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سخنی با دل سپردگان به فکر نازا و سیاست نابینا در ایران 

سخن سردبیر

من عدل عن واضح المسالک سلک سبل المهالک 
هر که عدول کند از راه های واضح و روشن، سالک راه های هالک کننده خواهد شد.1 
امام علی)ع( 

1. عبدالواحدبن محمد تمیمی آمدی، شرح جمال الدین محمد خوانساری بر غررالحکم و دررالکلم، تصحیح میر 
جالل الدین حسینی ارموی، دانشگاه تهران، 1360، ج5، ص2359، حدیث 7865. 
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ابتالی مردم و عبرت سیاستمداران 
واقعه 14اسفند س��ال 1359 در دانش��گاه تهران را نس��ل اول انقالب اسالمی خوب 
به یاد دارد. روزی ک��ه در تاریخ انقالب باید از آن به عنوان روز عبرت سیاس��تمداران و 
دولت مردان یاد کرد. آنچه به 14اس��فند59 ماهیت تاریخی می بخشد فقط ابعاد واقعه 
سقوط اولین رئیس جمهور تنها نظام مردم ساالر اس��المی در جهان نیست بلکه نقطه 
عطفی است که در این روز در تاریخ انقالب رقم خورد و ماهیت اصیل و مردمی انقالب 

اسالمی را به نمایش گذاشت. 
14اسفند این خصوصیت را داشت که هم در مقیاس ملی و هم در معیار اسالمی برای 
اولین بار مردم را که صاحبان اصلی نظام های سیاسی هستند در جایگاه اصلی شان قرار 
دهد؛ جایگاهی که در طول تاریخ توسط حکام مستبد، گروه ها و جریان های سیاسی و 
اصحاب قدرت و ثروت غصب شده بود. ملت ایران در این روز نشان داد که به رغم میل و 
اراده همه آنهایی که خود را صاحبان اصلی قدرت و سیاست می دانند و تنها برای مردم در 
زمانی ارزش قائل اند که تمایالت سیری ناپذیر آنها را در رسیدن به قدرت تداوم بخشند، 
بر سر آرمان های خود با هیچ مقام و قدرتی معامله و مس��امحه نخواهند کرد و با همان 
شکوه و نجابتی که به پای صندوق های رأی می آیند تا کارگزاران نظام را انتخاب کنند با 
همان بصیرت خیانتکاران به آرمان های انقالب اسالمی و منافقین را نیز از صحنه خارج 

خواهند کرد. 
چهاردهم اسفند 59 اگرچه روز ابتالی ملت ایران بود اما بیش از همه باید روز عبرت 
سیاستمداران باشد. مردم در این روز آرای خود را از اولین رئیس جمهور منتخب خود 
که از آرمان های انقالب اسالمی عدول کرد و س��ودای همکاری با دشمنان ملت ایران، 

واگذاری کشور به منافقین و برقراری دیکتاتوری را در سر می پروراند، پس گرفت. 
ابوالحس��ن بنی صدر که مانند رضاخان ابتدا با نش��ان دادن در باغ سبز به روحانیت و 
تظاهر به انقالبی و اسالمی بودن و ش��عار دفاع از استقالل، وحدت و یکپارچگی کشور، 
بازسازی اقتصادی، تأمین امنیت واقعی، اتخاذ سیاس��ت خارجی مستقل از قدرت ها و 
بیش��تر از همه حفظ و اعتالی معنویت، معنویتی که انقالب اسالمی به ایران داده بود، 
آرای مردم را به خود جلب کرد و به کمک ایادی نزدیک خود مثل سالمتیان، غضنفرپور، 
انتظاریون و دیگران که بعداً بیشترین نقش را در کجراهه رفتن و سقوط او ایفا کردند، 
خود را نظریه پرداز انقالب اسالمی و تئوریسین اقتصاد توحیدی جا زده بود در کمتر از 
یک سال روحیه استبدادی، تکبر و نخوت، دورویی و نفاق و از همه بدتر مزدوری برای 
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سازمان سیا و همکاری با منافقین جاس��وس و آدم کش را برمال کرد و در روز 14اسفند 
سال 59 در دانش��گاه تهران اعتبار و آبروی خود را که از انقالب اسالمی و ملت ایران به 
دس��ت آورده بود با متاع حقیری که حمایت منافقین و سوت و کف زدن های مزدوران 

چپ و راست بود، عوض کرد.
بازخوانی وقایع 14اس��فند و اتفاقات قبل و بعد از آن از جنبه های مختلفی برای ملت 
ایران به خص��وص دولت مردان اهمیت راهبردین دارد. در رأس همه، این واقعه نش��ان 
داد خیال بافی اس��ت اگر تصور کنیم که همه آنهایی که وارد حوزه سیاست می شوند و 
شوق و اشتیاق زایدالوصفی نش��ان می دهند که اگر امور مردم را در دست بگیرند، برای 
همیشه تابع عقاید ارزشی و اخالقی باقی می مانند و خطر منفعت طلبی، قبیله گرایی و 

اقتدارطلبی به اشکال مختلف آنها را تهدید نمی کند. 
دنیای سیاست و پیرامون آن، پر از تله های خطرناک برای اهل سیاست است. این تله ها 
مخصوصاً برای آنهایی که مهار نفس س��رکش خود را در دست ندارند به مراتب ویرانگر 
است. آنهایی که بدون بند و بست های ش��رعی، اخالقی و عقلی وارد سیاست می شوند 
و امور مردم را در دست می گیرند به تعبیر امام منش��أ فساد هستند و مردم باید از اینها 
خوف داشته باشند؛ همان طوری که از شاخ گاو می ترسند باید از چنین سیاستمدارانی 
نیز ترسید؛ زیرا گاو قدرت دارد و شاخ نیز دارد اما چون عقل ندارد منشأ تخریب و ویرانی 
است.1 »گاو شاخ دارد و عقل ندارد، قدرت دارد عقل ندارد. اینهایی هم که در دنیا االن 
فساد راه می اندازند از همان سنخ هستند که شاخ دارند عقل ندارند، قدرت دارند انسانیت 

ندارند.«2
در کشور ما که مردم سیاست را در هیچ دوره ای از ادوار تاریخی از دیانت و اخالق جدا 
ندانسته و نمی دانند و عملکرد سیاستمداران را پیوسته با محک باورهای دینی و فرهنگی 
خود زیر ذره بین دارند سیاست مدار نمی تواند بدون توجه به اعتقادات و ارزش های جامعه 
حکومت کند. از طرف دیگر آموزه های اس��المی به ما آموخته اس��ت که دور از واقعیت 
نیست اگر گفته ش��ود هم ارزش های پذیرفته ش��ده یک جامعه، هم الگوی نهادها، هم 
خط مشی های س��ازمانی و هم رفتار کارگزاران نظام سیاس��ی به همان اندازه به وسیله 
منافع افراد و گروه های درگیر در حوزه سیاست در معرض دگرگونی است که خود این 

افراد و گروه ها می باشند. 

1. صحیفه امام، ج18، ص207. 
2. همان.
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ملت ایران بعد از واقعه تلخ فقدان عدم کفایت سیاس��ی و ع��زل اولین رئیس جمهور 
نظام نوپای اسالمی در سال 60 تا واقعه فتنه 88 و رخدادهای بعد از آن بارها فراز و فرود 
دولت مردانی را که اسیر تله های خطرناک دنیای سیاست شدند و شالوده خیال بنیادین 
فس��ادناپذیری آنها فرو ریخت را دیدند. تمام این کجراهه رفتن ه��ا و به نفس فریبنده 
اعتماد کردن ها به خاطر آن است که اغلب سیاستمداران ما در فکر و عمل سیاسی دارای 
زیست مسلمانی نیستند و با مبادی و مبانی غربی می خواهند در جامعه ای حکومت کنند 
که مردم آن به ارزش ها و باورهای اسالمی اعتقاد دارند و تالش می کنند اندیشه، عمل و 

معیشت خود را با این ارزش ها هماهنگ سازند. 
بزرگترین رمز پیروزی امام این بود که با مبانی اسالمی وارد سیاست شد و به مقاصد و 
نتایج آن توجه داشت نه با مبانی غربی و غایات آن؛ و دقیقاً با همین مبانی نظام جمهوری 
اسالمی را پایه ریزی نمود. بنابراین امکان ندارد کسانی که درک دقیق و عمیقی از این 
مبانی ندارند و یا مبانی و مقاصد آنها در حوزه سیاس��ت غیر اس��المی است بتوانند در 
ساختار نظام جمهوری اسالمی و در مس��ئولیت های کلیدی مثل دولت، مجلس و قوه 
قضاییه وارد شوند و گرفتار تله های سیاست نگردند و به همان کجراهه ای نروند که امثال 

بنی صدر رفتند. 
اکنون که در آستانه انتخابات یازدهم ریاست جمهوری که آزمون جدیدی برای ملت 
ما و عبرت تازه ای برای سیاستمداران اس��ت قرار داریم، اجازه دهید دقیق تر و عمیق تر 
به صورت اجمالی به ویژگی های نظامی که امام پایه ریزی کرد توجه کنیم تا آنهایی که 
درک درستی از نظام جمهوری اسالمی ندارند مانند کسانی مثل بنی صدر و یا اصحاب 
چپ و راست فتنه 88 و عقبه های آن و جریان های انحرافی، بعد از فتنه گرفتار تله های 

سیاست نشوند و در این شرایط دشوار مانع پیشرفت ملت ایران نگردند. 
1. اولین ویژگی نظام مردم س��االر جمهوری اس��المی ک��ه آن را از س��ایر نظام های 
دموکراتیک دیگر متمایز می س��ازد ویژگی نظام دانایی اس��ت. نظام دانایی جمهوری 
اس��المی »عقل« متکی به »نص« اس��ت در حالی که نظام دانای��ی جمهوری های غیر 
اسالمی »عقل« متکی به »نفس« می باشد. عقل متکی به نص متن محور است و کسانی 
که با این عقل وارد حوزه سیاست می شوند تمامی تنگناها را با رجوع به متون مرجع که 
تابع عالیق و سالیق و لذت های افراد و یا تنوع آرای افراد نیست حل و فصل می کنند و 
برای ورود به سیاس��ت نه تنها مبانی و مبادی دارند بلکه نهایت سیاست را نیز تابع این 

مبادی و مبانی می دانند. 
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پایبندی این افراد به نص تابع تمایالت نفسانی نیس��ت و برای خوشایند دیگران و یا 
خوش��ایند نظام جهانی و یا مدرن و امروزی کردن دین مبادی و مبانی را دس��تخوش 
تفسیرها و تأویل های نفسانی قرار نمی دهند و از همه مهم تر در امور مردم به هر وسیله  
و روشی تصرف نمی کنند و برای خوشایند رأی دهندگان هر روز تفسیر و تأویل جدیدی 

از اسالم و قرآن ارایه نمی دهند. امام خمینی در مورد این نظام دانایی می فرماید: 
... هر کس که مالحظه کرد که در تمتعاتش- در اکل و اس��تفاده ها و 
لذایذش- به افق حیوانی نزدیک اس��ت، یعنی می خورد و لذت می برد 
بدون اینکه تفکر کند که از چه راهی باید باش��د. حیوان دیگر فکر این 
نیست که حالل است یا حرام است؛ فکر این نیست که امت در گرفتاری 
هستند یا نیستند. آنهایی که بدون این تفکر، بدون یک قانونی- بدون 
قانون اس��المی- تمتع می کنند و می خورند، اینها اکلشان اکل حیوانی 
اس��ت و النار مثوی لهم. در روایتی اس��ت که از برای کافر هفت تا معاء 
است، و از برای مؤمن معاء واحد است. مؤمن یک معاء بیشتر ندارد و آن 
معاء قانون است: شکمش را، س��ایر لذایذش را، تطبیق می کند با قانون 
اسالم؛ تخلف از قانون اسالم نمی کند. اما آن کسی که مؤمن نیست، از 
راه شهوت می خورد بدون اینکه تطبیق با قانون بکند، این یک معاء؛ از 
راه غضب می خورد بدون اینکه تطبیق بکند با قانون، این هم یک معاء؛ 
از روی هوای نفس می خورد این هم یک معاء؛ مزدوج اس��ت بین هوای 
نفس و لذت شهوت، بین هوای نفس و غضب، بین غضب و هوای نفس، 
این هم سه تا؛ این شش تا مزدوج است از هر سه- هوای نفس و غضب و 
شهوت مزدوج ش��د و از راه اینها اکل کرد، این هفت تا؛ هفت معاء دارد. 
مؤمن بیش از یک معاء ندارد، و آن معائش از راه قانون اس��ت. اس��الم 
هر چه فرموده است همان یک راه اس��ت. این جور نیست که به غضب 
خودش، به شهوت... همه قوا تابع قوه عقل شدند که عقل هم تابع شرع 
است. برای یک همچو حکومتی که حکومت عقل است، حکومت عدل 
است، حکومت ایمان است، حکومت الهی است، در رفتنش عزا الزم است 
و در برقراری اش- برای همان چند سال حکومت حضرت امیر- مسلمین 

باید جشن بگیرند.1

1. همان، ج2، ص361-362. 
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همان طوری که مالحظه شد نظام دانایی جمهوری اسالمی نظام متن محور یعنی نظام 
قانونی و نظام عقل اس��ت و قانون الهی فصل الخطاب چنین نظامی اس��ت. تلقی امام از 
حکومت و سیاس��ت در چهارچوب تلقی مدرن نیست؛ اگرچه شکل حکومت جمهوری 
به ظاهر شکل مدرن است اما این شکل از باب کارآمدی نظام در زبان زمان است. چون 
امام درک درستی از زبان زمان داشت می دانست که اگر قرار است در پاسخ به مقتضیات 
زمان به منابع اس��المی رجوع کند باید عقالنیت اسالمی را هم در شکل و هم در محتوا 
به زبان زمان نزدیک نماید. بنابراین کسانی که نظام دانایی آنها نفس محور است و خود 
یا منافع حزب، گروه و قبیل��ه خود را میزان حق تلقی می کنند و معیار تش��خیص قرار 
می دهند اگر رکنی از ارکان مهم جمهوری اسالمی را در تصرف خود درآورند چون تابع 
عقل نص محور نیستند بدون  تردید به همان راهی خواهند رفت که بنی صدر رفت؛ یعنی 
گرفتار تله های سیاست خواهند ش��د. همچنان که بعضی از دولت های بعد از بنی صدر 

نیز به چنین راهی رفتند. 
بنی صدر نه درک درستی از مبانی و مبادی دینی در حوزه سیاست داشت و نه اهداف 
او در تصرف قدرت، اهداف اس��المی بود. او اراده معطوف به قدرت داش��ت و تمام نظام 
دانایی خود را در خدمت این اراده قرار داد و دیدیم که نتوانست در ارکان نظام جمهوری 
اسالمی دوام بیاورد و نام نیکی در حافظه تاریخی ملت ایران از خودش به  جا نگذاشت. 

تاریخ سی ساله انقالب اسالمی به ما آموخته است که هر دولت و دولت مردی اگر نتواند 
به هر دلیلی چه در مبادی و مبانی و چه در اهداف ب��ا نظام دانایی متن محور جمهوری 
اسالمی سازگار شود ارکان نظام را در خطر قرار می دهد و بر طمع دشمنان انقالب برای 
فشار بر نظام و مردم می افزاید. چنین دولتی حتی اگر آرای مطلق مردم را نیز پشت سر 
خود داشته باشد نمی تواند برای همیش��ه به این آرا تکیه کند و خود را مصون از سقوط 
بداند. شاید بزرگترین اش��تباه بنی صدر همین بود که فکر می کرد با تکیه بر آرای مردم 
می تواند اصل نظام را مورد تردید قرار دهد؛ در حالی که او نتوانست بفهمد که جذب آرای 
مردم به اعتبار وفاداری به اصل نظام بود و مردم تا زمانی با او بودند که به ارکان، مبانی 

و مبادی نظام وفادار بود. 
در دولت های بعدی نیز ما کم و بیش گرفتار بعضی از توهمات دولت مردان در مقابل 
اصل نظام بودیم. به عنوان مثال دولتی که بعدها به دولت س��ازندگی شهرت یافت در 
ابتدا به اعتبار اینکه نشان می داد در اصول، مبانی، مبادی و غایات وفادار به اصل نظام و 
آرمان های انقالب اسالمی است مورد اعتماد مردم قرار گرفت و رئیس این دولت سردار 
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سازندگی لقب گرفت؛ اما به محض اینکه دولت سازندگی و گروه کارگزاران وی دنبال 
مبادی و غایاتی غیر از غایات انقالب اس��المی رفتند آن آرایی که بدان تکیه می کردند 
هیچ به کار رئیس ای��ن دولت نیامد!! چرا؟ چون دولت س��ازندگی اگرچ��ه در ظاهر به 
مبادی نظر داشت ولی اهداف آنها در راستاي اهداف امام نبود بلکه اهداف نظام دانایی 
نفس محور بود. در این اهداف قرار بود ایران را ش��بیه ژاپن کنند منتهی ژاپن اسالمی، 
مبادی تئوریک برنامه ریزی این دولت در تدوین اهداف به گونه ای بود که نظام جمهوری 
اسالمی به سرعت همسازی توسعه با عدالت را که رکن اصلی آموزه های سیاست اسالمی 
بود از دست می داد و در پس برنامه های توس��عه این دولت طبقات سیاسی و اقتصادی 
جدیدی شکل می گرفت که امام عظیم الشأن همیشه دامن پاک جمهوری اسالمی را از 
لوث وجود این طبقات بری می خواست. وقتی دولت سازندگی به چنین نقطه ای رسید 
از حمایت های مردمی از این دولت اثری بر جای نماند و سردار سازندگی به عالیجناب 
سرخپوش تبدیل شد و کارگزاران چنین دولتی نیز عالیجنابان خاکستری لقب گرفتند. 
رئیس این دولت حتی در انتخابات بعدی مجلس نیز نتوانس��ت آرای مردم تهران را به 
خود جلب کند و این سرنوشت کسانی است که در ایران به آرمان های انقالب اسالمی و 

امام خمینی دهن کجی کنند.
دولت اصالحات و کارگزاران عجیب و غریبش که به دولت به چش��م شرکت سهامی 
نگاه مي کردند و خود را صاحبان اصلی سهام این دولت می دیدند نیز سرنوشتی بهتر از 
سرنوشت دولت سازندگی نداشتند؛ زیرا مردم در ادامه آزمون های پی در پی این دولت 
فهمیدند که اینها نیز نه درکشان از مبانی و مبادی شبیه امام بود و نه اهداف شان شبیه 
اهداف امام در سیاست بود. آنها هم مبادی و مبانی اسالمی را در تحقق اهداف خود در 
عصر جدید ناتوان و ناکارآمد می دیدند و هم اهداف و آرمان های امام را سازگار با دوران 
مدرن نمی دانستند. لذا فکر می کردند با مدرن جلوه دادن مبانی و نزدیک کردن اهداف 
نظام جمهوری اسالمی با اهداف مدرن و افزودن مفاهیمی چون جامعه مدنی و امثال آن 
می توانند این ناکارآمدی را حل کرده جایی برای جمهوری اسالمی در میان تمدن ها باز 
کنند و تمدن ها را راضی سازند که با وی به گفت وگو بنشینند... آنها چون درک عمیق 
و دقیقی از نظامی که امام پایه ریزی کرده بود نداشتند و درک آنها از انقالب اسالمی و 
جمهوری اسالمی سطحی بود آنچنان از طرف مردم طرد شدند که در نهایت در فتنه 88 

گرفتار همان تله هایی در سیاست شدند که بنی صدر شد.
سرنوشت دولت نهم و دهم نیز به گونه دیگری می تواند مایه عبرت سیاستمداران آتی 
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جمهوری اسالمی باشد. دولت نهم با شروع آرمانی خود که امید را به جامعه برای وفادار 
ماندن به راه امام خمینی و آرمان های انقالب اسالمی باز گردانده بود و دشمنان انقالب 
را ناامید کرده بود تا بدانجا پیش رفت که ملت ایران به پاس وفاداری رئیس این دولت به 
آرمان های انقالب اسالمی در دور دوم با آرای اعجاب آمیزی مجدداً رئیس این دولت را 

به عنوان رئیس جمهور دهم خود برگزیدند. 
اما دولت دهم در ادامه راه از جهت دیگر گرفتار تله های سیاس��ت شد و خیال کرد با 
گسس��ت از مبادی و مبانی و معطوف کردن اراده به غایات نظام جمهوری اسالمی که 
ناظر به ظهور انسان کامل است می تواند الگوی بدیلی را غیر از آنچه امام عظیم الشأن ما 
به ارمغان آورده بود در حوزه سیاس��ت به میدان آورد و در تاریخ سیاست ایران ماندگار 
شود. اما تاریخ سی س��اله جمهوری اسالمی نش��ان داد که ماندگاری در سیاست ایران 
در گرو پایبندی به آرمان های امام خمینی چه در مبانی و چه در اهداف اس��ت. دولت 
دهم از بعد فتنه 88 به همان مسیری قدم گذاشت که دولت های قبل از وی آن مسیر را 
آزموده بودند؛ یعنی قرار دادن مبادی و مبانی نظام جمهوری اسالمی در مقابل اهداف 
و آرمان های این نظام. با وجود اینکه امام راحل و مقام معظم رهبری بارها فرموده بودند 
که دوام جمهوری اسالمی به این است که بین مبانی نظام که عبارت از اسالم و پایبندی 
به اصل والیت فقیه است و اهداف نظام که عبارت از عدالت و پیشرفت و توسعه و سعادت 
مردم است، نباید تضاد و تناقضی ایجاد کرد اما سیاس��تمداران این نصیحت بنیادی را 

آویزه گوش خود نکردند و الجرم گرفتار تله های سیاست شدند. 
2. ویژگی دوم انقالب اسالمی نسبت به سایر انقالب ها این است که نسخه انقالب فقط 
در اختیار انقالبیون نیست که هر گونه تمایل دارند به سلیقه خود آن را دستکاری کنند 
و عالیق و س��الیق خود را به جای عالیق و آرمان های انقالب غال��ب نمایند. در تمامی 
انقالب های جهان ایدئولوژی انقالب یا همزاد با انقالب متولد شد یا بعد از انقالب توسط 
انقالبیون نوشته شد اما در انقالب اسالمی مکتب اسالم که مبانی انقالب از آن زاده شد 
صدها سال با رگ و خون و گوشت مردم عجین بود. مردم درک اجمالی دقیقی از اسالم 
داشتند. مذهب اسالم در ایران فقط مجموعه ای از احکام نبود و نیست بلکه برای ملت 
ایران اسالم یک هویت تاریخی اس��ت. در حالی که در غرب مذهب تنها مجموعه ای از 
احکام یا مفاهیم در کنار احکام و مفاهیم دیگر است. تاریخ غرب تاریخ مذهب یهودیت یا 
مسیحیت نیست که غربی ها هویت خود را از آنها گرفته باشند اما در ایران هویت ایرانی 

بدون اسالم تعریفی ندارد. 
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هر تعریفی خارج از تعریف هویت اسالمی برای ایرانیت مثل »باستان گرایی«، »مکتب 
پیمان فرهنگ«، »مکتب ایرانی«، »تشیع ایرانی«، »تشیع صفوی« و امثال این افتادن در 
همان تله سیاست است. این راست است که گفته اند مذهب زبان گفتار ساده ملت ایران 
برای ابراز نارضایتی بود و امام این زبان را خوب می شناخت و از آن به درستی در ساقط 
کردن نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اس��المی و پایه ریزی نظام جمهوری اسالمی 
بهره گرفت. در حالی که ایدئولوژی های چپ و راس��ت زبان پیچیده، مبهم و ناآش��نای 
گروه ها و جریان های سیاسی بوده و هس��ت که هیچ  وقت نتوانسته است با متن جامعه 
ایرانی رابطه برقرار کند؛ لذا به همین دلیل بود ک��ه غرب گرایان دوره قاجاری و پهلوی 
به جای همساز کردن زبان خود با مردم، به دنبال تغییر و حذف زبان مردم بودند. چون 
زبان سیاست در ایران زبان مذهب است. هیچ جریانی در ایران جز جریان های مذهبی 

توانایی درک زبان مردم را ندارد. 
با تفاصیل مذکور دولت مردانی که می خواهند در ارکان نظام جمهوری اسالمی امور 
مردم را به دس��ت بگیرند اوالً باید فکر آوردن نس��خه بدلی به جای نسخه امام خمینی 
برای انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی مثل نسخه جمهوری ایرانی و یا مکتب ایرانی 
و امثالهم و یا آوردن یوم اهلل های قالبی مثال یوم اهلل دوم خرداد!! و غیره که به تعبیر مقام 
معظم رهبری، تمامشان کاریکاتوری از نس��خه های واقعی هستند را از سر به در کنند؛ 
ثانیاً باید به زبان ملت ایران با مردم رابطه برقرار نمایند نه به زبان ایدئولوژی های غربی، 

زبان تهدید، زبان باج خواهی و غیره. 
3. ویژگی دیگری که انقالب اسالمی و نظام جمهوری اس��المی را از سایر انقالب ها و 
نظام ها متمایز می س��ازد این اس��ت که بر مبنای مکتب خمینی کبیر، انقالب اسالمی 
را نمی توان به اجزای تش��کیل دهنده اش تجزیه کرد و یکی را ب��ه نفع دیگری مصادره، 
تعطیل یا تعدیل نمود. انقالب اسالمی سه رکن بنیادین دارد که این سه رکن بنیادین 
در ساختار نظام جمهوری اسالمی و حقوق اساسی آن نهادینه شده است. این سه رکن 

عبارت است از: 
الف. مردم 

ب. رهبری )ولی فقیه( 
پ. مکتب )اسالم( 

در جنبش های اجتماعی غربی ارکان انقالب از جنبه شکلی و ماهوی با انقالب اسالمی 
تفاوت دارد. در این جنبش ها طبقه پیش��گام، حزب )س��ازمان انقالب��ی( و ایدئولوژی 
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انقالبی سه رکن اساسی است. ایدئولوژی انقالب تحت تأثیر سازمان انقالبی و در حقیقت 
ایدئولوژی طبقه پیشگام است نه ایدئولوژی مردم. لنین رهبر انقالب روسیه می گفت در 
سیاست مسئله مهم پیدا کردن حلقه اصلی است که تمامی زنجیرها به آن بستگی دارد. 
از نظر وی ایجاد یک سازمان، از انقالبی های حرفه ای اجازه می دهد که بتوان حلقه اصلی 
زنجیر را به سرعت کشید. وی می گفت به ما یک سازمان انقالبی بدهید و ما روسیه را به 
شورش خواهیم کشاند.1 بنابراین انقالب در غرب را می توان به اجزای تشکیل دهنده اش 
تجزیه کرد و یکی از اجزا را حذف و به جای آن چیز دیگری را جایگزین کرد. چنانکه رهبر 
چین به دلیل ساختار کش��ور خود طبقه کارگر را در ارکان انقالب حذف کرد و به جای 
آن طبقه دهقانان و کشاورزان را نشاند یا در روسیه ایدئولوژی مارکسیسم حذف شد و 
لنینیسم و سپس استالینیسم جایگزین گردید. اما در انقالب اسالمی و نظام جمهوری 

اسالمی چنین تجزیه ای بر مبنای مکتب امام خمینی امکان ندارد. 
کارگزاران دولت بنی صدر، کارگزاران دولت س��ازندگی و کارگزاران دولت اصالحات 
خیلی تالش کردند که با حذف، تعدیل یا تعطیلی یکی از ارکان نظام جمهوری اسالمی 
یعنی آوردن حزب به جای مردم و یا نشاندن ش��ورای رهبری به جای والیت فقیه و یا 
تبدیل مکتب اسالم به ایدئولوژی های شبه اسالمی و امثال این اقدامات در ارکان نظام 
جمهوری اسالمی رخنه کنند اما گرفتار همان تله هایی در سیاست شدند که امام قباًل 
آنها را از رفتن به این راه ها منع ک��رده بود. بنابراین دولت مردان آینده و سیاس��تگران 
نظام جمهوری اسالمی باید بدانند که مردم در مقابل چنین خطاهایی ساکت نخواهند 

نشست.
4. تفاوت چهارم انقالب اس��المی با انقالب های دیگر در این اس��ت که در مکتب امام 
خمینی در حوزه سیاس��ت، مسئله اساسی مس��ئله ایران و یا حتی مسئله مسلمانی به 
تنهایی در رکن تعامالت سیاسی در داخل و خارج قرار ندارد بلکه آنچه معیار تشخیص 
است مسئله تقابل حق و باطل اس��ت. امریکا به این اعتبار در مکتب امام شیطان بزرگ 
است چون نماد باطل است. بنابراین در منظر جمهوری اسالمی هر کسی مسلمان باشد 
و یا داعیه اسالمی داشته باشد و یا ادعا کند به دین اسالم احترام می گذارد و یا بر عکس، 
معیار برقراری رابطه ی��ا قطع رابطه قرار نمی گیرد. از منظر مکتب امام مس��لمان بودن 
و یا حتی انقالبی بودن به تنهایی مهم نیس��ت بلکه در کدام جبه��ه بودن اهمیت دارد. 

1. کلیات مجموعه آثار لنین، ج5، ص478؛ به نقل از میکاییل وسلنسکی، نومانکالتورا، ترجمه غالمرضا وثیق، 
تهران، امیرکبیر، 1364، ص45.
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دولت مردانی که می آیند اگر ندانند معیار سیاست خارجی جمهوری اسالمی جبهه حق 
و باطل اس��ت بی تردید به کجراهه خواهند رفت و نظام را دچار مشکل می کنند. چنین 
شاخصی حتی در روابط بین افراد و گروه های درون نظام در داخل نیز وجود دارد. مهم 
این نیست که کسی یا گروهی سوابق انقالبی یا مسلمانی داشته باشد بلکه مهم این است 

که در کدام جبهه قرار دارد.
یکی از دالیلی که ع��ده ای را در فتنه 88 از صحن��ه اعتماد مردم و نظ��ام خارج کرد 
همین بود. کس��انی بودند که س��ال ها خود را انقالبی و پیرو خط امام جا زده بودند و به 
همین اعتبار در مس��ئولیت های کلیدی در ارکان نظام قرار گرفتند اما در فتنه 88 در 
کنار قسم خورده ترین دش��منان انقالب اس��المی یعنی امریکا، انگلیس، صهیونیسم، 
سلطنت طلب ها و منافقین قرار گرفتند؛ و یا در این فتنه بزرگ که بی تردید تقابل حق و 

باطل بود سکوت کردند و یا از دشمنان اعالم برائت نکردند. 
5. یکی دیگر از تفاوت های بنیادین انقالب اسالمی با انقالب های غیر اسالمی این است 
که در آن انقالب ها جنبش اجتماعی وقتی آغاز شد که دین را از ساحت اجتماعی خارج 
کردند یا برای خارج کردن دین این جنبش ها را به راه انداختن��د اما در مفهوم انقالب 
اسالمی و مکتب امام خمینی انقالب وقتی آغاز می شود که انسان مجدداً به دین برگردد. 
دولت مردان آینده باید بدانند هر اقدامی در جهت خارج کردن دین از حیات اجتماعی 
مردم یا ضعیف کردن دین در جامعه و اعتقادات مردم به منزله عدول از انقالب اسالمی 

و مکتب امام خمینی و رفتن به راهی است که امثال بنی صدرها رفتند.
اگر اسالم، انقالب اسالمی و آرمان های خمینی کبیر برای بسیاری از شبه روشنفکران 
غرب گرا، گروه ها و جریان های سیاسی س��کوالر ماده تحلیل تاریخ است در مکتب امام 

خمینی تمامی اینها برای توده های مردم ماده تغییر و دگرگونی در جامعه می باشند.
آنچه گفته شد یادآوری مهمترین ارکان نظام جمهوری اسالمی هم برای کسانی است 
که می خواهند با داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری و کسب آرا، امور مردم را 

در این نظام به دست گیرند و هم برای کسانی است که می خواهند انتخاب کنند. 
ملت ایران به درس��تی می داند ک��ه انقالب اس��المی از جهتی ش��ورش ایمان علیه 
ایدئولوژی های مختلف بش��ری بود که سرنوش��ت بشر را اسیر س��یطره وحشت انگیز 
خود کرده اند. در یکصد سال اخیر گروه هایی بودند که می خواستند با مارکس، لنین و 
دیکتاتور خونخوار روسیه استالین، در ایران انقالب به راه اندازند و هم گروه هایی بودند و 
هستند که می خواهند با ماکس وبر و جین شارپ و دلقک ها در ایران انقالب کنند. ملت 
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ایران به همه اینها نه گفت و ندای امام خمینی و انقالب اس��المی را پاسخ داد. مردم ما 
می دانند که انقالب نقطه پایان تالش ها و درگیری ها و جانفش��انی ها نیست بلکه نقطه 

آغاز برای حل مسائل و مشکالت است. 
اکنون انقالب اسالمی شرایط، امکانات، سؤاالت، فرصت ها و فضاهای جدیدی را برای 
ما فراهم کرده است. به قول پروفس��ور ژول البوم فرانسوی سرنگون شدن هر جاهلیتی 
اثرش این اس��ت که فرصت��ی را در اختیار مردم ب��ه ویژه آنان ک��ه روح حقیقت خواه و 
حق جویی دارند قرار می دهد تا در پرتو شکس��ته شدن عادات و رهایی از قید و بندهای 
عادت ها، زندگانی خود را بر پایه خیر بنیاد کنند. نفس گرم امام فرصت این تحول اساسی 
و بازگش��ت به پایه های بنیادی قرآن را در ما ایجاد کرد. نکند ب��ا بی دقتی در انتخابات 
حس��اس، انحرافی از اصول اس��الم ایجاد کنیم و زاویه این انحراف را آنقدر باز کنیم که 

اصالح مجدد آن از محاالت عقلی باشد. 
تاریخ یکصدس��اله اخیر کش��ور ما نش��ان می دهد که گروه ه��ا و جریان های مدعی 
روشنفکری با جهالت بسیط خود فکر را در ایران نازا و در نتیجه سیاست را نابینا کردند. 
چرا چنین کردند؟ چون اینها حلقه ای از حلقه های خدمتگذار به استعمار و استبداد در 
تمام دوران حیات شوم خود در کش��ور ما بودند. آنها مأمور بودند که فکر را در ایران نازا 
و سیاست را نابینا سازند چون برآمد نازایی فکر و نابینایی سیاست تداوم سیطره آنها و 
اربابانشان بر این کشور بود. اگر در مشروطیت و نهضت ملی شدن صنعت نفت فکر را نازا 
و سیاست را در ایران نابینا نمی کردند هیچ گاه نمی توانستند آدم حقیری چون رضاخان 
و پسرش را به نام دیکتاتورهای منور!! به تاریخ ملت ایران تحمیل نمایند و شرایط را به 
گونه ای فراهم س��ازند که ایران در طول حاکمیت این پدر و پسر به اندازه دویست سال 
از تحوالت علمی و تکنولوژیک جهان عقب بماند و تمام منابع و ذخایر این کشور توسط 

امریکا، انگلیس و اسراییل چپاول شود.
اگر فکر را در ایران نازا و سیاس��ت را نابینا نمی کردند هیچ گاه نمی توانستند واگذاری 
عجیب ترین امتیازات به بیگانگان و انعقاد قراردادهای خانمانسوزی چون امتیاز رویتر، 
امتیاز رژی، امتیاز بانک شاهی، امتیاز دارسی، امتیاز التاری و... توسط میرزا حسین خان 
سپه س��االر، میرزا ملکم خ��ان ناظم الدوله و فالن س��االر و فالن دوله را ب��ه نام تجدد و 

اصالحات و ترقی به ملت ایران تحمیل کنند. 
اگر فک��ر را نازا و سیاس��ت را نابینا نمی کردند آیا می توانس��تند در پناه س��رنیزه آدم 
بی سوادی چون رضاخان و پسرش برداشتن کاله قدیمی و گذاشتن کاله جدید بر سر 
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مردان و کشف حجاب زنان را مترادف با ترقی و هم ترازی با پیشرفته ترین ملل دنیا!! به 
ملت ایران تحمیل کنند؟ 

اگر فکر را نازا و سیاست را نابینا نمی کردند آیا می توانستند تعطیلی عقل و تقلید مطلق 
از بیگانگان در آداب و اخالق و عادات را عین ترقی و تحول و پیشرفت به ملت ایران غالب 

کنند و نزدیک به یکصد سال تمامی فرصت ها را از بین ببرند؟
امام خمینی و انقالب اس��المی این دور باطل و خطرناک را که نزدیک به صد سال بر 
تمام ارکان کشور حاکم بود در هم شکست و راه را برای ملت باز کرد. اکنون نباید اجازه 
دهیم پیروان همان افراد و اشخاص با همان شعارها مجدداً جامعه را به دوران جاهلیت 

برگردانند. 
همان طوری که امام عزیز بارها فرمودند: 

می خواهند شما را بی تفاوت کنند، دست هایی االن در کار است که از 
حاال مشغول اند به اینکه نگذارند شما اصاًل وارد بشوید در صحنه، نگذارند 
که ملت ما وارد بش��ود در صحنه، باید وارد بش��وید، چاره ندارید اسالم 
است؛ حفظ اسالم است و باید چشمشان را باز بکنند که در دام نیفتند، 

امریکا دامش را االن پهن کرده در تمام ایران.1
در انتخابات آینده ممکن است افرادی با شعارهای فریبنده و عناوین پرطمطراق وارد 

صحنه انتخابات شوند. امام فرمودند: 
اگر یک نفر آدمی باشد که فیلسوف باشد، یک آدمی باشد که تمام عالم 
را در تحت سیطره علمی خودش برده باش��د لکن جمهوری اسالمی را 

نمی خواهد این را تعیین نکنید.2

1. انتخابات و مجلس از نگاه امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1378، ص59. 
2. همان، ص257. 
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حاج آقا مجتبي تهراني 
شاگرد دلباخته مکتب امام 

دكتر سيد حميد روحاني 
مقدمه 

آنچه در پي مي آيد بخش هايي يادداشت ش��ده از خاطرات آيت اهلل عارف، حاج ش��يخ 
مجتبي تهراني »قدس سره« است كه در ديدارهاي گاه و بي گاه نگارنده با ايشان، به شکل 
پراكنده و به مناسبت هايي بر زبان آورده و بازگو كرده اند كه گوشه هايي از فعاليت هاي 
علمي، سياسي و اجتماعي ايشان را مي نماياند. هر چند اين آورده ها حق آن بزرگوار را 
هيچ گاه ادا نمي كند و بيش از نيم قرن حضور ايشان در عرصه هاي علمي، مجامع روحاني 
و صحنه هاي سياسي را نشان نمي دهد ليکن مي تواند گوشه هايي از راه و روش و منش 
ايشان را به نمايش بگذارد. نگارنده ساليان متمادي تالش هاي زياد و پافشاري هاي بيش 
از حدي به عمل آورد تا ايشان خاطرات ارزشمند و گرانبهاي خويش را بيان كنند تا ضبط 
شود، ليکن ايشان روي تواضع و فروتني هيچ گاه اين خواسته و خواهش را نپذيرفتند. اين 
روشي است كه مي توان گفت بسياري از مردان از خودرسته و عارفان و سالکان وارسته به 
آن پايبندند و خاطرات خويش را به عنوان »اسرار مگو« پنهان مي دارند و با خود مي برند. 

هر ك�ه را اسرار حق آموختند                                             مهر كردند و دهانش دوختند 
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سوگي جانكاه و التيام ناپذير 
گويد چه نشيني كه سواران هم�ه رفتند آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست 
ان��دوه ك�ه ان��دوه گساران هم�ه رفتند افس�وس كه افسانه سرايان همه خفتند 
گ�نجينه سپردند به ي�اران هم�ه رفتند ف��رياد ك�ه گ�نجينه  ت�رازان مع��ان�ي 
ك��ز شومي ما شي�رشکاران هم�ه رفتند ب��اد ايم�ني ارزان�ي شي�ران شک��اري 

چه  بجا و رسا فرمودند: 
آنگاه كه عالمي از جهان رخت بربندد، رخنه و تراكي در اسالم پديد آيد 

كه هرگز ترميم نگردد و التيام نيابد.1
آن  روز كه خبر رحلت جانگداز عالم عارف آيت اهلل حاج شيخ مجتبي تهراني)قدس سره( 
را دريافت كردم به يکي از دوستانم گفتم كه راستي جاي اين سالکان طريق محبوب را 
چه كساني پر مي كنند و پرس��وختگان درمانده ديار خاكي را چه فضانورداني به فضاي 
تجريد مي رسانند و تشنگان وادي معرفت را چه كساني با شراب دانش و فضيلت سيراب 
مي سازند و گم گش��تگان و سرگش��تگان بيابان تاريك غفلت و جهالت را چه كساني به 

سرمنزل مقصود مي رسانند و نور و نيرو مي بخشند؟ 
شناخت من از آن عالم فرهيخته به سال 1340 برمي گردد كه وارد قم شدم و در مدرسه 
حجتيه حجره گرفتم. ايشان نيز همراه برادر بزرگوارش آيت اهلل حاج شيخ مرتضي تهراني 
در آن مدرسه مي زيستند؛ و آشنايي من با آنان نيز از آن دوران آغاز شد و گاه و بي گاه از 

راهنمايي ها و يادآوري هاي آنان برخوردار بودم. 
آن دو ب��رادر روش و رفتار ويژه اي داش��تند و با كمتر كس��اني مي جوش��يدند و انس 
مي گرفتند؛ از مراجع قم شهريه نمي پذيرفتند، ليکن از امام استثناً شهريه مي گرفتند. با 
آيت اهلل شهيد حاج سيد مصطفي خميني ارتباط نزديکي داشتند. حاج آقا مجتبي با آن 
شهيد هم مباحثه بود. به ياد دارم كه در سال 1340 آنگاه كه به قم رفتم شهيد حاج سيد 
مصطفي در مدرس��ه حجتيه منظومه حکمت تدريس مي كرد. شماري از افاضل حوزه 
پاي درس او مي نشستند و بهره مي گرفتند. آن شهيد هر روز پس از تدريس با حاج آقا 
مجتبي مباحثه داش��ت و افزون بر مباحثه در زمينه هاي گوناگون سياسي، اجتماعي و 
اخالقي حوزه قم با يکديگر گفت وگو و تبادل نظر مي كردند. حاج آقا مجتبي با آن شهيد 
در همه مراحل همراه بود، حتي در روز 15خرداد42 آن شهيد را از منزل تا صحن مطهر 

1. رسول اكرم)ص(، كنزالعمال، روايت 28908. 
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همراهي كرد. 
حاج ش��يخ مرتضي و حاج ش��يخ مجتبي تهراني از 
خاندان علم و تقوا بودند؛ پدرشان حاج ميرزا عبدالعلي 
از عالمان عارف و از شاگردان بنيانگذار حوزه قم آيت اهلل 
حاج ش��يخ عبدالکريم حائري)ره( به شمار مي رفتند. 
پدر حاج عبدالعلی، آميرزا غالمحسين تهراني است كه 
با پسر ميرزاي آشتياني به نام ميرزا مصطفي آشتياني 
ارتباط ديرينه داشت. آنگاه كه ميرزا مصطفي در جريان 
نهضت مش��روطه در اعتراض به رخنه فراماس��ون ها و 

روشنفکرمآب هاي الئيك و سکوالر در آن نهضت در حضرت عبدالعظيم به تحصن دست 
زد، ميرزا غالمحسين نيز شبي به ديدار ايشان شتافت. در آن ديدار تروريست هاي وابسته 

به سفارت انگلستان به آن دو روحاني يورش بردند و آنان را به شهادت رسانيدند. 
پدر شهيد ميرزا غالمحسين، ميرزا ابراهيم است كه داماد ميرزا حاجي اندرماني از ايل 

كلهر بوده و همسري از خاندان قاجار داشته است. 
پدر ميرزا ابراهيم، ميرزا موسي است كه از آخوندهاي معتبر تهران و برادر حاج ميرزا 
مسيح تهراني است. در جريان گستاخي هاي سفير روسيه در تهران به نام گريبايدوف، 
حاج ميرزا مسيح آن فتواي تاريخي را داد كه به كشته شدن گريبايدوف و چندين نفر از 

ديپلمات هاي روسيه منجر گرديد. 
مسجد ميرموسي در بازار تهران، قباًل منزل ميرزا موسي تهراني بوده است. ايشان فرزند 
شيخ سعيد است؛ شيخ سعيد فرزند ش��يخ ابوالبركات و او فرزند مال آقا فرزند دوم حاج 

آقا مرتضي  اول است. 

نگاهي به زندگي حاج آقا مجتبي 
مجتبي ش��هيد كلهر )معروف به تهراني( در س��ال 1314خ در خانواده اي روحاني به 
دنيا آمد. پدر ايشان حاج ميرزا عبدالعلي از علماي بزرگ تهران و از شاگردان حاج شيخ 

عبدالکريم حائري بود و از آن مرحوم اجازه اجتهاد داشت. 
مادرشان بانو طاهره دختر آقا ش��يخ روح اهلل دانايي اس��ت. مرحوم دانايي در خيابان 
ابوسعيد در مس��جد همت آباد نماز جماعت برگزار مي كرد. بانو طاهره با قرآن و مفاتيح 
انس داشت، خيلي باهنر و باهوش بود، در منزل نقش محوري و مديريت داشت. در سال 

حاج شيخ مجتبي با ارزيابي 
درس ها و مقام علمي اين 
بزرگان، امام را از نظر علمي 
و شيوه تدريس سرآمد ديگر 
علما يافت؛ از اين رو، سر در 
راه امام گذاشت و پيش از 
آنکه به درجه اجتهاد برسد 
تنها از دو تن از مراجع، تقليد 
كرد؛ آيت اهلل بروجردي و امام
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1381خ درگذشت. 
مرحوم حاج ميرزا عبدالعلي از بانو طاهره 8 فرزند داشت؛ چهار پسر و چهار دختر. نام 
پسرانشان مرتضي، مجتبي، جواد و مهدي است. مجتبي فرزند دوم آن مرحوم بود. حاج 

ميرزا عبدالعلي از خانم ديگرشان نيز يك دختر داشت. 
آقا مجتبي كالس هاي ابتدايي را در دبس��تان محمدي گذرانيد. مدير اين دبس��تان 
محمد جاراللهي نام داشت. او كالس دوم تا ششم را به مدت دو سال به پايان برد. آنگاه 
به تحصيل علوم اسالمي روي آورد. در س��ال 1324خ به مدرسه حاج ابوالفتح )واقع در 
ميدان قيام( رفت و نزد شخصي به نام شيخ احمد سعيدي صرف و نحو را آغاز كرد و در 
همان سال معمم شد. استاد ديگر او در كتاب جامع المقدمات آقاي شيخ محمدصادق 

تهراني )پيشنماز مسجد الريجان واقع در خيابان پامنار( بود. 
در سال 1331 براي ادامه تحصيل به حوزه مشهد رفت و نزد اديب نيشابوري و برخي 
ديگر از اساتيد كتاب هاي سيوطي، مغني، مطول، حاشيه و عروض و قافيه را فرا گرفت. 

كتاب معالم را نيز نزد سيد جالل مدرس يزدي )فرزند سيد احمد( به پايان برد.
سال 1334 به حوزه قم رفت و در مدرسه حجتيه حجره گرفت. كتاب هاي شرح لمعه 
و قوانين را نزد آقاي ستوده، رس��ائل را نزد آقاي سدهي، مکاسب را نزد آقاي مشکيني، 
كفايه و بخش��ي از مکاس��ب را نزد آقاي مجاهدي به پايان برد. منظومه و اشارات را نزد 
آقاي منتظري و اس��فار را نيز نزد عالمه طباطبايي فرا گرفت. پس از ورود به قم بيش از 
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3 سال طول نکشيد كه سطح را به پايان برد و به 
درس خارج رفت. 

در سال 1340 با دختر عمه اش )دختر آيت اهلل 
سبط( ازدواج كرد. ثمره اين ازدواج دو پسر و سه 
دختر است. يکي از پسرهاي او به نام عبدالحسين 
پس از به پايان بردن درس دانش��گاهي در رشته 
مهندس��ي كامپيوتر، به تحصيل علوم اس��المي 
پرداخت. فرزند ديگرش عليرضا در رشته صنايع 
درسش را به پايان برد. دختر اول او صديقه خانم 
در رشته فلسفه در دانش��گاه درس خوانده است؛ 

دختران ديگر او به نام هاي انسيه خانم و نجمه خانم به ترتيب دانشجوی رشته شيمی 
و فيزيك هستند. 

حاج شيخ مجتبی پس از ازدواج با ساده زيستی و زندگی طلبگی مي گذراند و با سختی و 
قناعت زندگي مي كرد. اولين منزلی كه پس از ازدواج در قم اجاره كرد، منزل شيخ اسداهلل 
نجف آبادی در كوچه آبشار بود؛ چند سالی نيز مستأجر آقای فهيمی بود. امام نسبت به او 
عنايت ويژه اي داشت. در برهه اي كه او كسالتي پيدا كرده بود، امام براي معالجه او اقدام 
زيادي كرد تا او سالمتي خود را بازيافت. امام از ساده زيستي او نيز خبر داشت و از اين  رو، 
در حد امکان از توجه به او دريغ نمي كرد. يك بار يك تخته زيلو و چند تخته گليم افغانی 
در قم برای او فرستاد؛ در نجف نيز يك دستگاه يخچال و يك كولر آبی برای او تهيه كرد. 

در محضر اساتيد 
آقا مجتبي از س��ال 1337خ در درس آيت اهلل بروجردي ش��ركت كرد و همزمان در 
درس امام نيز حضور يافت. از ديگر اساتيد درس خارج ايشان سيد محمد محقق داماد، 
سيد محمدرضا گلپايگاني، سيد ابوالقاسم خويي، ميرزا باقر زنجاني و حاج حسن فريد 
بودند. دو سال در درس صلوه حاج آقا حسن فريد و سه س��ال نيز در درس صلوه آقاي 
خويي شركت كرد. يك دوره اصول حاج ميرزا باقر زنجاني را به جز باب »استصحاب« و 
»تنبيهات« درك كرد. در كالس حج آقاي محقق داماد نيز چند صباحي حضور يافت و 

جمعاً به مدت يازده سال در قم و نجف در درس امام شركت كرد. 
حاج ش��يخ مجتبي با ارزيابي درس ها و مقام علمي اين بزرگان، ام��ام را از نظر علمي 

حاج  آقا مجتبي براي پيشبرد 
اهداف و برنامه هاي مبارزاتي 
خود بر آن شد كه در تهران بماند 
و همراه با علماي مهاجر اهداف 
را پي بگيرد. او در تهران با چند 
تن از مبارزان روحاني مانند 
آقايان مشکيني، رباني شيرازي، 
 .. سيد محمدرضا سعيدي و.
هر شب جلسه داشت و با آنان 

رايزني و تبادل نظر مي كرد
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و شيوه تدريس س��رآمد ديگر علما يافت؛ از اين رو، 
س��ر در راه امام گذاش��ت و پيش از آنک��ه به درجه 
اجتهاد برس��د تنها از دو تن از مراج��ع، تقليد كرد؛ 
آيت اهلل بروج��ردي و امام. او پ��س از رحلت آيت اهلل 
بروجردي از امام تقليد كرد و ديگران را نيز به تقليد 
از امام فراخواند. از هم مباحثه ه��اي او آقا رضا نجفي 
نيشابوري )پسر ميرزا حس��ن( بود كه از مشهد تا قم 
هم مباحثه بودند. كفايه را با آقا سيد محمدعلي تهراني )برادر حاج سيد محمدحسين 
تهراني( مباحثه كرد و ديرزماني نيز با آيت اهلل شهيد حاج سيد مصطفي خميني مباحثه 
داشت. از زمانی كه وارد قم شد همراه با تحصيل، تدريس هم می كرد. كتاب های منطق، 
منظومه منطق، حاش��يه مال عبداهلل و ش��رح لمعه را درس گفت. در نجف نيز كفايه را 

تدريس می كرد.
آقا شيخ مجتبي تهراني از روزي كه به مقام علمي امام پي برد، در راه تقويت و تحکيم 
مرجعيت ايشان كوشيد و در راه چاپ و پخش رساله و ديگر كتاب هاي امام همت گمارد. 

او در گفت وگو با نگارنده در اين باره يادآور شد: 
... از اول آنچه براي من هدف بود، تقويت مرجعيت آقاي خميني بود. 
از اول در خط اين بودم كه ايش��ان مرجع بشوند. تش��خيص داده بودم 
كه ايش��ان به نفع اسالم كار مي كند، به درد اس��الم مي خورد. روزي به 
آقاي رباني ش��يرازي نيز گفتم كه من يك ه��دف دارم و آن مرجعيت 

علي االطالق آقاي خميني است، من اين هدف را دنبال مي كنم. 
وقتي غائله تصويب نامه انجمن هاي ايالت��ي و واليتي پيش آمد و امام 
وارد صحنه شدند، درصدد برآمدم كه توضيح المسائل ايشان را به چاپ 
برس��انم. موافقت آن را از امام گرفتم و از آقاي ش��يخ علي اصغر عالمه 
خواستم توضيح المس��ائل امام را تنظيم كند و براي چاپ آماده سازد. 
وقتي پيش از چاپ به من نشان داد، آن را نپسنديدم، خودم دست به كار 
شدم و آن را طبق نظر امام تنظيم كردم و با فتاواي ايشان تطبيق دادم. 
اين توضيح المسائل در روز هشتم محرم ]11خرداد42[ از چاپ درآمد 
و در دسترس مقلدين امام قرار گرفت. در صفحه اول آن، دستخط امام 
به چاپ رس��يده بود به اين مضمون كه: عمل به اين رساله كه بعضي از 

در پي دستگيري امام در 
42 مرحوم حاج  15خرداد
شيخ مجتبي در راه واداشتن 
ديگر علما و روحانيان، به 
پشتيباني از امام، سخت در 
تالش و تکاپو بود؛ به گونه اي 

كه هيچ گاه آرام نداشت
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موثقين آن را با فتاواي من تطبيق داده اند 
مجاز است... 

در صحنه مبارزه 
حاج ش��يخ مجتبي تهراني، افزون بر تالش گسترده در 
راه استواري مرجعيت امام، در پي آغاز نهضت اسالمي به 
مبارزه روي آورد و به دور از هر گونه تظاهر سر در راه امام 

گذاشت و مبارزه را پي گرفت. 
در تظاهرات مردم تهران روز سه شنبه 2بهمن1341 كه با همراهي آيت اهلل حاج سيد 
احمد خوانساري برپا شد، ايشان نيز شركت داشت. همراه با تظاهركنندگان وارد بيت 
آيت اهلل بهبهاني ش��د1 و هنگامي كه از آنجا بيرون آمد شاهد يورش وحشيانه نيروهاي 
انتظامي شاه به تظاهركنندگان بود و پسر آيت اهلل اس��تهباناتي را ديد كه مورد ضرب و 

شتم پليس قرار گرفته و با سر و پاي برهنه در حال گريز بود. 
او در راه پيش��برد نهضت امام، در مرز توان خود و شرايط زندگي خويش مي كوشيد و 

فعاليت هايي را دنبال مي كرد. 
حاج شيخ مجتبي بنا به گفته خويش »از دوران كودكي با مسائل سياسي آشنا« شد. 
پدر او حاج ميرزا عبدالعلي از ارادتمندان ش��هيد حاج ش��يخ فضل اهلل نوري بود و از آن 
شهيد فراوان ياد مي كرد و سخن مي گفت. با آيت اهلل كاشاني نيز در ارتباط بود. نسبت 
به امام نيز عالقه داشت و بارها اظهار كرد كه حاج آقا روح اهلل را مجتهد عادل مي دانم. آقا 
مجتبي در نزد اين پدر درس سياست آموخت. آنگاه كه آيت اهلل كاشاني از لبنان و از تبعيد 
بازمي گشت، حاج  آقا مجتبي از جانب پدر در فرودگاه تهران به استقبال ايشان رفت. در 
اين مراسم شماري از رجال سياسي مانند مصدق، بقايي، مکي، حائري زاده و... نيز برخي 
از روحانيون مانند آيت اهلل بهبهاني حضور داشتند. مرحوم حاج  آقا مجتبي روايت كرد 
كه در اين مراسم در سالني كه استقبال كنندگان اجتماع كرده بودند، مصدق به ظاهر به 
اغما فرو رفت كه برخي از محافظان او زدند شيشه را شکستند تا هواي آزاد بيايد و برخي 
به تيمار او برخاستند؛ در اين ميان بلندگو اعالم كرد كه هواپيماي حامل آيت اهلل كاشاني 
بر زمين نشست. به محض اعالم اين خبر مصدق چشمانش را باز كرد و با شتاب خود را 

به پاي پلکان هواپيما رسانيد و ديدم كه دست آيت اهلل كاشاني را بوسيد. 

1. درباره اين تظاهرات و رويدادهاي آن رك: س��يد حميد روحانی، نهضت امام خميني، تهران، عروج، 1386، 
ج1، ص262-263. 

آقا شيخ مجتبي تهراني از 
روزي كه به مقام علمي 
امام پي برد، در راه تقويت 
و تحکيم مرجعيت ايشان 
راه چاپ  كوشيد و در 
و پخش رساله و ديگر 
كتاب هاي امام همت گمارد
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اعالميه امام در تاريخ 3بهمن1341 كه با آيه شريفه 
»فأما الزبد فيذهب جفاء«1 آغاز شده بود به وسيله حاج 
آقا مجتبي به چاپ رسيد. پيش از پخش آن از بيت امام 
به او زنگ زدند و خب��ر دادند كه امام پخ��ش آن را روا 

نمي دانند و دستور اكيد داده اند كه پخش نشود.2
اعالميه اي كه با امضاي 9 ت��ن از علما و مراجع قم، از 
جمله امام همراه بود، نيز به وسيله حاج آقا مجتبي چاپ 
و پخش شد. آنگاه كه متن خطي اعالميه به دست او رسيد، در آن يك خط خوردگي ديد. 
او پيش از آنکه آن را به چاپخانه تحويل دهد به ميدان توپخانه آن روز كه اداره مخابرات 
در آن قرار داشت، رفت و از كابين با بيت امام در قم تماس گرفت و در مورد خط خوردگي 
در متن خطي اعالميه پرس��يد و اطمينان يافت كه آن خط خوردگي از جانب خود امام 

است. 
در پي دستگيري امام در 15خرداد42 مرحوم حاج شيخ مجتبي در راه واداشتن ديگر 
علما و روحانيان، به پشتيباني از امام، سخت در تالش و تکاپو بود؛ به گونه اي كه هيچ گاه 
آرام نداشت. در گام نخست با چند تن از علما و روحانيان مبارز مانند آيت اهلل مشکيني، 
آيت اهلل رباني شيرازي و شهيد سيد محمدرضا سعيدي نشست هاي منظم و پيگير برگزار 
كرد و به رايزني پرداخت. واداش��تن علما و مراجع قم و ديگر شهرستان ها به هجرت به 
تهران از موضوعاتي بود كه نامبردگان روي آن پاي فش��ردند و به صورت دسته جمعي 
به ديدار حاج مرتضي حائري يزدي رفتند و اين پيشنهاد را با ايشان در ميان گذاشتند. 
آقاي حائري از اين پيشنهاد اس��تقبال كردند و گفتند در صورتي كه آيت اهلل گلپايگاني 
بپذيرند من نيز براي اين هجرت آماده ام. حاج آقا مجتبي به همراه آقاي مش��کيني به 
ديدار آقاي گلپايگاني ش��تافتند و درباره هجرت به تهران با ايشان به رايزني پرداختند. 
ايشان گفته بودند كه اتفاقاً من اين پيش��نهاد را به آقاي سيد كاظم شريعتمداري دادم 
و منتظر تصميم ايشان هستم. آقايان از ايشان خواستند كه منتظر آقاي شريعتمداري 
نمانند و شخصاً تصميم گيري كنند. آقاي گلپايگاني، چند تن از علماي تهران را نام  بردند 
و سفارش كردند كه در اين مورد با آنها مش��ورت شود و اگر نظر آنان مثبت بود رهسپار 

1. بخشي از آيه 17 سوره رعد: كف واره )كه روي سيل حوادث و بوته پااليش مي ايستد( زدوده مي شود، اما آنچه 
به درد مردم مي خورد در جهان مي پايد. 

2. متن اين اعالميه در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر نخس��ت، ص280 آمده است. مخالفت امام با انتشار آن 
شايد به اين علت بوده است كه در آن آمده: »كاش مأمورين بيايند مرا بگيرند تا تکليف نداشته باشم.« 

از برنامه هاي حاج  آقا مجتبي 
پيشنهاد تأييد مرجعيت امام 
از سوی ديگر علما و مراجع 
بود. اين پيشنهاد در جمع 
علمايي كه با حاج آقا مجتبي 
نشست شبانه داشتند مورد 

تأييد قرار گرفت
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تهران شوند. علمايي كه آقاي گلپايگاني رايزني با آنان 
را سفارش كرده بود، س��يد محمدباقر شهيدي، شيخ 
ريحان اهلل گلپايگاني، ميرزا باقر قمي، شيخ حسن فريد، 
ميرزا باقر  آشتياني، س��يد احمد گلپايگاني و... بودند. 

حاج آقا مجتبي مي گويد:
از ن��زد گلپايگاني كه بي��رون آمدم، 
حتي به من��زل نرفتم؛ س��ر  راه به در 
منزل اخوي حاج  ش��يخ مرتضي رفتم 
و از ايشان خواس��تم نان و ماست و يخ 
بگيرند و به منزل ما برسانند و بي درنگ 
رهسپار تهران ش��دم. پس از رسيدن 
به تهران به منزل آقاي س��بط رفتم و 
اس��امي علمايي را كه آقاي گلپايگاني 
خواسته بودند با آنان مشورت كنم به 
آقاي سبط دادم و خواستم كه فوراً آنان 

را دعوت كنند. 
نامبردگان در گفت وگو با حاج  آق��ا مجتبي درباره هجرت آق��اي گلپايگاني به تهران 
نتوانستند به تصميم واحدي برسند؛ برخي از آنان اين سفر را بي نتيجه و برخي نيز آن را 
بر خالف وزانت و شئون مرجعيت مي دانستند. از اين رو، آقاي گلپايگاني براي مهاجرت 
به تهران نتوانستند تصميم قاطعي بگيرند؛ بر آن ش��دند كه در قم بمانند و از قم در راه 
پشتيباني از امام به تالش و كوشش بپردازند. حاج آقا مجتبي از ايشان خواستند كه در 
پشتيباني از امام، اعالميه اي صادر كنند؛ آقاي گلپايگاني پاسخ داده بودند كه آخر اعالميه 
من را كسي چاپ و منتشر نمي كند.1 حاج آقا مجتبي به ايشان پاسخ مي دهد اعالميه را 
به من بدهيد ديگر كاري نداشته باشيد. آقاي گلپايگاني در پاسخ تسليت آيت اهلل حاج 
ميرزا عبداهلل تهراني معروف به چهل ستوني اعالميه  اي تند و شديداللحن دادند. در اين 
اعالميه با اشاره به اتهام و اهانتي كه شاه در نطق 17خرداد خود در همدان به امام وارد 

كرده بود، آوردند:
... اكنون مصادر امور... با تبليغات مي خواهند مردان خدا را با اتهامات 

1. چاپ نکردن اعالميه ايشان شايد به اين علت بود كه مردم از موضع آرام و مسالمت آميز ايشان ناخشنود بودند. 

برخي از ساده انديشان بر اين 
باورند كه تأييد مرجعيت 
امام از سوي ديگر علما براي 
اين بوده كه شاه نتواند امام را 
اعدام كند! برخی نيز چنين 
وانمود می كنند كه امام به 
سبب اين تأييديه ها به جرگه 

مرجعيت وارد شدند! 
امام حتی در زمان  اواًل 
حيات آيت اهلل بروجردی 
از مراجع بودند و در برخی 
از شهرها مقلد داشتند؛ ثانيًا 
كيست نداند كه شاه اگر 
جرئت و قدرت اعدام امام 
را داشت هيچ  قانون و آئيني 
نمي توانست او را از اين 

جنايت بازدارد
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آلوده سازند اين رجالي كه در بازداشتند كساني نيستند 
كه از تهم��ت ارتباط با اجنبي و هر افت��راء ديگر دامان 
قدس و تقوايش��ان آلوده گردد. مردم اجنبي پرست ها 
را مي شناسند، آنها كه ش��ب و روز با اجانب در تماس 
هستند و از پشتيباني بيگانه برخوردارند علما نيستند، 
علما در مقام و منصبي كه هس��تند ب��ه كمك اجنبي 
حاجت ندارند، اجان��ب آنه��ا را روي كار نمي آورند، به 
آنها قرض و كمك نمي دهن��د، معادن و ثروت مملکت 
را از آنها نمي خواهند، روحانيت تحت نظر مستشاران 
بيگانه اداره نمي شود تا با آنها مربوط باشد، آنها كه نوكر 
اجانب هستند كسان ديگری هستند و ملت آنها را خوب 

مي شناسد...1
متن خطي اين اعالميه را آيت اهلل رباني ش��يرازي به دست حاج  آقا مجتبي رسانيد، او 
هم بي درنگ به چاپ آن اقدام كرد و به وسيله مصدقي )ناشر(  آن را به چاپ رسانيد و به 

دست جوانان مبارز مسلمان در سطح گسترده اي پخش كرد. 
حاج  آقا مجتبي براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي مبارزاتي خود بر آن شد كه در تهران 
بماند و همراه با علماي مهاجر اه��داف را پي بگيرد. او در تهران ب��ا چند تن از مبارزان 
روحاني مانند آقايان مش��کيني، رباني شيرازي، س��يد محمدرضا سعيدي و... هر شب 
جلسه داشت و با آنان رايزني و تبادل نظر مي كرد. گاهي نيز آيت اهلل حاج سيد مصطفي 
خميني در اين نشس��ت ها حضور مي يافت. مهاجرت آقاي شريعتمداري به تهران مايه 
نگراني صاحب نظران بود؛ احتمال مي رفت كاسه اي زير نيم كاسه باشد. پيش بيني حاج 
س��يد مصطفي اين بود كه ممکن اس��ت ش��اه به حرم حضرت عبدالعظيم برود و آقاي 
شريعتمداري در حرم با او ديدار كند و امام را وجه المصالحه قرار دهد. حاج  آقا مجتبي 
بر اين نظر بود كه اگر چنين نقش��ه و برنامه اي باشد، آيت اهلل سيد محمد بهبهاني از آن 
بي خبر نخواهد بود؛ از اين رو، با آنکه بيت آقاي بهبهاني در محاصره نيروهاي انتظامي 
قرار داشت، توانست خود را به اندرون منزل آقاي بهبهاني برساند و با ايشان مالقات كند. 
آقاي بهبهاني در اين ديدار اظهار كرد كه آقاي ش��ريعتمداري ميهمان دولت است و با 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص643 و اسناد انقالب، ج1، ص136.

هدف كساني كه كوشيدند 
از علماي تراز اول تأييد 
مرجعيت امام را بگيرند، 
در واقع تأييد راه و موضع 
امام بود، تا رژيم شاه نتواند 
حركت امام را يك عمل غير 
اسالمي و خارج از عرف 
روحاني بنماياند و در ميان 
ملت ايران، ايشان را به زير 
سؤال ببرد و بسياري از مردم 
را در ادامه راه امام به ترديد و 

تزلزل دچار سازد
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موافقت آنها به تهران آمده است1 و مي خواهد براي 
مالقات با شاه زمينه چيني كند ليکن من نمي گذارم! 
از برنامه ه��اي حاج  آق��ا مجتبي پيش��نهاد تأييد 
مرجعيت امام از س��وی ديگر علما و مراجع بود. اين 
پيش��نهاد در جمع علمايي كه با ح��اج آقا مجتبي 
نشست شبانه داش��تند مورد تأييد قرار گرفت. نظر 
همگان اين بود كه تأييد مرجعيت امام از سوي ديگر 
مراجع از هر پشتيباني ديگري مؤثرتر است و جايگاه 

سياسي و انقالبي امام را استواري مي بخشد.
برخي از ساده انديش��ان بر اين باورند كه تأييد مرجعيت امام از سوي ديگر علما براي 
اين بوده كه ش��اه نتواند امام را اعدام كند! برخی نيز چنين وانمود می كنند كه امام به 
سبب اين تأييديه ها به جرگه مرجعيت وارد شدند! بايد دانست كه اوالً امام حتی در زمان 
حيات آيت اهلل بروجردی از مراجع بودند و در برخی از شهرها مقلد داشتند؛ ثانياً كيست 
نداند كه شاه اگر جرئت و قدرت اعدام امام را داشت هيچ  قانون و آئيني نمي توانست او 
را از اين جنايت بازدارد؛ چنانکه يك سال بعد از آن ش��اه امام را بدون محاكمه و بدون 
رعايت موازين قانوني از ايران تبعيد كرد. اين  گونه توجيه ها و تفسيرها از سوي برخي از 
كسان نشان از اين نکته دارد كه يا از ماهيت ديکتاتوري شاه آگاهي ندارند و يا از بينش 
سياسي درستي برخوردار نيستند. رژيم ش��اه در دوران سلطنت غير قانوني خويش در 
چه زماني به قانون احترام گذاش��ته بود تا اين اصل كه طبق قانون اساسي مرجع تقليد 
مصونيت قانوني دارد و نمي توان او را دستگير، محاكمه و مجازات كرد، مانع تجاوز شاه به 
حريم مرجعيت شود؛ مگر در اصل دوم متمم قانون اساسي نظام مشروطه صريحاً اعالم 
نشده بود... بايد در هر عصري از اعصار هيئتي كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و 
فقها كه مطلع از مقتضيات زمان باشند ]در مجلس شوراي ملي حضور داشته باشند[ تا 
موادي كه در مجلسين عنوان مي ش��ود به دقت مذاكره و غور و بررسي نموده هر يك از 
آن مواد معنونه كه مخالفت با قواعد مقدس اس��الم داشته باشد طرح و رد نمايند«؟ آيا 
رژيم شاه در هيچ دوره اي به اين قانون عمل كرد؟ آيا اصوالً رژيم شاه رژيمي قانون مدار 
بود و از قانون شکني پروا مي كرد؟! شاه ديکتاتوري بود كه به هيچ قانوني پايبند نبود و از 

1. در پي پيروزي انقالب اسالمي از اس��ناد به جا مانده ساواك به دس��ت آمد كه آقاي شريعتمداري با موافقت 
مقامات رژيم شاه در 21خرداد42 رهسپار تهران ش��د و در حرم حضرت عبدالعظيم،  باغ ملك اقامت گزيد. سيد 

حميد روحانی، شريعتمداري در دادگاه تاريخ، ص65-66. 

رژيم شاه در دوران سلطنت 
غير قانوني خويش در چه 
زماني به قانون احترام گذاشته 
بود تا اين اصل كه طبق قانون 
اساسي مرجع تقليد مصونيت 
قانوني دارد و نمي توان او را 
دستگير، محاكمه و مجازات 
كرد، مانع تجاوز شاه به حريم 

مرجعيت شود
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قانون شکني پروا نداشت. 
هدف كس��اني كه كوش��يدند از علماي تراز اول 
تأييد مرجعيت امام را بگيرن��د، در واقع تأييد راه 
و موضع امام بود، تا رژيم ش��اه نتواند حركت امام 
را يك عمل غير اس��المي و خارج از عرف روحاني 
بنماياند و در ميان ملت ايران، ايشان را به زير سؤال 
ببرد و بسياري از مردم را در ادامه راه امام به ترديد و 
تزلزل دچار سازد. از اين رو، حاج آقا مجتبي تهراني 
به همراه چند تن ديگر از علما بر آن شدند از علماي 
تراز اول تأييديه اي بگيرند. نخس��ت دسته جمعي 
نزد آيت اهلل ميالني رفتند و ايش��ان با صراحت مرجعيت امام را مورد تأييد قرار دادند و 
كتباً نوش��تند. آنگاه حاج آقا مجتبي نزد آيت اهلل نجفي رفت و از ايشان نوشته اي درباره 
مرجعيت امام گرفت. او دو تن از روحانيان، ش��هيد س��عيدي و آقاي ش��يخ حسينعلي 
منتظري را به ترتيب نزد آيت اهلل آملي و سيد كاظم شريعتمداري فرستاد و تأييد كتبي 

آن دو را نيز به دست آورد و اين چهار نظريه  را در صفحه اي چاپ و پخش كرد. 
بنا به گفته او آيت اهلل حاج شيخ مرتضي تهراني براي اين منظور نزد آيت اهلل حاج سيد 
محمدرضا گلپايگاني رفت ليکن ميانش��ان گفت وگوي تندي درگرفت و ديدارش��ان با 

تلخي پايان يافت. 
در پي صدور حکم اعدام براي 6 تن از متهمين قتل منصور، اساتيد و افاضل حوزه قم در 
منازل شماري از مراجع براي نجات آنان از اعدام به تحصن دست زدند. حاج آقا مجتبي 
بر آن ش��د كه در اين باره از مراجع نجف كمك بگيرد از ديد او تحصن اساتيد در منازل 
برخي از علما نمي تواند كارساز باشد؛ از اين رو با علماي قم به گفت وگو نشست و از آنان 
خواست كه درباره نجات جان محکومان به اعدام به مراجع نجف نامه بنويسند و از آنان 
استمداد كنند و توانست نظر آنان را براي نگارش نامه به مراجع نجف جلب كند. آيت اهلل 
نجفي مرعشي به آيت اهلل حکيم نامه نوش��تند؛ آقاي شريعتمداري دو نامه يکي خطاب 
به آيت اهلل حکيم و دومي خطاب به آيت اهلل خويي نگاشتند. در نامه او به آيت اهلل خويي 
با بهانه اينکه اكنون به اصطالح گوش��ت ما زير دندان آنها است سفارش شده بود كه از 

امام در ابتداي ورود به نجف 
اشرف از اين نگران بودند كه 
اساتيد و افاضل قم براي ادامه 
تحصيل در نزد ايشان از قم كوچ 
كنند و رهسپار حوزه نجف شوند 
و از اين راه حوزه قم كه كانون 
و پايگاه علم و انقالب است 
آسيب ببيند؛ از اين رو، با عزيمت 
روحانيان و طالب قم به نجف به 

شدت مخالفت می كردند 
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صدور اعالميه های تند خودداري 
 ورزند.1 آقاي گلپايگاني از بيم اينکه 
در راه، نامه ايشان »لو برود« به پيام 
شفاهي بسنده كردند. آقايان حاج 
شيخ مرتضي حائري و ميرزا هاشم 
آملي نيز دو نفري يك نامه را امضا 

كردند. 
ح��اج آق��ا مجتب��ي ك��ه حامل 
چهارنامه و يك پيام شفاهي بودند 
از راه قاچاق رهس��پار عراق شدند. 
آقاي شريعتمداري طي نامه اي به 
آقاي قائمي )يکي از علماي آبادان( 
سفارش كرده بود كه وسيله رفتن 
حاج آق��ا مجتبي را به ع��راق از راه 

قاچاق فراهم كند. 
حاج آقا مجتبي پ��س از ورود به 

عراق به نجف رفت و ب��ا آقايان حکيم و خويي دي��دار كرد و نامه ه��ا و پيام ها را به آنان 
رسانيد. آقاي حکيم طي تلگرامي به آيت اهلل آشتياني از صدور حکم اعدام براي متهمين 
قتل منصور استنکار و اظهار انزجار كرد و سفير ايران در بغداد او را نيز به نزد خود خواست 
و به وسيله او نيز براي شاه شفاهي پيام فرستاد. آقاي خويي نيز طي تلگرامي به شاه براي 
محکومان به اعدام تقاضاي عفو كرد. آيت اهلل سيد محمود شاهرودي نيز در تلگرام خود 
به شاه خواست كه حکم درباره محکومان را به صاحبان دم واگذار كند. حاج آقا مجتبي 
تهراني پيرامون تالش هاي خود در نجف براي نجاب جان گروه شهيد بخارايي مي گويد:

... من نگران بودم پيش از آنکه سفير ايران پيام آيت اهلل حکيم را به شاه 
برس��اند اين جوانان را اعدام كنند و بگويند پيام دير به دست ما رسيد، 
مانند تلگراف آيت  اهلل بروجردي به شاه درباره فداييان اسالم كه شاه آنان 
را اعدام كرد و گفت تلگراف آيت اهلل دير به دست من رسيد. لهذا رفتم نزد 

1. آقاي سيد كاظم شريعتمداري پيوس��ته بر آن بود كه علما و مراجع را با شگردها و دستاويزهايي از رويارويي 
قاطع و شکننده با رژيم شاه بازدارد. 
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آقاي حکيم، گفتم شما پيگيري كنيد كه پيام شما به شاه رسيده است يا 
نه؟ آقاي حکيم اكراه داشتند كه اين موضوع را به اين شکل دنبال كنند، 
اين كار را براي خود س��بك مي دانس��تند. به من گفتند اطمينان دارم 
اينها را نمي كشند. سرانجام قرار شد شيخ محمد رشتي تلفني با سفارت 
ايران تماس بگيرد و پيام ايشان به وسيله سفير را پيگيري كند كه به شاه 
رسانده اند يا نه؟ سفر من به نجف در ماه صفر بود. در مراجعت از عراق به 
بصره رفتم و به منزل آقاي ش��بر وارد شدم و ايشان زمينه بازگشت من 
به ايران را فراهم كرد، من را با بلم ب��ه جزيره مينو بردند و از آنجا راحت 

به ايران آمدم... 

بنياد مؤسسه اي علمي 
حاج آقا مجتب��ي تهراني در پي تبعيد امام به تركيه در س��ال 1343 ب��ا اينکه خود را 
از درس خواندن بي نياز نمي ديد، در درس هيچ  كدام از حوزه هاي درس��ي رس��مي قم 
حضور نيافت چون آن درس ها را در آن پايه نمي ديد كه براي او مفيد باشد. او از موضع 
سازشکارانه برخي از مقامات روحاني مانند سيد كاظم شريعتمداري سخت رنج مي برد 
و از نيرنگ هاي او براي به بيراهه كش��اندن نهضت اس��المي ايران نگران بود. آنگاه كه 
آقاي ش��ريعتمداري دارالتبليغ را افتتاح كرد، حاج آقا مجتبي به دور از هر گونه تظاهر 
به مخالفت، تالش هايي را در راه دور داشتن حوزه قم از اين دستگاه مرموز آغاز و دنبال 
كرد؛ طالب علوم اسالمي را از نام نويسي در دارالتبليغ بازمي داشت، با اساتيد و افاضل قم 
در راه به انزوا كشانيدن آن تشکيالت پيوسته گفت وگو و رايزني داشت. حاج آقا مجتبی 
يک��ي از برنامه هايي را كه براي روياروي��ي با دارالتبليغ به كار گرفت بنياد مؤسس��ه اي 
مدرن و پيشرفته براي تحصيل و تدريس و مطالعه اهل علم و انديشه بود. او ساختماني 
را كه به امام واگذار شده بود، با رخصت از امام براي اين منظور به تجهيزات الزم مجهز 
كرد. در گام نخس��ت كتابخانه اي پديد آورد كه بتواند نيازمندي هاي علمي و پژوهشي 
دانش پژوهان، انديشمندان و پژوهشگران را برآورده س��ازد؛ كتاب هاي زيادي با همت 
حاج  آقا مجتبي خريداري و به اين مركز آورده شد. سالن هاي مطالعه و نيز سالن هايي 
براي تدريس اس��اتيد با ش��يوه اي نوين و مجهز آماده گرديد. محل��ي نيز براي تحقيق 
پيرامون مسائل اس��المي در نظر گرفته شد. از اس��اتيد حوزه قم دعوت به عمل آمد به 
جاي درس گفتن در برخي مقابر و مساجد، كالس درس خود را در آن مركز قرار دهند. 
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اين پيشنهاد با استقبال اس��اتيد و مدرسين حوزه 
قم روبه رو شد. بسياري از آنان كالس درس خود را 
به آن مؤسسه بردند. طالب علوم اسالمي نيز براي 
مطالعه و مباحثه به آن مركز روي آوردند. ناش��ران 
و نويس��ندگان آنگاه كه از پديد آمدن چنين محل 
علمي آگاه ش��دند كتاب هاي خ��ود را به آن هديه 

كردند. حاج  آقا مجتبي بر آن شدند باغ اناري را كه در پشت آن مركز قرار داشت خريداري 
كنند تا اساتيد، روحانيان و طالب بتوانند ساعت هايي از وقت خود را به مطالعه، مباحثه 
و گشت و گذار در آن باغ بگذرانند. آقاي حاج  محمدحسن اعرابي )داماد امام( مسئوليت 
اجرايي و حسابداري آن مؤسسه را بر عهده گرفت و قرار ش��د براي خريد باغ اناري كه 
در كنار آن مؤسسه واقع اس��ت اقدام كند. آقاي لواس��اني تأمين بودجه آن را عهده دار 
شدند. براي هر بخشي از اين مؤسسه نام مناسبي در نظر گرفته شد مانند دارالتدريس، 
دارالتحقيق، دارالمناظره. نام اين مؤسس��ه طبق نظر امام »كتابخانه وليعصر« گذاشته 

شد.1 

1. امام در پاسخ نامه مرحوم حاج آقا مجتبي تهراني آورده بودند: »... اسم كتابخانه به اختيار آقايان است. به اسم 
اينجانب نباشد؛ اگر به اسم ولي امر عجل اهلل تعالي باشد بهتر است. اختيار با خود آقايان است.« 

از  يکي  مجتبی  آقا  حاج 
براي  كه  را  برنامه هايي 
رويارويي با دارالتبليغ به كار 
گرفت بنياد مؤسسه اي مدرن و 
پيشرفته براي تحصيل و تدريس 
و مطالعه اهل علم و انديشه بود



40
دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

مقاالت

آقايان لواساني، رباني ش��يرازي و حاج آقا مجتبي تهراني با نظر امام به عنوان هيئت 
مديره اين تش��کيالت تعيين ش��دند. ش��ماري از افراد ورزيده و وارد براي فهرس��ت و 
طبقه بندي هزاران جلد كتابي كه در آن مركز گردآوري شده بود، به كار گرفته شدند. 
جمعي از دانش��مندان و صاحب نظران در مسائل اس��المي مانند شهيد مطهري، رباني 
شيرازي، شهيد قدوسي و... چند روزي در هفته در اين مؤسسه به بحث و بررسي پيرامون 
نظام سياس��ي- حکومتي و اقتصادي اسالم نشس��تند و در زمينه موضوعات پيچيده و 
مسائل بررسي نشده اسالمي به تحقيق پرداختند. قرار بر اين بود كه برآيند اين بحث ها و 
جستارها به صورت نشريه اي علمي و تخصصي انتشار يابد و در دسترس عموم قرار گيرد. 
بيش از چندماهي از بنياد مؤسسه نگذشته بود كه رژيم شاه از آن احساس خطر كرد 
و دريافت كه آن مؤسسه در نظر دارد با شيوه اي علمي و بنيادي پايه هاي نظام طاغوتي 
و پادشاهي را سس��ت كند و به چالش بکش��د؛ از اين رو، يك باره به آن مؤسسه يورش 
بردند؛ نخس��ت همه اتاق ها، س��الن ها و مخزن ها را الك و مهر كردند و پس از گذشت 
چند روزي شبانه همه كتاب ها، وسايل و لوازم آن مؤسس��ه را با چند كاميون به تهران 
انتقال دادند و آن مؤسسه را براي هميشه تعطيل كردند و بار ديگر نشان دادند كه شاه 
و رژيم شاهنشاهي از هر مؤسس��ه، مركز و محلي كه در راه تبيين و ويراستاري اصول و 
مباني اسالم و آشکار كردن حقايق اسالمي گام بردارد، احساس خطر مي كنند و با آن به 
رويارويي مي پردازند و اگر تشکيالتي مانند دارالتبليغ از پشتيباني رژيم شاه برخوردار 
بود براي اين بود كه در آن در راه شناس��اندن اسالم راس��تين گامي برداشته نمي شد و 
يك مؤسسه اي نمايشي و تش��ريفاتي بود؛ از اين رو، در درازاي پانزده سالي كه از بنياد 
دارالتبليغ گذشت جز اختالف افکني در حوزه و خدمات رس��مي به ميهمانان مذهبي 

شاه برآيندي نداشت. 

فعاليت هاي علمي در نجف اشرف 
چندي پس از ورود امام به نجف من نيز به نجف مشرف شدم. به ذهنم 
آمد كه در آنجا بمانم. ابتدا نزد آقاي فکور كه به عتبات آمده بود در حرم 
حضرت علي)ع( استخاره كردم، گفتند اس��تخاره بسيار خوب است اما 
با مخالفت مواجه مي شويد. نظر ايش��ان اين بود كه شايد حاج آقاي ما 
با اقامتم در نج��ف مخالفت كنند. گفتم پدر ما ب��ا درس و بحث و محل 
تحصيل ما كاري ندارند احتماالً حاج آقاي اينجا )اشاره به امام( موافقت 
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نکنند، همان طور هم شد، وقتي به امام گفتم مي خواهم در نجف بمانم، 
بدون تأمل فرمودند به قم برگرديد و در حوزه ق��م اقامت كنيد. عرض 
كردم كه در قم نمي توانم اس��تفاده كنم و فايده اي برسانم، پاسخ دادند 
در قم اگر هيچ كاري جز راه رفتن نداشته باشيد امروز مؤثر است. امروز 

هيکل شما در قم مي تواند مفيد باشد... 
امام در ابتداي ورود به نجف اشرف از اين نگران بودند كه اساتيد و افاضل قم براي ادامه 
تحصيل در نزد ايشان از قم كوچ كنند و رهسپار حوزه نجف شوند و از اين راه حوزه قم 
كه كانون و پايگاه علم و انقالب است آسيب ببيند؛ از اين رو، با عزيمت روحانيان و طالب 
قم به نجف به شدت مخالفت می كردند و تأكيد داش��تند كه علما حوزه قم را گرم نگه 
دارند و سنگر را خالي نکنند. پس از گذشت زماني كه شور و شوق شاگردان درس امام در 
قم از هجوم به حوزه نجف تا پايه اي كاهش يافت، امام نيز از ممانعت سرسختانه دست 
كشيدند. از اين رو، در پي درگذشت حاج ش��يخ عبدالعلي تهراني، در سال 1347 حاج 
آقا مجتبي جنازه پدر را به عراق و نجف برد و در آن تربت مقدس به خاك س��پرد و پس 
از آن با موافقت امام در  آن حوزه اقامت گزيد، در درس امام حضور يافت و از درس ديگر 

بزرگان بهره گرفت. 
از ديگر برنامه هاي آن مرحوم در نجف چاپ آثار علمي امام بود. امام كتاب تحريرالوسيله 
را در دوران تبعيد ب��ه تركيه تکميل و آماده ك��رده بود، ليکن نمي خواس��ت با بودجه 
بيت المال آن را به چاپ برس��اند. حاج  آقا مجتبي با حاج حس��ين مصدقي )از ناشران 
كتاب هاي مذهبي در تهران( تلفن��ي گفت وگو كرد و با س��رمايه او اين كتاب در نجف 
به چاپ رس��يد. كتاب هاي ديگر امام نيز مانند الرس��ائل و نيز جلد چه��ارم طهارت به 
وس��يله حاج آقا مجتب��ي پس از تصحيح و اصالح و زيرنويس��ي چاپ ش��د. س��ه جلد 
مکاس��ب محرمه امام نيز به وس��يله آقاي تهراني ويراستاري و چاپ ش��د. او در پشت 
جلد كتاب تحرير الوسيله با نظر و همفکري شهيد حاج س��يد مصطفي خميني عنوان 
»زعيم الحوزا ت العلميه« را براي امام منظور كرد. وقتي امام كتاب را ديدند سخت ناراحت 
شدند و حجت االسالم والمسلمين حاج ش��يخ محمود قوچاني را كه متصدي چاپ اين 
كتاب بود مورد اعتراض قرار دادند و اعالم كردند دستور مي دهم همه اين كتاب ها را به 
دجله بريزند! آقاي قوچاني با مشورت مدير چاپخانه تدبيري انديشيدند و روي آن عنوان 
مهر امحا زدند امام در نامه اي به مرحوم حاج ش��يخ مجتبي درباره عنواني كه در پشت 

كتاب تحرير الوسيله آمده بود چنين گله كردند: 
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دو س��ه روز پيش كتاب تحرير الوس��يله را آوردند، ديدم پشت كتاب 
عبارتي نوشته شده است كه موجب تأسف و تأثر و نگراني شد. فرستادم 
آقاي قوچاني آمد از ايشان مؤاخذه كردم گفتند دستور حاج آقا مجتبي 
اس��ت. خيلي موجب تعجب شد. ش��ما با آنکه قدري س��يره اينجانب 
را مي دانيد چه ش��ده اس��ت كه يك همچو عبارتي را دس��تور داده ايد 

بنويسند؟ گفتم بايد محو شود... 
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او بعدها به كتاب تحرير الوسيله امام نيز حاشيه 
زد. حاج آقا مجتبي در نجف افزون بر فعاليت هاي 
علمي در رويدادهاي سياسي نيز همراه با شهيد 
حاج سيد مصطفي خميني پرتالش بود و به دور 
از هر گونه ج��ار و جنجال برنامه هاي��ي را دنبال 
مي كرد. آنگاه ك��ه آيت اهلل حکي��م در پي اخراج 
ايرانيان از عراق با بعثي ها درگير ش��د، حاج سيد 
مصطفي خميني به همراه ح��اج آقا مجتبي نزد 

ايشان رفتند و با ايشان گفت وگو كردند: 
... در شب 27 صفر من و حاج آقا 
مصطفي ب��ه مالقات آقاي حکيم 
رفتيم. ح��اج آق��ا مصطفي يك 
طرف ايشان نشست و من طرف 

ديگر. آقاي حکيم سخت ناراحت بود. گفت ديش��ب از شدت ناراحتي 
حتي با قرص خواب هم نتوانس��تم بخوابم. دو ساعت نخوابيدم. در اين 
مالقات يك س��يدي نشس��ته بود. آقاي حکيم گفتند او هندي است و 

فارسي و عربي نمي فهمد. حاج آقا مصطفي سخن را آغاز كرد... 
شهيد حاج سيد مصطفي در اين ديدار به آيت اهلل حکيم يادآور شد كه رژيم بعث عراق 
مي خواهد ش��ما را با اتهام هواداري از رژيم ايران در ميان ملت عراق به زير سؤال ببرد 
و بدنام كند؛ ش��ما در برخورد با بعثی ها كه امروز به ظاهر با رژيم شاه درگيرند، مراقب 
باشيد كه به جانبداری از ايران متهم نش��ويد. آقاي حکيم در پاسخ گفته بودند به خدا 
توكل مي كنم و از او مدد مي جويم. چند روز پس از آن ديدار، بعثي ها حاج سيد مصطفي 
را دستگير كردند و به بغداد بردند؛ آن شهيد براي حاج آقا مجتبي اين جريان  را چنين 
روايت كرده بود: قائم مقام )فرماندار( نجف آمد نزد امام و گفت سيد مصطفي را از بغداد 
احضار كرده اند. من را بردند استانداري كربال و از آنجا به »امن العام« بغداد. رئيس امن 
به من گفت »س��يد الرئيس يريد يشوفکم«1 حدود س��اعت 3 بعد از ظهر من را به كاخ 
رياست جمهوري بردند. زماني نگذشت كه احمد حسن البکر به همراه مترجم آمد و به 
من دست داد وقتي ديد عربي حرف مي زنم مترجم را مرخص كرد. از گفت وگوي من با 

1. آقاي رئيس جمهور مي خواهد شما را ببيند. 

نمی دانم چه تاريخی به اجتهاد 
رسيدم. وقتی به بلوغ رسيدم از 
آقای بروجردی تقليد كردم. بعد 
از رحلت ايشان از امام تقليد 
كردم و بعد مجتهد شدم. درس 
امام مجتهدپرور بود. امام به 
شاگرد ميدان می داد حرف بزند، 
فکر بکند، درس ايشان سازنده 
بود؛ مهلت تأمل و تفکر به طلبه 
می داد. در درس نظر خود را صريح 
بيان نمی كرد، می پيچاند و مبهم 
می گذاشت تا شاگرد غور و بررسی 

كند و به يك نظر متقن برسد
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آيت اهلل حکيم كاماًل اطالع داشت و اظهار نگراني كرد و به صورت تلويحي تهديد. احتماالً 
همان سيد هندي كه در نزد آقاي حکيم بود كه به ظاهر نه فارسي و نه عربي مي فهميد! 
گفت وگوها با آيت اهلل حکيم را گزارش كرده بود. احمد حس��ن البکر در اين ديدار اظهار 
داشته بود كه انتظار ما از »سماحه السيد«1 آن است كه ما را در مبارزه با رژيم شاه ياري 
كند. حاج س��يد مصطفي در پاسخ اين پيش��نهاد را رد كرده بود و در ضمن براي نجات 
حجت االسالم سيد حسن ش��يرازي كه در زندان به سر مي برد، اين گونه وساطت كرده 
بود: شما چه انتظاري از ما داريد در حالي كه سيد حسن شيرازي را بازداشت كرده و به 

زندان انداخته ايد. 

تدريس در ايران 
حاج آقا مجتبي در سال 1349 به علت كس��الت فرزندش ناگزير شد به ايران بيايد و 
هنگامي كه بر آن بود به عراق بازگردد با اخراج ايرانيان مصادف ش��د و راه سفر به عراق 
بر روي ايراني ها به كلي بسته ش��د. از اين رو، او ناگزير در ايران اقامت گزيد و بي درنگ 
در تهران به تدريس دست زد. رسائل، مکاسب و كفايه را درس گفت. از سال 1355 به 
تدريس خارج پرداخت. نخست در مدرسه امام رضا در خيابان بوذرجمهري شرقي درس 
مي گفت؛ آنگاه محل تدريس را به مدرس��ه مروي انتقال داد. درس خارج را از طهارت و 
صلوه آغاز كرد، يك دوره واليت فقيه را نيز درس گفت. »مکاس��ب محرمه« را از آغاز تا 
پايان تدريس كرد. دو سال مسائل قضا و دو سال مباحث بيع را مورد بحث و درس قرار 

داد و نزديك سي  سال درس خارج گفت. 
آن عالم فقيد افزون بر بحث و درس و پرورش شاگردان، ساليان درازي به تبليغ و ارشاد 
و تهذيب نيروهاي جوان اهتمام ورزيد و شمار زيادي از جوانان را به خودسازي، آراستگي 

و وارستگي كشانيد و تأثير فوق العاده اي در منطقه محل زيست خود باقي گذاشت. 
حاج  آقا مجتبي در دوران اوج انقالب نيز يك بار به عراق رفت و از جانب برخي از عالمان 
و روحانيان تهران حامل پيامي براي امام بود. در دوران اوج انقالب مهندس شهرستاني 
)شهردار تهران( به مالقات آيت اهلل ميرزا باقر آشتياني رفت و اظهار كرد كه من از طرف 
دربار و هم از طرف دولت مأموريت دارم كه از شما بپرسم براي ما روشن سازيد كه امام 
چه مي خواهند و هدف نهايي ايشان چه مي باشد؟ آقاي آشتياني براي پاسخ به نماينده 
شاه و دولت با حاج آقا مجتبي تهراني به رايزني پرداخته بود. حاج آقا مجتبي اظهار كرده 

1. امام خميني 
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بود كه پاسخ امام در اعالميه ها و سخنراني هايشان آمده 
است؛ با وجود اين پس از مذاكره با جمعي از علما به اين 
نتيجه رسيده بودند كه موضوع را با شخص امام در ميان 
بگذارند و پاسخ را از زبان امام بشنوند. حاج آقا مجتبي 
به اين منظور رهسپار عراق ش��د و در روز 14خرداد57 
به بغداد رس��يد. پس از زيارت كاظمي��ن از آنجايي كه 
دريافت امام در كربال به  سر مي برند، به كربال سفر كرد و 
در ديدار با امام پيام دربار و دولت به وسيله شهرستاني و 
نظرخواهي شماري از علما و روحانيان تهران را به عرض 
رسانيد. امام در پاس��خ اظهار كرده بودند: 1. اين شاه از 

كساني است كه وقتي احساس ضعف كند كرنش مي كند بعد كه خطر از سرش گذشت، 
سر جاي اول خود قرار دارد و همان جنايت ها و قانون شکني ها را ادامه مي دهد؛ تاكنون 
چند بار اين وضع براي او پيش آمده، او هر بار با همين تاكتيك خود را از خطر رهانيده 
و بار ديگر همان اعمال غير انس��اني را دنبال كرده است. اين ش��اه مورد اعتماد نيست 
و نبايد به او مهلت داد. 2. اين ش��اه رفتني اس��ت؛ اگر علماي تهران به ما كمك كنند او 
زودتر مي رود و ملت ايران از شرش رهايي مي يابند. حاج آقا مجتبي گفت من با شنيدن 
اين سخن از امام بهت زده ش��دم، لوال التعبد، عقل من آن را نمي پذيرفت. به امام گفتم 
فرضاً بتوان او را بيرون كرد، بعد چه؟ او و پدرش حدود پنجاه سال مردم ايران را بي دين 
كرده اند، شما در ميان مردم پشتوانه ايماني نداريد؟ اكنون اعتصابات شروع شده است، 
اگر اين اعتصابات ادامه يابد يکي از اين دو عامل بايد به عنوان پش��توانه باشد؛ يا وضع 
مردم از نظر مادي به گونه اي سر و سامان يابد تا بتوانند مقاومت كنند يا ايمان و فرهنگ 
قوي داشته باشند. اين پدر و پسر ايمان را از مردم گرفته اند. امام پاسخ دادند دومي وجود 
دارد. اين پدر و پسر نتوانسته اند دين و ايمان را از مردم بگيرند كه موجب تعجب بيشتر 
من شد. يك روز بعد كه رفتم خدمتش��ان امام به من فرمود آخرين سخن من اين است 

كه شاه بايد برود. 

خاطره هاي ناشنيده 
عالمه فقيد حاج آقا مجتبي تهراني در درازاي زندگ��ي پرافتخار خويش خاطره هاي 
ارزش��مند و تاريخي  زيادي داش��ت كه متأس��فانه به ثبت نرس��يد و با خودشان دفن 

آن عالم فقيد افزون بر بحث 
و درس و پرورش شاگردان، 
ساليان درازي به تبليغ و 
ارشاد و تهذيب نيروهاي 
و  ورزيد  اهتمام  جوان 
شمار زيادي از جوانان را 
به خودسازي، آراستگي و 
وارستگي كشانيد و تأثير 
فوق العاده اي در منطقه محل 

زيست خود باقي گذاشت
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شد. من به رغم تالش��ي كه براي به دس��ت آوردن خاطره هاي او دنبال كردم، به سبب 
مسئوليت هاي سنگين و پرفشار آن مرحوم تنها توانستم برخي از آن خاطرات گرانبها را 

يادداشت كنم كه شماري از آن را در پي بازگو مي كنم. 
عيال آقا و خورشت اسفناج آلو 

... در جريان تصويب نامه انجمن هاي ايالتي و واليتي حاج شيخ نصراهلل خلخالي از نجف 
به ايران آمد و در منزل امام اقامت گزيد. من به منزل امام به ديدار حاج شيخ نصراهلل رفتم. 
امام به من فرمودند كه شام بياييد، پذيرفتم. آن شب امام با آيت اهلل گلپايگاني در منزل 
آقاي شريعتمداري جلسه داش��تند و ميان امام و آقاي گلپايگاني بر سر اينکه پيشنهاد 
دولت را بپذيرند يا رد كنند اختالف نظر پي��ش آمده بود. دولت طي تلگرامي به علماي 
قم پيش��نهاد داده بود كه تصويب نامه دولت فعاًل متوقف بماند تا مجلس شورا و سنا كه 
در آن مقطع تعطيل بود، درباره اين تصويب نامه، رأي و نظر بدهد. نظر آقاي گلپايگاني 
اين بود كه اين پيشنهاد را بپذيريم و به مبارزه پايان بدهيم؛ ليکن نظر امام اين بود كه 
دولت با اين تصويب نامه برخالف قانون عمل كرده و قانون شکني كرده است و بايد رسماً 
با لغو اين تصويب نامه، به قانون شکني پايان دهد. آنگاه كه امام از آن مجلس بازگشتند 
حاج ش��يخ مرتضي حائري و آقاي اش��راقي نيز با امام همراه بودند. امام سخت آشفته 
بودند و از آقاي حائري خواستند كه با آقاي گلپايگاني تماس بگيرند و به ايشان بگويند 
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كه اگر بخواهند در تأييد پيش��نهاد دولت اعالميه 
بدهند ممکن اس��ت مقدسين بر ايش��ان بشورند. 
امام نگراني ديگري نيز داش��تند و آن اينکه دولت 
طي اطالعيه يا مصاحبه اي در جرايد اعالم كند كه 
علماي قم نظريه دولت را پذيرفته اند؛ از اين رو، به 
آقاي اشراقي گفتند با آقاي بهبهاني تماس بگيرند 

تا من با ايشان گفت وگو كنم. آقاي اشراقي تماس گرفت؛ گفتند ايشان خوابيده اند، امام 
گفتند بگوييد بيدارش كنند. س��رانجام او را بيدار كردند و آمد پشت خط، گوشي را به 
امام دادند، امام گفتند: سالم عليکم، من روح اهلل، اين طرح دولت از نظر ما مردود است 
و تا تصويب نامه را لغو نکند ما آرام نمي نشينيم و اگر در جرايد اعالم كند كه علماي قم 
پذيرفته اند با عکس العمل شديد ما مواجه خواهند شد. آقاي بهبهاني پاسخ داد مطمئن 
باشيد تا نظر شما را تأمين نکنند، نمي گذاريم كه اعالم كنند. امام خيالشان راحت شد 
فرمودند: مصطفي شام را بياوريد. شام خورشت اسفناج آلو بود. آقاي خلخالي سر شام به 

شوخي گفت: عيال آقا جز خورشت اسفناج آلو چيزي بلد نيست!  
يك مادر و دختر 

در جشن عروسي خواهرم آقاي بهبهاني و آقاي كاشاني شركت كردند. هنگام رفتن، 
آقاي كاشاني از من پرسيد چرا ازدواج نمي كنيد؟ عرض كردم دعا بفرماييد. به شوخی 

گفت يك مادر و دختر پيدا كنيم، دختر را من بگيرم و مادر را به تو بدهم! 
موضوع در علوم 

آيت اهلل بروجردي وقتي كه به قم آمدند بحث موضوع در علوم را آغاز كردند. امام در اين 
زمينه نوشته اي داشتند كه آن را در دسترس آقاي بروجردي قرار دادند، ايشان تقريباً 

همان را تدريس كردند. 
شاه بازي را اول كنار بگذاريد! 

