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به جاي سخن سردبير

چرا ملت ایران
به مذاکرات با امریکا خوش بين نيست؟ 

در منطق كارتر )رئيس جمهور امريكا( و س��اير نفتخواران مفتخوار... 
ترقی و تمدن كشور يعنی وابستگی شريان های آن از فرهنگ و اقتصاد 
و ارتش تا دس��تگاه های قانون گذاری و قضايی و اجرايی. اين برنامه در 
كشور ما بيش از پنجاه سال دوران سياه پهلوی پياده و مورد عمل بوده 

و هست.
امام خمينی)ره(1

دو کلمه حرف حساب با کسانی که به بهانه مذاکرات می خواهند وابستگی را 
تئوريزه کنند!! 

هنری كسينجر روباه حيله گر سياست خارجی امريكا در سال های گذشته، )كه هنوز 
تئوری های وی در مطالعات اس��تراتژيك امريكا مورد استفاده قرار می گيرد(، در كتاب 

ديپلماسی امريكا در قرن 21 می نويسد: 
بايد بحث در م��ورد روابط اي��ران و امريكا، از تفكرات و انديش��ه های 

1. صحيفه امام، ج4، ص261. 
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تئوريك فراتر رود. اگر قرار بر بهبود روابط اياالت متحده با رژيم اسامی 
ايران است، بايد اين مسئله: به كنار گذاشته شدن صدور انقاب...، مهار 
كردن تروريسم )بخوانيد، دفاع از فلسطين و لبنان و...( و پايان دادن به 
مداخله در روند صلح خاورميانه منوط شود. همچنين بايد پيشرفت در 
بهبود روابط با توجه به تاش ايران برای دستيابی به موشك های دوربرد 

و ساح های هسته ای انجام شود.1
اين توصيه های راهبردی كس��ينجر، بدون واس��طه، ما را به ياد آن س��خنان معروف 
خمينی كبير در س��ال 42 می اندازد كه فرمود: ساواك ش��اه با احضار و تهديد وعاظ و 
علما می خواست از آنها الزام بگيرد كه درباره هر چيزی می توانند صحبت كنند مگر در 
سه مورد:1. عليه شاه سخن نگوييد؛ 2. عليه اسراييل مطلبی نگوييد؛ 3. مرتب به مردم 
نگوييد كه اسام در خطر است. امام فرمود اصًا همه داستان ما با رژيم پهلوی همين سه 
مسئله است. ملت بزرگ ايران و همه دنيا می داند كه نقاط تقابل استراتژيك ما با امريكا 

همين مسائلی است كه كسينجر البته با ادبيات استكباری امريكاييان گفته است. 
اين مطلب از آن جهت گفته ش��د ك��ه دولت مردان ما به خص��وص آنهايی كه خود را 
بين الملل گرا و صاحب نظر در مسائل اس��تراتژيك و امنيتی می دانند، با كمی مطالعه و 
تفكر پيرامون اسناد و متون منتشرشده درباره اس��تراتژی های كوتاه مدت، ميان مدت 
و بلندمدت ش��يطان بزرگ، )كه ترجمه ش��ده و در دس��ترس همگان هم قرار دارد(، 
می توانس��تند بخش قابل توجهی از رفتارهای دش��منان ملت اي��ران در عرصه روابط 
بين الملل را قابل فه��م كرده و بی جهت به دنبال خوش بينی ه��ای دوره دولت خاتمی، 
پيوسته در زمين دشمن بازی نكنند و داشته و نداشته خود را در پيش و حين مذاكرات 

برما نسازند. 
بی ترديد يكی از داليل مخالفت قاطع امام خمين��ی در برقراری رابطه با امريكا و عدم 
خوش بينی امام خامنه ای نس��بت به مذاكره ب��ا امريكا، آگاهی از اين ديدگاه هاس��ت. 
تاكتيك ها و اس��تراتژی هايی كه معلوم نيس��ت چرا بعض��ی از كارگزاران سياس��ی و 
دولت مردان ما به رغم هم��ه ادعاهايی ك��ه در بين الملل گرا بودن و تخصص داش��تن 
در مس��ائل اس��تراتژيك و امنيتی دارند، نمی خواهند باور كنند كه »اس��تراتژی مهار 
همه جانبه انقاب اسامی« يك استراتژی ترديدناپذير و غير قابل بازگشت در ساختار 

1. هنری كس��ينجر، ديپلماس��ی امريكا در قرن 21، ترجمه ابوالقاس��م راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1383، 
ص329. 
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تصميم گيری امريكاست. آنچه جهت گيری های سياست خارجی امريكا در دولت های 
وابسته به جمهوری خواهان و دموكرات ها را در طول اين سه دهه يك كاسه و هماهنگ 
ساخته است همين استراتژی است و ساده لوحانه خواهد بود اگر كسی باور كند كه اين 
استراتژی در دولت كارتر، ريگان، كلينتون، بوش پدر و پسر و يا اوباما و هر كسی كه در 

آينده خواهد آمد قابل چانه زنی و مذاكره است. 
همان طور كه ساده لوحانه خواهد بود اگر كسی باور كند كه دفاع از اركان نظام جمهوری 
اس��امی، مقابله با اسراييل، دفاع از فلس��طين و لبنان و ساير مس��لمانان جهان، اراده 
معطوف به پيشرفت همه جانبه با تكيه بر ذخاير و س��رمايه های داخلی، دفاع از آزادی، 
استقال و نظام جمهوری اس��امی، دفاع از واليت فقيه به عنوان ركن ركين جمهوری 
اسامی و مقابله با زورگويی ها و سلطه طلبی های امريكا در منطقه قابل مذاكره است و با 
رفتن و آمدن كسانی چون: موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و ديگرانی 

كه در آينده خواهند آمد خلع و لبس می شود.
چرا بعضی از دولت مردان ما ناخواس��ته نه، بلكه خودخواسته، به مسيرهای انحرافی و 
بن بست می روند و امنيت ملی و سياست های داخلی كشور را به مسائلی گره می زنند كه 
در اين مسائل توهمات، مبنای تصميم گيری1 قرار می گيرد؟ باورهايی كه حتی آرمان 
هم نيست بلكه توهمات ناشی از خودشيفتگی و عدم توانايی درك تئوريك منطق حاكم 
بر نظام جهانی و سياس��ت های امريكايی اس��ت. آنهايی كه باور كردند، داستان روابط 
خصمانه ايران و امريكا بيش از آن كه يك داستان عميق استراتژيك در نوع نگاه متفاوت 
به حقيقت، واقعيت، سياست، عدالت، آزادی، حقوق بشر، مردم ساالری، روش زندگی 
در جهان و نگاه به عالم و آدم است؛ نوعی پيش داوری از سوی هر يك از دو طرف نسبت به 
ديگری است،2 كه خصومتی را دامن زده است كه اين خصومت بر همه مسائل بين المللی 

كه مرتبط با كشورمان می باشد، سايه افكنده است.3 بی ترديد: 
1. يا گرفتار خوش بينی ساده لوحانه هستند؛ 

2. يا فاقد تجربه انقابی هستند؛
3. يا توانايی درك تئوريك منطق حاكم بر نظام سلطه را ندارند.

البته، احتماالت خوشايند و ناخوش��ايند ديگری را نيز می توان بر اين سه مورد اضافه 
كرد. اما از آنجايی كه بيان آنها كمكی به فهم مسائل جاری نمی كند و ممكن است مغاير 

1. رك: حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص73. 
2. همان، ص14. 

3. همان. 
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با توصيه های اخاقی و راهبردی مقام معظم رهبری باشد از ذكر آنها خودداری می كنيم. 
با وجودی كه برای خوش بينی ساده لوحانه و فقدان تجربه انقابی بعضی از كارگزاران 
نظام جمهوری اسامی در سه دهه گذشته در برخورد با امريكا می توان نمونه های جالبی 
ارايه داد كه در تاريخ انقاب اسامی به نمادهای »مذاكره مستقيم با امريكا«، »پرونده 
مك فارلين«، »مذاكره لندن«، »كنفرانس برلين«، »گفت وگوی تمدن ها « و... شهرت 
پيدا كرده است ولی به نظر ما با وجود مدخليت دو بند اول و دوم، بند سوم يعنی »عدم 
توانايی درك تئوريك منطق حاكم بر نظام سلطه« در دولت مردان جديد بيش از همه 
موضوعيت دارد و دو بند ديگر را نيز پوشش می دهد؛ زيرا كسانی كه عموماً با منطق حاكم 
بر مبانی فلسفه سياسی غربی به تحليل انقاب اسامی و آرمان های آن می پردازند هم در 
فهم دشمنان انقاب اسامی و هم در فهم انقاب اسامی گرفتار فقر تئوريك می شوند. 
و اين منطقی است كه متأسفانه بخش اعظمی از كارگزاران دولت های گذشته و دولت 
يازدهم و سياست های اين دولت را اسير خود كرده است و باعث شده كه دولت يازدهم 
نيز در همين ابتدای راه برای توجيه محقق نشدن بعضی از وعده ها و شعارهای انتخاباتی 

خود، گرفتار سياست های سؤال برانگيز و غير قابل باور زير شود: 
- بازی با كلمات و پنهان كاری در سياست ها و برنامه ريزی ها

- جدا كردن سياست از ديانت
- جدا كردن مردم از دولت و بی خبر گذاش��تن مردم از وقايع پش��ت پرده، مخصوصاً 
مذاكرات هسته ای كه ملت ايران برای رسيدن به آن هزينه های سنگينی پرداخت كرد.

- جدا كردن امر تربيت اسامی از وظايف حكومت اسامی و اظهار نظر عجيب رئيس 
دولت به اين كه دولت با اعتقادات مردم كاری ندارد! 

- ش��بهه افكنی در ن��وع تصميم گيری ه��ای نمايندگان م��ردم و وصل ك��ردن اين 
تصميم گيری ها به امتيازات شخصی مثل جريان استيضاح وزير علوم و... 

- بدزبانی و بداخاقی در برخورد با منتقدين و اهانت به مردم مثل: بی سواد، برويد به 
جهنم و... 

- عقب نشينی از مواضع انقابی گذشته و تحقير نظام و مردم و رهبری به خاطر گزينش 
اين مواضع در روزنامه های وابسته و پيوسته و حامی و زنجيره ای.

- س��ركوب نيروهای كارآمد انقابی به بهان��ه اعتدال و ميان��ه روی در قريب به اتفاق 
استان ها و حاكم كردن نيروهايی كه س��ابقه معارضه با نظام آنها به خصوص در جريان 

فتنه 88 روشن تر از خورشيد است.
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- حواله كردن ناتوانی ها به دولت های قبلی و سياه نمايی عجيب و غريب سياست ها و 
دستاوردهای گذشته. 

- تش��بيهات ناروا بين اقدامات دولت به خصوص در مذاكرات هسته ای و انتساب اين 
تشبيهات به باورهای اعتقادی مردم مثل واقعه جان سوز كربا و نسبت ناروای »تعامل« 
به حضرت سيدالش��هدا )ش��يوه ای كه در دولت نهم و دهم تقبيح و زش��ت جلوه داده 

می شد(. 
- دامن زدن به مسائل و بحران های تصنعی برای انحراف افكار عمومی و مشغول كردن 
اذهان به سمت اين بحران ها مثل: مسئله دار بودن بنزين داخلی و وارداتی، اسيدپاشی 
به صورت زنان و انتساب آن به گروه های معتقد به نظام و از همه بدتر به اصل اسامی امر 
به معروف و نهی از منكر، بازی بورس��يه های قانونی و غيرقانونی در دانشگاه ها، اصرار بر 
انحصاری بودن و غير قابل تغيير بودن قباله وزارت علوم به نام جريان های چپ افراطی و 
خيز برداشتن برای انتقال درگيری های احتمالی به درون دانشگاه ها در اظهارنظرهايی 
كه پس از عدم رأی اعتماد مجلس به وزرای پيشنهادی برای وزارت علوم، رئيس دولت 
مطرح كردند و از آن بوی تهديد و لجبازی و لشكركشی به مشام می رسيد، ايجاد شبهه 
وجود گروه های توطئه گر در درون ساختار امنيتی نظام مثل سپاه و اطاعات و غيره و 
القای اين مطلب به جامعه كه اين گروه ها شبانه روز در حال توطئه عليه دولت هستند 
)اغلب اين ترفندها را نيز دولت خاتمی برای پنهان كردن كاستی ها و ناتوانی های خود در 
جامعه به كار گرفت تا مصدر بحران از درون ساختار ناهمگون و ناكارآمد دولت به بيرون 
منتقل شود. ترفندهايی مثل قتل های زنجيره ای، واقعه دلخراش كوی دانشگاه و...(؛ و 

ده ها دليلی كه ذكر آنها موجب اطاله كام و تكدر خاطر ملت شريف ايران خواهد شد.
ظاهراً افسانه سرايی های نيروهای اصاح طلب افراطی و اعتدالی در توجيه ناتوانی های 
ذاتی خود برای حل مسائل ملت ايران، گرفتار دور باطل و كسل كننده ای شده كه قرار 
اس��ت هر از چندگاهی كه ملت ايران فرصتی برای خدمت به انقاب اس��امی و نظام 

جمهوری اسامی به آنها می دهد، تكرار شود. اما اين تكرار چه سودی دارد؟ 
مشكل بزرگ دولت مردان چپ و راست آن است كه هنوز درك دقيق و عميقی از منطق 
انقاب اسامی از يك طرف و منطق جبهه استكبار جهانی از طرف ديگر ندارند و علت 
اصلی دورهای باطل و تناقض گويی ها و بداخاقی های آنها نيز همين اس��ت. اگر چنين 
دركی وجود داش��ت بايد به راحتی و با مطالعه دقيق بعضی از متون منتش��ره پيرامون 
استراتژی های امريكا متوجه می شدند كه بازی مذاكره در دولت اوباما همان بازی مذاكره 



14
به جاي سخن سردبير

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

در دولت های بوش  و كلينتون اس��ت كه عمده ترين هدف اين بازی ها بی اعتبار كردن 
انقاب اسامی در جهان مخصوصاً دنيای اسام و مهار تأثيرگذاری آن بر تحوالت منطقه 
است. اين استراتژی دقيقاً و مو به مو ش��بيه همان پيشنهادی است كه هنری كسينجر 

طرح عملی آن را در كتاب ديپلماسی امريكا در قرن 21 تدوين كرده بود.
كسينجر در اين كتاب می نويسد: 

تدوين راهكار چني��ن رويكردی )رابطه با ايران( دش��وار نخواهد بود. 
دولت جديد امريكا، نماينده ای معتمد يا حتی س��خنگوی غير رسمی 
مورد اعتمادی را می تواند منصوب كند ت��ا ابتدا، طرفين به صورت غير 
علنی اين نكته را بررس��ی نمايند كه آيا بر روی برخی اقدامات متقابل 
می توانند توافق كنند كه موجب بهبود تدريجی و گام به گام روابط شود. 
پس از انجام مذاكرات اوليه، اياالت متح��ده، اقدامات نمادينی را برای 
بهبود روابط می تواند انجام دهد؛ مشروط بر آن كه اقداماتی نيز از جانب 
ايران انجام شود كه در چهارچوب زمانی متناسب با مرحله اوليه باشد. 
اگر متحدان امريكا معتقد باشند كه اين كشور راه حل های ديپلماتيك 
را به صورت كافی مورد بررس��ی قرار نداده است بايد واشنگتن آمادگی 
برخی اقدامات مشترك ديپلماتيك را داشته باشد... گاهی اوقات الزم 
است برای منافع بزرگتر امنيتی از منافع تجاری چشم پوشی كرد... بايد 
تاش گس��ترده ای صورت گيرد تا نوعی اجماع نظر بين كشورهای دو 
سوی اقيانوس اطلس حاصل شود و در آن ديپلماسی به فشارهای معقول 
و متناسب مرتبط شده، روابط ديپلماتيك در قبال ايران هماهنگ شود. 
فقط با سياست های قاطع، منسجم و مسالمت آميز می توان ايران را به 

اتخاذ سياست های مبتنی بر همكاری رهنمون ساخت.1
دولت مردان امريكا مو به مو نسخه تجويزی كسينجر را از سال 1380 اجرايی كردند 
و دولت مردان ايران به جای تمركز عمي��ق و دقيق بر اين راهبرده��ا و راهكارها، تمام 
انرژی خود را صرف بازی ه��ای زبانی و اظهارنظرهای آبگوش��تی و تئوری پردازی های 
قورمه سبزه ای كرده و به دولت مردان امريكا كمك كردند تا اين راهبردها را بهتر عملياتی 

كنند. اكنون آنچه در مذاكرات مثًا 5+1 می گذرد همان راهبردهای كسينجر است.
نتايج اين مذاكرات هر چه باشد مبتنی بر استراتژی مهار انقاب اسامی است. آتش 

1. هنری كسينجر، همان، ص329-331. 
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تهيه ای كه بعضی از كارگزاران دولتی و مش��اوران ارشد رياست جمهوری يازدهم مثل 
سريع القلم، آش��نا و اخيراً تركان در اظهار نظرهای تحقيرآميزشان نسبت به تيره و تار 
بودن اوضاع كشور و ناكامی ها و ناتوانی های ملت ايران برای توسعه می ريزند، مبتنی بر 
اين استراتژی است. اگر چه از سطح فهم تاريخی و سواد تئوريك سياسی اين مشاوران 
به راحتی می توان وجاهت علمی اين افاضات را سنجيد، ليكن اين افاضات ملت مظلوم 
ايران را مجدداً به ياد گذشته تاريك و مبهم ايران در عصر حاكميت منورالفكران در دوره 

قاجاری و پهلوی انداخت. 
اجازه بدهيد برای درك قدر و منزلت افاضات كس��انی چون سريع القلم، آشنا، تركان 
و همه آنهايی كه مثل اينها می انديشند و اكنون در عصر انقاب اسامی در بدنه دولت 
نظام جمهوری اس��امی تعدادی از كارگزاران حكومتی به نام توس��عه و توسعه گرايی 
می خواهند آن دوره تاريك را شبيه سازی نمايند تا در پس ابهامات آن به قدرت برسند و 
تومار انقاب ملت ايران را در هم بپيچند، بخشی از اين گذشته تاريك را بازخوانی كنيم. 
اين بازخوانی به ما خواهد گفت كه برخی از دولت م��ردان ما هنوز از تاريخ درس عبرت 
نگرفته اند! هنوز ديدگاه سياسی دولت مردان ما در دهه چهارم انقاب تحت تأثير جنون 
سياسی دوره قاجاری و پهلوی و همچنين جنون سياسی دهه سوم انقاب پخته تر نشده 
است! هنوز بر سر يك نظام اسامی انقابی در ميان دولت مردان ما وحدت نظر به وجود 
نيامده است! و باألخره هنوز دولت مردان ما باور نكرده اند كه انقاب اسامی قادر است 
به معضات مربوط به رشد و توس��عه )با همه ابهاماتی كه در اين مفهوم وجود دارد( كه 
گمگشته تاريخ معاصر ايران است و چه هزينه ها كه در پای فهم اين مفهوم داده نشده، 

پاسخ های معنی داری دهد! 
ملت ايران بيش از هر جريانی می داند كه س��تيز با س��يطره غرب و سرسپردگان آنها 
در ايران اگر چه اولين و تنها ستيزی نبوده است كه انقاب اسامی بايد آن را مديريت 
می كرد تا مانند جريانات مشروطه و ملی ش��دن صنعت نفت دستاوردهای يك انقاب 
بزرگ اجتماعی در پای منافع استكبار جهانی و سرسپردگان آن قربانی نگردد، اما اين 
ستيز يكی از بنيادی ترين آنها بود. )اگر چه غرب گرايان ايران از دوره قاجاريه تا به امروز 

اين ستيز را به دروغ مترادف با ستيز با تجدد و ترقی و پيشرفت معرفی كردند.( 
انقاب اسامی مناسبات سياس��ت و قدرت را تغيير داد و نخبگان را جابه جا كرد و به 
سرعت به سمت اهداف رشد اقتصادی، علمی و اجتماعی حركت كرد. اما چهره دوگانه 
و منافقانه ساختار سياسی در درون قوه مجريه، ابهاماتی را پديد آوردند كه بر بنياد نظام 
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انقابی شبهه افكند و انقاب زير فشار دائمی برای همسازی با ديوان ساالری به جا مانده 
از مشروطه سلطنتی رها شده و بی بنيان، ولی شديداً زخم  خورده و كينه توز قرار گرفت. 
بقايای تمايات سلطنتی در درون اين ديوان ساالری از يك طرف و غرب گرايان چپ و 
راست درون اين ديوان س��االری از طرف ديگر، جامعه را با يك ناپايداری نهادی مواجه 
كرد كه در آن تمام تصميمات حتی تصميمات محلی نيز به يكباره غرق در ستيزه های 

سياسی گرديد.
وقتی ديوان ساالری دست نخورده نظام كهنه، از بازگشت اين نظام نااميد شد، مواضع 
شبه انقابی گرفت و آرام آرام جايی برای خود در بدنه انقابی نظام باز كرد و تعارضات 
س��اختگی تعهد و تخصص را در درون نظام نوپای جمهوری اس��امی به گونه ای آغاز 
می كند كه فضا ه��ر روز بيش از پيش ب��رای نيروهای انقاب تنگ تر می ش��ود. جنگ 
تحميلی هيچ گاه به ما فرصت نداد كه از خود بپرس��يم نيروه��ای ضد انقاب در درون 
انقاب از كجا سر خواهند رسيد. اين فضا باعث شد تا سوژه های به ظاهر انقابی تمايات 
تجديدنظرطلبانه خود را در بسته بندی های شيك خرده فرهنگ های »توسعه گرايی« 
بپيچند و به خرد مل��ت ايران دهند. تم��ام اينها برای برانگيختن كنش های سياس��ی 

جايگزين، بعد از پايان يافتن دوران دفاع مقدس كافی بود. 
در حس��رت ماندگان تجدد و ترقی دوره قاجاريه، كه در دوره پهل��وی و بعد از انقاب 
اسامی با واژه عملياتی »توسعه و پيشرفت« وارد ميدان شده بودند بعد از دفاع مقدس 
در درون دولت آقای هاش��می آمادگی كامل يافتند تا هر گونه نارسايی و نزاع سياسی 
را به ايدئول��وژی نيرومندی عليه انقاب اس��امی تبديل نماين��د و در پس تمامی اين 
ايدئولوژی ها كليدواژه ای به نام توسعه و پيشرفت خوابيده بود. اين ستيزه ها نشان می داد 
كه چقدر منطق تحليلی امام خمينی از اين جريانات عميق و دقيق بود؛ و چرا ضرورت 
دارد ما پيوس��ته اين منطق را در تمامی برنامه ريزی ها، پژوهش ها و سياس��ت گذاری و 

گزينش مسئوالن مورد توجه قرار دهيم.
امام به ما گفت: اگر چه ما از ش��ر رضاخ��ان و محمدرضاخان و نظام س��لطنت راحت 
شديم ولی از شر تربيت يافتگان شرق و غرب به اين زودی ها خاص نخواهيم شد. اينها 
سرسپردگانی هستند كه با هيچ منطقی خلع ساح نمی ش��وند. ما به سخنان خمينی 
كبير نه در حد يك نظريه تئوريك درب��اره اين جريان، بلكه حت��ی در حد يك توصيه 
ارشادی نيز توجه نكرديم و در آغاز دهه هفتاد در دولت سازندگی بيش از 2500 نفر از 
نيروهای به ظاهر انقابی بی تجربه و جويای نام را ساده لوحانه به مركز تئوری پردازی های 
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وابستگی در انگليس، فرانسه، كانادا و... فرستاديم تا مثًا بعد از بازگشت، مسير پيشرفت 
انقابی و ايرانی- اسامی را برای عصر جمهوری اسامی رقم زنند!! اما چه خيال باطلی! 
دولت مردان بی تجربه و خام انديش ما به همان سرسپردگان باقی مانده از عصر قاجاری 
و پهلوی كه با هيچ منطقی خلع س��اح نمی ش��دند ولی آتش توفنده انقاب آنها را در 
حصارهای تنگ جمود تئوريك و عملی شان گرفتار كرده بود، نيروهای تازه نفسی اضافه 
كردند كه برخاف اساف منورالفكری خود كمر همت بستند تا راه دويست سال نرفته 

پدران خود را در يك دهه بپيمايند. 
اين شترمرغ هايی كه از سفر فرنگ برگش��تند و از در و ديوار انقاب و نظام جمهوری 
اس��امی تا رده مديران ارشد و اساتيد دانش��گاه و غيره باال رفتند، ش��باهت عجيبی با 
شترمرغ های عصر قاجاری دارند. به تعبير مجدالملك، كارگزاران حكومتی ای كه اصول 
حاكم بر انديشه بعضی از آنها نه به اسام شبيه است نه به قاعده ملل و دول ديگر، مخلوط 
و در هم؛ يك عالمی اس��ت علی حده با هرج و مرج زياد... در هر چند قرن يكی از ملوك 
طوايف ترك، تاتار، مغول، عرب، افغان، روم، يونان و تركمان و... بر ايران غلبه كرده و از 
هر طايفه ای عادات مكروهه و مذمومه ای در ايران باقی مانده است. جميع اين عادات را 
اينها در خود جمع كرده اند و هر وقت از آنها سؤال شود كه اين چه معجونی است كه با 
خود داريد می گويند حالت حاليه ايران اج��رای اين عادات را اقتضا می كند. گوييم چرا 

حالت حاليه شما اجرای قانون شريعت را اقتضا نمی كند كه بهترين قانون هاست...1
بخش قابل توجهی از اين شترمرغ ها بعد از بازگشت از فرنگ، در سه حلقه عليه انقاب 
اسامی، آرمان های امام خمينی و تئوريزه كردن وابستگی به غرب، ساماندهی شدند: 

حلقه اول؛ جمع شاگردان سروش و نشرياتی چون: كيان، بيان، جامعه، توس، نشاط، 
عصر آزادگان، صبح امروز، مؤسسه صراط و...2 

حلقه دوم؛ مركز تحقيقات اس��تراتژيك كه در آن افرادی چون: موس��وی خوئينی ها، 
سعيد حجاريان، عباس عبدی، عليرضا علوی تبار، مجيد محمدی و... فعاليت می كردند.3 
جايی پور می نويس��د كه س��عيد حجاريان برنامه ريزی كانی را برای مطالعه توس��عه 
سياس��ی در ايران )بخوانيد وابس��تگی ايران( پايه ريزی كرده بود كه محصوالت آن در 

1. نقل به مضمون، رك: مجدالملك، رساله مجديه، به تصحيح فضل اهلل گرگانی، تهران، اقبال، 1358، ص33.
اين اثر حدود بيس��ت س��ال بعد از مرحوم اميركبير در دوران ناصری نوش��ته شده است و نويس��نده آن ميرزا 

محمدخان معروف به مجدالملك پدر امين الدوله يكی از صدراعظم های ناصرالدين شاه است.
2. رك: حميدرضا جايی پور، جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، تهران، طرح نو، 1381، ص225-226. 

3. همان، ص226. 
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ماهنامه راهبرد منتشر می شد.1
حلقه سوم؛ اين حلقه را بايد در آن 2500 دانشجويی كه در دوران هاشمی رفسنجانی 
برای دوره دكترا به خارج از كشور )انگلستان، كانادا، استراليا و فرانسه( اعزام شده بودند، 
جست وجو كرد. جايی پور می گويد: برخی از اين دانشجويان در پاره ای از انجمن های 
اسامی به صورت كانون های فكری سياسی فعال بودند. به ياد دارم در سال 1375 كه 
گروه های فشار در دانشگاه تهران و اميركبير به جلسات سخنرانی دكتر سروش حمله 
می كردند2 و عرصه بر او تنگ شده بود، به عنوان دانش��جوی دكترا در دانشگاه لندن و 
دبير انجمن های اسامی انگلستان، با همكاری ساير اعضای انجمن، دكتر سروش را به 
انگلستان دعوت كرديم. او به مدت شش ماه برای دانشجويان بورسيه ای كه هم اكنون 
تعدادی از آنها از فعاالن جنبش دوم خرداد هس��تند جلسات مختلف بحث و گفت وگو 

داشت. مانند محسن ميردامادی و محمدرضا خاتمی و...3
به قول مجدالملك، شترمرغ های ايرانی كه از پطرزبورغ و پاريس و ساير باد برگشته اند 
و دولت ايران مبلغ ها در راه تربيت ايشان متضرر شده، از علوم ديپلماتيك و ساير علومی 
كه به تحصيل و تعلم آن مأمور بوده اند، معلومات ايش��ان به دو چيز منحصر شده است: 
استخفاف )تحقير( ملت و تخطئه دولت! در بدو ورود پای ايشان بند نمی شود كه از اروپا 
آمده اند! از موجبات اخذ و طمع و بخل و حسد به مرتبه ای تنزيه و تقديس دارند كه همه 
مردم حتی پادشاه با آن جودت طبع و فراست كذا، به شبهه می افتد كه آب و هوای باد 
خارجه عجب چيزها از آب بيرون آورده، گويا توقف آنجا، بالذات مربی است و قلب ماهيت 
می كند. اين انگورهای نوآورده هم... گاه از بخت خود اظهار تعجب می كنند كه از واليات 
منظم )بخوانيد توسعه يافته( به اين زودی چرا به ممالك بی نظم )بخوانيد توسعه نايافته(

رجعت كرده اند؟4 
اين مقدمه را از آن جهت ع��رض كردم تا بدانيم ورود مفهوم مبهم و مناقش��ه برانگيز 

1. همان. 
2. اين گروه های فشاری كه جايی پور از آنها اسم می برد همان گروهك معروف به گروه طبرزدی است كه تحت 
عنوان اتحاديه انجمن های اسامی دانشجويان و فارغ التحصيان فعاليت می كردند و نشريه ای به نام پيام دانشجو 
داشتند و در همه جا به آنها مأموريت داده شده بود كه به شكل نمايشی سخنان سروش را به هم بريزند. اين گروه 
در همان دوران نيز شهرت داش��ت كه توسط آقای حسين مرعش��ی در دفتر رئيس جمهور تزريق مالی می شود؛ 
زيرا آقای طبرزدی و تشكيات وی در دو دوره انتخابات رياست جمهوری آقای هاشمی رئيس بخش دانشجويی 
ستاد انتخابات وی بودند. اين گروهك پس از به دست نياوردن پست و مقام در دولت هاشمی به ناگهان در رديف 
مخالفان هاشمی وارد ميدان شدند و از آن روز تاكنون چرخش های زيادی داشته اند و اكنون نيز تاريخ مصرف آنها 

برای جناح چپ به پايان رسيده است.
3. حميدرضا جايی پور، همان، ص227. 

4. مجدالملك، همان، ص34. 
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»توسعه« در ادبيات اجتماعی و برنامه ريزی جمهوری اسامی و اظهارنظرهای سخيفانه 
بعضی از كارگزاران دولتی از كدام آبش��خور تاريخی سرچشمه می گيرد و چرا باورهای 
سنتی سياست، كه بر پايه امتيازات طبقاتی در رژيم كهنه و پوسيده شاهنشاهی به شيوه 
انقابی در هم فرو ريخته بود به ناگهان از دهه دوم انقاب، از دل ديوان س��االری دولت 
هاشمی و خاتمی سر برآورد و كليدواژه توسعه و پيش��رفت را برای مقابله با آرمان های 
انقابی برگزيد و برای نشان دادن توس��عه نايافتگی ايران دست به دامن قورمه سبزی و 

آبگوشت بزباش و... امثال اينها شدند.
در اين يادداشت قصد ما آن نيست كه سابقه تفكر ديوان س��االری بعد از انقاب را به 
تجددگرايان عصر قاجاری يا پهلوی رجعت دهيم بلكه قصد ما آن است كه تداوم روندی 
را نشان دهيم كه قبًا خمينی كبير و رهبر معظم انقاب تبيين های روشنگرانه ای را در 
مورد اين روند و نتايج مخاطره آميز آن برای ملت ايران گوش��زد كرده بودند. روندی كه 
پيوسته در گوش ملت ما می خواند: ما نمی توانيم؛ به دليل وابستگی های متقابل جهانی 
ديگر گريزی از پذيرش عام فرهنگ مسلط جهانی كه فرهنگ امريكايی- اروپايی است، 
نمی باشد. روندی كه می خواهد اين گونه القا نمايد كه ارزش های عام غربی ارزش های عام 
انسانی است و ملك مطلق هيچ ايدئولوژی يا كشوری نمی باشد. اينها ارزش هايی هستند 
كه جمع كثيری در آنها اشتراك دارند و در اين رهگذر تكوين يافته اند كه جهان تغيير 
يافته است و همچنان مس��ير تغيير را می پويد. روندی كه پيوسته به ما القا می كند كه 
اين ارزش ها زاييده شناخت واقعياتی نو هستند كه ديگر نمی توان آنها را ناديده گرفت 

و يا سركوبشان كرد.
آنچه باعث شده اس��ت تا اين يادداشت نوشته ش��ود زمزمه هايی اس��ت كه از دهان 
كارگزاران دولت يازدهم پيرامون اين روند گفته می ش��ود و سخنان امثال سريع القلم و 
تركان نمونه های ناچيزی از اين اعتقادات است كه مانند بس��ياری از مسائل حياتی از 
مردم پنهان نگه داشته می ش��ود و دولت نيز تاش می كند تا خود را با اين روند سازگار 
سازد. رئيس محترم دولت يازدهم در ظهور رسانه ای به گونه ای رفتار می كند كه گويی 
به فهم نوينی از دنيای امروز دس��ت يافته است كه ضرورت اين تغيير در ايران را توجيه 
می كند اما آنچه در اين مورد، تاريخی و مايه عبرت اس��ت آن اس��ت ك��ه نياز به چنين 
تغييری بيش از آن كه برآيند تحوالت جهانی باش��د تفكر نوينی از سوی قدرت جهانی 

يعنی امريكاست. 
در واقع اين امريكايی ها و سياست های صهيونيستی آنهاست كه توانسته است اجبار 
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برای تغيير را در پنداشته ها و كانون سياس��ت های بعضی از جريان های واداده بنشاند 
و دولت مردان ما نيز باور كنند كه اينك هيچ فهرس��تی از مسائل بين المللی و داخلی را 

نمی توان يافت كه از اين تغيير بی نياز باشد. 
برای ترسيم تصويری دقيق و عميق از آينده انقاب اسامی در شرايط فعلی داخلی و 
جهانی و رخدادهايی كه پيوسته پيرامون ما به وقوع می پيوندد، بايد قبول كنيم كه اين 
باور باشكوه و منسجم اصاح طلبان غرب گرا نبود كه توسط مردم درك نشد و موجبات 
شكس��ت مدينه فاضله تحميلی آنها را فراهم ساخت؛ همان طوری كه در عصر پهلوی و 
قاجاری نيز فرهنگ ملی و مذهبی ايران به تنهايی موجبات شكست پروژه های تجدد و 
ترقی غرب گرايان را فراهم نس��اخت بلكه شكست اين پروژه های تحميلی تا حد زيادی 
ناشی از سردرگمی های بنيادی كسانی بود كه می خواستند با تئوريزه كردن وابستگی و 
نفی عقل و استقال و آزادی ملت ايران و بدتر از همه دفاع از استبداد و استعمار ايران را 
به دروازه تمدن بزرگ برسانند. باورهايی كه از آن رعب و وحشت می باريد و غرايزی در 
آن به كار گرفته می شد كه در تضاد مستقيم با استقال، آزادی، هويت، اصالت، اعتقادات 
و شرافت مردم ايران بود. بنابراين همه آنهايی كه با باورهای كوچك و حقير تجددگرايان 
و اصاح طلبان عصر قاجاری و پهلوی به ميدان مقابله با انقاب اس��امی می آيند بايد 
بدانند كه نتايج سياسی مشابهی را به بار خواهند آورد كه فاشيستی تر، غيرعقانی تر و 

ضد اخاقی تر از نتايجی است كه اساف آنها برای ايران رقم زدند.
با روی كارآمدن دولت يازدهم و توهماتی كه س��كوالرهای غرب گرای چپ و راس��ت 
داخلی در پس آن س��اماندهی كرده اند تصور ش��د كه تغييری بني��ادی در آرمان های 
انقاب اسامی در ايران ايجاد خواهد شد. اكنون تحركاتی كه در پشت جواز مذاكره با 
امريكا در كش��ور صورت می پذيرد بيانگر آن است كه منافقين جديد صورت بندی های 
نوينی را در پس ش��عارهای انتخاباتی دولت يازدهم آغاز كرده اند ك��ه بيانگر بازخوانی 
مجدد همان صورت بندی های دهه هفتاد و هش��تاد اصاح طلبان س��كوالر و غرب گرا 
در كشور است. بخشی از مواضع فرهنگی، سياس��ی و اقتصادی دولت يازدهم و احزاب 
و گروه های حامی آن هم القاكننده اين مس��ئله اس��ت كه حاميان خود دولت به دنبال 
مفهوم سازی اين پيكربندی جديد در كشور هس��تند. شتاب غير عقانی و ساده لوحانه 
در پيدا كردن واژه های عمليات��ی و ايدئولوژيك جديد ش��بيه واژه هايی چون »مكتب 
نياوران« و »ايدئولوژی اعتدال« و اخيراً نيز مكتب »آبگوشت بزباش و قورمه سبزی« در 
كنار تشنج آفرينی های اخير بيش از هر تصوری ملت ما را به ياد بازكردن مجدد پرونده 
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پروژه هايی انداخت كه در گذشته های نه چندان دور، با واژه های عملياتی چون: تجدد و 
ترقی، استبداد مطلقه مدرن، باستان ستايی، ناسيوناليسم، تسخير تمدن فرنگی، توسعه 
و پيشرفت، جهانی شدن، علم گرايی، فقه سنتی و فقه پويا، ملی- مذهبی، اسام سنتی، 
اسام ايرانی، جامعه مدنی، قتل های زنجيره ای، كوی دانش��گاه، مكتب ايرانی و امثال 
اينها، به جنگ با اس��تقال، آزادی، هويت ملی و تماميت ارضی اي��ران آمدند. اما آنچه 
اش��كال نوين هويت های ايدئولوژيك جعلی مبتنی بر تجربه غربی را )كه به تعبير امام 
راحل، به رغم سقوط نظام پادشاهی در ايران به اين زودی ها مردم از شر آنها رها نخواهند 
شد( با اشكال گذش��ته آنها پيوند می زند و تمامی آنها را در مقابل هويت ايرانی اسامی 
قرار می دهد، پيش شرط هايی است كه در تمامی اين واژه های عملياتی تكرار می شود. 
پيش شرط هايی كه از دوران قاجاريه تا به امروز اگرچه واژه های عملياتی آنها تغيير كرده 
است ولی هم از جنبه صوری و هم از جنبه محتوايی تفاوتی با هم ندارند. عمده ترين اين 

پيش فرض ها عبارت اند از:
1. پيشرفت در ايران فرآيندی است كه با عزم و انرژی فرنگی )غربی( محقق خواهد شد.

2. ايران هيچ راهی ندارد مگر آن كه به پيامدهای مثبت و منفی آن بپيوندد.
3. اگر ايران بخواهد اسامی رفتار كند و اسام را راهنمای تصميم گيری ها و اقدامات 
خود قرار دهد مسلم است كه نمی تواند با جهانی كه بر مبنای سرمايه داری، قدرت نظامی 
و ائتاف های مبتنی بر قدرت اداره می شود همكاری و مناسبات راهبردی داشته باشد.

4. پيشرفت عمومی ايران بدون هماهنگی با قدرت های بزرگ امكان پذير نيست.
5. برای رسيدن به توسعه و پيشرفت، ايران هيچ راهی ندارد مگر اين كه قيد استقال 

و آزادی خود را بزند. در دوران ارتباطات استقال خواهی پوچ و بی ارزش است. 
6. ايرانی ها برای پيش��رفت و توس��عه و تجدد و ترقی بايد عقل خود را تعطيل كنند و 

دربست تسليم غربی ها شوند و از آنها تقليد كنند.
7. اخذ علم و تكنولوژی و تجدد و ترقی گزينشی نيس��ت؛ بايد هر آنچه را كه غربی ها 

می گويند يا دربست قبول كرد يا پيشرفت را ناديده گرفت. 
8. تغيير فرهنگ، باورها و اعتقادات از شروط الزم تجدد و ترقی است.

9. اخذ تكنولوژی غربی بدون ايدئولوژی غربی امكان ندارد در داخل كارآيی داش��ته 
باشد. بنابراين برای دريافت تكنولوژی بايد ايدئولوژی آنها را نيز پذيرفت. 

10. با باورها و آرمان های اسامی نمی توان به توسعه و تجدد رسيد؛ بنابراين تنها راه 
رسيدن به آن چشم پوشی از آرمان های اسامی است. 
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ما نمونه های زيادی از سخنان سكوالرهای غرب گرا از دوره قاجاريه تا به امروز را داريم 
كه تاش كردند تمام اين پيش فرض ها را در واژه های عملياتی متفاوتی تئوريزه كنند كه 
به تعبير رهبر معظم انقاب اسامی چيزی جز تئوريزه كردن وابستگی در كشور نيست. 

به عنوان نمونه به بخش ناچيزی از اين سخنان اشاره می كنيم: 
ديروز ميرزا ملكم خان می گفت: 

راه ترقی و اصول نظم را فرنگی ها در اين دو، سه هزار سال مثل اصول 
تلغراف پيدا كرده اند و بر روی قوانين معين ترتيب داده اند، همان طوری 
كه تلغراف را می توان از فرنگ آورد و بدون زحمت در طهران نصب كرد، 
به همان طور نيز می توان اصول نظم ايش��ان را اخذ كرد و بدون معطلی 
در ايران برقرار ساخت وليكن چنان كه مكرر عرض كردم و باز هم تكرار 
خواهم كرد هرگاه بخواهيد اصول نظم را شما خود اختراع نماييد مثل 

اين خواهد بود كه بخواهيد علم تلگراف را از پيش، خود پيدا نماييد.1
امروز محمود سريع القلم می گويد: 

برای تضمي��ن مصونيت و دوری جس��تن از آس��يب های سياس��ی، 
سياستمداران ايرانی سعی داش��ته اند مثلث جهانی شدن فوق )مثلث: 
اقتصادی، سياسی و فرهنگی( را تجزيه و با هر زاويه آن مستقل برخورد 
كنند و روابط اقتصادی را از روابط فرهنگی و سياس��ی آن جدا سازند. 
اين در حالی است كه تفكيك س��ازی اصول جهانی شدن از يكديگر از 
يك طرف منجر به ناكارآمدی می شود و از طرف ديگر، در ايجاد ارتباط 
و گس��ترش روابط با كانون های اصلی جهانی شدن اصطكاك به وجود 
می آورد و در نهايت بهره برداری از فرآيندهای جهانی ش��دن را محدود 

می كند.2
ديروز ميرزا ملكم خان می گفت: 

آخر ش��ما چه دليلی داريد كه عقل خود را بر جميع علوم و تجربيات 
فرنگ ترجيح می دهيد؟... ای عقای ايران، ای صاحبان غيرت، اگر طالب 
حفظ ايران هستيد در اصاح و نظم اين دو مجلس بكوشيد... بی جهت 
درصدد اختراعات تازه نباشيد. تلغراف را به همان طور می توان ساخت 

1. حجت اهلل اصيل، رساله های ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، نی، 1381، ص30. 
2. محمود سريع القلم، ايران و جهانی ش��دن؛ چالش ها و راه حل ها، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، 

ص23. 
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كه فرنگی ساخته است. اين مجالس را همان طور می توان ترتيب داد كه 
فرنگی داده است.1
امروز حسين بشيريه می گويد: 

از آنجا كه س��نت رابطه بس��يار نزديكی با مذهب دارد، س��نت گرايی 
تجددستيز اغلب به درجات گوناگون دارای رنگ و رويی مذهبی است.2 
... در ايران س��نت گرايی تجددستيز خصلت مذهبی بس��يار آشكاری 
داشته است. سنت تجددستيز در اشكال مختلف خود با تجدد به عنوان 
مجموعه ای از ابزارها و امكانات لزوماً مخالف��ت نمی ورزد... ليكن نظام 
فرهنگی مرتبط با آن يعنی ابعاد ذهنی و فكری تجدد را نفی می نمايد... 
س��نت گرايان تجددس��تيز پيكر بی روح تجدد يعن��ی تكنولوژی بدون 

ايدئولوژی تجدد را می خواهند.3 
او هم مانند اساف منورالفكری عصر قاجار معتقد است كه تكنولوژی غرب را نمی توان 

از ايدئولوژی آن جدا كرد. 
ديروز سيد جمال واعظ اصفهانی ازلی می گفت: 

ما مردم ايران جاهليم. بدون معلم و مربی و استاد هيچ كار ما درست 
نمی شود. به فرمايش جناب... پرنس ملكم خان اگر خواسته باشيم يك 
كارخانه كبريت سازی تش��كيل بدهيم بدون معلم خارجه محال است، 
اگر خواسته باشيم يك كارخانه ريسمان سازی بسازيم مسلماً محتاجيم 
به يك نفر معلم خارجه، اگر بخواهيم يك كارخانه چلواربافی تش��كيل 
بدهيم بدون معاونت يك نفر معلم خارجه محال اس��ت و قس علی هذا 
تمام كارها. اما می خواهيم يك بانك ملی تش��كيل بدهيم بدون معلم و 
اين نمی شود... آيا اداره كردن يك وزارتخانه دولتی به قدر يك كارخانه 
صابون پزی عل��م الزم ندارد؟ چگونه م��ا ايرانی ها ب��دون معلم خارجه 
نمی توانيم يك قوطی كبريت الكی بسازيم و يا يك عدد قوری يا استكان 
يا يك المپ بس��ازيم البد محتاج به معلم خارجه هستيم اما برای اداره 
كردن وزارت ماليه يا وزارت خانه عدليه و غيره اصًا وزرای ما محتاج به 

1. حجت اهلل اصيل، همان، ص107. 
2. حسين بشيريه، جامعه مدنی و توسعه سياسی در ايران، تهران، علوم نوين، 1378، ص114. 

3. همان، ص113. 
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معلم خارجه نيستند؟1
امروز اكبر تركان در بدنه دولت نظام جمهوری اسامی  می گويد: 

بگذاريد با خود روراس��ت باش��يم ما به جز پخت آبگوش��ت بزباش و 
قورمه سبزی در هيچ تكنولوژی صنعتی نسبت به جهان برتری نداريم.2

ديروز طالب اوف می گفت: 
برخی وكا آنچه را مناسب احوال و متضمن منافع باشد نمی پذيرند، 
قانون اساسی می خواهند ولی تقليد فرنگی را جايز نمی شمارند. كسی 
نيست بگويد آخر خود اين مجلس از صنايع كدام كارخانه است؟ و قانون 
اساس��ی از كدام زبان ترجمه شده؟ مگر همه اين بس��اط از فرنگستان 
نيامده؟ هزار سال گمراه جهالت بوديم و حاال اگر از علم تقليد كنيم چه 

زيانی به جهل ما وارد می سازد؟3
امروز موسی غنی نژاد می گويد: 

علم و تكنولوژی و علوم انس��انی دو روی يك سكه اند، آنها را نمی توان 
از هم تفكيك نمود. تمدن جديد و علم و تكنولوژی آن محصول انسان 
جديد است و اين انسان خود نتيجه انديشه ها و ارزش های نوين است... 
به صرف وارد كردن علوم و فنون جديد نمی توان يك جامعه پيش��رفته 
يا به قول امروزی ها توس��عه يافته ايجاد نمود. نهال علم و تكنولوژی در 
هر خاكی بار نمی دهد. تا زمانی كه انديشه ها و ارزش ها متحول نشده و 
نظم اجتماعی نوينی را پديد نياورده اند، وارد كردن علوم و فنون جديد 

همانند بذر پاشيدن در شوره زار است.4
ديروز سيد جمال واعظ اصفهانی می گفت: 

اين وزرای ما خيلی بی انصاف هس��تند از برای گل خانه های خودشان 
گل كار از خارجه می آورند و در ماه هزار تومان و دو هزار تومان مواجب 
می دهند، از برای مش��ق پياده نظام معلم و مش��اق خارج��ه می آورند 
اما از برای ترتيب دخل و خرج مملكت و اداره ماليه عقل خودش��ان را 
كافی می دانند. مختصر اين ك��ه تا وزرای ما و مجل��س مقدس از دول 

1. از نطق های سيد جمال واعظ اصفهانی، الجمال، س1، ش22، يكشنبه 20 شعبان 1325 ه.ق. 
2. http://www.tabnak.ir/fa/news/449100

3. فريدون آدميت، انديشه های طالب اوف تبريزی، تهران، دماوند، 1363، ص58. 
4. موسی غنی نژاد، تجددطلبی و توسعه در ايران معاصر، تهران، مركز، 1377، ص55-56. 
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بی طرف مردمان عالم جلب نكنند محال اس��ت اين اداره های ما و اين 
وزارت خانه های هشت گانه مرتب ش��ود... اگر بگوييد ترتيب هر اداره و 
قانون ه��ر وزارت را از روی قانون های خارجه ترجم��ه می كنند عرض 

می كنم اين هم ناقص است.1
امروز علی ميرسپاسی می گويد: 

در ايران معاصر پذيرش چش��م انداز مدرن و دموكراتيك می بايست با 
نقد مفاهيم محافظه كارانه ای مانند »هويت ايرانی« يا »اصالت فرهنگی« 
توأم باشد. ارايه هر نوع چشم اندازی از آينده ايران كه بر اساس گفتمان 
»اصالت« و »هويت« بنا شده باشد نه با دموكراسی سازگار خواهد بود 
و نه با مدرنيته... از اين منظر فرقی نمی كند كه اين تاش به نام دين يا 
نژاد يا فرهنگ ايرانی صورت پذيرد يا به ن��ام حفظ خود در برابر هجوم 

بيگانگان و نفوذ فرهنگی آنان.2
ديروز سيد حسن تقی زاده می گفت: 

سه چيز است كه هر چه درباره ش��دت لزوم آنها مبالغه شود كمتر از 
حقيقت گفته ش��ده: نخس��ت قبول و ترويج تمدن اروپا باشرط و قيد 
و تس��ليم مطلق ش��دن به اروپا و اخذ آداب و عادات و رسوم و تربيت و 
علوم و صنايع و زندگی و كل اوضاع فرنگس��تان بدون هيچ اس��تثناء و 
كنار گذاشتن هر نوع خودپسندی و ايرادات بی معنی كه از معنی غلط 
وطن پرستی ناشی می شود و آن را وطن پرستی كاذب می توان خواند... 
اين است عقيده نگارنده اين سطور در خط خدمت به ايران... ايران بايد 

ظاهراً و باطناً، جسماً و روحاً فرنگی مآب شود و بس.3
و امروز نويس��ندگان مبانی نظ��ری برنامه چهارم توس��عه جمهوری اس��امی  ايران 

می گويند: 
وابس��تگی های جهانی نه تنها اجتناب ناپذير اس��ت بلكه برای رشد و 

تعالی اقتصادی يك اصل است.4
اينها نمونه های بس��يار كوچكی از زبان كسانی اس��ت كه از عصر قاجاری تا به امروز 

1. الجمال، همان، ص209-208. )كل اين روزنامه در كتابی به نام روزنامه الجمال به چاپ رسيده است.( 
2. علی ميرسپاسی، دموكراسی يا حقيقت، تهران، طرح نو، 1371، ص37. 

3. سيد حسن تقی زاده، كاوه، س5، ش36، جمادی اآلخر 1338/ 14شهريور ماه 1289خورشيدی، ص2. 
4. مستندات و مبانی نظری برنامه چهارم توسعه، سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، تهران، 1383، ص35. 
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نظريه پردازان تئوريزه كردن وابستگی ايران به غرب بودند و عجيب هم اين است كه تنها 
واژه های عملياتی اين تئوريزه كردن تغيير كرده اس��ت ولی در محتوا و معنا و حتی در 
شكل وابستگی نيز تفاوت شاخصی ميان سكوالرهای غرب گرای عصر قاجاری و پهلوی 
با عصر انقاب اسامی  مشاهده نمی شود. تاريخ نشان می دهد كه مشكل بزرگ ايران در 
اين دوران بيش از فقر و فاكت و عقب ماندگی مسئله تحقير تاريخی ملت و مذهبی بود 

كه ريشه در تاريخ داشت. 
اكنون پس از روی كار آمدن دولت يازدهم، باز هم از جريان غرب گرايی طبق معمول 
شعارهای كهنه ای به گوش می رسد. ظاهراً اين جريان برای شكستن غرور ملی و گرفتن 
»جسارت تجربه كردن« ايرانی بايد هميش��ه به دنبال واژه هايی شبيه آفتابه، لولهنگ، 
آبگوشت بزباش و قورمه س��بزی بگردند. ملت ما نيز عادت دارد تا از اين جريان به زبانی 
مركب از كليدواژه های به ظاهر تازه، شعارهای كهنه و پوسيده بشنود! اين بازی با الفاظ، 
از آن جهت الينحل می نمايد كه قرائت اين كليدواژه ها از خال منش��ورهای متعددی 
اتفاق می افت��د كه ارزش های غرب��ی و ماك های غرب گرايی را می خواهد پيوس��ته با 

كليدواژه های جديد در هم آميزد و چه آميزش آزاردهنده ای! 
غرب گرايان به ظاهر اصاح طلب معتدل، در جست وجوی جهانی ساختن اصطاحات 
زبان خويش اند تا در پ��س اين جهانی بودن ع��اوه بر هويت يابی ب��رای اين آرمان ها، 
ضعف های خود را پنهان سازند. بدون اين كه قصد تحليل تئوريك پويايی يا عدم پويايی 
شعار اعتدال در جريان اصاح طلبی را داشته باشيم بنا است اهميت كوششی نشان داده 
شود كه سكوالرهای اصاح طلب در پس ش��عارهای دولت يازدهم در توجيه و تحسين 
گزينش های خود چه در ايران و چه در خارج هستند. بی گمان متقاعد ساختن، يكی از 
مهمترين ابزارهای سياست بازسازی است كه اصاح طلبان به كار گرفته اند تا در پشت 
سنگرهای دولت يازدهم بدون اين كه كليدواژه های سنتی آنها بگسلد قدرت لحن، بيان 
سياسی، حضور رسانه ای و ديپلماسی رسمی  و نيمه رسمی  خود را باال ببرند و اگر چه به 
خصوص بعد از فتنه 88 از در رانده ش��ده اند اما از پنجره مجدداً وارد هسته های حياتی 

نظام گردند. 
متأسفانه رياس��ت محترم جمهوری نيز در بعضی مواقع با بعضی از اظهارنظرها شبيه 
همين اظهارنظرهايی كه اخيراً با حضور در دانشگاه تهران و همچنين در زنجان كرده اند 
و ايضاً اتخاذ بعضی از سياست ها شبيه همين سياست هايی كه اخيراً در بسته خروج از 
ركود اتخاذ نموده اند و همچنين گزينش بعضی از افراد مؤثر در فتنه های دو دهه اخير 
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)از كوی دانشگاه تا فتنه 88( خواسته يا ناخواسته كوشيده اند تا به اين شعارهای كهنه و 
پوسيده اعتبار و نيرويی تازه ببخشند. پافشاری در حل معضات اقتصادی كشور از طريق 
عقب نش��ينی در مقابل باج خواهی های امريكا و اروپا و عمليات��ی كردن هزينه از جيب 
سياست خارجی )بخوانيد هزينه از جيب استقال و آزادی( برای توسعه )بخوانيد جهانی 
شدن و وابس��تگی(، كه آرمان غربگرايان مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در دهه هشتاد بود و تحت ش��عار »سياست خارجی توسعه گرا« تئوريزه 
می شد؛ گشودن درها و دعوت از كسانی كه در طول انقاب اسامی  لحظه ای از توطئه 
عليه آن دست برنداشتند و از همه مهمتر، شبيه سازی مفهوم گفت وگو و مذاكره با امريكا 
و غرب با شيوه دعوت حضرت اباعبداهلل در برخورد با يزيديان كه به طور عجيبی در زنجان 
مطرح شد، نشان های نگران كننده ای از گرايش به سياست های واگرايی اصاح طلبان 
و ايدئولوژی سازی های جديد در مقابل آرمان های انقاب اسامی  و امام خمينی است. 
مطالبی شبيه به اينها كه در همين يك س��ال و خورده ای از عمر دولت اتفاق افتاد را 
نمی توان به همين راحتی ناديده گرفت و از كنار آنها بی تفاوت رد شد. اگر چه به ظاهر، 
برآمدن اين ايدئولوژی جديد فعًا به بيان سياس��ی محدود ش��ده است ولی آنهايی كه 
ش��ناخت دقيقی از غرب گرايان وطنی دارند می دانند كه بيان سياسی آنها عموماً بيان 

ايدئولوژيك است و هر دوی اينها با هم در آميزش اند. 
متأس��فانه از زمانی كه دولت مردان جديد بر حس��ب سنت زش��ت گذشته، سخن از 
سياه نمايی اقدامات دولت قبلی و ويران نشان دادن ايران به ميان آوردند و ناتوانی های 
احتمالی آينده خود را به مهيب بودن خرابی های دولت گذش��ته حواله كردند )همان 
ترفندی كه اصاح طلبان دوم خردادی دوران خاتمی، نس��بت به دولت هاشمی  به كار 
گرفتند و همان ترفندی كه دولت بعدی نسبت به دولت قبلی به كار گرفت(، رسانه های 
همگانی غربی و بلندگوهای بی جيره و مواجب داخلی آنها بيش از هر زمان ديگر درباره 
ورشكس��تگی اقتصاد ايران و ناكارآمدی نظام جمهوری اس��امی  داد س��خن داده اند. 
اما ظاهراً ديوان س��االری دولتی در ه��ر دوره ای فراموش می كند ك��ه بخش اعظمی  از 
گرفتاری های اقتصادی و اجتماعی ايران زاييده دم و دستگاه بوروكراسی دولت مدرن 
»وبری« و تمركز گرايی در اين ديوان ساالری اس��ت و اين ديوان ساالری بيش از آن كه 
به نام اين دولت يا آن دولت نوشته شود ميراث ديوان ساالری عصر مشروطه سلطنتی و 
دولت مطلقه مدرن نظام پهلوی است. چگونه امكان دارد تنها حافظان اين ديوان ساالری 

در درون دولت، خود را طايه داران مبارزه با آن نشان دهند؟! 
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اكنون كارگزاران دولتی و روزنامه های زنجيره ای وابس��ته، وانمود می كنند كه چشم 
دولت اعتدالی اصاحات، به نور حقيقت توسعه و پيشرفت ايران كه همانا كوتاه آمدن از 
منازعه با منافع امريكا در منطقه و پيوستن به بازار آزاد سرمايه داری، پيوستن به سازمان 
تجارت جهانی، جهانی شدن و پيامدهای توسعه ای آن و از همه مهمتر پايين كشيدن 
ولوم مبارزه با رژيم صهيونيستی و دفاع از آرمان های فلسطين است روشن شده است و 
ايران با پايين كشيدن ولوم آرمان های انقاب اسامی  و امام خمينی اعتماد نظام جهانی 

را به خود جلب نموده و مشكات عنقريب حل و فصل خواهد شد. 
اصاح طلبان اعتدالی تمام اهداف استراتژيك خود را به تاكتيك مذاكره با امريكا گره 
زدند و گرفتار اين توهم شدند كه می توانند از تاكتيك ها نتايج استراتژيك بگيرند. ليكن 
فراموش كردند كه پيش گويان عصر اعتدال در مجمع تشخيص مصلحت نظام و مركز 

تحقيقات استراتژيك پيش تر از اين پيشگويی كرده بودند كه: 
سياس��ت وقتی صد در صد دينی می ش��ود كه هر گونه بحثی درباره 
توسعه به عنوان هدف را كنار بگذاريم. از سوی ديگر وقتی غايت توسعه 
باش��د الجرم دين ابزاری می ش��ود و طبعاً در مورد ابزارها با س��هولت 

بيشتری می توان تجديدنظر كرد تا در مورد غايات.1
خاتمی  و دولت افراطی او از اساس تحت تأثير همين آموزه ها بود كه گرفتار تناقضات 
شبه علمی و ش��به دموكراتيك »توس��عه و تدين« كه از دوره قاجار در ميان كارگزاران 
دولتی ايران به يادگار مانده اس��ت، گردي��د و در نهايت به اين نتيجه رس��يد كه مانند 
ناصرالدين شاه و رضاخان بهتر است تدين را فدای توسعه كند. تمام اركان و مبانی نظری 
و مس��تندات برنامه چهارم توسعه كشور كه توس��ط دولت خاتمی  نوشته شد بر همين 

تئوری استوار بود. 
اكنون آنچه نگرانی ملت ايران و دل سپردگان به انقاب اسامی  را افزون می سازد آن 
اس��ت كه همان نظريه پردازان، پيش گويان و كارگزارانی كه در نوشتن مبانی تئوريك 
برنامه چهارم توسعه نقش استراتژيك داشتند سر و كله آنها در تيم سياسی، اقتصادی، 
فرهنگی و سياست های راهبردی دولت يازدهم پيدا ش��ده و در ساختار برنامه ريزی و 
ساماندهی اين دولت حضور دارند. روش ها، برنامه ها، شبيه سازی ها و اظهارات رياست 

محترم جمهوری و اطرافيان و مشاوران وی اين نگرانی را دو چندان می سازد. 
درك عمق اين نگرانی زمانی امكان پذير اس��ت كه مبانی نظری و مس��تندات برنامه 

1. حسين بشيريه، همان، ص61. 
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چهارم توسعه كه به راستی مانيفست استحاله درونی انقاب اسامی  از طريق نفوذ در 
ساختار قوه مجريه و اركان برنامه ريزی نظام جمهوری اسامی  بود مجدداً بازخوانی شود. 
بازخوانی اين مس��تندات از آن جهت اهميت دارد كه بخش اعظمی  از دست اندركاران، 
برنامه نويسان و تئوری اين برنامه اكنون در ساختار دولت يازدهم رقم زننده برنامه های 

دولت هستند. 
ترس��يم آينده انقاب اس��امی  و نظام جمهوری اس��امی  از ديدگاه تئوری پردازان 
وابستگی را می توان در نوش��ته های بيمارگونه مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم 
مشاهده كرد. اين اثر پرسش های جدی درباره سامت عقل و عقيده نويسندگان در مورد 
ملت ايران و انقاب اس��امی  را برمی انگيزد. هنگامی كه نسل به اصطاح تحصيل كرده 
ايران برای احترام به توسعه مجبورند پيوسته با صدای بلند ملت خود و انقاب اين ملت 
را تحقير كنند آيا برای انسان اين تصور پيش نمی آيد كه چنين آدم هايی از سامت عقل 

و عقيده و حتی از سامت فهم تاريخ ملت خود بی بهره اند؟ 
آنهايی كه با سامت عقل و عقيده متن اين اثر را می خوانند اولين سؤالی كه برايشان 
مطرح می شود آن است كه چگونه ممكن است كسی كه شرايط انقاب اسامی  و عظمت 
انديشه امام خمينی را در موقعيتی كه ايران در دوره پهلوی در آن قرار داشت ديده باشد، 

می تواند چنين ياوه گويی هايی را از نظريه پردازان وابستگی در ايران تحمل كند؟! 
بسياری از رويكردهای نظری كشمكش های نيروهای انقابی طرفدار نظام جمهوری 
اسامی، مربوط به سرچشمه های اين كش��مكش يعنی بی اعتمادی مطلق كارگزاران 
حكومتی غرب گرا به اس��تعدادهای ملت ايران و تحقير اين استعدادها و تئوريزه كردن 
واژه »ما نمی توانيم« است. اين رويكردها معموالً تبيين هايی نيستند كه تئوری پردازان 
وابس��تگی درباره خودش��ان بيان می كنند بلكه آنها غالباً سرچش��مه كش��مكش را به 
ويژگی های درونی مردم اي��ران و اعتق��ادات و باورهای آنها نس��بت می دهند. همين 
توجيهات ساده لوحانه بود كه تئوری پردازان برنامه چهارم توسعه را به نوشتن مقدماتی 
س��وق داد كه روح برنامه چهارم را روح وادادگی و مس��تعد كردن ايران برای وابستگی 

می ساخت. 
يكی از توجيهات اساس��ی دولت نهم برای دل نس��پردن به اين برنام��ه، همين روح 
وابستگی نهفته در اين برنامه بود. انگيزه های اجبارآميزی كه نويسندگان مبانی نظری 
اين برنامه فراهم كرده بودند تا وادادگی نظام جمهوری اس��امی  نسبت به آرمان های 
انقاب را ميسر سازند تاكتيك ها، راهبردهای خاص و شيوه های اين كشمكش را تشكيل 
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می داد. مهمترين توجيهات كارگزاران و تئوری پردازان دولت خاتمی  در نوشتن برنامه 
چهارم توس��عه )كه اكنون در دولت يازدهم نيز حضور دارند( بر مفهوم توس��عه استوار 
بود. ملت ايران در همان دوران نيز از دولت مردان س��ؤال می كردند كه برای رسيدن به 
اين مفهوم مبهم چقدر بايد هزينه كرد؟ هاش��می  در مجمع تشخيص مصلحت نظام و 
خاتمی  در رأس دولت هشتم؛ ابتدا رشته های پراكنده افكار و حتی احساسات سياسی 
تئوری پردازان وابستگی را كه بعد از انقاب اسامی  با ضربات سهمگين امام روی زمين 
پراكنده و در حال اضمحال بود و ديگر اميدی نداشتند كه بتوانند مرده ريگ های اين 
احساسات پراكنده را حتی جمع آوری كنند، جمع آوری كرده و به هم بافتند و در قالب 

كليدواژه های سازندگی و توسعه اين احساسات فروهيده را زنده كردند.
آنچه در اين دوره توليد ش��د از نظر صورت ظاهری اگر چه ب��ا توليدات دوره قاجاری 
و پهلوی تفاوت داش��ت اما در تحلي��ل نهايی از جه��ت كاربرد س��ازمانی و نتيجه كار 
شباهت های عجيبی به هم داشتند و اين شباهت همان تئوريزه شدن مفهوم وابستگی 
در اركان برنامه بود. مقدمه چينی های تئوری پردازان سياست توسعه ای دولت يازدهم 
چقدر ش��بيه مقدمه چينی های تئوری پردازان برنامه چهارم در دولت خاتمی و از همه 
بدتر چه شباهت عجيبی به مقدمه چينی ها و تئوری های تئوری پردازان دوره قاجاری و 
پهلوی دارد. برای اين كه مانند دوره قاجاريه و پهلوی ملت ايران فريب مقدمه چينی ها، 
فلسفه بافی ها، بازی های زبانی و سياه نمايی های هدايت شده تئوری پردازان توسعه در 

ايران را نخورند بايسته است كه از مقدمات اين تئوری پردازی ها آگاهی داشته باشيم: 
1. وابس��تگی های جهانی نه تنها اجتناب ناپذير است بلكه برای رشد و تعالی اقتصادی 

يك اصل است.1
2. در ارتباط با جهانی شدن اقتصاد، يك واقعيت مس��لم است كه كشورهای در حال 
توسعه پذيرفته اند كه برای پيشرفت اقتصادی و اجتماعی خود الزم است سياست های 

اقتصادی خود را منطبق با نظم اقتصاد جهانی... مورد جرح و تعديل قرار دهند.2
3. در آينده، فش��ار نظم جهانی بر نظام ه��ای حاكميتی كه رويكرده��ای خود را در 
ارتباط با مس��ائل خارجی و حتی داخلی منطبق با معيارهای جهانی مورد تعديل قرار 
ندهند، افزوده خواهد ش��د. تغيير كيفی حاكميت  ها و اهميت يافتن نقش قابليت های 
خوب حاكميتی و ضرورت تجديد س��اختار بافت س��نتی حاكميت ه��ا، تمركززدايی، 

1. مبانی نظری و مس��تندات برنامه چهارم توسعه، تهران، س��ازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، ج1، 1384، 
ص35. 

2. همان، ص41. 
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خصوصی سازی و آزادس��ازی اقتصادی و مش��اركت فعال بخش خصوصی در مديريت 
اقتصادی كشورها از جمله ماحظاتی اس��ت كه نظم جهانی بر آن تأكيد خاصی دارد. 

اولويت های امنيت ملی ما ماهيت فرامليتی پيدا می كند.1
4. انطباق با قواعد اقتصادی، به خصوص تجارت بين المللی و اصاح ساختار اقتصادی 
در اكثر كشورهای جهان به عنوان يك ضرورت، پذيرفته شد. بدون شك اعتراف به انجام 
اين اصاحات اقتصادی مبتنی بر اصول قواع��د بازار، هم به لحاظ اعتقاد علمی  به انجام 

اين اصاحات و هم به لحاظ الزام های تعامل با دنيای خارج بوده است.2
5. كش��ورهايی كه از قدرت... بيشتری برخوردار هس��تند، می توانند در تنظيم قواعد 
حاكم بر نظام بين الملل نقش عمده ای ايفا نمايند و ساير بازيگران صحنه بين الملل در 
صورت عدم تمكين به اين اص��ول، با انزوای بين المللی، تحريم ه��ای اقتصادی و حتی 

تهاجم نظامی  قدرت های برتر مواجه می شوند.3
6. بهره مندی از علوم و فناوری پيشرفته، بدون تمكين به قواعد بازی در عرصه روابط 

بين الملل و ديپلماسی بين المللی، به راحتی ميسر نخواهد بود.4
7. بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين المللی كه قدرت ه��ای بزرگ در تجلی آن نقش 
اساسی ايفا می كنند، راهكارهای سياسی، هر چند كه علمی  باشند، تضمينی برای تحرك 

اقتصاد ملی در فضای جديد تحوالت اقتصادی بين المللی نخواهد بود.5 
8. شواهد موجود حاكی از وجود نوعی سلسله مراتب قدرت در سطح نظام بين المللی 
است: ابرقدرت )امريكا تأثيرگذار بر س��اختار نظم جهانی(، قدرت های بزرگ )روسيه، 
اتحاديه اروپا، چين و تا اندازه ای هند، ژاپن، برزيل در آينده با تأثيرگذاری نسبی و عمدتاً 
منطقه ای بر ساختار نظم جهانی(، قدرت های متوسط )كه درجه تأثيرگذاری آنها بر نظم 

جهانی قابل توجه نيست(، قدرت های كوچك )تأثيرپذير از قواعد نظم جهانی(.6
9. دولت های مل��ی در تنظيم و اجرای قواني��ن داخلی ناگزير باي��د از قوانين، قواعد، 

استانداردها و هنجارهای بين المللی تبعيت نمايند.7
10. در ش��رايط جديد، روند تح��والت بين الملل��ی در جهت حاكمي��ت هنجارهای 

1. همان، ص42. 
2. همان، ص47. 
3. همان، ص48. 
4. همان، ص74. 
5. همان، ص75. 
6. همان، ص76. 
7. همان، ص77. 
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بين المللی و نظم بخش��يدن اقدام های ملی در آن جهت است. به عبارت ديگر مسائلی 
نظير محيط زيست، مبارزه با تروريسم، مواد مخدر، حقوق بشر در ابعاد مختلف، حقوق 
اجتماعی و مس��ائل حاكميتی، از زاويه جهانی مورد ارزيابی قرار می گيرد و كشورها در 

هماهنگی با اين هنجارها است كه بايد اقدام های ملی خود را سامان دهند.1
11. در قرن بيست و يكم، اقتدار ملی در تعيين حقوق و آزادی های انسان ها كم رنگ 
شده و نظم جهانی در تعيين و تشخيص حقوق و آزادی های انسانی اهميت بيشتری پيدا 
كرده است. رعايت اصول و مبانی حقوق بشر به صورتی كه موافق هنجارهای بين المللی 
باشد اكنون بيش از پيش مورد تأكيد قرار گرفته و كش��ورهايی كه از اين قواعد پيروی 

ننمايند ناگزير با فشارهای بين المللی مواجه خواهند شد.2
12. اهميت طرح اين مباحث از آن رو است كه اكنون در شرايط نوين مناسبات سياسی 
و اقتصادی بين المللی نوعی گرايش های مسلط و قانون مندی هايی شكل گرفته كه همه 
كشورهای در حال توسعه به نحو اجتناب ناپذيری در فرآيند توسعه سياسی و اجتماعی 
خود بايد از آن آگاه باشند )بخوانيد از آن متابعت نمايند( تا بتوانند از فرصت هايی كه در 
جريان جهانی شدن اقتصاد برای همه كشورها پيش آمده بهره مند گردند. ايران نيز از 

اين قاعده كلی مستثنا نيست.3
13. نظم جديد اقتصاد جهانی، برای همه كش��ورها و از جمله ايران، ترتيبات نهادی- 
رفتاری و آرايش های فنی نوينی را مطرح می سازد كه بدون ماحظه اين شرايط محيطی 
و پيروی از قانونمندی های آن، توسعه اقتصادی- صنعتی كشورها با موانع جديد رو به رو 
خواهد شد، و فقط در صورت انطباق با اين شرايط و ورود به شبكه های ارزش بين المللی 
است كه می توان از فرصت های تجاری و سرمايه گذاری گسترده ای كه در عرصه اقتصاد 

جهانی پديدار شده، بهره مند گرديد.4
14. در ايران، بنيادگرايی با اشتباه گرفتن دولت با امت و گاه ساختار اجتماعی طبقه 
)به صورت اقتصادی و س��نتی( زمينه را برای پراكندگی قدرت ايجاد كرده است. گاه با 
نگرش خافتی، قدرت ملی در خدمت اعت��ای ارزش های ذهنی معتقدين امت هزينه 
شد. تلفيق راست گرايی داخلی و چپ گرايی موجود در فضای بين المللی، موجب شد تا 
مديريت كشور به طور ناخواسته ای، جهت گيری سياسی كشور را در راستای اهداف، در 

1. همان، ص77. 
2. همان، ص77-78. 

3. همان، ص78. 
4. همان، ص203. 
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طبقه سنتی يا بی پايگاه )بخوانيد طبقه مستضعف( قرار دهد. در نتيجه نهاد دولت- ملت 
كه هدفش اعتای امنيت وجودی- رفاهی ملت است، از وجود نيروی مناسب قدرت ساز 

كارآفرين و فلسفه سياسی مناسب امنيت جويی- قدرت سازی، محروم ماند.1
15. امروزه بر همه مسئولين جمهوری اسامی  ايران اثبات شده كه كشورمان در تقابل 
با قدرت امريكا و اسراييل با حالت انزوا و صرفاً متكی بر خود قادر نخواهد بود مسائلی از 
قبيل فقر، بيكاری، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و... را حل نمايد. حل معضات 
فوق در همه جهان با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره برداری از سرمايه گذاری و تكنولوژی 

خارجی، مقدور و ممكن می باشد.2
16. سال هاست كه جمهوری اس��امی  ايران با فرض تعارض اصلی با امريكا، به دنبال 
شريك استراتژيك در جهان می باشد. ابتدا مستضعفين و مسلمين، سپس كوبا، ويتنام 
و كره شمالی، بعداً چين و روسيه، و نهايتاً اروپا و فرانس��ه، به عنوان مؤتلفه های قدرت 
ايران جهت مقابله با امريكا و اسراييل انتخاب شدند... تجربه بيش از دو دهه نشان داده 
هيچ شريكی در ميان قدرت های درجه دوم نظير اروپا، روس��يه، چين، ژاپن و... حاضر 
نخواهد بود در وضعيت حاضر شريك استراتژيك جمهوری اسامی  ايران شود. رمز اين 
گمشده را باألخره در يكی از برنامه های توسعه ای پنج ساله بايستی به درستی نگريست 

و از چرخش در دايره باطل پرهيز كرد.3
17. برای موفقيت يك برنامه توسعه ای بايستی در سطح بين المللی چهره ای همگرا، 
همكار و ائتافی از خود نشان داد. هر گونه تغيير نوازندگی خارج از اركستر بين المللی، به 
خارج كردن جمهوری اسامی  ايران از فهرست كشورهای مطمئن برای سرمايه گذاری 
و به اطاق كشوری با درجه ريسك باال و به كشوری كه صدور تكنولوژی به آن خطرناك 
است و از اين قبيل تبديل می ش��ود؛ كه وقوع چنين حاالتی سم مهلك برای هر برنامه 

توسعه در نسخه قدرت ملی می باشد.4
18. در جمهوری اسامی  ايران هر گاه تصميم گرفته شده تا برنامه توسعه ای تدوين و 
نگارش نمايند، همه رؤياپردازان رمانتيك و يا بنيادگرايان بافاصله يا به ياد آرمان های 
خيالی درازمدت افتاده و يا به س��تيز داخلی منطقه ای بين المللی روی آوردند و تاش 
نمودند مقوالتی نظي��ر مبارزه با غرب، مبارزه با امريكا، نابودی اس��راييل، جهانی بودن 

1. همان، ص334. 
2. همان، ص342-343. 

3. همان، ص343. 
4. همان.
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قدرت جمهوری اسامی  ايران، ضد هژمونی بودن جمهوری اسامی  ايران و... را در برنامه 
بگنجانند و از اين رو برنامه تبديل به شير بی يال و دمی  گشته كه كارايی پايين تر از قدرت 

منطقه ای را پيدا كرده است.1
19. نمی توان تحوالت داخلی و خارجی كشور را از هم جدا كرد و برای هر يك مسيری 
جداگانه و غير مرتبط تصور كرد. جهانی ش��دن و ش��رايط نوين جهانی چنين اجازه ای 
نمی دهد. نمی توان بدون رعايت حقوق بش��ر و اس��تقرار دموكراس��ی در داخل، توقع 

تنش زدايی و استفاده از امكانات بين المللی در جهان داشت.2
20. الحاق ايران به روندهای امنيت��ی و رژيم های امنيتی جهان��ی می تواند نيروها و 

امكانات نظامی  موجود در ايران را تبديل به عامل تأثيرگذار قدرت كند.3
21. الحاق به فرآيندهای جهانی اقتصاد و رفع تمامی  موان��ع موجود با رأی الحاق به 
WTO )سازمان تجارت جهانی( جذب سرمايه های خارجی و پيوند با جريان جهانی 
توليد و عرضه كاال، تنها راه تبديل پتانسيل داخلی اقتصاد ايران، به قدرت جهانی است.4

22. امروزه پيوستن به ائتاف ها و پيمان های منطقه ای و بين المللی برای حفظ صلح، 
امنيت، حقوق بشر و محيط زيست و همچنين پيوستن به نظام نوين اقتصاد بين المللی 
)س��ازمان تجارت جهانی و...( به منظور تحكيم پيوند اقتصاد ملی با اقتصاد بين المللی، 

از جمله شاخص های يك دولت انطباق پذير توسعه گرا در سطح روابط خارجی است.5
23. ايران از لحاظ كالبدی هيچ چيز كم ندارد؛ وس��عت خاك، منابع طبيعی، باروری 
زمين، جمعيت جوان، موقعيت جغرافيايی همه در حد كفايت اس��ت اما بايد به فكر آن 
اهرم نهايی كه اينه��ا را به كار گيرد بود. اي��ن اهرم تعيين كننده را باي��د از خودآگاهی 
تاريخی و ويژگی های مثبت و بالنده فرهنگی و بهره مند از منشأ سوم تأثيرگذار بر هويت 

ملی يعنی تجدد )مدرنيسم( وام گرفت.6
24. ايران ذات��اً بايد طرف��دار تغيير وضع موج��ود خود در قالب حف��ظ وضع موجود 

بين المللی باشد. تعارض گری ستيزه جويانه به انحطاط ايران دامن خواهد زد.7
25. امروز بعد از گذشت چند س��ال از روزی كه در سال 1384، س��ند چشم انداز در 

1. همان، ص344. 
2. همان، ص350. 
3. همان، ص351. 

4. همان.
5. همان، ص385. 
6. همان، ص276. 
7. همان، ص329. 
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چهارچوب برنامه پنج ساله چهارم مبنا قرار گرفت، آيا واقعاً همه در مقام عمل پذيرفته ايم 
كه توسعه، مبناست؟1

هر كس بندهای بيس��ت و پنج گانه مذكور را بخواند به س��ختی می تواند باور كند كه 
نويس��ندگان اين س��ند روزی در رده ش��ورانگيزترين نيروهای انقاب در ايران بودند. 
سكوالرهای غرب گرا كه زمام اختيارات مركز تحقيقات اس��تراتژيك و دولت هشتم را 
ظاهراً در يك رقابت دموكراتيك به دس��ت گرفته بودند به اين باور رسيده بودند كه از 
طريق برنامه های رسمی  نظام، می توانند شكس��ت جمهوری اسامی  را جشن بگيرند. 
آنها هنوز هم اين حقيقت را در نيافته اند كه شايد با اين عمل در واقع آخرين فرصت ها 

را برای اين كه در كنار مردم باشند از دست داده اند.
آنها حتی به خود زحمت نمی دهند كه توبه نامه كسانی را كه اولين بمب سرسپردگی 
را در اين كشور به به زمين زده و اغلب مخالفان خود را ترور كردند را بخوانند. تقی زاده 

می نويسد:
اينجانب در تحريض و تش��ويق به اخذ تمدن غربی در ايران )اگر هم 
قدری بخطا و افراط( پيش قدم بوده ام و چنانك��ه اغلب می دانند اولين 
نارنجك تسليم به تمدن فرنگی را چهل سال قبل بی پروا انداختم كه با 
مقتضيات و اوضاع آن زمان شايد تندروی شمرده می شد و به جای تعبير 
اخذ تمدن غربی پوست كنده فرنگی مآبی شدن مطلق ظاهری و باطنی و 
جسمانی و روحانی را واجب شمردم و چون اين عقيده كه قدری افراطی 
دانسته شد در تاريخ زندگی من مانده اس��ت اگر تفسيری و تصحيحی 
الزم داشته باشد البته بهتر آن است كه خودم قبل از خاتمه حيات خود 

نتيجه تفكر و تجربه بعدی اين مدت را روزی بيان و توضيح كنم. 
... من بايد اقرار كنم كه فتوای تند و انقابی م��ن در اين امر در چهل 
سال قبل در روزنامه كاوه و بعضی مقاالت بعدی... متضمن مقداری از اين 
نوع افراط بوده خاصه كه به تجربه ديده شد كه بعضی تبدالت در آداب 

ملی گاهی موجب بعضی تسلسل های نامطلوب می شود...2
مطمئناً از نظر ظاهری بس��ياری از نگرانی هايی كه امروزه در حفظ آرمان های انقاب 
اسامی  ما را به خود مشغول داشته است شباهت بسيار زيادی به نگرانی هايی دارد كه در 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسام، سياست خارجی، تهران، كميل، 1391، ص43-44. 
2. حسن تقی زاده، اخذ تمدن خارجی، تهران، باشگاه مهرگان، 1339. 
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دوره قاجاريه و پهلوی نيز در صدر مسائل قرار داشت. زيرا بخش اعظمی  از اين نگرانی ها 
تحت تأثير جرياناتی قرار دارد كه خمينی كبير درباره اوالً، مسلح بودن اين جريان ها به 
ساح سرس��پردگی و ثانياً، فقدان منطق در اين جريان ها تذكرات پيوسته ای داده بود. 
خطر تسلط تئوری پردازان و نويس��ندگان مبانی نظری برنامه چهارم بر دولت يازدهم 
و برنامه توسعه ششم، از نظر سياسی يك س��ؤال مهم را مطرح می كند و آن اين كه، آيا 
كارگزاران دولت آقای روحانی با توجه به س��وابق و مبانی نظ��ری و اظهارات عجيب و 
غريبی كه از آنها صادر می شود و بوی مشمئزكننده سرسپردگی از بعضی از اين اظهارات 
به مشام می رسد، بصيرت پذيرش مجموعه ای از ارزش ها يا يك الگوی زندگی مناسب 
و مطابق با بيداری اسامی  و زيست مسلمانی و انسان طراز جمهوری اسامی  را دارند؟

ملت ايران حق دارد از رياست محترم جمهور دولت يازدهم بپرسد، هزينه هايی كه بايد 
از جيب سياست خارجی برای توسعه پرداخت كرد، چقدر است؟ 
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انقالب اسالمی و ضرورت بازخوانی مفهوم فقه حکومتي 
از دیدگاه مقام معظم رهبري)مدظله( 

مرتضي رودبارچي 
مقدمه 

جامعه شيعي در دوران غيبت كبري، حوادث و وقايع گوناگوني را به خود ديده است 
كه هر كدام داستاني مفصل دارد و مي تواند محمل مباحث طوالني قرار بگيرد. يكي از 
مهم ترين اين موضوعات ضرورت مراجعه به فقها در حوادث وقوع يافته است كه در روايت 
مهدوي نيز به آن تذكر داده شده اس��ت.1 ضرورت مراجعه به فقها، از ضرورت واليت و 
سرپرستي ناشي مي گردد كه از حقوق خداوند متعال می باشد و به انبيا و ائمه)سام اهلل 
عليهم اجمعين( تفويض شده است. اين مسئله چنان مهم است كه انكار آن مساوي است 

با انكار تمام واليت ها تا برسد به واليت اهلل تعالي. 
تاريخ پرحادثه شيعه و نيز متون فقهي آن، خود حكايت گر جريان واليت و سرپرستي 
مي باشد كه در اختيار فقهای ش��يعه قرار گرفته و به زمامداران فقيه واگذار شده است. 
هيچ فقيه شيعي ای در كتاب خود منكر اصل واليت فقيه نشده است و سرپرستي امت 
را در دوران غيبت كبري رهاش��ده نمي داند. همين نكته مي تواند شاهدي باشد بر نظر 

1. محمدبن علی ابن بابويه، كمال الدين و تمام النعمه، تهران، اساميه، 1395ق، ج 2، ص484. 
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واحد جامعه شيعي چه در سطح نخبگان علمي آن و چه در سطح عوام آن، كه واليت و 
سرپرستي از ناحيه معصومين امري الينقطع مي باشد و در عصر عدم حضور ايشان نيز 

توسط نائب عام ايشان استمرار مي يابد. 
تاريخ فقه ش��يعه در س��ير تكامل��ي خود ب��ه انقاب اس��امي ايران و مرج��ع تقليد 
علي االطاق آن يعني حضرت امام خميني)ره( مي رسد و در تحولي بنيادين به سطح و 
مقياسي باالتر ارتقا پيدا مي كند. حضرت امام با س��رمايه اي كه از فقاهت و تاريخ شيعه 
به دستشان رسيده بود به اين جمع بندي مي رسند كه فقه بايد در مقياسي نوين خود را 
نشان داده و حضوری جديد در حوزه اجتماعی داشته باشد تا بتواند در دنياي كنوني به 
انزوا و نابودي نگرايد. مقياس حكومتي فقه ادامه همان سرپرستي تاريخي ائمه معصومين 
مي باشد كه طبق نظر فقيه جامع الش��رايطي مانند امام راحل جز با تأسيس حكومت و 

اداره آن توسط فقيه، نمي توانست متحقق شود. 
ايشان در باب ضرورت تش��كيل حكومت اس��امي از زاويه فقه بس��يار بحث كرده و 
س��رمايه اي از دانش فقهي را در دروس خارج خويش در حوزه شريف نجف اندوختند و 
با ادله ای محكم و كامل هم از جهت عقلی و هم از جهت نقل��ی و هم از جهت تاريخی، 
حجيت حكومت اسامي را اثبات نموده و در اقدامي انقابي با آمادگی و همراهي مردم 

مسلمان ايران، ايده خود را محقق ساختند.1 
ورود كش��ور ايران در دوران جديدي كه با حاكميت اسام ش��ناخته مي شد، فضايي 
خاص از اتفاقات و حوادث را رقم مي زد. مهم ترين اين موضوعات، درگيري شديد و بسيار 
حساس فقه شيعه با مسائل جديد و چالش برانگيز حكومتي بود. دامنه چنين مواجهه اي 
هميشه مورد دقت نظر حضرت امام بوده و بعد از ايش��ان نيز مقام معظم رهبري براي 
مديريت صحيح اين دگرگونی عظيم، تحليل ها و احترازها و در اكثر مواقع پيشنهادهايي 
را ارايه كرده اند. يكي از راهبردهاي معظم له ب��راي مديريت مواجهه حوزه هاي ديني با 
چالش هاي حكومتي در دنياي امروز، افق گش��ايي و ترسيم موضوعات جديد است؛ كه 
يكي از اين موضوعات، تعريف فقه حكومتي و تبيين و تش��ريح آن و آشناسازي دنياي 

پژوهش هاي فقهي با اين زاويه از فقاهت مي باشد.  
فقه حكومتي امروز، مسئله اي است كه بسان اصل واليت فقيه، مورد تأكيد كساني قرار 
مي گيرد كه در درون نظام اسامي و الگوی استمرار واليت و سرپرستي ائمه معصومين 
از طريق نواب عام و تشكيل حكومت اسامي، قرار دارند و خود را بی نياز از جريان واليت 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني)ره(، 1385. 
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مطلقه فقيه نمي دانند. فقه حكومتي با تعريف و تفسيري كه در ادامه از آن ارايه خواهد 
شد، موضوع مورد توجه اغلب انديشمندان معرفت سياسی بوده و بسياري را به تأمل و 
تفكر پيرامون آن واداشته است. آنچه در اين نوشتار مورد دقت قرار گرفته است، به دست 
آوردن تفسير و تحليلي از اين موضوع در دايره انديشه هاي مقام معظم رهبري مي باشد، 
چرا كه ايشان مبدع اين اصطاح و مبين آن بوده اند و خود بهتر مي توانند فضاي مورد 
نظر را ترسيم كرده و ضرورت هاي ورود در آن را شناسايي كنند. از اين رو در اين نوشتار 
با تكيه بر كلمات ايش��ان و در برخي مواقع حضرت امام)ره( به ترسيم دنياي فقه، فقه 

حكومتي و ضرورت شناسي فقه حكومتي پرداخته خواهد شد. 
براي اينكه بتوان اين مقاله را اقدامي هر چند كوچك در جهت پاسخ به نيازهاي فقهي 
موجود دانست، در انتهای نوشتار به اشاره اي مختصر راهكارهاي مورد نظر مقام معظم 

رهبري در توسعه و تكامل فقه شيعه نيز ترسيم و تصوير گرديده است. 

1. معناشناسي فقه 
نخست ضروری است كه زاويه ديدي از عنوان فقه و فقه حكومتي از دو منبع انديشه 
اصيل فقه حكومتي- حضرت امام خميني، حضرت امام خامنه اي- و س��پس در ادامه 
ضرورت هاي طرح مس��ئله فقه حكومتي نيز تحليل و بررسي گردد. در اين بخش چهار 
معنا از فقه در كلمات مقام معظم رهبري به دست آمد كه در ادامه هر كدام با مختصري 

اشاره، خواهد آمد. 
1 .1. معناي اول فقه؛ شيوه استنباط 

معناي اولي كه ايشان براي فقه در نظر دارند، همان خصوصيتي است كه صنف و جامعه 
روحانيت را از ساير صنوف و تخصص هاي علمي متمايز مي گرداند و آن شيوه و اسلوبی 
است كه روحانيت در استنباط از منابع ديني به كار مي گيرد و اين شيوه و روش استنباط 

را فقه مي نامند. 
فقاهت، يك روش و شيوه استنباط اس��ت؛ علم است؛ اين علم را بايد 
آموخت. براي همه، راه باز اس��ت كه دين را ياد بگيرند و از آن استنباط 
كنند؛ اما استنباط از دين، يك روش علمي دارد و كار عاميانه اي نيست؛ 
هر كس از هر جا كه رس��يد، نمي تواند از قرآن و س��نت استنباط كند. 

دانش اصلي روحانيت، فقاهت است.1

1. سيد علي خامنه اي، حوزه و روحانيت در نگاه رهبری، قم، نينوا، 1389، ص517. 
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بايد بر مؤلفه روش��مند بودن استنباط تمركز شود تا روش��ن گردد كه فقاهت در اين 
سطح، امري بسيار تخصصي و باالتر از سطح دانش رساله اي است كه احياناً افرادي بيرون 

از حوزه دانش فقه از آن نيز مطلع باشند. 
2 .1. معناي دوم فقه؛ دريافت حقيقت دين و بيان آن براي مردم 

معناي ديگري كه مقام معظم رهبري با تفسيري متين از روايت اميرالمؤمنين علي)ع( 
آن را تبيين مي كنند، اين است كه تفقه به مفهوم دريافت و درك حقيقت دين و شريعت 
و نيز تبيين آن حقيقت براي عموم مردم اس��ت. در اين معنا فقيه كسي است كه بتواند 
به دور از هواهاي نفساني و افراط و تفريط هاي شخصي هر آنچه را كه دين الهي در مقام 

بيان آن است، استنباط نموده و در اختيار مردم بگذارد. 
عن اميرالمؤمنين)ع( أنه ق��ال: »الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس 
من رحمه اهلل و لم يؤيس��هم م��ن روح اهلل و لم يؤمنهم م��ن مكر اهلل.«1 
احاديث متعددي با اين مضمون هس��ت. خاصه ح��رف اين احاديث 
اين است كه حقيقت را آنچنان كه هس��ت براي مردم بيان بكنند؛ نه با 
سخت گيري ها و تنگ نظري ها و دخالت دادن برخي كج فهمي ها مردم 
را مأيوس بكنند و نه با هواپرستي و تبعيت از رأي غير متكي به مباني، 
مردم را از مكر الهي ايمن بكنند و به گناهان تشويق نمايند! لب فقاهت، 

اين است؛ فهم حقيقت دين و حقيقت شريعت و بيان آن به مردم.2 
مؤلفه اي كه در اين معنا بايد بدان دقت نمود، اين نكته است كه فقاهت در افقي باالتر از 
دانش هاي مرسوم قرار گرفته و مسئوليتي اجتماعي و تاريخي پيدا مي كند. مسئوليتي 
كه براي ايفاي بهتر آن، شخص فقيه موظف به طهارت نفس و حفظ خويش در خلوات و 

جلوات است تا به عمق حقايق وحياني به مقدار وسع خويش دست يابد. 
3 .1. معناي سوم فقه؛ استنباط احكام فرعي از اصول در تمام ابعاد حيات بشري 

معناي سومي كه ايشان براي فقه در نظر دارند، معنايي است كه در آن گستره فقاهت 
را ترسيم مي نمايند. گستره اي كه در آن وسعت تمام زندگي خصوصي و اجتماعي و همه 
ابعاد جمعي حيات بشري ديده مي شود. فقه در اين معنا هر چند احكام فرعي است و از 
مباني و بنيادها بايد ريشه بگيرد اما گستره اي دارد كه فرعي بودن آن ضرري به اهميت 

و جايگاه واالي آن وارد نمي سازد. 

1. محمدبن حسين شريف الرضی، نهج الباغه، قم، هجرت، ص483. 
2. سيد علي خامنه اي، همان. 
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در حوزه ه��ا، اس��اس، فقاهت 
اس��ت؛ فقه ب��ه معناي ع��ام كه 
آگاه��ي از دين اس��ت، در اينجا 
فعًا م��ورد بحث ما نيس��ت. فقه 
به معناي خ��اص يعني آگاهي از 
علم دين و فروع ديني و استنباط 
وظايف فردي و اجتماعي انسان 
از مجموعه متون ديني كه خيلي 
هم مهم اس��ت. انس��ان از قبل از 
والدت ت��ا بعد از مم��ات، احوالي 

دارد و اين احوال شامل احوال فردي و زندگي شخصي اوست و نيز شامل 
احوال اجتماعي و زندگي سياسي و اقتصادي و اجتماعي و بقيه شئون 
اوست. تكليف و سرنوش��ت همه اينها در فقه معلوم مي شود. فقه به اين 
معنا مورد نظر ماس��ت كه اس��مش همان احكام فرعي است؛ استنباط 

احكام فرعي از اصول؛ اين اساس حوزه هاست.1
در اين كام، هر چند دو نكته درباره فقه مورد نظر بيان می شود كه يكي شامل تعريف 
اصطاحي فقه است و ديگري وس��عت و حيطه فقه را در برمي گيرد، ليكن هر دو نكته 
مي تواند مورد دقت و تأمل قرار گيرد. به اين معنا كه مق��ام معظم رهبري حوزه احكام 
فرعي را طوري ترسيم مي نمايند كه بسان برخي ديگر از اهل فقاهت، تفقه به دايره اي 
بسيار كوچك محدود نمی شود. احكام فرعي در انديشه ايشان يعني تمام زواياي زندگي 

يك انسان مسلمان. 
4 .1. معناي چهارم فقه؛ پويايي فقه سنتي حوزه 

در دوره اي از تاريخ انديشه اسامي بعد از انقاب اس��امي ايران، برخي روشنفكران 
متأثر از عرف غرب مدرن، به رويكردي در حوزه فقاهت رسيده بودند كه آن را فقه پويا 
می ناميدند. مقام معظم رهبري به اين عنوان اشاره نموده و فقه سنتي و روش مند حوزه 
را كه به روش جواهري مشهور و معروف است، پويا دانس��ته و آن را پاسخگوي حوادث 
دوران غيبت مي دانند. به زعم ايشان فقه سنتي حوزه، پويا و پيش برنده و حال مشكات 

جامعه شيعي خواهد بود. 

1. همان.

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(: 
فقاهت، یک روش و شيوه استنباط 
است؛ علم است؛ این علم را باید 
آموخت. براي همه، راه باز است که 
دین را یاد بگيرند و از آن استنباط 
کنند؛ اما استنباط از دین، یک روش 
علمي دارد و کار عاميانه اي نيست؛ 
هر کس از هر جا که رسيد، نمي تواند 
از قرآن و سنت استنباط کند. دانش 

اصلي روحانيت، فقاهت است 
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ما دو فقه، يكي سنتي و ديگري پويا نداريم! فقه پويا همان فقه سنتي 
ماست. پوياس��ت، يعني عاج كننده مشكات انسان است و پاسخگوي 
حوادث واقعه است و سنتي اس��ت، يعني داراي شيوه و متدي است كه 
طبق آن اجتهاد انجام مي گيرد و اين شيوه قرن ها معمول بوده و كارايي 

خود را نشان داده است.1 
اينكه ايشان، فقه موجود را پويا مي شمارند، ناشي از اصراري است كه بر ميراث فقهي 
شيعه در دوران غيبت دارند و آن را نتيجه خون دل خوردن هاي سازمان مرجعيت شيعه 
مي دانند كه با روش جواهري يعني روش تفريع فروع از اصول و مباني، حركت هاي امت 

اسامي را رهبري مي نمودند. 
جناب استاد جناتي در تفسير فقاهت پويا چنين مي گويند: 

معناي مثبت اصطاح پويايي فقه عبارت است از ضرورت اشراف فقيه 
به ابعاد مختلف موضوعات مستحدثه و استنباط احكام شريعت به وسيله 

عناصر علمي و متقن از منابع اصيل و معتبر.2

2. معناشناسي فقه حکومتي 
فقه حكومتي، تركيبي از فقاهت است كه بعد از تشكيل حكومت اسامي و نظام مقدس 
جمهوري اسامي ايران، ابتدا در قالب مباحث واليت فقيه مطرح شد و سپس در چند 
سال اخير مستقًا تحت عنوان فقه حكومتي در ميان نخبگان حوزوي و دانشگاهي مورد 
بحث و نظر قرار گرفت. دنياي فقه حكومتي و زواياي آن از زبان يكي از محققين حوزه 

فقاهت به شيوايي تمام ترسيم شده است، ايشان در اين باره چنين مي گويد:
تتبع در كتاب هاي فقهي و تأمل در انديشه فقيهان اين واقعيت را نشان 
مي دهد كه دو نوع نگاه به فقه شده است، يا دو گونه انتظار از فقه وجود 
دارد. در يك نگاه فقيه درصدد اس��ت تا وظايف افراد مسلمان را روشن 
كند و مشكاتي را كه در مسير اجراي احكام پيش مي آيد مرتفع سازد و 
به تعبير ديگر مكلفان را در دينداري و شريعتمداري ياري رساند. با اين 
نگاه طرح مسئله ها، مثال ها، تقسيم بندي ها و... در راستاي تحقق همان 
آرمان قرار مي گيرد. در كنار اين نگاه، نگاه ديگري هم هس��ت؛ مبني بر 

1. همان، ص519. 
2. ابراهيم جناتی، كيهان انديشه، ش18، ص20. 
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اين كه افراد به جز هويت فرديش��ان كه موضوع برخي از احكام اس��ت، 
تش��كيل دهنده يك هويت جمعي به نام جامعه نيز مي باش��ند كه اين 
هويت جمعي نيز موضوع احكامي است و فقيه می بايست دو نوع موضوع 
را بشناسد و احكام هر يك را روشن سازد آن هم نه جدا از يكديگر؛ بلكه 
اين دو هويت جدايي ناپذيرند و تفكيك اين دو خود زمينه كشيده شدن 
به نگاه اول را فراهم مي سازد. با اين نگاه نيز مباحث، مسائل و مثل ها به 

گونه اي ديگر خواهد بود.1 
بنابراين دو زاويه ديد در فقاهت وجود دارد كه هر زاويه ديدي و هر منظري، استنباط 
ويژه خود و احكام و فتاواي مورد ني��از خود را تأمين خواهد نم��ود.2 فقه حكومتي نيز 
منظري نوين است كه با تأسيس انقاب اسامي و تأكيدات حضرت امام خميني)ره( و 
مقام معظم رهبري بر حضور جدي فقه در شيوه نوين اداره اسامي كشور، به روي دنياي 

فقاهت گشوده شده است. 
فقه حكومتي، تفقهي است كه ناظر بر ابعاد و زواياي حكومت اسامي است. اين تفقه 
در طول قرون متوالي فقاهت ش��يعي مطرح نمي ش��د و در مظان تحليل و بررسي قرار 
نمي گرفت. ليكن بعد از برپايي نظام اس��امي و ضرورت اجراي احكام الهي كه طريق و 
ابزار آن ساختار حكومت اسامي است، ايجاب مي نمود كه فقه حكومتي تعريف شده و 

مباحث تفصيلي آن آغاز گردد و بابي مفصل از ابواب فقاهت را در بر بگيرد. 
فقه حكومتي چيست و مراد و منظور از اين نوع تفقه چيست؟ در اين بخش با استناد به 
بيانات مقام معظم رهبري و نيز حضرت امام)ره( اين مفهوم، روشن و واضح خواهد گشت. 
حضرت امام)ره( كه بنيانگذار نظام جمهوري اسامي ايران و برپادارنده حركت انقابي 
مردم براي رسيدن به آرمان هاي الهي در قالب حاكميت اسامي است، بهتر از هر كسي 
مي تواند زاويه نگاه خويش را درباره فقه و ارتباط آن با حكومت اسامي تبيين و تشريح 

كند. ايشان در جايي از سخنان خود اين گونه مي فرمايند: 
حكومت از نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي 
زندگي بشريت است، حكومت نشان دهنده جنبه عملي فقه در برخورد با 
تمامي معضات اجتماعي و سياسي و نظامي و فرهنگي است. فقه تئوري 

واقعي و كامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است.3

1. مهدي مهريزي، نقد و نظر، س3، ش4، ص142. 
2. محمدحسن جعفري، اسام و پژوهش هاي مديريتي، س1، ش3، زمستان 1390. 

3. صحيفه امام، ج 21، ص290. 
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همان طور كه مش��اهده می ش��ود، 
حضرت امام حكومت را فلسفه عملی 
تمام فق��ه مي دانند. در نگاه ايش��ان 
فقه اگر بخواهد خود را نمايان س��ازد 
در قال��ب حكومت نش��ان مي دهد. با 
اي��ن معنا حت��ي فقه عب��ادي كه در 
نگاه برخ��ي احكام فردي محس��وب 
مي ش��ود، نيز در قالب فقه حكومتي 
تعريف مي گردد. مبناي چنين نگاهي 
تفسير دقيقي است كه از معناي نظام 
و حاكميت مي شود. اگر به معنا و مفهوم نظام دقت گردد و نيز در اصطاح واليت تأمل 
ورزيده شود، روشن خواهد شد كه واليت امري نيست كه فقط حوزه اي از زندگي انسان 
را بپوشاند و نسبت به س��اير ابعاد بي تفاوت و بي نظر باشد. بلكه واليت امر عام و شاملي 
است كه تمام زوايا و اجزای زندگي بشري را كه از آنها به فردي و اجتماعي تعبير می شود، 
شامل مي شود. وقتي چنين ش��د فقهي كه در اختيار ولي فقيه قرار مي گيرد نيز فقهي 
جامع االبعاد است و تمام حيطه هاي حيات انس��ان را پوشش مي دهد. در مبناي فكري 
امام، انسان زندگي اي جداي از ساير افراد ندارد و زندگي او تقسيم به دو بخش خصوصي 
و جمعي نمي شود، بلكه هر دو حيطه در هم آميخته و نسبتي تأثيري و تأثري با هم دارند. 
از اين رو فقه ناظر بر حكومت نيز به مي��زان عموميت واليت و حاكميت، عموميت پيدا 

كرده و شامل بر جميع ابعاد خواهد بود. 
مقام معظم رهبري، بياني دارند كه اين نظر حضرت امام)ره( را تفسير مي كند: 

امام بزرگوار، فقه  شيعه را از دورانی كه خود در تبعيد بود، به سمت فقه 
اجتماعی و فقه حكومتی  و فقهی ك��ه می خواهد نظام زندگی ملت ها را 
اداره كند و بايد پاسخگوی مسائل كوچك و بزرگ ملت ها باشد، كشاند. 

اين، يعنی نقطه مقابل آن آفتی كه گفتيم تحجر است .1
اداره نظام زندگي ملت ها، آن شموليتي است كه فقه به تبع امر واليت و حاكميت پيدا 
مي كند. پس فقه حكومتي در اين مبنا تعريفي خواهد داش��ت كه تمام ابواب فقه را در 

برگرفته و تبويب جديدي از فقاهت را ايجاد خواهد كرد. 

1. سيد علي خامنه اي، نرم افزار واليت،  1376، ص60. 

معناي دیگري که مقام معظم رهبري 
با تفسيري متين از روایت اميرالمؤمنين 
علي)ع( آن را تبيين مي کنند، این است که 
تفقه به مفهوم دریافت و درک حقيقت دین 
و شریعت و نيز تبيين آن حقيقت براي عموم 
مردم است. در این معنا فقيه کسي است که 
بتواند به دور از هواهاي نفساني و افراط و 
تفریط هاي شخصي هر آنچه را که دین الهي 
در مقام بيان آن است، استنباط نموده و در 

اختيار مردم بگذارد 
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مقام معظم رهبري، در بيانات خويش اصرار بر پياده سازي فقه اسامي در بستر جامعه 
را دارند و تفسيري از ابعاد اين فقه ارايه مي دهند كه مي تواند تعريفي براي فقه اجتماعي 

اسام يا فقه حكومتي قلمداد گردد: 
ما اگر بخواهيم آنچه را بايد عمل بش��ود در يك جمله خاصه كنيم... 
ما بايد فقه اس��امي را در جامعه پياده كنيم... فقه اسامي، مشتمل بر 
جوانبي اس��ت كه منطبق بر همه جوانب زندگي انس��ان است: فردياً، 
اجتماعياً، سياسياً، عبادياً، نظامياً، اقتصادياً فقه اهلل االكبر اين است. آن 
چيزي كه زندگي انسان را اداره می كند- يعني ذهن و مغز و دل و جان و 
آداب زندگي و ارتباطات اجتماعي و ارتباطات سياسي و وضع معيشتي 

و ارتباطات خارجي- فقه است.1
در اينجا فقه را به گونه اي تفسير مي كنند كه از آن فقط حكومتي بودن بيرون مي آيد 
و به نظر مي رسد در نگاه ايشان، فقه به دو حوزه حكومتي و غير حكومتي يا اينكه فردي 
و اجتماعي تقسيم نمي گردد. بلكه همان طور كه نظام اسامي و تشكيل حكومت براي 
تحقق احكام الهي اس��ت، فقه نيز فقط در دايره حكومت مي تواند جريان داشته و جلوه 

پيدا كند. 
فرضاً اگر كس��ی درباره احكام  فقه��ی  در دوره حاكميت اس��ام كار 
می كند، آن احكام را دو گونه می تواند مورد مطالعه و ماحظه قرار دهد: 
يك طور احكام  فقهی  مربوط به اداره يك ف��رد، منهای اين كه اين فرد 
در كجای عالم زندگی می كند. يك  وقت هم انس��ان همين حكم فقهی 
را به عنوان بخشی كوچك يا بزرگ از چگونگی اداره يك جامعه بررسی 
می كند. اينها با هم متفاوت اس��ت. حتی در اس��تنباط حكم فقهی هم 
تفاوت هايی به وجود می آيد؛ حتی در مس��ئله طهارت و نجاست؛ حتی 
در مسائل شخصی. يك وقت به عنوان جزيی از مجموعه اداره كننده فرد 
و جامعه در حاكميت اسام مطرح می ش��ود؛ يك  وقت هم نه، مجرد از 
مجموعه اسام و فقط به عنوان يك حكم كه برای يك فرد مطرح است، 

می باشد.2
مقام معظم رهبري به روشني زاويه ورود در فقه را از دو منظر مطالعه فردي و اجتماعي 

1. همان،  1370، ص468.
2. همان،  1376، ص32. 
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توضيح داده و مي فرمايند كه نگاه اجتماعي به فقه در تمام استنباطات تأثيرگذار خواهد 
بود و حتي در مسئله طهارت و نجاست كه بيشتر به عنوان امري شخصي تلقي مي گردد، 
مؤثر مي باشد. طهارت و نجاس��ت در منظر فقه فردي، احكام و مس��ائلي جداي از فقه 
در منظر اجتماعي آن دارد و تفاوت اين دو منظر نيز امري انكارناپذير و مبرهن اس��ت. 
تفسيري كه از فقه در مقياس اجتماعي آن ارايه مي كنند همان تفسير متيني است كه 

مي تواند مبناي تعريف فقه حكومتي قرار بگيرد.  
بنابر اين فقه حكومتي، فقهي است كه نه در مقام پاسخگويي به مسائل مستحدثه بلكه، 
در مقام ايجاد نظام اسامي و بسط و تشريح تمام ابعاد حاكميت اسامي می باشد. فقه 
حكومتي فقه پاسخگو نيست و چنين فقهي هميشه در موضع انفعال از حوادث جهاني 
قرار دارد و نمي تواند در موازنه قدرت هاي بين المللي و صحنه نبرد حق و باطل، سهمي 
از مديريت براي خود كس��ب كند. فقهي كه حضرت امام)ره( با آن توانستند معادالت 
بين المللي را به نفع جهان اسام مديريت كنند، فقهي فعال و حادثه ساز بود. فقهي بود 
كه براي مديريت اسامي جهان طرح و برنامه داشت و احكام هر موضوعي را در هويت 

حكومتي مشخص و روشن می نمود. چنين فقهي هميشه پيشرو و قائد است. 

3. ضرورت شناسي فقه حکومتي 
پس از آنكه مقصود و مراد مقاله از فقه و فقه حكومتي روش��ن ش��د، نوبت آن است تا 
چرايي پردازش فقه حكومتي نيز تبيين گردد. در اين مرحله بحث بر سر آن است كه چرا 
بايد به اين موضوع پرداخت و چه ضرورتي متخصصين حوزه فقاهت را مجاب می سازد 
تا در اين موقف، تأمل ورزيده و روشمندانه و ضابطه مند به ترسيم زواياي فقه حكومتي 

بپردازند. 
ضرورت شناسي هميشه از يك سو ناظر بر خألها و آسيب شناسي ها می باشد و از سوي 
ديگر ناظر بر اهداف و آرمان هايي است كه در صورت تحقق موضوع مورد نظر، قابل وصول 
می باشند. با اين وصف، ضرورت شناسي مورد نظر در پي آن است تا بررسي كند كه اگر به 
فقه حكومتي پرداخته نشود چه مشكات و آسيب هايي براي جامعه و نظام اسامي ايجاد 

خواهد شد، پس عنوان آسيب شناسي براي اين بخش از مقاله در نظر گرفته می شود. 
1 .3. آسيب شناسي فقدان فقه حكومتي 

1 .1 .3. لغويت تأس��يس حكومت اسامي؛ در بيانات و ارش��ادات بنيانگذار جمهوري 
اس��امي ايران حضرت امام خميني)ره( در مواقفي كه به اثبات و تثبيت مسئله واليت 
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فقيه می پرداختند بسيار ديده شده است كه ايشان ضرورت تشكيل حكومت اسامي را 
اجراي احكام نوراني اسامي می دانستند و فقدان حكومت را لغويت صدور احكام و آن را 
نيز لغويت و بي هدفي دين می دانستند كه احتراز از اين نتيجه، ضرورت ايجاد حاكميت 

اسامي را به خوبي روشن می سازد: 
دليل ديگر بر لزوم تش��كيل حكومت، ماهيت و كيفيت قوانين اسام 
)احكام ش��رع( اس��ت. ماهيت و كيفيت اين قوانين می رساند كه برای 
تكوين يك دولت و برای اداره سياس��ی و اقتص��ادی و فرهنگی جامعه 

تشريع گشته است .1
و اين نظر، تنها اختصاصي به حضرت امام نداش��ت بلكه قاطبه علما و فقهای شيعه بر 
اين امر معتقد بودند كه ماهيت احكام و قوانين نظام اسامي، ماهيتي اجتماعي دارد و 
براي تحقق آن احكام نياز به ساختاري است كه حوزه جمعي زندگي افراد را پوشش دهد 
كه همان حكومت می باشد. حضرت آيت اهلل بروجردي در اين زمينه چنين می فرمايند: 
هر آن كس كه در قوانين اسام و قواعد آن تتبع كند، خواهد دانست كه 
اسام ديني سياسي، اجتماعي است و دستورات آن منحصر به عبادات 
ش��رعي براي تكامل افراد و سعادت آخرت نمي باش��د، بلكه بسياري از 

احكام آن مرتبط با اداره جامعه و تنظيم اجتماع است.2 
حال با اين وصف كه فقه اسام و به خصوص فقه اهل بيت)سام اهلل عليهم اجمعين( 
ناظر بر جريان اجتماعي و سياس��ي حيات انسان هاس��ت، حركتي انقابي آغاز شده و 
بعد از طي مبارزات طوالني چند س��اله به نتيجه رس��يده و به برپايي حكومت اسامي 
منجر می گردد. در اين موقعيت انتظاري كه از حاكميت می رود اجراي احكام نوراني و 
سعادت بخش اسام در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي نظام است. انتظاري كه برآمده 
از حركت خروشان ملت ايران بوده و ش��عار اصلي و آرمان محوري انقاب بود و چندان 
هم بي جا نيست كه اين امر تبديل به مطالبه اي ملي گردد. در صورتي كه حركت انقاب 
اسامي با هدف جريان سازي احكام اسامي به مرحله حكومت اسامي دست يابد، ليكن 
در عمل و عينيت از نسخه هاي غربي و ش��رقي در اقتصاد و فرهنگ و سياست خويش 

استفاده كند، اين روند موجبات لغويت تأسيس حكومت اسامي را فراهم می سازد. 
تبيين فقه حكومتي- با تعريفي كه گذش��ت- تنها مس��يري اس��ت ك��ه می تواند از 

1. سيد روح اهلل خميني، همان، ص28. 
2. سيد حسين بروجردي، البدر الزاهر في صاه الجمعه و المسافر، قم، دفتر تبليغات اسامی، 1362، ص52. 
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رس��يدن به نتيجه اي دهشتناك كه در 
آن دوران هاي مختلف انقاب اس��امي 
به يأس و نااميدي رسيده و در شعارهاي 
اوليه دچار ش��ك، ابهام و ترديد گردند، 
جلوگيري نموده و ممانعت به عمل آورد. 
نمي توان نس��ل كنوني انقاب اسامي 
را با برنامه هاي توس��عه اقتصادي غرب 
كه در اه��داف خود ب��ا آرمان هاي الهي 
اسام سر ستيز دارد، پرورش داد و از او 
انتظار وفاداري و ايثار براي اهداف نظام 
جمهوري اسامي ايران را داشت. چنانكه اقتصاد اسامي به عنوان برنامه معيشتي تدوين 
و ترسيم نگردد، نسخه بدل هاي ديگري هستند كه آنها جايگزين خواهند بود. در دوره اي 
نسخه سوسياليستي اقتصاد و در دوره اي ديگر نسخه سرمايه داري آن كه هر دو با مباني 
حقه اسام در تعارض جدي قرار دارند. يكي از انديشمندان حوزه اقتصاد اسامي در اين 

باره چنين می گويد: 
مي توانيم تبلور مبناي اصالت ماده را در ج��زء جزء تئوري هاي غرب 
و ش��رق ماحظه كنيم و در يك كلم��ه نتيجه بگيريم ك��ه هيچ يك از 
تئوري هاي آنها مفيد به حال مس��لمين نيست. مس��ئله بر سر انتخاب 
نيس��ت كه در افكار و نظرات كينز، فريدمن، ساموئلسن و يا ماركس و 
لنين جست وجو كنيم تا هر چه خوب بود برگزينيم. هر نكته اي كه آنها 
گفته اند قاعدتاً بايد در رابطه و منس��جم با مباني فكري شان باشد و لذا 
مهره نامناس��بي براي تنظيم امور اقتصادي مس��لمين خواهد بود. اين 
مسئله يا جاي افكار كينز و ساموئلسن و لنين است يا جاي شيخ الطائفه، 

شيخ مرتضي، آخوند خراساني و ساير علماي عظيم الشأن شيعه.1 
وقتي كه نمي توان با برنامه هاي غربي و شرقي همزيستي داشت و تأمين دنيا و آخرت 
نمود، روشن اس��ت كه بايد فقه شيعي وارد ميدان ش��ده و تمام نوآوري هاي خود را در 
عرصه حكومتي براي ارايه الگوهاي ناب اسامي طرح كند. مقام معظم رهبري در كامي، 

ضرورت توسعه فقاهت را در حوزه اقتصاد و معيشت اين گونه تشريح می نمايند: 

1. مسعود درخشان، نظام هاي اقتصادي، قم، مؤسسه فجر واليت، 1387، ص262. 

مقام معظم رهبری)مدظله العالی(: انسان 
از قبل از والدت تا بعد از ممات، احوالي 
دارد و این احوال شامل احوال فردي و 
زندگي شخصي اوست و نيز شامل احوال 
اجتماعي و زندگي سياسي و اقتصادي و 
اجتماعي و بقيه شئون اوست. تکليف و 
سرنوشت همه اینها در فقه معلوم مي شود. 
فقه به این معنا مورد نظر ماست که اسمش 
همان احکام فرعي است؛ استنباط احکام 
فرعي از اصول؛ این اساس حوزه هاست 
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»فقه« كه كار اصلی ماست، به زمينه های نوظهور گسترش پيدا نكرده، 
يا خيلی كم گسترش پيدا كرده است. امروز، خيلی از مسائل وجود دارد 
كه فقه بايد تكليف اينه��ا را معلوم كند؛ ولی معلوم نكرده اس��ت. فقه، 
توانايی دارد؛ ليكن روال كار طوری بوده است كه فاضل محقق كارآمد، 
به اين قضيه نپرداخته است؛ مثل قضيه  پول. اصًا پول چيست؟ درهم و 
دينار كه اين همه در ابواب مختلف فقهی- مثل زكات و ديات و مضاربه- 
اس��م آنها آمده، چيس��ت؟ بايد به موضوع درهم و دينار پرداخت و بايد 
تكليف آن روشن شود. خيلی راحت است اگر ما عمليات بانكی- غير از 
مسئله  پول- و وديعه گذاری ها را تحت عنوان قرض و آن هم قرض ربوی 
بگذاريم و دورش را خط بكش��يم! آيا جای اين نيست كه قدری بيشتر 
در عمقش فرو برويم و ببينيم كه آيا واقعاً قرض است يا خير. ما در بانك 
پول می گذاريم و به بانك قرض می دهيم؛ بانك از ما قرض می گيرد. چه 
كسی اين را قبول دارد؟ شما در بانك وديعه می گذاريد؛ قرض كه به او 

نمی دهيد. از اين قبيل مسائل زياد است.1 
مسئله اقتصاد اسامي، يكي از ابعاد فقه حكومتي است و در يك ارتباط منسجم ميان 
اين موضوع با ساير موضوعات حكومتي اس��ت كه فقه حكومتي شكل گرفته و تدوين 
می گردد. فقه حكومتي، فقهي ناظر بر حاكميت نيست كه فقط درباره سطوح و زواياي 
رهبري نظام سخن بگويد، بلكه دايره المعارفي است كه در يك شبكه منضبط و منطقي 
تحقيقاتي تمام موضوعات حكومتي را گردآورده و استنباطات و برداشت هاي فقهي ناظر 

بر آنها را تبيين می نمايد. 
يكي از انديشمندان حوزه فقه زنان، درباره ضرورت تدوين فقه جامع نگر اجتماعي اين 

گونه نظر می دهد: 
در شرايط اس��تقرار جمهوري اسامي، س��خن از الگوهاي اجتماعي 
ديني، تنها به بعد فقهي يا كامي محدود نماند، بلكه به يك الزام عملي 
در حوزه مديريت و برنامه ريزي كشور تبديل گشت. هر چند در سال هاي 
آغازين انقاب، كساني كه داراي نگرش هاي سنتي تر بودند، همچنان بر 
اجراي احكام فقهي در قالب وضع قوانين و مقررات شرعي و بدون توجه 
به زيرس��اخت ها و مناس��بات اجتماعي الزم اصرار می ورزيدند، ولي به 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1374، ص123. 
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تدريج نارسايي اين روش در بخش هاي حقوقي، سياسي و اقتصادي خود 
را نشان داد. همچنين اين كاستي خود را در حوزه مسائل زنان، نمايان 
ساخته است و روز به  روز شاهد نابساماني هاي خانوادگي و اجتماعي آن 

هستيم.1
بيان فوق، ضرورت تدوين فقه جامع اجتماعي را از الزامات مديريت ديني نظام اسامي 
می داند و اين هماني است كه چند سطر پيش تر بر آن تأكيد می شد كه چنانچه تدوين 
چنين فقهي به تأخير بيفتد مسلمانان در داخل ساختمان بيگانه بايد سكني گزينند و 

به آداب آنان زندگي كنند. 
مقام معظم رهبري درباره الزامات مديريتي و اينكه تئوري ها منزلت بسيار مهمي در 
مديريت جامعه دارند و هر مديري بايد نظريات مورد تأييد خود را به همراه داشته باشد و 
اگر صحنه از نظريه پردازي اسامي خالي باشد، تئوريسين هاي ديگر جاي آن را خواهند 

گرفت چنين می گويند: 
آن حقيقت اول كه گفتيم نظام مس��تظهر به حوزه های علميه است، 
به خاطر اين اس��ت كه نظريه پردازی سياس��ی و نظريه پردازی در همه  
جريان های اداره  يك ملت و يك كشور در نظام اسامی به عهده  علمای 
دين است. آن كسانی مي توانند در باب نظام اقتصادی، در باب مديريت، 
در باب مسائل جنگ و صلح، در باب مسائل تربيتی و مسائل فراوان ديگر 
نظر اسام را ارايه بدهند كه متخصص دينی باشند و دين را بشناسند. 
اگر جای اين نظريه پردازی پر نشد، اگر علمای دين اين كار را نكردند، 
نظريه های غربی، نظريه های غير دين��ی، نظريه های مادی جای آنها را 
پر خواهد كرد. هيچ نظامی، هيچ مجموعه ای در خأل نمي تواند مديريت 
كند؛ يك نظ��ام مديريتی ديگری، ي��ك نظام اقتص��ادی ديگری، يك 
نظام سياسی ديگری كه س��اخته و پرداخته  اذهان مادی است، می آيد 
جايگزين مي شود؛ همچنان كه در آن مواردی كه اين خألها محسوس 

شد و وجود داشت، اين اتفاق افتاد.2
در همين بخش می توان موضوع بسيار مهم تحول در علوم انساني را نيز پيش كشيد و 
آن را يكي از چالشي ترين مسائل نظام اسامي دانست. موضوعي كه امر مديريت جامعه 

1. محمدتقي سبحاني، حكومت اسامي، س13، ش12. 
2. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1389، ص186. 
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اسامي را بر عهده دارد، ليكن آبش��خور و ريشه آن در فرهنگي معارض با فرهنگ نظام 
اسامي است. چنين بهره برداري اي از علوم انساني در مديريت كشور، ناشي از فقدان و 
عدم حضور جدي تفقه جامع ديني در ابعاد مديريتي جامعه می باش��د. زهرآگين بودن 
علوم انساني براي امر مديريت، تعبيري است كه مقام معظم رهبري بر آن تأكيد داشته و 
اصرار بر تحول در علوم انساني از جمله اهتمامات ويژه ايشان می باشد كه ريشه در دغدغه 

مديريت سعادتمند نظام اسامي دارد: 
اينكه بنده درباره  علوم انس��انی در دانش��گاه ها و خطر اين دانش های 
ذاتاً مسموم هشدار دادم- هم به دانشگاه ها، هم به مسئوالن- به خاطر 
همين است. اين علوم انسانی ای كه امروز رايج است، محتواهايی دارد كه 
ماهيتاً معارض و مخالف با حركت اسامی و نظام اسامی است؛ متكی بر 
جهان بينی ديگری است؛ حرف ديگری دارد، هدف ديگری دارد. وقتی 
اينها رايج شد، مديران بر اس��اس آنها تربيت مي شوند؛ همين مديران 
می آيند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد كشور، در رأس مسائل سياسی 
داخلی، خارجی، امنيت، غيره و غيره ق��رار مي گيرند. حوزه های علميه 
و علمای دين پشتوانه هايی هستند كه موظف اند نظريات اسامی را در 
اين زمينه از متون الهی بيرون بكشند، مشخص كنند، آنها را در اختيار 

بگذارند، برای برنامه ريزی، برای زمينه سازی های گوناگون .1
تنها راه عملي مقابله با سمومات و آفات علوم انساني غربي، ارايه الگويي بر اساس فقه 
جعفري می باشد كه تكليف مديريت را در ابعاد گوناگون اقتصادي، سياسي و فرهنگي 
روش��ن نمايد و اجازه ندهد كه از باب اضطرار پاي تئوري هاي الحادي غربي به جامعه 

اسامي باز شود. 
2 .1 .3. توسعه سكوالريسم پنهان در حوزه هاي علميه؛ در فقدان تدوين فقه حكومتي 
و پرداختن به اجزای نظام اس��امي از منظر فقاهت، می توان يكي از آسيب ها را نفوذ و 
ريشه دواني سكوالريسم پنهان در بنيان هاي عقيدتي و معرفتي نظام دانست. چنانچه 
روند بي تفاوتي بخشي از حوزه هاي علميه به انديش��ه تقوم سياست و ديانت در اسام، 
به صورتي بسيار آرام تدوام يابد و با سكوت و بايكوت اين انديشه از طريق مطرح نكردن 
موضوعات اجتماعي و حكومتي در محافل علمي استمرار پيدا كند، حتماً عقيده كهنه 
تضاد دين و سياست كه با تشكيل نظام اسامي به محاق رفته بود، زنده شده و به وجاهت 

1. همان،  ص186. 



