اين موضوع موجب 
مشاركت گسترده مردم مسلمان در نهضت ملي شد؛ به طوري كه حتي نواب صفوی با 
همه اختالفات سياسي و عقيدتي كه با ملي گراها داشت به دفاع از نهضت ملي شدن نفت 

پرداخت. مرحوم آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني مي گويد:
فداييان اس��الم نقش خوبی در آن ايفا كردند. مرحوم آيت اهلل كاشانی 
هم كه قباًل به لبنان تبعيد شده بود به ايران بازگشت و به مسائل سياسی 
دامن زد. تحوالت اجتماعی بيشتر شد. اين مسائل در حوزه قم هم تأثير 

1. منصور معدل، طبقه، سياس��ت و ايدئولوژي در انقالب ايران، ترجمه محمدس��االر كس��رايي، تهران، مركز 
بازشناسي اسالم و ايران، 1382، ص52-53. 

2. همان، ص54. 
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می گذاشت و لذا تحركات مرحوم كاشانی و نواب صفوی1 و نهضت ملی 
موجب شد كه حوزه علميه هم به شكل عام وارد مسائل اجتماعی شود. 
من در آن موقع طلبه 18�17 ساله ای بودم و از همان سال ها با فداييان 
اسالم آشنا شدم چون نواب صفوی به قم می آمد و سخنرانی می كرد و 
من هم در سخنرانی هايش شركت می كردم. حتی اولين باری كه مرحوم 
عبدالحس��ين واحدی به قم آمد و در مدرسه فيضيه سخنرانی كرد من 
در سخنرانی اش حاضر شدم و تأثير خوبی در من گذاشت. آن روز كليه 
طلبه ها از حجره هايشان بيرون آمدند و جمع شدند و از سخنان مرحوم 
واحدی بهره بردند. عالوه بر اين من كم و بيش با بعضی از فداييان اسالم 
ارتباط داش��تم و به صورت هوادار در جلس��ات س��خنرانی آنها شركت 
می كردم. ولی نه به عنوان عضو، بلكه يك سمپات به حساب می آمدم و 
چه بسا فكر می كردم كه خود من هم جزء فداييان هستم. واقعاً مرحوم 
نواب صفوی يك عنصر اس��تثنايی برای تهييج اف��كار عمومي  بر عليه 
حكومت پهلوی بود. ايشان در نقل و تشريح مصائبی كه برای مسلمان ها 
پيش آمده بود محكم ايستاده بود. چون ايشان جوشش مذهبی زيادی 
داشت و گفتارشان هم خيلی مهيج و تأثيرگذار بود. او با شور و حرارت 
زيادی س��خنرانی می كرد؛ به طوری كه اگر يك ساعت هم انسان پای 
سخنانش بود خسته نمی شد. قدرت و نفوذ كالمش همراه با مطالبی كه 
با آن روحيه و مصائبی كه در آن دوره با هيجان بيان می كرد در مخاطب 
تأثير زيادی می گذاش��ت. س��خنرانی هايش فوق العاده جذاب بود. من 
كسی را به ياد ندارم كه سخنرانی هايش به اندازه سخنرانی های مرحوم 
نواب صفوی جاذبه داشته باشد. جاذبه اش عجيب بود. مخصوصاً در ميان 
1. حجت االس��الم و المس��لمين س��يد مجتبي ميرلوحي معروف به نواب صفوي فرزند س��يد جواد در س��ال 
1303شمسي متولد شد و پس از اتمام دوره ابتدايي، به آموختن دروس حوزه پرداخت. در 17آذرماه سال 1321ش 
اولين سخنراني خود را در خصوص هجوم اجانب و تهديد بنيادهاي مذهبي ايراد كرد و تظاهراتي به سوي مجلس به 
راه انداخت. مدتي بعد جهت تحصيل علوم دينی به نجف اشرف عزيمت نمود. او با مطالعه يكي از كتاب هاي كسروي 
كه در آن به حضرت امام جعفر صادق)ع( توهين شده بود، حكم ارتداد نويسنده را از آقاحسين قمي مي گيرد و جهت 
اداي تكليف روانه وطن گرديد و گروه فداييان اسالم را تشكيل داد. نواب صفوي در رفت و آمد به حوزه علميه قم با 
امام خميني و فرزندان ايشان آشنا گرديد و در نهايت مجذوب انديشه هاي ايشان شد. او در تيرماه 1330 در زمان 
نخست وزيري دكتر مصدق دستگير شد كه با س��رنگوني مصدق او و يارانش آزاد شدند. نواب با صدور اطالعيه اي 
حركت مصدق را در جهت تحكيم مباني ظلم و برخالف مصالح عمومي كشور قلمداد كرد. بعد از كودتاي 28مرداد 
سال1332 نقشه  تطميع نواب صفوي از سوي شاه ناكام ماند و چند روز پس از ترور حسين عالء، نواب دستگير و به 

اعدام محكوم شد كه در 27دي ماه سال 1334 حكم اعدام اجرا گرديد. 
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طلبه های جوان و جوانان غير طلبه، اثر بسيار خوبی داشت.1
اين نهضت در حالي روز به روز گس��ترش مي ياف��ت كه ملي گراها ب��ه رهبري دكتر 
مصدق و مذهبي ها به رهبري آيت اهلل كاش��اني از اتحاد محكمي  ب��ا هم در مقابل دربار 
شاه و دولت هاي مستعجل او برخوردار بودند. مردم هم كه در اوج فقر ناشي از حكومت 
رضاخان و بعد هم خس��ارات جبران ناپذير متفقين و بي كفايتي محمدرضاش��اه به سر 
مي بردند و از انگلستان و دخالت هاي او در امور داخلي و چپاول نفت- كه شريان اصلي 
اقتصاد نابسامان ايران بود- خس��ته ش��ده بودند، با جان و دل از نهضت ملي استقبال 
نمودند. از سوي ديگر روزنامه ها هم به عنوان رس��انه هاي مكتوب و تأثيرگذار، هر روز 
با عناوين تازه اي منتشر مي ش��دند و به روشنگري مي پرداختند. در استان گلستان هم 
مردم با تأسي از افكار دكتر مصدق و آيت اهلل كاشاني به برگزاري ميتينگ ها و تجمعات 
انقالبي مي پرداختند و نس��بت به نهضت ملي ابراز عالق��ه و از آن حمايت مي كردند و 
اعالميه هاي سياسي عليه رژيم در اينجا هم پخش مي شد و سخنرانان به دفاع از نهضت 
ملي كردن صنعت نفت و افش��اي جنايت هاي رضاخان و عواملش و نيز استعمارگري و 
چپاولگري هاي انگلس��تان مي پرداختند و مردم را براي مشاركت هر چه بيشتر در اين 
قيام ملي تحريك و تحريض مي نمودند.2 مردم و بسياري از احزاب سياسي و مذهبي هم 
در سراسر كشور با راهپيمايي و ميتينگ و تومار و اطالعيه به حمايت از طرح ملي شدن 
نفت مي پرداختند. به طوري كه فلكه ش��هرداري گرگان يك��ي از مهمترين پاتوق هاي 
حاميان نهضت ملي در استان گلستان بود. در اين ميان انگلستان كه از ملي شدن نفت 
ايران بيشترين خس��ارت را مي ديد عليه كش��ور ما به دادگاه بين المللي الهه شكايت 
كرد كه با پي گيري ها و ارايه اسناد و استدالل هاي حقوقي هيئت ايراني، دادگاه خود را 
فاقد صالحيت براي رسيدگي به اين موضوع اعالم كرد. در واقع اين موضوع كه موجب 
شكست انگلستان در اختالف با كش��ور ايران بود حقانيت ملت ايران را در جهان براي 
احقاق حقوق خود در قضيه ملي كردن صنعت نفت به اثبات رس��اند. وقتي اين خبر از 
راديوي ايران و ساير رسانه ها منتشر شد موجي از خوش��حالي و جشن شادماني به راه 
افتاد. به دنبال آن آيت اهلل كاش��اني هم طي پيامي از مردم خواس��ت تا »به شكرانه اين 
موفقيت كه به عنايت پروردگار و استعانت بي نظير ش��ما به دست آمده جشن عمومي 

 برقرار نمايند.«  

1. غالمرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني، تهران، سوره مهر، 1388، ص52-53. 
2. البته در نهضت ملي هم مثل انقالب اس��المي  بيشتر ش��ركت كنندگان و گردانندگان آن در استان گلستان 

جوان ها بودند و اين از ويژگي هاي مشترك نهضت ملي و نهضت امام خميني)س( محسوب مي شود. 
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به اين مناسبت مردم استان گلس��تان هم مثل همه جاي كشور به خاطر اين پيروزي 
به جشن و شادماني پرداختند و مراسم و مجالس مختلفي در اين باره برپا نمودند. يكي 
از جشنواره ها در ساعت 7 بعد از ظهر مورخ اول مرداد سال 1331ش در سالن شاهپور 

غالمرضا پهلوي سابق )شهيد بيدر نامني( گرگان توسط شهرداري برپا شد: 
آقاي... 

به مناسبت پيروزي ملت ايران در دادگاه الهه مجلس جشني در ساعت 
هفت بعد از ظهر امروز )31/5/1( در سالن شهرداري تشكيل مي شود. 
خواهشمند است با تشريف فرمايي خود و مشاركت در اين شادماني ها 

شهرداري گرگان را متشكر فرماييد. 
شهردار گرگان- مهندس داودي1

باالخره نهضت ملي پيروز شد و تابلوهايي كه در سر در نفت فروشي هاي گرگان به نام 
»شركت نفت ايران و انگليس« بود به نام »ش��ركت ملي نفت ايران« تغيير نام داد و نام 
انگليس براي هميشه از تابلوهاي نفتي ايران پاك شد. مردم از اين استقالل و موفقيت 
خوشحال شدند. به ويژه آنكه با حمايت هاي خود موفق شده بودند قوام را به زير كشند و 
دكتر مصدق را نيز برخالف نظر شاه بر مسند نخست وزيري و رياست عاليه هيئت دولت 
برسانند. اما از آنجا كه از يك طرف دست هاي پنهان امريكا و انگليس بيكار ننشستند و از 
سوي ديگر تفرقه افكنان بين مصدق و كاشاني اختالف انداختند، به طوري كه آقاي دكتر 
مصدق و وزرايش جايگاه و نفوذ روحانيت به ويژه آيت اهلل كاشاني را در ميان مردم نديده 
 گرفتند و تقيدي نسبت به اجراي احكام اسالمي  در اين كشور مسلمان نشان نمي دادند 
و حتي مدتي شهيد نواب صفوي- رهبر گروه فداييان اسالم- را )كه نقش مهمي  در دفاع 
از نهضت ملي و كارنامه درخشاني در مقابله و سركوب عوامل دست نشانده بيگانه و دربار 
شاه داشت( به زندان افكند. لذا اين سهل انگاري هاي مصدق و عواملش موجب كاهش 

محبوبيت عمومي  و دلسردي روحانيت متنفذ در ميان مردم شد.2
مرحوم آيت اهلل سيد حبيب اهلل طاهري گرگاني مي گويد: 

1. رحمت اهلل رجايي، مقدمه اي بر پيشينه شهرداري گرگان، گرگان، بي نا، 1387، ص54. 
2. غالمرضا خاركوهي، گلستان در انقالب، ج1، در دست چاپ. 
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جريان ملي شدن صنعت نفت با همكاري آيت اهلل كاشانی و مصدق،1 
و اقليت تن��درو در مجلس به وقوع پيوس��ت. ولی متأس��فانه با دخالت 
سياستمدارهای خارج از كش��ور بين مصدق و كاش��انی جدايی افتاد. 
همچنين مص��دق كه با حرك��ت و حمايت آيت اهلل كاش��انی بعد از 30 
تير س��ال 1331 دوباره به مقام نخست وزيري رس��يد، موقعی كه شاه 
قوام الس��لطنه2 را به جای مصدق به مسند نخس��ت وزيری نشاند، يادم 
است كه قوام السلطنه اعالميه بسيار خشك و تندی صادر نمود كه من از 
طريق راديو شنيدم كه سياست از دين جداست و روحانيت حق دخالت 
در مسائل سياسی كشور را ندارد و شايد اين جمله، عين جمله اعالميه 

بود، من مخالفان را به چوبه  دار می كشم. 
آنها به اين ش��كل خواس��تند جلوی حركت مردمي مخالفان رژيم را 
بگيرند كه آيت اهلل كاش��انی ش��خصاً وارد صحنه راهپيمايی ش��د و در 
تظاهرات ش��ركت كرد و ملت هم ب��ه دنبال او وارد صحنه ش��دند و در 
حقيقت اين آب از ج��وی رفته ای ب��ود كه با حركت و ت��الش مرحوم 
آيت اهلل كاشانی دوباره برگشت. اما متأس��فانه مصدق قدر اين زحمات 

1. دكتر محمد مصدق در تاريخ 1258/2/14 در يك خانواده اشرافی و درباری به دنيا آمد. پس از طي تحصيالت 
ابتدايي و متوسطه در سن 17 س��الگي تصدي استيفاي خراسان به وي محول ش��د. در 25 سالگي به تشكيالت 
جامع آدميت پيوست و فراماسون شد. پس از پايان مشروطه اول جهت ادامه تحصيل رهسپار اروپا شد و از دانشگاه 
نوشاتل سوييس موفق به اخذ دكتراي حقوق و جواز وكالت گرديد. او در دوره جوانی نيز به مناسبت ريشه اشرافی 
كه داشت از مقامات و پست های آبرومندی در دستگاه های دولتی برخوردار بود. بعد از روی كار آمدن و به قدرت 
رسيدن رضاشاه با توجه به خون و س��لول قاجاری كه در وجود خود داشت و از تحصيالت فرنگی سطح بااليی نيز 
برخوردار بود تاب سلطنت و قدرت رضاش��اه را نياورد و با او به مخالفت پرداخت و مورد غضب او قرار گرفت. او تا 
سال 1329 س��مت هاي مختلف دولتي را تجربه كرد. تا اينكه در تاريخ 1330/2/12 با تالش آيت اهلل كاشانی به 
نخست وزيري رسيد و كابينه تشكيل داد. اما به خاطر خودرأيی و بی اعتنايی به اعتقادات مذهبی مردم و بدرفتاری 
با آيت اهلل كاشانی و شهيد نواب صفوی، عاقبت مصدق پس از حدود 28 ماه زمامداري، در تاريخ 32/5/28 با كودتاي 

سازمان سياي امريكا بركنار و بعد محاكمه و خانه نشين شد و در تاريخ 1345/12/14 درگذشت. 
2. احمد قوام معروف به قوام السلطنه متولد سال 1252 و متوفی سال 1334 می باشد. او از دولتمردان عصر قاجار 
و شوهر اول اشرف، دختر رضاخان بود و پس از شهريور 1320 چندبار به نخست وزيری رسيد. او از نوكران چشم 
و گوش بسته سلسله پهلوی بود و مخالف آيت اهلل كاش��انی و مصدق بود. در تاريخ 25 تيرماه سال 1331 شاه او را 
به جای مصدق به نخست وزيری منصوب كرد كه با مخالفت شديد مردم به رهبری آيت اهلل كاشانی مواجه شد؛ به 
طوری كه با صدور اطالعيه مرحوم كاشانی قشرهاي مختلف مردم، روز 30تيرماه سال 1331 كسب و كار شخصی 
و اداری خود را تعطيل نمودند و به خيابان ها ريختند و می رفت كه اين حركت به يك انقالب فراگير تبديل ش��ود 
و حتی عده زيادی از مردم با گلوله های مأموران شاه ش��هيد و مجروح شدند. تا اينكه در عصر اين روز قوام مجبور 
به استعفا شد و مصدق مجدداً با فداكاری مردم به رهبری كاشانی به نخس��ت وزيری رسيد. غالمرضا خاركوهي، 

گلستان در انقالب، همان. 
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و حمايت های آيت اهلل كاشانی را ندانست.1
در آن ايام احزاب سياس��ي مختلفي هم در 
گرگان دفتر و فعاليت داشتند؛ از جمله حزب 
دموكرات ب��ود كه به گفته آق��اي محمدباقر 
عالءالدين )يكي از پيرم��ردان گرگاني( اين 
حزب توسط قوام السلطنه تأسيس شده بود و 
دفتر آن در طبقه دوم ساختمان قديمي  بازار 
امام گرگان )واقع در حاشيه فلكه شهرداري( 
قرار داشت. حتي مردم براي ابراز مخالفت با 
قوام السلطنه به گردن سگي كراوات بسته و 
عينكي به چشمش زده بودند تا شبيه به قوام 
درآيد و او را در خيابان رها كرده بودند و شعار 

مي دادند: مرده باد قوام السلطنه. 
به گفته او نيروي س��وم هم در گرگان دفتر 
داشت كه محلش در طبقه دوم س��اختماني در راس��ته زرگري هاي فعلي خيابان امام 
خميني گرگان بود كه در حال حاضر خراب شده است. چون نيروي سوم طرف آيت اهلل 
كاش��اني و مصدق بود، تمام متدينين گرگان طرفدار اين حزب بودند. نيروي سومي ها 
دور فلكه شهرداري جمع مي شدند و س��خنراني مي كردند و شعار مي دادند. حتي اينها 
گاهي اوقات مي رفتند و در اداره پست عليه شاه و به نفع آقاي كاشاني و مصدق متحصن 
مي شدند و از آنجا خواس��ته هاي خود را به تهران تلگراف مي زدند.2 عالوه بر اين حزب 
ايران نيز در گرگان فعال بود و از مصدق طرفداري مي كرد. چنانكه فتح اهلل جاللي وزير 
كشور طي نامه اي محرمانه- مستقيم در تاريخ 1336/9/10ش خطاب به عالء وزير دربار 
شاهنشاهي خاطرنشان كرد كه »آقاي شيرخاني در تاريخ 34/10/28 به سمت فرماندار 
گرگان منصوب گرديده اند... طبق پرونده متشكله آقاي ش��يرخاني فرماندار گرگان از 
افراد حزب ايران و از طرفداران جدي دكتر مصدق مي باش��د كه قب��ل از 28مرداد32 
فرماندار آبادان بوده و چون عليه مقام شامخ سلطنت اقداماتي نموده بود، بعد از قيام ملي 
28مرداد32... از آبادان تعويض و تنبيه مي شود... برابر گزارش سپاه يكم ]ارتش[ مركز، 

1. غالمرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهري گرگاني، همان، ص57-58. 
2. مصاحبه مؤلف با آقاي محمدباقر عالءالدين. 

پس از وقوع جنگ جهاني دوم به 
رغم مصائب و مشكالت ناشي از 
حضور بيگانگان در ايران، آگاهي و 
بيداري سياسي مردم افزايش يافت. 
به همين خاطر موضوع نفت- به 
عنوان اصلي ترين ذخيره معدني با 
ارزش ايران- از سوژه هاي مهمي 
 بود كه در گفتمان سياسي- اجتماعي 
جامعه، خاصه محافل مذهبي و ملي 
رواج يافت. اين بحث كه اگر صنعت 
نفت در كنترل دولت ايران قرار گيرد 
بسياري از مشكالت اقتصادي كشور 
حل خواهد شد در بين عامه مردم 

طرفداران زيادي داشت
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]او به عنوان فرماندار[ از تاريخ ورود به گرگان نيز با افراد حزب ايران و طرفداران دكتر 
مصدق دايماً در تماس مي باشد.«.1

البته احزابي هم مثل سومكا در گرگان بودند كه مخالف نهضت ملي بودند و به عنوان 
بازوي تبليغاتي شاه عمل مي كردند.

سقوط مصدق، ظهور ديکتاتوري 
در واقع رفتارهاي سياسي و مديريتي آقاي مصدق و دولتش درست در جهت انزواي 
سياس��ي و اجتماعي روحانيت و انقالبيون مذهبي صورت مي گرفت كه نتيجه آن، در 
وهله اول تضعيف دولت و از دست دادن پش��توانه عظيم مردم مسلمان و در وهله دوم 
خوش��حالي عوامل دربار و امريكا و انگليس بود كه زمينه را براي اجراي كودتاي ش��وم 

28مرداد سال 1332 فراهم كرد. 
طرح سرنگوني دولت مصدق در مرحله نخست با شكست كودتاگران در 25مرداد سال 
32 مواجه شد و در پي آن محمدرضاشاه كه از تهران خارج شده بود، از رامسر به عراق 
و سپس ايتاليا گريخت. مجسمه هاي او و پدرش در تهران و شهرستان ها پايين آمد2 و 
تصاوير خانواده سلطنتي از اماكن عمومي  برچيده ش��د.3 آقاي سيد محمدكاظم مداح 

مي گويد: 
پس از فرار شاه مردم آماده و به هيجان آمده گرگان، كه خبر شكست 
كودتای نظامي  را شنيده بودند جش��ن گرفتند و به خيابان ها ريختند. 
شيرينی و شكالت پخش كردند. سواری ها و اتوبوس ها بوق زنان با چراغ 
روشن مملو از جمعيت كه شعار می دادند مرگ بر شاه... در حركت بودند 

كه تا ظهر 28مرداد اين شادماني ادامه داشت. 
پس از فرار ش��اه و ش��ادی زودگذر مردم، جو و فضای ايجادشده خبر 

1. در ادامه اين نامه چنين آمده است: »فرمانده لشكر ]پادگان ارتش[گرگان گزارش نموده كه ادامه خدمت آقاي 
شيرخاني در گرگان صالح نمي باشد.«، احزاب سياس��ي در ايران )حزب ايران، حزب سعادت ملي ايران(، روح اهلل 
بهرامي )به كوشش(، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، 1380، ص285؛ در نتيجه وي به خاطر همين اتهام 
يك سال و نيم بعد از انتصابش از مسئوليت فرمانداري گرگان عزل و به تهران فرا خوانده شد. سپس او به مقامات 

مختلف كشور نامه نگاري كرد و اتهام فوق را تكذيب نمود. اما گويا تأثيري نداشت. 
2. آن زمان ظاهراً فقط يك مجسمه از پهلوي ها در گرگان بود. 