... امام حوزه درسي منظمي داشتند. حضورشان در درس لحظه اي پس و پيش نمي شد. 
سر ساعت معين به محل درس وارد مي شدند. روزي امام، درس نيامدند. شاگردان، تقريباً 
ساعتي معطل ماندند كه موجب تعجب ما شد. فرداي آن روز از آقا مصطفي شنيدم كه 
آيت اهلل بروجردي ايشان را خواسته بودند و با ايشان مشورت كرده بودند كه شاه به وسيله 
دكتر اقبال براي من پيغام فرس��تاده كه قانون اصالحات ارضي در برخي از كشورهاي 
اس��المي مانند مصر و عراق اجرا شده اس��ت. ش��ما چرا با اجراي آن در ايران مخالفت 

آنگاه كه آقاي شريعتمداري 
دارالتبليغ را افتتاح كرد، حاج آقا 
مجتبي به دور از هر گونه تظاهر 
به مخالفت، تالش هايي را در 
راه دور داشتن حوزه قم از اين 
دستگاه مرموز آغاز و دنبال كرد
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مي كنيد؟ امام به آقاي بروجردي گفته بودند شما به شاه جواب دهيد كه اگر مي خواهيد 
از آن كشورها تأسي كنيد آنها اول شاه بازي را كنار گذاشته و جمهوري شده اند شما هم 

از اينجا شروع كنيد. 
تنها مالي قم 

شب جمعه اي به حضرت عبدالعظيم مشرف شدم. در مراجعت ديدم آيت اهلل كاشاني در 
مقبره پسرش سيد مصطفي نشسته است؛  به كنارشان رفتم و حال و احوال كردم. از من 
پرسيد در قم درس چه كساني شركت مي كنيد، عرض كردم درس آيت اهلل بروجردي و 
آيت اهلل خميني. آقاي كاشاني اظهار كرد در قم اگر ماليي باشد همين حاج آقا روح اهلل 

است. 
شبي كه مي خواس��تم فرداي آن روز براي اولين بار براي تحصيل به قم بروم، آيت اهلل 
كاش��اني به منزل ما آمده بود. با پدرم ارتباط نزديك داش��ت. پدرم نيز آقاي كاشاني را 
قبول داشت اما بر اين باور بود كه كاله سرش مي گذارند. آقاي كاشاني هنگام رفتن وقتي 

خبردار شد كه من مي خواهم به قم بروم دست به گردنم انداخت و دعاي سفر خواند. 
امام و ميرزا مهدي اصفهاني 

روزي امام در جماران از من پرسيدند كه ش��ما ميرزا مهدي اصفهاني را ديده  بوديد؟ 
گفتم سن من اقتضاي ديدن او را نداشت. امام گفتند وقتي كتاب اسرار الصلوه را نوشتم و 
منتشر شد، ميرزا مهدي با خواندن اين كتاب در اسالم من شبهه كرده بود! تا كتاب كشف 
اسرار را نوشتم. ايش��ان با مطالعه آن گفته بود بابا اين مسلمان است!! امام ادامه دادند و 
پرسيدند كه شيخ حسن طباخ را به ياد داريد؟ او روحاني نبود، مردي عوام بود ليکن اهل 
معنا بود؛ آقاي بروجردي به او عالقه داشت و مورد اعتماد ايشان بود. شيخ حسن طباخ 
يك روز نزد من آمد و اظهار كرد كه ميرزا مهدي بيمار شده او را آورده اند تهران و اصرار 
دارد كه شما را ببيند. امام گفتند من به عيادت او رفتم و نيم ساعتي او با من حرف زد،1 
آدم خيلي خوبي بود، اما به اين مسائل ]عرفاني و معنوي[ ورود نداشت. امام فرمود بقاياي 

ميرزا مهدي هنوز هستند...2
مصدق محمد! و محمد مصدق 

... من يك سخنراني از محمدتقي شريعتي ش��نيدم كه نظرم از او برگشت. در مسجد 
گوهرشاد، به مناسبت سي  تير مراسمي برگزار شده بود. او سخنران اين مراسم بود. در 

1. احتماالً آن مرحوم براي حالليت خواس��تن اصرار داشته اس��ت امام را ببيند، ليکن امام از روي بزرگواري و 
خلوص آن را بازگو نکرده است. 

2. آقاي محمود تواليي )حلبي( از پيروان ميرزا مهدي اصفهاني بود. 
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سخنراني خود گفت سلمان فارسي مصدق محمد بود و 
اين، محمد مصدق است! 

دكتر، مهندس ها و جامه تزوير 
شهيد مطهري در مقام درد دل با من گفت: روحانيان 
ساليان درازي اس��ت كه جامه تزوير را از تن درآورده و 
كنار گذاشته اند، ليکن اين دكتر، مهندس ها آن را بر تن 

كرده اند و پدر روحانيت را دارند درمي آورند. 
درس مجتهدپرور 

نمی دانم چه تاريخی به اجتهاد رسيدم. وقتی به بلوغ رسيدم از آقای بروجردی تقليد 
كردم. بعد از رحلت ايشان از امام تقليد كردم و بعد مجتهد شدم. درس امام مجتهدپرور 
بود. امام به شاگرد ميدان می داد حرف بزند، فکر بکند، درس ايشان سازنده بود؛ مهلت 
تأمل و تفکر به طلبه می داد. در درس نظر خود را صريح بيان نمی كرد، می پيچاند و مبهم 

می گذاشت تا شاگرد غور و بررسی كند و به يك نظر متقن برسد. 

از  ... من يك سخنراني 
محمدتقي شريعتي شنيدم كه 
نظرم از او برگشت. در مسجد 
گوهرشاد، به مناسبت سي  تير 
مراسمي برگزار شده بود. او 
سخنران اين مراسم بود. در 
سخنراني خود گفت سلمان 
فارسي مصدق محمد بود و 

اين، محمد مصدق است!
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تفاوت های تفسیری انقالب اسالمی و غرب 
از مفهوم اسالم سیاسي

 دكتر احمد رهدار1 
چكيده 

اسالم سياسي مفهومي جديد، جعل شده از جانب غرب و با رويكردي برشي )تفكيكي( 
به اسالم، به معني »اسالمي كه به سياست مي پردازد« مي باشد. اين در حالي است كه 
حسب رويكرد انسجامي )پيوسته( به اسالم، واژه مذكور به معني »اسالمي كه در برابر 
مدرنيته غربي مدعي ارايه طرح و برنامه براي مديريت عالم اس��ت« مي باشد. جداي از 
تفاوت هاي تفسيري اسالمي و غربي از مفهوم »اسالم سياسي«، پيروزي انقالب اسالمي 
ايران و اخيراً ظهور جنبش هاي اسالمي در خاورميانه باعث شده تا انگيزه هاي معرفتي- 
سياسي پيشين در جعل، تعريف و بازتعريف آن تشديد شده و گسترش يابد. تأمل نظري 
و تالش ميداني براي فهم دقيق تر و بيشتر اسالم سياسي از طريق برش هاي مسئله اي 
بدان، باعث مي شود تا به ميزان شفافيت نظريه و برنامه مديريتي آن، مواجهه اش با غرب، 
حداكثري شده و امكان هاي انتخاب اسالم و گذار از غرب، حداقل براي مسلمانان دقيق تر 

1. دانش آموخته حوزه علميه )قم(، دكتراي علوم سياسي )تهران( و رئيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اسالمي 
فتوح انديشه )قم( 
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شوند. به نظر مي رسد به لحاظ نظري، تئوري واليت فقيه به مثابه كامل ترين تئوري فقه 
سياسي اسالمي در حال حاضر و به لحاظ عملي، تجربه مديريتي دوره جمهوري اسالمي 
ايران به مثابه تنهاترين نظام سياس��ي اسالمي مس��تقل از غرب، بهترين و كامل ترين 

نمونه هاي اسالم سياسي براي نيل به دغدغه پژوهش حاضر باشند. 
كليد واژه ها: اسالم سياسي، انقالب اسالمي ايران، جنبش هاي اسالمي، گذار از غرب، 

فقه سياسي، تئوري واليت فقيه، تشيع و تسنن. 

تعريف 
اشياء، امور و مفاهيم به دو صورت درك مي شوند: گاه به درك »حضوري« و گاه به درك 
»حصولي«. معموالً تالش براي درك حصولي در غياب درك حضوري صورت مي گيرد؛ 
بدين معني كه مادام كه انسان چيزي را به صورت وجداني شهود مي كند، احساس نياز 
به درك حصولي آن ندارد. به عنوان مثال انس��اني كه تشنه است و تشنگي را به صورت 
وجداني درك مي كند، چندان احساس نياز به تعريف و شناخت حصولي تشنگي ندارد؛ 
اگرچه ممكن است چنين ش��خصي پس از رفع عطشش و درست آنگاه كه ديگر دركي 
حضوري از تشنگي ندارد، دغدغه شناخت ماهيت تشنگي را پيدا كند. البته مرتبه اين 
دو شناخت به گونه  اي نيست كه لزوماً اول درك حضوري حاصل شود و سپس به علت 
غايب شدن ثانوي آن، پاي درك حصولي پيش كشيده شود، بلكه هيچ بعدي ندارد كه 
ابتدا درك حصولي نسبت به يك پديده حاصل شود و سپس هم زمان با درك حصولي، 
درك حضوري نيز حاصل ش��ود. به عنوان مثال بعدي ندارد كه انس��ان ابتدا نسبت به 
شيريني عسل درك حصولي پيدا كند و س��پس به هنگام تناولش درك حضوري از آن 
بيابد؛ همچنان كه اكثر تجارب عرفاني نيز چنين بوده اند كه سالك، ابتدا با درك حصولي 
از مراتب عرفان، سلوك خود را آغاز كرده و پس از مدتي واصل شده و به درك حضوري 

از آن نيز نائل مي گردد. 
»اس��الم« به مثابه يك پديده نيز از بدو ظهورش تاكنون »درك« ش��ده است؛ گاه به 
صورت حضوري و گاه به صورت حصولي. نخس��تين درك مس��لمانان از اسالم، درك 
حضوري بود؛ آنها ش��خصي را كه چندين دهه از نزديك با وي معاش��رت كرده بودند و 
در تمام اين مدت طوالني نه فقط كوچك تري��ن انحرافي از قبيل دروغ، دزدي، تهمت، 
ناجوانمردي، خيانت و... از او نديده بودند، بلكه سراس��ر مظهر كمالش دريافته بودند، 
مي ديدند كه از ديني آس��ماني كه پيام آور محبت، كمال، انس��انيت، عزت و... اس��ت، 
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سخن  مي گويد. الزم نبود تا مردم مكه استدالل هاي اين پيامبر مدعي را بشنوند؛ آنها با 
تمام وجود حس��ش مي كردند و حتي قبل از اينكه استدالل بياورد، تنها به شعارش كه 
مي فرمود »قولوا ال اله االاهلل« بسنده كرده و ايمان آوردند. استدالل ها درباره اسالم از آنجا 
شروع شد كه برخي از نامسلمانان »ترديد« كردند. البته بايد توجه داشت كه نزول آيات 
و تشريع روايت نيز به معني درك حصولي دادن از اسالم بود. پيامبر اسالم ناگزير بود در 
مقام بسط آموزه اي اسالم، از آن تعريف ارايه دهد.1 در هر حال، هم بعد ايجابي اسالم كه 
مديريت جريان قرب الهي بود و هم بعد سلبي آن كه به نفي شرك مي پرداخت، مقتضي 

ارايه تعريف از آن بود. 
از صدر اس��الم تاكنون »اسالم« هم از جانب مس��لمانان و هم از جانب غير مسلمانان 
تعريف شده است؛ تعاريفي بس��يار متكثر و متنوع كه در برخي موارد تفاوت آنها به حد 
تضاد هم مي رسد. جريان شناسي تاريخي تعاريفي كه از جانب غير مسلمانان ارايه شده 
به خوبي نش��ان مي دهد كه اكثر اين تعاريف از جانب اقوامي و در ش��رايطي ارايه شده 
است كه از جانب اسالم احساس خطر كرده اند. چنين شرايطي باعث شده تا آنها اسالم 
را تنها از زاويه تماسش با خودشان درك كنند. از همين رو، اكثر قريب به اتفاق تعاريفي 
كه از خارج جهان اسالم درباره آن ارايه شده، »بخشي« و »حيثي« بوده نه جامع و مانع. 
به  طور كلي، تعاريفي كه غير مسلمانان از اس��الم ارايه داده اند، به سه دسته كالن قابل 

تقسيم هستند: 
1. تعاريفي كه در شرايط احساس خطر كردن از جانب اسالم ارايه شده است: اين تعاريف 
معموالً اس��الم را در حيث سياس��ي- نظامي آن و به صورت منفي گزارش مي كنند. به 
عنوان مثال در اين تعاريف، مفاهي��م جهاد، امر به معروف و نه��ي از منكر، دارالحرب، 
دارالكفر، اهل ذمه و... پررنگ به كار رفته است. در اين خصوص توجه به نكات ذيل حائز 

اهميت است: 

1. در خصوص »تعريف« اس��الم توجه به اين نكته حائز اهميت اس��ت  كه هر تعريفي زمان��ي اتفاق مي افتد كه 
متعلقش از بداهت افتاده باشد )امر بديهي امري اس��ت كه نيازي به تعريف ندارد(. تعريف اسالم يا اسالم سياسي 
نيز، هر چند از اين قاعده مستثني نمي باشد، اما گريزي از آن نيست؛ چراكه آنها حداقل براي غير معتقدان بدان ها 
بديهي نيستند و در مقام تبليغ و دفاع از اس��الم ناگزير از تعريف آن خواهيم بود، همچنان كه خداوند نيز در مقام 
تبيين دين خود ناگزير از تعريف آن شده است )ان الدين عنداهلل االسالم؛ قرآن كريم، 19/3(. به عبارت ديگر در 
مقام اثبات يك پديده، تعريف ماهوي آن بس��يار سخت و حتي ناكارآمد اس��ت. از همين  روي، به عنوان مثال هر 
چند ماهيت غرب جديد يك نوع تعلق و پرستش جديد است كه بيش از همه هنر غرب، محمل آن مي باشد، با اين 
همه غرب در مقام گفت وگو با غيرش هرگز روي ميز اثباتش فيلم هاي هاليوودي را قرار نمي دهد، بلكه چيزهايي از 
قبيل منشور جهاني حقوق بشر و... را مي گذارد. اسالم و اسالم سياسي نيز براي اثبات و دفاع از خود ناگزير از ارايه 

»برنامه« و نه نشان دادن »سرمايه« مي باشد. 



مقاالت
54

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

الف. مفاهيم جهاد، امر به معروف و نهي از منكر، دارالحرب، دارالكفر، اهل ذمه و... همه 
مفاهيمي متعلق به منظومه مفاهيم اسالمي هستند و استفاده پررنگ تر آنها در تعريف 
اسالم توسط غير مسلمانان نبايد باعث شود كه در تعريف اسالم از نگاه مسلمانان، اين 
مفاهيم به كلي حذف شوند. به عبارت ديگر تعريف مسلمانان از اسالم نبايد »پاسخ« و 
»عكس العمل« آنها در برابر تعريف اسالم توسط غير مسلمانان باشد، بلكه مسلمانان با 
درك جامع تر و واقعي تري كه از اسالم دارند، با قطع  نظر از تعاريف ديگران بايد به تعريف 
اسالم همت گمارند. به بيان ديگر تعاريف مربوط به مسائل اسالم بايد چنان پيش دستانه 
از جانب مسلمانان ارايه ش��ود كه هرگونه تعريفي از آنها توسط غير مسلمانان به مثابه 

حاشيه اي بر تعريف مسلمانان باشد و نه برعكس. 
ب. معموالً احس��اس خطر از چيزي كردن، مسبوق به درك خصمانه از آن چيز است. 
تعاريفي كه از اس��الم در فضاي خصمانه ارايه مي ش��ود، نه فقط بنا به داليل و شرايط 
تاريخي، »بخشي« و »حيثي« هستند، بلكه همچنان ممكن است آگاهانه »تحريفي« 
باشند. در اين صورت، شايد تعريف اس��الم از جانب مسلمين اگر »ناظر« به تعريف غير 
مسلمانان از آن هم باشد، بي وجه نخواهد بود. تعاريف، حد آورند و حتي اگر تعريف كننده 
پديده اي در مقام تعريف، به آن سوي ماهيت )مرز( آن پديده نظر هم نداشته باشد، نفس 
تعريف قادر است پديده تعريف شده را از غير آن متمايز كند. با اين همه، توجه به غير در 
مقام تعريف باعث مي شود تا مفاهيم دروني شيء با حساسيت و تأكيد بيشتري انتخاب 

شوند. چنين تعاريفي از كاركرد هويتي بيشتر و قوي تري برخوردار خواهند بود. 
پ. درك اسالم صرفاً از طريق مفاهيم به ظاهر خشن فوق الذكر باعث شده برخي از غير 
مسلمانان تئوري »اسالم شمشيري« را براي سراسر تاريخ اسالم ارايه دهند و ادعا كنند 
كه اسالم با علم و تمدن بيگانه بوده و جز از طريق شمشير بسط نيافته است؛ ادعايي كه 
بيش از آنكه با تاريخ اسالم تطبيق داشته باشد، با تاريخ خود مسيحيت هم خواني دارد 
و به  رغم وجود شواهد تاريخي بسيار عليه آن، به اندازه كافي براي مسلمانان هزينه آور 
بوده است. درست به همين علت، الزم است مسلمانان در تعريف آنچه مربوط به آنهاست، 
زودتر از غير خ��ود اقدام كنند. به عبارت ديگر در فرآيند هويت بخش��ي اس��المي بايد 
رويكردهاي ايجابي و اثباتي نسبت به رويكردهاي سلبي با حساسيت بيشتري تعقيب 

شده و تالش شود تا به لحاظ كمي نيز بيشتر از آنها باشد. 
ت. به هر دليلي، اگر جرياني كه از اسالم احساس خطر كرده، در حوزه تبليغات و نشر، 
قوي تر از مسلمين عمل كند، بعيد نيس��ت كه بتواند از طريق تكثير و فراگيري تعريف 
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خود از اس��الم، حتي بر عده اي از خود مسلمانان هم 
تأثير بگذارد و به آنها بقبوالند كه اس��الم چيزي جز 
همين مفاهيم به ظاهر خشن ديگري نيست. بدترين 
فرض در اين خصوص اين اس��ت كه مسلمانان خود 
خشونت زايي دين شان را »باور« كنند، اما كساني كه 
اين باور را براي آنها ايجاد كرده  اند، خود در آن ترديد 
داشته يا بر عكس آن علم داشته باشند؛ اتفاقي كه هر 
چند به صورت نادر، اما متأس��فانه در برخي موارد به 

وقوع پيوسته است! 
ث. اگ��ر مفاهي��م خش��ن در تعريف اس��الم، اصل 
پنداش��ته ش��وند، اطالع يافتن از وجود مفاهيم غير 
خش��ن مثل مفاهيم عاطفي، انس��اني، علمي و... به 
صورت متأخر، تقريباً بي فايده خواهد بود؛ چون بسته 

به ميزان اصالت يافتن مفاهيم خشن، مي توان مفاهيم غير خشن را به خدمت »خشونت 
مقدس« درآورد و توجيه كرد. به عبارت ديگر در فرض مذكور، مفاهيم غير خش��ن به 
راحتي مي توانند- در برابر مفاهيم خش��ن كه مفاهيم اصلي اسالم معرفي شده اند- به 
عنوان مفاهيم فرعي و حاشيه اي اسالم ياد شوند. شايد از همين  روست كه بسياري از غير 
مسلماناني كه اسالم را دين خشونت مي دانند، پس از آشنايي با ابعاد نرم اسالم، همچنان 

بر رأي پيشين خود باقي مي مانند. 
ج. در برابر تعاريف خشن غير مسلمانان از اسالم نبايد مسلمانان در تعريف خود از اسالم 
به گونه اي بر عطوفت اسالمي پاي فشارند كه مفاهيمي از قبيل اقتدار و صالبت اسالمي، 
جهاد، امر به معروف و... چنان رقيق ش��وند كه تغيير معنا يابند. واقعيت اين اس��ت كه 
آموزه هاي اسالمي متناسب با ابعاد و حيثيات پيچيده وجود انسان تشريع شده اند. از آنجا 
كه حسب دركي درون  ديني، هيچ عضو و قوه اي از نظام مخلوقات عبث و بيهوده آفريده 
نش��ده، بايد اذعان كرد كه قواي قهريه، غضبيه و شهويه انسان نيز همچون قوه عقالني 
او بيهوده خلق نش��ده اند. در اين صورت، نبايد ترديد كرد كه بخش هايي از آموزه هاي 
اس��المي در جهت به كار انداختن و فعاليت قواي مذكور البته در راستاي آنچه به واقع 
كمال انساني را رقم مي زند، تشريع شده اند. از اين  رو تعريف از اسالم، ضمن اشتمال بر 

مهر آييني اش بايد نشان از اقتدار و صالبت آن نيز داشته باشد. 

از زمان ورود غرب به عالم 
اسالمي، تاكنون قرائت ها و 
تفسیرهاي متفاوتي از اسالم، 
هم از جانب مسلمانان و هم 
از جانب غربي ها به منظور 
تنظیم نسبتي موجه میان جهان 
اسالم و دنیاي غرب صورت 
گرفته كه اسالم سیاسي- به مثابه 
تفسیري از اسالم كه با سلطه غیر 
مسلمانان بر مسلمانان مخالف 
بوده و خود مدعي ارايه برترين 
طرح ها براي مديريت جهان 
است- يكي از متكامل ترين و 

كارآمدترين آنها مي باشد
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2. تعاريفي كه در شرايط احساس تصرف كردن در اسالم ارايه شده است: اين تعاريف 
معموالً در قرون اخير و در فضاي »مطالعات شرق شناس��ي« ارايه ش��ده اند. مطالعات 
شرق شناسي زماني به اوج خود رسيده اند كه از سويي، جهان اسالم در مقايسه با جهان 
غرب در شرايط پايين تر و ضعيف تري قرار داشته و از سويي، جهان غرب احساس نياز به 
حضور در جهان اسالم داشته است. در اين خصوص نيز توجه به نكات ذيل حائز اهميت 

است: 
الف. در تعاريف تصرفي، واقعيت نه از آن حيث كه »هست«، بلكه از آن حيث كه »بايد« 
باشد مورد مالحظه قرار مي گيرد. به عنوان مثال براي امثال ارنست رنان- كه رويكردهاي 
مطالعاتي وي مصداق بارزي از رويكردهاي مطالعات شرق شناسي مي باشد- اين مسئله 
كه اسالم مدافع علم و عقل است و مكرر در متون و نصوص اساسي خود بدان ها دعوت 
كرده و به لحاظ تاريخي نيز به صورت غير قابل انكاري مولد علم بوده،  اساساً مهم نيست،  
بلكه در مأموريت وي، اسالم »بايد« ضد عقل و علم و ناتوان از توليد آنها معرفي شود.1 از 
اين  رو، از آنجا كه تعاريف تصرفي به صورت آگاهانه بر بنياد »تحريف« استوار مي شوند،  

غير علمي ترين و غير انساني ترين تعاريف هستند. 
ب. تعاريف تصرفي تنه��ا به اين دليل كه »اراده« ش��ده اند، محقق نمي ش��وند، بلكه 
تعريف كننده بايد در مقام و »شرايط« تصرف كردن و تعريف شونده در »وضعيت« تصرف 
شدن نيز قرار داشته باشند. توجه به اين نكته از اين حيث مهم به نظر مي رسد كه بدانيم 
در وضعيت هاي تاريخي اي كه غير مسلمانان اس��الم را تعريف به تحريف كرده اند، اگر 
جهان اسالم نيز اجازه دهد كه همان گونه كه آنها خواسته اند، تعريف شود، در اينجا نه 
فقط تعريف كنندگان، »مجرم«  هستند، بلكه تعريف شوندگان نيز »مقصر« خواهند بود. 
بر مسلمانان الزم است تا اسالم و خود را به گونه اي تعريف كنند كه در برابر تعريف هاي 

تحريفي ديگران انعطاف ناپذير باشند. 
پ. واكنش مسلمانان به تعاريف تحريفي مستشرقين از اسالم، نبايد تعاريف تحريفي از 
آنها باشد. اگر تحريف تعريف را امري غير انساني بدانيم، اين قاعده در مورد همه افراد به 
يكسان صدق خواهد كرد. اساساً نبايد پنداشت كه اقبال عمومي به يك انديشه ضرورتاً از 
طريق تحريف و نقد انديشه هاي رقيب آن صورت مي گيرد، بلكه خود انديشه بايد مستقل 

1. »رنان در 20 جمادي االولي سنه 1300 در دارالفنون سوربن در پاريس خطابه اي داد درباره »اسالم و علم« 
كه در آن خواسته، منافي بودن اسالم را با علم و تمدن اثبات كند و سيد جمال الدين جوابي بر آن در ژورنال »دو 
دبا« نوشت و رنان باز جواب داد«. مرتضي مدرسي چهاردهي، سيد جمال الدين و انديشه هاي او، تهران، اميركبير، 

1381، ص249. 
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از انديشه هاي رقيبش داراي بار اثباتي قابل دفاع و پذيرش باشد. اين در حالي است كه 
غرب به اين دليل دست به تحريف اسالم زده است كه به لحاظ ايجابي در درون خود آن 
چيزي درخور، وجود نداشته است. اسالم مدعي اشتمال بر قوانين جامع و كامل است. از 
چنين ديني )همچنان كه از پيروان همچون ديني( انتظار مي رود كه بي آنكه به تحريف 
ديگران بينديشد يا تنها دغدغه نقد انديش��ه هاي مخالف خود را داشته باشد، خودش 

قابليت اثبات و دفاع داشته باشد. 
ت. تعاريفي كه از اسالم در شرايط احساس »تصرف« كردن در آن ارايه شده، متفاوت 
از تعاريف ناش��ي از احساس »خطر« كردن نسبت به آن مي باش��د. كساني كه از اسالم 
احس��اس خطر كرده اند، ترس از آن با بغض و كينه همراه ش��ده و تعاريف شان خصلت 
خصمانه به خود گرفته است. اين در حالي است كه تصرف در شيء همواره در وضعيت 
باالدستي ممكن اس��ت. مقام تصرف كننده به شيء تصرف ش��ونده به چشم يك منبع 
مناسب براي برآورده كردن نيازهايش نگاه مي كند. از اين  رو، تعاريف ناشي از موقعيت 
تصرف بس��يار نرم بوده و تحريف محتوا در آنها پنهاني و با واسطه است و اين مسئله به 
نوبه خود باعث مي شود كه مسلمانان به راحتي نتوانند بر ضعف ها و كاستي هاي آنها علم 
يابند. بسياري از طبقه بندي ها و تعاريفي كه امروزه توسط غربي ها از اسالم سياسي ارايه 

مي شود، از ظاهري موجه و آكادميك برخوردار هستند. 
ث. تعاريف تصرفي از اسالم ضرورتاً به صورت آگاهانه ارايه شده اند و نمي توان گفت كه 
بسا محققاني كه به دليل نداشتن منابع كافي يا به دليل داشتن منابع غير صحيح درباره 
اسالم به نتايج و قضاوت هاي تصرفي درباره آن رسيده اند. برخالف تحريف- كه ممكن 
است از جانب انسان هاي ناآگاه و غير مغرض صورت گرفته باشد- تصرف، همواره فعل 
فاعل خودآگاه و مختار است. از اين  رو دستگاه شرق شناسي كه در قرون اخير عمدتاً از 
موضع تصرف به تحليل شرق نشسته، هيچ راه فرار و دفاعي در برابر تحريفات آگاهانه اي 

كه از مفاهيم اسالمي از جمله اسالم سياسي ارايه داده، نخواهد داشت. 
3. تعاريفي كه در شرايط مواجهه علمي- پژوهشي با اسالم ارايه شده است: اين تعاريف 
از قدمت طوالني اي برخوردار بوده و نمي  توان آنها را متعلق به يك دوره تاريخي خاص 
دانست. واقعيت اين است كه در سراسر تاريخ اسالم، همواره انسان هاي حقيقت جويي در 
خارج از اين قلمرو وجود داشته  اند كه به دنبال فهم راستين از آن بوده اند. در اين خصوص 

نيز توجه به نكات ذيل حائز اهميت است: 
الف. مستشرقيني كه درباره اسالم پژوهش كرده اند، س��ه دسته اند: بسياري از آنها از 
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جمله گلدزيهر، فلوبر، گيب، مونتگمري وات و... به رغم آشنايي  نسبتاً كامل شان با تاريخ 
اس��الم، آگاهانه به تحريف آن اقدام كرده اند؛ معدودي از آنها از جمله رنه گنون، هانري 
كربن1 و... پس از مواجهه با اس��الم و مطالعه آن، شيفته اش شده و بدان ايمان آورده اند 
و برخي نيز از جمله آنه ماري ش��يمل )عرفان پژوه(، ايزوتسو )قرآن پژوه(، جرج جرداق 
)نهج البالغه پژوه(- مسيحي لبناني و نويسنده كتاب پنج جلدي و ارزشمند علي صوت 
العداله االنسانيه- هر چند به اسالم ايمان نياورده ، اما در برابر آن خاضع شده و انصاف به 

خرج داده اند. 
ب. حتي در تقرير مستشرقان اس��الم آورده نيز، مكرر شاهد تقليل اسالم به بخشي از 
آن هستيم. به عنوان مثال بسياري از آنها نوعي درك تقليلي از نسبت اسالم و سياست 
دارند و چنين مي پندارند كه اسالم به مثابه يك ساحت چند قسمتي است كه تنها يكي از 
قسمت هايش سياست است و در تمام  قسمت هاي ديگر آن، سياست حضور ندارد. اين در 
حالي است كه درك صحيح از اسالم كه ديانت را عين سياست و بر عكس مي داند، از آنجا 
كه قلمرو ديانت را شامل مي داند، ناگزير قلمرو سياست را نيز فراگير مي داند. بر اساس 
اين درك، سياست نه فقط بخشي از اس��الم، بلكه بعد آن مي باشد. دليل تقليل گرايي 
مستشرقان اس��الم آورده در تبيين اسالم، فقدان دسترس��ي  آنها به منابع اساسي و نيز 

شناخت سطحي و پسيني2 آنها از اسالم مي باشد. 
پ. فهم پس��يني و معموالً ناقص و س��طحي مستشرقين  اس��الم آورده از اسالم باعث 
ش��ده تا در تقريرهاي آنها از اس��الم، مفاهيمي چون شمش��ير، نخل، مش��ك، بيابان، 
جنگ و... پررنگ جلوه كنند به گونه اي كه در نگاه بدوي چنان تصور مي رود كه اسالم 
يعني همين مفاهيم.3 در اين رويكرد، اس��الم به اس��الم تاريخي )اس��الم مسلمين نه 

1. مرحوم مهندس عبدالباقي طباطبايي فرزند مرحوم عالمه طباطبايي مي گفتند پدرم معتقد بودند كه كربن 
اسالم آورده و به تشيع گراييده، اما تقيه مي كند. 

2. اسالم مستشرقان بيش��تر از طريق كس��ب معرفت هاي حصولي بوده تا معرفت هاي حضوري. اساساً بيشتر 
مستشرقان اسالم آورده در عالم غير اسالمي با اسالم آشنا شده اند و اين طبيعي است كه درك آنها از اسالم نوعي 

درك تقليل گرايانه بوده باشد. 
3. پروفسور ادوارد سعيد در نقد اين روش مواجهه با اسالم- كه آن را يكي از روش هاي معمول شرق شناسان مي داند- 
مي نويسد: »شرق شناسان- از رنان گرفته تا گولدزيهر، مك دونالد، فون گرونبام، گيب و برنارد لوئيس- براي مثال اسالم را 
به صورت يك »سنتز فرهنگي« )اصطالح مزبور متعلق به هولت است( مي ديدند كه جداي از مسائل اقتصادي، اجتماعي 
و سياسي مس��لمانان قابل بحث و بررس��ي بود. از لحاظ شرق شناسي، اسالم معنايي داش��ت كه اگر كسي مي خواست 
مختصرترين صورت بي��ان آن را پيدا كند بايد به اولين رس��اله رنان مراجعه مي كرد: براي اينكه اس��الم خوب فهميده 
شود، بايد آن را تا س��طح »خيمه« و »قبيله« كوچك كرد. تأثير قضايا و مسائل مستعمراتي، و اوضاع و شرايط دنيوي و 
پديده هاي تاريخي، همه در چشم شرق شناسان همچون اسباب بازي بچه هاي بازيگوشي بودند كه تنها براي بازيگوشي 
به درد مي خوردند و هرگز نبايد آنقدر جدي گرفته شوند كه ]طرح و تصور[ اسالم اصلي را پيچيده كنند.« ادوارد سعيد، 

شرق شناسي، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، فرهنگ اسالمي، 1371، ص193-194. 
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اس��الم منزل( تقليل يافته است. اين در حالي 
اس��ت كه در تقريرات اس��الم پژوهان واقعي، 
مفاهيمي مثل توحيد، رسالت، امامت، بيعت، 
ش��هادت و... پررنگ مي ش��ود و هي��چ بعدي 
هم ندارد كه معتقد ش��ويم كه اس��الم يعني 
مجموعه همين نوع مفاهيم؛ به عبارت ديگر در 
بيشتر پژوهش هاي مستشرقين اسالم آورده، 
اسالم به نازل ترين س��طح وجودي اش تقليل 
مي يابد. البته الزم اس��ت توجه داشت كه اوالً 
تفسير همه مستشرقين اسالم آورده از اسالم، 
تفسيري يك دست و در يك رتبه نيست و ثانياً 

برخي تحقيقات ارزشمند، عميق و صحيح نيز توسط مستشرقين اسالم آورده- كه عمدتاً 
ناشي از تحقيق طوالني مدت و اقامت در جوامع اسالمي مي باشند- انجام گرفته است. 

ت. به رغم اينكه اس��الم دين آخرين بش��ريت مي باش��د، در تقريرات مستش��رقين 
اسالم آورده، چنان چهره اي از اسالم ترسيم مي ش��ود كه ذهن بيشتر تمايل دارد با آن 
به مثابه يك »تاريخ« برخورد كند تا به مثابه يك »فرهنگ« بالفعل جاري و س��اري در 
حيات مسلمانان. تفاوت مهم تاريخ و فرهنگ در اين است كه برخالف تاريخ كه متعلق 
به »گذشته« بشر مي باشد،1 فرهنگ متعلق به »حال« آن مي باشد. بي شك بخش هايي 
از اسالم، رنگ تاريخي به خود گرفته و از همان اول هم »درزماني« شكل گرفته  است، اما 
اسالم روحي دارد كه حسب فلسفه تشريع آن بايد »برزماني« باشد. به عبارت ديگر هر 
چند اسالم مشتمل بر تاريخ است، اما تاريخ تنها چهره آن نيست، بلكه چهره اي ديگر نيز 
از جنس فرهنگ- كه همواره بايد در زندگي انساني جاري و ساري باشد- دارد. اين در 
حالي است كه در بسياري از تحقيقات مستشرقين اسالم آورده )به ويژه در دوره كالسيك 
شرق شناسي كه رويكرد پژوهش��ي آن تاريخي مي باشد( شاهد آن هستيم كه اسالم از 
طريق مفاهيمي كه بيشتر رنگ و سياق تاريخي و »مقطعي« دارند تحليل مي شود تا از 

طريق مفاهيمي كه بيشتر رنگ و سياق فرهنگي و خصلت »ماندگاري« دارند. 
ث. در تحقيقات مستشرقين اسالم آورده، اسالم به مجموعه اي از آموزه هايش تقليل 

1. البته بايد توجه داشت كه نه تاريخ )كه مشتمل بر گذشته مي باشد(، مساوي با گذشته است و نه فرهنگ )كه 
مسبوق به تاريخ مي باشد( مساوي با تاريخ است. 

از صدر اسالم تاكنون »اسالم« هم 
از جانب مسلمانان و هم از جانب 
غیر مسلمانان تعريف شده است؛ 
تعاريفي بسیار متكثر و متنوع كه در 
برخي موارد تفاوت آنها به حد تضاد 
هم مي رسد. جريان شناسي تاريخي 
تعاريفي كه از جانب غیر مسلمانان 
ارايه شده به خوبي نشان مي دهد كه 
اكثر اين تعاريف از جانب اقوامي و در 
شرايطي ارايه شده است كه از جانب 

اسالم احساس خطر كرده اند
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يافته است؛ اين در حالي است كه هر چند اسالم مش��تمل بر آموزه هايي از جنس بايد 
و نبايد و هست و نيست مي باش��د، اما هرگز قابل تقليل بدان ها نيست. به عبارت ديگر 
همه اسالم، آموزه هاي آن نيس��ت، بلكه مجموعه آموزه هاي اس��المي روحي دارند كه 
باعث مي شود آن را از سطح آموزه اي به سطح زيستي ارتقا دهد؛ اسالم يك نحوه زيست 
و بودن جهت دار در جهان است. از همين  رو چه بسا كس��اني كه آموزه هاي اسالمي را 
خوب مي دانند و حتي بدان ها عمل هم مي كنند، اما به��ره اي درخور از آن روح ندارند. 
همچنان كه بسا كس��اني كه به  رغم نا آش��نايي »تفصيلي« با آن آموزه ها، با روح اسالم 
پيوند وجودي برقرار كرده اند. البته نبايد پنداشت كه بدون آشنايي و عمل به آموزه هاي 
اس��المي مي توان با روح آن به صورت حداكثري عجين شد؛ چراكه اطالع از آموزه هاي 
اسالمي و عمل بدان ها شرط كافي براي يگانگي با روح اسالمي نيستند، نه اين  كه شرط 

الزم هم نباشند. 
ج. ايمان متأخر مستشرقين به اسالم باعث شده تا آنها با انبوهي از آموزه ها، سيره ها، 
رخدادها و افكار اسالمي روبه رو باشند كه جمع آنها به راحتي مقدور نمي باشد. از همين  
رو، آنها براي فهم اسالم ناگزير از طبقه بندي و ساده سازي آن هستند. اين طبقه بندي 
هر چند براي ايجاد فهم هاي اجمالي مي تواند مفيد باشد، اما براي درك هاي عميق تر از 
آنچه بسا غير مفيد و حتي رهزن باشد- چراكه بسياري از جزئيات و منظرها كه در اكثر 
موارد، خود عامل تمايز اس��الم با ديگر اديان نيز مي باشند- به راحتي در طبقه بندي ها 
جاي نمي گيرند1 و اكتفا به نتايج ناشي از تبيين هاي طبقاتي از اسالم باعث نا آشنايي با 
آنها شده و نوعي فهم اگرنه غلط، حداقل ناقص از اسالم را به وجود مي آورد؛ چراكه عالوه 
بر اينكه معرفت هاي ناشي از طبقه بندي ها تا حدود زيادي ساده انگارانه هستند، برخي از 
پديده ها از جمله انسان )برخالف اشياء( به دليل چند بعدي بودن  و هرمنوتيك مضاعف 

داشتن شان پيچيده تر از آن هستند كه در برش هاي طبقه اي جاي گيرند.2

1. دليل اين قضيه اين اس��ت كه »پديده ها« تا زماني كه تبديل به »جريان« نش��وند، به زحمت در داالن هاي 
طبقه بندي وارد مي شوند. از سوي ديگر، امروزه در فلس��فه علم نيز اين مسئله كه مي توان از طريق طبقه بندي و 
تقسيم بندي به يك نوع منحصر رسيد، به ش��دت مورد ترديد قرار گرفته است. پس هر چند ناگزير از طبقه بندي 

امور هستيم، به زحمت مي توان به نتايج ناشي از آنها يقين حاصل كرد. 
2. هرمنوتيك شاليرماخري انس��ان را دعوت به هم  عالم و هم  س��خن ش��دن با متن و آورنده آن مي كند. هم 
عالم ش��دن باعث مي ش��ود كه معرفت ها مقدم ب��ر طبقه بندي ها حاصل ش��وند نه اينكه به صورت پس��يني و از 
طريق طبقه بندي ها ايجاد شوند. ش��خصي كه معرفت هاي خود را طبقه بندي مي كند، آگاهانه بسياري از آنها را 
جاي مي گذارد و اس��تفاده از آنها را به مجالي ديگر مي سپارد. اين در حالي اس��ت كه كسي كه معرفتش از طريق 
طبقه بندي ها حاصل مي ش��ود، به اموري كه آگاهانه يا ناآگاهانه خارج از طبقه بندي ها جاي گذاش��ته ش��ده اند، 

نمي تواند واقف شود. 
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بي شك واژه اسالم سياسي واژه اي نامأنوس براي مسلمانان است؛ چراكه در بادي امر 
چنين القا مي كند كه انگار حداقل دو نوع اسالم وجود دارد: اسالم سياسي و اسالم غير 
سياسي. اين در حالي است كه حسب درك متعالي از آموزه هاي اسالمي، نسبت اسالم 
و سياس��ت به گونه اي متفاوت رقم مي خورد. توجه به نكات ذيل به شفافيت اين درك 

متفاوت كمك مي كند: 
1. اگرچه درك اكثريت قريب به اتفاق عالمان شيعي از نسبت ديانت و سياست، عينيت 
اين دو بوده، اما ايمان اجتماع��ي و عمومي به اين مطلب از زم��ان طرح جمله معروف 
»ديانت ما عين سياست ماست« توسط ش��هيد مدرس شكل گرفته است. واقعيت اين 
است كه نه فقط در اسالم، بلكه حتي در عالم غير اسالمي نيز اين جمله صادق است، به 
گونه اي كه به مثابه يك كليه موجبه مي توان گفت: سياست هر كسي از نوع ديانت آن 
ناشي مي شود. به عنوان مثال سياست سكوالر ناشي از ديانتي حداقلي )سكوالر(- مثل 
ديانت مسيحي- اس��ت؛ چراكه طرح »آيين دو شمش��يري« از جانب مسيحيت خود 
به معني تجويز سكوالريس��م ديني است! همچنان كه حس��ب آموزه اسالمي »توحيد 
ربوبي«- كه بيان گر شمول  ديانت اسالمي در همه شئون حيات فردي و اجتماعي انساني 
بوده و بر اساس آن، قلمرو ديانت همه قلمرو حيات بشري را تسخير مي كند- جايي به 
عنوان حيات خلوت سياست به گونه اي كه هيچ رد پايي از ديانت در آن حضور نداشته 
باشد، وجود نخواهد داشت. از اين رو، به نظر مي رسد جعل و طرح »اسالم سياسي« حتي 
اگر آگاهانه و خائنانه هم صورت نگرفته باش��د، حداقل از اين زاويه اش��تباه خواهد بود 
كه در آن از بنيادهاي معرفتي االهيات مسيحي براي تفسير اسالم استفاده شده است. 

2. مفهوم اسالم سياس��ي اگر به معني اس��المي كه به عرصه سياست نظر دارد باشد، 
اساساً قادر به تبيين واقعيت بيروني نخواهد بود؛ چراكه در عالم واقع، عرصه اي كه صرفاً 
سياسي و غير ممزوج با فرهنگ، اقتصاد و... باشد، وجود ندارد و وضعيت به گونه اي است 
كه حتي سياسي ترين عرصه ها نيز به ميزان قابل توجهي رنگ فرهنگ و اقتصاد به خود 
گرفته اند، همچنان كه فرهنگي ترين و اقتصادي ترين عرصه ها نيز به نوبه خود مشتمل 
بر مؤلفه هاي سياسي گشته اند. از همين روي، به درستي مي توان از عصر كنوني تحت 
عنوان »عصر درهم رفتگي ساحت ها« ياد كرد كه در نتيجه چنين عصري، خط كشي هاي 
گذشته كه جهان را به عرصه هاي نسبتاً مجزا و مس��تقل سياسي، فرهنگي و اقتصادي 
تقسيم مي كرد، ناكارآمد مي شوند. البته بايد توجه داشت كه »درهم رفتگي ساحات«، 
فقط »وصف« عصر كنوني و نه »نقص« و »عيب« آن مي باشد و بدين معني است كه نه 
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فقط مقياس هاي فهم عصر كنوني تغيير يافته، 
بلكه داالن هاي فهم آن- كه مفاهيم تأسيسي و 

مستحدث هستند- نيز عوض شده اند. 
3. حت��ي اگر ب��ا عنوان »اس��الم سياس��ي« 
هم مش��كلي نداش��ته باش��يم، بر اي��ن باوريم 
كه تنها تفس��ير ممكن از اين تركيب، تفس��ير 
تفكيك گرايي كه ب��ر پايه ن��گاه دوگانه »كل- 
جزء« آن را مورد تحليل قرار مي دهد، نيست. در تفس��ير تفكيك گرا، سياست به مثابه 
»جزء« اسالم و اسالم به مثابه يك نوع »كل« كه بخش��ي از آن ناظر به سياست است، 
شناسايي مي شود. به عبارت ديگر در تفسير تفكيك گرا، سياست، وصف احترازي اسالم 
خواهد بود؛ بدين معني كه با عنوان سياس��ي از غير سياس��ي اعراض مي شود و در اين 
صورت، تعبير اسالم سياسي به معني اسالمي كه غير سياسي نيست، مي باشد. اين در 
حالي است كه مي توان حسب تفسيري متفاوت، عنوان »سياسي« نه وصف احترازي، 
بلكه »وصف تفسيري« اسالم تلقي شود كه در اين صورت، تعبير اسالم سياسي به معني 
اسالمي كه سياسي است مي باشد و سياست نيز نه »جزء« اسالم، كه »بعد« آن مي باشد. 
به همه نقدها و مالحظاتي كه بر تركيب اس��الم سياسي وارد مي شود، اين نكته را نيز 
بايد افزود كه تركيب مذكور برخالف تركيب هايي مثل اسالم سني، اسالم شيعي، اسالم 
امريكايي و... كه طيف و بخشي از اس��الم را جدا )حذف( مي كنند، ظرفي است كه همه 
طيف هاي مذكور مي توانند درون آن جاي گيرند. بر اين اس��اس، غرب با جعل اين واژه 
عالوه بر اينكه مي توان��د برخي از احكام منفي را- كه تنها بخش��ي از جريان هاي درون 
جهان اسالم واجد آنها هستند- به همه جريان هاي اسالمي تعميم دهد )مغالطه تعميم 
جزء بر كل(، باعث مي ش��ود تا وارد كردن نقدهاي دقيق و ش��فاف بر آن به دليل كلي  

بودنش سخت باشد. 
بايد توجه داش��ت كه باطل به دليل اينكه داراي ماهيتي عدمي اس��ت، نمي تواند در 
صورت محض و تام خود وجود خارجي داشته باشد؛ چراكه باطل محض، عدم و پوچي 
است و پوچي يعني نه هستي. از اين  رو، همه باطل هاي عيني براي اينكه امكان حضور در 
عالم عين داشته باشند، ناگزير از اختالط با حق هستند. رسالت جريان حق در مواجهه 
با جريان باطل اين است كه طي پروژه مبارزه، تالش كند تا مظروف هاي حق را از درون 
ظرف باطل بيرون كش��د. هر چه اختالط باطل با حق كمتر ش��ود، امكان محو و حذف 

به رغم اينكه اسالم دين آخرين 
بشريت مي باشد، در تقريرات 
مستشرقین اسالم آورده، چنان 
چهره اي از اسالم ترسیم مي شود 
كه ذهن بیشتر تمايل دارد با آن به 
مثابه يك »تاريخ« برخورد كند تا به 
مثابه يك »فرهنگ« بالفعل جاري و 

ساري در حیات مسلمانان
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شدن آن باالتر مي رود. واژه اسالم سياسي آنگاه كه از درون عالم اسالمي مورد مالحظه 
قرار مي گيرد، واژه اي ناقص و بلكه باطل است؛ چراكه موهم اين ديدگاه است كه اسالم 
غير سياس��ي نيز وجود دارد. اين در حالي اس��ت كه همين واژه وقتي در خارج از عالم 
اسالمي مورد مالحظه قرار مي گيرد، بهره اي از حق دارد؛ چراكه بيان گر اين مطلب است 
كه اسالم- برخالف مسيحيت كه اساس��اً ناظر به سياست نمي باشد- ديني است كه به 

سياست هم نظر مي  افكند. 
با اين  هم��ه نبايد از اين نكته غافل بود كه تن دادن به واژه اس��الم سياس��ي توس��ط 
مسلمانان- بدين معني كه مسلمانان بخشي از درك شان نس��بت به اسالم را از طريق 
استعمال اين واژه تبيين كنند- بي شك، افتادن در دام غرب است. جعل و طرح اين واژه 
توسط غرب، تصادفي و بدون غرض صورت نگرفته، بلكه آنها از اين اقدام، هدفي مشخص 
را دنبال كرده اند. واقعيت اين اس��ت كه مفاهيم متفاوت ناظر به يك مصداق از ظرفيت 
يكساني برخوردار نيس��تند. به عبارت ديگر همه مفاهيم براي تحليل و تئوري پردازي 
ظرفيت سازي مي كنند، اما ظرفيت آنها براي اين كار متفاوت است. به عنوان مثال تحليل 
رفتاري حزب اهلل لبنان در ذيل هر يك از دو مفهوم متفاوت »جهاد اسالمي« و »اعمال 
قهرآميز« بسيار متفاوت از يكديگر خواهد بود. به نظر مي رسد اسالم سياسي به مثابه يك 
مفهوم از ظرفيت محدودي براي تبيين »اسالم انقالبي« معاصر برخوردار است و اعتماد 
مسلمانان به اين واژه، ظرفيت نظريه پردازي آنها درباره اسالم را نه فقط به جزء و بخشي 

از اسالم تقليل مي دهد، بلكه در مسيري انحرافي قرار مي دهد. 
از طرف ديگر توجه بيشتر به الزامات غربي بودن واژه »اسالم سياسي«، درك متفاوتي 
از آن را به وجود مي آورد؛ چراكه اگر غرب به مثابه ي��ك »تمدن«، به صورت يك »كل 
پيوسته« مورد مالحظه قرار گيرد، مفاهيم، تئوري ها، علوم و حتي نظام هاي اجتماعي 
در آن ناگزير از ارتباط و پشتيباني نسبتاً منطقي يكديگر خواهند بود. از آنجا كه سياست 
در غرب با نظامي گري و ميليتاريس��م گره خورده، كاربرد اسالم سياسي نيز چيزي جز 
اسالم نظامي را متبادر نخواهد كرد! همچنان كه از منظر غرب، عينيت سياست و ديانت 
در انديشه اس��المي نيز بدين معني خواهد بود كه تمدن اسالمي همان تمدن سياسي 
و تمدن سياس��ي همان تمدن نظامي خواهد بود! بي جهت نيست كه برخي گروه هاي 
نظامي افراطي از جمله طالبان و القاعده نمونه هاي بارز اسالم سياسي در منظر غربي ها 
شده اند؛ چراكه از نظر آنها سياست اگر عين نظامي گري نباشد، حداقل از پيوند وثيقي 
با آن برخوردار است. اين در حالي است كه در نگاه مسلمانان، مفهوم »اسالم سياسي« 
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متفاوت از تعريف غربي آن مي باشد.1 
اسالم در نگاه مسلمانان، مكتبي جامع است كه در حوزه هاي اخالق، سياست، اجتماع 
و... داراي طرح و برنامه بوده ك��ه به اقتضاي مكتب بودن اس��الم، طرح ها و برنامه هاي 
مذكور نمي توانند با يكديگر در تضاد باش��ند، بلكه بر عكس، آنه��ا ضرورتاً بايد يكديگر 
را پشتيباني كنند. از اين  رو، اسالم به مثابه يك مكتب، مدعي ارايه طرح و برنامه براي 
شئون مختلف زندگي انساني است. اسالم سياسي از اين منظر، همان »سياست اسالمي« 
خواهد بود. سياست اسالمي، طرح و برنامه اسالمي در حوزه سياست است و البته حوزه 
سياست هم در نگاه اسالمي- برخالف نگاه غربي- متفاوت از حوزه اخالق، اجتماع و... 
نمي باشد. به عبارت ديگر سياست در عا م ترين معني  خود كه همان تدبير صحيح امور 
است، نه فقط بخش و حصه اي از عالم اسالمي، بلكه هواي آن است؛ هوايي كه آميخته با 
اخالق اسالمي مي باشد. بر اين اساس، نمي توان اسالم سياسي را نوعي متمايز و جديد 
از اسالم دانست، هر چند نمي توان انكار كرد كه در دهه هاي اخير و به تبع امواج بيداري 
اسالمي، سياست اسالمي در مواجهه با انديشه ها و سياست هاي غربي، راهبردهاي جديد 

و متمايز اتخاذ كرده است. 
اساساً فهم تفكيكي و پاره پاره از اسالم، ناشي از رويكرد تفكيك گراي غرب به معرفت 
است. معرفت شناس��ي غربي- با همه تكثري كه داش��ته و دارد- از آغاز تاكنون بر پايه 
دوگانه هايي شكل گرفته كه از اس��اس آن را متمايز از معرفت شناسي پيوسته اسالمي 
مي كند.2 به نظر مي رسد تفاوت درك مفهوم »اس��الم سياسي« از منظر غرب و اسالم، 

1. با همه نقدهايي كه به كاربرد تركيب اس��الم سياسي وارد اس��ت، عقالنيت كاربرد انتقادي آن موجه به نظر 
مي رس��د؛ چراكه در وضعيتي كه ادبيات معاصر ما پر از كاربرد تركيب مذكور در معني غير موجه از آن مي باشد، 
مادام كه تخم ترديد در زمين اذهان عمومي نس��بت بدان پاش��يده نش��ود، كاربرد واژه اي تأسيسي و موجه مثل 
»اس��الم انقالبي« براي انتقال معني مقصود، راه به جايي نخواهد برد. جعل واژه اي مثل اس��الم انقالبي با تفسير 
صحيح و معني دار از آن هر چند مي تواند در انتقال ايجابي معني مقصود مفيد باش��د، به سختي مي تواند در عين 
حال، نقد واژه اسالم سياسي هم باشد. درست به همين علت است كه در دوره اي كه برخي از روشنفكران داخلي با 
طرح غير موجه انديشه »شريعت سهله و سمحه«، منكر وجود هر گونه خشونتي در اسالم  شدند، مدافعان اسالم 
از وجود نوعي »خشم مقدس« در اسالم ياد كردند. آنها اصرار داشتند كه واژه خشم مقدس و نه واژه هاي نزديك 
بدان مثل صالبت، اقتدار و شكوه اسالمي را به كار برند؛ چراكه واژه هاي مذكور )صالبت، اقتدار، شكوه و...( هر چند 
مي توانستند در انتقال ايجابي معني مقصود مفيد باش��ند، اما طرح و تبيين آنها هرگز نمي  توانست به معني نقد 

ادبيات بسيار متورمي كه منكر وجود هر گونه خشونت در اسالم مي شد، باشد. 
2. در انديشه اسالمي، معرفت شناسي فرع هستي شناسي است و هستي از نگاه اسالم، يك كل پيوسته و منظم 
است. از اين  رو، معرفت به اين هستي نمي تواند بر پايه هاي دوگانه هاي منفك از يكديگر شكل بگيرد. اين در حالي 
است كه در انديشه غرب، هستي شناسي فرع معرفت شناسي بوده و از همين  رو، معرفت  شناسي تفكيك گراي آن 
حتي باعث تفسير تفكيكي هستي شده است. براي اطالع تفصيلي از اين مطلب رك: جميله علم الهدي، »فراتر از 
دموكراسي«، مندرج در:  جمعي از نويسندگان، تشيع و مدرنيته در ايران معاصر )آموزه كتاب يازدهم(، قم، مؤسسه 

امام خميني، 1387، ص19-25. 
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فارغ از اغراض سياس��ي غرب در جعل و تفس��ير اين مفهوم، ناش��ي از تف��اوت دو نوع 
معرفت شناسي اسالمي و غربي باشد. 

اگرچه مفهوم اسالم سياسی را از زوايای مختلفی می توان مورد ارزيابی قرار داد ليكن 
در اين مقاله تالش شده است به اين مفهوم از نگاه نظريه واليت فقيه پرداخته شود. 

اسالم سياسي و تئوري واليت فقيه 
از زماني كه حضرت امام)ره( »تئوري واليت فقيه« را به مثابه يك تئوري عمل سياسي 
در برابر تئوري هاي موجود عمدتاً غربي مطرح كردن��د، صاحب نظران زيادي از عالمان 
اسالمي اعم از ش��يعه و سني و نيز انديشمندان دانش��گاهي ايراني و خارجي درباره آن 
به اظهار نظ��ر پرداخته اند. طرفه اينكه همه كس��اني كه درباره اي��ن تئوري به قضاوت 
نشسته اند- اعم از موافقان و مخالفان- آن را هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا در 
قامت يك »تئوري« ديده اند. به عبارت ديگر برخالف بسياري از تئوري هاي سياسي ادعا 
شده كه به دليل نواقص ساختاري- محتوايي شان تنها يك »نظر« بوده و نه »نظريه«،1 

تئوري واليت فقيه به درستي يك نظريه مي باشد. 
از سوي ديگر، در ميان عالمان اسالمي، حتي كس��اني كه مخالف تئوري واليت فقيه 
بوده اند، در مقايسه با ساير تئوري هاي سياسي اسالمي از جمله خالفت، امارت و سلطنت 
اسالمي، آن را تئوري  متكامل تري يافته اند. ترديد ها و اش��كاالت اين عالمان بيشتر بر 
پايه نوعي بينش اجتهادي اس��ت كه حداكثر »نظارت فقهي« و نه »حكومت فقهي« را 
جايز مي شمارد. به عبارت ديگر اگر حتي اين عالمان نيز حسب بينش اجتهادي شان به 
حكومت فقهي قائل مي بودند، بعيد نبود كه تئوري واليت فقيه را بهترين تئوري موجود 
مي دانستند. اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه به لحاظ واقعيت تاريخي، بسياري از 
نقدهايي كه از جانب عالمان ديني و روشنفكران دانشگاهي به تئوري واليت فقيه وارد 
شده، بيش از آنكه ناظر به »مشروعيت« آن باشد، ناظر به »كارآمدي« آن مي باشد. به 
عبارت ديگر تبيين نظري تئوري واليت فقيه طي يك فرآيند تاريخي نسبتاً طوالني در 
فقه استداللي شيعه، چنان دقيق و مستدل صورت گرفته كه معدود اشكاالت و ايرادهاي 
تخصصي به آن، هرگز نتوانس��ته اند توج��ه نظري صاحب نظران را ب��ه غير آن معطوف 

1. تفاوت نظر و نظريه در اين است كه نظر، تنها ناظر به شرايط محتوايي مي باشد. اين در حالي است كه نظريه، 
عالوه بر اينكه دغدغه طراحي محتوا در ش��رايط مطلوب را دارد، معطوف به ش��رايط مقدور )ساختار و عمل( نيز 
مي باشد. عالوه بر اين، در حالي كه نظريه در نسبت با تبار )گذشته( و چش��م انداز )آينده( مطرح مي شود، نظر با 

قطع نظر از گذشته و آينده بيان مي گردد. 
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دارند. در خصوص مالحظات نويسندگان غربي بر تئوري مذكور نيز، واقعيت اين است 
كه بيشتر آن ايرادات بيش از آنكه »محتواي نقد« داشته باشند، »صورت نقد« دارند. به 
عبارت ديگر نويسندگان غربي كمتر در تئوري واليت فقيه به مثابه يك تئوري »تأمل« 
داش��ته اند، بلكه آنها تنها در چهارچوب مناسبات ديپلماس��ي در خصوص آن »عمل« 

كرده  اند. 
در مباحث فلس��فه علم، در پاس��خ به اين پرس��ش كه چرا يك »گفتم��ان« به مثابه 
»گفتمان برتر« ظهور مي كند، به دو دليل اشاره شده است: نخست اينكه گفتماني در 
»دسترس« و دوم اينكه گفتماني »پاسخ گو« است. واقعيت اين است كه اين هر دو دليل 
براي برتر بودن گفتمان واليت فقيه در عصر ما صادق اس��ت. در شرايط تاريخي اي كه 
گفتمان سياسي واليت فقيه توسط حضرت امام)ره( به منظور مديريت جامعه اسالمي 
مطرح مي شود، هم گفتمان هاي رقيب اسالمي مثل گفتمان خالفت اسالمي، مشروطه 
اسالمي و سلطنت اسالمي و هم گفتمان هاي رقيب غير اسالمي مثل گفتمان ليبراليسم، 
سوسياليسم، فاشيسم و... نيز مطرح بوده اند، اما تاريخ گواه است كه گفتمان واليت فقيه 
از همه گفتمان هاي موجود بيشتر در دسترس مردم بوده؛ چراكه جداي از آشنايي نسبي 
مردم مس��لمان با محتواي ديني اين گفتمان، ش��رايط ارتباط گيري با روحانيت شيعه 
به مثابه مبلغان گفتمان مذك��ور، براي آنها به مراتب مهيا تر از ش��رايط ارتباط گيري با 
نمايندگان و مبلغان ساير گفتمان هاي ذكرشده بوده است. از سوي ديگر، گفتمان هاي 
سياسي معاصري كه به عنوان رقيب گفتمان سياسي واليت فقيه براي مردم ايران مطرح 
شده اند، به داليل زياد و متفاوتي نمي توانستند پاسخ گوي نيازهاي آنها باشند. به عنوان 
مثال گفتمان خالفت اسالمي براي مردم عموماً شيعه ايراني هيچ جذابيتي نمي توانست 
داشته باشد؛ گفتمان مشروطه به دليل تجربه تلخ حكومت پهلوي ها كه به نام مشروطه 
روي كار آمده بودند، مورد انزجار و نفرت عمومي قرار داشت؛ گفتمان سلطنت اسالمي 
جداي از اينكه با مباني و آموزه هاي ديني ناسازگاري داشت، يادآور استبداد و ستم بود؛ 
و نهايتاً گفتمان هاي غير اسالمي عالوه بر اينكه به دليل وارداتي بودن شان اساساً ناظر به 
نيازها و مشكالت ايرانيان نبودند، به دليل در دسترس نبودن شان كمتر مورد شناخت 

عموم مردم قرار مي گرفتند. 
واقعيت اين است كه در ش��رايط كنوني جهان اس��الم، گفتمان واليت فقيه در حال 
گفتمان برتر شدن در مقياس  جهان اسالم مي باشد؛ چراكه از سويي، شناخت تفصيلي تر 
مردم مسلمان از چهره استعماري غرب و باطل بودن تئوري هاي آن باعث هر چه بيشتر 
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دور ش��دن آنها از گفتمان هاي غربي شده است و از س��ويي، فعاليت هاي ايجابي دوره 
جمهوري اس��المي به ضميمه رشد و گسترش آرمان هاي ش��يعي در خارج از مرزهاي 
ايران به  ويژه لبنان، عراق، بحرين و... باعث شناخت تفصيلي تر مردم مسلمان به آموزه ها 
و باورهاي اسالمي )شيعي( شده است. البته بايد توجه داشت كه برتر بودن يك گفتمان 
به توفيق آن در پاسخ گويي به همه مشكالت زمانه نيس��ت، بلكه به اين است كه عالوه 
بر توانمندي آن در پاسخ گويي آن دس��ته از نيازهايي كه ديگر گفتمان ها نيز قادر بدان 
هستند، همچنان مي تواند به برخي يا بسياري از نيازهاي وانهاده شده در ديگر گفتمان ها 
نيز پاسخ گويد. از اين  رو، نبايد پاسخ هاي اجمالي تئوري  واليت فقيه به برخي از نيازها 
يا فقدان پاسخ آن به برخي از نيازهاي ديگر را دليل بر عدم برتري گفتمان آن دانست، 
بلكه برتري گفتمان واليت فقيه را همواره بايد در مقايس��ه با ديگر گفتمان هاي مدعي 

درك كرد. 
تئوري واليت فقيه به كلي از همه تئوري هاي شناخته ش��ده براي مديريت سياس��ي 
متفاوت است. در تئوري هاي سياسي مدرن، تالش شده تا حاكم طي فرآيند دموكراسي 
از ميان مردم »انتخاب« گردد. در تئوري هاي سياسي پيشامدرن، حاكمان از ميان طبقه  
اش��راف- و عمدتاً با روش هاي غير انتخابي از طريق زور و غلبه- برمي خاستند؛ اين در 
حالي است كه بر اس��اس تئوري واليت فقيه، اگرچه به لحاظ نظري ولي فقيه از طريق 
نوعي »نصب عام« و ن��ه انتخاب مردمي، حاكميت را بر عه��ده مي گيرد و از اين حيث، 
شبيه تئوري هاي پيشامدرن است، اما به دليل اقتضاي خصلت هاي الزامي اي مثل تقوا 
و ساده زيستي به لحاظ عملي همواره در ميان توده مردم است. به عبارت ديگر در حالي 
كه »خبرگي و خاص بودن« ولي فقيه باعث مي ش��ود تا نظراً با توده مردم فاصله داشته 
باشد و دچار آس��يب هاي پوپوليسم نشود، »تقوا و ساده زيس��تي« وي باعث مي شود تا 
عماًل سلوك مردمي داشته باش��د و دچار نخوت هاي اش��رافي گري نشود.1 كشورهاي 
اس��المي به دليل عدم تجربه الگوي واليت فقيه، درك درستي از جمع ميان »اخالق« 
و »قدرت«- آن س��ان كه در تئوري واليت فقيه صورت گرفته- ندارند؛ چه، آنها معموالً 
1. يكي از اساتيد مشهور علوم سياسي ايران در خصوص نسبت تئوري واليت فقيه و تئوري دموكراسي مي نويسد: 
»نظريه واليت  فقيه متضمن ويژگي دموكراسي رس��مي نيز هس��ت؛ زيرا فقيه مقام و موقعيت خود را به واسطه 
تصميم و رأي مقامات باالتر يا از طريق انجمن هاي انتخاباتي مخفي به دس��ت نمي آورد، بلكه به واسطه اشتهار و 
اعتباري كه از رهگذر اعتماد مردم به آن در امور مالي و نيز حل مناقشات تحصيل نموده سرچشمه مي گيرد. اين 
ويژگي دموكراتيك به واسطه موقعيت هايي كه پس از انقالب براي بيان و اعالم خواسته عمومي پيش آمده، مانند 
رفراندوم تشكيل جمهوري  اسالمي و انتخابات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي و همچنين رياست جمهوري 
و مجلس، تقويت شده و گسترش يافته است.« حميد عنايت، »مفهوم نظريه واليت  فقيه از ديدگاه امام خميني«، 

كيان، ش34، س6، دي و بهمن 1375، ص12. 
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گرفتار »ق��درت« حاكمان خود بوده اند ت��ا »اخالق« آنها. از اين  رو، الزم اس��ت تجربه 
مديريت واليي دوره جمهوري اسالمي تئوريزه ش��ود تا اوالً ضامن بقا و تداوم آن باشد؛ 
ثانياً قابليت رشد و تكامل داشته باشد و همواره از يك منبع علمي اوليه تغذيه نكند؛ ثالثاً 
قابليت صدور آن به ديگر كشورهاي اسالمي تسهيل شود؛ رابعاً مانع نفوذ و نهايتاً غلبه 

جريان هاي سكوالر گردد. 
آنچه بر اهميت تئوري واليت فقيه حتي در مقياس جهان اسالم سني مي افزايد و آن را 
به تنها نسخه يا كامل ترين نسخه اسالم سياسي در نزد آنها تبديل مي كند، اين است كه 
تئوري مذكور يك »ظرفيت« ويژه براي اجراي احكام اسالمي ايجاد مي كند؛ ظرفيتي كه 
در هيچ  كدام از ديگر تئوري هاي سياسي اسالمي وجود ندارد. اساساً همواره اين گونه بوده 
است كه انسان ها مسبوق بر شناخت و آگاهي نسبت به كاستي هاي تئوري هاي سابق، 
تئوري هاي الحق را توليد مي كنند. در اين صورت، بسيار طبيعي است كه تئورهاي الحق 
از ظرفيت  و كاربري بيشتري نسبت به تئوري هاي سابق برخوردار باشند. به عنوان مثال 
مي توان از ساختار و تئوري »مرجعيت شيعه« نام برد كه در شرايط تاريخي اي كه شيعه 
در جايگاه اپوزيسيون بوده از كارآمدي ويژه اي برخوردار بوده است. اين در حالي است 
كه به نظر مي رسد در شرايط تاريخي اي كه حكومت در اختيار يك مجتهد جامع الشرايط 
اس��ت، كارويژه اين نهاد مقدس تغيير مي يابد. نهاد مرجعيت، اصيل ترين نهادي است 
كه حداقل به مدت بيش از 12 قرن از غيبت امام زمان)عج( تا انقالب اسالمي به خوبي 
توانسته است در شرايط زماني- مكاني متفاوت از مباني، اصول و غايات شيعي پاسداري 
كند. نهاد مذكور طي يك فرآيند طوالني  توانسته است با توليد برخي تئوري ها، گام به 
گام زمينه را براي حركت شيعه از حاشيه به هسته قدرت سياسي فراهم كند. مهم ترين 
تئوري اي كه اين نه��اد تاكنون توليد كرده، تئوري واليت فقيه اس��ت كه پس از پانصد 
سال مجاهدت ويژه از صفويه تا انقالب اسالمي نهايتاً در دوره جمهوري اسالمي موفق 

به »نظام سازي« شده است. 
به عبارت ديگ��ر واليت فقيه مولود نه��اد مرجعيت بوده و نهاد مذك��ور تنها نهاد ولي   
فقيه س��از اس��ت. از اين  رو، براي حفظ و تداوم نظام مبتني بر تئوري واليت فقيه الزم 
است تا نهاد مرجعيت حفظ و تقويت شود. ولي فقيه در طول مراجع تقليد بوده و خود 
مي تواند يكي از آنها باشد. با اين همه، اگرچه نهاد واليت فقيه مولود نهاد مرجعيت شيعه 
است، اما به لحاظ حقوقي، ش��أن ولي فقيه )و نه ضرورتاً شخص آن( در جايگاه باالتري 
از ش��أن مرجعيت قرار دارد. اين بدين معني اس��ت كه اوالً به هن��گام تعارض يا تزاحم 
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احكام حكومتي صادره از نهاد ولي فقيه با 
احكام صادره از نهاد مرجعيت، اولويت با 
امتثال احكام حكومتي صادره از نهاد ولي 
فقيه مي باشد؛ ثانياً شأن زعامت سياسي- 
اجتماعي مرجعيت از آنها س��اقط شده و 
در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد و ش��أن 
مرجعيت، تنها ش��أن »مرجعيت علمي« 
مي ش��ود. توجه به اين نكته از اين حيث 
مهم اس��ت كه در بحران هاي اجتماعي- 
سياس��ي، ضمن حفظ جايگاه مرجعيت، 
افكار عمومي به لحاظ عملي بايد از كانون 
نهاد ولي فقيه خط بگيرد نه از بيت مرجع 

تقليد. البته تجربه تاريخي نشان داده است كه از س��ويي، قرابت هاي فكري- اعتقادي 
مرجعيت و ولي فقيه و از سويي، تقوا و هوشياري سياسي- اجتماعي مراجع تقليد باعث 
شده تا تعارض و تزاحم ميان دو نهاد مرجعيت تقليد و ولي فقيه يا اساساً وجود نداشته 
باش��د يا همواره در كمترين حد خود قرار داش��ته باش��د. به عبارت ديگر كارويژه نهاد 
مرجعيت در عصر حاكميت واليت فقيه، پشتيباني نظري- عملي نهاد واليت فقيه است. 
پشتيباني نظري بدين معني بوده كه همه نيازهاي نرم افزاري حكومت از قبيل نهادهاي 
اجرايي، قوانين جاريه، روش هاي اجرايي و... مورد استنباط شرعي توسط مراجع تقليد 
قرار مي گيرد و نتايج آن در اختيار حكومت گذاشته مي شود. پشتيباني عملي نيز بدين 
معني بوده كه اعتبار و اصالت مرجعيت در دفاع از كليت نظام سياسي مبتني بر واليت 
فقيه، پذيرش مشكالت، پيدا كردن شاخص به هنگام بحران هاي سياسي-  اجتماعي و... 

را تسهيل مي كند. 
به نظر مي رسد با همه ظرفيت هايي كه تئوري واليت فقيه براي مديريت صحيح جامعه 
اسالمي دارد، نظر به ش��رايط ويژه امروز جهان اس��الم، براي اينكه بر تعصبات مذهبي 
)شيعي- سني( و قومي )عربي- عجمي( فائق آيد و به عنوان گفتمان برتر اسالم سياسي 

در جهان اسالم مطرح گردد، الزم است برخي از اقدامات ذيل صورت گيرد: 
1. براي اثبات و دفاع از تئ��وري واليت فقيه به دو گونه مي توان اس��تدالل اقامه كرد: 
نخست اينكه به »شيوه اي نظري« از مباني فلس��في، فقهي و كالمي مدد گرفت و دوم 

در تحقیقات مستشرقین اسالم آورده، 
اسالم به مجموعه اي از آموزه هايش 
تقلیل يافته است؛ اين در حالي است 
كه هر چند اسالم مشتمل بر آموزه هايي 
از جنس بايد و نبايد و هست و نیست 
مي باشد، اما هرگز قابل تقلیل بدان ها 
نیست. به عبارت ديگر همه اسالم، 
آموزه هاي آن نیست، بلكه مجموعه 
آموزه هاي اسالمي روحي دارند كه 
باعث مي شود آن را از سطح آموزه اي به 
سطح زيستي ارتقا دهد؛ اسالم يك نحوه 
زيست و بودن جهت دار در جهان است
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اينكه به »ش��يوه اي عمل��ي« از تجربه دوره جمهوري اس��المي دفاع كرد. بس��ياري از 
كتاب هايي كه تاكنون درباره والي��ت فقيه و در دفاع از آن نگارش يافته اند، بر اس��اس 
شيوه نخست بوده است و البته كتاب هاي اندكي نيز بر اساس شيوه دوم نوشته شده  اند. 
به نظر مي رسد، در مقام تمس��ك به ش��يوه دوم، اكتفا به تجربه جمهوري اسالمي هر 
چند الزم است اما كافي نمي باشد، بلكه شايسته است تا تجربه مديريت دوره جمهوري 
اسالمي با تجربه مديريت ديگر كشورهاي اس��المي در همين بازه زماني مورد مقايسه 
قرار گيرد. واقعيت اين است كه حتي مقايس��ه اجمالي »مديريت اسالمي« در ايران و 
ساير كشورهاي اس��المي به وضوح تفاوت آنها را نش��ان مي دهد. به عنوان مثال از آنجا 
كه مديريت اسالمي مسبوق به انديشه اسالمي ممكن مي شود و بسياري از كشورهاي 
اسالمي فاقد يك تراث فكري- اسالمي قابل مالحظه هستند، از همين  رو، اساساً تعبير 
»مديريت اسالمي« در مورد اين كشورها بايد با مسامحه استعمال شود؛ چه، مديريت 
آنها بيش از آنكه اسالمي باشد، عرفي است. تجربه مديريتي جنبش هاي اسالمي كه اخيراً 
در برخي از كشورهاي اسالمي خاورميانه حاصل شده، به خوبي گواه آن است كه فقدان 
رهبري با كارويژه هاي ولي  فقيه تا چه ميزان باعث شده تا اين جنبش ها در برخي موارد 
تحريف يابند، در برخي موارد كند شوند، در برخي موارد متوقف گردند و در برخي موارد 
در سطح خواسته هاي اوليه باقي بمانند. كارويژه رهبري ديني جامعه، جهت دهي ديني 
به برنامه ها، تعديل و تصحيح خواس��ته ها، مديريت بحران ها، باال بردن افق انتظارات و 
ديد عمومي و... مي باشد. طرفه اينكه مسلمانان ساير كشورهاي اسالمي ضرورت داشتن 
يك رهبر فائق ديني را بيشتر از ايرانيان حس مي كنند؛ چراكه ايرانيان به دليل سهولت 
دسترسي به رهنمودهاي ولي فقيه، درك درستي از شرايطي كه خالي از اين رهنمودها 
باشد، ندارند. به نظر مي رسد، به هر ميزاني كه ملت هاي اسالمي به دستاوردهاي عملي 
ايران اسالمي در سايه تئوري واليت فقيه علم بيشتري بيابند، به همان ميزان، پذيرش 

اين الگو در ذهن و عمل آنها با سهولت بيشتري حاصل مي شود. 
به عبارت ديگر واليت فقيه به مثابه يك تئوري نظري از اين پس يك »پروسه« خواهد 
بود؛ بدين معني كه هر گونه بحث هاي تئوريك درباره نرم افزارهاي حكومت- حداقل در 
جوامع اسالمي- نمي تواند نسبت به ادبيات غني يافته مباحث مربوط به تئوري واليت 
فقيه بي تفاوت باشد. بدين معني كه به نظر مي رسد، حتي در فرض فقدان هر گونه نمونه 
عيني براي تئوري والي��ت فقيه، باز هم ادبيات مربوط به اين تئ��وري از آنجا كه تبديل 
به بخش مهمي از حوزه انديشه سياسي اسالمي شده، ناگزير مورد مراجعه و تأمل قرار 
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مي گيرد و براي تحقق اين مس��ئله نياز به برنامه ريزي نمي باشد. اين در حالي است كه 
واليت فقيه به مثابه يك تئوري ناظر به مقام عمل، يك »پروژه« خواهد بود؛ بدين معني 
كه تحقق، حفظ، تداوم و نيز صدور آن به ديگر كش��ورهاي اس��المي نيازمند طراحي و 
مهندسي مي باشد و براي نيل به اين مقصود، تالش براي تقويت و تعميق صرف مباحث 
تئوريك اين موضوع كفايت نمي كند، بلكه آنچه مهم اس��ت، ارايه كارآمدي هاي عملي 
اين تئوري مي باشد. بهترين مؤيد براي اثبات اين ادعا اين است كه به وضوح معلوم است 
كه اكثريتي از موافقان تئوري واليت فقيه، همچنان كه اكثريتي از مخالفان آن، مباحث 
تئوريك اين موضوع را مورد مطالعه قرار نداده اند، بلكه آنها از طريق نتايج عملي اش به 
موافقت و مخالفت با آن پرداخته اند و حتي به سهولت مي توان ثابت كرد كه بسياري از 
انتقاداتي كه به ظاهر ناظر به مباحث تئوريك نظريه واليت فقيه وارد شده نيز ريشه در 

حوزه كارآمدي آن دارد. 
2. تئوري واليت فقيه داراي دو بخش مي باشد، نخس��ت، بخش »محتوا« كه صحت 
و اصالت خود را از طريق »منابع و نصوص اس��المي« دريافت و تضمين مي كند و دوم، 
بخش »قالب« كه صحت و اصالت خود را از طريق »كارآمدي در جوامع اسالمي در جهت 
مصالح و منافع اسالمي« اثبات مي كند. تفاوت مهم ميان اين دو بخش در اين نكته نهفته 
اس��ت كه محتواي تئوري مذكور بر منابعي تكيه دارد كه هر چند تفسير آنها مي تواند 
متفاوت و متكثر باشد، در عين حال، داراي نص ثابتي هستند. اين ويژگي ثبات نصوص 
باعث مي شود كه محتواي تئوري مذكور نيز ميل به ثبات داشته باشد و به سهولت تغيير 
نيابد. اين در حالي اس��ت كه قالب تئوري واليت فقيه بر ويژگي  »كارآمدي در جهت« 
تكيه دارد كه به ضرورت عقلي در شرايط زماني- مكاني متفاوت، ناگزير بر منابع متفاوتي 
مبتني خواهد بود. واقعيت اين است كه تاكنون تنها تجربه عملي حاكميت واليت فقيه 
مربوط به ايران دوره جمهوري اسالمي مي باشد. اين بدين معني است كه متأسفانه هيچ 
تصوري از قالب مناسب اين تئوري در ديگر كشورهاي اسالمي نداريم. دليل اين قضيه 
اين است كه چنين پنداشته ايم كه رسالت ما تنها توليد محتوا و نرم افزار درست و صحيح 
اسالمي اس��ت و گويي كه محتواي درست در هر قالبي كه ارايه ش��ود، درست خواهد 
بود! اين در حالي است كه قالب هر محتوا مي تواند بخشي از پروژه حقانيت و صحت آن 
باشد. بسا محتواهاي درستي كه به دليل اينكه در قالب هاي نادرست و نامناسبي ارايه 
شده اند، نه فقط ناكارآمد بوده ، بلكه در جهت عكس شان كارآمدي يافته اند! بر اين اساس 
به نظر مي رس��د از چند جهت بايد به قالب هاي متفاوت و متكثر واليت فقيه انديشيد: 
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نخست، مناس��ب وضعيت اقليت شيعياني كه 
در كش��ورهاي داراي اكثري��ت س��ني زندگي 
مي كنند )مثاًل وضعيت شيعيان در پاكستان(؛ 
دوم، مناسب وضعيت اهل سنت در كشورهاي 
سني مذهب )مثاًل وضعيت اهل سنت در مصر(؛ 
سوم، مناسب وضعيت شيعيان درون كشورهايي 
كه تشيع يا اكثريت داش��ته يا ذي نفوذ هستند 
)مثاًل وضعيت ش��يعيان در كش��ورهاي عراق، 
لبنان و حتي سوريه(؛ چهارم، مناسب وضعيت 
مسلماناني كه درون كشورهاي غير اسالمي مثل 
كشورهاي اروپايي زندگي مي كنند. در همه اين 
موارد مي  توان اين پرسش را مطرح كرد كه آيا 
مي توان قالب يا قالب هايي از واليت فقيه را ارايه 
كرد كه به تقويت وضعيت شيعيان در برابر اهل 
س��نت يا به تقويت ملت هاي مسلمان سني در 
برابر دولت هاي مستبد و دست نشانده آنها يا به تقويت مسلمانان )اعم از شيعه و سني( 

در برابر ملت ها و دولت هاي غربي بي انجامد؟ 
واقعيت اين است كه تبيين نظري تئوري واليت فقيه از جانب حضرت امام به گونه اي 
بوده اس��ت كه كمترين اعتراض و مخالفت را از جانب علما و روشنفكران اهل سنت در 
پي داشته است. به عنوان مثال اين ديدگاه حضرت امام كه واليت، يعني حكومت و اداره 
كشور بر اساس قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم بوده و براي كسي شأن 
و مقام ماوراءالطبيعي ب��ه وجود نمي آورد و برخالف تصور برخ��ي از افراد، امتياز نبوده 
و وظيفه اي خطير مي باشد يا اين ايده كه حكومت اس��المي بهترين شكل دولت است 
و... مورد قبول بسياري از متفكران اصول گراي اهل سنت از جمله رشيد رضا )سوريه(، 
محمد الغزالي )مصر( و ابواالعلي مودودي )پاكس��تان( قرار گرفته است. امام خميني، 
هم زبان با اين متفكرين معتقد است كه حفظ و بقاي وحدت مسلمانان، منحصراً به ايجاد 
حكومت اسالمي كه منافع مسلمانان را به  طور جدي و حقيقتاً نصب العين خود قرار دهد، 
موكول است. از اين حيث، افكار امام خميني به گونه اي بيان شده كه به جريان مسلط 
در انديشه سياسي اسالمي تعلق گرفته اس��ت. حتي اين نظر حضرت امام كه »ماهيت 

در شرايط كنوني جهان اسالم، 
گفتمان واليت فقیه در حال گفتمان 
برتر شدن در مقیاس  جهان اسالم 
مي باشد؛ چراكه از سويي، شناخت 
تفصیلي تر مردم مسلمان از چهره 
استعماري غرب و باطل بودن 
تئوري هاي آن باعث هر چه بیشتر 
دور شدن آنها از گفتمان هاي غربي 
شده است و از سويي، فعالیت هاي 
ايجابي دوره جمهوري اسالمي به 
ضمیمه رشد و گسترش آرمان هاي 
شیعي در خارج از مرزهاي ايران به 
 ويژه لبنان، عراق، بحرين و... باعث 
شناخت تفصیلي تر مردم مسلمان 
به آموزه ها و باورهاي اسالمي 

)شیعي( شده است
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حكومت اس��المي چندان در س��اختار آن يا تكليف حكمرانان آن به تبعيت از شريعت 
نبوده و بلكه بيشتر در كيفيت و ويژگي رهبري آن است كه فقط توسط فقيهان مي تواند 
تأمين و ارايه ش��ود«، به رغم اينكه تماماً مبتني بر منابع ش��يعي بيان شده، مورد قبول 
متفكران متجدد اهل سنت قرار گرفته است. به عنوان مثال رشيدرضا در طرحي كه از 
حكومت اسالمي ارايه كرده، باالترين مقام بعد از خليفه را )كه خود بايد مجتهد باشد( 
مختص برگزيدگان مورد احترام جامعه يا »اهل حل و عقد« مي داند كه نمايندگان واقعي 
مسلمانان به شمار مي روند.1 به نظر مي رس��د، مي توان با تالش و تأمل در ويژگي هاي 
كشورها و ملت هاي جوامع اسالمي، قالب تئوري واليت فقيه را نيز چنان طراحي و تبيين 

كرد كه از كمترين اصطكاك و مخالفت با اهل سنت برخوردار باشد. 
3. تئوري واليت فقيه بايد بتواند به صورت حداكثري به پرسش هاي متورمي كه ناظر 
به چشم انداز حركت اسالمي در عصر جهاني شدن مي باشند، پاسخ  دهد و براي نيل به 
اين مقصود، خود اين تئوري بايد بيشتر تئوريزه ش��ده و به تفصيل رود. تئوريزه كردن 
واليت فقيه جز از طريق »تقويت فقه سياسي« شيعه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ 

محتوا ممكن نمي باشد و براي نيل به اين مقصود: 
اوالً بايد صاحب نظران فقهي با متن زيس��ت اجتماعي- سياسي درگير شوند؛ چراكه 
فقيهان با همه ويژگي هاي خاصي كه دارند، فرزند زمانه و محيط شان هستند و از اين  رو، 
به جرئت مي توان گفت فقيهي كه درگير مسائل اجتماعي- سياسي زمانه خود نباشد، 
محال است كه بتواند در حوزه فقه سياسي تئوري توليد كند. بهترين گواه بر اين ادعا، 
تاريخ تئوري هاي فقه سياسي اس��ت كه همواره از جانب فقيهاني ارايه شده كه دغدغه 

مسائل اجتماعي- سياسي داشته اند؛ 
ثانياً از آنجا كه قوت و ضعف فقه سياسي شيعه تابع متغيري از نظام آموزشي و پژوهشي 
حوزه هاي علميه است، اگر آموزش ها و پژوهش هاي حوزوي مستقيماً ناظر به مسائل و 
مشكالت حكومت اسالمي نباشد، نتيجه آنها جز توليد و تورم فقه فردي نخواهد بود. به 
عبارت ديگر اگر آن سان كه حضرت امام)ره( فرموده اند: »واهلل اسالم همه اش سياست 
است« و اگر عمده احكام اس��المي ناظر به »اجتماع« مي باش��د، الزم است موضوعات 
آموزشي- پژوهش��ي فقهي، بيش از آنكه ناظر به نيازهاي ديني »فرد متدين« باشد، به 

مسائل اجتماعي و سياسي معطوف گردد؛ 

1. براي اطالع تفصيلي از وجوه اشتراك و افتراق تئوري واليت فقيه حضرت امام و متفكران اهل سنت رك: حميد 
عنايت، »مفهوم نظريه واليت  فقيه از ديدگاه امام خميني«، كيان، همان، ص4-6. 
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ثالثاً الزم اس��ت نوعي ارتباط ارگانيك و نه��ادي ميان دو حوزه »تولي��د« فكر ديني 
)حوزه هاي علميه( و »توزيع« فكر دين��ي )دولت( برقرار گردد. ب��ه عبارت ديگر براي 
تقويت فقه سياسي شيعه از سويي الزم است كه دولت راهبردهاي معطوف به نيازهاي 
اجرايي خود را همواره از حوز ه هاي علميه مطالبه كند و از سويي ديگر حوزه هاي علميه 
همواره استنباطات نظري خود را از طريق قوه اجرائيه به محك تجربه درآورند. در فرآيند 
اين تعامل، هم فقيهان با محدوديت هاي اجرا آشنا مي ش��وند؛ امري كه به نوبه خود بر 
نحوه استنباط هاي بعدي شان تأثيرگذار مي باش��د و هم مديران اجرايي با ظرافت ها و 
جزئيات احكام امور اجرايي آشنا مي شوند؛ امري كه به نوبه خود بر فاصله گيري مديران 

اجرايي از كلي گويي مذهبي تأثيرگذار خواهد بود؛ 
رابعاً الزم است فقيهان با محدوديت ها و ظرفيت هاي اجراي احكام در دو مقياس جامعه 
اسالمي و جهان معاصر به صورت ويژه و تفصيلي آشنا شوند. بي شك، استنباط هاي فقهي 
در صورتي كه ناظر به مقياس هاي كالن جهاني باشند، متفاوت از استنباط هاي ناظر به 
مقياس هاي محدود مثاًل مقياس ملي، يا مقياس  جوامع شيعي و... خواهند بود. به عنوان 
مثال استنباطات شرعي فقيهي كه درك درستي از شرايط زندگي شيعيان به مثابه يك 
اقليت مذهبي در جوامع اسالمي سني يا به مثابه يك اقليت ديني در جوامع غير اسالمي 

دارد، به غايت متفاوت از استنباطات شرعي فقيهي است كه فاقد اين نوع درك است؛ 
خامساً الزم است فقه سياسي موجود بر تراث فقه سياس��ي گذشته و در تداوم آن بنا 
شود. فقه سياسي شيعه حداقل س��ه مرحله كالن را پشت سر گذاش��ته است: مرحله 
»گزاره سازي« سياسي كه حدود ده قرن به طول  انجاميده و يكي از گزاره هاي مهم آن 
حكم در باب »العمل مع السلطان الجائر« بوده است؛ مرحله »تئوري سازي« سياسي كه 
از زمان دولت صفويه تا ظهور انقالب اسالمي )حدود پنج قرن( به طول  انجاميده و يكي 
از تئوري هاي مهم آن تئوري »واليت فقيه« بوده اس��ت؛ و نهايتاً مرحله »نظام سازي« 
سياس��ي كه تجربه فريد و وحيد آن مربوط به دوره جمهوري اسالمي ايران بوده است. 
توجه به اين مراحل از آن حيث مهم است كه بدانيم اين تراث سه مرحله اي چه »ظرفيت« 
جديدي براي شيعه به ارمغان آورده و »چش��م انداز« آن چه خواهد بود. به عنوان مثال 
فقيهي كه ناآشنا به اين مراحل، همچنان از تراث فقهي شيعه، تنها انتظار گزاره سازي 
يا تئوري سازي يا نظام سازي دارد، هرگز نمي تواند به تقويت فقه سياسي شيعه مددي 
برساند. به نظر مي رسد، تنها فقيهاني مي توانند در اين پروژه تقويت فقه سياسي شيعه 
مددكار باشند كه عالوه بر استنطاق تراث فقهي در حوزه هاي سه گانه مذكور، افقي فراتر 
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از اين سه گانه، مثاًل »تمدن سازي سياسي« را از آن 
مطالبه كنند؛ 

سادس��اً  اگرچه براي تقويت فقه سياسي شيعه، 
توجه به تراث فقهي گذشتگان الزم و ضروري است، 
اما بايد توجه داشت كه در فرآيند اين توجه،  مقدمه 
بر ذي المقدمه غلبه نيابد وگرنه نتيجه اي كه حاصل 
مي ش��ود، »تورم« فقهي خواهد ب��ود نه »تكامل« 
فقهي. متأسفانه يكي از آسيب هاي نظام  آموزشي 
و پژوهش��ي حوزه هاي علميه اين اس��ت كه دوره 
آش��نايي با تراث گذش��تگان در آن بسيار طوالني 

است و فقيه پس از گذراندن اين دوران و درست در شرايطي كه آماده توليد و استنباطات 
جديد فقهي است، دچار ضعف جسمي و احتياط هاي سنگين مي شود. اين مسئله باعث 
شده تا بيشتر فقيهان از تجربه آزمون و خطاي اس��تنباطات خود محروم شوند؛ چراكه 
از يك سو احتياط هاي سنگين مانع از پذيرش ريسك آزمون و خطا مي شوند و از سوي 
ديگر ضعف جس��مي و مش��اعر مانع از مديريت صحيح پروژه آزمون و خطا در صورت 

پذيرش ريسك آن مي شود. 
4. از آنجا كه تئوري واليت فقيه متكامل ترين تئوري فقه سياس��ي اس��المي تاكنون 
مي باشد، الزم است حوزه رس��الت ها و دغدغه هاي خود را مناس��ب با جايگاه »رهبري 
جهان اسالم« تعريف كند. اين مسئله به  ويژه به اين  دليل كه فقه تسنن چنين رسالتي 
براي خود قائل نمي باشد، از ضرورت و اهميت بسزاتري برخوردار است. قرار گرفتن در 
جايگاه رهبري جهان اسالم، الزامات سياس��ي- فرهنگي ويژه اي را مي طلبد كه در اين 

خصوص، توجه به مطالب ذيل حائز اهميت است: 
الف. مطالعه و تأمل در سلوك ديني- سياسي امامان معصوم)ع( به خوبي نشان مي دهد 
كه آنها نه فقط دغدغه رهبري و تكامل شيعه، بلكه دغدغه رهبري و تكامل امت اسالمي 
اعم از شيعه و سني را با يكديگر داشته اند. اساساً واقعيت تاريخ اسالم گواه بر اين است 
كه در قرون اوليه اسالمي، تعداد شيعيان )اثني عشري( بسيار اندك بوده  و اگر رهبري 
امامان معصوم)ع( صرفاً معطوف به جامعه كوچك شيعي مي شد، عالوه بر اينكه بسياري 
از ظرفيت هاي مديريتي آن بزرگواران به دلي��ل فقدان عرصه تاريخي )فقدان موضوع( 
امكان اس��تحصال نمي يافت، همچنين زايش تش��يع از دل جامعه تس��نن نيز ممكن 

آنچه بر اهمیت تئوري واليت فقیه 
حتي در مقیاس جهان اسالم سني 
مي افزايد و آن را به تنها نسخه يا 
كامل ترين نسخه اسالم سیاسي در 
نزد آنها تبديل مي كند، اين است 
كه تئوري مذكور يك »ظرفیت« 
ويژه براي اجراي احكام اسالمي 
ايجاد مي كند؛ ظرفیتي كه در هیچ  
كدام از ديگر تئوري هاي سیاسي 

اسالمي وجود ندارد
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نمي شد؛ نبايد پنداشت كه جمعيت رو به فزوني تشيع در تاريخ اسالم، صرفاً معلول زاد 
و ولد همان جامعه كوچك شيعي در صدر اسالم بوده است، بلكه بخش قابل توجهي از 

آنها ناشي از تشيع اختيار كردن افراد يا خاندان هاي سني مي باشد. 
ب. به نظر مي رسد شايس��ته اس��ت كه مرجعيت امروزي ش��يعه همزمان با دغدغه 
رهبري جهان تش��يع، دغدغه رهبري جهان تسنن را نيز داشته باشد. چنين دغدغه اي 
عالوه بر اينكه باعث كالن نگري نهاد مذكور در ش��ناخت و رصد مسائل تشيع مي شود، 
براي مديريت  فقهي شيعه، تجربه و ظرفيت گس��ترده تر و پيچيده  تري ايجاد مي كند؛ 
گسترده تر از اين حيث كه تشيع نه صرفاً از منظر مسائل درون پارادايمي، بلكه عالوه بر 
آن، از منظر مسائل برون پارادايمي نيز مالحظه مي گردد و پيچيده تر از آن حيث كه فقه 
شيعي با تحفظ بر ويژگي هاي شيعي خود، راه هاي تحقق و اجرا در برون از قلمروي شيعي 
مي  جويد. دغدغه مديريت جهان اسالم مبتني بر فقه شيعه، براي تصرف در جهان تسنن 
به نفع تشيع، ظرفيت هاي امكاني فراهم آورده و از اين حيث، رسالت مرجعيت شيعي را 

به رسالت امامان شيعي نزديك تر مي سازد. 
پ. رهبري جهان اسالم نيازمند فراروي از نيازهاي يك ملت يا يك مذهب خاص است. 
فراروي مذكور هم به معني تالش براي حل نيازهايي است كه چتري فرامذهبي- فراملي 
دارند و هم به معني تالش براي ايجاد چنين نيازهايي اس��ت. به نظر مي رسد، جنگ و 
اختالف ميان مسلمانان از سويي به دليل توجه نداشتن به نيازهاي فرامذهبي- فراملي 
)كه مقتضي وحدت ميان آنهاست( و از سويي به دليل انبوه شدن نيازهاي مذهبي- ملي 
)كه حل آنها مقتضي فاصله گرفتن و تمايز يافتن از ديگر مذاهب و ملل است( مي باشد. 
به عبارت ديگر رهبري جهان اس��الم مس��تلزم توانمندي در »تغيير نظام نياز« جوامع 
اسالمي از طريق در اختيار گرفتن جايگاهي مناسب براي »مهندسي نياز« آنها مي باشد. 
البته آنچه در فرآيند تغيير و مهندسي نيازهاي جوامع اسالمي مهم مي باشد، توجه به 

افق هاي »مشترك« جهان اسالم است. 
ت. از آنجا كه تش��يع در ذيل و ظل انقالب اسالمي ظهوري پررنگ پيدا كرده، نه فقط 
باعث به حاشيه رفتن اسالم س��ني، بلكه حتي باعث كم رنگ شدن شيعيان غير ايراني 
)به  جز شيعيان لبنان(1 شده است. اين مسئله باعث شده تا تئوري پردازان غرب در كنار 
تالش ش��ان براي ايجاد تفرقه ميان ش��يعه و سني، به شكاف ميان ش��يعه ايراني و غير 

1. در نگاه ديگران )به  ويژه غرب(، شيعيان لبنان- از طريق تعامل بسيار تنگي كه به واسطه حزب اهلل با ايران پيدا 
كرده اند- جزء منفصل شيعيان ايران به حساب مي آيند. 
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ايراني نيز دامن زنند. به عنوان مثال گراهام فولر در كتابي كه اخيراً با عنوان ش��يعيان 
عرب؛ مسلمانان فراموش شده منتشر كرده، ضرورت توجه به شيعيان غير ايراني از جمله 
شيعيان بحرين، عراق و... را مورد تأكيد قرار داده است. به نظر مي رسد سياست خارجي 
جمهوري اسالمي ايران بايد به گونه اي باش��د كه تئوري مذكور را- كه به وضوح نشان 
از هراس غرب از پررنگ شدن شيعيان ايراني دارد- بدل بزند، بلكه الگوي آرماني خود 
را از سطح وحدت شيعيان به سطح امت واحده اسالمي )وحدت مسلمانان( ارتقا دهد. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
از زمان ورود غرب به عالم اس��المي، تاكنون قرائت ها و تفسيرهاي متفاوتي از اسالم، 
هم از جانب مسلمانان و هم از جانب غربي ها به منظور تنظيم نسبتي موجه ميان جهان 
اسالم و دنياي غرب صورت گرفته كه اسالم سياس��ي- به مثابه تفسيري از اسالم كه با 
سلطه غير مسلمانان بر مس��لمانان مخالف بوده و خود مدعي ارايه برترين طرح ها براي 
مديريت جهان است- يكي از متكامل ترين و كارآمدترين آنها مي باشد. پيروزي انقالب 
اسالمي ايران با پشتوانه اسالم سياسي بيش از پيش آن را در معرض بازخواني و تفسير 

در جهان اسالم و غرب قرار داد. 
طبيعي اس��ت كه تفاسير غرب از اسالم سياس��ي تفاوتي بسيار چش��م گير با تفاسير 
اسالمي از آن داشته باشد. در ادبيات غرب، اسالم سياسي به مثابه اسالم راديكال، اسالم 
خشونت، اسالم ترور، اسالم محافظه كار، اسالم كم طرفدار، اسالم منزوي، اسالم ايراني 
و... ياد شده است. قضاوت نهايي نويسندگان، پژوهشگران و سياست مداران غربي درباره 
اسالم سياسي اين است كه اسالم سياسي، اسالمي شكست خورده مي باشد.1 در مقابل، 
ديدگاه هاي اسالمي درباره آن به  ويژه با نگاه به انقالب اس��المي ايران، متفاوت بوده و 

ويژگي هاي ذيل را براي آن برمي شمارند: 
الف. اسالم اخالق و معنويت: اسالم سياسي در دوره اي جعل شده و ظهور پررنگ يافته 
كه جهان اسالم تجربه اي تفصيلي از استثمار ش��دن خويش توسط غرب داشته است. 
به رغم اينكه واكنش طبيعي در برابر استعمار غرب- به ويژه نوع كالسيك آن كه همراه با 
خشونت و جنگ نظامي بوده- اتخاذ رويكرد هاي خشونت آميز مي باشد، اسالم سياسي 
ضمن مخالفت خود با حضور غرب در سرزمين هاي اسالمي، منادي »اخالق و معنويت« 

1. برخي از نويسندگاني كه به صورت ويژه نظريه »شكست اسالم سياسي« را مطرح كرده  اند، عبارت اند از: ژيل 
كيپل، اوليويه روا و ميشل لودرز. 
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شده است. كامل ترين تحقق تاريخي اسالم سياسي 
در تجربه انقالب اس��المي ايران بوده است كه نه در 
سال هاي مبارزه با حكومت طاغوتي پهلوي و نه در 
س��ال هاي دفاع مقدس1 از جاده اخالق و معنويت 
خارج نشده است. دو كتاب انقالبي به نام خدا و ايران؛ 
روح يك جهان بي روح كه در اوان انقالب اس��المي 
به ترتيب توسط پير بالنشه و ميشل فوكو- كه خود 
تجربه حض��ور در ايران در زمان پي��روزي انقالب را 
داشته اند- نگاشته ش��ده به خوبي گواه بر اين است 
كه اسالم سياس��ي در تجربه انقالب اسالمي ايران، 
تجلي اي ايماني- معنوي داشته است.2 توجه به اين 
نكته از اين حيث مهم است كه بدانيم برخالف تفاس��ير غرب از اسالم سياسي مبني بر 

اسالم خشونت، ترور و وحشت، منادي عدالت، انسانيت و معنويت است. 
ب. اسلالم مقاومت و قدرت: اسالم سياسي اس��المي اس��ت كه به همان ميزان كه از 
ظلم كردن پرهيز مي دهد، تس��ليم ظلم ش��دن را نيز نهي مي كند و از آنجا كه هرگونه 
تسليم  نشدني مسبوق به قدرت اس��ت، اسالم سياسي، خواهان كس��ب قدرت است و 
برخالف درياف��ت غرب از »اخالق« ك��ه آن را با »قدرت« قابل جم��ع نمي داند، تالش 
مي كند تا الگويي روشن از جمع اخالق و قدرت- آن سان كه جرج جرداق در كتاب علي 
صوت العداله االنس��انيه خود به لحاظ تاريخي در حكومت امام علي)ع( به خوبي نشان 
داده- ارايه دهد. اس��الم در قدرت از ظرفيت هاي به مراتب بيشتري نسبت به اسالم در 
حاشيه براي تحقق عدالت برخوردار است. اساساً جريان هاي اسالمي به ميزاني كه قدرت 
داشته باشند مي توانند منادي و مجري اخالق و معنويت باشند. تجربه تاريخي جريان 
مقاومت اسالمي نشان داده است كه هر مرحله از مقاومت مي تواند براي مراحل بعدي 
آن ظرفيت سازي كند. توجه به اين مسئله از اين حيث مهم است كه بدانيم، مهيا شدن 

1. در طول هشت سال دفاع مقدس، به رغم فشارها، تحريم ها، قانون شكني ها و... ايران به پشتوانه اسالم سياسي 
خود هرگز از جاده اخالق و معنويت خارج نشد و بسان دشمنش بمب شيميايي استفاده نكرد، مناطق غير نظامي 
را بمباران و موشك باران نكرد، با اسراي جنگي رفتار غير انس��اني نكرد و... بلكه، زمانه جنگ را تبديل به فرصتي 

براي رشد معنوي و اخالقي نمود. 
2. دليل مهم اين قضيه اين اس��ت كه انقالب در ناب ترين معني  خود به معني تح��ول  در باطني ترين اليه هاي 
وجودي بشر يعني حوزه اي كه متعلق ايمان و اخالق اس��ت، مي باشد. اسالم سياسي نيز مادام كه نتواند اليه هاي 

دروني تر وجود بشري را متأثر كند، طرفي نمي بندد. 

اسالم سیاسي اسالمي است كه 
به همان میزان كه از ظلم كردن 
پرهیز مي دهد، تسلیم ظلم شدن 
را نیز نهي مي كند و از آنجا كه 
هرگونه تسلیم  نشدني مسبوق 
به قدرت است، اسالم سیاسي، 
خواهان كسب قدرت است 
و برخالف دريافت غرب از 
»اخالق« كه آن را با »قدرت« 
قابل جمع نمي داند، تالش 
مي كند تا الگويي روشن از 
جمع اخالق و قدرت ارايه دهد
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شرايطي كه به يك باره بتواند اسالم را بر سرير قدرت بنشاند، بدون طي كردن فرآيندي 
از مقاومت، محال است؛ پس قدرت اسالمي در گرو مقاومت اسالمي خواهد بود. 