مقاالت
54

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

جايگاه دست خواهد يافت. زماني كه مدعيان 
اجراي اح��كام الهي نتوانن��د برنامه خود را 
عملياتي كنن��د و در عينيت ظاهر س��ازند، 
واضح اس��ت كه مخالفين تشكيل حكومت 
اسامي نسبت به اين نقيصه جرئت يافته و 
آن را دليلي بر نارسايي انديشه عميق واليت 

مطلقه فقيه خواهند دانست. 
معضل جدايي دين از سياس��ت، ريشه اي 
تاريخي در ذهنيت حوزه ه��اي علميه دارد 
و انديشه اي غلط است كه حضرت امام)ره( 

بارها نسبت به اين معضل بزرگ اشاره نموده و حساسيت خود را ابراز داشته اند:
مؤسسات تبليغاتی استعماری وسوس��ه كرده اند كه دين از سياست 
جداست. روحانيت نبايد در هيچ امر اجتماعی دخالت كند. فقها وظيفه 
ندارند بر سرنوشت خود و ملت اسام نظارت كنند. متأسفانه عده ای باور 
كرده و تحت تأثير ق��رار گرفته اند و نتيجه اين ش��ده كه می بينيم. اين 
همان آرزويی است كه استعمارگران داشته اند و دارند و خواهند داشت.1

چنين انديش��ه اي در كمين قصور يا تقصيراتي اس��ت كه مدافعان انديش��ه همراهي 
سياست و ديانت، به آنها دچار خواهند شد. عدم جديت در تدوين فقه حكومتي سبب 
خواهد شد تا نس��خه هاي برآمده از اقتصاد مدرن، مديريت معيشتي جامعه را برعهده 
گيرند و اين امر نيز به دنبال خود بحران هاي اجتماعي حاصل از نگاه اصالت سرمايه را 
ايجاد خواهد نمود كه شكاف طبقاتي، تجميع ثروت در نقاط معدود و محدود، افزايش 
فاصله فقير و غني و نيز انزاوي فرهنگ ايثار و فداكاري و حاكميت انديش��ه سودجويي 
و تغيير در س��بك زندگي به س��مت مدرنيته، از تبعات آن می باش��د. بحران حاصل از 
سرمايه داري، امري اس��ت كه تمام كش��ورهاي تابع اين نگاه اقتصادي را در بر خواهد 
گرفت و هيچ دولتي از اين امر مستثني نيست. مقام معظم رهبري در اين زمينه اين گونه 

فرمايش می كنند: 
امروز همه دنيا شاهدند كه سيستم سرمايه داری  غرب، چقدر در مقابله  
با حوادث و بحران ها توخالی و ناتوان است. خود اين سيستم بحران آفرين 

1. سيد روح اهلل خميني، همان، ص143. 

در دوره اي از تاریخ اندیشه اسالمي 
بعد از انقالب اسالمي ایران، برخي 
روشنفکران متأثر از عرف غرب مدرن، 
به رویکردي در حوزه فقاهت رسيده 
بودند که آن را فقه پویا می ناميدند. 
مقام معظم رهبري به این عنوان اشاره 
نموده و فقه سنتي و روش مند حوزه را 
که به روش جواهري مشهور و معروف 
است، پویا دانسته و آن را پاسخگوي 

حوادث دوران غيبت مي دانند 
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اس��ت و وقتی بحران به وجود می آيد، از خ��ودش نمی تواند دفاع كند. 
اين سيستم اقتصادی غرب است كه همه  افتخارش��ان به اين سيستم 
اقتصادی بوده است؛ اقتصاد سرمايه داری . و سعی داشته اند اين سيستم 
را به هزار شيوه و هزار زبان، به عنوان نس��خه  منحصربه فرد اقتصاد، به 

ملت ها تحميل كنند.1
موضوعي تحت عنوان »آخوند حكومتي« كه بعد از انقاب اسامي، شيوع پيدا كرده 
است از مواردي است كه حكايتگر انديشه پنهان سكوالريسم است و در ميان كساني كه 
تمايل به حضور در صحنه هاي ارزش��ي انقاب را ندارند از رونق خاصي برخوردار است. 
اين عنوان نوعي بار مثبت براي كس��اني دارد كه از حكومت و سياست به دور هستند و 
هيچ خدمت رساني نسبت به نظام مقدس جمهوري اسامي ندارند. چنين مفهومي اگر 
ادامه داشته باشد و به حقانيت برس��د به گونه اي كه اغلب به اين باور برسند كه كساني 
كه از حكومت جدا هس��تند و دين را بدون شائبه هاي سياس��ي و حكومتي در اختيار 
مردم می گذارند صداقت دارند و آنها مورد اطمينان می باشند، نتيجه اين خواهد بود كه 
حاكميت از پشتيباني قشر علمي ديني خود محروم مانده و در سراشيبي بحران حيات 

و ممات قرار می گيرد: 
ديگری طرح موضوع آخوند حكومتی است؛ تقسيم آخوند به حكومتی 
و غير حكومتی. هدفشان از طرح اين دو مفهوم انحرافی و غلط اين بود كه 
اوالً نظام اسامی را از پشتوانه  عظيم فكری و نظری و استداللی و علمی 
علمای دين محروم كنند؛ ثانياً روحانيت مس��ئول را، روحانيت انقابی 
را، روحانيت حاضر در صحنه را كه در مقابل دشمنی ها سينه سپر كرده 
اس��ت، به خيال خودش��ان منزوی كنند، بدنام كنند. يعنی آخوند يك 
نوعش حكومتی است، كه اين بد است، منفی است، ضد ارزش است؛ يك 

نوعش غير حكومتی است، كه اين مثبت است، اين منزه است .2
تعبير »آخوند حكومتي« نش��انه اي اس��ت از تاش��ي پنهان و موذيانه كه در مواقف 
گوناگون خود را بروز داده و زهر خود را می ريزد. حركتي منافقانه كه در مواجهه با نظام 
اس��امي دائماً درصدد القای يأس از تحقق آرمان هاي نظام اس��امي و ايجاد شبهه در 

موفقيت هاي كنوني كشور در صحنه هاي داخلي و بين المللي می باشد.

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1388، ص48. 
2. همان،  1389، ص185. 



مقاالت
56

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

مقام معظم رهبري در تبيين نس��بت ميان اجراي احكام الهي و س��عادتمندي مردم 
مسلمان و نيز مقاومت مردم در مقابله با توفان هاي مختلف سياسي و اقتصادي، اين گونه 

فرمايش می كنند: 
اگر ما بخواهيم سعادت اين مردم را تأمين كنيم، بايد در اجرای احكام  
الهی  كوشا باشيم. س��عادت دنيا و آخرت مردم در اجرای احكام  الهی  و 
اسامی است. اين آن چيزی اس��ت كه می تواند كش��ور و ملت ما را به 
آرمان های واال و برجسته  خود برساند. اين آن چيزی است كه می تواند 
اين كش��ور را در مقابل مطامع روزافزون قدرت ه��ای بزرگ مصونيت 
بخش��د. اين آن چيزی اس��ت كه می تواند اين ملت را با همان ايمان و 
شوری كه در پيروزی انقاب و دوران جنگ تحميلی و در همه  توفان ها 
نش��ان داد، در صحنه نگه دارد. آن عاملی كه می تواند ملت ايران را- با 
فقدان بس��ياری از تجهيزاتی كه قدرت های بزرگ از آن برخوردارند- 
اين طور محكم و باثبات نگه دارد، ايمان دينی است. بايد ايمان دينی را در 
مردم حفظ كرد تا اين مردم بتوانند مقاومت خود را حفظ كنند و بايستند 

و از مسئوالن پشتيبانی كنند و در مقابل خطرها سينه سپر نمايند.1
مقاومت در برابر شبهات فرهنگي و اعتقادي كه عمدتاً ناشي از تشكيك در كارآمدي 
نظام اسامي است، زماني بي اثر خواهد بود كه نظام با اجراي احكام الهي اسام، عدالت 
را در تمام ش��ئونات سياس��ي، اقتصادي و فرهنگي آن پياده نموده و مدلي از حاكميت 
اسامي را به نمايش بگذارد تا در مقابل مدل هاي برساخته انديشه بشري به ناكارآمدي 
متهم نگردد. اثبات كارآمدي نظام اس��امي خود، بزرگترين دليل بر حقانيت تفكر ناب 
واليت مطلقه فقيه خواهد بود كه چه خوب گفته اند: ادل الدليل علي امكان الشيء وقوعه. 

يا اينكه »مشك آن است كه خود ببويد نه آنكه عطار بگويد.«
يكي از پژوهشگران حوزه فقاهت حكومتي درباره ارتباط فقه حكومتي با موفقيت هاي 

نظام اسامي چنين می نويسد: 
موفقيت فكري و اجرايي حكومت اس��امي در عرصه هاي مختلف در 
گرو سامان يافتن فقه حكومتي است. اگر منظومه اي فقهي و تشريعي كه 
اصول و فروعش سازگار باشد و تئوري ها و روش ها و دستورالعمل هايش 
با يكديگر همخواني داشته باشند ش��كل گيرد بسياري از بن بست ها از 

1. همان،  1380، ص88. 
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ميان می رود. فاجعه زماني است كه بگوييم: حكومت اسامي بر پايه فقه 
موجود در رساله هاي عمليه خواسته مردم است.1

3 .1 .3. نااميدي مسلمانان از تشكيل نظام اسامي؛ يكي ديگر از مشكاتي كه در صورت 
عدم تدوين و تنظيم فقه حكومتي در گس��تره حقيقي آن، پيش خواهد آمد، دلسردي 
مسلماناني اس��ت كه دلبس��ته آرمان ها و پيروزي هاي دولت جمهوري اسامي ايران 
می باشند. از بدو تأسيس نظام اسامي تاكنون، نگاه همه مسلمانان و آزادي خواهان به 
اين حكومت و ظفر و پيروزي هاي آن بوده و هست. قدرت نمايي دو جبهه الحادي شرق و 
غرب، فطرت عالميان را به ستوه آورده بود و آنان به دنبال جبهه سومي بودند كه حقيقتاً 
پيامي آسماني و برنامه اي ملكوتي براي سعادت دنيوي و اخروي آنها داشته باشد و زماني 
كه نداي ايران اسامي براي تحقق كلمه اهلل به آس��مان برخاست، گوش فطرت ها تيز 
شده و دلدادگان امر الهي به اين سمت متوجه شدند و بعد از پيروزي اين حركت انقابي، 

اميدها دوباره احيا شده و آرزوها به مرز وقوع نزديك گشت. 
مقام معظم رهبري درباره تأثيرگذاري انديشه نظام ديني بر بيداري اسامي چند سال 

اخير، چنين فرمايش می كنند:
برادران و خواهران! دش��من كه می گويد »انقاب به وسيله انقابيون 
صادر می ش��ود«، اش��تباه و غلط مضاعف می كند. دوبار غلط می كنند. 
اش��تباه اول آنها اينجاست كه نظام جمهوری اس��امی، درصدد صادر 
كردن هيچ  چيز نيست. نظام جمهوری اس��امی دارای حقيقتی است 
كه همان انقاب است. اين ملت، حقيقت انقاب را به وجود آورد و نظام 
جمهوری اسامی، تجسم انقاب است. اش��تباه دوم اين است كه تفكر 
انقاب و پيام انقاب ك��ه پيام آزادی و بيداری اس��ت، احتياج به صادر 
كردن ندارد. مگر الزم است كسی اين مفاهيم را صادر كند؟! خوب؛ يك 
حرف و حقيقتی اس��ت كه ملت ها از آن بی خبرند. وقتی مواجه شدند 
و تجربه  موفق جمهوری اس��امی را ديدند، قهراً درس می گيرند. الزم 
نيست به ملت ها گفته شود كه »ش��ما هم بياييد اين طور عمل كنيد.« 
ملت ها، نظام جمهوری اسامی، انقاب، موفقيت های اين ملت و عزت 
ايران و اس��ام را می بينند و درس می گيرند. امروز بيداری  اسامی  در 
كش��ورهای گوناگون و بيداری روح معنويت در سرتاسر جهان، مرهون 

1. مهدي مهريزي، همان. 
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انقاب اسامی است.1
وقتي بيداري اس��امي در س��طح منطقه، مرهون مقاومت ها و ايس��تادگي هاي نظام 
اسامي باشد، طبيعي است كه از چنين نظامي بايد انتظار داشت تا نمونگي خود را براي 
ساير امت هاي مسلمان تحفظ نمايد و سعي بر آن داشته باشد كه از صدور پيام انقاب 
به صدور برنامه و نرم افزار انقاب منتقل گردد و مدلي از حكومت داري اسامي را پيش 
چشم مس��لمانان آزادي خواه بگشايد. چنانچه نظام اس��امي ايران در ارايه مدل جامع 
ديني كوتاهي نمايد و يا اينكه نتواند آن پيام و ش��عار و ادعاي اوليه خويش را به برنامه 
حكومت داري تبديل نمايد، زمينه اي خواهد بود براي شكست بيداري اسامي در منطقه 
و انتقال اين امر به دامن غرب كه تحت عنوان دموكراس��ي و اقتصاد سرمايه داري از آن 
حوادث پشتيباني تئوريك نمايند. اگر مدل مردم ساالري ديني كه در تفقه جامع ديني 
به دست می آيد، در اختيار امت اس��امي قرار نگيرد مدل هاي نخ نماشده دموكراتيك 

جايگزين خواهد بود. 

جمع بندي ضرورت شناسي و آسيب شناسي 
بر اساس آنچه گذشت، می توان آس��يب هاي وارده از ناحيه فقدان فقه حكومتي را به 
عرصه هاي بين الملل و داخلي تقسيم نموده و نيز برخي از موارد را سياسي و برخي ديگر 
را فرهنگي دانست. در نهايت همه آسيب هاي مورد بحث، توان آن را دارند كه حقانيت 
نظام اس��امي را به چالش كشيده و آن را در ش��عارها و ادعاهايش بازخواست نمايند و 
همين امر در ضرورت جدي گرفتن مس��ئله »فقه حكومتي« كفايت می كند. شايد اگر 
كسي از زاويه اي ديگر تحليل و بررسي نمايد آسيب ها و مشكات ديگري را ترسيم كند، 
ليكن بيان آسيب ها هدف و غايت اين نوشتار نيست، بلكه تبيين ضرورت فقه حكومتي 
غرضي است كه براي آن اين مقاله نگاشته می شود و اين مسير نيز البد از تصويرسازي 

آسيب ها می باشد. 
در ادامه اي��ن بخش به صورت مختصر به پيش��نهادها و توصيه هاي��ي كه مقام معظم 
رهبري در امر توسعه و تكامل فقاهت دارند، اشاره اي خواهد شد تا اينكه گامي كوچك 

در رفع موانع و تسريع حركت فقهي جامعه اسامي محسوب گردد. 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت،  1374، ص45. 
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4. راه کارها و پيشنهادات در توسعه فقاهت شيعه 
همان طور كه گفته شد، براي اين بخش از مقاله به 
نكاتي كه مقام معظم رهبري براي تكامل تفقه جامع 

ديني پيشنهاد نموده اند، اشاره خواهد شد. 
بيان��ات ايش��ان را می ت��وان در چن��د س��رفصل 
طبقه بندي نمود؛ بخش��ي كه توصيه هاي نرم افزاري 
و فكري می باش��د كه در باب ضرورت توسعه فقاهت 
و نيز ترسيم دامنه فقاهت گفته شده است،1 بخشي 
كه توصيه هاي سخت افزاري و ساختاري می باشد كه 
راه هاي پيگيري امر تحول در فقاهت را نشان می دهد. 

در اين بخش به توصيه هاي سخت افزاري و ساختاري بيانات مقام معظم رهبري پرداخته 
خواهد شد. 

1 .4. تخصصي شدن علوم حوزوي و توسعه مراکز تخصصي حوزه علميه قم
يكي از راه هايي كه مقام رهبري براي تحول در امر فقاهت پيشنهاد می كنند، توسعه 
تخصص ها و ايجاد ساختارها و تشكياتي براي ساماندهي تخصص هاي حوزوي است. 
يعني بايد با تأسيس مراكز تخصصي امر تخصص در رشته هاي گوناگون حوزوي و علوم 
ديني را مديريت نمود و اين مسئله خود می تواند زمينه اي باشد بر تمركز ويژه در فقاهت 

و تكامل دانش فقاهت به موضوعات جديد و كثير اجتماعي: 
حوزه بايد به س��مت تخصصی  ش��دن  پيش برود. خوش��بختانه االن 
كارهايی ش��ده و اقدامات مقدماتی انجام گرفته اس��ت؛ اما بايد جديت 
بيشتری بش��ود و زمان بندی صورت گيرد... تاكنون دو رشته  تخصصی 
در قم به وجود آمده، كه ظاهراً يكی تفسير است و يكی كام؛ ليكن اين 
مقدار كه در گوشه ای دو رشته  تخصصی با دو نفر استاد به وجود بيايد، 
كافی نيست. البته اين به عنوان قدم اول، كار خوبی است، ليكن بايستی 
تخصصی  شدن  در حوزه جدی گرفته بش��ود. با اين سطح وسيع و كار 
عظيمی كه وجود دارد، حتی خود فقاهت معامات و عبادات را تخصصی 
كنند. درست است كه اينها به كار هم می خورند و هر كدام ممكن است 

1. مانند نكاتي كه ايشان در باب ضرورت موضوع شناس��ي عالمانه و فقيهانه دارند و نيز بياناتي كه در باب تأثير 
موضوع شناسي قوي در فهم فقهي دارند. 

امام خمينی)ره(: حکومت از 
نظر مجتهد واقعي فلسفه عملي 
تمامي فقه در تمامي زوایاي 
زندگي بشریت است، حکومت 
نشان دهنده جنبه عملي فقه در 
برخورد با تمامي معضالت 
اجتماعي و سياسي و نظامي 
و فرهنگي است. فقه تئوري 
واقعي و کامل اداره انسان و 
اجتماع از گهواره تا گور است 
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در ديگری اثر بگذارند، اما در عين  حال هر كدامی 
خودش يك كار جداگانه اس��ت ك��ه می تواند يك 
متخصص داشته باشد. اصول و فقه و ابواب مختلف 
فقه و تخصص و درجات تخصص و روش های ديگر 

را بايد در حوزه جدی گرفت.1
مقام معظم رهبری حتي داي��ره فقاهت را نيز در 
تخصص به دو قس��مت معامات و عبادات تقسيم 
می نمايند و تا اين حد بر تخصصي ش��دن علم فقه 
اهتمام دارند و اين نكته نش��ان دهنده آن است كه 

تأسيس مراكز تخصصي در پيشبرد دامنه علم بسيار مؤثر می باشد. 
تخصصي شدن فقاهت به دايره فقه حكومتي نيز كشيده شده و نخبگان حوزوي را بر آن 
خواهد داشت تا به صورت ويژه بر اين امر همت ورزند و تشكيات جديدي را براي آن در 
نظر بگيرند. در استمرار موضوع تخصصي شدن، اولين ثمرات آن را راه اندازي درس هاي 
خارج قوي استداللي می توان دانست كه خود يكي از پشتوانه هاي تئوريك ضروري براي 
ايجاد ساختارهاي مفيد و مؤثر فقهي محسوب می شود. مقام معظم رهبري در توصيه 

معروف خويش در موضوع فقه حكومتي اين امر را مورد عنايت قرار دادند: 
البته من همين جا عرض بكنم كه نياز ما به كرسی های بحث آزاد فقهی 
در حوزه قم- كه مهمترين حوزه هاست- برآورده نشده است. من اين را 
االن اينجا عرض مي كنم- آقايانی هم از قم اينجا تشريف داريد- اين نياز 
برآورده نشده. در قم بايد درس های خارج استداللی قوی ای مخصوص 
فقه حكومتی وجود داشته باشد تا مسائل جديد حكومتی و چالش هايی 
را كه بر سر راه حكومت قرار مي گيرد و مس��ائل نو به نو را كه هی برای 
ما دارد پيش می آيد، از لحاظ فقهی مشخص كنند، روشن كنند، بحث 

كنند، بحث های متين فقهی انجام بگيرد.2
ساختار درس خارج فقه در حوزه علميه، ساختاري ريش��ه دار و سنتي است كه خود 
می تواند محمل توليد علم و پيشرفت امر فقاهت باشد و تأكيد مقام معظم رهبري بر اين 
ساختار نيز از اين باب است كه رهيافتي جديد است به دنياي فقاهت و چاره اي نيست 

1. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1370. 
2. همان، در جمع اعضاي مجلس خبرگان رهبري، 1390.

تنها راه عملي مقابله با سمومات 
و آفات علوم انساني غربي، ارایه 
الگویي بر اساس فقه جعفري 
می باشد که تکليف مدیریت 
را در ابعاد گوناگون اقتصادي، 
سياسي و فرهنگي روشن نماید 
و اجازه ندهد که از باب اضطرار 
پاي تئوري هاي الحادي غربي به 

جامعه اسالمي باز شود 
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مگر اينكه ابتدا در درس هاي خارج فقه و اصول چنين مسئله مهمي پيگيري شود. 
حضرت آيت اهلل محس��ن اراكي كه خود يكي از مدرس��ين درس خارج فقه حكومتي 

می باشند دراين باره چنين می گويند: 
درس فقه حكومتي در حال حاضر كه حكومت اسامي برپا شده است 
از ضروري ترين درس هايي اس��ت كه حوزه بايد مورد اهتمام قرار دهد. 
در گذشته كه حكومت اس��امي نداشتيم پرس��ش هاي مربوط به فقه 
حكومتي وجود نداشت اما امروز با تأسيس حكومت اسامي، پرسش هاي 

حكومتي از ضروري ترين پرسش هاي در انتظار پاسخ است.1
2 .4. راه اندازي مجله وزين فقهي 

يكي ديگر از راه كارهايي كه پيش��نهاد مقام معظم رهبري اس��ت، استفاده از ظرفيت 
رسانه اي در قالب مجات علمی- تخصصي می باشد. در اين قالب می توان نوآوري هاي 
فقهي را در معرض ديد همگان قرار داد و بخش عمده اي از جامعه تخصصي فقاهت را از 
مسائل جديد و تحقيقات بديع و حادث مطلع ساخت. ايشان دراين باره چنين می گويند: 
ما يك مجله  علمی فقه الزم داريم كه مباح��ث فقهی را با زبان علمی 
فقه يعنی زبان عربی بيان كند. اگر كس��ی هم خواست فارسی بنويسد، 
می نويسد؛ اما زبان اصلی مجله  بايد عربی باشد. محققان يك مجله  فقه 
تهيه كنند و در آن مقاله بنويس��ند؛ يكی از فضای آبرومند هم يكی از 
درس هايش را تعطيل كند و بيايد مسئوليت اين مجله  را به عهده بگيرد. 
مگر فايده  اين مجله  برای پيشبرد فقه اس��ام، كمتر از فايده  آن درس 
اس��ت؟ محققان، بزرگان و فضا، موضوعات جديد فقهی را بنويس��ند؛ 
تحقيق كنند؛ نقد كنن��د؛ فقه را پيش ببرند و دنيا را از فقه ش��يعه آگاه 

كنند.2
در بيان ايشان چندين نكته مهم وجود دارد كه هر كدام می تواند موضوع بحثي مفصل 
باشد كه يكي از اين موارد، اس��تفاده از زبان عربي براي مجله می باشد. اين نگاه، نگاهي 
تخصصي به زبان علم اس��ت. زبان علم در حوزه علوم ديني زبان عربي اس��ت كه در آن 
ساحت، علوم ديني اعم از فقه، فلسفه و كام، رشد و نضج پيدا كرده اند و تأكيد ايشان بر 
اين امر خود حاكي از دقت در محوريت زبان علم می باشد. مجله وزين فقهي بايد تمام 

1. محسن اراكي، پايگاه اطاع رسانی آيت اهلل اراكی، مصاحبه با نشريه خط. 
2. سيد علی خامنه ای، نرم افزار واليت، 1370، ص476. 
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الزامات فرآيند تفقه را رعايت كند كه يكي از 
آنها زبان علم فقه است كه زبان عربي است. 
در هر صورت تأسيس مجله فقهي می تواند 
آيينه اي باش��د ب��راي انع��كاس تاش ها و 
پژوهش ها و شبكه اي حداقلي از تحقيقات در 
آن راه بيفتد كه اساتيد و فضا را در فضايي 
مجازي و غير مس��تقيم گرد هم آورده و به 
مباحثات و تأمات گروهي وادارد و اين امر 
می تواند چشم اندازي از آينده اي روشن در 
علوم ديني مختلف باالخص فقه پيش روي 

همگان بگشايد. 
3 . 4. تشكيل مجمع فقهي اهل بيت)سالم اهلل عليهم اجمعين(

از ديگر راه كارهاي مش��خص مقام معظم رهبري در باب توس��عه فقاهت، تش��كيل و 
راه اندازي مجمع تحقيقات فقهي اس��ت. ايش��ان در جمع اعضاي كنگ��ره جهاني اهل 
بيت)س��ام اهلل عليهم اجمعين( اين موض��وع را مطرح كرده و بر راه ان��دازي آن تأكيد 

ورزيدند: 
ما بعداً به يك مجمع  دروس فقهی  احتياج داريم كه بايستی ان شاءاهلل 
در كنار اين كنفرانس ايجاد بش��ود. اين كنفرانس باي��د هر چند وقت 
يك بار تشكيل بش��ود؛ اما در كنار آن، بايد يك مجمع  تحقيقات دروس 
فقهی  به وجود بيايد. اين كارهايی كه بعضی از كشورهای ديگر می كنند، 
كارهايی است كه اصًا كار ماس��ت؛ يعنی آنها ظرفيتش را ندارند. اين 
مباحث فقهی كه در دنيا مطرح است و بايد حل فقهی بشود، اگر بتواند 
از لحاظ علمی در جايی در دنيا حل بشود، آنجا ايران است. جاهای ديگر 
واقعاً حل نمی ش��ود؛ آقايان اين را بدانند. از لحاظ علمی، يعنی از لحاظ 
فن فقاهت و توانايی قدرت استنباط از كتاب و سنت، رب النوع آن اينجا 

پيش ماست؛ انبارش ايران است .1
مجمع فقهي بايد محل تجمع اهل انديش��ه و تفكر باشد و تمام كساني را كه در حوزه 
فقاهت داراي نظر و ايده می باش��ند را جمع نموده و در مديريتي روش��ن به بارنشستن 

1. همان،  1369، ص45. 

مقاومت در برابر شبهات فرهنگي و 
اعتقادي که عمدتًا ناشي از تشکيک 
در کارآمدي نظام اسالمي است، 
زماني بي اثر خواهد بود که نظام با 
اجراي احکام الهي اسالم، عدالت را 
در تمام شئونات سياسي، اقتصادي 
و فرهنگي آن پياده نموده و مدلي از 
حاکميت اسالمي را به نمایش بگذارد 
تا در مقابل مدل هاي برساخته اندیشه 

بشري به ناکارآمدي متهم نگردد
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تفكرات بديع و دقيق فقهي را به نمايش بگذارد.
مقام معظم رهبري در موقفي ديگر به تبيين بيشتر اين موضوع می پردازند و اين گونه 

فرمايش می كنند:
از چيزهايی اس��ت كه حوزه را زنده خواهد ك��رد و آن نتايج، مترتب 
خواهد ش��د. بايد برای فقه و كام و علوم عقلی، مجمع هايی تش��كيل 
شود و مثًا برای فقه، مجمع بررسی مباحث تازه  فقهی  مركب از هفت، 
هش��ت، ده نفر طلبه  فاضل ايجاد ش��ود و اينها مركزی داشته باشند و 
جلساتی تش��كيل دهند و س��خنراني های فقهی بگذارند تا هر كس هر 
خطابه و مطلب و فكر جديدی در فان مس��ئله  فقهی دارد- از طهارت 
تا ديات، كوچك و بزرگ- ب��ه آنجا بياورد و آنها ن��گاه كنند؛ اگر ديدند 
اركانش درست است )نه اينكه خود حرف درست باشد( و متكی به بحث 
و استدالل طلبگی اس��ت و عالمانه طرح شده اس��ت، آن را در فهرست 
بنويس��ند و در نوبت بگذارند تا اينكه آن ف��رد، روزی بيايد و در حضور 
جماعتی كه اعان می ش��ود خواهند آمد، سخنرانی كند و آن مسئله را 

آزادانه تشريح نمايد و يك عده هم آنجا اشكال كنند.
كام فوق، جزئيات يك مجمع فقهي را ترس��يم می نمايد كه در آن فاضان و اساتيد 
حاضر گردند و عقايد و آرای فقهي خود را در آزادي مبتني بر اخاق و منطق تش��ريح 

كنند. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
غرض از بررسي فقه حكومتي در بيانات مقام معظم رهبري، اين بود كه روشن گردد 
كه نظام اسامي در دوران حساس خويش، نس��بت به طرح اين موضوع بسيار نيازمند 
بوده و اين از جمله هدايت هاي داهيانه مقام رهبري است كه جريان فكري حوزوي را به 
سمت اين موضوع رهنمون ساختند. مديريت واليي نظام در رصد آرمان ها و اهداف عالي 
نظام اسامي به اين نتيجه می رسند كه الزاماً راه دس��تيابي به آن اهداف، ارايه الگويي 
برتر از تعاليم وحياني اسام است. چنانچه اين امر به سامان نرسد و صورت نبندد آفت ها 
و آسيب هاي جدي آن متوجه حيات كانوني نظام شده و كارآمدي شعارها و آرمان ها را 

زير سؤال خواهد برد. 
بنابراين براي به دور ماندن از آسيب ها و چالش هاي سنگيني كه متوجه نظام اسامي 
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است، حتماً و بايد دو بال علمي كشور را كه حوزه و دانشگاه می باشد با اين موضوع درگير 
نموده و در مديريت ش��بكه اي تحقيقات آنها را به س��مت توليد و تدوين نظام نامه فقه 
حكومتي و تهيه ابعاد اين فقه و ترسيم فضاي تفقه، سوق داده و ذخاير و منابع پرارزش 

فقه شيعي را در اين سمت به كار گرفت. 
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مهدی جمشيدی1 
چکيده 

اين مقاله به مطالعه علل ناكامی اصاح طلبی سكوالر در عرصه انتخابات اختصاص دارد 
كه در راستای آن به هشت علت پرداخته شده اس��ت: تداوم سياست تعديل اقتصادي، 
تمركز محض بر دغدغه هاي سياسي و روشنفكرانه، ستيز با باورها و ارزش هاي اسامي 
و انقابي، كش��مكش دروني اصاح طلبان، ناتواني خاتمي در برآورده كردن مطالبات 
ساختارش��كنانه، غوغازيس��تي و تنش آفريني اصاح طلبان، روش��نگري هاي نيروها و 
جريان های انقابی و متعهد و امدادهاي غيبي برخاسته از دعاي صالحان؛ اين عوامل در 
كنار يكديگر سبب شدند تا بخش بزرگی از بدنه  اجتماعی اصاح طلبان از آنها رويگردان 

و نااميد شوند و به رويكردها و جريان های ديگر گرايش پيدا كنند.

مقدمه 
درباره افول اصاح طلبان، به معنايی كه در مقدمه اين اثر گفته شد، ترديدی در ميان 

1. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسامی 

تاریخ تحليلی-  انتقادی جریان اصالحات 
بخش سوم: »علل ريزش بدنه اجتماعی اصالح طلبی سكوالر«
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نيست. سعيد حجاريان، با صراحت كامل انتخابات شوراهای شهر و روستا را نقطه پايان 
اصاحات می داند: »انتخابات شوراها، نقطه پايان اصاحات بود.«1 اين در حالی بود كه 
اصاح طلبان، با قطعيت از برگش��ت ناپذيری اصاحات سخن می گفتند و معتقد بودند 

كه آموزه های اصاحات، بر سرنوشت انقاب، سايه خواهد افكند: 
اصاحات، برگش��ت ناپذير اس��ت. اصاحات به لحاظ ش��كل و فرم و 
حكومت، حتی اگر برگشت پذير باشد، از لحاظ ساختار و تقاضای جامعه، 

برگشت ناپذير است.2
به تدريج، تب اصاحات و اصاح طلبی در جامعه فروكش كرد و هيجانات و احساسات، 
به سردی گراييد. به تعبير يك مورخ، »شور و شوق ليبرال مآبانه دود شد و به هوا رفت«.3 
اگر چه اصاح طلبان در سال 1376، دارای پايگاه اجتماعی وسيعی بودند و اين پايگاه 
اجتماعی در سال های بعد، گسترش بيشتری يافت، اما ديری نپاييد كه بدنه اجتماعی 
اصاح طلبان دچار ريزش فراوانی شد و آنها منزلت و موقعيت اجتماعی خود را تا حدود 
بسيار زيادی از دست دادند. ديگر حتی ش��خص محمد خاتمی نيز نمی توانست توجه 
افكار عمومی را به سوی خود جلب كند و آرای مردم را در سبد انتخاباتی اصاح طلبان 
بريزد. پروژه اصاحات و شعارهای داغ و محرك اصاح طلبان، ديگر قادر به توليد بسيج 

اجتماعی نبود. 
در اين بخش، زمينه ها و عللي را برمي شماريم كه موجب زوال اقبال و اعتماد مردم به 

اصاح طلبان و خروج تدريجي آنها از حاكميت سياسي شد. 

1. تداوم يافتن سياست تعديل اقتصادي 
جهت گيري اقتصادي هر دو دولت س��ازندگي و اصاحات، يكس��ان بود؛ چرا كه آنها 

سياست تعديل اقتصادي را در پيش گرفتند؛4 در واقع بايد گفت: 
اقتصاد دولت نوسازي ]دولت اصاحات[ همان اقتصاد دولت بازسازي 
]دولت سازندگی[ بود. مديران اقتصادي دولت نوسازي همان مديران 

اقتصادي دولت بازسازي بودند در قالب همان تئوري اقتصادي.5 

1. حسين سليمی )به كوشش(، كالبدش��كافی ذهنيت اصاح گرايان، س��عيد حجاريان، »سوته دالن، گرد هم 
آمدند«، تهران، گام نو. 1384، ص 65. 

2. عباس عبدی، انقاب عليه تحقير، تهران، مؤسسه نشر و تحقيقات ذكر،1380، ص484. 
3. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، 1389، نی، ص335. 

4. محمد مالجو، »سه دولت: جامعه شناسي دولت هاي پس از انقاب«، شهروند امروز، 1386/11/14، ص101. 
5. ابراهيم فياض، »آرامش و ثبات: نتيجه احياي ارزش ها«، ايران، 1386/12/8، ص17. 
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از اين رو، پيامدهاي ناگوار سياست تعديل 
اقتصادي، گريبان اصاح طلبان را نيز گرفت 
و طبقات متوس��ط و ضعيف جامعه را از آنان 

بسيار سرخورده و ناخرسند ساخت. 
البته نكته مهم تر اين است كه اساساً حوزه 
اقتصاد در دولت اصاح��ات، منزلت درخور 
توجهی نداشت و اس��تراتژی اصاح طلبان، 
تنها به توسعه سياسی بها می داد و از اقتصاد، 
غفلت كرده بود. رهبر معظم انقاب در طول 
دوران حاكميت اصاح طلبان، همواره دولت 
را به اولويت بخشيدن به اقتصاد و گره گشايی 

از معضات محسوس اقتصادی تشويق می كردند، اما دولت همچنان رويه خود را ادامه 
می داد: 

گاهي يك مسئله، »مسئله اصلي« ماست؛ اما بر ما يك »مسئله فرعي« 
را تحميل مي كنند، كه مسئله عمده ما مي شود؛ كما اينكه االن ماحظه 
كنيد؛ مسئله قتل ها]ی زنجيره ای[، مس��ئله عمده كشور شد. آيا واقعاً 
مسئله عمده كشور، اين چند فقره قتلي است كه اتفاق افتاد؟!]...[ اين 
همه مس��ائل و معضات مردم وج��ود دارد؛ همه اينها كن��ار رفت و در 
برهه اي از زمان، اغلب بحث ها، يا اغلب همت ها، مس��ئله قتل ها ش��د! 
اين گونه نمي شود كار را با موفقيت ادامه داد و پيش برد. ]...[ مهم ترين 

مسئله، »مسئله اقتصادي« است.1
ايشان در جای ديگری نيز به همين واقعيت اصرار می ورزد و می گويد: 

به اعتقاد من، امروز فوري ترين كار اين است كه به مسائل اقتصادي و 
مسئله معيشت و در رأس همه، مسئله اشتغال، با جديت پرداخته شود.2

2. تمرکز محض بر دغدغه هاي سياسي و روشنفکرانه 
برخاف دولت سازندگي كه قائل به اصالت »توس��عه اقتصادي« بود، اصاح طلبان بر 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، 1378/6/2. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری محمد خاتمی، 1380/5/11. 

دولت  در  اقتصاد  حوزه  اساسًا 
اصالحات، منزلت درخور توجهی 
نداشت و استراتژی اصالح طلبان، 
تنها به توسعه سياسی بها می داد و از 
اقتصاد، غفلت کرده بود. رهبر معظم 
انقالب در طول دوران حاکميت 
اصالح طلبان، همواره دولت را 
به اولویت بخشيدن به اقتصاد و 
گره گشایی از معضالت محسوس 
اقتصادی تشویق می کردند، اما دولت 

همچنان رویه خود را ادامه می داد
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اولويت و تقدم »توسعه سياسي« اصرار ورزيدند.1
قول به اينكه توس��عه سياسی در اولويت نيس��ت و به جای آن بايد به 
اقتصاد پرداخت، سخن غير حقيقی اس��ت. ]...[ نه فقط تحقق عميق تر 
دموكراس��ی و حقوق بش��ر به خودی خود موضوعيت جدی دارد ]...[ 
بلكه سرمايه گذاری خارجی، س��رمايه گذاری داخلی، ورود تكنولوژی، 
برنامه ريزی اقتصادی و... به عنوان لوازم توسعه اقتصادی، تا حدود زيادی 

متوقف بر توسعه سياسی- فرهنگی است.2
آنها مطالبات و خواسته هاي توده هاي مردم را به چند اصطاح سياسي و روشنفكرانه 

تقليل دادند و نيازهاي ضروري و حقيقي مردم را به فراموشي سپردند: 
دوم خرداد، يك پديده كامًا سياس��ی است. در دوم خرداد، مطالبات 
اقتصادی برای مردم اصل نبود، ]بلكه[ سياس��ت، مسئله مبرم و اصلی 

بود.3
]در دوم خرداد[ خواس��ت مردم اين ب��ود كه حداقل ب��ه عنوان يك 

شهروند، به رسميت شناخته شوند.4
البته خاتمی از آغاز فعاليت های انتخاباتی در سال 76، هيچ گونه تأكيد و تمركزی بر 

عرصه اقتصادی نكرد و به معضات و مشكات آن، بهای چندانی نداد: 
از حيث ش��عارهای انتخاباتی نيز آقای خاتمی بر عكس رقبای خود، 
هيچ گونه ش��عاری مبنی بر رف��اه اقتصادی و يا حتی رش��د كوتاه مدت 
اقتصادی عن��وان نكرد. آنچه باعث اقب��ال مردم )از فقي��ر و غنی( به او 
شد، دس��ت گذاشتن بر روی فش��ارهای سياس��ی و فرهنگی و نمايش 

چشم اندازی اميدبخش به نام جامعه مدنی بود.5
در واقع، آنها دغدغه ها و عايق گروهي خودش��ان را فراگير و عموم��ي جلوه دادند.6 

مي توان گفت: 
از آنجايي  كه آنها تحوالت اجتماعي ايران تا پيدايي حماسه دوم خرداد 
را تطوراتي در قالب نظريه نوسازي مي ديدند، انتخابات سال 76 را تماماً 

1. سعيد حجاريان، جمهوريت؛ افسون زدايی از قدرت، تهران، طرح نو، 1379، ص611-619. 
2. مرتضی مرديها، با مسئوليت سردبير؛ مقدمه ای بر پروژه اصاح، تهران، جامعه ايرانيان، 1379، ص50-51. 

3. سعيد حجاريان، »دوم خرداد: بيم ها و اميدها، پيام ها و چشم اندازها«، راه نو، س1، 1377، ش5، ص17. 
4. مرتضی مرديها، همان، ص47.

5. همان، ص46. 
6. حسين كچوئيان، »مشكل، تجدد مآبی تاريخ است«، سوره، دوره جديد، ش23، بهمن و اسفند، ص18-23. 
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به عنوان جنبشي سياسي، آن  هم از نوع تجددخواهانه و سكوالريستي 
آن به حس��اب مي آوردند. ]...[ از نظر آنها نياز يا مش��كل جامعه ايران، 
خالصاً سياس��ي بوده و رأي مردم به حس��اب آقاي خاتمي، رأيي براي 

پي گيري صرف توسعه سياسي است.1
سرانجام، »بي توجهي افراطيون به دغدغه هاي اصلي مردم«،2 آنها را به جرياني نخبه گرا 
تبديل كرد كه سعي داشتند »مطالبات خود را به عنوان مطالبات توده ها عرضه كنند«.3 

به بيان ديگر: 
جنبش اصاحات از تجميع قدرت هاي كوچك زيربدنه هاي اجتماعي و 
با توسل به ميكروفيزيك قدرت و امر اجتماعي شكل گرفت و نه با توسل 
به قدرتي كه در حوزه سياست وجود دارد، اما بعد از پيروزي، سياست، 
سايه سنگين خود را بر اصاحات انداخت و عقبه اجتماعي به فراموشي 
سپرده شد و عرصه سياس��ت بر عرصه اجتماعي، تفوق و ارجحيت پيدا 

كرد.4
اولين انتقاد به اصاحات اين اس��ت كه نخبه گرا بود؛ يعنی اصاحات 
می توانس��ت ]می خواس��ت[ همه مس��ائل را در س��طح باالی نخبگان 
حكومتی حل كند. ]...[ نخبگان ]اصاح طلب[ فكر كردند كه همه مسائل 
خودشان را در حلقه های بسته چانه زنی می توانند بدون اين كه فشار و 

حمايت اجتماعی پشتيبان شان باشد، حل كنند.5 
اعتراض بخش های بزرگی از مردم به دولت س��ازندگی- كه سبب روی آوردن آنها به 
دولت اصاحات شد- اعتراضی تك ساحتی و تنها از جنبه تمايات و مطالبات سياسی 
نبود، بلكه اعتراضی چندساحتی بود، اما روشنفكرمآبی اصاح طلبان موجب گرديد كه 

دچار تحليل های غير واقعی شوند و از عايق و عقايد اكثريت فاصله بگيرند: 
در دوران اصاحات م��ا دچار نخبه گراي��ي و دوري از حوزه اجتماعي 
شديم ]...[ براي مثال، روشنفكران مذهبي ما همه شان از مسجد بيرون 
آمدند، اما به جرئت مي شود گفت كه در بيست سال گذشته، بسياري از 

1. حسين كچوئيان، كندوكاو در ماهيت معمايي ايران: جهاني سازي، دموكراسي سازي و جامعه شناسي سياسي 
ايران، قم، مؤسسه بوستان كتاب، ص49-50. 

2. همان، ص49.

3. همان، ص54.
4. محمدرضا تاجيك، »بازگشت به نقطه صفر اصاحات«، كارگزاران، 1387/3/21، ص8. 

5. حسين سليمی )به كوشش(، همان، ص63. 
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آنها پايشان را در هيچ مسجدي نگذاشته اند مگر براي شركت در مجلس 
ترحيم، حال آن كه مسجد يكي از همين حوزه هاي عمومي است.1

مشكل مهم رهبران اصاح طلب آن بود كه خود را در جايگاه روشنفكر 
تعريف مي كردند و حركات و رفتارشان بيشتر روشنفكري بود. ايراد آن 
بود كه بحث هاي تئوريك مختلفي چون جامعه مدني، توسعه سياسي و 
بحث هايي از اين قبيل، به دل مشغولي اصلي سياستمداران تبديل شد.2

در همان س��ال ها، رهبر معظم انقاب نسبت به آس��يب ترجيح مطالبات »گروه های 
خاص« بر »توده های مردم« هش��دار داده و تأكيد كردند كه دولت بايد نيازها و حوايج 

عامه مردم را در نظر بگيرد: 
در زمينه كارها، بايد اس��اس را »مردم« ق��رار داد. ]...[ گاهی اوقات، 
منافع و خواس��ت »عامه مردم«، با مناف��ع »گروه های خاص«، تعارض 
پيدا می كند. ]...[ جاهايی اس��ت كه اگر اقدامی را در زمينه صنعت، در 
زمينه مسائل اقتصادی، در زمينه مسائل پولی، در زمينه مسائل فرهنگی 
و در زمينه مسائل گوناگون انجام دهيم، به نفع مردم است؛ اما گروه های 
خاصی در جامعه هس��تند- ]از قبيل[ گروه های پولی، مالی، اقتصادی، 
ثروتمندان، گروه های فرهنگی و گروه های سياس��ی- كه اينها متضرر 

خواهند شد.3
با اين حال، هش��دار يادش��ده و موارد متعدد ديگری از اين دست، اس��تراتژی دولت 

اصاحات را تغيير نداد و روند خاص گرايی، همچنان ادامه يافت. 
»در پيش گرفتن الگوی توسعه سياس��ی و دميدن در ساز و كارهای حزبی و رقابتی و 
تشديد تكثر و تنافر درونی، به منزله راهكاری محوری ]...[، خطای استراتژيك جريان 
دوم خرداد بوده«؛ زيرا اتخاذ چنين راهبردی مس��تلزم حصول پيش نيازها، مقدمات و 
شرايط اجتماعی خاصی اس��ت كه برخی از آنها عبارت اند از رس��يدن به حدی از رونق 
اقتصادی س��الم و كارآمد، س��امان يافتگی و ثبات اجتماعی نس��بی و بهبود نسبی در 
شاخص های نابرابری؛4 اما در صورتی كه مقدمات و مقومات يادشده به فراموشی سپرده 

1. عمادالدين باقی، »چگونه نسل انقابی، اصاح طلب شد؟«، شهروند امروز، س2، ش36، 14بهمن ، ص17. 
2. علی ميرسپاسی، »اصاح طلبان، اپوزيسيون نبودند«، مهرنامه، س1، ش1، اسفند1388، ص83. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با رئيس جمهور و هيئت وزيران، 1376/6/2. 
4. امين كريم الدينی )به كوشش(، مشروعيت اصاحات و آينده آن؛ مجموعه گفت وگوهای راهبردی، عليرضا 

شجاعی زند، »اصاحات؛ ايدئولوژی يا راهبرد؟«، تهران، همشهری، ص192.
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شود، دنبال كردن توسعه سياسی، كاری عبث و بی فرجام خواهد بود: 
توسعه سياس��ی به ش��كل دفعتی و تزريقی و بدون پيمودن مقدمات 
و فراهم آوردن ملزوم��ات و مقومات آن، چيزی ج��ز صورتی فانتزی و 
ويترينی از توسعه پديد نخواهد آورد و جز به س��رگرمی اوقات فراغت 

نخبگان مرفه و بريده از اجتماع بدل نخواهد شد.1
از اين رو، اكنون اصاح طلبان براي بازس��ازي هژموني از دس��ت رفته خود و بازتوليد 
مقبوليت اجتماعي شان، در پي »بازگشت به عرصه اجتماعي« هستند. اما جالب است كه 
برخي از نيروهاي اصاح طلب همچنان بر ايده نخستين خود- كه ناكارآمدي آن روشن 
گشته- پاي مي فشرند و مي گويند »حل مشكل سياسی در ايران، حل مسائل اقتصادی 

و فرهنگی را ممكن می كند.«2
تأكيد اصاح طلبان در طول حدود يك دهه حاكميت سياسی خود، تنها بر روی پاره ای 
از مفاهيم سياسی، دانشگاهی و انتزاعی و نامحسوس بود؛ چرا كه ريشه در آداب و عايق 
روش��نفكرانه آنها داش��ت، نه در واقعيت های موجود در جامعه كه به چشم می آمدند و 
آشكار بودند. تكرار اين گفتمان »كاسی« و »شبه درسی« برای توده های مردم، مال آور 
و كس��الت بار بود. آنها نمی توانستند ميان اين ش��عارها و آرمان ها و واقعيت های عينی 

زندگی روزمره خود، رابطه و پيوندی برقرار كنند.3
اصاح طلبان همانند جمعی »روشنفكر برج عاج نشين«، با تكيه بر ادبيات و مفاهيمی 
با مردم س��خن می گفتند كه اگر چ��ه در كوتاه مدت، جذاب و گيرا به نظر می رس��يد و 
می توانست طبقه متوسط مدرن را به سوی خود جلب نمايد، اما به تدريج، انتزاعی بودن 
و ناكارآمدی عملی آن عريان می ش��د. ش��ايد چنين گفتمانی درخور يك »روشنفكر« 
باش��د اما »رئيس جمهور« كه »عالی ترين مقام اجرايی« كشور است و می بايد در حوزه 
»اجرا« و »اقدام« و »عمل« گام نهد، برای زمان طوالن��ی نمی تواند بر آن تمركز كند و 
افكار عمومی را با خود همراه س��ازد. در همين حال كه اصاح طلبان سرگرم بحث های 
سياسی و مطالبات روشنفكرانه خود بودند، اصول گرايان توانستند مفاهيم غبارگرفته 
و به فراموشی  سپرده شده گفتمان انقاب اسامی و امام خمينی)ره( را دوباره به عرصه 

عمومی آورند و گفتمان رقيب را مغلوب سازند: 

1. همان، ص192-193. 
2. حميدرضا جايی پور، »آگاهی، روح جامعه است«، شرق )ضميمه(، س5، ش1093، اول آبان، ص3. 

3. هانتينگتون می نويسد: »يك اصاح گر بايد ميان دگرگونی در س��اختار اجتماعی- اقتصادی و دگرگونی در 
نهادهای سياسی، توازن برقرار كند و اين دو را در چنان ارتباطی قرار بدهد كه هيچ يك، مزاحم ديگری نگردد.« 
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اين كه چرا در اين دوره، واكنش اصاح طلبانه وجه غالب رفتار اقشار 
تأثيرگذار را تشكيل می دهد، دليل گوناگونی دارد كه يكی از آنها، نفوذ 
گفتمان اصاح طلبی در عرصه فكری جامعه اس��ت. ت��ا زمانی كه اين 
گفتمان در عرصه فكری، رقيب جدی ن��دارد، جنبش اصاحی از يكی 
از عناصر پويايی خود برخوردار است. اگر روزی گفتمان اصاحی، يك 
رقيب فكری جديد پيدا كند، به طوری كه آن گفتمان بتواند دل و ذهن 
اقشار تأثيرگذار جامعه را به خود مشغول كند، در آن صورت می توان از 

افول جنبش اصاحی سخن به ميان آورد.1 
از يك س��و، گفتمان اصاح طلبی به تدريج، نفوذ اجتماعی خود را از دست داد و رنگ 
باخت و از س��وی ديگر، گفتمان اصول گرايی به عنوان رقيب فك��ری جدی پا به فضای 
اجتماعی نهاد و توانست نيازها و دغدغه های حقيقی توده های مردم را كشف و با توليد 
ادبيات مناسب، به آن پاسخ در خور بدهد. اصاح طلبان كه بسيار بر عقبه اجتماعی خود 
پای می فشردند و آن را به ابزاری برای »فشار از پايين« تبديل كرده بودند، شايد هيچ گاه 
تصور نمی كردند به اين سرعت، نفوذ اجتماعی خود را از دست می دهند و قدرت سياسی 
و افكار عمومی را به رقيب خود واگذار می كنند. چهره سازی شيطانی از رقيبان سياسی 
و منحصر ساختن دغدغه خود به دموكراسی، شايد برای سال های محدود و زودگذری 
بتواند به عنوان وسيله ای برای جذب رأی تبديل شود، اما جامعه يك شأن و يك مطالبه 
ندارد و ديری نمی پايد كه دغدغه ها و خواس��ته های به فراموشی  سپرده شده، محرك و 

مولد شكل گيری بسيج اجتماعی جديدی خواهند شد. 

3. ستيز با ارزش هاي اسامي و انقابي 
بدون ش��ك، در هيچ مقطع��ي از دوران پس از انقاب اس��امي همچون س��ال هاي 
حاكميت اصاح طلبان، ارزش هاي فكري و رفتاري اس��امي و انقابي تضعيف و حتی 
انكار نشدند. قطعاً سياه ترين و شرم آورترين رويكرد اصاح طلبان، در اين زمينه به چشم 
مي خورد: »]دولت اصاحات[ منجر به روي كار آمدن تفكري شد كه مي گفت انديشه 
امام در موزه هاي تاريخ رفت؛ يعني تفكري كه انقاب را تمام شده مي دانست.«2 يكي از 

اصاح طلبان در اين باره مي گويد: 

1. حميدرضا جايی پور، جامعه شناسي جنبش هاي اجتماعي، تهران، طرح نو، ص460. 
2. ابراهيم فياض، همان، ص13. 
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زير سؤال بردن تمام گذشته براي جامعه اي كه از يك مشاركت توده اي 
برخوردار بوده و در واقع، گذشته اش به مقدار زيادي همراه با مشاركت 
زيادي بوده، نگران كننده است. ]...[ وقتي در جامعه اي كه به تناوب چند 
ميليون نفر در يك جنگ شركت كرده اند، اين اقشار را زير سؤال مي بريد 

همه اقشار احساس ناامني جدي مي كنند.1
در اين قلمرو، عملكرد »وزارت فرهنگ و ارشاد اس��امي« دولت اصاحات به شدت 
نامطلوب بود؛ به طوري كه مقام معظم رهبري چندين مرتبه در ديدارهاي خود با برخي 
از مسئولين، آش��كارا بر عدم رضايت خود از عملكرد دولت اصاحات در زمينه فرهنگ 
تأكيد كردند! حتي ماجرا به جايي رسيد كه بسياري از طاب و علماي حوزه و برخي از 
مراجع عظام تقليد، تحصن سه روزه اي را در اعتراض به عملكرد وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي ترتيب دادند. تفكر فرهنگی اصاح طلبان مبتنی بر »كاهش سياست های كنترل 
و مجازات نس��بت به پديده فرهنگی عمومی«، »پذيرش خرده فرهنگ های موجود«، 
»رواج تساهل و مدارای فرهنگی«، »ضرورت گس��ترش ارتباطات فرهنگی با خارج از 
كشور«، »گسترش و حرمت قلمرو خصوصی زندگی افراد« و مواردی از اين دست بود اما 
در اين ميان، تساهل و تسامح، كليدی ترين مفاهيم تفكر فرهنگی اصاح طلبان به شمار 
می رفت.2 اگر در دهه اول انقاب، بحث هاي��ی از قبيل »امر به معروف و نهی از منكر« و 
»انقاب فرهنگی« جزء دغدغه های فرهنگی اصلی حاكميت سياسی به شمار می آمد، 

1. عليرضا علوی تبار، »دولت نهم، سوار بر گفتمان اقشار پايين است«، اعتماد ملي، 1386/8/21، ص9. 
2. اصاح طلبان س��كوالر با تأثيرپذيری عميق از آموزه های ليبراليس��تی، نظريه »فطرت« را كه يكی از اركان 
انسان شناسی اسامی است، رد می كنند و بر اين باورند كه اين نظريه، بخش��ی از خواسته ها و تمايات انسان را، 
مذموم و ممنوع اعام می نمايد، در حالی كه ليبراليسم، خواسته ها و تمايات انسان را با معياری غير از خود انسان 

نمی سنجد و هيچ گونه الگو و مبنای بيرونی را به وی تحميل نمی كند: 
نظريه »فطرت« در ايران، ش��كاف عميقی ميان اميال و آرزوهای واقعی، و اميال بيان شده 
يا ظاهرشده آنها ايجاد كرده است. اين نظريه با تصوير خاصی كه از انسان دارد- هر تصويری 
كه باشد- بخشی از اميال و آرزوها را غير واقعی اعام می كند، اما ديدگاه ليبرال اين شكاف را 
پر می كند. از نظر ليبرال ها، اميال ظاهری همان اميال واقعی افراد هستند، هر چه كه باشند. 
از نقاط افتراق »ليبرال های دين دار« و »اقتدارگرايان دين دار«، همين موضوع اميال اس��ت. 

)مجيد محمدی، ليبراليسم ايرانی: الگوی ناتمام، تهران، جامعه ايرانيان، ص286(. 
در اينجا، نوع »نگاه انسان ش��ناختی«، بر »سياست فرهنگی« تأثير نهاده اس��ت؛ به گونه ای كه دو نوع سياست 
فرهنگی پديد آورده است. برخاف تفسير باال، مسئله مناقش��ه برانگيز در اين باره، مربوط به اميال واقعی و اميال 
غير واقعی نيست، بلكه بحث بر سر اين است كه آيا انسان مستقل از اميالش، صراط و مدار مشخصی برای وصول 
به تكامل و سعادت دارد، يا همه صراط ها و مدارها برای او، علی السويه و تنها وابسته به گرايش و عاقه وی است؟ بر 
اساس »نظريه فطرت«- كه نظريه برآمده از متن قرآن كريم است- انسان واجد بعدی الهی و عالی است كه می بايد 
ابعاد حيوانی و مادی خويش را به خدمت آن درآورد. بنابراين، در نظريه فطرت، سخن بر سر »تعديل« كردن اميال 

است و نه »تعطيل« كردن آنها. 
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در دهه دوم انقاب با اس��تقرار يافت��ن اصاح طلبان، 
عايق و نگرش ه��ای ديگری جايگزين ش��دند كه به 
شدت متأثر از انگاره های ليبراليستی بودند. در واقع، 
سياس��ت های فرهنگی، مورد تجديدنظ��ر و بازبينی 
اساسی قرار گرفتند. اصاح طلبان با اين استدالل كه 
مداخله خشونت آميز برای اصاح فرهنگ عمومی، راه 
به جايی نمی برد و بايد خواس��ته ها و مطالبات اجتماعی موج��ود را درك كرد و به آنها 
پاسخ مثبت داد، ساحت فرهنگ را به حال خود رها س��اختند و حتی تا حدود زيادی، 
مجال و ميدان برای صف آرايی نيروهای اجتماعی ليبرال و سكوالر فراهم ساختند. در 
اين چهارچوب نظری، به نام »آزادی فرهنگی«، »اباحی گری فرهنگی« رسميت يافت و 
ناهنجاری ها و انحراف ها به بهانه ناگزير بودن تنوع ها و تفاوت های فرهنگی، برتابيده شد. 
اگرچه اصاح طلبان خود در جست وجوی دموكراتيزه كردن و سكوالريزه كردن فرهنگ 
عمومی مردم ايران بودند، اما آنگاه كه سخن از رس��الت های فرهنگی دولت اسامی و 
ضرورت بسط و نشر باورها و ارزش ها به ميان می آمد، آنها به »ناكامی تاريخی پروژه های 
كنترل فرهنگی«، »مهندس��ی ناپذيری فرهنگ«، »ايدئولوژيك نكردن فضای عمومی 

جامعه«، »مقاومت اجتماعی در برابر مداخله دولت در فرهنگ« و... پای می فشردند.1
مطبوعات زنجيره اي، كتاب ها، س��خنراني هاي عمومي، فيلم ها و توليدات موس��يقي 
از جمله ابزارهايي بودند كه در راس��تاي ضديت با عقايد و احكام اس��امي و همسويي 
با فرهنگ و تفكر غربي به  كار گرفته ش��دند. تعدد قرائت ها از دين، كثرت گرايي ديني، 
عرفان و معنويت بدون شريعت و دين، نسبيت معرفت ديني، نسبيت ارزش هاي ديني، 
تاريخ مندي برخي از احكام اس��ام، تفكيك دين از سياس��ت، اومانيس��م، ليبراليسم، 
راسيوناليسم، اسام منهاي روحانيت، اس��تبدادي بودن واليت فقيه، تساهل و تسامح، 

1. ژرژ بوردو ادعا می كند كه برخاف تلقی شايع، ميان »مداخله دولت« و »ليبراليسم«، تناقض بنيادينی وجود 
ندارد. واقعيت اين است كه وظيفه كناره جويی كه ليبراليس��م در حوزه خود، به دولت تحميل می كند، نسبت به 
مقتضيات اوضاع سياسی، اقتصادی و اجتماعی سنجيده می شود. به بيان ديگر، تغيير درون مايه وظيفه كناره جويی 
دولت را بايد در پيوند با موقعيتی ديد كه اوضاع و احوال زمانه، برای آزادی فراهم می آورد. هر اندازه، آزادی بدون 
برخورد با موانع گذرناپذير به خودمختاری فردی، امكان شكوفايی بيشتری ببخشد، نقش دولت كم رنگ تر می شود. 
بر عكس، هر اندازه آزادی بيش��تر مورد تهديد قرار گيرد، دولت نه تنها صاحيت، بلكه وظيفه مداخله می يابد. از 
ديدگاه ليبراليسم، دولت همواره در خدمت جامعه است، ولی اين خدمت گزاری لزوماً به معنی موضع انفعالی دولت 
نيست، از اين رو، دولت در صورت لزوم می تواند به اعمالی برای حفاظت از آزادی دست بزند. نقش دولت در روند 
تحول عملكرد ليبراليسم، از تماشاگر به ژاندارم، به قيم و س��رانجام به بيمه گر، دگرگونی يافته است. )ژرژ بوردو، 

ليبراليسم، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، نی، ص57-58(. 

]دولت اصالحات[ منجر 
به روي کار آمدن تفکري 
شد که مي گفت اندیشه امام 
در موزه هاي تاریخ رفت؛ 
یعني تفکري که انقالب را 

تمام شده مي دانست
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ولنگاري اخاقي، روابط آزاد دختر و پسر، آزادي استفاده از آنتن هاي ماهواره اي، مخالفت 
با جهاد و ش��هادت طلبي و... از جمله صدها مقوله متضاد با اص��ول و ارزش هاي انقاب 

اسامي بود كه از سوي اصاح طلبان بيان و تأييد و ترويج شدند. 
حتي آن گاه كه مجلس شش��م در پي در دس��تور كار قرار دادن ط��رح »اصاح قانون 
مطبوعات« بود، از آنجا كه اين طرح كامًا با مصالح فرهنگي و ارزش��ي جامعه منافات 
داش��ت، مقام معظم رهبري ش��خصاً وارد ميدان شده و بر اس��اس حكم حكومتي، آن 
طرح را براي هميش��ه از دس��تور كار مجلس خارج كردند. همچنين به دنبال حمايت 
قاطع »س��ازمان مجاهدين انقاب اس��امي« از عضو خود هاش��م آغاجري كه در يك 
سخنراني عمومي به مقدسات اس��امي اهانت كرده بود، جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم، طي بيانيه اي صريحاً اين سازمان را »نامشروع« معرفي كرد! ديگر اين كه، در حالي 
كنوانس��يون »رفع كليه اش��كال تبعيض عليه زنان« به تصويب دولت و مجلس رسيد 
كه با بسياری از احكام شرعي ضديت داشت. در نتيجه، بايد اين برهه از انقاب را برهه 
تجديدنظرطلبی در اصول، ارزش ها و آرمان ها خواند. بسياری از اين تجديدنظرطلبی ها 
و اصول گريزی ها ريشه در غرب زدگی اصحاب گفتمان های سازندگی و اصاحات داشت. 
خوی و منش ليبراليس��تی خاتمی چيزی نب��ود كه اختصاص به مقط��ع انتخابات و 
تبليغات انتخابات او داشته باشد، بلكه او از مدت ها قبل در دام تفكر غربی گرفتار شده 
بود. دس��ت كم، عملكرد او در زمان تصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی نشان داد كه 

از انقاب فاصله گرفته است: 
آوازه ليبراليس��تی، تنها دارايی خاتمی به شمار می رفت. ]...[ خاتمی 
در سال های وزارت ارش��اد برای كاهش سانسور در حوزه های فرهنگی 
تاش كرد و روزنامه كيهان او را به »اش��اعه فساد و فيلم ها و كتاب های 
غير اخاقی« متهم كرده بود. وی با انتقاد از اين كه سانسور بيش از حد 
سخت گيرانه نوعی فضای ركود و قهقرا در كشور به وجود آورده است، بی  

سر و صدا از وزارت كناره گيری كرد.1 
تساهل و تس��امح در عرصه سياست فرهنگی، به روابط و مناس��بات بين المللی او نيز 
سرايت يافت؛ چنان كه او از برخی از اصول بنيادی و خطوط قرمز دست كشيد تا غرب 

را به خود اميدوار سازد: 
]خاتمی[ به حقوق دانان بين المللی اطمينان داد كه حكم سنگس��ار 

1. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1389، ص324.
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در ايران ديگر اجرا نخواهد شد و برای كنار گذاشتن مجازات های بدنی 
تاش خواهد كرد. ]... او[ در گفت وگويی با شبكه تلويزيونی سی. ان.ان 
)CNN( به تمجيد از غ��رب، به ويژه امريكا پرداخت ]...[ و از تس��خير 
س��فارت امريكا به دست دانش��جويان اظهار تأس��ف كرد. ]... خاتمی[ 
در اقدامی كام��ًا نوآورانه اعام ك��رد ايران راه حل اس��تقرار دولت در 
فلسطين را به شرط پذيرش خود فلسطينی ها، قبول خواهد كرد. ]او[ 
محدوديت های اعمال ش��ده بر بهاييان را كاهش داد]...[. وی همچنين 
به بريتانيا اطمينان داد كه ايران درصدد اجرای فتوای موجود در مورد 

سلمان رشدی نيست.1 
البته نمی توان اين نكته را ناگفته نهاد كه كرنش ها و عقب نش��ينی های مكرر خاتمی 
در برابر غرب، آنها را چندان راضی نساخت و او نتوانست به همه خواسته های خود جامه 
عمل بپوشاند. انتظار اين بود كه در قبال امتيازات متعدد سياسی ای كه او به دولت های 
غربی می دهد، آنها نيز چند گام بلند به پيش نهند و در سياس��ت های خود تجديدنظر 
جدی كنند؛ حال آن كه هيچ گاه چنين اتفاقی رخ نداد و پروژه »تنش زدايی« خاتمی به 
صورت اعتمادسازی و امتيازدهی يك سويه درآمد. جرج بوش رئيس جمهور امريكا در 
سخنرانی ژانويه سال 2002، ايران را به همراه چند كشور ديگر، »محور شرارت« ناميد! 

اين واكنش، اصاح طلبان را دچار يك شوك سياسی كرد.
اصاح طلبان در مجلس ششم، بيشتر به دنبال اهداف سياسی بودند و كمتر از معضات 
و مشكات اقتصادی و معيشت محور سخن می گفتند. بی ترديد، اولين و برجسته ترين 
دغدغه های نمايندگان اصاح طلب مجلس ششم، دغدغه های سياسی بود. پس از اين، 
آنها به دليل گرايش های آش��كار ليبراليس��تی خود، موادی را به تصويب رس��اندند كه 
همگی داللت بر دگرانديشی و تجديدنظرطلبی آنها در ساحت دين و تفكر دينی داشت. 
به صورت خاص بايد از مصوبات اين مجلس در زمينه حقوق زن سخن گفت كه ماهيتی 
فمينيستی و ليبراليستی داشت و با فقه اسامی سازگار نبود. آبراهاميان در اين باره به 

صراحت می نويسد: 
نمايندگان ليبرال همچنين اقداماتی را ب��رای حمايت از حقوق زنان 
دنبال كردند. به زنان اجازه دادند تا بدون استفاده از بورسيه های دولتی 
در دانش��گاه های خارج تحصيل كنند. نمايندگان زن در مجلس اجازه 

1. همان، ص328-329. 
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يافتند به جای چادر از روسری اس��تفاده كنند و به دختران دانش آموز 
نيز اجازه داده ش��د روپوش های رنگی بپوش��ند. آنان حتی طرح هايی 
را تصويب كردند كه با قرائت های س��نتی ش��رع، در تعارض بود. كليه 
تمايزات موجود بين مرد و زن، مس��لمانان و غير مسلمانان را به هنگام 
ادای شهادت در دادگاه ها و احكام پرداخت مالی در موارد وقوع خسارت، 
حذف كردن��د. ]...[ در دادگاه های خانواده برای آن��ان، حق برابر طاق 
قائل شدند ]...[. چنين چالش صريحی با بنيادهای اساسی شريعت، در 
يك مجلس انتخابی در منطقه خاورميانه، بی س��ابقه بود. عاوه بر اين، 
نمايندگان مجلس، كنوانس��يون رفع خش��ونت و تبعيض در حق زنان 

سازمان ملل متحد را تصويب كردند.1 
جالب است كه آبراهاميان پروايی از اعتراف به »چالش صريح مصوبات مجلس ششم 
با بنيادهای اساسی شريعت« ندارد و حتی تعارض آنها را با قرآن »بی سابقه« می خواند. 
البته اين رويكرد، »بی س��ابقه« نبود؛ چرا كه روش��نفكران و اصاح طلبان سكوالر عهد 
مش��روطيت نيز چنين مقاصد و اهدافی را دنبال می كردند و در گفتار و نشريات خود، 

باورهای سكوالريستی و دين ستيزانه ای از اين قبيل را مطرح می ساختند.
يرواند آبراهاميان در زمينه مبتنی بودن سياست فرهنگی اصاح طلبان بر ليبراليسم 

چنين می نويسد:
]اصاح طلبان[ برای بس��يجی های لباس ش��خصی كه جوانان طبقه 
متوسط به ويژه دختران را به س��بب گوش دادن به موسيقی، تماشای 
فيلم های ويدئويی، اس��تفاده از ماهواره، رعايت نكردن حجاب كامل و 
برگزاری ميهمانی های خصوصی، همواره تحت فش��ار قرار داده بودند، 

محدوديت هايی قائل شدند.2
اصاح طلبان، چنين اقداماتی را ورود در حريم خصوصی افراد و نوعی برخورد آمرانه 
و اقتدارگرايانه در حوزه فرهنگی قلمداد می كردن��د و همواره در مطبوعات خود، به آن 
اعتراض و انتقاد می نمودند. اصاح طلبان يكی از موانع اجتماعی ريش��ه دار و فراگير در 
مسير اعمال سياست های فرهنگی خود در س��طح جامعه را، حضور و فعاليت پيوسته 
»نيروی مقاومت بس��يج« در مساجد ش��هرها و همچنين دانش��گاه های سراسر كشور 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص330-331. 
2. همان.
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می دانستند. 
در واقع يكی از معضل های نظري و فكري اصاح طلبان، »اتكاي مطلق آنها بر نظريات 
علوم اجتماعي س��كوالر غرب« بود.1 همين امر س��بب دورافتادگي آنها از واقعيت هاي 

جامعه ايران و سرانجام، ناكامي و سقوط  آنها گرديد. 
مقام معظ��م رهبری در واكنش به سياس��ت فرهنگی اس��ام زدا و انقاب گريز دولت 
اصاحات، بارها و بارها، لب به اعتراض تلويحی و تصريحی گشودند. ايشان در ديدار با 
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی در سال 1378، به صورت صريح و آشكار، سياست 
و عملكرد فرهنگی دولت اصاح��ات را، به خصوص در دو قلم��رو وزارت علوم و وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسامی به نقد می كشند و اعتراضات شديداللحنی را نسبت به اقدامات 
و رويكردهای مسئولين وزارتخانه های يادشده بر زبان خويش جاری می سازند كه نمونه 
آن را كمتر به ياد داريم. اين بيانات صريح و بی پرده، عمق ناخرسندی و گله مندی رهبر 
معظم انقاب را از بخش های فرهنگی دولت اصاحات نمايان می سازد و نشان می دهد 
كه اين دولت، چه اندازه از گفتمان امام خمينی و انقاب اسامی، فاصله گرفت و رويكرد 

سكوالريستی را برگزيد و به كار بست: 
من حقيقتاً از بعضی بخش های دولتی گله دارم و گله  خودم را گفته ام. 
من معتقدم كم كاری انجام می گيرد. ]...[ مقصود اين نيس��ت كه ما آن 
تفكر نقطه  مقابل خودم��ان را قلع و قمع كنيم؛ ما ك��ه اهل قلع و قمع 
فكر نيس��تيم. ]...[ ما معتقديم كه بايد يك فكر، مطرح هم بشود، گفته 
و نوشته هم بش��ود؛ ولی ما كه صاحب فكر درس��ت و منطق و استدالل 
صحيح هستيم، با منطق و استدالل نشان دهيم كه اين فكر، غلط است. 
بايد در مقابل اظه��ارات فكری- چه در زمينه  سياس��ی و چه در زمينه  
اس��امی- كه مخالفين و دشمنان اس��ام و مقابله كنندگان با اسام و 
مسلمين و نظام اسامی مطرح می كنند، كار شود. ]...[ آرايش نيروهای 
فرهنگی بايس��تی يك آرايش دينی، اس��امی و انقابی باشد؛ اين برو 
برگرد ندارد. ]...[ من نگاه می كن��م، می بينم كه در محيط كار فرهنگی 
ما به  عنوان اس��ام، كار خيلی كم��ی انجام می گيرد. ف��رض بفرماييد 
وزارت ارشاد نمی آيد اعان كند كه من می خواهم »سينمای اسامی« 
درست كنم! ]...[ چرا اعان نمی كنند؟ صريحاً بگويند كه ما می خواهيم 

1. حسين كچوئيان، همان، ص50. 
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س��ينمايمان را اس��امی كنيم. ]...[ به اي��ن معنا تصريح ش��ود كه ما 
می خواهيم كارگردان مسلمان، فيلمنامه نويس و بازيگر مسلمان درست 
كنيم و فضای جامعه را اسامی كنيم. چرا اين تصريح نمی شود؟! چرا در 
محيط دانشگاه تصريح نمی ش��ود كه ما می خواهيم دانشگاه را اسامی 
كنيم؟! ]...[  اين ملت، مس��لمان اند. اگر من و شما اسام را نخواهيم، از 
اسام خجالت بكش��يم و اين مردم بدانند، واهلل تأمل نمی كنند در اين 
 كه ما را مثل هسته  خرما از دهانش��ان درآورند و كناری پرتاب كنند! ما 
بايد به اسام تمس��ك كنيم. ]...[ من از وزارت ارش��اد توقع دارم. البته 
آقای »مهاجرانی«- ظاهراً- نيس��تند و خودشان را راحت كردند از اين 
 كه بيايند و حرف های ما را بشنوند! به  هر حال، فرق نمی كند؛ چه ايشان 
باشند، چه نباش��ند، من اعتراضم اين اس��ت- اين اعتراض را بارها هم 
گفته ام، االن هم در جمع شما می گويم- وزارت ارشاد در اين دو سالی كه 
ايشان در رأس اين كار هستند، هيچ كار اسامی به  عنوان اسامی ارايه 
نداد! ]...[ من سؤالم اين است كه وزارت ارشاد، چند كتاب برای تقويت 
تفكر اس��امی به  وجود آورده، چند تا فيلم ب��رای تقويت مبانی فكری 
اسامی و انقابی ساخته و چند تئاتر مناسب داشته است؟ االن مرتب در 
اين سالن های وابسته به وزارت ارشاد، نمايش و تئاترهايی اجرا می شود؛ 
بعضي هايش صد در صد ضد دين و ضد انقاب اس��ت! ]...[ اگر در كنار 
دو، سه نمونه تئاتر از اين گونه نمونه ها، پنج، شش نمونه هم به ما نشان 
می دادند كه ما اين تئاتر را به  وجود آورديم، يا اين فيلم را اجرا كرديم كه 
مبلغ اسام است، من هيچ اعتراضی نمی كردم. ]...[ اما اين طور نيست؛ 
هر چه هست، از آن طرف است! اين اعتراض من است. من از رفتار وزارت 
ارشاد، راضی نيستم. ]...[ امروز فاسدترين رمان ها منتشر می شود! ]...[ 
در مورد دانشگاه هم همين طور اس��ت. ]...[ جريانی در محيط دانشگاه 
درصدد اين است كه عناصر مؤمن و انقابی دانشگاه را در انزوا و فشار قرار 
دهد؛ شما نبايد بگذاريد. اسم آن جريان فشاردهنده، هر چه می خواهد 
باشد؛ ولو اس��م انجمن اس��امی! بعضی از اين انجمن های اسامی، نه 
اين  كه اسامی نيستند، اصًا فاسدند! بعضی از آنها ضد اسام اند! شما 
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نمی توانيد از اين نوع انجمن اسامی دفاع و حمايت كنيد.1
رهبر معظم انقاب در سال های بعد نيز درباره وجود »موج فرهنگی« بر ضد ارزش های 
اسامی و انقابی هشدار دادند و تأكيد كردند كه دش��من خارجی و در كنار آن برخی 
عوامل و نيروهای همسو با آن در داخل، به دنبال ترويج »اباحی گری اعتقادی و عملی« 
در جامعه هستند تا به واسطه سست و متزلزل كردن تقيد و پايبندی مردم به باورها و 

احكام، انقاب را دچار استحاله و فروپاشی درونی كنند: 
يكي از مسائلي كه دشمن به طور جدي در كشور تبليغ مي كند، مسئله 
»اباحي گري« است؛ اباحي گري اعتقادي و عملي ]...[. اين را بايد جدي 
بگيريد. يكي از سياست هاي دشمنان اسام اين است كه ايمان مردم را 
بگيرند و اعتقاد آنها به انقاب را سلب كنند. ]...[ البته- متأسفانه- يك 
عده غافل، به صورت پادو در داخل ه��م همان ها را تبليغ كردند و هنوز 
هم مي كنند. ]...[ همه بايد مسائل فرهنگي را جدي بگيرند. مظهر اين 
تهاجم، همان اباحي گري است كه از راه خدش��ه در اعتقادات، تشويق 
جريان هاي خ��اف اخاق در جامعه و تش��ويق و ترويج انواع و اقس��ام 

فسادها ايجاد مي شود.2
ايشان در ادامه كام خويش، به دولت تكليف كردند كه نسبت به تظاهر اجتماعی برخی 
افراد و گروه ها به فسق و منكر، واكنش حكومتی و قهرآميز نشان بدهد و به توصيه های 

زبانی و اخاقی بسنده ننمايد: 
با شيوع منكرات و با تظاهر به آن بايد مقابله كرد. اسام، مرتكب منكر را 
نصيحت و هدايت مي كند؛ اما »حد« هم براي او مي گذارد. با صرف زبان 
و توصيه نمي شود كاري كرد. قدرت نظام بايد جلو سير فحشا و فساد را 
بگيرد. اجازه ندهيد كه هوس هاي يك عده معدود و يك گروه كوچك و 
اندك در داخل جامعه، موجب اغواي ذهن و فكر دختر و پسر جوان و مرد 
و زن مؤمني شود كه هيچ انگيزه فسادي ندارند. شما بايد جلو آن گونه 
افراد را بگيريد. ]...[ اجازه ندهيد عده اي با تكيه به نام آزادي ]...[ منكرات 

و فحشا و بي بندوباري را در جامعه رايج كنند.3
آنچه باعث تأسف بيشتر است اين است كه حتی پس از اين همه تأكيدات و تصريحات، 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی، 1378/9/24. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوری محمد خاتمی، 1380/5/11. 

3. همان. 
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دولت اصاحات باز هم به رويه ناصواب و ناروايی خود 
ادامه داد و اعتنايی به مطالب��ات فرهنگی مقام معظم 
رهبری نكرد. ش��خص خاتمی و بخش فرهنگی دولت 
اصاحات، همچن��ان ب��ر طب��ل »آزادی« و »تحمل 
مخالف« و »مدارا« كوبيدن��د و كوچك ترين برنامه ای 
را برای مقابله با روند ملموس اباحی گری و ولنگاری به 
اجرا ننهادند. نتيجه اين بی اعتنايی و اهمال كاری- كه 
ريشه در نگرش ليبراليستی آنها داشت- شيوع و رواج 

هر چه بيشتر ابتذال در عرصه فرهنگ بود.
روزنامه های اصاح طلبان كه پس از دوم خرداد 1376، قارچ گونه و يك ش��به و پی در 
پی رشد و ظهور كرده بودند، مأموريت مهمی را بر عهده داشتند.1 اصاح طلبان از انتشار 
اين روزنامه ها كه »روزنامه های زنجيره ای« خوانده می ش��دند، به دنبال اين بودند كه 
از طريق تيترهای درش��ت، اخبار هيجان برانگيز و التهاب زا، يادداشت های تحليلی و...، 
پايگاه اجتماعی خود را حفظ و تقويت كنند و ذهنيت سياسی هواداران خود را به صورت 

روزانه، تغذيه نمايند. يكی از اصاح طلبان به صراحت می نويسد: 
نقش روزنامه ها، صرفاً اطاع رس��انی نبود، بلكه آنه��ا حامل گفتمان، 
اهداف، تقاضاها ب��ا تاكتيك ها و اس��تراتژی جنب��ش اصاحی بودند. 
روزنامه ها با بر عهده گرفتن نقش مركز فكری اين جنبش، مسير پر پيچ 
و خم اين حركت را با پرهيز از خشونت در صحنه سياسی ايران تعقيب 
می كردند. در واقع روزنامه ها مانند سلسله اعصابی عمل می كردند كه در 
طول اين دوره، به بيش از چهار ميليون تحصيل كرده و اهل درد برخاف 
خواست محافظه كاران و در برابر مخالفت پی در پی آنها، خدمات خبری 

و تحليلی می دادند.2

1. از ميان روزنامه های متعدد اصاح طلبان، روزنامه هايی از قدرت تأثيرگذاری و اهميت بيشتر برخوردار بودند: 
صبح امروز، جامعه، توس، نشاط، عصر آزادگان، خرداد، فتح، مش��اركت، بيان، بهار، بنيان و نوروز. برجسته ترين 
چهره هايی كه در اين روزنامه ها می نوشتند عبارت بودند از: س��عيد حجاريان، عليرضا علوی تبار، محسن آرمين، 
عباس عبدی، اكبر گنجی، حميدرضا جايی پور، ماشاءاهلل شمس الواعظين، عمادالدين باقی، مرتضی مرديها، مجيد 
محمدی، ابراهيم نبوی، محمد قوچانی، عليرضا رجايی و... . ظاهراً پر تيراژترين اين روزنامه ها، روزنامه صبح امروز 
به مديرمسئولی سعيد حجاريان، بود. گفته می ش��ود كه تيراژ اين روزنامه در روز، دويست هزار نسخه بوده است. 
هر چند اين روزنامه ها به دليل ارتكاب تخلفات ساختارش��كنانه و قانون شكنی های مكرر، توقيف می شدند اما به 

سرعت، روزنامه زنجيره ای ديگری سر بر می آورد و همان سياست ها را دنبال می كرد! 
2. حميدرضا جايی پور، همان، ص234-235. 

یکی از معضل های نظري 
اصالح طلبان،  فکري  و 
بر  آنها  مطلق  »اتکاي 
نظریات علوم اجتماعي 
سکوالر غرب« بود. همين 
امر سبب دورافتادگي آنها 
از واقعيت هاي جامعه ایران 
و سرانجام، ناکامي و سقوط  

آنها گردید
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 ت��ا مدت ه��ا، همي��ن »روزنامه ه��ای 
زنجي��ره ای«، اصلی ترين محرك بس��يج 
اجتماعی اصاح طلبان به شمار می آمدند 
و به خط مق��دم تقاب��ل اصاح طلب��ان با 
ارزش های اس��امی و انقابی تبديل شده 

بودند. 
در واكن��ش ب��ه قداست ش��كنی ها و 
هجمه های مك��رر روزنامه های زنجيره ای 
جري��ان اصاح��ات ب��ه مبانی اس��ام و 
ارزش های انق��اب، مقام معظ��م رهبری 
دي��داری را ب��ا جوانان در مص��ای بزرگ 
تهران  در س��ال 1379ترتي��ب دادند و در 
آن، از اين مطبوعات ب��ه عنوان پايگاه های 
دشمن ياد كردند. ايشان در اين سخنرانی با اشاره به شارالتانيزم مطبوعاتی راه افتاده از 
سوی روزنامه های زنجيره ای جريان اصاحات، به مسئولين نظام امر كردند كه اين روند 

مضر و مخرب را متوقف كنند: 
بعضی از اين مطبوعاتی كه امروز هستند، پايگاه های دشمن اند؛ همان 
كاری را می كنند ك��ه راديو و تلويزيون های بی بی س��ی و امريكا و رژيم 
صهيونيس��تی می خواهند بكنند! ]..[ امروز مطبوعاتی پيدا می ش��وند 
كه همه  همتش��ان، تش��ويش افكار عمومی و ايجاد اختاف و بدبينی 
در مردم و خوانندگانشان نسبت به نظام است! ده عنوان، پانزده عنوان 
 روزنامه، گويا از يك مركز هدايت می ش��وند؛ با تيترهای ش��بيه به هم 
در قضايای مختلف. ]...[ اين يك نوع ش��ارالتانيزم مطبوعاتی است كه 
امروز بعضی از مطبوعات در پيش گرفته اند! ]...[ در البه الی همين ها اثر 
انگشت »عبداهلل بن ابی ها« را می بينم: تفرقه افكني ها، اختاف افكني ها، 
تشنج آفريني ها، تشويش افكار عمومی، نااميد كردن ها، يأس پراكني ها، 
چهره سازی عناصر وابسته و مريد دشمن، از نظر انداختن عناصر مفيد و 
مؤمن و مخلص و دلسوز! ]...[ من بارها به مسئوالن دولتی تذكر داده ام 
و به  طور جدی از آنها خواسته ام كه جلو اين وضعيت را بگيرند. ]...[ من 

مقام معظم رهبری در واکنش به سياست 
فرهنگی اسالم زدا و انقالب گریز دولت 
اصالحات، بارها و بارها، لب به 
اعتراض تلویحی و تصریحی گشودند. 
ایشان در دیدار با اعضای شورای عالی 
انقالب فرهنگی در سال ۱۳۷۸، به 
صورت صریح و آشکار، سياست و 
عملکرد فرهنگی دولت اصالحات را، 
به خصوص در دو قلمرو وزارت علوم و 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نقد 
می کشند و اعتراضات شدیداللحنی 
را نسبت به اقدامات و رویکردهای 
مسئولين وزارتخانه های یادشده بر زبان 

خویش جاری می سازند
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وجود اين جريان تبليغاتی و مطبوعاتی را به حال كشور، به حال جوانان، 
به حال آينده، به حال انقاب و به حال ايم��ان مردم مضر می دانم. اين 
جريان، دايم درصدد قداست ش��كنی از مس��ائل اساسی اسامی است. 
مباحث اسامی را زير سؤال می برند؛ انقاب را زير سؤال می برند. ]...[ 
اين يك خطر بزرگ است. اگر جلو اين خطر را نگيرند، بدون شك دشمن 

يك قدم جلو خواهد آمد.1 
اين بيانات، آغاز ورود قوه قضاييه به عرصه برخورد قانونی با مطبوعات زنجيره ای بود، 
در حالی كه وزارت ارشاد دولت اصاحات، دست به هيچ گونه فعاليتی در اين زمينه نزد 

و حتی به دفاع و حمايت از ساختارشكنان برخاست. 
ترديدی نيست كه مقوم و معرف كانونی گفتمان اصاح طلبان، مفهوم »دموكراسی«2 
بود و آنان بيش از هر مقوله و مفهوم ديگری، همواره بر »دموكراسی« و ضرورت آن پای 
می فشردند. ادبيات گفتاری و نوشتاری اصاح طلبان، سرش��ار از اين مفهوم و مفاهيم 
مرتبط با آن اس��ت. اگرچه آنها توان عمده خود را مصروف پروژه »توسعه سياسی«3 با 
ماهيت »دموكراتيزاسيون«4 كرده بودند، اما حوزه فرهنگی جامعه ايران نيز به هيچ رو از 
اين تأثيرات پروژه يادشده در امان نبود و دموكراتيزاسيون به حوزه فرهنگي نيز سرايت 
يافت. چندان دور از ذهن و بعيد به نظر نمی رس��د اگر ادعا كنيم آسيب هايی كه حوزه 
فرهنگی جامعه ايران از پروژه دموكراتيزاسيون پذيرفت، بسيار بيشتر و پردوام تر از حوزه 
سياسی بود؛ تا جايی كه جامعه ايران همچنان گرفتار مفاسد و معضات ناشی از رويكرد 

فرهنگی دوره اصاحات است.
سياست فرهنگی5 اصاح طلبان را از زاويه ها و در اليه های مختلف می توان مطالعه و 
نقد كرد، اما به نقد نگارنده، هيچ تحليلی مفيدتر از تحليل مبادی و مبانی نظری سياست 
فرهنگی اصاح طلبان نيست. اين پرسش كه »خاس��تگاه و سرچشمه نظری سياست 
فرهنگی اصاح طلبان چه بود؟«، يكی از كليدی ترين و راهگشاترين پرسش ها در اين 
پهنه است. به دنبال اين پرس��ش، كه به صورت اجمالی در سطور باال به آن پاسخ گفته 
شده، پرسش سرنوشت ساز ديگری مطرح می ش��ود و آن اين است كه »آيا خاستگاه و 
1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان در مصای تهران، 1379/2/1، پايگاه اطاع رس��انی دفتر مقام 

معظم رهبری. 
2. Democracy
3. Political Development
4. Democratization
5. Cultural policy
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سرچشمه نظری سياست فرهنگی اصاح طلبان با فرهنگ و تفكر اسامی، سازگار بود؟« 
به پرس��ش يادش��ده می توان در چهارچوب نظريه فرهنگی1 مرحوم عامه محمدتقی 
جعفری)ره( پاس��خ داد. عامه جعفری در مباحث فرهنگی خود به دو گونه »فرهنگ« 
اشاره می كند. يك »فرهنگ پيشرو« كه عبارت است از كيفيت شايسته برای فعاليت های 
حيات مادی و معنوی انسان ها،2 در مقابل »فرهنگ پيرو«، ترقی و تكامل را هدف گيری 

نمی كند، و تنها از »خواست و اراده مردم«- تعبير كليدی اصاح طلبان- برمی خيزد: 
دموكراس��ی ]دموكراتيك[ كردن فرهنگ همان معنای فرهنگ پيرو 
را در بردارد كه هرگز در فكر پيشرفت اخاقی، سياسی، ادبی، هنری و 
دينی بشر نيست؛ زيرا از يك نظر مبنای فرهنگ پيرو اين است: »آنچه را 

كه می خواهم حق است، تنها بدان جهت كه می خواهم.«3
در واقع زيربنای »دموكراسی فرهنگی«،4 »انسان گرايی«5 است؛ به اين معنی كه انسان 
و خواس��ته ها و تمايات او، محور و اصل قلمداد می شود و هيچ قاعده و مبنای پيشينی 
بر آن حاكم نخواهد بود. حق و باطلی مجزای از خواست و اراده انسان وجود ندارد، بلكه 
حق و باطل در امتداد خواست و اراده »انس��ان«، معنا می يابد و توجيه می شود. به اين 
ترتيب، »انس��ان گرايی«، گونه ای از »آزادی فرهنگی«6 را توليد می كند كه متناسب و 
همگون با اقتضائات فلسفی و هستی شناختی خود است. عامه جعفری در جايی ديگر 

با توضيح بيشتر می نويسد: 
فرهنگ پيرو به آن قسم از نوع كيفيت و شيوه زندگی مادی و غير مادی 
می گويند كه هيچ اصل و قانون اثبات ش��ده قبلی را م��ورد تبعيت قرار 
نمی دهد، بلكه صحت و مقبوليت خود را از تمايل و خواسته های مردم 
می گيرد؛ به اين معنی كه اين قس��م از فرهنگ، ناشی از رفتار و اميال و 
خواسته های مردم با هر انگيزه و علتی است و هيچ كاری به تطابق آنها 
با حقايق و واقعيات مستقل از هوی و هوس و تمايات طبيعی انسان ها 

1. Cultural theory
2. محمدتقی جعفری، فرهنگ پيرو، فرهنگ پيشرو، تهران، مؤسسه تدوين و نشر آثار عامه جعفري، 1388، 

ص10.
3. همان، ص62. 

4. Cultural Democracy
5. Humanism
6. Cultural Freedom
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ندارد.1
تفاوت »مهندس��ی دينی فرهنگ«2 و »مهندس��ی دموكراتيك فرهنگ«3 در همين 
جاس��ت كه »مهندس��ی دينی فرهنگ«، دين را به عنوان منبع و مرجع برمی گزيند و 
سعی می كند نظام اجتماعی را بر اساس گزار های آن سامان دهد؛ زيرا از اين پيش فرض 
تبعيت می كند كه گزاره های دينی، حاكی از واقع و مصالح و مفاسد نفس االمری است و 
سعادت اخروی انسان را رقم خواهد زد؛ اما از آن سو، »مهندسی دموكراتيك فرهنگ« 
به آرا و اميال عموم��ی نظر می افكند و جهت گيری آنها را اص��ل می انگارد. نكته مهمی 
كه در اين ميان نمايان می شود اين اس��ت كه برخاف گفته رايج، »دموكراسی« صرفاً 
يك روش نيس��ت بلكه يك »ارزش«- البته »ارزش سكوالر«4- اس��ت كه نمی تواند با 
»جامعه پردازی دينی«، سازگار و موزون افتد. »دموكراسی فرهنگی«، حاكميت اميال 
جمعی را می پذيرد نه حاكميت ارزش های دينی. در اين گس��تره، اميال جمعی، معيار 
و ماك تصميم سازی و سياست گذاری اس��ت؛ خواه اين اميال با معارف و حقايق دينی 
مطابق باشد، خواه متضاد. البته اصاح طلبان به سبب »منافق صفتی« خود، چندان پرده 
از چهره معرفتی و ايدئولوژيك خود نگشودند و اين سخنان را به صورت عريان و شفاف 
بر زبان جاری نساختند تا حقيقت پروژه سياسی و فرهنگی آنها آشكار گردد اما در عين 
حال، ايده فرهنگی آنها، قهراً چنين لوازم و نتايجی را به دنبال داشته است. در عرصه عمل 
نيز مشاهده كرديم كه در طول هشت س��ال حاكميت اصاح طلبان، چه بسيار اصول و 
ارزش های دينی كه در ذيل دموكراسی و متناسب با آن تعريف شدند و »خواست مردم« 

بر »خواست خداوند« ترجيح داده شد. 
البته ناگفته نماند كه بس��ياری از آنچه اصاح طلبان با عنوان »خواس��ت مردم« بيان 
می كردند، محصول »دگرديسی فكری و ايدئولوژيك خودشان« بود و نه برآيند »خواست 
مردم«. جناب عامه، به اين واقعيت نيز اشاره كرده اند كه خودخواهان و قدرت طلبان در 
جوامع بشری، همواره برای تداوم سلطه خود و حذف رقبا، به اين حيله تمسك جسته اند 

و »تمايات« خود را به نام »تمايات مردم«، محقق ساخته اند: 
اصطاح فرهنگ پيرو در اين موارد، اگرچه مستقيماً به معنای پيروی 
از خواسته ها و تمايات بشر اس��ت، ولی نبايد از نظر دور بداريم كه در 

1. همان، ص146. 
2. Engineering religious of culture.
3. Engineering democratic of culture.
4. Secular value
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عين حال، اين نوع فرهنگ )پيرو(، بهترين وسيله فعاليت قدرت پرستان 
خودكامه جوامع نيز می باشد. در حقيقت می توان گفت فرهنگ مزبور، 
هم پيرو خواسته ها و تمايات طبيعی محض اكثريت مردم است و هم 
پيرو خواسته های سلطه گران جوامع، كه هم خواسته ها و تمايات مردم 
را می توانند توجيه كنند و هم هر گونه عمل ضد اخاق و دين و ش��رف 

انسانی را به نام فرهنگ، رنگ آميزی نمايند.1
متأس��فانه اين قبيل فعاليت ها و پديده های ضد تكاملی و ضد ارزش��ی، در روزگار ما، 
فرهنگ معرفی می ش��وند، حال آن كه فرهنگ و فعاليت فرهنگی متضمن مقدمات و 
اسباب تعالی و سعادت انسان اس��ت، نه انحطاط اخاقی و انس��انی او. به ويژه به دليل 
غلبه نگرش ليبراليس��تی بر جهان در دهه های اخير، »اباحی گری« و »بی بند و باری« 
و »افسارگس��يختگی«، به عنوان فعاليت ها و پديده های فرهنگی، ترويج و منتشر شده 

است: 
هر گونه عامل فس��اد دين و اخاق و ش��رف و منط��ق حيات معقول 
انسان ها می تواند به عنوان خواسته های مردم، نام فرهنگ به خود بگيرد! 
مدتی است در دوران ما، اين قس��م بی بند و باری ها به نام فرهنگ مورد 
اشاعه و ترويج قرار گرفته است كه قطعاً به نابودی انسانيت منجر خواهد 

شد.2
»آزادی« برای تمام انسان ها يك »ارزش« قلمداد می شود؛ اما نه ارزش مطلق و ذاتی، 
بلكه آزادی يك ارزش وسيله ای و تبعی اس��ت. آزادی آن گاه محترم و مقدس است كه 
در امتداد حيات تكاملی انس��ان قرار گيرد و ميدان را برای ش��كوفايی و فعليت يافتن 
استعدادهای الهی و عالی انسان فراهم س��ازد. اما اصاح طلبان، »آزادی« را يك ارزش 
ذاتی و مطلق معرفی كردند و هر نوع فضيلت سوزی و قداست ستيزی را در قالب تجويز 
آزادی، رسميت بخشيدند. در واقع، كلمه »آزادی« برای توجيه پديده ها و فعاليت های 
ضد فرهنگی به كار گرفته ش��د و تركيب »فرهنگ آزاد«،3 به امر مقدس و ترديدناپذير 

تبديل گشت: 
ممكن است بازيگران عرصه خودكامگی ها، كلمه محبوب »آزاد« را هم 
به وسيله كارگردانان متفكرنمای خود، به كلمه بسيار زيبای »فرهنگ« 

1. همان، ص146-147.
2. همان، ص146.

3. Free Culture
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اضافه نموده، بگويند: »فرهنگ آزاد«! بدين ترتيب، عوام فريبی را به حد 
نصاب خود برسانند.1

البته اين انگاره ها و پنداش��ته ها، محصول تفكر و ابداع نظری آنها نبود، بلكه برآمده از 
دنباله روی كوركورانه آنها از غرب بود. اين نغمه شوم ابتدا در غرب متأخر سر داده شد و 
قرن های بعد، برخی از گروه های فكری غرب زده در جامعه ايرانی، از جمله اصاح طلبان، 
به »ترجمه« و »تكرار« آن پرداختند. در جامعه غربی، »آزادی« اصالت يافت و فعاليت ها 
و پديده های انسانی متعهد به اخاق و دين، با برچسب »ايدئولوژيك بودن« طرد شدند. 
چنين روندی جز انحطاط انس��انيت و به قهقرا رفتن ارزش های انسانی كه خداوند در 

وجود او نهاده بود، نتيجه ای در پی نداشت: 
پيشرفت هويت و شخصيت آدميان با التزام دادن به حقايق مربوط به 
رشد و كمال انسان ها امكان پذير است. ]...[ فرياد آزادی، فرهنگ آزاد، 
و هنر آزاد سردادند! با اين فرياد بش��ريت را در دوران ماقبل غارنشينی 
متوقف ساختند. چرا می گوييم ماقبل دوران غارنشينی؟ برای آن كه بشر 
در غارنشينی، استعداد پيشرفت خود را در خودخواهی منحصر ساخته 
بود، و آگاهانه يا ناآگاهانه به استقبال شكوفايی استعدادهايش شروع به 

حركت كرده بود.2
اما در اينجا پرسش مهمی مطرح می شود و آن اين است كه حاكميت سياسی مبتنی 
بر فرهنگ اسامی، چه نوع ماكی را برای مجاز شمردن پديده ها و فعاليت های فرهنگی 
بايد در نظر بگيرد؟ به بيان ديگر، مبنای تحديد آزادی ها در ساحت فرهنگی چيست؟ آيا 
می توان به صرف اينكه برای يك كاالی فرهنگی يا رويه فرهنگی، تقاضا و استقبال وجود 
دارد، حكم به ضرورت توليد و عرضه آن داد؟ آيا بايد »جذابيت«، معيار مجاز يا مطلوب 
بودن عرضه انگاشته شود؟ و يا اين كه حاكميت سياسی مبتنی بر فرهنگ اسامی بايد 
معيار ديگری را در نظر بگيرد و آن خود »فرهنگ اسامی« است؛ به گونه ای كه هر آنچه 
با تعاليم و حقايق برخاسته از اسام، ناسازگار باش��د، نبايد امكان انتشار و عرضه بيابد، 
هر چند در جامعه، تقاضا برای آن وجود داشته باش��د؟ عامه جعفری بر اين باور است 
كه مستقل از خواست و گرايش افراد جامعه و اين كه امری برای آنها مطلوب است و امر 
ديگری مذموم، واقعيت هايی در ميان اس��ت كه از اقتضائات سرشت انسانی و الهی آنها 

1. همان.
2. همان، ص149. 
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برمی خيزد و تابع اميال حيوانی يا تحوالت اجتماعی نيست: 
هر پديده و فعالي��ت فرهنگی كه با ارزش های متعالی انس��انی مانند 
اخاقيات و مذهب ناسازگار باشد، فرهنگ اس��امی آن را نمی پذيرد، 
زيرا هر پديده و فعاليتی كه به نام فرهنگ در جامعه بروز كند و مخالف 
حيثيت و ش��رافت و ش��خصيت كمال طلب انسانی باش��د، اگرچه در 
جذاب ترين صورت عرضه شود، فرهنگ اسامی با آن مخالفت نموده و از 
عرضه و ترويج آن جلوگيری می نمايد. اين است اساسی ترين وظيفه يك 

فرهنگ پويا كه اسام با صراحت و صدای بلند، حامی آن است.1
در مقاب��ل، اصاح طلبان چه كردن��د؟! آنها به وض��وح دريافته بودند كه بس��ياری از 
پاره های »فرهنگ اس��امی« با »فرهنگ غربی« و »فرهنگ آزاد«، هم خوان نيست و 
حاكميت سياس��ی به همين دليل نمی تواند به آنها امكان ظه��ور بدهد؛ تاش كردند 
تا به واس��طه »تصرف در فرهنگ اسامی«، نوعی هم س��ازی و انطباق ميان »فرهنگ 
اسامی« و »فرهنگ غربی« ايجاد كنند. از سال های پايانی دهه شصت، پروژه »تصرف 
در ماهيت فرهنگ اسامی« از طريق ايجاد تش��كيك در حقانيت معرفت دينی و قائل 
شدن به امكان عرضه برداشت ها و تفسيرهای متعدد از دين، كليد خورد. روشنفكرانی 
همچون عبدالكريم س��روش و محمد مجتهد شبس��تری در مق��االت ماهنامه كيهان 
فرهنگی و بعدها ماهنامه كيان، چنين تصوری را مطرح و منتشر كردند. برجسته ترين 
تاش ها در اين زمينه، سلسله مقاالت »قبض و بسط تئوريك شريعت« بود كه از سوی 
عبدالكريم سروش نگاشته شد و با تفكيك ميان »دين« و »معرفت دينی«، از يك سو، 
و اثرپذيری »معرفت دينی« از احوال فكری و علمی زمانه از س��وی ديگر، هم در تطابق 
»معرفت دينی« با »دين«، ترديد روا داشته بود و هم به تعدد قرائت ها از دين )حتی در 
حوزه قطعيات و بينات دين( رس��ميت داده بود. البته چندی نگذشت كه روشنفكران 
اصاح طلب، از پهنه »معرفت دينی« عبور كردند و به پهنه خود »دين« وارد ش��دند و 
دس��ت تصرف و تحريف به س��وی آن دراز كردند. يكی از نظريه هايی كه آنها- البته با 
وام گيری كامل از متفكران مغرب زمين- مطرح ساختند، »تاريخيت احكام و گزاره های 
دين« بود؛ به اين معنا كه دست كم برخی از احكام و گزاره های دينی، متعلق به جوامع 
گذشته است و امروزه با وجود تكامل عقانی بشر و اقتضائات جديد جهان معاصر، ديگر 
نمی توان از دين، انتظار »جامعيت« و »كارآمدی« داشت. بر اساس اين ايده، اين »انتظار 

1. همان، ص125. 
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انسان معاصر« و »اقتضای جامعه معاصر« بود كه 
»حدود و قلمرو دين« را تعريف می كرد، نه »نص 
دين«. در مجموع بايد گفت چندين ايده در كنار 
يكديگر قرار گرفتند تا »فرهنگ اسامی« را به نفع 

فرهنگ غربی، مصادره و محدود كنند: 
يكم؛ تاريخمند انگاش��تن برخ��ی از گزاره های 

دينی؛ 
دوم؛ وجود امكان تعدد قرائت ها از دين؛

سوم؛ وجود مصلحت اقوی و اهم )در برابر اجرای 
برخی از احكام دين( كه ممانعت از وهن دين در 

دنيای مدرن است؛
چهارم؛ بهره گيری از تجربه های انباش��ته بشر 

غربی كه محصول عقل جمعی و كارآمدتر از روش ها و ارزش های جهان سنتی زير سلطه 
دين است. 

تمام اين تاش های نظری و فكری در راس��تای عرضه تفس��يری از اسام و فرهنگ 
اسامی بود كه با فرهنگ غربی هم خوان باشد. بنابراين، روشن است كه اسام و فرهنگ 
اس��امی، »آن گونه هس��ت« )يعنی خالی از تحريف، تصرف، بدعت، تفس��ير به رأی و 
برخورد گزينشی( و در حالت طبيعی، با فرهنگ غربی ناسازگار و متضاد است؛ در غير اين 
صورت، هيچ گاه الزم نمی آمد كه كسانی در جست وجوی ساز و كارهای گوناگونی برای 
ورود مدرنيته به ايران و غربی سازی جامعه ايرانی برآيند. عامه جعفری نيز بر اين باور 
است كه فرهنگ غربی با فرهنگی اسامی سازگار نيست، چنان كه با صراحت می نويسد: 
اگر مقصود از فرهنگ، پديده هايی اس��ت كه حيات معقول بشری را 
قابل درك ساخته و پذيرش آن موجب انبساط روانی انسان ها در زندگی 
هدفدار می باشد، ترديدی نيس��ت كه نه تنها چنين فرهنگی با فرهنگ 
اسامی، سازگار اس��ت، بلكه حتی فرهنگ اس��امی نيز آن را تأييد و 
تقويت می كند. ماك كلی در اين مورد، اين است كه آيا فرهنگ غربی 
می تواند محور فعاليت خود را انسانی معنی دار در جهانی معنی دار قرار 
بدهد يا نه؟ آن چه كه ما در دوران معاصر )دهه آخر قرن بيستم(، از اقليم 
غرب به معنای عام آن می بينيم، اين است كه هدف زندگی انسان ها را 

رهبر معظم انقالب درباره وجود 
»موج فرهنگی« بر ضد ارزش های 
اسالمی و انقالبی هشدار دادند و 
تأکيد کردند که دشمن خارجی 
و در کنار آن برخی عوامل و 
نيروهای همسو با آن در داخل، به 
دنبال ترویج »اباحی گری اعتقادی 
و عملی« در جامعه هستند تا به 
واسطه سست و متزلزل کردن 
تقيد و پایبندی مردم به باورها و 
احکام، انقالب را دچار استحاله و 

فروپاشی درونی کنند
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لذت گرايی و منفعت گرايی معرفی می كند.1
بسياری از جريان های فكری و اجتماعی جامعه 
معاصر ايران از دوره مش��روطيت به بعد را می بايد 
در همين چهارچوب، تفس��ير و تبيين كرد؛ يعنی 
آن چ��ه مق��وم و مح��رك نزاع ه��ای اجتماعی و 
كش��مكش های فكری ب��وده، رويارويی فرهنگ 
اسامی به مثابه »سنت«2 و فرهنگ غربی به مثابه 
»مدرنيته«3 بوده است. جريان اصاحات نيز كه از 
اواخر دهه شصت به تدريج در محافل روشنفكری 
پا گرفت و تا نيمه دهه هفتاد، زمينه اجتماعی پيدا 
كرد و سپس به حوزه قدرت سياسی وارد شد، در 
همين فضای نظری و تحليلی، فهم پذير و معنادار 
است. جريان اصاحات، دست كم از جهت فرهنگی 
و فكری، در امتداد گفتمان انقاب اس��امی قرار 
نداشت؛ چرا كه اصالت های اسامی و انقابی را فدای »غرب« و »غرب زدگی« كرده بود. 
با وجود اين كه گفته شد »فرهنگ پيرو« برخاس��ته از خواست و اراده بی چهارچوب 
مردم است و ممكن است هر س��مت و س��ويی بيابد، ولی نبايد پنداشت چون سياست 
فرهنگی اصاح طلبان گون��ه ای از »فرهنگ پيرو« بود، بنابراي��ن، آن را می بايد معرف 
مطالبات فرهنگ��ی جامع��ه ايرانی قلم��داد كرد؛ چنين نيس��ت. سياس��ت فرهنگی 
اصاح طلبان، اگرچه فاقد زمينه و بدنه اجتماعی نبود، اما آن چنان نيز فراگير و شايع نبود 
كه بتوان آن را به كليت جامعه ايرانی نسبت داد و آن را يك خواست همگانی و عمومی 
انگاشت. گذش��ته از اين، پاره های عمده ای از همان زمينه و بدنه اجتماعی يادشده نيز 
دست س��اخته و پرورده فعاليت فكری و فرهنگی اصاح طلبان در طول اين مدت بودند 
و نبايد وجود آنها را خودرو و خودجوش و مس��تقل از فعاليت اصاح طلبان تصوير كرد. 
سياست فرهنگی اصاح طلبان نه برآمده از اقتضائات واقعی انسان و جامعه ايرانی، بلكه 

مولد و منتشركننده يك سلسله »تقاضاهای فرهنگی مصنوعی« بود: 
اين طور نيست كه همواره بايستگی و يا شايستگی فرهنگ ها ناشی از 

1. همان، ص178. 
2. Tradition
3. Modernity

در واکنش به قداست شکنی ها 
و هجمه های مکرر روزنامه های 
زنجيره ای جریان اصالحات به 
مبانی اسالم و ارزش های انقالب، 
مقام معظم رهبری دیداری را با 
جوانان در مصالی بزرگ تهران  
در سال ۱۳۷۹ترتيب دادند و در 
آن، از این مطبوعات به عنوان 
پایگاه های دشمن یاد کردند. 
ایشان در این سخنرانی با اشاره به 
شارالتانيزم مطبوعاتی راه افتاده 
از سوی روزنامه های زنجيره ای 
جریان اصالحات، به مسئولين 
نظام امر کردند که این روند مضر 

و مخرب را متوقف کنند
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واقعيت ها بوده باشد، زيرا فراوان ديده می شود كه بستر برای خودخواهی 
و سودجويی و سلطه گری های خود، تقاضاهای مصنوعی برای زندگی 
مردم ايجاد می كنند و ن��ام آن را ضرورت زندگ��ی می نامند. چنان كه 
می توانند به استعمار مردم و تضعيف اراده آنها و تحريكات بسيار متنوع 
مس��ائل جنس��ی، نام هنر بدهند و آن را يكی از فرهنگ های شايسته 

محسوب نمايند.1
اصاح طلبان در ذيل عنوان »تعهدزدايی« و »ايدئولوژی زداي��ی« از فرهنگ و علم و 
هنر، و اشاعه »هنر مس��تقل« و »فرهنگ آزاد« و »دموكراسی اجتماعی« آسيب های 
عمده ای به هويت دينی و اس��امی جامعه ايرانی وارد كردن��د و فضای فرهنگی جامعه 
را دس��ت خوش »سكوالريزاس��يون دولتی« نمودند. نيم نگاهی به توليدات به اصطاح 
فرهنگی اين برهه در حوزه های كتاب، رمان، شعر، تئاتر، فيلم و... به خوبی نشان می دهد 
كه سياست فرهنگی اصاح طلبان تا چه اندازه از »فرهنگ اسامی« نشئت می گرفت و 
با آن مطابقت داشت. به صورت طبيعی، »كاالهای فرهنگی« توليدشده در اين مقطع، به 
تغيير »نگرش هاي فرهنگی«2 بخش هايی از جامعه و شكل گيری »رفتارهای فرهنگی«3 
متضاد با فرهنگ اس��امی انجاميد. تداوم اين چرخه در زمانی بيش از يك دهه، آثار و 

معضاتی را از خود به جا نهاد كه نمی توان به رفع آنها در كوتاه مدت اميدوار بود: 
اول اين كه، مصرف اجتماعی كاالهای فرهنگی س��كوالر، به تدريج، نوعی احس��اس 
نياز و انتظار مصنوعی در مصرف كنندگان ايجاد می كنند، به گونه ای كه جامعه در برابر 
جلوگيری از توليد و انتشار كاالهای فرهنگی سكوالر، مقاومت و بازدارندگی از خود نشان 
می دهد و می پندارد كه حاكميت سياسی در پی تحديد حقوق فرهنگی او برآمده است. 
دوم اين كه، اگر هم حاكميت سياسی بتواند مانع از توليد »كاالهای فرهنگی سكوالر«4 
شود، نبايد انتظار داشت كه ممنوعيت عرضه، تقاضا را نيز به زودی از ميان خواهد برد 
و در نتيجه، »نگرش های فرهنگی« و »رفتارهای فرهنگی«، دگرگون خواهند ش��د. به 
بيان ديگر، هر چند انسداد باب توليد كاالهای فرهنگی سكوالر می تواند فرآيندی دفعی 
يا كوتاه مدت داشته باشد، ولی تغيير نگرش های فرهنگی در رفتارهای فرهنگی چنين 
نخواهد بود. بايد همچنان انتظار داش��ت كه بخش هايی از جامعه تا مدت ها در امتداد 

1. همان، ص138-139. 
2. Cultural attitudes
3. Cultural practices
4.Secular cultural goods
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نگرش ها و رفتارهای فرهنگی تثبيت شده قرار داشته باشند و پذيرای دگرگونی و تغيير 
نباشند. به همين دليل است كه بس��ياری از صاحب نظران فرهنگی اعتقاد دارند كه در 

ساحت فرهنگ، نمی توان توقع تغييرات يكباره و دفعی داشت.
وضعيت ناخوشايند حجاب و پوش��ش در جامعه كنونی را نيز می بايد بر همين مبنا و 
قاعده، درك و فهم كرد. كاالهای فرهنگی توليدش��ده در دوره اصاح طلبان به گونه ای 
بودند كه اعتقاد و باور به حجاب اسامی را در ذهنيت جمعی، سست و تخريب می كردند 
و س��پس فرد را در مس��ير روی آوردن به رفتارهای هنجارش��كنانه و ضد اسامی قرار 
می دادند. اين چرخه، بارها و بارها تكرار شد تا جامعه ايران از جهت حجاب و پوشش به 
وضعيت كنونی رس��يد. رويه منطقی اصاح فرهنگی جامعه ايران نيز بايد دوباره همان 
چرخه را- البته با ماهيت متفاوت- طی كند تا شاهد دگرگونی فرهنگی1 در راستای اعتا 
و تكامل باشيم؛ يعنی سه گام بايد پيموده ش��ود: اول، مهار و هدايت توليدات فرهنگی؛ 

دوم، اصاح نگرش های فرهنگی؛ سوم؛ اصاح رفتارهای فرهنگی. 

4. کشمکش دروني اصاح طلبان 
آبراهامي��ان، يكی از علل پيروزی اصول گرايان در انتخابات رياس��ت جمهوری س��ال 
1384 را همين چندپارگی اصاح طلبان معرفی می كند و می نويسد: »احمدی نژاد بر اثر 
چنددستگی اصاح طلبان، در انتخابات رياست جمهوری پيروز شد.«2 اصاح طلبان هم 
از لحاظ نظري و هم از لحاظ عملي، دچار تضادها و تقابل هاي دروني بودند؛ زيرا برداشت 

واحدي از روش ها و اهداف »اصاحات« در ميان خود نداشتند: 
از همين مفاهيم ]س��اخته و پرداخته ش��ده در تفك��ر اصاح طلبي[، 
خوانش هاي مختلف��ي ارايه ش��د و خرده گفتمان ه��اي مختلف و گاه 
متضادي پديد آم��د و چون گروهي وجود نداش��تند ك��ه از اين اقتدار 
برخوردار باشند كه خوانش شان  به  عنوان خوانش هژمونيك ]برتر[ جلوه 
كند، بر تشتت در درون جنبش اصاحات افزوده شد و بعد اين تشتت از 
فضاي گفتماني به صحنه عمل سرازير شد و در فضاي تصميم سياسي 

و اجتماعي نيز انشقا ق ها شروع شد.3
بعضي از دوس��تان اصاح طلب، برخي رفتارها و روش ها را تندروي و 

1. Cultural change
2. يرواند آبراهاميان، همان، ص337.

3. محمدرضا تاجيك، همان. 
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آوانگارديسم مي دانستند.1
اين جنبش ]جنب��ش اصاح طلبی[ اما هم اكنون خ��ود دچار چنان 
تفرقه ای است كه امكان گرد هم آمدن گروه های مختلف تحت رهبری 

واحد سياسی وجود ندارد.2 
شايد مهم ترين اختاف ميان اصاح طلبان، تلقي هاي متفاوت آنها از معناي اصاحات 

بود كه موجب ايجاد شكاف و مرزبندي دروني در ميان شان گرديد: 
گفتمان اصاح طلبي همه ش��ان در اين نقطه مشترك بودند كه نظام 
سياسي ما اصاح پذير است، اما هدف ش��ان از اصاحات فرق مي كند. 
بعضي ها دنبال تغيير پرسنل و مسئوالن سياسي بودند، بعضي ها عاوه 
بر پرسنل و مس��ئوالن، دنبال اصاح در استراتژي ها و خط مشي ها هم 
بودند. بعضي از اين هم فراتر مي رفتند؛ يعني معتقد بودند كه س��اختار 

سياسي عوض شود.3
و البته همه اينها ناشي از اين واقعيت بود كه اصاحات، رهبر واحدي نداشت: 

جنبش اصاحات، هدايت كننده اي نداشت. ]...اين ضعف[ باعث مي شد 
كه جريان اصاحات نمي توانست يك مسير مشخص را با يك انسجام و 
هماهنگي طي كند. آقاي خاتمي هم خودش را رئيس جمهور مي دانست 

نه رهبر اصاحات.4
برخی اصاح طلبان تأكيد می كردند كه »تكثرگرايی«، ذاتی اصاح طلبی است. از اين 
رو، اصاحات، خواه ناخواه، دربرگيرنده طيف گس��ترده ای از عايق و گرايش ها است و 

نمی توان آن را يك دست و يكپارچه ساخت: 
بحث خود و ديگری در اين فرهنگ ]فرهنگ اصاحات[ مطرح نيست، 
طيف گسترده ای داريم از س��فيد تا س��ياه. در فرهنگ اصاحات بايد 
تكثرگرايی )پلوراليس��م( را پذيرفت. ]...[ در فرهنگ اصاحات، طيف 
رنگارنگی از نيروها ممكن است وجود داشته باشد. اصًا ذات اصاحات، 

مترادف با پذيرش انواع رنگ است.5

1. عمادالدين باقی، همان. 
2. فرد هاليدی، »پيروزی ملی گرايانه و جهش دوباره انقاب«، ترجمه مهران قاس��می، سوره مهر، دوره جديد، 

ش19، ص31. 
3. عليرضا علوی تبار، همان. 
4. عمادالدين باقی، همان. 

5. سعيد حجاريان، »فرهنگ سياسی؛ انقاب يا اصاح«، نامه، ش22، 1382/2/15، ص33. 
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اما تاريخ نشان داد كه همين »تكثر« و »تعدد« بی ضابطه، بای جان اصاحات شد و 
بنيان آن را فروپاشانيد. اصاح طلبان می خواستند برای افزايش قدرت اجتماعی خود، 
از همه نيروه��ای اجتماعی فعال در جامعه اي��ران بهره گيرند و ي��ك جبهه اجتماعی 
»چنداليه« و »چندپاره« تشكيل دهند، ولی تفاوت ها و شكاف های متراكم و فزاينده، 
اين بس��يج اجتماعی را متزلزل س��اخت و موجب سرخوردگی بس��ياری از بخش ها و 
پاره های آن شد. يكی از اصاح طلبان برجسته، قرائتی حداكثری از پروژه اصاحات دارد 
و معتقد است كه اصاحات می تواند در بردارنده اهدافی چندسطحی باشد: »اصاحات 

می تواند در سه سطح؛ يكم: كارگزاران حكومت، دوم: رويه ها و سوم: ساختارها باشد.«1

5. ناتواني خاتمي در برآورده کردن مطالبات ساختارشکنانه 
يكي از پايگاه هاي اجتماعي خاتمي در جريان انتخابات، ساختارش��كنان و نيروهای 
اپوزيسيون بود كه با توجه به ش��عارهاي تكثرگرايانه خاتمي، انتظار داشتند مطالبات 
و خواسته هايش��ان تحقق يابد. اما از آنجا  كه اين مطالبات و خواسته ها، در چهارچوب 
قانون اساسي تعريف نشده بود، ساز و كارها و س��اختارهاي حقوقي درون نظام، اجازه 
دسترس��ي به آنها را نمي داد. بدين س��بب، خاتمي )با وجود تاش هاي بسيار( هيچ گاه 
نتوانست توقعات فراقانوني اپوزيسيون را برآورده سازد. همين امر موجب افول مقبوليت 

و محبوبيت وي در ميان آنها گرديد.
البته بخشي از اصاح طلبان، خيال پردازانه تصور مي كردند كه مي توانند جامعه را به هر 
مسيري كه اراده كنند، سوق دهند و مانعي نمي تواند آنها را از حركت در امتداد مطالبات 

قانونی و فراقانونی بازدارد: 
واقع بيني در ميان نيروهاي اصاح طلب كم ب��ود. مثًا وقتي روزنامه 
جامعه، تيراژ بااليي پيدا كرد يكي از دوستان مي گفت كه روزنامه جامعه 
را با توپ هم نمي شود تكان داد. ]...[ بعد هم ديدند كه يك مأمور آمد دم 

در روزنامه و يك برگه كاغذ داد و روزنامه توقيف شد.2

٦. غوغازيستي و تنش آفريني اصاح طلبان 
تمايل ش��ديد اصاح طلبان به سياس��ت بازی و سياسی انديش��ی و ت��اش آنها براي 

1. همان، ص34. 
2. عمادالدين باقي، همان، ص16-17. 
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جلب ك��ردن توجه جن��اح رقيب به س��وژه هاي 
س��طحي يا واهي، موجب ش��كل گيري غوغاها و 
جدال هاي مس��تمر در فضاي سياسي كشور شد. 
اين مش��اجرات و مجادالت از طري��ق مطبوعات 
زنجيره ای به فضای عمومی جامعه نيز راه يافت؛ به 
طوري كه افكار عمومي پي در پي بايد منتظر وقوع 
تنش و رخدادي ناگوار در عرصه سياس��ي كشور 
می بود. اين وضعيت، به  تدريج موجب فرس��ايش 
اجتماعی و ناخش��نودی توده هاي مردم از حضور 

اصاح طلبان در قدرت شد.
تحريم انتخابات، عدم برگزاري انتخابات، تحصن، 

نامه نگاري به مقام معظم رهبري، استعفاي دسته جمعي، تحريف سخنان شخصيت ها 
و چهره هاي انقاب، قتل هاي زنجيره اي، كوي دانش��گاه، زندانيان سياسی و... از جمله 
س��وژه هايي بودند كه اصاح طلبان براي متشنج كردن فضاي سياس��ي كشور به آنها 

پرداختند و به واسطه آنها ظرفيت عصبي و رواني مردم را به پايان رساندند. 

٧. روشنگري هاي نيروها و گروه های انقابی و متعهد 
در مقابل سياست و عملكرد اصاح طلبان، نيروها و گروه های انقابی متعددی از خود 
واكنش نش��ان دادند و تاش كردند تا از هويت و اصالت انقاب اسامی، صيانت كنند. 

همين واكنش ها خود يكی از علل افول اصاح طلبان به شمار می آيد. 
خداوند متعال در قرآن كريم می فرمايد: 

ُقْل إنَما أعُظُكم بَواحَده أَن تَُقوُموا هلل َمْثَنی َوُفَراَدی.1
]ای پيامبر! به مؤمنين[ بگو: من فقط به شما يك اندرز می دهم ]و آن 

هم اين است[ كه دو دو و به تنهايی، برای خدا به پا خيزيد. 
در آيه ديگری درباره ضرورت نظارت متقابل اجتماعی می خوانيم: 

ُكنُتْم َخْيَر أُمه أُْخرَجْت للناس تَْأُم��ُروَن بالَْمْعُروف َوتَْنَهْوَن َعن الُْمنَكر 
َوتُْؤمُنوَن باهلل.2

1. قرآن كريم، سوره سبا، آيه 46. 
2. قرآن كريم، سوره آل عمران، آيه 110. 

بسياری از آنچه اصالح طلبان 
با عنوان »خواست مردم« بيان 
می کردند، محصول »دگردیسی 
فکری و ایدئولوژیک خودشان« 
بود و نه برآیند »خواست مردم« 
و خودخواهان و قدرت طلبان 
در جوامع بشری، همواره برای 
تداوم سلطه خود و حذف رقبا، 
به این حيله تمسک جسته اند و 
»تمایالت« خود را به نام »تمایالت 

مردم«، محقق ساخته اند
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شما بهترين امتی هس��تيد كه برای مردم پديدار ش��ده ايد؛ ]چراكه[ 
به كار پسنديده فرمان می دهيد و از كار ناپس��ند، بازمی داريد و به خدا 

ايمان داريد. 
در فرصت حاضر، تنها به بازگويی روش��نگری های اعتقادی عامه محمدتقی مصباح 
يزدی)حفظه اهلل( بر ضد اصاح طلبان می پردازيم كه به راستی بايد گفت هيچ چهره ای 

به اندازه ايشان مورد هجوم رسانه ای يكپارچه و تبليغات منفی مستمر قرار نگرفت. 
پس از روي كار آمدن اصاح طلبان در س��ال 76 و منتشر شدن ديدگاه ها و افكار آنها، 
عامه محمدتقی مصباح يزدی به سرعت به »هويت التقاطي و انحرافي« آنها در زمينه 
برداشت ها و تفسيرهاي ديني و سياس��ي پي برد. از اين رو، ايشان كه- همچون استاد 
شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري)ره(- از حساسيت بسيار زيادي در مورد ضرورت صيانت 
از مرزهاي عقايد و تفكر اصيل اس��امي برخوردار بودند، به ميدان كارزار ايدئولوژيك و 
نظري با اصاح طلبان وارد ش��دند. حجم تاش و مجاهدت فكري و فرهنگي ايشان در 
زمينه روشنگري اعتقادي بر ضد اصاح طلبان آنچنان وسيع بود كه به جرئت مي توان 
گفت كه در دوران حاكميت اصاح طلبان، هيچ  يك از علماي تراز اول حوزه، هم سنگ 
با وی فعالي��ت نكرد. به  همين دليل، بيش��ترين مي��زان تبليغات تخريب��ي و تحريفي 
اصاح طلبان بر ضد ش��خصيت هاي انقاب، بر روي ايش��ان متمركز شد.1 ايشان خود 

چنين می گويد: 
گرچه می دانم كه بيان اين مطالب، عوارض ناگواری برايم درپی دارد، 
اما بزرگ ترين رسالت روحانيت در اين عصر اين است كه فضای غبارآلود 
موجود را با تبيين مبانی انديشه اسام، شفاف كنند تا مردم، با بررسی 
نظرات گوناگونی كه در كتاب ها و نش��ريات به چاپ می رسد، نظری را 
كه برگرفته از اسام و منابع اسامی است، از نظرات ديگر بازشناسند و 

بدين وسيله، مرز كفر و شرك و اسام، روشن گردد.2
برخي از كوش��ش هاي فرهنگی و اعتقادی عامه مصباح در زمينه شناس��اندن تفكر 

التقاطي و ضد اسامي اصاح طلبان به افكار عمومي عبارت اند از: 
يكم؛ سلسله سخنراني هاي »نظريه سياسي اسام«، »نظريه حقوقي اسام« و »انقاب 

1. رضا صنعتی، گفتمان مصباح؛ گزارشی از زندگانی علمی و سياسی آيت اهلل مصباح يزدی، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی. 

