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كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليدواژهها(تا ده واژه)؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛
نتيجه؛ فهرست منابع.
 .7ارجاعات ،اعم از منابع و يادداشتها با شمارههاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود( .شيوه ارجاع براي كتاب :نام و نامخانوادگي نويسنده(گان) ،نام كتاب
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مترجم ،سال نشريه ،شماره نشريه ،شماره صفحه ،ميباشد).
 .8مقاله ترجمهشده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و متن
اصلي ،ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه ،عالوه بر شماره صفحههاي ترجمه ،شماره صفحه
متن اصلي نيز قيد گردد.
 .9مسئوليت مقاالت بر عهده نويسندگان است و نشريه 15خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان نيست.
نشريه 15خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقاالت پذيرفتهشده براي مجله
محفوظ است .نشريه 15خرداد در كوتاهكردن و ويرايش مطالب آزاد است.
نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد ،توسط دو نفر از صاحبنظران ارزيابي
ميشود و در صورت كسب امتياز الزم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مييابد.
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معتبر ،نظم و پيوستگي مطالب ،رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.
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 .1صحیفه امام ،ج ،9ص.25

در مذمت جامعهای که به جای انتخاب احتیاط میکند!!!

بارها تذکر دادیم که باید ایرانی بسازیم که بتواند بدون اتکا به امریکا و
شوروی و انگلستان -این جهانخواران بینالمللی -استقالل سیاسی،
نظامی ،فرهنگی و اقتصادی خویش را به دس��ت گیرد و روی پای خود
بایستد و هویت اصیل خویش را به جهان عرضه کنند .افسوس که هنوز
عدهای از روشنفکران نمیتوانند دست از غرب و یا شرق بکشند و این دو
را سرمش��ق کارهای خود قرار دادهاند .امیدوارم با تحول فرهنگ حاکم
اسالمی ،این گروه بهخودمشغول و ازمردمبریده ،به خود آیند و اصالت
خویش را دریابند و از وابستگی نجات پیدا کنند...
1
امام خمینی(ره)
انقالب اسالمی به راحتی بهدس��ت نیامد؛ ملت ایران از س��ر اتفاق به انقالب اسالمی
نرسید؛ مردم ایران از س��ر ناچاری در میان همه گروهها ،جریانات ،احزاب ،سازمانها و
رهبران پرطمطراق آنها ،امام خمینی را انتخاب نکرد؛ ملت ما از روی ناآگاهی در میان
انواع و اقسام ایدئولوژیها ،مکتبها ،فلس��فهها و ایسمهای چپ و راست و انقالبهای
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سبز و سرخ و انفجاری و جهشی ،اسالم و انقالب اسالمی را انتخاب نکرد؛ انقالب اسالمی
محصول اراده یک شخص ،یک طبقه ،یک جریان ،یک گروه ،یک حزب و یک سازمان
نبود؛ انقالب اسالمی محصول مهندس��ی اتاقهای فکر نیروهای برانداز ،طبقات (مثالً)
پیشرو و نقشههای راهبردی س��ازمانهای برانداز ،کودتاگر و انقالبسازهای حرفهای
نبود.
انقالب اس�لامی در ایران محصول دگرگون��ی در جانهای مردم و تغیی��ر در نگاه به
عالم و آدم بود .آنهایی که انقالبس��ازی میکنند یا خود را سازندگان حرفهای انقالب
معرفی میکنند به سختافزارهایی چون :ایجاد تضاد طبقاتی و دو قطبی کردن جامعه،
ایجاد طبقه پیشرو ،دامن زدن به درگیریهای مس��لحانه و ترویج ترور و از همه مهمتر
به یک ایدئولوژی یا نم��اد ایدئولوژیک نیاز دارند .در انقالب اس�لامی نه مفهومی به نام
تضاد طبقاتی وجود داش��ت و نه طبقه پیش��رو .به تعبیر امام همه قشرهای جامعه در
انقالب اسالمی حضور داشتند .بنابراین انقالب اسالمی متعلق به هیچ طبقه اجتماعی و
اقتصادی نیست .انقالب اسالمی به ملت ایران ،مسلمانان جهان ،انسانهای آزاداندیش
و مشتاق عقالنیت و عدالت و معنویت و از همه مهمتر ،به محرومان و ستمکشیدگان و
مستضعفان تاریخ تعلق دارد .یکی از دالیل فراگیری آرمانهای انقالب اسالمی همین
است که این انقالب به گروه ،حزب ،طبقه ،مکان و زمان خاص تعلق ندارد .انقالب اسالمی
انقالب انسانهای آزاده مشتاق رهایی از بتها و اسطورههای ساخت دست بشر در طول
تاریخ از آدم تا خاتم است.
تضاد طبقاتی ،طبقه پیش��رو ،طبقه کارگ��ر ،طبقه رنجبر ،درگیریهای مس��لحانه،
ایدئولوژی ،نمادهای ایدئولوژیک و همه مفاهیم و اصطالحات��ی که در ادبیات انقالبی
دوران معاصر هال��های از تقدس به خود گرفته بودند و تحریکات ش��ورانگیزی در میان
جوانان ایجاد میکردند ،تماماً ماهیت نمادین داش��ته و همیش��ه هم در همین حالت
نمادین باقی میمانند و صورت واقعیت و حقیقت به خود نمیگرفتند.
در هیچ یک از جنبشهای اجتماعی تا قبل از انقالب اسالمی ،هیچ کدام از این مفاهیم
ش��ورانگیز لباس واقعیت به تن نکردند .در انقالب فرانسه که ش��عار برابری ،برادری و
آزادی داشت .شعارها صرفاً در مرحله نمادین باقی ماند .انقالب فرانسه شعار حقوق بشر
و برقراری دموکراس��ی در جهان را ش��عار نمادین خود قرار داد ولی هیچ گاه نتوانست
دموکراسی را حتی در فرانسه و حقوق بشر را در مس��تعمرات آفریقایی و آسیایی خود
نهادینه کند.
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 .1آلبر ماله و ژول ایزاک ،تاریخ قرن هجدهم؛ انقالب کبیر فرانس��ه و امپراتوری ناپلئون ،ترجمه رشید یاسمی،
تهران ،امیرکبیر ،1364 ،ص.311-312
 .2همان ،ص.312
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان.

در مذمت جامعهای که به جای انتخاب احتیاط میکند!!!

آلبر ماله مورخ انقالب فرانسه مینویسد:
فالسفه و مؤلفین دایرهالمعارف و علمای اقتصاد با این که دشمن بزرگ
و خصم صریح حکومت اس��تبدادی بودند هیچ یک با بودن پادش��اه در
مملکت مخالفتی نداشتند و علمدار مرام دموکراسی به شمار نمیآمدند.
غالب آنها در این باب با ولتر همرأی بودند که ملت به واس��طه جهلش
قابل اداره کردن خود نیست و بهتر آن اس��ت که همیشه در این جهل
1
باقی باشد.
ژان ژاک روسو ،حکومت انتخابی را یکی از شقوق و فروع ملوکالطوایف دانسته و مبتنی
بر ظلم و بیخردی محسوب میکرد ...جمهوری و فرمانروایی ملت را برای ممالک صغیره
مناسب میدانست که به شکل بالد عهد قدیم (دولت شهرهای یونان و روم باستان) خود
2
را اداره کنند.
تمامی شعارهای انقالب فرانسه پس از س��اقط کردن رژیم کهنه در حد نمادین باقی
ماند و با امر واقعی هیچ نس��بتی پیدا نکرد .گویی تمامی آن شعارها فقط برای کشاندن
مردم به صحنه و سکو کردن مردم برای باالرفتن طبقههای خاص اجتماعی بود .شعار
انقالب فرانسه که شعار برابری ،آزادی و برادری برای همه مردم بود با سقوط رژیم کهنه
به شعار سلطنت پادشاه عادل (دیکتاتوری منور) تبدیل شد؛ شاهی که بنا به تعریف آلبر
ماله ،قدرت مطلقه سلطنت را با نیروی عقل و فرط خرد قرین سازد 3...از نظر انقالبیون
فرانسه ،وظیفه هر شخصی آن است که جمیع خیرات و ترقیات را برای ملت خود بخواهد
لکن نباید خود ملت را وسیله کسب این خیرات بکند و آنان را در این امر دخالت بدهد
زیرا که جهل ملت موجب ندامت خواهد شد 4...برای انقالبیون فرانسه متقاعد کردن و
به راه آوردن یک شخص آسانتر از یک ملت بود و حصول نتایج و آمال به وسیله قدرت
سالطین زودتر میسر میش��ود تا به انتظار ترقی عقالنی مردم ماندن 5...بنابراین شعار
انقالب فرانس��ه فقط در س��طح نمادین باقی ماند و هیچ گاه در هیچ سرزمینی صورت
واقعیت به خود نگرفت.
انقالب اکتبر روسیه که به نام برقراری آزادی و دیکتاتوری طبقه کارگر و برپایی جامعه
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بیطبقه کمونیس��تی و الغای مالکیت فردی برپا شد پس از ساقط شدن رژیم کهنه نیز
در همان مرحله نمادین باقی ماند و به واقعیت تبدیل نش��د .هم��ه امتیازها ،امکانات،
موقعیتها و فرصتها به طبقه جدید منتقل گردید .به نوش��ته میلوان جیالس ،طبقه
جدید ،طبقهای بود که قدرت و حاکمیت و سلطه خود را بر عامه مردم بیسابقه و بیمانند
اعمال میکرد .اندیشههایش محدود و جهانبینیاش دروغ و ریا بود .حاضر به پذیرش
هیچ گونه انتقاد و آزمایشی نبود 1...شیوه حکومت این طبقه در روسیه یکی از ننگینترین
2
صفحات در تاریخ بشر به شمار میرود...
انقالب اسالمی به تمام معنا شورش امر واقعی در مقابل امر نمادین در تاریخ بود .تمامی
گروهها و جریانهای چپ و راستی که در ایران قبل از انقالب اسالمی شعار انقالبیگری
میدادند به نوعی تحت تأثیر نمادهای انقالب روسیه و انقالب فرانسه قرار داشتند .چون
این شعارها حتی در زادگاهشان ماهیت نمادین داشتند و با امر واقعی نسبتی نداشتند و
نمیتوانستند با امور واقعی مردم ایران ،آرمانها و آرزوهایشان رابطه برقرار کنند.
شعار انقالب اسالمی برای ملت ایران اس��تقالل و آزادی بود .بیشتر سالهای دو قرن
گذشته ایران و بلکه جهان ،در تب و تاب نگرانیهای مربوط به این دو اصل ،سپری شد.
استبداد مانع بزرگ آزادی و استعمار مانع بزرگ استقالل ایران به شمار میرفت .انقالب
اسالمی به جای شعارهای نمادینی که هیچگاه صورت واقعیت به خود نمیگرفت مثل
شعار نان ،مس��کن ،رفاه ،الغای مالکیت ،جامعه بیطبقه ،ایجاد برابری و برادری و نظام
دموکراتیک ،توسعه و تجدد و امثال اینها ،عینیترین و واقعیترین خواست تاریخ ملت
ایران را سرلوحه تمایالت خود قرار داد .ملت ایران میدانست رسیدن به ترقی ،تجدد،
پیشرفت ،نان ،مسکن و ...بدون داشتن استقالل و آزادی امکان ندارد .یکی از ویژگیهای
انقالب اسالمی این بود که به جای آن شعارهای نمادین این شعارهای واقعی را برگزید.
انقالب اسالمی شاید تنها انقالبی باشد که به رغم گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر
آن ،همچنان بر شعارهای اولیه خود وفادار مانده است و جذابیت تداوم و شوریدگی دارد.
علت اصلی این پایداری به خاطر آن اس��ت که مطالبات مردم ایران در انقالب اسالمی،
مطالبات مبتنی بر پنداش��تهها نیس��ت .مطالبه امر واقعی بود نه امر نمادین .مطالبات
مبتنی بر دانش و داشتههای مردم بود .نه مطالبات توهمی احزاب ،گروهها ،جریانها و
طبقات ویژه.
 .1میلوان جیالس ،طبقه جدید ،ترجمه عنایتاهلل رضا ،دانشگاه تهران ،1358 ،ص.91-92
 .2همان ،ص.92
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در مذمت جامعهای که به جای انتخاب احتیاط میکند!!!

انقالب اس�لامی ش��اید از محدود جنبشهای اجتماع��ی و انقالبی اس��ت که تمام
توانمندیهای خود را بر بنیادهای قدرت نرم و مفهومی به نام اعتماد عمومی پایهریزی
کرده است .این مفهوم نه تنها پیششرط ضروری برای هستی اجتماعی در یک جامعه
اسالمی و فرهنگی است بلکه پیامدهای کنشها و واکنشهای فرد و جامعه را در اغلب
ش��رایط حتی ش��رایط ابهام ،قابل ارزیابی میکند .بنابراین انقالب اسالمی شاید تنها
انقالبی باشد که بر اس��اس یک مدل تعامل عقالنی و ایده تثبیتش��دهتر از همگرایی
اجتماعی و روح جمعی شکل گرفته است.
در اغلب انقالبهای شناختهشده جهانی مثل انقالب فرانسه و روسیه و چین و غیره،
مدل همگرایی و تعامل بر اس��اس نفع حزبی ،گروهی ،طبقه و قشر خاص ،با شعارهایی
که در حد نیازهای س��طحی طبیعی تقلیل یافته است ،تعریف ش��ده است .این نوع از
همگراییها بس��یار سست و شکننده اس��ت و چون س��طح واگرایی و گسست انقالبی
در آن باال و گس��ترده اس��ت اغلب این انقالبها برای تداوم خود دس��ت به تصفیهها و
تس��ویههای خونین و فلهای میزنند .انقالب فرانسه ،روس��یه و چین نمونههای عینی
چنین انقالبهایی هستند .زیرا اغلب این انقالبها بر اساس منافع مشترک قشر خاص
پیریزی شدند.
انقالب اسالمی انقالبی است که نه بر پایه منافع قشر خاص ،بلکه بر اساس ارزشهای
مشترک ،شکل گرفته است و تأیید وجود اعتماد به راه و راهبران آن ،از طریق تعامل بر
اساس ارزشهای مشترک گواهی میدهد و آن ارزشها را هر روز تقویت میکند .بنابراین
یکی از ویژگیهای برجس��ته و منحصر به فرد انقالب اسالمی نس��بت به جنبشهای
اجتماعی دیگر آن است که ایدئولوژی انقالب اسالمی همزاد با انقالب یا محصول تأمالت
پساانقالبی نیست .ملت انقالبی ایران سالها با این ارزشهای مشترک زندگی کردند و
اساس اعتماد عمومی در جامعه را بر ساختهای مفهومی و واقعیتهای اجتماعی این
ارزشها بنا نهادند.
یکی از دالیل اساسی بیاعتمادی مردم به احزاب ،گروهها ،جریانها ،ایسمها ،فلسفهها
و ایدئولوژیهای رنگارنگ دوران معاصر و پیوند آنها با اسالم و مکتب اهل بیت در ایران
همین است .در اغلب انقالبهای جهان پیوند وثیقی میان مردم و ایدئولوژی انقالب و
ارزشهایی که باید بر اساس آن ارزشها س��ازمان نظام انقالبی شکل میگرفت ،وجود
ندارد .ایدئولوژی تمامی این انقالبها یا زاده شرایط انقالبی یا ضرورتهای پساانقالب
است .مردم فرانسه تا قبل از انقالب فرانسه درکی از دموکراسی ،لیبرالیسم ،حقوق بشر
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و ...نداشتند .مردم روسیه و چین تا قبل از انقالب کمونیس��تی درکی از سوسیالیسم،
جامعه کمونیستی ،مارکسیسم ،تضاد طبقاتی ،طبقه پیشرو و غیره نداشتند .این ایسمها
دغدغههای قشرهای بس��یار محدود تحصیلکرده در این کش��ورها بود که در شرایط
انقالب یا پس از انقالب آنها را تبدیل به ش��عار انقالب یا خواست انقالبی مردم کردند.
بنابراین یکی از مسائل چالشبرانگیز اغلب این انقالبها آموزشهای ایدئولوژیک مردم
در شرایط بعد از فروپاشی نظم کهنه و جایگزینی نظم جدید بود .بعدها همین آموزگاران
ایدئولوژی انقالبی خود از عوامل اصلی انحصارطلبیهای پساانقالبی در این انقالبها و
انحراف و فروپاشی آن بودند .آموزگاران ایدئولوژی انقالبی خود را وارثان اصلی و فرزندان
واقعی انقالب میدانستند و همین برجستگیها را مبنای امتیازات ویژه برای خود تلقی
میکردند .صدها نمونه از این دست در تاریخ انقالبهای مشهور جهان وجود دارد.
این افسانهها و این داستانها در انقالب اسالمی جایگاهی ندارد .ارزشهای مشترک
در انقالب اس�لامی که مبنای اعتماد عمومی ش��د نه همزاد انقالب بود و نه در شرایط
پساانقالبی تدوین گردید .اعتماد عمومی در انقالب اسالمی بر پیشینههای اجتماعی،
فرهنگی ،فکری و ارزشهای اسالمی که صدها سال با روح ،روان ،گوشت و خون مردم
ایران آمیخته بود ،پدید آمد .رمز پیروزی و تداوم انقالب اس�لامی در همین باور نهفته
است و هر دستی که بخواهد تحلیل و تفسیر و باورهایی غیر این القا نماید باید آن را دست
بیگانه ،دست نفوذ و دست فتنه نامید.
با این تفاصیل اگر ش��کاف عمیقی بین تعریف س��طحی بعضی از گروهها ،جریانها،
مس��ئوالن و دولتمردان از اعتماد عمومی و آرمانهای انقالب اس�لامی در ش��رایط
مخاطرهآمیز ،و ماهیت بسیار گستردهتر نگرانیهای مردم از اعتماد عمومی و عدول از
ارزشهای انقالب اسالمی وجود دارد ،حاکی از آن اس��ت که نظام جمهوری اسالمی،
به تنظیم سیاس��تهای تبلیغی دیوانس��االری و توجیه��ات آبکی آنه��ا در انطباق با
حساسیتهای مردم و احساس آنها در مورد «آنچه در خطر است» نیاز شدید دارد.
دولتمردان در هیچ س��طوحی نباید اجازه داش��ته باش��ند اعتماد عموم��ی مردم را
دستآویز تسویهحسابهای حزبی ،خانوادگی ،نفع جریانی ،نفع گروهی و محفلهای
خصوصی خود کنند و به این اعتماد آس��یب رسانند .انقالب اس�لامی دستاورد حزب،
گروه ،خانواده و قش��ر خاصی نیس��ت که ثمرات آن در اختیار بهرههای انحصاری این
محافل باشد.
اکنون ما در آستانه آزمونی دیگر از مکانیسم مردمساالری در نظام جمهوری اسالمی

هستیم .انتخابات تجلی عقالنیت جمعی ملت ایران و نماد حس سلوک جمعی ماست.
تنظیم سیاس��تهای تبلیغی در انتخابات آینده و ایجاد صورتبندیهای مناسبتری
از بیداری و آگاهیهای اجتماعی و اس�لامی در مردم برای گزینش عقالنیتر ،یک باور
تردیدناپذیر است .تجربه انتخابات گذشته نشان داده است به رغم این که یکی از نقاط
قوت جمهوری اسالمی که در نوع خود بینظیر است ،مکانیسم انتخابات میباشد ولی به
دلیل عدم پایبندی اخالقی ،اسالمی و ملی اغلب کسانی که وارد رقابتهای این عرصه
میشوند و نوع رقابتی که انتخاب میکنند ،بیشترین خسارت را بر اعتماد عمومی جامعه
وارد میسازند.
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 .1در اساطیر یونان باستان هستی دو فرمانروای نیمهخدایی دارد ،کرونوس و زئوس .زئوس پسر کرونوس است.
عصر کرونوس را عصر خداجنبان و عصر زئوس را عصر خودجنبان هستی میگویند .وقتی زئوس پدر خود کرونوس
را خورد عصر کرونوس در یونان باستان به پایان رسید و بشر از آن دوران در عصر زئوس زندگی میکند .یعنی هستی
نیازی به خدا ندارد و خودجنبان است.

در مذمت جامعهای که به جای انتخاب احتیاط میکند!!!

انتخابات و رفتارهای مخاطرهآمیز
از آغاز دهه هفتاد که سیاست قبیلهگرایی ،حزبگرایی ،طبقهگرایی ،سرمایهپرستی،
ویژهخواری و توس��عهبازی؛ مقام رفیع سیاستهای رش��د و تعالی فکری و اجتماعی،
عدالت ،عقالنیت و معنوی��ت را روز ب��ه روز در نظام جمهوری اس�لامی تنگتر کرد و
مسئوالن خسته ،واداده و غیر انقالبی به این نتیجه رسیدند که تقاص عقبماندگیهای
مال��ی و رفاهی خ��ود را باید از جی��ب مس��تضعفین و از خزان��ه بیتالم��ال بگیرند و
انقالبینماهای احساس��اتی ،بیبصی��رت و بیمایه ،عقده حق��ارت بیتخصصی خود را
در آکادمیهای انگلیس ،فرانس��ه ،امریکا و( ...که درب آن به برکت سیاستهای دولت
سازندگی به روی آنها گشوده شده بود) باز کردند و با دریافت نشان روشنفکری دینی!
از فرنگیان ،بر ملت ای��ران منت نهادند و به میمن��ت و مبارکی ،به وطن بازگش��تند و
مثل مور و ملخ ،تمامی س��نگرهای دانش��گاه ،دولت ،مجلس ،مراکز تحقیقاتی و ...را به
اشغال انحصاری خود درآوردند و به روایت اهالی ش��هر افسانهای برره!! پشت سر هم از
خودشان ،هرمنوتیک ،ایدئولوژی ،سوسیولوژی،گفتمان و ...یدمان و فلسفههای مضاف
در «وکردند!» و مانند «زئوس» خدای قدرتطلب ،خشن و بیعاطفه افسانههای یونان
باستان پدر خود «کرونوس»( 1هاشمی) را خوردند؛ و عصر خداجنبانی در مکتب و مرام
اصالحطلبان به پایان رسید و فصل خودجنبانی آغاز ش��د .روشنفکران دینی ما به این
نتیجه رسیدند که جامعه مدنی مترقیتر ،عقالنیتر و عادالنهتر و از همه مهمتر ،معنویتر
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و توحیدیتر از جامعه نبوی و علوی است!!! روشنفکران دینی به ما گفتند یوماهلل دیگری!
آغاز شده است .دوم خرداد را با سوت و کف و هورا به جای 22بهمن نشاندند و ملت ما پس
از قرنها حسرت و حرمان ،به افتخار جامعه مدنی نائل آمد و رئیسجمهور ما سردمدار
جهانی گفتوگوی تمدنها شد .دوم خردادیها به پاس این پیشرفتهای شگفتانگیز
اعالم کردند که دوران رهبری ام��ام خمینی و حاکمیت دینی به پایان رس��ید و عصر
حاکمیت عقل و قانون بشری است .در عصر عقل و قانون ،جایی برای قال الصادق و قال
الباقر نیست .حماسه حسینی و شور عاشورایی در عصر حاکمیت زئوس معنایی ندارد.
خردگریزی و عقلستیزی در عصر حقوق ،لیبرالیس��م و دموکراسی است .عصر زئوس
عصر حاکمیت دونکیشوتها ،بتمنها ،زوروها ،مردان عنکبوتی و مورچهای ،رمبوها و
عصر هریپاترها و عصر تنتنهاست!!!
پهلوانان این عصر ،مانند اولیس تنها پهلوان باقیمانده از جنگ تروا و پادشاه قدرتمند
شهر ایتاک در یونان باستان ،که به تنهایی به جنگ همه خدایان رفت و در نهایت پس از
پیروزی بر تمامی آرمانهای شهریاری شرق که سر در گریبان خدایان داشتند ،شهریار
آرمانی غرب ش��د؛ در این عصر یک تنه به جنگ اهریمن میرون��د و آنها را به پای میز
مذاکرات کشانده و به نگرانیهای سازمانیافته آنها از دستاوردهای علمی ،نفوذ انقالبی
و حضور جهانی ملتهای غیر غربی ،مهر حقانیت قانونی زده و حق نظارت را بر رفتارهای
این ملتها مش��روع و قانونی و مبتنی بر مقررات بینالمللی و اقتضائات نظام جهانی و
جهانی شدن میدانند.
در عصر زئوس ،ملتی که سر سازگاری و سازش با کدخدای جهانی را ندارد باید بپذیرد
که اگر میخواهد مشکل آب خوردن خود را حل کند باید در تمام کنشها و واکنشهای
خود نظر کدخدا را جلب کند .در چنین عصری که انقالبزدای��ی از رفتارهای ملتها
یک قان��ون بینالمللی اس��ت ملتها چه حقی دارن��د بدون جلب نظر ارب��اب جهانی،
چشماندازهای دفاعی ،برنامههای توس��عه و قوانین بودجهای متعارف بنویسند .قواعد
نگارش تمامی اینها باید تغییر کند .مهم نیس��ت که چند سال از موعد قانونی برنامهها
گذشته باشد مهم این است که در س��رزمین ارباب حلقهها کدخدا از ما راضی باشد .بر
اساس این دستاوردهای بزرگ روشنفکران دینی!! که در طول تاریخ همتا ندارد ،تاریخ
انقالب اسالمی به دو بخش تقسیم شد:
 .1دوران امام خمینی
 .2دوران پسا امام خمینی
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از نظر آنها دوران امام خمینی دوران رهبری کاریزمایی (کرونوسی) بود .این رهبری
سه ویژگی داشت:
الف .ایدئولوژی (بخوانید اسالم) بر قانون غلبه داشت.
ب .عدالت بر توسعه غلبه داشت.
پ .ایثار و گذشت بر رفاه غلبه داشت.
جارچیان دولت دوم خرداد ،مأموریت داشتند که ش��ب و روز ،گاه و بیگاه و با ربط و
بیربط پیوسته در کوی و برزن جار بزنند که بدانید و آگاه باشید با رحلت امام خمینی
دوران رهبری کاریزمایی به پایان رسیده و ملت ایران باید از این رهبری عدول کند و به
رهبریای که ما میگوییم رهبری عقل و قانون (زئوسی) است ،برسد!! ویژگیهای این
رهبری به شرح زیر است:
الف .قانون بر ایدئولوژی غلبه دارد.
ب .توسعه بر عدالت غلبه دارد.
پ .رفاه باید مقدم بر ایثار و گذشت باشد.
از دولت سازندگی ،عصر مخاطرهآمیزی برای انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی
آغاز ش��د .و هر روز با تنگتر ش��دن جای عدالت ،عقالنیت ،معنویت و آزادی ،سیاست
قبیلهگرایی ،فامیلبازی ،ویژهخواری و اس��یر این حزب و آن گروه شدن ،در مهمترین
ارکان ساختار نظام سیاس��ی که به اعتماد عمومی مربوط اس��ت ،یعنی دیوانساالری
(قوای مقننه ،مجریه و قضاییه)؛ بس��ط و توسعه بیش��تری یافت .رهبر انقالب با طرح
مکرر مباحث و مفاهیمی چون :تهاجم فرهنگی ،ارتجاع روشنفکری ،رفاهزدگی خواص،
بصیرت ،فتنه ،نفوذ و ...تالش کرد دیدهبانهای بیدار جامعه را معطوف به زخمهایی که
میرود در جان و روح جامعه انقالبی ایران نهادینه و مزمن شود ،نماید.
البته دیوانساالری ایران بیمارتر از آن است که توجهی به این زخمها داشته باشد .این
بیاعتنایی را میتوان از رفتارهای کارگزاران این دیوانساالری در قوه مجریه و مقننه
در هر دورهای بیش از پیش مش��اهده کرد .این یعنی مخاطرهآمیز شدن جامعه ایران.
عدم هماهنگی میان نوع نگرانیه��ای رهبری و مردم در خص��وص پیامدهای جامعه
مخاطرهآمیز و معیارهای بسیار سطحی کارگزاران دیوانساالری در مورد خطر گسترش
بیاعتمادی عمومی در فضایی که اغلب دولتها مسئولیتهای خود را در خصوص اتخاذ
سیاستهای الزم برای حل معضالت اجتماعی یا حواله به عمق خرابی اوضاع در دولت
قبلی میکنند یا حواله به ارزیابیهای علمی و بازیهای آماری مینمایند ،نشان میدهد
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که نگرانیهای رهبری و مردم در این ارزیابیهای بهظاهر علمی و آماری جایی ندارد.
این بیاعتنایی در گفتارهای دولتمردان ما نیز آشکار است .وقتی رئیسجمهور یک
نظام اسالمی و انقالبی مثل نظام جمهوری اسالمی با صراحت میگوید آرمانهای ما به
سانترفیوژها متصل نیست ،آدم ناخودآگاه یاد منورالفکران غربپرست و سکوالر عصر
رضاش��اهی میافتد .یکی از اینها در دوران رضاشاه وقتی میخواست اقدامات وی را در
مسئله کشف حجاب توجیه کند ،نوشت :دیانت بر ارواح و قلوب مردم حکومت دارد نه
بر اجسام و ظواهر آنها ...دور از حکمت و دانش اس��ت که دین اسالم لباس مخصوصی
برای پیروان خود دستور دهد ،زیرا هر اقلیمی و هر ناحیهای به اختالف حرارت ،برودت،
اعتدال ،مزاج ،س��لیقه ،حکومت و طبیعت از حیث ماکول و مش��رب و ملبس یک نوع
1
احتیاج ...دارد که آن دیگری ندارد.
او عقل خود را در اثبات ارادت به رضاخان چنان قاطی چیزهای دیگر کرد که نفهمید
یا دوست نداشت بفهمد که داستان کشف حجاب داستان لباس و پارچه و کفش و کاله
نبود ،بلکه داستان عفت ،شرف ،حیا ،غیرت ،ناموس ،فرهنگ ،تاریخ ،استقالل و آزادی
یک ملت بود .رضاخان در پوشش مبارزه با حجاب و کاله و امثال این اقدامات سخیف،
مأموریت داش��ت بنیاد این باورها را از ایران برکند .سطح ش��عور اجتماعی و فرهنگی
ملت ما تا این اندازه پایین نیس��ت که نداند آرمانهای ما به سانترفیوژها وصل نیست؛
بلکه هر آدم عاقلی میفهمد که داس��تان سانترفیوژها داستان س��انترفیوژها نیست!!!
داستان آزادی ،استقالل ،هویت و اصالت و فرهنگ انقالبی ملت ایران است .در معادالت
منطقهای و جهانی سانترفیوژهای ما لرزه بر جان دشمن نیانداخته است بلکه استقالل،
آزادی ،عقالنیت آرمانگرایی ،روح مقاومت ،فرهنگ ظلمس��تیزی و عدالتدوس��تی،
سازشناپذیری ،اسالمخواهی و داشتن روح انقالبی ،دشمنان ما را مستأصل کرده است.
اگر پذیرفتیم ک��ه رفتارهای کارگ��زاران دیوانس��االری ایران جامع��ه انقالبی ما را
مخاطرهآمیز کرده است باید بدانیم که در آستانه انتخابات پیش رو ،با توجه به تجربیات
گذشته نباید انتظار داشته باشیم مخاطرات را مستقیماً لمس کنیم .چنین مخاطراتی
اکنون چنان در رفتارهای روزمره زندگی ما و دولتمردان ما حضور دارند و به احساس
گنگ نگرانی و ع��دم اعتماد و امنی��ت و صورتبندیهای مختل��ف اجتماعی ما دامن
میزنند که جدا کردن و دیدن آنها بسیار سخت است .در چنین شرایطی تنها اعتقادات
و اعتماد عمومی مبتنی بر اعتقادات به یک حامل میانجی حیاتی تبدیل میش��ود .این
 .1حمید بصیرتمنش ،علما و رژیم رضاشاه ،تهران ،عروج ،1376 ،ص.179
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کالم آخر
به دلیل عملکردهای نادرست دیوانس��االری در حوزه جلب اعتماد عمومی ،جامعه
ایران گرفتار بیماری مخاطرهپذیری است .تا قبل از این که این بیماری عمیق و مزمن
شود باید به علل و عوامل آن که به نظر ما در دیوانساالری ایران نهفته است ،توجه کرد.
ما اکنون مثل گذشته به یکدیگر اعتماد نداریم و این بیاعتمادی از سطوح باال به سطوح
میانی و پایین در حال رس��وخ کردن است .چگونه ممکن اس��ت مردم به دولتمردانی

در مذمت جامعهای که به جای انتخاب احتیاط میکند!!!

مسئله زمانی ارزش خود را آشکار میکند که ما بدانیم یک جامعه مبتال به مخاطره چه
ویژگیهایی دارد:
 .1اولین نش��ان جامعه مخاطرهآمیز این اس��ت که مردم در چنین جامعهای احتیاط
میکنند نه انتخاب.
میگویند در جامعه مخاطرهآمیز اولین چیزی که مخدوش میش��ود اطالعات است.
وقتی در جامعهای توس��ط کارگزارانش اطالعات مخدوش و غیر قابل اعتماد میشود و
دولتمردان در رقابتهای انتخاباتی یا رجزخوانیهای سیاسی ،تمامی مبانی و مبادی
آماری را دروغگو ،مردمفریب و بیاعتبار میس��ازند برای کسانی که در این جامعه حق
انتخاب آزاد دارند ،تنها راهی که باقی میماند احتیاط است و احتیاط ویروس خطرناکی
برای اعتماد عمومی است و این برای نظامی چون جمهوری اسالمی که ارکانش بر اعتماد
عمومی استوار است ،خطر بزرگی است.
 .2اعتماد همراه با احتیاط ،اطمینان را از بین میبرد و تمام انتخابهای درون یک نظام
را با مخاطره و ریسک همراه میسازد .مردم در مرز خیال و واقعیت سرگردان میشوند.
این حالت برای یک نظام سیاس��ی خطرناکترین حالتهاس��ت و هر عاملی در چنین
شرایطی ممکن است تعادل اجتماعی را به هم بریزد.
 .3میگویند پاس��خگویی پیشدرآمدی برای اعتماد و اطمینان اس��ت؛ وقتی دولتی
خود را از پاسخگویی بینیاز میبیند یا پرس��شگران را با الفاظ نادرست مورد عتاب و
خطاب قرار میدهد یا آنها را حواله به جهل و بیسوادی و جهنم و درک اسفلالسافلین
و غیره میسازد دانسته یا نادانسته ارکان اعتماد عمومی را مخدوش میکند .این گونه
دولتمردان در حوزه سیاست ،یا مست قدرت و خودشیفتگی هستند یا آنقدر جهل نسبت
به مکانیسمهای فراز و فرود دولتها در سیاس��ت دارند که نمیدانند بیاعتمادسازی
مردم ،به مثابه بریدن شاخههایی است که بر آن نشستهاند.
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اعتماد کنند که خود به یکدیگر اعتماد ندارند.
افراد نسبت به گذشته به سرنوشت خود نمیاندیشند و در انتخابهای خود معیارهای
دقیقی را به کار نمیگیرند .احتیاط در ورود به عرصههای عمومی و نهادهای مردمساالر
مثل مجلس و دولت و ...و بیتفاوتی نسبت به کسانی که قرار است زمام امور را به دست
گیرند و بیاعتمادی به وعدهها و شعارها و برنامههای انتخاباتی به خاطر عدم پایبندی
دولتمردان و نمایندگان به شعارها و برنامههای وعده دادهشده و دهها دلیل دیگر جامعه
ما را مخاطرهپذیر کرده است.
در میان عالئم آش��کار این مخاط��رات مثل بیاعتم��ادی ،احتیاط ،ع��دم اطمینان،
بیتفاوتی و ...پیامدهای ناش��ناخته دیگری نیز وجود دارند که حتی نمیتوان به شعور
اجتماعی برای درک رویه و روال روزمره زندگی نیز اعتماد کرد .همه اینها میزان واقعی
مخاطره را تا حد زیادی پنهان نگه میدارد و موج��ب افزایش حس نگرانی و بدبینی به
آینده ایران عزیز میشود .چنین هراسهایی بیواس��طه این احساس را در میان مردم
تشدید میکند که دولت خود تولیدکننده و تش��دیدکننده این بیاعتمادی است .چه
برسد که خود در مقام پاسخگویی و حل مشکالت چنین نگرانیهایی باشد.
یک داوطلب انتخاباتی باید بفهمد وقتی برای جلب آرای مردم به نادرستی وعدههای
عجیب و غریبی چون حل مش��کالت در صد روز و امثال این میدهد ،چگونه تا س��طح
پیمانکاران فاضالبهای روستایی ،شأن دولت جمهوری اسالمی را تنزل میدهد و مثل
موریانه به جان اعتماد عمومی میافتد.
دولتمردان ،کارگزاران و نمایندگان مجلس جامعه ما را مخاطرهپذیر کردند .در جامعه
مخاطرهپذیر ،تعداد بازندگان که عموماً مردم هستند از تعداد برندگان که بعضیها فکر
میکنند گروهها ،احزاب و سازمانها هستند ،بیشتر است .آیا این مخاطرهپذیری طبیعی
و بدیهی اس��ت؟ آیا این مخاطرهپذیری ضروری و ضامن بقای نظام جمهوری اسالمی
و آرمانهای آن اس��ت یا یک فرآیند تحمیلی و خودخواسته است؟ وظایف آحاد مردم،
کارگزاران و مسئوالن نظام در قبال این واقعه و خطرات ناشی از آن چیست؟
شاید عدهای سرخوشانه به دنبال این باش��ند که اثرات ملی ،منطقهای و جهانی این
مخاطرات را ناشی از توهم توطئه و امثال آن القا نمایند .اگرچه باورهای سرخوشانه این
افراد تأثیری در تبیین اثرات اعتقادی و ساختاری این مخاطرات ندارد ولی باید بدانیم
که تاوان آن همیشه از خزانه مردم پرداخت شده است.
مخاطرات بیاعتمادی عموماً در ردیف مخاطرات بنیانی است و به مشروعیت نظامهای

سیاس��ی برمیگردد .بنابراین زبان اعتماد زبان تجارت و بدهبس��تانهای سیاس��ی و
اقتصادی نیست .زبان حضور آگاهانه ،داوطلبانه و خالصانه در حوزه عمومی است؛ و این
رمزی بود که انقالب اسالمی را تا به امروز سرزنده ،پایدار ،شاداب ،تولیدکننده و اثرگذار
نگه داشته است.
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 .1دانشجوی دوره دکتری مطالعات بینالملل دانشگاه جامع امام حسین(ع)

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

چکیده
فراوانی کاربرد واژگانی نظیر انقالبیگری ،داشتن روحيه انقالبي ،انقالبي بودن ،انقالبي
زيستن و انقالبي ماندن در نظر گاه رهبر معظم انقالب اسالمی در وهله اول حاکی از اهمیت
آنها بوده و از سویی دیگر نشاندهنده اولویتگذاری بر مبنای سلبی و ایجابی است؛ در واقع
گفتمان انقالبی در راستای حفظ ،تقویت و مانایی آن تالش میکند و گفتمان دیگر مقابل
انقالب هم برای استحاله کردن و منهدمسازی آن برنامهریزی مینماید.
فراگیر و همگانی کردن روحیه انقالبیگری مستلزم وجود یک فرهنگ منطقی ،معقول
و نظاممند است که ابعاد اندیشهای ،بیانی و رفتاری را در برگیرد .از این رو ،تعاريفي که
در منظومه فکري بنیانگذار انقالب اسالمی و مقام معظم رهبری از انقالبیگری و ارکان
آن وجود دارد ،تعاريف جامعي است که تنها به صرف بیان و توصیف بسنده نمیکند بلکه
ي را مدنظر دارد و حتی تالش میکند در چهارمین دهه از
عملگرايي همراه با آرمانگراي 
عمر انقالب به شکلدهی نهادها و ساختارهایی با بینش انقالبی از جنس دهه اول انقالب
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همانند شکلدهی قرارگاهی برای ساماندهی امور اقتصادی و اجرای «اقتصاد مقاومتی»
نیز بپردازد؛ بدیهی اس��ت هنوز انق�لاب و گفتمان انقالب اس�لامی را دارای ظرفیت و
استعداد برای پاسخدهی به مشکالت و معضالت عصر معاصر میداند .این امر مستلزم
وجود رویکرد آیندهنگرانه در هندسه فکری امام و رهبری ،مسئلهشناسی انقالبیگری،
فرصتس��ازی برای پیاده کردن آن و فهم و ادراک آفتهای غفلت از آن برای ما و نسل
آینده است .تحقیقاً یکی از دالیل تأکید مکرر مقام معظم رهبری بر این واژهها و تعمد
ایشان در تبیین ابعاد موضوع انقالبیگری ،به همین مس��ئله و کمک به فهم درست و
منطقی طیف مؤمن به انقالب و حتی طیف خاکس��تری برمیگردد .با این نگاه ،انقالب
از منظر امام(ره) و رهبری تنها پدیدهای تاریخی نیس��ت ،بلکه موجودی زنده ،خالق،
پیشرونده و تحولگراست که باید هر آن در اندیشه ،بیان و رفتار جمعیت انقالبی و جبهه
مؤمن به انقالب زنده و فعال نگه داشته شود.
مقدمه
اگرچه سابقه بیان واژه انقالبیگری و ش��اخصهای آن در سخنرانیهای مقام معظم
رهبری به اواخر س��ال  1368برمیگردد ،اما در سخنرانی یک سال اخیر ایشان ،بسامد
کلیدواژههایی با بنمایه و مضمون «انقالب» و «انقالبی» افزایش یافته است .منظومهای
از مفاهیم��ی همچون «جوان مؤمن انقالب��ی»« 1،تفکر انقالب��ی»« 2،تربیتانقالبی»،
«کار انقالب��ی»« 3،انقالبی فکر ک��ردن»« ،انقالبی عمل ک��ردن»« 4،انقالبیماندن»،
6
«انقالبیگری»« 5،هندس ه انقالب اسالمی»« ،خطوط اساسی و اصول انقالب اسالمی»،
8
«تجربه متراکم انق�لاب»« ،نیروهای انقالب��ی»« 7،مهد انق�لاب»« ،انقالبزدایی»،
«جریان غیرانقالبی»« 9،هویت انقالبی» 10،و مانند آن ،در س��ال جاری به محور اصلی
سخنرانیها ،نوشتهها و پیامهای رهبر معظم انقالب اسالمی بدل شده است.
 .1بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۹۴/10/۳۰ ،۱۳۹۴/12/۲۸ ،۱۳۹۵/1/۱ ،۱۳۹۵/3/۳ ،و .۱۳۹۴/10/۱۹
 . 2بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۹۴/10/۱۹ ،و .۱۳۹۴/12/۲۵
 .3بیانات مقام معظم رهبری.۱۳۹۵/2/۱ ،
 .4بیانات مقام معظم رهبری.۱۳۹۴/12/۲۰ ،
 .5بیانات مقام معظم رهبری.۱۳۹۴/12/۲۵ ،
 .6بیانات مقام معظم رهبری.۱۳۹۴/11/۱۴ ،
 .7بیانات مقام معظم رهبری ۳ ،خرداد .۱۳۹۵
 .8بیانات مقام معظم رهبری.۱۳۹۴/12/۲۵ ،
 .9بیانات مقام معظم رهبری ۱۳۹۴/11/۱۴ ،و .۱۳۹۵/12/۲۵
 .10بیانات مقام معظم رهبری۱۳۹۵/2/۱۳ ،و .۱۳۹۵/3/14

انقالب اسالمی ،همچنا ن که در
مرحله نهضت ،نیاز به روحیه
و انگیزه انقالبی در عرصه
اصول ،اهداف و روش داشت،
جمهوری اسالمی نیز به عنوان
فرزند انقالب برای دوام و
بقای خود و دستیابی به اهداف
واالی انقالب به فکر و نیروی
انقالبی نیازمند است
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اهمیت و ضرورت طرح موضوع انقالبیگری
طرح موضوع انقالبیگری و شفافسازی ش��اخصهها و ویژگیهای آن از چند جهت
ضرورت دارد:
 .1انقالب اس�لامی ،همچنانکه در مرحله نهضت ،نیاز به روحیه و انگیزه انقالبی در
عرصه اصول ،اهداف و روش داشت ،جمهوری اسالمی نیز به عنوان فرزند انقالب برای
دوام و بقای خود و دستیابی به اهداف واالی انقالب به فکر و نیروی انقالبی نیازمند است.
به عبارتی حفظ انقالب اسالمی و نظام اسالمی در گرو شناخت ،حفظ و تقویت و توسعه
انقالبیگری است .مسئلهای که در دیدگاه امام راحل و مقام معظم رهبری ،حفظ انقالب

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

انقالبیگری

انقالبی
ماندن

انقالبیعمل
کردن

انقالبی
اندیشیدن
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اوج تبیین این موضوع در کالم رهبری را میتوان در
سخنرانی ۱۴خرداد  1395ایشان مشاهده کرد .هدف
متن پیشرو بازاندیش��ی پیرامون چیستی و چرایی
این خط جدید معرفتی است .در یک نگاه مطالعاتی
به بیانات مقام معظم رهبری در مسئله انقالبیگری
ابعاد ،شاخصها و گزارههای مش��خص و معینی در
این ارتباط قابل مشاهده است که در تجزیه و تحلیل
مفهوم و فلس��فه انقالبیگری نقش عمدهای را برای
جامعه مخاطب در شناخت ،تبیین و بکارگیری این آموزهها دارد.
انقالبيگري در شرايط كنوني كشور و موقعيت انقالب و نظام مقدس جمهوري اسالمي،
بهترين مالك و معيار براي دستهبندي كردن جريانها ،احزاب ،گروهها و شخصيتهاي
سياسي است .انقالبيگري در اين نوشتار ،يعني انقالبي بودن ،انقالبي ماندن و انقالبي
عمل كردن که الگوي كامل آن در ايران ،حضرت امام خميني(ره) اس��ت .انقالبيگري
با ش��اخص مدنظرحضرت امام(ره) و مقام معظم رهبري ،نقشه راهی است که میتواند
ضامن کارآمدی ،استحکام و اقتدار ملی باشد.

اسالمی و جمهوری اسالمی یک واجب عینی است.
 .2ظهور و بروز برداش��تهای مختلف و بعض��اً متضاد ،از واژه انقالب��ی و انقالبیگری
در مس��یر خالف گفتمان امام و انقالب در میان نخبگان سیاسی و دانشگاهی و برخی
انقالبیون در دو دهه اخیر ،تبیی��ن و ارایه تعریف منطبق با گفتم��ان امام و رهبری در
شرایط فعلی را ضرورتی اجتنابناپذیر کرده است .دشواری تمیز خط و مرز انقالبیگری
و برداشتهای مختلف و بعضاً متناقض ارایهشده از سوی انقالبیون میطلبد تا معیار و
مالک تعریف درست و منطبق با گفتمان امام و رهبری از این واژه ارایه گردد.
 .3انحراف در تعریف و تفسیر صحیح انقالبی و انقالبیگری ،فارغ از جناح و جریانهای
موجود ،آثار و پیامدهایی خواهد داشت که بقا و تداوم انقالب اسالمی و گفتمان انقالبی
را مورد تهدید جدی قرار خواهد داد و جامعه را به ورطه س��قوط و انحطاط محتوایی و
گفتمانی و سرانجام ساختاری خواهد برد.
 .4طراحی جنگ نرم همهجانبه دشمن برای القا و تحمیل نسخه بدلی انقالب اسالمی
با اس��تحاله هویت انقالبی و روحیه انقالبیگری در جامعه اسالمی که چند نسل بعد از
انقالب را ش��اهد اس��ت که ش��انس حضور در صحنههای انقالبی را نداشته ،ضرورت و
اهمیت توجه و تبیین موضوع انقالبیگری را مضاعف کرده است.

مقاالت

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

28

1

معناشناسی مفهوم انقالبیگری
برای روشن ش��دن مفهوم انقالبیگری الزم اس��ت ابتدا مفهوم انقالب واکاوی شود و
س��پس با توجه به زمینههای طرح انقالبیگری پس از پیروزی انقالب اسالمی ،نسبت
آن را با مفهوم انقالبیگری مشخص نماییم .از لحاظ اصطالحی برای واژه انقالب دهها
تعریف ذکر شده اس��ت که انقالبها را در همه ابعاد (سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و)...
تعریف نمودهاند .ب��ا توجه به تعاریف مختلفی که از انقالب وجود دارد به نظر میرس��د
رسیدن به مفهوم واحد و مش��ترک از این پدیده مشکل است .در همین راستا با تقسیم
همه تعاریف به دو بخش تعریف حداقلگرا و حداکثرگرا از انقالب میتوان زمینه ایجاد
« .1باید ما برای ادامه این فریضه الهی ،برای ادامه این انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی کوشش کنیم و کوششمان
را افزون کنیم؛ برای اینکه آنها ،مخالفین ما ،مخالفین اسالم کوشششان را هر روز افزون میکنند(».صحیفه امام،
ج ،۱۵ص )۳۳و مقام معظم رهبری در تفسیری روشن نظام اسالمی را همان تجسم انقالب اسالمی میدانند« :حفظ
موجودیت انقالب کار اول ماست که در استمرار نظام جمهوری اسالمی تجسم یافته است .به همین خاطر ،امام(ره)
مکرر میفرمودند :حفظ نظام اسالمی ،واجبترین فریضه است .انقالب از نظام جمهوری اسالمی جدا نیست ،نباید
کسی خیال کند که این دو از هم جدا هستند .تجسم انقالب ،نظام جمهوری اسالمی است( ».حدیث والیت ،مجموعه
رهنمودهای مقام معظم رهبری ،تهران ،سازمان تبلیغات اسالمی ،1376 ،ج ،1ص.)۱۴۷

بنده در سال گذش��ته در همین جلس��ه راجع به مبانی امام صحبت

 .1منوچهر محمدى ،تحليلى بر انقالب اسالمى ،تهران ،اميركبير ،1365 ،ص.30
 .2روحیه انقالبی یک پدیده روانش��ناختی و مرحلهای باالتر از نارضایتی از وضع موجود اس��ت و منظور از آن
روحیه طرفداری از عمل و اقدام علیه نظام حاکم اس��ت که با چنین روحیهای ،ف��رد دارای اعتماد به نفس قوی
است و در مقابل اقدامات اصالحی یا س��رکوبگرانه حکومت ایستادگی میکند .قوت و اقتدار روحیه انقالبی نیز به
عوامل مختلفی مانند ویژگیهای تاریخی و فرهنگی ،نوع ایدئولوژی انقالبی ،مجموعه ویژگیها و اقدامات پیشین
حکومت و غیره بستگی دارد.
 .3هر چند ممکن است تفاوتهای آشکاری بین انقالبها در نوع رهبری وجود داشته باشد ،اما همه انقالبها
رهبران خاص خود را داشتهاند .نقش رهبری ،تحریک نارضایتی از وضع موجود ،برانگیختن روحیه انقالبی ،بیان و
گسترش اندیشهها و ایدئولوژیهای جدید جایگزین ،تنظیم و برنامهریزی راهبردها و تاکتیکهای حرکت انقالبی،
بسیج و به صحنه آوردن تودهها ،ایجاد نظام سیاسی جدید و تالش در جهت رساندن جامعه به اهداف و شعارهای
انقالب پس از پیروزی است.
 .4بیانات مقام معظم رهبری.1379/12/9 ،
 .5بیانات رهبر انقالب در حرم امام خمینی.1395/3/14 ،
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 .1پایبندی به مبانی و ارزشهای اساسی اسالم و انقالب؛

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

پنج شاخص انقالبیگری ،انقالبی بودن و انقالبی ماندن از نگاه رهبر انقالب

5

29

یک افق مفهومی مشترک از انقالب را پدید آورد .در تعریف حداقلگرا ،هر نوع تغییر و
تحول سیاسی -اجتماعی حاکم بر جامعه را بدون توجه به نوع و جهت تغییر و یا تغییر
ارزشهای جامعه به عنوان انقالب تلقی میکنند ،چه منجر به نتیجه بشود یا نشود .اما
طبق تعریف حداکثرگرا ،انقالب یعنی :دگرگونی در همه ارزشها و نهادهای مسلط که
از آن به عنوان انقالب کبیر نیز یاد میکنند .بنابراین در تعریف جامع از انقالب ،انقالب
حرکتی مردمی است در جهت تغییر سریع و بنیانی ارزشها و باورهای مسلط ،نهادهای
سیاسی ،ساختارهای اجتماعی ،رهبری ،روشها و فعالیتهای حکومتی یک جامعه که
1
توأم با خشونت داخلی نیز باشد.
طبق این تعریف انقالب از ویژگیهای مشخصی مانند :جهانبینی و ایدئولوژی انقالبی،
روحیه انقالبی 2،رهبری و ساختارهای جهادمحور و بسیجگرا 3،رویکرد تغییر زیربنایی
در ساختارهای رسمی اجتماعی ،فرهنگی ،سیاس��ی و اقتصادی برخوردار است که آن
را از سایر تحوالت و خشونتهای سیاسی مدنی متمایز میکند .مقام معظم رهبری نیز
«انقالب را یک دگرگونی بنیادی میدانند که پایههای غلط برچیده و پایههای درست
4
به جای آن گذاشته میشود».
اما تعریف انقالبی و انقالبی بودن چیست؟ انقالبی به شخص یا نهادی اطالق میشود
که ضمن حفظ و پایبندی به اصول ،اهداف و آرمانهای دارای اندیش��ه ،عمل و روحیه
تحولخواهانه ،پیشبرنده و پیشرونده برای نیل به حیات طیبه را نیز حفظ میکند.

کردم .مبانی اساسی ما آنهاست ...اگر این پایبندی وجود داشت ،حرکت،
حرکت مستمر و مستقیم خواهد بود .در تندباد حوادث این حرکت تغییر
پیدا نمیکند ...نقطه مقابل این پایبندی عملگرایی افراطی است .یعنی
هر روزی به یک طرف رفتن ،هر حادثهای انسان را به یک طرف کشاندن.

 .2هدفگیری آرمانهای انقالب و همت بلند برای رسیدن به آنها؛

بعضی س��عی میکنند جامعه و جوانهای ما را دچار ناامیدی کنند.
بگویند آقا فایده ندارد! نمیشود! نمیرس��یم! ...شاخص دوم این است
که هرگز منصرف نشویم از رسیدن به آن اهداف بلند و آرمانهای بلند.
تسلیم نشویم در مقابل فشارها.

 .3پایبندی به استقالل کشور؛

استقالل سیاس��ی معنایش این اس��ت که ما در زمینه سیاسی فریب
[دشمن را] نخوریم ...استقالل فرهنگی که از همه مهمتر است در این
است که سبک زندگی را سبک زندگی اسالمی ایرانی انتخاب بکنیم...
استقالل اقتصادی هضم نشدن در هاضم ه اقتصاد جامعه جهانی است.
باید دشمن را شناخت ،نقشه او را فهمید ،از تبعیت دشمن سر باز زد؛
این شاخص چهارم ،این عدم تبعیت را قرآن ،جهاد کبیر نام نهاده است.
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 .4حساسیت در برابر دشمن و نقشه دشمن و عدم تبعیت از آن؛

 .5تقوای دینی و سیاسی؛

اینکه ما عرض کردیم که باید به آرمانها پایبند بود ،اس�لام اینها را از
ما خواسته است .یک تکلیف دینی است و رعایت آن تقوای دینی است.
تقوای سیاس��ی هم همراه همین است؛ تقوای سیاس��ی یعنی انسان از
لغزشگاههایی که دشمن میتواند از آن استفاده بکند پرهیز بکند.
در همین روند مقام معظم رهبری خصوصیات نسل انقالبی را دارا بودن ویژگیهایی
چون شجاع بودن ،خودباوری ،جدی در راه هدف ،باسواد ،غیور ،دارای حرکت ،متدین،
دارای عقل و خردمند ،دارای ابتکار ،دارای انگیزه کافی برای حرکت ،پیش��گام و دارای
توان جسمی و فکری برای حرکت 1میش��مارند .تبیین نقشه راه برای نسل انقالبی در
شرایطی است که مقام معظم رهبری س��ه خصوصیت انقالبی از حضرت امام(ره) را به
عنوان چراغ راهنما برمیشمارند که عبارتاند از  .1مؤمن بودن (ایمان به خدا ،ایمان به
 .1بیانات رهبر معظم انقالب.1395/7/28 ،

هدف ،ایمان به راه و ایمان به مردم) .2 ،متعبد بودن
و  .3داشتن نگاه انقالبی اس��ت .در پرتو این امر رهبر
انقالب عامل جلوگیری از دس��تاندازی نظام سلطه
به کش��ور را در مؤلفههایی چون تدی��ن و دینداری،
بصیرت و آگاه��ی ،انقالبیگری و اقت��دار ملت ایران
عنوان میکنند.

حفظ انقالب اسالمی و نظام
اسالمی در گرو شناخت،
حفظ و تقویت و توسعه
انقالبیگری است .مسئل های
که در دیدگاه امام راحل و مقام
معظم رهبری ،حفظ انقالب
اسالمی و جمهوری اسالمی
یک واجب عینی است
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ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

نگرشها نسبت به گفتمان انقالبی
دو نوع نگرش نسبت به تعریف انقالبی بودن در میان انقالبیون وجود دارد ،تعریفی که
نگاه به گذشته دارد و تعریفی که نگاه روندی و فرآیندی دارد:
 .1انقالبی بودن معطوف به گذشتهنگری :طبق این دیدگاه انقالبی کسی است که در
دوران قبل از انقالب نقش داشته و روحیه انقالبی را در یک دوره محدود زمانی با خود
داشته اس��ت که با پیروزی انقالب ،دیگر مفهوم انقالبی بر آن حمل نمیشود .به بیانی
دیگر و با تعریف مضیقی که از انقالبی بودن ارایه میشود ،بعضی معتقدند بعد از پیروزی
انقالب روحیه انقالبی بودن نیز پایان مییابد.
 .2انقالبی بودن به مفهوم فرآیند و روند :بعضی انقالبی بودن را محدود به گذش��ته
نمیدانند و آن را به حال و آینده تسری میبخشند .انقالبی پس از عبور از وضع گذشته و
ایجاد ساختارهای مبتنی بر اندیشه و عقالنیت ،روحیه انقالبی ،آرمانها و اصول انقالب
را حفظ میکند و به آن حالت پیشروندگی (توسعه و عمقبخشی) میدهد.
به عبارت دیگر در این نگاه تعریفی موس��ع از انقالبی بودن ارایه میش��ود که ویژگی
فرآیندی دارد و در این فرآیند مراحلی باید طی شود که مرحله اول آن سرنگونی طاغوت
(انقالب) ،مرحله دوم ایجاد ساختار (تشکیل نظام) ،مرحله سوم تشکیل دولت اسالمی،
مرحله چهارم (شکلدهی جامعه و کشور اسالمی) و مرحله پنجم ایجاد تمدن اسالمی و
تشکیل دنیای اسالمی (در گستره جهانی) است .بنابراین انقالبی بودن ،یعنی این که باید
از ابتداییترین مرحله تا مرحله پایانی با فکر و گفتمان انقالبی ،افراد و اشخاص انقالبی
و مجموعه و نهادهای انقالبی همراه بود.

مرحله اول انقالب اسالمی (حرکت اول)

مرتبه

مفهوم و
هدف
نحوه و
میزان
تحقق

مرحله دوم نظام اسالمی(جمهوری اسالمی)

مقاالت
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مرتبه

 انقالب اسالمی حلقه اول است. قدم اول ...ایجاد انقالب اسالمی است. منظور از انقالب اسالمی ،حرکت انقالبی است؛ و اال به یک معنا انقالب اسالمی شاملهمه این مراحل میشود.
 اینجا منظور ما از انقالب اسالمی ،یعنی همان حرکت انقالبی و جنبش انقالبی که اوالًنظام مرتجع را ،نظام قدیمی را نظام وابسته و فاسد را سرنگون و زمینه را برای نظام جدید
آماده میکند.
 در درجه اول ما یک حرکت انقالبی الزم داشتیم؛ برای اینکه بنای ضایع و پوسیده و کجو بدبنیان رژیم استبدادی را از بین ببریم.
 ایجاد انقالب اسالمی کار آسانی نبود؛ لیکن این آسانترین است. این کار را ملت با تمام قدرت و با موفقیت کامل انجام داد. انقالب که تحقق پیدا کرد ،بالفاصله بعد از آن ،تحقق نظام اسالمی است)79/9/12( . -حرکت بعدی این بود که یک نظام اسالمی ...در این کشور به وجود بیاورید.

 نظام اسالمی یعنی طرح مهندسی و شکل کلی اس�لامی را در جایی پیاده کردن .مثلاینکه وقتی در کشور ما نظام سلطنتی استبدادی فردی موروثی اشرافی وابسته برداشته
شد ،به جای آن ،نظام دینی تقوایی مردمی گزینشی جایگزین میشود؛ با همین شکل کلی
که قانون اساسی برایش معین کرده ،تحقق پیدا میکند؛ یعنی نظام اسالمی (.)79/9/12
 نظام اسالمی یعنی آن هویت کلی که تعریف مشخصی دارد ،که کشور ،ملت و صاحبانمفهوم و انقالب -که مردم هس��تند -آن را انتخاب میکنند .در مورد ما ،مردم ما انتخاب کردند؛
هدف جمهوری اسالمی ،جمهوری اسالمی یعنی نظامی که در آن مردمساالری از اسالم گرفته
شده است و با ارزشهای اسالمی همراه است.
 نظام اسالمی یعنی ترتیب اداره کشور ،همانطوری که اسالم گفته است (.)84/5/28نظام اسالمی یعنی هندسه عمومی جامعه اسالمی (.)80/9/21
نظام اسالمی یعنی چه؟ یعنی منبع تقنین و معیار و مالک اجرا و ارکان تصمیمگیری در
کشور (.)84/8/6

نحوه و
میزان
تحقق

 این کار را هم ملت ما با موفقیت انجام داد. نظام اس�لامی پس از انقالب اسالمی تش��کیل شد .ش��ورش انقالب و نهضت انقالبیمیتوانست انجام بگیرد ،اما نظام غیر اسالمی تشکیل شود ،خیلی جاها این طور شده؛ در
الجزایر این طور بود (.)84/6/8
 قانون اساسی تنظیم شد؛ آرایش و چینش سیاسی به وجود آمد؛ مردمساالری دینی بر این مملکت حاکم شد و مردم مسئوالن کشور را ...از رهبری گرفتهتا ریاستجمهوری تا دیگر مسئوالن ،مستقیم یا غیر مستقیم انتخاب میکنند.
 دین مایه و پایه و محور قانون و اجرا در این کشور است. حرکت مردم به سمت اهداف و آرمانهای دینی است. ارکان حکومت قوه مجریه ،مقننه ،رهبری ،قوه قضاییه و دیگر ارکان چیده شد ،و قانوناساسی آمد همه اینها را تثبیت کرد؛ لذا پایهگذاری اصولی انجام گرفت (.)84/6/8
این تحقق پیدا کرد؛ لکن کافی نیست (.)84/5/28

مرتبه

بعد از آنکه نظام اسالمی پیش آمد ،نوبت به تش��کیل دولت اسالمی به معنای حقیقیمیرسد.
 تشکیل دولت اسالمی مرحله سوم است (.)80/9/21 ما االن در این مرحله قرار گرفتهایم (.)80/9/21 -ما امروز در مرحله دولت اسالمی و کشور اسالمی قرار داریم.

مرحله سوم دولت اسالمی مجموعه نهادها

33

نصاب
و نمونه
کامل

 البته دولت اس�لامی به معنای واقعی کلمه ،در زمان انسان کامل تشکیل خواهد شد؛انش��اءاهلل ...ما به قدر توان و تالش خود میخواهیم مجموعه کارگزاران حکومت را -که
خودمان هم جزو آنها هستیم -به نقطهای برس��انیم که با نصاب جمهوری اسالمی ایران
تطبیق کند (.)84/6/8
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میزان
و نحوه
تحقق

 از همان اوان کار تالش برای تشکیل دولت اسالمی شروع شد. تالش و اقدام برای دولت اس�لامی از روز اول شروع شد ،منتها افت و خیز داشته است؛پیشرفت و عقبگرد داشته؛ در جاهایی موفق بودیم در برهههایی موفق نبودیم؛ بعضی
از ما وس��ط راه پایمان لغزید؛ بعضی از ماه��ا در اصل هدف مردد ش��دیم ،بعضی از ماها
نتوانستیم خود را نگه داریم؛ دلبسته به رفتارهای طاغوتی شدیم.
 نمیتوانیم ادعا کنیم که ما یک دولت اسالمی هستیم؛ ما کم داریم؛ ما باید خودمان رابسازیم و پیش ببریم.
 ما هنوز به کش��ور اس�لامی نرس��یدهایم ،هیچ کس نمیتواند اذعان کند که کشور مااسالمی است.
 ما یک نظام اس�لامی را طراحی و پایهگذاری کردیم« ...ما» ،یعنی همانهایی که آنجادادند ،و االن یک نظام اسالمی داریم که اصولش هم مشخص و مبنای حکومت در آنجا
معلوم است.
 امروز دولت ما ...سهم خوبی از حقایق اس�لامی و ارزشهای اسالمی را دارد؛ اما کافینیست.

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

نسبت با
مراحل
قبل

 این مشکلتر از مرحله قبل است. -به تدریج و با تالش باید به وجود آید (.)80/9/21

دولت اسالمی یعنی ساز و کارها و نهادسازیهای الزم برای ایجاد آن جامعه اسالمی

مفهوم

جامعه اسالمی یعنی چه؟
یعنی جامعهای که در آن ،آرمانهای اسالمی ،اهداف اسالمی ،آرزوهای
بزرگی که اسالم برای بشر ترسیم کرده است محقق شود.

مرحله چهارم جامعهکشوراسالمی (آرمانهای محقق شده)

ساز و کار
(متغیر)

 اینها چرا ممکن است کهنه شود س��از و کارها ،چینش ایننهادهایی که میخواه��د ما را به آن آرمانها برس��اند قابل نو
شدن است.
 ممکن اس��ت اقتضائات در دنیا جوری بش��ود که این ساز وکار ،این هندسه نظام ،کامل نباشد ،مطلوب نباشد ،الزم باشد
عوض شود.
 نو شدن به معنای این است که اقتضائات بیرونی گاهی یکچیزی را اقتضا میکند روز دیگر چیزی دیگر را اقتضا میکند.
 یک نمونه عملی و عینیاش همین سیاس��تهای اصل 44در باب اقتصاد است که اگر شرایط جوری شود که این تنظیم
و این ترتیب به شکوفایی و پیش��رفت اقتصاد کمک نمیکند،
میتوان تغییر پیدا کند؛ و تغییر پیدا کرد .این همان جا به جا
کردن خطوط هندسی نظام است.
 ام��روز نظام م��ا نظام ریاس��تی اس��ت ...اگر ی��ک روزی درآیندههای دور یا نزدیک ...احس��اس بش��ود که به جای نظام
ال نظام پارلمانی مطلوب اس��ت ...هیچ اش��کالی
ریاس��تی ،مث ً
ال فرض بفرمایید ...احساس بشود که
ندارد ...و از این قبیل .مث ً
مردمساالری یا عدالت ،به این شکل بهتر تحقق پیدا میکند.
 سیاستها هم همینطور ...یک روزی یک سیاست اقتصادیدر کشور حاکم باشد ،یک روز دیگر به اقتضای نیازها ،سیاستی
دیگر.

البته همین تغییر باید متکی به اصول باشد .همین نگاه دوباره به نوسازی و بازسازی هم بایستی
ناظر به اصولی باشد ،برگرفته و برخاسته از اصول اسالمی باشد.

مقاالت
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34

هدف
(ثابت)

مسئولیت و تعهد این دولت این است که جامعه اسالمی را تحقق ببخشد (به
عنوان هدف اصلی و میانه)

 جامعهای عادل ،برخوردار از عدالت ،جامعه آزاد ،جامعهای که مردم دراداره و پیشرفت آن نقش دارند ،دارای تأثیرند ،جامعهای دارای عزت ملی
و اس��تغنای ملی ،جامعهای برخوردار از رفاه و مبرای از فقر و گرس��نگی،
جامعهای دارای پیش��رفتهای همهجانبه ،جامعهای بدون سکون ،رکود
و توقف و در حال پیش��روی دائم؛ فقر به تدریج ریش��هکن میشود؛ عزت
حقیقی برای مردم ب��ه وجود میآی��د؛ جایگاهش در رواب��ط بینالملل
ارتقا مییابد .کش��وری که اس�لام حیاتبخش ،اسالم نش��اطآور ،اسالم
تحرکآفرین ،اس�لام بدون کجاندیش��ی و تحجر و انحراف ،اسالم بدون
التقاط ،اسالم شجاعتبخش به انسانها ،اسالم هدایتکننده انسانها به
سوی کسب علم و دانش بر آن حاکم است .اسالمی که به همان شکلی که
در قرن اول اسالمی به آن عمل شد ،توانست یک مجموعهای پراکنده را به
اوج تمدن تاریخی و جهانی برساند و تمدن و دانش او بر دنیا سیطره پیدا
کند .سیطره و تسلط علمی به دنبال خود عزت سیاسی هم میآورد ،رفاه
اقتصادی هم میآورد ،فضایل اخالقی هم میآورد (.)84/5/28

هدف

میزان
و نحوه
تحقق

 مهمترین مس��ئولیت این جامعه این اس��ت که انس��انها بتوانند در سایهس��ار چنیناجتماعی ،چنین حکومتی ،چنین فضایی به کمال معنوی و کمال الهی برسند.
 از کشور اسالمی میشود دنیای اسالمی درست کرد .الگو که درست شد نظایرش در دنیابه وجود میآید (.)79/9/12
 وقتی کشور اسالمی پدید آمد ،تمدن اسالمی به وجود خواهد آمد. مرحله بعدی ایجاد دنیای اسالم است. این آن جامعهای است که ما دنبالش هستیم ،البته این جشامعه تحقق پیدا نکرده ،ولیما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا کند.
 اگر توانستیم این مرحله را به س�لامت طی کنیم -که از همت مردان و زنان مؤمن ،اینال بعید نیست.
چیزها اص ً

مرحله پنجم امت اسالمی

مسئولیت

 فرآیند تحقق نظام اس�لامی همینطور قدم به قدم ب��ه نتایج نهایی خودنزدیک میشود ،نمیشود توقع داشت که من و شما خود را اصالح نکنیم ،اما
دنیا را اصالح کرده باشیم ،یا کشور ،اسالمی شود؛ نه ،ما باید به خود بپردازیم.
پس یکی از چیزهایی که ما الزم داریم ،استقامت و پایداری است ،یعنی مسیر
و جهتگیری را گم نکنیم و مرت��ب خطاها را اصالح کنی��م و از اینکه به ما
بگویند خطا کردهاید بدمان نیاید (.)80/9/21
 امت اس�لامی هم اگر با تقوا بود ،میتواند در راههای دش��وار حرکت کند؛مش��کالت در مقابل او زان��و میزنند ،او در مقابل مش��کالت زان��و نمیزند
(.)84/8/25
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ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

انقالبیگری در کالم امام خمینی(ره)
بنیانگذار انقالب یا به تعبیر مقام معظم رهب��ری آن «مؤمن متعبد انقالبی» نیز بارها
درباره انقالبی بودن سخن گفتهاند و میتوان ش��اخصهایی را از کالم ایشان استخراج
کرد .چه آنکه بعد از انقالب ،داشتن شخصیت انقالبی و انقالبی بودن در بحبوحه مبارزات
انقالبی ،امری بدیهی برای رس��یدن به هدف بود اما در همان سالهای ابتدایی انقالب،
هرج و مرجهای یکسری از گروههای تندرو ،این بیانات امام(ره) را در پی داشت:
ش��ما خیال نکنید که حاالیی که انقالب شده پس ما هر کاری دلمان
میخواه��د بکنی��م .ضد انقالبیها جزء ش��ماها میش��وند ،ش��ما هم
نمیشناس��ید آنها را ،تحریک هم میکنند ،میریزید میشکنید و یک
مملکت را اینطوری نمایش میدهید که اینجا هرج و مرج اس��ت ،یک
مملکت هرج و مرجی است ...آداب اسالمی این است که هر کسی موظف

35

مفهوم

 -فرهنگ اسالمی فضای عمومی بشریت را فرا خواهد گرفت.

مقاالت
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ظهور و بروز برداش تهای

مختلف و بعض ًا متضاد ،از بداند خودش را به اینکه حفظ حدود و ثغور را بکند ،نه
واژه انقالبی و انقالبیگری اینکه هر کس هر کاری ،هر کمیتهای دلش میخواهد
در مسیر خالف گفتمان امام هر کاری بکن��د ،از او بپرس��ند چ��را ،میگوید انقالب
و انقالب در میان نخبگان است .هر پاسداری هر کاری دلش میخواهد بکند از او
سیاسی و دانشگاهی و برخی بپرسند ،میگوید این انقالب است .هر جوانی هر کاری
انقالبیون در دو دهه اخیر ،میخواهد بکند ،بگوید انقالب است ،معنایش این است
ال انقالب آن هم انقالب اسالمی هرج و مرج است،
تبیین و ارایه تعریف منطبق که اص ً
با گفتمان امام و رهبری در انقالب اسالمی حکومت جنگل است .این غلط است باید
1
شرایط فعلی را ضرورتی موازین داشته باشد.
اجتنابناپذیر کرده است
یکی دیگر از مؤلفههای انقالبیگری از دیدگاه امام(ره)
را میتوان سادهزیستی و نفی اشرافیت دانست؛ ایشان
در پیامی به مناسبت گشایش دومین دوره مجلس شورای اسالمی تأکید کردند:
اگر بخواهید بیخوف و هراس در مقابل باطل بایس��تید و از حق دفاع
کنید و ابرقدرتان و سالحهای پیش��رفته آنان و شیاطین و توطئههای
آنان در روح ش��ما اثر نگذارد و ش��ما را از میدان به در نکن��د خود را به
س��اده زیس��تن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام
2
بپرهیزید...
اما یک��ی از مهمتری��ن ویژگیهای ی��ک ف��رد انقالبی را میت��وان داش��تن روحیه
اس��تقاللطلبی و نداشتن وابس��تگی به قدرتهای خارجی دانس��ت .موضوعی که در
مصاحبه امام با خبرگزاری رویترز در سال  57در نوفللوشاتو به خوبی مشهود است که
ایشان میفرمایند ...« :شاه استقالل سیاس��ی ،نظامی ،فرهنگی و اقتصادی ما را از بین
3
برده است و ایران را در همه ابعاد وابسته به غرب و شرق کرده است»...
مردمی بودن و خود را از مردم جدا نکردن نیز از دیگر مؤلفههای مورد تأکید امام است
که میتوان آن را نیز در زمره ویژگیهای یک فرد انقالبی دانست .امام در این رابطه در
دیدار با هیئت بحرینی و پاسداران میفرمایند:
امروز روزی است که باید حفظ کنید شما اسالم را ،اسالم را باید حفظ
کنید .حفظ اسالم به این است که اعمالتان را تعدیل کنید ،با مردم رفتار
 .1صحیفه امام ،ج ،10ص.479
 .2همان ،ج ،18ص.471
 .3همان ،ج ،4ص.523

انحراف در تعریف و تفسیر
صحیح انقالبی و انقالبیگری،
فارغ از جناح و جریا نهای
موجود ،آثار و پیامدهایی
خواهد داشت که بقا و تداوم
انقالب اسالمی و گفتمان
انقالبی را مورد تهدید جدی
قرار خواهد داد و جامعه را
به ورطه سقوط و انحطاط
محتوایی و گفتمانی و سرانجام
ساختاری خواهد برد
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 1همان ،ج ،8ص.371-372

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

خوب بکنید ،برادر باش��ید با مردم،
مردم را ای��ن طور حس��اب نکنید.
رژیمهای سابق مردم را از خودشان
جدا میدانستند .آنها در یک طرف
بودند ،مردم هم در یک طرف بودند.
آنه��ا م��ردم را میکوبیدن��د ،مردم
هم آنها را اگر میتوانس��تند .امروز
که مردم جدا نیس��تند از پاسداران
اسالم ،حکومت اس�لام که از مردم
جدا نیس��ت ...از همین م��ردم و از
همین جمعیت اس��ت ش��ما هم از
همین مردماید ،از همین جمعیتاید ،شما کاری نکنید که مردم از شما
بترسند ،شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند ،کاری بکنید
که مردم محبت به شما بکنند ،پشتیبان شما باشند .اگر مردم پشتیبان
یک حکومتی باشند ،این حکومت سقوط ندارد ،اگر یک ملت پشتیبان
1
یک رژیمی باشند ،آن رژیم از بین نخواهد رفت.
بديهي اس��ت تمام كس��اني كه به راه ديگري غير از راه انقالب اعتقاد داش��ته باشند،
در جريان غي��ر انقالبي قرار ميگيرن��د .جریان غیر انقالبی امروز طيف گس��تردهاي از
نيروهاي باسابقه انقالبي و ضد انقالبي را در بر ميگيرد .اما جريانها ،احزاب ،گروهها و
ي انقالبي ،در يك «مسير» و روي يك «ريل»
شخصيتهاي برخوردار از پنج شاخص اصل 
حركت خواهند كرد .اين «مسير و ريل» ،همان «ريلگذاري» حضرت امام خميني(ره)
براي حرکت به سمت تحقق «حاكميت دين خدا» در كشور ايران است .حاكميت دين
خدا ،يعني تحقق عدالت اجتماعي واقعي ،ريش��هكن شدن فقر و جهل ،ريشهكن شدن
استضعاف و آسيبهاي اجتماعي ،برقراري منظومه ارزشهاي اسالمي ،تأمين سالمت
جس��مي ،اخالقي و معنوي ،تأمين عزت و هويت ملي و اقتدار بينالمللي ،فعال كردن
ظرفيتهاي كشور و پيشرفت واقعي كه در نهايت به تمدنسازي اسالمي و رسيدن به
حيات طيبه ميانجامد .بنابراين جريانها ،اشخاص ،احزاب و گروههاي انقالبي ،كساني
هستند كه اصول ،بایدها و نبایدهای موجود در گفتمان امام و رهبری را قبول داشته و

آنها را در اندیشه ،بیان مواضع و رفتارهای خود بروز میدهند.
اين بایدها و نبایدهای موجود در گفتمان امام و رهب��ری را میتوان در جدول زیر به
صورت شماتیک نمایش داد:
عنوان

اصول انقالبیگری ازدیدگاه رهبری
شاخصهای انقالبیگری از دیدگاه رهبری

مقاالت
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ردیف

بایدهای اصولی(بیان ،اندیشه و عمل)

نبایدهای اصولی (بیان ،اندیشه و عمل)

1

اثبات اسالم ناب محمدي(ص)

نفي اسالم امريكايي

2

اعتماد به وعده الهي

بياعتمادي به مستكبران

3

اعتقاد به اراده مردم

مخالفت با تمركزهاي دولتي

4

حمايت جدي از محرومان و مستضعفان

مخالفت با اشرافیت و شکاف طبقاتی

5

اعتقاد به استقالل ملي

رد سلطهپذيري

6

اعتقاد به وحدت ملي در چهارچوب
گفتمان انقالب

دوری از اختالف و تفرقه

1

پايبندي به مباني و ارزشهاي اسالم و انقالب اسالمي

2

هدفگيري آرمانهاي انقالب و همت بلند براي رسيدن به آنها

3

پايبندي به استقالل كشور در سه بعد سياسي ،فرهنگي و اقتصادي

4

حساسيت در برابر دشمن و نقشه دشمن

5

تقواي ديني و تقواي سياسي

تبیین دو رویکرد انقالبیگری
از ابتدای انقالب اس�لامی ،با وجود حضور انقالبیون در مس��یر انقالب و امام(ره) ،در
نگرش و روش برخی انقالبیون ب��ه صحنه انقالب در روند ایجاد ،تثبیت و توس��عه آن،
اختالفنظرهای مبنایی وجود داش��ت .اما ش��رایط انقالبی ،حضور ام��ام(ره) و جایگاه

اما تعریف انقالبی و انقالبی
بودن چیست؟ انقالبی به
شخص یا نهادی اطالق میشود
که ضمن حفظ و پایبندی به
اصول ،اهداف و آرما نهای
دارای اندیشه ،عمل و روحیه
تحو لخواهانه ،پی شبرنده و
پی شرونده برای نیل به حیات
طیبه را نیز حفظ میکند

هژمون گفتمان امام(ره) مجال ظهور و بروز آش��کار
و میدانی را به آنها نمیداد .اما این مس��ئله س��بب
دوگانههای مختلفی در بزنگاهها شد و دوقطبیهایی
را ب��ه نمایش گذاش��ت؛ بهگونهای که ش��کافهای
سیاس��ی -اجتماعی و تش��کیل احزاب و جناحهای
سیاس��ی اصلی کش��ور تحت تأثیر و ب��ر مبنای این
دوقطبیه��ا رقم خ��ورد و دوگانههایی چ��ون نزاع
جمهوریت در برابر اس�لامیت ،جدال مشروعیت و
مقبولیت اقتصاد دولت��ی در برابر اقتص��اد آزاد؛ در
طول تاریخ پس از انقالب ریشه در این تنوع و اختالف تفسیری و بعضاً اندیشهای دارد.
به همین منظور و در جهت تبیین خطوط اندیشهای ،مبانی نظری انقالبیگری را با دو
رویکرد انقالبی و عملگرایی مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1رویکرد انقالبیگری (انقالب اسالمی ،مقدمه و مبنای جمهوری اسالمی)
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از منظر عملگرایان ،برای انقالب اس�لامی پایانی اس��ت؛ یعنی انقالب اسالمی نقط ه
پایان راهی است که ما را به جمهوری اسالمی رسانده و با فرا رسیدن 22بهمن ،انقالب
اسالمی به عنوان یک انقالب به پایان رسیده و در نظام جمهوری اسالمی استقرار یافته
است .در این دیدگاه ،انقالب اس�لامی و جمهوری اسالمی دو مقوله جدا از هم هستند،
بنابراین از مرحله انقالب عبور کردهایم و االن دوران جمهوری اسالمی است و باید برای
حفظ جمهوری اسالمی تالش کرد.
این طیف معتقد است هر چند انقالب اسالمی وجه هویتی بسیار مهمی برای ایرانیان
دارد ،اما اکنون موضوع اصلی ،جمهوری اس�لامی و مسائلی است که مبتال به آن است.
انقالب ،مبتنی بر شور و احساس است ولی نظام ،نیازمند عقالنیت است .بنابراین دخالت
دادن اقتضائات انقالب در مسائل نظام ،جز بینظمی و مختل کردن جمهوری اسالمی
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 .2پراگماتیسم و عملگرایی (جمهوری اسالمی ،پایان انقالب اسالمی)

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

روایت طیف نخست در مورد نسبت انقالب و جمهوری اسالمی همچون تقدم مبنایی
انقالب اسالمی بر جمهوری است .انقالب اس�لامی ایران ایجاد شد تا حکومتی الهی و
دینی فارغ از مکاتب فکری بشری روی کار آید و راه سعادت دنیوی و اخروی را به مردم
نشان دهد .جمهوری اسالمی در مقابل یا منفک از انقالب اسالمی نیست ،بلکه فرزند آن
و تجسم ساختاری انقالب اسالمی است.

مقاالت
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پنج شاخص انقالب یگری،

انقالبی بودن و انقالبی که اکنون متولی حل مس��ائل زندگی مردم ش��دهاست،
ماندن از نگاه رهبر انقالب :نتیجهای ندارد .مطابق این منظر میتوان انقالب اسالمی
 .1پایبندی به مبانی و را از جمهوری اسالمی جدا کرد و با عبور از انقالب اسالمی
ارز شهای اساسی اسالم تنها به جمهوری اس�لامی اندیش��ید و بق��ای جمهوری
و انقالب؛  .2هد فگیری اسالمی را بر هر چیزی برتری داد.
آرما نهای انقالب و همت
نکته قابل تأمل و مخاطرهآمیز در این دیدگاه این است
بلند برای رسیدن به آنها؛  .3که رفتار انقالبی ،غی��ر عقالنی و حتی علی��ه منافع ملی
پایبندی به استقالل کشور؛  .4است و حل مشکالت کش��ور عقالنیت و نظم میطلبد ،نه
حساسیت در برابر دشمن و احساس��ات و هیجانات .نظام ،قانون اساس��یای دارد که
نقشه دشمن و عدم تبعیت از مبنای عمل جمعی است و نمیتواند تحت تأثیر رفتارهای
آن؛  .5تقوای دینی و سیاسی
مهارنشده و غیر سیستماتیک قرار گیرد.
پس از روی کار آمدن دولت یازدهم فضای سیاسی کشور در امتداد همین دوگانههای
مرس��وم قرار گرفت .عالوه بر این ،در این دوره دوگانه غیر رس��می ،نانوش��ته و ناگفته
دیگری نیز تجربه شد که وضعیت دشوار و مبهمی از نظر اندیش��ه و رفتار انقالب را در
پیشروی مخاطبان ترسیم کرد .آن وضعیت ،نوعی وضعیت التقاط و در هم آمیختگی
است؛ به گونهای که هر دو سوی ماجرا اعالم میکنند دغدغ ه حفظ و بقای نظام جمهوری
اسالمی را دارند ،برانداز و ضد انقالب نیستند ،ادعای والیتمداری و والیتپذیری ،خط
امامی بودن و حفظ منافع ملی و مردمی را دارند .از هر دو طیف صدای مشابهی شنیده
میشود و مدعیاند که اختالفشان نه در «نظر» که در «منظر» و خاستگاه است؛ از جمله
محلهای نزاع مستور و گاه عیان در این دوره ،نزاع بر سر دوگانه مفهوم انقالب ،انقالبی
بودن ،انقالبیگری ،انقالب و جمهوریت است .این نزاع گیجکننده اما تاریخساز ،جدالی
تئوریک بر سر نسبت انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی است.
از دیدگاه طیف التقاط میان مقوله انقالب و جمهوری اسالمی تفاوت و فاصله معنایی،
کارکردی و تقویمی وجود دارد .انقالب اس�لامی در 22بهمن 1357به پیروزی رسید
و جمهوری اسالمی در 12فروردین 1358استقرار یافت .این تفاوت تقویمی که در آن
پیروزی انقالب اس�لامی مقدم بر جمهوری اسالمی اس��ت از همان آغاز ،بحث نسبت
انقالب اسالمی را با جمهوری اسالمی به مسئلهای مهم و البته ناگفته و نانوشته مبدل
کرد که مبنای دو پارادایم فکری درونی متفاوت قرار گرفت؛ دو پارادایمی که ظاهرا ً هر
دو ،طرفدار نظام جمهوری اسالمی هستند ،فرزندان نظام هستند ،هدفشان حفظ نظام

مصاحبه امام با خبرگزاری
رویترز در سال  57در
نوف للوشاتو ...« :شاه
استقالل سیاسی ،نظامی،
فرهنگی و اقتصادی ما را از
بین برده است و ایران را در
همه ابعاد وابسته به غرب
و شرق کرده است»...
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ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

جمهوری اسالمی است و به راحتی نمیتوان تمایز آنها را
با یکدیگر تشخیص داد مگر با ورود به دنیای فکری هر دو
طیف و شناخت دقیق اجزای این ساختار فکری .تعریف و
تحلیل این دو طیف از نسبت انقالب اسالمی با جمهوری
اسالمی منفذ خوبی برای ورود به دنیاهای فکری و کلید
مشکلگشای این جدال مبهم و مهم است.
به عبارت روشنتر در ارتباط با انقالبیگری تفسیرهای
متف��اوت و متناقضی در دهه اخیر رخ نموده اس��ت؛ یک
تلقی بسیار رایج درباره انقالب ،تلقی «تاریخی» از انقالبی بودن است .این تلقی را بیشتر
در صحبتهای مرحوم آقای هاش��می رفس��نجانی و آنهایی که سن بیشتری در جناح
موسوم به اصالحات دارند میبینیم؛ آنها غالباً از چنین تلقیای درباره انقالب استفاده
میکنند .طرفداران مفهوم تاریخی از انقالبی بودن میگوین��د« :صرفاً آنهایی انقالبی
هستند که از خرداد سال  42وارد پروسه انقالب شدهاند و در پیروزی انقالب مشارکت
داشتند ،زندان رفتند ،شکنجه ش��دند و فعالیت کردند تا انقالب پیروز شود ».در حالی
که تعریف تاریخی از مفهوم انقالبی بودن ،مدنظر مقام معظم رهبری نیس��ت؛ چرا که
خطاب ایشان در غالب مواقع به نسلی اس��ت که در زمان پیروزی انقالب شاید حتی به
دنیا هم نیامده بودند .از منظر مقام معظم رهبری و ام��ام(ره) ،هر فردی اعم از جوان یا
نوجوان میتواند انقالبی باش��د در حالی که با مفهوم تاریخی ،فقط پیرمردان باالی 60
سال میتوانند انقالبی باشند که آنها نیز به تدریج میروند و بدینگونه دفتر انقالبی بودن
بسته میشود .بنابراین یک تفاوت جدی میان ارایه مفهوم زنده ،متحرک و دینامیک از
انقالبی بودن با مفهوم هیستوریک (تاریخی) که آرام آرام مندرس میشود وجود دارد
و به همین دلیل معنای مدنظر رهبر معظ��م انقالب از انقالبی بودن ،مفهوم تاریخی آن
نمیتواند باشد.
تلقیهای دیگر از مفهوم انقالبی بودن در اظهارات مقامات ش��اخص سیاسی کشور،
از جمله حجتاالسالم حس��ن روحانی ،رئیسجمهور دیده میشود که با «تندروی» و
«پرخاشگری» و «شعار دادن صرف» همسان پنداشته شده است .در حالی که طبیعتاً
هیچ کس نمیتواند مردم را به تندخویی و ش��عار دادن بیجهت توصیه کند و این هم
نمیتواند مفهوم انقالبی بودن از نظر مقام معظم رهبری باشد.

انقالبیگری
به عنوان یک
پدیده ایستا و
میرا

انقالبی بودن شامل افرادی میشود که در یک محدودیت زمانی و
هیستوریک(تاریخی) در یک پروسه مشخص بین سالهای 1342تا  1357با چهرههای
معین هستند که با مرگ آنها دفتر انقالب بسته خواهد شد.

افراطیگری
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انقالبیگری
به عنوان یک
خصلت پویا

این دیدگاه« ،انقالب��ی بودن» را با «تندروی» و «پرخاش��گری» و
«شعار دادن صرف» یکی میداند.

انقالب در ای��ران حادث��ه بزرگی ب��ود ،و از این حادث��ه دو جریان
اجتماعی و تجربه بزرگ متولد ش��د که در حال تحول هس��تند ،با
دینامیک و تحولگرا محیط اجتماعی تعامل پیدا میکنند و مرتباً از داخل آنها پدیدههای
دیگری میجوشد.

انقالبی بودن از منظر امام و رهبری در همه شئون وارد میشود و نحوه رفتار را عوض
میکند .انقالبی بودن در این منظومه فکری ،زمانمند نبوده ،کهنه و مندرس نمیشود و
تنها مربوط به یک دوره زمانی ما بین خرداد  42تا بهمن  57نیست .بلکه نسل به نسل نو
میشود و ممکن است افرادی در این میان انقالبی باشند و بعد از مدتی از دایره تعریف
آن خارج شوند .در واقع ،انقالبی بودن «ژنتیکی» نیست ،بلکه یک وضعیت «اکتسابی»
است.
نکتهای که مقام معظم رهبری در طرح بحث «نفوذ» بر روی آن تأکید دارند ،این است
که از جهات نفوذ« ،تغییر جهت در انقالبی بودن» است .به عبارت دیگر ،زمانی دشمن در
پروژه نفوذ به داخل برای تغییر باورها و ساختارها موفق میشود که قبل از آن از جهت
فکری افراد و س��اختارها انقالبیزدایی کرده ،روحیه غیر انقالبی حاکم نماید .از جمله
اشتباهاتی که نفوذگران بر روی آن س��رمایهگذاری میکنند ،اشتباه راهبردی در فهم
نسل جوانی اس��ت که با توجه به مفهوم تاریخی از انقالبی بودن ،توان درک دگردیسی
در افکار برخی انقالبیون منفعل و پشیمان از گذش��ته را ندارند و در پاسخ به این سؤال
که آیا افرادی که به تعبیر تاریخی آن ،دیروزانقالبی بودهاند ،امروز هم انقالبی هستند
یا خیر؟ از این منظر ،به بیان نویس��نده کتاب مقوالتی در استراتژی ملی« 1،زنده کردن
بحث انقالبی بودن ،اتفاقاً برای نسل امروز ضروری اس��ت ،چون دشمن بر روی آن کار
میکند ».بر اساس این رویکرد ،و به زعم نویسنده کتاب ،انقالبی بودن «ژنتیکی» نیست،
بلکه یک وضعیت «اکتسابی» است؛ در پرتو این رهیافت نیز مقام معظم رهبری یکی از
 .1محمدجواد الریجانی ،مقوالتی در استراتژی ملی ،مرکز ترجمه و نشر کتاب.1369 ،

از منظر مقام معظم رهبری و
امام(ره) ،هر فردی اعم از جوان
یا نوجوان م یتواند انقالبی
باشد در حالی که با مفهوم
تاریخی ،فقط پیرمردان باالی
 60سال میتوانند انقالبی باشند
که آنها نیز به تدریج میروند و
بدینگونه دفتر انقالبی بودن بسته
میشود .مفهوم زنده ،متحرک و
دینامیک از انقالبی بودن با مفهوم
هیستوریک (تاریخی) که آرام
آرام مندرس میشود وجود دارد

43
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

جهات نفوذ ،را «تغییر جهت در انقالبی بودن» مطرح
میکند که دالیل مختلفی دارد .عدهای مسیرشان را
عوض میکنند ،منتهی نسل جوان نباید یک مفهوم
تاریخی از انقالبی ب��ودن بگیرند و بعد ببینید که آیا
افرادی که به تعبیر تاریخی آن ،انقالبی بودند امروز
هم انقالبی هستند یا خیر؟ و این را معیار زنده یا غیر
زنده بودن انقالب عنوان کنند .این یک اش��تباه در
فهم است .نفوذ بر روی این موضوعات کار میکند.
چنانکه در ظاهر آشکار اس��ت ،هر دو طیف مزبور
داعیه اس�لام ،جمهوری اس�لامی و رهبری دارند و
خود را دلسوز و علمدار و حتی منجی نظام از خطرات
و تهدی��دات میدانن��د ،اما در پس پرده سرش��ار از
تناقضات و تعارضات فکری و رفتاری هستند .در فضای سیاسی و رسانهای کشور طیف
نخست با تعابیری چون انقالبی و آرمانگرا خوانده میش��ود و طیف دوم نیز در مقابل
تالش میکند خود را ب��ا توصیفاتی چون واقعگرا و عملگرا (پراگماتیک) ،مس��لمانان
میانهرو در مقابل مسلمانان افراطی و تندرو مطرح و معرفی کند.
عملگرایان طیفی از انقالبیون منفعتگرای سیاسی هستند که در هر دو جناح کشور
حضور دارند و همواره میانه عافیت را برمیگزینند .آنها انقالبیون پشیمانی هستند که
با حفظ صورت انقالب ،تغییر س��یرت را جبر تاریخی میدانند و آرمانگرایی را رفتاری
از سر احساس��ات و هیجان تعبیر میکنند؛ کسانی که انقالب اس�لامی را تمام شده و
بدیهی میدانند ،نتیجه نظر آنها محدود کردن انقالب در چهارچوب جمهوری اسالمی
و مرزهای آن اس��ت .انع��کاس عملگرایی در سیاس��ت داخلی ،همراه ش��دن با ذائقه
صاحبان رأی (اکثریت تودههای مردمی بهخصوص در ش��هرهای بزرگ) در مس��ائل
مختلف فرهنگی ،سیاسی و اجتماعی است .در فلسف ه پراگماتیسم ،حقیقت (ایدئولوژی،
مکتب ،آرمانها) فاقد اصالت زمانمند بوده ،تابع اصالت س��ود و سرمایهساالری است.
تفاوت و تمایز دو جریان و طیف فکری در منازعات درونی نظام به شرح جدول زیر قابل
دستهبندی است.

1

جدول مقایسه رویکردهای عملگرایی و انقالبیگری
مفهوم

نگاه به
انقالب
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تفکیک انقالب اسالمی و جمهوری اسالمی

یگانگ��ی انقالب اس�لامی و جمهوری
اسالمی

پایان دوران انقالب و آغاز دوره جمهوریت

در امتداد هم بودن انقالب و جمهوری
اس�لامی ،انقالب اس�لامی را حرکتی
ذاتی و در حال شدن تفسیر میکند.

رهیافت واقعگرایی منفعتمحور و حذفآرمانگرایی

واقعبینی،آرمانگرایی و ارزشمحوری

مدیریت مدیریت تکنوکراتیک

مدیریت جهادی

عقالنیت ابزاری و سرمایهداری

عقالنیت اسالمی

تفکر لیبرالیستی و دیپلماتیک

تفکر انقالب و بسیجی

رویکرد
خارجی

تعامل ،سازش و همزیستی با همه

تعام��ل و مقاوم��ت ،تقابل با س��لطه و
استکبار و تعامل با تحت سلطه

نظام
بینالملل

نظام وابستگی متقابل و نفی نظام سلطه

نفی نظام سلطه

گفتمان
44

اندیشه عملگرایی و روحیه تکنوکراتیک

اندیشه انقالبی و روحیه انقالبیگری

استقالل استقالل مفهوم خودش را از دست داده است
اقتصاد

تقدم توسعه بر عدالت اجتماعی

استراتژی برونگرایی و نگاه به بیرون
فرهنگ و
ارزش
پیامد و
آثار

اعتقاد به استقالل همهجانبه
تقدم عدالت اجتماعی بر توسعه
درونگرایی ،درونزایی و بروننگری

اهمیت درجه دو

اهمیت درجه یک

هویتزدایی از انقالب ،عقیم ماندن اهداف

تداوم ،تقویت ،توسعه هویت انقالب و
تداوم روند تکاملی آن
)گاهنامه سخن هادی( 1. www.hadinews.ir

رهبر انقالب به کرات در بیانات شفاف و صریح خود ،تمایز این دو پارادایم اصلی و نسبت
خود با این دو منظر متعارض را ابراز کردهاند .جمله معروف «من دیپلمات نیستم ،من
یک انقالبیام» 1،به خوبی تعلق خاطر ایش��ان را به پارادایم انقالبیگری و روگردانی از
پارادایم عملگرایی صرف نشان میدهد .ایشان هم ه مشکل غرب با ایران را بر سر انقالب
و آرمانهای اسالمی میداند و البته انقالب را هم مایه و پایه پیشرفت ایران میدانند:
همین هم هست که دش��منان ما را عصبانی میکند .همین است که
امروز -اگر با خبرهای خارجی آشنا باش��ید -مکرر میشنوید که گفته
میشود تا وقتی ایران دنبال انقالب اس��ت ،کار ما با ایران مشکل است.
راست میگویند و من اضافه میکنم تا وقتی این تفکر انقالبی و حرکت
انقالبی هست به توفیق الهی پیشرفت ایران ،نفوذ روزافزون ایران ،هیمنه
و تس��لط معنوی و روحی ایران در منطقه و فرات��ر از منطقه روزبهروز
2
انشاءاهلل بیشتر خواهد شد.

45
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .1بیانات مقام معظم رهبری.1391/11/25 ،
 .2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان 1394/7/21 ،و .1394/7/22

ی در هندسه فکری امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
الگوی انقالب 

نتیجهگیری
انقالب اسالمی در منظومه فکری امام(ره) و رهبری ،پدیدهای الهی با مبانی و بنمایه
دینی و اسالمی اس��ت که در مرتبه راهبردها ،رویکردها و عملکردها از اصول ،اهداف،
روش و ساز وکارهای معین و مشخصی پیروی میکند .مفاهیم و کلیدواژههای عدالت،
معنویت ،عدالتخواهی ،آرمانگرایی ،منطق و عقالنیت دین از جمله مفاهیم کلیدی و
کاربردی مشترک در اندیشه امام و رهبری است که هویت انقالبیگری را از منظر ایشان
هویتی پایدار ،پویا و همیشه همراه انقالبیون تعریف کردهاند.
نکته حائز توجه در این نظام این است که خصلت انقالبیگری به پدیده انقالب ،تحرک
و پویایی میبخشد و از رکود و رخوت احتمالی که س��بب ایستایی و روزمرگی انقالبی
میش��ود ،جلوگیری میکند .به عبارتی از این منظر حیات و مم��ات انقالب به وجود و
حضور روحیه انقالبی و خصلت انقالبیگری بستگی دارد.
انقالبیگری در عرصههای مختلف بر ش��اخصهای معینی اتکال دارد که فقدان آنها
میتواند زمینه آس��یبهای جدی برای انقالب را فراه��م آورد و حفظ و تقویت روحیه
انقالبی و خصلت انقالبیگری به عن��وان جوهره انقالبی و اس�لامی ضامن بقا و نیل به
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وضعیت مطلوب ممکن و دستیابی به حلقه پایانی فرآیند تکاملی انقالبی اسالمی ،یعنی
تمدن اسالمی است.
تحقق اهداف و مقاصد ترسیمی در گفتمان امام و رهبری در گرو توجه ،توسل ،تمکین
نظری و عملی در برابر شاخصهای معینی است که اهم این شاخصها عبارتاند از:
 .1ایستادگی و ثبات در اصول انقالب و پاسداری از ارزشهای انقالب؛
 .2پایبندی به رفتار و گفتار امام(ره) و ایستادگی در برابر تحریف خط امام(ره)؛
 .3پاکدستی و سادهزیستی و اجتناب از اشرافیگری در بین مسئوالن؛
 .4تدین و پایبندی به تکلیف شرعی؛
 .5خدمت جهادی خالصانه و بدون منت؛
 .6عدالتخواهی ،آزادگی و دفاع از مظلومان عالم؛
 .7استکبارس��تیزی و ایس��تادگی قاطع در مقاب��ل کفر ،نفاق و طمعورزی و س��لطه
بیگانگان؛
 .8مرزبندی شفاف با دشمنان دین و انقالب؛
 .9دفاع منطقی و معقول از حقوق ملی؛
 .10اعتماد به مردم ،صداقت و وفاداری؛
 .11ش��جاعت و صراحت انقالبی ،بیان اندیش��ه انقالبی ،اقدام انقالبی و دیپلماس��ی
انقالبی؛
 .12برخورداری از سالمت اخالقی و تهذیب در مرتبه اندیشهورزی ،سخنوری و رفتار؛
 .13مبارزه واقعی با فقر ،فس��اد و تبعیض در مرتبه اندیش��ه ،گفت��ار و عمل انقالبی و
قاطعانه.

گیالندرآغازنهضتامامخمینی
47

میثم عبداللهی

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

چکیده
رژیم شاه سیاس��تهای ضد دینی خود را بعد از رحلت آیتاهلل بروجردی آغاز کرد و
اولین برنامهای که رژیم تدارک دید تصویبنام��ه انجمنهای ایالتی و والیتی بود .مردم
ایران به رهبری امام خمینی به مبارزه با رژیم پرداخته و سیاس��تهای ضد دینی آن را
محکوم کردند.
از آغازین روزهای نهضت امام خمینی(ره) علمای گیالن با امام خمینی اعالم همراهی
کردند و حمایت خود را از نهضت ابراز داش��تند و تجمعاتی در رش��ت شکل گرفت که
رهبری آنها با آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری بود و جمع کثیری از مردم رش��ت با
آنها همراهی کردند .صدور اعالمیهها و برگزاری تجمعها و فرس��تادن نامه و تلگراف از
جمله کارهای رایج علمای گیالن در حمایت از نهضت امام در این برهه بود تا اینکه رژیم
شکست خورد و لغو تصویبنامه را اعالم کرد.
اقدام دیگر رژیم ،برگ��زاری رفراندوم برای لوایح شش��گانه انقالب س��فید بود و موج
اعتراضها با انقالب سفید در دیماه  1341آغاز ش��ده و علمای گیالن در محکومیت
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این لوایح در مس��جد جامع کاسهفروشان رش��ت تجمع کرده و به افشاگری علیه رژیم
پرداختند .آنها وقتی قصد کردند که برای حمایت از نهضت امام به تهران بروند ،رژیم ،دو
مجتهد رشت را دستگیر کرده و به زندان قزلقلعه برد و بیش از یک ماه در زندان رژیم
بودند و نامهها و تلگرافها به س��وی دربار و دولت سرازیر ش��د و با فشار علمای نجف و
مردم ایران در اواخر سال  1341آزاد شدند .آیتاهلل بحرالعلوم مخفیانه به قم رفت و برای
اولینبار با امام خمینی دیدار کرده و از ایشان تجلیل نموده و برای مبارزات بیعت نمود.
اقدام دیگر رژیم حمله به مدرسه فیضیه و هتک حرمت روحانیت بود که طی آن سید
یونس رودباری که از طالب گیالنی حوزه قم و از شاگردان امام خمینی بود به شهادت
رسید و اولین شهید نهضت نام گرفت .علمای رش��ت در این واقعه به امام تسلیت گفته
و امام نیز با نامهای که به آیتاهلل بحرالعلوم نوش��ت اعالم کرد ک��ه از این مرحله ،دیگر
درصدد براندازی رژیم است و راهکارهایی را برای بسیج عمومی مردم و خطدهی فکری
مردم برای آیتاهلل بحرالعلوم نوشت .آیتاهلل بحرالعلوم و سایر علمای رشت نیز آمادگی
خود برای فداکاری در راه نهضت را بار دیگر اعالم کرده و جنایت رژیم را محکوم کردند.
کلیدواژهها :نهضت امام خمین��ی ،یاران امام خمینی ،علمای گیالن ،آیتاهلل س��ید
حسن بحرالعلوم ،آیتاهلل سید محمود ضیابری.
مقدمه
یکی از مسائلی که در مطالعات نهضت امام خمینی ،کمتر مورد توجه تاریخنگاران قرار
گرفته ،نقش علمای بالد در حمایت از نهضت است .این علما نقش واسطه میان مراجع قم و
مردم شهرستانها را ایفا میکردند و تا وقتی که نقش حمایتی اینها به درستی مورد واکاوی
قرار نگیرد ،نمیتوان تحلیل درستی از علل بسیج مردمی در حمایت از نهضت امام ارایه داد.
گیالن در دوران تاریخ معاصر ،در زمره فعالترین مناطق کش��ور از حیث حرکتهای
سیاسی بوده است و وقتی به دوران مشروطه میرویم ،شاهد فعالیتهای شهید آیتاهلل
مال محمد خمامی در تأس��یس جریان مشروعهخواهی در کش��ور و تصحیح مشروطه
هستیم .نیز مشروطهخواهان گیالنی ،فاتحان تهران و اعادهکنندگان مشروطه در سراسر
کشور بودند .بعد از آن هم وقتی مشروطه به انحراف رفت ،تالشهای اسالمخواهانه مردم
گیالن در قالب نهضت جنگل و هیئت اتحاد اسالم تجلی یافت؛ که هفت سال مهمترین
مانع بر سر تحقق اهداف اس��تعماری انگلیس و روس��یه در ایران بود و نیز اولین نسخه
مینیاتوری جمهوری اسالمی به دست میرزا کوچک جنگلی به وجود آمد.

آی تاهلل بحرالعلوم به همراه
آی تاهلل ضیابری ،آی تاهلل سید
حسین رودباری و آیتاهلل محمد
الکانی تلگرافی به اسدا هللعلم
نخستوزیر فرستادند و او را به
خاطر این تصویبنامه مورد عتاب
قرار دادند که قوانین مخالف
اسالم را به تصویب رسانده
است .ایشان ،نخس توزیر را
تهدید کردند که اگر از این
تصویبنامه ،عدول نکند علمای
شیعه و مردم مسلمان ایران
ساکت نخواهند ماند و اجازه
نخواهند داد امور غیر شرعی در
کشور ایران به تصویب برسد
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 .1تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی
حضور آیتاهلل العظمی بروجردی که دارای مرجعیتی واحد و مقتدر در جهان ش��یعه
بود ،مانع بزرگی برای اجرای سیاستهای ضد دینی رژیم پهلوی بود .بعد از رحلت ایشان
در فروردین  1340رژیم درصدد برآمد تا سیاستهای استعماریای که از خارج از مرزها

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

در دوران دیکتاتوری رضاخان ،مردم رشت قیام
بزرگی را به رهبری آیتاهلل ش��یخ باقر رسولی در
س��ال  1305علیه رژیم انجام دادند که با سرکوب
و کش��تار وحش��یانه در روز 12دی  1305مواجه
ش��دند .نیز آیتاهلل شیخ یوس��ف نجفی جیالنی با
نوشتن کتاب ارزشمند طومار عفت ،سالها زودتر
از کش��ف حجاب ،به مقابله فکری و عملی با کشف
حجاب رضاخانی دست زد که دستگیری و شکنجه
و تبعید را از سوی رژیم به همراه داشت.
در زمان نهضت ملی نفت هم فعالیتهای زیادی
در گیالن ص��ورت گرفت ک��ه علم��ا در رأس آن
فعالیتها بودند و جالب اس��ت که گیالن از معدود
مناطقی بود که فداییان اس�لام به رهبری شهید
نواب صفوی در آن شعبه داشت و این شعبه دارای
نیرو و تشکیالت منظم و منسجم بود و توسط حجتاالسالم سید علی میرعبدالعظیمی
اداره میشد.
در نهضت امام خمینی(ره) در س��الهای  41تا  ،43گی�لان از جمله مناطقی بود که
حضوری فعال داش��ت و مردم آن به رهبری بزرگترین مجتهدین گیالن یعنی آیتاهلل
بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری در راه تحقق آرمانهای اسالمی تالش کردند.
در این مقاله به بررس��ی فعالیتهای مردم گیالن در برهه آغازین نهضت امام در مهر
 1341تا پیش از قیام 15خرداد  1342میپردازیم که سه موضوع محوری در آن وجود
دارد؛ اول فعالیت علما و مردم گی�لان در مخالفت با تصویبنام��ه انجمنهای ایالتی و
والیتی است ،دوم نهضت مقابله با انقالب س��فید و سوم حمله رژیم به مدرسه فیضیه و
بازتابهای آن در گیالن را ذکر خواهیم کرد.

مقاالت
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به او دیکته میشد را با سرعت اجرایی کند .اولین نمودهای فعالیت مضاعف رژیم ،زمانی
آشکار شد که در 14مهر  1341تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی 1در هیئت دولت
2
اسداهلل علم به تصویب رسید.
امام خمینی(ره) در روز 17مهر مخالفت خود را با این تصویبنامه اعالم کرده و به دنبال
ایشان سایر مراجع تقلید نیز مخالفتشان را با اصول ضد اس�لامی این تصویبنامه بیان
کردند .تلگرافهای متعددی از سوی مراجع قم خطاب به شاه و نخستوزیر ارسال شد
و مخالفت این قوانین را با اسالم به صراحت بیان میکرد و بعد از اندکی این مخالفتها
3
به خارج از قم کشیده شد.
گیالن برای شاه اهمیت زیادی داشت به همین خاطر شاه تنها یک روز بعد از تصویب
این تصویبنامه ،به اولین نقطهای که مس��افرت کرد گیالن ب��ود .او در ظهر روز 15مهر
 1341سفر س��هروزهای را به گیالن آغاز کرد و از مس��یر گردنه حیران وارد آستارا شد
و سپس به شهرهای طالش ،رضوانش��هر ،بندر انزلی ،رشت ،لش��ت نشا ،کوچصفهان،
الکان ،الهیجان ،لنگرود و رودسر رفت و در هر کدام از آنها توقف کرده و با مردم هر کدام
 .1انجمنهای ایالتی و والیتی کارکردی تقریباً ش��بیه به ش��ورای شهر در جمهوری اس�لامی داشت و به این
انجمنها در بندهای  90تا  93متمم قانون اساسی مشروطه تصریح شده بود .قانونی درباره وظایف این انجمنها
و کیفیت برگزاری انتخابات آنها ،برای اولینبار در ربیعالثانی  1325قمری در زمان مش��روطه به تصویب رسید و
همان موقع اجرایی شد ولی بعد از مدت کوتاهی معطل ماند .این قانون بار دیگر مهرماه 1341ش در زمان تعطیلی
مجلس ش��ورای ملی و مجلس سنا ،به گونهای دیگر نوش��ته شد و به تصویب هیئت دولت رس��ید و رژیم پهلوی
درصدد اجرایی کردن آن بود .مطابق قانون اساسی مشروطه ،دولت حق قانونگذاری نداشت ،فلذا این تصویبنامه
باید به تصویب مجلس شورای ملی میرسید تا جنبه قانونی مییافت و قابلیت اجرا پیدا میکرد؛ به همین خاطر
این تصویبنامه غیر قانونی بود .این تصویبنامه مورد مخالفت علما و مراجع برجس��ته شیعه قرار گرفت .سه اصلی
که مهمترین دالیل مخالفت علما با این تصویبنامه بودند از این قرار بودند .1 :عدم اش��تراط عضويت به مسلماني
(ماده )5؛ این بند به معنای اسالمزدایی بود و زمینه سلطه غیر مسلمانان خصوصاً فرقههای ساخته دست استعمار
چون بهاییت بر مردم ایران را فراهم میکرد .2 .قسم به كتاب آسماني به جاي سوگند به قرآن (ماده )41؛ این بند
به معنای از رسمیت انداختن اسالم و قرآن بود که به جای آن قوانین غربی جایگزین میشد .این طرح در راستای
حذف تدریجی قوانین اسالمی و سنتهای اسالمی از ابتدای رژیم پهلوی آغاز شد و تا پیروزی انقالب ادامه داشت.
 .3عدم اشتراط عضويت به ذكوريت (ماده )5؛ از بدو مشروطه زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در انتخابات
را نداشتند .یکی از سیاستهای کالن رژیم ،کش��اندن زنان به عرصههای آلوده سیاسی آن روز بود .در آن زمان،
ت به صورت فرمایشی انجام میشد فلذا دادن حق
مردان چندان حق رأی به معنای واقعی نداشتند چرا که انتخابا 
رأی به زنان ،تنها فریبی برای وارد کردن زنان به این فضای آلوده بود .در نهایت ،این سه ماده مورد مخالفت علمای
برجسته قرار گرفت و با تالش امام خمینی(ره) رهبر مبارزات ،این قانون اجرایی نشد و رژیم شکست خورد( .قانون
انجمنهای ایالتی و والیتی مصوب ربیعالثانی  ،1325مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری
مجلس شورای ملی ،اداره قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی ،اول ،تهران ،مهر ،1318ص67-85؛ متمم قانون
اساسی ،مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی ،همان ،ص30؛ اطالعات،
س ،37ش ،10917دوشنبه 16مهر  ،1341ص17-18؛ سيد حميد روحاني ،نهضت امام خمینی ،تهران ،عروج،
 ،1388ج ،1ص165-171؛ علی دوانی ،نهضت دو ماهه روحانیون ایران ،تهران ،رهنمون ،1392 ،ص).67-71
 .2اطالعات ،همان ،ص.17
 .3سيد حميد روحاني ،همان ،ص.174

جداگانه صحبت کرد و درصدد بود تا مردم گیالن
را با خود همراه کند اما حوادث بعدی نشان داد که
1
او به اهدافش نرسیده است.
در رش��ت تجمعاتی در حمای��ت از نهضت امام
تشکیل گردید که مهمترین آنها در صبح روز جمعه
11آبان  1341در مسجد جامع کاسهفروشان 2به
دعوت آیتاهلل سید حس��ن بحرالعلوم 3و آیتاهلل

انقالب سفید در گیالن بازتاب
یافت و موجی از مخالفت به راه
افتاد .در رشت بازارها بسته شد
و آیتاهلل بحرالعلوم در 29دی
 41تلگرافی به  3تن از علمای
قم فرستاد و چند تن دیگر از
علمای رشت نیز این تلگراف را
امضا کردند .دولت اجازه نداد
این تلگراف ،مخابره شود فلذا
آیتاهلل بحرالعلوم آن تلگراف را
از طریق قاصد به قم ارسال کرد
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 .1اطالعات ،همان ،ص 1و  5-6و 20-19؛ همان ،ش ،10918سهشنبه 17مهر  ،1341ص 1و 19-20؛ همان،
ش ،10919چهارشنبه 18مهر  ،1341ص 1و  5-6و .24
 .2مس��جد «کاسهفروشان» در دوره قاجاریه به دس��ت یکی از مجتهدین رش��ت به نام آیتاهلل سید حبیباهلل
طولمی بنیان نهاده شد و تا سالها به نام مسجد «سید حبیباهلل طولمی» شناخته میشد .از زمان تأسیس ،مورد
توجه مردم رشت به خصوص بازاریان بوده است و بزرگانی در آن حضور داش��تهاند و به اقامه نماز جماعت در آن
پرداختهاند .در دوران رژیم پهلوی که مسجد جامع بازار رشت س��وخت و رژیم اجازه بازسازیاش را نداد ،مسجد
ال به مسجد جامع رشت تبدیل شد و سالها توسط آیتاهلل سید محمود ضیابری در آن نماز جمعه
کاسهفروشان عم ً
خوانده میشد .امامان جماعت این مس��جد از ابتدا از این قرار است :آیتاهلل سید حبیباهلل طولمی ،آیتاهلل سید
یحیی طولمی (فرزند سید حبیباهلل) ،آیتاهلل شیخ حس��ین الکانی ،آیتاهلل سید مهدی رودباری ،آیتاهلل سید
محمود ضیابری ،حجتاالسالم صادق احسانبخش .تا اندکی بعد از پیروزی انقالب که نماز جمعه توسط مرحوم
احسانبخش در مسجد کاسهفروشان خوانده میشد این مسجد مهمترین مسجد رشت به شمار میرفت .اما اقامه
نماز جمعه در مهدیه رشت و سپس ساخته شدن مصالی رشت باعث شد تا مسجد کاسهفروشان به مسجد برجسته
بازار رشت تقلیل جایگاه پیدا کند و امروزه حجتاالسالم سید ابوطالب حجازی و حجتاالسالم محمدرضا شفیعی
به ترتیب نماز مغرب و ظهر را در این مسجد اقامه میکنند( .آرشیو مؤسسه مطالعات مبارزات اسالمی گیالن)
 .3مرحوم آیتاهلل سید حسن بحرالعلوم فرزند ش��هید آیتاهلل آقامیر بحرالعلوم رشتی بود که پدرش از رهبران
جریان مشروعهخواهی دوران مشروطه بود که به دست جریان سکوالر به شهادت رسید .سید حسن متولد 14تیر
1267ش بود و سالها در نجف اشرف نزد اساتیدی چون آیات عظام میرزا حسین نائینی ،شیخ شعبان رشتی ،سید
ابوالحسن اصفهانی ،آقاضیاء عراقی و شیخ محمدحسین اصفهانی شرکت کرد و به درجه اجتهاد نائل گشت .او در
سال 1309ش به ایران بازگشت و در رشت سکونت گزید و به تبلیغ دین پرداخت و در مسجد گلشن واقع در بازار
رشت به اقامه نماز جماعت پرداخت .او از علمای صاحب فتوا و از مدرسین برجسته حوزههای رشت بود و سالها به
همراه آیتاهلل ضیابری ،زعامت دینی گیالن را در زمان نهضت امام خمینی بر عهده داشتند .از جمله فعالیتهای
سیاسی وی که از زمان مشروطه آغاز میشود و تا پایان عمرش ادامه مییابد ،تبعید توسط فیصل انگلوفیل از عراق
به ایران به همراه استادش نائینی ،اعتراض به کشف حجاب در رژیم رضاخان ،حمایت از ملی شدن صنعت نفت و
آیتاهلل کاشانی و در نهایت پیشگامی در نهضت امام خمینی از سال  1341و دستگیر شدن در زمستان 41بود و نیز
مکاتبات زیادی بین او و امام خمینی برقرار بود که در صحیفه امام مندرج است .ایشان در روز 21شهریور 1356
درگذشت و در صحن جمهوری حرم امام رضا(ع) مدفون شد( .میثم عبداللهی و محمد عبداللهی ،آیتاهلل العظمی
شهید حاج مال محمد خمامی :جریان مشروعهخواهی گیالن و رهبر آن در نهضت مشروطه ،قم ،صحیفه معرفت،
 ،1393ص53؛ پرونده آیتاهلل بحرالعلوم در مؤسسه مطالعات مبارزات اسالمی گیالن).
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س��ید محمود ضیابری 1صورت گرفت و اکثر قریب به اتفاق علمای برجس��ته رشت در
آن شرکت داشتند و جمعیت انبوهی از مردم در مس��جد و نیز در کوچهها و مسیرهای
منتهی به مسجد جمع شده بودند .آیتاهلل بحرالعلوم واعظ و منبری نبود که برای مردم
سخنرانی کند ولی در این مجلس خاص که بحث روشنگری و افشا کردن چهره واقعی
رژیم مطرح بود ،ایشان خودش س��خنرانی را بر عهده گرفت .س��خنرانی ایشان درباره
اصالحات ارضی بود که آن را بر خالف نص صریح قرآن دانست و همچنین به دولت حمله
کرد که در زمان تعطیلی مجلس ش��ورای ملی و مجلس س��نا ،این قانون را در دولت به
تصویب رس��انده که این کار نیز ،خالف قانون اساسی است .ایشان در پایان قطعنامهای
را که تهیه کرده بود خواند و جمعیت آن را تأیید کردن��د .قطعنامه به امضای  14تن از
روحانیون برجسته و نیز تأیید و تصویب پانزده هزار جمعیت حاضر رسید و موقع بیرون
2
رفتن از مسجد  250نفر از مردم این قطعنامه را امضا نمودند.
آن قطعنامه ،یادآور اولین گامهای مردم گیالن در مبارزاتشان در نهضت امام خمینی
و انقالب اسالمی به شمار میرود و از این حیث سندی بسیار با ارزش برای مردم گیالن
 .1آیتاهلل سید محمود موسوی ضیابری فرزند سید مهدی در سال 1307ق در منطقه ضیابر از توابع صومعهسرا
متولد ش��د .در نوجوانی برای تحصیل علوم دینی به رش��ت هجرت کرده و در مدارس حاج سمیع و مستوفی به
تحصیل پرداخت و در سال 1338ق به نجف اشرف هجرت کرده و از محضر بزرگانی چون آیات عظام نائینی ،سید
ابوالحسن اصفهانی ،آقاضیاء عراقی و شیخ محمدحسین اصفهانی استفاده کرد .در سال 1313ش برای زیارت امام
رضا(ع) عازم ایران شد و مدت چند ماهی در ضیابر توقف کرد و دوباره به نجف بازگشت و در سال  1320مجددا ً به
ایران بازگشت و در همدان به خاطر وقایع جنگ جهانی دوم مجبور شد به گیالن برگردد و در رشت سکونت گزید.
در مساجد خمیران چهل تن و حاج محمدکریم به اقامه نماز جماعت پرداخت تا اینکه با رحلت آیتاهلل سید مهدی
رودباری در آذر  ۱۳۲۷به مسجد جامع کاسهفروشان منتقل گردید و اداره مدرسه علمیه مهدویه را نیز بر عهده
گرفت .او در رشت به تدریس علوم دینی مشغول گردید و نیز به فعالیتهای اجتماعی روی آورد و ساخت مدارس،
کتابخانه ،بناهای خیریه ،مساجد و کمک به مردم محروم از جمله اقدامات مهم اوست .بعد از رحلت آیتاهلل شیخ
اسداهلل اخوان در سال  ،1336آیتاهلل سید محمود ضیابری در مسجد جامع کاسهفروشان رشت اقامه نماز جمعه
ال
را آغاز کرد و تا سالهای نزدیک پیروزی انقالب اس�لامی که توان داشت ،به اقامه آن پرداخت؛ یعنی ایشان عم ً
حدود  20سال امام جمعه رشت بود و نیز به همراه آیتاهلل بحرالعلوم به عنوان دو زعیم دینی مردم گیالن در دوران
نهضت امام خمینی به شمار میروند .ایشان عالم بزرگی بود که در نهضت امام خمینی در سالهای  41تا  43حضور
فعال داشت و در سال  41در حمایت از امام دستگیر شده و زندانی گردید و در زندان قزلقلعه تهران در حبس بود
و نیز در سال  42بار دیگر در حمایت از امام خمینی و قیام 15خرداد در زمره علمای مهاجر به تهران رفت و برای
آزادی امام تالش کرد .آیتاهلل ضیابری بعد از  7سال بیماری و خانهنشینی ،در روز چهارشنبه 17شهریور 1361
درگذشت و در مسجد کاسهفروشان در کنار قبر آیتاهلل سید مهدی رودباری مدفون گردید( .شیخ محمد شریف
رازی ،گنجینه دانشمندان ،اس�لامیه ،1352 ،ج ،5ص187-189؛ صادق احسانبخش ،دانشوران و دولتمردان
گیل و دیلم ،رش��ت ،صادقین ،1380 ،ص62؛ کیهان ،ش ،11671پنجشنبه 18ش��هریور  ،1361ص1؛ آیتاهلل
روحاهلل کمالوند به روایت اسناد ساواک ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،1391 ،ص133؛ حسن
شمس گيالني ،تاریخ علما و شعرای گیالن ،تهران ،كتابفروشي و چاپخانه دانش ،1327 ،ص120؛ قیام 15خرداد
به روایت اسناد ساواک ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،شهریور ،1378ج ،3ص).44-45
 .2انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،
 ،1389ج ،1ص 1-2و .76-77

53
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

اس��ت .با توجه به س��بک نگارش متن و نیز با توجه به قرائن ،تردیدی نیس��ت که این
قطعنامه توسط آیتاهلل بحرالعلوم نگارش یافته است .اولین امضای این قطعنامه مربوط
به آیتاهلل بحرالعلوم است و نه تنها در این سند بلکه در تمام اعالمیههایی که از این تاریخ
به بعد ،امضای آیتاهلل بحرالعلوم پای آنها وجود دارد ،حتی در کنار نام برجس��تهترین
مجتهدین شیعه ،باز اولین امضایی که به چشم میخورد امضای آیتاهلل بحرالعلوم است
و این حاکی از پیشگامی ایشان در عرصه جهاد و مبارزه بود .متن قطعنامه 11آبان رشت
از این قرار است:
کال تعطیلبردار نیست و چون
نظر به اینکه اصول مشروطیت ،جزئاً و ً
در تعطیل مجلسین قانونی و مورد اعتماد ،هیچ مقامی حق قانونگذاری
ن��دارد و ص��دور تصویبنامههایی که ب��ر خالف مذهب حق��ه جعفری
اثنیعشری و همچنین خالف قانون اساس��ی که خونبهای مجاهدین
صدر اسالم و فداییان انقالب مشروطه است ،میباشد؛ و عالم روحانیت
موظف اس��ت که از ضاللت ناس جلوگیری و برادران دینی را به س��وی
صواب و صالح رهبری نماید .بنابراین ما حاضرین که در صبح روز جمعه
یازدهم آبان ماه جاری در مسجد کاسهفروشان تجمع کردهایم ،به حکم
تبعیت از احکام الهی و به حکم اعتقاد به قانون اساسی ،قطعنامه زیر را
تأیید و تصویب مینماییم:
اول .دولت موظف است که در تمام مصوبات خود اصول مسلمه اسالم
و قانون اساس��ی را رعایت نماید و از اج��رای تصویبنامههای مربوط به
اصالحات ارضی و ش��رکت بانوان در انتخابات اعض��ای ایالتی و والیتی
منصرف گردد.
دوم .تصویبنامههایی که برخالف اصول فوقالذکر صادر ش��ده باشد
از درجه اعتبار س��اقط و برای ملت مس��لمان و آزاده ایران ،الزماالتباع
نخواهد بود.
س��وم .از دولت جدا ً انتظار داریم که خود را مکلف به حمایت از افراد و
حراست از حقوق اساس��ی و مدنی ایرانیان و رعایت دین حنیف اسالم
بداند و برای آنکه در مظان اتهام قیام بر علیه قانون اساسی ،قرار نگیرد
کلیه تصویبنامههایی که برخالف اصول تصویب نموده اس��ت ابطال و
القا نماید.
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چهارم .این قطعنامه با حضور پانزده هزار نفر از مردم متدین و فهیم و
بصیر و مطلع از قوانین به تصویب رسید.
الحاج سید حسن بحرالعلوم ،الحاج سید محمود ضیابری ،الحاج شیخ
محمد الکانی ،حاج سید ابوالقاسم عدنانی اشکوری ،الحاج سید حسین
رودباری ،الحاج سید رضی رودباری موسوی ،الحاج سید شفیع واحدی،
حاج حسین موسوی خلخالی ،الحاج سید حبیباهلل موسوی ،الحاج شیخ
1
علی شریفی ،الحاج شیخ محمدعلی زاهد ،شیخ صادق احسانبخش،
2
سید کاظم احدی ،حاج اعتماد شمس گیالنی.
در 14آبان  1341حضرات آیات سید حسن بحرالعلوم ،سيد محمود ضيابرى و شیخ
محمدکاظم صادقی فومنی به عنوان ب��زرگان جامعه روحانیت گیالن ،تلگرافهایی به
امام خمینی ،آیتاهلل خوانساری ،آیتاهلل بهبهانی ،آیتاهلل میالنی و آیتاهلل مرعشی در
محکومیت تصویبنامه ارس��ال کرده و حمایت خود را در آغازین روزهای نهضت ،اعالم
نمودند 3.آنها در 15آبان تلگرافی به این شرح به آیتاهلل گلپایگانی ارسال کردند:
محضر مقدس حض��رت آیتاهلل العظم��ی آق��ای گلپایگانی -دامت
برکاته!-
پس از تقدیم عرض سالم و تش��کر از توجهی که به حقوق اسالمی و
اساسی ملت ایران فرمودهاید؛ از طرف مردم متدین گیالن که مکرر به
دعاگویان مراجعه مینمایند به عرض میرساند ،نظر به اینکه ملت ایران
در وضع حاضر به علت تعطیل مجلسین ،نظارت الزم را بر اعمال دولت
ندارند و دس��تگاه دولت در کمال بیپروایی ،هم مرتکب اعمال خالف
شریعت میش��ود و هم اصول مقدس��ه قانون اساس��ی را که خونبهای
مجاهدین مش��روطیت اس��ت ،علناً نقض کرده و اعالم نم��وده اعاظم
روحانیت که رکن اساسی استقالل کشور اس��ت ،بیاعتنایی مینماید
و به فتوا و احکام مراجع محترم تقلی��د وقعی نمیدهند .بنابر این چون
نمیتوان ملت را برای همیشه در بالتکلیفی گذاشت و مشروطیت ،اصوالً
تعطیلبردار نمیباش��د ،تمنا داریم دولت را متوجه ای��ن امر بفرمایید
که رژیم س��لطنت مش��روطه که مولود مس��اعی مراجعی چون آیات
 .1به اشتباه ،در اصل گزارش ساواک «شیخ محمدصادق احسانبخش» نوشته شده بود.
 .2انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص.1-2
 .3همان ،ص.77
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ج ،1ص.16-17
 .3انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان.
 .4مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
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 .1منظور ،مجلس شورای ملی و مجلس سنا است.

 .2اسناد انقالب اسالمی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1374 ،ج ،3ص29؛ حضرت آیتاهلل العظمی حاج
سید محمدرضا گلپایگانی به روایت اسناد ساواک ،تهران ،مرکز بررسی اس��ناد تاریخی وزارت اطالعات،1385 ،
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عظام حاج میرزا حس��ین خلیلی ،آخوند خراس��انی ،حاج شیخ عبداهلل
مازندرانی و بهبهانی و طباطبایی -رحم��تاهلل علیهم اجمعین -بوده،
بدون مجلس��ین 1فاقد اعتبار و احترام الزم خواهد بود و کسانی که ادعا
مینمایند ،میخواهند کشور ایران را با جهان مترقی هماهنگ نمایند
نباید با آزادی و حریت و قانون اساسی و حقوق اجتماعی و مدنی اجتماع
مخالفت کنند.
والسالم علیکم و رحمهاهلل و برکاته.
الحاج بحرالعلوم -حاج شیخ محمدکاظم صادقی
2
الحاج سید محمود ضیابری
تقریباً هر ش��ب آیتاهلل بحرالعلوم جلس��ات متعددی را با حضور آی��تاهلل ضیابری و
بعضی از متدینین مخفیانه در منازلشان برگزار میکردند و درباره مسائل جاری مانند
3
تصویبنامه و تقسیم اراضی مشورت و صحبت میکردند.
آیتاهلل بحرالعلوم به همراه آیتاهلل ضیابری ،آیتاهلل س��ید حسین رودباری و آیتاهلل
محمد الکانی تلگرافی به اسداهللعلم نخستوزیر فرستادند و او را به خاطر این تصویبنامه
مورد عتاب قرار دادند که قوانین مخالف اس�لام را به تصویب رس��انده اس��ت .ایشان،
نخستوزیر را تهدید کردند که اگر از این تصویبنامه ،عدول نکند علمای شیعه و مردم
مسلمان ایران ساکت نخواهند ماند و اجازه نخواهند داد امور غیر شرعی در کشور ایران
به تصویب برسد:
حضور مبارک جناب آقای نخستوزیر!
با تقدیم سالم ،دولت در تعطیل طوالنی مجلسین اقداماتی که مخالف
شرع مقدس اسالم و قانون اساسی و قوانین موضوعه مجلسین و قانون
انجمن بلدیه اس��ت در نظر گرفته [اس��ت] .دخالت زنان در انتخابات
مجلسین 4و انجمنهای ایالتی و والیتی و شهرداری مخالف قوانین اسالم
که تشخیص آن به نص قانون اساس��ی منحصرا ً محول به علمای اعالم
است .و الغای شرط اسالم در انتخاب و [نیز] تبدیل قسم به قرآن مجید
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به کتاب آس��مانی ،تخلف دیگری از قوانین مذکور و موجب خطرهای
بزرگی برای اسالم و استقالل مملکت است.
اگر به اصل دوم از متمم قانون اساسی 1و ماده  10و  13قانون انتخابات
مجلس شورا 2و مواد  7و  9قانون انجمنهای ایالتی والیتی 3و  15و 17
 .1اصل دوم متمم قانون اساسی از این قرار بود« :مجلس مقدس ش��وراى ملى كه به توجه و تأييد حضرت امام
عصر عجل اهلل فرجه و بذل -مرحمت اعليحضرت شاهنشاه اسالم -خلد اهلل سلطانه -و مراقبت حجج اسالميه -كثر
اهلل امثالهم -و عامه ملت ايران تأسيس شده است ،بايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونيه آن مخالفتى با قواعد
مقدسه اس�لام و قوانين موضوعه حضرت خير االنام -صلى اهلل عليه و آله و سلم -نداش��ته باشد و معين است كه
تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با قواعد اسالميه بر عهده علماى اعالم -ادام اهلل بركات وجودهم -بوده و هست
لهذا رسماً مقرر است در هر عصرى از اعصار ،هيئتى كه كمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدين و فقهاى متدينين كه
مطلع از مقتضيات زمان هم باشند به اين طريق كه علماى اعالم و حجج اسالم مرجع تقليد شيعه -اسامى بيست
نفر از علما كه داراى صفات مذكوره باشند معرفى به مجلس ش��وراى ملى بنمايند ،پنج نفر از آنها را يا بيشتر ،به
مقتضاى عصر اعضاى مجلس ش��وراى ملى باالتفاق يا به حكم قرعه تعيين نموده به س��مت عضويت بشناسند تا
موادي كه در مجلسين عنوان ميشود به دقت مذاكره و غوررس��ى نموده هر يك از آن مواد معنونه كه مخالفت با
قواعد مقدسه اسالم داشته باشد طرح و رد نمايند كه عنوان قانونيت پيدا نكند و رأى اين هيئت علما در اين باب
مطاع و متبع خواهد بود .و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر -عجل اهلل فرجه -تغييرپذير نخواهد بود».
(احمد کسروی ،تاريخ مشروطه ايران ،تهران ،امیرکبیر ،1383 ،ص372؛ متمم قانون اساسی مورخ 14ذیالقعده
الحرام  ،1324مندرج در مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی ،همان ،ص).15-16
 .2ماده  10قانون انتخابات مجلس ش��ورا مصوب س��ال  1304درباره محرومان از انتخاب کردن و به این شرح
بود« :کس��انی که از حق انتخاب کردن محروماند .1 :نس��وان .۲ .کسانی که خارج از رش��د و آنهایی که در تحت
قیمومیت شرعی هستند .۳ .تبعه خارجه .۴ .اشخاصی که خروجشان از دین حنیف اسالم در حضور یکی از حکام
شرع جامعالشرایط به ثبوت رسیده باشد .۵ .اشخاصی که کمتر از بیست سال دارند .۶ .ورشکستگان به تقصیر.۷ .
متکدیان و اشخاصی که به وسائل بیشرفانه تحصیل معاش مینمایند .۸ .مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی
که مستوجب حدود قانونی اسالمی شدهاند .۹ .مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و استقالل مملکت
قیام و اقدام کردهاند ».ماده  13درباره محرومان از انتخاب شدن است که به این شرح است« :اشخاصی که از انتخاب
شدن محروماند .۱ :شاهزادگان بالفصل (ابناء و اخوان و اعمام پادشاه)  .۲نسوان .۳ .تبعه خارجه .۴ .مستخدمین
امنیه و نظمیه و اهل نظام بری و بحری به استثناء صاحبمنصبان افتخاری .۵ .حکام کل و جزء و معاونین ایشان
در قلمرو مأموریت خود .۶ .مأمورین مالیه در قلمرو مأموریت خود( .تبصره -سایر مستخدمین دولتی قابل انتخاب
هستند به شرط آن که پس از انتخاب برای مدت نمایندگی از شغل خود استعفاء دهند .۷ ).ورشکستگان به تقصیر.
 .۸مرتکبین قتل و سرقت و سایر مقصرینی که مستوجب حدود قانونی اس�لامی شدهاند .۹ .متجاهرین به فسق
و اشخاصی که فساد عقیده دینی و خروجشان از دین حنیف اسالم در نزدیکی از حکام شرع جامعالشرایط ثابت
و یا به شیاع رسیده باش��د .۱۰ .مقصرین سیاسی که بر ضد اساس حکومت ملی و اس��تقالل مملکت قیام و اقدام
کردهاند( ».قانون انتخابات مجلس شورای ملی مصوب  ،1304مندرج در مجموعه قوانین موضوعه و مصوبات دوره
پنجم قانونگذاری ،از  22دلو  1302تا 21بهمن  ،1304تهران ،اداره قوانین مجلس ،1350 ،ص).252-2532
 .3ماده  7قانون انجمنهای ایالتی والیتی درباره شرایط انتخاب کردن است و از این قرار است« :اشخاص ذیل
حق انتخاب ندارند :اوالً اشخاصی که به واسطه جنحه یا جنایتی مجازات قانونی دیدهاند .ثانیاً اشخاصی که معروف
به فساد عقیدهو به ارتکاب قتل یا س��رقت باشند .ثالثاً اشخاص ورشکس��ته به تقصیر .رابعاً طایفه نسوان .خامساً
اشخاص خارج از رشد ».ماده  9هم درباره شرایط انتخاب شدن است که از این قرار است« :شرایط انتخاب شدن
همان شرایط انتخاب کردن است به عالوه باید انتخابشدگان سواد فارسی کامل داشته باشند و سنشان کمتر از
سی سال نباشد و داخل خدمت دولتی نباشند( ».قانون انجمنهای ایالتی و والیتی مصوب ربیعالثانی 1325قمری،
مندرج مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس شورای ملی ،همان ،ص).68
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 .1ماده  15قانون انجمن بلدیه درباره ش��رایط انتخاب کردن و به این ترتیب بود« :اش��خاص ذیل حق انتخاب
ندارند :اوالً اشخاصی که به واسطه جنحه و جنایتی مجازات قانونی دیدهاند .ثانیاً اشخاصی که معروف به ارتکاب
قتل و سرقت باشند .ثالثاً ورشکسته به تقصیر .اشخاصی که از بابت عوارض بلدیه بقایا دارند و بیش از نصف عوارض
سالیانه را نپرداختهاند .خامساً طایفه نسوان .سادساً اشخاص خارج از رشد ».ماده  17این قانون درباره انتخاب شدن
است و به این ترتیب است« :شرایط انتخاب شدن همان شرایط انتخاب کردن است به عالوه باید انتخابشوندگان
سواد فارسی کامل داشته باشند و سنشان کمتر از بیست و پنج نباشد و داخل در خدمت دولتی نباشند( ».قانون
انجمن بلدیه مصوب��ه ربیعالثانی 1325قمری ،مندرج در مجموعه مصوب��ات ادوار اول و دوم قانونگذاری مجلس
شورای ملی ،همان ،ص).88
 .2نهضت دو ماهه روحانیون ایران ،ص150؛ اسناد انقالب اسالمی ،ج ،3ص37؛ علی دوانی ،نهضت روحانیون
ایران ،تهران ،بنیاد فرهنگی امام رضا(ع) ،ج ،3ص.134
 .3اطالعات ،س ،37ش ،10963شنبه 10آذر  ،1341ص 1و .17
 .4انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص.77

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

 .2انقالب سفید
اندکی بعد از شکست تصویبنامه دولت ،شاه این بار خودش وارد گود شد و در 19دی
 41اصول ششگانه انقالب سفید را رسماً اعالم کرد که باید به زودی به رفراندوم گذاشته
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قانون انجمن بلدیه 1،ادنی توجهی میشد ،خاطر پاک مسلمانان آزرده
نمیگردید.
اکنون که عواطف ملوکانه ،درخواست علما را به دولت ارجاع فرمودهاند،
استدعا میشود به تقاضای مشروعه متکیه به قوانین مشروحه ،ترتیب اثر
ال مراقبت فرمایند که امور مخالفه با قوانین اسالم تصویب و
[داده] و کام ً
عملی نگردد .زیرا فقهای ایران و اعتاب مقدسه و سایر مسلمین ،در امور
مخالفه با شرع مطاع ،به مقتضای وظیفه س��اکت نخواهند ماند و هیچ
امری که مخالف با قوانین اسالم است رسمیت پیدا نخواهد کرد.
والسالم علیکم
الحاج بحرالعلوم -حاج سيد محمود ضيابرى
2
حاج سید حسین رودباری -شیخ محمد الکانی
این فشارها باعث عقبنشینی رژیم شد و نخستوزیر در 10آذر  1341به صورت رسمی
لغو این تصویبنامه را اعالم کرد 3.این پیروزی جشن و شادمانی زیادی را در سراسر ایران
به ارمغان آورد چرا که اولین تقابل جدی نهضت امام خمینی و رژیم شاهنشاهی بود که
به پیروزی امام و عقبنشینی رژیم منتهی شد .خبر این عقبنشینی ،در ساعت  18روز
 12آذر توسط آیتاهلل بحرالعلوم به روحانیونی که در منزل ایشان تجمع کرده بودند داده
4
شد و بعد از آن در شهر رشت پیچید.