پ. اسلالم طرح و برنامه: به دو گونه مي توان به اس��الم نگريس��ت: نخس��ت به مثابه 
گنجينه اي از آموزه هاي اعتقادي، اخالقي، فقهي، علمي، تاريخي و... و دوم به مثابه طرح 
و برنامه اي براي عمل )زندگي(. به عبارت ديگر اسالم آموزه اي متفاوت از اسالم برنامه اي 
خواهد بود. اسالم آموزه اي تنها امتيازش به داشتن »سرمايه« هايي از باورهاست. اسالم 
برنامه اي همان اسالم آموزه اي است كه تبديل به راهبرد و فرمول عمل شده است. دنياي 
غرب بي شك از اسالم به مثابه آموزه، هراسي نخواهد داشت و آنچه باعث شده تا در برابر 
اسالم سياسي موضع گيري نمايد تالش اين نوع اسالم براي تبديل شدن به يك »سبك 
زندگي« است. گذار از »سرمايه« به »برنامه« دغدغه مهم اسالم سياسي است كه تحقق 
تام و تمام آن به معني تبديل »فرهنگ« اسالمي به »تمدن« اسالمي است. البته گذار 
مذك��ور اوالً وقتي در مقياس تمدني م��ورد مالحظه قرار  گيرد، به  طور طبيعي بس��يار 
آرام و كند خواهد بود و ثانياً دو مرحله كاماًل متفاوت )و البته متداخل( خواهد داش��ت: 
نخست، مرحله براندازي وضع موجود و دوم، مرحله بازسازي وضع مطلوب. دنياي غرب 
به دليل تقليل اسالم سياسي به مرحله نخست گذار مذكور و غفلت )يا تغافل( نسبت به 
چشم اندازش، آن را به غلط، اسالم راديكال، خشونت گرا و جهادي )به معني منفي آن( 

ياد كرده است. 
ت. اسالم فقه و مناسك: حسب اسناد روشن تاريخي، بيش از هر عاملي براي نفوذ غرب 
در شرق، دين اسالم نقش مانعيت داشته اس��ت. طبيعي است كه غرب براي كنار زدن 
اسالم به نقش��ه هاي گوناگوني از جمله تحريف نرم افزاري و محتوايي آن متوسل شود. 
از جمله موارد تحريف محتوايي )تفسيري( غرب از اسالم، تقليل آن به صرف باورهاي 
قلبي و اصرار بر اينكه »قلب اس��الم، اسالم قلبي اس��ت«.1 در چنين تفسيري از اسالم، 
رويكردهاي منس��كي و فقهي كه دغدغه مديريت رفتارهاي عيني و ملموس انسان را 
دارند به حاشيه رانده مي شوند. حسب تفسير اسالم سياسي از دو پايگاه معرفتي فقه و 
عرفان، آن دو مكمل يكديگر بوده و هر كدام بدون ديگري ناقص مي باشد؛ اسالم در عين 
اشتمال بر قلب )باطن( و عمل )ظاهر(، به هيچ كدام از آن دو قابل تقليل نيست. تمايز 

1. سيد حس��ين نصر در مقدمه و بخش نتيجه گيري كتاب قلب اسالم خود ادعا مي كند كه »قلب اسالم، اسالم 
قلبي است« رك: سيد حسين نصر، قلب اسالم، ترجمه مصطفي ش��هر آييني، تهران، حقيقت و مركز بين المللي 

گفت وگوي تمدن  ها، 1383. 
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اسالم فقهي با اسالم عرفي1 در »حجيت روش اس��تنباط« احكام آن و با اسالم عرفاني 
در »منسك«2 داشتن آن مي باشد. اسالم سياسي با تكيه بر فقه و شريعت، از سويي به 
دنبال هماهنگ كردن باطن و ظاهر مسلمانان و از سويي به دنبال فراروي از مديريت هاي 

عرفي مي باشد.3
ث. اسالم مستضعفين و توده ها: جهان اس��الم تاكنون الگوهاي متفاوتي از مديريت 
اجتماعي را تجربه كرده است كه بر اس��اس برخي از آنها تغييرات و حركات اجتماعي 
بر محور نخبگان سياسي، مذهبي و علمي و بر اساس برخي از آنها توده ها و عموم مردم 
پيش��نهاد مي ش��ود. هر چند »ديپلماس��ي نخبگاني« نيز از عقالنيتي موجه برخوردار 
است، اما به نظر مي رسد در عصر حاضر، عقالنيت »ديپلماس��ي عمومي« قابل دفاع تر 
مي باشد. در ديپلماسي نخبگاني ظرفيت هاي توده مردم به خدمت تصميمات نخبگان 
و در ديپلماسي عمومي ظرفيت هاي نخبگان به خدمت تصميمات توده  مردم درمي آيد. 
در ديپلماس��ي عمومي، توده مردم، مستضعف و مورد اس��تثمار اقليت نخبگاني تلقي 
مي شود و از همين  روي، با مسامحه مي توان از آن به »ديپلماسي مستضعفين« ياد كرد. 
اسالم سياسي بر پايه آسيب شناس��ي نخبگان و امكان هاي انحراف شان، تالش مي كند 
تا برنامه هاي خود را بر دوش عموم مردم حمل كند. نمونه ه��اي بارز اين نوع مديريت 
اجتماع در س��يره سياس��ي رهبران ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي مشهود است. 
تجربه تاريخي جمهوري اسالمي ايران به روشني گواه است كه »البي گري نخبگاني«- 
به رغم همه تالش هاي مالي، سياسي، تبليغاتي و...- در برابر برنامه هايي كه عموم مردم 

قلباً خواهان آن هستند فاقد كارآمدي مي باشد. 
ج. اسلالم جهاني و گسلترده: دين اس��الم به مثابه آخرين دين جهاني چنان تشريع 
شده كه قابليت ارايه و تحقق براي همه فرهنگ هاي بشري در همه زمان ها و مكان هاي 
پس از تشريعش را دارد. قابليت مذكور بدين معني است كه مي تواند ظرفيت هاي همه 
فرهنگ ها را از طريق احكامش در راستاي اهداف و آرمان هاي خود به خدمت گيرد. اين 
در حالي است كه برخي از تفسيرها از دين اسالم چنان نازل ارايه شده اند كه انگار اسالم، 

1. اسالمي كه احكام آن توسط مسلمانان و با استفاده از متدولوژي علوم عرفي استنباط شده باشد. 
2. عرفان اگر خارج از فقه )ش��ريعت( تجلي يابد فاقد حجيت خواهد بود. عرفان واقعي هيچ منسكي غير فقهي 
ندارد و تقليل اسالم به اسالم عرفاني باعث تعطيلي ش��عائر و مناسك اسالمي خواهد شد. كارويژه مناسك، توليد 
هويت اجتماعي است و اصرار اسالم سياسي بر فقهي بودنش نيز به منظور فراروي از هويت هاي فردي اسالمي به 

هويت هاي اجتماعي اسالمي مي باشد. 
3. ماكس وبر از جانب ديگري بر نقش مذهب در تحوالت اجتماعي تأكيد مي كند. وي- برخالف ماركسيست ها 
كه دين را افيون جامعه و عامل ركود آن مي دانند- بر اين باور است كه به گواه تاريخ، اين مذاهب و رهبران مذهبي 

بوده اند كه همواره جامعه را به فراروي از وضع موجود و حركت آفريني دعوت كرده اند. 
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توان هماهنگ كردن ظرفيت ها و ساختارهاي يك فرهنگ مثاًل فرهنگ عربي را داراست 
و در ديگر فرهنگ ها ناكارآمد مي باشد! اسالم سياسي با رويكردي يونيورسال و جهاني به 
دغدغه هاي خود، چنان تفسيري از اسالم ارايه مي دهد كه جز در مقياس  كالن جهاني 
امكان تحقق تام و تمام آن ممكن نمي باش��د. بر اين اساس، شعار »جهاني فكر كردن و 
منطقه اي عمل كردن« جز در مرحله گذار به س��وي حكومت جهاني كفايت نمي كند، 
بلكه شعار واقعي متناسب با نگاه اسالم جهاني، »جهاني فكر كردن و جهاني عمل كردن« 
است كه نخستين الزام آن، اتخاذ رويكرد صلح و سلم مي باشد؛ چراكه نمي توان با ارعاب 
و خشونت به حكومت جهاني دس��ت يازيد. البته الزم به توجه است كه مصلحان براي 

اقامه صلح و سلم )به مثابه استراتژي(، گاه ناگزير از جنگ )به مثابه تاكتيك( هستند. 
چ. اسالم حكومت و دولت: هر چند در قرون اخير و به تأثر از تفسيرهاي مدرن از اسالم، 
برخي از عالمان اسالمي نيز در وجه نياز اس��الم به حكومت ترديد و تشكيك كرده اند، 
پيش از اين، در سراس��ر تاريخ اس��الم، كمتر عالم اسالمي اي وجود داش��ته كه قائل به 
ضرورت حكومت اسالمي نبوده باشد و البته كاماًل طبيعي است كه در تفسير چگونگي 
اقامه آن، چگونگي انفاذ احكام آن، قلمرو آن و... ميان آنها اختالفاتي نيز وجود داش��ته 
باشد. اسالم سياسي غنايافته در جهان به تفصيل رسيده است. ساحت تفصيل، ساحت 
پيچيدگي هاست و مديريت آنها الجرم محكوم به دولت و حكومت است. برخالف آنچه 
برخي از روشنفكران مس��لمان از جمله محمد آركون الجزايري مطرح مي كنند، اسالم 
حكومت همان »دين دولتي« نيس��ت، بلكه معطوف به تحقق »دولت ديني« مي باشد. 
آركون با اظهار تأسف از دولتي شدن دين- به  ويژه در تجربه جمهوري اسالمي ايران- بر 
ضرورت پايبندي به سنت اسالمي فعال شده توسط مدرنيته تأكيد مي كند. وي بر اين 
باور اس��ت كه نبايد تحت تأثي��ر افراط كاري هاي ايدئولوژيك اس��الم رزمنده، »تجربه 
استعمار« مانع از تعامل سنت اسالمي و تجارب غربي شود!1 واقعيت اين است كه الگويي 
كه اين دسته از روشنفكران مسلمان از اس��الم ارايه مي دهند، چيزي جز »اسالم پيرو، 
منفعل و استخدام ش��ده در جهت منافع غرب« نيس��ت و هر گونه فرار از وضعيت هاي 
مذكور جز از طريق حكومتي مقتدر كه واجد طرح و برنامه هاي استقاللي و اثباتي باشد، 

مقدور نمي باشد. 

1. محمد اركون، »اسالم، اروپا،  غرب«، جمعي از نويسندگان، اسالم و مدرنيته )مجموعه مقاالت(، ترجمه سودابه 
كريمي، تهران، وزارت امورخارجه، 1380. 
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منطق تئوریک عالمه مطهری برای تحلیل 
جامعه پساانقالبی ایران 

مهدی جمشیدی1
چکیده 

در این مقاله تالش می شود تا تعلیقه و شرحي بر منطق تئوریک عالمه شهید آیت اهلل 
مرتضی مطهری )رحمه اهلل علیه( درباره چالش ها و تنگناهای شش گانه فراروی انقالب 
اسالمی عرضه گردد. در مقام توضیح باید گفت که آیت اهلل شهید به سبب آنکه از یک سو، 
یکی از کلیدی ترین نظریه پردازان انقالب اسالمی به ش��مار می آمدند و از سوی دیگر، 
احساس می کردند که گفتمان های سیاسی رقیب و معارض به دنبال استحاله و مصادره 
به مطلوب نمودن نهضت اسالمی هستند، بر آن ش��دند که در شهریورماه سال 1357 
رساله ای را با عنوان »بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله اخیر« در زمینه 
پیشینه تاریخی، ماهیت، اهداف، رهبری و آفت های این نهضت بنگارند تا افکار عمومی 
در تشخیص حق از باطل دچار لغزش و انحراف نشوند و در نتیجه، نهضت از مسیر و مدار 
اصلی خود خارج نشود. یکی از بخش های پایانی این رساله، »آفات نهضت« نام گرفته که 
در آن، عالمه مطهری به صورت فشرده و موجز، به شش آفتی پرداخته است که نهضت را 

1. نویسنده و کارشناس ارشد جامعه شناسي انقالب اسالمي از دانشگاه شاهد 
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در دو مرحله پیش و پس از پیروزی )یا انقالب( تهدید می کند. آفات یادشده عبارت اند از: 
»نفوذ اندیشه های بیگانه«، »تجددگرایی افراطی«، »ناتمام گذاشتن نهضت«، »رخنه 
فرصت طلبان«، »ابهام طرح های آینده« و »تغییر یافتن انگیزه ها و نیات«. ایشان در دوره 
پس از وقوع انقالب اسالمی در پاسخ به پرسش��ی درباره شرایط الزم برای تداوم یافتن 
انقالب، به موارد مندرج در همین اثر ارجاع می دهند و تأکید می کنند که آفات شش گانه، 
بقا و حیات انقالب را به ورطه مخاطره افکنده و تهدید می کنند. بنابراین، می توان گفت 
که نظریه ایشان در مقطع پس از پیروزی انقالب نیز از »قدرت تبیین کنندگی« برخوردار 

است و موقعیت اجتماعی نوپدید را نیز پوشش نظری می دهد. 
كلید واژه ها: ایدئولوژی اسالمی، انقالب اس��المی، نهضت اجتماعی، جامعه اسالمی، 
تجددگرایی، جامعه پساانقالبی، تحلیل اجتماعی، کنشگر، ساختار اجتماعی، ذهنیت، 

التقاط. 

مقدمه 
الف. بیان مسئله 

حضرت آیت اهلل عالمه ش��هید مرتضی مطهری )رحمه اهلل علی��ه( از دو جهت در روند 
نهضت اسالمی مردم ایران که به پیروزی انقالب اسالمی1 در سال 1357 انجامید، نقش 
خاص ایفا نمود؛ یکی از این جهت که ایشان در جایگاه نظریه پردازی2 و تولید فکر دینی 
قرار گرفت و توانست هم بسیاری از کنشگران سیاس��ی این نهضت را از فروغلتیدن در 
اندیشه های مارکسیستی3 و الحادی و التقاطی بازدارد و هم به اشکاالت و شبهات نظری 
ساخته و پرداخته شده از سوی فعاالن گفتمان مارکسیستی و التقاطی پاسخ متقن گوید؛ 
دیگر اینکه ایشان از جهت تصمیم سازی سیاسی کالن4 و راهبردی،5 در مرتبه پس از امام 
خمینی )رضوان اهلل تعالی علیه( قرار داشت؛ چراکه امام، اعتمادی وصف ناپذیر و بی نظیر 
نسبت به ایشان داشت. به س��بب همین منزلت تئوریک6 و موقعیت سیاسی،7 می باید 
آرا و نظریات ایشان را با حساس��یت و دقت وافری مطالعه کرد و اعتنا و اتکایی درخور، 

1. Islamic Revolution
2. Theorizing
3. Marxist
4. Macro
5. Strategic
6. Theoretical
7. political
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نسبت به آنها روا داشت و البته این سخن، منحصر به نگارنده سطور پیش رو نیست؛ بلکه 
پاره ای از برجسته ترین و عالی ترین متفکران اسالمی معاصر نیز بدان اذعان داشته اند. در 
چهارچوب چنین تلقی و نگرشی نسبت به شخصیت و آثار عالمه مطهری، در این مقاله 
تالش می شود تا تعلیقه و شرحي بر نظریه ایشان درباره چالش ها و تنگناهای شش گانه 
فراروی انقالب اسالمی فراهم آید و عرضه گردد. در مقام توضیح باید گفت که آیت اهلل 
شهید به سبب آنکه از یک سو، یکی از کلیدی ترین نظریه پردازان انقالب اسالمی به شمار 
می آمدند و از سوی دیگر، احساس می کردند که گفتمان های سیاسی رقیب و معارض 
به دنبال اس��تحاله و مصادره به مطلوب نمودن نهضت اسالمی هستند، بر آن شدند که 
رساله ای را در زمینه پیش��ینه تاریخی، ماهیت، اهداف، رهبری و آفت های این نهضت 
بنگارند تا افکار عمومی در تشخیص حق از باطل دچار لغزش و انحراف نشوند و در نتیجه، 
نهضت از مس��یر و مدار اصلی خود خارج نشود. این رس��اله کوچک اما غنی و پرمحتوا 
که در شهریورماه سال 1357 منتشر شد، »بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد 
ساله اخیر« نام گرفت و به راس��تی، تأثیری عمیق بر ذهنیت و اندیشه جمعی نیروهای 
مبارز و انقالبی نهاد. یکی از بخش های پایانی این رساله، »آفات نهضت« نام گرفته که 
در آن، عالمه مطهری به صورت فشرده و موجز، به شش آفتی پرداخته که نهضت را در 
دو مرحله پیش و پس از پیروزی )یا انقالب(، تهدید می کند. مغز متفکر انقالب در بحث 
خود می نویسد که نهضت یا انقالب اجتماعی1 ممکن است مبتال به آسیب ها و آفت هایی 

گردد که تداوم وجود یا ماهیت آن را با مخاطره روبه رو سازند: 
نهضت ها]ی اجتماعی[ مانن��د همه پدیده هاي دیگر، ممکن اس��ت 
دچار »آفت زدگي« شوند. وظیفه رهبري نهضت است که ]از آفت زدگی 
نهضت[ پیشگیري کند و اگر احیاناً آفت ]در نهضت[ نفوذ کرد، با وسایلي 
که در اختیار دارد و یا باید در اختیار بگیرد، ]از نهضت[ آفت زدایي نماید. 
اگر رهبري یک نهضت به آفت ها توجه نداش��ته باشد، یا در آفت زدایي 
سهل انگاري نماید؛ قطعاً آن نهضت، عقیم یا تبدیل به ضد خود خواهد 

شد و اثر معکوس خواهد بخشید.2 
آنچه در عبارت باال محتاج تأمل خاص اس��ت این اس��ت که آفت ها می توانند اصل وجود 
نهضت3 و انقالب4 را به نابودی بکش��انند یا هوی��ت و ذات آن را بفرس��ایند و به تدریج 

1. Social Revolution
2. مرتضی مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، تهران، صدرا، ص91. 

3. Movement
4. Revolution
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استحاله نمایند. از این رو، سرنوشت و تقدیر انقالب با دغدغه مندی و حساسیت نسبت 
به آفت ها، بیم ها و آسیب های عارض  شده بر آن گره خورده و متصل است. آفات یادشده 
عبارت اند از: »نفوذ اندیش��ه های بیگان��ه«، »تجددگرایی افراطی«، »ناتمام گذاش��تن 
نهضت«، »رخنه فرصت طلبان«، »ابهام طرح های آین��ده« و »تغییر یافتن انگیزه ها و 
نیات«.1 ایشان در دوره پس از وقوع انقالب اسالمی در پاسخ به پرسشی درباره شرایط 
الزم برای تداوم یافت��ن انقالب، به موارد مندرج در همین اث��ر ارجاع می دهند و تأکید 
می کنند که آفات ش��ش گانه، بقا و حیات انقالب را به ورطه مخاط��ره افکنده و تهدید 
می کنند.2 بنابراین می توان گفت که نظریه ایشان در مقطع پس از پیروزی انقالب نیز 
از »قدرت تبیین کنندگی«3 برخوردار اس��ت و موقعیت اجتماعی نوپدید را نیز پوشش 
نظری می دهد. بر این اس��اس، نگارنده رجوع به این نظریه- که آن را »منطق تئوریک4 
عالمه مطهری برای تحلیل جامعه پساانقالبی ایران« خوانده است- و بازخوانی، بازتفسیر 
و تحلیل آن را متناس��ب با حاجت و اقتضای زمانه می داند. نکت��ه دیگر اینکه آفت های 
شش گانه یادشده، همگی- البته با درجات متفاوت- هویت و جنس فرهنگی5 دارند؛ به 
گونه ای که باید آنها را »آفت های فرهنگی« معطوف به تداوم یافتن ذات و اصالت انقالب 

اسالمی قلمداد کرد. 
ب. مبنا و زیرساخت منطق تئوریک 

نگارنده در این مقاله به دنبال ارایه شرحی بر منطق تئوریک عالمه مطهری برای تحلیل 
جامعه پساانقالبی ایران است که شش پاره و مؤلفه دارد. اما همین منطق نیز اگرچه یک 
چهارچوب مفهومی6 برای فهم واقعیت اجتماعی7 اس��ت، خود مبتنی بر یک شالوده و 
زیرساخت نظری دیگری است که انتزاعی تر و کلی تر است. در حقیقت، ساختار نظری 
عالمه مطهری ساختاری دوالیه اس��ت؛ به گونه ای که الیه اول، الیه دوم را می زاید و از 
متن آن برمی خیزد. بیرون از این ساختار نظری، جامعه پس��اانقالبی ایران است که به 
مثابه واقعیت اجتماعی، متعلق مطالعه جامعه شناختی8 ما قرار می گیرد. مدعای نگارنده 

1. مرتضی مطهري، همان، ص91-102. 
2. مرتضی مطهري، آینده انقالب اسالمی ایران، تهران، صدرا، ص232-233. 

3. Power of Explanation
4. Theoretical Logic
5. Cultural
6. Conceptual Framework
7. Social reality
8. Sociological study
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در این مقاله آن است که این ساختار نظری و صوری، قادر است تحوالت و رویدادهای 
جامعه پساانقالبی ایران را تبیین و تحلیل نماید. الیه نظری اول، برگرفته از آیه سوم از 
سوره مائده اس��ت. عالمه مطهری براي تبیین چالش ها و مشکالت جامعه پساانقالبی 
ایران، شرایط پس از پیروزي انقالب اسالمي را مشابه با شرایط بعد از نزول سوره مبارکه 
مائده قلمداد کرده که از آخرین سوره هاي نازل شده بر پیامبر اکرم)ص( است. در آیه اي 

از این سوره مي خوانیم: 
الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فال تخشوهم و اخشون الیوم اکملت 

لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتي و رضیت لکم االسالم دینا1
امروز کس��انی که کافر ش��ده اند از ]کارش��کنی در[ دین شما نومید 
گردیده اند. پس از ایش��ان مترسید و از من بترس��ید. امروز دین شما را 
برایتان کامل، و نعمت  خود را بر شما تمام گردانیدم و اسالم را برای شما 

]به عنوان[ آیینی برگزیدم. 
این سوره آنگاه بر پیامبر اکرم)ص( نازل گردید که اس��الم و مسلمین در محل ظهور 
خویش کاماًل پیروز و مسلط شده بودند و ش��به جزیره عربستان در سایه اقتدار سیاسي 
اسالم قرار داشت. آیه شریفه باال داللت بر این معنا دارد که امروز دیگر تهدید تأثیرگذاري 
از جانب دشمنان اسالم )از قبیل کفار، مشرکین، یهودي ها و...(، متوجه اسالم نیست؛ 
زیرا اسالم بر همه آنها غلبه و چیرگي یافته اس��ت و آنها توان حذف و انهدام موجودیت 
اسالم را ندارند. اما از سوي دیگر، خداوند در این آیه مي فرماید: »از من بترسید«. عالمه 
شهید در تفسیر این عبارت مي گوید معني ترسیدن از خداوند، ترسیدن از این است که 
در اثر انحراف از مسیر حق و مبتال شدن به اس��تحاله و دگرگوني، سنت هاي اجتماعي 
الهي که الیتغیر هستند- درباره آنها اعمال شود و تحقق یابد،2 همچنان که خداوند در 
قرآن تأکید مي کند که چگونگي سرنوش��ت یک قوم به اندیشه و عمل خود آنها وابسته 

است: 
ان اهلل الیغیر ما بقوم حتي یغیروا ما بانفسهم3

همانا خداوند سرنوش��ت هیچ جامعه اي را تغییر نمي دهد، مگر اینکه 
خود آنان تغییر کنند. 

قرآن کریم پیش از واقعه غدیر و انتصاب امیرالمؤمنین، همواره مسلمین را نسبت به 

1. قرآن کریم، 3/5. 
2. مرتضی مطهري، همان، ص56. 

3. قرآن کریم، 11/13. 
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تهدیدهای برآمده از سوی کفار و مشرکین هشدار 
می دهد و آنه��ا را در زمینه چگونگی صورت بندی 
ارتباط و تعادل مسلمین با آنها، متنبه می سازد، اما 
پس از این واقعه و با نازل ش��دن آیه سوم از سوره 
مبارکه مائده، منطق انذارده��ی قرآن کریم دچار 
تحول می شود. برخالف گذشته، خداوند متعال در 
این آیه می فرماید که شما مسلمین از این پس، از 
ناحیه کفار و مشرکین، ضربه و صدمه ای نخواهید 
دید؛ زیرا آنها از اینکه بتوانند با شما مقابله کرده و 
شما را مضمحل کنند، مأیوس و درمانده شده اند. 
از این رو، از این پس می باید از ناحیه من )یعنی خداوند(، بیم و هراس داشته باشید؛ به 

این معنی که بدانید:1 
مقدمه یکم؛ خداون��د هیچ قوم و امتی را در خارج از چهارچوب س��نت های اجتماعی 
تبدیل ناپذیر، تدبیر نمی کند؛ چراکه سنت های الهی، عام و استثناناپذیر هستند. در واقع، 
چنین نیست که جامعه انسانی به گزاف و بی حساب، تدبیر شود، بلکه تابع نظمی علی و 
معلولی و سببی و مسببی است.2 به این ترتیب اینکه خداوند می فرماید از من بهراسید، 

یعنی از مشیت من- که مبتنی بر سنت الیتغیر است- بهراسید. 
مقدمه دوم؛ مطابق سنت الهی، اگر جامعه دینی پس از آنکه حق به آن عرضه گردید و 
به طریق سعادت هدایت شد، از ارزش ها و آموزه های الهی روی گرداند، مشمول غضب 

الهی واقع می شود. 
مقدمه سوم؛ انس��ان باید از خداوند بیم و هراس به دل داشته باشد که در اثر خطاها و 
لغزش های جمعی،3 لطف و رحمت الهی را از دس��ت داده و گرفتار عذاب و عقاب الهی 

گردد: 
]خداوند می فرماید شما مس��لمین[ از من بترسید به این ]دلیل[ که 
]ممکن اس��ت[ اخالق و روح و معنویات و ملکات و اعمال ش��ما عوض 

1. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، تهران، صدرا، ص66-67. 
2. بر عالم، یک سلسله سنن و قوانین الیتخلف حکم فرماست که الزمه نظام علی و معلولی جهان است. مرتضی 

مطهري، مقدمه اي بر جهان بیني اسالمي)3(؛ وحي و نبوت، تهران، صدرا، ص107-108. 
3. در چهارچوب جهان بینی اسالمی، انسان، معمار و سازنده شخصیت و آینده خودش است؛ یعنی مسیر خود 
را آگاهانه و آزادانه برمی گزیند. مرتضی مطهري، مقدمه اي بر جهان بیني اس��المي)4(؛ انس��ان در قرآن، تهران، 

صدرا، ص33. 

استاد مطهري: مسیر انقالب 
عوض  اسالم  صدر  اسالمي 
شد، رنگ و شكلش عوض شد؛ 
یعني یک چیزي بود و به وسیله 
گروهي، كم و بیش تبدیل شد به 
یک چیز دیگر، در اثر رخنه افراد 
فرصت طلب، رخنه دشمناني كه 
تا دیروز با اسالم مي جنگیدند، 
بعد تغییر شكل و قیافه دادند و 

این مسیر را عوض كردند 
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بشود و ]در مقابل[ من به حکم سنتی که دارم، )که اگر مردمی از قابلیت 
و صالحیت افتادند، نعمت ]خود[ را از آنها سلب می کنم(، این نعمت را 

از شما خواهم گرفت.1 
نتیجه: از این مقطع زمانی )یعنی نزول آیه سوم از سوره مائده( به بعد، جامعه اسالمی 
از درون و به واس��طه اندیش��ه ها و عملکردهای ناصواب و ناروای خود مسلمین تهدید 

می شود و آسیب می بیند. 
آیت اهلل شهید می نویسد که بر این اساس باید گفت حتی اگر دشمنان خارجی اسالم 
نیز بخواهند به جامعه اسالمی گزندی برسانند، بر عوامل و عناصر داخلی جامعه اسالمی 
تکیه می کنند و بر شانه ضعف ها و کاستی های این جامعه می نشینند. بنابراین، در نهایت 

این جامعه از درون خودش آسیب می بیند. 
]از آیه سوم سوره مائده استنباط می شود که[ هر آسیبی که به جامعه 
اسالمی برسد، از داخل جامعه اس��المی می رسد، نه از بیرون. بیرون به 
کمک داخل ]... تکیه[ می کند. این یک اصل اساس��ی اس��ت. ]تجربه 
تاریخی نیز نشان می دهد که[ دنیای اسالم هر آسیبی که دیده است و 
می بیند تا عصر ما، از داخله خودش است. ]...[ دشمن بیرون، از بیرون 

نمی تواند کار بکند، دشمن بیرون هم از داخل کار می کند.2
عالمه مطه��ری در ادامه بحث خویش، ب��رای تبیین مصداق هراس از س��نت الهی و 
لغزش در مسیر و مدار حقیقت، به دو روایت از پیامبر اکرم)ص( استناد می کند.3 روایت 

نخستین چنین است: 
انی ال اخاف علی امتی الفقر و لکن اخاف علیهم سوء التدبیر.4

من بر وضع و سرنوشت امتم از فقر نمی هراسم، اما از کج تدبیری آنها 
می هراسم. 

»س��وءالتدبیر« به معنای کج فکری، بداندیش��گی، س��طحی نگری و عدم آینده بینی 
است. بر اساس این روایت، آن گاه که جامعه اسالمی گرفتار چنین خصوصیتی گردد، به 
راستی در طریق انحطاط و فروپاشی گام نهاده است.5 روایت دیگر را امیرالمؤمنین)ع( 

1. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص67. 
2. همان.

3. همان، ص67-70. 
4. ابوجعفربن علی بن ابراهیم )ابن ابی جمهور احسائی(، عوالی  الآللی  العزیزیه، قم، سید الشهدا، ج4، ص39. 

5. همان، ص67-68. 
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در نهج البالغه از پیامبر اکرم)ص( نقل نموده است: 
و لقد قال لی رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله: انی ال اخاف علی امتی مؤمناً 
و ال مش��رکاً. اما المؤمن فیمنعه اهلل بایمانه. و اما المش��رك فیقمعه اهلل 
بش��رکه. و لکنی اخاف علیکم کل منافق الجنان، عالم اللسان، یقول ما 

تعرفون، و یفعل م�ا ت�ن�ک�رون. 
رس��ول خدا)ص( می فرمود: من بر امتم نه از مؤمن هراس��انم و نه از 
مشرك ترسان، چه مرد باایمان را خدا به خاطر ایمان وی، باز می دارد، 
و مشرك را به خاطر شرك او، از پای درمی آورد. لیکن من بر شما از مرد 
دورویی می ترسم که- به حکم شرع- داناست. او چیزی می گوید که آن 

را نیکو می شمارید و کاری می کند که آن را ناپسند می دارید.1
با تأمل در روایات یادشده به خوبی روشن می شود که جامعه اسالمی چگونه از درون 
معیوب می شود و رو به انحطاط و استحاله معنوی و فرهنگی می گذارد؛2 همواره چنین 
اس��ت که یک اقلیت منافق و نیرنگ باز، اکثریت مؤمن و ساده اندیش را مسخر خویش 
کرده و در راستای خواس��ته هایش، به حرکت درمی آورند. در واقع، آن اقلیت با تکیه بر 
بی بصیرتی و سطحی نگری اکثریت، طرح ش��یطنت آمیز خود را به فعلیت می رساند و 

جامعه اسالمی را مبتال به امراض و بالیای فرهنگی می کند. 
جامعه اس��المی را خطر از داخل خود]ش[ تهدی��د می کند؛ از ناحیه 
یک اقلیت منافق زیرك و یک اکثریت جاهل س��اده دل ولی متعبد. آن 
زیرك ها، اگر این جاهل ها نباشند، کاری نمی توانند بکنند. آن جاهل ها 

هم اگر این زیرك ها نباشند، کسی آنها را به راه کج نمی برد.3 
در دوره پس از پیغمبر اس��الم و در ماجرای خالفت، »آن عده مناف��ق، مردم را از راه 
]حقیقی[ منحرف کردند، بدون آنکه خود مردم بفهمند که از راه منحرف شده اند. ]در 
واقع، آنها مردم را[ اغفال کرده اند.«4 عالمه مطهری در پاس��خ به این پرس��ش تاریخی 
مهم که »چرا مس��لمین صدر اس��الم از امر پیامبر اس��الم)ص( درباره امامت و والیت 

1. نهج البالغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، تهران، عملي و فرهنگي، 1380، نامه 27، ص27-28. 
2. در قرآن کریم، از یک سلسله امور به عنوان موجبات و علل خطاها و گمراهی های اجتماعی یاد شده است که 
عبارت اند از: »تکیه بر ظن و گمان به جای علم و یقین«، »میل و هواهای نفسانی«، »شتاب زدگی«، »سنت گرایی و 
گذشته نگری« و »شخصیت گرایی«. مرتضی مطهری، مقدمه اي بر جهان بیني اسالمي)1(؛ انسان و ایمان، تهران، 
صدرا، ص70-64. چنین ضعف های فرهنگی ای که در بسیاری از توده های مردم رواج دارد، در طول تاریخ، دستاویز 

مناسبی برای به انحطاط کشاندن جامعه اسالمی واقع شده است. 
3. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص70. 

4. همان، ص71. 
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علی بن ابی طالب)ع(- که در حقیقت امر خداوند متعال بود- سرپیچی کردند و به راهی 
دیگر رهسپار ش��دند؟« می گوید جماعت محدودی که حاضر به اجرا شدن امر پیامبر 
اسالم نبودند، توانستند اکثریت قاطع مسلمین را فریفته و اغفال کنند و به این واسطه، 

از فعلیت یافتن نصب خاص صورت گرفته، ممانعت کنند. 
مسلمین در این مسئله ]جانش��ینی پیامبر اکرم)ص([ اغفال شدند؛ 
یعنی عده ای متمرد شدند، ]و[ آن عده زیرك متمرد، عامه مسلمین را 

در این مسئله، اغفال کردند.1
بر پایه همین تحلیل می توان نتیجه گرفت که دوره امیرالمؤمنین)ع( نسبت به دوره 
پیامبر اکرم)ص(، از نظر تشخیص حق از باطل و تفکیک مرزهای اعتقادی و سیاسی از 
یکدیگر، دوره بسیار دشوارتری بوده است. در دوره پیامبر، کفر و شرك صریح، رو در روی 
اسالم قرار می گرفت و با آن به ستیز و کشمکش می پرداخت، اما در دوره امیرالمؤمنین، 
همین کفر و ش��رك، جامه تدین و تعبد به تن کرده و با ادعای اسالم گرایی و تبعیت از 
سنت نبوی، در مقابل ایشان صف آرایی و مخالف خوانی می کرد. تفاوت میان ابوسفیان 
و معاویه، چنین تفاوتی است.2 به دلیل این دشواری بیشتر، تهدید بیشتری نیز متوجه 

اسالم و جامعه اسالمی می شود. 
اسالم هرگز از ناحیه کفر مطلق و صریح، خطری نخواهد داشت، ولی 

آنجا که کفر، لباس اسالم می پوشد، خطرناك است.3
واقعه تلخ جنگ صفین به روشنی نشان داد که حضرت امیر)ع( »با مردمی طرف است 
که اکثریت شان جاهل و نادان اند و ]از آن سو[ یک اقلیت منافق و دورو، ]در کمین آنها 
نشسته است[.«4 آیت اهلل شهید بر این باور است که انقالب اسالمي صدر اسالم از ناحیه 

همین دگرگوني دروني5 آسیب دید و از مسیر اصلي اش منحرف گردید. 
مسیر انقالب اسالمي صدر اسالم عوض شد، رنگ و شکلش عوض شد؛ 
یعني یک چیزي بود و به وسیله گروهي، کم و بیش تبدیل شد به یک چیز 
دیگر، در اثر رخنه افراد فرصت طلب، رخنه دشمناني که تا دیروز با اسالم 
مي جنگیدند، بعد تغییر شکل و قیافه دادند و این مسیر را عوض کردند.6 

1. همان، ص62. 
2. همان، ص71. 

3. همان. 
4. همان، ص75. 

5. Internal change
6. مرتضی مطهري، آینده انقالب اسالمی ایران، همان، ص57. 
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همچنین از نیمه دوم قرن اول هجري در امتداد یک پروژه سیاس��ي از سوي امویان، 
کوشش شد که »از این انقالب ماهیتاً اس��المي، یک انقالب ماهیتاً قومي و عربي تعبیر 
ش��ود؛ یعني یک حرکت اس��المي به صورت یک حرکت عربي و نژادي و قومي تعبیر و 
تفس��یر گردد.«1 عالمه مطهري اظهار مي دارد که همین تغییر و استحاله کافي بود تا 
شکاف هاي اجتماعي2 ناصواب و ضد اسالمي در راستاي آن تولید شود و جامعه اسالمي، 
دوپاره و متفرق گردد.3 آیت اهلل شهید تأکید می کند که از آیه و روایت یادشده استنباط 
می گردد که این قاعده اجتماعی،4 خاص دوره صدر اس��الم نیست، بلکه قاعده ای است 
که بر حیات جامعه اسالمی در دوره پس از رحلت پیامبر اکرم)ص( به بعد حاکم است و 
از این رو، می باید بحران و چالش های جامعه اسالمی و مسلمین را در چهارچوب همین 

قاعده اجتماعی، فهم و تفسیر کرد. 
این حادثه ]ماجرای سقیفه و روی گرداندن مردم از امر الهی به سبب 
بی بصیرتی خودش��ان و نه عامل بیرونی[ مخصوص آن زمان نیس��ت، 
همیشه چنین است؛ همیشه اگر آسیبی به مسلمین رسیده و می رسد، 

از همین جاست ]یعنی از ناحیه خود مسلمین صورت مي گیرد[.5
جناب عالمه در فروردین ماه س��ال 1358، یعني در اوایل پیروزي انقالب اس��المي، 
مي گوید »امروز ما درست در وضعي قرار داریم نظیر وضع ایام آخر عمر پیغمبر، یعني آن 
وقتي که این آیه نازل شد؛ »الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فال تخشوهم واخشون«.6 
بنابراین، باید هوشیار بود که در مرحله ثبات و پیروزي، انقالب- به دست فرصت طلبان و 
دگراندیشان- از مسیر و غایت راستینش منحرف نگردد. به همین سبب است که تداوم 

دادن به انقالب از ایجاد کردن آن کاري دشوارتر است. 
انقالب ایجاد کردن از انقالب نگه داشتن آسان تر است. انقالب را حفظ 
کردن خیلي دش��وار و مشکل اس��ت و کم  و بیش مي شد گفت که االن 
قرائن و امارات نشان مي دهد که آن گونه که انقالب در وقتي که در حال 
کوبیدن دشمن بیروني بود، قدرت و قوت و نشاط داشت و پیروزي بعد 
از پیروزي به دست مي آمد، از وقتي که به حالت سازندگي افتاده است 

1. همان. 
2. Social gaps

3. مرتضی مطهري، آینده انقالب اسالمی ایران، همان، ص58. 
4. Social rule

5. مرتضی مطهري، پانزده گفتار، همان، ص75. 
6. مرتضی مطهري، آینده انقالب اسالمی ایران، همان، ص59.
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آن نشاط و آن قدرت و آن قوت در آن نیس��ت، یک نوع تشتت و تفرقه 
وجود دارد.1

اجزای منطق تئوریک معطوف به تحلیل جامعه پساانقالبی 
1. نفوذ اندیشه های بیگانه 

نخستین آس��یبی که عالمه مطهری به عنوان یکی از تهدیدهای کلیدی معطوف به 
انقالب اس��المی به آن اش��اره کرد، آفت »نفوذ اندیش��ه های بیگانه« به فضای ذهنیت 
نیروهای انقالبی است. ایشان می نویسد اندیش��ه های بیگانه به دو صورت می توانند به 
درون ایدئولوژی انقالب نفوذ کرده و آن را به تصرف خود درآورند: به واس��طه دشمنان 
انقالب و دیگری به واسطه خود نیروهای انقالبی و مدافعان ایدئولوژی اسالمی. اما ایشان 
درباره راه نخس��ت- یعنی نفوذ یافتن اندیشه های بیگانه به واس��طه فعالیت دشمنان 
انقالب- می نویس��د غلبه یابی و فراگی��ری یک ایدئول��وژی2 در چهارچوب یک نهضت 
اجتماعی یا انقالب اجتماعی سبب می شود که فعاالن و عامالن ایدئولوژی های رقیب یا 
معارض، احساس خطر کرده و به تدریج و به صورت نامحسوس، پاره ای از بنیادی ترین 
مضامین ایدئولوژی خود را در هسته مرکزی ایدئولوژی نیروهای انقالبی نفوذ دهند و به 

این ترتیب، انقالب را دچار استحاله ماهوی نمایند: 
هنگامی که یک نهضت اجتماعی اوج می گیرد و جاذبه پیدا می کند و 
مکتب های دیگر را تحت الشعاع قرار می دهد، پیروان مکتب های دیگر 
برای رخنه کردن در آن مکتب و پوس��انیدن آن از درون، اندیش��ه های 
بیگانه را که با روح آن مکتب مغایر اس��ت وارد آن مکتب می کنند و آن 

مکتب را به این ترتیب، از اثر و خاصیت می اندازند و یا کم اثر می کنند.3
این روندی است که هم در دوره متقدم نمونه دارد و هم در دوره متأخر. در دوره متقدم 
و مقارن با اعتالی جهانی یافتن اسالم در همان قرون اولیه، متفکران بدخواه آیین های 
دیگر، برای مقابله با فراگیری جهانی ایدئولوژی اسالمی، اندیشه ها و آراي باطل خود را 
آنچنان به درون مرزهای فرهنگ و تفکر اس��المی راه دادند که پس از مدتی، به عنوان 

بخش هایی از اسالم، در ذهنیت جمعی مسلمین رسوب کرد. مطهری می نویسد: 
اسراییلیات، مجوسیات، مانویات با مارك اسالم وارد حدیث و تفسیر و 

1. همان. 
2. Ideology

3. مرتضی مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان، ص91. 
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افکار و اندیشه های مسلمانان گردید.1 
البته ایشان تأکید می کند که علمای اسالمی از روند نفوذ آگاهی یافتند و قاطعانه به 
مقابله و پاالیش ایدئولوژی اسالمی از افکار و اندیشه های غیر اسالمی و بیگانه پرداختند.2 
اما عالمه شهید درباره مس��یر دوم نفوذ یافتن اندیش��ه های بیگانه به درون ایدئولوژی 
اس��المی بر این باور اس��ت که افزون بر دش��منان و معارضان، گاهی نیز از سوی خود 
نیروهای انقالبی، روند نفوذ تحقق می یابد و به این ترتیب، اصالت و خلوص اولیه از دست 
می رود. ایش��ان در تعلیل این وضعیت، تنها به یک عامل اشاره می کند و آن شیفتگی و 
عالقه نسبت به پاره ای از نظریه ها و اندیشه های بیگانه به دلیل ضعف در شناخت ماهیت 

و مقومات ایدئولوژی اسالمی است: 
گاهی پیروان خود مکتب به علت ناآشنایی درست با مکتب، مجذوب 
یک سلسله نظریات و اندیشه های بیگانه می گردند و آگاهانه یا ناآگاهانه، 

آن نظریات را رنگ مکتب می دهند و عرضه می نمایند.3
آنچه آیت اهلل ش��هید اضافه می کند در قرون اولیه اس��المی، پاره ای از مسلمین که به 
فلسفه یونانی، آداب و رسوم ایرانی یا تصوف هندی عالقه مند شده بودند، بخش هایی از 
مضامین و درون مایه های این فضاهای معرفتی بیگانه و غیر اسالمی را به درون فضای 
فرهنگ و تفکر اسالمی نفوذ دادند و آن را جزئی از اسالم انگاشتند. البته مدتی نگذشت 
که این وضعیت نیز از س��وی علمای حقیقی اسالمی، برتابیده نش��د و جریان نقادی و 
پاالیش اندیشه به راه افتاد.4 اما در دوره معاصر نیز این آفت فرهنگی، مصداق های درخور 
مطالعه و تحلیل دارد. به عنوان مثال، در دهه منتهی به پیروزی انقالب اسالمی- یعنی 
دهه 50- که گفتمان اسالمی توانسته بود به واسطه رهبری پیامبرگونه امام خمینی)س( 
با مقبولی�ت عمومی روبه رو ش��ود و به مثابه ایدئولوژی نهض��ت و انقالب تثبیت گردد، 
گفتمان معرفتی و تئوریک معارض که گفتمان مارکسیستی بود، روند نفوذ و استحاله 
را در پیش گرفت و البته هر دو مس��یر نفوذ را به کار گرفت؛ یعنی هم از س��وی نیروی 
فعاالن معرفتی گفتمان مارکسیستی مرزهای گفتمان اس��المی را درنوردید و تفسیر 
مارکسیستی و مادی از فرهنگ و تفکر اسالمی ارایه داد و هم از سوی برخی از نیروهای 

انقالبی گفتمان اسالمی: 

1. همان، ص92. 
2. همان. 
3. همان. 
4. همان. 
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ام��روز ک��ه نهضت اس��المی 
ای��ران اوج گرفت��ه و مکتب ها 
و ایس��م ها را تحت الش��عاع 
قرار داده اس��ت، هر دو جریان 
]نف��وذ[ را مش��اهده می کنیم. 
ه��م گروه��ی را می بینیم که 
واقعاً وابس��ته ب��ه مکتب های 
دیگ��ر- بالخصوص مکتب های 
و  هس��تند  ماتریالیس��تی- 
چ��ون می دانن��د با ش��عارها و 
مارك های ماتریالیستی، کمتر 
می توان ج��وان ایرانی ش��کار 
کرد، اندیش��ه های بیگانه را با 

مارك اس��المی عرضه می دارند. بدیهی است اس��المی که با محتوای 
ماتریالیس��تی، در مغز یک جوان فرو رود و تنها پوسته اسالمی داشته 

باشد، به سرعت دور انداخته می شود.1
عبارت اخیر جناب عالمه ناظر به این حقیقت است که تفسیر ماتریالیستی2 از اسالم، 
واجد تناقض های نظری درونی اس��ت و این تناقض ها اگرچه در ابت��دا پنهان بماند، اما 
سرانجام سر بر می آورند و ذهنیت نیروهای انقالبی جوان را آشفته و تخریب می کند. در 
واقع، اسالمی که در هسته و مغز خویش، وام دار ایدئولوژی های سکوالر3 و معارض باشد و 
تنها از جهت ظاهر و پوسته با اسالم در ارتباط باشد، از قدرت ماندگاری و تداوم برخوردار 

نیست و دیر یا زود، کنار نهاده می شود. درباره حالت دوم نیز ایشان تصریح می کند: 
و هم می بینی��م- و این خطرناك تر اس��ت- که افرادی مس��لمان، اما 
ناآشنا به معارف اسالمی و شیفته مکتب های بیگانه، به نام اسالم، اخالق 
می نویسند و تبلیغ می کنند، اما اخالق بیگانه، فلسفه تاریخ می نویسند 
همان طور، فلسفه دین نبوت می نویسند همان طور، اقتصاد می نویسند 
همان طور، سیاس��ت می نویسند همان طور، تفس��یر قرآن می نویسند 

1. همان.
2. Materialistic
3. Secular

استاد مطهري: انقالب ایجاد كردن 
از انقالب نگه داشتن آسان تر است. 
انقالب را حفظ كردن خیلي دشوار 
و مشكل است و كم  و بیش مي شد 
گفت كه االن قرائن و امارات نشان 
مي دهد كه آن گونه كه انقالب در 
وقتي كه در حال كوبیدن دشمن 
بیروني بود، قدرت و قوت و نشاط 
داشت و پیروزي بعد از پیروزي به 
دست مي آمد، از وقتي كه به حالت 
سازندگي افتاده است آن نشاط و آن 
قدرت و آن قوت در آن نیست، یک 

نوع تشتت و تفرقه وجود دارد
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همان طور.1
در مقام توضیح و شرح عبارات یادشده باید گفت 
در دهه های 40 و 50، دو جریان معرفتی در درون 
بخش هایی از نیروهای اس��المی یا انقالبی ش��کل 
گرفت که اگرچه به اس��الم، وابستگی و تعلق خاطر 
داشتند، اما در عرصه نظر و اندیش��ه، دچار التقاط 
ش��ده و فرهنگ و تفکر اس��المی را در چهارچوب 
ایدئولوژی های س��کوالر غربی، معنا و فهم کردند. 
این دو جریان معرفتی عبارت بود از جریانی که برای 
علوم تجربی2 غربی اصالت قائل بود و جریانی که به 
ایدئولوژی مارکسیستی3 به عنوان شاخه ای از علوم 
انسانی سکوالر غربی4 گراییده بود. در صدر جریان 
نخست، مهندس مهدی بازرگان قرار داشت که به 
واسطه حوزه تحصیلی اش که علوم تجربی بود- و به 
صورت خاص، رشته ترمودینامیک- تالش کرد تا تقس��یم تجربه گرایانه5 و به اصطالح 
علمی6 از اسالم عرضه نماید؛ به این معنی که علوم تجربی را به مثابه یک منطق و معیار 
فهم و تفسیر بی انگارد و اسالم را بر اساس آن بخواند و معنا کند. او در این مسیر، گرفتار 
مغالطات و التقاط های فراوان گردید و در پاره ای از موارد، با خط اصیل گفتمان اسالمی، 
فاصله و زاویه گرفت. البته از آنجا که این جریان معرفت��ی به علت محافظه کاری و غیر 
انقالبی بودن از بدن��ه و جایگاه اجتماعی برخوردار نب��ود و مخاطبان و هواداران اندکی 
داش��ت، چندان تهدید و چالش��ی نیز تولید نکرد و مهجور و منزوی باقی ماند. جریان 
دیگر، جریان التقاطی وابس��ته به ایدئولوژی مارکسیس��تی بود که دکتر علی شریعتی 
آن را رهبری و تئوریزه می نمود و از ش��اخه های تش��کیالتی و س��اختاریافته همچون 
»سازمان مجاهدین خلق ایران« و »گروهک فرقان« نیز برخوردار بود. شریعتی به علت 
آنکه تحصیالت اصلی و عمده اش را در غرب گذرانیده و بیش��تر وام دار حوزه گفتمانی 

1. همان، ص92-93. 
2. Science
3. Marxistic ideology
4. Western Secular Humanities
5. Empiricistic
6. Scientific

نخستین آسیبی كه عالمه مطهری 
به عنوان یكی از تهدیدهای 
انقالب  به  معطوف  كلیدی 
اسالمی به آن اشاره كرد، آفت 
بیگانه«  اندیشه های  »نفوذ 
نیروهای  ذهنیت  فضای  به 
انقالبی است. ایشان می نویسد 
اندیشه های بیگانه به دو صورت 
می توانند به درون ایدئولوژی 
انقالب نفوذ كرده و آن را به 
تصرف خود درآورند: به واسطه 
دشمنان انقالب و دیگری به 
واسطه خود نیروهای انقالبی 

و مدافعان ایدئولوژی اسالمی 
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مارکسیستی بود، تفکر اسالمی را از این زاویه معرفتی مطالعه و تحلیل کرد و چهره ای 
التقاطی از اسالم- که مش��تمل بر آمیزه ای از اسالم و مارکسیس��م بود- عرضه داشت. 
برخالف جریان نخست، این جریان توانست- به ویژه در دهه 50- در الیه هایی در جوان 
نوخواه جامعه ایران نفوذ کند و هوادار و مدافع جدی و فراگی��ر بیابد. از این رو، جریان 
یادشده به یکی از عمده ترین و کلیدی ترین جریان های معرفتی چالش زا و مخاطره آفرین 
تبدیل گشت. عالمه مطهری بر مبنای همین درك و دریافت، بخش گسترده ای از توان 
تئوریک خود در این دهه را مصروف مقابله با فرآورده ه��ای معرفتی و ایدئولوژیک این 
جریان نمود و تالش کرد تا از نفوذ یافتن انگاره ها و اندیشه های ساخته و پرداخته شده از 
سوی این جریان التقاطی به درون ایدئولوژی انقالب و ذهنیت نیروهای انقالب متعهد و 
اصیل، جلوگیری کند. سرانجام نیز این کشمکش و ستیز، به ماجرای غم انگیز شهادت 
مغز متفکر انقالب اسالمی در اردیبهشت سال 1358- یعنی در نخستین سال پیروزی 
انقالب اسالمی- انجامید. واکنش صریح و شدید آیت اهلل شهید نسبت به ریشه التقاطی 
این جریان معرفتی و ایدئولوژیک، ریشه در نوع نگرش ایشان به آنها داشت. ایشان بر این 

باور بود که التقاط ایدئولوژیک، خطری است که کیان اسالم را تهدید می کند. 
من ب��ه عنوان ی��ک فرد مس��ئول ب��ه مس��ئولیت الهی، ب��ه رهبران 
عظیم الشأن نهضت اسالمی- که برای همه ش��ان احترام فراوان قائلم- 
هشدار می دهم و بین خود و خدای متعال، اتمام حجت می کنم که نفوذ 
و نشر اندیشه های بیگانه به نام اندیشه اسالمی و با مارك اسالمی، اعم 
از آنکه از روی سوء نیت یا عدم سوء نیت صورت گیرد، خطری است که 

کیان اسالم را تهدید می کند.1
در حقیقت باید اذعان داش��ت که در می��ان نیروهای انقالب��ی و در مرتبه پس از امام 
خمینی)س(، هیچ فرد دیگری چنین حساسیت و دغدغه ویژه ای نسبت به روند التقاط 
ایدئولوژیک نداش��ت و این اندازه آن را چالش زا و بنیان برافکن نمی انگاشت و سرانجام 
نیز جان شریف خویش را در این مسیر دش��وار، فدا و نثار نکرد. حساسیت و اندازه دهی 
چیست؟ چرا التقاط ایدئولوژیک، چنان است که »کیان اسالم« را به مخاطره می افکند؟ 
دلیل آن اس��ت که پروژه »حذف« و »اضمحالل«، نیروهای انقالبی را فعال و هم بسته 
می س��ازد و آنها را به دفاع و صیانت تهییج می کند، اما پروژه »استحاله« و »دگردیسی 
ماهوی«، آن چنان خزنده و نامحسوس است که به غیر از جمع محدودی از خواص اهل 

1. همان، ص93. 
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بصیرت، اصل وجود آن را تشخیص نمی دهند و از این  رو، در سایه غفلت و خواب آلودگی 
نیروهای انقالبی، موریان��ه وار، چهارچوب و ش��الوده ایدئولوژی اس��المی و انقالبی را 

می خورد و آن را به غیر خود مبدل می نماید. 
نکته دیگری که جناب عالمه در بحث تحلیلی خود مطرح می س��ازد این است که در 
مقابل آفت »نفوذ اندیش��ه های بیگانه« به درون ذهنیت ایدئولوژیک نیروهای انقالبی، 
راهکار اصلی و تعیین کننده، دفع و طرد و تحریم نیس��ت، بلکه می باید دست به تالش 
ایجابی و اثباتی زد و حوایج نظری جامعه اسالمی و نیروهای انقالبی را از طریق تولید و 
بازتولید ایدئولوژی اسالمی برآورده ساخت. در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت 
که نس��ل معاصر اندیش��ه نکند و دروازه های ذهن خویش را به روی افکار و نظریه های 

متفاوت و بیگانه نگشاید و در خالء، به سر ببرد. آیت اهلل مطهری در این باره می نویسد: 
راه مبارزه با این خطر ]نفوذ اندیشه های بیگانه[، تحریم و منع نیست. 
مگر می شود تشنگانی را که برای جرعه ای آب، له له می زنند، از نوشیدن 
آب موجود، ب��ه عذر اینکه آلوده اس��ت، منع کرد؟! این ما هس��تیم که 
مسئولیم. ما به قدر کافی در زمینه های مختلف اسالمی، کتاب به زبان 
روز عرضه نکرده ایم. اگر ما به قدر کاف��ی، آب زالل و گوارا عرضه کرده 
بودیم، ]نسل معاصر[، به سراغ آب های آلوده نمی رفتند. ]... از این رو،[ 
راه مبارزه، عرضه داش��تن صحیح این مکتب در هم��ه زمینه ها با زبان 
روز اس��ت. حوزه های علمیه ما که امروز این  چنین شور و هیجان فعال 
اجتماعی یافته اند، باید به مس��ئولیت عظیم علمی و فکری خود، آگاه 
گردند، باید کارهای علمی و فکری خود را ده برابر کنند، باید بدانند که 
اشتغال منحصر به فقه و اصول رسمی، جوابگوی مشکالت نسل معاصر 

نیست.1 
عالمه شهید مطهري در طول حیات علمی و فکری خود، پروژه معرفتی اش را معطوف 
به چند ساحت نمود: از جهت سلبی ایش��ان به دنبال نقادی ایدئولوژی های معارض و 
پاسخ گویی منطقی به شبهات و اشکاالت مطرح شده از سوی آنها بود و از جهت ایجابی، 
به ش��دت و به صورت خاص در جس��ت وجوی اس��تنباط و تدوین ایدئولوژی اسالمی2 
بود تا فضای معرفتی جایگزین و بدیلی را برای تأمین نیازهای نظری و فکری نس��ل ما 

1. همان. 
2. Islamic Ideology
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ساخته و پرداخته کند و به این واسطه از گراییدن آنها به ایدئولوژی های رقیب یا معارض 
جلوگیری نماید. از جمله برجس��ته ترین و کلیدی ترین حساسیت های آیت اهلل شهید، 
معطوف به »التقاط گری معرفتی« بود. این حساسیت تا به آن حد بود که موجبات جدال 
و کش��مکش ایش��ان با گروهک التقاطی »فرقان« را فراهم آورد و سرانجام، به شهادت 

ایشان منجر شد. وی تأکید می کرد: 
یک مارکسیس��ت نیاید تمس��ک به آیه قرآن کن��د و بگوید فالن ]و[ 
فالن آیه قرآن، همه اش��اره به فالن اصل مارکسیس��تی است؛ ما با این 
]روش[ مخالفیم. ]چون[ این خیانت به قرآن است که یک جهان بینی 
ماتریالیس��تی یا مارکسیس��تی را بگویی��م قرآن هم همی��ن مطلب را 

می خواهد بگوید. ]در جمهوری اسالمی[ »خیانت«، آزاد نیست.1 
اگر دیدید یک فرد مارکسیست، مثاًل آمد گفت »به نام امام خمینی«، 
]شما به عنوان یک نیروی انقالبی مسلمان[ مانع شوید، ]و[ به او بگویید: 

تو بگو به نام لنین، به نام استالین، به نام مارکس، انگلس، دروغ نگو.2
از آنجا که عالمه مطهري در درجه نخس��ت یک متفکر و نظریه پرداز بود، بیش از هر 
چیزي نسبت به »اس��تقالل فرهنگي«3 جامعه ایران حساس��یت نشان مي داد. مقصود 
ایشان از تعبیر »استقالل فرهنگي« تکیه محض بر ایدئولوژي اسالمي و پرهیز از التقاط 

در قالب تجددگرایي بود: 
ما با گرایش به مکتب هاي بیگانه، »اس��تقالل مکتبي« خودمان را از 
دست مي دهیم؛ ]حال[ مي خواهد آن مکتب بیگانه، مکتب کمونیسم4 
باشد یا ]مکتب[ کاپیتالیسم.5 با یک مکتب التقاطي، ]یعنی[ یک کلمه 
از این گرفتن، دو کلمه از آن گرفتن و س��ه کلمه از اسالم گرفتن... ما به 
استقالل مکتبي نمي رسیم و اگر چنین کنیم، محکوم به فنا هستیم. این 

اعالم خطر بزرگي است که من مي کنم.6
اس��تاد مطهري معتقد اس��ت که »التقاط« ما را به »فنا« خواهد کش��اند و »التقاط« 
یک »خطر بزرگ« براي انقالب اسالمي و انقالبیون است. ایش��ان اضافه می کند که با 

1. مرتضی مطهري، آینده انقالب اسالمی ایران، همان، ص44. 
2. همان، ص48-49. 

3. Cultural Independence
4. Communism
5. Capitalism

6. همان، ص166. 
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وجود دستیابی »اس��تقالل سیاسی« و »استقالل 
اقتصادی«، اگر »استقالل فرهنگی« محقق نشود، 

ناکام خواهیم ماند. 
ما اگر مکتب مس��تقل خودم��ان را ارایه نکنیم، 
انقالب ما به نتیجه و ثمر نمي رسد، ]چون[ جذب 
مکتب هاي دیگر مي شویم. ولو اینکه رژیم را عوض 
کردیم، ]و[ استقالل سیاسي و استقالل اقتصادي 
به دست آوردیم، اما اگر به »استقالل فرهنگي«، به خصوص به »استقالل 
مکتبي« نرسیم، باخته ایم. ]بنابراین[ ما باید... نشان بدهیم جهان بیني 

اسالمي1 نه با جهان بیني غربي2 مي خواند، نه با جهان بیني شرقي.3 
فراتر از این، عالمه بر این باور بود ک��ه تهدیدزایي »التقاط«، هم رتب��ه با تهدیدزایي 

»الحاد« و یا حتي شاید افزون تر از آن است. 
این مکتب ه��اي التقاطي ب��ه عقیده من، ضررش��ان براي اس��الم از 
مکتب هایي که صریحاً ضد اس��المي هستند، اگر بیش��تر نباشد، کمتر 

نیست.4
ایشان می افزاید: »این برای آینده انقالب ما خطرناك است که ما حق اسالم را با باطل 
مکاتب دیگر بیامیزیم.«5 بنابراین، معتقد به یک مکتب س��کوالر ی��ا الحادی می تواند 
در فضای آزاد جامعه اس��المی اندیش��ه خود را بازگوید و تقریر کند اما مجاز نیست به 
»التقاط گری« روی آورد و با از میان بردن مرزهای منطقی میان دو حوزه فکری، قرائت 
مارکسیستی، فاشیس��تی یا لیبرالیستی از »اس��الم« عرضه کند و اگر چنین کرد، باید 

آزادی را از او سلب کرد: 
]نیروهای فکری سکوالر[ در حدی که فکر و عقیده خودشان را صریحاً 
می گویند و با منطق ما ]که مکتب اسالم است[، در حال جنگ هستند، 
ما آنها را می پذیریم، اما اگر بخواهند در زیر لوای اسالم یا مظاهر اسالم، 
افکار و عقاید ]سکوالریستی و غیر اسالمی[ خودشان را بگویند، ما حق 

1. Islamic worldview
2. Western worldview

3. همان، ص167. 
4. همان، ص97. 
5. همان، ص99. 

اسالمی كه در هسته و مغز 
خویش، وام دار ایدئولوژی های 
سكوالر و معارض باشد و تنها از 
جهت ظاهر و پوسته با اسالم در 
ارتباط باشد، از قدرت ماندگاری 
و تداوم برخوردار نیست و دیر یا 

زود، كنار نهاده می شود
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داریم از اس��الم خودمان دفاع کنیم ]و بگوییم[ که اسالم این ]نظریات 
التقاطی[ را نمی گوید، ]بنابراین[ به نام اس��الم ای��ن کار را نکن، به نام 

]مکتب سکوالریستی[ خودت بکن.1 
از س��وی دیگر، عالمه مطهري معتقد اس��ت که برخورداري جامعه اسالمي از آزادي 
نظري، الزمه قطعي اعتالي معرفت و بینش اسالمي اس��ت؛ یعني نباید گمان کرد که 
براي نشر و بسط حقایق اسالمي مي باید فضاي جامعه به روي مکاتب دیگر بسته شود و 
تنها منطق اسالمي مجال بیان و طرح یابد. تجربه تاریخي مسلمین نشان داده است که 
همواره اس��الم در متن مواجهه نظري با دیگر مکاتب و آیین ها، شکوفا مي شود و رونق 

مي یابد.  
تصور نش��ود که با جلوگیري از ابراز افکار و عقاید مي ش��ود از اس��الم 
پاسداري کرد. از اس��الم فقط با یک نیرو مي شود پاس��داري کرد و آن 
منطق و آزادي دادن و مواجهه صریح و رك و روش��ن ب��ا افکار مخالف 

است.2
بسیاري از آثار جناب عالمه نیز در چنین فضا و چهارچوبي ظهور یافتند. کتاب اصول 
فلسفه و روش رئالیسم در بستر مواجهه با تفکر ماتریالیسم دیالکتیک3 تولید شد. کتاب 
خدمات متقابل اسالم و ایران پاسخي به ش��بهات تاریخي درباره ایمان آوردن ایرانیان 
به اس��الم بود. کتاب مقدمه اي بر جهان بیني اس��المي در عین برخ��ورداري از صورت 
ایجابي قوي، نقدي بر نگرش مادي و مارکسیستي نیز بود. حماسه حسیني در مقابله با 
تفسیرهاي غلط از ماهیت قیام امام حسین)ع( و خرافه زدایي از آن تولد یافت. کتاب نظام 
حقوق زن در اسالم عبارت بود از سلس��له مقاالتي که عالمه شهید در پاسخ به مقاالت 
مطبوعاتي یک نویسنده که نسبت به موقعیت حقوقي زن در اسالم انتقاد داشت نوشته 
بود. باور آیت اهلل شهید به آزادي نظري تا آنجا گسترش مي یافت که حتي ایشان تصریح 
مي کردند که نه تنها الزم اس��ت در دانش��کده الهیات، »مارکسیسم« نیز تدریس شود 
بلکه آن را باید یک »مارکسیست« تدریس کند.4 بنابراین، ایجاد »خفقان فرهنگي« و 
»استبداد فکري«، نه تنها به بسط اسالم نمي انجامد، بلکه انقالب اسالمي را به شکست 
مي کشاند: »اگر... جمهوري اس��المي... بخواهد زمینه اختناق را به وجود بیاورد، قطعاً 

1. همان، ص46. 
2. همان، ص49. 

3. Dialectical materialism
4. همان، ص43-44. 
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شکست خواهد خورد.«1
2. تجددزدگی 

روشن است که در جامعه انسانی، تغییرات و تحوالت گوناگونی راه دارد و این تغییرات 
و تحوالت، اقتضائات و نیازها و مس��ئله های نو و متفاوتی را پدی��د می آورند. از این رو، 
جامعه خواه ناخواه می باید در برابر این وضعیت، موضع گیری نماید و نوع مواجهه خود را 
مشخص سازد. به صورت کلی، در پاسخ به این پرسش، سه پاسخ و سه گفتمان معرفتی و 
اجتماعی، شکل گرفته اند: گفتمان مجدد، گفتمان متحجر و گفتمان متجدد.2 گفتمان 
مجدد داللت بر همان رویه و مس��یری دارد که در بخش پیشین از زبان عالمه مطهری 
بیان نمودیم: بر عهده اندیشمندان و فرزانگان اسالمی است که مکتب اسالم را در قالب 
یک ایدئولوژی عمیق و منسجم س��امان داده و با تکیه بر آن، به پرسش ها و مسئله های 
نوظهور، پاس��خ گویند. گفتمان دیگر، گفتمان متحجر اس��ت که عامالن و حامالن آن 
به علت عوام گرایی و گذش��ته نگری، با هر گونه دگرگونی و تحولی، به مقابله برخاسته 
و هیچ گونه س��خن نوپدیدی را برنمی تابند. ایشان در سنت پیش��ینی متوقف مانده و 

افزوده ای ندارند: 
برخی آنچنان عوام زده هستند که تنها معیارشان، سلیقه عوام است و 

عوام هم گذشته گر است و به حال و آینده، کاری ندارد.3
گروه س��وم از فعاالن معرفتی، گفتمان متجدد را ش��کل داده اند و بر ای��ن باورند که 
دگرگونی های زمان��ه و اقتضائات آن را به ص��ورت مطلق می باید معی��ار فهم از دین و 
دین داری قرار داد. در حقیقت، این عده در لفاف��ه ایده »اجتهاد آزاد«، حق و باطل را به 
مفاهیمی نسبی و تاریخمند تبدیل می کنند که نه متأثر از مکتب اسالم، بلکه برخاسته 
از حوایج و الزامات جامعه اند. جامعه انسانی در هر مقطعی از تاریخ، ممکن است از جهت 
ارزشی به س��ویی بگراید. ما باید این تحوالت و نو شدن ها را مالك و معیار قرار داده و از 
آنها تبعیت کنیم و برداشتی از دین عرضه نماییم که با روح زمانه، سازگاری و هم خوانی 

داشته باشد. 
برخی دیگر که به مسائل روز توجه دارند و درباره آینده می اندیشند، 
متأسفانه، سخاوت مندانه از اس��الم مایه می گذارند؛ سلیقه روز را معیار 
قرار می دهند و به نام »اجتهاد آزاد«، به جای آنکه اس��الم را معیار حق 

1. همان، ص94. 
2. Modern

3. مرتضي مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان، ص94. 



10
3

ن 
یرا

ی ا
الب

اانق
 پس

عه
جام

ل 
حلی

ی ت
 برا

ری
طه

ه م
الم

ک ع
وری

ق تئ
نط

م
91

ن 
ستا

 زم
34 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

و باطل زمان قرار دهند، سلیقه و روح حاکم بر زمان را معیار اسالم قرار 
می دهند. مثاًل ]می گویند[ مهر نباید باشد چون زمان نمی پسندد، تعدد 
زوجات، یادگار عهد بردگی زن اس��ت، پوش��یدگی همین طور، اجاره و 
مضاربه و مزارعه، یادگار عهد فئودالیسم است و فالن حکم دیگر، یادگار 
عهدی دیگر. ]اینان با مغالطه می گویند[ اسالم، دین عقل و اجتهاد است 

]و[ اجتهاد ]نیز[ چنین و چنان حکم می کند.1 
گفتمان متجدد به صورت یک نیروی معرفتی و اجتماعی فعال، از دوره مشروطیت به 
این سو، در جامعه ایران شکل گرفته و همواره، رشد و گسترش یافته است. واقعه مشروطه 
در قالب انگلیسی آن- که مشروطه سکوالر2 است- محصول تالش های نیروهای اصیل 
این جریان معرفتی است که »روشنفکر«3 خوانده می شدند. تحقق مشروطیت سکوالر، 
نخس��تین صورت تعین یافته پاره ای از آرمان ه��ای گفتمان متجدد ب��ود و در مقاطع 
تاریخی بعدی- یعنی در زمان حاکمیت پهلوی اول و دوم، جامعه ایران به گونه وسیع تر 
و عمیق تری، از تهاجم امواج این گفتمان تأثی��ر پذیرفت. این گفتمان بیش از هر چیز، 
با دین و دیانت معارض��ه نمود و تالش کرد تا در یک روند اجتماع��ی، جامعه ایران را از 
ارزش های دینی تهی سازد و سکوالریسم4 و الحاد برآمده از فرهنگ و تمدن مغرب زمین 
را بر آن غالب و حاکم گرداند. نیروهای روشنفکری مولد و حامی گفتمان متجدد، از نظر 
راهبرد روش شناختی دو دسته اند: کسانی که به صورت عریان و آشکار، به نفی و تحقیر 
دین و دیانت پرداخته و در ضدیت و تعارض با آن، س��خن گفته یا قلم فرسوده اند؛ و آن 
عده که اهتمام خویش را معطوف به دگرگون ساختن فهم و تفسیر جامعه از ماهیت دین 
کرده و دین دانی جامعه را دست خوش تحریف و تصرف نموده اند تا به این وسیله سبک 
دین داری را تغییر بدهند. تجربه تاریخی نشان می دهد که به دلیل رسوب کردن تمایالت 
دینی در عمق وجدان و ذهنیت جمعی ایرانیان، گروه اول نتوانس��ته به غایات خویش 
دست یابند، اما گروه دوم، به کامیابی هایی دست یافته و بخش هایی از جامعه را با خود 
همراه کرده اند که همان طبقه متوسط متجدد هستند. عالمه مطهری در عبارت هایی که 
در باال از ایشان نقل گردید، نسبت به همین جریان معرفتی و اجتماعی دوم، حساسیت 
نشان داده و به پروژه آنها اش��اره می کنند. در عمل نیز، اگرچه ایش��ان در برابر جریان 

1. همان. 
2. Secular constitutional
3. Intellectual
4. Secularism
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مارکسیس��م الح��ادی صف آرایی نم��ود، اما 
واقعیت آن است که عمده تالش وی در زمینه 
مقابله با جریان مارکسیس��م شبه اسالمی و 
غرب زدگی لیبرالیستی صرف گردید که یکی 
در پی عرضه خوانشی مارکسیستی از اسالم 
ب��وده و دیگری جوی��ای س��اخته و پرداخته 

کردن تلقی لیبرالیستی از این مکتب. 
آیت اهلل ش��هید در نیمه دوم رساله کوچک 
اما پرمغ��ز و بی بدیلی به ن��ام »ختم نبوت«، 
بحثی عالی و عمیق را درباره پاسخ به اشکال 
معرفتی اس��الم و نیازهای زم��ان ارایه کرده 
و با دالی��ل متق��ن و فاخری، به ابط��ال ایده 
تجددزدگی همت می گمارد. در دوره پس از 
انقالب اسالمی و به صورت خاص از سال های 
پایانی دهه شصت به این سو، موج معرفتی و 
اجتماعی گس��ترده ای پیرامون ایده تجددزدگی ش��کل گرفت که نتوانست تحوالت و 
تغییرات چشم گیری را در جامعه پساانقالبی ایران در دهه های دوم و سوم انقالب پدید 
آورد. از قضا، نخستین جرقه ش��کل گیری این جریان از همان نقطه ای آغاز شد که مغز 
متفکر انقالب درباره آن هش��دار داده بود؛ آنچه عالمه شهید »اجتهاد آزاد« نام نهاده و 
مدعی ش��ده بود که عده ای با تکیه بر آن، ارزش ها و گرایش های غربی را معیار و میزان 
معرفی ک��رده و در فهم دینی تصرف می کنند، در قالب نظریه »قبض و بس��ط تئوریک 
ش��ریعت« تحقق یافت و به مبنایی برای تولد »حلقه کیان« و سپس جریان معرفتی- 
سیاسی اصالح طلبی س��کوالر بدل گردید. روایی و بجایی حساسیت آیت اهلل شهید در 
زمینه تجددزدگی، در آنجا شاهدی برای تأیید و توجیه مي یابد که می نگریم این جریان 
معرفتی- سیاسی در طول دهه های دوم و سوم انقالب اسالمی، دو فتنه اجتماعی پیچیده 
و چندالیه- فتنه اجتماعی سال 1378 و فتنه اجتماعی پیچیده سال 1388- را رقم زده 
و هویت ایدئولوژیک انقالب را به چالش جدی و براندازانه طلبیده اند. عالمه مطهری در 
تعریف تجددگرایی افراطی یا تجددزدگی می نویسد که این جریان، برای آنکه از مکتب 
اسالم، چهره ای زمان پس��ند و متجددانه عرضه کند، در ماهیت و ذات آن دست برده و 

طول  در  مطهري  شهید  عالمه 
حیات علمی و فكری خود، پروژه 
معرفتی اش را معطوف به چند ساحت 
نمود: از جهت سلبی ایشان به دنبال 
نقادی ایدئولوژی های معارض و 
پاسخ گویی منطقی به شبهات و 
اشكاالت مطرح شده از سوی آنها 
بود و از جهت ایجابی، به شدت و 
به صورت خاص در جست وجوی 
استنباط و تدوین ایدئولوژی اسالمی 
بود تا فضای معرفتی جایگزین و 
بدیلی را برای تأمین نیازهای نظری 
و فكری نسل ما ساخته و پرداخته 
كند و به این واسطه از گراییدن آنها 
به ایدئولوژی های رقیب یا معارض 

جلوگیری نماید
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هویت آن را استحاله می کند.
تجددگرایی افراطی... عبارت اس��ت از آراستن اسالم به آنچه از اسالم 
نیست و پیراستن آن از آنچه از اسالم هست؛ به منظور رنگ زمان زدن 

]به آن[ و باب طبع زمان کردن ]آن[.1
3. ناتمام رها كردن نهضت و انقالب 

نهضت و انقالب اجتماعی به مثابه یک پدیده جمعی، به صورت یک باره و دفعی تحقق 
نمی یابد؛ یعنی چنین نیست که آرمان ها و غایاتش در کوتاه مدت، قابل دسترسی باشند، 
بلکه نهضت و انقالب اجتماعی، واقعیتی تدریجی و بلندمدت و محتاج استقامت و صبر 
فاعالن و در نتیجه استمرار حضور میدانی آنهاست. این در حالی است که تجربه تاریخی 
نقش آفرینی طبقه روحانیت در نهضت های اجتماعی و انقالبی صدساله اخیر به روشنی 
نش��ان می دهد که نخبگان و خواص این طبقه که مولد و منش��أ این نهضت ها بوده اند، 
در همان مقاطع آغازی��ن و به حصول پاره ای از کامیابی ه��ا و توفیقات، نقش خویش را 
پایان یافته تلقی کرده و صفحه بازی را به رقیبان و معارضان کمین کرده واگذار نموده اند. 
متأسفانه تاریخ نهضت های اسالمی صدس��اله اخیر، یک نقیصه را در 
رهبری روحانیت نشان می دهد و آن این است که روحانیت، نهضت هایی 
که رهبری کرده ]است را[ تا مرحله پیروزی بر خصم ادامه داده و از آن 
پس ادامه نداده و پی کار خود رفته و نتیجه زحمات او را دیگران و احیاناً 

دشمنان برده اند.2
آیت اهلل شهید به دو مورد از شواهد تاریخی مؤید این ادعا اشاره کرده است. در جنبش 
تنباکو، روحانیت پنداش��ت که با صرف لغو گردیدن یک امتیاز اقتصادی، دیگر نقشی 
ندارد، »در صورتی که می توانس��ت پس از آن آمادگی ]کم نظیر[ مردم، یک نظام واقعاً 
اسالمی به وجود آورد.«3 بدیهی است که اگر روحانیت و به خصوص کسی چون مرحوم 
میرزای شیرازی که در جایگاه قدسی مرجعیت شیعه، با یک فتوای چند سطری توانست 
توده های مردم را ضد دربار مس��تبد و بیگانگان اس��تعمارگر، بس��یج کرده و به صحنه 
عمل منفی بکش��اند، می توانس��ت چند گام فراتر نیز بنهد و اهداف عالی تر و باالتری را 
نیز دنبال کند، اما چنین نکرد و در همین حد، متوقف شد. در جنبش مشروطیت نیز، 
از بدیهیات تاریخ اس��ت که طبقه روحانیت از اصلی ترین اضالع آن و یا دست کم یکی 

1. همان، ص95. 
2. همان، ص95-96. 

3. همان، ص96. 
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از دو شاخه عمده آن به ش��مار می آمد، اما در میانه راه جنبش و آن هنگام که مقاومت 
و مبارزه ثمر داده و می باید به تقدیر آتی آن جه��ت و هویت می داد، »آن را ادامه نداد و 
بهره برداری نکرد«.1 عالمه مطهری معتقد است که هر نهضت و انقالب اجتماعی دارای 
دو ساحت اس��ت: یکی س��احت نفی و انکار و مبارزه و تخریب، دیگری ساحت اثبات و 
تکثیر و س��ازندگی. در تجربه های تاریخی پیش��ین، طبقه روحانیت به ساحت دوم پا 
ننهاده و تکلیف و مسئولیت خویش را تمام شده تصور کرده است، اما واقعیت آن است که 
نقش آفرینی مرحله دوم از نقش آفرینی در مرحله اول، بسی سخت تر و دشوارتر است: 

مرحله نفی و انکار به دنبال خود، مرحله سازندگی و اثبات دارد... در هر 
نهضت، مرحله سازندگی و اثبات از مرحله نفی و انکار، دشوارتر است.2 

البته در انقالب اسالمی، به واس��طه رهبری ممتاز امام خمینی)س( که از تجربه های 
تاریخی گذش��ته، درس ها و عبرت های فراوانی اندوخته بود و همچنین به دلیل حضور 
مغز اندیش��نده و فعالی چون عالمه مطهری، طبقه روحانیت هی��چ گاه دچار انفعال و 
عقب نشینی نشد و میدان کنشگری و تکاپوی اجتماعی را به رقیبان و معارضان واگذار 
نکرد. در مقطع پیش از پیروزی انقالب اس��المی و به صورت خ��اص در دهه 50، امام 
خمینی به علت جاذبه پیامبرگونه و قدرت بس��یج گیری اجتماع��ی بی نظیر، به رهبر 
بالمنازع و مطلق نهضت اسالمی مردم ایران تبدیل شد؛ به گونه ای که هیچ کس در عرض 
ایشان، قرار نمی گرفت و قادر به صف آرایی و تقابل نبود. در مقطع پس از پیروزی انقالب 
اسالمی اگرچه در دولت موقت و دولت ابوالحسن بنی صدر، اقدامات و برنامه هایی به اجرا 

نهاده شد، اما نتیجه بخش نبود. 
گذش��ته از لزوم و ضرورت حضور فعال طبقه روحانیت در راهبری انقالب اسالمی در 
مقطع پس از پیروزی، باید به این چالش نیز اشاره کرد که معنی تدریجی و غیر واقعی 
بودن انقالب اسالمی این است که وقوع انقالب اسالمی در سال 1357 به معنی موفقیت 
آن در یکی از مراحل و منازل ابتدایی تحقق کلی�ت و تمامیتش است. از این رو، انقالب 
اسالمی یک پروژه مستمر و متداوم اس��ت نه پایان یافته و محقق گشته. بر این اساس، 
مس��ئله این خواهد بود که نیروهای انقالبی اصیل با عبور از مرحله نخست و یا مراحل 
ابتدایی، تصور نکنند که حرک��ت تکاملی انقالب به نقطه نهایی رس��یده و مرحله های 
دیگری فراروی آنها ق��رار ندارد. اگر تحق��ق و فعلیت یابی انقالب ب��ه مثابه یک پدیده 

1. همان. 
2. همان. 
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اجتماعی، روندی تدریجی است، اوالً روحانیت به عنوان طبقه اجتماعی1 مولد و حامل 
ایدئولوژی انقالب- یعنی اسالم- نباید رسالت خود را وانهد و از قطار انقالب پیاده شود؛ 
ثانیاً، وصول به هیچ یک از مراحل تکاملی انقالب، نباید م��ا را از تداوم دادن حرکت در 

مسیر و گذار از منازل آتی بازدارد. 
4. رخنه فرصت طلبان به درون انقالب 

آفت مهم دیگری که اس��اس نهض��ت و انقالب اس��المی را تهدید می کن��د، رخنه و 
نفوذ یافتن ع��ده ای فرصت طلب2 به درون س��اختار انقالب و نیروهای انقالبی اس��ت. 
فرصت طلبان کسانی هستند که در مراحل اولیه نهضت و انقالب، به دلیل آنکه کامیابی 
و تحقق آن را محتمل نمی انگارند، به آن نمی پیوندند و چه بسا در برابر آن، صف آرایی و 
مقاومت می کنند، اما به محض آنکه نهضت و انقالب از تنگه های دشوار آغازین عبور کرد 
و به مرحله تثبیت و گسترش پا نهاد، با تظاهر به انقالبی گری و آمادگی فداکاری برای 
آن، در میان نیروهای اصیل انقالب، رخنه می کنند؛ تا آنجا که گاه حتی نیروهای اصیل 
و متعهد را از صحنه کنشگری خارج س��اخته و خود صدرنشین و تصمیم ساز می شوند. 

عالمه مطهری به این نوع جایگزینی خائنانه اشاره می کند: 
هر نهضت، مادام که مراحل دشوار اولیه را طی می کند، سنگینی اش 
بر دوش افراد مؤمن و مخلص و فداکار است، اما همین که به بار نشست 
و یا الاقل نشانه های بار دادن آشکار گشت و شکوفه های درخت هویدا 
شد، سر و کله افراد فرصت طلب پیدا می شود. روز به روز که از دشواری ها 
کاسته می ش��ود و موعد چیدن ثمر نزدیک تر می گردد، فرصت طلبان، 
محکم تر و پرشورتر پای علم انقالب س��ینه می زنند تا آنجا که تدریجاً، 

انقالبیون مؤمن و فداکاران اولیه را از میدان به در می کنند.3 
تجربه های تاریخی متعدد، آن ان��دازه بر این نظر صحه می گذارد ک��ه برخی را بر آن 
داشته که معتقد شوند انقالب، فرزندخور است؛ به این معنی که انقالب در مرحله پس از 
پیروزی اولیه، فاعالن و عامالن اولیه خود را به قهقرا کشانده و قدرت بازیگری را از آنها 
می ستاند. اما در مقابل، آیت اهلل شهید تصریح می کند که این نظر، صحیح نیست؛ زیرا 
»انقالب، فرزندخور نیست، ]بلکه[ غفلت از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است که فاجعه به 

1. Social class
2. Opportunist

3. مرتضي مطهري، همان، ص96-97. 



مقاالت
108

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

بار می آورد.«1 شواهد تاریخی بسیاری برای اثبات این مدعا- که غفلت نیروهای انقالب، 
انقالب را از آنها س��تانده و در اختیار فرصت طلبان می نهد- وجود دارد. به عنوان مثال، 

ایشان به حوادث تاریخ صدر اسالم اشاره می کند: 
در دوره عثمان، فرصت طلبان جای ش��خصیت های مؤمن به اسالم و 
اهداف اسالمی را گرفتند، طریدها وزیر شدند و کعب االحبارها مشاور، 
و اما ابوذرها و عمارها به تبعیدگاه فرستاده شدند و یا در زیر لگد مچاله 

شدند.2
بدین ترتیب، در کمتر از سه دهه، انقالب اسالمی پیامبر اکرم)ص( به گونه ای استحاله 
و از نظر هویتی دگرگون می شود که »ضد ارزش ها«3 جایگزین »ارزش ها«4 می گردند و 
به دنبال آن، منزلت اجتماعی و سیاسی شخصیت ها و چهره های وابسته به هر یک از دو 
جریان ارزشی و ضد ارزشی تغییر می کند. اما جالب این است که جامعه اسالمی- به جز 
اندکی از خواص که از اصحاب امام علی بن ابی طالب)ع( هستند- واکنشی در قبال این 
دگردیسی از خود نشان نمی دهد و فریاد اعتراض برنمی آورد. در حقیقت، جامعه اسالمی 
به تعبیر عالمه مطهری آن چنان گرفتار »غفلت« است که گویا در خواب سنگینی به سر 

می برد. در قرآن کریم می خوانیم: 
ان اهلل ال یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم5

در حقیقت  خدا، حال قوم��ی را تغییر نمی دهد تا آن��ان، حال خود را 
تغییر دهند. 

ذلک بان اهلل لم یک مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم 
و ان اهلل سمیع علیم6

این ]کیفر[ بدان سبب اس��ت که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی 
داشته است، تغییر نمی دهد، مگر آنکه آنان آنچه را در دل دارند، تغییر 

دهند و خدا شنوای داناست. 
متأس��فانه در جنبش مش��روطیت نیز همین اتفاق رخ داد: ابت��دا ماهیت این نهضت 
اجتماعی اسالمی مورد تصرف تحریف گونه روشنفکران غرب گرا قرار گرفت و به مشروطه 

1. همان، ص97. 
2. همان. 

3. Anti Values
4. Values

5. قرآن کریم، 11/13. 
6. همان، 53/8. 
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سکوالر تبدیل گردید و سپس طبقه روحانیت که 
در خط مقدم ش��کل گیری جنبش قرار داش��ت، 
به حاش��یه رانده و سپس حذف ش��د. در نتیجه، 
دستاورد و محصول اس��تقرار مشروطیت نصیب 
کسانی ش��د که مدخلیتی در تحقق آن نداشتند. 
آیت اهلل شهید این پرسش تاریخی تأمل برانگیز را 

مطرح می سازد که: 
انقالب مشروطیت ایران را چه 
کسانی به ثمر رساندند؟ و پس از 

به ثمر رسانیدن، چه چهره هایی پس��ت ها و مقامات را اشغال کردند؟ و 
نتیجه نهایی چه شد؟1

قرآن کریم میان انفاق و جه��اد در دوره »قبل از فتح مکه«، و انف��اق و جهاد در دوره 
»پس از فتح مکه« تفاوت می نهد و اولی را بر دومی ترجیح می دهد؛ زیرا در دوره پیش 
از فتح مکه، شرایط دشوار و طاقت فرسایی مسلمین را احاطه کرده و این پیروزی- فتح 
مکه- که به معنی از صحنه به در شدن کفار و مشرکین بود، حاصل نشده بود، از این رو، 
»ایمان ها، خالص تر و انفاق ها و جهادها، بی شائبه تر و از روحیه فرصت طلبی، دورتر بود.«2 
فرصت طلب، دل در گرو اهداف و غایات نهضت و انقالب ندارد، بلکه در جس��ت وجوی 
تحصیل منافع شخصی خویش اس��ت. بنابراین، »فرصت طلبی«3 با »منفعت طلبی«،4 

گره خورده است: 
نهضت را اصالح طلب آغاز می کند نه فرصت طل��ب و همچنین آن را 
اصالح طلب مؤمن به اهداف نهضت می تواند ادامه دهد، نه فرصت طلب 

که در پی منافع خویش است.5
نهضت اس��المی در طول دهه های 40 و 50، همواره از سوی فرصت طلبان سیاسی و 
ایدئولوژیک مورد تهدید و تصرف قرار می گرفت؛ چراکه آنها در پی این بودند که نهضت 
را به نفع اغراض سیاسی و هویت ایدئولوژیک خویش مصادره کرده و به این واسطه، در 

1. مرتضي مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان. 
2. همان، ص97-98. 

3. Opportunism
4. Utilitarianis

5. همان، ص98. 

استاد مطهري معتقد است كه 
»التقاط« ما را به »فنا« خواهد 
لتقاط« یک »خطر  كشاند و »ا
بزرگ« براي انقالب اسالمي و 
انقالبیون است. ایشان اضافه 
می كند كه با وجود دستیابی 
»استقالل سیاسی« و »استقالل 
اقتصادی«، اگر »استقالل فرهنگی« 

محقق نشود، ناكام خواهیم ماند
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هسته مرکزی آن نفوذ و رسوخ کنند. هر چه نهضت گسترش و عمق بیشتری می یافت و 
بر احتمال کامیابی آن افزوده می شد، تهدید یادشده شدت پیدا می کرد؛ به گونه ای که در 
سال های پایانی نهضت اسالمی که به وقوع انقالب اسالمی منتهی شد، برخی گروه های 
سیاسی و معرفتی، از روزنه ها و منفذهای گوناگونی برای رخنه بهره بردند، اما در درجه 
نخس��ت، بصیرت بی نظیر حضرت امام خمینی و درجه بعدی، حضور مؤثر شخصیتی 
اندیشمند و متعمق همچون عالمه مطهری، مسیر نفوذ فرصت طلبان را مسدود ساخت. 
این روند در مقطع پس از پیروزی انقالب اسالمی نیز ادامه یافت، اما عوامل پیش گفته، 
همچنان انق��الب را از مخاطره رخنه یابی فرصت طلبان مصون و محفوظ نگاه داش��ت. 
حساسیت شخص آیت اهلل شهید در این زمینه، کینه و مخالفت عمیق پاره ای از گروه های 
سیاسی و معرفتی- و از جمله س��ازمان مجاهدین خلق و بعضی چهره های غرب زده و 
لیبرال- را نسبت به ایشان برانگیخت و سرانجام به شهادت آن فیلسوف بصیر انجامید. 
متأسفانه پس از شهادت ایشان، فرصت مناسبی برای نفوذ یافتن فرصت طلبان به جبهه 
نیروهای انقالبی و به خصوص به درون ساختار سیاسی1 برآمده از انقالب فراهم آمد که 

شرح آن مجال دیگری می طلبد. 
5. ابهام طرح های آینده 

گفته شد که نهضت و انقالب اجتماعی دارای دو ساحت است: یک ساحت دربردارنده 
نفی و انکار و تخریب است و ساحت دیگر، داللت بر اثبات و ایجاد و سازندگی دارد. آنچه 
برای شکل گیری بسیج اجتماعی در س��احت اول ضرورت دارد این است که توده های 
مردم دریابند وضعیت موجود، مطلوب نیست و می باید نسبت به دگرگون ساختن آن 
اقدام نمود. در این مرحله، خواص و نخبگان باید مردم را از شکاف2 میان وضعیت موجود 
و وضعیت مطلوب، آگاه نمایند و احساس نیاز به تغییر و تحول اجتماعی را در آنها پدید 
آورند. در این صورت است که مردم به جوشش آمده و به تحرك انقالبی روی می آورند. اما 
ایجاد بسیج اجتماعی در راستای رقم زدن انقالب، محتاج تحقق شرط دیگری نیز هست: 
نشان دادن نمایی شفاف و واضح از وضعیت مطلوب و ایده آلی که انقالب در جست وجوی 
دستیابی به آن است. در غیر این صورت، ممکن است جریان مبارز رقیب یا معارض، در 
این زمینه، گوی سبقت را ربوده و با عرضه کردن طرح های روشن و سنجیده از جامعه 
پساانقالبی، بسیج اجتماعی را به س��وی خود روانه کنند. نظر آیت اهلل شهید این است 

1. Political Structure
2. Gap
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که طبقه روحانیت در مقطع اوج گیری نهضت اسالمی، با وجود آنکه از سرمایه اعتماد 
اجتماعی فراوانی برخوردار بوده، اما نتوانست یک طرح جامع و تفصیلی برای مهندسی 
اجتماعی1 ارایه کند و یک فضای معرفتی و ایدئولوژیک مرزبندی شده ای را پدید آورد. 
ایشان تصریح می کند که چنین وضعیتی، »ضایعات اساسی« به دنبال خواهد داشت: 

روحانیت آن گروه مهندسی اجتماعی مورد اعتماد جامعه است که به 
علل خاصی در ارایه طرح آینده، کوتاهی ک��رده و الاقل به طور کامل و 
به امضا رسیده، ]آن را[ ارایه نداده اس��ت. اما در مقابل، گروه های دیگر 
هس��تند که طرح ها و نقشه هاشان مشخص اس��ت: معلوم است جامعه 
ایده آل آنها از نظر حکومت، از نظر قانون، از نظ��ر آزادی، از نظر ثروت، 
از نظر مالکی��ت، از نظر اصول قضایی، از نظر اص��ول اخالقی و... چگونه 
جامعه ای است. تجربه نشان داده که روشن نبودن طرح آینده، ضایعات 

اساسی به بار می آورد.2
عالمه مطهری اضافه می کند که اسالم به مثابه یک مکتب، آن اندازه غنی و حاصلخیز 
است که ما را در مقام نظریه پردازی و تولید ایدئولوژی معطوف به مهندسی اجتماعی، 
از گرته برداری از نظام های معرفتی دیگر، کاماًل بی نیاز می نماید، اما مس��ئله این است 
که می باید برای یافتن پاسخ های پرسش ها و حاجات نو و معاصر، روش رجوع به مکتب 

خویش را برای استنباط و استخراج در پیش بگیریم: 
از نظر مواد خام معرفتی، فوق العاده غنی هستیم. ]در نتیجه[ نیازی از 
این نظر به هیچ منبع دیگر نداریم. تنها کاری که باید بکنیم، استخراج 
و تصفیه و تبدیل این مواد خام به مواد قابل اس��تفاده اس��ت و مستلزم 

بیداردلی و کار و صرف وقت است.3 
باید اذعان نمود که تجربه فقر نظری و فقدان نظریه ب��رای نظام پردازی اجتماعی، به 
مرحله پس از وقوع انقالب اسالمی نیز س��رایت کرد و متأسفانه پس از گذشت بیش از 
س��ه دهه از انقالب، همچنان امتداد تاریخی یافته است؛ به گونه ای که حضرت آیت اهلل 
خامنه ای رهبر معظم انقالب اس��المی )حفظه اهلل تعالی(، همچنان بر این واقعیت پای 
می فش��ارند که تولید علوم انسانی اس��المی به عنوان پروژه ای که در سال های نخست 
پیروزی انقالب مطرح گردید، چندان به پهنه عمل پیوند نخورد و معطل و معوق باقی 

1. Social Engineering
2. همان، ص99-100. 

3. همان، ص100. 
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ماند. از این رو، طرحی که انقالب اسالمی برای 
جامعه پردازی مدعی آن بود، همچنان در حد 
کلیات اجمالی و مبهم متوقف مانده و صورت 

تفصیلی و مبسوط نیافته است.
الزم به اشاره است که عالمه مطهری در طول 
حیات علمی- معرفتی خویش، گام های ارزنده 
و برجسته ای در این رابطه برداشت و توانست 
یک خط ایدئولوژیک متق��ن و عاری از التقاط 
و انحراف پدی��د آورد. جدی ترین و فاخرترین 
اثر ایشان در این زمینه، مجموعه شش جلدی 
مقدمه ای بر جهان بینی اس��المی است که در 
آن، صورتی عالمانه و ساختاریافته از هندسه 
ایدئولوژیک و معرفتی انقالب اس��المی عرضه شده اس��ت. نگارنده بر این باور است که 
می توان میراث معرفتی عالمه شهید را مبنا قرار داد و بر اساس جهت گیری و چهارچوب 
آن، هویت ایدئولوژیک انقالب اس��المی را از صورت اجمالی به صورت تفصیلی مبدل و 
تئوریزه نمود. انقالب اسالمی در دهه سوم حیات خویش، دیگر نمی تواند در حوزه های 
نظریه سیاس��ی، نظریه فرهنگی و نظری��ه اقتصادی، از ایدئولوژی های س��کوالر غربی 
وام گیری کند و یا دس��ت به التقاط بزند و در مقام جامعه پردازی دینی، آمیزه ای از حق 
و باطل را به کار گیرد. این توقع در مرحله نهضت اسالمی و پیش از وقوع انقالب وجود 
داشت که یک طرح جامع و تفصیلی برای جامعه پردازی دینی به افکار عمومی ارایه شود، 
اما توقع یادشده، برآورده نگردید. در دهه اول انقالب نیز نزاع ها و کشمکش های داخلی، 
کودتا، جنگ تحمیلی، جریان ترورها و... سبب شد نیروهای انقالبی از این امر مهم، غفلت 
بورزند و آن را به تأخیر بیندازند، اما به نظر نمی رسد در دهه های دوم و سوم، عذری برای 
این تقصیر در میان نباش��د. نظام های علمی و معرفتی جامعه- یعنی حوزه های علمیه 
و دانش��گاه ها- می باید در این زمینه، مسئول شناخته  ش��ده و پاسخگوی کوتاهی ها و 
سستی های خویش باش��ند. متأسفانه حقیقت تلخ این اس��ت که چنانچه شخص مقام 
معظم رهبری در طول یک دهه گذش��ته بر ضرورت تولید علوم انسانی اسالمی تأکید 
نمی کردند و از مخاطرات و چالش های برآمده از آموزش و شیوع علوم انسانی سکوالر در 
جامعه س��خن نمی گفتند و در مقابل مفاهیم غربی، مفاهیم اسالمی مطرح نمی کردند 

عالمه مطهری معتقد است كه هر 
نهضت و انقالب اجتماعی دارای 
دو ساحت است: یكی ساحت نفی 
و انكار و مبارزه و تخریب، دیگری 
ساحت اثبات و تكثیر و سازندگی. 
در تجربه های تاریخی پیشین، طبقه 
روحانیت به ساحت دوم پا ننهاده 
و تكلیف و مسئولیت خویش را 
تمام شده تصور كرده است، اما 
واقعیت آن است كه نقش آفرینی 
مرحله دوم از نقش آفرینی در مرحله 
اول، بسی سخت تر و دشوارتر است 
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)از جمله مردم ساالری دینی به جای دموکراسی1 و پیشرفت اسالمی به جای توسعه2(، 
ش��اید همین اندازه از توجه و اهتمام نیز در جامعه نخبگانی ش��کل نمی گرفت و اتفاق 

تازه ای رخ نمی داد. 
مخاطره ای که عالمه مطهری نسبت به آن هشدار و انذار داده اند، همچنان پابرجاست 
و موضوعیت دارد، بلکه شکل حادتری یافته اس��ت؛ چراکه تداوم یافتن انقالب، وابسته 
به تداوم یافتن ماهیت آن اس��ت و ماهی��ت انقالب نیز همان طرح برخاس��ته از مکتب 
اسالم برای جامعه پردازی و تدبیر زندگی فرد و جامعه است؛ اما موج چند ضلعی تهاجم 
فرهنگی3 )یا ناتوی فرهنگی4 و یا جنگ نرم5(، ماهیت پیش گفته را به چالش طلبیده و 

در پی مضمحل ساختن آن است. 
6. از دست رفتن خلوص انگیزه ها و نیات 

آخرین آفتی که آیت اهلل ش��هید به آن اشاره می کند، این اس��ت که عامالن و فاعالن 
نهضت و انقالب اسالمی در صورتی که خلوص انگیزه ها و نیات خویش را از دست بدهند 
و از مشارکت و همراهی، اغراض و منافع شخصی خود را جست وجو کنند، خواه  ناخواه، 
نهضت و انقالب شکس��ت خواهد خورد و از دسترس��ی به اهداف و آرمان های خویش، 
محروم خواهد ماند. در واقع، این بخش از هشدارها و انذارهای عالمه مطهری، ماهیت 
اخالقی و معنوی دارد و بر ضرورت تهذیب و تزکیه نفس استوار است. مغز متفکر انقالب 
اسالمی بر این باور اس��ت که انس��ان، موجودی ارزش جو و آرمان خواه است؛ یعنی در 
پاره ای موارد، مطلوب ها و خواسته هایی را دنبال می کند که »مادی«6 و از نوع »سود«7 
نیست و همچنین، تنها به شخص خودش و یا اطرافیانش، محدود نمی شود. عالوه بر این، 
حتی ممکن است او سود و منفعت شخصی خود را فدای تحقق آرمان ها و غایات فرامادی 
و معنوی خویش کند.8 بنابراین، اصل این گرایش به صورت تکوینی در سرشت انسان 
نهاده شده و یکی از ابعاد و ساحات فطرت الهی او را تشکیل می دهد. در نقطه مقابل این 
گرایش باطنی و درونی، واقعیتی به نام »هوای نفس« وجود دارد که انسان را از معنویات 

1. Democracy
2. Development
3. Cultural Invasion
4. Cultural NATO
5. Soft War
6. Material
7. Profit

8. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی)1(؛ انسان و ایمان، همان، ص10-11. 
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و اخالقیات دور می س��ازد و او را به زیر پا نهادن اصول فطری و فرامادی امر می کند؛ تا 
آنجا که قرآن کریم یکی از لغزش گاه های اندیش��ه و تفکر در انسان را پیروی کردن او از 
امیال و هواهای نفسانی معرفی کرده است.1 بر این اساس، در فرهنگ اسالمی »عبادت« 
و »پرستش« منحصر به مراسم تقدیس و تنزیه نیس��ت، بلکه معنا و مفهوم عامی دارد 
و عبارت اس��ت از هرگونه جهت گیری درونی و مطلوب انگاری، ک��ه چنانچه متعلق آن 
غیر خدا باشد، »شرك« در مقام پرستش و عبادت است. به عنوان مثال، متابعت انسان 
از هواهای نفسانی خویش، به معنی آن اس��ت که وی از بندگی خداوند اعراض نموده و 

نفسش را معبود و اله خود قرار داده است.2
ارایت من اتخذ الهه هواه3

اي رسول دیدي حال آنکه هواي نفسش را خداي خود ساخت؟ 
در حقیقت، این گفته ناظر به نسبتی است که انسان با اشیاي خارجی برقرار می کند؛ 
آیا او متأثر از هوای نفس، شیء خارجی را غایت قلمداد می کند و به آن دل بستگی و تعلق 
خاطر می یابد یا اینکه آن را به خدمت آرمان های عالی و انسانی می گمارد و بر آن حکومت 
می کند؟! عالمه مطهری تأکید می کند که آنچه انسان را از نظر فردی و اجتماعی، تقسیم 
و تجزیه می کند، تعلق انسان به اشیا است، نه تعلق اشیا به انسان. به بیان دیگر، اسارت 
)بندگی غیر خدا( در انس��ان ناشی از »مملوکیت« اوس��ت نه »مالکیتش«.4 آن گونه از 
توحید که فرهنگ اسالمی قائل بدان است، مشتمل بر رقم خوردن دو نوع دگرگونی و 
انقالب است: یکی دگرگونی درونی که به توحید درونی می انجامد و دیگری دگرگونی 
بیرونی که توحید اجتماعی را پدید می آورد.5 آنچه در اینجا محل بحث است، نوع نخست 
دگرگونی است که عالمه مطهری از آن به عنوان »آزادی معنوی« یاد کرده است؛ یعنی 
آزادی از اسارت تعلقات مادی و دلبستگی های حیوانی و وابستگی به ذات مقدس الهی. 
این نوع آزادی، با اصالح درون به وجود می آید و تا آنجا اهمیت دارد که ایش��ان آن را به 
مثابه یکی از الیه های توحید عملی انگاشته اس��ت. توضیح اینکه توحید عملی دارای 
دو الیه اس��ت: توحید عملی فردی و توحید عملی اجتماع��ی. توحید عملی اجتماعی 
ناظر به آزادی انسان از اس��ارت طاغوت های بیرونی است و توحید عملی فردی ناظر به 

1. همان، ص65-66. 
2. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی)2(؛ جهان بینی توحیدی، تهران، صدرا، ص42. 