2. محمدتقی مصباح  يزدی، نظريه سياسی اسام)1(: قانون گذاری، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 
ص174-175. 
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اسامي؛ جهشي در فرآيند سياسي جهان« كه در طول سال هاي 82-1377 در پيش 
از خطبه هاي نماز جمعه تهران ايراد ش��دند. عامه در اين سخنراني ها به مناسبت ها و 
اقتضائات مختلف، به كج انديشي ها و التقاط های اعتقادي اصاح طلبان تصريح مي كرد 
و هويت فكري حقيقي آنها را افش��ا مي نمود. مضامين س��خنراني هاي يادشده آنچنان 
براي اصاح طلبان گران و تحمل ناپذير بود كه بارها تاش كردند تا اين س��خنراني ها را 
تعطيل و از حضور ايش��ان در نماز جمعه، جلوگيري كنند. ناكامي در اين باره و ناتواني 
نظري اصاح طلبان از مواجهه منطقي و فكري با ايشان، سبب گرديد كه به »بي اخاقي 
رسانه اي« روي آورده و به تحريف و وارونه جلوه دادن افكار و آرای ايشان بپردازند تا شايد 

افكار عمومي را نسبت به ايشان، منفي كرده و از قابليت اثرگذاري وی بكاهند. 
دوم؛ س��فرهاي متعدد به نقاط مختلف كش��ور در اي��ن دوره و ايراد س��خنراني هاي 

روشنگرانه درباره التقاط و نفاق فكری اصاح طلبان. 
سوم؛ شركت در مناظره تلويزيوني در سال 1379 با يكي از اصاح طلبان هوادار خاتمي 

و منتقد ايشان. 
چهارم؛ برپايي دوره هاي آموزشي ساليانه »طرح واليت« براي دانشجويان كه منجر به 
ارتقاي معرفت ديني آنها مي گرديد و در آن، ايشان و جمعي از شاگردانشان به شبهات 

روشنفكران اصاح طلب پاسخ مي گفتند. 
پنجم؛ انتش��ار كتاب هاي اعتقادی متعدد از سوي مؤسس��ه آموزشي و پژوهشي امام 

خميني )ره(.
در حقيقت، حضرت آيت اهلل، تا پيش از اس��تقرار دولت اصاح طلبان در سال 1376، 
به جز در ميان خواص اهل فكر و نظر، چندان شناخته شده و سرشناس نبود؛ چنان كه، 
تصوير نقش بسته از ايشان در افكار عمومی، بيشتر به مناظره تلويزيونی ايشان با سران 
ماركسيس��ت حزب توده در اوايل انقاب محدود می شد، اما در س��ال های ميانی دهه 
هفتاد، زمانی كه دولتمردان و متفكران و روزنامه نگاران اصاح طلب، مبانی اعتقادی و 
ايدئولوژيك انديشه اسامی را نشانه رفتند و تاش كردند تا »تلقی ليبراليستی از اسام« 
ارايه كنند، به ناگهان و به صورت ويژه، جناب عامه به عرصه سياسی و اجتماعی پانهاد و 
به توليد »روشنگری« و »تبيين« و »بصيرت« دست زد. از اين رو، به چهره ای سرشناس 

و رسانه ای تبديل شدند. 
از آن س��و، مطبوعات زنجيره ای كه به خوبی دريافته بودند روش��نگری های آيت اهلل 
مصباح، مانع بازدارنده بزرگی در مقابل پيش��روی فكری و اجتماع��ی آنها پديد آورده، 
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بخش وسيعی از توان رسانه ای خويش را 
مصروف »ترور شخصيت« ايشان كردند؛ 
به گونه ای كه به جرئت می توان گفت در 
طول دوران حاكميت اصاح طلبان، هيچ 
شخصيتی همچون ايش��ان، كماً و كيفاً، 
اين اندازه مورد هجوم و حمله رس��انه ها 
و چهره ه��ای اصاح طلب ق��رار نگرفت. 
هفته ای نب��ود كه مطبوع��ات زنجيره ای 
به واسطه تقطيع و تحريف سخنان عامه 
مصباح، از ايش��ان چهره ای غير منطقی 
و متصلب س��اخته و پرداخته نكنند و در 
واكنش به آنچه كه خ��ود بافته اند، ده ها 
يادداش��ت و مقاله توهين آميز و تخريب��ی ننگارند. روز پس از س��خنرانی ايش��ان در 
خطبه های پيش از نماز جمعه تهران، روزی بود كه بر اساس رويه متداول، می بايد انتظار 
آغاز دور جديدی از تهاجمات رسانه ای و سياسی را از طرف نيروهای اصاح طلب داشت. 
در همين زمان بود كه رهبر معظم انقاب اس��امی، به »دفاع قاطع و صريح« از جناب 
عامه پرداختند و به دفعات، جمات و عبارتی را درباره ايشان فرمودند كه هر گونه شك 
و ترديدی را فرو می نشاند و »حقانيت« تفكر و راه و رويه ايشان را نمايان می سازد. رهبر 
معظم انقاب درباره جنگ روانی و رسانه ای روزنامه های زنجيره ای بر ضد عامه مصباح 

گفته اند: 
يكی از عواملی ك��ه اين وحدت ]ملي[ را خدش��ه دار می كند، مفاهيم 
مشتبهی است كه دائماً در فضای ذهنی مردم پرتاب می شود. هر كس 
هم به گونه ای معنا می كند؛ يك عده از اين طرف، يك عده از آن طرف؛ 
جنجال و اختاف غير الزم درست می شود! ]...[ آيا خشونت بد است يا 
خوب؟ جواب اين است كه ]...[ خش��ونت قانونی، خوب و الزم است؛ اما 
خشونت غير قانونی، بد و زشت و جنايت اس��ت. طرح اين گونه مطالب 
را به صورت يك مس��ئله  روز درآورده اند. مسئله  روز هم كه تمام شدنی 
نيست. مرتب از اين نقل می كنند، از آن نقل می كنند؛ حرف های بعضی 
از بزرگان را تحريف می كنند، برای اين  كه بتوانند جو متشنجی در كشور 

»آزادی« برای تمام انسان ها یک »ارزش« 
قلمداد می شود؛ اما نه ارزش مطلق و 
ذاتی، بلکه آزادی یک ارزش وسيله ای و 
تبعی است. آزادی آن گاه محترم و مقدس 
است که در امتداد حيات تکاملی انسان 
قرار گيرد و ميدان را برای شکوفایی و 
فعليت یافتن استعدادهای الهی و عالی 
انسان فراهم سازد. اما اصالح طلبان، 
»آزادی« را یک ارزش ذاتی و مطلق 
معرفی کردند و هر نوع فضيلت سوزی و 
قداست ستيزی را در قالب تجویز آزادی، 

رسميت بخشيدند
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درست كنند.]...[ آنجايی كه قانون خشونت را نسبت به كسی بخواهد، 
البته خشونت اعمال خواهد ش��د. قانون هم قانون است؛ قانون يك امر 
پنهانی نيست. آن روزی كه پيامبر دستور داد آن افراد را ترور كنند، در 
گوش كس��ی نگفت. علناً گفت هر كس هند را پيدا كرد، او را بكشد. هر 
كس فان بن فان را پيدا كرد، او را بكشد. امام رضوان اهلل عليه گفت هر 
كس سلمان رشدی را پيدا كرد، او را بكشد. امروز هم رهبری اگر بر طبق 
احكام اسام يك جا تكليفش اقتضا كند، علنی خواهد گفت. مخفيانه و 

در گوشی نيست.1
ايشان در موضع گيری ديگری تصريح كردند كه همه دلسوزان معارف اسامی، بايستی 

از اعماق دل، قدردان ايشان باشند: 
اين هجوم های تبليغاتی را كه به شخصيت های برجسته، به انسان های 
واال و با اخاق برجس��ته می كنند، اينها همه اش نشان دهنده اهداف و 
نيات دش��من اس��ت. يك نفر مثل جناب آقای مصباح كه حقيقتاً اين 
ش��خصيت عزيز، جزو شخصيت هايی اس��ت كه همه دلسوزان اسام و 
معارف اسامی از اعماق دل بايستی قدردان و سپاسگزار اين مرد عزيز 
باشند، مورد هجوم تبليغاتی قرار می گيرند]...[ حرف رسا و نافذ، منطق 
قوی و مستحكم هر جايی كه باشد، آنجا را دشمن زود تشخيص می دهد، 
چون حساب گر است. دش��من آنجا را خوب می شناسد و به مقابله اش 

می آيد. با مرحوم شهيد مطهری هم همين جوری برخورد كردند.2
عطاءاهلل مهاجرانی، وزير وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، در واكنش به انتقادات 
عامه مصباح از اين وزارت خانه، جن��اب عامه را به مناظره فراخوان��د اما اندكی بعد، 
عقب نش��ينی كرد و گفته خود را پس گرف��ت. در حالی كه محم��د خاتمی به صورت 
تلويحی، ايشان را »تئوريسين خشونت« لقب داده بود، عامه مصباح، مخالفان خود را 
به »مناظره تلويزيونی زنده« فراخواند؛ همان پيشنهادی كه هيچ گاه از سوی عبدالكريم 
سروش پذيرفته نشد. حجت االسام حجتی كرمانی كه در روزنامه اصاح طلب اطاعات، 
يادداشت و مقاله می نوشت، نخس��تين فردی بود كه به اين پيشنهاد، پاسخ مثبت داد، 
اما او هم قيد »زنده« بودن را از »مناظره تلويزيونی« زدود و به چنين شرطی، حاضر به 

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 1379/1/26. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار دانشجويان، پرتو سخن، 1379/9/2، ص12. 
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مناظره شد. سرانجام، اين مناظره به صورت 
ضبط ش��ده و در چهار قس��مت از تلويزيون 
پخش ش��د و »فقر و عجز تئوريك« جريان 
اصاح طلبی سكوالر1 در مقابل استدالل های 
قوی و غنی و انديشه متقن و منطقی جناب 
عامه، به نماي��ش عمومی درآم��د. در اين 
مناظره كه در شهريور س��ال 1378 برگزار 
ش��د، حجتی كرمانی در برابر مشی تئوريك 
و منطق��ی عامه مصب��اح، تاش ك��رد تا با 
توس��ل به »كلی گوي��ی«، »ش��عرخوانی«، 
»نام بردن از چهره های سياس��ی« و »جنبه 
روزمره بخش��يدن به يك بح��ث علمی«، از 
زير بار س��نگين اش��كاالت و معضات نظری و ايدئولوژيك مطرح ش��ده توسط جناب 
عامه، شانه خالی كند و بحث را به انحراف و حاشيه بكشاند، اما عامه مصباح با ضربات 
متوالی و محاسبه ش��ده منطقی، حريف را »ناكام« نهاد و وادار به »عقب نشينی« كرد. 
اين شكست تئوريك، با »تغافل رسانه ای« اصاح طلبان مواجه شد تا اين كه در بهمن 
همين سال، يك روزنامه اصاح طلب با انتشار كاريكاتور موهنی از عامه مصباح، انتقام 
جريان اصاحات را از ايش��ان گرفت و كينه عميق آنها را از ايش��ان، آشكار ساخت. در 
واكنش به اين اقدام بی س��ابقه، تجمع بزرگی در مس��جد اعظم قم شكل گرفت كه در 
آن، افزون بر طاب، جمعی از »مراجع« و »علمای تراز اول« حوزه نيز حضور داش��تند: 
آيت اهلل مشكينی، آيت اهلل نوری همدانی، آيت اهلل جوادی آملی، آيت اهلل حسن زاده آملی، 
آيت اهلل استادی، آيت هلل علوی گرگانی و... از اين دست بودند. اين تحصن با پيام شفاهی 
مقام معظم رهبری در حالی پايان يافت كه محمد خاتمی، همچنان بر مواضع خود پای 

می فشرد و از مهاجرانی حمايت می كرد.
عامه مصباح، تا آخرين روزه��ای حاكميت اصاح طلبان، در مقابل كج انديش��ی ها 
و كج روی ه��ای اصاح طلبان، »س��كوت« اختيار نك��رد و پروژه »روش��نگری«اش را 

1 .Secular reform

مطبوعات زنجيره ای که به خوبی 
دریافته بودند روشنگری های آیت اهلل 
مصباح، مانع بازدارنده بزرگی در مقابل 
پيشروی فکری و اجتماعی آنها پدید 
آورده، بخش وسيعی از توان رسانه ای 
خویش را مصروف »ترور شخصيت« 
ایشان کردند؛ به گونه ای که به جرئت 
می توان گفت در طول دوران حاکميت 
اصالح طلبان، هيچ شخصيتی همچون 
ایشان، کمًا و کيفًا، این اندازه مورد 
هجوم و حمله رسانه ها و چهره های 

اصالح طلب قرار نگرفت
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وانگذاشت.1 در همين دوره، در حالی كه بسياری از افراد، ايشان را از وارد شدن در مسائل 
سياسی و اجتماعی روزمره نهی می كردند و چنين رويكردی را معارض با شخصيت علمی 
و حوزوی ايشان می شمردند، مقام معظم رهبری، اين خصيصه بيانی و محتوايی ايشان 

را يك فضيلت و هنر دانستند:
ما از خدا بسيار سپاسگزاريم به خاطر توفيقاتی كه به شما داده، بسيار 
متشكريم از خدای متعال به خاطر ش��ما. ]...[ اين پرداخت منطقی كه 
شما داريد، مبارك است. رنگ كاربردی، تحقيقات كاربردی، رنگ روز، 
رنگ نياز زمان، اين كه انس��ان هم دچار تكرار و حرف های گفته شده و 
سست نش��ود، حرف منطقی و قوی بزند و هم مته ای از آن نيازهای روز 
و مسائل رايج سياسی و غير سياس��ی و فرهنگی- سياسی در آن وجود 
داشته باش��د، اين خيلی خوب است، پرداخت خوبی اس��ت. اين جور 

سياحت مطلب، خودش يك هنر است.2
رهبر فرزانه انقاب، درباره كتاب آذرخش��ی از آس��مان كربا كه متضمن بر اشارات و 
تصريحاتی نسبت به كج انديشی های اصاح طلبان س��كوالر بود، باز هم از خصوصيت 

1. در اين مقطع، دو شبهه جدی درباره ايشان مطرح می شد. يكی اين كه گفته می شد ايشان به نسل جوان بدبين 
است و آنها را متهم به انحراف و الابالی گری می كند. اين ادعا صحيح نيست، چرا كه: 

الف. استاد هيچ گاه جوانان را افرادی »منحرف« و »بی دين« ندانسته اند بلكه از آنجا كه جوانان را سرمايه اسام 
و انقاب می شمرند و برای آنها ارزش بسياری قائل هستند، همواره نسبت به خطر تأثيرگذاری شبهات اعتقادی 
روشنفكران سكوالر بر جوانان، احتمال انحراف آنها در اثر سياست های ليبراليستی و اباحی گرانه دولت اصاحات 
هشدار داده اند. اين مطلب به معنی حساسيت مندی ايشان در قبال س��امت معنوی و اخاقی و سعادت اخروی 

نسل جوان است، نه فاسق و منحرف شمردن شان.
ب. با وجود تبليغات دروغين هشت س��اله مدعيان اصاح طلبی بر ضد اين عالم راس��تين، روابط نسل جوان با 
ايشان، سرشار از عواطف و صميميت است؛ به گونه ای كه جوانان در برنامه های طرح واليت و محافل عمومی، به 
صورت گسترده از ايشان استقبال می كنند و به ايشان مهر می ورزند. نسل جوان فرهيخته و با بصيرت، »دلسوزی« 

و »دورانديشی« جناب استاد را باور دارد و انذارها و هشدارهای ايشان را به منزله آينه واقعيت نما می انگارد. 
ديگر اين كه گفته می شد كه ايشان با »جمهوريت« مخالفت دارد و تنها بر »اساميت« نظام تكيه می كند، حال 

آن كه حقيقت اين نيست، بلكه: 
الف. استاد مصباح در كدام يك از آثار مكتوب يا سخنرانی های خود منكر »جمهوريت« شده اند؟! تفكر سياسی 
ايشان از اوايل دهه شصت تاكنون، مضبوط و مكتوب اس��ت: حقوق و سياست در قرآن، حكومت اسامی، نگاهی 
گذرا به نظريه واليت فقيه، نظريه سياسی اسام، نظريه حقوقی اسام، انقاب اسامی؛ جهشی در فرآيند سياسی 
جهان و... از جمله عمده ترين آثار سياسی ايشان است. در هيچ كدام از اين كتاب ها، ايشان مدعی »نفی جمهوريت« 

نشده اند. 
ب. بحث اس��تاد مصباح درباره »جمهوريت« مربوط به تفكيك »مشروعيت« از »مقبوليت« است؛ بدين معنی 
كه ايشان معتقدند مشروعيت حكومت اسامی ناشی از »خداوند« است و مقبوليت آن ناشی از »مردم«. اين نظر 

به معنی انكار و نفی »جمهوريت« نيست. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با عامه محمدتقی مصباح در منزل ايشان، 1379/4/6، مصباح دوستان، 

ص919. 
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»به روز بودن مطالب« تقدير كردند و گفتند فرد ديگری نمی تواند به اين خوبی از عهده 
بحث برآيد: 

بنده اين كتاب مربوط به عاشورا ]آذرخش��ی از آسمان كربا[، تقريباً 
همه اش را خواندم. مطالبی است الزم، نمی ش��ود گفت مفيد، باالتر از 
مفيد ]است[. مطالب ضروری و الزم اس��ت. از آن مطالبی هم است كه 
مخاطب را عصبانی می كند. يك وقتی يك مطلبی است كه حاال ]خنثی 
است[، يك وقت هم يك مطلبی اس��ت كه حقيقتاً عصبانی می شوند و 
برمی خيزند. اين كتاب از اين نوع بود. اين طور باز كردن قضايای عاشورا، 
به روز كردن اين قضايا خيلی مفيد اس��ت. در اين هفت، هشت جلسه، 
بعضی از مطالب، مطالبی است كه غير از شما شايد كس ديگری نتواند، 
حداقل اين طور نمی تواند، اصلش را هم حل كنيم، الاقل اين است كه به 

اين خوبی نمی تواند ]از عهده بحث برآيد[.1

٨. امدادهاي غيبي برخاسته از دعاي صالحان 
اگرچه در جامعه شناسي س��كوالر غربي، تنها متغيرها و علل محسوس و تجربه پذير 
در تبيين هاي اجتماعي جاي  دارند، اما تفكر اس��امي به ما مي آموزد كه عوامل مؤثر بر 
تحوالت و تغييرات اجتماعي تنها در قلمرو امور مادی و محس��وس، محبوس و محدود 
نيستند، بلكه تدبيرها و تصرف هايي از ناحيه عوامل غيبی نيز در كار است و مؤثر مي افتد 
كه از آنها به »سنت های الهی« تعبير می شود. اين سنت ها هم بعد فردی دارند و هم بعد 
اجتماعی. در قرآن كريم و روايات اسامي، بارها از تأثيرگذاري عوامل روحی و معنوی در 
زندگی فردی و اجتماعی سخن به ميان آمده است.2 بنابراين، از نظر جهان بينی اسامی 
به  هيچ روي نمي توان اين سنخ از روابط علي و معلولي را به اين دليل كه در چهارچوب 
حس و تجربه نمي گنجند، انكار ك��رد. »دعا« يكی از اين گونه علل اس��ت كه »جلوی 

جريان هايی را می گيرد و يا جريان هايی به وجود می آورد.«3
تشديد مفاسد اخاقي و انحرافات فكري در دوران اصاح طلبان كه از سياست هاي آنها 
ناشي مي شد، دعاي متضرعانه بسياري از قشرهای متدين و علماي راستين را به همراه 
داشت كه خواستار تغيير وضع نامطلوب موجود بودند. آنها مي دانستند كه تداوم يافتن 

1. همان. 
2. مرتضی مطهری، مقدمه اي بر جهان بيني اسامي)3(: وحي و نبوت، تهران، صدرا، ص86. 

3. همان، ص87. 
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حض��ور اصاح طلبان در نظام سياس��ي، انقاب 
اس��امي و جامعه اي��ران را از مس��يري كه امام 
خميني)ره( براي آن ترسيم كرده بود، منحرف 
مي ساخت و به بيراهه فرهنگ و ارزش هاي غربي 
مي افكن��د. در اين مقطع، مصادي��ق متعددي از 
دعاها و نذورات مشاهده ش��دند كه شايد از نظر 
ميزان خل��وص و گس��تره كمي، تنه��ا با مقطع 
پيروزي انقاب اس��امي يا دف��اع مقدس قابل 

مقايسه باشند. 

جمع بندی
از دوران مش��روطيت به اين سو، بسياری از كش��مكش های اجتماعی جامعه ايران را 
می توان در چهارچوب جدال و س��تيز »س��نت« و »مدرنيته« فهم كرد و توضيح داد. 
دست كم، اين چهارچوب می تواند بخش های مهمی از برخی از كشمكش های اجتماعی 
جامعه ايران را برای پژوهشگر اجتماعی، روشن و موجه س��ازد. خروج اصاح طلبان از 
مدار فكری و ايدئولوژيك انقاب اسامی و كشمكش چند اليه آنها با هويت اصيل اين 
انقاب نيز با تكيه بر چهارچوب تضاد »سنت« و »مدرنيته« قابل درك و فهم است. تمام 
تاش های سياسی آنها معطوف به اين امر بود كه جامعه ايرانی و حاكميت سياسی آن 
را نيز به سوی مدرنيسم سوق دهند. البته آنها به خوبی می دانستند كه قادر به زدودن 
»سنت« از جامعه ايران نيستند؛ از اين رو، در راستای بازخوانی و بازتفسير »سنت« در 
بستر تفكر مدرن و ليبرال پرداختند. آنها سعی كردند با عنوان »تعدد قرائت ها از دين«، 

حضور يك قرائت و تلقی ليبراليستی از اسام را توجيه و تثبيت كنند.
شكست سياس��ی و اجتماعی اصاح طلبان ناش��ی از اين واقعيت بود كه آنها جامعه 
غربی را »جامعه معيار« قلمداد و تح��والت جامعه ايران��ی را در چهارچوب آن، فهم و 
تفسير می كردند. در واقع، مشكل آنها يك مشكل »نظری« بود و در »غرب زدگی« آنها 
ريشه داشت. هويت فكری اصاح طلبان به ش��دت متأثر از »علوم انسانی سكوالر« بود، 
از فلس��فه غربی تا علوم اجتماعی غربی، ذهنيت جمعی حامان اصلی اصاحات را به 
تسخير خود درآورده بود. اصاح طلبان، همواره از زاويه همين »علوم انسانی سكوالر« 
به جامعه ايرانی می نگريستند و برای پيشرفت آن، توصيه و تجويز می كردند. آنها جامعه 

عنوان  ذیل  در  اصالح طلبان 
»تعهدزدایی« و »ایدئولوژی زدایی« 
از فرهنگ و علم و هنر، و اشاعه 
»هنر مستقل« و »فرهنگ آزاد« و 
»دموکراسی اجتماعی« آسيب های 
عمده ای به هویت دینی و اسالمی 
جامعه ایرانی وارد کردند و فضای 
فرهنگی جامعه را دست خوش 
»سکوالریزاسيون دولتی« نمودند
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ايرانی را در مسير گذار از »سنت« به »مدرنيته« 
تصور می نمودند و اين جامعه »در حال گذار« را 
با جامعه مدرن غربی، می س��نجيدند و ارزيابی 
می كردند؛ حال آن كه »علوم انس��انی سكوالر« 
ك��ه محصول تفك��ر مدرن اس��ت، چي��زی جز 
تفس��يرها و تجويزهايی در چهارچوب مدرنيته 
نيست و نمی تواند كل تاريخ و جوامع بشری را به 
زير سلطه و سيطره خود بكشاند. حركت تاريخ، 
يك حركت جبری و قهری از »سنت« به »مدرنيته« نيس��ت و آنچه در غرب رخ داده، 
نبايد صورت آرمانی تحوالت و حركت تمام جوامع انسانی انگاشته شود. اساساً انقاب 
اسامی ايران به روشنی نش��ان داد كه جامعه ايرانی نه تنها به سوی »مدرنيته« پيش 
نمی رود، بلكه در سويی مخالف با آن در حركت است. انقاب اسامی ايران، كليت غرب 
را ناديده انگاشت و در ميان »سنت غربی« و »مدرنيته غربی«، راه سومی را برگزيد كه 
از تاريخ و فرهنگ دينی خودش برمی آمد. اين راه سوم، »جامعه پردازی دينی« بود كه 
نه با »سنت غربی« مطابقت داش��ت و نه با »مدرنيته غربی« مشابه بود. جالب است كه 
با وجود اين، بسياری از اصاح طلبان همواره درصدد تفسير و توجيه انقاب اسامی با 
منطق مدرنيته بودند؛ يعنی همان منطقی كه اين انقاب آن را نپذيرفت، بلكه در مقابل 

آن، صف آرايی معرفتی و فكری كرد و آن را به چالش طلبيد: 
در دوم خرداد 76 اين تئوری ها ]تئوری های نوس��ازی[ سربرآورد از 
درون مجموعه های انقاب به وسيله يك عده ای كه در سال های قبل، از 
قدرت كنار زده شده بودند، ]آنها[ به جای اين كه در چهارچوب كشور 
خود، بيايند و انتقاد كنند به اين تئوری ها روی آوردند! ]...[ گفتند كه، 
دويست سال است دنبال دموكراسی می رويم؛ يعنی در انقاب مشروطه، 
در نهضت ملی شدن صنعت نفت و حتی در 15 خرداد، دنبال دموكراسی 

بوديم؛ آن هم از نوع سكوالرش!1 
خوشبختانه بايد گفت انقاب اسامي از گردنه هاي دشوار عبور كرده و انتخابات سال 
1384 به خوبي نشان داد كه دو گفتمان غرب گرا نتوانس��تند جامعه ايران را در مسير 

ديگري قرار دهند:

1. حسين كچوئيان، همان، ص19. 

در مقابل سياست و عملکرد 
اصالح طلبان، نيروها و گروه های 
انقالبی متعددی از خود واکنش 
کردند  تالش  و  دادند  نشان 
تا از هویت و اصالت انقالب 
اسالمی، صيانت کنند. همين 
واکنش ها خود یکی از علل افول 

اصالح طلبان به شمار می آید
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در اين كشور ]ايران[ هنوز انقاب س��ال 1357 فراموش نشده است. 
اين انتخابات نش��ان می دهد كه انق��اب ايران پس از گ��ذر از دوره ای 
بيست ساله، هرگز وارد فاز »تجديدنظر« نشده بلكه در عمل، انقباضی 
بيست ساله را پشت سر گذاشته و اكنون بار ديگر در دوران جهش به سر 
می برد، يعنی عرض اندام دوباره روح ستيزه جويی و مساوات طلبی كه به 

فشارهای خارجی و يا نخبگان وقعی نمی نهد.1
تا حدود زيادی می توان ادعا كرد كه گفتمان های سياسی پس از انقاب اسامی، در 
تقابل با يكديگر شكل گرفتند؛ يعنی هر گفتمان از متن ضعف ها و كاستی های گفتمان 
قبلی س��ربرآورد و موفق به جذب آرای عمومی ش��د. بنابراين، می توان به وجود فرعی 
رابطه زنجيره ای و علی ميان اين گفتمان قائل بود. »گفتمان سازندگی« در نقطه مقابل 
»گفتمان دولت گرايی« شكل گرفت، »گفتمان اصاحات« بر شانه نقايص و اشتباهات 
»گفتمان سازندگی« سوار ش��د؛ و »گفتمان عدالت خواهی« از طريق اظهار ضديت با 
دو گفتمان پيش��ين و توليد مفاهيم و دال های نقيض رويه آنها، كامياب شد و به قدرت 
سياس��ی دس��ت يافت. اين سلس��له و زنجيره مبتنی بر »نقد« و »نفی«، »ضديت« و 

»تقابل« بسيار درس آموز است كه در مجال مناسب بايد به آن پرداخت. 

1. فرد هاليدی، همان، ص30. 
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پنجاه و هشت سال تبه کاری، خيانت و غارت
بخش دوم: »تأمالتی پيرامون بنياد پهلوی و فساد مالی رژيم شاه«

سيد محمدجواد قربی 
فرهاد سهامی 

به روزگار رضا هر كه را كه من ديدم          هزار مرتبه فرياد نارضايی بود

چرا و چگونه بنياد پهلوی شکل گرفت؟ 
در شماره قبل گفته شد كه بين سال های 1332 تا ابتدای سال 1337 شاه و دربار از 
هيچ فرصتی برای انباشت ثروت كوتاهی نكردند؛ در حقيقت شاه هم قدرتش را همانند 
پدرش بر روی سه ستون نيروهای مسلح، شبكه حمايتی دربار و ديوان ساالری گسترده 
دولتی قرار داد. ش��بكه حمايتی دربار، شاه را قادر می س��اخت تا از راه پرداخت حقوق 
و مزايای هنگفت و فراهم ساختن مش��اغل بی دردسر ولی پردرآمد، تاش ها و خدمات 
پيروان و پشتيبانان خود را تافی كند.1 برای اين كار نياز به مؤسسه ای بود كه شاه بتواند 
خارج از حساب های رسمی و دور از چشم مردم در قالبی به ظاهر خيرخواهانه به اين كار 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی، تهران، نی، 1389، ص535. 
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اقدام نمايد. هسته اوليه و اساسی بنياد پهلوی بر اين باور شكل گرفت. 
برای بهره گيری از همين فرصت تاريخی بود كه نه تنها بنگاه ترجمه و نشر كتاب، بلكه 
به تدريج ساير سازمان های پول س��از متعلق به دربار، مانند شركت بيمه ملی، شركت 
ملی نفتكش و يا بانك عمران تأسيس يا از نو سازماندهی شدند و زمينه های الزم برای 

شكل گيری بنياد پهلوی فراهم شد.

مؤسسات اوليه تشکيل بنياد پهلوی 
1. بنگاه ترجمه و نشر کتاب 

اين بنگاه مؤسس��ه ای س��لطنتی بود كه به ابتكار احسان يارش��اطر و مساعی اسداهلل 
علم، مباشر وقت اماك و مستغات پهلوی، تأسيس شد. اين نهاد به عنوان شركتی با 
مس��ئوليت محدود با امتيازات س��ازمانی غير انتفاعی به ثبت رسيد و اعضای نخستين 
هيئت مديره آن اسداهلل علم، جعفر بهبهانيان، احسان يارشاطر و سيد حسن تقی زاده 
بودند. در 1335، ادوارد ژوزف به عنوان بازرس اين بنگاه تعيين شد. سرمايه اوليه بنگاه، 
كه يك ميليون ريال بود، بعدها به پنج ميليون ريال، بالغ بر پنج هزار سهم، افزايش يافت 
و به تدريج طی پنج سال از طريق عوايد اماك س��لطنتی پرداخت گرديد. بنگاه برای 
پيش��برد طرح های خود، كارهای تجاری مطمئنی به اجرا نهاد، زي��را پس از پرداخت 
سرمايه اوليه، می بايست بودجه خود را از فروش انتشاراتش تأمين می كرد. و اين اصل، 
با وجود حمايت های ش��ركت ملی نفت و بعدها حمايت بنياد پهلوی و سازمان برنامه از 
بنگاه ترجمه و نشر كتاب توسعه يافت. در سال 1342، بنياد پهلوی به سرپرستی علم 
بنگاه را كه تا آن هنگام مس��تقل بود، در تملك گرفت و بر اداره امور مالی آن، از طريق 
نماينده خود در مقام رئيس هيئت مديره، نظارت می كرد. در 1345، جعفر شريف امامی، 
رئيس بنياد پهلوی جانشين علم شد و به شمار اعضای هيئت مديره با انتصاب سناتورها، 
محمد حجازی، محمد س��عيدی و ابراهيم خواجه نوری افزود. با وجود اين، اس��تقال 
بنگاه در هيئت تحريريه، با سرويراستاری كه در گزينش آثار، نويسندگان، ويراستاران 
و مترجمان اختيار كامل داش��ت، ادامه يافت. در 1336، يارش��اطر، مدير بنگاه، برای 
تدريس به دانشگاه كلمبيا دعوت و بهرام فره وشی )متوفی 1371( به جای او قائم مقام 
شد و در سال های بعد، عبدالحسين زرين كوب، ايرج افشار، جعفر شعار و حسن ذوقی 
)متوفی 1354( در همين سمت انجام وظيفه كردند.1 پس از مرگ ذوقی، عبداهلل سيار، 

1. ادوارد ژوزف، بنگاه ترجمه و نشر كتاب دانشنامه جهان اسام، تهران، بنياد دايره المعارف اسامي، ص344. 
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رئيس بخش چاپ و نشر بنگاه، جانشين او شد. هدف اعامی و اوليه بنگاه، ترجمه آثار 
تراز اول جهان به زبان فارسی بود و تاش های سه ساله اول بنگاه در اين جهت بود؛ اما 
به تدريج برای انتش��ار آثاری از نوع ديگر نيز شرايط مناسبی فراهم شد و ترجمه آثاری 
برای جوانان و نشر انتقادی متون ادبيات فارسی در دس��تور كار قرار گرفت. انتشارات 
بنگاه در مجموعه های گوناگون در پاس��خ به نيازهای ويژه ای طرح می شد، و مسئوالن 
آن، از انتشارات خارج از برنامه اجتناب می كردند. برای نخستين بار، مطابقت ترجمه با 
متن اصلی برای اطمينان از صحت و دقت آن، در اين مؤسسه رايج گرديد. در بسياری 
موارد، ويراستاران بنگاه، ترجمه ها را تقريباً بازنويسی می كردند. همچنين بنگاه اولين 
مؤسسه در ايران بود كه طرح مشخصی برای هر مجموعه داشت، گرچه بنگاه اجازه چاپ 
يادداشت اهداييه يا پيشگفتارهايی با اين مضمون را در ابتدای كتاب ها نمی داد از 1336، 
عبارت »به فرمان محمدرضاش��اه پهلوی« بر صفحه سفيد جداگانه ای، مشابه صفحات 
پيش از متن، چاپ می شد.1 اين بنگاه موفق شد با استفاده از شرايط آن روز كشور و به 
لطف پشتيبانی مراكز قدرت به سرعت به يكی از بزرگترين مراكز انتشاراتی كشور تبديل 
شود. درباره اهداف اين بنگاه از س��وی پژوهشگران مناقش��ات زيادی در گرفته است. 
عده ای آن را دارای كارويژه های فرهنگی صرف دانسته اند اما برخی اهداف ديگری را نيز 
ذكر كرده اند كه اهداف اعامی و اوليه اين مؤسس��ه را تحت الشعاع قرار می داد. از آنجا 
كه اين مؤسسه بزرگ تحت مديريت عناصری از فرقه ضاله بهائيت بود همواره در مظان 

اتهام فعاليت های ضد دينی و ترويج سكوالريسم بود.2
2. شرکت ملی نفتكش

در سال 1336، بنا به دستور ش��اه اداره ای در اماك و مستغات پهلوی به نام »اداره 
حمل و نقل خليج« تأسيس گرديد و به منظور ايجاد يك ناو بازرگانی قرارداد ساختمان 
دو فروند كشتی به ظرفيت هر فروند يك هزار تن كه سرمايه آن از طرف شاه پرداخت شد 
با شركت كشتی سازی فرولم هلند منعقد گرديد كه در واقع اولين و بزرگترين شركت 
نفتكش ايران بود و توانست تا سال ها به صورت انحصاری به حمل و توزيع نفت و ساير 
مشتقات نفت بپردازد كه تا سال ها از منابع عمده درآمد شاه محسوب می شد،3 سهام اين 

شركت در سال 1350 و به تدريج به شركت ملی نفت ايران فروخته شد.4 

1. دالرا مردوخی، پيام بهارستان، دوره2، س3، ش12، تابستان 1390، ص324-325. 
2. نيمه پنهان؛ سيمای كارگزاران فرهنگ و سياست، ج13، تهران، كيهان، 1379، ج13، ص38. 

3. كارنامه بنياد پهلوی، تهران، كتابخانه سلطنتی، 1346. 
4. رابرت گراهام، ايران سراب قدرت، ترجمه فيروز فيروزنيا، تهران، سحاب، 1358، ص194. 
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3. بانك عمران
مهمترين دارايی بنياد پهل��وی، تملك 100درصدی بانك عم��ران بود. بانك عمران 
پنجمين بانك بزرگ تجارتی ايران بود. اين بانك در تاريخ 26ش��هريور1331 تأسيس 
گرديد و اعام شد كه برای سرمايه گذاری در امر گسترش كشاورزی در اماك سلطنتی 
و كمك به دهقانان برای خريد اين زمين ها ايجاد شده است. مردم به نحو واقع بينانه تری 
معتقد بودند كه اين بانك برای جمع كردن اقس��اط اماك س��لطنتی فروخته شده به 
دهقانان درست شده است و اين امر با حقيقت بيشتر وفق می داد. به هر حال آنچه به نام 
بانك عمرانی درست شده بود به سرعت به بانك س��لطنتی تبديل شد. مدير عامل اين 
بانك از بدو تأسيس تا سال 1335 بر عهده حبيب اهلل آموزگار بود. در اين سال به دليل 
برخی خسارت های مالی، وی از سمت مدير عاملی اين بانك بركنار و دكتر هوشنگ رام 
كه از دانش آموختگان دانشگاه های امريكا بود به اين سمت منصوب شد. با شروع مديريت 
جديد، بانك تدريجاً توسعه يافت به نحوی كه تعداد شعب آن در تهران و شهرستان ها 
از هزار واحد بانكی تجاوز می ك��رد.1 طبيعت بانك عمران به خوبی از تركيب ش��ورای 
عالی هفت نفره اش مستفاد می ش��ود. رئيس اين شورا شريف امامی بود كه نائب التوليه 
بنياد پهلوی هم بود. همكاران او وزير دربار و اسداهلل علم كه نزديكترين فرد به شاه بود 
و سال ها در اين شورا عضويت داشت، بودند. همچنين دكتر منوچهر اقبال، مدير عامل 
شركت ملی نفت ايران هم تا زمان مرگش عضو اين شورا بود. سپهبد علی محمد خادمی 
مدير عامل هواپيمايی ايران، طاهر ضيايی رئيس اتاق بازرگانی و مهدی سميعی رئيس 
اس��بق بانك مركزی و رئيس بعدی بانك توسعه كش��اورزی هم عضو اين شورا بودند. 
سميعی تنها كس��ی بود كه در امر بانكداری تخصصی داشت. شاه در عين حال ترتيبی 
داده بود كه محمدجعفر بهبهانيان هم در اين ش��ورا عضويت داش��ته باشد. اين فرد به 
عنوان اولين مدير عامل بنياد پهلوی، به عنوان خزانه دار خصوصی ش��اه عمل می كرد و 
در موارد عديده ای برای معامات و فعاليت های اقتصادی شاه نقش واسطه را ايفا كرده 
بود. مدير عاملی اين بانك بر عهده هوشنگ رام بود، كه اقداماتش مخالفت های زيادی را 
برانگيخت. ناگفته نماند كه از سرمايه اوليه يك ميليون دالری بانك، پانصد هزار دالر آن 
را اداره همكاری فنی وزارت امور خارجه امريكا، دويست و پنجاه هزار دالر كمك بنياد 
فورد و دويست و پنجاه هزار دالر از قسمت اداره اماك تأمين می گشت.2 در مقابل بانك 

1. باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار/ علم، 1380، ج2، ص711. 
2. اختاپوس صدپا، بی جا، بی نا، بی تا، ص6. 
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متعهد می گشت عوايد خود را به هيچ يك از بخش های سلطنتی يا استفاده در مصارف 
عمومی توس��عه اقتصادی يا صنعتی اختصاص ندهد و بر اساس مقررات، تمامی وجوه 
حاصله از فروش اراضی بايستی مصروف خدمات روستايی و ديگر مقاصد خيرخواهانه 
گردد. در مرداد 1356 كه ترازنامه بانك عمران چاپ شد دارايی های آن يك ميليارد و 
پنجاه ميليون دالر و س��رمايه ای كه به پنجاه ميليارد دالر معادل تقريبی هشتاد و يك 
ميليون دالر رسيد.1 اين افزايش س��رمايه كه بر خاف تعهدات اوليه بانك بود به اذعان 
خود بانك ناشی از قانون گريزی و تغيير مسير سرمايه گذاری های اين بانك از كشاورزی 
به ديگر بخش ها ب��ه خصوص صنعت س��اختمان ب��ود؛ فی المثل اين بان��ك در پروژه 
ساختمانی 22000 واحد مسكونی گران قيمت در منطقه فرحزاد سی درصد سهم داشت 
و عاوه بر آن س��رمايه اين پروژه را نيز تأمين می كرد. عاوه بر اين س��ه تا از بزرگترين 
برج های ساختمانی ونك به سرمايه اين بانك برای بنياد پهلوی در دست ساختمان بود.2

تأسيس رسمی بنياد پهلوی 
در مجموع، ش��اه به داليل ذيل ناگزير بود كه برای مدتی كوتاه هم كه ش��ده از اداره 

مستقيم ثروت خود چشم بپوشد و آن را در ذيل نهادهای ديگر اداره كند: 
1. اختصاص دارايی ها به يك سازمان ظاهراً خيريه بعضی فشارهايی را كه گفته می شد 

دارايی های شاه غصبی و متعلق به ملت است كم می كرد.3
2. تأسيس يك نهاد جديد وسيله ای برای نفوذ در بخش های كليدی اقتصاد بود. 

3. تأسيس يك نهاد جديد راهی برای پاداش دادن به پشتيبانان رژيم بود.4
4. تأسيس يك نهاد جديد يك منبع مالی برای خانواده سلطنتی محسوب می گشت. 
5. انجام طرح ها و برنامه پيشنهادی از سوی برخی كارشناسان امريكايی مسائل ايران 

مانند يانگ و بولينگ.
6. انجام كارهای بعضاً خيريه در افزايش محبوبيت خانواده سلطنتی نقش داشت.5

7. جلب رضايت طبقات مذهبی كه از س��نت وقف طرفداری می كردند ش��اه را قادر 
می ساخت تا از اين طريق بتواند خود را فردی مذهبی نشان دهد. در بيشتر حكومت های 

1. رابرت گراهام، همان، ص196. 
2. يوناه الكساندر و آلن نونز، تاريخ مستند روابط دوجانبه ايران و اياالت متحده، ترجمه دكتر سعيده لطفيان و 

احمد صادقی، تهران، قومس، 1378، ص374. 
3. رابرت گراهام، همان، ص195. 

4. يرواند آبراهاميان، همان، ص537. 
5. رابرت گراهام، همان، ص192. 
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شبيه به ايران دوره پهلوی، اقدامات مذهبی نقش بسزايی در جذب مخالفين حكومت 
داشته اس��ت؛ و دين ابزاری بود كه با اتكا به نوعی عقيده مذهبی، می توانست حقانيت 

خود را توجيه كند. 
8. تمركز واحدهای وابسته به دربار مانند ش��ركت ملی نفتكش، بنگاه چاپ و ترجمه 
كتاب، بانك عمران و... در يك س��ازمان واحد، می توانس��ت هم اداره اين سازمان ها را 
ساده تر كند و هم عملكرد شركت ها و سازمان های وابسته به خود را تحت پوشش يك 

نام واحد از ديد عموم پنهان كند. 
ابتدا ضروری به نظر می رس��د كه بدانيم كه واژه بنياد در علم حق��وق، دارای تعريف 

مشخصی است. بنابر تعاريف معتبر حقوقی بنياد عبارت است از: 
تأسيسی كه ش��خص از طريق هبه يا وصايا آن را پديد می آورد مانند 
تأسيس بيمارس��تان، و مدرس��ه و پل و آب انبار و غيره. بنابراين بنياد 
يا foundation انجمن ها دارای ش��خصيت حقوق��ی بوده و در زمره 

اشخاص حقوقی دارای هدف غير انتفاعی می باشد.1 
دقت در تعريف باال نش��ان می دهد كه هدف اصلی بنياد بايد مسائل عام المنفعه باشد 
و اهداف تجاری در آن راهی ن��دارد. بنابراين تعجبی نخواهد داش��ت كه اقدامات آتی 
بنياد پهلوی را با نوعی بدبينی بنگريم. بسياری از اسناد موجود نشان دهنده اين مطلب 
است كه مسائل خيريه هرگز در اولويت كارهای بنياد قرار نداشته و اين بنياد بيشتر به 
دنبال اهداف تجاری و مالی بوده اس��ت. به هر روی بنياد بافاصله پس از صدور فرمان 
تأس��يس، اداره بخش اعظم دارايی های ثابت محمدرضاشاه و همچنين تعداد زيادی از 
اعضای خانواده سلطنتی را كه بسياری از آنان كميسيون های پرسودی را بابت حضور در 

هيئت مديره های شركت های مختلف دريافت می كردند بر عهده گرفت.2 

ترکيب اعضای هيئت مديره بنياد پهلوی 
اين بنياد ابتدا از تركيب يك نفر مدير عامل و هفت نفر ش��ورای عالی تشكيل شد كه 
نحوه انتخاب اين افراد به شرح ذيل بود: پنج نفر از اعضا بيشتر به دليل سمتشان به عنوان 
اعضای حقوقی عضويت هيئت نظارت انتخاب ش��دند كه عبارت بودند از: نخست وزير، 
وزير دربار، رئيس مجلس سنا، رئيس مجلس شورای ملی و رئيس ديوانعالی كشور. دو 

1. محمدجعفر لنگرودی، دانشنامه حقوقی، تهران، اميركبير، 1375، ج2، ص891. 
2. يرواند آبراهاميان، تاريخ ايران مدرن، ترجمه محمد ابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1391، ص233. 
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نفر ديگر هم توسط شخص شاه و به مدت سه سال در اين هيئت عضويت می يافتند. اين 
هيئت مديره حق انتخاب مدير عامل را نداشت و بيشتر اعضا فقط به خاطر سمت هايشان 
و نقشی كه می توانستند در به پيش بردن كارهای بنياد داشته باشند به عضويت هيئت 
مديره انتخاب می شدند.1 دو نفر ديگر به عنوان نماينده شاه توسط شخص شاه انتخاب 
می ش��دند كه در آن س��ال ها عبارت بودند از عماد تربتی و اس��داهلل علم. محمدجعفر 

بهبهانيان نيز به عنوان اولين مدير عامل منصوب شد. 

اساسنامه بنياد پهلوی 
در ابتدای اين اساسنامه كه در تاريخ 1340/7/12 به تصويب رسيد آمده است: 

نظر به عاقه تام و ايمان و عقيده راسخي كه براي رضاي خداوند متعال 
و رفاه و آسايش ملت خود داشته و داريم و به منظور شادي روح بزرگ 
پدر من اعليحضرت فقيد رضاشاه كبير و س��رافرازي و خشنودي ملت 
شريف ايران و اعتاي نام كشور از ابتداي سلطنت خود از هيچ گونه همت 
و بذل اموال به منظور ترقي سطح دانش و اخاق و پيشرفت بهداشت و 
توسعه كشاورزي و كمك به مستمندان و ديگر امور عام المنفعه و خيريه 
و بريه دريغ نداشته ايم و براي پيشرفت اين مقاصد و اهداف طبق فرمان 
مورخ هفت بهمن 1329 مقرر داشته ايم اماك پهلوي مزروعي مفروز 
كه بالغ بر830 مزرعه و دويست و پنجاه و هشت هزار هكتار زمين بوده 
است براي عمران و آبادي كشور كه سرآمد كليه اصاحات است با رعايت 
تخفيف در بهاي اماك و به اقس��اط طويل المدت به زارعين و ساكنين 
اماك واگذار شود و وجوه حاصله از محل فروش اماك به وسيله بانك 
عمران كه به منظور رفاه و آسايش كشاورزان تشكيل شده است و براي 
ايجاد منابع توليدي و تأس��يس ش��ركت هاي تعاوني و پرداخت وام به 
كش��اورزان و تهيه وس��ايل كار براي آنان اختصاص داده ش��ده است و 
قسمت مهمي از اماك مزروعي كه داراي س��كنه و زارعين بوده است 
تاكنون به آنها واگذار شده و اينك هم تأييد و تثبيت مي نماييم كه نسبت 
به بهاي دريافتي از زارعين به طوري كه مقرر داش��ته ايم نيز به وسيله 
بانك عمران اقدام شود و به استثنای اماك مزروعي كه طريق خير آن را 

1. اساسنامه بنياد پهلوی سال 1341، ماده 10، تبصره يك و تبصره دو. 
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واگذاري به زارعين دانسته ايم و موقوفه قرار دادن آن مانع از اين منظور 
مي گردد نسبت به قسمتي از اموال خود كه مفروض و غير مزروعي بود 
مؤسس��ه اي به نام »بنياد پهلوي« تأسيس و اساس��نامه آن مشتمل بر 
شش قسمت و بيست و پنج ماده تنظيم و توشيح نموديم كه نسبت به 
بهداشت و فرهنگ و كمك به مستمندان و امور اجتماعي و نيكوكاري 
برابر مقررات و مواد مندرجه در اساسنامه مزبور عمل و اقدام شود و بنياد 
پهلوي تأسيس و به وظايف محوله رفتار و به فراخور امكانات و به مقتضي 
اوقات اقدامات الزمه را نموده است و اينك به منظور تأييد و تثبيت در 
اجراي نيات حس��نه و مقاصد خيرخواهانه اي كه داريم و براي اينكه به 
طور جاويد و موبد منظور حاصل باشد اراده ما بر اين قرار گرفت كه نيات 
و مقاصد عام المنفعه خود را كه تاكنون نسبت به اموال خيريه خود عمل 
كرده و پس از اين هم بايد رفتار شود به صورت سند رسمي ثبت شده در 
دفتر اسناد رسمي به عنوان »موقوفات خاندان پهلوي« ثبت نماييم و با 
شرايط و مواردي كه ضمن اين سند مندرج است مقرر مي داريم به طور 

دايم و الزم عمل شود. 
در فصل اول اين اساسنامه تأكيد شده است: 

براي حفظ سامت افراد و بهداشت، امور زير منظور نظر ما است: 
1. تأسيس درمانگاه ها و بيمارستان ها و كمك و همكاري با درمانگاه ها 

و بيمارستان هايي كه ديگران تأسيس نموده و يا بنمايند؛ 
2. ايجاد آموزش��گاه هاي پزشكياري و پرس��تاري و مامايي و كمك و 

همراهي با اين گونه مؤسسات؛ 
3. كمك نقدي و دارويي به مرضاي مستمند؛ 

4. كمك به تغذي��ه و بهداش��ت كودكان فقي��ر و ش��يرخوارگاه ها و 
پرورشگاه ها؛ 

5. كمك به مادران باردار بي بضاعت از حيث غذا و دارو؛
6. كمك به آسيب ديدگان در حوادث غير مترقبه از قبيل زلزله و حريق 

و غيره؛ 
7. تهيه مواد دارويي و لوازم معاينه و درمان براي در دسترس قرار دادن 

بيماران به طور رايگان يا به قيمت ارزان؛ 
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8. اقدامات مفيد و مؤثر براي باال بردن سطح بهداشت و حفظ سامت 
عمومي.

و در فصل دوم نيز گفته شده:
براي توسعه فرهنگ نظر ما بر اين گونه امور است: 

1. تأس��يس و كمك به آموزش��گاه ها و دبس��تان ها و دبيرستان ها و 
دانشكده ها به خصوص فني و حرفه اي؛ 

2. اعط��اي كم��ك هزين��ه تحصيل��ي، توزيع كت��اب و لب��اس بين 
دانش آموزان و دانشجويان بي بضاعت؛ 

3. طرح و انتشار كتب و مجات علمي و صنعتي و حرفه اي؛ 
4. اعزام محصل به خارج از كشور براي كارآموزي و فراگرفتن تعليمات 

علمي و عملي و صنعتي و كشاورزي؛ 
5. كمك به آموزشگاه هاي اكابر؛ 

6. كمك به تعليمات عمومي و اجباري و مبارزه با بي سوادي؛ 
7. اعطاي جوايز و كمك به نويس��ندگان و دانش��مندان و تشويق به 

اختراع و ابتكار در امور علمي و صنعتي؛ 
8. اعطاي جوايز به دانشجوياني كه حايز رتبه اول مي شوند؛ 

9. حمايت زبان فارسي در داخل و خارج كشور. 
در فصل سوم آمده است: 

براي كمك به مستمندان امور ذيل بيشتر منظور نظر ما است: 
1. پرداخت هزينه و نگهداري پرورشگاه هاي بنياد پهلوي كه تاكنون 
ساختمان و تأسيس شده و تأسيس پرورشگاه براي نگهداري و تعليم و 
تربيت كودكان يتيم و بي بضاعت و كمك به پرورشگاه هاي خيريه فرح 

پهلوي و ساير دارااليتام هاي ملي و شهرداري؛ 
2. كمك به نوانخانه ها و زندانيان بي بضاعت و اردوهاي كار به منظور 
جلوگيري از تكدي و ولگردي و نگهداري بينوايان و عجزه و كارآموزي به 

آنان به فراخور استعداد هر يك. 
و فصل چهارم نيز به مسائل زير اختصاص يافت: 

منظور ما از كمك به امور مذهبي بيشتر معطوف به موارد ذيل است: 
1. كمك به تعظيم شعائر اسامي و ترويج ديانت مقدس اسام در هر 
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عصر و زماني به مقتضاي وقت؛ 
2. كمك به تأسيس دانشگاه اسامي؛ 

3. تعمير بقاع متبركه و مساجد؛ 
4. كمك به نشر كتب و تعليمات ديني؛ 

5. كمك براي تبليغات اسامي خاصه در كشورهاي غير مسلمان. 
فصل پنجم می گويد: 

نظر ما از كمك به امور اجتماعي بيشتر معطوف به اين امور است: 
1. كمك هاي الزم براي تش��ويق و ترغيب عموم افراد به انجام وظايف 
ملي و ميهني و اخاقي و اجتماعي به وسيله تشكيل مجامع تبليغاتي و 

كليه وسايل تربيتي و تأسيس اندرزگاه ها؛ 
2. تأسيس كتابخانه و قرائت خانه و تقويت مؤسسات ورزشي و تربيت 
بدني و پيشاهنگي به منظور تربيت افراد و تقويت روح ملي و ايمان كامل 

به اتحاد و حفظ استقال كشور شاهنشاهي؛ 
3. كمك به ايراد وعظ و نطق و خطابه در مجامع مبني بر جلب توجه 
افكار عمومي نس��بت به امور ميهني و اجتماعي و بهداشتي و فرهنگي 
و ايجاد روح تعاون ميان م��ردم و ايمان كامل به وح��دت ملي و نظم و 

هماهنگي بين افراد و لزوم انجام وظايف؛ 
4. كمك به مؤسس��ات و نش��ريات و تبليغاتي كه مبني بر ابراز عاقه 

نسبت به شعائر ملي و حفظ سنت ها و آثار باستاني ايران باشد. 
همان طوری كه اساس��نامه بنياد می گويد ق��رار بود اين مؤسس��ه در اختيار كارهای 

كشاورزی و امور خيريه قرار گيرد اما هيچ گاه به اين امور نپرداخت. 

اقدامات و فعاليت های اقتصادی و فرهنگی بنياد پهلوی 
اولين مدير عامل بنياد پهلوی محمدجعفر بهبهانيان بود، كه از چند س��ال پيش، به 
عنوان خزانه دار مورد اعتماد شاه در دربار به فعاليت مشغول بود. سرمايه بنياد در اولين 
سال های فعاليت، در حدود 400 ميليون تومان بود. در اين سال ها بنياد توانست با كمك 
نمايندگان مجلس شورای ملی، آخرين بخش از اماك سلطنتی را كه شهرداری ها بعد 
از سقوط رضاشاه و با مصوبه مجلس به تصرف خود درآورده بودند را از نو در اختيار بگيرد 
كه ذيل عنوان قانون راجع به واگذاری اراضی متعلق به ش��هرداری ها به مؤسسه بنياد 
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پهلوی به منظور س��اختن مهمان خانه و پرورش��گاه در هفده مهرماه 1337 به تصويب 
رسيد: 

ماده واحده- شهرداری ها می توانند از اراضی متعلق به خود به منظور 
ساختمان مهمان خانه و پرورشگاه و ساير امور خيريه به طور رايگان به 

بنياد پهلوی واگذار نمايند.1
س��رمايه اوليه بنياد پهلوی از كش��تی های نفت كش، هتل ها، مالي��ات و حق العبور از 
پل های مواصاتی، بانك ها و كارخانجات و حتی نوانخانه ها و يتيم خانه ها تشكيل شده 
بود. از ابتدا تا سال 1340 وظايفی فرهنگی- اجتماعی بر عهده گرفت.2 بهبهانيان طبق 
اساس��نامه نمی توانس��ت به عضويت در هيئت مديره بنياد پهلوی حضور داشته باشد. 
تنها بعد از تغييرات اساسنامه بود كه مدير عامل عنوان نائب التوليه يافت و توانست در 
جلسات هيئت مديره حضور داشته باش��د، بعد از اين دوران بود كه بنياد دارای ساختار 
اداری و مجهز شد تا بتواند از عهده فعاليت های محوله برآيد. در دوران فعاليت بهبهانيان 
كه تا س��ال 1340 به طول انجاميد بنياد توانس��ت طرح هايی مانند هتل هيلتون و پل 

خرمشهر و چندين شركت ديگر را به سرانجام برساند.3 
بنابر اساسنامه هيئت مديره دارای اس��تقال كامل در اداره بنياد پهلوی بود،4 شاه هم 
مدعی بود كه در اداره بنياد به طور مستقيم نقشی نداشته است. ولی برخی اسناد خبر از 
آن دارند كه شاه حتی در برخی كارهای جزيی و ريز بنياد هم دخالت داشته است.5 بنياد 
در سال های اوليه فعاليت خود نارضايتی زيادی برانگيخته بود. فروش زمين های زراعتی 
كه كش��اورزان بعد از شهريور 1320 بر آن مش��غول به فعاليت بودند مسبب نارضايتی 
زيادی بين كشاورزان شد،6 همچنين، در س��ال 1337 كيوسك های چوبی كسبه جزء 
در تهران زير فشار بنياد توسط شهرداری به بهانه  زيبايی شهر جمع شد و به جای آن در 
200 نقطه تهران اقدام به داير كردن دكه های كوچك برای فروش شير پاستوريزه و دوغ 
آبعلی كردند و بنياد با واگذاری سرقفلی آن بالغ بر 10 ميليون تومان درآمد كسب كرد.7 
بهبهانيان پس از تصدی مديريت اين بنياد بافاصله دست به كار شد و به نقشه برداری 

1. صورت مذاكرات مجلس شورای ملی دوره 18، 1337/8/3. 
2. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1379، ص247. 

3. طاهر ضيايی، بنياد مطالعات ايران؛ برنامه تاريخ ش��فاهی، مصاحبه كننده: مهناز افخمی، واشنگتن دی سی 
،12و 13 مه 1988، ص14. 

4. محمدرضا پهلوی، همان، ص374. 
5. سند ش مركز تاريخ معاصر ايران پ0-3675-0-0. 

6. منصور گرگانی، مسئله زمين در صحرای تركمن، تهران، بی نا، 1358، ص21. 
7. آرشيو اسناد انقاب اسامی كد 12168، اسناد ش 117و 138. 
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و فروش اماك حاصلخيز گرگان و بجنورد اقدام كرد. مشتريان وی را به شهادت اسناد 
در درجه اول، اغلب اعضای خانواده سلطنتی و يا افرادی تشكيل می دادند كه در كودتای 
28مرداد به نفع شاه دست به فعاليت زده بودند. به نظر می رسيد شاه می خواهد هر چه 
زودتر از دست اين اماك راحت شود. در اين سال ها سيل پول از اين اماك مناطق به 
سوی حساب های اماك پهلوی در تهران سرازير بود. برای اينكه مجسم كنيم كه اين 
حركت بهبهانيان چه سود سرشاری را عايد بنياد پهلوی در 25 سال فعاليت اين سازمان 
نموده است و چه ميزان پول از بابت زمين های اين منطقه در طول بيست و پنج سال پس 
از كودتای 28مرداد به حساب های شاه ريخته شده، كافی است بدانيم كه هشتاد درصد از 
اراضی، توسط اماك پهلوی غصب شده و به فروش رفته است. حد متوسط قيمت اراضی 
صحرای تركمن ده هزار ريال بود كه بهره مالكانه آخرين س��ال آن نيز از قرار هكتاری 
ساليانه هزار ريال دريافت می شد. اگر هشتاد درصد 1637500 هكتار اراضی صحرای 
تركمن را به طور كلی در عدد حداقل ده هزار ريال )صرف نظر از اين كه بعضی از اراضی 
هكتاری 4000 ريال و برخی حتی هكتاری 2000 ريال هم مطالعه شده است( ضرب 
نماييم به اين نتيجه می رسيم كه تخميناً 13/100/000/000 ريال از بابت زمين های 
صحرا، پول به حساب های شخصی شاه ريخته شده اس��ت... در سال های مذكور، بنياد 
پهلوی زمين را بر اساس واقعيت موجود نمی فروخت و اغلب بيش از آنچه سوابق ثبتی 
و وضعيت عينی زمين نش��ان می داد، مورد معامله قرار می گرفت. اگر قريه ای هفتصد 
هكتار زمين داشت برای آن تا 1000 هكتار س��ند معامله تنظيم می شد. سيصد هكتار 
زمين اضافی وجود خارجی نداشت.1 مالكان جديد به هر ترتيبی می كوشيدند زمين را به 
تصرف درآورده و روستاييان را اخراج كنند كه باعث نارضايتی بسياری در آن مناطق شد. 

اوضاع داخلی ايران در سال های اوليه تشکيل بنياد پهلوی 
شاه كه سال های پس از كودتا توانس��ته بود به قدرت مطلق تبديل شود و اختيار عزل 
و نصب وزرا و استانداران و خزانه را نيز در يد اقتدار خود بگيرد و با قرار دادن وابستگان 
به خود در سمت های حساس مالی مانند شركت ملی نفت و يا شركت ملی مخابرات و 
وزرای وابسته در پست وزارت اقتصاد و... بر ثروت كشور مانند پدرش مسلط شود، هيچ 

حد و مرزی برای خود، قائل نبود. 
برخوردهای خشن ساواك تازه تأسيس با مخالفان و كاهش كمك های خارجی، شاه 

1. منصور گرگانی، همان، ص68. 
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را همزمان با بحران اقتصادی فزاينده با فشارهای جان.اف.كندی رئيس جمهور جديد 
امريكا كه می خواس��ت به هر وسيله ممكن از نفوذ كمونيس��م در ايران جلوگيری كند 
مواجه س��اخته بود. در پی اين قضايا چند تن از متخصصان مس��ائل ايران و خاورميانه 
وزارت امور خارجه امري��كا مأموريت يافتند در مورد دورنمای اوض��اع ايران به مطالعه 

بپردازند. 
در اواخر سال 1339 مقامات سياسی اياالت متحده امريكا اوضاع ايران و آينده كشور 
را نگران كننده توصيف كردند. جان.و.بولينگ تحليل گر مس��ائل ايران، در وزارت امور 
خارجه امريكا، دو گزارش نه صفحه ای درباره اوضاع سياسی اجتماعی ايران تهيه كرد. 
در گزارش اول، كه در اواخر فوريه تهيه ش��ده بود، بولينگ به بررس��ی و تحليل دقيق 
نيروهای اپوزيسيون ايران پرداخت و بی اعتباری روزافزون رژيم شاه را در ميان طبقات 
متوس��ط تصريح كرد. وی ضمن توضيح درباره منافعی كه غرب در صورت پشتيبانی از 
ناسيوناليست های طرفدار مصدق به دست خواهد آورد و با تأكيد بر وسعت پايگاه عمومی 
آنها، انتخاب اين سياست را به دليل زيان های احتمالی1 آن رد كرده بود. سپس بولينگ 

به ارزيابی اين سياست پرداخته و می گويد: 
محتمل اس��ت بهای حاص��ل از انتخاب اين سياس��ت )هم��كاری با 
مصدقی ها( در برابر نتايج دراز مدت آن، كه ايجاد پايگاه مردمی وسيع تر 
برای رژيم است، هماهنگ باشد، ولی به نظر نمی رسد كه منافع حاصل 
از آن ارزش چندانی داشته باشد. به هر حال ارزيابی اين انتخاب از جنبه 

امنيت ملی نيز بايد مورد بررسی قرار گيرد. 
در بيست مارس 1961 )30 اس��فند 1339( برنامه دوم و طرح چهارده ماده ای جان 
بولينگ به عنوان دستورالعمل جديد ارايه شد؛ اين طرح اصول برنامه اصاحات در ايران 
بود كه محمدرضاشاه از آن به نام انقاب ش��اه و مردم و بعدها سياست مستقل ملی ياد 
می كرد.2 بولينگ اعتراف می كرد كه بس��ياری از اين موارد، ماهيتی بس��يار فريبكارانه 
دارند و هضم آن برای غرب دش��وار اس��ت، اما هنوز احتمال دارد كه شاه بتواند نتيجه 

1. اين زيان های احتمالی عبارت بودند از: 
الف. انحال پيمان سنتو؛ ب. اخراج هيئت های مستشاری نظامی امريكا از ايران؛ ج. متوقف ساختن برنامه های 
تثبيت اقتصادی جاری؛ د. كوش��ش در جهت دريافت پول بيشتری از كنسرس��يوم نفت؛ ه�. لطمه ديدن شديد 
حيثيت و اعتبار جهانی اياالت متحده؛ و. فراهم شدن زمينه مس��اعد برای كمونيست ها به منظور رخنه در رژيم؛ 
ز. از دست دادن رأی دوستانه ايران در سازمان ملل؛ ح. انتخاب سياست بی طرفی مثبت از سوی ايران؛ ت. قبول 

كمك های دولت اتحاد جماهير شوروی. 
2. غامرضا نجاتی، جنبش ملی ش��دن صنعت نفت ايران از كودتای 28مرداد1332، تهران، ش��ركت سهامی 

انتشار، 1372، ص356. 
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مطلوب را به دست آورد. به اعتقاد بولينگ وی مغز، شخصيت و زيركی الزم برای انجام 
اين كار را دارا بود.1 شاه كه ناگزير بود دست به اقدامی بزند، به ناچار اجرای اين اصول را 
به عهده گرفت. اصل س��يزدهم برنامه، بولينگ بنياد پهلوی را مدنظر قرار داده و انتشار 
بيان عملكرد و محاس��بات س��ازمان بنياد پهلوی و گماردن چند تن از مصدقی های 
ميانه رو، به عنوان ناظر بر عمليات آن س��ازمان را خواس��تار بود.2 در پی اين رويدادها و 
نياز فوری حكومت به انجام برخی اصاحات، شاه به رغم ميل باطنی خود علی امينی را 
به نخس��ت وزيری منصوب كرد. علی امينی در طول چهارده ماه نخست وزيری بر انجام 
اين گونه اصاحات تأكيد فراوان داشت. اين اصاحات شامل اقدامات رياضت اقتصادی، 
عمليات گس��ترده در مبارزه با فس��اد و بركناری بسياری از ش��خصيت های سياسی و 
ارتجاعی و منفور بود. شاه هم در يك اقدام س��مبليك مهم، رابطه شخصی خود با بنياد 
پهلوی را در مهرماه 1340 قطع كرد.3 محمدجعفر بهبهانيان )حسابدار شخصی شاه( در 
تاريخ 1340/7/1 از سمت مدير عاملی بنياد پهلوی استعفا كرد و اسداهلل علم در فردای 

همان روز به سمت سرپرستی بنياد پهلوی منصوب گشت.4 
با تغييراتی كه در مهر 1340 در اساس��نامه بنياد پهلوی ص��ورت گرفت تغييراتی در 
تعداد اعضای ش��ورای عالی به وقوع پيوست؛ شاه س��مت خود را در مقام توليت بنياد 
همچنان حفظ كرد و تغييراتی در تركيب اعضای هيئت نظارت اعمال ش��د. با انتخاب 
اسداهلل علم به عنوان نائب التوليه و مدير عامل بنياد، تعداد اعضای هيئت مديره از هفت 
نفر قبلی به ده نفر افزايش يافت و سيد جال الدين تهرانی، ولی اهلل شهاب فردوس و دكتر 

پرويز ناتل خانلری به هيئت نظارت قبلی اضافه شدند.5 

رياست اسداهلل علم بر بنياد پهلوی 
با شروع مديريت اسداهلل علم دور جديدی از فعاليت های بنياد پهلوی آغاز گشت. شاه 
در فرمانی تمامی اماك و مستغات و همچنين سهام بسياری از شركت های كوچكتر 
و دو شركت بزرگ تحت مالكيت خود يعنی ش��ركت ملی نفتكش ايران و بانك عمران 
را كه ابتدا به بنياد پهلوی واگذار نشده بودند را به بنياد پهلوی واگذار كرد.6 با مديريت 

1. جيمز بيل، عقاب و شير، ترجمه مهوش غامی، تهران، كوبه، 1371، ص222. 
2. يوناه الكساندر و آلن نونز، همان، ص225. 

3. جيمز بيل، همان، ص234. 
4. مركز اسناد انقاب اسامی، سند ش1-1867. 

 .sh1340-k93-p2.5-75. وزارت امور خارجه، سند ش
6. اساسنامه دوم بنياد پهلوی سال 1340. 
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علم و با مشاوره محمد باهری حقوقدان، اساس��نامه جديدی تنظيم و نفرات مورد نياز 
برای سمت های سازمانی آن با عنوان مش��اور تعيين گشتند كه در 1340/7/12 رسماً 

اعام شد.1
طاهر ضيايی درباره مديريت علم می گويد: 

يك روز آقای علم، من را گفتند كه بياييد بروي��م يك چايی بخوريم 
منزل ما، رفتم آنجا ديدم كه آقای مرحوم دكتر عميد آنجا است، خانم 
فريده ديبا بودند، دكتر صالح بود، و دكتر جهانش��اهی، عبدالحس��ين 
جهانش��اهی. ايش��ان گفتند كه اعليحضرت امر فرمودند كه من بنياد 
پهلوی را تأسيس كنم و فرمودند كه برای هر رشته ای يك نفر را انتخاب 
بكنم، اسم ش��ما را هم بردند. دكتر صالح برای امور بهداشت. شما برای 
امور صنعتی، از اين چيزها، دكتر عميد برای كارهای حقوقی. فريده خانم 
برای كارهای زنان و رفاه اجتماعی و از اين حرف ها. ولی خوب چون ما 
سمت مان، من وزير بودم، آقايان هم اكثر وزير، من نمی توانم بگويم شما 

معاون من بشويد، مشاور می شويد همه تان.2 
نيروهايی كه در بنياد گرد هم آمدند ابتدا قرار گذاشتند كه هيچ كدام حقوق نگيرند و 
در تبليغات هم بر روی اين مسئله تأكيد زيادی می شد. طاهر ضيايی نيز بر اين نكته كه 

حقوقی از بنياد دريافت نمی شد تأكيد كرده است:
از بودجه بنياد حتی ماها هم حقوق نمی گرفتيم.3 

اما اسناد و خاطرات بر جای مانده از برخی مقامات بنياد، بيانگر مطلب ديگری است. 
محمد باهری هم از علم و سخنان وی اين طور ياد می كند:

قبل از عيد آن س��ال )1341( رئيس حس��ابداری به من مراجعه كرد 
و گفت حقوق ش��ما آماده اس��ت. گفتم چه حقوقی؟ گفت حقوق همه 
آقايان- حقوقشان را گرفته اند- حقوق ش��ما هم. گفتم من با آقای علم 
صحبت كردم كه حقوق نمی گيرم. عجيب اس��ت توی اتاق جهانشاهی 
بوديم. جهانش��اهی معاون اداری بود، گفت چرا نمی گيريد؟ خود آقای 

1 .mohamad baheri, in an interview recorded by habib ladjevardi,1982, cannes france, 
IOHCHU, p97

2. طاهر ضيايی، همان. 
3. همان، ص16. 
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علم هم گرفتند.1
شاه مدعی بود كه اين بار 90 درصد از اموال خود را به ارزش يكصد و سی و پنج ميليون 
دالر در اختيار بنياد قرار می دهد و اين برای پادشاهی كه تا چند سال قبل از اين مدعی 
بود كه در صورت كناره گيری از سلطنت فقط می تواند يك مزرعه بخرد بسيار زياد بود. 
حجم اين ثروت حتی دوستداران رژيم را هم متعجب كرد. اين وقفنامه تبليغات زيادی 
را در گوشه و كنار جهان به نفع ش��اه و رژيم برانگيخت. شاه پرستان و نشريات خارجی 
اين ژست شاهانه را به مثابه بخششی ناشی از اس��تغنای طبع دانستند كه برای رفاه و 

بهزيستی مردم به آن اقدام شده است.
نخبگان بدبين تر و ناراضی تر متعجب بودند كه چگونه ش��اه توانسته است يك چنين 
مبلغ كانی را جمع آوری كند. آنها بحث می كردند كه در هر صورت اين مقدار، كه تنها 
يك بخش بسيار جزئی از ثروت شاه محس��وب می شود، به خود بنياد برمی گردد كه در 
كنار آن ده درصد بقيه ثروت ش��اه، و با نگهبانی خود او از اموال وقف��ی باقی بماند. آنها 
معتقد بودند كه احتمال بس��يار كمی وجود دارد كه اين س��رمايه گذاری برای اهداف 
اعام شده هزينه شود.2 از همان اول كار، شاه خود را به توليت بنياد منصوب كرد. به اين 
ترتيب 2/5 درصد درآمد خالص بنياد از لحاظ قانونی متعلق به او بود، اما او تصميم داشت 
اين درآمد را دريافت نكند.3 او ده نفر هيئت امنای بني��اد را هم تعيين می كرد كه پنج 
نفرشان از مقامات مملكتی بودند- نخست وزير، وزير دربار، رئيس سنا، رئيس مجلس و 
رئيس ديوان عالی كشور و پنج نفر ديگر كه مستقيماً از طرف خود او تعيين می شدند. 
اين پنج نفر ديگر همه محق به دريافت 2/5 درصد از درآم��د خالص بنياد بودند كه به 
طور مساوی ميانش��ان تقسيم می ش��د.4 پس از صدور فرمان موقوفه شدن دارايی های 
بنياد پهلوی رياس��ت علم بر بنياد پهلوی مدت زيادی به ط��ول نينجاميد و وی پس از 
حدود ده ماه و چند روز به نخست وزيری منصوب شد و رياست بنياد پهلوی را به جعفر 
شريف  امامی دوست ديگر شاه سپرد. اما در همين مدت كوتاه نيز اسداهلل علم كه تجاربی 
بيش از ده سال در اداره اماك و دارايی های شاه به دست آورده بود، توانست تأثير قابل 
ماحظه ای در بنياد پهلوی از خود به جای بگذارد. وی به سرعت بر تشكيات نهاد جديد 
س��ر و س��امان داد و هنگامی كه اين بنياد را ترك می كرد، به لحاظ اداری و تشكيات 

1. Baheri. Ibid: 98. 
2. ماروين زونيس، روانشناسی نخبگان ايران، ترجمه سيروس صالحی و ديگران، تهران، چاپخش، 1387، ص89. 

3. اساسنامه بنياد پهلوی.
4. اساسنامه بنياد پهلوی. 
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اقتصادی، بنياد پهلوی به يكی از مهمترين سازمان های مالی در منطقه تبديل شده بود. 
پا به پای اداره دارايی های بنياد پهلوی اسداهلل علم كار فروش باقی اماك پهلوی را نيز 
دنبال كرد و چنانكه از فحوای اس��ناد و منابع آن دوره برمی آيد، برخاف ادعاهای شاه، 
اين اماك و اراضی به ندرت به كشاورزان و زارعان ذيحق واگذار می شد، بلكه بيشترين 
و حاصل خيزترين بخش اين اماك به دوستان و همكاران اسداهلل علم و شاه واگذار شد. 
برای نمونه يكی از دوستان اسداهلل علم به نام س��پهبد كمال در تاريخ پنجم اسفندماه 

1340 دراين  باره خطاب به اسداهلل علم رئيس بنياد پهلوی می نويسد: 
دوست محترم؛ با تجديد ارادت، مصدع می شوم جناب آقای مهندس 
فرخو كه از دوستان بس��يار نزديك اينجانب می باشند به فرمان مطاع 
ش��اهانه مقرر گرديد پنجاه هكتار از اراضی گرگان را خريداری نمايد. 
يقين دارم در ابراز لطف و محبت درباره زمين ايش��ان مضايقه نخواهند 
فرمود. ضمناً برای آقای دكتر مهذب هم كه بستگی نزديكی با اينجانب 
دارند مقدار پنجاه هكتار تصويب شده كه اگر هر دوی اين زمين ها پهلوی 

هم و بامعارض و خوب باشد موجب نهايت امتنان خواهد بود...1
نفوذ اسداهلل علم در بنياد پهلوی پس از استعفايش از رياست آن هرگز از بين نرفت و تا 
اواخر عمر پيوسته يكی از اصلی ترين اعضای هيئت امنای اين بنياد به شمار می رفت. در 
واقع سياست گذاری اصلی درباره چگونگی عمليات اقتصادی و سياسی اين بنياد توسط 

وی صورت می گرفت: 
بعد از ظهر ]1347/12/3[ جلسه هيئت امنای بنياد پهلوی ]بود كه[ 
حسب االمر شاهنشاه ده س��ال قبل پايه گذاری كردم و بيشتر اماك و 
دارايی ايش��ان جزو اين موقوفه كه موقوفه خاندان پهلوی نام دارد قرار 
گرفت. امروز لذت بزرگی بردم، زيرا عايدات ]بنياد پهلوی[ صد ميليون 

تومان است.2

دوران رياست شريف امامی بر بنياد پهلوی 
با انتخاب اس��داهلل علم به نخس��ت وزيری در تاري��خ 28تيرماه1341، غامحس��ين 
جهانشاهی به سرپرس��تی موقت بنياد پهلوی انتخاب ش��د كه تا دو مرداد 1341 اين 

1. تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1375، ج10، ص279-280. 
2. اسداهلل علم، يادداشت های علم، به كوشش علی نقی عاليخانی، تهران، كتابسرا، 1371، ج1، ص141. 
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سمت را حفظ كرد. فردای آن روز در ميان بهت همگان جعفر شريف امامی نخست وزير 
سابق به سمت نيابت توليت بنياد پهلوی منصوب شد.1 نكته جالب در مورد اين انتخاب 
فراتر از وابس��تگی های وی به حكومت، اين اس��ت كه وی هم مانند بهبهانيان و علم از 
بورسيه شدگان بنياد فولبرايت بوده است. اين بورس با نام رهبران آينده ناميده می شد 
كه تنها در اختيار كس��انی قرار می گرفت كه از طرف نمايندگان اين بنياد حايز شرايط 
برای پيش��رفت در عرصه های مديريتی بودند و می توانس��تند در آينده كش��ور نقشی 

تأثيرگذار ايفا كنند.2 
به ه��ر روی، بس��ياری از افراد ش��ريف امامی را در ابت��دا از طرف��داران دكتر مصدق 
می دانستند. نطق وی در مجلس س��نا مبنی بر مخالفت وی با امتياز كنسرسيوم ابتدا 
سبب كسب وجهه برای وی در ميان برخی سياست پيش��گان ناراضی از كودتا شد. اما 
نخس��ت وزيری نافرجام و كوتاه مدت او نش��ان داد كه وی فردی ضعيف و ناتوان است. 
شروع كار جعفر شريف امامی با اعام پايان واگذاری اراضی سلطنتی توأم شده بود، كه 
در تبليغات رسمی فراوان به آن پرداخته می شد. بدين ترتيب سردمداران بنياد قبل از 
ورود شريف امامی، راه را برای تغيير مس��ير بنياد پهلوی و سرمايه گذاری های بزرگ در 
ساير بخش ها آماده س��اخته بودند. با ورود وی، اين روند چنان تسريع شد كه بنياد به 
بزرگترين بخش اقتصادی كشور بعد از دولت مبدل ش��د. البته آرامش در كشور نيز به 
زور س��رنيزه حاكم بود تا اين كه واقعه ای اين آرامش كاذب را به هم زد. هنوز مدتی از 
رياست ش��ريف امامی بر بنياد پهلوی نگذش��ته بود كه واقعه 15خرداد سال 1342 در 
اعتراض به دستگيری امام خمينی برپا شد و پايه های حكومت رژيم را به لرزه درآورد. 
صورت جلس��ات هيئت دولت كه در همان زمان قيام و به قيد فوريت تشكيل شده بود 
به خوبی نشان می دهد كه چطور نخبگان سياس��ی ايران در آن برهه زمانی خود اولين 
اغفال شدگان طرح شاه بوده اند و تمام علت قيام را فقط اصاحات ارضی و اوقاف پهلوی 
می دانسته اند.3 هنوز چند صباحی از اين قيام خونين نگذشته بود كه اين بار خود بنياد 

در يك رسوايی بين المللی درگير شد. 

1. مركز اسناد انقاب اسامی، سند ش1867-13. 
2. دكتر حسام الدين آشنا، »بورس رهبران فولبرايت و نخبگان حاكم در دهه آخر دوران پهلوی«، علوم اجتماعی، 

ش42 و 43، 1389، ص433-451. 
3. جهانگير تفضلی، خاطرات، به كوشش يعقوب توكلی، تهران، حوزه هنری دفتر ادبيات انقاب اسامی، 1376، 

ص32. 
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رسوايی بين المللی بنياد پهلوی 
نشريه نيشن چاپ امريكا در تاريخ 12 آوريل 1965 )1344ه.ش( اسنادی را منتشر 
كرد كه طی آن بنياد از كمك های مالی اياالت متحده و درآمدهای نفتی كش��ور برای 
مقاصد شخصی شاه سوءاستفاده كرده بود و در آن مشخص شد تحت پوشش بنياد چه 
اتفاقاتی رخ می داده است. توضيح آن كه با سقوط دولت مصدق و پس از استقرار رژيم 
كودتا، همه عاملين و مزدوران انگليس��ی و امريكايی كه در سركوب كردن نهضت ملی 
ايران دست داشتند پاداش خدمت خود به شاه و دربار را گرفتند، نظاميان ترفيع يافتند 
و مقامات مهم نظامی و امنيتی را قبضه كردند. سرلش��كر زاهدی، س��رتيپ گيانشاه، 
سرتيپ باتمانقليچ، س��رهنگ بختيار، سرتيپ دادستان، س��رهنگ نصيری، سرهنگ 
اخوی، سرهنگ فرزانگان، سرهنگ قرنی، سرهنگ حميدی، سرهنگ روحانی، سرهنگ 
آزموده، سرتيپ حسين آزموده و... از اين زمره بودند؛ ديگر نظاميانی كه در درجات پايين 
بودند و در اجرای طرح كودتا شركت داشتند ترفيع گرفتند و سال ها بعد به درجات باال 
رسيدند. از ميان غير نظاميان، آنهايی كه با س��يا و اينتلجنس سرويس ارتباط مستقيم 
داشتند به صورت مهره های مؤثر رژيم درآمدند. اردشير زاهدی كه داماد شاه نيز شده 
بود، از گردانندگان مؤثر سياست خارجی ايران و رابط مورد اعتماد واشنگتن و شاه بود. 
برادران رشيديان از بانكداران معتبر ايران شدند. شعبان جعفری كه مردم به او تاج بخش 

لقب دادند، به يكی از شخصيت های متنفذ رژيم مبدل شد. 
ديگر كودتاچيان، به تناسب خيانت هايی كه كرده بودند، به جاه و مقام رسيدند. طراحان كودتا 
در خارج و همه كس��انی كه به نحوی از انحاء در برگرداندن محمدرضاشاه به قدرت مداخله 
داشتند، پاداش های كان گرفتند. صاحبان مطبوعات غربی نيز از اين خوان يغما بی نصيب 
نماندند و ميليون ها دالر از بيت المال ملت به جيب آنها رفت. ميزان اين خاصه خرجی ها به 
جايی رسيد كه مك للند1 رئيس كميسيون تحقيق سنای امريكا نيز از فساد حاكم بر رژيم 
كودتا پرده برداشت. وی در تاريخ 16مه 1963 به خبرنگاران روزنامه های امريكايی گفت كه 
طی يك س��ال بيش از 100 ميليون دالر كمك های امريكا به ايران حيف و ميل شده است. 
تحقيقات كميسيون سنای امريكا نشان داد كه تنها در سال 1962 مبلغ 159 ميليون دالر از 
درآمد نفت ايران و كمك های امريكا به حساب بنياد پهلوی در بانك های سوئيس ريخته شده و 
بيشتر اين پول به افراد خانواده سلطنتی پرداخت گرديده است. اين اسناد حكايت از آن داشت 
كه تنها فرح، همسر شاه در سال 1962، طی دو فقره چك مبلغ 23 ميليون دالر دريافت كرده 

1. mc Leland
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و اشرف نيز در همان سال طی سه فقره چك به حواله يونيون بانك سوئيس، مبلغ 5 ميليون 
دالر دريافت كرده است. 

در مقاله منتشره از سوی نشريه نيشن مشخص ش��د كه بنياد پهلوي در طي دو سال 
شركت ملي نفت ايران، س��ازمان برنامه و بودجه، وزارت دارايي، وزارت جنگ، سازمان 
ورزشي شاهنش��اهي و بانك مركزي دريافت هاي هنگفتی داشته است؛ اين مبلغ برابر 
با 56800241/55 دالر اعام شد. اين وجوه كه هيچ يك از اموال خصوصی شاه نبود، 
پرداختی شركت ملی نفت ايران و يا پرداختی دولت امريكا به بانك ملی ايران، سازمان 
برنامه و يا وزارت دارايی بود كه از طرف آنها به حس��اب بنياد پهلوی واريز شده بود. در 
مقاله مجله نيش��ن آمده اس��ت كه خارجيانی كه نامش��ان در صورت حساب ذكر شده 
كسانی هستند كه در جريان فعاليت های سيا در سال 1953 برای سقوط دولت مصدق 
و بازگرداندن شاه به قدرت دست داشته اند. مشخص ترين اين افراد لويی هندرسن سفير 
امريكا در تهران، آلن دالس رئيس سازمان س��يا بودند و هنری لوس رئيس سابق مجله 
تايم- اليف، جورج آلن سفير سابق امريكا، پيگات دريادار انگليسی، ديويد راكفلر و ژنرال 

پی ير فرمانده نيروی هوايی انگلستان و يكی، دو تن ديگر از پاداش گيرندگان هستند.1

فهرستی از چك های پرداخت شده توسط بنياد پهلوی2 )جدول شماره 1(

1 ميليون دالرلويی هندرسون )سفير كودتاچی(1
1 ميليون دالرشمس پهلوی )خواهر شاه(2
500 هزار دالردريك ميشل )شناخته نشده(3
500 هزار دالرهنری لوس )مدير سابق مجله تايم(4
1 ميليون دالرجورج آلن )سفير سابق امريكا در ايران(5
1 ميليون دالرشهناز پهلوی )دختر شاه(6
200 هزار دالرويليام بورك )شناخته نشد(7
200 هزار دالرراندولف ديكينز )شناخته نشد(8

1.غامرضا نجاتی، همان، ص479-481. 
2 -gholam reza kossary nejad, a study of iran s social political& economic condidtion 

preceding the 1978-1972 thesis doctor of philosophy in leadership and human behavior , 
unaited states international university,pp160. 
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500 هزار دالرحميدرضا پهلوی )برادر شاه(9
1 ميليون دالراحمد شفيق )شوهر اشرف(10
1 ميليون دالرسلدن شاپين )سفير امريكا بعد از لوی هندرسون(11
1 ميليون دالرامير خاتمی )همسر فاطمه، خواهر شاه(12
1 ميليون دالرر.ا.پيگات )دريادار انگليسی(13
1 ميليون دالرت.و.پی ير )معاون نيروی هوايی انگلستان(14
15 ميليون دالرفرح پهلوی )همسر شاه(15
2 ميليون دالرفاطمه پهلوی )خواهر شاه(16
2 ميليون دالرعبدالرضا پهلوی )برادر شاه(17
2 ميليون دالرغامرضا پهلوی )برادر شاه(18
1 ميليون دالرويليام وارن )رئيس سابق اصل 4 در ايران(19
دكتر علی امينی )وزير دارايی زاهدی و امضاكننده 20

قرارداد كنسرسيوم(
2 ميليون دالر

ديويد راكفلر )برادر فرماندار سابق نيويورك( و رئيس 21
بانك چيس مانهاتان

2 ميليون دالر

1 ميليون دالرحميدرضا پهلوی22

1 ميليون دالرمحمودرضا پهلوی )برادر شاه(23
500 هزار دالرجمشيد خيبر24
1 ميليون دالرا.و.وبستر )شناخته نشد(25
3 ميليون دالراردشير زاهدی )داماد شاه(26
1 ميليون دالرروالند-ليس )شناخته نشد(27
3 ميليون دالراشرف پهلوی )خواهر شاه(28
1 ميليون دالرتئودور مك اوی )شناخته نشد(29
1 ميليون دالراسداهلل علم )وزير دربار(30
1 ميليون دالرحسين عاء )وزير سابق دربار(31
1 ميليون دالرآلن دالس )رئيس سابق سازمان سيا(32
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اين واقعه نش��ان داد كه نام بنياد پهلوی تنها برای سوء اس��تفاده های اين چنينی و نه 
اهداف خيريه ادعايی بنيانگذارش اس��ت. در ايران در مورد اين قضيه سانس��ور بسيار 
شديدی برقرار شد و رژيم تاش زيادی در سرپوش گذاشتن بر اين قضيه انجام داد ولی 
سوءاستفاده تنها به اينجا محدود نمی شد. از اثرات اين رويداد می توان به قطع بی سر و 

صدای كمك های مالی اياالت متحده به ايران اشاره كرد. 
بنياد پهلوي به عنوان يكي از بزرگترين و ثروتمندترين نهادهاي اقتصادي كشور و با 
اتكا به پشتوانه سياسي خود و با اس��تفاده از نام و نفوذ خاندان سلطنتي به فعاليت هاي 
اقتصادي پرشماري دست يازيد كه در شماره آينده به چند مورد از اين فعاليت ها كه با 
مخالفت مردم روبه رو شد و در جريان انقاب اس��امي به پاشنه آشيل رژيم مبدل شد 

می پردازيم. 
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بازخوانی مواضع احزاب و گروه های 
فشار در برخورد با انقالب اسالمی 

بخش اول:» احزاب پان ايرانيست و ناسازگاری با انقالب ملت ايران«

روح اهلل مهدی زاده1 
چکيده 

در اين مقاله به دو حزب اصلی نشئت گرفته از مرام پان ايرانيسم در تاريخ معاصر ايران 
يعنی»حزب پان ايرانيست« و همچنين»حزب ملت ايران« پرداخته شده است؛ به طوری 
كه، در ابتدا به صورت بس��يار مختصر، به چگونگی شكل گيری اين دو گروه سياسی در 
دهه1320 اش��اره ش��ده و س��پس فعاليت ها و موضع گيری های آنان راجع به مسائل 
گوناگون سياسی تا انقاب اس��امی 1357 مورد توجه قرار گرفته و در نهايت، به طور 
دقيق و مفصل، به رويكردها و اقدامات آنان در قبال رويدادهای مهم ايران در سال های 

نخستين بعد از انقاب اسامی پرداخته شده است. 
کليدواژه ه�ا: حزب ملت، ح��زب پان ايرانيس��ت، انقاب اس��امی، حكومت پهلوی، 

جمهوری اسامی. 

1. كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامی 
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مقدمه 
اگر چه انقاب شكوهمند اسامی در س��ال1357، با مشاركت مردم ايران و با تبعيت 
آنان از امام خمينی)ره( و رهبری بامنازع ايشان به وقوع پيوست، با اين حال، احزاب و 
گروه هايی سياسی نيز وجود داشتند كه يا به عنوان مخالفين حكومت پهلوی، درصدد 
ايفای نقش در وق��وع انقاب بوده و يا اينكه با رژيم مذكور هم س��ويی داش��ته و در پی 
ممانعت از اين رويداد بس��يار مهم بودند. يكی از طيف های سياسی قابل توجه در دوره 
پهلوی دوم، پان ايرانيست ها به شمار می آمدند. اين طيف سياسی و فكری، كه در همان 
اوايل ش��كل گيری، به دو ش��اخه اصلی كامًا متمايز )حزب پان ايرانيست و حزب ملت 
ايران( منش��عب ش��دند، اگر چه در مرام عقيدتی خود مبنی بر ميهن پرستی و تمايل 
افراطی به باس��تان گرايی، شباهت زيادی با يكديگر داش��تند، اما از بعد مشی سياسی، 
دارای اختاف نظر آشكار و ش��ديدی بودند، چنانكه موضع گيری های متضادی نسبت 
به رژيم پهلوی و انقاب اسامی داش��تند و همچنين ديدگاه هايش��ان در مورد وقايع 
س��ال های نخس��تين پس از انقاب نيز، تا حدودی )اما نه كامًا( متف��اوت بود. در اين 
مقاله، سعی ش��ده اس��ت تا به اين موضوع يعنی روند فعاليت ها و موضع گيری های دو 
شاخه اصلی پان ايرانيست در محدوده زمانی انقاب اس��امی، با رويكردی مقايسه ای 
ميان آنها پرداخته ش��ود؛ موضوعی كه تاكنون، كمتر مورد توجه محققان تاريخ معاصر 
و انقاب اسامی قرار گرفته اس��ت. واكاوی در اين زمينه و در اين مقاله، بر اساس خط 
س��ير زمانی و با دوره بندی موضوع به دو قسمت، تكاپوها و رويكردهای دو گروه مذكور 
از زمان شكل گيری تا وقوع انقاب اسامی و سپس از انقاب تا جنگ تحميلی تفكيك 

گرديده است. 

شکل گيری و مواضع احزاب پان ايرانيست تا انقاب اسامی 
می گويند اولين كسی كه واژه پان ايرانيسم را در ايران مرسوم كرد محمود افشار يزدی 

در سال 1306ه ش بود. وی در تعريف اين واژه می گويد: 
پان ايرانيس��م در نظر من بايد ايده آل و هدف اش��تراك مساعی تمام 
س��اكنين قلمرو زبان فارس��ی باش��د در حفظ زبان و ادبيات مشترك 
باس��تانی. منظورم اتحاد كلي��ه ايرانی نژادان فارس ه��ا، افغان ها، لرها، 

آذری ها، كردها، بلوچ ها، تاجيك ها و غيره است...1

1. محمود افشار يزدی، افغان نامه، تهران، بی نا، 1361، ج3، ص475-482. 



13
1

می
سا

ب ا
قا

 با ان
ورد

رخ
در ب

ار 
 فش

ای
وه ه

 گر
ب و

حزا
ع ا

واض
ی م

خوان
باز

93
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 0

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

بی ترديد جريان های پان در ايران بازتاب سياس��ت های باستان گرايی رضاخان از يك 
طرف و بروز افراطی تماياتی ناسيوناليس��تی در تركيه و كشورهای عربی تحت عنوان 

پان تركيسم، پان عربيسم و امثال اين بعد از جنگ اول جهانی بوده است. 
اگرچه نطفه شكل گيری مكتب فكری پان ايرانيسم1 از سال 1306 آغاز می شود و در 
روز پانزدهم شهريور 1326 رسماً در شهر تهران پايه ريزی می شود ليكن تمايات تبديل 
ش��دن اين جريان به يك جريان سياس��ی از اوايل دهه1320ش يعنی زمانی كه ايران 
تحت اشغال نيروهای متفقين قرار داشته و البته حزب كمونيستی توده، بر اساس مرام 
اعتقادی خود، افكار ضد ملی گرايانه را ترويج می نمود، به وجود آمد و انس��جام گروهی 
پان ايرانيس��ت ها از ميانه دهه مذكور بود.2 با اين حال، آنان تا س��ال 1329ش، تمركز 
اصلي خود را بر روي مسائل فكري قرار داده و سعي در ايجاد چهارچوبي مشخص براي 
سازماندهي افكار و اعتقادات خود نمودند. با شكل گيري نهضت ملي نفت و تحركات ويژه 
ناشي از آن در فضاي سياس��ي ايران، پان ايرانيست ها به طور جدي وارد عرصه سياست 
شدند،3 و تقريباً در همان برهه زماني بود كه اولين انشعاب در ميان پان ايرانيست ها روي 
داد و آن هم جدايي برخي از اعضاي اين گروه و تشكيل حزب سومكا از سوي آنان بود. 
مدت زيادي از اين واقعه نگذش��ت كه دومين و البته مهمترين انشعاب در ميان آنان به 
وقوع پيوست، كه طی آن، داريوش فروهر و همفكرانش از حزب پان ايرانيست جدا شده 
و به تش��كيل حزب جديدي به نام »حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيس��م« در اواسط 
سال1330ش دست زدند. دليل اصلي اختاف ميان آنان، از اين موضوع نشئت مي گرفت 
كه در نبرد قدرت ميان محمدرضا پهلوي و محمد مصدق در س��ال1330-1332ش، 
پزشكپور و اكثريت سران پان ايرانيس��ت، معتقد به حمايت از شاه و از آن سو، داريوش 
فروهر و هم قطارانش نيز درصدد طرفداري از نخست وزير برآمده4 و بدين ترتيب، حزب 

1. علی اكبر رزمجو، حزب پان ايرانيس��ت، تهران، مركز اس��ناد انقاب، 1378، ص80؛ براي اطاعات بيشتر در 
مورد ديدگاه ها و عقايد آنان رك: همان، ص118-107؛ حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيسم، پان ايرانيسم چه 
می گويد، بی جا، حزب ملت ايران، بی تا، ص6-59؛ هوشنگ طالع، تاريخچه مكتب پان ايرانيسم، لنگرود: سمرقند، 

1381، ص40-65. 
2. علی اكبر رزمجو، همان، ص36-34؛ هوشنگ طالع، همان، ص20-19؛ شها بختياري، حزب پان ايرانيست به 
روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1385، ص37-32؛ مظفر شاهدي، حزب پان ايرانيست، تهران، 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1389، 11-31. 
3. علی اكبر رزمجو، همان، ص37؛ هوشنگ طالع، همان، ص38-40. 

4. علی اكبر رزمجو، هم��ان، ص87-86؛ ايران مهر، ش18 و 19، ص90؛ هوش��نگ طالع، همان، ص39 و 71؛ 
غامرضا نجاتي، تاريخ سياسی بيست وپنج س��اله ايران، ج1، تهران، رسا، 1371، ص154-153؛ مظفر شاهدي، 

همان، ص32-36. 
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ملت ايران، فعاليت هاي خود را در قالب جبهه مل��ي آغاز نمود.1 او در همان برهه زماني 
در راستاي مشي وطن گرايانه خود، ش��ديداً بر ضد حزب توده )به عنوان يك حزب ضد 
ملی( فعاليت می كرد.2 همان گونه كه همتايان سلطنت طلب آنان در حزب پان ايرانيست 

هم يكي از برنامه هاي اصلي خود را بر محوريت مقابله با حزب مذكور قرار داده بودند.3

حزب پان ايرانيست 
بعد از كودتاي 28مرداد، حزب پان ايرانيست به عنوان يكي از احزاب قانوني در درون 
ساختار رژيم پهلوي به فعاليت خود ادامه داد و رابطه نزديكي با محمدرضا پهلوي برقرار 
نمود، چنانكه انقاب سفيد شاه را مورد تأييد قرار داد و حتي با بی شرمی، مخالفان اصول 
شش گانه آن، به خصوص روحانيون عاليقدر را »مرتجعين سياه و عناصر نابكار بيگانه« 
خواند.4 يكي از نكات برجسته در مورد اين گروه، در دهه پاياني رژيم پهلوي، ايفاي نقشي 
نسبتاً تأثيرگذار در روند مجلس بيست ودوم شوراي ملي )1353-1349ش( بود؛ البته 
در همان مقطع زماني، سومين انشعاب در پان ايرانيست روي داد و آن هم وقتي بود كه 
فضل اهلل صدر، برخاف ديگر اعضاي كليدي حزب پان ايرانيست، با اليحه دولت هويدا، 
مبني بر جدايي بحرين از اي��ران در مجلس موافقت كرد. به دنب��ال اين موضوع، حزب 
»ايرانيان« توسط صدر و همفكرانش تأس��يس گرديد. به عبارتی بهتر، پزشكپور و اكثر 
هم قطارانش در حزب پان ايرانيس��ت كه به عنوان نماينده در مجلس حضور داشتند، از 
معدود نمايندگان مجلس شورای ملی به ش��مار می آمدند كه نسبت به اليحه جدايی 
بحرين از ايران شديداً مخالفت كرده و به آن رأی منفی دادند. در اواخر سال 1354ش 
بود كه بنابر خواسته محمدرضا پهلوي، همه احزاب سياسي حامي شاه ايران، با يكديگر 
ادغام شده و حزب »رستاخيز« را تشكيل دادند، از اين رو، سران حزب پان ايرانيست نيز 
در كنار احزاب س��لطنت طلب، همانند »مردم«، »ايران نوين« و »ايرانيان«...، انحال 
حزب خود را اعام نم��وده و به حزب »رس��تاخيز« پيوس��تند.5 بدين ترتيب، ماهيت 
ديكتاتوری رژيم فاس��د پهلوی و البته س��يمای غامان حلقه به گوش ش��اه من جمله 
پزشكپور كامًا عيان گرديد؛ چرا كه تا قبل از اين، سردمداران رژيم پهلوی سعی كردند 

1. كوروش زعيم، جبهه مل��ي ايران )از پيدايش ت��ا كودتا(، ته��ران، ايران مه��ر، 1379، ص274-97؛ يرواند 
آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه گل محمدی و فتاحی، تهران، نی، 1387، ص309-321. 

2. محمود مقدسي و ديگران، ناگفته ها، تهران، رسا، 1370، ص144. 
3. مظفر شاهدي، همان، ص41-51. 

4. همان، ص91-48؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص38-40. 
5. مظفر شاهدي، همان، ص456-204؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص51-41؛ شها بختياري، همان، ص66-73. 
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با تظاهر و از طريق ايجاد چند حزب دست نشانده و درباری، اين طور وانمود كنند كه در 
كشور، آزادی سياسی، نظام سياسی حزبی و دموكراسی برقرار است، اما با ايجاد حزب 
رستاخيز، اين پرده دروغين، كنار زده شد. حضور پزشكپور و يارانش در حزب رستاخيز، 
تا اواسط سال1356 ادامه داشت تا آنكه در اين زمان، كه جو سياسی كشور به ضرر رژيم 
پهلوی و دستيارانش در حال تغيير بود و نشانه های جنبش��ی فراگير و انقاب مردمی 
نمايان شده بود، محسن پزش��كپور، جدايي از حزب رس��تاخيز و برپايي دوباره حزب 
پان ايرانيست را اعام كرد. او كه در همين برهه، يكی از كرسی های نمايندگي مجلس 
ش��ورای ملی را نيز در اختيار داش��ت، رويه تظاهر و فريب را در پيش گرفت و به انتقاد 
عليه وضعيت موجود پرداخت و البته، نوك پيكان حمات خود را، نه به س��مت عامل 
اصلی گسترش فساد در ايران و س��يه روزی ايرانيان يعنی محمدرضاشاه، بلكه به سوي 
ديگر كارگزاران رژيم پهلوی نشانه رفت و آنان را مسبب نابساماني كشور دانست. حزب 
پان ايرانيس��ت، در ماه هاي منتهي به انقاب، بر تكاپوهای خود افزود و تأكيد زيادي بر 
اجراي قانون اساسي سلطنت مشروطه از سوي دولت مردان وقت ايران داشت. نكته جالب 
اينكه، بعد از ورود رهبر كبير انقاب، امام خميني)ره( به ايران، سران اين گروه سياسي 
كه با تظاهر و دورويی كامًا آشنا بودند، با تغييری كامًا محسوس در مشی سياسی خود، 

به ماقات ايشان رفتند و اعام وفاداری كردند.1

حزب ملت ايران 
در آن س��و، روند فعاليت و موضع گيری »حزب ملت ايران« كامًا متفاوت بود. بعد از 
كودتاي 28مرداد، اين گروه سياسی، همانند ديگر مخالفان رژيم پهلوي رو به انزوا رفت 
تا آنكه با برپايي جبهه مل��ي دوم در اواخر دهه1330ش، به عن��وان يكي از اجزاي آن، 
فعاليت سياسي خود را از سر گرفت ولی با فشار ش��ديدي كه از سوي حكومت وقت بر 
جبهه دوم وارد گرديد، حزب ملت ايران نيز مثل ديگر گروه هاي ملي گرا، به حاشيه رانده 
شد.2 اين در حالی بود كه تقريباً مقارن با همان دوره زمانی يعنی اوايل دهه1340ش، 
روحانيون انقابی و در رأس آنان نيز امام خمينی)ره(، قاطعانه و با شجاعتی مثال زدنی، 
در برابر رژيم فاسد پهلوی به پا خاستند كه به قيام خونين پانزده خرداد 1342 كشيده 

1. هوشنگ طالع، همان، ص57-55؛ مظفر شاهدي، همان، ص507-464؛ علی اكبر رزمجو، همان، ص56-52؛ 
اسناد النه جاسوسي، ج9، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص225 و 348؛ شها بختياري، 

همان، ص73-76. 
2. غامرضا نجاتي، همان، ص211 و صفحات ديگر؛ بخارا، ش44، ص165-170. 
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شد و لكه ننگی بر دامان حكومت پهلوی به جای گذارد. البته اين نكته قابل ذكر می باشد 
كه اگر چه جبهه ملی دوم، حالت انفعالی و خنثی به خود گرفت، اما برخی سران حزب 
ملت، كه تحت تأثير ش��جاعت و اس��تقامت امام خمينی)ره( قرار گرفته بودند، مبارزه 
عليه حكومت پهلوی را ادامه دادند، كه يكی از نمونه های برجسته آن، صدور اعاميه اي 
شديداللحن عليه شاه وطن فروش و عمال خائنش، به دليل جدايی قطعه ای از خاك ايران 
يعنی بحرين از سرزمين مان در سال1349ش بود.1 با تحرك دوباره مخالفان حكومت، 
در نتيجه كاهش استبداد سياسي از س��وي رژيم پهلوي، حزب ملت ايران هم در قالب 
»جبهه ملي چهارم«، وارد صحنه مبارزات سياسي شده و سعی نمود تا ماه های منتهي 
به انقاب، ايفای نقش كند،2 اگرچه اين گروه سياسی نيز همانند گروه های ديگر، كامًا 
تحت الشعاع نيروهای اسام گرا، به ويژه امام خمينی)ره( كه سكاندار كشتی هدايت مردم 

به سوی انقاب بودند، قرار داشت. 

پان ايرانيست ها از انقاب اسامی تا جنگ تحميلی 
سرانجام با پيروزي مردم مسلمان ايران در 22بهمن1357، رژيم سلطنتي پهلوي، به 
اعماق زباله دان تاريخ سقوط كرد، تا ايران زمين وارد مرحله جديدي از دوران خود شود. 

رويدادی كه بی شك، يكی از وقايع بسيار مهم جهان در قرن بيستم ميادی بود. 

حزب پان ايرانيست 
پزشكپور كه در ماه هاي منتهي به انقاب، سعي كرد تا حدودی با مخالفان رژيم پهلوي 
كنار بيايد، بعد از بهمن1357 و در يك چرخش سياسي فاحش كه برگرفته از دورويی و 
عدم صداقت او و يارانش بود، طي مصاحبه اي كه در اواخر اسفند همان سال با خبرگزاري 
پارس در مورد رفراندوم انجام داد، اظهار نم��ود كه او و اعضاي حزب او، به نظام جمهوري 
اسامي رأي موافق خواهند داد.3 رهبر حزب پان ايرانيست، رسماً از همه اعضاي حزبش 
)كه البته به نظر نمی رس��يد چندان قابل توجه بوده باشد( خواس��ت تا در رفراندوم مورد 
نظر، به نظام جمهوري اس��امي رأي »آري« بدهند چرا كه آن را يك وظيفه ملي عنوان 

1. ايران مهر، همان، ص90. 
2. رك: عبدالرضا هوشنگ مهدوی، انقاب ايران به روايت راديو بي بي سي، تهران، مركز اسناد انقاب، 1378، 

ص503-501؛ بخارا، همان، ص174-172؛ اسناد النه جاسوسي، همان، ص497 و 507 و 659. 
3. مظفر شاهدي، همان، ص508. 
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كرد.1 اين در حالي بود كه در حدود يك ماه بعد از اين واقعه، نفر دوم حزب پان ايرانيست 
)صدرعاملي(، كه با كابينه هاي يك سال پاياني دوره حكومت پهلوي، رابطه نزديكي داشت 
و حتي به عنوان وزير فعاليت می كرد، در اواسط بهار 1358 توسط برخي از انقابيون، به 
سزای اعمالش رسيد و اعدام گرديد.2 اين رويكرد اپورتونيستی )فرصت طلبانه( و مزورانه 
حزب پان ايرانيست، با كياست و دقت انقابيون مسلمان، نقش بر آب گرديد. پزشكپور و 
هم قطارانش كه متوجه شدند با اين شرايط، به اهداف خود دست نخواهند يافت، به تدريج 
سيمای واقعی خود را نشان داده و مواضع واقعي خود را آشكار ساختند؛ به طوری كه در 
پی تدارك انتخابات مجلس خبرگان به منظور تدوين قانون اساس��ي، پزشكپور، شديداً 
عليه آن واكنش نشان داده و طي نامه اي سرگش��اده به نخست وزير وقت ايران )مهندس 
بازرگان( در اوايل مرداد 1358، خواستار ممانعت از انجام انتخابات گرديد و خود نيز آن 
را تحريم كرد.3 رهبر حزب پان ايرانيس��ت، سپس درصدد نامزدي براي انتخابات مجلس 
اول شوراي اسامي )اواخر سال 1358( برآمد، ولي به دليل رابطه نزديك با رژيم سياسي 
پيشين و حضور در مجلس شوراي ملي دوره پهلوي، با ممانعت انقابيون روبه رو شد، كه 
همين مسئله نيز موجب صدور اعاميه اي از س��وي حزب متبوع او، عليه نظام جمهوری 
اسامی گرديد.4 همه اين وقايع سبب ش��د تا اين حزب، از تمام فرصت ها براي مقابله با 
امام خمينی و انقاب اسامی سوءاس��تفاده كند؛ چنانكه در چالش ميان رئيس جمهور 
)بنی صدر( و حزب جمهوري اسامی در مورد انتخاب نخس��ت وزير، سعي كرد تا خود را 
به بني صدر نزديك كند.5 اما در نهايت، درصدد به كارگيري قوه قهريه و خشونت برآمد؛ 
به طوري كه پزشكپور و يارانش، در جريان وقايع كودتاي نوژه )تير 1359( قرار داشته و 
حتي درصدد آن بودند كه بافاصله بعد از موفقي��ت در اين واقعه، نيروهاي خود را به نفع 
كودتاگران وارد صحنه كنند،6 كه اين نقشه خصمانه و پليد آنان نقش بر آب شد. تقريباً در 
همان مقطع زماني و اندكي بعد از آن يعني در اواخر تير 1359 بود كه حزب پان ايرانيست، 
در اقدامی ديگر، حتی خود به صورت مس��تقيم، درصدد انجام كودتا با همكاري برخي از 
سران بازنشسته ارتش، عليه نظام مقدس جمهوری اسامی ايران برآمد، كه اين اقدام آنان 

1. اسناد النه جاسوسي، ج10، ص227. 
2. مظفر شاهدي، همان، ص511-510؛ شها بختياري، همان، ص50. 

3. مظفر شاهدي، همان، ص515. 
4. همان، ص512-514. 

5. همان، ص515. 
6. همان، ص515-517. 
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نيز به مرحله عمل نرسيد و خنثي گرديد.1 اين اقدام بی شرمانه كه دشمنی جدی پزشكپور 
و يارانش نسبت به نظام اسامی را كامًا آشكار كرد، با واكنش سران نظام و مردم مواجه 
ش��د و در نهايت منجر به گريز پزشكپور و برخي ديگر از س��ران پان ايرانيست به خارج از 
كشور در تيرماه 1359ش گرديد2 و تعدادي ديگر از اعضاي اين حزب نيز، دستگير شدند 
و به س��زای عمل خود رس��يدند.3 پزش��كپور كه به دليل توطئه، مجبور به فرار از ايران و 
اقامت در فرانسه شده بود فعاليت هاي خصمانه خود عليه نظام جمهوری اسامی را حتی 
در آن سوی مرزها دنبال كرد و با انتش��ار اعاميه های متعدد تداوم بخشيد. او در نامه اي 
سرگشاده به رئيس جمهور وقت اياالت متحده )ريگان( در اسفند 1359ش، رويكرد كامًا 
منفي خود را نسبت به نظام جمهوري اسامی آشكار كرد و ضمن اظهار دلبستگی خود به 
رژيم پهلوي، سردمداران امريكا را به دليل عدم حمايت از محمدرضا پهلوی، مسبب اصلي 
سقوط رژيم شاهنشاهی معرفی كرد!4 اين رفتار كينه توزانه او نسبت به نظام نوپای اسامی، 
در زمانی بود كه اين نظام در حال دفاع از وطن در برابر تجاوز يك دش��من خارجی يعنی 
عراق به رهبری صدام حسين ملعون بود. حتی در زمانی كه نيروهای ايرانی با فداكاری و 
ايثار، توانستند خرمشهر را در خرداد 1361 آزاد كنند و عراقی ها را وادار به عقب نشينی 
نمايند، رهبر حزب پان ايرانيس��ت، در بيانيه اي غرض ورزانه، حاكمان وقت ايران را متهم 
كرد كه كامًا آگاهانه و از روي عمد، بعد از فتح خرمش��هر، سبب عدم پيشروی سربازان 
 ايرانی به س��وی عراق تا اضمحال رژيم بعث آن كش��ور و نابودي صدام حس��ين شدند: 
»... انتظار منطقي و عادالنه ملت ايران اين بود كه جنگ تحميلي وارد مرحله قطعي گردد 

و به نتيجه برسد...« و در ادامه، باز هم بر سرنگوني حكومت جمهوري اسامي تأكيد كرد.5

حزب ملت ايران 
اما در سويی ديگر، روند سياس��ي طيف ديگر جريان پان ايرانيسم يعني »حزب ملت 
ايران«، در مقطع زماني مورد نظر، اگر چه تا حدودی در كليات با همتايان سلطنت طلب 
آنان، شباهت داش��ت، اما در جزئيات متفاوت بود. عناصر حزب ملت، به خصوص رهبر 
1. غائله چهاردهم اسفند، تهران، دادگستری جمهوری اسامی ايران، 1364، ص237؛ مظفر شاهدي، همان، 

ص518. 
2. هوشنگ طالع، همان، ص72-71؛ مظفر شاهدي، همان، ص518-519. 

3. غائله چهاردهم اسفند، همان، ص237. 
4. مظفر شاهدي، همان، ص520-521. 

5. همان، ص521-520. البته اين نكته قابل ذكر است كه با استمرار و تثبيت حكومت مقدس جمهوری اسامی، 
پزشكپور نيز از نگرش خصمانه خود نسبت به نظام اسامی ايران كاسته و به ناچار و از روی تظاهر، رويه سازش را 

در پيش گرفت. )مظفر شاهدی، همان، ص523-524(. 
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اين گروه يعنی فروهر، تا چند ماه بعد از وقوع انقاب اسامی، فعاليت سياسي خود را در 
قالب جبهه ملي چهارم تداوم بخشيد و در همان ماه های نخستين بعد از انقاب، نقشي 
نسبتاً برجسته در ساختار سياس��ی جديد ايفا كردند. فروهر، عاوه بر اينكه يكي از سه 
رهبر اصلي و همچنين، سخنگوي جبهه ملي در اين مقطع زمانی بود، با تشكيل دولت 
موقت به نخست وزيري مهندس بازرگان، به عنوان وزير كار و امور اجتماعي در كابينه او 
منصوب گرديد.1 او در موضع گيري اش نسبت به رفراندوم در فروردين 1358، از آن دفاع 
كرد و رويكرد مثبتی نسبت به جمهوری اسامی نشان داد.2 در شورايي كه براي تدوين 
پيش نويس قانون اساسي جمهوری اس��امی در نيمه اول بهار 1358 تشكيل گرديد، 
به عنوان يكي از اعضاي حزب ملت نقشي تأثيرگذار داشت، اگرچه اين پيش نويس، به 
رفراندوم گذاشته نش��د و مجلس خبرگان، براي نوشتن قانون اساسي تشكيل گرديد.3 
اولين اختاف نظر ميان رهبر حزب ملت با انقابيون اسام گرا، در فروردين 1358 و در 
مورد اعدام هايی بود كه به دستور يكی از روحانيون انقابی يعنی خلخالی، برای مجازات 
وابستگان رژيم پهلوی در نظر گرفته ش��د. فروهر در اين زمينه، به شدت واكنش نشان 
می داد،4 با اين حال، اختافات چندان محس��وس، جدی و هويدا نبود. بلكه مدتی بعد 
از آن، فروهر با هم قط��اران ملی گرای خود دچار اختاف ش��د، چنانكه در اواخر خرداد 
1358، حزب ملت ايران، در نتيجه اختاف نظر شديد فروهر با رهبران ديگر جبهه ملی 
چهارم، رسماً از اين جبهه جدا شد و فعاليت سياسی خود را به طور مستقل شروع كرد.5

در انتخابات مجلس خبرگان كه در اواسط تابستان 1358 برگزار گرديد، حزب ملت 
ايران، حمايت خود را نسبت به معدودي از كانديداها اعام كرد، كه البته در ميان آنان 
نيز چهره چندان مشهوري ديده نمي ش��د.6 در اين انتخابات، اسام گرايان به خصوص 
روحانيون انقابی با قاطعيت كامل پيروز شدند و از نامزدهای مورد نظر حزب ملت نيز 

1. ش��ورای انقاب و دولت موقت، بی جا، نهضت آزادی اي��ران، 1362، ص36-35؛ مس��عود بهنود، 275 روز 
بازرگان، تهران، علم، 1387، ص238 و صفحات ديگر؛ اسناد النه جاسوسی، ج10، ص137 و 710؛ يحيی فوزي، 
تحوالت سياسی اجتماعی ايران بعد از انقاب، ج1، تهران، عروج، 1387، ص472-468؛ عباس بشيري، كارنامه 
و خاطرات هاشمی رفسنجانی )58-1357(، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1388، ص365؛ محمد دروديان، 

اجتناب ناپذيری جنگ، تهران، مركز مطالعات سپاه، 1382، ص210. 
2. مسعود بهنود، همان، ص473. 

3. محمد وحيد، مجلس خبرگان و حكومت دينی در ايران، تهران، عروج، 1384، ص385-392. 
4. اسناد النه جاسوسي، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ج10، ص417. 

5. اطاعات، ش15882، ص2و7؛ اسناد النه جاسوسي، ج10، همان، ص482؛ مسعود بهنود، همان، ص580-
585؛ محمد وحيد، همان، ص277؛ دادگستری جمهوری اسامی، همان، ص69. 

6. محمد وحيد، همان، ص283؛ مسعود بهنود، همان، ص636. 
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فقط يك نفر توانست به اين مجلس راه يابد،1 كه اين مسئله، موجب ناخرسندی فروهر 
گرديد.2 استعفاي بازرگان از نخست وزيري و فروپاشي كابينه دولت موقت در ميانه آبان 
1358، در زماني روي داد كه فروهر به منظور حل مسئله كردستان در آن منطقه به سر 
مي برد.3 رهبر حزب ملت، به رغم اس��تعفای دولت ملی- مذهب��ی مهندس بازرگان و 
كناره گيری وزرای ملی گرای او، فعاليت خود را به عنوان وزير در كابينه شوراي انقاب 
نيز ادامه داد و اين روند تقريباً چهار ماه ادامه يافت، تا آنكه با جدي تر شدن اختافات و 
رويكرد غير خوشبينانه او نس��بت به نفوذ حزب جمهوری اسامی در ساختار سياسی 
جديد،4 در اس��فند 1358 كناره گيري كرد. در واقع از اين مقطع زمانی يعنی ماه های 
پايانی س��ال 1358 بود كه حزب ملت ايران نيز همانند بس��ياری از گروه های ديگر كه 
نمی توانس��تند تمايات مردم به ي��اران امام خمين��ی را تحمل كنن��د و از اين نفوذ و 
محبوبيت روحانيون انقاب��ی در ميان مردم متدين ايران ناخرس��ند بودن��د، در برابر 
اسام گرايان قرار گرفتند. اين روند، تدريجی و نه به يكباره بود و اوج آن در سال 1359 
محسوب می گردد. در اينجا، به طور خاصه به چگونگی اين روند يعنی رودررويی حزب 
ملت در برابر امام خمينی و ياران اسام گرای ايشان پرداخته خواهد شد. واكنش حزب 
ملت در قبال واقعه تسخير النه جاسوس��ی امريكا در تهران كه در 13آبان58 روي داد، 
مثبت بود،5 و در اين زمينه، با ديگر گروه سياس��ي نيرومند همس��و ب��ا خود در طيف 
ملي گرايان يعني جبهه ملي، اختاف نظر داش��ته و حتي آنان را تلويحاً مورد انتقاد قرار 
داد.6 فروهر، در اولين دوره انتخابات رياست جمهوري كه در بهمن 1358 برگزار گرديد، 
خود را به عنوان كانديدا معرفي كرد و در بين نه كانديداي حاضر در رقابت انتخاباتي، با 
كمتر از يك درصد آرا، در رديف چهارم قرار گرفت.7 نكته عجيب و قابل تأمل، مربوط به 
حزب ملت و اولين انتخابات رياست جمهوري، اين بود كه حزب مذكور در كنار سازمان 
مجاهدين خلق اي��ران )منافقين(، قبل از معرفي نامزدهاي خ��ود، در اقدامي غير قابل 

1. محمد وحيد، همان، ص312. 
2. همان، ص303؛ عباس شادلو، انقاب اس��امي از پيروزي تا تحكيم؛ ناگفته هاي تاريخي از تشكيل شوراي 

انقاب و دولت موقت تا سقوط بنی صدر1360-1357، تهران، عباس شادلو، 1385، ص125. 
3. مسعود بهنود، همان، ص804. 

4. داود علي بابايي، 24 سال در ايران چه گذشت، بی جا، اميدفردا، 1384، ج4، ص163 و 167؛ سعيد پورداراب، 
تقويم تاريخ دفاع مقدس، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، ج8، ص274؛ كريم راهور، احزاب و جناح های سياسی 

ايران امروز، تهران، سياست، 1382، ص31-38. 
5. آرمان ملت، ش12، ص1و3. 

6. همان، ش30، ص4. 
7. محمدجواد مظفر، اولين رئيس جمهور، تهران، كوير، 1378، ص16؛ يحيی فوزي، همان، ج1، ص305؛ عباس 

بشيري، همان، ص428؛ عباس شادلو، همان، ص161. 
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تصور، طي پيام هايي جداگانه، خواستار پذيرش مقام رياست جمهوري از سوي رهبر كبير 
انقاب، امام خميني)ره( ش��دند. اين اقدام آنان را از دو ديدگاه متفاوت مي توان تفسير 
كرد: اول آنكه، اين دو گروه به دليل عدم اعتقاد به واليت فقيه، از طريق اين پيش��نهاد، 
درصدد تنزيل جايگاه امام خميني به عنوان ولي فقيه به مقام رياست جمهوري بودند، 
دوم آنكه، اين پيش��نهاد را بدين خاطر دادند كه به عدم موفقيت كانديدای حزب خود، 
اطمينان داشته و بدين ترتيب درصدد بودند تا از موفقيت نامزدهاي احزاب ديگر ممانعت 
به عمل آورند.1 حزب ملت كه به دليل عدم نفوذ و محبوبيت در بين مردم مس��لمان و 
ديندار ايران، در دو رقابت انتخاباتي مهم )خبرگان و رياست جمهوري( به منظور كسب 
قدرت در حكومت جمهوری اسامی، با ناكامی روبه رو شد، تاش فراواني كرد تا حداقل 
در س��ومين ميدان سياسي مهم در راس��تای كس��ب قدرت )انتخابات مجلس شوراي 
اسامي(، به اهداف خود نايل گردد، اما در اين مبارزه نيز شكست خورد،2 و بدين ترتيب 
بود كه از اوايل سال 1359، به طور فاحشی از امام و طيف اسام گرا، فاصله گرفت. ميزان 
خصومت و كينه ورزی اين حزب نسبت به حزب جمهوری اسامی به اندازه ای بود كه در 
اولين موضع گيري صري��ح و بی پرده خود در اي��ن زمينه، به طور غي��ر منصفانه و غير 
منطقی، حزب جمهوری را به تقلب در انتخابات مجلس متهم كرد و از رئيس جمهور وقت 
يعنی بنی صدر خواست تا از اختيارات خود استفاده كرده و ابطال انتخابات مذكور را اعام 
كند.3 با وق��وع حادثه طب��س در اوايل ارديبهش��ت 1359، فروه��ر و يارانش با صدور 
اعاميه اي، ضمن محكوم كردن اين اقدام از سوي اياالت متحده، به حاكمان وقت ايران، 
اكيداً توصيه كردند كه در برابر اين گونه توطئه های دشمنان خارجی، كامًا مراقب باشند، 
»وگرنه ملت ايران غافل گيري مجدد را به دس��ت اندركاران نخواهد بخشيد«.4 مسئله 
ديگری كه اختاف نظر حزب ملت با اس��ام گرايان را هويدا ك��رد، موضوع ارتش بود. 
ساختار ارتش ايران بعد از وقوع انقاب اس��امی، به يكي از مسائل بسيار چالش برانگيز 
ميان طيف های سياسی گوناگون يعنی ملي گرايان، كمونيست ها و اسام گراها تبديل 
شده بود، چرا كه از يك طرف، ملی گرايان بر نگهداری دقيق و كامل ساختار و نيروهای 
ارتش و عدم تصفيه در آن اصرار می ورزيدند، از طرف ديگر، كمونيست ها به انحال كامل 
ارتش اعتقاد داشتند، و در طرف ديگر، اسام گرايان معتقد بودند كه ارتش بايد به عنوان 

1. عباس شادلو، همان، ص143-144. 
2. همان، ص192-193. 

3. آرمان ملت، ش1، ص1 و 5. 
4. همان، ش6، ص1 و 7. 
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يك نيروی دفاعی كش��ور، حفظ شود ولی بهتر اس��ت كه فرماندهان سلطنت طلب آن 
تصفيه گردند. حزب ملت در خرداد م��اه1359، در واكنش به اظهارات وزير دفاع وقت 
ايران )ش��هيد چمران(، مبني بر اينكه س��اختار كنوني ارتش ايران، همانند دوره رژيم 
طاغوتي گذشته بوده و بايد اصاحاتي در آن صورت گيرد، شديداً از او انتقاد كرد و تصفيه  
سران ارتش��ي را منجر به تضعيف اين نهاد دفاعي و در نتيجه به ضرر ايران عنوان كرد.1 
تقريباً در همين دوره زماني بود كه اختاف نظر ش��ديدي ميان رئيس جمهور با حزب 
جمهوري اس��امي )كه با توجه به محبوبيت در ميان مردم مس��لمان و متدين ايران، 
اكثريت قاطع كرس��ی های نمايندگی مجلس  اول را در اختيار داش��ت( برای انتخاب 
نخس��ت وزير به وجود آمد و گويا زمزمه هاي��ي مبني بر تمايل بني ص��در براي انتخاب 
نخست وزير از طيف ملی گرايان ليبرال از جمله داريوش فروهر در جريان بود، كه اين امر 
)با توجه به رويكرد منفی حزب ملت نسبت به انقاب اسامی طی چند ماه قبل از آن( 
براي طيف اسام گرايان پذيرفتنی نبود.2 سران اين حزب، در اين چالش ميان بني صدر 
و مجل��س، صراحتاً از رئيس جمهور وق��ت حمايت كرد و در ارگان رس��می اش، موضع 
خصمانه خود نسبت به مذهبيون را اين طور برما كرد: »مجلس شوراي ملي بايد دست 
رئيس جمهور را باز بگذارد.«3 حزب ملت، از اين زمان در زمينه های گوناگون، به صورت 
مستمر و كامًا آشكار، اسام گرايان را نه تنها مورد انتقاد بلكه به صورت وقيحانه در نوك 
پيكان حمله لفظی ق��رار دادند.4 به رغم اي��ن، هنوز در موضوعات مع��دودی، با طيف 
اسام گرا اتفاق نظر داشتند، چنانكه يكي از موارد مهم آن، حمايت از فلسطين و مخالفت 
شديد با اس��راييل بش��مار می رفت، كه البته اين نيز، عمدتاً از ديدگاه ملی گرايی )و نه 
رويكرد اسامی( بود: »اس��راييل تجاوزگر، اين پايگاه امپرياليس��م، نابود بايد گردد... 
صهيونيسم از ابتداي پيدايش بر ضد منافع ملي ايرانيان بوده است. انقاب اسامي ملت 
ايران هيچ انديشه نژادگرايي را تحمل نخواهد كرد.«5 همچنين، با شروع جنگ تحميلی 
ميان ايران- عراق، فروهر و يارانش در ارگان حزب ملت، شديداً عليه حزب بعث عراق، 
واكنش نشان داد،6 و حتی در عرصه عمل نيز راهی جبهه جنگ شده تا به دفاع از وطن 

1. همان، ش8، ص8. 
2. رك: علي بابايي، همان، ج3، ص652؛ عبداهلل جاس��بي، روزش��مار تفصيلی جمهوری اسامی، تهران، دفتر 

پژوهش و تدوين تاريخ انقاب، 1387، ج2، ص368. 
3. آرمان ملت، ش10، ص1 و 4. 