مقاالت
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میشد .اصول ششگانه انقالب سفید ش��امل این بندها بود .1 :اصالحات ارضی  .2ملی
شدن جنگلها  .3فروش سهام کارخانجات دولتی  .4تشکیل سپاه دانش  .5اصالح قانون
انتخابات  .6سهیم کردن کارگران در سهام کارخانهها.
سیاستهای اقتصاد س��رمایهداری باعث میشد تا قش��رهای ضعیف در هر کشوری
دچار فشار و تنگنا شده و کش��ورها آماده انقالب و تغییرات اجتماعی و سیاسی گردد.
امریکاییها درصدد انجام اصالحاتی در کش��ورهای تحت حمایتش��ان بودند تا از این
انقالبها جلوگیری کنند .آنها به محمدرضاشاه هم دستور داده بودند تا این اصالحات
را در ایران پیاده کند و او که در انجام این اصالحات جدی نبود ،در س��ال  1338الیحه
اصالحات ارضی را به مجلس فرمایشی فرستاد و این الیحه با مخالفت اکثر نمایندگان
مجلس که از زمینداران بودند مواجه ش��د و متوقف گردید .اما با برنده شدن کندی در
اواخر سال  1339در انتخابات ریاستجمهوری امریکا ،اجرای فوری و جدی این طرح در
دستور کار دولتمردان امریکایی قرار گرفت و آنها علی امینی را که از مهرههای امریکایی
بود با فشار به شاه ،در اردیبهشت  1340به نخس��توزیری گماردند تا این اصالحات را
پیاده کند .اما شاه که به خوبی میدانست امریکاییها امینی را به عنوان رقیب وی نگه
داشتهاند از حضور او در نخستوزیری احس��اس خطر میکرد .شاه در اواخر فروردین
 1341به امریکا س��فر کرد و به کندی اطمینان داد که خودش انج��ام اصالحات را به
عهده خواهد گرفت و  26تیر  1341دولت امینی سقوط کرد .با اجرای این رفرم قرار بود
شاه حلقه استعمار را برای سالهای بیش��تری بر گردن ملت ایران نگه دارد و این ملت
را به خوابی عمیق و مرگآور دچار کند که به انقالب ضد استعماری فکر نکنند و دست
استعمارگران برای بردن منافع این ملت باز بماند .ش��اه با تدارک تبلیغات گسترده در
داخل کشور و امریکاییها با عملیات مجیزگویی و اسطورهسازی رسانههایشان از شاه،
تالش کردند تا این مسئله را به مردم ایران القا کنند که این اقدامات از نبوغ ملوکانه است
و ایدههایی است که از ذهن شاه تراوش کرده است! شاه این اصالحات را «انقالب سفید»
نامید و درصدد برآمد تا آن را به رفراندوم بگذارد تا بگوید که این اصول مورد تأیید مردم
است .امام خمینی که از پشت پرده وقایع خبر داشتند ،علیه رفراندوم شاه موضع گرفتند
1
و سایر مراجع نیز مواضع محکمی اتخاذ کردند.
 .1محمدرضا پهلوی ،انقالب س��فید ،تهران ،چاپخانه بان��ک ملی ایران ،دی ،1345ص16-17؛ س��ید حمید
روحانی ،همان ،ص 131-162و 249-261؛ اطالعات ،س ،36ش ،10773پنجشنبه 22فروردین  ،1341ص1
و 17؛ همان ،س ،37ش ،10851چهارش��نبه 27تیر  ،1341ص 1و 17؛ همان ،ش ،10995چهارشنبه 19دی
 ،1341ص 1و .13-16

حج تاالسالم سید حمید
روحانی -مورخ انقالب-
درباره سخنرانی آی تاهلل
بحرالعلوم مینویسد« :ضمن
حمله به رفراندوم ،صريح ًا
اعالم كرد كه :طراح لوايح
ششگانه از طرف بيگانگان
به شش ماده ،آبستن است كه
معلوم نيست فردا چه بزايد!»
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 .1حضرت آیتاهلل العظمی حاج سید محمدرضا گلپایگانی به روایت اسناد ساواک ،همان ،ص.21

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

انقالب س��فید در گی�لان بازتاب یاف��ت و موجی از
مخالفت به راه افتاد .در رشت بازارها بسته شد و آیتاهلل
بحرالعلوم در 29دی  41تلگرافی به  3تن از علمای قم
فرستاد و چند تن دیگر از علمای رشت نیز این تلگراف
را امضا کردند .دولت اجازه نداد ای��ن تلگراف ،مخابره
شود فلذا آیتاهلل بحرالعلوم آن تلگراف را از طریق قاصد
به قم ارسال کرد و در حاشیه نامه به طعنه نوشت« :از
فشار دولت دموکراس��ی!! اختناق به حدی رسیده که
ناچار این تلگراف [به] وسیله قاصد ،تقدیم شد 1».متن
تلگراف به این شرح است:
محضر مبارک حضرت آیتاهلل العظمی آقای مرتضوی لنگرودی!
رونوشت حضرت آیتاهلل العظمی آقای گلپایگانی
رونوش��ت حضرت آیتاهلل العظمی آقای ش��یخ عبدالنبی عراقی -مد
اظاللهم
دولت از سکوت فقهای مذهب ،راجع به تصویبنامههای مخالف صریح
قرآن مجید که امانت حضرت ختمیمرتبت -صلی اهلل علیه و آله -است،
سوءاستفاده [کرده و] پا را فراتر نهاده .شنیده میشود [رژیم] راجع به
شش ماده که ش��دیدا ً مخالف با حکم ش��رع و قانون اساسی که مبنای
سلطنت مشروطه و نتیجه زحمات پرارزش مرحومین آیات عظام صدر
مشروطیت ،حاج میرزاحس��ین خلیلی ،آخوند خراسانی و مازندرانی و
بهبهانی و طباطبایی و غروی نائینی و غیرهم -قدس اسرارهم[ -است]
تصمیم به رفراندوم دارد .مردم بیپناه ،از علما که همیشه مرجع و حامی
قرآن و احکام ش��رع را نگهبانند ،استغاثه مینمایند .به حکم ضرورت از
محضر محترم استدعا مینماییم که دولت را به وخامت امر آگاه فرموده
که کشور ایران مشروطه یا حسینقلیخانی یا دیوان بلخ است؟!
اگر حکومت مردم به مردم ،همین است و علیاالسالم السالم!
الحاج [سید حسن] بحرالعلوم ،الحاج [سید محمود] ضیابری ،الحاج
[محمدکاظم] صادقی ،الحاج [محمد] الکانی ،الحاج [س��ید حسین]

مقاالت
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رودباری ،الحاج [سید ابوالقاسم] عدنانی ،الحاج [شیخ علی] بیانی ،الحاج
1
[سید حبیباهلل] موسوی ،الحاج [شیخ علی] شریفی.
در اجتماع بزرگ مردم رش��ت در 2بهمن  1341در مس��جد کاسهفروشان ،آیتاهلل
بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری ش��خصاً به منبر رفته و درباره انقالب س��فید به افشاگری
پرداختند .گزارشگر ساواک درباره این جلسه گزارش ناقص و مغلوطی مینویسد:
 41/11/2در س��اعت  16:30امروز ،قریب به دویست نفر از مالکین و
علمای رشت در مسجد کاسهفروش��ان جمع شده و آقای حاج ضیابری
باالی منبر رفته و خطاب به مردم میگوید :ش��ما از خدا بیخبر شدید.
خدا به ما ظلم کرد[!] بایستی دعا کرد تا قلب شاه نسبت به ما مهربانتر...
[شود]!
س��پس حاج بحرالعلوم باالی منبر رفته و اظهار نموده که من به رژیم
س��لطنت مش��روطه ،در حدود قانون و قرآن وفادارم .و مردم را به عدم
2
شرکت در رفراندوم دعوت مینماید.
حجتاالسالم سید حمید روحانی -مورخ انقالب -درباره سخنرانی آیتاهلل بحرالعلوم
مینویسد:
ضمن حمله به رفراندوم ،صريحاً اعالم كرد كه :طراح لوايح شش��گانه
از طرف بيگانگان به شش ماده ،آبس��تن است كه معلوم نيست فردا چه
3
بزايد!
در همین روز اسداهلل علم نخستوزیر ،سخنرانی تندی انجام داد و روحانیون را تهدید
کرد که «دولت ،قوای مخرب را به شدت س��رکوب میکند» 4و به این ترتیب برای آنها
خط و نشان کشید .ولی این سخنان هم باعث نشد که آیتاهلل بحرالعلوم و مردم گیالن
از مواضعشان در حمایت از امام دست بکشند.
ساواک که از س��خنرانی آیتاهلل بحرالعلوم خشمگین ش��ده بود درصدد دستگیری
 .1همان.
 .2انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص.78
 .3بررسی و تحلیلی از نهضت امام خمینی ،ص268؛ سید حمید روحانی ،همان ،ص .291مرحوم احسانبخش
درباره سخنرانی آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری چنین مینویسد« :با تعطیل بازار و و اجتماع مردم ،به منبر
رفتند و حرفهای خودش��ان را زدند .آیتاهلل بحرالعلوم گفتند :قانون ش��ش مادهای انقالب شاه و ملت بر طبق
موازین شرع نیست و پس از انتقاد ش��دید به عنوان مخالفت بر گفتار شاه اظهار داشت :مردم ایران باید بدانند که
گاو این مملکت پرخیر و برکت است که حاال شش قلو زاییده است!» (صادق احسانبخش ،خاطرات صادق ،رشت،
صادقین ،1378 ،ص).112
 .4اطالعات ،س ،37ش ،11006چهارشنبه 3بهمن  ،1341ص 1و .13-16

وقتی آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل
ضیابری به سمت تهران میرفتند
در میانه راه ،در قزوین مأموران
رژیم جلوی ماشینشان را گرفته
و آنها را در 4بهمن دستگیر و
به زندان قز لقلعه تهران منتقل
کردند .رژیم تمام علمایی را
که قصد داشتند به تهران بروند
دستگیر کرد و حتی از کسانی
که در تهران ،احتمال مخالفتی از
ناحیه آنها میرفت نیز نگذشت و
همه را دستگیر نمود و به زندان
قزلقلعه منتقل ساخت
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 .1انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص.23
 .2همان ،ص.78
 .3همان ،ص.7-5

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

آیتاهلل بحرالعل��وم و آیتاهلل ضیاب��ری برآمد ولی
موفق نشد ایشان را در رشت دستگیر نماید چرا که
به منزل خود نرفتند و در خانههای مختلفی ماندند
تا ساواک نتواند دستگیرشان کند .گزارشگر ساواک
در روز 4بهمن چنین مینویسد:
آقایان بحرالعلوم و ضیابری که در
مسجد جامع بر علیه لوایح ششگانه
س��خنرانی نمودند ...برای اینکه از
دید مأمورین مخفی باش��ند در این
دو ،س��ه روزه مرتباً محل س��کونت
خود را تعویض [کردهاند] .و ساعت
ده صبح امروز اطالع حاصل گردید
به قصد عزیمت به تهران ،از رش��ت خارج گردیدهاند .و طبق تحقیقاتی
که به عمل آمده معلوم گردید اطالع مزبور صحیح میباشد و نامبردگان
1
به اتفاق دو نفر دیگر از معممین به تهران رفتهاند.
قرار بود بزرگترین مجتهدین ایران از شهرهایشان به تهران بروند و در آنجا تجمعی
قدرتمند را تش��کیل داده تا به حمایت از نهضت امام و نیز مقابله با رژیم شاه ،بپردازند.
آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری راهی تهران ش��دند .در این سفر دو نفر دیگر یعنی
آیتاهلل ش��یخ مهدی مهدوی از علمای الهیجان و حجتاالس�لام س��ید زکی فاطمی
2
پیشکار آیتاهلل ضیابری نیز ایشان را همراهی میکردند.
ساواک درباره آیتاهلل بحرالعلوم چنین مینویس��د« :از روحانیون مخالف و طراز اول
[مخالفین] اصالحات ارضی بوده و اکثر تحریکات را باعث گردیده و روحانیون مخالف
3
را برای حرکت به تهران ،آماده میکرد».
وقتی آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری به س��مت تهران میرفتن��د در میانه راه،
در قزوین مأموران رژیم جلوی ماشینش��ان را گرفته و آنها را در 4بهمن دس��تگیر و به
زندان قزلقلعه تهران منتق��ل کردند .رژیم تمام علمایی را که قصد داش��تند به تهران
بروند دس��تگیر کرد و حتی از کس��انی که در ته��ران ،احتمال مخالفت��ی از ناحیه آنها
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امام خمینی که نگران حال آی تاهلل

بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری بود در میرفت نیز نگذشت و همه را دستگیر نمود و
14بهمن دو تلگراف کوتاه به مقصد به زندان قزلقلعه منتقل ساخت .در جریان
زندان قز لقلعه به ایشان ارسال کرد این دستگیری ،خبری از سید زکی فاطمی و
و خواست که از سالمتشان مطلع آیتاهلل مهدوی الهیجانی نیست و از ایشان
شود .گفتنی است که در میان تمام به عنوان کس��انی که در روز 3بهمن در خانه
علمای دستگیرشده ،این تنها آیتاهلل آیتاهلل غروی کاش��انی در ته��ران به همراه
بحرالعلوم و آی تاهلل ضیابری بودند عدهای دیگر چون حسن ش��مس گیالنی و
که امام خمینی نگران حالشان بود و شیخ فضلاهلل محالتی دس��تگیر شدهاند نام
از پیشامد ناگواری که برایشان اتفاق برده شده است .این دس��تگیریها در حالی
افتاده ابراز ناراحتی کرده و در این رخ داد که در روز 7بهمن ،ماه مبارک رمضان
مدت زندان ،تنها همین دو تلگراف از س��ال  1382قمری آغاز شده و این علما این
1
سوی امام خمینی برای علمای در بند ماه را در زندان آغاز کردند.
رژیم فرستاده شده است که از سوی
آیتاهلل عبداهلل خائفی گیالنی از شاگردان
آن دو تن نیز پاسخ داده شد
امام که در زمان این واقع��ه ،در قم و نزد امام
خمینی به سر میبرد بازتاب قضیه دستگیری آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری در
قم و واکنش امام را چنین روایت میکند:
[آنها] برای حمایت بیش��تر از نهضت ،راهی تهران و قمش��دند تا به
امام(س) و مبارزان ملحق شوند .متأسفانه در راه ،وقتي به شهر قزوین
ميرسند ساواک آن دو بزرگوار را دستگير ميكند و به تهران میبرد و
زندانی میکند .ماه رمضان بود .حدود یک ماه يا بیشتر ،زنداني بودند و
از اولین زندانیان وقت به شمار ميآمدند .به یاد دارم امام(س) با شنیدن
2
خبر زنداني شدن اين دو بزرگوار ،سخت ناراحت بودند.
ما خبر دستگیری آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری را شنیده بودیم.
بنده با آقای [سید مجتبی] رودباری به خدمت امام رفتیم .ماه مبارک
رمضان بود و بعد از افطار به بیت امام رفتیم و به ایش��ان گفتیم که شما
 .1زیر نظر :غالمرضا کرباس��چی ،هفت هزار روز تاریخ ایران و انقالب اس�لامی ،قم ،بنیاد تاریخ انقالب اسالمی
ایران ،اول ،1371 ،ج ،1ص123؛ سید حمید روحانی ،همان ،ص267-268؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک
(استان گیالن) ،همان ،ص.78
 .2لحظهها با آفتاب؛ گفتوگو با آیتاهلل عبداهلل خائفی پیرامون نکات و خاطرات سالها تلمذ و همراهی با امام(ع)
در قم و نجف ،رشت ،شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی گیالن ،خرداد  ،1393ص17-18؛ «آیتاهلل خائفی :مراجع
عظام ،همان طرح امام(س) را اجرا نمایند» ،هفتهنامه حریم امام ،س ،3ش 28 ،113فروردین  ،1393ص.17
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 .1گفتوگوی نگارنده با آیتاهلل عبداهلل خائفی گیالنی.
 .2سید حمید روحانی ،همان ،ص268؛ صحيفه امام ،ج ،21ص.485
 .3همان دو منبع.

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

یک ترتیبی بدهید که این آقایان آزاد شوند .امام گفتند که من با کسی
1
ارتباطی ندارم و نمیتوانم از آنها درخواست کنم.
وقاحت رژیم در دستگیری علما و بزرگان شهرها که اکثرشان پیرمردهایی در سنین
 70سال یا  80س��ال بودند همه را به تعجب و نیز نفرت واداشت چرا که تا پیش از این،
دس��تگیری این عده از بزرگان ،س��ابقه نداش��ت .امام خمینی که نگران حال آیتاهلل
بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری بود در 14بهمن دو تلگراف کوتاه به مقصد زندان قزلقلعه
به ایشان ارسال کرد و خواست که از سالمتشان مطلع شود .گفتنی است که در میان تمام
علمای دستگیرشده ،این تنها آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری بودند که امام خمینی
نگران حالشان بود و از پیشامد ناگواری که برایشان اتفاق افتاده ابراز ناراحتی کرده و در
این مدت زندان ،تنها همین دو تلگراف از س��وی امام خمینی برای علمای در بند رژیم
فرستاده شده است که از سوی آن دو تن نیز پاسخ داده شد:
تهران -زندان قزلقلعه
حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاى بحرالعلوم -دامت بركاته!-
از پيشامد ناگوار متأثرم .از سالمت خودتان مطلعم فرماييد.
2
خمينى
امام عین همین تلگراف را برای آیتاهلل ضیابری هم فرس��تادند و این دو بزرگوار یک
تلگراف پاسخ به این شرح برای امام خمینی فرستادند:
حضرت آيتاهلل العظمى آقاى خمينى -مدظله العالى!-
تلگراف مورخ [ ،14در] روز  16زيارت [شد] .از تفقدات و ادعيه خيريه
هلل تعالى همگى سالمت [بوده] و ملتمس
كمال تشكر [را داریم] .بحمدا 
ادعيه در مظان استجابت هستيم.
3
الحاج بحرالعلوم -سيد محمود ضيابرى
حجتاالسالم جعفر ش��جونی نیز که در آن زمان از وعاظ زبردست و انقالبی تهران به
شمار میرفت ،به جرم مخالفت با رفراندوم شاهانه دستگیر و به زندان قزلقلعه برده شد.
ایشان از علمای زندانی چنین یاد کرده است:
بنده را گرفتند و ب��ه زندان قزلقلعه آوردند .آنجا ب��ود که فهمیدم به
منزل آیتاهلل طالقانی و منزل آیتاهلل غروی کاشانی هم هجوم آوردهاند
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و آنها را دستگیر کردهاند .من دیدم در حدود شصت ،هفتاد نفر از علمای
پیر و افراد مسن در زندان قزلقلعه هستند؛ افرادی مثل آیتاهلل آشیخ
جعفر خندقآبادی ،مرحوم شیخ محمدحسین طالقانی ،سید فضلاهلل
روحانی ،شیخ محمد رازی ،سید محمد موسوی ،آقای مهدی هستهای
واعظ ،آقای شیخ حسن شمس گیالنی ،بعد هم آقای شیخ محمد نوقانی
و آقای واعظ طبسی را از مشهد آوردند .خیلی جمعیت زیاد بود .مرحوم
آقای آیتاهلل بحرالعلوم را هم از رش��ت میآمد نزدیک قزوین دستگیر
کردند .مرحوم آقاشیخ محمود ضیابری 1از علمای بسیار برجسته استان
2
گیالن هم بود.
مرحوم آیتاهلل العظمی بهجت فومنی(ره) نیز درباره این واقعه ،به نکته بدیعی اشاره
کردند و آن اینکه این دو عالم رشت ،به قزوین رفتند تا به آیتاهلل سید ابوالحسن رفیعی
قزوینی بپیوندند و همراه ایشان به تهران بروند که در قزوین دستگیر شدند .این سخن
آیتاهلل بهجت زمانی کامل میش��ود که بدانیم بین آیتاهلل بحرالعلوم با آیتاهلل رفیعی
قزوینی رفاقت تنگاتنگی برقرار بود 3.مرحوم آیتاهلل العظمی بهجت فومنی(ره) چنین
میفرمایند:
در جريان تقس��يم اراضى و اش��تراك زنها ،دو نفر از علماى رشت به
قزوين رفتند تا آقاى رفيعى -رحمهاهلل -را با خود نزد آقاى خوانسارى-
رحم��هاهلل -ببرند و همه ب��ا هم براى جلوگي��رى از اي��ن كار نزد آقاى
4
بهبهانى -رحمهاهلل -بروند ،ولى در قزوين آنها را گرفتند و زندانى كردند.
شیخ محمد شریف رازی از علمای تهران که در زمره دستگیرشدگان بود و در زندان با
آیتاهلل بحرالعلوم ،مراوده داشت درباره ایشان چنین مینویسد:
آيتاهلل بحرالعلوم ،عالم��ى ظريف و خوشمجلس و مح��اوره و غيور
و متعصب در دين ميباش��ند و حقير در حادثهاى چند ش��بانهروز در
قزلقلعه تهران در خدمت ايشان و علمای ديگر مركز و شهرستانها بوده
 .1صحیحش «آقا سید محمود ضیابری» است.
 .2علیرضا اس��ماعیلی ،خاطرات حجتاالسالم جعفر ش��جونی ،تهران ،مرکز اس��ناد انقالب اسالمی،1381 ،
ص.69-70
 .3گفتوگو با آقای سید محمدحسین موسوی نوه آیتاهلل سید حسن بحرالعلوم.
 .4محمدحسین رخش��اد ،در محضر حضرت آیتاهلل العظمی بهجت ،قم ،مؤسسه فرهنگی سماء ،1389 ،ج،3
ص.169

و از مطايبات و ظرافات معظمله استفاده نمودهام.
خلیل ساجدی 2از نزدیکان آیتاهلل بحرالعلوم درباره این زندان ،نکاتی را بیان میکند:
در مدتی که آیتاهلل بحرالعلوم در زندان قزلقلع��ه بود ،من به همراه
آقانوری فرزند کوچک آیتاهلل بحرالعلوم ،در تهران بودیم و برای ایشان
هر روز غذا میبردیم .البته غذا برای چندی��ن نفر از علمای زندانی بود.
پسر آقای بحرالعلوم ماشین داشت .ما منزل حاج آقا نورالدین شریعتمدار
رش��تی 3میرفتیم که در خیابان صفیعلیش��اه تهران ،خانه داشت .او
عمویی به نام قائممقامالملک داش��ت که با رضاش��اه و این شاه خیلی
نزدیک بود .آقا نورالدین ،امام جماعت مسجد سپهساالر بود و مدتی که
آقای بحرالعلوم زندانی بود ،او غذا را درست میکرد و ما برایشان به زندان
میبردیم .ما هر وقت که غ��ذا را میبردیم ،تقریباً از یک کیلومتری باید
ماشین میایستاد و بقیه را باید پیاده توی برف با چه زحمتی میبردیم
دم در زندان تحوی��ل میدادیم و خودمان برمیگش��تیم .در زندان که
علمای بالد ،طلبهها و آخوندهای زیادی از سراس��ر ایران بودند آنجا آقا
1
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 .1شیخ محمد شریف رازی ،گنجینه دانشمندان ،همان ،ج ،5ص .185شیخ محمد شریف رازی درباره آیتاهلل
مهدوی الهیجانی نیز چنین مینویسد« :آيتاهلل مهدوى الهيجانى از دانشمندان روشن و داراى محامد و محاسن
آداب و آثار بزرگى در الهيجان و آستانه و حومه آن ميباشد .در ماه رمضان سال  1382قمرى با معيت آيتاهلل حاج
سيد حسن بحرالعلوم و آيتاهلل حاج سيد محمود ضيابرى مقيمين در رشت ،سفرى قهرا ً و اكراهاً به طهران نمود ه
و يك ماهى با عدهاى از علمای بزرگ مركز ،در يكى از منازل شمالى طهران اقامت [کردیم] و نگارنده چند شبى
در خدمتشان مفتخر و درك فيض نمودم( .شیخ محمد شریف رازی ،همان ،ج ،7ص).15
 .2رئیس فعلی کتابخانه امیرالمؤمنین(ع) رشت و از نزدیکان آیتاهلل سید مجتبی رودباری.
 .3آیتاهلل حاج آقا نورالدین شریعتمدار رشتی فرزند میرزا ابوالحسن شریعتمدار فرزند میرزا مهدی شریعتمدار
فرزند فقیه بزرگ حاج مال رفیع شریعتمدار رودباری اس��ت .او از خاندانی بود که بزرگان زیادی در تاریخ معاصر
گیالن از آن خاندان به وجود آمدند .وی در سال 1318ق در رشت متولد شد و مقدمات دروس دینی را در مدرسه
مستوفی رش��ت و تهران فراگرفت .سپس در سال 1343ق به نجف اش��رف رفت و تحصیالت دینی را در آنجا پی
گرفت و در درس خارج اس��اتیدی چون آیات نائینی ،آقاضیاء عراقی و سید ابوالحسن اصفهانی شرکت کرد و بعد
از اینکه از آنها اجازهنامههایی گرفت به تهران بازگشت و در خیابان صفیعلیشاه سکونت اختیار کرد .او در تهران
دارای جایگاه باالیی میان علما و مجتهدین پایتخت بود و تا پایان عمر به امامت جماعت مسجد سپهساالر تهران
پرداخت .وقتی در فروردین 1341شمسی سفری زیارتی به عراق و س��وریه کرده بود ،روزنامهها خبر بازگشت او
به تهران را درج کردند .از او آثاری چون تقریرات دروس اساتیدش و همچنین اشعاری از وی باقیمانده که بعضی
در مدح و مرثیه معصومین(ع) و بعضی دیگر تکملهای بر کتاب الدره المنظومه نوشته عالمه بحرالعلوم است .او در
سال 1386ق (مصادف با سال  1345و  )1346در تهران درگذش��ت و پیکرش به مقبره خانوادگیاش در صحن
مطهر امیرالمؤمنین(ع) در نجف اشرف منتقل شد .از او فرزندی روحانی به نام شیخ مرتضی رفیع بر جای ماند که
وارث جایگاه پدر شد( .آغابزرگ طهرانی ،نقباءالبشر ،ج ،5مکتبه و متحف و مرکز وثائق مجلس الشوری االسالمی،
1430ق ،ص519-520؛ شیخ محمد شریف رازی ،همان ،ج ،4ص470-471؛ اطالعات ،س ،36ش6 ،10759
فروردین ،1341ص).2
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سید حسن بحرالعلوم پیشنماز بوده است .آقای ضیابری و علما و آقایان
تمام شهرها به ایشان اقتدا میکردند و این به معنای آن است که میان
1
آنها تک بوده است.
زندانی کردن علما و بزرگان ،هزینه زیادی برای رژیم داشت و از جای جای ایران صدای
اعتراضها را بلند کرد .عالوه بر آن ،صدای وقایع ایران را به گوش مراجع نجف رساند و
آنها تلگرافهایی را برای محکومیت این حرکت ،کس��ب اخبار جدید و نیز تالش برای
آزادی زندانیان ،انجام میدادند .آیتاهلل العظمی سید محسن حکیم مرجع تقلید ساکن
نجف به حاج ميرزا احمد آش��تيانى یکی از علمای تهران تلگرافی فرستاد تا از سالمت
علمای زندانی و اوضاع ایران مطلع شود .آیتاهلل آشتیانی در جوابش از دو مجتهد گیالنی
یاد کرده است:
حضرت آيتاهلل معظم آقاى حاج س��يد محس��ن طباطبايى حكيم-
هلل المسلمين بطول بقائه
متعا 
بيشتر افرادى كه از علماى مركز دستگير و محبوس بودند آزاد [شدند]
و[لی] جماعتى از آنها ،با بعضى از اشراف و وعاظ و طالب و اهل بازار در
زندان به سر مىبرند .انتظار مىرود تلگرافى از ناحيه حضرتعالى در باب
استخالص ايشان و همچنين دو نفر از علماى رشت حجتاالسالم آقاى
سيد حسن بحرالعلوم و حجتاالسالم آقاى حاج سيد محمود ضيابرى
مخابره شود.
2
آشتیانی
همین تلگرافها و نامهها و اعالمیهها باعث شد تا موجی ایجاد شود و رژیم بعد از مدتی
3
بر اثر فشارهای عمومی ناچار شد دو مجتهد رشت را هم در 22بهمن  1341آزاد کند.
گویا آیتاهلل مهدوی الهیجانی که بیمار بود زودتر از بقیه آزاد شده بود.
نورالدین شریعتمدار رشتی نیز برای آزادی این علما تالش کرده بود ،و وقتی دو مجتهد
رشت آزاد ش��دند به خانه او رفتند و مدت یک هفته مهمان او بودند 4.آیتاهلل ضیابری
راهی رشت شد ولی آیتاهلل بحرالعلوم در تهران ماند و کسی از غرضش مطلع نشد .سه
 .1گفتوگوی نگارنده با خلیل ساجدی.
 .2سید حمید روحانی ،همان ،ص.284
 .3آیتاهلل سید مرتضی پسندیده به روایت اسناد س��اواک ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات،
 ،1380ص230؛ آیتاهلل روحاهلل کمالوند به روایت اسناد ساواک ،همان ،ص.128
« .4یکی از کسانی که برای آزادی اینها تالش کرده بود همین شریعتمدار رشتی بود .بعد هم آقایان آزاد شدند
آمدند به خانه شریعتمدار و چند روزی ،شاید یک هفته ،در خانه او ماندند( ».گفتوگوی نگارنده با خلیل ساجدی).
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 .1صادق احسانبخش ،خاطرات صادق ،همان ،ص115؛ انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن)،
همان ،ص.79
 .2گفتوگوی نگارنده با خلیل ساجدی.

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

اتوبوس از روحانیون ،بازاریان و مردم رشت راهی تهران شدند و از آنجا با آیتاهلل ضیابری
همراه شدند و عدهای نیز در مبادی ورودی گیالن به استقبال ایشان رفتند و در نهایت
1
ایشان در میان خیل عالقهمندان در 4اسفند  41وارد رشت شد.
آیتاهلل بحرالعلوم مخفیانه راهی قم ش��د تا با امام خمینی دیدار کند و آمادگیاش را
برای ادامه مبارزه اعالم کند .این اعالم آمادگی ب��ه معنای آن بود که این زندان چندان
تأثیری در ارادهاش بر جای نگذاش��ت بلکه او را محکمتر و مصممتر برای ایس��تادن بر
هدفش کرده است .البته او از نسل جهاد و شهادت بود و خود ،فرزند شهید و برادر شهید
بود ،و تعجبی نداشت که در راه اسالم تمامقد آماده فداکاری باشد و نه تنها از بالیا نهراسد
بلکه این چنین به استقبال خطر برود .یکی از نزدیکان آیتاهلل بحرالعلوم که در این سفر،
ایشان را همراهی کرده بود چنین میگوید:
آقای بحرالعل��وم به ما گفت ک��ه میخواهم بروم قم ب��رای زیارت بی
بی(س) .ولی ما فهمیدیم که به قصد دیدن آقای خمینی میخواهد برود.
من و دو پسر آقای بحرالعلوم به نامهای عبداالمیر و نوری با ایشان بودیم.
احتمال اینکه ایش��ان را دوباره دس��تگیر میکردند زیاد بود مخصوصاً
اگر متوجه میشدند که ایش��ان به دیدن آقای خمینی میرود .ماشین
گرفتیم و آقا را بردیم قم .رفتیم منزل آیتاهلل آقا سید مرتضی لنگرودی
در محله عشقعلی .آقای بحرالعلوم با آقا سید مرتضی از سابق رفیق بود
2
و گویا در درس مرحوم نائینی همدرس بودند.
آیتاهلل خائفی گیالنی نیز آیتاهلل بحرالعلوم را در این سفر در قم دید و در دیداری که
میان امام خمینی و آیتاهلل بحرالعلوم رخ داد ،حضور داش��ت .ایشان درباره این دیدار
چنین میگوید:
آقای بحرالعلوم و آقای ضیابری با هم زندان بودند .وقتی آزاد میشوند
آقای ضیابری به رشت میرود و آقای بحرالعلوم به قم میآید و به منزل
آقای سید مرتضی لنگرودی وارد میش��ود و میخواسته آقای خمینی
را ببیند .امام خمینی به همراه ش��یخ حسن صانعی -که همیشه همراه
امام بود -به منزل آقای لنگرودی آمد .در این دیدار ،امام ،ش��یخ حسن
صانعی ،آقای بحرالعلوم و آقای لنگ��رودی بودند و بنده هم نمیدانم به
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چه مناسبتی در این جلسه بودم .بعد از تعارفات مرسوم ،آقای بحرالعلوم
به امام گفت:
من سخنرانیهایتان را شنیدم و در نوارها گوش دادم .اعالمیههایتان را
هم خواندم .کتاب اصولتان 1را هم دیدم و مطالعه کردم .االن آمدم اینجا،
تا فقط شما را ببینم.
امام هم لبخند زدند .آقای بحرالعلوم در نجف درس خوانده بود و امام
را تا آن وقت ندیده بود .ایشان بیست سال از امام خمینی بزرگتر بود و
سابقه مبارزاتش از مشروطه آغاز شده بود ،پدرشان در مشروطه شهید
2
شده بود .با این اوصاف ،آمده بود امام را ببیند.
این دیدار به منزله بیعت آیتاهلل بحرالعلوم با امام خمینی برای ادامه مبارزات بود و امام
خمینی نیز در این دیدار ،احساس قرابت فکری با آیتاهلل بحرالعلوم میکنند و سخنان
امام و نامهنگاریهایی که بین ایشان رد و بدل شده این ادعا را تأیید میکند.
امام خمینی در دیداری که در 7اسفند  1341با عدهای از متدینین تهران داشتند به
مجاهدت دو مجتهد رشتی اشاره کرده و از ایشان به عنوان «بهترین و ارزندهترین مردان
دانشمند و روحانیت» ایران یاد میکند که به ناحق آنها را دستگیر و زندانی کردند:
در مملکت��ی که به ج��رم اظهارنظر بر سرنوش��ت ملت��ش ،بهترین و
 .1اش��اره به کتاب تهذیب االصول اس��ت که تقریرات درس خارج اصول امام خمینی به قلم شاگردش آیتاهلل
جعفر سبحانی است که در  3جلد به زبان عربی در قم منتشر شده بود .مقدمهای که امام خمینی بر آن نوشتهاند به
تاریخ 24ربیعاالول 1375ق است اما این کتاب در حدود سال 1382ق مصادف با سال  1340یا  1341شمسی با
تصحیح امام خمینی ،برای اولینبار منتشر شد( .شیخ جعفر سبحانی ،تهذيب االصول ،تقریرات درس امام خمینی،
تهران ،مؤسسة تنظيم و نشر آثار االمام الخميني قدس سره ،شهريور  ،1381ج ،1ص).5-6
 .2گفتوگوی نگارنده با آیتاهلل عبداهلل خائفی گیالنی .آیتاهلل خائفی در خاطراتش��ان به این مس��ئله چنین
اشاره کرده است« :حضرت آیتاهلل بحرالعلوم پس از آزاد ش��دن به قم آمدند و در منزل حضرت آیتاهلل العظمي
سيد مرتضي لنگرودی(قده) ،امام(س) را مالقات كردند .به امام(س) گفتند :کتب علمی (فقهی و اصولی) شما را
مالحظه کردم ،سخنرانیهای شما را شنیدم ،اعالمیههای شما را خواندم ،آمدم فقط شما را زیارت کنم( ».لحظهها
با آفتاب ،همان ،ص18؛ «آیتاهلل خائفی :مراجع عظام ،همان طرح ام��ام(س) را اجرا نمایند» ،حریم امام ،س،3
ش28 ،113فروردین ،1393ص).17
روایت خلیل ساجدی از این دیدار -که او نیز در این دیدار حضور داشت -با آنچه از آیتاهلل خائفی نقل کردیم،
کمی تفاوت دارد .ساجدی درباره این دیدار چنین گفته است« :یک روز صبح بود که آقای خمینی با آقا مصطفی
برای مالقات با آقای بحرالعلوم به منزل آقا سید مرتضی آمد؛ این دیدار خیلی مخفی بود فلذا زمانی انجام شد که
منزل آقا سید مرتضی غیر از ما ،شخص دیگری نبود .در آن جلسه آقای خمینی و آقا سید مرتضی لنگرودی و آقای
بحرالعلوم بودند .غیر از اینها هم آقا مصطفی خمینی بود و من و ن��وری و عبداالمیر .بعد از اینکه حرفهای اولیه
انجام شد و آقای بحرالعلوم ما را معرفی کرد ،فضا به سمتی رفت که ما سه نفر احساس کردیم بهتر است جلسه را
ترک کنیم تا آنها با خیال راحت صحبت کنند فلذا ما جلسه را ترک کردیم ولی آقا سید مصطفی خمینی تا پایان
در جلسه بود .تقریباً دو ساعتی ش��د و بعد ،آقای خمینی خداحافظی کرد و رفت( ».گفتوگوی نگارنده با خلیل
ساجدی).

ارزندهترین مردان دانش��مند و روحانیت را برای نیل ب��ه مقاصد خود
دس��تگیر و مضروب مینماید چون دو تن از علمای برجس��ته رشت و
چندین نفر از علمای قم و تهران و شهرستانها [که] خود ،گواه بر ضعف
1
دستگاه [است]...
آیتاهلل بحرالعلوم بعد از دیدار امام ،با خیالی آسوده ،راهی رشت شد .گزارشنویسان
ساواک که ورود او به رش��ت را خطرناک ارزیابی میکردند لحظه به لحظه این واقعه را
گزارش کردند .ایشان در 11اسفند  1341ساعت  15:45وارد منطقه سنگر شد .از قبل
آقایان ضیابری ،رودباری ،صادقی ،شیخ هدایت انصاری ،سید زکی فاطمی ،احسانبخش
و دو نفر بازاری با ماش��ین تا سنگر به اس��تقبال ایش��ان رفته بودند و به اتفاق آیتاهلل
بحرالعلوم در ساعت  16:15وارد رشت شدند .در نزدیک منزل ایشان مردم و مغازهداران و
عالقهمندان ایشان جمع شده بودند و تا غروب مردم به منزل ایشان میرفتند و بازگشت
2
ایشان را تبریک میگفتند.
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 .1سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،تهران،
عروج ،1386 ،ج ،1ص.160
 .2انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص 5و .79
 .3قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک ،ج ،1همان ،ص.523

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

 .3فاجعه حمله به مدرسه فیضیه
با نزدیک ش��دن عید نوروز سال ،42امام خمینی در 22اس��فند  41اعالمیهای صادر
کرد که «دستگاه حاکمه میخواهند با تمام کوشش ،به هدم احکام ضروریه اسالم قیام
کنند و به دنبال مطالبی است که اسالم را به خطر میاندازد 3».همین مسئله باعث شد
تا ایشان نوروز را عزای عمومی اعالم کنند.
رژیم که نهضت��ی را در برابر خود میدی��د و روز به روز با جلوهه��ای جدیدتری از آن
مواجه میش��د درصدد برآمد تا حرکت امام و حوزه قم را س��رکوب کند .مأموران رژیم
در 2فروردین  42زمانی که مراس��م ش��هادت امام صادق(ع) در مدرسه فیضیه منعقد
بود حمله کردند و طالب بیدفاع را مورد ضرب و ش��تم قرار دادند .در این واقعه یکی از
شاگردان امام و از طالب جوان و فعال حوزه علمیه قم به نام حجتاالسالم سید یونس
رودباری به شهادت رسید و عده زیادی مجروح شدند .این شهید گیالنی ،اولین شهید
نهضت امام بود که خونش باعث رونق مبارزه و گرم ش��دن تنور نهضت گردید و برکات
بسیاری داشت که از جمله آنها قیام 15خرداد است.
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آیتاهلل العظمی حکیم در پی ضرب

روزی که رژی��م به مدرس��ه فیضیه حمله
و شتم طالب جوان حوزه علمیه قم
و حمله و ب یحرمتی به روحانیت ،کرد ،در رشت نیز آیتاهلل بحرالعلوم ،آیتاهلل
تلگرافی در 14فروردین  42به  32تن ضیابری ،آی��تاهلل صادقی و آیتاهلل س��ید
از بزرگترین علمای ایران ارسال کرد حسین رودباری از عموم مردم دعوت کرده
و در رشت برای آیتاهلل بحرالعلوم و بودند تا در مساجد ش��هر ،مراسم عزاداری
آی تاهلل ضیابری فرستاد و از ایشان شهادت امام صادق برپا کنند و این مراسمات
خواست که در اعتراض به حرکت که وجه سیاسی نیز داش��ت ،در جایجای
1
رژیم ایران ،بهتر است به عراق شهر برقرار شده بود.
هجرت کنید تا در اینجا درباره رژیم
هدف رژیم از این جنایت وحشیانه و حمله
ایران ،تصمیم اساسی بگیریم
به مدرس��ه فیضیه آن بود که م��وج رعب و
وحش��ت را بر حوزه علمیه قم حاکم کند تا
نه امام خمینی و نه س��ایرین جرئت افشاگری و س��خن گفتن پیدا نکنند .امام خمینی
فضای حوزه قم را به خوبی مدیریت کرد و با س��خنانی که در جمع مردم و طالب بیان
میکردند ،رژیم نتوانست فضای قم را به دست بگیرد .آیتاهلل بحرالعلوم تلگرافی به امام
خمینی ارسال کرد و این جنایت را محکوم کرده و به امام تسلیت گفت .امام خمینی در
7فروردین  1342پاسخ ایشان را چنین داد:
حضرت حجتاالسالم والمسلمين آقاى بحرالعلوم -دامت بركاته!-
از اظهار همدردى در فاجعه وارده بر اس�لام ،متش��كرم .خداوند قاهر
كافى است.
2
خمينى
آیتاهلل العظمی حکیم در پی ضرب و ش��تم طالب جوان ح��وزه علمیه قم و حمله و
بیحرمتی به روحانیت ،تلگرافی در 14فروردین  42به  32تن از بزرگترین علمای ایران
ارسال کرد و در رش��ت برای آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری فرس��تاد و از ایشان
خواست که در اعتراض به حرکت رژیم ایران ،بهتر است به عراق هجرت کنید تا در اینجا
درباره رژیم ایران ،تصمیم اساسی بگیریم:
حوادث مولمه ،پی در پی و فجایع محزونه به س��احت علمای اعالم و
 .1انقالب اسالمی به روایت اسناد ساواک (استان گیالن) ،همان ،ص.79
 .2صحيفه امام ،ج ،1ص173؛ سید حمید روحانی ،همان ،ص402؛ س��یر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد
به روایت ساواک ،همان ،ص239؛ امام در آیینه اسناد -سیر مبارزات امام خمینی(س) به روایت اسناد شهربانی،

تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) ،1383 ،ج ،1ص.55
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 .1اسناد انقالب اسالمی ،همان ،ج ،1ص.83-84
 .2سیدحمید روحانی ،همان ،ص.436

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

روحانیت قم ،قلوب مؤمنین را جریحهدار و موجب تأثر شدید اینجانب
گردیده است« .و س��یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون» امید است
علما ،دستهجمعی مهاجرت به عتبات عالیات بنمایند تا بتوانم رأی خود
را درباره دولت ،صادر نمایم.
محسن طباطبایی حکیم
1
8ذیالقعده 1382
بعد از فاجعه حمله به مدرسه فیضیه ،امام با عزمی راس��خ درصدد براندازی رژیم بود
چرا که راههای��ی که برای اصالح رژی��م و اتمام حجت در پیش گرفته بود ،با شکس��ت
مواجه شد و رژیم تغییرپذیر نبود .از جمله اقدامات امام خمینی که برای براندازی رژیم
برنامهریزی کردند این بود که «نامههاى سرگش��اده و پرمحتوايى در پاسخ تلگرافها،
تومارها و نامههاى پش��تيبانى علما و مردم انتشار مىدادند .اين نامههاى سرگشاده هر
يك «انقالبنامه»اى بود كه مىتوانست دگرگونى فكرى و فرهنگى شگرفى پديد آورد
و مردم ايران را بر ضد رژيم ش��اه به خيزش و خروش وادارد 2».این قبیل نامهها را امام
خطاب به معدود کسانی که بیشترین هماهنگی را با ایشان داشته و آمادگی تام و تمام
برای هر گونه جانفشانی برای اهداف انقالب داشتند مینوشت .یکی از این نامهها را امام
در چهلمین روز شهادت سید یونس رودباری ،در جواب نامه آیتاهلل بحرالعلوم نگاشت
و خط سرخی که پیش روی مبارزه میدید را به صراحت برای آیتاهلل بحرالعلوم نوشته
و راهکارهای مبارزات نرم را در گیالن به ایشان بیان کرد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
42/2/12
رشت -خدمت ذىشرافت حضرت مستطاب س��يدالعلماءالعالمين و
حجتاالسالم والمسلمين آقاى بحرالعلوم -دامت بركاته!
به عرض عالى مىرس��اند ،مرقومه محترم كه حاكى از سالمت وجود
مبارك و تفقد از دعاگو بود ،موجب تش��كر گرديد .س�لامت و سعادت
جنابعالى را از خداوند متعال خواس��تار[م] ،اميد است با بركات ادعيه
شريفه و احترامات ،به قدر ميسور نگذاريم دستگاه به مقاصد شوم خود
برسد.
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اينجانب عازم هس��تم تا آنجا كه ممكن اس��ت اقدام كنم و از هر چه
پيشامد كند هراسى نكنم ،تا بلكه تكليف شرعى خود را ادا كرده باشم.
اگر [در] ش��مال نش��ريههايى به عنوان پش��تيبانى از مقاصد اسالمى
[منتشر] شود ظاهرا ً مؤثر است.
حضور محترم مستطاب ،حجتاالس�لام والمسلمين آقاى ضيابرى-
دامت بركاته -سالم مىرساند ،و از جنابعالى و معظمله اميد دعاى خير
دارم .والسالم عليكم و رحمهاهلل.
1
روحاهلل الموسوى الخمينى
اوج این نامه در آنجا است که امام میفرماید« :اینجانب عازم هستم تا آنجا كه ممكن
است اقدام كنم و از هر چه پيشامد كند هراسى نكنم ».امام به این طریق پرده از اسراری
برداشت و غرض از این مبارزه را براندازی رژیم عنوان نموده است .همچنین پیشنهادی
2
که امام درباره انتشار مجالت اسالمی در گیالن میدهد بسیار قابل توجه است.
وقتی نامه امام به رشت رسید روح مبارزه دوباره در میان مردم و روحانیون دمیده شد.
این بار آیتاهلل بحرالعلوم و علمای رشت به مناسبت چهلمین روز شهادت سید یونس
رودباری و شهدای فیضیه ،اعالمیهای را در 16ارديبهشت 12( 1342ذىالحجه )1382
خطاب به مراجع تقلید و مردم منتشر کردند و در نهایت حمایت تام و تمامی خود را از
نهضت و ش��خص امام خمینی بار دیگر با صراحت اعالم کردند و رژیم را تهدید کردند
که در صورتی که کوچکترین توهینی به مقام مرجعیت خصوصاً امام خمینی شود ،هر
اتفاقی که بعد از آن بیفتد ،مسئولش خود رژیم خواهد بود:
 .1همان ،ص438؛ صحيفه امام ،همان ،ص 202؛ س��یر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت ساواک،
همان،ص.294-295
 .2آیتاهلل بحرالعلوم نیز در این راه به حمایت از نشریات اسالمی و نیز نویسندگان این قبیل مقاالت پرداختند.
یکی از فضالی حوزه علمیه رشت که از نویسندگان فعال در نوش��تن مقاالت اسالمی و دینی بود و سالها در این
زمینه انجام وظیفه میکرد ،آیتاهلل بحرالعلوم او را مورد تشویق و تکریم قرار داده و در تأیید آثار قلمیاش ،تقریظی
بر یکی از کتابهای وی نوشته که این مسئله باعث تش��ویق وی و نیز تأییدش در گیالن شده بود .تقریظ آیتاهلل
بحرالعلوم به این شرح است :بسمهتعالی .انصافاً جناب دانشمند گرامی آقای حاج میرزامحمدعلی انشایی -رئیس
محترم اداره ثبت اسناد استان گیالن -با تراکم اش��تغاالت اداری ،از قیام به اهم تکالیف کفائیه که ارشاد و روشن
نمودن اذهان عامه ،خصوص جوانان نسل آینده است؛ مس��تدالً بال ّتی هی احسن برای رفع اوهام و اشتباهات که
ال از عهده برآمده [است] .و این راهرو استاد ،به چاالکی باری از
منتشر میشود به هیچ وجه کوتاهی نفرمود و کام ً
الل ِ يُؤْتي ِه مَنْ يَشاءَُ .فلِلّه تعالی درّه و علیه سبحانه
دوش نازنین جهان برداشته و گوی سبقت ربوده است .ذل َِك فَضْ لُ هَّ
اجرُه .فَلیَش��کُر اهللَ عزوجل بهذه النهمه و نحن نشکر بنعمه وجود ِه و ن َس��ئل اهللَ تعالی ا َن یَزید فی تاییدات ِه موافقاً
بمایُحب و یَرضی .و الس�لام علیه و علی اخواننا المومنین و رحمهاهلل و برکاته .آذرماه  -1345الحاج بحرالعلوم».
(محمدعلی انشایی ،اطفای ش��رر یا پاسخ پندارها ،ش��ماره  6از نشرات جمعیت قرآن رش��ت ،باتقریظ :آیتاهلل
سیدحسن بحرالعلوم ،رشت ،چاپ حقیقت ،آذر  ،1345ص).1
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 .1و قطعاً نگهبان آن خواهيم بود( .حجر)9/
« .2إ ِنْ ل َمْ يَكُنْ ل َكُ مْ دِينٌ َو ُك ْنتُمْ لاَ تَخَ افُونَ ال ْمَ عَا َد فَكُون ُوا أَحْ رَارا ً فِي ُدنْيَاكُمْ  ».به معنای :اگر شما دين نداريد و از
حساب روز قيامت نمىترسيد ،پس دستكم در دنياى خود آزادمرد باشيد( .بحاراالنوار ،محمدباقر بن محمد تقى
مجلسى ،بیروت ،دار إحياء التراث العربي1403 ،ق ،ج ،45ص).51

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

بسمهتعالی
خدمت با سعادت حضرات مراجع و برادران ایمانی با تقدیم سالم اعالم
میدارد:
به مناسبت چهلم فاجعه مؤلمه قم و تسلیت برادران و مادران داغدیده
که از جگرگوش��ههای مفقودش��ده خود خبر ندارند ،تصمیم داش��تیم
مجلس فاتحهای در مسجد جامع رش��ت منعقد و به عنوان دعای ندبه
متوسل شویم .خوف از اینکه مبادا شعبه همان دستگاهی که مجروحین
بیپناه و کبوتران حرم حضرت معصومه(ع) را در بیمارستان راه نداده،
در مقام مزاحمت اهالی و توده مسلمان رشت برآیند؛ علیهذا به تبعیت از
حضرت ابیعبداهلل(ع) که حج را به عمره مفرده بدل فرمود؛ شب جمعه
که شهادت حضرت مسلم(ع) بود با حضور جمع انبوه از حجج اسالم و
طبقات مختلف و غیرهم به ختم ا َمن یُجیب مشغول و متضرع شدیم که
خداوند قهار ،خودسران را متوجه به اش��تباهات خود نموده و آنان را به
صراط مستقیم هدایت فرماید.
گرچه حضرت سبحان بر حسب وعدهای که با تأکیدات زیاد در قرآن
مجید فرموده« :و اِن ّا ل َ ُه ل َحافِظُ ونَ » 1خود ،قرآن و احکام آن را حافظ است.
هدف ما این است که به قدر میسور از قصور مسئولیت تقصیری نداشته
باش��یم .خالصه تظلمات ملت بیپن��اه ،اینکه دولت خود را مش��روطه
دموکراسی و تابع مذهب جعفری معرفی مینماید در حالی که رعایت
هیچ یک را ننموده و باید به آنها گفت به فرمایش حضرت ابیعبداهلل(ع):
«انْ ل َمْ یَ ُکنْ دینٌ َف ُکون ُوا ا َحرارا ً فی دُنیاکُم» 2اگر برای قرآن و اهل قرآن
که اکثریت ملت ایران را تش��کیل میدهد ،احترامی قائل نیست الاقل
به قانون اساسی و اعالمیه جهانی حقوق بشر و اصول اخالقی و انسانی
احترام بگذارد .آیا راهنمایی دانشمندان و آزادیخواهان و فتوای فقها
که در رفراندوم رأی مخالف بدهن��د ،روی کدام یک از قوانین دنیا جرم
محسوب [میشود؟] و یا تا جرمی به وسیله دستگاه قضایی صالحی ثابت
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نشود ،حبس و زجر و شکنجه و بالتکلیف گذاشتن اشخاص [تا] چند ماه
صحیح است؟ آیا حمله مسلحانه به مکتب جعفری و سوزانیدن قرآن و
کتب دینی و قتل و ضرب و جرح و مفقود نمودن محصلین بیپناه علوم
دینی و غارت اثاثیه آنان و تخریب حجرات و شکس��تن درب و پنجره و
بردن طالبی که کارت معافی از خدمت سربازی داشتند به سربازخانهها
و توهین به اساتید و مراجع تقلید با چه قانونی تطبیق میکند؟
هموطنان عزیز ،مسلمانان غیور «ا ِنْ تَنصُ رُوا اهلل یَنُصُ رُکم» 1کرارا ً گفته و
چون عالقمند به استقالل مملکت اسالمی هستیم مجددا ً تذکر میدهیم
تا دولت تغییر رویه ندهد و مطیع قانون نگردد ملت ایران ساکت نخواهند
نشس��ت؛ و تا ملت راضی نش��ود دولت نمیتواند به پا باشد« .تو خواه از
2
سخنم پند گیر ،خواه مالل».
در خاتمه بدین وسیله پش��تیبانی خود را از حضرات آیات عظام قم و
مش��هد و غیرهم باألخص حضرت آیتاهلل معظم آقای خمینی -مدت
اظاللهم -اعالم [کرده] و تذکر میدهیم که کوچکترین توهین به مقام
مقدس هر یک از مراجع ،اهانت به همه علما [خواهد بود] و خدای نکرده
هر مفسدهای متوجه شود دستگاه دولت ،مسئول است.
3
«والسالم علی من التبع الهدی»
رشت 12ذیالحجه 1382
الحاج سید حسن بحرالعلوم ،الحاج سید محمود ضیابری ،الحاج شیخ
محمدکاظم صادقی ،الداعی س��ید رضی رودباری ،حاج س��ید حسین
رودباری ،الحاج سید ش��فیع [واحدی] ،الحاج سید حبیباهلل موسوی،
ابوالمکارم ربانی املشی ،االحقر محمدحسن رهبری املشی ،االحقر شیخ
4
صادق احسانبخش ،االحقر [طاهر] شرفی.
با اینکه ظاهرا ً اوضاع آرام شده بود ولی در پش��ت پرده ،فعالیتها علیه لوایح ششگانه
شاه جاری بود به طوری که آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری در حدود 28اردیبهشت
 1342استشهادیهای درباره مخالفت لوایح شش��گانه مخالف اسالم و مشروطیت امضا
 .1اگر خدا را يارى كنيد ياريتان مىكند( .محمد)7/
 .2مصراعی از یک قصیده سعدی شیرازی است.
 .3و بر هر كس كه از هدايت پيروى كند درود باد( .طه)47/
 .4نهضت روحانیون ایران ،همان ،ج ،3ص.358-360

کرده و برای امام خمینی فرستادند 1.یک روز بعد از امضای استشهادیه ،سرلشگر پاکروان
رئیس ساواک کل کشور دستور داد که «آیتاهلل ضیابری را مراقبت کامل نمایید و اگر
2
به تحریک بپردازد ،نامبرده را دستگیر نمایید».
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دس��تگیری آیتاهلل بحرالعلوم و آیتاهلل ضیابری دو نقل آورده اس��ت که یکی صحیح و دیگری اشتباه است .در
نقل صحیح ،چنین اشاره شده است« :پس از انتشار اصول ششگانه انقالب سفید محمدرضا پهلوی ،وی [آیتاهلل
ضیابری] به مخالفت برخاس��ت که به همین دلیل برای مدتی همراه با سید حس��ن بحرالعلوم دستگیر و زندانی
گردید( ».به سرپرستی :ابراهیم اصالح عربانی ،کتاب گیالن ،گروه پژوهشگران ایران ،تهران ،1384 ،ج ،2ص)709
اما همین کتاب در جایی دیگر قضیه دس��تگیری این دو مجتهد را به اشتباه مربوط به پس از وقایع 15خرداد 42
دانسته است در حالی که این دستگیریها مربوط به بهمن سال  1341بوده است« :پس از وقایع 15خرداد 1342
در گیالن چند تن از روحانیون سرشناس از جمله آقایان آیتاهلل حاج سید محمود ضیابری و سید حسن بحرالعلوم
به مخالفت با اقدامات شاه برخاستند و در سخنرانیهای خود اقدامات دولت را مورد انتقاد قرار دادند .چون مسئولین
امنیتی از طریق اقدامات مسالمتآمیز و دعوت آنان به س��کوت نتیجهای نگرفتند آقایان بحرالعلوم و ضیابری را
بازداشت و زندانی کردند( ».همان ،ج ،2ص)117

گیالن در آغاز نهضت امام خمینی

 .1قیام 15خرداد به روایت اسناد ساواک ،همان ،ج ،2ص227؛ سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت
ساواک ،همان ،ج ،1ص.136
 .2سیر مبارزات امام خمینی در آینه اسناد به روایت س��اواک ،همان ،ج ،1ص .313کتاب گیالن درباره قضیه
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دکتر بهزاد قاسمي
نرگس سادات اصفا

1
2
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 .1عضو هیئت علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)
 .2کارشناس ارشد روابط بینالملل

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

چکیده
انقالب اس�لامی باعث شد مذهب ش��یعه مورد توجه قرار گرفته و به جهانیان معرفی
شود؛ جوامع ش��یعی در جهان اس�لام به خصوص در خاورمیانه در اثر انقالب اسالمی
احساس خودباوری کرده ،در جهت رشد و ارتقای سیاسی گام بردارند .هدف اصلی این
مقاله تحلیل جایگاه و موقعیت رهبری ایران در میان ش��یعیان جهان اس�لام بر اساس
رویکرد سیس��تمی خصوصاً بهرهمندی از نظریات دیوید ایستون میباشد .سؤال اصلی
این است که بر اساس رویکرد سیستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جایگاه رهبری ایران
در شیعیان خاورمیانه مؤثر است؟ به نظر میرسد پاس��خ مناسب به تقاضاهای محیط
خارجی منطقهای یعنی محیط جغرافیایی شیعهنش��ین و همین طور دیگر مسلمانان
و مقابله با فش��ارهای ناش��ی از محیط خارجی بینالمللی یعنی غرب و امریکا و محیط
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خارجی منطقهای یعنی برخی کشورهای عربی در راستای مقابله با جایگاه محوری ایران
در محیط جغرافیایی شیعه ،خصوصاً از طریق جامعهپذیری سیاسی در محیط داخلی
جامعه ایران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمانها و ارزشهای
انقالب میتواند به این مهم تحقق بخش��د و باعث ثبات و تعادل نظام سیاسی ایران در
ژئوپلیتیک ش��یعه گردد؛ ثبات و تعادلی که در گرو نقش مؤثر و رهبری در ژئوپلیتیک
شیعه تعریف میگردد.
کلیدواژهها :مقاومت اسالمی ،ژئوپلیتیک شیعه ،صدور انقالب ،جنبشهای اسالمی،
مطالعات منطقهای.
 .1مقدمه
نظريات متفاوتي در مورد نقش و جايگاه ش��يعيان در خاورميان��ه وجود دارد .گراهام
فولر معتقد است كه شيعيان منطقه خاورميانه ،مسلمانان فراموششدهاي هستند كه
هيچگاه در تاريخ سياسي خود ،نقش مؤثري ايفا نكردهاند .آنان نتوانستهاند بنيانهاي
مبارزه درونساختاري را در نظامهاي سياسي خود ايجاد كنند .به همين دليل ،ميتوانند
با نيروهاي فراملي پيوند سياسي و سازماني برقرار كنند .فولر تأكيد ميكند كه اگر امريكا
پيوند مؤثرتري با شيعيان ايجاد كند ،در آن شرايط ،گرايش آنان به همكاري امنيتي با
1
ايران كاهش خواهد يافت.
مناطق ش��يعي جهان از گذش��تههاي دور تاكنون ،هميش��ه كانون بحران و آبستن
چالشها و فرصتهاي مختلف بوده است .اين وضعيت در يك قرن اخير به دليل نمايانتر
شدن اعتقادات مذهبي ش��يعيان حالتي ويژه به خود گرفته است؛ به طوري كه بررسي
ژئوپوليتيك مناطقي كه شيعيان در آن حضور دارند ،بدون در نظر گرفتن مؤلفه تشيع،
نتيجه محاسبات را با اشتباه همراه خواهد كرد.
هر چند ش��يعيان در اغلب كشورهاي اس�لامي در شرايط نامناس��بي هستند ،اما در
دهههاي اخير تحقق انقالب اسالمي ايران و شكلگيري نظام جمهوري اسالمي نقشي
تعيينكننده در بازيابي هويت شيعي در مقیاسي جهاني و ميان كل مسلمانان ايفا كرده
است 2.به همين دليل ميتوان ايران را كانون و مركز ژئوپوليتيك تشيع دانست.
ایران به عنوان کشوری که از نقش محوری در محیط جغرافیایی شیعه برخوردار است
 .1گراهام فولر ،قبله عالم؛ ژئوپولیتیک ایران ،ترجمه عباس مخبر ،تهران ،مرکز ،1377 ،ص.23
 .2همان ،ص.311
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 .1جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف ،نظریههای متعارض در روابط بینالمل��ل ،ترجمه وحید بزرگی و علیرضا
طیب ،تهران ،قومس ،1384 ،ص.224-237

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

 .2رویکرد سیستمی و نظریه دیوید ایستون به مثابه چهارچوب تئوریک
مفهوم سیستم رابطه میان واحدها را به ذهن متبادر میسازد .واحدهای یک سیستم
از یک دس��تاند یعنی دارای ویژگیهای مشترکی هس��تند که رابطه خاصی را ممکن
میسازند .هر سیستم در پی آن است که به تعادل دست یابد .آن را حفظ کند و پس از به
هم خوردن تعادلش به آن بازگردد .هر سیستم مرزهایی دارد که آن را از محیطش متمایز
میسازد .هر سیستم دروندادها و بروندادهایی دارد .برونداد یک سیستم ممکن است
بار دیگر به عنوان درونداد یا به اصطالح بازخورد به آن سیس��تم وارد شود .سیستمها
الگوهایی فرضی از کنش متقابلاند .همراه با باال رفتن سطح وابستگی متقابل و افزایش
میزان کنش متقابل ،بر میزان پیچیدگی سیس��تم نیز افزوده خواهد ش��د .دانشمندان
متعددی در رشته علوم سیاسی نظریه سیستمها را توسعه بخشیدهاند .نگاه این محققان
1
متوجه «سیستم سیاسی» است.

79

نیازمند حفظ جایگاه و موقعیت خود در این خصوص میباشد .لذا هدف اصلی این مقاله
تحلیل جایگاه و موقعیت رهبری ایران در میان شیعیان است که در این خصوص میتوان
از رویکرد سیستمی خصوصاً آرای دیوید ایستون ،سود جست .بر این اساس سؤال اصلی
این است که بر اساس رویکرد سیستمی چه عواملی در حفظ و ثبات جایگاه رهبری ایران
در میان شیعیان جهان اسالم مؤثر است؟ به نظر میرس��د پاسخ مناسب به تقاضاهای
محیط خارجی منطق��های یعنی محیط جغرافیایی شیعهنش��ین و همی��ن طور دیگر
مسلمانان و مقابله با فشارهای ناش��ی از محیط خارجی بینالمللی یعنی غرب و امریکا
و محیط خارجی منطقهای یعنی برخی کشورهای عربی در راس��تای مقابله با جایگاه
محوری ایران در بین شیعیان ،خصوصاً از طریق جامعهپذیری سیاسی در محیط داخلی
جامعه ایران جهت هماهنگ نمودن مردم خصوصاً نسل جوان با آرمانها و ارزشهای
انقالب میتواند به این مهم تحقق بخشد و باعث ثبات و تعادل نظام سیاسی ایران در عالم
تشیع گردد؛ ثبات و تعادلی که در گرو نقش مؤثر و رهبری ایران انقالب اسالمی در بین
شیعیان جهان اسالم به خصوص خاورمیانه میباشد .با پیروزی انقالب اسالمی ایران ،در
سراسر جهان اسالم ،جنبشهای اسالمی جهان اسالم و شیعیان مختلف جلوهگر شد.
پیروزی انقالب اسالمی ایران به احیای عظمت و قدرت شیعیان جهان اسالم انجامید.
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میتوان از سه گرایش در نظریه سیستمها نام برد .گرایش اول از علوم طبیعی و فیزیکی
سرچشمه گرفته و در علم سیاست در آثار دیوید ایستون به اوج خود میرسد .گرایش
دوم که به کارکردگرایی ساختاری معروف است از دو سنت عملی مایه میگیرد .سنت
اول آثار دو انسانشناس به نام مالینوفسکی و رادکلیف براون و یک جامعهشناس به نام
پارسونز و سنت دوم آثار دو دانشمند علم سیاست به نام آرتور بنتلی و دیوید ترومن را در
برمیگیرد .این دو سنت در آثار مهم گابریل آلموند با هم تلفیق میشوند .گرایش سوم
1
برداشتهای انتقادی و مارکسیستی از نظریه سیستمها را در برمیگیرد.
تعریف ایستون از سیستم سیاسی عبارت است از «نظامی از کنش و واکنش که در هر
جامعهای که به وسیله آن توزیعهای الزامآور یا مقتدرانه ایجاد و اجرا میشود» .از نظر
وی سیستم سیاسی خردهنظام اجتماعی است .ایستون کار سیستمهای سیاسی را بر
حسب درونداد و برونداد توضیح داده است .دروندادها ،خواستهها و حمایتهایی است
2
که نظام از جامعه دریافت میکند .بروندادها تصمیمات و اقدامات مقامات حکومتیاند.
تقاضاها یا از محیط برمیخیزند و یا از درون سیستم .تقاضاها به مثابه مسائلی هستند
که اعضای سیستم سیاسی برای آنها اهمیت قائل شده و از طریق مجاری شناختهشده
در سیس��تم میکوش��ند تا به آنها رس��یدگی کنند .حمایتها عبارتاند از کنشها یا
جهتگیریهایی که نقش برانگیزنده و بازدارنده را برای سیس��تم سیاسی بازی کنند.
بروندادها به صورت تصمیمات و کنشهای سیاستگذارانه از سیستم سیاسی خارج
میشوند .این بروندادها وارد محیط ش��ده و دو پیامد میتوانند داشته باشند .اگر این
بروندادها تقاضاهای برخی از اعضای سیس��تم را برآورده سازند این اعضا به حمایت از
سیستم میپردازند .ولی بروندادها میتوانند پیامد منفی هم داشته باشند که در این
صورت سیس��تم با تقاضاهای جدیدی روبهرو میشود .ایستون اس��تدالل میکند که
زندگی سیاسی یک سیستم باز است و از محیط خود تأثیر میپذیرد .مرزها سیستمهای
سیاسی را از سیس��تمهای دیگر جدا میکند .وی توانس��ت رابطه سیستم سیاسی را با
محیط بررسی کند (نمودار مدل جریانی ایستون برای یک سیستم سیاسی) .محیط به
3
محیط درون اجتماعی و محیط برون اجتماعی تقسیم میشود.
از نظر ایستون محیط درون اجتماعی بخش��ی از محیط اجتماعی و فیزیکی است که
 .1رونالد چیلکوت ،نظریههای سیاست مقایس��های ،ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب ،تهران ،رسا،1378 ،
ص.232-233
 .2عبدالرحمن عالم ،بنیادهای علم سیاست ،تهران ،نی ،1383 ،ص.150-151
 .3رونالد چیلکوت ،همان ،ص.237-238

در خارج از مرزهای نظام سیاسی ولی در همان جامعه قرار دارد که شامل سیستمهای
بومش��ناختی (فیزیکی و غیر انسانی) ،زیستش��ناختی (ژنتیک انسانها) ،شخصیتی
(روانشناختی) و اجتماعی (فرهنگی ،ساختار اجتماعی ،اقتصادی ،جمعیتی) میباشد.
اما محیط بروناجتماعی همان محیط بینالمللی است که از سیستمهای بومشناختی،
1
اجتماعی و سیاسی (مانند کشورها ،سازمانها) تشکیل میشود.
مدل جریانی ایستون برای یک سیستم سیاسی

2

سيستم بوم شناختي
سيستم زيستشناسي
سيستمهاي شخصيتي
سيستمهاي اجتماع

محيط درون
اجتماعي

تقاضاها

به بروندادها

در وندادها

سيستمهاي سياسي بينالمللي

سيستمهاي بومشناختي بينالمللي
سيستمهاي اجتماعي بينالمللي

محيط برون
اجتماعي

سيستم سياسي
بازخوران اطالعات
تبديل تقاضا

حمايتها

بروندادها

بازخوران اطالعات
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 .3عالمه سید محمدحسین طباطبایی ،شیعه در اسالم ،قم ،دارالتبلیغ اسالمی ،1360 ،ص.4
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1. David Easton, (1965), A Framework for Political Analysis, Englewood Cliffs, New
Jersey: Prentice Hall, p71, 73, 110.
2. Ibid.

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

 .3مفهوم شيعه و تشيع
شیعه در لغت به معنای پیرو اس��ت و به کسانی گفته میش��ود که جانشینی پیامبر
اس�لام را حق اختصاصی خانواده رس��الت میدانند و در معارف اسالم پیرو مکتب اهل
بیت هستند 3.در یک تعریف کلی نام عمومی فرقههایی است که قائل به امامت و خالفت
بالفصل امام علی بعد از پیامبر(ص) بوده و اعتقاد دارند که امامت از اوالد ایش��ان خارج
نمیشود .بر اين اساس اسم شيعه به دوستداران علي(ع) و اهل بيت(ع) گفته ميشود؛
به نحوي كه در طول تاريخ به اسم خاص آنها مبدل شده است.
هسته اوليه تشيع در شهر مدينه شكل گرفت و دستكم تا چندين سال در اين شهر
باقي ماند .به دنبال فتوحات مس��لمانان در ش��رق و غرب و مهاجرت و سكونت برخي
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در ده ههاي اخير تحقق

انقالب اسالمي ايران و اصحاب نامآشناي امام علي(ع) در نواحي تازه فتحشده،
شكلگيري نظام جمهوري زمينه براي راهيابي تش��يع به اين مناطق فراهم شد .تا
اسالمي نقشي تعيينكننده پايان قرن نخست هجري ،ش��يعيان چندان از مرزهاي
در بازيابي هويت شيعي در عراق فراتر نرفتند بلكه تنها در حجاز و چند شهر معدود
مقیاسي جهاني و ميان كل عراق محصور ماندند .علت آن حضور دايم امامان معصوم
مسلمانان ايفا كرده است .در حجاز ،اقليت نس��بي جمعيت ش��يعهمذهب ،از بين
به همين دليل م يتوان رفتن بسياري از شيعيان در حوادث و تحوالت گوناگون
ايران را كانون و مركز (قيامها ،س��ركوبها و ترورها) و اختناق حاكم از جانب
ژئوپوليتيك تشيع دانست
حكومت اموي بود كه خود موج��ب محدوديت فعاليت
شيعيان ميش��د .در س��ده دوم هجري ،برخي تحوالت
سياسي و اجتماعي ،تغييراتي در اين وضعيت ايجاد كرد .استبداد و ستم امويان در كنار
حضور عناصر ايراني ناراضي از اوضاع اجتماعي موجود ،ايرانيان را به قيامكنندگان علوي
و شيعي -كه عليه حاكميت بنياميه دست به قيام ميزدند -متمايل كرد 1.عامل ديگري
كه در همين زمان به اين جهتگيريهاي مذهبي و سياسي دامنزد ،نهضت بنيعباس
بود .قيام موفقيتآميز عباسيان در دهههاي نخست اين قرن ،گرچه حركتي شيعي نبود،
اما از دو جنبه به توسعه تشيع كمك كرد :نخست آنكه جنبش عباسيان برخي شعارهاي
ش��يعيان -مثل دعوت به آلمحمد -را در نواحي گوناگون پراكند؛ ديگر آنكه دستيابي
بنيعباس به اريكه قدرت زمينهساز قيامهاي ديگري از جانب علويان و شيعيان شد .اين
امور كمك كردند كه تشيع از اختناق بهوجودآمده در دوران امويان خارج شود و بيش
از پيش رواج يابد 2.عالوه بر اين ،آنچه بيش از همه در اين عصر به انتش��ار تش��يع ياري
رساند ،مهاجرت شيعيان به نواحي گوناگون بالد اسالمي بود .تا آغاز غيبت امام دوازدهم،
شيعيان در نواحي گوناگون جهان اسالم پراكنده شدند و تشيع به مناطق دور و نزديك
سرزمينهاي پهناور اسالمي راه يافت.
 .4وضعیت شیعیان خاورمیانه
شیعیان حدود  15درصد جمعیت مسلمانان را تشکیل میدهند .البته با توجه به اینکه
سالهاست سرشماری دقیقی از شیعیان کشورهای عربس��تان ،لبنان ،عراق و بحرین
 .1حسن حسینزاده ش��انهچی« ،تش��یع در عصر غیبت صغرى تداوم و تحول» ،تاریخ اسالم ،دوره دوم ،ش،2
تابستان  ،1380ص.40
 .2همان ،ص.41

2. (24/7/87) mouood.org

 .3فواد ابراهیم ،شیعیان در جهان مدرن (عربستان سعودی) ،دانشگاه امام صادق و پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی ،1387 ،ص.30
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 .1حسن مجیدی« ،از جنبش تا نهاد بازخیزی ش��یعیان خاورمیانه» ،مطالعات جهان اسالم ،س ،1ش ،1بهار
 ،1391ص.34-54

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

 .5انقالب اسالمي و شیعیان خاورمیانه
وقوع انقالب اسالمي ايران نه تنها الگويي جديد از تشيع و هويت شيعي به وجود آورد،
بلكه موجب ارتقاي جايگاه شيعيان در جهان اس�لام و شكلگيري جغرافیای سیاسی
تشيع شد .در واقع ،شیعیان ،پس از وقوع انقالب اسالمي ايران و شوكهايي كه به نظام
بينالملل وارد كرد ،قدرت و اثرگذاري خود را بيش از هر زمان ديگري نشان دادند .روي
كار آمدن حكومتي شيعي در ايران ،واقعهاي بود كه عوامل مؤثر بر منطقه را دگرگون كرد
و موجب تغيير زاويه نگاه غرب به منطقه و عناصر سیاس��ی آن شد .انقالب ايران موازنه

83

صورت نگرفته است مشکل بتوان آمار دقیقی از آنها به دست داد.
آخرین آمار که از سوی پایگاه الکترونیکی «ویکیپدیا» انتشار یافته ،حکایت از روند
رو به رشد تعداد شیعیان در سراسر جهان دارد .این روند به ویژه از سال  2005میالدی
و بعد از جنگ 33روزه حزباهلل لبنان با رژیم اش��غالگر قدس ،سرعت بیشتری یافت.
به گزارش البرز این در حالیست که گسترش تعالیم این مذهب در جهان باعث شده در
بسیاری از کشورهای غربی نیز تشیع گسترش یابد .بهرغم تبلیغات گسترده دشمنان
مذهب تش��یع بهویژه وهابیت علیه این مذه��ب و نیز مش��کالت و ضعفهایی که در
برنامههای تبلیغی شیعیان وجود داشته ،آمار شیعیان روزبهروز در جهان روبه افزایش
1
است.
اما طبق جدیدترین آمار ای��ن پایگاه الکترونیکی ،حدود  90درص��د مردم ایران85 ،
درصد مردم آذربایجان 80 ،درصد مردم بحری��ن 65 ،درصد مردم عراق ،اکثریت مردم
لبنان ( 55درصد) 45 ،درصد مردم یمن 35 ،درصد مردم پاکس��تان 36 ،درصد مردم
کویت 36 ،درصد مردم قطر 20 ،درصد مردم ترکیه 18 ،درصد مردم افغانس��تان17 ،
درصد مردم س��وریه 16 ،درصد مردم ام��ارات متحده عربی و  10درص��د مردم هند را
شیعیان تشکیل میدهند 2.با اینحال ایران ،عراق ،بحرین ،هند ،آذربایجان و پاکستان
بیشترین جمعیت شیعیان را در خود جای دادهاند .در سال  2000وزارت امور خارجه
3
امریکا شیعیان سعودی را  900هزار نفر اعالم کرده است.
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قوا را در منطقه به هم زد و به شدت سياس��تهاي قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي
را در خاورميانه دگرگون كرد و حساسيتها و واكنشهايي نسبت به كشورهاي داراي
جمعيت شيعه برانگيخت.
يك��ي از پيامدهاي انقالب اس�لامي توجه به قدرت تش��يع در ايج��اد دگرگونيهاي
اساسي در جغرافياي سياسي منطقه و جهان اسالم بود .پيش از آن ،مذهب شيعه ميان
تحليلگران سياسي ،مذهبي ناشناخته بود و بيشتر به عنوان بخشي از ظرفيت مذهبي
اسالم در دگرگونيهاي سياسي به شمار ميآمد؛ اما حوادثي كه در پي پيروزي انقالب
ايران رخ داد ،كمكم توجه ناظران سياس��ي را به پديدهاي جديد جلب كرد .تشيع كه تا
آن زمان ،بيشتر به عنوان نيروي بازدارنده مذهبي به حساب ميآمد ،با ايجاد يك نظام
1
سياسي فراگير و فعال ،به صورت الگويي قابل تقليد براي اصولگرايان مسلمان درآمد؛
در حالي كه پيش از انقالب اسالمي ،دين اسالم ديني فاقد كاركردهاي سياسي محسوب
ميش��د .انقالب ايران جنبههاي بالقوه سياسي اس�لام را بالفعل كرد و تفكر شيعي با
انسجام س��اختاري در ايران نشان داد كه توانايي به ظهور رس��اندن يكي از بزرگترين
انقالبهاي تاريخ را دارد .اين توانايي باعث شد كه بسياري از نهضتهاي رهاييبخش و
2
جنبشها توجه خود را معطوف ايران كنند.
در اين راستا جمهوري اس�لامي ايران در ارتباط با ساير جوامع ش��يعه از نقشي ويژه
برخوردار است و به عنوان مهمترين كشور شيعي ميتواند به كمك ساير شيعيان جهان
بش��تابد .ايران ميتواند با اصالح عقبماندگيها ،تأس��يس مدارس مذهبي و گسترش
مراودات فرهنگي تأثير مهمي بر شيعيان در كش��ورها و مناطق ديگر بگذارد .بيشك
تبادل فرهنگي ،دانشگاهي و حوزوي ميان ايران و ساير مناطق از نقشي مهم در تحول
فرهنگي ش��يعيان اين منطقه برخوردار اس��ت .همچنين افزاي��ش اطالعات مذهبي و
حمايت از شيعيان منطقه ميتواند ميزان تأثيرگذاري آنها بر جوامع خود را افزايش دهد.
شيعيان حوزه خليج فارس؛ نشانههاي دموكراتيك بيان ميكند كه تغييرات جمعيتي
مشهودي در گروههاي قومي و مذهبي شهروندان خليج فارس ايجاد شده است .از سوي
ديگر ،ويژگيهاي عمومي كشورهاي منطقه خاورميانه را بايد در سنتگرايي و تركيب
آن با مؤلفههايي از دينگرايي دانس��ت .ش��هروندان حوزه جنوبي خليج فارس همانند
بس��ياري ديگر از گروههاي اجتماعي ،پناه��گاه خود را در دين جس��توجو ميكنند؛
 .1یاسین رسولي« ،کمربند آبی در ژئوپولیتیک تشیع» ،علوم سیاسی ،ش ،46بهمن  ،1382ص.77
 .2نفیسه فاضلينيا« ،علل نگرانی غرب از انقالب اسالمی؛ با تأکید بر عنصر ژئوپولیتیک شیعه» ،علوم سیاسی،
دانشگاه باقرالعلوم(ع) ،ش ،36زمستان  ،1385ص.112

ثبات و تعادلی که در گرو نقش
مؤثر و رهبری ایران انقالب
اسالمی در بین شیعیان جهان
اسالم به خصوص خاورمیانه
م یباشد .با پیروزی انقالب
اسالمی ایران ،در سراسر جهان
اسالم ،جنبشهای اسالمی جهان
اسالم و شیعیان مختلف جلوهگر
شد .پیروزی انقالب اسالمی
ایران به احیای عظمت و قدرت
شیعیان جهان اسالم انجامید
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 .3زینب متقیزاده ،جغرافیای سیاس��ی ش��یعیان منطقه خلیج فارس ،تهران ،مؤسسه شیعهشناسی،1384 ،
ص.103
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بر اس��اس قالبها و قواعد ديني هوي��ت مييابند و
تجارب ،عقايد و رويكردهاي نظري خود را بر مبناي
شاخصهاي ديني سازماندهي ميكنند .بدون در
نظر گرفتن «هويت دين��ي» هيچ جامعهاي قادر به
ايفاي نقش نيس��ت .موج جديد اسالمگرايي عامل
اصلي تحول در قواعد سياسي خاورميانه محسوب
ميشود.
شيعيان طي سالهاي گذشته با معضل مشروعيت
مواجه بودهان��د .گروههاي ناسيوناليس��م عرب كه
عموماً جلوههايي از راديكاليسم سياسي سني را بر
منطقه حاكم كرده بودند ،شيعيان را يكي از عناصر
اصلي «معماي امنيتي» 1منطقه ميدانس��تند .به همين دليل ،رژيمهاي حوزه خليج
فارس از ناحيه مردم كشور خود احساس تهديد ميكردند .در بين گروههاي اجتماعي
كه نگرانيهاي امنيتي ايجاد ميكردند ،ش��يعيان از جايگاه وي��ژهاي برخوردار بودند.
رژيمهاي سياس��ي حوزه خليج فارس از اين موضوع نگران بودند كه آيا انقالب اسالمي
ايران ميتواند احساس��ات انقالبي ضد حكومتي در منطقه ايج��اد كند؟ اين نگراني در
ش��رايطي اوج ميگرفت كه از يكسو ،شكنندگي ساختار سياس��ي كشورهاي منطقه
افزايش مييافت و از سوي ديگر ،تحرك ش��يعيان به گونه چشمگيري ارتقا يافته و در
2
نتيجه ،جلوههايي از مبارزهجويي اسالمي با رويكرد شيعي را به وجود آورده بود.
عمان :بیش از یک چهارم جمعیت عمان شیعه هستند .بیشتر شیعیان عمان در مسقط
متمرکزاند .بخشی از شیعیان عمان خوجه یعنی از حیدرآباد هند هستند .پس از انقالب
اسالمی و رویکرد سیاسی شیعیان ،شیعیان عمان نفوذ زیادی پیدا کردند و توانستند به
3
مرکز حکومتی نفوذ کنند.
شيعيان عراق :شيعيان كشور عراق از اهميت و محوريت خاصي برخوردارند .شواهد
نشان ميدهد كه شيعيان عراقي هم از نظر تعداد و هم از نظر تأثير انديشه و ايدئولوژي،
مهمترين گروه شيعه در جهان عرب به ش��مار ميروند .بیش از  60درصد جمعيت 22
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وقوع انقالب اسالمي ايران

نه تنها الگويي جديد از تشيع ميليوني عراق را شيعيان تش��كيل ميدهند كه
و هويت شيعي به وجود آورد ،تعداد آنان به دوازد ه ميليون نفر ميرسد .شيعيان
بلكه موجب ارتقاي جايگاه عراق هماكنون به عنوان مركز تأثيرگذار در هويت
شيعيان در جهان اسالم و و رفتار سياسي س��اير ش��يعيان عرب محسوب
شك لگيري جغرافیای سیاسی ميشوند .پس از انقالب اسالمی شیعیان عراق با
تشيع شد .در واقع ،شیعیان ،الهامگیری از انقالب اس�لامی در قدرت سیاسی
پس از وقوع انقالب اسالمي مشارکت فعالی داشتهاند.
ايران و شوكهايي كه به نظام
شيعيان بحرين :شيعيان كشور بحرين وضعيت
بي نالملل وارد كرد ،قدرت و مش��ابهي با عراق دارند .اگرچه هماكنون بحرين
اثرگذاري خود را بيش از هر زمان يك��ي از پايگاههاي سياس��ي و امنيت��ي امريكا
ديگري نشان دادند .روي كار
در خليج فارس محس��وب ميش��ود ،بر اس��اس
آمدن حكومتي شيعي در ايران،
واقعيته��اي موجود ،در ص��ورت ناديده گرفتن
واقعهاي بود كه عوامل مؤثر بر
انتظ��ارات ش��يعيان در اين كش��ور ،زمينه براي
منطقه را دگرگون كرد و موجب
تغيير زاويه نگاه غرب به منطقه و ظهور بحرانهاي سياس��ي وجود دارد .شيعيان
بحرين در وضعيت بسيار ناگواري به سر ميبرند
عناصر سیاسی آن شد
و براي سركوب آنان از سيستمهاي امنيتي اردن
و عربستان سعودي نيز استفاده ميش��ود 1.پس از انقالب اسالمی شيعيان توانستند به
موازات هويتگرايي تأسيسي ،ش��كل ديگري از هويت را كه ماهيت مشاركتي داشت،
به وجود آورند.
شيعيان كويت :كويت به دليل شرايط جغرافيايي و همچنين ساختاري خود ،هم در
برابر نيروهاي اجتماعي و هم كنش كشورهاي منطقهاي و بينالمللي آسيبپذير است.
شيعيان كويت احساس تبعيض كمتري نس��بت به همكيشان خود در ساير كشورهاي
حوزه خليج فارس ميكنند .علت آن انعطافپذيري ساختار سياسي و اجتماعي كويت
است.
ش��يعيان كويت در زمره گروههاي اجتماعيای قرار گرفتند كه از نظام سياسي خود
حمايت ميكردند و الهامگیری از انقالب اسالمی و رهبری ایران در منطقه نشان ميدهد
كه آنان از اولين حقوق اجتماعي برخوردارند .بر اساس شواهد ،شيعيان كويت از موقعيت
1. Mansoor Al-Jamri, "Propect of a Moderate Islamic Discourse",the Case of Bahrain",
November 22, Published in BFM Bulletin, 1997: p22.
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اقتصادي و فرصتهاي ش��غلي بهتري در مقايسه با ساير ش��يعيان حوزه خليج فارس
برخوردارند .به اين ترتيب ،ميتوان به اين جمعبندي رسيد كه آنان در ساختار سياسي
1
و اجتماعي كشور جذب شدهاند.
شيعيان عربس�تان :گراهام فولر ،شيعيان عربستان س��عودي را به عنوان مسلمانان
فراموششده جهان عرب مينامد .آنها نه تنها گرفتار تبعيض قانوني هستند ،بلكه بر اثر
فشار علماي وهابي ،هر گونه هويتيابيشان سركوب ميشود .اگرچه شيعيان عربستان
سعودي ،فعاليت سياس��ي مؤثري انجام ندادهاند و اهداف سياسي -اجتماعي متعادلي
دارند ،اما گروههاي متعصب مذهبي در عربستان ،آنان را بدعتگذار در دين و مشرك
2
ميدانند .به همين دليل ،امكان جذب شيعيان در ساختار قدرت عربستان وجود ندارد.
شيعيان عربستان س��عودي با محدوديتهاي سياسي فراگيري روبهرو هستند؛ اما اين
امر هماكنون با جلوههايي از تغيير و دگرگوني مواجه شده است.
ش�يعيان در حوزه مديترانه :لبنان و سوريه در زمره كش��ورهاي حوزه مديترانه قرار
دارند .گفتني اس��ت ش��يعيان در اين دو كش��ور از نقش ،كاركرد و مطلوبيت ويژهاي
برخوردارند .انقالب اسالمي ايران از يكس��و باعث افزايش هويتگرايي شيعيان لبنان
شد و از سوي ديگر ،زمينه را براي راديكاليزه شدن ش��يعيان سوريه فراهم كرد .تغيير
سياست ايران در قبال مثلث «لبنان ،سوريه ،اسراییل» ،بيشترين فشار استراتژيك را بر
منافع و موقعيت منطقهاي امريكا در خاورميانه وارد آورد .در اين دوران« ،ايران آرمان
ش��يعيان لبنان را مورد تأييد قرار داد و براي مدت كوتاهي نيز به تش��كيل يك جنبش
سياسي راديكال در اين كشور كمك كرد ...شيعيان لبنان براي اولينبار فعاالنه و احتماالً
براي هميشه در فهرست مبارزه ضد اسرایيلي به ثبت رس��يدند .اسرایيل بازنده اصلي
بود ...ايران بر پايه يك دستورالعمل مشترك ضد ميانهروانه به بسط رابطه استراتژيك
خود با سوريه پرداخت ...ايران آرمان ش��يعيان لبنان را كه يكي از موفقيتهاي عمده
امام خميني در خارج از كشور است ،به راحتي رها نخواهد كرد .اين روند بعد از انقالب
اسالمي ايران گسترش يافت ...احساس ش��اه اين بود كه هر كجا با «برگ شيعه» بازي
كند ،فقط به تقويت مخالفان روحاني خود كمك خواهد كرد ...بنابراين ،سياس��تهاي
3
شيعه ،ابزاري نبود كه شاه بتواند در خطمشي خاورميانهاي خود به آن توسل جويد».
وقوع انقالب اسالمی نه تنها باعث احساس عزت و قدرت شیعیان و تبدیل شدن آنان
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به عنصری تأثیرگذار در تحوالت منطقهای و جهانی شد ،بلکه با رویکرد اسالم سیاسی،
نقشی اساسی در بیداری تمامی جامع ه اسالمی ایفا کرد 1.تأثیر الهامبخش انقالب اسالمی
که به افزایش آگاهی پویایی جوامع اس�لامی منجر شد ،باعث شد فعالیت جنبشهای
سیاسی ،چه در میان شیعیان و چه در میان اهل تسنن گسترش یابد؛ 2با این حال آنچه
مشخص است اینکه بیشترین تأثیرگذاری انقالب اسالمی در میان جوامع شیعی اتفاق
افتاده است .شیعیان در حقیقت پس از یک دوره فترت و سستی با ظهور انقالب اسالمی
از خواب بیدار ش��ده ،هویت تازهای یافتند؛ زیرا پیروزی انقالب ای��ران آنان را با الگوی
عینی یک جنبش شیعی آشنا نمود و امیدهای تازهای به روی آنان گشود؛ 3به این ترتیب
انقالب ایران نقطه عطفی در احیای هویت دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلیتر ،هویت
دینی مسلمانان پدید آورد و تشیع و اسالم را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد 4.این
5
انقالب نظریه والیت فقیه را با عنوان فرآورده الگوی شیعی اسالم سیاسی معرفی کرد.
 .6پیروزی انقالب اسالمی ایران و محور مقاومت اسالم
محور مقاومت اس�لام پس از قرن نوزدهم و مربوط به پیروزی انقالب اس�لامی ایران
است .توضیح اینکه در دوران حکومت پهلوی استعمارگران با اقدامات مختلفی درصدد
اضمحالل و تخریب پایههای فرهنگ اسالمی ایرانیان برآمدند و شوک و ضربه شدیدی بر
هویت اسالمی ایرانیان وارد نمودند که در واکنش به این وضعیت انقالب اسالمی رخ داد.
با پیروزی انقالب ایران ،در سراسر جهان اسالم ،از یوگسالوی و مراکش در غرب گرفته تا
اندونزی و فیلیپین در شرق ،یک جنبش مردمی نضج گرفت .این تجدید حیات اسالمی
به شکلهای مختلف در حرکتهای مردمی در عراق ،تسخیر مسجدالحرام در مکه در
سال  ،58جهاد مسلمانان در افغانستان اشغال شده توسط شوروی ،ترور انورسادات در
مصر و مقاومت ش��دید در لبنان ،بروز ناآرامی در کویت ،بحرین ،قیام مردم در الجزایر،
مصر ،تونس ،مراکش و قیام اس�لامی فلس��طین و ...تجلی یافت .در انقالب اس�لامی
ایران ،مردمی که از عظمت قدرت خود بیاطالع بودند ،با برداش��تی نوین از اس�لام به
 .1علی اشرفنظری« ،غرب ،هویت اسالم سیاسی :تصورات و پنداشتهای غرب از اسالم» ،سیاست ،دوره ،18
 ،1387ش ،1ص.317
 .2مرتضی شیرودی« ،انقالب اسالمی و بیداری اس�لامی (تأثیرگذاری و نمونهها)» ،مطالعات انقالب اسالمی،
س ،5ش ،1388 ،16ص.5
 .3زینب متقیزاده ،همان ،ص.200
 .4حمید پارسانیا ،حدیث پیمانه ،قم ،معارف پارسانیا ،1376 ،ص.377
 .5سید علی میر موسوی ،اسالم سنت دولت مدرن؛ نوسازی دولت و تحول اندیشه سیاسی معاصر شیعی ،تهران،
نی ،1384 ،ص.407

پيش از انقالب اسالمي ،دين اسالم
ديني فاقد كاركردهاي سياسي
محسوب م يشد .انقالب ايران
جنب ههاي بالقوه سياسي اسالم
را بالفعل كرد و تفكر شيعي با
انسجام ساختاري در ايران نشان
داد كه توانايي به ظهور رساندن
يكي از بزر گترين انقال بهاي
تاريخ را دارد .اين توانايي باعث
شد كه بسياري از نهض تهاي
رهاي يبخش و جنب شها توجه
خود را معطوف ايران كنند
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 .1جمیله کدیور ،رویارویی انقالب اسالمی ایران و امریکا ،تهران ،اطالعات ،1374 ،ص.98-99
 .2مصطفی امهطلب« ،غفلت غربی و بیداری اس�لامی دو حرکت متعارض در جهان کنونی (جستارهایی برای
نوسازی جهان در عصر پساغربگرایی)» ،پانزده خرداد ،دوره سوم ،س ،4ش ،12تابستان  ،1386ص.142
 .3محسن مجرد ،تأثیرات انقالب اس�لامی بر سیاست بینالملل ،تهران ،مركز اس��ناد انقالب اسالمی،1386 ،
ص.101
 .4مجید صفاتاج ،انقالب اسالمی و استعمار فرانو در منطقه ،سفیر اردهال ،1387 ،ص.36
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 .7تحلیل جایگاه ایران در رهبری شیعیان بر اساس نظریه ایستون
اگر بپذیریم که هدف رویکرد سیس��تمی حفظ ثبات و تعادل نظام است ،بنابراین بر
این اساس نظام سیاس��ی ایران بر طبق تئوری سیس��تمی همواره در پی ثبات و تعادل
خود در رهبری و مدیریت شیعیان بوده اس��ت .ثبات و تعادل ،زمانی با بیثباتی مواجه
نمیگردد که سیستم سیاسی به ارزشها و مؤلفههای شکلدهنده آن یعنی آرمانها و
اهداف انقالب اسالمی ایران پایبند باشد و آن را به نحو احسن اجرا نماید زیرا ویژگیهای

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

حرکت درآمدند .این حرکت ،نه فقط شیعیان ،بلکه
طرفداران اهل س��نت را نیز در بر میگرفت؛ چراکه
پیام امام ،پیام وحدت مس��لمانان و یک پیام فراگیر
و جهانی ب��ود .هدف اهتزاز «پرچ��م الالهاالاهلل» در
سراسر جهان ،نفی تمامی قدرتها و تکیه بر قدرت
1
الیزال الهی و تودههای مردم بود.
بنابراین پیروزی انقالب اس�لامی ایران نه تنها به
احیای عظمت و قدرت ش��یعیان انجامید بلکه کل
2
شیعیان جهان اسالم را دچار تحول و بیداری نمود.
در واقع اس�لامی بودن انقالب ای��ران ،این ویژگی
و امتی��از خ��اص را ب��ه آن داد ک��ه دارای جنب��ه
جهانشمولی باشد و تمام جهانیان را مورد خطاب
پیغام خود قرار دهد 3.انقالب اسالمی ایران در بعد جهانشمولی مانند انقالب صدر اسالم
از یکسو تمام جهانیان را در تمام زمانها و دورهها مخاطب قرار داده و از سوی دیگر بر
4
فطرت الهی انسانها تأکید نموده است.
در ادامه به نقش و جایگاه جمهوری اسالمی ایران در پراکندگی شیعیان جهان اسالم
پرداخته میشود که در این خصوص از رویکرد سیس��تمی و به طور مشخص از نظریه
دیوید ایستون استفاده میگردد.
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ایدئولوژیک و ارزشی ناش��ی از انقالب اس�لامی ایران یکی از دالیل محوریت ایران در
ژئوپلیتیک شیعه محسوب میشود.
از مهمترین اهداف و آرمانهای انقالب اسالمی ایران عبارت است از :گسترش عدالت،
نفی ظلم و ستم ،حمایت از ستمدیدگان و مظلومین و نفی اس��تکبار و ...در این زمینه
مسئله حمایت از مستضعفین در قبال مستکبرین جهان بسیار اساسی میباشد و مورد
توجه اساسی رهبر انقالب اسالمی بوده؛ به طوری که ایشان چند ماه بعد از به ثمر رسیدن
انقالب ،لزوم تأسیس حزب جهانی به نام «حزب مستضعفین» را مطرح کردند 1.در اصل
 154قانون اساسی نیز در خصوص حمایت از مستضعفین آمده است« :جمهوری اسالمی
ایران ...در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملتهای دیگر از مبارزه
حقطلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند ».در
واقع انقالب اسالمی ایران حمایت از تمام مستضعفین و مسلمانان و رهایی آنان از دست
استکبار را در سرلوحه کار خود قرار داده و درصدد بوده است آن چیزی که در ایران یعنی
رهایی از سیطره قدرتهای استکباری واقع شد را به دیگر کشورها انتقال و صادر نماید.
امام خمینی(ره) در این خصوص فرمودهاند:
ما میخواهیم ای��ن چیزی که در ایران واقع ش��د و این بیداری که در
ایران واقع شد و خودشان را از ابر قدرتها فاصله گرفتند و دست آنها را
از مخازن خودشان کوتاه کردند ،این در همه ملتها و در همه دولتها
بشود .معنی صدور انقالب ما این است که همه ملتها بیدار بشوند و همه
دولتها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتاری که دارند و از این تحت
سلطه بودنی که هستند ...نجات بدهد .معنای صدور انقالب این است که
2
معنویت موجود در ایران را گسترش دهیم.
سیستم سیاسی ایران با چنین ویژگی منحصر به فردی از ظرفیت تأثیرگذاری بر محیط
پیرامون برخوردار بوده که در اینجا به سه محیط داخلی ،منطقهای و بینالمللی اشاره
میگردد.
محیط داخلي :در سطح محیط داخلی از جمله تأثیرات عبارت است از برقراری وحدت
و اعتماد ملي ،توسعه دانايي محور که نوانديشي ديني را تشويق نموده ،جنبش نرمافزاري
با ويژگيهاي نفي تقليدپذيري ،رعايت ارزشهاي ديني است.
 .1منوچهر محمدی ،سیاست خارجی ایران در جمهوری اسالمی ایران؛ اصول و مسائل ،تهران ،دادگستر،1377،
ص.34
 .2صحیفه امام ،ج ،13ص.281

نظام سیاسی ایران همواره در پی
ثبات و تعادل خود در رهبری و
مدیریت شیعیان بوده است .ثبات
و تعادل ،زمانی با بیثباتی مواجه
نم یگردد که سیستم سیاسی به
ارزشها و مؤلفههای شکلدهنده
آن یعنی آرمانها و اهداف انقالب
اسالمی ایران پایبند باشد و آن
را به نحو احسن اجرا نماید زیرا
ویژگیهای ایدئولوژیک و ارزشی
ناشی از انقالب اسالمی ایران
یکی از دالیل محوریت ایران در
ژئوپلیتیک شیعه محسوب میشود
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 .1محمدرضا دهشیری ،بازتاب مفهومی و نظری انقالب اس�لامی ایران در روابط بینالملل ،علمی و فرهنگی،
 ،1388ص.112-136

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

محی�ط منطقهاي :در س��طح منطقهای یعنی
منطقه شیعهنشین و اسالمی این تأثیرات عبارت
اس��ت از .1 :بازسازي تمدن اس�لامي و ارتقاي
خودب��اوري فرهنگي ب��ه ملتهاي مس��لمان؛
 .2ارتقاي بيداري اس�لامي و تأکي��د بر وحدت
جهان اسالم .اين امر موجب ايستادگي آنان در
برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي گرديد؛
 .3احياي هويت جهان اس�لام با شاخصهايي
همچون حماي��ت از مس��تضعفان ،حقگرايي،
نفي گرايشه��اي غرب؛  .4محوري��ت ايران در
ثب��ات منطق��هاي و  .5جهاني ک��ردن مبارزه با
صهيونيس��م با اعالم روز جهاني قدس از سوي
امام خميني(ره).
محیط بينالمللي :در س��طح بینالمللی ای��ن تأثیرات عبارت اس��ت از .1 :به چالش
کش��يدن س��لطه فرهنگي غرب از طريق تفکرات رهاييبخش و استکبارستيز ،اعطاي
خودباوري به ملتها و معرفي اسالم به عنوان يک شيوه زندگي؛  .2گشايش جبهه ثالث
در نظام بينالملل ،از طريق حمايت از حرکتهاي اس��تقاللطلبانه و تش��ويق ملتها
به معنوي��ت؛  .3پرچمداري انقالب فرهنگي جهاني با ش��اخصهايي همچون تأکيد به
1
معنويت ،وحدت اسالم ،فرهنگ استقاللي و بومي و غیره.
در خصوص محیط منطق��های یعنی محیط جغرافیایی ش��یعیان بای��د گفت از نظر
جغرافیایی پس از ایران بیش��ترین شیعیان در کش��ورهایی زندگی میکنند که عمدتاً
در اطراف ایران هستند و بیشتر آنها با ایران پیوستگی جغرافیایی دارند .عراق ،بحرین،
آذربایجان ،عربستان ،ترکیه ،پاکستان ،افغانستان ،امارات ،کویت ،قطر و عمان از جمله
این کش��ورها به ش��مار میآیند .عالوه بر اینها کشورهایی هس��تند که جمعیت قابل
مالحظهای از شیعیان در آنها زندگی میکنند اما در پیوستگی بالفصل ایران قرار ندارند.
این گروه از کش��ورها نیز از این نظر که همگی در قاره آسیا واقعاند ،با هم وجه اشتراک
دارند .لبنان ،یمن ،سوریه ،هند ،تاجیکستان و ازبکستان از جمله این کشورها هستند.

به این مناطق شیعهنشین باید شیعیان پراکنده در سایر نقاط جهان را نیز اضافه نمود؛
شیعیانی که در خارج از قاره آسیا و عمدتاً در آفریقا ،اروپا و امریکا زندگی میکنند 1.ایران
در مرکز ژئوپلیتیک شیعه قرار دارد که به صورت شکل زیر نشان داده میشود:
شيعيان پيرامون ايران

شيعيان نيمه پيرامون ايران

ايران
عراق -آذربايجان -بحرين -پاكستان-
افغانستان -عربستان -تركيه -كويت
قطر -امارات -عمان

92

لبنان -يمن -سوريه -هند -تاجيكستان-
ازبكستان

مدل مرکز -پیرامون قلمروهای شیعی جهان
مقاالت
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شیعیان ساکن در مناطق فوق انتظار پاس��خگویی مناسب جمهوری اسالمی ایران از
آنها را به عنوان رهبر ژئوپلیتیک شیعه داشتهاند .این امر خصوصاً در زمانهای بحرانی
مانند جنگ ،حمالت تروریستی ،جنبشها و قیامها حائز اهمیت میباشد .این امر محور
تقاضای مورد نظر محیط خارجی از سیستم سیاسی به تعبیر ایستون میباشد .زمانی
که جمهوری اس�لامی ایران با کمکهای مادی و معنوی خود به تقاضاهای آنها پاسخ
مثبت دهد بالطبع بر روند حمایت آنان از جمهوری اسالمی ایران افزوده میگردد و ثبات
و تعادل نظام در ژئوپلیتیک ش��یعه که مبتنی بر عمل به ارزشها و اصول انقالبی است
پابرجا میماند.
 .1سید عباس احمدی« ،نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی :تشیع و ایران» ،ژئوپولیتیک ،س،6
ش ،1بهار  ،1389ص.48
 .2همان.
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« .1همایش ژئوپلیتیک شیعه» ،اخبار شیعیان ،ش 84و  ،85آبان و آذرماه  ،1391ص.16-17
 .2محمدعلی بصیری« ،شیعیان در حال تثبیت نقش ژئوپولیتیک خود در منطقه هستند» ،تراز ،ش ،9نیمه اول
شهریورماه  ،1392ص.72

شيعیان جهان اسالم و رهبري انقالب اسالمی ايران

در خصوص بعد سیاسی نیز سرشت سیاسی
شیعه در چند دهه اخیر احیا شده و شیعه در
نقشآفرینی سیاس��ی به عنوان ی��ک بازیگر
سیاس��ی در صحنه جهانی و منطقه به شمار
میرود .همچنین در خص��وص مؤلفه قدرت
نیز شیعه با نقشآفرینی سیاسی خود پیوندی
با مفهوم قدرت برقرار میکند .مکتب تش��یع
برای بازیابی حقوق از دس��ت رفت��ه خود در
تکاپوی قدرت اس��ت .نمود سیاس��ی شدن
شیعه را میتوان در پدیده انقالب اسالمی به
وضوح مش��اهده کرد 1.از نظر بصیری ،در آن
سرزمینهایی که ش��یعه اکثریت دارد یا در
آنها حضور دارد و نقش سیاسی و قدرت شیعه
را در منطقه باال میبرد ،ژئوپلیتیک ش��یعه یا
جغرافیای سیاسی شیعه نام دارد .از نظر وی
انقالب اسالمی ایران بیش��ترین تأثیر را روی
2
سیاسی شدن دیگر جوامع شیعی گذاشته است.
دولتهای مختلفی که پس از پیروزی انقالب اس�لامی ای��ران روی کار آمدهاند با دو
مسئله مواجه بودهاند :پاس��خ مناس��ب به تقاضاهای محیط خارجی یا داخلی .اولویت
قرار دادن یکی از ای��ن دو میتواند به بهای از دس��ت دادن حمایت دیگری منجر گردد
و میتواند ثبات و تعادل نظام را با بحران مواجه نماید .در واقع همانگونه که پاس��خ به
تقاضاهای شیعیان و سایر مسلمانان جهت کمکهای مادی و معنوی ضروری است پاسخ
به تقاضاهای محیط داخلی یعنی مردم ایران نیز ضروری میباشد .سیستم سیاسی ایران
برای گذار از این دو راهیها میبایست با اقدام در جهت جامعهپذیری بهتر و ترویج بیشتر
و مؤثرتر ارزشها و اهداف انقالب اسالمی ایران جهت حمایت از ملتهای مظلوم منطقه،
افکار مردم را در این زمینه با سیستم سیاسی هماهنگتر نماید.
به طور کلی میتوان گفت سیس��تم سیاس��ی ایران از فردای پ��س از پیروزی انقالب
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با پیروزی انقالب اسالمی ،شیعیان در
کشو رهای مختلف احساس کردند
در ایران حکومتی شیعی به قدرت
رسیده که توان باالیی برای حمایت از
آنان در سطح داخلی و خارجی و در
میان جوامع سنیمذهب دارد .شیعیان
با توجهی که به هویت فراموششده
خویش کردند ،در مقابله با مشکالت
سیاسی اجتماعی موجود ،نیرویی
مضاعف کسب کردند .آنان مفاهیم
ارزشهایی چون ایثار ،تالش برای
آزادی و استقالل ،والیت ،شهادت،
زیر بار ظلم نرفتن ،مبارزه با هواهای
نفسانی و بسیاری از ارزشهای دیگر
را در ابعاد وسیعتر و معنای واقعی آن،
از مردم انقالبی ایران آموختند
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اسالمی ایران تاکنون از سطح مناسبی از میزان پاسخگویی مناسب به محیط جغرافیای
شیعه و همین طور جغرافیای اسالم برخوردار بوده اس��ت .دلیل این امر را میتوان در
حمایت پایدار و گسترده شیعیان و مسلمانان از آرمانها و اهداف انقالب اسالمی ایران
جستوجو نمود زیرا زمانی حمایت وجود دارد که پاسخ مناسبی به تقاضاهای آنها داده
شده است .در این زمینه روزنامه ترکی زمان مینویسد:
در کش��ورهای حوزه خلیج [فارس] و شبهجزیره عرب ،جمعیت قابل
توجه شیعی به سر میبرد که ایران ،از نزدیک ،مسائل آنان را مورد توجه
قرار میدهد ...به نظر میرسد که سیاستهای ایران در راستای تشکیل
هالل شیعی در جغرافیای جهان اسالم اس��ت ...پس از مداخله امریکا،
شیعیان در عراق قدرتمندتر شدند .پس از درگیری حزباهلل -اسراییل
در سال  2006میالدی در لبنان شیعیان حزباهلل احترام و محبوبیت
وافری کس��ب کردهاند .حاکمیت رافضیها در س��وریه که متحد ایران
اس��ت ،نمونه عینی و مهمی برای تشکیل هالل شیعی در منطقه است.
قیام شیعیان در یمن ،ارتقاء تأثیرگذاری شیعهتباران پاکستانی و افغانی
در حکومتهایشان ،از نشانههای توسعه شیعه و هالل شیعی است ...به
واسطه کمکهای غرب در افغانستان ،اقلیت شیعی هزارهها ،به صورت
نیروی متعادل حاکمیت درآمدند .در پاکس��تان با وج��ود جامعه اکثرا ً
سنیمذهب ،ش��یعیان در موقعیت کلیدی حاکمیت قرار گرفتهاند .در
قیامهای اخیر یمن نیز شیعیان پیشگاماند و ایران نیز در پشت صحنه
است .در میان شیعیان کشورهای حاشیه خلیج [فارس] نیز حرکتهای
1
اجتماعی جدی وجود دارد.
بنابراین خروجی نظام سیاس��ی ایران در جغرافیای سیاس��ی ش��یعه در جهت توجه
به خواستهها و تقاضاهای ش��یعیان اس��ت و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت
میباشد.
لذا با توجه به بازخورد مثبت سیس��تم سیاس��ی ایران در تبدیل تقاضا به پاسخگویی
مناس��ب ،محیط پیرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بینالمللی یعنی امریکا و غرب و
همینطور محیط داخلی یعنی برخی کشورهای عربی درصدد برآمدهاند تا با اقدامات
 .1شیعهنیوز (« ،)1390/4/8ایران به دنبال هالل شیعی است؟»؛

http://www.shia-news.com/fa/news/22034

مختلفی مانع از پاسخگویی مناسب سیستم سیاسی ایران در ژئوپلیتیک شیعه و همین
طور اس�لام ش��وند .بدون تردید یکی از مهمترین اقدامات آنها گسس��ت مرزهای بین
سیستم سیاسی ایران و محیط داخلی اس��ت تا بدین طریق متعاقباً به گسسته نمودن
مرزهای بین سیس��تم سیاس��ی و محیط خارجی مبادرت نمایند .زمانی که این مرزها
گسسته گردد تعادل و ثبات سیستم سیاس��ی ایران در رهبری و مدیریت ژئوپلیتیک
شیعه با اختالل مواجه میشود.
فشارهای وارده بر سیس��تم سیاسی ایران از س��وی غرب و امریکا و برخی کشورهای
عربی منطقه با این هدف صورت میگیرد که شکاف بین سیستم سیاسی ایران و محیط
داخلی و خارجیاش تشدید گردد و سیستم سیاسی ایران نتواند بازخورد مثبتی در برابر
دروندادهای ناش��ی از تقاضای محیط خارجی خصوصاً ژئوپلیتیک شیعه داشته باشد
و بدین طریق رهبری و جایگاه محوری آن در ژئوپلیتیک شیعه با بحران مواجه گردد.
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نتیجهگیری
با پیروزی انقالب اس�لامی ،شیعیان در کشورهای مختلف احس��اس کردند در ایران
حکومتی شیعی به قدرت رسیده که توان باالیی برای حمایت از آنان در سطح داخلی و
خارجی و در میان جوامع سنیمذهب دارد .شیعیان با توجهی که به هویت فراموششده
خویش کردند ،در مقابله با مشکالت سیاسی اجتماعی موجود ،نیرویی مضاعف کسب
کردند .آنان مفاهیم ارزشهایی چون ایثار ،تالش برای آزادی و استقالل ،والیت ،شهادت،
زیر بار ظلم نرفتن ،مبارزه با هواهای نفس��انی و بس��یاری از ارزشهای دیگر را در ابعاد
وسیعتر و معنای واقعی آن ،از مردم انقالبی ایران آموختند.
بر اساس نظریه ایستون مشخص گردید که شیعیان ساکن در محیط خارجی انتظار
پاسخگویی مناسب از جمهوری اس�لامی ایران را به عنوان رهبر شیعیان جهان اسالم
داش��تهاند .این امر خصوصاً در زمانه��ای بحرانی مانند جنگ ،حمالت تروریس��تی،
جنبشها و قیامها حائز اهمیت میباشد .این امر محور تقاضای مورد نظر محیط خارجی
از سیستم سیاسی به تعبیر ایستون میباشد .با توجه به تأثیرات گسترده نظام جمهوری
اسالمی ایران بر شیعیان و گرایش اکثر شیعیان به نظام جمهوری اسالمی ایران میتوان
گفت که خروجی نظام سیاسی ایران در پراکندگی شیعه در جهت توجه به خواستهها
و تقاضاهای ش��یعیان بوده و در واقع بازخورد آن در اغلب موارد مثبت بوده است .لذا با
توجه به بازخورد مثبت سیستم سیاس��ی ایران در تبدیل تقاضا به پاسخگویی مناسب،
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محیط پیرامونی خارجی خصوصاً در حوزه بینالمللی یعنی امریکا و غرب و همینطور
محیط داخلی یعنی برخی کشورهای عربی درصدد برآمدهاند تا با اقدامات مختلفی مانع
از پاسخگویی مناس��ب سیستم سیاسی ایران در پراکندگی ش��یعه و همینطور اسالم
شوند .فشارهای وارده بر سیستم سیاسی ایران از سوی غرب و امریکا و برخی کشورهای
عربی منطقه با این هدف صورت میگیرد که شکاف بین سیستم سیاسی ایران و محیط
داخلی و خارجیاش تش��دید گردد و سیستم سیاس��ی ایران نتواند بازخورد مثبتی در
برابر دروندادهای ناش��ی از تقاضای محیط خارجی در جغرافیای شیعه داشته باشد و
بدین طریق رهبری و جایگاه محوری آن و در واقع ثبات و تعادل آن در ژئوپلیتیک شیعه
با بحران مواجه گردد؛ روندی که مقتضی اس��ت با اقدامات مختل��ف خصوصاً از طریق
جامعهپذیری سیاسی و جلب افکار عمومی داخلی نسبت به اهداف و آرمانهای انقالب
اسالمی ایران از شدت فشارهای وارده از محیط خارجی بینالمللی کاسته گردد.
تاريخ سياس��ي معاصر خاورميانه نش��ان ميدهد كه انقالب اس�لامي اي��ران ،نقش
تعيينكنندهاي در تهييج و فعال شدن شیعیان اين منطقه دارد .اسالمگرايي توانست
فضاي اجتماعي و انتظ��ارات منطقهاي را متحول س��ازد .همچنين نيروهاي اجتماعي
كه داراي س��نتهاي ايدئولوژيك بودند ،در فضاي احياگرايي ق��رار گرفتند و مبارزات
سازماني به شكل جديدي از مقاومت اجتماعي تبديل شد .در اين روند ،نه تنها گروههاي
اسالمگراي سني توانس��تند هويت راديكال و مبارزاتي پيدا كنند ،بلكه ميتوان به اين
جمعبندي رسيد كه شيعيان نيز موقعيت خود را ارتقا بخشيدند .شيعيان خاورميانه در
فضايي ظهور كردند كه موجهاي سياسي و هويتي براي مقابله با ساختهاي سياسي،
از فضاي حاش��يهاي عبور كردند و در نتيجه ،بين اين نيروه��ا و گروههاي مرجع و نيز
مجموعههاي اعمالكننده اقتدار چالش و تعارض به وجود آمد .به اين ترتيب ،ميتوان
آينده اجتماعي شيعيان خاورميانه را مطلوب و در جهت حداكثرسازي جايگاه هويتي و
اجتماعي آنان دانست .موقعيت شيعيان خاورميانه نسبت به گذشته ارتقا يافته است و
آنان از نقش منطقهاي و منزلت اجتماعي مؤثري برخوردار شدهاند.

منادیانشومتجزیهآذربایجانازایران()2
گاموح ،جاماح ،یئنی گاموح ،دیرَنیش و گاسپ
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اصغر حیدری
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 .1مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد ایرانشناسی

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

اشاره
در کتاب انقالب اسالمی و گروههای تجزیهطلب که توسط بنیاد تاریخ پژوهی منتشر
ش��ده ،برخی از جریانات و گروههای تجزیهطلبی که ندای ش��وم تجزیه آذربایجان از
ایران اس�لامی را س��ر میدهند ،معرفی و اهداف و فعالیتهایش��ان توضیح داده شده
اس��ت .در بخش اول این مقاله به معرفی و تحلیل اه��داف تجزیهطلبان دیگری چون
گردانندگان گوناز تیوی ،داک و یاران داخلی تجزیهطلبان (تجزیه آذربایجان از ایران
و پیوستن به جمهوری آذربایجان) و عقبههای پشتیبان آنها پرداختیم .در این بخش به
معرفی و تحلیل دیگر تشکیالت منادیان ش��وم تجزیه آذربایجان از ایران یعنی گاموح،
جاماح ،یئنی گاموح ،گاس��پ و دیرَنیش و نیز عقبههای پشتیبان آنان (ترکیه ،امریکا و
اسراییل) میپردازیم .امید است که این مقاالت به آگاهی و بصیرت جوانان ایرانی به ویژه
آذربایجانیهای غیور و حماسهآفرین در طول تاریخ ایران بیفزاید.

 .1چهرگانی و تشکیالت گاموح
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معرفی چهرگانی

محمودعل��ی چهرگان��ی (چهرهگانی)
متولد سال  1336در روستای چهرگان
شبس��تر (آذربایجان ش��رقی) است .در
سال  1371از دانش��گاه تربیت مدرس
تهران مدرک ف��وق لیس��انس گرفت و
محمودعلي چهرگاني
پایاننامه ارشد خود را با موضوع «واژگان
ترکی در زبان فارس��ی» به دانشگاه غیر
انتفاعی «س��لیمان نظامیاف» در باکو ارایه داد .با دفاع از این پایاننامه ارشد توانست
مدرک دکتری از این دانش��گاه غیر انتفاعی به صورت افتخاری دریافت نماید که مورد
تأیید وزارت علوم ایران قرار نگرفت.
چهرگانی که در دانش��گاه تربیت مدرس در سمت رئیس بسیج اس��اتید نیز فعالیت
میکرد ،در سال  1373به دانشگاه تربیت معلم آذربایجان در تبریز منتقل گردید .وی
در چهارمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال  1374شرکت کرد ولی رأی
نیاورد و با توهم اینکه آرای وی به حساب دیگران گذاشته شده ،دست به تبلیغات سوئی
زد و طرفداران خود در تبریز را تحریک نمود.
چهرگانی در س��ال  1375به هنگام خروج غیر قانونی از کش��ور دستگیر گردید .این
بازداشت وسیلهای برای وی جهت بزرگنمایی وی و مصاحبه با رسانههای خارج کشور
شد .صالحیت نامزدی چهرگانی در س��ال  1377جهت انتخابات شورای شهر تبریز به
علت س��وابق منفی تأیید نگردید .در پی این امر ،وی در محله 42متری در جنوب شهر
تبریز غائلهای به پا نمود که با دستگیری عدهای پایان یافت.
چهرگانی در این مدت تشکیالت گسترده پانترکی راهاندازی کرد و هواداران خود را در
قالب کمیتههای مختلف با خطگیری از رژیم باکو و ارتباطهایی که از زمان ایلچیبیگ
(رئیسجمهور وقت جمهوری آذربایجان) 1به دس��ت آورده بود ،سازماندهی کرد .گویا
 .1ابوالفضل ایلچیبیگ ( .)۱۹۹2-۱۹۹3ایاز مطلب اوف اولین رئیسجمهور آذربایجان ( ۱۹۹1-۱۹۹2رهبر
حزب یگانگی اجتماعی مدنی) طی یک کودتا در ژوئن  ۱۹۹۳از قدرت کنار رفت و انتخابات ریاستجمهوری جدید
در ژوئن  ۱۹۹۲برگزار شد که ایلچیبیگ سیاستمدار آذربایجانی و یکی از مخالفان اتحاد جماهیر شوروی سابق
به عنوان دومین رئیسجمهور جمهوری آذربایجان و نخستین رئیسجمهور غیر کمونیست جمهوری آذربایجان
طی انتخابات آزاد این مقام را در  ۱۶ژوئن  ۱۹۹۲احراز کرد.

تالشهایی برای مسلح شدن و طرحی برای خروج از کشور (و احتماالً ورود به جمهوری
آذربایجان) همراه با سر و صدای زیاد تدارک دیده شده بود.
ایلچیبیگ رئیسجمهوری احساساتی و غیر عادی رژیم باکو پیش از خاندان علیافها
(حیدر و پسرش الهام) 1،به منظور ارتباط بیشتر با چهرگانی کمیته دفاع از وی تشکیل
داد و چهرگانی نیز خود را مطیع بیچون و چرای ایلچیبیگ دانست.
از طرف دیگ��ر چهرگانی با جمیل اون��ال از عوامل میت (س��رویس اطالعات ترکیه)
پیوندهایی داش��ت و برخی دس��تورات را از وی اخذ میکرد .هنگامی که چهرگانی در
کش��ور بود ،پیروز دیلنچی (رئیس جاماح ،در ادامه توضیح داده خواهد شد) به عنوان
کمک مالی به چهرگانی لوازم آرایشی و بهداشتی به ارزش چهارهزار دالر ارسال کرد که
به علت قاچاق بودن وسایل ،کاالها توقیف و چهرگانی به اتهام قاچاق بازداشت گردید.
یکی از نشریات محلی تبریز به نام میثاق فاش ساخت که چهرگانی مبالغ زیادی پول از
خارج دریافت کرده است و رونوشتی از فیش بانکی این پول را ارایه داد .این پول از سوئد
2
به حساب شخصی چهرگانی در ایران واریز شده بود و مربوط به سال  1378میشد.
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 .1الهام علیاوف ( .)۲۰08-۲۰13 ،۲۰۰3-۲۰۰8او متولد  ۲۴دس��امبر  ۱۹۶۱در شهر باکو ،فرزند حیدر علی
اوف و رئیسجمهور کنونی جمهوری آذربایجان است که از تاریخ  ۳۱اکتبر  ۲۰۰۳قدرت را پس از درگذشت پدرش
در دست گرفت .وی در دانشگاه دولتی مسکو در رشته روابط خارجی تحصیل کرده و دکترای تاریخ گرفته است.
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واريز پول از خارج كشور به حساب چهرگاني1378/9/17 ،
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چهرگانی و تشکیالت جاماح
چهرگانی از سال ۱۹۹۹م رهبر جاماح بود .منظور از جاماح (به ترکی آذربایجانیCənubi:
 Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatıجنوبی آذربایجان میلی آزادلیق حرکتی .مخفف
از حروف اول کلمات :جاماح) جنبش آزادیبخش ملی آذربایجان جنوبی ،اولین تشکیالت
ملیگرای تجزیهطلب است که برای جدایی آذربایجان ایران از ایران و اتحاد آن با جمهوری
آذربایجان یا تشکیل «آذربایجان واحد» فعالیت میکند .این گروه سیاسی در سال ۱۹۹۱م
توسط پیروز دیلنچی بنیانگذاری شد .فعالیت جاماح که پایگاه اصلی آن در شهر باکو قرار
دارد در ایران ممنوع اعالم شدهاست.
از سال  ۱۹۹۱تا ۱۹۹۹م رهبری جاماح به عهده پیروز دیلنچی بود .در  1999وی به
سمت معاونت نزول و محمودعلی چهرگانی رهبری تشکیالت را برعهده گرفت .پس از
نزدیک به سه سال در تاریخ  ۲۱ژانویه ۲۰۰۲م به دلیل اختالفات درونی هیئت رهبری
تشکیالت ،چهرگانی توس��ط پش��تیبانان دیلنچی با اکثریت آرا از جاماح اخراج شد و
دیلنچی برای بار دوم رهبری جاماح را به دست گرفت.

سال 1999م -کمیته جاماح در باکو
ایستاده از چپ به راست :جواد اسماعیلی (معاون مطبوعاتی جاماح) ،ح.بابایی (عضو کمیته تبریز،
خواننده) ،محرم (عضو تیم ویژه جاماح) ،آصالن خالدی (معاون اول جاماح) ،پیروز دیلنچی (رهبر
جاماح) ،بولود قاراپاپاق (عضو جاماح -کانادا) ،رضا (عضو جاماح)
نشسته از چپ به راست :باریش جالل اوغلو (رئیس مرکز تحلیلی -خبری جاماح) ،بابک آذر اوغلو
(معاون ویژه و رابط چهرگانی با کمیته باکوی جاماح) ،خالق امیرآصالنوف (عضو جاماح)
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شناخت چهرگانی از نوشتههای سایت گاموح
در سایت اینترنتی تشکیالت چهرگانی ،پیرامون معرفی وی دروغهای عجیبی منتشر
شده که برای شناخت وی قابل دقت میباشند .در سایت مذکور روابط و مذاکرات وی با
مراکز قدرت امریکایی -اروپایی و ترکیهای -آذربایجانی که از اصلیترین مراکز دسیسه
و توطئهچینی علیه یکپارچگی کشور ایران و تأمینکنندگان تجزیهطلبان آذربایجان

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

تأسیس گاموح
پس از اخراج چهرگانی و دوستانش
از جام��اح ،وی ابت��دا گروهک قبلی
خ��ود را ک��ه «جبهه ملی اس�لامی
آذربایجان» نام داشت ،منحل نمود
و گروهک دیگ��ری را با ن��ام گاموح
تأسیس کرد.
چهرگاني (سمت راست) و صفدر
گام��وح (مخف��ف عب��ارت ترکی
رحيمي از اعضاي داك در باكو
آذربایجان��یAzərbaycan Milli :
 Oyanış Hərəkatı Güneyگون ِ��ی آذربایجان میلی اویانیش حرکتی) که به فارس��ی:
«جنبش بیداری ملی آذربایجان جنوبی» خوانده میش��ود ،درست مانند جاماح گروه
سیاسی تجزیهطلبی است که برای جدایی آذربایجان ایران از کشور ایران و اتحاد آن با
جمهوری آذربایجان یا تشکیل «آذربایجان واحد» فعالیت میکند.
جاماح و گاموح اهداف مش��ترکی دارند و توس��ط جریانها و حکومتهای مشترکی
نیز پشتیبانی میشوند .اما در این میان اعضا و س��ران هر دو میکوشند خود ریاست و
فرماندهی را به دست بگیرند ،دیگری را وادار به اطاعت نمایند و پولهای کثیف را خود
در اختیار گیرند! یعنی رقابت و دشمنی بر س��ر بردن و خوردن است و درد نان دارند نه
دین!! چهرگانی برای پیشبرد اهداف پانترکیستی و تجزیهطلبانهاش روابط ویژهای با
اعضای داک (کنگره آذربایجانیهای جهان) در باکو نیز ایجاد کرده است!
چهرگانی در اوایل سال ۲۰۰۲م1381 /ش ایران را به قصد اروپا ترک نمود .پس از چند
ماه از آنجا به جمهوری آذربایجان و ترکیه سفر کرد .هنگامی که در ترکیه بود ،با مراجعه
1
به سفارت امریکا تقاضای پناهندگی نمود و اکنون مقیم امریکاست.
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و سایر مناطق ایران هستند ،آشکارا در این مطلب مورد اش��اره قرار گرفته و تصاویری
از دیدارهای چهرگانی با اعضای آن مراکز درج ش��ده است .بخشی از معرفی چهرگانی
چنین است:

چهرگانی دوره کارشناسی رش��ته زبان و ادبيات فارسی را در دانشگاه
تبريز به پايان رس��اند .تحصيالتش را در دوره فوق ليس��انس در رشته
زبانشناسی عمومی در دانشگاه تهران مقطع دکترا و مدرسی دانشگاه
در دانش��گاه تربيت م��درس تهران به پاي��ان برد .عض��و هيئت علمی
دانشگاههای تهران و تبريز بود .رس��اله وی «مقايسه مورفيم [هر کلمه
س��ادهای در زبان مانند :کوه ،برای] و فنونيم [صداهای س��ازنده زبان]
لغات ترکی و فارسی» در آکادمی علوم ملی جمهوری آذربايجان تحت
مذاکره قرار گرفت و چهرگانی به درجه پروفس��وری علمی فيلولوژی-
زبانشناس��ی ارتق��ا ياف��ت .از س��ال  1989-1990وارد فعاليتهای
ملی -فرهنگی گرديد .اولين کالسه��ای زبان و ادبيات ترکی را وی در
سالهای 1990با زحمات بسيار و تحت فشارهای شديد در دانشگاههای
تهران و تبريز گش��ود .ولی اين رش��تهها پس از اندکی به دستور رژيم
بسته شد .در سال  1995در انتخابات مجلس شورا شرکت نمود و حين
تبليغات انتخاباتیاش برای اولينبار به صورت علنی و عمومی به بيان

ردیف اول فرد نشسته در وسط چهرگانی
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حقايق آذربايجان و ملل محروم ايران پرداخ��ت .وی برای اولين بار به
صورت گسترده مشکل ملتها را مطرح نمود و خواستار اجرای مادههای
معوقه قانون اساسی گرديد .مادههايی چون اصل پانزده و نوزده که در
اين اصول بر برابری ملتها و خلقهای ايران اندکی اشاره گرديده است.
وی میگفت« :من با چکمههای ستارخان به مجلس خواهم رفت».
وی با بيش از  600ه��زار رأی ،برنده انتخابات از ح��وزه تبريز گرديد،
ولی رژيم توس��ط راديو تلويزي��ون و مطبوعات به تبلي��غ اخبار دروغ
درباره انصراف وی نمود[ .پرداخت!] وی در روز انتخابات ...دس��تگير و
راهی زندان گرديد ...تظاهراتهای صدهزار نفری در تبريز و شهرهای
آذربايجان در دف��اع از وی ،اعتراضات مجامع بينالملل��ی ،اعتراضات
آذربايجانيها در خارج از کشور ،اعتراض کميسيون حقوق بشر سازمان
ملل متحد و سازمان عفو بينالملل س��بب گرديد که رژيم به ناچار وی
را که در وضعيت بسيار وخيمی بود روانه زندان خانگی کند ...پس از آن
بارها زندانی گرديد و برای دومين بار دچار س��کته مغزی شد .در زندان
تبريز  35روز اعتصاب غذا نمود و وقتی آزاد گرديد که خونريزی شديدی
در معدهاش ش��روع ش��ده بود .خانواده و فرزندانش نيز به شدت تحت
تعقيب و فش��ار رژيم بودند .ولی وی تا آخر گفت« :ئولمکوار دؤنمک
يوخ» ميميرم ولی از راهم برنمیگردم! رژيم شئونيس��ت ايران مجبور

مقاالت
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شد برای معالجه جس��میاش به وی اجازه خروج از کشور دهد .وی از
اوايل سال  2002در سفر است.
در ادامه به سفرهای خارجی چهرگانی و مالقات و گفتوگوهایش با مقامات سیاسی
خارجی اشاره و آن را از فعالیتهای بسیار مهم! وی محسوب داشتهاند که نتایج گهرباری!
داشته است:
سفر تاريخی وی به خارج از کشور همچون مبارزهاش در داخل تبديل
به يک حرکت بس��يار قدرتمن��دی گرديد .مس��ئله آذربايجان جنوبی
توسط وی به صورت يک مسئله حساس بينالمللی مطرح گرديد .وی با
نمايندگان پارلمان اروپا ،نمايندگان پارلمان کشورهای اروپايی از جمله
آلمان ،س��وئد ،دانمارک ،فرانس��ه و نمايندگان دولتهای فوق ،وزرای
خارجه و معاونين وزرای خارجه کشورهای اروپایی ،دبير کل شورای اروپا
جناب والتر ش��وويمر ،نمايندگان اتحاديه اروپا ،نمايندگان کشورهای
آذربايجان و تورکي��ه ،رهبران اح��زاب حاکم و مخالف اين کش��ورها،
نمايندگان رس��می اياالت متحده امريکا ،با بي��ش از 50نفر از اعضای
کنگره و سنای امريکا ،با معاونين و مشاورين رئيسجمهوری امريکا در
کاخ سفيد ،وزارت امور خارجه ،وزارت دفاع امريکا ،سازمان ملل متحد،
رؤسای سازمان حقوق بشر و عفو بينالملل ديدارهای مثمرثمری انجام
داد و مسئله ملتهای تحت ستم رژيم ايران را به يک مسئله روز ،مهم
و حساس مبدل نمود .مسئلهای که حتی تشکيالتها و احزاب به ظاهر
دموکراسی و آزادیخواه! خارجنش��ين نيز تالش بسياری برای سرپوش
گذاشتن به اين مس��ئله صرف نموده بودند و مينمايند .پروفسور دکتر
محمودعلی چهرگانی رهبر حرکت مل��ی آذربايجان جنوبی و جنبش
1
بيداری ملی آذربايجان جنوبی ميباشد.
در اینجا باید پرس��ید اگر واقعاً چهرگانی درصدد کسب حقوق آذربایجانیها بود ،چرا
مانند دورهگردهای هرزه سیاسی عمل کرده و مینماید؟! مکان مبارزه در داخل کشور
است نه بیرون مرزها و در دامان نرم و پرش��هوت خارجیها! دشمنی بسیاری از مراکز
و س��ازمانهایی که چهرگانی مدعی حضور در آنها و گفتوگو با اعضا و سرانشان شده
با دین اس�لام ،ایران واحد و تمامیت ارضی آن و نیز با انقالب اس�لامی آشکار و بسیار
)معرفی چهرگانی(1 .www.arshiv.gamoh.info/farsi/doktor_farsi.html.
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روشن اس��ت .از این مراکز و
س��ازمانها چه عاید او شده
و میشود؟! تازه قبل از همه
اینها باید بررسی و بحث نمود
که کدام حقوق آذربایجانیها
در جمهوری اس�لامی مورد
غفلت واقع شده و داده نشده
که کوتولههای شیرینعقلی
چ��ون چهرگان��ی مدافع آن
ش��وند؟! اگر ه��م م��ورد یا
مواردی ب��رای اعت��راض یا
درخواس��ت وجود دارد ،آنها را باید در چهارچوب ظرفیتهای داخلی ،قانون اساس��ی،
مجلس شورای اسالمی و ...جست نه بیرون از مرزها!
ما آذربایجانیها عجب گیری کردهایم که از سرزمینهای شمالی (جمهوری آذربایجان)،
غربی (ترکیه) و آن طرف آبها (امریکا) برای ما حزبتراشی و رهبرسازی میشود و بر روی
امواج و سایتها نسخه میپیچند که راه رستگاری ش��ما در پیروی از امثال این احزاب و
سرانشان است!! مغزهای الکلی و پوسیده این ناکسان و نامردان ،قدرت فهم این حقیقت را
ندارند که مردم فهیم و بصیر آذربایجان شیطانهای بزرگتر و پرزورتر از این شیرینعقلها
(مانند فرقه دمکرات و رهبر آن و نیز تشکیالت حزب خلق مسلمان و رهبر و پشتیبان آن)
را از خود راندهاند .آیا غیر از این
اس��ت که خون پاک و مطهر
فرزندان آذربایجان (همچون
فرزندان و سلحش��وران سایر
مناطق و نواحی ایران اسالمی)
در جنگ تحمیلی با سالحها
و گازهای اهدایی اروپاییان و
امریکاییها بر زمین ریخت و
سالها جراحت و مصدومیت
را به جان خریدند؟
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در عوامفریبی و رجزخوانی چهرگانی همین بس که جیغ میکش��ید« :با چکمههای
س��تارخان به مجلس خواه��م رفت!» باید پرس��ید مگر مجلس ش��ورای اس�لامی (و
وزارتخانهها و ادارات کشور) میدان جنگ بوده و هست که یکی با چکمههای ستارخان
(به یقین روح مرحوم ستارخان از چنین دیوانگیهایی در عذاب افتاده است!) ،دیگری
با سالح سردار اسعد و صمصامالسلطنه و سومی با سبیلهای چخماقی سپهدار تنکابنی
و ...به مجلس بروند؟
فعال در قاچاق انسان و تجارت فحشا
چهرگانی در مسافرت به ترکیه بازداشت شد .خودشیفتگی وی به اندازهای اوج گرفته
که در مصاحبه تلویزیونی با شبکه آذری صدای امریکا ( )VOA azariدستگیریاش را
طرح مشترک رؤسای ایران و روسیه دانست و گفت:
وقتی به ترکیه رفتم ،احمدینژاد به اردوغان زنگ زد و خواستار تحویل
من شد .پیرو همین امر نیروهای امنیتی ترکیه مرا در حال مصاحبه با
یکی از روزنامهها دستگیر کردند و هفده ساعت مورد بازجویی قرار دادند.
در نهایت م��را آزاد و از ترکیه اخراج کردند .م��ن از ترکیه به جمهوری
آذربایجان رفتم .در آنجا هم بازداشت شدم .این بار عالوه بر احمدینژاد،
پوتین و س��رگی ایوانف هم به الهام علیاف زنگ زده بودند و خواس��تار
1
بازداشت من شدند.
این در حالی است که اخبار رسانههای وقت از دس��تگیری چهرگانی صورت دیگری
دارد .در س��ال  1382پلیس ترکیه وی را در ارتباط با شبکه قاچاق انسان و تجارت غير
قانوني فحشا در تركيه و در يكي از مراكز فساد بازداشت و از ترکیه اخراج کرد .چهرگانی
در مدت اقامت در خارج از ايران به بهانه دفاع از حقوق ملت ترك ،از ايرانيان و تركزبانان
2
مقيم خارج هزاران دالر پول دريافت کرد ولي به مصارف شخصي رساند.
تصرف ارمنستان تا مسکو!
سخنرانی چهرگانی در نشست داک در اوکراین با جنجال همراه بود .گافهای او در این
س��خنرانی به حدی بود که فیلم آن از یوتیوب (معروفترین وبگاه بارگذاری و تماشای
 .2همان.