3. قرآن کریم، 43/25. 
4. مرتضي مطهري، مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی)2(؛ جهان بینی توحیدی، همان، ص49. 

5. همان، ص50. 
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آزادی انسان از اس��ارت طاغوت درون. از این رو، توحید عملی اجتماعی عبارت است از 
نفی هر گونه پرس��تش غیر خدا در مقام خواسته ها و مطلوب ها، از قبیل پرستش هواي 
نفس، پول پرستی، جاه پرستی و...1 ایشان تصریح می کند که اسالم هرگونه هواپرستی، 
جاه پرستی، مقام پرستی، پول پرستی، شخص پرس��تی و... را شرك می شمارد؛2 چراکه 

توحید در فرهنگ اسالمی هیچ انگیزه ای را در کنار خدا مشروع و موجه نمی انگارد: 
توحید اس��المی، هیچ انگیزه ای غیر خدا را نمی پذیرد. از نظر اسالم، 
همچنان که کار خود را باید برای خدا کرد، کار خلق را نیز باید برای خدا 
کرد... از نظر اسالم، راه، راه خداس��ت و بس، و مقصد، خداست نه چیز 
دیگر... کار برای خود کردن، نفس پرس��تی است، کار برای خلق کردن، 
بت پرستی است، کار برای خدا و برای خلق کردن، شرك و دوگانه پرستی 
است، کار خود و کار خلق برای خدا کردن، توحید و یگانه پرستی است.3

چنانچه اخالص و انگیزه الهی از می��ان نیروهای انقالبی رخت بربندد و آنها- همچون 
فرصت طلبان- از حاشیه فعالیت ها و تالش های انقالبی، منافع شخصی و اغراض مادی 
خود را دنبال نمایند، عالوه بر اینکه توحید عملی شان مخدوش گردیده، هم از رحمت 
و هدایت خاص الهی محروم می ش��وند و هم ماهیت انقالب دچار استحاله و دگردیسی 
می گردد. به این سبب است که عالمه مطهری از »انحراف یافتن مسیر نیت ها« به عنوان 

یکی از آفت های کلیدی نهضت و انقالب نام برده است.4 ایشان می نویسد: 
نهضت خدایی، باید برای خدا آغاز یابد و برای خ��دا ادامه یابد و هیچ 
خاطره و اندیش��ه غیر خدایی در آن راه نیابد تا عنای��ت و نصرت الهی 
ش��املش گردد، و اگر نه، باد غیرت خدایی به صد خار پریش��ان دلش 
می نماید. آنکه نهضت خدایی آغاز می کند، باید جز به خدا نیندیش��د، 
توکلش بر ذات مقدس او باشد و دایماً حضور ذهنی داشته باشد که در 

حال بازگشتن به سوی اوست.5
آیت اهلل ش��هید به آیه ای از ق��رآن کریم اش��اره می کند ک��ه در آن، جناب ش��عیب 

پیغمبر)ص( می گوید: 
ان ارید اال االصالح ما استطعت وما توفیقي اال باهلل علیه توکلت و الیه 

1. همان، ص58. 
2. همان، ص64. 
3. همان، ص79. 

4. مرتضي مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان، ص100.
5. همان. 
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انیب1
]حضرت شعیب به قوم خود گفت:[ من قصدی جز اصالح ]جامعه[ تا 
آنجا که بتوانم ندارم و توفیق من جز به ]یاری[ خدا نیس��ت؛ بر او توکل 

کرده ام و به سوی او بازمی گردم. 
نکته دیگری که عالمه مطهری بدان می پردازد این اس��ت ک��ه مصون و محفوظ نگاه 
داشتن نیت و انگیزه در دوران مبارزه و نفی، آسان تر از دوران کامیابی و سازندگی است؛ 
زیرا در این مقطع دوم است که مواهب مادی و منزلت های سیاسی در ساختار اجتماعی 
جدید، به نیروهای انقالبی رو آورده و محتمل است که نیات و انگیزه های آنان را آلوده 

به عوامل غیر خدایی نماید: 
پاك نگه داش��تن اندیش��ه و نی��ت در مراح��ل نفی و ان��کار که همه 
سرگرمی ها، درگیری با دش��من بیرونی است، آسان تر است. همین که 
نهضت به ثمر رسید و نوبت س��ازندگی و اثبات- که ضمناً پای تقسیم 

غنائم هم در میان است- برسد، حفظ اخالص بسی مشکل تر است.2
خداوند متعال می فرماید: 

احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا امنا و هم ال یفتنون و لقد فتنا الذین 
من قبلهم فلیعلمن اهلل الذین صدقوا و لیعلمن الکاذبین.3

آیا مردم پنداش��تند که تا گفتند ایمان آوردیم، رها می شوند و مورد 
آزمایش قرار نمی گیرند. و به یقین کس��انی را که پیش از اینان بودند، 
آزمودیم تا خدا آنان را که راس��ت گفته اند معل��وم دارد و دروغگویان را 

]نیز[ معلوم دارد. 
اگر نیروها و عامالن انقالبی در این مرحله، از مسیر اخالص و خدامحوری انحراف یافته 
و بر س��ر تصاحب اموال مادی و مراتب اعتباری با یکدیگر به نزاع و کشمکش بپردازند، 
مشمول این سنت الیتغیر الهی خواهند شد که سرنوشت شان در اثر رویه ناصوابی که در 

پیش گرفته اند، دگرگون می شود و انقالب به سوی قهقرا سیر می کند.4
دست کم دو امر، از جمله مبادی فعل اختیاری هستند: یکی بینش و معرفت،5 و دیگری 

1. قرآن کریم، 88/11. 
2. مرتضي مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان، ص101. 

3. قرآن کریم، 29/ 2-3. 
4. مرتضي مطهري، نهضت های اسالمی در صدساله اخیر، همان، ص102. 

5. Knowledge
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گرایش و خواس��ته.1 هر خطا و لغزش��ی که از 
انسان سر بزند، ریشه در نقص و کاستی آدمی 
در این دو زمینه دارد؛ یعنی یا از درك حقیقت 
باز مان��ده و دچ��ار انحراف فک��ری و اعتقادی 
گردیده، یا در چن��گال نفس اماره گرفتار آمده 
و مطیع خواس��ته های آن ش��ده اس��ت. اغلب 
عواملی که آیت اهلل ش��هید در بندهای گذشته 
از آنها س��خن گفت، از س��نخ علل بینش��ی و 
معرفت��ی بودن��د- از جمله نفوذ اندیش��ه های 
بیگانه، تجددگرایی افراط��ی و ابهام طرح های 
آینده- اما این عوامل اخیر، از س��نخ گرایش ها 
و خواسته ها است. نیت و انگیزه انسان آنگاه از 
مسیر و مدار خدایی فاصله می گیرد و سمت و 
س��وی منفعت طلبانه و سودجویانه می یابد که 
وی از گرایش ه��ا و خواس��ته های عالی و الهی 

اعراض کند و در مرداب نفسانیت و خواهش های نفسانی و شیطانی خویش فرو افتد. در 
این حال، نقص و سستی وی این نیست که به حق، معرفت ندارد یا از عقیده حقه، بی خبر 
اس��ت، بلکه واقعیت آن اس��ت که او با وجود علم به حقه، در اثر متابعت از هوای نفس، 
برخالف معرفت یقینی خود حرکت کرده اس��ت. بنابراین، عالج مرض آدمی در اینجا، 
نه تحصیل معرفت حقه، که تهذیب و تزکیه نفس اس��ت. چه بسیارند نیروهای انقالبی 
معتقد و باورمندی که پس از وقوع انقالب و وصول به کامیابی ها و توفیقات درخش��ان، 
اندك اندك اس��یر جاذبه های مادی و حیوانی ش��ده و به »کاال« و »س��مت« دلبسته 
می شوند و گذشته خویش را به فراموشی می س��پارند. در واقع، آنها نتوانسته اند تحولی 
که در اثر انقالب اجتماعی در درون خودشان روی داد را صیانت و حفاظت کنند و به این 
سبب، انقالب باطنی و معنوی آنها، به تدریج رنگ باخته و آنها تغییر شخصیت و هویت 
می دهند. بر پایه این تحلیل می توان گفت »ریزش »هایی که در جامعه پساانقالبی روی 
می دهد، دست کم دو خاستگاه و منشأ دارد: زایل گردیدن عقاید و باورهای حقه در ذهن 
و اندیشه نیروهای انقالبی، یا از دست رفتن انگیزه ها و نیات خدایی در قلب و دل آنها. هر 

1. Asked

فرصت طلبان كسانی هستند كه در 
مراحل اولیه نهضت و انقالب، به دلیل 
آنكه كامیابی و تحقق آن را محتمل 
نمی انگارند، به آن نمی پیوندند و 
چه بسا در برابر آن، صف آرایی و 
مقاومت می كنند، اما به محض 
آنكه نهضت و انقالب از تنگه های 
دشوار آغازین عبور كرد و به مرحله 
تثبیت و گسترش پا نهاد، با تظاهر 
به انقالبی گری و آمادگی فداكاری 
برای آن، در میان نیروهای اصیل 
انقالب، رخنه می كنند؛ تا آنجا كه 
گاه حتی نیروهای اصیل و متعهد را از 
صحنه كنشگری خارج ساخته و خود 

صدرنشین و تصمیم ساز می شوند 
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یک از این دو حالت که تحقق یابند، به مثابه آفت بزرگ و بنیان برافکنی دامن گیر انقالب 
خواهند شد و موجودیت یا ماهیت آن را به مخاطره اضمحالل و نابودی خواهند افکند؛ 

چنانکه امام علی)ع( در خطبه پنجاهم نهج البالغه می فرماید: 
انما بدء وقوع الفتن اهواء تتبع، و احکام تبتدع، یخالف فیها کتاب  اهلل، 
و یتولی علیها رجال رجاالً علی غیر دی��ن اهلل. فلو ان الباطل خلص من 
مزاج الحق لم یخف علی المرتادین. ولو ان الحق خلص من لبس الباطل 
انقطعت عنه السن المعاندین. ولکن یؤخذ من هذا ضغث، و من هذا ضغث 
فیمزجان، فهنالک یستولی الشیطان علی اولیائه، و ینجو الذین سبقت 

لهم من اهلل الحسنی. 
همانا آغاز پدید آمدن فتنه ها، »پیروی خواهش های نفسانی« است و 
»نوآوری ]بدعت[ در حکم های آس��مانی«. نوآوري هایی که کتاب خدا 
آن را نمی پذی��رد و گروهی از گروه دیگر ی��اری خواهد تا برخالف دین 
خدا، اجرای آن را به عهده گیرد. پس اگر »باطل« با »حق« درنیامیزد، 
حقیقت جو آن را شناس��د و دان��د، و اگر حق به باطل پوش��یده نگردد، 
دشمنان را مجال طعنه زدن نماند. لیکن اندکی از این و آن گیرند، تا به 
هم درآمیزد و شیطان فرصت یابد و حیلت برانگیزد تا بر دوستان خود 
چیره شود و از راهش��ان به در برد. اما آن را که لطف حق دریافته باشد، 

نجات یابد و راه حق را به سر برد.1

نتیجه گیری 
در نهایت، چالش ها و آفت های ش��ش گانه ای ک��ه آیت اهلل مطهری ب��ه مثابه قواعد و 
چهارچوب هایی برای فهم و تحلیل جامعه پس��اانقالبی ایران به آنها اش��اره کرده اند را 
می توان در قالب جدول زیر که مشتمل بر س��ه متغیر آفت انقالب اسالمی، نوع و سنخ 

آفت، و عالج رفع آفت است، خالصه بندی و ارایه نمود: 

1. نهج البالغه، همان، خطبه 50، ص43. 
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عالج رفع آفت نوع و سنخ آفت آفت انقالب اسالمی ردیف

بینشی )معرفتی( نفوذ اندیشه های بیگانه 1
عرض��ه پرداخ��ت ن��و و جام��ع از اس��الم در 
چهارچوب ایدئولوژی/ تئوریزه کردن مفاهیم 

و گزاره های اسالمی 

2
تجددگرای��ی افراطی/ 
زم��ان معیاران��گاری/ 

غرب زدگی 
اس��الم  معیاران��گاری/ اعت��دال در مواجهه با بینشی )معرفتی( 

اقتضائات زمانه و عصر 

تداوم بازیگری نیروهای انقالبی در مرکز صحنه کنشی )رفتاری( ناتمام گذاشتن 3

مرزبندی شفاف با نیروهای فرصت طلب/ عدم کنشی )رفتاری( رخنه فرصت طلبان 4
غفلت ورزی نیروهای انقالبی 

طراحی تفصیلی مسیر انقالب و جامعه آرمانی بینشی )معرفتی( ابهام طرح های آینده 5
آن 

انح��راف یافتن مس��یر 6
تهذیب و تزکیه مستمر نفس/ معنویت گرایی گرایشی )معنوی( نیت ها و انگیزه ها 

تدقیق و تأمل در آنچه ذیل عنوان منطق تئوریک برای تحلیل جامعه پساانقالبی ایران 
بیان شد، به روشنی نمایانگر »عمق« و »غنا«ی کم نظیر مباحث اجتماعی آیت اهلل شهید 
مطهری است. از این رو، نتایج معرفتی و عملی متعددی بر نظریه ایشان مترتب می شود 
که برآورنده حاجات و نیازهای گوناگون امروز ما هستند. در این بخش به پاره ای از نتایج 

و دستاوردهای یادشده، اشاره ای گذرا می کنیم: 
اول؛ عالمه مطهری براي تبیین چالش ها و مشکالت جامعه پساانقالبی ایران، شرایط 
»پس از پیروزي انقالب اسالمي« را مشابه با شرایط بعد از نزول آیه سوم سوره مبارکه 
مائده قلمداد کرده که از آخرین س��وره هاي نازل ش��ده بر پیامبر اکرم)ص( اس��ت. آیه 
یادش��ده داللت بر این معنا دارد که پس از »واقعه غدیر«، دیگ��ر تهدید تأثیرگذاري از 
جانب دشمنان اسالم )از قبیل کفار، مشرکین، یهودي ها و...(، متوجه اسالم نیست؛ زیرا 
اسالم بر همه آنها غلبه و چیرگي یافته است و آنها توان حذف و انهدام موجودیت اسالم 
را ندارند. اما از سوي دیگر، این آیه مي فرماید که »مسلمین« باید از خداوند پروا و هراس 
به دل داشته باشند که مبادا در اثر »انحراف از مسیر حق« و مبتال شدن به »استحاله« و 
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»دگرگوني«، سنت هاي اجتماعي الهي- که الیتغیر 
هستند- درباره آنها اعمال شود و تحقق یابد؛ چراکه 
مطابق س��نت اجتماعی الهی، اگر جامعه دینی پس 
از آنکه ح��ق به آن عرضه گردید و به طریق س��عادت 
هدایت شد، از ارزش ها و آموزه های الهی روی گرداند، 

مشمول »غضب الهی« واقع می شود. 
دوم؛ »اندیش��ه های بیگانه« به دو صورت می توانند 
به درون ایدئول��وژی انقالب نف��وذ ک��رده و آن را به 
تصرف خود درآورند: به واسطه »دشمنان انقالب« و دیگری به واسطه خود »نیروهای 
انقالبی« )یعنی مدافعان ایدئولوژی اسالمی(. عالمه شهید درباره مسیر دوم نفوذ یافتن 
اندیشه های بیگانه به درون ایدئولوژی اسالمی بر این باور است که افزون بر دشمنان و 
معارضان، گاهی نیز از سوی خود نیروهای انقالبی )که ناشی از »شیفتگی« و »عالقه« 
نسبت به پاره ای از نظریه ها و اندیش��ه های بیگانه به دلیل ضعف در شناخت ماهیت و 
مقومات ایدئولوژی اسالمی(، روند نفوذ تحقق می یابد و به این ترتیب، اصالت و خلوص 

ایدئولوژیک اولیه از دست می رود. 
سوم؛ در مقابل آفت »نفوذ اندیشه های بیگانه« به درون ذهنیت ایدئولوژیک نیروهای 
انقالبی، راهکار اصلی و تعیین کننده، دفع و طرد و تحریم نیست، بلکه می باید دست به 
تالش ایجابی و اثباتی زد و حوایج نظری جامعه اس��المی و نیروهای انقالبی را از طریق 

تولید و بازتولید مستمر »ایدئولوژی اسالمی« برآورده ساخت. 
چهارم؛ عالمه مطهری معتقد اس��ت که با وجود دس��تیابی »اس��تقالل سیاس��ی« و 
»استقالل اقتصادی«، اگر »استقالل فرهنگی« محقق نشود، ناکام خواهیم ماند. از این 
رو، »التقاط ایدئولوژیک«، یک »خطر بزرگ« براي انقالب اسالمي و انقالبیون است؛ تا 

آنجا که این امر، اصل انقالب اسالمی را به »فنا« خواهد کشاند. 
پنجم؛ فعاالن »گفتمان متجدد« بر این باورند که دگرگونی های »زمانه« و اقتضائات 
آن را به صورت مطلق می باید معیار فهم از دین و دی��ن داری قرار داد. در حقیقت، این 
عده در لفافه ایده »اجتهاد آزاد«، حق و باطل را به مفاهیمی نس��بی و تاریخ مند تبدیل 
می کنند که نه متأثر از مکتب اسالم، بلکه برخاسته از حوایج و الزامات جامعه اند. به این 
سبب، عالمه مطهری در تعریف »تجددگرایی افراطی« یا »تجددزدگی« می نویسد این 
جریان، برای آنکه از مکتب اس��الم، چهره ای »زمان پسند« و »عصری« عرضه کند، در 

»اندیشه های بیگانه« به دو 
نند به درون  صورت می توا
نفوذ  انقالب  ایدئولوژی 
كرده و آن را به تصرف خود 
درآورند: به واسطه »دشمنان 
انقالب« و دیگری به واسطه 
خود »نیروهای انقالبی« )یعنی 

مدافعان ایدئولوژی اسالمی(
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ماهیت و ذات آن دست برده و آن را استحاله می کند. 
شش�م؛ هر نهضت و انقالب اجتماعی دارای دو ساحت اس��ت: یکی ساحت »نفی« و 
»انکار« و »مبارزه« و »تخریب«، دیگری س��احت »اثبات« و »تکثیر« و »سازندگی«. 
عالمه مطهری معتقد اس��ت که در تجربه های تاریخی پیش از انقالب اس��المی س��ال 
1357، »طبقه روحانیت« به دلیل اینکه تکلیف و مسئولیت خویش را تمام شده تصور 
کرده، به ساحت دوم پا ننهاده است، اما واقعیت آن است که نقش آفرینی مرحله دوم از 

نقش آفرینی در مرحله اول، بسی سخت تر و دشوارتر است. 
هفتم؛ »فرصت طلبان« کسانی هس��تند که در مراحل اولیه نهضت و انقالب، به دلیل 
آنکه کامیابی و تحقق آن را محتمل نمی انگارند، به آن نمی پیوندند و چه بس��ا در برابر 
آن، صف آرایی و مقاوم��ت می کنند، اما به مح��ض آنکه نهضت و انق��الب از تنگه های 
دشوار آغازین عبور کرد و به مرحله تثبیت و گسترش پا نهاد، با تظاهر به انقالبی گری و 
آمادگی فداکاری برای آن، در میان نیروهای اصی��ل انقالب، رخنه می کنند؛ تا آنجا که 
گاه حتی نیروهای اصیل و متعهد را از صحنه کنشگری خارج ساخته و خود صدرنشین و 
تصمیم ساز می شوند. تجربه های تاریخی متعدد، آن اندازه بر این نظر صحه می گذارد که 
برخی را بر آن داشته که معتقد شوند انقالب، فرزندخور است، اما در مقابل، آیت اهلل شهید 
تصریح می کند که این نظر، صحیح نیست؛ زیرا انقالب، فرزندخور نیست، بلکه »غفلت« 
نیروهای انقالبی از نفوذ و رخنه فرصت طلبان است که چنین وضعیتی را پدید می آورد. 
هشتم؛ طبقه روحانیت در مقطع اوج گیری نهضت اس��المی، با وجود آنکه از سرمایه 
اعتماد اجتماعی فراوانی برخوردار بوده، اما نتوانسته یک »طرح« جامع و تفصیلی برای 
مهندس��ی اجتماعی ارایه کند و یک فضای معرفتی و ایدئولوژیک مرزبندی شده ای را 
پدید آورد. عالمه مطهری اضافه می کند که اسالم به مثابه یک مکتب، آن اندازه غنی و 
حاصل خیز است که ما را در مقام نظریه پردازی و تولید ایدئولوژی معطوف به مهندسی 
اجتماعی، از گرته برداری از نظام های معرفتی دیگر، کاماًل بی نیاز می نماید، اما مس��ئله 
این است که می باید برای یافتن پاسخ های پرسش ها و حاجات نو و معاصر، روش رجوع 

به مکتب خویش را برای استنباط و استخراج در پیش بگیریم. 
نهم؛ تجربه »فقر نظری« برای نظام پردازی اجتماع��ی، به مرحله پس از وقوع انقالب 
اسالمی نیز سرایت کرد و متأسفانه پس از گذشت بیش از سه دهه از انقالب، همچنان 
امتداد تاریخی یافته اس��ت؛ به گونه ای که رهبر معظم انقالب اسالمی، همچنان بر این 
واقعیت پا می فش��ارند که تولید »علوم انسانی اس��المی«، چندان به پهنه عمل پیوند 
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نخورده و معطل و معوق باقی مانده است. از این رو، 
طرحی که انقالب اسالمی برای جامعه پردازی مدعی 
آن بود، همچنان در حد »کلی��ات اجمالی« متوقف 

مانده و صورت »مبسوط« و »مدون« نیافته است. 
دهم؛ چنانچه »اخالص« و »انگیزه الهی« نیروهای 
انقالبی از دست برود و آنها- همچون فرصت طلبان- 
از حاش��یه فعالیت ها و تالش ه��ای انقالبی، »منافع 
ش��خصی« و »اغراض مادی« خود را دنبال نمایند، 
عالوه بر اینکه »توحید عملی« شان مخدوش گردیده، 
هم از »هدایت خاص الهی« محروم می ش��وند و هم 
به تدریج، ماهیت انقالب اسالمی، دچار »استحاله« 
و »دگردیس��ی« می گردد. نکته دیگر اینکه، مصون 
و محفوظ نگاه داش��تن نیت و انگی��زه در دوران »مبارزه« و »نفی«، آس��ان تر از دوران 
»کامیابی« و »سازندگی« اس��ت؛ زیرا در این مقطع دوم اس��ت که »مواهب مادی« و 
»منزلت های سیاس��ی« در س��اختار اجتماعی جدید، به نیروهای انقالب��ی رو آورده و 

محتمل است که نیات و انگیزه های آنان را آلوده به عوامل غیر خدایی نماید. 

نكته دیگری كه عالمه مطهری 
بدان می پردازد این است كه 
مصون و محفوظ نگاه داشتن 
نیت و انگیزه در دوران مبارزه 
از دوران  آسان تر  نفی،  و 
كامیابی و سازندگی است؛ 
زیرا در این مقطع دوم است 
كه مواهب مادی و منزلت های 
سیاسی در ساختار اجتماعی 
جدید، به نیروهای انقالبی رو 
آورده و محتمل است كه نیات 
و انگیزه های آنان را آلوده به 

عوامل غیر خدایی نماید 
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واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك سوريه در 
مناسبات منطقه اي و بين المللي

)با نيم نگاهی به تحوالت اخير در سوريه(

سهيل رجبي1
چكيده 

اگرچه سوريه از مشكالت عديده زيرساختي و جدي در حوزه هاي سياسي- اجتماعي 
و اقتصادي رنج مي برد، اما ناآرامي اين کش��ور قبل از امت��داد در خيزش هاي مردمي و 
اس��المي، معلول معادالت و مناسبات منطقه اي و بين المللي اس��ت که اين کشور را به 
اردوگاه تازه اي براي رقابت هاي اس��تراتژيك تبديل نموده است. سوريه به  عنوان مرکز 
ارتباطات سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا شناخته مي شود و يك بازيگر ژئوپلتيك محور است 
که سه عامل واقع شدن در منطقه اس��تراتژيك خاورميانه، قرار گرفتن بر کناره شرقي 
درياي مهم مديترانه و برخورداري از 186 کيلومتر س��احل و همس��ايگي با فلسطين 
اشغالي، لبنان، ترکيه و عراق به  وضوح اهميت ژئوپلتيك و نقش راهبردي اين کشور را 
در مناسبات منطقه اي و بين المللي نمايان مي سازد. اهميت و نقش استراتژيك سوريه در 

1. کارشناس ارشد روابط بين الملل و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 
مرکزی 
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مناسبات منطقه اي و بين المللي و همچنين رقابت هاي ژئوپلتيك و معادالت راهبردي، 
بيشترين سهم را در ايجاد ناآرامي هاي سوريه دارد. 

بر اين اساس تمرکز بر روي سوريه و بي ثبات س��ازي آن به  عنوان کليدي ترين حلقه 
محور مقاومت اسالمي و عمق استراتژيك و يكي از مهم ترين بخش هاي راهبردي مهار 
جمهوري اسالمي ايران، در واقع هدفي جز برقراري توازن بين محورها و تضعيف نقش و 
جايگاه ايران را دنبال نمي کند. اين مقاله به واکاوی جايگاه و نقش استراتژيك و سناريوي 
بي ثبات سازي سوريه پرداخته و همچنين به اين پرسش که کشورهايي همچون امريكا، 

عربستان و ترکيه در اين زمينه از چه نقش هايی برخوردارند، پاسخ می دهد. 
كليدواژه ه�ا: سوريه، خاورميانه، امريكا، عربستان، استراتژيك، اتحاديه عرب، ترکيه، 

عراق. 

مقدمه 
طي يك سال اخير، تحوالت گس��ترده اي کش��ورهاي آفريقا و خاورميانه عربي را فرا 
گرفته که تاکنون منجر به سرنگوني حكام تونس، مصر، يمن و ليبي شده است. عالوه بر 
کشورهاي گفته شده، موج ناآرامي ها تعداد ديگري از کشورهاي عربي از جمله بحرين 
را نيز فراگرفته است. در همين حال طي چند ماه اخير در سوريه نيز اتفاق هاي بسياري 
رخ داده اس��ت. بلوا و آشوب در س��وريه عالوه بر پيامدهاي داخلي، تأثير گسترده اي بر 
تحوالت منطقه اي چون ثبات يا عدم ثبات لبنان و اردن و حتي ديگر کشورهاي عربي 
خاورميانه، درگيري اعراب اسراييل، نفوذ ايران و سازمان هايي چون حماس و حزب اهلل 
خواهد داشت. از اين  رو تحليل درست و نزديك به واقعيت براي درك شرايط ممكن و 
محتمل وقوع در آينده، هم براي پژوهشگران تحوالت خاورميانه و هم براي دستگاه هاي 
تصميم گيري سياس��ت خارجي کش��ورهاي تأثيرگذار و تأثيرپذير تحوالت خاورميانه 
ضروري است. بررس��ي تحوالت جاري در سوريه در مقايس��ه با ديگر کشورهاي عربي 
از اهميت بيش��تري برخوردار اس��ت؛ زيرا اگرچه بخشي از گس��ترش موج بيداري در 
کشورهاي منطقه، متأثر از جمهوري اسالمي ايران است و براي ايران اسالمي مهم است 
اما وضعيت سوريه به  گونه ديگري است و اهميت آن به مراتب بيشتر است. سوريه متحد 
راهبردي جمهوري اسالمي ايران و حلقه اساسي مقاومت اسالمي در منطقه است. اين 
کشور تنها عمق راهبردي جمهوري اسالمي ايران محسوب نمي شود، بلكه نوع حكومت 
در دمشق، در معادالت آينده منطقه خاورميانه و منافع ملي جمهوري اسالمي نيز نقش 



12
5

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

لي
لمل

ن ا
و بي

ي 
قه ا

نط
ت م

سبا
منا

در 
يه 

سور
ك 

تژي
ترا

 اس
ش

و نق
اه 

ايگ
ی ج

کاو
وا

تعيين کننده اي دارد. 

صحنه سياسي و امنيتي خاورميانه 
خاورميانه که در گذشته و حال، محور اساس��ي تعامل و تقابل ميان نيروهاي اصلي و 
فرعي سازنده نظام جهاني مي باشد، همواره از تناقضات سياسي، اقتصادي و نظامي دو 
قطب جهاني متأثر بوده که از زمان جنگ جهاني دوم آغاز و تا س��قوط ش��وروي ادامه 
داشت؛ اين منطقه هم اينك در ش��رايط فقدان موقعيت ويژه شوروي و تك روي امريكا 
براي هدايت و رهبري جهان و تالش براي تحميل سلطه سياسي و نظامي آن در سطح 
منطقه و جهان با حضور رو به رشد چين و روسيه رو به روست که مي خواهد خأل ناشي از 
سقوط و فروپاشي شوروي را پر کند. لذا اين امر بيانگر آن است که خاورميانه در گذشته 
و حال، صحنه دايمي يك مبارزه است که متأخر ترين تحوالت مهم آن عبارت است از: 

1. گرايش آشكار امريكا براي سيطره کامل و ايجاد سلطه خود بر خاورميانه؛ 
2. به بن بس��ت رس��يدن روند صلح به  ويژه پس از روي کار آمدن دولت هاي تندرو در 

اسراييل؛ 
3. اشغال عراق و افغانستان؛ 

4. رس��يدن موضوع هس��ته اي ايران به مرحله اي جهت ايجاد تناقض و برخورد ميان 
سياست هاي نيروهاي منطقه اي و بين المللي؛ 

5. صدور قطعنامه 1559 جهت خروج نيروهاي سوريه از لبنان و خلع سالح مقاومت 
و نيروهاي فلسطيني؛ 

6. تشكيل کميته حقيقت ياب به موجب قطعنامه 1595 پس از ترور حريري و متهم 
کردن سوريه و استفاده از آن به  عنوان اهرم فش��ار عليه اين کشور که نشانه هاي آن در 
گزارشات ميلس )نماينده ويژه سازمان متحد( و قطعنامه هاي 1642 و 1636 شوراي 

امنيت به خوبي ديده مي شود؛
7. فشار شديد امريكا و غرب بر سوريه و حرکت به سوي منزوي کردن آن.1 

اهميت ژئوپلتيك سوريه در منطقه 
جمهوري عربي سوريه با جمعيتي بالغ بر 19 ميليون نفر و مساحتي حدود 185180 

1. حس��ن غفاري فر، »سلس��له صلح هاي تحميلي براي حذف تدريجي هويت فلسطين 2007-1978«، علوم 
سياسي دانشگاه باقرالعلوم)ع(، س11، ش44، 1387، ص241. 
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کيلومتر مربع، هش��تاد و هفتمين کشور جهان از نظر 
وسعت محس��وب مي شود. س��وريه در منطقه آسياي 
غربي واقع ش��ده و به  عنوان مرکز ارتباطات س��ه قاره 
آس��يا، آفريقا و اروپا ش��ناخته مي ش��ود. اين کشور از 
ديرباز، مرکز بازرگاني ميان ش��رق و غرب بوده است. 
موقعيت ژئوپلتيك سوريه، اين کشور را در نقطه اتصال 
خاورميانه نفت خيز با اروپاي صنعتي قرار داده است.1 

س��وريه يك بازيگر ژئوپلتيك محور اس��ت که با سه 
عامل واقع ش��دن در منطقه اس��تراتژيك خاورميانه، 
قرار گرفتن بر کناره ش��رقي درياي مهم مديترانه و برخورداري از 186 کيلومتر ساحل 
با کشورهاي حاشيه اين منطقه ارتباط دارد. به  خصوص سوريه از طريق خط لوله نفت 
در بندر بانياس، بخشي از نيازهاي نفتي کشورهاي حاشيه را تأمين مي کند و از اين راه 
در معادالت منطقه نقش دارد.2 همس��ايگي با فلسطين اش��غالي، لبنان، ترکيه و عراق 
نيز به  وضوح اهميت ژئوپلتيك و نقش راهبردي اين کش��ور را در مناسبات منطقه اي 
و بين المللي نمايان مي س��ازد. به  دليل همين اهميت و نقش اس��تراتژيك، بسياري از 

کارشناسان روابط بين الملل، »سوريه را بزرگ ترين کشور کوچك جهان« مي نامند. 
سوريه تنها بازيگر عربي است که در مناسبات منطقه اي و بين المللي ميان کشورهاي 
خاورميانه و آفريقاي عربي، نقش مستقلي را ايفا مي نمايد و در عين حال صاحب ديدگاه 
خود است. درگيري رژيم صهيونيستي با سوريه، محور اصلي اهميت نظامي و استراتژيك 
اين کشور در منطقه مي باشد. در حال حاضر نيروهاي مسلح سوريه، تنها ارتش کالسيك 
عربي است که مي تواند امنيت رژيم صهيونيستي را در معرض خطر قرار دهد. از اين رو 

مقامات رژيم اسراييل، سوريه را به  عنوان تهديد استراتژيك به حساب مي آورند. 
همچنين نقش آفريني سوريه در معادالت سياسي لبنان و قرار گرفتن دمشق به  عنوان 
دولت حامي مقاومت اسالمي، بر اهميت استراتژيك سوريه افزوده است.3 به همين دليل 
اس��ت که محققان روابط بين الملل تالش مي کنند تا راه هايي ب��راي جلب نظر ديدگاه 
رهبري س��وريه در هماهنگي با غرب و به  ويژه امضای توافق نامه صلح با رژيم اشغالگر 
قدس پيدا کنند. تمام تحليل هاي مقامات رژيم صهيونيستي بر اين موضوع اتفاق نظر 

1. رضا سراج، »نگاهي به تحوالت سوريه«، تهران، پايگاه تحليلي و تبييني برهان، 1390، ص5. 
2. احمد خالدي، رابطه سوريه و ايران، تهران، مؤسسه مطالعاتی انديشه سازان نور، 1389، ص79. 

3. رضا سراج، همان، ص6. 

درگيري رژيم صهيونيستي با 
سوريه، محور اصلي اهميت 
نظامي و استراتژيك اين 
کشور در منطقه مي باشد. در 
حال حاضر نيروهاي مسلح 
سوريه، تنها ارتش کالسيك 
مي تواند  که  است  عربي 
امنيت رژيم صهيونيستي را در 

معرض خطر قرار دهد 
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دارند که سوريه به  عنوان خطر اس��تراتژيك بر ضد رژيم صهيونيستي در منطقه است. 
عالوه بر ريشه هاي سياسي و ايدئولوژيك موضوع س��وريه در منازعه عربي- اسراييلي 
اين کش��ور از جنبه حياتي و توازن اس��تراتژيك نيز به صورت طبيعي با اس��راييل در 
منازعه مي باشد؛ زيرا نزاع و رقابت اين دو کشور بر سر قدرت و ميزان نفوذ منطقه اي بين 
دولت هاي قوي همسايه در منطقه مي باش��د و حضور اسراييل موجب فشار ديناميكي 
شديد، قوي و مستقيم اس��راييل براي امنيت س��وريه و امنيت اعراب شده است که از 
شكست اعراب در سال 1948 به صورت بالفعل رو به تزايد گذاشته است و دستيابي به 

سالح هسته اي اين نگراني را افزايش داده است.1 
بحران ه��اي منطقه و خاورميانه در حالي س��پري مي گردد که تحليل ها، نشس��ت ها 
و جلس��ات منطقه اي و بين المللي در قبال بحران سوريه که ش��رايط دشوار و تحوالت 
خطرناکي را پشت سر مي گذارد، فرضيات بي شماري را در مقابل تحليلگران سياسي قرار 
داده است و ضرورت رايزني و همكاري درباره کيفيت کمك به سياست مداران سوري به 
 منظور برون رفت از اين بحران بر مبناي اصل تفاهم را آشكار مي سازد. در اين ميان دو 

رويكرد در پيش روي سوريه قرار دارد: 
1. برکناري حكومت بشاراسد از قدرت طبق خواسته غرب و متحدين آنها در منطقه؛ 
2. حفظ قدرت داخلي با ائتالف و انجام اصالحات سياسي بر اساس نظر حكومت فعلي 

سوريه. 
براي پيش بيني آينده بحران سوريه، ش��ناخت کلي از موقعيت ژئوپلتيك اين کشور 
ضروري به نظر مي رسد. س��وريه کشوري با مختصات ويژه اس��ت. از منظري ديگر اين 
کشور در شرايط نامطلوبي به  لحاظ ژئوپلتيك و توازن قوا قرار دارد و از طرفي جمعيت و 
مساحت نسبتاً کم سوريه موجب تشكيل نيروي انساني محدود و بازدارندگي اندك در 
مقابل تهاجمات شده اس��ت. از نظر جغرافيايي، سوريه کشوري عرب با دو همسايه غير 
عرب )اسراييل و ترکيه( است. ترکيه همسايه اي قدرتمندتر از سوريه است که در دهه 
50 تهديد کرده بود عليه افراطي گري سوريه در اين کشور مداخله خواهد کرد و در سال 

1990 نيز در ائتالفي با اسراييل، سوريه را مورد محاصره قرار داد. 
مهم تر از همه، دش��من اصلي سوريه، يعني اس��راييل داراي برتري نظامي هميشگي 
نسبت به سوريه است. از دست دادن بلندي هاي جوالن، که تنها دفاع طبيعي سوريه در 
مقابل اسراييل محسوب مي شد، نگراني هاي کامالً  جدي را براي سوريه به  وجود آورده 

1. »بحران در سوريه«، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1390، ص5. 



مقاالت
128

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

است. اين توازن قدرت نامطلوب در منطقه، سوريه را مجبور به پذيرش واقعيت اسراييل 
و تالش براي کسب قدرت جهت مهار تهديد اسراييل نموده است. در اين ميان در زمان 
رياست جمهوري اسد پدر و در زمان خود بشاراس��د، تالش هايي در جهت عادي سازي 
روابط با غرب انجام شد که اين روابط همچنان به  دليل حمايت غرب از اسراييل چندان 
بهبود نيافت. پيش از حزب بعث )1963-1943( س��وريه به خاطر بي ثباتي در داخل، 
تبديل به کشور آس��يب پذيري در بيرون گش��ته بود؛ اين ضعف داخلي و عدم انسجام 

خارجي تاکنون نتوانسته از سوريه کشوري اثرگذار در منطقه بسازد. 
از طرفي از آنجا که س��وريه به تنهايي فاقد منابع کافي براي ادامه سياس��ت خود بود، 
اسد به دس��تكاري ائتالف ها بدون توجه به ايدئولوژي متحدين اقدام نمود. ائتالف هاي 
جديد شرايط تازه اي را براي دستيابي به اهداف سوريه مهيا مي ساخت. از اين رو وي به  
طور همزمان ائتالف هايي را با کشورهاي نفت خيز عربي، اتحاد شوروي و ايران اسالمي 

پي ريزي نمود که اين ائتالف ها تا امروز به اشكال گوناگون با نوسان روبه رو بوده است. 
حال با شناخت وضعيت سوريه در منطقه و نظام بين الملل، مي توان به درك روشن تري 
از موقعيت اين کشور دست يافت. با اوج گيري بحران داخلي سوريه، تاکنون کشورهاي 
همس��ايه عربي و غير عربي منطقه و قدرت هاي بزرگ، واکنش هاي متفاوتي نسبت به 
اين جريان نشان داده اند. واکنش ها در قبال بحران سوريه آزموني بزرگ را فراروي اين 
کشور قرار داده است که بي درايتي و بي تدبيري مي تواند لطمات جبران ناپذيري به همراه 

داشته باشد.1 

سياست خارجي سوريه و چالش هاي آن 
با آغاز طرح جديد امريكا براي خاورميانه، سياست خارجي سوريه با مشكالت فراواني 
روبه رو ش��د که تأثير مستقيمي را بر نقش اين کش��ور در منطقه و نظام جهاني گذارده 

است. 
سياست خارجي سوريه متأثر از همسايگي با رژيم صهيونيستي و اشغال بلندي هاي 
جوالن توس��ط اسراييل اس��ت و وجود رژيم اس��راييل تهديد راهبردي براي سوريه به 
 حس��اب مي آيد. لذا با در نظر گرفتن اين اصل، تهديدات و چالش هاي فراروي س��وريه 
را مي توان به ش��كل زير بيان کرد: در لبن��ان با توجه به موقعي��ت جغرافيايي و جايگاه 
ژئوپلتي��ك آن در روند جنگ اع��راب و اس��راييل و همچنين حضور تع��داد کثيري از 

1. مرضيه سخاوتي، »سوريه در آزمونی پيش رو«، سياست روز، 1390، ص10. 
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نمايندگان فلسطيني در اين کشور، نسبت به تهديد جنگ گروه ها و جناح هاي سياسي 
داراي نفوذ، اقدام شده است و در نهايت عدم ثبات، امنيت و حاکميت سياسي در لبنان، 
دخالت بسياري از کش��ورهاي خارجي در امور جاري اين کشور را در پي داشت. تبديل 
ش��دن لبنان به صحنه رقابت قدرت هاي ب��زرگ و منطقه اي با توجه ب��ه ويژگي عمده 
ژئوپلتيك لبنان و بحراني بودن صحنه داخلي اين کشور به همراه تجاوزات رژيم اسراييل 
به خاك لبنان، موجب ش��د تا س��وريه براي حفظ منافع و امنيت ملي خود و نيز آرمان 

مبارزه با اسراييل، نيروهاي نظامي خود را به لبنان اعزام نمايد.1 
اما با توجه به تحوالت بعد از آزادس��ازي جنوب لبنان در سال 2000 توسط مقاومت 
اسالمي و ترور رفيق حريري در س��ال 2005، يكي از مهم ترين چالش هايي که سوريه 
با آن دست به گريبان است، مسئله لبنان و به  خصوص تشكيل دادگاه بين المللي براي 
محاکمه اين ترور مي باشد. هر چند س��وريه معتقد اس��ت و بر اين نكته اصرار دارد که 
هيچ گونه نقشي در اين ترور نداشته است و هيچ دليلي نيز براي آن در دست نيست، اما 
تشكيل چنين دادگاهي بر اساس تصميم ش��وراي امنيت سازمان ملل متحد، مي تواند 
چالش هاي مهمي براي دولت مردان سوريه باشد؛ چون با تشكيل اين دادگاه مي توانند 
مقامات عالي سوريه حتي بشاراسد را به دادگاه احضار کنند و نقش چنين عملي مي تواند 

تضعيف و نقض حاکميت ملي سوريه و شخص بشاراسد را فراهم آورد. 
مسئله ديگر براي س��وريه را مي توان تعيين مرزهاي بين دو کش��ور و از همه مهم تر 
نقشي که لبنان مي تواند در پناه دادن به مخالفان دولت سوريه داشته باشد، برشمرد؛ از 
سوي ديگر تحت تأثير قرار گرفتن تنظيم رابطه با گروه هاي هم پيمان خود در لبنان نيز 

مي تواند فشارها را بر دولت سوريه افزايش دهد.2 

مهم ترين چالش هاي سياست خارجي سوريه 
1. س��ازگاري با ش��رايط پس از جنگ س��رد و س��قوط ش��وروي به  عنوان هم پيمان 

استراتژيك سوريه؛
2. تغيير استراتژي هيئت حاکمه امريكا از اجراي تئوري ثبات منطقه اي )که حاکم بر 
سياست خارجي امريكا بود( به تئوري هرج و مرج خالق در دولت بوش که تاکنون نيز 

توسط دولت جديد اوباما همين سياست دنبال مي شود؛

1. احمد سلطاني نژاد، »عوامل ژئوپلتيكي مؤثر بر شكل گيري سياست خارجي سوريه«، ژئوپلتيك، س2، ش2، 
1388، ص106. 

2. کتاب سبز سوريه، تهران، وزارت امور خارجه، 1387، ص182. 
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3. تغيير در توصيف امريكا به گروه هاي هم پيمان سوريه و تروريست ناميدن آنها؛ 
4. ناديده گرفتن مطلق تالش براي به جريان انداختن مذاکرات صلح سوريه و اسراييل 

از سوي امريكا و اروپا و عدم درج آن در برنامه کار سياست هاي منطقه اي و جهاني؛ 
5. حمله نظامي و مس��تقيم امريكا به عراق و قرار دادن س��وريه ميان پتم و س��ندان 

اسراييل؛ 
6. تحوالت جديد سياسي لبنان شامل تشكيل کميته تحقيق قتل رفيق حريري، تأکيد 
بر لزوم همكاري سوريه با اين کميته و همچنين مرز با لبنان، باز کردن سفارت در آن و 

تشكيل دولت جديد در لبنان؛ 
7. تغيير موضع اروپا از مخالفت با حضور نظامي امريكا در عراق به موضع کمك کننده 

و مساعد و رساندن طرح شراکت سوريه و اروپا به بن بست.
موارد ذکرش��ده مهم ترين چالش هاي سياس��ت خارجي سوريه اس��ت که نه تنها بر 
روابط خارجي اين کشور بلكه بر مسائل داخلي آن نيز در راستاي دستيابي بر اصالحات 

سياسي، تحول اقتصادي و پيشرفت اجتماعي تأثير گذاشته است.1 

منابع تنش در روابط سوريه و غرب 
جنبش هاي مردمي جديد در خاورميان��ه، مي روند تا فصلي ن��و در تاريخ رقم بزنند. 
اين جنبش ها در واکنش و مخالفت با س��ه عنصر تعيين کننده خاورميانه معاصر شكل 
گرفته اند: 1. ماهيت دولت اقتدارگراي عربي 2. سياست نژادپرستانه رژيم صهيونيستي 
نسبت به فلسطينيان 3. سياست س��لطه امريكا در منطقه. اين سه عنصر به صورتي در 

هم تنيده و مرتبط اند که مي توان از آن به مثلث سياست روز منطقه خاورميانه نام برد.

1. همان. 

مثلث سياست روز منطقه  خاورميانه
)عناصر تعيين کننده  خاورميانه  معاصر(

سياست نژادپرستانه رژيم صهيونيستي

سياست سلطه  امريكا در منطقه

ربي
ي ع

گرا
دار

ت اقت
 دول

اهيت
م
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در حالي که منازعه اعراب- اس��راييل، کل تاريخ 
خاورميان��ه معاصر را پ��س از جن��گ جهاني دوم 
تحت الشعاع خود قرار داده است، سياست خارجي 
امريكا در خاورميانه هم، هميشه و همواره مبتني بر 
حمايت بي دريغ از اسراييل بوده است. اگر سياست 
خارجي امريكا را در خاورميان��ه بعد از جنگ دوم 

جهانی بر اساس بنيان هاي تغييرناپذير در برهه هاي مختلف حكومتي امريكا برشماريم، 
به دو عنصر هميشه حاضر در اين سياس��ت خارجي برمي خوريم. حفظ تماميت ارضي 
اس��راييل در قالب يك جانبه و کام��ل از آن و تضمين ثبات اس��تراتژيك صدور انرژي 

خاورميانه به غرب. 
دولت هاي عربي در طول اين مدت غالباً در پارادوکس ظاهراً الينحلي گرفتار بوده اند؛ 
از يك سو در برابر رژيم صهيونيستي، آنان وادار به موضع گيري هاي متضاد هستند که 
هميشه در راستاي خواسته هاي امريكا نبوده و از سوي ديگر، همواره امريكا را به  مثابه 
بازيگر هژمون منطقه و نظام بين الملل، در برابر خود داش��ته اند و خود را ناتوان از عدم 

همراهي با آن ديده اند.1 
از اصلي ترين سياس��ت هاي اياالت متحده امريكا در منطق��ه خاورميانه همواره اين 
بوده اس��ت که از طريق ايجاد صلح ميان اعراب و اسراييل يك حريم امن براي اسراييل 
ايجاد کند. اين سياست را اياالت متحده به  ويژه پس از اينكه موفق شد مصر را به صلح 
با اسراييل تشويق کند، با قدرت بيشتري دنبال کرده است؛ دولت مردان کاخ سفيد اين 
باور را داشتند هر اندازه که اسراييل به لحاظ توانمندي نظامي قوي هم باشد اما توسط 
همسايگانش به رس��ميت شناخته نشود، نمي تواند امنيت داش��ته باشد. بدين خاطر از 
ابتداي دهه 1980 سياست امنيت اسراييل در سايه پذيرش همسايگان توسط اياالت 
متحده دنبال ش��ده اس��ت و هم  اکنون نيز ادامه دارد. در اين راس��تا اياالت متحده دو 
اقدام متفاوت را انجام داده است؛ اول اينكه آن دسته از دولت هايي که حاضر به پذيرش 
صلح با اسراييل ش��ده اند را مورد تش��ويق و عنايت خود قرار داده اس��ت و کمك هاي 
فراوان اقتصادي، سياسي و نظامي در اختيار آنها قرار داده است. در اين باره مي توان به 
دولت مصر اش��اره کرد؛ به گونه اي که يكي از منابع مهم اقتصاد مصر کمك هاي اياالت 
متحده امريكا بود که هر گونه وقفه و اختاللي در آن بالفاصله تأثيرش را بر اقتصاد مصر 

1. مجيد مرادي، »تأمالتی در انقالب های جديد عربی«، آيين گفت وگو، 1390، ص129. 

سياست خارجي سوريه متأثر از 
همسايگي با رژيم صهيونيستي و 
اشغال بلندي هاي جوالن توسط 
اسراييل است و وجود رژيم 
اسراييل تهديد راهبردي براي 

سوريه به  حساب مي آيد 
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مي گذاشت.1 
اقدام ديگر اياالت متحده، تنبيه و اعمال فش��ار بر آن دسته از بازيگراني بوده است که 
نگرش مقاومت در برابر اس��راييل را دارند و با صلح با اسراييل مخالف هستند. در رابطه 
با مسئله فلسطين و اسراييل يك دسته از بازيگران دولتي و غير دولتي وجود دارند که 
کماکان به آرمان هاي فلسطين اعتقاد دارند و هر گونه صلح و سازش با اسراييل را خيانت 
به آرمان هاي فلسطين و حتي اسالم مي دانند. طبيعتاً اين نگرش با آن سياست امريكا که 
ذکر آن رفت در تضاد است و پيگيري آن را دچار مشكل مي کند. اياالت متحده اين دسته 
از بازيگران را مانع صلح خاورميانه معرفي مي کند و همواره به  دنبال آن بوده است که از 
طريق همراه کردن ديگر دولت هاي غربي و عربي به اعمال فشار عليه آنها بپردازد. اياالت 
متحده بازيگراني مانند جمهوري اس��المي ايران، س��وريه، حزب اهلل و برخي گروه هاي 
فلسطيني مانند حماس را جزء  اين دسته از کنش گران معرفي مي کند. دولت هاي غربي 
و مشخصاً اياالت متحده از اينكه سوريه هنوز هم اسراييل را به رسميت نشناخته و حاضر 

به پذيرش صلح با اسراييل نيست، را کنش گر مطلوبي نمي دانند.2 
در ميان کنش گران مخالف صلح با اسراييل، حزب اهلل و سوريه براي اياالت متحده از 
حساسيت بسيار بااليي برخوردار است؛ زيرا اين دو بازيگر تأثيرگذار، بيشترين نزديكي 
ممكن با اس��راييل را دارند و قادرند امنيت اس��راييل را در معرض خط��ر قرار دهند. به 
عبارت ديگر چون اين دو بازيگر بيشترين نزديكي را با اسراييل دارند، به راحتي قادرند 
که تهديدات خود را عليه اين رژيم با دش��واري بسيار کمتري انتقال دهند. بدين خاطر 
چه اياالت متحده و چه اسراييل، همواره توجه خاص و ويژه اي به امور مرتبط با سوريه 
و حزب اهلل داشته اند. آغاز برخي تحوالت در سوريه، اياالت متحده را بر آن داشت که از 
اين طريق بتواند فشارهاي بين المللي را عليه سوريه تش��ديد کند. امريكا از طريق اين 
فشارها دو هدف عمده را دنبال مي کرد: اول اينكه سوريه را مجبور به تسليم شدن بكند 
که يكي از اين شاخصه هاي تسليم شدن سازش با اسراييل است؛ دوم اينكه در صورت 
عدم تحقق هدف اول با تغيير نظام سياسي سوريه، يك نظام طرفدار غرب و سازش گرا 

با اسراييل سر کار آورد.3 

1. طهمورث غالمي، »تحوالت جاری در سوريه«، مؤسسه مطالعات بين المللی صلح، 1390، ص5. 
2. روح اهلل قاسميان، طرح عربی و توطئه غربی برای روسيه، تهران، مؤسسه چشم انداز توسعه و امنيت، 1390، 

ص5. 
3. س��ميه خمارباقي، طرح منطقه اي براي براندازي نظام سوريه، تهران، مؤسس��ه مطالعات انديشه سازان نور، 

1390، ص8. 
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دولت هاي سابق و جديد امريكا خود را در چهارچوب نظريه هرج و مرج سازنده محصور 
نموده اند که مي توان به تحقيق گسترده مجله نيويورك اشاره کرد. شيمون هرتس در 
اين تحقيق مي نويسد: امريكا ارتباط ارزش��مند اطالعاتي خود را با سوريه در خصوص 
القاعده از دست داده است؛ زيرا بشاراس��د رئيس جمهور سوريه از گسترش همكاري با 
امريكا در اين زمينه سر باز زده است؛ بايد گفت جناح بازها در امريكا معتقدند همكاري با 
سوريه در مورد کانال هاي اطالعاتي مرتبط با القاعده، مسئله اي بود که اسد مي بايست 
در راستاي حمايت از تالش هاي جنگ امريكا حرکت مي کرد و بدين ترتيب واشنگتن به 

حالت نزاع ميان دو هدف در مورد سوريه رسيد که عبارت است از: 
1. متزلزل نمودن ثبات اين کشور و س��رنگون کردن نظام از طريق ارتباط با نيروهاي 

معارض 
2. فشار بر سوريه و منزوي کردن آن از طريق اجراي برخي سياست ها مانند: 

الف. متهم کردن سوريه به بهانه نقش داشتن در از بين بردن امنيت و صلح در عراق و 
تضعيف دموکراسي سوريه 

ب. فشار بر سوريه از طريق قطعنامه 1595، تحقيق پيرامون ترور رفيق حريري و طرح 
مستمر اين مسئله با استفاده از بند 7 منشور سازمان ملل 

پ. هدف ق��رار دادن زمينه هاي مهم و جهاني نظام از طريق مس��موم نمودن رابطه با 
لبنان و اجازه ندادن به گسترش رابطه با عراق، اعمال فشار بر ترکيه، اردن و ساير کشورها 

و محدود کردن رابطه آنان با سوريه 
ت. خالي کردن نظام در سوريه از هر گونه حمايت هاي مردمي از طريق پمپاژ رسانه اي 
سنگين و متمرکز عليه سوريه و بزرگ نمودن اش��تباهات آن و مشكالتش و اتهام هاي 

فزاينده 
ث. تالش براي ايجاد اختالفات طايفه ای و قومي و در نتيجه نفوذ به درون بافت، ساختار 

و تضعيف مصونيت نظام و دولت فعلي سوريه.1 

منابع تنش در روابط اتحاديه عرب و سوريه 
زيرمجموعه امنيتي خليج فارس که يكي از زيرمجموعه هاي منطقه خاورميانه است، 
به اعتقاد باري بوزان از بعد جنگ جهاني دوم مبتني بر يك مثلث رقابت آميز ميان ايران، 
عراق و عربستان )که بعداً ديگر کش��ورهاي عرب حوزه خليج فارس را در قالب شوراي 

1. همان، ص27. 
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همكاري خليج فارس هدايت و رهبري مي کرد( بوده 
است. هر کدام از اين س��ه کشور تالش مي کردند که 
حداقل، توازن قدرت را ميان خود نگه دارند و در يك 
هدف حداکثري، آن را به نفع خود به هم زنند. اساس 
رقابت ميان سه کشور مبتني بر قدرت بود.1 با وقوع 
انقالب اس��المي ايران، اسالم سياس��ي به مهم ترين 
فاکتور ش��كل دهنده غي��ر مادي به رفتار سياس��ت 
خارجي جمهوري اس��المي ايران تبديل شد. بر اين 
مبنا، آنچه جمهوري اسالمي در سطح منطقه دنبال 
مي کرد، مانند دوران حكومت محمدرضا ش��اه نبود 
که توازن قدرت ميان خود و دو کشور عراق و عربستان را حفظ کند يا اينكه آن را به نفع 
خود به هم بزند؛ بلكه اين بود که اسالم به  عنوان مؤلفه غير مادي را در سطح منطقه به 
يك نهضت فراگير تبديل کند؛ اينجا بود که عراق و عربس��تان براي اولين بار در مقابل 
جمهوري اسالمي ايران در کنار يكديگر قرار گرفتند و با هم متحد شدند. در اين ميان، 
چون ديگر کش��ورهاي منطقه نيز از گسترش اس��الم انقالبی نگران بودند و با آن ميانه 
خوبي نداشتند، در کنار عربس��تان و عراق قرار گرفتند. اوج اين اتحاد در مقابل اسالم 
انقالبی، آغاز جنگ ع��راق عليه ايران و حمايت ديگر کش��ورهاي منطقه از جمله عراق 
بود. لذا اين رقابت در دهه 1980 از حالت مثلث خارج ش��د و حالت تك خطي به خود 
گرفت؛ بدين معني که يك طرف خط اتحاد عربس��تان و عراق قرار داشت و طرف ديگر 
آن جمهوري اسالمي ايران. با حمله عراق به کويت و حمله ائتالف به عراق و به دنبال آن 
اعمال تحريم هاي ش��ديد عليه حزب بعث عراق، دولت عراق به  تدريج از گردونه رقابت 
حذف شد و اين رقابت محدود به ايران و عربستان ش��د. با سقوط نظام سياسي عراق و 
به  دنبال آن قدرت گرفتن شيعيان عراق و تداوم روابط ايران با سوريه و حزب اهلل، توازن 
قدرت تا حدودي به نفع جمهوري اسالمي در حال تغيير بود که عربستان از اين وضعيت 
چندان راضي نبود. نارضايتي عربستان و ديگر دولت هاي اصلي عرب بيشتر از سوريه بود 
که مواضع ايران را در منطقه تقويت مي کرد و اين در حالي بود که آنها انتظار داشتند که 
سوريه به  عنوان يك دولت عربي در کنار آنها قرار گيرد. بنابراين يكي از داليل اصلي که 

1. اندرو تريل، »رقابت ايران و عربستان و آينده امنيت خاورميانه«، انديشكده مطالعات راهبردی امريكا،1390، 
ص1. 

سياست هاي  اصلي ترين  از 
اياالت متحده امريکا در منطقه 
خاورميانه همواره اين بوده است 
که از طريق ايجاد صلح ميان 
اعراب و اسراييل يك حريم امن 
براي اسراييل ايجاد کند. اين 
سياست را اياالت متحده به  ويژه 
پس از اينکه موفق شد مصر را به 
صلح با اسراييل تشويق کند، با 
قدرت بيشتري دنبال کرده است 
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عربستان و ديگر اعضاي اصلي اتحاديه عرب با سوريه مشكل دارند اين است که آنها از 
همراهي و همكاري سوريه با دولت ايران راضي نيستند.1 

با شروع بيداری اسالمی و آغاز تحوالتي در کشورهاي بحرين و يمن، وضعيت منطقه اي 
عربستان بدتر شد ولي در مقابل با توجه به احتمال روي کار آمدن دولت هاي طرفدار يا 
متمايل به جمهوري اسالمي ايران، وضعيت منطقه اي جمهوري اسالمي ايران روز به روز 
بهتر مي شد. آغاز برخي تحوالت در کشور سوريه اين فرصت را براي اتحاديه عرب فراهم 
کرد تا بتواند س��وريه را به  خاطر عدم همراهي با آنها و ضعيف کردن مواضع  منطقه اي 
ايشان در مقابل ايران، تحت فشار قرار دهند که يا تسليم شود و از ايران روي برگرداند 

يا اينكه سوريه را تغيير دهند.2 
رابطه سوريه با دو کشور مصر و عربستان طي سال هاي متمادي توانسته بود محور قوي 
از کشورهاي عربي را به  وجود آورد که با يكديگر در خصوص مسائل منطقه تا حدودي 
هماهنگ بودند و نقش مهمي ايفا نمودند اما بعد از ترور رفيق حريري و س��پس جنگ 
33روزه با رژيم صهيونيستي عليه حزب اهلل و جنگ 22روزه غزه و انتقاد شديد بشاراسد 
از رهبران کشورهاي عربي به  خاطر عدم همكاري با حزب اهلل و فلسطين و تشويق رژيم 
صهيونيستي به ادامه حمالت، روابط به تيرگی گراييد. رژيم صهيونيستي و امريكا از اين 
موضوع براي در انزوا قرار دادن بشاراس��د استفاده و حتي سعي نمودند نقش منطقه اي 
س��وريه را به اردن اعطا کنند؛ اما بعد از مدتي متوجه شدند اردن پتانسيل ايفاي چنين 
نقشي را ندارد. ولي اقدام براي در انزوا قرار دادن سوريه تا حدودي موفقيت آميز بود؛ به 
 طوري که به  دنبال تجاوز هوايي رژيم اسراييل به حريم هوايي سوريه در شهريور سال 

1386، هيچ يك از کشورهاي عرب واکنش در خوري نشان ندادند.3 
عربس��تان تالش مي نمايد س��وريه را از محور مقاومت دور و به محور سازش نزديك 
سازد. اين موضوعي است که بارها در رسانه هاي وابس��ته به عربستان مورد تأکيد قرار 
گرفته است و يكي از شرايط بهبود رابطه با سوريه را کاهش روابط سوريه با ايران اعالم 
نموده اند؛ شرطي که به سختي مي تواند مورد موافقت بشاراسد قرار گيرد. عربستان در 
30 سال گذش��ته همواره براي کاهش رابطه ايران با س��وريه تالش نمود اما هرگز اين 
تالش ها با موفقيت همراه نبوده است؛ در اين خصوص کافي است به تالش هاي عربستان 

1. خيام الزعيي، »تجزيه و تحليل روابط سياسي س��وريه و ايران 2002- 1979«، پايان نامه کارشناسي ارشد، 
دانشگاه اصفهان، 1384، ص30. 

2. طهمورث غالمي، همان، ص10. 
3. بولتن سوريه، 1388، ص4. 
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براي ممانعت از گسترش روابط ايران و سوريه در دوران جنگ ايران با عراق اشاره نمود.1 

اقدامات عربستان سعودي در تشديد بحران سوريه 
1. فعال سازي شوراي همكاري خليج فارس و اتحاديه عرب در جهت اعمال فشار عليه 

بشاراسد و زمينه سازي براي تكرار تجربه ليبي در سوريه 
2. کمك مالي، تسليحاتي و لجستيكي به معارضان سوريه در خارج و داخل 

3. همكاري و هماهنگ��ي رياض با محور منطق��ه اي ترکيه- قطر- اس��راييل و محور 
بين المللي امريكا- فرانسه و انگليس، عليه تضعيف و حتي براندازي نظام و دولت فعلي 

سوريه 
4. تالش براي تقويت جريان سلفي و وهابي در سوريه 

5. فعال سازي رس��انه هاي گروهي خود مانند ش��بكه العربيه و نشرياتي چون الشرق 
االوسط و الحياه و تمام سياست هاي س��لفي و وهابي براي تحريك افكار عمومي جهان 

غرب و اسالم عليه دولت سوريه و تخريب چهره آن در اذهان عمومي 
6. فراخواني سفير عربس��تان س��عودي و نقش تحريك کننده آن در فراخواني سفير 

کويت و بحرين.2 

مواضع روسيه در تحوالت سوريه 
وقوع انقالب هاي عربي و قيام هاي مردمي در ش��مال آفريقا و خاورميانه، روس��يه را 
مانند بسياري از بازيگران بين المللي شگفت زده کرد. از اين رو روسيه درصدد برآمد تا با 
ارزيابي وضع موجود به اتخاذ سياست هايي براي تداوم ادامه حضور و نفوذ خود در اين 
منطقه حساس دس��ت بزند. در واقع با توجه به تحوالتي که در جهان عرب و خاورميانه 
اتفاق افتاده است، روسيه تالش مي کند موقعيت قبلي خويش را در خاورميانه تحكيم 
کند و بتواند نقش مهم تري را در آينده منطقه ايفا نمايد. در اين شرايط، روسيه همانند 
قدرت هاي بزرگ ديگر، با توجه به اين تحوالت غافلگيرانه، سعي در تنظيم سياست هاي 
خود متناسب با اين تحوالت مي کند. اين امر به  ويژه براي اين کشور که در زمان شوروي 
سابق در منطقه ش��مال آفريقا و خاورميانه از نفوذ قابل مالحظه اي برخوردار بود، حائز 

اهميت مي باشد.

1. همان. 
2. سانا، 1390. 
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نزديكي جغرافيايي منطقه خاورميانه به مرزهاي 
جنوبي روس��يه، بر اهميت اين منطقه حس��اس در 
محاسبات استراتژيك روسيه مي افزايد. در شرايط 
بحراني خاورميانه، کرملين در تالش است تا ضمن 
حف��ظ وجهه خ��ود در جهان عرب، سياس��ت هاي 
متناس��ب با تحوالت جاري را اتخ��اذ کند. تحوالت 
در منطق��ه عرب��ي خاورميان��ه، نگراني هايي جدي 
در ميان نخبگان سياسي روس��يه برانگيخته است. 
رئيس جمهور روسيه با اش��اره به تحوالت سريع در 

خاورميانه، نگراني خود را چنين ابراز داشته است: 
اين دولت ها بس��يار پيچيده هس��تند و اين احتمال وج��ود دارد که 
فناتيك ها )واپسگراها( به قدرت برسند. الزم است که به واقعيت ها توجه 

نمود. آنان از قبل چنين سناريويي را براي ما آماده کرده بودند.1 
روسيه که از متحدان قديمي دولت س��وريه و از کش��ورهاي داراي پايگاه دريايي در 
آب هاي اين کشور است، کش��ورهاي غربي را به تحريك مخالفان دولت بشاراسد متهم 

و تصميم »کشورهاي عضو اتحاديه عرب« براي تعليق عضويت سوريه را محكوم کرد. 
همچنين روسيه و نيز چين نيز با طرح »شوراي امنيت سازمان ملل« مبني بر اعمال 
تحريم عليه سوريه مخالفت نمودند. در اين ميان احتمال مداخله نظامي روسيه به  جاي 
سوريه و به طرفداري از اين کشور بسيار بعيد است. البته روسيه، »شوراي امنيت«  را در 
اعمال سياست هاي خود عليه سوريه نيز همراهي نخواهد کرد، همانند حالتي که براي 
ليبي اتفاق افتاد و روسيه اجازه تصويب قطعنامه عليه اين کشور را نداد. با توجه به اشتياق 
کم کشورهاي غربي براي شروع جنگي ديگر، نداشتن مجوز قانوني باعث خواهد شد تا 

»شوراي امنيت« بهانه خوبي براي اجتناب از هر گونه اقدام عليه سوريه داشته باشد.2 
از ديدگاه مسكو قضيه س��وريه با آنچه در ليبي روي داد، کاماًل متفاوت است؛ روسيه 
از ديرباز و از زمان شوروي سابق روابط بس��يار نزديكي با حكومت سوريه داشته است. 
سوريه تقريباً کليه نيازهاي تسليحاتي خود را از روسيه تأمين مي کند و يكي از مهم ترين 
مشتريان تسليحات روسيه محسوب مي شود. عالوه بر اين، روسيه از امتياز بهره برداري از 

1. ناصر ثقفي عامري، »روسيه و انقالب هاي عربي«، روابط خارجي، 1390، ص6.
2. خبرگزاري دويچه  وله، 1390. 

در ميان کنش گران مخالف 
صلح با اسراييل، حزب اهلل و 
سوريه براي اياالت متحده 
بااليي  بسيار  از حساسيت 
برخوردار است؛ زيرا اين دو 
بازيگر تأثيرگذار، بيشترين 
نزديکي ممکن با اسراييل را 
دارند و قادرند امنيت اسراييل 

را در معرض خطر قرار دهند 
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يك پايگاه دريايي در درياي مديترانه براي حضور ناوگان جنگي خود در بندر طراطوس 
در سوريه برخوردار مي باشد. اين امر براي روسيه، مزيت استراتژيك مهمي جهت حضور 
در درياي مديترانه محسوب مي گردد. از اين رو جاي تعجب نيست که روسيه سرسختانه 
از سوريه در قبال فشارهاي غرب حمايت نموده است. ارتباط س��وريه و لبنان و روابط 
ويژه آن دو کشور با ايران نيز از نكات مورد توجه روسيه به  شمار مي رود. دعوت مسكو از 
حزب اهلل )جنبش مقاومت اسالمي( لبنان براي سفر و ديدار با مقامات روسي )که براي 
نخستين بار از سوي يك کشور اروپايي و در شرايط بحراني منطقه انجام پذيرفت و سوريه 

به شدت تحت فشار غرب و اتحاديه عرب قرار دارد(، از هر حيث واجد اهميت است. 
محمد رعد، رئيس فراکسيون وفاداري به مقاومت وابسته به حزب اهلل در پارلمان لبنان 
که در رأس هيئت س��ه نفري از روس��يه بازديد مي کرد، در پي ديدار خود با والديمير 

ژينوفسكي نايب رئيس دوماي )مجلس( روسيه اظهار داشته:  
موضع روسيه در ش��وراي امنيت در جريان رأي دادن به طرح تحريم 
سوريه موجب شد که مانعي در مقابل تالش برخي طرف هاي غربي براي 
مداخله در امور منطقه و گسترش نفوذ خود در خاورميانه ايجاد شود.1 

چالش هاي موجود ميان سوريه با اسراييل 
به  دنبال تش��كيل اس��راييل در تاريخ 14مه1948 که مقدمات آن در اعالميه بالفور 
فراهم شده بود، بزرگ ترين چالش داخلي و منطقه اي کشورهاي عربي، رژيم اسراييل 
و نحوه تعامل با اين رژيم بوده و س��وريه همواره به  عنوان يكي از س��ردمداران مبارزه با 
رژيم اسراييل از همان سال تاکنون بوده است و در رويكرد جنگ هاي اعراب و اسراييل 
حضور فعال و چشمگير داش��ته است. حتي در جنگ هاي اخير اس��راييل با حزب اهلل و 
حماس نيز حضور معنوي س��وريه در کنار جريان مقاومت بسيار چشم گير بوده است؛ 
دليل اصلي منازعات س��وريه و اس��راييل که فراتر از منازعات ديگر کشورهاي عربي با 
اسراييل مي باشد، همسايگي  اين دو کشور با يكديگر و تهديد مستقيم متقابل مي باشد 
و اين تهديد از سال 1948 همواره حالت بالقوه نداش��ته و در برخي موارد بالفعل شده 
است.2 با توجه به اينكه دو کشور س��وريه و فلسطين اشغالی به  عنوان رقيب يكديگر در 
منطقه شناخته مي شوند، يكي از مهم ترين منازعات موجود ميان اين دو کشور، منازعات 

1. ناصرثقفي عامری، همان، ص17.
2. محمد شيخ االسالم، »منازعات اعراب و اسراييل«، اطالعات، 1388/1/26، ص3. 
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سياسي و امنيتي مي باش��د؛ به اين ترتيب که قدرت گرفتن هر کدام از اين دو رقيب در 
منطقه، به ضرر طرف ديگر بوده و قدرت آن را در منطقه کاهش مي دهد، لذا هر دو کشور 

سعي دارند نقش مؤثر و فعالي را در ترتيبات سياسي و امنيتي منطقه ايفا کنند. 
با نگاهي به مسائل مذکور مي توان گفت خصومت ميان اسراييل و سوريه عميق بوده 
و به راحتي برطرف نمي ش��ود. در همين زمينه الزم به ذکر اس��ت که در گفت وگوهاي 
سوريه با اسراييل در خالل کنفرانس صلح مادريد 31اکتبر1991، اخبار زيادي حاکي 
از تحرکات وسيعي براي دسترسي به تفاهم ميان سوريه و اسراييل منتشر گرديد و حتي 
اعالم شد دو طرف سوري و اسراييل بر روي 80درصد موضوعات مورد اختالف به تفاهم 
رسيده اند، اما روي 4 مسئله س��رزمين، آب، ترتيبات امنيتي و بهبود روابط، کماکان با 

مشكل مواجه مي باشند.1 
اين امر حكايت از مش��كالت عميق و اساس��ي ميان دو کش��ور دارد ک��ه حتي توافق 
80درصدي روي مسائل مختلف في مابين را تحت الش��عاع قرار مي دهد. روابط سوريه 
پس از 11سپتامبر با توجه به حمايت هاي بي دريغ سوريه از مقاومت اسالمي، حزب اهلل 

و حماس وارد مرحله جديدي گرديد. 
هنري کس��ينجر ديپلمات و تحليل گر مش��هور امريكا که بيش از نيم قرن در جريان 
بحران خاورميانه بوده، جمله بسيار مشهوري درباره جايگاه سوريه دارد. وي مي گويد: 
»جنگ با اسراييل بدون پيروزي بر مصر و صلح با اسراييل بدون صلح با سوريه امكان پذير 

نيست.«2 

همسايگي سوريه و عراق
سياست هاي اعالمي و اعمالي دولت بشاراسد طي چند سال گذشته به عراق يكسان 
نبوده و به  رغم حمايت از روند سياس��ي ت��ازه در عراق، در عمل همراهي مش��خصي با 
دولت عراق از خود بروز نداده است. پس از اشغال عراق در مارس2003، سوريه همواره 
به  عنوان يكي از عوام��ل بي ثباتي در عراق از س��وي امريكا و انگلي��س معرفي گرديد؛ 
سوريه از س��وي امريكا و در مقاطعي از سوي مقامات ارش��د عراق متهم مي گرديد که 
به  دليل عدم نظارت و کنترل کافي ب��ر مرزهاي خود با عراق، راه ورود تروريس��ت ها و 
بمب گذاران خارجي را به اين کش��ور هموار نموده اس��ت؛ به  طوري که در سال 2005 

1. محمدعلي اماني، سياست و حكومت در سوريه، تهران، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، 1387، ص105. 
2. www.thinkexist.com 
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ابراهيم جعفري نخس��ت وزير وقت عراق، خواهان آن شد که سوريه کنترل بيشتري بر 
مرزهاي خود داشته باشد و از ورود تروريست ها به عراق جلوگيري نمايد. از سوي ديگر 
درخواس��ت هاي مقامات عراقي و اتهامات امريكا در مورد نقش غير س��ازنده سوريه در 
روند تحوالت عراق، همواره با اعتراض سوريه مواجه مي گرديد و مقامات سوري ضمن 
محكوم کردن اشغالگري، بر حمايت خود از روند سياسي عراق پس از انتخابات پارلمان 

تأکيد مي کردند.1 
به  طور کلي از سياست هاي چند سال اخير سوريه در عراق مي توان چنين نتيجه گرفت 
که س��وريه به هر طريقي براي عدم موفقيت امريكا و افزايش نقش و نفوذ خود در عراق 
تالش مي نمايد تا اينكه امريكا نقش سوريه در عراق و لبنان را به رسميت بشناسد و به 

آن توجه کند. 

رويكرد تركيه به تحوالت سوريه 
رويكرد دولت ترکيه در قبال تحوالت سوريه، بسيار شگفت انگيز و در حقيقت بر خالف 
سياست منطقه اي حزب اس��الم گرايي عدالت و توسعه در س��ال هاي اخير بوده است. 
اگرچه چندين دهه، روابط آنكارا و دمشق به داليل متعدد از جمله: مناقشه بر سر ميزان 
آب دجله و فرات، حمايت دمش��ق از جدايي طلبان کرد در ترکيه و پناه دادن به عبداهلل 
اوجاالن رهبر پ.ك.ك و حاکميت بر منطقه هاتاي يا اسكندرون که مساحت آن 5403 
کيلومتر مربع است، بسيار سرد بود و به  شدت روي اين نكات اختالف داشتند، اما روابط 
دو کشور طي سال هاي اخير بسيار گرم شد.2 گفتني اس��ت اين منطقه تا سال 1939 
بخشي از سوريه بود اما در اين سال توسط فرانسه که قيوميت سوريه را به عهده داشت، 
به ترکيه داده شد و از آن زمان تاکنون چند بار منجر به بحران شديد ميان دو کشور شده 
است. سوريه اين واگذاري را غير قانوني دانسته و هرگز آن را به رسميت نشناخته است.3 
پس از آنكه سوريه در سال 1998، از حمايت حزب کارگران کردستان خودداري کرد 
و رهبر آنها را تسليم ترکيه نمود، تحول مثبت در روابط ترکيه و سوريه آغاز شد. به قدرت 
رسيدن بشاراسد در سوريه در س��ال 2000 و حزب عدالت و توسعه در ترکيه در سال 
2002، سرعت توسعه روابط سياسي- امنيتي و اقتصادي دو کشور را بسيار افزايش داد. 

1. محمود دهقانی، »روابط سوريه و عراق؛ مالحظات و انتظارات«، گزارش راهبردي، ش218، آذرماه1386. 
2. اقدس اقبال، »سياست خارجي ترکيه )جهت گيري هاي اخير(«، تهران، همشهري ديپلماتيك، 1390، ص25.

3. اصغر جعفري ولداني، »اختالفات س��وريه و ترکيه بر س��ر منطقه هاتاي«، سياس��ت خارجي، س13، ش3، 
ص763-764. 
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بين سال هاي 2002 و 2009، دو کشور حدود 
50 توافق نامه همكاري امضا و ايجاد ش��وراي 
عالي همكاري استراتژيك را اعالم کردند. عالوه 
بر اين، ترکيه و سوريه نخستين تمرين نظامي 
مشترك را انجام دادند. در سال 2010، ترکيه 
و س��وريه توافق نامه مبارزه با تروريسم را امضا 
کردند و در سال 2011، ترکيه به بزرگ ترين 

شريك تجاري سوريه تبديل شد. 
در اين ميان تحوالت سوريه نيز به معضلي جدي براي سياست خارجي ترکيه در سطح 
منطقه اي تبديل شده است. ترکيه، منافع تجاري و اقتصادي مهمي در سوريه دارد که 
با تحوالت در آن کشور، با مخاطراتي جدي روبه رو اس��ت. با آغاز ناآرامي ها در سوريه، 
ترکيه دولت بشاراسد را به انجام اصالحات تشويق و از رويكرد وي در قبال معترضين، 
انتقاد نموده اس��ت. مقامات مختلف ترکيه از جمله اردوغان، نخست وزير و داود اوغلو، 
وزير خارجه اين کشور بارها به سوريه سفر نموده و با بشاراسد در خصوص تحوالت در 
اين کشور مذاکرات مفصلي داشته اند. در اين مذاکرات مقامات ترکيه آشكارا از رويكرد 
س��وريه در مقابل مخالفين انتقاد نموده و خواس��تار انجام اصالحات جدي و عميق از 
سوي حكومت سوريه شده اند. از س��وي ديگر ترکيه به اقدامات ديگر مانند بسترسازي 
براي اجالس مخالفين، حمايت از پناهندگان س��وري و همراهي با فش��ارهاي سياسي 
و اقتصادي غرب عليه سوريه مبادرت کرده اس��ت. اين رويكرد ترکيه با اعتراض شديد 
مقامات سوريه روبه رو شده است و مقامات سوري به ترکيه هشدار داده اند که هر گونه 
تداوم بي ثباتي در اين کشور، مي تواند به شكل گيري تهديداتي امنيتي براي ترکيه نيز 

منجر شود. 

استراتژي هاي تركيه در خصوص تحوالت سوريه 
1. برقراري روابط با جريان هاي مخالف سوريه و تالش براي شناخت نيازها و مطالعه 
دقيق اهداف نهايي و قدرت آنها براي تحقق خواسته هايشان، در عين حال حفظ روابط 

با دمشق در باالترين سطح و قانع ساختن آن کشور به پيشبرد اصالحات جدي   ؛ 
2. تالش آنكارا با سرازير شدن شماري از پناهندگان سوريه به خاك ترکيه، در ايجاد 
خط حائلي براي جلوگيري از ورود پناهندگان سوري با هدف جلوگيري از ورود عناصر 

در جريان جنگ تحميلي، سوريه 
معتقد بود که اين جنگ به هيچ وجه 
مسئله تقابل عربي- ايراني نيست 
بلکه جنگ خصوصي عراق بود که 
وحدت نيروهاي ضد صهيونيستي را 
تضعيف مي کرد. بنابراين با اصرار، 
از جدا کردن راه خود از اعراب و 

عقد اتحاد با ايران دفاع مي کرد 
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القاعده و مخالفين کرد؛ 
3. همراه شدن با تحريم هاي جامعه بين المللي عليه دولت سوريه، تا آنجا که به منافع 

اقتصادي اين کشور ضربه وارد نكند؛
4. وارد شدن به فاز نظامي نرم عليه سوريه، در صورتي که سوريه خود عمليات نظامي 
انجام دهد، چراکه به گفته مقام هاي ترك، اين کشور به هيچ وجه قصد حمله نظامي به 

سوريه را ندارد؛
5. در صورتي که ترکيه به اين درك برسد که نظام س��وريه در حال فروپاشي است و 
ديگر راه گريزي نيست، با حمايت قاطع شوراي امنيت، ناتو، اياالت متحده و جامعه عربي 
اسالمي، با هدف جلوگيري از گسترش ناآرامي هاي سوريه به ديگر نقاط منطقه از جمله 

خاك خود اقدام خواهد کرد.1 

ميزباني گروه هاي مبارز فلسطيني 
يكي از ويژگي هاي س��وريه که مرتبط با مواضع آن در قبال مس��ائل فلسطين است، 
ميزباني مهم ترين گروه هاي مبارز فلس��طيني اس��ت. پس از آن که ملك حس��ين در 
سپتامبر سياه 1970، گروه هاي فلس��طيني مقيم اردن را قتل عام و آنها را اخراج کرد، 
و نيز پس از تبعيد س��ران گروه هاي مبارز فلس��طيني به تونس و اشغال لبنان و خروج 
رهبران گروه هاي مبارز فلسطيني، سوريه برخالف ساير کشورهاي عربي، ميزبان سران 
مذکور ش��د. امروزه، مقر اصلي گروه هاي ده گانه فلسطيني )موس��وم به فصائل عشره( 
در دمشق است. دمشق عالوه بر س��ران گروه هاي مبارز نظير خالد مشعل رئيس دفتر 
سياسي حماس، رمضان عبدالشلح دبير کل جهاد اسالمي و... ميزبان بيش از 450 هزار 
آواره فلسطيني است و اين آوارگان حتي در مقايسه با لبنان داراي وضعيت مناسب تري 
هستند. با توجه به مواضع سازش ناپذير سوريه در مقابل رژيم صهيونيستي، حضور سران 
مهم ترين گروه هاي فلسطيني، باعث شده که مسئله فلسطين فراموش نشود. بسياري 
از کشورهاي عربي به  دنبال بسته شدن پرونده آوارگان فلسطيني هستند و به بهانه اي 
آنان را اخراج مي کنند؛ براي نمونه دولت کويت در سال 1991 و پس از عقب رانده شدن 
نيروهاي عراق توسط ائتالف بين المللي، ده ها هزار فلسطيني که در بخش هاي مختلف 
صنعت نفت کويت کار مي کردند و درآمد آنان بخش��ي از منابع مالي فلس��طيني هاي 
ساکن در سرزمين هاي اشغالي را تأمين مي کرد، به بهانه حمايت از ياسر عرفات از صدام 

1. »رويكرد ترکيه بر تحوالت جهان عرب و منافع منطقه اي ايران«، گزارش راهبردي، ش384، 1390. 
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حسين، اخراج کرد. اما دولت س��وريه همچنان تالش مي کند که موضوع فلسطين و به 
 ويژه آوارگان زنده بماند.1 

سوريه، متحد راهبردي جمهوري اسالمي ايران 
بخش��ي از فعاليت س��وريه در جبهه مقابله ب��ا صهيونيس��م در رواج ناسيوناليس��م 
)پان عربيس��تي( در منطقه به رهبري جمال عبدالناصر بوده است. در مقطعي که اين 
تفكر نتوانست موجب رهايي فلسطين شود و انورسادات جانشين جمال عبدالناصر در 
اواخر دهه 1970 با خواري، به سازش با صهيونيست ها تن داد و پيمان کمپ ديويد را با 
ميانجي گري جيمي کارتر رئيس جمهور وقت امريكا امضا کرد، تحول مهمي در منطقه 
روي داد که در کوتاه ترين زمان به گفتمان غالب در مبارزه با صهيونيست تبديل شد. اين 
تحول، انقالب اسالمي بود. سوريه با آگاهي يافتن از ناکارآمدي ناسيوناليسم پان عربي، 
برخالف ساير کشورهاي عربي که راه ستيز با انقالب اسالمي را در پيش گرفتند، از در 
همراهي وارد شد و در دوران گفتمان انقالب اسالمي، به فعاليت هاي ضد صهيونيستي 

پرداخت. 
دولت سوريه که به اصالت و حقانيت انقالب اسالمي پي برده بود، مي رفت تا سرنوشت 
فلسطين را مش��خص کند. در همان سال ها صدام حس��ين به ايران حمله کرد و بخش 
مهمي از اين انرژي را به جاي جبهه مبارزه با صهيونيس��م معطوف جبهه ايران و عراق 
کرد. يكي از شعارهاي مهم طراحان جنگي که صدام حسين مجري آن بود، جنگ عرب 
در برابر عجم بود. در اين راس��تا بود که صدام هنگام آغاز جنگ، خود را سردار قادسيه 
ناميد. دولت سوريه با اين راهبرد مخالفت کرد و مانع از انزواي ايران در جهان عرب شد.2 
در جريان جنگ تحميلي، س��وريه معتقد بود که اين جنگ به هيچ وجه مسئله تقابل 
عربي- ايراني نيست بلكه جنگ خصوصي عراق بود که وحدت نيروهاي ضد صهيونيستي 
را تضعيف مي کرد. بنابراين با اصرار، از جدا کردن راه خود از اعراب و عقد اتحاد با ايران 
دفاع مي کرد.3 البته اتحاد سوريه با ايران راه کنش��ي و فقط عليه صدام حسين- رقيب 
حزبي )بعث( آن نماند. جمهوري اسالمي نيز تمامي تعهدات خود را در قبال همكاري 
راهبردي با سوريه در عرصه منطقه اي و بين المللي انجام داده است. ايران در زماني که 

1. محمود شرفي، »بيداري اسالمي در منطقه خاورميانه«، مطالعات سياسي، س5، ش2، 1390، ص125. 
2. ريموند هينبوش و انوشيروان احتشامي، سياست خارجي کش��ورهاي خاورميانه، ترجمه علي گل محمدي، 

تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1387، ص105. 
3. گراهام فولر، قبله عالم ژئوپلتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مرکز،1390، ص147.
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س��وريه پس از ترور رفيق حريري متهم شده بود و 
رژيم صهيونيس��تي نيز پس از بمباران تأسيسات 
س��وري به بهانه انجام فعاليت هاي هس��ته اي، در 
موضع تضعيف منطق��ه اي و بين المللي قرار گرفته 
بود، رس��ماً حمايت خود را از س��وريه در مقابل هر 
نوع تهاجم خارجي اعالم ک��رد. حمايت هاي ايران 
از دول��ت س��وريه در ماه ه��اي اخير نيز ب��ه کرات 
اعالم شده اس��ت. عبور اولين ناوگان دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران از تنگه سوئز و پهلو گرفتن 
آن در بندر الذقيه سوريه پس از سقوط مبارك، پيامي واضح و روشن از هم پيماني ايران 
اسالمي با سوريه در حمايت از مقاومت بود. به  طور کلي روابط ايران و سوريه طي سه دهه 
اخير در زمره روابط راهبردي قرار مي گيرد. اين سطح از روابط، در ميان کشورها بسيار 
کم نظير است. هم پيماني سوريه با جمهوري اسالمي باعث تقويت مواضع آن در جبهه 

ضد صهيونيستي شده است.1 
با خروج کامل نيروهاي امريكايي از عراق، بس��ياري بر اين باروند که ايران با استفاده 
از خأل قدرت، خود را به قدرت چيره در اين کشور تبديل کرده و اين حوزه نفوذ نه تنها 
عراق بلكه کل منطقه خليج  فارس را در بر خواهد گرف��ت؛ مخالفان قدرت يافتن ايران 
در منطقه نگران گسترش حوزه نفوذ اين کش��ور از مرزهاي غربي افغانستان تا درياي 
مديترانه هس��تند. اگر ايران بتواند پس از خروج نيروهاي امريكايي از عراق حوزه هاي 
مختلف هالل شيعي را به هم وصل کند، عراق نيز به محور مقاومتي خواهد پيوست که 
پيش تر سوريه، حزب اهلل لبنان و حماس نيز در آن حضور داشته و دارند. اين امر مي تواند 
نقشه سياسي منطقه را دگرگون سازد؛ با توجه به اينكه تمام قدرت هاي درگير با ايران در 
منطقه، موضع دست باالي ايران در عراق را پذيرفته اند، ناآرامي هاي سوريه اين فرصت 
را فراهم آورد تا از اين حلقه به نفوذ ايران ضربه وارد شده و سوريه به ميدان جنگي براي 
منع ايران از تكميل محور خود بدل شود. همچنين سه کشور اردن، عربستان سعودي 
و ترکيه به  عنوان سه کشور اصلي، با نفوذ ايران در کنار مرزهاي خود مواجه بوده و با آن 

درگير هستند. 
براي اين سه کش��ور، ديگر عراق محلي براي جلوگيري از نفوذ ايران نيست بلكه بايد 

1. محمود شرفی، همان، ص124. 

روسيه که از متحدان قديمي 
دولت سوريه و از کشورهاي 
در  دريايي  پايگاه  داراي 
است،  کشور  اين  آب هاي 
کشورهاي غربي را به تحريك 
مخالفان دولت بشاراسد متهم 
و تصميم »کشورهاي عضو 
اتحاديه عرب« براي تعليق 
عضويت سوريه را محکوم کرد 
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اين تالش را در سوريه به انجام برسانند. بنابراين هر کاري مي کنند که تغيير رژيم سوريه 
تحقق يابد.1 

جريان معارضان سوريه 
طرح سرنگوني نظام بشاراسد پيش از تحوالت منطقه تدارك ديده شده بود. در سال 
2005 ميالدي که رفيق حريري ترور ش��د، امريكا، رژيم صهيونيس��تي، ارتجاء عرب 
و جريان 14مارس انگش��ت اتهام را ابتدا متوجه س��وريه کردند و در آن زمان امريكا و 
عربستان سعودي با کمك نيروهاي داخلي 14مارس متولي اجراي اين طرح شدند، اما 
بنا به داليلي از جمله تحوالت لبنان و جنگ 2006 ميالدي معروف به جنگ 33روزه، 
اين سناريو متوقف شد تا اينكه اين طرح با دستگيري بندربن سلطان در فرودگاه دمشق 
لو رفت و بندربن سلطان که مأمور اجراي آن بود، طبق اخبار منتشره در اعترافات صوتي 
و تصويري خود اظهار مي دارد که رفيق حريري را امريكا و رژيم صهيونيستي به همراهي 

عربستان به قتل رساندند. 
با دستگيري بن سلطان و اعترافات وي، ورق برگشت و براي اينكه اين اعترافات علني و 
رسانه اي نشود، عربستان و امريكا عقب نشيني کردند و سوريه از فشار پرونده ترور خارج 

شده و ملك عبداهلل وارد سوريه شده و پرونده ترور براي مدتي مختومه شد. 
اين موضوع علت تأخير س��ناريوي 2005 ش��د تا اينكه تحوالت در منطقه آغاز شد و 
غربي ها فضا را مناسب ديدند تا به بهانه فراگيري تحوالت، با سوريه تسويه حساب کرده 

و سرنگوني رژيم مبارك را با سرنگوني حكومت سوريه جبران کنند.2 
صحنه گردان معارضان سوريه، جواناني هستند که به  دنبال اصالحات و زمينه سازي 
براي آينده بهتر براي سوريه مي باشند و خط  مش��ي آنها بر سه »نه« تأکيد دارد، »نه با 
خش��ونت«، »نه با مداخله داخلي« و »نه به راه حل امنيتي«. يكي از بازيگران تحوالت 

سوريه، معارضان هستند که به دو جريان داخلي و خارجي تقسيم شده اند.
در جريان رخداد چند ماه اخير س��وريه برخي از جوانان فعال سياسي و حقوق بشري 
در قالب گروه هايي به نام »تنسيقيات« ]هماهنگي ها[ سازمان يافتند و گروه ها و احزاب 
س��نتي از آنها بهره گيري مي کنند. صحنه گردان معارضه همين جوانان هستند که به  

دنبال اصالحات و زمينه سازي براي آينده بهتر براي سوريه هستند. 

1. http://strategicreview.Org
2. سيد هادي افقهي، س��ناريوي امريكا براي سرنگوني بشاراسد، تهران، مؤسس��ه مطالعاتي انديشه سازان نور، 

1390، ص4. 
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اين گروه ها هم اکنون ميان دو جريان بارز معارضه 
تقسيم و پخش شده اند: 

1. جريان گروه هماهنگي ملي نيروهاي تغيير ملي 
دموکراتيك در سوريه )بزرگترين جريان معارض در 
داخل سوريه( و جريان شوراي ملي سوريه )بزرگترين 
جريان معارض سوريه در خارج(، که گروه هماهنگي 
ملي در اواخر ژوئن2011 در دمشق اعالم موجوديت 

کرد. 
2. جريان تجمع ملي؛ حس��ن عبدالعظيم رهبري اين گروه را بر عهده دارد. س��اختار 
تشكيالتي آن در دومين نشست اعضاي گروه در دمشق تكامل يافت و شوراي رهبري 
وظيفه اجراي��ي آن در هرم رهبري يعني گروه هس��تند. 15 گروه قوم��ي چپ و کرد و 
کميته هاي هماهنگي هاي جوانان و برخي از ش��خصيت هاي مس��تقل معارض در اين 
جريان حضور دارند؛ خط  مشي آن بر سه »نه« )خير( تأکيد دارد. »نه با خشونت«، »نه 

با مداخله خارجي« و »نه به راه حل امنيتي«. 
رهبران اين جريان بر اين باور هستند که 70 الی 80درصد کل معارضه در زير چتر اين 
ائتالف بزرگ است. اين جريان با فشار امريكا و اتحاديه اروپا و تسهيالت ترکيه و اعراب 

خليج فارس، تشكيل يافت.1 
شوراي ملي سوريه پس از نشست هاي استانبول يك، استانبول دو و آنتاليا در ترکيه، 

پاريس، بروکسل، وين و دو نشست در قطر و يك نشست در قاهره شكل يافت. 
ستون فقرات اين شورا از سه جريان عمده تشكيل شده است: 

1. جريان اخوان المسلمين که حدود 4 دهه با حزب بعث و نظام سياسي سوريه درگير 
اس��ت؛ در حوادث س��ال 2011 از امكانات قطر، سوريه و عربستان س��عودي به  خوبي 
بهره مند ش��د. در پرتو توافقات اخوان المس��لمين- غرب عمل مي کند و سعي دارد به 
ليبرال ها و الئيك هاي معارض امتياز دهد تا پس از سرنگوني بشاراسد به مسند قدرت 

برسد. 
2. جريان اعالميه دمش��ق که در سال 2005 س��ازمان يافت و در پي تحوالت 2011 
دوباره احيا شد؛ حدود 5 گروه و حزب در جريان حضور دارند. خط مشي ليبرال و الئيكي 

دارد و اغلب رهبران اين جريان تابعيت امريكايي و اروپايي دارند. 

1. خبرگزاري فارس. 

شوراي مخالفان سوريه از 
همان آغاز تأسيس، سرنگوني 
حاکميت بشاراسد در سوريه 
را هدف نهايي خود اعالم و در 
اين راستا تأکيد کرد که هرگز 
مذاکرات با دولت سوريه براي 
رسيدن به توافقي در اين زمينه 

را نمي پذيرد 
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3. ائتالف ليبرال ها و الئيك ها که اين اواخر توس��ط فرانسه س��ازمان يافتند؛ غرب و 
متحدان منطقه اي آن مانند ترکيه، قطر و عربس��تان سعودي سعي دارند اين جريان را 
حاکم کنند؛ زيرا با جريان »هماهنگي ملي« که با مداخله خارجي در س��وريه مخالف 

است در اصول و سياست در تضاد هستند. 
ش��وراي ملي س��وريه در تحرك ديپلماتيك و خارج��ي خود ت��الش دارد از غرب و 
کشورهاي منطقه، مش��روعيت پيدا کند و به  عنوان بديل بشاراسد خود را معرفي کند، 
گرچه امريكا، فرانسه، اتحاديه اروپا و ترکيه از تأسيس اين شورا استقبال کرده ولي هنوز 

مانند شوراي انتقالي ليبي به رسميت شناخته نشده است.
بس��ياري از گروه هاي معارض مانند گروه مأمون الحمصي، گ��روه عبدالحليم خدام و 
جريان سلفي ها و معارضه داخلي، هنوز شوراي ملي سوريه را به  عنوان نماينده معارضه 

به رسميت نشناختند.1 

شوراي انتقالي سوريه 
تشكيل شوراي انتقالي معارضان سوريه در استانبول در واقع پاسخي به خواسته هاي 
امريكا و کشورهاي غربي و برخي از کش��ورهاي هم پيمان استعمار امريكا بود که تالش 
دارند با هدف قرار دادن س��وريه يكي از حلقه هاي مقاومت در منطقه را تضعيف کنند. 
شوراي انتقالي شورشيان س��وريه معروف به شوراي ملي، س��ازماني است که در تاريخ 
2اکتبر2011 بعد از نشستي دو روزه در شهر استانبول ترکيه رسماً  اعالم موجوديت کرد. 
اين شورا از گروهي از مخالفان خارج نشين دولت س��وريه تشكيل شده است که برهان 

غليون معارض سوري ساکن فرانسه رياست آن را بر عهده دارد. 
زايش اين شورا از همان آغاز طبيعي و عادي نبود زيرا اين مجموعه پس از چند نشست 
ميان مخالفان دولت سوريه در شهرهاي آنتاليا، استانبول و آنكارا در ترکيه، دوحه قطر، 
بروکسل بلژيك و سن ژرمن فرانسه و تحت فشار حاميان ضد سوري نظير ترکيه، قطر، 
عربستان سعودي، امريكا و کشورهاي اتحاديه اروپا به  ويژه فرانسه پايه گذاري شد. اين 
شورا از دو شاخه دبيري کل و هيئت اجرايي تشكيل شده است که برهان غليون رياست 
اين شورا را برعهده دارد و بسمه قضماني س��خنگوي رسانه اي و عضو هيئت اداري اين 
شوراس��ت و افرادي مانند محمد رياض الشقفه سرکرده س��لفي هاي اخوان المسلمين 

1. جيمز جوينر، »س��وريه متحدان قدرتمندي در منطقه دارد«، ترجمه احمد رحماني، انديش��كده ش��وراي 
آتالنتيك، بررسي هاي استراتژيك، 1390، ص5. 
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سوريه و عبدالباسط سيدا از نويسندگان سوري و همچنين تعدادي از اقليت هاي کرد و 
آشوري نيز عضو اين شورا هستند.1 

شوراي مخالفان سوريه از همان آغاز تأسيس، سرنگوني حاکميت بشاراسد در سوريه 
را هدف نهايي خود اعالم و در اين راس��تا تأکيد کرد که هرگز مذاکرات با دولت سوريه 
براي رسيدن به توافقي در اين زمينه را نمي پذيرد. اين شورا حتي نصيحت هاي برخي 
همدستان خود مانند قطر در زمينه مذاکرات با دولت مرکزي دمشق را رد کرد. غليون 
در اين زمينه  مدعي شد که منظور امير قطر از گفت وگو با نظام سوريه اين است که آنها 
بايد با ما گفت وگو کنند زيرا در هر حال، ما با دولت سوريه وارد گفت وگو نمي شويم. اين 
شورا به حدي در زمينه مربوط به س��وريه افراطي عمل مي کند که حتي طرح اتحاديه 
عرب در زمينه حل بحران سوريه را نيز که از جانبداري عليه دولت اين کشور برخوردار 

است، نمي پذيرفت و هر گونه مذاکره با دولت اسد را رد مي کرد.2 

چالش هاي مخالفان دولت سوريه 
اپوزيس��يون س��وريه، انعكاس��ي از ش��كاف هاي اجتماعي و طايف��ه اي نهفته در دل 
جامعه سوريه است؛ ش��كاف هايي که با تحوالت منطقه اي فعال شده اند؛ شكاف ميان 
اسالم گرايان و س��كوالرها، ش��كاف ميان اقليت هاي مذهبي و اکثريت سني و شكاف 
هويتي که به روش��ني در اختالفات موجود ميان کردهاي سوريه و کساني که بر هويت 
عربي اين کشور تأکيد دارند نمود يافته و همگي تشكيل يك جريان مخالف فراگير را با 
چالش روبه رو کرده است. در کنار اين، رقابت ميان نسل جديد با نسل قديمي رهبران 
مخالف که س��ال هاي طوالني در زندان بوده اند و اختالف بين فعاالن داخل و خارج، به 
بحران رهبري در اپوزيسيون دامن زده است. به اين ترتيب، مخالفان هنوز نتوانسته اند 
جايگاه خود را به  عنوان نماينده تكثر درون جامعه س��وريه و طيف وسيع مطالبات آنها 

تثبيت کنند. 
در کنار مسئله عدم انسجام، دو چالش ديگر، کار را براي مخالفان پيچيده ساخته است. 
بخش بزرگي از جامعه هنوز از پيوستن به اعتراض هاي خياباني خودداري مي کنند که 
دو دليل مهم آن به نگراني عمومي از ماهيت رژيم آينده س��وريه و ناتواني اپوزيس��يون 
براي پيشنهاد ساز و کار مش��خص در تغيير مس��المت آميز بازمي گردد. اين مسئله بر 

1. http://mellatonline. Net
2. http://www.idlamtimes.Org/fa
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توانايي مخالفان به منظور جلب طيف بزرگتري 
از نيروهاي اجتماعي و بسيج آنها عليه حكومت 

تأثير منفي داشته است. 
راهپيمايي ه��اي ضد حكومتي هن��وز از مراکز 
اول��ي آن در ش��هرهاي درعا، حم��ا و حمص به 
بزرگترين شهرهاي سوريه يعني دمشق و حلب 
نرسيده و هنوز بشاراس��د پايگاه اجتماعي خود 
را در ميان اقليت ه��اي مذهبي، بورژوازي و تجار 
عمدتاً  سني و بخش هايي از طبقه متوسط که از 
سياست هاي درهاي باز رژيم در يك دهه گذشته 
بهره مند شده اند، حفظ کرده است. حتي تحرك 

ضد حكومتي در مناطق کردنش��ين که 10درصد جمعيت سوريه را تشكيل مي دهند، 
محدود باقي مانده است. 