3. اما در سه روز آينده، ناگهان رويدادها در مسيري ديگر قرار گرفت. كودتاي دوم در 28مرداد به سقوط دولت 
ملي مصدق و روي كار آمدن دولت نظامي فضل اهلل زاهدي منجر شد و شاه آخرين روز مرداد ماه به ايران بازگشت و 
بار ديگر قدرت را به دست گرفت. زينب احيايي، مستشاران امريكايي در ايران به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد 

انقالب اسالمي، 1384، ص20-21. 
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از تزلزل و سازشكاری می داد. به اين ترتيب مراكز توطئه در جای خود 
بودند و فعاليت هم داشتند. عمال سياه در سفارت امريكا و اداره اصل 4 
)كه شعبه اي از اين اداره در گرگان بود(1 با خيال راحت به توطئه چينی 
اشتغال داشتند و كس��ی هم متعرض آنها نبود. پس��ت های فرماندهی 
ارتش در دست های نامطمئن بود. افرادی با فرمان شاه نزد فرماندهان 
نظامي  اصفهان و كرمانشاه و گرگان )گويا نزد سرهنگ معززی يكي از 
فرماندهان پادگان گرگان(، برای جلب موافقت آنها جهت انجام كودتا 

فرستاده شدند.
كودتاچيان صب��ح روز 28مرداد كارش��ان را آغاز كردن��د. در گرگان 
چماق به دستان شاه با حمايت علنی ارتش ساعت حدود يك و نيم- دو 
بعد از ظهر به صورت پراكنده از نقاط مختلف شهر به خصوص از محله 
شازده قاس��م گرگان به طرف خيابان پهلوي و فلكه ش��هرداري به راه 
افتادند شعارشان زنده باد ش��اه و مرگ بر مصدق بود. در ميان جمعيت 
شاهدوس��ت هم زنان بودند و هم مردان. آقاي رمض��ان كالنتري يكي 
از ليدرهاي اين جمعيت بود كه در ميان راننده ها نفوذ زيادي داش��ت. 
شاهدوست ها وقتي به فلكه ش��هرداري گرگان رسيدند جمعيتشان به 

1. با خاتمه جنگ جهاني دوم كه امريكا به عنوان ابرقدرت جهاني، آش��كارا در پي اهداف امپرياليس��تي برآمد، 
جنگ سرد ميان دو اردوگاه سوسياليسم و سرمايه داري آغاز شد. امريكا تالش كرد با كمك هاي خارجي به غرب 
و شرق، حوزه اقتدار و نفوذ خود را در مقابل رقيب گس��ترش دهد. ]زينب احيايي، همان، ص45[ به دنبال اعالم 
دكترين ترومن، دولت امريكا ابتدا در س��ال 1947م )1326ش( برنامه مارش��ال را براي كمك هاي اقتصادي به 
اروپاي غربي اعالم كرد سپس در سال 1949م )1327ش( برنامه »اصل چهار ترومن« را عنوان كرد كه هدف آن 
اعطاي كمك هاي فني و مالي به كشورهاي عقب مانده جهان سوم بود. ]عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط 
خارجي ايران، تهران، نو، 1368، ج2، ص44[ اما هدف اصلي اين كمك ها نفوذ در اين جوامع بود. امريكا در پس 
اين كمك هاي به ظاهر انسان دوستانه به دنبال اهداف سياسي و تبديل كشورهايي فقير و جنگ زده مثل ايران به 
مستعمرات سياسي نوين خودش بود. چنانكه وزيرمختار امريكا در ايران طي تلگرافي در 12مرداد1321 به معاون 
وزير خارجه كشورش نوشت: »به زودي ما در وضعي خواهيم بود كه عماًل ايران را اداره خواهيم كرد.« ]عبدالرضا 
هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران، تهران، پيكان، 1384، ص89[ امريكا حتي با آنكه مصدق از او تقاضاي 
كمك كرده بود و ملي گراهايي مثل او متمايل به امريكا بودند ولي باز امريكا هيچ گاه صراحتاً به حمايت از نهضت 
ملي ايران نپرداخت بلكه ابتدا به ميانجي گري بين ايران و انگليس پرداخت و سپس به مخالفت با ملي شدن نفت 
ما پرداخت و بعد هم با انجام كودتاي 28مرداد32 دولت ملي مصدق را س��رنگون كرد. ]مارك ج. گازايوروسكي، 
مقدمه سرهنگ غالمرضا نجاتي بر كتاب سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، رسا، 1371، 
ص24[ اما برخالف تمايل مصدق و ساير ملي گراها به امريكا، آيت اهلل كاشاني مخالف نفوذ آن دولت در ايران بود؛ 
چنانكه هندرسن سفير كبير امريكا در ميهن ما عقيده داشت: آيت اهلل كاشاني »براي منافع امريكا و دول غربي در 
ايران عنصر خطرناكي به شمار مي رود«.]س��يد جالل الدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، به نقل از نشريات 

اكسيون و فيگارو )آوريل 1952م- فروردين سال1331( ترجمه تفسيري دكتر حسين ابوترابيان، ج1[
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حدود دو، سه هزار نفر مي رسيد. 
حتي آن روز شهربانی گرگان توسط شاهدوست ها محاصره شد و اداره 
پست را كه كنار آن بود اشغال كردند و شيش��ه هاي داروخانه پطروس 
)واقع در خيابان پهلوي گرگان( را شكس��تند. جالب اينجاس��ت كليه 
تظاهرات چماق به دستان شاه، توس��ط قوای انتظامي حمايت می شد. 
عالوه بر اين شاهدوست ها سوار بر ماشين های رو باز با فرياد زنده باد شاه 
و مرده باد مصدق... به طرف پادگان ارتش گ��رگان می رفتند و در آنجا 

همه تظاهركنندگان با شربت و شيرينی و شكالت پذيرايی می شدند.1
مخالفين ش��اه و طرفداران مصدق در استان گلس��تان به ويژه گرگان تار و مار شدند 
و شاهدوس��ت ها با حمايت مأموران امنيتي مخالفان را دس��تگير كردند و به باد كتك 
مي گرفتند. صبح روز كودتا عده اي درود بر مصدق مي گفتند و بعد از ظهر درود بر شاه. 
حتي در جريان اين كودتا به گفته آقاي محمدباقر عالءالدين روز 28مرداد يكي از جوانان 
گرگان به نام قربان عرب به ضرب گلوله دشمنان نهضت ملي تير خورد و شهيد شد.2 و 

2، 3 نفر هم با تير زخمي  شدند.3
اوضاع گنبدكاووس هم آن روز خيلي آشفته بود. چنانكه آقاي علی اصغر سپهر يكي از 

شاهدان عيني وقايع اين شهر در خاطرات خود مي گويد: 
در يكی از روزهای گرم تابستان كه بعدها به نام 28مرداد 32 جايگاه 
مهمي  را در تاريخ كش��ورمان به خود اختصاص داد، حدود ساعت 10 
صبح با سر و صداهای زيادی كه از خيابان های اطراف خانه مان به گوش 
می رسيد... من هم از خانه بيرون آمدم. مردم زيادی را ديدم كه بعضی 
فرياد می كشيدند و بعضی آرام بودند. اما همگی يك چيز می گفتند: زنده 
باد مصدق، مرگ بر شاه. من در آن س��ن و سال اندك نمی فهميدم آنها 
چه می گويند، اما به تبعيت از آنها من هم شروع كردم با صدايی ريز، ولی 
بسيار بلند، فرياد زدم: مرگ بر مصدق، زنده باد شاه. كه ناگهان يك نفر 
دستش را گذاشت جلوی دهانم و گفت خفه شو، پسر! بگو مرگ بر شاه، 

زنده باد مصدق...

1. انقالب، ش91و92، مرداد 1389، ص6. 
2. شهيد قربان عرب متولد 26 دي ماه سال 1313 شمسي بود كه در هنگام شهادت حدود 29 سال سن داشت. 

مزار اين شهيد عزيز در شمال قطعه شهداي گرگان واقع در امامزاده عبداهلل قرار دارد. 
3. مصاحبه مؤلف با آقاي محمدباقر عالءالدين.  
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خودم را كمي  به عقب كشيدم و گفتم: چه فرقی می كند؟! و بعد فرار 
كردم و رفتم جلوتر ديدم، چند نفر را با مشت و لگد كتك می زنند و مرتب 
به او مي گويند: مزدور پست. و آن مرد هم در حالی كه كتك می خورد، 

فرياد می زد كه شماها همه خائن هستيد. 
هنوز داشتم اين صحنه را با تمام وجودم تماشا می كردم كه ديدم يك 
نفر با س��رعت مي دود و چند نفر هم او را دنب��ال مي كنند و مي گويند: 

بگيريدش، بگيريدش، شاهدوست است.
فريادهای زنده ب��اد مصدق و مرگ بر ش��اه همچنان ادامه داش��ت تا 
اينكه به ميدان مركزی ش��هر گنبد رس��يديم. من به اقتضای س��ن و 
ش��رايط موجود يكی از تيرهای چوبی چراغ برق را با س��رعت باال رفتم 
و كاماًل بر اوضاع و جمعيت اش��راف پيدا كردم. در همين لحظه ناگهان 
داروخانه حاشيه ميدان ش��هر )كه االن نامش يادم نيست( مورد هجوم 
مردمانی خشمگين قرار گرفت كه فرياد مي زدند و صاحب آن داروخانه 
را شاهدوست مي ناميدند. در يك چش��م بر هم زدن داروها و آنچه كه 
در آن داروخانه وجود داش��ت به بيرون پرتاب گرديد. من كه باالی تير 
برق روبه روی داروخانه و تماش��اچی صحنه بودم، ناگهان ديدم قوطی 
كوچكی از درون داروخانه به طرف آسمان با شتاب در حال پرواز است، 
دست دراز كردم و قوطی را روی هوا گرفتم و دقايقی بعد جمعيت محل 
را ترك نمودند. من هم از تير چوبی چراغ برق پايين آمده و خوشحال از 
غنيمت به دست آمده راهی منزل شدم... تا اينكه حدود ساعت 4/5، 5 
بعدازظهر همراه مرحوم پدرم از خانه بيرون آمديم. باز هم سر و صدای 
فراوان بود. باز هم عده ای، بعضی را زير مش��ت و لگ��د گرفته بودند، كه 
بعضی ها را ش��ناختم چون صبح هم بودند و باز هم شعار مي دادند... اما 
اين را فهميدم كه شرايط فعلی با شرايط صبح فرق دارد. »جای كلمات 
با هم عوض شده است« زنده باد ش��اه و مرگ بر مصدق اين شعار بعد از 

ظهر بود. خيلی تعجب كرده بودم.1
حتي توده اي ها هم به جاي مقابله با كودتاگران ف��رار مي كردند. چنانكه مرحوم علي 
كريميان مي گفت: »آن روز توده اي ها ]در گرگان[ از ترس جانشان دنبال سوراخ موش 

1. انقالب، ش31و32، مرداد 1387، ص8.  
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مي گشتند!«1 حتي برخي از آنها با چادر زنانه 
فرار كردند. چنانك��ه خانم رحي��م اربابي از 

گرگان مي گويد:
روز 28م��رداد م��ن وقتي 
از بي��رون وارد منزل ش��دم 
متوج��ه ش��دم ك��ه مردي 
اجنبي در پش��ت پ��رده اتاق 
ما قايم ش��ده اس��ت. خيلي 
ناراحت ش��دم و فوراً موضوع 
را ب��ه م��ادرم اط��الع دادم. 
بعد فهمي��دم كه اي��ن مرد 
آقاي ميرحس��يني همسايه 
دي��وار ب��ه ديوار ماس��ت كه 
چون عضو حزب ت��وده بوده 
شاهدوست ها آن روز به درب 

خانه اش آمده بودند تا او را بگيرند كه او هم از ترس جانش از باالي ديوار 
با اجازه مادرم وارد منزل ما ش��ده تا پنهان بماند. او تا شب در منزل ما 
باقي ماند اما دوستانش آخر شب او را با چادر زنانه از آنجا به جاي ديگر 

بردند.2
البته برخي هم از اينكه مي ديدند شاه بازگش��ته و توده اي هاي كمونيست وابسته به 
شوروي سركوب مي شدند خوشحال بودند. خانم عذرا نخعي يكي از زنان مسن گرگان 

مي گويد: 
وقتي كودتاي 28مرداد پيروز ش��د ش��اه به ايران آمد ما خوش��حال 
ش��ديم. بعد مردم به جان توده اي ها افتادند و حتي از ديوارهاي خانه ها 
و ساختمان هاي آنها باال مي رفتند و آنها را مي گرفتند و كتك مي زدند. 
البته حزب توده ساختمان هاي زيادي در گرگان داشت ولي ساختمان 

اصلي آنها نبش فلكه شهرداري در طبقه دوم بود.3

1. گفت وگوي آن مرحوم با مؤلف.
2. گفت وگوي نامبرده با مؤلف.

3. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 

نهضت ملي شدن صنعت نفت در 
حالي روز به روز گسترش مي يافت 
كه ملي گراها به رهبري دكتر مصدق 
و مذهبي ها به رهبري آيت اهلل كاشاني 
از اتحاد محكمي  با هم در مقابل 
دربار شاه و دولت هاي مستعجل او 
برخوردار بودند. مردم هم كه در اوج 
فقر ناشي از حكومت رضاخان و بعد 
هم خسارات جبران ناپذير متفقين و 
سر  به  محمدرضاشاه  بي كفايتي 
مي بردند و از انگلستان و دخالت هاي 
او در امور داخلي و چپاول نفت- كه 
شريان اصلي اقتصاد نابسامان ايران 
بود- خسته شده بودند، با جان و دل از 

نهضت ملي استقبال نمودند



ت ها
مناسب

304
دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

حتي كودكان هم شور انقالبي داشتند و عالقه مند به حكومت ملي دكتر مصدق بودند. 
آقاي حاج عزت عرب در خاطراتش چنين مي گويد: 

در زمان كودتاي 28مرداد س��ال 32 من كودك 12 ساله اي بودم كه 
در مغازه شوهر خاله ام كه يك توده اي ضد شاه بود كار مي كردم. مغازه 
او در بازار كهنه ميدان عباس��علي- اوايل خيابان شهيد رجايي- گرگان 
قرار داشت و شغل ما كاردسازي بود و روزي ده شاهي به عنوان دستمزد 
حقوق مي گرفتم. روز كودتا من به اتفاق 8-7 بچه هم سن و سال خودم، 
در محله درب نوي گرگان ]عليه شاه[ شعار مي داديم... ناگهان پاسباني 
آمد و ما را دنبال كرد و با باتوم مرا زد كه ما هم پا به فرار گذاشتيم. البته 
در جريان كودتاي 28مرداد همه توده اي ها فراري شدند، بعضي ها قايم 
شدند و بعضي ها هم با چادر زنانه پا به فرار گذاشتند و از گرگان گريختند. 

برخي هم دستگير و بازداشت شدند.1 
يكي از طرفداران دو آتشه شاه در گرگان به نام مقصودلو كه ظاهراً كارمند اداره اوقاف 
بوده س��ال ها بعد وقتي دچار مشكل مي ش��ود در تاريخ تقريبي 1338/7/18 به منزل 

آيت اهلل كاشاني در تهران مي رود: 
مقصودلو خطاب به آيت اهلل كاش��اني اظهار داش��ته در گرگان آنقدر 
با توده اي ها مبارزه كرده و در واقعه 9اس��فند ]س��ال1331[ جلو دربار 
شاهنشاهي باالي درخت بر له ]به نفع[ اعليحضرت همايون شاهنشاه 
س��خنراني كرده، در واقعه قيام ملي 28مرداد، گرگان را يكپارچه آتش 
عليه حكومت وقت ]مصدق[ نم��وده و از كليه اين كارها هيچ نتيجه اي 

نبرده است. 
يادش��ده از كاش��اني درخواس��ت نموده توصيه او را به اولياء سازمان 
تربيت بدني بنمايد ]تا مش��كلش در آنجا حل ش��ود[. آيت اهلل در پاسخ 
نامبرده گفته براي احدي س��فارش و توصيه نمي نمايد؛ زيرا از دستگاه 
و كارها بركنار مي باش��د و اضافه نموده از هيچ كس باك ندارد و حتي از 

شاهنشاه هم خورده و يا برده اي ندارد.2 
آن روز برخي از مردم هم وقاي��ع را از راديو دنبال مي كردند. به وي��ژه اخبار تهران را. 

1. انقالب، ش93و94، شهريور 1389، ص7. 
2. روحاني مبارز آيت اهلل س��يد ابوالقاسم كاشاني به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 

1379، ج2، ص914. 
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چنانكه آيت اهلل سيد كاظم نورمفيدي مي گويد: 
من يادم هست كه عصر روز 28مرداد سال 1332 شمسي كه در تهران 
كودتا شد، ش��اه دوباره به كمك امريكا به قدرت رس��يد ما در منزلمان 
]گرگان[ بوديم و راديو هم نداشتيم. چون پدرم آن موقع با راديو و امثال 
اينها مخالف بود. اما در همس��ايگي منزل قديم ما خانواده اي بودند كه 
راديو داشتند. آن روز آنها صداي راديو را بلند كرده بودند، به طوري كه 
صدايش به آساني در منزل ما شنيده مي شد. ناگهان صداي زنده باد شاه 
و زنده باد مصدق و امثال اين حرف ها و شعارها و صداي درگيري و سر 
و صدا در راديو پخش شد كه معلوم بود خبرهايي در تهران است. عصر 
آن روز من در حياط منزلمان ايس��تاده بودم و اين صداها را مي شنيدم. 

مادربزرگم هم آنجا نشسته بود و براي شاه دعا مي كرد.1
آقاي جعفرقلی كيانی مي گويد: 

زمان كودتای 28مرداد سال 1332 كم و بيش حركت هايی عليه رژيم 
پهلوی در منطقه كردكوي به صورت بس��يار ضعيف مش��اهده مي شد. 
همزمان با قيام نف��ت به رهبری دكت��ر مصدق و حماي��ت همه جانبه 
روحانيت به رهبری آيت اهلل كاشانی در شهرستان گرگان و بخش های 
تابعه آن از جمله شهر كردكوی نيز حركت هايی صورت گرفت كه بعضاً 
به جنبش های توده ای معروف بود، چون برخی وابسته به حزب توده و 
بعضی توده ای نفتی و حتی توده ای مذهبی هم ناميده مي ش��دند. اين 
حركت ها پس از كودتای 28مرداد س��ركوب ش��د و افراد شاخص آن 

تعدادی دستگير و زندانی شدند.2 
با وقوع اين كودتا اندك آزادي هاي به دست آمده با فداكاري هاي ملت نيز به سرعت از 
ميان رفت و شاه كه چند روز پيش از ترس جانش به خارج فرار كرده بود، مجدداً بازگشت 
و بت بزرگ ايران شد. دولت دكتر مصدق سقوط كرد. طرفداران نهضت ملي دستگير و 
سركوب شدند. برخي سياسيون استان گلستان هم مجبور به تبعيد به ساير نقاط كشور 
شدند و برخي هم تحت تعقيب قرار گرفتند و فرار كردند و سال ها در مهاجرت اجباري 
به س��ر بردند. آقاي دكتر محمد محمدي گرگاني نيز مي گويد: »در خانه ما پارچه ها و 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. ميعاد، ش1، ص11. 
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اطالعيه هاي مرحوم دكتر مصدق وجود داشت. 
بعد از كودتاي سال 32 پدر من به دليل طرفداري 
از مرحوم دكتر مصدق از گرگان به كاشان تبعيد 
ش��د كه اجباراً خانواده ما هم همراه ايش��ان به 
آنجا رفتند و من چند س��ال مدرس��ه را در آنجا 
گذراندم.«1 آقاي دكتر علي رشيدي نيز مي گويد: 
»با وقوع كودتاي امريكايي 28مرداد در سال 32 
تحت تعقيب قرار گرفتم كه به ناچار به مش��هد 
رفتم و پ��س از مدتي اختف��اء در آنجا ب��ه ادامه 

تحصيل پرداختم.«2  
اين در حالي بود كه آقاي دكتر مصدق به گواه 
شواهد تاريخي از وقوع كودتا اطالع داشت، ولي 
اعتنايي به آن نك��رد. از جمله مرح��وم آيت اهلل 
كاش��اني روز قبل از كودتا )32/5/27( به رغم كم لطفي هاي آق��اي مصدق در حق او، 
طي نامه  اي خطاب به دكتر مصدق از قريب الوقوع ب��ودن چنين كودتايي خبر داد.3 اما 
دكتر مصدق نه تنها به اين نامه اعتنا نكرد بلكه حت��ي به اطالعاتي كه از ديگران هم به 

1. هفته نامه سليم، 11 شهريور 1385، ص2. 
2. مصاحبه تلفني مؤلف با نامبرده. 

3. مرحوم آيت اهلل كاشاني روز قبل از كودتا )32/5/27( طي نامه اي خطاب به دكتر مصدق چنين نوشت: »گرچه 
امكاني براي عرايضم نمانده ولي صالح دين و ملت براي اين خادم اسالم باالتر از احساسات شخصي است و... اگر 
نقشه شما نيست كه مانند سي ام تير عقب نشيني كنيد و به ظاهر قهرمان زمان بمانيد و اگر حدس و نظر من صحيح 
نيست كه همان طور كه در آخرين مالقاتم در دزاشيب به شما گفتم و به هندرسون گوشزد كردم كه امريكا ما را در 
گرفتن نفت از انگليس ها كمك كرد و حاال به صورت ملي و دنياپسندي مي  خواهد به دست جنابعالي اين ثروت ما 
را به چنگ آورد. و اگر واقعاً با ديپلماسي نمي  خواهيد كنار برويد اين نامه من سندي در تاريخ ملت ايران خواهد بود 
كه من شما را با وجود همه بدي هاي خصوصي تان نسبت به خودم، از وقوع حتمي  يك كودتا ]به[ وسيله زاهدي كه 
مطابق با نقشه خود شماست، آگاه كردم كه فردا جاي هيچ گونه عذر موجهي نباشد.« حسن آيت، نگرشي كوتاه بر 

نهضت ملي ايران، قم، دفتر انتشارات اسالمي، 1362، ص84-85. 

انگلستان كه از ملي شدن نفت 
ايران بيشترين خسارت را مي ديد 
عليه كشور ما به دادگاه بين المللي 
الهه شكايت كرد كه با پي گيري ها 
و ارايه اسناد و استدالل هاي 
حقوقي هيئت ايراني، دادگاه خود 
را فاقد صالحيت براي رسيدگي 
به اين موضوع اعالم كرد. در واقع 
اين موضوع كه موجب شكست 
انگلستان در اختالف با كشور 
ايران بود حقانيت ملت ايران را در 
جهان براي احقاق حقوق خود در 
قضيه ملي كردن صنعت نفت به 

اثبات رساند
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او مي رسيد يا در برخي از نشريات چاپ مي گرديد توجه نمي نمود.1 لذا حداقل وظيفه 
دكتر مصدق به عنوان نخست وزير- و البته در آن موقع همه كاره كشور-2 اين بود كه به 
خاطر پاسداري از فداكاري هاي مردم در حماسه 30تير هم كه شده، اگر اين خبر را باور 
نداشت، دستور بررسي و آماده باش به نيروهاي نظامي  و امنيتي مي داد. اما او حتي صبح 
روز كودتا هم اقدامي  براي مقابله با آن ننمود، در صورتي كه مي توانست الاقل وقوع آن 
را از طريق راديو به اطالع مردم برساند و از آنان براي مقابله با كودتاگران استمداد نمايد. 
ولي چنين نك��رد و در نتيجه با پيروزي كودتاگران 28مرداد، هم اندك دس��تاوردهاي 
نهضت ملي و تالش ها و اميدهاي مردم از دست رفت و هم با اين سهل انگاري ها زمينه 
براي 25 سال حاكميت مطلق محمدرضا شاه و اختناق نوين در ايران فراهم شد.3 پس از 
اين كودتا دوران تازه اي از اختناق سياسي حكومت پهلوي و سلطه امريكا بر شريان هاي 
حياتي كشور، ترويج فرهنگ غربي، سركوب آزادي خواهان و مروجان ارزش هاي اسالمي  
اعم از روحاني و دانشگاهي آغاز ش��د كه يكي از سياه ترين ادوار تاريخي ايران محسوب 

1. چنانكه آقاي نورالدين كيانوري- دبيركل حزب توده- مي گويد: »روز 18 مرداد ]سال 32[ حزب توده ايران 
هشدار داد كه جبهه متحدي از شريرترين دش��منان ملت به وجود آمده و دربار و سفارت امريكا مركز توطئه اي 
است كه هدفش برانداختن دولت است. حزب ما در ميان نظاميان هوادار رژيم شاه كه مأمور تدارك كودتا بودند 
هواداراني داش��ت و از طريق آنها اطالعاتي به دس��ت مي  آورد. روز بيس��ت و يكم مردادماه به ما اطالع رسيد كه 
مقدمات اجراي كودتا در لشكر گارد و ساير واحدهاي مورد اطمينان ش��اه فراهم است و در انتظار تعيين ساعت 
عمل مي باشند. اين اطالع را سرهنگ مبشري در ساعت هاي نزديك به نيمه شب به منزل من آورد. از همان منزل 
كوشش كردم با دكتر مصدق تماس بگيرم. براي اينكه اطمينان او را به درستي مبدأ خبر مطمئن سازيم، همسرم 
مريم كه بستگي و آشنايي با خانم دكتر مصدق داشت به اندرون تلفن كرد و خانم را خواست و به وسيله خانم دكتر 
مصدق، دكتر را پاي تلفن خواستيم. اين راه ارتباط را تا آخرين ساعات روز 28مرداد حفظ كرديم. روز بيست و سوم 
مرداد باز هم حزب ما در نشريات صبح خود خطر كودتاي قريب الوقوع را منتشر ساخت. روز بيست و سوم بعداز 
ظهر باز هم سرهنگ مبشري به منزل من آمد و خبر آورد كه براي شب قرار قطعي حمله گارد گذاشته شده است 
و ضمناً اسامي  برخي افسران عالي رتبه اي را كه گرداننده كودتا بودند با خود آورد. در ميان اين اسامي  نام سرتيپ 
دفتري هم بود كه خواهرزاده دكتر مصدق و مورد اطمينان او بود و از طرف او به رياست شهرباني كل كشور منصوب 
شده بود. من در همان ساعت باز از راه اندروني با دكتر مصدق تماس گرفتم و به او گفتم: آقاي دكتر! توطئه كودتا 
قطعي است. كودتاچيان در كنار ش��ما هم جا گرفته اند. نام كودتاگران چنين است... سرتيپ دفتري كه شما به او 

اعتماد داريد با آنان ارتباط دارد... 
دكتر مصدق سپاسگذاري كرد، ولي گفت: نگراني شما بيش از اندازه است. آنها كاري از پيش نخواهند برد. من 
به س��رتيپ دفتري اعتماد كامل دارم.«، علي جانزاده، خاطرات سياس��ي رجال ايران، تهران، جانزاده، بي تا، ج2، 

ص1076-1077. 
2. زيرا در زمان كودتا ش��اه فرار كرده بود و نيروهاي نظامي  و انتظامي  در اختي��ار دكتر مصدق بود؛ مجلس هم 
اختيارات قانون گذاري را به طور موقت به او سپرده بود. او مي  توانست از اين امكانات و جايگاه قانوني و اجتماعي 

خود براي سركوب كودتاچيان استفاده نمايد اما متأسفانه چنين نكرد. 
3. غالمرضا خاركوهي، گلستان در انقالب، همان. 
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مي شود.1 

پیامدهاي كودتا در گلستان 
كودتاي 28مرداد عالوه بر پيامدهاي سياسي- اقتصادي كلي كه در تمام كشور در پي 
داشت، پيامدهاي ديگري نيز براي استان گلستان به ارمغان آورد كه بر سيه روزي مردم 

منطقه افزود. برخي از اين پيامدها عبارت اند از:
- تأسيس اولين ساواك منطقه و تشديد اختناق 

- فروش زمين هاي بي حاصل به كشاورزان منطقه
- اعطاي اراضي مرغوب گلستان به درباريان 

- احداث شاه مزرعه گارد سلطنتي در تركمن صحرا
كه در ادامه به تشريح مختصر هر يك مي پردازيم.

