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دیباچه
تجزیــه و تحلیــل تحــوالت انقــاب اســامی یکــی از رمــوز اســتمرار نهضــت و عامــل
بیــداری جوانــان و نوجوانــان میباشــد ،نقــاط عطــف نظــام اســامی و ایــام اهلل بــه
گهــای آن را تنومنــد
نوبــه خــود نهــال انقــاب را ســیراب و شــکوفهها و شــاخ و بر 
و پرطــراوت میســازند 13 ،آبــان در تقویــم انقــاب اســامی بــا وقــوع ســه حادثــه
سرنوشتســاز تبعیــد حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ در ســال  43و قیــام دانــش آمــوزان
در ســال  57و تســخیر النــه جاسوســی در ســال  ،58یــوم اهلل مبــارزه بــا اســتکبار نــام
گرفتــه اســت.
ّ
مقــام معظــم رهبــری میفرماینــد« :ســیزدهم آبــان مظهــر استکبارســتیزی ملــت ایــران
بــود؛  ...خــب رژیــم آمریــکا رژیــم اســتکباری اســت و رژیــم اســتکباری ،جامــع بســیاری
از ضررهــا و شــیطنتها و بدیهــا اســت .رژیــم اســتکباری ،هــم جنگافــروز اســت،
هــم تروریســت اســت ،هــم تروریسـتپرور اســت ،هــم مداخلهگــر اســت ،هــم فاســد
اســت ،هــم انحصارطلــب اســت؛ یعنــی وقتــی میگوییــم :رژیــم اســتکباری ،اســتکبار
جامــع همــهی ایــن زشــتیها و بدیهــا و شــیطنتها اســت .بنابرایــن ،ســتیزهگری
ّ
عقالنیــت اســت .حــاال بعضیهــا میگوینــد:
بــا ایــن اســتکبار ،بــا ایــن پدیــده ،عیــن

ّ
عقالنیــت اســت ،خــاف تدبیــر اســت؛ نــه ،خــاف تدبیــر نبــود؛ ایــن
آقــا ایــن خــاف
1
ّ
ّ
عقالنیــت بــود».
عقالنیــت بــود؛ تســلیم شــدن و زیــر بــار رفتــن ،ضـ ّـد
درســت عیــن
رهبــر عظیــم الشــان انقــاب طــی ســالیان متمــادی ضمــن پــرده برداشــتن از چهــره
جدیــد اســتکبار ،اصطــاح نظــام ســلطه را در قامــوس سیاســی جهــان وارد نمودنــد
و مبــارزه بــا آن را واجــب دانســتند؛ «...ایــن نظــام ســلطه دو طــرف دارد؛ ســلطهگر
 .1بیانات تلویزیونی؛ .1399/08/13
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و ســلطهپذیر .بــا ایــن نظــام بایــد مبــارزه کــرد .مبــارزهاش هــم بــا شمشــیر نیســت؛
مبــارزهاش بــا عقــل ،بــا کار حرفهایـ ِـى سیاســی ،و بــا شــجاعت در میدانهــای الزم و

متناسـ ِـب خــودش اســت».

1

ایشــان بــا توجــه بــه آیــه  52ســوره فرقان«َ :فـ َـا ُتطــع ْال َ
ك ِاف ِر يـ َـن َو َج ِاه ْد ُهـ ْـم ِبـ ِـه ِج َهـ ًـادا
ِ ِ
َ
ك ِبيـ ًـرا» از کافــران اطاعــت و تبعیــت نکــن و بــا ایــن عــدم اطاعــت بــا آنهــا جهــاد
بزرگــی بنمــا؛ در کنــار جهــاد اصغــر و جهــاد اکبــر نــوع دیگــری از جهــاد را کــه در آیــه

بــا عنــوان جهــاد کبیــر ذکــر شــده اســت بــه عنــوان راهــکار اصلــی مبــارزه بــا نظــام
ســلطه معرفــی فرمودنــد ،جهــادی کــه جنبــه نظامــی نــدارد؛ «جهــاد کبیــر یعنــی چــه؟
یعنــی اطاعــت نکــردن از دشــمن ،از کافــر؛ از خصمــی کــه در میــدان مبــارزهی بــا تــو
تبعیــت نکــنّ .
تبعیــت؛ ّ
قــرار گرفتــه اطاعــت نکــن .اطاعــت یعنــی چــه؟ یعنــی ّ
تبعیت
نکــردن در کجــا؟ در میــدان هــای مختلــف؛ ّ
تبعیــت در میــدان سیاســت ،در میــدان