دومين چالش در برابر مخالفان به نزاع طايفه اي و مذهبي در حال گسترش در سوريه 
بازمي گردد که به مشروعيت مخالفان خدش��ه وارد کرده است. درگيري هاي طايفه اي 
چنان در حال س��ايه انداختن بر اعتراض هاي مس��المت آميز در نقاط مختلف س��وريه 
بوده که لوئي حس��ين، از مخالفان رژيم س��وريه، درباره افتادن کش��ور به دامن جنگ 
داخلي هشدار داده و گفت: »پيش تر مردم با انگيزه تغيير سياسي در اعتراض ها شرکت 

مي کردند، اما اکنون حس انتقام گيري در حال جايگزين شدن آن است.«1 

نتيجه گيري
تحوالت صورت گرفته در کش��ورهاي عربي منطقه خاورميانه طي يك سال گذشته، 
معادالت و ساختار ژئوپلتيك منطقه را به شدت تحت تأثير قرار داده است. سوريه به علت 
پايداري در آزادسازي سرزمين هاي اشغالي و همكاري اصولي با جمهوري اسالمي ايران، 
حلقه راهبردي مقاومت محسوب مي شود؛ طي سال هاي گذشته تالش هاي مختلفي از 
سوي غرب و حاميان سازش کار آن ها براي احياي روند سازش  و حذف حلقه ذکرشده و 
جدايي سوريه از جبهه مقاومت انجام شد، اما ناکام ماند. آغاز روند تحوالت در کشورهاي 
شمال آفريقا و خاورميانه عربي، فرصت مناسبي براي مخالفان و رقباي سوريه به وجود 

1. محمد عطايي، »بيم ها و اميدها در سوريه«، مؤسسه مطالعات بين المللي صلح، 1390، ص2. 

اپوزيسيون سوريه، انعکاسي از 
شکاف هاي اجتماعي و طايفه اي 
نهفته در دل جامعه سوريه است؛ 
تحوالت  با  که  شکاف هايي 
منطقه اي فعال شده اند؛ شکاف ميان 
اسالم گرايان و سکوالرها، شکاف 
ميان اقليت هاي مذهبي و اکثريت 
سني و شکاف هويتي که به روشني 
در اختالفات موجود ميان کردهاي 
سوريه و کساني که بر هويت عربي 

اين کشور تأکيد دارند نمود يافته
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آورد تا تحت لواي جنبش اعتراضي، موجبات تضعيف، تغيير رفتار و در نهايت س��قوط 
بشاراسد را فراهم آورد. به اين منظور از چندين جبهه، مداخله در امور داخلي سوريه و 
فشار بر اين کشور آغاز شده است. عالوه بر امريكا و رژيم صهيونيستي، کشورهايي چون 
ترکيه و عربستان و نيز گروه سعد حريري در لبنان به شيوه هاي گوناگون، دولت سوريه 

را تحت فشار قرار داده اند.
در مجموع مباحث و مطالب مطرح شده، به  خوبي روش��ن مي شود که دغدغه غرب و 
اتحاديه عرب، اعتراض به سياست هاي بشاراس��د و دفاع از حقوق مردم سوريه نيست، 

بلكه مهم اهداف و منافعي است که از سقوط نظام سياسي سوريه عايد آنها مي شود.
همچنين اشاره مجدد به اين نكته خالي از لطف نيست که موقعيت سوريه در خاورميانه 
از جايگاه مهمي برخوردار و همس��ايگي با اسراييل، لبنان و عراق به اين کشور موقعيت 
خاصي بخشيده است که موجب شده محل تالقي و تمرکز قدرت هاي هدف باشد و الزم 

است به تحوالت اخير در سوريه از منظر جايگاه و نقش استراتژيك آن پرداخته شود.
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امام خمینی)ره( و روند بیداری جهان اسالم

سید محمدجواد قربی1
چکیده 

بی��داری و خیزش جوامع اس��المي  در عصر حاض��ر یکی از تحوالت مه��م منطقه ای 
محسوب می گردد که امروزه همه نظام های سیاس��ی اقتدارگرا در خاورمیانه و شمال 
آفریقا در معرض آن قرار دارند. ملت های مسلمان و امت اسالمي  بعد از تحمل مصائب 
و مشکالت فراوان در برابر تبعیض ها و فش��ارهای مذهبی و ارزشی، فسادهای گسترده 
اخالقی و مالی، رانت خواری ها، وابستگی های سیاس��ی به جبهه های استکبار جهانی، 
حمایت از رژیم هاي غاصب و مسائلی از این دست، به اعتراض هاي دسته جمعی و خیزش 
منبعث از اس��الم و آموزه هاي الهی روی آوردند. در این میان نقش »رهبری دینی« در 
هدایت، مدیریت و راهبری این جریان و خیزش هاي مس��لمین در سطح جهان اسالم 
بسیار حائز اهمیت مي باشد و نمونه این امر را مي توان در رهبری دینی امام خمینی در 
جریان تحوالت انقالب اسالمي  مشاهده کرد. بیداری ملت مسلمان ایران و نقش بی بدیل 
رهبر فرزانه حضرت ام��ام خمینی)ره( به همه جهانیان اثبات ک��رد که پیروزی جوامع 

1. کارشناس ارشد اندیشه سیاسی اسالم 
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خیزشی اس��المي  باید در پرتو یک رهبری دینی تحقق یابد و هر گونه تحرک اسالمي 
 بدون هدایت یک رهبر دینی، بس��یار سهمگین و سخت اس��ت و همواره با آسیب هاي 
متعددی روبه رو خواهد بود و امکان خروج از مس��یر اصلی به مثابه یک تهدید همواره 

وجود خواهد داشت. 
کلیدواژه ها: بیداری اسالمی، تحوالت جهان اسالم، رهبری دینی، امام خمینی)ره(، 

انقالب اسالمي  

مقدمه 
رشد و گسترش بیداري ملت ها در خاورمیانه توأم با ایس��تادگي، مقاومت، استقامت 
مردم و با تکیه ب��ر احقاق حقوق آنهاس��ت و با محوریت اس��الم، از انقالب اس��المي و 

رهنمودهاي حضرت امام خمیني)ره( الگو گرفته اند.1 
پیروزی اس��الم گرایان در ایران، امید و موج جدیدی بین اس��الم گرایان ایجاد کرد و 
فعالیت ها و حرکت هاي اسالمي  با شدت بیشتری دنبال ش��دند. جنبش هاي اسالمي 
 در این مقطع به آرامي  از ایده هاي اس��المي  به رویکرد انقالب و جهاد روی آوردند. این 
پدیده مقارن با حرکت استعمارگرایانه غرب از یک سو و عقب ماندگی مسلمانان در حوزه 
علمي  از سوی دیگر، توسط نخبگان جهان اس��الم کلید زده شد و کم کم به توده مردم 
س��رایت کرد. بیداری اسالمي  در صدوپنجاه سال گذش��ته، بیشتر جهت گیری بیرونی 
داشته و جنبه گفتمانی به خود گرفته اس��ت و در حرکت ها و مبارزات اولیه مسلمانان 
علیه استعمار، کمتر رنگ و بوی ایدئولوژی دیده مي ش��ود. اما نمایان شدن جلوه هاي 
سیاسی و فرهنگی استعمار و پیدایش استعمار فرانو باعث شد گفتمان اسالم سیاسی قد 
برافرازد و به عنوان یک ایدئولوژی مدعی در مقابل لیبرالیسم مقاومت کند.2 در واقع این 
نهضت و مقاومت از بطن آموزه هاي ناب اسالمی، در راه خود فراز و نشیب هاي بسیاری 
پیموده و توانسته اس��ت با ش��دت و ضعف به حیات خود ادامه دهد. موج اخیر بیداری 
اسالمي  در مناطق عربی و اس��المي  که امواج آن به صورت رویکرد انتقادی تا قلب اروپا 
نیز پیش رفته است، نمونه بارز این نهضت اس��ت.3 هر چند شتاب روند آزادی خواهی و 

1. علی اکبر صالحی، »امام خمیني نهضت بیداري و انقالب اسالمي را در نفي استبداد و رد استعمار بنا کرد«؛ به 
نقل از خبرگزاری ایسنا، 1391/3/16. 

2. عبداهلل گنجي ارجنکي، موج س��وم بیداري اس��المي، تهران، مؤسسه مطالعات اندیشه س��ازان نور، 1388، 
ص9-11. 

3. کسری صادقی زاده، »بیداری اسالمي  در اراضی اشغالی سال 1948 فلسطین،گذشته و حال«، ره آورد سیاسی، 
س8، تابستان 1390، ش32، ص121. 
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س��رنگونی دولت هاي اقتدارگرای منطقه 
در مصر، تونس، یم��ن و لیبی، پرداختن به 
رابطه جنبش هاي اسالمي  با دموکراسی و 
موضوعات مربوط به آن را ضروری مي سازد 
اما این بدان مفهوم نیس��ت که ابعاد دیگر 
جامعه شناختی این جنبش ها نادیده گرفته 
ش��ود. یکی از ای��ن بحث ه��ا، ماهیت خود 
جنبش هاي اسالمي  و دالیل پیدایش آنها 
و انگیزه پیوستن مردم عادی در کشورهای 
اس��المي  به این گونه گروه هاست. در کنار 
این بحث ها، نوع اق��دام جمعی و گروه هاي 
اسالمی، ماهیت و علل آن نیز اهمیت دارد.1 

گفتمان انقالبی ام��ام خمینی)ره( در جریان انقالب اس��المی از طرفی منعکس کننده 
اسالم واقعی برای ملت هاي مسلمان بود و از طرف دیگر تنها راه مبارزه با فساد همه جانبه 
داخلی و خارجی در کلیه ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی به شمار آمد. شرایط 
کنونی بیداری اسالمی، به شدت منعکس کننده شیوه تفکر امام، راه مبارزاتی امام، اهداف 
و در حقیقت گفتمان انقالب اسالمي  امام خمینی)ره( است که در همه عرصه هاي جهان 

اسالم در حال شکل گیری است.2 راشد الغنوشی معتقد است: 
در واقع پیروزی انقالب اسالمي  در ایران، موجب آغاز درگیری کنونی 
میان قدرت هاي طاغوتی و رژیم هاي جبار از یک طرف و ملل محروم و 
آزادی خواه از جهت دیگر گردید و به همین دلیل اس��ت که این انقالب 
به زودی الگویی برای هدایت تمامي  آزادی خواهان جهان در کشورهای 
مسلمان نشین و کشورهای در حال رشد خواهد بود و ایران پایگاهی برای 
آزادی، روشنگری و تبیین رسالت در سطح جهانی خواهد بود. پس بدون 
تردید، انقالب اسالمي  ایران، انقالبی است علیه استبداد، ظلم، استثمار، 
فشار و قبول ذلت و اسارت، و انقالبی اس��ت از جانب مستضعفین علیه 

1. حمید احمدی، سیر تحول جنبش هاي اسالمي  از نهضت سلفیه سیدجمال تا بیداری اسالمی، تهران، دانشگاه 
امام صادق)ع(، 1390، ص13. 

2. حسین بشیر، »بیداری اسالمی؛ بیداری خویشتن«، نشریه خبری- تحلیلی بیداری اسالمی، س1، فروردین 
1391، ش1، ص11. 

تجربه تاریخی امام خمینی)ره( به 
خصوص تجربه تاریخ معاصر ایران و 
مسلمانان از یک سو و خوی استعماری 
دنیای غرب از سوی دیگر، باعث 
شد امام خمینی)ره( برای معضالت 
مسلمین در حوزه هاي سیاسی و 
اجتماعی به درون دین غور کند و 
با ارایه تفسیری امروزین از اسالم و 
کارآمد نشان دادن آن، موج بیداری 
اسالمي  را در جهان و ایران به راه 
اندازد، به طوری که بسیاری از 
معادالت سازمان یافته و نهادینه شده 

جهان را به چالش کشید
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استعمار سیاسی و استثمار اقتصادی.1 
تجربه تاریخی امام خمینی)ره( به خصوص تجربه تاریخ معاصر ایران و مس��لمانان از 
یک سو و خوی استعماری دنیای غرب از س��وی دیگر، باعث شد امام خمینی)ره( برای 
معضالت مس��لمین در حوزه هاي سیاس��ی و اجتماعی به درون دین غور کند و با ارایه 
تفسیری امروزین از اسالم و کارآمد نشان دادن آن، موج بیداری اسالمي  را در جهان و 
ایران به راه اندازد، به طوری که بسیاری از معادالت سازمان یافته و نهادینه شده جهان را 
به چالش کشید.2 یکی از بحث هاي رایج در بیداری اسالمی، رهبری این قیام ها مي باشد 
و اینکه رهبر دینی در این جنبش ها دارای چه نقش هایی است. یکی از نمونه هاي اساسی 
ایفای نقش رهبری در روند بیداری اس��المی، تحوالت انقالب اس��المي  و نقش آفرینی 

حضرت امام خمینی)ره( مي باشد که به آن خواهیم پرداخت. 

مدخلی بر بیداری اسالمی 
به اعتراف دانش��مندان و آگاه��ان تاریخ معاص��ر، در نیمه این ق��رن، در همه یا اکثر 
کشورهای اس��المي  به طور پنهان یا آشکار نهضت هاي اس��المي  در حال شکل گرفتن 
است و عماًل درگیری هایی میان این گروه هاي اسالمي  و قدرت استبدادی و استعماری 
سرمایه داری یا مس��لک هاي مادی وابسته به اس��تعمار تازه پای دیگر و غالباً هر دو، در 
جریان است. کارشناس��ان اعتراف دارند که مس��لمانان پس از یک دوره فروریختگی و 
از هم پاشیدگی ذهنی، بار دیگر در جس��ت وجوی »هویت اسالمی« خود در برابر غرب 
سرمایه داری و شرق کمونیستی برآمده اند.3 در اصطالح قرآنی، بیداری امت اسالمي  را 
در آینه همان دعوت قرآن کریم به قیام و قوام مي توان دید.4 مي توان اذعان داش��ت که 
بیداری اسالمی، جریان واکنشی مسلمین به عقب ماندگی ناشی از استعمار و استبداد 
است که از دیرباز آغاز شده است و امروزه، شیوه هاي مواجهه با نسخه هاي امروزی این 
پدیده شوم- اس��تبداد و استعمار- تجربه مي شود.5 راش��د الغنوشی6 اظهار مي کند که 

1. الراشد الغنوشی، حرکت امام خمینی و تجدید حیات اسالم، ترجمه سید هادی خسروشاهی، تهران، اطالعات، 
1377، ص70. 

2. عبداهلل گنجی ارجنکي، همان، ص135-141. 
3. مرتضي مطهری، بررسی اجمالی نهضت هاي اسالمي  در یکصدساله اخیر، تهران، صدرا، 1390. 

4. زاهد غفاری هشجین و س��یده ملیحه احمدی، »بررسی رابطه صدور انقالب اس��المي  و بیداری اسالمي  در 
خاورمیانه«، مازندران، لوح فشرده همایش ملی دین، دانشگاه و علوم انسانی، اسفند 1390، ص6. 

5. حمزه نجات��ی آرانی، »جریان شناس��ی جنبش هاي اس��المي  و الگوهای پیش رو«، ره آورد سیاس��ی، س8، 
تابستان1390، ش32، ص141. 

6. sami Al- Khazender 
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منظور ما از خیزش هاي شیعیان و جنبش هاي 
اسالمی، فعالیت متراکم و ساطعی است که به 
وسیله اسالم به منظور به دست آوردن اهداف و 
احیاي دائمي  آن برای کنترل و هدایت حقیقت 
بدون تغییر برانگیخته مي ش��ود. این پدیده به 
این مفهوم است که اسالم برای هر زمان و مکانی 
است که آن را برای پیمایش الزامي  مي نماید که 
به دنبال تغیی��رات و دگرگونی در زمان و مکان 
و توس��عه در علم، دانش و هنر اس��ت تا دوباره 
احیا شود. بنابراین اهداف، راهبرد و روش هاي 

عملیاتی جنبش هاي اسالمي و خیزش هاي عمومي  شیعیان در ارتباط با زمان و مکان 
اجرای آنها متفاوت خواهد بود.1 س��امي الخضندر2 بیان مي دارد که بیداری اس��المي  و 
خیزش مردم ش��یعه  خواهان رجوع در زندگی عمومي  به اسالم هستند. این جنبش ها 
مي خواهند چهارچوب رجوع در زندگی عمومي  را به چهارچوبی تغییر دهند که اسالم و 
تفسیرهای مختلف آن، نیروی اولیه در شکل دهی به زندگی را تشکیل مي دهد.3 با این 
تفاسیر، ماهیت و وجود پدیده بیداری اسالمي  یا جنبش هاي اسالمي  به شرح زیر است: 
اوالً؛ سیاس��ت هم در نظر و هم در عمل، بخش مرکزی یا محور این پدیده است و این 
اساساً به این دلیل است که اسالم در هر دو عنوان دین و دولت از طبیعت جامعی از تمام 
ابعاد زندگی برخوردار است. از این رو، جنبش های اس��المي  و پدیده بیداری اسالمی، 
اسالم را برای چهارچوب ایدئولوژیک و آنچه شامل مفاهیم و اعمال اسالمي است تفسیر 

مي کنند. 
ثانیاً؛ هدف در این حرکت های اس��المی، بنیان نهادن رژیم سیاسی راهنما در جوامع 
مسلمان است و این به نوبه خود به اهداف نهایی آنها منجر خواهد شد که رسیدن به نظام 
زندگی اسالمي  یا طرح اس��المي  جایگزین است که همزمان به جنبش و قیام مسلمین 
نیرو و انگیزه مي بخش��د. بنابراین، دامنه نظریه سیاس��ی این حرکت ه��ا با دو فرضیه 

1 .Al.Gannoshi, Rashede; The Islamic Movement And The Change Issue, Al-Maghrebi 
Center For Studies And Translation,2010.

2. Al.Gannoushi 
3. س��امی الخضندر، »جنبش هاي اسالم سیاس��ی و روابط بین الملل؛ از نظریه تا عمل«، ترجمه جواد علی پور؛ 
رک: غالمرضا خواجه سروی، بیداری اسالمي  در گستره سیاست جهانی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390. 

انقالب اسالمي  هم از منظر بنیان 
حکومت اسالمي  به عنوان بدیل 
حکومت های غربی و هم نهضتی 
رهایی بخشی،  اسالمي  برای 
استقالل و آزادی کشورهای جهان 
اسالم که عمدتًا در بند استعمار و 
حکومت های استبدادی و اقتدارگرا 
هستند، با منافع و ارزش هاي غربی 
در تضاد است و در عین حال، 
انقالب اسالمی موج بیداری امت 

مسلمان را تشدید کرد
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حکومت داری و یکتاپرستی1 پیوسته است که 
با یکدیگر به عنوان قاعده برای رفتار سیاس��ی 

عمل مي کنند. 
ثالثاً؛ اسالم، دینی برای عمل و تعامل با زندگی 
و منازعه بین خیر و شر است و با این وصف، این 
حرکت هاي شیعیان، نهضتی را برای تغییرات 
جامع اصالحی و همیاری کننده و نیز بس��یج 
نیروهای مخالف برای هدایت طرح اس��المي  
فرهنگی در زندگی بازنمایی مي کنند. به طور 
خالصه، این جنبش ها و حرکت هاي ش��یعیان 
تحت لوای بیداری اسالمی، خودشان را نهضت هاي تغییر اصالحات اجتماعی جامع بر 
اساس اقتدار اسالمي  به عنوان منبع ایدئولوژی، سیاست، رفتار، برنامه ها و اهداف قلمداد 
مي کنند.2 به هر حال بیداری اس��المي  و ظهور اسالم سیاسی و پدیده بیداری اسالمی، 
به علت درخواست هاي مشترک برای یک ایدئولوژی مذهبی به وجود آمده اند و در عین 
حال محصول نتایج بحران هاي چندبعدی تجربه ش��ده در منطقه خاورمیانه و ش��مال 
آفریقا، شامل سیاست هاي اقتصادی شکست خورده، اقتدارگرایی گسترده، بیکاری در 
حال افزایش، فساد، قدرت طلبی گسترده و غیره هستند و با شکست رژیم هاي سکوالر 
موجود در برآورده کردن انتظارات مردمشان، زمینه مناسبی را برای ظهور جنبش هاي 
اسالمي  ایجاد کرده اند و دلیل اصلی چرایی چنین کشمکش هایی، به ماهیت رژیم هاي 
سیاسی بستگی دارد که در بسیاری از کش��ورهای اسالمي  موجود است. به تعبیر دیگر 
نوع عملکرد نظام سیاسی بس��ته و رژیم هاي اقتدارگرا، برای رشد محبوبیت تشکیالت 
سیاسی اسالم گرا و ایدئولوژی اسالم گرایانه، خیلی مناسب هستند.3 چنین بینشی در 
جریان نهضت انقالب اس��المي  به مثابه الگویی فراگیر قابل مشاهده است. آغاز نهضت 
اس��المي  به رهبری امام خمینی)ره( در ایران و در نهایت پیروزی این نهضت در س��ال 
1357 و تأس��یس نظام جمهوری، به لحاظ نظری و عملی الگویی برای اسالم سیاسی 
و جنبش هاي اسالمي  در جهان اسالم ش��د. انقالب اسالمي  هم از منظر بنیان حکومت 

1. MonoTheism
2. سامی الخضندر، همان، ص139-141. 

3. آیرم اسکر کاراکر، »ظهور اس��الم سیاس��ي؛ موضوع ایدئولوژي یا عمل گرایي«، ترجمه جواد علي پور؛ رک: 
غالمرضا خواجه سروی، بیداری اسالمي  در گستره سیاست جهانی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390، ص78. 

ویژگی هاي ضد استکباری و ضد 
استعماری نهضت هاي اسالمي  و نیز 
ماهیت اسالمي  آنها به لحاظ دینی 
در برابر مسیحیت و یهودیت باعث 
مخالفت عملی غرب شد، چراکه 
به لحاظ دینی، گسترش و تعمیق 
اسالم مانعی برای ترویج مسیحیت 
و یهودیت قلمداد مي شد و مهمتر 
اینکه با تهدید وضع موجود منطقه 
خاورمیانه و شمال آفریقا، منافع 

مادی غرب را به خطر مي انداخت
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اس��المي  به عنوان بدیل حکومت های غربی و هم نهضتی اسالمي  برای رهایی بخشی، 
استقالل و آزادی کشورهای جهان اس��الم که عمدتاً در بند اس��تعمار و حکومت های 
استبدادی و اقتدارگرا هستند، با منافع و ارزش هاي غربی در تضاد است و در عین حال، 
انقالب اسالمی موج بیداری امت مسلمان را تش��دید کرد. ویژگی هاي ضد استکباری 
و ضد استعماری نهضت هاي اسالمي  و نیز ماهیت اس��المي  آنها به لحاظ دینی در برابر 
مسیحیت و یهودیت باعث مخالفت عملی غرب ش��د، چراکه به لحاظ دینی، گسترش 
و تعمیق اسالم مانعی برای ترویج مس��یحیت و یهودیت قلمداد مي شد و مهمتر اینکه 
با تهدید وضع موجود منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریقا، مناف��ع مادی غرب را به خطر 
مي انداخت. در نتیجه غرب بعد از پیروزی انقالب اسالمي  ایران به فکر افتاد تا گفتمان 
»اسالم هراسی« را به صدر ادبیات و تبلیغات خود منتقل کند و در این راستا، اضمحالل 
اتحاد جماهیر شوروی و به عبارتی ایدئولوژی کمونیس��م، فرصتی مناسب را برای این 
نیت غرب ایجاد کرد. چنانکه بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، هانتینگتون 
نظریه برخورد تمدن ها را با محوریت تعارض اسالم و غرب مطرح کرد.1 هر چند که قلب 
جنبش هاي اسالمي  در خاورمیانه و شرق آسیاست اما امواج این حرکت ها در سایر نقاط 

جهان دیده مي شود که نشان از سرایت این خیزش هاي عمومي  دارد. 

دلیل تأثیرگذاری امام خمینی)ره( بر جریان بیداری اسالمی 
تأثیر حضرت  امام  خمینی)ره( بر مس��لمانان  از جنبه  دینی  و اسالمي  کم نظیر است. 
در واقع، از قرن  پانزدهم  در دنیای  غرب  و ش��اید کمي  پس  از صدر اسالم، شخصیتی  را 
نمی بینیم که  به این  اندازه نهضت ، افکار و عملکرد و راهبردهایش در س��طح جهان اعم 
از جهان غرب )لیبرالیسم(، جهان شرق )کمونیسم( و جهان اسالم تأثیر گذاشته باشد. 
الف. حضرت  امام  خمینی)ره( ، مفهوم و معنای  قدرت را در سطح  جهانی  و نیز در جهان 
اسالم تغییر داد، به  گونه ای  که معنای  قدرت  پیش از او  بر منابع  ماد ی  تکیه  داشت، ولی  
پس  از انقالب  اس��المي  ایران  و تأثیر گفتمان  حضرت  امام)ره( بر جهان، معنا و تعریف  
قدرت از تکیه بر منابع  ملموس )مادی( به  غیر ملموس  )معنوی( همچون عقاید، پرورش  

افکار و اطالع رسانی تغییر یافت. 
ب. در شش یا هفت قرن  گذشته یک  شخصیت  دینی  و علمي  که  به  پا  خیزد و ملتی  را 
رهبری  کند و همه، حتی مخالفانش، مش��روعیت  و مقبولیت  او را کامال ً تصدیق کنند، 

1. غالمرضا خواجه سروی، همان، ص15-16. 
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دیده نشده است. در واقع، می توان گفت مشروعیت  سیاسی  و دینی  امام  در سطح  جهان 
و در قرون  اخیر بی نظیر بود. 

پ. با مطالعه زندگی رهبران نهضت های گذشته درمی یابیم هیچ  یک از آنها نتوانسته اند 
همچون امام  خمین��ی)ره(  ارتباطی صمیمانه و مردمي  با مس��تضعفان  و دیگر طبقات  
اجتماعی در ایران برقرار سازند یا مانند ایشان پیام های  قرآنی  را به  زبان  بسیار ساده  به  
توده های مسلمان برسانند. ازاین رو، این ویژگی را می توان یکی از اسرار بزرگ  پیروزی  

انقالب  اسالمي  به شمار آورد. 
ت. زندگی  بی تجمل  امام راحل ، صالحیت  رهبری  مستضعفان  و توده های مسلمان را 
به  او ارزانی داش��ت. در واقع زندگی  وی چه  زمانی که  یک طلبه  ساده بود، چه  زمانی که 
مرجع تقلید انسان های بسیاری قرار گرفت و چه هنگامي که خود را در رأس هرم قدرت 
یافت، در نهایت س��ادگی بود. افزون بر آن، تقوا و اخالق  اس��المي  امام خمینی)ره( نیز 
تأثیرات فراوانی بر مردم گذاشت؛ به گونه ای که انسان های بسیاری را به حرکت ضد ظلم 

و ستم واداشت. 
ث. امام خمینی)ره( تنها به امت و تمدن اسالمي  و نجات آن از گمراهی و عقب ماندگی 
مادی و معنوی نمی اندیشید، بلکه در فکر نجات همه ملت ها و تمدن ها بود. پیامش به 
گورباچف و پاپ، گویای دغدغه انس��انی و الهی وی در نجات انس��ان ها و فرهنگ هایی 
بود که از جاده هدایت انس��ان و سعادت دنیا و آخرت خارج ش��ده بودند. در نتیجه این 
دلسوزی، ارتباط  و تأثیر انقالب  اسالمي  ایران را با بخش های دیگر جهان برقرار ساخت. 
ج. امام خمینی)ره( هم بر جهان شمولی  نهضت  اسالمي  مردم ایران تأکید می ورزید، 
به  گونه ای  که آن را مختص مس��لمانان جهان نمی دید و هم با رد جهان ش��مول بودن 
الگوهای  غربی،  توانایی الگوهای غربی برای هدایت و نجات انسان ها را نمی پذیرفت، در 
حالی  که در میان  بسیاری از متفکران  مس��لمان، این  اصرار و این  نوع  نظریه پردازی  به 

چشم نمی آید. 
چ. امام خمینی)ره( تنها اندیشمندی اس��ت که  در پنج  یا شش  قرن  گذشته، به  عنوان 
نظریه پرداز  انقالب، خود وارد عرصه عمل  ش��د و با روشنگری های خویش ملت ایران را 
بیدار ساخت. در حقیقت، پیوند نظر و عمل از دالیل مهم موفقیت امام در برپایی انقالب 

اسالمي  بود. 
ح. بهره گیری از دین در ایجاد تحول اجتماعی مطلوب، مهم ترین تأثیر امام خمینی)ره( 
و انقالب اس��المي  بر جنبش گران مسلمان و جنبش بیداری اس��المي  است؛ در حالی 



16
1

الم
ن اس

جها
ی 

دار
د بی

 رون
ه( و

ی)ر
مین

م خ
اما

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

 که پی��ش از آن، در فضای جهان��ی آلوده به 
لیبرالیسم و کمونیسم، کمتر کسی به توانایی 
دین در پدیدآوری انقالب ایمان داشت. بر پایه 
تکیه بر دین به مفهوم ف��وق، مفاهیم قدرت 
دگرگون ش��د و مس��لمانان دریافتند قدرت 
واقعی، تکیه بر قدرت الهی اس��ت و به کمک 
چنین قدرتی می توانند به حقوق پایمال شده 

خویش دست یابند. 
خ. امام خمین��ی)ره( به همه مس��لمانان و 
مس��تضعفان نش��ان داد تنها راه دستیابی به 

مشروعیت و مقبولیت، زندگی ساده و بی آالیش، نجات انسان ها و تمدن ها و ترکیب سازی 
نظر و عمل با تکیه و تأکید بر دین به  ویژه دین اس��الم است. دینی که برای همه جهان 
اسالم و غیر آن، برنامه و سخن دارد. به دیگر سخن، امام و انقالب به  خوبی نشان دادند 
تنها راه نجات، اسالم است؛ این، رمز بیدار شدن جهان خس��ته از گمراهی مسلک ها و 

مکتب های دیگر است.1 

عوامل بیداری ملت ها در کالم امام خمینی)ره( 
نکته ای که مورد تأکید امام راحل)ره( بود بیداری ملت های مس��تضعف و مسلمانان 
تحت ستم بود. و این آرمان بلند است که در بیداری ملت ها، قدم اول رسیدن به آن هدف 
اساسی است. گروهی گمان مي کنند که »چون ما قدرت حاکم کردن اسالم و عدالت را 
در جهان نداریم، پس وظیفه ای هم در این زمینه بر عهده نداریم« غافل از اینکه انبیاء 
الهی نیز آرمان هایی را مطرح نمودند که خود قادر به تحقق آن در عصر و زمان خودشان 
نبودند؛ امام با بیانی روش��ن این شبهه را پاس��خ مي دهند. بنابراین ایشان مي فرمایند: 
»هدف ما از بیداری ملت ها گس��ترش اس��الم، آدم سازیس��ت و نه کشورگشایی.« امام 

راحل)ره( دو اصل مهم را عامل بیداری ملت ها مي دانند: 
الف. بازگشت به خود 

در این راستا، »بازگشت به خود« یکی از اصلی ترین فریادهای امام در جهان اسالم بود. 

1. مرتضی شیرودی، »انقالب اسالمي  و بیداری اسالمي  )تأثیرگذاری و نمونه ها(«، انقالب اسالمی، س5، بهار 
1388، ش16، ص11-12. 

حضرت  امام  خمینی)ره( ، مفهوم 
و معنای  قدرت را در سطح  جهانی  
و نیز در جهان اسالم تغییر داد، به  
گونه ای  که معنای  قدرت  پیش از او  
بر منابع  ماد ی  تکیه  داشت، ولی  پس  از 
انقالب  اسالمي  ایران  و تأثیر گفتمان  
حضرت  امام)ره( بر جهان، معنا و 
تعریف  قدرت از تکیه بر منابع  ملموس 
)مادی( به  غیر ملموس  )معنوی( 
همچون عقاید، پرورش  افکار و 

اطالع رسانی تغییر یافت
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اینکه مسلمانان دریابند که همه چیز دارند و 
برای ترقی مادی و معنوی نیازی به بیگانگان 
ندارند و بدین وس��یله ملت هاي اس��المي  از 
خودباختگی به درآیند و تحقق سعادت خود 
را برخالف غربی ها بازگشت به اسالم و تمدن 
و فرهنگ اسالمي  بدانند و در این باب ایشان 

مي فرمایند: 
... به خود آیید و ش��خصیت اسالمي  خود 
را بیابید. زی��ر بار ظل��م نروید و هش��یارانه 
نقش��ه هاي ش��وم جهان خواران بین المللی 
را- که در رأس آنها امریکاست- افشا کنید...1 
لذا س��عی و تالش خود را در بیدار کردن ملت ها مصروف س��اخته که اگ��ر آنها بیدار 
شوند، مي توانند یا دولت ها را تابع خود نمایند یا این موانع را از میان بردارند. امام عزیز 
مي فرمایند که غلبه بر مستکبران قدم اولش اتحاد مسلمین تحت یک پرچم و یک شعار 
است و اگر چنین اتحادی صورت گیرد، قدرتی مافوق قدرت ها در جهان قد علم خواهد 

کرد و مستکبران را از صحنه خارج خواهد نمود. 
ب. عرضه اسالم به صورت کامل 

از دیدگاه امام راحل)ره( عامل و رمز بیداری ملت ها و معرفی اصول انقالب اسالمي  در 
جهان در »عرضه اسالم آن طور که هست« مي باش��د. این توصیه امام را باید مهمترین 
عوامل موفقیت در این زمینه دانست. در شرایطی که در طی قرون متمادی اسالم و احکام 
آن دست خوش تحریف ها و کج اندیشی ها و افراط ها و تفریط ها گشته و به عنوان مکتبی 
که به تاریخ تعلق دارد و امروز در انزوای کامل به سر مي برد به طوری که در امور سیاسی و 
اجتماعی دخالت نمي کند و نسبت به سرنوشت ملت ها بی تفاوت است، معرفی شده بود، 
قیام و نهضت امام و توصیه آن حضرت مبنی بر معرفی اسالم آن طور که هست، معنا و 

مفهوم واقعی خود را پیدا مي کند و سخن ایشان روشن مي شود که فرمودند: 
... واگر شما متاعتان را آن طوری که هس��ت عرضه کنید، همه از شما 
مي پذیرند. متاع خوب را همه مي پذیرند و متاع ما خوب است؛ مگر اینکه 
خودمان خرابش بکنیم. متاع ما قرآن است؛ اسالم است... متاع بزرگمان 

1 .صحیفه امام، ج10، ص159. 

امام خمینی)ره( تنها به امت و تمدن 
اسالمي  و نجات آن از گمراهی 
معنوی  و  مادی  عقب ماندگی  و 
نمی اندیشید، بلکه در فکر نجات 
همه ملت ها و تمدن ها بود. پیامش 
به گورباچف و پاپ، گویای دغدغه 
انسانی و الهی وی در نجات انسان ها 
و فرهنگ هایی بود که از جاده هدایت 
انسان و سعادت دنیا و آخرت خارج 
شده بودند. در نتیجه این دلسوزی، 
ارتباط  و تأثیر انقالب  اسالمي  ایران را 
با بخش های دیگر جهان برقرار ساخت
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را آن طوری که هست به عالم عرضه کنیم...1 
پس هر گاه توانستیم که متاع بزرگمان را یعنی قرآن و اسالم واقعی را به سراسر جهان 
آن طور که هست عرضه کنیم، به ملت هاي جهان اسالم عرضه کنیم، پس مي توانیم در 
این ملت ها بزرگان و جوانانی را بس��ازیم که باعث بیداری و زمینه ساز بیداری در جهان 

اسالم شود.2 

علل تأثیرپذیری امت هاي اسالمي  از خیزش اسالمي  امام خمینی)ره( 
از جمله اشتراکاتی که میان انقالب اسالمي  ایران به عنوان محرک، با سایر انقالب ها در 

بعد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مي توان برشمرد، موارد زیر است: 
الف. ایدئولوژی و عقیده مشترک 

انقالب اسالمي  گرچه یک انقالب شیعی است، اما در اصولی چون دین، توحید، نبوت، 
معاد، قبله و قرآن با دیگر هسته ها و امت اسالمي  و جنبش های اسالمي  وحدت ماهوی 
دارد و همین اصول مش��ترک باعث توجه جهان اس��الم و ملت هاي مسلمان به انقالب 

اسالمي  ایران شد. 
ب. دشمن مشترک 

انقالب اسالمی، سکاندار جبهه اسالم و مس��لمانان و جنبش های اسالمي  در مواجهه 
با جبهه غرب به محوریت امریکا، با انقالب هاي منطقه دارای دشمن مشترکی هستند. 
این دشمن مشترک درصدد تس��لط بر حدود جغرافیایی و به حاشیه راندن دین اسالم 
از جوامع مسلمان است. انقالب اسالمي  از اوان شکل گیری، سیاست خارجی خود را با 
محوریت شعار نه شرقی و نه غربی برای جنبش های آزادی بخش تعریف کرد و با اعالم 
رسمي  حمایت از نهضت های رهایی بخش و تبدیل آن به اصل قانونی، خود را به عنوان 
هدایت گر صادق معرفی کرد. رهبران جنبش های اس��المي  با الگوپذیری از این تعبیر 
امام)ره( که فرمودند: »دشمن مشترک ما امروز اسراییل و امریکا و امثال این هاست که 
می خواهند حیثیت ما را از بین ببرند و ما را تحت س��تم دوباره قرار بدهند. این دشمن 
مشترک را دفع کنید.«، هم نوایی خود را با اهداف ضد استعماری و ضد استکباری رهبر 

انقالب اسالمي  اعالم کردند. 

1. همان، ج18، ص392. 
2. راضیه ناصرملت، »بیداري اسالمي در کالم امام خمیني)ره(«، جامعه المصطفي، پاییز 1390، ص20-21. 
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ج. طرح ایده وحدت اسالمی 
طرح وحدت مس��لمانان که رم��ز پیروزی 
انقالب، تداوم و توسعه آن به جهان اسالم بود، 
عامل مؤثر در گرایش نهضت های اسالمي  به 
ایران گردید. ایران بحران های خاورمیانه  مانند 
بحران فلس��طین، لبنان و ع��راق را به خوبی 
مدیریت کرد. جمهوری اسالمي  ایران همواره 
با اقتدار و اس��تقالل و با پذی��رش هزینه های 
سیاسی بس��یار، همچنان از جبهه مقاومت و 
مردم فلس��طین و مصالح جهان اس��الم دفاع 
کرده است و در سخت ترین ش��رایط، فارغ از 
مذهب و عقیده آنها، مدافع و حامي  آنها بوده 

است. 
د. الگوی مردم ساالری دینی 

به نمایش گذاش��تن الگوی مدیریت جدید سیاس��ی با عنوان مردم س��االری دینی و 
مدیریت دینی در ایران علت دیگر تأثیرپذیری مسلمانان منطقه از انقالب اسالمي  ایران 
است. این کشور در دوران مدیریت نظام سیاس��ی متأثر از دین اسالم، توانسته است به 
قدرت برتر علمي  منطقه تبدیل شود و استقالل و اقتدار خود را در مدیریت بحران های 

داخلی، منطقه ای و جهانی به اثبات برساند.1

پیوند میان بیداری اسالمي  و انقالب اسالمي  در کالم امام خمینی)ره( 
با مروری بر بحث های پیش��ین، می توان به ارتباط میان بیداری و انقالب اسالمي  پی 
برد، ولی برای روشن تر شدن موضوع، بررسی دیدگاه بنیان گذار انقالب اسالمي  ضروری 

به نظر می رسد. ایشان معتقد است: 
باید همان طورکه ایران قیام کرد و دماغ مستکبرین را به خاک مالید، 

تمام ملت ها قیام کنند و این فساد را به زباله دان ها بریزند.2
ما این نهضت را یک نهضت ایرانی نمی دانیم، بلکه نهضت اس��المي  و 

1. نظیفه فتحی، »تأثیرگذاری مقام معظم رهبری در رویش جریان بیداری اسالمی«، جامعه المصطفی، 1390، 
ص7-8. 

2. صحیفه امام، ج1، ص633. 

بهره گیری از دین در ایجاد تحول 
اجتماعی مطلوب، مهم ترین تأثیر 
امام خمینی)ره( و انقالب اسالمي  بر 
جنبش گران مسلمان و جنبش بیداری 
اسالمي  است؛ در حالی  که پیش از آن، 
در فضای جهانی آلوده به لیبرالیسم 
و کمونیسم، کمتر کسی به توانایی 
دین در پدیدآوری انقالب ایمان 
داشت. بر پایه تکیه بر دین به مفهوم 
فوق، مفاهیم قدرت دگرگون شد و 
مسلمانان دریافتند قدرت واقعی، 
تکیه بر قدرت الهی است و به کمک 
چنین قدرتی می توانند به حقوق 

پایمال شده خویش دست یابند



16
5

الم
ن اس

جها
ی 

دار
د بی

 رون
ه( و

ی)ر
مین

م خ
اما

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

نهضت مستضعفین در مقابل مستکبرین است.1 
 هان ای پدران کلیسا و روحانیون تابع حضرت عیسی! به پاخیزید و از 
مظلومان جهان و مس��تضعفان گرفتار در چنگال مستکبران پشتیبانی 
کنید و برای رضای خدا و پیروی دس��تور حضرت مس��یح یک بار دیگر 
ناقوس ها را در معابدتان به نفع مظلومان و محکوم نمودن ستمگران به 

صدا درآورید.2
ای مس��تضعفان جهان! به پاخیزید و خود را از چنگال دش��منان بشر 

نجات دهید؛ بیش از این زیر بار ظلم نروید که خدا با مظلومان است.3
هان! به شما مسلمانان هشدار می دهم، به مسلمانان همه کشورها و به 
ملت مسلمان ایران که این تجاوز و دست درازی بی شرمانه را به سادگی 
نگاه نکنید و با تمام نیرو برای نجات علم��ای ایران از چنگال دژخیمان 
دیکتاتور ایران مبارزه کنید و به ستمکاران تکیه نکنید که آتش دوزخ 
گریبانتان را خواهد گرفت و در برابر خدا هیچ یاوری نخواهید داشت و 

هیچ کس به کمکتان نخواهد آمد.4 
ش��ما ای جنبش های آزادی بخش و ای گروه های در خط به دس��ت 
آوردن اس��تقالل و آزادی، به پاخیزید و ملت های خود و ملل اسالمي  را 
هشدار دهید که زیر بار س��تم رفتن بدتر و قبیح تر از ستمکاری است و 
به دولت ها اخطار کنید که از زبونی و ذلت خود را نجات دهند و به همه 

تذکر دهید به اسالم باز آیند و به اخوت اسالمي  بگرایید.5
دیگ��ر دنیا طوری نیس��ت که ابرقدرت ه��ا هر چه بخواهن��د، بکنند؛ 
مستضعفین باید به پا خیزند، همه ممالک باید حق خودشان را با مشت 

محکم بگیرند.6 
 هان ای مظلومان جهان! از هر قشر و از هر کشوری هستید، به خود آیید 
و از هیاهوی و عربده امریکا و سایر زورمندان تهی مغز نهراسید و جهان را 

1. همان، ص764. 
2. همان، ص866. 
3. همان، ص924. 

4. همان. 
5. همان. 

6. همان، ص944. 
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بر آنان تنگ کنید و حق خود را با مشت گره کرده از آنان بگیرید.1 
ای مس��تضعفان جهان! به پاخیزی��د و خود را از چنگال س��تمگران و 
جنایتکاران نجات دهید و ای مس��لمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب 
غفلت برخیزید و اسالم و کشورهای اسالمي  را از دست استعمارگران و 

وابستگان به آنان رهایی بخشید.2 

مختصات و مؤلفه های ظلم ستیزی در بیداری اسالمي  مد نظر امام خمینی)ره( 
تأکید بر ظلم س��تیزی و بیداری اس��المي  در ن��گاه حضرت امام خمین��ی)ره( دارای 

مختصات و مؤلفه هایی است. 
امام نه تنها احکام اسالم که به طور کلی بعثت پیامبر)ص( را هم در راستای ظلم ستیزی 
و نفی طاغوت معرفی می کنند و اعتقاد دارند از اه��داف اصلی پیامبران مبارزه با ظلم و 
حاکمان جور بوده است. تأکید ایشان بر ظلم ستیزی و نفی ظلم به قدری است که اصاًل 
مکتب اسالم را خالصه در زیر بار ظلم نرفتن و ظلم نکردن می دانند که البته بدون شک 
این نوع نگاه هم نتیجه دریافت دقیق و جامع ایشان نسبت به دین است. ایشان در این 

باب مي فرمایند: 
نبوت اصاًل آمده اس��ت، نبی اصلش مبعوث شده اس��ت برای این که 
قدرتمندهایی که به مردم ظلم می کنند پایه های ظلم آنها را بشکند.3 

ملت اسالم پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خالصه می شود در 
دو کلمه؛ التظلمون و ال تظلمون.4

از مؤلفه های دیگر بیداری اسالمي  در نگاه امام این است که ایشان همواره بر بیداری 
همه ملت ها، صرف نظر از جغرافیایی که در آن قرار دارند، تأکید کرده و مبارزه را در هر جا 
که باشد مدنظر دارند. مقابله با ظلم و طاغوت را منحصر در جا و مکان خاصی نمی دانند 
و تأکید دارند که مسلمانان در هر جای عالم هستند نباید اجازه جور حاکمان را بدهند. 
برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضد ظلم است. 

هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد آنجا خواهم بود.5

1. همان. 
2. مرتضي شیرودی، همان، ص8-9. 

3. صحیفه امام، ج4، ص162. 
4. همان، ص81. 

5. همان، ج5، ص301. 
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یکی دیگر از مختص��ات بیداری اس��المي  که در 
بینش امام جلب توجه می کند این است که ایشان 
مقابله با ظلم را نه تنها حق مسلمانان می دانند که 
آن را به عنوان تکلیف برمی شمارند و تأکید می کنند 
هیچ مسلمانی حق ندارد رضایت بر حکومت ظلم و 
جور بدهد و باید به وظیفه خود نسبت به ایستادگی 
در برابر حکومت جور هر مقدار ک��ه می تواند عمل 
کند. اعتقاد به اینکه نقش ظلم عالوه بر اینکه تکلیف 

مسلمانان است، حق آنها هم هست منبعث از نگاهی است که در پیشبرد این هدف هم 
تأثیر بیشتری خواهد داشت. یکی از مؤلفه های امام خمینی)ره( درباره بیداری این است 

که ایشان سازش با ابرقدرت ها را ظلم بر بشر می دانند1 و می گویند: 
سازش با ظالم، ظلم بر مظلومین اس��ت، سازش با ابرقدرت ها، ظلم بر 
بشر است. آنهایی که به ما می گویند سازش کنید، آنها یا جاهل هستند 

یا مزدور.2

بازتاب انقالب اسالمي  به رهبری امام خمینی)ره( بر جهان اسالم 
به طور کلی بازتاب انقالب اسالمي  بر جهان اسالم را مي توان در دو شاخه کلی بررسی 

کرد: 
الف. سطح دولت ها 

در مورد دولت های اس��المي  مي توان گفت بازتاب انقالب اسالمي  بر این دولت ها که 
عموماً پایگاه مردمي  نداشته و وابستگی جدی به جهان غرب به ویژه امریکا داشتند، به 
طور کلی اثر منفی گذاش��ت. به عبارتی هر دولتی که در اثر این تحول برای آینده خود 
احساس خطر بیشتری می کرده است، واکنش هاي فوری و ش��دیدتری در قبال ایران 
اتخاذ مي کرد. به طور کلی با توجه به حاکمیت دولت های گوناگون بر کشورها می توان 
این طور نتیجه گرفت که هر چه قدر دولت ها سیاست مستقل تری از غرب داشتند و به 
عبارت دیگر نوعی روش انقالبی در پیش گرفته بودند مانند دولت هاي لیبی، الجزایر و 
یمن، در اوان پیروزی انقالب اسالمي  سیاستی دوستانه تر با ایران انقالبی اتخاذ کردند. 

1. علي اکبر عباسی، »بیداری اسالمي  از منظر رهبر کبیر انقالب اسالمي  حضرت امام خمینی)ره(«، اخوت، س4، 
پاییز 1390، ش15، ص16-17. 
2. صحیفه امام، ج18، ص500. 

امام خمیني مي فرمایند که غلبه 
بر مستکبران قدم اولش اتحاد 
مسلمین تحت یک پرچم و 
یک شعار است و اگر چنین 
اتحادی صورت گیرد، قدرتی 
مافوق قدرت ها در جهان قد 
علم خواهد کرد و مستکبران را 
از صحنه خارج خواهد نمود. 
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در عین حال نباید این اتخ��اذ مواضع به معنای 
استقبال از انقالب تلقی گردد. حتی این دولت ها 
نیز با رشد اس��الم گرایی در میان جوامع خود نه 
تنها رابطه خود را با ایران مح��دود کردند، بلکه 
بعضاً به خصومت و دش��منی ه��م گرایش پیدا 

کردند. 
ب. سطح ملت ها 

از آنجا که انقالب اسالمی، انقالبی مردمي  بوده 
است طبیعتاً توجه ملت ها را بیشتر به خود جلب 
نموده و آنها را تحت تأثیر قرار داده اس��ت؛ زیرا اغلب دولت هاي حاکمه شباهت زیادی 
به رژیم شاهنشاهی داشتند؛ بر این اس��اس تأثیرپذیری ملت ها به مراتب از دولت های 
حاکمه بیشتر بوده است، زیرا این ملت ها به روش��نی دریافته بودند که یگانه راه آزادی 
از یوغ استعمار و استبداد، قیام و انقالب اس��ت. با تأمل در جنبش هاي اسالمي  معاصر 
مي توان به وضوح نقش تأثیرگذار انقالب اس��المي  را از آغاز شکل گیری تا به سرانجام 
رسیدن آنها مش��اهده کرد. جمهوری اسالمی با در دس��تور کار قرار دادن اصل صدور 
انقالب، تالش نمود با برقراری ارتباط و حمایت از این جنبش ها، تجربیات خود را به این 
جنبش ها منتقل نماید و توانست تأثیر بسیار شگرفی در ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی 
و سیاسی آنان داشته باشد و توانسته است با ارتقای خودآگاهی مستضعفان و محرومان 
و احیای خودباوری، اعتماد به نفس و بیداری اس��المي  در میان ملت های مسلمان، بر 
اهمیت جنبش های آزادی بخش اعم از اسالم گرا و استعمارستیز به عنوان بازیگران نوین 
در نظام بین المل��ل تأکید ورزد و بدین ترتیب موازنه قدرت را ب��ه نفع جبهه ای ثالث در 
نظام بین الملل رقم زند. این مهم به ویژه در جنبش های آزادی بخش اس��المي  اهمیت 
بیشتری یافت، زیرا آنان ب�ا سامان دادن نهضت های بیداری اسالمي  از پایین و با تأکید 
بر نقش ملت ها، مرزهای صوری و ظاهری را در هم شکس��تند و با ابراز سازش ناپذیری 
ملت هاي خود با غرب درصدد وارد کردن اسالم به صحنه مبارزاتی برآمدند و با استقرار 
حرکت هاي آزادی خواهانه که برآمده از آرمان های اس��المي  و انسانیشان بود توانستند 

آرمان استکبارستیزي در فرهنگ سیاسی ملت هاي خود ایجاد کنند.1

1. زکیه حق جو، »صدور انقالب ایران زمینه ساز بیداري اسالمي«، جامعه المصطفي، پاییز1390، ص17-19. 

امام نه تنها احکام اسالم که به 
طور کلی بعثت پیامبر)ص( را 
هم در راستای ظلم ستیزی و نفی 
طاغوت معرفی می کنند و اعتقاد 
دارند از اهداف اصلی پیامبران 
مبارزه با ظلم و حاکمان جور بوده 
است. تأکید ایشان بر ظلم ستیزی 
و نفی ظلم به قدری است که اصاًل 
مکتب اسالم را خالصه در زیر بار 
ظلم نرفتن و ظلم نکردن می دانند 
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نتیجه گیری 
با توجه ب��ه خیزش هاي ش��یعیان در منطقه خاورمیانه و ش��مال آفریق��ا، در محیط 
آکادمیک و ادبیات سیاس��ی با رواج مفاهیمي  همچون بیداری اسالمی، خیزش اسالم، 
اسالم سیاسی، رادیکالیسم اسالمي  و عناوینی از این دست مواجه هستیم. البته پیشینه 
بیداری اسالمي  در دوران معاصر به دهه هاي پیش از انقالب اسالمي  باز مي گردد اما تنها 
انقالب اسالمي  بود که توانس��ت با احیای حیات سیاسی و اجتماعی مسلمانان، عمق و 
ابعاد بیداری اسالمي  را فزونی بخشد و به مثابه یک الگو برای سایر کشورها الهام بخش 
باشد. به طور کلی این جریان بیداری اس��المي  را مي توان یک حرکت ارادی و آگاهانه 
در چهارچوب نظم و نظام اس��المي  دانس��ت که هدف آن احیا و بازیابی هویت فردی و 
جمعی است که تصحیح مفاهیم اسالمی، بازگرداندن احساس شخصیت به امت اسالم 
و امیدبخشی به توده مس��لمانان در تمامي  زمینه ها را به دنبال دارد. آنچه مبرهن است 
اینکه بحران هویت اسالمي  و مخدوش شدن چهره اسالم و رواج سکوالریسم عاملی شد 
تا ش��یعیان به قیام هاي اعتراض آمیز جمعی روی آورند و در این میان عوامل سیاسی، 
اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر تس��هیل و ش��تاب این روند بیداری اس��المي  تأثیر 
گذاش��تند و در این زمینه مي توان به مواردی همچون فساد گسترده، عدم آزادی هاي 
سیاسی و افزایش فشارهای سیاسی، وضعیت نامطلوب اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری، 
ساختار ش��خصی و موروثی قدرت و افزایش قدرت شبکه هاي خویشاوندی و مداخالن 

خارجی و کشورهای غربی اشاره کرد. حضرت امام خمیني)ره( مي فرمایند: 
من امی��دوارم که همه ملت هاي اس��الم که به واس��طه  تبلیغاتي که، 
فعالیت  هایي که از اجانب شد و اینها را از هم متفرق کردند و مقابل هم 
قرار دادند، بیدار بشوند و همه با هم بش��وند یک دولت بزرگ اسالمي؛ 
یک دولت زیر پرچم »الاله اال اهلل« تشکیل بدهند و این دولت بر همه دنیا 

غلبه بکند.1
بیداري اسالمي یکي از مس��ائل و پدیده هاي ارزشمندي است که پس از وقوع انقالب 
اسالمي و قیام ملت ایران علیه حکومت جور، مجدداً با گذشت چندین دهه و انقالب هاي 
مکرر در سرزمین  هاي عربي به وقوع پیوسته اس��ت. زمینه ها و عوامل بسط و گسترش 
این بیداري در بین مردم جهان، خود مبحثي گسترده است و در این میان نقش انقالب 
اسالمي ایران و موفقیت و س��رافرازي همه  جانبه کش��ور در ابعاد اقتصادي، سیاسي و 

1. صحیفه امام، ج6، ص234. 
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اعتقادي، پس از گذشت س��الیان دراز بر دیگر ملل 
جهان، امري مسلم اس��ت؛ چراکه لزوم وجود الگو و 
نمونه اي کامل در هر فرآیندي، مي تواند زمینه هاي 
گسترش و بسط آن را به نحو احس��ن فراهم سازد. 
با توجه به س��خنان حضرت امام، یک��ي از اهداف و 
آرمان هاي نظام انقالب اسالمي ایران، بیدار نمودن 
تمام ملت  هاي مظلوم و س��تمدیده جه��ان و قیام 
آنها علیه حکومت  هاي فاسد و بي دین جهان است. 
مردمي که در طول تاریخ، شاهد تضییع حق و حقوق 
خود از ط��رف اجانب و اس��تعمار جهان��ي بوده اند، 
مي باید از پشت پرده مس��ائل و سیاست  هاي جهان 
آگاه گشته و سرنوشت جامعه  خود را به دس��ت خویش رقم زنند. انقالب اسالمي  ایران 
به رهبری امام خمینی)ره( در شروع نهضت بیدارگری اس��المی، تأثیر بسزایی داشته 
است. پس از پیروزی انقالب اسالمي  افکار و اندیشه هاي امام راحل به شدت مورد توجه 
کشورهای غربی قرار گرفته، گرایش به اسالم در این کشورها به سرعت در حال پیشرفت 
است. انقالب اس��المي  امام خمینی)ره( تأثیر عمیقی بر فرهنگ، عقاید، افکار و آداب و 
رسوم ملت ها بر جای نهاد. این حرکت بسیار عظیم و با اهمیت، افکار همگانی را معطوف 
به ایران اس��المي  تحت رهبری امام خمینی)ره( س��اخت و در بس��یاری از کشورهای 
اسالمي  نیز منجر به طرد کلیه افکار و اندیشه هاي مادی گرایانه و لیبرالی غربی گردید. 
بازتاب رهبری امام خمینی)ره( در جریان بیداری اس��المي  را مي توان در سطح مردم 
و دولت ها مشاهده نمود. از دیدگاه امام از ش��اخص هاي اصلی جریان بیداری اسالمی، 
حضور گسترده ملت ها، اسالمي  بودن و جریان ضد سلطه مي باشد. البته ایشان ماهیت 
اصلی بیداری اسالمي  را بازگشت به اسالم و آموزه هاي ناب اسالمي  مي دانند و محرومیت 
ارزشی و بحران هویت ارزشی در جوامع مسلمان، زمینه ساز خیزش هاي مسلمین بوده 
اس��ت؛ هر چند عوامل اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دیگری نیز به عنوان متغیرهای 
وابسته در این جریان تأثیرگذار بوده اند، طرح ایده وحدت ملی، عقیده مشترک و داشتن 
دشمنان مشترک زمینه ساز پیروی کشورهای قیام کننده شیعه از راه امام خمینی)ره( 
بوده است. البته امام راحل با عملی ساختن اسالم سیاسی توانست مسیر را برای آزادی 

ملت ها از طریق خیزش و قیام مهیا نماید.

یکی دیگر از مختصات بیداری 
اسالمي  که در بینش امام جلب 
توجه می کند این است که 
ایشان مقابله با ظلم را نه تنها 
حق مسلمانان می دانند که آن را 
به عنوان تکلیف برمی شمارند 
و تأکید می کنند هیچ مسلمانی 
حق ندارد رضایت بر حکومت 
ظلم و جور بدهد و باید به 
وظیفه خود نسبت به ایستادگی 
در برابر حکومت جور هر 

مقدار که می تواند عمل کند
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شاخصه هاي تمدن اسالمي و انطباق آن با 
مؤلفه هاي بيداري اسالمي

احمدرضا بهنيافر1
چكيده 

ظهور اسالم با بيداري بش��ريت از خواب غفلت، تحولي عميق در جامعه انساني ايجاد 
كرد و تعلم، تعقل و تفكر را جايگزين مصادي��ق و معيارهاي جاهلي با محدوده مكاني و 
زماني بسيار گسترده نمود. فرهنگ و تمدن اسالمي كه زاييده اسالم و گسترش آن بود 
با شاخصه هايي چون الهي بودن، اعتقاد به خالفت الهي و كرامت انساني بشر، تأكيد بر 
دانش اندوزي و عدالت گستري، اصالح جامعه، همبستگي و استبدادستيزي مظاهر عصر 

خود و آينده را تحت الشعاع قرار داد. 
تمدن اسالمي پس از دوران اوج خود اين شاخصه ها را از دست داد ولي مهم ترين دليل 
احياي آن بيداري اسالمي است كه با انقالب اسالمي آغاز گرديد و به ساير مناطق سرايت 
پيدا كرد. هدف پژوهش حاضر آن است كه با استفاده از روشي توصيفي و تحليلي روشن 
نمايد كه شاخصه هاي تمدن اسالمي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي انطباق دارد و نتيجه 
حاصله نيز آن است كه احياي تمدن اسالمي در عصر حاضر در گرو بيداري اسالمي در 

1. عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي- واحد دامغان 
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جهان اسالم با همان شاخصه هاي تمدن اسالم است. 
كليدواژه ها: اس��الم، تمدن اسالمي، بيداري اسالمي، جهان اس��الم، شاخصه ، مؤلفه، 

انطباق. 

مقدمه 
دين اسالم ضمن ايجاد تحولي عميق در جامعه انساني ، فرهنگ و تمدن جديدي را با 
شاخصه هايي چون الهي بودن و داش��تن نگرش توحيدي، اعتقاد به مقام واالي انسان، 
تعقل ورزي، علم اندوزي، بصيرت افزايي، عدالت گستري، اصالح طلبي، استقالل خواهي 
و با مجموع��ه اي از اندوخته هاي مادي و معنوي جهت نيل انس��ان به كمال مطلوب به 
بش��ريت عرضه نمود ولي به تدريج اين ش��اخصه ها بنا به داليل مختلف ضعيف شد و 
در نتيجه تمدن اسالمي دچار ضعف و ايس��تايي گرديد. هر چند كه طي قرون دهم تا 
سيزدهم هجري در دوره حاكميت صفويه، گوركانيان هند و عثماني بر ممالك اسالمي 
جهت احياي تمدن اسالمي گام هايي برداش��ته شد ولي تداوم نيافت و در نهايت جهان 
اسالم به سس��تي و ركود گراييد. كم رنگ شدن ش��اخصه هاي تمدن اسالمي و سلطه 
استعمار و ايجاد حكومت هاي خودكامه و وابس��ته در اين ركود و ايستايي نقش مهمي 

داشت. 
از اين رو در دو سده  اخير، نهضت بيداري اسالمي به رغم تنوع گرايش ها و تفاوت هاي 
ظاهري با پيامي واح��د و با ه��دف تجديد حيات اس��المي، احياي تمدن اس��المي و 
نظام سازي بر مبناي آموزه ها و ارزش هاي الهي شكل گرفت كه مناديان آن در گذشته و 
حال همان شاخصه هاي تمدن اسالمي را به عنوان مؤلفه و ويژگي هاي بيداری اسالمي 

مطرح نمودند. 
بروز انقالب اسالمي ايران و نقش امام خميني)ره( به عنوان احياگر بيداري ملت ها در 
عصر حاضر نقطه عطفي در تحوالت بيداري اسالمي شمرده مي شود، چون تجربه عملي 
انقالب اس��المي در عرصه هاي معنوي، نقش عوامل ديني و غير مادي را در سازندگي 
نيروي انساني به عنوان يك دستاورد جهاني نشان داد و اين تجربيات توشه ارزشمندي 

براي انقالبيون و نهضت هاي آزادي بخش محسوب مي گردد. 
بنابراين پرداختن به موضوع بيداري اس��المي با توجه به شرايط عصر حاضر و احياي 
اقتدار جهان اسالم و تمدن اسالمي و نيز بسط و گس��ترش تفكر بيداري به ساير نقاط 
و جهان شمول ش��دن آن امري ضروري است. از اين رو س��ؤال اصلي مقاله آن است كه 
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آيا شاخصه هاي تمدن اس��المي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي انطباق دارد؟ براي پاسخ 
دادن به اين سؤال با روش��ي توصيفي و تحليلي ضمن بيان شاخصه هاي تمدن اسالمي 
و مؤلفه هاي بيداري اسالمي و نقش و تأثير انقالب اس��المي در آن، در پايان به انطباق 

شاخصه هاي تمدن اسالمي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي پرداخته شده است. 

چيستي تمدن اسالمي و بيداري اسالمي 
الف. تمدن اسالمي 

با توجه به اينكه تمدن معاني مختلفي دارد ولي اصلي ترين معناي آن شهرنشين شدن 
و اقامت در شهر است و بر همين اس��اس، اين كلمه معادل واژه شهرآييني و به معناي 
حسن معاشرت است.1 البته رابطه ميان شهر و تمدن، رابطه جزء و كل است نه ظرف و 
مظروف. بنابراين اگرچه تمدن )Civilization( از مدينه به معناي شهر ريشه مي گيرد 
ولي در اصل شهر معلول تمدن بوده نه علت آن، يعني به واقع شهر جزء تمدن است.2 به 

همين دليل تمدن به مفهوم خو گرفتن با اخالق و آداب شهريان آمده است.3
از اين رو تمدن عبارت است از برقراري نظم اجتماعي و جامعه پذيري جهت همكاري 
و تعاون ميان انسان ها كه زمينه را براي مقبوليت يك فرهنگ فراهم مي سازد. به تعبير 
ديگر تمدن زندگي جمعي همراه با پذيرش نظم اجتماعي اس��ت كه نتيجه آن تحقق 

خالقيت فرهنگي مي باشد.4 
تمدن ها بر اساس نوع تكوين اشكال مختلفي دارند و هر يك داراي ويژگي هايي هستند 
كه مي توان به وس��يله آن تمدن ها را از يكديگر بازشناخت و تقسيم بندي نمود و تمدن 

اسالمي از نوع تمدن هاي يكجانشين مبتني بر حيات ديني و ايدئولوژيك است. 
از اين رو تمدن اسالمي، تمدني ديني است كه پايه و اس��اس آن بر محور دين اسالم 
قرار دارد و مؤلفه هاي آن عبارت اند از: دين و اصول ديني، اخالق، علم، عدالت و قواعد و 

مقررات، به طوري كه مدينه النبي بر اساس همين اركان و مؤلفه ها شكل گرفت. 
در نتيجه تمدن اسالمي عبارت است از تمدني ايدئولوژيك با مجموعه اي از ساخته ها 
و اندوخته هاي معنوي و مادي جامعه اسالمي كه انسان را به سوي كمال در اين دو بعد 

1. فاطمه جان احمدي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي، قم، معارف، 1386، ص24.
2. جان برنال، علم در تاريخ، ترجمه اسدپور و ديگران، تهران، اميركبير، 1354، ص86.

3. فرهنگ فارسي معين )6جلدي(، تهران، اميركبير، 1365. 
4. ويليام جيمز دورانت، تاريخ تمدن )مشرق زمين گاهواره تمدن(، تهران، س��ازمان انتشارات آموزش انقالب 

اسالمي، 1370. 
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سوق مي دهد.1 
با عنايت به اينكه تمدن اس��المي مجموعه 
دستاوردها و موارث تمدني است كه از يك سو 
ناشي از فرهنگ اسالمي و از سوي ديگر ناشي 
از تركيب دس��تاوردها و تجربيات ساير ملل 
در گس��تره تاريخ و جغرافياي اسالم است و 
مسلمانان در نوآوري، خالقيت و رشد آن سهم 
بس��زايي داش��تند، مي توان گفت ريشه هاي 
تمدن اس��المي هم در تاريخ و هويت تمدن 
بشري و هم در حيات پرمايه ديني و معنوي 

اسالم نهفته است. 
ب: بيداري اسالمي 

واژه بيداري به معناي فعال شدن هوش و آگاهي است و حالتي روحي و رواني محسوب 
مي شود كه با آن ملتي به توان كارايي، استعداد و رشد خود پي مي برد. 

بيداري اسالمي به مفهوم زنده شدن دوباره در پرتو اس��الم اصيل است. به بيان ديگر 
تجديد حيات اسالم در كالبد فرد و جامعه كه در پناه آن استقالل، عدالت و همه آموزه ها 

و ارزش هاي متعالي خداوند دوباره احياء مي شود، بيداري اسالمی نام دارد. 
بيداري اس��المي به مجموعه تحوالت فكري، اجتماعي و سياسي جوامع اسالمي در 
جهت بازگش��ت به حاكميت قرآن، س��نت و ارزش هاي اس��المي در زندگي سياسي و 

اجتماعي و ساخت تمدن اسالمي اطالق مي گردد. 
اين حركت به  رغم تنوع گرايش ها و زيرمجموعه هاي متفاوت، منادي پيام واحدي در 
تاريخ با مضمون بازگشت دين به عرصه زندگي فردي و اجتماعي انسان است و هدف از 
اين بازگشت ساختن يك تمدن جديد اسالمي با بكارگيري ارزش هاي خالص اسالمي 

در قالب تمدن اسالمي است. 
از اين رو هدف بيداري اس��المي تش��كيل يك تمدن محمدي جهاني است كه در آن 

عقالنيت با معنويت، قدرت با اخالق، دانش با ارزش و علم با عمل جمع مي شود. 

1. فاطمه جان احمدي، همان، ص52. 

بروز انقالب اسالمي ايران و نقش 
امام خميني)ره( به عنوان احياگر 
بيداري ملت ها در عصر حاضر نقطه 
عطفي در تحوالت بيداري اسالمي 
شمرده مي شود، چون تجربه عملي 
عرصه هاي  در  اسالمي  انقالب 
معنوي، نقش عوامل ديني و غير 
مادي را در سازندگي نيروي انساني 
به عنوان يك دستاورد جهاني نشان 
داد و اين تجربيات توشه ارزشمندي 
نهضت هاي  و  انقالبيون  براي 

آزادي بخش محسوب مي گردد 
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انقالب اسالمي ايران نقطه  عطف در تجديد حيات تمدن اسالمي و احياي 
بيداري اسالمي 

در واقع مي توان انقالب اسالمي ايران را سرآغاز تحوالت عميقي دانست؛ تحوالتي كه 
با تهاجم به مباني تمدن غرب در پي بازسازي وجهه تمدن بزرگ اسالمي بوده است. 

تجربه عملي انقالب اس��المي ايران در عرصه هاي معنوي، نق��ش عوامل ديني و غير 
مادي را در سازندگي نيروي انساني به عنوان يك دستاورد جهاني نشان داده است. اين 
تجربيات توشه ارزش��مندي براي انقالبيون و نهضت هاي آزادي بخش جهان محسوب 
مي ش��ود؛ به ويژه آنكه اس��الم گرايي و افتخار به آن، توكل به خ��دا و امدادهاي الهي، 

شجاعت و شهامت نمونه اي از خصوصيات نيروهاي انقالبي در ايران مي باشد. 
مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايند: 

قبل از انقالب اسالمي در بسياري از كشورها و از جمله ممالك اسالمي، 
گروه ها، جوان ها، ناراضيان و آزادي طلب ها با ايدئولوژي چپ وارد ميدان 
مي شدند اما بعد از انقالب اسالمي پايه و مبناي حركت ها و نهضت هاي 
آزادي بخش اس��الم ش��د. امروزه در هر نقطه از دنياي وسيع اسالم كه 
جمعيت يا گروهي به انگيزه آزادي خواهي و ضديت با استكبار حركت 

مي كنند، مبنا، قاعده كار، اميد و ركنشان تفكر اسالمي است.1 
در جايي ديگر ايشان بيان مي دارند: 

شكي نيست كه در كشورهاي بيدارشده مثل تونس، مصر و... و حتي 
كشورهايي كه نظام هاي طاغوتي و تحميلي دارند، نگاهي به ملت ايران 
داش��ته اند. دنيا ملت ايران را به مس��لماني همراه با آگاهي و بصيرت و 

پيشگامي در ميدان هاي مختلف مي شناسد.2 
بنابراين در عصر حاضر، اسالم و انديش��ه هاي نوراني امام راحل )ره( در افق دورتر هم 
خود را نش��ان مي دهد كه نمونه عيني آن اعتراض ضد سرمايه داري »وال استريت« در 
نيويورك است كه موج آن جهان را فرا گرفته و در هم شكستن نظام سرمايه داري غرب 
مانند شكسته شدن استخوان هاي سوسياليست شرق كاماًل به گوش مي رسد. اين امر 
خود گواه انتقال پيام بيدارگرايان��ه  امام خميني)ره( و صدور انقالب عاش��ورايي ايران 
اسالمي است. عامل اصلي تأثيرپذيري مس��لمانان مبارز در نهضت ها از انقالب اسالمي 

1. حديث واليت، 296/2. 
2. بيانات مقام معظم رهبري، 1390/7/25. 
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ايران، توسعه فرهنگ عاشورا و قيام حسيني)ع( اس��ت و اين فرهنگ در شور انقالبي و 
سلحشوري مبارزين تأثير زيادي ايجاد نموده است.1

شيخ سعيد شعبان رهبر جنبش توحيد اسالمي لبنان مي گويد: 
جهاد مسلمانان لبنان و عمليات شهادت طلبانه آنان همگي الهام گرفته 

از حركت جهادي برخاسته از انقالب اسالمي ايران است.2 
انقالب اسالمي كه با شعار جهان شمولي پا به عرصه حيات سياسي گذاشت، براي همراه 
كردن مردم جهان به دنبال تحقق عملي الگوهاي عقيدتي خود بوده تا محرومان به شكل 

ملموس اسالم را حس كنند. امام خمينی)ره( می فرمايند: 
ما مي خواهيم يك الگويي از اسالم در عالم ولو يك الگوي ناقصي باشد 
نشان بدهيم كه همه  عقالي عالم غير از آنهايي كه جنايت كاران بالذات 
هستند و همه ملت هاي مظلوم بفهمند كه اسالم چه آورده و مي خواهد 
در دنيا چه بكند، اسالم با اين محرومين، با اين مظلومين، با اين گرفتارها 

مي خواهد چه كند، كه اينها را نجات بدهد.3 
در واقع حركت انقالبي ملت ايران ب��ه رهبري امام خمين��ي)ره( روحيه خودباوري، 
دين باوري، استقالل خواهي، آزادي خواهي و عدالت طلبي ملت ها را زنده نمود و به علت 
ويژگي هاي منحصر به فرد در ابعاد مختلف به عام��ل تأثيرگذار بر جنبش هاي بيداري 
اسالمي و مركز ساماندهي تمدن نوين اسالمي تبديل شده است. از اين رو گراهام فولر 

تئوريسين امريكايي مي نويسد: 
امام خميني)ره( با انقالب اسالمي نه تنها جامعه داخلي ايران و نه تنها 

منطقه خاورميانه بلكه كل جهان اسالم را متوجه خود ساخت.4 
و به تعبير ديگر انقالب اسالمی بنياد شالوده ش��كنی در نظريه پردازی غرب محسوب 

می شود.5 

شاخصه هاي تمدن اسالمي 
تمدن اس��المي به عنوان نمونه  كاملي از تمدن ديني ش��اخصه هايي دارد كه آن را از 

1. موسي نجفی، انقالب فرامدرن و تمدن اسالمي )موج چهارم بيداري اسالمي(، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ 
معاصر، 1387، ص121-123. 

2. اطالعات، 1367/8/8. 
3. صحيفه امام، ج18، ص157-158. 

4. گراهام فولر، قبله عالم؛ ژئوپلتيك ايران، ترجمه عباس مخبر، تهران، مركز، 1373، ص111. 
5. موسي نجفی، همان، ص125. 
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ديگر تمدن ها متمايز مي نمايد. اين شاخصه ها 
منبعث از قرآن و س��نت ب��وده و از اين جهت 
مي تواند پاسخگوي پرسش های فراروي بشر 
باشد و الگو و نمونه اي براي سايرين محسوب 

شود. 
عمده ترين ش��اخصه هاي تمدن اس��المي 

عبارت اند از: 
1. دينی و الهي بودن 

دين عاملي مؤث��ر و كليدي در توليد كردن، 
پرورش دادن و به ثمر رساندن تمدن است و 
با مطالعه تاريخ انبياء الهي در قرآن كريم و با 

عنايت به كوشش هاي آنان در جهت بسط فرهنگ و بناي تمدن به اين مهم پي مي بريم. 
دين، بشر را به سوي برپايي اجتماعي منسجم و منظم و به دور از پراكندگي و بي ساماني 
رهنمون گشته و با ارايه عقالنيتي متعالي، انسان ها را در مسير نيل به سعادت و رفاه به 

پيش مي راند. 
با در نظر گرفتن مبادي مذهبي تمدن درمي يابيم ك��ه در تمدن هاي بزرگ از جمله 
تمدن اسالمي فعاليت هاي اجتماعي اعم از نظري و علمي و تجارب سياسي، اقتصادي، 

اخالقي، فكري و فلسفي برخاسته از نوعي نگاه مذهبي و گرايش ديني است. 
تمدن اسالمي با مجموعه اي از قوانين ديني كه برگرفته از قرآن و سنت است همه  ابعاد 
زندگي و دقايق حيات فردي و اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي جامعه  اسالمي 
را شامل مي شود و به همين دليل توانست طي قرون متمادي جامعه را به سمت تكامل 

هدايت نمايد. 
از طرف ديگر اين قواعد ديني با اصول طبيعي حيات بش��ري مطابقت داشت و از اين 
جهت توانست در مدت زماني كوتاه محدوده  مكاني و جغرافيايي تمدن اسالمي را بسط 
و گسترش دهد؛ به طوري كه تا پايان قرن اول هجري از هندوستان تا اقيانوس اطلس و 

از قفقاز تا خليج  فارس پرچم اسالم به اهتزاز درآمد.1 

1. احمدبن يحيي بالذري، فتوح البلدان، ترجمه محمد توكل، تهران، نقره، 1367، ص181 و 287؛ گاي لسترنج، 
سرزمين هاي خالفت شرقي، ترجمه محمود عرفان، تهران، علمي و فرهنگي، 1367، ص19؛ فيليپ خليل  حتي، 

تاريخ عرب، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهران، آگاه، 1366، ص633. 

با عنايت به اينكه تمدن اسالمي 
مجموعه دستاوردها و موارث تمدني 
است كه از يك سو ناشي از فرهنگ 
اسالمي و از سوي ديگر ناشي از 
تركيب دستاوردها و تجربيات ساير 
ملل در گستره تاريخ و جغرافياي 
اسالم است و مسلمانان در نوآوري، 
خالقيت و رشد آن سهم بسزايي 
داشتند، مي توان گفت ريشه هاي تمدن 
اسالمي هم در تاريخ و هويت تمدن 
بشري و هم در حيات پرمايه ديني و 

معنوي اسالم نهفته است 
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2. نگرش توحيدي 
بر س��راپرده  انديشه  سياس��ي دين اسالم پرتو 
ال اله االاهلل تجلي يافته و شعار پيامبر اسالم)ص( 

عبارت بود از »قولوا الاله االاهلل تفلحوا«.
اس��الم از اين طريق همه اق��وام و ملل مختلف 
كه در حيطه  جامعه اس��المي قرار گرفتند را زير 
لواي وحدانيت گرد آورد و پيون��د عميقي ميان 
آنها برقرار نمود. از اين رو مي توان گفت شاخصه 
اصلي تمدن اس��المي عقيده به خ��داي واحد و 

حاكم مطلق بر جهان است. 
اسالم با اين ويژگي همه  اديان را به اتحاد در پرستش خداوند فرا مي خواند. خداوند در 
قرآن مي فرمايد: »قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه س��واء بيننا و بينكم اال نعبد اال اهلل 
و ال نشرك به شيئا«.1 از اين رو پيامبر اس��الم)ص( مسلمانان و اهل كتاب را امت واحد 

مي خواند.
بنابراين اصل وحدت و يكپارچگي كه مورد تأييد اسالم است نتيجه  نگرش توحيدي 
در اين آيين الهي اس��ت و عاملي مهم در پيش��رفت اس��الم، ايجاد امنيت و در نتيجه  
تمدن سازي و ش��كوفايي آن محسوب مي شود؛ به طوري كه گوس��تاو لوبون فرانسوي 
توحيد و اجتماع مسلمانان را تحت لواي آن سبب عمده  پيشرفت و كاميابي مسلمانان 

مي داند.2 
3. اعتقاد به نقش  محوري انسان 

انسان در آموزه هاي دين اس��الم حائز مقام بسيار وااليي است. او مخلوق و خليفه خدا 
در زمين و داراي شخصيتي مستقل، آزاد و مختار است؛ وي موجودي مسلط بر طبيعت، 
زمين و آس��مان بوده و ظرفيت علمي و عملي نامحدود دارد و از شرافت و كرامت ذاتي 

برخوردار می باشد.3
انس��ان با فطرت، غريزه و عقل خود از عوامل اساسي ش��كل گيري و شكوفايي تمدن 
محسوب مي شود. تمدن محصول توان انس��ان در غلبه بر نيروهاي طبيعي است كه از 
يك سو حاصل شناسايي قوانين حاكم بر آن از مسير علم و دانش و از سوي ديگر امكان 

1. قرآن كريم، 64/3. 
2. گوستاو لوبون، تمدن اسالم و عرب، ترجمه سيد هاشم حسيني، تهران، كتابفروشي اسالميه، 1358، ص790. 

3. قرآن كريم، 165/6، 72/33، 29/2، 13/45، 70/17. 

حركت انقالبي ملت ايران به رهبري 
امام خميني)ره( روحيه خودباوري، 
استقالل خواهي،  دين باوري، 
آزادي خواهي و عدالت طلبي 
ملت ها را زنده نمود و به علت 
ويژگي هاي منحصر به فرد در 
ابعاد مختلف به عامل تأثيرگذار بر 
جنبش هاي بيداري اسالمي و مركز 
ساماندهي تمدن نوين اسالمي 

تبديل شده است 



17
9

مي
سال

ي ا
دار

ي بي
ه ها

ؤلف
 با م

 آن
اق

طب
 و ان

مي
سال

ن ا
مد

ي ت
ه ها

خص
شا

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

كنترل و تصرف نيروهاي طبيعت به نفع خواسته هاي بشر به وسيله تكنولوژي است. 
بنابراين در تمدن مبتني بر دين مانند تمدن اس��المي تربيت و رش��د انسان جايگاه 
محوري دارد. از اين رو در جهان بيني تمدن س��از اس��الم به ابعاد مادي و معنوي انسان 
توجه ويژه اي شده و با شكوفا كردن و مبعوث نمودن استعدادها و ظرفيت هاي معنوي 
وي، انسان به سطحي از قدرت دست يافت كه توانست ضمن غلبه بر عوامل تأثيرگذار 
محيط بيروني راه رشد معنوي و مادي را به  رغم وجود موانع متفاوت در پيش  گيرد و در 
كنار تزكيه و تعليم به فراهم كردن ظرفيت هاي مادي متناس��ب با اين تحول كه همانا 

ايجاد جامعه و تمدن نوين اسالمي است، بپردازد. 
4. تأكيد بر خردورزي و دانش اندوزي 

اسالم دين تفكر، تعمق و تعقل اس��ت. در قرآن تعقل و تفكر بن مايه و چشمه جوشان 
دانش محسوب مي ش��ود و چنان جايگاه رفيعي دارد كه به شكل اس��تفهام انكاري در 

سيزده آيه »افال تعقلون« و در هفده آيه »افال تتفكرون« آمده است.1 
از نظر قرآن عقل موهبتي الهي است كه آدمي را به سوي حق هدايت كرده و از گمراهي 
نجات مي دهد و منظور از عقل در قرآن ادراكي است كه در صورت سالمت فطرت به طور 
تام براي انسان حاصل مي گردد.2 اسالم براي علم و دانش نيز اهميت زيادي قائل است. 
در قرآن خداوند شهادت صاحبان علم را تالي شهادت خدا و مالئكه خوانده و مي فرمايد:
»شهد اهلل انه ال اله اال هو و المالئكه و اولوالعلم قائماً بالقسط ال اله اال هو العزيز الحكيم«3 
در سيره و سنت پيامبر)ص( نيز طلب دانش بر هر مس��لماني فرض شده و دانشمندان 

وارث پيامبران در نظر گرفته شده اند.4 
در نتيجه با اين تفكر، اسالم عقالنيت مبتني بر علم را ستايش مي كند و فعاالنه آنها را 
در سرنوشت تمدني بشر دخيل مي داند. »يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين اوتواالعلم 

درجات«5
توجه خاص دين اس��الم به تعلم و تعقل موجب ش��د كه بعدها با دستيابي مسلمانان 
به منابع و مراكز علمي ملل مجاور و آش��نايي علمي و عيني گسترده آنها با تمدن هاي 
1. اصغر منتظر القائم، تاريخ اسالم تا س��ال چهلم هجري، تهران، س��مت با همكاري دانشگاه اصفهان، 1386، 

ص244.
2. سيد محمدحسين طباطبايي، تفسيرالميزان، ترجمه سيدمحمدباقر موسوي همداني، تهران، بنياد علمي و 

فكري عالمه طباطبايي با همكاري نشر فرهنگي رجاء و انتشارات اميركبير، 1363، ص250-252. 
3. قرآن كريم، 18/3. 

4. ابوجعفر محمدبن يعقوب كليني رازي، الكافي، تصحيح علي اكبر غفاري، تهران، دارالكتب االسالميه، 1372، 
ص82-81 و 96. 

5. قرآن كريم، 11/58. 
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بروز انقالب اسالمي ايران كه نقطه 
عطفي در بيداري اسالمي محسوب 
تمدن  حيات  تجديد  در  مي شود 
اسالمي نقش بسزايي داشته است و 
امام خميني)ره( را يكي از برجسته ترين 
احياگران بيداري اسالمي و تمدن 
اسالمي در قرن اخير مي دانند چون 
با انقالب اسالمي ايران پروژه هاي 
توليد  مانند  تمدن سازي  اصلي 
علم، آزادانديشي، عدالت خواهي، 
استقالل طلبي، كرامت انساني و... مطرح 
شد و به لحاظ عيني و عملي نيز در طول 
سه دهه گذشته اقدامات اساسي و مهمي 

در اين زمينه انجام گرديد 

پيشين از طريق فتوحات، شرايط مناسبي 
براي شكل گيري مدنيت جديد فراهم شود. 
به اين ترتي��ب پايه اصلي عل��م و تمدن 
اسالمي در خود اسالم و در محيط مساعد و 
سفارش و تشويقي كه اسالم بر آن داشت، 

بود.1 
5. توجه به اخالق انساني 

تأكيد اس��الم به اخالق انساني سبب بقا، 
رش��د و تعالي تمدن بشري ش��ده است. از 
مجموع آيات��ي كه در اين رابط��ه در قرآن 
وجود دارد اين حقيقت دريافت مي ش��ود 
كه سقوط اخالقي و بحران معنويت مقدمه 
س��قوط اجتماع��ي، فرهنگي، سياس��ي و 
نظامي و عامل نابودي نظام ها و تمدن ها است و اين يكي از سنت هاي حاكم بر جامعه و 
تاريخ است؛ چون يك جامعه و تمدن هنگامي مي تواند به حيات سعادتمند خود ادامه 
دهد و به پويايي و پايايي، رش��د و تكامل خود اميدوار باشد كه اصول، ارزش ها و اخالق 
انساني را در جامعه رعايت نمايد.2 در تمدن اسالمي تا زماني كه اصول و اخالق انساني و 
اسالمي رعايت مي شد، رشد و پيشرفت وجود داشت و زماني كه به ويژه در عهد امويان 
و برخی ادوار بني عباس اصول اخالقي پايمال گرديد، تمدن اس��المي نيز دچار ضعف و 

ركود شد. 
6. عدالت خواهي و مساوات طلبي 

ايمان عميق قلب��ي و عملي به اص��ل عدالت و گام س��پردن در ش��اهراه دادگري در 
ميدان هاي گوناگون زندگي از اساس��ي ترين علل رش��د و تكامل جوام��ع و پيدايش و 
شكوفايي تمدن ها است. به همين دليل قرآن موضوع حياتي عدالت و دادگري را طرح 
نموده و براي تحقق همه جانبه و حقيقي آن در زندگي جوامع، تمدن ها و نظام ها سخت 
مي كوشد و در رابطه با ظلم و ستم، انحراف، انحصار، استبداد، فتنه، تباهي و دين گريزي 

سخت هشدار مي دهد. 

1. عبدالحسين زرين كوب، كارنامه اسالم، تهران، اميركبير، 1381، ص28.
2. علي كرمي فريدني، ظهور و سقوط تمدن ها از ديدگاه قرآن، قم، نسيم انتظار، 1385، ص419. 
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در اس��الم اصل عدالت در نظام آفرين��ش و جهان بيني، نظام حقوق��ي و وضع قوانين 
زندگي، اجراي سياست و مديريت، جهانداري و نيز در سيستم اخالقي و منش انساني 
تعريف شده است1 و بسان روحي بر كالبد جوامع و تمدن هاست؛ به طوري كه مي توان 

گفت عدالت باعث قوام، دوام، اقتدار و پيروزي جامعه و تمدن است. 
در نتيجه، تأكيد ويژه به آزادي، برابري و مس��اوات از ويژگي هاي اس��الم و فرهنگ و 
تمدن اسالمي است؛ زيرا اسالم همه افراد بشر را برابر دانسته و عواملي مانند رنگ، نژاد، 
خون، ثروت و زبان كه جهات امتياز طبقاتي و تبعيضات قومي و نژادي در دنيا شناخته 

مي شدند را به كلي مردود مي داند. خداوند در قرآن مي فرمايد: 
يا ايها الناس انا خلقناكم م��ن ذكر و انثي و جعلناكم ش��عوباً و قبائل 

لتعارفوا ان اكرمكم عنداهلل اتقيكم ان اهلل عليم خبير2
از اين جهت در حوزه وسيع تمدن اسالمي اقوام و ملل مختلف نظير عرب، ايراني، ترك، 

هندي، چيني، مغولي، آفريقايي و حتي ذميان زندگي مي كردند. 
در واقع وعده هاي عدالت و برابري و برادري كه در اولين پيام هاي مسلمانان در فتوحات 
سر داده ش��د چنان جذابيتي داشت كه بس��ياري از مردم نواحي مختلف نه تنها جذب 
اسالم شده بلكه در گسترش فكري، فرهنگي و پيشرفت تمدني سهم بسزايي داشتند. 

7. رفق و مدارا 
يكي از مهم ترين شاخصه هاي تمدن و فرهنگ اس��المي و عامل رشد آن از بدو ظهور 
تا به امروز مدارا بوده اس��ت. سير تاريخي انديش��ه  مدارا در اس��الم به زمان ظهور اين 
دين الهي بازمي گردد؛ به طوري كه در س��يره پيامبر اكرم)ص( و پيشوايان معصوم)ع( 
جلوه گري خاصي داشت. زمينه اين تسامح، بلندنظري و عدم تعصب آيات قرآن و روايات 
معصومين)ع( بود كه بر رفق و مدارا با اهل كتاب تأكيد داشتند و به اصطالح در مسلمانان 
روح تساهل و تس��امح در مقام علم آموزي و فراگيري به وجود آورد؛ از اين رو نسبت به 
تمدن هاي پيشين موضع ويژه اي را اتخاذ كرد. بدين صورت كه نه در مقابل آنها صف آرايي 
نمود و نه در برابر آن تمدن ها منفعل ش��د بلكه به رفع نقاط منفي و جذب نقاط مثبت 

تمدن هاي ديگر پرداخت.3 از اين جهت دكتر زرين كوب مي نويسد: 
تمدن اس��المي نه تقليد كننده صرف از فرهنگ هاي س��ابق بود و نه 

1. همان، ص438.
2. قرآن كريم، 13/49. 

3. محمدرضا كاشفي، تاريخ فرهنگ و تمدن اسالمي، قم، مركز جهاني علوم اسالمي، 1384، ص65-68. 
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ادامه دهنده محض بلكه تركيب كننده بود و تكميل سازنده.1 
نتيجه  رفق و مدارا در تمدن اس��المي آن ب��ود كه وظايف افراد ب��دون در نظر گرفتن 
عقيده و مذهب شخصي به اهل آن سپرده مي شد و همه تعقيب شدگان دربار بيزانس و 
يا علم جويان ايراني را به بيت الحكمه اسالمي دعوت كرد و عرب، عجم، نصارا، زردشت و 
يهود در كنار يكديگر با آسايش و آرامش وصف ناپذير به خلق آثار علمي مبادرت نمودند.2 
از اين رو تسامح و مدارا كه در قلمرو اس��المي ميان اقوام و ملل مختلف ايجاد شد الزمه 

رشد تمدن واقعي گرديد و مادر تمدن انساني اسالم لقب گرفت.3 
8. استبدادستيزي

ظهور اسالم در مكه نقطه عطفي در آغاز تحوالت جديد در شبه جزيره عربستان و جهان 
آن روز بود و از جهت مقابله با استبداد و خودكامگي رؤساي قبايل عربستان و پادشاهان 

كشورها و ظلم و ستم آنها به مردم اهميت بسزايي داشت. 
در شبه جزيره عربستان ساختار س��نتي رهبري قبيله اي در صدر اسالم مانعي براي 
گسترش اسالم بود كه به مرور زمان و با جايگزين ش��دن رهبري پيامبر)ص( تضعيف 
شد. آن حضرت پس از صلح حديبه )در سال هفتم هجرت( از طريق نامه نگاري با سران 
كش��ورها، آنان را به پذيرش دين جديد دع��وت نمود تا از طريق آش��نايي با اعتقادات 
اسالمي از ظلم و ستم به مردم و خودكامگي دست بردارند. سياست پيامبر)ص( به عنوان 
پايه گذار تمدن اسالمي، بر اساس آيات قرآن »و امرهم شوري بينهم و شاورهم في االمر« 
مش��ورت با مردم به ويژه صحابه بود تا با ايجاد يك نظام مبتني بر اصل ش��ورا مردم در 
سرنوشت خود شريك باشند، چراكه آن حضرت به اين اصل واقف است كه تمدن بدون 
مشاركت مردم ميسر نخواهد شد. پس از رحلت پيامبر)ص( سيره آن حضرت به تدريج 
به فراموشي سپرده شد و استبداد خلفا و حكام يكي از عوامل ضعف و ركود تمدن اسالمي 

گرديد. 
9. جهان شمولي

اسالم از همان ابتدا داعيه جهان شمولي داشت و حتي آيات بسياري در مكه نازل شد 
كه جنبه جهاني اسالم را نشان مي دهد.4 دين اسالم خود را در حصار تنگ نژادي، قومي 

1. عبدالحسين زرين كوب، همان، ص29.
2. فاطمه جان احمدي، همان، ص68.

3. عبدالحسين زرين كوب، همان، ص21-23. 
4. قرآن كريم، 28/34، 157/7، 105/21، 27/81؛ و مرتضي مطهري، خدمات متقابل اس��الم و ايران، تهران، 

صدرا، 1366، ص68. 
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و زباني محصور نس��اخت و اگرچه خاستگاه 
آن در ميان قوم عرب بود ولي رسالتي جهاني 
را تبليغ مي كرد. لذا در حوزه وس��يع دنياي 
اس��الم اقوام و ملل مختلف ع��رب، ايراني، 
هندي، مغول��ي، چيني، ت��رك، آفريقايي و 
حتي اقوام ذمي به هم آميختند. همين نكته 
سبب ش��د كه مس��لمانان از هر قوم و ملتي 
بودند خود را منادي اس��الم بدانند. بنابراين 
اسالم يك دين جهان ش��مول است و تمدن 
اس��المي نيز ويژگي جهان ش��مولي دارد. از 
طرف ديگر تمدن اسالمي داراي يك تئوري 
سياسي است كه در چهارچوبي جهان شمول 

براي همه جوامع برنامه دارد و همين برنامه ها در مسائل سياسي، حكومتي، اقتصادي، 
نظامي و اجتماعي طبيعتاً تمدن اسالمي را نسبت به ساير تمدن ها برجسته تر مي كند؛ در 
نتيجه در تمدن اسالمي هم تنوع نژادي و قومي وجود دارد و هم تنوع زباني و منطقه اي، 
چراكه از مرزهاي هند و چين تا سواحل اقيانوس اطلس و از قفقاز تا خليج فارس را شامل 

مي گردد. 

ادوار ضعف و ركود تمدن اسالمي و تجديد حيات آن 
تمدن اسالمي مانند بسياري از تمدن هاي ديگر در طي حيات خويش دوره هاي افت 
و خيز متعددي را پشت سر گذاشته اس��ت، اما هيچ گاه به طور كلي منحط و مضمحل 
نشده و به موضوعي تاريخي تبديل نگشته اس��ت. در واقع در اوج و حضيض تداوم خود 
را نيز حفظ كرده است. اولين دوره انقطاع يا افول تمدن اسالمي پس از يك دوره اوج به 
تدريج از قرن پنجم هجري به بعد آغاز شد و ضعف و رخوت بر تار و پود آن حاكم شد. در 
ايجاد اين وضعيت هر چند كه عوامل داخلي، علل اصلي محسوب مي شدند ولي عوامل 

بيروني نيز مزيد بر علت شد. 
شكوفايي دوباره تمدن اسالمي از قرون دهم تا س��يزدهم هجري در دوران حاكميت 
صفويان، گوركانيان و عثماني رخ داد و پس از آن ضعف و ركود تمدن اس��المي مجدداً 

آغاز گرديد. 

مهم ترين عنصر تشكيل هويت بيداري 
اسالمي مردمي بودن آن است. وابسته 
به  منطقه  بودن رژيم هاي كشورهاي 
غرب باعث شد كه منافع كشورهاي 
بيگانه ولي حامي اين رژيم ها بر منافع 
مردم رجحان و برتري داشته باشد. از 
سوي ديگر وابسته بودن اين نظام هاي 
مردم در  باعث مي گرديد كه  مستبد 
تأثيرگذار  خود  سرنوشت  تعيين 
نباشند. بنابراين عدم مشاركت مردم 
در ساختار سياسي و تعيين سرنوشت 
خود از مؤلفه هاي مهم در بروز نهضت 

بيداري اسالمي است 
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بروز انقالب اس��المي ايران كه نقطه عطفي 
در بيداري اس��المي محس��وب مي ش��ود در 
تجديد حيات تمدن اس��المي نقش بسزايي 
داش��ته اس��ت و امام خميني)ره( را يكي از 
برجس��ته ترين احياگران بيداري اس��المي و 
تمدن اس��المي در قرن اخير مي دانند چون 
با انقالب اس��المي ايران پروژه هاي اصلي تمدن س��ازي مانند توليد علم، آزادانديشي، 
عدالت خواهي، استقالل طلبي، كرامت انساني و... مطرح شد و به لحاظ عيني و عملي نيز 

در طول سه دهه گذشته اقدامات اساسي و مهمي در اين زمينه انجام گرديد. 

مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
هر چند كه سابقه بيداري اسالمي به دو سده اخير بازمي گردد، اما اگر اين حركت را در 
يك منحني رسم كنيم، حركت امام خميني)ره( را در قالب انقالب اسالمي ايران طي اين 
دويست سال در قله اين منحني مي توان ترسيم نمود. با توجه به رهبري امام خميني)ره( 
در رويارويي با قدرت ها و به پيروزي رساندن يك انقالب و راهبري موج بيداري اسالمي 
و مواجهه با مسائل آن به واقع بايد عصر حاضر را عصر امام خميني)ره( دانست كه ويژگي 
مهم آن احياي اسالم و ارزش هاي الهي و معنوي، بيداري اسالمي، شجاعت و اعتماد به 
نفس ملت ها در برابر زورگويي هاي مستبدان و مستكبران است. در واقع انقالب اسالمي 
سرآغاز تحوالت عميقي ش��د كه نيروي محركه الزم را براي حركت هاي انقالبي جديد 

تحت عنوان بيداري اسالمي بر سه پايه مهم ايجاد كرد: 
1. بازگشت به اسالم ناب كه در صدر اسالم توانست بر قدرت هاي بزرگ آن زمان غلبه 

كند. 
2. وحدت جهان اسالم كه استعمار س��اليان دراز تالش كرد تا با تكيه بر اصولي چون 

تفرقه بينداز و حكومت كن ميان فرقه هاي مختلف اسالمي فاصله بيشتري بيندازد. 
3. استكبارستيزي و مقابله با كفر و الحاد و طاغوت. 
عمده ترين مؤلفه هاي بيداري اسالمي عبارت اند از: 

1. اسالم گرايي 
هدف اصلي و هسته مركزي خيزش اسالمي استقرار تعاليم و ارزش هاي اسالمي است. 
چون اكثريت قريب به اتفاق مردم در اين حركت ها مس��لمانان هس��تند و تعلق خاطر 

عمده ترين مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
عبارت اند از: 1. اسالم گرايي؛ 2. 
مقابله با استعمار و استبداد؛ 3. مردمي 
بودن؛ 4. خودباوري؛ 5. وحدت 
تحت لواي اسالم )امت اسالمي(؛ 6. 

عدالت خواهي؛ 7. جهان شمولي 
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شديدي به اسالم و قوانين اسالمي دارند و در مقابل، حكام اين كشورها معموالً رويكرد 
سكوالر داشته اند؛ از اين جهت روي كار آمدن نظام هاي جديد در كشورهاي تونس، مصر 
و ليبي پس از انقالب با رويكرد اس��الم گرايي مؤيد مبنا قرار دادن تعاليم اسالم در اين 
كشورها است. از طرف ديگر اگرچه در اين كش��ورها ممكن است مطالبات اقتصادي و 
سياسي نيز جزء خواست هاي مردمي باشد ولي تبديل مكان ها و نهادهاي مذهبي مثل 
نمازهاي جمعه و جماعات و مساجد به عنوان خاستگاه و نقطه آغاز حركت و همچنين 
ش��عارهاي اس��المي كه نمايان گر جهت گيري اصلي اين تحركات است، در ميان تمام 

حركت هاي اسالمي ديده مي شود. از اين جهت مقام معظم رهبري مي فرمايند: 
ما بين حركت هاي به وجود آمده در غزه، تونس، مصر، ليبي، بحرين و 
يمن تفاوتي قائل نيستيم... حركت هاي صورت گرفته با شعار اسالم و در 

جهت آزادي مورد تأييد ماست... حركت امت اسالمي است.1 
2. مقابله با استعمار و استبداد 

مخالفت با سلطه استكبار و رژيم هاي وابسته به آنها از جمله خواسته هاي مشترك در 
نهضت بيداري اسالمي اس��ت. عمده حركت هاي قرن 19 و 20 ميالدي در كشورهاي 
اسالمي مانند جنبش اخوان المسلمين مصر، س��وريه، عربستان و نيز جمعيت القيام و 
الدعوه و جبهه نجات ملي در الجزاير، قيام مهدي سوداني و اعالم جهاد عليه انگليسي ها 

هدفشان مقابله با استعمار و استبداد بود. 
دليل عمده اين مخالفت توسط مردم اين كشورها با استكبار، تسلط كشورهاي غربي 
به ويژه امريكا در ساخت قدرت سياس��ي و امنيتي آنها است. از طرف ديگر حضور رژيم 
صهيونيستي در منطقه و حمايت مستبدان و قدرت هاي بزرگ از آن باعث ضديت مردم 
و گروه هاي اسالمي با نظام هاي سلطه و وابسته شده است. در نتيجه تالش هاي همسو 
دولت هاي منطقه عليه جريانات اس��المي و همراهي اي��ن دولت ها با قدرت هاي بزرگ 
باعث ظهور حركت هاي ضد استبدادي و استعماري در ممالك اسالمي شده است. از اين 
رو مي توان گفت استقالل طلبي يكي از اهداف مهم نهضت بيداري اسالمي است. براي 

استقالل نيز دو مرحله بايد در نظر گرفت: 
1. اس��تقالل در حوزه اقتدار سياس��ي يك جامعه، كش��ور و تصميم��ات كالن حوزه 
سياست؛ از اين نظر كشور زماني مستقل اس��ت كه جز به منافع ملي، مكتب و سيستم 
خويش نينديشد و محور تصميم گيري همان منافع كلي جامعه و مصالح عمومي باشد. 

1. بيانات مقام معظم رهبري، 1390/1/1. 
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الزمه اين نوع استقالل آن اس��ت كه بيگانه در 
تصميم گيري ها دخالت نداشته باشد. 

2. اس��تقالل ب��ه معن��اي درخواس��ت عدم 
وابستگي در سطح دستگاه رهبري است؛ بدين 
معنا كه رهبران و كادر مؤثر در تصميم گيري ها 

از تحت نفوذ بيگانه خارج باشند.1 
الزم به ذكر است كه استقالل در هر دو معنا در 

نهضت بيداري اسالمي به ويژه حركت هاي اخير مشاهده مي شود. 
3. مردمي بودن 

مهم ترين عنصر تشكيل هويت بيداري اس��المي مردمي بودن آن است. وابسته بودن 
رژيم هاي كشورهاي منطقه به غرب باعث ش��د كه منافع كشورهاي بيگانه ولي حامي 
اين رژيم ها بر منافع مردم رجحان و برتري داشته باشد. از سوي ديگر وابسته بودن اين 
نظام هاي مستبد باعث مي گرديد كه مردم در تعيين سرنوشت خود تأثيرگذار نباشند. 
بنابراين عدم مشاركت مردم در ساختار سياس��ي و تعيين سرنوشت خود از مؤلفه هاي 

مهم در بروز نهضت بيداري اسالمي است. 
آنچه در بيداري اسالمي ملت ها اهميت دارد آن است كه اين بيداري از گروه ها و احزاب 
عبور كرده و به درون متن مردم رفته است. به همين دليل مردم حضوري واقعي در ميدان 
عمل و صحنه مبارزه داشته و در تعيين هدف، شناسايي دشمن، ساختن شعارها، ترسيم 

آينده مطلوب و جلوگيري از انحراف و سازش با دشمن نقش اصلي را ايفا مي نمايند. 
4. خودباوري 

خودباوري از مؤلفه هاي عمده در بيداري اس��المي است؛ زيرا باعث مي شود فرد براي 
خود و جامعه خويش شخصيت و هويت قائل شود، به خود باور داشته باشد و كعبه آمال 
خود را در ديگران نيابد و تا زماني كه در بين مردم ايجاد نش��ود، بيداري نيز تحقق پيدا 

نمي كند. امام خميني)ره( در اين رابطه مي فرمايند: 
... بايد مس��لمين بيدار بشوند. امروز روزي نيس��ت كه مسلمان ها هر 
كدام يك گوش��ه اي زندگي تنهايي بكنند و خودشان بين خودشان در 
هر كشوري يك زندگي خاص به خود داشته باشند، نمي شود اين معنا. 