تأسیس اولین ساواک منطقه و تشديد اختناق
مهم ترين پيامد كودتای 28مرداد و بازگش��ت مجدد محمدرضاش��اه به س��لطنت با 

1. كودتاي 28مرداد س��ال 1332 با طراحي سازمان اينتليجنت سرويس انگليس و س��ازمان سياي امريكا و با 
رهبري كرميت روزولت، سرجاس��وس امريكا در ايران، همراه با عوامل داخلي به اج��را درآمد. كرميت روزولت از 
طراحان و مجري و كارگردان اصلي كودتاي 28مرداد در خاطرات خود به نقش دو كشور انگليس و امريكا در اين 
زمينه اشاره كرده و مي گويد: »مصدق رفت و ش��اه آمد. نتيجه اين جريان باالخره چنين شد. روز شنبه 22 اوت 
)31مرداد( شاه )اعليحضرت همايون شاهنشاه( با پيروزي بازگشت... من در ميان جمعيت خوشحال به سفارتمان 
در تخت جمشيد برگشتم و لوئي هندرسن سفير امريكا نيز در آنجا به من پيوست. او خبر داد كه مصدق شب گذشته 
به پليس تلفن كرده و خود را تسليم نموده است... بار ديگر يكشنبه نيمه شب 23 اوت )اول شهريور( به قصر رفتم... 
اين مرتبه با ماشين سفارت، گارد دم در به من س��الم نظامي داد. او در دفعات قبل هيچ گونه عكس العملي نشان 
نمي داد. راننده مستقيماً مرا كنار پله ها برد. آنجا مردي با لباس فراك از من استقبال كرد. تعظيم كوتاهي نمود، مرا 
به طبقه دوم راهنمايي كرد. شاه در آنجا در اتاق پذيرايي منتظر من بود... موقعي كه به يكديگر دست مي داديم مرد 
ديگري با لباس فراك با گيالس هاي كوچك ودكا و خاويار وارد شد. بعد شاه اشاره كرد كه بنشينيم... گيالسش را 
برداشت و به سالمتي من دستش را بلند كرد و من هم همين كار را كردم و هر دو آن را نوشيديم... فضل اهلل زاهدي 
داخل شد و به شاه تعظيم كرد و با لبخند دوستانه اي به من دست داد. من به طور رسمي گفتم اعليحضرتا... آنچه 
كه ما انجام داديم در جهت منافع كلي ما بود و نتيجه آن پاداش ما مي باشد. زاهدي دوباره لبخندي زد. شاه جدي 
به من نگاه كرد. ما درك مي كنيم از شما تشكر مي كنم و هميشه ممنون خواهيم بود .« ]كرميت روزولت، كودتا در 
كودتا، ترجمه علي اسالمي، تهران، جاما، 1359، ص215-213[ سپس كرميت روزولت در بخش هاي ديگري از 
خاطرات خود، در كاخ سفيد پيرامون نقش خود در كودتاي 28مرداد1332 چنين به رهبران امريكا گزارش داد: 
»روز جمعه چهارم سپتامبر 1952 در كاخ سفيد به پرزيدنت آيزنهاور، برادران دالس، وزير دفاع ويلسون )يكي از 
چند نفري كه به اضافه برادران دالس، لوئي هندرسن و من در مالقات ماه ژوئن در دفتر جان فوستر دالس در واقع 
از عمليات حمايت كرده بوديم(، آدميرال رادفورد رئيس كل ستاد و ژنرال اندي گود پاستور گزارش دادم... آقايان 
يك مسئله را بايد كاماًل روشن س��ازم. ما در اين اعمال مخاطره آميز موفق بوديم براي اينكه ارزيابي ما از وضعيت 

ايران صحيح بود...«]همان، ص222[ 
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حمايت همه جانبه امريكا، تشكيل سازمان جهنمی  ساواك بود. پيش از تأسيس ساواك 
در كل كشور و نيز در استان گلس��تان چهار واحد وظيفه اطالعات و امنيت را آن هم به 
صورت پراكنده و محدود انجام می دادند كه عبارت بودند از: ركن 2 پادگان نظامی  ارتش 
گرگان، ركن 2 هنگ ژاندارمری  و اداره اطالعات ش��هربانی و فرماندار نظامی  تهران. اما 
از آنجا كه شاه احساس كرد بدون داش��تن يك تشكيالت امنيتی قوی، متمركز و واحد 
نمی تواند پايه های حكومت مطلقه و استبدادی خود را استوار نمايد، به همين سبب در 
اواخر سال 1335ش اقدام به تأسيس سازماني به نام »سازمان اطالعات و امنيت كشور« 
كه مخفف حروف كلمات آن »س.ا.و.ا.ك« يا ساواك بود، نمود كه يكی از مخوف ترين 
و بی رحم ترين سازمان های امنيتی دنيا به ش��مار مي رفت.1 بعد از كودتا چنان خفقاني 
در منطقه ايجاد شد كه هيچ حزب و گروه مخالف و منتقدي جرئت فعاليت نداشت. به 
طوري كه حتي پس از تأسيس س��اواك هم، ركن دوم ارتش اوضاع سياسي منطقه را 
به شدت زير نظر داشتند. چنانكه آقاي عبداهلل ش��يرخاني فرماندار معزول گرگان طي 
نامه اي در دوم مهر سال 1336ش به وزير كشور نوشت: »وجود حزب ايراني و مصدقي 
)حتي يك نفر( در شرايط فعلي و با بودن تشكيالت لشكر ]ركن دوم ارتش[ در گرگان 

عجيب و غير قابل تصور و جداً مورد تكذيب است...«2 
اما چند عامل بود كه پس از كودتای 28مرداد، امريكا و رژيم را بر آن داش��ت تا دست 
به تأسيس ساواك بزنند. از يك طرف دولت از حركت های مردمي   و نيز شخصيت های 
بزرگ مذهبی- ملي كه جنبش ملی ش��دن نفت را رهبري كرده بودند و دست اجانب 
را از كش��ور ايران و منابع ثروت عظيم نفت آن قطع كرده بودند، هراس داشت؛ از طرف 
ديگر رژيم از فعاليت گروه ها و دسته هايی )نظير فداييان اسالم( كه در جهت براندازی 
و معدوم ساختن رژيم خودكامه و ضد مردمی  پهلوی و از ميان برداشتن عناصر وابسته 
و خودفروخته آن تالش داشتند، و نيز از ايجاد گروه های مسلح سری و ديگر گروه های 

1. آقای ارتشبد حسين فردوست يكی از مقتدرترين مقامات ساواك می گويد: »نخستين رئيس ساواك، سپهبد 
تيمور بختيار بود كه كار خود را در واقع پ��س از 28مرداد1332 به عنوان فرماندار نظامی تهران ش��روع كرد و با 
تأسيس ساواك به همراه پرسنل تابع خود قريب به 3/5 سال تجربه عملي توأم با خشونت شديد داشت. اين تيم، 
كه هسته اوليه ساواك را تشكيل داد، طی اين 3/5 س��ال عمليات مهمی  مانند كشف سازمان نظامی حزب توده، 
دستگيری و كشف سازمان »فداييان اس��الم« و قلع و قمع مخالفان محمدرضاشاه را انجام داد و لذا مورد توجه و 
تشويق امريكايی ها بود. بنابراين، ساواك الگوگرفته از سازمان امنيتی مدل امريكايی )از نوع F.B.I( بود. بختيار تا 
اسفند 1339 رئيس ساواك بود و پاكروان معاون يكم )عملياتی( و علوی كيا معاون دوم )اداری( او. از اسفند 39 كه 
پاكروان رئيس ساواك شد... در دوره بختيار و علوی كيا فساد مالی و سوء استفاده از هر نوع به حد غير قابل تحملی 

رسيده بود.« حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطالعات، 1369، ج1، ص410.
2. احزاب سياسي در ايران )حزب ايران، حزب سعادت ملي ايران(، همان، ص273. 
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سياسی- مذهبی ترس و واهمه داشت.1 
يكی ديگر از گروه هايی كه رژيم ش��اه سخت از آن وحشت داش��ت حزب توده بود؛ به 
طوری كه حتی برخ��ی از مقامات عالی رتبه رژيم مثل سرلش��كر منصور مزين فرمانده 
ستاد ناحيه 3 باختر )كردستان، لرستان و باختران(- كه چند سال بعد به عنوان نماينده 
مخصوص شاه در گرگان و گنبد و بجنورد منصوب ش��د- نفوذ و گستردگی تشكيالت 
مخفيانه اين حزب را مالكی برای تأسيس س��اواك قلمداد می كردند. چنانكه پنج ماه 
پس از انجام كودتاي 28 مرداد سال 32- زماني كه او مسئوليت فرماندهي ستاد ناحيه 3 
باختر را بر عهده داشت- طي نامه اي در تاريخ 32/10/27 خطاب به رئيس ستاد ارتش 

چنين نوشت: 
اينجانب از زماني كه رئيس شهرباني كشور بودم و يكي از سازمان هاي 
مهم حزب توده را در تهران كش��ف نمودم و پي به اهميت اين سازمان 
در كشور بردم الي حال مكرر در مورد تش��كيل يك سازمان مخصوص 
مبارزه با خائنين جاس��وس خارجي گزارش داده و اينك نيز مجدداً از 
لحاظ اهميت موضوع و براي اينكه اين سازمان خطرناك از ريشه و پايه 
براي هميشه قطع شود از پيشگاه مبارك شاهنشاه استدعا مي كنم مقرر 
فرمايند سازمان مخصوصي به عنوان سازمان مبارزه با خائنين به كشور 
تشكيل و با اين عناصر بي وطن مزدور خارجي كه در تمام شئون كشور 
ما ريشه دوانيده اند جداً و شديداً مبارزه كنند و به طوري كه اخيراً مورد 
توجه شاهانه قرار گرفت برخالف اظهارات اشخاص بي اطالع اين عناصر 
كاماًل در قسمت هاي انتظامي كشور به خصوص ارتش هم رخنه نموده 
و دو نمونه كوچك عمل آنها س��وءقصدهايي بود كه در نيروي هوايي و 
دريايي داشتند و آتش گرفتن ذخاير شيراز را نيز بايستي به دست اين 
عناصر دانس��ت و همچنين اعمال آنها در روزهاي قبل از 28مرداد كه 
خوشبختانه موفق نشدند، بهترين دليل صدق عرايض اينجانب است.2 

گرچه در آن هنگام پيشنهاد سرلشكر مزين چندان مورد استقبال مقامات ارتش قرار 
نگرفت، چون آنها وجود واحدهاي ركن 2 ارتش و شهرباني ها و ژاندارمري هاي مناطق 

1. تقی نجاری راد، ساواك و نقش آن در تحوالت داخلي رژيم پهلوی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1378، 
ص32. 

2. چپ در ايران به روايت اسناد ساواك )سازمان افسران حزب توده(، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، ج6، 
ص47-48. 
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مختلفه كش��ور را كافي مي دانستند، ولي سه 
سال بعد اين پيش��نهاد به صورت كامل تري 
عملي ش��د. لذا با توجه به چنين شرايطی بود 
كه قانون تأسيس س��اواك در اسفندماه سال 
1335ش تصوي��ب و در اوايل س��ال 1336 
اين سازمان عماًل تأسيس ش��د و با همكاري 
سازمان س��ياي امريكا و اينتليجنت سرويس 
انگلستان و بعد هم با همكاري موساد )سازمان 
جاسوسي اسراييل( رفته رفته به مخوف ترين 
س��ازمان اطالعاتي خاورميانه مبدل گش��ت. 
به دنبال آن در پاييز همان س��ال نيز ساواك 

گرگان تأس��يس گرديد و عماًل كارش را آغاز نمود. اين س��اواك تا حدود ده سال نقش 
س��اواك كل منطقه را ايفا مي كرد و تقريباً در اواخر دهه چهل تأسيس گرديد. چنانكه 
حجت االسالم مهدي كروبي كه در اواخر سال هاي 45 و اوايل 46 در گنبدكاووس تبعيد 
بود، مي گويد: »در آن زمان هنوز در گنبد اداره س��اواك تأسيس نشده بود و لذا ساواك 

گرگان مرا احضار كرد و تذكراتي به من داد.«1
اولين رئيس س��اواك گرگان پرويز آراسته نام داش��ت و آخرين آن حامدزاده بود كه 
با پيروزي انقالب متواري ش��د. س��اواك های گرگان و گنبد صرف نظر از هدف اصلی و 
سراسری كه همان »حفظ امنيت داخلی و حفظ پايه های رژيم خودكامه پهلوی« بود، 

وظايف خود را در سه حيطه گسترش دادند: 
الف. كنترل نامحسوس مردم به ويژه مخالفان و منتقدان رژيم در استان گلستان 

ب. نظارت و كنترل مديران و سازمان های دولتی منطقه 
ج. كنترل مرزهای شوروی جهت شناسايی جاسوس��ان و عواملی كه به آن سوی مرز 

ايران رفت و آمد داشتند. 
د. تقويت تشكيالت سازمانی خود جهت نيل به بلوغ فكري و كاری.2 

ساواك گرگان زير نظر ساواك استان مازندران فعاليت مي كرد و ساواك استان متشكل 
از اين واحدها بود: 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. غالمرضا خاركوهي، گلستان در انقالب، همان. 

در واقع رفتارهاي سياسي و مديريتي 
آقاي مصدق و دولتش درست در 
جهت انزواي سياسي و اجتماعي 
مذهبي  انقالبيون  و  روحانيت 
صورت مي گرفت كه نتيجه آن، در 
وهله اول تضعيف دولت و از دست 
دادن پشتوانه عظيم مردم مسلمان 
و در وهله دوم خوشحالي عوامل 
دربار و امريكا و انگليس بود كه 
زمينه را براي اجراي كودتاي شوم 

28مرداد سال 1332 فراهم كرد
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رئيس، معاون، دفتر )كه وظايف ادارات كل يكم و ششم و امور دفتري رئيس و معاون 
را انجام مي داد(، به اضافه شعبه برون مرزي به علت هم مرز بودن با شوروي. عالوه بر اين 
كليه ساواك ها داراي بخش امنيت داخلي بودند كه از 2 شعبه تشكيل مي شد: شعبه يك 
براي فعاليت هاي پنهاني و مضره، ش��عبه دوم براي كشف و گزارش نارضايتي ها. شعبه 
حفاظت نيز وجود داشت كه رئيس آن هميشه افسر بود و بنابر احتياج تعدادي پاسدار 
در اختيار داشت. همچنين ساواك استان داراي شعبه فني بود كه لوازم مورد نياز ساواك 
را تهيه مي كرد. برخي از ساواك ها داراي شعبه ضد جاسوسي بودند. شعبه تحقيق نيز 

)متشكل از يكي، دو مسئول تحقيق( در همه ساواك ها وجود داشت.1
بر اساس چارت س��ازماني ساواك، تركيب تشكيالت س��اواك هاي گرگان و گنبد هر 
يك عبارت بود از يك رئيس، دو الي سه رهبر عمليات، قسمت برون مرزي، چند پاسدار 
و تعدادي نيز جاسوس و خبرچين، كه در ميان قش��رهاي مختلف از دورترين روستاها 
گرفته تا شهرها و ادارات و سازمان ها و كوچه و بازار پراكنده بودند. به طوري كه حتي در 
ميان اعضاي يك خانواده هم جو بي اعتمادي و ناامني فراهم كرده بودند؛ چنانكه آقاي 

محمدكاظم عالءالدين مي گويد:
رعب و وحشت خاصي در دل همه مردم نسبت به ساواك وجود داشت 
و افراد در اجتماع نس��بت به هم، حتي در خانواده ها هم افراد نسبت به 
هم در امنيت نبودند، به ج��ز خانواده هايي مح��دود. از طرفي برخورد 
س��اواك نس��بت به افرادي كه نه فقط متهم به جرم اثبات شده بودند، 
بلكه در بسياري از موارد افرادي كه مظنون به بعضي از مسائل انقالبي 
هم بودند، خيلي تند بود و به شدت مورد اذيت و آزار و شكنجه ساواك 
قرار مي گرفتند. در بعضي موارد حتي به خانواده و افراد فاميل هم رحم 
نمي كردند. البته ساواك توسط نيروهاي امريكايي و اسراييلي هدايت 
و رهبري و تغذيه مي ش��د كه به خاطر همين مسائل، س��اواك در نزد 
مردم بسيار منفور بود؛ تا حدي كه در بعضي مواقع افراد انقالبي توسط 
خود ساواكي ها متهم به س��اواكي بودن مي ش��دند تا از اين طريق هم 
شكاف بيشتري در صف انقالبيون ايجاد كرده باشند و هم ترس و رعب 

و دلهره اي كه الزمه پايداري حكومت هاي طاغوت است افزايش يابد.2

1. حسين فردوست، همان، ص432. 
2. اخذ از يادداشت هاي نامبرده براي مؤلف. 
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س��اواك هاي گرگان و گنبد نه تنها در استان گلس��تان مراقب فعاليت هاي انقالبيون 
بودند، بلكه رفتارها و حركات سياسي مبارزان گلستاني را در ساير مناطق كشور نيز زير 
نظر داشتند. يكي از اين مخالفان رژيم، آقاي حجت االسالم محمدباقر داوودي بود كه 
در آن زمان طلبه حوزه علميه خيرات خان مشهد بود. او در اين زمينه خاطرات خود را 

تحت عنوان » مأموري در لباس آشنا« چنين بيان مي كند:
روزي ديدم يك پيرمرد )به نام معيري( در مدرس��ه خيرات خان پيدا 
شد. او از دوستان س��راغ مرا گرفته و خود را از دوستان عمويم معرفي 
كرده و اضافه كرد كه اهل گرگان و متولي امامزاده عبداهلل گرگانم،1 چند 
روز بعد او را ديدم، اظهار عالقه زياد كرد، چهل روز در مش��هد ماند، هر 
روز به مدرسه مي آمد و سعي مي كرد حتماً مرا مالقات كند و در همين 
گيرودار خود را از دوستداران انقالب و امام معرفي مي كرد. آن روزها تازه 
جزوه »حكومت اسالمي« امام در مشهد تكثير و توزيع شده بود، خيلي 
اصرار مي كرد تا اين جزوه و ديگر اعالميه هاي امام را برايش پيدا كنم تا او 
هم بتواند به گرگان ببرد. با همه احتياطي كه در اين گونه موارد مي كردم، 
نمي دانم چطور ش��د كه در اينجا حرف هاي او را باور كردم و به صداقت 
گفتارش صحه گذاشتم. باالخره تعدادي از اعالميه ها و جزوه »حكومت 
اسالمي« را به او دادم. ايش��ان هم بالفاصله از من قاپيد و گرفت و ديگر 
پيدايش نشد. ظاهراً او هم اين اعالميه ها و جزوات را مي گيرد و مستقيماً 
مي برد به س��اواك يا به رابط خودش تحويل مي ده��د. چند روز بيش 
نگذشته بود كه مأمورين، آمد و شد خود را به مدرسه خيرات خان زياد 
كرده بودند و جسته و گريخته از بعضي از طلبه ها سراغ مرا مي گرفتند، 
تا اينكه آقاي شيخ غالمرضا اسدي- دوس��تم- را گرفتند. يكي، دو روز 
بعد چند نفر ديگر از دوستانمان را دستگير كردند... چندي بعد هم مرا 

دستگير كردند و به زندان انداختند.2
س��اواك با كوچكترين ظن سياسي- انتقادي براي كساني كه نس��بت به نه فقط شاه 
و حكومتش، بلكه حتي اگر كس��ي نس��بت به يك بخش��دار هم انتقاد داش��ت برايش 
پرونده سازي مي كردند. آيت اهلل نورمفيدي در مورد پرونده سازي هاي ساواك مي گويد: 

1. اندكي پس از پيروزي انقالب نامبرده در امامزاده عبداهلل گرگان كشته شد. 
2. از يادداشت هاي منتشرنشده حجت االسالم محمدباقر داوودي. 
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يكي از برنامه هاي س��اواك اين بود كه فعاليت ه��اي مخالفان رژيم را 
زير نظر داشت و براي آنها پرونده سازي مي كرد. از قرار معلوم ساواك از 
مرداد سال 1349 براي من هم پرونده درست كرده بود و اين را بر اساس 
مداركي كه بعد از انقالب ديدم مي گويم و گرنه ممكن است از سال هاي 
جلوتر هم گزارشات پراكنده اي بر عليه من در مراكز امنيتي انتظامي  و 
نظامي قم، تهران، گرگان و س��اري در فاصله سال هاي 1341 تا 1357 
باشد كه من نديده ام و يا به آنها دسترسي نداشته ام. آن وقت پرونده هر 
كسي در ساواك داراي شماره اي بود كه طبق مدارك، شماره پرونده من 
هم در ساواك 3896 بوده است. ساواك براي اينكه راحت تر فعاليت هاي 
مبارزاتي افراد را تحت كنترل بگيرد و از مواضع سياسي آنها با خبر شود، 
عده اي از عوامل را كه از قشرهاي مختلف هم بودند، به عنوان خبرچين 
اجير مي كرد تا آنها با نزديك شدن به انقالبيون، حركات و مواضع آنها را 
به ساواك گزارش كنند. براي من هم چند خبرچين تعيين كرده بودند 

تا هم در قم و هم در گرگان مرا زير نظر داشته باشند.1 
س��اواك در پرونده هر مظنون عكس فرد و گزارش��ات و فرم هاي مختلفي را تكميل 
مي كرد و قرار مي داد. اغلب گزارش��ات و مكاتبات ساواك مهر خيلي محرمانه مي خورد 
ولي گاهي هم سري، به كلي سري، فوق سري، محرمانه، مستقيم و... به كار مي رفت كه 
اين مهرها بستگي به محتواي نامه و مقامي كه گيرنده آن است، داشت. ساواك افرادي 
را كه دستگير مي شدند پالكي به گردنشان مي آويخت و شماره اي چند رقمي  روي آن 
مي نوشت كه همان شماره پرونده شان در بايگاني ساواك بود و سپس از زواياي مختلف 
چهره ش��ان عكس برداري مي كرد تا در صورت دس��تگيري مجدد به راحتي چهره فرد 

شناسايي و سوابق گذشته وي تهيه گردد.
هيچ جا از تيررس جاسوسان ساواك خارج نبود. اما اماكن عمومي  به ويژه دانشگاه ها و 
حوزه هاي علميه روحانيت خيلي مورد توجه ساواك بود. مرحوم آيت اهلل طاهري گرگاني 

مسئول حوزه امام صادق)ع( گرگان مي گويد: 
رژيم مراقب اين مدرسه ]امام صادق)ع([ بود، يادم هست كه آن موقع 
ماشين هايی كه كنار اين مدرسه پارك مي كردند نمره های آنها را عوامل 
ساواك مي گرفتند و گاهی تلفنی مزاحم صاحبان آنها مي شدند. مردم 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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را به خاطر تماس گرفتن با ما به ش��كل های مختلف م��ورد اذيت قرار 
مي دادند و يا به آنها تذكر مي دادند. گاهی از ما مي خواس��تند كه تعداد 
طالب علوم دينی اين مدرسه را مشخص و به آنها اعالم كنيم. خالصه از 

اين گونه مزاحمت ها برای مدرسه ما بود.1 
پس از كودتاي 28مرداد32 رژيم شاه بر تقويت و تعميق و توسعه دستگاه هاي نظامي 
 و امنيتي خود كوش��ش فزاينده اي به خرج داد و عالوه بر گسترش حوزه اختيارات آنها 
و آموزش و تخصصي تر شدن اين س��ازمان ها، بودجه اين مراكز را افزايش داد به طوري 
كه در س��ال هاي 52 تا 56 بيش از يك سوم كل بودجه كش��ور به اين بخش اختصاص 
داشت.2 بر اين اساس سهم بودجه امور دفاعي و حفظ نظم و امنيت داخلي كشور- به غير 
از بودجه غير رسمي  و محرمانه آنها- از كل بودجه و اعتبارات اختصاص يافته به برنامه 
پنجم عمراني، برابر 35 و 22 صدم درصد مي باشد كه اين رقم بيشتر از كل سهم 34 و 
11صدم درصدي اختصاص يافته به مجموعه امور اقتصادي شامل: بخش هاي صنعت، 
نيرو، سوخت، كش��اورزي، بازرگاني، معادن، حمل و نقل و پست و مخابرات است و اين 
نشانگر اهميت فوق العاده سياست هاي پليسي و نظامي  در نظام سياسي حكومت پهلوي 

است.3 

فروش زمین هاي بي حاصل به كشاورزان منطقه
بعد از كودتاي 28مرداد سال 32 شاه دس��ت به تطهير چهره مغشوش خود در انظار 
عمومي  زد. به اين منظ��ور او اقدام به اجراي برنامه هاي مختلف��ي نمود كه از جمله آن 
فروش زمين هاي كشاورزي به روستاييان بود. اين اقدام اگر يك فايده براي كشاورزان 

منطقه داشت، براي محمدرضاشاه چندين نفع داشت كه از جمله آن موارد زير است: 
1. از آنجا كه رضاخان در دوره حكومت بيست س��اله ديكتاتوري خود اموال و اراضي 
زيادي از مردم اين خطه را به زور غصب كرده بود به طوري كه اداره ثبت گرگان و دشت 
تبديل به بنگاه معامالت شخصي رضاخان شده بود و عوامل رضاخان هر جا زمين مرغوب 
يا جنگل و كارخانه مناسبي مي ديدند يا غياباً به نام او سند مي زدند و يا صاحبانشان را 

1. غالمرضا خاركوهي، خاطرات آيت اهلل حبيب اهلل طاهري گرگاني، همان، ص94-95. 
2. »نكته قابل دقت اين است كه بودجه دستگاه هاي امنيتي هرگز به صورتي آشكار به مجلس ]شوراي ملي[ ارايه 
نمي گرديد و همواره ميان هزينه هاي متفرقه- عمدتاً بودجه نخست وزيري- و يا هزينه هاي بخش عمومي كشور 

گنجانده مي  شد.« محمدرضا مايلي، نظام سياسي و توسعه، تهران، ارايه، 1379، ص159. 
3. منبع قبل به نقل از نشريه سازمان برنامه و بودجه- منتشر شده در مرداد سال 1353. 