4. همان، ش12-24. 
5. همان، ش19، ص1 و 4-5. 

6. رك: همان، ش30، ص4 و ش 25، ص1 و 3. 
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بپردازند.1 اما گرايش تندروانه اين حزب در قبال موضوع مليت، باز هم سبب انتقاداتی 
از سوی رهبران آن به اسام گرايان شد. چنانكه در اواخر مهر 1359، نخست وزير وقت 
ايران يعنی شهيد محمدعلی رجايی، عازم نيويورك شد تا در اجاس سازمان ملل متحد 
شركت كند. حزب ملت ايران، اين رويداد را با واكنش منفي نگريسته و بر اين اعتقاد بود 
در حالي كه شوراي امنيت سازمان ملل تحت نفوذ دول امپرياليست قرار داشته و از اين 
رو، حتي كوچكترين اش��اره اي به تجاوز نظامي عراق عليه ايران و محكوميت آن كشور 
نكرده، نماينده ايران نبايد در اين اجاس شركت كند، تا بدين طريق، اعتراض خود را 
نش��ان دهد.2 مدتی بعد از آن، زمزمه هاي��ي مبني بر توافق اي��ران و امريكا براي آزادي 
گروگان هاي امريكايي بر سر زبان ها افتاد، كه اين بار نيز حزب ملت، با نگرشی افراطی و 
بدون درك واقع بينانه از موقعيت حساس ايران در زمان جنگ، با اين موضوع مخالفت 
كرد و خواستار محاكمه ديپلمات هاي امريكايي در ايران شدند.3 اگرچه رهبران حزب 
ملت، مدعی بودند كه با وجود يك دشمن خارجی و اشغال قسمتی از خاك وطن توسط 
نيروهای بيگان��ه، درصدد كاهش تنش با طيف اس��ام گرا بودند،4 اما باز هم ش��روع به 
مخالفت با نيروهای اس��امی حاكم بر ايران كردن��د،5 و حتی كار به جايی رس��يد كه 
دولت مردان ايران را متهم به اهمال در دفاع از وطن در برابر دشمن بيگانه كردند6 و در 
همان مقطع زماني، از روی گس��تاخی، دامنه مخالفت های خود را حتي به زمينه های 
فرهنگي و قضايي نيز گسترش دادند،7 كه اين رويكرد كينه توزانه حزب ملت، بی پاسخ 
نبود و بيش از پيش س��بب نگرش منفی نيروهای مذهبی عليه خود ش��دند.8 در اوايل 
بهمن1359، س��ران نظام جمهوری اس��امی، ديپلمات هاي امريكاي��ي را آزاد و روانه 
كشورشان كردند. همين مسئله كافی بود، تا بار ديگر، رهبران تندروی حزب ملت، اين 
ماجرا را دستاويز قرار داده و بهانه ای ديگر برای حمله لفظی به دولت مردان ايرانی پيدا 
نمايند، به طوری كه در ارگان رسمی خود اين طور آوردند: »دولت در اين زمينه، هيچ 

1. رك: علی لطف اهلل زادگان، روزشمار جنگ ايران و عراق، تهران، مركز مطالعات سپاه، 1387، ج11، ص4؛ آرمان 
ملت، ش28، ص1 و 5؛ ايران مهر، ش19-18، ص90. 

2. آرمان ملت، ش29، ص3. 
3. همان، ش30، ص5-6. 

4. ايران مهر، ش19-18، ص91. 
5. همان، ص92-91؛ آرمان ملت، ش29-54. 

6. آرمان ملت،ش31،ص1و2. 
7. همان، ش31 و 32.  

8. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص162. 
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پيروزي براي ايران به همراه نياورد و موجب س��رافكندگي شد.«1 حزب ملت، از همين 
زمان، رابطه خود را بيش از پيش با مخالفان انقاب اس��امي نزدي��ك كرد، و در زمره 
گروه هايي قرار گرفت كه تحت رهبري بنی صدر، درص��دد ايجاد يك گروه به اصطاح 
»وحدت بزرگ ملي« عليه ياران امام در طيف اسام گرا بودند.2 دقيقاً در همين مقطع 
زماني بود كه، بنابر گزارش ديلي تلگراف، رهبر كبير انقاب امام خميني)ره( نيز شديداً 
از اين دسته بندی ها ابراز نارضايتی كرده و كشمكش هاي سياسي داخلي را در حالی كه 
ايران با يك دشمن خارجی روبه روست، تقبيح كرد.3 حزب ملت مانند ديگر گروه هاي 
سياسي همسو با خود در اين برهه زماني، در تجمعي كه به مناسبت سالروز وفات رهبر 
ملی گرايان ايران معاصر يعنی محمد مصدق، در 14اسفند59 برگزار شد، حضور داشت. 
مراس��مي كه با س��خنراني بني صدر هم��راه بود و حت��ي موجب درگي��ری طرفداران 
رئيس جمهور با حاميان انقاب و مردم واليتمدار ايران ش��د.4 همچنين، يكي از ياران 
نزديك فروه��ر )منوچهر مس��عودي( در ح��زب ملت، بع��د از دس��تيابي بني صدر به 
رياست جمهوري، در زمره نزديكان او قرار گرفته و در گروه دفتر هماهنگي رئيس جمهور، 
قدرت و نفوذي قابل توجه به دست آورد، همين شخص بود كه در غائله 14اسفند59، 
نقشي برجسته ايفا كرد، همچنين، فعاليت زيادي در راستاي نزديك نمودن مخالفين 
انقاب اسامی به يكديگر داشت و بعدها )با فرار بني صدر از ايران( نيز دستگير شد و به 
سزای اين عمل ناپسند خود رسيد.5 ميزان شدت مخالفت حزب ملت با اسام گرايان از 
اواخر اسفند 59، به نقطه اوج خود رس��يده، انواع اتهامات را به آنان وارد می نمود.6 اين 
موضوع، دقيقاً مقارن با بهار1360 بود كه اختافات ميان نيروهای مذهبی پيرو امام با 
مخالفان )كه در كنار بنی صدر قرار داش��تند(، كامًا مشهود گرديده و به بدترين شكل 
ممكن به وخامت گراييد. از اين رو، ايران با بحران سياس��ي و ناامنی اجتماعي شديدی 
مواجه شد.7 تا آن كه سرانجام مردم مسلمان ايران، كه از اين گونه اقدامات مخالفان امام 
ناخرسند بودند، به طور جدی و مس��تقيم وارد صحنه شده و همراه با احزاب اسام گرا، 

1. آرمان ملت، ش42، ص1 و6-7.  
2. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص102-101 و صفحات ديگر. 

3. پژوهش��گاه علوم و معارف دفاع مقدس، جنگ اي��ران و عراق از نگاه مطبوعات جهان، ج5، تهران، ش��كيب، 
1388، ص337. 

4. غائله چهاردهم اسفند 1359؛ ظهور و سقوط ضد انقاب، همان، ص441-442. 
5. همان، ص142 و 116-118. 

6. آرمان ملت، ش48-54. 
7. برای آگاهی كامل و دقيق در مورد جزئيات وقايع رك: كيهان و اطاعات، ش بهار 1360. 
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نيروهای ضد انقاب و اسام را در خرداد1360 از صحنه قدرت خارج نمودند،1 كه حزب 
ملت نيز به اين سرنوشت دچار گرديد.2

نتيجه 
روند فعاليت ها و موضع گيری های دو ش��اخه اصلی جريان پان ايرانيسم يعنی »حزب 
پان ايرانيس��ت« و »حزب ملت ايران« در دوره زمانی مورد نظر، تا حدود زيادی تفاوت 
داش��ت. اگر چه س��ير اين روند بدين گونه بود كه از اتح��اد و هم س��ويی در نيمه دوم 
دهه1320 آغاز گرديد، سپس در نتيجه واقعه نهضت ملی نفت به انشقاق انجاميد. از آن 
زمان تا اوايل انقاب شكوهمند اسامی، مغايرت فاحشی در فعاليت ها و موضع گيری های 
اين دو گروه سياسی وجود داش��ت. )اگر چه در برخی رويدادها مثل مخالفت شديد با 
جدايی بحرين، همسو بودند(، اما در نهايت به هم سويی نسبی منجر گرديد، چرا كه هر 
دو در سال های نخس��تين بعد از انقاب، به مخالفت با ياران اس��ام گرای امام مبادرت 
ورزيده، تا آنكه سرانجام به سرنوش��تی مشابه دچار ش��دند، با اين تفاوت كه مخالفت 
حزب پان ايرانيست از اوايل سال 1358 آغاز گرديده و ميزان شدت آن بيشتر، و روند آن 
يكباره و به سرعت بود و خيلی زود رهبران اين حزب به دامن اربابان امريكايی و انگليس 
خود بازگشتند اما حزب ملت از اواخر سال مذكور، ساز مخالف با اسام گرايان سرداده، 
سير آن نيز تدريجی و شدت آن هم تا حدودی نس��بت به همتايان سلطنت طلب خود 
در حزب پان ايرانيست، كمتر بود. اگرچه هر دو گروه در برابر امام و مردم مسلمان ايران 
قرار گرفتند و محكوم به نابودی و حذف از صحنه سياس��ت ايران شدند. اما رهبر حزب 
ملت يعنی داريوش فروهر هيچ گاه تمايات سياسی خود را در اختيار امريكا و انگليس 
قرار نداد و تا آخرين لحظه حيات خود مانند بس��ياری از وطن فروشانی كه شعار مليت 
می دادند ولی سر در آخور بيگانگان داشتند، پشت به وطن ننمود و به ملت ايران خيانت 

نكرد. 

1. همان، ش خرداد و تير 1360. 
2. ايران مهر، همان، ص90. 
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بررسی دیپلماسی عمومی امریکا در تحوالت 
بيداری اسالمی خاورميانه

مصطفی محمدی1
چکيده

ديپلماس��ي عمومي همواره در سياس��ت خارجي اياالت متحده وجود داش��ته و اين 
كشور به ميزان و درجات مختلف از جنگ جهاني اول به بعد از آن استفاده كرده است. 
خاورميانه منطقه اي اس��ت كه ديپلماس��ي عمومي اياالت متحده در آن تمركز يافته و 
اياالت متحده در روابط خود با خاورميانه همواره از ديپلماسي عمومي و قدرت نرم براي 
رسيدن به منافع و اهداف خود و همراه ساختن افكار عمومي مردم منطقه استفاده كرده 
اس��ت. امروزه با وقوع جنبش های بيداری منطقه نقش ديپلماسی عمومی در مديريت 
تحوالت منطقه ای بسيار با اهميت شده اس��ت. خاورميانه به عنوان منطقه اي كه براي 
امريكا هم داراي منافع سياسي، اقتصادي است و هم منافع اياالت متحده را با چالش هاي 
جدي مواجه مي كند، نقش مهمي در اهميت يافتن ديپلماس��ي عمومي در سياس��ت 

خارجي اياالت متحده در منطقه داشته است. 
به نظر می رسد وقوع پديده بيداری اسامی در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا به دليل 

1. كارشناس ارشد روابط بين الملل 
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پيامدهای ژئوپلتيك كه داشته است، موجب شد تا سياست های اوباما نيز تحت تأثير قرار 
گيرد. به همين دليل به نظر می رسد امريكا در عرصه ديپلماسی عمومی در قلب جهان 
اسام با مشكات اساسی مواجه است. بر اساس مبحث اجمالی فوق مقاله حاضر درصدد 
است، ضمن بررسی نقش ديپلماسی عمومی در سياست خارجی اياالت متحده امريكا، 
به بررسی تحوالت ديپلماسی عمومی امريكا در دوره رياست جمهوری اوباما نسبت به 

تحوالت منطقه خاورميانه )بيداری اسامی( بپردازد. 
کليدواژه ه�ا: بيداری اسامی، ديپلماس��ی عمومی، جنبش های خاورميانه، سياست 

خارجی امريكا، مطالعات منطقه ای. 

مقدمه 
ديپلماس��ي مهمترين روش تأثيرگذاري يك دولت بر ديگر دولت ها و مهمترين ابزار 
سياست خارجي به شمار مي رود. اهميت و تأثير ديپلماسي در كسب منافع ملي سبب 
شده است كه از زمان شكل گيري روابط بين الملل تاكنون، استفاده از ديپلماسي براي 
مديريت سياست خارجي كشورها استمرار داشته باشد، اما با وجود اين، شيوه استفاده 
از ديپلماسي در طول تاريخ و به مرور زمان متحول ش��ده و ابعاد جديدي از ديپلماسي 
در سياست خارجي كشورها مورد استفاده قرار گرفته اس��ت. در اين ميان، بدون شك 
يكي از مهمترين تحوالت كاربرد ديپلماس��ي در سياس��ت خارجي كش��ورها به دوره 
پايان جنگ سرد باز مي گردد؛ چنانكه هنري كس��ينجر در كتاب ديپلماسي امريكا در 
قرن 21 گفته اس��ت محورهاي اصلي سياس��ت خارجي بازيگران بين المللي در فرداي 
جنگ سرد به شدت دس��ت خوش تغيير و تحول ش��ده و اين مهم در كليه عرصه ها از 
جمله ديپلماسي نمود بارز دارد.1 در واقع، تغيير و تحول گسترده در ديپلماسي، ناشي 
از شرايط جديد نظام بين الملل بوده است. پايان جنگ س��رد و پيچيدگي روابط ميان 
دولت ها، گراي��ش از دوجانبه گرايي ب��ه چندجانبه گرايي در چهارچوب س��ازمان هاي 
بين المللي، زوال قدرت تصميم گيري س��فرا و بهره گيري بيش��تر از متخصصان، توجه 
بيشتر به اقتصاد در سياس��ت هاي جهاني، مطرح شدن بازيگران جديد و اهميت يافتن 
افراد و نهادهاي غير دولتي در صحنه روابط بين الملل، رش��د اعجاب انگيز تكنولوژي و 
رس��انه هاي ارتباط جمعي به ويژه اينترنت و ماهواره ها، همه و همه از عوامل تأثيرگذار 
در تغيير و تحول در ديپلماسي هستند. اين تغييرات باعث شده تا كشورها براي تأمين 

1. هنری كيسينجر، ديپلماسی امريكا در قرن بيست و يك، تهران، ابرار معاصر، 1381، ص34. 
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منافع ملي خود به فكر استفاده از راه هاي جديد بيفتند كه مهمترين اين راه ها را مي توان 
بهره گيري از ديپلماسي عمومي دانست؛ اصطاحي كه زياد استفاده مي شود، اما كمتر 
در معرض تحليل جدي قرار گرفته است. اگر ديپلماسي س��نتي غالباً بر قدرت سخت 
يا اس��تفاده احتمالي از توان نظامي و اقتص��ادي تكيه دارد تا به اهدافش دس��ت يابد، 
ديپلماسي عمومي غالباً از قدرت نرم )نيروهاي فرهنگي و نرم افزاري( استفاده مي كند. 
به عبارتي بايد فرهن��گ را به عنوان مهمترين ويژگي ديپلماس��ي در قرن جديد لحاظ 
كرد. ديپلماسي موفق مبتني بر قدرت سخت  شايد بتواند مردم را به اطاعت وادارد، اما در 
كنار آن باعث ترس و انزجار و بي اعتمادي مردم به استفاده كنندگان آن نيز مي شود؛ در 
حالي كه در ديپلماسي عمومي موفق، كشور استفاده كننده نه تنها بيشتر مورد احترام 
قرار مي گيرد، بلكه بيشتر تحسين مي شود و مورد اعتماد قرار مي گيرد و به صورتي بسيار 
كم هزينه تر منافع دولت اكتساب می گردد. از اين روست كه كميسيون مشاوره در امور 
ديپلماسی عمومی امريكا،1 ديپلماسی عمومی را به مثابه فرآيند »اطاع رسانی، تعامل و 
تأثيرگذاری بر مردمان كشورهای خارجی به گونه ای كه بتوانند در مقابل، حكومت های 

خود را ترغيب كرده تا از سياست های كليدی امريكا حمايت كنند«2 تعريف می كند. 
از آنجايی كه ديپلماسي عمومي همواره در سياست خارجي اياالت متحده وجود داشته 
و اين كش��ور به ميزان و درجات مختلف از جنگ جهاني اول به بعد از آن استفاده كرده 
است و خاورميانه به عنوان منطقه اي كه ديپلماسي عمومي اياالت متحده در آن تمركز 
يافته است نقش مهمي در اهميت يافتن ديپلماسي عمومي در سياست خارجي اياالت 
متحده داشته است، اياالت متحده فعاليت هاي ديپلماسي عمومي خود را بر اين منطقه 
حس��اس از جهان به عنوان مناطقي كه داراي تهديدهاي بافصلي براي امريكا هستند 
قرار داد و دليل اين تهديد نيز به خاطر قوي بودن احساسات ضد امريكايي است كه در 

اين مناطق رخنه كرده است.
از زمان ترومن به بعد تمامي رؤساي جمهوري اياالت متحده منافع اياالت متحده در 
خاورميانه را حياتي توصيف مي كردند، نيكسون در مورد اين منطقه چنين گفته است: 
خاورميانه كان��ون توج��ه منافع قدرت هاس��ت و به خاط��ر اهميت 
اس��تراتژيك منطقه، كش��ورهاي خارجي به دخالت در آن و گاه رقابت 
با يكديگر ادامه داده اند. خاورميانه از جن��گ دوم جهاني تاكنون بارها 

1. The U.S. Advisory Commission on Public Diplomacy
2. مهدی جاودانی مقدم و رضا درويشی، »جايگاه ديپلماس��ی عمومی در استراتژی سياست خارجی امريكا در 

قبال ايران«، رهيافت انقاب اسامی، س5، 1390، ش16، ص45. 
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قرباني بحران هاي بزرگ شده است.1
بنابراين سؤالی كه در اينجا مطرح می شود، اين اس��ت كه ديپلماسی عمومی امريكا 
در دوره رياس��ت جمهوری اوباما در منطقه خاورميانه با توجه به جنبش های منطقه از 
چه خصوصياتی برخوردار است؟ و به دنبال چه هدفی اس��ت؟ برای پاسخ دادن به اين 
سؤاالت كلی ابتدا بايد به سؤاالت فرعی ديگر مانند: ديپلماسی عمومی چه جايگاهی در 
سياست خارجی امريكا دارد؟ چالش های ديپلماسی عمومی امريكا در منطقه كدام اند؟ 

پاسخ داده شود. 
فرضيه نگارنده در مقاله حاضر اين است كه اگر چه از زمان جنگ سرد تمامي سياست ها 
در خاورميانه متأثر از »ابعاد ژئوپلتيك« بوده و درك سخت افزاري از محيط خاورميانه 
كمترين فضايي را براي توجه به عوامل نرم افزاري در شكل دادن به سياست هاي امريكا 
پديد نياورده بود. اما به قدرت رس��يدن جورج دبليو بوش اين ديدگاه را به طور كلي در 
هم فرو ريخت. بستر شكل دهنده عملكرد حكومت هاي خاورميانه و بازيگران غير دولتي 
به شدت مورد توجه قرار گرفت و از اين رو، اين نظريه حيات يافت كه ترويج دموكراسي 
غربی منجر به ايجاد بستري خواهد گرديد كه نفي كننده بنيادگرايي، تروريسم و ضرورت 
نياز به ساح هاي كش��تار جمعي خواهد بود.2 از اين رو با روی كار آمدن باراك اوباما، و 
وقوع بيداری اسامی در منطقه اهميت ديپلماسی عمومی در سياست خارجی امريكا 
برجسته تر شد. اما از س��وی ديگر، چالش هايی را هم برای ديپلماسی عمومی امريكا در 

منطقه به وجود آورده است. 

ديپلماسی عمومی و ابعاد آن 
در فرهنگ واژگان روابط بين الملل )منتشره سال 1985 توسط وزارت خارجه امريكا( 

در تعريف ديپلماسی عمومی آمده است: 
ديپلماس��ی عمومی به برنامه های تحت حمايت دولت اشاره دارد كه 
هدف از آنها اطاع رس��انی و يا تحت تأثير ق��رار دادن افكار عمومی در 
كشورهاي ديگر است؛ ابزار اصلی آن نيز انتشار متن، تصاوير متحرك، 

مبادالت فرهنگی، راديو و تلويزيون است.3

1. محمدحسين طباطبايي، روابط ايران و غرب، تهران، بی نا، 1356، ص38. 
2. حسين دهشيار، »هابزي هاي ليبرال در سياست خارجي امريكا و ترويج دموكراسي در خاورميانه«، سياست 

خارجي، 1384، ش1، ص6-7. 
3. حسان الدين آش��نا، » ديپلماس��ی عمومی؛ تأمين منافع ملی از طريق اطاع رسانی«، چش��م انداز ارتباطات 

فرهنگی، 1382، ش2، ص12. 
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از مفهوم ديپلماس��ی عمومی تعابير و تعاريف گوناگونی صورت گرفته اس��ت. عبارت 
ديپلماس��ی عمومی در حوزه مطالع��ات روابط بين الملل اصطاحی اس��ت كه در دهه 
1960 عمدتاً برای توصيف جنبه های جديد ديپلماس��ی بين المللی رايج شد. اصطاح 
ديپلماسی عمومی نخستين بار در سال 1965 در امريكا توسط الموند گوليون،1 رئيس 
مدرسه »حقوق و ديپلماسی فلچر«2 در دانشگاه »تافتز«3 به كار گرفته شد.4 »گوليون« 
ديپلماس��ی عمومی را علت و معلول نگاه ها و ديدگاه هاي عمومی، كه طراحی و اجراي 

سياست خارجی را تحت الشعاع قرار می دهند معرفی می كند.5
مركز مورو،6 ديپلماسی عمومی را تأثيرگذاري بر نگرش هاي عمومی براي شكل دهی 
و اجراي سياست خارجی و شامل ابعادي از روابط بين المللی می داند كه ساير كشورها، 
تعامل ميان منافع گروه هاي خصوصی يك كشور با منافع گروه هاي خصوصی در كشوري 
ديگر، برقراري ارتباط بي��ن ارتباطات گران نظير ديپلمات ها و فرس��تادگان به خارج و 

سرانجام فرآيندهاي ارتباطات ميان فرهنگی از جمله اين ديپلماسی هستند.7
يكی از تعاريفی كه می تواند گويای ماهيت ديپلماس��ی عمومی باشد، از سوی آژانس 
تبليغات امريكا ارايه شده است و بر مبنای اين تعريف، فعاليت ديپلماسی عمومی درك 
توده های مردم كش��ور مخاطب، دادن پيام برای آنان، فعاليت به منظور تأثيرگذاری بر 
آنها و توسعه گفت وگو ميان شهروندان و نهادهای يك كشور از يك سو و نهادهای كشور 
مخاطب از سوی ديگر است؛ كه اين امر باعث تقويت منافع ملی می شود.8 از طرف ديگر 
پل شارپ معتقد است ديپلماسی عمومی »فرآيندی اس��ت كه به وسيله آن ارتباطات 
مستقيم با مردم در يك كشور برای پيش بردن منافع و گسترش ارزش هايی كه معرفی 

می شوند تعقيب می شود.«9
1. Almond Gulion 
2. Fletcher School of Law and Diplomacy
3. Tufts University
4. ناصر هاديان و افسانه احدی، »جايگاه مفهومی ديپلماسی عمومی«، روابط خارجی، 1388، ش3، ص90. 

5. حسن حسينی، »ديپلماسی عمومی؛ ساز و كارها و ساختارها، كتاب امريكا«، مجموعه مقاالت، ويژه ديپلماسی 
عمومی در امريكا، 1384، ش6، ص63. 

6. مركز مورو، برای مطالعات اطاع رسانی و ارتباطات بين المللی، يك مركز اختصاصی در امريكا )دانشگاه تافت( 
http://www. murrow.org :برای آموزش و پژوهش درباره ديپلماسی عمومی می باشد. رك

7. محمدعلی خسروی و عباسعلی جباری ثانی، »ظرفيت های فرهنگی جمهوری اسامی ايران در ديپلماسی 
عمومی«، مطالعات سياسی، 1390، س3، ش11، ص86. 

8. پروين دادانديش و افسانه احدی، »جايگاه ديپلماسی عمومی در سياست خارجی جمهوری اسامی ايران«، 
روابط خارجی، 1390، س3، ش1، ص147. 

9. Melissen, Jan, the New Public Diplomacy: Soft Poewr in International Relation, 
Hampshire: Palgrave Macmillan, 2007, p.141.
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اما به طور كلی می توان تعريف زير از ديپلماسی عمومی را تعريف جامع تری دانست: 
فرآيندی دولتی از برقراری ارتباط با مردمان خارج، در راستای ايجاد فهمی از ايده ها و 

ايده آل ها، نهادها و فرهنگ و نيز هدف های سياسی و خط مشی های ملت خود.1
در خصوص ابع��اد ديپلماس��ی عمومی ديدگاه ه��اي مختلفی وج��ود دارد. برخی از 
ديدگاه ها، ديپلماسی عمومی را به س��ه بعد تقسيم می كند: 1. رس��انه اي و اطاعاتی 
)تلويزيون و راديوي كشورهاي هدف و سياست ها و كتابخانه هاي بين المللی(؛ 2. هنري 
و ورزش��ی )تبادل هنرمندان و ورزش��كاران، صادرات و واردات محصوالت فرهنگی و 
جشنواره ها(؛ و 3. فرهنگی و علمی )مبادالت آكادميك و اعزام و دعوت استاد، دانشجو 

و پژوهشگر(. 

)منبع(2

برخی ديگر ضمن سه بعدي تصور كردن ديپلماس��ی، در عبارت گزينی هر يك از اين 
ابعاد نگاه متفاوتی ارايه داده اند؛ به عنوان نمونه جوزف ن��اي3 در كتاب قدرت نرم ابعاد 

سه گانه ديپلماسی عمومی را بدين گونه مطرح كرده  است: 
اول؛ ارتباطات روزانه در قالب مطبوعات داخلی و خصوصاً مطبوعات 

1. فؤاد ايزدی، »ساختارشناسی و هدف شناسی ديپلماسی عمومی امريكا عليه جمهوری اسامی ايران در زمان 
جرج دبليو بوش«، مطالعات جهان، 1390، دوره اول، ش1، ص130. 

2. محمدعلی خسروی و عباسعلی جباری ثانی، همان، ص87.
3. Joseph Nye

ابعاد ديپلماسی عمومی

بعد رسانه ای و اطالعاتی
)تلويزيون و راديو 
کشورهای هدف 
و سياست ها و 

کتابخانه های بين المللی(

بعد فرهنگی و علمی
)در برگيرنده مبادالت 

آکادميك و اعزام 
و دعوت استاد و 

دانشجو(

بعد هنری و ورزشی
)تبادل هنرمندان و 

ورزشكاران، صادرات 
و واردات محصوالت 

فرهنگی و جشنواره ای(
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خارجی كه چهارچوب و زمينه تصميمات سياس��ت داخلی و خارجی 
را تبيين می كند. دوم؛ ارتباطات اس��تراتژيك و س��وم؛ روابط پايدار با 
افراد تأثيرگذار از طريق س��مينارها، كنفرانس ه��ا، تبادالت فرهنگی- 

دانشگاهی- آموزشی، اعطاي بورسيه و دسترسی به رسانه ها. 
از نظر ناي هر س��ه بعد ديپلماسی عمومی نقش اساس��ی در كمك به ايجاد تصويري 
جذاب از يك كشور بازي می كند و در بهبود چشم انداز كس��ب نتايج مطلوب براي آن 

كشور، تأثيرگذار می باشد.1

تاريخچه ديپلماسي عمومي در سياست خارجي اياالت متحده امريکا 
ديپلماس��ي عمومي از جنگ جهاني اول، به صورت رس��مي به عنوان ابزاري مهم در 
سياست خارجي امريكا به رسميت ش��ناخته شده است؛ هنگامي كه وودرو ويلسون در 
جنگ جهاني اول كميته اطاعات عمومي را تأسيس كرد. ويلسون اولين رئيس جمهوري 
بود كه به اهميت ديپلماسي عمومي پي برد.2 پس از وی فرانكلين روزولت، رئيس جمهور 
وقت امريكا در س��ال 1938 اقدام به تأس��يس كميته اي به نام كميته بين س��ازماني 
همكاري هاي علمي و فرهنگي نمود.3 در همان سال، وزارت امور خارجه امريكا، بخش 
روابط فرهنگي را بني��ان نهاد. در س��ال 1940، نهاد جديدي كه بعده��ا تحت عنوان 
هماهنگ كننده امور بين امريكايي )امريكاي شمالي و جنوبي( خوانده مي شد، تأسيس 
شده و رياست آن را نلسون راكفلر4 بر عهده گرفت. هدف و مأموريت اين نهاد گسترش 
اتحاد و همبستگي، از جمله در حيطه روابط فرهنگي با كشورهاي امريكاي التين بود. 
در سال 1940 وابس��ته هاي مطبوعاتي امريكا فعاليت هاي خود را در برخي از كشورها 
آغاز كردند. نخستين و مهم ترين وظيفه آنها تش��ريح و تبيين سياست خارجي امريكا 
براي مردم آن كشورها بود. بدين ترتيب امريكا پيش از ورود به جنگ جهاني دوم، برنامه 
كوچكي را براي به دست آوردن قلب ها و اذهان مردم ساير كشورها در زمان صلح طراحي 

و تدوين كرده بود.5
1. جوزف ناي، قدرت نرم، ترجمه مهدي ذوالفقاري و س��يد محس��ن روحاني، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 

1387، ص23.
2. Tiedeman, Anna, U.S. Public Diplomacy in The Middle East, 2004, p. 8,  avalibel at:  

www.sagepub.com.
3. محمود واعظی، ديپلماسی عمومی و سياست خارجی، تهران، پژوهشكده تحقيقات راهبردی، 1389، ص168.

4. Nelson Rockefller
5. والترآر رابرتس، ديپلماس��ي عمومي؛ گذش��ته، حال و آينده، ترجمه فيروزه ميررضوي، مؤسس��ه فرهنگي 

مطالعات و تحقيقات بين المللي ابرار معاصر، 1386، ص16.  
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در جريان جنگ جهاني دوم، زماني كه در سال 1942 رئيس جمهور امريكا طي حكمي 
دستور داد »اداره اطاع رساني جنگ«1 تأسيس شود، ديپلماسي عمومي به عنوان بخشي 
از س��اختار دولت امريكا تعيين شد. اداره اطاع رس��اني جنگ براي نخستين بار برنامه 

»صداي امريكا«2 را در 24فوريه1942 در اروپا پخش كرد.3
وزارت خارجه امريكا در اواخر س��ال 1944 اقدام به ايجاد سمتي در ساختار سازماني 
خود تحت عنوان معاونت امور عمومي و فرهنگي نمود. اقدام وزارت خارجه در حقيقت 
از اين ديدگاه نشئت مي گرفت كه اهميت سياست خارجي در دوران جنگ ارتقا يافته 
و از اين رو توجه و تمركز بيش��تر بر روابط ميان وزارت خارجه با مردم امريكا و در واقع 
مردم ساير كشورها امري الزامي اس��ت. امور عمومي و روابط فرهنگي، يكي با گرايش 
و جهت گيري سياس��ي و ديگري فرهنگي، هر دو از فعاليت هاي وزارت خارجه به شمار 

مي آمده و تحت يك معاونت قرار مي گرفتند.4
در سال 1950 ترومن فعاليت هاي ديپلماسي عمومي را به منظور خطرناك نشان دادن 
كمونيست ها براي ارزش ها و عقايد غربي به جريان انداخت. او در يكي از سخنراني هاي 
مشهور خود هشدار داد كه آزادي توسط نيروهاي كمونيسم امپرياليست در معرض خطر 
قرار گرفته است. پس از جنگ جهاني دوم ديپلماسي عمومي تمركز خود را بر كشورهاي 
توتاليتري كه براي به دست آوردن دموكراسي با شكس��ت مواجه شده بودند، قرار داد. 
اين فعاليت ها عموماً از طريق مبادالت، كتابخانه ها، مراكز فرهنگي، مدارس، برنامه هاي 
اجتماعي و دانشگاه صورت مي گرفت. ديپلماسي عمومي در زمان كندي توجه و تأييد 
قابل ماحظه اي به دست آورد. در 1963 سازمان اطاع رساني اياالت متحده به طور قابل 
ماحظه اي تغيير كرد و وظيفه آن از تحت تأثير قرار دادن مخاطب خارجي و تشريح و 
توضيح اهداف اياالت متحده تغييركرد و به دست آوردن اهداف سياست خارجي اياالت 
متحده از طريق تأثيرگذاري بر نگرش هاي عمومي در ديگر كش��ورها مورد توجه قرار 

گرفت.5
در دوره ريگان »اداره اطاع رس��اني اياالت متحده« تغيير قابل ماحظه اي را به خود 
ديد. ريگان به اهميت وجهه و تصوير اياالت متح��ده در جهان پي برده بود. چاراز ويك 

1. Office OF War Inrormation (OWI)
2. Voice of America

3. سوزان بي اپستين و ليزا مگز، ديپلماسي عمومي؛ بازنگري توصيه هاي گذشته، تهران، دانشكده و پژوهشكده 
اطاعات و امنيت، 1387، ص123. 
4. والترآر رابرتس، همان، ص18.

5. Tiedemane, 2004, Op.cit. p. 12.
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مدير سازمان اطاع رس��اني امريكا با به كارگيري منابع اين سازمان از ريگان چهره اي 
مبارز عليه كمونيسم در سراسر جهان ساخت. ريگان موفق شد يكي از پروژه هاي بزرگ 
خود را كه برنامه هاي مبادله فرهنگي بين اياالت متحده و كشورهاي صنعتي شده بود را 
به جريان بيندازد.1 يكي از اين برنامه ها برنامه مبادله بين المللي جوانان ريگان بود، كه 
در سال 1982 به كار گرفته شد. ريگان همواره به نقش تلويزيون به عنوان يك ابزار در 
ديپلماسي عمومي توجه داشت و معتقد بود كه نقش تلويزيون براي نشان دادن تصوير 
اياالت متحده در اروپاي غربي، جايي كه اروپايي ها تصويري تحريف شده و وارونه اي از 

اياالت متحده دارند يك ضرورت است.2
در دوره پس از جنگ س��رد در دهه 1990، ديپلماسي عمومي داراي اولويت كمتري 
بود و نمايندگان كنگره اغلب آن را به عنوان يك منبع بودجه براي ساير برنامه ها تلقي 
مي كردند. در واقع از سال 1987 تا دهه 1990 تمام كاركردهاي »اداره امور آموزشي و 
فرهنگي«3 وزارت خارجه و فعاليت هاي اطاع رساني و خبرپراكني بين المللي با يكديگر 
ادغام شده و به تشكيل »س��ازمان ارتباط بين المللي«4 منجر ش��د. پس از آن در سال 
1982 سازمان ارتباط بين المللي به »س��ازمان اطاع رساني اياالت متحده«5 تغيير نام 
داد. در س��ال 1994 فعاليت هاي پخش برنامه هاي بين المللي طبق قانون تثبيت شد و 
تحت مديريت نهاد جديدي كه به عنوان »شوراي حكام سخن پراكني«6 شناخته مي شد، 
قرار گرفت. اوج بي توجهي به ديپلماسي عمومي در سال 1999 رخ داد؛ همان زماني كه 
كنگره سازمان اصلي مرتبط با ديپلماسي عمومي، يعني »سازمان اطاع رساني اياالت 
متحده«7 را منحل كرد و كاركردهاي ديپلماسي عمومي آن را به وزارت خارجه واگذار 
نمود. از اول اكتبر 1999 كه سازمان اطاع رساني اياالت متحده منحل و كاركردهايش 
به وزارت خارجه واگذار گرديد. »معاون وزير خارجه در امور ديپلماسي عمومي و روابط 
عمومي« وظيفه نظارت بر »اداره برنامه هاي اطاع رس��اني بين المللي«8 و اداره »امور 

1. مهدی جاودانی مقدم و رضا درويشی، همان، ص50-51. 
2. محمد بهرامی، »بررس��ی نقش ديپلماسی عمومی در سياس��ت خارجی اياالت متحده امريكا در خاورميانه 
)2009-2001(«، پايان نامه كارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان، دانشكده علوم اداری و اقتصاد، 1389، ص55. 
3. Bureau of Education and Cultural Affairs
4. International Communication Agency
5. United State Information Agency
6. Broadcasting Board of Governors
7. United State Information Agency
8. Bureau for International Programs
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آموزشي و فرهنگي«1 را بر عهده دارد و »شوراي سران« بر پخش برنامه هاي بين المللي 
نظارت مي كند. كاخ سفيد، »سازمان توسعه بين الملل امريكا«2 و وزارت دفاع نيز ساير 

فعاليت هاي ديپلماسي عمومي را بر عهده دارند.3 

حادثه يازده سپتامبر تمرکز جديد بر ديپلماسي عمومي 
پس از انحال سازمان اطاع رساني اياالت متحده در س��ال 1999 و پس از حمات 
تروريستي يازده سپتامبر به مركز تجارت جهاني و پنتاگون در دو سال بعد، دولت امريكا 
براي كمك به پيروزي در جنگ با تروريسم، اجراي ديپلماسي عمومي را سرعت بخشيد.4 
بافاصله دولت بوش جنگ نظامي و ديپلماسي عمومي را به طور همزمان براي مقابله 
با تروريسم به كار گرفت و واكنش خود را تحت عنوان »عمليات جنگ صليبي پايدار« 
ناميد، كه نش��ان دهنده اهميت درك فرهنگي و به عبارتي تفاوت ه��اي فرهنگي بود؛ 
عنواني كه به اعتقاد كارشناسان، از نگاه مسلما نان، تحريك آميز تلقي مي شد.5 حمات 
يازده سپتامبر موجب ش��د تا بار ديگر به كارگيري فعاليت هاي ديپلماسي عمومي در 
رأس سياس��ت هاي اياالت متحده قرار بگيرد. يازده س��پتامبر به وضوح نش��ان داد كه 
احساسات ضد امريكايي در خارج مي تواند پيامدهاي ناگواري چه در داخل كشور و چه 
در خارج براي منافع و امنيت اياالت متحده در پي داش��ته باشد. از آنجايي كه حكومت 
اياالت متحده به طور سنتي مس��ئول حفاظت از وجهه امريكا در خارج است، معاونت 
ديپلماس��ي عمومي در وزارت خارجه را براي كمك به اين منظور بعد از حوادث يازده 
سپتامبر منصوب كرد. بنابراين اياالت متحده بار ديگر با به كارگيري ديپلماسي عمومي 
و در قالب ابزارهايي مانند برندينگ، روابط عمومي و تبليغات سعي در ترميم وجهه خود 

و مقابله با چالش هاي پيش رو دارد.6
از يازده س��پتامبر به اين س��و، عاوه بر اينكه بر ديپلماس��ي عمومي به عنوان ابزاري 
ضروري در سياست خارجي و امنيت ملي امريكا تأكيد شده، اين عقيده نيز قوت گرفته 

1. Bureau for Educational and Cultural Affairs
2. U.S. Agency for Internatinal Development (USAID)

3. سوزان بي اپستين و ليزا مگز، همان، ص124-125. 
4. فرهاد عطايی، روح اهلل قادری كنگاوری و نبی اهلل ابراهيمی، »ديپلماسی عمومی و قدرت نرم؛ ايران و امريكا در 

عراق جديد«، سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، 1390، دوره41. ش3، ص196. 
5. Epstein, Susanb, U.S. Public Diplomacy : Background and The 9/11 Recommendations, 

Congressional Research Service – The Library of Congress, 2005. P.1.
6. Tiedeman, Anna. An Examination of U.S. Public Diplomacy Efforts After September 

11/ 2001, The Fletcher School,2005, P.5.
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كه كاركنان مسئول در اجراي سياس��ت خارجي امريكا بايد درباره اهميت ديپلماسي 
عمومي آموزش ببينند و از مهارت هاي الزم براي بهره برداري كامل و مؤثر از ديپلماسي 

عمومي برخوردار شوند. 

ديپلماسی عمومی امريکا در خاورميانه 
در ميانه دهه 1990 پس از س��قوط ديوار برلي��ن، دولت اياالت متحده بس��ياری از 
ابزارهای ديپلماسی عمومی را كه به پيروزی در جنگ سرد كمك كرده بود كنار گذاشت. 
سرمايه گذاری برای سازمان اطاع رسانی اياالت متحده مكرراً كم می شد به طوری كه 
انزواگرايان و بازها هر دو به صف مخالفين استفاده از »تبليغات« پيوستند. برای مثال، 
در طول دهه 1980 و 1990، تعداد افرادی كه در زمينه برنامه های ديپلماسی عمومی 
فعاليت می كردند 35درصد تن��زل يافت، و بودجه فعاليت های ديپلماس��ی عمومی بر 
اس��اس تورم، 26درصد تنزل پيدا كرد. ب��ه طور توجيه ناپذيری از مي��ان بودجه اندك 
فدرال كه چيزی حدود يك و نيم ميليارد دالر در موضوع ديپلماسی عمومی است، تنها 
9/5درصد آن )140ميليون دالر( به خاورميانه و آسيای جنوبی، كه مناطق اصلی جهان 

اسام هستند اختصاص داده شده است.1
به طور كلی اين فرض وج��ود دارد كه مخاطبين در خاورميانه، آس��يا و جاهای ديگر 
تصورشان در مورد اياالت متحده بيش از هر چيزی برگرفته از مجموعه های تلويزيونی 
و فيلم های اياالت متحده است. تأثير اين پيام ها و فيلم ها بيشتر از هر توصيفی از اياالت 

متحده امريكا و ارزش های آن می باشد كه از طريق كانال های حكومتی ارايه می شود. 
كميسيون مشورتی اياالت متحده در مورد ديپلماس��ی عمومی بيان می كند: وظيفه 
ديپلماس��ی عمومی جس��ت وجو در مورد ارزش های اصلی مخاطب خارجی از طريق 
اس��تفاده از تكنيك های جديدی اس��ت كه غالباً از فعاليت های تجارتی، ديپلماس��ی 
عمومی گرفته می ش��وند و درصدد تغيير ديدگاه های جهان��ی مخاطبين خارجی و پل 
زدن به ش��كاف بين نواحی فرهنگی مختلف است. صنعت رس��انه ای اياالت متحده به 
ويژه به عنوان يك حامی با ارزش در اين رويكرد جديد است و قدرت عاطفی به انگاره ها 
و تصاوير و موضوعات می بخشد. پيام های بازرگانی تلويزيونی، فيلم های هاليوود و ساير 

1 .  GAO (Government Accountabi l i ty Office) (2006), US Public Diplomacy 
Interagency Coordination Efforts Hampered by the Lack of a National Communication 
Strategy, Avai lable at: web.ebscohost.com.proxy. l ibrary.carleton.ca/isc/
pdf?vid=14&hid=115&sid=0899ed2b-be74–4247-b2bbcf3910efe%40sessionmgr102
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محصوالت فرهنگی )از ش��عر و ساير اش��كال فرهنگی گرفته تا آشپزی و فرهنگ عامه 
مردم( همگی برای برقراری ارتباط بهتر همراه با درك پايدار از ماهيت كشور امريكا به 

كار گرفته می شود.1
امروزه ارتباطات نسبت به دوره جنگ سرد سريع تر شده است و تبليغات ضد امريكايی 
پيچيده تر شده است و اين مس��ئله تا حدودی به خاطر اين اس��ت كه دشمنان اياالت 
متحده فاقد قدرت نظامی ب��رای مقابله با اياالت متحده هس��تند؛ بنا براين بيش��تر بر 
شيوه های غير نظامی تمركز كرده اند. تلويزيون يكی از مهمترين و مؤثرترين ابزارهای 
انتشار و گسترش عقايد در جهان عرب و اسام است و شرح و توضيح دقيق سياست های 
اياالت متحده در تلويزيون به طور قابل توجهی مفقود اس��ت. اعراب و مس��لمانان تنها 
به فيلم های كمدی و خشن امريكا دسترس��ی دارند، در حالی كه فاقد پيش زمينه های 
فرهنگی مشترك هستند. بنابراين در شناخت خود از امريكا دچار اشتباه می شوند. لذا 
الزم است تا دولت با استفاده از ديپلماسی عمومی شناخت و درك مناسب از امريكا را 
برای مخاطبين فراهم آورد. اليحه 3969 اليحه ای بود كه در كنگره در سال 2000 برای 
افزايش بكارگيری ديپلماسی عمومی مطرح شد و بيان می دارد كه تاش های موجود 
ديپلماسی عمومی اياالت متحده برای مقابله با اطاعات غلط در مورد آن كشور ناكافی 
بوده و نياز است تا فعاليت های ديپلماسی عمومی هم از نظر ماهيت و هم از نظر كاربرد 

افزايش پيدا كند.2
بر همين اس��اس روابط امريكا با اعراب و مس��لمانان خاورميانه ب��ه خصوص از زمان 
حمات يازده س��پتامبر در س��طوح دولتي و مردمي با تنش هايي مواجه شده است، به 
گونه اي كه برخي دولت ها و گروه هاي شبه ملي منطقه آشكارا با اياالت متحده دشمن 
هس��تند، با سياس��ت هاي آن در طيفي گس��ترده مخالفت مي كنند و به دنبال آسيب 
رساندن به منافع آن در منطقه و جهان هس��تند. دولت هاي دوست امريكا نيز به دنبال 
قيام هاي مردم منطقه سرنگون شدند و اين كشور براي حفظ منافع خود با چالش هاي 

اساسي در خاورميانه روبه رو شده است.3

1 .  Vanham, Peter. Improving American᾽s Image After 9: 11: The Role of 
PublicDiplomacy, 2003, P 434: Availableat: www.real institute oelcano.orgwpswcm…A.

2. Djerejian, Edward, Changing Minds Winning Peace a New Strategic Direction for U.S. 
Public Diplomacy in Arab and Muslim World, A Report of The Advisory Group on Public, 
2003: P.21.

3. علی آدمی، مهدی يزدان پناه و حسينعلی توتی، »جايگاه ديپلماسی عمومی در سياست خاورميانه ای امريكا: 
با تأكيد بر دوران اوباما«، جستارهای سياسی معاصر، س4، ش1، 1392، ص2.
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عاوه بر اين نظرس��نجي هاي افكار عمومي نشان داده اند كه نگرش هاي منفي نسبت 
به اياالت متحده در بس��ياري از كش��ورهاي جهان و به ويژه جهان اسام پس از يازده 
سپتامبر2001 و به خصوص پس از شكل گرفتن جنبش های منطقه ای در سال 2010 
رشد زيادي داشته است. براي مثال در نظرسنجي كه در سال 2003 از مردم خاورميانه 
صورت پذيرفت تنها يك درصد از مردم اردن و فلس��طين ديد خوبي نس��بت به اياالت 
متحده داشتند. اين رقم در مورد ديگر كشورهاي خاورميانه زير 30درصدبود.1 مؤسسه 
پيو در جدولی كه در سال 2014 منتشر كرده نشان می دهد كه محبوبيت امريكا در بين 

كشورهای خاورميانه از سال 2000 تا 2014 رو به كاهش بوده است. 

کاهش محبوبيت امريكا در بين کشورهای منطقه از سال 2000 تا 2014 2

سال
كشور

1999 -  
20002002200320042005200620072008200920102011201220132014

523015302312912141710152119تركيه

302122271720191610-----مصر

251521152019252113121412-اردن

4751555249484741-42-3627-لبنان

1630-18-15-13---0--فلسطين

454242-----------تونس

همچنين در نظرس��نجي صورت گرفته از س��وي مؤسس��ه »زاگبي اينترنشنال« در 
مارس 2008 از شهروندان كش��ورهاي مصر، اردن، لبنان، مراكش، عربستان سعودي 
و امارات عربي متح��ده، 83 درصد از پاس��خ دهندگان نظري منفي نس��بت به اياالت 

1. Americanism in the Gentzkow, M.A, Shapiro, J.M. (2004), Media, Education and Anti
Muslim World, Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3, Summer 2004. 

Available at: http://home.uchicago.edu/~jmshapir/antiamer.pdf
2.http://www.pewglobal.org/2014/07/14/global-opposition-to-u-s-surveillance-and-

drones-but-limited-harm-to-americas-image/pg-2014-07-14-balance-of-power-1-02/
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متحده داش��تند و 70 درصد بيان كردند كه هيچ اعتمادي به اين كشور ندارند.1 از اين 
رو، امريكا برای برقراری ارتباط با مردم خاورميانه بكارگيری ديپلماس��ی عمومی را در 
صدر برنامه های خود قرار داده و در اين راستا با برنامه های مبادالتی و آموزشی و پخش 
برنامه های بين المللی مهمترين ابزار در ديپلماس��ی عمومی را برای برقراری ارتباط با 

مردم خاورميانه در نظر گرفته است. 
ديپلماسی عمومی امريكا از سوی ملت های منطقه متهم به حمايت از فرآيندهای غير 
دموكراتيك است؛ چرا كه به نظر می رسد پديده بيداری اسامی كه در ذات خود ماهيت 
ضد استكباری و ضد صهيونيستی دارد، بيش از هر زمان موجب تقويت چهره مقاومت 
شده اس��ت. بنابراين امريكا برای جلوگيری از افزايش قدرت مقاومت سعی می كند تا 
مجدداً به سياست های اشتباه گذشته خود مانند حمايت از گروه های تروريستی و سلفی 
)القاعده، داعش و...( در منطقه بپردازد.2 لذا امريكا توسط برخی از حاكمان كشورهای 
اسامی و تروريست هايی كه  پرورش داده و به جان جهان اسام انداخته منطقه را به نفع 

سياست خويش به آشفتگی كشانده و مشتاق سركوب مراكز مقاومت است.  

ديپلماسی عمومی امريکا در منطقه خاورميانه در دوره باراک اوباما 
توجه جدی به ديپلماس��ی عمومی بعد از يازدهم س��پتامبر و آگاهی امريكا از شدت 
احساسات ضد امريكايی در جهان در دستور كار دولت بوش قرار گرفت و در دوره حضور 
باراك اوباما در كاخ سفيد نيز دستياران وی مكرراً از ضرورت تقويت ديپلماسی عمومی 

برای تأثيرگذاری بر افكار مردم جهان صحبت كردند.
در دوران اوباما نيز اگر چه اياالت متحده امريكا براي تأمين امنيت و مقابله با حمات 
تروريستي بر سياست ترويج دموكراسي به خصوص در خاورميانه تأكيد كرد، اما در عمل 
حفظ ثبات و امنيت منطقه اي بر دموكراسي برتري داده شد. زيرا زماني كه اوباما به قدرت 
رسيد اصول سياس��ت خارجي خود را با تكيه بر ديپلماسي، دفاع و توسعه عنوان كرد و 
به دموكراسي اشاره اي نداش��ت.3 با وجود اين امريكا براي دستيابي به اهداف سياست 
خارجي خود در منطقه از زمينه س��ازي براي تغييرات سياسي در كشورهاي منطقه به 

1. Telhami, Sh, 2008 Annual Arab Public Opinion Poll Surcey of the Anwar Sadat Chair 
for Peace and Development at the university of mary;and(with zogby International march 
2008)

2. علی آدمی، مهدی يزدان پناه و حسينعلی توتی، همان، ص20. 
3. Carpenter, J.S., Wittes, T. C, ditching democracy in Egypt?, Middle East StrategyAt 

Harvard,May 29, 2009.
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عنوان ابزاري براي ديپلماسي عمومي خود استفاده نمود كه بر سه محور تمركز داشت: 
1. سياست كمك به ترويج دموكراسي امريكايی؛

2. تأمين بودجه براي برنامه هاي دموكراسي مورد نظر؛
3. برنامه هاي تشويقی برای ايجاد دموكراسي مورد نظر.1

اما پس از وقوع جنبش های منطقه ای و س��رنگوني حكومت هاي فاسد نگرش منفي 
نسبت به سياس��ت هاي امريكا در منطقه افزايش يافت؛ به گونه اي كه بر اساس آخرين 
نظرسنجي صورت گرفته به وسيله مؤسسه »پيو« بسياري از مردم كشورهاي مسلمان 
منطقه به خصوص در تركيه، اندونزي و اردن ديد منفي نس��بت به سياست هاي اوباما 
دارند. بر اس��اس نتايج اين نظرس��نجي 85درصد ازمردم كش��ورهاي مصر، اندونزي، 
لبنان، پاكستان، اردن و تركيه از سياست هاي امريكا در منطقه احساس تنفر مي كنند. 
يك جانبه گرايي، همكاري با دولت هاي مس��تبد به رغم مطرح كردن ش��عار حمايت از 
دموكراسي، حمايت از رژيم صهيونيستي، ترس از تهديدات نظامي امريكا از مهمترين 
عوامل افزايش نگرش منفي در ميان مردم منطقه نس��بت به سياس��ت هاي اين كشور 

است.2 

جنبش های منطقه ای و ديپلماسي عمومي امريکا در خاورميانه 
شكل گرفتن جنبش هاي اعتراضي در جهان عرب نش��ان از بيداري مسلمانان از يك 
خواب عميق دويست ساله دارد. رويگرداني از فرهنگ اصيل ديني، استبداد و استعمار 
سه عامل اصلي به غفلت كشاندن مسلمانان است. جنبش هاي اعتراضي در خاورميانه در 
واقع در واكنش به زياده خواهي هاي امريكا، عقب ماندگي اقتصادي، استبداد سياسي، جا 

ماندن از پيشرفت علمي و از خودبيگانگي از آغاز قرن بيستم شكل گرفتند.
در تحليل ريشه هاي شكل گرفتن جنبش هايي كه خود را در دسامبر 2010 در اعتراض 
به افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت، بيكاري و بحران اقتصادي در تونس نشان داد و به 
ديگر كشورهاي منطقه سرايت كرد، نمي توان تنها نقش عوامل و خواسته هاي اقتصادي 
را دخيل دانس��ت. بلكه بايد منظومه اي از عوامل سياسي، اقتصادي و اجتماعي داخلي 

1. مهسا ماه پيشانيان، »ديپلماسی عمومی ابزار امپرياليسم فرهنگی امريكا در خاورميانه«، مطالعات قدرت نرم، 
1390، س1، ش1، ص140. 

2. Pew Research Center’s Global Attitudes, bama’s Challenge in the Muslim World,Arab 
Spring Fails to Improve U.S. Image. May 17, 2011.image//1 us improve to fails spring, 
Available at:http://www.pewglobal.org/2011/05/17/arab.
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به همراه واقعيات منطقه اي را در نظر گرفت. به طور اجمال مي توان اين عوامل را شامل 
موارد ذيل دانست: 

محدوديت هاي سياسي بر توسعه انساني؛ استبداد و فساد مقام هاي دولتي خاورميانه 
و حمايت اياالت متحده امريكا از آنها، وجود اقتدارگرايي سياسي، اضمحال پارلمان و 
فساد اقتصادي، توزيع نابرابر ثروت و فقدان يك طبقه متوسط و فقدان شرايط آموزشي 

مناسب از مهمترين موانع توسعه  انساني در كشورهاي خاورميانه است.
افزايش حضور سياسي و فعاليت اسالم گرايان؛ در دو دهه گذش��ته، اسام گرايان به 
واس��طه يك س��ري تحوالت و همچنين تاش هاي خود، در كانون صحنه فعاليت هاي 
سياس��ي در ش��ماري از كش��ورهاي عربي قرار گرفته اند. اين نيروها حتي در دوره اوج 
ملي گرايي در خاورميانه نيز به حيات خود ادامه دادند و به عنوان رقيب ملي گرايان براي 
رويارويي با پيشروي كمونيسم در منطقه مطرح بودند. شايد استبداد داخلي و استعمار 
خارجي، مهمترين داليل تجديد حيات اين نهضت هاي اسامي در سال هاي اخير بوده 

باشد.
افزايش نقش اسالم در زندگي روزمره مسلمانان؛ و به خصوص بهره گيري از آن به عنوان 

وسيله اي در راستاي بسيج سياسي. 
تالش هاي دولت هاي منطقه براي دست اندازي به حيطه مذهب؛ محدود كردن شعائر 

مذهبي و يا تغيير موازنه قدرت به نفع خود.
شكست برنامه هاي توسعه اقتصادي و سياسي به سبك غربي در کشورهاي خاورميانه؛ 
وجود دولت هاي تصنع��ي ميراث اس��تعمار كه رهبران��ش براي ايج��اد هويت ملي و 
مشروعيت بخشي به س��لطه خود بر قدرت، به ايدئولوژي هاي غرب محور و پان عربيسم 

متوسل شدند.
شكل گرفتن بحران هويتي گسترده؛ پس از شكست نيروهاي عربي توسط اسراييل در 
جنگ شش روزه )1967( كه منجر به فراري شدن توده ها از دولت ملت هاي سكوالر شد.

واقعيات سياس�ي و اقتصادي- اجتماعي خاورميانه؛ كه عواملي مانند محروم ماندن 
اكثر مردم خاورميانه از درآمدهاي نفتي، اش��غال س��رزمين هاي اسامي توسط رژيم 
صهيونيستي و تنفر از اياالت متحده امريكا به علت حضور نظامي در كشورهاي اسامي 
به بهانه ترويج دموكراسي حمايت از رژيم صهيونيستي در قالب تاش براي حل منازعه 
عربي اس��راييلي و حل منازعات منطقه اي، حمايت از رژيم هاي خودكامه در منطقه به 
بهانه انجام اصاحات سياسي، جنگ با اسام به بهانه نبرد ضد تروريسم، ترسيم چهره اي 
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مخدوش از اسام و مس��لمانان، معرفي اسام به عنوان منش��أ اصلي خشونت در قرن 
معاصر و معرفي مسلمانان به عنوان »تروريست«، معرفي دنياي اسام به عنوان »دشمن 
اصلي غرب«، ناديده گرفتن پيشرفت هاي علمي تخصصي مسلمانان و ترسيم چهره اي  
عقب افتاده و منحط از كشورهاي اسامي، توجيه تمامي جنايات و فجايعي كه غرب در 
حق مسلمانان انجام مي دهد به عنوان يك حركت دفاعي و حتي پيشگيرانه و تاش براي 
تشكيل گروه هاي تروريستي در دنياي اسام و معرفي آنها به عنوان گروه هاي اسامي 

را در برمي گيرد.
در زمان حيات سياسي حكومت هاي مس��تبد منطقه، اياالت متحده امريكا به راحتي 
مي توانست منافع خود را تأمين كند. اما با از ميان رفتن اين حكومت ها به دنبال خيزش 
اسامي مردم منطقه، اين كشور مي كوشد با اس��تفاده از شيوه هاي ديپلماسي عمومي 
خود به خصوص تشويق دموكراسي، حفظ رابطه نزديك و ائتاف امنيتي با حكومت هاي 

جديد منافع خود را در منطقه تأمين كند. 
بر همين اساس براي اياالت متحده امريكا بيش از گذشته، ديپلماسي عمومي و ابزار آن 
همانند صداي امريكا يا راديو اروپاي آزاد براي مقابله و پيروزي در برابر رقيبان از اهميت 

بسيار زيادي برخوردار شد.1
در شرايط كنوني نيز به رغم تغيير و تحوالتي كه در چشم اندازهاي امنيت ملي رخ داده 
است ديپلماس��ي عمومي براي امريكا به عنوان يكی از ابزارهاي بسيار مهم براي دست 
يافتن به اهداف سياست خارجي خود در منطقه نه تنها باقي مانده بلكه از اهميتي بيش 
از گذشته برخوردار شده است؛ زيرا با شكل گرفتن انقاب هاي عربي و روبه رو شدن اين 
كشور با خطر افزايش حضور اسام گرايان در ساختار سياسي جديد كشورهاي منطقه 
اهميت و توجه اين كشور به ديپلماسي عمومي افزايش يافت. تأكيد بر گسترش و تشويق 
دموكراسي به منظور نزديك ش��دن به هيئت حاكمه جديد كشورهاي عربي مهم ترين 

ابزار ديپلماسي عمومي امريكا در منطقه در شرايط كنوني محسوب مي شود.2

باراک اوباما و بيداری اسامی 
اوباما در سخنرانی خود كه به طور مس��تقيم و از طريق شبكه های رسانه ای مربوط به 
دولت اياالت متحده در كشورهای ش��مال آفريقا و خاورميانه دريافت می شد، با مردم 

1. Arndt, R.T. American Cultural Diplomacy in the Twentieth Century, Washington,D.C.: 
Potomac Books, 2005.

2. مهسا ماه پيشانيان، همان، ص141. 
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به گفت وگو پرداخت و به تش��ريح سياس��ت خارجی اياالت متحده در منطقه پرداخت 
و در اين راس��تا خود را حامی جنبش ه��ای مردمی خواند و اي��ن حركت ها را حركتی 
دموكراس��ی خواهانه و آزادی طلبانه ناميد ك��ه از طرف جوانان و زن��ان منطقه هدايت 
می شود. جوانانی كه از هر گونه ايدئولوژی افراطی و راديكاليسم به دور هستند و خواهان 
به دست گرفتن سرنوشت خود در كشورهای شان می باشند. همچنين از حمايت اياالت 
متحده از اين جنبش ها ياد كرد. اوباما از اين طريق همچنين به بررسی اهميت و نقش 
رسانه های جديد در انتقال وقايع جديد و گسترش اطاعات و كمك به معترضين اشاره 

كرد.
در واقع هدف از اين اقدامات جلب توجه جوانان و مردم منطقه به سوی ارزش های مورد 
نظر اياالت متحده است تا از اين طريق بتواند از ميان گروه جديدی كه در آينده قدرت را 
در اين كشورها در اختيار خواهد داشت، جايگاه و نفوذی كسب كند و به تضعيف مواضع 

و ديدگاه گروه های اسامی بپردازد. 
رئيس جمهور امريكا با اين هدف اين س��خنرانی را انجام داد تا وجهه از دس��ت رفته 
اياالت متحده در جهان اسام و خاورميانه را باز يابد. و در واقع با چالش بلندمدتی به نام 
بنيادگرايی اسامی )از ديد اياالت متحده( مقابله كند. همان طور كه گفته شد ديپلماسی 
عمومی به شاخص جمعيتی جوامع مختلف توجه دارد. به طور كلی باراك اوباما با انجام 
اين سخنرانی كه خاورميانه و ش��مال آفريقا را مخاطب خود قرار داد درصدد دستيابی 

به چهار هدف بود.
افزايش پرستيژ ملی اياالت متحده و از بين بردن وجهه نامناسب آن در منطقه؛ كه به 
دليل دفاع از حكومت های اس��تبدادی و ناديده گرفتن نقش مردم به وجود آمده است. 
اوباما به مردم اين اطمينان را داد كه در اس��تراتژی امري��كا در قبال دولت های منطقه 
تجديد نظر می كن��د و به جای همكاری ب��ا دولت ها از اين پس در كن��ار مردم برای به 
دست آوردن حقوق خود در زمينه دموكراسی و به دست گرفتن سرنوشت سياسی آنها 

می باشد. 
بهبود ارتقای منافع ملی در کشورهای شمال آفريقا و خاورميانه؛ چرا كه اياالت متحده 
در حال از دست دادن متحدين خود در منطقه و به خطر افتادن منافع ملی كشور خود 
می باشد. لذا تاش دارد تا با اعمال نفوذ و همراه نشان دادن خود بتواند از ميان مردمی 
كه در آينده ای نه چندان دور س��كان هدايت سياس��ت خارجی كشور خود را در دست 
خواهند گرفت يارگيری كند تا همچنان بتواند موازنه قوا را در منطقه حساس خاورميانه 
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به نفع خود حفظ كند. 
شست وشوی مغزی در زمينه مس�ائل سياس�ی و مذهبی؛ در اين زمينه باراك اوباما 
با س��تايش از تس��اهل و تس��امح مذهبی در خاورميانه آن را به عنوان يكی از ابزارهای 
موفقيت در آينده سياسی كشورهای منطقه دانست. و از اين طريق سعی داشت تا تفكر 

و ايدئولوژی نيروهای اسام گرا در منطقه را در موضع ضعف قرار دهد. 
برجسته س�ازی برخی از موضوعات و ارزش ها؛ باراك اوباما با حمايت از دموكراسی، 
حقوق بشر، آزادی بيان، حاكميت قانون و... همچنين تخطئه و مذمت ارزش های ديگری 
كه منافع امريكا را با خطر مواجه می كند، مانند تروريس��م س��عی در برجسته  ساختن 
موضوعات مورد نظر خود و در اين راس��تا حاكم كردن گفتمان مطلوب از اعتراضات و 
تحوالت اخير در منطقه را دارد. اين مس��ئله از آن جهت دارای اهميت است كه حاكم 
شدن اين گفتمان نقشی اساسی در نوع نگاه و پيشبرد تحوالت منطقه خواهد داشت. چرا 
كه برخورد با موضوعات و تحوالت تا حد زيادی از دريچه همان گفتمان صورت می گيرد. 
در تحوالت اخي��ر، امريكا درصدد حاكم كردن اين گفتمان اس��ت كه تحوالت اخير در 
منطقه عمدتاً در قالب گسترش دموكراسی و آزادی بيان و به طور كلی ارزش های غربی 

است كه در تقابل با جريان های تأثيرگذار اسامی در منطقه شكل گرفته است.1

چالش های ديپلماسی عمومی اوباما در منطقه 
امروزه ديپلماس��ی عمومی به عنوان يكی از جنبه های مهم سياس��ت خارجی امريكا 
مطرح است. ارزش و جايگاه اين جنبه از ديپلماسی تا حدی است كه وزارت امور خارجه 
امريكا س��اختارهای جديدی را برای پيگيری اين مس��ئله ايجاد كرده است. مهم ترين 
وظيفه اين ساختارها، ساماندهی وجهه عمومی اياالت متحده در جهان و همچنين توليد 
ظرفيت های جديد برای پيشبرد اهداف و منافع سياست خارجی امريكاست. بدين ترتيب 
راهبردهای سياست خارجی امريكا به شكل جدی و گسترده متكی بر ديپلماسی عمومی 
است و هر گونه چالش و ضعف در اين عرصه به شدت بر ميزان قدرت امريكا تأثير منفی 

خواهد گذاشت. 
حمايت از رژيم اسراييل 

يكی از مهم ترين چالش هايی كه امروزه نش��انه های آن به شدت قابل مشاهده است، 

1. محمد بهرامی، »تحوالت شمال آفريقا و خاورميانه عرصه ديپلماسی عمومی اوباما«، 1390، قابل دسترسی 
در سايت: 

http://kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/Print/?Id=8973
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تناقضی اس��ت كه امريكا در موضوع حمايت از رژيم صهيونيستی با آن مواجه است. به 
عبارت ديگر، ديپلماسی عمومی امريكا با اين تعارض مواجه است كه چگونه می تواند در 
عين حال كه برای كاهش نفرت  عمومی جهان اسام نسبت به خود تاش می كند، خود 

را نسبت به تأمين امنيت كامل رژيم صهيونيستی متهم بداند؟ 
البته از مدت ها پيش اين نظريه از سوی كانون های فكر و انديشمندان غربی مطرح شد 
كه امروزه هزينه های حمايت از رژيم صهيونيستی برای غرب و امريكا به شدت افزايش 
يافته است و بايد برای آن چاره انديشی كرد. اين نظريه به خصوص از زمان جنگ 22روزه 
غزه در زمستان 2008 ميادی در غرب به شدت دارای طرفدار شد. پيدايش اين تفكر 
بدين معنی است كه امريكا هم در چگونگی حمايت از رژيم صهيونيستی و هم در توجيه 

آن برای افكار عمومی جهان و مسلمانان منطقه دچار مشكات اساسی است. 
البته باراك اوباما كه طی چهار سال گذشته در الگوی رفتاری خود سعی كرد با دوری 
از مواضع رژيم صهيونيستی چهره امريكا در جهان اسام را بهبود ببخشد، اخيراً به دليل 
فشارهايی كه در جريان رقابت های انتخابات رياست جمهوری به وی وارد شد، تأكيد كرد 

دولت امريكا همواره خود را نسبت به امنيت رژيم صهيونيستی متعهد می داند. 
چالش اصلی ديپلماسی عمومی اوباما، پيوند خوردن منافع ملی امريكا با منافع اسراييل 
اس��ت. چرا كه حمايت بدون چون و چرای امريكا از اين رژيم، خود به خود موجب تنفر 
ملت ها به خصوص مسلمانان از امريكا شده و فرصت های بسياری را از ديپلماسی عمومی 

اوباما گرفته است. 
ماهيت بيداری اسالمی 

بيداری اسامی و رش��د آن در ميان كش��ورهای اس��امی كه نمونه هايی از آن را در 
كشورهايی مثل تونس، مصر، اردن و يمن می توان ديد، نيز از ديگر چالش های ديپلماسی 
عمومی اوباما در قبال اسام تلقی می شود. ناگفته نماند كه امريكا هنوز از سوی ملت های 
منطقه متهم به حمايت از فرآيندهای غير دموكراتيك اس��ت؛ چرا كه به نظر می رسد 
پديده بيداری اسامی كه در ذات خود ماهيت ضد استكباری و ضد صهيونيستی دارد، 
بيش از هر زمان موجب تقويت چهره محور مقاومت شده اس��ت. بنابراين امريكا برای 
جلوگيری از افزايش قدرت مقاومت س��عی می كند تا مجدداً به سياس��ت های اشتباه 
گذش��ته خود مانند حمايت از جريان های القاعده و س��لفی در منطق��ه بپردازد كه در 
گذشته امريكا در اين زمينه دارای تجربه های تلخی می باشد. از طرف ديگر، كشورهای 
شكننده ای مانند عربستان و قطر كه به شدت نگران آينده خود هستند، خواستار حفظ 
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جايگاه راهبردی برای امريكا در منطقه هستند.1
ضرورت تحكيم اتحاد کشورهای اسالمی

چالش ديگر اوباما، تأكيد كشورهای اسامی و علمای مسلمان بر ضرورت تحكيم اتحاد 
است، كه در اعتراض گسترده و يكپارچه مسلمانان و عقب نشينی كشيش افراطی امريكا 
متجلی شد و بر اين واقعيت مهم و با ارزش صحه گذاشت كه اگر مسلمانان دنيا وحدت 
اسامی را جدی بگيرند و با يكديگر هم سو باشند، دشمنان چاره ای جز عقب نشينی در 

برابر آنان را نخواهند داشت.
بدبينی افكار عمومی خاورميانه به سياست های امريكا

از آنجا كه افكار عمومی مردم منطقه خاورميانه برای اياالت متحده اهميت و جايگاه 
وااليی در تعيين سياست ها يافته اس��ت، لذا ش��ناخت مؤلفه هايی كه نقش مهمی در 
ش��كل گيری افكار عمومی منطقه در قبال اياالت متحده دارند از اهميت ويژه ای برای 
تصميم گيرندگان سياس��ت خارجی اياالت متحده برخوردار اس��ت. نظرس��نجی های 
»زوگبای اينترنشنال« در س��ال 2004 نش��ان می دهد كه افكار مردم عرب نسبت به 
سياس��ت خارجی اياالت متحده به طرز چش��مگيری رو به وخامت نهاده اس��ت. اين 
نظرسنجی كه در شش كشور عربی صورت گرفت نشان داد در شرايطی كه مردم به طور 
كامل با فرهنگ امريكا مخالف نيس��تند، اما از سياست خارجی اياالت متحده متنفرند. 
زمانی كه در نظرسنجی اين سؤال مطرح شد كه »بدترين چيزی كه با شنيدن نام امريكا 
به ذهن شما می آيد چيست؟« تقريباً هشتاد درصد از پاسخ دهندگان سياست خارجی 
اياالت متحده را ذكر كردند و اين تقريباً جوابی بود كه مردم هر شش كشور دادند. اكثراً 
سياس��ت های اياالت متحده را عامل بدبختی مردم خاورميانه می دانستند )به ويژه در 
عراق و فلس��طين( و می گفتند چيزی كه باعث توجه اياالت متحده به خاورميانه شده 
اس��ت، نفت اين منطقه می باشد. تحقيق ديگری كه توس��ط مركز تحقيقی »پيو«2 در 
سال 2004 صورت گرفت نشان داد كه اكثريت مردم در كشورهای مسلمان مانند اردن 
و تركيه اعتقاد دارن��د كه امريكا در تصميم گيری های سياس��ت خارجی خود به منافع 

1. رضا مؤمن زاده، »چش��م انداز ديپلماس��ی عمومی امريكا در منطقه خاورميانه و جهان اسام«، 1392، قابل 
دسترسی در سايت: 

http://www.farsnews.com/printable.php?nn=13910720000006
2. Pew Research Center for the People and the Press
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كشورهای آنان توجهی نمی كند.1
جدول زير نش��ان دهنده مهم ترين فاكتورها در تعيين نگرش نسبت به اياالت متحده 

امريكا می باشد.

كشورها 

فاكتور
عربستان مراكشلبناناردنمصر

سعودی
امارات 

متحده عربی

574834454931جنگ در عراق

ترويج دموكراسی و 
4616299اصاحات از طرف بوش

پيشرفت های در منازعه 
81319887اعراب و اسراييل

رفتار امريكا با اعراب و 
282822403241مسلمانان

034205ساير

(Suroce: Ministry of Awqaf and Islamic Affairs-State of Kuwait: 2006, 17)2

از دست دادن بسياری از راهبران هم پيمان
به هر جهت وقوع پديده بيداری اس��امی در منطقه موجب شد تا بسياری از رهبران 
كش��ورهای هم پيمان امريكا كه طی چند دهه گذشته همواره خود را ملزم به تبعيت از 
سياست های امريكا می دانس��تند، از صحنه قدرت كنار و حذف شوند. در مقابل، شاهد 
افزايش و اوج گيری نقش مردم و ملت ها در تعيين سرنوشت خودشان هستيم. بنابراين 
در حالی كه امريكا باي��د در فرآيند انتقال قدرت داخل كش��ورهای تحت تأثير بيداری 
اسامی جايگاه مش��روعی برای خود تعريف نمايد و در اين خصوص به شدت نيازمند 

1. Pew Research Center for the People and the Press (2004), A Year after the Iraq War: 
Mistrust of America in Europe Ever Higher, Muslim Anger Persists’, URL (consultedMar. 
2005): Available at: http://www.people-press.org

2. Ministry of Awqaf and Islamic Affairs-State of Kuwait (2006), Arab Perception of The 
West A Study of  Public Opinion, Foreign Policy and The Role of The Media in The Middle 
East, Available at: www. advisoryme. com/ Arab %20 perception %2 of 20 the %20 west. 
pdf. 



16
9

انه
رمي

خاو
ی 

ام
ی اس

دار
ت بي

وال
 تح

 در
يكا

 امر
می

مو
ی ع

ماس
ديپل

ی 
رس

بر
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

بهره گيری از شيوه های ديپلماس��ی عمومی است، رويكردهای تندروانه صهيونيستی- 
نومحافظه كاری به دليل نگرانی از چگونگی تعامل امريكا با جهان اس��ام بسيار شدت 

گرفته است و قطعاً به دنبال اخال در اين تعامل هستند. 

نتيجه گيری 
ديپلماس��ی عمومی به عنوان يك ابزار همواره در سياس��ت خارجی اياالت متحده به 
درجات مختلفی مورد استفاده قرار گرفته است. در زمان جنگ سرد و در رقابت اياالت 
متحده با كمونيس��م اياالت متحده برای همراه س��اختن افكار عمومی به خصوص در 
كشورهای اروپايی برای به دس��ت آوردن قلب ها و اذهان مردم از اين ابزار در سياست 

خارجی خود استفاده می كرد. 
پس از فروپاش��ی اتحاد جماهير شوروی سابق نقش ديپلماس��ی عمومی در سياست 
خارجی اياالت متحده كمرنگ شد و اين احساس در ميان سياست گذاران اياالت متحده 
به وجود آمد كه ديگر نياز چندانی به استفاده از ديپلماسی عمومی وجود ندارد. با گذشت 
زمان و پس از حمات تروريس��تی يازده س��پتامبر بار ديگر ب��ه كارگيری فعاليت های 

ديپلماسی عمومی در رأس سياست های اياالت متحده قرار گرفت.
امروزه ديپلماسی عمومی از طرف سياستگذاران به عنوان ابزاری برای حفظ و ارتقای 
امنيت ملی محسوب می شود؛ با درك اين موضوع، امريكا از ديپلماسی عمومی به منظور 
مقابله با چالش های پيش رو اس��تفاده می كند كه در نتيجه سقوط دولت های وابسته و 
همچنين افزايش نقش مردم در سياست كشورهای منطقه روی داده است. باراك اوباما 
با بهره گيری از ابزارهای رسانه ای در سخنرانی اخير خود درصدد تضعيف ايدئولوژی های 
رقيب و ارايه جايگزينی برای آن و جذب جوانان منطقه نسبت به سياست ها و ارزش های 
امريكايی اس��ت. امريكا بر اين باور اس��ت كه جوانانی كه در نتيجه تبعيضات سياسی و 
اقتصادی به نيروی محركه اصلی جنبش های اخير تبديل شده اند امكان دارد كه در آينده 
گروه های تروريس��تی قصد داشته باشند از آنها برای دس��تيابی به اهداف و منافع خود 
اس��تفاده كنند و همين موضوع اهميت به كار گيری ديپلماسی عمومی را در سياست 

خارجی اياالت متحده نشان می دهد. 
دولت اوباما به كارگيری ديپلماس��ی عمومی را در رأس سياست های خارجی خود در 
خاورميانه قرار دهد. دولت هايی كه مخالف سياست های اياالت متحده در منطقه هستند 
چنانچه افكار عمومی داخلی آنها با اياالت متحده همراه ش��ود ديگر قدرت چندانی در 
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مخالفت با سياست های اياالت متحده نخواهند داشت. در واقع می توان گفت كه اياالت 
متحده با بهره گيری از ديپلماسی عمومی سعی در يكسان سازی هويت مردم منطقه با 

ارزش ها و سياست های خود دارد. 
با توجه به تهديده��ای جديد عليه اي��االت متحده همچون تروريس��م كه به صورت 
نامتقارن صورت می گيرد اياالت متحده به اين نتيجه رس��يده اس��ت ك��ه در مبارزه با 
تروريس��م نياز به همراه س��اختن افكار عمومی مردم منطقه دارد؛ چرا كه تا زمانی كه 
تروريس��ت ها از محبوبيت بين جوانان و مردم منطقه برخوردار باشند و اياالت متحده 
را دش��من خود بدانند نمی توان با تروريس��ت ها به مقابله پرداخت. عاوه بر اين اياالت 
متحده برای مبارزه با تروريست ها نياز به همكاری دولت های منطقه دارد و چنانچه افكار 
عمومی در خاورميانه عليه اياالت متحده باش��د دولت های منطقه به دليل وجود افكار 
عمومی مخالف با اياالت متحده قادر به همكاری با اين كش��ور در جنگ عليه تروريسم 

نخواهند بود.
هدف دوم اوباما از به كارگيری ديپلماسی عمومی كسب وجهه و اعتبار و از بين بردن 
وجهه نامناس��ب خود در منطقه خاورميانه پس از حمله نظامی به افغانس��تان و عراق 
می باشد كه موجب كاهش ش��ديد محبوبيت اياالت متحده در خاورميانه گرديد و اين 

می تواند برای منافع و امنيت اياالت متحده خطرناك باشد.
در كل مي توان گفت تاش هاي ديپلماسي عمومي اياالت متحده در منطقه خاورميانه 
بيش��تر س��عي در تأمين منافع امنيتي امريكا دارد و تداوم اين سياست ها بيشتر جهت 
گسترش، بهبود و ارتقاي سياست خارجي و امنيت ملي اياالت متحده است تا به وجود 
آوردن عاقه بين خاورميانه و اياالت متحده و اين تاش ه��ا براي كاهش مخالفت ها با 

اهداف سياسي امريكا بسيار مهم هستند.
با توجه به شكل گيری تحوالت اخير در منطقه می توان گفت كه در حال حاضر امريكا 
با يك جهان به سرعت در حال تغيير مواجه است كه با ويژگی هايی همچون مراكز جديد 
قدرت، رسانه های جديد ارتباطی، پر رنگ ش��دن نقش مردم در سياست و فرصت ها و 
خطرهای جديد مشخص می شود. حفظ و به دس��ت آوردن امنيت ملی در اين محيط 
نيازمند مشروعيت و حمايت عمومی هم در داخل و هم در خارج است. بنابراين تنها راه 
برآورده كردن اين الزامات اس��تفاده از قدرت نرم و ديپلماسی عمومی است كه از طرف 

آقای اوباما مورد توجه قرار گرفته است. 
اما آنچه امريكا بايد بداند اين اس��ت كه بس��ياری از مردم خاورميانه و ش��مال آفريقا 
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تمايلی برای پذيرش ارزش های اين كشور كه در قالب برنامه های ديپلماسی عمومی كه 
از طرف دولت و وزارت خارجه برای انتقال به مردم طراحی شده است را ندارند. البته اين 
بدان معنا نيس��ت كه مردم خاورميانه اين ارزش ها را قبول نداشته باشند بلكه عمدتاً از 
اين موضوع نشئت می گيرد كه مردم منطقه اين گونه اقدامات را تنها شعارهای توخالی 
می دانند كه اياالت متحده از آنها به عنوان يك پوشش ايدئولوژيك برای رسيدن به منافع 

و امنيت ملی خود استفاده می كند.
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شيعيان ترکيه؛ فرصت ها و چالش های پيش  روی

نورالدين اکبری کريم آبادی1
مقدمه 

تركيه به موزاييكی از گروه های دينی مسلمان و غير مسلمان، شهره است. اين كشور 
كه مرزهای نهايی اش در موافقت نامه های بين المللی لوزان تعيين ش��د، از لحاظ تنوع 
دينی ادامه وضعيتی محسوب می شود كه در دوره شش قرن حيات امپراتوری عثمانی 
تداوم داشت، اما آنچه جمهوری تركيه را از امپراتوری عثمانی متمايز می كند، اين است 
كه اين جمهوری توانس��ت قلمرو اقليت های شناخته شده اين كش��ور را محدود كند؛ 
بندهای 37 تا 44 موافقت نامه لوزان اقليت های دينی تركيه را به گروه های غير اسامی، 
يعنی مس��يحيان، يهوديان و برخی فرقه های ديگر دينی محدود ك��رد.2 موافقت نامه 
لوزان عمًا اقليت های دينی غير مسلمان را به رس��ميت شناخت، به اين اقليت ها حق 
داد كه امور آموزشی، دينی، زبانی و اموال ش��خصی را در دست داشته باشند؛ هر چند 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی دانشگاه تربيت مدرس 
2. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 

انديشه سازان نور، 1382، ص68. 
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اين موافقت نامه گونه ای از حمايت و يا قيمومت بين المللی را بر حسن اجرای بندهای 
مربوط به اقليت های غير مسلمان در نظر گرفته است، اما اين موافقت نامه در هيچ يك از 
مواد خود در مورد وجود اقليت های مذهبی در چهارچوب اسام اشاره نكرده است.1 به 
رغم عدم شناسايی گروه های دينی مسلمان، جامعه مسلمانان تركيه امروز را گروه ها و 
جمعيت های دينی و مذهبی زيادی از جمله شيعيان علوی2 شكل می دهند. اين گروه از 
يك پراكنش اكولوژيك در فضای جغرافيايی تركيه برخوردارند ولی در ساختار سياسی 
تركيه از هيچ گونه نقش و جايگاه متناس��ب با منزلت خود برخوردار نيس��تند. تحقيق 
حاضر با استفاده از روش توصيفی و مطالعه تاريخی و با رويكردی تحليلی، ضمن بررسی 
و واكاوی فرصت ها و چالش های پيش  روی شيعيان تركيه در جهت رسيدن به جايگاه 
و نقطه مطلوب در ساختار سياسی تركيه می باشد. با مشخص شدن عوامل فرصت ساز 
و چالش زايی كه شيعيان تركيه3 با آن روبه رو هس��تند، انتظار می رود ايشان با تقويت 
عوامل مثبت و بهره برداری از فرصت های موجود در ارتقای جايگاه ژئوپلتيك خود و با 
تضعيف عناصر منفی، بتوانند با توجه به وزن جمعيتی و پراكنش اكولوژيك خود، وزنه ای 

تأثير گذار در صحنه سياسی تركيه بوده و به جايگاه بايسته خود دست يابند. 

1. همان، 69-70. 
2. كلمه علوی با كلمه ش��يعه معنای مترادف دارد. اين معنا ه��م از لغت نامه ها و ه��م از دايره المعارف ها و هم 
كتا ب های علويان روشن می شود. كلمه علوی در لغت تركی- استانبولی نيز با شيعه دوازده امامی مترادف است. 
اگرچه مهم نيست گروهی كه در سرزمين آناتولی زندگی می كنند، در چه زمانی علوی ناميده شده اند ولی با اين 
حال، بنابر ادعای يكی از نويسندگان، علوی ها را حدود 250 سال پيش به اين نام ناميده اند تا آنها را از شيعه جدا 
كنند. بنابراين آغاز پيدايش علويان را بايد از زمان حيات پيغمبر اكرم)ص( دانست. البته در كتاب های تاريخی و 
روايی آنان نه علوی بلكه شيعه علی)ع( ناميده شده اند. مثًا جابر می گويد: نزد پيغمبر بودم كه علی از دور نمايان 
شد. پيغمبر فرمود: سوگند به كسی كه جانم در دست اوست، اين شخص و شيعيانش در قيامت رستگار خواهند بود. 
ابن عباس نيز می گويد: وقتی كه آيه هفتم سوره بينه نازل شد، پيغمبر به علی فرمود: مصداق اين آيه تو و شيعيانت 
می باشيد كه در قيامت خش��نود خواهيد بود و خدا هم از شما راضی اس��ت. تعبير شيعه علی در سخنان حضرت 
رسول اكرم)ص( برای خيلی از اصحاب به كار برده شده است و اصًا بعضی از اصحاب به اين نام مشهور بودند كه 
مشهورترين آنها سلمان فارسی، مقداد، ابوذر، عمار و ياسرند. در روايتی چنين آمده است: حضرت امام رضا)ع( در 
پاسخ به گروهی كه پرسيدند چرا دو روز به ايشان اجازه ماقات با خود نداد، فرمود: چون شما ادعا می كنيد كه شيعه 
اميرالمؤمنين علی بن ابی طالب)ع( هستيد. وای بر شما، شيعه او، در حقيقت، حسن)ع(، حسين)ع(، سلمان، ابوذر، 
مقداد، عمار و محمد بن ابی بكر هستند كه با هيچ يك از دستورهای آن حضرت مخالفت نكردند و هيچ يك از نواهی 

وی را مرتكب نشدند... )نوری دونمز، »علويان تركيه«، طلوع، 1385، ش15، سايت باشگاه انديشه 85/4/25(. 
3. مراد از شيعه، شيعه علوی يا صوفيانه است، هر چند علوی در تركيه به  معنايی نيست كه در ايران مطرح است. 
علويان در تركيه و سوريه و بالكان هستند و به  رغم اينكه نامشان علوی و شيعه است، از نظر فقهی با شيعيان تفاوت 
دارند. آنها اعمال فقهی ندارند و بيشتر از نظر اعتقادی شيعه هستند؛ يعنی صوفی مسلك و اهل طريقت ا ند. منظور 
ما از شيعيان در اين تحقيق هر دو نحله شيعيان امامی و شيعيان علوی را شامل می شود كه بنابر آمار شيعيان امامی 
تركيه جمعيتی حدود سه ميليون نفر دارند و در پيوند با علويان در بيشتر برآوردها چيزی بين يك چهارم تا يك 
پنجم )20 تا 25درصد( از جمعيت 75 ميليون نفری اين كشور را به خود اختصاص می دهند. اين در حالی است 

كه 75 درصد از تركيب جمعيت 98درصدی مسلمانان تركيه را اهل سنت تشكيل می دهند. 
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شيعيان ترکيه و پراکندگی جغرافيايی آنها 
جامعه سياسی تركيه از منظر اجتماعی يك جامعه متكثر بوده و دارای اقليت های قومی 
و مذهبی می باشد كه از آن ميان می توان به شيعيان تركيه اشاره نمود. برآورد می شود 
كه جمعيت شيعيان پانزده تا بيس��ت درصد از كل جمعيت مسلمانان تركيه را تشكيل 
دهد1 كه اقليت های مختلف از جمله باطنی، علوی، بكتاشی،2 نصيری، اسماعيلی، زيدی، 
بهايی و شيعيان دوازده امامی را شامل می شود. فرقه جعفری يا همان شيعه دوازده امامی 
بيشترين تعداد شيعيان را در بر می گيرد. جعفری های تركيه جمعيتی حدود سه ميليون 
نفر دارند كه بين نيم تا يك ميليون نفر از آنها ساكن شهر استانبول هستند و برخی از آنها 
مهاجرانی هستند كه از ايران به تركيه رفته اند. از سويی، جمعيت شناسی شيعيان تركيه 
و ديگر نقاط جهان بيش از آنكه بر اساس آمار دقيق باشد مبتنی بر برآوردهای تقريبی 
است. داليل سياس��ی و ايدئولوژيك در نبود آمار دقيق از فرقه ها و اقليت های مذهبی 

نقش چشمگيری دارد. 
پراكندگي جمعيت شيعيان جعفري تركيه را مي توان به صورت زير ذكر كرد: 

1. شرق و شمال شرقي تركيه: در مرز ايران، ارمنستان و نخجوان، شهرها و روستاهاي 
اين منطقه؛ مانند ش��هرهاي اغدير، قارص، توزلوجا، آراليك، تاش��يلي چاي، آكياكا و 

آرپاچاي بيشتر شيعه نشين هستند؛
1. آمارهاي موجود از شيعيان تركيه: 

- آمار »دايره المعارف امام حسين)ع(« از ش��يعيان تركيه  در سال 2000: جمعيت كشور: 66620120، درصد 
شيعيان نسبت به جمعيت كشور: 35درصد؛ 

-آمار »مجمع جهاني اهل بيت)ع(« از شيعيان تركيه  در س��ال 2008: جمعيت كشور: 72900000، جمعيت 
شيعيان: 14550000، درصد تقريبي شيعيان نسبت به جمعيت كشور: 20درصد؛ 

- آمار انجمن دين و زندگي اجتماعي »مؤسس��ه  PEW« از  ش��يعيان  تركيه در س��ال 2009: جمعيت كشور: 
71517100، جمعيت مسلمانان: 73619000، جمعيت ش��يعيان: 11050000-7360000، درصد شيعيان 

نسبت به جمعيت مسلمان كشور: 15-10 درصد. 
(www.bibaknews.com/shia.php?id=11)

2. گرچه برخی، بكتاشيه را به اشتباه از اسام سنی می دانند اما با توجه به مبانی فكری كه دارند، آنها را می توان 
به عنوان فرقه ای از شيعيان نگريست. چنان كه همانند شيعيان اثنی عشری ايران به دوازده امام قائل اند و امام جعفر 
صادق را به عنوان مهمترين امام خود می دانند. مبانی فكری بكتاش��يان به نحو ماهرانه ای توسط شاعر برجسته 
آلبانی تبار»نعيم فراشری« آنچنان كه در زير آمده خاصه شده است: بكتاشيان به خدای بزرگ و متعال، محمد، 
علی، خديجه، فاطمه، حس��ن و حس��ين باور دارند. آنان ضمن باور به دوازده امام ارتباط خود با طريقت عرفانی 
را از طريق امام موس��ی كاظم)ع( می دانند و حاج بكتاش ولی از فرزندان آن امام دانس��ته ش��ده است. بكتاشيان 
همانند ديگر شيعيان، برای امام حسين)ع( و ش��هدای كربا ماتم می گيرند. دوره ويژه عزاداری آنان »ماتم« نام 
دارد. در اين ايام آنان از اول تا دهم محرم روزه گرفته و نوحه سرايی می كنند... بكتاشيان چون ديگر مسلمانان به 
خدا، روز حساب، مائك، انبيا و... باور دارند. اما باور آنان در اين زمينه ها بيشتر باطنی است تا ظاهری و اين نقطه 
تفارق بكتاشيان با ديگر مسلمانان است. )الس��ی يازيجی، »طريقت بكتاشی«، ترجمه سيد اميرحسين اصغری، 

پژوهش های منطقه ای، ش4، تابستان 1389، ص126.(
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2. شمال غربي تركيه: بيشتر در شهرهاي استانبول، بورسا و ازمير سكونت دارند؛
3. مركز تركيه: بيشترين تجمع شيعيان جعفري در مركز تركيه در پايتخت اين كشور 

يعنی، آنكارا و ساير شهرهاي بزرگ است؛ 
4. غرب تركيه: در ش��هرهايي چون ازمير و تورگوتلو استان »قارص« ساكن هستند.1 
اكثريت اين شيعيان در جنگ جهانی اول از ايران، آذربايجان و ارمنستان وارد سرزمين 
تركيه ش��دند. عده ديگری از آنان هم بعد از جنگ جهانی دوم از روسيه فرار كردند و از 
طريق دولت آلمان به تركيه مهاجرت نمودند. در سال های بعد از 1970 شيعيان برای 
اشتغال از دو شهر تركيه )قارص و اغدير( به شهرهای بزرگ تركيه و نيز خارج از كشور، 
به ويژه آلمان مهاجرت كردند. همچنين در زمان درگيری ارتش و پ.ك.ك جعفری ها 
باز هم به غرب تركيه كوچ كردند و اين موجب شد نام جعفريه در تركيه بر زبان ها بيفتد. 
شهر هم مرز ايران، قارص، پيش تر مركز ش��يعيان تركيه به حساب می آمد، ولی امروزه 

مركز آنان استانبول است.2
با توجه به بحث هايی كه در باال مطرح شد، در اين پژوهش می توان شيعيان تركيه را 
به رغم تقسيم بندی هايی كه در درون خود بر اساس ايدئولوژی، طبقه، جنسيت و نژاد 
دارند به دو گروه اساسی تقسيم كرد: گروه اول را می توان شيعيان قومی يا فرهنگی ناميد 
كه شمار قابل ماحظه ای از جمعيت ش��يعی را تشكيل می دهند. اين گروه اكثراً آذری 
هستند و عمدتاً در شهرهای آغری، ايغدير و كارس و تا حدودی استانبول، آنكارا، ازمير، 
بورس��ا، مانيس��ا، ازميت و يالووا زندگی می كنند كه به لحاظ اجتماعی و سياسی برای 
سكونت آنها مناسب است. گروه دوم را می توان ش��يعيان ايدئولوژی دانست كه شامل 
تعداد كمتری از فرقه جعفری می شود. اين گروه بيشتر سنی ها و علوی های تغيير مذهب 
داده اند كه عمدتاً پس از انقاب ايران و بنا به داشتن عاقه به اسام گراهای بنيادگرا، به 

مذهب جعفری گرايش پيدا كرده اند. 

گروه های مذهبی فعال شيعی ترکيه و فعاليت های آنها 
در سال های پس از پيروزی انقاب اسامی در ميان شيعيان تركيه گروه های مذهبی 
فعالی ش��كل گرفته كه در عرصه های مختل��ف مذهبی، فرهنگ��ی، اجتماعی و حتی 
سياس��ی و اقتصادی فعاليت دارند و هر كدام به نحوی امور شيعيان هوادار خود را رتق 

1. شادان پرند و زهرا سبحانی، زمينه شناخت جامعه و فرهنگ تركيه، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات فرهنگی 
بين المللی، 1373، ص80. 

 http://Ankara. Icro.Ir :2. طياروند، وب سايت رايزنی فرهنگی ايران در تركيه
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و فت��ق می كنند. اگرچه ش��كل گيری اين 
گروه ها مخالفانی هم دارد و برخی معتقدند 
وجود گروه های چندگانه در ميان شيعيان 
زمينه س��از تفرقه در ميان جامعه شيعيان 
ش��ده و باعث گرديده در حد همان اقليتی 
هم كه هستند نتوانند اثرگذار باشند. البته 
همان ها اضافه می كنند كه اين تعدد گروه ها 
بيشتر در ميان رهبران گروه هاست و عامه 
شيعيان با يكديگر خط  كشی و گروه بندی 
ندارند. در هر صورت در حال حاضر دو گروه 
عمده شيعی جعفری در تركيه وجود دارد 

كه مركزيت هر دو در استانبول می باشد. 
قديمی تري��ن گ��روه ش��يعی در تركيه، 
گروه زينبيه به رهبری ش��يخ صاح الدين 
اوزگوندوز اس��ت. اين گروه بيش��تر شامل 

مسلمانان مهاجر از مناطق شرقی تركيه به استانبول هستند كه به منظور فعاليت های 
اقتصادی به اين ش��هر آمده اند. گروه زينبيه ابتدا به  صورت پراكنده در منطقه هالكالی 
مستقر شدند و فعاليت خود را با تأسيس مس��جدی به نام زينبيه و گرد آوردن شيعيان 
مهاجر در استانبول آغاز كردند. اين مسجد يك س��ال پيش از پيروزی انقاب اسامی 
ايران تأسيس شد. شيخ صاح الدين اوزگوندوز رهبر اين گروه و شيخ حميد توران امام 
جماعت مس��جد زينبيه، در ابتدای پيروزی انقاب از وقاي��ع رخ داده در ايران حمايت 
كردند و به همين علت از سوی نظام الييك به زندان محكوم شدند. آنها متهم به ترويج 
خمينی گری بودند. در آن ايام مسئوالن گروه زينبيه معتقد بودند كه اگر تنها يك مسجد 
داش��ته باش��ند، به  راحتی می توانند آن را تعطيل كنند، اما اگر شيعيان دارای چندين 
مسجد باشند، امكان مقابله با آنها كمتر خواهد شد. از همين رو طرح احداث مسجد در 
مناطق شيعه نشين استانبول را با س��ختی های فراوان آغاز كردند. اما مساجد متعددی 
همچون مسجد امام علی)ع(، مسجد امام حسن) ع(، مس��جد امام حسين)ع(، مسجد 
ابوطالب و... احداث شد كه همان ايام روزنامه  يحريت )از پرتيراژترين روزنامه های تركيه( 
نسبت به افزايش مس��اجد شيعيان در اين كشور هش��دار داد. در حال حاضر مسئوالن 

می توان شيعيان ترکيه را به رغم 
تقسيم بندی هایی که در درون خود بر 
اساس ایدئولوژی، طبقه، جنسيت و نژاد 
دارند به دو گروه اساسی تقسيم کرد: 
گروه اول را می توان شيعيان قومی یا 
فرهنگی ناميد که شمار قابل مالحظه ای 
از جمعيت شيعی را تشکيل می دهند. 
این گروه اکثراً آذری هستند و گروه 
دوم را می توان شيعيان ایدئولوژی 
دانست که شامل تعداد کمتری از فرقه 
جعفری می شود. این گروه بيشتر سنی ها 
و علوی های تغيير مذهب داده اند که 
عمدتًا پس از انقالب ایران و بنا به 
داشتن عالقه به اسالم گراهای بنيادگرا، 

به مذهب جعفری گرایش پيدا کرده اند
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زينبيه روابط نسبتاً خوبی با دولت اردوغان دارند 
و دولت تركيه شيخ صاح الدين را به عنوان رهبر 
ش��يعيان تركيه مورد توجه قرار می دهد. اگرچه 
مس��ئوالن آن روابط خوبی با مقامات و نهادهای 
ايرانی هم دارن��د و در برنامه های مختلف دينی و 
سياسی در ايران از ايش��ان دعوت به عمل می آيد 
اما گفته می شود آنها چندان تمايلی برای آشكار 
نمودن اين رواب��ط در داخل تركي��ه ندارند. اين 
 گروه پاي��گاه اينترنت��ی چندزبان��ه ای به آدرس 

www. Zeynebiye.com دارد.1
گروه دوم، مؤسس��ه فرهنگی كوثر اس��ت. كوثر 
اولين مؤسسه رسمی شيعيان تركيه است كه از سال 1992م فعاليت خود را در زمينه 
علمی-  فرهنگی آغاز نمود. هس��ته مركزی اين گروه را روحانيان آذری زبان تركيه ای 
كه در قم تحصيل كرده اند، تشكيل می دهند و با مديريت يك گروه دوازده نفره فعاليت 
می نمايد. دفتر اصلی آن در استانبول قرار دارد و در شهرهای ديگر تركيه همچون آنتاليا، 
ازمير و آنكارا نيز دارای چندين دفتر و نمايندگی اس��ت. انتشارات كوثر كه منظم ترين 
مؤسسه انتشاراتی شيعيان تركيه به  ش��مار می آيند وابسته به اين گروه است و تاكنون 
بالغ بر شصت جلد كتاب منتشر نموده است. از جمله منشورات اين انتشارات می توان 
به ترجمه و انتشار تفس��يرالميزان، كتب امام خمينی)ره( و شهيد مطهری اشاره كرد. 
همچنين مجله قبله نيز از طرف اين مؤسسه به انتش��ار می رسد كه غدير آكاراس، امام 
جماعت مسجد مهديه استانبول، سردبيری آن را بر عهده دارد. از فعاليت های فرهنگی 
ديگر اين گروه می توان به دوبله چند فيلم ش��يعی مانند س��ريال واليت عشق به زبان 
تركی اشاره كرد. مشی گروه كوثر، مشی فرهنگی اس��ت و بيشتر اعضای آن مقلد امام 

خمينی)ره( و آيت اهلل خامنه ای هستند.2
از ديگر فعاليت های فرهنگی ش��يعيان در تركيه، تأسيس وب سايت خبری- تحليلی 
)rasthaber.com(، پايگاه خبری اصلی ش��يعيان تركيه در اينترنت است كه توسط 

1. سيد صادق علوی، »ميراث صفويه«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 1391، ص47. 
2. همان. 

نظام سياسي و احزاب اسالمي 
سني مذهب ترکيه مي دانند که 
نمي شود جمعيت بيست ميليونی 
علوي را نادیده گرفت؛ حتي 
دولت و بسياري از احزاب 
سياسي ترکيه از این نگران اند که 
در صورت بي توجهي به جامعه 
علویان، گرایش آنها به جمهوري 
اسالمي ایران بيشتر شود که در 
این صورت، جمهوري اسالمي از 
این وضعيت بهره مند خواهد شد
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انجمن تايدر )انجمن تحقيقات و همياری اجتماعی( راه اندازی شده است.1 اين سايت 
پس از تثبيت جايگاه خود بين مسلمانان و به  ويژه شيعيان ترك زبان، بخش آذری خود 
را نيز در دو قسمت اخبار و مقاالت آغاز نموده است. سايت )rasthaber( در حال حاضر 
عاوه بر پيشرو بودن در اطاع رس��انی و تحليل سياسی- اجتماعی در امور منطقه ای- 
بين المللی بين سايت های متعلق به شيعيان تركيه به پايگاهی برای نويسندگان جوان 
شيعی و بس��تری جهت هدايت فكری آنها و تش��ويق دانش��جويان و فارغ التحصيان 
دانشگاه ها به نويسندگی و تحقيقات اجتماعی سياسی در بستر اين سايت تبديل شده 
است. اين س��ايت در حال  حاضر پربيننده ترين سايت ش��يعی تركيه به  شمار می آيد. 
همچنين سايت های وابس��ته تخصصی در چهار حوزه چندرسانه ای، بانوان، كودكان و 

انديشه نيز در حال راه اندازی است. مديريت اين انجمن بر عهده ضياء يلماز است. 
البته گروه های ديگری هم در ميان شيعيان تركيه وجود دارند كه فعاليتشان محدودتر 
اس��ت؛ از جمله: انجمن مظلوم )در مظلومان( كه چندی پيش ميزبانی شاخه آسيايی 
كاروان بين المللی الی بيت المقدس را در تركيه به همراه انجمن تايدر بر عهده داش��ت، 

مؤسسه اهل بيت)ع(، مؤسسه آل طه و... 

فرصت ها و چالش های پيش  روی شيعيان ترکيه
به طور كلی وجود جمعيت قابل ماحظه شيعيان علوی كه بر تعداد آنها نيز افزوده شده 
است در جهت رشد و پيشرفت خود با فرصت ها و تهديدهای فراوانی مواجه هستند كه 

1. انجمن تايدر )TAYDER( )انجمن تحقيقات و همياری اجتماعی( در س��ال 2006م، با هدف شناسايی، 
سازماندهی و آموزش دانشجويان شيعه تركيه و نيز بس��ط انديشه انقاب اسامی در اين كشور تأسيس شد. اين 
انجمن پس از شناسايی و ارتباط گيری با دانشجويان شيعه در شهرهای مختلف تركيه فعاليت های خود را در زمينه 
حفظ و تقويت هويت مذهبی آنها و سازماندهی و ايجاد اتحاد بين آنها ادامه  داد. در كل فعاليت های انجمن تايدر 

را می توان در سه بخش كلی طبقه بندی نمود: 
الف. جذب و سازمان دهی دانشجويان شيعه: شناس��ايی و برقراری ارتباط با دانشجويان شيعه در دانشگاه های 
مختلف تركيه و جذب و متشكل كردن و اسكان دادن گروهی آنها در خوابگاه های اجاره ای در نزديكی دانشگاه های 

شهرهای مختلف، و نيز كمك مالی مستمر و موردی به تعدادی ديگر از دانشجويان شيعه.
ب. آموزش دانشجويان شيعه: تاش جهت رشد فكری و عقيدتی دانشجويان شيعه تحت پوشش و تربيت آنها 
در خط انقاب اس��امی و واليت فقيه از طريق ارس��ال كتاب های عقيدتی- فرهنگی، برگزاری جلسات هفتگی 

دانشجويی در شهرهای مختلف و برگزاری اردوهای آموزشی ساالنه دانشجويی. 
پ. برگزاری برنامه های فرهنگی سياسی: برگزاری كنفرانس وحدت اسامی در استانبول، مشاركت در برپايی 
خيمه حماسه عاشورا در ايام محرم در شهر اغدير، برگزاری مراسم روز قدس در شهرهای مختلف تركيه )استانبول، 
بورس��ا و اغدير(، برگزاری تجمع حمايت از مردم بحرين در مقابل سفارت عربس��تان در استانبول. دفتر مركزی 
انجمن تايدر در شهر استانبول قرار دارد. عاوه بر آن، اين انجمن دارای دفا تر )خوابگاه های دانشجويی( در پانزده 

شهر تركيه است. 
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در ادامه به برخی از مهمترين آنها اشاره می شود.

الف. فرصت های فراروی شيعيان علوی ترکيه
در ش��رايط كنونی و با در نظر گرفتن مجموعه كنش ها و واكنش هاي شيعيان علوی 
تركيه و با توجه به بس��ترهاي داخلي و خارجي، مي توان فرصت های فراهم ش��ده برای 

جامعه علوي تركيه را به شرح زير خاصه كرد:
1. رشد جمعيت شيعيان علوی و ترس از گرايش آنان به جمهوری اسالمی ايران 

جمعيت گروه علوی در تركيه قابل توجه اس��ت و به عنوان يك��ي از اقليت هاي اصلي 
محسوب مي شود. بدون ش��ك در افزايش جمعيت ش��يعيان علوی، زاد ولد،1 ازدواج و 
فعاليت های تبليغی در ميان گروه های مختلف علوی و ش��يعی و فاصله گرفتن آنان از 
گرايش های چپ، نقش مؤثری داشته كه اين افزايش جمعيت نگرانی هايی را برای دولت 

تركيه فراهم كرده است. 
نظام سياسي و احزاب اس��امي س��ني مذهب تركيه مي دانند كه نمي شود جمعيت 
بيس��ت ميليونی علوي را ناديده گرفت؛ حتي دولت و بسياري از احزاب سياسي تركيه 
از اين نگران اند كه در ص��ورت بي توجهي به جامعه علويان، گراي��ش آنها به جمهوري 
اسامي ايران بيشتر شود كه در اين صورت، جمهوري اسامي از اين وضعيت بهره مند 
خواهد شد؛ چرا كه ترك ها معتقدند ش��يعيان و علويان ساكن تركيه از ديرباز و از زمان 
امپراتوري عثماني روابط حسنه اي با ايرانيان داشته اند؛2 به طوری كه عبداهلل بوزكورت 
سرمقاله نويس روزنامه زمان در س��رمقاله خود ضمن هشدار به مقامات دولت عدالت و 
توسعه نس��بت به افزايش محبوبيت الگوي جمهوري اسامي ايران در آن كشور اذعان 
نموده كه ايرانيان با اس��تفاده از ابزارهاي آموزش��ي و فرهنگي انقاب خود را به س��اير 
كشورها صادر مي نمايند. وي در ادامه با اشاره به جمعيت علوي ساكن تركيه كه همواره 
1. گرچه در تركيه علويان و اهل س��نت با يكديگ��ر ازدواج نمی كنند. همچنين علويان و ش��يعيان جعفری به 
دختران و پس��ران خود اجازه ازدواج با يكديگر نمی دهند. با اين  حال افراد زيادی از اهل سنت و شيعيان جعفری 
با يكديگر ازدواج كرده اند. جعفر ی هايی كه با اهل س��نت ازدواج كرده اند، نقل می كنن��د زمانی كه برای اولين بار 
برای خواستگاری از يك دختر سنی اجازه گرفته اند، خانواده دختر با اين تصور كه شيعيان جعفری همان علويان 
هس��تند به آنها اجازه نداده اند؛ اما هنگامی كه خانواده های دختران دريافتند كه جعفری ها، علوی نيستند و آنها 
به مسجد می روند و نماز می خوانند، رفتارشان تغيير يافته و اجازه ازدواج با آنها را صادر كردند. مهدی جمالی فر، 
»نيم نگاهی به تاريخ و عقايد علوی- بكتاشی تركيه- علويان تركيه شيعه هستند«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 

1391، ص50.
2. تاريخ علويان تركيه با كلمه ايران معنا پيدا كرد. پيشوايان بزرگ علوی نظير »ولی بكتاشی نيشابوری« ايرانی 
بودند. رسول نوروزی و مجتبی عبدخدايی، »انقاب اسامی و هويت يابی تمدنی در تركيه«، انقاب اسامی، س9، 

ش30، پاييز 1391، ص146.
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توسط دولت هاي مختلف روي كار آمده در آن كشور سركوب شده و از بسياري از حقوق 
خود محروم بوده اند ادعاهايي را مطرح مي سازد و مي افزايد: 

شواهد دس��ت يافته از منابع امنيتي تركيه نش��ان مي دهند كه ايران 
روابط عميقي با جمعيت علوي س��اكن تركيه دارد. بانك هاي ايران در 
تركيه فعال بوده اند و توانسته بخش زيادي از سرمايه هاي علويان تركيه 

را جذب خود نمايند.1
از طرف ديگر اوزدمير رئيس انجمن »علوی- بكتاشی تركمن« در مصاحبه با روزنامه 
هايزمان، بوگون و شبكه تلويزيونی بوگون درباره ايران ادعاهايی مطرح كرد. وی مدعی 
شد كه ايران از سه سال قبل تاكنون تاش می كند كه در تركيه علويان و اهل سنت را با 

همديگر درگير و وارد جنگ كند. حوادث پارك گزی نيز صحنه اين سناريوست.  
وی ادعا كرد كه ايران در استانبول، آنكارا و ازمير چهار مؤسسه تحت عنوان انجمن های 
علوی تأسيس كرده است. انجمن های مزبور تاكنون 700 »دده« علوی را به ايران اعزام 

كرده و آنها را تحت آموزش قرار داده اند. 
او همچنين مدعی ش��د كه ايران تاش می كن��د كه وحدت ملی تركيه را بر اس��اس 
سناريوهای خود بر هم بزند. بعد از حوادث پارك گزی تاش شد بين علويان و اهل سنت 

تنش و درگيری به وجود آيد. 
ايران در اس��تانبول، آنكارا و ازمير در سه سال اخير س��يزده انجمن و يك وقف به نام 
علويان تأس��يس كرد، ولی آنها ارتباطی با جامعه علوی ندارند. هدف آنها اين است كه 
»دده«های علوی را به شهر قم برده و آنها را تحت آموزش قرار داده و بهره برداری كند. 
ايران تاش می كند جامعه علوی را به كوچه و خيابان بكش��اند و وحدت ملی تركيه را 
بر هم بزند. جريانات چپ گرا كه از هفتاد سال قبل تاكنون شعار می دادند كه علويان به 
عنوان »ماها به ايران« بروند، تركيه را ترك گوين��د، اكنون تاش می كنند كه جامعه 
علوی را مشابه ايران نشان دهند و از برادری آنها سخن می گويند. ايران همچنين تاش 
می كند كودكان علوی را تحت تربيت و آموزش ق��رار داده و آنها را به عنوان »دده« در 
خانه های جم به كار گيرد. چنانكه يكی از اين افراد در ازمير در خانه جم علويان فعاليت 

خود را آغازكرده است. 
اوزدمير همچنين افزود درباره فعاليت های اي��ران در بين جامعه علوی قبًا اطاعات 
الزم به مقامات دولتی ارايه و هشدار داده شده بود كه بايد از فعاليت های ايران در تركيه 

1 .www.bibaknews.com/shia.php?id=11
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پيشگيری شود. 
اوزدمير افزود ايران پيشنهاد كرد كه دويست هزار دالر به من پرداخت كند ولی من آن 
را نپذيرفتم.1 هم اكنون، سياست دولت تركيه بر اين اساس است كه اينها را به سوی اهل 
سنت سوق بدهند لذا س��عی می كنند كه آنان به مذهب شيعه و خصوصاً ايران اسامی 
نزديك نشوند يا حداقل در همان صوفی گری خودشان باقی بمانند وليكن حادثه اخير 
در رابطه با كشور سوريه و حمايت دولت تركيه از معارضان سوری و مخالفت نظام سوری 
با حاكميت علويان س��وری، موجب گرديده كه علويان تركيه نظرشان نسبت به ايران 
كامًا عوض ش��ود و فرصت را برای تبليغ هر چه بيشتر معارف اهل بيت در بين اينها به 

وجود بياورد.
2. فشارهای اتحاديه اروپا برای رعايت حقوق بشر از جمله حقوق اقليت های قومی و 

مذهبی 
تركيه از سال ها پيش می كوشد شرايط عضويت خود را در اتحاديه اروپا فراهم سازد. 
اتحاديه اروپا به ويژه روی تضمين حقوق اقليت های قومی و مذهبی تركيه پافش��اری 
می كند. مسئله دموكراسی و حقوق بش��ر همچنان جايگاه اول را در مناسبات اتحاديه 
اروپا با تركيه به خود اختصاص می دهد. بسياری از كميته های اروپا كه از تركيه ديدار 
می كردند، نقض حقوق بشر و شكنجه زندانيان و بازداشت ها و تعقيب مخالفان سياسی، 
برقراری وضعيت فوق العاده در مناطق كردنش��ين و... محدوديت فعاليت های دينی يا 
نژادی را محكوم می كردند. اگرچه تركيه تاش های زيادی در جهت ترميم بندهايی از 
قانون اساسی و ديگر قوانين موجود در جهت تقويت آزادی ها و حمايت از حقوق بشر به 
عمل آورد اما كشورهای اروپايی اين اقدامات را كافی ندانستند. و اين در حالی است كه 
گزارش سازمان عفو بين الملل نشان از پسرفت مخاطره آميز تركيه در زمينه حقوق بشر 
دارد. تركيه در سال 1991 در رده بندی كشورهای دموكراتيك، در رديف »كشورهای 
نيمه دموكرات« قرار گرفت، در حالی كه يك س��ال بعد يعنی در سال 1992 اين كشور 
در رديف كشورهای »كمتر دموكرات« جای گرفت. همچنين تركيه در سال 1996 از 
ميان 88 كشور دارای سيستم دموكراسی در رديف شصت و ششمين كشور همراه با 386 
روزنامه نگار زندانی قرار گرفت. بيانيه پارلمان اروپا در 1997/12/13 مجدداً بر »ضرورت 
ادامه اصاحات سياسی تركيه و انتقال جنبه های اجرايی حقوق بشر به سطح معيارهای 

 .1392/3/30 ، BUGUN TV ،»1. سيد علی قائم مقامی، »ايران متهم به تحريك علويان
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اتحاد اروپ��ا« تأكيد كرد.1 در اصاحات قانون اساس��ی تركيه كه اخيراً در همه پرس��ی 
2010 انجام گرفت نيز به حقوق اقليت های قومی و مذهبی هم توجه شد كه با اين حال 
در گزارش پيشرفت سال 2012 كميسيون اتحاديه اروپا در خصوص تركيه و در مصوبه 
مجمع عمومی پارلمان اروپا ضمن اش��اره به گام های مثبت تركي��ه در روند اصاحات 
سياسی، در بند سيزدهم اين گزارش تركيه را به رعايت حقوق اقليت ها در تركيه وادار 
می كند.2 ديپلمات های اروپايي در گزارش های خود به پايتخت هايشان بر لزوم فشار به 
دولت رجب طيب اردوغان برای رعايت آزادی بيان و اقليت ها و نيز جلوگيری از برخورد 
با مطبوعات و رسانه های مخالف تأكيد كرده اند. از اين رو ديپلمات های غربی به شدت از 
رفتارهای دولت اردوغان انتقاد می كنند و می گويند كه به هيچ وجه نمی پذيرند كشوری 
كه داعيه پيوستن به اتحاديه اروپا را دارد، معيارهای الزم برای پيوستن به اين اتحاديه را 
رعايت نكند و به راحتی اصول دموكراسی را زير پا بگذارد. در اين خصوص مارك پيرنی 
رئيس سابق هيئت اعزامی اتحاديه اروپا به آنكارا می گويد: »اگر به سلسله تحوالتی كه 
اخيراً در تركيه رخ داده، بنگريم به روشنی می بينيم كه يك جريان محافظه كار درصدد 
قبضه كامل قدرت است و اجازه نمی دهد كه هيچ جريان مخالفی عليه آن شكل بگيرد.« 
در همين رابطه استفان فولی مذاكره كننده مسئول در توس��عه اتحاديه اروپا كه اخيراً 
به اس��تانبول تركيه سفر كرده است، از دولت تركيه خواس��ت كه اگر به دنبال عضويت 
در اتحاديه اروپا است، اصاحات واقعي را در اين كش��ور به طور جدی دنبال كند.3 لذا 
فشارهای اتحاديه اروپا به دولت تركيه جهت رعايت حقوق اقليت های دينی و مذهبی 
با توجه به تاش اين كشور برای پيوستن به اتحاديه اروپا در ايجاد فضای مناسب برای 

آنها مؤثر بوده است. 
3. حمايت های گروه فتح اهلل گولن 

گروه فتح اهلل گولن در سال 2011 ميادی اولين انجمن علوی را تحت عنوان »انجمن 
علوی آناطولی« به رياست علی شيحون در استانبول تأسيس كرد.4

1. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 
انديشه سازان نور، 1382، ص53. 

2 .www.europa.eu/sides/ get Doc.do? type=Motion…87..EN European parliament 
resolution on the 2012 progress report an turkey 2012/2870(RSp).

3. احمد مرجانی نژاد، »چالش دموكراسی با اسام گرايی در تركيه«، تلكس پايگاه خبری و تحليلی ايران بالكان، 
1391/4/24، كد 9367. 

4. از آنجا كه گفته می شود وی دوستدار موال علی)ع( است و حتی نهج الباغه را نيز به زبان تركی ترجمه كرده 
است به نظر می رسد نگاه مخالفی به علويان ندارد. 
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علی ش��يحون كه كاپيتان س��ابق كشتی 
اس��ت، رياس��ت س��ابق انجمن دريانوردان 
بارياروس وابس��ته به گروه فت��ح اهلل گولن را 

برعهده داشت. 
چنگيز ه��ورت اوغلو س��پس انجمن های 
علوی به نام »انجمن دورنا« در آماسيا، انجمن 
علوی آناطولی در االزيع، »انجمن ارن لر« در 
قهرمان ماراش، انجمن های علويان در شهر 
ازمير و ش��هرهای ديگر اس��تان ازمير را زير 
چتر »فدراسيون علوی- بكتاشی آناطولی« 
متحد كرده و در سوم دسامبر2011 در آنكارا 

مراسم افطار ماه محرم علويان را برگزار كرد. 
در اين مراسم رجب طيب اردوغان نخس��ت وزير تركيه و سه وزير و نمايندگان حزب 
حاكم عدالت و توسعه شركت نمودند، ولی ساير گروه ها و انجمن های علوی آن را بايكوت 

كردند. 
گروه فتح اهلل گولن چند بار با حمايت حزب حاكم عدالت و توسعه »كنگره علويان« را 
برگزار كرده است. انجمن های علوی مانند انجمن صمدبابا، انجمن ارن لر، انجمن دوست 
علوی، انجمن تركمن علوی، انجمن ابدال موسی در ازمير، اتحاديه زنان علوی در آماسيا، 
انجمن دوزگون بابا در تونجلی، انجمن جماعت امام علی در چوروم، انجمن كريكارجم 
اوی در استانبول، انجمن همبستگی اهل بيت و فرهنگ در بورسا، انجمن اتحاديه علوی 
بكتاشی در چورلو، انجمن علوی بكتاش��ی در تراكيا، وقف حاجی بكتاش ولی آناطولی، 
انجمن آموزشی و فرهنگ حاجی بكتاش ولی تحت كنترل گروه فتح اهلل گولن و حزب 
حاكم عدالت و توس��عه قرار دارند.1 فتح اهلل گولن از امكانات رسانه ای وسيعی برخوردار 
اس��ت. عاوه بر روزنامه های زبان تركی با بي��ش از يك ميليون ش��مارگان روزانه )كه 
كامًا از دولت حاكم حمايت می كند( و زبان انگليسی، مجله آكسيون، مجله سيزينتی، 
شبكه های تلويزيونی اس تی وی و اس تی وی خبر، س��امان يولو و سامان يولو خبر، دنيا 
تی وی به زبان كردی و ايس��تگاه های راديويی در راس��تای اهداف او فعاليت می كنند. 
شبكه های تلويزيونی جماعت فتح اهلل گولن در تركيه ای كه بيش از 100 كانال تلويزيونی 

1. سيد علی قائم مقامی، »تاش گروه فتح اهلل گولن برای نفوذ در بين جامعه علوی«، جمهوريت، 1392/3/28. 

به  رغم این که علویان ترکيه پيش از 
این تالش می کردند که خود را از 
تحوالت جاری در سوریه دور نگه 
دارند و حتی االمکان خود را درگير 
مسائل طایفه ای و اوضاع سوری 
نکنند، اما با این حال درگيری های 
فعلی جاری در سوریه باعث شده 
است تا ميان آنها با علویان سوری 
حامی نظام اسد الفت و نزدیکی ای به 
وجود بياید و برای کاهش مشکالت 

آن تالش های تازه ای را آغاز کنند
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محلی و سراسری دارد، بيش از ديگران موازين اخاقی را رعايت می كنند و به اين دليل 
نيز توجه مردم را به خود جلب می كنند. گولن به كمك اين شبكه های تلويزيونی موفق 
ش��ده با توده های مردم ارتباط برقرار كند. مزيد بر كانال های مذك��ور پايگاه اينترنتی 
گولن به دوازده زبان فعال اس��ت. او به طور طبيعی كوش��يده با چنين اقداماتی اوضاع 
فكری، ايدئولوژيك و بعد از آن شرايط سياس��ی را تحت تأثير انديشه های خويش قرار 
دهد. عملكرد جماعت او با استفاده از ابزار مذكور، در اين تأثيرگذاری ها از جماعت های 

ديگر پيشی گرفته است.1
در بررس��ی ها مش��اهده می ش��ود هنگامی كه تحريكات محافل اليي��ك عليه دولت 
اردوغان افزايش يافت، جماعت گولن با تمام امكانات رسانه ای خود به حمايت از اردوغان 
برخاست. البته اين حمايت را نمی توان مداوم دانست. هر دو طرف در موضع گيری های 
خود در مواجهه با طرف مقابل جانب احتياط را مراعات می كنند.2 اما به رغم حمايت های 
اين گروه و نيز حزب عدالت و توسعه از شيعيان علوی، گروه فتح اهلل گولن ممكن است 
در جهت انحراف گروه های علوی تهديدهايی را متوجه اين گ��روه نمايد. آن چنان كه 
»مياسه ايلكنور« در روزنامه جمهوريت می نويسد: جماعت فتح اهلل گولن در تعداد زيادی 
از استان های تركيه انجمن های علوی و بكتاشی وابسته به خود تأسيس كرد و درصدد 
اس��ت تش��كل های جايگزين علوی را س��ازماندهی كند. گروه فتح اهلل گولن همچنين 

درصدد است فدراسيون علويان را تأسيس كند.