1. محمدحسين جمشيدي، انديشه سياسي امام خميني)ره(، تهران، پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالمي، 
1388، ص452. 

همه احياگران بيداري اسالمی 
همچون سيد جمال الدين اسدآبادي، 
محمد عبده، اقبال الهوري و امام 
وحدت  عامل  بر  خميني)ره( 
مسلمانان و مستضعفان اتفاق نظر 
دارند و آن را دليل احياي اسالم 

اصيل مي شمارند 
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در يك همچو زماني كه سياست هاي ابرقدرت ها بلعيدن همه جاست، 
مسلمين بايد بيدار بشوند... و همه تحت لواي اسالم و تحت سيطره قرآن 
باشند. الحمدهلل مسلمين هم عده ش��ان قريب يك ميليارد هست و هم 
ممالكشان يك ممالكي است غني، ثروتمند و هم افرادشان افراد اليق؛ 
لكن... مس��لمين را طوري كردند كه از خودش��ان مأيوس شدند... بايد 

مسلمين جديت كنند مجد خودشان را پيدا كنند.1 
در جايي ديگر نيز چنين بيان داشتند: 

... ما تا نفهميم كه خودمان هم يك ش��خصيتي داريم، مسلمان ها هم 
يك گروهي هستند و شخصيتي دارند و مي توانند خودشان هم كار انجام 
بدهند، تا نخواهيم يك كاري را نمي توانيم و تا بيدار نشويم، نمي خواهيم. 

ما را در غفلت و در خواب نگه داشتند...2 
در نتيجه مبارزه با خودباختگي در برابر غرب و دس��تيابي به خودباوري به عنوان يك 
عامل رواني در احياگري نقش بسزايي در اتحاد و پيروزي نهضت بيداري اسالمي دارد. 

5. وحدت تحت لواي اسالم )امت اسالمي( 
همه احياگران بيداري اسالمی همچون سيد جمال الدين اس��دآبادي، محمد عبده، 
اقبال الهوري و امام خميني)ره( بر عامل وحدت مس��لمانان و مس��تضعفان اتفاق نظر 
دارند و آن را دليل احياي اسالم اصيل مي ش��مارند. نداي اتحاد اسالم در برابر غرب را 
نخستين بار س��يد جمال الدين اس��دآبادي مطرح كرد و منظور او از اتحاد اسالم، اتحاد 
مذهبي كه امري غير عملي اس��ت، نبود بلكه منظور اتحاد جبهه اي و سياس��ي يعني 

تشكيل صف واحد در مقابل دشمن غارتگر بود.3 
مقام معظم رهبري مي فرمايند: 

امروزه فرياد دفاع از اتحاد امت اس��المي و بيداری اسالمي در دنياي 
اسالم در كشورهاي مختلف و در ميان ملل گوناگون انعكاس مطلوب و 
مثبتي داشته است... دل هاي آحاد امت اس��المي بايد روز به روز به هم 
نزديك شود و وس��ايل و ابزارهاي تفرقه و اختالف كه به وسيله دشمن 
بر ملت هاي مسلمان تحميل شده است نبايد در فضاي بيداري امروزه 

1. صحيفه امام، ج12، ص318-319.  
2 همان، ج13، ص532. 

3. علي اصغر خندان، آسيب شناس��ي ديني از ديدگاه ش��هيد مطه��ري، تهران، دفتر مطالعات و بررس��ي هاي 
اسالمي،1380، ص20.
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مسلمانان مؤثر افتد. مس��لمين علي رغم بعد منطقه اي و جغرافيايي و 
اختالف زبان و نژاد باي��د با يكديگر همدل، هم زب��ان، هم فكر و همگام 

باشند و به سمت هدف هاي بزرگ اسالمي حركت كنند.1 
در نتيجه وحدت بين مس��لمانان و مس��تضعفان جهان رمز اصلي ت��داوم حيات آنها 

محسوب مي شود.
6. عدالت خواهي 

عدال��ت ديرينه ترين خواس��ته و بنيادي ترين آرمان آدمي اس��ت و ج��زء عالي ترين 
ارزش هاي حاكم بر انديش��ه و زندگي انس��ان اس��ت. ميل به عدالت و گرايش به قسط 
و عدالت خواهي امري برخاس��ته از نهاد و طبع دروني انس��ان ها ب��وده و به تعبيري در 

خميرمايه او سرشته شده است.2 
عدالت عامل وحدت جامعه بش��ري و اجتناب از اختالف اس��ت؛ در جامعه عادالنه يا 
مبتني بر قسط نشانه اي از اختالف، فتنه و آشوب ديده نمي شود، ولي در جامعه اي كه 
عدالت وجود ندارد، تبعيض حاكم است كه منش��أ عمده فسادها و اختالفات در جامعه 
محسوب مي ش��ود. از اين جهت جامعه مبتني بر تبعيض، جامعه نامتعادل و ناهمگون 

است و انقالب در آن به وقوع مي پيوندد. 
ماهيت عدالت خواهي در بيداري اسالمي بيانگر قيامي با انگيزه نفي ظلم و جنايت های 
حكومت ها است و تحقق آن نيز در گرو حاكم شدن ارزش هاي ديني، مشروعيت سياسي 
و اجتماعي ح��كام و مبارزه و جهاد اس��ت؛ و عدالت  خواهي ملت ه��ا در جريان بيداري 
اسالمي عامل رشد و شكوفايي استعداد آنها در دستيابي به رفاه و توسعه بر مبناي دين، 
قانون، نظام اجتماعي، تربيت و تهذيب مردم جامعه و در نهايت جامعه ايده آل اسالمي 

خواهد بود. 
7. جهان شمولي 

بيداري اسالمي به تشيع و جهان اسالم محدود نمي شود بلكه بازتاب آن به اروپا و امريكا 
نيز خواهد رسيد. در نظريه بيداري اسالمي تنوع نژادي، قومي، مذهبي، زباني و منطقه اي 
وجود دارد. از طرف ديگر با توجه به اينكه هدف اصلي بيداري اسالمي نظام سازي است 
و در آن تئوري سياسي اهميت بس��زايي دارد، لذا در يك چهارچوب جهان شمول براي 

همه جوامع برنامه اي جامع و مدون را مطرح نموده است. 

1. بيانات مقام معظم رهبري، 1388/4/22. 
2. محمدحسين جمشيدي، همان، ص285.
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انطباق شاخصه هاي تمدن اسالمي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
پس از پرداختن به شاخصه هاي تمدن اس��المي و مؤلفه هاي بيداري اسالمي در اين 
بخش به تطبيق آنها مي پردازيم تا مشخص شود كه اين دو، تا چه اندازه با يكديگر انطباق 

دارند.
1. فرهنگ اس��المي كه اساس و جوهره تمدن اسالمي اس��ت بر دو پايه قرآن و سنت 
شكل گرفته، از اين رو تمدن اسالمي نيز بر مبناي اين دو منبع مهم الهي به وجود آمده 
است. بنابراين تمدن اسالمي، تمدن ديني و ايدئولوژيك محسوب مي شود كه بر مبناي 

دين اسالم و فرهنگ اسالمي ايجاد گرديده است. 
از سوي ديگر تمدن اسالمي، تمدنی تركيبي اس��ت. بدين معني كه عالوه  بر فرهنگ 
اسالمي از دستاوردها و تجربيات تمدني ساير ملل نيز بهره مند گرديد. البته اين امر نيز 
ناشي از دستورات الهي است، آنجا كه خداوند مي فرمايد: »فبشر عبادالذين يستمعون 

القول فيتبعون احسنه«1
بنابراين تمدن اسالمي بر مبنايی دينی و با ويژگي تسامح و تساهل و بهره گيري از اصول 

اخالقي اسالمي و انساني توانست از نقاط مثبت ساير تمدن ها بهره مند شود. 
در بيداري اس��المي كه به معناي زنده ش��دن دوباره در پرتو اسالم اصيل است هدف 
بازگشت به حاكميت قرآن، سنت و ارزش هاي اسالمي در زندگي سياسي و اجتماعي و 
ساخت تمدن اسالمي مي باشد؛ از اين رو با عنايت به اينكه بيداري اسالمي نيز به دنبال 
تجديد حيات اسالم اس��ت در نتيجه گرايش به اسالم و داش��تن نگرش توحيدي وجه 

مشترك تمدن اسالمي و بيداري اسالمي است. 
2. در تمدن اسالمي و نهضت بيداري اسالمي انسان ها نقش محوري و اساسي دارند. 
انس��ان به عنوان خليفه خدا در زمين ركن اصلي تمدن سازي و جنبش هاي اصالحي و 
انقالبي است و با شكوفا شدن اس��تعدادها و ظرفيت هاي مادي و معنوي او و نيز غلبه بر 
عوامل طبيعي نه تنها زمينه براي شكل گيري و شكوفايي مظاهر مختلف تمدني فراهم 
گرديد بلكه انسان توانست با شكل دادن به نظام سياسي و اجتماعي مورد نظر خود در 

سرنوشت خويش سهيم و شريك باشد. 
در نتيجه در تمدن اس��المي و بيداري اسالمي انس��ان با فطرت، غريزه و عقل خود از 
اركان اصلي و اساسي محسوب شده كه مي تواند در شكوفايي علم و تمدن و شكل دادن 

به نهضتی اصالحی و انقالبی جهت ايجاد جامعه مطلوب نقش آفرين باشد. 

1. قرآن كريم، 17/39 و 18. 
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3. از جمله نقاط اشتراك تمدن اسالمي و بيداري اسالمي استبدادستيزي است. يكي 
از اهداف مهم  دين اسالم آزاد كردن انس��ان ها از هر قيد و بندي است كه در طول زمان 
بر دست و پاي او پيچيده شده بود، »و يضع عنهم اصرهم و االغالل التي كانت عليهم«1 
و فكر و عقل انسان را از رشد و نمو باز مي داش��ت. از مهم ترين مصاديق اين قيد و بندها 
حاكمان مستبدي بودند كه بر جان و روان انسان ها تسلط يافته و مانع حركت و پيشرفت 
او مي شدند. از اين جهت اسالم با حكومت هاي خودرأي و مستبد به مخالفت پرداخت و 

حكومت اسالمي بر مبناي اصل مشورت قرار گرفت. 
همين امر منجر به رشد و پيشرفت تعامالت اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي 
ش��د كه اثرات آن در ادوار بعد نيز تداوم يافت و منجر به جذب عالمان، انديش��مندان، 
صنعت گران و حامالن علم و فرهنگ و هنر گرديد. بررس��ي تاريخ تمدن اس��المي نيز 
نشان مي دهد كه هر اندازه استبداد حكام و شاهان كمتر بود به همان اندازه جامعه بستر 

مساعدتري براي رشد و توسعه فرهنگ و تمدن به دست مي آورد.2 
در نهضت بيداري اسالمي از آغاز تا امروز استبدادستيزی يكي از اهداف مهم محسوب 
مي شود. عمده حركت ها و جنبش هاي دو س��ده اخير در ممالك اسالمي عليه استبداد 
حاكم بود. هر چند كه بايد توجه نمود استبداد پديده اي نيست كه بتوان آن را به دوره 
تاريخي خاص محصور كرد اما در برخي از برهه هاي تاريخي، استبداد شكل و نوع خاص 
خود را پيدا مي كند كه مورد توجه مورخان و انديشمندان قرار مي گيرد. مشروطه خواهي 
در برخي از ممالك اسالمي نظير عثماني و ايران نمونه عيني نارضايتي مردمي و مقابله 
با استبداد شاهان بوده است. در نهضت بيداري اسالمي كه در عصر حاضر در كشورهايی 
چون تونس، مصر، ليبي و يمن اتفاق افتاد منجر به بركناري حكام مستبد و ايجاد يك 
نظام سياسي مردمي گرديد و در بحرين و برخي ديگر از كشورهاي عربي حركت مردم 

عليه نظام استبدادي حاكم ادامه دارد. 
4. با توجه به اينكه اسالم داعيه جهان شمولي داشته و رسالتي جهاني را تبليغ مي نمايد، 

تمدن اسالمي و بيداري اسالمي نيز داراي چنين داعيه و هدفي بوده و هستند. 
از يك طرف هيچ گاه اس��الم خ��ود را در حصار تنگ ن��ژاد، رنگ، قوم، زب��ان و منطقه 
منحصر نكرد، همان طوري كه بيداري اس��المي نيز خود را محدود به اين موارد ننمود 
زيرا بيداري اس��المي به تش��يع و جهان اس��الم محدود نمي ش��ود بلكه بازتاب آن به 

1. همان، 157/7.
2. علی اكبر واليتي، فرهنگ و تمدن اسالمی، قم، دفتر نشر معارف، 1387، ص153.
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اروپا و امريكا نيز خواهد رسيد؛ از سوي ديگر 
تمدن اس��المي و بيداري اسالمي داراي يك 
تئوري سياسي هستند كه در يك چهارچوب 
جهان ش��مول براي همه جوامع برنامه دارند، 
برنامه اي كه بر مبن��اي خدامحوري، نگرش 
توحيدي، تعقل گرايي، بصيرت افزايي، عدالت 
و آزادي خواهي و استقالل طلبي است. از اين 

رو مي توان گفت شاخصه جهان شمولي تمدن اسالمي يكي از مؤلفه هاي بيداري اسالمي 
است. 

5. تمدن اسالمي كه در ادوار ش��كوفايي خود بر مباني اسالم و فرهنگ اسالمي تكيه 
داشت با خودباوري و اتحاد مس��لمانان، تس��امح و مدارا با ديگران از جمله اهل كتاب، 
خ��ردورزي و دانش اندوزي، عدالت خواهي و اس��تقالل طلبي به تمدن��ي بزرگ تبديل 
شد؛ به طوري كه تمدن غرب بهره هاي فراواني از آن برد. اما هنگامي كه تمدن اسالمي 
شاخصه هاي مذكور را از دس��ت داد دچار ضعف، ايستايي و ركود ش��د. اين تمدن كه 
در دوران بعد تجدي��د حيات يافت تا حدودي ش��اخصه ها و ويژگي هاي دوران اقتدار و 

شكوفايي خود را احيا كرد ولي بنا به داليل مختلف نتوانست آنها را حفظ نمايد. 
پس از آن مناديان بيداري اسالمي از همان آغاز بر مؤلفه هايي چون خودباوري، وحدت 
مسلمانان، تشكيل امت اسالمي، خردگرايي، بصيرت افزايي، نفي تقليد، دانش اندوزي و 
بهره گيري از اجتهاد و فقه پويا و نيز احيای معرفت ديني يعني همان شاخصه هاي تمدن 
اسالم در اوج اقتدار و شكوفايي تأكيد مي ورزيدند؛ در نتيجه شاخصه هاي تمدن اسالمي، 
همان مؤلفه هاي بيداري اسالمي محسوب مي شوند و در صورت تداوم اين شاخص ها و 
مؤلفه ها هدف نهايي بيداري اسالمي يعني ايجاد جامعه مطلوب و احيای تمدن اسالمي 

تحقق مي يابد. 

نتيجه 
1. شاخصه هاي تمدن اسالمي با مؤلفه هاي بيداري اسالمي انطباق دارد. 

2. بيداري اس��المي نقطه آغازين احيای تمدن اس��المي اس��ت، از اين جهت تمدن 
اسالمي قابل احيا اس��ت و تجدد ذيل آن پذيرفته مي ش��ود و در نهايت برتري و غلبه با 

تمدن اسالمي است. 

تمدن اسالمي و بيداري اسالمي داراي 
يك تئوري سياسي هستند كه در يك 
چهارچوب جهان شمول براي همه 
جوامع برنامه دارند، برنامه اي كه بر 
مبناي خدامحوري، نگرش توحيدي، 
تعقل گرايي، بصيرت افزايي، عدالت 
و آزادي خواهي و استقالل طلبي است
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3. چون تمدن اسالمي و بيداري اسالمي هويت گرا هس��تند، به انسان ها شخصيت و 
هويت بخشيده تا به درستي در مسير پيشرفت و ارتقا گام نهند. 

4. انقالب اسالمي ايران نقطه عطفي در شروع مجدد بيداري اسالمي و گام نهادن در 
جهت احيای تمدن اسالمي است. 

5. سير تكاملي نظريه بيداري اسالمي عبارت است از:
الف. مبارزه با غرب و استعمار. 

ب. مبارزه با استبداد و وابستگان غرب.
ج. نظام سازي و مردم ساالري ديني.

د: احيای تمدن اسالمي. 
6. بيداري اسالمي به  رغم تفاوت هاي ظاهري در كشورها نقاط مشترك بسيار زيادي 
دارد كه اس��تمرار آن مي تواند از يك سو موجب شود مردم سرنوش��ت خود را به دست 
گيرند و از سوي ديگر مسير ملت ها جهت دستيابي به آرمان هاي بلند خود كوتاه تر شود. 
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برآورد محیط سیاسی شیعیان عراق 

رحمت اهلل فالح1
چکیده 

عراق یکی  از  کش��ورهای  مهم  منطقه  اس��ت  که  در حوزه های  اندیش��ه ای، سیاسی  و 
امنیتی دارای وزن و جایگاه مؤثر و تعیین کننده است. جامعه عراق دارای ترکیب قومی 
و مذهبی فعالی اس��ت که از مداومت تاریخی و عمق ژئوپلتیک برخوردار است. در این 
میان، شیعیان عراق از جایگاه ممتازی نسبت به سایر اقوام و مذاهب و نیروهای سیاسی- 
اجتماعی این کشور برخوردار اس��ت، تا جایی که بعد از سرنگونی صدام قدرت سیاسی 

عراق از طریق روندهای مردم ساالرانه به دست شیعیان افتاده است. 
در محیط سیاسی شیعیان عوامل و ش��رایط مختلفی وجود دارد که برخی از آنها در 
راستای هم افزایی قدرت و نفوذ ش��یعیان و برخی نیز در راستای تضعیف موقعیت آنها 
نقش آفرینی می کند. در مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل و شرایط محیطی به روندهای 

موجود نیز اشاره شده است. 

1. پژوهشگر مسائل منطقه ای جهان اسالم 
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مقدمه 
عراق از کش��ورهای مه��م خاورمیانه اس��ت که به ص��ورت تاریخ��ی در کانون توجه 
قدرت های بین المللی واقع گردیده است. این کشور با مساحت 437072 کیلومتر مربع و 
حدود 28 میلیون نفر جمعیت از پتانسیل های بسیار باالیی در معادالت قدرت منطقه ای 
خاورمیانه برخوردار است. ذخایر نفت و گاز در ش��مال و جنوب آن، وجود دو رودخانه 
نسبتاً پر آب دجله و فرات که از شمال تا جنوب این کشور را سیراب می کند، سرزمین 
مرغوب و حاصلخیز، نیروی انسانی جوان و همس��ایگی با شش کشور در مرز خشکی و 

دریایی بر اهمیت آن می افزاید.1
این کشور از سال 1638م تا جنگ جهانی اول جزء قلمرو امپراتوری عثمانی محسوب 
می شد که در دوره جنگ جهانی اول )1916( که امپراتوری عثمانی در آستانه فروپاشی 
بود، نیروهای انگلیس��ی عراق را تصرف کردند. در س��ال 1918 نماین��دگان عثمانی و 
انگلیس پیمان صلحی را امضا کردند که به موجب آن حاکمیت چندس��اله عثمانی بر 
عراق پایان یافت و قیمومیت انگلیس بر عراق از طریق جامعه ملل به رسمیت شناخته 
شد. مردم عراق به رهبری علمای نجف در سال 1920 علیه انگلیس قیام کردند و به رغم 
اینکه ده هزار شهید دادند، توانستند ضربه غیر قابل انتظاری به انگلیسی ها وارد سازند.2

این مسئله باعث شد انگلیس برای امنیت ماوراءالنهر درصدد برآید تا عالوه بر استفاده 
از نیروهای نظامی خود، ش��رایط قومی ای را حاکم س��ازد تا از آن پ��س امکان چنین 
خیزش های مردمی به وجود نیاید. بر این اساس معرفت هویتی با ترکیب قومی- مذهبی 
ناهمگن شکل گرفت. در سال 1921 فیصل، فرزند شریف حسین را به پادشاهی تعیین 

کرد. 
در سال 1922 انگلیس قراردادی را با عراق امضا کرد و به مدت 20 سال قیمومیت این 
کشور بر عراق تأمین گردید. پس از تأسیس کشور عراق، دولت انگلیس درصدد برآمد 
عراق را وارد جامعه ملل کند. در س��ال 1932 عراق به عضوی��ت جامعه درآمد و به این 
ترتیب، حاکمیت اهل سنت عرب تبار عراق با نادیده انگاشتن حقوق اکراد و شیعیان برای 

یک دوره طوالنی پر تنش بر این کشور فراهم شد و تا سال 2003 ادامه داشت. 
در واقع، اگر به جامعه شناسی سیاسی عراق و جایگاه گروه های اجتماعی نظری داشته 

1. برای اطالعات بیش��تر رک: عزت اهلل عزتی، تحلیلی بر ژئوپلتیک ایران و عراق، تهران، دفتر مطالعات سیاسی 
و بین المللی، 1381، ص134. 

2. علی گلچین، »تعارضات ساختاری عراق و تأثیر آن بر افراط گرایی«، مطالعات راهبردی، آبان 1388، ص5. 
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باش��یم، می توان گف��ت که ع��راق از جمله 
کشورهای تأسیسی خاورمیانه است که طی 
قرن بیستم و به واسطه عواملی چون منافع 
و راهبرد قدرت های اروپایی در منطقه شکل 
گرفته اس��ت. از این رو مفهوم هویت ملی و 
ش��هروندی به عنوان مش��خصه های اصلی 
دولت- ملت های مدرن در این کشور تکوین 
نیافته اس��ت.1 وجود ش��کاف های قومی و 
فرقه ای متعدد در عراق باعث ش��کل گیری 
و برجس��تگی هویت قومی- فرقه ای در این 

کشور ش��ده و این نوع هویت به واسطه عوامل تاریخی و سیاس��ی مختلف تقویت شده 
است. 

شیعیان، سنی ها و کردها س��ه گروه اصلی قومی- مذهبی با گرایش های متفاوت در 
عراق هستند که در مجادله قدرت و سیاس��ت در صحنه عراق فعال هستند. از این رو، 
گروه های عراقی در پی افزایش قدرت و نفوذ خود در س��اختار سیاس��ی جدید بوده و 
تعقیب منافع و اولویت های کالن عراقی نظیر ایجاد ثب��ات و همکاری میان گروه ها در 
اولویت بعدی آنها قرار دارد. این نوع نگاه منفعت طلبانه صرف مبتنی بر بنیان های قومی- 
فرقه ای، به تشدید خش��ونت های قومی- فرقه ای و عدم موفقیت در روند دولت سازی 
جدید این کشور منجر شده است. شیعیان که اکثریت جمعیت عراق را تشکیل می دهند، 
در دوره اخیر برای کسب قدرت و جایگاه مناسب در ساختار سیاسی نوین، بیش از هر 
چیز دیگر بر توسل به قواعد و ش��یوه های دموکراتیک به منظور پیشبرد روند سیاسی 
عراق تأکید کرده اند. عامل اصلی گرایش و تأکید رهبران شیعی بر قواعد و راهکارهای 
دموکراتیک، ناشی از ساختار جمعیتی عراق و سهم شیعیان در این ساختار و در نتیجه 
بهره برداری راهبردی از آن به منظور دستیابی به حقوق و منافع تاریخی شان می باشد. 
در این چهارچوب است که شیعیان عراق توانسته اند بعد از سرنگونی رژیم صدام، دولت 

را در عراق به دست گرفته و هویت سیاسی عراق را از سنی به شیعی تبدیل نمایند. 
کنش رفتار سیاسی ش��یعیان عراق، امروزه عالوه بر س��طح ملی، بلکه منطقه ای نیز 

1. محمود واعظی، »رویکرد گروه های داخلی عراق به ایران و امریکا« )مجموعه مقاالت عراق پس از صدام پژوهی 
12(، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387، ص20. 

اگر به جامعه شناسی سیاسی عراق 
و جایگاه گروه های اجتماعی نظری 
که  گفت  می توان  باشیم،  داشته 
عراق از جمله کشورهای تأسیسی 
خاورمیانه است که طی قرن بیستم 
و به واسطه عواملی چون منافع و 
راهبرد قدرت های اروپایی در منطقه 
شکل گرفته است. از این رو مفهوم 
هویت ملی و شهروندی به عنوان 
مشخصه های اصلی دولت- ملت های 
مدرن در این کشور تکوین نیافته است
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حامل پیامدهای ژئوپلتیک و حتی ژئواستراتژیک اس��ت؛ بر این منوال است که برخی 
از کشورهای رادیکال عرب و غربی، سعی می کنند با شعار هالل شیعی فضای سیاسی 
منطقه را وارد یک قطب بندی ژئوپلتیک و مذهبی نمایند. با این اوصاف عوامل و شرایط 
مؤثر در محیط سیاسی ش��یعیان عراق از ترکیب مجموعه های سیاسی- امنیتی بسیار 
پیچیده ملی، منطقه ای و بین المللی ش��کل گرفته اس��ت که درک آن، جهت و سرعت 

روندهای آتی و پیامدهایش را تا حدودی روشن می نماید. 
به همین جهت در مقاله حاضر تالش می شود که ضمن معرفی جامعه شیعیان عراق، به 
عوامل و شرایطی که در محیط سیاسی آن تأثیر مثبت و منفی می گذارد پرداخته شود 

و در نهایت قلمرو روندهای موجود تحلیل شود. 

توصیف صحنه جامعه شیعیان عراق 
شیعیان عراق، هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثیر فکری و ایدئولوژیک، مهم ترین گروه 
شیعه در جهان عرب به شمار می رود. حدود 60درصد جمعیت عراق را شیعیان تشکیل 
می دهند که اکثر آنها عرب اند ولی شمار اندکی کرد، ترکمن یا فارس های عرب شده را نیز 
در بر می گیرند.1 شیعیان از نظر جغرافیایی، بیشتر در مناطق جنوبی و مرکزی )بصره، 
عماره، ذیقار، سماوه، قادسیه، کربال، واسط، نجف، دیاله، بابل، کاظمین و سامرا( زندگی 
می کنند. یک سوم از جمعیت دو میلیون نفری ترکمن ها و نیز بخشی از کردهای عراق 
موسوم به »کردهای فیلی« نیز شیعه هستند.2 منطقه شیعه نشین عراق دارای منابع غنی 

نفت و گاز می باشد؛ در واقع از نظر جغرافیای اقتصادی دارای اهمیت راهبردی است. 
شیعیان همواره در طول تاریخ و به طور مشخص از جنگ جهانی اول با ورود استعمار 
انگلیس، به عنوان یک گروه مبارز در مقابل حکومت ها مطرح بودند؛ گرچه درجه، شدت 
و ضعف مبارزاتشان از یک طرف به دلیل فشار و سرکوب از سوی حکومت ها و از سوی 
دیگر به دلیل رویک��رد محافظه کارانه برخی از مراجع و علم��ای مقیم در مراکز قدرت 
شیعیان متفاوت بوده است. از نظر تاریخ سیاسی، در مورد ریشه های حذف شیعیان از 

مشارکت فعاالنه در ساختار سیاسی عراق، دو عامل بیشتر مطرح بوده است: 
1. نقش نیروهای اداری- سیاسی تربیت شده در عثمانی، که سنی مذهب بودند. 

1. گراهام ای فولر و رند رحیم فرانکه، ش��یعیان عرب؛ مس��لمانان فراموش ش��ده، ترجمه خدیجه تبریزی، قم، 
شیعه شناسی، 1384، ص183. 

2. سیروس برنا بلداجی، »روند دولت سازی در عراق نوین؛ الزامات و رویکردهای ایران« )نامه دفاع 5(، 1383، 
ص15. 
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2. حکم جهاد علمای شیعه ضد انگلیس 
در 1915 و س��ال های پ��س از آن ک��ه 
خصومت این کش��ور نس��بت به آنها را به 

دنبال داشت. 
قطع نظر از تاریخ فراز و نش��یب جنبش 
اس��المی ش��یعیان، باید گفت خاستگاه 
معاصر آن��ان در پیوند با ش��یعیان ایران 
تعریف ش��ده اس��ت. وجود مبانی نظری 
مشترک مذهب شیعه، نقش تعیین کننده 

»مقوله مرجعیت« در جهان اسالم و به ویژه بین ایران و عراق، سابقه حضور رهبر انقالب 
اس��المی ایران در عراق، وجود عتبات عالیات در هر دو کشور و مراودات بین حوزه های 
علمیه دو کشور و نیز وجود مرزهای مش��ترک، از جمله شاخص هایی است که موجب 
»همبس��تگی ایدئولوژیک و تاریخی- فرهنگی« بین نظام جمهوری اس��المی ایران و 

معارضان اسالمی عراق به خصوص شیعیان شده است. 
فشار گس��ترده رژیم بعثی، از زمان به قدرت رس��یدن )ژوئیه 1968( تا زمان سقوط 
)مارس 2003( بر شیعیان، در مقاطع مختلف موجب شکل گیری جریان ها و گروه های 
معارض متعددی شده است که مهم ترین آنها اخوان المس��لمین، جماعه العلما، حزب 
الدعوه االسالمیه، مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق، سازمان عمل اسالمی، جنداالمام، 

الدعوه اسالمیه و نیروها و رویکردهای جدید موسوم به »صدریون« است.1 
جایگاه و اقتدار مقوله »مرجعی��ت« در تحوالت کنونی جامعه ش��یعیان عراق دارای 
اهمیت است. عالوه بر اقتدار سید عبدالمجید خویی و س��ید محمدباقر حکیم، که هر 
دو پس از سقوط رژیم بعثی ترور شدند، می توان از مراجعی همچون آیت اهلل سید علی 
حسینی سیستانی، آیت اهلل سید محمدسعید حکیم، آیت اهلل سید علی بغدادی، آیت اهلل 
سید محمدتقی مدرسی، آیت اهلل سید کاظم حائری، آیت اهلل فیاض، آیت اهلل بشیر نجفی 

و علمایی مانند سید محمد بحرالعلوم، سید حسین صدر و مقتدی صدر نام برد.2
در بین گروه های شیعی عراق نسبت به مسائل ملی عراق دیدگاه های مختلفی وجود 
دارد. برخی از احزاب شیعی مانند مجلس اعالی انقالب اسالمی، به دنبال تشکیل منطقه 

1. همان، ص17. 
2. همان، ص38. 

شیعیان همواره در طول تاریخ و به 
طور مشخص از جنگ جهانی اول با 
ورود استعمار انگلیس، به عنوان یک 
گروه مبارز در مقابل حکومت ها مطرح 
بودند؛ گرچه درجه، شدت و ضعف 
مبارزاتشان از یک طرف به دلیل فشار و 
سرکوب از سوی حکومت ها و از سوی 
دیگر به دلیل رویکرد محافظه کارانه 
برخی از مراجع و علمای مقیم در مراکز 

قدرت شیعیان متفاوت بوده است
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خودمختار شیعه می باش��د که مشتمل بر 9 اس��تان در جنوب عراق است؛1 در صورتی 
که حزب الدعوه که ام��روزه دولت عراق را مدیریت می کند، نگاه ملی به مس��ائل عراق 
دارد و به دنبال انسجام ملی از زاویه قومی و مذهبی است. در خصوص فدرال بودن نظام 
سیاسی عراق نیز حزب الدعوه از جمله گروه های شیعی است که نظام سیاسی متمرکز 
را بر فدرالیسم ترجیح می دهد و فدرالیسم را در شرایط موجود بسترسازی برای تجزیه 

و بحران برای عراق می داند.2 
با این حال شیعیان عراق و به خصوص گروه ها و جریان های اسالم گرای شیعی در عراق 
بعد از س��قوط رژیم بعث وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی و سازمانی خود شده اند 
و جایگاه، نقش و رویکرد اینها در عراق به شدت متحول شده است و در مقایسه با سایر 
اقوام و مذاهب و همچنی��ن گروه های غیر مذهبی از جایگاه مهم ت��ر و برتری برخوردار 
شده اند. حزب الدعوه با داش��تن پایگاه بومی و داخلی اولیه بعد از سقوط صدام، پست 
نخس��ت وزیری و همچنین اکثریت مجلس را با ائتالف س��ایر گروه های شیعی به خود 
اختصاص می دهد. با این حال ش��یعیان عراق باالخص جریان های اس��الم گرای آن در 
محیط سیاس��ی خویش با چالش هایی هم روبه رو هستند. به عبارتی سؤال استراتژیک 
آنها بر این مبناست که عوامل و شرایط مؤثر محیط سیاسی شیعیان، اجازه خواهند داد 
که قدرت در حال نهادینه شدن شیعیان در جغرافیای عراق پایدار بماند یا بحرا ن های 
متقاطع و متراکم فرآیندهای فعلی را معکوس خواهد کرد؟ برای پاسخ به این سؤال به 

معرفی عوامل و شرایط مثبت و منفی محیط سیاسی شیعیان عراق می پردازیم. 

عوامل و شرایط مؤثر محیط سیاسی شیعیان عراق 
در محیط سیاسی شیعیان عراق عوامل و شرایط متعددی وجود دارد که تأثیر خود را 
به صورت مثبت یا منفی در کارکرد سیاسی آنها می گذارد. در ذیل با تفکیک آنها به دو 

بخش»تقویت کننده« یا »تضعیف کننده« به توضیح آن خواهیم پرداخت. 
الف. عوامل تقویت کننده 

1. کثرت جمعیت و نتیجه مثبت آن در فرآیندهای سیاس��ی دموکراتیک؛ ش��یعیان 
بخش قابل مالحظه ای از جمعیت عراق را تش��کیل می دهن��د و از تأثیرگذاری باالیی 
در حوزه سیاس��ت برخوردارند. آنه��ا قادرند در فرآیندهای دموکراتیک که ش��مولیت 

1. غالمرضا خسروی، »درآمدی بر گزارش گروه تحقیقاتی عراق«، مطالعات راهبردی، 1386، ص16. 
2. علی اکبر اسدی، »شیعیان و اس��الم گرایی در عراق پس از صدام؛ جریان ها و رویکردها« )مجموعه مقاالت(، 

خاورمیانه )8(، ویژه اسالم گرایی و بیداری اسالمی، ابرار معاصر تهران، ص120. 
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و مقبولیت باالیی دارد، حوزه سیاس��ت و سیاس��ت ورزی را متأثر از نفوذ خود س��ازند؛ 
همان طوری که در انتخاب��ات مختلف پارلمانی در نهایت انتخاب ش��خص قوه مجریه 
)نخست وزیر( شیعیان در رأس قرار گرفته اند. در واقع کثرت جمعیت شیعیان این امکان 
را فراهم آورده که شیعیان در حوزه سیاست از نرم های دموکراتیک بیشتر حمایت کنند. 
این در حالی است که گروه های سنی به رفتار و گفتمان غیر دموکراتیک پناه می برند که 

مقبولیت و مشروعیت آنها در بازی سیاسی عراق همیشه زیر سؤال می باشد. 
2. موقعیت ژئوپلتیک در جهان تش��یع؛ ش��یعیان در مناطق جنوبی ع��راق و عمدتاً 
در بص��ره، نجف و کربال مس��تقر هس��تند و در بغ��داد هم حض��ور دارن��د. در آخرین 
سرشماری هایی که برای انتخابات پارلمانی در عراق برگزار می شود روشن شد که بخشی 
عظیم از جمعیت بغداد را شیعیان تش��کیل می دهند.1 بر همین اساس این حوزه ها در 
ترکیب ساخت قدرت در عراق مؤثر است. بنابراین ش��یعیان هم از نظر ژئوپلتیک و هم 
از نظر ثروت و حضور مکانی یعنی در جنوب و در دهانه خلیج فارس و در بغداد در مرکز 
عراق دارای موقعیت فوق العاده مهمی هستند. ش��کلی از به هم پیوستگی جغرافیایی 
شیعیان عراق یا شیعیان منطقه موجود اس��ت. از یک طرف جمهوری اسالمی ایران به 
عنوان عمق ژئوپلتیک شیعیان عراق محسوب می شود، و از طرفی جلوه هایی از اتصال 
ژئوپلتیک آنها را از جنوب خلیج فارس به شرق عربستان و لبنان و سوریه می توان تصور 
نمود؛ امری که جایگاه استراتژیک ش��یعیان عراق را تقویت می کند؛ البته این امر شاید 
به جایگاه ژئواستراتژیک کش��ور عراق و موقعیت سیاسی و مذهبی این کشور در جهان 
تشیع )به دلیل بارگاه مقدس امامان شیعه در کربال، نجف، کاظمین و سامرا( بازمی گردد 
و همیشه توانسته مسائل مربوط به تش��یع را تحت تأثیر قرار دهد. در مجموع می توان 
گفت جایگاه ژئوپلتیک شیعیان عراق، هم در حوزه ملی عراق و هم در حوزه منطقه ای 

خاورمیانه دارای قابلیت های کارکردی سیاسی و راهبردی است. 
3. فقه شیعه و تأثیرگذاری قدرت ش��یعه در عراق؛ منظور این است که فقه شیعه در 
خصوص حکومت داری و پیوستگی دین و سیاس��ت و ارایه نظر در مسائل اولیه زندگی 
دس��توراتی دارد و مس��ائل را با اقتضائات روز تطبی��ق می دهد و با تح��والت به پیش 
می رود. این البته با فقه سنی متفاوت است که معتقد به ثابت بودن یک سری از اصول و 
قوانین اسالمی است که کمتر می شود آنها را تغییر داد؛ فقه شیعه انعطاف پذیری الزم 

1. http://www.khabaronline.ir/detail/148150 
)کیهان برزگر- نفوذ سیاسی و اجتماعی شیعیان در عراق(
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در نوع نگاه به حکومت داری را ب��ه وجود آورده 
اس��ت. این پویایی باعث می ش��ود که شیعیان 
در هر کش��وری که دارای نقش ه��ای کم و زیاد 
هستند نسبت به حکومت نارضایتی هایی داشته 
باشند. در عراق از آنجا که شیعیان در حال حاضر 
قدرت اجرایی دارند می توانند ای��ن پویایی را تا 
حدودی نیز به کار گیرند. با عنایت به این توضیح 
درمی یابیم که آیت اهلل سیس��تانی و رهنمودها و 
مش��ورت های ایش��ان دارای تأثیر جدی است و 
حکومت در عراق به نوع��ی تحت تأثیر رهبران و 
مراجع عالی رتبه است چراکه اینها هم با تکیه بر 
فقه ش��یعی حرف هایی برای نوع روابط داخلی و 
خارجی کشور خود دارند. مثاًل اگر دولت عراق در مورد تحوالت بحرین موضع گیری نکند 
یقیناً رهبران و مراجع مذهبی عراق موضع خواهند گرفت چراکه در مس��ائل مربوط به 
شیعیان آنها مجبورند به خاطر ارزش ها و مسائل ایدئولوژیک به نفع هم کیشان مذهبی 
خود موضع بگیرند. یا به یاد داریم که س��خت ترین مخالفت ها در مورد حضور نیروهای 
امریکایی از رهبران مذهبی برخاس��ته می شود. اینجاس��ت که »حق« و »مسئولیت« 
رهبران شیعی مطرح می شود که خود ظرفیت باالیی برای جریان ها و جامعه شیعی در 
حوزه سیاست و سیاست ورزی به وجود می آورد؛ امری که بدون توجه به آن در تحلیل 

سیاسی محیط شیعیان، دشوار می باشد. 
4. سازماندهی جریان های شیعه و کنش هدفمند آنها در محیط سیاسی عراق؛ شیعیان 
عراق دارای سازمان های سیاسی، فرهنگی ریشه دارتر و محکم تر هستند. این سازمان ها 
دارای رهبری فرهمند، ایدئولوژی سیاسی و سازمانی، عمق ژئوپلتیک، حامی بین المللی، 
س��ابقه مبارزاتی و مداومت تاریخی می باش��ند. در بین احزاب و گروه ها و جریان های 
مختلف ش��یعی در ذیل ب��ه معرفی چهار جری��ان اصلی که در حوزه سیاس��ت ورزی و 

همچنین محیط سیاسی شیعیان عراق تأثیر باالیی دارد اشاره می شود: 
•  حزب الدعوه اسالمی 

این حزب را می توان پیش��تازترین و قدیمی ترین جریان سیاس��ی- اسالمی شیعیان 
عراق برشمرد. این حزب نخستین تشکل سیاسی تأثیرگذار و مهم شیعی بعد از انقالب 

فشار گسترده رژیم بعثی، از زمان 
به قدرت رسیدن )ژوئیه 1968( 
تا زمان سقوط )مارس 2003( بر 
شیعیان، در مقاطع مختلف موجب 
شکل گیری جریان ها و گروه های 
معارض متعددی شده است که 
مهم ترین آنها اخوان المسلمین، 
جماعه العلما، حزب الدعوه 
االسالمیه، مجلس اعالی انقالب 
اسالمی عراق، سازمان عمل 
الدعوه  اسالمی، جنداالمام، 
اسالمیه و نیروها و رویکردهای 
جدید موسوم به »صدریون« است
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1920 در عراق بود و تولد و تأسیس آن نیز به بحران گرایش های اسالمی عراق از دوره 
انقالب 1920 تا سال 1958، یعنی سال تأسیس رس��می حزب الدعوه برمی گردد.1 از 
جمله مسائل و بحران هایی که محرک های اصلی تشکیل این حزب بودند عبارت اند از: 
آگاهی های محدود نس��بت به بحران گرایش های اس��المی عراق در محافل حوزه های 
علمیه در دهه 1950 و در نتیجه ش��کل گیری و کوش��ش های بیدارگرانه جدید برای 
خطاه��ای انق��الب 1920 و پیامده��ای آن؛ رواج مقول��ه جدایی دین از سیاس��ت در 
بیش��تر محافل دینی ش��یعه و منطق انفعال در جهان اس��الم و در نتیجه درون گرایی 
حوزه های علمیه؛ رشد ناسیونالیسم عرب و فعالیت جریان مارکسیستی در سایه انفعال 
گرایش های اسالمی و شکل گیری پراکنده جنبش های اسالمی در جهان اسالم مانند 

اخوان المسلمین و در نتیجه افزایش آگاهی های شیعیان عراق.2
در پیامد مجموعه عوامل فوق، برخی از روحانیون و ش��خصیت های ش��یعی عراق با 
درک مخاطرات فکری و سیاسی برای اسالم شیعی ضرورت انسجام فعالیت های دینی- 
سیاس��ی منظم را مطرح کردند. در نتیجه حزب الدعوه به عنوان جریان شیعی مهم با 
مشارکت شخصیت هایی مانند شهید سید محمدباقر صدر، صالح االدیب، آیت اهلل سید 

مرتضی عسکری و آیت اهلل قاموسی و شهید سید مهدی حکیم شکل گرفت.3
حزب الدعوه مبارزاتی جدی در مقابل رژیم بعث داشت و با فروپاشی این رژیم و آغاز 
روند جدید دولت- ملت سازی در عراق، با مش��ارکت در عرصه سیاسی قدرت با شرایط 
عینی و وضعیت عملی روبه رو ش��د. بر این اس��اس بود که با توجه به شرایط و تحوالت 
جدید و مقتضیات قومی و مذهبی ع��راق رویکردی عمل گرایان��ه در پیش گرفت و به 
عنوان جریانی اصلی در رقابت قدرت در این کشور در سه دوره متوالی با نخست وزیری 
ابراهیم جعفری و نوری مالکی، ریاس��ت دولت را بر عهده گرفت. بخش عمده موفقیت 
حزب الدعوه ناش��ی از همکاری و هم گرایی آن در قالب ائتالف گسترده شیعی، روابط 
و تعامالت با مرجعیت ش��یعه، بهره گیری از فضای روابط گروه های شیعی به خصوص 
اختالفات دو گروه عمده دیگر شیعی، یعنی مجلس اعالی اسالمی و جریان صدر، درک 
ش��رایط اجتماعی و سیاس��ی عراق، تالش برای کارآمد و فرافرقه ای نشان دادن خود، 

انعطاف پذیری و تعامالت مثبت با گروه های داخلی و بازیگران خارجی بوده است.  

1. علی اکبر اسدی، همان، ص115. 
2. همان 

3. سید حسین موسوی و عادل ادیب، حزب الدعوه اس��المی عراق )پیشینه تاریخی و اندیشه سیاسی(، تهران، 
پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه، 1383، ص8-12. 
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•  مجلس اعالی اسالمی عراق 
مجلس اعالی انقالب اسالمی عراق که در دوره پس از صدام نام خود را به مجلس اعالی 
اسالمی عراق تغییر داد، در سال 1982 با همفکری س��ید محمدباقر حکیم و شماری 
دیگر از شخصیت های سیاسی اس��الم گرای عراق مانند ابراهیم جعفری، سید محمود 
هاشمی و سید حس��ین صدر در ایران ش��کل گرفت. این مجلس متشکل از تعدادی از 
احزاب و جریان های شیعه معارض و حتی گروه ها و ش��خصیت های اسالم گرای کرد و 
س��نی بود. هدف مجلس اعال ایجاد وحدت و هماهنگی بین گروه های معارض اسالمی 
عراق در جهت اسقاط رژیم بعث و پیشبرد مس��ائلی مانند حل مشکالت آوارگان عراق 
بود. هر چند هدف وحدت و هم گرایی هرگز به صورت کامل محقق نشد، اما این تشکل 
در دوره صدام و بعد از صدام نق��ش مهمی در تحوالت عراق ایفا کرد. رویکرد اساس��ی 
مجلس اعال با توجه به اکثریت شیعی جمعیت عراق، پیگیری نهادینه سازی فرآیندهای 
دموکراتیک در عراق می باشد. مجلس اعال در دوره بعث از فعال ترین گروه های معارض 
بود که از جمله در انتفاضه شیعیان در جنوب عراق در سال 1991 نقش فعالی ایفا کرد 
و در نشس��ت های گروه های معارض عراقی در دهه 1990 مشارکت جدی داشت. پس 
از سرنگونی رژیم صدام، سید محمدباقر حکیم رهبر مجلس اعال، به عراق بازگشت و با 
استقبال کم نظیر عراقی ها مواجه ش��د. اما آیت اهلل حکیم چهار ماه پس از بازگشتش به 
عراق در 29 اوت 2003 میالدی در نجف اشرف و پس از مراسم نماز جمعه به شهادت 
رسید. پس از شهادت آیت اهلل حکیم، سید عبدالعزیز حکیم، برادر وی، رهبری مجلس 
اعال را بر عهده گرفت و با مش��ی خاص سیاس��ی خود توانس��ت مجلس اعال را در مقام 

گروهی تأثیرگذار باقی بگذارد.1
•  جریان صدر 

جریان صدر از رویکرد رادیکالی نسبت به سایر جریان های شیعی در محیط سیاسی 
شیعیان برخوردار است و به نوعی از روایت و قرائت خاصی تبعیت می کند. این جریان در 
دوره پس از صدام تحت رهبری مقتدی جوان قرار گرفت. وی جوان ترین فرزند آیت اهلل 
سید محمدصادق صدر است که توس��ط نیروهای امنیتی رژیم بعث در سال 1999 به 
شهادت رسید. اما شهرت و ظهور مقتدی صدر به عنوان رهبر یکی از جریان های سیاسی 
مهم عراق فقط بعد از سقوط رژیم بعث و ایجاد فضای مناس��ب برای فعالیت این گروه 

1. سیامک کاکایی، »شیعیان عراق؛ بررسی سیاسی شیعیان عراق و راهبردهای جمهوری اسالمی ایران«، نمای 
راهبردی مرکز تحقیقات راهبرد دفاعی )6(، 1386، ص11. 
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بود. پس از س��قوط حکومت صدام، مقتدی صدر با برخی اقدامات گسترده، مؤسسات 
خیریه و دفاتر پدرش در ش��هرهای مختلف عراق را دوباره فعال ساخت و اشخاص مهم 
و تأثیرگذاری همچون ش��یخ محمد یعقوب��ی را که مقلد صدر پدر بود، س��ازماندهی و 
اطراف خود جمع کرد. سپس با تدوین مرامنامه ای که در آن بر لزوم تشکیل حکومتی بر 
اساس احکام اسالمی و اقامه حدود شرعی برای آینده عراق تأکید شده بود، وارد صحنه 
سیاسی و اجتماعی این کشور شد.1 این جریان دو رویکرد متفاوت در عراق داشته است. 
یکی رویکرد مخالفت و چالش با دولت جدید و س��ایر بازیگران و اش��غالگران در عراق، 
دیگری رویکرد مشارکت در قدرت سیاسی است که از زمان انتخابات پارلمانی دسامبر 
2005 آغاز ش��د. از اقدامات مهم جریان صدر در دوره نخست، تش��کیل واحد نظامی 
جیش المهدی جهت دستیابی به اهداف خود و مقابله با گروه های رقیب مانند سپاه بدر 

و همچنین نیروهای اشغالگر بود. 
جریان صدر تا س��ال 2005 با اتخاذ اس��تراتژی بر هم زدن نظم امریکایی در عراق از 
مشارکت سیاس��ی خودداری می کرد و درگیری با اشغالگران را ترجیح می داد ولی بعد 
از این مقطع، استراتژی گروه صدر از تحریم روند سیاسی به مشارکت تغییر کرد و مورد 
توجه بخش��ی از جامعه ش��یعه عراق قرار گرفت. تا اینکه در جریان انتخابات پارلمانی 
دس��امبر 2005 در قالب ائتالف عراق یکپارچه توانس��ت حدود 33 کرسی پارلمان را 
به خود اختصاص دهد.2 در انتخابات شوراهای استانی س��ال 2009 در قالب فهرستی 
جداگانه مشارکت نمود و توانست 41 کرسی از مجموع 460 کرسی شوراهای استانی 
را به دست آورد. در انتخابات پارلمانی سال 2010 در قالب ائتالف ملی عراق مشارکت 
کردند و توانستند 40 کرسی پارلمان را به دست آورند. در مجموع می توان گفت جریان 
صدر، جریانی با هویت پررنگ عربی و مذهبی و مبتنی بر توده های محروم و طبقه پایین 
جامعه شیعی است که سعی کرده است تا عملکردی ملی داش��ته باشد. این جریان بر 

مبارزه با اشغالگران در عراق تأکید دارد. 
ب. عوامل تضعیف کننده در محیط سیاسی شیعیان 

عوامل و شرایط مختلفی در محیط سیاسی شیعیان عراق کارکرد سلبی و چالش ساز 

1. اردشیر پشنگ، »مقتدی صدر؛ موافق فدرالیسم در کردستان عراق«، 19بهمن1389. 
http://ardesh:/58.persianblog.ir.post.275 

2. با این حال به تدریج با بروز اختالفاتی بین جریان صدر و مالکی از جمله در خصوص خروج نیروهای امریکایی 
و همچنین سرکوب جیش المهدی از سوی مالکی در بصره در سال 2007، وزرای این جریان )چند پست وزارتی 

و خدماتی بود( از کابینه مالکی خارج شدند و سپس صدری ها از ائتالف عراق یکپارچه نیز کنار کشیدند. 
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را ایفا می کنند که در ذیل به مهم ترین آن اشاره می شود: 
1. رادیکالیسم سنی و اتخاذ راهبردهای امنیتی علیه شیعیان؛ اهل سنت به دلیل در 
اختیار داش��تن حاکمیت چه در دوره عثمانی و چه بعد از استقالل عراق، بعد از سقوط 
صدام و اشغال این کش��ور توس��ط امریکا تصور می کردند که امریکا درصدد واگذاری 
حاکمیت به اکراد و شیعیان است، لذا فقط گروه محدودی از آنان از جمله حزب اسالمی 
و چند گروه کوچک دیگر، آن هم با شرط و شروط فراوان در روند سیاسی شرکت جستند 
و بقیه رویکرد مخالفت با امریکا و عدم مشارکت در روند سیاسی و اقدام مسلحانه علیه 
امریکا و دولت نوپای عراق را در پیش گرفتند و در طول چند س��ال بعد از سقوط نظام 
بعثی، با تشکیل گروه های مختلف به اقدام مسلحانه دست زدند و با کمک گرفتن از گروه 

القاعده، یکی از کم نظیرترین ناامنی های دهه های اخیر را در عراق رقم زدند. 
بنابراین اولین اقدام افراط گرایانه اهل س��نت روی آوردن به عملیات تروریستی بود. 
افراط گرایان تندرو وهابی و وابسته به القاعده نیز شروط عراق را مناسب تشخیص داده 
و وارد این کشور ش��دند و در پیوند با بقایای رژیم گذشته و تشکیل گروه های مختلف، 
رویکرد خطرن��اک طایفه گری و تالش ب��رای جنگ مذهبی در این کش��ور را در پیش 
گرفتند. بنابراین از س��ال 2003 به بعد در میان اهل س��نت گروه های تندرو و س��لفی 
و تکفیری فراوانی از جمله ابناء اس��الم، اجناداالس��الم، امنای بیداری، انصاراالس��الم، 
انصارالجهاد فی العراق، ام��ارات عراق اس��المی، انصار ابن تیمیه، گ��روه آزادی بخش 
عراق )جامع(، جبهه آزادی بخش ملی عراق،1 جماعت اس��المی مسلح )شاخه فلوجه( 
جماعت س��لفی- المجاهده، جندالش��ام، جندالصحابه، جنداهلل، گروه ارتش اس��المی 
عراق، ش��ورای مجاهدین عراق، گردان های ابوحفض مصری، ارتش اسالمی در عراق، 

1. معروف ترین گروه س��لفی- تکفیری عراق اس��ت که انواع و اقس��ام عملیات  تروریس��تی را انجام داده است. 
ابومصعب الزرقاوی احمد فاصل نزال الخالیله مؤسس گروه مزبور است. این گروه در ادامه فعالیت خود به »القاعده 
فی البالدالرافدین« تغییر نام داد و در س��یر مرحله تکمیلی خود پایه گذار اصلی دولت اسالمی عراق شد. زرقاوی 
در تاریخ 2004/10/8 پس از حدود یک س��ال فعالیت در عراق طی بیانیه ای با بن الدن رهبر گروه القاعده بیعت 
کرد. زرق��اوی جنایت های زیادی در حق مردم عراق انج��ام داد تا اینکه در تاریخ 7ژوئ��ن2006 در حمله هوایی 
نیروهای امریکایی در خانه ای در نزدیکی شهر دیالی عراق کشته ش��د. ابوعبدالرحمن عراقی معاون زرقاوی بعد 
از وی رهبری گروه را بر عهده گرفت. از جمله عملیاتی که این گروه در مورد ش��یعیان انجام داده می توان انفجار 
مسجد امام علی)ع( در نجف در 29اوت2003 بر اثر حمله انتحاری که سید محمدباقر حکیم، رئیس مجلس اعالی 
انقالب اسالمی عراق و 82 تن دیگر طی آن شهید شدند، نام برد؛ همچنین حمله به عزاداران عراقی در عاشورای 
سال 2004 در کربال و بغداد که طی آن 170 تن شهید و 550 نفر مجروح شدند. البته طبق گفته موفق الربیعی 
مشاور امنیت ملی عراق، این گروه مسئول انفجار مرقد امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( در سامرا در فوریه سال 

2006 بوده است. 
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جبهه اسالمی مقاومت عراق، ارتش راشدین 
و ارتش مجاهدین اع��الم موجودیت کردند.1 
خصوصیت مشترک همه آنها تندروی و توسل 
به ترور و خشونت برای رسیدن به اهداف است. 
این گروه ه��ا اقدامات، عملکرد و خط مش��ی 
اعتق��ادی و مبارزاتی خود را بر اس��اس آثار و 
آرای اندیشمندان و فقهای اهل سنت مثل ابن  
تیمیه، ابن حزم، حمدبن عتیق نجدی، شیخ 
بن باز، مهلب، ابن منیر و... پایه گذاری کردند. 

این عوامل یکی از مؤثرترین عوامل محیط سیاسی شیعیان عراق است که تأثیر مخرب 
و چالش گر دارد و بخش عظیمی از ظرفیت ها و قابلیت های محیط سیاس��ی ش��یعیان 

توسط اینها به هدر می رود. 
2. ناسیونالیسم کردی واگرا؛ کردها به عنوان بزرگ ترین اقلیت غیر عرب، حدود یک 
پنجم جمعیت عراق را تشکیل می دهند2 که در استان های سلیمانیه، اربیل، دهوک و 
موصل سکونت دارند. از زمان شکل گیری دولت مدرن، مسئله کردها )کردستان بزرگ( 
و هویت طلبی این اقلیت قومی برای دولت های عراق، همواره مشکل ساز بوده است؛ تا 
بدانجا که در مواقعی کلیت نظام و تمامی��ت ارضی آن را به چالش طلبیده و تالش دول 
مختلف جهت »ادغام فرهنگی و همانندسازی« تا زمان سقوط نظام بعثی نتیجه پایداری 

نبخشیده است. 
کردها که از س��ابقه حزبی طوالنی برخوردار هستند و از س��ال 1991 تحت حمایت 
بین المللی در سه استان کردنشین شمال عراق شامل اربیل، سلیمانیه و دهوک حکومت 
محلی تش��کیل داده بودن��د، تغییر رژیم را فرص��ت تاریخی برای دس��تیابی به اهداف 
خود ارزیاب��ی کردند. آنها با اینکه قب��ل از این حاضر به مصالحه با رژی��م در مقابل اخذ 
خودمختاری در سه استان مزبور بودند، سقف خواسته های خود را افزایش داده و بعد از 
آنکه مطمئن شدند ایاالت متحده امریکا تصمیم به سرنگونی صدام گرفته است برخالف 
محافظه کاری گذش��ته در تعامل با رژیم به همکاری همه جانبه با امریکا روی آوردند و 
با سقوط رژیم، پیش مرگان کرد وارد بغداد و ش��هرهای مهم عراق شده و در نهایت در 

1. علی گلچین، همان، ص27.  
2. آالس دی ر درای س دل  و ج رال د اچ . ب ل ی ک ، جغرافیای سیاسی خاورمیانه و ش��مال آفریقا، ترجمه دره میر حیدر، 

تهران، مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه، 1369، ص213. 

اختالف بین گروه های شیعیان؛ 
یکی از مسائلی که در محیط سیاسی 
شیعیان عراق کارکرد منفی داشته، 
شیعی  گروه های  بین  اختالف 
است. این اختالفات گاهًا به قدری 
عمق پیدا می کند که زمینه برای 
بهره برداری نیروهای رقیب شیعیان 
از جمله سنی ها، کردها و حتی 
نیروها و بازیگران خارجی حوزه 

عراق را فراهم می کند
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راستای اهداف واگرایانه خود از ظرفیت های امریکا بهره بردند. 
کردها در روند تصویب قانون اساسی عراق نیز تأثیرگذاری خود را حفظ کرده تا جایی 
که نظام حکومتی عراق، نظام پارلمانی دموکراتیک و فدرالی تصویب گردید )ماده 1( و 
زبان کردی در کنار زبان عربی به عنوان زبان های رسمی عراق به رسمیت شناخته شد. 
عالوه بر آن به مناطق و اقلیم )اقلیم کردستان( اجازه داده شده است که برای نهادهای 

قانون گذاری، اجرایی و قضایی به همراه تدوین قانون برای اداره منطقه مبادرت شود. 
کردها از این ظرفیت اس��تفاده کرده و قانون اساس��ی خود را طوری تدوین نموده اند 
که عماًل ایجاد کشور مستقل را هدف قرار داده است. افزایش اختیارات برای اقالیم که 
هم اکنون فقط در کردستان عراق عینیت دارد، بی ش��ک برای حکومت مرکزی عراق 
مش��کالتی را ایجاد کرده و خواهد کرد. از هم اکنون بین حکومت مرکزی عراق و اقلیم 
کردس��تان بر س��ر نحوه بهره برداری از نفت اختالفاتی بروز کرده و در سفارتخانه های 
عراق در سراس��ر جهان دفاتر پیگیری امور فرهنگی و اجتماعی اکراد دایر شده است. با 
این شیوه کردها عماًل در صحنه روابط خارجی نیز فعال شده اند. عالوه بر این، در برخی 
کشورها مانند سوئیس و غیره با نصب پرچم کردستان عماًل روند استقالل خود از عراق 

را تعقیب می کنند. 
یکی از مسائلی که بین حکومت عراق با کردها به صورت جدی چالش ساز شده بحث 

منطقه کرکوک است که همواره مورد توجه کردهاست. 
به هر حال مس��ئله کنونی عراق و به خصوص دولت شیعی به هر سرانجامی که برسد، 
کردها اولین استفاده کننده عملی آن محس��وب می گردند و جنبش کردی در منطقه 
ش��اهد رش��د و ش��کوفایی قابل توجهی اس��ت. به ویژه که این روند در مقایسه با سایر 
دستاوردهای کردها در طول تاریخ از عمق بیشتری برخوردار است و از فرصت زمانی و 
ماندگاری زیادی بهره می برد تا جایی که کردها نه تنها فکر بازگشت به عقب را به خود 
راه نمی دهند، بلکه به جایی رسیده اند که خود را در یک قدمی استقالل کامل احساس 
می کنند و در عراق سعی می نمایند با ایجاد تعادل منفی بین گروه های شیعی و سنی، 
اهداف خود را دنبال نمایند و از این جهت اسراییل نیز با حضور ملموس خود در کردستان 

عراق به این مسئله دامن می زند. 
3. اختالف بین گروه های ش��یعیان؛ یکی از مس��ائلی که در محیط سیاسی شیعیان 
عراق کارکرد منفی داشته، اختالف بین گروه های ش��یعی است. این اختالفات گاهاً به 
قدری عمق پیدا می کند که زمینه برای بهره برداری نیروهای رقیب ش��یعیان از جمله 
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س��نی ها، کردها و حتی نیروه��ا و بازیگران 
خارجی حوزه عراق را فراهم می کند. اختالف 
جریان صدر با دولت نوری مالکی که در یک 
برهه ای منجر به درگیری هم شد یا اختالف 
جریان صدر با مجلس اعالی اسالمی مبین 
این اس��ت که یک ناهماهنگ��ی راهبردی و 
دارای پایه های نظری بی��ن این گروه وجود 

دارد. برای نمونه جریان ص��در برخالف حزب الدعوه مجلس اعالی اس��المی عراق که 
پیوندها، روابط و رویکردهای مثبتی در قبال مرجعیت شیعی دارند، از تعامالت مناسبی 
با مرجعیت شیعی در نجف برخوردار نبوده است. حتی درگیری هایی بین هواداران این 
جریان و اطرافیان مراجع شیعی ایجاد شده است. جریان صدر با تقسیم حوزه های علمیه 
به دو حوزه »ناطقه« )به معنای گفت وگو( و »صامت« )به معنای ساکت( خود را نماینده 
منحصر به فرد حوزه ناطقه معرفی می کردند و سایر بیوت و حوزه ها را به خاطر سکوت 

در مورد مسائل و امور سیاسی مورد سرزنش قرار دادند.  
البته اختالفات در جامعه شیعه عراق فقط منحصر به س��ه گروه معروف نیست، بلکه 
ظهور و بروز اندیش��ه های مختلف در جامعه شیعه عراق که بیش��تر پشتیبان خارجی 
دارد بر همیشگی آنها آسیب می زند. برای نمونه ظهور اندیشه سکوالریسم و همچنین 
ناسیونالیسم عربی در بین شیعیان که مورد حمایت مجموعه غرب و همچنین کشورهای 

عربی است، که محیط سیاسی شیعیان را دچار آسیب پذیری های جدی می نماید. 
4. عوام��ل منطق��ه ای و فرامنطق��ه ای محدودکننده؛ منظ��ور از عوام��ل منطقه ای، 
کشورهایی است که در محیط سیاسی عراق و به خصوص ش��یعیان نقش سلبی بازی 
کرده و اقتدار شیعیان بر عرصه سیاسی عراق را چالش��ی می سازند که در ذیل به چند 

بازیگر عمده اشاره می شود: 
•  رژیم سعودی 

رویکرد رژیم سعودی در قبال شیعیان به صورت تاریخی سلبی و حتی مغرضانه بوده 
است. این کش��ور که حامی ایدئولوژی سلفی و وهابی اس��ت، مبارزه با تشیع را نسبت 
به جریان های صهیونیس��م بین الملل و استعمارگران مس��یحی و غرب در اولویت قرار 
می دهد. البته بعد از پیروزی انقالب اسالمی، عربستان عماًل با ایدئولوژی انقالبی منبعث 
از مذهب تشیع در هر کجای جهان اسالم به مبارزه برخاسته است و این رویکرد در حوزه 

عالئم محیطی بیانگر این است که 
کشورهای عربی و سنی منطقه، 
شبیه سازی بخشی از بحران سوریه 
در عراق را مدنظر دارند؛ البته با این 
تصور که دولت عراق از شکنندگی 
باالیی برخوردار است و قبل از 
همه گیرشدن بحران تسلیم خواهد شد
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عراق بیشتر صدق می کند. سیاست خارجی 
عربستان سعودی پس از س��رنگونی صدام و 
تحوالت آن، به مالحظات متعدد در س��طوح 
مختلف مربوط می ش��ود. تغیی��رات مربوط 
به س��اختار ق��درت و الگ��وی حکومت داری 
در داخل ع��راق، مالحظات مبتن��ی بر تداوم 
توازن قدرت منطقه ای و دیدگاه س��عودی ها 
در خصوص اهداف و مقاصد امریکا در عراق، 
اصلی ترین مؤلفه هایی هس��تند که سیاست 

خارجی عربستان و تحوالت آن در قبال عراق پس از صدام را تبیین می کنند. 
ایجاد ساختار جدید سیاسی مبتنی بر شیوه ها و هنجارهای دموکراتیک، به قدرت یابی 
گروه های ش��یعی و کرد در عراق و ظهور الگوی نوینی از حکومت داری در این کش��ور 
منجر شد. این مسئله با توجه به ساختار اقتدارگرا و غیر مشارکتی سعودی ها و تحریک 
تقاضاهای اقلیت شیعی سعودی باعث واکنش هایی منفی و نگرانی هایی در میان افکار 
عمومی و دولت سعودی شده است. ایجاد دولت تحت تسلط شیعیان و نزدیک به ایران، 
زمینه هایی را برای بر هم خوردن توازن قوای منطقه ای به زیان عربستان سعودی ایجاد 
کرده است. سیاست های امریکا در خاورمیانه، که در جهت تغییرات و اصالحاتی عمده 
در خاورمیانه بود و تغییر رژیم بعث نخس��تین مرحله از این سیاس��ت ها تلقی می شد، 
احساس آسیب پذیری دولت سعودی و فشارهای پیرامونی معطوف به آن را افزایش داد.1 
مجموعه مؤلفه های فوق باعث ارزیابی منفی س��عودی ها از شرایط عراق پس از صدام 
شده است و مقامات عربستان س��اختار جدید قدرت در عراق و پیامدهای استراتژیک 
منطقه ای آن را به عنوان عامل عمده تغییر وضع موجود و ثبات در محیط پیرامونی خود 
تلقی می کنند. بر این اساس سعودی ها با اعمال فشار و مخالفت با دولت عراق و از سوی 
دیگر به واسطه تعامل بیشتر با گروه های س��نی و دولت امریکا، مانع از تحکیم ساختار 
جدیدی از قدرت داخلی و منطقه ای می شوند. قرائن و شواهد حاکی است رویکرد منفی 
و مخالفت سعودی ها با روند سیاس��ی عراق پس از صدام، تا زمانی که نوعی از ساختار 
سیاسی متوازن تر نس��بت به وضعیت کنونی و در راس��تای مهار قدرت شیعی در عراق 

1. علی اکبر اسدی، عربستان سعودی و عراق پس از صدام، )پژوهش 12( مجموعه مقاالت با عنوان »عراق پس 
از صدام و بازیگران منطقه ای«، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بی تا، ص101.  

روندهای موجود بیانگر این است که 
سیاست های دولت خودمختار اقلیم 
کردستان عراق موافق دولت شیعی 
و مخالف عرب های سنی اتخاذ 
نخواهد شد. بلکه با امتیازدهی به 
ترکیه و تعامل با برخی از بازیگران 
منطقه ای و بین المللی حوزه عراق، 
رویکرد  با  کرد  خواهد  سعی 
واگرایانه، در مقابل اقتدار حاکم به 

نقش سلبی خود ادامه دهد
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ایجاد شود و کشور عراق در تعامالت منطقه ای به رقابت تاریخی خود با ایران بازگردد، 
ادامه پیدا خواهد کرد؛ امری که محیط سیاسی شیعه را سخت متأثر ساخته و روندهای 

ثبات ساز را با چالش مواجه کرده است. 
•  ترکیه 

از زمان تأس��یس جمهوری نوین ترکیه، این کشور همواره به ش��مال عراق به چشم 
فرصت و منفع��ت نگاه می کرده اس��ت و در عین ح��ال این منطقه را دارای پتانس��یل 
تهدیدآمیزی نسبت به تمامیت ارضی خود می بیند. حمله امریکا به عراق و تغییر رژیم 
این کشور، شرایط جدیدی را فراهم آورده است تا ترکیه با حساسیت بیشتری تحوالت 
این منطقه را دنبال کند.1 تر ک ها از این زاویه سیاست خود را در عراق دنبال می کردند، 
و به همین خاطر مخالف فدرالیسم یا تجزیه عراق بودند و وجود دولت متمرکز با رویکرد 
ناسیونالیسم ملی- عربی را برای منافع ملی و راهبرد منطقه ای خود مناسب می دیدند.2 
ترک ها با این رویکرد در س��ال های نخست پس از صدام تعامالت س��ازنده  ای را با تمام 
گروه های عراقی برقرار نمودند و در تحکیم دولت عراق که از شیعیان بود، نقش ایجابی 
داشتند. حتی در ترغیب و جذب گروه های سنی به مشارکت فرآیندهای سیاسی در حد 
و وسع نفوذ خود اقدامات ارزشمندی انجام دادند.3 ولی این رویکرد ترکیه در سال های 
اخیر، به خصوص بعد از انتخابات پارلمانی 2010 عراق دستخوش تحول گردید و ترک ها 
تقویت یک دولت شیعی در عراق را مغایر با منافع منطقه خود تعریف کردند و اقداماتی 

جهت تضعیف آن برداشتند. 
ترکیه در رویکرد اخیرش نسبت به دولت ش��یعی عراق چند مالحظه داشته است که 

در ذیل اشاره می شود: 
- ترکیه تقویت دولت شیعی در عراق را عمق ژئوپلتیک جمهوری اسالمی ایران می داند 
که با مدیریت خط مقاومت در منطقه، در خاورمیانه به بازیگر تعیین کننده تبدیل شده 
است. به باور اکثر رقبای منطقه ای جمهوری اسالمی ایران، اگر عراق با آن ظرفیت های 
انسانی، جغرافیایی و اقتصادی )دارای منابع غنی نفت( به متحد راهبردی ایران تبدیل 
ش��ود، نفوذ منطقه ای ایران قابلیت هژمونیک پیدا خواهد ک��رد و از طرفی ژئوپلتیک 

1. رحمن قهرمان پور، سیاست ترکیه در قبال عراق پس از صدام )پژوهش 12( مجموعه مقاالت با عنوان »عراق 
پس از صدام و بازیگران منطقه ای«، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، بی تا، ص52. 

2. رک: رحمت اهلل فالح، »تقابل و تعامل ترکیه و ایران در عراق«، مطالعات سیاسی، س11، ش43، بهار91. 
3. Bulent Aras"Davutoglu Era in Turkish Foreign policy"SETA, may 2009, brief No:32 

(www.setav.org)
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شیعی منطقه که غربی ها و عرب ها با اصطالح »هالل شیعی« خطاب می کنند، در عرصه 
منطقه ای معادالت قدرت را تعیین خواهد کرد. 

- ترکیه تالش می کند منافع کشورهای سنی عربی را در عراق تأمین نماید. چون هیچ 
کدام از کش��ورهای عربی ظرفیت الزم برای مدیریت تحوالت سیاسی عراق را ندارند، 
ترک ها با توجه به روابط راهبردی ش��ان با مجموعه غرب و همچنین قابلیت هایشان در 
حوزه های سیاسی، امنیتی و اقتصادی، به عنوان یک کشور سنی، تالش می کنند باالنس 
الزم را بین منافع سنی- عربی و ایران ش��یعی به وجود آورند و در این راستا در تقویت 
سنی ها از پتانسیل های مادی کش��ورهای عربی منطقه بهره می برند و محیط سیاسی 

شیعیان و دولت برآمده از آن را چالشی می سازند.1
- ترکیه نقطه آسیب پذیر خود در عراق را اقلیم کردستان عراق می داند؛ سال های اولیه 
سرنگونی صدام، یک نقش سلبی و سیاس��ت انکار و محدودکننده را در قبال روندهای 
تقویت کننده این منطقه می گرفت، ولی از سال 2007 به بعد به این نتیجه رسیده است 
که تقویت و اس��تحکام دولت خودمختار اقلیم کردستان پش��تیبانی بین المللی دارد و 
غرب و در رأس آن امریکا خدمات امنیتی مستمر در اختیار این اقلیم قرار می دهد تا در 
نهایت الگویی از خودگردانی کردی را در منطقه به نمایش گذارد. از آن سو ترک ها هم 
مقاومت منفی خود را به صالح منافع خود ندانسته و با تغییر سیاست خود، به همکاری 
در سطوح مختلف با رژیم اقلیم کردستان عراق نموده اند. امروزه ترک ها از این فاکتور هم 
در جهت محدود نمودن میدان عمل شیعیان و دولت شیعی بهره می برند. البته ترکیه 
تالش می کند گسست های تاریخی که بین اعراب سنی و کردهای عراق که اکثریت آن 
سنی مذهب هستند، کمرنگ و در صورت امکان ترمیم نماید تا از این طریق وزن سیاسی 

سنی ها را در حاکمیت عراق پر رنگ کند. 
•  سایر کشورهای عربی 

شیعیان عراق هم اکنون به عنوان مرکز تأثیرگذار در هویت و رفتارهای سیاسی سایر 
شیعیان عرب محسوب می ش��وند. به همین دلیل کشورهایی مانند اردن، امارات عربی 
متحده و مصر نس��بت به فضای موجود عراق نگران هس��تند؛ زیرا موج ایجادش��ده در 
عراق می تواند سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را نیز تحت تأثیر قرار دهد. طی 
سال های گذشته، شیعیان آموخته اند که از الگوی متقاعدسازی مسلمانان سنی استفاده 

1. رک: رحمت اهلل فالح، »سیاس��ت خارجی ترکیه و تحوالت انقالبی جهان عرب«، مطالعات راهبردی جهان 
اسالم، س12، ش46، تابستان 1390، ص231-253. 



21
1

ق 
 عرا

ان
یعی

ی ش
یاس

ط س
حی

د م
آور

بر
91

ن 
ستا

 زم
34 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

کنند. آنان می کوشند تا حسن نیت خود را به مسلمانان اهل تسنن اثبات کنند.1 به رغم 
روند یادشده، می توان نشانه هایی از تداوم ستیز کشورهای منطقه نسبت به شیعیان را 

مالحظه کرد. 
در دوران گذش��ته، کش��ورهای حوزه خلیج فارس، هویت خ��ود را از طریق ویژگی 
کشورهای متعارض خود تعریف می کردند. در دهه 1980، تمام کشورهای عرب حوزه 
خلیج فارس از عراق در برابر ایران حمایت کردند. آنان ایران را دشمن خود تلقی کردند 
و از این طریق به هویت سازی پرداختند. در این دوران، ناسیونالیسم عربی محور اصلی 

جدال گرایی علیه ایران محسوب می شد. 
تحوالت ع��راق، قواعد و الگ��وی روابط منطقه ای اع��راب را دگرگون ک��رد. به قدرت 
رسیدن شیعیان در عراق به ظهور دومین کشور ش��یعه در منطقه منتهی شد. این امر 
با توجه به عرب بودن شیعیان عراقی، زمینه مناس��ب تری برای هویت یابی شیعیان در 
تمام کش��ورهای حوزه خلیج فارس به وجود آورد. هم اکنون، واحدهای سیاسی حوزه 
خلیج فارس و همچنین شهروندان آنان با پدیده جدیدتری روبه رو شده اند. آنان ناچارند 
شرایطی را مورد توجه قرار دهند که بیان کننده وجود دو کشور شیعی در شمال خلیج 
فارس اس��ت. در این وضعیت، گروه های شیعی به ش��کلی اجتناب ناپذیر از انگیزه الزم 
برای هویت یابی برخوردارند. اگرچه آنان مرجعیت یکسان ندارند و به دال های گفتمانی 
متفاوتی وابسته اند، واقعیت های جدید بیان می کند که هویت یابی شیعیان بر فرآیندهای 
سیاسی کش��ورهای حوزه خلیج فارس تأثیر خواهد گذاشت و گستره و شدت مقاومت 

شیعی در برابر رژیم های سیاسی موجود در تمام کشورها افزایش خواهد یافت. 
•  امریکا 

یکی از اهداف و ابع��اد اصلی حمل��ه امریکا به عراق تبدیل این کش��ور ب��ه بازیگری 
توازن بخش در مقابل ایران بود. قبل از آغاز جنگ عراق، دیدگاه متعارف میان مقامات 
امریکایی این بود که به قدرت رس��یدن ش��یعیان در عراق ممکن اس��ت سبب رقابت 
مذهبی این کشور با ایران به ویژه میان قم و نجف شود؛ اما روابط دو کشور در سال های 
گذش��ته حاکی از همکاری و تقویت تعامالت و پیوندها بوده است.2 یعنی شکل گیری 
ساختار جدیدی از قدرت در عراق و روند نزدیکی و هم گرایی ایران و عراق سبب ایجاد 
نوع جدیدی از ترتیبات امنیتی در س��طح منطقه شده است. امریکا برای محدودسازی 

1. طاهره ترابی، »شیعیان حاش��یه ای و اس��تراتژی تغییرات هویتی«، مطالعات منطقه ای جهان اسالم، س7، 
ش28، 1358، ص101. 

2. Vali Nasr, “When the shiits Rise “, Foreign Affairs, July/ Agust 2006, p.7. 
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ایران در عراق، به دنبال پیگیری نوعی موازنه قدرت 
بین گروه های سیاس��ی ع��راق و نهادینه س��اختن 
دموکراس��ی توافقی برای محدودس��ازی گروه های 
ش��یعی اس��ت که امریکا آنها را به عنوان گروه های 
متح��د و در پیوند با جمهوری اس��المی ایران تلقی 

می کند. 
توازن سازی و محدودس��ازی گروه های شیعی در 
عرصه سیاس��ت و قدرت به شیوه های مختلف مورد 
توجه امریکا بوده است؛ از جمله موازنه سازی نهادی 
و ایجاد نوعی سیستم سیاسی که بدون توافق و امتیازدهی به گروه های اقلیت نمی تواند 
به حیات خود ادامه دهد. ایجاد چندپارگی و کاهش انسجام داخلی بین گروه های شیعی 
و تقویت گروه ه��ای رقیب از جمله س��نی ها، بعثی ها و س��کوالرها در مقابل گروه های 
شیعی و تأکید بر راهبردهای سیاسی به جای راهبردهای نظامی از محورهای مهم دیگر 
امریکاست؛ به عبارتی هر چند امریکا مجبور شد به دلیل رفتارهای داخلی، به خصوص 
درخواست های رهبران شیعی و مراجع، از دموکراسی حداقلی اولیه صرف نظر کند و به 
دموکراسی مبتنی بر انتخابات سراسری رضایت دهد، اما در داخل ساختار دموکراتیک 
متنوع و چند قومی- مذهبی عراق سعی کرده است با اس��تفاده از شکاف های داخلی، 
منافع و اهداف خود را پیش ببرد. ایجاد موازنه در مقابل گروه های شیعی نزدیک به ایران 
و تقویت گروه ها و شخصیت های همسوی امریکا و مخالف ایران از جمله تالش های این 

کشور در این راستا بوده است.1 
البته امریکا در کنار اقدامات مذکور، در پی ایجاد روابطی راهبردی در ابعاد مختلف و 
وارد ساختن این کشور به جرگه متحدین خود در خاورمیانه است؛ در این راستا عالوه 
بر انعقاد توافق نامه راهبردی، سعی کرده اس��ت با توسعه سفارتخانه و کنسولگری های 
خود در عراق تأثیرپذیری بر ساختارهای داخلی عراق را به منظور جبران کاهش حضور 
نظامی خود افزایش دهد و از س��وی دیگر برای ایجاد توازن در مقاب��ل ایران، حضور و 
مشارکت متحدین عرب منطقه ای خود برای حضور و تأثیرگذاری گسترده تر در عراق را 
تشویق می کند؛ امری که در مجموع در محیط سیاسی شیعیان نقش بازدارنده و منفی 

1. http://meria.inc.a.c.il/journal/2005/issu/IVgNoa.html.(Michael Rubin.”The Futher of 
Iraq”Democracy, Civil or chaos ?”)

تحوالت ناشی از سقوط رژیم 
صدا م حسین و خروج شیعیان 
از تنگنای ژئوپلتیک به صورت 
بارزی نقش ژئوپلتیک شیعیان 
در عراق را ارتقا بخشیده است. 
اکثریت مجلس نمایندگان، 
پست نخست وزیری و بسیاری 
از پست های دولتی برخالف 
دوران گذشته اکنون در اختیار 

شیعیان قرار دارد
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دارد. 

روندشناسی تحوالت در محیط سیاسی شیعیان عراق 
با توجه به عوامل و ش��رایط محیط سیاس��ی ش��یعیان ع��راق که به ص��ورت عامل 
تقویت کننده یا تضعیف کننده نقش آفرینی می کنند مجموعاً در خلق برخی روندها یا 
در تقویت یا تضعیف برخی روندهای دیگر نقش اساسی داش��ته است. در ذیل به چند 
روندی که به صورت جدی شکل گرفته یا در حال قدرتمند شدن است اشاره می شود: 

نخست، الگوسازی تحوالت انقالبی کشورهای عربی در عراق 
مجموعه بازیگران داخلی و منطقه ای، حتی فرامنطقه ای در عرصه عراق به این نتیجه 
می رسند که مؤلفه های قدرت جامعه شیعیان عراق نس��بت به سایر گروه های قومی و 
مذهبی قوی تر است؛ به همین جهت تقویت روندها و مکانیسم های دموکراتیک منجر 
به نهادینه شدن اقتدار ش��یعیان و به حاشیه رانده شدن س��نی ها می گردد و از طرفی 
شیعیان عراق و دولت برآمده از اراده آنها حاضر نمی شوند که یکی از مهمترین مؤلفه های 
قدرت خود را که حمایت جمهوری اسالمی ایران است از دست بدهند؛ به همین جهت 
در تالش برای ایجاد روندی جدید با ماهیت شورش��ی جامعه سنی علیه دولت شیعی 
هستند. آنها حتی پا را از آن فراتر گذاشته و درصدد تئوریزه نمودن تجزیه عراق و ایجاد 

حکومت سنی نشین در جغرافیای این کشور هستند.1
عالئم محیطی بیانگر این است که کشورهای عربی و سنی منطقه، شبیه سازی بخشی 
از بحران سوریه در عراق را مدنظر دارند؛2 البته با این تصور که دولت عراق از شکنندگی 

باالیی برخوردار است و قبل از همه گیرشدن بحران تسلیم خواهد شد. 
دوم، نقش آفرینی فرصت طلبانه اقلیم کردستان در مقابل دولت شیعی عراق 

کردهای عراق دارای س��ابقه و مداومت تاریخ��ی در مبارزه با رژیم عراقی هس��تند و 
این مبارزه در دوره صدام به نقطه حس��اس خود رس��یده بود که با س��رنگونی صدام و 
همکاری همه جانبه آنها با امریکا، موقعیت آنها را به نقطه بی بازگش��تی رس��اند. دولت 
اقلیم در سال های اولیه عراق پس از صدام سیاست های خود را همسو با شیعیان تعریف 
می کردند، ولی از س��ال 2010 به این طرف نقش کارکردی خ��ود را بازتعریف نموده و 
درصدد تضعیف وحدت ارضی عراق و ایجاد موازنه منفی بین دو گروه مذهبی ش��یعه و 

1. www.irandiplomasy.com.(91/11/6 ) 
2. Bilgay Duman"Irak’ta Sünni Ayaklanması: Yeni Dönemin Baslangıcı mı?"
 http://www.orsam.org.tr/tr/yazigoster.aspx?ID=4234)مطالعات استراتژیک خاورمیانه ترکیه(
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سنی در عراق می نمایند تا از این طریق در گرفتن امتیاز از دولت مرکزی، به ویژه در مورد 
وضعیت کرکوک و استخراج و صادرات نفت اقلیم، وضعیت پیش مرگان و اختصاص سهم 

بیشتر از بودجه عراق به اقلیم دست باالیی را داشته باشد. 
روندهای موجود بیانگر این است که سیاس��ت های دولت خودمختار اقلیم کردستان 
عراق موافق دولت شیعی و مخالف عرب های سنی اتخاذ نخواهد شد. بلکه با امتیازدهی 
به ترکیه و تعامل با برخی از بازیگران منطقه ای و بین المللی حوزه عراق، س��عی خواهد 

کرد با رویکرد واگرایانه، در مقابل اقتدار حاکم به نقش سلبی خود ادامه دهد. 
سوم، اختالل در روندهای هویت یابی مذهبی شیعیان 

بسترهای فکری و فرهنگی جامعه شیعی عراق هم به مانند سایر جوامع متنوع و دارای 
عمق تاریخی است که در قالب های مختلف می توان آنها را دسته بندی نمود. در سال های 
اخیر اکثر تمایالت کنش گران در محیط سیاسی ش��یعیان عراق مذهب گرا بوده است. 
این گرایش تا حدودی چشمگیر بود و مطالبات سیاسی و اجتماعی آنها را پس از سقوط 
صدام پاسخ می داد ولی در شرایط کنونی بازیگران داخلی و خارجی حوزه عراق تالش 
می کنند روندهای هویت یابی سیاسی شیعیان را دستخوش تحوالت نمایند؛ در این بین 
از روش های مختلف بهره می برند؛ از مهم ترین آنها، بازتعریف از ناسیونالیسم عربی در 
قالب ناسیونالیسم میهنی  است؛ ناسیونالیسم عربی در منطقه بعد از حمله عراق به کویت 
با چالش راهبردی مواجه شده بود تا اینکه بعد از حمله امریکا به عراق عماًل ناکارآمدی 
خود را نشان داد. عراق به عنوان مهمترین کشور عربی از ماهیت عربی به ماهیت مختلط 
عربی،کردی و شیعه- سنی تبدیل شد؛1 البته در حال حاضر اکثر ناسیونالیست های عرب 
به نوعی به ناسیونالیس��م های محلی و ملی خود گرایش پیدا کردند. در این بین منافع 
کش��ورهای عربی که اکثراً سنی مذهب هم هس��تند بر این محور سیاست گذاری شده 
است که زمینه های ناسیونالیس��م عربی را این بار با تقویت ناسیونالیسم ملی عراقی در 
مقابل هویت مذهبی شیعی مدیریت نمایند. در این گزاره شاخصه های چندی می تواند 
دخیل باش��د که مهمترین آنها تقویت گرایش های سکوالریس��تی در جامعه شیعی و 
کم رنگ نمودن جایگاه علمای شیعی غیر عرب از جمله آیت اهلل سیستانی، تبلیغ تئوری 
ژئوپلتیک پرتنش و رقابت زا بین ایران و عراق، احیای جایگاه عراق در اتحادیه اعراب و 
نظام های سیاسی و امنیتی آن و... اس��ت که این موارد مجموعه روندهایی است که در 
سال های آینده سرعت بیشتری خواهد یافت و پیامد و تأثیرات خود را در محیط سیاسی 

1. عباس نجفی فیروزجانی، »نگاه اعراب به ایران«، معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی، 1388، ص219. 
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شیعیان عراق خواهد گذاشت.

سرانجام سخن
در طول تاریخ معاصر، اکثریت ش��یعه در عراق همواره تحت ظلم و سیطره حکام قرار 
داشته اند؛ به ویژه طی جنگ هشت س��اله عراق با جمهوری اسالمی ایران، دستگیری، 
شکنجه و اعدام شیعیان مخصوصاً رهبران شیعی در سطح گسترده ای از سوی رژیم بعثی 

صدام حسین رخ داد و هزاران نفر شهید، تبعید یا اخراج شدند. 
با این حال حکام عراق طی س��ال های پس از استقالل از گس��ترش و حاکمیت تفکر 
شیعیان در این کش��ور نگران بوده و تالش نموده اند رهبران شیعه را به هر نحو ممکن 
کنترل کنند یا از میان بردارند. یکی از رهبران مؤثر شیعی در عراق سید محمدباقر صدر 
بود که طی همکاری اطالعاتی رژیم صدام حسین با س��ایر دول عربی ربوده و از صحنه 
اجتماعی و سیاسی عراق حذف گردید. در واقع حاکمان عراق بر قدرت نافذ شیعیان واقف 

بوده و اقدامات مؤثری جهت کنترل و تضعیف آن به عمل آورده اند. 
رژیم صدام حسین از بدو ش��کل گیری، فشارهای مضاعفی بر ش��یعیان در عراق وارد 
آورد. به رغم وجود اکثریت شیعه در ترکیب ارتش و بسیاری از نهادهای دولتی، شیعیان 
همواره از دستیابی به مناصب باال و کلیدی محروم می شدند. سیاست رژیم بعث عراق در 
خصوص محدودسازی شیعیان در ابعاد منطقه ای و بین المللی مورد حمایت کشورهای 
عربی و قدرت های بین المللی قرار داش��ت. دولت های عرب منطقه ب��ه دلیل تمایزات 
مذهبی هیچ گاه خواهان قدرت یافتن شیعیان عراق نبوده اند. از سوی دیگر با توجه به 
روابط گسترده رژیم صدام حسین با دول شرقی و غربی، گرچه عراق در زمره وابستگان 
به ابرقدرت شرق محسوب می گردید اما به ویژه در طول جنگ تحمیلی علیه جمهوری 
اسالمی ایران، رژیم بعث از حمایت های فراوان سیاسی و اقتصادی دولت های غربی نیز 
برخوردار بود. نگرانی های غرب به ویژه امریکا از قدرت یافتن شیعیان عراق تا حدی بوده 
که در عملیات طوفان صحرا هنگامی که ضربات مهلکی بر پیکر ارتش عراق وارد گردید 
و شیعیان جنوب این کشور ش��ورش هایی تحت عنوان انتفاضه شعبانیه را شکل دادند، 
ناگهان حمالت نظامیان امریکایی با هدف بازگذاشتن دست ارتش عراق برای سرکوب 
شیعیان متوقف گردید؛ همچنان که بعدها امریکایی ها نیز اذعان نمودند که در آن مقطع 

فروپاشی رژیم صدام حسین موجب به دست گیری قدرت توسط شیعیان می گردید. 
پس از رویدادهای 11سپتامبر2001 در امریکا که موجب شد خاورمیانه و جهان اسالم 
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در کانون اس��تراتژی سیاس��ت خارجی امریکا قرار 
گیرد، روشن شد که افراط گرایان سنی سیاست های 
امری��کا را ب��ه طور ج��دی ب��ه چالش کش��یده اند؛ 
بنابراین بیش��ترین نگرانی های استراتژیس��ت ها و 
سیاس��تمداران امریکایی به س��مت نیروهای سنی 
متمای��ل گردید. پ��س از اش��غال عراق نی��ز برخی 
گروه های تندرو سنی با همکاری شبکه القاعده دست 
به اقدامات ناامن کننده در عراق زدند و سیاس��ت های امریکا در این کشور را به چالش 
کشیدند. البته هدف اصلی این گروه ها اعتراض به امریکا و دستیابی به قدرت بیشتر در 
ساختار جدید عراق بوده است؛ اما شیعیان با توجه به اکثریت نسبی و با اعتماد به نفس 
و اتخاذ روش های دیپلماتیک، قانونمند و منطقی در فرآیند دولت سازی مشارکت فعال 

نمودند و موفق شدند به قدرت بایسته دست یابند. 
تحوالت ناشی از سقوط رژیم صدا م حسین و خروج ش��یعیان از تنگنای ژئوپلتیک به 
صورت بارزی نقش ژئوپلتیک شیعیان در عراق را ارتقا بخشیده است. اکثریت مجلس 
نمایندگان، پست نخست وزیری و بسیاری از پست های دولتی برخالف دوران گذشته 
اکنون در اختیار ش��یعیان قرار دارد. با توجه به وجود اماکن مقدس شیعیان در عراق و 
همچنین وجود ذخایر عظیم نفت و گاز در مناطق جنوبی عراق که اکثراً شیعه نش��ین 
هس��تند، تأثیر ش��یعیان به عنوان یک عامل مهم ژئوپلتیک در س��طح منطقه و نظام 
بین الملل مضاعف می گردد. در مجموع فروپاش��ی رژیم صدام حسین نقطه عطفی در 
روند سیاسی ش��دن ش��یعیان و برخورداری آنها از هویت دوگانه سیاسی و مذهبی در 
جامعه عراق محسوب می شود. پس از صدام حسین شیعیان به خوبی توانسته اند با اتکا 
به مؤلفه های قدرت خود از فرصت پیش  آمده بهره برداری نمایند و حضور سیاسی خود 

را در عراق گسترش و تعمیق بخشند. 
امروزه هیچ قدرتی نمی تواند بدون در نظر گرفتن شیعیان در عراق نقش آفرینی نماید 
و بدون مالحظات ساختار توزیع قدرت سیاسی در عراق که شیعیان در آن از برجستگی 

فراوانی برخوردارند، تأثیرگذار باشد.
انجام تحوالت سیاسی در عراق و به قدرت رسیدن شیعیان در این کشور، چشم انداز 
قدرت و سیاس��ت در منطقه خاورمیانه و خلی��ج فارس را تحت تأثیر قرار داده اس��ت. 
فوری ترین نتیجه این تحوالت، افزایش حوزه های ظرفیت س��ازی در سیاست خارجی 

امروزه هیچ قدرتی نمی تواند 
بدون در نظر گرفتن شیعیان در 
عراق نقش آفرینی نماید و بدون 
مالحظات ساختار توزیع قدرت 
سیاسی در عراق که شیعیان 
در آن از برجستگی فراوانی 

برخوردارند، تأثیرگذار باشد



21
7

ق 
 عرا

ان
یعی

ی ش
یاس

ط س
حی

د م
آور

بر
91

ن 
ستا

 زم
34 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

ایران نه تنها در روابط با عراق بلکه در روابط با کشورهای حاشیه جنوبی منطقه خلیج 
فارس، جهان عرب و قدرت های بزرگ می باش��د. امری که در قالب نگرانی های جهان 
عرب از ش��کل گیری هالل ش��یعی و در نزد قدرت های خارجی از افزایش نقش و نفوذ 
ایران در سطح منطقه یاد می شود. همزمان با افزایش نقش ایران، خروج عراق از حالت 
یک بازیگر تهدیدآمیز و همچنین روند تغییر شکل ماهیت تهدیدات امنیتی در شرایط 
جدید، ضرورت شکل گیری نظام امنیت منطقه ای مبتنی بر ویژگی ها و تحوالت جدید 
سیاسی اجتناب ناپذیر گردیده است. اهمیت تحوالت جدید به دلیل ورود پررنگ عنصر 
ش��یعه در تقویت روابط ایران و عراق و تأثیرات آن بر شکل قدرت و سیاست در منطقه 

خلیج فارس است.
به همین جهت عوام��ل مختلفی تالش می نمایند از قابلیت های اثرگذاری ش��یعیان 
عراق بکاهند؛ از سوی دیگر چالش های متقاطع و متراکم را در محیط سیاسی آنها فعال 
سازند. بر همین مبنا سیاست های بازیگران داخلی و منطقه ای و بین المللی عراق را علیه 
استحکام بنیادهای دولت شیعی در عراق می بینیم؛ امری که نه فقط در حوزه سیاسی- 

امنیتی بلکه در حوزه فرهنگی و هویتی به شدت بروز یافته است. 
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روزهای مصیبت بار اسراییل 
»تحلیلی از دالیل و پیامدهای جنگ هشت روزه علیه مقاومت در غزه«1

1 علیرضا سلطانشاهی 
مقدمه 

بیست  و هفتم نوامبر سال 2007 مطابق با ششم آذرماه1385 متفاوت ترین کنفرانس 
مربوط به خاورمیانه در آناپولیس امریکا ش��کل گرفت. اگر در سایر اجالس های مشابه، 
غرب به دنبال نزدیک کردن مواضع صهیونیست ها با اعراب و بالعکس بود، در این نشست 
جرج بوش در پی شناس��ایی و علنی کردن موانع موجود در مسیر تحقق سازش میان 

اعراب و رژیم صهیونیستی برآمده بود. 
در این جمع همه کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی گرد هم آمدند تا جبهه 
مقاومت را به عنوان مهمترین مانع در مسیر س��ازش معرفی نمایند. در واقع جمهوری 
اس��المی ایران، س��وریه، حزب اهلل لبنان و حم��اس از عناصر این جبه��ه، هدف پیکان 

1. عنوان مقاله برگرفته از کتاب ژان کلودگیلبو که در برگیرن��ده گزارش های تحقیقی روزنامه لوموند از جنگ 
1973 موسوم به رمضان یا یوم کیپور است که رژیم صهیونیستی در ابتدای جنگ متحمل شکستی خفت بار پس 

از فرو پاشیدن دیوار »بارلو« شد. 
- منابع مورد استفاده در این مقاله سایت ها، نشریات و گزارش های رسانه ای از جنگ هشت روزه است. انشاءاهلل 

در آینده این اثر با نگارش کتب و منابع محکم، تقویت خواهد شد. 
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کنفرانس بین المللی آناپولی��س قرار گرفتند و 
حتی حضور نماینده ای از سوریه که به مصلحت 
اعزام ش��ده بود نیز مانع از ذکر سوریه به عنوان 

عنصری از این جبهه نشد. 
از آن زمان به بعد تاکنون در روند سازش هیچ  
گام مؤثری برداشته نش��ده است و توان غرب و 
اعراب و رژیم صهیونیس��تی صرف مهار، تحریم 
و جنگ علیه جبهه مقاومت در س��طح جهانی 

شده است. 
سیاست مهار دوگانه1 علیه ایران که در دوره کلینتون توسط مارتین  ایندیک یهودی2 
تدوین و به مورد اجرا گذاشته شده بود، جای خود را به سیاست تهدید و عملیات روانی 
برای جنگ همه جانبه به بهانه تهدید هس��ته ای ایران داد؛ ضمن آنکه انتخابات س��ال 
1388 نیز زمینه بسیار خوبی را فراهم کرد که با بهره گیری از فضای داخلی، ضربه ای به 

مشروعیت نظام از حیث مردمی نبودن وارد نماید که البته به جایی نرسید. 
تابستان 1387 شدیدترین حمله به حزب اهلل لبنان که با پیش دستی این جنبش در به 
اسیر گرفتن اشغالگران در جنوب لبنان شکل گرفت، یکی از سهمگین ترین تهاجمات 
ضد بشری علیه یک گروه کوچک از مقاومت در منطقه شکل گرفت که دچار یک یأس 

زودرس در هماوردی با یک گروه شیعی و مردمی گردید. 
جنگ 22روزه علیه غزه، بیش از 2 سال محاصره و آزار مردم مسلمان غزه از اقدام های 
بعدی جبهه صهیونیس��تی علیه خط مقاومت بود که با شکس��تی خفت بار، کارنامه ای 
سراس��ر از نمره های ناامیدکننده برای حامیان صهیونیسم در پی داشت و گزارش ضد 
حقوق بشری جنگ ریچارد گلدستون یکی از فضاحت های آن بود که از زمین خودی به 

دروازه های پوسیده اسراییل شلیک گردید. 
شعله ور شدن قیام مردمی علیه س��ردمداران وابس��ته منطقه عربی در قالب بیداری 
اسالمی، فرصتی پدید آورد تا نظام ضد صهیونیستی سوریه هدف ناجوانمردانه ترین اقدام 
اعراب، غرب و رژیم صهیونیستی قرار گیرد. ولی با گذشت زمان و مقاومت این کشور در 
برابر تمام ترفندهای مدرن و متحجر، هنوز صدای مقاومت علیه اشغالگری از این کشور 

1. Dual containment Policy 
2. Martin indyk 

در این جمع همه کشورهای غربی، 
عربی و رژیم صهیونیستی گرد هم 
آمدند تا جبهه مقاومت را به عنوان 
مهمترین مانع در مسیر سازش 
معرفی نمایند. در واقع جمهوری 
اسالمی ایران، سوریه، حزب اهلل 
لبنان و حماس از عناصر این جبهه، 
هدف پیکان کنفرانس بین المللی 

آناپولیس قرار گرفتند 
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به گوش می رسد و نشان می دهد که هنوز هیچ یک از پایه های مقاومت در تهران، دمشق، 
غزه و لبنان به رغم دریافت ضربه های سنگین متزلزل نشده است. 

نشانه های یک تغییر راهبردی 
1. جنگ روانی علیه ایران 

سید حسن نصراهلل در گفت وگو با شبکه المیادین در خصوص ضرورت حمله امریکا و 
رژیم صهیونیستی به ایران می گوید: 

بنده معتقدم- فقط اعتقاد بنده هم نیس��ت. روشن است- در این باره 
بحث گسترده و اختالف شدیدی میان اسراییلیان وجود دارد. به نظرم 
نتانیاهو و باراک واقعاً اصرار و قصد انجام این نبرد را دارند )منظور حمله 
به ایران است.( نگاه آنها این اس��ت که نمی شود همه چیز را همین طور 
به حال خود گذاشت؛ مس��ئله هم، مسئله فعالیت هس��ته ای نیست... 
مشکل ایران فعالیت هسته ای نیست؛ آنها می دانند ایران فعالیت نظامی 
هسته ای ندارد. ولی همین ایران از 32 سال پیش هیچ تغییر و تبدیلی 
در موضع رفتار و ادبیاتش درباره فلس��طین نداش��ته است. فلسطین، 
فلسطین از نهر تا بحر است. فلسطین متعلق به فلسطینیان است. قدس 
باید به دامن امت بازگردانده شود. اسراییل غده سرطانی است و باید از 
صحنه روزگار محو شود؛ و هنوز داریم همین ادبیات را می شنویم آن هم 
نه در راهپیمایی روز ]جهانی[ ق��دس و در خیابان های تهران. کجا؟ در 
نشست عدم تعهد؛ جایی که توقع می رود سران ایران کمی دیپلماتیک تر 
رفتار کنند و به قول معروف فیتیله را پایین بکشند و به دنبال حوزه های 

مشترک باشند ولی در زمینه فلسطین این اتفاق نمی افتد.1
سید حسن نصراهلل با اش��راف و احاطه خود به محیط جاری در منطقه ضرورت حمله 
به ایران را در قاموس رفتاری غرب و صهیونیس��م به خوبی احساس می کند؛ به گونه ای 
که سران رژیم صهیونیستی به صورت مکرر بر اجرای این تصمیم تأکید و اصرار داشته و 
در بسیاری از موارد همراهی امریکا و اروپا را هم به خود جلب کرده اند. ولی این راهبرد 
ضروری از منظر آنها تاکنون اجرا نش��ده است و دلیل اجرایی نش��دن آن نیز مخالفت 
صوری امریکا یا مخالفت برخی چهره های به ظاهر نرم تر غرب نیس��ت؛ در واقع تحلیل 

1. نسیم قدس، ش26 و 27، مهر و آبان 1391، ص24. 
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صهیونیس��ت ها از نتیجه حمله به ایران شکست 
مطلق است. کما اینکه در اجرای هیچ اقدامی علیه 
ایران از ابتدای انقالب تاکن��ون درنگ نکرده اند. 
سید حسن نصراهلل تباین ضرورت جنگ و شکست 
حتمی را منتهی به تصمیمی جدید در قالب یک 
ماجراجویی در منطقه برای به آشوب کشاندن آن 

می داند.1
از س��وی دیگر معاون وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی با اذعان به عدم انتخاب گزینه 
نظامی در برابر ایران تحریم های اعمال شده علیه ایران را تأثیرگذار دانسته و نسبت به 
ادامه آن تأکید می کند. این مواضع در حالی مطرح می شود که نتانیاهو نسبت به ادامه 
آن تأکید می کند.2 این مواضع در حالی مطرح می شود که نتانیاهو و باراک نیز بر شکست 
طرح گزینه نظامی به دلیل مخالفت های داخلی از سوی سران امنیتی و نظامی تصریح 
کرده و ش��بکه دو تلویزیون رژیم صهیونیس��تی نیز طی یک برنامه مفصل این راهبرد 
جدید را تشریح می نماید. این شبکه در گزارشی با اعالم این مطلب می افزاید نتانیاهو و 
باراک دو سال پیش در نظر داش��ته اند طرح حمله به ایران را عملی کنند که با مخالفت 
گابی اشکنازی رئیس ستاد مش��ترک ارتش و منیرداگان رئیس موساد از تصمیم خود 
صرف نظر کرده اند... گابی اشکنازی رئیس س��تاد مشترک ارتش رژیم صهیونیستی در 
پاسخ به خواسته نتانیاهو اعتراف کرد که ارتش اسراییل برای این اقدام آمادگی ندارد و 

توان نظامی اجرایی کردن این تصمیم را نیز در خود نمی بیند.3
این تغییر راهبردی با همراهی امریکا و اروپا نیز همراه می شود و ژست گزینه های دیگر 
را که همواره در قالب مذاکره روی میز است را به رخ می کشد و اساساً بر این مبنا تحلیل 
و تصریح نمی شود که عدم توان مقابله با ایران و پیشرفت های نظامی، دفاعی و موشکی 
ایران و حزب اهلل است که چنین عقب نشینی آش��کاری را موجب شده است؛ پیشرفتی 
که با پرواز »پهباد ایوب« از س��وی جنبش حزب اهلل بر فراز تأسیسات نظامی، امنیتی و 
نزدیکی به سایت های هس��ته ای رژیم صهیونیس��تی، همه را حیران کرد و حتی گنبد 

آهنین هم نتوانست مانع از پرواز آن یا حداقل اطالع از پرواز آن شود.4

1. همان. 
2. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/23. 