1 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

ویدئو) پس از مدت کمی به
وس��یله خ��ود تجزیهطلبان
ح��ذف ش��د .از جمل��ه این
گافها میتوان به موارد زیر
اش��اره کرد :حمله شدید به
ارامنه و تهدید آنها به قتلعام
و پیش��روی تا مسکو ،تهدید
کردها به کش��تار و پیشروی
ت��ا اربیل ،فحاش��یهای تند
و نژادپرس��تانه ب��ه کردها و
ارامنه ،فحاشیهای خارج از
عرف به شخص خود و خودزنیهایی که محصول جوگیریهای معمول شخص چهرگانی
است و انتقاد تند از الهام علیاف!
بخشی از سخنان چهرگانی در نشست داک در اوکراین چنین بود:
به ش��ما وعده میدهم که رژیم ایران تغییر خواهد کرد .من از داخل
[امریکاییها] به شما خبر میدهم .با پاکستان مشکل دارند و آن را هم
تجزیه خواهند کرد .ما هم شانس آوردیم .قرار است یک کشور مستقل
بلوچس��تان متش��کل از بلوچهای ایران و پاکستان تش��کیل شود ،بعد
از آن نوبت عربها [خوزس��تان] اس��ت .هفتاد درصد نفت ایران از این
منطقه است .کشورهای عربی [اش��اره به قطر و عربستان] هم حمایت
میکنند .من دقیق در جریانش هس��تم .آنجا [امری��کا] نخوابیدهایم،
فعالیت میکنیم .خواستم ش��ما هم بدانید .ما هم داریم آزاد میشویم.
الهام هم باید تکلیفش را مشخص کند .اگر مس��ئله قراباغ را حل نکند
ما خودمان پس از آزادی حلش میکنیم .م��ن خودم در تبریز به مردم
خواهم گفت بیایید برویم قراباغ را آزاد کنیم .ده میلیون نفر با پای پیاده
به مرز ارمنستان میرویم .ارمنستان را نابود میکنیم ،با خاک یکسان
خواهیم کرد .حتی یک ارمنی هم زنده نمیماند .تا مسکو میرویم ...این
1
اجتنابناپذیر است و محقق خواهد شد.
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چهرگانی در نشست اوکراین به دیدار و ارتباط با یک البی یهودی جهت تجزیه ایران
اشاره کرده و گفت:
من در امریکا با یک البی یهودی مالقات کردم .من را از طرف جی.آی.
اس 1دعوت کرده بودند .قدرتمندترین البی یهودی با من دیدار کرد .من
هم سعی کردم از پرنسیبهای دیپلماتیک استفاده کنم و آنها را برادر
خطاب ک��ردم و گفتم«قارداش» [برادر]! خزره��ای یهودی 2هم ترک
بودند[ 3...البته چهرگانی و یارانش با یهودیان صهیونیست برادر هستند
ال جداست!]
و حساب آنها از آذربایجانیهای مسلمان کام ً

 .1سیس��تم اطالعات جغرافیایی ،س��امانه اطالع��ات مکانی ،ی��ا جیآیاس (ب��ه انگلیس��ی Geographic
 )Information System -GISیک سیستم اطالعاتی (معموالً کامپیوتری) است که به تولید ،پردازش ،تحلیل،
و مدیریت اطالعات جغرافیایی (اطالعات مکانی) میپردازد .به عبارت دیگر جیآیاس یک سیستم کامپیوتری
برای مدیریت و تجزیه و تحلیل اطالعات مکان��ی بوده که قابلیت جمعآوری ،ذخی��ره ،تجزیه و تحلیل و نمایش
اطالعات جغرافیایی (مکانی) را دارد .مؤسسه تحقیقات سیستمهای محیطی در کالیفرنیا از ارایهدهندگان اصلی
سیستم جیآراس در جهان است.
 .2خزران ،قومی ترکنژاد و ترکزبان بودند که در سدههای هفتم تا دهم میالدی /اول تا چهارم هجری در شمال
شرقی دریای سیاه و ش��مال غربی دریای مازندران حکومتی مستقل و مقتدر داشتهاند .در منابع کهن اسالمی از
شهرهای اتل ،بلنجر و س��مندر به عنوان تختگاه خزران یاد شده است .طبق منابع عبری در 122ق740 /م طبقه
حاکم خزران به آیین یهود گرویدند و بدین گونه دین یهود ،دین رس��می خزرها گردید .خزران دریافته بودند با
پذیرش مسیحیت یا اسالم ،استقالل خود را از دست خواهند داد ،زیرا قبول هر یک از این دو دین ،مستلزم پذیرش
سلطه امپراتور روم یا خلیفه بغداد بود .حفظ دین اولیه آنها که صورتی از صور ابتدایی حیات دینی (شمنیزم) بود در
مقایسه با ادیان توحیدی مسیحیت و اسالم نه تنها فرسوده و مندرس تلقی میشد ،بلکه سران خزر را از نفوذ معنوی
و قانونی محروم میساخت ،زیرا مقام خاقانی در میان خزران بیشتر جنبه معنوی و آیینی داشت تا جنبه سیاسی.
آیین یهود از شهرت کافی برخوردار بود و به عنوان دینی آسمانی مورد احترام هر دو گروه مسیحی و مسلمان قرار
داشت .گروهی از مسلمانان در کشور خزران زندگی میکردند .درباره چگونگی رفتار و روابط خزران یهودی با اتباع
مسلمان چنان که از اندک روایات منابع موجود برمیآید ،مس��لمانان در این سرزمین از وضع مطلوبی برخوردار
بودند .دستکم گزارشی از س��ختی یا پریشانی امور مسلمانان گزارش نشده اس��ت .به نظر می رسد مسلمانان و
پیروان سایر ادیان در انجام مناسک و آداب دینی خویش از آزادی کامل برخوردار بودهاند .منابع اسالمی از وجود
تعداد زیادی مسجد در سرزمین خزر یاد کردهاند.
در سده اول هجری تاریخ روابط خزران و مسلمانان در دو سوی شمال و جنوب کوههای قفقاز ،شامل جنگهای
مکرر و بیسرانجامی است که در سده دوم پس از تغییر کیش سران خزر و برقراری برخی روابط دوستانه با خلفای
عباسی ،از شدت درگیریها کاسته ش��د اما همچنان تا فروپاشی دولت خزران به دس��ت روسها در قرن چهارم
ادامه داشت .با حمله روسها به فرماندهی سوویا توسالو امیر کیف به سال 354ق965 /م ،خزران قدرت و شوکت
پیشین را از دست دادند .ترکتباری خزران در میان بسیاری از پژوهشگران فرض مسلم و مورد تأکید فراوان است.
نگار ذیالبی« ،مسلمانان و خزرها» ،تاریخ اسالم ،1381 ،ش .9به صورت خالصه این مقاله در اینترنت منتشر شده
است از جمله در سایت حوزه:
مسلمانان و خزرها http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/6443/8091/106387/
3 .www.azariha.org/?lang=fa&muid=53&item=579
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طرفداری از تجزیهطلبان پیشین
تش��کیالت گاموح در س��مپراکنیهای خود به قلب آش��کار حقایق تاریخی در مورد
آذربایجان پرداخته و آشکارا از تجزیهطلبان پیشین و مزدوران اجنبی طرفداری میکند
و میخواهد اذهان جوانان را بفریبد ،غافل از اینکه هنوز بسیاری از معاصران و شاهدان
تجزیهطلبان پیش��ین زنده و از حافظه تاریخی خود بهرهمند هستند و روزهای خونین
و ظلم و جنایتهای آنان را به یاد دارند و تجربیات گرانقدر خود را در صفحههای دل و
اوراق ،زرنگاری نمودهاند و به یقین فریب نخورده جوانان خود را نیز پاس خواهند داشت.
گاموح در یکی از مقاالت خود مینویسد:
تا سال  1813ميالدی آذربايجان به صورت کشوری واحد بر ممالک
محروس��ه قاجار حاکم بود .در کش��وری که سيس��تم فدرال س��نتی-
حاکميت خانات -بر آن حکم ميراند مملکتی وليعهدنش��ين بود .پس
از امضای قراردادهای گلس��تان و تورکمانچای آذربايجان به دو قسمت
تقسيم گرديد 280 .هزار کيلومتر مربع از اراضیاش همچنان در ترکيب
دولت قاجار ماند و  130هزار کيلومتر مربع از اراضیاش به روسيه تزاری
الحاق گرديد...
پس از س��ال  1925و لغو کش��ور ممالک محروس��ه قاجار و تشکيل
دولت ايران توسط رضاخان پهلوی ،آذربايجان به زور سرنيزه به کشور
شاهنشاهی ايران الحاق گرديد -نام دولت ايران برای اولينبار در سال
 1936توسط به اصطالح مجلس ملی رضاخان تصويب شد -آذربايجان
جنوبی  280-300هزار کيلومتر مربع مس��احت دارد .پس از تشکيل
رژيم شونيستی رضاخان در ايران و تدوين قانون اساسی جديد و تصويب
آن در مجلس فرمايش��ی ،ملت آذربايجان از کمترين حقوق انس��انی و
ملیاش محروم گرديد .پس از الحاق آذربايجان جنوبی ،رژيم به تقسيم
اراضی آذربايجان و پيشکش��ی آن به اياالت ديگر پرداخت .آذربايجان
جنوبی تدريجاً به استانهای آذربايجان غربی ،شرقی ،زنجان و همدان
تقسيم گرديد .قزوين و س��اوه از آذربايجان جدا گرديد .نامهای تورکی
شهرها و روستاها حتی اسامی کوهها و رودخانهها به فارسی تغيير يافت
و سخن گفتن به زبان تورکی در مدارس و شهرها ممنوع گرديد .تحقير
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و استثمار ملت آذربايجان شروع گرديد .سياست آسیمیالسیون 1رژيم
شاهنشاهی موجب شد که مردم آذربايجان پس از انقالبهای مشروطه
و [ش��یخ محمد] خيابانی [علیه قرارداد استعماری 1919م که ایران را
مستعمره انگلیس میکرد] به قيامهای ملی در سال [ 1945حکومت
پیش��هوری] و [ 1979حزب خلق مس��لمان] بپردازند .در هر دو مورد
آذربايجان موفق به تشکيل حکومت ملی گرديد ولی حکومتهای فوق
با کمک نيروهای خارجی توسط رژيم سرنگون گرديد...
در س��ال  1979نيز آذربايجان ب��ه قيام عليه رژيم دس��ت زد و تحت
رهبری حزب خلق مسلمان آذربايجان موفق به تشکيل حکومت تقريباً
خودمختار گرديد [؟! این ادعا واقعاً حماقت آشکار و کاملی است] ولی
اين بار نيز نظاميان جمهوری اسالمی توانستند به زور اسلحه حق تعيین
سرنوشت آذربايجان را پايمال نمايند.
ش��مار جمعيت آذربايجان جنوبی توسط س��ازمان آمار رژيم تهران
تحريف ميگ��ردد .رژيم ،جمعيت ملل غير ف��ارس را محدودتر و کمتر
از رقم واقعی نش��ان ميدهد .ولی حقايق تاريخ��ی ثابت ميکند که در
حال حاضر بيش از نيمی از اهالی ايران را تورکها تش��کيل ميدهند.
آذربايجانيه��ا  30-32ميلي��ون نفر ميباش��ند .بيش��ترين جمعيت
آذربايجانی در تهران سکنی گزيده است و تقريباً نيمی از جمعيت تهران
را تورکهای آذربايجان تشکيل ميدهند.
آذربايجان جنوبی عبارت است از :استان همدان ،استان زنجان ،استان
آذربايجان شرقی ،استان آذربايجان غربی ،استان اردبيل ،استان قزوين،
ساوه ،آستارا و کرج .نقشههای جغرافيايی آذربايجان در قسمت «نقشه»
2
نشان داده شده است.
تش��کیالت پوس��یده گاموح پرچمی برای آذربایجان مورد ادعای خود ترسیم نموده
که در آن از نماد ماه و س��تاره (مانند پرچم جمهوری آذربایجان) اس��تفاده شده است.
 .1آسیمیالسیون در لغت به معنای متشابهسازی اس��ت و در علوم انسانی پروسهای است که موجب مستحیل
شدن افراد یا گروههای قومی متفاوت در فرهنگ حاکم جامعه میشود .آسیمیالسیون در واقع شدیدترین حالت
فرهنگپذیری است و ممکن است از طریق اعمال زور یا داوطلبانه انجام گیرد .تغییر هدفدار زمانی اتفاق میافتد
که یک گروه ،سلطه بر دیگری را از طریق اشغال نظامی یا کنترل سیاسی برقرار کند.
2 .http://archive.is/K7to
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همچنین این تش��کیالت اقدام به پخش نقش��ه آذربایجان کرده که کرانههای جنوبی
آن تا تهران را نیز دربرمیگیرد! گام��وح در توضیح اهداف و آرمانهای خویش که ضلع
اصلی آن تجزیه آذربایجان از ایران و پیوستن به جمهوری آذربایجان است ،تحت عنوان
«مختصری درباره حركت بي��دارﻯ ملی آذربايجان جنوبی يا حرك��ت ملی آذربايجان
جنوبی ( »)GAMOHچنین مینویسد:
در قرنی كه گذش��ت آذربايجان جنوبی شاهد چندين حركت ملی در
جهت احقاق «حق تعيين سرنوش��ت ملی» خود ب��ود .حركت انقالبی
مشروطيت ( )1905-1911به رهبرﻯ س��تارخان ،قيام فرقه دمكرات
آذربايجان به رهبرﻯ ش��يخ محمد خيابان��ی ( ،)1917-1920نهضت
انقالبی 21آذر به رهبرﻯ سيد محمد جعفر پيشهورﻯ (،)1945-1946
[نام کوچک پیشهوری ،جعفر بود نه محمدجعفر!] حركت ملی مذهبی
خلق مسلمان به رهبرﻯ آيتاهلل شريعتمدارﻯ ( .)1979شوونيسم فارس
در مقابله با حركات ملی فوق كه انسانیترين و ابتدايیترين خواستههاﻯ
ملت ترک آذربايجان را مطرح مینمود ،با خشنترين اشكال به مقابله
برخواست [برخاست!] .هر بار با كشتارهاﻯ وحشيانه ،تبعيدهاﻯ گسترده
و زندان و ش��كنجه صباحی ديگر بر استعمار و اس��تثمار خويش ادامه
داد ...چنين شرايط دشوار كه به ظاهر همه چيز بر وفق شوونيسم حاكم
میچرخيد در انتخابات دوره پنجم مجلس شوراﻯ اسالمی در ايران در
اواخر سال  1995و اوايل  1996پديده جديد در عرصه سياسی ايران به
نام حركت ملی آذربايجان جنوبی به معادالت سياسی اضافه میگردد.
حرکت اخير ملی آذربايجان جنوبی از سال  1991به صورت تحرکات
ملیگرايانه گروهی در دانشگاهها و مراکز علمی ،فرهنگی و از سال 1995
به صورت يک حرکت عمومی تحت عنوان حرکت ملی آذربايجان جنوبی
آغاز به فعاليت نمود .ش��ركت دكتر محمودعلی چهرگانی در انتخابات
دوره پنجم مجلس ( )1995-1996و علیرغم حمايت مردم تبريز (600
هزار نفر رأی) از كانديداﻯ واقعی خويش كه دردهاﻯ تاريخی ملت ترک
آذربايجان را به زبان میآورد ،با ممانعت و تقلب و ضرب و شتم و زندان
رژيم شوونيستی حاكم روبهرو ش��د .وقتی نماينده واقعی آذربايجان از
امكان بلندگوﻯ مجلس محروم شد به شكل طبيعی اين مبارزه ،به كوچه
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و خيابانها كشانده ش��د و در مدت زمانی كوتاه حركت ملی آذربايجان
جنوبی به رهبرﻯ دكت��ر محمودعلی چهرگانی در ش��هرهاﻯ مختلف
آذربايجان به شكل وسيعی گس��ترش يافت و بدنه جوان و دانشجويی
حركت ملی ،نويدگر آينده روش��نی از رشد شعور ملی مردم آذربايجان
در آينده نزديك شد.
حركت مل��ی امروز در مرحله بي��داري اس��ت و  GAMOHبا توجه به
مرحله بي��دارﻯ تاكتيكهاﻯ خود را در جهت هدف اس��تراتژيك خود
يعنی حق تعيين سرنوشت ملی پيش میبرد ،لذا كلمه «اويانيش» يعنی
1
بيدارﻯ را در اين مرحله به كار میبرد.
تشکیل ایرانستان!
در ادامه مقاله ذکر ش��ده با اش��اره به اینک��ه «آذربایجان با معاهدههاﻯ گلس��تان و
تركمانچاﻯ به دو نيمه تقسيم شده و نيمه ش��مالی وطنمان امروز مستقل است و نيمه
جنوبی وطنمان تحت استعمار شوونيستها است» ،نویسنده خواستار تقسیم ایران بر
اساس اقوام و ملل ساکن شده و مینویسد:
حق تعيين سرنوشت ملی از كانال دولتمدارﻯ در آذربايجان جنوبی
میگذرد و میتواند به ش��كل مشترك و متس��اوﻯالحقوق با دول ملل
ساكن در ايران پيش رود .دولت تمرکزگرای کنونی در ايران که حافظ
منافع ملت فارس در ايران هس��ت ،آن گونه که در  80سال اخير ثابت
شده است ،تنها با ديکتاتوری خشن میخواهد اکثريت ملل غير فارس را
آسيميله (ذوب كردن ملی اقوام ساكن در ايران در قوم فارس) کنند .لذا
پايه حکومتشان شوونيستی بوده است .جناحين رژيم در اشکال مختلف
کثيرالمله بودن ايران را به رسميت نميشناسند.
از نظ��ر گاموح ( )GAMOHتنها ب��ا تکيه به قوانين کنوانس��يونهای
حقوق بشری و به ش��رط دمکراسی اس��ت که میتوان بين شش ملت

 .1سایت اینترنتی گاموح ،www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html :مختصری درباره حركت
بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی يا حركت ملی آذربايجان جنوبی ( ،)GAMOHبازدید مرداد .1391

ساکن در ايران :ترک ،فارس ،کرد ،عرب ،بلوچ و ترکمن به شکل فدرال 1و
کنفدرال 2و بر مبنای حقوق متساوی به همزيستی دمکراتيک بر مبنای
قوانين جهانی دس��ت يافت و در صورت عدم قبول شكل دول مشترك
كه از طرف نمايندگان سياس��ی ملت فارس میتواند زير س��ؤال برود و
اين سياس��يون چه در حاكميت چه در اپوزيس��يون باعث تجزيه ايران
گردند ،طبيعتاً حق تشکيل دولت مستقل [مانند آذربایجان ،کردستان،
ترکمنستان ،عربستان ،بلوچس��تان و ...با تجزیه کامل ایران!] نيز حق
3
طبيعی شناخته شده در كنوانسيونهاﻯ جهانی حقوق بشر میباشد.
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 .1فدرالیسم از ریشه التین فئودوس  foedusیا  foederationبه معنای اتحاد یا قرارداد یا توافق و پیمان ،یک
مفهوم سیاسی اس��ت که در آن گروهی از واحدها (ایاالت ،استانها ،کش��ورها و )...با یکدیگر متعهد شدهاند و به
نمایندگی از آنها یک حکومت مرکزی وجود دارد .اصطالح فدرالیسم همچنین برای توصیف یک سیستم حکومتی
به کار میرود که در آن حق حاکمیت ،مطابق قانون اساسی بین یک قدرت حکومت مرکزی و واحدهای سیاسی
تشکیلدهنده آن (مانند ایالتها یا استانها) تقسیم شده است.
 .2کنفدراسیون به فرانسوی ( )Confédérationاتحادیهای مرکب از چند ایالت خودمختار یا کشور است که
با حفظ حاکمیت خود برای نیل به اهداف مشترک ،امور سیاست خارجی و دفاعی را در یکی از ایالتها یا کشورها
متمرکز میکنند .کنفدراس��یون بر خالف فدراس��یون ،دارای یک قدرت مرکزی نیس��ت که بر شهروندان همه
دولتهای متحد فرمانروا باشد.

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

ایدئولوژی ،حدود و پرچم ادعایی
گاموح اس��اس ايدئولوژﻯ خود را بر پايه س��ه اصل :تورك چول��وك ،معاصر چيليك،
اؤزگورلوك نهاده و در توضیح آنها مینویسد:
 .1ملیگرايی [ترکی] بر پايه تساوﻯ حقوق با ملل ديگر
 .2نوگرايی و نوانديشی و دمکراسی (معاصر بودن)
 .3آزاديانديشی و سكوالريسم [جدایی دین از دولت]
گاموح ( )GAMOHبه برابری حقوقی زن و مرد اعتقاد دارد و دين را امر
4
خصوصی میداند و طرفدار جدايی دين از سياست میباشد.
رهبران ش��یرینعقل تش��کیالت گاموح در رؤیاهای مالیخولیای��ی خویش ،مرزهای
سیاسی ایران با دیگر کشورها و نیز تقسیمات اداری -سیاسی بین استانها را نپذیرفته
و با تعیین پرچم و رسم نقشه از آذربایجان مورد ادعای خود ،تشکیل کشوری مستقل از
رود ارس تا تهران را میخواهند! در ادامه مطلب «مختصری درباره حركت بيدارﻯ ملی
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آذربايجان جنوبی» آمده است:
مرزهای استعمارس��اخته و تحميلی امروز بين ملل س��اکن در ايران
قابليت قانونی ندارد .تغييرات جبری سالهای اخير ،کوچهای اجباری
و تغييرات آگاهانه سياس��ی در جهت مقاصد شونيس��تی معين بعد از
حاکميت رژيم پهلوی قانونی ش��مرده نمیش��ود .حدود سياسی اين
مرزهای جغرافيايی با توجه به مرزهای قبل از حاکميت رژيم پهلوی و
نيز با توجه به قوانين بينالملل��ی در فضايی دمکراتيک بين نمايندگان
سياسی ملل ساکن در ايران قابل حل میباشد.
تعريف گام��وح از آذربايجان جنوبی :اساس��اً اس��تانهای آذربايجان
شرقی ،غربی ،اردبيل با احتساب انزلی و آس��تارا و شهرستانه و قصبات
تورکنش��ينی مثل هش��تپر ،اس��تان زنجان ،اس��تان همدان (بخش
تورکنشين) ،قزوين ،ساوه ...میباشد.

نقشه طراحیشده گاموح برای آذربایجان ادعایی خود

پرچم آذربايجان جنوبی :موجوديت هر ملتی با س��مبلهای سياسی
آن ملت در جهان شناخته میشود .در اين رابطه از طرف رهبرﻯ گاموح
پرچم معينی به مثابه س��مبل سياس��ی حركت ملی تقديم ملت ترک
آذربايجان در ايران شده است .اين پرچم نزديكی بسيارﻯ با پرچم دولت
مس��تقل آذربايجان ش��مالی دارد که برای اولین بار در سال  2003با
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

دستان تنومند حركت ملی آذربايجان
جنوبی در قلعه بابک به اهتزاز درآمد
و بعد از آن توسط فعالين حركت ملی
بيدارﻯ آذربايج��ان جنوبی در داخل
و خارج از کش��ور به مثابه سمبل ملی
سياسی -پرچم ملی آذربايجان جنوبی
1
استفاده میشود.
در ادامه مطلب با اشاره به دیدارهای
چهرگانی با س��ران اح��زاب و برخی
پرچم طراحي شده براي آذربايجان جنوبي! توسط مقامات سیاسی کشورهای خارجی از
گاموح -مثلث باال به رنگ آبي ،مثلث پايين به رنگ جمله امریکا ادعا شده است که:
سبز و زمينه ماه و ستاره به رنگ قرمز
وجود آذربايجان جنوبی و معضالت
آن هرگ��ز ت��ا اي��ن ح��د در مجامع
بينالمللی مطرح نشده بود .براﻯ اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان
جنوبی امكان ديدار با والتر شويمر دبير کل شوراﻯ مركزﻯ اتحاديه اروپا
را يافت و نيز براﻯ اولين بار يك رهبر سياسی آذربايجان جنوبی با سران
عالیرتبه امريكا در كاخ س��فيد مالقات كرد .در سايه اين فعاليتهاﻯ
گسترده و فشرده امروز تشكيالت  GAMOHاز طرف كميسيون حقوق
بشر سازمان ملل متحد به رسميت شناخته شده است .از طرف پارلمان
شوراﻯ اروپا طبق سند شماره  9710در سايت اينترنتی اين پارلمان از
حقوق ملی 30مليون آذربايجانی در ايران دفاع شده است .اين سند از
طرف كشورهاﻯ بلژيك ،مجارستان ،اسپانيا ،لهستان ،ليتوانی ،تركيه،
اوكرائين و ديگر كشورهاﻯ عضو امضاء شده است.
باالخره در گردهمايی احزاب دمكرات ملی دنيا در اس��تراليا بيانيه و
خواس��تههاﻯ حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان جنوبی (گاموح) در بين
احزاب فوق منتش��ر شد .احزاب ش��ركتكننده در مجمع فوق دقت به
خصوصی به اين بيانيه نشان داده و سند مزبور را از طرف منشی اجالس
به دفاتر مركزﻯ احزاب عضو ارسال كرده تا احزاب مزبور در پارلمانهاﻯ
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ممالك خويش وضعيت حركت ملی در آذربايجان جنوبی و وضع حقوق
1
بشر را به طور جدﻯترﻯ دنبال كنند.
نقشه طراحیش��ده ادعایی گاموح از آذربایجان در هماهنگی کامل با اهداف استعمار
پیر یعنی انگلستان برای ایجاد جنگ قومی و تجزیهطلبی در ایران قرار دارد .چنان که
بیبیسی در نقشههای طراحی ش��ده خود ،منطقه آذربایجان تا تهران را منطقه آذری
معرفی کرده و این ادعا مورد استفاده گاموح و دیگر تجزیهطلبان آذربایجان قرار گرفته
است .یکی از نقشههای بیبیسی را در اینجا مالحظه میکنید:

تشکیالت خارج از کشور
گاموح پیرامون تشکیالت خود در خارج از کشور و «راديو صداﻯ آذربايجان جنوبی»
که فرستنده آن در باکو مس��تقر بوده و با کمکهای رژیم اسالمس��تیز الهام علی اوف
فعالیت میکرد ،نوشته است:
تشكيالت خارج از كشور ( :)GAMOHنزديك يك سال پيش به ابتكار
دكتر محمود چهرگانی شعبات ( )GAMOHدر خارج از كشور تشكيل
شد و امروز  24شعبه در شهرهاﻯ مختلف توس��ط آذربايجانيان مقيم
خارج به وجود آمده است .مسافرت خارج از كش��ور دكتر محمودعلی
 .1همان.
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

جدایی آذربایجان با حق تعیین سرنوشت!
گاموح در مرامنامه منتشرشدهاش خواستار «حق تعیین سرنوشت» شده و در توضیح
آن جدایی از ایران و تشکیل کشوری مستقل را چنین ارایه داده است:
حركت بي��داري مل��ي آذربايجان جنوبي ب��ر اس��اس قطعنامههاي
 1948/15/Des ،1966/16/Desو كنوانس��يون حقوق بش��ر و حقوق
بينالملل ،در جهت «حق تعيين سرنوش��ت» ملت آذربايجان جنوبي
مبارزه ميكند و اين مبارزه را بر اس��اس س��ه انديش��ه «تركگرايي،
عصري بودن ،آزادي عقيده و بيان» سامان ميدهد و با به دست آوردن
حمايت ملت آذربايجان ،سازمان ملل متحد ،اتحاديه اروپا و همچنين
آذربايجانيهاي مهاجر در كش��ورهاي ديگر روز به روز شكوفاتر شده و

117

چهرگانی اين ام��كان را به فعالين آذربايجانی در خارج از كش��ور داد تا
بيشتر در حول و حوش تحوالت ملی سياسی در آذربايجان جنوبی قرار
گيرند.
راديو ص��داﻯ آذربايج��ان جنوبی  :GASRتأس��يس رادي��و صداﻯ
آذربايجان جنوبی (گونئی آذربايجان سسی راديوسو) در ژانويه  2003از
اهميت ويژهاﻯ برخوردار است 57 .سال بعد از بسته شدن صداﻯ مستقل
آذربايجان در تبريز در زمان حاكميت فرقه دمكراتيك آذربايجان ،گاموح
در خارج موفق ش��د براﻯ اولينبار راديوی مس��تقل و ملی آذربايجان
جنوبی را به داخل پخش کند .اين راديو ب��ه غير از آذربايجان جنوبی و
ش��مالی در نقاط مختلف ايران از جمله تركمنستان ايران و مناطقی از
تركيه نيز در طول موج  31متر هر روز بين ساعت  20تا  20/30دقيقه
به وقت تبريز شنيده ش��د .در خارج از كشور نيز هر روز از سايت www.
 cehreganli.comتا اول ژانويه 2004پخش گرديد...
ما از نیروهای دمکراتیک و از تشکلهای مدافع حقوق بشر و از کشورهای
دمکراتیک جهانی انتظ��ار داریم که در مبارزه ب��رای احقاق حق تعیین
سرنوشت ملی آذربایجان جنوبی در کنار حركت بيدارﻯ ملی آذربايجان
1
جنوبی ( )GAMOHبه رهبری دکتر محمودعلی چهرگانی باشند.
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قدرتمند ميگردد.
در قطعنامه  1950/24/ Desشماره  421مجمع عمومي سازمان ملل
حق تعيين سرنوشت ملتها به عنوان يكي از مباني اساسي حقوق بشر
به رسميت شناخته شده اس��ت .همچنين بر اساس اصل «حق تعيين
سرنوشت» كسب استقالل ملل در قطعنامه  1960حقوق بينالملل و
ديگر اسناد مورد تأكيد قرار گرفته است ...وجه نخست اصل «حق تعيين
سرنوشت» شامل موارد زير است:
الف .جدايي و تشكيل دولت مستقل.
ب .جدايي به قصد اتحاد با يك كش��ور ديگر [یعنی اتحاد با جمهوری
آذربایجان!]
ج .تشكيل دولت خودمختار در چهارچوب فدراسيون با ملتهاي ديگر.
وجه دوم اصل «حق تعيين سرنوشت» شامل موارد زير است:
الف .تعيين تشكيالت اجتماعي و دولتي مناسب
ب .حاكميت بر ثروتهاي طبيعي و ملي
ج .لحاظ مسائلي مانند دين ،فرهنگ و ساير مسائل حوزه شخصي.
در صورت ايجاد شرايط ناامني ،سازمان ملل بر اساس تصميم شوراي
امنيت موظف به حمايت از ملتي است كه خواهان تعيين سرنوشت خود
1
ميباشد.
روشنگری درباره ادعاهای بیاساس گاموح
سران تشکیالت گاموح به قدری دروغ میبافند و شبهه میپاشند که پاسخ به آنها در
یک مقاله میسر نیست .با این حال طی بررسی برخی از مهمترین آنها به یقین میرسیم
که نویسندگان گاموح ،هم بیس��وادند و هم صاحب مرض و غرض و البته مزدور! تاریخ
واقعی بسیاری از ادعاهای آنان در مورد آذربایجان را رد میکند:
 .1در طول تاریخ ایران هیچگاه آذربایجان مستقل در قالب کشوری جدا از ایران وجود
نداشت .آذربایجان همواره یکی از بنیانهای اصلی کشور ایران و در برخی مواقع حافظ
2
کل ایران بوده است.
 .1همان ،توضیح مرامنامه گاموح.
 .2در این مورد رک :اصغر حیدری ،طوفان در آذربایجان ،تبریز ،احرار.1381 ،

نخستین دیدار آیتاهلل ملکوتی و حیدر علیاف در اواس��ط دهه  1370و پس از فروپاشی
شوروی در تبریز
آیتاهلل ملکوتی ام��ام جمعه وقت تبریز در دی��دار با حیدر علیاف که به تازگی به مس��ند
ریاستجمهوری رس��یده بود ،به وی گفت :مراقب باشید اکنون که از دام استکبار (شوروی)
خالص شدهاید در دام استکبار دیگر (امریکا) گرفتار نشوید
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

 .2در دوره قاجار گر چه تبریز ولیعهدنشین و آذربایجان توسط ولیعهد اداره میشد،
اما هم آذربایجان و هم دیگر ایالتهای ایران تحت حکومت ش��اه قاجار ساکن پایتخت
قرار داشت.
 .3ادعای اینکه آذربایجان تا تهران و همدان را شامل میشد ،فاقد شواهد و دالیل متقن
تاریخی و جغرافیایی است.
 .4اگر قرار است که اعضای جدا شده به پیکر برگردند و با آن یکی شوند ،آیا جمهوری
آذربایجان و دیگر جمهوریهای قفقاز باید به کدام سرزمین ملحق شوند؟! آیا حق تعیین
سرنوشت و به دنبال آن حق الحاق به دیگر کشورها فقط برای جدایی آذربایجان از ایران
کاربرد دارد یا اینکه اقوام غیر آذری در جمه��وری آذربایجان و غیر ارمنی در جمهوری
ارمنستان و غیر گرجی در جمهوری گرجستان نیز باید از این حق برخوردار باشند؟ از
طرف دیگر با این همه سمپراکنی ،تبلیغات ،حزبتراش��ی ،استفاده از دالرهای کثیف
امریکایی و ...چرا هنوز مردم آذربایجان ایران به ندای شوم جغدهای تجزیهطلب گوش
نمیکنند؟! مگر آزموده را چند بار آزمودن خطاست؟
 .5به هیچ وجه حکومت فرقه دمکرات پیش��هوری برخاسته از متن مردم آذربایجان و
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برآمده از نیاز و ضرورت تاریخی نبود ،بلکه تشکیالتی تحمیلی از سوی استالین محسوب
میشد 1.به قدری دالیل و اسناد در این زمینه موجود است و در کتابهای تاریخی ذکر
شده که لزومی به تکرار نیست .فقط این نکته اصلی ذکر میشود که با نقش اساسی ایران
در پیروزی متفقی��ن در جنگ جهانی دوم ،حداقل حقوق م��ردم ایران ،ایجاد حکومت
جمهوری و به رس��میت ش��ناختن آن توس��ط فاتحان جنگ بود نه اینکه از زیر ظلم و
ستم رضاخان قزاق رها شوند و با دسیسه انگل ا ِس��تان به زیر ستم پهلوی دوم بروند و
مجنونهایی چون پیشهوری در آذربایجان سربرآورند!
 .6تشکیالت حزب خلق مسلمان 2در اولین سال پیروزی انقالب نیز نه حرکتی مردمی
بود ،نه قیامی شرعی! بلکه هوسهای ریاس��تطلبی آیتاهلل شریعتمداری 3که به مقام
 .1در این مورد نوشتهها و گفتارهای فراوانی وجود دارد .از جمله رک :توضیحات نگارنده در مستند تلویزیونی
«فرقه استالین» پخش شده از شبکه  4س��یما مورخ 24دی  1393ساعت  .20:30این مس��تند از اینترنت قابل
دریافت اس��ت .همچنین زوایای گوناگون فرقه دمکرات آذربایجان را در کتاب :تشکیل ،فعالیت و فروپاشی فرقه
دمکرات آذربایجان نگاشتهام که توسط مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر در نمایشگاه کتاب تهران (اردیبهشت )96
ارایه خواهد گردید .زوایای دیگری از فعالیت و جنایات فرقه دمکرات در شهرستان سراب استان آذربایجان شرقی
در کتاب فرقه دمکرات در سراب که کار مش��ترک نگارنده و آقای رحیم نیکبخت است و توسط کتابخانه و مرکز
اسناد مجلس شورای اسالمی منتشر گشته ،ارایه شده است.
 .2برای توضیح درباره حزب خلق مسلمان و فعالیتهایش در آذربایجان رک :اصغر حیدری ،حزب خلق مسلمان
از ظهور تا سقوط ،تهران ،کیهان ،ج ،1387 ،1ج.1388 ،2
 .3مهدی مجتهدی در معرفی آیتاهلل شریعتمداری مینویسد« :سید محمدکاظم شریعتمداری متولد۱۵دی۱۲۸۴
تبریز .جد وی آقا سید محمد در سال 1270قمری از بروجرد به تبریز مهاجرت و ازدواج کرد و سید حسن پدر سید کاظم
حاصل این ازدواج بود .آقا سید حسن از علمای فاضل عصر خویش بود که در سال  1332شمسی در تبریز وفات کرد.
سید کاظم تحصیالتش را در علوم دینی در تبریز آغاز کرد .پس از اتمام دروس سطح ،دو سال در درس خارج میرزا صادق
تبریزی و میرزا ابوالحسن انگجی که از علمای معروف تبریز بودند ،شرکت نمود و در سال ۱۳۰۳شمسی برای ادامه تحصیل
به حوزه علمیه قم رفت و دوره خارج فقه و اصول را در نزد آیتاهلل عبدالکریم حائری یزدی آموخت .بعد از مدتی به نجف
اشرف مشرف شد و از محضر آیات نائینی ،آقا ضیاء عراقی و آقا سید ابوالحسن اصفهانی کسب معلومات نمود و سپس به
تبریز بازگشت و به تدریس و تبلیغ امور شرعی پرداخت .در بین علمای تبریز مقام بلندی دارد و نماز جماعتش پرشکوه و
پررونق است ».مهدی مجتهدی ،رجال آذربایجان در عصر مشروطیت ،ص 172و همچنین :محمدشریف رازی ،گنجینه
دانشمندان ،تهران ،کتابفروشی اسالمیه ،1352 ،ج ،2ص .14پس از آزادی آذربایجان از سیطره فرقه دمکرات و سفر شاه
به آنجا در سال  1326ارتباط وی با رژیم پهلوی آغاز و با انتقال او به تهران و قم تحکیم یافت .بر طبق اسناد ساواک ،رژیم
پهلوی در تحکیم مرجعیت وی و گسترش آن بسیار کوشید و مبالغ هنگفتی خرج نمود .با آغاز انقالب اسالمی توسط
مرحوم امام خمینی ،ابتدا با آن همراه گردید اما از خرداد  1342در هماهنگی با رژیم پهلوی در مقابل انقالب اسالمی
ایستاد .شریعتمداری پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،با اختیارات ولی فقیه در اصل ۱۱۰قانون اساسی مخالفت کرد
و در سال  1358با ایجاد و حمایت از حزب خلق مسلمان اوضاع آذربایجان را ناامن نمود .پس از شکست فتنه این حزب،
وی به همکاری با صادق قطبزاده برای کودتای علیه انقالب و بمبگذاری در خانه امام خمینی پرداخت و تمام آبرو و
اعتبار خود را بر باد داد .در هشتم اردیبهشتماه سال  ۱۳۶۱توسط جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از مرجعیت عزل شد.
عاقبت در غروب پنجشنبه ۱۴فروردین  ۱۳۶۵در بیمارستان مهراد تهران بر اثر سرطان و نارسایی کلیه درگذشت و در
گورستان ابوحسین قم دفن گردید .برای مطالعه بیشتر پیرامون فعالیتهای او از  1324تا  1357رک :اصغر حیدری،
آیتاهلل شریعتمداری به روایت اسناد ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی .1388 ،برای مطالعه نقش وی در ایجاد حزب
خلق مسلمان و فتنهگریهای این حزب رک :اصغر حیدری ،حزب خلق مسلمان از ظهور تا سقوط ،همان.

والیت فقیه چشم دوخته بود (دو والیت فقیه در یک مملکت یا والیت فقیههایی به عدد
استانها!!) با کمکهای مالی سرمایهداران ضد انقالب و سفارت امریکا در تهران و آرزوی
خام پسرش حسن شریعتمداری در رسیدن به ریاستجمهوری کشور و حداقل ایجاد
حکومت خودمختار (و بیشتر از خودمختار!) در آذربایجان و ...آذربایجان و به ویژه تبریز
را برای چند ماه دچار اغتش��اش نمود .از س��وی دیگر برخالف نوشته شیرینعقلهای
گاموح ،حزب خلق نامسلمان نه تنها موفق به ایجاد حکومت و حتی نیمچه حاکمیتی در
آذربایجان و تبریز نشد ،بلکه نتوانس��ت بر تمامی شهر تبریز مسلط شود و نقاط اشغالی
مانند رادیو و تلویزیون را بیشتر از چند روز نگاه دارد! در اینجا به ارایه چند مورد از اسناد
مربوط به آیتاهلل شریعتمداری و حزب خلق مسلمان بسنده میشود .امید است در آینده
اسناد بیشتری را در کتاب «حزب خلق مسلمان به روایت اسناد» ارایه نماییم.
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نظر صریح و قابل دقت سید صادق شریعتمداری برادر آیتاهلل شریعتمداری در مورد عضویت او در
ساواک و سوءاستفادههای مالی وی از پولهای مؤمنین
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اعتقاد آیتاهلل شریعتمداری به حق تشکیل حکومت توسط روحانیون (والیت فقیه) در سال
 1348و مخالفت با والیت فقیه در سال  !1358دوگانگی حرف با عمل آن هم از سوی مرجع تقلید
مؤسس و حامی حزب خلق مسلمان!
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اعالم خشم حزب خلق مسلمان از حادثه مشکوک کشته شدن محافظ بیت آیتاهلل شریعتمداری
با عنوان :رهبر عالیقدر انقالب حضرت آیتاهلل العظمی شریعتمداری! در نظر حزب مذکور رهبر
والیت فقیه در کشور فقط آیتاهلل شریعتمداری بود!!
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نظر آیتاهلل شریعتمداری درباره مطرود و محکوم بودن مخالفان جمهوری اسالمی در سال .1358
اما قول و عمل او در تناقض شدید با هم بود و ماهها از فتنه حزب خلق مسلمان پشتیبانی کرد و
مسئولیت جنایتهای آن را بر عهده گرفت تا چه پاسخی در محضر الهی داشته باشد!
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به یقین مجنونهایی چون نویسندگان گاموح که در سال  1358وجود نداشتند (متولد
نشده بودند) یا هنوز شیر مادر میخوردند و مادرانشان آنها را تطهیر میکردند! باید از
کسانی که در سال  1358در آذربایجان و تبریز ساکن بودند (تعداد فراوانی هنوز در قید
حیاتاند) قضایا و حدود فعالیت و موفقیت «حزب خلق نامسلمان» را میپرسیدند تا با
پرت و پالگویی مضحکه دیگران نشوند!
از اهداف پلید «حزب خلق نامسلمان» سوق کشور به جنگ داخلی بود .آقای مهدی
دمش��قی مس��ئول وقت عملیات کمیته مرک��زی تبریز در خاطرات منتشرنش��دهاش
میگوید:
پس از اشغال پايگاه هوايي توسط حزب خلق مسلمان ،عوامل نفوذي
ما در حزب اطالع دادند« :حزب درصدد جذب يا دس��تگيري خلبانان
است تا بتواند هواپيماهاي جنگي پايگاه را به پرواز درآورده براي اهداف
خاص خود اس��تفاده كند ».البته در اين صورت فتنه حزب ابعاد بسيار
خطرناكتر و با تلفات س��نگينتري مييافت .گوي��ا در تهران تصميم
گرفته ش��ده بود در صورتي كه حزب توان اس��تفاده از امكانات نظامي
پايگاه به ويژه هواپيماهاي جنگي را به دس��ت آورد ،جهت جلوگيري از
شعلهور شدن جنگ داخلي ،مجموعه پايگاه بمباران شده و هواپيماهاي
1
جنگي از بين بروند .البته خدا رحم كرد و كار به آنجا نكشید.

 .1خاطرات آقای مهدی دمشقی توسط نگارنده ثبت و نگارش یافته و در بهمن 1394به صورت کتاب آماده چاپ
در اختیارشان قرار داده شده است.
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درخواست فشنگ از ژاندارمری توسط یوسف حکمآبادی از نمایندگان اصلی آیتاهلل شریعتمداری
در تبریز و از سران حزب خلق مسلمان .او از حمله عناصر مسلح مخالف (سپاه و کمیتههای انقالب
امام خمینی) به شدت نگران بود!
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اعالم بخشی از سالح و مهماتی که از پادگان ارتش در مراغه تحویل نماینده کمیتههای تحت امر
حزب خلق مسلمان داده شده است .میر حمید قریشی طبق پرونده قضایی در دادگستری تبریز،
پس از سرکوب فتنه خلق مسلمان دستگیر و زندانی شد.
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خلع سالح نیروهای کمیته انقالب توسط اعضای حزب خلق مسلمان در تبریز 1358

مقاالت
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تظاهرات حزب خلق مسلمان و اعضای مسلح آن در تبریز 1358
131
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در زیر تصویر غضبناک رهبرشان!

مقاالت
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اعضای حزب خلق مسلمان عکسهای حضرت امام را پاره میکنند!

اعضای مسلح حزب خلق مسلمان در خدمت رهبرشان!
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

نامه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درباره خلع شریعتمداری از مرجعیت

مقاالت
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واقعیت این اس��ت که خود مردم تبری��ز و آذربایجان به مقابله با چماقبه دس��تان و
قدارهبندهای «حزب خلق نامسلمان» پرداخته و طومارشان را در هم پیچیدند.
راستی اگر حکومت پیشهوری (همچون تشکیالت «حزب خلق نامسلمان») برآمده
از خواس��ت تاریخی مردم آذربایجان بود ،چ��را مردم از آن دفاع نکردند ،خودش��ان به
مخالفت با آن حکومت پوشالی برخاستند و پیش از ورود نیروهای تهران به نبرد با آنان
پرداختند؟! این تناقض چگونه باید حل شود؟ به این تلگراف بسیار مهم قوامالسلطنه به
مظفر فیروز سفیر وقت ایران در مسکو که خبر از قیام مردم تبریز علیه فرقه دمکرات در
 21آذر  1325میدهد دقت فرمایید:
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

تلگراف قوام به مظفر فیروز در مورد درگیری نظامی در قافالنکوه ،آزادی میانه و دستور پیشروی
نیروها به تبریز ،قیام مردم تبریز علیه فرقه دمکرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها
(ص)1

مقاالت
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تلگراف قوام به مظفر فیروز در مورد درگیری نظامی در قافالنکوه ،آزادی میانه و دستور پیشروی
نیروها به تبریز ،قیام مردم تبریز علیه فرقه دمکرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها
(ص)2
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

تلگراف قوام به مظفر فیروز در مورد درگیری نظامی در قافالنکوه ،آزادی میانه و دستور پیشروی
نیروها به تبریز ،قیام مردم تبریز علیه فرقه دمکرات و چپاول اموال توسط سران فرقه و فرار آنها
(ص)3

مقاالت
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تصویر استالین و لنین باالی سر هیئت دولت فرقه دمکرات!
پیشهوری در وسط نشسته است.

تقس��یم و تشکیل اس��تانها بر اس��اس تعداد نفوس و رفع مش��کالت اداری و امکان
رسیدگی بیش��تر و بهتر بر طبق قوانین خاص خود در جمهوری اسالمی صورت گرفته
اس��ت نه برای تضعیف قوم ترک (آذری) یا کرد یا ...اگر چنین منطقی بود ،چرا مناطق
فارسنشین به استانهای متعدد تقسیم شده است؟! آیا میخواستند آنها را هم ضعیف
نمایند؟ از سوی دیگر تقسیمبندی به اس��تانها و حتی بخشها مانعی در تالش برای
رس��یدن به اهداف و آرمانهای ملی و حتی قومی نیس��تند .مگر نه این است که تفکر
و اندیشه محصور در مرزهای جغرافیایی نیس��ت؟ نمونه عالی این امر فراگیری انقالب
اسالمی در چهار گوشه ایران و پذیرش رهبری حضرت امام(ره) از سوی تمام قومیتها
و مردم بخشهای متعدد کشور بود .آیا از این حقایق غافلاند؟
دادههای آماری درباره تعداد ترکزبانان (آذریهای) ایران
بر خالف ادعای داکیان و گاموحیان! برآوردهای آماری به وضوح نش��ان میدهند که
اکثریت مردم ایران را ایرانیان ترکزبان تش��کیل نمیدهند ،بلکه اکثریت عددی از آن
ایرانیان پارسیگوی است .بنابر گزارش کتابخانه سازمان سیا ،درصد گروههای قومی در

تقسیم آذربایجان به شرقی و غربی؛ از اسناد کتابخانه ملی
139
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درصد قومیتها و زبانهای ایران از کتابخانه سازمان سیا

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

ایران چنین است :فارسها ۶۱درصد ،آذربایجانیها ۱۶درصد ،کردها ۱۰درصد ،گیلکها
و مازندرانیها ۷درصد ،لره��ا ۶درصد ،بلوچها ۲درصد ،عربه��ا  ۲درصد ،ترکمنها و
قشقاییها ۲درصد و دیگران ۲درصد.

مقاالت
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برآورد کنگره امریکا از درصد زبانهای ایرانی

طبق همین گزارش ،درصد زبانهای موجود در ایران عبارتاند از :فارسی 53درصد،
ترکی با گویشهای متفاوت 18درصد ،کردی 10درصد ،گیلکی و مازندرانی 7درصد،
1
لری 6درصد ،بلوچی 2درصد ،عربی 2درصد و دیگر زبانها 2درصد.
بنابر برآورد دیگری از کنگره امریکا۶۵ ،درصد از ساکنان ایران به زبان فارسی۱۶ ،درصد
به زبان ترکی آذربایجانی۷ ،درصد به زبان کردی۶ ،درصد به زبان لری۲ ،درصد به زبان
عربی۲ ،درصد به زبان بلوچی۱ ،درص��د به زبان ترکمنی۱ ،درصد به زبان قش��قایی و
س��ایر زبانهای ترکی و کمتر از ۱درصد نیز به زبانهای ارمنی ،آشوری ،گرجی و دیگر
2
زبانهای غیر فارسی و غیر ترکی سخن میگویند.
این دادههای آماری از این لحاظ اهمیت دارند که توسط دو نهاد مهم و حساس ایاالت
متحده امریکا که بیشک پش��ت و پناه تمام تجزیهطلبان ایرانی است و این عروسکان
خیمهشببازی با نخهای کشور مذکور به دوران! در میآیند ،ارایه شده است و دست به
اصطالح آقایان «شوونیسم فارس» در ارایه آمار دخالت ندارد.
بر پایه گزارش صندوق جمعیت ملل متحد نیز جمعیت ایران از فارسها (۵۱درصد)،
آذریها (۲۴درص��د) ،گیلكها و مازندرانیه��ا (۸درصد) ،كرده��ا (۷درصد) ،عربها
1 .https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ir.html
2 .http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Iran.pdf

گزارش صندوق جمعیت ملل متحد از جمعیت ایران
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1 .http://iran.unfpa.org/country%20profile-fa.asp

 .2محسني رئيس فرهنگ آذربايجان در دوره رضاشاه ميگفت« :هر كسي كه تركي حرف ميزند ،افسار االغبر او
بزنيد و او را به آخور ببنديد!» (كيهان ،ش ،863مورخ  )1324/10/26ذوقي رئيس فرهنگ بعد ازمحسني دستور
داد صندوق جريمه تركي حرف زدن در دبستانها گذاشته شود .هر طفل دبستاني آذربايجاني كهتركي صحبت
ميكرد بايد جريمه نقدي را به صندوق ميانداخت! عبداهلل مستوفي اس��تاندار آذربايجان هم بهشدت با تكلم به
زبان تركي آذري مخالفت ميكرد و زبان تركي را زبان افراسياب و چنگيز ميدانست! گذشتهچراغ راه آينده است،
تهران ،نيلوفر ،1381 ،ص.262

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

(۳درصد) ،بلوچها (۲درصد) ،لرها (۲درصد) ،تركمنها (۲درصد) ،لكها ،قش��قاییها،
ارمنیها ،یهودیان ایرانی ،گرجیها ،آشوریها ،قفقازیها ،تاتها ،ماندارین [از زبانهای
1
چینی]ها ،كولیها ،برهمنها ،هزارهها ،قزاقها و سایرین (یك در صد) تشكیل شده است.
ما آذربایجانیها مشکلی با اعالم این واقعیت که درصد بیشتر مردم ایران پارسیگوی
ال مشکل ایران و ایرانی ،گویش و زبان نیست! گویشها و قومیتها
هستند ،نداریم .اص ً
در ایران مانند گلهای رنگارنگ ،زینت گلزار است و فرصت است نه تهدید! در مجموعه
سران ارشد نظام و کش��ور و نیز نمایندگان ملت ،کسی خصومت و دشمنی با قومیتها
و زبانهای زیبای آنان ندارد ،عالوه بر آن بس��یاری از بزرگان مذک��ور خود از اقوام غیر
پارسیگوی هستند .خداوند در قرآن مجید رنگ و زبان مردم را از آیات خود ذکر فرموده
است( .سوره روم ،آیه  )22یقین داریم کسانی که به دشمنی با این آیات الهی میپردازند
2
ره به جایی نخواهند برد ،چنان که نازیسم ،فاشیسم ،صهیونیسم و شونیسم رضاخانی

به موفقیت نرسیدند!

مقاالت
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آمایش سرزمینی و اجرای کامل اصل 15قانون اساسی
البته عنایت به مسئله آمایش س��رزمینی (نیازها و استعدادهای اقتصادی و اجتماعی
مناطق و نیز بحث هزینه-فایده در سرمایهگذاریهای دولتی) و اجرای کامل اصل 15
قانون اساس��ی 1درباره زبانهای ایرانی (از جمله تأسیس فرهنگستان زبانهای ترکی،
کردی و ...و نیز تألیف و تدریس کتابهایی در زمینه ادبیات زبانهای مذکور در سیستم
آموزشی با هدف پاسداش��ت از زبانهای ایرانی) بسیاری از بهانههای تجزیهطلبان را از
دستش��ان خارج و زهرپراکنیهایشان را بینتیجه میس��ازد .الزم به یادآوری است که
اکنون شبکههای استانی صدا و سیما و شبکههای برونمرزی به زبانهای ترکی ،کردی
و ...مش��غول فعالیتاند و هیچ منعی برای تدریس کتابهای درسی به زبانهای محلی
در سیستم آموزشی وجود ندارد .به عنوان نمونه در مناطق متعدد آذربایجان برای فهم
بیشتر و بهتر دانشآموزان ،مطالب درس��ی به زبان ترکی آذربایجانی تدریس میشود.
عالوه بر این نشریات محلی به زبانهای محلی چاپ و منتشر میشوند یا اینکه بخشی
از نش��ریات محلی را مطالبی با زبانهای محلی تشکیل میدهند .همچنین کتابهای
ادبی ،تاریخی و فرهنگهای لغوی زبانهای محلی بارها منتشر شده و مورد استفاده و
رجوع مردم هستند.
لزوم وجود زبان ملی در کشور
اکنون هر کودکی میداند (البته منادی��ان تجزیهطلبی هنوز هم نمیدانند و تا هنگام
مرگ هم نخواهند دانست!) که در کشوری با چند یا چندین زبان ،یک زبان باید زبان ملی
باشد تا تمام اقوام به وسیله آن با هم ارتباط گرفته و تعامل نمایند .در ایران نیز این زبان،
زبان شیرین فارسی است .تجزیهطلبان از تاریخ هم درس نگرفتهاند .به یقین پادشاهان و
حاکمان ترک در دوران حکومت غزنویان ،سلجوقیان و خوارزمشاهیان که در تاریخ ایران
به «عصر ترکان» مشهور اس��ت (و نیز صفویان ،افشاریه ،قاجاریان که همه سلسلههای
ترکزبان بودند) عالقهشان به قومیت و زبانشان بسیار بیشتر و برتر از پانترکیستهای
کنونی بوده اس��ت؛ اما آنان برای تعامل با اقوام متعدد ایران بدون هیچ دغدغهای زبان
 .1اصل پانزدهم :زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است .اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب
درسی باید با این زبان و خط باش��د ولی اس��تفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و
تدریس ادبیات آنها در مدارس ،در کنار زبان فارسی آزاد است.

مقام معظم رهبرى در جمع مردم استان کردستان در میدان آزادی سنندج.1388/2/22،
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 .1برای توضیح بیشتر راجع به منابع تاریخی دورههای یادشده رک :عبدالحسین زرینکوب ،تاریخ ایران بعد از
اسالم ،تهران ،امیرکبیر ،1368 ،ص.43-72
 .2سایت اینترنتی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهایwww.khamenei.ir :؛ سخنرانی
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یئنی گاموح (گاموح جدید)
با توجه به ش��یرینعقلیهای امثال چهرگانی ،احمد اوبالی و ...در ایجاد حرکتهای
تجزیهطلبانه جهت جداس��ازی آذربایج��ان از ایران و الحاق به جمه��وری آذربایجان،

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

فارسی را که میتوان گفت در چهار گوشه ایران آن روز قابل فهم بود ،برگزیدند و کتابها
و حتی تاریخ سلسلههای خود را به این زبان نویس��انیدند و شعرای بزرگ در دربار آنها
اشعار خود را به زبان فارسی س��رودند .تاریخ بیهقی نوش��ته ابوالفضل بیهقی در تاریخ
غزنویان ،شاهنامه سروده ابوالقاسم فردوسی ،راحه الصدور و آیه السرور نوشته نجمالدین
راوندی در تاریخ سالجقه روم [آس��یای صغیر ،آناطولی] ،و سیره جاللالدین مِنکبِرنی
نوشته نورالدین محمد نسوی نویس��نده خاص سلطان جاللالدین خوارزمشاه بهترین
شاهد بر این مدعا هستند .حتی قوم خونریز و وحشی مغول نیز پس از سیطره بر ایران
کتابهای خود را نه به زبان نامفهوم مغولی بلکه به زبان فارسی نگاشتند .از این کتابها
میتوان به :جامع التواریخ اثر خواجه رش��یدالدین فضلاهلل وزیر توانا و دانشمند ،تاریخ
جهانگشا نوشته عطاملک جوینی و ...اشاره کرد 1.البته این توضیحات به هیچ وجه نافی
ارزش و زیبایی زبانهای اقوام ایرانی و محلی از جمله زبان ترکی آذربایجانی نیست .آنها
خود زبانهایی کامل و ارزشمندی هستند و برخی جزو زندهترین زبانهای دنیا محسوب
میش��وند که عالوه بر ایران در خارج از مرزهای کش��ورمان نیز بدانها تکلم میشود.
گلستان ایران را گلهای رنگارنگ و زیبایی تشکیل داده است .این نه یک تهدید ،بلکه
فرصت و افتخار است .مقام عظمای والیت ،تنوع اقوام در ایران را یک فرصت میدانند.
حضرت آیتاهلل خامنهای در این مورد میفرمایند:
اين را هم��ه بدانند؛ نظام اس�لامى تنوع اق��وام را در كش��ور بزرگ و
س��رفرازمان يك فرصت ميداند .س��نتهاى مختل��ف ،آداب و عادات
مختلف و اس��تعدادهاى گوناگون و متنوع ،يك فرصت است كه اجزاء
گوناگون اين ملت بتوانند يكديگر را تكميل كنند :با مراودات درست و
با همزيستى و اتحاد كامل .براى ملت ما اين يك افتخار است كه چنين
2
نگاهى به مسئله تنوع اقوام دارد.
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عدهای نیز به این خیال افتادند که با اندکی ویرایش! در اساسنامه و اهداف گاموح و داک،
حزب به ظاهر مالیمی در آذربایجان ایجاد کنند تا بتواند اهداف تجزیهطلبانه را در ظاهر
تشکیالت پانترکیستی به پیش ببرد .لذا تش��کیالتی با عنوان «ینی گاموح» در ترکی
آذربايجانی« :یئنی گونئي آذربايجان میللي اويانيش حركتي» به اختصار «یئنی گاموح»
(در فارسی :حرکت نوبيداری ملی آذربايجان جنوبی) تشکیل دادند.

از اساس��نامه و مرامنامه منتشرشده در س��ایت اینترنتی ینی گاموح این اطالعات به
دست میآید:
تش��کیالت «حرکت نوی بیداری مل��ی آذربایج��ان جنوبی» (یئنی
گاموح) تشکیالتی است سیاسی ،اجتماعی که برای وحدت ،آزادی ملی،
دمکراتیک شدن ،پیشرفت و رفاه عمومی ملت تورک آذربایجان جنوبی
مبارزه مینماید.
قرارگاه مرکزی یئن��ی گاموح در آذربایجان جنوبی ب��وده و به دالیل
امنیتی آدرس آن اعالم نمیگردد.
اهداف اساسی یئنی گاموح:
 اتحاد تورکان ساکن در آذربایجان جنوبی و همچنین تورکان مهاجرآذربايجاني و ایجاد وحدت مل��ی و هدایت مبارزات ملی در جهت احراز
«حق تعیین سرنوشت».
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 ایجاد جبهه واحد برای مبارزات مل��ت آذربایجان جنوبی در مقابلهبا شووینیسم فارسی ،فاش��یزم دینی ،راسیسم [نژادپرستی] ،استثمار،
اس��تبداد ،تبعیضات اجتماع��ی ،اقتصادی و فرهنگ��ی ،نقض حقوق و
آزادیهای بشر ،خشونت ،شکنجه و تروریسم.
 تبلیغ و نهادینه کردن تورکگرایی آذربايجان��ی ،مدرنیته و آزادیعقیده بین تمام طبقات اجتماعی و سرلوحه قرار دادن این خط مشی و
عملی ساختن تئوریهای آن.
کلیه آذربایجانیها فارغ از زبان ،دین ،جنسیت و تابعیت با قبول اصول
این نظامنامه میتوانند به عضویت یئنی گاموح درآیند.
ارگانهای رهبر یئنی گاموح عبارتاند از:
کنگره :عالیترین ارگان یئنی گاموح که هر  4س��ال ی��ک بار برگزار
میگردد.
کمیته مرکزي :از میان اعضای یئنی گاموح برای مدت  4سال از طرف
کنگره انتخاب میشوند.
صدر :صدر یئنی گام��وح از میان اعضای یئنی گام��وح برای مدت 4
س��ال از طرف کنگره با اکثریت دو ،سوم آرا انتخاب میشود و بر تمامی
1
فعالیتهای تشکیالت نظارت مینماید...
دبیر تشکیالت دکتر لطیف حسنی (دكتراي روابط بينالملل) و اعضای کمیته مرکزی:
محمود فضلی (مهندس صنايع از دانشگاه علم و صنعت ایران) ،شهرام رادمهر (مهندس
صنايع از دانشگاه صنعتی مالکاش��تر) ،آيت مهرعلي بیگلو (فوق ليسانس مديريت از
دانشگاه تربيت مدرس تهران) و بهبود قلیزاده معرفی شدهاند که در زمستان سال 1391
بازداشت و به اتهام «مش��ارکت در فعالیتهای تبلیغی علیه نظام جمهوری اسالمی به
نفع گروههای غیر قانونی ،مشارکت در اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور،
عضویت در گروه غیر قانونی به قصد بر هم زدن امنیت ملی و همچنین جاسوسی به نفع
کشورهای بیگانه و یا معاونت در آن» در دادگاه بدوی و تجدید نظر هر کدام به نه سال
زندان محکوم شدند و اکنون دوران محکومیت را میگذرانند.
بدون نیاز به توضیح مفصل ،میتوان اهداف یئنی گاموحیان! را پراکندن تخم دشمنی

در میان اقوام ایرانی ،ایجاد بدبینی و س��پس دش��منی در آذربایج��ان علیه حکومت و
فارسیزبانان ،نشان دادن والیت فقیه به عنوان فاشیسم دینی (البته بدون ذکر موارد و
دالیل مورد ادعا که والیت فقیه چه سنخیتی با فاشیسم دینی دارد؟!) و ضدیت با والیت
فقیه ،ضدیت با تمامیت ارضی ایران ،جدایی دین از سیاس��ت و ...برشمرد و همه اینها
اهدافی شیطانی و خواست امریکا و اسراییل است.
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حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی؛ گاسپ
گاس��پ مخفف کلمات ترکی« :جنوبی آذربایجان سوس��یال دمکرات پارتیاسی» به
فارسی «حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی» است.

با توضیحات باال به قسمتی از به اصطالح مرامنامه «حزب سوسیال دمکرات آذربایجان
ال وجود خارجی دارد یا
جنوبی» که تش��کیالت ،رئیس ،مرکز فعالیت و ...آن و اینکه اص ً
نه؟ هیچ معلوم نیست ،توجه فرمایید:
 .1مخفف و کوتاه شده نام حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی
«گاسپ »Gasp-میباشد.
 .2حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی «گاسپ» در راه آزادی
و اس��تقالل آذربایجان جنوبی بر علیه رژیم جمهوری اسالمی ایران به
سرکردگی شوینیسم فارس مبارزه مینماید.
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 .3هدف «گاس��پ» ایجاد دولت الئیک [غیر دینی] سکوالر [جدایی
دین از حکومت] و حقوقمند در آذربایجان جنوبی بر اساس دمکراسی
و سیستم پارلمانتاریستی به اتکاء به پلورالیسم (تکثرگرایی) میباشد
و کوشش در جهت ایجاد آذربایجان متحد و واحد که دشمنان آن را از
هم جدا نمودهاند.
 .4زبان :در آذربایجان جنوبی زبان رس��می دول��ت ترکی آذربایجانی
خواهد بود .لیکن دیگر اقلیتهای ساکن در وطنمان ،میتوانند در کنار
زبان ترک��ی آذربایجانی از حق تحصیل به زبان م��ادری خود برخوردار
شوند...
 .9پارلمان :پارلمان ارگان قانونگذاری مدرن در عصر نوین و یکی از
ارگانهای دولتمداری میباشد .حزب سوس��یال دمکرات آذربایجان
جنوبی با اتکاء به سیستم فدرال در کنار پارلمان مرکزی «مجلس ملی»
تشکیل پارلمان ایالتی را در آذربایجان هدف خود قرار داده است.
نظامنامه حزب :هدف و مقصد حزب سوس��یال دمک��رات آذربایجان
جنوبی برقراری آزادی ،دمکراسی ،عدالت اجتماعی در وطنمان با اتکاء
به هم پیوستگی ملی میباشد .راه رسیدن به این هدف را تنها در رهایی
ملتمان از استعمار سیاسی ،مدنی ،فرهنگی راسیسم فارس و با تکیه به
اراده ملت آذربایجان میدانیم.
حزب سوسیال دمکرات آذربایجان جنوبی با توجه به شرایط کنونی،
مجبور اس��ت در داخل آذربایجان به صورت غیر علنی و مخفی فعالیت
نماید .ولی به جهت ضرورت ،حزب ما در خارج از کش��ور نیز نمایندگی
ال در کجا؟!]
دارد[ .مث ً
ش��رایط عضویت در حزب :ش��رط اساس��ی آذربایجانی بودن است.
هموطنان آذربایجان ش��مالی میتوانند عضو افتخاری محسوب شوند.
برای عضو شدن در حزب داشتن  16سال تمام شرط است .کسانی که
در رژیم سرنگون شده گذشته و یا در رژیم جنایتکار [؟!] اسالمی کنونی
به نحوی در سرکوبی مردم شرکت داشتهاند ،به عضویت حزب پذیرفته

نمیشوند...
در زمینه این حزب خیالی و موهوم ،اطاله کالم نه الزم است و نه پسندیده .فقط به سه
مورد اشاره میشود:
 .1در بند  1مرامنامه اعالم ش��ده که «این حزب برای اس��تقالل آذربایجان جنوبی از
جمهوری اس�لامی ایران مبارزه میکند ».در مقدمه نظامنامه نیز هدف حزب «رهایی
ملت آذربایجان از استعمار سیاسی ،مدنی ،فرهنگی راسیسم (برتری نژادی /نژادپرستی)
فارس» عنوان ش��ده اس��ت .اما در بند  9مرامنامه ،سیس��تم فدرالی و تشکیل پارلمان
ایالتی در آذربایجان درخواست میشود!! عجیب است که این شیرینعقلها و مبتالیان
به مالیخولیا ادعای تشکیل حزب سیاس��ی و مبارزه برای استقالل دارند ،اما در ابتدای
ال نمیفهمند چه میخواهند؟! استقالل و جدایی با سیستم
الفبای سیاست ماندهاند و اص ً
ال از هم جدا
فدرالیسم 2و داشتن پارلمان ایالتی با هم جمعشدنی نیست و دو شیوه کام ً
ال فکاهی و خندهدار است!
هستند .نوشتههای چنین افرادی کام ً
 .2اگر هدف این حزب خیالی «اتحاد دو آذربایجان است که دشمنان آن را از هم جدا
ساختهاند» ذکر حکومت آذربایجان جنوبی به چه معنی است؟ چه نیازی به ذکر زبان
دولتی ،پارلمان ،کنگره و ...وجود دارد؟ در صورت اتحاد آیا رژیم باکو اجازه داشتن این
ال با وجود این ارگانها مگر اتحاد با جمهوری آذربایجان عملی
ارگانها را خواهد داد؟ اص ً
میشود؟ این چه نفهمی و دیوانگی است؟
 .3ادعای فعالیت مخفیانه حزب در آذربایجان ،پاسخی است به این که« :چرا فعالیت
حزب در هیچ کجای آذربایجان دیده نمیش��ود؟» البد چون فعالیت مخفی میکنند!!
باالخره این فعالیت مخفی باید نمودی در طول چند سال داشته باشد یا خیر؟ نویسنده و
دوستانش حرکتهای تجزیهطلبان در آذربایجان را رصد میکنند و تا به حال به فعالیتی
آشکار یا مخفی توسط افراد منتسب به حزب سوسیال دمکرات آذربایجان برنخوردهاند!
رجزخوانی تا کی؟! خداوندا ما را از شر احمقها حفظ فرما!
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 .1سایت اینترنتی حزب سوسیال دمکرات آذربایجان ،مرامنامه و نظامنامه:

http://www.guneyasp.com/index.php/fa/2013-06-20-13-27-14/407-2013-09-12-1029-24
 .2فدرالیس��م (به انگلیس��ی )Federalism :نظام سیاس��ی ویژهای که ب��ه موجب آن در کن��ار یک حکومت

مرکزی ،چند حکومت خودمختار و محلی دیگر هم وجود دارد که اقتدار و وظایف دولت ،میان حکومت مرکزی و
حکومتهای محلی تقسیم میشود .دولتهای محلی هر کدام بنا به موقعیت ،از حاکمیت یا قسمتی از حاکمیت
خود به نفع دیگری که قدرتمندتر است و یا به نفع دولت مرکزی ،صرفنظر میکنند و در عوض مورد حمایت آن
دولت قرار میگیرند .البته روشهای خاصی برای حل اختالف میان حکومت مرکزی و حکومتهای محلی مقرر
میگردد ...محمد حاجیزاده ،فرهنگ تفسیری ایسمها ،تهران ،جامهدران ،۱۳۸۴ ،ذیل فدرالیسم.
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دیرَنیش
حزب اینترنتی دیگری که داعیه استقالل آذربایجان
و مبارزه ب��ا حکومت شوونیس��تی! فارسه��ا را یدک
میکش��د ،موس��وم به «آذربایج��ان میل��ی دیرنیش
تش��کیالتی» (تش��کیالت مقاومت مل��ی آذربایجان)
است که در بیانیه اعالم موجودیت خود به تاریخ 23دی
 1385مینویسد:
آرم ديرنيش
ملت عزیز آذربایجان
س��رزمینمان آذربایج��ان در بره��های حس��اس از تاری��خ روزهای
سرنوشتسازی را پش��ت س��ر میگذارد .فش��اریهای نژادپرستانه و
پروژههای هویتزدایی ملی از ملت آذربایجان روز به روز رنگ جدی به
خود گرفته و جدیتر از دهههای گذش��ته امروز با تمام توان بنیادهای
ملیمان را مورد هجمه قرار داده است .نظریهپردازان پاکسازی ملی در
هشتاد سال گذشته با استفاده از انواع سیاستهای شونیستی فارسگرا
سعی بر کتمان و سرکوب نمودن صدای حقطلبی ملی ملت آذربایجان
را به پیش بردهاند و امروز نیز همان برنامهریزان و مجریان سیاستهای
شونیستی در حالی که چالشهای فراوان داخلی ،منطقهای و جهانی را
در پیش روی خود دارند ،برای رهایی از اعتراضات ملی ملت آذربایجان
به تمام اهرمهای خود متوسل ش��دهاند و در این راستا حتی مذهب را
نیز ملعبه خود ساخته و پروس��ه گذر از ملت تورک به امت فارس را در
برنامه کاری خویش قرار دادهاند ...در چنین ش��رایط حساسی از تاریخ
گام گذاردن به عرصه مبارزات ملی بدون اس��تفاده از زیرس��اختهای
مدرن و علمی میسر نخواهد بود و این مهم نیز مشروط به ایجاد احزاب
و تش��کیالتهای منظم و منس��جم جهت تئوریزه کردن اندیشههای
ملیگرایانه و س��ازماندهی مب��ارزات مردمی میباش��د ...بدون وجود
احزاب و تش��کلهای منظم و منس��جم جهت کانالیزه نمودن مبارزات
ملی ،راه س��رکوب و انحراف مبارزات تودهوار برای حاکمان شونیس��م
فارسگرا هموار بوده و خواهد بود ...ضرورت وارد ش��دن به فاز مبارزات
سیستماتیک و تشکیالتی بر همه طیفها و فعالین حرکت ملی آشکار
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گردیده .اینک با درک این ضرورت تاریخی «آذربایجان میلی دیرنیش
تش��کیالتی» گام به عرصه مبارزات ملی و هویتگرایانه گذارده و اعالم
موجودیت مینماید.
در ادامه این رجزخوانی ،تشکیالت دیرنیش اهداف اصلی و راهکارهای خود را چنین
اعالم میدارد:
« .1آذربایجان میلی دیرنیش تش��کیالتی» مبارزه سیس��تماتیک و
تشکیالتی خود را برای اعاده حق تعیین سرنوشت سیاسی و ملی ملت
آذربایجان و دفاع از تمامیت ارضی س��رزمینمان آذربایجان آغاز نموده
است.
 .۲خود را جزئی از جنبش ملیگرای ملت تورک آذربایجان دانسته و
خود را مقید به رعایت اصول و مبانی اندیشههای ملیگرایانه برای دفاع
از منافع ملی ملت آذربایجان میداند.
 .3مشی مبارزاتی بر پایههای مبارزه مخفی و نیمهعلنی با راهکارهای
دمکراتیک و غیر خشونتآمیز استوار بوده و اس��تراتژی اولیه و بنیانی
این تشکیالت جذب ،پرورش و کادرس��ازی از نیروهای جوان در داخل
سرزمینمان و ایجاد هماهنگی دینامیکی [پویایی] در الیههای مختلف
جامعه جهت مشارکت در مقاومت ملی و مبارزه فراگیر میباشد.
 .۴با اعتقاد به تئ��وری قدرتگیری از پایین به ب��اال و مبارزه در درون
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جمهوری مستقل و مقدس آذربایجان!
ارتزاق تش��کیالت دیرنیش از دینس��تیزان حاکم بر جمه��وری آذربایجان به قدری
واضح و آشکار است که نتوانستهاند منتداری خود را مخفی سازند و ضمن اعطای لقب

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

توده در داخل سرزمینمان آذربایجان تشکیل یافته ولی به علت ماهیت
مخفی و نیمهعلن��ی آن از به کارگیری روشه��ای معمول که منجر به
ضربهپذیری تشکیالت شود جدا ً خودداری خواهد نمود.
 .۵مشی مبارزه مخفی نه تنها این تش��کیالت را از مردم جدا نخواهد
نمود ،بلکه بستر الزم را برای آغاز مبارزه فراگیر فراهم خواهد آورد.
 .6با انتشار جزوات تحلیلی ،آموزشی ،راهبردی و نشریات خبری رابطه
سیستماتیک خود را با مردم و هواداران خود حفظ خواهد نمود .هیئت
1
مؤسسین تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان 2006/3/19 AMDT
تش��کیالت متوهم دیرنیش در «مرامنام��ه» ادعایی خود ضمن توضیح احساس��اتی
س��تمهای رویداده علیه «ملت ترک آذربایجان» و تالش آنها برای کس��ب استقالل
در طول تاریخ  200س��اله ،مدعی اس��ت که ملت ترک آذربایجان در دورههای انقالب
مشروطه ،قیام شیخ محمد خیابانی و حرکت حزب خلق مسلمان به خودمختاری و در
دوره فرقه دمکرات به رهبری پیشهوری به تشکیل دولت موفق گشته است!
البته کسانی که اندک اطالعاتی از تاریخ ایران و آذربایجان داشته باشند میدانند که
مقاومت 11ماهه تبریز به رهبری س��تارخان و باقرخان علیه استبداد صغیر محمدعلی
شاه قاجار و اعاده مشروطه و مقاومت مرحوم شیخ محمد خیابانی علیه «قرارداد منحوس
 1919انگلیس و ایران» که کشور را به صورت مستعمره انگلیس در میآورد ،به هیچ وجه
تشکیل دولت یا حکومتی در برابر حکومت مرکزی ایران نبود .این بزرگمردان نامدار
برای نجات کل ایران میکوشیدند نه جدایی و تقسیم ایران! حزب خلق مسلمان نیز در
چند ماه حضور خشن ،غیر مش��روع و خالف قانونش در تبریز و برخی نقاط آذربایجان
نتوانست استاندار ،فرماندار ،شهردار و حتی بخش��دار و کدخدایی! منصوب کند .یعنی
مردم مبارز آذربایجان و به ویژه تبریز اجازه چنین گستاخیهایی را به آنان ندادند .قدرت
آنها محدود به تعدادی کمیتههای مس��لح بود که با تالش س��پاه و کمیتههای انقالب
اسالمی جمع و منحل شدند.
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«مقدس» به جمهوری آذربایجان مدعی هس��تند« :امروز جمهوری مستقل و مقدس
آذربایجان شمالی در سطح جهان و س��ازمان ملل متحد ملت آذربایجان را نمایندگی
میکند(».؟!) به یقین در قاموس مالیخولیایی آقایان معنی «مستقل و مقدس» از نوع
ماکیاولیستی است که برای یافتن هوادار با کلمات بازی میکنند و معانی آنها را به کلی
عوض مینمایند تا اعضایی چشم و گوش بسته را به تور اندازند!
بخشی از مرامنامه شیرینعقلهای موسوم به دیرنیش را میخوانیم تا به میزان درک
و شعورشان پی ببریم:
 ...در س��ایه مجاهدات و مقاومت ملتمان و شهدای تقدیمشده ،امروز
جمهوری مستقل و مقدس آذربایجان شمالی در سطح جهان و سازمان
ملل متحد ملت آذربایجان را نمایندگی میکند .علیرغم سالها اسارت
خونین و روزهای سیاه ،اراده ملی در آذربایجان هیچ وقت از بین نرفت
و مقاومت ملی همچنان ادامه یافت .امروزه مب��ارزات ملی دمکراتیک
ملتمان برای کس��ب آزادی و اتحاد دوباره اراضی مل��ی در آذربایجان
جنوبی ادامه دارد ...امروزه نیز حاکمان سیاسی ایران با بازیچه قرار دادن
شریعت و دین و با نام امت واحده اسالمی در حال اجرای پروژه فارسیزه
کردن و ذوب نمودن هویت ملی آذربایجان میباشند که خوشبختانه به
دلیل رشد آگاهی ملی در آذربایجان مجریان این پروژه به نتایج دلخواه
خود نرس��یدهاند ...در جغرافیایی که ایران نامیده میشود مسئله ستم
ملی اساسیترین مشکل به شمار آمده و در اثر بیداری «ملل و خلقهای
تحت ستم ملی» سیستم مبتنی بر تفکرات نژادپرستانه فارس در حال
اضمحالل میباشد ...در هشتاد س��ال گذشته زیرساختهای فرهنگی
و اجتماعی ملت ترک آذربایجان به عنوان ملتی که تحت س��تم ملی و
سرکوبهای نژادپرستانه قرار گرفته دچار ضایعات جبرانناپذیری شده
است .وضعیت اسفبار کنونی ،ملت ترک آذربایجان را مجبور به دفاع از
خود نموده و «حق دفاع مش��روع» را برای ملتمان فراهم ساخته است.
با توجه به دالیل یادشده شرایط برای مبارزات مدنی و دمکراتیک ملت
ترک آذربایجان و اس��تفاده از اصل «حق تعیین سرنوشت» مندرج در
بیانیه جهانی حقوق بشر و حقوق بینالملل جنوبی (؟) فراهم آمده است.
«مام میهن آذربایجان» و «ملیت ترک» دو رکن اصلی افکار ما بوده و
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تالش برای ایجاد اختالف و اغتشاش
تشکیالت دیرنیش همواره میکوشد به اختالفات ترک و فارس و نیز ترک و کرد دامن
بزند و از عصبیت ایجادشده در جهت منافع و اهداف خطرناک خود بهرهبرداری نماید.
به عنوان نمونه با درج تصاویری از اعتراض مردم آذربایجان نسبت به یکی از برنامههای
فتیله ،حرکت اعتراضی به آن را قدرتنمایی دانست که «شاه اسماعیل خطایی [صفوی.
خطایی تخلص شاعری وی بود] و نادر شاه افشار به فرزندانشان بالیدند ،ستارخان سرشار
از غرور شد و شهید پیشهوری نفس راحتی کشید!!».
در آخرین برنامه «فیتیله» ک��ه روز جمعه  15آبانماه 1394روی آنتن ش��بکه دوم
س��یما رفت ،در یکی از آیتمها به نام «هتل فیتیلهای» پدر و پسر ترکزبانی قصد تَرک

153

تئوری «ملتسازی ،دولتسازی و اتحاد اراضی ملی» راستای مجادالت
1
ما خواهد بود.
به باور دیرنیشیان ،استراتژی رسیدن به اهداف ذکرشده عبارتاند از:
تبلیغ و ترویج بیداری ملی در بین ملت ترک در آذربایجان جنوبی
ایجاد غرور و اتحاد ملی در بین الیههای مختلف اجتماعی ملت ترک
در آذربایجان جنوبی
تالش برای متوقف نمودن هر گونه سیاستهای شوونیستی اتخاذشده
بر علیه ملت ترک آذربایجان
تئوریزه کردن و بسترس��ازی برای اعاده حق تعیین سرنوشت ملی-
سیاسی ملت ترک در آذربایجان جنوبی
کادرسازی برای گذر به مرحله ملتسازی
2
پیشبرد برد مبارزات دینامیک و آلترناتیو با توجه به مقتضیات روز.
تشکیالت دیرنیش در سایت اینترنتی خود مدعی است که:
هس��تههای مقاومت ملی آذربایجان برای پیش��برد و س��ازماندهی
مجادالت و مقاومت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به صورت
مخفی در درون سرزمینهای آذربایجان سازماندهی شدهاند و مشغول
3
مبارزه و فعالیت از جمله جمعآوری و تحلیل اطالعات میباشند.
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زودهنگام هتل را داشتند و علت آن را نیز دست و پا شکسته به زبان فارسی و ترکی ،بوی
بدی اتاق محل اقامتش��ان عنوان کردند .مدیر پذیرش هتل هم بعد از بررسی متوجه
میشود که فرزند این مسافر ترکزبان ،به جای استفاده از مسواک از فرچه توالت برای
شستن دهانش استفاده کرده و این بوی بد نیز از دهان این کودک متصاعد میشود.
پخش این برنامه ،واکنشهای تن��دی را در مناطق متعدد آذربایجان به ویژه تبریز در
پی داشت و به درگیریهایی منجر شد .کمالالدین پیرمؤذن نماینده مردم اردبیل ،نیر،
نمین و سرعین و دکتر پزش��کیان نماینده تبریز در مجلس شورای اسالمی به شدت به
توهین صدا وسیما به آذربایجانیها واکنش نشان دادند.
پس از این واکنشها ،روابط عمومی سازمان صدا وس��یما با انتشار اطالعیهای ضمن
پوزش بابت این اتفاق ،تأکید کرد:
اشتباه ،بیدقتی و نظارت نادرس��ت عوامل برنامهساز و ناظر مربوطه،
دیالوگهایی به زبان آذری بیان میش��ود که باعث تمسخر و در نتیجه
رنج��ش خاطر و ناراحت��ی هموطنان غی��ور و عزیز آذریزبان ش��ده و
شکایاتی را موجب میگردد .علیرغم سهوی بودن این اتفاق ،مسئوالن
و عوامل دخیل در تولید و پخش این برنامه ،متخلف محسوب میشوند و
این مسئله تا آشکار شدن موضوع و ریشههای آن به طور جدی پیگیری
خواهد شد .تا انجام بررس��یهای الزم و رسیدن به نتیجه نهایی ،پخش
ال متوقف میشود .مدیر پخش و مدیر گروه کودک
برنامه «فیتیله» فع ً
شبکه دو به دلیل سهلانگاری توبیخ کتبی خواهند شد و جانشین مدیر
پخش که مسئول نهایی نظارت برنامههاس��ت نیز توبیخ و از مسئولیت
برکنار میشود.
روز  18آبان شخص محمد سرافراز رئیس سازمان صدا وسیما و علیاصغر پورمحمدی
معاون سیمای رسانه ملی نیز به صورت رسمی از مردم آذربایجان عذرخواهی کردند و

وعده برخورد شدید با مس��ببین این واقعه را دادند .با این حال گروههای تجزیهطلب با
رسانههای شنیداری و دیداری ،شبکههای اجتماعی و سایتهای اینترنتی خود بسیار
کوش��یدند تا مردم را تحریک کنند و بر دامنه اعتراضات و اغتشاش بیفزایند .اما این بار
صبر ،تحمل و بصیرت مردم نجیب ترکزبان ایران در اس��تانهای آذربایجان ش��رقی،
آذربایجان غربی ،اردبیل ،زنجان و حت��ی آذربایجانیهای س��اکن پایتخت و اعتماد و
اطمینان آنها به مسئوالن امور ،نقش��ههای خائنانه بیگانگان و تجزیهطلبان را نقش بر
آب نمود.
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تشکیالت دیرنیش در تاریخ  18آبان  1394طی مطلبی با عنوان « :تشکر و قدردانی
تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان از ملت ترک آذربایجان» در تحریک به اغتشاش بیشتر
و افزایش دشمنی آذربایجانیان با مردم مناطق فارسزبان چنین نوشت:
بار دیگر ملت ترک آذربایجان حماسهای بزرگ آفرید تا برگ زرینی بر
دفتر تاریخ مبارزات ملی آذربایجانیان سرافراز تاریخ افزوده شود .امروز
 18آبان  1394ملت ترک آذربایجان با اراده آهنین و شکستناپذیرش
بار دیگر درسی تاریخی و فراموشنش��دنی به بدخواهان و یاوهگویانی
داد که فکر میکردند میتوانند با آذربایجان مانند گوشت قربانی رفتار
کنند .امروز همگان بار دیگر دیدند که آذربایجان بیدار ،استوار و مصمم،
هستیاش را پاس داشته است.

مقاالت

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

156

امروز هر وجب خاک آذربایجان ب��ا همت و غیرت جوانان ترک تبریز،
زنجان ،ارومیه ،اردبیل و دیگر ش��هرهای آذربایجان سرش��ار از غرور و
افتخار شد .امروز شاهاس��ماعیل خطایی و نادرشاه افشار به فرزندانشان
بالیدند ،ستارخان سرشار از غرور ش��د و شهید پیشهوری نفس راحتی
کشید.
امروز همچنین چشم آذربایجان به جمال همزبانان و همتباران خود در
تهران و ایل بزرگ تاریخساز و قهرمانپرور قشقایی روشن شد که برای
حمایت از آذربایجان به خیابانها آمده بودند که به نوبه خود محل امتنان
و شکران بیپایان دارد.
پیروزی امروز همچنین دلیلی دیگر بود بر الزام و ناگزیر بودن وحدت و
همگرایی در درون حرکت ملی آذربایجان.
تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان ضمن تشکر و قدردانی از ملت ترک
آذربایجان و بوسیدن دست تکتک جوانانی که خالصانه و فقط به عشق
آذربایجان قهرمان و ملت بزرگ ترک ب��ه خیابانها آمدند به نوبه خود
بار دیگر به بدخواهان آذربایجان و ترکها اخطار میدهد که بعد از این
بهتر است پایش��ان را از گلیمش��ان درازتر نکنند و بدانند که ترکهای
آذربایجان در راه مبارزات آزادیخواهانه خود که تا رسیدن به سر منزل
مقصود ادامه خواهد داش��ت ،مایل نیس��تند نه آنان و نه دیگرانی را در
1
مقابل پایشان ببینند تا ناگزیر پای بر روی آنان گذارند...
ادعای مقابله با پانکردیسم
از دیگر خصوصیات تش��کیالت دیرنیش ادعای مقابله با زیادخواهی و توس��عهطلبی
تجزیهطلبان کرد نس��بت به مناطق مورد ادعایش��ان به عنوان خاک آذربایجان است.
به عنوان نمونه این تشکیالت اینترنتی در نامهای خطاب به وزیر امور خارجه اسراییل
«نس��بت به اظهار نظر وزیر دادگس��تری آن کشور مبنی بر تش��کیل دولت کردستان
مستقل در سرزمین تورکان آذربایجان» اعتراض نمود .متن این نامه به تاریخ  13بهمن
1394چنین است:
از سخنگوی تش��کیالت مقاومت ملی آذربایجان به وزیر امورخارجه
1 .http://diranish.com/2728
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اسراییل
موضوع :اظهارات اخیر وزیر دادگستری اسراییل
اظهارات اخیر وزیر محترم دادگستری اسراییل خانم آیلت شاکد مبنی
بر تشکیل کشور مستقل کردستان در سرزمین تورکان آذربایجان (ما
ال نامناسب و بسیار خطرناک است.
بین ایران -ترکیه) کام ً
آذربایجان جنوبی جوالنگاه اهداف سیاسی قدرتهای خارجی نخواهد
بود .ملت تورک آذربایجان برای حق تعیین سرنوش��ت و اداره خود در
سرزمین مادری خود در حال مبارزه است .ما به عنوان تشکیالت مقاومت
ملی آذربایجان به کرامت انسانی و حقوق خلقها احترام قایل هستیم.
مایل هستیم بیان کنیم که تورکان آذربایجان جنوبی هیچ گونه تحرکات
با انگیزه سیاسی در س��رزمینهای تاریخی خود را تحمل نخواهد کرد.
ما با قدرت در برابر زیادهخواهی برخی از احزاب و سازمانهای کوردی
ایستادهایم .ما انتظار داریم مقامات اسراییل در اظهارات خویش واقعیات
منطقه را در نظر بگیرند و امیدوار هستیم اظهارات آتی مقامات اسراییل
به دور از اشتباهات گذشته با در نظر گرفتن دموگرافی منطقه سازنده
باشد.
1
سخنگوی تشکیالت مقاومت ملی آذربایجان بابک چلبیانلی
این تش��کیالت در اقدامی دیگر به انتش��ار جزوههایی تحت عنوان «توپراق» (خاک)
میپردازد و در آنها خوانندگان را به دفاع از س��رزمین آذربایجان در برابر توسعهطلبی
کردها فرا میخواند .در
این زمین��ه از تحریک
احساس��ات م��ردم
آذربایجان نس��بت به
جنای��ات احزابی چون
کومله و حزب دمکرات
کردس��تان به رهبری
قاس��ملو در شهرهای
آذربایجان غربی مانند
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نقده (س��ولدوز) طی سال 1358
خودداری نم��یورزد و م��ردم را
نسبت به تکرار چنین کشتارهایی
برحذر میدارد.
الزم ب��ه ی��ادآوری اس��ت ک��ه
اکثریت مردم مسلمان کرد از این
جنایتها مبرا هس��تند و چنین
جنایتهایی توسط اعضای وحشی
حزب دمکرات کردستان و حزب
کومله صورت گرف��ت که در کت��اب انقالب اس�لامی و گروهه��ای تجزیهطلب بخش
کردستان ،شرح داده شده است.
تش��کیالت دیرنیش چون میداند جایی در میان مردم آذربایجان ن��دارد و اهداف و
فعالیتهایش خالف شرع و قانون اس��ت و لذا نیروهای امنیتی و انتظامی و قوه قضاییه
در براب��ر آنها و هر تجزیهطل��ب دیگری به وظایف خ��ود عمل خواهند کرد ،با انتش��ار
کتابچههایی نیروهای خود را ب��رای چگونگی مقاومت در دس��تگیریها و بازجوییها
تحت آموزش ق��رار میدهد .یکی از این کتابها با عنوان ش��کنجه س��فید ،ترفندهای
بازجویی-راههای مقابله با آن در سایت اینترنتی دیرنیش منتشر شده و هدف از انتشار
آن آشنایی اعضای بازداشتش��ده با انواع بازجویی و تالش جهت افشا نکردن اطالعات
تشکیالت است.
دیگر احزاب اینترنتی تجزیهطلب
عالوه بر تشکیالت و احزاب تجزیهطلبی که تا اینجا مورد بررسی و تحلیل قرار دادیم
(داک ،گوناز ،گام��وح ،جاماح ،یئنی گاموح ،دیرَنیش و گاس��پ) در محیط اینترنت نام
احزاب دیگری مشاهده میش��ود که همگی مدعی تجزیه آذربایجان از ایران و تشکیل
آذربایجان متحد با جمهوری آذربایجان و گاه تشکیل ترکستان بزرگ (ترکیه ،آذربایجان
ایران ،جمهوری آذربایجان ،ترکمنصحرا ،جمهوری ترکمنس��تان و )...هس��تند .این
احزاب عبارتاند از:
اتحادیه ملی دمکراتیک آذربایجان ()Birlik
حزب دموکرات آذربایجان جنوبی ()GADP

حزب اس��تقالل آذربایجان جنوبی (( .)GAIPدر کتاب انقالب اس�لامی و گروههای
تجزیهطلب معرفی شده است).
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

حزب لیبرال دمکرات آذربایجان جنوبی ()GALDP
جبهه آزادی ملی آذربایجان جنوبی ()GAMAC
حزب رهایی آذربایجان جنوبی ()AGP
برخی از این احزاب دارای س��ایت اینترنتی میباش��ند و نظامنامه ،مرامنامه و اهداف
اعالمیشان بسیار شبیه نوشتهها و ادعاهای احزاب بررسی شده است و میتوان گفت
از یکدیگر کپی کردهاند! برخی نیز با اینکه در سایت اینترنتی صفحههایی برای توضیح
مرامنامه ،نظامنامه و اهداف دارند ،لیکن هیچ توضیحی ارای��ه ندادهاند یعنی خود نیز
معترفاند که بدون مرام و هدف هستند .به اینها میگویند احزاب آبکی!!
برای تنویر افکار یادآور میشویم که در مراجعه به س��ایتهای اینترنتی جریانهای
ال هوش��یار بود .زیرا در محیط مجازی اینترن��ت به ویژه زمانی که
تجزیهطلب باید کام ً
از سِ ��رورهای خارجی ایجاد و منتشر میشوند ،هر شخص یا اش��خاصی امکان ایجاد و
تبلیغ هر اندازه حزب و جریان با هر اسم و ایسمی (هدفی) را دارند .لذا صرف این اسمها
و ایسمها گویای واقعیت داش��تن و بودن اعضا و هوادار نیس��ت .احزاب واقعی باید در
عمل خود را نشان دهند وگرنه در محیط امن و راحت اینترنت و شبکههای تصویری و
شنیداری ،میتوان احزاب فراوان با سنگینترین مرامنامهها و بیشترین اعضا را ایجاد و
تبلیغ کرد .به یقین بیشتر احزاب و حرکتهای تجزیهطلب کنونی به ویژه منادیان شوم

مقاالت

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

160

تجزیه آذربایجان از ایران فقط در محیط اینترنت وجود دارند و نه بیشتر!
گویا این اح��زاب آبکی و اینترنتی که هی��چ گونه نمایندگی و وکالتی از س��وی مردم
ال از طرف مردم
آذربایجان ندارند و فاقد هر گونه مش��روعیت و مقبولیتی هستند و اص ً
آذربایجان به حساب نمیآیند ،به تازگی نامهای را خطاب به بان کی مون دبیرکل سازمان
ملل امضا کردهاند و در آن خواستهاند که س��ازمان ملل ترتیب برگزاری رفراندومی در

آذربایجان جنوبی برای تأمین اصل «حق تعیین سرنوشت» آذربایجان را بدهد.
به یقین سلسلهجنبان این به اصطالح احزاب و تشکیالت تجزیهطلب ،دشمنان عظمت،
وحدت و تمامیت ارضی ایران بزرگ و شکس��تخوردگان از سرفرازی انقالب اسالمی
هستند که با دمیدن بر طبلهای توخالی به اسامی :گاماح ،جاماح ،دیرنیش ،گاسپ و...
درصددند در مسیر پیشرفت و تعالی ایران اسالمی سنگاندازی نمایند .آنان باد میکارند
و به یقین طوفان درو خواهند کرد!
تحلیل نهایی عملکرد تجزیهطلبان
در تحلیل نهایی پیرامون حرکتها و جیغهای شوم تجزیهطلبی در ایران باید به چند
واقعیت بسیار مهم توجه نمود:
 .1توجه به عاقبت خونین قومگرایی
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 .1برای آشنایی با این دو حزب رک :اصغر حیدری ،انقالب اسالمی و گروههای تجزیهطلب.
 .2سایت اینترنتی ایران امروز :iran emrooz ،فاشیسم دینی ،نژادپرستی کور و کابوس فروپاشی ایران.

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

آن س��وی قومگرایی و تجزیهطلبی بس��یار تیره و تار و خونین مینمای��د ،زیرا قلمرو
نفوذ ادعایی تجزیهطلبان یا در همسایگی همدیگر قرار دارد یا در همدیگر فرو رفتهاند
و لذا این افراد که در عالم مالیخولیا به س��ر میبرند و خوابه��ای تکهتکه کردن ایران
را میبینند ،از هم اکنون به هم چنگ و دندان نش��ان میدهند! حال اگر روزی بتوانند
حداقل درصدی از خوابهای پریشانشان را عملی نمایند ،در دشمنی با همدیگر حمام
خون به راه خواهند انداخت و ب��ا ایجاد عصبیتهای قومی و مذهب��ی ،جوانان مناطق
مختلف ایران را برای اهداف ش��وم و پلید خود در زیر توپها و خمپارهها نیست و نابود
خواهند کرد .بهترین نمونه در این مورد ،هش��دارها و بد و بیراههای متقابلی اس��ت که
احزاب تجزیهطلبی چون حزب دمکرات کردستان و حزب کومله 1با احزاب تجزیهطلب
آذربایجانی به کار میبرند .با توجه به اینکه بافت جمعیتی شهرهای زیادی از آذربایجان
و کردستان به صورت مختلط از ترک آذری و کرد است ،هر دو طیف تجزیهطلب ادعای
مالکیت آن شهرها را دارند و ادعای احزاب رقیب را دستاندازی و روحیه تهاجم ارزیابی
میکنند.
2
چهرگانی کردها را فقط مهمان��ان آذربایجان خوانده و طی اظهارنظری در س��ایت
شخصیاش گفتهاست:
در حال حاضر  ۵۰۰هزار کرد در آذربایج��ان غربی زندگی میکنند،
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اگر رفتار عادی داشته باشند ،هیج مشکلی نیست وگرنه همانطور که
1
آمدهاند باید بروند.
او و گروهش بارها خواستار اشغال شمال عراق توسط ارتش ترکیه شدهاند و کرکوک
2
و موصل را «سرزمین تاریخی ترکها که به دست عدهای کرد اشغال شده» خواندهاند.
به نظر احمد اوبالی از سران داک« ،کرد یک ناسزا است!»
در نشریه کوردستان ارگان رس��می حزب دمکرات کردس��تان ،رامبد لطفی یکی از
کادرهای مهم حزب نوشته است:
چنان ک��ه میدانیم ش��هر ماکو همچ��ون برخی دیگر از ش��هرهای
کردستان مانند ارومیه ،نقده ،میاندوآب ،سلماس و ...بافت جمعیتیشان
از ترکیب دو ملت کرد و ترک به وجود آمده است .همچنان که جمعیت
کرکوک در کردس��تان جنوبی [عراق] را کرد و ترک و عرب تش��کیل
میدهند .اما واقعیت این است که کرکوک شهری کردستانی است .به
همین صورت ماکو ،ارومیه ،نقده ،میاندوآب ،سلماس و ...هم شهرهایی
کردستانی هس��تند .این واقعیت مناقشهبردار نیس��ت .این شهرها هر
چند که ساکنان ترکزبان هم داشته باشند ،اما سرزمینی کرد هستند
و ترکها در آنجا مهماناند و قابل احت��رام و باید با آنها محترمانه رفتار
نمود .آنها همچون اقلیتی ساکن این سرزمیناند و در سرزمین کردها به
3
سر میبرند و برای این مسئله هیچ ایرادی نیست.
در واکنش به چنین ادعای خیالی و قومگرایانه ،شخصی به نام محمد آزادگر که مسئول
هیئت اجراییه «حزب استقالل آذربایجان جنوبی» 4خوانده شده در نامههای سرگشاده
به احزاب و سازمانهای کرد ایرانی چنین هشدار داد:
حزب دمکرات کردستان چند سال اس��ت که در روزنامه ارگان خود
ارومیه و شهرهای دیگر را داخل کردس��تان به حساب میآورد .حزب
کومله نیز ماکو را شهری از کردس��تان به حساب آورده است .به تمامی
احزاب و گروههای کرد که قصدی در مورد شهرهای آذربایجان از جمله:
 .1سایت اینترنتی گاموح www.arshiv.gamoh.info/farsi/about_farsi.html :اظهار نظر دکتر چهرگانی
درباره کردها.
 .2همان :دردهای آذربایجان جنوبی را به دنیا اعالم کردیم.
 .3کوردستان ،ش ،432اسفند  ،1384ص.22
 .4شرح این حزب اینترنتی در کتاب انقالب اسالمی و گروههای تجزیهطلب داده شده است.
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 .1سایت اینترنتی حزب استقالل آذربایجان جنوبی20 ،www.gaip.org :مارس .2006
 .2همان.
 .3سایت اینترنتی حزب استقالل آذربایجان جنوبی28 ،www.gaip.biz :اکتبر .2006
 .4شرح کردستان بزرگ در کتاب انقالب اسالمی و گروههای تجزیهطلب آمده است.

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

ارومیه ،خوی ،ماکو ،سالماس ،سولدوز (نقده) ،خانا (پیرانشهر) و سویوق
بوالق (مهاباد) [ترکیبیافته از دو کلمه ترکی :س��ویوق به معنی سرد
و بوالق به معنی چش��مه] دارند اخطار میدهیم که این ش��هرها جزو
الینفک آذربایجان هس��تند و حزب اس��تقالل آذربایجان جنوبی [در
مورد] اراضی آذربایجان با هیچ ش��خص و گروهی مذاکره نخواهد کرد؛
اراضی آذربایجان حتی یک سانتیمتر به احدی واگذار نخواهد شد .البته
کردها در این شهرها بودهاند و اکنون نیز هستند و در کنار آذربایجانیها
1
زندگی میکنند.
مصطفی هج��ری دبی��ر کل حزب منحل��ه دمک��رات کردس��تان از نوش��ته یکی از
پانترکیستهای تجزیهطلب که نوش��ته بود« :کردها چشم به سرزمین آذربایجانیها
ندوزند» ،عصبانی شده و این پاسخ تند را داد:
هیچ کردی به خاطر هی��چ کس و هیچ ملتی دس��ت از هیچ وجبی از
خاک کردستان برنخواهد داشت ...از دیدگاه ما سرزمین کردستان تمام
شهرها ،مناطق ،روستاها ،دش��تها و کوههایی که در تقسیمات کشور
استانهای کردستان ،کرمانش��اه ،ایالم و آذربایجان غربی نامیده شده
2
است را دربر میگیرد.
انتشار نقشه کردستان بزرگ که در آن بخشهای زیادی از آذربایجان ایران نیز درون
محدوده ادعایی قرار گرفته است ،خشم شدید تجزیهطلبان آذری را برافروخت؛ چنان
که به احزاب تجزیهطلب کرد هشدار دادند:
اگر میخواهید در صلح و آرامش همس��ایه باشیم باید از این ادعاهای
خولیائی دس��ت بردارید .در غیر این صورت به آذربایجان اعالن جنگ
میکنید که آن هم به نفع ش��ما نخواهد بود ...ت��ا آخرین قطره خون از
3
تمامی خاک آذربایجان دفاع خواهیم کرد.
4
بخش بزرگی از آذربایجان غربی در منطقه ادعایی کردس��تان بزرگ (شامل مناطق
کردنش��ین کش��ورهای ترکیه ،س��وریه ،عراق و ایران که دامنه ش��مالی آن از سواحل
مدیترانه در کشور سوریه آغاز و به سواحل خلیج فارس در استان خوزستان ایران منتهی
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میش��ود .یعنی از دریا به دریا ،درست همانند شعار صهیونیس��تها :از نیل تا فرات!) و
از طرف دیگر در منطقه ادعایی ارمنس��تان بزرگ واقع شده است .از طرف دیگر بخش
بزرگ کردستان ایران و کردس��تان عراق در منطقه ادعایی آذربایجان بزرگ قرار دارد.
پانترکیستها خواهان تشکیل آذربایجان یا ترکس��تان بزرگاند که از سوی شرق به
منطقه ترکمنصحرا و از آن طریق به ترکمنس��تان میپیوندد .هر تجزیهطلب نس��بت
به قلمرو حرکت تجزیهطلب دیگر ادعای ارضی دارد و این اس��ت چشمانداز هولناک و
خونینی که مدعیان دروغین و پوسیده تش��کیل آذربایجان بزرگ و کردستان بزرگ از
آینده بخش غربی ایران به دست میدهند و بر س��ر مالکیت رؤیایی و ادعایی شهرها و
روستاهای ایران هل من مبارز میطلبند! اینان از استکهلم ،لندن ،باکو ،آنکارا ،عشقآباد
و سلیمانیه به همدیگر هشدار میدهند که مبادا چشم طمعی به گوشهای از خاکی که
قرار است مهریه پیوندشان با س��ران ایاالت متحده امریکا باشد بدوزند ،که آن چشم را
از کاسه سر بیرون خواهند آورد .وای به روزی که چنین عناصر شیطانی بر سرنوشت و
زندگی مردم کردستان و آذربایجان چیره گردند! در آن روزگار حمام خون و پاکسازی
قومی به اوج خود خواهد رسید!

کردستان بزرگ :از مدیترانه تا خلیج فارس

اسراییل بزرگ :از نیل تا فرات (و خلیج فارس)

صفات مشترک :توسعهطلبی ،تهاجم نظامی ،حذف اقوام و مذاهب دیگر ،نسلکشی
و مهمتر از همه عدم تجاوز به حدود یکدیگر که از مقایسه دو نقشه فهمیده میشود.
هماهنگی صهیونیسم و پانترکیسم!

تردیدی نیست که اگر این عناصر پلید به هدفهای باطل و مالیخولیایی خود برسند،
چنین فاجعهای را به سراس��ر ایران سرایت میدهند و فرداس��ت که میان عربزبانان
و بختیاریهای خوزس��تان بر س��ر هویت و مالکیت شهرها و روس��تاهای آن دیار نیز
ستیز ایجاد خواهند کرد و چهار گوشه کش��ور را به خون و آتش خواهند کشید .تبدیل
کشور واحد و قدرتمند ایران به «ایرانس��تان» و حتی تفکر آن ،خواسته اصلی دشمنان
قسمخورده و خونینپنجه اقوام ایرانی اعم از کرد ،بلوچ ،ترکمن ،عرب ،فارس ،لر و ترک
است.
 .2مقابله به مثل با حامیان تجزیهطلبان

 .1برای توضیح بیشتر به کتاب انقالب اسالمی و گروههای تجزیهطلب بخش آذربایجان مراجعه فرمایید.
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به یقین در تمام حرکته��ای تجزیهطلبی و جنایتهای علیه ایران و ایرانی ،دس��ت
خبیث و خونین امریکا و اسراییل به صورت پنهان و آشکار دیده میشود .دلیل اصلی این
ادعا شعارها و عملکردهای تجزیهطلبان است که در راستای اهداف شوم امپریالیسم و
صهیونیسم قرار دارد .اما برای استناد بیشتر به نقل چند مورد بسنده میشود.
الف .طیف وسیعی از پش��تیبانان تجزیهطلبان ایران در کنگره امریکا النه گزیدهاند و
اقدامات شوم خود را پی میگیرند .یکی از نمایندگان معروف آنان «دانا روهراباکر» در

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .3توجه به نقش پلید امریکا

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

جمهوری اس�لامی در برابر وقاحت گروهها و دولتهایی که به نوعی بر طبل تجزیه و
تقسیم ایران میکوبند ،بر اساس اصل بسیار عاقالنه «پرهیز از ایجاد و گسترش تشنج
در روابط خارجی» بیش��تر به دفاع ،افزایش آگاهی مردم و توضیح نقشههای شوم آنان
پرداخته است .اما در برابر س��ماجت و زورگویی آنها الزم اس��ت اصل «تهاجم متقابل
فرهنگی و تاریخی» را به عنوان مقابله به مثل و راهی برای شکس��ت دشمنان وحدت
و تمامیت ارضی ای��ران و جنگطلبان تجزیهطلب به کار بندد .تمامی یا بیش��تر خاک
همس��ایگانی که ریگی در کفش دارند و به حمایت و هدایت تجزیهطلبان میپردازند،
متعلق به ایران بوده اس��ت .از طرف دیگر از امتدادهای گس��ترشیافته زبانی ،قومی و
مذهبی اقوام ایرانی در آن س��وی مرزها به خصوص در جمه��وری آذربایجان ،ترکیه و
کردستان عراق میتوان به خوبی بهره گرفت و با سالح دشمن به جنگ و مقابله او رفت
و توپ تجزیهطلبی را به خاک آنان انداخت! منادیان تجزیه ایران و مزدورانشان از اجرای
سیاست «تهاجم متقابل فرهنگی و تاریخی» از سوی ایران ،به شدت در هراس و واهمه
1
به سر میبرند؛ زیرا در برابر آن سپر دفاعی ندارند.
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نامهای به هی�لاری کلینتون (وزی��ر خارجه وقت
امریکا) خواستار کمک امریکا به تجزیه ایران و جدا
کردن آذربایجان از ایران شد و مدعی گشت:
کمک در مش��روعیت بخشیدن
ب��ه اش��تیاق م��ردم آذری برای
کسب اس��تقالل خود در قیاس با
تهدید بمباران مخازن تحقیقاتی
هستهای زیرزمینی ایران ،میتواند
خط��ر بس��یار بزر گت��ری برای
حاکم��ان ایرانی به دنبال داش��ته
دانا روهرا باكر
باشد.
سیاستمداران امریکایی همیشه دخالت در امور
کشورهای دیگر را جزو حقوق و حتی وظیفه خود میدانند و معلوم نیست این حقوق یا
وظیفه را از کجا و بر اساس کدام سروش غیبی به دست آوردهاند و از چپ و راست علیه
کشورهای مستقل میتازند! اگر همین حقوق و وظیفه را نمایندگان دیگر کشورها علیه
امریکا مطرح کنند ،گوش فلک را با جیغهای انکراالصواتش��ان پر میکنند و حرفها و
ال زشت و شیطانی و دخالت در امور داخلی خود
دالیل دیگران را به صورت اقداماتی کام ً
قلمداد مینمایند .اگر یکی از اعضای پارلمان کشوری نامهای به دولت خود بفرستد و از
آن بخواهد تا از انتقال هاوایی به ساکنان هاوایی و یا بازگرداندن کالیفرنیا به مکزیکیها
حمایت کند ،واکنش شیطان بزرگ و شیطانیان چه خواهد بود؟! ظاهرا ً ابرقدرت بودن
حقوق خاص خود را در پی دارد!
در نتیجه جنگهای روسیه با ایران در زمان فتحعلیشاه قاجار طبق معاهده گلستان
و ترکمنچای س��رزمینهای باالی رود ارس که بخش بزرگی از آذربایجان بزرگ تحت
حاکمیت ایران محسوب میشد ،از پیکر مام میهن جدا گشت .اما اکنون امریکاییها (از
زبان امثال روهراباکر) درصددند از هر راه و روش شیطانی و خبیث برای آسیب زدن به
ایران و از هم پاشیدن تمامیت ارضی آن استفاده کنند .نامه روهراباکر ظاهرا ً از خبرهای
جدید شکوفایی روابط نظامی اس��راییل و جمهوری آذربایجان الهام گرفته است ،آنجا
که مینویسد:
حمایت از چنین همکاریای برای ایاالت متحده معقول به حس��اب
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میآید ،چرا که حکومت دیکتاتوری و س��لطهجویانه موجود در تهران،
دشمن ما و نیز دشمن آنها میباشد .مردم آذربایجان از نظر جغرافیایی
از هم جدا شدهاند و آنها پس از تقریباً دو قرن حاکمیت خارجی خواستار
اتحاد مجدد سرزمین خود میباشند.
همینطور وی خطر ایجاد و گسترش فعالیت تجزیهطلبانه در آذربایجان را برای ایران
خطری بزرگتر از بمباران مخازن تحقیقاتی هستهای زیرزمینی ایران میداند ،زیرا که
کشور از داخل پریشان و متنشنج شده و س��رطان تجزیهطلبی با کمک آشکار و پنهان
امریکا ،اسراییل و برخی کش��ورهای احمق اروپایی و حوزه خلیج فارس به سایر نواحی
نیز س��رایت خواهد کرد! متن کامل نامه این نماینده کنگره امریکا به هیالری کلینتون
به این شرح است:
خانم وزیر:
یکی از اعضای حزب حاکم جمهوری آذربایجان فوریه گذشته از دولت
خواست تا نام این کشور را به «آذربایجان شمالی» تغییر دهد .سیاوش
نوروزوف یکی از اعضای پارلمان ،پیش��نهاد داد ک��ه  16میلیون آذری
ساکن در شمال غربی ایران (آذربایجان جنوبی) باید به صورت یک ملت
واحد و متحد دربیایند .این سرزمین که آذربایجان جنوبی در نظر گرفته
میش��ود ،تقریباً دو برابر جمهوری آذربایجان در شمال دارای جمعیت
است .بنابر گزارش��ات ،این پیش��نهاد مورد توجه چندین تن از اعضای
پارلمان نیز قرار گرفته است.
در ایران ،دولت تهران استانهایی که بیشتر ساکنان آنها قومهای آذری
هستند را آذربایجان شرقی و غربی مینامد .بنابراین ،این موضوع خود
ادلهای بر این ادعای دولت باکو میباشد که معتقدند سرزمین آذریها
تقسیم شده اس��ت .در واقع این قلمرو به واسطه معاهده ترکمنچای در
سال 1828م و بدون جلب رضایت آذریها بین روسیه و ایران تقسیم
شد .روسیه دیگر در این موضوع عامل تأثیرگذاری به حساب نمیآید،
چرا که جمهوری آذربایجان استقالل خود را در سال 1991م به هنگام
فروپاشی جماهیر شوروی به دست آورد .ایران امروز از فارس حدود دو
قرن گذشته بسیار متفاوت است.
به دنبال خبره��ای اخیر پیرامون ش��کوفایی هم��کاری نظامی بین
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اسراییل و آذربایجان ،مس��ئله آذربایجان مجددا ً مطرح گردیده است.
حمایت از چنین هم��کاریای برای ایاالت متحده معقول به حس��اب
میآید ،چرا که حکومت دیکتاتوری و س��لطهجویانه موجود در تهران
دش��من ما و نیز دش��من آنها میباش��د .نحوه تعیین هویت ،احساس
وفاداری و اقدامات م��ردم خاورمیانه را نمیتوان همیش��ه بر اس��اس
خطوط مرزی موجود بر روی نقش��ه یک کتابخانه تعیین کرد .ایران به
منظور افزایش تأثیر خود در لبنان و عراق ،از گروههای قومی و مذهبی
سوءاستفاده کرده است .ایاالت متحده باید به دنبال فرصتهایی باشد
تا بتواند همین کار [تحریک گروههای قومی و مذهبی در ایران!] را در
مناطق کلیدی انجام دهد .کمک در مش��روعیت بخش��یدن به اشتیاق
مردم آذری برای کسب استقالل خود ،در قیاس با تهدید بمباران مخازن
تحقیقاتی هس��تهای زیرزمینی ایران ،میتواند خطر بسیار بزرگتری
برای حاکمان مستبد ایرانی به دنبال داشته باشد.
با تشکر -دانا روهراباکر
ب .هیالری کلینتون در خاطرات منتشرشدهاش آشکارا اعالم میکند:
پس از سرکوب جنبش سبز در ایران ،تالشها برای ارایه ابزار و فناوری
فرار از سرکوب و سانسور دولتی به فعاالن طرفدار دمکراسی را افزایش
دادم .طی چند سال بعد ،دهها میلیون دالر سرمایهگذاری کردیم و بیش
1
از  5000فعال را در سراسر جهان آموزش دادیم.
به یقین منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران نیز در میان این مزدوران آموزشدیده
سازمان سیا بوده و هس��تند .امریکا مأمن نیروهای مخالف با انقالب اسالمی و تمامیت
ارضی ایران است .یک نیروی به اصطالح اپوزیسیون را نمیتوان نشان داد مگر اینکه یا در
امریکا النه گزیده یا از سوی شیطان بزرگ پشتیبانی میشود .منادیان تجزیه آذربایجان
مانند چهرگانی ،اوبالی و ...همراه با تشکیالت پوسیدهشان در امریکا النه گزیدهاند!
 .4نگاهی به تجزیهطلبان کشور امریکا

اگر تجزیه کشورهای بزرگ و تشکیل کش��ورهای جیبی برای هر قوم و طایفهای ،امر
 .1هیالری کلینتون :انتخابهای س��خت ،بخش دوم/فصل ایران :تحریمها و رازها ،کد خبر ،۳۷۸۱۰۵ :تاریخ
انتشار۱۸ :دی ۱۳۹۳؛ www.mashreghnews.ir
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نامه روهراباکر به کلینتون درباره تجزیه آذربایجان از ایران
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پسندیدهای است ،پس چرا ایاالت متحده امریکا به این امر گردن نمینهد و امر پسندیده!
تجزیه را از خود شروع نمیکند؟! امریکا از وحدت مهاجرنشینهای انگلیسی ایجاد شد.
سران آن از همان زمان نگذاشتند بین س��رزمین پهناور میان دو اقیانوس اطلس و آرام
کشوری غیر از ایاالت متحده شکل گیرد و با نهایت شدت با تقسیم کشورشان برخورد
کردند و حتی تا مرحله جنگ و کشتار پیش رفتند و مانع از تشکیل امریکای شمالی و
جنوبی در دوره به اصطالح جنگهای انفصال (بردهداری) شدند!
جنگ بین ایالتهای ش��مالی به رهبری آبراه��ام لینکلن از ح��زب جمهوریخواه و
یازده ایال��ت جنوبی تحت فرمانروایی رئیسجمهور جفرس��ون دیوی��س رخ داد .چند
هفته پس از انتخابات ریاس��تجمهوری در ۲۰س��پتامبر  ،۱۸۶۰کارولینای جنوبی با
رأی مجلس قانونگذاری خود خ��روج از جرگه ایاالت متحده را اع�لام کرد .بالفاصله
پس از مراسم س��وگند لینکلن در ۴مارس  ۱۸۶۱ایاالت متحده تجزیه شد .در این روز
ایالتهای کارولینای جنوبی ،جورجیا ،فلوریدا ،آالباما ،میسیسیپی ،لوئیزیانا و تگزاس
کنفدراسیون کشورهای امریکا را تشکیل دادند .اندک زمانی بعد ،آرکانزاس ،کارولینای
ش��مالی ،ویرجینیا و تنس��ی نیز به ایالتهای شورش��ی پیوس��تند و تعداد ایالتهای
تجزیهطلب به  ۱۱ایالت رس��ید .در این کش��مکش ،یازده ایالت جنوبی به «ایالتهای
برده» مشهور شده بودند زیرا در آنها بردهداری هنوز رواج داشت و بر عکس ایالتهای
شمالی ممنوع نشده بود .ایالتهای جنوبی بالفاصله ریچموند را پایتخت خود قرار داده

جفرسون دیویس ،رئیسجمهور منتخب ایالتهایی که مستقل شده بودند و
اعضای کابینه وی
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جستوجوی :تجزیهطلبی در ایاالت متحده.

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

و جفرسن دیویس را به ریاستجمهوری برگزیدند .در آوریل  ۱۸۶۵جنگهای انفصال
پس از  ۴سال و با 450هزار نفر کشته و  335هزار نفر زخمی به سود شمالیها و با نتیجه
وحدت ارضی دوباره ایاالت متحده امریکا به پایان رسید.
س��ران ایاالت متحده امریکا با خش��ونت و خونریزی مانع ش��دهاند که بومیان امریکا
کش��وری برای خود یا حداقل ایالتی خودمختار داش��ته باش��ند .ایاالت متحده امریکا
کش��وری متحد از لحاظ قومی ،نژادی و حتی جغرافیای سیاس��ی نیست .جنبشهای
تجزیهطلب فعالی در آن کشور وجود دارند که برخی عبارتاند از:
جمهوری تگزاس (با س��ازمان نظامی گروه جمهوری تگزاس) ،جمهوری کاس��کادیا
(متش��کل از قس��متهایی از غرب امریکا و کانادا) ،حرکت اس��تقالل و خودمختاری
هاوایی ،حزب استقاللطلبان آالس��کا ،لیگ جنوب (متش��کل از بقایای جبهه ایاالت
مؤتلفه امریکا) ،الکوتا س��یوکس (دولت پیشنهاد ش��ده :جمهوری الکوتا) ،پورتوریکو
(احزاب :حزب اس��تقالل پورتوریکو ،حزب ملیگرای پورتوریکو ،جنبش ملی استقالل
هوستوسیانو ،جبهه سوسیالیس��ت .با س��ازمان نظامی ارتش خلق بوریکوآ) ،ورمونت
(جمهوری کوهستان س��بز ورمونت) ،واش��نگتن +اورگون +بریتیش کلمبیا (جنبش
1
استقالل کاسکادیا .دولت پیشنهادی :کاسکادیا).
آیا سران ایاالت متحده اجازه حداقل فعالیت برای این احزاب تجزیهطلب را میدهند؟
آیا در مورد تقسیم کشور از مردم امریکا همهپرسی میکنند؟ به واقع اگر تقسیم کشورها
بر اساس قومیتها و تشکیل کشورهایی از یک قوم اقدامی انسانی و واجب است ،بسماهلل؛
این گوی و این میدان .امریکا که خود را مهد تمدن و دمکراسی و مردمساالری میداند،
ابتدا حقوق قومیتهای خود را داده و اقدام به تشکیل کشورهای متعدد در داخل قلمرو
ایاالت متحده نماید و آنگاه برای دیگران نسخه بپیچد! اما برای صدها بار ثابت شده که
از نظر سران امریکا مرگ حق است اما برای همسایه!!
داگالس مککنان ( )Douglas MacKinnonاز مقامات س��ابق کاخ سفید و پنتاگون
که س��ه س��ال را در فرماندهی نیروهای مش��ترک امریکا فعالیت کرده به عنوان یکی
از مفسران برجسته مسائل سیاس��ی در روزنامهها و نش��ریات مهم امریکا و همچنین
برنامههای تلویزیونی و رادیویی به تحلیل مس��ائل روز دنیا میپردازد .مککنان اخیرا ً
کتابی را با عنوان ایاالت جداییطلب امریکا با بهرهگیری از دانش کارشناسان خبره در
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پرچم مناطقی از ایاالت متحده امریکا که جنبشهای استقاللطلبی در آنها فعال هستند:
آالسکا ،هاوائی ،الکوتا سیوکس ،پورتوریکو ،جنوب ،تگزاس ،ورمونت ،کاسکادیا

حوزه کشاورزی ،انرژی ،زیرساخت ،مالی و اقتصادی و بسیاری زمینههای دیگر نگاشته
و منتشر کرده است .نام این کتاب از نام «ایاالت متحد امریکا» گرفته شده است .وی در
کتاب خود تأکید میکند که میلیونها خانواده امریکایی از نژادهای مختلف و با سوابق
گوناگون ،درست در زمانی که امریکا بیش از پیش در زوال مالی و اخالقی فرو میرود،
دیگر امیدی به ادامه روند کنونی اداره امریکا توسط دولتمردان فعلی این کشور ندارند
و معلوم نیست که با نابودی ارزشهای اصیل امریکایی و امنیت مرزها و بسیاری موارد
ناگوار دیگر ،سرنوشت امریکا چه خواهد شد؟
داگالس مککنان در کتابش به ارایه راهکارهایی برای رفع مش��کالت کنونی امریکا
و جایگزین کردن دولت فعل��ی با یک رویکرد حقوقی و مطابق با قانون اساس��ی امریکا
میپردازد و در نهایت ایده جدایی از ایاالت متحده و تجزیه این کشور را به عنوان بهترین
گزینه موجود معرفی می کند .وی در یادداشتی که مجله اینترنتی تاون هال منتشر کرد
به دالیل تألیف کتاب اشاره کرده و نوشت:
گویا رهبران امریکا عزم خود را جزم کردهاند تا مرزهای کش��ور ما را
از بین ببرند ،حاکمیت قانون را زیر پا بگذارند ،ش��رکتهای امریکایی
را به اس��م فعالیتهایی چون مقابله با تغییرات جوی ورشکسته کنند،
متمم دوم قانون اساس��ی را نقض کنند ،تمدن غربی را سانسور کرده و
آن را با چند فرهنگگرایی جایگزین کنن��د ،هر روزه میلیاردها دالر به
بدهیهای امری��کا بیفزایند و حتی مذهب ما را ناب��ود کنند .گروهی از
متخصصان حوزههای مختلف را به منظور یافتن راه حلی برای مشکالت
مذکور حدود چهار سال پیش تشکیل دادم .در نهایت به اعتقاد این گروه
تخصصی راه حلی که بیش از دیگر راهکارها مؤثر به نظر رسید ،تجزیه

1 .http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930818000012-1393/8/18.

 .2مؤسسه مطالعات امریکا« ،ظهور دوباره چالش جداییطلبی (در امریکا)»1393/7/6 ،؛

http://www.asipress.ir/vdcivyay.t1av32bcct.html
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رژیم جعلی و صهیونیس��ت اس��راییل از حرکته��ا و گروهکه��ای جداییخواه که
مخالف تمامیت ارضی ایران هستند ،حمایت سیاس��ی ،مالی و نظامی میکند .در این
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ایاالت متحده امریکا بود که برای تحقق این هدف طرحی برای ترک این
اتحادیه ارایه ش��د و در پایان به تألیف کتاب ایاالت جداییطلب امریکا
انجامید؛ کتابی که مشخص میکند چرا ،کجا ،چگونه و چه زمانی باید
این جمهوری جدید بر اساس ارزشهای اصیل ما شکل بگیرد.
در نظرسنجی رویترز در امریکا از هر چهار امریکایی دست کم یک نفر
اعالم کرد که آماده پیوس��تن به جنبش جداییطلبی در امریکا است.
این رقمی معادل حدود  84میلیون نف��ر از جمعیت کل امریکا خواهد
بود .دهها میلیون امریکایی به حق ،نگران آینده کشورش��ان هستند و
میخواهند بفهمند دولت و کشور آنها چه مسیری را در پیش رفته است،
اما دیگر خیلی دیر شده و آنها امید خود را از دست دادهاند .آنها خواستار
تجزیه امریکا هستند.
من صادقانه از کسانی که معتقدند ارزشهای اصیل امریکایی در این
کشور در حال س��قوط است و کشور نیز سراش��یبی سقوط را با سرعت
میپیماید و این روند را غیر قابل بازگشت میبیند ،میخواهم بدانند که
هنوز گزینهای برای حفظ ارزشهای واقعی کشور وجود دارد و آن تالش
برای تجزیه امریکا است .این راه حلی جنجالبرانگیز است که  240سال
پیش مطرح شد اما به سرانجام نرسید و امروز یک بار دیگر به عنوان تنها
گزینه و تنها راه حل باید مطرح ش��ود .این حق ما امریکاییها است که
درباره آنچه که بسیاری به درستی آخرین روزنه امید میپندارند ،بحث
1
و گفتوگو کنیم« :تالش برای تجزیه امریکا».
اما واکنش مقام��ات حکومت امریکا نس��بت به فعالی��ت جداییطلب��ان امریکایی و
جمعآوری امضا برای بررسی موضوع توسط مقامات دولت فدرال ،افزایش فشار و تهدید
است ،چنان که کاخ س��فید اعالم کرد ممكن اس��ت امضاکنندگان درخواست جدایی
2
ایالتها از امریکا از حقوق شهروندیشان محروم شوند.
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مورد سخنان مئیر داگان رئیس پیشین
1
موساد (سازمان جاسوس��ی اسراییل)
در گفتوگ��وی محرمان��ه با نی��ک برنز
معاون وقت وزارت خارجه امریکا بهترین
سند است .این گفتوگو در شهر تلآویو
صورت گرفته و توس��ط ریچ��ارد جونز
س��فیر امریکا در اس��راییل طبقهبندی
حفاظتی ش��ده است .اما س��ایت ویکی
مئير داگان -رئيس پيشين موساد
لیک��س 2توانس��ت آن را با دیگر اس��ناد
طبقهبندیشده وزارت خارجه امریکا منتشر سازد .در این سند چنین آمده است:
(جمعه  31اوت  9 /2007شهریور  .1387مالقات و گفتوگوی مئیر
داگان رئیس موساد و نیک برنز معاون وزیر خارجه ایاالت متحده امریکا.
تلآویو .طبقهبندیشده توسط سفیر ریچارد جونز)...
 .4در مورد ایران ،داگان تصری��ح کرد که ایران در دوره گذار اس��ت.
بیثبات��ی در ایران با تورم و تن��ش در میان اقلیته��ای قومی به پیش
میرود (میسر است) .بر اس��اس گفته داگان این امر فرصت منحصر به
فردی است که اسراییلیها و امریکاییها (با پرداختن به آن) ممکن است
شاهد تغییر در حکومت ایران باش��ند ،مانند عراق که دولت فدرال آن
ضعیف شده و به س��ه بخش متعلق به کردها ،سنیها و شیعیان تقسیم
شده است.
 ... .11نیروی تغییر رژیم :داگان اش��اره کرد برای تغییر رژیم در ایران
کارهای زیادی باید انجام شود مانند حمایت از جنبش دموکراسیطلب
دانشجویان و گروههای قومی به عنوان مثال :آذریها ،کردها و بلوچها
 .1از وظایف اصلی موساد انجام عملیات ویژه در خارج از خاک اس��راییل (ترور) و توسعه روابط مخفیانه ویژه و
سیاسی در خارج از خاک اس��راییل و حفظ این روابط است( .س��ایت اینترنتی ویکیپدیا با جستوجوی موساد)
تماس و حمایت از حرکتها و گروهکهای تجزیهطلب ایرانی در این بن��د میگنجد .مئیر داگان از عوامل اصلی
ترور دانشمندان هستهای ایران ،در 27اسفند  1394در 72سالگی به مرض سرطان در بیمارستانی در تلآویو مرد.
 .2ویکیلیکس (به انگلیسی )WikiLeaks :سازمانی غیر انتفاعی و بینالمللی است که به افشای اسناد از سوی
منابع ناشناس میپردازد .وبگاه ویکیلیکس در سال  ۲۰۰۶افتتاح شد و در طول یک سال از آغاز فعالیت ادعا کرد
که بیش از  1/2میلیون مدرک و سند در اختیار دارد .این سازمان بنا به گفته خودش ،توسط مخالفهایی از چین
همراه با روزنامهنگارها ،ریاضیدانها و فناورهایی از ایاالت متحده امریکا ،تایوان ،اروپا ،استرالیا و آفریقای جنوبی
پایهگذاری شدهاست .جولین آسانژ فعال اینترنتی استرالیایی به عنوان رئیس ویکی لیکس معرفی میشود.

که با رژیم حاکم بر ایران مخالف هستند[.؟!]
 ... .12داگان خواستار توجه بیشتر برای تغییر رژیم ایران شد و ادعا کرد
که به منظور توسعه تحرکات هویتخواهانه اقلیتهای قومی در ایران،
فعالیتهای زیادی میتوان انجام داد ...تا ایران تبدیل به کشوری عادی
1
(و تحت کنترل) شود.
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 .1سایت اینترنتی ویکی لیکس:

https://wikileaks.org/plusd/cables/07TELAVIV2652_a.html
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گزارش سخنان مئیر داگان رئیس وقت موساد اسراییل پیرامون فعال کردن تجزیهطلبان
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در واقع حمایت اسراییل از تجزیهطلبان ایران در راس��تای چنگاندازی صهیونیسم
به کشورهای مختلف جهان و به زیر س��یطره درآوردن آنها طراحی شده است .در این
مورد بدون آنکه طرف��داری از آدولف هیتلر نماییم (زیرا او نیز مانند صهیونیس��تها از
جنایتکاران بنام جهانی است!) شناخت او از پدیده صهیونیسم را نقل میکنیم:
یهودیها چی��زی نمیخواهند ج��ز اینکه یک روز ب��ا ضعیف کردن
دولتها موفق شوند یک دولت صهیونی فلسطینی ایجاد نمایند و این
آخرین و عالیترین آرزوی آنها است .ولی در نفس امر شاید حقیقت غیر
از این باشد ،به این معنی که آنها در نظر ندارند (فقط) یک دولت مستقل
در فلسطین داشته باش��ند ،بلکه میخواهند که فلسطین را برای خود
مرکزی قرار دهند تا بتوانند با فعالیته��ای بینالمللی ،جهان را تحت
اختیار گرفته و سیاس��ت تخریبی خود را در همه جا توسعه بدهند .در
واقع فلسطین برای آنها به منزله یک پناهگاه تربیت جنایتکاران است
که مانند یک دانشگاه عالی ،مردمانی جهت تأمین آتیه خویش تربیت
1
نمایند.

اردوغان رئیسجمهور ترکیه و آریل شارون

نخستوزیر سابق اسراییل (قاتل فلسطینیها)

شیمونپرز رئیسجمهور سابق اسراییل و الهام
علی اوف رئیسجمهور آذربایجان

 .1آدولف هیتلر ،نبرد من ،ترجمه عنایت ،تهران ،دنیای کتاب ،1390 ،ص.213
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آذربایجان جانباز انقالبدان آیریلماز
به واقع معلوم نیس��ت ش��یرینعقالنی چون چهرگانی ،اوبالی و ...و اعیان و انصارشان
چگونه و از چه طریق��ی نمایندگی مردم باغی��رت و والیتمدار آذربایجان را به دس��ت
آوردهاند که چنین افسارگریخته میتازند و از هر طرف شمشیر آخته را به کار میگیرند
و رجز میخوانند و برای مردم آذربایجان راه و چاه نش��ان میدهن��د! مردم آذربایجان
بیتوجه به مردارخوارها و زهرپراکنیها به حرکت پوینده خویش برای آبادی و آزادی
میهن ادامه میدهند و چنان که تاریخ ش��هادت میدهد هم��واره در راه ایران بزرگ و
سرفراز جانفشانی کرده و بارها و بارها نگهدارنده و ناجی ایران از نابودی و تجزیه بودهاند
و خواهند بود .مردم آذربایجان مانن��د خود آذربایجان در همه ابع��اد زندگی ،بزرگ و
پربرکتاند .جوانان آذربایجانی بر اساس تجارب گذشته و آگاهی به دست آمده از انقالب
اس�لامی از هوش و بصیرت خاصی برخوردارند و همه خاک ایران را همانند آذربایجان
دانسته به آن عشق میورزند( .حبالوطن من االیمان) و فریاد میزنند :آذربایجان جانباز
انقالبدان آیریلماز (آذربایجان جانباز از انقالب جدا نمیش��ود) .بهترین سند این ادعا
خروش و حماسههای دالوران آذربایجانی در دوران دفاع مقدس و پاسداشت از تمامیت
ارضی کشور در جبهههای جنوب و غرب بود .همین روحیه و سلحشوری و جانبازی به
قوت خود باقی است.
با فضل و رحمت پروردگار و آگاهی و هوش��یاری ملتهای مسلمان منطقه و به ویژه
ایران ،نقشههای خام دش��منان اس�لام و به خصوص امریکا ،انگلیس و اسراییل جهت
تقسیم و تجزیه کشورهای مسلمان نقش برآب خواهد شد و مزدوران تجزیهطلبشان راه
به جایی نخواهند برد .اندک کسانی که در داخل کشور متوجه نقشههای پلید دشمنان
ایران واحد و قدرتمند نیستند و یا دانسته تمایالتی نشان میدهند ،بدانند که خنده بر
روی تجزیهطلبان ،حمل اسب تروا به داخل وطن است و البد میدانیم که اسب تروا چه
زائید!
رهبر کبیر انقالب اس�لامی حضرت امام خمینی(ره) همیشه بر وحدت و یکپارچگی
تمام ملت ایران تأکید ورزیدند و از جمله درباره آذربایجان فرمودهاند:
 ...ملت اس�لام همه با هم باش��ند و متحد باش��ند و برادر باشند ...در
اسالم همین برادری است که مبدأ همه خیرات است و اینها [دشمنان]
میخواهند این ب��رادری را از ما بگیرن��د غائله به پا کنن��د ...برادرها را
میخواهند از هم با [اختالف] لهجه ،مختلف [جدا] کنند .یک وقت هم
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غائله آذربایجان را به کار میآورند که آنجا هم فریاد میزنند که جمهوری
آذربایجان ...اسالم ،قرآن عقد اخوت بین ما انداختهاند .المومنون اخوه.
مؤمنون همه ،نه ت��رک و نه فارس و نه عرب و نه عج��م ...همه مؤمنین
برادرند ...اینها میخواهند این برادرها را از هم جدا کنند .در هر جا با یک
نغمهای وارد میشوند و اذهان صاف جوانها ...را تبلیغ میکنند بر ضد
1
برادرهای خودشان...
 ...اهالی تبریز و آذربایجان همیش��ه طرفدار اس�لام و کشور بودند...
آذربایجانی همیشه طرفدار اس�لام بوده .در هر قضیهای که پیش آمده
پیشقدم بوده است .برای رفع ظلم پیشقدم بوده است .آذربایجانی که در
صدر مشروطیت ستارخان و باقرخانش آن زحمات را کشیدند بعد [شیخ
محمد] خیابانی آن کارها را کرد ...آذربایجان همیشه در صف اول واقع
2
بوده است برای مخالفت با اشرار و برای پیشبرد اهداف اسالم.
آذربایجان با ملت ایران یکی است .آنهایی که میخواهند ایجاد تفرقه
کنند را از خود برانید .نگذارید قش��رهایی که الهام از خارج میگیرند و
الهام از دشمنان اسالم میگیرند بین جوانان شما نفوذ کنند ...عزیزان
آذربایجانی شما همیشه طرفدار اسالم و همیشه س��د بزرگ [در برابر
 .1صحیفه امام ،ج ،11ص ،367سخنان امام خمینی در تاریخ  1358/10/1در دیدار جمعی از دانشجویان تبریز.
 .2همان ،ص ،524-526سخنان امام خمینی در تاریخ  1358/10/11در جمع بانوان آذربایجانی.

179
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .1همان ،ص  ،528-529بیان بس��یار زیبای حضرت امام در تاریخ  1358/10/11در جمع قش��رهای مختلف
آذربایجان.