1. فرزاد رمضانی بونش، »گولن و نگاهی به نقش و نفوذ در تركيه نوين؛ گفت وگو با دكتر افشار سليمانی«، مركز 
 .1391/3/11 ،)IPSC( بين المللی مطالعات صلح

2. امكانات گولن يك عامل پش��تيبانی مهمی برای اردوغان و يارانش در راس��تای افزايش رضايت مندی مردم 
تركيه و حمايت های اردوغان از فعاليت های گولن سبب گسترش هر چه بيش��تر فعاليت های او و ارتقای كمی و 
كيفی اقدامات او خواهد بود كه خوشحالی و رضايت خداوند كه گولن به قول خويش در پی آن است را به ارمغان 
خواهد آورد. برخی احتمال می دهند كه ميان جماعت گولن و حزب عدالت و توسعه در آينده رقابتی رخ خواهد 
داد. از جمله اميد فرات نويسنده و سياستمدار كرد اخيراً در گفت وگو با پايگاه تحليلی تی24 در خصوص موقعيت 
سياسی فعاالن دينی در مناطق كردنشين تركيه گفت: »تصور عمومی اين است كه جنوب شرقی تركيه در دست 
اردوغان و پ.ك.ك است؛ اما بررس��ی واقعيت عينی اين مناطق نش��ان می دهد كه هم حزب عدالت و توسعه به 
رهبری اردوغان و هم پ.ك.ك و حزب صلح و دموكراسی به رهبری اوجاالن رقبای اسامی قدرتمندی دارند كه 
عبارت اند از جماعت فتح اهلل گولن، سازمان دينی مشهور به مستضعف لر، طريقت های عرفانی و چندين گروه ديگر 
كه اغلب آنان نه اردوغان و نه اوجاالن را قبول ندارند.« فرات در ادامه می گويد: »به باور من حزب عدالت و توسعه 
در انتخابات بعدی در مناطق كردنش��ين كاهش آرای خود را خواهد ديد و عاوه ب��ر آن پ.ك.ك و حزب صلح و 
دموكراسی نيز با سياست های كهنه و تكراری خود نمی توانند اعتماد مردم را جلب كنند، اما گروه های اسامی و به 
ويژه گروه مستضعف لر، آرام آرام رشد می كند و حزب اسام گرايان كردستانی هم در راه است و با اين اوصاف بايد 
اس��ام را در اين مناطق رقيبی جدی برای پ.ك.ك در نظر بياوريم و با توجه به اختافات مشی دينی روحانيون 
شافعی و حنفی، مردم اين مناطق هم غالباً روز به روز به حزب عدالت و توسعه نوميدتر شده و از گروه های اسامی 

كردی دفاع می كنند. )همان( 
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گروه گولن و حزب حاكم عدالت و توس��عه برای ايجاد تفرقه و تجزيه در جامعه علوی 
در اس��تانبول، آنكارا، غازی آنتپ، آماس��يا، قهرمان ماراش، االزيع و ازمير انجمن های 

علوی- بكتاشی تأسيس می كند. 
چنگيز هورت اوغلو عضو سابق شورای مديريت حزب حاكم عدالت و توسعه در استان 

غازی آنتپ رياست فدراسيون علوی- بكتاشی آناطولی را بر عهده گرفته است. 
فتح اهلل گولن و جماعت وابسته به وی از چند سال قبل درصددند علويان را تحت اختيار 

و كنترل خود قرار دهند. 
گروه فتح اهلل گولن برخ��ی رهبران مذهبی و نويس��ندگان و متفكري��ن علوی مانند 
پروفسور عزت الدين دوغان را برای شركت در نشست هايی تحت عنوان »ديالوگ بين 
اعتقادات« دعوت و بدان ها تقديرنامه ارايه كردند. علويان با ديده شك و ترديد به پرونده 
ارگنه كن نگاه می كنند. بنابراين رس��انه های گروهی وابس��ته به حزب حاكم عدالت و 

توسعه تاش كردند علويان را نيز به حمايت از پرونده ارگنه كن وادارند. 
4. تحوالت سوريه و منطقه

تحوالت اخير سوريه و منطقه باعث ايجاد انس��جام و اتحاد در بين گروه های مختلف 
ش��يعيان علوی و افزايش همبس��تگی اجتماعی در بين آنها شده اس��ت؛ به طوری كه 
همزمان با اين تحوالت، تغييرات قابل توجهی در موضع گيری های بين المللی كش��ور 
تركيه به  خصوص در موضوع مقاومت اسامی صورت گرفته و تركيه را به خط اول تهاجم 
عليه كش��ورهای محور مقاومت به ويژه سوريه بدل نموده اس��ت. اقدامی كه با واكنش 
احزاب و جريان های داخلی اين كشور نيز مواجه ش��ده و دست مايه برخی اعتراضات و 
تجمعات قرار گرفته است، و در اين ميان برخی گروه های شيعی كه همواره به فعاليت 
در جبهه مقاومت اسامی و ضديت با اس��تكبار و رژيم صهيونيستی شناخته شده اند، 
حضوری پررنگ داش��ته و تاكنون چندين راهپيمايی و تجمع را در شهرهايی همچون 
آنكارا، اس��تانبول، اغدير و... عليه مواضع دس��تگاه ديپلماسی كشورش��ان ساماندهی 
نموده اند. يك، سوم جمعيت تركيه يعنی حدود بيس��ت ميليون نفر از جمعيت تركيه 
را علوی ها تش��كيل می دهند. حمايت دولت تركيه از تروريس��ت ها كه قتل عام فجيع 
علويان س��وريه را هدف قرار داده اند، علوی های ترك را به ش��دت عصبانی كرده و آنها 
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را به مخالفين اردوغان و دولتش تبديل كرد.1 چراك��ه علويان تركيه هم طايفه ای های 
علويان سوريه هستند كه هر روز كشته می شوند و دولت تركيه در كشتار آنها دست دارد. 
برای درك رابطه علوی های تركيه و س��وريه ذكر اين نكته ضروری است كه بسياری از 
علوی های سوريه پس از انضمام اسكندرون از سوريه به تركيه توسط فرانسوی ها پس از 
جنگ جهانی اول ترك شدند. جمعيت اين افراد چيزی در حدود 1/5 تا سه ميليون نفر 
بوده است. آنها كامًا در جامعه تركيه ممزوج شده اند؛ به گونه ای كه هم در فعاليت های 
حزبی، هم سياس��ی و حتی در فعاليت های رسمی توانس��ته اند به جايگاه باال و در خور 
توجهی برسند. علوی های تركيه يكی از مهم ترين احزاب مهم و ريشه دار تركيه موسوم 
به حزب ملت را دارند كه مؤسس آن آتاتورك مؤسس تركيه مدرن و سكوالر بود. همين 
نش��ان می دهد علوی ها از چه جايگاه مهمی در تركيه برخوردارند.2 پس منطقی است 
كه علوی های تركيه با برادران سوری ش��ان ابراز همدردی كنند و به حمايت عاطفی از 

آنها برخيزند.
علوی ها به شدت از اين مسئله نگران اند كه در صورت سرنگونی نظام حكام بر دمشق 
صدها علوی به مس��لخ برده ش��وند و فاجعه  انس��انی بزرگی رقم بخورد. به  رغم اين كه 
علويان تركيه پيش از اين تاش می كردند كه خود را از تحوالت جاری در س��وريه دور 
نگه دارند و حتی االمكان خود را درگير مسائل طايفه ای و اوضاع سوری نكنند، اما با اين 
حال درگيری های فعلی جاری در سوريه باعث شده است تا ميان آنها با علويان سوری 
حامی نظام اسد الفت و نزديكی ای به وجود بيايد و برای كاهش مشكات آن تاش های 
تازه ای را آغاز كنند. پس از اعام سناريوهای مطرح از سوی برخی كشورهای منطقه به 
ويژه عربستان سعودی و حتی تركيه عليه نظام اسد كه از جمله آنها گزينه  نظامی عليه 
دمشق مطرح بود، علوی ها از وقوع كشتار جمعی تازه در سوريه به شدت نگران شده اند و 
برای همين حمايت های خود از نظام حاكم بر دمشق و شخص اسد را كه خود يك علوی 

1. از سوی ديگر علويان تركيه به دليل حركت های توهين آميز، اقداماتی مانند نامگذاری مناطق تركيه بر اساس 
نام كسانی كه در كشتار علويان دست داشته اند، از دولت تركيه به شدت ناراحت اند. دولت تركيه با اين كار سعی 
داشت سنی مذهبان را راضی نگه دارد. علويان و شيعيان از وضعيت خود به شدت ناراضی اند، مذهبشان به رسميت 
شناخته نمی شود. هر روز شاهد توهين به خود هستند، دولت تركيه برای جلوگيری از بروز نارضايتی ها، با ميدان 
دادن به سنی ها و نيز سخت گيری های دينی سعی می كرد جلوی ناراضی شدن قشر اكثريت را بگيرد و مانع از بروز 
نارضايتی اجتماعی گردد، دولت تركيه به بحث سوريه ورود كرد و همين باعث تقويت سلفی گری در تركيه شد. 

)پايگاه خبری- تحليلی رويداد،  »چرايی شيعه ستيزی در تركيه«، 1391/11/24، كدخبر: 38681. 
2. »به فكر اسد نيستيد الاقل هجده ميليون علوی ترك را دريابيد«، دوشنبه 1390/4/20،

http://irdiplomacy.ir
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است، علنی كرده اند.1 آنها طی ماه های اخير تاكنون حداقل سه تظاهرات در استانبول 
برای اعام حمايت شان از اسد برگزار كرده اند و مجله های وابسته به جريان های علوی نيز 
انتشار مطالب و بيانيه های مختلف در دفاع از اسد و نظام حاكم بر سوريه را آغاز كرده اند. 
به گ��زارش كردپرس به نق��ل از روزنامه طرف، در آن��كارا و با ت��اش دو نهاد دينی و 
اجتماعی مهم علويان يعنی فدراسيون انجمن های علوی )ADF( و فدراسيون علويان 
بكتاشی )ABF( در 16مهرماه 1391دويس��ت هزار نفر از علويان تركيه از استان های 
مختلف اين كشور گرد هم آمده و راهپيمايی كردند. علويان هدف از راهپيمايی خود را 
مخالفت با صدور مجوز حمله به سوريه و نيز انتقاد از دولت به خاطر تبعيض های قومی 

و مذهبی عنوان كردند. 
صاح الدين ازل از رهبران علويان در اين راهپيمايی سخنرانی كرده و گفت:

در تركيه برابری دين��ی و مذهبی وجود ن��دارد و علويان برای برپايی 
مراس��م های مذهبی و فرهنگی خود با محدوديت های بسياری روبه رو 
هستند. ما در اين جا جمع شده ايم تا مخالفت خود را با تبعيض، خشونت 
و نابرابری نشان دهيم و اعام كنيم كه تركيه به همه افراد اين ملت تعلق 

دارد.2

ب. چالش ها و تهديدات پيش  روي شيعيان علوي ترکيه
شيعيان علوي در كنار فرصت هايي كه براي تقويت جايگاه و هويت سياسي خويش به 
دست آوردند، با چالش ها و تهديداتی نيز مواجه هستند كه مانع از قدرتمند شدن آنها 

مي شود. در زير به برخي از اين عوامل اشاره مي شود:
1. اختالف مواضع و جهت گيري هاي مذهبي شيعيان علوي ترك و کرد

از جمعيت تقريباً بيس��ت  ميليوني علويان، بيس��ت درصد كرد هس��تند كه از لحاظ 
فرهنگي نسبت به كردهاي غير علوي تا حدودي متمايزند. كردهاي علوي كه بيشترشان 
»زازا« زبان هس��تند، در دهه هاي اول جمهوري در كنار جامعه علويان تركيه از دولت 
آتاتورك حمايت مي كردند.3 اما برخ��ي از آنها در دهه هاي پنجاه، ش��صت و هفتاد در 
تش��كيل گروه هاي ناسيوناليس��ت كرد دخالت داشتند و بس��ياري از اعضاي مؤسس 

1. اميد طاهرنژاد، »نقش علويان در آينده سياسی تركيه«، تريبون مستضعفين، 1391/10/30. 
2. »راهپيمايی 200 هزار نفری علوی در تركيه«، سايت تابناك، 1391/7/17، كد خبر: 277296. 

3. علويان شيعيان را چگونه درك مي كنند:
www.alevitem.com, "AlevilersiealareNejordosoner
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پ. ك .ك از علوي��ان ك��رد بودن��د. اين 
نوع گروه ه��ا تاش كردن��د علويان كرد 
را كه به هويت قومي )ك��ردي( خويش 
بي توجه بودند، تحقي��ر و حتي آنها را به 
مزدوري متهم كنند. غالب علويون ترك 
به بكتاش��ي ها يا انجمن اخ��وت تركيه 
وابسته اند. اين در حالي است كه علويون 
كرد نسبت به حاجي بكتاش كه مقبره آن 
در غرب كشور واقع است رغبت كمتري 
نشان مي دهند و بيشتر به زيارتگاه هاي 

محلي عاقه نش��ان مي دهند. همچنين در حالي كه روابط بسياري از گروه هاي علوي 
آناتوليا با اهل تسنن پيچيده و مبهم است و به طور مشخص اهل تسنن را نفي نمي كنند، 
علويون كرد به طور علني و با صراحت در مقابل اهل تسنن موضع گيري مي نمايند و از 
ساخت مساجد سني در مناطق خود به شدت خش��مگين مي شوند. اختاف مواضع و 
جهت گيري هاي مذهبي علويون ترك و كرد تا حدودي در نامگذاري گروه هاي مذكور 
مشهود است. علويون ترك خود را بكتاشي يا بيرگي مي نامند در حالي كه علويون كرد 
خود را قزلباش مي نامند. نام اخير به قبايل شيعه صفوي اشاره دارد كه با عثمانيان نبرد 
كردند و بس��ياري بر اين باورند كه علويون با قزلباش هاي صفوي متحد شدند.1 از آنجا 
كه اهل تسنن تركيه مدت هاي مديدي علويون تركيه را قزلباش مي ناميدند، استعمال 
معاصر اين نام توسط خود علويون به موضع ضد دولتي آنان اشاره دارد. در واقع موضع 
ضد حكومت اين گروه با موضع ضد حكومت بكتاش��ي ها كامًا متفاوت است. علويون 
ترك بر هويت و مليت تركي خود تأكيد مي كنند و وجه مش��ترك اهل تس��نن كرد با 
حكومت مذهب آنان است. در حالي كه علويون كرد هيچ تكيه گاهي ندارند و از هر گونه 
اهرم ملي و ديني بي بهره اند. البته اين بدان معنا نيست كه علويون كرد در جامعه تركيه 
فاقد هر گونه جايگاه اجتماعي مي باشند، بلكه بر عكس بسياري از آنان از موقعيت هاي 
باالي اجتماعي برخوردارند. با وجود اين احس��اس طردش��دگي به علويون كرد غالب 
شده، از اين رو وضعيت آنان بي ثبات و خش��ونت بار است. بخش اعظم پناهندگان اروپا 

1. مهدی بهرام شاهی، »ساختار اجتماعی- سياسی علويان در تركيه«، خبرگزاری فارس، 1387/4/3، شماره 
خبر: 8704020545. 

سازمان دیانت ترکيه که بعد از ارتش 
بيشترین بودجه کشور را به خود اختصاص 
مي دهد و بزرگترین تشکيالت دولتی پس 
از وزارت خانه های دفاع ملی و کشور به 
شمار می رود و ده ها هزار مسجد و بيش 
از صد هزار کارمند رسمي زیر نظر این 
سازمان فعاليت مي کنند، با استفاده از 
قدرت اقتصادي، آموزشي و تبليغاتي خود 
سعي مي کند هویت علویان را به عنوان 

یک مذهب اسالمي انکار کند



بيداري اسامي
190

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

و به وي��ژه پناهندگان انگليس را كردهاي علوي تش��كيل مي دهن��د و برخي از آنان به 
گرايش هاي انقابي الحادي نظير ماركسيس��م روي آورده اند و اين در حالي اس��ت كه 

چنين گرايش هايي با مواضع سياسي اكثريت ملت تركيه در تعارض است.1
كرده��ا در دو ده��ه اخير موفق ش��دند بخش��ي از علوي��ان ك��رد را در جنبش هاي 
ناسيوناليستي درگير كنند و حتي ادعا كردند كه علويت دين رسمي كردهاست. اين در 
حالي است كه ترك ها مذهب علوي را مذهب بومي و تاريخي قوم ترك قلمداد مي كنند 
و حتي براي توجيه اصالت تركي كردهاي تركيه سعي مي كنند از فاكتور علويت استفاده 
كنند. به هر حال، كشيده شدن نسل جوان و تحصيل كردگان علوي به موضع گيري هاي 
قومي و ترجيح  دادن »هم گرايي زباني« به جاي »هم گرايي مذهبي« يكي از چالش هاي 

اساسي جامعه شيعيان علوي تركيه است.2
2. به رسميت  نشناختن شيعه علوي به عنوان يك مذهب اسالمي در سازمان ديانت 

ترکيه 
به نظر می رس��د خواس��ت قانونی كردن »خانه های جمع« )جم( يعنی مراكز عبادت 
علويان يا پذيرش نماينده آنها در رياست امور دينی و يا ايجاد رياست ويژه برای نظارت 
بر امور دينی مخصوص علويان و نيز لغو مواد درسی دينی در مدارس علويان از مهمترين 
مطالبات علويان تركيه به شمار می رود. اين در حالی است كه دولت سكوالر تركيه پيش 
از تمايل به خواست ها و مطالبات علويان از يأس اين طايفه استفاده می كند. محمد نوری 
ييلماز رئيس امور دينی تركيه در مورد اجازه يافتن علويان برای انتخاب يك نماينده در 

رياست امور دينی می گويد: 
رياست امور دينی از مذهب ويژه ای حمايت نمی كند، بلكه اين رياست 
اسام را نمايندگی می كند و همان طور كه رياست امور دينی با افراد به 
صورت ويژه تعامل نمی كند، بنابراين به مطالب��ات ويژه افراد نيز توجه 

چندانی نمی كند.
همچنين، س��ازمان ديانت تركيه كه بعد از ارتش بيش��ترين بودجه كشور را به خود 
اختصاص مي دهد3 و بزرگترين تش��كيات دولتی پ��س از وزارت خانه های دفاع ملی و 

1. همان.
2. رحمت اهلل فاح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، جهان اسام، س7، 1385، ش28. 

3. بودجه س��ازمان امور ديانت تركيه در س��ال 2012.م حدود دو ميليارد يورو بود كه تقريب��اً معادل با بودجه 
چند وزارتخانه در اين كشور است. احمد مرجانی نژاد، »ديپلماسی دينی در تركيه«، سازمان فرهنگ و ارتباطات 

اسامی- مقاله های فرهنگی، 1391، برگرفته از سايت: 
http://www.icro.ir/index.aspx?siteid=261&pageid=32738&p=1&showitem=15401
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كشور به شمار می رود1 و ده ها هزار مسجد و بيش از صد هزار كارمند رسمي زير نظر اين 
سازمان فعاليت مي كنند، به طوری كه در خارج و داخل كشور چندين دانشگاه معتبر 
الهيات و ش��بكه هاي راديو و تلويزيوني متعلق به اين سازمان اس��ت؛ اما اين سازمان با 
استفاده از قدرت اقتصادي، آموزشي و تبليغاتي خود سعي مي كند هويت علويان را به 
عنوان يك مذهب اسامي انكار كند. از طرفی نگاه جناح های غير علوی در قبال رياست 
امور دينی تركيه چه آنها كه گرايش صوفی گرايانه دارند و چه جناح های سياسی روی 
اين نكته اشتراك نظر دارند كه علويان تركيه را نمی توان در شمار مذاهب اين كشور و يا 
حتی در شمار يكی از مذاهب اسامی قرار داد. براي نمونه، محمد نوري ييلماز در جواب 

سؤالي كه خواستار حضور علويان در سازمان امور ديانت شده بود، گفت: 
علوي يك دين خاص يا فرقه  اس��امي نيس��ت، بلكه روش��ن فكران 
و تحصيل كردگان علوي مي خواهن��د در رس��انه ها و مطبوعات به آن 
عموميت ببخشند. اين هم روش اش��تباهي است و مشكات علويان را 

حل نخواهد كرد.2 
ييلماز در همين گفت وگو از شناسايی علويان به عنوان يك مذهب يا دين خودداری 

كرده و می گويد:
اين مدعا كه آنها )علويان( در آناتولی امتداد مبارزه سياسی چهارصد 
سال قبل به شمار می روند در كشور ما ارزش چندانی ندارد. ما بر اين باور 
هستيم كه چهره علويان تركيه كه روش��نفكران آنها كوشش می كنند 
آن را در رسانه های گروهی برجسته كنند، چندان صحيح نيست. تاش 
برای نشان دادن اينكه علويان يك دين يا مذهب جديد هستند و طرح 
اين خواست كه بايد مشكل پيروان آن حل و فصل شود نشان دهنده عدم 

شناخت تاريخچه علويان در تركيه است.
همچنين يكی از مجات رياست امور دينی تركيه در يكی از شماره های خود به شدت 

از علويان انتقاد كرد:
می گويند علويان بايد در رياست امور دينی نماينده داشته باشند اين 
انديشه بسيار خطاآلود اس��ت. مگر علويان دين هستند؟ خير. مگر آنها 
مذهب هستند؟خير. مگر آنها اهل طريقت ويژه هستند؟ خير. بنابراين 

1. محمدرضا زارع، علل رشد اسام گرايی در تركيه، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1383، ص266. 
2. روزنامه مليت تركيه، 1994/11/15. 
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چرا و چگونه آنها می خواهند نماينده داشته باشند؟
يكی از امامان جماعت يكی از مساجد تركيه به همين شيوه سخن می گويد: 

چيزی به نام علويان وجود ندارد. آنها شهروندان ترك هستند. چنين 
مذهبی وجود ندارد جمعيت آنها نيز از هفت ميليون تجاوز نمی كند.1

اين طرز تفكر هنوز در نظام سياسي مراكز آموزشي- فرهنگي تركيه غالب است؛ يعني 
هنوز علويت به عنوان ي��ك مذهب در جامعه تركيه جا نيفتاده و بيش��تر به عنوان يك 

»همو طن ترك« از آنها ياد مي شود. 
3. فقدان رهبري واحد در جامعه علوي ترکيه 

جامعه علويان تركيه در درون خود به گروه ها و قبايل مختلف تقسيم مي شود و از نظر 
آداب و رسوم و برخي روش ها تفاوت هاي جدي بين آنها وجود دارد. رهبران هر كدام از 
گروه هاي علوي، به ويژه رهبران سياسي شان در طرد همديگر تاش مي كنند. در واقع، 
رهبران سياسي هر كدام از گروه ها توجه جدي به منافع ش��خصي خود دارند. بررسي 
اقدامات و اظهار نظرهاي عزالدين دوغان، مشهورترين رهبر علويان تركيه، نشان مي دهد 
كه استراتژي مشخصي براي علويان ندارد و بيشتر سعي مي كند بي خطر بودن خود را 

براي نظام سياسي الييك، اثبات كند. 
4. عدم عمق استراتژيك و نداشتن حاميان بين المللي 

واقعيت اين اس��ت كه اگر جنبش هاي قومي- مذهبي حاميان استراتژيك در عرصه 
بين المللي نداشته باشند و گفتمان شان نيز هم راستا با گفتمان غالب بين المللي نباشد، 
احتمال موفقيت شان بسيار اندك اس��ت. علويان تقريباً همين شرايط را دارند؛ در دنيا 
هيچ كشوري مدافع حقوق علويان نيست )حتي كشور سوريه كه در آن، علويان در رأس 
قدرت اند، با علويان تركيه س��ازگاري ندارند(، به همين علت، دول��ت تركيه به راحتي 

مي تواند حركت هاي علوي گري را تضعيف كند. 
5. ضعف در مباني علمي شيعيان علوي 

ادبيات علوي تا حدودي ادبيات شفاهي است كه سينه به سينه و از نسلي به نسل ديگر 
منتقل شده است. همچنين فاقد مباني علمي و فلسفي قوي است. مجله صدای علويان 
در يكی از مقاالت خود اين موض��وع را چنين بيان می كند: »علويان سيس��تمی برای 
ديدگاه های مذهبی خود نمی شناسند كه همه آنها را پايبند سازد. احكام مهم دينی به 

1. محمد نورالدين، تركيه جمهوری س��رگردان، ترجمه س��يد حس��ين موس��وی، تهران، مؤسس��ه مطالعات 
انديشه سازان نور، 1382، ص84. 
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صورت نقل قول، بيشتر توسط طبقه روحانی )دده ها( و قسمتی مهم به وسيله ترانه های 
مذهبی منتقل می ش��وند يا به صورت نوش��تاری در مجموعه ای به ن��ام »بويروكلر يا 
فرمايشات«؛1 اين امر بنيان اعتقادي علويت را با چالش مواجه كرده است. پس از انتقال 
شفاهی فرهنگ، دومين منبعی كه فرهنگ علويان را به نس��ل امروز منتقل می نمايد، 
منابع مكتوب آنهاس��ت. اين منابع در نتيجه زندگی اجتماعی آنها بسيار كم اند. از آنجا 
 كه علويان كوچ نشين و نيمه كوچ نشين بوده اند و مانند شهرنشينان از امكانات آموزشی 
برخوردار نبوده اند، از اين  رو اصلی ترين طريق انتقال فرهنگ در ميان آنها، انتقال شفاهی 
بوده است كه توسط دده ها از نسلی به نسل ديگر منتقل می شد. منابع مكتوب علويان، 
عاوه بر اينكه محدود و انگشت شمارند و در اختيار تمام علويان نيستند، ماهيت يكسانی 
نداشته و در مورد آنها ابهام وجود دارد. از اين  رو می بايست گفت كه اين منابع مكتوب 
نمی توانند مانند منابع مكتوب مذاهب اسامی كه كامی، فقهی، اصولی و حديثی اند، 
مرجع رجوع تمام��ی علويان قرار گرفته و جامعه علويان را به لحاظ عقيدتی يكدس��ت 
نمايند. با وجود اينكه تمامی علويان به جز شاخه متمايل به تشيع در »جم خانه« حاضر 
می شوند و به اجرای سماع می پردازند، مراسم جم برپا می كنند و ساير تشريفات عقيدتی 
را انجام می دهند، اما به لحاظ تئوری، مانند موزاييكی اند كه ظاهر واحدی ندارند. قدرت 
و ضعف آنها نيز از همين امر ناش��ی می ش��ود. آنها به عنوان واحدهای ايمانی و عبادی 
به فرهنگی سنتی و ش��فاهی تكيه دارند كه در نتيجه باال رفتن سطح سواد و گسترش 
رسانه های جمعی با تنگناهای بسيار جدی مواجه است. جامعه علويان تركيه به لحاظ 
عقيدتی و فكری، جامعه يك دستی به  ش��مار نمی آيند، بلكه دارای تشتت آرا پيرامون 
ماهيت علوی گری هستند. از آنجايی كه درباره تفاسير و قرائت های مختلف از علوی گری 
اتفاق نظری وجود ندارد و تنها توافق بر سر كليات است، از اين  رو علوی گری با بسياری از 
مسائل ديگر جمع شدنی است. روشنفكران علوی، تفسيری سكوالر از آن ارايه می دهند، 
چپ گرايان علوی تفسيری چپ گرا و حتی علوی گری به سيستمی دموكراتيك و سكوالر 
با ارزش هايی چون برابری، برادری و آزادی تفسير ش��ده كه گويی چيزی جز اعاميه 
حقوق بشر نيس��ت. گروهی نيز علوی گری را با تش��يع اماميه يكی می دانند.2 از طرفی 
دشواری منابع و مآخذ نيز يكی از مشكات اساسی بررسی تاريخی شيعيان علوی است. 
چنان كه مي دانيم، علوي گري، تاريخ مكتوب و يا رس��ومي اعتقادي و نظام مند نداشته 

1. محمدجواد ابوالقاسمی و حسين اردوش، تركيه در يك نگاه، تهران، الهدی، 1378، ص133. 
2. مهدی جمالی فر، همان، ص49. 
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است؛ در نتيجه محقق براي جمع آوري اطاعات 
درباره وقايع سياس��ي و اجتماعي كه بتوان آن 
را تاريخ بروني علوي گ��ري ناميد، به منابع دوره 
عثماني و گاهي نيز مناب��ع دوران اوليه صفويه، 
نياز خواهد داشت و در عين حال كه نبايد تاريخ 
علوي گ��ري و تاريخ صفويه را با ه��م خلط كند، 
مجبور اس��ت كه اغلب به وقايع نامه ها و اس��ناد 
آرش��يو عثماني تكيه كند. اين دسته را مي توان 
منابع رس��مي خواند؛ زيرا مهم ترين مشكل آنها 
اين است كه تحت تأثير حكومت مركزي عثماني 
يا طبق نظر دولت صفويه كه با عثماني ها در حال جنگ بود، نوشته شده اند. اين مسئله تا 
حد زيادي جبران شدني است، ليكن مشكلي كه باقي مي ماند اين است كه منابع مذكور 
براي بيان كامل تاريخ بروني علوي گري ناكافي اند. عاوه بر اين، در تاريخ هاي مختلف و 
نيز در سياحت نامه هايي كه برخي از سياحان اروپايي، پس از ديدار از تركيه نگاشته اند، 
مطالبي درباره علوي گري و علويان ديده مي شود. اين مطالب بسيار مختصر و مربوط به 
قرن هاي هفدهم و اغلب هجدهم و نوزدهم است. همچنين شجره نامه هايي كه در دست 
بعضي از دده هاي علوي اند )سيادت نامه ها( و فرمان ها نيز غالباً اسنادي هستند كه تحت 
نفوذ دولت عثماني بوده اند؛ چنان كه مش��اهده مي ش��ود، محققي كه مي خواهد تاريخ 

علوي گري را بنگارد ناگزير است به مطالب و مآخذ غير علوي اكتفا كند. 
گروه دوم منابع، متعلق به خود علويان اس��ت كه مي توان آنها را ب��ه دو گروه كتبي و 
شفاهي تقسيم كرد. مشكات استفاده از اين منابع بيشتر است؛ زيرا اوالً قسمت مكتوب 
آن در زمان هاي بس��يار متأخر آغاز شده اس��ت؛ مثًا، قديمي ترين آنها مربوط به قرن 
هجدهم است و ثانياً، در نگارش آنها دقتي صورت نگرفته است و بيش از آن كه مطالبي 
درباره ش��كل گيري تاريخ بروني علوي گري ارايه دهند، به آن چ��ه تاريخ دروني گفته 
مي شود؛ يعني باورها، مراسم مذهبي، بعضي از ش��خصيت هاي مهم تاريخي و زندگي 
اولياي بكتاش��ي، مي پردازند. دسته دوم منابع ش��فاهي، »مناقب نامه ها« و »نفس ها« 
)اشعاري كه اصول عقايد بكتاشي- علوي در آنها بيان شده است( مي باشند. دسترسي 

جامعه علویان ترکيه در درون خود 
به گروه ها و قبایل مختلف تقسيم 
مي شود و از نظر آداب و رسوم و 
برخي روش ها تفاوت هاي جدي 
بين آنها وجود دارد. رهبران هر 
کدام از گروه هاي علوي، به ویژه 
رهبران سياسي شان در طرد همدیگر 
تالش مي کنند. در واقع، رهبران 
سياسي هر کدام از گروه ها توجه 

جدي به منافع شخصي خود دارند



19
5

وی
ش  ر

ی پي
ش ها

چال
ا و 

ت ه
رص

ه؛ ف
ركي

ن ت
عيا

شي
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

به اين منابع و مكتوب كردن آنها و بعضي روايات شفاهي دشوار است.1
هر چند در شرايط حاضر بيش از دو هزار جلد كتاب و ده ها نشريه و سايت هاي اينترنتي 
از طرف علويان منتشر يا راه اندازي شده، همچنان به گفته محمد نوري ييلماز، رئيس  
امور ديني تركيه، بيش��تر بر جنبه سياس��ي علويت اتكا مي ش��ود و كمتر به اعتقادات 
پرداخته می شود. از سوی ديگر، نداش��تن حوزه علميه علويان )مدارس دينی( چه در 
تركيه چه در كشورهاي بيرون از تركيه، موجب شده كه آنان در توجيه مباني اعتقادي 

خويش با چالش مواجه شوند. 
6. اس�تفاده از عناوين و تعابيری چون گروه های جدايی طلب و خش�ونت طلب برای 

شيعيان علوی 
دولت تركيه نگران است؛ چنانچه علوی گری را به عنوان يك باور و اعتقاد مستقل مورد 
پذيرش قرار دهند، ممكن است بافت يك دست دولت با محوريت مذهب سنی با مشكل 
و تخريب رو به رو ش��ود. و از آنجايی كه داليل كافی و منطقی عليه علويان ندارد، شروع 
به اتهام زنی به آنان با مفاهيم جديدی مانند جدايی طلب و خش��ونت طلب می كنند. در 
مسئله كردی و عمليات گروه DHKp-C روزنامه نگاران و نويسندگانی چون چنگيز 
چاندار، محمت بارانسو، ممتازارتوركونه به صورت مستقيم يا غير مستقيم و با واسطه در 
اهميت ويژه دادن به اينكه نام علويان در كنار عناوينی چون خشونت، ترور و ارگنه كن 
آورده شود نقش داش��ته اند. چنگيز چاندار در مطالب خود علويان را در كنار اوجاالن و 
پ.ك.ك قرار داد. محمت بارانسو، در كودتای 28فوريه، اسماعيل حقی كارادايی، رئيس 
ستاد كل ارتش را يك علوی معرفی كرد. ممتازارتوركونه نيز علويان را به داشتن ارتباط با 
پ.ك.ك متهم كرد و آنان را گروه های خارج از كنترل در پ.ك.ك ناميد. اردوغان نيز در 
اين جريان از سويی ديگر وارد شد و علويانی را كه در اروپا زندگی می كنند، جدايی طلب 
توصيف كرد. در واقع می توان گفت مفهوم جدايی طلب برای اولين بار پس از كردها در 
مورد علويان استفاده شد. پس از آن ش��نول كليچ يكی از نويسندگان ترك در روزنامه 
زمان نيز بر اين موضوع دامن زد و با اين ادعا كه در مقابل علويان يك برداشت و ديد منفی 

از سوی جامعه ايجاد شده است، نوشت: 
ام��روز در درون پ.ك.ك گروه هايی كه در حاش��يه ق��رار دارند و از 
خشونت طرفداری می كنند و دارای ريشه علوی هستند، ديده می شود. 

1. احمد ياشار اجاق، »از عصيان باباييان تا قزلباش گری؛ نگاهی به تاريخ رشد علويان در آناتولی«، تاريخ اسام، 
1385، ش27. 
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و باالتر از اين، گروه های چپ جديد كه در حاش��يه بوده و آموزش ديده 
نيز هستند، از سوی علويان جوان نااميد، سازماندهی می شوند. جوانان 

علوی به سوی خشونت كشانده می شوند...1 
وقتی برای علويان از تعابيری چون خشونت، ترور، ارگنه كن و جدايی طلب يا مفاهيمی 
از اين دست اس��تفاده می شود، حاكی از آن است كه از يك س��و می خواهند مخالفت با 
شيعيان علوی را در جامعه افزايش دهند و از سوی ديگر علويان را در برابر اين گروه ها 
قرار دهند. و عاوه بر اين، تمامی اين اقدامات را به مسئله دشمنی آنان با علويان سوريه 

اضافه می كنند. 

جمع بندی و نتيجه گيری 
علويان و جامعه تشيع در آناتولی همواره يك حقيقت غير قابل انكار بوده و قتل عام های 
معروف سلطان سليم عثمانی، مشهور به شقی و مهيب و ديگر ساطين عثمانی، گرچه 
اكثريت تشيع در آناتولی، به خصوص آناتولی شرقی، را به اقليت تبديل كرد، ولی هنوز 
اين اقليت كه يك، س��وم جمعيت تركيه )بين 20 تا 25 ميليون( است، می تواند نقش 

تعيين كننده ای در اين كشور داشته باشد. 
با توجه به اين كه تركيه جايگاه كانونی و برجس��ته ای در جهان اس��ام دارد، بررسی 
چش��م اندازهای سياس��ی پيش روی ش��يعيان و علل و عوامل مؤثر ب��ر دگرگونی اين 
چش��م اندازها دس��ت كم از دو منظر مهم و تعيين كننده به نظر می رسد. نخست اينكه 
تركيه امروزی كه وارث قلمرو اصلی امپراتوری عثمانی به  شمار می رود، از نظر تاريخی 
سهم  بسزايی در سرگذشت و سرنوشت سياسی مس��لمانان داشته است؛ و ديگر اينكه 
با بر سر كار آمدن دولت اس��ام گرای حزب عدالت و توسعه، سياست مداران اين كشور 
آشكارا مايل اند كه بار ديگر نقشی مؤثر در تحوالت جهان اسام بازی كنند. بديهی است 
كه در چنين وضعيتی نسبت شيعيان تركيه با دولت اس��ام گرا و تحوالت و مناسبات 
منطقه ای اهميت فراوانی می يابد و می تواند برای ديگر كش��ورهای مسلمان و شيعيان 

آنها الهام بخش باشد. 
اما نكته اساسی تر در چشم انداز سياسی شيعيان تركيه آن است كه شيعيان اين كشور، 
حاكميت دولت اسام گرا اما سكوالر رجب طيب اردوغان را هم به بازگشت الييك ها به 

1. نجدت ساراج، »تركيه بدون علويان«، ترجمه كورش مقتدری و اكبر زواره ای رضايی، اخبار شيعيان، ش90-
89، فروردين و ارديبهشت 1392. 



19
7

وی
ش  ر

ی پي
ش ها

چال
ا و 

ت ه
رص

ه؛ ف
ركي

ن ت
عيا

شي
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

عرصه قدرت و هم به برآمدن سلفی ها در ميدان 
سياس��ت اين كش��ور، ترجيح می دهند. شيخ 
حميد توران، امام جمعه ش��يعيان استانبول، با 
اشاره به واقعيت های سياسی و معادالت قدرت 
در تركيه معتقد اس��ت كه فضای فراهم شده در 
پی حاكميت حزب عدالت و توسعه به شيعيان 
اين كش��ور امكان می دهد كه نس��بتاً آزادانه به 

مناسك و ش��عائر خويش بپردازند و هويت فرهنگی و همبس��تگی اجتماعی خويش را 
حفظ كنند. وی به مراسم عزاداری روز عاشورا كه با حضور صدها هزار نفری مردم برگزار 
می شود و نيز به س��اخت و راه اندازی مجتمع بزرگ زينبيه استانبول اشاره می كند كه 
بزرگ ترين مركز فرهنگی مذهبی شيعيان در اروپا خواهد بود. به نظر می رسد در حالی  
كه شيعيان تركيه با داشتن اقليتی در خور توجه هم اكنون از داشتن نماينده ای رسمی 
و مس��تقل در پارلمان اين كشور محروم اند، می كوش��ند تا با حفظ هويت و همبستگی 
خويش زمينه های ورود به عرصه سياس��ی را فراهم كنند. شايد بتوان راه اندازی شبكه 
تلويزيون��ی و راديويی و مجله و روزنامه مس��تقل را كه در كنار طرح تأس��يس مجتمع 
فرهنگی- مذهبی زينبيه پيگيری می ش��ود، نمونه ای از اين دسته تاش ها دانست. به 
 ويژه كه در جامعه تركيه رسانه ها به  ويژه شبكه های ديداری و روزنامه ها و نشريات نفوذ و 
اثرگذاری در خور توجهی دارند. در واقع در حالی  كه جامعه روشنفكری اين كشور نسبت 
به كشورهای ديگر مس��لمان مانند ايران و مصر ضعيف است، اهالی رسانه و مطبوعات 

تأثير بيشتری در جهت دهی به افكار عمومی و شكل دهی به فضای سياسی دارند. 
عوامل و مسائل تأثيرگذار بر آينده سياسی شيعيان در تركيه را می توان از نظر تحليلی 
در دو بخش داخلی و خارجی بررس��ی نمود؛ اگرچه در دنيای واقع اين دو بخش به هم 

مرتبط و بر هم مؤثرند.
در بخش داخل��ی عواملی مانن��د توانايی حفظ هوي��ت فرهنگی و ب��اال بردن ضريب 
همبستگی اجتماعی در ميان جمعيت ش��يعه اهميت فراوانی دارد. بدون  شك افزايش 
جمعيت ش��يعيان از طريق زاد ولد، ازدواج و فعاليت های تبليغی در اين ميان س��همی 
بسزا خواهد داش��ت، اما تاش برای بهبود تصوير شيعيان در افكار عمومی مردم تركيه 
می تواند اهميت و تأثير بيش��تری داش��ته باش��د. اين امر به نوبه خود وابسته به بهبود 
عوامل توسعه انس��انی )مانند آموزش، بهداش��ت، رفاه و...( در ميان شيعيان اين كشور 

با وقوع انقالب اسالمی و تشکيل 
جمهوری اسالمی در ایران، فلسفه 
سياسی اسالم در دوران معاصر بار 
دیگر در کانون توجه قرار گرفت و 
افکار عمومی مسلمانان را به خود 
معطوف داشت؛ مسلمان زیستن، 
همواره در گرو قدرتمند بودن است
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از سويی، و توان مديريت تصوير خويش از طريق 
مجاری و ظرفيت های رس��انه ای از س��وی ديگر 
است؛ به طوری كه می توان به استفاده از ظرفيت 
ش��بكه های ماهواره ای گس��ترده در تركيه برای 
برگزاری مراس��م والدت و شهادت ائمه اطهار)ع( 
و نيز ساير مناس��بت های دينی مانند اعياد و نيز 
معرفی حادثه عاش��ورا اش��اره كرد. در سال های 
اخير به داليل گوناگون عاقه مندی بيشتری در 
ميان شهروندان تركيه برای آشنايی با اهل بيت)ع( و به  ويژه نهضت عاشورا به وجود آمده 
و شبكه های مختلف با همكاری ش��يعيان به توليد برنامه های مرتبط اقدام می نمايند. 
برای مثال شبكه »تی. آر. تی« كه شبكه دولتی تركيه است برای معرفی حادثه عاشورا 
و شهادت امام حسين)ع( و ياران باوفايش در س��ال های اخير به ساخت مستندهايی با 
عنوان »همه جا كرباس��ت«، »با هم هستيم« و... دست  زده اس��ت. گفت وگو با علما و 
انديشمندان شيعه تركيه درباره عاشورا، شيوه عزاداری شيعيان برای امام حسين)ع( و 
پيام شهدای كربا از بخش هايی است كه در اين مستندهای تلويزيونی جای گرفته است. 
ش��بكه های تلويزيونی »جم.تی  وی« و »برات.تی وی« هم از ديگر شبكه هايی هستند 
كه برنامه هايی مختل��ف را در اين زمينه پخش می كنند.1 پ��س از اين عوامل، می توان 
امكان ائتاف سياسی با علويان و تاش برای بهره گيری از فرصت های موجود در فضای 
سياس��ی مانند حاكميت دولت حزب عدالت و توس��عه را مورد توجه قرار داد كه البته 
نسبت به عوامل پيشين، موقتی هستند، اما می توانند تأثيرات تعيين كننده و راهبردی 
در جايگاه سياسی شيعيان داشته باشند. ساير عوامل ديگر تأثيرگذار در جايگاه و نقش 

آنان عبارت اند از: 
1. تبيين و اعام مواضع عقيدتی 

2. انسجام تشكياتی نوين و واحد در داخل و خارج از تركيه 
3. ايجاد هماهنگی و همكاری بين مراكز، مؤسس��ات و انجمن ه��ای علوی و تقويت 

پيوندهای فكری و معنوی 
4. نفوذ و حضور فعاالنه تر فرهيختگان و نخبه های علوی در عرصه های مختلف جامعه 

1. محمدمهدی رحيمی، »ماتم جهانی عاش��ورا؛ گزارش��ی از برگزاری متفاوت مراس��م روز عاش��ورا در شهر 
استانبول«، زمانه، ش30-29، دی و بهمن 1391، ص65. 

وجود وجه اشتراکی با عنوان 
»ائمه اهل بيت)ع(« ميان شيعيان و 
علویان، گویای این نکته است که 
باید نسبت به آنها با حساسيت و 
دقت بيشتری برخورد شود؛ چرا 
که علویان به  رغم داشتن عقاید 
التقاطی و تفاوت های عقيدتی با 
شيعيان و اهل سنت، اما یکی از 
مذاهب اسالمی محسوب می شود
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تركيه 
5. طرح مطالبه لحاظ كردن و درج مذهب علوی به عنوان يكی از مذاهب رس��می در 

قانون اساسی تركيه.1
در ميان عوامل مؤثر خارجی نيز چند نكته درخور توجه است: 

نخستين و ش��ايد مهم ترين نكته، ارتباط با جمهوری اس��امی ايران است كه دارای 
حكومتی بر پايه نظريه سياسی شيعه است؛ پايه های مش��روعيت آن تثبيت شده و به  
تدريج كارآمدی خويش را نيز به اثبات می رس��اند. پيروزی انقاب اس��امی و برپايی 
حكومت اسامی بر پايه نظريه واليت فقيه در ايران، پديده مهم و بزرگی در دوران معاصر 
به  شمار می رود كه نه تنها وضعيت مردم ايران )با اكثريت جمعيتی شيعه( را دگرگون 
ساخت، بلكه بر مقام و موقعيت مس��لمانان و به  ويژه شيعيان در كشورهای ديگر جهان 
اسام نيز تأثيرات محسوسی بر جای نهاد. شايد بتوان يكی از اين تأثيرات مهم را درك 
دوباره اهميت و اولويت ساز و كارهای سياسی برای مسلمانانه زيستن دانست. در واقع 
با وقوع انقاب اسامی و تشكيل جمهوری اس��امی در ايران، فلسفه سياسی اسام در 
دوران معاصر بار ديگر در كانون توجه قرار گرفت و افكار عمومی مس��لمانان را به خود 

معطوف داشت؛ مسلمان زيستن، همواره در گرو قدرتمند بودن است.2
ايران همچنين به دليل در بر گرفتن عمده ترين حوزه های علميه و تمركز مراجع تقليد 
سهم  بسزايی در افكار مذهبی و اعمال سياسی ديگر شيعيان در نقاط مختلف جهان دارد. 
ضمن آنكه در س��ال های اخير فضای حوزه های علميه،  مرجعيت و شيعيان را حتی در 
عراق نيز تحت  تأثير خويش قرار داده است. البته شيعيان تركيه در عين برخورداری از 
كمك های معنوی و سياسی جمهوری اسامی ايران می بايست از هر گونه بزرگ نمايی 
نقش های رسمی و غير رس��می ايران در انديشه و رفتار سياس��ی خويش پرهيز كنند؛ 
زيرا می تواند عاملی در زمينه تقويت و توس��عه پروژه ايران هراسی- شيعه هراسی تلقی 

1. »به فكر اسد نيستيد الاقل هجده ميليون علوی ترك را دريابيد«، دوشنبه 1390/4/20، 
http://peace-ipsc.org

2. در واقع از آنجا كه پيروزی انقاب و تش��كيل حكومت اس��امی در كش��وری با اكثريت جمعيتی شيعه، بر 
پايه نظريه واليت فقيه و به رهبری يكی از عالمان و مراجع تقليد ش��يعه، با آرمان ها و هدف هايی كه از آموزه ها و 
ارزش های ش��يعيان برآمده بود ممكن شد، به  طور منطقی و طبيعی چنين برداش��تی را )در دوستان و دشمنان 
انقاب( تقويت می كرد كه ش��يعيان در ديگر كشورهای جهان اس��ام نيز انگيزه و امكان رفتن به  سوی انقاب و 
حكومت اسامی را دارا هستند؛ اگرچه اكنون و با گذش��ت بيش از سه دهه از انقاب و تثبيت جمهوری اسامی، 

جهان اسام شاهد وقوع انقابی ديگر از همان جنس و با همان هدف نبوده است. 
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شود كه البته تاكنون نيز در بيشتر موارد به همين ش��كل عمل شده است.1 نكته ديگر 
در اين زمينه، حساسيت و بدبينی نسبت به هر گونه طرح و برنامه ای است كه از سوی 
اياالت متحده امريكا- كه نفوذ درخور توجهی نيز در تركيه دارد- برای جهان اس��ام و 
مسائل مسلمانان پيشنهاد می شود. شيعيان تركيه با ايفای نقشی مستقل از خواسته ها 
و برنامه های قدرت های بيگانه در زمينه مسائل داخلی و خارجی مسلمانان، می توانند به 
ارتقای سطح بازيگری و اثرگذاری سياسی در كشور خويش، اميد بيشتری داشته باشند. 
در پايان بايد گفت وجود وجه اش��تراكی با عنوان »ائمه اهل بيت)ع(« ميان شيعيان و 
علويان، گويای اين نكته است كه بايد نسبت به آنها با حساسيت و دقت بيشتری برخورد 
شود؛ چرا كه علويان به  رغم داش��تن عقايد التقاطی و تفاوت های عقيدتی با شيعيان و 
اهل سنت، اما يكی از مذاهب اسامی محسوب می شود. در اين رابطه، فرانسوا توال در 

كتاب خود، ژئوپلتيك تشيع چنين می گويد: 
اگر به قدرت رسيدن پديده علوی نتيجه مستقيمی بر روی ژئوپلتيك 
خارجی ن��دارد )زيرا هيچ گون��ه ارتباطی ميان جامعه عل��وی و انقاب 
اسامی ايران وجود ندارد( دليل نمی شود كه نسبت به آن مسامحه به 

خرج دهيم!2 

1. يكی از اقدامات مهمی كه انجام ش��ده پروژه ايران هراسی- شيعه هراسی اس��ت كه در راستای منافع غرب و 
به دس��ت رژيم های خودكامه منطقه ای می كوشد ابعاد اس��امی و جهانی انقاب و نظام برآمده از آن را به سطح 

شيعی- ايرانی فرو بكاهد و شيعه و ايران را تهديدی برای مسلمانان و جهانيان نشان دهد. 
2. فرانسوا توال، ژئوپلتيك شيعه، ترجمه عليرضا قاسم آقا، تهران، آمن، 1379. 
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راهبرد امریکا در قبال خيزش مردمي مصر 

بهزاد قاسمي1
عبدالواحد عبادي2

چکيده
وابستگي سران رژيم هاي گذش��ته كش��ورهاي انقابي منطقه )به خصوص مصر( به 
امريكا و دخالت ه��اي متعدد اياالت متحده در امور داخلي آن��ان، منجر به خيزش هاي 
مردمي منطقه عليه تداوم حيات رژيم هاي عربي اقتدارگرا و مورد حمايت واش��نگتن 
شد. به هر تعبير اگر تحوالتی كه از سال 2011 در مصر آغاز شد را خيزش عربي، ملي، 
اس��امي و مذهبي و يا تركيبي از مجموعه عوامل به هم پيوسته بدانيم، نكته اساسي و 
حلقه وصل همه اين جريان ها و گرايشات مقابله با سياست هاي امريكا بوده. ولي به  رغم 
وجوه ضد امريكايی حركت هاي مردمی مصر، دوره انتقالی پس از سقوط مبارك تاش 
برای نزديكی به امريكا صورت گرفته است. چون با ناتواني امريكا در مهار تحوالت سال 
2011 و جنبش مصر استراتژيست هاي اياالت متحده را به فكر موج سواري براي روي 

1. دانشجوي دكتري تاريخ انقاب اسامي و پژوهشگر)نويسنده مسئول(
2. دانشجوي دوره دكتري دانشگاه بوعلي سينا
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كار آوردن نيروهاي مدنظر خود با هدف مهار بعد اسام خواهانه و اسام گرايانه ضد غربي 
و ضد سكوالريستي انداخت. 

بر اين اساس سؤال اصلی پژوهش اين اس��ت: امريكا چه راهبرد و استراتژي در قبال 
تحوالت مصر به خصوص دوره انتقالي طراحي و عملي كرد؟ يافته های پژوهش نش��ان 
می دهد كه پيگيری پروژه دموكراس��ی هدايت شده توسط امريكا از يك سو و وابستگی 
رهبری دوره انتقالی از سوی ديگر باعث شد تا خواسته های اصلی مردم به حاشيه رفته و 
جنبش از اهداف اساسي خود دور شود. در حقيقت علت اين مسئله را بايد در استراتژي 
ثبات/ امنيت و س��ركوب جنبش هاي انقابي با هدف حفظ ثبات و جلوگيري از تسري 
تفكرات انقابي به جوامع تحت نفوذ اياالت متحده در تحوالت خاورميانه و مصر كه از 

اولويت اصلي ديپلماسي خود بوده جست وجو كرد. 
کليدواژه ها: امريكا، مصر، استراتژي، دموكراسی هدايت شده، دوره انتقالی. 

مقدمه
در دوره جنگ سرد حفظ ثبات و امنيت سياس��ي دولت ها و كشورهاي خاورميانه در 
تقابل با ايده هاي انقابي كمونيس��تي به اولويت اول واشنگتن در راهبرد خاورميانه ای 
تبديل شده بود و هر گونه تحول حركت هاي انقابي در گفتمان سياست خارجي امريكا 
با دريافت برچسب كمونيستي نفي و طرد مي شد.1 با پايان جنگ سرد، سياست حفظ 
وضع موجود جای خود را به نوعی مهندس��ی وضعيت جديد به وجود آمده در راستای 
تأمين منافع تنها ابرقدرت، يعنی امريكا، داد. آغاز جنگ خليج فارس و حمله  امريكا به 
عراق در دهه  1990 را آغاز سياست های جديد امريكا در قبال منطقه، پس از تحوالت 
نظام بين الملل، می دانند. زمانی كه امريكا سياس��ت های خود در نظام تك قطبی را بر 
مبنای اصول هژمونی يا به تعبيری صلح امريكايی تنظيم و تعقيب می نمود، خاورميانه 
يكی از اولويت های استراتژيك اين كشور معرفی شد. از يك سو دستيابی به غنی ترين 
منطقه از نظر ذخاير زيرزمينی در راس��تای منافع اين كش��ور و از سويی ديگر ضرورت 
تأمين امنيت توليد، عرضه و فرآيند انتقال انرژی به عنوان وظيفه يك هژمون در قبال 
متحدان و ساير كشورهای نظام بين الملل، حضور امريكا در فرآيند تحوالت خاورميانه 
را به امری محتوم بدل س��اخت. واقعه  يازده س��پتامبر انگيزه و بهانه  الزم را برای ظهور 

1. رضا س��ليماني، »رويكرد تئوريك به سياس��ت امريكا در قبال انقاب اس��امی ايران و بيداری اس��امی در 
خاورميانه«، پژوهشنامه انقاب اسامی، س1، 1391، ش2، ص94. 
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و تعقيب اين اعتقاد مذهبی سياس��ی توس��ط رهبران امريكا به وج��ود آورد. حمله به 
افغانستان و دستيابی به موفقيت هايی مقطعی در اين كشور بيش از پيش طيف فكری 
مذكور را در امريكا بی باك ساخت و همين عامل سبب شد حمله به عراق با هدف اعامی 
مبارزه با ساح های كشتار جمعی و در راستای ساختن كشوری دموكراتيك و پايبند به 
اصول حقوق بشری »بر مبنای تعاريف غربی« به عنوان الگويی در خاورميانه در دستور 
كار قرار گرفت.1 تعقيب سياست های اشاعه  دموكراسی در خاورميانه به سرعت زمينه  
تضعيف دولت های مرتجع عرب را فراهم می آورد و با گسترش انتقادات در منطقه، اين 
سياس��ت تنها در قبال دولت های مخالف با سياس��ت های امريكا تعقيب شد، متحدان 
امريكا در خاورميانه از اين قاعده مستثنی شدند. براي نمونه می توان به رويكرد اياالت 
متحده در قبال خيزش های مردمی در بحرين و عربستان اشاره كرد. اياالت متحده پس 
از خيزش هاي مردمي منطقه در رويدادهاي بحرين، در تنگناي سختي قرار گرفته است. 
امريكا سرمايه هاي عظيمي در بحرين دارد )ناوگان پنجم اين كشور در بحرين مستقر 
است( و داراي روابط نزديكي با حكومت محافظه كار و اقتدارگرای آل خليفه است. از آن 
مهمتر واشنگتن روابط حساس و مهمي با رياض دارد و نمي خواهد روابط اين دو كشور 
آسيب ببيند، زيرا هرگونه چالش با اين كشور منافع واشنگتن را با خطر مواجه خواهد 

كرد.2 
دولت امريكا موضعي مبهم در قبال كشورهاي متحد و همسو با خود اتخاذ كرده است. 
در اين راستا، واشنگتن نگراني هاي خود را از نظم و قانون در بحرين و هراس از مداخله 
بالقوه ايران بيان كرده  است؛ زيرا اياالت متحده در چهارچوب اصاحات سياسي و اعطاي 
حقوق شهروندي مدعي برقراري دموكراسي و آزادي هاي سياسي در منطقه است؛ اما با 
اين حال حمايت خود را از پادشاه و نخست وزير انتخابي توسط او را نيز اعام كرده است.3 
اين نشان از پارادوكس پايبندي واقعي امريكا به اصول آزادي و دموكراسي و حق تعيين 
سرنوشت در كشورهای غير همسو از يك جهت و استثناء متحدان خاورميانه اي امريكا 
از اين وضعيت از جهتی ديگر است. در واقع امريكايی ها در مقابل وضعيت پيش آمده هم 
خواهان براندازی حكومت های غير همسو با خود و هم خواهان هدايت انقاب و شورش 

1. Mearsheimer .John, Imperial by Design, The National Interest 2011, No . 111, Jan / 
Feb, p27.

2. سليمه دارمي، بيداری اسامی، »اعتراض های مردمی در شمال آفريقا و خاورميانه: دشواری های بحرين در 
مسير اصاحات«، تهران، ابرار معاصر، 1391، ص220. 

3. همان، ص221. 
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مردم در كشورهای با حكومت همسو به جهتی كه آينده حضورشان در آن كشور تضمين 
شود هستند. در نظر امريكايي ها، اهتمام به نقش مردم تا جايي اعتبار دارد كه منتهي به 

روي كار آمدن اسام گرايان ضد غربي و ضد امريكايي نشود. 
با مطالعه تحوالت سال 2011 مصر درمي يابيم كه امريكا وقتی كه با واقعيت جنبش 
مواجه ش��د تمام تاش خود را بر اين متمركز كرد كه انقاب و رهبری موقت آن را در 
راستای منافع خود هدايت كنند؛ اينجاس��ت كه نظاميان با هماهنگی امريكا دست از 
حمايت از مبارك برداش��ته و رهبری دوره انتقالی انقاب را ب��ر عهده گرفتند؛ كيفيت 
مرحله انتقالی كه جايگاه ويژه ای در مسير انقاب ها دارد و چگونگی رويكرد اين مرحله 
در مصر نس��بت به امريكا به عنوان متغير تأثيرگذار، مس��ير آينده جنبش را رقم زد، به 
گونه ای كه در مصر در خأل رهب��ری مردمی و در نتيجه اداره مرحله انتقالی به دس��ت 
ش��ورای نظامی باز مانده از دوره مبارك وابس��تگی های اين نهاد به امريكا، اين كشور 
همچنان تأثيرگذار بر تحوالت مصر باقی ماند؛ لذا با توجه به آنچه گفته شد؛ چرا به  رغم 
پررنگ بودن مخالفت با امريكا در حركت مردمی مصر، اين خواسته )مخالفت با امريكا( 
نهادينه نشد و رهبری دوره انتقالی پس از سقوط مبارك در تاش برای نزديكی به امريكا 
صورت گرفت. پيگيری پروژه دموكراسی هدايت ش��ده توسط امريكا از يك سو و تمايل 
رهبری دوره انتقالی در مصر به امريكا از سوی ديگر باعث شد تا انقاب از مسير اوليه و 
اهداف اصلی دور شود و با مديريت اولين انتخابات رياست جمهوری پس از سقوط مبارك 
زمينه روی كار آمدن گزينه ضعيف اخوان المسلمين يعنی محمد مرسی را فراهم آوردند 
به گونه ای كه مقدمات ناكامی رئيس جمهور منتخب و كودتا عليه او و بازگشت به دوران 
اقتدار نظاميان در همين زمان فراهم شد. امريكا چه راهبرد و استراتژي در قبال تحوالت 

سال 2011 و به خصوص دوره انتقالي1 مصر طراحي و عملي كرد؟ 
در كشورهای همس��و با امريكا كه انقابيون از قدرت محدودی برخوردارند و احتمال 
جلوگيری از انقاب وجود دارد، تمام تاش امريكا مقابله با جنبش های مردمی و حمايت 
از ديكتاتورهاس��ت؛ آن گونه كه در بحرين، اردن و عربس��تان در جريان است. ولي در 
كشورهای غير همسو با امريكا مانند ليبی و سوريه تاش بر اين است كه حتی با دخالت 

نظامی به كمك انقابيون آمده رژيم غير همسو را ساقط نمايد. 
بنابراي��ن، در رژيم های همس��و ك��ه نارضايتی مردمی بس��يار زياد اس��ت و احتمال 

1. منظور از دوره انتقالی در اينجا مدت زمانی از س��قوط مبارك تا انتخابات رياست جمهوری و روی كار آمدن 
محمد مرسی است. 
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مقابله با آن نتيجه بخش نخواهد ب��ود رويكرد امريكا همراهی ب��ا انقابيون در الفاظ و 
موضع گيری های ديپلماتيك است و تمركز بر نفوذ در ميان انقابيون و هدايت انقاب 
با هدف روي كار آوردن رهبران همسو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن رهبران 
انقابي و غرب ستيز تعلق گرفته اس��ت و داليلي از اين دست را مي توان برشمرد. هدف 
دولت امريكا از پيگيري راهبرد و اس��تراتژي مزبور در اختيار گرفتن سرنوشت سياسي 
تحوالت سال 2011 و به خصوص جنبش مصر بوده است. و به انحراف كشيدن جنبش 
و خيزش هاي مردمي و در نهايت بازگرداندن كشورهاي داراي خيزش و به ويژه در مصر 

به شرايط پيش از انقاب و جنبش بوده است. 

1.رويکرد نظري پژوهش 
ميان آرمان گرايی ويلسونی )حمايت از آزادی های اساسی به خصوص آزادی سياسی 
و حق مشاركت سياس��ی در قالب حق انتخاب و تغيير رهبران از طريق ساز و كارهای 
دموكراتيك( و محافظه كاری )حمايت از رژيم های س��لطنتی همسو با امريكا( تضادی 
است كه الينحل ماندن اين تضاد موجب عدم تعهد عملی واشنگتن به اعمال اصاحات 
سياس��ی در كش��ورهای غير دموكراتيك خاورميان��ه )به خص��وص خاورميانه عربی( 
مندرج در طرح خاورميانه بزرگ امريكايی است. كه خود را در قالب تقابل با حركت ها 
و جنبش های مردمی از جمله قيام های مردمی خاورميانه بعد از 2011 به خوبی نشان 
می  دهد. )به معنای حق تعيين سرنوشت سياسی مردم خاورميانه( و نيز طرح خاورميانه 
اسامی مدنظر نظام جمهوری اسامی ايران همواره مورد تأكيد و تصريح بوده است و اين 
قضيه خود را در قالب حمايت  از جنبش  ها و حركت های ضد استبدادی و ضد ديكتاتوری 
در خاورميانه در س��ال های بعد از انقاب و به ويژه در حمايت از مسئله بيداری اسامی 
يا قيام های مردمی اخير از 2011 به بعد نشان داده است. راهبرد واكنشي واشنگتن به 
بيداري اسامي در خاورميانه عربي بر هدايت و كنترل قيام هاي مردمي با هدف روي كار 
آوردن رهبران همسو با امريكا و يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن اسام گرايان و 

رهبران انقابي و مردمي صورت گرفته است.1 
اصوالً در هر انقاب و جنبشي مرحله ای به نام مرحله انتقالی وجود دارد. شايد با اندكی 
تسامح بتوان اين مرحله را با مرحله ای با عنوان »حكومت ميانه روها« كه كرين برينتن 
از آن ياد می كند مشابه دانس��ت. ميانه روها كه برينتن از آنان سخن می گويد، چهره ها 

1. رضا سليماني، همان، ص112. 
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و گروهی مخالف هس��تند كه در جريان انقاب كم و بيش حضور دارند اما با رويكردی 
معتدل به مخالفت با رژيم مستقر می پردازند و نظر آنها بيشتر به اصاح نزديك تر است 
تا انقاب. برخی از ميانه روها حتی در رژيم دارای پست ها و مقامات سياسی- اجرايی نيز 
بوده اند و به فراخور زمان در ساختار قدرت حضور داشته و يا دارند.1 اما در تعريف دولت 
موقت به دولتی گفته می شود كه در دوران برزخ سياس��ی، پس از انتقال قدرت از يك 
نظام سياسی به نظام سياسی ديگر )مثًا تبديل سلطنت به جمهوری(، تشكيل می شود 
و تا زمان تصويب قانون اساسی جديد و بنيان گذاری نهادهای تازه سياسی عهده دار امور 

كشور است.2 
با توجه به آنچه گفته شد در حقيقت دولت موقت اولين نتيجه عملی انقاب است، اما 
دولت موقت برخاسته از خواست عمومی انقابيون نيست زيرا كه از طريق انتخابات به 
قدرت نمی رسد تجربه نشان داده است كه دولت های موقت معموالً به دو شكل قدرت 
را به دست می گيرند؛ بدين صورت كه يا ش��ورايی از رهبران انقاب تشكيل می شود و 
با نام دولت موقت آغاز به كار می نمايد يا اينكه توس��ط رهبری پذيرفته ش��ده انقاب 
مأموريت پيدا می كند تا كارويژه ای خاص دوران گذار را تهيه و تنظيم نموده آنها را اجرا 
نمايد. نظر به اينكه بيشتر انقاب ها در جهان سوم هم ضد استبدادی هستند و هم ضد 
اس��تعماری بنابراين دولت های موقت وظايف متعدد و متنوعی را بر عهده می گيرند؛ از 
ايجاد بسترهای الزم برای تغييرات اساسی در ساختارهای سياسی گرفته تا اداره كشور 
انقاب زده و اداره اقتصاد آس��يب ديده دوران انقاب و ايجاد س��اختارهای جديد برای 
مرحله جديد از قبيل تدوين قانون اساس��ی، برگزاری انتخابات متعدد و همه پرسی در 
مورد ساختار نظام و قانون اساس��ی و غيره. اما در اين ميان عاوه بر وظايف داخلی فوق 
دولت های انقابی موقت با چالش عمده و مهم روابط خارجی به خصوص با كشورهای 
تأثيرگذار و استعماری هدف نيز مواجه اند. طبيعی اس��ت در نبود قانون اساسی و ساير 
نهادهای ساختاری تأثيرگذار بر تعيين سياس��ت خارجه، دولت موقت يا بايد بر اساس 
آنچه خود می انديشد عمل نمايد يا بايد به خواست رهبری انقاب )در صورتی كه توسط 
رهبری انقاب تعيين شده باشد( تن دهد يا دستورات ش��ورای رهبری انقاب را اجرا 
كند. اينجاست كه بحث روابط و سياست خارجه به خصوص در مقابل كشور تأثيرگذار 
استعمارگر به چالشی عمده برای دولت های موقت تبديل می شود و انتخاب مسير تعامل 

1. كرين برينتن، كالبدشكافی چهار انقاب، ترجمه محسن ثاثی، تهران، نشر نو، 1362، ص153-175. 
2. داريوش آشوری، دانش��نامه سياسی )فرهنگ اصطاحات و مكتب های سياس��ی(، تهران، مرواريد، 1378، 

ص168.
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با كشور هدف بر مبنای خواست جامعه انقابی يا ترجيح دادن انديشه و منافع گروهی 
می تواند بر مس��ير آينده انقاب تأثيرگذار باش��د. آنچه دولت های موقت در مصر با آن 
مواجه بودند نيز در همين چهارچوب می گنجد زيرا كه از يك سو جنبش يا انقاب هم 
ضد استبدادی بود و هم با اندكی تفاوت ضد استعماری اما دولت انتقالی خواهان حفظ و 
توسعه روابط با كشور استعمارگر و تأثيرگذار جهانی يعنی امريكا به عنوان متغير ثابت 

بود. 
دولت انتقالی در مصر به رهبری ش��ورای نظامی كه بازمانده ساختار قديم قدرت بود 
با اس��تفاده از قدرت نظامی و در خأل رهبری، بدون مشروعيت مردمی با اقتدارگرايی و 
تحميل خود بر انقابيون مرحله انتقالی را رهبری می كرد. در حقيقت، يكی از پايه های 
رفتاری دولت  موق��ت پس از انقاب در مص��ر گرايش غرب گرايانه آن ب��ود كه در كنار 
رويكرد دموكراسی هدايت شده دولت امريكا در قبال انقاب، تكميل می شود. رهبری 
دوره انتقالی در مصر مبانی فكری ليبرالی، سكوالريس��تی و ناسيوناليستی داشت. نفی 
ارزش های موجود در جامعه جهانی ماك اصلی انقابی هاس��ت كه ليبرال ها اعتقاد به 
عكس نگرش آنان دارند و حامی ارزش های موجود جامعه جهانی هس��تند. از آنجا كه 
انقاب يك الگوی بزرگ برای انقابی ها به منظور تحقق نمونه مشابه آن در سرزمين های 
پيرامون و در نتيجه جامعه جهانی تلقی می ش��ود، صدور انقاب رك��ن اصلی ديدگاه 
انقابيون را تشكيل می دهد و نظام بين الملل از اين ديدگاه، نظام سلطه است. شبيه به 
آنچه در قالب رژيم های پيشين تجس��م يافته بود. و لذا با »در هر نظام سياسی فرآيند 
سياست از توانمندی و قدرت تصميم گيری ساختارهای درونی نظام شكل می گيرد. به 
اين معنی كه نقش حكومت و ساختارهای سياس��ی در ارتباط مستقيم با يكديگرند و 
شكل گيری سياست خارجی در درون نظام بر اساس منافع ملی و خواسته های ساختار 
داخلی نظام صورت می پذيرد.«1 اما در دوران گذار هنوز س��اختارهای درونی جديد يا 
شكل نگرفته اند و يا اگر شكل گرفته هنوز توانايی و پختگی الزم برای ارايه تصميم های 
مهم و تأثيرگذار را ندارند به همين جهت تصميم سازی در بعد سياست خارجی بيشتر 
متأثر از جريان های سياس��ی مهم و تأثيرگذار و مراكز متعدد قدرت و نگرش های آنها 

است.

1. عليرضا ازغندی، سياست خارجی جمهوری اسامی ايران، تهران، قوم، 1381، ص22. 
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2. رويه های دموکراتيک اياالت متحده در خاورميانه و خيزش هاي عربي منطقه
دموكراسي سازي و يا صدور دموكراسي در قالب اصاحات سياسي، اعطاي آزادي هاي 
سياسی شهروندان و... به ابتداي تش��كيل اياالت  متحده و به خصوص پس از روي كار 
آمدن ويلسون و در جريان جنگ جهاني اول برمي گردد. گزارش ويلسون به كنگره مبني 
بر اين كه امريكا بايد يك جهان امن براي دموكراسي ايجاد كند، فقط يك بحث اخاقي 
براي امريكا نبود بلكه او دريافته بود كه حكومت ه��اي دموكراتيك همكاران بهتري از 
حكومت هاي پادشاهي و استبدادي براي امريكا و منافع آن هستند.1 نظم و ثبات مدنظر 
امريكا در دوره جنگ سرد كه در مقابل كمونيس��ت مطرح شده بود، دموكراسي را تنها 
دس��تاويز خود براي مقابله با ايدئولوژي ماركسيست ها تبديل كرده و گسترش مي داد. 
امريكا در دهه 1990 نظريه صلح دموكراتيك را به راهنماي عمل سياست خارجي خود 
تبديل كرد؛ كلينتون دموكراسي را سومين ستون سياس��ت خارجي خود مي داند. در 
تئوري صلح دموكراتيك كه در دهه 1980 طرح شد، طراحان سياست خارجي امريكا 
معتقد بودند كه دموكراتيك شدن ديگران منجر به كاهش منازعات ميان امريكا و ديگر 
كشورها مي شود. گسترش دموكراس��ي در واقع بهترين راه براي تضمين امنيت امريكا 
و برقراري صلح و ثبات بادوام ترس��يم مي شد. با افول كمونيس��ت در شرق زمينه هاي 
دموكراسي غربي بر مدار ارزش هاي ليبراليستي امريكايي شروع به ترويج خود كردند.2 
در طرح خاورميانه بزرگ امريكايی در بعد سياس��ی، واشنگتن بر لزوم انجام اصاحات 

سياسی و اعطای آزادی های سياسی به شهروندان و ... تأكيد مي كرد.
1 .2. رويه های دموکراتيك انتخاب رهبران در خاورميان�ه: در اين راستا، حمايت چند 
دهه اي امريكا از مقوله ثب��ات و ناديده گرفتن مطالبات دموكراتيك و ضد اس��تبدادي 
ملت هاي خاورميانه در كش��ورهاي عربي ش��مال آفريقا نهايتاً به ظه��ور پديده انفجار 
مش��اركت خواهي سياس��ي ملت هاي مزبور در قالب خيزش هاي مردم��ي عليه تداوم 
رژيم هاي اقتدارگرا و م��ورد حمايت امريكا انجامي��د؛ ناتواني اي��االت متحده در مهار 
جنبش ها و قيام هاي مردمي خاورميانه عربي، كه مش��خصه اصلي آن پيگيري الگوي 
دموكراسي كنترل شده در كشورهايي اس��ت كه نمي توان موج آزادي خواهي در آنها را 
متوقف يا مهار كرد.3 ارتقای جامعه مدني، انجام اصاحات سياسي و اجتماعي واقعي در 

1. رضا سليماني، همان، ص105. 
2. Fukuyama Francis, The End of History and Last Man, London: Hamish Hamilton, 

1992, p1. 
3. رضا سليماني، همان، ص95. 
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خاورميانه، مانند هر منطقه ديگر، تنها به دست نيروهاي سياسي منطقه و سازمان هايي 
كه مردم آن  را نمايندگي مي كنند ميس��ر است. بر اين اس��اس اياالت متحده در اصول 
آزادي هاي سياسي و دموكراسي سازي در خاورميانه متفاوت و به تعبير دقيق تر متناقض 

با اصول دموكراتيك عمل كرده است. 
عدم تعهد عملی اياالت متحده به اصول دموكراتيك و ش��عارهای مردم ساالرانه مورد 
تأكيد خود در رهيافت واش��نگتن در برابر بحرين و عربستان از يك سو و رويكردش در 
قبال تحوالت سوريه، ليبي، تونس و مصر از سوی ديگر نمود و ظهور يافته است. سياست 
اياالت متحده با منافع استراتژيك و راهبردي آن در خليج فارس در هم تنيده شده است؛ 
به گونه اي كه اين ديدگاه در واشنگتن وجود دارد كه روابط خود را با عربستان سعودي 
بايد در مسير ثابت و بدون تغييري حفظ كند، اما شكست در تحت فشار قرار دادن مؤثر 

متحدانش ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد.1 
2 .2.ميزان کمك های مالی )بودجه( اختصاص داده ش�ده توس�ط امري�كا به ارتقای 
دموکراس�ی: در موضوع مقايس��ه بودجه ای كه كنگره، س��نا يا بنيادهای فعال حامی 
دموكراس��ی در امريكا مانند بنياد دفاع از دموكراس��ی2 كه به ارتقای دموكراس��ی در 
كشورهای عربی و جمهوری اسامی ايران اختصاص می دهند متفاوت است، اين مسئله 
می تواند سياس��ی و تاكتيكی بودن حمايت واشنگتن از مردم س��االری و دموكراسی را 
به خوبی نش��ان دهد. براي مثال نگاهی ب��ه بودجه های مصوب س��نای امريكا در پنج 
سال گذشته گويای آن است كه در سال 2007 مبلغ 66 ميليون دالر برای »گسترش 
دموكراس��ی در ايران«، س��ال 2009 مبلغ 55 ميليون دالر برای »جنگ نرم با ايران«، 
سال 2010 مبلغ 55 ميليون دالر برای »نفوذ در ايران، مقابله با فيلترينگ سايت های 
ضد ايرانی، تحريك قربانيان سانس��ور در ايران، آموزش الكترونيك��ی ايرانيان مخالف 
نظام برای براندازی نرم و شبكه س��ازی اينترنتی برای اغتشاش��گران بع��د از انتخابات 
رياست جمهوری، ارايه آموزش های الزم رسانه ای و كامپيوتری برای راه اندازی سايت ها 
جهت اطاع رس��انی« و مبلغ 20 ميليون دالر بودجه تكميلی ب��رای »مبارزه با ايران از 
طريق فعاليت های اينترنتی« و در س��ال 2011 مبلغ 25 ميليون دالر برای »حمايت 
از هكرها برای تخريب فضای سايبری ايران«، تخصيص يافته است. در واقع همه ساله 

مبالغی به »صندوق دموكراسی خواهی در ايران« واريز مي شود.

1. Toby jones.time to disband the Bahrain-based u.s. fifth fleet,the atlantic,10june, 2011, 
p11.

2. Foundation for Defence of Democracies.
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با افزايش بودجه سازمان هاي غير دولتي غربي )مانند بنياد دموكراسي امريكا و بنياد 
وس��ت مينس��تر بريتانيا( جهت ارايه خدمات فني به س��ازمان هاي غير دولتي منطقه 
خاورميانه بزرگ، مانند آم��وزش فنون الزم براي ايجاد پاي��گاه )پاتفورم( اجتماعي و 
سياسي، اعمال نفوذ و فشار بر دولت هاي خود و جلب پشتيباني مردم و رسانه ها،1 و ساير 
اقدامات اياالت متحده براي اجراي دموكراسي و آزادي هاي سياسي دقيقاً پارادوكسی 
اس��ت كه امريكا با آن رو به روست؛ زيرا بودجه بنياد دموكراس��ي امريكا براي اجراي به 
اصطاح دموكراسي در ايران بوده كه در راستاي اهداف مورد نظر خود دنبال مي شود. در 
حالي  كه همين اقدام در عربستان سعودي و بحرين براي حفظ امنيت/ ثبات رژيم هاي 
محافظه كار توسط كنگره، سنا يا بنيادهای فعال حامی دموكراسی صورت مي گيرد. بر 
اين اساس برخی از سياس��تمداران امريكايی معتقدند كه فشار زياد برای اصاحات بر 
روی عربستان باعث می شود ثبات در اين كشور به خطر بيفتد. بنا به اظهار وزير خارجه 
عربستان »پادشاهی به سمت اصاحات می رود اما آنها دارند اين كار را با شرايط خودشان 

انجام می دهند.«2 
3 .2. چرخش و شكست استراتژي اياالت متحده در خاورميانه پس از بيداري اسالمي: 
در مسئله دموكراسي اياالت متحده به اين نتيجه رسيد كه مي بايست از يك سو به برنامه 
خود چهره اي ايدئولوژيك و آرماني بدهد و از سوي ديگر شرايط ذهني جامعه جهاني را 
به گونه اي تغيير دهد تا بتواند در صورت لزوم عامل نظامي را كه در آن از تفوق و برتري 
كامل برخوردار است با آزادي عمل و كارآيي بيشتري به كار گيرد. از اين منظر، امريكا 
با اشاعه و گسترش سياست برخورد تمدن ها به عنوان جايگزيني براي جنگ سرد و در 
پيش گرفتن سياست متشنج و بحراني كردن منطقه بود تا بتواند از اين طريق هژموني 
خود را در منطقه گسترش دهد. امريكا براي دستيابي به اهداف خود در منطقه از عناوين 
»ارتقای حقوق بشر و استقرار دموكراسي« استفاده مي كند. در هر صورت، حمايت چند 
دهه اي امريكا از مقوله ثب��ات و ناديده گرفتن مطالبات دموكراتيك و ضد اس��تبدادي 
ملت هاي خاورميانه در كش��ورهاي عربي و ش��مال آفريقا نهايتاً به ظهور پديده انفجار 
مشاركت خواهي سياس��ي ملت هاي مزبور در قالب خيزش هاي مردمي عليه رژيم هاي 

عربي اقتدارگرا انجاميد. 

1. Geoffrey Garret, “Globalization’s Missing Middle”, Foreign Affairs, Nov. 2004, p2-4. 
2. Kelly Grijalva, The Saudi-United States Relationship Post 9/11: New Public Viewpoint, 

Same Foreign Policies, 2005, in: http://srb.stanford.edu/nur/GP200A%20Papers/
Grijalva_paper.pdf, p1.
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برنامه اصاحات خاورميانه در عمل با موانع و مشكات متعددي روبه رو بوده است. اوالً 
اين فرض كه نيروهاي خارجي مي توانند موجب اس��تقرار دموكراسي در منطقه شوند 
دست كم بحث برانگيز و قابل سؤال اس��ت. تجربه عراق طي چند سال گذشته به نحوي 
جدي پايه هاي اين فرض را متزلزل كرده است. ثانياً امريكا به دليل عملكرد گذشته اش، 
پشتيباني بي قيد و شرط از اسراييل و حمايت از نظام هاي ديكتاتوري در منطقه، در افكار 
عمومي منطقه از اعتبار الزم برخوردار نمي باشد تا بتواند نقش منجي دموكراسي را به 
راحتي ايفا نمايد. حمله نظامي به عراق چه��ره امريكا را در افكار عمومي منطقه تيره تر 
ساخته و حساسيت بيشتري نسبت به مداخات امريكا در منطقه برانگيخته است.1 از 
سوي ديگر، با توجه به باورها و گرايشات سياسي مردم منطقه، طرح خاورميانه بزرگ با 
يك تناقض روبه رو است. زيرا احزاب سياسي، مطبوعات آزاد و برگزاري انتخابات شفاف 
و دموكراتيك با برقراري حق رأي مساوي براي همگان در كشورهاي منطقه موجب روي 
كار آمدن رهبراني خواهد شد كه ديدگاه بيش��تر نخبگان و مردم آن كشورها را مطرح 
مي سازند كه در برهه كنوني ضد امريكايي يا دست كم غير امريكايی مي باشد. امري كه به 
احتمال قوي امريكا تحمل نخواهد كرد و مغاير با اهداف طرح خاورميانه بزرگ مي باشد. 

3. رويکرد عملی امريکا در قبال خيزش هاي منطقه در سال 2011 
تبيين تضاد ابعاد آرمان گرايانه ب��ا منافع محافظه كارانه امري��كا در حمايت از امنيت 
رژيم های سلطنتی متحد يا همسو با غرب و امريكا نشان داد كه پايبندي عملي واشنگتن 
به نقش مردم تا جايي اعتبار دارد كه منتهي به روي كار آمدن اسام گرايان ضد غربي و 
ضد امريكايي نشود. طرح خاورميانه بزرگ امريكايی به علت توجهی كه به لزوم تضعيف 
استبداد به عنوان ريشه تروريسم و تقويت آزادی و دموكراسی به عنوان راه حل تقابل با 
افراط گرايی در خاورميانه كرده است، در مقطعی به تقويت جريان های اسام گرايانه ای 
منتهی شد كه از طريق ساز و كار انتخابات و... وارد قدرت سياسی شدند و قدرت  گرفتند 
كه اين طرح با منافع محافظه كارانه اياالت متحده تضاد داشت. زيرا يكي از اولويت هاي 
هميش��گي اياالت متحده در خاورميانه حمايت از اقتدارگرايي و رژيم هاي اقتدارطلب 

همسو با سياست هاي خود در منطقه بوده است. 
1 .3. بيداري اس�المي و خاورميانه کنوني: با ش��روع قيام هاي مردمي در خاورميانه و 

1. Kirstin Archick , “European Views and Policies Toward the Middle East”, CSR Report 
for Congress, March, p4. 
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شمال آفريقا طي دو سال گذشته رژيم های تونس، مصر، ليبی و يمن سقوط كرده اند و 
ناآرامی ها در بحرين ادامه يافته است. امريكا نگران گسترش اين ناآرامی ها به عربستان 
سعودی، اردن، مراكش، امارات متحده عربی و كويت است كه با اعتراضات مردمی مواجه 
بوده اند. امريكا در راهبرد نوين خود تاش می كند ب��ا تقويت گروه های افراطي مانع به 
قدرت رسيدن اسام گرايان در كشورهای داراي خيزش مردمي شود. درباره اسام گرايان 
براي نمونه اخوان المسلمين مصر كه گروهي اسام گراست و تحقق آرمان هاي اسامي 
و ايماني از اهداف اوليه آن به ش��مار مي آيد، اخوان المسلمين در تاش اند نشان دهند 
دموكراسي مدنظر آنها با ارزش ها و اصول اسامي سازگار است و دموكراسي خواهي به 
مفهوم فقدان مطالبات اسام گرايانه نيست. محمدمهدي عاكف مرشد سابق اخوان در 

اين باره گفته: 
ما در مصر حكومت مدن��ي با مرجعيت اس��ام مي خواهيم. بنابراين، 
مرجعيت اس��ام و مبنا بودن اس��ام براي تمام قوانين در چهارچوب 
حكومت مدني از موضوع هاي جدي مورد توجه اخوان المسلمين است.1 
با بر هم خوردن نظم پيشين در منطقه، ميزان و نحوه اقدامات قدرت های منطقه ای، 
بين منطقه ای و فرامنطقه ای نيز تغيير نمود. در چنين ش��رايطی كه حفظ نظم پيشين 
به دليل غير قابل پيش بينی بودن اين تحوالت برای امريكا غير ممكن ش��د، اين كشور 
تاش كرد از طريق مديريت برخی از اين تحوالت، شرايط را برای تشكيل نظمی جديد 
فراهم كند. امريكا در اين برهه  زمانی تاش كرد از طريق سياست های نيابتی و حمايت 
از برخی كش��ورهای منطقه ای، مديريت اين تحوالت را بر عهده گيرد. حمايت امريكا 
از عربس��تان س��عودی در قبال مديريت گذار قدرت از علی عبداهلل صالح به معاون اول 
او در يمن، س��كوت حمايت گرانه  امريكا از عربستان س��عودی و آل خليفه در سركوبی 
معترضان بحرينی، حمايت از ايفای نقش قطر و عربستان در تحوالت ليبی و در نهايت 
تاش های اين دو كشور به نيابت از امريكا در حمايت از نيروهای شورشی سوريه، همگی 

نشان دهنده تاش امريكا برای مديريت شرايط جديد است.2 
از سوی ديگر، قدرت های منطقه ای در راستای گسترش نفوذ خود در خاورميانه يا به 
منظور جلوگيری از گسترش دامنه  اين تحوالت به كشورهای خود، سعی در ايفای نقش 
مؤثری در تحوالت جديد دارند؛ به گونه ای كه كشوری همچون تركيه تاش می كند از 

1. زهرا خدايي، »اخوانی ها، دموكراسی مدنظر خود را روی كار می آورند«، خبرآناين، 1390/2/18، ص1. 
2. مسعود اسداللهي، »تاش امريكا برای انحراف حركت بيداری اس��امی«، مطالعات راهبردی جهان اسام، 

س11، 1390، ش47، ص215. 
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شرايط پيش آمده در راستای گسترش نفوذ خود در منطقه، به ويژه در راستای احيای 
سياست های نوعثمانی، استفاده نمايد. عربستان سعودی نيز، به دليل زيانی كه از تغيير 
نظم خاورميانه می ديد، تاش می كند رفتارهای خود را در راستای تأمين منافع خود، 

كه به موازات منافع امريكا و محور سازش در خاورميانه است، تعقيب نمايد. 
با گسترش بيداری اسامی در منطقه اش��تباه بودن انگاره هايی كه غرب و امريكا در 
طول ساليان گذشته سياست های خود را بر مبنای آنها تنظيم كرده بود، محرز شد. اين 
انگاره ها عبارت اند از: امريكا می تواند به رژيم ه��ای عربی در خصوص همكاری امنيتی 
و ثبات در بازارهای نفت و گاز اعتم��اد كند بدون اينكه خواهان اصاحات سياس��ی و 
اقتصادی در اين كشورها باشد يا اينكه امريكا كنشگر اصلی عرصه تحوالت خاورميانه 

است و می تواند به راحتی با رقبا و دشمنان خود مقابله كند. 
ناتوانی امريكا و متحدانش براي ايفاي نق��ش در منطقه و انجام تغييرات دلخواه خود، 
به ويژه در قبال سوريه و در مرتبه  كمتری درباره  عراق، نشان از كاهش نفوذ و اثرگذاری 
جدی اين كش��ور بر موازنه  قدرت در منطقه و ناكامی در ش��كل دهی به نظم مورد نظر 
خود در خاورميان��ه دارد.1 نظم حاكم در خاورميانه پس از موج دموكراس��ی خواهی در 
خاورميانه از بين رفته است و كشورهای مختلف از روسيه و چين گرفته تا تركيه و قطر 
به دنبال تعريف جايگاهی برای خود در عرصه بين الملل به ويژه خاورميانه هستند. در 
اين راستا حمايت چند دهه ای امريكا از مفهوم ثبات در منطقه براي حفظ منافع خود و 
ناديده گرفتن مطالبات دموكراتيك و ضد استبدادی ملت های كشورهای خاورميانه و 
شمال آفريقا در نهايت به ظهور پديده مشاركت خواهی و آزادی خواهی سياسی ملت های 
مذكور در قالب بيداری اس��امی عليه تداوم رژيم های عربی اقتدارگرا و مورد حمايت 
امريكا ختم شد. امريكا ناتوان در مهار جنبش ها و قيام های مردمی در خاورميانه عربی 

به سياست هدايت و كنترل تحوالت در اين كشورها مبادرت كرده است.2 
با عنايت به اين مسئله كه رژيم های سرنگون شده در منطقه به همراه رژيم صهيونيستی 
متحد امنيتی امريكا در منطقه بودند و در راس��تای باثبات سازی در چهارچوب منافع 
امريكا حركت می كردند، در اين شرايط بی ثبات و خأل امنيتی به وجودآمده، امريكا قدرت 
تأثيرگذاری خود را از دست داده و نگران از دست دادن نفوذ خويش است. ناآرامی ها در 
جهان عرب و جايگزين شدن دولت های اسام گرا به جای رژيم های دوست و مورد اعتماد 

1. Pollack .Kenneth M. (2012) Shifting sand in Middle East, brooking institute, 14 feb. 
2012, accessed, p1.

2. رضا سليماني، همان، ص94. 
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رژيم صهيونيستی و احتمال اتخاذ سياس��ت های خصمانه از سوی آنها موجب نگرانی 
مقامات اين رژيم شده است. در داخل فلسطين هم عموم مردم خواستار اتخاذ سياستی 
قاطع در قبال اين رژيم و اتحاد فتح و حماس هستند. اس��راييل مسلماً در اين شرايط 
امنيت خود و چش��م انداز صلح با اعراب را مثبت ارزيابی نمي كند و خود را در محيطي 

تهديدآميز می بيند.1 
2 .3. شواهد عيني تضاد رفتاري واش�نگتن: راهبرد دموكراسي سازي امريكا در طرح 
خاورميانه بزرگ با يك چالش جدي روبه رو بوده اس��ت كه نهايتاً اي��االت متحده را به 
راهبرد س��نتي اولويت دهي به ثبات و حمايت از رژيم هاي غير دموكراتيك عربي سوق 
داد. زيرا برگزاري انتخابات در خاورميانه، به عنوان يك شاخص عيني در كمك به ارتقای 
دموكراسي در اين منطقه، با وجود تمامي محدوديت ها و اعمال فشارهاي دولتي غالباً به 
پيروزي سياسي نيروها و جريان هايي انجاميده كه با سياست منطقه اي امريكا مخالف 
بودند. بر اين اساس، در بسياري از كشورهاي منطقه با اين فضاي انتخابات و گسترش 
نقش مردم و تعيين سرنوشت خود پيروزي اسام گرايان را در پي داشت. پس از آشكار 
شدن پيامدهاي سياسي نامطلوب پايبندي به دموكراسي سازي در خاورميانه در دوره 
بوش با انتقادات و نگراني هاي زيادي همراه بود. با روي كار آمدن اسام گرايان مخالف 

امريكا امنيت و ثبات مورد دلخواه اياالت متحده با تهديد همراه بوده است. 
براي نمونه در جريان شكل گيری سياسی عراق جديد گروه های شيعی و مجلس اعای 
اسامی دارای گرايش بيشتری به سوی ايران هستند و ارتباط آنها با مقامات ايرانی نيز 
قوی تر اس��ت. اين گرايش تا حد زيادی به اين واقعيت مربوط می شود كه اكثر رهبران 
مجلس اعا سال های تبعيد خود را در ايران س��پری كردند و در طول سال های جنگ 
ايران و عراق نيز در كنار مردم ايران بودند؛ و گروه هاي كردي حاضر در قدرت سياسي 
نيز روابط خوبي با جمهوري اسامي داشته و شيعيان عراق چه در سطح توده و چه در 
سطح نخبگان، نه تنها پذيراي نقش مؤثر ايران در صحنه عراق هستند، بلكه خواهان آن 

نيز مي باشند.2 
در حقيقت، قدرت گيري برخي گروه هاي اسام گرا3 يا غير همسو با سياست هاي امريكا 

1 .Christopher M. Blanchard, et al., “Change in the Middle East: Implications for US 
Policy,” Congressional Research Service, March 7 2012, www.crs.gov, p3. 

2. محمدرضا تخشيد و اردشير نوريان، »يك جانبه گرايی امريكا و تأثير آن بر نقش منطقه ای جمهوری اسامی 
ايران، علوم سياسی، 1387، ش12، ص27. 

3. در تنها دو كش��وري كه در جهان عرب انتخابات ش��فاف و آزاد برگزار ش��د، يعني عراق و فلس��طين، باعث 
اولويت دهي واشنگتن به ثبات در منطقه بوده است. 
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كه برآيند دموكراسي سازي نسبي در عراق و حمايت از انتخابات در مناطق فلسطيني 
بوده است، نشان داد كه اعتقاد به آزادي هاي سياسي و حق تعيين سرنوشت جاي خود 

را به ثبات و حفظ امنيت داده است. 

4. خيزش هاي مردمي مصر و فرآيند شکل گيری دوره انتقالی
در مصر جايگاه رهبری در همه مراحل انقاب خالی است و اين عمده ترين آسيب يك 
انقاب است كه سبب شد در مصر در جريان انقاب، جمعيت خيابانی تصميم بگيرد به 
كدام سو حركت كند؛ به گونه ای كه در روزهای اوج حضور مردم در خيابان، خبرگزاری ها 
هيچ خبر خاصی از برنامه خاص انقابيون نداشتند و فقط سيل جمعيت و شعارهای آن 
را گزارش می كردند. در واقع: »در اين حوادث رهبری كاريزماتيك در انقاب ها جايش را 
به رهبری جمعی داد كه بعضاً در فضای مجازی شكل می گيرد و بعد عمل می كند. وقتی 
مبارك اعام كرد كه استعفا نمی دهم ش��بكه جوانان در فضای مجازی اعام كردند كه 
چه كار كنند؟ لذا يك سری به سمت مجلس و يك سری هم به سمت راديو و تلويزيون 
رفتند.«1 بنابراين آنچه مشاهده می ش��ود خالی بودن جايگاه رهبری و تصميم گيری و 
هدايت گری است و احزاب و گروه ها هر كدام جداگانه تصميم می گرفتند. اگرچه همه 
حول محور سقوط ش��خص مبارك متفق بودند و در روزهای نزديك به پيروزی متحد، 
اما عمًا رهبری واحد كه همه گروه ها و احزاب او را قبول داش��ته باشند وجود نداشت. 
تفاوت ديگر در ماهيت شعار ها بود. حضرت امام در چند سال قبل از پيروزی انقاب هم 
نظريه حكومت اسامی را مطرح و مشخص كرد و هم در شعارهای مردم متبلور شد كه 
نوع حكومت بايد اسامی باشد؛ در حالی  كه در مصر عمده ترين شعار مردم )ارحل( يعنی 
»برو« و )الشعب يريد اسقاط النظام( يعنی »ملت خواهان سرنگونی نظام است« بود و 
هيچ برنامه معين و مش��خصی برای مرحله بعد از پيروزی ديده نمی شود. و اصلی ترين 

هدف همانا براندازی رژيم حاكم بود. 
در حقيقت در مصر تا لحظه  سقوط مبارك و پس از آن استعفای معاون وی يعنی عمر 
س��ليمان برنامه  خاصی از جانب انقابيون مشاهده نمی ش��ود؛ حتی اخوان المسلمين 
برجسته ترين و منسجم ترين حزب اسامی مبارز نيز برنامه ای برای اداره مرحله انتقالی 
نداشت و همه منتظر س��ير حوادث بودند. و بنابراين در نبود رهبری در مصر عمًا اداره 
مرحله انتقالی منتظر قدرتمندترين نهاد ساختار قديم قدرت در مصر يعنی ارتش بود و 

1. امير نورانی، »مصر؛ بيداری اسامی و الگوی ايران«، انقاب اسامی، 1391، س9، ش28، ص208. 
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چنين نيز شد. به معنی ديگر ارتش يعنی نهاد اقتدارگرای كهنه وابسته به قدرت سابق، 
عمًا در خأل به وجود آم��ده، رهبری دوران گذار و مرحله انتقالی را در دس��ت گرفت و 
شورای نظامی، دولت موقت را انتخاب كرد. نخس��ت وزيران دولت موقت انتخاب شده 
توس��ط ارتش عبارت بودند از احمد ش��فيق كه خود از جمله نظاميان طرفدار مبارك 
و نخست وزير واپس��ين روزهای او بود. پس از نارضايتی مردم از احمد شفيق كه بعدها 
كانديدای اصلی رقيب رياست جمهوری شد، عصام ش��رف و بعد از او كمال جنزوری از 
جانب ش��ورای نظامی به نخست وزيری رس��يدند كه هر دو در زمان رژيم پيشين عضو 
كابينه بودند. با اين بيان در حقيقت دولت موقت مصر با بيان برينتن مطابقت بيشتری 
دارد. در هر صورت دولت مرحله انتقالی مصر مش��روعيت خود را نه از رهبری مردمی 
كه اصًا وجود نداشت بلكه از يكی از نهادهای ساختار قديم قدرت يعنی شورای نظامی 
می گرفت و نمی توانست خواس��ت انقابيون يعنی ايجاد دگرگونی در ساختار قدرت را 
تحقق بخشد. به همين جهت فقدان رهبری در جنبش مصر »موجب شد روند تحوالت 
انقابی به كندی پيش برود و يكی از عوامل س��ردرگمی تحوالت اين كش��ور است«؛1 
تحوالتی كه در بخش سياست خارجه و در موضع گيری در مقابل كشور تأثيرگذار هدف 

يعنی امريكا جايگاه ويژه ای پيدا می كند. 
1 .4. تالش های امريكا برای نفوذ در دولت انتقالی مصر: تجربه دهه های گذشته نشان 
داده اس��ت كه اولويت اساسی و اوليه سياس��ت خارجی امريكا در خاورميانه حمايت از 
رژيم هايی است كه به هر نحو توانس��ته اند امنيت و ثبات را ايجاد كرده همسو با منافع 
امريكا و بی خطر برای اسراييل باشند؛ خواه دموكراتيك يا استبدادی باشند. اما اين مهم 
خود به نقطه چالش سياس��ت خارجه امريكا در اين منطقه نيز تبديل شده است. نقطه 
چالش هنگامی اس��ت كه امريكا ناچار به حمايت از رژيم های استبدادی باشد. زيرا كه 
امريكا در شعار سردمدار ادعای دموكراسی خواهی و حمايت از دموكراتيك سازی است.

در تاريخ معاصر ايران اين تضاد در ادعا و عمل امريكا كامًا آشكار بود؛ زيرا در سال های 
نزديك به پيروزی انقاب اسامی نيز به رغم اعام سياست دفاع از حقوق بشر كارتر و 
اعتقاد بر اينكه يكی از عوامل س��رعت بخش انقاب اسامی اين سياست بود اما حقايق 
چيز ديگری را نيز نشان می دهد و آن اينكه كارتر در سال 56 از شاه ايران حمايت كرد 
و ايران را جزيره ثبات خواند. »همه نش��انه های رفتاری امريكا در روند پيروزی انقاب 

1. محمدجواد هراتی، »تفاوت نقش و جايگاه رهبری در انقاب اسامی ايران و جنبش بيداری مصر«، انقاب 
اسامی، 1391، س9، ش28، ص234. 



21
7

صر 
ي م

ردم
ش م

خيز
ل 

 قبا
 در

يكا
 امر

رد
اهب

ر
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

اسامی ايران حاكی از جديت امريكايی ها در پيگيری راهبرد اوليه خود مبنی بر برخورد 
با قيام مردمی ايرانيان در دهه 1350 شمسی يعنی جلوگيری از وقوع انقاب اسامی 
ايران بوده اس��ت«.1 با اين حال امريكا پس از دريافت اين حقيقت كه با واقعيت انقاب 
اسامی روبه رو است با هدف انحراف انقاب از اهداف ضد استعماری خود درصدد بود با 
نفوذ در انقاب و روی كار آوردن نيروهای مورد نظر خود، حداقل دموكراسی كنترل شده 
و همراه كننده ای را در ايران به وجود بياورد تا ايران را در اردوگاه غرب نگه دارد. بنابراين 
از اولين كشورهايی بود كه اقدام به شناس��ايی دولت موقت كرد و حتی با سران دولت 
موقت مذاكراتی نيز انجام دادند. اسناد النه جاسوسي نيز نشان مي دهد كه اياالت متحده 
چگونه براي خارج كردن امام از صحنه سياسي كش��ور درصدد جذب افراد مؤثر و مهم 
دولت موقت از جمله بني صدر و اميرانتظام برآمده بود و مثًا در مورد جذب بني صدر، در 
ظاهر به عنوان مشاور اقتصادي يك شركت امريكايي با حقوق ماهانه هزار دالر دعوت 
به همكاري مي شد، اما در واقع رابط سازمان سيا تاش مي كرد تا وي را به استخدام اين 

سازمان درآورد.2 
اما رويكرد اياالت متحده امريكا نس��بت به انقاب مصر بی تشابه با انقاب ايران نبود؛ 
اضافه بر اينكه امريكا از انقاب اي��ران تجربه اندوخته بود و بنابراي��ن از هر گونه اقدام 
ظاهری ك��ه ممكن بود عصبانيت م��ردم مصر را به همراه داش��ته باش��د و يا نيروهای 
معتدل طرفدار امريكا و يا ارتش كه رهبری دوران گذار را در دس��ت داش��ت را در يك 
وضعيت بحرانی قرار دهد آن گونه كه در مورد ايران انجام شد اجتناب كرد. اصوالً طرح 
دموكراسی سازی اجباری امريكا در خاورميانه به علت جواب معكوس گرفتن و احساس 
خطر از به قدرت رسيدن اسام گرايان اصول گرا و يا به قول امريكايی های تندرو باعث شد 
كه امريكا مجدداً استراتژی قبلی خود مبنی بر حمايت از نظام های امنيت ساز، مطمئن و 
همراه با امريكا و در شرايط روبه رو شدن با واقعيت انقاب همراهی با انقاب ها در ظاهر و 
در حقيقت برای ايجاد دموكراسی هدايت شده و همسو با منافع امريكا را در پيش بگيرد. 
در مصر نيز واشنگتن سياس��ت اخير را در پيش گرفت يعنی »دموكراسی هدايت شده 
يا دموكراسی كنترل ش��ده كه منظور از آن پذيرش دموكراسی در چهارچوب امنيت و 
منافع ملی امريكاست«.3 لذا از مبارك خواست تا كنار رود و با زد و بندهای پشت پرده با 

1. رضا سليمانی، همان، ص100. 
2. بهرام نوازني، الگوهای رفتاری اياالت متحده امريكا در رويارويی با جمهوری اسامی ايران، تهران، مركز اسناد 

انقاب اسامی ايران، 1383، ص98. 
3. رضا سليمانی، همان، ص114. 
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نظاميان همراهی كرد و برای تأثيرگذاری بر تحوالت آتی، افرادی همچون البرادعی، عمر 
موسی و احمد شفيق را وارد ميدان رقابت انتخابات رياست جمهوری كرد به گونه ای كه 
كانديدای اخوانی كه احتمال می رفت چالشی برای امريكا و اسراييل بيافريند به صورت 
بسيار ضعيف و فقط با يك درصد آرا نسبت به كانديدای ساختار قديم قدرت يعنی احمد 

شفيق به پيروزی دست يافت. 
2 .4. رويكرد رهبری مرحله انتقالی موقت مصر نسبت به امريكا: پس از مرگ عبدالناصر، 
انورسادات با برهم زدن روابط با بلوك شرق متوجه امريكا شد. از آن زمان تاكنون ارتش 
مصر روابط مس��تحكمی با اياالت متحده  امريكا دارد؛ به گونه ای كه بخشی از نظاميان 
مصری يا در امريكا تحصيل  كرده اند يا توسط امريكايی ها آموزش  ديده اند و از لحاظ مالی 
نيز س��اليانه 1/3 ميليارد دالر كمك نظامی و حدود 800 ميليون دالر كمك اقتصادی 
را از امريكا دريافت می نمايند و امريكا در تأمين تجهيزات ارتش مصر نيز نقش اصلی را 
دارد. از سوی ديگر ارتش مالك كارخانه ها و شركت های متعددی است كه به توليد انواع 
محصوالت مصرفی، اعم از مواد غذايی، كاالهای س��اختمانی مانند س��يمان، اتومبيل، 
دارو و مصنوعات ديگر می پ��ردازد. ارتش همچنين بزرگ تري��ن مالك زمين در بخش 
عمومی كشور است. در مجموع افسران ارتش از حقوق های باالتر، مسكن بهتر و بهداشت 
مناسب تر برخوردار می باشند1 و بنابراين خواهان حفظ وضع موجود و ساختارهای قديم 
هستند كه با خواس��ته های انقابی فاصله  دارند؛ و مسلم است كه ارتش مصر به منظور 
تداوم كمك های نظامی امريكا و حفظ موقعيت و جايگاه سياسی و اقتصادی خود، تمام 

تاش خود را برای حفظ روابط دوستانه با امريكا به كار خواهد برد. 
از طرفی ديگر ژنرال عبدالفتاح السيس��ي وزير دفاع مصر كه بركناري محمد مرس��ي 
رئيس جمهوری مصر را مهندس��ي كرد، از اعضای ش��ورای نظامی دوره انتقالی بود كه 
در سال 2006 در يك كالج جنگ در كارليس��ل پنسيلوانيا امريكا حضور داشته است و 
روابط بسيار خوبی با امريكايی ها دارد؛ و همواره بين سران دو ارتش امريكا و مصر ارتباط 
تنگاتنگي وجود داشته است. آنها اتحادي قوي دارند و بي ترديد با چراغ سبز پنتاگون، 
حكومت منتخب را سرنگون كردند. همچنين شواهد زيادی از ارتباط مستمر السيسي و 

چاك هگل، وزير خارجه امريكا در ايام قبل از سرنگوني مرسي وجود دارد.2 
عاوه بر اين ش��ورای نظامی پس از به دس��ت گرفت��ن قدرت، هيئت��ی نظامی برای 

1. alomq@aljazeera. net )تاريخ مشاهده خبر: 1392/5/10، 2013م( 
2. www.kanipress. ir )1392 ،90158 پايگاه خبری كانی پرس، شماره خبر( 
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اطمينان بخشی به امريكا فرستاد.1 در كنار اين وضعيت و پرورش مبانی فكری ملی گرايی 
عربی، ارتش مصر به ترويج و تبليغ مبانی فكری سكوالريس��م و مدرن گرايی پرداخت؛ 
به گونه ای كه اين مبانی ام��روزه نه تنها در ارتش بلكه در بخش��ی از جامعه  مصر نيز به 
عنوان ارزش و هنجار پذيرفته شده است. اين امر به خاطر آن بود كه ارتش مصر از ابتدا 
نيروهای اسام گرا را به عنوان اصلی ترين دشمن داخلی خود معرفی كرد؛ لذا برای حذف 
و به حاشيه بردن آنها تاش كردند كه سكوالريسم در مقابل اسام سياسی و مدرنيسم 
را در مقابل آنچه كه آن را بنيادگرايی اس��امی ناميدند تبليغ كنن��د؛ لذا بايد گفت كه 
ارتش مصر با اين مكتب فكری پرورش يافته است. بنابراين رهبری دوره انتقالی در مصر، 

خودساخته، سكوالر، ملی گرا و ذاتاً محافظه كار و وابسته است. 
اما از جانب ديگر تاش امريكايی ها نبايد ناديده انگاشته شود زيرا كه تحوالت انقابی 
در مصر، اگر در مسيری ملی گرايانه قرار می گرفت می توانست به گرايشات ضد امريكايی 
و غربی منجر شود؛ و اگر در مسير اس��ام گرايی هدايت می شد نيز سر منشأ گرايشات 
ضد امريكايی واقع می شد. كه هر دو برای سياست های خاورميانه ای امريكا برای تأمين 
منافع خود و محافظت از اس��رابيل خطرناك بود. در اين خصوص، يكی از نگرانی های 
عمده قدرت های غربی اين است كه روند تحوالت در شمال آفريقا و خاورميانه موجب 
شود كه اس��اس و پايه طرح های امنيتی امريكا و متحدين غربی آنها متزلزل شود؛ لذا 
در حقيقت، با توجه ب��ه اينكه اغلب تجهيزات ارتش مصر، امريكايی و اروپايی اس��ت، و 
بنابراين تحريم غرب در عرضه تس��ليحات نيز كه می توانست به عنوان اهرم فشار عليه 
ارتش مصر در جريان انقاب به كار گرفته ش��ود، در عين حال نتيجه عكس هم ممكن 
بود داشته باشد. از اين رو، با توجه به اينكه امريكا ساالنه حدود دو ميليارد دالر به مصر 
كمك اقتصادی و نظامی می نمايد و طی دهه گذشته حدود 85 درصد تسليحات مصر 
توسط امريكا تأمين شده اس��ت، لذا هم ارتش مصر به منظور تداوم كمك های نظامی 
امريكا، تمام تاش خود را برای حفظ روابط دوستانه با امريكا به كار برد؛ و از سوی ديگر، 
امريكا، اتحاديه اروپا و اسراييل، سعی كردند تا تحوالت مصر را به سمتی سوق دهند كه 
معاهدات كنونی به ويژه معاهده كمپ ديويد، پابرجا بماند. در اين خصوص، ظاهراً الگوی 
تركيه مورد نظر كشورهای غربی اس��ت؛ زيرا تركيه هر چند كه از امريكا فاصله گرفته 
است، ليكن هيچ ترديدی در مورد عضويت خود در ناتو بروز نداده است. عقب نشينی و 
پذيرفتن شرايط جديد در مصر، هر چند برای قدرت های غربی دشوار است، ولی ظاهراً 

1. www. Amalalomma. net )2013/6/25 :تاريخ مشاهده خبر(
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چاره ای جز آن ندارند؛ زيرا در صورت عدم مماش��ات با »مصر جديد«، اين نگرانی برای 
غربی ها وجود دارد كه مصر به جرگه كشورهای معارض با غرب بپيوندد؛ و نكته جالب 
توجه اين بود كه شورای عالی نظامي مصر نيز تاش های خود را روي اطمينان دهی به 
شركاي منطقه اي و بين المللي مصر معطوف كرد. اطمينان از اينكه انقاب مصر در حوزه 
سياست های منطقه اي و جهاني ش��اهد هيچ تغييري نخواهد بود. شورای عالی نظامي 
مصر در سياست های منطقه اي اين كشور به اقداماتي دست زد كه نشان مي داد دولت 
قاهره قصد دارد همچنان در اردوگاه سياست های خاورميانه اي اياالت متحده باقي بماند. 
بنابراين ارتش با ساختار توصيف شده فوق از اقدامات انقابی بی زار است و خواهان وضع 

موجود در نظام بين المللی و گرايش به قدرت برتر جهانی است. 

نتيجه گيري
بر اين اس��اس، راهبرد واكنش اياالت متحده امريكا در دوران رياست جمهوري اوباما 
در قبال جنبش های مردمی به سه شكل تجلی يافت: 1. در كشورهای همسو با امريكا 
كه انقابيون از قدرت محدودی برخوردارن��د و احتمال جلوگيری از انقاب وجود دارد 
تمام تاش امريكا مقابله با جنبش های مردمی و حمايت از ديكتاتورهاست؛ آن گونه كه 
در بحرين، اردن و عربستان در جريان است؛ 2. در كشورهای غير همسو با امريكا مانند 
ليبی و سوريه تاش بر اين است كه حتی با دخالت نظامی به كمك معترضان آمده رژيم 
غير همسو را ساقط نمايد؛ 3. در رژيم های همسو كه نارضايتی مردمی بسيار زياد است 
و احتمال مقابله با آن نتيجه بخش نخواهد ب��ود رويكرد امريكا همراهی با معترضان در 
الفاظ و موضع گيری های ديپلماتيك اس��ت و تمركز بر نفوذ در ميان مخالفان و هدايت 
جنبش با هدف روي كار آوردن رهبران همسو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن 
رهبران انقابي و غرب ستيز تعلق گرفته است؛ آن گونه كه در مصر اتفاق افتاد. در مصر 
نه تنها دولت موقت دارنده  قدرت اجرايی از لحاظ نگرش ليبرال و س��كوالر و وابس��ته 
به امريكا بود بلكه نهاد هدايتگر )ش��ورای نظامی پس از مبارك( جنبش كه در جايگاه 
رهبری ايستاده و تصميم گيری می كرد نيز از لحاظ فكری مالی و لجستيكی وابسته به 
امريكا بود و تاش ه��ای امريكا در مهار ماهرانه خيزش م��ردم و همراهی ظاهری با آن 
باعث شد به  رغم گرايش ها مخالفت مردمی در مقابل امريكا رويكرد دوره انتقالی در مصر 
نسبت به امريكا نه تنها با چالشی مواجه نشود بلكه به شكل قبلی و همانند نظام پيشين 
ادامه داشته باش��د و امريكا در تحوالت جنبش مصر همچنان نقش ايفا نمايد. در حالی 
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كه شواهد عيني تحوالت اخير منطقه خاورميانه بيانگر اين است كه در رويكرد اياالت 
متحده، پايبندی عملی به حق تعيين سرنوشت مردم وجود ندارد؛ بلكه تمامي اهداف 
امريكا در راستاي منافع ملي خود بوده است. اين شواهد نهايتاً پارادوكس عميق ميان 
آرمان و واقعيت را در سياست خارجي امريكا به نمايش مي گذارد. به عبارت ديگر، ناتواني 
واشنگتن در حل اين پارادوكس تاريخي ميان آرمان هاي دموكراتيك و محافظه كاري 
مانعي در راه دموكراس��ی واقعي و عملي دولت هاي خاورميانه عربي به  شمار مي رود و 
نهايتاً موجب طرح مطالبات حقوقي و سياسي شهروندان در جوامع خاورميانه در قالب 
مردمي و بيداري اسامي شده است. همه اين شواهد گوياي عيني اين مسئله است كه 
تحوالت منطقه، غرب و امريكا را با چالش جدي مواجه كرده و نيز عدم پايبندي آنها به 

انديشه و رفتارشان را آشكار ساخته است. 
از سويی نيز در انقاب ها كه انرژی های مردمی تحوالت گسترده ای را ايجاد می كند، 
نقش رهبری در اس��تفاده از انرژی های مردم و به كارگيری آنه��ا در جهت منافع ملی 
و تحقق اهداف مردمی از اهميت فوق العاده ای برخوردار اس��ت. در نبود يك سيس��تم 
مديريت و رهبری آگاه در جنبش مصر رهبری مرحله گذار به دس��ت ارتش يعنی نهاد 
كهنه وابسته به ساختار قديم قدرت و كشور خارجی يعنی امريكا افتاد و مزيت های اين 
جنبش به نقاط ضعف تبديل شد و زمينه خستگی و يأس مردم را از جنبش فراهم آورد. 
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آسيب شناسی انتقادی شيوه های خاطره گویی 
آیت اهلل هاشمی رفسنجانی  با تأکيد بر کتاب دوران مبارزه 

سهراب مقدمی شهيدانی 
ميثم عبداللهی چيرانی 

چکيده 
بررسی نقادانه شيوه خاطره نگاری مسئله ای اس��ت كه ذهن هر تاريخ پژوهی را پيش 
از ورود به محتوای خاطرات و صحت س��نجی آنها، به خود مشغول می كند؛ اين مسئله 
در مورد خاطرات مبارزان انقاب اس��امی و از جمله آنها آقای هاشمی رفسنجانی نيز 

مصداق می يابد. 
بيان مبهم و كلی، پرهي��ز از بيان دقيق تاري��خ رويدادها، پرهيز از ذكر واس��طه های 
نقل قول ها و محتوای دقيق جلسات دو نفره يا بيشتر كه طرفين آن- غير از ايشان- در 
قيد حيات يا در دسترس نيستند، همه و همه موجب ابهامات فراوانی در خاطره نگاری 

وی شده است. 
گذشته از ابهام و كلی گويی، روايت كاريكاتوری از رويدادهای انقاب اسامی، وجود 
تحليل های خاص و نقض مشهورات تاريخ انقاب اسامی، گرايش به »خود همه پنداری« 
و هم سو نشان دادن همه مبارزان با انديش��ه مبارزاتی خود، جهت دارنويسی و دخالت 
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دادن تمايات ش��خصی در خاطره گويی، از جمله نقدهای كلی به شيوه خاطره نگاری 
آقای هاشمی رفسنجانی است. 

کليدواژه ها: هاشمی رفسنجانی، نقد خاطرات، سبك خاطره گويی، دوران مبارزه. 

مقدمه 
بازخوانی انتقادی منابع تاريخ نگاری، يكی از مهم ترين وظايف محققان و تاريخ پژوهان 
حوزه مطالعاتی انقاب اس��امی اس��ت. كتاب های خاطرات فعاالن انقابی و مديران 
سياس��ی، به عنوان يكی از مهم ترين منابع تاريخ نگاری انقاب اس��امی است و از اين 
رو، كنكاش پيرامون وقايع انقاب اس��امی نبايد و نش��ايد كه خالی از دقت در روايت 

سردمداران اين عرصه از ماجراهای مربوط به انقاب اسامی باشد. 
يكی از محورهای مهم در بازخوانی خاطرات مبارزان و فعاالن انقاب اسامی، واكاوی 
شيوه خاطره نگاری ايشان اس��ت كه از جهات متعدد بر نقد محتوای خاطرات، اولويت 
دارد؛ چه اينكه با كشف منطق روايی فرد، تا حدود زيادی رويكرد محتوايی خاطرات وی 

و نيز ميزان اعتبار گزاره های كتاب خاطرات، مشخص می شود. 
اين پژوهش با هدف بازخوانی انتقادی خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی، به بررسی 
كلی شيوه خاطره نگاری وی در كتاب دوران مبارزه پرداخته و سعی دارد با دقت در روش 
خاطره گويی در اين كتاب، به تبيين قرائن مكتوم و مغالطه های مخفی، شيوه های غير 
علمی و غير معتبر در نقل خاطرات، اشاره كند. صد البته سعی شده هر نسبت و ادعايی 
كه پيرامون خاطرات صورت می گيرد، مس��تند به متن كتاب و مس��تدل به گفته های 

شخص راوی باشد. 
در اين نوشتار، پيش از ورود به بحث اصلی، به جايگاه خاطره نويسی در تاريخ نگاری و 
نيز ضرورت خوانش انتقادی خاطرات سران انقاب اسامی اشاره رفته، آنگاه در تيترهای 
جداگانه، اشكاالت وارده بر شيوه خاطره نگاری آقای هاش��می با ذكر مصاديق، طرح و 

بررسی شده است. 

جايگاه خاطره نويسی در تاريخ نگاری 
خاطره نويسی، خواه به قلم خود راوی باش��د يا بازتوليد خاطرات او كه از قلم ديگری 
به رشته تحرير در آمده، اگرچه در ادبيات داستانی نيز می توان جايگاهی برای آن قائل 
شد كما اينكه برخی خاطره نويسی را يكی از قالب های ادبی خوانده اند، اما سال های دور 
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يكی از شيوه های شايع تاريخ نگاری بوده است. گرچه با نگاه تيزبينانه شايد نمی توان بدواً 
خاطره نويسی شخصيت های تاريخی را هميش��ه مصداقی از تاريخ نگاری دانست اما، با 
مطالعه آثار علمی در عرصه تاريخ، همواره روايت شخصيت هايی كه نقش فاعل يا شاهد 
در عرصه حوادث تاريخی داشته اند، در نگارش سطور تاريخ يكی از منابع مهم بوده است. 
با در نظرگرفتن مطالب پيش گفته حداقل اين دو نظريه كلی در اين موضوع وجود دارد؛ 
كه يكی خاطره گويی را همان تاريخ نگاری می داند و ديگری شأن تاريخ نگاری- به مثابه 
يك علم با متدهای خاص خودش- را اجل از آن می داند كه خاطره نگاری به عنوان يكی 
از مصاديق تاريخ نگاری باش��د و از اين جهت الحاق كتاب های خاطرات شخصيت های 

تاريخ ساز، را امری ناپسند می شمارد. 
با اين همه ش��ايد بتوان وجه جمعی برای اي��ن دو نظريه در نظر گرف��ت و آن اينكه، 
گرچه خاطره نويس��ی از گذش��ته به عنوان يكی از قالب های ادبی بوده و هس��ت، ولی 
ردپای كتاب های خاطرات در مقاالت و كتاب های تاريخی بس��يار به چشم می خورد و 
گاهی حتی در تفسير يك گزاره ابهام آميز، يا تصوير عمومی يكی از دوره های تاريخی، 
يا مهم تر از همه در ساحت قضاوت در مورد شخصيت های تاريخی، واگويه های مختلف 
در قالب خاطرات، همواره بسيار تعيين كننده بوده است. مخصوصاً كه اگر در مورد واقعه 
يا شخصيتی تاريخی، تنها يك راوی داشته باشيم، معموالً كسی از كنار اين منبع مهم 
نخواهد گذشت. اين همه بر رابطه متقابل خاطره نويسی و تاريخ نگاری صحه می گذارد 
و از اهميت نگارش خاطرات، در تاريخ حكايت دارد، گرچه خاطره نويسی را مصداقی از 

تاريخ نگاری ندانيم. 
اهميت خاطره نويس��ی در تبيين يا احياناً تغيير واقعيات تاريخی، و معرفی يا تخريب 
ش��خصيت های تاريخی، موجب آن ش��ده كه از ديرب��از- و البته بيش��تر در عصر ما- 
شخصيت های سياسی و فعاالن اجتماعی به خاطره نگاری روی آورند. مسئله مهمی كه 
در اين س��ال ها پررنگ جلوه می كند اينكه، برخی تقريباً همه خاطره نويسان اين زمان 
به جايگاه خاص كاری ك��ه می كنند و اثر آن در قضاوت و نوع نگاه تاريخ و نس��ل آينده 
به عملكرد خودشان و يا تشكيات محبوب يا متبوع شان، واقف هستند و اين است كه 
امروزه تقريباً همه خاطره نگاری ها قبل از آنكه در پاس��خ به احساسات شخصی خود يا 

اطرافيان باشد، برای ثبت در تاريخ و تأثير در قضاوت تاريخ است! 
البته اصل مسئله نوش��تن برای تاريخ نه تنها اصًا به خودی خود امری مذموم نيست 
كه از حيث كم��ك به حقيقت جويی امری ذاتاً تحس��ين برانگيز محس��وب می ش��ود، 
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ام��ا اس��تفاده از قالب خاطره ن��گاری به 
عنوان ابزار دخال��ت هنرمندانه در تغيير 
يا تحري��ف وقايع و ش��خصيت ها، امری 
اس��ت كه گريبان گير اين عرصه اس��ت 
و از اي��ن حي��ث، بازخوانی دقي��ق، غير 
جهت دار، منصفانه، منطبق با واقعيت ها 
و مستندات، در مورد كتاب های خاطرات 
امری ضروری می نمايد؛ چ��ه اينكه اگر 
نه چنين باش��د، بازت��اب تحريف و قلب 
واقعيت ه��ا از خاطره نگاری ب��ه تاريخ و 
تاريخ نگاری س��رايت كرده، نسل آينده 
را ب��ا تصوي��ری متناق��ض يا اش��تباه با 
واقعيت مواجه می نمايد. البته هميش��ه 
نمی توان نس��بت تعمد در وارونه گويی و 
وارونه نگاری به خاطره نگاران داد بلكه گاهی عاقه به خويشتن و متعلقات، كه احساسی 
درونی نيس��ت قلم و بيان را به اغراق گويی، يا حذف و تحريف و خاف گويی می كشاند، 
گاهی گرد فراموشی بر اندام حوادث می نش��يند يا فرد از نقطه كانونی مطلوبی وقايع را 
مشاهده نكرده و يا زاويه ديدش را مناسب و منطبق با واقعيت تنظيم نكرده است و اين 
همه موجبات تحريف خواسته يا ناخواسته تاريخ را فراهم آورده و ضرورت نقد عالمانه و 

منصفانه كتاب های خاطرات مبارزان انقاب اسامی را بيشتر از پيش می نماياند. 
بی ترديد اين قاعده در مورد كتاب خاطرات جناب آقای هاش��می رفسنجانی يكی از 
س��ردمداران مبارزه و مؤثرين اين عرصه بوده است، از جهات متعدد بر ديگر افراد تقدم 
دارد چراكه روايت ايش��ان از قضايا ب��ه مثابه روايت انقاب تلقی می گ��ردد و در اذهان 
تاريخ پژوهان نگاه او به عنوان نگاه يك خودی و انقابی تلقی می شود كه كمترين دواعی 
بر كذب و تحريف را دارد. اين اس��ت كه گرچه غلو، اغراق، ابه��ام، غلط و خدای ناكرده 
خاف گويی در خاطرات هر كسی مذموم و منحرف كننده تاريخ است اما در بيان و قلم 
ايش��ان و همه انقابيون، مذموم تر و خطرناك تر است چه اينكه دواعی و قرائن پذيرش 
روايت و حتی تحليل های ايشان برای محققين پذيرفتنی تر و غير قابل ترديدتر می نمايد. 
در مسير واكاوی اش��كاالت و ايرادات وارد بر خاطرات جناب آقای هاشمی رفسنجانی، 

حقيقت جویی امری ذاتًا تحسين برانگيز 
محسوب می شود، اما استفاده از قالب 
خاطره نگاری به عنوان ابزار دخالت 
هنرمندانه در تغيير یا تحریف وقایع و 
شخصيت ها، امری است که گریبان گير 
این عرصه است و از این حيث، بازخوانی 
دقيق، غير جهت دار، منصفانه، منطبق با 
واقعيت ها و مستندات، در مورد کتاب های 
خاطرات امری ضروری می نماید؛ چه 
اینکه اگر نه چنين باشد، بازتاب تحریف و 
قلب واقعيت ها از خاطره نگاری به تاریخ 
و تاریخ نگاری سرایت کرده، نسل آینده 
را با تصویری متناقض یا اشتباه با واقعيت 

مواجه می نماید
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تأمل و تحقيق پيرامون روش خاطره گويی ايشان، ضروری است؛ چه اينكه با نقد روش ها، 
ريشه يابی تحريفات و به تبع آن نقد محتوا- نيز صورت می پذيرد. 

با توجه به مطالب پيش گفته، نوشتار حاضر با رويكرد نقد سبك خاطره نگاری و عدم 
تمركز بر نقد محتوايی- در پی خوانش مستند برخی اشكاالت در كتاب خاطرات آقای 
هاشمی رفسنجانی است. اين اشكاالت بر محور كتاب دوران مبارزه ايشان طرح شده، و 
بديهی است با مراجعه به ديگر مجلدات خاطرات ايشان، ايرادات بيشتری احصا خواهد 

شد. 