اقتصــاد ،در میــدان فرهنــگ ،در میــدان هنــر .در میــدان هــای مختلــف از دشــمن
2
ّ
تبعیــت نکــن؛ ایــن شــد جهــاد کبیــر».
حــال ،بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن روز کــه نقطــه عطفــی در جریــان انقــاب اســامی
بــوده اســت بــر آن شــدیم تــا بــه ســفارش معاونــت فرهنگــی مرکــز رســیدگی بــه امــور
مســاجد و بــا همــکاری مرکــز مطالعــات و پاســخگویی بــه شــبهات حوزههــای علمیــه،
ضمــن پاسداشــت زحمــات حماســه ســازان ایــن روز تاریخــی ،بــا معرفــی نظــام ســلطه
و راهبردهــا ،برنامههــا ،اهــداف و سیاسـتهای آن ،راهکارهــا و شــیوههای عملیاتــی
مواجهــه بــا شــبهات روز در زمینههایــی چــون نحــوه مواجهــه بــا نظــام ســلطه را بــرای
نســل جــوان تبییــن نماییــم.
دفتر مطالعات ،پژوهشها و ارتباطات حوزوی
مرکز رسیدگی به امور مساجد
آبان1400

 .1بیانات در دیدار رئیسجمهور و اعضای هیأت دولت؛ .1384/06/8
 .2بیانات در دانشگاه افسرى و تربیت پاسداری امام حسین علیهالسالم؛ .1395/03/3
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در تاریــخ همــه نهضتهــا ،روزهایــی ثبــت میشــود کــه روزهــای سرنوشــت ســاز و
یگــردد .از اتفــاق ،در ســالروز ایــن روزهــا یــا نزدیــک و قریــب بــه
یــوم اهلل تلقــی م 
آنهــا اتفاقهــای دیگــر میافتــد کــه بــه مانایــی و ضــرورت نکوداشــت و احیــای آن
روز کمــک میکنــد .در تاریــخ انقــاب اســامی ،هــم قبــل از پیــروزی و هــم در دوران
پیــروزی و حتــی پــس از آن بــه روزهایــی بــر میخوریــم کــه اگــر بــه تحلیــل چندیــن
بــاره آن نپردازیــم و فقــط بــه یــاد و خاطــره ،آنهــم در ذهــن نســل همــراه بــا آن
ایــام بســنده کنیــم در دراز مــدت چــه بســا ایــن غفلتهــا بــه ندامتــی بــزرگ و جبــران
ناپذیــر ختــم شــود .همانگونــه کــه در بســیاری از انقالبهــا و حتــی حرکتهــای
مردمــی بــا ایــن خســران روبــرو میشــویم 15 .خــرداد 12 ،بهمــن 22 ،بهمــن14 ،
خــرداد 8 ،شــهریور 17 ،شــهریور 13 ،آبــان 29 ،بهمــن 12 ،فروردیــن و  7تیــر هــر
کــدام انبوهــی از خاطــره و مطلــب و اتفاقهــای پیــش و پــس را همــراه دارنــد .در
ایــن مقالــه بــه تحلیــل  13آبــان و مناســبتهایی کــه در ایــن روز در طــول ســالهای
ً
متمــادی اتفــاق افتــاده اســت میپردازیــم ،تــا هــم در یــاد و خاطــر نســل تقریبــا پــا
بــه ســن گذاشــته انقــاب بازآفرینــی شــیرینی داشــته باشــیم و هــم نســل بعــد را کــه
متأســفانه خــاف توقــع و انتظــار در وادی حیرتــی ناشــناخته و حتــی بــی خیالــی
کشــنده و مــال آور بســر میبرنــد ،درس عبرتــی داده باشــیم.
تبعید امام؟هر؟