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

دشمنان] بودید و این س��د بزرگ را حفظ کنید .اینها که موجب تفرقه
میشوند آلت دست خارج هس��تند .آنها که در بین اقشار مختلف ملت
ما ایجاد نفاق میکنند الهام از خارج میگیرند .ملت ما هوش��یار باشد و
1
بیدار.
مقام عظمای والیت حضرت آیتاهلل العظمی
خامن��های نیز که پیوندش��ان با خ��اک پاک
آذربایجان آشکار و مشخص است ،همواره به
وحدت و برادری ملت ایران تأکید فرموده و از
نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان چنین انذار
دادهاند:
عزي��زان م��ن! دش��منان
مایلاند كه ذهن و فكر و روح
جوان��ان را ب��ه وس��يله امواج
مسموم و خطرناك تلويزيون
و راديو تسخير كنند .جوانان
بايد هوشيار باش��ند .جوانان
بايد بدانن��د با آنچ��ه از وراى
مرزها به وسيله كس��انى كه هيچ به سرنوش��ت اين ملت عالقه ندارند
مىرسد ،بايد با احتياط برخورد كرد .نمىش��ود بىقيد و شرط هر چه
را كه از آن سوى مرزها مىفرستند -اعم از كاالى فرهنگى و همچنين
امواج تبليغى و فرهنگى -پذيرفت .دشمن در كمين است؛ به خصوص
در كمين جوانان .ش��ما در اين تبليغاتى كه مىكنند ن��گاه كنيد! يك
كلمه در جهت رشد و ترقى انديشه مردم حرفى زده نمىشود .تبليغات
دشمن در جهت ويرانگرى و فاسد كردن است .در جهت معطل كردن
نيروى كار و فكر و جسم جوانان است .بايد با احتياط با آن برخورد كرد....
ملت ايران پيش از همه چيز ،ايرانى اس��ت .ترك و فارس و كرد و عرب
و بقيه اقوام ايرانى ،افتخار مىكنند كه فرزند «ايران اس�لامى» هستند
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كه پرچم اسالم را در دنيا برافراشته اس��ت ...امروز هم همان خائنين يا
فريبخوردهها در آن طرف مرزهاى اين كش��ور ،جيرهخوار دش��منان
بدخواه اين مردماند .آن كسانى كه مىخواهند مردم را از هم جدا كنند،
اس��م كرد و ترك و اقوام مختلف را جدا جدا مىآورن��د ...امروز به فضل
پروردگار ،در زير سايه نظام عزيز و پر افتخار اسالمى همه گروهها و اقوام
ايرانى دست در دست يكديگر زندگى مىكنند و قدر اين حكومت ،اين
نظام و اين عزت را مىدانند ...شما در كجاى دنيا مشاهده مىكنيد كه
برادران ،مثل اينجا در كنار هم با مهربانى و با همزيستى زندگى كنند!؟
عزيزان من! اين حالت را حفظ كنيد .مواظب دشمن باشيد .دشمن سعى
مىكند اين همبستگى ملى را ،اين وحدتى را كه در سرتاسر اين كشور
گسترده است به ش��كلهاى مختلف به هم بزند .مراقب دشمن باشيد،
دشمن فتنهانگيز است .ملت ايران با رش��د كامل ،پشت سر مسئولين
و با كمك آنان راه خ��ود را مىرود .آينده اين كش��ور و اين ملت ،آينده
روشنى است .به فضل پروردگار ،ايران فردا با استعدادهاى ظهوريافته و
شكفتهشده و با پيشرفت حيرتآور و خيرهكنندهاى در چشم ملتهاى
1
عالم ،ايرانى آباد است.
 ...كشور ايران يكپارچه است؛ حتى آن قسمتهايى هم كه در قرنهاى
گذشته جدا شدند ،اگر ته دلش��ان را بگرديد ،مايلاند با ما باشند؛ «هر
كسى كو دور ماند از اصل خويش ،باز جويد روزگار وصل خويش»؛ آنها
هم دلش��ان مىخواهد كه به اين مادر بپيوندند .اين كجا ،كشور اتحاد
جماهير ش��وروى كجا؟ ده ،يازده كشور را با س��نجاق -يا به تعبيرى با
شالق -به هم بستند و به اصطالح يك كشور تشكيل گرديد! معلوم است
كه تا شالق برداشته شد ،از هم جدا مىشوند و شدند.
البته من همينجا بگويم؛ سعى بر اين اس��ت كه مسئله قوميتها در
ايران عمده شود .عدهاى با تحريك احساسات قومى و نفى عامل حقيقى
وحدت -يعنى اس�لام و دين -دنبال اين قضيه هستند ...عامل وحدت
ملت ايران زبان فارس��ى نيست؛ دين اسالم اس��ت؛ همان دينى كه در
 .1سایت اینترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای .www.khamenei.ir :سخنرانی
مقام معظم رهبرى در جمع مردم اروميه در تاریخ .1375/6/27
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 .1همان ،بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با مس��ئوالن و کارگزاران نظام در تاریخ  .1379/4/19اطالعات،
پنجشنبه  ،1379/4/23ص 7و .12
 .2سایت اینترنتی دفتر حفظ و نش��ر آثار حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای ،www.khamenei.ir :بيانات در
ديدار برگزيدگان استان كردستان.1388/2/24 ،

منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

انقالب و نظام اسالمى تجسم پيدا كرد ...امروز انگيزه تحريك قوميتها
جدى است .همه اقوام ايرانى به ايران و جمهورى اسالمى عالقهمندند و
ايران را ميهن خودشان مىدانند .بنده پيوندم با منطقه تركنشين معلوم
است ...اقوام ايرانى مسلماناند و به اين آب و خاك دلبستهاند .عزت و رفاه
خودشان را در ايران سربلند و آزاد مشاهده مىكنند .اما دشمن مشغول
تحريكات است .تحريكات دشمن را نبايد دستكم گرفت .مراقب باشيد.
اين از جمله مسائل بسيار مهم است و احساس مىشود كه دستهايى در
1
جريان هستند براى اينكه زمام اين كار را از دست دولت خارج كنند...
 ...اينكه ما بارها تكرار كرديم كه تنوع اقوام را ما براى كش��ورمان يك
فرصت به حساب مىآوريم ،اين يك حقيقت است .حقيقتاً براى ما تنوع
اقوام يك فرصت است .نگاه نظام جمهورى اسالمى به تنوع قومى و تنوع
مذهبى مطلقاً نگاه تعصبآميز ،قومگرا و يكجانبهنگر نيست .اين را به
طور قاطع من اعالم ميكنم .نه امروز هست كه من از نيت خودم و دل
خودم حرف ميزنم ،نه در طول زمانهاى گذش��ته -در دهه  ،60زمان
حيات مبارك امام (رضوان اهلل تعالى علي��ه) چنين چيزى نبوده .نظام
جمهورى اس�لامى محور قضاوتش اس�لام و ايرانى بودن است؛ اسالم
و ايرانيت .همه مس��لمانها و هم��ه ايرانیها در اين ن��گاه در محدوده
2
جغرافيایى كشور داراى ارزش هستند...
در پایان اشعاری مناسب حال و احوال تجزیهطلبان به زبان ترکی آذری تقدیم میشود:
آدام واردیر یولون چاشیب آزیری (آدمی هست -کسانی هستند -که
راهش را اشتباه رفته گم میشود)
بئله بیلم��ه دیگین یازی��ری (با این ح��ال از روی نادان��ی -و جهل-
مینویسد)
قلمایله خلقه قویی قازیری (با استفاده از قلم برای مردم چاه میکند)
حورمت قائل اولمور قلمه (حرمت و احترام برای قلم قائل نمیشود)
بیلمیر ن َدیر قلم ،ندیر قلمه (فرق قلم و َقلَمه -درخت تبریزی ،صنوبر،
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سپیدار -را نمیفهمد)
آدام واردیر آداملیقدا پایی یوخ (آدمی هست -کسانی هستند -که در
انسانیت سهمی ندارد)
دورا جناب بیر یابی دیر تایی یوخ (دور از جناب ،االغی است که مانندی
ندارد)
بال نسبت بئله تیپده آیی یوخ (بال نسبت در چنین شکلی خرسی وجود
ندارد)
آدام واردیر دیندیرمس��ن یاخشیدیر (آدمی هس��ت که اگر به حرف
نکشیاش بهتر است)
بال اولسادا سیندیرماس��ان یاخشیدیر (اگر عس��ل هم باشد -برای
خوردن -نشکنیاش بهتر است)
آدام واردیر تانیماز اوز ییهسین (آدمی هست که خودی را نمیشناسد)
اوزونکون��و آتار توتار اوزگس��ین (خ��ودی را ترد و غیرخ��ودی را -به
دوستی -میگیرد)
دئسن پاتسان ماتسان دوشر گومانا (اگر بگویی پات و ماتی به شک و
گمان میافتد)
هوشی کسمز خلقی باس��ار یامانا ( -چون -عقلش نمیرسد به مردم
فحاشی میکند)
آدام واردیر گرک اولوب ارییه (آدمی هست که باید بمیرد و آب شود)
گجه گوندوز دوشهیبدیر قرهیه (روز و ش��ب مشغول کشیدن تریاک
است)
آز قالیری آشا دوشه دریه (نزدیک است که پرت شده به دره بیفتد)
دوز یولونی گده بیلمیر خانآغا (آقا راه راست را نمیتواند برود)
آمما قالخیر شوخوملیقدا شلالغا (اما در کشتزار -محیط نرم و راحت-
جفتک میاندازد)
لعنت اولس��ون اوز وطنین دانانا (لعنت بر کسی که وطنش را تکذیب
کند)
بیگانهلر حسرتینده یانانا (کسی که در حسرت بیگانگان بسوزد)
حرمت قائل اولماز اکیب دوغانا ( -چنین شخصی -به والدینش حرمت

قائل نمیشود)
او آدام کی دانار وطنی یوردو (کسی که وطن و زادگاه را تکذیب کند)
آتار انسانلیغی توتار بوز قوردو (انسانیت را دور انداخته گرگ خاکستری
را میگیرد)
من اول ایرانلییام ایرانلی (من ابتدا ایرانی هستم ایرانی)
اوندان سورا تبریزلی اصفاهانلی (پس از آن تبریزی و اصفهانی)
س��نندجلی زاهدانلی گیالنل��ی ( -و -س��نندجی ،زاهدانی و گیالنی
هستم)
گوزللیکده ایران ضربالمثل دیر (در زیبایی ،ایران ضربالمثل است)
ایرانیمین هر گوشهسی گوزلدیر( 1هر گوشه ایرانم زیبا است)
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منادیان شوم تجزیه آذربایجان از ایران ()2

 .1ش��عر از علی ش��هودی ،میثاق ،تبریز ،س ،11ش12 ،248آبان  ،1386ص .5ترجمه توسط نگارنده صورت
گرفته است.

185

بيداري اسالمي

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

نقشوعملکرداسالمگرایانحزبعدالتوتوسعهترکیهو
نسبتآنباتحوالتاخیرعربیدرمنطقهخاورمیانه
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نورالدین اکبری کریمآبادی
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 .1کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

مقدمه
برآورد تحوالت ترکیه در طول یک دهه اخیر حاکی از موفقیت کمنظیر این کشور در
حوزههای مختلف اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و بینالمللی بوده است؛ تحولی که بیش
از همه خود را مدیون حزب حاکم عدالت و توسعه میداند .حزبی که با پیروزی در ابتدای
هزاره جدید میالدی توانست در یک دهه ترکیه را از کشوری با تورم باال و منزلت پایین
در سطح بینالمللی به یکی از بازیگران کش��ورهای منطقه تبدیل نماید .مرور عملکرد
این حزب نشان از فراز و فرودهای گوناگونی دارد ،رخدادهایی که بر خالف پنج سال اول
در طول پنج سال اخیر ش��اهد زوال روزافزون موقعیت ترکیه در سطح منطقه بودهایم،
زوالی که منشأ آن عمدتاً متأثر از پافشاری حزب بر مواضعش در قبال تحوالت منطقه
و سیاستها و اقدامات دیکتاتورمآبانه اردوغان در داخل ترکیه است .اگر چه ،رگههای
اصلی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه با کشورهای منطقه به خصوص همسایهها
موسوم به «تنش صفر» در کتاب عمق استراتژیک داوود اوغلو مفصلبندی شده است ولی
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آنچه در سیاستهای فعلی حزب عدالت و توسعه دیده میشود ،متناقض با سیاستهایی
است که داوود اوغلو در دکترین «عمق استراتژیک» از آن یاد کرده است.
وی در این دکترین از روابط با همسایگان یاد کرده و گفته است که ترکیه برای اینکه
بتواند به بازیگری مهم در منطقه و نظام بینالملل تبدیل شود ،ابتدا باید با همسایگان
خود رابطه مس��المتآمیزی داش��ته و اختالفات خود را با آنها ح��ل و فصل کند .ولی
ا متناقض با آن و
مالحظه میکنیم که این سیاس��ت به طور کل��ی تغییر کرده و کام�ل ً
متناسب با درخواستهای غرب و امریکا است و در واقع خارج از اهداف و عناصر اصلی
سیاست خارجی ترکیه بوده است .چرایی فاصله گرفتن ترکیه از سیاست «تنش صفر»
را میتوان با تحوالت منطقهای و جنبشهای مردمیجهان عرب مرتبط س��اخت .در
حالی که ترکیه سیاست گذشته خود در تعامالت با همسایگان را به خوبی پیش میبرد،
تحوالت عربی بهعنوان دگرگونی مهم در محیط منطقهای محاس��بات و دیدگاههای
نوینی را وارد سیاست خارجی ترکیه کرد .واکنشها و رفتار ترکیه و به خصوص دولت
آن در ارتباط با تحوالت منطقه -عربی -اس�لامیسؤاالت و گمانهزنیهای زیادی را در
میان تحلیلگران مسائل منطقهای به وجود آورد .بعضی با استناد به همخوانی مواضع
دولتهای اوباما و اردوغان در این تحوالت ،معتقدند دولت اردوغان در پازل و برنامهای
امریکایی گرفتار شده است .بعضی با استناد به مواضع ضد سوری ترکیه معتقدند ترکیه
درصدد جلب نظر موافق امریکا ،اروپا و عربس��تان برای نقشآفرینی در جایگاه رهبری
تحوالت منطقه است.
بعضی با اشاره به اظهارات مالطفتآمیز اخیر مقامات ارشد رژیم صهیونیستی نسبت
به دولت ترکیه ،معتقدند دولت آنکارا مطلقاً به س��مت غرب کش��یده ش��ده و اردوغان
درصدد است آنچه را غرب تاکنون از دولت او دریغ میکرده -ورود به اتحادیه اروپا -به او
بدهد .بعضی هم گفتهاند عملکرد اخیر ترکیه و هماهنگی رفتار آن با غرب را باید در حد
تاکتیک مورد توجه قرار داد نه به عنوان یک راهبرد 1.به هر حال میتوان گفت برآیند و
ماحصل این گونه تحلیلها این است که ترکیه از مسیر همکاری و روابط مسالمتآمیز
با همسایگان خارج و به سمت اصطکاک در روابط خود با دیگر نیروهای حاضر در منطقه
حرکت میکند .این تحوالت از منظر رهبران ترکیه حاکی از ورود خاورمیانه به مرحله
نوینی اس��ت که از مش��خصههای آن برجسته شدن نقش س��نیهای منطقه و مردم و
 .1غالمرضا خواجه سروی و حسین میرزایی« ،اسالم سیاسی در ترکیه و آینده آن» ،مطالعات خاورمیانه ،س،19
ش ،1391 ،68ص.108
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گروههای سیاس��ی مانند اخوانیهاس��ت که دربرگیرنده فرصتهای مهمی برای این
کشور است.
نگاه جدید دولت ترکیه به محیط منطقهای آن است که این کشور با سنت امپراتوری
ال س��کوالر و م��درن آن و
گذش��ته خود در رهبری جهان عرب ،الگوی سیاس��ی کام ً
توانمندیها و جذابیتهای اقتصادی و اجتماعیاش میتواند جایگاه منطقهای خود را
بسیار ارتقا دهد و به قدرتی برتر در خاورمیانه تبدیل شود .بر این اساس ،ترکیه با کنار
گذاشتن مالحظات و محاسبات گذشته س��عی کرده است نقشآفرینی گستردهای در
تحوالت منطقه داشته باشد و نفوذ و تأثیرگذاری خود را بسیار افزایش دهد .در این راستا
گسترش تنشها با سوریه و حمایت از مخالفان به امید نفوذ در آینده این کشور صورت
میگیرد و مداخله در عراق نیز با هدف بازتعریف سیاس��ت داخلی این کشور و معرفی
خود ب ه عنوان حامیاصلی اهل سنت است .حتی ترکیه در این خصوص برخی هزینههای
تنش در روابط با ایران را نیز تحمل میکند تا به منافع گستردهتری در منطقه در آینده
دست یابد.
لذا ترکيهای که طي سالهاي پيش با اتخاذ رويکرد ويژه به خاورميانه ،توانسته بود بر
ميزان قدرت و اهميت سياسي خود بيافزايد و با اتخاذ «سیاست تنش صفر با همسایگان»
درصدد بود تا صلح را هم در داخل و هم در سطح منطقهای تقویت کند ،با آغاز «بیداری
اسالمی» و تنشهای منطقهای این سیاست دگرگون ش��د و با توجه به تحوالت اخیر،
نشانهها حاکی اس��ت که آنکارا نتوانسته است خود را به عنوان ش��ریک قابل اعتماد به
متحدان و ش��رکای منطقهایاش اثبات کند؛ چرا که با اتخاذ موضع دخالتجویانه در
قبال تحوالت سوريه همراه با تشديد اختالفاتش با این کشور باعث از بين رفتن روابط
با همه همسايگانش از سوريه گرفته تا عراق و ايران و بخشي از لبنان و روسيه شد .این
تغییر سیاست ترکیه نسبت به کشور همسایهاش ،باعث شد تا اختالفنظرهای اساسی
ال ترکیه را به صورت فعال به تشنجهای منطقهای
بین ایران و این کشور پدیدار شود و عم ً
بکشاند .به طوري که در چند سالي که گذشت ترکيه شاهد تظاهرات بسياري در اعتراض
به مواضع مداخلهگرايانه دولت ترکيه در سوريه و همچنين پذيرش استقرار موشکهاي
پاتريوت در مرزهاي ترکيه با س��وريه بود .و در نهایت در س��ال گذش��ته این دخالتها
که ظاهرا ً به مذاق بدنه ارتش نیز س��ازگار نبود ش��رایط یک کودتای مهیب و خونبار را
در ترکیه فراهم ک��رد .کودتایی که هنوز در پردهای از ابهام قرار دارد و با سیاس��تهای
تصفیهای حزب اعتدال و توسعه در ارتش و ادارات ،معلوم نیست چه حاصلی برویاند.
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بنابراین ،برای عینیتر شدن اوضاع و شرایط ،در این مقاله ،با بررسی اقدامات ،عملکرد
و در واقع مشکالت و چالشهای اساس��ی حزب عدالت و توسعه در ترکیه ،و نیز بررسی
جهتگیری سیاست خارجی ترکیه در ارتباط با تحوالت اخیر منطقه ،نگاهی اجمالی به
واکنشها و چگونگی روابط ترکیه با چند کشور همسایه میاندازیم.
گفتمان هویتی و رفتاری حزب عدالت و توسعه و افول موقعیت کمالیستها
ترکیه پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی همواره دستخوش فراز و نشیبهای فراوان
ف مفرط امپراتوری عثمانی
در صحنه سیاست داخلی بوده است .ترکیه جدید حاصل ضع 
بود که با کودتای مش��هور ترکهای جوان و آموزههای مصطفی کمال پاشا معروف به
آتاتورک در سال  1923تشکیل شد .در  15سال رهبری آتاتورک بر جمهوری نظامی
ترکیه تالش فراوان شد که با تغییر خط به التین و جایگزین کردن فرهنگ غربی به جای
فرهنگ اسالمی -سنتی ،هویت مدرنی از ترکیه شکل گیرد .مشخصه این دوران استفاده
از روشهای غیر دموکراتیک و اقتدارگرایی سیاسی -نظامیبود .میتوان غیر مذهبی
کردن جامعه را یکی از اهداف مهم آتاتورک تلقی کرد 1.لذا از زمان تش��كيل جمهوري
تركيه تاكنون همواره شاهد كشمكش فرسايش��ي بين انديشه وارداتي الئيك و هويت
اسالمي در این کشور بودهايم.
در نتیجه این امر ،در بافت سیاسی داخلی ترکیه دو نیروی متفاوت به مثابه دو موتور
محرک ،این کشور را به سمت و سوی متفاوتی میکشانند .یکی از این دو موتور محرک
اسالمگرایی اس��ت که به رغم س��یر تحول طوالنیاش که فراز و نش��یب زیادی را طی
کرده است ،در حال حاضر بر جامعه ترکیه حاکم است و با ارایه تفسیری معتدل از آن،
قدرت سیاسی را در دست گرفته است .نیروی دیگر ،کمالیسم و الئیسیسم است که در
جهت عکس نیروی اول حرکت میکند .اگرچه این دو نیروی سیاسی در درون جامعه
سیاسی ترکیه در بعضی حوزهها اشتراک نظر دارند ،اما تعارض و اختالف ،قاعده حاکم
بر روابط بین آنها بوده است 2.حزب عدالت و توسعه در سالهای آغازین حاکمیت خود
در ترکیه در س��ایه رویکردهای تحولخواهانه خود توانست نیروهای کمالیست ترکیه
را که با گرایشهای سکوالریس��تی سالیان سال پهنه سیاس��ی این کشور را در اختیار
 .1محمود واعظ��ی« ،علل پیروزی اس�لامگرایان در ترکیه و پیامدهای آن ،میانهروهای کارآمد» ،همش��هری
دیپلماتیک ،س ،2ش ، 17نیمه شهریور  ،1386ص.4
 .2محمود واعظی و حسن نقدینژاد ،سیاس��ت خارجی حزب عدالت و توس��عه ترکیه ،تهران ،مرکز تحقیقات
استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.1387 ،

چرایی فاصله گرفتن ترکیه
از سیاست «تنش صفر» را
میتوان با تحوالت منطقهای
و جنبشهای مردمیجهان
عرب مرتبط ساخت .در
حالی که ترکیه سیاست
گذشته خود در تعامالت
با همسایگان را به خوبی
پیش میبرد ،تحوالت عربی
بهعنوان دگرگونی مهم در
محیط منطق های محاسبات
و دیدگاههای نوینی را وارد
سیاست خارجی ترکیه کرد
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داشتند به حاش��یه رانده و فضا را برای حضور نیروهای
اجتماعی و اقتصادی منتس��ب به اسالمگرایان سیاسی
و محافظهکاران مذهبی در عرصه حاکمیت فراهم آورد.
برخالف ریشههای اسالمگرایی حزب عدالت و توسعه،
این حزب در زمان آغاز به کار خود در سال  ۲۰۰۲همواره
تالش میکرد تا خود را حزبی میانهرو و وفادار به اصول
سکوالریسم نزد افکار عمومیجامعه ترکیه معرفی کند.
«كانرا» از صاحبنظران حزب عدالت و توسعه ،معتقد
است كه حزب عدالت و توس��عه هميشه نسبت به اصول
بنيادين نظام س��كوالر تركيه وفادار بوده است 1.در اين
راس��تا اردوغان ميگويد :احزاب پيش از حزب عدالت و
توس��عه از قبيل حزب رفاه ،فضيلت و ...به طور عمده به
شكل جماعتي سياسي تشكيل شده بودند؛ به گونهاي كه رفتارهاي آنها تحت تأثير نوعي
ايدئولوژي خاص قرار داشت و تنها از حاميان اين ايدئولوژي خاص حمایت ميشد؛ البته
اين نوع سياستها خطرناكاند زيرا اين امر به قطببندي شدن جامعه منجر میشود و
بنابراين راه حل این مسئله ،محافظت از نظام سكوالر تركيه است 2.در اين راستا استدالل
ميشود كه حزب عدالت و توسعه از سياستهاي هويتي هيچ حمايتي به عمل نميآورد
زيرا از نظر سران اين حزب ،چنين سياستهايي از طريق قرار دادن ما در مقابل ديگران،
باعث قطبي كردن جامعه ميشود و به همين دليل است كه اين حزب از همان ابتداي
كار خود با تمركز بر مش��كالت موجود در تركيه ،بيشتر بر سياستهاي خدمتي تأكيد
ميكند 3.شايد عامل ديگری كه باعث ميشود تا اعضاي حزب عدالت و توسعه چندان
گرايشي به سياستهاي هويتي اس�لامگرايانه پيدا نكنند اين است كه آنها به اسالم به
عنوان يكي از عناصر اجتماعي تركيه و بخش��ي از سنت آن مينگرند و نه به عنوان يك
ايدئولوژي 4.به عبارت ديگر ،حزب عدالت و توسعه قصد دارد در حالي كه روابط خود را
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با اسالم در حوزههاي اجتماعي و فرهنگي حفظ ميكند از آن به عنوان برنامهاي سياسي
صرفنظر كند 1.بنابراين از اين ديدگاه ،موضع حزب عدالت و توسعه در خصوص مذهب
تفاوت چنداني با ديگر احزاب راستگراي تركيه ندارد ،زيرا به نظر ميرسد كه اين همان
گفتماني است كه حزب دموكرات نيز آن را اعالم ميكرد؛ در اين راستا عبداهلل گل معتقد
است كه برنامه حزب عدالت و توسعه در خصوص دين ،همان آزادي مذهبي انسانها در
2
چهارچوب ارزشهاي دموكراسي جهانشمول است.
به نظر ميرسد كه بسياري از سياستمداران ،روشنفكران و بازرگانان اسالمگرايي كه از
حزب عدالت و توسعه حمايت ميكنند به اين نتيجه رسيدهاند كه در حال حاضر ،اجراي
سياستهاي اسالمي درون نظام سياسي تركيه امكانپذير نيست و از همه مهمتر اينكه
چنين سياس��تهايي میتوانند باعث انسداد سياس��ي جامعه تركيه از سوي نهادهاي
كماليستي شوند 3.بنابراين سران حزب عدالت و توس��عه به اين آگاهي دست يافتهاند
كه به منظور ايجاد جبههاي وسيعتر در مقابل مراكز كماليستي و كسب مشروعيت در
فضاي اجتماعي تركيه به گفتماني جديد نياز دارند ك��ه بر ارزشهاي مدرنيته ،حقوق
بشر و حاكميت قانون تأكيد ميكند 4.در نتيجه حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبي
محافظهكار در حالي كه از اهميت ارزشهاي ديني و مذهبي در سياستهاي حزبي خود
غفلت نميكند ،سعي ميكند تا اين ارزشها را درون ساختارهاي گستردهتر حوزههاي
عدالت اجتماعي قرار دهد .بر اساس چنين تفاس��يري است كه بسياري از نويسندگان
معتقدند كه حزب عدالت و توس��عه نيز حزبي معتقد به اصول سكوالر است زيرا به نظر
ميرس��د كه اين حزب در برنامههاي سياسي خود نس��بت به اصول جمهوريت به طور
كامل ،وفادار است 5و در اين راستا جوشار 6و عظمان 7معتقدند كه:
حزب عدالت و توس��عه ،حزبي راس��ت -مركز اس��ت كه انس��انهاي
1. Yavuz, M. H. ( 2005 ), Modernlesen Muslumanlar , Istanbul, Kitap Yayinevi.pp:584-605.
2. Cakir, R. ( 2003 ), Vatan Daily ,September 28.
3. Duran ,B. ( 2004 ), “Islamist redefinition (s) of European and Islamic Identities in
Turkey”,in Turkey and European integration :Accession Prospects and issues ,ed. M.Uga
and N.Canefe ,London Routladge. Pp:46-125.
4. Taniyici, S. (2003 ), “Transformation of Political Islam in Turkey: Islamist Welfare Party
s Pro-EU Turn”, Party Politics, 9(4).pp:84-463.
5. Atacan, F. ( 2005 ), “Explaining Religious Politics at the Crossroad: AKP-SP, Turkish
Studies, 6(2),pp:194”.
6. Cosar
7. ozman
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ميانهرو ،آن را تأسیس كردهاند ...سياس��تهاي اين حزب ،تحت تأثير
صداي منبعث از مردم قرار دارد؛ مردماني كه خواستهايي ماليم دارند.
آنها انس��انهايي محافظهكار هس��تند كه به تعصبات كوركورانه توجه
نميكنند؛ در حقيقت ،اعضاي اين حزب انسانهايي ديندار هستند اما
مسلماناني راديكال نيستند؛ آنها هر چند به دولت با بدبيني مینگرند و
قصد تغيير دادن ساختارهاي دولتي را دارند حاضر نيستند به اين نهاد
صدمه بزنند .آنها خواستار آزاديهايي بيش��تر هستند اما قصد نابودي
نظم موجود را ندارند .آنها به دنبال تقويت احساسات مليگرايانهاند اما
با هر گونه ناسيوناليسم نژادپرستانه مخالفت ميكنند ...در نهايت اينكه
آنها از دموكراس��ي تا حدي حمايت ميكنند كه وح��دت تجزيهناپذير
1
دولت را تهديد نكند.
بنابراين به نظر ميرسد كه حزب عدالت و توسعه اگرچه داراي ريشههايي اسالمگرايانه
اس��ت ،در برنامههاي حزبي و تش��كيالتي خويش ،اس�لام را منبع هويت خود معرفي
نميكند؛ به عبارت ديگر ،اين حزب سعي دارد تا با دور شدن از هويتي خاص ،هويتهاي
چهلتكه موجود در جامعه را بازنمايی كند و چون در اين نوع ش��يوه حكومتداري به
دموكراس��ي براي اداره جامعه نياز دارد ،مذهب نيز ميتواند جايي را درون جامعه پيدا
کند.
صورتبندی نگاههای این حزب در عرصه اقتصادی نیز به گونهای بود تا بتواند از طریق
حمایتهای گسترده از فرآیندهای اقتصاد بازار آزاد ،مس��یر خود را با هدف مشارکت
در پروژههای جهانیسازی و جهانی شدن و نیز پیوس��تن به اتحادیه اروپا هموار سازد.
حزب عدالت و توسعه در سالهای نخس��ت قرن بیست و یکم و در اوایل حاکمیت خود
بیش��ترین تمرکز را بر ارزشهای دموکراس��یخواهانه مورد پذیرش غرب و ایجاد یک
پیوند مفهومیبا جهان دموکراتیک قرار داد .حزب عدالت و توس��عه ،عالوه بر پذيرش
ارزشهاي ليبرال به عنوان بنيان مفهوم دموكراسي سعي ميكند تا همه نهادهاي مالزم
دموكراسي مدرن را به كشور وارد كند؛ البته دليل اين امر نه تنها ناشي از مسائل داخلي
كشور تركيه است ،بلكه تالش براي اجراي معيارهاي كپنهاگ را نيز دربردارد؛ بنابراين
تعريف دموكراس��ي نه تنها توس��ط ديناميكهاي دروني تركيه بلكه همچنين توسط
فرآیندهاي بيروني نيز محدود و مقيد میش��ود .مطابق با برنامه حزب عدالت و توسعه،
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سران حزب عدالت و توسعه به
اين آگاهي دست يافتهاند كه به عضويت در اتحاديه اروپ��ا به عنوان مهمترين قدم
منظور ايجاد جبه هاي وسي عتر براي رس��يدن به س��طح تمدن معاص��ر مالحظه
در مقابل مراكز كماليستي و ميش��ود و بنابراين به نظر ميرس��د كه پذيرش
كسب مشروعيت در فضاي هنجارها و نهادهاي اروپاي��ي ،انگيزهاي مهم براي
1
اجتماعي تركيه به گفتماني تداوم فرآیند تحكيم دموكراسي در تركيه است؛
جديد نياز دارند كه بر ارزشهاي به عبارت ديگر استدالل ميشود كه نفوذ اتحاديه
مدرنيته ،حقوق بشر و حاكميت
اروپا بر سياستهاي تركيه ،عاملي مهم در فرآیند
قانون تأكيد ميكند .در نتيجه
هارموني سياسي و دموكراتيزه شدن جامعه تركيه
این حزب به عنوان حزبي
اس��ت 2.البته به نظر ميرس��د كه در برنامه حزب
محافظهكار در حالي كه از
اهميت ارزشهاي ديني و مذهبي عدالت و توس��عه ،پذيرش دموكراسي مورد اشاره
در سياس تهاي خود غفلت اتحاديه اروپا بدون نفي ارزشهاي س��نتي و بومي
نميكند ،سعي ميكند تا اين جامعه تركيه مورد تأكيد اس��ت؛ عب��داهلل گل در
ارز شها را درون ساختارهاي اين راس��تا معتقد اس��ت كه «ما ميخواهيم ثابت
گسترد هتر حوز ههاي عدالت كنيم يك جامعه مس��لمان در حالي كه ارزشها،
س��نتها و هويت خود را حفظ ميكند ،قادر است
اجتماعي قرار دهد
به انجام تغييرها و نيل به استانداردهاي معاصر نيز
دست يابد»؛ 3بنابراين حزب عدالت و توسعه ،ارزشهاي مدرن دموكراسي ،حقوق بشر،
مسئوليتپذيري ،شفافيت و ...را به عنوان ارزشهايي جهانشمول قلمداد ميكند كه
در كل بشريت مشترك هستند .اين حزب ،ارزشهاي مشترك را محصول خرد جمعي
انسانها ميداند و به همين دليل معتقد است كه آنها از تمدنهای مختلف سرچشمه
گرفتهاند.
ترديدي نيس��ت كه پذيرش چنين موضع سياس��ياي تأثير بس��یاری بر راهكارهاي
سياس��ي حزب عدالت و توسعه بر جاي گذاشته اس��ت .در دهه  ۱۹۹۰میالدی احزاب
سیاسی اسالمگرا از سوی دولت با محدودیتها و حصرهای متعددی مواجه شدند .در

1. Yilmaz, E. (2002), Introdection in politics ,Parties and Elections in Turkey, eds . by
Sabri Sayari and Yilmaz Esmer, Colorado:Lynne Reiner Publishers.pp:1-9.
2. Rumford, C. (2001), “Human Rights and Democratization in Turkey in the Context of
the EU Candidature”, journal of European Area Studies, 9(1) , pp: 93-105.
" 3.-Gul A. (2004), At the Symposium "Turkey and the EU– Looking Beyond Prejudic.
Maastricht ,April4-5: http://www.abdullahgul.gen.tr/EN/Main.asp-
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Intellectuals in r Turkey”, Critical Middle Eastern Studies.pp:51-135.
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 .1حسن اشرفی« ،میانهروی سکوالر یا اسالمگرایی محافظهکار» ،مرکز بینالمللی مطالعات صلح 18 ،IPSC
آذرماه .1392

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

این راستا نیروهای سکوالر کمالیست رهبرانی مانند رجبطیباردوغان را روانه زندان
کردند و انجمنها و نهادهای اسالمگرایان را به تعطیلی کش��اندند .از همینرو بود که
برای اس�لامگرایان ترکیه تأکید بر ارزشهای دموکراتیک غربی و مواضع غربگرایانه
در سیاس��ت خارجی دارای اهمیتی حیاتی و خاص ش��د .در واقع از آنجا که گروههای
اسالمگرای ترکیه در شرایط حصر ،انزوا و سرکوبهای نیروهای کمالیست قرار گرفتند
تصمیم گرفتن��د تا برای در ام��ان ماندن از فش��ارهای مضاعف نیروه��ای اقتدارگرای
1
سکوالر به مسائلی همچون «دموکراس��ی» و «عضویت در اتحادیه اروپا» روی آورند.
انتظار ميرود كه اين حزب از طريق گفتمان دموكراس��ي بتواند از شدت سركوبگري و
اقتدارگرايي نظام سياسي كماليسم بكاهد؛ به عبارت ديگر ،تجربه فشارهاي شديد مراكز
كماليستي بر اسالمگرايان باعث ميشود كه آنها از طريق ابزار دموكراسي ،حقوق بشر،
حاكميت قانون و ...به دنبال محافظت از خود باشند؛ 2بنابراين ميتوان اين رويكرد جديد
اسالمگرايان را ناشي از فشارهاي كماليستها دانست؛ به عبارت ديگر ،حزب عدالت و
توسعه هم در داخل و هم در خارج به دنبال اتحاد با گروههاي ليبرال دموكراتيك است
3
تا بدين وسيله بتواند مشروعيت خويش را افزايش دهد.
با این حال حزب عدالت و توسعه در طول حیات سیاسی خود در ترکیه با مقاومتهای
ش��دیدی از س��وی کمالیس��تها و نخبگان این جریان مواجه بود .در این راستا دولت
اس�لامگرای عدالت و توس��عه برای تحکیم حاکمیت خود و مقابله ب��ا جریانهای ضد
دموکراتیک ،مخالفتهای نابهنگام با دولت تازه به قدرت رسیده و نگاههای درونگرای
کمالیس��تی ،اقدام به اجرای برخی مراحل اصالحات دموکراتیک و دست آخر از میان
بردن ق��درت و نفوذ نیروهای کمالیس��ت س��کوالر از عرصه حاکمیت ک��رد .لذا اگر از
منظر جامعهش��ناختی و تکثر هویتهای اجتماعی به این تحوالت نگاه نماییم ،تالش
روش��نفکران و طراحان برای ش��کل دادن به هویتی مدرن در تقابل با هویت تاریخی و
ی ترکیه ،نتوانست به موفقیت مورد نظر آنان منجر شود؛ و بر عکس به رشد هویت
اسالم 
ی و در دهه اول قرن  21به حاشیه رانده شدن احزاب ،ارتش و گروههای اجتماعی
اسالم 
حامیسیاست خارجی اروپامحور منجر شد ،و گروههای اجتماعی کنار زده شده در طول
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دهههای گذشته را ،به متن تحوالت سیاس��ی و اجتماعی جامعه ترکیه برگرداند .البته
انعطاف نسبی نظام س��کوالر در پذیرش این تحوالت نسبتاً عمیق قابل توجه میباشد.
به هر حال هنگامی که حزب عدالت و توس��عه توانست در س��ال  ۲۰۱۰بر ساختارها و
نهادهای سنتی و قدیمیکمالیستی ترکیه که در بدن ه دولتی ریشه دوانده بود ،فائق آید
و ساختارهای حاکمیت خود را تحکیم بخش��د چهرهای متفاوت از این حزب رخ نمود.
به عبارتی این حزب با به حاشیه راندن کمالیستها از صحنه سیاسی ،راهبرد «تسامح
لیبرالیستی» و «بس��ط محوری تکثرگرا» را در جهت تقویت سپهر حاکمیتی خود در
فضای ترکیه به یک نگاه «محافظهکارانه مبتنی بر نشانگان دینی» تغییر داد .در حقیقت
راهبردی که روزگاری بر مدار ارزشهای دموکراتیک و حفظ میانهروی سکوالر مبتنی
بود ،به یک راهبرد «انقباضی مبتنی بر یک کنش دینی نمادین» تبدیل شد تا ثمرات آن
در اقتدارگرایی داخلی ،مداخله در احوال شخصی مردم و رشد تئوریهای توطئه توسط
صاحبان قدرت پدیدار شود .در س��ایه همین رویکرد انقباضی و محافظهکارانه ،حزب
عدالت و توسعه در سالهای اخیر ،پیادهسازی کدهای اسالمیو بهکارگیری مضامین
دینی در سطح جامعه را در دستور کار قرار داده است .در این راستا میتوان به اقدامات
اخیر دولت ترکیه در آزادسازی حجاب در مراکز عمومیو دولتی این کشور ،محدودیت
فروش مشروبات الکلی و برقراری نظارتهای مربوط به خوابگاههای مختلط دانشجویی
و نیز تغییر در سیمای مکانهای عمومیاین کشور اشاره کرد .اردوغان همچنین در ادامه
ی در ترکیه» ،طرح «اصالح نظام آموزشی» را
برنام ه خود مبنی بر «بسط نشانگان اسالم 
پیگیری میکند .این راهبردها اما اعتراضات وسیعی را از سوی سکوالرها و جریانهای
غیر دینی این کشور در پی داشته است که این دولت در عمل و با چراغ خاموش در حال
تبدیل جامعه سکوالر ترکیه به یک کشور مذهبی است.
 .1عملکرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه
حاکمیت بیش از یک دهه حزب اسالمگرای «عدالت و توسعه» ترکیه به رهبری «رجب
طیب اردوغان» هر چند که در این برهه زمانی توانسته است تا حدودی یکهتازی نظامیان
در عرصه سیاس��ی را تضعیف کند و رش��د اقتصادی با کاهش تورم را به ارمغان بیاورد،
اما بهطور همزمان موجب تغییرات واپسگرایانه اجتماعی ،ایجاد دو قطبی بین جامعه
سکوالر -مدرن با نظم مبتنی بر سنتهای مذهبی و محو تدریجی میراث آتاتورکی در
درون ساخت سیاس��ی-اجتماعی این کشور نیز شده اس��ت .در تمامیسالهای اخیر

به نظر م يرسد كه حزب عدالت
و توسعه اگرچه داراي ريشههايي
اسالمگرايانه است ،در برنامههاي
حزبي و تشكيالتي خويش ،اسالم
را منبع هويت خود معرفي نميكند؛
به عبارت ديگر ،اين حزب سعي
دارد تا با دور شدن از هويتي
خاص ،هويتهاي چهلتكه موجود
در جامعه را بازنمايی كند و چون
در اين نوع شيوه حكومتداري به
دموكراسي براي اداره جامعه نياز
دارد ،مذهب نيز ميتواند جايي را
درون جامعه پيدا کند
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 .1محمد کرباسی« ،اردوغان از این بحران عبور میکند؛ گفتوگو با سیامک کاکایی» ،1392 ،برگرفته از سایت:

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

هر چند نمودارها همیش��ه تضادهای اساس��ی
در بین این دو قطبی س��یال را در جامعه ترکیه
نش��ان میداد اما به دلیل ش��کوفایی اقتصادی
ترکیه در این مدت ،تضاد حزب حاکم با قدرت
آش��کار و پنهان نظامیان که تا ح��دودی مورد
تأیید طبقات فرودس��ت و قش��رهای مدنی بود
و مهمتر از همه بروز وقایع موس��وم به «بیداری
اسالمی» یا به قول س��کوالرها «بهار عربی» که
دولت اردوغان فرصتطلبانه نقش حمایتی در
قبال آن ایف��ا میکرد ،این تضادها در حاش��یه
قرار گرفته بود .نگاهی اجمالی به سیاستهای
اخیر دولت اردوغان در بعد داخلی و منطقهای
به خوبی نشان میدهد که خط مشی سیاسی که حزب عدالت و توسعه در پیش گرفته
نقش مهمی در شکلگیری شکافهای سیاسی و رادیکالیزه شدن جامعه ترکیه داشته
است .در این میان به برخی از عوامل اصلی در ظهور و بروز اعتراضات و افزایش نارضایتی
مردمیدر ترکیه متأثر از عملکرد و اقدامات حزب عدالت و توسعه میپردازیم.
 .1.2اقدامات و سیاس�تهای اقتصادی :یکی از مش��خصههای مهم حزب عدالت و
توس��عه یا دولت اردوغان طی س��ه دوره زمامداری در ترکیه موض��وع توجه به اقتصاد
و تا حدودی در حاشیه ماندن از پروندههای مالی مس��ئوالن حزبی بود .وجه مشخصه
حزب عدالت و توسعه در سالهای گذشته س��اماندادن به امور اقتصادی در مقایسه با
دولتهای قبلی این کشور بوده است .اگر بازگش��تی به دولتهای عمدتاً ائتالفی پیش
از این داشته باشیم پروندههای فساد مالی درباره اکثر آنها مطرح بوده است .همین طور
بحرانهای اقتصادی ناشی از تورم و افزایش بدهیها منجر به سرنگونی برخی از دولتها
شده بود .اما دولت حزب عدالت و توسعه همیشه کوشیده بود خود را ورای این مسئله
1
نشان داده و اقتصاد را رونق دهد.
این حزب توانست عملکرد موفقی در زمینه توس��عه اقتصادی و اجتماعی ترکیه را به
نمایش گذارد و رقم کسری بودجه را در س��ال  2005به  2درصد کاهش داد .نرخ رشد
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تورگوت اوكر در بخشي از

مصاحبهاش گفته است :تا زماني اقتصادی در ترکیه در شش سال  2001-2007به
كه علويان براي خودشان حزب طور متوسط ساالنه  6/9درصد بوده است و این در
مستقلي تأسيس نكنند ،هيچ کدام حالی است که نرخ رشد در میان  25عضو اتحادیه
از احزاب ترکیه قادر نخواهند اروپا در حدود 2/1درصد بوده اس��ت .تولید سرانه
بود و در پي آن نيستند كه به ترکیه از  3562دالر در سال  2002به  9629دالر
هويت سياسي و فرهنگي علويان در سال  2007و در سال  2010این رقم به 11320
توجه كنند؛ زيرا علويگري یک دالر افزایش یافته اس��ت .ترکیه از سال  1980تا
باور سياسي نيست ،بلكه یک سال  2003رقمیمعادل  18میلیارد دالر سرمایه
اعتقاد ريش هاي است .احزاب مستقیم خارجی جذب کرده بود .در سال 2003
الئیک چگونه م يتوانند اين
این رقم به تنهایی حدود  1/3میلیارد دالر شد که
اعتقاد را درك كنند؟
در س��ال  20 ،2006میلیارد دالر در خاورمیانه به
خود اختصاص داده است .و در س��ال  2008به بیش از  30میلیارد دالر افزایش یافت.
همچنین دولت اردوغان در مهار تورم نیز بسیار موفق عمل کرده؛ به طوری که نرخ تورم
دو رقمیولی باالی  70درصد را که سالها ترکیه به آن مبتال بوده به یک رقم تبدیل و
آن را به یکی از پایینترین نرخهای تورم در خاورمیانه (به  7/5درصد در س��ال )2008
1
رسانده است.
2
ترکیه در سال  2010رشد اقتصادی  8/9درصدی را به ثبت رسانده است .اما از سال
 2011روند رشد اقتصادی ترکیه تا حدود زیادی متوقف شد .به طوری که رشد اقتصادی
ترکیه در سال  2012نزدیک به  2/2درصد بود که بسیار کمتر از رشدی است که اقتصاد
ترکیه در سالهای گذشته تجربه کرده است 3.با این حال رشد ناچیز اقتصادی همراه با
افزایش نرخ تورم نزدیک به ده درصد و افزایش کسری بودجه و همچنین رشد فزاینده
پدیدههایی همچون ترافیک و تخریب محیط زیست بوده اس��ت 4.به عبارت دیگر ،هر
چند طی سالهای اخیر اقتصاد ترکیه با پیشرفتهای قابل توجهی مواجه بوده است اما
 .1مسعود غفاری و نورالدین اکبری« ،اصالح قانون اساسی در ترکیه و تأثیر آن بر پیوستن این کشور به اتحادیه
اروپا» ،تحقیقات سیاسی و بین المللی ،س ،4ش ،11تابستان  ،1391ص.179

2. Wall Street Pitt,(2011),Turkey s Economy Achieves 8.9% Growth, availableat http://
wallstreetpitt.com

« .3پایان معجزه اقتصادی در ترکیه» ،روزنامه السفیر /تحریریه دیپلماسی ایرانی1392 ،؛

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921025

 .4محمدعلی بهمنی قاجار« ،چرا اردوغان از چشم ترکها افتاد؟» ،1392 ،دیپلماسی ایرانی برگرفته از سایت:
http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1916932
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 .1اردشیر پشنگ« ،بررسی پیامدهای داخلی و خارجی اعتراضات ترکیه» ،گفتوگو با پروفسور نادر انتصار ،مرکز
بینالمللی مطالعات صلح  3 ،IPSCمردادماه .1392
 .2رحمتاهلل فالح« ،ماهیتشناسی جنبش ضد اردوغان در ترکیه» ،پانزده خرداد ،دوره سوم ،س ،10ش،36
تابستان  ،1392ص.137
 .3محمد بهرامی« ،اردوغان و بازگشت به سیاست تنشزدایی» ،خبرگزاری کردپرس ،کد .1392 ،58061

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

همین امر خود از سوی دیگر تبدیل به افزایش شکافهای اجتماعی در این کشور شده
است؛ به این معنی که در فرآیند توسعه و پیش��رفت ترکیه عده قلیلی از سرمایهداران
و تکنوکراتهای عمدتاً نزدیک یا وابس��ته به دولت با جهش مالی قابل توجهی مواجه
شدهاند در حالی که در بین اکثریت مردم چنین جهش شتابانی دیده نمیشود و همین
فاصله دارا و ندار در ترکیه را بیش��تر از قبل کرده است 1.حکمرانی بازار بنیاد نقطه ثقل
تشدید نابرابری در ترکیه و در حال حاضر منشأ تنش فزاینده میان بازندگان و برندگان در
بازار است .نظام نوین اقتصادی و رقابت بازار به رواج خودمحوری و خودباوری دامن زده
و از نگاه نقادان ،انگیزه منفعت منافع فردی را بر منافع عمومیبرتری داده است .خطوط
مقدم جبهه این تنازع را میتوان در روزنامهها ،منابر ،ایستگاههای رادیویی ،قهوهخانهها
و اعماق زندگی خصوصی مش��اهده کرد .متعصبان جدید ،نه دینی که ناسیونالیس��ت
هس��تند .نوعی ضد اخالقیات نوین در واکنش به اخالقیات ب��ازار بنیاد در حال تکامل
است .این قشر معتقد است دولت در اجرای بدون چون و چرای سیاستهای اقتصادی
بانک بینالمللی و صندوق پول ،به نام نئولیبرالیسم با هر گونه تشکل اجتماعی به ویژه
کارگری به ش��کلهای گوناگون گاهی در پنهان و گاهی آشکار مبارزه میکند؛ اجرای
این سیاس��ت اقتصادی ،فاصله طبقاتی ،فقر و بیکاری تودهای و پنهان را افزایش داده،
همراه با مهار تورم ،افزایش تولید و صادرات ،شرکتها و مؤسسات وابسته به عموم را به
نام خصوصیسازی در اختیار خودیها قرار داده است 2.از عوامل دیگر ناکامیاقتصادی
در ترکیه میتوان به تحریمهای اعمالی از سوی اتحادیه اروپا و ایاالت متحده علیه ایران،
خشونتهای داخلی و تغییر سیاست خارجی ترکیه از سیاست اقتصادمحور تنش صفر
با همسایگان به سیاست خارجی نوعثمانیگرایی تهاجمیاشاره کرد 3.در این شرایط،
بحران سوریه نیز با توجه به نقشی که ترکیه در آن بازی کرده است ،باعث شده است تا
از یکسو میزان روابط اقتصادی این کشور با ترکیه به صفر برسد و از سوی دیگر ،هجوم
بیش از هفتاد هزار پناهنده سوری به داخل ترکیه س��بب شده است شرایط نامطلوبی
برای ش��هروندان ترکیه ،به خصوص مردم شهرهای جنوبی این کش��ور ،به وجود آید.
اگرچه گفته میشود بحران سوریه به دلیل جایگزین کردن این کشور با کشورهایی نظیر
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کشورهای ش��مال آفریقا ،تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد ترکیه نگذاشته است؛ اما اثرات
1
روانی آن ،خصوصاً در ارتباط با احتمال تداوم بحران ،اقتصاد ترکیه را متأثر ساخته است.
از وجه دیگر ،رشد اقتصادی صورتگرفته در ترکیه ،از دیدگاه برخی کارشناسان ،بدون
توجه به عدالت اجتماعی و عدالت جغرافیایی بوده است .این رشد در حالی اتفاق افتاده
که فقر در ترکیه گسترش یافته و فاصله طبقاتی نیز افزایش یافته است .در حالی که در
 14استان ترکیه مردم درآمد خوبی دارند و وضعیت اقتصادی  14استان ترکیه در سطح
مطلوب و قابل مقایسه با شهرهای پیشرفته جهان است؛ اما در عین حال  27استان در
شرایط بد اقتصادی به سر میبرند 2.بنابراین ،این معضالت نیز میتواند زمین ه نارضایتی
مردم ترکیه را فراهم کرده باشد که در نتیجه ،جامعه ترکیه را در آستانه التهابی بزرگ
قرار داده است.
 .2.2سیاستهای قومیو مذهبی؛ ترکیه از نظر ساختار قومیو مذهبی متکثر و متنوع
است .اقلیتهای مهمیدر این کشور زندگی میکنند که در فرآیند سیاستگذاریهای
داخلی و خارجی نمیتوان آنها را نادیده گرفت .علویان و کردها از مهمترین اقلیتهای
مذهبی و قومیدر ترکیه هستند که بیتوجهی به مطالبات آنها میتواند سیاستهای
دولت را به چالش بکشد .در واقع مس��ئله اقليتهاي مذهبي (علويها) و قومي به ويژه
مسئله كردها نيز ،پرسشهايي جدي را در برابر دموكراس��ي اين كشور ،مابين ناظران
سياسي مطرح كرده است.
 .1.2.2علویان ترکیه؛ علویان ترکیه با جمعیتی حدود  20تا  25میلیون نفر از اقلیتهای
تأثیرگذار در صحنه سیاس��ی و اجتماعی این کشورند 3.بخش��ی از جریان هویتطلب
علوی ،نسبت به رویکرد اردوغان به بحران سوریه و دولت علوی سوریه معترض هستند.
طبق برخی از گزارشها  93درص��د تظاهرکنندگان علویمذه��ب بودند که در قالب
احزاب ،گروهها و انجمنهای مختلف در صحنه بودن��د .البته تحرکات علویان عالوه بر
بحث سوریه و سایر مسائل روز ،ریش��ههای عمیقی دارد .آنها چندین دهه است که در
تکاپوی هویتطلبی سیاس��ی هس��تند .از دهه  1970ظهور احزاب اسالمي در ترکیه،
روشنفكران علوي را به ياد حوادث ش��وم تاريخي دوران عثماني انداخت .از اين تاريخ،
 .1رضا ذبیحی« ،پایان اردوغانیسم» ،پایگاه تحلیلی -تبیینی برهان ،1392 ،برگرفته از سایت:

http:borhan.ir/NSite/FullStory/print/?5320

 .2محمدعلی بهمنی قاجار ،همان.
 .3نورالدین اکبری« ،تحوالت سیاس��ی -اجتماعی علویان ترکیه» ،مطالعات راهبردی جهان اسالم ،شماره 3
پیاپی  ،55س ،14پاییز  ،139ص.222

نامگذاری بزرگترین پل هوایی
ترکیه در منطقه استراتژیک تنگه
بسفر به نام «سلطان سلیم» خشم
بسیاری از علویان را برانگیخته
است .نامگذاری این پل به نام
سلطان سلیم ملقب به «یاووز»
یا ب یرحم که بیش از  40هزار
علوی را قت لعام کرده یادآور
سیاستهای تبعیض مذهبی در
این کشور و احیای تعصبات
مذهبی امپراتوری عثمانی در
دولت رجب طیب اردوغان است
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 .1رحمتاهلل فالح« ،علویان ترکیه در تکاپوی هویتطلبی سیاسی» ،مطالعات منطقهای جهان اسالم ،مؤسسه
مطالعات اندیشهسازان نور ،زمستان  ،1385س ،7ش ،28ص.17-31
 .2نورالدین اکبری« ،تحوالت سیاس��ی -اجتماعی علویان ترکیه» ،مطالعات راهبردی جهان اسالم ،شماره 3
پیاپی  ،55س ،14پاییز  ،1392ص.200

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

نخب��گان عل��وي در تكاپوي هويتیابی سياس��ي
بر مبن��اي مكتب علويت برآمدن��د 1.در اين زمينه
علويان براي اولينبار حزب« بيرل كي» «وحدت
»را تأسيس كردند .هر چند اين حزب نتوانست به
اهداف سياس��ي علويان كمك كند ،آنان را به اين
فكر انداخ��ت كه نزدیکی به احزاب چپ و راس��ت
نميتوان��د امنيت هويتي و منافع مذهبيش��ان را
تأمين كند .درگيري سنيها و علويان در دهه 80
ميالدي و كشته شدن عدهاي از علويان ،تشويش
و نگراني آنان را مضاعف س��اخت .ل��ذا علويان در
مارس  1989بيانيهاي صادر كردند كه در نوع خود
بيسابقه بود .در اين بيانيه به وضوح به موارد ذيل
اشاره شده است:
فرقه علوي ،یک فرقه از اسالم موجود در ترکیه است.
در ترکیه بيست ميليون نفر پيرو مذهب علوي زندگي ميكنند.
مسلمانان س��ني ترکیه چيزي از علويان نميدانند؛ بلكه آنان با توجه به شايعاتي كه
از دوره عثماني درباره علويان به جا مانده است ،با آنان رفتار ميكنند و جايز نيست كه
ذهنيت دوران عثماني در اين عصر وجود داشته باشد.
رياست امور ديني ترکیه ،فقط نماينده اسالم سني است.
دولت ترکیه علويان و حقوق آنان را ناديده ميگي��رد و اظهار ميدارد كه ملت ترکیه
سنیمذهب است.
در ادامه اين بيانيه ،ضمن اش��اره به ظلم و س��تمي كه دولت ترکی��ه در حق علويان
روا داش��ته ،بر لزوم آزادي مذهب طبق ماده  24قانون اساس��ي ترکیه ،داشتن مسجد
علوي ،جلوگيري از ساختن مسجد س��ني و امام جماعت سني توسط دولت در مناطق
علوينشين و جلوگيري از تبليغ و تدريس علوم ديني در مدارس به صورت رسمي ،تأكید
شده اس��ت 2.مطالبات علویان به صورت آش��کار در پی دومين بيانيه علويان که توسط
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نظامیان در طول تاریخ سیاسی

ترکیه یعنی از سال  1923تاکنون گروههای مدنی علوی در 30اكتبر  1994منتشر
یک پای ثابت معادالت سیاست شد انعکاس یافت .در اين بيانيه آشكارا به الغاي
و حکومت در این کشور بودند .ايدئولوژي دولت س��نيمذهب و ايجاد حكومت
این گروه همواره بر مبنای حفاظت مدني ،عدم حمايت دولت از رياست امور ديني و
از تفکرات الئیسم و کمالیسم در قطع بودجه دولت نسبت به اين سازمان ،اجراي
سیاست دخالت میکردند و چهار كامل مفهوم الئیک ،لغو تعلي��م و تدريس فرقه
بار در سا لهای  1971 ،1960سني در مدارس ،رفع س��يطره و حاكميت یک
 1980،و  1997وارد حریم سیاسی خاندان و نژاد خاص بر كشور و اجراي بدون كم
شده و با کودتا حکوم تهای و كاس��ت تمام بندهاي قراردادهاي بينالمللي
1
موجود را ساقط کرد هاند .بنابر ترکیه اشاره شده است.
آمار ،از سال ( 1923سال تأسیس
علويان اخيرا ً به جاي تأكید بر وجوه مش��ترك
جمهوری جدید) تا سال  1987خود با گروهه��اي ديگر ،بر وج��وه متمايز فرقه
ارتش ترکیه به مدت  25سال و
خودشان پافشاري ميکنند .براي نمونه ،علويها
 9ماه و  18روز نقش حکومتی و
طي چند سال اخير به تكثير متوني درباره تاريخ
حضوری تأثیرگذار در عرصه
مذهبي ،ديدگاههاي جهانی و خصايص فرهنگي
سیاسی داشته است
خودشان اقدام كردهاند.
آنها حمالت زيادي را در شهرها و شهركهاي مختلف ترتيب دادهاند كه به طور مداوم
صورت میگيرد و از محلي به نام خانههاي تيمیبيشتر به سمت مساجد سنیها هدايت
ميشود .در ش��رايط حاضر ،فعاالن سياس��ي علوي ،نوع رویکرد سياسي و مناسباتي را
كه پيشگامان علوي نسبت به نظام سياسي داش��تند ،زير سؤال ميبرند و آن را خيانت
به جامعه علوي ترکیه قلمداد ميکنند 2.تورگوت اوكر ،رئيس فدراس��يون علويان اروپا
در مصاحبه مفصلي با نش��ريه آكس��يون میگوید :اينكه برخي از رهبران علوي ترکیه
از جمله عزالدين دوغان س��عي كرده با احزاب مختلف وارد معامله بش��ود و در پوشش
احزاب چپ و راست و حتي اس�لامگرا وارد بازي سياسي شود ،تأمينکننده منافع ملي
جامعه علوي نيس��ت ،بلكه جامعه علوي را وارد یک مرحله ركود ميکند .تورگوت اوكر
در بخشي از مصاحبهاش گفته است :تا زماني كه علويان براي خودشان حزب مستقلي
تأس��يس نكنند ،هيچ کدام از احزاب ترکیه قادر نخواهند بود و در پي آن نيستند كه به
 .1همان ،ص.201
 .2لی .نور .جی مارتین ،چهرههای جدید امنیت در خاورمیانه ،ترجمه قدیر نصری ،تهران ،پژوهشکده مطالعات
راهبردی ،ص.206
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 .1نورالدین اکبری« ،تحوالت سیاسی -اجتماعی علویان ترکیه» ،همان ،ص.216-217
 .2محمد بهرام��ی« ،اعتراضات داخلی و چالش قدرت ن��رم ترکیه»،کائنات ،گزارش ش��نبه 25خرداد،1392
ش ،1815ص.6

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

هويت سياسي و فرهنگي علويان توجه كنند؛ زيرا علويگري یک باور سياسي نيست،
بلكه یک اعتقاد ريشهاي است .احزاب الئیک چگونه ميتوانند اين اعتقاد را درك كنند؟
علويان حتي پا را از اين مرحله هم فراتر گذاش��تهاند و تهيه منش��ور مشترك براي كل
علويان جهان را خواستارند تا از اين طريق ،هویتشان را از حصار دولتها خارج و خود
را به عنوان یک هويت مذهبي و فرهنگي قابل احترام به جهانيان عرضه كنند .تورگوت
اوكر معتقد است كه نخبگان علوي جهان بايد جمع شوند و منشور مشتركي تهيه كنند
تا از اين طريق ،علويان قبرس ،بلغارستان ،يونان و به طور كلي اروپا و امریکا فعال شوند
و در س��ايه به وجود آوردن تشكلهاي سياسي و تشکیالتی ش��دن ،میتوان خود را در
صحنههاي سياسي نشان داد 1.در این میان اقدام اخیر رجب طیب اردوغان در نامگذاری
بزرگترین پل هوایی ترکیه در منطقه اس��تراتژیک تنگه بسفر به نام «سلطان سلیم»
خشم بسیاری از علویان را برانگیخته است .نامگذاری این پل به نام سلطان سلیم ملقب به
«یاووز» یا بیرحم که بیش از  40هزار علوی را قتلعام کرده یادآور سیاستهای تبعیض
مذهبی در این کشور و احیای تعصبات مذهبی امپراتوری عثمانی در دولت رجب طیب
اردوغان است .و این اقدام باعث شده که نه تنها اعتراض علویان بلکه اعتراض کردهای
ترکیه ،حزب کردگرای «صلح و دموکراسی» و حزب «جمهوری خلق» را نیز به دنبال
داشته باشد 2.لذا ،دولت اردوغان به رغم شعارهای مساوات قومیو مذهبی در ترکیه در
نامگذاری بزرگترین پل این کشور از نمادی استفاده کرده که تداعیکننده تبعیضهای
مذهبی و کشتار علویان در دوران امپراتوری عثمانی است و این عامل موجب نزدیکی
بیش��تر علویها به احزاب س��کوالر و ناسیونالیس��ت ترکیه به عنوان اصلیترین گروه
اپوزیسیون دولت شده است .گرچه از دیرباز علویها به دالیل سیاسی و مذهبی همواره
در کنار احزاب سکوالر این کشور قرار داشتند اما به نظر میرسد شرایط و روند حوادث
ترکیه طی ماههای اخیر موجب نزدیکی بیش از پیش علویهای ترکیه به مخالفین دولت
و به خصوص احزاب سکوالر شده است .بنابراین طبیعی است که سیاستهای اخیر رجب
طیب اردوغان از سوی علویان در راستای گرایشها و تعصبات مذهبی که از آن به عنوان
«نوعثمانی گرایی» یاد میشود تفسیر شده و مخالفت آنها را به دنبال داشته باشد.
 .2.2.2مسئله کردها؛ روند صلح با کردها؛ مسئله کردها را میتوان از جمله مسائل عمده
منطقه و بزرگترین مسئله امنیت داخلی ترکیه قلمداد نمود .کردها با جمعیتی حدود
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 15تا  20میلیون نفر بزرگترین اقلیت قومیترکیه را تشکیل میدهند .قریب به یک،
چهارم از جمعیت این کشور در مناطق کردنشین یا کردستان ترکیه در شرق و جنوب
شرقی آناطولی قرار دارند و با سه کشور عراق ،سوریه و ایران که هر سه دارای اقلیت کرد
میباشند هممرز هستند 1.مسئله کردهای ترکیه که از سال  ۱۹۸۴و با اتخاذ خط مشی
مسلحانه از سوی رهبران حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) ابعاد گستردهای یافت،
همواره از چالشهای دولتهای این کش��ور بوده که تاکنون بیش از  ۴۰هزار کش��ته و
هزینههای مالی سنگینی بر دولت ترکیه تحمیل کرده است .سیاست اصلی دولتهای
ترکیه در تقابل با این بحران استفاده از قدرت سخت و بیتوجهی به مطالبات کردهای
این کشور بوده به گونهای که هر یک از پذیرش کردها به عنوان قومیبا هویت مستقل
خودداری کرده و با اس��تفاده از واژه «ترکهای کوهس��تان» بر آتش اختالفات قومی
افزودهاند .این رویکرد با قدرت گرفتن حزب عدالت و توس��عه در سال  ۲۰۰۲به میزان
قابل توجهی تغییر کرد 2.به طوری که ،هیچ نخس��توزیری در تاریخ سیاسی ترکیه به
اندازه اردوغان بر حل مسئله کردها در ترکیه تأکید نداشته است .سیاست اصلی اردوغان
در موضوع کردهای این کشور مبتنی بر اس��تفاده از قدرت هوشمند (ترکیبی از قدرت
سخت و نرم) بود .اردوغان از یکسو با ادامه مبارزه مس��لحانه با پیکارجویان پ.ک.ک
و از سوی دیگر با اعطای برخی آزادیهای سیاسی و اجتماعی به کردهای این کشور و
تعامل با احزاب سیاسی کرد ،چون حزب صلح و دموکراس��ی که از آن به عنوان شاخه
سیاسی پ.ک.ک یاد میش��ود ،به دنبال پایان دادن به طوالنیترین بحران خاورمیانه
بود .بعد از مذاکرات سری و طوالنی اس��لو دولت ترکیه با پ.ک.ک در فاصله سالهای
 2009-2011سرانجام عدالت و توسعه توانست گامهایی جدی در حل مسئله کردها در
ترکیه بردارد و براساس توافقات انجامشده میان طرفین دولت متعهد به آزادی زندانیان
پ.ک.ک ،بهبود وضع اوجاالن در زندان ،تدریس زبان کردی در مدارس ،استفاده مجدد
از اسامیکردی برای شهرهای کردنشین و عدم اجرای برنامه سوگند وفاداری به هویت
ترک و اجرای آزادانه مراسم عید نوروز توسط کردها شد و در مقابل نیز پ.ک.ک متعهد
به خروج نیروهای مسلح خود از ترکیه شد .به رغم کاستیهای طرفین در انجام تعهدات
خود ،در طول یک س��ال اخیر هیچگونه درگیری میان دولت و پ.ک.ک انجام نش��ده
است و این امر منجر به افزایش نسبی رفاه و سرمایهگذاری در شهرهای کردنشین شده
 .1محمدجواد ابوالقاسمی و حسین اردوش ،ترکیه در یک نگاه ،انتشارات بینالمللی الهدی ،1387 ،ص.113
 .2رحمتاهلل فالح« ،ماهیتشناسی جنبش ضد اردوغان در ترکیه» ،همان ،ص.147

 .2مسعود غفاری و نورالدین اکبری ،همان ،ص.177
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 .3سیاستهای داخلی و چالش با سکوالرها
از سال  2002و با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه به عنوان حزبی با گرایشهای
اسالمی ،نیروهای سکوالر و ناسیونالیس��ت تمامقد در مقابل اردوغان و دولت او قد علم
کرده و از هر گون��ه انتقاد و تخریب فروگ��ذاری نکردهاند .س��کوالرها اردوغان و حزب
وی را به عنوان گرایش��ی محافظهکار که هدف آن محدود کردن آزادیهای سیاس��ی
و اجتماعی ترکیه و فراهم آوردن ش��رایط و بس��ترهای الزم برای ایجاد دولتی اسالمی

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

است 1.دولت ترکیه برای احترام به حقوق فرهنگی اقلیتها و به ویژه کردها که همواره
در این زمینه تحت فش��ار بودهاند اقداماتی را انجام داده و بس��یاری از محدودیتهای
سابق را حذف کرده است .انتشار کتاب یا روزنامه یا کاربرد زبان کردی سهلتر صورت
میگیرد .وضعیت اضطراری در چند استان جنوب ش��رقی که طی چندین سال ادامه
داش��ت ،لغو ش��ده و اجازه پخش برنامههای رادیویی و تلویزیونی به زبان کردی (برای
اولینبار در تاریخ جمهوری ترکیه) داده شده اس��ت و حتی تعداد کالسهای آموزشی
زبان کردی و عربی نیز افزایش یافته است 2.بنابراین رویکرد دولت اردوغان در مماشات
با احزاب کرد ،پذیرش نوعی خودمختاری محلی در مناطق کردنشین و سرانجام صلح با
پ.ک.ک و حتی وعده به شناسایی ملت کرد در قانون اساسی ترکیه ،تأسیس شبکههای
تلویزیونی به زبان کردی ،لغو ممنوعیت آموزش زبان کردی در مدارس کشور ،استفاده
از زبان کردی در زندانها و دادگاهها و همچنین برچیدن مجسمهها و نمادهای آتاتورک
از میادین ش��هرهای کردنشین از جمله سیاس��تهایی بوده که خشم ناسیونالیستها
و سکوالرهای این کشور را به دنبال داشته و بر ش��کافهای سیاسی میان سکوالرها و
ناسیونالیستهای افراطی از یکسو و حزب عدالت و توسعه از سوی دیگر افزوده است.
ناسیونالیستهای ترکیه از این وضعیت به شدت ناراضی هستند و نگران تجزیه ترکیه
هستند .روندی که دولت اردوغان در پیش گرفته است یعنی عظمتطلبی عثمانیگرا از
سویی و مماشات و کوتاه آمدن در برابر خط قرمزهای ترکیه نوین آتاتورک یعنی مسئله
کردها ،خطر تجزیه و تالشی ترکیه را بیش از پیش جدی ساخته است .احزاب و گروههای
ناسیونالیست ترکیه به این وضعیت معترض هستند و بدون شک در ساماندهی اعتراض
و نافرمانی نسبت به دولت اردوغان هم نقشی اساسی خواهند داشت.
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است متهم میکنند .در واقع از آغاز یکی از اصلیترین اتهاماتی که بر دولت اردوغان وارد
شده تمایالت اس�لامگرایانه این حزب و تالش جهت تضعیف پایههای سکوالریسم و
ارزشهای کمالیست در ساختار سیاسی ترکیه بوده است .رویارویی اردوغان با نظامیان
ترکیه به عنوان اصلیترین حامیان اصول آتاتورک و بازداشت بسیاری از سران ارتش در
این راستا قابل ارزیابی اس��ت 1.نظامیان در طول تاریخ سیاسی این کشور یعنی از سال
 1923تاکنون یک پای ثابت معادالت سیاس��ت و حکومت در ترکی��ه بودند .این گروه
همواره بر مبنای حفاظت از تفکرات الئیس��م و کمالیسم در سیاست دخالت میکردند
و چهار بار در س��الهای  1980، 1971 ،1960و  1997وارد حریم سیاس��ی شده و با
کودتا حکومتهای موجود را س��اقط کردهاند .بنابر آمار ،از سال ( 1923سال تأسیس
جمهوری جدید) تا سال  1987ارتش ترکیه به مدت  25س��ال و  9ماه و  18روز نقش
حکومتی و حضوری تأثیرگذار در عرصه سیاس��ی داشته است 2.از سوی دیگر مخالفت
احزاب ناسیونالیست ترکیه از جمله «حزب جمهوری خلق» و «حرکت ملی» به عنوان
اصلیترین احزاب اپوزیس��یون با سیاس��تهای اردوغان عمدتاً در چهارچوب دفاع از
ارزشهای سکوالریستی و مخالفت با سیاس��تهای حزب عدالت و توسعه مطرح شده
است .این احزاب و گروهها عمدتاً اردوغان را به تضعیف پایههای سکوالریسم در ترکیه
و ترویج سیاستها و گرایشهای اسالمیمتهم میکنند .بخش الئیک جامعه ترکیه بر
این باورند که حزب اسالمگرای عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان بیش از
 10سال است که اداره جمهوری الئیک ترکیه را در دست گرفته ،با ترفندهای مختلف
بار و محتوای واژه الئیک را از بین برده ،با بیانیههای دولت تغییراتی در پوش��ش زنان،
ساخت مس��جد و نمازخانه در کنار مؤسس��ات دولتی و مراکز آموزشی و شیوه زندگی
مردم به وجود آورده است .در این میان رشد سریع و پایدار اقتصادی را در ترکیه حزب
عدالت و توس��عه و رهبر آن اردوغان به نام و توانایی مدیریت خ��ود ثبت کرده ،همواره
سخن از مدل و الگوی ترکیه در بین کشورهای اس�لامیبه میان میآورد 3.اقدام اخیر
دولت ترکیه در تصویب قانون محدود کردن خرید و فروش مش��روبات الکلی نیز خشم
احزاب و گروههای سکوالر را به دنبال داشته اس��ت .این اقدام از سوی جریان سکوالر
به عنوان تجاوز به حریم خصوصی و مداخله دول��ت در زندگی خصوصی مردم قلمداد
 .1محمد بهرامی« ،اردوغان و ابهام آینده سیاسی در ترکیه» ،1392 ،قابل دسترسی در سایت:

http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129

 .2مسعود غفاری و نورالدین اکبری ،همان ،ص.164
 .3رحمتاهلل فالح« ،ماهیتشناسی جنبش ضد اردوغان در ترکیه» ،همان ،ص.137

دولت اسال مگرای محافظ هکار
حزب عدالت و توسعه همزمان با
قطع دخالتهای ارتش در سیاست
طی سه پرونده مهم امنیتی قضایی
«ارگنه کن»« ،بالیوز» و « قفس»،
در اجرای برنامههای اسالمیمانند
رفع ممنوعیت پوشش اسالمیدر
اماکن دولتی و عمومیو احیای
مدارس دینی به رغم مخالفت شدید
قشر الئیک جامعه موفق بود و سبب
عقبنشینی مخالفین گردید
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 .2نورالدین اکبری« ،چشمانداز الگوی حکومتی ترکیه» ،پیام انقالب ،ش ،75مهرماه  ،1392ص.43
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 .1محمد بهرامی« ،اردوغان و ابهام آینده سیاسی در ترکیه» ،قابل دسترسی در سایت:

http://kurdpress.ir/fa/Nsite/fullstory/News/?id=46129

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

شده است .سیاستهای اخیر اردوغان موجب
شده تا بس��یاری از مخالفین دولت از اردوغان
به عن��وان دیکتاتوری که درص��دد نابود کردن
دموکراسی در ترکیه اس��ت یاد کنند .بیتردید
تبلیغ��ات و مخالفتهای اح��زاب «جمهوری
خلق» و «حرکت ملی» در قبال این سیاستها
در گسترش اعتراضات مردمی در روزهای اخیر
تأثیرگذار بوده است 1.بسیاری بر این اعتقادند
که حزب عدالت و توسعه به طور کلی و شخص
رجب طیب اردوغان مشخصاً به رغم شعارهایی
در حمایت از آزادی و دموکراسی دارای ماهیتی غیر دموکراتیک هستند .اعمال فشار و
محدودیتهای زیاد بر روزنامهنگاران ،واکنشهای ش��دید اردوغان نسبت به منتقدین
دولت ،بازداشت بس��یاری از ش��هروندان ترکیه به اتهام حمایت از «پ.ک.ک» همگی
گواهی بر این مدعا هس��تند .این گروه همچنین بر این اعتقادند ک��ه هر چند از ترکیه
به عنوان مدل مطلوب دمکراتیک یاد میش��ود ،اما واقعیت آن اس��ت که ترکیه ،زندان
بزرگی از نظر آزادی بیان و مطبوعات اس��ت .امروزه ترکیه بیش��ترین روزنامهنگاران را
در زندانهای خود دارد .ب��ه گونهای که نهاده��ای بینالمللی از ترکیه ب��ه عنوان پدر
سرکوب رسانهها و مطبوعات نام میبرند .همچنین بس��یاری از دانشجویان این کشور
به خاطر آن چه آن را اعتراضهای دانش��جویی مینامند ،در زندان میباشند .بر اساس
گزارش تازهاي که «سازمان امنيت و همکاري اروپا» تهيه کرده است در حال حاضر 57
روزنامهنگار در ترکيه در زندان به سر ميبرند و بر اين اساس کشور ترکيه باالترين رقم
روزنامهنگاران زنداني در جهان را دارد 2.اين مس��ئله باعث انتقاد و نگرانيهاي شديدي
در مورد تعهد دولت اين کشور به آزادي مطبوعات و مشروعيت وجه دمکراتيک ترکيه
شده است .بنابراین بسیاری از مردم نسبت به تنگتر شدن دایره آزادیهای سیاسی و
حریم خصوصی خود در دولت اردوغان معترض و نگران هستند .در نهایت میتوان گفت
با وجود انجام سلسله اقدامات اجتماعی -سیاسی توسط حزب حاکم عدالت و توسعه،
نارضایتی اجتماعی گروههای مخالف را در آس��تانه انفجار قرار داد ،دولت اسالمگرای
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محافظهکار حزب عدالت و توس��عه همزمان با قطع دخالتهای ارتش در سیاست طی
سه پرونده مهم امنیتی قضایی «ارگنه کن»« ،بالیوز» و « قفس» ،در اجرای برنامههای
اسالمیمانند رفع ممنوعیت پوشش اسالمیدر اماکن دولتی و عمومیو احیای مدارس
دینی به رغم مخالفت شدید قشر الئیک جامعه موفق بود و سبب عقبنشینی مخالفین
گردید .بعد از اینها اجرای طرح صلح کردی را به رغم مخالفتهای زیاد ملیگرایان تا این
مرحله به خوبی مدیریت کرده است .در کنار اینها فرآیند اصالح قانون اساسی که در حال
پیگیری است ،تغییر نظام سیاسی کشور از پارلمانی به ریاستی که مخالفین آن را ابزاری
برای تحکیم پایههای اقتدار و مشروعیت مشخص اردوغان تلقی میکنند و قانون اخیر
در زمینه ممنوعیت استفاده از مشروبات الکلی در اماکن عمومیکه قشر غیر دیندار و
مألوف به طرز زندگی غیر اسالمیرا سرخورده کرده است ،همه و همه سبب شدهاند تا
فشار اجتماعی و روانی مضاعفی از ناحیه دولت و شخص اردوغان بر بدنه جامعه ترکیه
وارد شود .این اقدامات هر چقدر سبب رضایت و خش��نودی طرفداران حزب عدالت و
توسعه و سایر گروههای اسالمیشده است ولی در طرف مقابل نارضایتی عمیق همراه با
نفرت را در قشر الئیک جامعه ایجاد کرده است و به گفته «کادری گورسل» ،روزنامهنگار
ال به رعایت موازین شرعی عادت ندارد ،به یک
مخالف دولت ،قشر الئیک جامعه که اص ً
1
باره در چشم سایرین هنجارش��کن ،عیاش و بیهویت تلقی میشود .و این از مواردی
است که شکافهای سیاسی به خصوص تعارض میان حزب اسالمگرای عدالت و توسعه
و احزاب ناسیونالیست «جمهوری خلق» و «حرکت ملی» به عنوان میراثداران حکومت
الئیسیته را به دنبال داشته است.
 .4سیاست خارجی
تركيه اردوغان گمان ميكرد كه ميتواند با ايفاي نقش «پل بينالمللي» بين اس�لام
و غرب هم حمايت مس��لمانان و هم حمايت غرب را به دس��ت آورده و به قدرت اول در
جهان اسالم و منطقه تبديل شود .از اين رو تركيه در دوره اردوغان در تحوالت مختلف
بينالمللي پا به پاي غرب پيش رفت و تغييري در نگاه سنتي تركها مبني بر پيوستن
به اتحاديه اروپا نداد و در همان حال با طرح شعار «بدون مشكل با كشورهاي ديگر» رفع
اختالفات تركيه با كشورهاي همسايه را دنبال ميكرد .اما اگر نگاهی به وضع فعلی ترکیه
بیاندازیم درمییابیم که هیچ کدام از این دو به جایی نرس��یدند .از يکسو تركيه هنوز
 .1الیاس واحدی« ،ماهیتشناسی تظاهرات ترکیه» ،1392/3/21 ،قابل دسترسی درwww.iras.ir :
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1. islamoglu, G., Birsel, M. & Börü, D. (2012) “Trust Scale Development in “Başarılı
ŞirketKüçülmeleri” (Successful Downsizing), Öneri Journal, 18(5), June, p,5

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

به عضويت اتحاديه اروپا درنيامده و از س��وي ديگر اختالفات آن با همسايگانش نه تنها
حل نشده بلكه شدت يافته و بعضاً به س��مت بحران پيش رفته است .در ادامه ،دو مورد
از سیاستهای این حزب در حوزههای نوعثمانیگری و مسائل و مناسبات این کشور با
کشورهای همسایه و منطقه از جمله مصر ،عراق ،سوریه ،ایران ،اسراییل و فلسطین را که
باعث نارضایتی مردم از عملکرد آنها شده است مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1.4نوعثمانیگرایی؛ نوعثمانیگری الگوی سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه به
ویژه در حوزه خاورمیانه است که بعد از انتصاب احمد داوود اغلو به سمت وزارت خارجه
به صورت جدی در محافل سیاسی و بررسیهای استراتژیک مطرح گردید .ترمینولوژی
این اصطالح جدید حداقل به سه دهه پیش بازمیگردد .زمانی که ترکیه بخش شمالی
جزیره قبرس را از طریق حمله نظامیبه اشغال خود درآورد .تحلیلگران یونانی در آن
دوره از اصطالح «عثمانیگری» برای توصیف این عمل بلندپروازانه استفاده کرده بودند.
این اصطالح بار دیگر در دوران ریاستجمهوری تورگوت اوزال مورد استفاده قرار گرفت
اما پس از مرگ وی به فراموشی سپرده ش��د .با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و
مشخص شدن دکترین سیاست خارجی داوود اغلو یک بار دیگر این اصطالح و این بار به
صورت جدیتری مطرح گردید ،در اصل هدفهای احتمالی گفتمان نوعثمانیگری این
موارد است؛ اول از همه یک سیاست تأثیرگذار در منطقه ،در مرحله بعد قدرتمند کردن
جمعیت ترک واقع در خاکهای بالکان و حفظ حق حاکمیت بر روی آنها .حوادث اتفاق
1
افتاده در  10سال گذشته به طور روشن در همسانی با گفتمان نوعثمانیگری میباشد.
اما نگرش نوعثمانیسم داوود اوغلو متفاوت از سیاستهایی است که نجمالدین اربکان
نخستوزیر اسالمگرا در سال  1997در ترکیه اعمال کرد .اربکان به دنبال ایجاد اتحاد
اسالمیمتشکل از کش��ورهای اس�لامی مانند لیبی ،ایران ،مالزی و اندونزی به عنوان
آلترناتیوی صریح در مقابل اتحاد با غرب بود؛ ولی رهبران حزب عدالت و توسعه و به ویژه
داوود اوغلو به دنبال آن هستند که با گس��ترش روابط با شرق به نوعی روابط با اتحادیه
اروپا و امریکا را متوازن و به عبارت دیگر تکمیل کنند .نگرش آنها به ش��کل ضعیفی در
نگرشهای اوزال در دهه  1980که« :ترکیه بایستی به یک اجماع جدید ملی رسیده و
هویتهای چندگانه با هم همزیستی مسالمتآمیز داشته باشد» ،منعکس شده بود .به
طور کلی میتوان سه عامل ذیل را در تعریف تمایالت استراتژی فرهنگی نوعثمانی حزب
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ترکیه اولین کشور اسالمیبود

که در سال  1948موجودیت عدالت و توسعه مدنظر قرار داد:
 .1خواس��ت توجه به میراث اس�لامیو عثمانی
اسراییل را به رسمیت شناخت
و در سال  1959اولین پیمان ترکی��ه در داخل و خ��ارج .نوعثمانیس��م به دنبال
نظامیو امنیتی را به منظور ارایه رهیافت��ی معتدل از سکوالریس��م در داخل و
اتحاد با این رژیم منعقد نمود
یک سیاس��ت خارجی فعال در امور خارجی است.
در پارادایم نوعثمانی ،ترکیه در حوزههای سیاسی،
اقتصادی ،دیپلماتیک و نفوذ فرهنگی در نواحی که این کشور منافع استراتژیک و ملی
دارد ،بیشتر از قدرت نرم و هوشمند استفاده میکند .موفقیت در این مسیر نیازمند توجه
جدی به رفع چالش دولت مرکزی با کردهای ترکیه است .در این راستا نوعثمانیگرایی
برخالف کمالیستها که بر این باور بودند بایستی سیاست یکسانسازی قومیتی با تمرکز
به محوریت هویت ملی انجام داد ،بر این باور هستند که بایستی اسالم نقش بیشتری را
در ساخت هویت مشترک میان کردها و ترکها ایفا نماید.
 .2ویژگی دوم نوعثمانیس��م ،مفهوم عظم��ت و خوداعتمادی در سیاس��ت خارجی
اس��ت .نوعثمانیس��م ،ترکیه را به عنوان یک قدرت برتر منطق��های مالحظه میکند.
نگاه اس��تراتژیک و انعکاس فرهنگی جغرافیایی که دربرگیرن��ده امپراتوری بیزانس و
عثمانی است .هر چند مخالفین این نگرش که بیشتر کمالیستها هستند معتقدند این
نگرشها بیشتر جاهطلبانه بوده و غیر واقعی است و ایده دادن حقوق فرهنگی به کردها
و فضای سیاسی بیشتر برای اسالم یک انحراف خطرناک از سکوالریسم ،ملیتخواهی
و جمهوریخواهی است .از همین منظر کمالیستها ،ذهنیت نوعثمانی را مضر منافع
ملی ترکیه میبینند .همچنین کمالیستها ،سیاست خارجی مبتنی بر پانترکیست و
اسالمیگرایی که نگاهی متمرکز بر خاورمیانه و آسیای مرکزی است را در تضاد با اصول
سیاست خارجی ملی تعیینشده از سوی آتاتورک میدانند.
 .3جنبه سومی که به تعریف سیاس��ت خارجی حزب عدالت و توسعه کمک میکند،
همسویی با غرب به همان اندازه که با جهان اسالم مورد توجه قرار گیرد ،میباشد .این
جهتگیری عملیاتی در تفکرات کمالیستها پیگیری میگردید ،زیرا که معتقد بودند
اسالم ،تکثرگرایی فرهنگی و لیبرالیسم دشمنهای بالقوه انقالب کمالیستها میباشند.
نکته مهمی که در باب سیاس��ت خارجی نوعثمانیسم میتوان بیان داشت آن است که
1

1. Taspinar, Omar, (2008), Turkey s Middle East Policies, Between Neoottomanism and
Kemalism-, Carnegie, pp:14-17.
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این تفکر تمایل زیادی در ایفای نقش مستقل در تحوالت منطقهای دارد .بنابراین برای
مردم ترکیه که حافظه تاریخی بس��یار منفی از پیامدهای فاجعهبار عظمتطلبیهای
عثمانیگرایانه دارند ،اقدام��ات دولت حزب عدالت و توس��عه در دخالت در خاورمیانه
و تالش ب��رای احیای آرمان امپرات��وری عثمانی برای مردمی که در فق��ر و نابرابری به
سر میبرند ،دردناک و رنجآور بوده است؛ زیرا شاهد هس��تند که منافع اقتصادیشان
قربانی عظمتطلبیهای بیهوده و خطرناک میگردد .در دو دهه ابتدایی س��ده بیستم
عظمتطلبی ترکهای جوان برای احیای قدرت از دست رفته امپراتوری عثمانی منجر
به نابودی این امپراتوری گردید و حتی هویت ترکیهای را در معرض محو کامل قرار داد و
تنها با سیاست آتاتورک و کنار گذاشتن اندیشههای پاناسالمیستی و پانترکیستی بود
که کشور ترکیه توانست در قرن بیستم عرض اندام نماید 1.لذا سیاستهایی که بسیاری
آن را نو عثمانیگرایی دولت اردوغان میدانند با واکن��ش طیفهای مختلف جامعه از
جمله سکوالرها ،ناسیونالیس��تها و اقلیتهای قومیو مذهبی مواجه شده است .این
عامل نیز نقش مهمیدر افزایش شکافهای اجتماعی داشته است.
 .2.4رابطه با عراق :به دلیل الزامات ژئوپلتیک ،تحوالت عراق همیشه یکی از مهمترین
موضوعات سیاست خارجی ترکیه بوده اس��ت .نگرش ترکیه به عراق بعد از صدام تحت
تأثیر مواردی چون سیس��تم جدید سیاس��ی حاکم بر عراق ،روابط دوجانبه و ادراکات
منطقهای شکل گرفته است .ترکیه ثبات و تمامیت ارضی عراق را مورد توجه قرار داده و
در پی انتقال منابع انرژی عراق به بازارهای بینالمللی و در نهایت تأمین امنیت سوخت
بوده است .روابط ترکیه و عراق بعد از سال  2003در ابعاد سیاسی ،اقتصادی و تجاری
شکل گرفت و در اواخر سال  2007با بهبود وضعیت امنیتی عراق ،آنکارا توجه بیشتری
به ایفای نقش جدی در این کش��ور کرد .البته در این مس��یر هم��واره تنشهایی میان
اردوغان و نوری المالکی نخستوزیر عراق وجود داش��ته است و هر گونه موضعگیری
ترکیه در قبال کشورهای منطقه با پاس��خی از طرف عراقیها مواجه بوده است .ترکیه
همواره بعد از اش��غال عراق توس��ط امریکاییها بیم این را داش��ت که به خاطر روابط
حسنهای که میان مسعود بارزانی ،رهبر خطه شمالی کردس��تان عراق و دولت امریکا
وجود دارد ،دولت مرکزی ترکیه مورد دستاندازی از طرف کردها قرار گیرد و از قدرت
س��اقط ش��ود .البته این روند در قالب کوچکتری و هر از چند گاهی با ش��انتاژ از طرف
امریکاییها تحرکات قومیو نژادی را در ترکیه ایجاد میکرد که تا حدودی امنیت داخلی
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ترکیه را تحتالشعاع خود قرار میداد که همین عاملی برای حفظ رابطه مسالمتآمیز
میان ترکیه و ایاالت متحده بوده است .بعد از خروج نظامیان امریکایی از عراق در سال
 ،2011امریکا از ترکیه به عنوان نماینده و بهچش��م کش��وری که در عین حفظ منافع
امریکا در عراق میتواند نقش مهارکنندهای را در برابر ایران و س��ایر کشورهای ذینفع
در عراق ایفا کند نگریس��ته است .ترکیه با وارد ش��دن به مبادالت انرژی به دنبال نفوذ
اقتصادی در این کشور است به طوری که بتواند با افزایش این نوع مبادالت درآینده ،در
سیستم و ساختارهای سیاسی آن نیز اثرگذار باشد و در این مسیر حمایتهای مالی و
تکنولوژیک امریکا تا حدود زیادی عبور از این مسیر را هموار کرده است .به نظر میرسد
که ترکها در ش��رایط کنونی در جهت دایره دیپلماسی منطقهای امریکا فعالیت کنند
و میخواهند در منطقه تأثیرگذار باشند .اساس��یترین دغدغههای ترکیه آن است که
بتواند قطبنمای رویکردهای خود را در راستای راهبردهای امریکا تعبیر و تفسیر کنند.
لذا تحوالت روابط بین عراق و ترکیه نیز در همین راستا قابل بررسی است؛ ترکیه سالیان
متمادی است که نسبت به شمال عراق چشم طمع دوخته است؛ هر زمانی که عراق دچار
بحران داخلی شده یا دولت مرکزی عراق دچار ضعف گردیده باشد و همچنین زمانی که
دولت عراق با غرب روابط خوبی نداشته و متحد غرب محسوب نشود ،این توسعهطلبی
و تجاوزگری ترکیه بروز میکند و شمال عراق محل تاخت و تاز ترکها میگردد تا آن را
تصرف کرده و ضمیمه خاک ترکیه نمایند .ماجرای طرح کنابن که با همکاری ترکیه و
امریکا برای تصرف شمال عراق و مناطق نفتخیز کرکوک و موصل در زمان عبدالکریم
قاس��م طرحریزی و پیگیری ش��ده بود ،یا طرح لویس در  1977که به دنبال بالکانیزه
کردن و تجزیه عراق بود و قصد داشت که عراق به س��ه بخش کردنشین ،سنینشین و
شیعهنشین تجزیه شود ،که با همکاری ترکیه ،امریکا و اسراییل صورت گرفته بود ،یا طی
جنگ عراق علیه جمهوری اسالمیایران و جنگ دوم خلیج فارس که ترکیه با حمایت
کامل غرب به شمال عراق وارد شد و مناطق وسیعی از این کشور را تحت اشغال و کنترل
خود قرار داده بود؛ اینها از جمله طرحها و برنامههایی بود ک��ه ترکیه با همکاری غرب
خصوصاً امریکا و رژیم صهیونیستی برای رسیدن به اهداف خود در خاک عراق پیریزی
کرده بود و هم اکنون نیز این طرحها در حال پیادهس��ازی اس��ت و طرح تجزیه عراق و
دسترسی ترکیه به شمال عراق و منابع نفتی آن این بار توسط حمایت از تروریستهای
تکفیری پیگیری میشود .در اصل چند عامل باعث شده است که ترکیه رؤیای تصرف
شمال عراق و دستاندازی به سوریه را پیگیری کند:
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 .1تحوالت گس��ترده خاورمیانه و تغییر حکومتهای منطقهای که فضای مناسبی را
برای قدرتگیری و تغییر موازنه قدرت به نفع ترکیه فراهم آورده است.
 .2وجود گروههای تروریستی تکفیری در عراق و سوریه که منجر به بیثباتی و بحران
در این کشورها شده است و این فرصت مناسبی شکل میدهد تا ترکیه را به هدف غایی
خود یعنی احیای امپراتوری اسالمیعثمانی نزدیک کند.
 .3تالش امریکا برای ایجاد نظم نوین منطقهای با حضور ثابت رژیم صهیونیس��تی در
خاورمیانه که ترکیه را به عنوان بازوی عملیاتی امریکا و ناتو مش��خص کرده است تا در
این ساختار تعریف شده ایفای نقش نماید.
 .4تالش ترکیه برای ورود به اتحادیه اروپا از طریق همراهی با غرب و ناتو در بحرانهای
مذکور به منظور اینکه خود را به طرف غربی ثابت نماید.
 .5ترس از تشکیل یک دولت قدرتمند کرد در مرزهای جنوبی خود در اقلیم کردستان
عراق ،که منجر به تحریک هر چه بیش��تر اکراد ترکیه میگردد و نوعی وابس��تگی بین
کردها پدید میآورد و همین عامل باعث ایجاد یک معضل بزرگ امنیتی برای ترکیهای
میگردد که درصد قابل توجهی از جمعیت آن را کردها تشکیل میدهند.
 .6ترس از قدرتگیری جمهوری اسالمیایران و محور مقاومت که سوریه و عراق نیز
عضوی از آن هستند؛ پس در این چهارچوب ترکیه از سالیان پیش به منظور حفظ قدرت
خود و کاهش قدرت محور مقاومت در خاورمیانه عربی و هس��ته اصلی عربی منطقه با
دیگر دولت غیر عربی منطقه یعنی رژیم صهیونیس��تی پیمانها و قراردادهای متعدد
نظامی ،امنیتی و تسلیحاتی منعقد کرده است .بر این اساس ترکیه اولین کشور اسالمی
بود که در سال  1948موجودیت اسراییل را به رسمیت شناخت و در سال  1959اولین
پیمان نظامیو امنیتی را به منظور اتحاد ب��ا این رژیم منعقد نمود .بنابراین ترکیه چند
دغدغه در عراق دارد :نخس��ت ،آنها معتقدند با توجه به وجود نیروهای بالقوه تهدیدزا
در خأل امنیت��ی منطقه پس از خ��روج امریکاییها از عراق این کش��ور میتواند عرصه
کشمکش نیروهای گوناگون شود و به نوعی به جنگ داخلی و یا مرحلهای خفیفتر از
آن (درگیریهای قومیعشیرهای) بیانجامد .لذا ترکها بر این نظرند که عراق شرایطی
شکننده دارد و خود را هم مجاب به دخالت در تحوالت عراق کردهاند .دغدغه دوم آنان
این است که در راستای سیاستهای منطقهای ترکیه که بر مبنای نئوعثمانیسم متمرکز
است ،ترکها به دنبال یافتن همراهانی در کشورهای مختلف هستند و در فضای فعلی
عراق آنان بنا به دالیلی اهل س��نت که هم علقههایی ایدئولوژی��ک دارند و هم میل به
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همکاری با ترکیه را هم نش��ان میدهند را انتخاب کردهاند .همه این رویکردها بیانگر
1
آن است که آنکارا در فضای داخلی عراق دغدغهها و الگوهای ویژه خود را مدنظر دارد.
اما در حال حاضر این کش��ور روابط تنشآمیزی با دولت مرکزی عراق و نوری المالکی
نخس��توزیر دارد .تنش بین نیروهای داخلی عراق و مخالفت با دولت ش��یعه مالکی و
روابط نزدیکتر ترکیه با اقلیم کردس��تان عراق به زعم دول��ت مالکی ،موجب تضعیف
حاکمیت دولت مرکزی عراق ش��ده اس��ت 2.رجب طیب اردوغان گفته است حکومت
محلی کردستان عراق را به رسمیت میشناسد نه حکومت نوری المالکی را .دولت آنکارا
هنگام انتخابات عراق از بلوک العراقیه حمایت و بدون مجوز دولت مرکزی بغداد ،خالف
قانون اساسی این کش��ور قراردادهای نفت و گاز و تجاری و س��رمایهگذاری با حکومت
مسعود بارزانی در ش��مال عراق امضا کرده و گروههای بعثی -سنی عرب و به خصوص
از گروه وابسته به طارق الهاشمیحمایت میکند .ترکیه از سالها قبل تاکنون از گروه
خودساخته سنی و الئیک «جبهه ترکمن» حمایت میکند 3.در بحران سوریه ترکیه در
راستای سقوط حکومت سوریه گام برمیدارد و عراق در راستای سرکوب مخالفان اسد
و تقویت موقعیت حکومت مرکزی سوریه؛ از این جهت ترکیه تمایلی به بهبود روابط با
عراق احساس نمیکند .اصوالً ترکیه با اقلیم عراق که میتواند در آینده دولتی حایل بین
ترکیه غیر عرب با کردان غیر عرب از یکس��و و اعراب شیعه و سنی عراق از سوی دیگر
باشد ،همسویی بیشتری در راستای سیاست خارجی خود احساس میکند؛ زیرا به باور
آنها تضعیف موقعیت شیعیان در عراق به تضعیف موقعیت ایران و تقویت موقعیت ترکیه
در منطقه منجر خواهد شد که با سقوط نظام بعثی س��وریه این وضعیت بیشتر تقویت
میشود ،هر چند سقوط اسد به معنای برقراری ثبات در سوریه به نفع ترکیه یا منطقه
نخواهد بود .افزون بر آن منابع نفتی اقلیم کردس��تان نیز مورد توجه ترکیه است که با
تقویت موضع کردها و تشکیل کشوری محصور در خشکی که با بخش جنوبی خود در
عراق مسئله دارد و در آینده میتواند روابط تنشزایی برای ایران داشته باشد ،مطلوب
 .1سیده مهدیه قرشی« ،خروج نظامیان امریکایی از عراق و تأثیر آن بر سیاست خارجی ترکیه» ،1391 ،برگرفته
از سایت:
http://political.ir/post-996

 .2بهرام امیراحمدیان« ،تحوالت ترکیه در سال گذشته»،کد خبر  ،1392/1/27 ،310471سایت:

http://www. Tabnak.ir/fa news/310471

 .3س��ید علی قائممقامی« ،نگاهی به سیاس��تهای ترکیه» ،پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان (ایربا)،1391 ،
سایت:
http://www.iranbalkan.net/view-11630.html

در بحران سوریه ترکیه در
راستای سقوط حکومت
سوریه گام برمیدارد و عراق
در راستای سرکوب مخالفان
اسد و تقویت موقعیت
حکومت مرکزی سوریه؛
از این جهت ترکیه تمایلی
به بهبود روابط با عراق
احساس نمیکند
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 .1بهرام امیراحمدیان ،همان.
 .2سید علی قائممقامی ،همان.
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خواهد ب��ود و میتواند به نوعی دولت وابس��ته به خود را
پدید آورد .در این راه البته ناگزیر است که بین کردهای
کارگران کردس��تان (پ.ک.ک) و دولت مرکزی ترکیه
روابط را بهبود بخشد .از همین رو ترکیه در راستای آشتی
با کردهای کردس��تان ترکیه و مذاکره با اوجاالن برآمده
است 1.به طور کلی سیاست رهبران حزب عدالت و توسعه
ترکیه در عراق بر خالف ادعای سیاست بیطرفی در قبال
گروهها و اقوام عراق بر اختالفات سیاسی و مذهبی و قومی
دامن میزند .به عبارت دیگر ترکیه در عراق هماهنگ با امریکا و خاندان آل سعود و قطر
2
عمل میکند.
 .3.4روابط ترکیه و سوریه :رابطه با سوریه و نحوه مدیریت آن همواره یکی از مسئلهها
و نگرانیهای اصلی سیاست داخلی و خارجی ترکیه بوده است .مروری بر روابط ترکیه
و سوریه نشان میدهد که این دو کشور از گذش��ته تا به حال در روابط دوجانبه خود با
مشکالتی مواجه بودهاند .در این میان ،سه اختالف اصلی همواره سایه خود را بر روابط
این دو کشور حفظ کردهاست .مسئله کردها ،تقسیم منابع آبی مشترک و ادعای ارضی
سوریه بر استانهاتای ترکیه ،سه مسئله مهم و اختالفانگیز در روابط ترکیه و سوریه
بودهاند .نخس��تین اختالف ترکیه و س��وریه در مورد ادعاهای ارضی سوریه نسبت به
اس��تان هاتای ترکیه بود که بر مناس��بات این کشور با ترکیه عمیقاً س��ایه افکنده بود.
سوریها معتقدند مالکیت استان هاتای در زمانی که س��وریه تحت قیمومیت فرانسه
بوده ،از طرف فرانس��ویها به ترکیه واگذار ش��ده اس��ت در حالی که ترکها اینگونه
مباحث را توسعهطلبی ارضی سوریها میدانند و آن را رد میکنند .دومین اختالف به
مسئله آب و نحوه تقسیم و بهرهبرداری از آبهای مشترک میان ترکیه و سوریه مربوط
میش��ود .تاریخچه مذاکرات ترکیه و س��وریه در مورد حقوق خود نس��بت به آبهای
مشترک ،نش��انگر ارتباط میان مس��ائل مربوط به آب با مباحثات بر سر امنیت مرزی و
استرداد مخالفان سیاسی است که در بیانیههای مربوط به خط مشی دو کشور مشهود
اس��ت .ترکیه با توافق گروهی و چندین کش��وری در مورد اش��تراک آب دجله و فرات
مخالف است و مدعی است که نسبت به بخش��ی از این رودخانه که در خاک این کشور
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هدف اصلی سیاست خارجی

ترکیه در منطقه تبدیل شدن به جاری است ،حاکمیت دارد؛ اما در عین حال مایل
قدرت مرکزی و به نوعی ایفای است در طرحهای مش��ترک با همسایگان «پایین
نقش رهبری در تحوالت آن است؛ رود» همکاری کند .از این گذش��ته ترکیه بیآنکه
که در این راه ایران را مه مترین موفقیتی به دست آورد ،تالش کرده است معامله بر
رقیب خود ارزیابی م یکند .از سر آب را به معامله بر سر رود عاصی (واقع در استان
این رو با توجه به نوع رابطه ایران هاتای) مرتبط س��ازد که در این صورت ،سوریه به
و سوریه و نقش این کشور در طور ضمنی حاکمیت ترکیه بر استانهاتای را به
سیاستهای منطقهای ایران ،ترکیه رسمیت خواهد ش��ناخت .اما بهعکس ،سوریه بر
حذف سوریه از لیست متحدان ایجاد یک نظام س��همیهبندی آب و تشکیل یک
1
ایران و روی کار آمدن یک دولت سازمان مسئول امور رود فرات اصرار میورزد.
با جهتگیری غربی در این کشور
س��ومین و مهمترین اختالف ترکیه و سوریه به
را یکی از راههای تضعیف ایران مس��ئله کردها مربوط میش��ود ،رابطه بین حزب
ارزیابی میکند
كارگران كردستان ترکیه (پ.ک.ک) و سوریه در
سال  ،1980به دنبال کودتای نظامی12سپتامبر در ترکیه و سختگیری علیه گروههای
چپ و ناسیونالیست کرد ،گرمتر شد .سختگیریهای حاکمان جدید ترکیه ،اوجاالن و
تعداد دیگری از رهبران پ.ک.ک را مجبور کرد به سوریه پناه ببرند ،مسئله الحاقهاتای
به ترکیه ،جریان آب فرات و بعضی همکاریهای میان ترکیه و اسراییل ،سوریه را مجبور
به حمایت از برخی جنبشهای سیاس��ی مخالف دولت آنکارا کرده است؛ به طوری که
از دو گروه از مخالفان آنکارا یعنی گروههای افراطی و در رأس آن (پ.ک.ک) ،آس��اال یا
ارتش سری برای آزادی ارمنستان ،حمایت میکرد .این گروهها در پایگاههای واقع در
دره بقاع بین مرز س��وریه و لبنان -که تا قبل از صدور قطعنامه  1559شورای امنیت،
تحت واپایش(کنترل) سوریه بود -آموزش میدیدند و به عملیاتهایی علیه دولت آنکارا
دست میزدند .آساال مدتها به ترور دیپلماتهای ترکیه در سراسر جهان میپرداخت.
سوریه به طور متناوب از گروههای تروریستی به عنوان اهرم فشار علیه ترکیه استفاده
کرده است 2.البته در کنار مس��ائل فوق در دوره جنگ س��رد ،چون دو کشور به متحد
راهبردی دو ابرقدرت جهانی در منطقه تبدیل شده بودند ،در نوع خود بر تضادهای دو
1. Patrica carley, Turkeys Role in The Middle East : AconFerence RePort, (Washington
: united states institute of Peace . 1995p.16

 .2محمود واعظی( ،تدوین) سیاس��ت خارجی ح��زب عدالت و توس��عه ،پژوهش  ،19پژوهش��کده تحقیقات
استراتژیک ،1387 ،ص.72
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 .2عبداهلل قنبرلو« ،مالحظات امنیت ملی و غربگرایی در سیاست خارجی ترکیه» ،مطالعات راهبردی ،س،15
ش ،4زمستان  ،1391ص.194

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

1. Christopher Phillips, Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy, http://www.
chathamhouse.org December 2012/publications/papers/view/188137
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کشور افزوده شده بود.
با این حال ،روابط ترکیه و س��وریه در دوران حاکمیت حزب عدالت و توس��عه بهبود
یافت و از وضعیت تنشزای س��الهای دهه نود به سطح ش��راکت راهبردی ارتقا پیدا
کرد .حجم مبادالت بازرگانی دو کشور جهش چش��مگیری داشت و در سال  2010به
مبلغ  2/5میلیارد دالر رس��ید و موازنه تجاری به س��ود ترکیه بود .سرمایهگذاریهای
ترکها در سوریه رشد قابل توجهی داشت .مناسبات دو کشور در دو سال اخیر آنچنان
توسعه یافته که برای اولینبار در تاریخ معاصر ،ارتش سوریه در مانورهای نظامی ترکیه
شرکت میکند 1.هر شش ماه یکبار نشست کمس��یون عالی راهبردی میان دو کشور
در سطح نخستوزیری برگزار میش��د؛ اما به دنبال خیزشهای مردمیدر خاورمیانه
و شمال آفریقا و آغاز بیثباتی در س��وریه ،نوع موضعگیری ترکیه در قبال این بحران،
سوریه را به مهمترین موضوع سیاست خارجی ترکیه تبدیل کرد .در واقع از آغاز بحران
سوریه در بهار سال  ،۲۰۱۱ترکیه خواس��تار اهتمام جدی رژیم بشار اسد به اصالحات
و ایجاد گشایش در فضای سیاسی سوریه ش��د .با گذشت زمان سران سیاسی ترکیه به
این جمعبندی رس��یدند که امکان انجام اصالحات از طریق بش��ار اسد میسر نیست و
بنابراین فشارهای جامعه بینالملل علیه رژیم اس��د باید افزایش یابد .ترکیه در نهایت
به جمع دولتهایی پیوس��ت که ضمن حمایت از مجازاته��ای بینالمللی علیه دولت
اسد ،مخالفان این دولت را به عنوان نمایندگان ملت سوریه به رسمیت شناختهاند؛ در
حالی که چنین سیاستی از س��وی قدرتهای غربی مورد حمایت قرار گرفته ،بدبینی
و مخالفت گروه دیگری از دولتها ش��امل روس��یه و ایران را به دنبال داشته است 2.اما
آنچه در این رابطه مهم میباشد این اس��ت که نوع مواضع ترکیه در قبال بحران سوریه
تنها به روابط سیاسی دو طرف محدود نش��ده است و بر خالف تصور رهبران ترکیه این
بحران در همس��ایه جنوبی ترکیه همچنان ادامه دارد و امیدی به آرامش در این کشور
نیز در کوتاهمدت وجود ندارد .بر همین اساس بود که ترکیه مواضع خود را تغییر داده و
به رهبران اپوزیسیون اجازه داد تا در خاک این کشور جلسه برگزار کنند .از این مسئله
میتوان نتیجه گرفت که بعد دیگر دکترین به صفر رس��اندن تنشها ،به صفر رساندن
تعهدات در صورت لزوم و در راستای منافع تعریف شده است.
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دالیل مختلفی را میتوان برای این موضعگیری ترکیه برشمرد .یکی از آنها تغییر در
جهتگیری سیاست خارجی ترکیه و قرار گرفتن خاورمیانه در کانون توجه این سیاست
جدید است .هدف اصلی سیاست خارجی ترکیه در منطقه تبدیل شدن به قدرت مرکزی
و به نوعی ایفای نقش رهبری در تحوالت آن است؛ که در این راه ایران را مهمترین رقیب
خود ارزیابی میکند .از این رو با توجه به نوع رابطه ایران و سوریه و نقش این کشور در
سیاستهای منطقهای ایران ،ترکیه حذف سوریه از لیس��ت متحدان ایران و روی کار
آمدن یک دولت با جهتگیری غربی در این کشور را یکی از راههای تضعیف ایران ارزیابی
میکند .از طرف دیگر موفقیت ترکیه در غالب س��اختن دیدگاهش در رابطه با سوریه
میتواند این پیام را برای جهانیان داشته باشد که ترکیه در منطقه نفوذ و قدرت بیشتری
نسبت به ایران دارد و این یعنی رسیدن ترکیه به هدف رهبری در منطقه.
حزب عدالت و توسعه ترکیه سیاست هماهنگ با امریکا ،انگلیس و فرانسه و متحدین
منطقهای امریکا در خلیج ف��ارس به خصوص رژیم دیکتاتوری آلس��عود و امیر قطر و
پادش��اه اردن را در قبال س��وریه دنبال میکند .نیروهای عملی��ات مخصوص امریکا و
انگلیس در ترکیه مستقر شده مخالفین مسلح س��وری و اتباع سایر کشورها را آموزش
داده و آنها را تجهیز نموده به داخل سوریه اعزام میکنند .ترکیه خواهان اشغال سوریه
توسط ناتو و امریکا نظیر لیبی و اطاعت روس��یه و چین از امریکا و بلوک غرب در قبال
بحران سوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد است .لذا از ساختار حق وتو در این
شورا به شدت انتقاد میکند .حکومت حزب عدالت و توسعه ترکیه برای مقابله با حزب
اتحاد دمکراتیک کردستان سوریه وابسته به پ.ک.ک با کمک بارزانی گروه مسلح کرد
را تأسیس کرده اس��ت .ترکیه عالوه بر آن گروههای مسلح ترکمن و گروههای سلفی و
وابسته به القاعده نظیر النصره را در مناطق مرزی و سایر مناطق سوریه مستقر و تحت
حمایت خود قرار داده و برای مقابله با حزب اتحاد دمکراتیک کردس��تان سوریه از آنها
بهرهبرداری میکند .اکنون ترکیه به پیش��تاز «نیروی منطق��های عربی و غربی» برای
سرنگونیحکومت سوریه به رهبری بشار اسد تبدیل شده اس��ت .چنانکه این کشور
«شورای ملی سوریه و ارتش آزاد سوریه و شورای انقالب سوریه» را سازماندهی کرده
و تحت حمایت خود قرار داده و به میزبان این ائتالف مخالف حکومت دمش��ق تبدیل
شده است 1و دول اروپایی درصدد هس��تند که ترکیه را وارد درگیری نظامیبا سوریه
 .1نورالدین اکبری کریمآبادی« ،سیاست پرگاری ترکیه در روابط خارجی» ،مطالعات راهبردی جهان اسالم،
س ،14شماره 4پیاپی  ،56مؤسسه مطالعات اندیشهسازان نور ،تابستان ،1393ص.74-75
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کنند .بنابراین میتوان گفت که سیاست «تنش صفر
با همسایگان» در قبال روابط با سوریه شکست خورده
است.
 .4.4روابط ترکیه و جمهوری اسلامیایران :روی
کار آم��دن حزب عدالت و توس��عه را میت��وان نقطه
عطفی هم در بهبود و هم در پیچیده ش��دن مناسبات
ایران و ترکیه دانس��ت .روابط دو کش��ور در ده س��ال
ال متمایز
حاکمیت دول��ت اردوغان به دو مقط��ع کام ً
تقسیم میش��ود .در مقطع اول که  2002تا  2010را
در برمیگیرد ،مناسبات دو کشور بر مبنای همکاری و
اعتماد متقابل در تمام زمینههای اقتصادی ،سیاسی و
امنیتی گسترش مییابد و دیدگاههای دو کشور بیش
از پیش به همدیگر نزدیک میش��ود .گسترش حجم
روابط تجاری ،موضع جدید ترکیه در قبال اس��راییل،
حمایت ترکیه از برنامه هس��تهای ای��ران در محافل
جهانی ،همکارهای مرتبط به نفت و گاز ،توافقنامههای
امنیتی در خصوص ناسیونالیس��م کردی ،عدم تبعیت ترکی��ه از تحریمهای یکجانبه
امریکا و اروپا و پرهیز طرفین از مداخله در مسائل داخلی همدیگر مهمترین مؤلفهها و
زمینههایی هستند که موجب تقویت و بهبود روابط میشود .از عرصههای مهم روابط
اقتصادی دو کشور تأس��یس خطوط لوله نفت و گاز در سال  2001ایران -ترکیه و آغاز
حضور و سرمایهگذاریهای شرکتهای ترک در ایران میباشد .در عرصه روابط تجاری،
دهه اخیر اوج گسترش روابط دو کشور میباشد که بر مبنای گزارشهای ساالنه مرکز
آمار اقتصادی ترکیه حجم روابط تجاری تهران -آنکارا تقریباً از  2میلیارد دالر در سال
 2000به  16میلیارد دالر در سال  2011و  23میلیارد دالر در سال  2012افزایش یافت.
تا پیش از بحران سوریه ،تحول در روابط ترکیه -اسراییل از دیگر علل بهبود روابط ایران-
ترکیه در چند سال گذشته بوده است .روابط راهبردی نظامیو امنیتی آنکارا -تلآویو
که همواره مورد نگرانی و انتقاد جمهوری اسالمیبوده ،با روی کار آمدن حزب عدالت
و توس��عه به ویژه پس از تهاجم نظامیهوایی به جنوب لبنان و غزه و حمله اسراییل به
کشتی آزادی دستخوش دگرگونی شد .کاهش س��طح روابط سیاسی دو کشور و لغو
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استقرار سپر دفاع موشکی در
خاک ترکیه ،مداخله آنکارا
در امور عراق و حمایت از
اقلیتهای مذهبی قومیدر
برابر دولت مرکزی عراق،
تالش برای ترویج اسالم
سیاسی خاص و دول تهای
سکوالر ،تغییر نسبی مواضع
در مسئله هستهای و مشارکت
در تحری مهای ی کجانبه و
حمایت ضمنی از برخی
فعالی تهای قو مگرایانه
آذربایجان یهای ایران در
خاک ترکیه مسائلی هستند
که پس از بحران سوریه
روابط دو کشور را تحت
تأثیر قرار دادهاند
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بخش مهمیاز قراردادها و رزمایشهای نظامی توسط ترکیه ،زمینه بسیار مهمیبرای
افزایش اعتماد و گسترش روابط ایران -ترکیه گردید 1.حمایت دولت اردوغان از فعالیت
هس��تهای ایران و تأکید بر صلحآمیز بودن آن و نیز انتقاد مکرر از رفتار دوگانه غرب در
قبال برنامههای هستهای در خاورمیانه به ویژه در ارتباط با اسراییل ،از دیگر موضوعات
مهم در تقویت روابط دوجانبه بوده است .مخالفت با قطعنامه تحریم شورای امنیت علیه
ایران در نوامبر  ،2009در صورتی که روسیه و چین به این قطعنامه رأی مثبت دادند،
ارایه طرح مش��ترک با برزیل برای میانجیگری جهت تأمین سوخت هستهای رآکتور
تهران در مه  2010و میزبانی چند دور مذاکرات ایران با گ��روه  5+1و نیز عدم تبعیت
از تحریمهای یکجانبه امریکا و اروپا برای فش��ار بر ایران ،تالشهای سیاست خارجی
مستقل آنکارا برای حل دیپلماتیک موضوع بوده است .برخی تحلیلگران ،اهداف اصلی
دولت اردوغان برای حل مسالمتآمیز چالش هس��تهای ایران را احتمال تکرار تجربه
عراق و جنگ  2003میدانند .سیاستمداران آنکارا پیامدها و هزینههای منطقهای یک
بحران جدید را فراتر از جنگ عراق میدانند که میتواند تهدیدات و پیامدهای غیر قابل
2
پیشبینی برای امنیت و ثبات منطقه و اقتصاد رو به رشد این کشور در پی داشته باشد.
 .1در خصوص نوع رویکرد جمهوری اس�لامی ایران در قبال ترکیه و روابط دو کش��ور ،میت��وان به دو دیدگاه
متفاوت اشاره کرد .دیدگاه نخست معتقد است که ترکیه در آینده مهمترین رقیب ایران در منطقه خواهد بود و نه
کشورهایی مانند عربستان سعودی .ترکیه با اتخاذ سیاست نوعثمانیگرایی و تحت تأثیر منازعات شیعی -سنی
ال مطلوبی در خصوص ایران ،در سطح منطقه اتخاذ نماید ،بلکه سیاست
و عثمانی -صفوی نمیتواند رویکرد کام ً
خارجی ترکیه در الیههای زیرین خود خواس��تار محدود ک��ردن نفوذ ایران در حوزهه��ای مختلف مانند عراق،
لبنان ،سوریه و رقابت با ایران اس��ت و امریکا و غرب نیز از این نقش ترکیه حمایت میکنند .در قالب این دیدگاه
چنین استدالل میشود که هر چند روابط کنونی ایران و ترکیه مناسب است ،با این حال ،با افزایش قدرت ترکیه،
رفتارهای آن کشور به تناسب قدرت آن تغییر خواهد کرد و این کشور خواستار نفوذ و توسعهطلبی گستردهتری
خواهد شد .بر این اساس ،جمهوری اسالمی ایران باید مراقب قدرتگیری ترکیه در حوزههای مختلف و شناخت
ابعاد مختلف قدرت این کشور از یکسو و در پی افزایش قدرت ملی خود از سوی دیگر باشد.
دیدگاه دوم برخالف دیدگاه نخست معتقد اس��ت که تلقی هر نوع قدرت گرفتن ترکیه به عنوان تهدیدی برای
جمهوری اسالمی ایران ،نگاهی تکبعدی است که باعث ش��کلگیری و ارایه بازی برد -باخت از سوی دو کشور
خواهد شد .در حالی که میتوان با نگاهی متفاوت ،دو کشور بازی برد -برد ارایه دهند که در جهت منافع ملی دو
کشور است .از این دیدگاه ایران و ترکیه در سالهای اخیر به جز یک مقطع کوتاه در آسیای مرکزی و قفقاز ،بازی
برد -باخت با یکدیگر نداشتهاند و بسیاری از منافع آنها همپوشانی داشته است .اینکه در آینده بازی ایران و ترکیه
بازی برد -باخت باشد یا بازی برد -برد ،تا حد زیادی به رویکردها و رفتارهای دو طرف بستگی دارد .در صورتی که
ایران از اکنون قدرتیابی ترکیه در حوزههای مختلف را تهدید تلقی کند و در جهت مقابله با آن سیاستگذاری
کند ،روابط دو کش��ور در عرصه عمل نیز به طرف بازی برد -باخت و به زیان هر دو کش��ور پیش خواهد رفت .در
حالی که میتوان با نوعی همفکری و کار مشترک در مسائل مختلف ،باعث برد هر دو کشور در مسائل و حوزههای
روابط شد.

2 .Barkey, Henri J.(2011). Turkish Foreign Policy and the Middle East. p12. Available at
: http://www.ceri-sciences-po.org/ressource/n10_06062011.pdf
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مقطع جدید و متفاوت روابط ایران -ترکیه در دوره حاکمیت حزب عدالت و توس��عه
به  2010تا  2012برمیگردد؛ زمانی که بحران سیاسی ،خاورمیانه عربی را در برگرفت.
البته پس از آغاز جنبشهای انقالبی در ش��مال آفریقا ،دو کش��ور دیدگاه مشترکی به
تحوالت سیاسی در تونس ،مصر و لیبی و تا حدودی در یمن داشتند و به نوعی از سقوط
دولتهای مادامالعمر طرفدار غرب رضایت داشتند .اما آغاز بحران سیاسی در سوریه و
بحرین ،روند رو به بهبود مناسبات ده ساله دو کشور را دچار گسست جدی نمود .رهبران
حزب حاکم ،برخالف دوره اول تالش کردند سیاس��ت منطقهای خ��ود را نه بر مبنای
تقویت ثبات دولتها ،امنیت منطقهای و عدم مداخله در امور داخلی دولتها و به طور
کل بر مبنای اصول اعالنی دیپلماسی صلح و به صفر رساندن تنش با همسایگان ،بلکه از
طریق تغییر دولت در سوریه و بسط نفوذ خود در عراق و نادیده گرفتن منافع ژئوپلیتیک
دیگر قدرتهای منطقهای و تهدیدات ناش��ی از تعمیق بحران در منطقه پیش برند .در
واقع ،مهمترین عامل افول روابط دو کشور به اختالف دیدگاه دو کشور به ماهیت بحران
در سوریه برمیگردد .ايران ریش��ه بحران سیاسی را در س��وریه نه داخلی بلکه توطئه
دولتهای غربی برای نابودی جبهه مقاومت ضد صهیونیستی و بازیگران بحران را نیز
تروریستهای مزدور داخلی و خارجی میداند .اما دولت ترکیه ماهیت بحران سیاسی
در سوریه را همچون تحوالت مصر و لیبی و یمن به مثابه یک جنبش انقالبی میداند و
قیام مخالفان سیاسی و مسلح دولت بشار را مبارزه برای دستیابی به حکومت مردمیو
دمکراتیک تلقی میکند .بر این مبنا ،مواضع و رویکرد دو کشور در نقطه مقابل هم قرار
دارد و تفسیر ژئوپلیتیک و امنیتی برخی رهبران حزب حاکم ترکیه از سیاست خارجی
جمهوری اسالمینشانگر عمق اختالف بین مواضع دو کشور در بحران سوریه میباشد.
س��ينان دوغان نماينده پارلمان ترکیه و رئیس مرکز تحقيقات استراتژيک بينالمللی
ترکیه در تحلیل سیاستها و رفتارهای منطقهای ایران در سوریه معتقد است:
ايران هميشه میخواهد جبهه جنگ با دش��منان خود را در فراسوی
مرزهای خود نگه دارد .س��وريه يکی از اين جبهههاست که با رسيدن
بهار عربی به آنجا دولت ايران سخت نگران شده است .با فروپاشی دولت
اسد ،ايران يکی از جبهههای خارجی را خواهد باخت و اين به منزله عقب
کشيده ش��دن ميدان جنگ دولت ايران با کشورهای غربی به مرزهای

خاکی خود است که دولت ايران را سخت نگران کرده است.
ایران نیز به دفعات مکرر سیاس��ت ترکیه در قبال س��وریه را خصمانه و مغایر با اصول
سیاس��ت منطقهای و منافع بلندمدت این کش��ور و در راس��تای اهداف و اس��تراتژی
قدرتهای غربی تعریف کرده اس��ت و ترکیه را مهره اجرای این اهداف دانس��ته است.
گفتوگوهای زیادی نیز که در طول بحران س��وریه و ماههای اخی��ر بین ایران و ترکیه
صورت گرفته ،فاصلهها را کم نکرده و دو طرف موفق نشدهاند مواضعشان را به یکدیگر
نزدیک کنند 2.بلکه تداوم اختالفات در بحران سوریه باعث شد تا مسائل جدیدی روابط
دو کش��ور را با تنش مواجه نماید .استقرار سپر دفاع موش��کی در خاک ترکیه ،مداخله
آنکارا در امور عراق و حمایت از اقلیتهای مذهب��ی قومیدر برابر دولت مرکزی عراق،
تالش برای ترویج اس�لام سیاس��ی خاص و دولتهای س��کوالر ،تغییر نسبی مواضع
در مس��ئله هس��تهای و مش��ارکت در تحریمهای یکجانبه و حمایت ضمنی از برخی
فعالیتهای قومگرایانه آذربایجانیهای ایران در خاک ترکیه مسائلی هستند که پس از
بحران سوریه روابط دو کش��ور را تحت تأثیر قرار دادهاند .در موضوع استقرار سپر دفاع
موش��کی ناتو در خاک ترکیه و در مرزهای ایران ،آنکارا در چند س��ال گذشته به خاطر
مالحظات و نگرانیهای امنیتی تهران ،استقبال چندانی از طرح امریکا و ناتو برای ایجاد
سیستم سپر دفاع موشکی نمیکرد .گرچه به خاطر نیازهای امنیتی متمایل به استقرار
این سیستم بود ،ولی برای جلوگیری از رنجش ایران و پرهیز از آسیب رساندن به اعتماد
متقابل از پذیرش یا درخواس��ت برای استقرار این سیس��تم دفاع اجتناب میکرد .اما
بحران سوریه فرصتی برای آنکارا به وجود آورد تا فارغ از نگرانیهای امنیتی و بیتوجه
به هش��دارها و تهدیدات مکرر مقامات نظامیایران ،طرح اس��تقرار این سیستم را در
مرزهای س��وریه و نزدیک مرزهای غربی ایران بپذیرد 3.درخواست رسمیآنکارا از ناتو
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 .1سینان دوغان« ،احتمال رويارويی ايران و ترکيه در سال  ،»۲۰۱۲مصاحبه با رادیو فردا۱۳۹۰/10/22 ،؛ قابل
دسترسی در:

_https://www.radiofarda.com/content/f4_iran_turkey_confrontation_2012
syria/24449600

 .2میرمحمود موس��وی« ،بحران س��وریه و تفس��یرهای متفاوت ایران و ترکیه» ،ایران دیپلماسی ،چهارشنبه
23فروردین  ،1391قابل دسترسی در:

http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=58&NewsId=1899843

 .3امیرعلی حاجیزاده« ،فرمانده هوا فضای س��پاه :به ما حمله کنند به ترکیه حمله میکنیم» ،س��ایت ایران،
دیپلماسی  21آذر 1390؛ قابل دسترسی در:

h t t p : / / w w w. i r d i p l o m a c y. i r / M o d u l e s / N e w s / P h t m l / N e w s . P r i n t Ve r s i o n . H t m l .
php?Lang=fa&Ty peId=32&NewsId=18275

« .2رویارویی دیپلماتیک ایران و ترکیه» ،مردمساالری ،ششم مهرماه  ،1390نسخه شماره  ،2741ص.3
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http://www.irdiplomacy.ir/Modules/News/Phtml/News.PrintVersion.Html.php?Lang=f
a&TypeId=58&NewsId=1899689

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .1صالح سلیمی« ،گسست در روابط ایران و ترکیه و عواقب احتمالی آن» ،سایت ایران دیپلماسی20 ،فروردین
1391؛

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

برای استقرار سپر دفاعی در برابر تهدیدات سوریه در نیمه اول آبان  1391و پذیرش این
درخواست از طرف وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در نشست 14آذر و آغاز عملیات
نصب این سیستم در دیماه ،بیش از پیش روابط دو کشور را با تنش و بیاعتمادی مواجه
نموده است 1.دولتمردان ترکیه در ارتباط با سپر دفاع موشکی نه تنها معتقدند کاری
علیه ایران نکردهاند بلکه میگویند با تالش ما بود که «تهدید بودن ایران» از موافقتنامه
به امضا رسیده در لیسبون برداشته شد .س��فیر ترکیه در تهران در گفتوگویی تأکید
میکند:
ترکیه عضو ناتو اس��ت و باید این موضوع را پذیرفت��ه و در نظر گرفت.
کشورهای عضو ناتو از سال  ۲۰۰۰تاکنون بر روی یک سیستم دفاعی کار
میکنند .در اجالس لیس��بون تصمیم نهایی درباره این سیستم گرفته
ال دفاعی بوده و بر همین اساس تصمیم گرفته
شد .این یک سامانه کام ً
شد سیستم راداری هشداردهنده در خاک ترکیه استقرار یابد.
او اضافه میکند:
در این راستا ترکیه به هیچ عنوان مطرح ش��دن کشوری به خصوص
ایران را به عنوان تهدید قبول نکرده و ادعاهای انجام شده در این زمینه
به هیچوجه قابل قبول نیس��ت .ترکیه و ایران از گذشته تاکنون روابط
خوبی با یکدیگر داشتهاند و دلیلی ندارد که ایران از استقرار این سامانه
2
در خاک ترکیه احساس نگرانی کند.
همچنین تغییر تدریجی مواضع ترکیه در مسئله هستهای و اظهارات بیسابقه اردوغان
در خصوص صداقت ایران در مسئله هستهای پس از بازگشت از ایران در فروردین 1391
و همراهی تدریج��ی ترکیه در اعم��ال تحریمهای یکجانبه غ��رب را میتوان از دیگر
پیامدهای تأثیر بحران سوریه بر روابط دو کشور دانست .بر این اساس ،وزیر انرژی ترکیه
در اوایل سال  1391اعالم کرد :ترکیه در چند مرحله واردات نفت خود را از ایران تا آخر
 2012تا  20درصد کاهش میدهد .این رفتار آنکارا را میتوان همسویی با غرب و اعمال
فشار غیر مستقیم بر ایران و در واکنش به سیاست ایران در سوریه دانست .میزبانی برخی
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رهبران حزب عدالت و توسعه

ترکیه نگران تقویت «هالل شیعه» گروههای قومگ��رای آذربایجانی و آغ��از فعالیت
هستند .البته باید یادآوری کرد تشکلی با نام ش��ورای ملی ترکهای آذربایجان
که ادعای خطر «هالل شیعه» به ایران در آنکارا 1و پوشش رسانهای این فعالیتها
رهبری ایران ابتدا از سوی مقامات توسط برخی محافل نزدیک به حزب حاکم مانند
اسراییل مطرح گردیده و سپس نش��ریه تودی زمان نمونه دیگ��ری از تغییر رویه
پادشاه اردن آن را در محافل دولت اردوغان در سیاست عدم مداخله در مسائل
بی نالمللی بیان داشت .هدف از داخلی کشورهای همسایه میباشد .موضوعی که
طرح این ادعا تشدید اختالفات در سالهای گذشته حساس��یت زیادی در روابط
مذهبی در جهان اسالم بود
دو کشور داشته اس��ت و دولت ترکیه به خاطر دو
چالش داخلی خود یعنی ناسیونالیس��م کردی و
نیز جنبش اسالمگرایی سعی داشته برای پیشگیری از تحریک ایران از ورود به مسائل
آذربایجان ایران اجتناب کند .اردوغان در سفر به مصر و دیدار با انقالبیونی که درصدد
شکل دادن به نظام مورد نظر خود هستند ،به آنها توصیهای کرد که این توصیه نیز رنجش
خاطر ایرانیهایی را که طبق اعتقادات برآمده از انقالب اسالمیش��ان معتقد به نظامی
اسالمیهستند ،افزایش داد .اردوغان به مصریها گفت« :مراقب باشید قانون اساسی
جدید خود را طبق اصول الئیک بنویس��ید ».و توضیح داد که «از نظ��ام الئیکی نباید
هراس داش��ت زیرا فاصله نظام حاکم الئیک با همه ادیان و مکاتب مساوی است ».این
اعالم نظر البته با فعالیتهای اردوغان در گذشته و اهداف حزب متبوع او در تضاد بود و
به طور طبیعی عالوه بر واکنش اخوانالمس��لمین که آن را دخالت در امور داخلی مصر
خواندند ،تعداد قابل توجهی از اندیشمندان مسلمان ترکیه را نیز به اعتراض واداشت .این
امر در ایران نیز بازتابهایی داشت 2.رهبران حزب عدالت و توسعه ترکیه نگران تقویت
«هالل شیعه» هستند .البته باید یادآوری کرد که ادعای خطر «هالل شیعه» به رهبری
ایران ابتدا از سوی مقامات اسراییل مطرح گردیده و سپس پادشاه اردن آن را در محافل
بینالمللی بیان داشت .هدف از طرح این ادعا تشدید اختالفات مذهبی در جهان اسالم
بود .حسین چلیک معاون نخستوزیر ترکیه چندی قبل همان ادعا را تکرار کرده گفت:
 .1الیاس واحدی« ،تشکیل شورای بینالمللی آذربایجانیهای ایران در ترکیه» ،1391 ،سایت مؤسسه مطالعاتی
ابرار معاصر تهران:

http://www.tisri.org/Upload/Modules/Contents/asset0/013-tahlil%20haftehAzarbaijan.p

 .2داوود وفایی« ،چالشهای سیاست خارجی ترکیه» ،1390/9/2 ،به آدرس اینترنتی:

http://boustan.blogfa.com/post.1845.aspx

امریکا با تقویت بلوک شیعه در منطقه دچار اشتباه شدیدی شد.
 .5.4روابط ترکیه با اسراییل و فلس�طین :روابط ترکیه و اسراییل نباید جدا از روابط
راهبردی این دو با غرب ارزیابی گردد .ترکیه اولین کشور اسالمیاست که رژیم اسراییل
را در مارس  1949به رسمیت شناخت و با این رژیم در سال  1950روابط دیپلماتیک
برقرار کرد .دو طرف با استفاده از این روابط توافقنامههای متعددی را در دهه  80و 90
قرن بیستم منعقد کردند که منجر به توسعه روابط نظامی ،امنیتی ،اقتصادی و سیاسی
بین دو طرف شد 2.اسراییل و ترکیه روابط خود را در دهه  90میالدی گسترش دادند و
ترکیه به یکی از نزدیکترین کشورها در حوزه پیرامونی اسراییل تبدیل شد 3.در همين
راس��تا پس از تنش كش��تي مرمره ،با افزايش روابط اقتصادي تركها نشان دادند كه
تمايلي به قطع يا كاهش گسترده روابط با اسراییل ندارند و روابط در حوزه سياسي بايد
تا سطحي باقي بماند .تركيه عضو فعال ناتو و متمايل به حضور در ساختارهاي سياسي و
نظامي غربي است .در اين حال اسرایيل نيز شريك و همكار نهادهاي نظامي و سياسي
غربي است .بنابراین عضويت و يا همكاري گسترده و تمايل مشترك تركيه و اسرایيل در
نهادهاي غربي به ويژه ناتو نميتواند توأم با دشمنی دو طرف باشد .يعني ترکیه نميتواند
هم دشمن اسرایيل باشد و هم جايگاه مناسبي در نهادهاي سياسي و نظامي غربي داشته
باشد .ترکیه به روابط آشکار و پنهان اقتصادی ،تجاری ،نظامیو اطالعاتی خود با رژیم
صهیونیستی اس��راییل ادامه میدهد؛ زیرا در غیر این صورت مورد غضب امریکا ،ناتو و
اتحادیه اروپا قرار خواهد گرف��ت .ترکیه نیز مانند دول مس��یحی و غربی از موجودیت
اسراییل در مرزهای  1948حمایت و بر تأس��یس دولت فلسطین در محدوده مرزهای
اشغالی  1967تأکید میکند .ولی تاکنون از جنگ آزادیبخش ملت فلسطین که الزمه
آن ارسال تجهیزات نظامی است خودداری و به حمایت لفظی و دیپلماتیک خود ادامه
داده است .همانطور که پیش از این نیز اشاره شد دولت ترکیه نخستین کشور در جهان
اس�لام بود که اقدام به برقراری رابطه با رژیم صهیونیستی کرد اما چون شهروندان این
1
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http://www.qodsna.com/NewsPage.aspx?newsid=33704

 .3فرزاد رمضانی بونش« ،متغیرهای دخیل در عادیسازی روابط ترکیه با اسراییل ،مرکز بینالمللی مطالعات
صلح ،1391 ،به آدرس اینترنتیwww.azariha. org:
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http://www.iranbalkan.net/view-11630.html

 .2ایمن ابوناهیه« ،روابط ترکیه و اس��راییل» ،خبرگزاری قدس ،ترجمه مهدی ش��کیبایی ،1391/12/22 ،به
آدرس اینترنتی:

نقش و عملکرد اسالمگرایان حزب عدالت و توسعه ترکیه و ...