3. همان، 1391/8/15. 
4. نسیم قدس، همان، ص8-9. 

قطر با تضعیف عقبه مقاومت در 
سوریه از یک سو با ترکیه همراهی 
ویژه ای داشته است و از سوی 
دیگر با مهار دفتر سیاسی حماس 
در قطر این جنبش اسالمی را در 
مسیر اهداف منطقه ای خود به 

بازی گرفته است
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هش��ام جابر ژنرال بازنشس��ته لبنانی پس از پرواز 
موفقیت آمیز پهباد حزب اهلل بر فراز آسمان فلسطین 
اش��غالی اذعان می کند که حزب اهلل با این اقدام این 
پیام را به رژیم صهیونیستی داده است که دیگر هیچ 
مصونیتی ن��دارد.1 در واقع وقتی ای��ن رژیم با تمام 

ادعای خود در عرصه اطالعاتی و امنیتی توان دفاع هوایی در برابر یک پهباد را در حوزه 
نفوذ خود ندارد چگونه توان مقابله با قدرت ایران را در منطقه دارد. رژیم صهیونیستی 
بس��یار پیش از این دریافته بود که قدرت بالمنازع آن در چند دهه پیش در منطقه هم 
اکنون با ظهور قدرت جمهوری اسالمی ایران و حزب اهلل و عناصر جبهه مقاومت از سطح 
منطقه ای به طرز فضاحت باری به سطح سرزمینی یا حتی کمتر از آن نیز سقوط کرده و 
گنبد آهنینی که تنها در سال 2011 با حمایت کنگره امریکا 205 میلیون دالر اضافی، 
صرف آن شد2 نیز نمی تواند در برابر موشک های نه چندان استراتژیک جنبش حماس 

در غزه مقاومت کند.
2. محور قطری 

روزنام��ه المنار به نق��ل از مناب��ع اطالعاتی مورد وثوق خود خبر از س��فر 5 س��اعته 
نخست وزیر قطر به اسراییل چند س��اعت قبل از سفر رس��می امیر قطر به غزه در دوم 
آبان ماه 1391 می دهد.3 سفر ش��یخ حمدبن جاسم ش��روعی بر یک تحرک خطرناک 
جزیره نشین کوچک قطر اس��ت که به نمایندگی از یک سیاس��ت جایگزین در منطقه 
و صحنه فلس��طین در حال پیگیری اس��ت؛ بر طبق آنچه از این س��فر برخی از ناظران 

دریافته اند، می توان نتایج ذیل را بیان داشت: 
الف. دوحه تالش می کن��د تا تمام ابزارها و وس��ایل مورد نیاز دول��ت حماس را برای 

حمایت از جایگاه این گروه و ایجاد دولتی مستقل در نوار غزه تهیه کند. 
ب. قطر عالقه مند اس��ت که س��اف منحل ش��ود و این به معن��ای پذیرفتن انحالل 

خودگردان در کرانه باختری است. 
اگرچه دولت خودگردان نیز مس��تحق یک چنین خیانتی از س��وی هم پیمانان خود 
در منطقه است و به درستی چهره و ماهیت سازش��کارانه خود را به نمایش گذاشته که 

1. همان. 
2. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/17

3. همان، 1391/8/8. 

تحرک قطر در سطح منطقه ای 
در چهارچوب برنامه تعامل با 
اخوان المسلمین که از سوی 
امریکا پیگیری می شود، قابل 

ارزیابی است 
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نمونه اخیر آن چشم پوش��ی از حق مسلم بازگشت 
آوارگان در روند مذاکرات سازش بود؛1 ولی اقدام ها 
و تحرکات جبرانی از جمله تالش برای به رسمیت 
شناخته ش��دن یک عضو ناظر در سازمان ملل2 نیز 
نتوانس��ت مانعی بر سر تصمیم سازش��کاران برای 
بستن پرونده خوش خدمتی آن در قبال مانورهای 
مردم فریبانه آن باشد. هم اکنون عباس در کرانه تنها 
امیدوار است که با دمیدن بر پیکر بی جان طرح آشتی ملی و نزدیک شدن به حماس با 

اربابان خود معامله کند؛ رویه پوسیده ای که دیگر کارایی الزم را نخواهد داشت.3
ج. قطر آماده پشتیبانی از طرح های اسراییلی برای تصاحب بخش هایی از کرانه باختری 

پس از انحالل خودگردان است.4
در واقع شیخ نشین قطر با ترسیم این نقشه و تهدیدات ناشی از بیداری اسالمی که خود 
و همنوعانش را در منطقه در معرض خطر قرار داده است بازی خطرناکی را آغاز کرد که 
هم در افتادن با ساف به عنوان قدیمی ترین تشکیالت فلسطینی و هم کشیدن حماس به 
جرگه سازشکاران و خائنین به آرمان قدس است. در این مسیر همراهی بحرین با توجه 
به اوضاع داخلی آن نیز قابل تأمل است؛ آنچنان که برخی اخبار از برنامه سفر شیخ عیسی 

به غزه از طریق مصر داللت دارد.5
تحرک قطر در س��طح منطقه ای در چهارچوب برنامه تعامل با اخوان المس��لمین که 
از س��وی امریکا پیگیری می ش��ود، قابل ارزیابی اس��ت و این در زمانی است که دولت 
خودگردان رژیم صهیونیس��تی را در وصول به یک سازش به نمایندگی از فلسطینی ها 
ناامید کرده و هم اکنون این حماس با عقبه اخوان المس��لمین است که در یک معامله 
سیاس��ی و با همکاری دول مرتجع عرب، باید صحنه گردان موضوع فلسطین در سطح 
ملی هم باشد؛ در همین راس��تا کنار رفتن خالد مشعل از ریاست دفتر سیاسی حماس 
برای آمادگی جهت حضور در قد و قامت یک شخصیت ملی فلسطینی با عقبه مقاومت 
در ساختار ساف، یک گمانه زنی بر قوت در فضای سیاسی منطقه و تحوالت جاری است.

1. همان، 1391/8/21. 
2. سایت خبری خبرآنالین، 1391/9/10. 

3. بولتن فلسطین، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی، علمی ندا، ش36، 1391/8/10، ص10-11. 
4. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/8. 

5. همان. 

گلدامایر نخست وزیر سابق 
رژیم صهیونیستی نیز پس از 
شکست اعراب در جنگ 1967 
با این رژیم گفت که بر هم زدن 
اوضاع سودان و عراق نیازمند 
بهره برداری از اختالف نژادی 

در این دو کشور است
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س��فر یک روزه امیر قطر به نوار غزه در ابتدای آبان ماه 
1391 به همراه یک هیئت 62 نفره نکاتی را به ش��رح 

ذیل برای تقویت گمانه زنی های فوق در پی دارد: 
1. به رغم مخالفت ظاهری رژیم صهیونیس��تی با این 

سفر، آنها در جریان کامل و رسمی سفر بودند.
2. فتح ب��ه طور رس��می از ش��رکت در این مراس��م 
عذرخواهی کرد؛ در حالی ک��ه مخالفت جنبش فتح با 

سفر هر مسئول عرب به غزه را اعالم کرده بود.
3. محم��د مرس��ی رئیس جمه��ور مصر از این س��فر 
اس��تقبال کرده و یک مقام مصری را با امیر قطر در این 

سفر همراه کرده بود. 
4. مقامات حماس از جمله هنیه و موسی ابومرزوق از 
این سفر استقبال کرده و هنیه به همسر امیر قطر نشان 
وفا و به خودش دکترای افتخاری دانشگاه اسالمی غزه 

را اعطا کرد.1
به رغم تشریفات معمول هر سفر به ویژه سفر یک مقام بلندپایه از کشورهای عرب به 
غزه با وجود تحریم ها و مخالفت های موجود، قطر اقدام به یک مانور سیاسی و حمایتی از 
حماس با کمک های ذیل را به نمایش گذاشت که در نوع خود با توجه به شرایط منطقه 

قابل تأمل است. از جمله: 
- زدن کلنگ احداث شهر مسکونی شیخ حمد در خان یونس و افزایش کمک آن؛ 

- افزایش بودجه بازسازی غزه از 254 میلیون دالر به 400 میلیون دالر؛ 
- افزایش بودجه احداث بیمارستان از 2/2 به 15 میلیون دالر؛ 

- تأمین بودجه مرکز تولید دست و پای مصنوعی و احداث مسکن برای آزادگان.2 
کارگردانی بازی جاری در منطقه از سوی قطر ناظر به اجرای طرح های موازی در مصر، 
سودان، سوریه، ترکیه و جناح انقالبی و س��ازش ناپذیر در بدنه حماس نیز می باشد؛ به 
طوری که عده ای گفت وگوی خصوصی و طوالنی امیر قطر با محمود الزهار3 در س��فر 

یک روزه به غزه را تأمل برانگیز دانسته اند. 

1. بولتن فلسطین، همان، ص10-11. 
2. همان. 
3. همان. 

صرف نظر از ضربه جدی 
به وجهه صهیونیست ها در 
عرصه بین المللی و خفت 
ناشی از پذیرش شروط 
آتش بس به نقل از عاموس 
یادلین  رئیس سابق امان، 
بیش از 500 میلیون دالر 
به صورت مستقیم به رژیم 
صهیونیستی خسارت وارد 
شد و این سوای خسارات 
ناشی از کاهش گردشگری، 
سهام و بورس و ریسک 
سرمایه گذاری و مهاجرت 

یهودیان است
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قطر با تضعیف عقبه مقاومت در سوریه از یک سو با ترکیه همراهی ویژه ای داشته است و 
از سوی دیگر با مهار دفتر سیاسی حماس در قطر این جنبش اسالمی را در مسیر اهداف 

منطقه ای خود به بازی گرفته است. 
تعامل با راهبرد اخوان در مصر نیز پس از محرز شدن عدم مخالفت جدی دولتمردان 
اخوان با کمپ دیوید قوت بیشتری گرفته است؛ به ویژه در زمانی که پایبندی به معاهده 
کمپ دیوید، ادامه همکاری با اسراییل و اعزام سفیر همراه با تبریکات فائقه،1 شفافیت 

این راهبرد را بر همگان عیان کرد. 

1. متن نامه محمد مرسی به رئیس رژیم صهیونیستی: 
»از محمد مرسی رئیس جمهوری عربی مصر به جناب آقای شیمون پرز رئیس دولت اسراییل 

عزیزم و دوست بزرگوارم 
نظر به عالقه شدیدم برای نشان دادن روابط دوستانه که خوشبختانه دولت های ما را به یکدیگر پیوند داده است، 

آقای »عاطف محمد سالم سید االهل« را به عنوان سفیر از سوی خود به حضرتعالی معرفی می کنم.
با توجه به اخالص و همت مالی و توانمندی وی در پست های جهانی که داش��ته است، امید زیادی را در من به 
وجود آورده است که در مأموریت محوله )سفیر جدید در رژیم صهیونیس��تی( موفق باشد و امیدوارم مورد لطف 

جنابعالی و حمایت های شما قرار گیرد و مقبول و مورد اعتماد شما باشد. 
به ویژه اینکه افتخار دارم که برای حضرتعالی س��عادت و خوشبختی و برای کشور ش��ما )رژیم اشغالگر( رفاه و 

شکوفایی و آسایش آرزو کنم. 
دوست وفادار شما محمد مرسی

کاخ ریاست جمهوری مصر 
قاهره 29شعبان1433 برابر 19جوالی2012 میالدی«، )جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/7/30( 
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متن نامه محمد مرسي به رئیس رژیم صهیونیستي 
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هم  اکنون با این مانور سیاس��ی از سوی قطر یک ضربه اساس��ی به توان مقاومت الزم 
است تا این جبهه بیش از پیش به جریان سازش و همراهی با غرب نزدیک تر شود و این 

همزمان با افزایش فشار همه جانبه به سوریه برای به زانو درآوردن آن است. 

ماجراجویی نافرجام 
1. حمله به سودان 

دقیقاً همزمان با س��فر امیر قطر به غزه، 4 فروند جنگنده رژیم صهیونیستی مجتمع 
نظامی یرموک در جنوب خارطوم را بمباران کردند1 که در جریان آن 4 نفر کشته شد و 
35 خانه مسکونی آسیب جدی دید.2 این ماجراجویی رژیم صهیونیستی در آفریقا و به 
ویژه سودان و اطراف آن ناظر بر اجرای راهبرد این رژیم در چند سطح به شرح ذیل است. 
الف. بزرگترین کشور آفریقایی با حاکمیت عرب، مس��لمان، منابع عظیم نفت، خاک 
حاصلخیز، آب فراوان، نزدیکی به دریای سرخ و شاخ آفریقا از مهمترین ظرفیت های ضد 
صهیونیستی است که رژیم صهیونیستی در طول حیات خود از آن غافل نبوده و از این 
قسمت احساس نگرانی کرده است. آوی دیختر وزیر امنیت وقت رژیم صهیونیستی در 
سخنرانی خود در آکادمی پژوهش های امنیت ملی این رژیم گفته است که: استراتژی 
ثابت تل آویو در قبال س��ودان مبتنی بر ممانعت از تبدیل آن به یک کشور مهم منطقه 
است.3 گلدامایر نخست وزیر سابق رژیم صهیونیستی نیز پس از شکست اعراب در جنگ 
1967 با این رژیم گفت که بر هم زدن اوضاع س��ودان و عراق نیازمن��د بهره برداری از 
اختالف نژادی در این دو کشور است. به عبارت بهتر، نابودی وحدت داخلی در سودان 
و عراق به معنای تضعیف پش��ت جبهه اعراب در هرگونه جنگ با رژیم صهیونیس��تی 
است؛4 به همین دلیل جدایی جنوب سودان از ش��مال آن را باید یک طرح امریکایی- 
صهیونیستی و به منظور تجزیه کشورهای عربی به جای جنگ متعارف با آن دانست.5 

عالوه بر ایجاد اختالف و تجزیه این کش��ور که چندی پیش اتفاق افتاد، منابع عظیم 
انرژی اعم از نفت و آب نیز جزء مطامع دوردست این رژیم در سودان بوده است؛ به طوری 
که به محض تحقق تجزیه سودان جنوبی، برنامه های از پیش تهیه شده با سفر وزیر نفت 

1. بولتن فلسطین، همان، ص8. 
2. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/7. 

3. ندای قدس، س14، ش113، 1391/9/1، ص23. 
4. همان. 
5. همان. 
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این کشور به تل آویو برای فروش نفت و اکتشاف منابع 
نفتی و گازی به عنوان دارنده چهار درصد از منابع جهانی 

نفت1 به مورد اجرا گذاشته می شود. 
ب. نزدیکی به جبهه مقاومت مهمترین دغدغه سران 
رژیم صهیونیستی در قبال سودان پس از بحران سوریه 
است. از همین رو از طرق مختلف تمام شئونات سیاسی، 
امنیتی این کش��ور بس��یار پیش تر از این زی��ر ذره بین 

سیستم امنیتی و اطالعاتی و نظامی رژیم صهیونیس��تی بوده است. نمونه جالب از این 
اقدام همه جانبه در کنار سایر روش های جمع آوری اطالعات به دام انداخته شدن یک 
کرکس مجهز به سیستم GPS و ارسال تصاویر در سودان است که به اعتراف مقامات 
صهیونیستی یک نمونه از 100 کرکسی است که به همین منظور در این سیستم به کار 

گرفته شده و نمونه ای از آن هم در عربستان به دام افتاده است.2 
مقامات امنیتی رژیم صهیونیس��تی در اظهارات و ارزیابی های خود مدعی هستند که 
اهداف مورد حمله در یرموک، کارگاه تولیدکننده هواپیمای بدون خلبان یا پهباد بوده 
است.3 برخی منابع از تکرار این حمله در ماه گذشته، از حمله به یرموک نیز خبر داده اند 
و اینکه این حمالت س��ابقه داشته و کاروان ارسال تس��لیحات به غزه را هدف قرار داده 
است.4 آنها به نقل از منابع دیپلماتیک این احتمال را مطرح کرده اند که توافقی از سوی 
سودان با جمهوری اس��المی ایران صورت گرفته تا در سودان ابزارآالت جنگی ساخته 
شود.5 همچنین برای تقویت این گمانه زنی های رسانه ای به نقل از ساندی تایمز، این خبر 
نیز منعکس می شود که رژیم صهیونیس��تی پس از ترور محمود المبحوح در امارات به 
فکر حمله به سودان بوده است؛ زیرا در کیف وی نسخه ای از قرارداد نظامی میان ایران و 
سودان کشف شد که بر اساس آن ایران حق کامل تولید سالح در خاک آن کشور را دارد.6 
رون بن یش��ای تحلیل گر رژیم صهیونیس��تی در روزنامه یدیعوت آحرونوت نیز مدعی 
شد که یک محموله از تسلیحات ساخت ایران و نه کارخانه را رژیم صهیونیستی هدف 

1. کیهان، 1391/11/4. 
2. همان، 1391/9/23. 

3. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/7.  
4. همان. 
5. همان. 

6. بولتن فلسطین، همان. 

جدایی جنوب سودان از 
شمال آن را باید یک طرح 
امریکایی- صهیونیستی و 
به منظور تجزیه کشورهای 
جنگ  جای  به  عربی 

متعارف با آن دانست
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قرار داده است.1 و البته تمام این گمانه زنی ها با پهلو 
گرفتن دو کشتی جنگی ایران در بندر پورت سودان 
در س��احل دریای س��رخ تنها چند روز پ��س از این 
حمله هوایی قوت گرفت و حال آنکه سوخت گیری 
و بارگیری کاال و مواد لجستیک مدنظر بوده است.2 

در پ��ی ای��ن حمله محمدحس��ن االمی��ن رئیس 
کمیس��یون روابط خارج��ی پارلمان س��ودان آن را 
نقض همه منش��ورهای بین المللی دانس��ت3 و وزیر 
دادگستری سودان نیز از اقدام کشورش برای مقابله 
با تجاوز اخیر رژیم صهیونیس��تی از ط��رق قانونی و 

دیپلماتیک خبر داد.4 
جنبش حماس نیز با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن تجاوز رژیم صهیونیستی به 
مجتمع ضایع نظامی یرموک سودان بر همبستگی کامل خود با این کشور تأکید کرده 

آن را شدیداً محکوم کرد.5 
ضمن آنکه خالد مشعل نیز در گفت وگوی تلفنی با عمر البش��یر، حمله نظامی رژیم 
صهیونیستی را محکوم کرده و با ابراز همبستگی کامل با رهبر و ملت سودان، از مواضع 

رئیس جمهور و ملت سودان در حمایت از فلسطینیان تمجید کرد.6 
اندکی پس از این حمله و محکومیت منطقه ای و بین المللی از سوی کشورهای حامی 
مقاومت، بئرالسبع هدف حمالت موشکی مقاومت از سوی غزه قرار می گیرد7 که عده ای 

آن را حمله به راکتور دیمونا ارزیابی می کنند. 
2. ترور احمد الجعبری 

در روز 14نوامبر مطابق ب��ا 24آبان م��اه1391 و چند روز پس از حمله موش��کی به 
مهمترین تأسیس��ات اتمی رژیم صهیونیس��تی در بئر الس��بع و یا دقیقاً دیمونا، احمد 

1. همان. 
2. سایت عصر ایران، به نقل از خبرگزاری رسمی سودان، 2012/12/28. 

 .1391/8/14 ،)Menanews.ir( 3. سایت خاورمیانه
4. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/7.

5. بولتن فلسطین، همان. 
6. همان. 

7. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/10. 

وجهه رژیم صهیونیستی از 
زاویه ای دیگر نیز مخدوش تر 
شد. سازمان حقوق بشر در 
گزارشی با اشاره به حمالت 
وحشیانه هشت روزه رژیم 
صهیونیستی به غزه تصریح 
کرد که رژیم اشغالگر اسراییل 
قوانین  حمالت  این  در 
بین المللی جنگ را زیر پا 

گذارده است
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الجعبری معاون فرمان��ده کل گردان های عزالدین 
قس��ام1 در حالی که چند روز بعد از بازگشت از سفر 
حج در غزه به سر می برد، هدف یک فروند هواپیمای 
جنگی رژیم صهیونیستی قرار گرفت و در خودروی 
خود به شهادت رس��ید. در واقع رژیم صهیونیستی 
با ترور این فرد برجس��ته از ش��اخه نظامی حماس، 
ش��اه کلید موفقیت حماس در اسارت گیلعاد شالیط 
و مبادله آن با 1100 فلس��طینی2 اس��یر را از میان 
برداشت؛ ضمن آنکه پیام مستقیمی به حماس برای 

دست برداشتن از مقاومت و ضرورت حضور جدی در برنامه های سازش ارسال کرد. به 
ویژه در زمانی که شایعه همدستی امیر قطر در این عملیات به نحو گسترده ای در رسانه ها 
منعکس شد. در این گزارش ها عنوان شده است که خودروها، ساعت ها و خودکارهای 
اهدایی امیر قطر همگی مجهز به تجهیزات ارتباطی ماهواره ای بوده است که در خالل 
شناسایی مکان ها و ش��خصیت های اصلی جنبش حماس در سفر امیر قطر، به مقامات 
حماس اهدا شده و احمد الجعبری نیز در یکی از همین خودروهای اهدایی به شهادت 

رسیده است.3
3. حمله به غزه 

ترور احمد الجعبری به یک معنا اعالن جنگ رژیم صهیونیس��تی به جنبش مقاومت 
حماس بود چراکه بازتاب حمله موشکی حماس به اراضی 48 را در پی داشت و طبیعتاً 

ادامه تجاوزگری رژیم صهیونیستی با چراغ سبز امریکا4 در قالب یک طرح منطقه ای. 
جنگی که در روز چهارشنبه 24آبان ماه با حمله همه جانبه از سوی رژیم صهیونیستی 
علیه غزه و با عربده کشی و ادعای نابودی توان مقاومت آغاز شد، هشت روز بیشتر طول 
نکشید و با دستپاچگی تمام و درخواست و اس��تیصال صهیونیست ها مبنی بر پذیرش 
آتش بس در اول آبان ماه به پایان رسید. ارتش صهیونیستی که در سال 1967 در 6 روز 
ارتش کشورهای عربی را زمین گیر و آنها را نزد جهانیان خفیف کرده بود هم اکنون در 

1. ندای قدس، همان، ص11. 
2. جام جم، 1391/9/7. 

3. سایت جهان نیوز به نقل از العالم، 1391/9/16؛ در واقع پس از این اتفاق محمد مرسی نیز هدایای امیر قطر 
به مسئوالن این کشور از جمله شمشیرهای مرصع و ساعت های رولکس را به امیر قطر بازگردانده است )فردانیوز، 

1391/10/24(. این تردید برای بازگرداندن هدایای قطری در سایر کشورها نیز به وجود آمد. 
4. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/23. 

در یک جمع بندی آماری، 
دست راستی ها 61 کرسی و 
چپ و میانه 59 کرسی از 120 
کرسی کنست را کسب کردند 
و این به معنای بازی مجدد 
احزاب کوچکتر در میان بازی 
بزرگان است؛ و معنای دیگر 
آن معضل جدید نتانیاهو برای 

تشکیل کابینه ائتالفی است 
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مقابل یک جنبش انقالبی و مردمی، نتوانست دوام آورد 
و خوار شد. 

رژیم صهیونیستی به رغم صرف هزینه های گزاف برای 
تکمیل پروژه گنبد آهنین که هنوز هم ادامه دارد، تنها 
توانست نزدیک به 5درصد از 1510 موشک پرتاب شده1 
به اراضی اشغالی را رهگیری و منهدم نماید و بدتر از آن 
در جریان توان جدید موش��کی مقاومت قرار گرفت که 
در صورت اطالع از آن قبل از حمله، هرگز با انجام حمله 
متحمل این شکست نمی شد و آن افزایش برد موشک های مقاومت بود؛ به گونه ای که 
عالوه بر شهرک های یهودی نشین اطراف غزه، س��اکنان یهودی تل آویو و قدس نیز از 

حمالت موشکی و ترس و وحشت ایجادشده مصون نخواهند بود.
غافلگیری مردم و سران صهیونیست در اراضی اشغالی به ویژه به هنگام به صدا درآمدن 
آژیر خطر و وحشت حاکم بر جامعه صهیونیستی بارها از رسانه های صهیونیستی پخش 
شد2 و فشار فزاینده ای بر سران این رژیم وارد کرد. در واقع آنچه بیشتر از کشتار و جنایت 
ناشی از حمله هوایی به غزه از رسانه ها پخش می شد، انفعال و فشار وارد آمده به جامعه 

صهیونیستی بود به گونه ای که طرح ورود زمینی به غزه را نیز ناکارآمد کرد. 
سانسور رسانه ای حاکم بر دس��تگاه تبلیغاتی رژیم صهیونیس��تی مانع از تأیید اخبار 
مربوطه به خس��ارات و تلفات جنگ ش��ده اس��ت. صرف نظر از ضربه ج��دی به وجهه 
صهیونیست ها در عرصه بین المللی و خفت ناشی از پذیرش شروط آتش بس به نقل از 
عاموس یادلین 3 رئیس سابق امان، بیش از 500 میلیون4 دالر به صورت مستقیم به رژیم 
صهیونیستی خسارت وارد شد و این سوای خسارات ناشی از کاهش گردشگری، سهام 
و بورس و ریسک سرمایه گذاری و مهاجرت یهودیان است. عالوه بر آن 17 صهیونیست 
که 9 نفر از آنها نظامی بوده5 از رسانه های عبری به عنوان تلفات حمالت موشکی حماس 
اعالم ش��ده که یقیناً آمار متفاوت اس��ت؛ ضمن آنکه در خالل عملیات نظامی 7 فروند 

جنگنده نیز به نقل از محمود الزهار توسط مقاومت ساقط شده است.6 

1. خبرگزاری تسنیم، صفحه بین الملل، 1391/12/21، به نقل از روزنامه اسراییلی هاآرتص. 
2. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/30. 

3. کیهان، 1391/10/19. 
4. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/8/30.

5. همان، 1391/9/1. 
6. سایت خبری تابناک به نقل از خبرگزاری فارس، 2012/11/26. 

در  سیاسی  آرایش  این 
کنست به یک معنا شکست 
تانیاهو در  سیاست های ن
قبال ایران نیز می باشد که 
بخش زیادی از محتوای 
مبارزات انتخابی وی را 

تشکیل می داد 
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ش��بکه ده تلویزی��ون رژیم صهیونیس��تی ه��م در گزارش��ی خس��ارت وارد به رژیم 
صهیونیستی را در برگیرنده تخریب 718 ساختمان و 240 خودرو اعالم کرد.1 

در مقابل خسارت وارد به دولت حماس در غزه به نقل از ورلد تریبیون یک میلیارد دالر 
است.2 از سوی دیگر 185 فلسطینی شهید شده اند که در میان آنها 34 کودک، 11 زن، 

19 سالخورده و 16 کودک کمتر از پنج سال وجود دارند.3 
همچنین 1399 نفر نیز زخمی ش��ده اند که در میان آنها 465 کودک، 254 زن و 91 

سالخورده وجود دارند.4 
و اما پیامدهای اصلی این جنگ برای مقاومت، ثبات و باال رفتن وجهه مردمی و جهانی و 
تثبیت حقانیت آن در برابر صهیونیست ها و افزایش حمایت مسلمانان و رهبران مقاومت 
بود و در مقابل برای صهیونیست ها سرشکستگی، یأس برای یهودیان داخل و انصراف 
برای مهاجرت یهودیان خارجی به فلسطین اشغالی، بی اعتباری سخن و مواضع سران 
صهیونیست ها در داخل و خارج و بی ثباتی امنیتی و اقتصادی5 بود. از جمله اینکه وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی به بهانه فساد مالی از کابینه استعفا کرد.6 و ایهود باراک از عالم 

1. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/9/1. 
2. سایت عصر ایران، 1391/9/26. 

3. سایت خبری تابناک، 1391/9/8. 
4. همان. 

5. ندای قدس، همان. 
6. کیهان، 1391/9/25. 
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سیاست خداحافظی نمود1 و نتانیاهو آماج حمالت داخلی قرار گرفت؛ به طوری که زیپی 
لیونی رئیس س��ابق حزب کادیما و رقیب نتانیاهو اظهار داشت که نتیجه سیاست های 
غلط نتانیاهو تشکیل دو دولت برای فلسطینیان بود. اولین دولت در سازمان ملل متحد 

و دومین دولت در نوار غزه است.2 
وجهه رژیم صهیونیس��تی از زاویه ای دیگر نیز مخدوش تر شد. سازمان حقوق بشر در 
گزارشی با اشاره به حمالت وحشیانه هشت روزه رژیم صهیونیستی به غزه تصریح کرد 
که رژیم اشغالگر اسراییل در این حمالت قوانین بین المللی جنگ را زیر پا گذارده است.3 
اگرچه پیگیری حقوقی این تجاوزگری ها جز اطالع رسانی آن هم از سوی خبرنگارانی که 
عمداً در ساختمان محل استقرار خبرنگاران4 مورد هدف قرار گرفته اند، نتیجه کیفری 
برای صهیونیست ها ندارد ولی در عصر ارتباطات این اطالع رسانی بخشی از یک جنگ 

علیه اشغالگری محسوب می شود. 
***

هدف از تهاجم هش��ت روزه به حماس کاهش توان دفاعی مقاومت برای به س��ازش 
کشاندن آن در قالب طرح جدید منطقه ای بود. اگرچه این طرح با نشانه هایی از رفتارها 
و مواضع طرفین در حال پیگیری اس��ت ولی هدف اصلی صهیونیس��ت ها محقق نشد، 
چراکه اوالً توان نظامی و موش��کی مقاومت وجهه جهانی یافت ک��ه طبیعتاً از مجاری 
مختلف گسترش خواهد یافت و ثانیاً کادر حماس که از 10 تا 30 هزار نفر سطح خبره 
کارآزموده و عادی برآورد5 می شود، تعداد کمی در جنگ به شهادت رسیدند که محمود 
الزهار از سران حماس در غزه آن را 30 نفر6 از 185 شهید این جنگ اعالم کرد و در واقع 

به نیروهای مقاومت نیز صدمه ای وارد نگردید. 
پس از جنگ، تحلیل ها و گمانه زنی های متنوع و متعددی در رسانه ها برای ریشه یابی 
و علل جنگ هشت روزه اتفاق افتاد. عده ای هم پیروزی حماس و مقاومت را دارای ابهام 
و توهم دانسته7 ارزیابی خاصی از این حاصل مسلم را رسانه ای کردند که در ریشه یابی 

آن فرصت و مجال حاضر، ممکن نیست. 

1. جنبش جهاد اسالمی فلسطین، 1391/9/11. 
2. همان.

3. ندای قدس، همان، ص2. 
4. همشهری، 1391/9/25. 

5. جام جم، پرونده حماس، 1391/9/7.  
6. سایت خبری تابناک، 2012/11/26. 

7. سایت الف، 1391/9/6 و سرمقاله جمهوری اسالمی، 1391/9/6. 
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ولی در این میان مهمترین تحلیل، انتخابات رژیم صهیونیستی است که نتانیاهو 9ماه 
زودتر از موعد برگزاری آن را اعالم کرد و به گفته تحلیل گران به دنبال کسب وجهه در 

تقویت مواضع خود علیه مقاومت و به در کردن رقیب جهت پیروزی در انتخابات بود. 
اگرچه نادرس��ت بودن این تحلیل در همان زمان با ارایه برخ��ی اظهارنظرها از جمله 
تحمیل هزینه یک میلیاردی به رژیم از سوی نتانیاهو که توسط ایهود المرت مطرح شده 
بود و یا سایر مواضع، این تحلیل را غیر واقعی نشان می داد، ولی انتخابات پارلمانی رژیم 
صهیونیستی در موعد مقرر برپا گردید و نه تنها بهبودی در شرایط و جایگاه حزبی ایجاد 

نشد بلکه موقعیت نتانیاهو برای تشکیل کابینه مشکل تر شد.
در این انتخابات که در نوع خود بی سابقه ترین اتفاقات را به خود شاهد بود، 12 حزب 

توانستند با کسب حد نصاب، برنده کرسی در کنست شوند. از جمله: 

گرایشکرسیدرصدآرارهبرحزبردیف

راست23/3231%884/631نتانیاهو- لیبرمنلیکود- اسراییل بیتنا1

میانه14/3219%543/280یائیر الپیدیش آتید2

چپ11/3915%432/083شلی یخیموویچکار3

راست9/1212%345/935نفتالی بنتخانه یهود4

عاریه دریشاس5
راست8/7511%331/800ایلی ایشای

راست5/177%196/038یاکوف لیتزمانیهودیت متحد تورات6

میانه4/996%189/168زیپی لیونیهاتنوعا7

چپ4/546%172/382زهاو گالعانمرتص8

عرب3/654%138/362ابراهیم سرسورلیست متحد عرب9

عرب3/004%113/610محمد برکهحداش10

عرب2/563%96/926جمال زحالقهبلد11

میانه2/102%79/487شائول موفازکادیما12

تحلیل حاصل از آمار و ارقام نتایج انتخابات کنست حاکی از آن است که: 
- بنیامین نتانیاهو با وزیر خارجه مستعفی خود که رهبر حزب اسراییل بیتنا است یک 



238
انقالب اسالمي و مسئله فلسطین

دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

ائتالف حزبی تش��کیل داد تا بر اس��اس نظرسنجی 
حداقل 40 کرس��ی را از آن خود کن��د ولی به 31 

کرسی بسنده کرد. 
- دو حزب جدی��د از گرایش میان��ه از جمله یش 
آتید و هاتنوعا پا به عرصه انتخابات گذاش��تند که 

کرسی های خوبی هم به دست آوردند. 
- حزب یش آتید به رهبری یائیر الپید از خاستگاه 
رسانه ای برخوردار است و توانست برنده بیشترین 
کرسی های پس از ائتالف نتانیاهو لیبرمن شود که 
این با توجه به س��وابق نظامی و امنیتی دولتمردان 

اسراییلی، بسیار قابل تأمل است. 
- شلی یخیموویچ در انتخابات درون حزبی باز هم 
با خاستگاه رسانه ای بر رقبای خود با سوابق نظامی و امنیتی چیره شده و سومین برنده 

میدان است. 
- حزب دس��ت راس��تی جدیدی به نام خانه یهود، تندتر و به دور از ائتالف نتانیاهو و 
لیبرمن خواستار اهداف حزبی خود است و به دور از پیش بینی نظرسنجی ها 12 کرسی 

را از آن خود کرد. 
حزب کادیما با سابقه فعالیت و جایگاه آریل ش��ارون و لیونی و المرت در آن، سقوط 
چشمگیری که نزدیک به شکست مطلق است دارد و تنها 2 کرسی به دست می آورد و 
این حاکی از ناامیدی یهودیان به گرایش میانه با طعم فساد مالی و قدرت طلبی سیاسی 

است. 
- در یک جمع بندی آماری، دست راستی ها 61 کرسی و چپ و میانه 59 کرسی از 120 
کرسی کنست را کسب کردند و این به معنای بازی مجدد احزاب کوچکتر در میان بازی 
بزرگان است؛ و معنای دیگر آن معضل جدید نتانیاهو برای تشکیل کابینه ائتالفی است. 
- رشد چشمگیر احزاب جدید، چپ و میانه حاکی از گرایش مردم و یهودیان به زندگی 

آرام و به دور از جنگ است. 
- این آرایش سیاسی در کنست به یک معنا شکست سیاس��ت های نتانیاهو در قبال 

ایران نیز می باشد که بخش زیادی از محتوای مبارزات انتخابی وی را تشکیل می داد.1

1. سایت تابناک، 1391/11/3. 

جان بولتون جنگ هشت روزه 
را درگیری میان اسراییل و ایران 
می داند. صراحتی که فرمانده 
کل سپاه پاسداران نیز به نحوی 
با اذعان به انتقال فناوری فجر 5 
بر آن تأکید می کند و حتی این 
نکته را نیز می افزاید که ما به 
همه مسلمانان برای ایستادگی 
کمک  استکبار  مقابل  در 
تکنولوژیک و فناوری می کنیم 
و تجربیات خود را برای دفاع از 
مردمانشان به آنان منتقل می کنیم 
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ایتمار رابینویچ سفیر س��ابق اس��راییل در امریکا در تحلیل خود از انتخابات اسراییل 
می گوید: 

طبقه متوس��ط اس��راییل و رأی دهن��دگان جوان ت��ر، اعتراض های 
اجتماعی بهار س��ال 2011 را پ��ای صندوق های رأی بردن��د... طبقه 
متوسط و رأی دهندگان جوان دو کار در این انتخابات انجام دادند. اول 
اینکه پرشمار در انتخابات ش��رکت کردند و این دور از انتظار بود و دوم 
اینکه به چهره های جدی��د رأی دادند. رأی آنها در ای��ن انتخابات، هم 
ناخشنودی شان نسبت به کمبود و گرانی مس��کن و وضعیت اقتصاد را 
نشان می داد و هم نشان داد که مردم احساس می کنند تندروها در دولت 

ائتالفی نتانیاهو، اسراییل را به منتهی الیه راست می برند.1 
با این واکنش داخلی و خارجی از نتایج انتخابات کنست، باید هم هیچ یک از مقامات 
بین المللی به نتانیاهو بابت پی��روزی ضعیف در انتخابات تبری��ک نگویند. این اعتراف 

اوست.2

جایگاه جمهوری اسالمی ایران در جبهه مقاومت 
با پیروزی حماس و مقاومت در غزه بس��یاری از کش��ورهای عربی و سران آن به غزه 
مس��افرت کرده و این پیروزی را به ملت مظلوم و مقاوم غزه تبری��ک گفتند. هیئتی از 
ترکیه، اتحادیه عرب و عراق و حتی عمر البشیر از سودان نیز برای انجام این سفر اعالم 
آمادگی کرد.3 اما با تعجب فراوان از ورود هیئت هایی از ایران از جمله در سطوح دولتی، 

مردمی و پارلمانی با عدم صدور ویزا از سوی مصر، ممانعت به عمل آمد. 
در واقع دس��ت هایی در کار بود تا از حضور صاحبان اصلی مقاومت در غزه ممانعت به 
عمل آورد که البته این تالش ها تاکنون نیز پابرجاست ولی غافل از اینکه ابزار مقاومت 
که همانا موشک های مقاومت است و عامل پیروزی در این جنگ بوده، خیلی زودتر از 
نمایندگان ملت ایران به غزه رسیده و پیروزی را رقم زده است. مطلب مهمی که دشمنان 
با نصب بیلبوردهای متعدد در غزه و تصویر حمایت ایران از مقاومت با موشک های فجر 
5 ناگزیر به اعتراف آن شدند. شبکه بلومبرگ در گزارشی اذعان می نماید که راکت های 
ساخت ایران می توانند از غزه به تل آویو برسند و این پیامی خطرناک و مهم برای اسراییل 

1. همشهری، صفحه هفت بین الملل، 1391/11/23. 
2. جمهوری اسالمی، 1391/11/9؛ تیتر خبری: »نتانیاهو: هیچ یک از مقامات بین المللی به من تبریک نگفتند!« 

3. جام جم، 1391/10/27. 
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از موشک ها رایحه آزادي به مشام مي رسد

است که فکر حمله به ایران را در سر می پروراند.1 از 
سوی دیگر جان بولتون جنگ هشت روزه را درگیری 
میان اسراییل و ایران می داند.2 صراحتی که فرمانده 
کل سپاه پاس��داران نیز به نحوی با اذعان به انتقال 
فناوری فجر 5 ب��ر آن تأکید می کن��د3 و حتی این 
نکته را نیز می افزاید که ما به همه مس��لمانان برای 
ایستادگی در مقابل اس��تکبار کمک تکنولوژیک و 
فناوری می کنیم و تجربیات خود را برای دفاع از مردمانشان به آنان منتقل می کنیم؛4 
در واقع این موضعی اس��ت که به صراحت از سوی مقام معظم رهبری بر آن تأکید شده 
و پس از پیروزی مقاومت در غزه نیز با تشکر از رشادت س��ربازان مقاومت بر ادامه این 

مسیر تصریح داشتند. 
هم اکنون موشک فجر پنج که گوشه ای از اراده بسیار سترگ جبهه مقاومت در برابر 
استکبار و اشغالگری اس��ت فقط در عرصه نظامی نماد نیس��ت بلکه نام فجر بر نوزادان 

1. سایت الف، 1391/9/7. 
2. ایران، 1391/9/9. 

3. سایت تابناک، 2012/11/28. 
4. همان. 

شبکه بلومبرگ در گزارشی 
اذعان می نماید که راکت های 
ساخت ایران می توانند از غزه 
به تل آویو برسند و این پیامی 
خطرناک و مهم برای اسراییل 
است که فکر حمله به ایران را 

در سر می پروراند 
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جبهه مقاومت گذاش��ته می ش��ود؛1 نام آن بر روی 
رستوران های آنها گذارده می شود2 و در زندگی مردم 
به اشکال مختلف س��اری و جاری است؛ حتی روی 
عطرها3 ظاهراً همه چیز در جبهه مقاومت رنگ و بوی 
مقاومت گرفته است چراکه همین مقاومت پس از 65 
سال راه رهایی را نشان داده و گشوده است و نقاب از 
چهره رژیم صهیونیستی و حامیان عربی و غربی آن 
برگرفته و آن را منفور ملل کرده و تا جایی که تایمز 
صهیونیس��تی هم با کاریکاتور خود ب��ه ناچار بر این 
تنفر صحه می گذارد4 و ناظران واقعی این صحنه، در 
تحلیل های خود، بحث از زمان سقوط این رژیم در 2 
یا چند سال آینده می کنند؛5 اختالف آنها بر سر تعداد 
س��ال های باقیمانده از عمر این رژیم پوشالی است و 

اگر بر خدا توکل کنیم ش��اید اراده های واقعی اختالفات را به روز برسانند به شرط آنکه 
سازش ناپذیر، مصمم، مقاوم و امیدوار به نصر الهی باشیم. بعون اهلل 

1. وطن امروز، 1391/9/6. 
2. کیهان، 1391/10/27. 

3. همان، 1391/9/23. 
4. همشهری، 1391/11/11. 

5. جمهوری اسالمی، 1391/10/5. 
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توطئه ليبرال های ملی گرا برای مالقات شاپور بختيار 
با امام در پاریس 

»قبلازاستعفاازنخستوزيريدربهمنماه1357«
سيدمحمدهاشمپوريزدانپرست1

مقدمه 
توطئه هاي بسيار فراواني توس��ط امریکا و عوامل داخلی آن در روزهاي آخر پيروزي 
انقالب شکل گرفت تا از پيروزي انقالب اس��المي جلوگيري گردد و شرایط الزم براي 
سركوب آن به وجود آید. یکي از این توطئه ها مشغول كردن رهبران انقالب به مذاكرات 
بي حاصل و به دست آوردن فرصت و آماده سازي شرایط براي یك كودتاي خونين توسط 
ژنرال رابرت هایزر و كشتار رهبران انقالب و قتل عام مردم بود. سفر شاپور بختيار مدیر 
اجرایی جبهه ملی به پاریس كه پس از مذاكرات فراوان با رهبران جبهه ملی، توس��ط 
ژنرال هایزر به جانشينی شاه برگزیده شده بود تا مأموریت های او را انجام بدهد، یکي از 

حلقه هاي این توطئه بود كه در زیر به بررسي ابعاد آن پرداخته مي شود. 

عمال اجانب در چهره ملیت 
امام در رابطه با شخصيت افرادي چون شاپور بختيار فرموده اند: 

1. عضو هيئت علمی دانشگاه شيراز



ت ها
مناسب

246
دوره سوم سال دهم شماره 34 زمستان 91

... اینها- یعني عمال اجانب- هر روزي با ی��ك صورت در پرده ها و در 
چهره هایي هستند. اینها عمالشان را ممکن است بيست سال، سي سال 
به صورت یك آدم ملي درآورند و بر ملت معلوم نباش��د كه این چکاره 
است! وقتي كه چهره واقعي پيدا ش��د، آن وقت ملت مي فهمد چه بوده 
این. یك نفر سي سال، بيست سال در چهره مليت بوده است، در چهره 
دیانت بوده است... و نگه داشته اند این را براي یك روزي- یك روزی كه 

احتياج دارند كه با حربه مليت ملت را بکوبند. مثل امروز...1 

اعالم سفر شاپور بختیار به پاريس و ادعای موافقت امام با آن! 
در بيانيه اي كه در اخبار س��اعت 10 ش��ب روز 7بهمن1357 از رادیو پخش می شود 
شاپور بختيار اعالم می كند كه تا 24 ساعت آینده براي دیدار امام به پاریس خواهد رفت 

و اعالم می شود كه متن اعالميه2 زیر مورد پذیرش امام واقع شده است: 
من به عنوان یك ایراني وطن دوس��ت كه خود را جزء كوچکي از این 
نهضت و قيام عظيم ملي و اس��المي مي دانم و اعتقاد صادقانه دارم كه 
رهبري و زعامت حض��رت آیت اهلل العظمي امام خميني و رأي ایش��ان 
مي تواند راهگشاي مشکالت امروزي و ضامن ثبات و امنيت كشور گردد، 
تصميم گرفتم كه ظرف 48 س��اعت آینده ش��خصاً به پاریس مسافرت 
كرده و به زیارت معظم له نایل آیم و با گزارشي از اوضاع خاص كشور و 

اقدامات خود، ضمن درك فيض، درباره آینده كشور كسب نظر نمایم.3
حضرت امام س��اعاتي پس از خوانده ش��دن این اطالعيه در رادیو و ب��ا اطالع از آن، 

اطالعيه اي خطاب به روحانيون ایران صادر نمودند كه متن آن به این صورت است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

حضرات حجج اسالم تهران و شهرستان ها- دامت بركاتهم 
آنچه ذكر شده است كه ش��اپور بختيار را در سمت نخست وزیري من 
مي پذیرم، دروغ است، بلکه تا اس��تعفا ندهد او را نمي پذیرم؛ چون او را 
قانوني نمي دانم. حضرات آقایان به ملت ابالغ فرمایيد كه توطئه اي در 

1. صحيفه امام، ج6، ص117-118. 
2. كيهان، 1357/11/8، ش10623، ص5. 

3. این نامه با همکاري مهندس مهدي بازرگان تهيه شده است و به همين دليل ماجرا از زبان هر دو نقل گردیده 
است.
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دست اجراست و از این امور جاریه گول نخورید. من با بختيار تفاهمي 
نکرده ام و آنچه سابق گفته اس��ت كه گفت وگو بين او و من بوده دروغ 
محض است. ملت باید موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئه ها باشد. 

والسالم عليکم و رحمت اهلل 
28شهر صفر99
روح اهلل الموسوي الخميني1 

شاپور بختيار این ماجرا را چنين تعریف نموده است: 
درباره )دیدار با امام( با بازرگان مشورت كردم. جوابش این بود:- فکر 
بسيار خوبي اس��ت- ولي ترتيبش را چطور بدهيم؟ )به او گفتم( كافي 
است مقدمات را درست بچينيم. )بازرگان گفت امام با تو( همان كاري 
را خواهد كرد كه با س��نجابي كرد. یعني مي گوید: اول امضا كنيد، بعد 
بيایيد. )امام( قبل از اینکه درش را حتي نيمه باز كند، استعفاي شما را 

خواهد خواست. 
)به بازرگان گفت��م( خودمان متن پيام را تهيه مي كنيم... بهتر اس��ت 
از ابتدا امکان اینکه او ش��رایطش را به ما تحميل كند، از او بگيریم. روز 
جمعه اي را به این كار مشغول ش��دیم. حدود 12 سطري من نوشتم و 

بازرگان آن را چندین بار باال و پایين كرد. 
در این نامه من با كمال احترام پيشنهاد كرده بودم كه به پاریس بروم 
و با او درباره مسائل حياتي آینده كشور و حتي دنياي اسالم دو به دو به 
گفت وگو بنش��ينيم. مقصود من از دو به دو این بود كه نه من به عنوان 
رئيس دولت با او حرف خواهم زد و نه او به عن��وان رهبر مذهبي با من 
طرف خواهد شد و افزوده بودم كه من مي توانم ظرف 48 ساعت پس از 

دریافت جواب نزد او بروم.
این متن را تلفني به اطالع )امام( خميني رساندند و دفتر موافقت او را 
اعالم كرد... زماني كه آماده رفتن به پاریس بودم از نوفل لوشاتو تلفن شد 
كه )امام( خميني از حرفي كه زده بود عدول كرده اس��ت و دیگر حاضر 

نيست مرا ببيند مگر بعد از استعفا.2

1. صحيفه امام، ج5، ص536. 
2. شاپور بختيار، یکرنگي، ترجمه مهشيد اميرشاهي، چاپ امریکا، ص191-194. 
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در رابطه با این نامه چند نکته قابل ذكر است: 
1. امام در نامه اي كه بالفاصله پس از پخش متن نامه بختيار در رادیو به ایران فرستادند 
توافق خود با پذیرش بختيار قبل از استعفا را دروغ خواندند و اعالم نمودند توطئه اي در 
دست اجرا است و من با بختيار تفاهمي ننموده ام. معلوم است نامه بختيار با زیركي تهيه 
شده تا با پخش آن از رادیو امام را در برابر عمل انجام شده قرار دهند كه امام پس از اطالع، 

با قاطعيت دروغ بودن این ادعاها را بيان نموده اند. 
2. این نامه نشانگر دروغ پردازي ها و فریب كاري هاي بختيار است كه متأسفانه مهندس 
بازرگان نيز به راحتي از او بازي خورده و فکر مي كرده است با مذاكره با بختيار مي تواند 
او و حتي شاه را به استعفا وادارد و نشان مي دهد او اطرفيان خود را به خوبي نمي شناخته 
است و نمي دانسته است چه انس��ان هاي خيانتکار و وابس��ته اي به نام ملی گرای مبارز 

اطراف او وجود دارند. 
3. این نامه و نامه امام كه در پاسخ به آن داده شده است نشانگر آگاهي و شناخت امام 
و هوش فوق العاده سياسي ایشان است كه به راحتي توطئه بختيار و حاميان او را كشف 
و برمال نموده اند. در صورتي كه مهندس بازرگان حتي س��ال ها پس از انقالب1 دست از 
خوش بيني نسبت به بختيار برنداشته و فکر مي كرده است ممکن است او تسليم شده و 

حتي از شاه نيز مي توانسته است استعفا بگيرد)؟!(. 
مهندس بازرگان، رئيس دولت موقت نيز بيان داشته است: 

دكتر بختيار را راضي به این عمل )رفت��ن به پاریس و مالقات با امام و 
استعفا( نمودیم و طبق قول و قراري كه شوراي انقالب در جریانش بود و 
همکاري داشت، دكتر بختيار متني را كه پس از چند برو بيا در شوراي 
انقالب تصویب كرده بود و در و اقع تجليل و تمکين نس��بت به امام و تا 
حدودي تأیيد و تبعيت از انقالب بود در رادیو قرائت كرد و چون هر كس 
داراي عزت نفس بوده و حيثيت براي خود قائل است قول داد به پاریس 
رفته و بعد از مالقات)!( و بيان نظریات، استعفاي خود را شخصاً به ایشان 
تقدیم نماید. حتي در مذاكرات خصوصي قول داده بود از شاه استعفاي 
كتبي بگيرد ك��ه اگر به همين ترتيب عمل مي ش��د خ��دا مي داند چه 
صرفه جویي ها و چه احترازها از مکافات ها)!؟( و خونریزي ها و خرابي هاي 
بعدي مي داشتيم. اما بعضي ها جنگ و جنجال، بيشتر مطلوبشان بود تا 

1. كتاب انقالب ایران در دو حركت ایشان در سال61 به چاپ رسيده است. 
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حل مسائل و حصول مقاصد.1
در رابطه با بيانات ایشان نيز چند نکته قابل توجه است: 

1. نامه فوق الذكر )نامه بختيار به امام( اواخر روز شنبه 7بهمن )ساعت 11 شب(یعني 
یك روز بعد از تاریخي كه امام قرار بود به ایران بيایند و بختيار از آن ممانعت كرده بود در 

رادیو خوانده شد و فرداي آن روز در روزنامه ها چاپ شد. 
2. روز قبل از آن یعني روز جمعه 6بهمن بر روي مردم آتش گشوده شد و تعداد كثيري 
از مردم تهران و مستقبلين شهرستاني كه براي استقبال از امام به تهران آمده بودند، به 

شهادت رسيده و یا مجروح شدند.
3. بختيار براي اجراي توطئه هایي كه در س��ر داش��ت و مأموریت های��ي كه از جانب 
ابرقدرت ها بر دوش داش��ت، به خصوص كودتا و س��ركوب گس��ترده انقالب، ش��دیداً 
احتياج به زمان داش��ته و از تمام طرق ممکن درصدد این بوده اس��ت تا ورود امام را به 
تأخير بيندازد2 و آقاي مهندس بازرگان با توجه به اعتمادي كه به بختيار داش��ته است 
عامل دست بختيار شده و متأس��فانه هيچ گاه نمي توانسته باور كند كه دوست و همکار 
سي ساله اش جاسوس و وابسته ابرقدرت ها مي باشد )همان گونه كه در نامه جبهه ملي3 
در روز 9بهمن آمده است( و هدف او نجات ش��اه و نظام سلطنتي وابسته و تداوم سلطه 

بيگانگان بر ایران است. 

1. مهدي بازرگان، انقالب ایران در دو حركت، ناشر مهندس مهدي بازرگان، 1363، ص74. 
2. رابرت هایزر، خاطرات ژنرال هایزر، ترجمه ع- رشيدی، اطالعات، 1387، ص232. ژنرال هایزر كه فرماندهی 
كودتا را بر عهده داشت در كتاب فوق بيان داشته اس��ت: به نظر من چنين می آمد كه اوضاع به دلخواه ما در حال 
تغيير بود. اما متأسفانه اگر امام خمينی ظرف چند روز آینده باز می گشت، همه چيز را خراب می كرد. ما به سی تا 

شصت روز وقت دیگر احتياج داشتيم. 
3. گوشه هایي از این نامه )كيهان، 1357/11/9، ش10624، ص1( به شرح زیر است: 

»به نام خدا- بار دیگر جنایتکاران بين المللي و كارگزاران داخلي آنها )این اعتراف كه فردي كه 30 سال از اعضای 
مهم جبهه ملي و تا چند روز قبل مسئول اجرایي آن بوده است، كارگزار جنایتکاران بين المللي بوده است جالب 
توجه مي باشد( در مقابل اراده قاطع و تصميم خلل ناپذیر مردم ایران دست به توطئه و كشتار زده اند. محور اصلي 
مبارزات مردم ایران با آن همه تحمل مشقات و دادن شهدا این بود كه مردم بتوانند به آرزوي دیرین خود كه آزادي 
و استقالل ایران است برس��ند... معلوم نيست چه حقي ابتدایي تر و مس��لم تر از این حق براي ملت ایران مي توان 
شناخت كه بخواهند هر چه زودتر رهبر خود را در بين خود داشته باشند و مس��لم است كه پاسخ مثبت رهبري 
و تصميم حضرت آیت اهلل العظمي خميني دایر به مراجعت به كش��ور قانوني ترین و مشروع ترین حق این ملت و 
رهبري آنست. چرا؟ به نام چه مصلحتي؟ به خاطر چه منافعي از این بازگشت به بهانه هاي پوچ و بي آبرو جلوگيري 
به عمل مي آورند. در مصلحت چه كساني جز كارگردانان پشت پرده بازي هاي سياسي قدرت هاي خارجي است 
كه از حضور رهبر مردم در بين مردم جلوگيري به عمل مي آورند؟... دولت غير قانوني باید هر چه زودتر جاي خود 
را به دولت مطلوب و مورد نظر جنبش مردم بدهد... ادامه اصرار بازماندگان استبداد در مقابله با اراده تواناي مردم 
ایران نتيجه اي جز ننگ و نفرت براي آنان ندارد. مردم قهرمان ایران تا آخرین نفس در برابر آنها مقاومت خواهند 

كرد و پيروزي از آنهاست. جبهه ملي ایران« 
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4. این مطلب موافقت و تأیيد مهندس بازرگان نسبت به مالقات بختيار با امام قبل از 
استعفاي او را مي رساند كه امام با آن شدیداً مخالف بودند. 

اما بختيار در كتاب خاطرات شفاهي1 خود به اهداف خود اقرار نموده است: 
خالصه اش بکنم )سفر به پاریس و مذاكره با امام( براي این بود كه این 
آدم یا ميگه : آره یا ميگه: نه. اگر گفت: بله و نشست و با من صحبت كرد 
نصف كاریزمایش )تقدسش( مي ریزد و اگر كه این كار را نکرد به مردم 
ایران مي گم ببينيد، آدم مي خواد بره با این بنشيند، حاضر به هيچ چي 

نيست. هيچ سرش نمي شه. 
شاپور بختيار در كتاب خاطرات خود2 بيان داشته است: 

... استراتژي من بر دو اصل استوار بوده؛ یکي بکوشم و مالها را ولو براي 
زماني كوتاه س��رگرم كنم و دیگر اینکه بر ارتش تکيه كنم. با همکاري 
ارتش توفيق تحوالتي كه من نامشان را ليبرال)؟!( مي گذارم امکان پذیر 

بود. 
و این یعني به دست آوردن فرصت براي كودتا و كشتار رهبران انقالب و مردم مسلمان 
انقالبي. در همين رابطه است كه بختيار متن استعفانامه اي را نيز تهيه مي كند تا به اتالف 

وقت جهت به دست آوردن فرصت براي انجام مأموریت خود نائل گردد. 
دكتر ابراهيم یزدي در كتاب خود3 در این رابطه آورده است: 

بختيار هم در ابتداي امر متن استعفاي خود را خطاب به امام در تهران 
تهيه كرده بود4 و این متن هنوز هم نزد برادر عزیزم آقاي س��يد احمد 
صدرحاج سيدجوادي مي باشد. كه ایشان هم در اسفندماه گذشته متن 
نامه را در اختيار جراید گذاشتند. بنابراین مطلب به آن صورت كه بختيار 
بدون استعفاي قبلي حضور امام پذیرفته شده هرگز مطرح نبوده است.5 

این ادعا درست خالف نظر مهندس بازرگان است كه در سطور قبل آمد. 
وزیر كشور دولت موقت، احمد صدرحاج سيدجوادي نکات جالبي در مورد استعفاي 
1. عمادالدین باقي )به كوشش(، تحریر تاریخ شفاهي انقالب اس��المي ایران؛ مجموعه برنامه داستان انقالب از 

رادیو بي بي سي، قم، تفکر، ص421. 
2. شاپور بختيار، همان، ص172. 

3. ابراهيم یزدي، آخرین تالش ها در آخرین روزها، تهران، قلم،  1363، ص240. 
4. بختيار این متن را ننوشته است بلکه آقاي احمد صدرحاج س��يدجوادي آن را نوشته و بختيار با مداد بعضی 
مطالب آن را تغيير داده و دستکاري نموده است. )به متن سخنان ایش��ان در كيهان مورخ 1357/12/13، ص3 

مراجعه شود.( 
5. ابراهيم یزدی، همان، ص323. 
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بختيار قبل از ماجراي سفر او به پاریس بيان نموده است:1
چون بختيار در انجام مهمترین شرط نخست وزیری اش یعني بيرون 
فرستادن شاه از كشور موفق شده بود و ما فکر مي كردیم دارد در مسير 
خواس��ت مردم گام برمي دارد، طرحي به نظرمان رسيد به این صورت 
كه بختيار به خدمت امام برسد و استعفاي خود را تقدیم كند و امام هم 
موقتاً اداره امور را به خود او واگذار كنند... بختيار نگران عدم قبول امام 
بود. به او قول دادیم در این صورت عين نامه و امضای او را پس مي دهيم. 
قبول كرد. متن استعفا را برایش فرس��تادیم و او پس از دستکاري هایي 
به خط خود كه عين آن نزد من اس��ت آن را فرستاد و موافقت شد؛ ولي 
وقتي آن را براي بختيار فرس��تادیم حاضر به امضا نشد. این درست روز 
پنجشنبه قبل از كش��تار تهران2 بود. یادآوري كنم تا آن وقت، یعني در 

نخست وزیري بختيار، كشتاري در تهران اتفاق نيفتاده بود. 
متن استعفانامه تهيه شده توسط آقاي صدرحاج سيدجوادي و البته امضانشده توسط 

بختيار نيز چنين است: 
از آنجا كه نهضت اسالمي ملت ایران با ایثار خون جوانان عزیز خود به 
آستانه پيروزي رسيده است، از آنجا كه اكثریت قاطع ملت ایران به رهبر 
عظيم الشأن خود امام خميني ابراز اعتماد كامل نموده است، از آنجا كه 
دولت اینجانب دكتر شاپور بختيار فعاًل از طرف اكثریت ملت ایران مورد 
توجه و عالقه نمي باش��د لذا این دولت استعفاي خود را به پيشگاه ملت 
عزیز ایران به رهبري امام خميني تقدیم مي دارد و با توجه به خدماتي 
كه این دولت در عمر بسيار كوتاه خود در راه رس��يدن به اهداف عاليه 
ملت ایران انجام داده است اميدوار است كه بعد از این نيز همراه و همگام 
سایر آحاد و افراد ملت ایران بتواند بقيه راه طوالني موفقيت را بپيماید. 
دكتر شاپور بختيار 
و این نشان مي دهد شاپور بختيار كه به قول امام سال ها توسط اربابان خود تربيت شده 
بود تا به موقع بتواند به آنان خدمت نماید به دنبال بازي دادن رهبران انقالب بوده است 

و بعضي افراد نيز با خوش باوري فریب او را خورده اند. 

1. كيهان، 1357/12/13، ص3. 
2. مقصود ایشان روز 6بهمن1357 یعنی روز كشتار مردم به دست شاپور بختيار مي باشد. 
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... دكتر ابراهيم یزدي در كتاب خود1 آورده است: 
بختيار مدعي است كه دفتر )امام( خميني با او در تماس بوده است و 

رسماً موافقت امام را به او اعالم كرده است. 
و سپس بيان داشته است كه: 

به نظر مي رسد كه سخن وي پایه و اساس نداشته باشد. در دفتر و بيت 
امام در نوفل لوشاتو كسي با بختيار در تماس نبوده است و جز چند نفري 

از خواص، كسي از ماجراي سفر او به پاریس مطلع نبوده است. 
و سپس س��عي مي كند تماس با بختيار را به گردن یك روحاني نماي نفوذي در محل 
كار امام در نوفل لوشاتو بيندازد كه آنقدر این موضوع بي پایه و اساس است كه خود نيز 
بالفاصله از ابراز آن پشيمان مي گردد؛ زیرا آن شخص در پاریس باید كسي باشد كه در 
تهران مهندس بازرگان حرف او را حرف و وعده امام بداند و در آن شك نيز ننماید و این 

روحاني نما نمي تواند آن شخص باشد. 
در همان صفحه نيز بيان داشته است: 

بختيار همچنين مدعي شده اس��ت كه با سفر وي به پاریس و مالقات 
با امام آقاي مهندس بازرگان و مرحوم دكتر بهش��تي و راقم این سطور 

موافق بوده ایم. 
در ادامه نيز بيان داشته است: 

موافقت با س��فر وي به پاریس ش��ده بود اما مالقات قطعاً مشروط به 
استعفاي وي بوده است.

در صفحه 322 كتاب فوق الذكر نيز بيان داشته است: 
بختيار در كتاب خ��ود2 اعتراف مي كند كه او ب��راي پيدا كردن راهي 
جهت تماس با آقاي خميني با آقاي مهندس ب��ازرگان تماس گرفته و 
مشورت كرده است و آقاي مهندس بازرگان هم اقدام او را تأیيد كرده اند. 
اما مي گوید كه آقاي مهندس بازرگان تذكر دادند كه آقاي خميني قبل 

از هر چيز استعفاي او را خواهند خواست. 
كه این خالف بيانات مهندس بازرگان است كه در سطور باال آمد و نشان مي دهد ایشان 
)یعني دكتر یزدي( به دنبال توجيه امري خالف واقع است و بدون اینکه دقت كند كه 

1. ابراهيم یزدي، همان. 
2. شاپور بختيار، همان، ص191-192. 



25
3

س 
پاری

در 
ام 

ا ام
ار ب

ختي
ور ب

شاپ
ت 

القا
ی م

ا برا
گر

لی 
ی م

ل ها
برا

ه لي
طئ

تو
91

ن 
ستا

 زم
34 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

كساني كه در مورد آنان اظهار نظر مي كند خود چه گفته اند، مي خواهد این امر خالف 
واقع را با تحریف جا بيندازد. 

دكتر ابراهيم یزدي در این رابطه بيان كرده است:1 
آقاي مهندس بازرگان در 7بهمن57 نتایج جلس��ه شوراي امنيت را 
چنين گزارش دادند. شوراي امنيت كش��ور )شامل فرماندهان ارتش و 

بختيار( امروز از ساعت 9 جلسه اي طوالني داشت. 
... مذاكرات آنان بر ای��ن محور بود كه فرمول یا ترتيب��ي پيدا كنند تا 
شاپور بختيار را به پاریس بفرستند. مهندس بازرگان ساعاتي بعد مجدداً 
تلفن زدند و اطالع دادند كه در همان روز نتایج رأي شوراي امنيت كشور 
را به دست آورده اند و شوراي امنيت كشور تصویب كرده است كه بختيار 
به پاریس س��فر كند و بختيار اعالميه اي هم تهيه كرده )البته با كمك 
مهندس بازرگان!( و براي ش��وراي امنيت فرستاده است كه اگر شوراي 
امنيت با آن متن موافقت كند آن را قبل از سفر به پاریس منتشر سازد. 

سپس اطالعيه را خواندند. 
... مهندس بازرگان اعالم كردند كه با این متن ش��خصاً موافق هستند 
و به نظر ایش��ان ضرر و زیاني ندارد و تعهدي هم در كار نيس��ت. آقاي 
مهندس بازرگان در همين مکالمه تلفني گفتند قرار است كه درباره این 
مسئله با سایر دوستان )اعضاي شوراي انقالب( مشورت كنند و گفتند 
كه مطلب را گزارش مي دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه 
كه تشکيل ش��د همه مس��ائل را با هم بحث خواهند كرد و نتيجه را باز 

گزارش خواهند كرد. 
آقاي مهن��دس بازرگان در رابط��ه با نظر علماي مهاج��ر، طي همين 
مکالمه تلفني گفتند علماي مهاجر به تهران نيز این متن را دیده اند و با 
آن موافق اند منتها نظر داده اند كه در پایان باید به جاي كسب نظر بياید 

در باب آینده كشور و وضع دولت كسب تکليف نماید. 
همان ش��ب، بعد از دریافت متن فوق الذكر در جلسه اي كه در حضور 
امام و مرحوم اشراقي و حاج احمدآقا تشکيل شد گزارش تهران را عيناً 
خواندم. امام اصل مسئله را پذیرفتند و اصالح عبارت علماي مهاجر به 

1. همان، ص156. 
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تهران را تأیيد كردند. نظر امام این بود كه اگر بختيار به پاریس بياید تا 
استعفا ندهد اجازه دیدار را نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود كه با بختيار 
عيناً نظير سيد جالل الدین تهراني رفتار ش��ود. اما اعالم این مسئله در 

حالي كه بختيار هنوز هم در تهران بود ضرورتي نداشت. 
.... همان شب با تهران تماس گرفته و مراتب را به آقاي بازرگان اطالع 
دادم؛ ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصميم شوراي انقالب1 پيش مي رفت. 
قرار شد متن بيانيه بختيار، با اصالحات مورد نظر روحانيون مهاجر كه 
به تأیيد امام هم رسيده بود همان شب توسط بختيار در رادیو و تلوزیون 

ایران خوانده شود. 
اما سؤال و نکته مهم كه ایشان به آن اشاره نکرده است این است كه آیا در جلسه اي كه 
ایشان با امام و مرحوم حجت االسالم سيد احمد خمينی داشته است آنچه را در تهران 
در حال وقوع بوده را مطرح نموده یا نه؟! و آیا در تماس با آقاي مهندس مهدی بازرگان 
در تهران پس از جلسه با امام، آنچه در جلس��ه با امام مورد موافقت قرار گرفته منعکس 
شده است یا موافقت دروغين امام با مالقات بختيار بدون استعفا از نخست وزیري را بيان 
كرده است. اگر ایشان چنين نکرده است پس چرا مهندس بازرگان فکر مي كرده است 

كه امام بختيار را قبل از استعفا مي پذیرد.2 
نکته مهم این موضوع در همين است. یعني در جلسه با امام مطلبي بيان شده است و 
در تهران به صورت دیگر منعکس شده اس��ت. همان طور كه مهندس بازرگان در تلفن 
به پاریس آن را خلف وعده لقب داده اس��ت و آقاي بهشتي نيز در جلسه شوراي انقالب 

بيان داشته: 
در جلسه ش��وراي انقالب بيان ش��ده اس��ت كه امروز عصر با پاریس 
صحبت ش��ده اس��ت و قرار ش��ده كه بختيار اطالعيه بدهد و سپس به 
پاریس رفته و آنجا، یعني نزد امام و پس از مالقات، تکليف اس��تعفایش 

روشن شود و این خالف توافق قبلي بود... 
آنچه مهم است دروغي اس��ت كه در تهران به نام امام مبني بر پذیرش بختيار3 قبل از 
استعفاي او از نخست وزیري شایع شده است؛ آن هم توسط شخصي از پاریس كه آنقدر 

1. كه متأسفانه بر اساس دروغي كه از پاریس به آنان گفته ش��ده بود، فکر مي كردند امام قبل از استعفا بختيار 
را مي پذیرد. 

2. همان گونه كه در صفحه 74 كتاب خود آخرین تالش ها در آخرین روزها به آن اشاره نموده است. 
3. برخالف توافق قبلي امام كه تنها زماني ایشان )بختيار( را خواهند پذیرفت كه او استعفا بدهد. 
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به او اعتماد بوده است كه وقتي از جانب امام خبر را به تهران داده است توسط مهندس 
بازرگان به راحتي پذیرفته شده است و امام در پایان شب با اعتراض چند نفر از روحانيون 
و ش��نيدن نوار صداي آنان به این توطئه پي مي برند و در اعالميه خود نيز از آن سخن 

مي گویند. 
مرحوم شهيد آیت اهلل دكتر بهشتي نيز در این رابطه مطالب جالبي مطرح نموده اند كه 

روشنگر توطئه اي است كه امام از آن سخن گفته اند: 
بختيار خواستار رفتن به پاریس و دیدار با امام بود، این موضوع هم با 
شوراي انقالب مطرح شد و هم با امام در پاریس صحبت شده بود. نظر 
نهایي این بود كه در اینجا استعفا بدهد و بعد از استعفا براي دیدار امام 
برود. این نظر نهایي بود كه تصویب شده بود خود امام هم تصویب كرده 
بود. مسئله مهم استعفاي او بود و این درس��ت پس از آن روزي بود كه 
قرار بود امام به تهران بيایند و نگذاش��تند )یعني 6بهمن( و من آن روز 
در بهشت زهرا صحبت كردم و در آن صحبت پيشنهاد كردم كه آقایان 
علماي مبارز و روحانيت مبارز و مدرس��ين، خوب است قرار بگذارند و 
در یکي از شب ها جلسه اي و تبادل نظري داشته باشيم و قرار شده بود 
در مدرسه علوي دخترانه، این جلس��ه برگزار شود و بعد از نماز مغرب و 
عشا من عازم آنجا بودم )نماز مغرب و عشا روز 7بهمن بوده است( كه به 
من اطالع دادند كه شوراي انقالب براي یك كار فوري جلسه دارد و باید 
حتماً شركت كنيد و وقتي به جلسه شوراي انقالب رسيدم مدتي بود كه 
جلسه شروع شده بود. در آنجا دیدم آقاي اميرانتظام كه اولين بار بود او 

را مي دیدم متني جلویش بود. 
در جلسه گفتند: امروز عصر با پاریس صحبت شده و قرار شده بختيار 
اطالعيه اي بدهد و سپس به پاریس رفته و آنجا تکليف استعفایش روشن 
شود. چون این برخالف توافق قبلي بود خواس��تم كه متن نوشته اي را 
كه در دست اميرانتظام بود و در جلس��ه با آن توافق شده بود را بخوانند 
كه خواندند. آن نوشته به نظر من سست آمد. گفتم: عجب! با این توافق 

شده است!؟ 
و بيان داش��تم: اگر در مورد اصل آن )یعني س��فر بختيار به پاریس و 
مالقات با امام قبل از دادن اس��تعفا( صحبت و رأي گيري ش��ده است، 
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با متن آنکه دیگر توافق نشده اس��ت و من با محتواي این متن مخالفم. 
الاقل یك جمله اي در آن بگذارید كه او )بختيار( تعهد كند كه من آنجا 
مي روم و تس��ليم نظر امام خواهم بود. همان جا گفتن��د و یا رفتند با او 
تماس گرفتند و گفتند: »او این جمل��ه را نمي پذیرد.« گفتم: جمله اي 
را بگذارید كه به هر حال این روح و محتوا را داش��ته باشد و اال عدول از 
نظري كه قباًل امام هم آن را تأیيد كرده بودند به نظر نادرس��ت مي آید. 

یك جمله دیگري گذاشتند كه عيناً یادم نيست. 
از آنجا به جلس��ه روحانيون رفتم چون در شوراي انقالب معطل شده 
بودم. دیر شده بود. جریان جلسه شوراي انقالب را برایشان گفتم. چند 
تن از دوستان ما گفتند: نه، این درست نيست و حتماً در آن یك خالفي 
روي داده است. گفتم: اینها در جلسه ش��وراي انقالب گفتند كه از امام 
پرس��يده ایم )البته معموالً با واسطه از امام س��ؤاالت پرسيده مي شده 
است و امام مستقيماً با تلفن صحبت نمي كردند( و بيان داشتم اگر امام 
موافقت كرده باش��ند كه بختيار برود آنجا و تکليف استعفایش روشن 
شود مخالفت ما در اینجا درست نيست. براي اینکه دشمن در این برهه 
حساس از مبارزه خيال مي كند ما حتي رهبري امام را قبول نداریم و این 
به انس��جام رهبري صدمه مي زند. اگر مي خواهيد خالف این را بگویيد 
یکي از دوستان تلفن بزند و هر چه نظر امام است، آن را بازگو كنيم و نه 
اینکه نظر خودمان را بيان كنيم و بگویيم با نظر امام مخالفيم و من نظرم 

انسجام در رهبري بود و اینکه تصميم به عهده رهبري باشد.
از این طرف هم فش��ار بود كه قرار بوده اس��ت این نوشته ساعت 8 در 
اخبار خوانده شود و نرسيده بود و گویا در اخبار ساعت 10 خوانده شده 

بود. 
متني را كه در شوراي انقالب تهيه و با آن موافقت شده بود و قرار بود 
جمله اي را كه بنده گفته بودم به آن اضافه كنند، بدون آن جمله )!( در 

رادیو خوانده بودند. 
این براي من مایه بسي خوشبختي بود كه به این ترتيب )با حذف جمله 
توافق شده( اینها دیگر بهانه ندارند بگویند كه چيزي را كه امام پذیرفته 

و ما به آن عمل كردیم زیر پا گذاشتند. 
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عين متني را كه بختيار داده ب��ود در رادیو بخوانن��د را تلفني به امام 
اطالع داده بودند و ایشان هم تأیيد كرده بودند كه درست نيست )یعني 
مطابق نظر آقاي بهشتي( و اصوالً اگر بختيار مي خواهد به خدمت ایشان 
برود، باید در همين ایران استعفا بدهد و مسئله به پاریس رفتن و در آنجا 

استعفا دادن نيز منتفي است.1
ایشان در مصاحبه دیگري شرح بيشتري بر این ماجرا داده اند: 

این مسئله مکرر مورد بحث قرار گرفت و از مسائل طوالني آن روزها بود 
و خيلي ها هم خودشان را قاطي كرده بودند. چنين هم به نظر مي رسيد 
كه كارگردان فعال جریان آقاي اميرانتظام است؛ چون من ظاهراً اولين بار 
بود كه ایشان را مي دیدم در شب ماجراي همان نامه )آقاي اميرانتظام 
كه عضو شورا هم نبود( وقتي آن شب من به شورا رفتم پرسيدم ایشان 
به چه مناسبت به شوراي انقالب آمده اند. گفتند: پيامي دارند. آن شب 
قرار بود من در جلسه روحانيون بالد و مدرس��ين قم كه براي استقبال 
امام به تهران آمده بودند شركت كنم. جلسه آنها قرار بود كه در مدرسه 
علوي دخترانه باشد كه روبه روي كوچه مستجاب است. آمدند و گفتند 
كار فوري هست. بيایيد. رفتم آنجا دیدم عده اي از دوستان آنجا هستند 
و یك چهره غير هم در آن جلسه بود و نوش��ته اي در مقابلش. نشستم. 
گفتند: بله. با پاریس مذاكره ش��ده و توافق شده اس��ت كه بختيار یك 

اعالميه اي را بخواند و برود پاریس كه این، آن متن اعالميه است. 
آنکه ما قباًل در جریانش بودیم این بود كه ایشان )بختيار( اگر استعفا 
بدهد مي تواند برود پاریس. این مقدار معلوم بود كه ایشان استعفا بدهد، 

مي تواند براي مالقات با امام برود. 
وقتي آن متن را خواندم دیدم در آن اس��تعفا نيس��ت. گفتم اینکه با 
مطالب قبلي منافات دارد؛ مگر تماس ت��ازه اي بوده؟ گفتند بله. همين 
چندین ساعت قبل تلفن شده )یعنی از پاریس و توسط...؟!(. گفتم من 
كه با این متن به هيچ عن��وان نمي توانم موافقت كنم براي اینکه در این 

متن هيچ چيزي كه براي بختيار تعهدآور باشد گنجانده نشده است. 

1. محمد حسيني بهشتي، مجموعه گفتار، ش��ماره 5، تهران، حزب جمهوري اسالمي، بي تا. متن اصالح شده 
است. به نقل از: ابراهيم یزدي، همان، ص237. 
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پيشنهاد كردم )حاال عين جمله یادم نيست( كه این جمله را بگذارید: 
»مي روم آنجا و تس��ليم نظر امام خواهم بود«؛ یا یك چيزي شبيه این 
مطلب. این تصویب را مثل اینکه رفتند تماس گرفتند نپذیرفت. به هر 
حال یك جمله دیگري كه به همين معنا بود با تأكيد و پيشنهاد من كه 
بعضي از دوستان هم موافقت كردند، از جمله آقاي مطهري. من از آنجا 
آمدم به جلسه آقایان علما و بالد و مدرسين، مطالب را براي آنها گفتم. 

چند تا از دوستان بسيار ناراحت شدند و گفتند نه آقا! اصاًل نمي شود. 
گفتم كه آنها گفتند كه از پاریس موافقت ش��ده، وضع حساس است، 
صحيح نيست كه اگر آنجا گفته اند مي شود، ما اینجا بگویيم نمي شود. 
صحيح این اس��ت كه باز با امام تماس بگيریم. و یکي از دوستان اصرار 
داشت كه نه نمي ش��ود. من یك مقداري ناراحت هم ش��دم. گفتم آقا! 
نهضت رهبري دارد؛ اگر ایشان واقعاً گفته باشند، بعد از همه این تذكرات 
باید دید دليلش چيس��ت. البد گفته اند، بياید آنجا استعفا بدهد. فقط 
بحث سر این است كه اینجا استعفا بدهد یا آنجا و اال اصل استعفا قطعي 
بود. در این تردیدي نبود، ولي دوس��تان ما معتقد بودند كه این ممکن 
است توطئه اي باشد. قرار بود این را )بختيار( ساعت 8 بخواند. ساعت 8 
گذشت. بعداً خوشبختانه مطلع شدیم كه ساعت بعد این متن را بدون 
آن جمله اي كه ما تصویب كردیم كه اضافه بش��ود، خوانده كه وقتي به 
من گفتند گفتم خوشبختانه اگر هم از پاریس موافقتي شده بود با این 

تخلف بختيار، تعهد منتفي است. 
حدود س��اعت 11 یا دیرتر بود كه باالخره توانس��تند )مقصود آقایان 
روحاني است( پيامي براي امام بفرستند و امام آن اعالميه چندسطري 
بعدي را صادر كردند كه اصوالً این مطلب منتفي است. این تمام جریان 

آن شب است. 
اگر آن متن باشد. اوالً، به خط من نيست و ثانياً، زماني من وارد جلسه 
شدم كه آن متن مورد بحث قرار داشت و احتمال داشت كه من آن شب 
نباشم و ثالثاَ، آن جمله، آن كلمه، آن تغيير هم با پيشنهاد و تأكيد بنده 
اضافه شد كه آن متن مصوبه هم خوانده نش��د، پایه اش هم این بود كه 
این آقایان گفتند: با پاریس تماس گرفته ایم و موافقت ش��ده. محدوده 
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بحث نيز این بود كه بختيار آیا از اینجا استعفا بدهد و به پاریس برود یا 
نه مي تواند استعفا نداده برود. تمام مطلب روي این دور مي زد و نه بيشتر 

از این.1
در تهران چه كسي جمله توافق شده آیت اهلل بهشتي را از نامه حذف نموده است و چرا 
مهندس بازرگان كه خود در جلس��ه بوده اس��ت در نامه خود )كه در باال آورده شد( به 
این نکات اشاره نکرده و به قضاوت بر اس��اس نامه اي كه در رادیو خوانده شده پرداخته 
است، نکات جالبي است كه باید روشن گردد. آیا پس از خروج آیت اهلل بهشتي از جلسه 
شورا مجدداً رأي گيري و نظرخواهي شده و جمله حذف شده  یا فردي با زیركي این كار 
را كرده یا بختيار به این كار مبادرت نموده و اعضاي ش��وراي انقالب س��کوت كرده اند، 

نامعلوم است. 
خاطرات مرحوم آیت اهلل صادق خلخالي نيز در این رابطه جالب توجه است: 

حدود دویس��ت نفر از علما از جمله آیت اهلل مطهري، آقاي خامنه اي، 
آقاي هاشمي و آقاي بهشتي... بعد از نماز مغرب و عشا در مدرسه علوي 
حضور داشتيم. در آنجا اعالم شد كه حضرت امام حاضر شده است كه با 
بختيار به عنوان نخست وزیر مالقات كند )این خبر را آیت اهلل بهشتي از 
شوراي انقالب آورده بود كه در سخنان ایشان به آن اشاره شده(. این امر 
مورد مخالفت بعضي و موافقت تعدادي دیگر از علماي حاضر قرار گرفت. 
سرانجام تصميم گرفته ش��د كه آن را به رأي بگذارند. اكثریت قریب به 
اتفاق، رأي به مالقات دادند ولي آی��ت اهلل منتظري و آقاي رباني و آقاي 
طاهري و اینجانب مخالفت كردیم. آقاي مطهري و آقاي بهشتي فرمودند 
اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص است؛ وقتي كه خود امام حاضر 
به مالقات با بختيار است چرا ما آن را رد كنيم؟ ميزان قبول و یا رد خود 
امام است. سرانجام جلس��ه با نقار و تلخي پایان یافت. در حدود ساعت 
11 قرار شد با امام صحبت شود. وقتي كه تلفن كردند آقاي فردوسي پور 
از دفتر امام تلفن را برداشت، به ایش��ان گفتيم تمام مطالب ما را ضبط 
كند و خدمت امام ببرد و جواب آن را تلفني به ما بگوید. اولين نفري كه 
صحبت كرد آقاي منتظري بود كه بيان داشت اینها در حال فرار از ایران 

1. محمد حسيني بهشتي، اندیشه هاي شهيد مظلوم؛ مجموعه 28 گفتار از شهيد مظلوم آیت اهلل بهشتی، تهران، 
كانون ابالغ اندیشه هاي اسالمي، 1360، ص341. 
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هستند و به هيچ وجه صالح نيست این مالقات صورت بگيرد و موجب 
ضرر روحانيون و اعتبار آنهاست! من هم بيان داشتم این مالقات بي اندازه 

ضرر دارد و به مثابه این است كه ما با مغز سقوط كنيم. 
حدود یك ساعت بعد آقاي فردوس��ی پور پاسخ امام را بيان كرد كه ما 
ابتدا مطالب را از روي نوار پياده كردیم و س��پس ب��ا فرصت كافي آن را 
خواندیم. حضرت امام فرموده بودند: من هرگز حاضر به مالقات با بختيار 
نيستم و هر مطلبي در این باره گفته شده است به من مربوط نيست. این 
مطالب زماني داشت رد و بدل مي شد كه ابراهيم یزدي طرفدار مالقات، 
به تهران اعالم كرده بود كه حضرت امام حاضر به مالقات با بختيار است. 
آقاي بهش��تي و دیگران تصور مي كردند كه ایشان نظرات امام را بيان 
مي كند. لذا پس از اینکه موضوع روشن شد آقاي مطهري فرمود چون 
خيال مي كردم كه امام حاضر به مالقات ش��ده اس��ت، ل��ذا گفتيم كه 
اعتراض چند نفر، اجتهاد در مقابل نص اس��ت. پس از این جریان آقاي 
بهشتي و آقاي هاشمي با پاریس تماس گرفتند ولي ميزان همان حرف 

امام بود.1
با انتشار نامه امام و بيان اینکه موافقت ایشان با پذیرش بختيار بدون استعفاي او دروغ 
است و اعالم اینکه توطئه اي در دست اجراست و من با بختيار تفاهم ننموده ام، پرده از 
توطئه اي برداشته شد و انگشت اتهام پس از آن به سوي كساني كه از پاریس و از جانب 
امام چنين مطلب دروغي را به تهران اطالع داده بودند، نشانه رفت و متهم اصلي دكتر 
ابراهيم یزدي تلقي شد و این در حالي بود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس نيز از قول ایشان 

گزارش داده بود: امام، بختيار را به حضور مي پذیرد. 
دكتر ابراهيم یزدي در سال هاي بعد با توجه به مطالبي كه در مورد این قضيه و ارتباط 
ش��خص او با این توطئه )كه مي توانس��ت ضربات كاري به انقالب وارد و اهداف بختيار 
و حاميانش را برآورده س��ازد( در نشریات مختلف عليه او نوش��ته مي شد و توسط افراد 
گوناگون بيان مي گردید، دخالت خود در این رابطه را تکذی��ب نموده و ماجرا را به این 

صورت در كتاب خود2 بيان نموده است: 
موضوع تماس و مذاكره بختيار با نمایندگان ام��ام در تهران از همان 

1. صادق خلخالي، خاطرات آیت اهلل خلخالي، تهران، سایه، 1379، ص271. 
2. ابراهيم یزدي، همان،  ص167. 
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زماني كه شاه، ایران را ترك كرد مورد بحث خبرگزاري ها قرار گرفته بود. 
در چهارم بهمن 57 خبرگزاري فرانس��ه مصاحبه اي را كه در این باره با 
راقم انجام داده بود منتشر ساخت. در آن مصاحبه گفته بودم هيچ گونه 
مذاكره اي ميان امام و بختيار پيش بيني نشده است و اضافه كرده بودم 
كه شورایي توسط امام تشکيل شده است و سرانجام قدرت را در دست 
خواهد گرفت. اما چون خبر س��فر احتمالي بختيار به پاریس حتي قبل 
از انتشار بيانيه بختيار از رادیو و تلویزیون ایران در همه جا منتشر شده 
بود خبرنگاران رسانه هاي گروهي كه مرتب در نوفل لوشاتو حاضر بودند 
تماس گرفته و تالش مي كردند تا خبري در مورد سفر بختيار به دست 
آورند. آنها مرتباً مطرح مي كردند ك��ه آیا امام بختيار را خواهد پذیرفت 
یا نه؟... آنها به طور طبيعي به اطرافيان امام متوس��ل مي ش��دند؛ كما 
اینکه در این مورد از اینجانب و صادق قطب زاده نيز سؤال كردند. صادق 
قطب زاده از مذاكرات بين بختيار و شوراي انقالب در تهران و تماس هاي 
تلفني بين تهران و پاریس احتماالً خبر نداشت اما موضوع و روحيه امام 
را مي دانست لذا جوابي كه هر دوي ما به خبرنگاران دادیم یکي بود. من 
در جواب سؤال خبرنگار آسوش��يتدپرس كه آیا امام بختيار را خواهند 
پذیرفت، گفته بودم بله، به ش��رط آنکه قبل از دیدار امام استعفا بدهد. 
آقاي قطب زاده در برابر همين سؤال جواب داده بود خير، مگر آنکه قبل 

از دیدار با امام، استعفا بدهد. 
خبرنگار مزبور كه نظير برخي دیگر از خبرنگاران كه هر كدام به جایي 
وابس��ته هس��تند و گاهي اوقات با كم و زیاد كردن جواب ها، خبرها را 
تحریف مي كنند در این مورد نيز شيطنت كرد و جواب هاي ما را به این 
ترتيب گزارش داد. كه یزدي مي گوید ام��ام بختيار را خواهند پذیرفت 
ولي قطب زاده مي گوید امام بختيار را نخواهند پذیرفت. یعني خبرنگار 
قسمت اول صحبت ما را گزارش كرده و قسمت دوم آن را حذف نموده 
بود و بعد هم نتيجه گرفته بود بين اطرافيان امام اختالف نظر به وجود 
آمده است!! در داخل ایران نيز آنها كه با ما به هر حال خصومت داشتند 

همين اخبار مخدوش خبرگزاري ها را عليه ما پيراهن عثمان كردند. 
به دنبال انتش��ار ای��ن خبر مخ��دوش، طي اعالمي��ه مختصري خبر 
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آسوشيتدپرس را تکذیب كردم كه توس��ط خبرگزاري ها منعکس شد. 
متن منتشرش��ده خبرگزاري ها اگرچه تأمين كننده نظر نویسنده نبود 
مع ذلك تا حدي مطلب را روشن مي كرد: یکي دیگر از نزدیکان آیت اهلل 
اظهارات شاپور بختيار را دایر بر اینکه مذاكراتي بين نخست وزیر ایران و 

رهبر شيعيان آغاز شده است، تکذیب كرد. 
دكتر ابراهيم ی��زدي مدرك این گفت��ه خبرگزاري ه��ا را روزنامه اطالع��ات مورخه 
10بهمن1357 آورده است كه مراجعه كننده در صفحه 7 روزنامه و در ميان انبوه خبرها 

و در ستون چهارم، با كمال تعجب با عبارت زیر مواجه خواهد شد: 
از سوي دیگر قطب زاده یکي دیگر از نزدیکان آیت اهلل اظهارات شاپور 

بختيار دایر بر اینکه... 
یعني تمام جمله هایي كه ایشان مدعي است خودشان بيان كرده اند بدون كم و كاست 
از روي متن روزنامه نوشته شده است و تنها عبارت: »از سوي دیگر قطب زاده...« با كمال 
بي صداقتي از آن حذف شده است و به جاي آن دكتر ابراهيم یزدي نوشته شده است و 
ایشان براي قانع كردن خوانندگان كه آسوشيتدپرس از قول من دروغ پردازي كرده است 
و پاسخ به این س��ؤال خوانندگان و یا معترضين كه چرا مطالب آن خبرگزاري تکذیب 

نشده است، خود به این اظهارات نادرست مبادرت نموده است. 
در صفحات دیگر كتاب نيز ایشان از این شاخه به آن شاخه پریده است و خود و دوستان 

خود را بيشتر در باتالقي كه به دست خود ساخته، فرو برده است: 
روشن بود كه بختيار نمي توانست در تهران استعفاي علني بدهد و بعد 
به پاریس بياید. اگر او اس��تعفا مي داد دیگر نخست وزیر نبود و آن وقت 
دیگر دیدارش با امام فایده و معنایي نداشت؛ در ضمن او نمي توانست از 
تهران خارج ش��ود زیرا در آن روزها براي آنکه امام نتواند به تهران برود 
دولت و ارتش فرودگاه ها را بس��ته بودند و رفت و آمد هواپيماها متوقف 
شده بود و بختيار قرار بود با یك هواپيماي اختصاصي ارتش به پاریس 
بياید. اگر بختيار در تهران اس��تعفاي خود را منتش��ر مي ساخت و بعد 
مي خواست از تهران خارج شود به احتمال قوي در تهران كودتا مي شد.1 

البته یك صفحه بعد متن صحبت امام در همان روز را نقل نموده است: 
من گفتم اگر رئيس دولت )به قول خودشان( بياید اینجا تا استعفایش 

1. همان، ص160. 
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را قباًل ننویس��د و اعالم نکند نمي تواند با من مالقات نماید این هم كه 
مي گوید استعفا، نه اینکه این معني واقعي استعفا را دارد... او نخست وزیر 

نيست... و اال استعفایش یعني چه؟ تو اصاًل نخست وزیر نيستي... 
مطالب فوق نشان مي دهد كه امام صرفاَ با آمدن بختيار به پاریس و دادن استعفا قبل 
از مالقات، موافق بوده است، اما توسط عده اي در تهران و پاریس همزمان توطئه اي در 
جریان بوده اس��ت. همان طور كه از متن بيانات افراد مختلف مش��خص است، افراد زیر 
متهمان اصلي این جریان هس��تند: دكتر ابراهيم یزدي در پاریس، عباس اميرانتظام و 
شاپور بختيار در تهران و هدف آنان نيز این بوده است كه بختيار بدون استعفا به مالقات 
امام برود. بر اس��اس همين توطئه و دروغي كه به نام امام ساخته و پرداخته شده است، 
در شوراي انقالب متن نامه اي كه شهيد بهشتي به آن اشاره كرده اند مورد موافقت قرار 
مي گيرد1 و روحانيون حاضر در مدرس��ه علوي نيز با اتفاق آرا رأي به مالقات امام قبل 
از اس��تعفاي بختيار مي دهند و امام بالفاصله پس از اطالع از این توطئه قاطعانه اعالم 

مي كنند كه: تا بختيار استعفا ندهد او را نمي پذیرم. 
دكتر ابراهيم یزدي در این رابطه بيان كرده است:2 

آقاي مهندس بازرگان در 7بهمن57 نتایج جلس��ه شوراي امنيت را 
چنين گزارش دادند. شوراي امنيت كش��ور )شامل فرماندهان ارتش و 

بختيار( امروز از ساعت 9 جلسه اي طوالني داشت.
... مذاكرات آنان بر ای��ن محور بود كه فرمول یا ترتيب��ي پيدا كنند تا 
شاپور بختيار را به پاریس بفرستند. مهندس بازرگان ساعاتي بعد مجدداً 
تلفن زدند و اطالع دادند كه در همان روز نتایج رأي شوراي امنيت كشور 
را به دست آورده اند و شوراي امنيت كشور تصویب كرده است كه بختيار 
به پاریس س��فر كند و بختيار اعالميه اي هم تهيه كرده )البته با كمك 
مهندس بازرگان!( و براي ش��وراي امنيت فرستاده است كه اگر شوراي 
امنيت با آن متن موافقت كند آن را قبل از سفر به پاریس منتشر سازد. 

سپس اطالعيه را خواندند. 
... مهندس بازرگان اعالم كردند كه با این متن ش��خصاً موافق هستند 
و به نظر ایش��ان ضرر و زیاني ندارد و تعهدي هم در كار نيس��ت. آقاي 

1. كه البته توطئه گران جمله آیت اهلل بهشتي را نيز از آن حذف مي كنند. 
2. ابراهيم یزدي، همان، ص156. 
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مهندس بازرگان در همين مکالمه تلفني گفتند قرار است كه درباره این 
مسئله با سایر دوستان )اعضاي شوراي انقالب( مشورت كنند و گفتند 
كه مطلب را گزارش مي دهند تا آقا هم نظر خودشان را بدهند و جلسه 
كه تشکيل ش��د همه مس��ائل را با هم بحث خواهند كرد و نتيجه را باز 

گزارش خواهند كرد. 
آقاي مهن��دس بازرگان در رابط��ه با نظر علماي مهاج��ر، طي همين 
مکالمه تلفني گفتند علماي مهاجر به تهران نيز این متن را دیده اند و با 
آن موافق اند منتها نظر داده اند كه در پایان باید به جاي كسب نظر بياید 

در باب آینده كشور و وضع دولت كسب تکليف نمایيم. 
همان ش��ب، بعد از دریافت متن فوق الذكر در جلسه اي كه در حضور 
امام و مرحوم اشراقي و حاج احمدآقا تشکيل شد گزارش تهران را عيناً 
خواندم. امام اصل مسئله را پذیرفتند و اصالح عبارت علماي مهاجر به 
تهران را تأیيد كردند. نظر امام این بود كه اگر بختيار به پاریس بياید تا 
استعفا ندهد اجازه دیدار را نخواهد داشت. نظر ما هم آن بود كه با بختيار 
عيناً نظير سيدجالل الدین تهراني رفتار ش��ود. اما اعالم این مسئله در 

حالي كه بختيار هنوز هم در تهران بود ضرورتي نداشت.
... همان شب با تهران تماس گرفته و مراتب را به آقاي بازرگان اطالع 
دادم؛ ظاهراً اوضاع طبق برنامه و تصميم شوراي انقالب1 پيش مي رفت. 
قرار شد متن بيانيه بختيار، با اصالحات مورد نظر روحانيون مهاجر كه 
به تأیيد امام هم رسيده بود همان شب توسط بختيار در رادیو و تلوزیون 

ایران خوانده شود. 
اما سؤال و نکته مهم كه ایشان به آن اشاره نکرده اس��ت این است كه آیا در جلسه اي 
كه ایشان با امام و مرحوم سيد احمد داشته اس��ت آنچه را در تهران در حال وقوع بوده 
را مطرح نموده یا نه؟! و آیا در تماس با آقاي مهندس بازرگان در تهران پس از جلس��ه 
خود با امام، آنچه در جلس��ه ب��ا امام مورد موافقت قرار گرفته منعکس ش��ده اس��ت یا 
موافقت دروغين و خودس��اخته از جانب امام در رابطه با مالقات بختيار بدون استعفا از 
نخست وزیري را بيان كرده است. اگر ایشان چنين نکرده است پس چرا مهندس بازرگان 

1. كه متأسفانه بر اساس دروغي كه از پاریس به آنان گفته ش��ده بود، فکر مي كردند امام قبل از استعفا بختيار 
را مي پذیرد. 
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فکر مي كرده است كه امام بختيار را قبل از استعفا مي پذیرد.1 
نکته مهم این موضوع در همين است. یعني در جلسه با امام مطلبي بيان شده است و 
در تهران به صورت دیگر منعکس شده است. همان طور كه مهندس بازرگان در تلفن به 
پاریس آن را خلف وعده لقب داده و آن را به دكتر یزدي نسبت داده است )كه خود دكتر 
یزدي نيز آن را نقل نموده اس��ت( و نشانگر این اس��ت كه هر دو از موضوع )یعني اعالم 

موافقت امام با مالقات با بختيار قبل از استعفا( برداشت یکساني داشته اند. 
آقاي بهشتي نيز در جلسه شوراي انقالب بيان داشته: 

در جلسه ش��وراي انقالب بيان ش��ده اس��ت كه امروز عصر با پاریس 
صحبت ش��ده اس��ت و قرار ش��ده كه بختيار اطالعيه بدهد و سپس به 
پاریس رفته و آنجا، یعني نزد امام و پس از مالقات، تکليف اس��تعفایش 

روشن شود و این خالف توافق قبلي بود. 
در صفحه 160 كتاب نيز ایشان همراه با تأسف بيان نموده است: 

به هر تقدیر با صدور و انتشار بيانيه امام در آن شب، برنامه سفر بختيار 
به پاریس و استعفاي او به هم خورد. اینکه چه كساني باعث این امر شدند 
در آن موقع معلوم نگشت. بعدها در تهران شنيدم كه مسبب این جریان 

آقایان رباني شيرازي و خلخالي بوده اند. 
یعني امام موافق بوده و اینها به هم زده اند!؟در همان صفحه نيز بيان داشته است: 

روز بعد در 8بهمن57 آقاي مهندس بازرگان تلفن زدند و از بيانيه امام 
اظهار ناراحتي كردند. ناراحتي ایشان بيشتر از این بود كه: 

اوالً، چرا خلف عهد شده است و در دستگاه امام زیر قول و قرار مي زنند 
و آبروي خودشان و ما را مي برند. 

ثانياً، چرا فرصت و یك امکان عالي پيروزي بدون خون ریزي را از دست 
دادیم. 