 13آبــان از چنــد جهــت بــا نهضــت امــام خمینــی پیونــد خــورده اســت .تراکــم
ّ
مناســبتهای تاریخــی ایــن روز را تشــخص خــاص بخشــیده اســت .روزی کــه
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قبــل از همــه روز تبعیــد امــام بــه ترکیــه بــود ،در 13مهــر  1342بــه دســتور شــاه،
پیشــنهاد آمریــکا مبنــی بــر اعطــای مصونیــت قضایــی بــه اتبــاع آمریکایــی یــا همــان
کاپیتوالســیون ،بــه صــورت یــک الیحــه قانونــی در هیــات دولــت تصویــب گردیــد.
پــس از تصویــب ایــن الیحــه ،وزارت خارجــه مراتــب رضایــت رژیــم را از ایــن تصویــب
بــه اطــاع ســفارت آمریــکا رســاند و الیحــه در ســال  ،1343بــه تصویــب مجلســین
شــورای ملــی و ســنا رســانده شــد .چنــدی بعــد ،نشــریه داخلــی مجلــس حــاوی متــن
کامل ســخنرانیها و گفتگوهــای نماینــدگان و رئیــس دولــت در زمینــه ایــن الیحــه بــه
دســت امــام خمینــی رســید و ایشــان را بــه اعتــراض وا داشــت .پــس امــام بــه افشــاگری
ایــن مصــوب دولــت پرداخــت و شــاه تصمیــم بــه تبعیــد امــام گرفــت.
روزی کــه شــاه (محمدرضــا) فکــر میکــرد بــا تبعیــد یــا خــروج اجبــاری و ناخواســته
امــام همــه موانــع را از ســر راه برداشــته اســت .تصــور میکــرد حرکــت  15خــرداد 42
بــا جدایــی امــام از امــت ،خامــوش میشــود و آبهــا از آســیاب میافتــد .البتــه بــه هــر
قیمتــی پــای آن تصــور باطــل و بــی مبنــا ایســتاده بــود تــا آنجــا کــه بــا دســتگیری امــام،
هزاران نفر از یاران معترض امام را در ورامین و ســایر شــهرها به رگبار گلوله بســت.
در واقــع مظلومیــت یــاران و پیــروان امــام را اثبــات کــرد .شــاه نمی دانســت که پانزده
ســال بعــد فرزنــدان امــام و شــهدای خــرداد  42بــا فریــادی رســا ،بلنــد و بــا عزمــی جزم
ً
و مقاومتــی تــا پــای جــان مجــددا بــه صــف یــاران لبیــک گــوی خمینــی میپیوندنــد.
نهضــت از پشــتوانه شــهادت و مظلومیــت برخــوردار میشــود .البتــه شــاه و عوامــل
اســتکبار جهانــی بــا تمــام مراقبتهایــی کــه پــس از تبعیــد امــام نســبت بــه نیروهــای
انقالبــی بخــرج میدادنــد درک نمیکردنــد ،کینـهای کــه از کشــتار مظلومانــه شــهدای
 15خــرداد و بخصــوص پــس از شــکنجه و دســتگیری و زنــدان ،تبعیــد و محرومیــت
و جفایــی کــه در حــق یــاران امــام؟هر؟ روا م ـیدارد ،هرگــز از یــاد نمــی رود .شــاید
شــعلههای نهضــت اســام را بــه ظاهــر خامــوش کــرد ،امــا نمــی دانســت کــه ایــن آتــش
زیــر خاکســتر روزی زبانــه میکشــد ،دوبــاره طوفانــی بپــا میکنــد کــه دیگــر خامــوش
نمــی شــود ،زیــرا در ایــن  15یــا  16ســالی کــه از تبعیــد امــام گذشــته بــود نســلی متفکر،
فهیــم ،تحصیلکــرده اعــم از دانشــگاهی و حــوزوی روی کار میآیــد کــه در دفــاع از
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حقانیــت اســام و امــام بزرگــی چــون خمینــی ،چــون دریــا بــه پیــش میآیــد و هیــچ
قدرتــی طوفــان شــهر و کشــور متفکــر را نمــی توانــد جلوگیــری کنــد.
کشتار دانش آموزان درمقابل دانشگاه و موضع امام؟هر؟