 .1سید علی قائممقامی« ،نگاهی به سیاس��تهای ترکیه» ،1391 ،پایگاه تحلیلی خبری ایران بالکان(ایربا) در
سایت:
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کشور به دلیل ماهیت اسالمیخود مایل به برقراری اینگونه روابط نبودند ،دولتهای
وقت ترک همواره موضعی محتاطانه میگرفتند و در مواقعی که روند س��ازش اعراب و
اسراییل تشدید میشد ،روابط میان آنها نیز گرمتر میشد .ایجاد توازن در برابر قدرت
ایران ،عراق و سوریه از مهمترین دالیل نزدیکی ترکیه به اسراییل بوده است 1.ترکیه و
رژیم صهیونیستی در خاورمیانه دارای همپوشانی منافع در حوزههای حیاتی امنیتی و
نظامیهستند و هر دو نیز نس��بت به محور مقاومت خصوصاً سوریه و عراق و جمهوری
ال امنیتی و تقابلی دارند .چراکه ابتدا سوریه و عراق مأمن مخالفان
اسالمیایران نگاه کام ً
و معارضان ترکیه و اسراییل میباش��ند و گروههای کرد و مقاومت فلسطینی و لبنانی
ضد اس��راییلی در آنجا حضور فعال دارند .در مورد جمهوری اسالمینیز ترکیه ایران را
به عنوان رقیب اصلی منطقهای خود میبیند که قدرت و توازن منطقهای را به نفع خود
رقم زده است و در طرف دیگر جمهوری اسالمیایران دشمن اصلی و ایدئولوژیک رژیم
صهیونیستی میباشد که هدفی جز نابودی این رژیم ندارد .لذا ائتالف ترکیه و اسراییل
در منطقه در مقابل ائتالف ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان و فلسطین قرار میگیرد که یک
موازنه کالسیک را ایجاد کرده است؛ در اصل این تهدید مشترک است که منافع مشترک
را خلق میکند و منجر به تشکیل ائتالف و ضد ائتالف میگردد .در این میان سوریه به
دلیل هممرزی با ترکیه و رژیم صهیونیستی بیش��تر در معرض تهدید قرار گرفته است
و از طرف دیگر به دلیل همین موقعیت ژئوپلیتیک یک مهره اساسی در محور مقاومت
محسوب میش��ود؛ پس حمایت محور مقاومت را میطلبد .در نتیجه یک صفآرایی را
در منطقه شاهد هس��تیم .عبداهلل گل ،وزیر وقت خارجه ترکیه در اوایل سال  2005با
اسراییل دیدار کرد .این نخستین دیدار یک مسئول عالیرتبه ترک از اسراییل از زمان
به قدرت رسیدن حزب عدالت و توس��عه به ش��مار میآمد .این دیدار دقیقاً پس از آن
زمانی انجام ش��د که رجب طیب اردوغان نخس��توزیر ترکیه از پذیرش آریل شارون،
نخستوزیر اس��راییل امتناع کرده و اقدامات شارون را علیه فلس��طینیها «تروریسم
دولتی» نامیده بود .در تاریخ اول ماه مه  ،2005خود رجب طیب اردوغان ،نخستوزیر
ترکیه نیز برای نخستینبار پس از تصدی نخستوزیری ،از اسراییل دیدار و اعالم کرد
که این دیدار با هدف بهبود روابط ترکیه و اسراییل و مشارکت در تالشهای صلح انجام
شده است .اسراییل به گرمیاز اردوغان استقبال و سیلوان شالوم ،وزیر خارجه آن کشور
نیز اظهار کرد که این دیدار نش��اندهنده عمق روابط گرم و پایدار دو کشور است و در
 .1مروری بر روابط خارجی رژیم صهیونیستی ،تهران ،نداء زیتون ،1389 ،ص.337-339

ترکیه و رژیم صهیونیستی در
خاورمیانه دارای ه مپوشانی
منافع در حوز ههای حیاتی
امنیتی و نظامیهستند و هر
دو نیز نسبت به محور مقاومت
خصوص ًا سوریه و عراق و
جمهوری اسالمیایران نگاه
ال امنیتی و تقابلی دارند.
کام ً
چراکه ابتدا سوریه و عراق مأمن
مخالفان و معارضان ترکیه و
اسراییل میباشند و گروههای
کرد و مقاومت فلسطینی و
لبنانی ضد اسراییلی در آنجا
حضور فعال دارند
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 .1علی جنتی ،ترکیه و مسئلة فلسطین (از نگاه دیگران) ،تهران ،پژوهشکده تحقیقات راهبردی ،1390 ،پژوهش
 ،29ص.26-28
 .2محمد طاهری« ،فلسطین در انگاره منافع ملی ترکیه» ،مطالعات فلسطین ،تابستان  ،1391ش ،17ص-45
.42
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همین زمینه ،روزنامه اسراییلیهاآرتص نیز نوشت:
«دیدار اردوغان پس از ترور ش��یخ احمد یاس��ین و
عبدالعزیز رنتیسی ،که روابط دو کشور به مدت یک
سال تقریباً قطع بود ،نوعی پیروزی برای دیپلماسی
اسراییل به ش��مار میرود ».پس از آن روابط ترکیه
و اسراییل و همکاریهای دو کشور ادامه یافت و بر
همین اس��اس ترکیه تالش کرد دیدگاه کشورهای
اسالم 
ی را به اسراییل نزدیک کند 1.با این حال ترکیه
طی یک دهه اخیر بهویژه پس از کش��تار وحشیانه
اهالی غ��زه در س��ال  ،2008دیپلماس��ی فعالی در
قبال فلس��طین اتخاذ کرد و با تهیه یک برنامه عمل
دیپلماتی��ک ،فتح و حماس را در دای��ره توجه خود
قرار داد و نیز برای تقویت موضع فلسطین در افکار
عمومی جهان به مقابلهجویی آش��کار با رژیم صهیونیستی روی آورد .اوج این تقابل در
اجالس اقتصادی ژانویه  2009داووس س��وئیس بود که رجب طی��ب اردوغان با قاتل
خواندن ش��یمون پرز ،همتای اس��راییلی خود به علت قتلعام مردم غزه طی  22روز،
جلسه سخنرانی وی را ترک گفت .این اقدام نخستوزیر ترکیه بازتاب وسیعی در جهان،
بهویژه در بین اعراب داش��ت به گونهای که از وی به مثابه قهرمان مبارزه با اشغالگری
یاد کردند .بهدنبال آن ،عب��داهلل گل ،رئیسجمهور ترکیه طی دیداری از عربس��تان و
مذاکره با ملک عبداهلل ،از مش��ارکت حماس در تحرکات سیاسی فلسطین دفاع کرد و
در نقد تجاوز به غزه بیان کرد که اگر به غزه تعرض ش��د به دلیل اهمال رهبران غربی و
عدم توجه به نصایح قدیمیو مستمر دولت ترکیه در این زمینه بود 2.اردوغان همچنین
به طور آش��کار اقدامات اس��راییل در کرانه غربی و غزه را «تروریس��م دولتی» نامید و
همزمان درصدد برقراری روابط نزدیکتری با رهبر فلسطینیها برآمد .اما با سفر خود
به اسراییل در ماه می 2005و ادامه همکاریهای نظامی ،تسلیحاتی و اطالعاتی این دو
کشور ،نشان داد که اس�لامگرایان ترکیه در حال نزدیک شدن به دیدگاه کمالیستها
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هستند .لذا اسالمگرایان ترکیه در برخورد با اسراییل موضعگیری ایدئولوژیک خود را
کنار گذاش��تند و موضع عملگرایانهتری اتخاذ کردند 1.نتیجه آنکه دولت اسالمگرای
ی عملی برای مقابله
ترکیه ب ه رغم لفاظیهای خود علیه رژیم صهیونیستی هیچگاه اقدام 
با خش��ونتهای آن انجام نداد و هر چند روابط میان آنها در برخ��ی موارد دچار تنش
شد ،دولت ترکیه با هدف حفظ منافع خود و اس��تمرار روابط دوستانه با امریکا هیچگاه
روابط خود را با اس��راییل قطع نکرد .در واقع ،ترکیه به دلیل نیاز خود به اسراییل (و در
س��طح کالنتر نیازمندی به غرب) ،ناگزیر اس��ت روابط خود را با اسراییل حفظ و برای
عادیسازی روابط با این رژیم تالش کند .این نوع رفتار کنشگران ترکیه ،نشاندهنده
درک آنها از س��اختار ژئوپولیتیک سیاس��ت خارجی و تالش برای تنشزدایی از روابط
دو کشور است 2.این اقدامات نشان میدهد که هر چند حزب عدالت و توسعه در ظاهر
خود را حامیآرمان فلسطین نش��ان میدهد ،برای تأمین منافع ملی خود ،مناسبات و
پیوندهای خود را با اسراییل حفظ کرده است .به عبارت دیگر ،رابطه این دو کشور یک
رابطه عمیق اس��ت که با وجود تغییرات سیاسی در ترکیه همچنان ادامه دارد؛ هر چند
پس از به قدرت رسیدن حزب اسالمگرای عدالت و توسعه نگرانیهایی در این زمینه به
وجود آمد.
جمعبندی و نتیجهگیری
الزمه درک سیاس��ت خارجی و تحوالت اساس��ی ترکیه و فراتر رفتن از تحلیلهای
روزمره و تبیین چرایی این تحوالت ،مس��تلزم توجه به تحوالت دو ،س��ه دهه اخیر در
درون ترکیه و رشد جامعه مدنی در آن و همچنین تحوالت منطقهای و بینالمللی است.
حرکت به س��وی اقتصاد آزاد و تقویت جامعه مدنی و همزمان رش��د گرایش به سوی
هویت اسالمی ،طیفهای اجتماعی س��کوالر و ارتش ترکیه ،که هویت مدرن ترکیه را
بر مبنای اروپامحوری تعریف کرده بودند ،به حاش��یه راند و با به قدرت رس��یدن حزب
عدالت و توس��عه تحوالت در سیاس��ت داخلی و خارجی ترکیه را اجتنابناپذیر نمود.
دولت رجب طیب اردوغان در سالهای گذشته به رغم مشکالت موجود موفقیتهای
خوبی در زمینه مقابله با کمالیس��تها و کاهش قدرت و به حاشیه راندن آنها به دست
 .1حسن نقدینژاد ،تعامل و تقابل اسالمگرایان و کمالیستها در سیاس��ت خارجی ترکیه (»)2002-2007
پژوهشنامه سیاست خارجی  ،ش ،1387 ،19ص.43
 .2رسول افضلی و افشین متقی« ،بررسی و تبیین ژئوپلیتیک اسالمگرایی اعتدالی از سیاست خارجی ترکیه از
سال 1995تا  ،»2001روابط خارجی ،س ،3ش ،4زمستان  ،1390ص.79
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آورده است .شاید بتوان گفت تالش حزب عدالت و توسعه در جهت تعدیل تسلط تفکر
و ساختارهای اقتدارگرای مبتنی بر کمالیسم مهمترین دستاورد سیاسی این حزب طی
یک دهه گذشته بوده است؛ به نحوی که جو سیاسی کش��ور را در جهت دمکراتیکتر
شدن ساختارهای سیاس��ی تغییر داده اس��ت .در این زمینه ،حزب حاکم با استفاده از
فشارهای اتحادیه اروپا و حمایتهای امریکا دست به اعمال سیاستهایی زده است که
1
نتیجه آن کاهش قابل توجه قدرت اقتدارگرایان به نفع دموکراسیخواهان بوده است.
بعد از قدرتیابی حزب عدالت و توسعه مهمترین تغییر سیاسی در ترکیه ،کاهش قدرت
الئیکها ،کاهش قدرت نظامیان ترکیه ،کاهش قدرت تأثیرگذاران س��رمایهدار عمده
ترکیه در صحنه سیاسی این کش��ور و به موازات آن افزایش نقش و قدرت جماعتیها،
گروههای اسالمیو سرمایهداران متوسط ترکیه بود .به موازات این مسئله امکان رشد
برای سرمایهداران کوچک و متوس��ط در آناتولی نیز فراهم شد و انحصار کالن سرمایه
قبلی در ترکیه که عمدتاً وابسته به سرمایهگذاران جهانی بود ،شکسته شد .حزب عدالت
و توسعه با توجه به سیاست هویتی خویش و از س��وی دیگر سختگیریهای اتحادیه
اروپا برای عضویت ترکیه در آن اتحادیه ،سیاس��ت نگرش به شرق یا سیاست خارجی
چندجانبه یا آنچه سیاست خارجی داود اوغلو تحت عنوان «عمق استراتژیک» مینامند
را مدنظر قرار داد .عملکرد موفق سیاسی و اقتصادی خوب حزب عدالت و توسعه ،وجهه
داخلی و بینالمللی آن را افزایش داده و به ویژه مخالفت با سیاس��ت امریکا علیه جنگ
در عراق در سال  ،2003مسئله ترک نشست «داووس» از س��وی اردوغان ،حمایت از
فلسطینیان در مقابل رژیم اسراییل و کاهش سطح روابط با اسراییل و همزمان افزایش
مناسبات با کشورهای همسایه و جهان اسالم به عنوان شاخصهای تحول در سیاست
خارجی ترکیه به منصه ظهور رسید.
لذا با توجه به ای��ن تحوالت و با پی��روزی اردوغ��ان و حزب عدالت و توس��عه ،مردم
اسالمگرای ترکیه با امیدهای زیادی به افق تحوالت در آینده سیاسی -اجتماعی ترکیه
نگاه میکردند .این پیروزی در تحلیلهای اولیه بس��یاری از کارشناسان و متخصصان
مسائل ترکیه را بر این باور سوق داد که ترکیه با ظهور اردوغان و حزب عدالت و توسعه
به الگویی از حکومتداری در خاورمیانه تبدیل خواهد شد که میتواند مدلی مطلوب از
حکومت بومیدر خاورمیانه باش��د .اما روند تحوالت در ترکیه در زمینههای اجتماعی،
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سیاس��ی و در محیط پیرامونی ترکیه به گون��های رقم خورد و پیش رف��ت که در این
زمینه پرسشی نیز درباره مس��یر فعالیتهای حزب عدالت و توسعه و آینده این حزب
و دیدگاههای آن مطرح میش��ود و این که عملکرد حزب عدالت و توسعه در سالهای
گذش��ته نارضایتیهایی را در بین مردم ب��ه وجود آورده اس��ت .از اختالفات اردوغان،
نخس��توزیر و عبداهلل گل رئیسجمهور 1،گرفته ت��ا ناتوانی دولت اردوغ��ان در مهار
مشکالت اقتصادی ،تالشهای دولت اردوغان برای تغییر قانون اساسی و دامن زدن به
مسائل قومیتی و س��رکوب علویها ،حمایت افراطی از اخوانیها و سلفیها در سوریه،
زمینههای نارضایتی نخبگان این کشور از دولت اردوغان را به وجود آورده است .در کنار
این مس��ئله چالش عمدهتری برای حزب عدالت و توسعه پدیدار ش��د .حوادث مالی و
ارتشاء مالی د ر هالبانک یک بانک معتبر ترکیه که تعدادی از اعضای ارشد حزب عدالت
و توس��عه و حتی فرزندان تنی چند از وزرا در میان افراد دستگیر شده بودند ،ضربهای
بر حزب عدالت و توس��عه وارد کرد .از این رو اردوغان به س��رعت برای ترمیم کابینه و
جبههگیری در قبال حوادث مالی که در ده ساله گذش��ته بیسابقه بود تالش کرد و از
آنجا که حزب عدالت و توسعه در مقایسه با احزاب و دولتهای پیشتر در مباحث فساد
مالی دستشان آلوده نبوده است ،و در مسائل و فساد مالی وارد نشدهاند ،به همین خاطر
بحثهالبانک ذهنها را به این سمت و سوق داده و سؤاالتی را مطرح کرد که آیا عدالت
و توسعه در مسیر فعالیتهای مخفی اقتصادی قرار گرفته است؟ در چنین شرایطی بود
که اردوغان این حوادث را یک سناریو تعریف کرد که از سوی «دولت در سایه» طراحی
شده است .منظور اردوغان از «دولت در سایه» طرفداران نهضت و جریان فتحاهلل گولن
بودند که در بخشهای مختلف امنیتی ،اقتصادی ،اجتماعی و آموزشی نقش فعالی دارند.
فتحاهلل گولن و عدالت و توس��عه تا حدودی همفکریهایی در ده سال گذشته داشتند
و اکنون نقطه ش��کاف دیدگاه آنها پدیدار ش��ده و این باعث ایجاد اصطکاک در سطوح
اجتماعی و سیاسی برای عدالت و توسعه و مسئله گولن شد .همین مسئله سبب شد تا
اردوغان درصدد محدود کردن دامنه فعالیتهای ای��ن جماعت برآید و به همین دلیل
در هفتههای پایانی س��ال  1392پارلمان ترکیه الیحهای را به تصویب رساند که در آن

 .1سخنان عبداهلل گل رئیسجمهور ترکیه با این مضمون که «دموکراسی فقط انتخابات نیست ،بلکه دادن حق
اعتراض به مخالفان نیز جزئی از دموکراسی است ».عالوه بر جلب توجه اکثریت مردم ترکیه و به خصوص مخالفان،
نشانگر وجود زاویه معنیدار بین این دو رهبر (حزبی) نیز هست.

http://www.irdiplomacy.ir/fa/page 1916976
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 .2صادق ملکی« ،وجود اعتراضهای مدنی -سیاس��ی در ترکیه؛ اردوغان جان س��الم به در خواهد برد» ،شنبه
18خرداد  ،1392دیپلماسی ایرانی ،قابل دسترسی در سایت:
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فعالیت مدارس غیر انتفاعی وابس��ته به نهضت یا جماعت گولن را محدود میکرد 1.از
طرفی ،نامگذاری سومین پل استانبول به نام سلطان یاوز (بیرحم) سلیم ،حکایت از آن
دارد که دولت اردوغان کماکان و حتی بیشتر از گذشته ،نمایندگی اهل تسنن این کشور
را بر عهده داشته و با علویان این کشور همچنان چالشی جدی دارد .علویان این نامگذاری
را ،تجسم امروز سلیم در اردوغان و ادامهدهنده جنگ نیمهتمام یاوز علیه علویان دانسته
و ادعا مینمایند که این نامگذاری برای آنان و کشورهای منطقه پیام داشته و ناشی از
حاکمیت ذهنیتی اس��ت که کماکان به جنگ مذهبی اعتقاد دارد .شایان ذکر است که
سلطان سلیم عامل کشتار بیش از پنجاه هزار نفر از علویان ترکیه بوده و وی را به عنوان
عامل جنگ مذهبی میدانند 2.بنابراین ،این عام��ل نیز به نوبه خود در بدنه اجتماعی و
سیاسی ترکیه برای حزب عدالت و توس��عه چالش ایجاد کرد .در سیاست خارجی نیز
برخی از احزاب چپ ،ملیگرا و ...اعتقاد دارند که دولت حزب عدالت و توس��عه با ادامه
ال ترکیه را به باتالقی هدایت مینماید که میتواند به
سیاست اشتباه خود در سوریه عم ً
تجزیه ترکیه منجر گردد .منتقدان دولت معتقدند که اردوغان و تیم مجری سیاستهای
حزب عدالت و توسعه ،در خدمت امریکا و اسراییل هستند .احزاب مخالف حزب عدالت
و توسعه میگویند دولت به این س��ؤال که چه هدف مشترکی اسراییل ،ترکیه ،امریکا،
س��لفیها و ...را در یک صف و در مقابل جبهه مقاومت قرار داده است ،هنوز پاسخ نداده
است .نکته دیگر آنکه در حالی که دولت اردوغان با اوجاالن برای حل معضل کردی در
حال مذاکره هس��تند ،با وجود این ،دولت وی در زمینه مسائل کردی هنوز انتظارات را
برآورده نکرده است .اگرچه بخشی از مشکالت موجود ناشی از شرایط داخلی این کشور
و همچنین برخی حرکات نابخردانه حزب پ.ک.ک بوده اس��ت ،اما دولت مرکزی این
کشور نیز در برخورد با مسئله کردها از یک روش مدون و با ثبات برخوردار نبوده است
و این امر خود یکی از عوام��ل مهم در مردد کردن مخالفان کرد ب��رای اعتماد به دولت
مرکزی و همکاری در جهت حل منازعه موجود بوده است؛ مسئلهای که در شرایط فعلی
نیز نگرانی و تردید برخی از فعاالن سیاسی در خصوص موفقیت مذاکرات موجود را به
همراه داشته است .در واقع وقوع بیداری اس�لامیدر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا
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زمینه دگرگونی سیاسی گستردهای در س��طح منطقه فراهم نمود .ناظرین منطقه در
ابتدا به تمجید از سیاستهای اردوغان در قبال تحوالت منطقه پرداخته و از او به عنوان
بزرگترین برنده این رخداد نام بردند .گذر زمان اما ورق را علیه اردوغان برگرداند .سقوط
محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوانالمسلمین در مصر ،تضعیف موقعیت اخوانیها
در لیبی و تونس و پایدار ماندن بشار اسد در برابر بحران پیشآمده در سوریه به شدت بر
اعتبار و موقعیت حزب عدالت و توسعه آسیب رساند .قمار اردوغان بر سقوط بشار اسد و
پافشاری وی بر این امر در حالی تداوم داشت که حتی شماری از متحدین او در منطقه
و جامعه بینالمللی با رشد داعش در عراق و سوریه تلویحاً از این خواسته دست کشیده
و پذیرای ماندگاری اسد شدند .استواری بشار اسد صرفاً موجب تضعیف اعتبار جایگاه
ترکیه نگردید بلکه مخاطرات اقتصادی فراوانی را به ترکیه تحمیل نمود .تا پیش از وقوع
بحران در سوریه ،این کش��ور روابط اقتصادی گس��تردهای را با ترکیه داشت ،اما ایجاد
بحران موجب قطع تمامیمناسبات طرفین گردید .در عراق دولت اردوغان به حمایت از
اقلیت سنی و کردها در برابر دولت مرکزی پرداخته و منجر به تنش بغداد -آنکارا شده
است .در قبال ارمنستان ،یونان و قبرس نیز همچنان معضالت الینحل باقی مانده است.
روابط ترکیه با مصر و ایران نیز بر خالف گذشته نه چندان دور تضعیف شده و ترکیه را
به کشوری تنها در منطقه خاورمیانه تبدیل نموده است .برآورد رویکرد سیاست خارجی
اردوغان حاکی از آن است که دولت وی هم اکنون بیش از همیشه از آرزوی وی مبنی بر
احیای پروژه نوعثمانیگرایی دور شده است و شانس تحقق اندکی برای آن پیشبینی
میگردد .عدم موضعگیری صریح در قبال داعش و طرح مباحثی چون حمایت اردوغان
از جریانهای تکفیری به شدت به وجهه او در س��طح جامعه ترکیه و نزد افکار عمومی
بینالمللی آسیب رس��اند .ممانعت اردوغان جهت حمایت از کوبانی در مقابل داعش و
حمایت از این گروه در سوریه اکنون اردوغان را در مظان اتهام حتی میان حامیانش قرار
داده اس��ت؛ به طوری که جو بایدن معاون رئیسجمهور سابق امریکا صراحتاً از ترکیه،
امارات و عربستان سعودی به عنوان حامیان مالی و تسلیحاتی داعش نام برده است.
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سؤالهاییهودی،پاسخهایصهیونیستی!
نقد و ارزیابی کتاب

یهود ،ایران ،اسراييل
235

علیرضا سلطانشاهی
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مقدمه
تاریخنگاری صهیونیستی در ایران و به وسیله یهودیان از تمام ظرفیتهای ممکن برای
تثبیت ،ترویج و تبلیغ مفاهیم و اهداف مورد نظر بهره گرفته است.
باستانگرایی ،ملیگرایی ،ضدیت با اسالم ،حمله به تشیع ،حقانیت یهود ،مظلومنمایی
برای یهود و نهایتاً تثبیت صهیونیسم و تبلیغ و توجیه آرمانهای آن ،از جمله مهمترین
محورهای ای��ن ش��کل از تاریخنگاری و ب��ه عب��ارت صحیحتر تاریخس��ازی یهودی-
صهیونیستی در ایران است که در دوره پهلوی قوام یافت و پس از انقالب اسالمی ایران
در امریکا و رژیم صهیونیستی با استفاده از قالبهای مختلف ادامه یافت.
پژوهشهای علمی و آکادمیک ،خاطرهنویسیهای گسترده و همهجانبه و استفاده از
رسانههای دیداری و شنیداری ،قالبهای رایج این دستگاه تاریخساز است که با هزینه و
برنامه حسابشده ،تولیدات قابل تأمل و جریانسازی را در سطح جهانی تدارک میبیند.
رس��انه مهمی همچون بخش فارس��ی رادیو اسراييل در راس��تای همین هدف اقدام
به تولید یک��ی از همین آثار کرده اس��ت که در وهله اول به صورت ش��فاهی ،سلس��له
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گفتوگوهای��ی با آمنون نتص��ر را پخش نم��ود و در مرحله بعد با انتش��ار مکتوب این
گفتوگوها ،اثری به نام یهود ،ایران ،اسراييل ،را به صورت کتاب الکترونیک و صوتی به
مخاطب خود عرضه داشت .این اولین اثر در نوع خود اس��ت که رادیو اسراييل اقدام به
تولید آن کرده است .البته با ش��باهتی اندک با خاطرات مئیر عزری که بخش کوچکی
از خاطرات دو جلدیاش قبل از چاپ در رادیو اسراييل مطرح شد و تفاوتی زیاد با متن
مستند ،مصور و مفصل کتاب دارد.
معرفی کتاب
عنوان کتاب :یهود ،ایران ،اسراييل
رشته گفتوگوهای رادیویی با پروفس��ور آمنون نتصر درباره سرگذشت ملت یهود و
سرزمین اسراييل ،پیوند یهودیان با فرهنگ ایرانزمین ،اماکن مقدس یهودی در ایران
گفتوگو و نگارش :منشه امیر [منوچهر ساچمهچی]
بازنگری علمی :پروفسور داوید یروشلمی و خانم دکتر ناهید پیرنظر (اوبرمن)
1
انتشارات :اندیشه ،اورشلیم ،ژانویه 2014
[در معرفی انگلیسی اثر ،ناشر ،بنیاد یادبود آمنون نتصر ذکر شده است]
تعداد صفحات[ 555 :اگرچه شماره صفحه ندارد]
قطع :وزیری
اثر حاضر در  3بخش ذیل تدوین شده است:
بخش نخست :سرگذشت ملت یهود و سرزمین اسراييل ( 43قسمت)
بخش دوم :پیوند یهودیان با فرهنگ ایرانزمین ( 35قسمت)
2
بخش سوم :اماکن مقدس یهودی در ایرانزمین ( 17قسمت)
این کتاب الکترونیک جمعاً در  95قس��مت رادیویی تدوین و پخش شده است که با
توجه به زمان مرگ آمنون نتصر در فوریه  2008به نظر میرسد که این گفتوگوها بین
سالهای  2000تا  2008بوده که تا زمان چاپ کتاب 6 ،سال طول کشیده است.
عالوه بر آنچه در شناسنامه اثر آمده است ،منشه امیر از افراد ذیل جهت تدوین و چاپ
اثر در مقدمه یاد میکند؛ از جمله :هاراو (خاخام) داوید ش��وفط رهبر روحانی یهودیان
ایرانی [و فرزند خاخام یدید یا شوفط که رهبر س��ابق یهودیان ایرانی بوده که در سال
 .1آمنون نتصر ،یهود ،ایران ،اسراییل ،تهیه و تدوین منشه امیر ،اورشلیم ،اندیشه ،2014 ،ص.1-3
 .2همان ،ص.11-22

 2005و در  97سالگی درگذشته است ].منصور سینای ،رئیس سازمان فرهنگی یهودیان
1
ایران در کالیفرنیا ،کاترین معراج ،ژاک ماهفر ،جمشید مداحی.
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 .1همان ،ص.11
 .2همان ،ص.538
 .3ژاک ماهفر ،از کارگری تا کارآفرینی ،تدوین و ویرایش گوئل کهن ،بنیاد فرهنگی ماهفر ،ژنو -سوئیس،1390 ،
ص.389
 .4همان ،ص.392
 .5آمنون نتصر ،همان ،ص.255
 .6ژاک ماهفر ،همان ،ص.393

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

جایگاه اثر
این اثر به چند دلیل ذیل باید مورد توجه و تدقیق قرار گیرد:
 .1شخص آمنون نتصر کفایت میکند تا هر اثری که به نام او منتشر شده است ،مورد
بررسی و تعمق قرار گیرد .آمنون نتصر به عنوان یک پژوهشگر مطرح تاریخ ،فرهنگ و
دین یهود در دوره معاصر ،آخرین فرد از نس��ل مورخین این حوزه پس از حبیب لوی و
هوشنگ ابرامی و به عبارتی ،علمیتر و محققتر از آنها است.
نتصر متولد رشت در س��ال  1934( 1313میالدی) و به گفته خودش در خانه میرزا
2
کوچکخان جنگلی به آدرس استادسرا پالک  15است.
از  16س��ال زندگی او در ایران ،اطالع جامعی در دست نیست .ژاک ماهفر از دوستان
بسیار نزدیک او در دوران جوانی و کهنسالی ،از خاطرات با او به عنوان همسایه در اصفهان
میگوید .آن هم با نام اصلی ناصر سلوکی که در همسایگی خانواده گبای در محله جوباره
3
میزیستهاند.
ناصر سلوکی در  16سالگی و در شهریور سال  1950با ظاهری مبدل و لباس کردی با
کمک مالی و تش��کیالتی انجمن کلیمیان و سوخنوت (آژانس یهود) 4به عشق صهیون
به فلسطین مهاجرت میکند و با افتخار از زندگی چند ساله خود در کیبوتص گشرهزیو
در مرز لبنان در جایگاهی همس��ان با خیلی از شخصیتهای برجسته سیاسی و علمی
صهیونیست 5از جهت خوراک و پوشاک ،یاد میکند.
در س��ال  1958همراه چند نفر دیگر اقدام به تأسیس بخش فارس��ی رادیو اسراييل
میکنند .او سپس به عنوان دانشجو در رشته مطالعات خاورمیانه و روابط بینالملل در
6
دانشگاه عبری اورشلیم مشغول میشود.
در س��ال  1961به امریکا میرود؛ آن هم به قصد تحصیل در رش��ته زبانهای هند و
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اروپایی و زبان و ادبیات سامی در دانشگاه کلمبیا در نیویورک و فارغالتحصیلی در سال
1
.1969
نتصر پس از فارغالتحصیلی یک س��ال در دانش��گاه ایلینوی تدریس میکند و بعد از
دعوت دانشگاه عبری اورشلیم به اورش��لیم بازگشته و در بخش مطالعات هند و ایران و
2
ارمنستان در دانشکده علوم انسانی دانشگاه اورشلیم به کار میپردازد.
او به عنوان فارغالتحصیل در رتبه دکترا در دانش��گاه اورشلیم اقدام به تأسیس درس
تاریخ و فرهنگ یهودیان ایران میکند 3.از سال  1975به عنوان استادیار و از سال 1992
4
به عنوان استاد در همان دانشگاه به تدریس خود ادامه میدهد.
از مهمترین آثار و نوشتههای او میتوان به منتخب اشعار فارسی از آثار یهودیان ایران
( ،)1973فرائض یهود اثر یهودی ایرانی یهودا بن العازار ،مجموعه  3جلدی پادیاوند در
س��الهای  1996تا  ،1999مجموعه  5 irano-judaicaبا همکاری ش��ائول شاکد و
مقاالت متعدد دیگر در نشریات ایرانی منتشرشده در رژیم صهیونیستی و امریکا اشاره
کرد.
نتصر همکاری بسیار نزدیکی با محافل علمی فرهنگی ایرانیان خارج از کشور از جمله
احسان یارشاطر در چاپ ایرانیکا و تهیه مقاالت آن داشته است و به آن نیز افتخار کرده
6
است.
او تا قبل از وقوع انقالب اسالمی س��فرهای یک هفته تا یکماه در تابستانها به ایران
داشته و با سفر به مناطق مختلف ایران پیرامون سابقه حضور یهودیان در ایران ،تحقیقات
میدانی خود را سامان میداده است 7و بسیار عالقهمند بود که بعد از انقالب نیز چنین
8
سفرهایی محقق شود.
در س��ال  1976یعنی  3س��ال قبل از وقوع انقالب ای��گال آلون پس از بررس��یها و
مشورتهای خود ،به ویژه با ژاک ماهفر 9،پیشنهاد سفارت اس��راييل در ایران را با وی
مطرح میکند که ظاهرا ً پس از یک هفته تأمل در این پیشنهاد ،آن را نمیپذیرد و از این
 .1همان.
 .2همان ،ص.394
 .3همان.
 .4همان.
 .5همان ،ص.399
 .6همان ،ص.395
 .7آمنون نتصر ،همان ،ص547
 .8همان ،ص.546
 .9ژاک ماهفر ،همان ،ص.395-396

باستانگرایی ،ملیگرایی ،ضدیت با
اسالم ،حمله به تشیع ،حقانیت یهود،
مظلو منمایی برای یهود و نهایت ًا
تثبیت صهیونیسم و تبلیغ و توجیه
آرما نهای آن ،از جمله مه مترین
محورهای این شکل از تاریخنگاری
و به عبارت صحیحتر تاریخسازی
یهودی -صهیونیستی در ایران است
که در دوره پهلوی قوام یافت و پس
از انقالب اسالمی ایران در امریکا
و رژیم صهیونیستی با استفاده از
قالبهای مختلف ادامه یافت
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 .1همان ،ص.396
 .2همان ،ص.399
 .3همان ،ص.404
 .4همان ،ص.405
 .5همان ،ص405-412؛ در س��ال  2009( 1387میالدی) همان مرکز با عنوان مرکز تحقیقات و ایرانشناسی
آمنون نتصر در دانشگاه عبری اورشلیم ،کتابی با عنوان اندیشهها ،خاطرهها و نامهها را تولید و شرکت کتاب منتشر
میکند که مقاالتی از آمنون نتصر است که در نشریات امریکایی منتشر شده بود.
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بابت هم تا پایان عمر پش��یمان نشده است .در
واقع با رد این پیش��نهاد ثبات خ��ود در عرصه
1
علمی را نشان میدهد.
آمنون نتصر از ی��ک منظر با تم��ام یهودیان
ایرانی خارج از کش��ور تفاوت دارد؛ او همچون
سایر صهیونیس��تهای مدعی همچون حبیب
لوی که با آن عش��ق آتش��ین خود به صهیون،
به محض وقوع انقالب اسالمی در امریکا رحل
اقامت گزید نب��ود .نتصر که تا م��رگ خود در
فوریه  ،2008نامالیمات فراوانی در اس��راییل
متحمل شد به عنوان یک صهیونیست تا آخرین
لحظه با حضور در اس��راییل متعه��د باقی ماند
و علیرغم س��ایرین که با ژس��تهای صهیونیس��تی ،دنبال منافع و ثروت بودند ،او در
عادیترین شکل به عنوان یک محقق و اس��تاد دانشگاه ،صرفاً در عرصه علم فعال بود و
حتی برخی آثار خود از جمله پادیاوند 2را با کمک افرادی همچون ماهفر در س��وئیس
منتشر میکرد.
3
نتصر به دلیل نارسایی کبد ،از س��ال  2005با درمان در بیمارستان هداسا در قدس،
دوران سختی را گذراند و به سفارش ماهفر برای ادامه معالجه در سال  ،2008به امریکا
س��فر کرد ،اما اجل به او مهلت نداد و در همان جا درگذشت؛ جسد وی پس از انتقال به
4
فلسطین اشغالی در ریشیون به خاک سپرده میشود.
دانشگاه عبری اورشلیم پس از  3سال دوندگی ژاک ماهفر در ژوئیه  2010با تأسیس
مرکز «علمی و پژوهشی نتصر» 5موافقت کرد ،تا به نحوی ادامهدهنده مسیری باشد که
نتصر آن را بنیان گذارده بود.
 .2دومی��ن دلیل اهمیت ای��ن اثر ،جامعیت تمام مطالبی اس��ت ک��ه در این حوزه به
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سادهترین ش��کل و خواندنیترین وجه گرد هم آمده است .در واقع این مطالب ،شالوده
تمام تحقیقات ،خاطرات و هدفگذاری ارباب این عرصه است که در اسراييل و امریکا به
صورت جدی ،طراحی و اجرا میشود.
اگرچه منش��ه امیر به عنوان طراح سؤال و پیگیر مطالب ،س��عی بر القا کردن مفاهیم
غیر علمی و تبلیغاتی خود دارد ،ولی نتصر علیرغم تعلقات شدید صهیونیستی و تعهد
راستین به آن ،اسیر این ترفند امیر نمیشود و در مقاطع مختلف از این متن ،بحث را به
مجرای اصلی باز میگرداند و کم اتفاق میافتد که منشه امیر به قصد خود نائل آید .در
واقع هدف اصلی با علم و بیان نتصر محقق میشود و نه ژورنالیستی عمل کردن امیر؛ آن
هم از نوع شیطنتهای جهودی.
قالب به کارگرفتهش��ده برای بی��ان مطالب در این اثر ،تأثیر مس��تقیمی بر وس��عت
مخاطبین ،آن هم از نوع عام آن میگذارد و آسیب ناشی از قلیل بودن مخاطب آثار سخت
علمی و خشک بودن آنها را دیگر ندارد .و به همین دلیل قالب و جامعیت مطالب ،این اثر
را نسبتاً از سایر آثار متمایز میکند.
بررسی و نقد
صرفنظر از بخشبندی موجود در سه قسمت عمده ،با مروری به محتوا درمییابیم که
این اثر در چند محور ذیل به دنبال اثبات نظرات خود است که به شکل مستقل ،تصادفی
و غیر مستقیم و پراکنده در جایجای کتاب پیگیری میشود .و این گونه نیست که هر
بخش ،مستقل از سایر بخشها ،موضوعی را از ابتدا تا انتها ،تمام و کمال مطرح نماید و
به حاشیه هم نرود.
در واقع موضوعات ذیل در تمام این  555صفحه به صورت رفت و برگشت ،تکرار ،تقویت
و القا میشود .و این ضریب القا نقش مهمی در حک کردن مفاهیم در ذهن مخاطب دارد.
با وجود این پراکندگی مفهومی ،این مقال بر آن است تا در قالب محورهای ذیل به نقد
و ارزیابی متن بنشیند.
 .1یهودیت و یهودیان
 .2یهودیان دیاسپورا (ایران)
 .3یهودستیزی
 .4صهیونیسم و اسراييل

 .1یهودیت و یهودیان

محوریت نژاد یا اعتقاد
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 .1آمنون نتصر ،همان ،ص.49
 .2همان ،ص.51
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امنون نتصر در مواجهه با رویکرد غالب ،نسبت به محوریت قوم و نژاد در یهود ،مواضع
صریح و شفافی اتخاذ نمینماید .در جایی تصریح میکند که ملت یهود به عنوان انسان،
مانند همه انسانهای دیگر است 1و در ادامه میگوید:
تورات ملت یهود را ب��ا واژههای متعدد و کنیهه��ای مختلف توصیف
میکند ،بنیاسراييل ،فرزندان پدران ،فرزندان ابراهیم ،اسحق و یعقوب،
فرزندان س��رزمین (یعنی فرزندان خاک اس��راييل) ولی هیچ لقبی که
2
مفهوم برتری نژادی داشته باشد ،در تورات به یهودیان داده نشده است.
ولی هم اکنون س��ؤاالت و ابهاماتی در ای��ن خصوص وجود دارد که اثر حاضر پاس��خ
قانعکنندهای برای آن ندارد .به عنوان مثال دس��تهبندی نوع انس��ان به یهودی یا غیر
یهودی به چه دلیل است؟ واژه گوئیم در یهودیت به چه کسانی اطالق میشود؟ مرتبه
وجودی گوئیمها یا غیر یهودیان که برخی منابع آن را همردیف با حیوان میدانند صحیح
اس��ت یا خیر؟ به چه دلیل در تعریف یهودی بودن ضرورت پدر و مادر یهودی داشتن
مطرح است و به ویژه مادر یهودی داشتن؟ آیا اعتقادات مذهبی نیز موروثی است و این
شرط یهود برای یهودی بودن الزم اس��ت؟ چرا یهودیان در عین تأکید بر یکتاپرستی و
مقبول و پسندیده بودن آن نزد موحدین ،به تبلیغ دین خود نمیپردازند؟ آیا گرایش به
یهودیت میسر است؟ و چرا در برابر افراد عالقهمند به یهودی شدن موانع متعدد و زمان
چند ساله وجود دارد؟ اگر انتساب نژادپرست بودن به یهودیان و صهیونیسم به عدهای
یهودستیز مطرح اس��ت ،چرا تصویب قطعنامه  3379مجمع عمومی سازمان ملل که
بعدها با فشار امریکا لغو شد و به برابری صهیونیسم با نوعی از نژادپرستی تصریح داشت،
توسط اعضا سازمان ملل به تصویب رسیده بود؟ آیا همه امضای سازمان ملل یهودستیز
هستند؟
به غیر از تأکید اولیه نتصر مبنی بر یکسان بودن شأن یهودیان با سایر ملل ،پاسخ نتصر
به سؤاالت مطرح و مذکور قانعکننده و شفاف نیست .گویی با توجه به انصاف نسبی که
در وی در این حوزه شاهد هستیم ،خود نیز این اعتقادات یهودی را قبول ندارد و از سوی
دیگر هم به غیر از سکوت یا توجیه سطحی ،کاری از دستش برنمیآید.
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شخص آمنون نتصر کفایت

او در توجی��ه برخی عب��ارات خاص نس��بت به یهود
میکند تا هر اثری که به نام
او منتشر شده است ،مورد پیرامون نژاد یا قومیت ،خش��مگین بودن انبیا و توبیخ
بررسی و تعمق قرار گیرد .ملت یهود 1را دلیل میداند ی��ا برگزیدگی ملت یهود را
آمنون نتصر به عنوان یک به دلیل یکتاپرستی 2آنها ذکر میکند و همه ملتهای
پژوهشگر مطرح تاریخ ،دیگر را مشرک میپندارد .و یا دلیل صدور قطعنامه در
فرهنگ و دین یهود در دوره مجمع عمومی را فضای بینالمللی آن زمان و خصومت
معاصر ،آخرین فرد از نسل دبیرکل وقت س��ازمان ملل یعنی ک��ورت والدهایم 3را
مورخین این حوزه پس بیتأثیر نمیداند.
از حبیب لوی و هوشنگ
نتصر با تعجب ف��راوان در توجیه این که چرا یهودیان
ابرامی و به عبارتی ،علمیتر دین خود را تبلیغ نمیکنند ،میگوید چون ممکن بود
و محققتر از آنها است
که منجر به برافروختن آتش خشم کشیشان مسیحی
شود[!] 4و مدعی میشود که در زمانهای قدیم به دلیل
وجود عالقهمندی برای یکتاپرستی این تبلیغ وجود داشته است 5ولی پاسخ نمیدهد
که چرا هماکنون تبلیغ دینی ندارند؟
نتصر در پاسخ به اختصاصی بودن خدای یهود یا همان «یهوه» برای قوم یهود میگوید:
بدیهی است که نمیشود که پروردگار تنها متعلق به یک قوم و یا یک
ملت خاص باشد ،بلکه پروردگار متعلق به همه انسانهای جهان است.
حتی آنانی که به وجود او ایمان ندارند .ولی یهودیان از آنجا که نخستین
ملتی بودند که به وجود پروردگار ایمان آوردند[!] او را متعلق به خویش
6
میدانستند.
البته این گفتار به شرط اعتقاد عملی ،یهودیت را از داشتن یک خدای خاص برای قوم
یهود تبرئه میکند .و دلیل وجود این تصور را نیز در انتهای گفتار او شاهد هستیم.
پراکندگی اجباری یا اختیاری

از دیرباز پراکندگی قوم یهود در سراس��ر جهان مورد سؤال بس��یاری از محققین قرار
گرفته اس��ت .آنها این پراکندگی یا گالوت را اجباری ،ناخواسته و تحمیلشده از سوی
 .1همان.
 .2همان ،ص.45
 .3همان ،ص.54
 .4همان ،ص.156-157
 .5همان ،ص.157
 .6همان ،ص.45
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قدرت حاکم میدانسته و سعی در القای این مفهوم دارند که یهود همواره از سوی سایر
اقوام و ملل تحت ظلم و آزار بوده است .آنها در نمودار تاریخی خود چند فراز مهم از اوج
این یهودستیزی یا ظلم فاحش به یهودیان را نیز تبلیغ میکنند .از جمله حمله آشور به
سرزمین آنها و یا حمله بابل و «بختالنصر» و دیگری «انگیزيسیون» در اسپانیای سال
 1492و در آخرین مراحل «پوگرومها» در روسیه و نهایتاً «هولوکاست» اوج این ظلم
و ستم فاحش است.
در مقابل عده دیگ��ری با تعمق در هر یک از این اس��طورههای یهودی ،خاطرنش��ان
میس��ازند که اوالً دلیلی وجود ندارد تا اجباری و تحمیلی بودن این وقایع را اثبات کند
و ثانیاً این پراکندگی ریشه در منفعتطلبی و س��ودجویی یهود در سراسر جهان دارد
که آنها را به این صورت پراکنده اس��ت .و تکاپوی مالی و پولی واداشته که این قوم برای
رسیدن به آن ،هر سرزمینی را که مساعد دانستند ،سکونتگاه موقت خود قرار دهند و
سپس جای دیگر و جای بهتر.
اینکه نتصر مکرر به وجود «گالوت» و رهایی از آن یعنی «گئوال» تأکید میکند یا واقعاً
به سرزمین اسراييل باستانی و فلسطین اشغالی امروز عشق میورزد و عالیق اعتقادی و
مذهبی خود را در آن میجوید و یا اینکه نسبت به یهودیانی که هنوز به اسراييل مهاجرت
نکرده و تعداد آنها بسیار بیشتر از تعداد موجود در فلسطین اشغالی است ،نهیب و کنایه
میزند که به اسراييل بیایند؛ همان گونه که خود بیش از  50سال در آن زیست.
سوای این دیدگاه و نظر ،نتصر در جای دیگر در تعریف گالوت به این نکته تأکید میکند
که پایان بخش وضع اسفبار یهودیان در گالوت با ظهور «ماشیح» میسر خواهد شد 1.و در
ادامه به این سؤال متبادر به ذهن جواب نمیدهد ،پس جنبش ملی یهود یا صهیونیسم
تا قبل از ظهور ماشیح در چه جایی از منظومه فکری و اعتقادی یهود نشسته است؟
در اثر حاضر نتصر به مطالب کمتر گفته ش��ده از اعتقادات یه��ودی نیز میپردازد که
جهت اطالع مخاطب و به روز کردن نگاه خود به یهودیت مفید است .همچون عدم اعتقاد
یهود به معاد به دلیل اینکه در متون دینی از دنی��ای پس از مرگ در یهودیت ذکری به
عمل نیامده اس��ت 2و یا معمول شدن عبادت در کنیس��ه از زمان عزرا 3و فقدان مبنای
اعتقادی تا پیش از آن به عنوان یک عبادتگاه در یهودیت و اعتقاد راس��خ به موعود یا

مس��یح که با ظهور خود یهودیت را به گئوالیا رهایی از مشقت و محنت میرساند 1.در
جاهای دیگر به صورت گذرا به این موارد هم اشاره میکند که منورا یا شمعدان معروف،
 9شاخه دارد 2و یا زبان عبری زبانی مقدس است که حتی اگر در کاغذ و جایی نوشته شود
نباید از بین برود و باید آن کاغذ و شی در انبار نگهداری شود 3و...
 .2یهودیان دیاسپورا (ایران)
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کوروش

کوروش خالصه تمام دالیل ،انگیزهها و منطق یهود در نزدیکی به ایران و ایرانی است .و
تأکید به جایگاه و یا سوءاستفاده از موقعیت و نام او با هدف اسالمزدایی و باستانگرایی
در عصر جدید ،تنها نقطه اتکا یهود و صهیونیسم برای مقابله با انقالب اسالمی در ایران
و اهداف ضد صهیونیستی آن است.
و اما جایگاه کوروش در یهودیت به قدری است که در متون دینی آنها آمده و حتی برای
نام و اعتبار او در متون خود به دنبال پیوندهایی هستند .نتصر در این مورد میگوید:
نام کورش که در زبان عبری با ک-ر-ش ،نگاش��ته میشود و حروف
را جا به جا کردند و واژه کاش��ر ( )kasherرا از آن ساختند که به معنی
منطبق با شریعت و قوانین اخالقی یهود است به این مفهوم که :شخصی
که خداوند او را برای نجات ملت اسراييل ،فرس��تاده شخصیتی بسیار
شایسته و بایس��ته اس��ت که مورد قبول خداوند قرار گرفته است و آن
گونه که یهودیان امروز میگویند و بسیاری از غیر یهودیان نیز این واژه
را میشناسند کورش ،کاشر بوده ،یعنی همه اصول شریعتی و معنوی در
او گنجانیده شده بود که به پا خاسته و به چنین اقدام بزرگی برای رهایی
4
ملت یهود دست زده است.
در جای دیگر در خصوص جایگاه کوروش در کتاب مقدس میگوید:
[کوروش] با آنکه یهودی نبود ،در کتاب مقدس یهود با لقب مس��یح
خداوند از او نامبرده شد .و این عنوانی است که به آسانی به کسی داده
نمیشود ...ولی تنها در صحیفه اشعیا نیست که از کورش بزرگ با احترام
 .1همان ،ص.45
 .2همان ،ص.126
 .3همان ،ص.358
 .4همان ،ص.309
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 .1همان ،ص.101
 .2همان ،ص.7
 .3همان ،ص.310

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

و قدردانی نام برده میش��ود ،بلکه در چند صحیفه دیگر یهودی نیز که
بعد از تورات آمده ،ما با این نام برخورد میکنیم که با ستایش بسیار از
او سخن میگویند .در کتب تلمود و میشنا که کتب مهم دینی و فلسفی
1
یهود هستند نیز به نام کورش بزرگ برمیخوریم.
آزاد کردن یهودیان از اس��ارت بابل تنها دلیل یهود برای ستایش کمنظیر از کوروش
است تا آنجا که حتی موجودیت آتی خود را به این اقدام کوروش منوط کرده و این گونه
اذعان میدارند که:
اگر ک��ورش کبیر به پا نمیخاس��ت و یهودیان را از اس��ارت بابل آزاد
نمیکرد و به آنان اجازه بازگش��ت به س��رزمین پدری نمیداد ،ش��اید
یهودیت دیگر از بین میرفت و یهودیان در سرزمین غربت ،موجودیت
فرهنگی و ملی خویش را در خطر میدیدند و سرنوش��ت دیگری برای
2
آنان رقم میخورد.
از همین روس��ت که کوروش برای یهود تا این حد اهمیت و شأن دارد و او را در کتب
دینی و تاریخی به رسم نیک و پسندیده میبینیم .و برای ارج نهادن نام خیابانهای خود
را از اولین روزهای تشکیل دولت یهودی با نام او ثبت نموده ،در هر شهری یادمانی از او
برپا میدارند .نتصر حتی با وجود ش��خصیت علمی و غیر تبلیغاتی خود در این حوزه از
خود یادگاری به جای گذارده میگوید:
پیشنهاد من آن بود که در بخش ورودی بندر حیفا که بزرگترین بندر
اسراييل است و شهری بسیار زیبا میباشد ،در آبهای دریای مدیترانه یک
مجسمه عظیم ،کم و بیش به ارتفاع مجسمه آزادی که در ایاالت متحده
در مدخل شهر نیویورک قرار داده شده ،نصب گردد و کورش را در حالی
نشان دهد که دست خود را گشوده و از بازگشتگان یهودی از هر نقطهای
3
که به سوی سرزمین پدری خویش روان هستند ،استقبال میکند.
نتصر با این وصف پر شور و حرارت از شخصیت و بزرگی کوروش که در همه نوشتارهای
یهود از آن نام بردهاند ،این سؤال و تردید را مطرح میکند که با توجه به ذکر بسیاری از
شاهان ایران از جمله هخامنشی ،معلوم نیس��ت که چرا نام کوروش در شاهنامه مطرح
نیست؟ و بس��یار جالب بود که دلیل این اقدام از سوی فردوس��ی ،توسط نتصر تحقیق

میشد؛ به ویژه اینکه در برخی موارد اشارات نامالیمی نسبت به یهود در شاهنامه وجود
دارد.
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ایران و یهودیت

به دلیل قرابت تاریخی ،فرهنگی و مذهبی یهودیان ب��ه کوروش ،ایران و ایرانی نیز به
همین نسبت در فرهنگ و تاریخ و متون دینی یهود ارج و قرب یافته است .در تلمود آمده
است که« :اگر پروردگار ده پیمانه خرد به مردم جهان هدیه کرده ،نه پیمانه آن نصیب
1
ایرانیان شده است».
و به همین علت کتاب تلمود یهودیان که بسیار قطور و پر محتواست ،لبریز از واژههایی
است که ریش��ه ایرانی دارد .میتوان گفت که هزاران واژه ایرانی در کتاب تلمود وجود
دارد 2.و در مورد ویژگیهای دو نوع موجود از تلمود ،با عناوین بابلی و اورشلیمی ،اعتقاد
3
بر آن است که تلمود بابلی متأثر از فرهنگ و زبان ایرانی میباشد.
با وجود این پیوستگیها است که نتصر با سابقه علمی و تحقیقی خود در مورد تاریخ
یهود و ایران میگوید:
تنها و تنها در مورد ایران است که چنین همبستگیها و دوستیهای
پایدار و بادوامی وجود داشته که نه فقط برای تنها ده سال یا بیست سال
و حتی صد سال برقرار بوده باشد ،این مناس��بات دوستی و همکاری و
همیاری بین یهود و ایران صدها سال دوام آورده است ،چنین پدیدهای
4
را در تاریخ ملت یهود در ارتباط با ملتهای دیگر ندیدهام و سراغ ندارم.
از تبعات آزاد کردن یهودیان از سلطه و اس��ارت بابلیها ،مخیر کردن آنها به بازگشت
به سرزمین خود ،آمدن به ایران ،بازس��ازی معبد یا هیکل سلیمان بود .در پاسخ به این
امتیازات ویژه پس از آزادی ،عده قلیلی عزرا را در بازگشت به اورشلیم ،همراهی کردند و
مابقی به سمت ایران آمدند و حتی از بابت قرابت آب ،خاک و هوای اصفهان ،به آب و هوا
5
و خاک اورشلیم ،اولین پایهگذار شهر اصفهان با نام اولیه «یهودیه» بودند.
تعلل یهود در بازگشت به اورشلیم و تجدید بنای معبد آنقدر قابل تأمل است که عدهای
آن را  200سال پس از آزادی از بابل ذکر میکنند آن هم در دوره داریوش در حالی که
 .1همان ،ص.7
 .2همان ،ص.135
 .3علیرضا سلطانش��اهی ،از جوالنگاه اس��تر تا وادی صهیون ،تهران ،بنیاد تاریخپژوهی ای��ران معاصر،1386 ،
ص.214
 .4آمنون نتصر ،همان ،ص.325
 .5همان ،ص.339

دومین دلیل اهمیت این اثر،
جامعیت تمام مطالبی است
که در این حوزه به سادهترین
شکل و خواندنیترین وجه
گرد هم آمده است .در
واقع این مطالب ،شالوده
تمام تحقیقات ،خاطرات
و هد فگذاری ارباب این
عرصه است که در اسراييل
و امریکا به صورت جدی،
طراحی و اجرا میشود
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 .1همان ،ص.110
 .2همان ،ص.128
 .3ناصر پورپیرار در مجموعه آثار خود به این موضوع پرداخته است که نشر کارنگ آنها را منتشر نمود.

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

رجعتکنندگان به اورشلیم در آزادی کامل تحت تسلط
هخامنشیان بودند و آن دوران را دوره آزادی و لیبرالیسم
1
برای خود نام مینهند.
ولی عدهای که به ایران میآیند ،منشأ تحوالت مهمی
از آن تاریخ به بعد ،در سرنوشت خود و ایرانیان هستند.
اولین اتف��اق نزدیک به هم��ان دوران واقعه اس��تر و
مردخای است که شرح مفصل آن در کتاب استر در عهد
عتیق آمده است .که ضربه سنگینی به فرهنگ و تمدن
ایرانی زد.
نتصر اگرچ��ه در صحت این داس��تان اظه��ار تردید
میکند 2ولی به هر حال پیرو چنین اتفاقی ،ولی موهوم،
فرهنگ و اعتقادی شکل گرفت که تبعات آن تا امروز ،مایه مسرت یهود و تبلیغات علیه
ایرانیهاست.
عدهای بر این اعتقادند که اولین واقعه یهودستیزی س��ازمانیافته در تاریخ است .در
حالی که قوم بنیاسراییل رفتارهای ضد یهودی دیگری پیش از این تجربه کردهاند ،با
این تفاوت که در وقایع قبلی ممکن بود که در جریان رفتارهای یهودستیزی که آن هم
ریشه در رفتار و اعتقاد تحریفشده یهودیان دارد ،کسی مجروح شده و یا به ندرت کشته
شود ولی در این اولین واقعه به اصطالح یهودستیزی تاریخ ،حتی یک قطره خون از بینی
یک یهودی جاری نشد .و در عوض  75هزار ایرانی به اعتراف کتاب استر در عهد عتیق
قتلعام شدند و استر یهودی در بارگاه خشایارشا منزلت یافت و مایه مسرت ابدی یهود
در قالب عید پوریم در هر س��ال و به یاد آن پیروزی شد .بگذریم از اینکه عدهای مدعی
انقراض تمدن ایرانی پس از این واقعه هستند و سلسله اشکانیان را اساساً زاییده فکر و
تاریخسازی صهیونی میدانند و حتی معتقدند که سالها پس از این واقعه که قتلعام
3
 75هزار ایرانی حداقل خسارت وارده به ایران است ،تمدن ایرانی کمر راست نکرد.
نتصر خبط نابخشودنی خشایارشا ولی جبرانش��ده او را در قالب بغضی تاریخی این
گونه میگشاید که:
شوربختانه در داخل خود ایران یک ضعف حکومتی بوجود آمد که به
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اسکندر مقدونی امکان داد ،این کشور بزرگ را به اشغال خود درآورد و
به حکومت ایرانیان در این پهنه جغرافیایی پایان دهد.
احتمال دارد بذر این ناتوانی و از هم پاش��یدگی در دوران س��لطنت
خشایارشاه کاشته شده [باشد] خشایار بود که یک لشگر بسیار بزرگ،
با یک ن��اوگان پر قدرت ،برپا س��اخت ک��ه در آن دوران بینظیر بود .او
میخواست با این قدرت کوبنده به یونان حمله کند .وی یونان را به آتش
1
کشید و با این کار یک ملتی را با خود دشمن کرد.
این تحلیل نتصر در عصر حاضر بس��یار با دلیل و منطق ساخت فیلم دو قسمتی 300
همخوانی دارد .در واقع در هر زمان که علیه یهودیان اقدامی شود ،همه تاریخ علیه او و
توابع آن قد علم میکنند و خشایارشا نیز باید به هر نحو تاوان این اقدام خود را بپردازد.
نتصر در گیر و دار این داس��تان فرص��ت آن را مییابد که در عین ناخش��نودی یهود،
نمکشناسی یهود را به ثبوت برساند و در این خصوص میگوید:
میدانید کاهن بزرگ یهودیان به این درخواست اسکندر [مبنی بر تهیه
خوار و بار و حشم و آذوقه برای س��ربازان یونانی تا بتوانند علیه ایرانیان
بجنگند] چه پاسخ داد .به این درخواس��ت آن فرمانده پرقدرت و فاتح،
کاهن بزرگ میگوید :خیر من به پادش��اه هخامنشی که در آن هنگام
2
داریوش سوم بود ،خیانت نمیکنم.
در صورتی که نتصر کتاب استر را تردیدآمیز میداند ولی بر این اعتقاد است که:
در تومار استر بیش از هر چیز دیگر یک روند ملیگرایی و ناسیونالیستی
وجود دارد .اگر بخواهیم ترمینولوژی و مفاهیم امروزی را مورد استفاده
قرار دهیم ،میتوان گفت که تومار استر ،نخستین نوشتار یهودی است
که خیلی به وضوح ،اندیشهها و پیشداوریهای یهودستیزانه را نشان
3
میدهد.
و چه ستودنی است این رهیافت در مواجهه با غیر یهودیان برای توصیه هر اقدامی از
سوی یهود ،تا به وسیله آن بتوانند خود را محق نشان داده و مظلومنمایی کنند و بابت
ظلمی که به آنان نرفته ،درخواست غرامت و جبران از سوی غیر یهودیان کنند و با اندک
تأملی ،سیر تشکیل دولت یهودی در عصر حاضر ،مسیری غیر از این نیست.
 .1آمنون نتصر ،همان ،ص.119
 .2همان ،ص.117
 .3همان ،ص.135

ورود اسالم به ایران
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 .1همان ،ص.336-337

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

سومین فراز از دلیل دخالت یهود در ش��ئون ایران و ایرانی ،ورود اسالم به ایران است.
نتصر میگوید:
اعراب با یک رشته شعارهای فریبنده وارد ایران شدند که یکی از آنها
شعار برادری و برابری بود .آنانی که نمیتوانند کتاب تاریخ طبری را به
زبان اصلی که همانا عربی است بخوانند ،میتوانند برگردان فارسی آن
را مطالعه کنند .در آن میخوانیم که پارهای از سرداران عرب ،پابرهنه
بودند و حتی پاپوش هم نداش��تند .چنین افراد بیابانگردی وارد قصر
سلطنتی میش��وند .نه فقط قصر س��لطنتی ،بلکه همچنین کاخهای
بلندپایگان حکومت ساسانی و فرماندهان نظامی آن و متوجه میگردند
که آن فرمانده با جاه و جالل ،روی کرسی زرین مینشسته و در لباسی
مزین به یاقوت و الماسهای بسیار ،فرمانروایی میکرده است .فرمانده
عرب با لباس ژنده و پای برهنه در برابر آن فرماندهی که بر کرسی مجلل
نشسته ،قرار میگیرد و به او دستور میدهد که شما باید تسلیم شوید...
1
این دوران دردناکی از تاریخ ایران بود.
نتصر که در جای جای کتاب خود ،یکتاپرستی یهود را افتخار یهود در برابر حاکمان و
جائران تمام طول تاریخ ذکر میکند ،مظلومیت و آزار دیگران را به همین دلیل میداند،
هنگام ورود مس��لمانان به ایران چگونه اس��ت که یکتاپرس��تی آنان دلیل حقانیتشان
نیس��ت و نابحق بودن آنها به دلیل مندرس بودن و پابرهنه بودنشان است؟ آیا جالل و
حشمت شاهان ایرانی در موقعیتی مشابه برای یهود ،میتوانست حقی به دنبال آورد؟
در واقع نتصر با علم به حقانیت و یکتاپرس��تی مسلمانان ،حضور اسالم در ایران را برای
یهود خطری جدی میدید ،خطری که در شبهجزیره نیز دلیل همپیمانی یهود با کفار
قریش شد.
نتصر در ادامه پیرامون تأثیر زبان در تبادل اسالم و ایران در عرصه فرهنگ با خوشحالی
اظهار میدارد که:
عربها نقاط بسیاری از سرزمینهای مشرقزمین و شمال آفریقا را به
تصرف درآوردند که به بسیاری از آنها حتی زبان عربی را تحمیل کردند-
ولی تالش آنها در این مورد در ایران به ناکامی انجامید و زبان پارس��ی

پایدار ماند و همچنان تا امروز هم پایدار است.
حقد فروخورده نتصر از اسالم در جای دیگر اینگونه رخ میتاباند:
در مورد فرهنگ ایرانزمین میتوان گفت که هنوز رنگ و بوی دوران
زرتشت به مقدار زیاد [!!!] در آن باقیمانده .ولی تا حدودی هم فرهنگ
2
اسالمی به خود گرفته است.
از شخصیتی نظیر نتصر بسیار دور از انتظار بود و هس��ت که با وجود این همه مظاهر
اسالمی در فرهنگ و تمدن ایرانی ،کماکان فرهنگ و اعتقادات زرتشتی را غالب بداند
و شاید به دلیل تعدیل برخی نظرات اسالمستیزانه خود است که برای جبران در جای
دیگر اعتراف میکند که:
چنین ارزیابی از نظر تاریخی درست نیس��ت که بگوییم عربها فقط
به زور شمشیر توانس��تند دین خود را به ایرانیان بقبوالنند .البته به زور
شمشیر بوده[!] و این واقعیتی است که خودشان نیز تأکید میکنند[!]
آنها این امر را در کتابهای تاریخ خود نیز نوشتهاند[!] ولی افرادی هم
در ایران وجود داشتند که از حکومت پیشین ناراضی بودند و تبعیضات
3
طبقاتی آنها را رنج میداد و آنها به اعراب پیوستند.
از این زمان به بعد یهودیت با علم کردن پرچم ناسیونالیسم ،به دنبال آن است تا با حمله
به اعراب و عربیت ،اسالم را نشانه رود .به عنوان مثال حرکت ابومسلم خراسانی را اقدامی
علیه اعراب و پایان دادن حاکمیت آنها در ایران ذکر میکند 4و حتی ظلم و جور وارد شده
به یهودیان در آن دوره را آنقدر زیاد ذکر میکند که منجر به ظهور «ابوعیسی اصفهانی»
و پس از او فردی دیگر در همدان به عنوان ماشیح میشود 5.ابوعیسی در آن دوره لشگری
 100هزار نفری تدارک میبیند تا به قول نتصر یهودیت گالوت را به گئوال رهنمون شود.
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1

حمله یهود به دوره صفویه

اما ضربه واردشده به یهود در ایران با ورود اس�لام ،خاتمه نمییابد .حاکمیت صفوی
ضربه بس مهلکی قلمداد میش��ود که چهارمین فراز از کتاب تاریخ یهود ایران ،از باب
اهمیت آن اس��ت .نتصر این دوره را یکی از بدترین دورانه��ای زندگی قوم یهود 6ذکر
 .1همان ،ص.320
 .2همان.
 .3همان ،ص.341
 .4همان ،ص.200-201
 .5همان.
 .6همان ،ص.213

نتصر مکرر به وجود «گالوت» و
رهایی از آن یعنی «گئوال» تأکید
میکند یا واقع ًا به سرزمین اسراييل
باستانی و فلسطین اشغالی امروز
عشق میورزد و عالیق اعتقادی
و مذهبی خود را در آن میجوید
و نسبت به یهودیانی که هنوز به
اسراييل مهاجرت نکرده و تعداد
آنها بسیار بیشتر از تعداد موجود
در فلسطین اشغالی است ،نهیب و
کنایه میزند که به اسراييل بیایند؛
همان گونه که خود بیش از 50
سال در آن زیست

 .1علیرضا سلطانشاهی ،همان ،ص.216-217
 .2آمنون نتصر ،همان ،ص.357
 .3همان ،ص.205
 .4همان ،ص.131
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پس از صفویه تا دوران پهلوی از ارتقای یهودیان ،نمیتوان آدرس خاصی از سلسلههای
پادش��اهی ارایه کرد ،اگرچه نادر ،یهودیان را به عنوان معتمدین خود جهت نگهداری
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میکند.
از این زمان به بعد تشیع دشمن درجه یک یهود
در ایران اس��ت و یهود با حاکمیت آن ،احساس
خطری بیسابقه میکند که هیچ مشابهی تا زمان
وقوع انقالب اسالمی در ایران نمییابد.
در ای��ن دوره قوانی��ن بس��یار س��خت و
طاقتفرس��ایی علیه یهودیان ،توسط یهودیان
در تواریخ ذکر کردهاند .که در باب صحت و سقم
آن گفتنیهای��ی وجود دارد 1.آنه��ا حتی بر این
اعتقادند که فرقه نس��بتاً با اصالت قرائیون که به
ش��کل خالص و نابی به یهودیت اعتقاد دارد ،در
2
دوره صفویه تار و مار میشود.
اجب��ار ب��ه تغیی��ر دی��ن در صفویه ،ش��دیدا ً
بزرگنمایی میش��ود و آثار «بابایی بن لطف» و
«بابایی بن فرهاد» که به «فارسیهود» (به زبان فارسی و خط عبری) است ،ابعاد این تغییر
دین اجباری را بیان مینماید که نتصر هم گزارشی از آن ارایه میکند 3.در همین زمان
است که تقریباً یهودیان مخفی با ظاهری اسالمی و باطنی یهودی افزایش مییابند که
با عنوان «آنوسیم» در منابع یهودی از آن به وفور سخن رفته است و این تاکنون رویهای
میش��ود برای تأمین امنیت و معاش و موجودیت یهود و نتصر نیز بدون ذکر ریشه این
شگرد در جایی از کتاب بیان میدارد که:
بس��یاری از یهودیان ایرانی ام��روز دو نام دارند .یکی ن��ام عبری آنها
میباشد که هنگام اجرای آئینهای دینی به کار میبرند و نام دیگری که
4
ال ایرانی است و نام رسمی آنها محسوب ميشود.
کام ً

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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کوروش خالصه تمام دالیل،

انگیزهها و منطق یهود در نزدیکی جواهرات خود برگزیده ب��ود 1و یا حاج ابراهیمخان
به ایران و ایرانی است .و تأکید کالنتر و س��پس خاندان قوام 2پس از زندیه و دوره
به جایگاه و یا سوءاستفاده قاجاریه ،نفوذ و قدرتی در پوشش آنوسها پیدا کرده
از موقعیت و نام او با هدف بودند ،ولی برآمدن پهلوی به یک نوع ،برآمدن یهود و
اسالمزدایی و باستانگرایی در زمینهای برای رجعت به دوران کوروش و هخامنشی
عصر جدید ،تنها نقطه اتکاي بود .در واقع یهود با رجعت به سلس��له هخامنشی،
یهود و صهیونیسم برای مقابله اسالمس��تیزی و دش��منی با تش��یع را در سرلوحه
با انقالب اسالمی در ایران و برنامه خ��ود در دوره پهلوی ق��رار داد .و به همین
اهداف ضد صهیونیستی آن است دلیل در همین دوران ،باستانگرایی گستردهای با
3
طراحیهای یهودیاالصلهایی همچون فروغی،
4
طراحی و اجرا شد و بعدها در پهلوی دوم با جشنهای دو هزار و پانصدساله ادامه یافت
و هم اکنون پس از نزدیک به  50سال ،با برپایی مراسم بر سر قبر کوروش نمود امروزی
5
یافته است.
رضاشاه با استفاده از زمینههای مشروطیت ،فضای بس��یار آزاد و بازی برای یهودیان
ایجاد کرد ،به تحصیلکردههای آنان مجوز ورود به ارتش داد 6،درهای دانشگاه را به روی
یهودیان و سایر اقلیتها گشود 7و اجازه اس��تفاده آنها از تمامی مدارس را فراهم نمود
به طوری که میتوانستند در کنار مسلمانان به دبستان و دبیرستان بروند 8ضمن آنکه
امکان استفاده از «آلیانس» را نیز داش��تند .آنها در دوره رضاش��اه امکان استخدام در
بانکها را در سطوح مختلف ،حتی ریاست شعبات و باالتر را یافتند ،در حالی که تا پیش
از این پیلهور و کاسبکار بودند 9و به صورت غیر رسمی صرافی میکردند.
به غیر از موارد مذکور که نتصر به آن اعتراف دارد ،یهودیان از لحاظ سیاس��ی امکان
حضور در مجلس همسان با سایر ش��هروندان ایرانی و مسلمان را یافتند که نتصر به آن
 .1همان ،ص.7
 .2همان ،ص.525
 .3شمسالدین رحمانی ،555 ،تهران ،کتاب نیستان ،1387 ،ص.168-117
 .4علیرضا سلطانشاهی ،همان ،ص.144
 .5در روز جمعه هفتم آبانماه  ،1395در پاسارگاد ،تجمعی غیر قانونی به منظور روز کوروش بزرگ برپا گردید.
جالب است که نامگذاری این روز به مناسبت ورود کوروش به بابل و آزادی یهودیان است.
 .6آمنون نتصر ،همان ،ص.437
 .7همان.
 .8همان ،ص.436
 .9همان ،ص.455

 .1همان ،ص.451-452
 .2همان ،ص.465
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طلبکاری در عین بهرهمندی از تمام مزایا و امتیازات هر ملک و ملتی ،در اندیشه یهود
همسان و همراه هم است .به طوری که در واپس��ین بخش از این قسمت مقاله ،به مرور
مراکز دینی یه��ود در ایران خواهیم پرداخت که نتصر در مورد آنها ،نظر کمتر ش��نیده
شدهای مطرح کرده است .در وهله اول او وجود این همه مرکز دینی در ایران را تجزیه
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اشارهای نمیکند و دهها امتیاز دیگر ،که در دوره پهلوی دوم و سپس جمهوری اسالمی
به آنها داده شد.
نتصر اگرچه به صراحت علیه نظام اسالمی مواضع تند و سختی ندارد ،ولی پایان حضور
یهودیان و اس��تیالی پنهان آنها در ایران اسالمی را با اظهار تأس��ف به شکل ذیل بیان
میدارد:
باعث تأسف و شوربختی است که این نوع همکاریها و همیاریهای
علمی و فرهنگی و پزشکی بین دو کشور قطع شد و ادامه پیدا نکرد که
ریشه آن علل سیاسی بود .در ایران رژیمی به روی کار آمد که تهدید به
نابودی اسراییل را جایگزین دوستی و همکاری و همیاری بین دو کشور
و دو ملت س��اخت .ولی این امیدواری هس��ت که چنین همکاریهای
مسالمتآمیز که به سود هر دو ملت است با برطرف شدن ابرهای تیره
از آسمان روابط دو کش��ور دوباره برقرار گردد و من در این زمینه امید
1
بسیار دارم.
نتصر از ویژه بودن س��ابقه حضور یهودیان در ایران نسبت به سایر ممالک از جمله در
مصر و بابل اذعان مینماید که:
در طول تاریخ ارتباطات دو هزار و پانصد ساله یهود و ایران هرگز چنین
وضعی وجود نداشته است .ما هیچگاه در ایران برده نبودیم .بلکه همسان
2
و همطراز از دیگر ایرانیان زیستهایم و با مردم ایران هموطن بودهایم.
این اعتراف کمتر دیده و شنیده شده از سوی یهودیان برجسته و محقق در حالی مطرح
میشود که یهودیان عمدتاً در تمام ممالک ،خود را مظلوم و تحت ستم نشان میدهند
و بسیار از آن بخش کتاب نگذش��تهایم که جفای ایرانیان به یهود توسط نتصر به اثبات
رسیده است.

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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و تحلیل کرده میگوید:
همین اماکن مقدس یهودی در ایران که در این رش��ته از گفتوگوها
میخواهیم به شرح آنها بپردازیم ،خود بهترین نشان آن است که اسکان
1
یهودی در سرزمین ایران بستر مساعدی داشته است؟!
سپس به این نکته از اماکن مقدس میپردازد که مسلمانان ضمن صحه به جایگاه آن
مقابر و اماکن ،مدیریت و اس��تفاده معنوی آن را از دست یهودیان گرفتهاند .از جمله به
مسجد هارون والیت و مساجد شعیاء در اصفهان اشاره کرده و میگوید از اماکن مقدس
3
یهودی بودهاند 2و یا مسجد جامع کنونی یزد را ،بناشده بر روی یک کنیسه ذکر میکند
و خبر از مدیریت مسلمانان بر مقبره دانیال نبی در شوش و حبقوق در تویسرکان و چهار
انبیاء در قزوین میدهد 4.و اگر به مقبره دیگری اشاره نمیکند ،شاید به دلیل نوع نگاهی
باشد که مسلمانان به آن دارند ،مثل استر و مردخای در همدان که منشه امیر از حذف
5
عنوان زیارتگاه در سردر آن به کنایه یاد میکند.
نتصر در توضیح و تش��ریح جایگاه و وضعی��ت فعلی دو مکان مق��دس دیگر از جمله
قبرس��تان یهودیان گیلیارد دماوند و سرح بت آش��ر ،بر وجود این قول که هر دو آنها از
زیرزمین به قدس راه دارند ،صحه میگذارد 6و آن را ناش��ی از اقوال قدیمی و غیر قابل
اثبات برمیشمارد.
نتصر و منش��ه امیر هر دو از اوضاع فعلی برخی از این اماکن گلهمند هستند از جمله
قبرستان گیلیارد که حتی قبور و سنگ قبرها با قدمت طوالنی و شهرت جهانی قبرستان،
هم اکنون متروک شده 7و برخی قبور مورد دستبرد سودجویان قرار میگیرد.
در مرحله سوم از معرفی مقابر و اماکنی همچون مالارشرگا ،ربان و ...به تردید در اصالت
چهار انبیاء در قزوین و حبقوق 8اشاره میکند و حتی در مورد حبقوق نبی میگوید:
ش��وربختانه به علت نبود منابع و اسناد متقن ما نمیدانیم که حبقوق
دقیقاً که بوده و چه میکرده است .ما حتی نمیدانیم که او در چه دورهای
 .1همان ،ص.472
 .2همان ،ص.500
 .3همان ،ص.527
 .4همان ،ص.516-533
 .5همان ،ص.505
 .6همان ،ص.490-539
 .7همان ،ص.539-543
 .8همان ،ص 524و .529

میزیسته و با کدام شخصیت شناختهشده همزمان بوده است.

1
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 .1همان ،ص.530
 .2همان ،ص.27
 .3همان ،ص.100
 .4علیرضا سلطانشاهی« ،واقعیت یهودستیزی» ،پژوهه صهیونیت ،محمد احمدی (به کوشش) ،تهران ،مرکز
مطالعات فلسطین ،1381 ،ج ،2ص.227-131

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

 .3یهودستیزی
آمنون نتصر در سراسر گفتوگوی حاضر که به کتاب تبدیل شده است ،هر بحث خود
ال در این مقال به آن اشاره
را متصل به موضوع یهودستیزی میکند و همان گونه که قب ً
شد ،محوریت بحث پیرامون یهودستیزی در هیچ جایی از کتاب به حاشیه نمیرود و از
هر فرصتی برای طرح آن استفاده میشود.
در این بخش از اراده نتصر برای بیان یهودستیزی ،به شگرد جدیدی برای القای یک
شکل جدید برنخواهیم خورد .در واقع نتصر همچون اسالف خود در منابع دیگر ،قبل از
پرداختن به ریشهها و دالیل پدیده یهودستیزی ،به شرح و بسط وقایع یهودستیزی در
طول تاریخ میپردازد و هیچ فرازی از زندگی و تاریخ یهود را بینصیب از یهودس��تیزی
نمیگذارد .از حضور  430ساله یهود در مصر ،با جمعیت یک میلیون نفری آنها گرفته 2تا
اسارت  50ساله آنها در بابل 3و از آن به بعد در دوران یونان و روم ،اروپای عصر «فردیناند
و ایزابال» و انگیزیس��یون  1492و پوگرومها در روسیه و قضیه «دریفوس» در فرانسه و
نهایتاً هولوکاست در آلمان هیتلری.
در حالی که پژوهش پیرامون یهودستیزی ما را به دالیل و عللی رهنمون میشود که
تا حدی ،بهرهبرداری یهودیان از آن را بیاثر میکند .به عنوان مثال ،محققین این عرصه
اساساً یهودستیزی را با خاستگاه اروپایی آن مورد توجه قرار میدهند و یهودستیزی در
اروپا نیز عمدتاً ریشهای اعتقادی در نزد مسیحیان دارد .آن هم با این دلیل که مسیحیان
معتقدند که این یهود بود که موجبات تصلیب حضرت عیسی(ع) را فراهم کرد و حتی
تا قرنها پس از آن یهود نه تنها خود را از این اتهام مبرا نمیدانست ،بلکه به آن افتخار
میکرد چرا که اعتقاد داشت حضرت عیسی(ع)مس��یح موعود نبود و کذاب بود و باید
به صلیب کش��یده میش��د؛ 4ولی در کتاب حاضر نتصر جریان مصلوب شدن حضرت
عیسی(ع) را علیرغم اس��ناد موجود در متون دینی مس��یح و تاریخ به شرح ذیل بیان
میکند:
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دو هزار س��ال پیش یک حاخام یهودی که به تبلیغات دینی پرداخته
بود ،بر حس��ب آداب و قوانینی که در آن دوران رواج داش��ت ،از سوی
حاکمان وقت (اش��غالگران رومی) به ش��ورش متهم گردید و به صلیب
1
آویخته شد.
در این فراز ،نتصر یهود را از قتل حضرت عیس��ی(ع) بری میداند و حاکم رومی را به
2
عنوان قاتل ایشان ذکر مینماید.
از سوی دیگر اختالف میان فریسیها که عیس��ی در زمره آنان بود با صدوقیان دلیل
گسترده شدن ناآرامی ذکر میشود که حاکم رومی به نام پونتیوس پیالتوس برای ختم
غائله ،ایجاد آرامش و جلوگیری از فتنه و آش��وب ،این فرد را بازداش��ت و سر به نیست
3
میکند.
در حالی که انجیل متی که کاملترین روایت از جریان به صلیب کشیده شدن حضرت
عیسی(ع) را بیان میکند ،بر این نکته تصریح دارد که خاخام یهودی به نام قیافا خطاب
به حاکم رومی میگوید که او را (حضرت عیس��ی(ع)) بکش��ید و گناه آن بر گردن ما و
فرزندان ما.
ال به رباخواری یهودیان به عنوان یک عامل
نتصر در باب ریشههای یهودس��تیزی اص ً
تنفرانگیز حداقل در حد و اندازه تاجر ونیزی 4هم اشارهای ندارد و تنها حسادت به جایگاه
5
اقتصادی یهودیان را عامل یهودستیزی ذکر میکند.
او برای مظلومنمایی ،به اتهام ش��یوع ایدز توس��ط یهودیان ،پیرو اتهام وارد به آنها در
اشاعه آبله س��یاه در اروپا نیز اش��اره میکند 6و حتی برای تأکید بر وقوع هولوکاست و
تبعات آن ،به خرافه ساخت صابون با روغن و چربی قربانیان کورههای آدمسوزی 7،نیز
متوسل میشود.
نتصر که همواره سعی در دشمنتراشی برای خود در طول کتاب ندارد با احترام خطاب
به منکرین هولوکاست متذکر میشود که:
باید به آنها توصیه کرد که این همه شعار نابود باید گردد سر ندهند .به
 .1آمنون نتصر ،همان ،ص.146
 .2همان.
 .3همان ،ص.147
 .4علیرضا سلطانشاهی« ،واقعیت یهودستیزی» ،همان.
 .5آمنون نتصر ،همان ،ص.157
 .6همان ،ص.155
 .7همان ،ص.191

نتصر در پیوس��تگی دین یهود با س��رزمین میگوید« :در دین یهود کسی که یهودی
3
است ،ملیت او نیز یهودی است و سرزمین و زیستگاه او نیز سرزمین اسراییل است».
یعنی اوالً دین و ثانیاً ملیت و ثالثاً سرزمین ،محورهای موجودیت یهود است که با آن بقا
 .1همان.
 .2همان ،ص.211
 .3همان ،ص.81
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 .4صهیونیسم و اسراییل

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

زبان آوردن این شعارها و مطرح کردن این نیتهای شیطانی ،چه کمکی
به رفاه حال آنان و مردمان کشورش��ان میکند؟ چه دردی از دردهای
ملتهای آن کش��ورها و مش��کالت و مصائب و مصیبتهایی که با آن
1
روبهرو هستند [را] از میان برمیدارد.
پر واضح اس��ت که این خطاب متعلق به کدام کشور و حاکمان آن است .نتصر حداقل
با این عبارات ،خود را ب��ه تجاهل میزند و از او این انتظار ب��ه عنوان یک فرد آکادمیک
نمیرود که مگر انکار هولوکاست ،با هدف حل مشکالت ملل دیگر ،مطرح میشود؟ و یا
اینکه چرا حاکمان دولتها برای حل مشکالتی که عمدتاً از سوی صهیونیستها ایجاد
شده ،باید چشم بر حقایق پوشانده ش��ده تاریخ ببندند؟ و یا اینکه آیا با چشمپوشی بر
حقیقت ،مشکالت حل میشود؟
انتظار میرفت ک��ه نتصر علیرغم جایگاه دانش��گاهی و آکادمیک خ��ود در موضوع
یهودستیزی ،علمیتر برخورد نماید .اینکه حسادت به یهود به دلیل استعداد ذاتی او در
امور مختلف 2،دلیل یهودستیزی باشد ،فقط از زبان ژورنالیستها و سیاسیون متقلب،
خارج میش��ود و نه از زبان محققی که داعیه تعمق و تدقیق در متون و مبانی علمی را
دارد.
با مرور کتاب حاضر و تأکید نااستوار و غیر منطقی نتصر بر وجود یهودستیزی با رنگ
و لعاب عامیانه و غیر علمی و غیر مس��تند ،به این نتیجه نائ��ل خواهیم آمد که اگر قرار
بر بازبینی و شناخت آس��یبهای مطرح در این اثر از س��وی صهیونیستها باشد ،این
محور حتماً باید مورد تجدیدنظر ق��رار گیرد .چرا که به هیچ عنوان این ش��یوه و نحوه
بیان ،انتظارات دس��تگاه تبلیغاتی یهود را فراهم نمیکند و شاید ضعیفترین بخش از
محورهای مورد توجه طراحان آن بوده باشد.
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یافته و به اسم آن درصدد توجیه جایگاه اسراییل است .و نماد و محدودیت جغرافیایی
اسراییل نیز صهیون و یا به قول خودش صیون است:
س��ه حرف «صیه» (صاد -ی -د) که در زبانهای سامی به مفهوم تپه
بیان میشود ،به مفهوم زمینی است که هنوز در آن ساخت و ساز نشده
است .جایگاهی است که بکر و بایر مانده است .این نام همینطور باقی
ماند و به مرور زمان به صیون یا به عربی صهیون مبدل شد و امروز که از
صهیونیسم نام برده میشود ،منظور همان تپه صیون در شهر اورشلیم
1
است.
او در خصوص سابقه تاریخی این تپه در ادامه میگوید:
در خ��ارج از محدوده زمینه��ای متعلق به قبائ��ل دوازدهگانه یهود،
تپهای وجود داشت که از یک سو به مرز قبیله بنیامین چسبیده بود و از
سوی دیگر هممرز با قبیله یهودا بود و این تپه صیون (صهیون) نامیده
میشد و آن همان تپهای بود که حضرت ابراهیم(ع) طبق نوشته تورات
در صحیفه پیدایش ،فصل دوازدهم ،میخواس��ت در آنجا اسحاق را به
دستور خداوند قربانی کند.
این تپه به یک قبیله بتپرست به نام یبوسیها تعلق داشت که نیروهای
حضرت داود توانستند آن را به تصرف خود درآورند .این جریان بیش از
سه هزار س��ال پیش یعنی نزدیک به یک هزار سال قبل از میالد مسیح
رخ داد...
حضرت داود بر روی تپه صی��ون( ،در زبان عرب��ی صهیون) پایتخت
حکومت پادشاهی یهود را بنا کرد و با آن که بیش از سه هزار سال از آن
تاریخ میگذرد ،خوشبختانه اورش��لیم همچنان پایتخت است و دوباره
2
در دست همان ملتی است که پادشاهشان آنجا را بنا نهاد و آباد کرد.
نتصر پس از این مقدمه به سراغ نام فلس��طین میرود که تحت شرایط خاص بر روی
سرزمین مدنظر او گذارده شده است .او میگوید:
منابع امپریالیس��تی رومیان در این منطقه [بر] ان��کار وجود و حضور
یهودیان در س��رزمین باس��تانی آنان بود .و امپراتوری روم با تغییر نام
 .1همان ،ص.78
 .2همان ،ص.65

نتصر با علم به حقانیت
و یکتاپرستی مسلمانان،
حضور اسالم در ایران را
برای یهود خطری جدی
م یدید؛ خطری که در
شبهجزیره نیز دلیل همپیمانی
یهود با کفار قریش شد
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 .1همان ،ص.69
 .2همان ،ص.69
 .3همان ،ص.70
 .4همان ،ص.71
 .5همان ،ص.253
 .6همان.

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

سرزمین اسراییل به فلسطین در واقع
میخواست هر گونه ذکر و اثر و نشان
یهودیان و تمدن باستانی آنان در این
منطقه را به فراموشخانه تاریخ بسپارد
و یهودیان را ناچار سازد که از باور دینی
1
و اعتقاد و فرهنگ خود دست بردارند.
نتصر کلمه فلس��طین را برگرفته از پلش��تیها ،قوم
2
متعرض علیه قبائل یهود میدانس��ت که از جزایر جنوبی یونان آمدهاند و پس از اقدام
رومیان برای نامگذاری ،سرزمین مورد نظر را به سه قسمت یکم ،دوم و فلسطین سوم نام
نهادند 3.این تالش واهی نتصر که به عنوان «مالکیت حق تاریخی» هم اکنون از سوی
حقوق بینالملل بیاساس دانسته شده است و یا تغییر نام ممالک در طول زمان ،امری
عادی و بدیهی است ،در قالب و شکل امروزی ادامه یافت و به دوره اسالمی رسید .جایی
که ورود مسلمانان به فلسطین را همزمان با فتح قدس توسط خلیفه دوم ذکر مینماید
و با کنایه از آنها به عنوان بیابانگرد 4یاد میکند و برای اینکه اهمیت آن نزد مسلمانان را
کاهش دهد بیان میدارد که در تورات با وجود تکرار متعدد شهر اورشلیم ،حتی یک بار
5
هم در قرآن ،از اورشلیم یاد نشده است.
6
نتصر در حالی که به بر حق بودن قرآن ،به عن��وان یک یهودی اذعان میکند ،به این
مهم توجه ندارد که در ابتدای سوره اسراء ،مسجداالقصی و اطراف آن از سوی خداوند
متعال ،مبارک عنوان شده است و...
او ضمن رد وجود کش��وری عربی به نام فلس��طین ،در مرحله بعد از اس��تدالل برای
حقانیت سابقه تاریخی یهود در آن سامان ،به این س��ؤال پاسخ نمیدهد که مگر تمام
ممالک مستقلش��ده از امپراتوری عثمانی به عنوان یک امت اسالمی ،همچون اردن،
لبنان ،سوریه و ...سابقه تشکیل دولت داشتهاند که فلس��طین داشته باشد .اگر منظور
او نبود منطقهای به نام فلسطین اس��ت که از قبل به اعتراف خودش توسط رومیان این
انتساب وجود داش��ته و همچون فلس��طین مناطقی همچون عراق یا شامات هم بوده
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نتصر در باب ریش ههای

ال به رباخواری اس��ت که توطئه قیمومیت منجر به عدم استقالل
یهودستیزی اص ً
یهودیان به عنوان یک عامل فلس��طینیها ش��د و برنامه انگلیس و فرانس��ه در
تنفرانگیز حداقل در حد و سانرمو و سپس سایکس -پیکو منجر به تقسیمات
اندازه تاجر ونیزی هم اشارهای جدید گردید.
ندارد و تنها حسادت به جایگاه
تئوری موهوم «مردم بیس��رزمین برای سرزمین
اقتصادی یهودیان را عامل بیمردم» نیز با وجود اطالع��ات فراوان موجود ،باز
یهودستیزی ذکر میکند
هم از فرهیخته یهودی ما ،با تعجب فراوان به گونهای
مطرح میشود که در دانستههای علمی او باید شک
کرد .نتصر مدعی است که در تمامی طول تاریخ فلسطینیها فقط یک شهر جدید در این
1
پهنه خالی برپا کردهاند که رمله نام دارد و نباید با راماهلل اشتباه گرفته شود.
در حالی که آخرین اثر برجسته در این حوزه به نام «کی الننسی» (تا فراموش نکنیم)
اثر ولید الخالدی با استناد به منابع اس��رییلی به وجود تمدنی بزرگ و قابل تحسین از
فلسطینیها ،آن هم در  418آبادی تخریبشده و غارت گردیده توسط صهیونیستها
تا قبل از  1948اشاره میکند 2که حتی دیگر شهرهای اسالمی مطرح در آن دوره نیز از
این تمدن بیبهره بودهاند و اتفاقاً با وجود صالحیت و شرایط استقالل ،قیمومیت به آنها
تحمیل میشود تا شرایط تشکیل دولت جعلی صهیونیستی فراهم گردد.
گستاخی نتصر در خلق نظریههای جعلی در پردازش بخش صهیونیسم بسیار بیپروا و
بیمحابا است و مآالً اعتبار و جایگاه علمی خود او را نزد منصفان تاریخ مخدوش خواهد
کرد.
او در خصوص پیدایی صهیونیسم و عکسالعمل عربی مقابل آن میگوید:
در اواخر قرن نوزدهم در اروپا [جنبش ملیگرایی یهودیان] رشد کرد
و هدفش آن بود که یهودیان نیز مانند هر ملتی دیگری از وطن مستقل
خویش برخوردار باشند و کوش��یده موجباتی فراهم آورد که یهودیان
به تدریج به س��رزمین پدری خود بازگردند و این دستمایهای شد برای
برخی اعراب در این سرزمین که احساس فلسطینی بودن را در مردمان
 .1همان ،ص.243
 .2ولید الخالدی ،کی الننسی ،مؤسسه الدراسات الفلسطینه ،بیروت .این کتاب هم اکنون توسط مؤسسه حامیان
آزادی قدس شریف ترجمه و در اواخر س��ال  95به بازار عرضه خواهد شد .این کتاب که توسط امیرحسین باباالر
ترجمه شده است ،به سرگذشت  418آبادی فلسطینی که توس��ط صهیونیستها در حین جنگ  1948اشغال،
ویران و ساکنین آن کشتار میشود ،میپردازد .دایرهالمعارف وحشیگری صهیونیسم با استناد به منابع صهیونیستی
نسبت به ملت ،فرهنگ و تمدن فلسطینی ،عنوانی مناسب برای این اثر برجسته است.

آمنون نتصر در سراسر گفتوگوی
حاضر که به کتاب تبدیل شده
است ،هر بحث خود را متصل به
موضوع یهودستیزی م یکند و
ال در این مقال به آن
همان گونه که قب ً
اشاره شد ،محوریت بحث پیرامون
یهودستیزی در هیچ جایی از کتاب
به حاشیه نمیرود و از هر فرصتی
برای طرح آن استفاده میشود
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 .1آمنون نتصر ،همان ،ص.71
 .2همان ،ص.237
 .3علیرضا سلطانشاهی ،پانترکیسم و صهیونیسم ،تهران ،تمدن ایرانی .1386 ،در این اثر به صورت مفصل به
نقش ترکان یهودیاالصل به نام دونمه در خلع سلطان عبدالحمید و فروپاشی امپراتوری عثمانی پرداخته میشود.
« .4فروش زمین ،شایعه یا واقعیت» ،دفتر حماس در تهران.1384 ،

سؤالهای یهودی ،پاسخهای صهیونیستی!

عرب کاش��تند و ب��ه تقویت آن
پرداختن��د .از آن هنگام بود که
موضوع فلسطین در این منطقه
1
َعلَم شد.
ادعای نتصر ،در زمانی حیرانکنندهتر میشود
که میگوید ،ناسیونالیسم عربی ایجادشده پس از
ناسیونالیسم یهود برای عثمانی خطرساز میشد
در حالی که ناسیونالیسم یهود برای عثمانی یک
فرصت بود و آنها نیز استقبال کردند! چرا که اوالً
تعداد یهودیان در مقایسه با اعراب کمتر بود و ثانیاً عثمانی به یهودیان به عنوان یک وزنه
در مقابل اعراب مینگریست و ثالثاً با توجه به عمران و آبادانی یهود [!!!] در فلسطین که
2
زمینهای خشک و بایر را آباد کردهاند ،عثمانیها ،یهودیان را مفیدتر میپنداشتند.
این ادعای عجیب نتصر در قبال عثمانی« ،تنها در یک مورد صحیح است و آن زمانی
است که دونمههای پیروزشده در شورشهای  1908و  1909امپراتوری عثمانی علیه
س��لطان عبدالحمید که مخالف توس��عهطلبی صهیونیس��م بود ،زمام امور را در دولت
عثمانی به دست گرفته و راه صهیونیس��م به فلسطین را هموار کردهاند 3و اال هر محقق
و عالقهمند س��ادهای که آش��نا به تاریخ مختصر منطقه باش��د ،اطالع دارد که سلطان
عبدالحمید امپراتور عثمانی ،با ممنوعیت حضور یهودیان در قدس ،از لحاظ زمانی و حق
ممنوعیت فروش اراضی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به آنها ،مخالفت صریح خود
با پیشنهادهای وسوسهانگیز صهیونیستی را به اثبات رسانده بود.
تئوری پوسیده خرید اراضی از فلسطینیها نیز به فرض صحت دو تا سه درصد از 27
هزار کیلومتر مربعی را تشکیل میدهد که به هیچ عنوان نمیتوان دولت یهود را بر آن
مستقر کرد 4و یقیناً با یک بررس��ی اجمالی میتوان دریافت که پروسه غصب فلسطین
اساساً با اشغال ،کشتار و اخراج فلسطینیها و سرزمین آنها صورت گرفته است و نه خرید
اراضی و آباد کردن [!] آن.
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نقش متمایز انگلیس و شوروی

دو نکته چالش��ی از دیدگاه نتصر در پروسه قوام صهیونیسم و تش��کیل دولت یهود،
مخالفت انگلیس و حمایت شوروی از عملکرد صهیونیسم است.
نتصر در این خصوص میگوید:
کسانی که روند تاریخی قرن بیستم را از انتش��ار اعالمیه بالفور در 2
نوامبر  1917تا تاریخ  14مه  1948که در آن هنگام اسراییل استقالل
دوباره خود را رسماً اعالم داشت ،دنبال کنند به خوبی درخواهند یافت
که در مجموع دولت انگلیس در دوران قیمومت س��رزمین اسراییل با
شیوههای خش��ونتبار با یهودیان این س��رزمین رفتار کرد .وقتی شما
درباره این خش��ونت میخوانید و از جزئیات آن آگاه میشوید ،چگونه
میتوان ادعا کرد که کار ،کار انگلیسیها بوده است[.؟]
 ...مگر انگلیسها چه دست گلی بر سر ملت یهود زدند؟ این ادعا که در
ردیف همان افتراهای همیش��گی علیه یهودیان است ،هیچ گونه پایه و
اساسی ندارد .اسناد و مدارک و شواهد همان نشان میدهد که این ادعا
ال بیمورد و باطل و مردود است.
کام ً
 ...ما بودیم ،ملت یهود بود که انگلیس��یها را از این س��رزمین بیرون
راند .حتی میخواهم نکت��های را باالتر بگوی��م و آن اینکه مردم برخی
دیگر از مس��تعمرات بریتانیا در نقاط دیگر جهان نیز مبارزه با حکومت
استعماری یا قیم را از پیکارگران یهودی و مردم اسراییل علیه انگلیس
1
فرا گرفتند]![.
این ادعای نتصر در حالی مطرح میش��ود ک��ه دوران  30س��اله ( 1917زمان صدور
اعالمیه بالفور) تا ( 1947صدور قطعنامه  181طرح تقسیم فلسطین در سازمان ملل)
حکومت قیمومیت در فلس��طین با مدیریت افرادی همچون «س��رهربرت س��اموئل»
انگلیسی یهودی که از فرط خدماتش به یهود از سوی صهیونیستها به «عزرای دوم»
مشهور است 2،زمینهها و پایههای تش��کیل دولت یهود را پایهریزی کرد .انگلیسیها با
چراغ سبز نس��بت به ورود مهاجرین یهودی از ممالک عمدتاً اروپایی ،جمعیت یهودی
را تا زمان تش��کیل دولت صهیونیس��تی از حداکثر  5هزار نفر به  690هزار نفر در سال
 .1همان ،ص.258
 .2آرش عابدی و مختار مجاه��د 1948 ،پرواز کرکسها( ،با مقدمه علیرضا سلطانش��اهی در خصوص عملکرد
انگلیس در دوره قیمومیت) ،جمعیت دفاع از ملت فلسطین.1393 ،

در واقع یهود با رجعت به سلسله
هخامنشی ،اسالمستیزی و دشمنی
با تشیع را در سرلوحه برنامه
خود در دوره پهلوی قرار داد .و
به همین دلیل در همین دوران،
باستا نگرایی گسترد های با
طراح یهای یهود یاالص لهایی
همچون فروغی ،طراحی و اجرا
شد و بعدها در پهلوی دوم با
جشنهای دو هزار و پانصدساله
ادامه یافت و هم اکنون پس از
نزدیک به  50سال ،با برپایی
مراسم بر سر قبر کوروش نمود
امروزی یافته است
263
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 1948رساندند .آنها با کمک به یهودیان در برپایی
آبادیهای یهودینش��ین و حمای��ت اقتصادی از
آنها ،این جمعیت را ب��رای حفظ موجودیت مادی
مس��اعدت تمامعیار کردند .انگلیسی با کمک به
راهاندازی گروههای تروریس��تی یهودی همچون
هاگانا ،اشترن ،ایرگون ،لهی ،پالماچ ،اوالً محافظت
از موجودیت و آبادیهای یهودینشین را به آنان
سپردند و ثانیاً ارتش آتی رژیم صهیونیستی IDF
را بنیانگذاری کردند و در نهایت با هماهنگی سایر
دول و قدرتهای بزرگ از تئوری صهیونیس��م در
مجام��ع بینالمللی حمایت کرده ت��ا نهایت آن را
در سال  1947به عنوان یک دولت در کنار دولت
1
فلسطینی به رسمیت بشناسند.
حال با این خدمات انگلی��س ،میتوان به ادعای
نتصر اعتنایی کرد؟
و اما نکته دوم از سیر و پروسه تشکیل دولت یهود که کمتر شنیده شده و نتصر آن را
مطرح میکند و برای محققین جای تأمل دارد .حمایت شوروی از صهیونیسم در عین
ادعای مطرح مبنی بر حمایت آن قدرت ،از اعراب است .و تقویت این ایده که دو قدرت
جهانی از ایجاد صهیونیسم و دولت یهود ،یک نقش ،ولی کارکرد متفاوت با هدف معین
داشتهاند.
نتصر میگوید:
در طول تمام سالهای پس از انقالب بلشویک در سال  1917تا حدود
سال  1952اتحاد شوروی یکی از نزدیکترین یاران اسراییلیان در پیکار
در راه اس��تقالل و آزادی بود و همکاریهای گس��تردهای بین طرفین
2
وجود داشت.
این ادعا ،فرضیه وقوع انقالب سوسیالیس��تی در روس��یه را تقویت میکند .آن هم با

کمک و هدایت یهودیانی که در منابع از آنها به عنوان سران اصلی انقالب یاد شده است.
ضمن آنکه تأمین مهاجر یهودی چه قبل از تأسیس دولت و چه در دهه  1990با تعداد
یک میلیون نفر ،این ادعای نتصر را مبنی بر محدوده زمانی کمک ،نقض میکند .مضاف
بر اینکه تشکیل ایالتی به نام بیروبیدجان 2در روس��یه که به صورت خودمختار توسط
یهودیان اداره میشد ،نقطه پایانی است بر هر گونه تردید نسبت به حمایت بی چون و
چرای روسیه و شوروی از صهیونیسم.
نتصر در جای دیگر ،این حمایت شوروی در مقایس��ه با کشورهای غربی را اینگونه به
رخ میکشد:
در چنین شرایط حساس��ی که ارتشهای عرب به اسراییل نوپا حمله
برده و قصد نابودی آن را داشتند ،فرانسه ،بریتانیا و ایاالت متحده و دیگر
کش��ورهای غربی بودند که فروش جنگافزارهای دفاعی به اسراییل را
ممنوع ساختند ،این اتحاد شوروی و کشورهای اروپای شرقی بودند که
حاضر به فروش تسلیحات به اسراییل ش��دند و در رأس آنها جمهوری
چکسلواکی قرار داشت.
اتحاد ش��وروی در آن دوره یک کمک مهم دیگر نیز به اسراییل کرد و
آن تأمین سوخت مورد نیاز این کشور بود .بدون سوخت هیچ مملکتی
نمیتواند به زندگی عادی ادامه دهد و نفت ش��ریان اصلی تأمین انرژی
3
است.
البته ناظران و محققین ،کمکاری و یا اخالل در کمکرسانی غرب به اسراییل در یک
دوره را به حساب مخالفت با صهیونیسم یا دولت یهود نمیگذارند .این اقدامات تاکتیکی
همچون مخالفت امریکا با حمله اسراییل به کانال سوئز همراه با انگلیس و فرانسه در سال
 1965در حالی به وقوع میپیوندد که استراتژی بلندمدت قدرتها ،حفظ ،مشروعیت
و ایجاد مقبولیت برای اسراییل در منطقه است.
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1

سخن پایانی
صهیونیسم در مس��یر تحقق جنبش ملی یهود ،بس��تهای را تدوین کرده است که در
 .1فخرالدین حجازی ،نقش و نفوذ صهیونیسم در اروپای غربی ،نقش یهود در پیدایش کمونیزم ،تهران ،بعثت،
.1368
 .2حکم غیابی ،ترجمه و مقدمه م.ح .روحانی ،تهران ،امیرکبیر ،بیتا ،ص.82-97
 .3آمنون نتصر ،همان.

265

تمام عرصهها ،برنامههای الزم در آن ،جهت اجرا پیشبینی شده بود .در عرصه «علمی»
افرادی همچون نتصر با س��ابقه علمی خود به این صورت که مشاهده شد ،در کارزاری
ناجوانمردانه ،در قلب و تحریف تاریخ اقدام کردند .در عرصه «رسانه» ،دستگاههای مهم
شنیداری ،دیداری و اخیرا ً مجازی به اشکال مختلف سعی در تبلیغ و تعریف نگاه امثال
نتصر دارند .در عرصه «دیپلماسی» هم اگر در زمانی نتصر به دالیل نداشتن عالقه و توان
ورود نکرد ،امثال عزری و لوبرانی هستند که این پروژه را به پیش ببرند و همچون حییم
وایزمن که در مسیر استقرار دولت صهیونیس��تی تالش کرد ،این عده در مسیر تثبیت
دولت یهودی کوشش نمایند.
در عرصه «اقتصادی» هم که یهودیان با چنگاندازی به منابع ثروت در جهان ش��هره
هستند و راهبری این ایده از سوی آنان در بخش اقتصادی ،هیچ نگرانی ندارد .در پایان
در عرصه «نظامی» هم صهیونیسم در حال حاضر با داشتن صدها کالهک هستهای به
قوه قهریهای مجهز شده است که هیچ یک از دول آسیای غربی این توان را ندارند.
خالصه سخن اینکه برای مبارزه با این ایده جعلی که در تمام عرصههای الزم ،برنامه و
تدارک ضروری ،چیده شده است ،باید هم از نظر علمی و هم رسانهای و هم دیپلماتیک
و سیاسی و هم نظامی ،به نس��بت مورد نیاز ،تدارک و برنامهریزی کرد .کاری که نتصر
ال به آن واقف و متعهد بود.
بیش از  50سال در عرصه علمی کام ً
والسالم
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نقد متون،
منابع و ديدگاهها
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سهراب مقدمی شهیدانی
میثم عبداللهی
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نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

یادداشت
مقاله حاضر که در چندین ش��ماره در اختیار خوانندگان محترم قرار خواهد گرفت،
نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی اس��ت که توسط دو تن از
پژوهشگران حوزه به نگارش درآمده است .در ابتدا که این مقاله به دفتر فصلنامه واصل
شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور این مسئله بسیار سخت بود که چگونه امکان دارد یک
مقاله صد صفحهای در مورد شخصیت بزرگی چون امام خمینی که پیرامون وی صدها
کتاب و مقاله و متن و سند وجود دارد ،آن هم در دایرهالمعارفی که عنوان دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی را به دنبال میکشد و به سه زبان فارسی و عربی و انگلیسی بیتردید مرجع
و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمینی خواهد بود ،بیش از پنجاه اشتباه و اطالعات
نادرست تاریخی حتی در بدیهیترین مسائل زندگی وجود داشته باشد! اما وقتی به منابع
نگارش و نویسندگان این مدخل رجوع شد تا حدودی منشأ این نادرستی به دست آمد.
اصرار غیر منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع ،بلکه تقریرات رسانهای و فاقد

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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اعتبار علمی و تاریخی بعضی از متون و نادیده گرفتن خیل عظیمی از منابع دست اول
و متونی که در مورد امام خمینی تا به امروز به نگارش درآمده است ،حتی نادیده گرفتن
زندگینامههای دستنوشته خود امام خمینی و عدم بهرهگیری از محققان شناختهشده
در مورد تاریخ نهضت امام خمینی ،باعث ش��د که چنین متن ضعی��ف و پر خطایی در
دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی به نگارش درآید و اعتبار دیگر مدخلهای این دانشنامه
را مورد تردید قرار دهد .با کدام منطق علمی باید پذیرفت که مدخل شخصیت بزرگی
چون امام خمین��ی در دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی با ارجاع به متنهای��ی که عموماً
تقریرات منابع دیگر اس��ت در اغلب مباحث مدخل به عنوان متن مرجع مورد استفاده
قرار گیرد؟! اغلب متونی که در نگارش مدخل استفاده شده مستقیماً ربطی به امام ندارد
و فقط چند متن که از نظر اعتبار علمی و تاریخی جایی در متون ندارند ،مبنا و منش��أ
نوشتن این مدخل قرار گرفت! اگرچه نویسندگان حجم زیادی از منابع را در پایان مقاله
ردیف کردهاند که بگویند از منابع زیادی به��ره گرفتهاند اما با نگاه اجمالی به این منابع
که عموماً دفترهای موضوعی تبیان (از فرمایشات امام خمینی) و بقیه تقریرات درجه
چندم در میان متون است و همچنین با نگاه اجمالی به متنهای ارجاعی داخل مدخل
که عموماً متمرکز بر چند متن تقریری مشخص است میتوان به ضعیف بودن متون و
منابع گواهی داد.
ما نمیخواهیم ادعا کنیم که خدای ناکرده دستاندرکاران دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
که برای نوشتن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه ،به دهها منبع و نوشته با ربط و
بیربط ارجاع دادهاند اما برای شخصیت بزرگی چون امام خمینی تا آن میزان شأنی قائل
نبودند که الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمایند .اما نباید انتظار داشته باشند
که این جفای بزرگ در مورد امام خمینی را نیز در حد یک سهو پژوهشی تقلیل دهیم
و آن را عادیسازی نماییم .نمیدانیم چرا این تقلیلگراییها و سهوها و عادیسازیها
باید در مورد امام اتفاق بیفتد! یا نمیخواهیم ادعا کنیم که عمدی در کار بوده است که
این مدخل در یک منبع جهانی مثل دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی که منسوب به نظام
جمهوری اسالمی هم هست؛ ضعیف ،پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع
علمی و دوستداران امام خمینی در داخل و خارج انتظار دارند توجیهات علمی و عقلی
اصحاب دایرهالمعارف در مورد این متن ضعیف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند.
قضاوت این مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت .امید است دستاندرکاران
این دانشنامه حداقل با جمعآوری نسخههای منتشرشده این جلد از دایرهالمعارف که

جفای غیر قابل بخششی نسبت به خمینی کبیر مرتکب ش��ده است و منشأ خطاهای
بعدی تاریخی ،پیرامون امام خمینی خواهد شد؛ و همچنین سپردن نگارش این مدخل
به محققان و دانشپژوهانی که صالحیت و اعتبار الزم علمی و تس��لط کافی بر متون و
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمینی را دارند ،متنی منق��ح ،معتبر و جامع تهیه و
منتشر نمایند.
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه

دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی یکی از نخس��تین و گس��تردهترین تالشها در جهت
دانشنامهنویسی در ایران پس از پیروزی انقالب اس�لامی است که با مدیریت و نظارت
کاظم موس��وی بجنوردی 1و با همراهی جمعی از دانش��مندان و نویس��ندگان ایرانی
به نگارش درآمده اس��ت .این دایرهالمعارف از س��الهای اوایل انقالب اسالمی( ،سال
 )62ش��روع به کار کرده و تاکنون  22جلد از آن منتشر شده اس��ت 2.در آخرین مجلد
منتش��ر ش��ده از این دانش��نامه ،مدخلی به بنیانگذار انقالب اس�لامی حضرت امام
خمینی(ره) اختصاص داده ش��ده اس��ت .مدخل «خمینی» ،از صفحه  664تا  763از
جلد  22دایرهالمعارف بزرگ اسالمی را شامل است که نویس��ندگان آن آقایان فرامرز
حاجمنوچهری ،احمد پاکتچی و حمید انصاری هستند.
نظر به اهمیت علمی متون دانش��نامهای و تأثیرات فراگی��ر و بلندمدت آن بر محافل
علمی داخلی و خارج��ی ،بازخوانی نقادان��ه و علمی این مقاله ض��روری مینماید .این
مسئله وقتی اهمیت ویژه مییابد که مدخل مورد اشاره ،از این پس به عنوان متن معیار
در معرفی امام خمینی(ره) تلقی خواهد شد و بیش��ک منشأ قضاوت پیرامون پیشینه
خانوادگی ،مبارزاتی ،علمی و شخصیتی امام راحل خواهد بود.
ضمن تقدیر از تالشهای نگارندگان مدخل مربوط به امام خمینی(ره) در دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی ،تمام همت نگارندگان این مقاله انتقادی بر آن بوده است که با مراجعه به
منابع متقن ،و با تکیه بر مستندات آرشیوهای معتبر ،به نقض و ابرام برخی از دادههای
توگوی مکتوب علمی ،به
موجود در مدخل حاضر پرداخته شود .بیشک نتیجه این گف 
همافزایی و رفع نقایص موجود منجر میگردد.
در نگارش این نوشتار ،با استناد به مطالب مندرج در مدخل مورد نقد ،ارجاعات مربوط
به آن به صورت درونمتنی ذکر میشود و مستندات مرتبط با مطالب مورد نقد ،به صورت
پاورقی ذکر میگردد.
 .1سید کاظم بجنوردی فرزند آیتاهلل میرزا حسن بجنوردی و برادر سید محمد بجنوردی (پدر خانم سید حسن
خمینی) است .وی در دوران مبارزات اسالمی به تأسیس گروهی با نام حزب ملل اسالمی همت گمارد که با مشی
مبارزات مسلحانه اعالم موجودیت کرده بود .اگرچه همه اعضای این تش��کیالت نوپا در یکی از نخستین مجامع
عمومیاش در کوههای اطراف تهران دستگیر شدند ،و طومار این گروه از هم پاشید ،اما به همین واسطه از وی به
عنوان یکی از مبارزان انقالب اسالمی یاد میشود.
 .2این دایرهالمعارف در اسفندماه  1362در تهران تأسیس ش��د و نخستین و بزرگترین اثر تحقیقی این مرکز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی است که تاکنون  22جلد از آن نشر یافته است .جلد اول این دایرهالمعارف در ابتدای
دهه  70انتشار یافته است.

این نقد دارای دو بخش کلی است که بخش اول اشکاالت محتوایی را شامل میشود و
بخش دوم به اشکاالت ساختاری و ویرایشی میپردازد.
س��یر تاریخی و ترتیب منطقی مدخل ،مبنای نظم سرفصلها در نوشتار حاضر است.
عمده موارد نقد مربوط به اشکاالت محتوایی و ناظر به رویکرد و روایت تاریخی -تحلیلی
مدخل است و از این حیث ،بخش مربوط بهاندیش��ههای فقهی و سیاسی امام -جز در
موارد معدود ،آن هم با رویکرد صرفاً نقضی -مورد خوانش انتقادی در این اثر قرار نگرفته
است .در کنار نقد محتوا با رویکرد تاریخی -تحلیلی ،از ایرادات ساختاری نیز غفلت نشده
و در پایان این اثر ،بخش مختصری نیز به اشکاالت ساختاری -ویرایشی اختصاص داده
شده است.
اشکاالت محتوایی
 .1تولد امام
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 .1س��ید حمید روحانی ،نهضت امام خمینی ،تهران ،عروج ،ج ،1386 ،1ص .33امام در مسئله مربوط به تاریخ
تولدشان چنین نوش��تهاند« :به حسب شناسنامه ش��ماره  2744تولد  1279شمس��ی در خمین اما در واقع 20
جمادیالثانی  1320هجری قمری ،تاریخ قطعی تولد  20جمادیالثانی مطابق اول مهر  1281شمسی است18 .
جمادیالثانی  1320مطابق  30شهریور  1281صحیح است».

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

در نخستین بخش ،تاریخ تولد امام راحل مورد مناقشه قرار میگیرد که با توجه به وجود
دستخطی از حضرت ایش��ان در این موضوع و نظر به ضرورت احاطه و شمولیت مقاله
دانشنامهای نسبت به نقل همه اقوال در موضوعات مناقشهبرانگیز و مهم ،به نقد بخشی
از متن مقاله وارد میشویم.
در مدخل «خمین��ی ،روحاهلل ».....،در دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی ،تاریخ تولد امام
راحل  20جمادیاالخر 1320ق 1 /مهر 1281ش درج شده است( .مدخل «خمینی،
روحاهلل ،».....،دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،ج ،22ص)664
تاریخ مذکور در حالی به صورت قطعی و یقینی تلقی ش��ده اس��ت که امام خمینی در
ضمن دستنوشتهای که نخستینبار در کتاب نهضت امام خمینی منتشر شده ،از تاریخ
والدت خود با تردید یاد کرده اس��ت و آن را مربوط به  20جمادیالثانی 1320ق مطابق
 1مهر 1281ش یا  18جمادیالثانی 1320ق مطابق  31شهریور 1281ش دانستهاند و در
1
نهایت نیز امام مینویسند 18« :جمادیالثانی مطابق  30شهریور  1281صحیح است».
پس با مراجعه به دستخط شخص امام ،سه تاریخ تولد برای ایشان به دست میآید؛
نخست آن تاریخی که در شناسنامه درج شده اس��ت ،دیگری تاریخ مذکور در مدخل

حاضر ،و س��ومی تاریخ  30ش��هریور  1281که امام در آخر به صحیح بودن آن تصریح
میکنند .گذشته از تردید موجود ،نویسنده مدخل ،معیار خود برای برگزیدن یکی از این
سه نظر را مشخص نکرده و به منابع اصلی ارجاع نداده است .چه اینکه در این موارد یا باید
به مدارک سجلی فرد اتکا داشت یا مس��تندات دیگر مانند دستخط امام که در کتاب
نهضت امام خمینی(ره) درج شده است .همانطور که گفتیم مهمترین منبعی که درباره
این مسئله وجود دارد کتاب نهضت امام خمینی است که دستخطی از امام را درج کرده
است که ایشان به قلم خودشان تاریخ صحیح والدتشان را نوشتهاند و سایر منابع همچون
کتاب حدیث بیداری ،به ناچار میبایست به آن ارجاع دهند .نویسنده مدخل به کتاب
حدیث بیداری ارجاع داده است که در موضوع حاضر ،منبع درجه دوم محسوب میشود.
ضمن آنکه نویسنده کتاب حدیث بیداری نیز در نگارش این تاریخ تولد ،به منبعی ارجاع
نداده است و تنها تصویر شناسنامه امام را درج کرده است.
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 .2اجداد امام

یکی از چالش برانگیزتری��ن مطالب مطروحه در مدخل ،مباحث مربوط به پیش��ینه
خانوادگی امام خمینی(ره) و اجداد ایشان اس��ت .منبع منحصره مورد استفاده در این
مباحث ،خاطرات آیتاهلل پسندیده است که با ذکر ش��واهدی که در پی میآید ،معلوم
خواهد شد که گذش��ته از عدم صحت مطالب گفتهش��ده ،در انعکاس خاطرات مرحوم
پسندیده نیز مراعات دقت و امانتداری صورت نگرفته و برخی امور مورد تردید ایشان،
1
به صورت قطعی و یقینی از زبان وی بیان گردیده است.
در این مدخل ،ب��ه نقل از کتاب خاطرات آیتاهلل پس��ندیده اش��اره کرده اس��ت که
«دینعلیش��اه در اصل نیش��ابوری بوده و به کشمیر هندوس��تان مهاجرت کرده بوده
است(».مدخل ،ص)666
اینکه دین علیشاه از اجداد امام ،به کش��میر مهاجرت کرده ،در حالی نقل شده که در
همین مدخل کمی قبل به این مسئله تصریح شده است که دینعلیشاه متولد هند بوده
و اجداد او از نیش��ابور به هند مهاجرت کرده و در هند سکونت اختیار کردند و فرزندان
و نوادگانشان همه در هند به دنیا آمدهاند .پس جناب دینعلیشاه خودش اهل نیشابور
نبوده که از نیشابور به هند هجرت کرده باشد.
صفحه  :666طبق آنچه که در این مدخل درباره اجداد امام خمینی ادعا شده ،ایشان
 .1اخیرا ً مستندهایی پیرامون اجداد امام در رسانه ملی ساخته و پخش گردید که بر اساس همین تحلیل اشتباه
مطروحه در مدخل تولید شده بود.
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 .1سيد محسن امين عاملی ،اعيانالشيعه ،بیروت ،دارالتعارف للمطبوعات1406 ،ق ،ج ،10ص200؛ میرحامد
حسین الموسوي اللکهنوئی النیشابوري ،عبقات االنوار فی امامه االئمه االطهار ،تحقیق :غالمرضا بن علیاکبر موالنا
بروجردي ،قم ،الجماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه1416 ،ق ،ج ،1مقدمه.
 .2خاطرات آیتاهلل پس��ندیده (گفتهها و نوشتهها) ،مؤسس��ه تنظیم و نش��ر آثار امام خمینی ،تهران،1386 ،
ص.44-45
 .3همان ،ص.259-263

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

فرزند ششم آیتاهلل میرحامد حس��ین هندی صاحب کتاب پر ارج عبقاتاالنوار است و
امام خمینی فرزند سید مصطفی فرزند سید احمد هندی فرزند دینعلیشاه فرزند سید
احمد موسوی فرزند سید ناصر حسین ملقب به ش��مسالعلما فرزند میرحامد حسین
لکهنوی هندی میباشد .میرحامد حسین متوفی س��ال 1306ق و امام خمینی متولد
سال 1320ق اس��ت ،آیا عجیب نیست که بین این دو ش��خصیت ،که پنج نسل فاصله
وجود دارد تنها  14سال اختالف زمانی در حیات وجود داشته باشد؟ و این ماجرا زمانی
جالبتر میشود که بدانیم فرزند میرحامد حسین به نام سید ناصر حسین شمسالعلما
(جد پنجم امام خمینی) متولد  19جمادیالثانی سال 1284ق است 1و نبیرهاش سید
احمد هندی (پدربزرگ امام خمینی) یک سال بعد در  1285یا 1286ق در خمین ،دار
فانی را وداع گفت و دارای چند همسر و فرزند بود! (ص )666همچنین میان تاریخ والدت
شمسالعلما (جد پنجم امام) تا تولد امام خمینی در سال 1320ق تنها  36سال فاصله
است و همگی در همین سی و شش سال به دنیا آمدند و صاحب همسر و فرزند شدند!! اگر
فاصله تولد هر نسل تا نسل بعد از خودش را فقط بیست سال فرض کنیم ،بین تولد امام
خمینی و تولد شمسالعلما حداقل باید  100سال فاصله وجود داشته باشد .بخش اجداد
امام خمینی در این مدخل با اشکاالت جدیای مواجه است که باید مورد بازبینی قرار
گیرد .تردید درباره انتساب امام خمینی(ره) به میرحامد حسین هندی زمانی جدیتر
میشود که آیتاهلل پسندیده که اکثر مباحث مربوط به اجداد امام خمینی از خاطرات
ایشان مستفاد است ،سخنی از این انتساب به میان نیاورده است؛ جز یک بار که آن را نیز
مورد تردید قرار داده و چنین مینویسد« :پدربزرگ ما [سید احمد هندی] طبق قرائن
در هندوستان عیال و اوالد نداشته است و بر حسب یک شاهد ،ایشان از طایفه صاحب
عبقات بودهاند ،ولی من مدرکی ندارم جز گفته بعضیها 2».همچنین ش��جرهنامه امام
خمینی به قلم حشمتاهلل ریاضی یزدی که به خاطرات آیتاهلل پسندیده ضمیمه شده،
3
نیز این انتساب را زیر سؤال میبرد.
در مدخل ،تاریخ ورود جد امام (مرحوم س��ید احمد موسوی) به خمین ،نامعلوم ذکر
ش��ده و چنین بیان شده اس��ت که «تاریخ دقیق عزیمت س��ید احمد به خمین معلوم
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نیست» (مدخل ،ص .)666این در حالی است که در برخی منابع معتبر ،تاریخ ورود وی
1
به خمین سال 1254ق (1217ش) بوده است.
نکته مهم دیگری که از نظر نویسنده مدخل دور مانده است ،خلط بین سال ورود وی
به نجف و سال ورود وی به خمین است .در خاطرات مرحوم پسندیده ،تاریخ مهاجرت
مرحوم سید احمد از کشمیر به عتبات و نجف« ،بین سالهای  1240و  1250قمری -که
سالش دقیقاً مشخص نیست» نقل شده است 2.این در حالی است که نگارنده مدخل ،این
تاریخ را به عنوان مبدأ ورود وی به خمین نقل میکند و چنین میآورد:
ال از
س��ید احمد که جدش نیز مهاجری از ایران به شمار میرفت و قب ً
نیشابور به کشمیر رفته بود ،دعوت یوسفخان را پذیرفت و به آن دیار
رهسپار گشت .در حدود سال 1250ق سید احمد همراه با یوسفخان
به خمین رفت .تاریخ دقیق عزیمت سید احمد به خمین معلوم نیست
اما آیتاهلل مرتضی پسندیده احتمال داده است که بر طبق اسناد ملکی،
حضور وی در دهه 1240ق ،و با احتساب مدت تحصیل در نجف ،احتماالً
در اواخر دهه بوده اس��ت؛ حال آنکه ،طبق عقدنامه موجود ،وی در 17
رمضان  ...1257ازدواج کرده اس��ت و این سند عقدنامه نشان از حضور
وی در آن زمان در خمین دارد( .مدخل ،ص)666
آنگونه که در خاطرات مرحوم پسندیده میخوانیم ،مرحوم سید احمد ،بین سالهای
1240تا  1250تازه از کشمیر به عتبات مهاجرت میکند و بدیهی است که مدت زمانی
را باید برای تحصیلطلبگی در نجف گذرانده باشد و بعد به دعوت خان خمین وارد آنجا
شده باشد .از این نظر ،با توجه به سال ازدواج وی که  1257است ،تاریخ مندرج در کتاب
نهضت امام خمینی -سال  -1254منطقی مینماید.
مطلب مناقشهبرانگیز دیگر ،ازدواج سید احمد است که در مدخل چنین نقل شده است
که «طبق عقدنامه موجود ،وی در  17رمضان  1257با سکینه ،دختر محمدحسینبیگ
ازدواج کرده است( ».مدخل ،همان) در صورتی که در برخی منابع ،به نقل از مرحوم سید
مصطفی خمینی ،جد امام با «دختر یوسفخان ازدواج میکنند» نه با خواهر یوسفخان
3
که دختر محمدحسین بیگ است.
 .1سید حمید روحانی ،همان ،ص.36
 .2خاطرات آیت اهلل پسندیده ،همان ،ص.8
 .3سید حمید روحانی ،همان ،ص.36

 .3اساتید امام
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 .1همان ،ص.33
 .2همان ،ص.39
 .3همان.
 .4در صورت استفاده از سایر منابع مانند حدیث بیداری هم ،باز این منابع با ارجاع به خاطرات آیتاهلل پسندیده
نگاشته شدهاند.

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

در مورد اساتید امام ،متقنترین منبع ،دستخط
حضرت امام است که در آن به دقت از ابتدا تا انتها،
سلسله اساتید ایشان ذکر شده است و با وجود این،
نویسنده در نگارش سلسله اساتید امام افراد زیادی
را از قلمانداخته یا در بی��ان نام برخی از کتابهای
تعلیمی به اشتباه قلم زده است .ذکر نمونههایی از
این اشتباهات در پی میآید.
امام خمینی پس از ذکر نام مال ابوالقاسم ،به عنوان
نخستین آموزگار ،از آقاش��یخ جعفر و میرزا محمد
(افتخارالعلم��ا) به عنوان کس��انی ی��اد میکند که
دروس ابتدایی را نزد آنها فرا گرفته است 1.از این دو
نفر در مدخل ذکری به میان نیامده و پس از طرح نام
مال ابوالقاسم ،اسامی میرزا محمدمهدی و حاج میرزا
نجفی ذکر شده است که تدریس دروس ابتدایی نیز
به همینان نسبت داده شده است! (مدخل ،ص)669
نکته مهمی که در معرفی اساتید امام مورد غفلت واقع شده است ،عدم ذکر نام آیتاهلل
پسندیده به عنوان یکی از اساتید امام است 2.در صورتی که امام خود به این رابطه استاد-
شاگردی تصریح دارند و چنین فرمودهاند ...« :و نزد حضرتعالی (جناب پسندیده) ظاهرا ً
3
سیوطی و شرح باب هادی عشر و منطق و مسلماً در مطول مقداری».
این اشتباه به دلیل استفاده انحصاری نویس��نده از خاطرات آیتاهلل پسندیده در این
بخش اس��ت 4و به دلیل مالحظات اخالقی ،ایش��ان از ذکر نام خود به عنوان استاد امام
استنکاف کرده اس��ت .با وجود این به دلیل تصریح امام به این مطلب ،جا داشت که نام
ایشان هم در ردیف سایر اساتید امام ذکر میشد.
در بخش دیگری از مقاله ،به اشتباه از شیخ محمدعلی بروجردی به عنوان استاد درس
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تاریخ آغاز حوزه درسی امام به
اشتباه درج شده است؛ خالف
مدعای نویسنده ،امام در زمان
حیات استادشان حاج شیخ
عبدالکریم هم حوزه درسی
داشت؛پیشینه تدریس امام در
دروس فلسفی با تاریخ آغاز
درس خارج فقه خلط شده است؛
تاریخ آغاز تدریس معقول و فقه
و اصول نیز به اشتباه درج شده
است؛ در بخش دیگر نیز ،درس
اخالق به اشتباه به عنوان قدم اول
در آغاز مجموعه دروس امام
تلقی شده که اشتباه است و امام
پیش از آن ،به تدریس فلسفه
اشتغال داشتهاند
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اصول فقه امام نام برده شده ،و چنین آمده است؛ «منطق را نزد شیخ محمد گلپایگانی،
اصول را نزد ش��یخ محمدعلی بروجردی ،و فقه را نزد ش��یخ عباس اراکی فرا گرفت».
(مدخل ،ص)669
حضرت امام خمینی از مرحوم شیخ محمدعلی بروجردی به عنوان استاد درس مطول
یاد میکند و میفرماید:
در اراک که در س��نه  1339قمری برای تحصیل رفت��م ،نزد مرحوم
آقا ش��یخ محمدعلی بروجردی ،مطول و نزد مرحوم آقا ش��یخ محمد
1
گلپایگانی ،منطق و نزد مرحوم آقا عباس اراکی ،شرح لمعه.
پس مرحوم امام(ره) نزد مرحوم بروجردی مطول خواندهاند نه اصول فقه.
در بخش دیگری از مدخل ،میخوانیم:
در آن دیار[= حوزه علمیه قم] ،مطول را ن��زد میرزا محمدعلی ادیب
تهرانی ،مکاسب را نزد س��ید محمدتقی خوانساری ،و کفایه را نزد سید
علی یثربی کاشانی آموخت .با سپری کردن دوره سطح ،در درس خارج
آیتاهلل یثربی حاضر شد( .مدخل ،ص)669
ال
در این بخش نیز اش��کاالت مختصری به چش��م میخورد .نخس��ت آنک��ه امام قب ً
بخشهایی از کتاب مطول را نزد مرحوم پسندیده خوانده بودهاند و از این روی ،با دقتی
ویژه از تعبیر «تتمه مطول» استفاده کردهاند به این معنا که بخشهای تکمیلی مطول
را نزد مرحوم ادیب تهرانی خواندهاند و نه همه آن را .اشتباه دیگر ،اسم بردن از آیتاهلل
یثربی به عنوان استاد درس خارج امام است که در هیچ یک از منابع معتبر چنین ادعایی
مطرح نشده است .به عنوان نمونه در کتاب حدیث بیداری نیز از آیتاهلل یثربی به عنوان
استاد دوره سطح نام برده شده و چنین آمده است که:
تکمیل دروس سطح نزد مرحوم آیتاهلل سید محمدتقی خوانساری،
و بیشتر نزد مرحوم آیتاهلل سید علی یثربی کاشانی و دروس خارج فقه
و اصول نزد زعیم حوزه قم آیتاهلل العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری
2
یزدی.
مهمتر از همه منابع ،بیان رسا و دقیق ش��خص حضرت امام در موارد پیشگفته است
که فرمودهاند:
 .1همان.
 .2حمید انصاری ،حدیث بیداری :نگاهى به زندگينامه آرمانى -علمى و سياسى امام خمينى (از تولد تا رحلت )،
تهران ،عروج ،1380 ،ص.17

 .1سید حمید روحانی ،همان ،ص.35
 .2همان.
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در صفحه  670از مدخل به موضوع آش��نایی امام با آیتاهلل ش��اهآبادی اشاره شده ،و
تاریخ این آشنایی سال 1347شمسی نقل شده است« :آش��نایی آقا روحاهلل با آیتاهلل
شاهآبادی در 1347ش1307 /ق ،سبب شد تا در درسهای عرفانی خصوصی استاد به
مدت  6سال حاضر شود».
در مورد این بخش نکاتی قابل ذکر است:
الف .تاریخ تولد حضرت امام س��ال 1320قمری اس��ت ،و با توجه به تاریخ مندرج در
مدخل ،ایشان  13سال قبل از تولدشان یعنی در سال 1307قمری با آیتاهلل شاهآبادی
آشنا شدهاند!
ب .آیتاهلل ش��اهآبادی در تاریخ 1369قمری /مطابق با س��وم آذرماه  1328شمسی

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1
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پس از هجرت به قم ...تتمه مطول را نزد مرحوم ادیب تهرانی موسوم
به آقا می��رزا محمدعلی ،و س��طوح را نزد آقای حاج س��ید محمدتقی
خوانساری یا بیشتر نزد مرحوم آقا میرزا سید علی یثربی کاشانی تا آخر
س��طوح و با ایش��ان به درس خارج مرحوم آیتاهلل حائری (حاج شیخ)
1
میرفتیم.
آنگونه که میبینیم خالف ادعای مطرحشده در مدخل ،امام نه تنها شاگرد دوره درس
خارج آیتاهلل یثربی نبودهاند بلکه به اتفاق ایشان به درس خارج حاج شیخ میرفتهاند.
در بخشی از مدخل ،ضمن یادکردی از مرحوم آقامیرزا علیاکبر حکمی یزدی ،طوری
به بیان مطلب پرداخته که شائبه ش��اگردی امام نزد وی در رشته فلسفه ،پیش میآید:
«از دیگرسو در همین دوره ،گرایش او به فلسفه سبب حضورش در درس میرزا علیاکبر
حکمی یزدی گش��ت( ».مدخل ،ص )669در حالی که امام در فلس��فه خود را شاگرد
مرحوم سید ابوالحسن رفیعی قزوینی میداند و استفاده از حکیم یزدی را تنها در دروس
ریاضیات ،هیئت و حساب ،برشمرده اس��ت و اسمی از فلسفه نمیبرد .امام میفرمایند:
«فلسفه را نزد مرحوم حاج سید ابوالحسن قزوینی و ریاضیات ،هیئت ،حساب نزد ایشان
و مرحوم آقا میرزا علیاکبر یزدی 2».با توجه به آنکه دقت در تعابیر و مصرحنگاری یکی
از ویژگیهای مورد انتظار یک مقاله دانشنامهای است میبینیم که گاه در مدخل مورد
نقد به آن توجه نشده است.

رحلت کرده است 1و لذا ،اگر تاریخ مذکور در مدخل را صحیح بدانیم ،الزمهاش آن است
که امام حدود  19سال پس از رحلت آیتاهلل شاهآبادی با ایشان آشنا شده است!
پ .امام خمینی در نیمه دوم دهه چهل که نویسندگان مدخل ،از آن به عنوان دوران
آشنایی امام با استاد عرفانش یاد کردهاند ،به واسطه تبعید ظالمانه ،در نجف بوده است
و حال آنکه آشنایی مذکور در ایران اتفاق افتاده است.
ت .گذشته از اشتباه تاریخ آشنایی امام با آیتاهلل شاهآبادی ،دو تاریخ شمسی و قمری
مندرج نیز با یکدیگر تناسبی ندارند؛ یعنی س��ال  1347شمسی مطابق با سال 1307
قمری نیست بلکه مطابق 1387قمری خواهد بود و از طرفی معادل سال 1307قمری،
به تقویم شمسی ،سال  1268است.
با توجه به نکات پیشگفته ،تاریخ مندرج در مدخل صحیح نیست و عدم دقت در نقل
2
تواریخ در مدخل دانشنامهای به هیچوجه پذیرفته نیست.
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دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

280

 .5اجتهاد امام

ال غیر
مسئله مهمی که در مدخل امام خمینی مورد تسامح قرار گرفته و به صورت کام ً
مستند و بیمالک درج شده است ،موضوع اجتهاد امام خمینی(ره) است .در این مدخل
میخوانیم:
گرایش ب��ه عرفان ،آق��ا روحاهلل خمینی را از فقه و اص��ول دور نکرد و
س��رانجام در 1313ش 1353/ق به درجه اجتهاد نائل ش��د( .مدخل،
ص)670
در جای دیگر نیز این مطلب را دوباره تکرار میکند و مینویسد:
میتوان دریافت که پس از اخ��ذ درجه اجتهاد در س��ال 1353ق ،و
سپس درگذشت استادش ش��یخ عبدالکریم حائری در 1355ق ،امام
خمینی زمانی بعد آغاز به تدریس نمود( .مدخل ،ص)730
ال فنی
گفتنی است اظهار نظر در باب اجتهاد ش��خصیتهای حوزوی ،موضوعی کام ً
است که اساساً تسامحبردار نیست؛ چه از نظر اثبات اصل اجتهاد در فقه و اصول و چه از
نظر تاریخ رسیدن به قوه اجتهاد ،فرآیندی فنی و علمی وجود دارد و نمیتوان با مسامحه
به اثبات یا نفی چیزی پرداخت .اظه��ار نظر در مورد اصل اجتهاد ی��ا تاریخ آن ،یا باید
 .1ناصرالدین انصاری قمی ،اختران فضیلت ،قم ،دلیل ما ،1388 ،ص.357
 .2در کتاب آینه دانشوران تاریخ ورود مرحوم شاهآبادی به قم ،سال  1347نقل شده است که مراد از آن ،تقویم
قمری است ولی اش��ارهای به تقویم قمری یا شمسی اش��اره نکرده است .رک :س��ید علیرضا ریحان یزدی ،آینه
دانشوران ،قم ،کتابخانه آیتاهلل مرعشی ،1372 ،ص.184

در بخشی از مدخل (ص )726به طور
مبهم از دخالت دالیل سیاسی ،در انتقال
درس اخالق امام از فیضیه به مدرسه
مالصادق سخن به میان آمده است .این
بخش به قدری مبهم است که مخاطب را
دچار سردرگمی میکند .بهتر بود نویسنده
با صراحت به این ماجرا م یپرداخت
که درس اخالق امام خمینی با حضور
طالب ،بازاریان و بخشی از مردم ،در
زمان حاکمیت دیکتاتوری رضاخان آغاز
شده بود و به دلیل مخالفت پلیس قم و
دخالت و کارشکنیهایی که انجام دادند،
این درس به مدرسه مالصادق که به نسبت
مدرسه فیضیه ،مدرسهای دور از مرکز به
حساب میآمد ،منتقل گردید
281
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 .1همان ،ص.40
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مس��تند به اجازهنامههای اجتهاد باشد
که مجتهد از اس��اتیدش اخذ میکند یا
با انتشار حاش��یه بر کتب فقهی و اعالم
نظر در ابواب مختلف فقهی ،ابراز اجتهاد
نماید ،یا با تدری��س دروس خارج فقه و
اصول و اذعان فضالی حوزههای علمیه
به شکلگیری قوه اجتهاد در آن شخص،
در حقیق��ت ب��ر اجتهاد ش��خص صحه
گذاش��ته ش��ود .به رغم این روشهای
معمول ،باز هم به واسطه فرآیندی بودن
و مش��کک بودن وصول به قوه اجتهاد،
نمیتوان تاریخ دقیقی برای رسیدن افراد
به اجتهاد مشخص کرد؛ چه اینکه خالف
مجامع دانشگاهی که تاریخ اخذ مدرک
ال دکتری) است ،در مورد اجتهاد نوعاً تاریخ
تحصیلی ،مبنای رسیدن فرد به آن رتبه (مث ً
دقیقی نمیتوان برای رسیدن به اجتهاد مشخص کرد مگر آنکه در اجازهنامه فقهی ،تاریخ
تأییدیه اجتهاد فرد درج شده باشد که حتی در این صورت هم نمیگویند فرد در آن تاریخ
مجتهد شد! بلکه آن تاریخ در حقیقت تاریخ احراز اجتهاد و تأیید آن است؛ یعنی مدتی
پیشتر فرد به اجتهاد رسیده است.
در منابع دست اول و تراجمنگاریهای مربوط به امام ،نه تنها تاریخ دقیقی برای اجتهاد
امام ذکر نشده ،حتی اجازهنامهای از اساتید امام در تأیید اجتهاد ایشان نیز مندرج نیست.
با وجود این چگونه نویسنده محترم به ذکر تاریخ دقیق برای اجتهاد امام دست زدهاند؟
عدم ارجاعدهی آن هم در چنین ادعای مهمی ،نقصی است آشکار که به اعتبار مدخل
ضربه خواهد زد .در برخی از منابع متقدم مربوط به زندگی امام خمینی ،آمده است:
در س��ال  1355قمری که آی��تاهلل حائری از جهان رخت بر بس��ت،
امام خمینی دارای مبانی محکم ،متقن ،مستقل و علمی بود و در زمره
1
مجتهدین مبرز و نوابغ علمی قرار داشت.
همانطور که میبینید در متن فوق اوالً تاریخ دقیق رس��یدن به اجتهاد معین نش��ده
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است ،ثانیاً نویس��نده پس از رحلت آیتاهلل حائری (در سال  1315شمسی) ،امام را در
زمره مجتهدان برشمرده است که با سال ادعایی نویسنده مدخل ،سه سال تفاوت دارد!
نکته مهم دیگری که نشان از متناقضنمایی مدعای نویس��نده پیرامون اجتهاد امام
دارد ،توجه به تاریخ حضور آیتاهلل بروجردی در قم است که به اذعان نویسنده ،امام در
آن زمان تازه به اجتهاد رسیده بود! در مدخل میخوانیم:
با درگذشت استادش ،شیخ عبدالکریم حائری (1315ش1355 /ق)،
آقا روحاهلل به جز مدت کوتاهی نزد آیتاهلل بروجردی ،که هم از نظر سنی
و هم طبقه رجالی در جایگاه استاد وی بود ،به درس کس دیگری نرفت.
البته در آن زمان آیتاهلل خمینی تحصیالت خود را به کمال رسانده ،و به
تازگی به درجه اجتهاد نائل گشته بود(...مدخل ،ص)670
با مراجعه به منابع متقن معلوم میش��ود آیتاهلل بروجردی در سال  1364قمری (نه
سال پس از رحلت آیتاهلل حائری) وارد قم شده است 1و با وجود این اگر امام به ادعای
نویسنده ،در سال  1353قمری به اجتهاد رسیده باشند ،چطور ایشان میگویند زمان
ورود آیتاهلل بروجردی ،امام «به تازگی به درجه اجتهاد نائل گش��ته بود ».با احتساب
نوشته خود ایش��ان و زمان ورود آیتاهلل بروجردی به قم ،ایشان میبایست در آن زمان
مدت  11سال از اجتهادش گذشته باشد که در این صورت اطالق تعبیر «به تازگی» ،در
مورد آن صحیح نیست و متناقضنماست .این متناقضنمایی وقتی روشنتر میگردد
که بدانیم امام خمینی در آن زمان از اس��اتید برجس��ته حوزه علمیه قم و از مجتهدان
تراز اول بودهاند و به واسطه همین اعتبار علمی حوزوی خود از مؤثرترین عوامل دعوت
آیتاهلل بروجردی به قم محسوب میشوند .تناقضاتی از این دست ،به استفاده از منابع
متکثر و غیر معتبر در موضوعات و عدم پیوستگی نظاممند و تاریخی مطالب برمیگردد.
 .6آثار و تألیفات امام

از جمله مباحث مهم در مدخل امام خمینی ،معرفی آثار و تألیفات ایش��ان اس��ت که
برخی پیش از آغاز نهضت و برخی دیگر پس از آن و برخی در زمان حیات امام و بعضی
دیگر پس از رحلت ایشان نشر یافته اس��ت .مرور مباحث مربوط به آثار و تالیفات امام،
اشکاالت ،اغالط و نواقصی را به دست داد که در ادامه به تفکیک به مرور این اشتباهات
یا نواقص -عدم ذکر نام برخی آثار -خواهیم پرداخت.
 .1س��ید حمید روحانی ،همان ،ج ،1ص57؛ فرهنگنام��ه رجال روحانی عصر امام خمین��ی(ره) ،مدخل «امام
خمینی» ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1389 ،ج ،1ص.15

الف .کتاب کشف اسرار

را نزد وی آموخته و حاشیههایی بر این کتاب نوشته اس��ت که مجموع این حواشی به
 .1محسن بهشتی سرشت ،زندگی و زمانه امام خمینی ،تهران ،پژوهشكده امام خميني(س) و انقالب اسالمی،
 ،1391ص.81
 .2دو هفتهنامه پرچم ،س ،1ش ،12نیمه دوم شهریور  ،1322ص.1
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ب .تعلیقات امام بر کتاب مفتاحالغیب قونوی

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

این کتاب در سال 1323ش در پاسخ به کتاب انحرافی اس��رار هزارساله حکمیزاده
انتش��ار یافت که در آن مباح��ث مهمی از جمل��ه موضوع «حکومت اس�لامی» برای
نخستینبار توسط امام طرح شده است .در چند جا از مقاله (ص،)727 ،694 ،693 ،670
نام کتاب کشف اسرار به اشتباه به صورت «کشفاالسرار» درج شده است.
در مدخل ،در خالل معرفی آثار امام خمینی ،به کتاب کشف اسرار پرداخته نشده است،
ولی نویسنده در صفحه  693و  694از مدخل امام خمینی ،در قسمت اصطالحشناسی
به معرفی این کتاب پرداخته و درباره این کتاب چنین نوشته است:
طرح اولیه اندیشه حکومت اس�لامی در تفکر امام را باید در نیمه دوم
دهه  1320ش پ��ی گرف��ت؛ وی در آن زمان با تألی��ف و تدوین کتاب
کشفاالسرار ،آرای خود در زمینه حکومت اس�لامی را در شکل اولیه،
تبیین نمود .البته نباید از یاد برد که اس��اس تألیف این کتاب ،در قالب
پاسخ به اثری بوده است که علیاکبر حکمیزاده در هفتهنامه پرچم در
1322ش تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر ،و در آن برخی عقاید شیعه
را نقد و درباره آنها پرسش کرده بود( .مدخل ،ص 693و )694
در مورد این بخش گفتنی آنکه ،برخالف مدعای نویسنده که تاریخ نشر کتاب کشف
اسرار را «در نیمه دوم دهه 1320ش» برشمرده ،این کتاب در روز یکشنبه  20فروردین
1
1323ش (مطابق  15ربیعالثانی 1363ق) منتشر شده است.
در بخش دیگری از این مدخل ،ادعا شده که کشف اسرار در پاسخ به اثری بوده است که
علیاکبر حکمیزاده در هفتهنامه پرچم در 1322ش تحت عنوان اسرار هزارساله منتشر
کرده بود .در این باب نیز باید اش��اره کنیم که مجله پرچم به ص��ورت «دو هفتهنامه»
منتشر میشده است نه هفتهنامه .و دیگر اینکه کتابچه اسرار هزارساله در نشریه پرچم
چاپ نشد بلکه به صورت ضمیمه شماره دوازدهم این مجله ،در نیمه دوم شهریور 1322
2
منتشر گردید.