1. روايت کاريکاتوری از وقايع انقاب و محوريت دادن به نقش خود 
روايت كاريكاتوری از حوادث انقاب اس��امی و محوريت دادن ب��ه نقش خويش، از 
مهم ترين نقدهای وارد به خاطره نويسی جناب آقای هاشمی رفسنجانی است. در واكاوی 
چنين رويه ای، پررنگ نمودن فعاليت های مبارزاتی شخص ايشان و محوريت دادن به 
آنها در روايت وقايع مربوط به انقاب اس��امی، و در نهايت محدود كردن روايت وقايع، 
به زاويه نگاه يك شخص، از جهات متعدد مورد توجه اس��ت. نقل كاريكاتوری حوادث 
انقاب اس��امی- كه با گزينش و حذف و اضافات تعمدی همراه اس��ت- در نهايت به 
انكار غير مس��تقيم برخی وقايع و كم رنگ جلوه دادن حضور بسياری از شخصيت های 
مبارز- كه به هر دليل در خط فكری راوی نيستند- منجر خواهد شد. گرايش به چنين 
رويه ای می تواند زمينه ساز تحريف های فراوانی در تاريخ باشد؛ چه اينكه در نتيجه آن، 
هم نقش روای به طور غير واقعی پررنگ تر از آنچه بوده نمايش داده می شود كه موجب 
مصادره مبارزه به نفع يك شخص خواهد شد و هم زحمات ديگر مبارزان ناديده انگاشته 
می شود كه به رنجش ايشان ختم خواهد شد و اين هر دو اتفاق، تاريخ پژوهان و محققان 
را در رسيدن به قضاوتی واقعی و عادالنه در مورد اتفاقات و اشخاص، به اشتباه می اندازد. 
نمونه های فروانی از اين نوع روايت كاريكاتوری را در كتاب دوران مبارزه می توان سراغ 

گرفت كه در ادامه به برخی از اين نمونه ها اشاره می رود. 
الف. مبارزه مس�لحانه: پررنگ نمودن تأثيرات مبارزات مس��لحانه- كه شخص آقای 
هاشمی مدت ها از آن پشتيبانی نموده است- يكی از اين نمونه هاست كه در نتيجه آن، 
مبارزات سياسی- فرهنگی كه شخص امام خمينی)ره( به عنوان محوريت چنين انديشه 
مبارزاتی بوده اند، كم اثر و كم رنگ جلوه داده شده است. در مورد بخش اول، گفتنی آنكه 
ايشان برای اثبات اثرمندی مبارزات مسلحانه- به رغم نهی مكرر امام در اين موضوع و 
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نيز روشن شدن آثار مخرب اين حركت- بارها در كتابش از كاركرد مبارزاتی گروه های 
مسلح و اثرات مثبت حركت های مسلحانه به نيكی ياد می كند و نقش آنها را در نهضت 

و مبارزه پررنگ جلوه می دهد: 
گروه های مسلح و متش��كل، با محوريت دو س��ازمان نيرومند به نام 
سازمان مجاهدين و سازمان چريك های فدايی خلق ايران، و در غياب 
حضرت امام با داعيه هايی ناگهان در صحنه حض��ور يافتند، با گزينش 

سنجيده زمانی مناسب.1
نمی توان اين واقعيت آشكار را منكر شد كه در تقويت نهضت اسامی 
نيز، اين جريان ]س��ازمان مجاهدي��ن خلق[ بی تأثير نبوده اس��ت كه 
ارزيابی آن، موضوع پژوهش و تحليلی است پيچيده و ظريف، به دور از 

تنگ نظری و تعصب!2
آقای هاشمی ضمن تحليل گرايش گروه های مختلف به سمت مبارزه مسلحانه، در پی 
انگيزه شناسی بچه مسلمان ها، بعد از ذكر نام اعضای گروه مؤتلفه و حزب ملل اسامی، 
زمينه پيدايش سازمان مجاهدين خلق را هم، انگيزه های مذهبی می داند و اعضای اوليه 
آن را افراد مخلصی می داند كه »به اين نتيجه رسيده بودند كه با شيوه نهضت آزادی به 
جايی نخواهند رسيد«. وی در ادامه تأكيد دارد كه اعضای سازمان منحرف مجاهدين، 

»شايد از همه ]گروه های مسلح مسلمان ديگر[، عميق تر برنامه ريزی كردند.«3 
نوع نگاه آقای هاشمی در توجيه مبارزه مسلحانه با توجه به تصريح وی در تعبير »دفاع 

مسلحانه« به جای عبارت »مبارزه مسلحانه«، قابل فهم است، آنجا كه می گويد: 
مبارزه ما... قبل و بعد از 15خ��رداد... مبارزه مس��لحانه نبود، مبارزه 

سياسی بود. منتها گاهی به دفاع كشيده می شديم، دفاع مسلحانه.4
در روايت آقای هاشمی، گاه وجود گروه های مسلح به عنوان يك ضرورت تاريخی در 

هندسه نهضت و مبارزه، جلوه نمايی می كند: 
البته در اوج خفقان و فشارهای وحشيانه رژيم، برای اينكه فسادهای 
رژيم بی جواب نباشد، مبارزات مسلحانه هم تش��ويق می شد؛ زيرا اوالً 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، دوران مبارزه؛ خاطرات تصويرها، اسناد و گاه شمار هاشمی رفسنجانی، زير نظر 
محسن هاشمی، تهران، دفتر نشر معارف انقاب، 1376، ج1، ص42. 

2. همان، ص45. 
3. همان، ص186. 
4. همان، ص239.
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در آن شرايط صدای گلوله و انفجار و بمب رساتر از اعاميه و سخنرانی 
بود؛ و ثانياً رژيم را متوجه می كرد و خطر سلب امنيت و تلخ شدن ذائقه 
حكومت پرستان پهلوی، ترمزی بود بر فشارهای ظالمانه؛ و ثالثاً حالت 

تشفی و اميد برای مبارزات می شد.1
در بخش هايی از كتاب دوران مبارزه باور راوی به نقش پردامنه مبارزات مسلحانه در 

نهضت نمودی واضح تر دارد: 
تبليغاتی ك��ه در اطراف اي��ن گروه ها]ی مبارز مس��لح[ ش��د، موج 
نيرومندی به نفع مبارزه ايجاد ك��رد. بعضی از افراد اين ها با مقاومت ها، 
جس��ارت ها و برخوردهايی ك��ه در بازجويی ه��ا و دادگاه ها داش��تند 
موج آفري��ن بودند. كس��انی هم كه تح��ت تأثي��ر آن جري��ان بودند، 
قهرمانی هايی از اين ها نقل می كردند- كه گاهی واقعيت داشت و گاهی 
هم مبالغه و تبليغات بود- كه نقل محافل و مجالس می شد و اثرش در 

جامعه كامًا محسوس بود.2
تحليل های اينچنينی جناب آقای هاشمی را بر آن داشته كه »ارزيابی مثبتی از اين ها« 
يعنی مجاهدين خلق3 داشته باشد و از مجموعه مجاهدين خلق و ديگر گروه های مسلح 
»نقطه ضعف قابل ماحظه ای به نظر«ش نرس��د! و در نهايت »در موضع حمايت از اين 
جريان«4 قرار بگيرد و سياس��ت كلی اش حمايت از منافقين باشد؛ گرچه »اين حمايت 

بدون وابستگی حزبی و گروهی و رفتن در تشكيات شان«5 باشد. 
اين تعابير روشن می كند كه مبارزات مسلحانه در نظر ايشان جايگاه مهمی در نهضت 
داشته كه مبارزات سياسی فاقد آن بوده است. عدم توجه كافی به نقش علمای مجاهدی 
كه مبارزه را در قالب موعظه، سخنرانی، اعاميه، تبليغ، كادرسازی و آگاه سازی مردم از 
طريق صدور انقاب به اقصی نقاط كشور، پی گيری می كردند، نشان از كاريكاتوری بودن 

روايت آقای هاشمی رفسنجانی در مورد وقايع نهضت دارد. 
اشاره ظريف جناب آقای هاش��می به گروهی كه مخالف مبارزه مس��لحانه و قائل به 
مبارزه سياسی و كادرس��ازی بودند، در نهايت به تخطئه اين جريان می انجامد تا ثابت 

1. همان، ص239-240. 
2. همان، ص249. 
3. همان، ص257.

4. همان.
5. همان، ص258. 
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شود كه ايشان پس از گذشت سال ها از حوادث نهضت، هنوز عميقاً به نقش مبارزات غير 
مسلحانه در نهضت، اعتقادی ندارند: 

آن روزها اين منطق رايج ش��ده بود؛ همه جا مطرح ب��ود و با بعضی از 
دوستان- كه تا آخر هم با ما بودند- اين بحث را داشتيم؛ آنها می گفتند 
پيش از كادرسازی و تربيت نيرو، مبارزه درست نيست... ما هم ضرورت 
كادر را قبول داش��تيم ولی معتقد بوديم كه اگر برويم در خانه هايمان 
برای كادرسازی، هيچ وقت كادری ساخته نمی شود، ما هم هضم محيط 
می شويم. می گفتيم بايد مبارزه كنيم، در جريان مبارزه، كادر هم ساخته 
می شود. ميان دوس��تان مبارز ما هم اين دو نظر وجود داشت. بر همين 
اساس، در سال های آخر، تقسيم كار كرديم: ما عهده دار پرخاشگری و 
حضور در صحنه مبارزه شديم، جمعی از دوستان هم ضمن وفاداری به 
مبارزه، وقت خود را صرف تربيت نيرو و كادرس��ازی می كردند، ولی در 
عمل كادرهای مؤث��ر در انقاب و مؤثر در ام��ور اداری بعد از انقاب در 
ميدان مبارزه ساخته شده بودند. بعد از پيروزی، همان دوستان گفتند 

حاال فهميديم كه منطق شما درست بود.1
ايجاد تناسب تحريفی آقای هاشمی بين اعتقاد به نظريه كادرسازی در نهضت- كه از 
طرف علمايی مانند آيت اهلل مصباح مطرح می ش��د- و تأسيس دارالتبليغ- كه اساساً به 
منظور تخمير نهضت و در جهت مقابله با آن به وجود آمده بود- روش��ی است كه آقای 

هاشمی در تقبيح انديشه مبارزاتی رقيب خود به كار گرفته است. 
هاشمی رفسنجانی در بخش جمع بندی خاطراتش پيرامون مبارزات مسلحانه، غير از 
امام خمينی)ره(، همه روحانيت را موافق مبارزات مسلحانه وانمود می كند و اذعان دارد: 
»از موضع امام كه بگذريم، روحانيت در تمام مبارزات مسلحانه گذشته، بيش و كم حضور 
داشته اس��ت.«2 وی در توضيح اين ادعای كلی، مصاديقی را ذكر می كند كه حضور در 
جريان فداييان اسام، حضور آيت اهلل انواری در جريان مؤتلفه و حمايت تعدادی ديگر، 
حضور محمدجواد حجتی كرمانی در حزب ملل اس��امی، و در آخر حمايت تعدادی از 
روحانيون از مجاهدين خلق كه در اين ميان نام آيت اهلل طالقانی و خود آقای هاش��می 

برده می شود، نمونه هايی از اين حمايت ها ذكر می شود. 

1. همان، ص188. 
2. همان، ص249. 
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همان طور كه پيداست، تطبيقات، ادله، و امثله آقای 
هاش��می هيچ تناس��بی با مدعای كلی وی ندارد و در 
اين مورد نيز در حركتی آرام، مغالط��ه هنرمندانه ای 
صورت گرفته اس��ت؛ چراكه او در فراز نخست چنين 
وانمود می كند كه غير از شخص امام خمينی)ره(، بقيه 
روحانيون از مبارزات مس��لحانه حمايت می كرده اند 
و در پی اين مس��ئله می خواهد ارتب��اط ارگانيگ نهاد 
روحانيت با چنين مبارزاتی را اثب��ات كند، اما با بيان 
مصادي��ق و نمودهای تاريخ��ی اين حماي��ت، معلوم 
می ش��ود كه حمايت روحانيت از مبارزات مس��لحانه 

تنها منحصر به عملكرد چند روحانی انقابی است كه از قضا دارای كرسی های علمی يا 
جايگاه اجتماعی طراز اولی در حوزه علميه و نهاد روحانيت نيستند. از ديگر سو، تعداد 
پرشماری از علمای معاصر كه از ياران انقاب و امام نيز بودند، را سراغ داريم كه نه تنها 
هيچ حمايتی از مبارزات مس��لحانه نكرده اند كه موارد متع��ددی از نهی جوانان مبارز 
توسط آنها را شاهديم. نهی صريح آيت اهلل ربانی شيرازی از اقدام مسلحانه گروه ابوذر،1 و 
عدم همراهی بزرگانی مانند آيت اهلل مصباح يزدی با جريان مبارزات مسلحانه و تمركز بر 
كادرسازی و مبارزه سياسی- فرهنگی، نمونه های واضحی از مخالفت استوانه های علمی 
بزرگان حوزه با مبارزات مسلحانه است. از اين گذشته، مخالفت بسياری از مراجع تقليد 
هم تراز امام با اصل نهضت نيز نه به معنای مخالفت با اس��تبداد و استعمار كه به خاطر 
حضور جريانات مبارز مسلح در صفوف انقابيون تفسيرپذير است. با نگاهی منصفانه و با 
تكيه بر مستندات تاريخی می توان قاطعانه گفت كه بخش اعظم مبارزين مانند امام قائل 
به مبارزه مس��لحانه نبوده، در پی آگاهی مردم و مبارزات سياسی بوده اند. حمايت های 
برخی روحانيون از مبارزات مسلحانه در جريان نهضت امام)ره(- به رغم مخالفت و نهی 
شخص امام)ره(- را بايد منحصر به افرادی دانس��ت كه قائل به نوعی التقاط در مبارزه 
بوده اند و می خواستند از هر وسيله ای برای هدف مقدس شان استفاده برند و بديهی است 
كه اين رويه از فقها و علمای تراز اول بعيد و ابعد است چرا كه اقدامات گروه هايی مانند 

1. در اعترافات اعضای گروه ابوذر آمده است كه اعضای اين گروه دو مرتبه به منظور كسب تكليف، نزد آيت اهلل 
ربانی شيرازی آمدند و هر دو بار پاسخ منفی شنيدند. ايشان فرمود: »اين كار شما صحيح نيست و مخالف دستورات 
اسام می باشد...«. برای اطاعات بيشتر رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ 

و انديشه اسامی، ج4، ص234-235. 

گرچه غلو، اغراق، ابهام، غلط 
و خدای ناکرده خالف گویی 
در خاطرات هر کسی مذموم و 
منحرف کننده تاریخ است اما در 
بيان و قلم انقالبيون، مذموم تر 
و خطرناک تر است چه اینکه 
دواعی و قرائن پذیرش روایت 
و حتی تحليل های ایشان برای 
محققين پذیرفتنی تر و غير قابل 

تردیدتر می نماید
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مجاهدين- حتی قبل از تغيير ايدئولوژی- با 
هيچ آب��ی تطهيرپذير نبود و اساس��اً چنين 
نحوه ترور و مرگی در اسام مبنا ندارد، حتی 
اگر عاملين آن مس��لمان باش��ند و نام خود 
را مجاهد بگذارن��د و از حمايت افرادی مثل 
آيت اهلل طالقانی و هاش��می برای خود وجه 
دينی پوشالی ساخته باش��ند. اغلب علمای 
تبعي��دی را باي��د در صف حاميان انديش��ه 
مبارزاتی ام��ام)ره( و از مخالف��ان مبارزات 
مسلحانه و مشی مبارزاتی آقای هاشمی رفسنجانی دانست. چه اينكه سخنرانی، درس 
و روشنگری ايشان در شهرهای مختلف ايران زمينه ساز اصلی پيروزی انقاب اسامی و 
تربيت كادر انقاب اسامی بوده است. گفتنی آنكه اشكال اساسی به جناب آقای هاشمی 
حمايت بی ضابطه از يك سازمان تروريستی است كه ترورهای آن با هيچ ضابطه دينی 
قابل تحليل نبوده، جز نقاب نفاق اعضای اين سازمان نمی توان رنگ و بويی از دين مداری 
در فعاليت های آنها يافت و بديهی است از اين نظر حمايت بدون آنكه اطمينان به دينی 
بودن ماهيت يك حركت انقابی وجود داشته باش��د، يك خطای راهبردی از هاشمی 
رفس��نجانی در مبارزه اس��ت؛ و از اين رو حمايت برخی بزرگان از گروه مؤتلفه در ترور 
منصور- كه با حجت شرعی انجام شده اس��ت- هيچ با منطق آقای هاشمی در حمايت 
از مجاهدين خلق قابل قياس نيست. گرچه اين هر دو خاف مشی مبارزاتی امام راحل 

بوده، ايشان حتی از حركت مؤتلفه نيز حمايت نكرده اند.
با توجه به اين تحليل، عل��ت تأكيد و تكيه برخی از مبارزي��ن آگاه و دورانديش مانند 
آيت اهلل مطهری و مصباح بر تربيت نيروهای مبارز اصي��ل و توجه ويژه به امور فكری و 
اعتقادی، مشخص می شود و همينان از طرف امام و رهبری به عنوان كسانی كه جوان 
انقابی بايد چهارچوب فكری اش را از ايشان بگيرد، معرفی می شوند و نه مبارزينی مثل 
آقای هاش��می كه در عمل از همه ابزارها- هر چند نامقدس و غير اصيل- برای وصول 
به پيروزی انقاب و مبارزه اس��تفاده می كردند و با گروه های منحرف مرزبندی فكری 

مشخصی نداشتند. 
ب. وقايع داخل سربازخانه: آقای هاشمی رفسنجانی در حالی كه كمترين اشاره- را به 
مبارزات روحانيون تراز اول حوزه علميه- كه قائل به مشی مبارزات سياسی بودند- دارد، 

آقای هاشمی رفسنجانی برای اثبات 
اثرمندی مبارزات مسلحانه- به 
رغم نهی مکرر امام در این موضوع 
و نيز روشن شدن آثار مخرب این 
حرکت- بارها در کتابش از کارکرد 
مبارزاتی گروه های مسلح و اثرات 
مثبت حرکت های مسلحانه به نيکی 
یاد می کند و نقش آنها را در نهضت و 

مبارزه پررنگ جلوه می دهد
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همزمان حوادثی كه خود حضور نداش��ته را اموری قهری يا غير مهم جلوه می دهد و از 
طرف ديگر مختصات نهضت را بر اساس نقش آفرينی خود در برهه های مختلف ترسيم 
می كند و حوادث مربوط به خود را اساسی ترين اتفاقات نهضت تلقی می نمايد. به عنوان 
نمونه حادثه خونين پانزده خرداد كه جرقه اصلی انقاب اسامی از آنجا شكل می گيرد، 
صرف عدم حضور جناب آقای هاشمی حادثه ای طبيعی جلوه داده شده كه هيچ طراحی 

دقيق و برنامه ريزی خاصی برای آن صورت نگرفته بوده است: 
هر چند كه من در زمان وقوع حادثه ]15خرداد[ در سربازخانه بودم، اما با 
حضوری كه در حوادث زمينه ساز آن داشتم و حضوری كه در بهره برداری 
از پيامدهای آن پيدا كردم، می توانم بگويم طراحی دقيقی برای اين حادثه 
نبود، نه از طرف رژيم، نه از طرف ما و نه عوامل خارجی. سلسله حوادثی 

در جريان مبارزه پيش آمد و به طور طبيعی منتهی شد به اين حادثه...1
حركت، حركتی بود طبيعی و مردم��ی، با انگيزه مذهبی، و 15خرداد 
انفجار خش��م و عواطف مردم بود، بی آنكه هدايت و سازماندهی خاصی 

داشته باشد...2
اين در حالی اس��ت كه وی حوادث نه چندان تأثيرگذار و مهم مربوط به سربازی اش 
را آنچنان با حرارت و حماسه سازی تعريف می كند كه انگار اين حوادث كوچك، نقش 

محوری در آغاز و هدايت نهضت داشته است: 
در ايام عاشورا روحيه مذهبی بر آن فضا حاكم بود. باغ شاه يك پارچه 
عزاداری بود... بيست و چند جلسه روضه در هر گوشه باغ شاه بود و در هر 
جلسه يكی از ما مشغول سخنرانی و روضه خوانی... شايد چنين برنامه ای 
با اين گستردگی در آن سال استثنايی بود، هم به دليل حضور ما، و هم 

متأثر از جو بيرون...3
در ]اردوگاه[ چيتگر روی بعضی چادرها شعار مرگ بر شاه نوشته شد، 
شعارهايی هم به نفع امام... اين در يك اردوگاه صحرايی مسئله حادی 
بود، از چشم من می ديدند ولی مدركی نداش��تند. در بازگشت يكی از 
افسران به من گفت در س��تاد، صحبت از تو بود؛ احتماالً ضد اطاعات 
تعقيب خواهد كرد. اين در حقيقت اخطاری بود به من كه در زمينه های 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص181. 
2. همان، ص183. 
3. همان، ص157.
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فرار من مؤثر بود. البته شعارنويسی كار من نبود! از اينجا معلوم می شود 
كه در همه فعاليت ها نقش اصلی از من نبود، من تأثير كلی داشتم.1

در مرخصی ها دو، س��ه بار خدمت امام هم رفتيم؛ ديگران هم بودند. 
پيامی برای امام از پادگان فرس��تادم، چون احتم��ال می دادم كه برای 
حل اين مش��كل ]س��ربازگيری از طاب[ و رفع گرفتاری از طلبه ها از 
امام امتيازی بگيرند... پيامی كه برای امام فرستادم مؤثر بود. در يكی از 
سخنرانی ها يا بيانيه ها به آن اشاره كردند. البته دقيقاً نمی دانم تا چه حد 

در آن اظهارات، پيام من مؤثر بود.2
آن روزها هنوز تفنگ ژ.3 نيامده بود. م.1 تفنگ سازمانی بود كه قطعات 
زيادی داشت و باز و بسته كردنش نس��بتاً سخت بود. من در اين زمينه 

ركورد را شكستم، همه قطعات را باز می كردم و به سرعت می بستم.3
در كاس ها]ی آموزشی در دوره سربازی[ با اشاره ای، به سرعت مطلب 
را می گرفتم، در حالی كه برای س��ربازان ديگر- اغلب عامی و بی سواد 
بودند- فهم مطالب، با توضيح هم دشوار بود. بيان من از افسرها هم بهتر 
بود. سربازان به شنيدن مطالب از من رغبت بيشتری داشتند. وقتی كه 
از سربازان می خواس��تند درس را بازگو كنند، من پيش قدم و داوطلب 
می شدم. گاهی هم به بهانه بيان درس كاس، مطالب اجتماعی ديگری 
می گفتم، بحث را ع��وض می كردم. مثًا يك روز افس��ر تداركات برای 
تأكيدی بر نگهداری اموال و ابزار و لباس هايی كه در اختيار س��ربازان 
بود، آمار و ارقامی داد و نتيجه گيری كرد كه اعليحضرت برای هر سرباز 
ماهيانه شش هزار تومان هزينه می كند. كه در اين ميان تبليغی هم برای 
شاه می خواس��ت بكند. نوبت من ش��د كه درس را توضيح بدهم، من از 
دريچه ديگری وارد شدم و به سربازها گفتم: اين طور كه ايشان می گفت 
اينها اموال شاه اس��ت كه به ما می دهد و منتی هم بر ما می گذارد كه ما 
را آورده اند اينجا و خرج مان می كنند. اگر به اين صورت به مس��ئله نگاه 
كنيم، تأثير آن كم است برای ما، اگر بدانيم كه اين اموال مال خودمان 
اس��ت خيلی فرق می كند. اين خرج را ش��اه نمی كند، از خزانه مملكت 

1. همان، ص155. 
2. همان، ص153-155. 

3. همان، ص155. 
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خ��رج می كند. مملك��ت يعنی 
خود ما، مالياتی كه پدرهای شما 
می دهن��د... با اين بي��ان، جنبه 
مثبت درس را توضي��ح دادم و 
جنبه تبليغاتی آن را به كلی نفی 

كردم.1
پ. کميته سوخت: از جمله موارد ديگر می توان 
به حضور وی در كميته س��وخت اشاره كرد كه 
در نتيجه آن، ايش��ان با حضور در جنوب ايران، 
سخنرانی هايی در حل مش��كل اعتصابات ايراد 

می كند كه به نظر خودش آن سفر و اين سخنرانی ها بسيار پرثمر بوده است:
... من در محل تعميرگاه مركزی ش��ركت نفت در آبادان س��خنرانی 
كردم... س��خنرانی من زمينه را ب��ه كلی تغيي��ر داد و پيش داوری ها و 
مخالفت ها و بدبينی ها را از بين برد... زمينه مساعد شد و اعتصابيون با 
هيئت]حل مشكل س��وخت[ صميمانه همكاری كردند... در اين سفر، 
عاوه بر آبادان، از خارك، اهواز و گوره بازديد كرديم و سرانجام به شيراز 
رفتيم. پااليشگاه آنجا هم مسئله داشت... در مسجد وكيل در جمع مردم 
شيراز سخنرانی كرديم. س��فری كامًا موفق بود و بسيار جالب. خيلی 
مهم جلوه كرد و تأثير عمده ای داشت. هم از نظر رژيم، هم از نظر مردم 

كه مشكات شان حل شد و هم از نظر ناظران بين المللی و خارجی.2
اين ادعاها در حالی مطرح می شود كه در كوران فراگيری انقاب اسامی در اقصی نقاط 
كشور، فعاليت هايی از اين دست كم نبوده است و از اين گذشته، نوع اعتصابات به انگيزه 
ساقط كردن رژيم شاه و حمايت از انقاب اسامی ش��كل يافته بود و در چنين فضايی 
بديهی اس��ت مردم آمادگی الزم را به منظور رفع اعتصابات به امر امام)ره( داشته اند و 
تمام حيثيت كميته از اعتبار مردمی ايشان ناشی می شده است؛ اگرچه دقت در پرهيز 
از حاشيه آفرينی بی مورد و حركت بر مدار آرمان های اصيل انقاب توسط آقای هاشمی 
در موفقيت اين مأموريت، نقش اساسی داشته است. پس اوالً ادعای اثرمندی بين المللی 

1. همان، ص154.
2. همان، ص325-326. 

ایجاد تناسب تحریفی آقای هاشمی 
بين اعتقاد به نظریه کادرسازی در 
نهضت- که از طرف علمایی مانند 
آیت اهلل مصباح مطرح می شد- و 
تأسيس دارالتبليغ- که اساسًا به 
منظور تخمير نهضت و در جهت 
مقابله با آن به وجود آمده بود- 
روشی است که آقای هاشمی در 
تقبيح اندیشه مبارزاتی رقيب خود 

به کار گرفته است
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سخنرانی های آقای هاشمی در جريان سفر 
به جنوب، نيازمند تعاضد با اس��ناد و قرائن 
بسيار اس��ت و ثانياً موفقيت كميته سوخت 
پيش از آنكه مرهون تاش اعضا باشد، متكی 
و متوقف بر اعتبار مردمی ام��ام راحل)ره( 
بوده اس��ت و از اين رو هيچ ي��ك از اعضای 
كميته نمی تواند و نبايد نقشی بيش از حد و 

انحصاری برای خود تصور كند. 
ت. مديري�ت بي�ت ام�ام: يك��ی ديگر از 
مصادي��ق اصلی رواي��ت كاريكات��وری در 
خاطرات آقای هاشمی، ادعاهای غير واقعی 
ايش��ان پيرامون نقش خود در ميان اطرافيان امام اس��ت. در روايت آقای هاشمی آمده 

است كه: 
من و شماری از دوستان هم مباحثه به امام نزديك و نزديك تر شديم، 
هم در واردكردن امام به جلوس در ايام عيد و عزا... نقش داشتيم، و هم 

به شكلی در گرداندن بيت ايشان.1
ادعای ورود امام به جلوس در مراسم عيد و عزا و مهم تر از آن، ادعای گرداندن بيت امام 
در حالی مطرح شده است كه اوالً اصل جلوس امام در مراسم عيد و عزا مورد ترديد جدی 
است چرا كه اساس��اً امام در زمان حيات آيت اهلل بروجردی و حتی مدت ها بعدتر از آن 
بنايی بر چنين رويه هايی كه شائبه مرجعيت دارد، نداشته اند و ثانياً اگر قرار بوده كسی 
امام)ره( را در چنين موقعيت هايی وارد كند، حلقه اول شاگردان ايشان كه در ميان آنها 
اشخاصی مانند حضرات آيات مطهری، منتظری، بهشتی، سبحانی و... ديده می شوند 
بودند و اصًا نوبت به آقای هاشمی نخواهد رس��يد. ثالثاً وقتی امام)ره( حاضر نمی شود 
حتی در رحلت آيت اهلل بروجردی مجلس عزا اقامه و در آن جلوس كند، و هيچ كس را 
يارای آن نيست كه ايشان را به چنين مراس��می وارد كند، چگونه از كسی در حد آقای 
هاشمی- كه در آن زمان طلبه جوانی بيشتر نيست- چنين مهمی برمی آيد. اين مسئله 

در خاطرات جناب آقای هاشمی هم به اين صورت تأييد شده است: 
در جريان تشييع جنازه آقای بروجردی و مراسم يادبود- در حالی كه 

1. همان، ص103. 

حمایت روحانيت از مبارزات مسلحانه 
تنها منحصر به عملکرد چند روحانی 
دارای  قضا  از  که  است  انقالبی 
کرسی های علمی یا جایگاه اجتماعی 
طراز اولی در حوزه علميه و نهاد 
روحانيت نيستند. از دیگر سو، تعداد 
پرشماری از علمای معاصر که از یاران 
انقالب و امام نيز بودند، را سراغ داریم 
که نه تنها هيچ حمایتی از مبارزات 
مسلحانه نکرده اند که موارد متعددی از 
نهی جوانان مبارز توسط آنها را شاهدیم
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كشمكش هايی در اين گونه موارد ديده می ش��ود- امام از اعام مجلس 
پرهيز داش��تند كه مبادا ش��ائبه ای پيش بيايد؛ داوطلب نوشتن رساله 

نبودند.1
از اين گذشته بهتر بود جناب آقای هاش��می می فرمودند كه دقيقاً چه نقشی در بيت 
امام)ره( داشته اند و اداره چه اموری از بيت به عهده ايشان و هم بحث هايشان بوده است؛ 
زيرا بر اساس اسناد و قرائن، اساساً امام)ره( بيت آنچنانی نداشته اند كه در اداره اش نياز به 
افراد زيادی از جمله آقای هاشمی باشد و اگر هم بيت ايشان نياز به مديرانی داشته وقتی 
افراد موجهی مانند آيت اهلل سيد مصطفی خمينی حضور دارند، چه جای نقش آفرينی 

برای كسانی مثل آقای هاشمی می ماند؟!! 
ث. جزوه واليت فقيه: در موضوع انتش��ار »ج��زوه واليت فقيه« ني��ز در كتاب دوران 
مبارزه نقش پررنگی برای آقای هاش��می رفسنجانی تصوير شده اس��ت كه با نظريات 
تهيه كنندگان اين جزوه در نجف هم خوانی ندارد. در مقدمه كتاب خاطرات آقای هاشمی 

آمده است: 
در پی طرح بحث واليت فقيه در نجف، نخستين گامی كه برای تكثير 
جزوه های آن برداشته شد، با اطاع و حمايت بی دريغ او ]آقای هاشمی 
رفسنجانی[ بود. با اين همه، واكنش او در جلسه دوستان صميمی چنان 

بود كه گويی كمترين اطاعی در اين زمينه ندارد.2
گرچه ش��ايد ايش��ان در تكثير و توزيع جزوه نقش داشته باش��ند اما اينكه ادعا شود 
نخستين گام تكثير اين جزوات توسط وی برداشته شده است، امری غير واقعی و بعيد به 
نظر می رسد چرا كه تاش اساسی مربوط به تنظيم سخنان امام)ره( و چاپ نسخه اوليه 
آن در نجف و رساندن آن جزوه به مبارزان ايرانی بود كه بعد از آن هر كدام از سران مبارزه 
به تكثير و توزيع اين جزوه در اقصی نقاط ايران دست زدند كه برخی از اين اقدامات نيز 

بدون اطاع ديگر هم رزمان بوده است.3
از اين گذش��ته همان گونه كه در كتاب خاطرات آقای هاش��می آمده است، بسياری 

1. همان، ص118. 
2. همان، ص41. 

3. جناب آقای سيد حميد روحانی در مصاحبه با نگارنده اين ادعای آقای هاشمی را نادرست دانسته تأكيد كردند 
كه گام اول در تكثير جزوه واليت فقيه توسط ايشان و برخی همراهانشان از جمله آقای سيد هادی موسوی برداشته 
شد و همه مراحل پياده سازی و چاپ و تكثير جزوه در نجف صورت پذيرفت و بعداً از طرق مخفی به دست مبارزان 
ايرانی سپرده شد و آنگاه اين افراد هر كدام به نوبه خود در اين زمينه گام برداشته اند. توضيح بيشتر در مورد انتشار 

جزوه واليت فقيه در نجف در جلد چهارم كتاب نهضت امام خمينی)ره(، ص85-75 آمده است. 
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از مبارزين به داليل امنيت��ی و نيز مخفی 
ك��ردن نقش خود ب��ه عن��وان اخاص در 
مبارزه، از علنی ك��ردن فعاليت های خود 
ابا داشته اند و با وجود اين، چگونه شخصی 
مانن��د آق��ای هاش��می مدعی اس��ت كه 
نخستين گام در اين راه مربوط به شخص 

اوست؟! 
ج. اولين دس�تگيری: آقای هاش��می در 
بخش ديگ��ری از خاطراتش��ان در ادعايی 
عجيب و البته بدون س��ند، خ��ود را اولين 
طلبه ای معرفی می كند كه توسط پهلوی ها 
دستگير و زندانی شده است؛ »در واقع اولين بازداشت من سال ها پيش از شروع نهضت 
و احتماالً اولين بازداش��ت يك طلبه در رابطه ب��ا مبارزه عليه خان��واده پهلوی بود.«1 
همان طور كه می بينيد در اين عبارت از طرفی نقش بی بديلی برای خود قائل شده است 
و از ديگر س��و با وارد كردن عبارت »احتماالً«، محتوای خاطره را از گزاره ای يقينی به 
گزاره ای »اگری« تبديل می كند تا در صورتی كه ادعايش با اس��ناد مطابق نباش��د، راه 

فراری برای خود گذاشته باشد. 
اين ادعای تعجب برانگيز جناب آقای هاش��می در حالی مطرح می ش��ود كه طاب و 
علمای زيادی در مبارزه با خاندان پهلوی زندانی ش��ده اند كه قدمت مبارزات برخی از 
آنان در محدوده سنی آقای هاشمی تصور ندارد. از اين ميان، بزرگانی مانند آيات مدرس، 
شيخ باقر رسولی، شيخ محمدتقی بافقی، ش��يخ يوسف جيانی، سيد حسن بحرالعلوم 
و علمای زيادی از باد مختلف را می توان برشمرد كه در زمان پهلوی اول، در مبارزه با 

خانواده پهلوی دستگير شده اند! 
همچنين در حدود ده س��ال قبل از آغاز نهض��ت امام، اعضای فداييان اس��ام مانند 
نوش��هيد نواب صفوی، س��يد عبدالحس��ين واحدی، س��يد محمد واحدی، سيد علی 
ميرعبدالعظيمی، جعفر شجونی2 و...، طعم زندان و شكنجه رژيم پهلوی را چشيده اند و 
نزديك تر به آغاز انقاب اسامی، شهيد سيد يونس رودباری- اولين شهيد نهضت امام 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص146.
2. در زمينه طاب دستگيرش��ده در نهضت فداييان اس��ام رك: روح اهلل بهرامی )به كوشش(، فداييان اسام؛ 

اسنادی از مبارزات جمعيت فداييان اسام، تهران، خانه كتاب، 1391. 

اشکال اساسی به جناب آقای هاشمی 
حمایت بی ضابطه از یک سازمان 
تروریستی است که ترورهای آن با هيچ 
ضابطه دینی قابل تحليل نبوده، جز نقاب 
نفاق اعضای این سازمان نمی توان رنگ 
و بویی از دین مداری در فعاليت های 
آنها یافت و بدیهی است از این نظر 
حمایت بدون آنکه اطمينان به دینی بودن 
ماهيت یک حرکت انقالبی وجود داشته 
باشد، یک خطای راهبردی از هاشمی 

رفسنجانی در مبارزه است
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خمينی)ره(- چند سال پيش از آغاز نهضت- وقتی كه در حوزه مشهد تحصيل می كرد- 
به خاطر فعاليت های سياسی اش نه تنها بازداشت بلكه به مدت سه ماه- و به نقل ديگر به 

مدت دو سال- تبعيد شده بود.1

2. غلو و اغراق در روايت رويدادهای مربوط به مبارزات 
اغراق و غلو به عنوان يكی از آسيب های جدی در روايت رويدادهای تاريخی است كه 
می تواند حقيق��ت را وارونه جلوه دهد و نمای واقعی وقاي��ع را مخدوش نمايد. پرهيز از 
اغراق خصوصاً در تاريخ نگاری انقاب اسامی تا بدان پايه مورد توجه است كه معمار كبير 
انقاب اس��امی آن را به عنوان يكی از خطوط قرمز تاريخ نگاری انقاب اسامی مطرح 

و همه را از آن نهی نموده اند كه بيان نمونه ای از آن در اين بخش خالی از لطف نيست:
مورخی كه برای خدا قلم می زند، نه گزاف می گويد و نه كتمان حقايق 
می كند. اگر می خواهيد تاريخی كه می نويسيد برای اسام و مسلمين 
مفيد باشد، بايد به دور از غرض ورزی باشد، سعی كنيد مورخ بی غرضی 
باشيد، مسائل و حوادث را آن طور كه واقع شده است شرح دهيد. نوشته 
شما مبالغه آميز نباشد، پرده پوشی هم در آن نشده باشد، نه اغراق كنيد 

و نه انكار...2
گرچه مباحث اين بخش از يك نگاه، قابل ادغام با سرفصل پيشين است اما به ديدگاه 
نگارنده، »ارايه روايت كاريكاتوری از وقايع انقاب اس��امی« با »اغراق گويی در روايت 
رويدادهای نهضت«، از نگاه منطقی تفكيك پذيرند و با يكديگر نسبت »عموم و خصوص 
من وجه« دارند؛ چه اينكه اغراق گويی امری بس��يط اس��ت كه ممكن است بدون ارايه 
روايتی كاريكاتوری و ب��دون كمرنگ كردن نقش ديگران اتف��اق افتد و از حيث كثرت 
مصاديق عموماً كتاب های خاطرات در معرض اين آس��يب قرار دارن��د اما ارايه روايت 
كاريكاتوری امری پيچيده در روايت وقايع است كه در نتيجه آن منطق تحليل وقايع به 
طور فرآيندی در معرض تحريف قرار می گيرد. به ديگر سخن، گاهی اغراق گويی در جهت 
روايت كاريكاتوری به استخدام گرفته می شود و گاه روايت كاريكاتوری خالی از اغراق- با 
ديگر ابزارهای خاص- محقق می گردد و گاهی اغراق گويی به عنوان آسيبی بسيط تنها 
به روايت غير واقعی پيرامون نقش راوی منجر می ش��ود. به عب��ارت ديگر، اغراق گويی 

1. علی ربانی خلخال��ی، ش��هدای روحانيت در يكصد س��اله اخير، مدخل »حس��ينی رودباری، س��يد يونس 
)حجت االسام(«، قم، مكتب الحسين، ج1، ص222. 

2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام، 1381، ج1، ص11-12. 
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می تواند بدون كم رنگ كردن نقش ديگران وقوع يابد اما روايت كاريكاتوری هميش��ه 
در تناسب با متغيرهای فراوان ديگر محقق می شود و ماهيتی اضافی و فرآيندی دارد. 

با نگاهی منصفانه و علمی به كت��اب دوران مبارزه نمونه های فراوان��ی از غلو، اغراق و 
مبالغه در خاطره نگاری آقای هاشمی رفسنجانی قابل مشاهده است كه هر يك به نحوی 
می تواند خواننده را در مورد مطابقت خاطرات ايش��ان با واقع، به ترديد بيندازد. اغراق 
در تأثيرگذاری بر روند مبارزات و از آن مهم ت��ر، اغراق در پرداختن به موضوعاتی مانند 
اثرگذاری بر شخص امام)ره(، در كتاب آقای هاشمی مصاديق فراوان دارد. برای اثبات 
چنين مدعايی، در اين بخش تنها به بيان اجمالی برخی از مصاديق غلو و اغراق در كتاب 
دوران مبارزه می پردازيم كه البته در سرفصل های مختلفی از همين مقاله با ذكر آدرس 

و بيان اصل كام ايشان، به آنها به طور مفصل پرداخته شده است. 
ادعای نقش آفرينی در خ��روج امام از انزوا و وارد كردن ايش��ان در مجالس عيد و عزا، 
مطرح كردن نام خود به عنوان اولين طلبه ای كه در مبارزه با خاندان پهلوی دستگير شده 
است، داعيه تغيير نظريات امام و قانع كردن ايشان در موارد بسيار مانند ماجرای اختاف 
با سيد موسی صدر، تشكيل حزب توسط روحانيت، دخالت روحانيون در امور اجرايی، 
قبوالندن دخالت نيروهای ملی و نهضت آزادی در مسئوليت های بعد از انقاب به امام، 
غلو پيرامون نقش آفرينی در مورد تكثير جزوه واليت فقيه و...  نمونه هايی از اغراق گويی 

در كتاب خاطرات آقای هاشمی است.1

3. نقض مشهورات انقاب اسامی 
وجود تحليل های خاص در قالب خاطره نويس��ی، چندان مسئله بی راهی نيست و در 
خاطرات شخصيت های سياسی، نمونه های آن كم نيست اما نكته ای كه در تحليل های 
جناب آقای هاشمی مورد توجه است، نقض مش��هورات انقاب اسامی در پوشش اين 
تحليل هاست. موضوعی كه به رغم اهميت فراوان و چندجانبه اش، در نقدهای موجود از 

خاطرات آقای هاشمی رفسنجانی كمتر به آن پرداخته شده است. 
ش��ايد در نظر خواننده محقق، صرف داش��تن تحليل خ��اص از يك واقع��ه نكته ای 
منفی تلقی نش��ود و از اين حيث، پرداختن ب��ه اين موضوع را كم ثمر بدان��د اما به نظر 

1. مصاديق اين سرفصل عموماً در فصل پيشين مورد بررسی قرار گرفت و ارجاعات الزمه ارايه شد. موارد بسياری 
از ادعاهای بی سند آقای هاشمی رفسنجانی، در مقاله منتشرنشده ای از فاضل ارجمند داوود اميری تحت عنوان 
»ادعاهای بی سند در خاطرات آيت اهلل هاشمی رفسنجانی« گردآوری شده و مورد بررسی قرار گرفته است كه اميد 

است در آينده نزديك به طبع برسد. 
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نگارنده گرچه هر كسی حق دارد تحليل 
و نظر خاص خود را در م��ورد پديده های 
تاريخی داش��ته باش��د، اما وقتی افراد در 
موضع گيری ه��ا ب��ه ص��ورت چندگانه و 
چنداليه س��خن می گوين��د- يعنی نظر 
واقعی شان را به فراخور ش��رايط زمانی و 
مكانی، مخفی می كنند- ضرورت ايجاب 
می كند كه با برجسته كردن برخی از اين 
تحليل ها، نس��بت شخصيت های سياسی 
با مبانی انقاب اس��امی و انديش��ه های 

حضرت امام)ره( مشخص شود. 
به عنوان نمونه، پيرامون رابطه با امريكا، مواضع متعددی از ش��خص آقای هاش��می 
رفسنجانی ديده ايم كه با گذش��ت زمان و پس از ارتحال امام)ره(، جهت گيری مواضع 
ايشان متفاوت شده و به شدت عاقه به ارتباط با امريكا را بروز داده اند؛ مسئله ای كه در 
زمان حيات امام)ره( هرگز در سطح عمومی طرح نشده است. در اين بخش نمونه هايی 

از تحليل های خاص جناب آقای هاشمی- بدون كار تطبيقی- مطرح می شود. 
الف. شهادت سيد يونس رودباری: نوع نگاه ايشان به واقعه فيضيه و شهادت سيد يونس 

رودباری- اولين شهيد انقاب- در اين زمينه جالب توجه است: 
مدرسه فيضيه كربای جديدی شد. مسابقه بود؛ هر كس از صحنه ای 
كه ديده بود، مجروحی كه با او برخورد كرده بود، اهانتی كه به اسام و 
قرآن شنيده بود، از اين ها مرثيه ای می ساخت و در منابر روضه فيضيه 
هم جايی باز می كرد و حسابی هم اش��ك می گرفت. من در تجربه های 
خودم چند باری روضه فيضيه خواندم، شاهد گريه و شيون مردم بودم. 
در جريان اين مرثيه س��ازی و روضه خوانی ها، لطيفه ه��ا و ظريفه های 
زيادی هم ساخته شد؛ سيد يونس رودباری، از پشت بام انداختن طلبه ها، 
چپاول و غارت حجره ها- كه معلوم است در حجره طلبه چيزی جز قوری 
و چراغ و كتاب و قرآن و امثال اين ها نبود- هم سوژه گريه گرفتن بود در 

مجالس عمومی، هم زمينه تفريح و خنده در جلسات خصوصی.1

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص140-141. 

ادعای ورود امام به جلوس در مراسم 
عيد و عزا و مهم تر از آن، ادعای گرداندن 
بيت امام در حالی مطرح شده است که 
اواًل اصل جلوس امام در مراسم عيد و 
عزا مورد تردید جدی است چرا که اساسًا 
امام در زمان حيات آیت اهلل بروجردی و 
حتی مدت ها بعدتر از آن بنایی بر چنين 
رویه هایی که شائبه مرجعيت دارد، 
نداشته اند و ثانيًا اگر قرار بوده کسی 
امام)ره( را در چنين موقعيت هایی وارد 

کند، حلقه اول شاگردان ایشان بودند 



244
نقد متون، منابع و ديدگاه ها

دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

در اي��ن ف��راز از خاط��رات، قضاي��ای فيضيه 
)شهادت سيد يونس رودباری، غارت حجره های 
طاب و پرت كردن آنان از پشت بام مدرسه و...( 
در قالب طنز، م��ورد ترديد قرار گرفت��ه و ابراز 
احساس��ات مردمی در مورد اي��ن واقعه، نوعی 
»مرثيه س��ازی« ناميده ش��ده ك��ه در مجالس 
عمومی مايه اش��ك و روضه خوانی اس��ت و در 

مجالس خصوصی، مايه تفريح و خنده!! 
ايش��ان با ط��رح مس��ئله فيضي��ه، كنايات و 
طعنه های مبتذل و تلخی به جريان وارد می كند كه بيش از پيش به مش��ی سياسی و 
صبغه حوزوی ايشان برمی گردد و گويای بسياری از رويه های آقای هاشمی است كه در 
امام- رضوان اهلل عليه- و بسياری از مبارزان از آن سراغ نداريم. زير سؤال بردن شهادت 
سيد يونس، ايجاد ترديد در مورد از پشت بام انداختن طاب و غارت حجره های طاب 
و تمس��خر وقايع فيضيه در مجالس خصوصی، جدای از آنكه ب��ا نظريات رايج در ميان 
مبارزين هم خوانی ندارد و به نوعی تحليل اختصاصی ايشان از اين واقعه است، داللت بر 
غربت شهدای فيضيه دارد. بيان تعابير تلخی مانند اينكه »در جريان اين مرثيه سازی ها 
و روضه خوانی ها، لطيفه ها و ظريفه های زيادی ساخته می شد«، »هم سوژه گريه گرفتن 
بود در مجالس عمومی، هم زمينه تفريح و خنده در جلسات خصوصی« و... هم نشان از 
روحيه خاص ايشان دارد كه رقت قلب مردم و گريه آنان در رثای مظلوميت طاب فيضيه 
را به سخره می گيرد و هم از رويه دوگانه وی در ارتباط با مردم نشان دارد. اين در حالی 
است كه موضوع شهادت سيد يونس و ديگر وقايع فيضيه در سخنان امام)ره( تصريح شده 
و از مش��هورات انقاب و امری ترديدناپذير است. مگر آنكه جناب آقای هاشمی سندی 

برای اين تحليل خاص خود به دست بدهد. 
ب. اجرای متمم قانون اساسی و عدم نياز به انقالب: نكته ديگری كه بسيار مورد توجه 
است تحليل آقای هاشمی در مورد اصل وقوع انقاب اسامی است كه در آن »حداكثر 

خواست روحانيت و شخص او اجرای متمم قانون اساسی« معرفی شده و به نظر او: 
اگر مشروطه واقعی و قانون اساسی اجرا می شد، حتی اگر متمم قانون 
اساسی كه ش��اه بايد حكومت نكند و س��لطنت بكند اجرا می شد و اين 
اتفاق می افتاد و موارد ديگر را هم مراعات می كردند، فكر می كنم بخشی 

پيرامون رابطه با امریکا، مواضع 
متعددی از شخص آقای هاشمی 
رفسنجانی دیده ایم که با گذشت 
زمان و پس از ارتحال امام)ره(، 
جهت گيری مواضع ایشان متفاوت 
شده و به شدت عالقه به ارتباط با 
امریکا را بروز داده اند؛ مسئله ای 
که در زمان حيات امام)ره( هرگز 

در سطح عمومی طرح نشده است
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از خواس��ته ها هم تخفيف می يافت و با آمدن مردم در صحنه... به شيوه 
دموكراتيك به اهداف می رسيديم و در اين صورت نياز به انقاب كردن 

نبود!1
اين در حالی است كه خود ايش��ان در خاطراتش تصريح كرده كه امام)ره( از ابتدا به 

دنبال براندازی سلطنت پهلوی بوده است:
از روز اول، انگيزه امام مبارزه با شخص شاه و رژيم او بود؛ هر چند كه در 
اين جهت همه با امام هم سو نبودند. شخص امام چنين هدف و انگيزه ای 

داشتند و از هر فرصتی با هوشياری استفاده می كردند.2 
موارد بس��يار ديگری در خاطرات و تحليل های جناب آقای هاشمی وجود دارد كه به 

منظور پرهيز از تطويل، به ذكر نمونه های ديگر نمی پردازيم.3
با مراجعه به برخی سخنان جناب آقای هاش��می- مانند آنچه در مصاحبه با زيباكام 
گفته است- اين ترديد ايجاد می شود كه شايد خود ايشان نيز از جمله همان افرادی بوده 

باشد كه »در اين جهت با امام هم سو نبودند.« 
پ. تفرقه افكنی: آقای هاشمی با ذكر خاطراتی از عملكرد خود به جريان تصويبنامه، با 
ورود به مسئله نظر علمای ديگر در مورد موضع گيری انفعالی در مقابل عمل علما چنين 
وانمود می كند كه عدم رضايت و پذيرش امام)ره( در مورد انفعال سياسی رژيم در مورد 

انصراف از تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی، زمينه تفرقه را فراهم كرده است:
... آي��ت اهلل نجف��ی به آق��ای صالح��ی تلگراف ك��رده بود ك��ه رژيم 
خواس��ته های علما را پذيرفته است و مسئله تمام ش��ده است. تماس 
گرفتيم با قم، معلوم شد كه امام هنوز راضی نشده اند؛ احتمال می دادند 
كه رژيم می خواهد سر آقايان كاهی بگذارد، يا تفرقه ای بيندازد. آقايان 
تا حدی متفق ش��ده بودند و همگی در مبارزه ش��ركت داشتند. رژيم 
موضع نيم بندی گرفته بود. بعضی از آقايان به همان قانع ش��ده بودند. 
امام نپذيرفتند، ك��ه زمينه ای بود برای تفرقه؛ اما ايس��تادگی نيروهای 

مبارز همراه امام، از تفرقه جلوگيری كرد و در اينجا امام پيروز شدند.4
اين كام كه نحوه ای از انتقاد به امام خمينی در ايجاد تفرقه است، نقش آفرينی مبارزان 

1. صادق زيباكام، هاشمی بدون روتوش، تهران، روزنه، 1387، ص43.
2. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص133. 

3. رك: سيد حميد روحانی، »روتوش كتاب هاشمی بدون روتوش )2(«، 15خرداد، دوره سوم، ش26. 
4. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص126. 
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و اطرافيان امام را عامل اصلی رفع تفرقه می داند. حال آنكه به ش��هادت تاريخ، روش��ن 
می شود رژيم به هيچ وجه قابل اعتماد نبوده و اعتماد ديگران فاقد پشتوانه دقيق سياسی 

بوده است. 
ت. امريكا و انقالب: دخيل دانستن دولت امريكا در پيروزی انقاب اسامی- به دليل 
نااميدی از شاه مريض- يكی ديگر از تحليل های قابل تأمل هاشمی رفسنجانی است كه 

در بخش نخست كتاب ايشان به آن پرداخته شده است:
ناگهان گويی ورق برگشته است و نش��انه هايی از دوگانگی مهمی در 
سياس��ت امريكا نسبت به ش��اه و رژيمش نمايان ش��د كه ماقات شاه 
و راكفلر در جزيره خ��ارك را می ت��وان از واكنش های مرب��وط به اين 
دوگانگی دانس��ت. در همين حال، در پاره ای مصاحبه های شاه، اشاره 
به وصيت نامه ای شد كه ش��ايعه بيماری وی را دامن می زد. نمی دانيم، 
شايد همين بيماری، در دوگانگی سياست امريكا بی اثر نبود. به هر حال، 
پيروزی كارتر در انتخابات امريكا، ش��اه و رژيم را نگران كرد. كارتر نيز 
كه ارزيابی درستی از قدرت مذهبيون و حضرت امام در ايران نداشت، 
با فشار بر شاه برای باز كردن فضای سياس��ی كشور، دست به اقداماتی 
زد كه به زودی پشيمانی او و حزبش را در پی داشت، هر چند كه ديگر 

دير شده بود.1
ث. جايگاه اجتماعی رضاخان: نوع نگاه آقای رفسنجانی به كارنامه رضاشاه و تصريح به 

محبوبيت او در ميان مردم، نمونه مهمی از تحليل های شاذ آقای هاشمی است: 
اگر رضاشاه با روحانيت درگير نمی شد، محبوبيت داشت؛ با كارهايی 
كه كرده بود. مخصوصاً امنيتی كه ايجاد كرد. درگيری با عواطف مردم، 

مراسم روضه امام حسين)ع( و روحانيت، موجب شكست او شد.2
پرس��ش مهمی كه از آقای هاشمی رفس��نجانی در مورد مدعای ايجاد امنيت توسط 
رضاخان، قابل طرح اس��ت اينكه مصاديق وج��ود امنيت در دوره اس��تبداد رضاخانی 
چيس��ت؟ آيا در هنگامه ای ك��ه از نزديك ترين ي��اران رضاخان- مانن��د تيمورتاش، 
نصرت الدوله فيروز، علی اكبر داور و...- گرفته تا مخالفان برجسته او- مانند شهيد مدرس 
و ميرزاده عش��قی و...- هيچ كدام از خشم ش��اهانه در امان نبوده و برخی مانند داور با 

1. همان، ص50. 
2. همان، ص128. 



24
7

 ...
نی

جا
سن

ی رف
شم

 ها
اهلل

ت 
ی آي

گوي
طره 

 خا
ای

ه ه
شيو

ی 
قاد

 انت
سی

شنا
ب 

سي
آ

93
ن 

ستا
 تاب

 4
ه 0

مار
 ش

هم
ازد

ل ي
 سا

وم
ه س

دور

خودكش��ی و برخی ديگر به دستور مستقيم شاه 
كشته ش��ده اند، چه تعريف و تصويری از امنيت 
می توان س��راغ كرد؟ ايجاد ج��و خفقان و فضای 
پليسی در فضای عمومی جامعه، اجباری كردن 
كشف حجاب و كشتار مردم مشهد، يورش آزادانه 
قوای خارجی ب��ه پايتخت و تقس��يم ايران بين 
روس��يه و انگلس��تان، همه و همه نمونه هايی از 
ناامنی در دوران پهلوی اول و ضعف شخص شاه 
در حراس��ت از امنيت ملی در مقابل قدرت های 

خارجی و... بود. 
عاوه ب��ر اينكه ب��ا ارايه چنين نگاهی نس��بت 
به رضاش��اه، در پ��ی آن اس��ت كه عل��ت اصلی 

عقب نشينی رژيم را در مس��ئله »اليحه انجمن های ايالتی و واليتی«، »عبرت آموزی از 
شكست رضاشاه«، و ناشی از »زرنگی رژيم« بنماياند: 

رضاش��اه شكس��ت را تجربه كرده بود.... اين تجربه ای ب��ود كه در آن 
مبارزه دو ماهه ]در جريان انجمن های ايالت��ی و واليتی[ يك بار ديگر 
برای خاندان پهلوی تكرار می ش��د. آنها زود متوجه شدند و حرفشان را 

پس گرفتند. در واقع زرنگی كردند...1
اشاره به نقش گروه های مبارز مس��لح )مانند مجاهدين خلق و چريك های فدايی( در 
پيروزی نهضت و ارايه تحليلی متفاوت در مورد مسلمان خواندن اعضای مجاهدين خلق، 
موضوع رابطه با امريكا و مناقشه با امام)ره( بر سر آن، تحليل خاص در مورد نحوه پايان 
جنگ و دليل آن، طبيعی خواندن حضور پرش��ور مردم در 15خرداد،2 و موارد بسياری 
ديگر نمونه هايی از نقض مش��هورات انقاب اس��امی و تحليل خاص آقای هاش��می 

رفسنجانی است. 

4. همه خودپنداری 
يكی از روش های رايج خاطره گويی آقای هاشمی رفسنجانی آن است كه ايشان سعی 

1. همان، ص128. 
2. همان، ص127-128. 

اندیشه »همه خودپنداری« را باید 
به عنوان یکی دیگر از ایرادات 
بارز در خاطره گویی آقای هاشمی 
رفسنجانی دانست که در نتيجه 
آن، سعی می کند قاطبه مبارزین 
و در برخی موارد همه مبارزین 
را موافق نظریه خود و همراه با 
خود نشان دهد. این در حالی 
است که در بسياری از موارد 
این اجماع سازی ها منشأ واقعی 
نداشته، تنها به منظور توجيه 
درستی نظر شخص ایشان صورت 

پذیرفته است
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دارد نظريات خود را نظرياتی اجماعی نشان دهد، همان گونه كه سعی دارد خود را همواره 
با نظريات اجماعی همراه بنماياند. بنابراين انديشه »همه خودپنداری« را بايد به عنوان 
يكی ديگر از ايرادات بارز در خاطره گويی وی دانس��ت كه در نتيجه آن، س��عی می كند 
قاطبه مبارزين و در برخی موارد همه مبارزين را موافق نظريه خود و همراه با خود نشان 
دهد. اين در حالی است كه در بسياری از موارد اين اجماع سازی ها منشأ واقعی نداشته، 

تنها به منظور توجيه درستی نظر شخص ايشان صورت پذيرفته است. 
الف. مبارزه مسلحانه: نمونه بارز اين رويه در موضوع مبارزات مسلحانه مورد بررسی قرار 
گرفت كه در آن، راوی به دليل حمايتش از مبارزات مسلحانه سعی داشت همه روحانيون 
را طرفدار چنين انديش��ه ای نش��ان دهد و از آنجا كه حضرت ام��ام)ره( صريحاً موضع 

مخالفتشان را بارها اعام كرده بودند، مجبوراً ايشان را استثنا كرده، چنين آورده اند: 
از موضع امام كه بگذريم، روحانيت در تمام مبارزات مسلحانه گذشته 

بيش و كم حضور داشته است.1
ب. نخست وزيری بازرگان: در موضوع نخست وزيری مهندس بازرگان نيز ايشان چنين 
رويه ای را پيش گرفته، به رغم مخالفت های افراد و گروه ه��ای متعددی از مبارزين- و 
مهم تر از همه ش��خص حضرت امام)ره(- با انتخاب بازرگان و ق��درت گرفتن نيروهای 

جبهه ملی و نهضت آزادی، اين تصميم را برخاسته از اجماع مبارزان معرفی می كند: 
به نظر من، همه ما به اين نتيجه رس��يده بوديم كه در زمينه تشكيل 
دولت از نيروهای نهضت آزادی استفاده بشود، كه طبعاً آنها از نيروهای 

جبهه ملی هم استفاده می كردند.2
اين موضوع كه »به نظر من، همه ما به اين نتيجه رسيده بوديم....«، نشان می دهد كه 
او در استظهارش از جمع نيروهای انقاب اسامی هم دچار ترديد است و هم ترس آن 
دارد كه كسانی اين اجماع را خرق كنند و از اين رو يك امر خبری را با گمانه زنی شخصی 
و تحليلی، همراه می كند و در روايت خود جای می دهد. بهتر بود ايشان اسامی افرادی 
از مبارزين كه با اين نظريه موافق بودند را ذكر می كرد تا اين ش��ائبه منتفی شود كه او 
خواسته نظريه خودش را به همه انقابيون تسری بدهد. از طرفی اين سخن پذيرفتنی 
نيس��ت چرا كه وقتی امام و مبارزين انقاب اس��امی در دوران غربت مب��ارزه، هرگز 
اتكايی به نيروهای غرب زده مانند اعضای نهضت آزادی نداش��ته اند، حال كه انقاب با 

1. همان، ص249. 
2. همان، ص334. 
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اين همه خون دل خوردن به ثمر نشس��ته است، آيا منطقی و عقايی است كه بپذيريم 
همه انقابی ها به اين نتيجه رس��يده بودند كه ثمره انقاب را دو دستی تقديم گروهی 
منحرف كنند؟! البته با مرور دقيق روايت آقای هاشمی از جريان نخست وزيری بازرگان 
مشخص می شود اين نظريه توسط شخص ايشان پيگيری می شده است، چرا كه او خود 
به ذهنيت منفی امام به افراد نهضت آزادی تصريح می كند و آن را يكی از موانع سپردن 

امور به آنها می شمارد. 
مشكلی كه در س��پردن اجراييات به افراد نهضت آزادی داشتيم اين 
بود كه امام ذهنيت خوبی نس��بت به احزاب نداشتند... بر اساس چنين 
ذهنيتی سپردن مسئوليت به مهندس بازرگان را مشروط كردند به اين 
كه ايشان و همكاران شان به عنوان حزب عهده دار امور نباشند. بايد تعهد 

كنند كه تفكر حزبی را در اداره كشور دخالت ندهند.1 
در پايان گفتنی آنكه، اشكاالت س��اختاری به خاطرات آقای هاش��می و نيز خوانش 
انتقادی ش��يوه های نقل خاطرات وی، منحصر و محدود به همين مقاله نيس��ت و سر 
فصل های ديگری نيز در اين باب قابل طرح است كه انشاءاهلل در مقاله مستقل ديگری، 

به طرح آنها می پردازيم. 

1. همان، ص334. 
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شگردهای ترویج ایران هراسی

عليرضا سلطانشاهی
مدخل 

كتاب ايران هراسی چند وقتی است كه به بازار نشر عرضه شده. شايد مترجم محترم و 
ناشر آن اين تصور را كرده اند كه كتاب از مواضع جمهوری اسامی دفاع می كند و چون 
به سياست های خشن س��ران رژيم صهيونيس��تی حمله می كند امتياز نشر در فضای 

مطالعاتی جمهوری اسامی ايران را به دست می آورد.
در حالی كه محتوای كتاب با سموم داخل آن مضرتر از كتاب هايی است كه به صراحت 
در مخالفت با نظام جمهوری اسامی مطالبی را بيان كرده اند. اين اثر با آشفتگی بسيار 
زيادش در انتقال مطلب و س��اختار بس��يار نامعقول اش در تدوي��ن مطالب، به صورت 
تلويحی، خواستار تمكين ايران به خواس��ت های رژيم صهيونيستی است و اين نشانگر 
آن است كه دشمن از تمام ابزار و زبان ها در بيان خواست و مطالبه مطلوب خود استفاده 

می كند.
البته عدم ترجمه و نشر اين دست آثار و جلوگيری از مطالعه آن قصد اين مقال نيست. 
اتفاقاً كتاب ها و مطالب بسيار مسموم تری بايد با آگاهی و مراقبت مورد مطالعه و بررسی 
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قرار گيرد كه هم شگرد دشمن آشكار شود و هم جامعه علمی و دانشگاهی راه برخورد با 
دشمن را پس از شناخت دقيق آن كاوش نمايند. مهم مراقبت و مديريت اين مسير است 

كه آگاهانه وارد فضای جنگ علمی شويم تا سم در پيكره علمی ما اثر نكند.
از همين رو آشنايی با آثار و آرای بس��ياری از متفكران اشغالگر به ويژه از سوی مراكز 
علمی خاص در ايران از اهم واجبات و مقدمات يك هماورد همه جانبه با صهيونيسم است 
و شايسته نيست كه در مقابل تعداد زيادی مراكز و محافل ايران شناسی، شيعه شناسی، 
شرق شناس��ی در اسراييل، جمهوری اس��امی چه در س��طح دولتی و چه غير دولتی، 
مراكزی برای شناخت يهود، صهيونيسم و اس��راييل نداشته باشد و حتی از بورس چند 
دانشجو برای فراگيری زبان و ادبيات عبری در دانشگاه های صاحب كرسی اروپايی نيز 
غافل بماند. بگذريم از اينكه آموزش مفاهيم صهيونيس��م با ابعاد و خطر آن برای دين و 
دنيای ما هم در سطح مدارس و كتب درسی و هم در دانشگاه های دولتی و آزاد با اوضاع 

اسف باری مواجه است. شايد اهل خرد، تفكر و اقدامی كنند. 
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مقدمه
ما بچه بوديم. كليمی ها رو خيلی اذي��ت می كرديم. كم كم كه بزرگتر 

شديم. خوب ما اين ور رودخونه بوديم اون ها اونور رودخونه. 
بزرگتر شديم گفتيم يعنی چه؟ مسلمون ها مرض دارند بچه كليمی ها 

رو می زنند؟
]يك روز[ من داش��تم ميوم��دم خونه ديدم يك��ی داد ميزنه »گوئيم 

بَژُكشتان« يعنی مسلمونه منو كشت؛ به مسلمون می گفتند گوئيم.1
من يك شاخه از درخت كندم و رفتم ديدم دو تا كليمی، رو سر و پای 
مجتبی پسر عموم نشسته اند دارند ميزنندش و هی می گويند »گوئيم 
بژكشتان«. اونی كه روبه روی من نشسته بود در رفت. اونی كه پشتش 
به من بود نرسيد در بره؛ يخش رو گرفتم. كشون كشون بردمش خونه 

طويله اش كردم. در طويله رو بستم. رفتم گزارش كردم به مادرش. 
]مادرش[ اومد گفت: »بی بی آغابتول )مادرم( ب��ه قربونت، چونو پير 

مونژ طيله كرتی« )چرا پسر من رو طويله كردی(؟ 
گفتم بابا اين داره ميزنه. خوب چرا ميگه »گوئيم بژكش��تان«؟ خوب 

مرض داره؟
گفت حاال غلطژ كرد )غلط كرده( التماس كردم. مادرم گفت بابا ولش 

كن بره. 
كليمی ها اين جوری بودند. حق به جانب ولی آب زيركاه.2

خاطره حاضر گوشه ای از واقعيت رايج در تمام مناطق يهودی نشين به عنوان يك اقليت 
در ميان مسلمانان و ساير مذاهب و اديان است. پژوهش های مطرح پيرامون يهودستيزی 
و ريشه های آن، همواره بر نكات ويژه ای به عنوان عوامل اصلی تأكيد می كند كه عده ای 
از اين عوامل اعتقادی و برخی رفتاری و مهم تر از همه عامل اقتصادی است. ولی يهوديان 
در اين مسير هيچ گاه به ريشه های يهودستيزی مطرح شده نمی پردازند و صرفاً بر وجود 
يهودستيزی تأكيد دارند. چه آنكه اگر قرار باشد اين عوامل مورد بررسی قرار گيرد خود 

متهم به ايجاد اين فضا می شوند. 

1. يهوديان نوع بش��ر را به يهودی و غير يهودی تقس��يم می كنند و به غير يهودی ه��ا در فرهنگ و اعتقاد خود 
»گوئيم« می گويند كه ذيل واژه »جنتيل« )gentil( در فرهنگ و منابع انگليسی توضيح داده شده است. بر اساس 

اين تقسيم بندی يهوديان فقط خود را انسان و برگزيده خداوند می دانند. 
2. خاطره از رضا توئمی منصوری، محل خاطره: خوانسار، زمان: دهه 30 شمسی.  
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حرب��ه و س��اح يهودي��ان در اي��ن مقطع 
مظلوم نمايی است؛ تا هميشه در پناه خود در 
ميان اكثريت، امني��ت يابند و رفتار بد خود را 

توجيه نمايند. 
به همي��ن دليل اي��ن قوم حري��ص، عنود و 
فتنه انگيز در طول تاريخ در عين شيطنت ها و 
ضربه های خود، طلب كار و مظلوم نشان داده 

است. 
خاطره مطل��ع اين مقال تقريب��اً با محتوای 
كتاب منطق نگرانی اس��راييل؛ ايران هراسی، 
منطبق اس��ت و به ص��ورت غير مس��تقيم به 
مخاطب خود القاء می كند كه اسراييل در عين 

اشغالگر بودن، بايد مشروعيت يابد. 

درباره کتاب 
كتاب ايران هراسی نوشته هگايی رام و ترجمه فريدون مجلسی از نشر مرواريد در سال 

1390 به بازار عرضه شده است.
اين اثر ترجمه فارسی از نسخه انگليسی پروژه ای بود كه از سال 2001 به هگايی رام 
از سوی انستيتو وان لير در قدس پيشنهاد ش��د كه پس از هفت سال در سال 2006 به 
ثمر نشست و فرآيند ترجمه آن به انگليسی نيز باعث تغييرات اساسی در آن گرديد كه 

به قول نويسنده تفاوت بسياری با نسخه 2007 دارد. 
هگايی رام به عنوان نويس��نده اين اثر، عضو هيئت علمی دانشگاه بن گوريون در نقب 
و مطالعات خاورميانه ای آن است كه ضمن آش��نايی و تخصص در حوزه ايران شناسی، 
پيرامون امپرياليسم، استعمار، مطالعات اسراييل و تاريخ مصرف مواد مخدر و الكل نيز 

صاحب نظر می باشد. 
وی با اين كتاب می تواند در زمره پست صهيونيس��ت ها و منتقدين به سياس��ت های 
خشونت بار و نژادپرستانه صهيونيستی قلمداد ش��ود كه چند سالی است در كنار ساير 

سكوالرها و چپ گرايان سياست های تندروانه مذهبيون را مورد حمله قرار می دهند. 
ترجمه كتاب هگايی رام كه خالی از اشكال ترجمه و تايپ عناوين و اشتباه در اسامی 

آشنایی با آثار و آرای بسياری از 
متفکران اشغالگر به ویژه از سوی 
مراکز علمی خاص در ایران از اهم 
واجبات و مقدمات یک هماورد 
همه جانبه با صهيونيسم است و 
شایسته نيست که در مقابل تعداد 
زیادی مراکز و محافل ایران شناسی، 
در  شرق شناسی  شيعه شناسی، 
اسرایيل، جمهوری اسالمی چه 
در سطح دولتی و چه غير دولتی، 
یهود،  شناخت  برای  مراکزی 

صهيونيسم و اسرایيل نداشته باشد
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هم نيست، از چهار بخش ذيل تشكيل شده است: 
1. سرآغاز دگرگونی بنيانی ايران 

2. تجدد در بحران 
3. انباشت خشونت ايران و كشور يهود 

4. يهوديان ايران در ذهنيت صهيونيستی- اسراييلی 

معرفی و نقد کتاب 
در بخش اول نويس��نده س��ه دليل برای دش��منی جمهوری اس��امی ايران با رژيم 

صهيونيستی به شرح ذيل ارايه می كند:
1. ديكتاتوری مشرق زمينی مذهبی و واپس گرای اسامی در تضاد با دموكراسی غربی 

و متحد يهودی سكوالر است. 
2. رقابت راهبردی بر سر قدرت و برتری جويی در خاورميانه. 

3. نگرانی راهبردی اسراييل از خواست ايران برای نابودی اسراييل 
نويس��نده از نظر خود اين داليل را برنتابيده و مهمترين دليل دش��منی را در كلمه يا 

واژه ای به نام آشفتگی روحی1 خاصه می كند.
در واقع هگايی رام تصور رايج در محافل علمی و سياسی رژيم صهيونيستی پيرامون 
داليل دشمنی رژيم صهيونيستی و جمهوری اسامی را به چالش می كشد. وی با مقايسه 
آنچه در ايران و اس��راييل روی داده است فضايی ترس��يم می كند كه به تقابل سنت و 

مدرنيته در هر دو فضا منجر می شود و اين پايه تصور رايج در اسراييل شده است. 
رژيم شاه از منظر هگايی رام و بسياری از همفكران او در مس��ير مدرنيسم و تجدد با 
الگوی غربی پيش می رفت كه با تفكر مذهبی و سنتی انقاب اسامی متوقف و كنار زده 
شد؛ و اين توقف، ديدگاه های واپس گرايانه در اين كشور را ايجاد كرده و توسعه بخشيد. 
رام معتقد اس��ت كه اتفاقاً در همين زمان، پيروزی حزب ليكود در سال 1977 دوران 
اقتدار ح��زب كار و چپ گرايان با تفكرات سكوالريس��تی آنها را پاي��ان می دهد و رژيم 
صهيونيستی با آنچه بعداً در ايران اتفاق می افتد مشابهت می يابد. در واقع حزب ليكود 
سرآغاز فعاليت مذهبيون و راست گرايان در عرصه سياسی رژيم صهيونيستی هستند. 
خلق واژه های خمينيسم و بگينيس��م در اين دوره، از مشخصات و دسته بندی موجود 

فكری اين فضا است. 

1. moral panic
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از س��وی ديگر همزمانی يك اتفاق قابل تأمل در 
دو كش��ور، معادالت آتی منطق��ه را دچار تغييرات 
اساسی می نمايد. به اين معنا كه به يك باره مهمترين 
دشمن رژيم صهيونيس��تی در معاهده كمپ ديويد 
به دوس��ت رژيم صهيونيس��تی تبديل می ش��ود و 
مهمترين دوس��ت اين رژيم كه ايران و شاه هستند 
با وقوع انقاب اس��امی به مهمترين دشمن رژيم 
صهيونيستی تبديل می ش��وند؛ يعنی زمينه های ايجاد ايران هراس��ی نه برای اعراب و 

ملت های منطقه، بلكه برای اسراييل و حاميان آن. 
تقابل سنت و مدرنيته، دين و سكوالريسم، پيش��رفت و عقب ماندگی همگی از موارد 
تأكيد شده هگايی رام است كه به فضای اس��راييل نسبت می دهد و ظهور مذهبيون در 
اسراييل و انقابيون در ايران را سرآغاز تقابل اين واژ گان با هم می داند. در حالی كه اساساً 
به اين مهم اشاره نمی كند كه رژيم صهيونيستی يك رژيم اشغالگر است و كشور ديگری 
را به اش��غال درآورده و انقاب اس��امی به همين دليل آن را به رسميت نمی شناسد و 
خواستار نابودی آن است و به رغم تصور هگايی رام به هيچ عنوان هم خواستار همزيستی 
با اين رژيم اش��غالگر نيس��ت و آن را نيز از هيچ كس پنهان نمی كند و صراحتاً به دنبال 

تحقق همين ايده است. 
ولی هگايی رام به نحوی با تندروانه دانستن سياست های مذهبيون در اسراييل، ايده 
دو دولت يعنی دولت يهودی و فلسطينی را راه حل بحران در خاورميانه می داند؛ يعنی 
سياستی كه چپ گرايان دنبال آن هستند. از همين رو با وجود شواهد و براهين مشخص 
در دشمنی صريح جمهوری اس��امی با يك دليل و منطق عقانی، موضوعی همچون 
سرگشتگی يا آشفتگی روحی را بيان می كند كه ما نيز ضمن تأييد اين بيماری در وجود 

اشغالگران، منطق دشمنی را در اشغالگری دانسته و بر آن تأكيد می كنيم.
شايد اگر هگايی رام به جای سرگشتگی روحی، عبارت مظلوم نمايی را در توجيه رفتار 
اسراييلی ها ذكر می كرد، فهم استدالل او آسان تر می نمود. چه اينكه با وجود انبوه ساح 
و كمك از سوی غرب و ارتكاب انواع ريز و درشت از نوع جنايت و تجاوزگری در كارنامه 
خود، همچنان خود را در معرض خطرهايی همچ��ون هيتلر، اعراب، ايران و در دوره ای 

احمدی نژاد می انگاشت.
هگايی رام اگر چه نظريات مخالف خود در صحنه علمی و سياسی رژيم صهيونيستی 

هگایی رام به نحوی با تندروانه 
دانستن سياست های مذهبيون 
در اسرایيل، ایده دو دولت 
یعنی دولت یهودی و فلسطينی 
را راه حل بحران در خاورميانه 
می داند؛ یعنی سياستی که 

چپ گرایان دنبال آن هستند
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نسبت به ايران را به چالش می كشد ولی در اقناع 
منطق��ی مخاطب خ��ود موفق نيس��ت و به نظر 
می رسد كه به صورت غير مستقيم در حال انتقال 
ديدگاه و رويكردی است كه ش��ديداً در اسراييل 
عليه ايران فكر می كرده و اقدام می كند؛ به عنوان 
مثال ذكر از خصومت ذاتی با انقاب و لزوم برخورد 
خشن تر شاه با انقابيون در ايران، اعتقادی نيست 
كه فقط مختص تندروها بوده باشد، بلكه اجماع 
صهيونيس��تی بر كشتار بيش��تر مردم در جريان 

انقاب اسامی تصريح دارد و رام بازگوكننده آن است. يا در جای ديگر از تصميم سران 
صهيونيستی در حمله به تأسيسات هسته ای ايران سخن می گويد و آن را تصميم قطعی 
در پايان روند مذاكرات ناموفق، ذكر می كند. در واقع او ضمن بيان اعتقاد خود مبنی بر 
قابل مذاكره بودن سران ايران حتی در مورد موجوديت رژيم صهيونيستی، گزينه حمله 
را از سوی عده ای كه به ظاهر خشن می خواند، حتمی دانسته و مخالفت خود و همفكران 

خود را نيز بی تأثير می داند. 

بخش دوم
تصور از دست رفتن مهمترين دوست برای اس��راييل در منطقه برای يهوديان بسيار 
سخت و ناگوار بود؛ آنهايی كه تا توانسته بودند از اين سرزمين و منابع آن چپاول كرده 

بودند و انقاب اسامی با ظهور خود اين دست چپاولگر را قطع كرد. 
اگرچه صهيونيست ها بسيار زودتر از امريكا نسبت به قطعی بودن وقوع انقاب اعتقاد 
پيدا كرده و دست به كار خروج از ايران شده بودند ولی تصور ناشی از جبران اين خسارات 
باورپذير نبود. آنها سخن از تسخير سفارت و به آتش كشيدن آن را مطرح كردند در حالی 
كه بسيار زودتر از آن اسناد سفارت يا خارج ش��ده و يا از بين رفته بود و حتی نيروهای 
س��فارت، خارج از محل در اختفا به س��ر می بردند و با كمك امريكا خ��ارج گرديدند و 
سفارت هم به آتش كشيده نشد. برشمردن مش��خصات انقاب اسامی به عنوان يك 
نهضت ارتجاعی و جبارانه، بی رحم و جزم انديش خواندن آن از س��وی ايران شناس��انی 
همچون مناشری نشانگر سنگينی قبول اين شكست اس��ت. در حالی كه با يك منطق 
س��اده وقوع انقاب، حركت حضرت امام)ره( و رفتنی بودن رژيم ش��اه با ادله و براهين 

نظریات  اگر چه  هگایی رام 
مخالف خود در صحنه علمی و 
سياسی رژیم صهيونيستی نسبت 
به ایران را به چالش می کشد ولی 
در اقناع منطقی مخاطب خود 
موفق نيست و به نظر می رسد که 
به صورت غير مستقيم در حال 
انتقال دیدگاه و رویکردی است 
که شدیداً در اسرایيل عليه ایران 

فکر می کرده و اقدام می کند
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قابل قبول، توجيه پذير و معقول است. ولی 
صهيونيست ها به هيچ عنوان وقوع انقاب 
را يك فرآيند طبيع��ی در جامعه يهودزده 
رژيم ستمش��اهی نمی دانس��تند و كامًا 
آن را غير منطقی جل��وه می دادند و حتی 
خواستار برخوردی ش��ديد با انقابيون در 
قالب كشتاری وسيع بودند. در واقع نداشتن 
ارزيابی منطقی از پيامدهای اشغالگری كه 
جز نابودی ثمری ندارد اين ب��ار با ارزيابی 

غير منطقی از وقوع انقاب رخ می تاباند.
نكته جال��ب در خال بررس��ی تح��والت مربوط به انقاب اس��امی پول پرس��تی و 
منفعت طلبی صهيونيست ها بود كه تا آخرين لحظه دل رفتن از ايران و دست كشيدن 
از اين خوان پرنعمت را نداش��تند و زمانی كه قرار ش��د ايران را ت��رك كنند، يهوديان 
ايرانی تمايل به خروج از ايران نداشتند؛ چرا كه اوالً دليلی بر ترك ايران نداشتند چون 
می توانستند خود را يهودی ضد صهيونيست جا زنند و ثانياً اگر مجبور به ترك ايران به 
دليل ارتكاب جرم عليه منافع و امنيت ملی می شدند، اسراييل گزينه اول پس از ترك 
ايران نبود. بلكه امريكا و اروپا مقصد مهاجرت قرار می گرفت كه هگايی رام آن را ناشی از 
مخالفت و عدم همراهی يهوديان ايران با آمال صهيونيستی ذكر می كند در حالی كه به 
واقع معتقد است كه منافع اقتصادی يهوديان را متوجه امريكا كرده است و نه مخالفت با 

صهيونيسم؛ ولی هيچ وقت اين اعتقاد را به صراحت بيان نمی كند. 

بخش سوم 
يهوديان س��اكن در ايران يكی از درگيری های عمدتاً ذهنی اس��راييلی در ايران بوده 
اس��ت. هگايی رام به صورت تلويحی وجود يهودس��تيزی در ايران را تأييد می كند. آن 
هم نه در دوره انقاب بلكه يهودس��تيزی س��ابقه ای تاريخی در اي��ران دارد و به همين 
دليل فرصتی برای تحقق ايده مهاجرت به اس��راييل را فراهم می كند. ولی ديگر به اين 
سؤال پاس��خ داده نمی ش��ود كه چطور يهوديان با وجود رضايت باال از زندگی در ايران 
به جهت منافع اقتصادی و... از يهودس��تيزی گله مند هستند. اينجاست كه بايد دوباره 
به خاطره ابتدای اين مقاله مراجعه نمود و البته اين تنها اختص��اص به ايران ندارد. در 

شاید اگر هگایی رام به جای سرگشتگی 
روحی، عبارت مظلوم نمایی را در توجيه 
رفتار اسرایيلی ها ذکر می کرد، فهم 
استدالل او آسان تر می نمود. چه اینکه با 
وجود انبوه سالح و کمک از سوی غرب 
و ارتکاب انواع ریز و درشت از نوع 
جنایت و تجاوزگری در کارنامه خود، 
همچنان خود را در معرض خطرهایی 
همچون هيتلر، اعراب، ایران و در 

دوره ای احمدی نژاد می انگاشت
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واقع خيل��ی از كش��ورهای يهودی خيز هم از 
اين اتهام يهودس��تيزی مبرا نيستند؛ در عين 
اينكه يهوديان نيز هيچ مش��كلی برای زندگی 
در آنج��ا ندارند. كما اينكه ه��م اكنون نزديك 
به نه ميليون يهودی ب��ا بهره مندی از باالترين 
جايگاه و حقوق اجتماعی در سراسر دنيا به غير 

از اسراييل زندگی می كنند.
نكته حائز اهميت در بيان هگايی رام اين است 
كه اگر برای ترسيم چهره مايم از ايران مجبور 

به درز گرفتن برخی حقايق است، حداقل به برخی از حقايقی كه به ترسيم چهره مثبت از 
ايران نيز كمك می كند نيز اقدام نمی كند. مثًا اين را نمی گويد كه برخاف رويه موجود 
در تمام دموكراسی های پارلمانی، ايران تنها كشوری است كه به اقليت های مذهبی از 
جمله يهود، يك كرسی در مجلس داده است تا از ريز و درشت اخبار و اسرار نظام مطلع 
شود و در تصميم گيری ها مشاركت داشته باشد. و يا در جای ديگر به هيچ روی به جريان 
تبرئه سيزده جاسوس يهودی در ش��يراز كه حكم قطعی آنها به عنوان جاسوس اعدام 

است، اشاره نمی كند.
هگايی رام در حد فاصل تندروی در اس��راييل نس��بت به ايران و روي��ه منطقی نظام 
اس��امی در برخورد با تحوالت جهانی و منطقه ای به ويژه مسئله فلسطين نه حق را به 
ايران می دهد و نه حاضر است مشروعيت رژيم صهيونيس��تی را زير سؤال ببرد. تنها به 
يك مفهوم پيچيده و غير شفاف همچون سرگشتگی روحی اشاره می كند كه در حالت 

طبيعی انسان را در بيان فهم استدالل رام به سرگشتگی دچار می كند.
جان كام هگايی رام شايد اين باشد كه به ايران اين پيام را منتقل می كند كه جمهوری 
اس��امی ايران هيچ راهی جز مشروعيت بخشيدن به وجود اس��راييل ندارد و اسراييل 
با رويه ای كه هيچ منطقی ندارد و در ميان مس��ئولين تندرو آن نيز همه گير اس��ت، به 
احتمال زياد در پی عدم توافق هس��ته ای به ايران حمله خواهد كرد و با اتخاذ چهره ای 
حق به جانب اين ادعا را نيز بعدها خواهد كرد كه اگر چه ما اين حمله و تعرض را درست 
نمی دانيم ولی به ش��ما گفتيم كه اين عده از مسئولين اس��راييلی اين طوری هستند و 
منطق ندارند و حمله می كنند؛ حال ما مخالف باش��يم يا موافق، هيچ تغييری در اصل 

ماجرا اتفاق نخواهد افتاد. 

جان کالم هگایی رام شاید این باشد 
که به ایران این پيام را منتقل می کند 
که جمهوری اسالمی ایران هيچ راهی 
جز مشروعيت بخشيدن به وجود 
اسرایيل ندارد و اسرایيل با رویه ای 
که هيچ منطقی ندارد و در ميان 
مسئولين تندرو آن نيز همه گير است، 
به احتمال زیاد در پی عدم توافق 

هسته ای به ایران حمله خواهد کرد
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بخش چهارم
منش��أ ايران هراس��ی به زعم عده ای پس از س��ال 
2006 و پيروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه اس��ت. 
در حالی ك��ه با ن��گاه دقيق ب��ه تح��والت منطقه، 
ايران هراس��ی از زمان وقوع انقاب اسامی در ايران 
آغاز ش��د و اولي��ن قربانيان آن كش��ورهای عربی و 
اس��امی بودند كه در دام اين ش��گرد صهيونيستی 
افتادند. منتهی اين توطئه به دليل رفتار اصولی جمهوری اسامی زمينه رشد و گسترش 
نيافت. ولی از س��ال 2006 زمينه های الزم به صورت ويژه ای برای دس��تگاه تبليغاتی 

صهيونيستی فراهم گرديد. 
اولين زمينه، پيروزی حزب اهلل بود كه پيروزی بزرگ شيعه در مقابل انواع شكست های 
جهان اهل سنت در برابر اسراييل قلمداد شد. در آن زمان مارتين اينديك نظريه پرداز 
اس��تراتژی مهار دوگانه و بعدها سفير امريكا در اس��راييل، ايجاد اختاف شيعه و سنی 
برای ترويج رعب و وحشت از تشيع را بهترين راهبرد مقابله با ايران دانست. كما اينكه 
مسئولين اسراييلی جنگ 33روزه را جنگ با ايران ذكر كرده بودند و برخورد با اعراب را 
در مرحله پس از برخورد با ايران بيان كردند. اين توطئه به قدری سريع و گسترده اجرا 
شد كه علمای ضعيف النفسی همچون يوسف قرضاوی را نيز به تله انداخت تا آن مواضع 

ضد شيعی را اتخاذ نمايد. 
دومين زمينه، پيروزی احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور در ايران بود كه با چند موضع 
ضد صهيونيستی، گويی به پيشبرد منافع تبليغاتی صهيونيسم در ترويج ايران هراسی 
كمك كرد و حال آنكه اظه��ارات احمدی نژاد چه در بيان نابودی اس��راييل و چه انكار 
هولوكاست كه بعدها به ترديد در هولوكاست تبديل ش��د، مواضع جديدی نبوده ولی 

زمينه را به ويژه در دوران اقتدار جمهوری اسامی عليه ايران فراهم كرد. 
هگايی رام در بيان مشی معتدل خود هيچ گاه به توطئه های متعدد غرب و صهيونيسم 
عليه ايران اش��اره نمی كند؛ كه چرا امريكا به عنوان مثال ايران را در محور شرارت قرار 
داد؟ چرا به بهانه واقعه 11سپتامبر با حمله به افغانستان و عراق، برای ايران تهديد آفريد؟ 
)ولی ايران از آن فرصت خلق كرد( چرا در كنفرانس آناپوليس اتحاد عربی و غربی عليه 
جبهه مقاومت را سازماندهی كرد و از سال 2007 به اين سو اقدامات نوبه ای خود عليه 
حماس طی جنگ 22روزه، 8روزه و 51روزه غزه را به انجام رس��اند؟ چرا عليه س��وريه 

اشتباه محرز غرب و صهيونيسم 
و  ایران هراسی  ترویج  در 
شيعه هراسی، تولد گروه های 
که  بود  تکفيری  و  سلفی 
اسباب زحمت برای مسلمين 
و مایه دردسر بيشتر برای غرب 
همچون داعش در منطقه است 
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اجماعی جهانی س��امان داد تا عقبه مقاومت دچار 
مشكل ش��ود؟ و چرا در عين وجود شواهد، قرائن 
و داليل متعدد بر صلح آميز بود فعاليت هس��ته ای 
اي��ران، مذاكرات هس��ته ای را به ي��ك دور مطول 
بی هدف و خسته كننده تبديل كرده است تا از پس 

تحريم، مردم مقاوم ايران را به زانو درآورد؟ 
صرف نظر از شكس��تی كه در همه جبهه هايی كه عليه مقاومت گش��وده اند و ضرباتی 
كه در جنگ های 33روزه ، 22روزه، 8روزه و اخي��راً 51روزه دريافت كردند و ذلتی كه 
در سوريه با آن مواجه شدند، باز هم هگايی رام به عنوان دانشگاهی معتدل و ميان رو و 
مسئولين تندرو اسراييلی و اربابان صهيونيستی در امريكا در اشتباه اند و اين اشتباهات 
ادله متقنی برای هگايی رام است تا در كتاب خود به آن برای حقانيت جمهوری اسامی 

استناد كند. 
اشتباه محرز غرب و صهيونيسم در ترويج ايران هراسی و شيعه هراسی، تولد گروه های 
سلفی و تكفيری بود كه اسباب زحمت برای مس��لمين و مايه دردسر بيشتر برای غرب 

همچون داعش در منطقه است. 
هگايی رام اگر چه معترف است كه دشمنی اسراييل با ايران چشم و گوش اسراييل را 
بسته است ولی بايد اين سؤال را از خود وی پرس��يد كه مگر چشم و گوش تو كه استاد 
دانشگاه بوده و ميانه رو هستی نيز بسته نشده است؟ آيا آتش به پا شده از فتنه مذهبی 
كه اسراييل بر آن می دمد غرب را به خطر نيانداخته است؟ آيا القاعده خودساخته ثمری 

برای غرب و صهيونيسم در مهار ايران ايجاد كرد كه تجربه داعش تكرار شد؟ 
هگايی رام با ژست حق به جانب به ايران می گويد كه از سوی اسراييلی ها تحت فشار 
است ولی اين را نيز بايد بداند كه با نگارش كتابی كه باز هم به وجود و بقای صهيونيسم 
تأكيد می كند در اين س��وی ميدان هم مقبوليتی نخواهد يافت. چرا كه افسانه برپايی 
دو دولت هيچ وقت از سوی جمهوری اس��امی پذيرفته نخواهد شد. چون صهيونيسم 
مشروعيت می يابد و هيچ گاه ايده نابودی اس��راييل هم از اصول اوليه نظام در سياست 
خارجی ايران كنار گذاشته نخواهد شد؛ چون منطقی الهی، انسانی و سياسی دارد. در 
عين حال برای نابودی اسراييل كاربرد س��اح اتمی در عين دشمنی ذاتی با اين رژيم، 
راهبرد مورد قبول نظام نيست. چرا كه استفاده از وسيله ای نامشروع برای تحقق هدفی 

مشروع است. 

برای نابودی اسرایيل کاربرد 
سالح اتمی در عين دشمنی 
ذاتی با این رژیم، راهبرد مورد 
نيست. چرا که  نظام  قبول 
استفاده از وسيله ای نامشروع 
برای تحقق هدفی مشروع است
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یک سرقت از نوع فرهنگی! 

عليرضا رضوی 
مقدمه 

كارنامه صهيونيسم دربرگيرنده فجايع و زشتی هايی است كه يكی از آنها اشغالگری، 
كش��تار و ددمنش��ی اس��ت كه نمونه هايی از آن را در اين ايام در غزه و فلسطين شاهد 

هستيم.
ولی متأسفانه اين كارنامه سراسر س��ياه و جنايت از تمام ابعاد مورد توجه و دقت قرار 
نگرفته و چه بسا نكاتی در آن يافت شود كه تنها به جسم انسان ها نپردازد و محور روح و 
انسانيت را هدف قرار داده باشد كه به مراتب خطرناك تر از حذف فيزيكی انسان هاست.

هجمه وسيع و سيل آس��ای وس��ايل ارتباط جمعی با محتوای مخرب كه به درستی 
شبيخون فرهنگی نام نهاده شده است، هجمه ای اس��ت كه جبهه مقاومت را به راستی 
به چالش كش��يده و چه مبارزانی كه در اين هماورد نامتقارن س��ر تسليم فرود آورده و 

بی چاره گی اختيار كرده اند. 
صهيونيس��م در ناكار كردن هر تمدن درخش��انی، عقبه فرهنگی آن را نشانه می رود؛ 
عقبه ای كه متأسفانه در گسترش و عمق بخشيدن به آن كم توجهی می شود و در جوامع 
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اسامی بسيار آسيب پذير می نمايد.
يادداشت حاضر نمونه ای بسيار كوچك ولی س��وزنده از هد ف مندی يك اقدام كامًا 
صهيونيستی در متاشی كردن فرهنگ اس��امی فلسطين است؛ فرهنگی كه تا پس از 
ضربه های متوالی توانست بر س��ر پای خود بايس��تد، چهار دهه از اشغالگری صهيونی 
گذشته بود. و اگر نبود پيام های رهايی بخش اسام مبارز از ايران، معلوم نبود كه مردم 
فلسطين تا چه زمانی از موهبت دارايی اصيل خود يعنی اسام دور نگه داشته می شدند. 
ولی هم اكنون به لطف همين دارايی واقعی در جهان س��رافراز به شكس��ت صهيونيان 

تمام مسلح هستند. 
واقعيت های تلخ اين نبرد نابرابر، درس هايی است برای مبارزه اصولی و هدفمند با اين 
دشمن اصيل؛ دشمنی كه در عين توجه به توپ، تانك و موشك با هدف حذف فيزيكی، 
به كتاب، س��ی دی، ماهواره، اينترنت و موبايل هم با هدف تخريب معنويت و انسانيت 

توجه الزم و چه بسا بيشتر داشته است. 
در سال 1948 صهيونيست ها برای تصاحب سرزمين فلسطين وارد مهمترين جنگ 
خود با فلس��طينی ها و اعراب ش��دند و در گير و دار مهمترين جنگ خود برای بقا برای 

نابودی فرهنگ مقابل نيز به شرح آنچه در يادداشت آمده پرداختند. 
***

ظاهراً اتفاقاتی كه در س��ال 1948 افتاده تمامی ندارد. اول فك��ر می كرديم كه رژيم 
صهيونيستی با استناد به طرح تقسيم فلسطين مصوب 29نوامبر1947 موجوديت نحس 
خود را در محدوده ای كه سازمان ملل تصويب نموده اعام كرده است. با كمی مطالعه 
متوجه شديم كه اين گونه نبوده و زمين های بيشتری اشغال شده و تنها به اراضی طرح 

تقسيم اكتفا نكرده اند. 
سال ها گذشت تا محققان آزاده ای ابعاد تازه ای از وقايع 1948 را برما كردند. گذشته از 
كشتارهای ريز و درشت آن سال از فلسطينيان آواره، تحوالت سياسی پشت پرده كم كم 

عيان شد و توطئه ها برای محو موجوديت فلسطينی به هر شكل افشا گرديد.
وقتی در س��ال 2006 كتاب كی الننس��ی يا همان تا فراموش نكنيم با سرويراستاری 
وليد الخالدی و همراهی تيم قوی او منتشر شد، احس��اس كرديم كه اين كتاب جميع 
جنايات صهيونيستی در 1948 را با استفاده از منابع يهودی و صهيونيستی و تحقيقات 
و منابع فلسطينی گرد آورده است. اينكه 418 آبادی اش��غال و ساكنين آن كشته و يا 
اخراج شدند و خانه های آنها برای زدودن اميد بازگشت كامًا تخريب گرديد و در كنار 
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آبادی و يا بر ويرانه های آن مستعمرات صهيونيستی 
بنا ش��د، همگی در اين كتاب آمده اس��ت و از نكات 
مهمتر كتاب اينكه قبل از اش��غال اين آبادی ها كه 
بخش مهمی از تاريخ، تمدن و فرهنگ فلسطينی در 
آن متبلور است، فلسطينيان به عنوان ساكنين اصلی 
سرزمين فلسطين در اين روس��تاها و مناطق عربی 

چگونه زندگی می كرده اند و تعجب آور و چه بس��ا حيرت آور اينكه، آنقدر در كشاورزی، 
دامداری، صنعت، معماری و راهسازی در سطح خود مبتكر، خاق و خودكفا بوده اند كه 
بس��ياری از ممالك متمدن در آن دوره فاقد اين مدنيت اند. و طنز تأسف بار تاريخ اينكه 
اين مردم با اين بن مايه تمدنی و فرهنگی و س��طح علم و سواد محكوم به داشتن قيم تا 

زمان استقال و به عبارت صحيح تر اشغال می شوند. 
در حالی كه توطئه ای س��امان يافته بود ت��ا در دوران قيمومت، اقتص��اد و جمعيت و 
كشاورزی و ارتش رژيم صهيونيستی، متولد شود و پرورش يابد تا در سال 1948 براساس 

اين زيرسازی سی ساله اعان موجوديت كند. 
كتاب وليد الخالدی ظاهراً پايان داس��تان غم انگيز 1948 نيس��ت. وقتی به اين ادعا 
می رسيم كه متوجه كش��ف حقايق تلخ تر و ناگوارتری در اين حوزه می شويم آن هم با 

انتشار فيلمی به نام »سرقت بزرگ كتاب«. 
اين فيلم كه با حضور برخی يهوديان منتقد صهيونيسم و اعراب مطلع از حوادث 1948 
ساخته شده، به اين واقعيت اذعان می كند كه در س��ال 1948 در كنار ويرانی خانه ها، 
اشغال روستاها و كشتار و آوارگی س��اكنان فلسطينی مالكيت معنوی فلسطينی ها نيز 
با يك هدف گذاری خاص به يغما رفته است و كتاب به عنوان مهمترين دارايی علمی و 

فرهنگی هر ملت از كتابخانه های شخصی فلسطينيان ربوده شده است. 
سازندگان اين فيلم از جمله بنی برونر، نوام نالر و اريل زاچور كه ظاهراً يهودی اند، در 
مصاحبه با چند يهودی منتقد صهيونيس��م و چند عرب و فيلمبرداری از كتابخانه ملی 

رژيم صهيونيستی اين اثر را خلق كرده اند.
اينكه چرا برخی يهوديان در اين اواخر به انتقاد از صهيونيس��م روی آورده اند و مقاله 
می نويسند، فيلم می سازند و همايش و تظاهرات برپا می كنند نكته ای است كه بايد به 
آن توجه كرد ولی هدف اصلی در اين مقال نيست. مهم آن است كه همگان از يهودی و 
عرب به يك واقعيت تلخ با استدالل و منطق پذيرفتنی اذعان می كنند كه تاكنون مورد 

یک گروه از صهيونيست ها 
مأمور بودند که با مراجعه به 
خانه های فلسطينی که صاحبان 
آنها در محل حضور نداشته 
کتاب ها را از کتابخانه های 

فلسطينی ها جمع آوری کنند
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غفلت بوده است و آن ربودن كتاب فلسطينی ها توسط 
صهيونيست ها به ويژه در سال 1948 است.

افرادی كه با آنها مصاحبه می شود عبارت اند از: 
محمد بتراوی- عرب- ظاهراً محقق و نويسنده است.

غدا كارمی- عرب- ظاهراً محقق و نويسنده است.
گيش آميت- يهودی 

ناصر نشاشيبی- از خاندان معروف نشاشيبی و دارنده كتابخانه
يوری پاليت- يهودی- كتابدار

عزيز شحاده- عرب- كتابدار و وكيل
ايان پاپه- يهودی- از نويسندگان و محققين برجسته پست صهيونيسم 

يورام نيوك- يهودی- نويسنده
عا هل هل- عرب- نويسنده 

رونا سا- يهودی- كتابدار
محمود يزبك- مورخ- عرب
حنا ابوحنا- عرب- آموزگار 

فرازهايی از اين فيلم 
- تام سگو در كتاب خود می گويد: 

يك گروه از صهيونيس��ت ها مأمور بودند كه با مراجع��ه به خانه های 
فلس��طينی كه صاحبان آنه��ا در محل حضور نداش��ته كتاب ه��ا را از 

كتابخانه های فلسطينی ها جمع آوری كنند.
- كتاب های خطی، ترجمه و اثر شاعران بزرگ در ميان اين كتاب ها وجود داشته. 

- سرقت كتاب ها به دو شيوه فردی و سازمانی صورت می گرفته؛ مثًا در شيوه فردی 
اساتيد دانشگاه های يهودی مرتكب اين عمل می شدند.

- هفتاد و پنج هزار فلس��طينی ثروتمند در فلس��طين ك��ه دارای گنجينه های ادبی، 
فرهنگی و مادی بوده اند تا آخرين پنی آن توسط يهوديان غارت می شوند. 

- يگانی تحت امر شلومو شونامی از هاگانا مأمور جمع آوری كتاب بوده است.
- غارت كتابخانه ها به غير از قدس در اسدود، رمله، عكا و... صورت گرفته.  

- در سال 1948، س��ی هزار جلد كتاب با همكاری ارتش و دانشگاه عبری اورشليم از 

هفتاد و پنج هزار فلسطينی 
ثروتمند در فلسطين که 
دارای گنجينه های ادبی، 
فرهنگی و مادی بوده اند 
تا آخرین پنی آن توسط 

یهودیان غارت می شوند
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خانه های فلسطينی غارت شد. 
- از جمله كتابخانه های شخصی افراد برجسته ذيل در سال 1948 به يغما رفته است. 

هنری كتان از محله بقعه 
عارف حكمت نشاشيبی از خيابان سنت پل

هانا اتاال از محله بقعه 
خليل سكاكيني از محله قطامون 

وكيل سعا موسراعه
هاگوب مليكيان از طلبيه

فرانسيس خياط موسراعه 
اميل صاح از محله آلمانی نشين 

مدرسه العماريه، جنب ايستگاه راه آهن 
دجانی جنب ايستگاه راه آهن 

- كتاب های ب��ه غارت رفته از خانه های فلس��طينی ب��ا عنوان AP ب��ه معنی اموال 
متروكه1 در كتابخانه های صهيونيستی نگهداری می شده و تنها در كتابخانه ملی رژيم 
صهيونيستی 5787 عنوان تحت همين جايگاه، نگهداری می شود و قرار بوده است كه 
در صورت مشخص شدن صاحب كتاب به آنها بازگردانده شود. ولی 64 سال گذشته و 

از تعداد اين كتب كم نشده. 
- اورن و اينبرگ مدير كل كتابخانه ملی رژيم صهيونيستی اجازه بازديد و فيلم برداری 

از كتاب های بخش اموال متروكه را نداده است.
- رونا ِسا به عنوان يك يهودی می گويد: 

تنها يك عكس از خانواده خود در گذشته دارم و به يك نحو خود را تهی 
از س��ابقه و تاريخ خانوادگی می بينم و به عبارتی هويتم مجهول است. 
حال تصور كنيد كه چطور با دزديدن اين كتاب ها بنا بوده است كه ملت 

فلسطين را از سابقه و تاريخ خود تهی كنند. 
- عا هل هل نويسنده عرب: 

ادبيات فلسطين از دهه شصت آغاز می ش��ود. در حالی كه ما در دهه 
بيست دارای رمان، تئاتر، سينما و هنر بوده ايم. 

1. Abendoned- ProPerty
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- در سال 1948 گنجينه های فلسطينی تهی و گنجينه های يهودی فربه گرديد. 
خانم غدا كارمی به عنوان يك فلسطينی می گويد: 

پدر من در سال 1948 در حال تدوين يك فرهنگ بود و شما می دانيد 
كه برای اين كار نياز به چه كتابخانه بزرگی است و پدر من در آن سال ها 
با زحمت اين كتابخانه بزرگ را برای كارش درست كرده بود كه همه در 

سال 1948 به يغما رفت. 
- تئاتر، چاپ، س��ينما از جمله عايق فرهنگی فلس��طينی ها بود. يافا، قدس و حيفا 

مهمترين مراكز فرهنگی فلسطينی ها بود. 
- در شهر حيفا كتابفروشی و مراكز فرهنگی و تئاتر داشت. 

- نويسندگان، انديشمندان، هنرمندان، ش��خصيت های فرهنگی، روزنامه نگاران هم 
در سال 1948 فلسطين را ترك كردند و فلسطينی ها يتيم شدند؛ يعنی رهبر فرهنگی 

نداشتند. 
- 1/5 ميليون فلس��طينی باقيمانده در اراضی 1948، ش��هروند محسوب نشدند و به 

رسميت شناخته نشدند تا مؤسسات مربوط به خود را داشته باشند. 
- راه آهن دمشق، بيروت، حيفا، يافا و قاهره نقش مهمی در اتصال فرهنگی جهان عرب 

داشت.
- خليل سكاكينی مبدع آموزش نوين فلسطين بدون آزمون و نمره بود. 

- در س��ال 2009 رونا س��ا مجموعه ای از تصاوير به يغما رفته را در قالب يك كتاب 
منتشر كرد. 

- خليل رساس از اولين عكاسان مقاومت بود. در سال 1948 استوديو عكاسی رساس 
را خالی كردند، آن هم در آرشيو هاگانا و ارتش اسراييل پيدا شد.

- ناصر نشاشيبی: 
اولين بار يك استاد دانش��گاه عبری اورش��ليم مرا را در جريان غارت 
كتابخانه مان قرار داد كه به كتابخانه دانش��گاه رفته بود؛ در واقع صدها 

جلد كتاب در اين كتابخانه بود.
- يك سند اسراييلی: 

كتابخانه ملی اسراييل می تواند به خوبی از اين كتاب ها محافظت كند و 
حتی آن را به صاحبانش بازگرداند. البته اگر صاحبان آن آفتابی]![ شوند.

- ايان پاپه: 
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يهوديان به دنب��ال آن بودند كه با حذف 
فرهنگ و سابقه تاريخی فلسطينی ها آنها 
را شيطان جلوه دهند. اس��ام را شيطان 
جلوه دهند. هم��ه اي��ن كار را كردند كه 

هويت و تاريخ فلسطينی ها را محو كنند.
- در سال 1948 به جز سی هزار جلد كتاب كه در قدس سرقت شد چهل تا پنجاه هزار 

جلد از يافا و حيفا جمع آوری گرديد.
- يك عرب: آنها با اين كار عرب ها را پست و حيوان فرض كردند.

- يك عرب: AP )اموال متروكه( ياSP 1 )اموال مسروقه( 
- با كتاب دزدی هيچ فرهنگی را نمی توان شكوفا كرد.

- ايان پاپه به ش��هردار حيفا پيش��نهاد می دهد كه يك موزه از ام��وال و دارايی ها و 
كتاب های فلسطينی ها در يوم النكبه احداث كند. در پاسخ، ش��هردار حيفا او را از اتاق 

بيرون می اندازد. 
 ***

با تماشای اين فيلم بس��يار ارزنده كه نتيجه تحقيق تاريخی در اين حوزه است برگی 
ديگر از تاريخ تلخ اشغال فلسطين در حوزه فرهنگ ورق می خورد تا مخاطبين دريابند 

كه هيچ فرهنگی از گزند صهيونيسم در امان نيست.
در جهت تأيي��د محتواي اين فيلم اخيراً در قاهره همايش��ي با عنوان »فلس��طين در 
دست نوشته هاي عربي« برپا ش��د. در اين همايش نبيل العربي دبير كل اتحاديه عرب 
اذعان مي نمايد كه رژيم صهيونيستي در سال 1948 هشتاد هزار كتاب و دست نوشته 
اين كشور را به سرقت برده و در كتابخانه هايش نگهداري مي كند. وي در ادامه مي افزايد:

رژيم صهيونيستي از سال 1948 اقدام به سرقت اين ميراث فرهنگي 
كرده تا هويت اصلي عرب ها و تاريخ كشور فلسطين را پنهان كند.2

صهيونيست ها كتاب فلسطينی ها را غارت نكردند تا بر دانش خود بيفزايند و يا فرهنگ 
خود را شكوفا نمايند. س��رقت كتاب توسط آنها با هدف ش��ناخت بهتر مخالفين خود 
و دريافتن راه های بهتر ضربه زدن و زيادتر س��ود بردن ب��ود؛ كاری كه نتيجه منطقی 

استشراق توسط غربی ها در قالبی علمی است. 

1. Stolen property. 
2. خبرگزاري دانشجويان ايران، 1393/8/10.

در سال ۱۹4۸، سی هزار 
جلد کتاب با همکاری 
ارتش و دانشگاه عبری 
خانه های  از  اورشليم 

فلسطينی غارت شد
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نمونه های مش��ابه در اين خصوص در تاريخ بسيار است 
چه در فلسطين و لبنان و چه ايران و ممالك ديگر. 

غارت كتابخانه مؤسسه الدراسات الفلسطينه در بيروت 
به هنگام اشغال آن در س��ال 1982 به قدری تلخ و ناگوار 
بود كه قلب شنونده از شنيدن آن به درد می آيد. دزديدن 
كتابخانه تنها مؤسسه معتبر در حوزه مطالعات سياسی و تاريخی و فرهنگی فلسطين 
ضربه ای اساسی به علم و فرهنگ فلس��طين بود؛ به گونه ای كه جبران آن سال ها طول 
كشيد و مس��ئولين مؤسس��ه هر آنچه دارند، بدون س��ابقه و قدمت، و محصول تاش 

سال های پس از 1982 است.
كتاب دزدی سعيد نفيس��ی كه رئيس كتابخانه وقت مجلس داستان عجيب آن را در 

كيهان فرهنگی ذكر كرده بود يك نمونه ايرانی از اين شگرد يهودی است.1
هم اكنون در عصر حاضر صهيونيس��ت ها با چاپ و توزيع كت��اب، اين صنعت را متأثر 
از وجود منفعت طلب خود كرده اند. بزرگترين بنگاه ه��ای چاپ همچون نيوزكورپ در 
درست ُمرداك و يا توزيع و نشر كتاب در سراس��ر جهان توسط شركت كتاب در دست 
امثال خليلی در امريكا، نمونه های قابل رؤيتی از تكاپوی پول پرستانه صهيونيستی در 
عرصه فرهنگ برای گسترش سطه خود در جهان است كه با پژوهش و درنگی افزون تر، 

مصاديق فراوانی از آن می توان پيدا كرد. 

1. برای اطاع از جريان كتاب دزدی س��عيد نفيس��ی از كتابخانه مجلس و جري��ان محاكمه وی رك: مصاحبه 
عبدالحسين حائری با كيهان فرهنگی، س66، ش2، ص4-5. 

مئير عزری در كتاب خاطرات خود معتقد است كه سعيد نفيسی يهودی االصل بوده و سفرهايی به اسراييل داشته 
و از پيشرفت های آن تمجيد كرده است. 

در سال ۱۹4۸ به جز سی 
هزار جلد کتاب که در 
قدس سرقت شد چهل 
تا پنجاه هزار جلد از یافا 

و حيفا جمع آوری گردید
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بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 

عده ای معتقدند كه اين واقعيت را به راحتی نمی توان ناديده گرفت كه آقای هاشمی 
رفسنجانی از ابتدا از نظر مرام سياسی و ديدگاه های مبارزاتی بيش از آن كه به منش و 
بينش امام خمينی نزديك باشد بيشتر به نهضت آزادی و ملی گراها و الگويی شبيه الگوی 
توسعه آمرانه »اميركبير« نزديك بوده است؛ ليكن تا زمان حيات خمينی كبير شرايط 
بروز اين عقيده را به دست نياورد. س��رعت تغيير رفتارها، آرمان ها و گفتارهای وی در 
يك فاصله زمانی ده ساله از يك گفتمان انقابی به يك گفتمان تجديدنظرطلبانه اين 

احتمال را قوی تر می سازد. 
مردم از خود می پرسند چگونه ممكن است شخصی كه خود قربانی تجديدنظرطلبی 
چپ های اصاح طلب و س��كوالر مش��هور به دوم خردادی در دهه 70 بود، ظرف مدت 
كوتاهی همراه و هم عقيده و هم صدا با همان جريان های افراطی خواس��تار تجديد نظر 
عميق تر نه فقط در ساختار سياسی نظام جمهوری اس��امی بلكه در ساختار عقيدتی 

آن  گردد. 

نگاهی به »خوش بينی های فرمایشی« و »ژست های دموکراتيک«
 آقای هاشمی رفسنجانی 
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آيا اين اس��تحاله گواه آگاهی فزاينده از عمق تحوالت سياس��ی داخلی و جهانی و يا 
نشان دهنده شجاعت فكری ايشان بود؟ يا تحول مذكور حاكی از احتمال يك كشمكش 
سياسی و فكری طوالنی و تفرقه انگيز در درون هاشمی و نقش او در اداره كشور بود؟ حتی 
عده ای نيز اين احتمال را مطرح می كنند كه حق ويژه ای كه آقای هاشمی برای خود و 
خانواده خود در استحصال از انقاب و امتيازات آن قائل بود و يا دخالت های انحصاری او 
مانند دخالت های انحصاری و ش��كننده آقای منتظری در دوران قائم مقامی رهبری در 
بسياری از امور، سرانجام بايد چنين شرايطی را برای وی فراهم می ساخت؛ به خصوص 
وقتی كه كس��ی پيدا ش��د و بهره برداری از اين امتيازات را مورد پرس��ش قرار داد. اين 
شرايط بعد از روی كار آمدن دولت نهم فراهم شد و دلهره پرسش از حق ويژه ها باألخره 
هاشمی را به س��متی برد كه وجاهت انقابی وی را در اين سمت و سو مورد ترديد قرار 
داد. برای اين كه خوانندگان تصور نكنند كه اين برداشت ناشی از توهم نويسنده است به 

نمونه هايی از دخالت ها و حق  ويژه ها اشاره می شود. 
در خصوص حق ويژه اس��تحصالی و دخالت هايی كه هاش��می در خاطرات خود كم و 
بيش، بخشی از آنها را خواسته يا ناخواسته بيان كرده اس��ت؛ به عنوان مثال در پايگاه 

اينترنتی رسمی آقای هاشمی در بخش زندگينامه آمده است: 
بچه هاي ما در كار سياست نيامدند. اما ُحس��ن يا اشكالي وجود دارد 
كه خيلي بي رودربايس��تي برخورد مي كنند. مخف��ي كاري و رياكاري 
نمي كنند و هر چه هستند، نشان مي دهند. در كارهايي كه به آنها مربوط 

نيست دخالت مي كنند. 
اگر چه اين سخنان هاشمی به شوخی بيشتر شباهت دارد و با لشكركشی های خانواده 
وی در حوزه سياس��ت ايران مثل فائزه، فاطمه، عفت، والده، همشيره، محسن، مهدی، 
ياسر، برادر و برادرزاده و برادر همسر و... )حتی در س��طوح نوه ها( در دو دهه گذشته از 
نظر اسناد تاريخی سازگاری ندارد، مگر آن كه مفهوم سياست و ورود به كارهای سياسی 
از نظر ايش��ان معنايی غير از آنچه ش��عور اجتماعی و افكار عمومی از اين واژه استنباط 
می كند، باشد. اين دخالت های بی جا در اموری كه مربوط به آنها نيست همان طوری كه 
گفته شد ناشی از حق ويژه ای است كه آقای هاشمی از قبل برای خانواده خود از ميراث 
انقاب اسامی كنار گذاشته است و رفتارهای ايشان در دو دهه گذشته نشان می دهد كه 
حاضر نيست كسی حتی گوشه چشمی نسبت به اين حق ويژه ترديد نشان دهد. بايی 
كه آقای هاشمی و خانواده و اعضای قبيله سياسی ايشان بر سر دولت نهم و دهم به خاطر 
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اندكی تشكيك و ترديد در اين حق ويژه در طول هشت سال رياست جمهوری آوردند نه 
از چشم تاريخ پنهان خواهد ماند و نه ملت ايران آنقدر ساده است كه تمام آن برخوردها 
را ناشی از دغدغه دفاع از انقاب اسامی بداند. حتی اگر در اين ترديدی نداشته باشيم 
كه بخشی از رفتارهای دولت دهم با آرمان های انقاب و مكتب امام خمينی سازگاری 

نداشت. 
استحصال از اين حق ويژه به شكل سفرهای پی در پی خارجی و داخلی افراد خانواده، 
تحصيل در ش��عبه های اكس��فوردی دانش��گاه آزاد در لندن و جاهای ديگر، فرستادن 
فرزندان به ژاپن، كره، سنگاپور و شرق و غرب عالم، اس��تفاده از مكان های اختصاصی 
)مردم نديده!( در قشم، كيش، ش��مال و جنوب كش��ور، نجات خانواده از بمباران های 
احتمالی ص��دام در دوران دفاع مقدس و ب��ردن آنها با هلی كوپتر ب��ه نقاط امن اطراف 
تهران، فرس��تادن بيش از 2500 نفر از هم مش��ربان و سرس��پردگان قبيله سياسی به 
فرانس��ه، انگليس، كانادا و س��اير كش��ورهای اروپايی برای اس��تفاده از حق انحصاری 
تحصيل، مش��كوك به عدم رعايت مراحل قانونی و امثال اينها حداقل حقوقی است كه 
آقای هاشمی در بخش هايی از خاطرات خود بدان ها اش��اره كرده است و قسمت قابل 
توجهی از عملكرد وی را در بر می گيرد. تا چشم آنهايی كه نمی خواهند نقش اين خانواده 
و خانواده های شبيه به آنها را در انقاب اسامی ببينند از حدقه درآيد! به عنوان نمونه 
ببينيم اين دخالت ها و حق  ويژه ها در خاطرات آقای هاشمی چگونه ثبت و ضبط شده 

است: 
آقای هاشمی در ذيل خاطرات نه فروردين سال 1368 می نويسد: 

تا ساعت هشت و نيم در دفترم كار كردم و سپس به منزل آمدم. مهدی 
از سفر شرق برگشته بود او مقداری درباره ژاپن، كره جنوبی و سنگاپور 

گفت.1 
البته نياز نيس��ت كه ملت ايران بداند كه يك جوانی كه هنوز به س��ن 20 سالگی نيز 
نرسيده است برای چه كاری و از جيب چه كسانی به سفر ش��رق و غرب عالم فرستاده 
می شود! همان طوری كه آقای هاشمی برای سفرهای پی درپی خانواده و بستگان خود 
به داخل و خارج كشور و مناطق تفريحی و سياحتی و امثال آن هيچ گاه در خاطرات خود 
روشنگری نكرده و همين روشنگری نكردن شائبه زندگی اشرافی گری بعضی از مسئوالن 

1. علی الهوتی )به اهتمام(، كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی س��ال 1368؛ بازسازی و سازندگی، تهران، 
دفتر نشر معارف انقاب اسامی، 1391، ص57. 
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جمهوری اسامی را در داخل و خارج دامن زده و خوراك برای ضد انقاب ساخته است. 
همچنين آقای هاشمی پاسخ كوبنده به كسانی كه به بخشی از اين امتيازات دهن كجی 

می كنند را در بخش ديگری از خاطرات خود اين گونه بيان می كند: 
عفت با بچه ها و حسين آقا مرعش��ی به پارك ارم رفته بودند، آنجا به 
خاطر سوء رفتار مسئوالن با مردم )بخوانيد با خانواده هاشمی( درگيری 
پيش آمده ب��ود... عفت خيلی ناراح��ت بود و هنوز ناراحت اس��ت. اگر 
اين گونه كه می گويد باشد حق با اوست. )هميشه حق با خانواده هاشمی 

است!!( بايد آنها ادب شوند. انشاءاهلل رسيدگی خواهم كرد.1 
اكنون ملت ايران حق دارد سؤال كند كسی كه تحمل ندارد رفتار معمولی يك كارگر 
زحمتكش شهربازی را كه دستش به جايی بند نيست، نسبت به خانواده خود تحمل كند 
و اين مسئله آنقدر برايش اهميت دارد كه در خاطرات خود )آن هم خاطرات كسی مثل 
آقای هاشمی كه خود می فرمايد از بزرگان انقاب است( می آورد و برای آن بيچاره ها خط 

و نشان تأديبی می كشد آيا می توان از وی پذيرفت كه آدم با گذشت و معتدلی است؟ 
به راستی كدام هاشمی را بايد باور كرد؟ 

هاشمی كه ديروز می گفت: 
عفت هنوز )از برخورد مسئوالن پارك ارم( ناراحت است اگر اين گونه 

كه می گويد حق با اوست بايد آنها ادب شوند. 
يا هاشمی كه امروز می گويد: 

من همواره مخالف ديدگاه ها و نظ��رات راديكال تند و افراطی بودم...2 
من با آن گونه افكار تند اجتماعی كه محدوديت هايی برای مردم درست 
می كند مخالف بودم هم در مورد زن ها، هم در مورد جوان ها، هم در مورد 

هنرمندان، اينها چيزهايی بود كه آسيب می زد...3 
آری اينها آس��يب می زد اما خط و نشان كش��يدن برای يك كارگر پارك و برخورد با 
وی مصداق برخورد تند و افراطی نبود؟ از اين دس��ت مطالب در پرونده آقای هاشمی و 
خانواده ايشان فراوان وجود دارد كه بنا داريم برای ثبت در تاريخ به بخشی از آنها اشاره 

1. ياسر هاشمی )به اهتمام(، عبور از بحران؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1360، تهران، معارف 
انقاب اسامی، 1386، ص113. 

2. هاشمی بدون روتوش؛ گفت وگوهای صادق زيباكام و فرشته سادات اتفاق فر با هاشمی رفسنجانی، تهران، 
روزنه، 1387، ص156. 

3. همان، ص124. 
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كنيم تا به تعبير امام در آينده كسانی نيايند از افراد 
مستبد و ستمگری چون رضاخان، انوشيروان دادگر 

درست كنند. 
بی ترديد آقای هاش��می با اين روش مس��ئله ای 
ندارند زيرا روشی است كه ايشان پسنديده اند و به 
محققان توصيه كرده اند كه در مورد بعضی از افراد و 
جريان های افراطی كه ديروز يك چيزی می گفتند 
ولی امروز عكس آن را می گويند بايد اين تناقض ها 
را پيدا كرد و به مردم نش��ان داد. آقای هاشمی در 

مصاحبه با زيباكام می گويد: 
ش��ما يك بار مذاكرات مجلس را 

بخوانيد و ببينيد وقتی كه من تنش زدايی را در سياست خارجی مطرح 
كردم، اصاح طلب های ام��روز در مجلس چه گفتند. ي��ك بار روزنامه 
سام را با اين ديد بخوانيد. يعنی شما به يكی از شاگردهايتان اين پروژه 
را بدهيد ك��ه در اين مورد تحقيق كند و ببيند كه س��ام )روزنامه( چه 
چيزهايی عليه تنش زدايی در سياس��ت خارجی نوش��ت. همين آقای 
عباس عبدی كه مظهر حركت اينهاست ببينيد چه چيزهايی از سياست 
خارجی و تنش زدايی نوش��تند و حاال خودش��ان دارند اين گونه عمل 
می كنند. اخيراً يكی از جوان ها كتابی نوشته بود كه واقعاً جالب است اما 
ظاهراً چاپ نشده است. اين تناقض ها را جمع كرده بود به درد تحقيق 
شما می خورد منتها او فقط روی عبدی كار كرده بود و من گفتم كه اين 
كار ارزش يك كتاب را ندارد كه فقط برای او اين گونه بنويسيد اگر كل 
اين جريان را بررسی كنيد خوب اس��ت. يعنی اين كه قبًا چه گفته اند 
و چگونه عمل كرده اند و بعداً يعنی امروز چه می گويند و چه شعارهايی 

می دهند.1
اين توصيه آقای هاش��می برای تاريخ اي��ران و مورخين انقاب اس��امی يك توصيه 
راهبردی است، زيرا فكر تجديدنظرطلبی در جريان های سياسی ايران در دوران معاصر 
تاريخچه طوالنی و دردناكی دارد. در فرهنگ سياسی ايران اصطاح تجديدنظرطلبی 

1. هاشمی بدون روتوش، همان، ص158. 

بالیی که آقای هاشمی و خانواده 
و اعضای قبيله سياسی ایشان بر 
سر دولت نهم و دهم به خاطر 
اندکی تشکيک و تردید در این 
حق ویژه در طول هشت سال 
ریاست جمهوری آوردند نه 
از چشم تاریخ پنهان خواهد 
ماند و نه ملت ایران آنقدر ساده 
است که تمام آن برخوردها را 
ناشی از دغدغه دفاع از انقالب 

اسالمی بداند
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معنای مثبتی ندارد. در س��اليان گذشته در س��نت مبارزات سياسی به خصوص سنت 
چپ، اين عنوان به كسانی اطاق می ش��د كه به انحراف از اصول بنيادی نظريه مبارزه 
و مقاومت يا اصول حزب متهم می ش��دند. نگرانی از بابت تجديدنظرطلبی هميشه در 
مبارزات عقيدتی و سياس��ی به عنوان يك دغدغه مهم مطرح بوده و هس��ت. آنچه در 
مورد آقای هاشمی جالب است آن است كه خود ايشان با وجودی كه از دوره دوم دوران 
رياست جمهوری بيش از هر دولت ديگری گرفتار كج تابی های تجديدنظرطلبان چپ و 
راست در حوزه سياست بود و آفات اين بداخاقی فكری و سياسی را از نزديك حس كرد 

چرا خود در دام مهلك چنين روشی گرفتار آمد؟ 
همان طوری كه آقای هاش��می تمايل دارد درباره مخالف��ان وی چنين پژوهش هايی 
صورت پذيرد نبايد اين پژوهش و پژوهش های مشابه را در مورد وی و خانواده و بستگان 

و همفكران وی انكار كرد و آن را ضربه به روحانيت و انقاب دانست. 
آقای هاشمی در موجه نشان دادن چنين پژوهش هايی می گويد: 

خيلی نمی خواهم بگويم كه يك عده ای در اوايل انقاب چقدر تندروی 
می كردند اما امروز طرفدار اصاحات و توس��عه سياس��ی شده اند. من 
مثال های زيادی می توانم برای ثبت تاريخ بياورم كه اين آقا يا آن يكی 
كه امروز اصاح طلب شده و طرفدار حقوق مردم و آزادی، تا همين چند 
سال پيش چه می انديشيد و چه می كرد. من سينه وسيعی از اين دست 
عملكردها و پرونده ها دارم. ناگفته های زيادی دارم از اين كه چگونه در 
اين مدت بيست و پنج سال تقريباً هميش��ه من گرفتار افراط و تفريط 
دو جريان چپ و راس��ت بودم و نقش اساسی داشته در اين كه راه ميانه 
درست و معتدل بماند. بيشترين ش��گفتی من اين است كه آنهايی كه 
عمدتاً از روی چپ روی و انقابی گری بيش��ترين مش��كات را سر راه 

انقاب قرار دادند، حاال مدعی شده اند.1 
برای ملت ايران نيز شگفتی اين است كسی كه خود را چوب خورده جريان های افراطی 
چپ و راست می داند چگونه در امتحان سخت و پيچيده فتنه 88 خود و خانواده اش در 

كنار همين افراطيون عليه نظام جمهوری اسامی لشكركشی خيابانی كردند.
ما هم مانند آقای هاشمی معتقديم: 

عيبی ندارد كه كسانی تفكری داش��ته باشند و تفكرشان عوض شود. 