احتماالً ایشان نمي دانسته اس��ت كه قول و قراري از جانب امام در كار نبوده است )با 
پذیرش نظر بزرگاني كه اظهارنظ��ر نموده اند و ذكر آن رفت(؛ این برنامه توس��ط خود 
دكتر ابراهيم یزدي در پاریس و نيز عباس اميرانتظام )رابط مهندس بازرگان و ش��اپور 
بختيار( و شاپور بختيار و س��ایر یارانش )رهبران ارتش و اعضاي شوراي امنيت كشور 
كه ش��دیداَ تحت تأثير و نفوذ و تحت اختيار ژنرال هایزر عمل مي نموده اند( در تهران، 

1. همان گونه كه در صفحه 74 كتاب خود به آن اشاره نموده است. 
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سازماندهي شده است؛ همان طور كه خود بختيار اقرار نموده است كه دفتر امام چنين 
چيزي را پذیرفته است و مهندس بازرگان نيز آن را خلف وعده امام توصيف نموده است 
و مرحوم شهيد بهشتي نيز از قول اميرانتظام بيان نموده است كه از پاریس چنين چيزي 

را پذیرفته اند و ایشان نيز بازیچه دست این آقایان بوده است. 
نویسنده محترم در جای دیگر نيز اظهار نظر نموده است:1 

در همان زمان كه در تهران بختيار با اعضاي ش��وراي انقالب مشغول 
ً  ابراز آمادگي براي استعفا مي نموده است یعني در  مذاكره بوده و ظاهرا
سوم بهمن 57 همزمان از طریق پيام به امام توسط فرانسوي ها، كوشش 
داشته تا بازگشت امام به تهران را هر چه بيشتر به عقب بيندازد. به نظر 
مي رس��د كه بختيار نيز در تالش به دس��ت آوردن زمان و فرصت براي 
انجام برنامه هاي مورد نظر بوده اس��ت و هدفش از تماس با دوس��تان 
انقالب بيشتر سرگرم س��اختن آنان بوده است. به عبارت دیگر حركات 

بختيار مزورانه بوده است... 
كه این در تضاد آشکار با سخنان مهندس بازرگان و سخن خود ایشان در صفحه 160 

است )كه نقل شد(. 
در صفحه 170 نيز ایشان از متن اس��تعفانامه بختيار سخن گفته است و ابراز شگفتي 

كرده و بيان داشته: 
اما چرا بختيار بعدا ً زیر ب��ار نرفت و حاضر به امضاي آن نش��د به طور 
قطع معلوم نيست. ظاهراً علت آن را باید در روابط بختيار و ارتش از یك 
طرف و رابطه هر دوي آنها با امریکایي ها و برنامه هایي كه ذكر آن رفت 

جست وجو نمود. 
قدرت هایي كه بختيار را روي كار آوردند و با روي كار آوردن او ش��اه 
را مجبور به خروج از كشور كردند، بدون شك اجراي برنامه هایي را در 
نظر داش��ته اند؛ آنها بختيار را آورده بودند تا به دس��ت او آن برنامه ها را 
انجام دهند. اس��تعفاي بختيار آن برنامه ها را بر هم مي زد و طبيعي بود 

كه استعفایش را امضا نکند. 
در صفحه 162 نيز بيان مي دارد: 

آقاي عباس اميرانتظ��ام همان روز )8بهم��ن( در مکالمه تلفني خود 

1. ابراهيم یزدي، همان، ص171. 
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با من اطالع داد كه او رابط ش��وراي انقالب با بختيار مي باش��د و گفت 
در مذاكرات قبلي )یعني با دكتر یزدي!( س��خن از استعفاي بختيار در 
كار نبوده است بلکه موافقت ش��ده بود كه بختيار این نامه را بنویسد و 
سپس به پاریس بياید.1 او همچنين تأكيد كرد كه در تعقيب تماس ها و 
مذاكرات فيمابين بختيار و شوراي انقالب متن بيانيه بختيار به تصویب 
شوراي انقالب نيز رسيده است؛ حاال مي گویند تا استعفا ندهد پذیرفته 
نخواهد شد. در پاسخ سخنان آقاي مهندس اميرانتظام، نظر امام را كه 
به آقاي مهندس بازرگان پيغام داده بودم عيناً براي او شرح دادم و گفتم 
كه غير ممکن بود آقا، بختيار را به عنوان نخس��ت وزیر و قبل از استعفا 
بپذیرند. تنها وقتي مي پذیرفتند كه استعفا مي داد و عملکرد سيد جالل 
تهراني )رئيس شوراي سلطنت را كه قبل از مالقات با امام استعفا داده 

بود( را براي او مثال زدم. 
به طور خالصه در مجموع این گونه برداشت مي شود كه بر اساس یك خبر جعلي كه از 
قول امام و از پاریس به تهران و به اعضاي شوراي انقالب ارسال مي شود این شورا و نيز 
روحانيون تهران و شهرستان ها كه جهت استقبال از امام به تهران آمده اند با مالقات امام 
با بختيار قبل از استعفا موافقت مي كنند و قرار مي ش��ود متن نامه اي كه مورد موافقت 
شوراي امنيت كشور2 )متشکل از فرماندهان ارتش و بختيار( قرار گرفته و شوراي انقالب 
نيز بر اساس همين خبر جعلي بر آن صحه گذاشته است و محتواي آن نشانگر موافقت 
امام با س��فر بختيار به پاریس و مالقات با امام قبل از استعفا بوده است در رادیو خوانده 
شود. آیت اهلل بهشتي نکته اي نشانگر تمکين بختيار به امام را درخواست مي كند كه به 
نامه اضافه مي شود و در ش��وراي انقالب به همان صورت كه ایشان خواسته اند نوشته و 
تصویب می شود اما در رادیو اعالم تمکين بختيار نسبت به امام حذف و خوانده نمي شود. 
در تماس��ي كه تعدادي از روحانيون به پاریس مي گيرند و مخالف��ت خود را با مالقات 
بختيار با امام اعالم مي دارند پرده از خبر جعلي از قول امام و توطئه اي كه طراحي شده 
بود برداشته مي شود و امام بالفاصله با صدور اطالعيه اي، دروغ بودن آن را اعالم مي دارند. 
انگشت اتهام ارسال خبر جعلي به سوي دكتر ابراهيم یزدي نشانه مي رود زیرا ایشان در 
مصاحبه با آسوشيتدپرس چنين مطلبي را بيان نموده است و او نيز در سال هاي بعد در 

1. آیا این مطالب اقرار به آنچه به دكتر یزدي نسبت داده شده نيست. مذاكرات قبلي اميرانتظام با چه كسي بوده 
است؟ با امام یا با دكتر یزدي؟ 

2. ابراهيم یزدي، همان، ص156. 
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كتابي كه در رابطه با آخرین روزهاي پيروزي انقالب نوشته است با جعل خبر و انتساب 
صحبت قطب زاده به خود به دنبال نفي این موضوع برآمده است. 

حجت االسالم اسماعيل فردوسي پور در كتاب خاطرات خود در این رابطه آورده است: 
... در تاریخ 57/11/8 با یکي از دوس��تان به خيابان شانزه ليزه پاریس 
رفته بودیم ؛ هنگامي كه او ماشين را وسط خيابان پارك كرد پيچ رادیو 
را باز كرد تا اخبار روزانه را گوش كند. به محض اینکه رادیو را باز كرد با 
تعجب گفت: چه مي گوید؟! گفتم چه؟ گفت: اعالم مي كند كه حضرت 
امام مالقات با بختيار را پذیرفته اند و فرموده  اند بختيار براي مالقات به 
پاریس بياید. من باور نکردم، گفتم رادیوي دیگري را بگيرید رفت روي 
اخبار انگليس��ي، عيناً همين خبر را پخش كرد... كاري كه داشتيم رها 
كردیم و به طرف نوفل لوش��اتو حركت كردیم. هنگامي كه به اقامتگاه 
رسيدیم آقاي دكتر یزدي كيفش را برداش��ته عازم رفتن بود. پرسيدم 
این خبري كه پخش شده درست است یا نه؟! جواب داد: بله. مسئله تمام 
شد. بختيار تقاضاي مالقات كرده بود، امام هم پذیرفتند. من مصاحبه 
كردم، آقاي قطب زاده هم مصاحبه كرد و خبر هر دو پخش ش��د. سؤال 
كردم مشروط یا مطلق؟ به شرط استعفا یا بدون شرط. سري تکان داد و 
گفت: دیگر پذیرفتند... حاضر نشد توضيح بدهد. تصور من این بود كه 
شاید آیت اهلل شهيد بهش��تي با این مالقات موافق اند ليکن بعد متوجه 
شدم كه هيچ گونه دخالت و اطالعي نداش��ته اند... منظور بختيار كه در 
نطقش گفته بود نزدیکان امام موافق بودند و با آنان تماس داشتم، آقاي 
بازرگان در ایران و دكتر یزدي در پاریس بود و این یکي از مواردي است 
كه مواضع آقایان را كاماًل مشخص مي كند زیرا نقشه آقایان پس از فرار 
شاه طرح شعار دولت آشتي ملي بود و چه بهتر كه این دولت آشتي ملي 

در اختيار بختيار باشد.1 
البته باید مواضع دیگر مهندس بازرگان از جمله ماجراي سفر ایشان به پاریس در آبان 
همين سال و درخواست از امام كه اجازه دهند تا شاه بماند و سلطنت كند و نه حکومت 
كه با مخالفت امام روبه رو مي گردد را از ماجراي این توطئه كه به احتمال قریب به یقين 

1. اسماعيل فردوسي پور، همگام با خورشيد از ایران تا ایران، مجتمع فرهنگی، اجتماعي امام خمينی فردوس، 
1372، ص485. 
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ایشان در آن مش��اركت نداش��ته و عامل دس��ت مثلث )بختيار- یزدی- اميرانتظام( و 
همراهان آنان شده است را جدا نمود. 

دكتر ابراهيم یزدي در حالي كه در صفحه 160 كتاب خود به درستي تاریخ جریانات 
فوق را 7 و 8 بهمن 1357 نوش��ته است، براي اینکه خش��ونت ها و جنایت هاي بختيار 
را توجيه كند و آن را به گردن كس��اني بيندازد كه نگذاش��تند بختيار به پاریس برود، 
در صفح��ه 172 كتابش، خ��ود را به تجاه��ل زده و ب��ا بي صداقتي كام��ل تاریخ آن را 

5بهمن1357 اعالم نموده و بيان داشته است: 
پس از این ماجراها، روز جمعه 6بهمن ماه تظاه��رات مردم تهران در 
مقابل دانشگاه به گلوله بسته شد1 و عده اي كشته و زخمي شدند و این 
اولين كشتار در زمان نخست وزیري بختيار بود كه با این كشتار مسئله 
آمدن بختيار به پاریس و استعفا و دیدار با امام به كلي منتفي شد و امام 
اعالم كردند: بعد از این كشتار، بختيار یك جاني و آدم كش است و حتي 
اگر استعفا هم بدهد فایده ندارد... او باید به خاطر این جنایت دستگير 

و محاكمه شود. 
جمله فوق نيز كه از زبان امام بيان شده است یك دروغ آشکار مي باشد زیرا اگر خواننده 
كتاب به صحيفه امام مراجعه نماید و بيانات امام را پس از كشتار 6بهمن حتي تا روز ورود 
ایشان به ایران )یعني تا 12بهمن( جست وجو نماید درمي یابد به رغم اینکه روز دوشنبه 
9بهمن نيز كشتار دیگري صورت گرفته اس��ت چنين جمله اي وجود ندارد و بر عکس 
آن، حتي حضرت امام در روز 8بهمن )دو روز بعد از كشتار جمعه 6بهمن و یك روز بعد 
از اعالم عدم پذیرش بختيار( و درست 180 درجه خالف ادعاي ایشان، در گوشه اي از 

سخنراني خود، بختيار را نصحيت كرده و او را به توبه دعوت نموده اند: 
... اعالم بکند من نخست وزیر نيستم. اگر این را ]اعالم[ كرد، چون مثل 
بعضي از آنها كه بودند كه خيلي جنایاتشان فوق العاده بود و نمي توانستم 
من حتي با استعفا یا با ]توبه[ هم قبولشان بکنم، این به آن اندازه ]هنوز[ 
نرسيده؛ اگر عاقل باش��د اس��تعفا می كند و می آید اینجا توبه می كند، 

1. البته به دس��تور ژنرال هایزر )همان ط��ور كه در كتاب خاطرات خ��ود، مأموریت در ته��ران، ص243 به آن 
اقرار نموده اس��ت( و با هدف تخریب تمام پل هاي احتمالي در پشت س��ر بختيار كه ممکن بود در صورت داشتن 
كوچکترین حد از تعقل و تفکر و داشتن عرق وطن دوستي استعفاي خود را تقدیم امام مي كرد؛ كه در این صورت 
او یقيناً عاقبت به خير مي شد و شاید به عنوان یکي از قهرمانان تاریخ ایران جاودان مي ماند. اما صد افسوس كه او 
یك جاسوس دست پرورده و غالم خانه زاد سلطه گران جهاني بود و امکان بازگشت براي خود نگذاشته بود و موجب 

كشتار بسياري از مردم پس از این جریان و نيز پس از پيروزي انقالب شد. 
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مي شود مثل سایر مردم... اگر بياید و توبه كند ما مي پذیریم از او؛ و اگر 
سرسختي بکند همان است كه بود و پشيمان خواهد شد... شرافت ایلی 
را- ایل خودت را- از دس��ت نده،خراب نکن خ��ودت را؛ در ایلت هم تو 

خراب خواهي شد...1
آیا جعل س��خن از جانب امام، جا به جا ك��ردن تاریخ حوادث و س��خن دیگران را به 
خود نسبت دادن، نمي تواند موجب شود كه ذهن خوانندگان كتاب بيش از گذشته به 

نویسنده محترم سوءظن پيدا نماید؟! 
متأسفانه ایشان در موارد متعددي در كتاب فوق الذكر و نيز در اظهارنظرها و ادعاهاي 
خود به این شيوه تحریفي عمل نموده اند و همين موجب شده است كه به نقل قول هاي 

ایشان اعتماد نتوان نمود كه به مواردي از آن اشاره مي شود: 
• علي رغم اینکه امام در آخرین صفحه وصيت نامه خود فرموده اند: 

از قرار مذكور بعضي ها ادعا كرده اند كه رفتن من به پاریس به وس��يله 
آنان بوده، این دروغ اس��ت. من پس از برگرداندنم از كویت با مش��ورت 
احمد پاریس را انتخاب نمودم. زیرا در كش��ورهاي اسالمي احتمال راه 

ندادن بود؛ آنان تحت نفوذ شاه بودند ولي پاریس این احتمال نبود.2 
ایشان چند سال بعد از وفات حضرت امام مدعي شده اند: 

آقاي خميني چه در آن موقع و چه ب��ه نقل از آقاي دعایي، چندین بار 
گفته بودند كه آمدن فالني كه در آن ش��رایط وارد ش��د )مقصود وارد 
نجف شدن ایش��ان و مالقات با امام در لحظات آغازین هجرت تاریخي 
امام است( یك مائده آس��ماني بود. به هر حال از نجف حركت كردیم و 
به سوي ش��هر مرزي عراق با كویت )صفوان( و... رسيدیم... مأموران به 
ما اطالع دادند كه تو حق ورود به كویت را نداري... به محض رسيدن به 
هتل )مقصود پس از برگشتن از كویت و رفتن به بصره و ورود به هتلي در 
این شهر است كه امام را پس از بازگرداندن از كویت به آنجا برده بودند( 
حاج سيد احمد به من گفت آقا پيشنهاد ش��ما را براي رفتن به پاریس 
پذیرفتند. البته روز قبل در طول مدتي كه در س��اختمان استخبارات 
عراق عماًل حالت بازداش��ت داش��تيم من مفصل با آق��اي خميني در 

1. صحيفه امام، ج5، ص549-550. 
2. همان، ج21، ص452. 
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خصوص برنامه هاي آینده ایشان صحبت كردم... در این مذاكرات آقاي 
خميني استنکاف داش��تند كه به پاریس بروند... ایش��ان به عنوان یك 
مرجع بيشتر ميل داش��تند در یك كشور اسالمي بمانند تا در سرزمين 
كفار. )ایشان سپس دالیلي را براي برتري سفر امام به پاریس نسبت به 
سایر كشورهاي اروپایي مي آورند و خبرنگار از ایشان مي پرسد همه این 
مطالب را شما با امام بحث كردید؟ و ایشان پاسخ مي دهد بله و سپس به 
سخنان خود ادامه مي دهد(... وقتي اینجانب وارد هتل بصره شدم به من 
گفتند ایشان تصميمشان را گرفته اند كه به پاریس بروند و موضوع را به 
عراقي ها نيز اطالع داده اند... آقاي خميني براي سفر به پاریس چند شرط 
با من كردند. گفتند من مي آیم به پاریس ولي نمي دانم وضع غذاي آنجا 
از نظر شرعي چطور مي ش��ود. من توضيح دادم... بعد گفتند در پاریس 
طرفداران ما با هم اختالف دارند، اما مرا وارد اختالفات خودشان نکنند. 
دیگر اینکه در پاریس به منزل هيچ كس وارد نمي شوند بلکه الزم است 
براي ایشان محلي به هزینه خودشان اجاره ش��ود. من به آقاي حبيبي 
زنگ زدم و این نکات را اطالع دادم و از او خواستم كه آنها را رعایت كند.1
)به عبارت دیگر او آنچنان سخن مي گوید كه امام براي سفر به پاریس از ایشان اجازه 
گرفته و براي برنامه هاي آینده خود و انقالب با او مشورت نموده و پس از تأیيد او اقدام 

نموده اند. قضاوت به عهده خواننده محترم!( 
امام با توجه به همين نوع برخوردها توس��ط اشخاصي چون ایش��ان در صفحه پایاني 

وصيت نامه خود فرموده اند:
اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت هاي بي واقعيت به من داده مي شود 

و ممکن است پس از من در حجم آن افزوده شود...2
• دكتر یزدی در كتاب آخرین تالش ها در آخرین روزها، در صفحه 82 و به دنبال آن 
در پاورقي شماره 39 بيان نموده است كه ش��اه در كتاب پاسخ به تاریخ در صفحه 22 و 

23 انگليسي بيان نموده است: 
... باالخره من بعد از مالق��ات با لرد جورج براون وزیر اس��بق خارجه 

انگليس تصميم گرفتم كه بختيار را منصوب نمایم. 

1. ایران فردا، بهمن و اسفند 1377، ش51، ص18-24. 
2. صحيفه امام، همان، ص451. 
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در صورتي كه تاریخ مسافرت و حضور جورج براون در تهران )كه در صفحه 81 همان 
كتاب نيز به آن اش��اره شده است( بعد از 18دي مي باش��د و بختيار در تاریخ 14دي به 
نخست وزیري برگزیده شده است و اصوالً این نقل  قول از شاه نيز صحيح نمي باشد، زیرا 
حدود 200 صفحه اول كتاب او، همان طور كه در ترجمه فارسي آن نيز كاماًل مشخص 
است، در مورد تاریخ گذشته ایران اس��ت و ربطي به موضوع انقالب ندارد و جالب توجه 
اینکه در پاورقي شماره 56 كتاب خود ایشان )در پایان كتاب( تاریخ مصاحبه فوق الذكر 

لرد جورج براون را 16آبان1357 آورده است! 
)هدف ایشان از این تحریف چيست؟ شاید این باشد كه تا به این وسيله نقش و حضور 

انگليس در انقالب را در اذهان ایجاد كند!( 
• در مورد مالقات رئيس دولت موقت و شخص خود )كه وزیر خارجه آن دولت بود( با 
برژینسکي )مشاور امنيتي رئيس جمهور امریکا( در الجزایر1 )در 10آبان1358(كه منجر 
به اعتراضات گسترده مردمي و در نهایت نيز از عوامل مؤثر سقوط این دولت بود، ایشان 
در جواب سؤال خبرنگاري كه پرس��يد موضوع مالقات با برژینسکي در الجزایر پيش از 

سفر با امام مطرح شد یا نه، بيان داشته است:2
اینکه چه كساني به الجزایر مي آمدند به درستي نمي دانستيم. بنابراین 
كليات مس��ائل و گفت وگوهاي احتمالي یعني با مقامات امریکایي)؟!( 
كه ممکن بود پيش آید مطرح كردیم. تصور مي كنم آنچه را كه در مورد 
اس��ترداد ش��اه انجام داده بودیم و آنچه را كه مدنظر داری��م امام تأیيد 

كردند. 
مرحوم حجت االسالم حاج سيد احمد خميني نيز این موضوع را در مصاحبه اي تکذیب 

نمودند: 
گروه ایراني عازم به الجزایر در دس��تور كار خود مالقاتي با برژینسکي 
نداشتند و موضوع این مالقات نه قبل از رفتن این گروه با امام در ميان 

گذاشته شده بود و نه بعد از آن.3
در مالقات وزیر امور خارجه با امام من حضور داشتم. دكتر یزدي فقط 

1. رئيس دولت موقت و همراهان، براي شركت در بيست و پنجمين سالگرد پيروزي انقالب الجزایر به آن كشور 
سفر كرده بودند؛ نه براي گفت وگو با مسئولين و مشاورین امنيتي دولت امریکا یا كسان دیگري! 

2. اطالعات، 1358/8/15. 
3. غائله چهاردهم اسفند1359؛ ظهور و سقوط ضد انقالب، تهران، دادگستري جمهوري اسالمي ایران، 1364، 

ص238. 
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راجع به كسالت ش��اه مخلوع مطلبي معروض داشتند و درباره مالقات 
بازرگان با برژینسکي صحبتي به ميان نيامد.1 

• پيرامون رابطه با امریکا و مالقات با برژینسکي ایش��ان مدعي بود كه امام و شوراي 
انقالب به دولت موقت رهنمود داده اند: 

... فعاًل كج دار و مریز كار بکنيم؛ بر این اساس، معلوم است كه من باید 
بروم و راجع به این مطالبات ملت ایران صحبت بکنم... شما ما را بي دليل 

متهم مي كنيد كه چرا در الجزایر با برژینسکي مالقات كردیم.2
در پاسخ به این سخنان، آیت اهلل خامنه اي كه در آن زمان عضو شوراي انقالب بودند، 

بيان داشتند:3
اوالً، شوراي انقالب كي و طي چه حکمي به آقاي یزدي گفته بود كه با 
امریکا كج دار و مریز رفتار كند كه ایشان این اظهار را كردند. من این را به 
عنوان عضوي از شوراي انقالب تکذیب مي كنم. هرگز شوراي انقالب چه 
مستقيم و چه غير مستقيم، چه به دولت و چه به وزیر امور خارج، نگفته 

است و نفهمانده است كه با امریکا كج دار و مریز رفتار كند... 
ثانياً، ش��وراي انقالب از اینکه قرار اس��ت هيئت ایران��ي در الجزایر با 
برژینس��کي مالقات كند مطلقاً خبر نداش��ت. اگر در ضمن فرمایشات 
ایشان این مطلب به نحو اشاره فهمانده مي شود، بنده به عنوان عضوي از 
شوراي انقالب تکذیب مي كنم. ما هيچ گونه اطالعي نداشتيم كه ایشان 
قرار است با مقامات امریکایي آن هم با برژینسکي كه یك مقام امنيتي 

است تماس بگيرند. 
• دكتر ابراهيم یزدی در س��ال های اخير برای پوشاندن سياس��ت های خود در مورد 
ارتباط با امریکا، اس��ناد مالقات آیت اهلل بهشتی با كاردار س��فارت را در رسانه ها مطرح 
نمود و پيرامون آن سر و صدا به راه انداخت؛ اما به یك نکته توجه ننمود كه در اسناد النه 
جاسوسی مطالبی باقی مانده است كه نشان می دهد چه كسی زمينه همين مالقات را 
نيز فراهم نموده است. بروس لينگن كاردار سفارت امریکا در تهران، در گزارش خود به 
وزارت امور خارجه امریکا از مالقات یکی از جاسوسان امریکایی با دكتر ابراهيم یزدی، 
در تاریخ 30مهر58 درست یك روز بعد از اینکه امریکایی ها قصد خود برای بردن شاه 

1. همان، ص240. 
2. كيهان، 1359/6/29، ص3. 

3. همان. 
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به امریکا را به دكتر ی��زدی وزیر خارجه و بازرگان نخس��ت وزیر اطالع داده اند،1 چنين 
آورده است:2

»پرش��ت« گفت ما اميدواریم بتوانيم با تعداد بيشتری از ایرانيانی كه 
موقعيت كليدی دارند مالقات كنيم و از جمله نام بهش��تی را به عنوان 
كسی كه ما می خواس��تيم مالقات كنيم ذكر كرد. یزدی پس از اندكی 
تردید از معاون خ��ود تقاضا نمود تا این مالق��ات3 را به عالوه دیداری با 
آیت اهلل منتظری )كه اندیشه خود یزدی بود( و حضور در نماز جمعه و 
مالقات با فروهر ترتيب دهد. به یزدی همچنين یادآوری شد كه تقاضای 
وابس��ته مطبوعاتی برای دیدار با قطب زاده همچنان به قوت خود باقی 

است.4
دكتر یزدي در سال هاي پس از انقالب در پاسخ به اتهامات گوناگوني كه پيرامون توطئه 
س��فر بختيار به پاریس و نقش شخص ایش��ان در آن، از جانب گروه هاي مختلف حتي 
بعضی از دوستان خود ایشان در روزنامه انقالب اسالمي )متعلق به بني صدر( به او وارد 
مي شد، به گفتاري از امام در رابطه با خود متشبث شده تا به این وسيله اتهام را از خود 
بزداید. امام در رابطه با این جریان و با توجه به اعتمادي كه به شخص ایشان تا آن تاریخ 

)قبل از سقوط دولت موقت( داشته اند فرموده اند: 
هر كه هر چه دلش مي خواهد به هر ك��س، نه به یك نفر، نه به دو نفر، 
به اشخاص متقي تهمت بزنند. اینها از یك اشخاصي ترس دارند، خوف 
دارند. اولي كه آمدیم اینجا خيال كردند كه اینها را نمي شناسيم؛ شروع 
كردند به چند نفري كه 20 سال من با آنها آشنا بودم و اینها 20 سال در 
خارج خدمت كردند به مجردي كه آمدند به ایران فوراً یك كاغذي بود 
كه اینها امریکایي هستند... مثاًل همين آقاي دكتر یزدي و دكتر بهشتي 
را در یك جایي دیدم كه نوش��ته اس��ت كه اینها پيش فالني رفته اند و 
خواستند كه بختيار را ایشان چه بکنند. اما آقاي دكتر یزدي كه هميشه 
مخالف بختيار بود كه من آنجا بودم. آقاي بهشتي یك بار آمده پيش من 

1. فردای این روز نيز عماًل شاه به امریکا برده شده است. 
2. اسناد النه جاسوسی امریکا، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1386، ج4، ص335. 

3. این مالقات كه زمينه آن را دكتر یزدی فراهم نموده است، یك هفته بعد یعنی در 8آبان58 انجام شده است! 
و گزارش آن را دكتر یزدی از اسناد النه جاسوسی كه در سال 86 در حال چاپ بوده است برداشته و با عجله دست 

پيش گرفته و در رسانه ها مطرح نموده است! 
4. كيهان، 1359/6/29، ص3. 
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یك كلمه در مورد بختيار نگفته است.1 
تاریخ این بيانات امام نيز 20مهر1358 یعني 16 روز قبل از اش��غال النه جاسوس��ي 
مي باشد. پس از اشغال النه جاسوسي و استعفاي دولت موقت و پيدا شدن اسناد ارتباط 
وابس��تگان به سياس��ت امریکا در ایران و دس��تگيري عناصري از این جریان از جمله 
سخنگوي دولت موقت و جدا شدن مس��ير این جریان از جریان انقالب و موضع گيري 
آنان در برابر آن، امام پرده از چهره بسياري از این اشخاص كه با انگيزه هاي گوناگون در 
اطراف ایشان جمع شده و مرور زمان ش��خصيت واقعي آنان را نمایاند، برداشتند كه به 

گوشه اي از آن اشاره مي شود: 
... من در طول مدت نهضت و انقالب به واسطه سالوسي و اسالم نمایي 
بعضي افراد ذكري از آنان ك��رده و تمجيدي نموده ام كه بعد فهميدم از 
دغل بازي آنان اغفال ش��ده ام. آن تمجيدها در حال��ي بود كه خود را به 
جمهوري اسالمي متعهد و وفادار مي نمایاندند و نباید از آن مسائل سوء 

 استفاده شود و ميزان در هر كس حال فعلي او است.2 
... من امروز بعد از ده سال از پيروزي انقالب اسالمي، همچون گذشته 
اعتراف مي كنم كه بعضي تصميمات اول انقالب در س��پردن پست ها و 
امور مهمه كش��ور به گروهي كه عقيده خالص و واقعي به اس��الم ناب 
محمدي نداشته اند، اش��تباهي بوده اس��ت كه تلخي آثار آن به راحتي 
از ميان نمي رود... و االن هم س��خت معتقدم كه آن��ان به چيزي كمتر 
از انحراف انق��الب از تمامی اصول��ش و هر حركت به س��وي امریکاي 
جهان خوار قناعت نمي كنند... ما هنوز هم چوب اعتمادهاي فراوان خود 

را به گروه ها و ليبرال ها مي خوریم.3 
... نه ما آن تجربه انقالبي را داشتيم و نه آنها آن روح انقالبي را و لهذا از 
اول هم كه ما- به حسب الزامي كه من تصور مي كردم- دولت موقت را 
قرار دادیم، خطا كردیم... منتها آن وقت ما نداشتيم فردي را كه بتوانيم، 

آشنا نبودیم ]تا[ بتوانيم انتخاب كنيم. انتخاب شد و خطا شد...4
... اگر خداي متعال عنایت نفرموده بود و مدتي در حکومت موقت باقي 

1. ابراهيم یزدي، همان، ص243. 
2. صحيفه امام، ج21، ص452. 

3. همان، ص285-286. 
4. همان، ج13، ص47. 
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مانده بودند، ملت هاي مظلوم به ویژه ملت عزیز ما اكنون در زیر چنگال 
امریکا و مستشاران او دست و پا مي زدند و اسالم عزیز چنان سيلي از این 

ستمکاران مي خورد كه قرن ها سر بلند نمي كرد...1

شكست نهايي توطئه گران بین المللي و وابستگان داخلي آنها 
امام در 8بهمن1357 پس از شکس��ت توطئه بختيار و همکاران داخلي و خارجي اش 

در پاریس با خبرنگاران مصاحبه كردند و فرمودند: 
س: آیا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذیرفت؟

ج: من مکرر گفته ام كه اصوالً شاه سابق، قانوني نبود. مجلسين قانوني 
نيس��ت، بختيار قانوني نيست. پس كس��ي را كه قانوني نيست نخواهم 
پذیرفت. من ب��ه ملت ایران توصي��ه مي كنم كه در این وقت حس��اس 
درست بيدار باشند؛ متوجه باش��ند كه توطئه اي باید در كار باشد. من 
مي بينم كه همان كساني كه از شاه س��ابق طرفداري مي كردند حاال از 
بختيار پشتيباني مي كنند. هم دولت انگلستان و هم دولت امریکا از او 
پشتيباني مي كنند... اگر ملي اس��ت چرا بدون مجوز قانوني و برخالف 

ميل ملت پست نخست وزیري را اشغال كرده است؟...2

پیروزي نهايي انقالب اسالمي 
در نهایت اصرار امام بر بازگش��ت به ای��ران و گرفتن فرصت تفکر و اقدام از دش��منان 
جهان خوار و وابستگان داخلي آنها و نيز فش��ار مردم و روحانيت از داخل كشور، شاپور 
بختيار و حاميانش را مجبور نمود فرودگاه را بر روي امام بگشایند و امام در 12بهمن57 
وارد خاك ایران ش��ود و البته ده روز بعد امریکا، توطئه جنایت ب��ار خود یعني كودتاي 
خونيني را كه با همکاري سفارت امریکا و انگليس و »ژنرال رابرت هایزر« و با اسم رمز 
»كورتاژ« آماده كرده بود را به دليل پيوستن پرسنل نيروی هوایی به امام و مردم، نپخته 
و با عجله عملي كرد كه با دستور تاریخي امام و حضور فداكارانه مردم مسلمان و انقالبي 

ایران در شب 22بهمن در خيابان ها، سركوب و در نطفه خفه گردید. 

1. همان، ج20، ص481. 
2. همان، ج6، ص3. 
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بازخوانی یک اقدام انقالبی در سال 1357 در جهرم 
»اقدام شهید حسن فرداسدی در حمله به رئیس شهربانی و فرماندار نظامی جهرم و 

تأثیر آن در شور انقالبی مردم منطقه« 
وحید کارگر جهرمی1

مقدمه 
حس��ن فرداس��دی فرزند امراهلل در س��ال 1335 در نظام آباد تهران متولد ش��د. در 
21 سالگی دوره دوس��اله )فوق دیپلم( کمک مهندسی دانش��کده مخابرات را در رشته 
»مایکروویو« از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی به پایان رساند و مدتی عضو 
انجمن اسالمی مخابرات و سرپرس��ت اداره کل ناحیه 9 تلفن شهری بود. او هر چند از 
آیت اهلل گلپایگانی تقلید می کرد ولي عالقه و دلبستگی ش��دیدی به امام خمینی)ره( 
داشت و می گفت دستور امام هر چه باشد، اجرا می کند. وي که در سال های خفقان علیه 
نیروهای شاهنشاهی اعالمیه پخش می کرد، پس از پایان تحصیالت در اردیبهشت ماه 
س��ال 1357 جهت خدمت نظام وظیفه به جهرم اعزام ش��د. با اوج گیری فعالیت هاي 
انقالبي ملت مس��لمان ایران و برقراری حکومت نظامی در ش��هرهای مختلف از جمله 
جهرم با اهالی ش��هر همکاری نزدیک داش��ت. با لباس نظامی در نماز جماعت مساجد 
جهرم حضور مي یافت و پس از اتمام نماز با مردم به گفت وگو می پرداخت. وی همواره 

1. پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 
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سربازان دیگر را به برخورد خوب و انسانی با مردم سفارش می کرد و در کنترل سربازان 
ناآگاه تابع فرماندهان نقش بسزایی داشت.1 

حسن فرداسدي که جمعي گروهان دوم آموزش��ی مرکز آموزش جهرم به فرماندهی 
ستوان دوم عباسی بود،2 در تاریخ 4 آبان ماه1357 در یک اقدام انقالبی به رئیس شهرباني 
جهرم و فرماندار حکومت نظامي این ش��هر که به روی مردم آتش گشوده بودند حمله 
کرده و آنها را به هالکت می رساند. در نتیجه این اقدام سرهنگ تصاعدي رئیس شهرباني 
جهرم کشته و س��رتیپ نادور فرماندار حکومت نظامي این شهرستان به شدت مجروح 
شد و براي درمان به تهران و سپس به امریکا انتقال یافت. مقاله  حاضر می کوشد از طریق 
مصاحبه با افرادی که در آن دوره در جهرم حضور داش��تند و همچنین بررسی اسناد و 
مدارک موجود و منتشرنشده تاریخي، گوشه اي  از این  واقعه  تاریخي  و تأثیر آن در شور 

انقالبی مردم منطقه را به  طور اجمالي  و کوتاه  بررسی نماید. 

اعالم حكومت نظامي در جهرم و 11 شهر دیگر 
در روز 16ش��هریورماه1357، تعداد زیادی از مردم تهران در میدان ش��هیاد )میدان 
آزادی فعلی( تجمع و ضمن برگزاری تظاهرات، قطعنامه ای در محکومیت رژیم قرائت 
کردند. در پایان این روز، شورای امنیت ملی، متشکل از جعفر شریف امامی نخست وزیر، 
امیر خس��رو افش��ار وزیر امور خارجه، ارتش��بد غالمرضا ازهاری رئیس س��تاد بزرگ 
ارتشتاران، سپهبد ناصر مقدم رئیس ساواک، سپهبد صمد صمدیانپور رئیس شهربانی، 
س��پهبد احمدعلی محققی فرمانده ژاندارمری و ارتش��بد عباس قره باغی وزیر کشور، 
جلسه ای تشکیل داد. در این جلسه س��پهبد مقدم رئیس وقت ساواک اظهار داشت که 
طبق گزارش های رسیده، تظاهرات پنجشنبه )57/6/16(، در روز جمعه )17شهریور( 
هم ادامه خواهد داشت؛ در نتیجه مقدم به شاه اطالع داد که ضرورت دارد اعالم حکومت 
نظامی شود و شاه در پاسخ دستور داد مسئله را در شورای امنیت بررسی کنند. رئیس 
اداره دوم و س��وم ارتش هم که در این جلسه ش��رکت کرده بودند به برقراری حکومت 
نظامی تأکید کردند. پس از این جلسه شریف امامی، هیئت دولت را تشکیل داد. اعضای 
هیئت دولت قبل از نیمه شب دور هم جمع می ش��وند و در آنجا سپهبد مقدم و ارتشبد 
ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتشتاران، نسبت به برقراری حکومت نظامی تأکید می کنند. 

1. یادنامه شهید فرداسدی، تهران، انجمن اسالمی مخابرات، بی تا، ص5. 
2. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسي اس��ناد تاریخي وزارت اطالعات، 1383، ج14، 

ص203. 
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هیئت دولت هم به این موض��وع رأی می دهد. ش��ریف امامی در آخرین مرحله برپایی 
حکومت نظامی را به نظر شاه می رساند1 و شاه برای آنکه کنترل اوضاع از دست او خارج 
نشود، در همان شب دولت را وادار مي سازد تا در تهران و یازده شهر دیگر حکومت نظامی 

برقرار کنند. یکی از آن یازده شهر، شهرستان جهرم بود.2 
در پنجمین جلسه هیئت وزیران در ساعت 7 بعد از ظهر روز پنجشنبه 1357/6/16 به 
ریاست جعفر شریف امامی، نخست وزیر، تصمیم بر آن گرفته شد تا اعالمیه ای از طرف 
دولت برای اطالع عموم به منظور برقراری حکومت نظامی در تهران و 11 شهرس��تان 
کشور صادر شود. رژیم شاه که از تظاهرات مردم ایران در روز17شهریور وحشت داشت، 
در اولین ساعات جمعه 17شهریورماه، توسط ارتشبد غالمعلي اویسي، فرماندار نظامي 

تهران، اعالم حکومت نظامي کرد. در قسمتي از این اطالعیه چنین آمده بود:  
]دولت[ ناگزیر حکومت نظامي را براي مدت 6ماه در شهرهاي تهران، 
کرج، قزوین، قم، مشهد، تبریز، اهواز، آبادان، اصفهان، شیراز، کازرون و 

جهرم اعالم مي نماید.3 
به محض اعالم حکومت نظامی در ش��هرهای ذکرش��ده، فرمانداری نظامی ش��هرها 
منصوب شدند. در جهرم هم سرتیپ احمد نادور4 به عنوان فرماندار نظامی انتخاب شد.5 
محل فرماندهي حکومت نظامي جهرم، در شهرباني جهرم بود و مأموران آنها به سرعت 
در مکان هاي حساس به خصوص در میدان شش��م بهمن )شهدای کنوني(، رو به روي 
باغ ملي و میدان مصلي، چهارراه بهارستان و به طور کلی در اکثر میدان ها و چهارراه ها، 

استقرار یافتند.6
با وجود اعالم حکومت نظامي در روز جمعه 17شهریور جمعیت بسیار زیادي از مردم 
تهران، به راهپیمایي پرداخته و از نقاط مختلف شهر به سمت میدان شهدا )ژاله سابق( 

1. همان، 1381، ج11، ص43. 
2. غالمرضا نجاتی، تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله ایران، تهران، رسا، 1371، ج2، ص91. 

3. آرشیو اسناد مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، شماره بازیابي: 0036170پ، 1357/6/16، ص2. 
4. ساواک در گزارشی در تاریخ 1357/7/9 نظر فرماندار جهرم، مهدی سیف، درباره فرماندار نظامی شهرستان 
جهرم )سرتیپ احمد نادور( را چنین آورده است: »تیمسار مردی است فوق العاده خودخواه و سبک مغز و مغرور و 
حتی دیوانه است. مشارالیه افزود: بیچاره مردم جهرم که باید تحمل این شخص نادان را بکنند...« ساواک در ادامه 
می نویس��د: »این گونه اختالفات بین دو مقام در چنین موقعیتی و آن هم در شهرستان جهرم ضمن اینکه سبب 
رکود امور محوله می گردد اثرات نامطلوبی را در برخواهد داشت«، انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، 

1382، ج12، ص58. 
5. روح اهلل حسینیان، یک سال مبارزه براي سرنگوني شاه، تهران، مرکز اسناد انقالب اسالمي، 1385، ص349. 

6. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج شکراهلل جهان مهین از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، آذرماه1388.
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حرکت کردند. نیروهاي رژیم که با تجهیزات کامل در محل حضور داش��تند، به محض 
آنکه میدان از جمعیت پر شد و مردم شعارهایي علیه رژیم سردادند، از هر طرف بر روي 
مردم آتش گشودند که در اثر آن تعداد زیادي از مردم تهران شهید، مجروح و بازداشت 
شدند.1 این حادثه نقطه عطفي در مبارزات مردم گردید و در تاریخ به عنوان جمعه سیاه 
یا جمعه خونین به ثبت رسید. مردم جهرم هنگامي که از این واقعه مطلع شدند دست به 
تظاهرات عظیمي زدند و مجلس ختمي براي شهدای 17شهریور تهران برگزار کردند.2 
بعد از کشتار مردم تهران، نمایش��گاه هاي سیاري در جهرم تش��کیل شد که عکس ها 
و پوسترهاي ش��هدا و مجروحان واقعه 17ش��هریور تهران را به نمایش عموم گذاشت. 
برپایی این نمایشگاه ها که حتي به دورترین روستاهاي جهرم برده شد، در اطالع رساني 
و آگاهي مردم نسبت به جنایت های رژیم در واقعه 17شهریور1357 بسیار کمک کرد. 
یکي از این نمایشگاه ها در مسجد بهارستان جهرم برپا شده بود که عناصر انقالبي جهرم 
شب ها با اسلحه از روي پشت بام مسجد نگهباني مي دادند تا مأموران رژیم نتوانند به این 
نمایشگاه هجوم ببرند.3 برپایي این نمایشگاه با استقبال بسیار زیاد مردم جهرم مواجه 
شد. حتي تعداد زیادي از ارتشي ها با لباس شخصي به این نمایشگاه ها مي آمدند و از آن 
بازدید مي کردند. شاید بتوان گفت که این امر در حرکت ارتشیان جهرم در مخالفت با 
رژیم نقش مهمي ایفا کرد؛4 به طوري که چندي بعد رئیس شهرباني و فرماندار حکومت 
نظامي جهرم توس��ط یک س��رباز حکومت نظامي مورد هدف گلوله قرار گرفتند که به 

کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دیگری انجامید. 

تظاهرات مردمی و گسترده در جهرم علیه رژیم به مناسبت 4آبان ماه 
مأمورین شاه و حافظین منافع رژیم سلطنتی پهلوی که موقعیت خود را هر روز بیش از 
پیش از دست رفته می دیدند، به منظور تضعیف روحیه انقالبی مردم به خصوص جوانان 
و وانمود کردن اینکه نظام بر مسند قدرت نشسته است و هیچ حرکتی نمی تواند در آن 
تزلزلی ایجاد نماید، تصمیم بر این گرفته بودند تا در روز چهارم آبان ماه 1357 مصادف با 
سالگرد تولد شاه مراسمی هر چند مختصر در ساختمان شهرداری جهرم برگزار نمایند. 
این خبر به گوش عده ای از مردم جهرم رس��یده بود و آنها تصمیم گرفته بودند به  رغم 

1. جواد منصوري، سیر تکویني انقالب اسالمي، تهران، وزارت امور خارجه، 1385، ص321. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج سید ابراهیم رستگار از مبارزان انقالب اسالمي، جلسه اول، جهرم، دي ماه1388.

3. مصاحبه نگارنده با آقاي کرامت اهلل رستگاریان از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم،  بهمن ماه1388. 
4. مصاحبه نگارنده با آقاي محمدعلي )ابراهیم( آهی از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، بهمن ماه1388. 
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اعالم حکومت نظامي و حضور شمار زیادی از نیروهاي امنیتي و نظامي در نقاط مختلف،  
تظاهراتي در چند نقطه شهر تدارک بینند. از جمله مراکزی که تظاهراتي از سوي مردم 
جهرم در روز 4 آبان ماه در آن ترتیب داده ش��د، مس��جد نو واقع در غرب این شهر بود. 
مضمون شعارهاي مردم در این روز چنین بود: »روز تولد شاه، روز عزای ملت« و »چهارم 

آبان ماه، تولد یزید است«. 
آقای ابراهیم جمالی از مب��ارزان انقالب در جهرم که در تظاهرات اطراف مس��جد نو 

حضور داشت، می گوید: 
از این کوچه به آن کوچ��ه می رفتیم. کم کم اکثریت م��ردم که اکثراً 
جوان ها بودند با شنیدن شعار از منزل خود بیرون آمده و به ما پیوستند 
تا جایی که ازدحام عجیبی به چش��م می خورد و جای سوزن انداختن 
نبود. به حدی شور و هیجان در تظاهرکنندگان بود که هیچ کس سر از 
پا نمی شناخت. به خاطر شلوغی بیش از حد به چهار گروه تقسیم شده 
بودیم، ناگهان متوجه ش��دیم که نیروهای نظامی از همه طرف ما را در 
محاصره خود درآورده اند، تا جایی که از هر جاي کوچه قصد داش��تیم 
خود را به خیابان برس��انیم، راه را بر ما بس��ته بودند و هر وقت هم فشار 
زیاد می آوردیم با تیراندازی هوایی به صورت تک تیر و رگبار با ما مقابله 
می کردند. این برنامه ساعاتی ادامه داشت. از ناحیه نیروی نظامی عرصه 
بر همه ما تنگ شده بود. ما قصد برخورد با سربازان را نداشتیم و دوست 
نداشتیم خودمان را با آنها درگیر کنیم؛ زیراکه حضرت امام)ره( توصیه 
نموده بودند مردم با برادران ارتشی که اکثراً سربازان و از فرزندان این آب 
و خاک بودند درگیر نش��وند. تا اینکه یکی از ماشین های سبک ارتشی 
که جیپ رو باز بود با تعدادی سرنش��ین به محوطه مسجد نو آمدند. در 
آن روزها بعضی افراد با راهنمایی دانشجویان یا فارغ التحصیالن رشته 
ش��یمی ترکیباتی از مواد ش��یمیایی، صابون، بنزی��ن و... داخل بطری 
می کردند و فیتیله ای هم به آن نصب می کردند که یک س��ر آن داخل 
بطری و یک سر آن بیرون بود. به مانع که می زدند مشتعل می شد. یکی 
از آنها که در دست جوانی بود به کنار الستیک عقب جیپ پرتاب کرد و 
مشتعل شد. مأموران خیلی سریع فرار کردند. ابتدای ضلع شرقی مسجد 
نو چند لحظه ای آتش روش��ن بود و بعد خاموش شد. مجدداً نیروهای 
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نظامی آهسته آهس��ته آمدند... ما ش��عار خودمان را می دادیم، آنها نیز 
سعی در پراکنده نمودن ما داشتند.1

آنچه در اینجا بسیار حائز اهمیت بود و مایه قوت قلب مبارزان انقالبی در جهرم به شمار 
می آمد، این بود که اکثر منازل، درب حیاط ورودی خود را باز نموده بودند و هر وقت که 
تظاهرکنندگان، موقعیت خود را در خطر می دیدند وارد این منازل می ش��دند. مهم  تر 
اینکه خواهران ساکن در منازل هم، هر وس��یله دفاعی اعم از چوب، سنگ، آجر، بیل و 
میله آهنی که در منزل داشتند در اختیار تظاهرکنندگان می گذاشتند. به همین خاطر 
مأموران جرئت نمی کردند وارد منازل بش��وند؛ چون یارای مقابله تن به تن نداش��تند. 
عده ای هم برای اینکه راه  گریزی از این معرکه پیدا کنند یا اینکه بهتر بتوانند با مأموران 
مقابله نمایند به پش��ت بام ها رفته بودند. بعضی س��ایه بان های مغازه ه��ا فلزی بود؛ گاه 
مأموران می رفتند زیر این سایه بان ها تا دیده نشوند. افرادی که بر روی پشت بام ها بودند 
برای اینکه مأمورین را بترسانند سنگ بر روی این سایه بان ها می انداختند و چون صدا 
می کرد مأموران دچار وحشت می شدند. ویژگی مهمی که منازل آن محل داشت این بود 
که بسیاری از خانه ها از طریق پشت بام به همدیگر راه داشت؛ یعنی اگر فردی به پشت  بام 
منزلی می رفت، تا چندین مکان دیگر می توانست تغییر مکان بدهد و خود را به خیابان 
و مکان دیگر برساند. عده زیادی از تظاهرکنندگان از طریق همین پشت بام ها خود را به 
بلوار فردوسی )شهید رجایی فعلی( رسانده بودند. در آن محل نیز درگیری هایی پراکنده 

بین مأموران و مردم جهرم رخ داد.2 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، آذرماه1388. 
2. همان. 

محل ترور فرماندار حکومت نظامي و رئیس شهرباني جهرم
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هالکت رئیس شهربانی و فرماندار حكومت نظامی 
در تاریخ 57/8/4 شکافی که بسیاری منتظر بودند تا روزی در پرسنل ارتش ظاهر شود، 
آشکار شد و سرباز دیپلمه وظیفه، به نام حسن فرداسدي بر روي رهبران نظامی جهرم 
آتش گشود. سرهنگ تصاعدی رئیس شهربانی جهرم را کش��ت و سرتیپ احمد نادور 
فرماندار نظامی جهرم را به س��ختی مجروح کرد. سرتیپ نادور از سه ناحیه سینه، ران، 
دست چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفت و برای درمان با هلی کوپتر به شیراز فرستاده 
ش��د.1 خبر اولیه منعکس ش��ده به تهران برخالف واقع این بود که مردم به فرمانداری 
نظامی ریخته و سرتیپ نادور فرماندار نظامی و سرهنگ تصاعدی رئیس شهربانی جهرم 

را ترور کردند. این خبر ساعت 12 همان روز 4آبان به تهران واصل گردیده بود.2
آقای ابراهیم جمالی درباره چگونگي انعکاس این خبر در بین مردم می گوید: 

ما که در تظاهرات محله مسجد  نو حضور داشتیم، بعد از حضور پرتعداد 
مأموران نظام��ي به منزل یکي از اف��راد انقالبي جهرم ک��ه در نزدیکي 
آن محل قرار داش��ت رفتیم و پنهان ش��دیم. از اتفاقاتی که در خارج از 
منزل، در داخل ش��هر در جریان بود، بی خبر بودیم. فقط می دانستیم 
که درگیری هایی بین م��ردم و مأموران در بلوار فردوس��ی وجود دارد 
ولی از دیگر مناطق جهرم بی اط��الع بودیم. در همین حال بود که یکی 
از خواهران آن منزل ک��ه برای خرید از صبح بی��رون رفته بود به منزل 
بازگشت. ما از ایشان سؤال کردیم چه خبر از داخل شهر؟ مأمورین بودند 
یا رفتند؟ گفت: هیچ کس نیست و همه رفته اند و این طور که مردم نقل 
می کردند، س��ر میدان مصلي در شرق جهرم یک افس��ری را کشته اند. 
اینجانب از همان خانه با مغازه برادرم که تقریباً به میدان مصلی، محل 
وقوع حادثه نزدیک بود تماس گرفتم و پرسیدم اخوی چه خبر؟ ایشان 
هم همان خبر را تأیید کرد و گفت: مرتباً ماشین ها در حال آژیر کشیدن 
هستند و به طرف بیمارس��تان می روند. چون مأمورین اطراف ما را رها 
کرده بودن��د، باالخره ما هم تش��کری از صاحب خانه کردی��م و بیرون 
آمدیم. با احتیاط خود را به خیابان پادگان که به نام بلوار امام حسین)ع( 
نامگذاری شده و نسبتاً خلوت بود رساندم و از آنجا به هر شکل ممکنی 

1. مسعود بهنود، نخست وزیران ایران از سید ضیاء تا بختیار، تهران، جاویدان، 1366، ص806. 
2. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18665، 1357/8/5، ص1. 
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که بود خود را به شرق جهرم که محل حادثه بود رساندم. در خیابان های 
شهر ماشین های ارتش��ی دایم در رفت و آمد بودند. یک هلی کوپتر در 
آسمان جهرم مانور می کرد و قصد فرود داشت. بعد معلوم شد سرهنگ 
تصاعدی رئیس شهربانی وقت به وس��یله یکی از سربازان به نام حسن 
فرداسدی کشته شده و سرتیپ نادور فرمانده حکومت نظامی جهرم به 
شدت مجروح گردیده است. آن هلی کوپتر هم برای انتقال سرتیپ احمد 

نادور از بیمارستان جهرم به شیراز مهیا شده بود.1 
آقای آهی از دیگر مبارزان انقالب اسالمي در جهرم مي گوید: 

در روز 4آبان ماه و قبل از واقعه در میدان ش��هدا و خیابان منوچهری 
)جمهوري اس��المي فعلي( بودم که خبر تیراندازی به س��مت فرماندار 
نظامی جهرم را ش��نیدم. در ظرف چند دقیقه خ��ود را به محل حادثه 
رساندم. سکوت عجیبی همه جا را فراگرفته بود و کمتر کسی در خیابان 
و پیاده روها و میدان مصلی از ترس آنکه مبادا او را دستگیر کنند وجود 

داشت.2 
به گزارش اسناد س��اواک در حوالی س��اعت 11:00 روز 57/8/4 هنگامی  که تیمسار 
سرتیپ احمد نادور فرماندار نظامی جهرم به اتفاق سرهنگ تصاعدی رئیس شهربانی 
جهرم با خودرو رنجرور و اسکورت در حال گشت در شهر بودند، در میدان مصلی جهرم، 
توسط شخصی ناشناس به سوی آنان تیراندازی شد و موجبات مصدومیت آ نها را فراهم 
آورد. آن دو جهت درمان به بیمارستان شیر و خورشید جهرم اعزام شدند، اما سرهنگ 

تصاعدی فوت و تیمسار سرتیپ نادور از ناحیه دست به شدت مجروح شد.3 
گفته هاي مأموران رژیم حاکي از آن اس��ت که آنها هیچ گونه اطالع از شخصي که به 
سمت رئیس شهرباني و فرماندار حکومت نظامي شلیک کرده ندارند و حتي مأموراني 
نیز که در محل حادثه حضور داش��ته اند اعالم مي کنند که متوجه اینکه چه شخص یا 
اشخاصي به طرف س��ردمداران رژیم در جهرم شلیک کرده اند، نش��ده اند. در گزارش 
سرهنگ درخش��ان، معاون فرماندار نظامي جهرم، به دادستان فرماندار نظامي جهرم، 

چنین آمده است: 
... از فرمانده گروهان دوم آموزش��ی مرکز آموزش جهرم )ستوان  دوم 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی، همان. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي محمدعلی )ابراهیم( آهي، همان. 

3. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ج14، ص203.
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عباس��ی( مس��تقر در میدان مصلی چگونگی را س��ؤال کردم. موضوع 
تیراندازی را تأیید و اظهار داشت نمی دانم چه کسی و از کجا تیراندازی 

کرده است...1 
تنها ستوان دوم عباسی، فرمانده گروهان دوم آموزشی مرکز آموزش جهرم که مأمور 
در شهر و میدان مصلی بوده، اظهار مي دارد که یکی از سربازان به نام حسن فرداسدی که 
مأمور در میدان مصلي بوده با اسلحه و مهمات پست خود را ترک کرده و متواری است. 
به همین منظور مأموران رژیم نسبت به ایشان مشکوک شده و دستور مي دهند، سرباز 
مذکور هر چه زودتر دستگیر و شناسایی گردیده و تحقیقات در این باره از ایشان به عمل 

آورند تا فرد مظنون مشخص گردد.2 
مأموران رژیم در حالي از شلیک حسن فرداسدي اعالم بي اطالعي مي کنند که مردم 
عادي که در محل حادثه حضور داش��ته اند، شخصي را که به س��مت فرماندار حکومت 
نظامي و رئیس شهرباني جهرم شلیک کرده، مشاهده کرده اند. از جمله آقای کرامت اهلل 

رستگاریان از زبان یکی از دوستانش که در حادثه حضور داشت، چنین نقل می کند: 
هنگامی که حس��ن فرداس��دی در حال تیراندازی ب��ه طرف رئیس 
ش��هربانی و فرماندار حکومت نظامی بود، بقیه س��ربازان که در میدان 
مصلی حضور داش��تند یا از قبل هماهنگ ش��ده بود و یا از ترسش��ان، 
اس��لحه های خود را در حالی که زیر شکمش��ان نهاده بودند در اطراف 
میدان دراز کش��یده بودند و فقط خود فرداسدی خیلی راحت به طرف 

رئیس شهربانی و فرماندار حکومت نظامی جهرم شلیک می کرد.3 
آقاي ابراهیم جمالي در این باره مي گوید: 

اینجانب تلفنی با بعضی از دوستان نزدیک که در زمان حادثه در آنجا 
حضور داشتند تماس گرفتم تا از کم و کیف حادثه اطالع یابم. با توجه به 
توضیحاتی که آنها دادند معلوم شد که حدود ساعت 11 صبح یک سرباز 
از قسمت ضلع شمالی میدان مصلي و با پناه گرفتن در کیوسک یا اتاقک 
فلزی تقویت کننده برق به مجرد اینکه ماشین حامل رئیس شهربانی و 
فرمانده حکومت نظامی به میدان وارد می شود با سردادن شعار اهلل اکبر، 

1. همان، ص205.

2. همان، ص203.
3. مصاحبه نگارنده با آقاي کرامت اهلل رستگاریان، همان.
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ماشین آنها را به رگبار می بندد و بعد سریع از منطقه فرار می کند.1 
خود حسن فرداسدي نیز بعد از دستگیري و در جریان بازجویي که از ایشان به عمل 
مي آید به متوجه شدن همه س��ربازان و مأموران انتظامی از قبیل افسران، درجه داران، 
اسکورت و همچنین پرسنلی که در میدان مصلی مستقر بودند، اشاره مي کند و مي گوید:  
من اتومبیل حامل تیمس��ار نادور و س��رهنگ تصاعدی را در فاصله 
3متری هدف گلوله قرار دادم و تقریباً 8 ی��ا 9 تیر به رنجرور حامل آنها 
شلیک کردم... مگر ممکن است که کس��ی متوجه تیراندازی من نشده 
باشد. کلیه مأموران انتظامی و حتی غیر نظامیان دقیقاً تیراندازی من به 
سوی تیمسار نادور و سرهنگ تصاعدی را مشاهده می کردند. اما هیچ 
یک از آنها عکس العملی در هنگام تیراندازی من از خود نشان ندادند بلکه 

همگی در حال بهت و بی تفاوتی بودند.2 
علی ضرغام پور، راننده اتومبیل رنجرور حامل تیمس��ار نادور و سرهنگ تصاعدی، در 

جریان بازجویي از چگونگي وقوع حادثه مي گوید: 
در روز چهارم آبان ماه 57 یعنی روز حادثه من اتومبیل حامل سرتیپ 
نادور و سرهنگ تصاعدی را هدایت مي کردم. اتومبیل حامل تیمسار که 
من عهده دار رانندگی آن بودم پس از بازدید از اداره راهنمایی و رانندگی 
به طرف خیابان محمدرضا )آیت اهلل کاشاني فعلي( در حرکت بود و پس 
از طی آن خیابان به میدان مصلی رسیدیم. همین که وارد میدان مصلی 
شدیم، سرگرد هوشنگ محضری با عالمت دست اشاره به توقف اتومبیل 
داشت و می خواست مطالبی را به عرض تیمسار نادور برساند و تیمسار با 
مشاهده عالمت توقف سرگرد محضری دستور توقف صادر فرمودند و به 
من امر نمودند که نگه دار ببینم چه کار دارد. سرگرد محضری به حضور 
تیمسار آمد و عرض کرد تیمس��ار در خیابان فردوسی مأمورین درگیر 
ش��ده اند و مأمورین ناگزیر شده اند که به س��مت مهاجمین تیراندازی 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی، همان. 
2. برگرفته از پرونده بازجویی از حسن فرداسدی که آقای ابراهیم جمالی در اختیار نگارنده قرار داده است. آقاي 
ابراهیم جمالي درباره چگونگي کشف پرونده حسن فرداسدي در جهرم مي گوید: بعد از پیروزي انقالب اینجانب به 
همراه دوستان دیگر از جمله آقایان غالمرضا صحرایي، هدایت اهلل کاووسي، عزیز چرخ انداز و حضرت حجت االسالم 
و المسلمین حبیب اللهي، مسئول حفظ و اداره امورات شهرباني شدیم. در همین جا بود که پرونده ها به دست ما 
افتاد. هر چند که شهرباني جهرم در واپسین روزهاي پیروزي انقالب به آتش کشیده شد و به رغم اینکه بسیاري از 

پرونده ها در جریان آتش سوزي از بین رفت؛ اما پرونده حسن فرداسدي سالم باقي مانده بود. 
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نمایند و از گاز اشک آور هم استفاده شده است. تیمسار دستور فرمودند 
که من ترتیب الزم را می دهم و به من دس��تور حرکت دادند. همین که 

من چند قدم حرکت نمودم اتومبیل هدف گلوله قرار گرفت.1

تالش مأموران رژیم براي دستگیری حسن فرداسدي 
حس��ن فرداس��دي پس از اقدام انقالبي خویش به س��رعت خود را به داخل جمعیت 
غیر نظامیان رساند و در حالي که فریاد اهلل اکبر سرمي داد،  از دید مأموران پنهان شد.2 
مدتي بعد به داخل کوچه اي که در نزدیکي میدان مصلي قرار داشت رفت و سپس وارد 
خانه اي شد که درب منزل آن باز بود و بدون آن که صاحب خانه آگاهي یابد در پشت بام 
پنهان شد. منزلي که حسن فرداسدي به آن پناه برد متعلق به شخصي به نام آقاي امراهلل 
تش��کري بود. آقای حاج غالمعلی مهربان از مبارزان انقالب اسالمي در جهرم به نقل از 

آقاي تشکري چنین اظهار مي دارند: 
فکر کنم در بیستمین س��الگرد شهادت حسن فرداس��دی بود که به 
منظور بزرگداشت ایشان مراس��می در جهرم برگزار شد. در این مراسم 
که خانواده شهید حس��ن فرداسدی هم حضور داش��تند، آقای امراهلل 
تش��کری صاحب خانه منزلی که فرداس��دی به آن خانه پن��اه برده بود 
صحبت کردند. ایشان در آن مجلس گفتند: در منزل بودیم که متوجه 
شنیدن سر و صدایی از باالی پشت بام منزلمان شدیم. به باالی پشت بام 
رفتیم و حسن را مشاهده کردیم. بعد از اینکه جریان را برای ما توضیح 
داد، از او خواس��تیم تا آرامش خود را حفظ کند و نگران نباش��د که به 
ایش��ان کمک خواهیم کرد. به همین خاطر لباس زنانه ای را تن حسن 
کردیم و چادری هم بر س��ر ایش��ان انداختیم و در حالی که حسن بین 
مادر و خواهرم حرکت می کرد به سر خیابان مصلي رسیدیم. از قبل هم 
ماشینی در آنجا تهیه کرده بودیم. در ماشین نشستیم و بدون آنکه برای 
کسی جلب توجه شود، حسن را به باغی بردیم و در تونل کنار چاهی که 

در باغ بود، مخفی کردیم.3
بعد از مجروح شدن س��رتیپ احمد نادور، به جای او سرتیپ حس��ین بابایی پیروز به 

1. همان. 
2. همان.

3. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج غالمعلی مهربان از مبارزان انقالب اسالمي، جلسه سوم، جهرم، آذرماه1388. 
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سمت فرماندار حکومت نظامي جهرم منصوب گردید و در مورخه 1357/8/5 از تهران 
به محل مأموریت خود در این ش��هر اعزام ش��د.1 همین طور س��روان صفایی تا تعیین 
رئیس شهرباني جهرم، امور ش��هربانی را بر عهده گرفت تا هر چه سریعتر اقدامات الزم 
برای دستگیری سرباز مفقودشده انجام گیرد.2 مرکز آموزش جهرم، براي یافتن هر چه 
زودتر سرباز مظنوني که بعد از این حادثه پست خود را ترک کرده بود، اقدامات مختلفي 
انجام داد. اوالً به سرعت کلیه س��ربازان مأمور در میدان مصلي )محل وقوع حادثه( را با 
مراقبت به پادگان برده و با حفاظت کامل، از سالح و مهمات آنان بازدید و لوله تفنگ را 
مخصوصاً از نظر اینکه تیراندازی ش��ده یا نه بازدید نمودند. ثانیاً برای دستگیری حسن 
فرداسدي تصمیم بر آن گرفتند که عکس وی را تکثیر و در اختیار مأموران بگذارند. ثالثاً 
از خودروهای ورودی و خروجی ش��هر بازدید به عمل آوردند تا بتوانند هر چه سریعتر 
حسن فرداسدي را دستگیر نمایند.3 رابعاً از منازل واقع در کوچه های مشرف به میدان 
مصلی به وسیله مأمورین بازدید به عمل آمد.4 همین طور معاون فرماندار نظامي جهرم 

و حومه سرهنگ درخشان دستور مي دهد تا هر چه سریع تر اقدامات زیر انجام گیرد: 
1. هر چه زودتر بازپرس نظامی جهت تحقیق به محل اعزام دارند. 2. 
برای سرپرستی شهربانی افسر تعیین و اعزام نمایند. 3. دو گروهان سرباز 
از ارتش جهت تقویت مأمورین فرمان��دار نظامی به جهرم اعزام نمایند. 
4. جهت انجام امور فرمانداری نظامی جهرم اوامر مقتضی صادر نمایند.5

بازداشت حسن فرداسدی 
روحانیون و عناصر انقالبی جهرم، بعد از ترور فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم 
بر آن شدند تا هر طوری شده حسن فرداس��دی را پیدا و به مکان امنی منتقل کنند. به 
همین خاطر جلسه ای در منزل یکی از روحانیون سرشناس جهرم، یعنی آیت اهلل سید 
حسین آیت اللهی )نوه آیت اهلل سید عبدالحسین الري( به همراه تعدادی از معتمدین و 
عناصر انقالبی جهرم برگزار گردید تا راه حل هایی برای پیدا کردن ایشان طراحی شود. 
اما قبل از اینکه آنها بتوانند در این باره جست وجو کنند، حسن فرداسدی توسط مأمورین 

1. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/9/8، ص6. 
2. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ص204. 

3. همان، ص203-204. 
4. همان، ص205. 
5. همان، ص203. 
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رژیم در بامداد روز 57/8/5 دستگیر شد.1 بعد از دستگیری حسن فرداسدی، اعالمیه ای 
از طرف برخی از اهالی جهرم در شهر پخش شد، مبنی بر آنکه ضارب سرهنگ تصاعدی 
و فرماندار نظامی جهرم از گروه قصاص بوده و اکنون نیز نزد ما قرار دارد و ماجرای سرباز 
دستگیرشده دروغ می باشد.2 بعد از پخش این اعالمیه در سطح شهر، فرمانداري نظامي 
جهرم، سرتیپ حسین بابایی پیروز در اعالمیه اي خبر دستگیري حسن فرداسدي را به 
اطالع مردم جهرم رساند.3 سرهنگ درخشان معاون فرماندار نظامي جهرم در گزارشي 
به دادس��تان فرماندار نظامي این شهر، چگونگي بازداشت حس��ن فرداسدي را چنین 

گزارش مي دهد: 
در ساعت 23:00 به وسیله فردی باشرف و وطن پرست اطالع یافتیم 
که دانش آموز مذکور لباس نظامی خود را تعویض و با لباس غیر نظامی 
در اطاقک باغی در اطراف جهرم واقع در حوزه گروهان ژاندارمری مخفی 
شده و تقاضا نموده برای وی ش��ام و وسایل خواب تهیه نمایند. باالخره 
ضمن تبادل نظر با مخبر مورد بحث و کس��ب اطالع��ات از وی با تهیه 
طرحی جهت دستگیری متهم که احتمال می رفت مسلح باشد با تعیین 
3 اکیپ... به راهنمایی مخبر به محل عزیمت ]کردیم[. مخبر مذکور با 
قرار و تبادل نظر قبلی پس از ورود به باغ با متهم مذاکره و به عنوان اینکه 
اینجا مناسب نیس��ت به جای امن تری برویم، او را از باغ خارج و متهم 
مذکور که بدون سالح بوده در س��اعت 01:00 دم درب باغ ]به[ وسیله 

مأمورینی که گمارده شده بودند دستگیر می گردد.4
آقاي ابراهیم جمالي درباره چگونگي دستگیري حسن فرداسدي مي گوید: 

حسن فرداس��دی در آن باغی که شب اس��کان پیدا کرده بود توسط 
شخصی که به علت بدهکاری زیاد تحت تعقیب بود و بر حسب تصادف 
در همان باغ پناه می برد، برای خودشیرینی کردن به بهانه اینکه پتو و غذا 
برای حسن بیاورد از باغ خارج می شود و او را لو می دهد. حتی شایع شده 
بود که پول گرفته تا جایی که بسیاری از مردم در گفتار و شعارهایشان 

این را می گفتند: فالنی... چقدر گرفتی اسدی را لو دادی؟! 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي حسین جاوید از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم،  بهمن ماه1388. 
2. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/14، ص189. 

3. همان، 1357/8/15، ص62. 
4. همان، ص56.
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بعد از آنکه عامل معرفي حسن فرداس��دي به مأموران، توسط برخي 
از مردم جهرم شناخته ش��د، عده اي از مردم انفجاري در اطراف منزل 
ایشان ایجاد کردند و حتي بعد از انفجار تا آنجا که توانستند، قسمتي از 

ساختمان را هم با دست خراب کردند.1
حسن فرداسدي بالفاصله پس از دستگیري به شهرباني جهرم منتقل و چند روز بعد در 
تاریخ 57/8/11 به شیراز اعزام و به مقامات قضایی نظامی تحویل داده  شد.2 وي در زماني 
که در شهرباني جهرم بود، با شهامت به عمل انقالبي خویش اعتراف کرد. او در پاسخ به 
این پرسش که سالح خود را در کجا مخفی نموده، اظهار داشت در بین راه انداخته است. 
سرانجام مأموران رژیم ضمن تماس با مخبر ذکرشده اطالع  یافتند که اسلحه ژ3 حسن 
فرداسدي در منزل شخصی به نام امراهلل تشکری فرزند اس��داهلل واقع در کوی مصلی، 
کوچه شیخ می باشد. لذا در ساعت 02:00 از منزل امراهلل به دقت بازدید به عمل آمد و در 
نتیجه تفنگ ژ3 شماره 407207 حسن فرداسدی که با آن سرهنگ تصاعدی به هالکت 
و تیمسار سرتیپ احمد نادور مجروح شده بود در پشت بام خانه، داخل چوب های نخل 
که در پشت بام انباشته شده بود، به وسیله ستوان دوم عباسی، فرمانده گروهان حسن 
فرداسدي و استوار سلیمانی جمعی گروهان جهرم کشف گردید و امراهلل تشکری تنها 
مرد ساکن خانه دستگیر3 و به اتهام اختفای سالح حسن فرداسدي به شهرباني جهرم 
منتقل شد.4 خبرگزاری دولتی پارس بعد از دستگیري حسن فرداسدي، در خبر کوتاهی 

در مورد این ترور انقالبی اعالم کرد: 
ضارب سرهنگ کمال تصاعدی رئیس شهربانی جهرم و سرتیپ نادور 
فرمانده حکومت نظامی جهرم دستگیر شد. وی حسن فرداسدی فرزند 
امراهلل نام دارد و پیش از ظهر با اس��لحه ژ-3 باعث قتل رئیس شهربانی 
و مجروح شدن فرماندار حکومت نظامی گردید. به خاطر بحرانی بودن 

حال سرتیپ نادور وی برای معالجه به تهران منتقل گردید.5

تأثیر ترور انقالبي حسن فرداسدي در شور انقالبی مردم جهرم 
حسن فرداسدي بالفاصله پس از دستگیري به شهرباني جهرم منتقل و چند روز بعد 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی، همان. 
2. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، همان، ص62. 

3. همان، ص49. 
4. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ص206-207. 

5. پرویز سعادتی )به کوشش(، روز شمار انقالب اسالمی، تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، 1379، ج7، ص101. 



29
1

رم 
جه

در 
 13

57
ل 

 سا
 در

بی
قال

م ان
قدا

ک ا
ی ی

خوان
باز

91
ن 

ستا
 زم

34 
اره

شم
م 

 ده
ال

 س
وم

ه س
دور

در تاریخ 57/8/11 به شیراز اعزام و به مقامات قضایی نظامی تحویل داده  شد. 
مهمترین واقعه ای که شکنندگی حکومت نظامی را آشکار کرد، حمله مسلحانه سرباز 
حسن فرداسدی به فرماندار نظامی جهرم و مجروح کردن وی و به قتل رساندن رئیس 
شهربانی جهرم بود. این اقدام اسدی که فردی مذهبی بود، وحشتی را در دل فرماندهان 
نظامی برانگیخت و نشان داد که ارتش نباید بیش از پیش روی نیروهای خود تکیه کند.1 
اقدام انقالبی حسن فرداس��دی باعث ایجاد رعب و وحش��ت در دل سردمداران رژیم و 
فرماندهان نظامی گردید و به فرماندهان ارتش هشدار داد که دست از حمایت این رژیم 
بردارند. این حرکت ضمن ایجاد تزلزل و شکاف در درون ارتش و عدم اعتماد فرماندهان 
رده باال به پرسنل، نور امیدی در دل ملت مسلمان منطقه تاباند و مبارزات مردم جهرم 
علیه رژیم را سرعت بخشید.2 فرماندار نظامی جدید جهرم، سرتیپ حسین بابایی پیروز 
در گزارشی به ریاست ستاد بزرگ در آبان ماه57، روحیه پرسنل نظامی شهر جهرم بعد 

از هالکت فرماندار حکومت نظامی و رئیس شهربانی را چنین گزارش می دهد: 
روحیه پرسنل به جهت ترور فرماندار نظامی و شهادت رئیس شهربانی 
و کثرت کار و نگهبانی مداوم تضعیف شده ]است[. به عرض می رساند 
یک شهر جهرم 65000 نفر و با حومه یکصد هزار نفر جمعیت دارد که 
سوابق ممتدی در اخاللگری و شرارت دارند و در جریانات اخیر در ضمن 
ناامنی ها و اغتشاش��ات مقدم بوده اند. به همین جهت نیز همیشه مرکز 

تیپ و واحدهایی در این حد بوده است.3 
موضوع حمله به فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم در مطبوعات داخلي و خارجي 
هم منعکس شد و حتی رادیوهایی مانند بی بی س��ی این ماجرا را در چند نوبت پوشش 

دادند.4 روزنامه کیهان درباره این حادثه می نویسد: 
مقارن ظه��ر امروز فرمان��دار نظامی و رئیس ش��هربانی جهرم هنگام 
گشت در یکی از خیابان های شهر توس��ط فرد یا افراد ناشناسی هدف 
گلوله قرار گرفتند. سرهنگ تصاعدی رئیس شهربانی جهرم کشته شد 
و س��رتیپ احمد نادور فرماندار نظامی جهرم از سه ناحیه سینه، ران و 
دست چپ مورد اصابت گلوله قرار گرفته است و قرار است سرتیپ نادور 

1. روح اهلل حسینیان، همان، ص457. 
2. یادنامه شهید فرد اسدی، همان، ص7. 

3. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/16، ص2. 
4. مصاحبه نگارنده با خانم منصوره مصدقی از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، آذرماه1388. 
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تا ساعتی دیگر با هلی کوپتر به شیراز یا تهران اعزام شود؛ به طوری که 
گفته می شود حال فرماندار نظامی جهرم وخیم است. فرماندار نظامی 
و رئیس ش��هربانی حدود ظهر امروز به اتفاق چند افسر با یک اتومبیل 
رنجرور در فلکه مصلی مشغول گشت بودند که هدف گلوله قرار گرفتند. 
هنوز عامالن تیراندازی به سوی فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم 
معرفی نشده اند. گزارش رسیده حاکی است که از صبح امروز تظاهرات 
پراکنده ای در جهرم صورت گرفت و مأمورین با تیراندازی و پخش گاز 

اشک آور مردم را متفرق کردند.1
از دیگر نتایج ت��رور فرماندار حکومت نظامي و رئیس ش��هرباني جهرم آن بود که بعد 
از این حادثه دیپلمه ه��ای وظیفه مرکز آموزش درج��ه داری را از نگهبانی، مأموریت و 
پست های مهم و حساس برداش��تند2 و ظاهراً یک گردان ضربتی را به وجود آوردند که 
عالوه بر آن که دارای تجهیزات فراوان بودند، بس��یار خش��ن نیز بودند. اکثر آنها حتی 
نمی توانستند فارسی صحبت کنند و در خیابان ها عالوه بر اینکه مردم را به شدت کتک 
می زدند، آنها را به فحش و ناس��زا می گرفتند و بدترین الفاظ را نثار مردم می کردند. با 
وجود این همان طور که آی��ت اهلل محمدی گیالنی می فرمایند، اقدام متهورانه حس��ن 
فرداس��دی در حمله به فرماندار نظامی و رئیس شهرباني جهرم، حمالت مردم به رژیم 
شاهنشاهی را تیزتر کرد.3 این موضوع به خصوص در شهر جهرم اثر چشمگیري گذاشت. 
در این شهر، مردم از مرگ س��رهنگ تصاعدی و زخمی شدن تیمسار نادور خوشحالی 
می کردند. در عصر همان روزي که خبر حمله به رئیس ش��هربانی و فرماندار حکومت 
نظامی در سرتاسر شهر منتش��ر گردید، تظاهرات بس��یار بزرگی در شهر جهرم شکل 
گرفت. مردم جهرم متش��کل از قش��رهای مختلف از جمله فرهنگي، کسبه، کشاورز، 
دانشجو و دانش آموز، ضمن تجمع در حسینیه ها و مساجد مانند مسجد جامع، مسجد 
نو، امامزاده حسین)ع(، حس��ینیه کوي علي پهلوان و... یکپارچه به خیابان ها آمدند و 
دست به تظاهرات وسیعي زدند. مضمون شعار مردم جهرم در عصر 4آبان ماه بدین صورت 

بود: »تصاعدی ترور شد؛ شاه تو منتظر باش« و »رحمت به شیر اسدی« 
پس از این واقعه، کنترل شهرها تا حدود زیادی از دست نیروهای نظامی که نگران جان 
خویش بودند خارج شد. لذا مردم انقالبی ایران که به خیابان ها ریخته بودند از این فرصت 

1. کیهان، ش10596، ص4؛ و انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ص207. 
2. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/16، ص2. 

3. یادنامه شهید فرد اسدی،  همان، ص5. 
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استفاده کرده و دس��ت به عملیات ایذایی زدند؛ از جمله حمله به محل اسکان بعضی از 
مأموران رژیم و بعضاً به آتش کشیدن خانه های آنها و همین طور شکستن شیشه بعضی 
از بانک ها و مراکز حساسي که وابسته به رژیم بود.1 به طور نمونه عملیات ایذایي مردم 
جهرم علیه رژیم، بعد از دستگیري حسن فرداسدي گس��ترده تر شد. اسناد باقي مانده 
س��اواک به خوبي این موضوع را تأیید مي کن��د. دو روز بعد از ترور رئیس ش��هرباني و 
فرماندار حکومت نظامي جهرم تظاهراتی در مخالفت با رژیم در این ش��هر برگزار شد.2 

بنابر گزارش ساواک: 
در... روز 57/8/6 تظاهرکنن��دگان در شهرس��تان جه��رم ک��ه اکثراً 
دانش آموز بوده اند ضمن دادن ش��عارهای ضد میهنی بانک ایرانشهر را 
مورد آتش سوزی قرار داده و شیش��ه های دبیرستان فروغ دانش و باجه 
بانک صادرات را شکس��ته اند و در س��اعت 20:00 اخاللگران در معابر 
عمومی جمع و س��پس مبادرت به آتش زدن ی��ک باجه بانک صادرات 
و منزل و اتومبیل سرپاس��بان ناطقی نموده و با پرتاب س��نگ، شیشه 
منازل چند نفر از مأموران شهربانی را شکسته اند که تا رسیدن مأمورین 

انتظامی متفرق شده اند.3 
در همین روز )57/8/6( همه مدارس جهرم تعطیل بود. مغازه ها نیز در سطح خیابان ها 
و بازار بس��ته بود.4 س��اواک در تاریخ )57/8/22( گزارش مي دهد که مردم جهرم قصد 
دارند منازل مأمورین شهربانی این شهرستان را مورد آتش سوزی قرار دهند.5 شهربانی 

استان فارس نیز در تاریخ 57/8/16 با موضوع حمله به منازل مأمورین مي نویسد: 
مقدمین علیه امنیت مملکت تظاهرکنن��دگان را تحریک تا به منازل 
مأمورین حمله و ضمن وارد ساختن خساراتی آنها را به آتش بکشند که 
این عمل در شهرهای فیروزآباد، نی ریز، الر، جهرم اتفاق افتاده است...6 
به گزارش فرماندار نظامی جهرم سرتیپ حسین بابایي پیروز به ستاد بزرگ ارتشتاران، 
مردم جهرم در تاریخ 57/8/9 از س��اعت 15:00 ب��ه بعد در اکثر خیابان هاي ش��هر با 
تشکیل اجتماعات، مبادرت به تظاهرات و دادن شعارهای ضد شاه نمودند که مأمورین 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی، همان.
2. پرویز سعادتی )به کوشش(، همان، ص129. 

3. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/7، ص2. 
4. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ص329. 

5. همان، ج15، ص256. 
6. همان، ص308. 
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به منظور متفرق کردن آنها اقدام به پرتاب گاز اشک آور و تیراندازي کردند.1 روز جاری 
)57/8/9( کلیه دبستان ها، مدارس راهنمایی و دبیرستان ها تعطیل بود. در همین روز 
بانک بازرگانی نیز به آتش کش��یده ش��د.2 در روز 13آبان 1357 دانش آموزان تهراني 
به همراه دیگر قش��رهای مردم تهران به سمت دانش��گاه تهران حرکت کردند و شعار 
اهلل اکبر سردادند. مأموران رژیم بر روي آنها آتش گشودند، که در نتیجه آن عده زیادي 
از دانش آموزان و دانشجویان به شهادت رس��یدند. در همین روز مردم جهرم دست به 
تظاهرات بزرگي در سطح شهر زدند. تظاهرکنندگان جهرمي در حالي که حجت االسالم 
و المسلمین آقاي حاج سید عبدالحسین آیت اللهي )معروف به آقاي بزرگ( پیشاپیش 
آنها حرکت مي کرد به طرف منزل آیت اهلل حق ش��ناس، از روحانیون سرشناس جهرم، 
حرکت کردند و در همان جا نیز ختم راهپیمایي اعالم گردید. تظاهرات در جهرم در روز 

13آبان برخالف تهران به خشونت منتهي نگردید.3 

در فرداي روز 13آبان )57/8/14( نیز مردم جهرم، تظاهرات گسترده ای برگزار کردند 
و ضمن سردادن ش��عارهای خود خواستار برقراری حکومت اس��المی و بازگشت رهبر 
انقالب به میهن ش��دند.4 در همین روز در نتیجه تظاهرات مردم سراسر کشور، دولت 
هفتادروزه جعفر شریف امامي به دستور شاه اس��تعفا داد و به جاي او ارتشبد غالمرضا 
ازهاري به نخس��ت وزیري انتخاب گردید. دولت نظامی ارتشبد ازهاری همه توان خود 

1. آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/9،  ص65. 
2. همان، 1357/8/8،  ص1064. 

3. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج سعید مسعودی از مبارزان انقالب اسالمي، جهرم، بهمن ماه1388.
4. پرویز سعادتی )به کوشش(، همان، ص358. 

تظاهرات مردم جهرم در 13 آبان ماه 1357
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را صرف جلوگیری از تظاهرات و اعتصابات کرد؛ اما موفقیتی به دست نیاورد و بر شدت 
تظاهرات و اعتصابات افزوده شد. 

به طور کلي رژیم با روي کار آوردن ازهاري بر آن بود تا با اقدامات سخت گیرانه و نشان 
دادن چهره یک دولت نظامي و خشن، مردم ایران از جمله مردم جهرم را به عنوان یکي 
از کانون هاي مهم مخالفت با رژیم دچار ترس کند و آنها را از ادامه مبارزات و تظاهرات 
و اعتصابات بازدارد. ب��ا همه این تدابی��ر س��خت گیرانه در روز 57/8/20 )عید قربان( 
تظاهراتي توأم با شعارهای ضد شاه در خیابان کمربندی شهرستان جهرم انجام شد که 
مأموران به هر شکلي بود، مردم را متفرق کردند.1 از صبح زود روز 57/8/22 عده زیادي 
از مردم جهرم در حین تظاهرات تنها سینماي شهرستان جهرم به نام سینما باربد، انبار 
پپسي کوال، مشروب فروشي معروف به رضا عرقي و مهمانسراي جهانگردي جهرم را به 
آتش کشیدند.2 روزنامه کیهان که وقوع این حادثه را در 15آبان معرفي مي کند، پس از 

دو ماه تأخیر درباره حوادث جهرم مي نویسد: 
در 15آبان عده زیادی از نوجوانان جهرم ضمن تظاهرات، تنها سینمای 
جهرم را به آتش کشیدند و تمام مشروب فروشی ها و انبار پپسی کوال را 

آتش زدند.3 

استقامت حسن فرداسدي در بازجویی
حسن فرداسدي پس از دستگیري به ش��هرباني جهرم و سپس در تاریخ 57/8/11 به 
شیراز منتقل ش��د و از او در شرایط سخت و دش��وار با زدن قفل به دست و زنجیر به پا، 
بازجویي به عمل آمد. اولین سؤال طبق روال این است، آیا سوگند یاد می نمایید در اینجا 
هر سؤالی از شما به عمل آید حقیقت را گفته و چیزی جز حقیقت بر زبان نیاورید؟ ایشان 
در پاسخ جواب می دهد من در هیچ مواردی مبادرت به خوردن سوگند نکرده ام و حال 
نیز سوگند را یک نوع گناه تلقی می نمایم؛ لیکن با اتکا به ایمان هر چه از من سؤال شود 
جز حقیقت بیان دیگری ندارم؛ زیرا خوردن قسم دلیل راست گویی نمی باشد و با شهامت 

تمام اعتراف به عمل متهورانه و شجاعانه خود می نماید تا آنجا که می گوید: 
من حق اسلحه را به جا آوردم و حق اسلحه، دفاع از صاحب اسلحه است 

1. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ص457.
2. همان، ص256-257. 

3. کیهان، 1357/10/16، ش10605، ص6. 
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که مردم اند.1 
در بازجویی ها مدام از او می خواستند که توضیح دهد انتخاب چهارم آبان که تولد شاه 
بوده و تاریخی که او برای تیراندازی به فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم انتخاب 
کرده، چه بستگی با هم دارد. یا اینکه بگوید منظور از فریاد اهلل اکبر او در زمان تیراندازی 
چه بوده اس��ت. مأموران رژیم حتي در دادگاه از او مي خواهند که براي رهایي از اعدام 
بگوید در آن لحظه دچار جنون آنی شده و نفهمیده و نسنجیده به چنین کاري مبادرت 
ورزیده است؛ اما حسن فرداسدي محکم می ایستد و از اقدام انقالبی خود دفاع می کند. 

او در قسمتی از دفاعیات خود می گوید: 
هدف نهایی من کشتن س��ه نفر از افس��ران ژاندارمری به نام سرگرد 
هوشنگ محضری، ستوان سوم حسن پور و ستوان سوم سامی وند بوده 
است؛ به خاطر آنکه اعمال بسیار ناپس��ندی از آنها در برابر مردم جهرم 
مشاهد نموده بودم و منتظر بودم که در فرصت مناسب نقشه کشتن آنها 
را عملی سازم؛ منتها این قرعه مرگ به نام س��رهنگ تصاعدی افتاد. با 
این وجود از اینکه سرهنگ تصاعدی و سرتیپ نادور را هدف گلوله قرار 
داده ام اظهار ندامت و پش��یمانی نکرده، بلکه برعکس بسیار خوشحال 
هستم؛ زیرا این عمل هشداری است برای عبرت سایر افرادی که سمت 

رهبری عده ای از نظامیان را بر عهده دارند.2
در جریان بازجویي از وي این س��ؤال پرس��یده مي ش��ود که آیا نقش��ه قتل سرهنگ 
تصاعدي و سرتیپ نادور را به تنهایي پیش خود ترس��یم و سپس عملي نموده یا اینکه 
شخص یا اشخاص دیگري در این نقشه او را همراهي کرده اند؟ وي پاسخ مي دهد که به 
تنهایي و بدون کمک از دیگران نقشه خود را عملي کرده ام و هیچ کس از اقدام من آگاهي 
نداشته است.3 با وجود این برخي از مبارزان انقالب اسالمي در جهرم معتقدند،  حتي اگر 
شخص یا اشخاصي در برنامه ریزي آن حادثه با حسن فرداسدي همکاري نداشته اند اما 
حداقل از اتفاق افتادن دیر یا نزدیک چنین حادثه اي در جهرم آگاهي داشته اند. در شب 
چهارم آبان ماه به وسیله شخص ناشناسی به رئیس شهربانی جهرم اطالع داده مي شود 
که چنانچه جش��ن چهارم آبان در جهرم برپا شود، کش��ته خواهي شد که همین اتفاق 
نیز رخ مي دهد. معاون فرماندار نظامی جهرم و حومه، س��رهنگ درخشان در گزارشی 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي ابراهیم جمالی، همان.
2. برگرفته از پرونده بازجویی از حسن فرداسدی. 

3. همان. 
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به ریاست ساواک استان فارس درباره علت مخالفت مردم جهرم با رئیس شهرباني این 
شهر )سرهنگ تصاعدي( مي گوید: 

در یکی از شب ها در یکی از مساجد شهرس��تان جهرم مجلس قرائت 
قرآن برپا بوده و زمان از س��اعت مقرره حکومت نظامی گذشته بود که 
افسر یادشده به مسجد می رود و لگد زیر یکی از جاقرآنی ها می زند و این 

موضوع را مردم حاضر در مسجد می بینند و با وی بد می شوند.1 
آقاي خلیل رستگاریان از مبارزان انقالب اسالمي در جهرم مي گوید: 

چند روز قبل از حمله به فرماندار حکومت نظامي و رئیس ش��هرباني 
جهرم آقاي مصطفی دخت که بعد از پیروزي انقالب اسالمي به شهادت 
رسید، به اینجانب گفتند که دو نفر از بچه های پادگان قصد دارند عده ای 
از مس��ئوالن بلندمرتبه نظامی جهرم را از بین ببرند. آنها نگران کشته 
شدن خود هم نیستند و فقط می خواهند مطمئن شوند که آیا کار آنها 
از نظر شرعی مش��کل دارد یا ندارد. آقاي مصطفی دخت با آنها ارتباط 
داش��ت و عصر جمعه ها که پادگان تعطیل بود، می آمدند و اعالمیه ها و 
بیانیه های امام را به داخل پادگان می بردند. اینجانب به همراه ش��هید 
مصطفی دخت به پیش یک نفر رفتیم و از او خواستیم تا واسطه شود و از 
شخصي درباره شرعی یا شرعی نبودن این کار سؤال کند. این آقا به ما 
گفت آن شخص گفته که چون مسئوالن بلندمرتبه جهرم در این زمان 
حکم مفس��د فی االرض پیدا می کنند کش��تن آنها از نظر شرع مشکلی 
ندارد. چند روز بعد از این ماجرا بود که آن حادثه ترور در جهرم رخ داد.2
آقای حاج غالمعلی مهربان نیز درباره ارتباط خود با ش��هید حسن فرداسدي چنین 

مي گوید: 
زمان��ی که م��ا هن��وز حس��ن فرداس��دی را نمی ش��ناختیم و حتی 
نمی دانس��تیم که ایش��ان دوره آموزش نظامی خود را در جهرم سپری 
می کنند به وسیله رابط هایی که داشتیم به ما خبر دادند که شخصی به 
نام فرداسدی در پادگان اس��ت که با ما در ارتباط است و بعضی وقت ها 
در جلسات حضور مي یابد. ایشان به ما گفته اس��ت اگر کاری دارید به 

1. انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک، همان، ج14، ص145. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي کرامت اهلل رستگاریان، همان. 
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من بگویید تا برای شما انجام دهم. ما سفارش کردیم که مقداری باروت 
فشنگ می خواهیم. حسن فرداسدی حدود 200 گرم باروت فشنگ از 
داخل فشنگ های موجود در پادگان خالی کرده بود و برای ما فرستاده 

بود.1
خانواده ایش��ان هم مانند او در خط انقالب بودند و خط فکری و مبارزاتی وی با رژیم 
شاهنشاهی را تأیید می کردند؛ اما از پاسخ او به س��ؤاالت بازجوها چنین برنمی آید که 
نقش��ه چهارم آبان برای اعدام انقالبی فرماندار نظامی و رئیس شهربانی جهرم را با آنها 

در میان گذاشته باشد. 

آزادي حسن فرداسدی از زندان 
حسن فرداسدي از هفته اول آبان 57 یعنی همان روزهای نخست اقدام انقالبي خویش 
تا دو روز مانده به پیروزی انقالب را در زندان و بازداش��تگاهی که از آن به بی دادگاه یاد 
می کرد، به سر برد. دادس��رای ارتش، 24بهمن1357 را تاریخ اعدام ایشان اعالم کرده 
بود. او در قس��متی از دفاعیات خود در پادگان ش��اهپور گفته بود: بدانید قبل از اینکه 
بخواهند در مورد من حکم اعدام صادر کنند، من شب قبل از حادثه در مسجد پادگان 
جهرم در حضور اهلل، حکم اعدام خود را آگاهانه امضا کرده بودم و منتظر که هیچ، بلکه 
مش��تاق اجرای این حکم هس��تم. با این حال، تالش های زیادی برای رهایی سرباز از 
تیرباران، هم در اس��تان و هم در سطح کش��وری کلید خورد. تقاضای فرجام خواهی و 
ارسال نامه سرگشاده اس��تادان دانش��کده مخابرات به امام خمینی در پاریس از جمله 
این تالش هاس��ت. در جهرم هم از ناحیه دوس��تان او و همچنین آیت اهلل حق شناس و 
امام جمعه شهر، آیت اهلل سید حسین آیت اللهی، حرکاتی در حمایت از حرکت انقالبی 
شهید و جلوگیری از اعدام او صورت گرفت. آیت اهلل سید حسین آیت اللهی در چندین 
سخنرانی شدیداً به حمایت از فرداسدی پرداخت و به رژیم هشدار داد در صورت اتفاق 
هر گونه حادثه ناگواری برای وی، باید پاسخگو باشد.2 اما تقدیر، گویا سرنوشت دیگری 
را برای س��رباز رقم زده بود. دو روز مانده به اعدام او انقالب پیروز شد و با گشوده شدن 

1. مصاحبه نگارنده با آقاي حاج غالمعلی مهربان، همان. 
2. مصاحبه نگارنده با آقاي حسین جاوید، همان. 
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درب زندان ها به آغوش ملت بازگشت.1 با شنیدن خبر آزادی او دوستان و آشنایان و به 
خصوص مردم جهرم به شادی و شکرگزاری پرداختند. حسن فرداسدي پس از پیروزی 
انقالب جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقالب لحظه ای آرام ننشست و با تشکیل جهاد 
س��ازندگی به همراه عده ای از برادران عازم کردستان ش��د و در دفتر عمران امام جهاد 
سازندگی کامیاران مشغول خدمت به محرومین و مس��تضعفین در کارهای عمرانی و 
فرهنگی گردید. حسن فرداسدی در بحبوحه جنگ مسلحانه منافقین علیه جمهوری 
اسالمی و مردم مسلمان و در پی حرکت مذبوحانه منافقین در به آتش کشیدن اتوبوس 
شرکت واحد، متوجه منافقی مسلح شد. لذا حسن به تعقیب او می پردازد. این منافق در 
حین فرار به سمت او شلیک می کند. گلوله این مزدور به مچ دست چپ حسن برخورد 
می کند اما او با دس��ت مجروح به طرف دش��من می رود؛ ولی منافق ب��ا خوردن قرص 
س��یانوری که همراه داش��ت خود را از پا درمی آورد. پس از حادثه حسن به بیمارستان 

انتقال می یابد لکن انگشتان دست چپ وی برای همیشه از حرکت باز می ماند.2

شهادت حسن فرداسدي در جنگ تحمیلي 
حسن فرداسدي با ش��روع جنگ تحمیلی برای دفاع از اس��الم راهی جبهه حق علیه 
باطل شد. حضور او با عملیاتی در جبهه »دارخوین« آغاز شد. زمانی که سیم های کابل 
مخابرات را در بیابان وصل می کرد هدف ترکش خمپاره دش��من قرار گرفت و از ناحیه 
دست چپ و پای راست مجروح شد. بعد از یک هفته مداوا در بیمارستان اهواز به خانه 
برگش��ت. در عملیات »والفجر مقدماتی« بار دیگر همراه با برادر کوچکتر خود علیرضا 
در جبهه شرکت داشت که البته برگش��ت او بدون برادر بود. در عملیات والفجر 1، 2 و 
3 نتوانست ش��رکت کند؛ ولی بعد از آن دوباره عازم جبهه ها شد تا شاید پیکر برادرش 
را هم بیابد. سرانجام در 21آبان1362 در عملیات »والفجر4« در حالی که بی سیم چی 
گردان بود د ر جبهه های غرب در »پنجوین« عراق به یاران ش��هیدش پیوست. روحش 

شاد و راهش پر رهرو باد. 
1. س��رتیپ حس��ین بابایي پیروز فرماندار نظامي جهرم و حومه که جایگزین س��رتیپ احمد نادور گردید بعد 
از پیروزي انقالب اسالمي در گزارش��ي به حجت االسالم و المسلمین آقاي ري ش��هري در دفاع از خود مي گوید: 
»اینجانب با وجود اصرار و اقدامات مجدانه معموله از طریق ساواک فارس مانع از تحویل دانش آموز ضارب حسن 
فرداسدی )که در همان شب قبل از ورود من دستگیر گردیده بود( به ساواک و ایجاد دردسر برای خانواده جهرمی 
که موجب فرار و پناه دادن به دانش آموز مزبور بوده است شدم و چه بسا این اقدام به خواست خدا موجب نجات وی 
یا جلوگیري از عدم کشته شدن وي گردیده است.«، آرشیو مرکز اسناد انقالب اسالمی، کد 18667، 1357/8/5، 

ص4. 
2. یادنامه شهید فرداسدی، همان، ص7-9. 
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اسنادی پیرامون هوچی گری های کارگزاران رژیم پهلوی 
در مبارزه با حجاب 

آنهایی ک��ه درک عمیق و دقیقی از تاری��خ معاصر ایران دارن��د می دانند که حکومت 
استبدادی و حقیر پهلوی از طرف اربابان انگلیسی و امریکایی خود مأموریت داشت که 
دو مرجع قدرت در ایران را از بین ببرد تا هیچ مانع و رادعی در مقابل استعمار و نوکران 
داخلی آنها که به نام روشنفکری در خدمت استبداد و استعمار بودند در سیطره بر کشور 
عزیز ما و غارت ثروت ملی نباش��د. مرجع اول که ریشه در تاریخ و فرهنگ ایران داشت 

مذهب بود و مرجع دوم که ریشه در سیاست ایران داشت، ایالت بود. 
به دلیل وابستگی اکثر سران ایالت به ساختار سلطنت و قدرت مرجعیت قدرت ایالت 
در سیاست ایران خیلی زود توسط رضاخان از هم پاشید و سران ایالت مزد خدمت خود 
به استبداد و بعضاً استعمار را گرفتند و عشایر سلحشور و با وفای ایران که رکن امنیت 
کشور در مرزها بودند به شدت سرکوب و از صحنه سیاست خارج شدند؛ اما حذف مذهب 
از صحنه سیاسی و فرهنگی ایران به همین راحتی ممکن نبود. مذهب ریشه در باورها، 
آرمان ها، اعتقادات و فرهنگ ملت ایران داشت. مذهب در ذهن ما ایرانیان مظهر حفظ 
تمامیت ارضی، وحدت ملی، کیان کش��ور و حفظ تداوم تاریخی ایران و سرمایه عظیم 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بود. رضاخان و پسر حقیرش از هر روش غیر انسانی، غیر 
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ملی و غیر شرعی برای حذف مذهب و نمادها و نشان های مذهبی در ایران بهره گرفتند 
اما نه تنها نتوانستند گردی بر دامن ش��ریعت، روحانیت و اعتقادات ملت ایران بنشانند 
بلکه با مقاومت های مذهبی که در سراسر ایران در مقابل اقدامات استبداد پهلوی شکل 
گرفت هر روز ریش��ه مذهب در ایران نهادینه تر شد و هر چه بیشتر بر زندگی سیاسی و 

فرهنگی و اجتماعی ایران تأثیر گذاشت.
یکی از اقدامات سبکسرانه و ناجوانمردانه پهلوی ها مقابله با حجاب، حیا و عفاف زنان 
مقاوم و مظلوم ایران بود. داستان ننگین کشف حجاب در دوران پهلوی و جنایت هایی 
که این رژیم مزدور در این رابطه مرتکب ش��د برای همیش��ه تاریخ در سینه ملت ایران 
خواهد ماند و کینه مقدسی را علیه همه آنهایی که به نام تجدد و ترقی و آزادی رضاخان 
را تقویت و ترغیب کردند تا این عمل ننگین را مرتکب شود در دل نسل های حال و آینده 

شکل خواهد داد. 
اسناد زیر نمونه ای از صدها سندی است که نشان می دهد چگونه زنان پاکدل و عفیف 
ایران در محیطی مثل دانشگاه که از اساس نه برای تولید علم و دانش بلکه برای تقلید 
جوانان این مرز و بوم از بیگانگان در همه وجوه سیاسی، فرهنگی، عقیدتی و تکنولوژیک 
ساخته شده بود، در مقابل اقدامات حقیر دیکتاتوری پهلوی و شبه روشنفکران وابسته 

مقاومت کردند. 
عالوه بر آن نکاتی در این سندها وجود دارد که جالب توجه است: 

1. این سندها نشان می دهد چگونه احزاب ساخته دست حکومت که عوام فریبانه خود 
را نماد آزادی و دموکراس��ی معرفی می کردند ابزاری در دست دیکتاتوری برای اجرای 
اوامر استبداد بودند. در اسناد زیر مشخص می شود که این احزاب وظیفه ای جز تحکیم 

دیکتاتوری و تخریب فرهنگ و ارزش های اجتماعی ایران نداشتند. 
2. این س��ندها نش��ان می دهد که چون رژیم بی فرهنگ پهل��وی و گروه ها، احزاب و 
جریان های وابس��ته به آن که فریاد تجددخواهی و آزادی خواهی آنها گوش فلک را کر 
کرده بود سواد الزم برای پاسخگویی قانع کننده به اقدامات ضد فرهنگی خود را نداشتند 
با توسل به مس��خره کردن، هو کردن و زدن برچسب هایی که بیشتر شایسته خودشان 
بود فکر می کردند که می توانند زنان آگاه و عفیف ایران را به سمت ابتذال بکشانند و به 

اهداف شوم خود برسند.1 

1. تیمسار نصیری رئیس ساواک در یادداشتی دستور می دهد که »... با مسخره کردن این دخترها ]دخترهای 
با چادر و حجاب[ و هو کردن کالغ سیاه و نظیر آن کاری کنند که نتوانند با چادر بیایند یا چادر را از سر بردارند«!! 
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3. این سندها از جهت دیگر گویای س��طح آگاهی و بصیرت و شجاعت زنان مسلمان 
ایران در دفاع از فرهنگ ملی و دینی در مقابل اس��تبداد نیز هست؛ به گونه ای که وزیر 
بی فرهنگ آموزش و پرورش پهلوی نش��ان می دهد که درکش از جامع��ه ایران آنقدر 
سطحی است که حتی از ساده ترین مس��ائل اجتماعی ایران نیز سر در نمی آورد و فکر 
می کند با تکرار مبارزه با خرافات می تواند خللی در ع��زم زنان ایران در دفاع از فرهنگ 

ملی و دینی ایجاد نماید. 
4. وزی��ر آموزش و پ��رورش ش��اه )فرخ رو پارس��ا( که وابس��ته به حزب انگلیس��ی- 
صهیونیستی بهائیت بود طبق سیاست ننگین این حزب مأموریت داشت که با حجاب 
و عفاف مبارزه کند و زنان مسلمان را به بیراهه پویی و بی عفتی بکشاند. طاهره قزویني 
)معروف به قره العین( از رهبران روس��یاه این حزب از نخستین مأموریتی که با وقاحت 
و بی شرمی انجام داد کنار زدن حجاب و بی پروایی در میان نامحرمان و شعله ور کردن 
آتش شهوت مردان خودباخته و ضعیف النفس بود. طبعاً این مأموریت خانم وزیر! اقتضا 

می کرد که این گونه گستاخانه به زنان متعهد و اندیشمند آموزش و پرورش بتازد. 
امیدواریم همه آنهایی که هنوز گرفتار توهم سیطره بر ایران از طریق مبارزه و تخریب 
باورها و نمادهای مذهبی ایران هستند با مطالعه این اس��ناد عبرت بگیرند و به عاقبت 

کسانی که این سندها را صادر کردند بیندیشند. 
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