همراه مصباحاالنس فناری ،حواشی آیات میرزا هاشم اشکوری ،سید محمد قمی ،میرزا
محمدرضا قمشهای و حسن حسنزاده آملی در یک کتاب منتشر شد 1.در مقاله مورد
نقد ،نام کتاب را مفاتیح الغیب درج کرده است.
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پ .رساله نجاه العباد

کتاب رساله نجاه العباد از کتابهای فقهی مهمی است که از امام خمینی منتشر شده
است و در مدخل امام خمینی ،در جایی که به شرح تألیفات امام خمینی(ره) پرداخته
شده ،هیچ اشارهای به این کتاب نشده است.
کتاب نجاه العباد اولین رساله فارسی حضرت امام خمینی میباشد که
2
در اوان مرجعیت ایشان جمعآوری گردیده است.
این رساله را ش��اگردان امام با توجه به حواشی ایش��ان بر عروهالوثقی و وسیله النجاه
گردآوری و تنظیم کردند .انتشار این کتاب به معنای مرجعیت امام خمینی بود چرا که
امام خمینی حاضر به اعالم مرجعیت خود نبود و رساله منتشر نمیکرد و از هر کاری که
به معنای مرجعیت ایشان باشد پرهیز داشت .مرحوم آیتاهلل توسلی میگوید:
بعد از رحلت آیتاهلل بروجردی ،من به اتفاق ش��هید بزرگوار آیتاهلل
ربانی املشی به خانه امام رفتیم .آقای ربانی به حضرت امام عرض کرد:
آقا ،امروز اسالم به شما احتیاج دارد و شما باید رس��اله بدهید .امام در
3
جواب فرمودند :من کی هستم که اسالم به من احتیاج داشته باشد؟
شهید آیتاهلل ربانی املشی در مصاحبهای گفته بود:
ما به زحمت توانستیم امام را راضی کنیم که رسالهشان را چاپ کنند.
شاید در حدود صد نفر از شاگردان ایشان بودیم که خدمت ایشان رفتیم
و گفتیم« :آقا! ما مقلد شما هستیم و میخواهیم که رساله شما را داشته
باشیم .برای امام وظیفه شرعی درست کردیم که اجازه دهند رسالهشان
چاپ شود .بعد گروهی تشکیل دادیم و حاشیههای امام بر کتاب عروه
الوثقی و «وسیله النجاه» را جمعآوری کردیم .برای اینکه کارها زودتر
پیش برود ،قسمتی از رساله را هم من تنظیم کردم .در نهایت ،رساله ای
 .1مفتاح الغیب و ش��رحه مصباح االنس ،مع تعالیق لمیرزا هاشم اش��کوری و االیهاهلل الخمینی و السید محمد
القمی و آقا محمدرضا قمشئی و االستاذ حس��نزاده آملی ،صححه و قدم له :محمد خواجوی ،مولی ،تهران ،اول،
 ،1382ص.1-39
 .2رساله نجات العباد ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ،1379 ،ص.5
« .3آيتاهلل توسلي :امام خميني عالوه بر اينكه يك مرجع انقالبي بود يك معلم بزرگ اخالق هم بود» ،جمهوری
اسالمى ،1386/11/30 ،صفحه گزارش.

با عنوان نجاه العباد چاپ کردیم».
این کتاب را اولین بار شاگردان امام خمینی منتشر ساختند و امام خمینی حاضر نشد
که با هزینه وجوهات یا با هزینه شخصی این کتاب را منتشر کند و شاگردان ایشان این
2
کتاب را با سرمایه خودشان منتشر کردند.
مؤسسه حفظ و نشر آثار امام خمینی در سال  1387به مناسبت صدمین سال تولد امام
خمینی ،این کتاب را برای بار دوم و با ش��مایل جدیدی در  409صفحه منتشر ساخت.
رساله بعدی امام خمینی نیز در سال  1342به قلم آقا مجتبی تهرانی نوشته شده است
که در مدخل ،اسمی از ایشان نیز به میان نیامده است .آیتاهلل آقا مجتبی تهرانی در این
باب میگوید:
وقتي غائله تصويبنامه انجمنهاي ايالت��ی و واليتي پيش آمد و امام
وارد صحنه شدند ،درصدد برآمدم كه توضيحالمسائل ايشان را به چاپ
برس��انم .موافقت آن را از امام گرفتم و از آقاي ش��يخ علياصغر عالمه
خواستم توضيحالمس��ائل امام را تنظيم كند و براي چاپ آماده سازد.
وقتي پيش از چاپ به من نشان داد ،آن را نپسنديدم ،خودم دست به كار
شدم و آن را طبق نظر امام تنظيم كردم و با فتاواي ايشان تطبيق دادم.
اين توضيحالمسائل در روز هشتم محرم [11خرداد ]42از چاپ درآمد
و در دسترس مقلدين امام قرار گرفت .در صفحه اول آن ،دستخط امام
به چاپ رس��يده بود به اين مضمون كه :عمل به اين رساله كه بعضي از
3
موثقين آن را با فتاواي من تطبيق دادهاند ،مجاز است.
1
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« .1آشنایی با زندگانی شخصیتهای اس�لامی معاصر این شماره :آیتاهلل ربانی املش��ی عضو فقهای شورای
نگهبان( ،»)2پیام انقالب ،ش ،78بهمن  ،1361ص.30
 .2محمدابراهیم جناتی« ،فقه اجتهادی و اصالح حوزهها از دیدگاه امام» ،کیهان اندیشه ،فروردين و ارديبهشت
 ،1369ش ،29ص.34
 .3سید حمید روحانی« ،حاج آقا مجتبی تهرانی؛ ش��اگرد دلباخته مکتب امام»15 ،خرداد ،دوره سوم ،س،10
زمستان  ،91ش ،34ص.30-31
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کت��اب لمحاتاالصول تقری��رات امام خمین��ی از درس اصول فقه آی��تاهلل العظمی
بروجردی اس��ت که از این کتاب مهم نیز در مدخل امام خمینی ،هیچ نامی برده نشده
است .امام خمینی درس خارج اصول آیتاهلل العظمی بروجردی را به زبان عربی تقریر
نموده و این اثر اولینبار در سال  1379توسط مؤسسه حفظ آثار امام خمینی همراه با

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

ت .لمحاتاالصول

مقدمهای از آیتاهلل جعفر سبحانی در  521صفحه انتشار یافته است.

1

ث .کتاب والیت فقیه

در صفحه  731از مدخل امام خمینی ،در ضمن اشاره به کتاب والیت فقیه امام خمینی،
نویسنده تدوین این اثر را مربوط به س��ال 1391ق مطابق 1351ش دانسته است .در
ش
حالی که این کتاب حاصل درسهای امام در روزهای  1348/11/1تا  1348/11/20
2
در نجف اشرف است و در پاییز 1349ش تدوین و منتشر شده است.
ج .التعلیقه علی الفوائد الرضویه

کتاب مذکور در ص 727مدخل ،به تفصیل معرفی شده است و با وجود این در ص729
باز از آن نام برده و اثر را به صورت تکراری معرفی کردهاند.
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 .7حوزه درسی و شاگردان امام خمینی

در این مدخل در بخش مربوط به «حوزه درس��ی و ش��اگردان» ،ضم��ن پرداختن به
روحیات اخالقی امام ،در مورد آغاز تدریس ایشان چنین اشاره شده است:
به رغم جایگاه علمی قابل قبول در فقه و اصول ،تا زمانی که استادش،
آیتاهلل عبدالکریم حائری در قید حیات بود ،حوزه درسی تشکیل نداد.
پس از درگذشت وی ...نخس��تین دوره درس اصول خود را برگزار کرد.
(مدخل ،ص)725
در مورد سوابق تدریس امام ،نویسنده به پیشینه تدریس ایشان اشاره دقیقی ندارد و
با بیانی مبهم ،وارد تبیین حوزه درس��ی امام راحل شده و از این نظر ،بخشهای مهمی
از س��وابق تدریس امام را نادیده گرفته اس��ت .ضمن آنکه در بیان فوق مشخص نیست
مراد نویسنده از «نخستین دوره درس اصول» ،دروس سطح است یا درس خارج .حتی
اگر تاریخ آغاز درس خارج فقه و اصول نیز مراد باشد ،باز هم با تکیه بر منابع معتبر ،امام
خمینی(ره) ،تدریس علوم منقول و خارج فقه و اصول را در سال 1325شمسی /برابر با
1364قمری و در آستانه ورود آیتاهلل بروجردی به قم ،آغاز کردهاند .این در حالی است
3
که «امام پیش از شروع درس خارج ،سالیان درازی به تدریس «سطح» اشتغال داشت».
گذش��ته از مطالب پیشگفته ،آنکه امام خمینی به صراحت خودش��ان تاریخ شروع
ل ،افادات الفقيه الحجه آيهاهلل العظمى البروجردى ،تقریر:االمام الخمينىمؤسسه تنظيم و نشر
 .1لمحات االصو 
آثار االمام الخمينى ،اول ،بهار 1421 =1379ق.
 .2امام خمینی ،والیت فقیه (حکومت اس�لامی) ،تهران ،عروج ،1372 ،ص .1برای دانس��تن درباره کیفیت و
جزئیات مرتبط با انتشار و تدوین درسهای والیت فقیه امام رک :سید حمید روحانی ،نهضت امام خمینی ،ج،2
ص.712-755
 .3سید حمید روحانی ،همان ،ج ،1ص.58

روایت خواندنی عباس شیبانی از نوع
موض عگیری مدعیان مبارزات ملی
مردمی ،پس از حادثه  15خرداد،
بسیار جالب توجه است .او که به
عنوان شخصیتی ملی و مذهبی در
قبال این کشتار به اعتراض میپردازد،
با واکنش منفی همراهانش مواجه
م یشود که اتفاق ًا تمام حیثیت
اجتماعی خود را در مبارزه با رژیم
شاه به دست آورد هاند و به عنوان
مجرم سیاسی ،محبوس هستند
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 .1همان ،ص.55
 .2محمدحسن رجبی ،خاطرات عباس زریاب خویی به نقل از کتاب زندگینامه سیاسی امام خمینی ،تهران ،مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،1378 ،ج ،1ص.102
 .3سید حمید روحانی ،همان.

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

تدریس را بیش از  8سال قبل از فوت آیتاهلل
حائری دانس��ته اس��ت و چنین نوشته است:
«اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه دارالشفا
بودم ،مدتها فلس��فه تدریس میکردم و در
س��نه [1348ق مطابق 1307ش] به واسطه
تأهل از مدرس��ه خارج ش��دم 1».پس حوزه
درسی فلس��فی امام به مدتها پیش از سال
1307ش برمیگردد.
متأس��فانه جای ج��ای این مدخ��ل حاوی
نکات متناقضی است که خواننده را به تشتت
وامیدارد .در صفحه بعد (ص )726از همین
مدخل ،تاریخ آغاز تأسیس حوزه درسی امام خمینی مربوط به تاریخ 1324ش مصادف
با 1363ق اعالم ش��ده اس��ت! در حالی که این ادعا ،هم با آن ادعایی که در یک صفحه
قبل آمده بود که امام تدریس را از س��ال 1355ق آغاز کرده بوده در تناقض است و هم
با سخن صریح امام به تاریخ 1307ش .عالوه بر اینکه یکی از شاگردان امام خمینی که
قدیمیترین نقل از شاگردان امام را بیان کرده است ،مینویسد که امام با اینکه جوان بوده
2
ولی «در سال  1316شمسی از مدرسین فاضل و بنام حوزه قم بود».
در صفحه  726از مدخل ادعا ش��ده اس��ت که ام��ام خمینی ،در حقیق��ت مجموعه
درسهای خود را با «درس اخالق» آغاز کرده است« :امام خمینی مجموعه دروس خود
را با درس اخالق آغاز کرد».
ال نادرست و غلط است و به تصریح خود امام ،ایشان سالها پیش از شروع
این ادعا کام ً
درس اخالق و زمانی که در مدرسه دارالشفا سکونت داشتند و مجرد بودند ،به تدریس
3
اشتغال داشتند.
تا اینجای بحث ،نتیجه آنکه اول :تاریخ آغاز حوزه درسی امام به اشتباه درج شده است؛
دوم :خالف مدعای نویس��نده ،امام در زمان حیات استادشان حاج شیخ عبدالکریم هم
حوزه درسی داشت؛ سوم :پیشینه تدریس امام در دروس فلس��فی با تاریخ آغاز درس
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خارج فقه خلط شده است؛ چهارم :تاریخ آغاز تدریس معقول و فقه و اصول نیز به اشتباه
درج شده اس��ت؛ پنجم :در بخش دیگر نیز ،درس اخالق به اشتباه به عنوان قدم اول در
آغاز مجموعه دروس امام تلقی شده که اشتباه است و امام پیش از آن ،به تدریس فلسفه
اشتغال داشتهاند.
در بخشی از مدخل (ص )726به طور مبهم از دخالت دالیل سیاسی ،در انتقال درس
اخالق امام از فیضیه به مدرسه مالصادق سخن به میان آمده است .این بخش به قدری
مبهم است که مخاطب را دچار سردرگمی میکند .بهتر بود نویسنده با صراحت به این
ماجرا میپرداخت ک��ه درس اخالق امام خمینی با حضور طالب ،بازاریان و بخش��ی از
مردم ،در زمان حاکمیت دیکتاتوری رضاخان آغاز شده بود و به دلیل مخالفت پلیس قم
و دخالت و کارشکنیهایی که انجام دادند ،این درس به مدرسه مالصادق که به نسبت
1
مدرسه فیضیه ،مدرسهای دور از مرکز به حساب میآمد ،منتقل گردید.
در بخشی از مقاله ،نویس��نده آیتاهلل بروجردی را اس��تاد امام دانسته است (مدخل،
ص )726در حالی که زمانی که ایش��ان به قم آمدند امام سالها بود که به درس کسی
نمیرفت و از نظر علمی مس��تغنی بود و در این زمان امام خودش از مدرسین برجسته
حوزه قم محسوب میش��د .ایش��ان از باب احترام در درس آیتاهلل بروجردی شرکت
میکرد و به این امر تصریح دارد:
با عدهای از رفقا بحث داش��تیم ت��ا آنکه آقای بروج��ردی -رحمهاهلل
علیه -به قم آمدند .برای ترویج ایش��ان به درس ایشان رفتم و استفاده
2
هم نمودم.
وقتی از اصطالح «برای ترویج ایشان به درس ایشان رفتم» استفاده میشود ،مراد آن
است که رابطه استاد و شاگردی مصطلح در میان نبوده اس��ت و وقتی خود امام به این
ظرایف دقت دارند ،انتظار آن است که در یک متن علمی ،به آن توجه شود.
در بخش دیگری از این مدخل ،از سه نفر به عنوان اولین شاگردان امام خمینی در سال
 1324نام برده شده است :آیات مطهری ،جوادی آملی و منتظری( .ص)726
در این مورد نیز ،باید دانست که آیتاهلل جوادی آملی ،در تاریخ مذکور نه تنها شاگرد
ال به شهر مقدس قم مشرف نشده بودند و در تهران مشغول
امام خمینی نبودهاند که اص ً
تحصیل بودهاند .آیتاهلل جوادی از حیث س��نی بیش از  10س��ال از آقایان مطهری و
 .1همان ،ص.57
 .2همان ،ص.35

منتظری کوچکتر بوده و به عالوه ،ایشان در سال 1334ش تازه وارد قم شده است!
در بخش مربوط به ذکر اسامی شاگردان امام خمینی نیز چند اشتباه فاحش در مدخل
قابل مشاهده است .برای ذکر نام شاگردان امام بهتر بود از یک منبع استفاده میگردید
و منبع دسته اول درباره این موضوع کتاب نهضت امام خمینی ،ج ،1ص 60-66است که
فهرست بلندی از شاگردان امام را برای اولینبار منتشر کرده و آن فهرست به سمع و نظر
امام خمینی رسیده و توسط ایشان حک و اصالح شده است .در ادامه ،اشکاالت مربوط
به نام شاگردان امام را به تفکیک ،بیان خواهیم کرد:
الف .نام آیتاهلل دکتر س��ید محمد حس��ینی بهش��تی ب��ه صورت «آی��تاهلل دکتر
محمدحسین بهشتی» درج شده است! که غلط آشکار است.
ب .در معرفی ش��اگردان امام ،از مرحوم آیتاهلل ربانی ش��یرازی نیز به عنوان «شهید
آیتاهلل عبدالرحیم ربانی شیرازی» نام برده شده است .در حالی که این روحانی مبارز ،در
یک سانحه رانندگی به رحمت حق شتافتند و لذا عنوان شهید برای ایشان قابل استفاده
نیست 2.شاید این اشتباه ناش��ی از خلط بین نام مرحوم ربانی شیرازی با مرحوم شهید
ربانی املشی باشد که به دست باند مخوف مهدی هاشمی به شهادت رسیده و در زمره
شاگردان بنام امام خمینی(ره) بوده است.
پ .در بخش شاگردان امام از آیتاهلل ناصر مکارم شیرازی به عنوان یکی از شاگردان امام
نام برده شده است .در صورتی که مطابق آنچه ایشان در کتاب خاطرات خود گفتهاند،
هرگز شاگرد امام خمینی نبودهاند و در درس امام شرکت نکردهاند.
ت .در ذکر نام آقای هاشمی رفس��نجانی نیز اش��تباه صورت گرفته است و نام وی به
عنوان «علیاکبر هاشمی رفسنجانی» درج شده است ،در حالی که نام صحیح وی «اکبر
هاشمی بهرمانی» مشهور به رفسنجانی است .در اینجا نیز دو اشتباه صورت گرفته است
یکی در اسم کوچک وی که به اش��تباه« ،علیاکبر» ذکر ش��ده و دیگری عدم درج نام
شناسنامهای ایشان «بهرمانی» است.
ث .در قسمت شاگردان امام ،از آیتاهلل س��ید موسی شبیری زنجانی به عنوان یکی از
شاگردان ایشان نام برده شده است .در حالی که ایشان تنها بخشی از قسمت برائت کتاب
1
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نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

 .1مهر استاد ،قم ،اسراء ،1391 ،ص95-99؛ به نقل از فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمینی ،ج ،1ص.104
 .2برای دانستن درباره کیفیت درگذشت آیتاهلل ربانی شیرازی رک :جمهوری اسالمی ،س ،3ش ،804سهشنبه
 18اسفند  ،1360ص 1و  .4نویسندگان همچنین به رغم وجود قرائن مختلف ،در مورد رحلت آقا سید مصطفی
خمینی دچار سردرگمی شده و در بخشی از مدخل از عنوان «شهید» استفاده کرده و در جای دیگر از این عنوان
استفاده نکردهاند.

290

رسائل را نزد امام خمینی خوانده است 1.و این مقدار کم ،به میزانی نیست که صدق عنوان
شاگردی کند و به همین خاطر در فهرستهایی که شاگردان ایشان را ذکر کردهاند ،از
آیتاهلل شبیری نامی به میان نیاوردهاند 2.مؤیدی دیگر بر این ادعا آن است که در سایت
رسمی متعلق به آیتاهلل شبیری زنجانی ،در شرح حال ایشان هیچ اشارهای به شاگردی
3
ایشان نزد امام خمینی نشده است.
ج .در صفحه  692از آیتاهلل ممدوحی به عنوان یکی از شاگردان امام یاد شده و چنین
آمده است:
گفتنی است که حسن ممدوحی کرمانشاهی از شاگردان امام خمینی
شرح مفصلی بر مصباح تدوین و تحت عنوان عرفان در محضر برهان و
وحی منتشر نموده است.
آیتاهلل حسن ممدوحی گرچه از عالقهمندان امام خمینی(ره) بوده و هستند ولی از
شاگردان امام نیست و به تصریح خودش��ان ،در اواخر حیات آیتاهلل بروجردی (حدود
ال
سالهای  )37-38وارد طلبگی شده و جالب آنکه خود تصریح دارند که در آن زمان اص ً
با امام مالقات نداشته است ،چه رس��د به اینکه بخواهند شاگرد ایشان باشند 4.در هیچ
کدام از زندگینامههای رسمی آیتاهلل ممدوحی -از جمله در کتاب خبرگان ملت -نیز
5
اشارهای به شاگردی ایشان نزد امام خمینی(ره) نشده است.
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 .8الیحه اصالحات در دولت امینی و بعد از آن

در بخشی از مدخل به صورت مبهم از تصویب «الیحه اصالحات» در سال  1340سخن
به میان آمده است:
پس از رحلت آیتاهلل بروجردی ...در دوره نخستوزیری امینی ،الیحه
« .1سید موسی شبیری زنجانی ،فقیه محقق» ،حبیباهلل سلمانی آرانی ،گلشن ابرار ،ج ،7جمعی از پژوهشگران
حوزه علمیه قم ،قم ،نورالسجاد.1386 ،
 .2سید حمید روحانی ،همان ،ص.60-67
 .3قسمت زندگینامه سایت آیتاهلل شبیری زنجانی به آدرس:
http://zanjani.net/index.aspx?pid=10476

 .4مصاحبه با آیتاهلل ممدوحی 92/3/22 ،و 93/2/22؛ آرشیو بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی.
 .5خبرگان ملت ،تهیه و تنظیم :دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری ،دفتر سوم ،ص478؛ در اینجا ضمن معرفی
اساتید ایشان ،هیچ اشارهای به نام امام به عنوان استاد آیتاهلل ممدوحی نشده است.
همچنین در منابع مجازی رسمی که زندگینامه ایشان را درج کردهاند نیز اشارهای به مدعای فوقالذکر نیست.
برای نمونه رک:
http://hmamdouhi.andishvaran.ir/fa/ScholarMainpage.html
http://mamdohi.blogfa.com/
?http://www.quranct.com/faces/
http://rezataran.ir

نه فقط اعالمیه «دیکتاتور خون
میریزد» که به تاریخ  19خرداد 42
است بلکه تمام اعالمیههای نهضت
آزادی که از اسفند  1341و تمام
اعالمیههای سال  1342تا حدود 10
سال را باید در آنها تجدیدنظر کرد.
عالوه بر اینکه تمام سران نهضت
آزادی در قضایای نهضت امام از
سال  1342تا  1343در زندان بودند
فلذا بیرون نبودند که بخواهند از
امام و نهضت حمایت کنند
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 .1اطالعات ،س ،36ش ،10703چهارشنبه 20دی ،1340ص 1و .17
 .2همان ،ش ،10752سهشنبه  22اسفند ،1340ص 1و  21و .24

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

اصالح��ات در هم��ان س��ال به
تصویب رسید؛ امینی به منظور
جلب موافقت و همراهی علما به
قم رفت( .مدخل ،ص)671
عل��ی امین��ی وقتی ب��ر س��ر کار آم��د ،نهاد
قانونگذاری وقت یعنی دو مجلس شورای ملی
و سنا را با جلب رضایت شاه ،منحل کرد .به این
ترتیب قوانینی که نیاز داشت را در هیئت دولت
خودش تصویب میکرد ک��ه از این حیث که در
مجلس تصویب نمیشد ،با قانون اساسی مغایرت
داشت .هیئت دولت امینی در جلسه فوقالعادهای که در شب  20دی  1340برگزار کرد،
«قانون اصالحات ارضی» را به تصویب رساند 1.البته به اصالحات ارضی نمیشود قانون
گفت چرا که دولت حق قانونگذاری نداش��ت و نیز نمیتوان به آن الیحه و طرح گفت
چون در مجلس شورای ملی به تصویب نرسید .شاه در روز سهشنبه  22اسفند  1340در
روستای «ورجوی» از توابع مراغه اولین سند مالکیت را به یک کشاورز داد و به صورت
2
عملی ،آغاز این ماجرا را کلید زد.
در ادامه مدخل آمده« :در مهر  ،1341طرح الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی از طرف
دولت تصویب ش��د( ».مدخل ،ص )671نیز باز در جای دیگ��ر از همین مدخل آمده:
«تصویب طرح الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی از طرف دولت» (ص )725در این دو
جا یک اشتباهی رخ داده است و آن اس��ت که قانون انجمنها ،در هیئت دولت اسداهلل
علم تصویب شد نه در مجلس شورای ملی ،فلذا باید به آن «تصویبنامه» گفت نه طرح یا
الیحه .و اگر در مجلس به تصویب میرسید ،میشد به آن طرح یا الیحه گفت .نکته دیگر
آن است که استفاده از ترکیب «طرح الیحه» ناشی از ناآگاهی نویسنده یا نویسندگان
از معنای این دو کلمه است و این دو کلمه در ادبیات سیاسی و تاریخی ،هرگز به صورت
ترکیبی اس��تفاده نمیش��ود چرا که معنایی مخالف هم دارد .الیحه پیشنهاداتی است
که از طرف دولت به مجلس داده شده باشد و اگر تصویب ش��ود میشود الیحه قانونی
و طرح به پیش��نهاداتی میگویند که از سوی مجلس��یان در مجلس مطرح شده باشد.

با مراجعه دقیق به اسناد و منابع متقن
معلوم م یشود که تاریخ آ زادی
امام به اشتباه درج شده است .به
عنوان نمونه در سندی به نقل از
سرهنگ مولوی -رئیس ساواک
تهران -تاریخ آزادی امام از حصر
خانگی ،شنبه  15فروردین بیان شده
است و این اشتباه از آنجا ناشی
شده است که در کتاب نهضت امام
خمینی(ره)  ،این تاریخ با عنوان
شب  16فروردین درج شده است
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تصویبنامه انجمنهای ایالت��ی و والیتی گرچه
به صورت طرح پیشنهادی از سوی دولت مطرح
بود ،اما به واسطه تعطیلی مجلس در آن دوران،
توس��ط هیئت دولت تصویب شد و از این حیث
آن را «تصویبنامه انجمنهای ایالتی و والیتی»
مینامند.
نکته مه��م و قابل نقد دیگر آنکه نویس��نده به
نقش علمای تهران مانند مرحوم خوانس��اری،
محمدتقی آملی و ...در به ثمر نشستن مبارزات
روحانیون با این تصویبنامه اشارهای نکرده است
و از این نظر تالشهای علم��ای بزرگ تهران و
نقش اعالم اجتماع در مسجد س��ید عزیزاهلل و حوادث مرتبط دیگر ،نادیده گرفته شده
است .استفاده از منابع دست اول در این موضوع ،مانند کتاب نهضت دو ماهه روحانیون
به قلم مرحوم علی دوانی و نیز کتاب نهضت امام خمینی(ره) ،جلد اول ،در تکمیل این
بحث بسیار ضروری است که هیچ ارجاعی به این دو منبع مش��اهده نمیشود و از این
حیث ،مطالب مطروحه از نقصان خالی نیست.

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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 .9حاج آقا روحاهلل کمالوند

در بخشی از این مدخل ادعا شده اس��ت که در ماجرای انقالب سفید ،مرحوم حاج آقا
روحاهلل کمالوند به عنوان نماینده امام و سایر مراجع قم برای مذاکره با شاه راهی دربار
شده است:
امام خمینی مراجع و علمای بزرگ قم را به نشس��ت و تصمیمگیری
فراخواند .آیتاهلل کمالوند به نمایندگی از سوی امام و دیگر مراجع تقلید
قم ،پیام هشدار ایشان را در مالقات با شاه ابالغ کرد .در این دیدار ،شاه
با تهدید به خشونت ،بر عملی ساختن تصمیم خویش تأکید کرده بود.
(مدخل ،ص)671
منبعی که برای این مطلب ارجاع داده ش��ده حدیث بیداری ،نوش��ته حمید انصاری،
ص 42است.
دقت در اسناد ،چنین گزارشی را تأیید نمیکند که مرحوم کمالوند به عنوان نماینده
رسمی علمای قم و امام ،برای مذاکره با دربار فرستاده شده باشند .بلکه در موارد متعدد،
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 .1آیتاهلل روحاهلل کمالوند به روایت اسناد ساواک ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،زمستان
 ،1391ص 48و .60-63
 .2صحيفه امام ،ج ،1ص.192-193

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

امام با هر نوع مذاکره با دربار مخالفت ورزیدهاند و اساساً راه مذاکره پنهانی با شاه و دربار
را راهبردی شکستخورده میدانستهاند .مضاف بر مخالفت این گزارش با سیره سیاسی
امام ،س��ندی یافت نمیش��ود که این مدعا را ثابت کند و از این حیث نیازمند بازنگری
است .در ادامه برخی از مستندات در باب فعالیتهای آیتاهلل کمالوند را مرور میکنیم.
حاج آقا روحاهلل کمالوند در فروردین  1342به دیدار ش��اه رفته اس��ت .دولت اسداهلل
علم و شاه بعد از درگیری در مدرسه فیضیه و کشتار و کتک زدن طالب ،درصدد برآمد
تا فضا را تلطیف کرده و بین خودشان و روحانیون را اصالح کنند .گفتنی است که علی
کمالوند پس��رعموی آیتاهلل کمالوند در این زمان مدیرکل نخستوزیری بوده است و
واسطه این دیدار بوده است .اما آقای کمالوند بعد از اینکه نتوانست رضایت امام را برای
یک آشتی جلب کند ،در دیدارش با ش��اه ،هیچ حرفی از این قضایا نزد و به پرداختن به
1
مسائل شخصی بسنده کرد.
امام خمینی در روز  11ارديبهشت  ،1342به صراحت ماجرای دیدار کمالوند با شاه را
بدون ارتباط با خود و سایر مراجع قم دانسته و میگوید که وی از جانب خودش رفته بود
و دولت ایشان را طلبیده بود تا بین شاه و روحانیت را اصالح کند ولی امام به همین خاطر،
دیدار با کمالوند را نپذیرفت و هر گونه اصالحی با دولت و شاه را به شدت رد کرده است:
درباره آقاى كمالوند هم ،ما ايش��ان را اعزام نك��رده بوديم؛ بلكه آقاى
كمالوند را دولت طلبيده بوده اس��ت؛ و تلفنى از ما استجازه كردند كه
در سر راه ،اول به قم بيايند .در جوابش��ان عرض كردم مطلقاً راضى به
آمدنشان نيستم و مادامى كه اين دولت علم مصدر كار است ،داخل هيچ
قسم مذاكره صلح و مصالحهاى نخواهيم شد؛ زيرا اين دولت به ترتيبى با
اهل علم معامله كرده است كه تماس سران حوزه علميه همراه او ،انتحار
روحانيت است؛ و تا آنجا كه اختيار روحانيت با ماست ،تن به چنين صلح
2
و اصالحى نخواهيم داد؛ و دليلى هم محض اصالح حاضر نمىبينيم.
آنگونه که مشاهده میش��ود ،در حالی که امام صراحتاً نمایندگی آیتاهلل کمالوند از
شخص ایشان و مراجع قم را رد میکنند ،نویسنده مدخل بدون توجه به این تصریحات
امام ،آقای کمالوند را نماینده رسمی امام و مراجع قم برای مذاکره با دربار معرفی کرده
است .البته گذشته از مدخل امام خمینی و مرجع مدعای آن یعنی کتاب حدیث بیداری،
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در برخی منابع دیگر نیز همین اش��تباه تاریخی تکرار ش��ده اس��ت .به عنوان نمونه در
مجموعه کوثر ،ج ،1ص ،34در این مورد چنین آمده است:
امام بر آن شدند که از یک روحانی ذینفوذ برای مذاکره مستقیم با شاه
بهره جویند .مرحوم آیتاهلل حاج آقا روح اهلل كمالوند ...به دربار رفت و با
1
شاه به مذاکره پرداخت...
مسئولین مؤسسه حفظ آثار امام در دو کتاب حدیث بیداری و مجموعه کوثر این اشتباه
را انجام دادهاند و سومین کتابی که این اشتباه را در آن تکرار کردهاند صحیفه امام است.
در پاورقیای که بر کتاب صحیفه امام درج شده چنین نوشتهاند:
آقاى روح اهلل كمالوند ،از روحانيون لرستان و از مدرسين حوزه علميه
قم .وى در مالقات با شاه به طور بىپروا ،خواستها و آرمانهاى علما و
روحانيون را به اطالع او رساند اما از آنجا كه تصميم رژيم شاه مبارزه با
2
اسالم و مسلمين بود ،اين ديدار نتيجهاى به بار نياورد.
اشتباهاتی از این دس��ت که بر خالف اظهارنظر صریح ش��خص امام خمینی(ره) در
منابع تاریخی منتشر شده است ،مصداق بارز تحریف نهضت امام خواهد بود .متأسفانه
مؤسسهای که با هدف حفظ آثار امام خمینی(ره) به فعالیت میپردازد ،در این مورد خود
منشأ تحریف تاریخ شده اس��ت .به رغم تصریح امام مبنی بر ناصحیح بودن نمایندگی
آیتاهلل کمالوند از روحانیت و امام برای مذاکره با دربار ،در س��ه منب��ع مکتوب از آثار
منتشرشده از سوی مؤسسه حفظ آثار امام -از جمله در پاورقی کتاب صحیفه امام -این
اشتباه تکرار شده است.
 .10ماجرای فیضیه

در بخش��ی از مقاله که به توصیف وقایع مربوط به مدرسه فیضیه پرداخته شده است،
نکات قابل تأملی وجود دارد که در ادامه به آنها میپردازی��م .پیش از ورود به بیان این
نکات انتقادی ،متن مندرج در مقاله به قرار ذیل ،ذکر میگردد:
س��رانجام مجموعه واکنشهای امام و دیگر روحانیون سبب شد تا در
 2فروردین  ،1342مصادف با وفات ام��ام جعفر صادق(ع) ،حکومت به
خشونت بگراید .در مجلس عزایی که آیتاهلل خمینی به مناسبت وفات
امام ششم(ع) در منزل خود برگزار نمود ،ایادی رژیم آشوب برپا کردند؛
 .1كوثر :مجموعه سخنرانیهای حضرت امام خمینی ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)،1373 ،
ج ،1ص.34
 .2صحيفه امام ،همان ،ص.192
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نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

آیتاهلل با تهدید ،آنها را از این عمل برحذر داش��ت ،اما غائله به بیرون از
منزل وی کشیده شد .آش��وبگران و مأموران مسلح با یورش به مجلس
عزای مشابهی که در مدرسه فیضیه توسط آیتاهلل گلپایگانی برقرار بود،
فاجعهای را رقم زدند( .مدخل ،ص 671و )672
در مورد متن فوق نکاتی به شرح ذیل قابل طرح است:
الف .در گزینش واژگان و نوع ورود به بحث ،این گونه القا ش��ده که حمله به فیضیه در
حقیقت به اقدامات علما بر میگردد و در واقع اینان رژیم را وادار به واکنش کردهاند؛ چه
اینکه میخوانیم« :سرانجام مجموعه واکنشهای امام و دیگر روحانیون سبب شد تا در
 2فروردین  ،1342مصادف با وفات امام جعفر صادق(ع) ،حکومت به خشونت بگراید».
این در حالی است که علما تا آن هنگام هرگز رفتار خشونتآمیز یا مبارزه قهرآمیزی از
خود بروز نداده بودند که نتیجهاش خش��ونتگرایی رژیم باشد .در حقیقت این منطق
خشونتآمیز پهلوی است که در مقابل اقدامات روش��نگرانه -از قبیل سخنرانی ،بیانیه
سیاس��ی ،اعالم تحصن و -...دس��ت به باتوم میبرد .لذا این رویه قرون وس��طایی چیز
تازهای نیست که ریشهاش کنشگری سیاسی علما در آستانه انقالب سفید باشد .حمله
یکجانبه و بیبهانه به طالب مظلوم در مدرسه فیضیه ،اقدامی است در جهت سرکوب
فعالیتهای سیاسی آرام روحانیت و ایجاد خفقان پلیسی و امنیتی.
ب .برای شهادت امام صادق(ع) ،به کرات از تعبیر وفات استفاده شده است که چنین
نقیصهای در یک متن معیار ،در بلندمدت به حذف عنوان شهادت منجر خواهد گشت.
مگر آنکه ایشان بنا به دالیلی نخواهند از لفظ شهادت استفاده کنند که خود موضوعی
قابل بحث و پیجویی است .مطمئناً نتیجه چنین رویهای کنار گذاشتن فرهنگ شهادت
از زندگانی معصومان(ع) است که خود ریشه در تقدسزدایی از مضامین مربوط با تاریخ
اسالم دارد.
پ .در بخشی از نوشتار به شیطنتهای خرابکارانه عمال پهلوی به منظور ایجاد آشوب
در مجلس روضه بیت امام اشاره و اینگونه القا شده است که ماجرای حمله به فیضیه ،در
حقیقت پس از ناکام ماندن آشوب در بیت امام و کشیده شدن دامن آشوب به خیابان،
به وقوع پیوسته است .حال آنکه ،برخالف مدعای نویسنده که گفته «ایادی رژیم آشوب
برپا کردند؛ آیتاهلل [خمینی] ب��ا تهدید ،آنها را از این عمل برحذر داش��ت ،اما غائله به
بیرون از منزل وی کشیده شد( ».ص ،)672شیطنتهای محدود عمال رژیم با تهدید

امام که توسط آیتاهلل خلخالی بیان گردید ،در نطفه خفه شد 1و از این نظر اساساً آشوبی
برپا نگشت که بخواهد دامنه به بیرون کشیده شود و از این حیث ،موضوع حمله به فیضیه
خود نقشهای مستقل از این ماجرا بوده است که از مدتها قبل با استقرار امکانات و نیروی
نظامی -لباس شخصی -برنامهریزی شده بود .بهتر آن بود که منابعی که این دو حادثه
2
را به طور دقیق منعکس کردهاند مورد استفاده قرار میگرفت.
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 .11نقش بازرگان و نهضت آزادی در قیام  15خرداد 42

در بخش دیگری از مدخل ،بعد از مرور حوادث بعد از سخنرانی امام خمینی(ره) در روز
 13خرداد  ،42از نهضت آزادی به رهبری مهندس بازرگان به عنوان یکی از جریانهای
سیاسی حامی قیام  15خرداد نام برده شده و چنین آمده است:
س��خنرانی آیتاهلل خمینی در  13خرداد  ،1342مصادف با عاشورای
حس��ینی ،به عنوان نقطه عطف مخالف��ت علنی وی با رژی��م پهلوی و
سرآغاز قیام  15خرداد است ...وی در این سخنرانی اثرگذار ،مردم را به
مقابله با ظلم تهییج نمود .بسیاری از احزاب سیاسی نیز همچون نهضت
آزادی ،به رهبری مهندس ب��ازرگان ،در حمایت از این دعوت ،به مردم
پیوستند( .مدخل ،ص )672
در مورد مدعای فوق گفتنی آنکه اوالً نویس��نده ابتدا مدعی میش��ود که «بس��یاری
از احزاب سیاس��ی» به دعوت امام لبی��ک گفتهاند و به م��ردم پیوس��تهاند و در ادامه
به نهض��ت آزادی به عنوان نمونهای از آن بس��یار اش��اره میکند .این ه��ر دو بخش از
مدعای وی قابل خدشه است چه اینکه طبق مس��تندات موجود ،اتفاقاً اکثریت احزاب
سیاس��ی -قریب به اتفاق -این قیام مردمی را حرکتی ارتجاعی و کور معرفی کردند که
در مقابله با اصالحات شاهانه قرار گرفته اس��ت! و از این حیث ،نه تنها به جمع حامیان
آن نپیوستند که در تقابل با آن قرار گرفتند که نام احزاب چپ و راست از حزب توده تا
 .1امام به دنبال برخی شیطنتها توسط عمال رژیم ،توسط آقای خلخالی عمال رژیم را این چنین تهدید میکنند
که« :اگر یک بار دیگر حرکت سوء و ناشایس��تهای که موجب اخالل در نظم و آرامش مجلس باشد ،از خود نشان
دهند و خواسته باشند از رسیدن سخنان آقایان خطبا به گوش مردم جلوگیری کنند ،فورا ً به طرف صحن مطهر
حرکت میکنم و در کنار مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) سخنانی را که الزم است به گوش مردم برسد،
شخصاً ایراد خواهم کرد( ».سید حمید روحانی ،همان ،ص )366آن گونه که میبینید ،تهدید امام هم یک تهدید
نرم است نه تهدید سخت که منجر به ایجاد تنش فیزیکی شده باشد .پس آشوبی اتفاق نیفتاده و آن شیطنتها در
نطفه خفه شده است .پس این تهدید آیا نتیجهاش آشوب است؟ و آیا این آشوب دامنهاش کشیده شده به فیضیه؟
به نظر میرسد نویسنده مدخل اطالع دقیقی از ابعاد حوادث  2فروردین  41نداشته است.
 .2در کتاب نهضت امام خمینی این دو ماجرا به صورت مبسوط و مستقل بیان شده است .برای دیدن جزئیات
این ماجرا رک :سید حمید روحانی ،همان ،ص.365-367

نخستین مواضع رسمی و اظهارنظرهای
علمی امام خمینی(ره) درباره والیت
فقیه ،در کتاب کشف اسرار در سال
1323شمسی درج شده است .ایشان
در کتاب کشف اسرار ضمن پرداخت
تفصیلی به موضوع «والیت فقیه» و
«حکومت اسالمی» ،یک فصل کامل
از این کتاب را به مقول ههای مذکور
اختصاص داده و بحث مفصلی درباره
حکومت اسالمیدارد
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نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

جبهه ملی در این جمع مخالفان قیام 15
خرداد به چشم میخورد .ثانیاً با توجه به
آنکه سران نهضت آزادی در هنگامه قیام
در زندان به س��ر میبردهاند ،این نهضت
چگونه به دع��وت امام لبی��ک گفته و به
مردم پیوسته اس��ت؟ اگر مراد نویسنده
اعالمیه مشهور منتسب به نهضت آزادی
با عنوان «دیکتاتور خون میریزد» باشد،
نیز گفتنیهایی پیرامون آن وجود دارد:
نخس��ت آن که با توجه ب��ه زندانی بودن
س��ران نهضت آزادی در هنگام صدور این اعالمیه ،متن آن توس��ط برخی از نیروهای
جوانتر فعال در این تشکل سیاسی تهیه شده است که برخی از جاللالدین فارسی به
عنوان نویسنده این متن نام بردهاند .دوم اینکه ،این بیانیه توسط برخی از سران نهضت
تکذیب شده است و از این نظر ،سند دیگری مبنی بر حمایت نهضت آزادی از قیام 15
خرداد در دست نیست که قابل استفاده در اثبات مدعای نویسنده باشد.
از همه مهمتر آنکه به روایت عباس ش��یبانی ،س��ران نهضت آزادی و رهبران نهضت
مقاومت ملی -مجموعه نیروهای ملی و مذهبی -همگام با مخالفان قیام  15خرداد ،آن
را حرکتی چالهمیدانی معرفی میکردهاند! و بدیهی است که چنین افرادی را نمیتوان
در شمار حامیان قیام به حساب آورد.
دکتر عباس ش��یبانی از اعضای جبهه مقاومت ملی ،عضو هیئت مؤسس و از اعضای
ش��ورای مرکزی نهضت آزادی و همچنین مس��ئول کمیته دانش��جویی نهضت آزادی
ایران ،در مورد واکنش اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی نسبت به واقعه  15خرداد ،42
نظرات جالبی را مطرح کرده است .وی که در هنگامه قیام  15خرداد به همراه شماری از
اعضای جبهه ملی -مانند اللهیار صالح -و برخی از اعضای نهضت آزادی -مانند بازرگان
و -...در زندان بوده است ،روایتهای معناداری از مش��اهدات خود در این دوره مهم از
تاریخ انقالب را مطرح کرده است .به نظر شیبانی ،نهضت آزادی پس از انشعاب از جبهه
مقاومت ملی ،با هدف مبارزات پارلمانی تأسیس شده و پس از تأسیس با اقبال مردمی
مواجه نشده است:
ما در نهضت مقاومت بارها بحث کردیم که جمع بشیم و حزبی درست

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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ال انتخاباتی بکنیم .تصورمان این بود ولی موقعی که
کنیم ،تا فعالیت مث ً
آمدیم ،نتوانستیم .اقبال مردم هم به ما جلب نشد! یعنی نه مردم جذب
ما شدند ،نه رژیم اجازه مبارزه پارلمانی را میداد! همه اعضای مرکزی
1
نهضت هم همفکر و محکم نبودند.
روایت خواندنی عباس شیبانی از نوع موضعگیری مدعیان مبارزات ملی مردمی ،پس
از حادثه  15خرداد ،بسیار جالب توجه اس��ت .او که به عنوان شخصیتی ملی و مذهبی
در قبال این کشتار به اعتراض میپردازد ،با واکنش منفی همراهانش مواجه میشود که
اتفاقاً تمام حیثیت اجتماعی خود را در مبارزه با رژیم شاه به دست آوردهاند و به عنوان
مجرم سیاسی ،محبوس هس��تند .اعضای جبهه ملی به همراه برخی از اعضای نهضت
آزادی ،در برخورد با این اقلیت معترض به  15خرداد با ساواک همراه و همقدم میشوند.
عباس شیبانی روزهای پس از قیام  15خرداد را چنین روایت میکند:
[در نهضت  15خرداد] من زندان بودم که معلوم شد کشتار کردهاند .ما
فردایش در زندان اعالم روزه کردیم .ولی جبهه ملیها و چپیها همراهی
نکردند .ملیون و بعضی از نهضتیها هم همراهی با ما نکردند .س��اواک
هم ما را که روزه بودیم به زور چایی خوراند که نگوییم ما روزهایم .جبهه
ملی و بعضی اعضای نهضت آزادی ،صریحاً مخالف بودن که از  15خرداد
حمایت بکنیم! ما آن را یک قیام مردمیمیدانستیم ولی آنها میگفتند
که یک عده نادان و چاله میدانی و فالن ،علیه اصالحات ش��اه و امریکا
2
شورش کردهاند!
در تحلیل چرایی نوع موضعگیری منفی نسبت به قیام  15خرداد ،حداقل سه دلیل از
روایت شیبانی قابل برداشت است؛ عدم آش��نایی بااندیشههای مبارزاتی امام و ماهیت
قیام  15خرداد ،عدم همفکری و همگامی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی در مواجهه
با اقدامات انقالبی ام��ام و قیام  15خرداد -که حکایت از اختالف مبنایی دراندیش��ه و
روش مبارزاتی دارد 3-و دیگر پنهانکاری در بیان عقاید واقعی که نش��انگر نوعی نفاق
طوالنیمدت است .وی در این مورد میگوید:
ما در زندان با ایدههای امام به تدریج آشنا شدیم .و عکسالعمل همه ما
« .1مبارزات ملی مذهبی نیم قرن اخیر در گفتوگو با دکتر عباس شیبانی» ،کتاب نقد ،س ،4ش ،13ص.62
 .2همان ،ص.64
 .3شیبانی در همین مصاحبه به طور تفصیلی از آرمان مشروطهخواهی و اعتقاد به مبارزات پارلمانی که الزمهاش
موافقت با بقای شاه است ،در میان اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی سخن به میان آورده است.

در برابر ایشان و حرکت  15خرداد ،یکسان نبود .البته اختالفها بیشتر
1
پس از انقالب اتفاق افتاد یا آشکار شد.

 .12دستگیری آیتاهلل طالقانی و مهندس بازرگان پس از قیام  15خرداد
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 .1همان ،ص.65

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

در بخش دیگری از مدخل ،ضمن پرداختن به دستگیری آقایان طالقانی و بازرگان ،به
حمایت امام از ایشان اشاره رفته است:
در تیرماه  1343آیتاهلل طالقانی و مهندس مهدی بازرگان از مؤسسین
نهضت آزادی ایران به جرم حمایت از آیتاهلل خمینی و قیام  15خرداد
محاکمه ،و به زندانهای طویلالمدت محکوم شدند .امام خمینی پس
از آزادی از حصر در  18فروردین  1343اعتراض ش��دید نسبت به رأی
دادگاه نظامی رژیم ،طی بیانیهای هشدار داد« :رأیدهندگان باید منتظر
سرنوشت سختی باشند( ».مدخل ،ص)673
پیرامون متن فوق نکاتی قابل ذکر است که در پی میآید:
الف .تاریخ دستگیری آقایان طالقانی و بازرگان اشتباه درج شده است که این اشتباه
نیز ناشی از اشتباه کتاب حدیث بیداری است .چه اینکه اگر این بزرگواران در حمایت از
قیام  15خرداد  42دستگیر شدهاند ،و اگر امام در تاریخ  18فروردین  43به حکم حبس
ایشان واکنش نشان دادهاند ،تاریخ تیرماه  43به هیچ وجه درست نخواهد بود زیرا الزمه
سخن نویسنده آن خواهد بود که امام حدود سه ماه پیش از دستگیری آقایان طالقانی و
بازرگان به محکومیت قضایی ایشان توسط دستگاه قضایی رژیم شاه اعتراض کردهاند!
این مسئله حتی بدون مراجعه به منابع تاریخی نیز توسط ویراستاران محترم قابل کشف
و جبران بود اما به اشتباه درج شده است.
ب .دستگیری سران نهضت آزادی ارتباط مس��تقیم با قیام  15خرداد نداشته ،ایشان
پیشتر در بهمنماه  1341دستگیر ش��ده بودند و در جلسات دادگاه ،خودشان انتشار
اعالمیههایی در حمایت از قیام  15خرداد را نفی کردهاند و گفتهاند این اتهامات به آنها
وارد نیست چرا که آنها در آن زمان در زندان به سر میبردهاند و منطقاً نمیتوانستهاند در
صدور و نشر اعالمیه به جهت محکومیت  15خرداد نقش داشته باشند .آقایان بازرگان،
س��حابی و طالقانی از س��ران نهضت آزادی ،در روز  4بهمن  1341به خاطر اعالمیهای
که در روز  3بهمن  1341در مخالفت با انقالب سفید صادر کرده بودند ،دستگیر شدند
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عدم اشاره به اختالفهای راهبردی

و به دنبال آن ،س��ایر سران این حزب را هم
امام با اعضای نهضت آزادی یکی از
اشکاالت عمده در مدخل امام خمینی دستگیر کردند 1.جلسات دادگاه مربوط به
2
است که با در نظر گرفتن ذکر خیرهای نهضت آزادی از  1342/7/30آغاز شد.
حکم بدوی دادگاه ،در روز 1342/10/16
بیوجه متعدد از اعضای این تشکل
سیاسی در مدخل اختصاصی امام صادر ش��د و بازرگان و طالقانی به  10سال
خمینی ،این ذهنیت متبادر میشود که زندان ،ی��داهلل س��حابی ،ش��یبانی و احمد
نویسندگان مقاله در پی تطهیر کارنامه علیبابای��ی به  6س��ال ،عزتاهلل س��حابی،
سیاسی نهضت آزادی و محوریت ابوالفضل حکیمی و محمدمهدی جعفری به
بخشیدن به فعالیتهای سیاسی ایشان  4سال ،پرویز عدالتمنش به یک سال زندان
در کوران انقالب اسالمی بودهاند
محک��وم ش��دند 3.رأی دادگاه تجدیدنظر
مورخ  ،1343/4/16رأی همه را تأیید کرده
4
و فقط حکم یداهلل سحابی به  4سال تقلیل یافت.
پ .در پرونده محاکمه س��ران نهضت آزادی ،اعالمیههایی که بعد از پانزده خرداد هم
منتشر شده بود هم ،درج شده بود و اینها به تمام این اعالمیهها شکایت کردند که اینها
هیچ ارتباطی به ما و پرونده ما ندارد چرا که «تاریخ انتشار آنها مربوط به زمانی است که
ما در زندان بودهایم ،مسئولیت آنها را به عهده نمیگیریم 5».و همچنین در جای دیگر
گفتهاند« :اغلب اعالمیههای موجود در پرونده ،مربوط به نهضت آزادی نیس��ت و یا در
6
زمانی منتشر شده که ما در زندان بودیم».
پس با این اوصاف نه فقط اعالمیه «دیکتاتور خون میری��زد» که به تاریخ  19خرداد
 42اس��ت بلکه تمام اعالمیههای نهضت آزادی که از اسفند  1341و تمام اعالمیههای
سال  1342تا حدود  10سال را باید در آنها تجدیدنظر کرد .عالوه بر اینکه تمام سران
نهضت آزادی در قضایای نهضت امام از سال  1342تا  1343در زندان بودند فلذا بیرون
نبودند که بخواهند از امام و نهضت حمایت کنند و در حمایت از آن اعالمیه صادر کنند.
ت .در این میان تنها آیتاهلل طالقانی ،با آنکه در  4بهمن  41دس��تگیر شده بود 7،ولی
 .1مهدی بازرگان ،مدافعات (مجموعه آثار) ،بنیاد فرهنگی مهندس مهدی بازرگان ،ج ،6ص.14
 .2همان ،ص.15
 .3همان ،ص.127-129
 .4همان ،ص.402-405
 .5همان ،ص.116
 .6همان ،ص.128
 .7بازوی توانای اسالم؛ آیتاهلل سید محمود طالقانی ،مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطالعات ،تهران ،شهریور
 ،1381ص.348

در ابتدای محرم آن س��ال یعنی در خردادماه  42از زندان آزاد ش��د و دوباره در تیرماه
 42مجددا ً دس��تگیر و روانه زن��دان گردید .آی��تاهلل طالقانی(ره) در تاری��خ  6تیرماه
 1342دس��تگیر و در تاریخ  42/7/30محاکمه ش��دهاند .حکم محکومیت ایش��ان در
1
تاریخ  42/12/14در دادگاه تجدیدنظر ،به عنوان ده س��ال حبس اعالم و تمدید شد.
ال منطبق است .پس اساساً دستگیری سایر
تاریخهای ذکر شده با متن اعالمیه امام کام ً
سران نهضت در تیرماه  42صحت ندارد و عطف بازرگان به طالقانی در نوشته فوقالذکر،
ناصحیح است چرا که بازرگان در هنگام قیام  15خرداد در زندان بوده است و دستگیری
وی بعد از این قیام معنی ندارد.
ث .عالوه بر موارد پیشگفته ،به گفته برخی منابع متقدم و معتبر ،سران نهضت آزادی،
اعالمیه «دیکتاتور خون میریزد» و چند اعالمیه مشابه -که در حمایت از نهضت امام
خمینی صادر شده بود -را تکذیب کرده و ساختگی خواندند:
این اعالمیه به نام نهضت آزادی ایران منتشر شد لیکن ،سران و رهبران
این گروه در آن روز ،ای��ن اعالمیه و چند اعالمیه مش��ابه آن را تکذیب
2
کردند و ساختگی خواندند.

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .1سید هادی خسروشاهی ،خاطرات مستند سید هادی خسروشاهی درباره آیتاهلل طالقانی ،قم ،کلبه شروق،
 ،1391ص163؛ برای مشاهده این موارد و اطالعات بیشتر رک :بازوی توانای اسالم؛ آیتاهلل سید محمود طالقانی،
همان.
 .2سید حمید روحانی ،همان ،ص.649
 .3همان ،ص.834

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

پیرامون تاریخ آزادی امام از حصر خانگ��ی ،در مدخل امام خمینی چنین میخوانیم:
«رژیم شاه ...دوره حصر خانگی امام را پایان داد ،و در  16فروردین  1343ایشان را آزاد،
و به قم منتقل ساخت( ».مدخل ،ص )672
با مراجعه دقیق به اس��ناد و منابع متقن معلوم میشود که تاریخ آزادی امام به اشتباه
درج شده اس��ت .به عنوان نمونه در سندی به نقل از س��رهنگ مولوی -رئیس ساواک
تهران -تاریخ آزادی امام از حصر خانگی ،ش��نبه  15فروردین بیان ش��ده است 3و این
اشتباه از آنجا ناشی شده است که در کتاب نهضت امام خمینی(ره) ،این تاریخ با عنوان
شب  16فروردین درج شده است و از اینجا به واسطه عدم دقت در نقل و برداشت اشتباه
سایر نویسندگان ،در سایر منابع به طور اشتباه انعکاس یافته است .لذا بایسته است که
در مدخل ،این تاریخ اصالح گردد و  15فروردین جایگزین ش��ود و یا به صورت «شب
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 .13امام پس از آزادی از زندان در سال 43

 16فروردین» اصالح گردد .در حقیقت این اشتباه تاریخی ناشی از عدم دقت نویسنده
کتاب حدیث بیداری است که «ش��ب  16فروردین» را به صورت « 16فروردین» ذکر
کرده است.
یکی دیگر از خألهای موجود در مقاله ،عدم اش��اره به جشنهای مفصلی است که در
پی آزادی بی سر و صدای امام توس��ط رژیم انجام میگیرد .رژیم شاه که در ساعت 10
ال غیر تبلیغاتی و بیخبر آزاد کرد ،با جشنهای
شب  16فروردین امام را در فضایی کام ً
مفصلی که به مناسبت آزادی امام در قم انجام شد ،در حقیقت غافلگیر شد .این جشنها
چند روز به طول انجامید و عالوه بر حضور علما ،طالب و مردم قم ،بسیاری از مردم را از
گوشه و کنار کشور به قم کشاند به گونهای که طبق اس��ناد ساواک ،برای بلیط قم بازار
سیاه ایجاد شد و مردم مشتاق با هزینه کردن مبالغی معادل دهها برابر کرایه معمول خود
را به جشن شادمانی آزادی امام رساندند.
در مقاله مورد نقد ،هیچ اشارهای به جش��نهای مربوط به آزادی امام نشده است؛ در
صورتی که این جش��نها خود حرکتی مبارزاتی و تبلیغاتی در مقابل رژیم محس��وب
1
میشده است.
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 .14تبعید امام به ترکیه

پیرامون ایام حضور امام در ترکیه ،به فعالیتهای فرهنگی و علمی امام به طور اجمالی
اشاره رفته است:
آیتاهلل با ش��کیبایی ...وق��ت خود را ص��رف امور فرهنگ��ی در قالب
مساعدت به مسلمانان ،و تألیف و تدوین برخی از آثار خود نمود( .مدخل،
ص)673
عدم اشاره به نام کتاب گرانسنگ تحریرالوسیله که در ایام تبعید در ترکیه به نگارش
درآمده است ،یکی از نواقص مربوط به این بخش است .با توجه به اهمیت این کتاب فقهی
در معرفی ش��خصیت علمی امام خمینی ،بیان نام این اثر شاخص در زمره فعالیتهای
ال فضای مباحث علمی فراهم نبوده است -بسیار پر اهمیت
علمی امام در تبعید -که عم ً
است.
 .15تبعید امام ریشه شکلگیری مبارزات مسلحانه

در بخش دیگری از مقاله میخوانیم:

 .1در کتاب نهضت امام خمینی ضمن اشاره مفصل به اسناد مرتبط با این جشنها ،از تشکیل ستاد بحران توسط
رژیم برای کنترل تبعات اقدامات مردمی پس از آزادی امام خبر داده شده است .جشنهای شادمانی مردمی عالوه
بر قم در سایر شهرها از جمله تهران نیز برگزار شده است .رک :سید حمید روحانی ،همان ،ص.839-851

 .1همان ،ص.1176-1186
 .2سید جاللالدین مدنی ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،1362 ،ج ،2ص.105
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در معرفی پیش��ینه نظریه والیت فقیه ،به درسهای خارج ام��ام در نجف ارجاع داده
شده و آمده است:
وی [=امام] ،نخستین مواضع رسمی خود در موضوع والیت فقیه را در
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 .16پیشینه نظریه والیت فقیه امام خمینی

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

تبعید امام ب��ه ترکیه ،بازتاب گس��تردهای در داخل و خ��ارج از ایران
داشت .در ایران ،علمای تراز اول همچون آیات عظام میالنی ،مرعشی،
خوی��ی و حکیم با ارس��ال نامه ،انتش��ار اعالمی��ه و آگاهی��دن مردم و
مس��ئولین ،اعتراض خود را بیان داش��تند ...این حرکتها به آرامی به
تظاهرات و اعتراضات مس��لحانه بدل ش��د و گروههایی همچون حزب
ملل اسالمی که پیشتر در مسیر تبلیغ و اعتراض خاموش گام مینهاد،
آغازگر مبارزهای مسلحانه گشت( .مدخل ،ص)673
در مورد محوری��ت دادن به حزب ملل اس�لامی در عرصه مبارزات مس��لحانه پس از
تبعید امام ،دو ادعای مهم مطرح شده است؛ نخس��ت پیشینه مبارزات خاموش توسط
این تشکیالت مبارزاتی است و دیگری نقش پررنگ آن در عرصه مبارزات مسلحانه .در
مورد این حزب گفتنی آن که ،حزب ملل اسالمی توسط سید کاظم موسوی بجنوردی
در سال  1340ایجاد شد و در زمانی که هنوز هیچ فعالیت مثبت و عملیات مسلحانهای
انجام نداده بود و در مرحله آموزش بودند توسط ساواک در مهر  1344دستگیر و زندانی
شدند و تمام این گروه به راحتی از میان رفت .جالب است که این گروه ،هیچ فکری جز
فعالیت مس��لحانه نداش��ت و هیچ فعالیت فرهنگی یا اجتماعی از این گروه صادر نشد.
گروه مذکور هرگز در مسیر مبارزات خاموش گام بر نداشته بود بلکه هنوز نتوانسته بود
وارد فاز مسلحانه نیز گردد .رئیس این گروه یک طلبه متولد و بزرگشده عراق بود که به
دلیل کمسوادی و ناآشنایی به اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران باعث شد تا فکر مبارزه را
به صورت خام داشته باشد؛ او و تمام گروهش بدون انجام حتی یک عملیات مسلحانه به
1
راحتی دستگیر شدند و تمام گروهش فروپاشید و همگی در معرض اعدام قرار گرفتند!
در کتاب سید جاللالدین مدنی که از قضا جزو منابع ارجاعی همین مدخل هم است،
پیرامون حزب ملل اسالمی و رهبری آن چنین آمده است« :رهبری این گروه که عنوان
2
جالب و بزرگی را به خود اختصاص داده بود ،ظرفیت و کارآیی متناسب را فاقد بود».
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آن کالسها[ی درس خارج فقه در مسجد شیخ انصاری] بیان داشت.
(مدخل ،ص)674
با بررسی آثار و مکتوبات امام خمینی(ره) ،نادرستی این سخن روشن میگردد؛ به این
صورت که در واقع نخستین مواضع رسمی و اظهارنظرهای علمی امام خمینی(ره) درباره
والیت فقیه ،در کتاب کشف اسرار در سال 1323شمسی درج شده است .ایشان در کتاب
کشف اس��رار ضمن پرداخت تفصیلی به موضوع «والیت فقیه» و «حکومت اسالمی»،
یک فصل کامل از این کتاب را به مقولههای مذکور اختصاص داده و بحث مفصلی درباره
1
حکومت اسالمیدارد.
خود نویس��نده به رغم ادعای فوق مبنی بر آنکه نخس��تین مواضع ام��ام در موضوع
والیت فقیه را به درسهای خارج ایشان در نجف در دهه  40مربوط دانسته بود ،در یک
تناقضگویی آشکار ،از کتاب کشف اسرار به عنوان نخستین اظهارنظر امام در باب والیت
فقیه نام میبرد که البته مطالب مطروحه در این بخش نیز خالی از اشتباه تاریخی نیست.
در صفحه  693و  694از مدخل ،چنین میخوانیم:
طرح اولیهاندیشه حکومت اس�لامی در تفکر امام را باید در نیمه دوم
دهه  1320ش پ��ی گرف��ت؛ وی در آن زمان با تألی��ف و تدوین کتاب
کشف االس��رار ،آرای خود در زمینه حکومت اسالمی را در شکل اولیه،
تبیین نمود.
گذشته از تناقضگویی نویسنده در معرفی پیش��ینه نظریه والیت فقیه از منظر امام،
متذکر میگردد این کتاب خالف مدعای نویسنده که تاریخ انتشار آن را «نیمه دوم دهه
1320ش» عنوان کرده ،در س��ال 1323ش یعنی در نیمه نخس��ت از دهه 1320ش،
انتشار یافته است.
 .17دستگیری سید احمد در پی سفر به عراق

در بخشی از مقاله با اشاره به سفر غیر قانونی سید احمد خمینی به عراق ،از دستگیری
وی سخن به میان آمده است .تاریخ دستگیری وی به طور مبهم در این مدخل درج شده
است؛ به طوری که خواننده را به اشتباه میاندازد .نویسنده در این موضوع مینویسد:
حجتاالس�لام س��ید احمد خمینی ...در 1345ش مخفیانه به نجف
رفت ،اما هنگام بازگش��ت در مرز دستگیر ش��د و مدتی در زندان قزل
 .1رک :روحاهلل خمینی ،کشف اسرار ،تهران ،کتابفروشی اس�لامیه ،1327 ،ص 185-186و نیز گفتار چهارم:
حکومت ،ص.221-288

مدعای نویسنده مبنی بر درخواست
امام از مهندس بازرگان برای
گزینش افراد مورد وثوق برای
حضور در شورای انقالب ،در
هیچ منبع معتبری ذکر نشده است
و گذشته از این ،مسئله عدم اعتماد
به نهضت آزادی و اختالف فکری
بنیادین با امام و انقالب اسالمی نیز
در منابع مختلف ذکر شده است

قلعه تهران محب��وس گردید.
(مدخل ،ص)674
این دستگیری مربوط به  8تیر سال 1346ش
اس��ت که س��ید احمد خمینی توسط ساواک
به خاطر خروج غیر قانونی دس��تگیر ش��ده و
در  24مرداد همان س��ال آزاد ش��د .خبر این
دس��تگیری در روز  46/5/23در روزنامههای
کیهان و اطالعات درج ش��د 1.ع��دم تصریح به
تاریخ دستگیری سید احمد و عطف آن به سال
خروج از کش��ور (1345ش) این تلقی را به دنبال دارد که دستگیری نیز در همان سال
اتفاق افتاده است.
 .18رحلت آیتاهلل حکیم و انتشار اعالمیه  12امضایی
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 .1نمونهای از اسناد مرتبط با قضیه سفر غیر قانونی سید احمد خمینی به عراق و دستگیریاش توسط رژیم شاه،
برای نخستینبار در این مقاله نشر یافته است .رک :س��هراب مقدمی شهیدانی« ،معمای میالنی» ،پانزده خرداد،
ش ،39بهار ،1393ص.230-224

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

از جمله موضوع��ات مهمی که در مدخل به آن پرداخته نش��ده ،موضوع «مرجعیت»
امام خمینی(ره) است .بررسی سیر ورود ایشان در عرصه مرجعیت یکی از کاستیهای
جدی مقاله است .به عنوان نمونه سیر انتشار رس��الههای فقهی ،صدور اجازهنامه برای
شاگردان ،و مهمتر از همه ،اعالمیههای بزرگان و فضالی حوزه علمیه در باب معرفی امام
به عنوان مرجع تقلید پس از رحلت آیتاهلل حکیم ،از جمله موضوعات مغفول در مقاله
است .نویسنده پس از پرداختن به رحلت آیتاهلل حکیم (مدخل ،ص ،)674هیچ اشارهای
به اعالمیه معروف فضالی ق��م در تأیید مرجعیت امام و برخورد ش��خص امام با مقوله
مرجعیت نکرده است .در ادامه به بخشی از مطالب مرتبط با این موضوع اشاره خواهد شد.
بعد از فوت آیتاهلل العظمی سید محسن حکیم ،مرجع دینی ساکن نجف ،در  12خرداد
 ،1349عدهای از شاگردان امام و مدرسین شاخص حوزه علمیه قم درصدد برآمدند تا
امام را به عنوان مرجع تقلید اعلم معرفی کنند .به همین خاطر دوازده نفر از مدرس��ین
برجس��ته حوزه علمیه قم اعالمیهای را امضا کردند که به اعالمیه  12امضایی مش��هور
گشت .نامهایش��ان به این شرح اس��ت :آقایان عبدالرحیم ربانی ش��یرازی ،حسینعلی
منتظری ،حسین نوری همدانی ،محمد فاضل لنکرانی ،غالمرضا صلواتی ،علی مشکینی،
ابوالقاسم خزعلی ،نعمتاهلل صالحی نجفآبادی ،ابراهیم امینی ،یحیی انصاری شیرازی،

احمد جنتی و محمد شاهآبادی.
ترویج مرجعیت امام به قدری برای س��اواک ناراحتکنن��ده و خطرناک مینمود که
بالفاصله دستور دس��تگیری و تبعید دو نفر اول از لیس��ت مذکور -که مسببین اصلی
بودند -را صادر کردند .س��اواک انتش��ار این اعالمیه را مربوط به  19خرداد 1349ش
1
دانسته است .این اعالمیه در تثبیت مرجعیت امام بسیار مؤثر بود.
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 .19مهندس بازرگان و شورای انقالب

در بخشی از متن ،نویسنده به مرور حوادث منتهی به پیروزی انقالب اسالمی میپردازد
و در این برهه از نقش پررنگ اعضای نهضت آزادی در مناسبات انقالب اسالمی سخن
به میان میآورد .نکته مهم آنکه در روایت وی از پیش��ینه شکلگیری شورای انقالب،
به اختالفنظرهای اساس��ی اعضای نهض��ت آزادی با امام خمینی(ره) هیچ اش��ارهای
نشده است؛ همچنان که به بازگشت قهرآمیز بازرگان از پاریس ،در پی مخالفت امام با
نظراتش ،هیچ اشارهای صورت نگرفته است .در ادامه ابتدا روایت موجود در مدخل را از
نظر میگذرانیم و بعد نکاتی در نقد آن خواهد آمد:
در این زمان ،برخی کس��ان همچون مهندس مهدی بازرگان و دکتر
کریم س��نجابی برای دیدار با ام��ام و در صورت توافق ،یکسانس��ازی
مواضع ،به پاریس رهسپار ش��دند .همچنین آیتاهلل مرتضی مطهری،
آیتاهلل دکتر بهش��تی و برخی دیگر از چهرههای روحانی و سیاسی به
دیدار ایش��ان رفتند .در همین مالقاتها بوده اس��ت که امام از آیتاهلل
مطهری و مهندس بازرگان خواست تا برای شورای انقالب نام افراد مورد
وثوق را گرد آورند( .مدخل ،ص)677
در بررسی مطالب فوق ،نکاتی قابل توجه است:
الف .دیدار اعضای نهضت آزادی مانند سنجابی و بازرگان که به تصریح نویسنده مدخل،
به منظور «توافق و یکسانسازی مواضع» صورت گرفته است ،به این معناست که اعضای
این نهضت با امام و انقالب اسالمی تا آن زمان هم توافق نداشته و مواضع یکسانی را اتخاذ
نکرده بودند و از این حیث ،اختالفات بنیادینی وجود داش��ته است .مراجعه به برخی از
مکتوبات و اسناد از ماهیت این اختالفهای بنیادین پرده برمیدارد.
یکی از این اس��ناد ،نامه مهندس بازرگان به امام خمینی در اوایل شهریور  57درباره
 .1یاران امام به روایت اسناد ساواک 48؛ آیتاهلل العظمی محمد فاضل لنکرانی ،تهران ،مرکز بررسی اسناد تاریخی
وزارت اطالعات ،تابستان  ،1393ص.85-96
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 .1ابراهیم یزدی ،شصت سال صبوری و شکوری :خاطرات دکتر ابراهیم یزدی ،پاییز  ،1390ج ،3ص.491-492

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

ادامه روند مبارزات است .متن نامه -که از کتاب خاطرات ابراهیم یزدی نقل میشود-
حاوی نکات مهمی است و سه بند از آن را ذکر میکنیم:
بند دوم :لبه تیز حمله بهتر اس��ت به استبداد باشد نه استعمار .جنگ
کردن در دو جبهه مانع پیروزی است و مصلحت در برانگیختن سیاست
امریکا و اروپا که علیه خودمان و به سود و حمایت شاه است ،نخواهد بود.
بند پنج��م :هدف نهایی البته س��رنگونی رژیم اس��ت .ام��ا در مرحله
اول رفتن ش��اه ،در مرحله دوم نظارت و محدودیت جانش��ینان او ،در
چهارچوب قوانین موجود و آزادیها ،سوم کار کردن روی افکار و تشکیل
و تربیت و تجهیزات و در مرحله چهارم تبدیل به جمهوری اسالمی.
بند هفتم :حکومت اس�لامی یگانه هدف و منظور نهایی هر مسلمان
ال به جا
باید باشد .عنوان کردن آن در جواب سؤال خبرنگار لوموند کام ً
[بجا] بوده اس��ت اما هنوز مشخص و شناخته نش��ده و تعریف واحدی
پیدا نکرده ،روی کیفیت حکومت اسالمی از جهات عدیده ایدئولوژیک
اقتصادی-سیاسی ،اداری و ...به قدر کافی و مقبول کار نشده است؛ لذا
نمیتواند در حال حاضر به عنوان جانشین قانون اساسی و مشروطیت
عرضه ش��ود .در افکار روش��نفکران ،حتی متدینین مبارز با سابقه و در
محافل بینالمللی عکسالعمل مطلوب ندارد .همچنین رهبری اعضای
روحانیت ،که امتحان خوبی در گذشته نداده ،سابقه و تجربه و صالحیت
فنی الزم را ندارد ،کنار زدن و خارج از حق و وظیفه کردن گروههای ملی
1
غیر مذهبی با حسن نیت و با صالحیت به خالف مصلحت است.
آن گونه که پیداست الگوی مطلوب مهندس بازرگان مبارزه گام به گام در چهارچوب
قانون اساسی مش��روطیت اس��ت که الزمه آن عدم براندازی رژیم سلطنت بوده است.
موضوع مورد اختالف دیگر ،پرهیز از استعمارستیزی و به طور خاص مبارزه با امریکاست
که امام در صدر ش��عارهای انقالب اس�لامی در تمام دوران مبارزات مطرح میکردند.
مسئله س��وم اختالف بر س��ر کارآمدی یا ناکارآمدی حکومت دینی در آستانه پیروزی
انقالب اسالمی اس��ت که در بند هفتم مورد اشاره قرار گرفته اس��ت .به روایت ابراهیم
یزدی ،پس از س��فر بازرگان به پاریس ،محتوای همین نامه بیج��واب بازرگان به امام،
دوباره از طرف بازرگان مطرح شده است که واکنش منفی امام را در پی داشت .ابوالفضل
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توکلی بینا -یکی از همراهان امام در پاریس -در خاطراتش چنین نقل کرده است:
مهندس بازرگان وقتی از ای��ران به پاریس آم��د ،در اولین مالقات با
حضرت امام میگوید که راه بنبست اس��ت .مردم خسته شدهاند .امام
میفرمایند :حوصلهام را تنگ نکنید .بنبس��تی وجود ندارد .میزنیم،
میبریم ،و جلو میرویم .وقتی هم که برای بار دوم از امام وقت مالقات
خواست ،امام فرمودند :باید موضعش را اعالم کند ،بعد بیاید .مهندس
بازرگان هم اظهار کرده بود که میخواهم با دوستانم مشورت کنم .امام
فرمودند :با دوستانش مش��ورت کند و موضعش را اعالم کند .مهندس
1
بازرگان هم آمد ایران و پس از مشورت اعالمیه کمرنگی دادند.
روایت دیدار بازرگان با امام و حواش��ی مربوط به آن ،در کتاب خاطرات دکتر فاطمه
طباطبایی -همسر مرحوم سید احمد خمینی -نیز انعکاس یافته و از این اختالفهای
بنیادین بین امام و اعض��ای نهضت آزادی حکایت دارد 2.خان��م طباطبایی ضمن بیان
تفصیلی اختالف دو گفتمان موجود ،به اظهارنظر مرحوم س��ید احمد خمینی(ره) در
مکالمه با خود ،این گونه اشاره کرده است:
تلفنی با احمد صحبت کردم و تحلیلهایی را که شنیده بودم برایش
گفت��م .او گفت امام همچن��ان بر این باورند که ش��اه باید ب��رود .رژیم
شاهنشاهی باید ساقط شود و به جای رژیم سلطنتی ،جمهوری اسالمی
محقق شود و متذکر شدهاند این مطالب باید به طور مکرر و پی در پی،
به مردم گفته ش��ود تا نهضت مردم منحرف نش��ود و به سردی نگراید.
احمد گفت :البته آقای بازرگان بر موضع خود اصرار و امام هم به موضع
3
خود اعتقاد دارد.
شخص امام خمینی(ره) نیز عالوه بر مخالفت با سیاستهای ناصحیح نهضت آزادی
در جلسات خصوصی ،خطر انحراف انقالب اس�لامی از جانب ایشان را بارها در جلسات
عمومی -و البته به دلیل مالحظات مبارزاتی ،بدون ذکر نام -مطرح کردهاند که بازخوانی
نمونهای از این اظهارنظرها که در پاس��خ به طرح بازرگان ایراد شده است ،راهگشاست.
 .1فرامرز شعاع حسینی (به کوشش) ،دیدار در نوفللوشاتو :خاطرات سیاسی -اجتماعی ابوالفضل توکلی بینا،
تهران ،عروج ،1389 ،ص.229-230
 .2فاطم��ه طباطبایی ،اقلیم خاطرات ،به کوش��ش :معاونت فرهنگی س��تاد مرکزی بزرگداش��ت حضرت امام
خمینی(ره) (به کوشش) ،تهران ،عروج ،1391 ،ص.446-447
 .3همان ،ص.446
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 .1صحيفه امام ،ج ،5ص.58-59

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

امام در س��خنرانی خود در تاریخ  29آبان  -57تنها چند روز پس از مالقات بازرگان با
ایشان -خطاب به دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج ،چنین میفرمایند:
من به ...بعضى از اين آقايان كه آمده بودند و مىگفتند كه «سياس��ت
قدم به قدم» ،خوب حاال يك قدم برداريم و بعدش صبر كنيم يك مدتى
بگذرد بعد قدم دوم را برداريم ،گفتم آقا اگر شما اين قدم را سست كنيد،
[در] قدم دوم قدمهاى شما را مىش��كنند! اين طور نيست كه يك قدر
صبر كنند كه ش��ما حاال قدم اول را برداشتيد حاال ايشان سلطنت كند
نه حكومت! ...بعد از اين هم��ه جنايات حاال ديگر بيايند آقا س��لطنت
كنند نه حكومت! اين اگر پايش مستقر بشود ،دنبال اين هستند كه اين
نهضت را بخوابانند با هر طور كه مىتوانند .اينها دنبال اين هستند .و اگر
اين نهضت بخوابد ،اين آتش��ى كه در دل مردم روشن شده است و خدا
روشنترش كند اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود ،ديگر امكان
ندارد كه اين نهضت پيدا بشود ،يا ش��بيه آن پيدا بشود .رفت از بين كه
تمام بشود .و اگر اين طور بشود ،قبل از اينكه شما به نتيجه برسيد يك
همچو مصيبتى پيدا بشود ،تا آخر گرفتار هس��تيد .آن هم نه اين جور
گرفتارى كه تا حاال بوديد؛ حاال تازهنفس ش��ده است و خواهد شما را،
همه شما را قطع نسل خواهد كرد .بيدار باش��يد! ايرانىها بيدار باشند،
ملتفت باشند كه در چه مقام حساسى واقع شدهاند ،االن چه موقعيتى از
براى ايران االن هست .مثل سابق نيست كه خوب حاال امروز نشد فردا؛
خير ديگر امكان ندارد .بين موت و حياتيد ش��ماها! بين زندگى و موت
1
هستيد.
عدم اشاره به اختالفهای راهبردی امام با اعضای نهضت آزادی یکی از اشکاالت عمده
در مدخل امام خمینی است که با در نظر گرفتن ذکر خیرهای بیوجه متعدد از اعضای
این تشکل سیاسی در مدخل اختصاصی امام خمینی ،این ذهنیت متبادر میشود که
نویس��ندگان مقاله در پی تطهیر کارنامه سیاسی نهضت آزادی و محوریت بخشیدن به
فعالیتهای سیاسی ایشان در کوران انقالب اسالمی بودهاند.
ب .با توجه به روایت ش��هید بهش��تی از روند شکلگیری ش��ورای انقالب ،مشخص
میگردد که نه تنها مهندس ب��ازرگان تأییدکننده افراد دیگر برای حضور در ش��ورای
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انقالب نبودهاند ،بلکه خود ایشان و افرادی مانند کریم سنجابی نیز بعد از تأیید توسط
هسته اولیه شورای انقالب ،صالحیت حضور در این ش��ورا به عنوان یک عضو عادی را
یافتهاند .آیتاهلل بهشتی در پاسخ به این سؤال که اولین جلسه شورای انقالب در کجا و
با حضور چه کسانی تشکیل شد ،و اعضای شورا از طرف چه کسی انتخاب شدند ،چنین
پاسخ داده است:
همانطور که گفت��م افراد را امام تعیین میکردن��د .به این معنی که،
اول امام به یک گروه پنج نفری از روحانیت ،مس��ئولیت دادند که برای
شناسایی افراد الزم برای اداره آینده مملکت تالش کنند ،این عده عبارت
بودند از :آیتاهلل مطهری ،هاشمی رفسنجانی ،موسوی اردبیلی ،دکتر
باهنر و خود بنده ،بعد ما با آقای مهدویکنی نیز صحبت کردیم و به امام
اطالع دادیم و ایشان هم شرکت نمودند .یعنی بدینترتیب هسته اولیه
شورای انقالب یک گروه شش نفره ش��دند .بعدها از روحانیون آیتاهلل
طالقانی و خامنهای نیز اضافه ش��د .به هر حال آن شش نفر اولیه یعنی
آقایان :مطهری ،رفسنجانی ،باهنر ،موسوی اردبیلی ،مهدویکنی و خود
من شروع به مطالعه روی افراد کردیم .به تدریج آقای مهندس بازرگان،
دکتر سحابی و عدهای دیگر از ش��خصیتها را که امام میشناختند و با
آنها در پاریس دیدار داش��تند ،قرار بود ما روی آنها مطالعه کنیم و نظر
نهاییمان را بدهی��م .آنها را با نظر نهاییمان به ام��ام در پاریس معرفی
کردیم و امام نیز تأیی��د نمودند .به هر حال ش��ورای انقالب با ترکیبی
از چند روحانی از روحانیت مبارز و چند نفر از چهرههای دارای س��ابقه
1
مبارزات سیاسی بر اساس اسالم ،در ایران و در منزل افراد تشکیل شد.
در بخش دیگری از مدخل امام خمینی ،نویسنده به اشتباه از بازرگان به عنوان کسی
که «طرح تنظیم و گزینش افراد مورد وثوق در شورای انقالب ،در فرانسه از او خواسته
شده بود» نام میبرد و چنین مینویسد:
شورای انقالب اسالمی که طرح تنظیم و گزینش افراد مورد وثوق در
آن ،پیش��تر در فرانسه از مهندس بازرگان خواسته ش��ده بود ،در ایران
2
متش��کل از آیتاهلل مرتضی مطهری ،آیتاهلل محمدحس��ین بهشتی،
 .1اطالعات ،ش ،16196سهشنبه  31تیر  ،1359ص5؛ علیاکبر هاشمی رفسنجانی ،دوران مبارزه؛ خاطرات،
تصویرها ،اسناد ،گاهشمار ،زیر نظر محسن هاشمی ،تهران ،دفتر نشر معارف انقالب ،1376 ،ج ،1ص.323-324
 .2اسم آیتاهلل بهشتی در اینجا نیز به اشتباه درج شده است .اسم ایشان سید محمد حسینی بهشتی است.

311
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

حجتاالسالم محمدرضا باهنر ،و حضرات آیات اکبر هاشمی رفسنجانی،
و موسوی اردبیلی تشکیل شد .سپس با عضویت مبارزانی مانند آیتاهلل
سید محمود طالقانی ،آیتاهلل سید علی خامنهای ،آیتاهلل مهدویکنی،
مهدی بازرگان و کریم سنجابی ،کار خود را آغاز کرد( .مدخل ،ص)678
با توجه به روایت آیتاهلل بهشتی ،با وجود دیدار مهندس بازرگان و سحابی با امام ،ایشان
باز هم اسامی این دو نفر را در هسته اولیه شورای انقالب قرار ندادند و حضور آنها را منوط
به مطالعه و نظردهی هسته مرکزی شورای انقالب دانستند .با وجود این حقایق ،مدعای
مندرج در مدخل ،که «امام از آیتاهلل مطهری و مهندس بازرگان خواست تا برای شورای
انقالب نام افراد مورد وثوق را گرد آورند» با واقعیتهای تاریخی همخوانی ندارد زیرا اوالً
عطف نام بازرگان به مطهری در این مورد بیوجه و نادرست است ثانیاً وقتی که حضور
شخص مهندس بازرگان به عنوان عضو عادی شورای انقالب نیز منوط به تأیید هسته
اولیه این شورا بوده است ،چگونه ایشان از طرف امام مأمور به «شناسایی افراد مورد وثوق
برای شورای انقالب» شدهاند؟!
از این گذشته ،اگر «طرح تنظیم و گزینش افراد مورد وثوق در شورای انقالب ،پیشتر
در فرانسه» از مهندس بازرگان خواسته ش��ده بود ،چرا امام مسئولیت تشکیل شورای
انقالب را به ایشان واگذار نکردند و ش��هید مطهری را به این سمت برگزیدند؟ از چه رو
هسته اولیه این شورا همه از روحانیون مبارز هستند و اسامی آقایان بازرگان و سنجابی
در میان گروه اولیه ش��ورای انقالب دیده نمیش��ود؟ چرا در مرحله بع��دی نام آقایان
طالقانی ،بازرگان و سنجابی به جمع ش��ورای انقالب اضافه میگردد؟ آیا جز این است
که امام راحل با در نظر گرفتن اختالفهای فک��ری بنیادین نهضت آزادی و انقالبیون،
نخواستهاند آنها را در جمع شورای انقالب قرار دهند؟
هاش��می رفس��نجانی در کتاب خاطرات خود با عنوان دوران مب��ارزه بر عدم حضور
مهندس بازرگان و سنجابی در هسته اولیه شورای انقالب صحه میگذارد و در این زمینه
مینویسد:
در آن روزها که امام امت در پاریس اقامت داش��تند ،اس��تاد ش��هید
مطهری در مراجعت از سفر پاریس ،دس��تور رهبر عظیمالشأن انقالب
را مبنی بر تش��کیل ش��ورای انقالب آوردند .حضرت امام آقایان شهید
مطهری و شهید بهش��تی و موسوی اردبیلی و ش��هید باهنر و اینجانب
هاشمی رفس��نجانی را به عنوان هسته اولی ش��ورای انقالب تعیین و
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با توجه به روایت شهید بهشتی از
روند شکلگیری شورای انقالب،
مشخص میگردد که نه تنها مهندس
بازرگان تأییدکننده افراد دیگر برای
حضور در شورای انقالب نبودهاند،
بلکه خود ایشان و افرادی مانند
کریم سنجابی نیز بعد از تأیید
توسط هسته اولیه شورای انقالب،
صالحیت حضور در این شورا به
عنوان یک عضو عادی را یافتهاند

اج��ازه داده بودند که افراد دیگر ب��ا اتفاق نظر این
پنج نفر اضافه شوند و در جلسات ابتدایی تصمیم
بر این شد که حتیاالمکان ترکیب شورا از اعضای
روحانی و غیر روحانی به نسبت مساوی و نزدیک
1
به هم باشد.
تصریح امام به ع��دم رضایت از نخس��توزیری
بازرگان 2،و همچنین ذکر قی��د «در نظر نگرفتن
روابط حزبی» در حکم نخستوزیری دولت موقت
بازرگان ،نشان از توجه ایشان به افکار غیر انقالبی
نهضت آزادی و ع��دم اعتماد امام ب��ه اعضای این
نهضت دارد .آنگونه که در حکم بازرگان آمده است ،امام میفرماید« :جنابعالى را بدون
در نظر گرفتن روابط حزبى و بس��تگى به گروهى خاص ،مأمور تش��كيل دولت موقت
3
مىنمايم».
این بیاعتمادی و فاصله فکری تنه��ا منحصر به انقالبیون نبوده بلک��ه افراد دیگری
نیز بر آن اذعان دارند 4.از جمله این ش��خصیتها میتوان به اظهار نظر جالب ش��هید
محمدباقر صدر در این موضوع اشاره کرد .آیتاهلل سید محمود شاهرودی رئیس پیشین
قوه قضاییه ،نقل قول جالبی از ش��هید صدر در مورد مهندس بازرگان ارایه کرده است
که بازگوکننده عیان بودن اختالف فکری نهضت آزادی بااندیشه سیاسی امام خمینی
در منظر علمای عراق و خصوصاً ش��هید صدر است .آیتاهلل ش��اهرودی در این زمینه
میفرمایند:
یادم هس��ت در ش��روع نهضت و حرکت ام��ام ،آقای [آیتاهلل س��ید
محمدباقر] صدر بس��یار نگران بود .در عراق حزب و تشکیالت اسالمی
تأسیس شده بود ،اما در ایران چنین تشکیالتی وجود نداشت و لذا ایشان
نگران بود که نکند دیگران سررش��ته کار را در دس��ت بگیرند و نهضت
 .1علیاکبر هاشمی رفسنجانی ،همان ،ص.361
 .2این عدم رضایت با قسم جالله توس��ط امام در نامه به آقای منتظری انعکاس یافت .رک :صحيفه امام ،ج،21
ص.331
 .3صحیفه امام ،ج ،6ص.54
 .4در این میان ،ابراهیم یزدی روایت دبیرکل فعلی نهضت آزادی در نوع خود جالب و مؤید مدعای فوق اس��ت.
یزدی در کتاب خاطراتش میگوید« :احمد آقا خیلی بیشتر از مرحوم اشراقی نظر مساعد نسبت به مهندس داشت
و میگفت مهندس از سرمایههای ایران است .برخورد من با مسئله ،توأم با احتیاط بود( ».ابراهیم یزدی ،همان،
ج ،3ص).157
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شکست بخورد .قبل از انقالب برخی ش��بهاتی را هم مطرح میکردند
که این حرکت خوبی است ،ولی مثل حرکت آیتاهلل کاشانی آخرش به
نفع دیگران نش��ود و این بار هم دیگران حاصل کار را ببرند یا مثل عصر
مشروطه بشود [که دیگران موجسواری کردند] ،بله ،ایشان همیشه این
دغدغه را داشت .یک بار که من هم حضور داشتم ،ایشان از آسیداحمد
پرسید :اگر این حرکت به نتیجه رس��ید ،امام کسی را دارند که بخواهد
اوضاع را در دست بگیرد؟ چه کسی در نظرشان است؟ آسید احمد پاسخ
ال اسم بازرگان را برد و گفت که از
داد که کسانی هستند و اس��م برد .مث ً
اینها میشود استفاده کرد .آقای صدرپرسید« :آیا اینها واقعاً صد در صد
به نظر و تئوری امام معتقدند؟ اینها برای خودش��ان نظری ،ساختاری،
1
فکری ،حزبی و تشکیالتی دارند».
مدعای نویسنده مبنی بر درخواست امام از مهندس بازرگان برای گزینش افراد مورد
وثوق برای حضور در شورای انقالب ،در هیچ منبع معتبری ذکر نشده است و گذشته از
این ،مسئله عدم اعتماد به نهضت آزادی و اختالف فکری بنیادین با امام و انقالب اسالمی
نیز در منابع مختلف ذکر شده است .از این حیث ،شواهد و مستندات مطروحه ،بطالن
این مدعای بیمستند را آشکار میسازد.
 .20به رسمیت شناخته شدن رهبری امام
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« .1آيتاهلل خامنهاي انصافاً ذخيره الهي است؛ همه بايد قدر اين نعمت را بدانند؛ گفتوگو با آيتاهلل سيد محمود
هاشمي شاهرودی» ،پاسدار اسالم ،س ،34ش 405و  ،406آبان و آذر  ،1394ص.12-22

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()1

در بخشی از این مقاله ،به رهبری امام اشاره شده و چنین آمده است:
پس از راهپیماییهای محرم ،و ایراد قطعنامه 17مادهای در تاسوعا و
عاشورای آن سال ،که در آن نیروهای اسالمی و ملی ،آیتاهلل خمینی را
ال مسیر تثبیت شده بود
به عنوان رهبر انقالب به رسمیت شناختند ،عم ً
و( »...مدخل ،ص)677
در این بخش از مدخل ،ادعا میش��ود که رهبری امام خمینی(ره) توس��ط نیروهای
اسالمی و ملی در پس از راهپیماییهای محرم سال  57به رسمیت شناخته شده است!
الزمه این مدعای سنگین و غیر واقعی آن است که امام در کوران مبارزات  15سالهشان
از دستگیری و زندان و پیدایش قیام سراس��ری  15خرداد به واسطه این دستگیری ،تا
تبعید و راهبری مبارزات از تبعیدگاه و ...هنوز به عنوان رهبر رس��می نهضت شناخته

نمیش��دهاند! منبع این ادعای واهی و دور از واقعیت ،نیز به نویسندهای برمیگردد که
از پیشگامان مخالفت با نهضت امام خمینی در محافل دانشگاهی خارج از کشور است
و از این حیث ،نویسنده مدخل ،هیچ شاهدی بر چنین مدعای ناصحیح ،نتوانسته بیابد
غیر از کتاب میالنی که بارها مورد نقد علمی محققین و تاریخپژوهان قرار گرفته است.
این نوع نگرش نسبت به رهبری امام در حالی صورت پذیرفته که در بیانی متناقضنما،
نویسنده در جای دیگر از مدخل ،بر رهبری 14ساله امام از دوردستها ،اذعان و تصریح
دارد و مینویسد:
سرانجام امام خمینی به رغم خطرات و تهدیدهای دشمنان ،و برخالف
نگرانیها و توصیه دوس��تان ،پس از  4ماه ( 118روز) اقامت در فرانسه،
و رهبری انقالب به مدت  14سال از دوردست ،در  12بهمن ،به همراه
یاران به ایران بازگشت( .مدخل ،ص)678
بدیهی اس��ت ذهن مخاطب با این پرس��ش مواجه میگردد که اگر تا راهپیماییهای
محرم  57هنوز رهبری امام توسط نیروهای اسالمی و ملی به رسمیت شناخته نشده بود،
چطور ایشان به مدت  14سال ،انقالب را از دوردست رهبری کردهاند؟

نقد متون ،منابع و ديدگاهها
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 .21نخستوزیران شاه

در صفحات  677و  678از مدخل ،به مقوله جایگزینی نیروهای دولتی توس��ط شاه و
انتخاب نخستوزیری بختیار اشاره میشود ولی از سایر کاندیداهای شاه برای تصدی
این پست ذکری به میان نمیآید .حال آنکه این موضوع ،در بازخوانی کارنامه جریانها و
شخصیتهای سیاسی بسیار مورد اهمیت است .چه اینکه اعتماد دربار به برخی از افراد،
نشان از فاصله ایشان با نهضت امام خمینی و طمع مخالفان نهضت اسالمی به آنها دارد.
در میان احزاب و شخصیتهای سیاسی مختلف ،جریانها و شخصیتهای به اصطالح
ملیگرا ،در برهههای مختلف ،همواره مورد اعتماد دربار و محمدرضاشاه بودهاند.
گرایش محمدرضا پهلوی به اعضای جبهه ملی منحصر به روزهای منتهی به پیروزی
انقالب اسالمی نیست ،بلکه وی در بحبوحه تحوالت سیاس��ی سال 1331ش ،اللهیار
صالح -رهبر جبهه ملی -را به عنوان ناجی سلطنت و دربار برای نخستوزیری در نظر
میگیرد .او در این مورد میگوید:
من شخصاً اللهیار صالح را که یکی از سران جبهه ملی و مردی منطقی
و معتدل بود ،برای تصدی نخس��توزیری مناس��بتر میدانس��تم اما

اکثریت مجلس به احمد قوام ابراز تمایل کرد.
در آستانه پیروزی انقالب اسالمی نیز ،شاه دوباره به جبهه ملی روی میآورد و از جمله
نخستین گزینههای وی برای تصدی پست نخستوزیری ،کسی نیست جز «غالمحسین
صدیقی» .شاه پهلوی در این زمینه میگوید:
به دکتر غالمحس��ین صدیقی ،عضو جبهه مل��ی مأموریت دادم برای
تشکیل کابینه اقدام کند .دکتر صدیقی را مردی وطنخواه میدانستم
2
و او هیچ شرطی برای قبول این مأموریت قائل نشد.
عبداهلل انتظام ،شخصیت ملیگرای دیگری است که توس��ط محمدرضا پهلوی برای
نخستوزیری دعوت شده است .محمدرضاشاه در این باره میگوید:
در مقابل بنبس��ت س��عی کردم یک دولت اتحاد ملی تشکیل شود.
آقای عبداهلل انتظام شخصی کهنسال و خوشنام قبول کرد که با وجود
بیماری ،ریاست این دولت را به عهده گیرد و بکوشد که اعضای باصطالح
3
جبهه ملی به عضویت آن درآیند.
از جمله دیگر کاندیداهای نخستوزیری محمدرضا پهلوی« ،کریم سنجابی» از رهبران
جبهه ملی و از یاران نزدیک مهندس بازرگان بوده است .محمدرضا پهلوی در مورد کریم
سنجابی در کتاب پاسخ به تاریخ چنین میآورد:
دکتر سنجابی از زندان به وسیله رئیس ساواک سپهبد مقدم تقاضای
مالقات مرا کرد .برای تس��هیل مذاکرات و آمادهسازی محیط ،از دولت
خواستم سنجابی و بازرگان را آزاد کند .پس از چند روز تقاضای مالقات
سنجابی را پذیرفتم .او با احترام بسیار دست مرا بوسید و نسبت به مقام
سلطنت و ش��خص من ،ابراز وفاداری بسیار کرد و گفت که حاضر است
مقام نخستوزیری را قبول کند ،به ش��رطی که من به بهانه استفاده از
تعطیالت ،راهی خارج ش��وم .او نه میخواست ش��ورای نیابت سلطنت
تش��کیل ش��ود ،که تش��کیل آن قانوناً الزامی بود ،و نه میخواس��ت از
4
مجلسین رأی اعتماد بخواهد .من از قبول توقعات سنجابی سر باز زدم.
پس از عدم توافق با گزینههای پیشگفته ،نوبت به ش��اپور بختیار -از س��ران جبهه
1
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 .1محمدرضا پهلوی ،پاسخ به تاریخ ،شهریار ماکیان (به کوشش) ،تهران ،البرز ،1388 ،ص.94
 .2همان ،ص.407-408
 .3همان ،ص.399
 .4همان ،ص.409
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ملی -میرسد که از شاه درخواست مالقات میکند و در نتیجه توافق او با شاه ،به عنوان
نخستوزیر ایران در روزهای منتهی به پیروزی انقالب انتخاب میشود .شاه پهلوی در
این زمینه میگوید:
شاپور بختیار ،یکی از اعضای جبهه ملی ،به وسیله سپهبد مقدم رئیس
ال به وسیله جمشید آموزگار،
ساواک ،از من تقاضای مالقات کرد .من قب ً
نخستوزیر سابق ،تماسی با بختیار داشتم و همچنان به کوشش خود
1
برای تشکیل یک دولت ائتالفی ادامه میدادم.
آخرین گزارش��ی که محمدرضاش��اه در مورد چهرههای ملی ارایه میکند ،پیرامون
مهندس بازرگان است .وی در کتاب پاسخ به تاریخ ،در مورد مأموریت ژنرال هایزر سخن
به میان میآورد و مدعی میشود او که برای کودتا به ایران آمده بود ،درخواست مالقات
با مهندس بازرگان را داشته است و تیمسار قرهباغی گزارش این ماجرا را برای شاه برده
است .محمدرضا پهلوی مدعی است:
ژنرال هایزر ،از ارتشبد قرهباغی ،رئیس ستاد ارتش خواست که مالقاتی
بین او و مهدی بازرگان ترتیب دهد .ارتشبد قرهباغی این تقاضا را به من
گزارش داد .نمیدانم در این مالقات چه گذش��ت ،میدانم که ارتشبد
قرهباغی از تمام قدرت خود استفاده کرد تا فرماندهان ارتش ایران را از
هر گونه اقدام و تصمیمی بازدارد ...او اکنون تنها کسی است که از جریان
این مطلب اطالع دارد ،زیرا فرماندهان و امرای ارش��د ارتش ایران یکی
پس از دیگری به قتل رسیدند و تنها ارتشبد قرهباغی به وسیله مهندس
2
بازرگان از قتل نجات یافت.
مدعاهای محمدرض��ا پهلوی گرچ��ه آمیخته با ناراس��تی و دروغ اس��ت ولی فقرات
پیشگفته از کتاب او ،اذهان خوانندگان را با سؤاالتی درگیر میکند که نیازمند بررسی
تحلیلی و تحقیقی است .دلیل مانعتراشی اعضای دولت موقت در مورد محاکمه سران
پهلوی چیست؟ آیا ژنرال هایزر به دیدار بازرگان رفته است؟ در این دیدار چه توافقاتی
صورت پذیرفته اس��ت؟ چرا اعضای نهضت آزادی از توافقات پنهان��ی با امریکاییها به
وضوح سخنی به زبان نیاوردهاند .از چه رو اس��م ابراهیم یزدی به عنوان سخنگو و بعد
وزیر خارجه دولت موقت در اس��ناد وزارت خارجه امریکا به کرات برده شده است؟ چه
 .1همان ،ص .410
 .2همان ،ص.419-424

ظرفیتی در جبهه ملی و نهضت آزادی وجود داشته است که در واپسین روزهای سقوط
پهلوی ،بارها بین سران آنها و دربار بر سر بقای سلطنت و پذیرش نخستوزیری توافق
پنهانی صورت پذیرفته است؟
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امامخمینی(ره)فضایفکرینجفرامتحولکرد
مصاحبه اختصاصی (منتشر نشده) فصلنامه 15خرداد با
حضرت آیتاهلل محمدفاضل استرآبادی
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مقدمه
ضبط و تدوی��ن «روای��ت رویدادهای تاری��خ معاصر» ،یک��ی از کارویژهه��ای بنیاد
تاریخپژوهی و دانش��نامه انقالب اسالمیاست که بخش��ی از این تالشها در فصلنامه
تخصصی 15خرداد انع��کاس مییاب��د .در این میان ،آن��ان که به واس��طه موقعیت و
شخصیتش��ان ،به کانون ش��کلگیری اتفاقات ی��ا به مختصات محیط��ی عرصههای
تصمیمس��ازی نزدیکتر بودهاند ،روایتش��ان مهمت��ر و قابل توجهتر اس��ت .انقالب
شکوهمند اسالمی ،از ابعاد گستردهای برخوردار است و تحریر تاریخ این نهضت اسالمی
نیز ضرورتاً میبایس��ت در میدان وس��یع و پرگس��ترهای صورت پذیرد .در این میانه،
مجموعه مشاهدات شخصیتهای روحانی که بخشی از عمرشان به مصاحبت با رهبری
نهضت اسالمی مردم ایران گذشته است ،بسیار قیمتی و ارجمند است.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

مصاحبه و تدوین:
سید محمدامین نورانی
سهراب مقدمیشهیدانی

بخش ويژه
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آنچه در پی میآید خاطراتی منتشرنش��ده از مرحوم آیتاهلل محمدفاضل استرآبادی
(مازندرانی) است که در تاریخ  94/1/3و  94/1/4در شهر بابل ضبط شده است .بخش
نخست مصاحبه به زندگانی این روحانی خدوم اختصاص یافته و در بخش دوم مجموعه
مشاهدات و دیدگاههای ایشان در مورد نهضت امام خمینی مورد بحث قرار گرفته است.
آنچه روایت مرحوم فاضل را خواندنی میسازد ،دقت فوقالعاده در نقل واقعیتهای تلخ و
شیرین تاریخی است .در این مصاحبه هیچگونه تالشی برای پردهپوشی یا مالحظهکاری
در روایت رویدادها با محوریت راوی صورت نپذیرفته است که این مهم ،ریشه در تقوای
واالی آیتاهلل استرآبادی دارد و سخنان ایشان را برای محافل تاریخی ،قابل اتکا و استناد
میسازد.
مرحوم محمد فاضل پس از بازگش��ت از حوزه مقدسه نجف در س��ال  1354تا زمان
رحلت در سوم آذرماه  ،1395وجهه همت خود را خدمت به ترویج معارف اهل بیت(ع)
و تقویت حوزههای علمیه و تربی��ت طالب فاضل و فرهیخته و مهذب نمود .تأس��یس
مدرس��ه علمیه فیضیه در ش��هر بابل یکی از مهمترین خدمات این عال��م گرانقدر بود.
ایش��ان به عنوان ش��خصیتی وجیه و اثرگذار در میان تودههای مردم خطه مازندران،
همواره به عنوان حامیو همراه انقالب اسالمیش��ناخته میشد و اکنون تعداد زیادی
از تربیتیافتگان مکتب علمیو تربیتی ایشان در سطوح مختلف نظام اسالمی مشغول
خدمترسانی به مردم متدین و انقالبی ایران هستند.
این مصاحبه به مناسبت رحلت این عالم ربانی و خدمتگذار منتشر میگردد و مسلماً
گرچه همه خدمات و مشاهدات آیتاهلل فاضل اس��ترآبادی را نمیتوان در قالب همین
متن ،بازشناخت اما امیدواریم متن حاضر زمینه و مقدمهای برای پژوهشها و تالشهای
تاریخی بیشتر پیرامون این شخصیت بزرگوار گردد.
15خرداد :در ابتدا از فرصتی که در این شرایط ویژه تعطیالت نوروز در اختیار بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی قرار دادید ،کمال تشکر را داریم .اگر صالح
بدانید سرآغاز بحث با حضرتعالی باشد تا بعد ما سؤاالت را بپرسیم.

آیتاهلل فاضل :با تش��کر از حس��ن نیت و زحمتی که تقبل کردید .بس��م اهلل الرحمن
الرحیم الحمدهلل و الصاله علی رسولاهلل و آله االطهار السیما الحجه بن حسن المهدی،
ارواحنا و ارواح العالمین فداه و با سالم مؤدبانه به رهبر معظم انقالب مرجع اعظم جهان
اسالم ،حضرت آیتاهلل العظمی خامنهای روحی فداه.
15خ�رداد :اگر امکانش هس�ت قبل از ورود ب�ه بحث تاریخ انقالب اسلامی ،یک

زندگینامه کلی از خودتان به ما ارائه بدهید.
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 .1شهر مقدس قم در دورانهای تاریخی مختلف ،همواره مرکز تعلیم علوم اسالمی و ترویج معارف اهل بیت(ع)
بوده اس��ت و به طور خاص در دوران مرحوم میرزای قمی ،این حوزه رونق خاصی یافت و بعدتر بنا به دالیلی افول
کرد .پیش از آمدن مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری به قم ،و تأسیس حوزه علمیه به شکل کنونیاش ،برخی
حوزههای علمیه مهم در این شهر وجود داشت که مدرسه مبارکه رضویه(س) یکی از آنهاست .مضافاً مراجع عظام
تقلید نیز پیش از ورود مرحوم مؤسس به قم ،حضور داشتند که مراجع ثالث آقایان صدر ،سید محمدتقی خوانساری
و حجت کوهکمرهای در صدر روحانیان حوزه علمیه قم قرار داشتند که زمینه تقویت مرجعیت حاج شیخ و تأسیس
حوزه علمیه مقتدر قم توسط شیخ را ایجاد کردند( .مقدمی شهیدانی)

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :چش��م ،عرض کنم که [اینجانب] محمدفاضل ،فرزند مرحوم آیتاهلل
شیخ نجفعلی فاضل استرآبادی ،مکان تولد در عراق و نجف اشرف .زمان تولد قمری ،اول
صفر  ،1353شمسی شناسنامهای  ،1314شمس��ی به اصطالح قرآنی ثبت یادداشتی
25اردیبهشت  .1313خب پدرم روحانی بوده است و روحانی برجستهای هم بودند.
15خرداد :از ویژگیهای شخصیتی پدر بزرگوارتان بیشتر توضیح بفرمایید.
آیتاهلل فاضل :ایشان انصافاً روحانی برجستهای بود .این شعار نیست .در درس خواندن
موفق بودند و در درس گفتن [هم] موفق بودند .در نوشتن کتاب و آثار درسی ،در عبادت،
در تدریس و شاگردپروری ،موفق بودند .ایشان  26س��ال پشت سر هم در نجف درس
دادند .پدرم متولد حدود  1285شمسی بودند .در روستای نوکنده گلستان .ابتدا شروع
درس ،ایش��ان در حوزه علمیه گرگان درس خواندند .بعد از گرگان به مشهد رفتند7 .
سال در مدرسه خیراتخان مش��هد درس خواند .در آنجا فارغالتحصیل شد .به لحاظ
شرایط اساتید و اینها تصمیم به رفتن به نجف گرفت .حدود سال  1300بود و چون جنگ
بینالمللی اول بود و راهشان نمیدادند ،نتوانست به نجف برود لذا به مرکز علمیحوزه
شمال ایران ،یعنی شهر بابل آمد .در شمال ایران از آذربایجان تا بجنورد و تا خراسان و...
تنها مرکز علمی ،بابل بود .ایشان بعد از مشهد به بابل آمد و چهار سال درس خارج را در
مکان مدرسه عالمه گذراند که االن به آن «مسجد والیت» میگویند[ .االن دیگر مدرسه
نیست] دیگر طلبهای ندارد ،مدرسهای بود که مسجد داشت .مدرسه مرحوم عالمه برادر
بزرگ شیخ صالح ،عالمه حائری ،سمنانی مازندرانیاالصل .پدرم درس خارج فقه و اصول
را چهار سال در بابل خواندند تا سال  1300به نجف رفتند .در آن زمان قم ،هنوز حوزه
1
علمیه [چندان پر رونق] نبود.
15خرداد :یعنی در واقع نجف به نوعی مرکزیت حوزههای علمیه در آن زمان بوده
است؟
آیتاهلل فاضل :بله .در برخی ش��هرهای ایران ،مثل مش��هد ،اصفهان و ش��مال ایران
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(بابل) ،حوزه علمیه بود .در بابل س��عیدالعلما از نجف به آنجا آمده بود .حجتاالس�لام
اشرفی بهش��هری اینجا (بابل) بود ،مالنصیر ،حاج ش��یخ کبیر معروف قزوینی و ...مثل
ال [افرادی] از گلپایگان ،از خمین ،از سیستان و مازندران و از همه جا
االن که در قم مث ً
در آنجا جمع هستند ،در آن زمان در بابل هم همین بود .چهار سال در آنجا درس خواند
و فارغالتحصیل شد و راهها هم باز ش��د و از آنجا که هنوز در قم حوزه علمیه نبود؛ چون
مؤس��س حوزه علمیه مرحوم حاج ش��یخ عبدالکریم یزدی (معروف به شیخ مؤسس)
بودند و ایشان بعد از سال  300به قم آمدند و لذا پدرم ناچار بودند که به نجف بروند .در
نجف مرحوم نائینی ،آقا ضیاء عراقی ،آشیخ محمدحسین اصفهانی ،آقا سید ابوالحسن
اصفهانی ،حضور داشتند .پدر سال  300به نجف رفتند و در سال  326به ایران برگشتند.
15خرداد :دوباره به ایران و بابل برگشتند؟
آیتاهلل فاضل :بله ،چون چهار سال در بابل سابقه آشنایی اجتماعی داشتند ،خوشبیان
و باسواد بودند ،این نام فامیلی (فاضل) انتخابی نیس��ت ،جعلی است و شهرت است! از
بس میگفتند که ایشان فاضل است ،استاد ایش��ان اسم ایشان را فاضل گذاشت .چون
درس میداد ،در اجتماع مردم رفت و آمد داشت و خوشبیان و خوشبرخورد و خوشرو
بود .خودش به من میگفت که نمیگذاشتند شبها من در مدرسه باشم؛ افراد مذهبی،
بازاریهای مذهب��ی (آن موقع فرهنگی نبود) ش��بها به خانه میآمدند و در جلس��ه
مینشستند و از ایشان استفاده میکردند .این اسم روی ایشان به اصطالح «علم بالغلبه»
ال این «دروازه آمل» ما ،این گذاشتنی نیست.
ماند؛ از بس که [در زبانها تکرار میشد] مث ً
«س��بزه میدان» ،مبنای اسمگذاری نیست همین روس��تای «رمنت» ،نزدیک ماست،
«سلطان محمدطاهر» .این اسم روی این محل ماند به عنوان مثال «سبزهمیدان» اسمی
شد که بالغلبه استعمال شد.
15خرداد :ماجرای انتخاب فامیلیتان چه بود؟
آیتاهلل فاضل :در آن وقت که فامیلی نبود .از زمان پهلوی به بعد به فاضل معروف شد.
این از درس خواندن ایش��ان ،قریب به  20جلد یا  18تا کتاب کوچک و بزرگ از درس
اساتید خود را نوشته بودند .به حساب پایاننامه ،االن هم هست به خط خودش و خوانا
و مطالب آن هم قابل استفاده است .البته چاپ نکردهایم.
پدرم زی��اد تدریس میکرد؛ ایش��ان در نجف تدری��س خارج میکرد ،فق��ه و اصول،
جداگانه .افرادی میآمدند شاید اسم آقای آیتاهلل سید عبدالکریم کشمیری را شنیده
باشید .آیتاهلل کشمیری خودشان به من گفتند که حیف شد پدر شما به ایران آمدند،
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 .1شرح الفیه ابن مالک به قلم جاللالدین س��یوطی (البهجه المرضیه علی الفیه ابن مالک) ،کتابی در آموزش
ادبیات عرب.
 .2عالماالصول.
 .3آیتاهلل فاضل در توضیح این بخش از فعالیت پدرش��ان چنین گفتهاند :خب مس��ئله گفتن برای زنها یک
مقداری سخت بود .هنر نش��ان میداد با ذوق بود .زنی که میخواست مس��ئلهای یاد بگیرد اگر دختر سه ،چهار
سالهای داشت آن زن را صیغه خودش میکرد و نتیجه چه میشد این خانم محرم او میشد و آن وقت آستین باال
میزد و میگفت که اینطور وضو بگیر ،این طور تیمم بکن .تا این اندازه افراد متعبدی بارآورد .چند تا مسئلهگوی
خیلی خوبی بار آورد .طبیعی است که باید چند نفرشان هنوز باشند .احتماالً .خانم بیکایی بود .خانم موسوی بود.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آینده خوبی در نجف داشتند .میگفت مستقبل خوبی داشت ،عرب بود .میگفت یک
دوره درس خارج پدرتان را من نوش��تم .من درس پدرم را یادم میآمد .ایشان [مرحوم
کش��میری] در درس پدرم حضور پیدا میکرد .گفتند که درس خارج اصول پدرتان را
من داشتم .این نمونه است و پدرم چنین موقعیتی داشت .وقتی [به ایران] آمد ،ایشان
را به اینجا [=بابل] آوردند ،چون در اینجا سابقه داش��ت .وقتی به اینجا آمد سیوطی 1و
معالم 2درس میداد.
15خرداد :حاج آقا چه شد که پدرتان از نجف به ایران آمدند؟
آیتاهلل فاضل :خدمت به مردم ،خدمت به جامعه .بله ،برای احیای مردم آمدند و این
ال در مجالس و
وضعیت ایشان بود .عرض کنم خدمت شما .ایشان که منبری نبود و مث ً
ال ماه رمضان و عاش��ورا در
خانهها منبر نمیرفت .واعظ بود .منبرهای مهم میرفت .مث ً
مسجد منبر میرفت .چه منبری! «مسجد کاظمبیک» بابل را نمیدانم که دیدهاید یا نه،
روزهای ماه رمضان در حیاط جا نبود ،بیرون در بازار روز (که گوجهفرنگی ،س��یر و پیاز
میفروختند) جانماز میانداختند و مینشستند .مردم در کل شبستان و در حیاط آن
مینشستند و پر میشد و در بیرون فضای سبزی بود و بازار روز بود که مردم مینشستند.
از چند تا روس��تا مردم تا بابل پیاده میرفتند و دهه عاش��ورا به نوکنده میرفت .خیلی
منبر خوبی بود و خیلی مطالعه میکردند .خیلی جدی بود و خیلیها را تربیت کرد .نه
فقط تعلیم که تربیت هم میکرد .جوانهای دبیرستانی آن روز را .سال  26آمد و تقریباً
دهه  30دوران گرم تودهایها و مصدق و اینها بود .بچهها را به مسجد میآورد و بچههای
دبیرستانی را خیلی خوب بار آورد .االن هستند .همه را نمازخوان بار آورد .خیلیها را نماز
جماعتخوان بار آورد ،خیلیها را تربیت کرد .هر پنج نماز را در مسجد میخواند .زنها
را معلم بار میآورد .زنها را مسئلهگو بار میآورد .چند نفر تربیت کرد و میفرستاد برای
زنها مسئله بگویند و تعلیم بدهند 3.خیلی جدی بود .این کار خیلی مهم و زیربنایی بود.
پدرم در سال  50فوت کردند .این از ناحیه پدر!

15خرداد :اگر ممکن است از مادر مکرمهتان هم برایمان بگویید.

آیتاهلل فاضل :مادر خیلی زرنگی داشتم .روس��تایی ،بیسواد اما پر کار و پر صبر .امور
اقتصادی خانه پدرم را در نجف ایش��ان اداره میکردند .مادرم خیاطی میکرد .شاگرد
داشت .ایش��ان بیسواد بود .روس��تاییزاده بودند .هم پدرم روس��تاییزاده بودند و هم
مادرم روستاییزاده بودند .مادرم فارسی بلد نبودند حرف بزنند .به صورت کلی خیاطی
میکردند و به صورت کلی از نجف جنس به کربال و بغداد و کاظمین میفرستادند .مادرم
در سال  20( 30سال پیش از پدر) فوت کردند .زنی با صبر ،پرکار و شجاع ،اهل عبادت
بودند.
15خرداد :شما فرمودید که در نجف به دنیا آمدید ،محیط و محل زندگی شما در آن
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ایام کودکی در نجف به چه صورت بوده است؟

ال فضا و محیط نجف و سطح فرهنگ
آیتاهلل فاضل :سطح زندگی ما خیلی پایین بود .اص ً
در نجف خیلی پایین بود .نماز جماعتها کم بود .ولی درس رونق داشت .علمای خوبی
داش��ت [اما] فضای محیط خوب نبود؛ نظافت و زبان و اخالق خ��وب نبود .اینها خیلی
ضعیف بود.
15خرداد :فضای خود منزلتان به چه صورتی بود؟
آیتاهلل فاضل :خیلی ساده بود .خواهر من تعریف میکرد که پدرم میخواسته تا سه روز
ال خیلی کم سکه  5تومانی نقره ،ده تومانی نقره،
به اعتکاف برود ،یک پول مختصری مث ً
االن سکههای  5تومانی یا  10تومانی هس��تند ،در آن زمان اینها ارزش داشت ،در خانه
گذاشت و به مادرم گفت که خرج کنید .خب مادرم خدا بیامرز سه روز تمام به ما نان و
ماست داد و آن سکه را به پدرم برگرداند! یخچال که نبود .از زیرزمین ماست میآورد و آن
را دوغ میکرد و نان مانده خشک را هم در آن میریخت و ما دو سه نفر میخوردیم .شب
هم همینطور و سه روز به این شکل گذراندیم .ما متوسط بودیم .خیلی متوسط بودیم.
من از مادرم صبرش را [خیلی به یاد دارم] .یک بار حرف تندی [از مادرم] نشنیدم[ .اینکه
مثالً] تشر زده باشد و یا دعوایی کرده باشد .باور کنید که نشنیدم .از خواهرم هم پرسیدم
ایشان هم گفت نه ندیدم .با بچهها هم همینطور ،بچهها را بزند یا دعوا کند ،مطلقاً -من
یک برادر دارم و یک خواهر -یادش به خیر! یادم هست که یک روز وقتی کوچک بودم،
برادرم ازدواج کرده بود ،یک حرف تندی به زن��ش زد! 1برادرم به زنش در خانه ما پیش
مادرم یک حرف تندی زد .من تعجب کردم سکوت نکرد که تأیید حرف پسر بشود و زنش
 .1آیتاهلل فاضل :برادرم فوت کرده است ولی خانم ایشان هنوز هستند.
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بگوید که نشست و شنید که پس��رش به من توهین کرد ،یک حرف تند و زشتی هم به
پسر نگفت مثل نفهم یا نادان نگفت .این آدم بیسواد و روستایی خیلی حرف عاقالنهای
زد به او گفت که مرد به زنش این طور حرف نمیزند .خیلی معنا دارد .جدی میگویم.
هم پسرش را تنبیه کرد و هم از عروس خودش حمایت کرد .توهینآمیز هم نبود .نگفت
که نفهم و نادان این چه حرفی بود که زدی!؟ این یک هنر است .یک روستایی بیسواد
که هیچ خاطرهای از ایشان نمانده است .یک روز به من سفرهای داد و گفت بروید و نان
بگیرید .من سفره را گرفتم و به جای اینکه بروم و نان بیاورم ،سفره را گم کردم .و به خانه
برگشتم زرنگی ما این بود دیگر! در آن موقع  8 ،7سالم بود و جالب برای من این است که
معموالً در این مواقع مادر میگوید :بیعرضه!! برای نیاوردن سفره چیزی میگوید ولی
خدایی ایشان چیزی نگفتند .و بر سر صندوق رفتند و یک قبایی آورد و آستر آن قبا از
جنس همان سفرهای بود که من گم کردم .این یک پارچهای بود که یک مقدارش آستر
قبا شده بود و مادرم آن را سفره کرده بود .گفت بیا این عوض آن سفرهای که گم کردی بیا
و بپوش! با این طور توبیخ کردن به من جایزه داد .تنبیه کرد! گفتم که خیلی به اعصابش
مسلط بود .با صبر ،مقاوم و آرام.
15خرداد :شما فرمودید که در سال  1326پدرتان به ایران برگشتند .خب پس شما
باید موقع بازگشت به ایران در حدود  12سال داشته باشید .تا آن زمان سیر علمیتان
چگونه پیش رفته بود و بعد از ورود به ایران به چه کار مشغول شدید؟
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آیتاهلل فاضل :قبل از ورود به حوزه ،به مکتب خانه رفتیم .مدرس��ه و این چیزها نبود.
یک خانهای بود به نام «مکتبخانه ام ناصر» ،خدا بیامرزد ایشان را ،زن با معرفتی بود که
ما میرفتیم و قرآن را پیش ایشان میخواندیم .بعد رفتیم پیش یک شیخی به نام شیخ
علیاکبر که  60 ،50نفر شاگرد بودیم و به مکتب میرفتیم.
بعد از اینکه قرآن را به طور کامل پیش این خانم یاد گرفتم رفتیم به مکتب و در آنجا
خط و درسهایی مثل گلستان س��عدی و تمرین خط فارسی را در آنجا بودم .بعد پیش
یک شیخی به نام شیخ موس��ی که در یکی از حجرات صحن نجف بودند و  20تا شاگرد
داشتند خط یاد میدادند و تابلو مینوش��تند و بعد برای تمرین خط پیش یک خطاط
مشهور ،خوشخط و قوی به نام شیخ عبداهلل میرفتم .اینها همه برای نجف و برای قبل از
ایران است .خطاط بود .خیلی خوشخط بود و در مدرسه عالی خراسانی درس حوزوی را

پیش ایشان میرفتیم .او مکال بود؛ 1ولی هم خطاط بود و هم اینکه درس حوزوی میداد.
درس حوزوی را پیش او شروع کردیم .ایشان خودش متأهل نبود و در مدرسه بود .زن
نداشت و مجرد بود و تمرین خط به ما میداد.
15خرداد :چه چیزی مشوق شما شد که وارد حوزه علمیه بشوید؟
آیتاهلل فاضل :در آن زمان مشوق نمیخواست غیر از این جایی نبود که برویم .دبستان
ال باید مغازهدار
و دبیرس��تان که نبود .دانش��گاه هم که نبود .باید به بازار میرفتیم .مث ً
ال
میشدیم! یادم میآید که پدرم میگفتند اگر درس نخوانید باید بروید در صنعت مث ً
شاگرد آهنگر میشدیم .مثل االن نبود که جاذبه داشته باشد دانشگاهی باشد یا کاری
باشد .آیتاهلل حاج سید جعفر کریمی (برای روستای امیرکال بود) 2،میگفت اگر حوزه
نمیبودم باید خرکچی بشوم! جایی نبوده است در آن زمان 80 .سال پیش جایی نبود و
خوشحالیم که به حوزه رفتیم.
15خرداد :داشتید سیر تعلیمات را میفرمودید .خب بعد از ورود به ایران مشغول
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چه فعالیتی شدید؟

آیتاهلل فاضل :همین که به ایران آمدیم ،دوس��تان س��ابق مرحوم پدرمان مرا به بابل
آوردند .مدرسه رایج آن روز ،مدرسه صدر (خاتماالنبیاء(ص) امروز) بود .به ایران آمدیم
و حدود یک سال در بابل در مدرسه خاتماالنبیاء درس مقدماتی مشغول شدیم[ .اداره]
این مدرسه در آن زمان جمعی و هیئت امنایی بود .علمایی مثل مرحوم آقای طبرستانی،
آقای محقق ،مرحوم آقا روحانی ،عرض کنم که  6 ،5نفری آن را اداره میکردند .روزهای
دوشنبه جلسه داشتند میآمدند و در مورد ثبت نام و تدریس و اینها صحبت میکردند
و زیر نظر آنها بود .ولی مرحوم آقای روحانی وقت بیشتری میگذاشت و قسمت عمده
مدیریت با ایشان بود.
من پایه اول از انموذج و عوامل و ...را همین جا مشغول شدم .در نجف صرف را شروع
کرده بودم و نحو را در اینجا خواندم .سیوطی را هم در اینجا خواندم .بعد برای مطول به
کوهستان رفتم چون حوزه گرم و رایج [در آن زمان] کوهس��تان بود ،لذا به آنجا رفتم.
کال  15ماه در کوهستان بودم.
مطول را آنجا خواندم و لمعه را هم در آنجا شروع کردم و ً
مطول و معالم با هم و بعد هم لمعه.
 .1اصطالحی است در مقابل «معمم»؛ به افرادی که ملبس به لباس روحانیت نیستند اطالق میشود( .مقدمی
شهیدانی)
 .2ایشان از اعضای بیت امام و عضو شورای اس��تفتائات امام در نجف و ایران بودهاند و در حال حاضر ساکن قم
مقدسه هستند.

15خرداد :از اساتیدتان برایمان بفرمایید .اسم آنها یادتان هست؟
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آیتاهلل فاضل :من حدودا ً  40استاد داشتم .عرض کنم که اولین استاد من نامرد بود!
ی بود با معرفت ،اصفهانی و بچههای خوبی هم داشت و بعد شیخ علیاکبر،
مالناصر ،خانم 
شیخ عبداهلل تهرانی که اینها در نجف بودند .بعد در ایران (بابل) آقای طبرستانی ،آقای
محقق بهشتی ،در کوهستان ،بعد شیخ هادی 1،س��ید احمد حسینی ،مرحوم آقا شیخ
حمزه ربانی در نوکنده ،که پیش ایشان علوم جفر میخواندم و استاد خط من هم بودند.
پیش ایش��ان تمرین خط دیدم خیلی خوشخط بودند .سرمش��قهای ایشان شاید در
کاغذهای خطی من باشد .از آنجا که به روستای پدری (نوکنده) رفت و آمد میکردیم
و پدر من در س��ال  4 ،3ماه به آنجا میرفت ،من و پدر با هم میرفتیم و در آن مدت من
پیش مرحوم آقا شیخ حمزه ربانی در نوکنده کالس خط میرفتم .جفر را هم پیش ایشان
خواندم .پیش پدرم هم خیلی ش��اگردی کردم؛ بله ،خیلی .صرف و سیوطی و لمعه و...
در آن مقداری که بابل بودم .اینها اساتیدم در ایران بود و بعد هم که به نجف رفتیم .من
شرح لمعه میخواندم که به نجف رفتم .اینجا دیگر استاد خوبی نداشت و جواب نمیداد.
این بود که خودم تنها به نجف رفتم .حدود  18 ،17سال داشتم که رفتم .حدودا ً در سال
 1330یا  1331رفتم چون یک سال و چند ماهی در کوهستان بودم و لمعه را در آنجا
شروع کردم و بعد به نجف رفتم و در آنجا ادامه دادم.
15خرداد :هنگام مهاجرت به نجف مجرد بودید یا متأهل؟
آیتاهلل فاضل :آن زمان مجرد بودم .پدرم خیلی اصرار داش��ت [که ازدواج کنم] ولی
من حاضر نبودم و قبول نمیکردم .در نوکنده یک شخصی بود خیلی مقتدر و مسلمان
و متمکن به نام حاج عبدالکریم اسالمی ،این یک روز به من گفت که آقا فردا صبح برای
صبحانه بیایید من با ش��ما کار دارم .فردا صبح پیش او رفت��م و خالصه به من گفت که
ال
ازدواج کنید و خواهر خانم خوبی هم داشت و گفت با او ازدواج کنید .من هم گفتم اص ً
زن نمیخواهم و مجرد به نجف رفتم.
15خرداد :اگر ممکن است ماجرای ازدواجتان را شرح دهید.
آیتاهلل فاضل :حاال یکی دو تا خاطره هم به همین مناسبت بگویم ،خندهدار است منتها
ی معروفی بودند و به نجف رفته بودند و این
نخندید .عرض کنم که پدر من شخصیت علم 
مستند هست ،خیلی اصرار داشت ،چون من نجف بودم تنها بودم و در شهر غربت و کشور
غریب دلواپس بود و خیلی اصرار داش��ت که من ازدواج کنم .مقدماتی را برای این کار
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چیدند .عرض کنم که شرایط برای این کار فراهم بود منتها اقدام نمیشد .پدرم تعبیرات
ال یک تعبیر او این
ویژهای برای من داشت عرض کردم با آن موقعیت علمیخودش .مث ً
بود که میگفت محمد مثل یک دختر خوشگل خواستگار دارد! جدی میگویم در ایران
و در عراق .از عراق کسی رفت ساکن کربال بود مرحوم حاجمحمدی گفت آقا شما فقط
اجازه بدهید من به شیخ محمد زن میدهم ،خرجش را هم میدهم و خانه هم برای او
میگیرم .زندگی او خوب بود و متمکن بود .به پدرم پیغ��ام داد و گفتم که نمیخواهم.
جدی گفتم .نمیخواستم و جاهای دیگر هم همین طور .یک آقایی را خدا بیامرزد به نام
سید ابراهیم خادمیاز بستگان نزدیک نوکنده ما بود .به زیارت کربال آمد و پدرمان پیغام
داد که بروید به محمد بگویید که جریان ازدواج ما اینطور بود .برای زیارت به کربال آمد و
من او را دیدم و سابقه آشنایی داشتم و گفت خبر تازه! گفتم چیست؟! گفت پدرت برای
تو جایی را در نظر گرفته است گفتم نمیخواهم .یادم هست گفت این نمیخواهم با آن
نمیخواهمهای س��ابق فرق دارد .گفت این را نمیتوانید بگویید که نمیخواهم .گفتم
مگر چه شده است چه خبر است .عبارت این اس��ت دو نفر از بزرگان استان با همدیگر
توافق کردند و قول و قرار گذاش��تند و قرار ازدواج شما را تمام کردند .گفتم چه کسی با
چه کسی؟! گفت پدرتان با خانواده مرحوم کوهستانی .من دیگر به ناچاری قبول کردم.
دیگر نتوانستم که رد کنم .وقتی کار به اینجا کشید ،دیگر بله به ایران آمدم و مراسم عقد
و  4 ،3ماهی شد و دیگر با حاج خانم به نجف رفتیم .بله اینطوری شد .جدی آماده نبودم
و مصمم نبودم.
یک تعبیر دیگری هم پدرم راجع به من دارد حاال عرض کردم تعبیرات ظریفی است
به من میگفت که اگر نبوت ختم نمیشد تو با این صبرت پیغمبر میشدی! دو چیز به
من گفت انجام بده و من نکردم .یکی خانهای که در نجف خریدم .در نجف خانه خریدم
البته از پول زمینی که از فروش زمین مرحوم مادرم یک خانه مختصر بود .میگفت پسر
تو با این خانه خریدنت آبروی مرا بردی .چرا چون خانه قابل سکونت نبود .یعنی که اتاق
مهمانی آن خیلی کوچک بود .من خریدم چ��ون جای آن خوب بود و خیلی جای امنی
بود .میگفت خانه را بفروشید بقیه پول با من در جای بهتر بخرید .من نخریدم .میگفت
تو با این خانه خریدن��ت آبروی مرا بردهای! این یکجا ب��ود و یک جای دیگر هم عرض
کردم که جریان ما این است .حاال به مناسبت همین که درباره ازدواج گفتید خب دختر
مرحوم آقای کوهستانی یک سال و چند ماهی اس��ت که فوت کردند .خیلی صبر کرد
خیلی سازش کرد و با زندگی سخت من ،انصافاً با زندگی سخت من .دوستان مرا مسخره
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میکردند خدا بیامرزد آیتاهلل طاهری گرگان را ش��اید شنیده باشید نماینده خبرگان
بود و فوت کردند ،خیلی سر به سر من میگذاشت یکی از شوخیهایی که با من میکرد
این بود که میگفت که آقای فاضل صد گرم کمتر با واحد وزن هفتاد و پنج گرم گوشت
میخرد و آبگوشت درست میکند ،آب آن را روز میخورد و نخود و لوبیا را میگذارد شب
میخورد .حاال در مورد لباسهای من سر به سر میگذاشتند .مرحوم آقای کوهستانی
به س��ادات عالقمند بود .خیلی احترام میکرد حاال جزئیات خاطرات خوبی هست اما
نمیگویم .دامادهای ایشان سید بودند من به حاج خانم گفتم که چطور شد که پدرت
به غیر سید دختر نمیدادند و قبول نمیکرد چطور شد که به من دختر دادند؟! چطور
شد مگر من مثل سیدها هستم .ایشان خیلی حاضر جواب بودند میگفت به تو زن نداد
به پدرتان زن داد! پدرت استاد ایشان بود و نخواس��ت تا حرف ایشان را زمین بیندازد.
سؤال خوبی و جواب خوبتر .گفتم خوب شد که چنین پدری داشتیم و اال باید بیزن
میماندیم! حاال خاطرههای پدرم را میگویم به مناسبت.
15خرداد :اگر خاطرات جالبی از مرحوم پدر دارید ،بفرمایید.
آیتاهلل فاضل :یکی دو تا خاطره از پدرم بگوی��م .میگویند که گیرم پدر تو بود فاضل
دیگر چه؟! از فضل پدر تو را چه حاصل .من خیلی حاصل داشتم .نجف رفتم مجرد بودم.
در سال  30اتاق خواستم در مدرسه یا جایی ،رفتم بهترین مدارس معروف در آن وقت
نجف .مثل فیضیه که در قم مدرسه خوشنامیاس��ت و خیلیها آرزو دارند که در آنجا
باشند .به آنجا رفتم و به مدیرش گفتم که آقا من تازه از ایران آمدهام و حجره میخواهم.
خودم را هم معرفی کردم و گفتم پسر آقای فاضل هستم .گفت یک هفته فرصت بدهید.
یکی از دوستان هست به من گفت که برای حجره چه میکنید؟ کدام مدرسه میروید؟
گفتم رفتم مدرسه مرحوم سید کاظم یزدی .گفت بروید و فکر حجره باشید که در آنجا
حجره به شما نمیدهند .راست میگفت آنجا حجره به کسی نمیدادند .گفت فکر آنجا را
نکنید و به جای دیگر بروید .بعد از یک هفته و سر موعد رفتم و دیدم که کلید اتاقی را به
من داد و گفت به تو نمیدهم ولی به پدرت میدهم! این هم قصه دوم .چرا؟ چون مدرسه
ال فرد مجرد
مرغوب بود ،معروف بود و موقعیت خوبی داشت و مدرسه استثنایی بود و مث ً
بود میآمدند و وقتی متأهل میشدند کم به مدرسه میآمدند و کلید را هم نمیدادند
اتاق دربسته میماند و از دیگران هم محروم بود .حریف هم نمیشدند.