ت ها
مناسب

316
دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

تحت فش��ار قرار مي دادند و با تهديد و بازداشت و 
شكنجه او را وادار مي كردند تا اموال و امالك خود 
را اجباراً به رضاشاه اهدا نمايد. در نتيجه اعتراضات 
زي��ادي در ميان م��ردم منطقه به وج��ود آمد كه 
با كمك ژاندارم��ري و ارتش و امنيه )ش��هرباني( 
در آن زمان س��ركوب مي ش��دند. به همين دليل 
پس از س��قوط رضاخان و ش��ادماني مردم موجي 
از ش��كايت ها براي اس��ترداد اراضي كشاورزان در 
دادگاه ها و ادارات و حتي مجلس شوراي ملي به راه 
افتاد؛ به طوري كه محمدرضاشاه كه وارث امالك 
نامشروع پدرش بود از اين بابت احساس خطر كرد و چهره اش به عنوان صاحب امالك 
غصبي مردم زير سؤال رفت. به همين س��بب محمدرضا شاه در ده سال اول حكومتش 
هر چه در مقابل اين شكايات مقاومت كرد نتوانست و لذا مجبور شد با فروش اين امالك 
به خود زارعين، هم چهره خود را در انظار عموم خاصه نزد روستاييان و كشاورزان كه در 
آن زمان حدود هشتاد  درصد جمعيت كشور را تشكيل مي دادند محبوب و موجه نمايد 
و هم اينكه خود و دس��تگاه هاي دولتي خاصه اداره امالك سلطنتي و دربار را از شر اين 

معضل بزرگ اجتماعي خالص نمايد.
2. از طرف ديگر داشتن ملك و امالك، ديگر مثل گذش��ته براي سرمايه داران مدرن 
و بزرگ جهان موجب پرستيژ نمي ش��د و لذا ارزش بااليي به حساب نمي آمد. به همين 
خاطر محمدرضا شاه با فروش اين اراضي پول آن را در امور ديگر تجاري داخلي و خارجي 
به كار گرفت، كه بخش��ي از آن ويالهايي بود كه شاه در س��ال هاي بعد در خوش آب و 
هواترين نقاط دنيا خريداري كرد و شركت ها و كارخانجات زيادي نيز در داخل و خارج 
از كشور به راه انداخت و تبديل به »قارون زمان« شد. چنانكه بانك عمران )كه در حدود 
مهرماه سال 1331 تأسيس شد( با س��رمايه فروش همين اراضي س��لطنتي و بودجه 
اهدايي امريكا از محل اصل چهار ترومن در اي��ران راه افتاد. كه البته در آخرين ماه هاي 
مانده به پيروزي انقالب شعبه اين بانك در گرگان واقع در خيابان شهدا- نرسيده به فلكه 
شهرداري- به آتش كشيده شد؛ زيرا اين بانك عماًل در خدمت دربار بود كه البته بعد از 

انقالب به جاي آن، بانك ملت تأسيس شد. 
3. از سوي ديگر سقوط دولت مصدق و كودتاي 28مرداد سال 32 با پشتيباني امريكا، 

بعد از كودتاي 28مرداد سال 
32 شاه دست به تطهير چهره 
مغشوش خود در انظار عمومي 
 زد. به اين منظور او اقدام به 
اجراي برنامه هاي مختلفي نمود 
كه از جمله آن فروش زمين هاي 
كشاورزي به روستاييان بود. 
اين اقدام اگر يك فايده براي 
كشاورزان منطقه داشت، براي 
محمدرضاشاه چندين نفع داشت
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وجهه شاه را در ايران و خارج از كشور به شدت زير سؤال برده بود. لذا شاه براي جبران 
اين ضعف يكي از اقداماتش فروش امالك به زارعين تحت عنوان »تقسيم امالك پهلوي« 
بود كه با بوق و كرنا در رسانه هاي داخلي و خارجي ترويج مي شد. به همين بهانه او پس از 
كودتاي 28مرداد به مناطق مختلف كشور سفر مي كرد1 و يا زارعان را به دربار مي بردند 
و او اسناد امالك را به كشاورزان مي داد. در واقع اراضي كه رضاخان به زور از مردم غصب 
كرده بود پس��رش به خود مردم مي فروخت و پولش را به جي��ب مي زد. پس هر دو مال 

مردم را مي خوردند چون از قديم گفته اند: سگ زرد برادر شغال است. 
4. مردم مي پرسيدند نه رضاخان و نه اجداد و نه فرزندانش در گرگان و دشت نبوده اند و 
هيچ بن و ريشه اي هم در اينجا ندارند و يك روز هم در اينجا عرق نريخته اند پس اين همه 
زمين و امالك را از كجا آورده اند؟! از سوي ديگر اگر هم بگويند رضاخان آنها را خريداري 
كرده! باز بايد پرسيد كه او تا قبل از رس��يدن به حكومت، آدم فقير و بي پولي بود پس با 
كدام سرمايه توانسته اين امالك فراوان را خريداري نمايد. آن هم امالكي كه نوكرانش 
مي گفتند كل ايران و مشخصاً كل گرگان و دشت تا لب مرز امالك اختصاصي شاه است!

در اين راستا محمدرضاشاه در يكي از سفرهايش در روز پنجشنبه يازده شهريور سال 
1333 به شهر گنبدكاووس آمد. بر اساس گزارش مصور مجله امريكايي زمين و مردم 
در آن س��ال، كه براي ترويج اهداف امريكا و تحكيم حكومت پهلوي به زبان فارسي در 

ايران منتشر مي شد: 
... مقارن س��اعت 10 صبح اعليحض��رت با هواپيم��اي مخصوص به 
گنبدكاووس نزول اجالل فرموده و به محلي كه كشاورزان اجتماع كرده 
بودند تش��ريف فرما ش��دند و در چادر مخصوصي توقف و دستور انجام 
مراسم توزيع اس��ناد مالكيت را صادر فرمود. ابتدا آقاي اعلم سرپرست 
امالك پهلوي گزارش تقس��يم امالك را در دش��ت گرگان... به عرض 

رسانيد... 
شاه در اين برنامه كوتاه اس��ناد مالكيت 550 نفر از زارعين پنج روستاي منطقه گنبد 
را به صورت نمادين به 50 نفر تحويل داد.2 در اين مراسم آقاي اسداهلل اعلم نطق  غرايي 
آكنده از الفاظ تشريفاتي و تملق گويي بيان كرد كه اين رسم هميشگي مقامات متملق 
در تاريخ بوده است. نكته ديگر اينكه به هر نفر 8 هكتار زمين ديم با قيمت گزاف فروخته 

1. از جمله آن سفرهاي 21 فروردين و 11 شهريور سال 1333 شاه به بندرتركمن و گنبد كاووس بود. 
2. مجله امريكايي زمين و مردم، اداره اصل چهار سفارت امريكا، س3، ش12، ص34.
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ش��ده كه بهاي آن را طي چند س��ال پرداخت نمايند در حالي كه با توج��ه به كم بازده 
بودن اين اراضي و پايين بودن قيمت گندم و پنبه و نبود آب كشاورزي، درآمد چنداني 
نصيب زارعين نمي شد. از سوي ديگر نكته حائز اهميت تر اين است كه شاه اين همه راه 
را از تهران به منطقه بس��يار فقيري مثل گنبدكاووس آمد ولي از ديدار عمومي  با مردم 

خودداري كرد!!
اين سفر كه يك س��ال پس از كودتاي 28مرداد صورت گرفت نش��ان مي دهد شاه از 
حضور در اجتماعات مردمي  وحشت دارد و از ترس جانش كه او را فرزند ناخلف رضاخان 
و گماشته امريكايي ها مي دانند حاضر نيست در ميان مردم حضور يابد. البته اين ترس 
تا پيروزي انقالب اسالمي  در سال 57 و تا پايان عمر شاه )در مرداد سال 59 كه مرد(- به 
رغم حمايت هاي بي دريغ دول استكباري غرب و شرق از او- بر وجودش حاكم بود. البته 
شايد اين ترس و بي اعتمادي به قول آقاي ماروين زونيس )در كتاب روانشناسي نخبگان 
ايران( به خاطر بيماري شخصي شاه، جدايي او از خانواده اش در دوره دبيرستان و رفتن 
به سوئيس، داشتن يك پدر قدرتمند و سخت گير و سلطه جو، و محيطي سياسي انباشته 
از تملق و چاپلوسي باشد، ولي واقعيت اين است كه بيش از همه اينها، ترس او ناشي از 
اين بود كه سلطنت پهلوي ها بنا به خواس��ت مردم و با شيوه هاي دموكراتيك تأسيس 
نشده بود؛ بلكه اس��اس حكومت او و پدرش بر كودتا پي ريزي ش��ده بود. چون پدرش 
رضاخان را انگليسي ها با كودتاي سوم اسفند سال 1299 روي كار آوردند و خودش را 

امريكايي ها با كودتاي 28مرداد سال 1332 .1

اعطاي اراضي مرغوب گلستان به درباريان 
پس از كودتای 28مرداد، ش��اه سياس��ت زمين خواري پدرش را به شكل گسترده در 
استان گلستان ادامه داد. ش��اه با اين اقدام هم بر نقدينگي شخصي خود مي افزود و هم 
دل امراي نظامي خود را كه در كودت��اي 28مرداد از او حمايت كرده بودند، به دس��ت 
مي آورد. آقاي علي اكبر احمدي- كه يك پيرمرد نامتلويي در شهرستان علي آباد كتول 

است- مي گويد: 
بنده فقط در مورد فشارها و بدبختي هايي كه در گرگان و گنبد به ملت 
ستمديده مي شد، مقداري كه با چشم خودم ديدم، آن است كه پس از 
رضاخان پس��رش محمدرضا حكومت ايران را به دست گرفت كه پس 

1. نامه انقالب، مقاله غالمرضا خاركوهي، ش117و118، شهريور 1390، ص1و2. 
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از كودتاي 28مرداد اقدام اول او تش��كيل اداره اي كه به دستور امريكا 
طرح ريزي شده بود به نام اداره اصل 4 بود. اما اقدام دوم او كه با سياست 
مرموزانه انجام شد اين بود كه در ش��هر گرگان پشت شهرباني قصري 
س��اخته بودند به نام اداره امالك، در تابلو جلو درب اول نوش��ته بودند: 
»امالك واگذاري« پس از 4 س��ال بعد نوش��تند: »امالك اختصاصي« 
و اندك مدتي نگذش��ت باز مجدداً تابلو عوض ش��د و نوشتند: »امالك 
و مستغالت پهلوي«. و اقدام سوم اينكه ش��خصي به نام مهندس رهبر 
رئيس امالك گرگان ش��د و نقش��ه برداري زمين ها ش��روع شد. تمام 
زمين هاي مردم بيچاره را ]به بهاي اندك[ به افسران ارشد و امرا و وزرا 

و خاندان شاه فروختند.1
هدف شاه از آغاز دور جديد زمين خواري دو چيز بود:

اوالً افزايش نقدينگي شخصي شاه و به كارگيري سرمايه در فعاليت هاي غير كشاورزي، 
زيرا محمد رضا بر عكس پدرش، چون اشرافيت را در داشتن امالك نمي دانست، بيشتر 
سعي داشت ژست هاي اشرافي به خود بگيرد و به وس��يله تقسيم امالك رضاخان بين 

كشاورزان، با ريخت و پاش و ولخرجي و برگزاري جشن و ضيافت، خود را ارضا نمايد.2
دوماً تشويق و تقدير از عوامل اجراي كودتاي 28مرداد بود. اين اقدام كه نقش اساسي 
در تحكيم پايه هاي حكومت پهلوي داشت، موجب شد تا سيل افسران شاغل و بازنشسته 
درباري از تهران به سوي استان گلستان سرازير شوند. افسران بازنشسته، امراي ارتش، 
اعضاي دادگاه هاي نظامي كه جوانان مملكت را به اعدام و حبس هاي س��نگين محكوم 
نموده بودند، درباريان از مستخدمين گرفته تا رؤسا و كارمندان دفتري، استانداران، وزرا 
و به طور كلي شخصيت هاي سياس��ي و نظامي  مملكتي همه و همه در استان گلستان 

براي گرفتن قطعه اي زمين هجوم آوردند و به ترك تازي پرداختند. 
در آن سال ها ش��اهد بوديم كه فش��ار و اعمال نفوذ متقاضيان زمين، در ادارات ثبت 
اس��ناد و امالك گرگان و گنبد و نيز در اداره امالك پهلوي، آنچنان بود كه مهندسان و 
نمايندگان ثبت حتي فرصت نمي يافتند نقش��ه زمين را پياده نموده و صورت مجالس 
تفكيكي آن را بنويسند. گاهي در راهروهاي اداره ثبت، و زماني در گوشه مسافرخانه ها 
و ميخانه ها، و يا در محوطه باغ امالك پهلوي، نقشه قراء و قصبات اين منطقه را از كيف 

1. خاطرات مكتوب ارسالي نامبرده براي مؤلف. 
2. فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح.ا. مهران، تهران، اطالعات، 1365، ص123.  
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و يا جيب خود بيرون مي آوردند و صورت مجالس تفكيكي آن را تنظيم مي كردند و به 
دست اين گروه از راه رسيده مي دادند. 

بر اس��اس اين صورت مجالس تفكيكي كه دس��ت به دس��ت مي گرديد، بهاي ناچيز 
زمين به صندوق امالك پهلوي واريز و در دفاتر اسناد رسمي  مورد معامله واقع مي شد 
و مايملك مردم اين منطقه از طرف شاه به اين و آن به فروش مي رفت.1 آقاي علي اكبر 

احمدي- كدخداي اسبق يكي از روستاهاي علي آباد كتول- مي گويد: 
از جمله بدبخت ترين مردم ايران روس��تاي نامتل��و در علي آباد كتول 
بود كه آنچه زمين ريشه كن2 شده زير كشت داشتند فروختند به وزير 
دربار حسين عالء، آن هم به نام پسرش فريدون عال، سند صادر نمود و 
بنا كرد به خلع يد نمودن از زارعين. تازه رسيديم به اول مصيبت. آنچه 
زمين هاي ملت بيچاره كه در زير كشت داش��تند براي درباري ها سند 
صادر گرديد و آنها هم براي تصرف و خلع يد از كشاورزان اقدام نمودند. 
تا اينكه رئيس امالك عوض شد و شخصي به نام تيمسار مزين نماينده 
مخصوص شاه، ]در سال 1341ش[ اداره امالك گرگان را تحويل گرفت. 
از طرفي هم دستگاه انتظامي  و دادسراها و ژاندارمری ها گوش به زنگ 
بودند كه به محض اش��اره سرلشكر مزين، بر س��ر هر كشاورز روستايي 
كه س��ر راس��ت ] اعتراض[ مي كرد مي آمدن��د و او را به ج��اي نامعلوم 
مي فرستادند. وقتي درگيري روس��تاييان بدبخت نامتلو شروع شد در 
نوبت اول بزرگترهاي روستا را بردند و در گردان آزادشهر به فلك بستند 
مثل مكتب خانه هاي قديم كه بچه ها را به فلك مي بستند. به طور كلي 
تمام مردهاي روس��تا از 12س��اله به باال را بردند گردان گنبدكاووس و 
عده اي را هم به زندان انداختند. زن هاي بيچاره روستايي رفتند جلوی 
تراكتورهاي غاصبان را گرفتند، اما پاسگاه ژاندارمري دلند به سرپرستي 
گروهبان دارايي، با 56 نفر ژاندارم، زن ها را با چوب سياهتلو كتك كاري 
و مجروح نمودند و همه را با صورت هاي پ��ر خون وارد ده كردند. يعني 

1. منصور گرگاني، مسئله زمين در صحراي تركمن، ص67. 
2. منظور ريشه هاي درختان و درختچه ها و ساير گياهان چوبي است كه مردم در قديم آنها را با زحمت فراوان 
از ريش��ه مي  كندند تا در آن اراضي كش��اورزي نمايند و به اين كار هم آباد كردن زمين مي گفتند. اين كار آنقدر 
طاقت فرسا بود كه اكنون هم در بين مردم وقتي مي  خواهند سخن از سختي كار كسي به ميان آورند، مي  گويند: 

انگار ونگه كني كرده است! 



32
1

اه 
 سي

اي
ودت

 و ك
لي

ت م
هض

در ن
ن 

ستا
گل

91
ن 

ستا
 تاب

32 
اره

شم
م 

ل نه
 سا

وم
ه س

دور

يك واقعه عاشورا هم در روستاي نامتلو به وجود آمد. بدبختي بدتر اينكه 
پس از غصب و تصرف زمين هاي روس��تا با زور س��رنيزه، براي برداشت 
بهره آب بها نماينده هاي حسين عالء كه يداهلل معززي بود و نماينده او 
هم علي حسيني دنكوب بود، با شكنجه و زور اموال مردم را براي آب بها 
مي گرفتند و حتي به نام��وس مردم تجاوز مي كردن��د و اگر احياناً يك 
گوس��اله و يا يك االغي به پنبه هاي آنها نزديك مي شد، فوراً به وسيله 

تفنگ، تير شليك مي كردند و كسي هم حق شكايت نداشت.1
بانك كش��اورزي ايران نيز زير نفوذ معامله گران زمين قرار داشت و به اشخاصي كه از 
امالك پهلوي زمين خريداري مي كردند وام هاي تضميني مي داد؛ بدون اينكه مقررات 
مربوط به اين وام ها چنين اجازه اي را به رئيس و متصديان ش��عبه اين بانك در گرگان 
داده باشد. اين وام ها پيش قس��ط زمين مورد معامله را تأمين مي كرد. قبول تقاضا براي 
وام و پرداخت آن به اين اش��خاص خيلي س��ريع انجام مي ش��د، چون رئيس بانك زير 
نفوذ زمين خواراني بود كه براي خريد زمين به اين منطقه مي آمدند. حال آنكه اگر يك 
روس��تايي از اين بانك تقاضاي وام مي كرد، مدت ها طول مي كش��يد و بايد سرگردان 

مي ماند تا وام كوتاه مدتي براي كشت و برداشت به او مي پرداختند. 
در اين سال ها سيل پول از استان گلستان، به سوي حساب هاي امالك پهلوي در تهران 
سرازير بود. براي اينكه مجس��م كنيم كه چه ميزان پول از بابت زمين هاي اين منطقه 
در طول 25 سال پس از كودتاي 28 مرداد به حساب هاي ش��اه ريخته شده، كافيست 
بدانيم كه 80 درصد از اراضي صحراي تركمن، توس��ط امالك پهلوي غصب شده و به 
فروش رفته است... كه تخميناً 13/100/000/000 ريال از بابت زمين هاي صحرا، پول به 
حساب هاي شخصي شاه ]در آن سال ها[ ريخته شده است. عالوه بر اين مبالغ معتنابهي 
هم از اشخاص رشوه گرفته شده كه در نظام اداري بنياد پهلوي، پخش گرديده است. در 
سال هاي مذكور، بنياد پهلوي زمين را بر اساس واقعيت موجود نمي فروخت. اغلب بيش 
از آنچه سوابق ثبتي و وضعيت عيني زمين نشان مي داد، مورد معامله قرار مي گرفت. اگر 
قريه اي 700 هكتار زمين داش��ت براي آن تا 1000 هكتار سند معامله تنظيم مي شد. 

سيصد هكتار زمين اضافي وجود خارجي نداشت.2
اين مرحله كه از حدود سال 1338 به بعد آغاز ش��د، نارضايتي هاي شديدي در ميان 

1. خاطرات مكتوب ارسالي نامبرده براي مؤلف. 
2. منصور گرگاني، همان، ص68. 
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مردم استان گلستان ايجاد كرد. اما براي شاه و مقامات حكومتش اعتراضات عمومي در 
آن دوره هيچ اهميتي نداشت. چنانكه مأمور ويژه ساواك در گزارش مورخ 1340/3/30 

خود مي نويسد: 
انتش��ار تصميم دولت داير به تقسيم اراضي ش��مال بين كشاورزان، 
توليد عكس العمل نامطلوبي بين عشاير ش��مال به خصوص خراسان و 
ً  كه مأمور ويژه از اين منطقه بازگشت  تراكمه ايجاد نموده است و اخيرا
نموده و با عده اي از تراكمه تماس گرفته، گذشته از نارضايتي هاي آنها از 
تصميم بنگاه امالك پهلوي كه مقاديري از اراضي دشت گرگان و گنبد 
كاووس را به افراد غير محلي ]يعني همان درباريان[ مي فروشد، يك نوع 
كينه و عداوتي بين آنها مش��اهده كرده و در بعضي نقاط علناً به اراضي 
فروخته شده تجاوز و محصوالت كاشته شده را معدوم مي كنند. اين افراد 
مدعي هستند كه اراضي فروخته شده متعلق به آنها است و شاهنشاه از 

آنها گرفته اند و به افراد غير تركمن مي فروشند.1 
نظام دادگس��تري، ژاندارمري، ش��هرباني، س��اواك و فرمانداري مح��ل، همه آلوده 
زمين خواري ش��ده بودند و همچون س��الح برنده اي در خدمت زمين خواران تهراني و 
درباري، اظهار وجود مي كردند. در همه جا مقررات، لگد مال مي شد. تمام دستگاه ها به 
كار افتاده بودند تا زمين هاي مردم كشاورز اين منطقه غصب شود و به تصرف تازه واردان 
سرسپرده درآيد. زارعان به خاطر دفاع از زمين هايش��ان مصدوم و مضروب مي شدند. 
گاهي هم حتي زمين خواران، مخفيانه ترياك در خانه زارعان مي گذاش��تند تا آنها را به 
اتهام سنگين قاچاق ترياك به زندان بيندازند تا متصرفان بتوانند با خيال راحت زمين و 

تأسيسات آنها را غصب نمايند.2 

احداث شاه مزرعه گارد سلطنتي در تركمن صحرا
در سال 1340 محمدرضا پهلوي تصميم گرفت در كنار مزارع خواهران و برادرانش، 
گارد س��لطنتي خود را نيز صاحب زمين و مزرعه نمايد. خاصه آنكه تمام فرماندهان و 
افسران و حتي بعضي از خويشاوندان آنها در استان گلستان، صاحب زمين شده بودند 
و اينك نوبت به مجموع درجه داران و كادرهاي جزء نظامي  بود كه مي خواس��تند سهم 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي  كشور. 
2. منصور گرگاني، همان، ص71-72. 
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نامشروع خود را از اين منطقه بگيرند. دربار 
ش��اه از دادن زمين به گارد س��لطنتي در 

تركمن صحرا چند هدف داشت: 
اول اينكه كادرهاي گارد س��لطنتي را به 
يك در آمد سرشار موهوم اميدوار مي كرد و 
محبت آنها را نسبت به شاه جلب مي نمود. 
اين افراد براي خود آرزوهايي از درآمدهاي 
اين مزرعه براي آينده خانواده خود، در سر 
مي پرورانيدند. )حال آنكه هرگز چنين در 

آمدي نصيب آنها نشد. زيرا نظام اداري مزرعه و ضعف مديريت چنين امكانی را فراهم 
نكرد.( 

دوم اينكه فكر مي كردند كه از اين طريق مي توانند احتياجات گارد سلطنتي را برآورده 
سازند. در اينجا گوشت، لبنيات، گندم، جو، پنبه توليد كنند تا مورد استفاده گارد قرار 
گيرد و در صنايع نساجي ارتش به كار افتد. ) اين منظور نيز حاصل نشد و پس از 17 سال 
كه از تصرف اين مزرعه مي گذشت، هنوز تالش هاي گارد سلطنتي به جايي نرسيده بود 

كه رژيم شاه واژگون شد.( 
سوم اينكه مي خواستند سياست پراكنده كردن و بي سر و سامان نمودن مردم تركمن 
را از اين طريق نيز اجرا كنند تا تركمن ها مزارع خود را يكجا از دست بدهند و زمين هاي 

آبا و اجدادي خود را رها كرده و براي هميشه منطقه مذكور را ترك نمايند. 
چهارم اينكه آنها مي خواستند گارد سلطنتي به عنوان قدرتي براي سركوب تركمن ها 
مورد استفاده قرار گيرد. كمااينكه به  كرات ديده شد مردم را شالق مي زدند، ايجاد رعب 
و وحشت مي نمودند و در اين منطقه قدرتي باالتر از دولت، ساواك، ژاندارمري و غيره به 
وجود آوردند. تا آنجا كه پس از استقرار، سال ها آب رودخانه گرگان رود را به مزارع خود 
و فرماندهان خود، اختصاص دادند، و قرا پايين دست را در تشنگي و تنگناي شديد نگه 
داشتند و نمي گذاشتند صداي كسي هم در بيايد و اگر هم كسي شكايت مي كرد، فوراً 