نمونــه کامــل و تمــام عیــار بــه ثمــر نشســتن خــون شــهدای  15خــرداد را بایــد در
تظاهــرات دانــش آموزانــی دانســت کــه در پایــگاه تظاهــرات تهــران یعنــی دانشــگاه
ً
تهــران گــرد آمــده بودنــد .در  13آبــان ســال ( 57حــدودا  15ســال پــس از تبعیــد
امــام) ،دانشــگاه تهــران مثــل اقیانوســی بــود کــه از هــر ســو رودهــای کوچــک و بــزرگ
انســانها در صفــوف فشــرده بســوی آن جــاری میشــدند تــا خــود را بــه دامــن دریــا
برســانند .دانشــگاه بســتری بــود بــرای رودهایــی کــه از راههــای دور و کوچــه و پــس
کوچههــای شــهر بــه حرکــت درآمــده بودنــد تــا در بســتر دریــا آرام گیرنــد .شــاه و
عواملــش فکــر میکردنــد دانشــگاهیان بــا امــام و انقــاب او در ایــن مرحلــه همراهــی
نمــی کننــد ،خــود از برداشــت غلــط تحلیلگــران حکومــت پهلــوی نشــأت میگرفــت.
یشــد
فریــاد معصومانــه دانــش آمــوزان پاکــی در فضــای دانشــگاه طنیــن انــداز م 
کــه بــا تمــام وجــود بــا شــوقی سرشــار ،شــور جوانــی و آرمانخــواه آمــده بودنــد تــا
همراهــی خــود را بــا امــام عزیــزی اعــام کننــد کــه عافیــت و گوشــه نشــینی را بــه طــاق
نســیان نهــاده بــود .آمــده بــود تــا از چشــمها خــواب غفلــت و جهــل را بزدایــد .مــردی
کــه منتظــر بــود تــا روزی نــه چنــدان دور در جمــع فرزنــدان و امــت خویــش حاضــر
شــود .منتظــر بــود تــا علیرغــم خواســت او شــرایط عظیمتریــن اســتقبال قــرن برایــش
فراهــم شــود .میخواســت چنــان بیایــد کــه در خــور و الیــق خمینــی باشــد .آمدنــی
کــه همــه غربــت دوری و تبعیــد را بــه یکبــاره از یــاد ببــرد .هــر چنــد در ســال 42
غریبانــه در یــک ســحرگاه از امــت خویــش جــدا شــد ،میخواســت در بازگشــت بــه
ً
شــاه بگویــد آنکــه واقعــا در دل مــردم جــای دارد خمینــی اســت نــه پادشــاهی کــه در
ســایه قــدرت و ارتــش نیروهــای امنیتــی بخصــوص عوامــل اطالعاتــی و نظامــی بیگانه
حتــی صهیونیــزم بــر اریکــه قــدرت تکیــه زده اســت .درســت ســه مــاه پــس از  13آبــان
بــود کــه روح تبعیــدی بــه کالبــد جســم خســته و منتظــر و نحیــف وطــن بازگشــت و
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همــه را بــا آمدنــش جــان تــازه بخشــید .مــردی کــه بــا کــودکان  15خــرداد آنــک بعنــوان
جوانانــی برومنــد و انقالبــی صحبــت میکــرد .امــام چشــم امیــدش به حضــور جوانان
پــاک باختــه ای بــود کــه در برابــر طاغــوت چونــان ســدی محکــم قــد کشــیده بودنــد و
فریــاد یــا مــرگ یــا خمینــی آنهــا گــوش فلــک را کــر کــرده بــود.
عجبــا کــه امــام در شــرایطی بــه وطــن بازگشــت کــه هنــوز بــه ظاهــر ارکان حکومــت
پهلــوی پابرجــا بــود .جــز شــاه و تعــدادی معــدود از فرماندهــان ،مابقــی همــه در
ایــران بودنــد .شــاید تصــور صحنــه گردانــان آمریکایــی و اســرائیلی و انگلیســی ایــن
بــود کــه بــا آمــدن خمینــی حرکتــی چــون  28مــرداد انجــام دهنــد و دوبــاره بــرای چنــد
دهــه امــام را از امــت بگیرنــد و بــاز شــاه را بــا صحنــه ای نمایشــی و ســاختگی بــه
ً
کشــور برگرداننــد .واقعــا شــاه رفتــه بــود کــه برنگــردد؟ ایــن ســاده لوحانــه اســت کــه
بپذیریــم شــاه بــه آن ســادگی و زودی از قــدرت و حکومــت دســت کشــید و کشــور را
تــرک کــرد! رفتــه بــود تــا بــا برقــراری آرامــش نســبی بعنــوان قهرمــان! برگــردد.
شــاه تصــور نمــی کــرد پیرمــردی رهــا از همــه تعلقــات ،آن هــم در شــرایطی کــه ارتــش
و نیروهــای نظامــی و اطالعاتــی و عوامــل حکومتــی را همــراه خــود نــدارد ،بتوانــد
طومــار نظــام حکومــت پهلــوی را در هــم بپیچــد .شــاه ســوار بــر خنــک غــرور ،بــاورش
نمــی آمــد کــه امــام بــا دانــش آمــوزان و دانشــجویان و اقشــار دیگــر بتوانند قــوی ترین
ارتــش منطقــه را بــه زانــو در آورنــد.
البتــه فهــم و شــعور شــاه و عوامــل مغــرور و کــم خــردش از درک ایــن واقعیــت کــه اگــر
اراده خــدا بــر امــری تعلــق گیــرد و بخواهــد بــه نــدای قلبــی و نیــاز واقعی مــردم مبنی
بــر «ربنــا حــول حالنــا الــی احســن الحــال» جــواب دهــد هیــچ قدرتــی نمــی توانــد مانع
ایــن کار شــود .دانــش آموزانــی کــه حتــی در تمــام عمــر نــام امــام را نشــنیده بودنــد
درس و کالس را رهــا کــرده بــه صــف معترضیــن و فریــاد گــران پیوســتند .در یکــی از
روزهــای مهــم کــه در کل کشــور بخصــوص تهــران تظاهــرات صــورت میگرفــت ،گویــا
اراده و دســتی از غیــب بیــرون آمــد و تمــام اقشــار جامعــه بخصــوص دانــش آمــوزان
تهرانــی را بــه ســوی دانشــگاه تهــران هدایــت کــرد .بــی تردیــد از قبــل قرار نبــود دانش
آمــوزان بــه دانشــگاه برونــد ولــی چــون اراده خــدا بــه ایــن مهــم تعلــق گرفتــه بــود،
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دانــش آمــوزان بــه دانشــگاه آمدنــد ناگهــان خبــر آمد که نیروهای مســلح کــه در آماده
بــاش کامــل نظامــی بــه ســر میبردنــد ،چــون در شــرایط حکومــت نظامــی بودنــد،
از فرماندهــی جاهــل و کــم خــرد دســتوری دریافــت کردنــد کــه بــه تظاهــر کننــدگان
در دانشــگاه
حملــه کننــد .مدیریــت پشــت صحنــه انقــاب ،چــاره را در ایــن دیــد کــه ِ
را بــرای جلوگیــری از ورود نیروهــای گارد بــه داخــل دانشــگاه و صفــوف دانــش آموزان