حرفهای نگفته من زیاد دارم .از این راست و دروغها زیاد دارم اما باور کنید! 1میگفت
که به پدرت اتاق میدهیم .تقریبا چنین چیزی ...چرا؟ گفت پدرت هم وقتی اول رفت
مجرد رفت و بعد مادر مرحوم من به ایشان ملحق شدند .گفت مجرد بود به ایشان اتاق
دادم و وقتی متأهل شد و احتیاج ایشان به حجره کم شد ،کلید را به من داد و گفت آقا
االن من متأهل هستم و احتیاج من به حجره کم است .گفت این کلید من است هر وقت
کسی را سراغ دارید و احتیاج دارید من هستم .گفت روی آن حساب پدرت به تو حجره
داد .ماجرای سوم هم جریان ساواک بود[ .که در ادامه شرح آن خواهد آمد].
15خرداد :از اس�اتیدتان در نجف اش�رف برایمان بفرمایید .آنجا پیش چه کسانی
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شاگردی کردید؟

آیتاهلل فاضل :وقتی لمعه میخواندم به نجف رفتم و اولین استاد من به معرفی مرحوم
میرزا هاشم آملی به یکی از شاگردانش سفارش داد که به من درس لمعه بدهد .ایشان
بعدها به حاج میرزا حسن صافی اصفهانی معروف شد .لمعه را پیش ایشان خواندم .بعد
باز هم با معرفی شاگرد دیگرش��ان حاج ش��یخ غالمرضای اصفهانی که رفتند و ساکن
مشهد شدند و پیش ایشان باز هم لمعه خواندم .پیش شیخ کاظم تبریزی معالم خواندم.
مرحوم مدرس افغانی که ش��اگرد پدرم بود و استاد من ،س��ید مرتضی خلخالی شهید،
شیخ محمدتقی آلیاسین ،رسایل را [نزد ایشان] خواندم .پیش مرحوم شیخ محمدعلی
سرابی تفسیر میخواندم .اخالق را پیش سید احمد اشکوری ،و نزد شیخ صدرای قفقازی
(بادکوبهای) اسفار را خواندم .منظومه را نزد میرزا محسن سرابی ملکوتی خواندم و نزد
مرحوم آقا سیدعالء سبزواری 2و نزد سید نصراهلل مستنبط چند جلسه خصوصی درس
خواندم 3.سید نصراهلل مستنبط همسایه کوچه ما بود و داماد آقای خویی بود .در درس
آقای [آیتاهلل العظمیسید محمود] شاهرودی کمیرفتم .در درس میرزا هاشم آملی
خیلی کم و مختصر ،شاید یک هفته رفتم .مرحوم میرزا باقر زنجانی فقه و اصول و خارج
و مکاس��ب خیلی [حضور یافتم] .در درس آقای [آیتاهلل العظمیسید محسن] حکیم
حج را شرکت کردم .در درس مرحوم امام هم در قم و هم در نجف رفتهام .در قم خیلی
مختصر خدمت امام بودم .در درس شیخ عباسعلی شکوهی و درس حاج احمد گلپایگانی
هم رفتم .درس س��ید محمد محقق داماد شرکت کردم .نزد اس��تادهای زیادی رفتم و
 .1آیتاهلل فاضل شخصیتی ملیح و شوخطبع داشتند که جذبه خاصی در میان طالب و شاگردان ایجاد کرده بود.
این سنخ سخنان در مراودات ایشان کم نبود( .مقدمی شهیدانی)
 .2احتماالً مراد آیتاهلل سید عبداالعلی سبزواری است.
 .3مراد درس خارج است .ایشان چند باری تأکید کردند که حدود  7 ،6جلسه نزد ایشان درس خواندند.

درس زیادی خواندم و در آخر [االن] یک دهاتی گمنام هستم.
15خرداد :در آن زمانی که ش�ما نجف بودید و قبل از بازگش�ت خان�واده به ایران،
دیدگاه مردم آن زمان نسبت به شاه و نظام سلطنتی چگونه بود؟

ال در آن زمان از این حرفها نبود .در س��ال  26 ،25تازه
آیتاهلل فاضل :هیچچی! اص ً
رضاخان مرده بود و  6 ،5سالی بود که محمدرضا آمده بود و همه چیزها عادی بود و چیز
معروف و مشهوری سر زبانها نقل نبود.
15خرداد :شما آیتاهلل بروجردی را دیده بودید؟ اگر داستانی در مورد ایشان دارید

بفرمایید.
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امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

ال به دیدن پدرم در قم آمده بود .وقتی با مرحوم پدرم از نجف که
آیتاهلل فاضل :بله .اص ً
آمدیم ،ایشان به دیدن پدرم آمدند .علمای زیادی آمدند ،مرحوم حجت بود ،آقای صدر
بود و آقای خوانس��اری بود .علمای نجف میآمدند و با دیدن ایشان احترام میکردند.
حتی درخواست اقامت قم را هم کردند.
15خرداد :شما از چه زمانی با مرحوم امام آشنا شدید؟
آیتاهلل فاضل :عرض کنم آش��نایی فکری از همان زمانی که [ایشان نهضت را] شروع
کرد .اولین اطالعیهها ،اول و دوم فروردین خبرهای آن میرسید .پیگیر انقالب بودم .در
نجف بودم و خبرها به ما میرسید .آش��نایی فکری و فرهنگی از آغاز اولین حرکتهای
[مبارزاتی] امام ،به وجود آمد .آشنایی ش��خصی هم که من در قم این سه ،چهار ماهی
که ساکن بودم درس ایشان را میرفتم .بعد هم وقتی که ایشان به نجف آمد دیگر نماز
و درس ایشان را کم میرفتم ،چون درس داشتم و در حوزه نجف درس رسمیداشتم و
چون تغییر آن مشکل بود لذا گاهی میرفتم .یک درس میداد که میرفتم ،نماز بیشتر
میرفتم .خانهاش میرفتم .یک چنین چیزی .در [ماجرای] فوت پدرم ایشان آمد و مرا
تسلی میدادند .مجالس مشورتی و صحبتی با ایشان کم داشتم ،خیلی کم .چون خیلی
مشغول بودم کمتر میرسیدم .آن زمان به طور جدی مشغول تدریس بودم .یک نشانه
تدریس من این است که سه حجره داشتم که همحجرهای من حجرهاش را عوض کرد
گفتم چرا؟ گفت از دست تو!! یعنی آرام نداشت یک طرفش من بودم طرف دیگرش یک
آقای دیگر بود میگفت من زندگی ندارم! ساعت یک بعد از ظهر درس میدادم .نماز و
بعد میآمدند در حجره و درس میگفتم .میگفتند ش��ما آسایش را از ما سلب کردید.
این طوری بود میآمدم و میرفتم .خیلی پر کار بودم .آن کتابخانه از دست من عاجز بود.
کتابخانه بسته را باز میکردم[ ،زمان ساعت] کتابخانه که تمام میشد من میماندم .یادم

هست آدرس من در کتابخانه بود! جدی میگویم!
15خرداد :آیا شما اجازهنامه اجتهاد یا سایر اجازات هم از اساتید و بزرگان دریافت
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کردهاید یا خیر؟

آیتاهلل فاضل :نه! هیچ کدام! نخواستم ،بعضی از مراجع فرستادند ولی من نگرفتم! فقط
یک اجازه روایت از مرحوم حاج آقا بزرگ تهرانی گرفتم که خیلی پیش ایشان میرفتم.
اجازه اجتهاد خواستند بدهند ،دادند ،نگرفتم .قبول نکردم.
15خرداد :دیدگاه شما راجع به انقالب اسالمی و نهضت امام خمینی(ره) چیست؟
آیتاهلل فاضل :سؤال خوبی است ،هنری که امام راحل داشت قبل از هر چیز و مهمتر از
هر چیز انقالب فکری بود .در مراکز علمیو فکری سختتر است .بر روی افراد صاحبنظر
نفوذ کردن نسبتاً کار سختی اس��ت .در قم و نجف ،من از نجف میگویم چون در نجف
بودم .انقالب آن شیوهای که امام در نظر داشت ،در نجف ممنوع بود ،محکوم بود ،حرام
بود و گناه کبیره بود! خونریزی بود .چون ما در اسالم باالتر از حفظ خون و جان شیرین
ال اطالعیه دادن و حرف زدن ،حرفی که باعث زندانی ش��دن و کشته
که نداریم .لذا اص ً
شدن میشد به صورت جدی ممنوع بود .فرهنگ این بود[ .امام خمینی] اولین کاری که
خوب کرد و زود کرد ،همین تحول فکری بود .فضای نجف را عوض کرد .یکی خود من!
در آن زمان درس خارج میرفتم .حرف حقی است ،درست هم هست و من یادم هست
که من خودم از خودم میگویم و از امثال خودم ،باالتر و پایینتر[ .امام به همه ما] باوراند
که [مبارزه] نه فقط حرام نیست بلکه جایز هس��ت ،بلکه واجب هم هست .شاید واجب
عینی هم باشد ،باالتر از واجب کفایی .جدی میگویم .استشهاد کرد و بهترین نمونه آن
قیام امام حسین(ع).
خودمان شاهدیم که امامان و انبیاء همه در معرض خطر بودند ،چون دین مهمتر است.
قرآن مهمتر است .خدا مهمتر است ،بله باید هم باشد لذا جا انداخت ،جدی باور کردیم،
با هم ،و بر اثر همین تحول فکری نجف بود که من در سال  54به بابل آمدم .در مسجدی
که من نماز میخواندم (مسجد کاظمبیک) ،وسط ش��هر است ،پر رفت و آمدترین بود،
بزرگترین مسجد و با سابقه بود و آنجا مرکز انقالب شده بود .مساجد دیگر اگر هم بود
کم و بیش ،ولی این مرکزیت را نداشت .یعنی اگر میگفتند که فردی آمده تا در رابطه
ال آن وقتها ش��یخ هادی غفاری میگفتند که آمده بابل تا
با انقالب سخنرانی کند مث ً
س��خنرانی کند ،به مس��جد جامع میآمدند .یا اگر میگفتند که حملهای ،هجومی یا
تعرضی از شهرداری یا شهربانی میشود ،به مس��جد کاظمبیک میآمدند .یک چنین
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چیزی ،جوانها و انقالبیها [در مسجد ما بودند] .مساجد دیگر یا چنین چیزی نبود یا
کم بود .الحمدهلل کار خودش را کرد .خوب هم کرد .مفید و مؤثر هم بود.
15خرداد :آیا شما هنگام ورود امام به نجف را یادتان هست؟
آیتاهلل فاضل :بله ،وقتی امام در سال  44به نجف تشریف آوردند ،من بودم و به استقبال
ایش��ان رفتم .فکر میکنم به خاطر همان اس��تقبال بود که وقتی یکبار به ایران آمدم
ممنوعالخروج ش��دم .یعنی ویزا به من نمیدادند که بروم .تا با افراد ش��ناخته شده و با
آش��نایانی که در دربار و ...بودند ،توانس��تم خروجی بگیرم و برگردم .از همان وقتی که
امام آمدند من درس ایشان را بیشتر میرفتم .درس کمتر و نماز بیشتر میرفتم .عالقه
داشتیم و به ایشان احترام میکردیم.
15خرداد :آیا در نجف فعالیت انقالبی هم داشتید؟
آیتاهلل فاضل :در آنجا فعالیتی نداش��تیم ،چون فعالیتها در آنجا محدود بود .کاری
نمیشد کرد .چون عراق که کاری نداشت .نه زبانی ،نه بهانهای .توجه کردید .در رابطه با
ایران هیچ کاری نمیشد کرد .آن زمان تلفنی و چیزی نبود و فعالیت آنچنانی نمیشد
کرد.
15خرداد :نگاه شما به نهضت ملی شدن صنعت نفت و خود آیتاهلل کاشانی چطور
بود؟
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آیتاهلل فاضل :مثبت است .اصل آن که الزم بود .ضروری بود و میبایست که روحانیت
دخالت بکند .چون مردم به روحانیت اعتماد داش��تند .باور میکردن��د .در آن زمان به
ملیگراها و جبهه ملی و مصدقها و دیگران مردم اعتماد نداشتند .اگر هم سالم و صادق
بودند ،مردم خبر نداشتند و اعتماد نمیکردند .در مورد دکتر مصدق امام میگفت که
مسلم نیست! مسلمان نیست .میگفتند که نماز هم نمیخواند .خب چطور میتوانست
بدون پشتوانه کاش��انی و ملت[ ،این نهضت را پیش ببرد .این نهضت] کار بسیار الزم و
مهم و شدنی و وقت آن هم بود .خدمت خوبی هم کرد و ما هم در مورد خودش اگر حرفی
ال
داشته باشیم ،خیانتی از ایشان سراغ نداریم .از نظر فرهنگ ایمانی و اسالمی ایشان ،مث ً
میگویند که نماز نمیخواند اما راجع به انقالب و خدمت به ملت ،با سواد بود و خدمت
کرد و متأسفانه تا زمانی که احتیاج به مرحوم آیتاهلل کاشانی داشت استفاده کرد و وقتی
1
که به اصطالح به خر مرادش رسید آقای کاشانی را رها کرد.

15خرداد :جایگاه خود آیتاهلل کاشانی در نگاه طالب جوان آن زمان چگونه بود؟

آیتاهلل فاضل :خوب بود ،منتها چون سیاس��ت در آنجا رایج نبود و شرایط برای ورود
مراجع به امور سیاس��ی مناس��ب نبود لذا از آن جهت که ممکن بود بگویند که آقا کار
او نیس��ت و یک چنین چیزی! وگرنه از نظر احترام و اعتماد و صداق��ت و امانت و علم
ال میگفتن��د که چرا با ای��ن مصدق بینماز
و ...خیلی به ایش��ان اعتماد داش��تند و مث ً
ریشتراشیده همکاری میکنید .اینها تأثیر کرد و همینها [همین اعتمادها به آیتاهلل
کاشانی و نقش ایش��ان در حمایت از مصدق بود که نهضت را] حفظ کرد و پیش برد و
موفق کرد .کار مصدق از همین تشویق راه افتاد و جا افتاد.
15خرداد :به نظر شما جریان فداییان اسالم و شهید نواب صفوی در آن موقع چقدر
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تأثیر داشته است؟

آیتاهلل فاضل :خیلی تأثیر داشت .رعب بزرگی در میان طاغوت انداخت و خیلی مهم
بود.
15خرداد :در خود نجف هم اثر اقدامات مرحوم نواب و فدائیان نمایان بود؟
آیتاهلل فاضل :بله[ .نواب] اجازه هم داش��ت و مفید و مؤثر هم بود .من یادم هست که
وقتی از نجف به تهران میآمدم پیغامی راجع به نواب صفوی آوردم مرحوم آیتاهلل حاج
سید محمد روحانی که از مدرسین درس خارج در نجف بود ،گفت برای پدرم یک پیغامی
دارم .پیغام این بود که من رفتم به نزد پدرش��ان و از مراجع تقلید قم بود و وقتی بود که
ال
نواب صفوی و همراهانش محکوم به اعدام شدند .به پدرش گفت که اگر کار ایشان مث ًٌ
اشتباه هم باشد مستحق قتل و اعدام نیستند و شما تا میتوانید توان خود را به کار ببرید
و در دربار نفوذ کنید و حکم اعدام را تخفیف بگیرید تا از اعدام صرفنظر بشود .یک چنین
چیزی[ .شهید نواب فردی] محترم بود ،آبرومند بود ،صادق بود ،مخلص بود و شجاع بود
و کار ایشان خداپسندانه بود و برای خدا بود.
15خرداد :پس از آغاز نهضت امام ،با وجود اینکه در نجف حضور داش�تید ،چگونه
ال چ�ه وقت از تبعید امام ب�ه ترکیه مطلع
اخبار تحوالت به گوشتان میرس�ید .مث ً
شدید؟

آیتاهلل فاض��ل :خبرها دیر ی��ا زود ،کم و زیاد و یا دس��ت و پا شکس��ته میرس��ید.
میپرسیدیم و خبر میگرفتیم ،منتها افراد کم بودند و چون این اخبار تقریباً محرمانه
ال پذیرا نبود[ ،لذا دست و پا شکسته مطلع میشدیم] .امام به نجف
بود و فضای نجف اص ً
آمد و تحولی فکری ایجاد کرد[ .قبل از ورود امام] فضای نجف برای گزارش این حرفها و

این طور حرکتها آماده نبود و اعتراض داشتند .به نظرم آقای حکیم بود که به امام که در
نجف حضور داشتند ،گفتند که حضرت امام حسن(ع) قیام نکرد ،امام گفتند که شرایط،
شرایط امام حسین(ع) است نه شرایط امام حسن(ع)! مثل امام حسین باید قیام بشود،
1
ال با  72نفر ،خیلی عالمانه و با احترام یک چنین چیزی را جا انداخت.
مث ً
15خرداد :روز ورود امام به نجف اشرف را یادتان هست؟
آیتاهلل فاضل :بله ،به استقبال ایشان رفته بودیم .استقبال عمومیبود.
15خرداد :در مدتی که در مازندران سکونت داشتید ،با توجه به موقعیت مسجدتان
آیا دستگاه امنیتی رژیم شاه برای شما مزاحمتی ایجاد میکرد؟
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 .1اشاره به گفتوگوی حضرت آیتاهلل العظمی حکیم با امام خمینی در بدو ورود ایشان به نجف اشرف .مشروح
این گفتوگوی تاریخی که توسط مأموران ساواک ضبط و بعدا ً پیاده شده است ،در کتاب نهضت امام خمینی ،دفتر
دوم ،به قلم حجتاالسالم والمسلمین سید حمید روحانی آمده است.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :س��اواک خیلی برای من در بابل پیغام فرس��تاد که بیایید .نرفته بودم.
این گفت ،آن گفت ،خیلی پیغام دادند و گفتم من نمیروم .از دوستان محترم بابل که
تعبیرات ظریفی داشتند و گفتند بروید و من گفتم نمیروم .اگر با من کار دارند بیایند و
مرا ببرند .من چرا من بروم .چون بردن از جلوی خانه یا مسجد طبیعی بود که برای ایشان
سنگین بود .یک روزی دوست پدر مرحوم من ،در ماه رمضان بود برای مطالعه معموالً در
جاهای پنهان میرفت .خانه همسایه که مزاحم مطالعه او نباشند و در شب و در روز منبر
داشت و خیلی وقتها به آرامگاه میرفت .در آنجا یک اتاقی بود و میرفت در آنجا مطالعه
میکرد کسی هم خبر نداشت .من هم در ماه رمضان چنین کاری میکردم .خلوت بود
و من کتابم را آنجا میبردم و مطالعه میکردم .ساواک از طرف شهربانی به دنبال من به
خانه آمدند .گفتند نیست و گفتند کجاست؟ گفتند که در آرامگاه معموالً برای مطالعه
میرود .آمدند و من در آنجا نشسته بودم و همینطور به قبر تکیه کرده و بیتوجه ،گفتند
که رئیس میگوید که تو به مس��جد نرو! مس��جد کاظمبیک خیلی پر رفت و آمد بود و
ال یک چنین چیزی در اواخر و نزدیکی انقالب .گفتند به
شلوغ میشد در سال  56بود .مث ً
مسجد نرو ،شلوغ میشود و سر و صدا میشود و شما نروید .گفتم من میروم .مگر من با
اجازه و مشورت شما رفتم که االن با اجازه و مشورت شما نروم .من میروم شما هر کاری
میخواهید بکنید .به رئیس بگویید که درب مسجد را ببندد .اما درب مسجد را بستن به
ضرر شماست .مردم میآیند و میبینند که درب مسجد بسته است و تظاهرات میکنند،
شیشه بانک و[ ...را میشکنند] ،ساواکیها رفتند .در آن روز در آرامگاه نشستم و گفت
که تو از حکومت اس�لامی صحبت میکنید گفتم بله صحبت میکنم مگر حکومت ما

االن اسالمی نیست .مگر از حکومت اس�لامی تعریف کنم و تشویق کنم بد است .گفتم
ال این آقا رئیس ساواک قم بود.
که ماه رمضان است میوه چرا؟ گفتند مهمان میآید و قب ً
یک همسایهای داشتیم ما که فرهنگی بود و خیلی نزدیک و وابسته بود .عرض کنم که
محمدجعفر کاظمبیکی .از نوههای مؤسس مس��جد کاظمبیک بود .از جهات دیگر هم
نزدیک بود .این هم رئیس آموزش و پرورش قم بود و گروه خونشان به هم میخورد و از
بابل به من میگفت که من تعریف پدرتان را خیلی شنیدم رئیس ساواک بابل ،چه چیزی
بود یا چه چیزی نبود لذا بفرمایید بروید .این هم جای دیگر از برکت اسم پدر!
15خرداد :آیا در کوران مبارزات اسالمی مردم ایران ،دستگیر هم شدهاید؟
آیتاهلل فاضل :نه ،همان روزی که مرا بردند البته نگه داش��تند ،حاال یکی ،دو ساعت
نگه داش��تند و گفتند همین جا در یک اتاق خالی بنش��ینید .ماه رمضان بود و به نماز
ظهر نزدیک شد که دیگر مناسب نبود و اگر نگه میداشتند ،خبر میرسید که چرا امام
جماعت نیامد و البد ساواک برده است و یک مقدار سر و صدا میشد و از این جهت آنها
هم شرایط خودشان را در نظر گرفتند.
15خرداد :با توجه به آنکه حضرتعالی در سالهای نزدیک به پیروزی انقالب اسالمی
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به ایران برگشتید ،به نظرتان در آن زمان چه گروههایی به مخالفت با انقالب اسالمی
پرداخته بودند یا فاصله واضح داشتند؟

آیتاهلل فاضل :کسی هم اگر مخالف بود نمیتوانس��ت اظهار مخالفت کند ،محکوم و
مطرود میشد و از جامعه خارج میشد .حتی از روحانی و غیر روحانی! در بابل ما داشتیم
که «مرگ بر ش��اه» در بعضی از مس��اجد ممنوع بود ،جدی میگویم! لذا بعضی جاها
مینوشتند :بعد از نماز عشا ،صد بار مرگ بر شاه! میگذاشتند زیر فرش .یک آقایی به من
ال زیر فرش میگذارند و اگر
گفت و اعتراض کرد که اینها مینویسند «مرگ بر شاه» و مث ً
زرنگ هستند چرا نمیآیند بلندتر و علنی بگویند .گفتم که آقایان این مسئولیت شما
است ،شما به آنها اجازه بدهید ،شما راهشان بدهید .مانعشان نشوید حاال چرا مساجد
دیگر میگویند .یک چنین چیزی .در ش��هر کم و زیادی بود و یک گروههای خاصی و
غیر مذهبی.
15خرداد :دلیل مخالفت ایشان چه بود؟
آیتاهلل فاضل :هیچ چی؛ درک نمیکردند؛ میگفتند شدنی نیست و خونریزی است و
فالن .هر وقت شد ،شکست خوردند!

15خرداد :در ماجرای شهادت آیتاهلل سید مصطفی خمینی ،چه اتفاقی رقم خورد و
اصوالً بازتاب عروج ایشان را در عرصه مبارزات اسالمی چگونه ارزیابی میفرمایید؟
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 .1مرحوم آقا مصطفی خمینی در نجف سالها خارج اصول فقه تدریس میکردند.

امام خمینی(ره) فضای فکری نجف را متحول کرد

آیتاهلل فاضل :مرحوم امام پسرشان امید بود ،امید انقالب بود .شب سالم خوابید ،صبح
سر صبحانه بعد از نماز صبح به طور مشکوک فوت کرد .جوانی بود که استاد دوره خارج
بود 1هم مؤلف ،هم محقق جوانی ب��ود[ .امام در ماجرای رحل��ت فرزندش] خم به ابرو
نیاورد .گفت از الطاف خفیه اس��ت و از همان روز میخواست برود و درس بگوید .همان
روز که نگذاشتند ،گفتند که آقا درست نیس��ت به زور نگذاشتند .یکی ،دو روز تعطیل
کردند .گفت از الطاف خفیه خداست .نمیفهمیدیم .معلوم شد مرگ شهادتگونه حاج
آقا مصطفی خمینی اگر نبود شاید انقالب نمیشد ،چرا؟! با آنکه تا آن زمان اسم امام را
بردن در ایران خطرناک بود ،اما به مناسبت مرگ شهادتگونه حاج آقا مصطفی مجلس
گرفتند .نمیتوانستند مجلس نگیرند .عالمیفوت کرده و مجلس فاتحه میگیرند ،مگر
میشود مجلس فاتحه برای پسر امام گرفته شود و اس��م امام را نیاورند؟! بسم اهلل[ ،نام
امام در این ماجرا] جا افتاد و معروف شد .امام گفت از الطاف خفیه هست اگر آن شهادت
نبود لطف خدا پنهان میماند و اینطور اسم امام راه نمیافتاد ،جا نمیافتاد و کار به جایی
رسید که دیگر شاه فرار کرد.
15خرداد :تشکر از فرصتی که در اختیار قرار دادید.
آیتاهلل فاضل :س�لام بر همراهان و همکارانت و با تش��کر جدی از زحمات خالصانه و
صادقانه شما که در راه انقالب و حفظ آثار انقالب تحمل میکنید .خیلی متشکرم.
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 .1تاریخنگار انقالب اسالمی

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

اشاره
درباره سوابق و مقدمات بازگشت حضرت امام به میهن اسالمی متأسفانه کمتر مطالعه
و پژوهش صورت گرفته است .لذا این مقاله ش��اید از جمله بررسیهای نادری باشد که
میتواند هم نسل جدید را با این موضوع آش��نا نماید و هم به عنوان طرح مسئله مورد
توجه و تعمق محققان تاریخ انقالب و علوم سیاسی قرار گیرد .در این مقاله ضمن اشاراتی
به سوابق احتمالی بازگش��ت امام در اواسط مهرماه س��ال  57پس از اخراج از عراق ،به
بررسی تفصیلی این مسئله در دوره زمانی 26دی تا 12بهمن سال  57که بازگشت امام
قطعیت یافت ،پرداختهایم .به عبارت دیگر این مقاله تأملی اس��ت بر یکی از مهمترین
رویدادهای مؤثر در سقوط نظام شاهنشاهی و پیروزی انقالب اسالمی در ایران.
کلیدواژهها :خروج یا فرار شاه ،بازگش��ت امام خمینی ،مبارزات مردم ایران ،وحدت،
ارتش ،نوفللوشاتوی فرانسه ،امریکا ،س��اواک ،تهران ،فرودگاه مهرآباد ،محمدرضاشاه
پهلوی ،شاهپور بختیار
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تکاپویهای بازگشت امام و تدابیر پیشگیرانه
حضرت امام از همان روز نخس��ت که در 13آبان سال  43به اجبار رژیم شاه ،دستگیر
و به ترکیه و سپس به عراق و بعد هم به فرانس��ه تبعید شد ،همواره درصدد بازگشت به
ایران بوده است ،تا از درون کشور و در کنار مردم انقالبی به مبارزات خود علیه حکومت
پهلوی ادامه دهد .اما شاه و سازمانهای امنیتی ،سیاسی و نظامی او هرگز اجازه بازگشت
او و یارانش را به ایران نمیدادند و در صورت ورود خود و طرفدارانش بازداش��ت و روانه
زندان میشدند.
رژیم از این که امام وارد ایران شود به شدت هراس داشت .چنان که وقتی در اوایل مهر
سال  57مسئله اخراج امام از عراق مطرح شد و رژیم صدام با همدستی حکومت ایران
فشار زیادی برای خروج او از نجف به عمل آورد و دولت کویت نیز حاضر به پذیرش امام
نشد ،دستگاه امنیتی شاه ضمن بررس��ی ابعاد مختلف این موضوع و احتمال ورود امام
به ایران ،گزارش مفصلی تهیه و برای مطالعه ش��اه ارس��ال نمود که بسیار حائز اهمیت
میباشد .در بخشی از این گزارش به اصطالح شرف عرضی چنین آمده است:
در صورتی که [ام��ام] خمینی تصمیم به مس��افرت و اقامت در ایران
بگیرد ،آزادی او ،حتی برای یک روز هم مصلحت نیست .زیرا این فرصت
را به گروههای مخالف و مخرب میدهد که گرد او جمع شوند و تشجیع
گردند و در عمل جنگ خانگی به وجود آورند .بنابر این در صورت وقوع
چنین امری یعنی ورود [امام] خمینی به ایران ،موارد زیر میتواند دافع
وقوع حوادث نامطلوب باشد:
 .1به مرزهای ورودی کشور ،اعم از هوایی و زمینی در تهران ،خسروی،
خرمشهر ،آبادان و شیراز آمادهباش داده شود که در صورت ورود خمینی
به داخل کشور ،او را متوقف نموده و از تماس او با افراد غیر مسئول ،جدا ً
جلوگیری نمایند.
 .2بالفاصله از مرز ورودی به وسیله هواپیما یا هلیکوپتر به یک پادگان
نظامی مطمئن در تهران منتقل و تحت مراقبت شدید قرار گیرد.
 .3از س��وی واحدهای نظامی و انتظامی در سراس��ر کشور ،به منظور
جلوگیری از بروز حوادث نامطلوب و س��رکوبی اقدام��ات اخاللگرانه
آمادهباش برقرار و پیشبینیه��ای الزم به عمل آی��د .در صورت بروز
آش��وبهای پردامنه در ه��ر نقطه ،حکوم��ت نظامی برقرار ش��ود و به
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 .1آئینه آفتاب ،تبیان اندیش��ه امام خمینی در کالم و پیام حجتاالسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی،
تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،خرداد  ،1374ص.123
 .2سیر مبارزات امام خمینی در آینه اس��ناد به روایت ساواک ،تهران ،مؤسس��ه تنظیم و نشر آثار امام،1386 ،
ج ،21ص.639
 .3آئینه آفتاب ،همان ،ص.125
 .4همان.

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

اخاللگران و عناصر آشوبطلب ،فرصت بهرهبرداری داده نشود.
 .4آیات و مراجع مقیم کشور که به اس��تثنای چند نفر معدود از آنها،
عموماً در باطن با [امام] خمینی مخالفاند ،نسبت به حساسیت موضوع،
توجیه شوند تا بر اثر ترس از ایادی وی و یا مالحظات و محظورات دیگر،
دست به اقدامات حسابنشدهای نزنند.
 .5کلیه طرفداران و ایادی شناختهشده [امام] خمینی در نقاط مختلف
کشور بالفاصله دستگیر ش��وند .تا مجال انجام تحریکات مضره و ایجاد
1
اغتشاش پیدا نکنند.
بنا به اسناد س��اواک تهران -مورخ 17مهر س��ال  -57حتی عکس و مشخصات امام
به کلی��ه مرزهای هوایی و دریایی بحرین فرس��تاد ش��ده بود ،مبنی ب��ر اینکه نامبرده
2
ممنوعالورود است و حق ورود به کشور بحرین را هم ندارد.
باز ساواک تهران دو روز بعد (19مهر) دستور داد در صورت ورود امام به ایران« ،خود
و همراهانش بایستی بالفاصله و بدون فوت وقت با هواپیما یا هلیکوپتر نظامی به مرکز
3
اعزام شوند».
به دنبال آن در همین روز طی بخش��نامهای محرمانه ،اعالم ش��د که کارمند مسئول
س��اواک در هر فرودگاه موظف اس��ت قبل از نشس��تن هر یک از پروازهای خارجی در
فرودگاه ،حاضر باش��د تا پس از فرود هواپیما بالفاصله به داخ��ل آن مراجعه کرده و به
طور غیر محسوس مسافرین را چک نماید تا چنانچه امام خمینی در هواپیما بود ،کلیه
مسافرین را پیاده و نامبرده را در هواپیما نگهداری نموده و سپس با یک فروند هواپیما یا
4
هلیکوپتر نظامی به مرکز اعزام ،و چگونگی را در اسرع وقت تلگرام نمایند.
عالوه بر این ظاهرا ً رژیم شاه نقشه دیگری هم برای به دام انداختن امام در سر داشت
و آن اینکه امام را سر مرز عراق بازداشت نمایند و مخفیانه با هلیکوپتر به جزیره کیش
ببرند و زندانی نمایند و بدون آنکه کس��ی از سرنوش��ت امام اطالعی در دس��ت داشته
باشد ،او را به شهادت برسانند یا این که با پنهان کردن او مانع از فعالیتهای سیاسی و
مبارزاتیاش شوند .حجتاالسالم علی آلکاظمیدر این باره میگوید:
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در س��ال  57که حضرت امام قصد عزیمت از عراق به کویت را داشت،
چند ساعتی در مرز کویت توقف داش��تند .اما دولت کویت اجازه ورود
به امام نداد .رژیم شاه با مرزبانی عراق هماهنگی میکند تا با اعزام یک
هلیکوپتر به مرز ،امام را تحویل بگیرد و برای همیش��ه به جزیره کیش
تبعید نمایند تا تحت نظر کامل باشد.
از این موضوع به واسطه یکی از افسران انقالبی که از قبل با او آشنا بودم،
و من در آن زمان در مشهد بودم ،مطلع شدم.
موضوع هم از این قرار بود که خس��روداد که یکی از خلبانان و افسران
طاغوتی بود با تعدادی از فرماندهان در هوانیروز کرمانش��اه جلس��های
تشکیل میدهند و این افسر انقالبی هم که عضو اطالعات ارتش بود و در
آن جلسه حضور داشت از ماجرا با خبر میشود ،فوری به واسطه شخص
دیگری به من خبر میدهند.
من از مشهد با چند نفر از علما همچون آیتاهلل شیرازی ،آقای فلسفی
در تهران و حاج آقا پسندیده در قم تماس گرفتم و خبر را به اطالع آنها
رس��اندم .آنها نیز با علمای بصره تماس میگیرن��د و میگویند چنین
خطری امام را تهدید میکند به امام اطالع دهید که امام س��وار ماشین
دولتی و نظامی نشوند .فوری از بصره به امام اطالع میدهند و امام هم
1
بدون وقفه به طرف بغداد حرکت میکند.
البته وحشت رژیم شاه از بازگش��ت حضرت امام به ایران تا آخر ادامه داشت .چنانکه
سپهبد مقدم رئیس سازمان اطالعات و امنیت ایران (ساواک) در تاریخ 12آذر سال 57
طی نامهای سِ رّی خطاب به رئیس ستاد بزرگ ارتش��تاران و رئیس شهربانی و فرمانده
ژاندارمری کشور خبر از احتمال بازگشت امام در ماههای محرم و صفر را داد و تأکید نمود
در صورت ورود ،وی دستگیر و به تهران منتقل شود:
نظر به اینکه امکان دارد خمینی در ماههای محرم و صفر از طریق یکی
از مرزهای هوایی یا زمینی به کش��ور وارد شود ،خواشمند است دستور
فرمایید به فرماندهان نظامی کلیه شهرستانهایی که مرزهای هوایی و
زمینی و دریایی دارند ،هشدار داده شود ،از هم اکنون در مرزهای ورودی
آمادگی الزم داشته باشند تا به محض ورود یادشده ،هر گونه ارتباط او
 .1صحیفه ،ش ،50ضمیمه روزنامه جمهوری اسالمی ،تهران ،دوشنبه  ،1381/3/13ص.14

را بدوا ً با افراد غیر مسئول قطع نموده ،و با همکاری با سازمان اطالعات
و امنیت محل ،وی را در اولین فرصت با هواپیما یا هلیکوپتر نظامی به
1
تهران اعزام دارند.
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 .1سجاد راعی گلوجه ،مبارزات امام خمینی به روایت اسناد ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1378 ،ص.531
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حتی دوس��تان و یاران و خانواده امام
هم در صورت بازگشت در مرز بازداشت
و زندانی میش��دند .چنانکه وقتی پسر
امام -مرحوم س��ید احمد آقا -س��الها
قبل از نجف برگش��ت توس��ط مأموران
امنیتی رژیم ش��اه دستگیر و حدود سه
1
ماه زندانی شد.
با وجود این روند مب��ارزات امام هیچ
گاه متوقف نش��د .حتی فرانس��ه که به
دروغ مدعی «آزادی بیان» اس��ت برای
ماندن امام در کشورش بارها از رژیم شاه
اجازه گرفت و در اوایل ورود امام مانع از
آزادی بیان و فعالیتهای سیاسی ایشان
میشدند .اما به تدریج متوجه شدند که
فرودگاه مهرآباد16 ،ژانویه :1979
قدرت و ش��هرت امام فرات��ر از مرزهای
آخرین سفر شاه آغاز میگردد
ایران -بلکه او یک چه��ره بینالمللی-
است .لذا دیگر نتوانس��تند از مصاحبهها و برنامههای فرهنگی ایشان ممانعت به عمل
آورند .چون در غیر این صورت حیثیت شعار آزادمنشی و دمکراسیخواهی فرانسویها
و غربیها به شدت زیر سؤال میرفت.
بنابراین امام در تبعیدگاه جدید نیز همچنان رسالت الهی خود را برای بیداری و آگاهی
سیاسی -مذهبی مردم ایران و افشای جنایات رژیم پهلوی ادامه داد و هر روز با انتشار و
ارسال اطالعیه ،نوار سخنرانی ،پیامهای روشنگرانه و برنامههای فرهنگی و سیاسی دیگر،
ارتباط عمیق خود را با شبکه انقالبی درون کشور و مردم سراسر ایران و ایرانیان خارج
کشور پویاتر و قویتر نمود .به طوری که شعلههای آتشی که از دیماه سال  56با قیام
19دی طالب قم روشن شده بود ،آن چنان زبانه کشید که تا یک سال بعد ،سراسر کشور
را فرا گرفت؛ لذا شاه به اجبار از ترس جانش در 26دیماه سال  57کشور را ترک کرد و
هزینه رفتار ظالمانه نسبت به امام و مردم فداکار را با فرار خفتبار و سقوطش پرداخت.
به دنبال خروج اش��کبار شاه و همس��ر ش��ریکجرمش ،مردم مناطق مختلف کشور
 .1مجموعه آثار یادگار امام ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،1385 ،ج ،2ص.94

روند مبارزات امام هیچ گاه متوقف
نشد .حتی فرانسه که به دروغ مدعی
«آزادی بیان» است برای ماندن امام
در کشورش بارها از رژیم شاه اجازه
گرفت و در اوایل ورودش مانع از
آزادی بیان و فعالی تهای سیاسی
او م یشدند .اما به تدریج متوجه
شدند که قدرت و شهرت امام فراتر
از مرزهای ایران -بلکه او یک چهره
بینالمللی -است .لذا دیگر نتوانستند
از مصاحبهها و برنامههای فرهنگی
او ممانعت به عمل آورند
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 .1غالمرضا خارکوهی ،استان گلستان در انقالب اسالمی ،تهران ،عروج ،ج ،1391 ،3ص.639
 .2مجید انصاری ،حديث بيدارى ،تهران ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،ص.112

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

با ش��نیدن این خبر به وجد آمدند و س��ر از پا
نشناخته به خیابانها ریختند و با پخش نقل و
شیرینی و گل ،این پیروزی را جشن گرفتند.
به راس��تی که مردم در آن روز ب��رای اولینبار
پس از پنجاه سال غم و اختناق ،خندیدند و از
ته دل ش��ادی نمودند و این جشن و شادمانی
تا نیمههای شب در خیابانها و مساجد کشور
ادامه داشت.
حضرت امام خمینی بالفاصله در همان روز
در 26دی ،طی بیانیهای خروج ش��اه را اولین
مرحله پایان یافتن س��لطه جنایتبار 50ساله
رژیم پهلوی عنوان کرد و این پیروزی را به ملت ایران تبریک گفت و اعالم نمود به زودی
1
دولت موقت انتقالی را معرفی میکند و در اولین فرصت به ایران باز خواهد گشت.
بنابراین امام با فرار شاه ،بستر الزم را برای بازگشت به میهن اسالمی و حضور در جمع
مردم فداکار مساعد دید و با بازگشت خود ناقوس مرگ نهایی حکومت پهلوی را به صدا
درآورد .لذا با وجود همه ناباوريها و تمام تالشهايى كه در سطح بينالملل براى حفظ
تاج و تخت رژيم شاه و جلوگيرى از موفقيت امام خمينى به عمل آمد ،انقالب اسالمى در
مرحله نخست مبارزات خود پيروز گرديد و از اين جهت پيروزى آن بيشتر به يك معجزه
مىماند تا تحول عادى.
به جز امام خمينى و تودههاى بيش��مارى كه خارج از تحليلهاى معمول ،به گفتهها
و وعدههاى امام باور قلبى داش��تند ،عموم تحليلگران سياس��ى و همه كسانى كه در
رخدادها و حوادث ايران دخيل بودند ،وقوع چنين پيروزى را ،حتى تا روزهاى واپسين
2
عمر رژيم شاه ناممكن مىدانستند.
لذا خروج خفتبار محمدرضاش��اه پهلوی از ایران س��رفصل مهم و ت��ازهای در تاریخ
17ساله مبارزات انقالب اسالمی بود که با دست توانای حضرت امام و با پشتیبانی ملت
فداکار ایران صورت گرفت .امام طی پیامیدر تاریخ 30دیماه سال  57نهضت مقدس
اسالمى را با خون پاك شهيدان و مصيبتهاى جانگداز توأم دانست و نوشت:
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آزاديخواهى و استقاللطلبى شما در جبين تاريخ ثبت شد .دشمن
اساسى خود و كشور خود را از صحنه بيرون رانديد ،و بزرگترين خائن
و جانى كشور را در گورستان تاريخ دفن نموديد .شما با قيام و استقامت
خود ب��ه ملتهاى مس��تضعف ثابت كردي��د كه اس��لحههاى مدرن و
قدرتهاى شيطانى نمىتوانند در مقابل خواست ملتى كه براى دفاع از
عقيده و حق خود دالورانه بپاخاسته است دوام داشته باشند؛ و نيز ثابت
كرديد كه قدرت ملتى آگاه ،بر تمامى سالحهاى ابرقدرتها پيروز است.
شاه رفت و رژيم شاهنشاهى فرو ريخت .دزدان بيتالمال سرمايهها را
خارج كردند و يكى پس از ديگرى گريختند .ملت شجاع در اولين فرصت
به حس��اب آنان خواهد رسيد .اينان رفتند و آش��فتگيها و خرابيهاى
بسيارى را بر جاى گذاشتند كه با خواست خدا و همت ملت بايد ترميم
1
شود؛ گر چه سالها طول خواهد كشيد.

مرحوم س��ید احمد خمینی -فرزند گرامیامام که آن زمان همراه پدر بزرگوارش در
فرانسه بود -میگوید :شاه رفت و امام تصمیم گرفتند تا به ایران بیایند .در ایران تقریباً
همه مخالف این سفر بودند ،میترسیدند که رژیم شاه بالیی سر امام بیاورد .معتقد بودند
که هنوز زود است ،و حق هم داشتند بترسند .انقالب بود و یک رهبری امام .اگر خدای
ناکرده او طوری میشد ،چه میشد؟ تلفن پشت تلفن که داستان را به امام بگو تا بلکه از
 .1صحيفه امام ،ج ،5ص.502

بازگشت منصرف شود .من هم میگفتم ،اما امام تصمیمشان را گرفته بودند که بیایند.
لذا بار دیگر امام در ادامه پیام30دیماه ،ضمن آنکه خبر از بازگشت قريبالوقوع خود
به ايران داد و هش��دارهای مهمی نیز به مجلسین ش��ورای ملی و سنا ،شورای سلطنت
و قوای انتظامی و ارتش داد ،فعالیت آنها را غیر قانونی اع�لام و تأکید کرد که آنها باید
کنارهگیری نمایند.
 .1اينجانب انش��اءاهلل تعالى به زودى به شما مىپيوندم تا در خدمت
شما باشم و با همت شجاعانه شما به رفع مشكالت كوشا بوده و با همصدا
و همقدم شدن همه اقشار ملت بر فس��ادها غلبه كنيم .دوستان عزيزم!
خود را براى خدمت به اسالم و ملت محروم مهيا كنيد .كمر به خدمت
بندگان خدا كه خدمت به خداست ببنديد .من با توفيق خداوند تعالى
پس از چند روزى در خدمت ش��ما خواهم بود و در پش��ت سر شما به
سربازى خود ادامه خواهم داد.
 .2به نمايندگان محمدرضا پهلوى كه مجلسين را غصباً اشغال كردهاند
اخطار كنيد كه خانه ملت را خالى كنند تا نمايندگان مردم پس از پنجاه
سال كه ملت از حق خود محروم بود ،به خانه خود بيايند .و انشاءاهلل همه
خواهيد ديد كه انتخابات آزاد و مجلس سالم يعنى چه .من به آنان اخطار
مىكنم كه در صورت ورود مجدد به مجلس مسئول هر گونه پيشامدى،
خود آنان هستند.
 .3بار ديگر به اعضاى شوراى سلطنتى ،كه شاخهاى است از ريشه غير
قانونى ،اخطار مىشود كه از شورا كنارهگيرى كنند و بيش از اين با ملت
مخالفت نكنند.
 .4بار ديگر به قواى انتظامى و نيروهاى زمينى ،هوايى ،دريايى توصيه
مىش��ود كه در حفظ انتظامات بكوشند و ملت ش��ريف و بيدار با آنان
همكارى كنند.
ملت آگاه ايران بايد از اشخاص و يا گروههاى منحرف كه در اين موقع
حساس به فكر آشوب افتاده و مىخواهند به نفع اجانب خيانت به كشور
كنند ،جدا ً جلوگيرى كنند؛ و به آشوبگران هشدار دهند كه از اعمال ضد

1
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 .1مجموعه آثار یادگار امام ،همان ،ص.77

انسانى و اسالمى و ملى اجتناب كنند و به ملت بپيوندند.
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1

دیدار با دانشجویان ایرانی خارج کشور
هر نهضتی در راه نیل ب��ه پیروزی نیازمند اتحادی عمیق می��ان کلیه نیروهای مبارز
خویش است 2.زیرا وحدت قشرهای جامعه در مواجهه با طاغوت ،این امکان را به رهبری
انقالب میداد که اه��داف و برنامههای مبارزه را به صورتی بهت��ر و مؤثرتر ادامه دهد تا
پیروزی بر دشمن حاصل ش��ود .به همین خاطر فردای آن روز اول بهمن سال  57امام
ضمن مالقات با جمعی از دانشجويان و ايرانيان خارج کشور در نوفللوشاتو ،به تشریح
لزوم اتحاد و يكپارچگى و قيام براى خدا به عنوان رمز پيروزى انقالب پرداخت و گفت:
ش��ما ديديد كه در اثر وحدت كلمه در جامعه ايران��ى يك قدرتى كه
خودش را ابرقدرت حس��اب مىخواس��ت بكند و دنب��ال او ابرقدرتها
بودند ،همه ابرقدرتها از او تأييد كردند بلكه معاألس��ف دول اسالمى
هم -قاطبت��اً تقريباً -ب��ا او همراهى كردند ،ديديد كه ب��ا وحدت كلمه
ملت ،تمام كنگرههاى قصرش فرو ريخت يكى بعد از ديگرى .آن حزب
«رستاخيز»ى كه آن قدر براى آن مديحهس��رايى كردند ،هم خود او و
هم عمال خبيث او آن قدر درباره آن مبالغهها كردند ،مدحها خواندند و
خود ايشان گفت كه اگر كسى داخل اين حزب نشود او را ما تذكرهاش
را مىدهيم و مىگوييم برود بيرون ،آن قدر پافشارى راجع به اين حزب
كرد لكن ملت ايران مقابل حزب و مقابل حزبساز و مقابل تانك و توپ
و مسلس��ل ايس��تاد و مجبور كرد اين آدم ديكتاتور را به آنكه از حزبش
صرفنظر بكند و حزب را كَانْ ل َمْ يَ ُكنْ فرض كند .و آن خيانتى كه كرده
بود راجع به تغيير تاريخ اسالم ،باش��رفترين تاريخها [و] سازندهترين
تاريخها ،آن تاريخى كه انس��انها را -مس��تضعفين را بيدار كرد و تمام
قلدرهايى كه در آن وقت بودند خاضع كرد و انسان به تمام معنا ،با همه
ابعاد ،هم ابعاد معنوى و هم ابعاد مادى س��اخت ،و اين ش��خص [شاه]
مىخواست اين شرافت را از ايران سلب كند و اصل اسالم را پايكوب كند
و تاريخ جاهليت شاهنشاهى را به جاى آن بگذارد ،و ديديد كه به واسطه
 .1صحيفه امام ،همان ،ص.503
 .2یاد یار ،ضمیمه روزنامه جمهوری اسالمی ،یکشنبه  ،1369/3/13ص.35
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کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

همت مردم ايران همه قشرها قيام كردند ،و اين مطلب را هم ملزم شد
كه از دست بدهد و ديديد كه به واسطه اتفاق كلمهاى كه شما ايرانىها
داش��تيد اين آدم با آن همه مداحيهايى كه خودش از خودش مىكرد
و ديگران از او و آن همه حرفها كه درباره او مديحهس��راها مىگفتند،
ملزم شد كه بيايد [در رادیو و تلویزیون با خواندن متنی] در مقابل ملت و
توبه كند و عذر بخواهد؛ براى اينكه مردم را فريب بدهد البته ،لكن ملزم
شد به اينكه عذر بخواهد .و ديديد كه اتفاق كلمه شما ملت ايران موجب
شد كه تمام ابرقدرتها عقب زدند؛ و اول كه از او حمايتها كردند ،هر
كدام حرفها زدند :دخالت نظامى مىكنيم ،تجزيه مىشود ايران ،از اين
حرفهاى -شعرهايى كه هميشه مىخوانند خواندند ،و شما ديديد كه
با اينكه همه ابرقدرتها دنبال سر او بودند و مىخواستند از او حمايت
كنند ،ملزم ش��د كه از ايران بيرون برود و حاال هم بيرون ايران است؛ و
1
معاألسف فرار كرد از چنگ مسلمين و از چنگ جوانهاى ما.
او سپس اشاراتی نمود به اموال و ذخايرى كه شاه از ملت ایران غارت کرده و به خارج
برده ،ظلمها و قتلعامها و جنايتهایی که نموده ،تبعيدها و حبسهاى طوالنى مردم
و خصوصاً جوانها ،و ناراحتيهايى كه برای جوانها ،روشنفكرها ،علما ،دانشگاهيان ،و
بازرگانهاى ما فراهم نموده ،و دانش��گاههاى ما را به صورتى درآورده كه نيروى انسانى
ما را هدر داد و بلکه نيروهاى انسانى ما را منقلب كرد به يك نيروهاى غير انسانى .ما این
ظلمها را نمىتوانيم جبران كنيم .اگر همه شما هم جمع بش��ويد و او را اعدام کنید باز
همان يك جان را از او مىگيريد .او صدها جان از بهترين فرزندان اسالم را گرفته است،
اما خودش يك جان که بيشتر ندارد .دست و پایش را هم ببريد و چشمهايش را درآوريد،
باز هم جبران نمىشود.
حضرت امام در ادامه همین س��خنرانی با یادآوری بخش��ی از مفاس��د اجتماعی شاه
میگوید:
اين سينماهايى كه در زمان ايشان مش��غول فعاليت بودند ،آن مراكز
فحشايى كه اينها درست كردند ،مراكز فحشايى كه موجود كردند براى
اينكه جوانهاى ما را بكشند به آن مراكز و غافل كنند از مسائل حياتى
خودشان ،از مسائل زندگىبخش خودشان ،اين مراكز اسباب اين شد كه
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اين نيروى انسانى كه بايد در خدمت كشور ما باشد عالوه بر اينكه معطل
شد ،منقلب شد به يك نيروى غير انسانى.
امام سلطنت را خالف عقل میدانست و در ادامه یادآور شد که مقصد ما تنها رفتن شاه
ال غلط مىدانيم ،از اول اين غلط
نيست ،اين يكى از مطالب است؛ ما رژيم سلطنتى را اص ً
بوده ،خالف قوانين انسانى بوده؛ رژيم سلطنتى از اول خالف قوانين عقليه انسان است.
ال قضيه سلطنت يك مطلب خالف عقلى است ،خالف شعور انسانى است.
اص ً
اگر ما رجوع كنيم به تاريخ -و ما كه ش��اهد خود قضيه بوديم ،ش��ما
جوانها آن وقت نبوديد -ما ش��اهد قضيه بوديم كه قضيه چه جور بود
و چه جور تحقق پيدا كرد ،با س��رنيزه مجلس درست كردند! با سرنيزه
رأى درست كردند! مگر كسى جرئت مىكرد رأى ندهد؛ جرئت مىكرد
نفس بكش��د ...البته يك عدهاى هم آن وقت از جان گذشتند مخالفت
كردند ،لكن مابقى همه سرنيزه باالى سرشان بود ،يا تطميع .زياد به آنها
چيز دادند .يا سرنيزه بود .يك مجلسى سرنيزهاى درست كردند و با آن
مجلس س��رنيزهاى به ما تحميل كردند يك همچو موجوداتى را [مثل
خاندان پهلوی].
امام در بخش دیگری از همین سخنرانی با اشاره به پشتوانه الهی این قیام و اتحاد کلمه
مردم ،تأکید نمود که مردم در این مبارزه علیه رژیم پهلوی فریاد زدند که خدا و اسالم
را مىخواهند ،آزادى و اس��تقالل مىخواهند .حكومت اسالمى را مىخواهند .كوشش
كنيد قيام شما الهى باشد.
امام اعتقاد داش��ت که «ما يك حكومت ع��ادل مىخواهيم .عادل يعنى دزد نباش��د
الاقل!» .به گفته امام آیا حكومتها مىتوانند آن همه سرمایهای كه شاه از بنياد پهلوى
به س��رقت برده ،برگردانند؟ و آیا مىتوانند ش��اه را به ایران بازگردانند تا حساب بنياد
پهلوى را پس بدهد؟ پانزده ميلي��ون دالر فالن ،ده ميليون دالر فالن ،پنج ميليون دالر
فالن ،س��ى ميليون دالر فالن؛ در حالی که همه دزدها از اجزا و بستگان و پسر و دختر
1
خود شاه بودند.
دعوت از عشایر برای برقراری نظم و امنیت محل
به دنبال فرار شاه از کش��ور ،برخی از عوامل فرصتطلب به جای همراهی با مردم در
 .1همان ،ص 505تا ( 510به صورت تلخیص و گزیده).

مبارزه با رژیم پهلوی ،دست به اغتشاش و غارتگری اموال مردم در مناطق مختلف کشور
زدند .بسیاری از این فرصتطلبان با تشویق و حمایت سازمانهای نظامی و امنیتی رژیم
پهلوی به ویژه ساواک و ژاندارمری اقدام به ناامنی و سرقت اموال مردم میکردند .چنان
که در تاریخ 2بهمن 23 /1357صفر  1399امام ط��ی پیامیخطاب به عموم طوايف و
ايالت سلحشور و شجاع بويراحمد نوشت:
از عواطف اسالمى شما سلحشوران مس��لمان و طرفداران جمهورى
اسالمى متش��كرم .اميد اس��ت در پرتو حكومت عدل و افراشته شدن
پرچم اسالم ،آزادى و امنيت و استقالل نصيب ملت محترم ايران شود.
اين جانب از طوايف بويراحمد و ساير طوايف شجاع ايران تقاضا دارد كه
در حفظ نظم و امنيت منطقه خودش��ان كمال مراقبت را بنمايند؛ و در
اين موقع حساس كه به وطن ما مىگذرد نگذارند اشخاص ماجراجو به
1
بدخواهان دين و كشور بهانه دهند.
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مصاحبه با دو روزنامه مهم داخلی
در آن زمان روزنامههای اطالعات و کیهان مهمترین مطبوعات رسمیو علنی داخل
ایران بودند و با وجود همه عوامل شاهدوست و ضد مذهبی که در این دو روزنامه فعالیت
میکردند باز هم مردم بیش از همه به اخبار آنها رجوع میکردند .در این راستا فردای آن
روز یعنی 3بهمن  1357خبرنگاران روزنامههای اطالعات و کیهان مصاحبه مشترکی
با امام داش��تند که درباره مسائل جارى انقالب اس�لامى گفتوگو نمودند .امام در این
مصاحبه که به درخواس��ت خبرنگاران این دو روزنامه انجام ش��د با تیزبینی سیاسی،
بخشی از مطالب و نظریات مهم خود را برای مخاطبان ایرانی مطرح نمود .او خاطرنشان
کرد روزنامههايى كه مضر به حال ملت نباشند و نوش��تههایآنها گمراهكننده نباشد،
آزادند .اسالم ،هم آزادى خواهد داد و هم توجه به اقتصاد خواهد كرد و هم توجه به ساير
احتياجات كش��ور .اقليتهاى مذهبى هم در اس�لام احترام دارند و آنها هم مثل ساير
قشرهای ملت با رفاه زندگى خواهند كرد.
البته بيان همه چيز آزاد اس��ت ،در صورتی که مضر برای ملت نباشد ،چيزهايى آزاد
نيست كه مضر به حال ملت ما باشد .بیان عقیده گروههاى چپ و ماركسيست كه در ايران
هستند ،اگر مضر به حال ملت باش��د جلوگيرى مىشود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقيده
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امام با فرار شاه ،بستر الزم را برای

بازگشت به میهن اسالمی و حضور باشد مانعى ندارد .همه مردم آزادند مگر حزبى
در جمع مردم فداکار مساعد دید و كه مخالف با مصلحت مملكت باشد.
زنان همچون م��ردان در س��اختن جامعه
با بازگشت خود ناقوس مرگ نهایی
حکومت پهلوی را به صدا درآورد .اسالمى فردا ش��ركت دارند .آنان از حق رأى
لذا با وجود همه ناباور يها و تمام دادن و رأى گرفت��ن برخوردارند .در مبارزات
تال شهايى كه در سطح بي نالملل اخير ايران ،زنان ايران نيز سهمى چون مردان
براى حفظ تاج و تخت رژيم شاه و دارند .ما همه گون��ه آزادى را به زن خواهيم
جلوگيرى از موفقيت امام خمينى به داد .البته جلوى فس��اد را مىگيريم و در اين
1
عمل آمد ،انقالب اسالمى در مرحله مورد ديگر بين زن و مرد فرقى نيست.
نخست مبارزات خود پيروز گرديد
در اینج��ا يك��ى از خبرن��گاران زن گف��ت:
چون مرا به عنوان ي��ك زن پذيرفتهايد ،اين
نشاندهنده اين است كه نهضت ما يك نهضت مترقى است.
امام در پاسخش اظهار داشت:
اينكه من شما را پذيرفتهام ،من شما را نپذيرفتهام! شما آمدهايد اينجا
و من نمىدانستم كه شما مىخواهيد بياييد اينجا! و اين هم دليل بر اين
نيست كه اسالم مترقى است كه به مجرد اينكه شما آمديد اينجا ،اسالم
مترقى است .مترقى هم به اين معنى نيست كه بعضى زنها يا مردهاى
ما خيال كردهاند .ترقى به كماالت انس��انى و نفسانى است و با اثر بودن
افراد در ملت و مملكت است نه اينكه سينما بروند و دانس بروند .و اينها
ترقياتى است كه براى شما درست كردهاند و شما را به عقب راندهاند؛ و
بايد بعدا ً جبران كنيم .شما آزاديد در كارهاى صحيح .در دانشگاه برويد
و هر كارى را كه صحيح است بكنيد؛ و همه ملت در اين زمينهها آزادند.
اما اگر بخواهند كارى خالف عفت بكنند و يا مضر به حال ملت -خالف
2
مليت -بكنند ،جلوگيرى مىشود؛ و اين ،دليل بر مترقى بودن است.
گفتوگو با تلویزیون فرانسه
امام ش��رایط ارتش را به خوبی درک میکرد و از آش��فتگی داخل آن اطالع داشت .او
 .1همان ،ص520؛ گزیده و ویرایش مصاحبه امام.
 .2همان ،ص.521
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میدانس��ت در این روزها اوضاع داخلی ارتش شاهنشاهی از درون مضمحل شده ،ولی
سران ارشد و فرماندهان برجسته نظامی ،سربازان و درجهداران را وادار به مقابله با مردم
میکنند .حتی سه روز پس از فرار شاه ،ارتشبد عباس قرهباغی که رئیس ستاد کل ارتش
بود به خوبی متوجه اوضاع وخیم سیستم نظامی کشور شد .او در این زمینه نوشت:
پس از سرکشی به فرماندهی ستاد ،اثرات بیایمانی ،بالتکلیفی و عدم
عالقه به کارهای روزمره به وضوح مشهود بود .فرار روزافزون افسران و
1
سربازان و آمار غائبین نشانه دیگر این امر بود.
به گفته قرهباغی حتی یگانهای ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری نظامی تهران
به علت بالتکلیفی چند ماهه روز به روز روحیه خود را بیشتر از دست میدادند 2.مردم
به مأموران نظامی ،انتظامی و س��اواک حمله میکردند و ضمن اخذ س�لاحهای آنها،
در صورتی که متوجه میش��دند دستشان به خون شهدا آغشته اس��ت ،آنها را قصاص
میکردند .کار به آنجا رس��ید که حتی برخی از نظامیان و بستگانشان نیز ضمن اعالم
همبستگی با انقالب اسالمی ،خواهان بازگش��ت امام خمینی به ایران شدند .چنان که
روز 4بهمن سال  57گروهی از افس��ران و همافران و درجهداران نیروی هوایی تهران با
خانوادههایشان دست به تظاهرات زدند .آنها فریاد میزدند« :ما منتظر خمینی هستیم».
در این میان حدود  400هماف��ر و درجهدار هوانیروز پای��گاه هوایی خاتمیاصفهان،
چند هزار همافر و درجهدار پایگاه هوایی شیراز و بوش��هر به نفع امام خمینی و انقالب
اسالمی دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند .به دنبال آن روز  5بهمن سال  57مخالفت
و تظاهرات افسران ،همافران و درجهداران نیروی هوایی علیه حکومت پهلوی در بوشهر،
 80نفرشان توسط قوای نظامی دستگیر شدند .همچنین کارکنان هلیکوپترسازی ایران
وابسته به «صنایع نظامی وزارت جنگ» نیز تهدید به اعتصاب کردند و خواستار اخراج
کارکنان امریکایی شدند .آنها همچنین اعالم کردند اگر از هلیکوپترها در راهی غیر از
3
منافع ملی بهرهبرداری شود دست به اعتصاب نامحدود خواهند زد.
کار به جایی رسید که حتی قرهباغی از ریاست ستاد کل ارتش استعفا نمود .ولی با اصرار
بختیار و سولیوان -س��فیر امریکا در ایران -به کارش ادامه داد .لذا روز 3بهمن /1357
24صفر  1399امام در مصاحبه با خبرنگار تلويزيون فرانس��ه اظهار امیدواری کرد که
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ارتش و تمام افسرانش به طرف ملت برگردند .امام در این مصاحبه خود درباره وضعيت
ش و ميزان وفادارى بدنه آن به ملت گفت:
ارت 
در حال حاضر قش��رهايى در ارتش رو به ملت هستند ولى من صالح
ارتش مىدانم كه همه برگردند به طرف مردم و با ش��اهى كه كنار رفت
و ديگر برگش��تى ندارد ،تماس نداش��ته باش��ند و توهم نكنند كه بايد
تماس داشته باشند .ارتش بايد ارتش ملت باشد .ما ارتش را از خودمان
مىدانيم .اگر چند نفرى جنايتكارند ،حسابشان جداست.
امام ضمن اش��اره به اینکه اكنون آراى عمومى ،شاه را خلع كرده و ما به استناد همین
فشار افكار عمومى ،قدرت را به دس��ت میگيريم و حكومت جدید را مستقر میكنيم،
شايعه كمك گرفتن از كشورهاى ديگر را به شدت تکذیب کرد و اظهار داشت:
از هيچ مملكتى و از هيچ جايى ،روحانيون ايران پشتيبانى و كمك مالى
نمىگيرند .مردم ايران عالقه اس�لامى دارند به روحانيون و هر كمكى
روحانيون بخواهند به آنها مىدهند و احتياجى به كمك خارجى ندارند.
امام در ادامه راجع به تمدن و ترقی کشور افزود:
ما با آثار تمدن موافقيم .مايليم كه مملكت ما مجهز شود به همه آثار
تمدن ،ولى نه آن طور كه شاه عمل كرد .شاه تمام آثار تمدن را به صورت
فاسدكننده درآورد .س��ينما به صورت ترويج فساد شد .اخالق جوانها
را فاسد كرد ،مراكز فحش��ا را زياد كرد ،و وسايل اعتياد جوانان را فراهم
ساخت .جوانهاى ما را به هروئين مبتال كرد .ما با اينها مخالفيم .با آثار
تمدن و پيشرفت مخالف نيستيم ...حاال ملت ايران سالها بايد زحمت
بكشد كه ايران را ترميم كند و خساراتى را كه شاه در ايران ايجاد كرده و
1
خرابيهايى را كه به بار آورده جبران نمايد.
وداع با یاران اقامتگاه
امام چند روز مانده به بازگشتشان به ایران ،یعنی روز 4بهمن 25 /1357صفر 1399
در نوفللوشاتو در دیدار با كاركنان اقامتگاهش ،آنجا را منزل خود آنها اعالم کرد و ضمن
تشکر از همه آنان كه در اين موقع مبارزه با رژیم پهلوی ،كمك میكنند و كارها را انجام
میدهند ،یادآور ش��د كه كار ،كار خودتان و این منزل محقر ،منزل خودتان است .امام
 .1صحیفه امام ،همان ،ص 523و .525
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تعویق سفر امام و واکنش مردم
اوايل بهمن سال  57خبر تصميم امام در بازگشت به كش��ور منتشر شد .قرار بود روز
جمعه  6بهمن امام در ایران باشند .هر كس كه مىشنيد به وجد میآمد .مردم چهارده

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

ضمن بیان این جمله که «من بیعتم را از شماها برداش��تم» ،تأکید نمود که چون سفر
خطرناکی است و ممکن است اتفاقی بیفتد ،من میخواهم تنها به ایران بروم و آقایان و
خانمها بعدا ً بیایند .ناگهان فضای جلسه خیلی عاطفی شد و حاضران ضمن تجدید بیعت
با امام حتی گفتند ما با خون سرخ خود با شما پیمان بستهایم و سر پیمان خود هستیم.
لذا همه کارکنان اقامتگاه امام از اینکه در این سفر تاریخی امام را همراهی نکنند ناراحت
بودند .ولی امام تأکید نمودند که در هر صورت براي من ناگوار است كه کسی به خاطر
من به زحمت و در خطر بيفتد.
امام در بخش دیگری از این دیدار به تشریح خودسرىها و ريشه مفاسد و بىقانونىهای
رژیم پهلوی پرداخت و گفت:
همه مصيبتهايى كه در اين سالها واقع شده است براى اين بوده است
كه دستگاهها سرخود بودهاند .از آن دستگاه اول گرفته ،آن شخصى كه
به اسم شاه در اين مملكت حكومت كرده ،سر خود حكومت كرده ،مقيد
به قوانين نبوده؛ وقتى كه اين سر خود حركت كرد ،كسانى هم كه دنبال
او هس��تند از او ياد مىگيرند ،اينها هم س��ر خود مىشوند ...بايد دست
1
خيانت را كوتاه كرد.
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سال انتظار كشيده بودند .اما در عين حال مردم و دوستان امام نگران جان ايشان بودند.
چرا كه هنوز دولت دستنشانده شاه سر پا و حكومت نظامى برقرار بود .از اين رو دوستان
امام نيز توصيه به تعويق سفر تا تأمين شرايط داشتند.
از سوى ديگر حضور امام در اين شرايط در جمع ميليونها مردم بپاخاسته از ديد امریکا
به معناى پايان حتمى كار رژيم شاه بود .لذا اقدامات فراوانى از تهديد به انفجار هواپيما
گرفته تا وقوع كودتاى نظامى براى تعويق سفر ايشان صورت گرفت .حتى رئيسجمهور
فرانس ه واسطه شد که مانع بازگشت امام شود؛ اما امام خمينى تصميم خود را گرفته بود
و طى پيامهايى به مردم ايران گفته بود مىخواهد در اين روزهاى سرنوشتساز و خطير
در كنار مردمش باشد.
اما ش��اهپور بختیار برای اجرای توطئههایی که در سر داش��ت و مأموریتهایی که از
جانب ابرقدرتهای خارجی خصوصاً امریکا و شخص شاه به او محول شده بود ،از جمله
کودتای نظامی و سرکوب گسترده انقالب ،شدیدا ً احتیاج به زمان داشت .به همین سبب
از هر طریق درصدد بود تا بازگش��ت امام را به تأخیر بیندازد 1.لذا وقتی برنامه بازگشت
امام جدی ش��د ،دولت بختيار با هماهنگى ژنرال هايزر امریکایی فرودگاههاى كشور را
بست 2.در نتیجه امام طی پیامیخطاب به ملت ایران در تاریخ  5بهمن سال  ،57علت به
تعويق افتادن بازگشت خود به ايران را بسته شدن فرودگاههای کشور به دستور شاپور
بختيار اعالم کرد و نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
من از ملت ايران خصوصاً اهالى شهرس��تانها و روستاهاى كشور كه
متحمل زحمت ش��ده و از نقاط دور و نزديك به تهران آمدهاند ،تشكر
مىكنم .اميدوارم تا با ميزبانان خود ،اهالى محترم و آگاه تهران همگامى
كرده و در راهپيمايى آنان ش��ركت كنند؛ و مظالم دولت حيلهگر و غير
قانونى را افشا نمايند .از اينكه ايادى اجانب ،فرودگاههاى سراسر ايران را
به روى من بستهاند ،به ناچار تصميم گرفتم كه روز يكشنبه  29صفر [8
بهمن سال  ]57به كشور برگشته و چون سربازى در كنار شما به مبارزه
عليه استعمار و استبداد تا پيروزى نهايى ادامه دهم.
مردم دلير ايران آگاهاند كه اين حركات مذبوحانه و غير انسانى از دولت
 .1سید محمدهاشم پوریزدانپرست« ،توطئه لیبرالهای ملیگرا برای مالقات شاهپور بختیار با امام در پاریس»،
15خرداد ،ش ،34زمستان  ،1391ص.249
 .2حمید انصاری ،حديث بيدارى ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام ،ص.105
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غاصب و متظاهر به قانون اساسى ،نمىتواند راه ملت را منحرف نمايد.
دولتى كه بر خالف تمام موازين اسالمى و انسانى كرارا ً مطالبى به دروغ
به اينجانب نس��بت داده است كه ش��ديدا ً تكذيب مىكنم .من هرگز با
دولتهاى غير قانونى مذاكره نك��رده و نمىكنم .اينان عمال اجانباند
كه در زير پوشش قانون اساس��ى خيانت خود را پنهان مىكنند .اينان
اگر به قانون اساسى و آراى عمومى ارج مىگذاشتند ،بايد هر چه زودتر
كنار مىرفتند .ملت ش��ريف و آگاه بايد بداند كه دول��ت فعلى با كمال
بيشرمى تصميم دارد ش��اه مخلوع و فرارى را چون گذشته [مثل سال
 ]32برگرداند و حكوم��ت جابرانه اين دودمان ننگي��ن را بار ديگر بر ما
تحميل كرده و براى هميشه ما را در اختناق و زير سلطه اجانب قرار دهد،
ولى ديگر دير شده است و اراده آهنين ملت به خواست خداى تعالى اين
آخرين توطئه را نيز درهم خواهد شكست .از خداوند متعال نصرت اسالم
و مسلمين را خواستارم.
1
و السالم عليكم و رحمه اهلل
ارتشبد قرهباغی رئیس ستاد بزرگ ارتش��تاران در خاطراتش به نکات جالبی اعتراف
میکند که حاکی از ناتوانی رژیم شاه و ارتش شاهنشاهی
در مهار دوستداران امام و افزایش فزاینده جمعیت مردمی
تهران و شهرستانها به س��وی فرودگاه است .او اعتراف
میکند که بع��د از اتخاذ تصمیم در ش��ورای امنیت ملی
مبنی بر جلوگیری از آمدن امام خمینی ،فرودگاه مهرآباد
بسته ش��د و در نتیجه ورود وی که در روز 6بهمنماه 57
اعالم ش��ده بود متوقف گردید؛ بالفاصله جبهه مخالفین
شروع به واکنش و تشدید اغتشاش��ات و آشوب نمودند،
بدینترتیب که  40نفر از روحانیون پایتخت در مس��جد
دانش��گاه تهران تحصن اختیار ک��رده و اعالمیهای صادر
نمودند که تا آم��دن امام خمین��ی به ای��ران به تحصن
خود ادامه خواهن��د داد .به تدریج تع��داد افراد متحصن
به صد یا حتی بیشتر رسید .روزنامهها ،رادیو و تلویزیون
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امام طی پیامی در تاریخ

30دیماه سال  57نهضت مقدس ضمن انتش��ار اعالمیه و اخبار مربوط به تحصن
اسالمى را با خون پاك شهيدان روحانیون ،به نفع مخالفی��ن تبلیغات میکردند.
و مصيب تهاى جانگداز توأم اخبار واصله نشان میداد که با انتشار خبر آمدن
دانست و نوشت« :آزاديخواهى امام خمینی ،روحانیون ،اهالی شهرهای مختلف
و استقال لطلبى شما در جبين را که مانند تهران به حال تعطیل درآمده بودند،
تاريخ ثبت شد .دشمن اساسى تش��ویق به آمدن به پایتخت مینماید .در تهران
خود و كشور خود را از صحنه هم برای مقابله با بسته ش��دن فرودگاه مهرآباد
بيرون رانديد ،و بزرگترين خائن گروههای گوناگ��ون مخالف با ص��دور اعالمیه،
و جانى كشور را در گورستان مردم را دعوت کردند که در 8بهمنماه فرودگاه
تاريخ دفن نموديد»...
را اش��غال [کرده] و برای آمدن امام خمینی باز
و آماده نگهدارن��د .به این ترتیب م��ردم از نقاط
مختلف شهر به طرف فرودگاه مهرآباد به حرکت درآمدند .برابر گزارش ژاندارمری کشور،
1
روز 8بهمنماه  1357جمعیت زیادی برای اشغال فرودگاه به طرف مهرآباد رفته بودند.
امام همچنین در روز 5بهم��ن  1357عالوه بر پیامیکه جهت اط�لاع مردم انقالبی
ایران فرستاد ،برای افشای هر چه بیش��تر این اقدام غیر قانونی دولت بختیار در بستن
فرودگاههای کش��ور ،به مصاحبه با خبرنگاران رسانههای جهان پرداخت و ضمن اتمام
حجت با بختیار -نخستوزیر دستنشانده شاه فراری -ملت ايران را به تداوم انقالب و
مبارزه فراخواند و آمادگى خود را جهت بازگشت به ايران بار دیگر اعالم و تأکید نمود:
من از ايرانيانى كه با من همراهى كردند متشكرم .من بنا داشتم كه فردا
[جمعه  6بهمن] را در ميان ملت باش��م و هر رنجى كه آنها مىبرند من
هم با آنها باشم .لكن دولت خائن از اين امر مانع شده و همه فرودگاههاى
ايران را بست .و من پس از باز شدن فرودگاهها بالفاصله خواهم رفت و به
او [شاپور بختیار] خواهم فهماند كه شما غاصب هستيد و خائن به ملت
ما؛ و ملت ما ديگر تحمل شما نوكرهاى خارجى را نخواهد داشت .بايد
اينها بدانند كه وقت آنكه قلدرى بكنند گذشت.
من ملت ايران را دعوت مىكنم ب��ه ادامه نهضت؛ و دعوت مىكنم كه
اين قلدرها را سر جاى خودشان بنشانند .لكن آرامش را از دست ندهند.
من از همه ملت ايران تشكر مىكنم و در اولين فرصت پيش مردمم به
 .1اعترافات ژنرال؛ خاطرات ارتشبد عباس قره باغی ،همان ،ص.249-250
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ايران خواهم رفت تا با آنها يا كشته شوم و يا حقوق ملت را بگيرم و به ملت
برگردانم .خداوند همه شما را توفيق بدهد.
ملت ايران بايد بداند كه اين شخص [شاپور بختیار] كه متكفل حكومت
ش��ده اس��ت به ايل خودش خيانت مىكند؛ آن ايلى كه پشتوانه ايران
بودند و رضاشاه آنها را از پاى درآورد .اين شخص به ايل خودش ،به ملت
خودش ،خيانت مىكند .و بايد ايل بختيارى بداند كه اين اشخاصى را كه
به آنها خيانت مىكنند از جلو راه ملت بردارند .بايد ارتش بداند كه اينها
خيانتكارند؛ به آنها كمك نكنند .بايد همه ايران بدانند كه توطئهاى در
كار است؛ از اين توطئه بايد جلوگيرى شود .اين آخرين قدمى است كه
اين خائنين برمىدارند؛ و ما انشاءاهلل اين قدم را هم مىشكنيم و پيش
شما مىآييم و آنها را به جاى خودشان خواهيم نشاند ...هر وقت كه منع
برداشته شود و فرودگاهها باز شود من به ايران خواهم رفت تا اگر بنا باشد
خون من بريزد ،در پيش رفقاى خودم و همراه جوانهاى ايران بريزد .و
1
ما از اين هيچ باكى نداريم و ما سرافرازى اسالم و ايران را مىخواهيم.
در ای��ن میان حضرت امام س��ه نفر از ش��خصيتهاى سياس��ى امری��کا را که منتقد
سیاس��تهای ش��اه و دولت امریکا بودند و اصرار بر مالقات با امام داشتند را به حضور
پذیرفت .این دیدار در تاریخ 6بهمن  1357در محل اقامتگاه امام در نوفللوش��اتو و به
صورت علنی صورت گرفت .این سه نفر عبارتاند از :رمزى كالرك (دادستان كل اسبق
امریکا) ،ريچارد فالك (اس��تاد دانشگاه پرينس��تون در ايالت نيوجرسى و رئيس بخش
مطالعات خارجى آن) و دان لوئى (نماينده سازمانهاى مذهبى امریکا) .آنان حتی پیش
از آن در اوايل ژانويه  1979براى بررسى وضع ايران از نزديك ،به تهران سفر كرده بودند.
هر سه نفر ،از رهبران مخالف با جنگ ويتنام و شركت فعال امریکا در این جنگ بودند.
اينان پس از بازديد از تهران ،در راه بازگش��ت در پاريس توق��ف كردند و روز  26ژانويه
 1979با امام خمينى ديدار و مذاكره نمودند .گفتنى اس��ت كه ديدار اين سه امریکايى
با امام ،مصادف بود با زمانى كه سيد جاللالدين تهرانى ،رئيس شوراى نيابت سلطنت،
به پاريس آمده و استعفاى خود را از ریاست این شورا تس��ليم امام كرده بود .این دیدار
به صورت پرسش و پاسخ از محضر امام انجام شد که از اهمیت زیادی برخوردار است.
س��ؤال[ :فالك :انقالب ايران قابل پيشبينى نبوده است .طى قرنها
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سياس��ت و مبارزات سياس��ى و مذهب ،به طور زيبايى ،با هم مخلوط
ش��دهاند .آيا به نظر آيتاهلل اين امر چگونه در سياست خارجى ايران با
ساير كشورهاى جهان منعكس مىشود؟ نقش مقاوم شيعه در برابر ظلم،
اميد بزرگى را در دلها زنده كرده اس��ت؛ ام��ا مىخواهيم بدانيم وقتى
شيعه به قدرت برسد چگونه عمل خواهد كرد؟]
پاسخ امام :تشيع همانطور كه مظهر مقاومت بوده است در تمام اعصار،
از صدر اسالم ،تشيع مظهر مقاومت و دفاع از حق بوده است اما هرگز اهل
ظلم و ستم نبوده است .حكومتهايى كه بر اساس مذهب تشيع پيش
آمده و ثبت ش��ده در تاريخ ،همانطور كه ظلم را تحمل نمىكردهاند،
تحميل ظلم را هم نمىكنند .اگر حكومتى با قانون اس�لام پيش بيايد
و مذهب تش��يع آن را پيش ببرد ،بنابر آن است كه همين رويه را پيش
ببرد .هيچ انسانى را بر اساس مسلك مذهبى تحت فشار و سلب آزادى
قرار ندهد .تمامى انسانها در مذهب تشيع آزادند ،مستقل هستند .و بر
حسْ ب تشيع ،با تمامى ملتها و دولتهايى كه با حكومت تشيع خوش
رفتارى و احترام متقابل كنند ،اگر مذهب تشيع بر جايى غلبه كند ،آن
گونه عمل مىكند كه حكومتهاى آنها هرگز چنين رفتارى ندارند .از
آن عدالت غافلاند .تاريخ نش��ان مىدهد كه وقتى اسالم جايى را فتح
كرده اس��ت مردم آن چنان به اس�لام رو كردهاند و به دولتهاى قبلى
خود پش��ت كردهاند؛ نظير ايران كه با آغوش باز به اسالم و تشيع روى
آوردند .احكام اسالم روى عدالت است .زندگى حكام با پايينترين افراد،
يك طور بوده اس��ت .رئيس مذهب ما [امام علی] كه حكومتش وسيع
بود -چندين مقابل ايران ،حجاز و مصر و ايران و همه آنها تحت سيطره
او بود -زندگىاش از همه افراد ملت پايينت��ر بود .عدالت را باالتر از هر
كس كه تصور شود اجرا مىكرد .در محكمه اگر ادعايى عليه او بود حاضر
مىشد ،در محكمه مىنشس��ت .حكم خالف [قاضى] را قبول مىكرد.
تشيع در عين مقاومت ،عادل است؛ و عدالت يعنى «نه ظلم بكن و نه زير
بار ظلم برو» .برنامه تشيع را امام ما در اين دو كلمه خالصه كرد :نه تحمل
ظلم بكن و نه ظالم باش .برنامه كلى تشيع و اسالم همين است ...همين
است .تشيع از قرآن است.

امام سلطنت را خالف عقل
م یدانست و در ادامه یادآور
شد که مقصد ما تنها رفتن شاه
نيست ،اين يكى از مطالب
ال
است؛ ما رژيم سلطنتى را اص ً
غلط مىدانيم ،از اول اين غلط
بوده ،خالف قوانين انسانى
بوده؛ رژيم سلطنتى از اول
خالف قوانين عقليه انسان است

365
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

سؤال[ :در مش��اهدات ما درباره
جنبش حاضر در اي��ران ،امرى كه
نگران آن هس��تيم ،درجه تحمل
در برابر غير مذهبيهاى چپى در
ايران تحت دولت اسالمى است .ما
متوجه شديم كه در ايران در بين
دانشجويان و سايرين ،كه زندگى
آنها در اسالم و جمهورى اسالمى
مشكل است ،ترس و نگرانى وجود
دارد .چه اطمينانهايى نسبت به اين نگرانيها وجود دارد؟]
پاس��خ امام :اصل گرايش اينه��ا به مكتبهاى انحراف��ى به علت عدم
اطالع از اسالم اس��ت .خيال مىكنند اس�لام طرفدار ...هيئت حاكمه،
سرمايهداران ،كارخانهداران است! اگر اينها مطلع باشند كه اسالم يك
وضع تعديلى دارد و همه چيز را بر اس��اس عدالت حل مىكند ،از نظر
آزادى عقايد بنابر آن است [كه] اش��خاص منحرف هميشه حرفهاى
خود را مىزدهاند ،اگر آنها از اصل اسالم خبردار شده باشند اين حرفها
را نمىزنند .اينها اگر به همه مسائل آشنا شوند اختالفات از بين مىرود.
در عين حال ،ما از اظهار عقيده جلوگيرى نك��رده و نمىكنيم .لكن از
كارهايى كه منحرفين گاهى مىكنند ،مىخواهند ش��لوغكارى كنند.
االن نهضتى در ايران برپاست كه براى قطع ظلم است تا رژيم فاسد را از
بين ببرند .در اين بين عده معدودى به خرابكارى مشغولاند ،تبليغ سوء
مىكنند و نظر دارند كه اين رژيم را حفظ كنند يا رژيم اس�لامى پيش
نيايد يا انحراف دارند و توجه به مس��ائل ندارند و يا با توجه به مس��ائل،
اغراض فاسد دارند .ما آزادى به همه مسالك و عقايد مىدهيم لكن اگر
بخواهند شورش كنند و مس��ير ملت را تغيير دهند ،دست ظالم را نگه
دارند ،مجاز نخواهند بود .هر ملتى حق دارد منافع ملى و مذهب خود را
حفظ كند از تعديات آنها .اگر تعدى نكنند ما تعدى نمىكنيم.
سؤال[ :سؤالى درباره امپرياليسم فرهنگى؛ اسالم توجه و تكيه زيادى
روى ارزشهاى فرهنگى و اساسى داده است .در اين پنجاه ،شصت سال
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حكومت پهلوى امپرياليسم فرهنگى شديد بوده است كه منجر به ،به هم
خوردن ارزشهاى اسالمى -ايرانى ش��ده است و جاى آن را ارزشهاى
غربى گرفته است .آيا آيتاهلل چه قدمهايى براى ترميم اين خرابيهاى
اجتماعى و فرهنگى برخواهند داشت؟]
پاسخ امام :همين مسائل موجب مخالفت ما با شاه شد .شما يك جنبه
را در نظر مىگيريد اما جنبههاى زيادى دارد .در اين پنجاه س��ال تنها
فرهنگ ما را به عقب نبرده ،س��الهاى طوالنى مردم را به عقب بردند؛
اقتصاد ما را به عقب بردند .ايران يك كش��ور فقيرى ش��ده است .ايران
مخازن زيادى دارد اما اين مخازن غارت ش��ده اس��ت .نفت رفته است
و پايگاه براى امریکا درست شده اس��ت .نيروهاى انسانى ما را به عقب
راندند .به طورى كه اگر بخواهيم اصالح كنيم برنامه طوالنى الزم دارد.
ارتش ما را فاسد تربيت كردند ،يعنى رؤساى ارتش در طبقات باال .آنها
به تبع افكار فاسد پدر و پسر ،افكار فاسد دارند .ارتش ما را انگل تربيت
كردهاند[ .اصالح��ات] محتاج به يك برنامههاى طوالنى اس��ت لكن ما
از باب اينكه تمامى ملت ما بپاخاسته اس��ت و يك مطلب را مىخواهد:
«آزادى ،اس��تقالل ،حكومت اس�لامى» .اميد آن را داريم كه با كمك
همه اقش��ار كه اظهار همكارى مىكنند اين فرهنگ را از حالت انگلى و
استعمارى درآوريم و به يك فرهنگ استقاللى بدل سازيم ،و به كمك
همه اقش��ار اصالح كنيم .و مخازنم��ان را نگذاريم هدر ب��رود و عاقالنه
بفروش��يم و عاقالنه صرف ملت ،چه فرهنگ چه ساير جاهاى مورد نياز
بكنيم .در اين پنجاه سال چه بالهايى بر سر ما آوردند! ما مواجه با يك
مملكت آشفته هستيم كه از همه جهات درهم ريخته است .با كمك افراد
ملت كه اتفاقاً تمامى اقشار هم با ما موافقاند ،قيام كنيم و ما سالهاى
طوالنى البته اي��ن آش��فتگيها را ترميم كنيم .يك فرهنگ مس��تقل
اسالمى ،يك ارتش مستقل ،يك اقتصاد سالم ،يك زراعت كه به كلى از
بين رفته است ،نياز به س��الها كار دارد تا برگردد به اول .مصيبتهاى
زيادى داريم ،و بيشتر آنها از اين ابرقدرتها ،از دست آنهاست .انشاءاهلل
خودمان را از قيد آنها آزاد خواهيم كرد تا به اس��تقالل در تمام اقش��ار
برسيم.
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حیله جدید شاپور بختیار
در این میان بختیار که در مهار انقالب و مبارزات
مردم کالفه شده بود ،در حیلهای جدید خواست
به نوفللوش��اتو نزد امام برود تا به زعم خود از او
بخواهد که به دولتش مهلت بدهد تا کاستیهای
رژی��م شاهنش��اهی را جب��ران نمای��د .بختی��ار
تالش داش��ت تا از این دیدار با ش��انتاژ تبلیغاتی
بهرهبرداری سیاس��ی نماید و چنین وانمود کند
که با امام -رهبر بالمنازع مخالفان رژیم -سازش و
تفاهم نموده تا هم در سطح بینالملل اعتبار سیاسی کسب نماید و هم در داخل -به زعم
خود با وقت خریدن -خروش مردم را خاموش نماید.

367

س��ؤال[ :یکی از مصاحبهکنندگان :خيلى متشكرم .س��ه اميد و آرزو
داريم:
اول .انتقال قدرت به دولت جديد؛ س��ريع و با آرامش و بدون شلوغى
انجام گيرد.
دوم .وعدههاى عدالت براى همه مردم تحقق يابد.
سوم .مردم ايران و مردم امریکا به هم عشق بورزند ،تفاهم كنند ،احترام
بگذارند .و ما مىخواهيم به هر شكلى كه ممكن است به شما كمك كنيم
كه اين سه اميد و آرزو تحقق يابند]
پاس��خ امام :ما هم اميدواريم .آرزوى اول كه كليدش در دست اجانب
است به واس��طه فهم آنها ،كه دست از فش��ار و تهديد گذشته ،دست از
تحريكات و تهديدات بردارند و اگر به م��ا مهلت بدهند خواهيد ديد كه
ملت ايران تحت اس�لام و با آرامش و بدون تش��نج قدرت را به دس��ت
خواهند گرفت؛ و قدرتى كه به دس��ت مىآيد ص��رف در تحقق عدالت
خواهد ش��د .اگر اين قدرتمندهايى كه در رأس ملتها واقع مىش��وند
كنار بروند يا اصالح بشوند تفاهم با ملتها آسان خواهد بود .اما تا زمانى
1
كه آنها هستند تفاهم معلوم نيست بشود.
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به دنبال فرار شاه از کشور ،برخی

بختی��ار مدتها پ��س از ف��رارش از ای��ران در
از عوامل فرص تطلب به جای
همراهی با مردم در مبارزه با گفتوگ��و با رادیو بی.بی.س��ی اعت��راف کرد که
رژیم پهلوی ،دست به اغتشاش هدف او از دیدار با امام در نوفللوش��اتو این بوده
و غارتگری اموال مردم در مناطق که یا امام میپذیرد ی��ا رد میکند .اگر پذیرفت و
مختلف کشور زدند .بسیاری از مالقات انجام ش��د نصف کاریزمایش میشکند.
این فرص تطلبان با تشویق و اگر نپذیرفت به مردم ایران میگویم او حاضر به
1
حمایت سازما نهای نظامی و هیچی نیست.
امنیتی رژیم پهلوی به ویژه ساواک
در خص��وص ای��ام بازگش��ت ام��ام ،بختی��ار
و ژاندارمری اقدام به ناامنی و همچنین در کتاب خاطراتش ،اذعان میکند که
سرقت اموال مردم میکردند
استراتژیاش بر دو اصل اس��توار بوده ،اول اینکه
روحانیون انقالبی را ولو برای مدتی کوتاه سرگرم
2
کند و دیگر اینکه با تکیه بر ارتش انقالب مردم را سرکوب نماید.
اما امام که در زیرکی و هوش سیاسی سرآمد بود ،هر یک از مقامات بلندپایه حکومت
پهلوی ...که تقاضای مالقات با امام را داش��ت ،میگفت ابتدا از مقام خود استعفا دهید
و در رس��انه هم اس��تعفا را اعالم نمایید بعد به مالقات بیایید .چنانکه پیش از آن سید
جاللالدین تهرانی که رئیس شورای سلطنت بود چنین کرد .اما بختیار میخواست به
خیال خود زرنگبازی دربیاورد .ولی امام به او اجازه نداد و شرط مالقات را استعفایش از
نخستوزیری اعالم کرد.
البته منظور امام از استعفا تأیید صالحیت اداری و دولتی بختیار و سایر مقامات رژیم
نبود .بلکه این شیوه به خاطر حفظ ظاهر بود و بس ،چنانکه خود حضرت امام چند روز
بعد طی سخنانی یادآور شد که من گفتم اگر رئيس دولت -به قول خودشان -بخواهد
ال ننويسد و اعالم نكند با من نمىتواند مالقات بكند .اين
بيايد اينجا ،تا استعفايش را قب ً
ال
هم كه من مىگويم استعفا ،نه اينكه اين به معناى واقعى استعفا است؛ چون این آقا اص ً
نخستوزير قانونی نيست که استعفا كند؛ لكن براى حفظ ظاهر ،ما كلمه استعفا را ذكر
ال نخستوزير نيستى!
مىكنيم و اال استعفا يعنى چه! تو اص ً
در این بین دار و دسته حکومت چنین شایعه کردند که امام حاضر به مالقات با بختیار
به عنوان نخس��توزیر میباش��د و این خبر موجب نگرانی مردم انقالبی شد .در نتیجه
 .1عمادالدین باقی (به کوشش) ،تحریر تاریخ شفاهی انقالب اس�لامی؛ مجموعه برنامه داستان انقالب از رادیو
بی.بی.سی ،تهران ،تفکر ،ص.241
 .2شاپور بختیار ،یکرنگی ،ترجمه مهشید امیرشاهی ،چاپ امریکا ،ص.172

امام طی پیامیدر تاریخ 7بهمن 28 /1357صفر  -1399که مصادف با عزاداری مردم
ایران در سراسر کشور به مناسبت رحلت پیامبر اکرم(ص) بود -از نوفللوشاتو خطاب به
روحانیون و مردم تهران و شهرستانها ،ضمن تکذیب این شایعه ،نوشت:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرات حجج اسالم تهران و ساير شهرستانها -دامت بركاتهم
آنچه ذكر شده است كه ش��اپور بختيار را با سمت نخستوزيرى من
مىپذيرم ،دروغ است بلكه تا اس��تعفا ندهد او را نمىپذيرم؛ چون او را
قانونى نمىدانم.
حضرات آقايان به ملت ابالغ فرماييد كه توطئهاى در دست اجراست
و از اين امور جاريه گول نخوريد .م��ن با بختيار تفاهمى نكردهام و آنچه
سابق گفته است كه گفتوگو بين او و من بوده ،دروغ محض است .ملت
بايد موضع خود را حفظ كنند و مراقب توطئهها باشند.
1
والسالم عليكم و رحمهاهلل.
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 .1صحیفه امام ،همان ،ص.537
 .2فخر روحاني ،اهرمهاي سقوط شاه و پيروزي انقالب اسالمي ،تهران ،سازمان تبلیغات ،ج ،1ص.158

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

هشدار امام به امریکا و ارتش
یکی از اقدامات امریکاییها به نفع حکومت پهلوی و کمک به نخس��توزیری بختیار
اعزام ژنرال هايزر در عصر روز 14ديماه 4 -1357ژانويه  -1979بود که ساعتي قبل از
غروب آفتاب وارد تهران شد .شب را در اقامتگاه ژنرال گاست ،رئيس هيئت مستشاري
امریکا در تهران گذراند .سفر نامبرده به ايران به منظور تقويت روحيه افسران بلندپايه
ش��اه صورت گرفت و مأموريت او اين بود كه نظاميان را براي همكاري با شاپور بختيار
(پس از فرار ش��اه به خارج از كش��ور) و برنامهريزي براي يك كودتاي نظامي جهت باز
گرداندن ش��اه به قدرت آماده و كمك نمايد! 2این کودتای نظامی ق��رار بود در یکی از
روزهای بین  5تا  22بهمنماه س��ال  57اجرا ش��ود و صدها هزار نفر از مردم انقالبی و
مخالفان رژیم پهلوی دستگیر یا کشته ش��وند .به همین خاطر ارتش محکم پشت سر
دولت بختیار ایس��تاده بود و حتی فرودگاه را با تانک و نفربر نظامی مسدود کرد تا مانع
از بازگشت امام شود .این گونه اقدامات که مستقیماً با دس��تور و حمایت دولت امریکا
ال مغایر با خواس��ت اکثریت مردم
و مخصوصاً ژنرال هایزر ،در ایران انجام میش��د کام ً
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به گفته قر هباغی حتی یگا نهای

ارتش شاهنشاهی مأمور به فرمانداری انقالبی بود.
کار به جایی رس��ید که مردم شعار «مرگ
نظامی تهران به علت بالتکلیفی چند
ماهه روز به روز روحیه خود را بیشتر بر های��زر» را بر روی دیوارهای تهران و س��ر
از دست میدادند .مردم به مأموران در ستاد مش��ترک ارتش نوشته بودند .حتی
نظامی ،انتظامی و ساواک حمله مردم عک��س این ژن��رال امریکای��ی را کنار
م یکردند و ضمن اخذ سال حهای عکس کارتر -رئیسجمهور وقت امریکا -در
آنها ،در صورتی که متوجه میشدند تظاهرات حمل میکردن��د 1 .بیجهت نبود
دستشان به خون شهدا آغشته است ،که روزنامه پراودا -ک��ه پر تیراژترین روزنامه
آنها را قصاص میکردند
اتحاد جماهیر ش��وروی س��ابق بود -ژنرال
هایزر را «نایبالس��لطنه ایران» و «فرماندار
کل ایران» معرفی کرده و نوشته بود :ژنرال هایزر با موفقیت جای شاه را گرفته و او اینک
دست در دست دولت بختیار و فرماندهان ارتش مسئول خونریزیهای روزانه در تهران
و شهرهای ایران است.
این روزنامه همچنین یادآور ش��ده بود ،نتیجه مداخالت علنی و آشکار امریکا در امور
2
داخلی ایران ،وقوع یک کودتای نظامی خزنده است که در حال شکلگیری میباشد.
در همان ایام عالوه بر امریکا و متحدانش ،شخص شاه نیز تنها راه بازگشت به سلطنتش
را انجام یک کودتای نظامی توسط ارتش و با حمایتهای خارجی میدانست .در نتیجه
امام روز 7بهمن ضمن هش��دار به دولت امریکا ،اهداف كلى جمهورى اس�لامى را نیز
ترسیم نمود:
كارها و عمليات بختيار و س��ران كنونى ارتش نه تنها براى ملت ايران
بلكه براى دولت امریکا هم ،به خصوص آينده خود امریکا هم در ايران،
سخت ضرر دارد و من ممكن است مجبور شوم دستور جديدى درباره
اوضاع ايران بدهم .بهتر است ش��ما به ارتش توصيه كنيد كه از بختيار
اطاعت نكند؛ [و] دست از اين حركات بردارند .ادامه اين عمليات توسط
بختيار و سران ارتش ممكن است فاجعهاى بزرگ به بار آورد ...وقتى من
دولت موقت را اعالم كنم خواهيد ديد كه رفع بسيارى از ابهامات خواهد
شد و خواهيد ديد كه ما با مردم امریکا دشمنى خاصى نداريم و خواهيد
 .1مأموریت در تهران؛ خاطرات ژنرال هایزر ،ترجمه ع .رشیدی ،تهران ،اطالعات ،1365 ،ص.219
 .2همان ،ص.239

ديد كه جمهورى اسالمى كه بر مبانى فقه و احكام اسالمى استوار است
چيزى نيست جز بشردوستى و به نفع صلح و آرامش همه بشريت است.
بستن فرودگاهها و جلوگيرى از رفتن ما به ايران ،ثبات را بيش از پيش
بر هم مىزند ،نه آنكه اوضاع را تثبيت نمايد .از جانب نيروهاى طرفدار
من خواسته شده است كه اذن بدهم بروند فرودگاه را باز كنند با زور؛ اما
من هنوز چنين اذنى ندادهام .همچنين نيروهاى مسلح از نظامى و غير
ن جمله عشاير درخواست عمل براى پايان دادن به وضع كنونى
نظامى م 
كردهاند .اما من هنوز اذن ندادهام و ترجيح مىدهم كه كار با مس��المت
1
تمام شود و سرنوشت مملكت به دست ملت سپرده شود.
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کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

گفتوگو با خبرنگار فرانسوی
ی که صادر نمود ،مصاحبهای نیز
در این روز (7بهمن  )1357امام عالوه بر دو پیام مهم 
با یکی از خبرنگاران فرانسوى درباره حوادث و اوضاع آينده ايران پس از پيروزى انقالب
و تعیین موضع در برابر غربیها داشت .این مصاحبه نسبتاً مفصل در آن شرایط بحرانی
تاریخی بسیار حائز اهمیت بود و بسیاری از ابهامات و اتهامات ناروا را پاسخ داد:
س��ؤال[ :رفتن ش��ما به ایران تأخير افتاد .تظاهرات ديروز با خشونت
كوبيده شد و به نظر مىرسد كه رفتن شاه تعيينكننده نيست .آيا شما
در استقرار حکومت اسالمى به ترديد افتادهايد؟]
پاس��خ امام :آن طور كه ما در نظر داريم بايد ش��اه و رژيم س��لطنتى
و حكومت منصوب ش��اه -تمام -بروند و با اس��تقرار حكومت اسالمى
وضع تثبيت خواهد شد .آنچه وضع را متزلزل مىكند دولت و بعضى از
ارتشيان دستنشانده اوست .من بارها گفتهام كه ارتش با ماست .تمام
اين خشونتها از تنى چند فرماندهان است كه ناچار با شكست روبهرو
هستند.
سؤال[ :در محدوده يك جمهورى اسالمى قشون چه خواهد شد؟ آيا
كماكان از مدرنترين وسايل برخوردار خواهد شد؟]
پاسخ امام :البته ما ارتش الزم داريم و با استقرار جمهورى اسالمى بايد
ارتش قوى باش��د اما به نفع مردم .ارتش بايد در خدمت ملت باشد و نه
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در خدمت اجانب و براى سركوبى ملت .تاكنون ارتش را طورى انتخاب
كرده بودند كه كارش سركوبى ملت بود .تنى چند فرماندهان خائن به
سود اجانب عمل مىكردند؛ اينان كه كنار بروند ارتش در خدمت ملت
درخواهد آمد و از مدرنترين وسايل برخوردار خواهد بود .البته از وسايل
ال به درد مستش��اران
مدرنى كه ب��ه درد ارتش بخورد نه اينهايى كه فع ً
امریکايى مىخورد و بس.
سؤال[ :چه رفتارى در برابر سرمايهگذاريهاى فرانسه و قراردادهايى
كه با فرانسه امضا شده است اتخاذ خواهيد كرد؟]
پاس��خ امام :اين امور راجع به دولت آينده است .البته قراردادهايى كه
به نفع ملت باشد محترم [است] و آنچه به ضرر ملت باشد ملغى خواهد
شد .فكر نكنيد كه چون من در فرانسه هست م قدمى به نفع فرانسه كه به
ضرر ملت خودمان باشد بردارم .فرانسه هم مثل ساير كشورهاست .من
به مبارزه خود در هر كجا كه باش��د ادامه مىدهم؛ فرانسه و جاى ديگر
ال از فرانسه -شخصاً -متشكرم.
ندارد .البته فع ً
س��ؤال[ :آقاى تهرانى كه از ش��وراى سلطنت اس��تعفا كرده است آيا
نمىتواند نقش واسطه مفيدى را ميان شما و ارتش و بختيار ايفا كند؟]
پاسخ امام :دولت بختيار ،دولت غير قانونى [است] و وساطت با او هيچ
معنى ندارد؛ و ارتش هم مقامى نيس��ت كه بتوان با او وارد مذاكره شد و
تفاهم نمود.
سؤال[ :چرا پيشنهاد بختيار را درباره دادن امكان انتخاب به ملت -ميان
جمهورى اسالمى و يك رژيم ديگر -قبول نمىكنيد؟]
پاسخ امام :بختيار غير قانونى اس��ت و ملت با او مخالف است .او از نظر
من يك فرد خائن است.
سؤال[ :شما با اسرایيل مخالفايد و از ياسر عرفات حمايت مىكنيد.
رفتار شما در بحران خاورميانه چه خواهد بود؟]
ال نمىتوانم در
پاسخ امام :اين امور مربوط به دولت آتيه است و من فع ً
اين باره اظهار نظر كنم .البته به محض آمدن يك حكومت مردمى روى
كار ،با اسراییل قطع رابطه خواهيم كرد؛ چون غاصب است.
س��ؤال[ :آيا ش��ما اين فرض را مورد بررس��ى قرار دادهاي��د كه خود
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مسئوليت جمهورى اس�لامى را بر عهده بگيريد؟ در چه حدود و با چه
شرايطى؟]
پاسخ امام :خير؛ من مسئوليت رياستجمهورى را به عهده نمىگيرم.
كار من هدايت آنهاست.
سؤال[ :شما در پنجشنبه گذش��ته احتمال حوادث وخيمى را هنگام
ورود خود به تهران داديد .حوادث ساعات اخير مؤيد اين بيم هست؟]
پاسخ امام :تا اين رژيم هس��ت و تا اين دولت غاصب [بختیار] سر كار
است اين احتمالها را مىدهم .وقتى اين دولت برود اوضاع آرام مىشود.
شخص من مطرح نيست .من از خدا مىخواهم تا در برابر ملتم به شهادت
برسم و در كنار آنها كشته ش��وم .من بارها گفتهام كه من با يك شخص
عادى يكى هستم.
سؤال[ :جمهورى اسالمى ،آن طور كه شما در نظر داريد ،بر پايه چند
حزبى خواهد بود؟ و آيا گرايشهاى مذهبى ديگر و غير مسلمان ،محترم
شمرده خواهد شد؟]
پاس��خ امام :همه احزاب در ايران آزاد خواهند بود مگر آنكه مخالف با
مصالح ملت باشد؛ در آن صورت از فعاليت آنها جلوگيرى مىشود .لكن
اظهار عقايد آزاد اس��ت .اقليتهاى مذهبى نيز همه محترم هس��تند و
حقوق آنان در اسالم و جمهورى اسالمى محفوظ است.
سؤال[ :هيچ كس نقش «سيا» را در استقرار رژيم شاه و نگاه داشتن و
حفظ دولت بختيار انكار ندارد .در اين شرايط چگونه مىتوان مانع يك
عمل نظامى قهرآميز تحت رهبرى امریکا شد؟]
پاس��خ امام :به همان ترتيب كه ش��اه از بين رف��ت اراده ملت بر همه
مش��كالت غلبه خواهد كرد؛ و ارت��ش ،غير از چند نفر از س��ران آن ،از
مردماند و با ما هستند.
سؤال[ :آیا شما از حمايتهاى خارجى برخورداريد؟]
پاسخ امام :هيچ حمايتى از ما نشده اس��ت .گاهى لفظاً اظهار حمايت
شده است لكن حمايت عملى به هيچوجه وجود ندارد؛ و ما محتاج هيچ
حمايتى نيستيم .ملت ايران اراده كرده است تا پيروز شود و حتماً پيروز
خواهد شد.
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س��ؤال[ :وقتى حكومت بختيار برود چه تدابير اقتص��ادى فورى بايد
اتخاذ كرد؟]
پاس��خ امام :براى نجات اقتصاد كش��ور ما علماى اقتصاد داريم؛ آنان
را به كار وامىداريم تا اولويتها را معين كنن��د .ما مىدانيم كه اقتصاد
كشور منهدم شده است و بعد از پيروزى با بحرانهاى اقتصادى عظيمى
روبهرو هستيم .چون شاه براى آرامش خيالى ايران ،پولى [از بیتالمال]
در بانكها نگذاشته اس��ت و افراد خائن پولهاى گزافى از كشور خارج
كردهاند .ولى ما اشخاصى داريم كه مىتوانند راهحلها را بيابند .و چون
ملت همه از جمهورى اسالمى پشتيبانى مىكنند ،اميدواريم بتوانيم بر
مشكالت غلبه كنيم و جهات مادى و معنوى خود را سامان بخشيم ،و به
اميد خدا ايران را از نو بسازيم .ولى باز بايد اقرار كنم كه مشكالت بزرگ
اقتصادى در پيش است.
سؤال[ :آيا شما امشب به ایران مىرويد؟ چه خواهيد كرد اگر فرودگاه
بسته باشد؟ گفته شده از راه ديگرى خواهيد رفت؛ چه راهى؟]
پاسخ امام :تا فرودگاه بسته باش��د نخواهم رفت؛ و به محض باز شدن،
خودم را به همميهنانم خواهم رس��اند تا در كنار آنان يا پيروز شوم و يا
كشته.
سؤال[ :بعضى مىگويند شما غرب را به لرزه درآوردهايد .آيا ما غربيها
حق داريم از شما بترسيم؟]
پاس��خ امام :اما اينكه مىگوييد غرب به لرزه درآمده ،اگر از اين لحاظ
است كه ما مطلب حقى گفتهايم و بدين مناسبت قلب مردم غرب را به
لرزه انداخته است ،مايه ترس نيست؛ مايه اميد است .غرب بايد اميدوار
باش��د كه ملتى براى گرفتن حق خود ،اين چنين قيام كرده است .بله،
ممكن اس��ت دولتهاى غربى كه احتمال مىدهند منافعشان به خطر
افتاده است خوف داشته باش��ند لكن اگر با عدالت رفتار كنند خوفشان
بيجاست .ايران هم با آنان به عدالت رفتار خواهد كرد.
سؤال[ :برخى از رسوم اسالمى مانند حجاب اجبارى رها شده است .آيا
در جمهورى اسالمى از نو اجبارى خواهد شد؟]
پاس��خ امام :حجاب به معناى مت��داول ميان ما ،كه اس��مش حجاب

ارتشبد قرهباغی رئیس ستاد بزرگ
ارتشتاران در خاطراتش به نکات
جالبی اعتراف م یکند که حاکی
از ناتوانی رژیم شاه و ارتش
شاهنشاهی در مهار دوستداران
امام و افزایش فزاینده جمعیت
مردمیتهران و شهرستانها به سوی
فرودگاه است
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اسالمى است ،با آزادى مخالفتى
ندارد؛ اسالم با آنچه خالف عفت
اس��ت مخالفت دارد و ما آنان را
دعوت مىكنيم ك��ه به حجاب
اسالمى رو آورند .و زنان شجاع
ما ديگر از بالهاي��ى كه غرب به
عنوان تمدن به سرش��ان آورده
است به ستوه آمدهاند و به اسالم
پناهنده شدهاند.
سؤال[ :منظور از قيمت عادالنه نفت چيست؟ و با چه معيارى تعيين
مىگردد -همان قيمتى كه اوپك تعيين مىكند؟]
پاسخ امام :قيمتى است كه بر اساس تفاهم ميان دولت ما و دولتهاى
ديگر برقرار مىش��ود .به طورى كه نه به آنها اجحاف شود و نه به ما .ما
هرگز حاضر نيستيم زير عنوان اوپك منافعمان را غارت كنند.
[به چه دليل دولت بختيار را غير قانونى مىدانيد؟]
پاس��خ امام :به دليل مخالفت همه مردم .بختيار را ش��اه نصب كرده
است و مردم همه با ش��اه مخالفاند و او را عزل كردهاند ،و در تظاهرات
و راهپيماييهاى مكرر اين معنى را ثابت كردهاند .دولت قانونى بايد از
مردم و براى مردم باشد نه مخالف مردم.
سؤال[ :ما غربيان مادى هستيم؛ باالخره بر اين اساس با ما چگونه رفتار
خواهد شد؟]
پاسخ امام :من متأس��فم كه ش��ما غربيها معنويات را فداى ماديات
كرديد و مصالح مادى را بر معنويات مقدم داش��تيد .همين امر موجب
اين بدبختيهاست .آنچه بشر را مترقى مىكند معنويات است .معنويات
مىتواند بشر را سعادتمند كند و آرامش ايجاد كند .ماديات است كه بشر
را به جان هم انداخته .من توصيه مىكنم كه شما غربيها به معنويات
توجه كنيد .ش��ما مدعى هس��تيد كه مسيحى هس��تيد؛ ببينيد سيره
حضرت مسيح چه بوده است .سيره حضرت مس��يح را روش خود قرار
دهيد تا سعادت براى شما حاصل شود .ما مىخواهيم رژيمى ايجاد كنيم

كه روش حضرت مسيح در آن مورد توجه است.
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1

انبوه شهرستانیها ،مهمان تهرانیها
در این ایام انبوه مردم از سراس��ر كش��ور به سوى تهران سرازير ش��ده بودند و هر روز
تظاهرات ميليونی در خیابانهای تهران به راه میانداختند و خواستار باز شدن فرودگاهها
بودند .جمعى از روحانيون و شخصيتهاى سياسى در مسجد دانشگاه تهران تا باز شدن
فرودگاه دس��ت به تحصن زدند 2.آقای فتحاهلل نوری یکی از جوانان انقالبی که خود آن
ایام به اتفاق جمع دیگری از همشهریانش در مراسم استقبال از حضرت امام در تهران
حضور داشته میگوید:
ما هم از علیآب��اد کتول به آنجا رفتیم که در مس��جد ل��رزاده تهران
جمعیتی از گرگانیها از جمله آی��تاهلل نورمفیدی و آیتاهلل طاهری را
در آنجا زیارت کردم .از شهرهای دیگر استان گلستان هم دوستان دیگر
آمده بودند .اما با ورود مردم به تهران ،فرودگاه توسط بختیار بسته شد.
با بسته شدن فرودگاه ،مردم هر روز در تهران به حمایت از حضرت امام و
مخالفت با رژیم شاه و در اعتراض به بسته شدن فرودگاه راهپیماییهای
بسیار گستردهای انجام میدادند .یک روز صبح زود ما از مسجد لرزاده
تهران تا بهشت زهرا که مسافتي طوالنی بود پیاده به راه افتادیم که موقع
ظهر به بهشت زهرا رسیديم .در آنجا جمعیت بسیار زیادی تجمع کرده
بودند.
شهید دکتر بهشتی آن روز با صدای رسا و زیبا مشغول سخنرانی در آن
مراسم بود .در حین سخنرانی ایش��ان ،هلیکوپتری در حال گشتزنی
در آسمان بهش��ت زهرا و باالی س��ر جمعیت بود و مردم داشتند آن را
نگاه میکردند .در نتیجه شهید بهشتی با لحن زیبایش گفت :حال که
به آسمان و به هلیکوپتر نگاه میکنید ،مشتهای گرهکرده خود را هم
نشان بدهید.
در این موقع مردم مشتهایشان را گره کردند و مثل مسلسل به سوی
آسمان نشانه رفتند که صحنه بسیار زیبا و به یاد ماندنی شده بود.
 .1صحیفه امام ،همان ،ص.540-542
 .2حمید انصاری ،همان ،ص.113

377
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

 .1مصاحبه مؤلف با نامبرده
 .2غالمرضا خارکوهی ،استان گلستان در نهضت امام خمینی ،قم ،بنیاد شهید و امور ایثارگران /رازبان،1387 ،
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بعد از س��خنرانی ش��هید بهش��تی ،مجری برنامه اعالم کرد که آقای
خامنهای برای قرائت قطعنامه تشریف بیاورند .ظاهرا ً آقای خامنهای در
آن موقع در محل جایگاه حضور نداشت .در این موقع در حالی که مردم
منتظر بودند ،دیدم از فاصله دورتر از میان جمعیت راه باز میشود و آقای
خامنهای دارد به جلو میآید .به ما نزدیک ش��د و ما هم راه را باز کردیم
و عبور کرد و رفت و قطعنامه را قرائت کردند .صحنه بسیار جالبی شده
بود ...فکر میکنم همان روز بود که شهید بهش��تی برای مردم در آنجا
یک س��خنرانی کرد و گفت از اینکه ما کمتر در میان مردم حضور پیدا
ميکنیم ،بعضی از دوستان گله میکنند .اما از جهاتی ضرورت دارد که
ما به بعضی از مسائل دیگر هم برس��یم .البته آن ایام هم مصادف بود با
تحصن روحانیت در دانشگاه تهران براي اعتراض به بسته شدن فرودگاه
1
توسط بختیار که شهید بهشتی از گردانندگان اصلی این تحصن بودند.
به دنبال اقدام کینهتوزانه بختیار در مس��دود کردن فرودگاهه��ا ،عدهاي از روحانیون
و مردم مبارز تهران و شهرستانها با تجمع در مس��جد دانشگاه تهران دست به تحصن
اعتراضآمیز زدند و مردم تهران و شهرس��تانها هم هر روز در خیابانها به راهپیمایی
میپرداختند و شعار میدادند:
وای به حالت بختیار اگر خمینی دیر بیاد
خمینی ،خمینی ،قلب ما ،باند فرودگاه توست
مرگ بر بختیار ،دولت بیاختیار
2
بختیار ،بختیار ،اگر خمینی دیر بیاد ،مسلسلها بیرون میاد.
رژیم وقتی موج بیکران یاران و دلباختگان امام را دید که برای استقبال از رهبر تبعیدی
خود در آن سرمای زمس��تان و کمبود بنزین و نفت و وس��ایل نقلیه مشتاقانه به تهران
آمدهاند ،بر شدت س��رکوب در تهران و شهرس��تانها افزود و در مناطق مختلف کشور
دست به کشتار مردم بیگناه زد؛ به طوری که از روز فرار شاه تا امروز هزاران نفر از مردم
کوچه و بازار در سراسر کشور به دست مأموران امنیتی و نظامی بختیار کشته و مجروح
شدهاند و عوامل رژیم ش��اه اموال زیادی از مردم را غارت کردهاند و مغازههای مردم را
به آتش کشیدهاند .این اخبار که پیاپی به امام میرس��ید موجب نگرانی او از این وقایع
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سؤال خبرنگار فرانسوی :بعضى مىگويند

شما غرب را به لرزه درآوردهايد .آيا ما ناگوار میش��د .لذا امام طی سخنانی در
جمع دانش��جويان و ايرانيان مقيم خارج
غربيها حق داريم از شما بترسيم؟
پاسخ حضرت امام :اما اينكه مىگوييد در تاریخ  8بهمن  1357اعالم کرد:
من هر چه مصيبت بر برادرهاى ايرانى
غرب به لرزه درآمده ،اگر از اين لحاظ است
كه ما مطلب حقى گفتهايم و بدين مناسبت وارد بشود يا تحمل زحمتها بكنند ،اين
قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است ،به منزله يك بار گرانى اس��ت كه بر دوش
مايه ترس نيست؛ مايه اميد است .غرب من واقع مىش��ود و من از عه��ده جواب
بايد اميدوار باشد كه ملتى براى گرفتن حق آن نمىتوانم برآيم .همين دو ،س��ه روز،
خود ،اين چنين قيام كرده است
باز كش��تارهايى در ايران واقع شده است
كه موجب تأثر ماس��ت .و اهال��ى ايران،
از جاهاى مختلف ايران [برای اس��تقبال ما] به ته��ران آمدند و تحمل
زحمات كردند ،در اين س��رماى زمس��تان هجوم كردند طرف تهران .و
اين هم موجب تأثر من است؛ و تمام آنها يك بارى است به دوش من كه
سنگينى مىكند.
من از خ��داى تب��ارك و تعالى توفيق مل��ت ايران را و م��ردم ايران را
خواستارم .من س�لامت همه آنها را از خداوند تعالى خواستارم .من بنا
داش��تم كه بروم پيش رفقاى ايرانى و در صف آنها خدمت بكنم و ميل
داشتم كه اگر آنها برايشان غمى وارد مىشود من هم شريك باشم؛ اگر
خداى نخواسته خون آنها بريزد من هم با آنها شريك باشم؛ لكن دست
خيانتكارها باز از آس��تين درآمد و به توهم اينكه اگر ما برويم به ايران،
ال بد مىش��ود يا براى اربابها ،به نفع اربابها نيس��ت ،از
براى آنها مث ً
رفتنها و رفتن من ممانعت كردند و راهها را بستند .و من انشاءاهلل در
فرصت اول ،همان برنامهاى را كه براى رفتن داشتم ،دارم.
امام در همین سخنرانی ضمن اش��اره به اینکه ما هم به تبعیت از نبى اكرم -صلى اهلل
عليه و آله و سلم -قيام كرديم تا اين ملت محروم ایران را به كمال اليق خودش برسانيم
و از گرفتاری نجات بدهیم ،درباره ارتش گفتند:
م��ا مىخواهيم ارت��ش را از اين انگل ب��ودن نجات بدهيم .م��ا از اول
كه مستش��ارهاى امریکا آمدند و ارتش ما را در دس��ت گرفتند ،با اين
مخالف بوديم .ما از مصوني��ت دادن به اتباع امریکا [کاپیتوالس��یون]
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تنفر داشتيم و اظهار تنفر كرديم .ما مىخواهيم اين دولتها را مستقل
ال در مملكت
كنيم ،راضى نمىش��وند! ما مىگوييم شما خودتان مستق ً
خودتان ،در مقدرات مملكت خودتان بايد دخالت داش��ته باشيد ،آنها
ال اين طور
مىگويند ما مىخواهيم نوكر باش��يم! لفظاً نمىگويند ،عم ً
است .ما مىخواهيم ارتش را از اين مستشارهاى امریکايى و آقاباالسرها
نجات بدهيم ،اين گردنكلفتهاى ارتش راضى نمىش��وند به اين امر،
مىخواهند زير بار باشند.
امام در بخش دیگری از سخنانش به یادآوری برخی از ادعاهای دروغین شاه و خاندانش
در رسانهها پرداخت و اظهار داشت:
از اول ما مبتالى به ادعاها بودي��م .زمانى كه محمدرضاخان بود اينجا
ادعاها پش��ت س��ر هم! راديو فرياد مىكرد و تلويزيون نمايش مىداد
و مطبوع��ات دنبالش .و هر وق��ت آدم روزنام��ه را باز مىك��رد ،اولش
اعليحضرت آريامهر چه فرمودند ،واال حضرت چ��ه فرمودند ،ملكه چه
فرمود ،شهبانو چه فرموده؛ هر وقت راديو را باز مىكرديم همين حرف
بود؛ هر كس صحبت مىخواس��ت بكن��د بايد همين حرفه��ا را بزند.
خودش��ان هم دائماً از اين حرفها مىزدند كه مملك��ت را ما چه وضع
كرديم ،ما به «تمدن بزرگ» مىخواهيم برس��انيم ،ما چه مىخواهيم
بكنيم ،ما چه مىخواهيم بكني��م .وقتى فوتش كردند و رفت! فهميديم
كه هيچ كارى نك��رد؛ هيچ غلطى نكرده .ش��ما دس��ت روى هر يك از
مظاهر تمدن بگذاريد ،خراب اس��ت و اين [ش��اه] خرابش كرد .يادتان
نرود محمدرضا را؛ همه بدبختيهاى ش��ما مال اي��ن خبيث بود .اين را
يادتان نرود؛ ذكرش كنيد .اين طور نيست كه حااليى كه از ايران خارج
شده ،حاال شما ديگر بگوييد گذش��ت ،ديگر حرفش را نزنيد؛ خير اين
بايد ذكرش زنده بماند ...محمدرضاخان اين جور مىگفت -كه اگر من
نباشم تجزيه مىشود مملكت! يك تكهاش را انگليسىها مىبرند ،يك
تكهاش را روسها مىبرند ،يك تكهاش را امریکايىها مىبرند! ما آن وقت
هم مىگفتيم كه آقا! تو كه هستى اين طورى است! تو برو اين حرفها
نمىشود.
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شاهنشاهى و ملىگرايى دو روى يك سكه
یکی از مهمترین نکاتی که امام در این سخنرانی (8بهمن  )1357به آن پرداخت انتقاد
به ملیگراها و مخالفان جمهوری اس�لامی و مروجان جمهوری دمکراتیک بود .در این
سخنرانی امام ،نظام شاهنشاهى و ملىگرايى را دو روى يك سك ه و هر دو را دشمن اسالم
معرفی کرد و گفت:
تا حاال ما گرفتار الفها و گزافهاى محمدرضاخان بوديم؛ به صورت
شاهنشاهى و اعليحضرتى آريامهرى! حاال ما گرفتار «مليت» و «آزادى»
و اين حرفها هستيم .سر قبر دكتر مصدق برويم و -عرض كنم -از اين
حرفها! ما نه آنها را باور كرديم ،نه اينه��ا را باور مىكنيم .ما خوشباور
نيستيم ،چه كنيم! ...يك [روز] اس��مش شاهنشاهى مىشود ،يك روز
مليت و جمهورى دموكراتيك و اين حرفها .اينها با اسالم بد هستند،
با جمهورىاش خوباند! آن تكه دومش كه جمهورى اس�لامى است با
اين بد هستند .آنها دشمن اس�لاماند .اگر نيستند ،چرا وقتى برنامهتان
را مىدهيد مىگوييد جمهورى دموكراتيك؟ اسالم چه گناهى كرده؟
اسالم به شما چه كرده؟ شما خوب نيس��تيد با اسالم براى اينكه اسالم
است كه جلوى منافع شخصى را مىگيرد ،اس�لام است كه نمىگذارد
اين گردنكلفتها زندگى اشرافى بكنند ،يا زندگى آن طورى كه دلشان
مىخواهد بكنند .اسالم تعديل مىكند .اسالم است كه نمىگذارد اجانب
بر مس��لمين حكومت بكنند ،اسالم اس��ت كه جلوى ظلم را مىگيرد،
جلوى ديكتاتورى را مىگيرد.
امام سپس ضمن تأکید بر تشكيل حكومت جمهوری اسالمى در ایران ،در ادامه همین
سخنرانی خود فرمودند:
من در اول فرصتى كه پيدا كنم به خواس��ت خدا م��ىروم ايران و اول
قدمى كه برمىدارم تأسيس مىكنم يك دولت اسالمى مبتنى بر احكام
اس�لام ،مبتنى بر رأى مردم .پيش��نهاد مىكنيم به مردم و رأى از آنها
مىگيريم و يك حكومت اسالمى تأس��يس مىكنيم[ ...اینکه بعضیها
میگویند] جمهورى اس�لامى يك چيزى اس��ت كه م��ا نمىفهميم.
اينها خودش��ان را به نفهمى مىزنند! چ��را نمىفهميد؟ جمهورىاش
را كه همه مىداني��د ،يعنى رأى عمومى بايد بگيريد .اس�لامىاش هم

يعنى قواعد اسالم.