جلوي آن را مي گرفتند و صدايش را خفه مي كردند. 
براي تأس��يس اين مزرعه، ابتدا افس��ران گارد و كارشناس��ان به محل آمدند و كليه 
زمين هاي صحراي تركمن را مورد بازديد قرار دادن��د. آنها »انبار اولوم« كه يكي از قراء 
استردادي بود و شاه در دادگاه هاي دادگس��تري محكوميت يافته، و قوه قضاييه خرده 

رژيم شاه تصور مي كرد پس از كودتاي 
28مرداد سال 1332 و اقدامات شديد 
پليسي و غربي كردن جامعه و سركوب 
و خانه نشين شدن مخالفان و حيف 
و ميل اراضي مرغوب كشاورزان، 
مي تواند بر مشكالت اجتماعي فايق 
آيد در صورتي كه چنين نشد. حتي 
كمك هاي سخاوتمندانه امريكا به دولت 

كودتا هم تأثير دلخواه آنان را نداشت



ت ها
مناسب

324
دوره سوم سال نهم شماره 32 تابستان 91

مالكان تركم��ن را مالك ش��ناخته بود، را 
انتخاب كردند. در زمس��تان سال 1340، 
اراضي اين قريه زير كشت غله بود و قسمتي 
هم براي كشت پنبه س��ال بعد آماده شده 
بود. س��بزي و خرم��ي  م��زارع، خاكريزها، 
نهركش��ي ها، درختكاري ها، م��ورد توجه 
افسران و كارشناس��ان گارد سلطنتي واقع 
ش��د و به همين جهت همه نيروهايش��ان 
بس��يج ش��دند تا قريه مزب��ور را متصرف و 
صاحب ش��وند. باالخره از ط��رف مهندس 
رهبر رئيس امالك وقت ش��ش دانگ قريه انبار اولوم، به گارد سلطنتي شاه واگذار شد. 
صاحبان زمين ها به ژاندارمري و ارتش جلب ش��دند و با تهديد و فشار، از بعضي از آنها 
اسنادي گرفتند داير بر اينكه آنها با ميل و رضايت خود زمين هايشان را به گارد سلطنتي 

تحويل داده اند. 
بعض��ي از افس��ران گارد، وقاحت را ب��ه جايي رس��انده بودند كه همچ��ون داش ها و 
كاله مخملي هاي محالت تهران ]الت هاي مست بزن بهادر[ با كشاورزان مظلوم، عرض 
اندام مي كردند و در برابر آنها عربده مي كش��يدند، تا به آنها بفهمانند كه چنانچه كسي 
در انبار اولوم بجنبد، در پنجشنبه بازار آقال شالق خواهد خورد. عالوه بر اين يك گروه از 
افسران و سربازان گارد سلطنتي، با وسايل جنگي در تركمن صحرا به حركت درآمدند 
و انبار اولوم را اشغال نمودند. فرماندهان گارد سلطنتي و در رأس آنها اويسي- جالد 17 
شهريور سال 57 تهران- از تس��خير انبار اولوم آنچنان مغرور و مشعوف بودند كه انگار 
آن سوي رود اترك را تسخير كرده اند. لذا گاردي ها با اين ترفند بر انبار اولوم تاختند و 
بالفاصله تمام زمين هاي زراعتي و تأسيسات مردم تركمن را به تصرف خود درآوردند، 
بدون آنكه ديناري بابت س��رمايه گذاري هاي انجام شده توس��ط مردم بپردازند. صداي 
اعتراض زارعان در هم��ه جا طنين افكند، ولي اثري نبخش��يد. زي��را فرماندهان گارد 

سلطنتي به پشتيباني دربار بر همه جا و همه مراكز قضايي و امنيتي مسلط بودند. 
پس از تس��خير انبار اولوم، نوبت به زمين هاي قريه حبيب ايشان، يلمه و غيره رسيد. 
فرماندهان گارد، تمام اين قسمت از صحراي تركمن را براي خود، و ايادي خود و بعضي 
از متموليني كه در خدمت آنها بودند، خريداري كردند. چنانكه مزرعه آريادشت توسط 

اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايران پس 
از كودتا آنقدر وخيم بود كه هر روز 
خطر بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي 
را افزايش مي داد. به همين سبب 
كمك هاي امريكا به دولت هاي پس از 
كودتا ادامه يافت به طوري كه گاهي 
اين كمك ها »شصت درصد هزينه هاي 
دولت ايران« را تشكيل مي داد. عالوه بر 
اين وام هاي طويل المدت زيادي نيز به 

دولت هاي پس از كودتا داده شد
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همين افس��ران طاغوتي به وجود آمد و آب رودخانه گرگان رود به اين مزارع اختصاص 
يافت و حتي مردم روس��تاهاي پايين دست را از آب آش��اميدني هم محروم كردند، به 
طوري كه مردم براي تهيه آب، كف خش��ك رودخانه گرگان را مي كندند و بن آب هاي 
متعفن جمع شده در گودال ها را گردآوري و كاس��ه كاسه، اين بن آب ها را در كوزه هاي 
خود مي ريختند و به مصرف شرب خود مي رس��اندند. در حالي كه موتورهاي پر قدرت 
گارد س��لطنتي و فرماندهان گارد و ايادي آنها آب را مي كشيد و به مزارع غاصبانه خود 
مي رساندند. گارد سلطنتي موفق شد آب سد وشمگير را به مزرعه خود بكشاند. سازمان 
برنامه س��ال ها مقاومت كرد كه آب سد در قس��مت جنوب رودخانه گرگان كه اراضي 
مرغوب تري دارد و اقتصادي تر است مصرف ش��ود كه به نفع مردم هم بود، ولي حريف 
فرماندهان گارد سلطنتي نش��د و ناگزير قس��متي از بودجه دولت را صرف كانال كشي 

زمين هاي گارد نمود.1
براي آنكه ب��ا جنايت هاي افس��ران گارد شاهنش��اهي در اس��تان گلس��تان به ويژه 
تركمن صحرا بيشتر آشنا ش��ويد، به گزارش محرمانه مورخ اول اسفند سال 1340ش 

ساواك كشور كه مؤيد عمليات ظالمانه و غاصبانه گاردي ها مي باشد، توجه فرماييد: 
هفته گذشته در تعقيب شكايات متعدد اهالي گرگان از افسر اعزامي  
گارد شاهنش��اهي س��توان يكم اميري كه براي دريافت زمين س��ركار 
سرهنگ هاشمي نژاد و سركار س��رگرد دكتر كمال جهت رسيدگي به 
گرگان رفتند، نامبردگان صبح روز جمعه 40/11/27 مراجعت كرده اند 
و طبق اظهارات س��رگرد كمال رفتار و حركات افس��ر اعزامي  ظرف دو 
هفته اي كه به گرگان رفته رضايت بخش نبوده است و ستوان يكم اميري 
به محض ورود 2 نفر از س��ربازان خود را كه مجهز به مسلس��ل دستي 
بوده اند گارد خود قرار داده و در تمام اوقات در شهر در خيابان با دو نفر 
گارد مسلح حركت مي كرده است. ضمناً براي تحويل زمين هاي سهمي  
گارد و زمين هاي آقاي هيراد كه مدت هاس��ت نتوانسته تحويل بگيرد 
متوسل به اسلحه شده و با يك مشت سرباز مسلح، زمين هاي كشت شده 
مردم را ش��يار كرده و حتي يكي از رعايا را كتك زده است. بدين معني 
كه اول دستور داده است او را از پشت ببندند و سپس وي را مورد شتم 
و ضرب قرار داده است و بيشتر شكايات مردم در مورد زمين آقاي هيراد 

1. همان، ص81-85. 
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است... اما زمين آقاي هيراد كه از طرف اداره امالك به نامبرده داده شده 
مدت هاست از طرف اهالي كش��ت و كار مي شود و اهالي حاضر نيستند 
كشت و كار آنها از بين برود به طوري كه گفته مي شود، ستوان اميري از 
چندين نفر از امرا و اشخاص مختلف كه تا به حال نتوانسته اند زمين هاي 
خود را تحويل بگيرند وكالت نامه گرفت��ه و با آنها قول داده زمين ها را با 
زور سرنيزه و سرباز تحويل بگيرد. نامبرده پس از ورود به منطقه، اهالي 
را دور خود جمع كرده و به سران و خان هاي محل دستور داده كه شما 
بايد هر هفته به ديدن من بياييد و از من دس��تورالعمل بگيريد و به آنها 
ابالغ كرده است هر كسي بخواهد از امر من سرپيچي كند خودم شخصاً 
او را تنبيه مي كنم. ظرف هفته گذشته به خاطر همين اعمال يكي، دوبار 
از طرف مردم و اهالي عليه نامبرده تظاهراتي شده، يك مرتبه راه عبور 
او را آب انداختند، به طريقي كه جي��پ حامل وي در گل فرو رفته، بعد 
جيپ را سنگباران كرده اند. ضمناً روز 40/11/28 تلگرافي از گرگان به 
گارد شاهنشاهي رسيده كه در آن تلگراف ستوان اميري توسط بي سيم 
لشكر از فرمانده گارد تقاضا كرده است رئيس سازمان امنيت گرگان را 
كه تازگي عوض شده در پس��ت خود ابقا نمايند. )سرهنگ طهماسبي( 
البته پس از رفتن سرهنگ هاشمي نژاد و سرگرد دكتر كمال، اوضاع آرام 
شده زيرا نامبردگان پس از مذاكره با اهالي و يكي از خوانين آنها به نام 
جرجاني اختالف را به طور كدخدامنشي حل كرده اند و رعب و هراسي 
را كه از ستوان اميري ايجاد شده بود برطرف كرده اند. به طوري كه اهالي 
پس از توقف چندروزه هيئت بازرس��ي به گرگان، طي تلگراف مجددي 
ش��كايت خود را پس گرفته اند. طبق اظهارنظر س��رهنگ هاشمي نژاد 
و س��رگرد دكتر كمال، چنين استنباط مي ش��ده، چون منطقه مرزي 
است و اصوالً تقس��يم امالك براي جلب رضايت و آس��ايش مردم آنجا 
صورت گرفته اعمال آقاي ستوان اميري به هيچ وجه مناسب و شايسته 
نبوده و اگر قرار باش��د گارد مزرعه اي در آنجا احداث نمايد بايد افسران 
و درجه داران، نهايت محبت را نسبت به مردم ابراز داشته و از ايجاد هر 

گونه اختالف و سوء تفاهم جلوگيري نمايند.1 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي  كشور. 
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كالم آخر
رژيم شاه تصور مي كرد پس از كودتاي 28مرداد سال 1332 و اقدامات شديد پليسي 
و غربي كردن جامعه و سركوب و خانه نشين شدن مخالفان و حيف و ميل اراضي مرغوب 
كش��اورزان، مي تواند بر مش��كالت اجتماعي فايق آيد در صورتي كه چنين نشد. حتي 
كمك هاي س��خاوتمندانه امريكا به دولت كودتا هم تأثير دلخواه آنان را نداشت. با آنكه 
از سوي كاخ سفيد »بي درنگ پس از كودتا حدود 68 ميليون دالر به ايران داده شد كه 
عمدتاً براي تكميل بودجه دول��ت ايران به كار رفت. اين مبلغ برابر با يك س��وم درآمد 
تخميني ايران از نفت بود كه ايران در نتيجه محاص��ره نفتي بريتانيا از ماه مه 1951 از 
دست داده بود.«1 اوضاع اقتصادي- اجتماعي ايران پس از كودتا آنقدر وخيم بود كه هر 
روز خطر بروز و ظهور اعتراضات اجتماعي را افزايش مي داد. به همين سبب كمك هاي 
امريكا به دولت هاي پس از كودتا ادامه يافت به طوري كه گاهي اين كمك ها »ش��صت 
درصد هزينه هاي دولت ايران«2 را تش��كيل مي داد. عالوه بر اين وام هاي طويل المدت 
زيادي نيز به دولت هاي پس از كودتا داده ش��د. همه اين كمك هاي مالي و اقتصادي و 
نظامي3 و سياسي كه تا ده سال پس از كودتا ادامه داشت براي اين بود كه به گفته يكي از 
محققان امريكا )آقاي گازيوروسكي( توان رژيم شاه براي »سركوبي گروه هاي اجتماعي 
داخلي«4 افزايش يابد. اما با اين وجود گاهي اعتراضات اجتماعي مثل آتش زير خاكستر 
در شهرها و خاصه روستاهاي دش��ت گرگان و نيز محيط هاي دانشجويي تهران بروز و 
ظهور مي كرد. به ويژه آنكه خود دولت مردان شاه هم مي دانستند كه با گذشت سال ها 
از كودتا و اعمال سياست هاي امريكا در ايران، و با وجود دريافت كمك هاي فراوان هنوز 
نارضايتي عمومي  در همه عرصه ها مشاهده مي شود. چنانكه آقاي جعفر شريف امامي- 

نخست وزير وقت- در سال 1339 در مجلس سنا اعالم كرد: 
روزي كه دولت تشكيل ش��د ما نگراني از وضع اقتصادي مان داشتيم. 
]ولي[ تنها مشكل ما همين يكي نبود. مشكل اساسي ما ناراحتي و عدم 

رضايت مردم كشور بود.5 

1. مارك ج. گازيوروسكي، سياست خارجي امريكا و شاه، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، رسا، 1373، ص228. 
2. همان، ص233. 

3. هدف امريكا از بازسازي و تقويت ارتش و سازمان هاي نظامي و انتظامي ايران، عالوه بر كاربرد آنها در سركوب 
مخالفان داخلي، اين بود كه اهرمي هم باشد در برابر اهداف توسعه طلبانه شوروي كمونيست. 

4. البته اين كمك ها تا سقوط شاه در بهمن سال 57 هيچ گاه قطع نشد بلكه به صورت فزاينده در قالب طرح هاي 
عمراني و تغذيه براي صلح و تقويت بنيه نظامي ادامه يافت. 

5. كيهان، 1339/7/27. 
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ش��اه كه از اين وضعيت بس��يار نگران بود و از نارضايتي هاي مردم مسلمان به شدت 
وحشت داشت، چندي بعد با سفر به امريكا خواس��تار چاره انديشي سران كاخ سفيد و 
حمايت آنان از حكومت متزلزل و در معرض خطر خود ش��د و اين گونه بود كه نس��خه 
»انقالب سفيد« از سوي كندي- رئيس جمهور امريكا- براي محمدرضاشاه پيچيده شد و 
به او اطمينان دادند كه براي اجراي اين برنامه از او پشتيباني خواهند نمود. در همان ايام 
روزنامه اطالعات خبر اين موضوع را به طور سربسته چنين نوشت: »شاهنشاه اطمينان 
يافتند كه امريكا پشتيباني سياس��ي و نظامي  خود را از ايران ادامه خواهد داد. دستگاه 
دولتي امريكا نيز به نوبه خود اطمينان يافت كه شاهنش��اه يك متحد استوار است.«1 و 
اين همان برنامه اي بود كه تا پايان عمر رژيم شاه كه با پيروزي انقالب اسالمي  در بهمن 
سال 57 به سر آمد محور همه سخنان داخلي و خارجي شاه و دستگاه هاي تبليغاتي و 

سياسي و اقتصادي حكومتش بود. 

1. اطالعات، 1341/1/26. 
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بررسي فاجعه هفدهم شهريور و تأثير آن 
در روند سقوط رژيم پهلوي

محمدحسن بابايي1
مقدمه 

به دنبال فضاي نسبتاً مساعد سياسي سال هاي 1355 و 1356 نهضت اسالمي مردم 
ايران شتاب بيشتري به خود گرفت و با انتش��ار مقاله احمد رشيدي مطلق در روزنامه 
اطالعات 17دي ماه1356، قيام مردم قم در 19دي ماه س��رآغازي ش��د بر گس��ترش 
دامنه دار نهضت به صورت مجالس يادبود در قالب س��وم، هفت��م و مخصوصاً چهلم در 

شهرهاي مختلف كشور. 
در پي سركوب خونين مردم در اواخر س��ال 1356 و اوايل 1357، از شدت و گستره 
اعتراضات و فعاليت هاي مخالفان رژيم پهلوي تا حد زيادي كاسته شد و در تيرماه 1357 
اوضاع كشور رو به آرامش نهاد. ناظران و كارشناسان به اين جمع بندي رسيده بودند كه 
پس از يك رشته درگيري رژيم با مخالفان و انقالبيون از دي ماه 1356 تا خرداد 1357، 
اكنون هيچ خطر جدي رژيم پهلوي را تهديد نمي كند. ش��اه در پايان اين دوره در يك 

مصاحبه تصريح كرد: 

1. پژوهشگر و مدير كميته تاريخ انقالب اسالمي دانشگاه امام حسين)ع( 
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هيچ قدرتي توان كنار نهادن مرا نخواهد داش��ت؛ چ��ه 700 هزار تن 
نيروي مسلح از من پش��تيباني مي كنند، همه كارگران و اكثريت مردم 

پشت سرم هستند و من قدرتمندم!1
اما با نزديك شدن به ماه مبارك رمضان در اواسط مرداد 1357، قيام ملت جان تازه اي 
به خود گرفت و عمق و وس��عت دوباره اي يافت. تاكنون در مورد ماه محرم و آموزه هاي 
تشيع در پويايي و تحرك نهضت ها و حركت هاي اسالمي مباحث گوناگوني انجام گرفته 
است. اما در مورد ماه رمضان به رغم نقش بي بديل و منحصر به فردش در فرآيند انقالب 
اسالمي، پژوهشي جدي به عمل نيامده است. ماه مبارك رمضان فرصتي فراهم آورد تا 
نيروهاي انقالب پس از يك دوره تأمل و بازنگري بار ديگر به حركت درآمده و با شتاب 
بيشتر، پيگير اهداف انقالب اسالمي شوند؛ آنچنان كه رژيم پهلوي و متحدانش سخت 
غافلگير ش��دند و دريافتند كه س��كوت و ثبات ماه هاي قبل از رمضان، آرامش پيش از 

طوفان و مقدمه يك خيزش همگاني و فراگير بوده است. 

ماه مبارك رمضان،آغازي مجدد بر نهضت اسالمي مردم ايران 
با توجه به اينكه در ماه مبارك رمضان، مساجد رونق بيشتري به خود مي گيرند و مردم 
با حضور در مساجد بهره بيشتري از س��خنراني روحانيون مي برند، در سال 57 نيز اين 
رويه دنبال شد ولي با اين تفاوت كه روحانيون، صحبت هاي جديد داشتند و از انقالب 
اس��المي و نهضت امام خميني س��خن مي گفتند و موجب آگاهي و روشنفكري بيشتر 

مردم مي شدند. 
امام خميني كه از نج��ف هدايت مبارزات را در دس��ت داش��ت، فعاليت هاي خود را 
توسعه بخشيد و در آستانه ماه مبارك رمضان در پيامي هشت ماده اي كه به تعبير برخي 
»نخستين منشور« انقالب لقب گرفته است، وظايف مبارزان، به ويژه سخنرانان مذهبي 
را گوش��زد نمود و تأكيد كرد كه اين نهضت اس��المي با آزادي هاي استكباري انحراف 
نخواهد يافت و لذا روحانيون مي بايد در افشاي جنايت هاي رژيم در اين ماه در مساجد 
و مجامع اسالمي مبارزات مردمي را وسعت بخش��يده، به خانواده هاي شهدا و زندانيان 

رسيدگي كنند.2 
امام در اين بيانيه كه در 5مرداد 1357 مطابق با 21شعبان1398 صادر گرديد ضمن 

1. غالمرضا نجاتي، تاريخ بيست وپنج ساله ايران؛ از كودتا تا انقالب، تهران، رسا، 1373، ج2، ص74. 
2. صحيفه امام، ج3، ص431-435. 
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برش��مردن جنايت هاي ماه هاي اخير توس��ط 
رژيم ش��اه و اظهار تش��كر و تبريك نس��بت به 

آسيب ديدگان اين جنايت ها اعالم كرد: 
... ملت عزيز ت��ا محو آثار ظلم 
و هدم دس��تگاه رژي��م منحط 
پهل��وي آرام نخواهد گرفت و به 
حال عادي باز نخواهد گشت... 
امروز كه ملت به پاخاسته و راه 
خود را خ��وب و درس��ت يافته 
است، س��كوت و امر به سكوت 

مخالف مصالح عاليه اسالم اس��ت و خالف طريقه شيعه جعفري است؛ 
و امر به تحرك و استنكار و افش��اي فجايع خانمانسوز و اسالم بر بادده 
دستگاه شاه، موافق س��يره مباركه انبياء و خصوص رسول معظم خاتم 

است...1
امام در اين منشور تاريخي بر هشت اصل مهم انقالب اسالمي تأكيد نمود، كه عناوين 

كلي آن به قرار زير بود: 
1. نهضت مقدس ايران كه از س��ال 42ش آغاز ش��ده صد در صد اسالمي و به رهبري 

روحانيت و پشتيباني ملت همچنان ادامه داشته و خواهد يافت. 
2. آزادي هاي الهام گرفته از اس��تكبار، ب��راي انحراف اذهان از مس��ير اصلي حركت 
پي ريزي شده و الزم است گويندگان محترم و روحانيون معظم ايران شديداً در افشاي 

هر چه بيشتر جنايت هاي رژيم در اين ماه، در مساجد و مجامع اسالمي تالش نمايند. 
3. مهره هاي جديدي كه رژيم براي اغفال ملت به صحنه آورده، كس��اني هستند كه 
ديروز چاكر و امروز در نقش مخالف خدمت مي كنند؛ ملت شريف بايد هوشيار باشد كه 

اين مهره هاي خطرناك خود را در بين آنان جا نزنند. 
4. ملت ش��ريف و متعه��د ضمن اقدام به كس��ب آمار صحيح ش��هدا و رس��يدگي به 
بازماندگان آنان و دلجويي برادرانه، سالم خميني را كه در سوگ آنان نشسته است، به 
همه آنان برس��انند و احتياجات مادي كليه مجروحان و آسيب ديدگان را هر چه زودتر 

برطرف نمايند. 

1. همان، ص431-432. 

امام يك روز پس از روي كار 
آمدن شريف امامي در پيامي، تغيير 
مهره هاي رژيم را به اسلحه فريب 
و ريا، توطئه عليه ملت و شكستن 
نهضت اسالمي و به هدر دادن خون 
جوانان عزيز اسالم تعبير كردند. 
ايشان آشتي كردن با رژيم و عمال 
آن را تقبيح نمودند و معصيت كبيره 
خواندند و فرمودند هر كه روحاني 
باشد نمي تواند اين آشتي را بپذيرد
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5. تاريخ اين نهضت اس��المي قبل از آنكه توس��ط فرصت طلبان تحريف شود، توسط 
نويسندگان متعهد تدوين گردد. 