1. همان، ص159. 
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اين را عيب نمی دانيم ولی نبايد اين گونه رفتار كنند. بايد بگويند كه ما 
اشتباه كرديم.1 

در هر صورت بررسی اين فرآيند و علل آن نيازمند تحقيقات اسنادی عميقی است كه 
بی ترديد تمام آنها در ظرفيت اين گزارش نيست. آنچه ما را بر آن داشت كه اين گزارش 
مختصر را تهيه كنيم بيش از هر چيز خطر چنين خل��ع و لبس هايی برای نظام نوپای 
جمهوری اسامی و انذارهای پی در پی ای بود كه خمينی كبير در زمان حيات پربار خود 
و رهبر معظم انقاب تا به امروز نخبگان فكری و سياس��ی و به تعبير ديگر خواص را از 

افتادن به ورطه خطرناك تجديدنظرطلبی بر حذر داشتند. 
بعد از فتنه 88 ميان عقايد هاشمی و عقايد تجديدنظرطلبان سكوالر جريان چپ كه 
قبًا با چنان شدتی عليه هاش��می فعاليت می كردند وجوه تشابه چشمگيری پيدا شد. 
آيا اين وجوه تش��ابه يك باره پديد آمد و بيش از آن كه ناشی از سازگاری مواضع فكری 
و سياسی باشد ناش��ی از تعلقات ش��خصی آقای هاش��می به خصوص به خانواده بود؟ 
خانواده ای كه هيچ گاه درايت الزم را برای حفظ ش��ئونات يك مب��ارز قديمی و يك يار 
انقاب، در صف انقابيون ناب نهضت امام خمينی نداشتند و از خزانه پدر برای ارتقای 
خود تا توانستند استحصال كردند. غافل از آن كه اين خزانه را با توجه به بضاعت فكری 

هاشمی و سابقه سياسی او پايانی هست. 
هاشمی زمانی پدرخوانده جريان تجديدنظرطلب شد كه خود و همفكرانش در حزب 
كارگزاران به دليل عملكرد عدالت س��وز دولت سازندگی، بيشترين نقش را در پيدايش 
افكار و تمايات تجديدنظرطلبان��ه در ميان جوانان و جريان های سياس��ی جمهوری 
اسامی داشتند. او يا از روی بی احتياطی و يا ش��ايد از آن جهت كه هميشه خود را در 
قامت اميركبير ايران می ديد و احساس می كرد كه بهبود اقتصادی و برنامه ريزی ليبرالی 
می تواند ايران را از شرايط به هم ريخته دوران بعد از جنگ خارج ساخته و به حالت عادی 
برساند به اقداماتی دست زد كه كمترين خسارت آن پيدايش يك طبقه ويژه خوار جديد 

در اركان نظام جمهوری اسامی بود. 
طبقه ای كه به اعت��راف حميدرضا جايی پ��ور، 2500 نفر از آنها در دوران هاش��می 
رفسنجانی برای دوره دكترا به انگلس��تان، كانادا، استراليا و فرانس��ه اعزام شده بودند 
و اكنون جريان اصاح طلبی س��كوالر معارض انقاب اس��امی مانند حزب مشاركت، 
مجاهدين انق��اب و... روی كاكل آنها می چرخد. كس��انی مثل محس��ن ميردامادی، 

1. همان، ص166. 
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محمدرضا خاتمی و حتی فرزندان هاشمی و... دارای 
چه صاحيتی جز پيوس��تگی خانوادگی و قبيله ای 
و باندی بودند ك��ه از اين رانت به��ره بردند و اكنون 
اين ران��ت را در انحصار خود و باند خ��ود می بينند و 
به ديگران می تازند؟ تا به ام��روز كدام مرجع قانونی 
مشخص كرده اس��ت كه اين اعزام ها مبتنی بر كدام 

قانون و ضوابط بود؟1 
آيا به راستی توجيهی كه آقای هاشمی برای موجه 
نش��ان دادن برخورداری فرزندان، وابستگان فاميلی، 
ياران جناحی و... خود از اين رانت ه��ا ارايه می دهد و 
انتظار دارد كه اين توجيه مورد پذيرش قرار گيرد در 
مورد كسانی كه امروزه به خاطر گرفتن بورس از دولت قبلی تحقير و تهديد 
می شوند پذيرفته است؟ آيا مردم حق دارند بدانند اگر هر دولتی حق دارد 
بعضی از تصميمات دولت قبل از خود را مورد ترديد و غير قانونی جلوه دهد 
آيا می توان نسبت به بورسيه هايی كه از دولت آقای هاشمی تا پايان دولت 
آقای خاتمی كه مطلقاً در انحصار جناح چپ و بع��د دوم خردادی ها بود 
سؤال كرد و مستندات قانونی اين بورسيه ها را طلب نمود؟ بورسيه هايی 

كه يقين داريم از مراجع جاری و قانونی اعطا نشده است.
آقای هاشمی در خصوص برخورداری فرزندان خود از رانت های ويژه 

در نظام جمهوری اسامی می نويسد: 
خانواده من وارد سياست نشدند. دخترانم يكي وارد كار ورزش )فائزه!(2 
و ديگري وارد بنياد بيماران خاص )فاطمه( شدند. پسرانم: محسن كه 

1. جهت اطاع كسانی كه می گويند و ما ادراك ماالبورس. البته به شرطی كه جسارت زير سؤال بردن شيوه اخذ 
دكترای خود و همكاران خود در مركز تحقيقات استراتژيك و ساير جريانات اصاح طلبی را داشته باشند. نه اين 
كه به كسانی بتازند كه فعًا تمام بلندگوها را از دس��ت آنها خارج كرده و يك طرفه گز می كنند و می برند. جالب 
اينجاست كه رئيس دولت محترمی كه وزير علومش قرار اس��ت با بورس های غير قانونی برخورد كنند آيا خود و 
بعضی از وزرا و مشاوران و معاونانش نيز از بهره برداران بورس بدون ضابطه دوران آقای هاشمی نيستند؟ آيا بعضی 
از اينها خود بدون دريافت مأموريت تحصيلی در حين اشتغال، به خارج از كش��ور به نام های ديگر اعزام نشدند؟ 
و آيا اين اعزام ها قانونی بود؟ رك: حميدرضا جايی پور، جامعه شناس��ی جنبش ه��ای اجتماعی، تهران، طرح نو، 

1381، ص227. 
2. نماينده مجلس شدن، زدن روزنامه، سردمداری لشكركشی های خيابانی و امثال اينها به زعم آقای هاشمی 

نسبتی با سياست ندارد! 

آقاي هاشمي براي سفرهاي 
پي درپي خانواده و بستگان 
خود به داخل و خارج کشور 
و مناطق تفریحي و سياحتي و 
امثال آن هيچ گاه در خاطرات 
و  نکرده  روشنگری  خود 
همين روشنگری نکردن شائبه 
زندگی اشرافی گری بعضی از 
مسئوالن جمهوری اسالمی را 
در داخل و خارج دامن زده 
و خوراک برای ضد انقالب 

ساخته است
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در اروپا جزو انجمن اسامي بود كه زمينه سياسي داشت. به ايران آمد، 
مشغول كار در موشك سازي شد. رشته اش مربوط به بدنه موشك سازي 
بود و به همين خاطر تحصيلش را نيمه كاره رها كرد و آمد. چون به او نياز 
داشتيم. كارش مخفي بود و بعد به بازرسي رئيس جمهوري آمد كه آن 
هم كاري مخفي بود. كسي را مي خواستيم كه از اطاعات سوء استفاده 
نكند. بعد به مترو رفت كه االن هم هست. مهدي به صنعت عاقه داشت 
و فهميد كه وضع ما در دريا ضعيف است. صنايع دريايي ما خيلي ضعيف 
بود. او دنبال سكوس��ازي و لوله هاي كف آب و حفاري در دريا رفت كه 
 CNG وابسته بوديم. آخرش به پارس جنوبي و عسلويه رسيد و االن به

رفت كه براي صرفه جويي و محيط زيست خوب است. 
ياسر هم با آقاي فروزش وزير سابق جهاد سازندگي درباره خودكفايي 
پنير كار مي كرد. آن موقع مشكل ما در كش��ور اين بود كه كسي دنبال 
صنايع تبديلي نمي رفت. دامداران مشكل داشتند و پنير هم وارداتي بود. 
مشاور وزير بود،1 ولي اين سمت براي راه اندازي كارش بود. االن هم در 

دفتر من در مركز تحقيقات است...2 
اين روش در جامعه ما باب نيس��ت. به معناي مصطلح وارد سياس��ت 
نش��دند، ولي وارد مي��دان ش��دند. البته ي��ك بحث اساس��ي دارم كه 
مي توانستم جلويشان را بگيرم كه معلم شويد يا درس بخوانيد و اينكه 
پسر رئيس جمهور هستيد، برايتان بس اس��ت. اگر اين تفكر عام شود، 
بچه هاي ش��خصيت ها نمي توانند كار كنند كه نوعاً دلس��وز هس��تند. 
1. جهت استحضار خوانندگان محترم بايد گفت كه ياسر آخرين فرزند هاشمی رفسنجانی متولد 5 مرداد 1350 
است و زمانی كه افتخار مسئوليت مشاور وزير و حل مش��كات صنايع تبديلی و خودكفايی پنير ايران را در سال 
74-73 بدست آورد بيش از 23 سال نداشت! به  نوشته پل كلبنيكوف در ماهنامه فوربز ياسر يك مزرعه پرورش 
اسب 30 هكتاری در لواسان در شمال تهران دارد، جايی كه هر جريب زمين در آن حدود 4 ميليون دالر قيمت دارد 
و همچنين يك شركت بزرگ واردات و صادرات را اداره می كند كه در زمينه خريد و فروش غذای بچه، آب معدنی 

و ماشين آالت صنعتی فعاليت دارد. رك:
- Paul Klebnikov, family Official Website of Ayatollah Hashemi Rafsanjani

همچنين رك: ويكی پديا. 
2. فرزندان آقای هاش��می به بركت جايگاه پدر هم از رانت های تحصيل بهره بردند هم قبل از اتمام تحصيات 
محل كار آنها در جاهايی كه بسياری از جوانان شايس��ته اين مملكت آرزوی كار در آن جاها را دارند تضمين شد. 
آيا ملت ايران حق ندارد سؤال كند كه آقای هاش��می و س��اير مديران اجرايی اين مملكت به همان ميزان كه به 
خانواده های خود رسيدند به فرزندان اين مرز و بوم رسيدند؟ آقای هاشمی و همفكران او بايد بگويند ما در ظرف 
يك س��ال نرخ بيكاری را پايين آورديم چون در ميان اعضای خانواده و فاميل خود ناله ای از بيكاری نمی شنوند تا 

بفهمند مردم چه می كشند. 
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فرهنگ درستي نيست. البته ش��ايد بعضي ها سوء استفاده كنند. شايد 
بعضي ها راضي باشند كه بچه هايشان هيچ كاري نكنند و ناني بخورند و 

بگردند. چرا بايد اين گونه باشند؟1 
به راستی چرا بايد فرزندان شخصيت ها اين گونه باش��ند؟ آنها در مرام آقای هاشمی 
نوعاً دلسوز و استثنايی و مانند پدرانشان باهوش، مدير و مدبرزاده شده اند. توسعه ورزش 
زنان، امور بيمارستانی، صنايع موش��كی، پروژه متروس��ازی، صنعت هوا و فضا و دريا، 
سكوسازی و حفاری، تأسيس ميادين نفتی در عسلويه و پارس جنوبی، حفاری در دريا 
و خشكی، توسعه CNG و از همه مهم تر خودكفايی پنير و صنايع تبديلی و بقيه امور 
در اين كشور روی كاكل فرزندان اين مس��ئولين می چرخد. اينها حقوق ويژه ای است 
كه ترديد در هر كدام آنها در فرهنگ آقای هاش��می و همفكران اعتدالی اصاح طلب و 
اصول گرای او مترادف با نفی توسعه، اعتدال و پيش��رفت كشور و از همه مهمتر كشتن 

نقطه اميد در كشور است! 
اينها بخشی از گفته ها و نوشته ها و مصاحبه های آقای هاشمی است كه شاكله دولت 
س��ازندگی و احتماالً دولت اعتدال بر آن استوار اس��ت. اين اقدامات نشان می دهد كه 
هاشمی دانس��ته يا نادانس��ته با اين بذل و بخش��ش های قبيله ای و فراقانونی برخاف 
ادعاهای دموكراتيكش و نگاه های خوش بينانه فرمايشی يكی از پايه گذاران افراطی گری 
سكوالر و انقاب ستيز در درون نظام جمهوری اسامی و عليه آرمان های انقاب اسامی 
بود. غافل از آن كه حل مش��كاتی نظير س��ازندگی ايران بعد از جنگ، با اسراف، سوء 
مديريت، كنترل نامطلوب كارگزاران نوكيس��ه، ضعف انضباط ني��روی كار و مديريت، 
تس��اهل در پی گيری آرمان های انقاب، فاميلی كردن ق��درت و از همه بدتر اعتماد به 
مجامع شناخته ش��ده ای چون صندوق بين المللی پول، سازمان تجارت جهانی، گات و 

امثال ذلك امكان پذير نيست. 
عجيب است كه آقای هاشمی هنوز هم باور ندارد كه با انقاب و انقابيون طرف است 
نه با ضد انقاب، هاشمی هيچ گاه تا به امروز امكان درك اين واقعيت را برای خود فراهم 
نساخت و خانواده و همفكران او نيز به وی كمكی نكردند تا متوجه شود كه ملت بزرگ 
ايران بزرگترين منتقدان هاشمی در شيوه حكمرانی هستند نه كسانی كه نسبتی با ايران 
و انقاب ندارند. اكن��ون او با تلخكامی رؤيای فروهيده خ��ود را در مورد تبديل ايران به 
يك ژاپن مسلمان )نه اسامی(، شكست خورده می بيند و به جای آن كه به علل و عوامل 

http://www.hashemirafsanjani.ir/content :1. سايت شخصی هاشمی رفسنجانی
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اين شكست بينديشد مانند اساف منورالفكری 
ايران تاوان ناتوانی ها و ناكامی های خود را از ملت 
ايران و نظام جمهوری اس��امی طلب می كند. 
هاشمی ناگزير از رويارويی با اين واقعيت است كه 
مشكاتی كه او با آنها مواجه شد در نوع نگاه او به 
نهضت امام، نظام جمهوری اسامی، حكمرانی 
اس��امی و از همه مهمتر آرمان های ملت ايران 

خوابيده است. 
ما در اين گزارش تاش می كنيم نوسانات ريش��ه ای و بنيادين اين نگاه و بی ثباتی آن 
را در كارنامه فكری و مواضع سياسی ايش��ان در سی سال گذشته نشان دهيم. آنچه در 
اين گزارش آورده می شود آغازی است برای يك بررسی ريشه ای و عميق از كسانی كه 
ديروز يك چيزی می گفتند و امروز چيز ديگر؛ تفاوت اين گفته ها ناشی از آثار زبان زمان 

نيست؛ بلكه تفاوتی ماهوی و عقيدتی است.
همان طوری كه خود هاشمی گفت: 

اين تغيير مواضع دليل بر اين است كه خيلی اصالت ندارند. اگر انسان 
در افكاری آن هم افكار دينی اصالت داش��ته باش��د به زودی نمی تواند 

عوض شود.1 
اين گفته های متفاوت نش��ان می دهد كه چگونه س��ردار س��ازندگی تدريجاً به جای 
اقتصاد، روی سياست و انديشه متمركز ش��د و نتيجتاً در سال 1388 روشی را برگزيد 
كه نظريه اصاحات از باالی وی )روشی كه هاش��می در دوران دولت خود از آن پيروی 
می كرد( به فش��ار رها ش��ده و غير قابل كنترل از پايي��ن، همراه گرديد و هاش��می را 

پدرخوانده جريان تجديدنظرطلبی درون جمهوری اسامی ساخت. 
اين گاسنوس��ت مش��هور هاش��می برای اصاح چه چيزی در درون نظام جمهوری 
اس��امی اس��ت؟ برای دموكراتيزه كردن غربی ايران؟ ولی سوابق هاش��می در دولت 
سازندگی )علی قول مخالفان س��كوالر دوم خردادی( نسبتی با دموكراسی ندارد. پس 
چرا ايش��ان از بعد از روی كار آمدن دولت نهم و دهم و در ايام فتنه 88 و بعد از آن تا به 

امروز، ژست های دموكراتيك می گيرد؟ 

1. قدرت اهلل رحمانی )به اهتمام(، بی پرده با هاشمی رفسنجانی، كارنامه ربع قرن عملكرد جمهوری اسامی در 
گفت وگو با كيهان، تهران، كيهان، 1382، ص108. 

شگفتی  نيز  ایران  ملت  برای 
را  خود  که  کسی  است  این 
چوب خورده جریان های افراطی 
چپ و راست می داند چگونه در 
امتحان سخت و پيچيده فتنه ۸۸ 
خود و خانواده اش در کنار همين 
افراطيون عليه نظام جمهوری 
اسالمی لشکرکشی خيابانی کردند
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آيا آقای هاشمی نمی داند كه ژست های دموكراتيك به شيوه ای كه خوشايند مخالفان 
نظام جمهوری اسامی باشد و صف هوراكشندگان پشت ايشان را درازتر سازد فی البداهه 
می بايست با يك انحراف چش��مگير از تأكيد سنتی امام بر انقاب اسامی و سياست نه 
شرقی و نه غربی آن به پيش رود و به مرور زمان اسم و رسمی از انقاب اسامی و نظام 

جمهوری اسامی باقی نگذارد؟ 
آقای هاشمی بی ترديد از نتايج ژس��ت های دموكراتيك خود آگاه است؛ منتها معلوم 
نيست چرا ايشان تمايات تجديدنظرطلبانه خود نسبت به انقاب اسامی را در پشت 

اين ژست های دموكراتيك پنهان می سازد! 
برای روشن شدن اين مسئله می خواهيم از روی قرينه های مواضع و سخنان ايشان كه 
به صورت رسمی و غير رس��می بر آنها تأكيد ورزيده است اين خوش بينی فرمايشی در 
مورد ژست  های دموكراتيك آقای هاشمی را تبيين كنيم و به اين مسئله پاسخ گوييم كه 
به راستی كدام هاشمی را بايد يار انقاب و استوانه نظام جمهوری اسامی ايران دانست؟ 

هاشمی كه ديروز می گفت: 
اگر يك فرد خراب شود و به انقاب آسيب نرسد مهم نيست؛ روا نيست 

به انقاب برای دفاع از خودم آسيب برسانم.1 
يا هاشمی كه امروز برای دفاع از فرزندان خود مملكت را به آشوب می كشد و می گويد: 
در مراسم بزرگداشت س��الگرد امام به آقای احمدی نژاد گفتم كه در 
اظهارات او خاف گويی های فراوانی وجود داش��ته... و اتهامات ناروا به 
جمعی از بزرگان نظام... و فرزندان من... گرچه در گذش��ته به بخش��ی 
از اين اتهامات پاس��خ داده ش��د و رئيس محترم قوه قضائيه... در پايان 
كار رياست جمهوری اينجانب... رسماً اعام پاكی و منزه بودن خانواده 
رئيس جمهور و حتی كم شدن دارايی ها در دوران مسئوليت را نمودند 

ولی تكرار اتهام تكرار جواب را می طلبد.2
هاشمی كه ديروز درباره دانشگاه و گروه های مخالف می گفت: 

اين توجه را داشته باشند كه آنجا دانش��گاه يك كشور اسامی است 
و طبعاً مس��ئولين نمی توانند اجازه بدهند ك��ه در آنجا جوان های ضد 

1. مسعود سفيری، حقيقت ها و مصلحت ها؛ گفت وگو با هاشمی رفسنجانی، تهران، نی، 1378، ص208. قابل 
ذكر است مسعود سفيری يكی از اصاح طلبان دوم خردادی در روزنامه های زنجيره ای بود كه در حال حاضر يكی 

از مجريان شبكه صدای امريكا است. 
2. نامه 19 خرداد 89 به رهبر انقاب مشهور به نامه بدون سام و والسام. 
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اسامی بتوانند برای نشر افكار ضد اس��امی خود محيطی پيدا كنند و 
كارهای ضد اسامی انجام دهند.1

و يا هاشمی كه امروز درباره دانشگاه ها و گروه های مخالف می گويد: 
دانش��مند نمی تواند در فضای بس��ته و امنيتی، از ت��وان فكری خود 
استفاده نمايد... آن امام )امام علی )ع(( به مريدان متعصب خود سفارش 
می كردند كه مبادا ب��ه مخالفانم تعرض كنيد و اگ��ر می توانيد، جواب 
س��خنان آنها را بدهيد... نبايد يك دانشجو و اس��تاد مسلمان )بخوانيد 
مخالف( را به خاطر اختاف سليقه سياس��ی يا بيان يك نكته علمی در 
كاس، ستاره دار و اخراج  كرد... ممنوع الورود كردن دانشمندان به فضای 
علمی و دانشگاهی ظلم به اسام، انقاب اسامی، امام)ره( و ايران است... 
حقايق علمی، حتی در علوم انسانی در تضارب آرا و مباحث آزاد كشف 

می شود.2 
هاشمی كه ديروز می گفت: 

فكرمان را نمی خواهيم بر كس��ی تحميل كنيم ام��ا حق نداريم اجازه 
دهيم از فضا و امكاناتی كه با پول و امكانات مردم و با امكانات حكومت 
اسامی تهيه كرديم از اين موقعيت ها سوءاستفاده شود و به نفع مراكز 

فساد برای اضال جوان های مردم بهره برداری شود. 3
و هاشمی كه امروز می گويد: 

من همواره مخالف ديدگاه ها و نظ��رات راديكال، تند و افراطی بودم... 
)وقتی بعد از جنگ به دولت آمدم( اين بحث را مطرح كردم كه به مردم 
فشار نياوريد و بگذاريد جوان ها تفريح و مردم زندگی خودشان را بكنند. 
اين قدر به مردم نگوييد كه نخوريد و نپوشيد و در دانشگاه ها سخت گيری 

نكنيد و بگوييد كه اساتيد از خارج بيايند...4
هاشمی كه ديروز می گفت: 

آنچه كه قانون اساسی جمهوری اسامی و اين انقاب اسامی را جدا 

1. هاشمی رفسنجانی، مصاحبه ها، سال 1362، تهران، دفتر نشر معارف انقاب اسامی، 1381، ص33. 
2. ديدار با جمعی از اعضای انجمن های علمی، 18 دی 92، برگرفته از سايت: 

http://www.bartarinha.ir/fa/news/85838
3. مصاحبه ها، همان، ص33. 

4. هاشمی بدون روتوش، همان، ص156 و 237. 
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كرده از آن قانون اساس��ی و از آن انقاب )مش��روطه( كه ثمره آن را در 
آينده خواهيم ديد، اين نقطه اساسی است، واليت فقيه...1 

يا هاشمی كه امروز در ژست های دموكراتيك می گويد: 
شايد خيلی ها ندانند كه وقتی در مجلس خبرگان به بحث واليت فقيه 
كه توسط عده ای مطرح شد رس��يديم من مخالفت كردم... من همواره 
مخالف ديدگاه ها و نظرات راديكال، تن��د و افراطی بودم. در همه موارد 
و عمًا پيرامون همه مس��ائل به عنوان مث��ال بحث هايی كه در مجلس 
خبرگان بر سر بندهای مختلف قانون و حتی اصل واليت فقيه داشتيم.2

به راس��تی كدام هاش��می را بايد باور كرد؟ هاش��می كه ديروز می گفت: كسانی كه 
می خواهن��د واليت فقيه را بش��كنند يا امام را زير س��ؤال ببرند اينه��ا محصول همين 
جريانات هستند اما اكنون بر سر شاخ بن می برند؛3 يا هاشمی كه امروز برای ژست های 
دموكراتيك در مقابل س��كوالرها و غربی ها می گويد در مجلس خبرگان مخالف واليت 

فقيه بودم؟! 
هاشمی كه ديروز می گفت: روزی كه در مجلس خبرگان مسئله واليت فقيه مطرح شد 
بسياری از همين روشنفكرها در مجلس خبرگان حرفشان اين بود كه شما با طرح واليت 
فقيه داريد ديكتاتوری آخوندی راه می اندازيد. امروز دنيا نمی تواند واليت فقيه را هضم 
كند... از وحشتشان در بيرون مجلس دست به توطئه زدند تا مجلس خبرگان را منحل 
كنند...4 يا هاشمی كه امروز می گويد: آقای آذری قمی وقتی اين اواخر مخالف شده بود 
در جلسه ای گفته بود كه آقای هاشمی در زمان تنفس يكی از جلسات مجلس خبرگان 
گفته است )تعبيری را از من نقل كرد و من يادم نبود( اين كه شما می گوييد ولی فقيه 

نمی شود ناصرالدين شاه می شود.5
هاشمی كه ديروز می گفت: در آن س��ال ها )اول انقاب( اعضای نهضت آزادی بارها با 
من ماقات كردند. من گفتم كه شما بايد موضع خودتان را مشخص كنيد. نمی شود با 
كسانی كه ضد انقاب شده اند رفيق باش��يد و در متن كار هم باشيد... نهضت آزادی ها 
گله می كردند كه مردم با ما بدرفتاری می كنند و يا حزب اللهی ها به ما اهانت می كنند، 

1. اكبر هاشمی رفسنجانی، انقاب يا بعثت جديد، تهران، ياسر، بی تا، ص159. 
2. هاشمی بدون روتوش، همان، ص156-157. 

3. رضا صنعتی، مشروعيت آسمانی، واليت فقيه در انديشه سياسی آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، تهران، روزنامه 
جمهوری اسامی، 1388، ص108-109. 

4. اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص163. 
5. هاشمی بدون روتوش، همان، ص157. 
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حرف هايی از اين قبيل داشتند، جواب ما اين بود كه 
شما موضع خودتان را اصاح كنيد تا اين حوادث رخ 

ندهد.1 
يا هاش��می كه امروز در قامت يك سياس��ت مدار 

دموكرات! می گويد: 
من همواره مخالف برخوردهای تند 
با اين گروه )نهضت آزادی( بودم چه 
در گذشته و چه امروز، يعنی مواضعم 
همواره در خصوص اي��ن گروه ثابت 
و يكنواخت بوده اس��ت. در حالی كه 

همين هايی كه االن جزو اصاح طلب ها هستند، به امام نامه نوشتند و از 
ايشان حكم محكوميت نهضت آزادی را خواستند و گرفتند، مگر نبود؟ 
من همان موقع ه��م كه اينها حكم محكوميت نهض��ت آزادی را از امام 
گرفتند مخالف اين كارها بودم. ما تا توانستيم نهضت آزادی را در ميدان 
نگه داش��تيم... همين آقای بهزاد نبوی و گروهش )سازمان مجاهدين 
انقاب اس��امی( آن موقع پدر اينها را در می آوردند... خيلی از كسانی 
كه امروزه دوم خردادی ش��ده اند آن روزها از فرط تندروی وضعيتی را 
برای ملی- مذهبی ها در آورده بودند كه برای آنها آمدن در مجلس هم 

سخت بود.2
آقای هاشمی در طول سه دهه انقاب در نوش��ته ها، مصاحبه ها، سخنرانی ها و آثاری 
كه از خود بر جای گذاشت خود را يك انقابی دو آتش��ه مريد افكار و انديشه های امام 
معرفی می كند در حالی كه داالن اعتقادی هاشمی در صحنه مبارزه بيش از آن كه به امام 
نزديك باشد، شباهت عجيبی به داالن نهضت آزادی و جبهه ملی دارد. هاشمی اين داالن 
را در خاطرات و گفت وگوهای خود انكار نمی كند؛ منتها آنچه باعث می شود تا مردم در 
خصوص شخصيت سياسی و فكری آقای هاشمی دچار ترديد شوند تناقضات گفتاری 
و رفتاری وی در طول سه دهه انقاب به خصوص بعد از فتنه 88 است. اين مواضع به ما 
می گويد آقای هاشمی از ابتدا نسبت به مبادی سياسی امام برای سرنگونی نظام پهلوی 

1. مسعود سفيری، همان، ص76. 
2. هاشمی بدون روتوش، همان، ص157. 

اکنون آقای هاشمی با تلخکامی 
رؤیای فروهيده خود را در مورد 
تبدیل ایران به یک ژاپن مسلمان 
)نه اسالمی(، شکست خورده 
می بيند و به جای آن که به علل 
و عوامل این شکست بيندیشد 
مانند اسالف منورالفکری ایران 
تاوان ناتوانی ها و ناکامی های 
خود را از ملت ایران و نظام 

جمهوری اسالمی طلب می کند
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اعتقادی نداشته است و بيش��تر مرام نهضت آزادی 
و جبهه ملی و ساير گروه های سياسی را كه معتقد 
به قانون اساس��ی مشروطه و سلطنت ش��اه بودند، 

می پسنديد. آقای هاشمی در اين رابطه می گويد: 
اگر مش��روطه واقعی و قانون اساسی اجرا می شد 
حتی اگر متمم قانون اساسی كه شاه حكومت نكند 
و تنها سلطنت بكند اجرا می شد و اين اتفاق می افتاد 
و موارد ديگر را هم مراعات می كردند، فكر می كنم 

بخشی از خواسته های ما هم تخفيف می يافت.1
هاشمی راس��ت می گويد؛ نه خواسته های ايشان 
بلكه خواس��ته های تمام گروه های مدعی مبارزه به 
پايان می رسيد و در زير سايه رژيم پهلوی به خوشی 
و خرمی زندگی می كردند؛ اما چنين س��طحی از خواسته ها نس��بتی با آرمان های امام 

خمينی نداشت. 
عجيب است؛ با وجودی كه آقای هاش��می در خاطرات خود بخش��ی از سخنان امام 
در سال ش��روع نهضت را كه می فرمايد ما روزی را عيد می گيريم كه بنيان ظلم و ظالم 
را منهدم كنيم و دس��ت دودمان پهلوی را از كش��ور قطع نماييم.2 ول��ی در مصاحبه با 
سكوالرهای ضد انقاب دوباره ژست های شبه دموكراتيك به سراغش می آيد و می گويد: 
ما از اول مس��ئله متمم را می گفتيم؛ يعنی قانون اساسی ای را كه در 
مشروطه تصويب شده بود اگر آن موقع می پذيرفتند اختيارات و دخالت 
شاه خيلی كم می شد... من فكر می كنم اگر آن موقع اين مقدار امتيازات 
می دادند شايد اين گونه نمی ش��د. مگر اين كه كس��انی برنامه ای ارايه 

می دادند كه بيشتر از اين خواست ها بود. مثًا حذف خاندان پهلوی.3 
هاشمی آرمان ها و س��طوح خواس��ته های خود را هميش��ه در طول انقاب و نهضت 
امام، آرمان ها و خواسته های مبارزان مذهبی و حتی امام می پنداشت و به دليل همين 
پنداشته ها بين حرف ها و ادعاهای ديروز و امروز وی حتی در اركان مبارزه تناقض های 

1. هاشمی بدون روتوش، همان، ص55-56. 
2. عباس بش��يری، انقاب و پيروزی؛ كارنامه و خاطرات هاش��می از دوران انقاب، تهران، نشر معارف انقاب 

اسامی، 1383، ص81. 
3. هاشمی بدون روتوش، همان، ص56. 

به راستی کدام هاشمی را باید 
باور کرد؟ هاشمی که دیروز 
می گفت: کسانی که می خواهند 
والیت فقيه را بشکنند یا امام را 
زیر سؤال ببرند اینها محصول 
اما  هستند  همين جریانات 
اکنون بر سر شاخ بن می برند؛  
برای  امروز  که  هاشمی  یا 
ژست های دموکراتيک در مقابل 
سکوالرها و غربی ها می گوید 
در مجلس خبرگان مخالف 

والیت فقيه بودم؟! 
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عجيبی مشاهده می شود. 
وی در جايی می گويد: 

اگر دفاعيات ما و حرف های امام را هم ببينيد اينها مشخص است. مثًا 
محاكمه من سه سال قبل از پيروزی انقاب انجام شد. در آنجا گفتم كه 
ما قانون اساسی را قبول داريم افراد نهضت آزادی هم اين را می گفتند... 
بنابراين كمی راه برای ما روشن بود كه همان قانون اساسی كافی است؛ 
انتخابات آزاد انجام دهيم و س��لطنت هم در حد قانون اساس��ی باشد. 

ذهنيت ابتدايی ما همين بود.1 
هاشمی در س��ال 54 در دفاعيات خود خواس��ته های حضرت امام در اواخر سلطنت 
رضاخان را كه در كتاب كشف اسرار آمده است تا آس��تانه شروع انقاب اسامی سقف 
خواس��ته های خود و همفكران خود می داند، اما امام در 15خرداد سال 42 و بعد از آن 
كف خواسته های نهضت را سرنگونی رژيم پهلوی می دانست و اين مسئله ای بود كه حتی 
گروه ها و جريان های دانشگاهی كه بعد از سال 50 وارد مبارزه شدند، مثل گروه شهيد 
سبحانی، گروه ش��هيد فاطمی، گروه خواهران عصمتيه و ساير گروه هايی كه در شعاع 
آرمان های تأسيس حكومت اسامی قرار داش��تند آن را دريافته بودند؛ و حتی در سال 
54-1353 انتشار قانون اساسی نظام جمهوری اسامی ايران2 از ناحيه مبارزان مسلمان 
لرزه بر تن ساواك انداخته بود ولی گويی آقای هاشمی خبری از اين تحوالت نداشته و 
با دوستان نهضت آزادی و جبهه ملی خود در انتظار اجرای قانون اساسی و انتخابات آزاد 

به دست يك نظام مستبد بی اعتبار بود. 
بنابراين آقای هاش��می بين آرمان های ديروز و گفته های ام��روز خود گرفتار تناقض 
می شود. در جايی می گويد نسبت به خانواده پهلوی بايد گفت قطعاً اين خانواده را صالح 
نمی دانستيم. فكر می كرديم تا اينها باش��ند هيچ حكومت صالحی نمی تواند در كشور 
بيايد.3 و در جای ديگری سقف مبارزه را تا سطح اجرای قانون اساسی و برگزاری انتخابات 
آزاد و س��لطنت كردن خاندان شاه و زندگی در سايه س��لطنت پهلوی پايين می بندد و 
آرمان های واليت فقيه امام را در درس های نجف نه آرمان تأس��يس حكومت اسامی 
بلكه تكليفی مربوط به مبارزه می نامد و می گويد: م��ن از ذهن امام چيزی نمی دانم اما 

1. همان، ص69. 
2. رك: مظفر نامدار، »درس گفتارهای واليت فقيه در سال 48 و سند قانون اساسی جمهوری اسامی ايران در 

سال 54«، 15خرداد، دوره سوم، س8، ش27، بهار 1390، ص127-142. 
3. هاشمی بدون روتوش، همان. 
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بحث واليت فقيهی كه ايش��ان در نجف مط��رح كردند... حتماً مربوط ب��ه مبارزه بود و 
می خواستند بگويند كه چنين تكليفی هست.1

با تفاصيل مذكور بايد توصيه های راهبردی آقای هاش��می را ج��دی گرفت و افراد و 
جريان هايی را كه ديروز يك چيزی می گفتند و امروز چيز ديگر، به درس��تی و مستند 

مورد بررسی قرار داد. 

1. همان، ص71. 
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بررسی نقش آیت اهلل کاشانی در قيام ۳0 تير ۱۳۳۱

وحيد کارگر جهرمی1
چکيده 

قيام 30تير1331 به عنوان يك نقطه عطف در تاريخ مبارزات مردم ايران عليه مخالفان 
داخلی و خارجی ملی شدن صنعت نفت به شمار  می آيد كه با همكاری قشرهای مختلف 
مردم به پيروزی رس��يد. در اين ميان س��هم آيت اهلل كاش��انی به عنوان رهبر مذهبی 
جنبش ملی شدن صنعت نفت بسيار تعيين كننده است. در مقاله پيش رو نقش ايشان 
در بسيج همگانی مردم در اين قيام و به دنبال آن روی كار آمدن دوباره محمد مصدق 
به نخست وزيری مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است. روش به كار رفته در اين مقاله، 
توصيفی    - تحليلی می باشد و برای جمع آوری داده های مورد نياز از منابع كتابخانه ای و 

اسنادی استفاده شده است. 
کليدواژه ه�ا: آيت اهلل كاش��اني، قيام 30 تي��ر 1331، محمد مصدق، قوام الس��لطنه، 

محمدرضاشاه. 

1. پژوهشگر تاريخ معاصر ايران و كارشناس ارشد تاريخ ايران دوره اسامی 
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مقدمه 
آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی در س��ال 1300ق در تهران متولد ش��د و در نزد پدر 
خويش، آيت اهلل س��يد مصطفی كاش��انی و علمای بزرگ عتبات، مقدمات و سطوح را 
به پايان رساند. او در س��ن 25 س��الگی پس از طي مدارج علوم دينی به درجه اجتهاد 
نائل گرديد. مقارن با جنگ جهانی اول در حالي كه تنها 32 س��ال داشت به اتفاق پدر 
و ديگر علمای برجس��ته عراق عليه تجاوز انگليسی ها به اين كشور به مبارزه پرداخت و 
بدين ترتيب اولين نبرد مسلحانه را در منطقه ايجاد كرد. مبارزه مستمر و كوبنده آيت اهلل 
كاشانی عليه انگليسی ها كه بعد از كشته شدن پدر ايشان ادامه يافت، استعمارگران را 
بر آن داشت تا با دستگيری و اعدام آيت اهلل، برای هميش��ه ايشان را از صحنه سياست 
عراق خارج كرده و به سياست اش��غال گرانه خود در اين كش��ور و منطقه ادامه دهند. 
اين موضوع آيت اهلل كاش��انی را بر آن داش��ت به ايران بازگردد. او در ايران نيز بار ديگر 
فعاليت های سياسی خويش را ادامه داد. فعاليت های خستگی ناپذير مردم ايران تحت 
رهبري و هدايت آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشانی و دكتر محمد مصدق رهبران مذهبی و 
ملی جنبش ملی شدن صنعت نفت، به منظور كوتاه كردن دست بيگانگان از منابع نفتی 
كشور، موجبات وحشت عوامل داخلی و خارجی اس��تعمار را فراهم آورد و باعث شد به 
بهانه های مختلف به حبس و تبعيد آيت اهلل كاشانی مبادرت ورزند. اما ايشان هر بار پس 
از آزادی از زندان به مبارزه سياسی خويش عليه حاكمان دست نشانده دربار و استعمار 
انگليس ادامه  داد. س��رانجام نهضت ملی كردن صنعت نفت اي��ران در نتيجه وحدت و 
يكپارچگی همه آحاد ملت به پيروزی رسيد و بدين ترتيب دست بيگانگان از منابع عظيم 
نفتی ايران كوتاه شد. حمايت های آيت اهلل كاش��انی از دولت محمد مصدق در اجرايي 
شدن قانون ملي شدن صنعت نفت بسيار با اهميت بود. همچنين فعاليت های ايشان در 
اعتراض به كناره گيری مصدق از نخست وزيری كه به قيام مردم در 30تير1331 منجر 
شد نقش مهمی در برگرداندن او به نخست وزيری داشت. در اين مقاله تاش شده است 
با استفاده از روش توصيفی- تحليلی نقش و سهم آيت اهلل كاشانی در قيام 30تير1331 

و به قدرت رسيدن دوباره  محمد مصدق مورد بررسی و بازخوانی قرار گيرد. 

حمايت هاي آيت   اهلل کاشاني از دکتر مصدق در جريان استعفاي ايشان 
مدت زمانی از افتتاح مجلس دوره هفدهم نگذشته بود كه دكتر مصدق در هفتم خرداد 
1331، در رأس هيئتي براي پاسخگويي به دعواي انگليس در دادگاه بين المللي الهه 
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به هلند رفت. او پس از بازگشت از الهه بر اساس عرف 
پارلمانی ايران، از نخست وزيري استعفا كرد تا مجلس 
جديد دولت مطلوب خويش را انتخ��اب نمايد.1 اين 
در حالی بود كه نمايندگان درباری مجلس��ين شورا 
و س��نا پس از ماقات با ش��اه، مأموريت داشتند تا از 
انتخاب مجدد او به نخست وزيری جلوگيری به عمل 
آورند. به دنبال اس��تعفای دكتر مصدق تلگراف های 
بسياری از قشرهای مختلف مردم ايران در حمايت از 
او مخابره شد. در 15تيرماه1331 كه قرار بود مجلس 
شورای ملی رأی تمايل به دولت جديد دهد، تظاهرات 

گس��ترده ای در اطراف مجلس به حمايت از دكتر  مصدق انجام شد.2 در اين ميان رأی 
آيت اهلل كاشانی موضوع مهمی بود كه در جلسه علنی مجلس مورد بحث قرار گرفت. در 

اين رأی كه به وسيله شمس قنات آبادی به مجلس آورده شد، چنين آمده بود: 
بسم  اهلل الرحمن الرحيم 

روی وضع و مجازات فعلی مملكت بايد جناب آقای دكتر  مصدق رئيس 
دولت باشند و تش��كيل كابينه را بدهند و غير از ايشان كسی نمی تواند 

عهده دار اين مقام شود. ملت زير بار نمی رود.3
هنگامی كه رأی گيری برای انتخاب نخس��ت وزير جديد ص��ورت پذيرفت، از 65 نفر 
نماينده موجود در مجلس شورای ملی، 52 نفر به دكتر مصدق، دو نفر به قوام السلطنه و 
يك نفر به انتظام رأی دادند. 10 ورقه هم سفيد به صندوق ريخته شد. بدين ترتيب توطئه 
عدم رأی اعتماد به دولت مصدق به يمن هوشياری و مقاومت آيت اهلل كاشانی، نمايندگان 
طرفدار نهضت ملی در مجلس و همين طور مبارزات و تظاهرات گسترده مردم در خارج از 
مجلس عقيم ماند.4 بعد از آنكه نقشه مخالفان دكتر  مصدق در مجلس به نتيجه نرسيد، 
فشار بر مجلس سنا بيشتر شد. مجلس س��نا در روز 16تيرماه، طي عريضه اي كه براي 
شاه فرستاد، تقاضا كرد فرمان نخست وزيري دكتر مصدق صادر شود، تا پس از تشكيل 
كابينه و بررسي برنامه دولت جديد، تصميم سنا نسبت به آن اعام گردد. ولي مصدق در 

1. محمدعلي )همايون( كاتوزيان، استبداد، دموكراسي و نهضت ملي، تهران، مركز، 1375، ص122. 
2. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، بی جا، دهخدا، 1361، ص26-28. 

3. محمد تركمان، تهران در آتش، بی جا، اميری، بی تا، ص 28. 
4. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص27 و 29. 

در ۱۸تيرماه، از ۳6 سناتور 
حاضر در جلسه، تنها ۱4 نفر به 
دولت دکتر  مصدق رأی دادند. 
این کار سناتورهاي مجلس 
سنا،  غوغایي به پا کرد. آیت   اهلل 
کاشاني با صدور اعالميه 
با  کوبنده و شدیداللحني 
تصميم مجلس سنا به مخالفت 
پرداخت و از جامعه بازرگانان، 
اصناف و پيشه وران خواست تا 

کار خود را تعطيل کنند
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همان روز اظهار داشت پيش از ابراز تمايل مجلس سنا، حاضر به قبول مسئوليت نخواهد 
بود.1 در حالی كه كارشكنی های مجلس سنا همچنان ادامه داشت، در صبح روز سه شنبه 
17تيرماه، مصطفی مؤمن، رئيس جمعيت اخوان المس��لمين و عض��و هيئت تحريريه 
روزنامه اخبار اليوم، در شميران با آيت اهلل كاشانی مصاحبه ای به عمل آورد. آيت اهلل در 
اين مصاحبه هنگامی كه مصطفی مؤمن راجع به دولت دكتر مصدق سؤال كرد، چنين 
پاسخ داد: »اين حكومت ملی است و مورد كمال توجه مردم می باشد«.2 آيت   اهلل كاشاني 

در پرسش ديگر نماينده روزنامه اخبار اليوم گفت: 
انگليسی ها در گذشته كليه رجال ملی ايران را نابود كردند و تنها كسی 
را كه خداوند برای اين مملكت رنجديده و ستمديده از گزند آنها محفوظ 
نگه داشت ش��خص دكتر  مصدق بود. امروز 18 ميليون جمعيت ايران 

به جز يك اقليت كوچك و مغرض بيگانه پرست طرفدار او می باشند...3
مجلس س��نا ابتدا با اين بهانه كه فرصت كاف��ي براي مطالعه اصول سياس��ت دولت 
دكتر مصدق نداشته اس��ت، از رأی تمايل به دولت خودداری كرد.4 بدين ترتيب كه در 
18تيرماه، از 36 سناتور حاضر در جلسه، تنها 14 نفر به دولت دكتر  مصدق رأی دادند.5 
اين كار سناتورهاي مجلس س��نا،  غوغايي به پا كرد. آيت   اهلل كاش��اني با صدور اعاميه 
كوبنده و شديداللحني با تصميم مجلس سنا به مخالفت پرداخت و از جامعه بازرگانان، 
اصناف و پيشه وران خواس��ت تا كار خود را تعطيل كنند.6 آيت اهلل عمل مجلس سنا را 
رويه نامطلوب عده ای س��ناتور ناميد كه برخاف تمايات عمومی از دادن رأی به دكتر 
مصدق خودداری كردند.7 سرانجام اعاميه ش��ديداللحن آيت اهلل كاشانی مؤثر افتاد و 
شاه را مجبور كرد تا فرمان نخست وزيری مجدد دكتر  مصدق را بدون رأی تمايل مجلس 

سنا، در روز 19تيرماه صادر و توشيح نمايد.8 
دكتر مصدق در روز 22تيرماه، در مجلس حضور يافت و تقاضاي اختيارات برای مدت 

1. غامرضا نجاتي، جنبش ملي ش��دن صنعت نفت و كودتاي 28 مرداد 1332، تهران، سهامی انتشار، 1373، 
ص223.

2. باختر امروز، ش856، 1331/4/17.
3. شاهد، 1331/4/18.

4. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص50-51. 
5. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، تهران، جاويدان، 1376، ص585-586. 

6. باقر عاقلی، شرح  حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار، 1380، ج3، ص1475. 
7.حسين مكی، سال های نهضت ملی، تهران، ملی، 1370، ج5، ص224. 

8. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، همان، ص586. 
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شش ماه كرد تا بتواند جهت نوسازی ايران برنامه هايی پياده كند.1 او پيشنهاد كرد كه 
طبق ماده واحده اي به او اجازه داده شود، ظرف مدت شش ماه لوايح مربوط به امور مالي، 
اقتصادي، بانكي، استخدامي و ايجاد س��ازمان هاي محلي را تنظيم و اجرا كند و پس از 
آزمايش براي تصويب به مجلس تقديم نمايد.2 دكتر مصدق چند روز بعد در 25تيرماه، 
به ماقات شاه رفت و از او خواس��ت وزارت جنگ را به او بس��پارد. او با شاه در اين باره 
گفت وگو كرد و گفت: »اگر وزارت جنگ را به من تفويض نكنيد،  استعفا مي دهم.« شاه 
كه راضي به اين كار نبود، به او چنين پاسخ داد: »تا ساعت هشت بعد از ظهر منتظر تلفن 
من باشيد،  اگر تلفن نكردم هر تصميمي خواس��تيد، بگيريد.«3 ساعت هشت گذشت و 
ش��اه تلفن نكرد. دكتر مصدق تصميم خود را گرفت و بي  آن كه آيت   اهلل كاشاني و ديگر 

هم رزمان را آگاه كند، استعفاي خود را به شاه تسليم كرد.4 
دربار و انگليسی ها از مدت ها قبل بر آن بودند تا قوام را به جای مصدق، به نخست وزيری 
منصوب نمايند. آيت اهلل كاشانی هنگامی كه اين موضوع را فهميد، در اواخر آبان 1330، 
پيامی به شاه فرس��تاد و تهديد كرد حمايت دربار از قوام را افشا خواهد كرد. شاه چنين 
حمايتی را رد كرد و ناچار شد آيت اهلل كاشانی را مطمئن سازد كه دكتر مصدق همچنان 
از اعتماد وی برخوردار است.5 آيت   اهلل كاشاني در تاريخ 2آذر1330، در مصاحبه با آقاي 
»استوارت الساپ« خبرنگار مجله معروف نيويورك هرالدتريبون، در پاسخ به اين سؤال 

كه در مطبوعات غربي صحبت از روي كار آمدن قوام السلطنه است، اعام نمود: 
اين وعده اي اس��ت كه عمال انگلس��تان و دست نش��اندگان شركت 
سابق به خود مي دهند و خواب هاي خوشي اس��ت كه مي بينند. دكتر 
مصدق مرحله اول نفت را تمام كرد و تا ختم مرحله دوم كه بهره برداري 
نفت باش��د... بر س��ر كار خواهد ماند و من و تمام ملت ايران به او كمال 
عاقه مندي و پشتيباني را ابراز مي داريم و هيچ نيرويي قادر نيست او را 
ساقط سازد. قوام السلطنه هرگز نمي تواند در چنين شرايطي زمام امور 

را به دست گيرد.6 

1. بهرام افراسيابی، مصدق و تاريخ، تهران، نيلوفر، 1360، ص227.
2. محمود حكيمي، زندگي نامه، انديشه ها و مبارزات دكتر محمد مصدق، تهران، قلم، 1387، ص93. 

3. ابراهيم صفايي، اشتباه بزرگ ملي شدن نفت، تهران، كتاب سرا،  1371، ص226.
4. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، قم، دارالفكر، بي تا، ص25.

5. فخرالدين عظيمی، بحران دموكراسی در ايران، ترجمه عبدالرضا هوش��نگ مهدوی و ديگران، تهران، رسا، 
1370، ص512. 

6. شاهد، ش535، 1330/9/3. 
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ش��اه قبل از آن كه خبر رس��می استعفای 
دكتر  مصدق انتشار يابد، وزير دربار، حسين 
ع��اء را در صب��ح روز پنجش��نبه 26تيرماه 
1331، به نزد آيت اهلل كاشانی فرستاد تا قبل 
از آن كه آيت اهلل موضع خ��ود در مقابل قوام 
را مش��خص كند، وضع را موجه جلوه داده و 
حمايت آيت اهلل كاش��انی را جلب نمايد و يا 
حداقل ايشان را به سكوت فراخواند.1 حسين 
عاء در ماقات با آيت اهلل كاش��انی از ايشان 
خواست از صدور هر گونه اعاميه در حمايت 
از دكتر مصدق خودداری ورزد و دستور دهد 
مردم آرامش خود را حفظ نمايند.2 اما آيت اهلل جواب منفی داد و بقای حكومت قوام را 
مضر تشخيص داد3 و گفت: »نمی شود با اعاميه و سخنرانی و تهديد جلوی تظاهرات و 
احساسات مردم را گرفت.« ايشان در ادامه مذاكره به وزير دربار گوشزد نمود كه تنها تا 
هنگام رأی تمايل مجلس تأمل خواهد كرد.4 اما آيت اهلل منتظر رأی نمايندگان هم نشد و 
در همين روز دست به دو اقدام زد. از يك سو بيانيه ای مبنی بر درخواست تعطيل عمومی 
به مناسبت وفات امام ششم شيعيان، در روز جمعه 27تيرماه صادر كرد5 و از سوی ديگر 
نامه ای خطاب به شخص دكتر  مصدق نوشت و از ايشان به عنوان نخست وزير قانونی ياد 
كرد.6 همزمان علی امينی از جانب قوام به ماقات آيت اهلل كاشانی رفت و از او خواست 
تا وزرای مورد اعتماد خود را معرفی نمايد، اما آيت اهلل پاسخ داد كه با بودن دكتر مصدق 

هيچ كس نمی تواند نخست وزير شود.7 
مجلس در عصر روز پنجشنبه 26تيرماه 1331، به منظور رأي اعتماد به قوام تشكيل 
جلس��ه داد كه در آن از 42 نماينده حاضر، 40 نفر به احمد قوام رأی مثبت دادند.8 در 
اين ميان آيت   اهلل كاش��اني يكی از معدود روحانيان بود كه در برابر قوام و دربار ايستاد و 

1. محمود كاشانی، قيام ملت ايران، بی جا، خوشه، 1359، ص20. 
2. خواندنی ها، ش94، 1331/4/31. 

3. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، تهران، ايران، 1366، ص202. 
4.خواندنی ها، همان. 

5. مسعود كوهستاني ن ژاد، اختيارات، اصاحات و لوايح قانوني دكتر محمد مصدق، تهران، ني، 1383، ص91. 
6. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص139-140. 

7. سيد جال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، تهران، دفتر انتشارات اسامی، 1361، ج1، ص234-235. 
8. كورش زعيم، جبهه ملی ايران از پيدايش تا كودتای 28مرداد، تهران، ايران مهر، بی تا، ص199. 

دربار و انگليسی ها از مدت ها قبل بر 
آن بودند تا قوام را به جای مصدق، 
به نخست وزیری منصوب نمایند. 
آیت اهلل کاشانی هنگامی که این 
موضوع را فهميد، در اواخر آبان 
۱۳۳0، پيامی به شاه فرستاد و تهدید 
کرد حمایت دربار از قوام را افشا 
خواهد کرد. شاه چنين حمایتی را رد 
کرد و ناچار شد آیت اهلل کاشانی را 
مطمئن سازد که دکتر مصدق همچنان 

از اعتماد وی برخوردار است
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با نخس��ت وزيري قوام مخالفت به عمل آورد؛1 اين در حالی بود كه محمدرضاشاه يك 
روز بعد از رأی تمايل مجلس، فرمان نخس��ت وزيری قوام را صادر كرده بود.2 همچنين 
فرماندار نظامی كه به دستور ش��اه عمل می كرد، در روز انتخاب قوام به نخست وزيری، 
اعاميه ش��ديداللحنی صادر كرد و متعاقب آن مأموران انتظامی با تانك و زرهپوش به 
خيابان ها ريخت��ه و مجلس را در محاصره ق��رار دادند.3 نماين��دگان جبهه ملی و ديگر 
نمايندگان طرفدار مصدق كه در جلسه رأی اعتماد به قوام حضور نيافته بودند، پس از 
آگاهی از رأی تمايل مجلس به قوام، در محوطه حوضخانه مجلس به شور نشستند و در 
اعاميه ای خواهان ادامه زمامداری دكتر  مصدق شدند.4 به محض آن كه خبر استعفای 
مصدق و رأی تمايل مجلس به گوش مردم رس��يد، غوغايی در سرتاسر كشور برپا شد. 
مردم بسياری از شهرهای كشور از جمله قزوين، اهواز، مشهد، قم، كرمان، يزد، بوشهر، 
كرمانش��اه، س��نندج، جهرم، كازرون، لنگرود، خوی، رضاييه و... به خيابان ها ريخته و 
فريادهای »زنده باد مصدق قهرمان« و »مرگ بر دش��منان ايران« سردادند. بسياری از 
مردم آن شهرها در تلگراف خانه تحصن كردند و اعام كردند كه حاضرند به سوی تهران 
حركت كنند.5 آيت اهلل كاش��انی در روز 28تيرماه 1331 در اعاميه ای خطاب به مردم 
قزوين، از آنها و ساير مردم ايران خواست به مبارزه دليرانه و شجاعانه خود عليه حكومت 
قوام تا رس��يدن به پيروزی نهايی ادامه دهند.6 در تهران هم بازار تعطيل شد و سربازان 
مسلح برای جلوگيری از هر گونه حركت اعتراضی در سرتاسر بازار مستقر شدند. بازاريان 

دسته دسته به منزل آيت اهلل كاشانی رهسپار شدند.7
قوام در نخستين اعاميه اي كه بعد از رسيدن به نخست وزيری صادر كرد، »از شكست 
نخست وزير س��ابق براي حل نهايي مشكل نفت« ابراز تأس��ف كرد.8 مدتي بعد در روز 
28تيرماه، با اتكا به نيروي نظامي اعاميه شديداللحني صادر كرد و در آن نوك پيكان 
حمله های خود را به س��وی آيت اهلل كاشانی نشانه رفت. او در قس��متي از اعاميه خود 

چنين گفت: 
... به عموم اخطار می كنم كه دوره عصيان سپری شده و روز اطاعت از 
1. سلسله پهلوی و نيروهای مذهبی به روايت تاريخ كمبريج، ترجمه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 1372، ص91. 

2. احمد جعفری عليزاده، شهدای سی ام تير، بی جا، بی نا، بی تا، ص27. 
3. علي جان زاده، مصدق، بي جا، همگام، بی تا، ص157-158. 

4. كورش زعيم، همان، ص200. 
5. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص129-128 و 145. 

6. همان، ص212. 
7. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص113. 

8. ذبيح اهلل سپهر، ايران در دوران مصدق، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، عايی، 1381، ص78. 
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اوامر و نواهی حكومت فرا رسيده است. كشتيبان را سياستي ديگر آمد... 
من در عين احترام به تعاليم مذهب اسام ديانت را از سياست دور نگاه 
خواهم داشت و از نشر خرافات و عقايد قهقرايی جلوگيری خواهم كرد.1

همزمان با صدور اعاميه قوام، تانك ها و نيروهای مسلح به منظور ارعاب بيشتر مردم 
به مراكز حساس و مهم شهر روانه شدند.2 آيت   اهلل كاش��اني بافاصله در پاسخ به قوام، 
اعاميه ای منتش��ر كرد و در آن به پش��تيباني از دكتر مصدق پرداخت. آيت اهلل ضمن 
مخالفت با انتصاب قوام به نخست وزيري، مردم را به مبارزه عليه او تشويق كرد و گفت: 
»بر عموم برادران مسلمان الزم اس��ت كه در راه اين جهاد اكبر همت محكم بربسته و 
براي آخرين مرتبه به صاحبان سياست اس��تعمار ثابت كنند كه تاش آنها در به دست 
آوردن قدرت و سيطره گذشته محال است...«3 اين اعاميه آن چنان مشهور گرديد كه 

به اعاميه »قوام برانداز« معروف شد.4 
روزنامه گازت در تاريخ 20ژويي��ه از طرف خبرگزاری اتحاديه مطبوعاتی پاكس��تان 

می نويسد: 
در تهران حضرت آيت اهلل كاشانی بيانيه ای خطاب به ملت ايران صادر 
نموده و اظهار داشت كه قوام نخست وزير نمی تواند با برقراری حكومت 
ديكتاتوری اس��تقال ايران را از بين ببرد ]و[ در شهرستان ها اعتصاب 

عمومی شروع شد.5 
به دنبال انتش��ار اعاميه آيت اهلل كاش��انی، مقاومت مردم ايران در مقابله با حكومت 
قوام دو چندان شد. فراكسيون نهضت ملی هم با صدور اعاميه ای در مجلس، خواهان 
بازگشت دكتر مصدق به حكومت ش��دند. آيت اهلل كاش��انی در اقدامی ديگر، با صدور 
اعاميه ای خطاب به س��ربازان و افس��ران ارتش در روز 28تيرماه، از آنها خواس��ت از 
پشتيباني حكومت غير قانوني قوام دست كش��يده و ضمن حمايت از مردم از كشيدن 
گلوله و س��رنيزه بر روی آنها خودداری ورزند.6 اين اعاميه كه در سطح وسيعی چاپ و 
توزيع شد،  تأثير مهمي در بين نيروهاي نظامي گذاشت و قوام را كه هيچ اتكايي به ملت 

1. باقر عاقلی، احمد قوام السلطنه در دوران قاجاريه و پهلوی، همان، ص593-595. 
2. غامرضا نجاتي، همان، ص123-124. 

3. شاهد، ش708، 1331/4/28. 
4. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص185. 

5. اسنادی از قيام سی تير 1331، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1382، ص362. 
6. آرشيو مركز اسناد  انقاب اسامی، ش بازيابی 2792، 1331/4/28، ص4. 
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نداشت، تضعيف كرد.1 نمايندگان جبهه ملي و برخي 
از گروه هاي سياس��ي و اصناف ني��ز در اعاميه هايي 
پش��تيباني خود از دكتر مص��دق و لزوم مب��ارزه در 

سرنگوني حكومت قوام را تأكيد كردند.2

1.تاش دربار و قوام برای جلب رضايت آيت اهلل 
کاشانی 

دربار و احم��د قوام كه هيچ ه��م آوردي جز آيت   اهلل 
كاشاني در مقابل خود نمي ديدند، كوشيدند نظر وي 
را جلب نمايند. در اولين اقدام، بار ديگر علی اميني از 

سوي قوام به ديدار آيت   اهلل كاشاني رفت تا نظر ايشان درباره كابينه قوام را جويا شود. اما 
ايشان در پاسخ گفتند تا مصدق زنده است، هيچ كس نبايد نخست وزير باشد و در پايان 
تهديد كردند در صورتی كه قوام در ظرف 24 س��اعت از نخست وزيری كنار نرود، كفن  
پوشيده و به اتفاق مردم از خانه خارج خواهد شد.3 دكتر شروين كه در آن جلسه حضور 

داشت، ديدار امينی با آيت اهلل كاشانی را اين گونه روايت می كند: 
آقای قوام گفتند كه چون من نخس��ت وزير خواهم شد، آيت اهلل نظر 
خود را درباره كابينه اظهار نمايند. آيت اهلل كاشانی با تبسمی كه غالباً در 
چهره اش نمايان بود، گفت: بي سواد! به قوام بگو تا دكتر  مصدق هست 
هيچ كس نمی تواند نخست وزير ش��ود. هر چه دكتر امينی به اصطاح 
چانه زد به جايی نرسيد. دكتر علی امينی مأيوسانه و دست خالی بيرون 

رفت.4 
قوام بعد از اين دست به دامن دربار و شخص شاه شد. شاه كه اوضاع را در خطر مي ديد، 
حسين عاء، وزير دربار را در روز 28تيرماه، نزد آيت   اهلل روانه كرد تا او را وادار به سكوت 
كرده و از ادامه راه مبارزه باز دارد. عاء به آيت اهلل كاشانی گفت: »شما يك مقام روحانی و 
نماينده مجلس هستيد. هر چند كه شما می توانيد از مصونيت پارلمانی خويش استفاده 

1. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، رم، مركز فرهنگی اسامی 
اروپا، بی تا، ص17. 

2. ابراهيم صفايي، همان، ص228. 
3. سيد جال الدين مدنی، همان، ج1، ص235. 

4. محمود شروين، دولت مستعجل، تهران، علمی، 1374، ص134. 

آیت   اهلل کاشاني بالفاصله در 
پاسخ به قوام، اعالميه ای منتشر 
کرد و در آن به پشتيباني از 
دکتر مصدق پرداخت. آیت اهلل 
ضمن مخالفت با انتصاب قوام 
به نخست وزیري، مردم را به 
مبارزه عليه او تشویق کرد... 
این اعالميه آن چنان مشهور 
گردید که به اعالميه »قوام 

برانداز« معروف شد
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كنيد؛ ولی اگر بخواهيد با نخست وزير مخالفت كنيد، برای شما خيلی گران تمام خواهد 
شد.« آيت اهلل كاشانی در پاسخ گفت: 

شما و اربابان شما بارها مرا زندانی و تبعيد كرده ايد. پس شما نمی توانيد 
مرا بترسانيد. برويد و به اعليحضرت بگوييد كه اگر بي درنگ دكتر  مصدق 
بر س��ر كار باز نگردد، ش��خصاً به خيابان خواهم رفت و مبارزه مردم را 
مستقيماً متوجه دربار خواهم كرد. حسين عاء نااميدانه منزل آيت اهلل 

را ترك نمود.1 
قوام بعد از عاء، يكي از وزراي كابينه خود به نام ارسنجاني را به ماقات آيت اهلل كاشانی 
فرستاد. ارسنجاني به آيت   اهلل پيش��نهاد كرد، در صورت خودداري از برانگيختن مردم، 
قوام انتخاب شش وزير را در اختيار او خواهد گذاشت. اما آيت   اهلل كاشاني،  ارسنجاني را 
همچون عاء با پاسخي تند و قاطع بيرون راند2 و روز بعد نامه زير را به وزير دربار نوشت 

و خواهان بازگشت دكتر مصدق به پست نخست وزيري شد: 
جناب آقاي عاء دام ظله، عرض مي شود، ديروز بعد از شما ارسنجاني 
از جانب قوام السلطنه آمد و گفت به شرط س��كوت، قوام انتخاب شش 
وزيرش را در اختيار من مي گذارد. همان طور كه حضوري عرض كردم 
به عرض اعليحضرت برسانيد اگر در بازگشت دولت دكتر مصدق تا فردا 
اقدام نفرماييد دهانه تيز انقاب را با جلوداري شخص خودم متوجه دربار 

خواهم كرد...3 
مسعود بهنود درباره تاش قوام و شاه براي جلب حمايت آيت   اهلل كاشاني مي نويسد: 

قوام، كوش��ش براي نفوذ در آيت   اهلل كاش��اني را از دو س��و آغاز كرده 
بود: نخس��ت با به حركت در آوردن حس��ين عاء، وزي��ر دربار )حامي 
هميشگي اش( و ديگر با اعزام علي امينی، ارسنجاني و ناصر قشقايي به 
خانه آيت   اهلل. پيشنهاد اين بود كه آيت   اهلل ش��ش وزير كابينه را تعيين 
كند، همان بازي ك��ه روزي قوام با توده اي ها كرده ب��ود... ]اما[ آيت   اهلل 

كاشاني قاصدان را پس زد.4 

1. عباس سليمان نژاد، مبارز نستوه، تهران، مركز اسناد انقاب اسامي، 1380، ص78. 
2. روحانيت و اسرار فاش نشده از نهضت ملي شدن صنعت نفت، همان، ص26-27. 

3. عبدالحميد ديالمه، مصدق از حمايت تا خيانت، تهران، مجمع احياء تفكرات شيعی، 1359، ص22. 
4. مسعود بهنود، از سيد ضياء تا بختيار، تهران، جاويدان، 1377، ص353. 
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2.مصاحبه مطبوعاتی آيت اهلل کاشانی 
دربار و قوام بعد از مأيوس ش��دن از جلب حمايت آيت اهلل كاش��انی بر آن ش��دند تا با 
جس��ت وجوی راهی ديگر، وی را از س��ر راه خود بردارند. ارسنجانی، مش��اور قوام، در 

خاطرات روز بيست و نهم تيرماه خود می نويسد: 
قوام گفت: »دستور دادم سيد ابوالقاسم كاش��انی را شهربانی توقيف 
كند1 و حتی وقتی ديدم كوپال رئيس شهربانی دست به دست می كند، 
دستور كتبی دادم و امروز او را توقيف خواهند كرد و شما خواهيد ديد 
كه چه تأثيری در اوضاع می كند.« ارس��نجانی گفت: »كاشانی رئيس 
وكيل مجلس است و مصونيت دارد. فكر نمی كنيد عكس العمل داشته 
باشد؟« قوام پاسخ داد: »مملكتی را به آتش كشيده اند و در پناه مصونيت 
ايستاده اند. من اين حريم را می ش��كنم و آنها را تسليم دادگاه می كنم 
تا معلوم ش��ود آيا اين اش��خاص حق دارند يك مملكت��ی را به اين روز 

بيندازند؟«2 
قوام در جايی ديگر در توجيه اقدام خود چنين گفته بود: »به موجب اطاعی كه داده اند 

او ]آيت اهلل كاشانی[ قصد دارد نظامی ها را تحريك به شورش كند.«3 
سرانجام قوام با رايزنی های فراوان دستور دستگيری آيت اهلل كاشانی در ساعت 4 بعد 
از ظهر روز 29تيرماه را صادر كرد.4 از صبح روز مذكور، در حالی كه بيش از چند تانك در 
اطراف ميدان بهارستان مستقر بود، درگيری های شديدی بين مردم و پليس در اطراف 
مجلس و چند نقطه شهر تهران رخ داد و فرياد های »مرگ بر قوام، زنده باد دكتر  مصدق 
و زنده باد آيت اهلل كاشانی« طنين انداز شد.5 در كرمانشاه تظاهرات گسترده ای صورت 
گرفت و مردم در تلگرافخانه متحصن شدند. س��پس بيش از سيصد تن كفن پوشيده و 
برای حركت به تهران آماده شدند. اما سرلش��كر وثوق كه ارتباط و همكاری نزديكی با 
قوام داشت، در كاروانسرای سنگی مانع از پيشروی و حركت مردم كرمانشاه و همدان به 

1. ساموئل فال، رايزن سفارت بريتانيا در گزارشي كه در تاريخ 8ارديبهشت1331 براي دولت متبوع خود فرستاد، 
نقشه اي را كه قوام براي زمامداري خود داشت مطرح كرده است. بر اس��اس اين گزارش قوام بر آن بود كه پس از 
دستيابي به قدرت، مجلس را منحل سازد و آيت اهلل كاشاني و دكتر مصدق را بازداشت كند. محمدعلي موحد، خواب 

آشفته نفت؛ دكتر مصدق و نهضت ملي ايران، تهران، كارنامه، 1384، ج1، ص158. 
2. حسن ارسنجانی، يادداشت های سياسی در وقايع سی تير 1330، تهران، هيرمند، 1366، ص143. 

3. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص201. 
4. حسن ارسنجانی، همان، ص66. 

5. مهوش السادات علوی، آيت اهلل كاشانی و سياست، تهران، سوره، 1376، ص41. 
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سمت تهران شد. در شهرهای مختلف ايران از جمله 
شيراز، رشت، تبريز، مسجد س��ليمان، خرمشهر، 
فومن، كازرون، كرج، س��اوه، اراك، آباده، قزوين، 
مش��هد، رضاييه، اصفهان، زنجان، كاشان، كرمان 
و...، برخوردهای شديدی بين مردم و مأموران قوام 
رخ داد كه در آن عده  زيادی كشته و زخمی شدند.1 
در آبادان نيز همين كه ش��ايعه دستگيری آيت اهلل 
كاش��انی به آنجا رس��يد، جمع كثيری از كارگران 
دست از كار كشيدند. س��پس در حالی كه گروهی 
لباس سياه و برخی كفن پوشيده بودند، در سرتاسر 
ش��هر دس��ت به تظاهرات زدند.2 مردم تهران هم 
با تجمع در اطراف منزل آيت اهلل كاش��انی مانع از 
پيشروي نيروهاي انتظامي كه به قصد دستگيري 
آيت   اهلل به سمت منزل ايشان در حركت بودند، شدند.3 تاش مأموران برای دستگيری 
آيت اهلل كاشانی در روز 29تير، در حالی صورت مي گرفت، كه بر طبق دعوت ايشان، قرار 
بود كليه خبرنگاران روزنامه ه��ا و خبرگزاري هاي داخلي و خارجي به منظور انجام يك 
مصاحبه مطبوعاتي، در بعد از ظهر همان روز در منزل آيت   اهلل حضور يابند. ساعت سه 
بعد از ظهر فوق العاده اي منتشر شد كه پليس درصدد است از انجام مصاحبه مطبوعاتي 
جلوگيري نمايد؛ اما در آن فوق العاده تصريح شده بود كه تصميم در انجام مصاحبه باقي 
است. در ساعت 6 بعد از ظهر كليه خبرنگاران جرايد تهران و تمام مخبرين روزنامه هاي 
خارجي و خبرگزاري هاي رويتر، يونايتد پرس و آسوشيتدپرس در منزل آيت   اهلل كاشاني 
اجتماع كردند و نيم س��اعت بعد ورود آيت   اهلل به حياط براي انجام مصاحبه اعان شد. 
آيت   اهلل پس از تش��كر از حاضران و تش��ريح نهضت ملت ايران به عنوان منش��أ نهضت 
خاورميانه، از مداخات صد و پنجاه س��اله انگليس در امور داخلي ايران سخن گفت و 

اظهار داشت: 
اين نهضت پر افتخار را كراراً انگليس ها خواستند از بين ببرند و دولت 

1. محمدحسن سالمی، تاريخ نهضت ملی ش��دن صنعت نفت ايران از نگاهی ديگر، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1388، ص159-160. 

2. آرشيو  مركز اسناد انقاب اسامی، شماره بازيابی 1331، 1329/4/29، ص3. 
3. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، همان، ص17. 

سرانجام قوام با رایزنی های 
فراوان دستور دستگيری آیت اهلل 
کاشانی در ساعت 4 بعد از 
ظهر روز 2۹تيرماه را صادر 
کرد. از صبح روز مذکور، در 
حالی که بيش از چند تانک در 
اطراف ميدان بهارستان مستقر 
بود، درگيری های شدیدی بين 
مردم و پليس در اطراف مجلس 
و چند نقطه شهر تهران رخ داد و 
فریاد های »مرگ بر قوام، زنده باد 
دکتر  مصدق و زنده باد آیت اهلل 

کاشانی« طنين انداز شد
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دكتر مصدق را س��اقط كنند. اگر در نظر داشته باشيد سه دفعه تعطيل 
عمومي در سراسر كشور دادم براي اينكه انگليس ها كامياب نشوند؛ ولي 
اين بار به دس��تياري بعضي از عمال جنايتكار خ��ود احمد قوام را روي 
كار آوردند. دكتر مصدق باالختيار استعفا ندادند. چون ديدند وضعيت 
طوري اس��ت كه نمي توانند با اختيار حكومت كنند، كنار رفتند. احمد 
قوام كه از حيث روح و جسم و اخاق اليق زمامداري نيست، انگليس ها 
او را برگزيدند و ب��ر خاف قانون اس��م زمامداري و رياس��ت وزرايي و 
نخست وزيري به روي او گذاردند. چون به موجب قانون بايد سه ربع از 
وكاي حاضر در مجلس به او رأي تمايل بدهند، در حالي كه در آن روز 
42 نفر بودند و جمعيت وكاي حاضر در مجلس 76 نفر بودند. پس اين 

رأي تمايل قانونيت ندارد. 
آيت اهلل كاشانی در ادامه قوام را فاقد لياقت و استعداد نخست وزيري دانست كه توسط 
عده ای جنايتكار، دزد و خائن براي چپاول و غارت و مسلط كردن استعمار انگليس بر نفت 
ايران روی كار آمده است. آيت اهلل هدف خويش از دعوت خبرنگاران را چنين اعام كرد: 
خيانتكاران، راديو و تلگراف را كه منش��أ نش��ر اخبار است، گرفته اند 
و نمي گذارند اخبار حقيقي ب��ه خارج برود. چ��اره اي نديدم جز اينكه 
مخبرين حاضر ش��وند و با مش��اهداتي كه در اين چن��د روزه در تهران 
دارند، در اين جريانات و وضعيات امروز تهران قضاوت كنند و اين اعمال 
وحشيانه حكومت را به دنيا اعام كنند. همه جا تعطيل عمومي است و 
همه مردم در كمال بي صبري در انتظار رفتن احمد قوام و آمدن دولت 

دكتر مصدق هستند. 
آيت اهلل سپس از خبرنگاران خواست تا احساسات ملت مظلوم ايران را به همه جا مخابره 
كنند و بگويند ملت اي��ران نمرده و تا جان در بدن دارند به دنبال حكومت اس��تعماري 
انگليس نمي روند. آيت اهلل در ادامه، اعاميه 28تيرماه قوام را حرف های شاه طهماسبی 
ناميد كه موجبات تنفر شديد مردم از او را باعث شده است. سپس در حالي كه مي خنديد 

گفت: 
اين اعاميه خيلي به ما كمك كرد. قوام عاوه ب��ر اينكه پرونده هايي 
دارد كه در مجلس موجود است و صاحيت قانوني براي نخست وزيري 
او نيست، در محكمه وجدان بيست ميليون ملت ايران محكوم است. اگر 
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يك ملتي او را نخواهد فرمان شاه يا رأي تمايل مجلس اگر باالتفاق هم 
باشد اثري ندارد.1 

آيت اهلل در جواب سؤال يكی از خبرگزاری ها كه پرسيد اگر قوام نرود، حضرت آيت اهلل 
چه تصميمی می گيرند، با يك حركت س��ريع روی دو زانو نشس��ت و گفت: »به خدای 
اليزال اگر قوام نرود، اعام جهاد می كنم و خودم كفن پوشيده و با ملت در پيكار شركت 
می نمايم.«2 به محض آن كه آيت اهلل كاشانی سخن از اعام جهاد به زبان آورد، احساسات 
شديدی حاضران را در برگرفت. آيت اهلل در ادامه، خط مشی ملت مصر درباره استيفای 
حقوق خود نسبت به تخليه كانال سوئز را دنباله رو روش دكتر  مصدق دانست و سخنان 

خود را با اين جمات خاتمه داد: 
تا خون در ش��اهرگ من و اين ملت است زير بار اين نمي رويم كه قوام 
بر ما حكومت كند. ما يك خوش��حالی داريم كه صنعت نفت ملی شده 
و باالتر از آن بيداری و شهامت ملت است كه از جان خود در راه وطن و 
استقال مضايقه نمی كنند. ملت با فقر و فاكتی كه دارد فردا تهران و 
همه ايران تعطيل عمومی است اگر مقتضی باشد می گوييم پس فردا هم 

تهران و همه ايران تعطيل كنند.3 
پس از آن كه سخنان آيت اهلل كاش��انی خاتمه يافت، يكی از خبرنگاران درباره عده ای 
كه كفن پوشيده و به سمت تهران در حركت اند سؤال نمود، كه آيت اهلل در جواب چنين 

گفت: 
در اين دو روزه از همدان و كرمانشاه و قصرشيرين و قزوين و اراك خبر 
می رسد كه عده ای از من استخاره كردند كه به تهران حركت كنند. به 
آنها گفتم در مراكز خودتان باشيد بهتر اس��ت. چون تهران به حمداهلل 
جمعيت و مردان فداكار زياد دارد. معذلك كفن پوشيده و همه حركت 
كردند و در كاروانسرای سنگی آنها را كه در قهوه خانه هستند محاصره 
كرده اند... از دولت جنايتكار و دزد هايی كه اطراف قوام هستند اگر بيش 
از اين هم بكنند، باعث تعجب نيست؛ ولی اين جنايات فردا يا پس فردا 

بيشتر دوام نخواهد داشت. 
آيت اهلل در جواب سؤال خبرنگار ديگری كه نظر ايشان را نسبت به دعوت حزب توده 

1. باختر امروز، ش867، سه شنبه 1331/4/31. 
2. محمدحسن سالمی، همان، ص150. 

3. باختر امروز، همان. 
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برای مبارزه با قوام پرسيده بود، چنين پاسخ داد: 
امروز روزی است كه اين ملت مرد و زن و هر جمعيت بايد همدست و 
هم داستان باش��د و در مبارزه با اجنبی فداكاری كنند. منتهی من يك 
مطلب را در نظر دارم بايد همه يكرنگ باشند... هر جمعيتی در اين باب 

قيام كند ما با صميم قلب می پذيريم.1 
در اين هنگام مدير روزنام��ه ارگان حزب ملت ايران بر بنياد پان ايرانيس��م از آيت اهلل 
پرسيد كه آيا موافق هستند برای مقابله با قوام اقدام مسلحانه شود؟ و ايشان پاسخ دادند: 
ما همه پيشرفت را در مظلوميت برده ايم و قوام هم كوچكتر از آنست 
كه ما با او مقابله مسلحانه بكنيم. ما نبايد با اين جاني ها مقابله مسلحانه 
بكنيم بايد مقابله مدبرانه بكنيم و عنقريب با تدبير قوام را ازاله خواهيم 

كرد.2
خبرنگار ديگری از آيت اهلل كاشانی سؤال نمود كه اگر پای انگليسی ها به آبادان باز شود، 
آيا آيت اهلل فتوا صادر خواهند كرد؟ و ايش��ان در پاس��خ گفت: »اگر پای يك كارشناس 
انگليسی به مؤسسات نفتی آبادان برسد من دستور خواهم داد كه تمام تأسيسات نفتی 
و پااليشگاه ها را آتش بزنند و نابود كنند«. آيت   اهلل كاشاني كه به هيچ ترتيب حاضر نبود 
با حكومت قوام كنار بيايد، در پاسخ خبرنگار ديگري كه پرسيد اگر قوام راهي را كه دكتر 
مصدق رفت تعقيب كند، از طرف شما مورد پشتيبانی قرار خواهد گرفت، خنديد و گفت: 
اين قضيه از محاالت است. ايشان خودخواه هستند و با اجانب همكاري 
مي كنند. هرگز راه آقاي دكتر مصدق را نمي توانند تعقيب كنند، چون 
اگر انگليس ها مي خواستند قوام رويه دكتر مصدق را تعقيب كند، هرگز 
با روي كار آمدن او موافقت نمي كردند و او را نخست وزير ما نمي كردند...3 
انتشار اعاميه و مصاحبه آيت اهلل كاشانی در محافل داخلی و خارجی واكنش وسيعی 
به همراه داشت. به طور نمونه بعد از اتمام جلسه سخنرانی آيت اهلل، خبرگزاری امريكايی 

يونايتدپرس چنين نوشت: 
حضرت آقای آيت اهلل كاشانی، پيشوای مذهبی، ديروز صبح در جلسه 
مطبوعاتی كه در منزل خود تشكيل دادند، تشكيل كابينه قوام السلطنه 
را يك نقشه استعماری ش��مرده و گفتند: آقای قوام السلطنه هدفی جز 

1. ف.م جوانشير، تجربه 28مرداد، بی جا، حزب توده ايران، 1359، ص205. 
2. باختر امروز، همان. 

3. همان. 
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اجرای منظور استعمار ندارد و كوشش می كند كه متخصصين انگليسی 
را به ايران بازگرداند؛ ولی اگر پای يك نفر انگليسی به خاك مقدس ايران 
گذارده ش��ود، ملت ايران كليه مؤسس��ات نفت آبادان را ويران خواهد 

نمود.1 
خبرگزاری اتحاديه مطبوعاتی پاكستان و رويترز درباره كنفرانس مطبوعاتی آيت اهلل 

كاشانی چنين نوشت: 
حضرت آيت اهلل كاش��انی در كنفرانس مطبوعاتی ك��ه در منزل خود 
تش��كيل داده بودند، اظهار نمودند: انگليس��ی ها قوام السلطنه را مأمور 
تشكيل كابينه ايران نموده اند و اين هم يكی از تحريكات بريتانيا است كه 
خواسته اند مجدداً زمام امور ايران را به دست گيرند.... حضرت آيت اهلل كه 
نوار سياهی به مناسبت سقوط كابينه دكتر  مصدق به عنوان عزا پوشيده 
بودند، اظهار داشتند كه دكتر  مصدق به ميل خود ابداً استعفا نداده است 
و زمامداری قوام السلطنه هم بر خاف اصول مشروطيت و قانون اساسی 
می باشد و شاه هم از تعيين قوام به نخس��ت وزيری ايران اشتباه بزرگی 
نموده اند كه يك نفر جانی را برای حكومت ايران برقرار نموده اند. حضرت 
آيت اهلل كاشانی اضافه نمودند كه ملت ايران به هيچ وجه زير بار تهديد 
و فشار بريتانيا، ديگر واقع نخواهند ش��د. دستجات عظيمی از ملت كه 
تماماً لباس عزا بر تن نموده بودند در خيابان ها اجتماع نموده و بر عليه 

حكومت قوام اعتراض نمودند...2 
بدين ترتيب احمد قوام كه قدرت آيت اهلل كاشانی را اشتباه ارزيابی كرده بود، در عصر 

روز 29تيرماه به اشتباه خود پی برد و از دستگيری آيت اهلل كاشانی منصرف گرديد. 

قيام سي تير 1331 
سی تير روز سرنوشت س��از بود. اكثر نمايندگان نهضت ملي، شب را در مجلس مانده 
تا در روز 30 تير ناظر جريان زد و خوردها باش��ند. از درون ارتش، خبر دستور سركوبی 
مردم توس��ط دربار به دكتر مصدق و آيت اهلل كاشانی رس��يد.3 هنوز آفتاب صبح طلوع 

1. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش113/3، ص332. 
2. همان، سند ش121/1، ص363. 

3. غامرضا مصور رحمانی، كهنه سرباز، تهران، البرز، 1363، ص218. 



31
1

13
31

ير 
3 ت

م 0
 قيا

 در
نی

اشا
هلل ك

ت ا
ش آي

ی نق
رس

بر
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

نكرده بود كه به دس��تور قوام، تانك های عظيم و 
هزاران سرباز در شهر مستقر شدند.1 در پامنار كه 
منزل مسكونی آيت اهلل كاشانی قرار داشت، قوای 
دولتی بيش از هر جا چش��مگير بود.2 دولت قوام 
اين روز را حكومت نظامی اعان كرد. با وجود اين 
مردم به درخواست آيت   اهلل كاشاني از صبح زود 
روز سي ام تير به خيابان ها ريختند و در حالی كه 
تانك ها در شهر به گردش درمی آمدند، شعارهای 

»مرد ه باد قوام«، »زنده باد كاشانی و مصدق« سردادند.3 حزب توده نيز كه در روزهای 
26 تا 29 تير س��كوت اختيار كرده بود، در اعاميه ای اعضای خ��ود را به مبارزه با قوام 
دعوت كرد.4 به هر حال تظاهرات مردم كه گروهی از افراد حزب توده نيز در آن شركت 
داشتند، از صبح زود روز س��ی  تير از خيابان های اطراف بازار آغاز و سپس به ساير نقاط 
حساس و مهم شهر تهران كشيده شد.5 درگيري بين نيروهاي نظامي و مردم لحظه به 
لحظه شديدتر مي شد. عليرضا، برادر ش��اه كه برای اطاع از اوضاع به ميان مردم رفته 
بود، با مردم درگير شد، تا حدی كه چند نفر در اثر برخورد با اتومبيل وی مصدوم شدند.6 
قواي انتظامي با محاصره محل به نجات او ش��تافتند.7 همچنين مردم اتومبيل رئيس 
مجلس سيد حسن امامی، روحانی فعال درباری را زير مشت و لگد گرفتند و وی را نيز 
مجروح كردند.8 در اين ميان از حركت آيت اهلل كاشانی به سوی ميدان بهارستان، خبرها 
می رسيد. اين گونه خبرها به شدت بر هيجان عمومی می افزود. در ساعت 11 خبر رسيد 
آيت اهلل كاشانی كفن پوشيده و آماده حركت به س��وی بهارستان است. بافاصله قوای 
انتظامی و دستجات ارتش با كاميون و زره پوش به س��وی منزل آيت اهلل كاشانی كه در 
قلب شهر قرار داش��ت، حركت كردند. مردم زيادی كشته شدند. هر يك كشته مردم را 
بيشتر عصبانی می كرد.9 تعدادی از شهدا را كه هشت نفر آنها از مريدان آيت اهلل كاشانی 

1. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان، ص308. 
2. محمد تركمان، تهران در آتش، همان، ص320.

3. محمد تركمان، قيام ملی سی تير به روايت اسناد و تصاوير، همان. 
4.علي جان زاده، همان، ص163.

5. بيژن جزنی، تاريخ سی ساله ايران، بی جا، بی نا، بی تا، ج1، ص46-47. 
6. كيهان، 1331/3/30.

7. سيد جال الدين مدني، همان، ج1، ص240-243. 
8. اطاعات، 1331/5/6.

9. محمود كاشانی، همان، ص62. 

آیت اهلل در جواب سؤال یکی از 
خبرگزاری ها که پرسيد اگر قوام 
نرود، حضرت آیت اهلل چه تصميمی 
می گيرند، با یک حرکت سریع روی 
دو زانو نشست و گفت: »به خدای 
الیزال اگر قوام نرود، اعالم جهاد 
می کنم و خودم کفن پوشيده و با 

ملت در پيکار شرکت می نمایم.«
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بودند، به خان��ه آيت اهلل و از آنجا ب��ه جلوی مجلس 
حركت دادند.1 

به تدريج تظاهرات خياباني گس��ترش يافت و در 
مواردي نظاميان با تظاهركنندگان همراه ش��دند. 
رفته رفته كنترل تظاهرات از دس��ت رهبران خارج 
شد و شعارهايي ضد شاه سر داده شد.2 به خصوص 
آن كه توده اي ها به مجسمه هاي شاه حمله بردند و 
عكس هاي او را پاره كردند. آنها مي كوش��يدند تا قيام سی تير را به يك شورش عمومي 
عليه شاه و به س��ود تأس��يس يك رژيم جمهوري توده اي تبديل كنند.3 در اين هنگام 
برخي از نمايندگان جبهه ملي كه ق��ادر بودند صحنه زد و خ��ورد را از محل امن خود 
در داخل مجلس، تماش��ا كنند،  خبر كش��ته ش��دن مردم را به آيت   اهلل كاشاني و دكتر 
مصدق رس��اندند و از آنها كس��ب تكليف كردند. دكتر مصدق بي درنگ واكنش نشان 
داد و آيت   اهلل كاشاني مردم را به قيام عمومی عليه قوام دعوت كرد. اين نخستين بار بود 
كه سياستمداري نظير آيت   اهلل كاشاني، آش��كارا مردم را به قيام دعوت مي كرد تا شاه و 
مجلس را ناگزير به بركناري نخست وزير قانوني نمايد. اين اقدام چنان تأثيرگذار بود كه 
نمايندگان ميانه رو جبهه ملي در مجلس را بر آن داشت تا با ماقات با شاه، وي را وادار 
به بركناري قوام نمايند. شاه در ساعت سه بعد از ظهر آن روز، هيئت پنج نفره جبهه ملي 
به رياست مهندس احمد رضوي ]نائب رئيس مجلس[ را به حضور پذيرفت.4 آنها به شاه 
اخطار كردند كه جبهه ملي قادر به اداره تظاه��رات نخواهد بود.5 با اوج گيري قيام، آثار 
نافرماني در صفوف نظاميان ظاهر شد. خطر پيوستن افسران و سربازان به قيام كنندگان 
و ايستادگي مردم در برابر نيروهاي انتظامي، شاه را سخت نگران ساخت. با وجود آنكه 
نزديك به هشتصد تن از مردم تهران كشته يا زخمي شدند؛ ولی مقاومت مردم لحظه به 
لحظه افزايش می يافت، تا حدی كه قيام به مرحله انقاب نزديك شد. سرانجام مقارن 
ساعت چهار بعد از ظهر، نيروهاي ارتش و انتظامي به دستور شاه عقب نشستند.6  قوام 

1. محمدحسن سالمی، همان، ص161-163. 
2. غضنفر ركن آبادی، سياست، ديانت و آيت اهلل كاشانی، تهران، مؤسسه فرهنگی دانش و انديشه معاصر، 1379، 

ص136-137. 
3. ذبيح اهلل سپهر، همان، ص99-100. 

4. همان، ص96-98. 
5. غضنفر ركن آبادی، همان.

6. غامرضا نجاتي، همان، ص228. 

مردم به درخواست آیت   اهلل 
کاشاني از صبح زود روز 
سي ام تير به خيابان ها ریختند و 
در حالی که تانک ها در شهر به 
گردش درمی آمدند، شعارهای 
»مرد ه باد قوام«، »زنده باد 

کاشانی و مصدق« سردادند
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كه از روز 28 تير در باغ يياقي وزارت امورخارجه در پل رومي به سر مي برد،  به سعدآباد 
رفت و استعفاي خود را به شاه تقديم كرد.1 شاه نيز دقايقی بعد، خبر بركناری قوام را به 

سمع و نظر نمايندگان مجلس رساند.2 
محمدرضاش��اه به  رغم بركناري قوام الس��لطنه اصرار داش��ت به جاي دكتر مصدق، 
شخص ديگري از رهبران جبهه ملي نخست وزير شود و پيامی در اين رابطه برای آيت اهلل 
كاشانی فرستاد. ولی آيت اهلل با قصد شاه به مخالفت پرداخت و اعام كرد، قوام بايد بدون 
قيد و ش��رط كنار رود و به غير از دكتر مصدق هيچ كس نمی تواند نخس��ت وزير شود.3 
بدين ترتيب قيام سی تير با شكس��ت دربار و قوام به ثمر نشست و شاه مجبور شد، براي 
جلوگيري از سقوط خود، دولت قوام را بركنار نمايد. آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق بعد 
از پيروزی قيام سی تير در اعاميه هايی ضمن تبريك به مردم، از آنها خواستند با حفظ 

بردباری و تحمل از هجوم به كانتری ها و نيروهای انتظامی بپرهيزند.4

نتايج قيام سی تير 1331
با پيروزي قيام س��ی تير قوام السلطنه سرنگون شد. در س��اعت نه روز 31 تير، جلسه 
مجلس تشكيل شد و از 64 نماينده حاضر در مجلس، 61 نفر به دكتر  مصدق رأی تمايل 
دادند. در مجلس سنا نيز در روز اول مردادماه، از 41 سناتور حاضر در جلسه، 33 نفر به 
نخست وزيری مجدد دكتر مصدق رأی تمايل دادند.5 شاه برای اولين بار در تاريخ ايران، 
به ناچار وزارت جنگ را در اختيار دكتر مصدق ق��رار داد و بدين ترتيب قدرت ارتش در 
اختيار نخست وزير قرار گرفت.6 پس از كسب آرای نمايندگان مجلس، دكتر مصدق در 
پيامی، ملت ايران را به نظم و آرامش دعوت نمود و اظهار داشت برای انجام ميل ملت، 
زمامداری را قبول كرده است.7 آيت اهلل كاش��انی هم در پيامی كه در ساعات پاياني روز 
سی تير، از راديو قرائت گرديد، ضمن تشكر از فداكاری ها، جانبازی و استقامت شجاعانه 
مردم، آنان را به اتحاد و اتفاق و هوشياری در برابر توطئه های دشمن دعوت كرد. آيت اهلل 
روز سی تير را روز عزای افرادی كه در ميدان استقامت و شرافت شربت شهادت نوشيدند 

1. ابراهيم صفايي، همان، ص229. 
2. غضنفر ركن آبادی، همان. 

3. محمدحسن سالمی، همان، ص167. 
4. جال پژمان، فروپاشی ارتش شاهنشاهی، تهران، نامك، 1386، ص251. 

5. سيد علی علوی، زندگی و زمانه سيد حسن تقی زاده، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1385، 
ص339-340. 

6. آيت اهلل كاشانی و ملی كردن صنعت نفت؛ به مناسبت سالروز وفات آيت اهلل كاشانی، همان، ص20. 
7. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش113/5، ص334. 
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اعام كرد و از مردم خواست دست از اعتصاب 
خود برداش��ته و در مجل��س ترحيمي كه از 
طرف جامعه بازرگانان، اصناف و پيش��ه وران 
به مناسبت ش��هادت مردم در واقعه سی تير، 
در روز چهارشنبه اول مرداد تشكيل مي شود، 
ش��ركت كنند.1 اين مجلس ترحيم و يادبود 
تشكيل گرديد و جمعيت بسيار زيادی در آن 
ش��ركت كردند.2 خبرگزاری آسوشيتدپرس 

درباره اين مجلس ترحيم نوشت: 
در مجلس سوگواری در مسجد ش��اه جمعيت به حدی بود كه صحن 

مسجد پر و مردم در خيابان های اطراف نيز جمع شده بودند.3
به دستور آيت اهلل كاشانی يكی از بازرگانان قطعه زمينی در ابن بابويه برای دفن شهدا 
تهيه كرد.4 آيت اهلل در نه مرداد 1331، به اتفاق عده ای از بازرگانان بر سر مزار شهدای 
سی تير در ابن بابويه حاضر شد و برای شهدای آن واقعه طلب مغفرت نمود.5 عاوه بر اين 
در پيامی از مردم ايران خواست به بازماندگان شهدای سی تير كمك كرده و بدين منظور 
به دستور ايشان شماره حساب های بانكي در بانك های ملی ايران و بازرگانی گشوده شد.6

در شب سی تير 1331، خبر رسيد كه دادگاه بين المللی الهه به نفع ايران رأی صادر 
كرده است. مجلس شوراي ملي در جلسه فوق العاده روز دوم مرداد، قيام سي تير را »قيام 
مقدس ملي« شناخت و ش��هداي آن روز را »ش��هداي ملي« ناميد.7 مجلس در جلسه 
دوازده مرداد، اختيار قانون گذاري دكتر مصدق براي مدت ش��ش ماه را تصويب كرد.8 
اين قانون در جلسه بيستم مرداد هم به تصويب مجلس سنا رسيد. اين در حالي بود كه 
دادن اختيارات خاف قانون اساسي بود؛ ولي با محيطي كه پيش آمده بود، دكتر مصدق 
1. م. دهنوی، مجموعه ای از مكتوبات، س��خنرانی ها و پيام های آيت اهلل كاشانی، تهران، شركت سهامی خاص، 
1362، ج2، 220-219. آيت اهلل كاش��انی عاوه بر اين در پيامی كه پس از واقعه سی تير خطاب به ملل مسلمان 
جهان فرستاد، آنان را به وحدت فرا خواند و نقش مخرب قدرت هاي استعماري را در ايجاد تفرقه ميان مسلمانان 

گوشزد كرد. رك: سيد جال الدين مدني، همان، ج1، ص365.
2. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص297.

3. حسين مكی، سال های نهضت ملی، همان، ص302-303. 
4. محمود كاشانی، همان، ص76.

5. محمد تركمان، همان، ص430.
6. اطاعات، 1331/5/22.

7. غامرضا نجاتي، همان، ص230. 
8. مصدق و نهضت ملی ايران، اتحاديه انجمن های اسامی دانشجويان در اروپا، بی جا، بی نا، بی تا، ص95.

پيروزي قيام سی تير و بازگشت 
دوباره دکتر مصدق به نخست وزیري 
با حمایت هاي آیت   اهلل کاشاني، 
بازتاب گسترده اي در رسانه ها و 
خبرگزاری های خارجي و داخلی 
به همراه داشت. آنها که از قدرت 
عظيم نيروهای مذهبی در ایران و در 
رأس آنها آیت اهلل کاشانی شگفت زده 
شده بودند، پيروزی قيام سی  تير را به 

صورت وسيعی بازتاب دادند
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اين اختيارات را به دست آورد.1 آيت اهلل كاشانی 
كه از اليحه اختيارات راضی نبود، در اين زمان 
مخالفتی ابراز نكرد و به اين ترتيب دكتر مصدق 
با قدرت كامل به حكومت بازگش��ت.  به دستور 
دكتر مص��دق دفاتر مخصوص ش��اهدخت ها و 
شاپورها بسته شد2 و ملكه مادر و اشرف به علت 
تحريكات و كارشكنی هايی كه در راه پيشرفت 
نهضت ملی می كردند، تبعيد ش��دند.3 در اين 
زمان ميزان حمايت از دكتر مصدق به حدي بود 
كه شايد مي توانست شاه را نيز از سلطنت خلع 
كند و با اعان پايان حكومت سلس��له پهلوي، 
اقدام به تأسيس جمهوري نمايد؛ اما او در عوض 

براي شاه پيشنهاد صلح فرستاد.4
پيروزي قيام سی تير و بازگش��ت دوباره دكتر مصدق به نخست وزيري با حمايت هاي 
آيت   اهلل كاشاني، بازتاب گسترده اي در رس��انه ها و خبرگزاری های خارجي و داخلی به 
همراه داش��ت. آنها كه از قدرت عظيم نيروهای مذهبی در ايران و در رأس آنها آيت اهلل 
كاشانی شگفت زده شده بودند، پيروزی قيام سی  تير را به صورت وسيعی بازتاب دادند. 

خبرگزاری يونايتدپرس در تفسير جريانات فوق چنين نوشت: 
س��قوط حكومت چهار روزه قوام و تجديد زمامداري مصدق نش��انه 
بارزي است كه ثابت مي كند ديگر غير ممكن است يك نهضت سياسي 
و ملي را در خاورميانه كه از طرف س��ازمان مذهبي تقويت مي شود در 

هم شكست.5 
روزنامه نيويورك تايمز در تيرماه1331 نوشت: 

اطمينانی كه احمد قوام پس از احراز مقام نخست وزيری به ملت ايران 
داد كه مس��ئله نفت را بنابر اصل قانون ملی ش��دن ح��ل خواهد نمود، 

1. ابراهيم صفايي، همان، ص230-231. 
2. همان، ص230.

3. محمود كاشانی، همان، ص77.
4. استيون كينزر، همه مردان شاه از كودتاي 28مرداد تا 11س��پتامبر2001، ترجمه لطف اهلل ميثمي، تهران، 

صمديه، 1388، ص164-165. 
5. حسين مكی، وقايع سی ام تير 1331، همان، ص244-245. 

محمدرضاشاه به  رغم برکناري 
قوام السلطنه اصرار داشت به جاي 
دکتر مصدق، شخص دیگري از 
رهبران جبهه ملي نخست وزیر شود 
و پيامی در این رابطه برای آیت اهلل 
کاشانی فرستاد. ولی آیت اهلل با قصد 
شاه به مخالفت پرداخت و اعالم 
کرد، قوام باید بدون قيد و شرط 
کنار رود و به غير از دکتر مصدق 
هيچ کس نمی تواند نخست وزیر شود. 
بدین ترتيب قيام سی تير با شکست 

دربار و قوام به ثمر نشست
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نتوانس��ت مردم را قانع نمايد؛ زيرا آنان با حرارت و سرس��ختی زيادی 
به وس��يله 30 نفر از نمايندگان طرفدار دكتر  مصدق و شخص آيت اهلل  

كاشانی... به مبارزه تشويق شدند.1 
روزنامه آبزرور چاپ لندن كه به ش��دت از بركناری قوام و روی كار آمدن مجدد دكتر  
مصدق به نخست وزيری ناراحت بود، مدتی بعد از قيام سی تير در مقاله ای چنين نوشت: 
ناسيوناليست های متعصبی كه از دكتر  مصدق پشتيبانی می نمايند و 
تروريست های مسلمانی كه به دنبال آيت اهلل كاشانی می روند از طبقه 

وسط مردم يعنی كارمندان ادارات و دكان داران و غيره می باشند...2 
خبرنگار عربی اخباراليوم نوشت: »نفوذ و قدرت كام آيت اهلل كاشانی در ميان صدها 
هزار مس��لمان ايرانی حيرت انگيز اس��ت.«3 روزنامه باختر امروز درب��اره نقش آيت   اهلل 

كاشاني در قيام سی تير چنين مي نويسد: 
آيت اهلل كاش��انی عصر يكشنبه وعده داد تا 24 س��اعت حكومت قوام 
سرنگون خواهد شد و هنوز 20 ساعت از اين وعده نگذشته بود كه ملت 

پيروز شد و حكومت قوام واژگون گرديد.4 
مجله نيوز اند ورلد ريپورت كه اولين مجله وابس��ته به س��ازمان ملل  متحد به ش��مار 

می رود، در مقاله مهمی آيت اهلل كاشانی را يكی از چهار مرد قوی دنيا اعام كرد.5 
وقايع سی تير ايران و نقش آيت اهلل كاشانی در روزنامه های پاكستان نيز بازتاب داشت. 

روزنامه دان در مقاله ای تحت عنوان »اوضاع ايران« نوشت: 
قوام السلطنه در اظهاراتی كه به يك نماينده خبرگزاری امريكايی كرد 
به مفسده جويان نيز اشاره نمود گفت: من با آنارشی مخالفم و كسانی را 
كه ايجاد انقاب و ناراحتی كنند، شديداً مجازات خواهم كرد. در تعقيب 
اين سياست برای اولين بار آيت اهلل كاشانی تحت نظر پليس قرار گرفت؛ 
ولی در نتيجه انتصاب قوام السلطنه به نخست وزيری اوضاع بدتر شد و 
اكنون به قدری وخيم شده است كه رژيمی كه با آن عجله شروع شد با 

همان عجله پايان پذيرفت.6 

1. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش105، ص307.
2. همان، سند ش115/1، ص340-342. 

3. باختر امروز، 1329/12/23. 
4 . محمدحسن سالمی، همان، ص225.

5. آرشيو  مركز اسناد انقاب اسامی، كد 23733، شهريورماه 1331، ص2. 
6. اسنادی از قيام سی تير 1331، همان، سند ش121/1، ص365-366. 
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انجمن ايرانيان كراچی در قطعنام��ه ای در دوم مردادماه1331، پيروزی نهضت ملی 
ايران تحت رهبری آيت اهلل كاشانی و ديگر نمايندگان جبهه ملی را ستايش كرد و ادامه 
زمامداری دكتر  مصدق را تبريك گفت.1 جرايد مهم س��وريه نيز درب��اره اهميت قيام 
سی تير مطالبی نوشتند و قيام ايران را سرمش��قی برای ساير ملل دانستند. اين جرايد 
همچنين درباره شخصيت و مقام آيت اهلل كاشانی و دكتر  مصدق مطالبی نوشتند و از آنها 
تمجيد كردند. روزنامه القبس چاپ دمشق در يكی از شماره های خود در مردادماه1331، 

تحت عنوان »نام های برجسته، ماورای اخبار« نوشت: 
امروز از شخصی صحبت می كنيم كه توانست يك امپراتوری كامل را 
شكست داده و كش��ور خود را در راه آزادی به مسافت های بعيدی جلو 
ببرد و ما او را كفن پوش می ناميم... بدون شك آيت اهلل نيرومندترين مرد 
است در ايران و كافی است كه فقط انگش��ت خود را بلند كند و سراسر 
كشور خود را برانگيزاند... در شورش اخير هنگامی كه اطاع حاصل نمود 
كه دولت تصميم گرفته اس��ت بر تظاهركنندگان شليك كند، آيت اهلل 
وضو گرفته و نماز گزارد و امر داد كه كفن س��فيدی برايش آورند و آن 
را به تن كرده و در جل��وی تظاهركنندگان قرار گرفت. در آن موقع عده 
تظاهركنندگان به يكصد هزار نفر رسيده و برای ابراز فعاليت و پشتكار 

خود به جوش و خروش آمده و تشنه خون بودند...2 
روزنامه الهدی چاپ حلب در مردادماه1331 تحت عنوان »درود بر ايران، معنای غضب 

كاشانی و غضب ملت نجيب ايران« نوشت: 
اگر صدای آن پيرمرد محترم آيت اهلل كاشانی پيشوای دينی و معروف 
را بشنويد كه چگونه فرياد می كش��د بي نهايت خوشحال شده و عبرت 
خواهيد گرفت... امام كاشانی مبارزه خود را طبق نظر خود كه با عادات و 
آداب و شروط شرافت و ايمان هم مطابقت دارد انجام می دهد. وی آشكارا 
اعان می كند كه به طيب خاطر حاضر به پوشيدن كفن و استقبال مرگ 
است... آرزو داريم كه پيشوايان دينی و رهبران فكری و سياسی در همه 
كشورهايی كه با ما مربوط هستند تأسی به وی نموده و روش او را پيشه 

خود قرار دهند.3 

1. همان، سند ش57/4، ص147-148. 
2. همان، سند ش123/3، ص342-378.

3. همان، سند ش123/12، ص390-391. 
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روزنامه ريكا يوگساوی در شهريورماه1331 درباره قيام سی تير نوشت: 
دولت قوام كه انگليسی ها اميدشان در تسويه اختاف نفتی به او بود، در 
مقابل فشار جبهه ملی و... آقای كاشانی رئيس روحانی... تسليم گرديد.1

نتيجه 
اقدامات آيت اهلل كاشاني در حمايت از نخست وزيری مصدق، نقش مهمي در بازگشت 
دوباره مصدق به قدرت بعد از اس��تعفای او ايفا كرد. ايش��ان در اولين اقدام قبل از آنكه 
استعفای مصدق و نخست وزيری قوام السلطنه بر همگان آشكار شود، در پيامی خصوصی 
كه برای محمدرضا شاه ارسال كرد از مصدق به عنوان نخست وزير قانونی ملت ايران ياد 
كرد و از او خواست مانع از نخست وزيری قوام السلطنه شود. فعاليت های آيت اهلل كاشانی 
در آگاهي بخشی و بسيج همگاني مردم در حمايت از دولت مصدق بعد از رأی مجلس به 
قوام وارد مرحله جديدی شد. در اين زمان تاش دربار و قوام برای جلب رضايت آيت اهلل 
كاشانی نه تنها نتيجه نداد؛ بلكه ايشان در پيامی به شاه هشدار داد، مبارزه مردم را متوجه 
او و دربار خواهم كرد. آيت اهلل كاشانی در حالی كه مراكز مهم تهران در محاصره مأموران 
نظامی قرار گرفته بود و آنها حتی قصد دستگيری ايش��ان را داشتند، در اعاميه هايی 
ضمن پش��تيبانی مجدد از مصدق، مردم را به مبارزه عليه دولت جديد تشويق كرد. او 
حتی با صدور اعاميه ای از سربازان و افسران ارتش خواست با حكومت غير قانونی قوام 
به مخالفت بپردازند و به مردم در س��رنگونی او كمك كنند. همچنين در يك مصاحبه 
مطبوعاتی كه در منزل خود برگزار كرد، هدف از نخست وزيری قوام السلطنه را شكست 
نهضت ملی شدن صنعت نفت و غارت دوباره آن توسط انگليسی ها اعان كرد و هشدار 
داد در صورتی كه او از نخس��ت وزيری كنار نرود، اعان جهاد خواهد كرد. صحبت های 
آيت اهلل كاشانی نقش مهمی در برانگيختن احساسات مردم و مأموران نظامی در روز سی 
تير به همراه داش��ت. در نتيجه تظاهرات مردم در اين روز تعداد زيادی كشته و زخمی 
شدند و شاه به ناچار با نخست وزيری دوباره مصدق موافقت كرد. پيروزی مردم در قيام 
س��ی تير1331 نتايج زيادی داش��ت كه بدون ترديد يكی از مهمترين آن آشكار شدن 

مجدد قدرت و نفوذ روحانيان در ايران و در رأس آنها آيت اهلل كاشانی بود. 

1. همان، سند ش128/5، ص419.
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شهيد آیت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی و نقش او در مشروطه 

محمد عبداللهی1
چکيده 

آيت اهلل سيد حسين بحرالعلوم معروف به آقامير بحرالعلوم رشتی از مجتهدين بزرگ و 
از رهبران دينی مردم گيان بود. او در ابتدای جنبش مشروطه همانند اكثر علما از اين 
جريان حمايت نمود و به عنوان نماينده علمای گيان راهی مجلس اول شورای ملی شد. 
وی با بينش باال و بصيرت الهی خود توانس��ت نقش فعالی در جريان مشروعه خواهی 
ايفا نمايد و در تهران رابط ميان آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل ن��وری و آيت اهلل خمامی رهبر 
مش��روعه خواهی گيان بود و همواره از افكار و طرح های آنان حمايت می نمود و با باال 
گرفتن منازعات بر س��ر مش��روطه، از طرف آيات نامبرده راهی نجف گرديد تا با علما و 
مراجع نجف اشرف مذاكره نمايد. در نجف پيشامدهای ناگواری برای او رخ داد و سرانجام 
در راه بازگشت به ايران همراه پسر بزرگ خود در اطراف قزوين توسط مشروطه طلبان 

دستگير شد و به شهادت رسيد. 
کليدواژه ه�ا: آي��ت اهلل آقامي��ر بحرالعل��وم، آي��ت اهلل خمام��ی، مش��روطه خواهان، 

1. دانش آموخته  سطح چهار حوزه علميه قم 
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مشروعه خواهان. 

مقدمه
تاريخ مبارزات اسامی مردم گيان پر است از افتخارات گوناگون كه قشرهای مختلف 
مردم برای ياری دين خدا، به آنها دس��ت يافته اند و در اين مس��ير زحمات بسياری را 

متحمل شدند و بارها و بارها از جان و مال خود گذشتند تا اسام عزيز محفوظ بماند. 
در اين ميان هر گاه رهبری اين نهضت های اس��امی با علمای راستين بوده و صدای 
عدالت خواهی و ظلم ستيزی از مساجد بلند شده است، كاخ های بيداد بيش از پيش به 
خود لرزيده اند و نيروهای اهريمنی تمام فكر و قدرت خود را به كار بسته اند تا مانع تحقق 

شعار استقال و آزادی مردم باشند. 
البته همواره در طول تاريخ، مصاف حق و باطل بدين گونه بوده است و خواهد بود و هر 
گاه كه صفحه تاريخ اسام به سرخی گراييده است، نام شهيدی از تبار روحانيت اصيل 

بر تاركش حك شده است. 
يكی از اين عالمان بزرگ، شهيد آيت اهلل سيد حسين بحرالعلوم رشتی می باشد كه با 
بينش باال و بصيرت الهی خود توانست نقش فعالی در جريان مشروعه خواهی ايفا نمايد 
و همواره مدافع افكار و طرح های ش��هيد آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوری و شهيد آيت اهلل 
مامحمد خمامی مرجع بزرگ گيان در نهضت مشروطه بوده است تا اينكه سرانجام 
همچون پيشوايان معصوم ش��يعه عليهم السام به فيض عظيم ش��هادت نائل گرديد و 
متأس��فانه تيغ تيز تحريف- از طرف همان كسانی كه ادعای آزادی و فضای باز سياسی 
داشته و دارند- ش��خصيت اين بزرگمردان در طول تاريخ مخدوش و تاكنون به عنوان 

چهره  مرتجع، ضد  ملی، مستبد و... معرفی شده است.
در اين مقاله سعی شده است مروری گذرا بر مجاهدت های »شهيد آيت اهلل سيد حسين 
)آقامير( بحرالعلوم« در آن دوره پر فراز و نشيب تاريخ ايران شود تا هم بتواند بسياری از 

ابهامات و تحريفات را روشن سازد و هم به برخی تهمت ها پاسخ دهد. 
البته بازنگری نقش روحانيت دينی گيان در جريان مشروطه، نياز به تحقيق و بررسی 

بيشتری دارد كه انشاءاهلل بتوان به اين مهم نائل آمد. 
گيان موقعيتي ممتاز نه فقط از لحاظ اقليم��ي و جغرافيايي، بلكه از 
لحاظ تاريخي و انساني دارد. هر چه در مد نگاه خود به اين سرزمين دقت 

مي كنيم، نشانه هاي عظمت بيشتري را در آن مي بينيم. 
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گيان سرزميني نابغه پرور اس��ت. علماي بزرگ، فقيهان، فيلسوفان، 
ش��اعران و اديبان، صنعت گران و دانش��مندان، م��ردان و زنان از خود 
گذشته،  شجاع در تجربه هاي گوناگون اين كش��ور، سرتاسر تاريخ اين 

خطه عزيز و پربركت را انباشته اند... 
در دوران مشروطيت، در دوران استبداد صغير، در دوران دست اندازي 
انگليس��ي ها و ديگر بيگانگان متجاوز به اي��ران- در همه اين تجربه ها- 
گياني ها نشان دادند كه پيشروند. گياني ها پيشرو مبارزات سياسي و 
فعاليت هاي مطبوعاتي بودند. از جمله قديمي ترين روزنامه هاي كشور و 

قديمي ترين فعاليت هاي سياسي، در اين منطقه بوده است.1 
از همه كس��انی كه در تهيه اين مقاله كمك نمودند تش��كر می نماي��م و اميدوارم كه 
توانسته باشم گامی در راستای احيای فرهنگ اسامی ايرانی برداشته باشم و از خداوند 

متعال شفاعت اين عالمان شهيد را برای خود مسئلت دارم. 
ا.2  َو َساٌم َعلَْيِه يَْوَم ُولَِد َو يَْوَم يَُموُت َو يَْوَم يُْبَعُث َحيًّ

خاندان بحرالعلوم 
آيت اهلل سيد حسين بحرالعلوم معروف به حاجی آقامير بحرالعلوم رشتی در حدود سال 

1229ش3 در نجف اشرف به دنيا آمد.4
پدرش آيت اهلل ميرعبدالباقی موسوی ملقب به شريف العلمای رشتی فرزند سيد عليرضا 
بن حاج مير ادريس بن سيد حسين بود كه نسبش به سيد شرفشاه گيانی- از عرفای قرن 

هشتم هجری- منتهی  می شود و سرانجام به امام موسی كاظم)ع( می رسد.5
آيت اهلل ميرعبدالباقی در ابتدای جوانی به نجف اشرف هجرت كرده تحصياتش را نزد 
شيخ حسن و شيخ مهدی كاشف الغطاء و صاحب جواهر به اتمام رسانده و پس از دريافت 
1. مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان، رنگ ايمان؛ مجموعه بيانات رهبر معظم انقاب اسامی در گيان، 

رشت، كانون فرهنگی دينی ثقلين، بی تا، ص12-13. 
2. قرآن كريم، سوره مريم، آيه 15. 

3. مطابق با سال 1267ق. 
4. عبدالحسين امينی، شهداء الفضيله، قم، دارالشهاب، بی تا، ص363. 

5. جهانگير سرتيپ پور، نام ها و نامدارهای گيان، گيلكان، ص324؛ عبدالحسين جواهركام، تربت پاكان قم، 
قم، انصاريان، 1382، ج2، ص877؛ شجره نامه آيت اهلل آقامير بحرالعلوم اين گونه است: سيد حسين )آقامير( بن 
حاج ميرعبدالباقی بن عليرضا بن حاج ميرادريس بن حسين بن عليرضا بن حسين بن نجات بن ادريس بن سديد 
بن ادريس بن موال جان بن محمد جان بن ابراهيم بن محمد بن يعقوب بن شرف الدين بن عبداهلل بن حسين بن 
عبداهلل بن علی بن ابراهيم بن موسی بن احمد بن ابراهيم بن محمد بن عبداهلل بن موسی الثانی بن ابراهيم بن امام 

موسی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسين بن علی بن ابی طالب عليهم السام. 
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اجازه اجتهاد و نقل روايت از اساتيد مذكور راهی رشت گرديد1 و به مرجعيت دينی آن 
سامان رسيد و در ميان مردم بسيار مورد احترام و اطاعت بود. شريف العلما عمر خود را 

در طاعت خدا و خدمت به شريعت اجداد طاهرينش سپری نمود.2
شريف العلما فاضلی كامل و از علمای بزرگوار عصر خويش و معروف به »حجت االسام« 
بود. گفته اند يكبار زمانی برخی از مأموران حكومتی كه ب��رای گرفتن ماليات به مردم 
فشار می آوردند و باج می خواس��تند، مردم رفتند نزد آيت اهلل ميرعبدالباقی و شكايت 
كردند؛ ايشان با پای برهنه به س��مت محل حكومت حركت كردند و فرياد زد: »آهای 
والی، آهای والی، مأمورانت از مردم چه می خواهند؟!« و اين گونه بود كه استاندار واليت 
دارالمرز گيان با يك خطاب ساده، حس��اب كار دستش آمد و تا مدتی به مردم مظلوم 

كاری نداشت.3 از وی به عنوان يكی از مراجع عصر ناصرالدين شاه قاجار نام برده اند.4
از آثارش كتاب المواهب الغرويه شرح استداللی بر كتاب شرائع االسام است كه آن را در 
جوانی در چندين مجلد نوشت و بعدها با استفاده از احاديث صحيحه، كتاب انوار الشيعه 

در اخاق را نگاشت.5
وی در اسفند س��ال 1272ش6 در رش��ت درگذش��ت و پيكر او به ش��هر مقدس قم 
منتقل گرديد و در مقبره ش��ماره ش��ش صحن عتيق حرم حض��رت فاطمه معصومه- 

سام اهلل عليها- مدفون شد.7
مادر آقامي��ر بحرالعلوم، دختر فقيه عالی مقام س��يد علی آل بحرالعل��وم طباطبايي- 
نويس��نده كتاب البرهانالقاطع- بود.8 فرزندان اين خانواده چون از طرف مادر متصل به 

خاندان »بحرالعلوم« بودند همگی ملقب به بحرالعلوم شدند.9
ديگر فرزن��دان ميرعبدالباقی ب��ه نام های ميرزا ص��ادق »صدرالفقها«؛ س��يد احمد 

1. عبدالحسين جواهركام، همان، ص878. 
2. آقابزرگ تهرانی، نقباء البشر، مشهد، دارالمرتضی، 1404، ج3، ص1020. 

3. گفت وگو با آقای سيد محمدحسين موسوی نتيجه شهيد آيت اهلل آقامير بحرالعلوم. 
4. شريف محمد رازی، گنجينه دانشمندان، اس��اميه، 1352، ج5، ص178؛ سيد محسن امين، اعيان  الشيعه، 

بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 1406، ج 7، ص433؛ چهل سال تاريخ ايران، ج 1، ص236.
5. سيد احمد حسينی اشكوری، تراجم الرجال، قم، دليل ما، 1422، ج2، ص16. 

6. مطابق رمضان المبارك 1311ق. 
7. سيد محسن امين، همان، ج 7، ص433؛ منوچهر ستوده، كتابه های حرم حضرت معصومه و حظيره های اطراف 

آن، قم، كتابخانه آيت اهلل مرعشی نجفی، 1375، ص74؛ شناختنامه قم، ج1، ص 408.
8. سيد محسن امين، همان؛ مرتضی انصاری، زندگانی و شخصيت ش��يخ انصاری، كنگره شيخ اعظم انصاری، 

1373، ص483. 
9. آقابزرگ تهرانی، همان، ج3، ص1021. 
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»افتخارالفقها«؛1 سيد حسين آقا مجتهد و سيد مرتضی »شريف العلما« بودند.
ميرزا صادق، فرزندی به نام ميرزا زين العابدين ملقب به فخر الشريعه داشت.2

سيد حسين آقا مجتهد، فرزندانی به نام های ميرعبدالباقی ملقب به »صدرالشريعه« و 
سيد محمدرضا معروف به »عزيز« كه شاعر هم بود، داشت.3

س��يد مرتضی»ش��ريف العلما« ه��م فرزندان��ی ب��ه نام ه��ای محم��ود ملق��ب ب��ه 
»اجال السلطان«، زين العابدين معروف به »فخرالس��لطان« و سيد محمدرضا روشن 
داش��ت. ايش��ان نام خانوادگی خاتم��ی را برگزيدند. س��يد مرتضی ش��ريف العلما در 
30بهمن1299ش4 در رش��ت درگذش��ت و در حرم كريمه اهل بي��ت حضرت فاطمه 

معصومه، كنار پدرش سيد عبدالباقی مدفون است.5
همچنين اجال السلطان فرزندی دارد به نام سيد محمد خاتمی كه وارد نيروی هوايی 
رژيم پهلوی شد و به »ارتشبد خاتم« معروف بود. وی فرمانده نيروی هوايی ارتش شد 
و بعد با فاطمه پهلوی خواهر محمدرضا پهلوی ازدواج كرد و س��رانجام، هنگام پرواز با 
كايت در 22شهريور1354 سقوط كرد و كشته شد. معروف بود كه به دستور شاه به قتل 

رسيده است.6

زندگينامه 
آيت اهلل آقامير بحرالعلوم در دوران كودكی همراه پدر به رشت رفت و دوران نوجوانی را 
در اين منطقه پر بركت و در خانواده ای اهل علم و معنويت سپری نمود تا اينكه در حدود 
سال 1243ش7 برای تحصيل علم به نجف اشرف برگشت و در همان زمان با »ناز بيگم« 

1. عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفری ، تصحيح عبدالحسين نوايی، تهران، ميراث مكتوب، 1386، ج 1، 
ص518. 

2. همان؛ البته شايد اين ميرزا زين العابدين همان فخرالسلطان باشد كه فرزند سيد مرتضی شريف العلما است و 
به اشتباه در برخی منابع به عنوان فرزند سيد صادق آمده باشد، چرا كه در برخی منابع ميرزا صادق را بدون فرزند 
دانسته اند. )جهانگير سرتيپ پور، همان، ص324؛ صادق احسان بخش، دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، رشت، 

صادقين، ص271.(
3. صادق احسان بخش، همان، ص324-325. 

4. مطابق با 10جمادی الثانی1339ق. 
5. منوچهر ستوده، همان، ص73؛ شناختنامه قم، همان. 

6. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك )استان گيان(، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1389، ج1، ص438؛ جهانگير س��رتيپ پور، همان، ص325-324؛ گفت وگو با حجت االس��ام سيد محمدتقی 
موسوی بحرالعلوم و سيد نورالدين موسوی فرزندان آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم و نوه های شهيد آيت اهلل آقامير 

بحرالعلوم؛ گفت وگو با آقای سيد محمدحسين موسوی. 
7. مطابق با 1281ق. 
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دختر سيد حسين آل بحرالعلوم ازدواج كرد.1
از ايشان ش��ش پسر به نام های س��يد جواد، مير مهدی، س��يد محمدعلی، مير جعفر، 
مير محمدباقر و سيد حسن؛ و سه دختر به اس��م های زهره بيگم، صديقه خانم و فاطمه 

خانم به يادگار ماند كه همگی شهرت موسوی را برای خود برگزيدند.2
ميرمهدی امام جماعت مسجد ماعلی محمد رشت بود و خاندان آل بحرالعلوم رشت 

همگی از فرزندان ايشان هستند. 
معروف ترين فرزندان آقامير بحرالعلوم »سيد حسن« بود كه در 12خرداد 1268 3 در 
رشت متولد شد، دروس مقدماتی حوزه علميه را نزد علمای رشت خواند، سپس به نجف 
اشرف مهاجرت كرد و در آنجا از جمله شاگردان مبرز آيات عظام سيد محمدكاظم يزدی، 
محمدحسين نائينی، آقا ضياءالدين عراقی، محمدحسين غروی اصفهانی و شيخ شعبان 
رش��تی بود؛4 ايش��ان كه جزء مجتهدين و علمای تراز اول گيان به حساب می آمد، در 
نهضت امام خمينی در سال 1342 نيز از طرفداران جدی امام خمينی بود كه در اعتراض 
به دستگيری امام خمينی، دستگير شد و مدتی در زندان  رژيم پهلوی به سر برد. آيت اهلل 
سيد حسن بحرالعلوم كه امامت جماعت مسجد گلشن بازار رشت را بر عهده داشت در 
21شهريور1356 در تهران درگذشت5 و بعد از تشييع باشكوهی در رشت، بدن مطهرش 
را- بنابر وصيتش- به مشهد منتقل نمودند و در صحن كهنه حرم حضرت ثامن الحجج 

امام علی بن موسی الرضا)ع( دفن كردند.6

تحصيات 
آقامير بحرالعلوم مدت زيادی نزد اساتيد مختلف درس خواند. او دروس مقدماتی حوزه 
را نزد آخوند خراسانی آموخت و دروس عالی را در خدمت ميرزاحبيب اهلل رشتی )متوفی 

1273ش( و شيخ هادی تهرانی )متوفی 1282ش( به اتمام رسانيد.7
او از شاگردان بزرگ و فضای مش��هور درس ميرزاحبيب اهلل رشتی محسوب می شد 
و بسياری از تقريرات درس او را نگاشت تا اينكه از اعيان علمای رشت گرديد و در همه 

1. عبدالحسين امينی، همان، ص364. 
2. جهانگير سرتيپ پور، همان، ص324.

3. مطابق با 2شوال1306ق. 
4. شريف محمد رازی، همان، ص185. 

5. بانك اطاعات مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان، پرونده آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم. 
6. عبدالحس��ين جواهركام، همان، ص879؛ مش��اهير مدفون در ح��رم رض��وی، ج1، ص105؛ گفت وگو با 

حجت االسام سيد محمدتقی موسوی و آقای سيد محمدحسين موسوی. 
7. عبدالحسين امينی، همان، ص364. 
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رشته های علوم دينی استاد شد.1
سرانجام او در سال1272ش2 به رش��ت بازگش��ت و هدايت مردم را به دست گرفت 
و هيچ گاه حق را بر ناروا و ناراس��تی ترجي��ح نداد و به جای دين و يقي��ن، بيراهه باطل 

برنگزيد.3
مرحوم عامه امينی- نويس��نده كتاب گرانس��نگ الغدير- درباره او می فرمايد: »قائٌِد 
، حاَز القدَح المعلّی ِمن كلِّ فضيله و إكتسی بََردَه العلم و العمل، له ِمن  روحیٌّ و َزعيٌم علویٌّ
العلم و األدب حّظه األوفی و نصيبه األوفی«4 يعنی او رهبری معنوی و سرپرستی علوی 
بود، پيمانه ای بلند از هر فضيلتی را بدست آورد و لباس علم و عمل را پوشيد؛ او واالترين 

حظ و نصيب را از علم و ادب برخوردار بود. 