1
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 .1صحیفه امام ،همان ،ص( 543-549به صورت گزیده).
 .2همان ،ج ،6ص.1-2

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

افشای جنایات دولت بختیار و گشایش فرودگاه
ی خطاب به ملت ایران به افشاى
دو روز بعد یعنی در تاریخ 9بهمن  1357امام طی پیام 
جنايات دولت بختيار پرداخت و از مردم خواست به مبارزات خود ادامه دهند:
باز دست ناپاك خيانتكار عمال بيگانه از آستين نوكرهاى محمدرضا
پهلوى درآمد و مل��ت را به جرم آزاديخواهى و اس��تقاللطلبى به عزا
نشاند .تا ديروز محمدرضاى خائن ،ارتش را با آتش گشودن روى ملت
و برادران و خواهران خود ننگين كرد ،اكن��ون نوكر يا نوكران خائنش،
اين خدمت به اس��تعمار را به عهده گرفتند .هر روز مواجه با يك دسته
نيرنگباز هس��تيم كه مىخواهند منافع اجنبى را تأمين كنند ،اگر چه
به كشتار هزاران نفر از اين ملت رنجديده شجاع بيانجامد .ملت دلير با
خون جوانان عزيز خود محمدرضا را از صحن��ه خارج كرد ،لكن اجانب
يك مهره ديگر [به نام شاپور بختیار] را با نقاب مليت به صحنه آوردند...
ملت عزيزم! دوس��تان من! نه به وعدههاى پ��وچ دولتهاى غير قانونى
اعتنا كنيد و نه از هياهوى دژخيمان بهراسيد .نهضت مقدس را به پيش
برانيد و به آخر رسانيد ...خداوند با شماست .اكنون بر جميع جناحهاى
ملى و دولتى است كه چون گذشته دولت غير قانونى را محكوم كنند و
اطاعت از آن نكنند كه اطاعت طاغوت حرام و مخالف رضاى خداس��ت.
من از طبقه شريف ارتش كه دستشان به خون جوانان آلوده نشده است
مىخواهم كه ننگ اطاعت از جنايت��كاران را تحمل نكنند و با قاطعيت
آنان را از مقابله با ملت بازدارند ...من از كارمندان وزارتخانهها مىخواهم
كه زير بار ننگ اطاعت از غاصبان حقوق ملت نروند ،كمك به اين ياغيان
و اطاعت از آنان حرام و مخالف شرع و عقل است ...من در اولين فرصت
خودم را نزد شما مىبينم تا در شادى و غم با شما سهيم باشم و با هم در
2
صف واحد به اعمال عمال اجانب خاتمه دهيم.
تجمع میلیونها نفر از مردم ش��هرها و روس��تاهای کش��ور در تهران برای شرکت در
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مراسم اس��تقبال از امام و برخورد
خشونتآمیز دولت بختیار با مردم
تهران و شهرس��تانها از یکسو ،و
تشدید مبارزات امام برای برکناری
دول��ت بختی��ار و س��قوط آخرین
بقای��ای حکومت پهل��وی از طرف
دیگر ،اوضاع سیاسی ایران را بسیار
ملتهب کرده بود .در این میان امام
خمینی در تاری��خ 9بهمن 1357
ط��ی مصاحب��های با خبرن��گاران
مطبوعات و رادي��و -تلويزيونهاى
جهان ضمن تأکید ب��ر غیر قانونی
بودن و لزوم برکناری دولت بختیار،
از امریکا و انگلیس به خاطر حمایت
از بختیار انتقاد کرد .امام همچنین
راجع به خطر کودتای نظامی توسط
عوامل رژیم شاه ،با اشاره به کودتاهای سالهای  1299و  1332برای روی کار آوردن
رضاخان و پس��رش ،خاطرنشان کرد ما از كودتاى نظامى ترس��ى نداريم .ملت ايران به
كودتاهاى نظامى عادت كرده است.
در ادامه این مصاحبه امام ضمن برمال کردن توطئههاى پشت پرده حامیان رژیم ،مردم
را به پايدارى و تداوم مبارزه دعوت کرد و گفت من در كن��ار آنان تا آخرين نفس براى
حفظ قوانين اسالم و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه مىدهم.
سؤال[ :آيا بختيار را قبل از استعفا خواهيد پذيرفت؟]
پاسخ امام :من مكرر گفتهام كه اصوالً شاه سابق قانونى نبود ،مجلسين
قانونى نيس��ت ،بختيار قانونى نيست .پس كس��ى را كه قانونى نيست
نخواهم پذيرف��ت .من به ملت اي��ران توصيه مىكنم ك��ه در اين وقت
حساس درست بيدار باشند؛ متوجه باشند كه توطئهاى بايد در كار باشد.
من مىبينم كه همان كسانى كه از شاه سابق طرفدارى مىكردند حاال
از بختيار پشتيبانى مىكنند .هم دولت انگلستان و هم دولت امریکا از
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او پشتيبانى مىكنند .اگر اين شخص ملى است -همان طور كه خودش
اظهار مىكند -چرا آنها از او پشتيبانى مىكنند؟ اگر ملى است چرا بدون
مجوز قانونى و بر خالف ميل ملت ،پست نخستوزيرى را اشغال كرده
است؟ اگر احترام به آراى عمومى مىگذارد چرا كنار نمىرود؟
ملت ايران بايد بداند كه من در كنار آنان ت��ا آخرين نفس براى حفظ
قوانين اس�لام و مصالح مملكت به مبارزه خود ادامه مىدهم .و بر همه
ملت واجب است تا در اين امر پايدارى كنند و سستى و سردى به خود
راه ندهند .مطمئن باشيد كه ما پيروزيم و مطالب ما مطالب حق است و
حق الجرم پيروز است.
سؤال[ :در صورتى كه بختيار اس��تعفا بدهد يا ندهد و كودتاى نظامى
بشود چه خواهيد كرد؟]
پاسخ امام :ما از كودتاى نظامى ترسى نداريم .ملت ايران به كودتاهاى
نظامى عادت كرده اس��ت .ما پنجاه سال اس��ت زير بار كودتا هستيم:
كودت��اى رضاخان ،كودت��اى محمدرضا .م��ا با فش��ارهاى اينها عادت
كردهاي��م .ما از كودتا هيچ ترس��ى نداري��م .من تعج��ب مىكنم كه ما
مىخواهيم ارتش��ى را از ش��ر اس��تعمار خارج كنيم و آنها خودش��ان
نمىخواهند بعضى از بلندرتبهها مىخواهند نوكر باش��ند .اصوالً ارتش
با ماست .خالصه ما از كودتاى نظامى هيچ ترس��ى نداريم؛ براى اينكه
ملت ايران مهياست تا آخرين نفس به قيام و نهضت خود ادامه دهد .ملت
ايران تا پيروزى نهايى را به دست نياورد ،دست از نهضت خود برنمىدارد.
سؤال[ :چرا تصميم رفتن به ايران را به تأخير انداختيد؟]
پاسخ امام :تصميم من همانطور كه بوده است هست ولى دولت غير
قانونى ،براى حفظ منافع اجانب ،مانع ورود من به ايران شده است .و من
در اولين فرصت به ايران خواهم رفت و حقوق ملت ايران را خواهم گرفت.
آنهايى كه به ملت ايران خيانت مىكنند ،بايد كن��ار بروند .و من چون
گذشته در تصميم خود باقى هستم و ملت ايران بايد در تصميم خود باقى
باشد .بر احدى از افراد ملت جايز نيست كه در اين موقع حساس كه امر
بين موت و حيات است بنشيند و ساكت باشد.
ملت ايران! به نهضت خود ادامه دهيد كه قدرت با شماست .از قدرتها
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نترسيد .ش��ما مىتوانيد با قدرت ملى خود كشور خود را نجات دهيد و
سرنوشت خود را خودتان در دست بگيريد .به هياهوى اين و آن گوش
ندهيد .به توطئههاى زير پرده توجه كنيد .خداوند ش��ما را حفظ كند،
1
انشاءاهلل تعالى.
هجوم مردم شهرها و روستاهای ایران به تهران جهت استقبال از امام به حدی افزایش
یافت که کاسه صبر آنان پس از ده روز انتظار داشت لبریز میشد .بختیار احساس کرد
که اگر بیش از این فرودگاهها را بسته نگاه دارد ممکن است مردم به طور غیر قابل کنترل
به سوی نخستوزیری و فرودگاه مهرآباد تهران هجوم آورند و دودمانش را بر باد دهند،
نیروهای چریکی مسلمان نیز ممکن بود مسلحانه به گردان ارتشی مستقر در مهرآباد
حمله نمایند .قیام مسلحانه عشایر نیز علیه دولت بختیار خطر دیگری بود که او را تهدید
میکرد .لذا بختیار به ناچار بر اثر فشار مردم از داخل ،و فشار سیاسی و تبلیغاتی امام از
خارج ،تسلیم شد و فرودگاهها را به روی هواپیمای امام باز نمود و تانکها و مسلسلها،
آنجا را ترک کردند .به این ترتیب حضرت امام اعالم کرد فردا 12بهمن به ایران میآید.
توأمانی اخالق و مبارزه
اما حضرت امام که تنها یک رهبر سیاس��ی -مذهبی نبود ،بلکه یک روحانی و اس��تاد
اخالق و معنویت هم بود که سالیان سال شاگردانی ارزشمند تربیت کرده بود ،روز قبل
از حرکت به سوی ایران ،در تاریخ 11بهمن سال  ،57پس از چهار ماه توقف پر حادثه در
خاك فرانسه با انتش��ار پیامی ،از مهماننوازى دولت و ملت فرانسه تشکر کرد و حتی از
همسایگان مسیحی خود نیز عذر خواست و نوشت« :از زحماتى كه به همسايگان و اهالى
نوفللوشاتو دادم معذرت مىخواهم».
به راس��تی کدام رهبر بزرگ سیاسی در دنیا تاکنون از همس��ایگان بیگانهاش چنین
خاضعانه دلجویی نموده اس��ت؟! این روح لطیف امام در واقع الیه پنهان شخصیت این
مرد بزرگ تاریخ است .چنان که در همین روزها که اوج مبارزات سیاسی بینالمللی او
علیه بزرگترین شریک سیاسی امریکا و غرب و حتی شوروی و چین کمونیست است،
یک جوان غیر مسلمان به نام پريدسى كوپيس��ا از آلمان غربی برای امام کارت پستالی
میفرستند و مینویسد چون نامزدم عالقهمند به جمعآوری دستخط بزرگان است و
کلکسیونی از آنها را دارد ،میخواهم برای سالروز تولدش -چهارم فوريه -دستخط شما
 .1همان ،ص.4

را به عنوان هدیه به او بدهم تا خیلی خوشحال شود« .لذا از شما درخواست مىكنم كه
لطفى در حق من كرده و چند جمله زيبا روى كارت پستالى كه (در پاكت نامه) برايتان
گذاشتهام براى ايشان بفرستيد ».در نتیجه امام بدون توجه به آن همه مشغله سیاسی
و موقعیت حس��اس تاریخی و بینالمللی که دارد ،قلم برمیدارد و چند جمله پدرانه و
آموزنده برایش مینویسد:
بسمهتعالى
سعى كنيد براى جامعه فرد مفيدی باشيد.
سعى كنيد تحت تأثير قدرتهاى شيطانى واقع نشويد.
سعى كنيد انسان متعهدی باشيد.
انشاءاهلل سالمت باشيد.
1
روحاهلل الموسوي الخمينى
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هیجان و اضطراب از پاریس تا تهران
هنوز س��اعاتی به ورود هواپیمای امام باقی مانده و تب و تاب برنامه اس��تقبال فضای
ایران را احاطه کرده است .تهران حال و هوای دیگری دارد .در اوج سرمای زمستان بوی
بهار ایمان و آزادی فضای کشور مخصوصاً پایتخت را پر کرده است .مردم به وجد آمده
خیابانها را داوطلبانه نظافت و شستوشو میکنند تا قدمگاه مهمان و رهبر عزیزشان
پاکیزه باشد .فاصله سی و سه کیلومتری فرودگاه مهرآباد تا بهشت زهرای تهران گلباران
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سؤال خبرنگار فرانسوی :به چه

دليل دولت بختيار را غير قانونى شده و همچون اتاق پذیرایی پاکیزه شده است.
شعار دیو چو بیرون رود فرشته درآید طنینانداز
مىدانيد؟
پاسخ حضرت امام :بختيار را است .هر کس میخواهد در نزدیکترین مکان مسیر
شاه نصب كرده است و مردم عبور امام قرار گیرد تا س��یمای نورانیاش را پس از
همه با شاه مخال فاند و او را  14سال دوری و هجران غمبار ببیند و دستی برایش
عزل كردهاند ،و در تظاهرات و تکان دهد.
راهپيماييهاى مكرر اين معنى
س��تاد اس��تقبال از امام ب��ا مدیریت ی��اران امام
را ثابت كردهاند .دولت قانونى مخصوصاً شهید دکتر بهشتی و شهید استاد مطهری
بايد از مردم و براى مردم باشد نه و دیگر اعضا برنامهریزی دقیقی ،هم برای امنیت امام
مخالف مردم
و هم اداره مراس��م فرودگاه ،و هم مراسم سخنرانی
امام در بهش��ت زهرا نمودهاند .در این راستا تعداد
زیادی از جوانان داوطلب با مدیریت ستاد استقبال ،با بازوبندهای مشخص برقراری نظم
و امنیت مراسم را بر عهده گرفتهاند.
ال مستأصل شده و هاج و واج مانده
دولت بختیار به رغم حمایتهای امریکا و اروپا ،کام ً
اس��ت؛ زیرا همه تالشهایش برای مهار رهبری امام و کنترل مبارزات مردم بینتیجه
بوده ،حتی کنترل س��ازمانهای دولتی و بدنه ارتش نیز از دس��ت او خارج شده است،
لذا امیدهایش را بر باد رفته میبیند .با وجود این در شهرس��تانها کشتار و بگیر و ببند
همچنان ادام��ه دارد .از یک طرف مأم��وران حکومت نظامی و از ط��رف دیگر مأموران
ژاندارمری ،شهربانی ،ساواک و چماقداران شاهدوست به جان و مال و زندگی و کسب و
کار مردم تعرض میکنند و گاهی آنها را به گلوله میبندند و گاهی غارت میکنند یا به
آتش میکشند.
اما همه نگاهها به تهران و فرود هواپیمای امام خیره شده است .برخی نگران توطئههای
پشت پرده بودند که مبادا هواپیمای امام را در آس��مان منفجر نمایند ،یا خدای نکرده
اتفاق دیگری بیفتد .به همین خاطر در حالی که امام آماده پرواز به سوی ایران میشد
همه عوامل داخلی و خارجی و به تعبیری «مه و خورش��ید و فلک» بسیج شده بودند تا
او را از بازگشت به ایران در آن شرایط حساس سیاس��ی ،امنیتی و بینالمللی منصرف
نمایند .کارتر رئیسجمهور امریکا و رؤسای کشورهای انگلیس و اروپا و فرانسه از یکسو،
بختیار و سایر عوامل رژیم شاه از س��وی دیگر ،یاران امام در ایران و حتی افراد اقامتگاه
امام در نوفللوش��اتو از طرف دیگر ،همه به تکاپو افتاده بودند تا نظر امام را از این پرواز

به دنبال اقدام کینهتوزانه بختیار
در مسدود کردن فرودگا هها،
عدهاي از روحانیون و مردم مبارز
تهران و شهرستا نها با تجمع در
مسجد دانشگاه تهران دست به
تحصن اعتراضآمیز زدند و مردم
تهران و شهرستانها هم هر روز در
خیابانها به راهپیمایی میپرداختند
و شعار م یدادند :وای به حالت
بختیار اگر خمینی دیر بیاد
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 .1یاد یار ،ضمیمه روزنامه جمهوری اسالمی ،1369/3/13 ،ص.60
 .2آئینه آفتاب ،همان ،ص.121
 .3اخبار خبرگزاری پارس ایران ،تاریخ .1357/11/12

کنکاشی در آخرین روزهای بازگشت امام به تهران

منصرف نمایند .به قول حجتاالس�لام علیاکبر
محتش��میپور در آن مقطع خاص ،همه در مورد
بازگش��ت امام به ایران تجزیه و تحلیل میکردند
و نظر میدادند ک��ه نباید حاال رفت .دش��من به
شدت بر این مسئله اصرار داشت و متأسفانه تقریباً
تمام دوستان نیز تحت تأثیر همین جو و تحلیل و
اس��تداللها بودند و اصرار داشتند که امام در این
موقعیت نبای��د برگردد .ام��ام فرمودند وقتی من
دیدم دنیا دارد مخالفت میکند ،فهمیدم که این
راه ،حق است .آن موقع همه ترسیده بودند .تمام
ال صالح نیست بیایید.
شخصیتها در داخل کشور و همه یاران امام پیام میدادند که فع ً
علما و مجتهدین احساس خطر میکردند و حتی کسانی که از پاریس راه افتادند همه
تحت تأثیر همین جو بودند و هیچ کدام امید نداشتند سالم به تهران برسند .امام با آن
1
عزم فوالدین تشخیص دادند ،سوار هواپیما شدند ،به ایران آمدند و پیروز هم شدند.
مرحوم حاج احمد آقا خمینی -فرزند گرامیامام -میگوید:
هواپیمایی اجاره شد .بنا شد هر کسی پول [بلیت] خودش را بدهد .لذا
امام کرایه خودشان و من را دادند .پلیس فرانسه برای حفظ امام از منزل
2
تا فرودگاه تدابیر امنیتی دیده بود.
به گزارش خبرگزاری پارس:
هواپیمای حامل آی��تاهلل خمینی مقداری بنزین اضاف��ی زده بود تا
اگر نتواند در تهران به زمین بنش��یند بتواند راح��ت به پاریس برگردد.
همراهان آیتاهلل گفتند به اصرار ا ِرفرانس عده مسافران هواپیما به 50
مسافر و  150روزنامهنگار محدود شد تا جمبوجت امکان حمل بنزین
3
بیشتری داشته باشد.
هواپیما حدود ساعت  11شب 12بهمن  57از فرودگاه پاریس پرواز کرد ،نزدیک 160
نفر خبرنگار ،عکاس و فیلمبردار همراه امام بودند .نماز شب را در طبقه دوم هواپیما به
جا آوردند و نماز صبح به جماعت اقامه شد .شش ساعت پرواز طول کشید ،تاریکی شب
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همه جا را گرفته بود 1.به گفته مرحوم حجتاالسالم اسماعیل فردوسیپور:
وقتی که هواپیما به فضای ایران رس��ید برای ما بعد از س��الیان دراز،
دیدن تهران بسیار جالب و ش��گفتانگیز بود ،فرودگاه مهرآباد خلوت
است ،هیچ هواپیمایی دیده نمیش��ود .پرواز انقالب به طرف باند رفت
که بنشیند ،ناگهان اوج گرفت و خلبان که فرانسوی بود به زبان فرانسه
جمالتی گفت .کسانی که فرانس��ه نمیدانستند شاید ترسیدند و تصور
کردند که اجازه فرود داده نش��ده است ،ولی خلبان اعالن کرد که ستاد
استقبال امام میگوید یک ربع ساعت دور بزن و سپس بنشین ،ما هنوز
آماده استقبال نیستیم .پس از  15دقیقه بار دیگر به سمت باند آمد و بر
2
زمین تهران به سالمت نشست.
این مراس��م بینظیر تاریخی آن روز از ابتدا تا انتها به صورت مس��تقیم از تلویزیون و
رادیو مرکز تهران پخش میشد .البته پخش زنده مراسم استقبال و سخنان امام با میل و
رضایت مدیران منصوب شاه نبود ،بلکه این اقدام با فشار و فداکاری جوانان انقالبی شاغل

 .1همگام با خورش��ید؛ خاطرات حجتاالسالم والمسلمین اسماعیل فردوس��یپور ،تهران ،مجتمع فرهنگی-
اجتماعی امام خمینی فردوس ،بهمن ،1372ص.508
 .2همان ،ص.508-509

یکی از مه مترین نکاتی که
امام در این سخنرانی ( 8بهمن
 )1357به آن پرداخت انتقاد
به مل یگراها و مخالفان
جمهوری اسالمی و مروجان
جمهوری دمکراتیک بود.
در این سخنرانی امام ،نظام
شاهنشاهى و ملىگرايى را
دو روى يك سكه و هر دو را
دشمن اسالم معرفی کرد
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در صدا و س��یما بود که بر مس��ئوالن شاهدوست این
رسانه فاسد تحمیل شد وگرنه سران رادیو و تلویزیون
که بلندگوی محض رژیم شاهنش��اهی بودند به هیچ
وجه مایل به پخش زنده و گسترده مراسم بازگشت و
سخنرانی امام نبودند.
باالخ��ره به لط��ف الهی با حض��ور خالصان��ه مردم
مسلمان در صحنه ،امام در ساعت  9و 33دقیقه صبح
روز 12بهمن وارد ایران شد و پس از  14سال تبعید،
پا به خاک میهن اسالمی گذاش��ت .در فرودگاه ابتدا
آیتاهلل پس��ندیده برادر حضرت امام و آیتاهلل شهید
مطهری و آیتاهلل طالقانی برای اس��تقبال داخل هواپیما رفتند و بع��د از آنها امام امت
پیاده شدند ،و به سوی سالن فرودگاه رفتند ،در آنجا تالوت آیاتی چند از کالماهلل مجید و
اجرای برنامههایی کوتاه مثل خیر مقدم که توسط آیتاهلل شهید مرتضی مطهری قرائت
شد و دکلمه یکی از فرزندان شهدا ،سرود معروف «خمینی ای امام ،خمینی ای امام ،ای
مجاهد ای مظهر شرف ،ای گذشته زجان در ره هدف ،چون نجات انسان شعار توست،
مرگ در راه حق افتخار توست »...اجرا شد.
س��پس حضرت امام در اینجا س��خنان کوتاه ولی مهمیبیان کردند .بخش اول این
سخنرانی امام که از نظر روانشناس��ی اجتماعی و مردمشناسی سیاسی بسیار مهم بود
تشکر ایشان از قشرهای مختلف با ذکر نام آنان بود .امام ابتدا از عواطف طبقات مختلف
ملت تشكر نمود و گفت« :عواطف ملت ايران به دوش من بار گرانى است كه نمىتوانم
جبران كنم».
سپس از طبقه روحانيون كه در قضاياى گذش��ته جانفشانى كردند ،از دانشجويان كه
در اين مسائل مصايب ديدند ،از بازرگانان و كسبه كه به زحمت افتادند ،از جوانان بازار و
دانشگاه و حوزههای علمیه كه در اين راه خون دادند ،از اساتيد دانشگاه ،از دادگسترى،
قضات دادگسترى ،وكالى دادگسترى ،از همه طبقات ،از كارمندان ،كارگران ،دهقانان،
و از همه طبقات ملت تشكر نمودند.
امام در بخش دوم س��خنانش ضمن تأکید بر وحدت قشرهای مختلف مردم به عنوان
رمز پیروزی برای ادامه مبارزه تا سقوط کامل نظام شاهنشاهی ،به ذکر برخی از جنایات
ش��اه به عنوان خائن اصلی و عامل اصلی بدبختی کش��ور پرداخت و یادآور شد که بعد

امام در سخنرانی  8بهمن ،1357
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ضمن تأکید بر تشكيل حكومت از پنجاه سال خيانت سلس��له پهلوی و بعد از سى و
جمهوری اسالمى در ایران ،چند س��ال جنايات و خيانات اين شخص خائن ،كه
فرمودند :من در اول فرصتى مملكت م��ا را به عقب ران��ده ،فرهنگش را فرهنگ
كه پيدا كنم به خواست خدا اس��تعمارى كرده ،زراعتش را ،و خزاينش را به باد
مىروم ايران و اول قدمى كه فنا داده ،مملكت را وي��ران كرده ،و ارت��ش را تابع
برمىدارم تأسيس مىكنم يك مستش��اران خارجی كرده ،با وجود این باز به خیال
دولت اسالمى مبتنى بر احكام خامش دنبال بازگشت به قدرت است .لذا پيروزى
اسالم ،مبتنى بر رأى مردم
ما وقتى است كه دس��ت اجانب از مملكتمان كوتاه
شود و تمام ريشههاى رژيم سلطنت از اين مرز و بوم
1
کنده شود و همه آنها از اریکه قدرت بیرون رانده شوند.
مرحوم حاج احمد آقا خمینی -فرزند گرامیامام -میگوید:
امام را بعد از صحبت در مهرآباد نمیگذاش��تند به بهشت زهرا بروند.
میگفتند خطرناک است .آیتاهلل منتظری و مرحوم آیتاهلل طالقانی از
امام خواستند تا یکسره به منزل بروند .مرحوم دکتر بهشتی هم با رفتن
امام موافق نبود .وقتی خوب حرفهایشان را زدند ،امام رو کردند به من
2
و گفتند ماشین کجاست؟ من قول دادهام به بهشت زهرا بروم و رفتیم.
سپس حضرت امام در میان شور و ش��وق بینظیر مردم ایران با ماشین راهی بهشت

 .1صحیفه امام ،همان ،ص.8-9
 .2آئینه آفتاب ،همان ،ص.121

امام راجع به خطر کودتای نظامی
توسط عوامل رژیم شاه ،با اشاره
به کودتاهای سا لهای 1299
و  1332برای روی کار آوردن
رضاخان و پسرش ،خاطرنشان
کرد ما از كودتاى نظامى ترسى
نداريم .ملت ايران به كودتاهاى
نظامى عادت كرده است
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زهرا شد .اما در آستانه بهشت زهرا ازدحام جمعیت
مانع از ادامه مسیر با ماش��ین گردید .لذا طوالنی
شدن مراسم در آن هوای زمستانی ،هم برای مردم
خستهکننده میش��د و هم برای سالمتی امام که
در سنین باال بود خطر داش��ت .با وجود آنکه چند
هزار جوان مس��لمان با هماهنگی س��تاد استقبال
مسئولیت برقراری نظم و امنیت آن روز را بر عهده
داشتند اما ازدحام فوقالعاده جمعیت مشتاق امام
به هیچ طریقی قابل کنترل و مدیریت نبود .لذا امام پس از چند ساعت معطلی در مسیر
جمعیت ،و عدم توانایی ماش��ین بلیزر برای ادامه مس��یر ،به ناچار با هلیکوپتر نیروی
هوایی -نیرویی که زودتر از همه به انقالب اسالمی اظهار همبستگی کرد -آمدند و امام
را سوار کردند و به محل بهشت زهرای تهران منتقل نمودند .گرچه در آنجا نیز به خاطر
ازدحام جمعیت فرود هلیکوپتر دچار مشکل شد ،ولی با همکاری جوانان منتخب ستاد
استقبال و بزرگان انقالب ،با هر زحمتی بود هلیکوپتر بر زمین نشست و امام وارد مزار
شهیدان شد و در جایگاه قرار گرفت و به سخنرانی تاریخی خود پرداخت.
سخنان حضرت امام در بهشت زهرا ،مهمترین و سیاسیترین سخنرانی ایشان بعد از
سخنرانی وی علیه کاپیتوالسیون در آبان سال  43میباشد ،امام در بهشت زهرا نکات
بسیار مهمیرا به صورت مستدل و منطقی و حقوقی بیان کردند که در تاریخ نطقهای
سیاس��ی رهبران انقالبی جهان بینظیر اس��ت و در چند بخش قاب��ل تجزیه و تحلیل
میباشد .این شیوه بیان امام میتواند الگوی رهبران جنبشهای آزادیخواه جهان ،علیه
رژیمهای دیکتاتوری نیز قرار گیرد.
این س��خنان ش��امل چند بخش اس��ت .بخش اول آن جنبه عاطف��ی دارد که اظهار
همدردی با آسیبدیدگان و مصیبتزدهها به ویژه خانوادههای شهدا است:
ما در اين مدت مصيبتها ديديم؛ مصيبتهاى بس��يار بزرگ .و بعض
پيروزيها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بود .مصيبتهاى زنهاى
جوانمرده ،مردهاى اوالد از دس��تداده ،طفلهاى پدر از دس��تداده.
من وقتى چشمم به بعضى از اينها كه اوالد خودشان را از دست دادهاند
مىافتد ،سنگينى در دوشم پيدا مىشود كه نمىتوانم تاب بياورم .من
نمىتوانم از عهده اين خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآيم .من
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نمىتوانم تشكر از اين ملت بكنم كه همه چيز خودش را در راه خدا داد.
خداى تبارك و تعالى بايد به آنها اجر عناي��ت فرمايد .من به مادرهاى
فرزند ازدستداده تس��ليت عرض مىكنم و در غم آنها شريك هستم.
من به پدرهاى جوانداده ،من به آنها تس��ليت ع��رض مىكنم .من به
جوانهايى كه پدرانشان را در اين مدت از دست دادهاند تسليت عرض
مىكنم.
بخش دوم سخنان امام جنبه حقوقی و استداللی داشت که به زبانی ساده و قابل درک
برای عموم مردم ،غیر قانونی و غیر عقلی بودن حکومت پهلوی را اثبات و تشریح نمود.
چون در آن سالها به علت بیتوجهی رژیم ش��اه اکثریت مردم از نظر علمی کمسواد یا
بیسواد بودند ،لذا این س��خنان با ادبیاتی قابل فهم برای چنین اکثریتی بیان شد؛ زیرا
عالوه بر حاضران در آنجا ،جمع کثیری نیز در شهرها و روستاهای دورافتاده ایران این
سخنرانی را به طور مستقیم و زنده از تلویزیون و رادیو تهران گوش میکردند:
اين س��لطنت پهلوى از اول كه پايهگذارى ش��د بر خالف قوانين بود.
آنهايى كه در سن من هستند مىدانند و ديدهاند كه مجلس مؤسسان
كه تأسيس شد ،با سرنيزه تأسيس ش��د .ملت هيچ دخالت نداشت در
مجلس مؤسسان .مجلس مؤسس��ان را با زور سرنيزه تأسيس كردند ،و
با زور وكالى آن را وادار كردند به اينكه به رضاشاه رأى [برای] سلطنت
بدهند .پس اين سلطنت [پهلوی] از اول يك امر باطلى بود؛ بلكه اصل
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رژيم س��لطنتى از اول خالف قانون و خالف قواعد عقلى است و خالف
حقوق بشر است.
براى اينكه ما ف��رض مىكنيم كه يك ملتى تمامش��ان رأى دادند كه
يك نفر سلطان باشد؛ بسيار خوب ،اينها از باب اينكه مسلط بر سرنوشت
خودشان هستند و مختار به سرنوشت خودشان هستند ،رأى آنها براى
آنها قابل عمل اس��ت .لكن اگر يك ملتى رأى دادند -ولو تمامشان -به
اينكه اعقاب اين سلطان هم سلطان باشد ،اين به چه حقى [است؟ مگر]
ملت پنجاه س��ال پيش از اين ،سرنوش��ت ملت بع��د را معين مىكند؟
سرنوشت هر ملتى به دس��ت خودش اس��ت .ما در زمان سابق -فرض
بفرماييد كه زم��ان اول قاجاريه -نبوديم؛ اگر فرض كنيم كه س��لطنت
قاجاريه به واس��طه يك رفراندومى تحقق پيدا كرد و همه ملت هم -ما
فرض كنيم كه -رأى مثبت دادند ،اما رأى مثبت دادند بر آغامحمدخان
قجر و آن س�لاطينى كه بعدها مىآيند؛ در زمانى ك��ه ما بوديم و زمان
س��لطنت احمدش��اه بود ،هيچ يك از ما زمان آغامحمدخان را ادراك
نكرده؛ آن اجداد ما كه رأى دادند براى س��لطنت قاجاريه ،به چه حقى
رأى دادند كه زمان ما احمدشاه سلطان باشد؟ سرنوشت هر ملت دست
خودش است.
ملت در صد سال پيش از اين ،صد و پنجاه سال پيش از اين ملتى بوده،
يك سرنوشتى داشته است و اختيارى داشته ،ولى او اختيار ما را نداشته
است كه سلطانى را بر ما [در امروز] مس��لط كند .ما فرض مىكنيم كه
اين سلطنت پهلوى ،اول كه تأسيس شد ...به اختيار مردم بود و مجلس
مؤسسان را هم به اختيار مردم تأسيس كردند ،اين اسباب اين مىشود
كه -بر فرض اينكه اين امر باطل صحيح باش��د -فقط رضاخان سلطان
ن هم بر آن اشخاصى كه در آن زمان بودند.
باشد؛ آ 
و اما [چرا بعد از او] محمدرضا س��لطان باشد بر اين جمعيتى كه االن
بيشترش��ان ...ادراك آن وقت را نكردهاند؟ چه حقى داش��تند ملت در
آن زمان سرنوش��ت ما را در اين زمان معين كنند؟ بنابر اين س��لطنت
محمدرضا اوالً كه چون س��لطنت پدرش خالف قانون ب��ود و با زور و با
سرنيزه تأسيس شده بود[ ،و] مجلس [مؤسس��ان آنها هم] غير قانونى
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است ،پس سلطنت محمدرضا هم غير قانونى است ...اين هم يك دليل
كه سلطنت محمدرضا سلطنت قانونى نيست.
عالوه بر اين ،اين سلطنتى كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس
مؤسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است ،اين ملتى كه سرنوشت
خودش با خودش بايد باش��د ،در اين زمان مىگويد كه ما نمىخواهيم
اين سلطان را .وقتى كه اينها رأى دادند به اينكه ما سلطنت رضاشاه را،
سلطنت محمدرضاشاه را ،رژيم سلطنتى را نمىخواهيم ،سرنوشت اينها
[یعنی مردم این دوره] با خودشان اس��ت .اين هم يك راه است از براى
اينكه سلطنت او باطل است.
بخش دیگری از سخنان استداللی و حقوقی حضرت امام در آنجا مربوط به دولتها و
نخستوزیران و کابینههای آنها از س��ال  1300تا  1357است .از نظر امام چون اساس
سلطنت رضاشاه و پسرش غیر قانونی است ،دولتهای منصوب آنها هم غیر قانونی و غیر
عقالنی است .لذا دولت بختیار هم چون توسط محمدرضاشاه منصوب شده غیر قانونی
میباشد و باید کنار برود:
حاال مىآييم سراغ دولتهايى كه ناشى ش��ده از سلطنت محمدرضا
و مجلسهايى كه ما داريم ...دولتى كه ناش��ى مىشود از يك شاهى كه
خودش و پدرش غير قانونى است ،خودش عالوه بر او غير قانونى است،
وكاليى كه تعيين كرده اس��ت غير قانونى اس��ت ،دولت��ى كه از همچو
مجلسى و همچو سلطانى انشا بش��ود ،اين دولت غير قانونى است ...آيا
كس��ى كه خودش از ناحيه مجلس ،از ناحيه مجلس سنا ،از ناحيه شاه
منصوب است ،و همه آنها غير قانونى هستند ،مىشود كه قانونى باشد؟
ما مىگوييم كه شما غير قانونى هس��تيد بايد برويد ...بنابراين آيا ملتى
كه فرياد مىكند كه ما اين دولتمان ،اين ش��اهمان ،اين مجلس��مان بر
خالف قوانين است ،و حق شرعى و حق قانونى و حق بشرى ما اين است
كه سرنوشتمان دست خودمان باشد ،آيا حق اين ملت اين است كه يك
قبرستان شهيد براى ما درس��ت بكنند در تهران ،يك قبرستان هم در
1
جاهاى ديگر؟
بخش سوم سخنان استداللی امام جنبه توصیفی -انتقادی دارد که درباره عملکرد و
 .1همان ،ص.11-13

چند جمله پدرانه و آموزنده
از حضرت امام :سعى كنيد
براى جامعه فرد مفيدی
باشيد؛ سعى كنيد تحت تأثير
قدر تهاى شيطانى واقع
نشويد؛ سعى كنيد انسان
متعهدی باشيد
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اقدامات اجرایی حکومت شاه در زمینههای اقتصادی و
فرهنگی و وابسته کردن کشور به خارج و نیز گسترش
فساد و فحشا در ایران اس��ت ،که امام به خاطر آشنایی
عمیق با ش��رایط ایران و مش��اهدات عینی و مطالعات
مستند از تاریخ و حوادث  57سال حکومت پهلوی ،در
این سخنرانی به طور مختصر ،برخی از اقدامات غلط شاه
و پدرش را نقد و توصیف نموده است:
محمدرضاى پهلوى ،اين خائن خبيث ...فرار كرد و همه چيز ما را به باد
داد .مملكت ما را خراب كرد ،قبرستانهاى ما را آباد كرد .مملكت ما را از
ناحيه اقتصاد خراب كرد .تمام اقتصاد ما االن خراب است و از هم ريخته
است؛ كه اگر بخواهيم ما اين اقتصاد را به حال اول برگردانيم ،سالهاى
طوالنى با همت همه مردم [باید تالش کنیم] ...ش��ما مالحظه كنيد به
اس��م اينكه ما مىخواهيم زراعت را ،دهقانها را دهق��ان كنيم ،تا حاال
رعيت بودند و ما مىخواهيم حاال دهقانشان كنيم! «اصالحات ارضى»
درست كردند .اصالحات ارضىش��ان بعد از اين مدت طوالنى به اينجا
منتهى شد كه به كلى دهقانى از بين رفت ،به كلى زراعت ما از بين رفت،
و االن شما در همه چيز محتاجيد به خارج .يعنى محمدرضا اين كار را
كرد تا بازار درست كند از براى امریکا ،و ما محتاج به او باشيم ،در اينكه
گندم از او بياوريم ،برنج از او بياوريم ،هم��ه چيز را [از آنجا وارد کنیم].
تخممرغ از او بياوريم ،يا از اسراییل كه دستنشانده امریکاست بياوريم...
[محمدرضا] فرهنگ ما را يك فرهنگ عقبنگهداش��ته درست كرده
است ...به طورى كه االن جوانهاى ما تحصيالتشان در اينجا تحصيالت
تام تمام نيست و بايد بعد از اينكه يك مدتى در اينجا يك نيمه تحصيلى
كردند ،آن هم با اين مصيبتها ،آن هم با اين [فش��ار]ها ،بايد بروند در
خارج تحصيل بكنند .ما پنجاه س��ال است ،بيش��تر از پنجاه سال است
دانشگاه داريم و قريب سى و چند سال اس��ت كه اين دانشگاه را داريم؛
لكن چون خيانت شده است به ما ،از اين جهت رشد نكرده؛ رشد انسانى
ندارد .تمام انسانها و نيروى انسانى ما را از بين برده است اين آدم.
اين آدم به واس��طه نوكرى كه داش��ته ،مراكز فحش��ا درس��ت كرده.
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تلويزيونش مركز فحشاست ،راديوش -بس��يارىاش -فحشاست ...در
تهران مركز مشروبفروشى بيش��تر از كتابفروشى است ،مراكز فساد
ديگر الى ماشاءاهلل اس��ت .براى چه؟ ...ما با سينما مخالف نيستيم ،ما با
مركز فحشا مخالفيم .ما با راديو مخالف نيستيم ،ما با فحشا مخالفيم .ما با
تلويزيون مخالف نيستيم ،ما با آن چيزى كه در خدمت اجانب براى عقب
نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نيروى انسانى ماست ،با آن مخالف
هستيم .ما كى مخالفت كرديم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟ مظاهر تجدد
وقتى كه از اروپا پايش را در ش��رق گذاش��ت -خصوصاً در ايران -مركز
[عظيمى] كه بايد از آن اس��تفاده تمدن بكنند ما را به توحش كشانده
است .سينما يكى از مظاهر تمدن است كه بايد در خدمت اين مردم ،در
خدمت تربيت اين مردم باشد؛ و شما مىدانيد كه جوانهاى ما را اينها به
تباهى كشيدهاند .و همينطور ساير اين [مراكز] .ما با اينها در اين جهات
مخالف هستيم .اينها به همه معنا خيانت كردهاند به مملكت ما.
و اما نفت ما .تمام نفت ما را به غير دادند! به امریکا و غير از امریکا دادند.
آنى كه به امریکا دادند [در] عوض چه گرفتند؟ عوض ،يك اسلحههايى
براى پايگاه درست كردن براى آقاى امریکا! ما هم نفت داديم و هم پايگاه
براى آنها درست كرديم! ...اگر چند س��ال ديگر -خداى نخواسته -اين
[شخص] ...عمر س��لطنتى پيدا كرده بود ،مخازن نفت ما را تمام كرده
بود ،زراعتمان را هم كه تمام كرده ،اين ملت به كلى س��اقط شده بود و
بايد عملگى كند براى اغيار.
ما كه فرياد مىكنيم از دست اين [شخص] ،براى اين است .خونهاى
جوانهاى ما براى اين جهات ريخته شده؛ براى اينكه آزادى مىخواهيم
ما .ما پنجاه سال است كه در اختناق به سر برديم .نه مطبوعات داشتيم،
نه رادي��و صحيح داش��تيم ،نه تلويزي��ون صحيح داش��تيم؛ نه خطيب
مىتوانست حرف بزند ،نه اهل منبر مىتوانس��تند حرف بزنند ،نه امام
جماعت مىتوانست آزاد كار خودش را ادامه بدهد؛ نه هيچ يك از اقشار
ملت كارشان را مىتوانستند ادامه بدهند.
پس از اس��تدالل منطقی امام مبنی بر غی��ر قانونی بودن رژیم پهل��وی و دولتهای
منصوبش به ویژه آخرین آنها که دولت بختیار بود ،امام در بخش چهارم سخنرانیاش-

سخنان حضرت امام در بهشت زهرا،
مه مترین و سیاس یترین سخنرانی
ایشان بعد از سخنرانی وی علیه
کاپیتوالسیون در آبان سال 43
م یباشد ،امام در بهشت زهرا نکات
بسیار مهمیرا به صورت مستدل و
منطقی و حقوقی بیان کردند که در
تاریخ نطقهای سیاسی رهبران انقالبی
جهان ب ینظیر است و در چند بخش
قابل تجزیه و تحلیل م یباشد .این
شیوه بیان امام میتواند الگوی رهبران
جنب شهای آزادیخواه جهان ،علیه
رژیمهای دیکتاتوری نیز قرار گیرد
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که چند جمل��ه کوتاه ب��ود -با ش��دت تمام
وعده معرفی «دولت موق��ت انقالب» را داد.
مخصوصاً این قسمت از س��خنانش که گفت
من تو دهن دول��ت بختیار میزن��م و خود با
پش��تیبانی ملت دولت تعیین میکنم ،آنقدر
برای مردم ایران و رس��انههای جهان مهم و
جذاب بود که ورد زبان آنها شد:
من ت��و ده��ن اي��ن دولت
[بختی��ار] مىزن��م! ...من به
پش��تيبانى اين مل��ت دولت
تعيي��ن مىكن��م! ...اي��ن آقا
[یعنی بختی��ار] كه خودش
هم خ��ودش را قب��ول ندارد!
رفقايش هم قبولش ندارند ،ملت هم قبول��ش ندارد ،ارتش هم قبولش
ندارد؛ فقط امریکا از اين پش��تيبانى كرده و [ژنرال های��زر را به ایران]
فرستاده ،به ارتش دستور داده كه از اين پشتيبانى بكنيد؛ انگليس هم
از اين پشتيبانى كرده و گفته است كه بايد از اين پشتيبانى بكنيد .يك
نفر آدمى كه نه ملت قبولش دارد ،نه هيچ يك از طبقات ملت [باید کنار
برود][ ...بختیار] مىگويد كه در يك مملكت كه دو تا دولت نمىشود!
خوب ،واضح اس��ت اين؛ يك مملكت دو تا دولت ندارد لكن دولت غير
قانونى بايد برود .تو غير قانونى هس��تى! دولتى كه ما مىگوييم ،دولتى
است كه متكى به آراى ملت است؛ متكى به حكم خداست .تو بايد يا خدا
را انكار كنى يا ملت را!
در ادامه این بخش امام تأکید نمود که ما تا هستيم نمىگذاريم اينها دوباره سلطه پيدا
كنند و نخواهيم گذاشت كه محمدرضا به حکومت برگردد و دوباره ما را گرفتار اختناق
کند و همه هستى ما به كام امریکا ببرد.
آخرین بخش سخنرانی امام در بهشت زهرا درباره ارتش بود .امام ضمن تشکر و تمجید
از آن دس��ته نظامیان اعم از درجهدارها ،همافرها ،و افسرهاى نيروى هوايى که به ملت
پیوس��تند و «آبروى خودش��ان را ،آبروى كشورشان را ،آبروى ملتش��ان را ،اينها حفظ
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كردند» ،با سایر سران و فرماندهان ارتش شاهنشاهی اتمام حجت کرد كه:
ما داريم زحمت مىكش��يم ،خون داديم ،جوان داديم ،حيثيت و آبرو
داديم ،مش��ايخ ما حبس رفتند ،زجر كشيدند ،مىخواهيم كه ارتش ما
مستقل باش��د .آقاى ارتشبد ،ش��ما نمىخواهيد؟ آقاى سرلشكر ،شما
نمىخواهيد مستقل باشيد؟ شما مىخواهيد نوكر باشيد؟! من به شما
نصيحت مىكنم كه بياييد در آغوش مل��ت؛ و همان كه ملت مىگويد
بگوييد .بگوييد ما بايد مستقل باشيم .ملت مىگويد ارتش بايد مستقل
باشد ،ارتش نبايد زير فرمان مستشارهاى امریکا و اجنبى باشد ...ما كه
اين حرف را مىزنيم كه ارتش بايد مستقل باشد ،جزاى ما اين است كه
1
توى خيابان ،خون جوانهاى ما را بريزيد؟!
آن روزها بازگشت امام در سراسر کشور حال و هوای خاصی داشت؛ به ويژه براي آنها
كه دلشان ميخواس��ت در آن لحظات در تهران باش��ند ،آن لحظات بوی بهار پیروزی
میداد و نسیم آزادی و استقالل را به ارمغان میآورد .بسیاری از مردم سراسر کشور که
به علت سرما و کمبود وس��ایل نقلیه و کمبود بنزین نتوانستند در مراسم تهران حاضر
شوند ،گزارش بازگشت حضرت امام را به طور مستقیم از تلویزیون و رادیو میدیدند و
میشنیدند ،و غرق در شادی و شعف میش��دند .مردم چراغهای ماشین خود را روشن
میکردند و بوق بوق زنان و شادیکنان در خیابانها میگشتند و به هم تبریک میگفتند
و نقل ،گل و شیرینی توزیع میکردند.
در این میان با یورش نظامیان ش��اه به صدا و س��یمای تهران ،برنامه پخش مستقیم
مراسم قطع شد که موجی از عصبانیت و ناراحتی را در میان مشتاقان امام به وجود آورد.
اين اقدام دژخيمان نه تنها چيزي از عشق مردم به حضرت امام نكاست ،بلکه با آمدنش
نور امید در دلهای ملت ستمدیده تابیدن گرفت.
واقعيت اين است كه استقبال عظيم مردم از امام در واقع يك رفراندم طبيعي بود كه
به نفع حضرت امام و عليه رژيم طاغوت صورت گرفت و همه س��ركردگان رژيم شاه را
سرجايشان نش��اند ،و نشان داد كه مردم طرفدار چه كسي هس��تند و چه ميخواهند؟
استقبال بينظيري كه با شركت ميليونها نفر انجام شد .آن روز خيلي عجيب بود .چون
همه در داخل و خارج از كشور فهميدند كه مردم امام را ميخواهند و با او هستند و نظام
 .1صحیفه امام ،همان ،ص( 14-18به صورت گزیده و تلخیص).

شاهنشاهي را قبول ندارند.
لذا بازگشت امام خمینی به كشور عالوه بر آنكه موجي از خوشحالي و نشاط انقالبي را در
ميان مردم بيشتر كرد ،موجب گسترش دامنه مبارزات و راهپيماييها ،در نقاط مختلف
ایران نيز شد .به طوری که برپایی تظاهرات و مجالس انقالبی علیه رژیم پهلوی هر روز بيش
از گذشته در روستاها و شهرهاي كوچك و بزرگ متداول شد و روند مبارزات امام با حمایت
وسیع مردم هر روز بیش از پیش ارکان باقیمانده حکومت پهلوی به ویژه دولت بختیار را
فرو میریخت .چنانکه ده روز بعد حکومت  2500ساله شاهنشاهی و حکومت  57ساله
پهلوی برای همیشه متالشی شد و دوران تازهای در تاریخ به نام «دوران انقالب اسالمی با
رهبری حضرت امام خمینی» آغاز گشت که وابسته به هیچ یک از قدرتهای استکباری
غرب و شرق نبود و ملت مسلمان تحت تعالیم آموزههای دینی قرآن و اهل بیت(س) با رأی
آزادانه خود سرنوشت خود را به دست گرفتند.
1
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واقعهپادگانلويزان(20آذر)1357
401

الهام رجايي
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

چكيده
مبارزه عليه رژيم پهلوي ،از مدتها پيش از پيروزي انقالب اسالمي ،از سوي قشرهای
مختلف مردم و با رهنمودهاي امام خميني آغاز ش��ده بود .اين مخالفتها و مبارزات،
حتي به نزديكان دربار نيز س��رايت كرده بود؛ به گونهاي كه افرادي از خاندان پهلوي و
همچنين ارتشيان كه شاه همواره بر روي آنها تكيه كرده بود ،با نهضت امام همراه شدند؛
تا جايي كه حتي جان خود را در اين راه فدا كردند.
گفتني است ارتش در دوره پهلوي يكي از مهمترين اركان حكومت محسوب میشد و
شاه بر تربيت ارتشيان تأكيد زيادي داشت و در اين راستا نيز از كمكهاي امریکاييها
به شدت بهرهمند شد .بالطبع اين كمكها خود منجر به دخالت امریکا در امور داخلي
ايران ش��د .بنابراين وابس��تگي ارتش و حضور اجباری آنها در جريان سركوب و كشتار
مردم منجر به انزجار ارتشيان از رژيم پهلوي ش��د .با نزديك شدن به پيروزي انقالب،
افشاگريها و مبارزات امام حتي به داخل پادگانها نيز كشيده شد و تعدادي از ارتشيان
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كه از پيش ،زمينه فكري داشتند از فرمان مقامات مافوق خود سرپيچي كردند و به صف
مبارزين پيوستند .از اين رو در تاريخ 20آذر  1357چند تن از ارتشيان متدين در پادگان
لويزان ،به طور خودجوش اقدام به مبارزه مسلحانه عليه فرماندهان خود نمودند و دست
ی شدند.
به اسلحه بردند و عدهاي كشته و زخم 
مقاله حاضر درصدد اس��ت با اس��تفاده از ش��يوه توصيفي -تحليل��ي و بهرهگيري از
منابع اصلي (اعم از كتابها و روزنامهها) ،به بررسي شرح چگونگي اين حادثه و داليل
اجراكنندگان و در نهايت به پيامدهاي آن بپردازد .از جمله مهمترين نتيجه اين واقعه،
تضعيف روحيه شاه و در نهايت خروجش از كش��ور بود .همچنين بالفاصله ،بسياري از
ارتشيان كه تكيهگاه اصلي رژيم محسوب میشدند ،به مبارزان پيوستند.
كليدواژهها :انقالب اسالمي ،ارتش ،پادگان لويزان ،رژيم پهلوي.
مقدمه
نهضت امام و طرح حکومت اسالمیاز جانب ايشان نه تنها در ميان مردم جايگاه ويژه
و دامنهداري يافت و زمينهساز انقالب اسالمیشد ،بلکه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي
نيز نفوذ کرد و جواناني مانند بهمن حجت کاشاني ،علي پهلوي (اسالمي) ،کاترين عدل،
برخي از شاهزادهها و همچنين ارتشيان را به خود آورد و به جنب و جوش واداشت.
بهمن حجت كاشاني ،فرزند س��رهنگ محمود حجت کاشانی و داماد پروفسور یحیی
عدل بود .وي تحصیالت خود را در تهران و فرانسه به پایان برد و قرار بود خلبان مخصوص
شاه ش��ود ،اما تحول روحی عجیب او ،زندگیاش را آنچنان دگرگون ساخت که ظلم و
جور و فس��اد حاکم بر جامعه را برنتافت و در سال  1354به حرکت مسلحانه علیه رژیم
1
پهلوی دست زد.
بهمن حجت کاشانی توانس��ت يكي ديگر از درباريان را به سوي خود جلب نمايد .وي
علي پهلوي (اس�لامي) فرزند عليرضا پهلوي ،در حقيقت برادرزاده محمدرضاشاه بود.
علي اسالمینيز بعد از آشنايي با انديشههاي اسالمي -انقالبي ،دست به اسلحه برد و به
صف مبارزان عليه رژيم پيوست .به عالوه همس��ر بهمن ،كاترين عدل (دختر پروفسور
يحيي عدل ،پزشك مخصوص شاه) به شدت از همسرش حمايت نمود 2.كاترين كه در
حقيقت دومين دستپرورده بهمن به شمار میآيد تا دوره نوجواني در دربار بود .بعد از
 .1س��ید حميد روحاني ،نهضت امام خميني ،تهران ،سازمان انتشارات پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسالمي،
 ،1390دفتر  ،4ص.312-397
 .2همان ،ص.324-330
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 .1همان ،ص.331-332
 .2روحاهلل حسينيان ،انقالب اس�لامي (زمينهها -چگونگي و چرايي) چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در
ايران ،تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمي ،1384 ،ج ،4ص.205-206
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آشنايي با بهمن ،به اسالم پايبند شد و به رغم مخالفتهاي پدرش ،با وي ازدواج نمود و
1
به جرگه مبارزان عليه رژيم وارد شد.
عالوه بر درباريان ،يكي از مهمترين گروههاي وابس��ته به رژيم كه تحت تأثير نهضت
امام خميني قرار گرفت ،ارتشيان بودند .اين گروه از مدتها پيش به دليل سياستهايي
كه ش��اه در پيش گرفته بود از رژيم به ش��دت ناراضي بود؛ در اينجا الزم است توضيح
مختصري راجع به وضعيت ارتش ايران در دوره پهلوي ارایه شود.
حكومت پهلوي با تكيه بر قدرت نظامیو حمايت كشورهاي خارجي بر سر كار آمد .در
سالهاي نخست سلطنت محمدرضاشاه ،مصادف با پايان جنگ جهاني دوم ،ايران ،تحت
ال قدرتي نداشت .همزمان با جنگ سرد ،دكترين
اشغال نيروهاي بيگانه بود و ش��اه عم ً
ترومن مطرح ش��د كه بر مبناي آن اياالت متحده امریکا از دولتهاي وابسته در مقابل
گروههاي كمونيس��ت حمايت میكرد و در اين راستا در س��ال 1326هش بين ايران و
امریکا موافقتنامهاي امضا شد كه طبق آن  25ميليون دالر براي مايحتاج نظامیايران
2
و تجهيزات ارتش و ژاندارمري به ايران پرداخت میشد.
بعد از روي كار آمدن آيزنهاور (در سال 1331هش) وي سعي كرد كه از نيروي زميني
پرخرج امریکا بكاهد و به تقويت ني��روي هوايي و دولتهاي حام��یغرب كه در جوار
شوروي هس��تند بپردازد .به دنبال آن پيمان نظامی بغداد و سنتو به وجود آمد و از اين
رو نقش ارتش در ايران گستردهتر شد ،كه عالوه بر تأمين امنيت داخلي ،نقش منطقهاي
نيز داشت كه هر دو نقش براي حفظ منافع بيگانگان بود .در اين دوران بود كه ساواك با
حمايت امریکا تأسيس شد؛ و از اين پس ارتش و ساواك به دو نهاد مهم ،براي سركوب
مخالفان داخلي و حفظ منافع بيگانگان تبديل شدند 3.بنابراين میتوان گفت در اوايل
دهه  1320ش��اه مهمترين اهرمیرا كه در اختيار داشت ارتش بود؛ كه آن هم به دليل
شكست در برابر نيروهاي مهاجم ،روحيهاش به ش��دت تضعيف شده بود .اما كمیبعد
يعني در اواخر دهه  1320و اوايل دهه  1330با كمك امریکاييها ،توانست قدرت خود
را بازيابد و به طور ظاهري ،تبديل به يكي از اركان مهم در اداره كش��ور شود .از اين رو
میتوان گفت حمايتهاي وسيع امریکا از قدرت نظامیشاه منجر شد كه وي بتواند به
تثبيت موقعيتش بپردازد و اندكي بعد تبديل به ژاندارم منطقه شود.
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طي كودتاي 28مرداد  1332كه ش��اه براي مدتي از ايران خارج شده بود توانست با
تكيه بر ارتش و حمايت كشورهاي خارجي از جمله امریکا ،مجددا ً به تخت سلطنت خود
بازگردد .شاه بعد از بازگشت به ايران به اين نتيجه رس��يد كه قدرت نظامیاز اهميتي
مافوق تصوري كه پيش از اين داشت برخوردار است؛ بنابراين از اين پس درصدد برآمد تا
با توسل به ارتش ،هم در داخل و هم در منطقه ،قدرت مطلق باشد .از اين رو میتوان گفت
ضعف شاه در اداره كش��ور و عدم امنيت و جايگاه متزلزلش و همچنين عدم مشروعيت
خاندان پهلوي منجر شد تا محمدرضاش��اه به دنبال يك ابزاري باش��د تا به وسيله آن
پايههاي حكومتش را مستحكم كند.
فردوست معتقد است كه شاه بعد از كودتاي 28مرداد مانند رضاشاه ،پايه اصلي قدرت
خود را بر ارتش گذاش��ت و با پول نفت ،ارتش را با مدرنتري��ن و گرانترين تجهيزات،
مسلح نمود و به وفور از مستشاران امریکايي در امر آموزش ارتش استفاده كرد .همچنين
1
تنها محمدرضاشاه بود كه حق دخالت در ارتش ،شهرباني ،ژاندارمري و ساواك را داشت.
بنابراين شاه با تثبيت قدرتش بعد از كودتاي 28مرداد و سركوب مخالفان ،تصميم به
تجهيز هر چه بيش��تر ارتش را گرفت و از آنجايي كه اين اقدام ،با دكترين نيكسون 2در
منطقه نيز تطابق داشت ،تقاضاي ش��اه مبني بر تجهيز ارتش و نظاميان از سوي امریکا
3
به سرعت برآورده شد.
بنابراين از اي��ن پس با همراهي امری��کا تجهيزات نظامیايران لحظ��ه به لحظه ارتقا
میيافت .هزينههاي نظامی ايران در طي  17س��ال يعني در فاصله سالهاي -1349
4
 1332تا  12برابر افزايش يافت و از  64ميليون دالر به  880ميليون دالر رسيد.
با اجراي اصالحات ارضي در س��ال  ،1341ارتش نقش مهمیرا ايفا نمود و همچنين
 .1حسين فردوست ،ظهور و سقوط سلطنت پهلوي ،تهران ،روزنامه اطالعات ،1369 ،ص.483-484
 .2نيکسون ،پس از نشستن بر کرسي رياستجمهوري اياالت متحده ،سالح قاطع خود را در برخورد با حوادث
بحرانزايي که امريکا را به مخاطره افکنده بود ،سياست خارجي منطقي قرار داد .نيکسون به هنگام مسافرت خود
به کشورهاي آسيايي ،در  25ژوئيه 1969م در پايگاه نظامي امريکا در جزيره گوام از اقيانوس آرام طي سخناني،
راهبرد نوين سياس��ت خارجي خود را مطرح کرد .اي��ن راهبرد ،اصطالحاً با عناوين دکترين نيکس��ون ،دکترين
نيکسون -کيسينجر ،نظريه مش��ارکت ملي يا نظريه جايگزيني مورد بررس��ي قرار گرفته است .مهمترين مباني
دكتر نيكسون از اين قرار اس��ت .1 :رعايت کليه تعهدات کشورهاي همپيمان از س��وي امريکا؛  .2تأمين پوشش
اتمي براي متحدان يا کش��وري که موجوديتش به منافع حياتي و امنيت امريکا بستگي دارد؛  .3کمک نظامي بر
پايه تعهدات قبلي براي رويارويي با هر گونه تجاوز ،به شرط آنکه کشورهاي مورد تجاوز ،مسئوليت اصلي دفاع را
بپذيرند)http://www.iichs.org( .
 .3حش��متاهلل عزيزي ،تاريخ ش��فاهي ارتش در انقالب اسالمي ،تهران ،مركز اس��ناد انقالب اسالمي،1386 ،
ص.24-25
 .4همان.

همزمان با شروع نهضت امام
خميني ،شاه با تكيه و مشاورت
امریکاي يها درصدد بود كه
اين مخالف تها را به سرعت
سركوب كند؛ و فرماندهان
نظامیو شخص شاه مطمئن
بودند ارتشي كه با تعليمات
امریکا شكل گرفته است به
راحتي خواهد توانست
مخالفان را از پاي دربياورد
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 .2فرد هاليدي ،ايران ،ديكتاتوري و توسعه ،ترجمه محسن يلفاني و علي طلوع ،تهران ،علم ،1358 ،ص.70
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در جريان قيام 15خرداد  1342ش��اه براي سركوب
مخالفان ،از ارتش استفاده كرد .بنابراين از اين پس،
به شاه اين طور القا شده بود كه براي ادامه سلطنتش
به ارتش به شدت نيازمند است .در اين راستا تقويت
و تحكيم ارت��ش و ديگ��ر نيروهاي مس��لح در رأس
برنامههاي رژيم قرار گرفت .همچنين شاه از اين پس
تعداد زيادي از ارتشيان را براي فراگيري فنون نظامی
به امریکا فرستاد و با خريد سالحهاي پيشرفته ،امكان
ثروتمند شدن بخشي از افسران ارتش و طبقه حاكم
فراهم ش��د و اكث��ر فرماندهان عاليرتب��ه ارتش نيز
1
تبديل به ثروتمندان و سرمايهداران رژيم شدند.
در دهه  ،1340با آغاز موج جديدي از نارضايتيها كه از جانب قشر مذهبي ،عليه رژيم
آغاز شده بود ،وابس��تگي ارتش به امریکا نيز بر همگان مش��هود شد .هيوبرت همفري،
سناتور امریکايي ،در سال  1960گفت:
میدانيد فرمانده ارتش ايران به يك��ي از افراد ما چه گفت؟ او گفت به
بركت كمك امریکا ،ارتش در وضعيت خوبي است .حاال میتواند از پس
2
جمعيت غير نظامیبرآيد.
بنابراين همزمان با ش��روع نهضت امام خميني ،شاه با تكيه و مش��اورت امریکاييها
درصدد بود كه اين مخالفتها را به سرعت سركوب كند؛ و فرماندهان نظامیو شخص
شاه مطمئن بودند ارتش��ي كه با تعليمات امریکا شكل گرفته اس��ت به راحتي خواهد
توانست مخالفان را از پاي دربياورد .شايد بتوان گفت اين اطمينان خاطر نسبت به ارتش
بود كه منجر شد رژيم در اين دوره مخالفتها را جدي نمیگرفت و بدون بررسي عواقب
كارش در همان آغاز ،تالش داشت تا نهضت اس�لامیرا به طور وحشيانه در نطفه خفه
كند.
ش��اه طي س��الهاي دهه  1350با افزاي��ش خريد تس��ليحات از امری��کا و باال بردن
سهم بودجه نظامي ،فش��ار مضاعفي را بر بودجه كل كش��ور وارد ساخت .براي افزايش
قدرت نظاميان ايران ،ش��اه  9/3ميليارد دالر از بودجه  45ميليارد دالري سال -1356

مناسبتها

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

406

با نزديك شدن به روز عاشورا،

مبارزين تصميم قاطعي جهت  1355يعني حدود 20درصد از بودجه كل كشور
برگزاري راهپيمايي گرفتند ،را در بخش نظامیس��رمايهگذاري كرد 1.از جمله
رژیم نيز در مقابل تهدید کرد که مهمتري��ن داليل حمايتهاي گس��ترده امریکا از
برای جلوگیری از راهپیماییها به توان نظامی ايران در دهه  ،1350يكي اين كه شاه
بمباران هوایی متوسل خواهد شد در منطقه حافظ منافع امریکا محس��وب میش��د
و مردم تهران را قتلعام میکند ،و با بهب��ود و تثبيت موقعيت��ش ،بالطبع موقعيت
این تهدید را روحانیون به امام امریکا نيز مستحكمتر میش��د .دوم اين كه خريد
ال به نفع
منتقل کردند و امام فرمودند رژیم تجهيزات نظامی از لحاظ اقتص��ادي كام ً
جرئت چنین جنایتی را ندارد امریکا و به ضرر ايران بود .در اين دوره كه مصادف
و تأکید کردند که به هر حال با افزايش قيمت نفت بود ،پولهاي كالني از طريق
راهپیمایی باید انجام شود
فروش نفت عايد ايران ش��د كه اكث��ر آن را صرف
خريد و ارتق��ای تجهيزات ارت��ش مینمودند ،و با
خريد سالحهاي امریکايي در واقع پولهايي كه از طريق نفت به دست آمده بود همگي
به جيب دولت امریکا میرفت.
به طور كلي در اين برهه محمدرضا پهلوي همانند پدرش ،چنان بر روي ارتش حساب
باز كرده بودند كه به روايت اسداهلل علم «حتي وصيت سياسي ايشان مداخله صريح ارتش
2
در كارها بعد از درگذشت شاه» بود.
ی معادالت از پيش تعيينشده شاه و
ولي پيروزي انقالب اسالمیدر بهمن  1357تمام 
امریکا را بر هم زد .تالش شاه براي حفظ ارتش ،به موفقيت منجر نشد و حتي در ماههاي
پاياني رژيم پهلوي ،تعداد زيادي از سربازان به انقالب پيوستند .شايد بتوان گفت از جمله
داليل اين تغيير رويه ،يكي گسترش و فراگير شدن پيامهاي امام بود كه منجر شد حتي
نوارهاي سخنرانيها و متن اعالميههاي ايشان به داخل پادگانها هم رسوخ پيدا كند.
در اين باره تيمسار شهرام رامتين ميگويد:
در اين درگيريها ،پيامها و نوارهاي امام به دست ارتشيها ميرسيد و
پرسنل ،آگاهانه و هوشيارانه در اين مأموريتها شركت میكردند؛ يعني
3
ناآگاهانه نبود.
دوم اين كه اكثر سربازان ارتش در خانوادههاي مذهبي تربيت يافته بودند و از اين رو در
 .1حشمتاهلل عزيزي ،همان.
 .2امير اسداهلل علم ،يادداشتهاي علم ،ويراستار علينقي عليخان ،معين و مازيار ،1380 ،ص.381
 .3حشمتاهلل عزيزي ،همان ،ص.53
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 .1كيهان ،ش ،10742سهشنبه 5تيرماه  ،1358ص.8
 .2احمد نوروزي فرسنگي ،ارتش در تاريخ و انقالب اسالمي ،تهران ،زهد ،1385 ،ص.579

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

سال  1357كه كشتار رژيم عليه انقالبيون اوج گرفت ،تعداد زيادي از سربازان تحت تأثير
خانوادههاي خود ،دست از همراهي با رژيم كشيدند و خود تبديل به يك مبارز شدند و
به شاه پشت كردند و همچون قطرهاي به درياي خروشان ملت پيوستند.
نكته مهم اين اس��ت كه در ماههاي پاياني حكومت پهلوي ،از جمله گروههايي كه به
شدت تمايل به مبارزه عليه حكومت را داشت ،ارتشيان بودند؛ زيرا اوالً اين عده از نزديك
نه تنها شاهد جنايات و اتخاذ تصميمات وحشيانه رژيم عليه مردم بيدفاع ایران بودند،
بلکه کرنش و سرسپردگی س��ران ارتش و درباریان را به بیگانگان به خصوص امریکا و
اسراییل مشاهده میکردند و این تحقیر ،روح و روان ارتشیانی را که به عشق خدمت به
میهن و مردم به زندگی سربازی کشانده بود آزرده کرده بود .ثانياً ارتشیان تنها قشری
بودند که به سهولت دسترسي به اسلحه و مهمات داشتند و ثالثاً به دليل روحيه و تربيت
جنگجويي ،بيشتر تمايل به مبارزه مسلحانه داش��تند تا مبارزات فرهنگي و اجتماعي؛
به طور نمونه در روز 21آذر س��ال  1356كه قرار بود شاه در پادگان لويزان حضور يابد،
طراحان حمله به پادگان لويزان تصميم به شليك توپ به طرف جايگاه شاه را گرفتند،
ولي شاه در مراسم مزبور شركت نكرد و در نتيجه اجراي آن طرح معوق ماند 1.همچنين
طبق اظهارات يكي از افراد گروه مزبور ،قرار بود كه هر گاه براي مأموريت به فرمانداري
نظامی به داخل شهر اعزام شوند ،از تيراندازي به سوي مردم خودداري كنند و به فرمانده
خود تيراندازي نمايند ،كه البته چون هيچگاه به اين مأموريت اعزام نشدند ،اين نقشه
2
نيز عملي نشد.
س��ال  1357همزمان با اوجگيري مب��ارزات مردمی بود و از آنجاي��ي كه نهضت امام
خميني برگرفته از نهضت امام حس��ين(ع) بود ،با آغاز ماه محرم (س��ال 1357هش)،
و با نزديك شدن به تاسوعا و عاش��ورا به تب و تاب انقالب مردم نيز افزوده ميشد و در
مقابل ،س��ختگيريهاي دولت نيز افزايش میيافت .بنابراين ستاد فرماندهي نظامی
تهران و حومه ،با هدف جلوگيري از هر گونه اخالل در جريان برگزاري مجالس عزاداري
دستورات زير را صادر نمود:
 در شهرهايی كه مقررات حكومت نظامی برقرار است ،اجراي دستورات درباره نحوهبرگزاري مجالس عزاداري با فرماندار نظامی بوده و در ساير شهرها به عهده شهرباني و
ژاندارمري كل میباشد.
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 مجالس عزاداري فقط در مساجد ،تكايا و حسينيهها در تهران و شهرستانها محدودگردد؛ به طوري كه در حوزه استحفاظي هر كالنتري بيش از دو مجلس تشكيل نشود.
 حركت دستههاي عزاداري در سطح كشور ممنوع میباشد. مساجد ،تكايا و حسينيههايي كه مردم بتوانند در آنجا مجالس عزاداري برپا نماينداز قبل تعيين گردد و صاحبان مجالس بايس��تي تعهد مینمودند كه عزاداري تبديل به
تظاهرات نشود.
 وعاظ مجالس بايد متعهد میشدند كه به جاي ذكر مصيبت سيدالشهدا(ع) مطلبديگري بيان نكنند.
 مدت برگزاري مجالس عزاداري فقط دوازده روز اول محرم بوده و تمامیمجالس بايد1
تا قبل از ساعت  17خاتمه پيدا كند.
بنابراين میتوان گفت با توجه به اطالعيهاي كه صادر شد ،رژيم درصدد بود تا نخست
كنترل مراسم عزاداري را در دس��ت بگيرد و دوم آن كه مراس��م را از حالت اعتراضي و
انقالبي به سوي يك مراسم س��وگواري معمولي هدايت و محدود نمايد .در حالي كه با
وجود اين گونه تالشها ،در ماه محرم مردم حضور گستردهتري يافتند.
همچنين در اين برهه ،به واسطه حضور امام در پاريس ،شرايط تبليغاتي مناسبي براي
نهضت انقالبي ايران به وجود آمد و افكار غرب نيز براي نخستينبار با واژه «عاشورا» آشنا
شدند .روزنامهها با درج اين خبر كه رژيم شاه از عاشورا میترسد ،اين پرسش را در ذهن
خبرنگاران خارجي به وجود آوردند كه عاش��ورا چيست و چرا شاه از آن میترسد؟ امام
در پاسخ به سؤال آنها توضيح داد كه تاسوعا و عاشورا نماد يك فرهنگ فراگير و حركتي
عمومیاس��ت؛ روزهايي كه در آن مردم بيش از هر زمان ديگر به امام حسين(ع) اقتدا
2
میكنند .بعد از آن روزنامههاي غربي به بحث پيرامون معنا و مفهوم عاشورا پرداختند.
در پي مطرح شدن قيام عاشورا در سطح جهاني ،رژيم كه به شدت مستأصل شده بود،
مجبور به عقبنشيني شد؛ بنابراين در آستانه روز عاشورا 470 ،تن از زندانيان سياسي
را آزاد كردند و اعالم شد كه حركت دستهجات عزاداري در اين روز بالمانع است؛ اما در
واقع ،همچنان به اقدامات حفاظتي ادامه میداد زيرا اين طور پيشبيني ش��ده بود كه
ضربه نهايي در همين روزها وارد خواهد ش��د .اما بر خالف انتظار ،راهپيمايي روزهاي
تاسوعا و عاشورا در نهايت نظم و يكپارچگي و در كمال آرامش و بدون درگيري برگزار
 .1الله فرزينفر« ،محرم در آيينه اسناد» ،مطالعات تاريخي ،ش ،20بهار  ،1387ص.37
 .2همان ،ص.38

شد 1.میتوان گفت تنها درگيري كه در اين روز رخ داد حمله مسلحانه چند تن از افسران
گارد شاهنشاهي به فرماندهان و ساير سربازان در پادگان لويزان بود كه تعدادي در اين
حادثه كشته و زخمیشدند .شايان ذكر است آن طور كه از شواهد پيداست اين اقدام به
طور خودجوش از سوي چند تن از ارتشيان انقالبي رخ داد و اين حركت از ساير مبارزات
ی مجزا بود و با هيچ يك از مبارزان و روحانيون ارتباطي نداشت .نگارنده اين مقاله
مردم 
قصد دارد به ش��رح اين واقعه و بازتاب و نتايج آن بپردازد .از اين رو الزم اس��ت به شرح
مختصري از تظاهرات روز تاسوعا و عاشوراي سال  1357پرداخته شود.
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 .1همان.
 .2صحيفه امام ،ج ،5ص.75-78
 .3رحيم نيكبخت ،زندگي و مبارزات شهيد دكتر مفتح ،تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمي ،1384 ،ص.258

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

تظاهرات باشکوه تاسوعا و عاشورای حسینی ( 19و 20آذر1357ش)
با فرا رسیدن ماه محرم سال  1398هق (1357هش) رژیم شاه به لحظات پایانی خود
نزدیک میشد .امام در روز 10آذر  1357به مناس��بت آغاز ماه محرم پیامی را به مردم
ایران ارسال نمودند که در آن دستورالعملهایی در جهت براندازی رژیم سلطنتی شاه و
استقرار حکومت اسالمی دادند .در پیام مذکور آمده است كه از دادن ماليات به دستگاه
ظلم خودداري شود و همچنين كارمندان شركت نفت از خروج نفت جلوگيري كنند .امام
خواستار شدند تا ليستي از وزرا و صاحبمنصبان رژيم تهيه شود تا در موقع لزوم تكليف
ملت با آنان معلوم شود و بعدها در صورتي كه همچنان اينان اصرار بر حمايت از شاه را
داشته باشند ،آنها را به سزاي اعمال خود برس��انند .به عالوه از خطبا و وعاظ خواستند
تا در جلسات خود به افشاگري بيشتري نسبت به جرائم رژيم بپردازند و روحانيوني كه
به قرا و قصبات میروند الزم است تا مردم را نس��بت به ظلمهاي رژيم آگاه نمايند .امام
در پايان از همه قشرهای مردم خواستند تا براي برچيده شدن سلسله ستمگر پهلوي و
2
برقراري حكومت مبتنی بر احکام مترقی اسالم ،به پا خيزند.
در ادامه بايد گفت به طور کلی ش��هر تهران از همان ابتدای م��اه محرم در تب و تاب
انقالب بود .تظاهرات ش��بانه مردم تهران در خيابان سرچش��مه و اطراف آن ،توس��ط
نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شد 3.در پایان س��ومین روز ماه محرم مردم تهران،
بوش��هر ،آباده و جهرم ،تعدادی ش��هید و مجروح را تقدیم انقالب کردند .در روز پنجم
محرم ،فریادهای اعتراض مردم در ش��هرهای قصرش��یرین ،اصفهان ،همایونشهر به
خاک و خون کشیده شد .ششم محرم نیز در تهران و زنجان و خوانسار درگیری شدیدی

رخ داد.
در تهران ،فرماندار نظامی ،تظاهرات و راهپیمایی سیاسی را منع کرد و اجازه اجتماعات
عزاداری را فقط در مساجد و تکایا داد و مکرر اعالم میداشت که خرابکاران و اخاللگران
در کمیناند تا همه چیز را خونین سازند و در صورت مشاهده هر گونه اقدام عليه امنيت
ملي و عمومیمأموران به ش��دت با آن برخورد خواهند كرد .با وجود اين اولتيماتومها،
2
مردم انقالبي دست از مبارزه برنداشتند و روز به روز دامنه اعتراضات گستردهتر شد.
با نزديك ش��دن به روز عاش��ورا ،مبارزين تصميم قاطعي جهت برگزاري راهپيمايي
گرفتند ،رژیم نيز در مقابل تهدید کرد که برای جلوگی��ری از راهپیماییها به بمباران
هوایی متوسل خواهد ش��د و مردم تهران را قتلعام میکند ،این تهدید را روحانیون به
امام منتقل کردند و امام فرمودند رژیم جرئت چنین جنایتی را ندارد و تأکید کردند که به
هر حال راهپیمایی باید انجام شود .بالفاصله از سوی حكومت نمایندهای برای مذاکره با
سران انقالب فرستاده شد .نماینده رژیم تیمسار مقدم بود که با آیتاهلل مطهری گفتوگو
کرد تا مبارزین را قانع نماید ولی با توجه به اصرار و قاطعیت روحانیون ،نتوانستد جلوي
3
برگزاري راهپیمایی را بگيرند.
گفتنی اس��ت علمای تهران ،قلهک ،ش��میران و حضرت عبدالعظیم عموماً با تشکیل
جلس��اتی بنا گذاش��تند تا از آزادی که دولت نظامی جهت عزاداری داده بود ،به جای
سینهزنی و راه انداختن دستههاي عزاداري هر س��ال ،روی نقشه منظم و حسابشده،
اقدام به راهپیمایی عمومی نموده و خواس��تههای خود را با شعارهای از پیش ساخته و
قطعنامهای که بنا بود روز عاشورا در پایان کار خوانده ش��ود اعالم دارند 4.به دنبال این
گونه اعالمیهها ،جمعیتها و گروههای مردم به این حرکت دعوت شدند و دولت نیز در
آخرین لحظه مجبور به عقبنشینی ش��د و قوای انتظامی را از مسیر راهپیمایان خارج
ساختند و تظاهرات با جمعیت عظیم میلیونی در دو روز تاسوعا و عاشورا با نظم و آرامش
انجام شد و تهران در اختیار مردم قرار گرفت .این اقدام نوعی رفراندوم برای اعالم حمایت
و محبوبیت امام در نزد مردم بود .همچنین قطعنامهای که از سوی کمیته برگزارکننده
صادر شده بود توسط آیتاهلل بهشتی خوانده شد؛ که در آن به مواردی نظیر رهبری امام
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1

 .1همان ،ص.258-260
 .2جاللالدين مدني ،تاريخ سياسي معاصر ايران ،قم ،دفتر انتشارات اسالمي ،1362 ،ج ،2ص.301-302
 .3علياكبر هاشمي رفسنجاني ،کارنامه و خاطرات س��الهای  ۱۳۵۷و  :۱۳۵۸انقالب و پیروزی ،تهران ،دفتر
نشر معارف انقالب
 .4همان.
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 .1روحاهلل حسينيان ،انقالب اسالمي (زمينهها -چگونگي و چرايي) يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه،
تهران ،مركز اسناد انقالب اسالمي ،1387 ،ج ،5ص.669-671
 .2جاللالدين مدني ،همان ،ص.302
 .3فاطمه طباطبايي ،اقليم خاطرات ،تهران ،پژوهشکده امام خمینی ،1390 ،ص.459

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

خمینی ،براندازی رژیم شاه ،برقراری حکومت عدل
اسالمی ،تأمین حقوق بشر ،رعایت حقوق اقلیتها،
آزادی مردم و به خص��وص اقلیتها ،اجرای عدالت
اجتماعی و تأمی��ن حقوق کارگ��ران و دهقانان ،از
بین بردن تبعیض ،اس��تقالل اقتص��ادی و احیای
کشاورزی و پیشرفت صنعت ،ادامه اعتصابات ،ادامه
1
کمکهای مردمی و ...اشاره شد.
همچنین خبرگزاریها از حض��ور  3تا  4میلیون
نفر در این تظاهرات خبر دادند .در این روز ارتش به
شدت شمال تهران را تحت کنترل قرار داد و اطراف
کاخ نیاوران را زیر پوش��ش تانکه��ا و زرهپوشها
درآورد و سربازان را از مردم دور نگهداشتند و مردم
نیز علیه رژیم ،ش��عارهای تندی دادند و مستقیماً
انتقام از شاه را خواستار شدند .در این دو روز با توجه
به وخامت اوضاع ،رژیم فرودگاه مهرآباد را به روی
هواپیماهای داخلی و خارجی بست و هلیکوپترهای
2
ارتش نیز مراقب اوضاع بودند.
در این تظاهرات ،ناگه��ان هلیکوپترهای رژیم بر فراز میدان ش��هیاد (میدان آزادی
کنونی) ظاهر شدند و همگان تصور میکردند که مانند روزهای گذشته قصد تیراندازی
دارند .برخی نیز میگفتند :شاه آمده است تا با چشمان خود راهپیمایی مردم را ببیند.
کسانی که زیر سقف برج آزادی بودند به گمان این که آنجا محفوظتر است ،خود را از زیر
سقف خارج میکردند و جای خود را به دیگری میسپردند .در این روز شعارهایی نظیر
3
«خمینی ای امام» و «نهضت ما حسینیه رهبر ما خمینیه» سرمیدادند.
عالوه بر تهران ،در سایر شهرها نیز راهپیمایی شکل گرفت؛ از جمله در تبریز و مشهد
میلیونها نفر شرکت داشتند ،در اصفهان نیز جمعیت زیادی به سوی مجسمههای شاه

411

در تظاهرات  19و  20آذر 1357
در تهران ناگهان هلیکوپترهای
رژیم بر فراز میدان شهیاد
(میدان آزادی کنونی) ظاهر
شدند و همگان تصور میکردند
که مانند روزهای گذشته قصد
تیراندازی دارند .برخی نیز
م یگفتند :شاه آمده است تا با
چشمان خود راهپیمایی مردم
را ببیند .کسانی که زیر سقف
برج آزادی بودند به گمان
این که آنجا محفو ظتر است،
خود را از زیر سقف خارج
م یکردند و جای خود را به
دیگری میسپردند .در این روز
شعارهایی نظیر «خمینی ای
امام» و «نهضت ما حسینیه رهبر
ما خمینیه» سرمیدادند
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حمله کردند و با تیراندازی هلیکوپترها تعداد زیادی کشته شدند 1.همچنین در مالیر،
نجفآباد و اراک مردم به خاک و خون کشیده شدند و ده نفر به شهادت رسیدند و صدها
نفر مجروح شدند .در همدان یک سرباز به نام محسن مباشر کاشانی ،استاندار این شهر
را به رگبار مسلسل بست و متواری شد ،ولی توسط نیروهای ژاندارمری محاصره شد و
به شهادت رس��ید 2.همچنین در پادگان لویزان درگیری مسلحانه ایجاد شد و چند نفر
از نیروهای گارد به قتل رسیدند .بنابراين دو واقعه اخير ،نشان از متزلزل شدن ارتش و
نارضايتي ارتشيان از رژيم بود.
گفتني است پيش از واقعه لويزان ،پيامهاي متعددي از سوي امام خطاب به ارتشيان
صادر میشد و در تمامیآنها ،از ارتشيان میخواستند تا به مردم بپيوندند؛ ولي در يكي
از اين پيامها امام مطالبي را متذكر ش��دند كه باعث قوت قلب مردم و ارتشيان شد و به
احتمال زياد يكي از مهمترين عواملي كه منجر به درگيري مسلحانه در پادگان لويزان
شد همين پيام اخير امام باشد .ايشان در اين پيام ضمن تأیید برگزاري راهپيمايي ،اعالم
کردند که این اقدام رفراندومی علیه شاه و دلیلی بر بیپایگاهی او نزد ملت است .امام به
رهبران دولتها هشدار دادند كه از این پس هر دولتی از شاه پشتیبانی کند از نفت ایران
محروم خواهد شد .همچنين از دولت و ملت امریکا خواستند تا کارتر را استیضاح کنند.
امام خميني يك��ي از مهمترين مواردي كه بر آن تأكيد ورزيدند اين بود كه از افس��ران
جوان خواستند به مردم بپیوندند و از ملت نیز درخواست كردند تا با حفظ امنیت از آنها
نگهداری کنند .در پايان به مردم توصيه كردند كه در این موقعیت حساس به کسانی که
دانسته یا ندانسته امر به سکوت میکنند ،اعتنا نکنند و همچنان به مبارزات خود ادامه
دهند؛ و در شرایط اعتصاب که ارتباط بین شهرها بسیار دشوار است به هر وسیلهای که
3
میتوانند ،اخبار مبارزه را به یکدیگر برسانند.
بنابراين همانطور كه ذكر شد حضرت امام در پيام مزبور ،از افسران جوان ارتش دعوت
به مبارزه و پيوستن به مردم انقالبي نمودند؛ از آنجايي كه تعداد زيادي از اين نظاميان ،با
انديشههاي امام پيش از اين آشنايي داشتند و مترصد فرصتي بودند براي جدايي از ارتش
و س��رپيچي از اوامر رژيم ،با درخواس��ت امام از مردم مبني بر حمايت از افسراني كه به
انقالب میپيوندند و ناديده گرفتن خطاهايي كه پيش از اين ناخواسته عليه نهضت انجام
داده بودند ،به س��رعت جذب جريان انقالب شدند .از اين رو میتوان گفت اين خواست
 .1جاللالدين مدني ،همان ،ص.302-303
 .2روحاهلل حسينيان ،همان ،ص.671
 .3صحيفه امام ،همان ،ص.211-217
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 .1همان ،ص.208-210
 .2مصاحبه با عليمحمد بشارتي ،آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي ،جلسه  ،44تاريخ .1377/9/23
 .3صحيفه امام ،همان.
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شرح واقعه پادگان لويزان
همانطور كه پيشتر ذكر شد ،در واقعه لويزان تعداد اندكي از ارتشيان دخالت داشتند.
اين عده آنطور كه پيداست ،از يك نقشه شوم پنهاني ،توسط رژيم مطلع شده بودند و
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امام در جريان پادگان لويزان كه مشروح آن خواهد آمد ،تبلور يافت.
گفتني اس��ت بعد از پیام امام ،دولت فرانس��ه نماینده خود آقای کلودشایه را نزد امام
فرس��تاد و به ايش��ان اخطار داد که «دعوت به اعتصاب ،دعوت به فرار سربازان ارتش و
دعوت به نافرمانی و ایجاد بلوا ...از حد آزادی بیان گذشته است ...برای ما بسیار مشکل
است که دعوت به نافرمانی و ایجاد مشکل و بلوا در کشور را بپذیریم ».امام نیز در پاسخ
فرمودند این مطالب در مورد دولت قانونی صحیح است ،ولی دولت ایران قانونی نیست.
زيرا مجلس ،شاه و دولت آن قانونی نيستند .ایشان در ادامه اظهار داشتند:
به نظر من دولت فرانس��ه در این امر در اشتباه است ...دولت فرانسه از
شاه جانبداری میکند و این اشتباه است .باید از ملت پشتیبانی کند ،شاه
رفتنی است ،شاه نخواهد ماند ،ملت میماند ،اصل ملت است ،شاه جانی
1
است و برای حیثیت فرانسه ضرر دارد که از یک جانی طرفداری کند...
در مقاب��ل اینگونه اقدام��ات ،رژیم نی��ز بیکار ننشس��ت و در اصفهان و چند ش��هر
دیگر با کمک اتومبیلهای ارتش��ی و جمعی مزدور تظاهراتی راه انداخت و دس��ت به
خرابکاریهایی زدن��د و از آنجایی که متوجه بیفایده بودن این حرکت ش��دند از رادیو
به اس��تانداریها اعالم ش��د که از این قبیل تظاهرات جلوگیری کنند 2.میتوان گفت
استفاده از ارتش��يان براي راهاندازي تظاهرات ،صرفاً جنبه نمايشي داشت و خود رژيم
پي به ناكارآمدي ارتش برده بود و براي وارونه نشان دادن اين قضيه دست به اين گونه
تظاهرات زد .بنابراين يكي از مهمترين پيامدهاي راهپيمايي تاسوعا و عاشورا ،متزلزل
شدن ارتش و پيوستن ارتش��يان به انقالب بود .عليمحمد بشارتي آورده است« :اولين
واكنش اين تظاهرات (روز عاش��ورا) حادثه لويزان بود ...اين بزرگترين دستاورد فوري
عاش��ورا بود 3».پیش از این ،رژیم همواره مدعی بود که معترضین عده قلیلی ماجراجو
هستند ولی با حضور تعداد زیادی از مردم از اقشار مختلف به همگان اثبات شد که شاه
در میان مردم دیگر جایگاهی ندارد.

مناسبتها

دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

414

همين مسئله منجر شد تا براي جلوگيري از عملي شدن آن دست به اسلحه ببرند .طبق
نقشه مذكور ،قرار بود كه در روز عاش��ورا ،رژيم جنايتي فجيعتر از پيش را رقم بزند؛ از
اين رو طبق برخي از گزارشها ،براي سركوب وحشيانه تظاهرات ميليوني مردم تهران،
نيروهاي زميني و هوايي را در آن پادگان ،به صورت آماده باش نگه داشته بودند 1.در اين
رابطه حجتاالسالم علياصغر مرتضويفرد (جعفري اصفهاني) آورده است:
در راهپيمايي عاشورا فردي به نام عباس نوري كه از درجهداران ارتش
بود ،خبر آورد كه رژيم به دستور سفير وقت امریکا [سوليوان[ تصميم
گرفته است كه با ژنرالهاي ارتش در روز عاشورا يك خوني راه بيندازند.
يك كشتار وس��يعي بكنند كه از 15خرداد و 17شهريور وسيعتر باشد
كه مردم بترس��ند .در پادگان لويزان يك عده از افسرها و فرماندهان و
ارتشبدها ،حدود سيصد -چهارصد نفر به همراه عدهاي از گارد جاويدان
و يك عده از چتربازهاي ارتش جمع شده بودند و ناهار مفصل خوردند.
قرار شد تا با چتر روي س��ر راهپيمايي بيايند و يك كش��تاري را به راه
بيندازند كه خبر خوشحالكنندهاي رسيد و آن اين كه وقتي كه آماده
ناهار ش��ده بودند يك مرتبه چند تن از نظاميان س��ر پا میايس��تند و
2
مسلسلها را باز میكنند و آنجا كشتار وسيعي میكنند.
طراحان اصلي اين اقدام ،گروهبان دوم اسماعيل سالمتبخش ،اسلحهدار گردان 155
و س��رباز وظيفه ،ناصرالدين اميدي عابد بودند كه با جمع��ي از گارد جاويدان با تدارك
قبلي به ناهارخوري افسران حمله كردند و با ايثار جان خود ،فصل تازهاي در دفتر انقالب
3
اسالمیگشودند.
گفتني است شواهد زيادي وجود دارد كه نشان میدهد از مدتها پيش ،ارتشيان در
فكر ترور شاه و سرنگوني رژيم بودند؛ شهيد س�لامتبخش نيز حدود شش ماه قبل از
حادثه با چند تن از دوستان و درجهداران همفكر خود و چند سرباز وظيفه در تماس بود
4
و آنها را در جريان افكار خود میگذاشت.
نكته مهم اين است كه در شب قبل از واقعه ،شاه در داخل پادگان بود .لكن گروه مزبور
« .1حماسه انقالب و ايثار در پادگان لويزان»15 ،خرداد ،س ،4ش ،18بهار  ،1374ص.138
 .2مصاحبه با علياصغر مرتضويفرد (جعفري اصفهاني) ،آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمي ،جلسه  ،31تاريخ
.1377/6/4
 .3احمد نوروزي فرسنگي ،همان ،ص.578
 .4كيهان ،ش ،10742سهشنبه  5تيرماه  ،1358ص.8

همزمان با تظاهرات  19و 20
آذر در همدان یک سرباز به نام
محسن مباشر کاشانی ،استاندار
این شهر را به رگبار مسلسل
بست و متواری شد ،ولی توسط
نیروهای ژاندارمری محاصره
شد و به شهادت رسید .همچنین
در پادگان لویزان درگیری
مسلحانه ایجاد شد و چند نفر
از نیروهای گارد به قتل رسیدند.
بنابراين دو واقعه اخير ،نشان از
متزلزل شدن ارتش و نارضايتي
ارتشيان از رژيم بود
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 .1همان.
 .2میرزا باقر علیاننژاد ،روزشمار انقالب اسالمي ،تهران ،سوره مهر ،1383 ،ج ،8ص.342-344
 .3كيهان ،همان.
 .4میرزا باقر علیاننژاد ،همان.

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

از اين مسئله بياطالع و مشغول طراحي نقشه روز
بعد و حمله به افسراني كه در سالن ناهارخوري جمع
1
میشدند بودند.
درباره موقعيت ساختمان بايد گفت پادگان داراي
هشت طبقه بوده كه زيرزمين آن شامل ناهارخوري
و آشپزخانه،طبقه اول و دوم و سوم متعلق به ستاد
گارد جاويدان ،طبقه ششم و هفتم متعلق به ستاد
گارد شاهنش��اهي و طبقه هش��تم متعلق به ستاد
جنگ بود كه در مواقع اضطراري در اختيار شاه قرار
2
میگرفت.
در روز 20آذر ،مص��ادف ب��ا روز عاش��ورا از صبح
گروهبان سالمتبخش با خواندن نمازهاي مكرر و
اظهار نياز به درگاه خداوند ،وصيتنامه خود را تكميل كرد و سرباز اميدي نيز وصيتنامه
خود را نوشت .زمينهسازي براي دسترسي به اسلحهخانه و قسمت آتشبار توسط افراد
3
گروه انجام گرفت و اين دو با اسلحه و مهمات همراه خود ،حمله را آغاز كردند.
طبق نقشهاي كه طراحي شد قرار بود كه مسلس��لچي گروه ،جلوي در خروجي قرار
بگيرد و يك سرباز براي كش��تن دو نگهباني كه در پشتبام پاسداري ميدادهاند برود و
پس از موفقيت به بقيه افراد بپيوندد و همه با ه��م از درب ورودي داخل و ناهارخوري
افسران ارشد را به گلوله ببندند 4.درباره اين حمله يكي از افسران پادگان كه خود مسئول
جمعآوري اطالعات در اين حادثه میباشد چنين آورده است:
روز تاس��وعا و عاش��ورا ارتش در آمادهباش كامل بود .واحدي از گارد
جاويدان پاسداري كاخ ش��اه را به عهده داشت و عدهاي ديگر از آرامگاه
مراقبت میكردند .در محوطه پادگان لويزان حدود  27تا  30هليكوپتر
مستقر شده بود .زمان حمله فرا میرسد .سرباز اميدي از ناحيه شمال و
از پلههاي شرقي و گروهبان سالمتبخش نيز از سمت جنوب ساختمان
مركزي س��تاد گارد جاويدان به افس��ران مجتمع در سالن ناهارخوري
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حمله مینمايند .از جانب س�لامتبخش در اين برنامه اش��تباهي رخ
میدهد و به جاي اين كه داخل ناهارخوري افس��ران ش��ود به س��الن
ناهارخوري درجهداران وارد میشود و فقط دو تا سه درجهدار آنجا تير
میخورند و بعد وقتي متوجه اشتباهش میشود ،ساختمان ستاد را دور
1
میزند و از طرف ساختمان فرماندهي به جلوي ستاد میآيد.
شايان ذكر است در گزارشي كه يكي ديگر از افسران شاهد حادثه براي فرمانده خود
نگاشته بود ،تلويحاً ابراز داشته است كه كليه كساني كه در حادثه حضور داشتند تحت
تأثير اين اقدام ش��جاعانه از خود بيخود ش��دند و همه آنها بياختيار به سوي يكديگر
تيراندازي ميكردند 2.در همين گزارش تبلور ترس و بدبيني فرماندهان ارتش ،خصوصاً
فرماندهان گارد شاهنشاهي نس��بت به زيرمجموعه و بدنه يگان تحت امرشان مشهود
است كه بزرگترين نتيجه اقدام گروهبان سالمتبخش و سرباز اميدي عابد ،میباشد.
در ادامه بايد اضافه كرد كه سرباز اميدي پس از شعارهاي خدا ،قرآن ،خميني ،و اهللاكبر
نيز از سمت شمال به ناهارخوري افسران رفته و تيراندازي كرد كه به دنبال آن افسران
در حالي كه مسلح میشوند سالن را ترك میكنند ،در اين هنگام با سالمتبخش مواجه
3
میشوند.
گروهبان سالمتبخش با دو دس��ت تيراندازي میكرد .در يك دست نوغان (اسلحه
مخصوص) و در دس��ت ديگر تفنگ حمل مینم��ود 4.اطالعيه س��تاد فرماندهي گارد
شاهنشاهي شرح واقعه را اين گونه آورده است« :سرباز وظيفه مذكور [ناصرالدين اميدي
عابد] از درب غربي وارد سالن ناهارخوري شده و در حالي كه عدهاي از افسران مشغول
غذا خوردن و عدهاي در حال انتظار و گرفتن غذا از سلفسرويس بودهاند با اجراي رگبار
مورد هدف قرار میدهد ».در اين گزارش همچنين آمده است كه «اين دو نفر از آنجايي
كه نگهبان پاركينگ هليكوپتره��اي آماده بودهاند ،دو قبضه تفنگ ژ 3با ش��ش عدد
خشاب پر و يك قبضه اسلحه كمري برداشته و تحت عنوان عزيمت به منطقه نگهباني،
محوطه گروهان را ترك و به طرف ناهارخوري افس��ران س��ربازخانه ك��ه در زيرزمين
ساختمان ستاد فرماندهي ...واقع است حركت مینمايند 5».در اين هنگام كه اوضاع به
 .1كيهان ،همان.
 .2احمد نوروزي فرسنگي ،همان ،ص.579-580
 .3كيهان ،همان.
 .4همان.
« .5حماسه انقالب و ايثار در پادگان لويزان» ،همان ،ص.138-139

طراحان اصلي حمله به پادگان
لویزان ،گروهبان دوم اسماعيل
سالمتبخش ،اسلحهدار گردان
 155و سرباز وظيفه ،ناصرالدين
اميدي عابد بودند كه با جمعي از
گارد جاويدان با تدارك قبلي به
ناهارخوري افسران حمله كردند
و با ايثار جان خود ،فصل تازهاي
در دفتر انقالب اسالمیگشودند
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 .1كيهان ،همان.
 .2حشمتاهلل عزيزي ،همان ،ص.84
 .3همان ،ص.84-85
 .4كيهان ،همان.

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

شدت متشنج شد؛ يك هليكوپتر جهت تيراندازي
به طرف پادگان در آسمان پرواز ميكرد .همچنين
لشكر حشمتيه براي س��ركوبي به پادگان لويزان
اعزام ش��د 1.بالفاصله بعد از تيراندازيهايي كه در
پادگان صورت گرفت ،به دستور فرماندهان ارتش،
هر چه آمبوالنس در پادگانها بود ،همگي به اين
محل اعزام ش��دند تا مجروحان را به بيمارس��تان
2
منتقل كنند.
س��روان حس��ين مرجان��ي ب��ه نق��ل از يكي از
دوستانش كه همزمان با اين حادثه در كنار شاه و فرح بود میگويد:
آقاي توكلي از دوس��تان ما كه در آن روز در جلوي كاخ شاه نگهباني
میداد ،میگفت من داشتم نگهباني میدادم ،ديدم كه شاه و فرح دارند
قدم میزنند .او مس��لح بوده و در كنار آنها قدم میزده است .میگفت
فرمانده گارد ،نش��اط ،آمد و گفت« :قربان توي گارد تيراندازي ش��ده
است» .شاه گفت« :برو نتيجهاش را بياور ...».ده دقيقه بعد از آن او میآيد
و میگويد كه «تيراندازي هنوز قطع نش��ده است ».شاه میگويد« :اگر
تا ده دقيقه ديگر تيراندازي توي پادگان لويزان قطع نشد ...به توپخانه
3
مستقر در حشمتيه دستور بده كه اين پادگان را گلولهباران كند».
البته الزم به ذكر است كه روزنامه كيهان در گزارشات خود آورده است كه در هنگام اين
واقعه ،شاه در منزل تيمسار بدرهاي بوده است 4.بنابراين میتوان پي برد كه اخبار ضد و
نقيضي درباره وضعيت شاه در هنگام وقوع اين حادثه وجود داشت.
هر چند جريان اين واقعه مخفي نگه داش��ته شد و تعداد كشتهش��دگان رسماً اعالم
نگرديد ولي روزنامه كيهان در تابستان  1358چنين نوشت:
ساعت  1/5بعد از ظهر عاشورا يك افس��ر ،دو درجهدار و چهار سرباز
مسلح به ناهارخوري افسران ارشد پادگان لويزان حمله بردند و با رگبار
مسلسل هفتاد و دو نفر از افسران ارش��د و درجهداران پادگان لويزان و
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هوانيروز را كشته ...و اعالميه غير رس��میحاكي است 27 ...افسر41 ،
درجهدار و  4سرباز را كشتهاند .كليه حملهكنندگان به غير از يك سروان
1
هوانيروز كه دستگير شده كشته شدهاند.
پارس��ونز ضمن تأييد اصل خبر مینويس��د« :در اين واقعه هفت افسر كشته و پنجاه
نفر زخمیش��دند 2».همچنين طبق گزارش ستاد گارد شاهنش��اهي ،در اين حادثه 7
نفر از گارد شاهنشاهي و  7نفر از هوانيروز كشته و مجموعاً  22نفر از كامش و  14نفر از
هوانيروز مجروح شدند 3.اين در حالي است كه منابع ديگر خبر از به جاي گذاشتن 52
مجروح و  14كشته میدهند 4.بنابراين درباره تعداد كشتهشدگان و زخميان اين حادثه
اخبار متعددي وجود دارد.
از جمله مهمترين و تأثيرگذارترين كس��اني كه در اين عمليات شركت داشتند از اين
قرار است:
 .1سروان هوانيروز خلبان هليكوپتر مستقر در پادگان كه در عمليات شركت داشت و
در پايان عمليات به دست سرسپردههاي شاه دستگير شد.
 .2ستوان يكم افسر پدافند  2كه در حين عمليات شهيد شد.
 .3گروهبان يكم اسلحهدار پدافند  2يا  3كه در آخر شهيد شد.
 .4گروهبان دوم كمك اسلحهدار گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد.
5
 .5سرباز وظيفه سري  138گارد جاويدان كه در حين عمليات شهيد شد.
بنابراين سروان نجاتيافته هوانيروز ،كه از تيراندازيهاي مأموران رژيم جان سالم به
در برده بود ،بعد از دستگيري ،مورد بازجويي قرار گرفت و به زندان میافتد و در جريان
6
انقالب اسالمي ،توسط مردم از زندان آزاد میشود.
بعد از پايان اعتصابات روزنامهها و بازگشايي آنها از جمله روزنامههايي كه به اين واقعه
پرداخت روزنامه كيهان در 16دي  1357بود و در روز بعد از انتش��ار و افشاگري روزنامه
كيهان ،ستاد گارد شاهنشاهي ،گزارش��ي را براي چاپ در روزنامهها و جرايد ،در راستاي
تكذيب گزارش روزنامه كيهان ،تنظيم نمود .در اين گزارش آمده است كه ضاربين و عاملين
ت ارتشبد عباس قرهباغی ،تهران
 .1اعترافات ژنرال؛ خاطرا 
 .2آنتوني پارسونز ،غرور و سقوط ،ترجمه منوچهر راستين ،تهران ،هفته ،1363 ،ص.170
« .3حماسه انقالب و ايثار در پادگان لويزان» ،همان ،ص.138
 .4احمد نوروزي فرسنگي ،همان ،ص.579
 .5میرزا باقر علیاننژاد ،همان ،ص.342-344
 .6كيهان ،همان.

از وصيتنامه سالم تبخش،
پاكي ،صداقت و خلوص
نيت آشكار میشود .او آرزو
میكند كه «هر چه زودتر
به ياري خداوند متعال به
درجه شهادت واقعي برسد
و روحش با روح  72تن
اصحاب امام حسين بپيوندد»
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« .1حماسه انقالب و ايثار در پادگان لويزان» ،همان ،ص.139
 .2همان ،ص.138
 .3همان ،ص.141-142
 .4میرزا باقر علیاننژاد ،همان ،ص.342-344

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

اين واقعه فقط دو نفر يعني ش��هيد س�لامتبخش و
شهيد اميدي عابد بودهاند 1.در اين گزارش آمده است
كه از آن جايي كه عدهاي از رسانهها و راديوهاي بيگانه
امكان داش��ت تا از اطالعات س��تاد گارد شاهنشاهي
«بهرهبرداريهاي مضره» نماين��د ،از اين رو بالفاصله
2
اعالميهاي صادر نكرده است.
همچنين بايد گفت از جمله ارتش��يان مدافع رژيم
كه كشته میشوند از اين قرار بودند :سروان عزتاهلل
برادران (از گارد شاهنشاهي) ،ستوان يكم مهدي نيكآريا (از گارد شاهنشاهي) ،ستوان
يكم محمدحس��ين زنجانيپور (از گارد شاهنش��اهي) ،ستوان يكم حس��ين قوامی(از
گارد شاهنشاهي) ،س��توان دوم وظيفه محمدرضا اس��عد (از گارد شاهنشاهي) ،سرباز
وظيفه محمدرضا ملكي (از گارد شاهنشاهي) ،س��رباز وظيفه حسين كريمی(از گارد
شاهنش��اهي) ،س��توان يكم جواد يكم (از هوانيروز) ،گروهبان يكم حس��ين بيتار (از
هوانيروز) ،گروهبان يكم حبيباهلل نويد (از هوانيروز) ،گروهبان دوم غالمرضا شيباني
(از هوانيروز) ،گروهبان دوم عبداهلل جاللي (از هوانيروز) ،گروهبان دوم جمشيد مهين
فراهاني (از هوانيروز) ،س��رباز وظيفه ناصر افراز (از هوانيروز) 3،سرتيپ حسين صدري،
سرهنگ نجمآبادي ،سرهنگ علي عسگري فرمانده  200تانك گارد جاويدان ،سرهنگ
بيرجندي ،س��رهنگ صناعيفرد فرمانده گردان تانك (كه افراد شهيد از همين گردان
ميباشند) ،سرگرد ميرهادي،ستوان يكم كالاحمدي ،سرگرد مرجاني معاونت دژباني
پادگان لويزان ،سرهنگ محمدعلي شاهسوند معاون تيپ كه زخمیشده بود .بعد از اين
واقعه ،به دليل بياعتمادي نسبت به ارتشيان و نظاميان ،محدوديت بر اينان بيشتر شد و
دستور رسيد كه هيچ سربازي حق حمل اسلحه را ندارد و براي غالب كردن اين دستور،
سه سرباز را در داخل ستاد و يك س��رباز از سربازان آشپزخانه و دو س��رباز از سربازان
4
موزيك را ميكشند.
در ادامه بايد افزود در واقعه لويزان تيراندازي مدتي ادامه داش��ت و منجر شد تا نظم
موجود در پادگان به كلي بر هم بخورد .در نهايت درگيريها توسط سرلشكر محمدامين
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بيگلري كه از وفاداران رژيم بود ،قطع شد .وي با صداي بلند فرياد میزد كه «چرا همديگر
را میكشيد؟ بياييد من را بكشيد!» و در آخر همه پرس��نل را جمع كرد و در حالي كه
هر كس چيزي میگفت و كسي را مقصر میدانست ،گفت« :آقا! شاه كه مقصر نيست.
برادر و خواهرهايش و اطرافيان او دزد هستند .آنها دزدي كردهاند ،شما چرا به جان هم
افتادهايد؟» اين سخنان منجر شد تا جو كمیآرام شود 1.ولي در واقع ارتش در اين دوره
به شدت متزلزل شده بود و همگان میدانس��تند كه اوالً مقصر اصلي شخص شاه است
و خانواده و اطرافيان وي در رديف بعدي قرار دارند و در ثاني ديگر اميدي به بازسازي و
وفاداري ارتشيان نسبت به رژيم وجود نداش��ت .گرچه سرلشكر بيگلري همانطور كه
ذكر شد در سخنانش سعي میكرد تا ش��اه را از خطاها و جناياتي كه انجام داده است،
مبري كند و به طور موقت پادگان را آرام س��ازد ولي در واقع اين حادثه بيش از هر چيز
شكنندگي ارتش را نش��ان داد و اين را تأييد كرد كه پيامهاي حضرت امام و گرايشات
مذهبي حتي به داخل ارتش نيز رسوخ پيدا كرده اس��ت و شاه نمیتواند بيش از اين به
ارتش متكي باشد .به عالوه شاه هم به اين ش��كنندگي پي برده بود .به روايت فردوست
«بيترديد حادثه گارد در تنزل روحيه محمدرضا س��هم زيادي داش��ت 2».بسياري از
نظاميان نيز به زودي ناتواني خود را در مقابل اين حوادث بروز دادند؛ به طوري كه بعد
از مطرح شدن خروج ش��اه از كشور ،بس��ياري از فرماندهان عاليرتبه نيز از آنجايي كه
اطمينان داشتند ديگر نمیتوانند بر روي سربازانش��ان تكيه كنند ،اعالم میكردند كه
در صورت خروج شاه آنها هم يا از كش��ور خارج خواهند شد و يا دست از سركوب مردم
برخواهند داشت.
معرفي عامالن واقعه پادگان لويزان
قهرمانان اصلي و طراحان اين حماسه گروهبان اسماعيل سالمتبخش (23ساله) و
ناصرالدين اميدي عابد (19ساله) بودند .اسماعيل سالمتبخش متولد  1335از خوي،
گروهب��ان  3دور  350توپخانه ،دانشآموز شش��م طبيعي و متأه��ل داراي يك فرزند
18ماهه بود 3.وي بعد از گذراندن دوره آموزش به گردان توپخانه گارد منتقل شد .كمی
بعد با تشكيل يك گروه شش نفره در پادگان به تبليغ اسالم پرداخت .از جمله اقدامات
س�لامتبخش و اميدي عابد ،نماز عيد فطري بود كه در شهريور سال  1357در داخل
 .1حشمتاهلل عزيزي ،همان ،ص.85
 .2حسین فردوست ،همان ،ص.593
 .3كيهان ،همان.

پادگان برگزار كردن��د .اين برنامه همزمان با برگزاري عظيم نم��از عيد فطر در قيطريه
تهران بود كه به دنبال آن گروهبان سالمتبخش توسط (ضد اطالعات) شناسایي و مورد
1
بازجویي قرار میگيرد.
گفتني است اين دو ش��هيد ،پيش
از اجراي نقش��ه خود ،اق��دام به تهيه
وصيتنامه كرده بودند.

اسماعیل سالمتبخش

ناصرالدین امیدیعابد
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شهید اسماعیل سالمتبخش در نامه دیگری مینویسد:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
سالم بر پدر و مادرم و خواهرم و برادرم و همسرم و بچه عزيزم ،همگي
را به خداي قادر و توانا ميس��پارم .انشاءاهلل هر چه زودتر بياري خداوند
متعال من به درجه ش��هادت واقعي ميرس��م و روحم ب��ه روح 72تن
اصحاب امام حسين ميپيوندد .از نظر روزي هيچ کدامتان نگران نباشيد
چون خداوند فرموده که من روزي را به بندهام از جایي ميرس��انم که
خودش نداند .س��کينهجان مواظب بچهام باش و آن چيزي را که ازت
خواسته بودم بايد بچهام به آن مقام برسد انشاءاهلل ...سکينه جان من از
اينکه گريه جلوي چشمم را گرفته نميتوانم نامه بنويسم چون طاقت
نوشتن را ندارم .ولي اين يک وظيفه بزرگ هر انساني است براي حفظ
دين و آئين و قرآن بايد قيام کند ،جان بدهد تا دينش را از دست اجانب
نجات دهد .ديگر عرض قابلي ندارم.
اسماعيل سالمتبخش 57/9/19
از وصيتنامه سالمتبخش ،پاكي ،صداقت و خلوص نيت آشكار میشود .او آرزو میكند
كه «هر چه زودتر به ياري خداوند متعال به درجه شهادت واقعي برسد و روحش با روح
 72تن اصحاب امام حس��ين بپيوندد» .بنابراين میتوان گفت قيام عاش��ورا در سطح
محدود آن ،در اقدام وي آشكار شد و تبلور آن را در سطح وسيع میتوان در قيام حضرت
امام خميني ديد .سالمتبخش عمليات خود را «يك وظيفه بزرگ هر انسان براي حفظ
دين و آيين قرآن» میداند كه «بايد قيام كند ،جان بدهد تا دينش را از دس��ت اجانب
1
نجات دهد».
ناصرالدين اميدي عابد متولد  1338از قصبه بابانظر همدان و از يك خانواده مذهبي
بود .وي كه دوران س��ربازي خود را در گارد طي كرد ،تحت تأثير شهيد سالمتبخش
آماده شهادت و جانبازي شد.
امیدی نیز قبل از مصاف با افس��ران گارد شاهنش��اهی وصیتنامه خود را مینویسد
و نش��ان میدهد که در انتخاب این مسیر مانند س��ایر همرزمان خود از آگاهی کامل و
آمادگی برای شهادت خبر داشته است.
وصيتنامه ناصرالدين اميريعابد:
 .1همان.
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 .1جمهوري اسالمي ،1358/4/5 ،ش ،23ص.7-8
 .2انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك ،تهران ،مركز بررسي اس��ناد تاريخي وزارت اطالعات ،1384 ،ج،19
پانويس ص.383
 .3همان ،1385 ،ج ،21پانويس ص.84
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انعكاس خبر واقعه پادگان لويزان در خبرگزاريها
زماني كه واقعه پادگان لويزان رخ داد مصادف با اوجگيري مبارزات مردمیو اعتصاب
و تعطيلي روزنامهها در ايران بود .از اين رو خبر مذكور در جرايد رسمیداخلي منعكس
2
نگرديد و حتي در بولتنهاي محرمانه ارتش و ساواك نيز به جزئيات آن پرداخته نشد.
انعكاس اين خبر در زمان وق��وع آن ،فقط مختص به رس��انههاي خارجي بود و اينان
اخباري را منتش��ر كردند كه در نهايت وزارت اطالعات و جهانگردي براي جلوگيري از
اطالع مردم و همچنين ممانعت از ،از دست رفتن روحيه ارتشيان ،همگي آنها را تكذيب
3
كرد.
بخش فارسي راديو كلن در گفتار س��اعت  13:30در تاريخ 26آذر  1357ضمن اعالم
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به حضور محترم پدر گرامیآقاي اميرعلي اميري عابدي برسد مالحظه
فرمايند پدرجان من جان خودم را در راه اسالم و قرآن دادم .پيشتر از
اين نتوانستم خودم را كنترل كنم ،ما چند نفر ،قصدمان كشتن چند نفر
از افسران گارد است ،ما پيروز ميشويم ولي ممكن است كشته شويم،
خواهش ميكنم ناراحت نباش��يد چون بايد خيلي خوش��حال باشيد،
پسرتان در اين راه كشته ش��ده ،البته اين نامه را وقت نداشتم بنويسم.
اصل مطلب را به هادي گفتهام بازجويي ميكني��د .باري پدرجان اول
خودتان و بعد مادرم خويش��ان يك به يك حاللي بن��ده را .من در روز
عاشورا بعد از ظهر ساعت يك جنگ ميكنم .دگر عرضي ندارم فقط از ما
راضي باشيد و ما را حالل كنيد.
ناصرالدين اميري عابد بابانظري
ساعت 1357/9/20 -1
اميدي در وصيتنامهاش مینويس��د« :پدرجان خودم را در راه اسالم و قرآن دادم» و
«خواهش میكنم ناراحت نباشيد .چون بايد خيلي خوشحال باشيد كه پسرتان در اين
راه كشته شده است ».وي هنگام تيراندازي با شعار خدا ،قرآن ،خميني و اهللاكبر ماشه
1
را به طرف افسران گارد چكاند و هر دو در همان ساعت درگيري به شهادت رسيدند.
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شاه توصیه م یکند که به
منظور ایجاد خصومت و
دشمنی میان ارتش و مردم
م یبایستی به سربازان
دستور تیراندازی آزادانه
داده شود و م یتوان این
دو نیروی عظیم را از این
طریق علیه یکدیگر قرار
داد و بدینوسیله یک جنگ
طوالنی داخلی به وجود
آورد و این زمان فرصت
خوبی است تا اقدامات
متقابل را طراحی کرد

تكذيبيه دولت از قول آسوشيتدپرس گفت كه سربازان
شورشي «در پادگان لويزان كه در نزديكي كاخ نياوران
واقع شده سه س��رباز را به ضرب گلوله از پاي درآورده
و  12نفر ديگر را به شدت زخمی كردند .بنا به گزارش
خبرگزاري مذكور سربازان شورشي كه با مسلسل مجهز
بودند وارد سالن غذاخوري ش��ده و به طرف نظامياني
كه در اين س��الن مش��غول صرف غذا بودند تيراندازي
كردند 1».میتوان گفت خبرگزاري مزبور واقعه را بسيار
محدود و كوچكتر از واقع نشان داده است زيرا نخست
آنكه تعداد كشتهشدگان و مجروحان بسيار بيشتر از آن
بوده و ديگر اين كه به انگيزه و علت اين اقدام اش��ارهاي
نشده و صرفاً از اين افراد به عنوان «شورشي» ياد كرده
اس��ت؛ اين امر خود نشان از اين میدهد كه اين خبرگزاري س��عي در اين داشته تا اين
واقعه را جداي از جريان مردمیو انقالبي مردم نشان دهد .تا جايي كه در ادامه خبر خود
هيچ اشارهاي به وقايع اخير ايران و اعتراضات مردمینداشته است.
همچنين بايد افزود كه خبرگزاري آسوشيتدپرس ،تاريخ اين واقعه را 19آذر ياد كرد
ی شدند .اين خبرگزاري منبع
كه در آن  6سرباز وظيفه كشته و  16نفر نيز به شدت زخم 
خود را يك ارتشي معرفي كرد و افزود« :افس��ران عاليرتبه از آن بيم دارند كه سربازان
تحت تأثير درخواست آيتاهلل خميني مبني بر عدم اطاعت از افسران مافوق قرار گيرند
و در خفا اين نگراني را ابراز داشتهاند 2».همانطور كه آورده شد ،خبرگزاري فوقالذكر
به طور تلويحي اشارهاي به اثرپذيري سربازان تحت امر ،از سوي امام خميني را مطرح
كرده و به نگراني مقامات عاليرتبه ارتش نس��بت به نفوذ كالم امام در ميان ارتش��یان
اشاره كرده است.
در داخل ايران ،بعد از پايان اعتصاب مطبوعات ،روزنامههاي داخلي بالفاصله شروع به
كار كردند .در نخستين روز بازگشايي ،در تاريخ 16دي  ،1357روزنامه كيهان و اطالعات
از جمله روزنامههايي بودند كه به طور مختصر به اين خبر پرداختند.
روزنامه كيهان در مطلبي تحت عنوان « 72افس��ر و درجهدار در حمله به ناهارخوري
 .1همان.
 .2همان.
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 .1كيهان ،ش 16 ،10605دي  ،1357ص.8
 .2اطالعات ،ش 16 ،15753دي  ،1357ص.2
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گارد جاويدان كشته شدند» ،به طور مختصر و بدون پرداختن به جزئيات ،به اين واقعه
اشاره كرد .شايان ذكر است كه در صفحه نخست هيچ اشارهاي به اين خبر نشده است
و فقط در صفحات بعدي آن ،به طور خالصه بدان پرداخته شد 1.شايد بتوان گفت علت
اين كه روزنامه مزبور به طور گذرا از آن عبور كرده است اين باشد كه اوالً همچنان رژيم
پهلوي به طور نمايشي بر سر كار است و نسبت به آنها احساس خطر وجود دارد .دوم اين
كه به دليل رعب و وحشت سران ارتش ،از انتشار اخبار مربوطه جلوگيري شده بود از اين
رو هنوز وسعت و اهميت اين حادثه بر همگان آشكار نگرديده بود .گفتني است در پاسخ
به مطلب روزنامه كيهان ،همانطور كه پيش از اين ،گفته ش��د ستاد گارد شاهنشاهي
اطالعيه را صادر نمود و اعالم داش��ت كه بخش اعظم گزارش روزنامه كيهان ،غير واقع
است و فقط دو نفر در اين ماجرا شركت داش��تهاند و براي نخستينبار نام اين دو شهيد
نيز آورده شد.
همچنين از جمل��ه روزنامههايي كه بع��د از پايان اعتصابات به اي��ن حادثه پرداخت،
روزنامه اطالعات بود ك��ه آن هم به طور مختصر و بدون اش��اره در صفحه اول خود ،در
مطلبي تحت عنوان «واقعه پ��ادگان لويزان» به كليات آن پرداخته اس��ت 2.نكته مهم
اين است كه پيش از پيروزي انقالب اسالمي ،روزنامههايي كه به اين حادثه پرداختند
همانطور كه آورده ش��د به مطالب كلي اش��اره كردهاند و در هيچ يك از آنها نام افراد
شركتكننده آورده نشده است.
گفتني اس��ت روزنامه كيهان بعد از پيروزي انقالب به طور مبسوط به شرح جزئيات
اين واقعه پرداخت؛ و همچنين براي نخس��تينبار ،وصيتنامهه��اي عامالن اصلي اين
واقعه ،يعني شهيد اسماعيل سالمتبخش و ش��هيد ناصرالدين اميدي عابد را منتشر
ساخت كه اين دو نوشتار خود نش��ان از چند نكته مهم دارد و يكي اين كه به هيچ گروه
سياسي و مبارزي وابسته نبودند و اين اقدام آنها صرفاً جنبه الهي داشته و ديگر اين كه
اين دو شهيد تحت تأثير پيامهاي امام ،خواستار شهادت بودند و نكته آخر اين كه نشان
میدهد ،يكي از مهمترين آرمانهاي امام كه تبلور فرهنگ عاشورا بود ،به ثمر نشسته
است.
به عالوه يكي ديگر از روزنامههاي داخلي كه بعد از پيروزي انقالب اس�لامیبه شرح
اين ماجرا پرداخت روزنامه جمهوري اس�لامیاس��ت .در اين روزنامه مطلبي با عنوان
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«عاشوراي لويزان :چگونه چند سرباز از جان گذشته دژخيمان شاه را كه براي بمباران
مردم آماده میشدند به گلوله بستند» به شرح واقعه میپردازد 1.نكته مهم در اين نوشتار
اين اس��ت كه يكي از مهمترين عللي كه منجر به اين واقعه شده است را نقشه شيطاني
شاه مبني بر بمباران مردم انقالبي در روز راهپيمايي میداند .در صورتي كه درباره اين
نقشه توضيحي ارایه نشده است و بيشتر به شرح واقعه پرداخته است.
در میان گزارشهای منتشرشده ،شیوه گزارش این واقعه توسط دفتر وابسته دفاعی
سفارت امریکا در تهران جالب توجه است .در میان اس��ناد منتشر شده النه جاسوسی
امریکا ،در گزارشات مربوط به 21آذر (1357گزارش شماره  42در مورد وضعیت ایران)
2
آمده است:

 .1جمهوري اسالمي ،ش ،23س 5 ،1تير  ،1358ص.7
 .2اسناد النه جاسوسی امریکا ،مؤسسات مطالعات و پژوهشهای سیاسی ،تهران ،1387 ،ج ،9ص.579-580
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 .1انقالب اسالمي به روايت اسناد ساواك ،همان ،ج ،23پانويس ص.267
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پيامدهاي واقعه پادگان لويزان
بعد از واقعه مزبور ،شاه به شدت تحت فشار قرار گرفت و براي غلبه بر اين بحران و در
نهايت نجات سلطنت ،خواهان ايجاد جنگ داخلي شد تا بين نيروهاي مسلح و مردم هر
چه بيشتر جدايي و نفرت ايجاد گردد 1.بنابراين پیش از خروج ،صحبتهایی را با مقامات
ال سری
عالیرتبه ارتش داشت و آخرین دستورات خود را میدهد و این صحبتها که کام ً

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

امریکاییها ب��رای این که باور نکنند انقالب اس�لامی یک انق�لاب فراگیر ،مذهبی و
مردمی و بدون وابستگی به قدرتها و جریانهای چپ و راست داخل و خارج است ،طبق
معمول ،خود را به بالهت میزنند و در گزارش این واقعه به کاخ سفید ،اوالً این اقدام را
یک اقدام سیاسی شخصی!! میدانند ثانیاً آن را مربوط به جریانات منسوب به شوروی
یعنی سازمان چریکهای فدایی خلق میسازند تا س��ادهلوحی تاریخی خود نسبت به
شناخت قیام اسالمی مردم ایران را در پشت گزارشها و تحلیلهای سراسر دروغ و غیر
واقعی و فریبنده پنهان سازند.
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اميدي در وصيتنام هاش

مینويسد« :پدرجان خودم بود مخفیانه ضبط شد؛ وی توصیه میکند که به منظور
را در راه اسالم و قرآن دادم» ایجاد خصومت و دشمنی میان ارتش و مردم میبایستی
و «خواهش میكنم ناراحت به سربازان دستور تیراندازی آزادانه داده شود و میتوان
نباشيد .چون بايد خيلي این دو نی��روی عظیم را از این طریق علی��ه یکدیگر قرار
خوشحال باشيد كه پسرتان داد و بدینوس��یله یک جنگ طوالن��ی داخلی به وجود
در اين راه كشته شده است ».آورد و این زمان فرصت خوبی است تا اقدامات متقابل را
طراحی کرد؛ به عنوان مثال دولتی بر سر کار آید که قابل
قبول باشد و به طور تدریجی پیش رویم .بعد از این اقدامات نیروی قویتری جایگزین
ساواک خواهد شد زیرا به رغم تمامی دستورات ش��اه برای سرکوبی مخالفان ،رهبران
سابق ساواک در این زمینه موفق نبودند و در این مدت نیروهای مخالف رشد ،افزایش
و همبستگی بیشتری یافتند .ولی با این گونه اقدامات دیگر فرصتی در دست مخالفین
نخواهیم یافت 1.با وجود اينگونه تالشها ،هي��چ يك از اين اقدامات راه به جايي نبرد و
ارتشيان و به ويژه مردم انقالبي از طريق پيامهاي امام و هشدارهايي كه ايشان مبني بر
فاش كردن ترفندهاي رژيم میدادند ،تحت تأثير اين نيرنگها قرار نگرفتند و میتوان
گفت كه هيچ فاصلهاي ميان ارتشيان پيرو امام و مردم مبارز به وجود نيامد.
بعد از حادثه پ��ادگان لويزان ،اعتماد ش��اه از ارت��ش خصوص��اً گارد جاويدان يعني
وفادارترين قسمتهايي كه به آنها تكيه داشت سلب شد .به گفته يكي از محافظين شاه،
بعد از اين كه شاه از تيراندازي در پادگان لويزان مطلع شد ،به شدت در ترس و وحشت
افتاد .فرح نيز به شدت ترسيد و به ش��اه گفت« :بيا برويم؛ اينجا ديگر جاي ما نيست...
خالصه اين ماجرا كمر شاه را واقعاً شكست 2».بنابراين به فاصله اندكي ،در تاريخ 26دي
 1357يعني  37روز بعد از واقعه لويزان ،ش��اه از ايران خارج شد .انعكاس اين واقعه در
ارتش و نيروهاي نظامی قابل توجه بود؛ تا حدي كه بنا به گفته خود شاه ،آخرين فرصت
را نيز از او گرفت .اردشير زاهدي در اين باره مینويسد:
موقعي كه در مصر بوديم ،يك شب در سر ميز شام ،خانم جهان سادات،
همس��ر رئيسجمهوري مصر كه زن اصفهانياالصل و بسيار خونگرم و
مهربان بود؛ از شاه سؤال كرد كه چرا در برابر مخالفان شدت عمل از خود
نشان نداده و دچار بيارادگي و انفعال و شكست شده است؟ شاه گفت
 .1جمهوری اسالمی ،ش  ،144تاریخ  3آذر .1358
 .2حشمتاهلل عزيزي ،همان ،ص.85

بعد از حادثه پادگان
لويزان ،اعتماد شاه از
ارتش خصوص ًا گارد
جاويدان يعني وفادارترين
قسم تهايي كه به آنها
تكيه داشت سلب شد
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ل آتابای (به کوشش) 25 ،سال در كنار شاه (خاطرات اردشير زاهدي) ،تهران ،عطائی ،۱۳۸۱ ،ص.254
 .1ابوالفض 
 .2حشمتاهلل عزيزي ،همان ،ص.82
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نتيجهگيري
نارضايتي مردم از رژيم پهلوي به سالهاي پيش ،باز میگردد؛ در واقع بعد از روي كار
آمدن رضاشاه از آنجايي كه همگان وي را غاصب و دستنشانده دول خارجي میدانستند
ی بعد از آنجايي كه رضاشاه تغيير رويه داد و شعائر مذهبي
نسبت به وي بدبين بودند .كم 
را ناديده گرفت و سعي در سركوب مخالفان نمود ،مردم نيز به شدت از وي منزجر شدند.
بعد از روي كار آمدن محمدرضاشاه در ش��هريور  ،1320از آنجايي كه وي با حمايت
نيروهاي خارجي و قدرت نظامی بر س��ر كار آمده بود ،مردم همچنان احساس بدبيني

واقعه پادگان لويزان (20آذر )1357

كه ب��دش نمیآمده نهضت را متالش��ي
كند ،اما فرار سربازان از پادگانها و حمله
مس��لحانه يك س��رباز وظيفه به افسران
گارد شاهنشاهي در س��الن ناهارخوري،
اين فرصت را از او گرفت .معلوم بود كه در
اين شرايط اگر دستور كشتار مخالفان را
صادر میكرد ،افسران و درجهداران و به ويژه سربازان تبعيت نمیكردند
1
و چه بسا كه عليه خود وي اقدام میكردند.
بنابراين واقعه پادگان لويزان ،ضربه بزرگي به رژيم زد ك��ه در واقع بخش كوچكي از
تشكلهاي داخلي عليه رژيم ،بود .سروان حسين مرجاني كه در جريان اين واقعه قرار
داشت آورده است:
[اين اقدام] گوش��هاي از تشكلهاي داخلي دوس��تان ما بود .ما حتي
اين تيراندازي را ناچيز میدانس��تيم و طرح ما هدفگيري فرماندهان
دانهدرش��ت بود؛ اما به هر تقدي��ر ،آن حركت كمر رژيم را شكس��ت و
باورشان ش��د كه گارد محافظ آنها هم با مردم است؛ ضمن اين كه مثل
ديگر يگانها ،خيلي از آنها به فرمان امام فرار كرده بودند و آنهايي هم كه
مانده بوديم ،دو سه نفري يك گروه تشكيل داده بوديم و مترصد فرصت
بوديم تا به رژيم ضربه بزنيم كه اگر انقالب پيروز نمیشد ،افرادي قطعاً
2
اعدام میشدند.

مناسبتها
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نسبت به حكومت داشتند .شاه از آن جايي كه بعد از روي كار آمدنش با مشكالت جدي
نظير كودتاي 28مرداد  ،1332سپس اصالحات ارضي در سال  1341و در دهه پنجاه با
گسترش مخالفتهاي مردمیاز سوي قشرهای مختلف جامعه مواجه شده بود ،بر ارتش
تكيه خاصي داشت تا حدي كه بيشترين بودجه كشور و پول نفت در دهه پنجاه را صرف
نگهداري ارتش نمود؛ تا بلكه با كمك ارتش��يان ،همچنان خود را بر سرير قدرت حفظ
نمايد .شاه در راستاي تقويت ارتش ،توانس��ت مدرنترين تجهيزات نظامی را از امریکا
خريداري نمايد به گونهاي كه در اين دوره يكي از مهمترين خريداران تسليحات نظامی
امریکا ،كش��ور ايران بود .در واقع میتوان گفت نه تنها خريد سالحهاي مدرن از امریکا
ال به زيان ايران نيز شد .خريد اين
براي ايران هيچ گونه نفعي را در پي نداشت بلكه كام ً
گونه سالحها براي رژيم تنها تأثيري كه داشت منجر شد تا غرور شاه بيش از پيش شود
و در برخي از جنگها نظير لشكركشي به ظفار ،لشكركشي به شاخ آفريقا و جنگ ويتنام
در حمايت از امریکا وارد عمل شود .دولت امریکا نيز از برنامههاي نظامی شاه به شدت
حمايت میكرد زيرا اوالً باعث میشد تا ايران حافظ منافع امریکا در منطقه باشد و دوم
اين كه خريد اين سالحها باعث چرخش كار كارخانجات اسلحهسازي امریکا میشد .در
دهه پنجاه كه شاه از باالرفتن قيمت نفت به شدت مسرور و مغرور شده بود ،در حقيقت
با اين سياستهاي امریکا ،بخش اعظم درآمدهاي حاصل از نفت را صرف خريد سالح
مینمود و در واقع پولهاي ايران از طريق معامالت نفتي عايد دولت امریکا میشد.
ش��اه به فاصله اندكي براي فراگيري فنون نظامی و آش��نايي ارتش��يان و نظاميان با
تكنيكهاي جديد ،تعداد زيادي از آنها را راهي امریکا نمود .بنابراين خواه ناخواه دولت
ی امور كشور نيز حق مداخله داشت و اين
امریکا به بهانه مشاوره در امور نظامي ،در تمام 
امر خود تبديل به يكي از موارد نارضايتي مردم و حتي برخي از ارتشيان از رژيم شده بود.
همچنين در دهه  ،1350با توجه به اوجگيري مبارزات مردمی و افزايش فش��ارها بر
روي مردم ،شاه كه دلخوش به حمايت ارتشيان بود ،سعي نمود تا از آنها براي سركوبي
مخالفتها استفاده كند .غافل از اين كه انديشههاي مبارزاتي امام خميني حتي به داخل
پادگانها هم كشيده ش��ده بود؛ تا جايي كه در برخي از ش��هرها نظير همدان و تهران،
ارتشيان تحت تأثير امام ،از فرمان مافوقهاي خود سرپيچي کردند و حتي بر روي آنها
دست به اسلحه بردند .به طور كلي در س��الهاي پاياني حكومت پهلوي ،نهضت امام نه
تنها در ميان ملت ايران جايگاه ويژه و دامنهداري يافت و زمينهس��از انقالب اس�لامی
ش��د ،بلکه تا اعماق دربار و محافل طاغوتي نيز نفوذ کرد و جواناني مانند بهمن حجت
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کاشاني ،علي پهلوي (اسالمي) ،کاترين عدل ،برخي از شاهزادهها عليه حكومت پهلوي
قیام کردند.
ت زيادي در تهران و ساير شهرها رخ
گفتني است در ماههاي پاياني سال  1357تظاهرا 
داد كه مهمترين آنها تظاهرات تاسوعا و عاشوراست كه حضور ميليوني مردم در آن در
ال متزلزل ساخت
حكم رفراندومیعليه نظام شاهنشاهي بود و پايههاي رژيم شاه را كام ً
و به مرور دامنه اين نارضايتيه��ا به داخل ارتش كه محكمترين تكيهگاه ش��اه بود نيز
كشيده شد.
بعد از مطرح ش��دن برنامه راهپيمايي روز عاشورا توس��ط مردم انقالبي ،فرماندهان
ارتش با مش��اورت امریکاييها تصميم گرفتند تا با اس��تفاده از چتربازهاي خود ،مردم
شركتكننده در تظاهرات را بمباران كنند .از اين رو چند روز پيش از روز موعود ،عدهاي
از افراد مذهبي پادگان لويزان تحت رهبري اسماعيل سالمتبخش و ناصرالدين اميدي
عابد تصميم گرفتند تا به روي تعدادي از افس��ران گارد تيراندازي كنند تا بدينوسيله
جلوي نقشه شوم رژيم را بگيرند.
به دليل خفقان و سانسور شديد ،خبر اين واقعه تا مدتي در اخبار و جرايد منعكس نشد؛
در نهايت براي نخستينبار روزنامه كيهان در تاريخ 16دي  1357به مشروح اين واقعه
پرداخت .در روز بعد ،يعني در 17دي نيز ستاد گارد شاهنشاهي اطالعيهای را در مقابل
گزارش روزنامه كيهان منتش��ر نمود و اين حادثه را به گون��هاي ديگر مطرح كرد .البته
ال آشكار بود
اين اطالعيه تأثيري بر افكار مردمی نداشت و ماهيت آن براي همگان كام ً
و تالشهاي رژيم در واقع راه به جايي نبرد؛ زيرا به فاصله اندكي از واقعه پادگان لويزان،
شاه و خانوادهاش كه ديگر اميدي به ماندن در كش��ور را نداشتند ،فرار را بر قرار ترجيح
دادند 37 .روز بعد يعني در 26دي  ،1357ش��اه از كشور گريخت و اندكي بعد يعني در
روز 22بهمن  1357رژيم شاهنش��اهي در ميان ناباوران به كلي مضمحل شد و يك بار
ديگر ملت ايران و جهانيان تأثير شگرف تعظيم شعائر ديني را در مبارزه با ظلم و ستم به
عينه مشاهده كردند .بنابراين میتوان گفت فرهنگ عاشورا عامل اصلي برپايي انقالب
و انس��جام و وحدت انقالب بود كه با رهنمودهاي حضرت امام اي��ن امر در ميان مردم
گسترش يافت و همگان با اين حماسه آشنايي يافتند.
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چراغیکهبهمسجدروانبودوبهخانهحرام!!!
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چراغی که به مسجد روا نبود و به خانه حرام!!!

بارها ای��ن ضربالمثل را ش��نیدهایم؛ «چراغی که به خانه رواس��ت به مس��جد حرام
است ».این ضربالمثل اگر در گذشته صرفاً در امور فردی مورد استفاده قرار میگرفت
و به ندرت مش��اهده میش��د که گروهها و جریانهایی که داعیه مبارزه با رژیم پهلوی
را داش��تند از این ضربالمثل در حوزه سیاسی و اجتماعی اس��تفاده نمایند؛ اما بعد از
پیروزی انقالب اسالمی و حضور تعیینکننده ایران در عرصه منطقهای و بینالمللی ،و
ناکامی جهانخواران در اجرای نقش��ههای جهانخواری خود ،دانش «چراغشناسی»،
«خانهشناس��ی» و «مسجدشناس��ی» تمامی گروهها و جریانهای معارض و مخالف با
انقالب اس�لامی ،س��لطنتطلبها ،بنگاههای خبرپراکنی صهیونیستها ،آژانسهای
مزدور «بی.بی.سی» و «سی.ان.ان» و «وی.او.ای» و «رادیو فردا» و سایر عمله و اکرههای
چپ و راس��ت داخلی آنها ،ارتقا پیدا کرد .به گونهای که برای این ضربالمثل عامیانه،
مستندات آفاقی و انفسی ،آیه و روایت ،دالیل فقهی و ش��رعی و جایگاه تاریخی دست
و پا کردند .در هر جایی که حضور ایران را مانع س��یطره صهیونیس��تها ،امریکاییها،
انگلیس��یها ،وهابیون ،تکفیریهای داعشی و ...دیدند و نتوانس��تند نقشه پلید تجزیه
کشورهای اس�لامی و به تبع آن ،نقش��ه تجزیه ایران را به مرحله اجرا درآورند ،افسانه

از تاریخ
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«چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است» را در بوق کردند.
دلیل کمفروغی ،نادانی و ناتوانی چراغشناس��ی ،خانهشناسی و مسجدشناسی بعضی
از این گروههای چپ و راس��ت در عصر قاجاری و پهلوی اظهرمنالش��مس است .چون
اغلب آنها نشان انگلوفیلی ،روسوفیلی ،فرنگیمآبی ،آلمانوفیلی و امریکوفیلی بر سینه و
پیشانی داشتند و حیات ننگین خود را به تأیید و تأکید ارباب وابسته میدانستند و حافظ
منافع اربابان خود در ایران بودند .در آنجا نه چراغی بود و نه خانهای و نه مسجدی!!! اگر
هم چراغی در ایران وجود داشت و کورسویی از آن ساطع میشد ،روشنیبخش محفل
سفارتخانههای روس ،انگلیس ،امریکا و اسراییل بود .در آن روز وقتی چراغ این ملت
خانه بیگانه را روشنایی و رونق میبخشید و ملت مظلوم ایران در تاریکی و فقر و پریشانی
زیر سیطره استبداد و استعمار ،آزادی و اس��تقالل خود را به تاراجرفته میدید ،در هیچ
بیانیه ،روزنامه ،شبنامه و نطق و نشانی از گروههای بهظاهر مبارز ،افسانه چراغی که به
خانه رواست به مسجد حرام است در گوش فرزندان این مرز و بوم خوانده نمیشد .در آن
دوران هیچ یک از غرب و شرقپرس��تان داخلی نمیگفتند :ما به عنوان یک ایرانی چرا
باید زیر نفوذ امریکا و اسراییل و انگلیس باشیم و چرا باید درآمدهای این مملکت برای
پادشاهان ساقطشده مفتخور افغانستان و یونان و ...هزینه شود و چرا باید پول نفت این
مملکت خرج رقبای انتخاباتی امریکا شود؟! بلکه تجدد و ترقی و توسعه را جز در کنف
حمایت کدخداهای جهانی غیر ممکن میدانستند .در آن روز چراغشناسی غربپرستان
رنگ و سویی نداشت .اما امروز تا منافع اربابان خود را در منطقه و ایران در خطر میبینند
با عوامفریبی میگویند :بنده به عنوان یک ایرانی مسلمان نمیدانم که چرا باید از شعار
«نه غزه و نه لبنان» اعالم برائت کنم .من فکر میکنم هنوز هم اول برای من ایران میآید،
دوم ایران میآید و مهم است و س��وم هم ایران میآید و آخر هم ایران میآید .همچنان
که برای فلسطینیان هم اول فلس��طین در اولویت قرار دارد ،دوم فلسطین است و سوم
هم فلسطین است .برای لبنان هم چنین است .نه برای بنده یعنی صادق زیباکالم شعار
«نه غزه و نه لبنان ،جانم فدای ایران» درست است .و برای من اول ایران میآید و مصالح
1
و منافع جمهوری اسالمی ایران میآید.
در آن دوران پرداخت��ن هزینهه��ای تبلیغات��ی رقب��ای ریاس��تجمهوری ح��زب
جمهوریخواه امریکا توسط شاه با امنیت ،توسعه و پیشرفت ایران رابطه مستقیم و غیر
قابل تردید داشت ولی امروز تجزیه کشورهای منطقه برای محاصره ایران و نابود کردن
 .1سایت مشرق6 ،مرداد  ،93کد خبر.331236:

این کش��ور ربطی به بقای ایران و تمامیت ارضی آن ندارد! در آن دوران پرداخت ماهانه
هزاران دالر به پادشاه ساقطش��ده یونان و افغانستان و خرید ماش��ین و خانه در اروپا و
سفارش سیگار و مشروبات الکلی برای این مفتخوران از جیب ملت فقیر ایران ،نشان
از انساندوستی و دورنگری شاه داش��ت ولی امروز دفاع از تمامیت ارضی ایران و تالش
برای نکشاندن جنگ و شرارت به داخل مرزهای میهن عزیز ما مصداق افسانه چراغی که
به خانه رواست به مسجد حرام است ،میشود!!
تا خاک وط��ن ز دش��منان بس��تانیم

رفتیم که جان دهیم و جان بس��تانیم

باز آمده دیدی��م کنون خان��ه خویش

بـاید کـه ز چنگ دوس��تان بستانیم!

1
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 .2نقل به مضمون از کتاب مستطاب فضیحت السلوک ،همان ،ص.149-150

چراغی که به مسجد روا نبود و به خانه حرام!!!

آوردهاند که چون جمشیدبنطهمورث پیش��دادی پادشاهی یافت،
فرمان داد تا او را در اصطخر پارس تختی از س��نگ خارا بس��اختند .و
در زمان او بدایع بسیار به ظهور رس��ید .چون رسم نوروز و کشف آتش
و اختراع جام جم؛ باری ،این جمش��ید هفتصد سال آزگار فرمان راند و
عامالن با کفایت و پردرایت و موثوق را به تمشیت امور مردمان برگزید و
فیالجمله چنان دادی بگسترد که قلمرو گوسپندان و گرگان بیشمار در
جوار هم به کمال رفاهیت بزیستندی!! در آن زمان تازیان را فرمانروایی
بود ضحاک نام که در لغت بسیار خندنده اس��ت و برخی او را بیوراسب
خواندندی زیرا ده هزار اسب رهوار در اصطبل خویش میداشت .و این
ضحاک بر آن ش��د تا بر جمش��ید بتازد .پس در خفا به تمهید مقدمات
پرداخت .یکی از کنکاشگران (منورالفکران دوران باستان!!!)که از ازمنه
قدیم در ملک ایران زمین در خدمت بیگان��ه بودندی ،ضحاک را گفت:
چون پادشاهی جمش��ید ترا مس��لم گردد و بر گرده رعیت ملک سوار
شدندی باید که عامالن معتمد را به رتق و فتق امور مردمان گماری ،که
عامالن حاضر گماشتگان جمشیدند و یحتمل از تو فرمان نبرند .ضحاک
بسیار بخندید و گفت مرا در طویله ده هزار اسب است و به تجربت دیدهام
که تا س��ر در آخور دارند هرگز لگد نپرانند و به اصل و نس��ب ستوران
2
نیندیشند!!
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اکنون آنهایی که یاد چراغ و خانه و مس��جد میکنند و خود را دلس��وز منافع ایران و
ایرانی نشان میدهند تا وقتی سر در آخور استبداد و استعمار در این مملکت داشتند نه
چراغی میشناختند و نه خانهای! لگدپرانی آنها به مردم ایران و نظام جمهوری اسالمی
از آن جهت است که بساط حکومت ضحاکی در ایران برچیده و عصر ستمشاهی به پایان
رسیده است.
اسنادی که در این بخش آورده میشود نمونههای بسیار ناچیزی از صدها سندی است
که نشان میدهد رژیم پهلوی چگونه به دستور اربابان خود درآمدهای نفتی ملت ایران
را خرج حکام و پادش��اهان ساقطش��ده منطقه و جهان میکرد تا برای خود اعتباری و
جایگاهی به دست آورد .در دورانی که ملت ایران در فقر و عقبماندگی زندگی میکرد و
از  84440روستا در کشور فقط  )%6( 4374روستا تا سال  1357از نعمت برق برخوردار
بود ،و از هر هزار تولد زنده 120 ،کودک به دلیل فقر بهداشتی گرفتار مرگ و میر میشد؛
در دورانی که به رغم تولید بیش از شش میلیون بشکه نفت در روز و صدور بیش از 5/5
میلیون آن به خارج و کسب میلیاردها دالر ،فقط حدود هشت هزار کیلومتر راه در کشور
وجود داشت و خیل عظیمی از مردم از نعمت راه با شاخص محروم بودند؛ در دورانی که از
سی میلیون جمعیت ایران فقط  850800نفر دارای خط تلفن بودند و از  84440روستا
فقط  312روستا دارای امکانات ارتباطی بود؛ در دورانی که در سراسر ایران فقط  5شهر
از نعمت خدادادی گاز بهرهمند بودند (شهرهایی که فقط در مسیر عبور لوله گاز به خارج
از کشور بودند) و میلیاردها دالر درآمد نفتی صرف ولخرجی و ورود بشقاب از خارج برای
جشنها و سفارش دیگ و دیگچه برای دربار و دادن هدیه و پیشکش به وزرا و سفرای
خارجی میگردید؛ در دورانی که از  565مؤسسه درمانی در سراسر ایران فقط 55618
تخت در بیمارس��تانها برای  30000000نفر جمعیت وجود داشت و امور درمانی در
دست پزشکان هندی ،پاکستانی و بنگالدشی بود؛ در دورانی که از سی میلیون جمعیت
ایران بیش از  15میلیون بیسواد بودند ،شاه ایران بخشی از درآمدهای هنگفت نفت را
صرف خرید مشروب ،سیگار ،تنقالت و لفت و لیس پادشاه مخلوع افغانستان و خانواده
مفتخور او میکرد.
در آن دوران هی��چ حزب و گروه و رس��انهای نمیگفتند چراغی که به خانه رواس��ت
به مسجد حرام است!! چون س��ر در آخور دیکتاتور و اربابان خود داشتند .اسداهلل علم
این غالم خان��هزاد محمدرضا پهلوی ک��ه در آن دوران وزارت دربار شاهنش��اهی را به
عهده داش��ت در یادداش��تهای روزانه خود گزارشهای مفصل و غمباری از این بذل
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و بخش��شهایی که از جیب مردم ایران هزینه میش��د ،ارایه میدهد .شاه ایران نگران
بدگذرانی همتای مس��تبد خود در افغانس��تان و یونان و خانواده آنها بود اما رنج فقر و
پریشانی میلیونها ایرانی را نادیده میگرفت .او برای دختر بچه پادشاه افغانستان ماهانه
 2000دالر مس��تمری پرداخت میکرد و برای حضور در جشن مفتخوران تولد فرح،
هواپیمای اختصاصی برای آمد و شد پادشاه مخلوع یونان روانه میکرد ،در حالی که خیل
عظیمی از ملت ایران یا در روستاهای فاقد کمترین امکانات یا در حلبیآبادهای حاشیه
شهرها با رقت و رنج امور خود را میگذراندند.
این اس��ناد از آن جهت اهمیت دارد تا نسل حاضر و نس��لهای آینده که درک عینی
و دقیقی از س��یاهکاریهای رژیمهای قبل از انقالب اس�لامی ندارند ،بدانند چرا ملت
ایران برای دستیابی به استقالل و آزادی حاضر شد ش��ریفترین گوهر وجودی خود و
فرزندانشان را نثار انقالب اسالمی نمایند .در آن دوران نه تنها هیچ صدایی از طرفداران
چراغ و خانه و مس��جد در نمیآمد بلکه اغلب آنها س��ر در آخور قدرت داشتند و از این
سفرهای که به برکت غارت سرمایههای ملی پهن شده بود خود حظی و بهرهای داشتند.
اغلب این اسناد از یادداشتهای امیراسداهلل علم استخراج شده است .امیدواریم مطالعه
این اسناد تا حدودی ماهیت سرسپردگان و غربپرس��تانی را که تا دیروز بر سر سفره
استبداد و استعمار به غارت ثروتهای ملی مشغول بودند و امروز لباس عوامفریبی دفاع
از ایران و ایرانی به تن کرده و پیوسته دم از چراغ و خانه و مسجد میزنند را بیشتر برمال
سازد.
 .1اسناد زیر بخشی از مکاتبات علینقی س��عید انصاری سفیر ایران در ایتالیا در مورد
کمکهای شاه به پادشاه مخلوع افغانستان است که در  53/1/15به وزارت دربار واصل
شد .بر اساس متن این نامه نه تنها ش��اه ایران بیش از  40000دالر از سرمایههای ملت
ایران را برای حل مشکالت وی هدیه میدهد بلکه برای هر یک از فرزندان شاه مخلوع
افغانستان که در کانادا و امریکا تحصیل میکردند ماهانه مبالغ هنگفتی پرداخت میکرد.
عالوه بر اینها سفارت ایران در رم هزینه س��یگار و مشروب خانواده پادشاه افغانستان را
1
نیز تأمین میکرد.
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 .2اسناد زیر نش��ان میدهد که عالوه بر پرداخت مس��تمری ماهیانه  10000دالر به
پادشاه مخلوع افغانس��تان برای دختر وی ماهیانه  2000دالر مس��تمری تعیین شد.
همچنین خانهای در رم و ماشینی نیز از جیب ملت ایران برای این شاه مفتخور مخلوع
تهیه گردید.
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 .3س��ند زیر هم نامه وزیر دربار شاهنش��اهی به نخستوزیر اس��ت که خواسته تمام
وجوه پرداختی به شاه مخلوع افغانستان و یونان در ردیف اعتبارات جاری ساالنه دربار
شاهنشاهی قرار گیرد.

درب خزانه شاهی اگر چه همیشه به روی ملت ایران بسته بود ولی به روی مفتخوران،
دشمنان ،غارتگران و دزدان همیش��ه باز بود .شاه مخلوع افغانس��تان و یونان از صدها
فرسنگ راه به این خزانه دسترس��ی داشتند و از آن برداش��ت میکردند ولی علیقول
خود کارگ��زاران دولت پهلوی هی��چگاه دری به روی ملت ایران باز نبود .امیر اس��داهلل
علم که در تمامی گزارشها خ��ود را غالم خانهزاد محمدرضا پهل��وی معرفی میکرد،
ناخواسته در بخشهای زیادی از یادداشتهای خود به این مسئله اشاره کرده است .او
در یادداشتهای دوشنبه 28مهر  1354مینویسد:
امروز صبح متأسفانه منزل من مثل طویله بود و دیوانهام کرد .دهها نفر
از در و دیوار باال میرفتند ...من با مقامی که دارم نمیتوانم در خانهام را
1
ببندم ،چون هیچ جای دیگری درش به روی مردم باز نیست...
با این اوصاف تاکنون هیچگاه شنیده نشده آنهایی که االن برای دفاع از منافع ایران یقه
پاره میکنند در هیچ یک از نوشتههای تاریخی خود نسبت به این دوران چیزی نوشته
باشند؛ نه تنها ننوشتند که چنین خیانتهایی به ملت ایران میشد بلکه خیانتکاران و
مزدوران را تبرئه تاریخی نیز میکنند.
457
دوره سوم سال چهاردهم شماره 49و 50پاييز و زمستان 95

چراغی که به مسجد روا نبود و به خانه حرام!!!

 .1همان ،1382 ،ج ،5ص.306