6. حضرات ائمه جماعت محترم دامت بركاتهم، گويندگان معتقد به نهضت اس��المي 
را دعوت نمايند كه روش��نگري مردم را بر عهده بگيرند و از دعوت وعاظ الس��الطين و 
اشخاصي كه به نفع دستگاه جبار- دانس��ته يا ندانسته- مطالبي را انتخاب مي كنند كه 

ملت را از مسائل اصلي روز بازدارند، جداً احتراز نمايند. 
7. گويندگان محترم در مجامع و مس��اجد وظيفه دارند كه مصائ��ب وارده بر ملت را 
در اين پنجاه سال س��لطنت س��ياه پهلوي، خصوصاً در آن چند ماه اخير به سمع مردم 

برسانند. 
8. مستمعين، گويندگان را در ذكر مسائل اسالمي و انس��اني تشويق نمايند و از آنان 

بخواهند كه جنايت ها و ستمگري ها را بيان و تفسير كنند.1
با اين منش��ور توطئه هاي جديد رژيم ش��اه كه در حكومت نظام��ي و وعده انتخابات 
آزاد متجلي شده بود، خنثي ش��د و بيان و تفسير جنايت هاي پنجاه ساله سلطنت سياه 
رضاخان و پسرش بر فراز منابر و در ميان انبوه جمعيت هايي كه به مناسبت هاي مختلف 
تشكيل مي شد، باقيمانده نيروهاي رژيم را به هزيمت واداشت و حاكميت رژيم را جز در 

حوزه هاي نيروهاي مسلح متزلزل ساخت. 
همچنين امام با آغاز ماه مبارك رمضان و كش��تار مردم مبارز اصفهان فرمودند امروز 
»مرگ بر شاه« ملي شده و تا برچيده شدن دس��تگاه ظلم و انقراض دودمان جنايتكار 

پهلوي ادامه دارد و تداوم مبارزات را تا سرنگوني رژيم پهلوي خواستار شد.2
امام با هوشياري هر چه تمام توانست از شبكه منسجم و متشكل مساجد و حسينيه ها و 
حضور همه جانبه مردم در ماه رمضان در اين اماكن در جهت پيشبرد نهضت سود جسته 

و جنبه مذهبي بيشتري به انقالب ببخشد. 
در مقاله اي كه در مجله تايم تحت عنوان »قيام خونين 17شهريور« منتشر شد، از قول 

يكي از مخالفان رژيم پهلوي آمده است كه: 
به ما اجازه نداده اند احزاب سياس��ي تشكيل دهيم. هيچ روزنامه اي از 
خودمان نداريم. اما رهبران مذهبي يك سيستم ارتباطي درون ساخته 
دارند. آنها در خالل مراسم هفتگي شان در مساجد و با استفاده از شبكه 

1. عباسعلي عميد زنجاني، انقالب اسالمي و ريشه هاي آن، تهران، كتاب طوبي، 1375، ص277. 
2. همان، ص511. 
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ارتباطي روحانيون در سراسر كشور، به آساني با توده هاي مردم ارتباط 
دارند. بدين خاطر است كه بسياري از عناصر غير مذهبي مخالفت خود 
را در پوشش مذهب پنهان مي دارند. اين شبكه به قدري فراگير است كه 
برخي از مخالفين ايراني غير مذهبي از جنبش روحانيون براي اهداف 

خودشان استفاده كرده اند.1 

با اين وضعيت مجالس مذهبي به صحنه اعتراض آميز سياسي تبديل گشت؛ به نحوي 
كه در پايان هر مراس��مي، انبوه جمعيت حاضر در مس��اجد به راهپيمايي و تظاهرات 
خياباني دست مي زدند و در محله هاي مش��خص به يكديگر مي پيوستند و صحنه هاي 

پرشكوهي از مبارزات را به نمايش مي گذاشتند. 
اين مسائل سرانجام اسباب نگراني دولت را فراهم س��اخت. فرماندهان نظامي كشور 
در چند جلسه ش��وراي امنيت ملي، در مورد اين موضوع به گفت وگو نشستند. چنانكه 
در يكي از مذاكرات س��پهبد بدره اي فرمانده گارد شاهنشاهي گفت: در كليه مساجد و 
منابر صحبت از تغيير رژيم س��لطنتي، تحريك مردم براي انقالب و صحبت از حكومت 

اسالمي است.2
سپهبد مقدم، رئيس س��اواك نيز گفت: همبس��تگي ش��ديدي بين آخوندها وجود 
دارد و در پناه پوش��ش دي��ن،  آنها در جه��ت مقاصد ش��وم بهره ب��رداري مي نمايند.3 

1. تايم، 18سپتامبر1978، ص10-16. 
2. مش��روح مذاكرات فرماندهان نظامي در تاريخ هاي 24 و 1357/5/30، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 

1376، ص29. 
3. همان، ص28. 
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ناآرامي هاي اصفهان در اين ماه رژيم را واداشت 
در اصفهان و نجف آباد حكومت نظامي اعالم كند1 
تا مبادا حوادث قم و تبريز تكرار ش��ود. عالوه بر 
رويدادهاي اصفهان، آتش س��وزي سينما ركس 
آبادان كه ط��ي آن حدود 370 نفر به ش��هادت 
رسيدند، تنور مبارزات را بيش از پيش برافروخت. 
راهپيمايي هاي گسترده از يك سو و اعالميه هاي 
متعدد در محكوميت اين رخداد، كه رژيم پهلوي 
را ب��ه عنوان مقص��ر اصلي و عمدي اي��ن فاجعه 
معرفي مي كرد و همچنين تظاهرات گسترده اي 
كه به دنبال مراسم احيا و شهادت امام علي)ع( در سراسر كش��ور برپا گرديد سرانجام 

موجبات سقوط دولت آموزگار را در پنجم شهريور 1357 فراهم كرد. 
به دنبال گس��ترش بحران، رژيم پهلوي ب��ا هراس تمام به بازنگري در سياس��ت هاي 
موجود پرداخت تا با سازوكاري جديد آرامش را به كشور بازگرداند. لذا شاه و مشاورانش 
با استعفاي آموزگار به يك رشته اقدامات و اصالحات دست زدند تا شايد پشتيباني ملي 
را كه اينك تصور مي شد در حال از دست رفتن است، براي رژيم فراهم آورند. از اين رو، 
جعفر شريف امامي را با ش��عار فريبكارانه »دولت آش��تي ملي« در 5 شهريور بر كرسي 
صدارت نشاندند. ش��ريف امامي با انتس��اب خود به خانواده روحاني و اختيارات وسيع 
و محدود ساختن شاه در امور كش��ور به نخست وزيري رسيد و دس��ت به سياست ها و 
برنامه هايي ضربتي جهت آرام نمودن مخالفان نمود. او قمارخانه ها و بسياري از اماكن 
فساد را كه همواره مورد تعرض انقالبيون بود تعطيل كرد، تاريخ و تقويم شاهنشاهي را 
منسوخ نمود و برخي از مقام هاي باالي سياسي را بركنار ساخته و صدها زنداني را آزاد 
نمود و اعالم كرد كه انتخابات آزاد به زودي برگزار خواهد شد و قول آزادي هاي اجتماعي، 
قلم، بيان و تشكيل احزاب سياسي مس��تقل را داد و همچنين وعده كرد كه با مخالفان 
مذاكره كرده و امور مذهبي و اوقاف را مورد توجه ويژه دولت قرار خواهد داد و مقرراتي 

را براي برخورد با فساد مالي خانواده سلطنتي وضع خواهد كرد و...2
امام يك روز پس از روي كار آمدن ش��ريف امامي در پيامي، تغيي��ر مهره هاي رژيم را 

1. كيهان، 1357/5/21؛ مهدي مهرعليزاده، تاريخ شفاهي زندگي و مبارزات آيت اهلل خادمي، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمي، 1387، ص170. 

2. كيهان، 1357/6/7. 

تاريخ  به  پيامي  در  امام 
15شهريور، با تمجيد از حركت 
مردم در روز عيد فطر فرمودند: 
تكليف الهي فرقي نكرده و 
تظاهرات كوبنده براي رسيدن به 
هدف اسالمي عبادت است. بايد 
در هر فرصت و براي هر حادثه 
اجتماعات خود را هر چه بيشتر 
در مساجد و محافل و فضاهاي 

باز عمومي برپا نماييد 
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به اس��لحه فريب و ريا، توطئه عليه ملت و شكستن نهضت اسالمي و به هدر دادن خون 
جوانان عزيز اسالم تعبير كردند. ايشان آشتي كردن با رژيم و عمال آن را تقبيح نمودند 
و معصيت كبيره خواندند و فرمودند هر كه روحاني باشد نمي تواند اين آشتي را بپذيرد. 
امام به ملت ايران هش��دار دادند كه با اندكي غفلت س��قوط مي كن��د و تمام زحمات و 
رنج هاي چندين ساله پايمال مي شود و روي س��عادت نخواهد ديد و نزد خداوند متعال 
مسئول است.1 در احوالي كه نس��لي به مخالفت با رژيم شاهنشاهي برخاسته بود، اين 
نسل چندان به پيشينه شريف امامي و اقدامات وي نمي انديشيد؛ زيرا بنياد و اساس رژيم 
پهلوي را به چالش گرفته بود. در نظر اين نسل اين كابينه براي حفظ نظام روي كار آورده 

شده بود كه بحران كنوني زاييده آن نظام بود. 
در اين وضعيت س��فيران امري��كا و انگليس كماكان ب��ر انجام تعهدات و پش��تيباني 
دولت هاي متبوع خويش از شاه تأكيد مي ورزيدند.2 شريف  امامي و شاه كه اينك به انتظار 
ثمرات سياست ها و شعارهاي جديد خود نشس��ته بودند، خيلي زود خود را در گرداب 
حوادثي غوطه ور ديدند كه به س��رعت در حال برچيدن بساط سلطنت بود. مخالفت ها 
و اعتراضات كه شعارها و برنامه هاي ش��ريف امامي را فريب آلود قلمداد مي كرد، شتاب 
بيش��تري به خود گرفت تا اينكه در روز عيد فطر منجر به راهپيمايي عظيمي در تمام 

ايران گرديد. 
نماز عيد فطر سال 1357 كه در روز دوشنبه سيزدهم شهريور در نقاط مختلف كشور 
و از جمله در نقاط مهم تهران با عظمت تر از ساليان گذش��ته برگزار شد، محلي جهت 
اعتراضات سياسي گش��ت. در خيابان ژاله به امامت عالمه يحيي اهلل نوري و بيابان هاي 
كن به امامت آيت اهلل مرواريد نماز عيد فطر با شكوه هر چه تمام برگزار شد.3 در يكي از 
پرشكوه ترين نمازهاي عيد فطر كه به امامت آيت اهلل دكتر مفتح در تپه هاي قيطريه و با 
حضور ده ها هزار تن برگزار گرديد، پس از خطبه دكتر مفتح، دكتر باهنر طي سخنراني 
با اشاره به مباني اسالمي مبارزات، در مورد اوضاع كشور و اعالم تصميم جامعه روحانيت 
مبارز تهران مبني بر تعطيلي روز پنجشنبه 16ش��هريور به سخنراني پرداخت و دليل 
اعالم اين تعطيلي را گراميداشت ياد شهداي خيابان ژاله تهران كه در درگيري شب هاي 
ماه رمضان به شهادت رسيده بودند، ذكر كرد.4 در پايان سخنراني حدود ساعت 9 صبح 

1. صحيفه امام، همان، ص449-451. 
2. باري روبين، جنگ قدرت ها در ايران، ترجمه محمود مشرقي، تهران، آشتياني، 1363، ص153. 

3. عالمه يحيي نوري، ريشه هاي انقالب اسالمي و شرحي از 17شهريور، تهران، نويد نور، 1381، ص283. 
4. محمد طحان، تاريخ شفاهي 17شهريور، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي،  بي تا،  ص39. 
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بود كه انبوه جمعيت نمازگزار اقدام به راهپيمايي نموده و از تپه هاي قيطريه به س��مت 
جنوب به راه افتادند. راهپيمايان كه در طول مسير بر تعداد آنان افزوده مي شد با آرامش، 
نظم و سازماندهي، جماعتي را تش��كيل دادند كه تا آن روز س��ابقه نداشت و موجبات 
شگفتي ناظران داخلي و خارجي را فراهم آوردند. تظاهركنندگان با اهداي گل و بوسيدن 
سربازان و با سردادن شعارهايي چون »برادر ارتشي، چرا برادركشي« تظاهرات كردند و 

حركت آنان نيروهاي انتظامي را به انفعال واداشت.1 
س��وليوان س��فير وقت امريكا كه از انس��جام و انضباط راهپيمايان متعجب شده بود، 

مي نويسد: 
نظم و سازمان اين راهپيمايي در عين حال كه موجب تحير و شگفتي 
ما ش��د، اين واقعيت را هم آشكار س��اخت كه ما تش��كيالت و فعاليت 
مخالفان را دس��ت  ك��م گرفته ايم و از مناب��ع اطالعات��ي الزم در ميان 

گروه هاي مخالف به ويژه روحانيون و بازاريان برخوردار نيستيم.2 
تظاهركنندگان به هنگام عبور از مسيرهاي از پيش تعيين شده نام تعدادي از خيابان ها 
از جمله كوروش كبير را به دكتر ش��ريعتي، پهلوي را به مصدق، ش��اهرضا را به انقالب 
اسالمي تغيير دادند3 و خواستار الغاي سلطنت و ايجاد حكومت اسالمي شدند. از نكات 
قابل توجه در اين تظاهرات، شركت فعال و گس��ترده بانوان كه پا به پاي مردان در اين 
راهپيمايي حضور داش��تند4 و ديگر، اهداي گل به ارتشيان و سردادن شعارهايي مبني 
بر پيوستن آنان به مردم بود كه در روزهاي بعد نيز اين رويه ادامه يافت. حجت االسالم 

هادي غفاري در مورد تأثير اين حادثه مي گويد: 
كار عمده اي كه در اين روز اتفاق افتاد ايجاد اختالف در صفوف ارتش 
بود. مردم با ش��عارهايي كه مي دادند دقيقاً صف��وف ارتش را از هم جدا 

كردند.5 
به گزارش روزنامه اطالعات راهپيمايي هاي مشابهي در شهرهاي آمل، گرگان، ساري، 
نجف آباد، لنگرود، قزوين، اراك، شيراز، سبزوار، فس��ا، خرم آباد، گاليكش، اهواز، بناب، 
مياندوآب، خوي، اردبيل، كرج، آبادان، يزد، بهش��هر و كرمانش��اه نيز صورت گرفت كه 

1. كيهان و اطالعات، 1357/6/14. 
2. ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، خاطرات دو سفير، ترجمه محمود طلوعي، تهران، علم، 1375، ص148. 
3. هادي غفاري، خاطرات هادي غفاري، تهران، حوزه هنري سازمان تبليغات اسالمي، 1374، ص281-284. 
4. اعظم مراد حاصلي خامنه، تاريخ شفاهي مبارزات سياسي زنان اس��الم، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 

1386، ص266. 
5. محمد طحان، همان، ص39. 
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غالباً با آرامش به اتمام رسيد اما اين مراسم در خمين، فسا، كرج و ايالم هشت شهيد و 
هشت مجروح بر جاي گذاشت. 

امام در پيامي به همين مناسبت به تاريخ 15شهريور، با تمجيد از حركت مردم در روز 
عيد فطر فرمودند: تكليف الهي فرقي نكرده و تظاهرات كوبنده براي رس��يدن به هدف 
اسالمي عبادت است. بايد در هر فرصت و براي هر حادثه اجتماعات خود را هر چه بيشتر 

در مساجد و محافل و فضاهاي باز عمومي برپا نماييد. 
دو نكته مهم ديگر در پيام امام يكي تشكر از ارتش به سبب آتش نگشودن به روي مردم 

در راهپيمايي تهران و ديگري برنامه آنان براي اداره كشور بود، با اين جمالت: 
مطلبي را كه شديداً بايد بدان توجه داشت اينكه ما پس از رفتن پايگاه 
ظلم به بركت احكام مترقي اسالم برنامه اساسي خود را اعالم مي نماييم 
و در آن وقت خواهند ديد كه آنچه خائنين به اسالم نسبت داده اند چه 
در موضوع حقوق زنان و چه حقوق اقليت هاي مذهبي و چه ساير مسائل 

جز تهمتي ناجوانمردانه چيزي نبوده است.1 
به نظر مي رسد نماز عيد فطر 1357 و راهپيمايي پس از آن يكي از مؤثرترين عواملي 
بود كه موجب شد اسالمي بودن قيام تثبيت گردد و مورد تأييد همه گروه ها قرار گيرد. 
مردمي كه براي نماز عيد بيرون آمده بودند، پس از اقامه نماز به تظاهرات پرداختند و از 
آن به عنوان اعالم مخالفت خود استفاده كردند و اين خود بسيار معني دار بود. جناح هاي 
غير مذهبي نهضت نيز متوجه شدند كه اگر بخواهند با مردم همراه شوند، بايد مذهب 
را به عنوان يك اصل مهم مبارزاتي پذيرا باش��ند. در واقع در روز 13شهريور بين نماز و 
مبارزه پيوند برقرار گرديد و ش��عارهايي كه در آن روز داده ش��د، تماماً ماهيت مذهبي 
داشتند. نكته جالب اينكه مردم پس از راهپيمايي، نماز ظهر و عصر را در خيابان خواندند 
و اين دوباره مطرح كردن يك نماد مذهبي در جريان مبارزه بود. حجت االسالم هادي 
غفاري مي گويد: ساعت 6 صبح نماز ]عيد فطر[ تمام ش��ده بود و مردم راه افتاده بودند 
و حاال ساعت 12:10 رسيده و ظهر ش��ده بود... به هر حال در خيابان پهلوي براي نماز 
]ظهر[ آماده شديم. اين جمعيت عظيم كنار خيابان وضو گرفته و نماز بسيار عارفانه اي 

خواندند. 
شاه كه اصاًل تصور نمي كرد مخالفان او تا اين حد جدي باش��ند فكر مي كرد با تدابير 
امنيتي معمولي مي تواند مردم را آرام كند و به وعده هايي آنها را دلخوش نمايد؛ اما زماني 

1. صحيفه امام، همان، ص457. 
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كه خود از نزديك خيل راهپيمايان را مش��اهده كرد، متوجه شد كه اين بار با قضيه اي 
كاماًل متفاوت روبه رو است. تظاهرات مردم هنگام ظهر به اوج خود رسيد. نزديك ظهر، 
هلي كوپترهايي بر فراز سر مردم مي پريد كه يكي از اين هلي كوپترها، متعلق به هوانيروز 
بود. خسروداد فرمانده هوانيروز در كنار دست خلبان نشسته بود؛ در صندلي عقب كسي 
كه با چشمان از حدقه درآمده موج انسان ها را مي نگريست، محمدرضاشاه پهلوي بود. از 
بامداد آن روز خبر راه افتادن جمعيت جسته و گريخته به او مي رسيد، اما هيچ كدام از 
اطرافيان شاه رقم تظاهركنندگان را از ده هزار باالتر نبردند. درباريان مي كوشيدند چون 
هميشه با بيان »خاطر مبارك آسوده باشد« او را از واقعيت دور نگه دارند. اما زماني كه او 
از باال، با چشم خود مي ديد كه سيل بي پايان جمعيت، فريادزنان به مركز شهر رسيده اند، 
به هنگام بازگشت در يك واكنش عصبي حاضران از جمله فرماندهان نظامي و هويدا و 
درباريان را به سخت ترين ناسزاها بست و فحش هاي مستهجني كه تنها از زبان رضاشاه 
شنيده شده بود، همچون باران بر س��ر و روي حاضران باريد. سرانجام از شدت خشم، 
لگدي بر بدنه اتومبيل كورس��ي المبرگيني محبوبش كوفت. سوار آن شد و رفت. گويا 
صداي آن يك ميليون تن در گوشش بود كه تا فردا هيچ كس را نپذيرفت. در اين زمان 

حتي فرح همسرش نيز امكان مالقات با او را نيافت.1
اما سه روز بعد، يعني در 16ش��هريور به رغم تبليغات و تهديدات رژيم و بنا به دعوت 
جامعه روحانيت مبارز ترتيب راهپيمايي داده شد؛ آيت اهلل بهشتي در جلسه اي به اين 
مناسبت استدالل كرد كه بعد از راهپيمايي عيد فطر »حاال كه مردم آمدند نبايد در اين 
حركت مردمي فترت ايجاد شود«؛2 اما در آخرين لحظات رهبران مذهبي تصميم به لغو 
اين راهپيمايي گرفتند! در روز پانزدهم شهريور )روز چهارشنبه( دولت شريف امامي در 
س��اعت دو بعدازظهر از طريق راديو اعالم كرد كه فردا پنجشنبه 16شهريور كسي حق 
راهپيمايي و تظاهرات ندارد و ضمناً هش��دار داد كه چنانچه راهپيمايي صورت بگيرد، 
نيروهاي پليس با تظاهركنندگان شديداً برخورد خواهند كرد.3 در همان شب نيز يكي 
از آقايان رجال سياسي به شهيد بهشتي تلفن كرد و به ايشان گفت كه از راهپيمايي روز 
پنجشنبه صرف نظر شود، براي اينكه به وي خبر موثق داده بودند كه قدرت نظامي براي 
يك كشتار عظيم بسيج شده است. شهيد بهش��تي كه احتمال مي داد اتفاقات ناگواري 
براي مردم بيفتد و اوضاع خطرناكي به وجود بيايد و از سوي ديگر نيز نگران آن بود كه 

1. مسعود بهنود، دولت هاي ايران از سيد ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، ص774-778. 
2. مرتضي ميردار، خاطرات حجت االسالم ناطق نوري، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1382، ص130. 

3. كيهان، 1357/6/15. 
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ش��كوه راهپيمايي روز عيد فطر كه حدود دويست 
هزار نفر در آن شركت كرده بودند شكسته شود و به 
اندازه آن جمعيت، مردم در راهپيمايي 16شهريور 
شركت نكنند، اطالعيه اي را آماده ساخت و در آن 
اطالعيه با توجه ب��ه خطر احتمالي ب��راي مردم و 
استفاده حكومت از ابزار خشونت، از مردم خواست 
كه فردا هيچ راهپيمايي اي نيست و كسي به محل 
راهپيمايي يعني پل روم��ي، نيايد. اطالعيه پس از 
تكثير براي عده اي از روحانيون سياس��ي مساجد 
تهران فرستاده شد تا به اطالع مردم برسد.1 با وجود 

اين در تهران نزديك به يك ميليون نفر فعاالنه در يك راهپيمايي بزرگ شركت جستند 
كه تا آن زمان بزرگترين راهپيمايي ش��كل گرفته در كش��ور ب��ود!2 در اين راهپيمايي 
همچون راهپيمايي روز عيد فطر، زنان مشاركت گسترده اي داشتند و در همين ايام بود 
كه شعار معروف »استقالل، آزادي، حكومت اسالمي« سرداده شد و زنگ خطر سقوط 
سريع دولت ش��ريف امامي به صدا درآمد. اينك تظاهركنندگان عالوه بر نفي پادشاهي 
از نظام مطلوب خود نيز س��خن مي گفتن��د. اتحاد در ميان جناح ه��اي مبارز و مخالف 
رژيم و تأثير ش��گرف مذهب و توان نيروهاي مذهبي كه اكنون به فعليت رسيده بود، از 
شاخصه هاي اصلي اين راهپيمايي ميليوني بود. اكنون اس��الم به عنوان موتور محركه 

انقالب موجب خيزش عظيمي تحت زعامت امام خميني)س( گرديده بود.
هر چند مزدوران رژيم پهلوي دكتر مفتح را كه پيش��اپيش جمعيت در حال حركت 
بود مورد هتك حرمت قرار دادند ولي به دليل گستردگي و عظمت تظاهرات 16شهريور 
نيروهاي رژيم از توسل به خشونت و خون ريزي معذور بودند.3 تظاهركنندگان با رهبري 
و هدايت جامعه روحانيت مبارز به خصوص شهيد بهشتي- كه احتمال راهپيمايي مردم 
عليه رژيم را نمي داد و پس از اطالع از مضروب ش��دن آيت اهلل مفتح، به س��رعت عازم 
راهپيمايي شده بود تا كار سازماندهي و هدايت اين راهپيمايي را با كمك دوستانش بر 
عهده بگيرد- به تظاهرات خود ادامه دادند تا اينكه در انتهاي خيابان شريعتي و در محل 

1. امامعلي شعباني، تاريخ شفاهي زندگي و مبارزات دكتر بهشتي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1387، 
ص187؛ اطالعات 1357/6/16، ص4. 

2. كيهان، 1357/6/16. 
3. امامعلي شعباني، همان، ص187. 

به نظر مي رسد نماز عيد فطر 
1357 و راهپيمايي پس از آن 
يكي از مؤثرترين عواملي بود 
كه موجب شد اسالمي بودن قيام 
تثبيت گردد و مورد تأييد همه 
گروه ها قرار گيرد. مردمي كه 
براي نماز عيد بيرون آمده بودند، 
پس از اقامه نماز به تظاهرات 
پرداختند و از آن به عنوان اعالم 

مخالفت خود استفاده كردند 
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سر پيچ ش��ميران نماز صدها هزار نفري ظهر به امامت دكتر بهشتي برگزار شد.1 پس 
از قرائت نماز، مس��ئوليت جهت دادن به راهپيمايي بر عهده ايشان نهاده شد و ايشان با 
بلندگوي دستي به تعيين خط  مشي و مسير راهپيمايي پرداختند. شهيد بهشتي ميدان 
آزادي را مقصد راهپيمايي تعيين كرد. حجت االسالم ناطق نوري در اين رابطه مي گويد: 
هنگامي كه جمعيت به حوالي دانش��گاه تهران رس��يد، عده اي خبر 
آوردند كه نيروهاي نظامي آماده اند تا به مردم حمله كنند و ضمناً گفتند 
كه اگر شما به ميدان هم برسيد، چون در آنجا فضاي وسيعي وجود دارد 
نيروهاي نظامي مي توانند به آساني شما را سركوب كنند. لذا عده اي از 
دوستان كه احتياط مي كردند و واقعاً هم احتياط ديني مي كردند و هنوز 
ترس نيز از دلشان زدوده نشده بود، گفتند كه مردم را به كجا مي بريد؟ 
به قتلگاه؟ شهيد بهشتي در پاسخ آنان گفت كه آنها را نمي بريم، با هم 
مي رويم، همه با هم مي رويم، اگر قتلگاه است، همه با هم مي رويم. پس از 
تصميم ايشان، عده اي گفتند كه پس الاقل بگذاريد كه خواهران جلوي 
صف باش��ند كه دش��منان حيا كنند و حمله نكنند. اما شهيد بهشتي 
گفت: »خير، روحانيون بايد جلوي صف باشند و ما بايد حامي خواهران و 
مردممان باشيم.« شهيد بهشتي عزم خويش را جزم نمود و به منتقدين 
اين راهپيمايي اظهار داشت كه اگر يك ميليون نفر هم كشته شوند، بايد 
همين راه را برويم. اين يك وظيفه است و اگر هم شهيد شويم چه بهتر، 
به حركت ادامه مي دهيم. اين راهپيمايي به زعامت شهيد آيت اهلل بهشتي 

تا ميدان آزادي »شهياد سابق«  ادامه يافت.2
جمعيت انبوه مس��ير طوالني راهپيمايي را از اقصي نقاط ش��هر ته��ران تا اجتماع در 
ميدان »ش��هياد« كه آن روز به مي��دان »آزادي« تغيير نام يافت ط��ي نموده، نزديك 
غروب به ميدان آزادي رسيدند. قطعنامه پاياني راهپيمايي توسط آقاي ناطق نوري، كه 
به دليل تحت تعقيب بودن لباس شخصي به تن داش��ت خوانده شد.3 در اين قطعنامه 
راهپيمايان خواستار استقالل و آزادي، حكومت اسالمي با رهبري امام خميني، آزادي 
زندانيان سياسي،  انحالل ساواك و برچيده شدن رژيم شاه شدند. اين راهپيمايي هم از 
حيث مس��افت و هم از حيث زماني بي نظير بود و يازده ساعت طول كشيد؛ از 8 صبح تا 

1. مرتضي ميردار، همان، ص130. 
2. همان. 
3. همان. 
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7 بعدازظهر! 
در اين هنگام مردم از ش��هيد بهش��تي 
 خواس��تند كه س��خنراني كند. به ايشان 
گفته شد روي ماشين كه در محل پارك 
شده بود رفته و سخنراني كند. اما ايشان 
فرمودند: »ماشين مردم است، حق الناس 
اس��ت و نمي ش��ود كه من روي ماش��ين 
بروم.«1  عاقبت ايشان روي بشكه اي رفته 
و سخنراني بسيار غرايي عليه رژيم پهلوي 
ايراد نمود و در پايان مراسم اعالم داشت 
كه جامعه روحانيت ف��ردا برنامه نخواهد 
داشت.2 اما به دليل فقدان امكانات صوتي 
مناسب، صداي او به همه حاضران نرسيد 
و بخش مهم��ي از تظاهركنندگان وعده 

كردند كه فرداي آن روز 17شهريور، از مبدأ ميدان ژاله- كه حدود يك هفته پيش از آن 
به سبب شهادت عده اي در روز 27 ماه مبارك رمضان )شب بيست هشتم( توسط عالمه 

يحيي نوري به »ميدان شهدا«  تغيير نام يافته بود-3 تظاهرات كنند.
از آنجايي كه مردم روش مبارزه امام خميني را در مشي مبارزه بي وقفه تلقي مي نمودند 
و هرگونه عقب نشيني در مقابل دولت را ايجاد فرصت براي دولت محسوب مي كردند، 
مصمم به ادامه تظاهرات در روزهاي آتي شدند. عده اي از پژوهشگران بر اين اعتقادند 
كه اين راهپيمايي توسط عالمه نوري و بدون هماهنگي جامعه روحانيت مبارز ترتيب 

داده شده بود.4 اما ايشان اين موضوع را در تأليفات و مصاحبه هاي خود نپذيرفته اند.5
رژيم پهلوي هراسان از روند رو به رشد اعتراضات، غروب آن روز اقدام به برگزاري جلسه 
شوراي امنيت ملي و جلسه هيئت وزيران در نزد محمدرضا پهلوي كرد و با حضور مقامات 

1. همان. 
2. فضل اهلل مهدي زاده محالتي، خاطرات و مبارزات شهيد محالتي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1376، 

ص95. 
3. عالمه يحيي نوري، همان،  ص262؛ كيهان، 1357/6/15، ص26. 