فعاليت های سياسی- اجتماعی 
در زمان مش��روطه آيت اهلل العظمی حاج ما محمد خمامی مرج��ع بزرگ گيان و از 
حاميان نهضت مشروطه بود. آيت اهلل آقامير بحرالعلوم نيز از آنجا كه درد دين داشت و 
يار مردم بود در ابتدای جنبش مشروطه همانند اكثر علما از اين جريان حمايت نمود. 
فعاليت های انقابی و آزادی طلبانه در گيان بسيار پرشور انجام می شد و در اين ميان 
افراد بسياری چون سردار منصور، س��ردار محيی، يپرم خان، سردار معتمد، ميرزاكريم 
خان رشتی، حسن خان عميدالسلطان كه بعدها از س��ران مملكتی و از شخصيت های 
تأثيرگذار حكومت پهلوی شدند، حضور داشتند. متأسفانه حضور چنين افرادی باعث 
به بيراهه رفتن جريان مش��روطه خواهی گرديد و دو جريان در مقابل هم شكل گرفت، 

مشروطه خواهی و مشروعه خواهی. 
علمای رش��ت در ابتدا تاش بس��ياری در حمايت و هدايت اين جريان كردند؛ حتی 
آيت اهلل خمامی فتوايی در تأييد مش��روطيت صادر كرد و حمايت های ايشان باعث شد 
كه انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی در رشت صورت بگيرد. اين حمايت ايشان 
مشكات بسياری را از سر راه برگزاركنندگان انتخابات برداشت. كسانی هم كه درصدد 
بودند تا موانعی بر سير انتخابات بگذارند بعد از صدور فتوا، ديگر جرئت چنين كارهايی 

به خود ندادند. 

1. همان؛ آقابزرگ تهرانی، همان، ص592؛ سيد محسن امين، همان، ج 10، ص198. 
2. مطابق با 1311ق. 

3. عبدالحسين امينی، شهدای راه فضيلت، ترجمه روزبه، بی جا، بی نا، بی تا، ص523.
4. عبدالحسين امينی، شهداء الفضيله، همان، ص363.
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در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی در آذر 1285 1 كه به صورت صنفی برگزار 
شد، بايد از گيان، شش نفر به مجلس اعزام می شدند. برای انتخاب نماينده روحانيون 
رشت، علما در منزل شريف العلماء جمع شدند و بعد از بحث و گفت وگو نماينده خود را 
انتخاب كردند. در ابتدا ميرزا محمدرضا مجتهد انتخاب ش��د. او كه دوری از رشت را به 
مصلحت نمی ديد از قبول نمايندگی عذر خواست. نفر بعدی شيخ محمدعلی سيگارودی 
بود، كه او نيز به دليلی عذر خواست. نفر بعدی شيخ رضا خميرانی بود كه او نيز نپذيرفت. 
نفر بعدی آيت اهلل آقامير بحرالعلوم بود كه او اين مسئوليت را پذيرفت و نماينده علمای 
گيان در اولين دوره مجلس شورای ملی شد.2 او مورد حمايت آيت اهلل العظمی خمامی 
و آيت اهلل شيخ علی فومنی قرار داشت3 و حتی پيشنهاد كانديداتوری وی از طرف حاجی 

خمامی مطرح شد.
از طرف هفده صنف شهر رشت هم شيخ حسن حسام االسام انتخاب شد. برای انتخاب 
نماينده تجار ني��ز مجالس متعددی در خانه های تجار رش��ت برگزار ش��د كه همراه با 
اختافات زيادی بود. جلساتی هم در خانه حاجی خمامی و دارالحكومه برگزار گرديد و 
در نهايت با اختافات بسيار، آقا محمد يزدی- كه از اين زمان به »وكيل التجار« معروف 

شد- انتخاب گرديد.4
با تأكيدات آيت اهلل خمامی برای برگزاری هر چه زودتر انتخابات و حمايت از برگزاری 
انتخابات توسط ايشان س��ه تن از نمايندگان گيان در اولين دوره مجلس شورای ملی 
انتخاب شدند ولی هنوز سه نفر ديگر از نمايندگان گيان در روزهای آينده بايد انتخاب 

می شدند. 
چند روزی از انتخابات مجلس شورای ملی می گذشت ولی »وزير اكرم« حاكم گيان 
ميل نداشت كه نمايندگان منتخب به طرف تهران بروند.5 او شرايط مسافرت نمايندگان 
به تهران را فراهم نكرد و تلگرافی به مجلس فرستاد و در آن ادعا كرد كه انتخاب حاجی 
بحرالعلوم خاف آيين نامه انتخابات بوده است. اين گزارش باعث شد كه در تهران برای 

حاجی بحرالعلوم مشكاتی ايجاد شود.

1. مطابق با شوال 1324ق. 
2. ه ل رابينو، مشروطه گيان؛ از يادداش��ت های رابينو به انضمام وقايع مشهد در 1921، ترجمه حسين اولياء 

بافقی، رشت، طاعتی، 1368، ص59. 
3. جهانگير سرتيپ پور، همان، ص510. 

4. ه ل رابينو، همان، ص59-60. 
5. همان، ص60.



32
7

طه 
شرو

در م
 او 

ش
و نق

ی 
شت

م ر
علو

حرال
ير ب

قام
هلل آ

ت ا
د آي

شهي
93

ن 
ستا

 تاب
 4

ه 0
مار

 ش
هم

ازد
ل ي

 سا
وم

ه س
دور

اين تلگراف روز14ذی القعده1324ق1 در مجلس خوانده شد: 
از رشت به تهران پنجشنبه 11 ذيقعده الحرام.

حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد آقاي صدر اعظم 
روحي فداه. منتخبين رشت تمام شده همين ماه حركت مي كنند آقايان 
علما هم يك شب خانه شريف العلماء جمع شده جناب حاجي بحرالعلوم 
را انتخاب كرده اند ولي طاب مي گويند اي��ن انتخاب از روي نظامنامه 
نش��ده، توي خود علما و طاب در خصوص منتخبين نفاق اس��ت. اگر 
مي فرماييد همي��ن طور جناب حاجي بحرالعل��وم را روانه كنم يا اينكه 
به طبيعت خودش��ان واگذارم هر وقت خواس��تند وكيل تعيين نموده 

بفرستند. چاكر صالح 
در ادامه يكی از نمايندگان مجلس گفت: 

خوب اس��ت آقايان از جناب حاجي خمامي استفسار كنند كه حاجي 
بحرالعلوم ترتيب انتخابش به چه نحو بود؟ چون در آنجا چند نفر خائن 

و مفسد هستند كه اغتشاش مي كنند.2
آيت اهلل سيد محمد طباطبايی تحت تأثير فضای متش��نج مجلس توسط سكوالرها، 
چنين پاسخ می دهد: »كراراً نوشته شده و بعضي جواب دادند كه انتخاب او ]بحرالعلوم[ 

بر خاف نظامنامه است.«3
آيت اهلل مامحمد خمامی، پس از اين انتخابات، با فرستادن تلگرافي به حضرات آقا سيد 
محمد طباطبايي و سيد عبداهلل بهبهاني صحت اين انتخاب را تأييد نمود و اعام كرد كه 

نماينده گيان از صنف علما انتخاب گرديده و به سوي آنها روانه شده است: 
حضور مبارك حضرت حجت  االسام آقاي آقا سيد محمد ]طباطبايی[ 
و آقاي آقا سيد عبداهلل ]بهبهانی[- دام ظلهما- از طرف دعاگويان علما 
گيان جناب مس��تطاب آقاي حاج بحرالعلوم سلمه اهلل منتخب ]شده[ 
و ]به س��وی تهران[ حركت كرده  اند و از خداوند متعال تأييد ايش��ان و 
وكای مجلس ملي مركزي را خواهانيم. )حاجي خمامي و امام  جمعه 

1. مطابق با 9بهمن1285ش. 
2. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده1324ق، ص40. 

3. همان.
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و سايرين(1
با ارسال اين تلگراف اوضاع آرام شد و همه از صحت انتخابات اطمينان يافتند.

همچنين تلگراف ديگری از جانب علمای گيان به آيت اهلل طباطبايی رسيد. متن اين 
تلگراف به اين ترتيب است: 

از طرف عموم علما رشت به عنوان جناب آقای طباطبايی- جناب آقای 
بحرالعلوم از طرف دعاگويان، منتخب و روانه شدند. متوقع مايه افتخار 

و سرافرازی هستند.2
مشروطه خواهان س��كوالر كه حاجی بحرالعلوم را نماينده آيت اهلل خمامی دانستند، 
ش��روع به مقابله با وی نمودند. آنها از هر راهی كه بتوانند س��فر بحرالعلوم را به تأخير 
اندازند اس��تفاده كردند. رابينو از اعضای برجسته كنس��ولگری انگليس در رشت كه به 
مش��روطه خواهان س��كوالر خط دهی فكری می داد، درباره آي��ت اهلل بحرالعلوم چنين 

می گويد: 
چون ]بحرالعلوم[ از يك طرف به واسطه جزيی تصرفاتی كه در چند 
زرع قبرستان آقافخرای3 جنب خانه خودش كرده بود و طرف بی ميلی 
علمای نجف واقع شده بود... و ]نيز[ مردم به واسطه استبداد، سوء ظنی 

درباره او برده بودند؛ خواستند او را از حركت مانع شوند.4 
مشروطه خواهان دنباله همين مسئله را گرفتند و با آن عليه بحرالعلوم جنجال آفريدند 
حتی آن را در يك ش��ماره از روزنامه حبل المتين درج كردند. اين مس��ئله از حد يك 
جنجال فراتر نرفت چرا كه آنها سندی دال بر »غصب زمين گورستان آقافخرا« و دليلی 

بر »بی اعتنايی علمای نجف« ارايه نكردند.
می توان حدس زد كه سكوالرها درصدد بودند تا رفتن حاجی بحرالعلوم به تهران را به 
تأخير بيندازند يا او را منصرف كنند ولی به هر حال جنجال مشروطه خواهان سكوالر در 
رشت باعث نشد كه حاجی بحرالعلوم از رفتن به تهران منصرف شود. باألخره او صبح روز 

1. ناظم االسام كرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، علی اكبر سعيدی س��يرجانی )به كوشش(، تهران، نوين/ آگاه، 
1362، ج4، ص58. 

2. همان. 
3. محله »آفخرا« امروزه در مركز رش��ت قرار دارد. نام اين محله برگرفته از نام س��يدی اس��ت به نام »آقا سيد 
فخرالدين« كه در مسجدی به همين نام مدفون است و بر اثر كثرت استعمال به صورت »آفخرا« خوانده می شود. 

مسجد آفخرا از مساجد قديمی رشت است. 
4. ه ل رابينو، همان، ص60-61 
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10دی12851 با كالسكه پستی راهی تهران شد.2 سه روز بعد اعتبارنامه اش در مجلس 
اول شورای ملی قرائت شد و به عنوان نماينده علمای گيان در مجلس پذيرفته شد.3

او وقتی به تهران رسيد رابط ميان آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری و حاجی خمامی بود.4 و 
اين مسئله بعدها باعث درگيری های زيادی ميان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان 

گرديد.
اين رفتارها و تلگراف ها به خوبی نمايانگر اين مطلب است كه آيت اهلل خمامی و ساير 
علما در راستای اهداف مشروطه گام های مهمی برداش��تند ولی كم كم با آشكار شدن 
برخی خواس��ته های غير ش��رعی نمايندگان مجلس، اين حمايت تبدي��ل به اصاح و 
موضع گيری از طرف جريان مشروعه خواه گرديد. در مجلس هم آيت اهلل آقامير بحرالعلوم 

در دفاع از موضع گيری های حاجی خمامی، تمام تاش خود را به كار گرفت.
حمايت آيت اهلل خمامی از مش��روطه برای همه ثابت ش��ده بود ولی اين به معنای آن 
نبود كه از مش��روطه خواهان نيز به صورت مطل��ق حمايت كند بلك��ه انحرافاتی را كه 
می ديد گوشزد می كرد و به هيچ وجه با آن امور كنار نمی آمد. ايشان نمی پذيرفت كه از 
هر راهی به نتيجه مطلوب برس��د بلكه قائل بود كه وسيله هم بايد مشروع باشد. وی در 
مقابله با اشخاص منحرف كه سعی در انحراف جامعه داشتند كوتاه نمی آمد و در مقابل 

انحرافشان می ايستاد.
نمايندگان تبريز در مجلس شورای ملی به تندروی و س��كوالر بودن معروف بودند و 
تقی زاده كه از نمايندگان تبريز بود، رهبری جناح س��كوالر مجلس را بر عهده گرفت و 
افراط گرانه مشروطه را به سوی سكوالريسم پيش برد. آنان در اوايل سال 1286ش5 به 
گيان سفر نمودند و تقی زاده نيز در ميان نمايندگانی كه به رشت سفر كرده بودند حضور 

داشت. نمايندگان انتظار داشتند كه علما به ديدن آنها بروند. 
در اين زم��ان بعضی از علمای رش��ت مانن��د مي��رزا محمدرضا با ش��دت و حدت از 
مش��روطه خواهان حمايت می كردن��د و در مقابل حركات ضد دينی و ش��خصيت های 
منحرف موضعی نمی گرفتند؛ اين دسته به ديدار وكای تبريز رفتند. بعضی ديگر از علما 

1. مطابق با 15ذی القعده1324ق. 
2. ه ل رابينو، همان. 

3. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران )از مشروطه تا انقاب اسامی(، تهران، فرهنگ معاصر، 1390، ص387؛ 
يوسن مرواريد، از مشروطه تا جمهوری؛ نگاهی به ادوار مجالس قانون گذاری در دوران مشروطيت، تهران، اوحدی، 

1377، ج1، ص54؛ مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، پنجشنبه 18ذيقعده الحرام  1324ق، ص42. 
4. ه ل رابينو، همان، ص67. 

5. مطابق با 1325ق.
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كه چندان تمايلی به مشروطه نشان نمی دادند مثل شريعتمدار هم به ديدار آنها رفتند. 
ولی آيت اهلل خمامی به ديدن آنها نرفت و به اين وسيله مخالفت خود را با تفكرشان اعام 
كرد. اين مسئله برای نمايندگان سكوالر تبريز گران آمد چرا كه آيت اهلل خمامی كه رأس 

علمای گيان بود مخالفت خود را با افكارشان اعام كرده بود.1
در روز 10فروردين1286 2 آيت اهلل خمامی به انجمن رشت رفت. او در آنجا گفت: »ما 
ضد مشروطه نيستيم، اما وكا و منتخبين خوب می خواهيم.«3 او از اوضاع آشفته رشت 
و وضع اسف انگيز انجمن رش��ت ناراحت بود. مش��روطه خواهان نتوانستند تا آن موقع 
اختافات را كنار بگذارند و چند نفر برای انجمن رشت انتخاب كنند، چه برسد به اينكه 
بخواهند شهر را اداره كنند. اين مسائل باعث شده تا حاجی خمامی به مشروطه خواهان 
تذكراتی بدهد و به رفتارهايش��ان انتقاداتی كند. بعضی از مشروطه خواهان سكوالر به 

حاجی خمامی توهين كردند.
حاجی خمامی بعد از آن به خانه آيت اهلل شيخ علی فومنی رفت تا درباره اوضاع جاری 
گفت وگو كنند. شيخ علی فومنی عالمی مهذب بود كه در شهر به اخاق و تقوا مشهور 
بود. در اين موقع عده ای از مش��روطه خواهان در خانه را از بيرون قفل نمودند تا اسباب 

خنده خود را فراهم كنند!4
متأسفانه مش��روطه خواهان درصدد برنيامدند كه به اوضاع س��ر و سامانی دهند بلكه 
تاش كردند تا كوچكترين انتقادی را خفه كنند. آنها از ه��ر راهی برای از ميدان به در 

كردن مخالف استفاده كردند. 
سكوالرها كه انتقادات حاجی خمامی را ديدند گفتند حاجی خمامی »پنج هزار منات 
از قنسول روسي گرفته است.«5 تهمت پول گرفتن حاجی خمامی از روس ها، به قدری 
ناشيانه بود كه حتی »رابينوی انگليس��ی« كه خود سردسته افترازنندگان به علما بود، 
اين تهمت را رد می كند. رابينو تصريح مي كند كه مشروطه خواهان براي خراب  كردن 

حاجی خمامی تعمداً چنين نسبتي را به او داده اند.6
مقبوليت و اقتدار آيت اهلل خمامی در ميان مردم گيان امری بود كه مانع می ش��د تا 
1. انجمن تبريز، س1، ش68، 8ربيع االول 1325ق، ص4؛ روزنامه انجمن تبريز چنين می نويسد: »عموم حضرات 

علما حتی شريعتمدار از وكا ديدن كردند غير از حاجی خمامی كه تمارض كرده بود.« )همان(
2. مطابق با 15صفر1325ق. 

3. ه ل رابينو، همان، ص4.
4. همان. 

5. همان، ص6. 
6. عين كلمات رابينو چنين اس��ت: »اما مردم ]مش��روطه خواه[ براي افتضاح او مي گويند كه پنج هزار منات از 

قنسول روسي گرفته است.« )همان(
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مشروطه خواهان سكوالر با ايشان به طور مس��تقيم مقابله كنند. از اين رو با كسانی كه 
در جبهه حاجی خمامی بودند ولی زورشان به آنها می رسيد در می افتادند. بحث اخراج 
شريعتمدار از رشت در واقع بحث اخراج حاجی خمامی بلكه اخراج جريان اسام خواه از 
وقايع مشروطه بود. مشروطه خواهان كه شرعی بودن كارهايشان چندان برايشان اهميت 
نداشت، تحمل نمی كردند كه علما به رياست حاجی خمامی به آنها تذكر دهند و بگويند 
كه كارهايتان با دين هيچ س��نخيتی ندارد. به همين خاطر پروژه از ميدان به در كردن 

سران جريان اسام خواهی را كليد زدند.1  
آنها به حاجی شريعتمدار اعام كردند كه يا از شهر بيرون برود و يا منتظر عواقب شوم 
آن باشد. شريعتمدار قضيه را برای آيت اهلل خمامی شرح داد. حاجی خمامی حركت های 
موزيانه انجمن های مخفی را به خوبی رصد می كرد. او حركت های خزنده و آشوب گرانه 
مش��روطه خواهان س��كوالر را می ديد ولی عده ای از روحانيون به اين تحركات توجهی 
نداشتند و يا آنها را حمل بر صحت می كردند. آنها به نفوذ شبكه های مخفی واقف نبودند و 
به خاطر حمايت از مشروطه، از شخصيت های مسئله دار و سكوالر نيز حمايت می كردند.

اوضاع ش��هر به هم ريخته بود و انجمن ه��ای مخفی به راحتی تهدي��د می كردند و يا 
ش��بنامه منتش��ر می كردند. انجمن رش��ت هم نه تنها در فكر اصاح نبود بلكه اگر از 
اختافات داخلی اش لحظه ای فارغ می شد، به حمايت از انجمن های مخفی پرداخته و به 
پيچيدگی اوضاع می افزود. آيت اهلل خمامی و عده ديگری از علما تصميم گرفتند به نشانه 
انتقاد و نارضايتی از عملكرد انجمن رشت از شهر خارج ش��وند و به سوی تهران بروند. 
آنان در 11فروردين1286 2 از رشت خارج و به سوی تهران رهسپار شدند. در اين ميان 
حاجی آقامير بحرالعلوم كه در جريان امور بود، تلگرافی از تهران به آيت اهلل سيد محمود 

روحانی- داماد حاجی خمامی و از رهبران جريان مشروعه خواهی گيان- فرستاد:3 
حركت حجت االسام ]حاج ما محمد خمامی[ به موقع ]و[ مراجعت 
صحيح نيست. گوش به آن تلگراف نفرماييد. تلگراف به مجلس ]كنيد[ 
كه تمام انجمن های رشت موقوف ]شوند[ و دو نفر مفسد از تهران خارج 
]گردند.[ عقيده بنده ]اين اس��ت كه[ از توقف در خارج ]رشت[ نتيجه 

1. ابراهيم فخرايی، گيان در جنبش مشروطيت، تهران، فرانكلين، 1352، كتاب های جيبی، ص99-100. 
2. مطابق با 16صفر1325ق. 

3. ابراهيم فخرايی، همان، ص100. 
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گرفته می شود و بهتر اين است.1
با رسيدن اين تلگراف به رشت، حاجی خمامی و شيخ علی فومنی با عزمی استوارتر به 

راهشان به سوی تهران ادامه دادند. 
در مجلس از تلگراف آقامير بحرالعلوم س��خن به ميان آمد و اين مس��ئله باعث خشم 

نمايندگان سكوالر مجلس شد.
يكي از وكا اظهار داش��ته بود تلگ��راف حاج بحرالعلوم كه به رش��ت 
مخابره كرده اند صحيح است يا نه؟ اگر صحيح است پس چرا عذرش را 
نمي خواهيد؟ يكي از وكا چنين اظهار داشت كه مكرر گفته ايم، عقايد 
مختلف است، شايد به نظر آن اين طور رسيده؛ عاوه بايد اصاح نمايند. 
جواب داده شد حاال كه در مجلس مطرح شد بايد رسيدگي شود و يكي 
ديگر از وكا چنين تقرير كرد كه عاوه از اين تلگراف كاغذي از رش��ت 
آمده كه قريب دويست مهر دارد؛ نوشته بودند تمام اسباب حركت جناب 
حاج خمامي و جمع شدن مردم در صحراي ناصريه و اسباب اغتشاش 
رشت، ايشان شده اند. باز همان وكيل اظهار كرد من صاح بيني مي كنم، 
شايد عقيده او اين است و جمعي محترمين آمده اند بايد اصاح كرد. باز 
جواب داده شد كه دو نوع تلگراف است يكي از روي نفهميدگي است و 
يكي از روي غرض؛ بايد ديد اين تلگراف كدام يك از آن دو قس��م است. 
باألخره گفتند سواد تلگراف مجلس محترم كه به رشت مخابره شده با 

سواد تلگراف حاج بحرالعلوم قرائت شود. هر دو را خواندند.2
بعد از قرائت اين تلگراف بحث های زيادی در ميان وكای مجلس مطرح شد: 

اگر كسي بخواهد خيانت بكند با ما است كه حالي بكنيم و يكي ديگر 
اظهار داش��ت كه از طرف جناب رئيس، تحقيق ش��ده و عين سواد اين 
تلگ��راف را در تلگراف خانه ديده ان��د و يكي ديگر چني��ن عنوان نمود: 
اقدامات وكا بايد براي امنيت اين مملكت باش��د، اگ��ر برخاف اقدام 
نمايند خيانت كرده اند. ب��از همان وكيل چنين بي��ان كرد: من مدعي 
هس��تم؛ اين اقدامي كه حاال مي خواهيد بكنيد باعث اغتش��اش رشت 

1. محمدحسن رجبی دوانی، مكتوبات و بيانات سياسی و اجتماعی علمای شيعه دوره قاجار، تهران، نی، 1390، 
ج3، ص48. 

2. مجلس، س1، ش73، 3ربيع االول1325ق، ص3؛ مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 2ربيع االول1325ق، 
ص138. 
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خواهد شد، باشد بعد از اصاح آنجا. بالجمله پس از مباحثات زياد قرار 
شد در اين باب رسيدگی و تحقيق شود.1

خاصه اينكه گروهی از نمايندگان در صحت آن تردي��د كردند و گروهی ديگر آن را 
تأييد نمودند و درخواست كردند از اين پس نبايد حاجی بحرالعلوم را به مجلس راه داد؛ 

نهايتاً تصميم قطعی در اين باب گرفته نشد.2
البته اين نكته را نبايد از نظر دور داش��ت كه با توجه به جهت گي��ري ديني در افكار و 
رفتار آيت اهلل خمامي و زيركي خاصي كه ايشان در ارزيابي جريان ها داشت، طبيعي بود 
مشروطه خواهان سكوالر و تندرو رفتاري نامايم با ايشان داشته باشند. كمترين خواسته 
آنها اين بود كه نماينده حاجی خمامي را از مجلس اخراج كنند و فرد مورد نظر خود را 
به جاي او به مجلس بفرس��تند كما اينكه قبل از ورود آيت اهلل بحرالعلوم به مجلس اين 

اعتراضات شروع شده بود. 
سرانجام دو روز بعد در 28فروردين1286 3 با ورود آيت اهلل بحرالعلوم به مجلس بلوايی 

به پا شد و چند تن از نمايندگان به نشانه اعتراض از مجلس خارج شدند: 
در بين قرائت نظامنامه بلديه حاج بحرالعلوم وارد مجلس شد و در آن 
موقع ده دوازده نفر از وكا برخاسته از مجلس بيرون رفتند. يكی از وكا 
عنوان كردند نمی پرسيد جهت اين رفتن وكا چيست؟ پرسيدند جهت 
چيس��ت؟ جواب دادند به جهت آمدن حاج بحرالعلوم است، می گويند 
اين كاری كه از حاج بحرالعلوم صادر ش��ده ما تكليف خود را نمی دانيم 
كه با بودن حاج بحرالعلوم در اين مجلس باشيم ]يا نباشيم.[ لهذا آقای 
وثوق الدوله نايب رئيس به آقای حاج بحرالعلوم گفتند: بروند اتاق ديگری 
و وكا برگردند تا بعد رسيدگی و تحقيق صحيح شود و حاج بحرالعلوم از 

مجلس رفتند. وكا بازگشت نمودند...4
بعد از س��اعتی مذاكره پيرامون يك اليحه، بحث دوباره به س��مت حاجی بحرالعلوم 

كشيده شد. 
يكی از وكا چنين اظهار داشت: ما كه در اين مجلس نشسته ايم برای 
حفظ حقوق ملت ]هستيم[، و ملت شامل افراد ملت كه سيد و محترم 

1. مجلس، همان؛ مذاكرات مجلس شورای ملی، همان، ص139.
2. ابراهيم فخرايی، همان، ص100. 

3. مطابق با 4ربيع االول1325ق. 
4. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 4ربيع االول1325ق، ص142. 
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]می باشد[ و معلوم نيست ]حاجی بحرالعلوم[ مقصر باشد، تضييع حق 
شد. جواب داده شد كه ما وكا اينجا نشسته ايم برای حفظ حقوق دولت و 
ملت. اين اشخاص كه هنگام ورود حاج بحرالعلوم پا شدند رفتند خيانت 
او نزد ايشان شايد ثابت شد و تكليف وكالت خود ندانستند كه با حضور 
او باشند همين طور كه عقايد آزاد اس��ت، اين طور افعال هم آزاد است. 
باز همان وكيل اظهار كرد كدام اليحه از طرف مجلس نوشته شد كه او 
مقصر است؛ جواب داده ش��د با وجود آن تلگراف كه پريروز در مجلس 
خوانده ش��د و صراحتاً تلگراف نموده گوش به اين تلگراف ندهيد و آن 
تلگراف از طرف مجلس بود؛ آيا باز نمی ش��ود گفت كه او مقصر است و 
خيانت كرده. يكی ديگر از وكا بيان كرد در يك مورد حق با ش��اهزاده 
است و آن اين است كه قرار شد پريروز از طرف مجلس به حاج بحرالعلوم 
اخطار ش��ود كه به اين مجلس ورود ننمايند. اين تحقيق در كار ايشان 
رسيدگی شود حال اگر از طرف مجلس اخطار ش��ده و ايشان آمده اند 
كه هيچ و اال كسی حق اعتراض نداشته. جواب دادند كه به توسط وكا 
و حجج اسام اخطار ش��ده و آقای وثوق الدوله نايب رئيس چنين تقرير 
كردند: اين مسئله صحيح است، ولی چون در نزد بعضی تقصير و خيانت 
ايشان ثابت شده بر حسب تكليف وكالت خودشان پا شدند بروند. لهذا 
من از حاج بحرالعلوم خواهش كردم بروند اتاق ديگر و وكا برگردند كه 
بعد رسيدگی شود؛ در اين وقت مجلس ختم شده عموم وكا برخاستند 
كه جناب آقا ميرزا سيد محمد مجتهد ]طباطبايی[ از اتاق انتظار كه به 
جهت رفع كسالت رفته بودند مراجعت كرده فرمودند وكا نروند. دوباره 
مجلس منعقد و باز از تفصيل حاج بحرالعلوم صحبت ش��د و آقا س��يد 
محمد ]طباطبايی[ س��ؤال نمودند اين وضع كه با حاج بحرالعلوم رفتار 
شد به اكثريت آرا بود؟ جواب دادند خير با اكثريت نبود ولی هر كس در 
وكالت يك تكليفی برای خود می داند؛ اين اش��خاص تكاليف خود را به 
واسطه آن تلگرافی كه حاج بحرالعلوم به رشت مخابره نموده و نزد خود 
جناب آقا ]سيد محمد طباطبايی[ اقرار كرده چنين دانستند كه همچو 
شخص در مجلس مقدسی كه رأی گرفته می شود نبايد باشد. آقا سيد 
محمد فرمودند صحيح است نزد من ]به صحت اين تلگراف[ اقرار كرده، 
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حال شايد جوابی در مقابل داشته باشد و گذشته از اين خوب بود قبل از 
وقت به او اخطار می كردند كه به اين مجلس نيايد. جواب دادند محض 
احترام به توسط حجج اسام اخطار شد. بعضی جواب دادند كه الزم بود 
كه از طرف مجلس رسماً اعام شده باشد. بالجمله پس از مذاكرات زياد 
جمعی گفتند خيانت او ثابت و معلوم اس��ت و بعضی گفتند رسماً بايد 
تحقيق و رسيدگی شود و بر مجلس خيانت حاج بحرالعلوم ثابت شود. 
قرار شد مجدداً آن تلگرافی كه به رشت مخابره نموده با حضور خودش 

قرائت شود. چون بحرالعلوم رفته بود، گفتند باشد در مجلس ديگر.1 
نهايتاً بعد از اين كشمكش ها بود كه مسئله با مداخله آيت اهلل سيد محمد طباطبايی به 
پايان رسيد2 اما آيت اهلل بحرالعلوم ديگر آرام نگرفت و نتوانست با اطاع از حقايق پشت 

پرده مسائل سياسی، با ديگر نمايندگان ناآگاه همگام شود. 

به سوی نجف 
همزمان با باال گرفتن منازعات بر سر مشروطه، آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری و آيت اهلل 
حاجی خمامی، در س��ال 1287ش3 حاجی بحرالعلوم را به نمايندگی از خود به نجف 
اشرف فرستادند. آقا شيخ ضياء فرزند شيخ فضل اهلل نوری كه در نجف درس می خواند 
نيز با ايشان در نجف همراه شد.4 البته افراد ديگری نيز در نجف با ايشان همراه شدند و 

به صورت يك هيئت به پيگيری امور پرداختند. 
غرض مشروعه خواهان از ارس��ال نماينده، رساندن پيام ش��ان به مراجع تقليد نجف 
بود. هياهوی س��كوالرها و برخي كارش��كني هاي آنها در ايران مانع می شد كه صدای 
مشروعه خواهان به علمای نجف برسد؛ اما سكوالرها كه اين ديدارها را برای خود بسيار 
خطرناك می ديدند شايع كردند سفر ايشان به دستور محمدعلی شاه صورت گرفته است 

تا همراهی مراجع تقليد را با شاه ايران جلب كند.
ميرزا احمد عمارلويی كه از طلبه های مش��روطه طلب نجف بود، درباره سفر آيت اهلل 

بحرالعلوم، در خاطرات خود می نويسد: 

1. همان، ص143. 
2. ابراهيم فخرايی، همان، ص101.

3. مطابق با 1326ق. 
4. علی اميری )به كوشش(، خاطرات ميرزا احمدخان عمارلويی )نماينده ادوار دوم و سوم مجلس شورای ملی(، 

تهران، موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسامی، 1391، ص83. 
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در راه بازگشت به ايران- ]كه بنا به گفته خود به دستور مرحوم آخوند 
انجام گرفته بود تا به تبريز رفته و قائله تبريز را به سرانجامی برساند[- 
در 11رمضان1326 1 به شهروان2 رسيديم، دسته ای از زوار ايران وارد 
شهروان گرديده كه مركب از خراسانی و گيانی و تهرانی و يزدی بودند. 
از جمله واردين س��يدی بود از خدام نجف اشرف... ]از اين سيد سؤال و 
جواب هايی شد و عمارلويی به جرم اينكه اين سيد هم عقيده او نيست، 
توهين هايی به او می كند و در ادامه از او می پرس��د:[ اين س��يد ]كه در 
ميان جمع زوار بود[ كيست كه آمده است؟ گفت: آقای بحرالعلوم رشتی 
است. سؤال ش��د كجا می رود؟ گفتند: زيارت. و سؤال شد: از قِبل كی؟ 
جواب گفت: از قِبل شاه. در اين وقت ]از همان جمع[ يكی از اجزا بی تاب 
شده و حرفی نسبت به بحرالعلوم پرانده شد. خادم خود را جمع ]كرده[ و 
ملتفت شد كه بد باخته است ولی ]هر وقت[ از نصف ضرر ]هم[ برگشتی 
باز منفعت است، گفت: نمی دانم، خودش هم به من نگفته است و رفاقت 

هم نداريم، فقط در بين راه در يك منزل با هم مصادف شده ايم.3
بعد كمی جلوتر می نويسد: 

چون در كاظمين كاغذی برای يكی از رفقا از تهران رسيده از رفيق با 
اطاعش، و در آنجا نوشته بود كه شاه عده]ای[ تقريباً بيست نفر معين 
كرده از كس��انی كه غالباً اهل مجلس و به اعتقاد ]وی[ آنها]يی[ كه در 
]نزد[ حجج نجف محل وثوق می باش��ند كه از جمله همين سيد ايران 

1. مطابق با 16مهر1287ش. 
2. در كتاب جهانگشای نادری صفحه 387 آمده است: »چون از بغداد به طرف كرمانشاهان به حركت آييم پس 
از هشت فرسخ به بعقوبه می رسيم و اگر راه بين بغداد و كرمانشاه باز ادامه داده شود پس از هفت فرسخ به شهروان 
خواهيم رسيد. بين راه غير از دو پل كوچك، رباط و خانی ديده نمی شود. شهروان محلی است نسبتاً آباد كه از شط 
دياله مشروب ]سيراب می شود[ و دارای سه دهكده است كه اهميت كشاورزی دارند. به يك فرسخی شهروان آثار 
شهر بزرگی است كه محيطش دو ميل ولی نامش را نشناخته اند. شايد يكی از شهرهای هفت گانه ساطين قديم 
ساسانی باشد. به نقل از رحله منش��ی بغدادی ص37و38« در يك فرسخی شهروان ، مقبره مقداد رضوان اهلل عليه 
است (عليرضا عضدالملك، س��فرنامه عضد الملك به عتبات، حسن مرس��لوند )مصحح(، تهران، مؤسسه پژوهش 
و مطالعات فرهنگی، 1370، ص115؛ ناصرالدين ش��اه قاجار، ش��هريار جاده ها، محمدرضا عباسی و پرويز بديعی 
)مصحح(، تهران، سازمان اس��ناد ملی ايران، 1372، ص89) نام های ديگر اين شهر،  دسكره و  شهربان می باشد. 
(قاضی احمد تتوی، تاريخ الفي، ترجمه آصف خان قزوينی، غامرضا طباطباي��ی مجد )مصحح(، تهران، علمی و 

فرهنگی، 1382، ج 1، ص547.(
3. علی اميری )به كوشش(، همان، ص98-99. 
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ويران كن ]منظور آقامير بحرالعلوم رشتی است[ و ديگری امام جمعه 
خويی... و امثال اينها كه بيايند نجف و بفهمانند َمضار مشروطيت را به 
دين و مناقضه اش با رد و حكم به حرمت بگيرند تا در جواب پروتست های 
سخت ُدول اجنبيه بگويد علما اين مطلب را خاف دين دانسته و منكر 

مشروطيت شده اند.1
ناظم االسام هم در اين باره می نويسد: 

صدر راونجی و بحرالعلوم رشتی كه رفته بودند به عتبات، به اتهام آنكه 
از طرف دولت آمده اند، آنه��ا را به نجف راه ندادن��د و ]نيز[ چون مردم 
شورش كرده بودند، از اسامبول تلگراف ش��ده است كه مفسدين را از 

خاك دولت عثمانی خارج كنند.2
عمارلويی در جای ديگری درباره آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی می نويسد: 

اين بحرالعلوم رشتی كه يكی از پسرهای مير عبدالباقی رشتی است، 
يكی از وكای رشت بوده در تهران، در اوايل ورودش به تهران تا چندی 
كه از صدارت ميرزا علی اصغرخان گذش��ته بود خيانت های فاحشی در 
خصوص همراهی شريعتمدار رشتی و غيره با ملت رشت و موافقت های 
تيزی با حرف ش��يخ فضل اهلل و بعضی رشوه گرفتن ها و به همين جهت 
مطرود گرديد. زمانی كه خمامی از ش��يخ فضل اهلل كن��اره كرده صورتاً 
و متكل به مجلس شد، چند خواهش��ی از مجلس كرده كه يكی قبول 
وكالت اين سيد ايران ويران كن بود. مجلس هم گرچه خاف قانون بوده 
ولی در اول امر با داد استبداد ش��يخ فضل اهلل در زاويه مقدسه حضرت 
عبدالعظيم- عليه]سام[اهلل- و به واسطه گول زدن جمعی از مقدسين 
بی علم و برخی از مفسدين مانماها و با خود به حضرت بردن، وسوسه در 
قلوب مردم كرده و از طرفی هم شاه و صدر اعظم غير مرحوم و سفارت 
روس س��راً و علناً حمايت نموده و از طرفی ه��م بی عقل و پرغرض های 
يزد از عراق ع��رب و عجم تعنداً و جه��ًا به ميان كار افت��اده، از طرفی 
سرحد دارها را از قبيل اقبال السلطنه و غيره و عشاير داخله را از قبيل پسر 
رحيم خان و تركمان به تلگرافات و كاغذهای رمزی و غير رمزی به جان 

1. همان، ص101. 
2. ناظم االسام كرمانی، همان، ص240. 
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مردم انداخته البد به قبول كردن بعضی خاف قانون ها كه من جمله اش 
آن بود، گرديد. و اين شخص ]حاجی بحرالعلوم[ پست فطرت دنی همت 
هم كمر قتل مجلس��يان يعنی بيس��ت كرور ملت ايران يعنی ششصد 
ميليون امت مسلمان را بسته، زنانه در خفيه بنای راپرت گری را گذاشته 
و عده كثيره]ای[ ه��م كه با اين ]فرد[ در خباث��ت ذات و دنائت فطرت 
شريك بوده منتفع گرديده، رفته رفته تيشه به ريشه مجلس زده و متصل 
اخبار مجلس سری را در حضور مس��تبدين خاصه مركز علنی كرده و 
دستورالعمل های مخفی داده و گرفته تا كردند آنچه بايد بكنند و حاال 
از قِبل شاه به عنوان اينكه مشروطيت با مذاق اسام منافی ]دارد[ حكم 
حرمت از آقايان به لطايف الحيل و مخارج گزاف گرفته يعنی به واسطه 
بعضی اجزا كه محتمل است از اهل رشحا مثل خود سيد باشد گول زده 

پول داده بگيرند.1
او در جايی ديگر می نويسد كه تمام فساد ايران بلكه فساد تمام ملت اسامی از جهتی 
»مس��تند به وكای خائن ملت فروش است كه من جمله اش س��يد سابق الذكر ]آقامير 

بحرالعلوم[ می باشد.«2
احمدخان عمارلويی از كسانی است كه با زبانی تلخ و گزنده به علمای مشروطه خواه به 
شدت هتاكی كرده است و حرف های دروغی را به آنها نسبت داده است. او ادعا كرده كه 
بحرالعلوم با »خيانت های فاحشی در خصوص همراهی شريعتمدار رشتی و غيره با ملت 
رشت و موافقت های تيزی با حرف شيخ فضل اهلل و بعضی رشوه گرفتن ها« از نمايندگی 
مجلس شورای ملی عزل شد. با توجه به اينكه عمارلويی از چند سال پيش از مشروطه 
از ايران به نجف رفته بود و درس طلبگی می خواند معلوم نيس��ت ب��ا چه دليلی ادعای 
رشوه گرفتن آيت اهلل بحرالعلوم را مطرح كرده است.3 با توجه به صورت مذاكرات مجلس 
ش��ورای ملی می دانيم كه آيت اهلل بحرالعلوم از نمايندگی دوره اول مجلس عزل نشد و 

اين ادعا را بايد در زمره دروغ های عمارلويی دانست. 
از ادعاهاي��ی كه عمارلويی مطرح كرده اس��ت اين اس��ت كه آيت اهلل 
خمامی وقتی در مجلس حضور يافت، از مجلسيان خواست: »زمانی كه 

1. علی اميری )به كوشش(، همان، ص98-99. 
2. همان، ص102.
3. همان، ص10.
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خمامی از شيخ فضل اهلل كناره كرده صورتاً و متكل به مجلس شد، چند 
خواهشی از مجلس كرده كه يكی قبول وكالت اين سيد ايران ويران كن 
بود. مجلس هم گرچه خاف قانون بوده ولی... البد به قبول كردن بعضی 

خاف قانون ها كه من جمله اش آن بود، گرديد.« 
اين حرف نيز باطل است زيرا نه بحرالعلوم عزل شده بود و نه آيت اهلل خمامی كلمه ای 
مبنی بر درخواست پذيرش مجدد بحرالعلوم انجام داد. متن مذاكرات مجلس، بهترين 
دليل روز ورود آيت اهلل خمامی در مجلس اس��ت و در آن كوچكترين اشاره ای به ادعای 

عمارلويی نشده است.1 
عمارلويی درب��اره بحرالعلوم چنين می نويس��د كه او »از قِبل ش��اه به عن��وان اينكه 
مشروطيت با مذاق اسام منافی ]دارد[ حكم حرمت از آقايان به لطايف الحيل و مخارج 
گزاف گرفته يعنی به واس��طه بعضی اجزا كه محتمل است از اهل رشحا مثل خود سيد 

باشد گول زده پول داده بگيرند.« 
او در اين عبارت تاش كرده تا بحرالعلوم را نماينده شاه معرفی كند و مخالفت آيت اهلل 
سيد كاظم يزدی در نجف را به خاطر گرفتن »مخارج گزاف« بيان كند. كمی قبل گفتيم 
كه مواضع آيت اهلل يزدی، قبل و بعد ورود بحرالعلوم رشتی به نجف هيچ تغييری نكرده 
بود. عاوه بر اينكه آيت اهلل بحرالعلوم را نماينده ش��اه معرفی كردن يكی از تهمت های 

عمارلويی به اين عالم بزرگوار است.
هتاكی هايی كه عمارلويی به عالمان بزرگوار كرده اس��ت نوع نگاه مش��روطه خواهان 
ايرانی ساكن نجف را نسبت به جريان مش��روعه خواهی به خوبی روشن می كند. آشكار 
است كه عمارلويی در اين دشمنی، راه افراط را پيموده و تمام فساد ايران بلكه فساد تمام 

ملت اسامی را به خاطر بحرالعلوم و امثالش می داند! 
البته همان ط��ور كه ذكر گرديد حاج��ی بحرالعلوم به نمايندگی از طرف حاج ش��يخ 
فضل اهلل نوری و حاجی خمامی عازم اين سفر شده است، نه از طرف شاه مستبد قاجاری 
كه قلم به دس��تان آن موقع اين همه بر س��ر اين مطلب هياهو به پا كرده اند زيرا كه اوالً 
آيت اهلل بحرالعلوم تا آن موقع هيچ ارتباطی با شاه و دربار نداشته است ولی قطعاً با حاجی 
نوری و حاجی خمامی مرتبط بوده و به مشورت می پرداخته است؛ ثانياً معنا ندارد كه او 
به خاطر پادشاهی كه از نظر عقيده هم با هم در يك خط نيستند، بخواهد در آن شرايط 
حساس، وظيفه نمايندگی اش را رها كند و س��ختی چندين ماه سرگردانی در عراق را 

1. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 29جمادي االول1325ق، ص209-210. 
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به جان بخرد؛ ثالثاً سفر ايشان يك سفر برای زيارت عتبات به صورت معمولی نبود و اال 
اين همه بازتاب و سر و صدا معنا نداشت و مشروطه خواهان چون همه مخالفين خود را 
با شاه در يك خط فرض می كردند- تا بهتر بتوانند به اهداف خود برسند- در اين مورد 
هم از گفتن مطالبی كه بدون دليل و مدرك بود باز هم دريغ نكردند؛ مانند آنچه در باال 
در نوشته های عمارلويی ديديد كه به صرف احتمال و شايد به سندی تمسك كرده كه 
عاوه بر اينكه نام قائل آن معلوم نيست، گفته كه يكی از دوستان كه نامش را هم نمی برد 
از طرف يكی از دوستان ديگرش كه نام او را هم نمی برد يك تكه كاغذی را كه اصًا معلوم 
نيس��ت آن چه بوده، و همه را گنگ و مبهم می آورد و كامًا مش��خص است كه از نظر 

سندی و علمی هيچ ارزشی ندارد و نمی توان به آن استناد كرد. 
البته اين سخن كه آيت اهلل بحرالعلوم و همراهانش را به نجف راه نداده باشند، هم اشتباه 
است؛ چون عامه امينی می نويسد: »قادته السعاده الی تجديد العهد بزياره اميرالمؤمنين 
عليه السام فی شهر اهلل الحرام سنه1326«.1 يعنی آيت اهلل بحرالعلوم رشتی در يكی از 
ماه های حرام سال 1326ق سعادت به او روی آورد و موفق شد به زيارت اميرالمؤمنين 

)ع( نائل آيد. 
بنابراين ايشان به نجف اش��رف رفت و موفق به زيارت حضرت اميرالمؤمنين گرديد و 
چند مدت در آنجا اقامت  كرد ولی دقيقاً معلوم نيست از چه تاريخی و تا چه تاريخی در 
عراق حضور داشت؛ البته ايشان قطعاً در اواخر ماه مبارك رمضان در شهر نجف بوده اند 
زيرا اوالً ديدار ايش��ان و افراد همراهش��ان با حاجی ميرزا خليل تهرانی از مراجع نجف، 
در كتب تاريخی گزارش ش��ده اس��ت. ثانياً عمارلويی در 11رمضان، ايش��ان را در 15 
فرسخی بغداد ديده و از آنجا تا نجف راهی نبوده است. ثالثاً اينكه به احتمال قوی حاجی 
بحرالعلوم، قبل از ماه رمضان هم به نج��ف رفته بود، همان گونه كه عامه امينی فرمود: 
»قادته الس��عاده الی تجديد العهد بزياره اميرالمؤمنين عليه السام فی شهراهلل الحرام 
سنه1326«؛2 يعنی عامه امينی زمان حضور ايشان را در يكی از ماه های حرام می داند و 
همان طور كه می دانيد ماه رمضان از ماه های حرام نيست و ماه رجب كه دو ماه قبل از ماه 
رمضان قرار دارد از ماه های حرام است و دو ماه آخر سال قمری يعنی ذيقعده و ذيحجه و 
ماه اول آنها يعنی محرم؛ ولی طبق اينكه ايشان قطعاً در ماه رمضان در نجف بوده پس به 
احتمال قوی او قبل از اين ماه يعنی در ماه رجب المرجب سال 1326ق به نجف رسيده 

1. عبدالحسين امينی، شهداءالفضيله، همان، ص364.
2. همان، ص364. 
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بود.1 به هر حال ايش��ان يا از ماه رجب و يا از ماه مبارك رمضان تا قبل از زيارت غديريه 
اميرالمؤمنين در ماه ذی الحجه- حدود سه يا پنج ماه- در نجف بوده  و بعد به سمت ايران 
باز می گردد2 و اين مدت اقامت با توجه به سابقه حضور خود ايشان در گذشته در شهر 
نجف و آشنايی با فضا و علمای نجف و همچنين حضور پسر كوچكش سيد حسن، برای 

تحصيل در آن حوزه بزرگ، جای تعجب ندارد. 
در همين ايام »آيت اهلل حاج ميرزا حس��ين خليلی تهرانی« از مراجع س��ه گانه نجف 
و از حاميان مشروطه، در مس��جد سهله رحلت كرد. س��كوالرها كه از هر فرصتی برای 
ضربه زدن به مشروعه خواهان استفاده می كردند، ش��ايعه كردند كه آيت اهلل بحرالعلوم 
و همراهانش، هنگام ديدار با آيت اهلل ميرزا حس��ين خليلی، وی را مسموم كرده اند. اين 
شايعه دشمنی مشروطه خواهان را نسبت به وی تشديد نمود و آنها اعاميه های متعددی 
را در اين زمينه در تهران و حتی نجف منتشر كردند و توهين های زيادی به شيخ فضل اهلل 

نوری و ساير مشروعه خواهان نمودند.
مشروطه خواهان با نفوذی كه در بعضی مراكز نجف داشتند باعث شدند كه مشكاتی 
برای آيت اهلل بحرالعلوم و همراهانش رخ دهد. »در نجف اشرف پيشامدهای ناگوار او را 
مجبور كرد پيش از زيارت غدير با حالت خوف و رجا آن شهر مقدس را ترك گويد و به 

ميهن خويش بازگردد.«3
البته بعد از ماه ذی الحجه تا ماه ربيع الثانی- يعنی زمان شهادتش��ان- كه در راه ايران 
بوده است، هم معلوم نيست به كدام شهرها سر زده و در كجا اقامت داشته است. شايد 
هم گفته ناظم االسام درست باشد كه ايشان مدتی دستگير شده و در زندان های بغداد 
به سر برده است. »چون پسر شيخ فضل اهلل و پسر مرحوم حاجی ميرزا حسين نوری روز 
همان شب به كربا فرار می نمايند، لهذا آن س��ه نفر ديگر ]حاجی بحرالعلوم و بقيه[ را 

گرفته مغلوالً روانه بغداد می كنند و در آنجا مشغول به تحقيق و استنطاق می باشند.«4

شهادت
آيت اهلل بحرالعلوم ناراحت از مس��ائلی كه اتفاق افتاده بود راهی رش��ت گرديد و هنوز 

1. مترجم كتاب شهداء الفضيله به اشتباه عبارت شهراهلل الحرام را، ماه مبارك رمضان ترجمه كرده است كه بالتبع 
بعد از او هم در بقيه كتب به آن استناد كرده اند و اين اشتباه را تكرار كرده اند. 

2. عبدالحسين امينی، شهداءالفضيله، همان. 
3. همان. 

4. تاريخ بيداری ايرانيان، ج4، ص246.
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به وطن نرسيده بود كه خبر ش��هادت آيت اهلل مامحمد خمامی، در روز 29ذی الحجه 
1326 )مطابق 2بهمن1287( و در پی آن اشغال رش��ت و قلع و قمع مخالفين توسط 

مشروطه خواهان به ايشان رسيد. 
شهادت آيت اهلل شيخ علی فومنی در دوم ربيع الثانی 1327 )مطابق سوم ارديبهشت 

1288( به ضرب گلوله مشروطه طلبان، هم اوضاع را آشفته تر كرد. 
مشروطه خواهان هم كه هوای اش��غال تهران در سرشان بود، در راه رسيدن به تهران، 
اولين گام را اشغال قزوين مي ديدند. ورود آيت اهلل بحرالعلوم به قزوين مصادف شد با ورود 
مشروطه خواهان گيانی به اين شهر. س��كوالرها به محض ورود به شهر، مجتهد بزرگ 

شهر، آيت اهلل ميرزا مسعود شيخ االسام را به دار آويختند. 
آقامير بحرالعلوم و پس��ر بزرگش س��يد جواد، در نزديكی قزوين در »يوزباشی چای« 
توسط سربازان اردوی ملی رشت به س��ركردگی عبدالحسين خان معزالسلطان، شبانه 
دستگير شدند و نزديك صبحدم روز يكشنبه 19ارديبهشت1288 1 به اتهام طرفداری 
شاه در صحن عمارت ركنيه، تيرباران شدند و به آرزوی ديرينه خود كه شهادت در راه 

اسام بود نائل گشتند.2 
البته فرزند كوچك آقامير بحرالعلوم يعنی سيد حسن بحرالعلوم كه در آن ايام جوانی 
بيست س��اله بود هم در اين س��فر پدرش را همراهی می كرد؛ اما او ش��بانه داخل شهر 
قزوين شد تا سری به دوس��تانش در يكی از مدارس قزوين بزند. در همين زمان بود كه 
مشروطه خواهان، پدر و برادرش را گرفتند و به ش��هادت رساندند3 و شايد اين خواست 
خدا بود كه او با آنها نباش��د تا در آينده از حاميان اصلی نهضت ام��ام خمينی بوده و از 

پيشگامان عرصه جهاد و شهادت باشد. 
پيكر مطهر آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رش��تی و فرزندش س��يد جواد را در قبرس��تان 

»امامزاده آمنه خاتون« قزوين دفن كردند.
مؤلف تاريخ بيداری ايرانيان می نويسد: 

امروز و ديروز ش��نيدم كه بحرالعلوم رش��تی و پس��رش را در قزوين 

1. مطابق 18ربيع الثانی 1327ق.
2. احمد كس��روی، تاريخ هجده س��اله آذربايجان، ته��ران، اميركبي��ر، 1383، ص26؛ عبدالحس��ين امينی، 
شهداءالفضيله، همان، ص365؛ عين السلطنه قهرمان ميرزا سالور، روزنامه خاطرات عين السلطنه، مسعود سالور و 
ايرج افشار )مصحح(، تهران، اساطير، 1374، ج 3، ص2489؛ يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، عطار، ج 3، 

ص95. 
3. گفت وگو با آقای خليل ساجدی از نزديكان آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم.
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كشته اند و ما شرح كشتن او را با خيانت هايی كه در زمان وكالت خود در 
مجلس كرده بود، پس از تحقيق كيفيت كشتن او درج خواهيم نمود.1 

ولی اتهامات بی اساس بوده و حتی مؤلف طبق وعده اش ش��رح خيانت های او را بعداً 
ذكر نكرده است! 

جنايت قتل حاجی بحرالعلوم و فرزندش به قدری برای مش��روطه خواهان مفتضحانه 
بود كه بسياری از آنها اين امر را محكوم كردند. ابراهيم فخرايی می گويد: 

نخستين كسی كه پس از اس��تقرار مجاهدين در ش��هر ]قزوين[ در 
چهار ديواری خانه مس��كونی اش به قتل رس��يد، حاجی ميرزا مسعود 
شيخ االسام بود و پس از او حاجی آقامير ]بحرالعلوم[ رشتی و فرزندش، 
كه از مسافرت عتبات بازگشته بودند... انگيزه قتل حاجی آقامير رشتی 
را چنين روايت می كنند كه وی در عين ح��ال كه در دوره اول تقنينيه 
نماينده رشت بود با مهدی ش��ريعتمدار و شيخ فضل اهلل نوری َسر و ِسر 
داشت و شهرت ديگر اين بود كه ش��اه به بحرالعلوم مأموريت داده بود 
به نجف رفته مراجع تقليد را از پش��تيبانی مشروطيت منصرف سازد و 
آخرين شهرت اينكه »حاج ميرزاحسين حاجی ميرزا خليل« را در نجف 
مسموم كرده است. اتهامات مزبور بعدها تكذيب و بی اساس معرفی شد. 

فخرايی اين نكته را نيز اضافه می كند كه: 
قاتل بحرالعل��وم و فرزندش، مجاهدی به ن��ام »حاجی احمد نقاش« 
بود و از لحاظ تشابه اسم بايد همان كسی باش��د كه بعدها »صمدخان 
شجاع الدوله تبريزی« او را جلوی س��گ درنده اش انداخت و آن حيوان 

او را دريد.2 
شايد فخرايی با ذكر عاقبت تأس��ف بار قاتل آيت اهلل بحرالعلوم می خواهد به خواننده 
تسلی بدهد كه اگر سكوالر ها جنايتی كردند، مكافاتش را هم كشيدند و ناراحتی بر قتل 

آيت اهلل بحرالعلوم معنی ندارد. 

1. ناظم االسام كرمانی، همان، ص405. 
2. ابراهيم فخرايی، همان، ص150. اين واقعه در سال1290ش واقع شد و كسروی قضيه را چنين بيان می كند: 
»صمدخان را سگ درنده بس بزرگی به نام »آالباش « بود كه از مراغه همراه مي داشت. حاج احمد را دست و پا بسته 
جلو او می اندازند، سگ به او نزديك شده از اين ور و آن ور مي بويدش ولی چون دست هايش بسته بوده و هيچ تكانی 
نمي كرده، چنانكه خيم سگانست آزاری به او نمي رساند. صمد خان دستور مي دهد يك دست او را باز مي كنند و 
اين بار چون سگ به او نزديك مي شود و حاج احمد دس��ت بلند كرده و مي خواهد او را دور كند سگ بر او پريده از 

هم مي درد.« )احمد كسروی، همان، ص351(
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واقعيت اين اس��ت كه اگر اين نكته ای كه فخرايی درباره احمد نقاش ذكر كرد درست 
باشد، هيچ گناهی را از دوش مشروطه خواهان سكوالر كم نمی كند. كشتن عالم بزرگی 
كه دارای درجه اجتهاد است و س��ال ها به امر تبليغ دين پرداخته با چه توجيهی قابل 
اغماض است؟ و آيا اين رفتار مشروطه خواهان با ش��عارهای فضای باز سياسی و آزادی 
عقيده و آزادی بيان كه نقل محافل روشنفكری بود- و هست- سازگار است؟! قتل فرزند 
جوان آيت اهلل بحرالعلوم، سيد جواد را چگونه می توان پذيرفت؟ او به چه گناهی كشته 

شد؟ 
عامه اردوبادی قصيده ای چهل بيتی در رثای آيت اهلل شهيد آقامير بحرالعلوم و پسر 

بزرگش با اين مطلع سروده است؛ »خطب الّم فأفجعأ        الدين و الدنيا معاً«1
شهيد آيت اهلل بحرالعلوم و پس��رش را در قزوين دفن كردند و روی سنگ مزار ايشان 

نوشته شده است: 
هوالباقی؛ مقبره ش��هيد س��يد حس��ين بحرالعلوم رش��تی دانشمند 
عظيم الشأن س��بط مرحوم آيت اهلل س��يد مهدی بحرالعلوم طباطبايی 
نجف��ی... وكيل العلماء در دوره اول مجلس ش��ورای مل��ی از گيان به 
اتفاق بزرگترين فرزندش به نام سيد جواد در قزوين به شهدای راه حق 

پيوست. 

کرامت 
در اولين سال های حكومت پهلوی دوم-  حدود س��ال1320ش- يكی از خيابان های 
محله ملك آباد قزوين در دست تعريض قرار گرفت. زمانی كه برای خاك برداری و تخريب 
قبرستان كنار امامزاده اقدام شد، يك جنازه  كامًا سالم، با كفن و ساير لوازم ميت نمايان 

شد و جای تير در بدنش معلوم بود.
بعد از اين ماجرا بافاصله علما و مجتهدين ش��هر را خبر كردن��د و عده  زيادی از علما 
آمدند و با توجه به سنگ قبر موجود، ايشان را ش��ناختند و به مردم اعام كردند كه او 
همان شهيد آيت اهلل سيد حسين )آقامير( بحرالعلوم رشتی است كه در جريان مشروطه 

به شهادت رسيده است. 
علما و مردم، پيكر مطهر اين عالم ربانی را با انجام تش��ريفات به داخل مس��جد بقعه 
آمنه خاتون منتقل كرده و در آنجا دفن كردند و اكنون تنها قبری كه از آن قبرستان بر 

1. عبدالحسين امينی، شهداءالفضيله، همان، ص365-367. 
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جای مانده، مزار اين عالم جليل است كه در گوش��ه ای از مسجد اين بقعه، وجود دارد و 
بعد از گذشت بيش از 100 سال از شهادت ايشان، مزارش زيارتگاه مردم و محل اجابت 

حاجاتشان می باشد.1

1. گفت وگو با آقای رضا صمديها از نويسندگان ش��هر قزوين؛ رضا صمديها، »يادی از رفتگان«، واليت قزوين، 
ش2609، شنبه 1391/9/11، ص5. 
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در سال 1357 انقاب اسامی در ايران پيروز شد و عمر رژيم استبداد سلطنتی پس 
از قرن ها جنايت به پايان رسيد. از آغاز نظام های س��لطنتی تا پيروزی انقاب اسامی 
س��پيدارهای تنومندی بر خاك پاك ايران زمين افتادند و وطن ه��ر روز بيش از پيش 
ويران ش��د. در دهه های پايانی عمر رژيم های سلطنتی در ايران دشمنان اين مرز و بوم 
به ما باروت دادند و به جای آن ياقوت های اين مملكت را ربودند. ياقوت شرف و عصمت، 
ياقوت استقال و آزادی، ياقوت آبادانی و پيشرفت، ياقوت هويت و اصالت، ياقوت ايمان 

و معنويت، ياقوت عقل و عدالت و... 
در آن س��ال ها حكومت گران ايران و كارگزاران سياس��ت باروت ها را از دشمنان اين 
مرز و بوم گرفتند تا با آن مغز فرماندهی ياقوت های مملكت را منهدم سازند. هر بار كه 
روشنی اميدی در دل ظلمات نظام سلطنت كورسويی می زد نابود شد و ديوارهای بلند 
بی اعتمادی ملی و مذهبی، فردايی پر از ابهام، جايی مبهم و سست در جهان، سياستی 
ويران و اقتصادی پريشان، فرصت هايی از دست رفته و سپيدارهايی بر خاك افتاده برای 

ايران رقم زد.
از ميان آن همه سپيدارهايی كه بر خاك وطن افتاد نام بهمن حجت كاشانی، كاترين 

شورش عليه سلطنت و طبقه اجتماعی!!
»مصاحبه با حجت االسالم شعبان نادری پيرامون علل قيام بهمن حجت کاشانی« 
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عدل و علی پهلوی در غبار تاريخ گم شد و تا قبل از پيروزی انقاب اسامی كمتر كسی 
می دانست كه چنين سپيدارهای تنومندی در شوره زار دربار حاصل سوز پهلوی روييده 

است. 
داستان راستان ش��ورش ش��ورانگيز تعدادی از جوانان دربار پهلوی، عليه زشتی ها و 
پليدی های شيوه زندگی سلطنتی و غربی، برای اولين بار در شماره های اوليه  فصلنامه 
15خرداد در س��ال 1383 درج گرديد. از آن تاريخ برای عده ای از جوانان اين مرز و بوم 
زندگی قهرمانان اصلی اين ش��ورش يعنی بهمن حجت كاش��انی، كاترين عدل و علی 
پهلوی جذابيت پيدا كرد. هر از چندی اوراق تازه ای پيرامون اين ش��ورش به دست آمد 
و منتشر شد و افرادی موجه و ناموجه درباره اش��خاص اصلی و انگيزه های حقيقی اين 
شورش اظهار نظر كردند. بعضی از فيلم س��ازان حرفه ای هم بدشان نمی آمد سريالی يا 
فيلمی رمانتيك و عاش��قانه از عاقه بهمن حجت كاش��انی و كاترين عدل و يا داستان 
زندگی علی پهلوی يا فرزندان بهمن حجت و كاترين عدل كه تنها بازماندگان اين قيام 
هستند، بسازند. اما برای بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی كشف انگيزه های 
اصلی و اساسی شورش جوانان درباری عليه طبقه ای كه خود وابسته بدان طبقه بودند 
و می توانستند در سطوح بااليی از امتيازات اين طبقه بهره ببرند، بيش از همه جذابيت 
داشت. مخصوصاً از اين جهت كه قهرمانان اصلی اين شورش از ميان تمام ايدئولوژی های 
مدرن چپ و راست كه ظاهراً بايد توس��ط اين جوانان به عنوان ايدئولوژی شورش عليه 

سلطنت انتخاب می شد، مذهب را به عنوان محرك اصلی انتخاب كردند. 
همه چيز اين شورش عجيب و غريب بود و با تئوری های رسمی جنبش های اجتماعی 
كه تا آن روز در ايران سيطره داشت سازگاری نداشت! نه كسانی كه قهرمانان اين شورش 
بودند از جهت پايگاه طبقاتی و آموزه های رسمی دانشگاهی شرايط روشن كردن آتش 
چنين جنبشی را داشتند و نه محرك ايدئولوژيكی آنها از نظر تئوری پردازان جنبش های 

اجتماعی چپ و راست می توانست محرك جنبش اجتماعی باشد. 
در راستای روشنگری علل و انگيزه های اين شورش از همان ابتدا تمايل داشتيم كه به 
سراغ كسانی برويم كه خود از نزديك هم قهرمانان اين واقعه را ديده بودند و هم درك 
باواسطه ای از آرمان ها و اهداف اين شورش داشتند. هستند در ميان ساكنان خرم دره 
در شهرستان ابهر كه هنوز خاطره »ش��ورش هيپی« )لقبی كه مردم خرم دره به بهمن 

حجت كاشانی به خاطر موهای بلندش داده بودند( را در سينه دارند. 
آنچه در اين ش��ماره منتشر می شود متن گفت وگويی اس��ت با حجت االسام شعبان 
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نادری در تاريخ 1384/6/31. حجت االسام نادری پدر شهيد عبداهلل نادری، از محدود 
افرادی است كه برای درك علل و انگيزه های ش��ورش بهمن حجت كاشانی عليه دربار 
پهلوی و كوچ دادن زن و فرزند خود به درون غار در اين منطقه برای آغاز قيام، به پيش 
بهمن حجت رفت و از نزديك بارها و بارها علل و انگيزه های اصلی اين اقدام را جويا شد. 
او در اين گفت وگو پرده از داستان اصلی قيام بهمن حجت و ياران او عليه دربار پهلوی 

برمی دارد و ما را تا حدود زيادی با عمق آرمان های بهمن و كاترين عدل آشنا می كند.
حجت االسام شعبان نادری در سال 1312 در يك خانواده كشاورز در منطقه شناط 
از شهرس��تان ابهر متولد می ش��ود و از همان دوران نوجوانی ابتدا ب��ا يادگيری قرآن و 
سپس خواندن دروس مقدماتی و سطح حوزه به س��لك طاب علوم دينی می پيوندد. 
حجت االسام نادری در كنار شغل آهنگری )چلنگری( كه از آن امرار معاش می كرد به 
امور مذهبی مردم منطقه نيز می پرداخت و به خاطر روحيات و ويژگی های خاصی كه 
دارد مورد احترام و اعتماد مردم منطقه می باشد. يكی از فرزندان حجت االسام نادری 

به نام عبداهلل، در جبهه جنگ حق عليه باطل به شهادت رسيد. 
بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی ضمن تشكر ويژه از ايشان و ساير اهالی 
منطقه خرم دره كه حاضر ش��دند اطاعات خود در مورد قيام بهمن حجت كاش��انی را 
در اختيار فصلنامه 15خرداد قرار دهند، به اطاع خوانندگان می رساند كه در متن اين 
گفت وگو از نظر ادبی و ش��يوه ارايه به خوانندگان اصاحاتی انجام گرفته است كه اين 
اصاحات هيچ تأثيری در محتوای گفت وگو نداشته است و تمام اصطاحات و تعابير و 

تعاريف مربوط به اصل گفت وگوست. 
فصلنامه 15خرداد 
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بسم اهلل الرحمن الرحيم. جريان بهمن خان، داماد دكتر عدل، به اصطاح به نام هيپی 
و سرگذشت آن مربوط به سال 1354 می شود. در اواخر زمستان و اوايل بهار اين سال 
نزديك به عيد نوروز هوا خوب و گرم و خشك بود، شخصی به نام شعبان كرمی، برادر نظر 
كرمی كه شغلش بنايی بود، آدم خوبی است، آمد به مغازه چلنگری من و گفت من برای 
بهمن خان كار می كنم، ساختمان درست می كنم، شروع كرد از بهمن خان تعريف كردن. 
گفت كه اين بهمن خان آدم خوبی است و قرآن خوان است و نمازخوان و خيلی با رحم 
و مروت و جوانمرد است و با فقرا خيلی دلسوز است. از بس به قرآن عاقه دارد، حاال در 
اثر خواندن قرآن ديوانه ش��ده، رفته به كوه؛ آنجا غار كوچكی هست؛ زن و بچه هايش را 

برده آنجا، هيچ كس را راه نمی دهد. فقط مرا دوست می دارد، من می روم آنجا می آيم. 
می گويد اگر هر كس بخواهد بيايد اينجا او را می كشم، فقط مرا دوست  دارد، شخص 
ديگری را راه نمی دهد، يك ش��خص ديگری برايش خوراك می برد، فقط ما اين دو نفر، 
غير از اين دو نفر احدی را اجازه نمی دهد، آنجا برود. البته اس��م آن نفر دوم يادم رفته، 

ايشان به من گفت. 
من به آقای كرمی گفتم قرآن انسان را ديوانه نمی كند، شايد در اثر تقوا خود را از مردم 
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كنار كش��يده و رفته كوه، برو برای من اجازه بگير با هم بروي��م. او را زيارت كنيم، البته 
رفت و فردای آن روز آمد. آق��ای كرمی گفتند كه اجازه گرفتم، بيا برويم. س��وار موتور 
شديم رفتيم، من گفتم كه چون توی دره جويی هست آنجا وضو بگيريم بی وضو نرويم، 
پيش اين آقا با وضو برويم. من گفتم ش��ايد از آدم های زاهد باشد. موتور را قفل كرد ما 
وضو گرفتيم، از كوه باال رفتيم. بهمن خان ما را از دور ديد، از كوه س��رازير آمد به آقای 
كرمی گفت اين كيست؟ گفت اين نادری است، ديروز اجازه داديد از شما اجازه گرفتم. 
آمد پايين همان جا روی س��نگ نشس��تيم. مش��غول صحبت بوديم، ديدم دو تا دختر 
كوچك هفت، هشت ساله اسلحه به دوش از غار آمدند پايين نزديك بود پيش ما برسند. 
بهمن خان گفت برگرديد، ايشان دوستان ما هستند. دشمن نيستند، برگشتند. بعداً گفت 
كه من به اينها تيراندازی را آموخته ام س��فارش كردم هر وقت من اشاره كردم شما هم 
مجال ندهيد، بزنيد اين ها آماده اند خاصه بحث ما درباره آيات قرآن شروع شد. ديدم تا 
اندازه ای وارد است، غروب شد ما خواستيم كه بياييم گفت فردا هم بيا. چند روز آن طور 
رفتيم، بعد از آن گفت كه بيا من گفتم كه من كه موتورسواری بلد نيستم، آقای شعبان 
كرمی هم كه كارگر اس��ت می رود كارگری. من با كس ديگر بيايم آيا اجازه می دهی با 
كسی ديگر با موتور بيايم؟ گفت بيا. هر كس را تو صاح می دانی و قبول می كنی بياور. 
گفتم عيب ندارد. فردای آن روز من با آقای اباصلت چگينی رفتم. االن فوت كرده، آدم 
خوبی بود، خيلی با ايمان بود، به من خيلی عاقه داش��ت. مجدداً در آن روز مقداری با 
بهمن خان بحث كرديم، گفت كه من ديدم كه مسلمانی كه به دستور اسام رفتار كند 
كمياب است. من خيلی جاها رفتم زمين بخرم يك شهركی كوچك درست كنم از مردم 
خوب و با ايمان در آن شهرك جمع شويم، خودمان كشت و كار كنيم، مشغول عبادت 

شويم و خدا را بپرستيم. 
بهمن خان گفت من خودم هم خوب نبودم خيلی گناه ك��رده ام، اين خانم من باعث 
ش��د من تمام گناهانم را ترك نمودم و توبه كردم. خانم من دختر دكتر عدل كه دكتر 
مخصوص رضاشاه بود می باشد. من وقتی كه با اين خانم ازدواج كردم عاقه زيادی نسبت 
به يكديگر پيدا كرديم، قبًا خانم من سوار اسب شده بود اسب او را به زمين زده كمرش 
شكسته است، قادر به حركت نيست، نمی تواند بلند شود راه برود. در چنين حالتی نبايد 
باردار می شد ولی باردار شد. موقع وضع حملش رسيد، نتوانست وضع حمل كند، من به 
هر دكتر مراجعه كردم، گفتند ما نمی توانيم عاج كنيم، همه دكترها جواب رد دادند. 
آنها گفتند كه در هنگام وضع حمل می ميرد. من هم آنقدر به خانمم عاقه داشتم، حتی 
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دكتری كه دكتر رضاشاه بود، ايشان هم جواب رد داد، دكتر خودمان، من به خانمم آنقدر 
عاقه داش��تم ديدم ديگر چاره عاج نداريم. پدر خانم من دكتر درجه يك است، او هم 
جواب رد داد، آمدم پيش خانم گفتم بيا يك كاری بكنيم، گفت چه. گفتم بيا توبه كنيم، 
با صميم قلب هر چه می خواهيم از خدا بخواهيم و اگر خدا بخواهد تمام كارها درس��ت 
می شود. هر دو با صميم قلب توبه كرديم رو به سوی خدا آورديم، خانم من وضع حمل 
كرد، هم خودش سالم ماند و هم بچه  س��الم به دنيا آمد، دختر را به من نشان داد گفت 
كه آن دختر است. بله. گفت كًا روح ما عوض شد، ما برگش��تيم توبه كرديم، به مادرم 
می گفتم بايد با حجاب باشيم، پدرم را گفتم از كارهای زشت توبه كن، خواهرم را گفتم 
بی حجاب نباش، هيچ كدام به حرف من گوش ندادند. يك روز ديدم خواهرم همان طور 
بی حجاب است، همان طور آمد؛ من چنان كش��يده ای به صورت او زدم كه افتاد. ديدم 
كه آنها هم به من خيلی بی احترامی می كنند، ديدم نزد آنها جای زندگی نيست. رفتم 
جايی پيدا كنم كه در آنجا زندگی كنم. شهرها را گشتم، جايی مناسب پيدا نكردم، آمدم 
خرم دره ديدم جای بدی نيس��ت، از صاحبان ملك اين زمين را خريدم تصميم گرفتم 
اينجا يك شهركی درست كنم. چند نفر اينجا ساكن باشيم هم كار كشاورزی كنيم هم 
خدا را عبادت كنيم، چند دستگاه ساختمان درست كردم، به كارگرها گفتم كه ساكن 
باشيد. مثل خانه خودتان. گوس��فند خريداری كردم، هر كس گوسفندی می آورد ولو 
اينكه الغر بود، من به قيمت اضافه تر می خريدم، 300 رأس گوس��فند خريدم، شنيدم 
دالل ها در قهوه خانه ها نشسته، برای يكديگر تعريف می كردند، می گفتند ما يك خرپولی 
پيدا كرده ايم هيچی سرش نمی ش��ود، هر چی بز و گوس��فند الغر و غير الغر و مريض 
می بريم می خرد اصًا سر در نمی آورد، من در دلم اين بود كه اين ها مثًا بيچاره هستند به 
اينها منفعت برسانم، لنگ نباشند. اما اينها اين حرف ها را می زدند، يك روز ديدم چند نفر 
از آن دالل ها چند رأس گوسفند و بز الغر می آوردند،. صدا زدند آهای بهمن خان اين ها 
را آورده ايم برای تو. من بدون س��ؤال و جواب، كلت را بيرون آوردم، گفتم برگرديد واال 
همه را می كشم، اين حرف های شماست كه می رويد تعريف می كنيد، از ترس برگشتند. 
كارگرها مشغول درست كردن ساختمان بودند، اول يك مسجدی بنا كردند، وقتی كه 
ظهر می شد من به ايشان می گفتم كه بياييد نماز ظهر را بخوانيم سوار موتور می شدند 
همه پراكنده می شدند، نماز نمی خواندند، چندتا س��اختمان درست كرده بوديم. ولی 
من خيلی واقعاً دلگير شدم. كس��انی كه خيلی بی چيز بودند ساختمان نداشتند به آنها 
ساختمان دادم به آنها گفتم چايی نخوريد، هر خانواده به تعداد نفرات هر يك، يك كيلو 
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شير گوس��فند هر روز می دادم، ولی قرار گذاش��تم كه عوض چای، شير بخوريد مدتی 
گذشت يك روز رفتم از اين خانواده ها احوال پرسی كنم، و به وضع نامساعد آنها رسيدگی 
كنم. ديدم همه سماورها می جوشد و قوری و چای س��ر سماورها جوش می زند، با لگد 
زدم همه را داغان كردم. همه را بردم ريختم توی انبار، وقتی كه خواستيد برگرديد بريد 

تماشا كنيد كه من درست می گويم يا نه. 
بعد از گفت وگو ما برگشتيم با آقای حاج كاظم عسگری، رفتيم توی انبار نگاه كرديم، 
ديديم بله، درست می گويد، سماورها و قوری ها خرد خرد گوشه انبار جمع شده است. 

بهمن خان از جنبه مذهبی شديداً حساس شده بود و اعمال خاف مذهب روحش را 
آزرده می كرد و باعث می شد كنترل خودش را از دست بدهد. 

مثًا بهمن خان به من گفت يك روز ديدم علی پهلوی با خانمش آمدند، ولی خانمش 
لخت و عريان و بی حجاب است. هفت تير را كش��يدم و گفتم برگرديد حق نداريد اينجا 
بی حجاب باش��يد، فوراً از ترس من برگش��تند. همچنين گفت: روز بعد رفتم خرم دره، 
آنجا ميوه بخرم برای افطار چون ماه رمضان ب��ود. ديدم يك جوان در مغازه ميوه فروش 
علناً روزه اش را می خورد، س��يب را در انظار مردم گاز می زند، م��ن اول نصيحت كردم 
گفتم روزه ات را نخور، تو جوان هس��تی، خوب نيس��ت، روزه بگير، دستور روزه گرفتن 
دستور خداست، يك گاز با دندان از س��يب گرفت و مرا مسخره كرد، گفت چی گفتی؟ 
گفتم روزه ات را نخور، گاز ديگری از سيب زد، گفت نفهميدم دوباره بگو. من فوراً كلت 
را كشيدم گفتم حاال بفهم. رنگ از رويش پريد، افتاد به قدم های من، گفت غلط كردم، 
اش��تباه كردم، ديگر روزه نمی خورم، توبه كردم. صاحب مغازه به من قسم داد، التماس 

كرد كار نداشته باش، روزه اش را می گيرد. گفت ديگر از اين كارها انجام نخواهد داد. 
گفت كه روزی رفتم ابهر، برای بررسی ديدم نشانه مردی در ابهر نيست، زنان همان طور 
لخت و عريان، مينی ژوبی در خيابان رفت و آمد می كنند، كسی نيست نهی از منكر كند. 
روزی گشت می زدم رفتم شناط ببينم مردمان شناط چه طور هستند و چه شخصيتی 
دارند. ديدم در جنگل ها مردم دسته دسته قماربازی می كنند و كسی نيست كه آنها را 
جلوگيری كند، روزی از يك آدم گنده كاه خريداری نمودم، البته اسمش را من نمی گم. 
چون اهل ش��ناط بود و االن طرفدارش خيلی هستند، خودش مرده. از او كاه خريداری 
نمودم برای گوسفندان، كارگر گرفتم كاه را به انبار ببرد. پس از چندی خودم هم رفتم 
بررسی كنم. ديدم شيشه های مشروب گوشه انبار توی كاه، گفتم اين ها چيست؟ گفتند 
اين ارباب مشروب خوار است، دس��تور دادم همه كاه را كه پر كرده اند خالی كنند، من 
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نمی خواهم اين كاه را ببرم بدهم گوسفندانم بخورند، همه را خالی كردند. گفتم با اين 
چنين شخصی معامله حرام است، روزی رفتم خرم دره آخوندی آنجا بود، شهرت او بيشتر 
است در ميان مردم خواستم ديدار كنم و به زيارتش برسم وارد شهر خرم دره شدم، ديدم 
پرچم های كفر پش��ت بام ها دارند، من گفتم بهمن خان اين پرچم های كفر يعنی چه؟! 
)آنتن های تلويزيون منظورش بود، در آن زم��ان تلويزيون ها خيلی ناجور بود(، همه را 
نام نويسی كردم و ليست گرفتم رفتم پيش همان عالم پس از سام و عرض ادب پرسيدم، 
چند نفر در خرم دره فقرا هست؟ می خواستم مقداری پول بدهم به فقرا بدهد. ديدم اصًا 
اطاعی از حال فقرا ندارد و خودش در رفاه است با خود گفتم اگر اين عالم حقيقی بود 
پرچم های كفر در پشت بام ها نبود. در گرنجار خرم دره علناً مشروب می خوردند. ولی از 
ايشان جلوگيری نمی كردند بلند شدم چيزی هم ندادم، برگشتم ديدم اين عالم نيست. 
ديدم ديگر زندگی برای من حرام است آمدم به اين غار. آنجا ساكن نشدم اگر خدا صاح 
بخواهد از غار برگردم جهاد می كنم مثل رسول اكرم كه هجرت كرده بود و برگشت جهاد 

نمود من هم اين تصميم را گرفتم. 
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من در جواب گفتم بهمن خان رسول اكرم از مكه به مدينه هجرت فرمود، جناب عالی 
از س��اختمان به كوه آمديد، خواستيد بياييد به شهر مردم را ارش��اد نموده و به راه خدا 
دعوت كنيد من از كجا بدانم قصد تو فقط رضای خداست يا نه. شايد تو جاسوسی و كار 
زيرزمينی انجام می دهی. گفت تو فكر نمی كنی جاسوسی در زير سنگ ها نمی شود، از 
سنگ ها جاسوسی می كنم؟ من اگر جاسوس بودم می رفتم در قهوه خانه می نشستم، تو 
را هم احترام می كردم، ناهار هم می دادم گزارش تو را به باال می دادم خودت نمی فهمی 

كه چنين كاری را انجام ندادم. 
من گفتم كه خوب شما كه اين قدر صادقی بيا برويم شناط. ما هيئت قرائت قرآن داريم، 
شما هم شركت كن هم قلبت روشن شود هم ما و هم مردم از فرمايشات شما مستفيض 
شويم. چون هم در ابهر هيئت قرائت اس��ت و گرداننده آن آقای واليتی و آقای مهدوی 
هستند و هم در خرم دره هيئت قرائت قرآن هست آقای حاج حسنی و آقای حاج احمد 
و حاج محمد در خرم دره گرداننده هيئت هستند، آدم های خوبی هستند گاهی ايشان 
هيئت ما را دعوت می كنند گاهی ما آنها را دعوت می كنيم و يك هيئتی هم در دستگاه 
شما برگزار كنيم، يعنی آن ساختمان كه درس��ت كرده ايد. همه را به آنجا دعوت كنيم 

بيايند، البته ما را ارشاد كن. 
گفت من قسم خورده ام بيايم كوه وقتی كه برگش��تم جهاد كنم، قسم خوردم، ديگر 
نمی توانم بيايم و يا اينكه كشته شوم. اگر قبًا با شما آشنا بودم به كوه نمی آمدم ولی شما 
با من تماس نگرفتی، اما من می شنيدم هر جا آدم خوبی هست به سراغ او می رفتم، در 
پشت اين كوه دهی هست، من شنيدم يك شخص مؤمن هست در زمستان تقريباً نيم متر 
برف بود پياده رفتم به ديدار او. اما من ش��ما را نمی شناختم و اال می آمدم به ديدارتون. 
شما چرا نمی آمدی به سراغ من؟ شناط كه نزديك است؟ برف كه نبود؟ من گفتم حق 
با شماست. ولی من به چند دليل نيامدم. اوالً شنيده بودم شما به مردم خيرات می كنی 
و از فقرا دل جويی می نمايی و كمك مالی هم می كن��ی، من فقير نبودم تا از روی طمع 
بيايم خدمت شما. از اين طرف شنيدم فرمانداری از زنجان آمده به ديدار شما به آنها راه 
ندادی. به روی آنها اسلحه و هفت تير كشيدی فرمودی برگرديد، من از كجا می توانستم 

خدمت تو برسم. 
گفت فرماندار كيست؟! من فرماندار را نمی شناسم اينجا فرمانداران شاه هستند، من 
هرگز آنها را راه نمی دهم، اما اگر شما را می شناختم قدم تو باالی چشم من بود. كور باشد 
آن چشمی كه آدم را نشناسد، به من گفت شما هم بيا اينجا در ميان اين كوه نصف شب 



ش ويژه
بخ

358
دوره سوم سال يازدهم شماره 40  تابستان 93

ببين چه خبر است؛ هوا صاف، س��تارگان درخشان تأللو می كنند، صدای مرغان بشنو، 
نزديك اذان صبح ذكر می گويند، تو هم مشغول ذكر باش، حمد و ثنای الهی را به جا آور 
و ببين چه لذت روحی می بری، من يك مرغی در ميان آن سنگ ها دارم، وقتی كه بعد از 
نصف شب ذكر می گويد روح مرا زنده می كند، ولی چند روزی غايب شد، من گفتم حتماً 
مريض است يا مرده است، يك روز رفتم به سراغش اما پيدايش نكردم. باز دو، سه روز بعد 
آمده و همان طور بعد از نصف شب ذكر می گويد. او گفت شما در منزل می خوابی پتو را 
می كشی به سرت با كسالت، ولی از اينجا اطاع نداری. برو خانواده ات را بياور اينجا با هم 
باشيم تا ببينی چه لذتی در اين معنويت است، من گفتم من از جانور، از دزد می ترسم. 
تو اسلحه داری من كه اسلحه ندارم. گفت من اس��لحه می دهم، نترس. گفتم خانم من 
اينجا نمی آيد، گفت برو طاقش بده، گفتم دو، س��ه تا بچ��ه دارم. گفت بچه ها را جمع 
كن بياور. خانم من، مواظبشان می شود. با اين دخترها بازی می كنند، گفتم نه. شما با 
خانم خود ظلم كرده ای، چون او زن است و او را آورده ای به اين كوه. واقعاً سزاوار نيست. 
گفت نه. آن طور نيست كه تو گمان می كنی، خانم من مرا به زور آورده اينجا. بلند شو برو 
بپرس، چون نزديك غار بوديم. من خجالت كشيدم، نرفتم بپرسم. خيلی اصرار كرد من 
نرفتم، خودش صدا زد گفت خانم اين آقا می گويد م��ن تو را آوردم اينجا، می خواهد ما 
را ببرد شناط شما چه می گوييد؟ خانم بهمن خان با صدای بلند دعا كرد گفت نه آقا مرا 
به زور نياوردند من اصرار كردم او را به اينجا آوردم خيلی هم دعا كرد به ما. گفت من به 
شناط نخواهم آمد. بهمن خان آن بچه ها را صدا زد گفت بياييد، گفت دخترم از اينجا كجا 
خواهيم رفت؟ يكی از آنها گفت بهشت خواهيم رفت، از اون ديگری پرسيد، او نيز جواب 
داد به بهشت خواهيم رفت. خاصه مطلب ما هر وقت كه می خواستيم پيش بهمن خان 
برويم اول می رفتيم ساختمان بهمن خان، علی پهلوی هم آنجا بود. رفتيم در مسجد نماز 
خوانديم؛ مسجد خيلی خوبی بود. ديدم عجب مسجد را عالی درست كرده، در و ديوار را 
چهار سوره از قرآن نوشته سوره اذا جاء نصراهلل و الفتح، سوره يا ايها الكافرون، سوره ارايت 

الذی يكذبوا بالدين و سوره والعاديات دور تا دور مسجد را نوشته بود. 
با علی پهلوی خيلی درباره اوضاع ايران و بی حجابی صحبت شد. علی پهلوی يك پاكت 
نامه به من دادند، گفتند نامه را به دس��ت بهمن خان بده ما را كه نمی گذارد برويم آنجا. 
شما را كه با شما آشناست ش��ما اين نامه را ببر. گفت كه قسم خورده ما را نگذارد آنجا. 
گفت اگر بياييد می كش��م. بعد با علی پهلوی آمديم در همان ساختمان ها كه كارگرها 
بودند اسب های بهمن خان را به ما نشان دادند. هفت رأس اسب داشت، يكی سياه رنگ 
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بود. گفتند اين اسب خيلی پر قيمت است، اگر سوار شويد مانند باد صرصر پرواز می كند، 
چنان تندرو است مثل اينكه انسان در هوا پرواز می نمايد و قيمتش خيلی سنگين است و 
چهار نفر هم مهتر داشت و به حشم و اسب ها رسيدگی می كردند، من از كارگرها پرسيدم 
بهمن خان چطور آدمی هست؟ هر چهار نفر تعريف كردند، گفتند خيلی آدم خوبی است 

و رحم دل است و بخشنده است. 
بعد وقتی كه رفتم پيش بهمن خان نامه ای كه علی پهلوی داده بود را دادم به وی گفت 
علی پهلوی داده است؟ پاكت را باز كرد، ديد در كاغذی كه عكس شير و خورشيد و شاه 
بود برای او تبريك نوشته است با عصبانيت نامه را پاره پاره كرد و ريخت زمين و لگدمال 

كرد. گفت ببين چه كسی به من تبريك می نويسد.
و چند تا حرف های بد هم درباره شاه گفت، گفت بيا برويم شاه را بكشيم، گفتم چطور؟ 
ما كه نمی توانيم او را بكشيم. ما را پيش شاه راه نمی دهند، گفت مرا راه می دهند با من 
آشنا هس��تند. مرا راه خواهند داد تو را من همراه خودم می برم. يا او را می كشيم يا ما را 
خواهند كشت. يك كلت بسيار كوچكی به دست چپش گرفت و يك دست كشی روی 
اين كشيد. گفت نگاه كن، چه كسی می داند دس��ت من چيست؟ من می روم با دست 
راست با اون دست می دهم و با اين كلت، من نشانه می كنم و او را می كشم، من عرضم 
كردم كه كشتن آدم شوخی نيست بايد اذن جهاد داده شود، آن هم از مجتهد باشد، كسی 
كه اذن جهاد می دهد بايد مجتهد باش��د، نه هر كس. گفت مجتهد كه نيست، كجاست 
مجتهد؟ مجتهد فقط يك نفر بود و آن را هم به عراق تبعيد كردند، مجتهد نداريم. اگر 
مجتهد بود چرا جلوی اين فساد و فحشا را نمی گرفتند؟ گفت من ليستی گرفته بودم از 
آن گردن كلفت ها از خرم دره، ابهر، شناط به عنوان مهمانی دعوت كنم بيايند موقعی كه 
مشغول غذا خوردن باشند همه را به رگبار ببندم استخاره كردم بد آمد، خودش گفت. 

استخاره كردم بد آمد، ديگر آن عمل را انجام ندادم. 
من گفتم چنين عملی هيچ گاه از نظر دين جايز نيست، از انسانيت دور است به مهمانی 
دعوت كنی و بكش��ی. بعد گفت كه گوس��فندان را س��االرجاف ها از من می خواستند 
بخرند آنها مشتری بودند ندادم. گفتم كه شما كافريد، با كافر معامله حرام است. درباره 
كارگرهای خود گفت كه آن چهار نفری كه آنجا هس��تند نمی رون��د. من گفتم برويد 
نمی روند. هر چه گفتم اصرار كردم برويد. نرفتند. من گفتم آنها كه تو را دوست دارند و به 
تو عاقه دارند و تو را تعريف می نمايند و از تو راضی هستند. گفت نه، آنها دروغ می گويند 
آنها منتظرند تقسيم اراضی بيايند، برای ايشان تقسيم نمايند. اموال مرا به ايشان بدهند، 
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اموال مرا تصاحب كنند. 
بعداً به من گفت كه خوب گوسفندان را بفروش و پولش را به علی پهلوی تحويل بدهيد. 
گفتم من خبره نيستم، ولی خبره پيدا می كنم كه آدم درست كار است، خوب است آمدم 
به آقای مشهدی كاظم عسگری كه آدم خوبی است گفتم كه شما قصابی می كنيد، آن 
گوسفندان را برای خودت خريداری كن و اگر احتياج نداری بفروش. ايشان قبول كردند، 
در هر صورت گوسفندان را فروختيم، پولش را برديم تحويل بدهيم، قبول نكرد گفت نه. 
عكس شاه روی پول هاست. ببريد بدهيد به علی پهلوی، من تحويل نمی گيرم. ما برديم 

به علی پهلوی تحويل داديم.
روزی با آقای حاج احسان حسنی كه يك كارمند بانك بود آنجا بوديم درباره امام زمان 
و ظهور آن حضرت صحبت می كرديم، بهمن خان گفت ش��ما برويد و منتظر امام زمان 
باش��يد به هيچ كار اقدام نكنيد گريه كنيد، س��تمكاران هر روز هر چيز كه از دستشان 
می آيد، انجام دهند شما گريه كنيد. بگوييد كه ما امام زمان را می خواهيم. آيا امام زمان 
از شما راضی می شود و يا بی تفاوت باشيد و منتظر آن باش��يد و تا ظهور كند و كارها را 
خودش درست كند يا آنكه توان داريد در راه اسام كوشش كنيد و به نفع اسام. آيا امام 

زمان كدام عمل شما را دوست می دارد؟ 
ش��خصی كه برای بهمن خان خوراك و غيره خريداری می كرد آمد و سام داد گفت 
اهالی خرم دره آمده اند تو را ديدار كنند و پش��ت اين كوه منتظرند، من آمدم برای آنها 
اجازه بگيرم. گفت نه الزم نيست بيايند، برو بگو برگرديد. واال همه را می كشم. راه نداد 
بيايند اما به من اطمينان كامل داشت هر كس را می بردم قبول می كرد و اجازه گرفتم 
چند نفری از برادران آقايان احسان حاج حس��نی و حاج توكل، مشهدی اباسلط، حاج 
يعقوب و چند نفر برادران ديگر با هم رفتيم. به م��ن گفت اين ها را كجا می بری؟ به من 
گفت ايشان می آيند شما را ديدار كنند و از ش��ما اجازه گرفتند؛ خودتان اجازه داديد. 
گفت خب ديگر هيچ، ديگ��ر نياوريد، فقط حاج حس��نی چگينی و عس��گری و كاظم 
عسگری ايشان را می شناخت حرف نزد چون ايش��ان چند بار آمده بودند غير از اين ها 
كسی ديگر را نياورد. ايشان بيايند عيب ندارد. ما را برد باالی كوه يك تخته سنگی بود 
بسيار بزرگ و گفت اينجا بنش��ينيد. رفت جلد قرآن و يك كلت روی قرآن گذاشته بود 
آورد گفت حاال شما برای چی اينجا آمده ايد. گفتيم شما را ديدار كنيم. گفتند، مگر مرا 
دوست می داريد، همه گفتند آری. گفت اگر من بگويم برويم جهاد می آييد يا نه؟ آقای 
حاج توكل معروف خانی پيش از همه گفت آری می آييم. گفت اين قرآن قسم بخور اگر 
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دروغ بگوييد می كشم. 
آقای حاج حسنی گفتند بهمن خان اين نمی تواند جهاد كند گرفتگی قلبی دارد به زور 
آمده اينجا چند بار نشس��ت و تا آمد اينجا باالی كوه. گفت پس شما همه حاضريد، من 
گفتم ايشان برای جهاد نيامده اند. ايشان می خواستند شما را ديدار كنند. گفت خيلی 
خب حاال برويد. ما برخاستيم سرازير شديم به پايين آمديم. بهمن خان مقدار چهل قدم 
از ما فاصله داشت پشت سر ما می آمد، ما نزديك دره رسيديم مرا صدا زد: نادری برگرد، 
با تو كار دارم، من برگشتم. گفت فردا اين ها را نياور. خودت هم نيا. با من خداحافظی كرد 
گفت ديگر مرا نخواهی ديد، ديده بوس��ی كرديم. گفت كه ديدار ما به روز قيامت. تو مرا 
نخواهی ديد دست به گردن شديم روی يكديگر را بوسيديم. من برگشتم آن هم پشت 
سر من نگاه می كرد. فردای همان روز سر و صدا بلند شد كه االن ارتش قزوين غار هيپی 

را محاصره كرده اند و علی پهلوی را دستگير نموده برده اند. 
سال های بعد يك روز س��يزدهم عيد نوروز بود ما قرار گذاشتيم بريم كوهنوردی، روز 
سيزدهم عيد نوروز من و آقای ابراهيم رضايی و فرزندش مرتضی رضايی تاكسی تلفنی 

از ابهر كرايه كرديم كه برويم كوه خراسان لو، همين كه به كوه رسيديم...
راننده تاكسی گفت من بازنشسته ارتش هستم، در قزوين خدمت می كردم، در پشت 
اين كوه غاری بود، هيپی آنجا ساكن بود، به ما اطاع دادند كه هيپی چند نفر را كشته 
است، نيروی گردان قزوين صبح حركت كردند، من هم در آن گردان بودم، آمديم پشت 
اين كوه غار را محاصره كرديم، هر چه جست وجو كرديم، هيپی را پيدا نكرديم، سرهنگ 
آمد دم در غار، خواس��ت نصيحت بدهد، زن هيپی چون جلوی غار بود تيراندازی كرد، 
سرهنگ را كشت، دستور دادند ما غار را گلوله باران كرديم، چون سنگ بود كارگر نشد، 
دستور دادند يكی از ما رفت باالی كوه، از باال آمد پشت غار، بمب دستی انداخت درب 
غار. چون زن هيپی روبه روی درب بود كشته شد. دو تا دخترش كه در ته غار بودند، سالم 
بيرون آمدند، دست باال كردند، تسليم ش��دند، به تهران بی سيم زديم، هلی كوپتر آمد، 
جنازه آن زن و آن دو تا دختر را سوار هلی كوپتر كردند، پرواز كرد و رفت. خاصه جريان 

بهمن خان اين بود كه من مشاهده كردم. 
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سؤاالت پيرامون بهمن حجت کاشانی 
• سؤال فرمودند كه به نظر شما چرا بهمن خان آن چند نفر كارگر را كشت؟ 

حجت االسام نادری: من عرض كردم، قبًا از كارگران  پرسيدم اين بهمن خان چطور 
آدمی است؟ گفتند آدم خيلی خوب، رحم دل و مهربان است. به بهمن خان گفتم كارگران 
شما از شما تعريف می كنند و می گويند بهمن خان خيلی خوب است. بهمن خان گفت نه، 
تمام دروغ می گويند. من قبًا همه را گفتم از اينجا برويد، رفتند، اما اين چهار نفر ماندند. 
گفتند كه ما می خواهيم به گوسفندها برسيم تا تلف نش��وند. گفتم كه بابا برويد، اينها 
ماندند تا اموال مرا تصاحب كنند. اعتقادی به من ندارند، به اموال من طمع دارند. من قبًا 
گفتم اگر بمانيد بايد قول بدهيد عهدشكنی نكنيد. بهمن خان به خود من هم گفت. گفت 
اگر قول بدهی اما بعد عهدشكنی كنی تو را هم می كشم، به من هم گفت. من گفتم من 
اصًا قول نمی دهم. در جهاد به من بايد مجتهد اجازه بدهد من كه تو را نمی شناسم ولی 
خيلی حرف ها مانده است. من خاصه اش را گفته ام يك ماه فقط بعد از ظهر من می رفتم 
با بهمن خان صحبت می كردم. هيچ كس را نمی گذاشت يك روز كه غروب بود )من هم 
با لباس ش��خصی بودم( ديگر غروب بود من ديدم نماز نخوانده ام ولی آفتاب می خواهد 
غروب كند. گفت من هم نخوانده ام آمديم نماز بخوانيم من به او گفتم تو پيشنماز باش 
او به من گفت تو پيشنماز باش. آخر نشد گفت بايد تو بخوانی. آمديم پيش علی پهلوی. 
در مسجد كه نماز می خواستيم بخوانيم هر چه اصرار كرديم او نماز بخواند او گفت بايد 
تو بخوانی من هم قبول نكردم. هيچ كدام پيشنماز نشديم و فرادا نماز خوانديم. خيلی 
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حرف ها بين ما رد و بدل شد چون طول می كشيد همه را نگفتم. 
بنابراين يك مسئله ای كه ش��ما فرموديد نتوانس��تيد حل كنيد اينكه چگونه بهمن 
حجت كاشانی با آن دل رحمی توانست آن كارگرها را بكشد. عرض كردم كه آنها با ايشان 

قراردادی گذاشته بودند و آنها زير اين قرارداد زده بودند. 
اگر چه پذيرش اين مسئله از آدم دل رحم و رئوفی چون بهمن خان بسيار سخت است 
ولی من معتقدم در آن شرايط سخت و تنهايی كه بهمن خان گرفتارش شد. او حتی بارها 
به خود من هم گفت اگر قول بدهی و تخلف كنی تو را هم می كش��م. من گفتم من قول 
نمی دهم من تو را نمی شناسم. بايد به يك مجتهد عادل اجازه جهاد بدهد. خيلی حرف 
زديم درباره قرآن و آيات قرآن و تقريباً يك ماه كه مانده بود به عيد من با او بحث كردم و 

او گفت كه قسم خورده است كه جهاد كند... 
اين كه اطاعات قرآنی اش را از كجا كسب كرده بود و به دست آورده بود من هنوز هم 
نمی دانم. ولی ديدم كه او به آيات قرآن وارد اس��ت. درباره امام زمان كه صحبت كرديم 
ديدم آيات و رواياتی از قرآن و معصومين می آورد كه نشان می داد اينها را مطالعه كرده 

است.  
• نقل است كه ايش��ان به فقرا و نيازمندها كمك می كرد اما چگونه؟شما كه فرموديد 

اصًا از مخفيگاه خودش بيرون نمی آمد با كسی مراوده ای نداشت؟ 
حجت االسام نادری: البته من شنيده ام ولی نديده ام كه به فقرا كمك می كرد؛ يعنی 
مردم تعريف می كردند می گفتند كه خيلی رحم دل است خودش می گفت كه من اينجا 
جاليزكاری كرده بودم خيلی ارزان می دادم كه ببرند به فقرا بدهند كه به ايش��ان گران 
نفروشند من به ايشان خيلی ارزان می دادم و قيمتش را تعيين می كردم كه ببريد بدهيد 

به فقرا.  
از طرفی ايشان سه س��ال در خرم دره بود. دو ماه آخر زندگی را از مردم بريده بود و در 
غار زندگی می كرد و اين حادثه برايش اتفاق افتاده است. اين قضايا و كمك به مردم برای 
قبل از غار بوده است. هندوانه را مثًا دانه ای دو قران می فروخته. تمام ميوه فروشان اينجا 
را با ورشكستگی مواجه كرده بود. س��يب مثًا رايگان بين مردم تقسيم می كرده برای 
همين كارگران خانه هايی ساخته بود كه ما رفتيم ديديم مانند خانه خودش، عين هم 

يك جور و يك دست.
• حاج آقا ذهنيت مردم عادی آن زمان نسبت به ايشان چطور بود؟ 

حجت االسام نادری: خيلی بد بود. از ايشان اصًا می ترسيدند. ببخشيد من كه می رفتم 
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كوه وقتی می آمدم مردم به من نگاه می كردند. ببخشيدها مثل اينكه يك خوكی از كوه 
آمده به آن نظر می كنند اين طور مرا نگاه می كردن��د چون من آن موقع لباس روحانی 
نمی پوش��يدم. مردم به او بدبين بودند و به خاطر همين بدبينی به من هم بدبين شدند 
با وجود اين كه با من اينجا خيلی آشنا بودند و من را می شناختند ولی چون رفتم پيش 

بهمن خان به من بدبين شدند.
• با اينكه اين همه به مردم خدمت می كرد چرا نسبت به او بدبين بودند؟ 

حجت االسام نادری: می ترسيدند چون به گوش مردم رسيده بود كه بهمن خان گفته 
است ليست عده ای را دارم و می خواهم همه را بكشم. نامش��ان را نوشته بود. گفته بود 
می آيم در خرم دره و ابهر و شناط و اين ها را بايد بكشم. بعد گفت كه می خواستم آنها را 
اينجا دعوت كنم به مهمانی بيايند سر س��فره همه را رگبار ببندم اين ها را به من گفت. 

ولی استخاره كردم خوب نشد. 
• آيا در آن سه سال با مردم عادی زندگی می كرد؟ 

حجت االسام نادری: بله مردم او را می شناختند می گفتند هيپی. همه به اسم هيپی 
او را می شناختند. عرض كردم خودش می گفت وقتی كه فقرا بز الغر و گوسفند الغر را 
می بردند من به قيمت گران از آنها می خريدم تا كمكی به آنها كرده باشم ولی می رفتند 
می گفتند كه يك خرپولی پيدا كرديم كه هيچ سر در نمی آورد هر چی می بريم می خرد 

گفت كه من می خواستم به ايشان كمك كنم ايشان به من اين طور می گفتند. 
• آيا آن هنگام ملبس بوديد؟ 

حجت االس��ام نادری: نه ش��خصی ب��ودم. اين لب��اس را ب��ه زور به من پوش��انيدند 
نمی خواستم بپوشم. يعنی لياقت لباس نداشتم نه اينكه نمی خواستم. بايد انسان لياقت 

داشته باشد.
• ش��ما گفتيد بهمن خان گفته بود يك مجتهد بود او را هم فرستادند عراق، تبعيدش 

كردند به عراق؟ اسم اين مجتهد را به شما نگفت؟
حجت االس��ام نادری: بله گفت. آن آقای خمينی بود ك��ه آن را هم تبعيدش كردند 

بردند. بله تبعيد كردند به عراق. فقط او مجتهد است. اين طور گفت. 
• آيا شما چيزی از مرحوم بهمن حجت كاشانی يادگاری نداريد؟ يك نوشته ای كاغذ 
و يك عكس و يك شيئی يك وسيله ای كه ايشان به شما داده باشند. در اين ايامی كه با 

هم بوديد؟ 
حجت االسام نادری: نه. گفت كه آن س��اختمان را دادم به تو، برو. هفت تا چاه عميق 
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هست آن س��اختمان ها را تحويل بگير مال شما باش��د. گفتم تو بيا آنجا هيئت قرائت 
تش��كيل بدهيم ما می آييم كه ديگر تو اين طور تنها و در دلهره نباشی، دلتنگ نباشی. 
يك سنگی از زمين برداشت گفت اين چاه عميق من، اين ساختمان های من، اين مزرعه 
من. من همه را مثل اين سنگ انداختم. من اصًا دست كشيدم از اين ها. من گفتم من 
پيش از تو دست كشيده ام. به درد من نمی خورد اگر تو بيايی عيبی ندارد من هم می آيم 
ولی اگر تو نيايی من اصًا نمی خواهم بروم آنها را تصاح��ب كنم، نمی خواهم. اين طور 

حرف هايی رد و بدل شد. 
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نشریه ۱5خرداد در ادوار مختلف

دوام تاريخی و اصالت هويت��ی و عقيدتی يك جنبش اصي��ل اجتماعی را می توان به 
ش��يوه های متفاوتی مورد مطالعه قرار داد. يكی از اين ش��يوه ها، مطالعه متون، منابع 
و مستنداتی اس��ت كه از ابتدا ذاتاً به آن جنبش تعلق دارد. 15خرداد در ميان نشريات 
متصل به نهضت امام خمينی تنها نشريه ای است كه اصالتاً در حوزه اين نهضت متولد 
شد و تا به امروز به رغم فراز و نشيب هايی كه طی كرده است بر آرمان های نهضت امام 

خمينی وفادار مانده است. 
فصلنامه 15خرداد پيشينه ديرينه و سه دوره متفاوت دارد. 

دوره نخست آن از سال 1351 در نجف  اشرف آغاز ش��د كه به صورت ماهيانه انتشار 
می يافت و غالب مطالب مندرج در آن از نظر امام می گذشت و به تأييد ايشان می رسيد. 
اين دوره چندان دوام نيافت و در پی سازش شاه و صدام و قرارداد الجزاير در سال 1354، 

از سوی رژيم بعث عراق توقيف شد. 
دوره دوم آن از س��ال 1361 آغاز ش��د كه به شكل فصلنامه منتش��ر می شد و در نقد 
نوش��ته های نادرس��ت پيرامون تاريخ، نهض��ت امام و انقاب اس��امی كوش��ا بود و با 
تحريف گری ها و وارونه نويسی ها رويارويی می كرد. اين دوره نيز در سال 1376 به دنبال 
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دگرگونی و هجوم فرهنگی كه در مركز اسناد انقاب اسامی روی  داد، متوقف شد. 
دوره سوم، از سال 1383 آغاز شد كه تاكنون ادامه يافته است.

در دوره نخست اين نشريه، كتاب هايی زير عنوان »انتشارات ماهنامه 15خرداد« مانند 
آوای انقاب، موضع االمام الخمينی تجاه اسراييل، من هنا المنطلق، مبارزه با نفس يا جهاد 

اكبر و ترجمه عربی آن: جهاد النفس انتشار يافت. 
نكته درخور توجه، نفوذ و رخنه س��اواك در كشورهای عربی و كنترل پست خانه های 
كشورهايی مانند عراق، كويت و بحرين بوده است كه حتی برخی از نامه ها و كتاب هايی 
را كه ضد  رژيم ش��اه بوده می توانسته است بربايد و از رس��يدن آن به مقصد جلوگيری 
كند. با وجود اين، تشكيات دامنه دار درون مرزی و برون مرزی، در برابر قدرت معنوی 
و مردمی ايران نتوانسته بود پايدار بماند و رژيم شاه را از سقوط برهاند و از پيروزی ملت 
ايران پيشگيری كند؛ دو سندی كه در ادامه آمده است نمونه ای از قدرت نمايی و جوالن 
ساواك در برخی از كشورهای عربی و ذلت پذيری های قارونك های خودفروخته و بی اراده 

كشورهای خليج فارس را به نمايش می گذارد.
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با کاوشگران تاریخ و
دانشوران معرفت

خانم دكتر اشرف جناتی عضو هيئت علمی دانش��گاه علوم پزشكی گيان در نامه ای 
پرسيده اند: 

... در قسمتی از نامه علی مطهری به آقای حجت االسام والمسلمين 
سيد حميد روحانی... آمده است: »زمانی كه عده  ای از اطرافيان امام در 
پاريس در آستانه ورود ايش��ان به تهران می گفتند كه امام قبول كرده 
است كه مادر رضايی ها ) از مجاهدين خلق( پيام خانواده شهدای نهضت 
اسامی را در بهشت زهرا در حضور امام بخواند شهيد مطهری برای امام 
پيغام فرستاد كه اگر شما اين موضوع را قبول كرده ايد از اين ساعت من 
همراه شما نيستم.« از آنجا كه آقای روحانی... در مقاله ای با عنوان »آقا 
علی مطهری و فرهنگ زور« مرقوم فرموده اند شرح اين جريان را به مقاله 
ديگری واگذار می كنم؛ مش��تاقانه، جهت روشن شدن واقعيت خواهان 

شرح ما وقع از جانب ايشان هستيم... 
پاسخ مشروح مدير مسئول محترم فصلنامه 15خرداد پيرامون اين ماجرا به شرح زير 

تقديم می گردد: 
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با تشكر از خانم دكتر جناتی؛ نخس��ت بايسته است به آنچه حجت االسام آقای ناطق 
نوری و نيز برخی ديگر از خاطره نويسان در اين باره روايت كرده اند گذری داشته باشم و 
به بررسی آن بپردازم و در پايان آنچه را كه خود در نوفل لوشاتو شاهد بوده ام بازگو كنم. 

آقای ناطق می نويسد: 
در نوفل لوش��اتو برنامه ريزی كرده بودند كه اداره  مراس��م به دس��ت 
مجاهدين خلق باشد1 و آنها تريبون دار باشند و مادر رضايی و پدر ناصر 
صادق و حنيف نژاد نيز به امام خير مقدم بگويند و صحبت كنند. وقتی 
از اين برنامه خبردار ش��ديم در تلفن خانه  مدرسه  رفاه، آقای مطهری و 
كروبی و ان��واری و معاديخواه و بنده جمع ش��ديم. همه عصبانی بوديم 
كه اگر فردا اين ها بهش��ت زهرا بيايند و تريبون دست اين ها بيفتد چه 
می ش��ود؟ آقای كروبی تلفن زد به احمد آقا در پاري��س و با احمد آقا با 
عصبانيت صحبت كرد و نس��بت به اي��ن كار اعتراض ك��رد و تلفن را با 
عصبانيت پرت كرد و قهر كرد. س��پس آقای معاديخواه گوشی تلفن را 
برداشت و با حاج احمد  آقا صحبت كرد. ايشان هم عصبانی شد و گوشی 
را زمين زد. توی اين ها تنها كسی كه عصبانی نمی شد بنده بودم. گوشی 
را برداشتم و يك خرده صحبت كردم كه اگر اين ها بخواهند با آن سوابق 
و اعان مواضع داخل زندانش��ان، اداره  امور را بگيرند، ديگر نمی ش��ود 
جلوی آنها را گرفت. در همين لحظه، آقای مطهری فرمود: »تلفن را به 
من بده«. ايشان تلفن را گرفت و با عصبانيت )عامت عصبانيت مرحوم 
مطهری حركت زياد س��ر ايش��ان بود( به حاج احمد آقا گفت: »به امام 
بگو مطهری می گويد اگر فردا ش��ما بياييد و تريبون بهشت زهرا دست 
مجاهدين خلق باش��د، من ديگر با ش��ما كاری نخواهم داشت.« تا اين 
جمات را شهيد مطهری گفت، حاج احمدآقا جا خورد و ايشان خطاب به 
مرحوم مطهری گفت: »آقا هر كاری شما كرديد قبول است. فردا تريبون 
را خود شما اداره كنيد«. بعد از اين ماجرا تمام بساط مجاهدين خلق را 

به هم ريختيم و تريبون را از دست آنان گرفتيم و...2

1. گويا دكتر ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده توانسته بودند نظر مرحوم حجت االسام حاج سيد  احمد خمينی 
را به قرائت پيام از سوی مادر رضايی ها در حضور امام در بهشت زهرا جلب كنند. 

2. مرتضی ميردار، خاطرات حجت االسام والمسلمين علی اكبر ناطق نوری، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 
1392، ج1، ص164. 
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آقای بادامچيان اين جريان را چنين روايت كرده است: 
درباره فرزند شهيد، آقای توسلی پسر ولی زادگان )از عناصر منافقين( 
را پيشنهاد كرد. آقای مطهری رد نكرد. من پيش��نهاد كردم پسر حاج 
صادق امانی به عنوان اولين شهيد صحبت كند. اوالً فرزند شهيد است 
و ضمناً صدای بس��يار خوبی دارد. آقای مطهری گفت: بهترين انتخاب 
است. مقاله را در مدرس��ه رفاه داديم خواند، همه پس��نديدند. فردا كه 
دوباره نشستيم آنها يك س��از جديد كوك كردند. گفتند پيشنهادمان 
اين است كه يك مادر شهيد هم صحبت كند. مادر رضائيان- مادر احمد 
و مهدی رضايی از سران منافقين- پيشنهادش��ان بود. شهيد محاتی 
مخالفت كرد. در اين گير و دار آقای مفتح دير به جلسه رسيد. نظر ايشان 
را خواستيم، ايشان گفت: »به شرط اينكه از گروه های التقاطی نباشد، 
من مخالفتی ندارم.« تا اين حرف زده شد آقای توسلی گفت: »ما سه به 
دو شديم و موضوع تصويب شد.« من ديدم اين شيوه نمی شود. من گفتم: 
»ما با ش��ما طی كرديم كه اين بحث ها نباشد و رأی آقای مفتح هم اين 
بود كه از گروه های التقاطی نباشد.« در نهايت به جمع بندی نرسيديم. 
روز 11بهمن برای جلسه رفتيم. مرحوم مفتح به سمت من آمد و گفت: 
»آقای بادامچيان! حل ش��د كار خانم ه��ا. امام از پاري��س گفتند: مادر 
رضايی ها صحبت كند.« من با خودم گفتم: اين خبر نمی تواند درس��ت 
باش��د. گفتم: كی گفته اس��ت؟ گفت: »آقايان گفتند.« گفتم: »آقايان 

محترم، اما امام گفتند؟« توسلی برگشت و گفت: »از پاريس گفتند.« 
گفتم: »از پاريس گفتند يا ام��ام فرمودند؟!« گفت: »از پاريس گفتند 
يعنی نظر امام اس��ت.« گفتم: »اين طور نيس��ت.« ديدم بحث فايده ای 
ندارد. رفتيم دنبال آقای مطهری. ايشان در جمع روحانيون بود. گفتم 
اينها بازی درآوردند. ايش��ان گفت: »قطعاً امام نگفته اس��ت ولی شما 
صدايش را درنياور. من خودم از پاريس اين مس��ئله را جويا می ش��وم. 
زمانی هم كه من به جلسه آمدم شما اين موضوع را دوباره مطرح كن.« 
من دوباره باال رفتم و آقای مطهری به عنوان رئيس كميته استقبال به 
جلسه آمدند. موضوع دوباره مطرح شد. شهيد مطهری فرمودند من از 
امام می پرسم. اينها گفتند نياز به پرسش نيست. در نهايت ايشان گفت: 
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آقای بادامچيان شما فعًا متن هر دو نفر را بنويسيد. همان شب قبل از 
دو ساعت و نيم بامداد، آقای مطهری با نوفل لوشاتو تماس گرفتند و از 
سيد احمد آقا موضوع را جويا شدند و ايشان هم از امام پرسيد. امام هم 
فرمودند: »من چنين چيزی نگفتم. خودم به تهران می آيم و می گويم.«1

اما آنچه را كه در اين باره خود در نوفل لوش��اتو شاهد بودم و به ياد دارم اين است كه از 
تهران اسامی چند تن را تلفنی خواندند كه قرار است در حضور امام در بهشت زهرا خير 
مقدم بگويند و پيامی قرائت كنند. ارتباط از تهران نمی دانم از س��وی چه كسی بود اما 
گيرنده پيام حجت االسام مرحوم فردوسی پور بود كه آن اسامی را يادداشت كرد و به نزد 
امام برد. امام بدون تأمل پاسخ داده بودند من كه اينها را نمی شناسم؛ خود آقايان كسانی 
را كه مصلحت می دانند معين كنند. مرحوم فردوسی پور بی درنگ نظر امام را به تهران 
انتقال داد. من ديگر از دنباله جريان و پيغام و پس��غام بعدی خبری نيافتم؛ تا در ش��ب 
12بهمن در آستانه حركت امام به ايران ش��اهد گفت وگوی حجت االسام  و المسلمين 
مرحوم حاج سيد  احمد خمينی با آقای مهدی كروبی بودم، كه شنيدم مرحوم سيد احمد 
آقا اظهار كرد حاال چه اشكالی دارد مادر رضايی ها پيام را قرائت كند كه نمی دانم آقای 
كروبی چه گفت كه رنگ آن مرحوم تغيير كرد و اظهار داشت خيلی خوب هر تصميمی 
خواس��تيد بگيريد من اصرار ندارم، حاج آقا در حال حركت اند ديگر فرصت نيست بايد 

بروم و گوشی را گذاشت. 
وقتی به ايران آمديم از آقای كروبی پرسيدم شما چه گفتيد كه آقای حاج سيد احمد 
احساس كردم ناراحت شدند گفت: به او گفتم بعد از آقا جعفر خوانساری چشممان به 

تو روشن! 
آنچه را كه آقای ناطق آورده اند كه آقای كروبی گوشی را انداخت و آقای معاديخواه و 
من و استاد مطهری يكی پس از ديگری با حاج سيد  احمد آقا گفت وگو كرديم تا آنجا كه 
من در پای تلفن دفتر در نوفل لوشاتو حضور داشتم چنين گفت وگويی صورت نگرفت، 

شايد بار دومی تماس گرفتند كه من حضور نداشته ام. 
اما از مجموع آنچه كه آقای ناطق نوری و آقای بادامچيان روايت كرده اند و نيز آنچه من 
شخصاً شاهد بودم به دست می آيد كه هيچ كدام از آقايان دست اندركار كميته استقبال 
در اينكه امام در اين جريان اظهار نظری نكرده و كسانی را مورد تأييد قرار نداده اند ترديد 
نداش��تند زيرا اگر بر اين باور بودند كه امام چنين نظری دارند ديگر آن گونه جر و بحث 

1. سايت شما مربوط به آقای اسداهلل بادامچيان. 
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تند و تلخ با حاج احمد آقا معنا نداشت و آن مرحوم نيز در آن صورت جوابش اين بود: نظر 
امام چنين است و من بی طرفم و اگر آنچه را كه از زبان شهيد مطهری آمده است صحت 
داشته باشد در واقع خطاب به حاج سيد احمد آقا بوده با ش��يوه اينكه به در می گويند 
ديوار بشنود و همان گونه كه آقای بادامچيان از زبان مطهری آورده اند آن شهيد بزرگوار 
يقين داشتند كه امام نمی توانند چنين نظری داشته باشند. در آن روزگاری كه سازمان 
مجاهدين مورد تأييد بزرگانی چون آيت اهلل مطهری بود امام نسبت به آنها ذهنيت منفی 
داش��تند و هيچ گاه آنان را تأييد نكردند؛ چگونه ممكن است در آن شرايطی كه طشت 
رسوايی آنها از بام افتاده و ماهيت آنها برما ش��ده است امام به آنها رخصت دهند كه از 

مقام و موقعيتشان سوءاستفاده كنند و چهره كريه خود را جا دهند. 
گواه ديگر بر اينكه مش��كل ميان دوستان با حجت االس��ام مرحوم حاج سيد  احمد 
خمينی بوده است، نه امام، واكنش آن مرحوم در برابر هشدار آيت اهلل مطهری است كه بنا 
به آورده آقای ناطق نوری آنگاه كه آيت اهلل مطهری اظهار كرد: »به امام بگو اگر فردا شما 
بياييد و تريبون بهشت زهرا دست مجاهدين خلق باشد من ديگر با شما كاری ندارم«، 
حاج سيد احمد  آقا بی درنگ گفت: »آقا! هر كاری شما كرديد قبول است؛ فردا تريبون را 
خود شما اداره كنيد«! مگر امكان داشت كه امام در موردی نظری خاص داشته باشند 
و حاج س��يد احمد آقا بدون هماهنگی با ايشان با پيش��نهادی كه با نظر امام همخوانی 
ندارد اعام موافقت كند؟ آيت اهلل مطهری نيز با باورمندی به اينكه امام هرگز با حضور 
منافقان در مراسم موافق نيست با حاج سيد احمد آقا آن گونه عتاب آميز و قاطع برخورد 
كردند ليكن چنانكه گفته شد با شيوه »اياك اعنی و اسمعی يا جاره« )به در می گويند 

ديوار بشنود(. 
بنابراين، اين گونه پنداربافی كه امام با قرائت پيام از س��وی مادر رضايی ها نظر موافق 
داش��ته اند و آيت اهلل مطهری ب��ا اولتيماتومی نظر ام��ام را عوض كرده ان��د، از مغزهای 
ناپخته و انديشه های بيمارگونه ای نش��ئت می گيرد كه از ادب و معرفت شهيد مطهری 
نس��بت به امام آگاهی ندارند و اصوالً مفهوم و جايگاه واليت را به درس��تی برنتافته و با 
داستان سرايی ها و تحريف گری ها برآن اند برای عيب جويی ها و نق زنی های مغرضانه خود 
راه توجيه بيابند و عقده های درونی خويش را كه گاه و بی گاه با نيش و طعنه عليه اين و 

آن بروز می  كند منطقی، علمی و عالمانه بنمايانند. 
***
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در شماره قبلی فصلنامه در بخش پرسش و پاسخ مطالبی در خصوص حذف فيزيكی 
امام خمينی توسط امريكا و رژيم پهلوی منتشر ش��د. يكی از خوانندگان فرزانه نشريه 
در تكميل پاسخ های مذكور مطالبی به شرح زير ارسال فرمودند كه تقديم خوانندگان 

می شود. 
فصلنامه 15خرداد

بسمه تعالی 
سردبير محترم فصلنامه 15خرداد 

سام عليكم
صرف نظر از پاس��خ مفصل و قابل تقدي��ر فصلنامه به س��ؤال يكی از 
مخاطبين نش��ريه مبنی بر چرايی نب��ود برنامه و طرح ت��رور يا حذف 
فيزيكی حضرت امام)ره( از س��وی امريكا و مخالفين حضرت امام)ره(، 

مطالب ذيل جهت اطاع تقديم می گردد.
1. تاكنون هيچ س��ند و مدركی مبنی بر فقدان اي��ن طرح و يا توطئه 
منتشر نشده است و چون حضرت امام)ره( از دنيا رفته اند، دليلی وجود 
ندارد كه اس��ناد توطئه احتمالی عليه جان حضرت امام)ره( از س��وی 

دشمنان منتشر شود.
2. اليعرز سفير آخرين نماينده موساد در ايران قبل از انقاب در كتاب 
شيطان بزرگ، ش��يطان كوچك بارها و بارها بر ضرورت حذف فيزيكی 

حضرت امام تأكيد دارد.
3. ديويد كيمچه مع��اون وزير خارجه رژيم صهيونيس��تی در يكی از 
اظهارات غيررسمی خود بيان كرده اس��ت كه اسراييل در چند مرحله 
نسبت به مس��موم كردن حضرت امام)ره( از طريق نيروهای مستقر در 

بيت اقدام كرده ولی موفق نشده است.
4. تاريخ يهود1 و صهيونيسم و سابقه سراسر جنايت رژيم صهيونيستی 
حاكی از اتخاذ روش های مختلف در برخورد با مخالفين است كه آخرين 

مرحله، ترور و يا حذف فيزيكی فرد مورد نظر است.
به عنوان مثال اگر امكان ديگری برای مهار مخالف وجود داشته باشد 

1. عده ای از مورخين وفات حضرت پيامبر)ص( را حاكی از مس��موميت ايش��ان در جنگ خيبر توسط يك زن 
يهودی با گوشتی كه برای حضرت آورده بود می دانند.
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طرح ترور انجام نمی شود در واقع راه های تطميع، فريب، ترور شخصيت 
و... در ابتدا به كار گرفته می شود.

نمونه ياس��ر عرفات در اين خصوص بسيار روش��ن كننده اين مفهوم 
است؛ به طوری كه چندين بار به ويژه در جريان خروج نيروهای ساف از 
بيروت به سمت تونس، عرفات در تيررس نيروهای اسراييلی بوده است 
ولی فرمانده اسراييلی اجازه حذف وی را نمی دهد چرا كه امكان سازش، 
همكاری و... با وی داده  ش��ده اس��ت؛ كمااينكه در مادريد ديديم. ولی 
زمانی كه عرفات پس از اسلو با پيمان شكنی يهودی ها مواجه می شود، 
ديگر حاضر به دادن امتياز نيست؛ پس در رام اهلل محاصره شده و پس از 
آن مسموم و حذف می ش��ود. واقعيتی كه هم اكنون از هيچ كس پنهان 

نيست. 
ترور دكتر فتحی ش��قاقی رهبر جنبش جهاد اسامی و يا سيد عباس 
موس��وی دبير كل حزب اهلل و يا خليل الوزيد )ابوجهاد( از رهبران فتح، 
مصاديقی از اين رويكرد يهودی صهيونيستی است كه اگر نتوان دشمن 
را مهار كرد بايد او را حذف نمود و بس��يار س��اده انگاری است كه ترور 
حضرت امام )ره( به عنوان فردی كه منافع يهود و صهيونيسم و استكبار 
را در سراس��ر عالم به خطر انداخته و به هيچ عنوان هم سر سازگاری با 
نظام بين المللی را ندارد، در برنامه های صهيونيستی وجود نداشته باشد.

5. در همين راستا ندادن وقت ماقات حضوری دفتر به سران يهودی 
گروه نتوری كارتا با مقام معظم رهبری در چند سفر ايشان به جمهوری 
اسامی در عين اصرار آنها، جای تقدير دارد و الزم به توضيح نيست كه 

روش های ضربه زدن در عصر حاضر چقدر پيچيده است. 
امضا
ع.س