4. علي كردي، زندگي و مبارزات شهيد بهشتي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1385، ص92. 
5. عالمه يحيي نوري، همان،  ص276، 282 و320. 

با طلوع خورشيد جمعه 17شهريور1357 
جمعيت خودجوش تظاهركننده دسته 
دسته، غافل از اعالم ناگهاني حكومت 
نظامي وارد ميدان شهدا شدند. تنها 
بخش خبري ساعت 6 بامداد اقدام به 
اعالم خبر حكومت نظامي نموده و اكثر 
تظاهركنندگان از اين مسئله بي اطالع 
بودند، زيرا مردم كمتر به راديوي دولتي 
و اخبار گوش مي دادند و از طرفي ديگر 
آن روز جمعه بود و روزنامه صبح هم 
منتشر نمي شد. عده اي هم كه مطلع بودند 
بي اعتنا به مقررات حكومت نظامي از 
مسيرهاي مختلف به سوي ميدان شهدا 

سرازير شدند
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عالي نظامي و امنيتي موضوع برقراري حكومت نظامي را مورد بحث و بررسي قرار داد.1
سپهبد ناصر مقدم رئيس ساواك، در آن جلسه گفت: راهپيمايي و ناآرامي هاي تهران 
پس از عيد فطر همچنان ادامه يافته است و مطابق گزارش ها و اطالعات واصله قرار است 
فردا جمعه 17شهريور آشوب و اغتشاش گسترده، كشور را فرا گيرد. لذا براي جلوگيري 
از آن الزم است در پايتخت حكومت نظامي اعالم شود. موضوع به اطالع شاهنشاه رسيده 
و ايشان دستور داده اند كه موضوع در ش��وراي امنيت ملي بررسي شود. پس از بحث و 
بررسي هاي فراوان س��رانجام مقرر شد در تهران و 11 ش��هر قم، تبريز، مشهد، شيراز، 
اهواز، آبادان، قزوين، كرج، كازرون، جهرم و اصفهان از صبح 17شهريور به مدت شش  

ماه حكومت نظامي برقرار گردد.2
الزم به ذكر است كه تصميم به برقراري حكومت نظامي و شدت عمل در برابر مخالفان 
پس از مراجعت اردشير زاهدي سفير ايران در واش��نگتن به تهران و گزارشي كه وي از 
مذاكرات خود با برژينسكي مشاور امنيت ملي كارتر به شاه داد، اتخاذ گرديد. برژينسكي 
نظر شخص خود را از طريق زاهدي به شاه ابالغ كرد و شاه با قوت قلبي كه به دست آورده 
بود دست به چنين كاري زد.3 ارتشبد فردوس��ت نيز استقرار حكومت نظامي را دستور 

صريح شاه مي داند.4
ويليام سوليوان سفير وقت اياالت متحده امريكا در اين رابطه مي نويسد: 

روز هش��تم س��پتامبر يعني ف��رداي اي��ن راهپيماي��ي ]راهپيمايي 
16ش��هريور[ تظاهرات گس��ترده ديگ��ري در ته��ران روي داد و قرار 
تظاهرات و راهپيمايي ديگري براي روز بعد در ميدان ژاله تهران گذاشته 
شد. ش��اه كه از سرعت س��ير حوادث نگران ش��ده بود، عصر روز هفتم 
فرماندهان نيروي مس��لح را نزد خود فراخواندند و يك جلسه طوالني 
با آنها تش��كيل داد. در پايان اين جلس��ه تصميم گرفته شد در تهران و 
چند شهر ديگر حكومت نظامي اعالم ش��ود و تاريخ اجراي مقررات نيز 
صبح روز هش��تم س��پتامبر تعيين گرديد. اعالم حكومت نظامي يك 
مبارزه طلبي آش��كار با مخالفان بود. صبح روز جمعه هش��تم سپتامبر 

1. مشروح مذاكرات شوراي امنيت ملي و هيئت دولت در 16شهريور1357، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 
 .1376

2. كيهان، 1357/6/18. 
3. باري روبين، همان، ص153. 

4. حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، تهران، اطالعات، 1371، ج1، ص581-582. 
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)17شهريور(  طبق قرار قبلي عده اي براي برگزاري تظاهرات در ميدان 
ژاله گرد آمدند و نيروهاي نظامي هم براي متفرق ساختن آنها به ميدان 
فرستاده شدند. به موجب گزارش ش��اهدان عيني نخستين برخورد و 
تيراندازي در خيابان هايي كه به ميدان منتهي مي شود صورت گرفت. 
فرمانده نيروهاي نظامي به كمك يك بلندگو ب��ه مردم اخطار مي كرد 

كه مقررات حكومت نظامي اعالم شده و اجتماعات غير قانوني است.1
پس از تصويب اين موضوع برخي از وزرا دس��ت كم 24 ساعت را جهت در جريان قرار 
دادن مردم از تصميم دولت الزم مي دانس��تند اما س��ران نظامي و امنيتي با اس��تدالل 
اينكه راديو تا صبح خبر مزبور را اعالم خواهد كرد و مي بايس��ت هر چه زودتر مسببين 
و محركين اعتراضات اخير شناسايي و مجازات ش��وند تا از آشوب آنها جلوگيري شود، 

موجبات اعالم حكومت نظامي را فراهم آوردند.2
ارتشبد اويسي با صدور اولين اطالعيه فرمانداري نظامي تهران اعالم كرد: »به منظور 
ايجاد رفاه مردم و نحوه نظم از ساعت 6 صبح روز 17شهريورماه مقررات حكومت نظامي 

را به مدت شش ماه به اجرا مي گذارد.« 
با طلوع خورشيد جمعه 17ش��هريور1357 جمعيت خودجوش تظاهركننده دسته 
دسته، غافل از اعالم ناگهاني حكومت نظامي وارد ميدان شهدا شدند. تنها بخش خبري 
ساعت 6 بامداد اقدام به اعالم خبر حكومت نظامي نموده و اكثر تظاهركنندگان از اين 
مس��ئله بي اطالع بودند، زيرا مردم كمتر به راديوي دولت��ي و اخبار گوش مي دادند و از 

1. ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، همان، ص149. 
2. تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي )داس��تان انقالب از راديو بي بي سي(، عماد الدين باقي )به كوشش(، قم، 

تفكر، 1373، ص287. 
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طرفي ديگ��ر آن روز جمعه ب��ود و روزنامه صبح 
هم منتشر نمي ش��د. عده اي هم كه مطلع بودند 
بي اعتنا به مقررات حكومت نظامي از مسيرهاي 
مختلف به سوي ميدان شهدا سرازير شدند. عالمه 
يحي��ي نوري ك��ه صبح هاي جمع��ه در نزديكي 
ميدان جلسات تفسير قرآن داش��تند، از جريان 
حكومت نظامي مطلع ش��ده و خ��ود را به ميدان 
شهدا مي رساند و خطاب به نيروهاي مسلح رژيم 
مي گويد: اين مردم، اسراييل و امريكا نيستند كه 
به جنگ آنها آمده ايد. اينها برادران و خواهران و 
فاميل شما هستند و ضمن دعوت مردم به آرامش 
از آنها درخواست مي كند كه ميدان را ترك كنند 
و خود به حسينيه مراجعت مي كند. او در خاطرات 

آن روز خود مي گويد: 
كيفي��ت حضور م��ردم در اين مح��ل، مصداق 
اين بود كه ش��ما چاله اي را كه از ب��ارش باران پر 
مي ش��ود، اگر خالي كنيد باز چاله پر از آب مي ش��ود. ما به مردم تذكر 
داديم كه محل را ترك كنند، باز عده اي ديگر جاي آنها را مي گرفتند.1 

در نهايت هم وقتي به منزل رس��يدم تقريباً 15 دقيقه بعد صداي ش��ليك گلوله ها به 
گوش رسيد و كشتار شروع شد و نيم س��اعت بعد هم نظاميان جلوي منزل و دفتر من 

ريختند و بازداشتم كردند.2
نيروهاي رژيم پهلوي كه نتوانس��ته بودند از ورود افراد بيش��تر ب��ه ميدان جلوگيري 
كنند و همچنين در پراكن��دن جمعيت حاضر در ميدان نيز ن��اكام مانده بودند، هجوم 
همه جانبه اي را به مردم آغاز نمودند و مردم بي دفاع را با انواع س��الح هاي پيشرفته آن 
روز به رگبار بستند. تانك ها، مسلسل ها و هلي كوپترها3 از زمين، هوا، پشت بام ها جنگ 
خونين را عليه قيام كنندگان به راه انداختند. صحنه اي كه از اين رهگذر پديد آمد بيشتر 

به ميدان اعدام شبيه بود تا پراكندن معترضان! 

1. عالمه يحيي نوري، همان،  ص270. 
2. همان، ص288-299. 

3. محمد طحان، همان، ص76. 

امام خميني به مناسبت فاجعه 
17شهريور با صدور پيامي به ملت 
ايران اعالم كردند كه »بار ديگر 
شاه با دستور حكومت نظامي در 
تهران و ساير شهرستان هاي بزرگ 
ايران ثابت كرد كه پايگاهي در 
ميان ملت ندارد.« ايشان حكومت 
نظامي را در مقابل مردمي كه 
دست به راهپيمايي آرام مي زنند 
و چنان »در حد عالي شعور 
سياسي و ديني بودند كه ارتش 
را گلباران« كردند، جرم دانستند. 
امام در اين پيام آرزو كردند كه 
»اي كاش خميني در ميان شما بود 
و در كنار شما در جبهه دفاع براي 

خداي تعالي كشته مي شد.«
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مردم به مقابله با مأم��وران فرمانداري نظامي پرداختند و به ه��ر چه از مظاهر دولتي 
دس��ت مي يافتند مورد حمله قرار مي دادند. طبق گزارش س��اواك، تظاهركنندگان از 
ميدان ژاله به خيابان هاي ديگري از قسمت شرق تهران كشيده شدند؛ سپس تظاهرات 
به جنوب تهران، خيابان هاي مولوي، ميدان خراس��ان، ميدان شوش و ميدان راه آهن 
سرايت كرد و در مدت كوتاهي خيابان هاي فردوسي، منوچهري، سعدي شمالي، خيابان 
نظام آباد، خيابان فرح آباد، منطقه نارمك، ميدان سپه، خيابان الله زار، به صحنه درگيري 
تبديل ش��د.1 فرياد اهلل اكبر و الاله االاهلل همه جا را پر كرده بود. جمعيت وحش��ت زده و 
هراس��ان به هر س��متي مي دويدند تا مأمني براي خود بيابند؛ گروهي روي زمين دراز 
كشيده بودند و رگبار مسلسل ها اجازه حركت به آنها نمي داد. ضجه، ناله و فرياد با صداي 
گلوله در هم آميخته بود و بوي خون، دود و باروت همه جا به مش��ام مي رسيد. اويسي 
فرماندار نظامي تهران كه خود فرمان آتش به س��وي مردم را صادر كرده بود به وسيله 
هلي كوپتر صحنه كشتار را سازماندهي و نظاره مي كرد. با نزديك شدن ظهر به تدريج 
ميدان ژاله در هاله اي از سكوت مرگبار فرو رفت. در حول و حوش ميدان آنچه به چشم 
مي خورد، جنازه شهيداني بود كه در صحنه نبرد نابرابر همچنان باقي مانده و خون هايي 

كه هر گوشه اي از ميدان را گلگون كرده بود. 
گوزيچكين سفير وقت شوروي در خاطراتش مي نويسد: 

هدف دولت به هيچ وجه متفرق س��اختن تظاهركنندگان نبود، بلكه 
مي كوشيد همه كساني را كه در تظاهرات شركت داشتند يك جا از ميان 

بردارد.2
هر لحظه بر تعداد افرادي كه توسط گلوله  به خاك و خون مي غلتيدند افزون مي شد. 
مأموران با سماجت تمام به تعقيب كساني پرداختند كه به محل هاي اطراف و منازلي كه 

جهت پناه دادن به مردم درهاي خود را باز گذاشته بودند، رفته بودند.3
تظاهرات و درگيري تا پاسي از شب ادامه يافت و صداي گلوله تا نيمه هاي شب به گوش 
مي رس��يد. روزنامه ها فرداي آن روز بدون پرداختن به چگونگي درگيري اعالم كردند: 
100 آتش سوزي در تهران روي داد، شعب چند بانك، يك فروشگاه بزرگ، يك فروشگاه 

1. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسي اسناد تاريخي، 1381، ج11،ص44-45.
2. والديمير گوزيچكين، كا.گ. ب در ايران، ترجمه اس��ماعيل زند و حسين ابوترابيان، تهران، حكايت، 1376، 

ص319. 
3. تحرير تاريخ شفاهي انقالب اس��المي )داستان انقالب از راديو بي بي س��ي(، همان، ص290؛ محمد طحان، 

همان، ص75. 
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شهر و روستا در آتش س��وخت.1 فرماندار نظامي در اطالعيه شماره 4 خود ضمن متهم 
كردن مردم به اين كه »با پول و نقشه خارجي« اقدام به تظاهرات كرده اند، اعالم نمود 

در واقعه 17شهريور، 58 نفر كشته و 205 نفر مجروح شده  اند.2 
آمار دقيقي از شهدا و مجروحان آن روز مش��خص نگرديد؛ زيرا اجساد كشته شدگان 
و بعضي از مجروح��ان نيمه جان توس��ط كاميون هاي ارتش به نق��اط نامعلومي حمل 
و در گورس��تان هاي جمعي دفن ش��د.3 منابع رس��مي پهلوي تعداد قرباني��ان را 87 و 
زخمي ش��دگان را 205 نفر اعالم كردند.4 اما انقالبيون اين آمار را بين 3 الي 5 هزار تن 
برآورد مي نمودند. دكتر علي اميني نيز طي مصاحبه اي آمار كشته ش��دگان را بيشتر از 
2 هزار نفر اعالم كرد كه اين موضوع سر و صداي زيادي در محافل رژيم پهلوي از جمله 
مجلس برپا ساخت.5 سرآنتوني پارسونز سفير انگليس در تهران تعداد شهدا را »صدها 
نفر«  ذكر كرده است.6 سوليوان سفير امريكا گزارش مي كند كه در ميدان ژاله »بيش از 
دويست نفر از تظاهركنندگان كشته شده بودند.«7 جان استمپل يكي از اعضاي سفارت 
امريكا در تهران از قول پزشكي قانوني تعداد شهدا را »بين 200 تا 400نفر« برآورد كرده 
است.8 باري روبين، پژوهشگر امريكايي اين رقم را بين 700 تا 2000 نفر برآورد كرده 
است9 و شاپور بختيار نيز مي گويد: »مي توانم بگويم تعداد كشته شدگان حداكثر 700 
تا 800 نفر متجاوز نبوده است.«  بر اساس آمار به دست آمده توسط بنياد شهيد انقالب 
اسالمي تاكنون آمار شهداي 1357 در تهران حدود 88 تن و در سراسر كشور در آن روز 

123 تن ثبت شده است. 
فاجعه چنان دهشتناك بود كه شايعه مشاركت كماندوهاي اسراييلي و امريكايي در 
لباس سربازان ايراني در كشتار 17شهريور در سطح وسيعي ميان مردم پيچيد.10 البته 
مدركي كه به صراحت اين ش��ايعه را تأييد نمايد در دس��ت نيست ولي حقيقت آن بود 
كه مردم انتظار چنين كشتاري را از سوي سربازان مسلمان و ايراني نداشتند. به عالوه 

1. كيهان، 1357/6/18. 
2. همان. 

3. عمادالدين باقي، بررسي انقالب ايران، قم، تفكر، 1370، ج 1،ص256. 
4. منصور نصيري طيبي، آخرين ارتشبد عباس قره باغي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1385، ص50. 

5. آرشيو اسناد مركز انقالب اسالمي، شماره بازيابي 15، كد 12086/6، ص95-100. 
6. ويليام سوليوان و آنتوني پارسونز، همان، ص345. 

7. همان، ص149. 
8. جان. دي. استمپل، درون انقالب ايران، ترجمه منوچهر شجاعي، تهران، رسا، 1377، ص168. 

9. باري روبين، همان، ص153. 
10. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، همان، ص71. 
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مقررات حكومت نظامي نيز به س��ربازان اجازه تيراندازي نمي داد و در صورت مقاومت 
مخالفان، تنها مي بايست به بازداشت آنها اكتفا كنند. با اين نقض آشكار قانون، رژيم ديگر 

نمي توانست مدعي قانون گرايي باشد. 
اگر تا آن روز عده كمي اين ميدان را تحت عنوان ش��هدا ياد مي كردند، اكنون اين نام 
جهاني شده و با نام شهداي 17شهريور1357 عجين گشت. نيمه هاي شب اتومبيل هاي 
آتش نشاني با فشار آب لكه هاي خون و آثار قتل عام را پاك كردند؛ ولي هرگز پيامدها و 

آثار خفت بار اين كشتار از دامان رژيم پهلوي محو نگرديد. 
همزمان جمع زيادي نيز دستگير و روانه زندان ش��دند، از جمله مجروحان!1 در عين 
حال اين فاجعه بازتاب وس��يعي در رس��انه هاي خارجي يافت و م��ورد تجزيه و تحليل 
مفسران سياسي قرار گرفت. راديو و تلويزيون ايران كه در سيطره كامل حكومت نظامي 
قرار داشت بي توجه به فاجعه 17ش��هريور به پخش برنامه هاي عادي خود ادامه مي داد 
اما نيروهاي طرفدار انقالب در داخل راديو و تلويزيون به دنبال اعالم همدردي با مردم 
بودند. خبري از روزنامه آيندگان در اين باره بسيار جالب توجه است. اين روزنامه اعالم 
نمود كه بعدازظهر روز 57/6/17 ش��بكه دوم تلويزيون ملي ايران يك موزيك غم انگيز 
پخش كرد. يكي از مسئوالن تلويزيون متوجه شد كه اين كار در اعتراض به كشتار مردم 
تهران در صبح همان روز در ميدان شهدا بود؛ بالفاصله دستور داد آن را قطع كنند و به 
جاي آن برنامه رنگارنگ را كه مجموعه نمايش هاي طنز همراه با رقص و آواز بود، پخش 

كنند. 
رژيم پهلوي نيز پس از فاجعه ميدان شهدا، تعدادي از نيروهاي حاضر در صحنه را كه 
به نقل از فرمانده گردان 74 فرمانداري نظامي در اين واقعه فعاليت چشمگيري داشتند، 

مورد تشويق قرار داد. 
امام خميني به مناسبت اين فاجعه با صدور پيامي به ملت ايران اعالم كردند كه »بار 
ديگر شاه با دستور حكومت نظامي در تهران و ساير شهرستان هاي بزرگ ايران ثابت كرد 
كه پايگاهي در ميان ملت ندارد.« ايشان حكومت نظامي را در مقابل مردمي كه دست 
به راهپيمايي آرام مي زنند و چنان »در حد عالي شعور سياسي و ديني بودند كه ارتش 
را گلباران« كردند، جرم دانستند. امام در اين پيام آرزو كردند كه »اي كاش خميني در 

ميان شما بود و در كنار شما در جبهه دفاع براي خداي تعالي كشته مي شد.«2 

1. همان،  ص87. 
2. صحيفه امام، همان، ص460. 
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امام خميني كشتار 17شهريور را آشكار شدن واقعيت دولت آشتي ملي اعالم كردند 
كه »شاه با حكومت آشتي ملي مي خواست روحانيت شريف ايران و سياسيون محترم 
را در كشتار خود سهيم گرداند، ولي فريب او خيلي زود برمال گرديد. ان كيد الشيطان 
كان ضعيفا«. امام خميني بار ديگر از ارتش خواس��تند به مردم بپيوندند تا »نام خود را 
در تاريخ كه به سود ملت ايران به راه خود ادامه مي دهد هر چه زودتر ثبت كنند.« امام 
خميني خطاب به علما فرمودند: »در اين موقع حساس نه تنها بايد استقامت كنيد، بلكه 
روحيه عالي مقاومت جامعه را هر چه بيشتر تقويت كنيد و هر چه بيشتر صفوف خود را 

براي مقابله با دشمن مردم ايران متشكل تر كنيد.« 
همچنين امام در 21شهريور، مصيبت 17شهريور )4شوال( را به همه مسلمانان جهان 

و خانواده هاي داغدار تبريك و تسليت گفتند و فرمودند: 
خدا شاهد اس��ت مصطفاي من تنها آن نبود كه سالش نزديك است، 
بلكه همه به خ��اك و خون كش��يده هاي حادثه ش��وال مصطفاي من 
بوده اند... چنين كشته شدني كه افتخار دارد بزرگترين آرزوي من است 

و شايد نزديك باشد، اما فرج و پيروزي بر باطل از آن نزديك تر است.1
علماي ديگر نيز به نوبه خود در مقابل اين فاجعه هولناك از خود واكنش نشان دادند. 
آيت اهلل گلپايگاني با انتشار نامه اي سرگش��اده به شريف امامي اخطار كرد كه »اين گونه 
برابر شدن با امواج احساسات مردم ناراضي موجب مصائب عظيم تر و خطرات بزرگ تر 
براي مملكت اس��ت.« آيت اهلل تأكيد كرد كه »اعالم حكوم��ت نظامي و جوي خون راه 
انداختن هيچ دردي را دوا نخواهد كرد.« و طي نامه اي به مهندس رياضي رئيس مجلس 
ش��وراي ملي، به نمايندگان اخطار كرد كه رأي به چنين دولت جنايتكاري، خيانت به 

ملت است.2
ايش��ان عالوه بر نامه هاي فوق الذكر اطالعيه اي صادر كرد و اع��الم نمود كه »فاجعه 
خونين كشتار بي رحمانه ديروز تهران مملكت را غرق در عزا و مصيبت ساخت.« آيت اهلل 
در اطالعيه، حكومت نظام��ي را »خالف تمام قواعد بين الملل��ي و ابتدايي ترين حقوق 
بش��ري« خواند.3 آيت اهلل مرعش��ي نجفي نيز با صدور اطالعيه اي اعالم كرد: »بار ديگر 
هيئت حاكمه ايران دست از آس��تين ظلم به در آورده، صدها مردم ستمديده و شريف 
ايران را به ض��رب گلوله در تهران مقت��ول و مضروب و مجروح كرد.« ايش��ان بار ديگر 

1. همان،  ص462. 
2. روح اهلل حسينيان، يك سال مبارزه براي سرنگوني شاه، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1385، ص354. 

3. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، همان، ص90. 
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خواس��ت خود را مبني بر »اج��راي احكام 
شرعيه و برقراري عدالت و بازگشت هر چه 
زودتر حضرت آيت اهلل خميني« مورد تأكيد 

قرار داد.1
آقاي ش��ريعتمداري نيز ضم��ن انتقاد از 
مطلع نكردن مردم از حكومت نظامي طي 
يك مكالم��ه تلفني به پزش��كپور نماينده 
مجل��س گفت: »خ��وب بود درب��اره اعالم 
حكوم��ت نظامي فرصت��ي مي دادند تا روز 
جمعه مردم در جريان حكومت نظامي قرار 
گرفته و بي گناه كش��ته نمي ش��دند.«2 و با 

صدور اطالعيه اي »فاجعه دردناك روز جمعه را در تهران به عموم ملت مسلمان مخصوصاً 
به خانواده هاي داغديده تسليت گفت« و اعالم كرد »براي چندمين بار حركت زشت و 
ظالمانه را شديداً محكوم مي كنيم.« و »عزاي عمومي اعالم مي داريم.« ايشان از مردم 
خواست براي بهانه نيفتادن به دست دستگاه، عزاي عمومي را در نهايت آرامش و متانت 
در خانه هاي خود برگزار كنند.«3 به همين ترتيب علما و روحانيون ش��هرهاي سراسر 

كشور اعالميه هايي در محكوميت كشتار 17شهريور صادر نمودند.4
خيلي زود فاجعه 17شهريور ترجيع بند مرثيه س��رايان مذهبي گشت و روضه خواني 
شهداي 17شهريور در مساجد رسميت يافت. ميدان ژاله، س��رزمين كربال شد؛ مردم 
حسينيان و نيروهاي نظامي كوفيان. اويسي شمر، ش��ريف امامي ابن سعد و شاه تبلور 
يزيد شد. هر مداح و سخنراني روضه خود را به مصيبت ميدان ژاله ختم مي كرد و موجي 

از نفرت در ميان مؤمنان برمي انگيخت. 
اين تراژدي از ديد نويسندگان غربي نيز مخفي نماند. پيربالنشه مي نويسد: 

ماج��راي ميدان ژاله، ش��هر به ش��هر در اي��ران تأثير مي گذاش��ت و 
كشته شدگان جمعه سياه پرچمداران جنگ عرفاني عليه شاه مي شوند... 
پس از كش��تار ميدان ژاله، انقالب راويان خود را يافته، خبرها شهر به 

1. همان، ص91. 
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص355. 

3. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، همان، ج5، ص224-225. 
4. همان، ج11، ص142-150. 

قبل از فاجعه 17شهريور اعتصابات 
بيشتر جنبه صنفي داشته و بهبود 
شرايط كار و دستمزد را دنبال مي نمود 
و در ثاني صورت جزيي و موردي 
داشت؛ اما پس از اين واقعه شكلي 
فراگير و سراسري به خود گرفت و 
ماهيتي كاماًل سياسي يافت كه هدف 
آن فلج ساختن رژيم و در نهايت از پا 
درآوردن آن بود. توسعه اعتصابات به 
شكل جديد، ضربه اي مهلك بر پيكره 

اقتصادي و حيات رژيم وارد ساخت
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شهر، مسجد به مسجد كش��ور را طي مي كنند تا سرگذشت نبرد ملتي 
دست خالي با مستبدي خون  خوار را بسازند. برگشتي خارق العاده است. 
ملت به صورت قهرمان درمي آيد و شاه به صورت فردي كه تمام بدي ها 

ناشي از اوست.1
موضوع مهمي كه در شرح و تفصيل اين رويداد ناگوار نبايد ناديده گرفت، واقعه تمرد 
س��ربازان از دس��تورات فرماندهان نظامي بود.2 در همان لحظه اول در ميدان ژاله يك 
س��رباز فرمانده خود را هدف گلوله قرار داد و س��پس خود را نيز به قتل رس��اند.3 طبق 
گزارش ساواك »سه نفر از سربازان وظيفه لشكر گارد در حين اجراي مأموريت كنترل 
اغتشاشات، ضمن سرقت سه قبضه تفنگ ژ-3 با 300 تير فش��نگ متواري شده  اند.« 
اسامي اين سه تن عبارت بود از قاسم دهقان، علي غفوري و محمد محمدي. فرداي آن 
روز محل اختفاي اين سه سرباز كشف شد و به محاصره نيروي نظامي درآمد كه هر سه 
نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفتند كه محمد محمدي در دم به شهادت رسيد. از مجموع 

اسناد به دست آمده در اين روز هفت سرباز خودزني كرده اند. 

نتايج و پيامدهاي قيام 17شهريور1357
نتايج فاجعه 17شهريور1357 چندان در ابعاد داخلي و بين المللي وسيع بود كه سقوط 
و اضمحالل رژيم پهلوي را شتاب بيشتري بخشيد. در پايان اهم اين آثار و نتايج به اجمال 

مورد بررسي قرار خواهد گرفت. 
1. تأثير واقعه 17شهريور در نفي مشروعيت رژيم پهلوي و گسترش مبارزات مردم

واقعه 17شهريور نشان دهنده عزم و اراده مردم در مخالفت و مبارزه با رژيم پهلوي بود 
و موجبات از بين رفتن ترس و ايجاد روحيه شجاعت در ميان انقالبيون را فراهم آورد و 
به مثابه روح تازه اي بود كه به كالبد انقالبيون دميده ش��د و آنان را نسبت به هدف خود 
كه سرنگوني رژيم پهلوي بود راسخ ساخت.4 از اين روي بود كه مردم و تشكالت سياسي 
مختلف ضمن اعالم محكوميت فاجعه 17ش��هريور س��عي مي نمودند در قالب مراسم 

بزرگداشت شهدا، ضمن تداوم مبارزات، آن را وسعت بخشند.5

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص357. 
2. عالمه يحيي نوري، همان،  ص273. 

3. سيد محمدهاشم پوريزدان پرس��ت، همگام با مردم در انقالب، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمي، 1385، 
ج1، ص177. 

4. تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي )داستان انقالب از راديو بي بي سي(، همان، ص296. 
5. انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك، همان، ج11، ص 144 و299 و ج13، ص388 و416. 
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اين حادثه جدايي و شكاف ميان حكومت و ملت را عيان ساخته و امكان هر نوع سازشي 
را از بين برد. نفرتي كه از رهگذر اين حادثه پديدار شد، استمرار حكومت پهلوي را در هر 
شكل و قالبي ناممكن ساخت1 و مشروعيت رژيم پهلوي را هر چه بيشتر زير سؤال برد 
و همچنين مشي مبارزه مسالمت آميز را در چهارچوب قانون اساسي به منظور احياي 
نظام مشروطه منتفي نمود.2 اين جنايت هول انگيز رژيم پهلوي، مردم مردد و مخالفان 
ميانه رو را به بدنه انقالب پيوند داد. در اين وضعيت حتي اگر كسي هم هنوز انديشه اي 
به جز سقوط سلطنت در س��ر مي پروراند جرئت ابراز آن را نداشت و تنها راه باقي مانده، 

خروج شاه و استقرار يك نظام مطلوب براي انقالبيان بود. 
ماروين زونيس در اين مورد مي نويسد: 

بسياري از ايرانيان به صف مخالفين رژيم پيوستند و آنان كه در صف 
مخالفين بودند ب��ه خواسته هايش��ان افزودند. ب��راي اولين بار رهبران 
مذهبي ميانه رو اظهار داشتند كه قتل عام ميدان ژاله نشان مي دهد كه 

اصالح رژيم پهلوي غير ممكن است و شاه مي بايست برود.3
دولت آشتي ملي كه بيش از دو هفته نتوانس��ته بود به وعده هاي خود وفادار بماند در 
17شهريور نقاب دروغ از چهره خود انداخت4 و راه آشتي را براي هميشه بست و موجبات 

انسجام فكري و اتحاد عملي مخالفان را فراهم ساخت. 
اينك رژيم پهلوي سخت به هراس افتاده بود و در عزم و اراده آن در رويارويي با مردم 
ترديد و تزلزل پديد آمده بود و عماًل ش��يوه هاي مرس��وم همچون سركوب و سازش به 
شكس��ت انجاميده بود؛ حكومت نظام��ي نتيجه عكس داده بود؛ اگرچه ش��ريف امامي 
توانست از مجلس رأي اعتماد بگيرد اما تا پايان دوره نخست وزيري خود در مورد حادثه 

17شهريور مورد شديدترين انتقادات قرار داشت. 
2. گسترش اعتصابات و سقوط دولت آشتي ملي 

ش��ريف امامي سرمس��ت از باده پيروزي در جمع دولت در 21ش��هريور گفت: »برابر 
گزارش هايي كه اكنون مي رس��د آرامش نسبي در سراسر كش��ور به وجود آمده است 
و اميدواريم به زودي نظ��م كامل به نحوي برق��رار گردد كه موجب��ات ناراحتي مردم 

1. گري س��يك، همه چيز فرو مي ريزد، ترجمه علي بختياري زاده، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1384، 
ص97. 

2. تحرير تاريخ شفاهي انقالب اسالمي )داستان انقالب از راديو بي بي سي(، همان، ص296. 
3. ماروين زونيس، شكست شاهانه، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1370، ص442. 

4. عباسعلي عميد زنجاني، همان، ص514. 
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كاماًل برطرف ش��ود«؛ اما در همان 
حال كه شريف امامي اين سخنان را 
بيان مي داشت خشم مردم در قالب 
اعتصاب آن هم در ش��اهرگ حياتي 
رژيم يعن��ي صنعت نف��ت در حال 
شكل گيري و گس��ترش بود و دولت 
مي بايس��ت خود را با بحراني جديد 
و به ش��كل جديد آماده مي ساخت. 
بناب��ر روايت نيك��ي ك��دي، بعد از 
17شهريور 1357 »اعتصابات آغاز 
شد. چند روز پس از آن كه كاركنان 
نفت جنوب در اهواز ب��ه اعتصابات 
پيوستند، اين اعتصابات در سرتاسر 
صنعت نفت و صناي��ع ديگر دولتي 
گسترش پيدا كرد، به طوري كه در 
اكتبر ميزان توليد نفت به سطح 1/5 

ميليون بشكه در روز رسيد.«1
تا قبل از فاجعه 17شهريور اعتصابات بيشتر جنبه صنفي داشته و بهبود شرايط كار و 
دستمزد را دنبال مي نمود و در ثاني صورت جزيي و موردي داشت؛ اما پس از اين واقعه 
شكلي فراگير و سراسري به خود گرفت و ماهيتي كاماًل سياسي يافت كه هدف آن فلج 
ساختن رژيم و در نهايت از پا درآوردن آن بود. توسعه اعتصابات به شكل جديد، ضربه اي 
مهلك بر پيكره اقتصادي و حيات رژيم وارد ساخت. دو روز پس از رأي اعتماد مجلس به 
دولت شريف امامي كه در نوزدهم شهريور انجام گرفت، 700 تن از كارگران و كارمندان 
پااليشگاه نفت تهران اعتصاب كردند و عالوه بر هدف هاي رفاهي، خواستار لغو حكومت 
نظامي شدند. در 26شهريور كارمندان بانك مركزي سندي را يافتند كه حاكي از خروج 
2 ميليارد دالر ارز توس��ط س��ران رژيم پهلوي بود. در پي اين ماجرا بس��ياري از شعب 
بانك ملي به اعتصابات پيوستند. با شروع س��ال تحصيلي و آغاز مهرماه دانش آموزان و 

1. نيكي آر.كدي، ريشه هاي انقالب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمي، ص426؛ 
سعيد تائب، از اعتصاب كاركنان صنعت نفت تا پيروزي انقالب اسالمي، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، ص74و 

 .190-193

از همان روزهايي كه راهپيمايي روز عيد 
فطر و پس از آن شكل گرفت، به خصوص 
در فاجعه خونين 17شهريور شواهدي از 
نافرماني و عصيان در ارتش و نيروهاي 
انتظامي قابل مشاهده بود و با اعالم حكومت 
نظامي و استقرار ارتش در ميادين و مراكز 
مهم شهري به منظور مقابله با انقالبيون، 
ناكارآمدي ارتش نمايان شد؛ زيرا از سويي 
بدنه ارتش از قشرهاي متوسط و پايين 
تشكيل يافته بود كه اينك به مقابله با رژيم 
پهلوي برخاسته بود و آنان نمي توانستند و 
نمي خواستند بر روي برادران و خواهران 
خود كه به آنها گل تقديم مي داشتند آتش 
بگشايند؛ از سويي ديگر ساختار ارتش 
شاهنشاهي به نحوي بود كه شكاف عميقي 
ميان كادر فرماندهي و بدنه نيروهاي مسلح 
از نظر گرايش هاي سياسي و تمايالت ملي و 

مذهبي وجود داشت
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دانشجويان ضمن راهپيمايي هاي گسترده بر دامنه اعتصابات افزودند. در روزهاي دوم 
و سوم مهرماه اعتصاب وسيع كاركنان پااليشگاه آبادان به نشانه همبستگي با سي هزار 
تن كارگران اعتصابي نفت تهران در اهواز، گچساران و آغاجري شكل گرفت. به تدريج 
شركت مخابرات، راه آهن، ذوب آهن، بنادر و كشتيراني، بازاريان، معلمان، دانشگاهيان 
و ساير مؤسسات اعتصابات را وسعت بيشتري بخش��يده و اعتصاب كنندگان خواستار 

كناره گيري محمدرضا پهلوي از سلطنت و ايجاد جمهوري اسالمي شدند. 
شريف امامي كه با شعار آشتي ملي به قدرت رسيده بود با ايجاد حكومت نظامي لطمه 
حيثيتي شديدي را متقبل گرديد و با دست يازيدن به كشتار مردم در 17شهريور خود 
را در سراشيبي سقوط قرار داد. او كه در پي اعتصابات و اختالل در سيستم اقتصادي در 
قبال انجام تعهدات داخلي و بين المللي با تنگناهاي فلج كننده اي روبه رو بود، به دنبال 

كشتار دانش آموزان در سيزدهم آبان مجبور به استعفا گرديد. 
3. هجرت امام خميني از نجف به پاريس 

شريف امامي در آغاز تصدي نخست وزيري، ضمن اعالم برنامه ها و سياست هاي دولت 
آشتي ملي، بازگشت آيت اهلل خميني را به كشور بالمانع اعالم نمود.1 در پي آن در تاريخ 
7شهريور1357 و حدود پس از 15س��ال، روزنامه هاي اطالعات و كيهان عكس امام را 
در صفحه اول خود چاپ كردند و از اعزام هيئتي به منظور مذاكره و بازگشت ايشان به 
نجف خبر دادند. اما امام در همان روز، نخست وزيري شريف امامي را »نيرنگ شيطاني 
شاه« خواند و پيشنهاد آشتي با روحانيون را »وعده پوچ و فريبكارانه« دانست و مردم را 

به مقاومت و مبارزه تشويق كرد.2
با وقوع حادثه 17شهريور، امام شاه را مسئول مستقيم كشتار مردم دانست و خواستار 
انهدام رژيم شاهنشاهي شد. به اين ترتيب دولت آش��تي ملي در پيشبرد سياست هاي 
خود ناكام ماند و مجبور به انزوا كشاندن و در تنگنا قرار دادن امام خميني در نجف نمود. 
در پي اين سياس��ت و به دنبال تباني و همكاري دولت هاي ايران و عراق )طبق قرارداد 
1975 الجزاير( هنگامي كه وزراي خارجه دو كش��ور براي ش��ركت در مجمع عمومي 
سازمان ملل متحد به نيويورك رفته بودند، در اين باره مذاكره نمودند؛ بالفاصله پس از 
آن امام در تنگنا و محذورات بيشتري قرار گرفته و محدوديت هاي فراواني براي ايشان 
اعمال گرديد و مأموران امنيتي عراق منزل امام را محاصره كردند. اين فشار كه به منظور 

1. غالمرضا نجاتي، همان، ص83. 
2. صحيفه امام، همان، ص449. 
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به سكوت كشاندن امام صورت مي گرفت،  نتيجه معكوس داد و ايشان حاضر به تمكين از 
سياست هاي دولت عراق نشد و تصميم به عزيمت از خاك عراق گرفت و در پي ممانعت 

دولت كويت رهسپار پاريس گرديد.
4. تزلزل ارتش و حكومت نظامي 

حوادث خونين 17شهريور انسجام ارتش را دچار تزلزل نموده و ادامه حكومت نظامي 
را با ترديد جدي مواجه ساخت.1 

ارتشبد قره باغي وزير كشور وقت در اين رابطه چنين ابراز داشت: 
باالخره ما نتوانستيم بفهميم كه چطور ش��د كه آن روز يعني جمعه 
17شهريور اين خونريزي بيهوده اتفاق افتاد و نتايج بسيار شوم و بدي 
را در روحيه نيروهاي مسلح گذاشت و در حقيقت موجب انسجام همه 

مخالفين شد.2
از همان روزهايي كه راهپيمايي روز عيد فطر و پس از آن شكل گرفت، به خصوص در 
فاجعه خونين 17شهريور ش��واهدي از نافرماني و عصيان در ارتش و نيروهاي انتظامي 
قابل مش��اهده بود و با اعالم حكومت نظامي و اس��تقرار ارتش در ميادين و مراكز مهم 
ش��هري به منظور مقابله با انقالبيون، ناكارآمدي ارتش نمايان ش��د؛ زيرا از سويي بدنه 
ارتش از قشرهاي متوسط و پايين تش��كيل يافته بود كه اينك به مقابله با رژيم پهلوي 
برخاسته بود و آنان نمي توانستند و نمي خواس��تند بر روي برادران و خواهران خود كه 
به آنها گل تقديم مي داشتند آتش بگش��ايند؛ از سويي ديگر ساختار ارتش شاهنشاهي 
به نحوي بود كه ش��كاف عميقي مي��ان كادر فرماندهي و بدنه نيروهاي مس��لح از نظر 
گرايش هاي سياس��ي و تمايالت ملي و مذهبي وجود داشت و اين مسئله موضع ارتش 
را به عن��وان نيرويي س��ركوبگر در مقابل مردم تضعي��ف مي كرد. بدنه ارت��ش در برابر 
ش��عارهاي انقالبيان از اقدام به خش��ونت اجتناب مي ورزيدند و گاه با فرار از پادگان ها 

به تظاهركنندگان مي پيوستند. فردوست در اين رابطه از قول سران ارتش مي نويسد: 
تظاه��رات رنگي مذهب��ي دارد و س��ربازان ه��م مذهبي هس��تند و 

برخوردشان با مردم تظاهركننده دوستانه است.3
از جانبي ديگر استقرار طوالني مدت ارتش كه فلسفه وجودي آن حفظ امنيت مرزها 
و پاس��داري از كش��ور در برابر تهديدات خارجي بود، در ش��هرها و آن هم تحت فرمان 

1. مركز بررسي اسناد تاريخي، تصميم شوم؛ جمعه خونين، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمي، 1376، ص103. 
2. محمد طحان، همان، ص85. 

3. حسين فردوست، همان، ص581. 
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فرمانداري هاي نظامي و شوراي امنيت استان، مشكالت فراواني را به وجود آورده بود.
با توجه به مسائل فوق، برخي از سران ارتش خواستار لغو فوري حكومت نظامي در همه 
شهرها شدند. اما شاه با پشتيباني صريح از حكومت نظامي، ارتش را به عنوان قوي ترين 
پايگاه حكومتي رژيم خود مدت زيادي در س��طح شهرها حفظ نمود و اين روند موجب 
گرديد تا ارتش هر چه بيش��تر با اعتراضات بحق مردمي آشنا ش��ده و هر روز متزلزل تر 

گردد. 
5. 17شهريور و تشديد سردرگمي امريكا 

تا وقوع حادثه 17ش��هريور هنوز هيچ يك از سران كاخ س��فيد در رياست جمهوري، 
وزارت خارجه و سازمان س��يا، بحران ايران را جدي و نگران كننده نمي دانستند. آنان با 
اظهارنظرهاي س��طحي وخوش بينانه خود درباره توانايي شاه در كنترل اوضاع كشور و 
خاورميانه به حمايت خود ادامه مي دادند.1 اما 17شهريور نخستين زنگ خطر را براي 
زمامداران امريكا به صدا درآورد. از همين زمان گروهي از سران امريكا به بررسي دقيق تر 
و بازنگري كارشناسانه در حوزه مسائل ايران ترغيب ش��دند. در رأس آنان معاون وزير 
خارجه، وارن كريستوفر، قرار داش��ت؛ مردي كه هنگام حضور سايروس ونس در كمپ 
ديويد در رأس اين وزارتخانه قرار داشت، »گروه كار ايران« را تشكيل داد. تشكيل اين 
گروه كاري، نش��انه اين بود كه وضعيت به مرحله بحران رسيده است. در پي آن عده اي 
از كارشناسان سياس��ي، نظامي، اقتصادي و خبري امريكا به منظور بررسي همه جانبه 

وضعيت ايران وارد كشور شدند. 

1. باري روبين، همان، ص155. 
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اظهارنظره��ا و رهيافت هاي متفاوت اين گ��روه در پي ناآرامي هاي فراگير در س��طح 
كش��ور، مقدمه پيدايش دو طرز تفكر و دو خط مشي در ارتباط با ايران از سوي مقامات 
واشنگتن ش��د. يكي از آنها هواداران مشي مس��المت آميز و راه  حل سياسي بحران به 
رياست سايروس ونس، وزير خارجه و ويليام سوليوان سفير آن كشور در ايران و ديگري 
طرفداران خشونت و شدت عمل و سياست مشت آهنين به رهبري برژينسكي- مشاور 
امنيت ملي كارتر- و با حمايت وزير دفاع و ديگران بود. پيامد اين نگرش ها و راهكارهاي 
متفاوت آن، سردرگمي هر چه بيش��تر امريكا در امور ايران بود كه با توصيه هاي ضد و 

نقيض به شاه همراه مي شد و هر چه بيشتر راه را براي انقالبيان هموار مي ساخت. 
كارتر، رئيس جمهور امريكا كه در ايام 17ش��هريور مشغول ميانجي گري صلح عرب و 
اس��راييل در »كمپ ديويد« بود، به توصيه سايروس ونس و برژينسكي طي يك تماس 
تلفني پشتيباني خود را از شاه و سياس��ت هاي او اعالم كرد و به تبع آن در 19شهريور 
سران مصر و اس��راييل نيز با ش��اه گفت وگو كردند. ش��اه در گفت وگو با كارتر، حادثه 
17ش��هريور را يك طرح شيطاني از سوي كساني دانس��ت كه از برنامه ايجاد فضاي باز 
سياسي كشور بهره مند شده و از آزادي هاي اعطاشده سوء استفاده نموده  اند. او خواستار 
ادامه حمايت هاي امريكا تا سرحد ممكن شد و هشدار داد در غير اين صورت دشمنانش 

او را غافلگير ساخته و بر وي پيشي خواهند گرفت.1
كارتر نيز در پاس��خ به درخواست هاي ش��اه او را از جهات گوناگون مطمئن ساخت و 
پشتيباني امريكا را از وي در اقداماتي كه براي برقراري نظم به عمل مي آورد تأييد كرد.2

همچنين دو روز پس از 17ش��هريور، اردشير زاهدي س��فير ايران با وارن كريستوفر، 
معاون وزارت خارجه امريكا ديدار كرد. كريستوفر ضمن تأكيد بر حمايت دولت امريكا 
از ايران، خواس��تار رعايت اعتدال در اجراي حكومت نظامي ش��د. اما زاهدي ادعا كرد 
كمونيس��ت هاي س��ازمان يافته تظاهرات را ترتيب مي دهند و دولت امري��كا همراه با 
نيروهاي اپوزيسيون توطئه براندازي ش��اه را تدارك ديده است. كريستوفر اين اتهام را 
زشت و ناروا خواند و گفت تضعيف اعتماد به نفس شاه در اين زمان مهمترين عامل بروز 

و گسترش شورش هاست.3 

1. غالمرضا نجاتي، همان، ص92-93. 
2. ويليام سوليوان و سرآنتوني پارسونز، همان، ص151 و479؛ گري سيك، همان، ص94. 

3. غالمرضا نجاتي، همان، ص94-95. 
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امام طي يادداش��تي كه اكنون براي نخستين بار منتشر مي ش��ود از اعمال سفيهانه 
قلدرمآب هايي كه نويد مرگ و از دس��ت دادن قدرت، آنان را به جنون مي كش��د اظهار 

نگراني كرده اند. 
امروز نيز روح آن عارف سالك از رفتار نابخردانه و اعمال انحرافي جاه طلباني كه خود را 
در معرض سقوط و از دست دادن قدرت مي بينند و با يك سلسله بحران آفريني ها، ملت 
مظلوم ايران را با فش��ارهاي گوناگون اقتصادي، تورم و گراني كاذب و ساختگي مواجه 

مي سازند در رنج است: 
... من بيم آن دارم كه اين انحرافات و اعمال سفيهانه اثر عارضه باشد 
كه بعضي سالطين س��فاك در اواخر عمر به آن مبتال مي شدند و ملت 
را به خاك و خون مي كش��يدند. من از اواخر عمر اين سفاك ها كه نويد 
مرگ آنها را به جنون مي كشد براي اين ملت ستمديده بيمناكم. من از 
امراض عصبي كه در پيري عارض اين اشخاص قلدر مي شود براي اسالم 

و مسلمين خوف دارم. 

دست خط منتشر نشده   از امام
»نگراني امام  از انحرافات« 
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