معتــرض ببنــدد .در یــک ســو نیروهــای تــا بــن دنــدان مســلح صف کشــیده بودنــد و در
داخــل دانشــگاه هــم هــزاران جــوان پــر شــور و انقالبــی کــه فــارغ از غــم نــان و جــان
و فرزنــد و همســر ،رهــا از دلهــره کار و شــغل نــه تــرس داشــتند کــه فــردا ممکــن اســت
از کار برکنــار شــوند و نــه دلمشــغول عیــال و فرزنــد بودنــد .میدانســتند کــه اگــر قــرار
باشــد هــر کــس را بــه جــرم تظاهــرات دســتگیر کننــد بــه واقــع بایــد همــه ملــت ایــران
را بازداشــت کننــد .دانــش آمــوزان آمــده بودنــد تــا دفتــر بیعــت بــا امــام را بــا خــون
پاکشــان امضــاء کننــد .فریــاد تکبیــر و اعتــراض دانشــجویان و دانــش آمــوزان از پشــت
میلههــای دانشــگاه بســوی ســربازان مســلح بلنــد بــود کــه ناگهــان بــا فرمــان آتــش،
تعــدادی ،در خــون خــود در غلطیدنــد .صــدای شــلیک گلولــه مــردم را بــه ســمت در
اصلــی دانشــگاه گســیل داشــت .نگارنــده کــه شــاهد صحنــه بــودم فاصلــه دانشــکده
ادبیــات تــا در اصلــی دانشــگاه را ،در کمتــر از  5دقیقــه دویــدم .جماعتــی کــه از مــن
جلوتــر بودنــد بــا چشــمان خــود شــاهد نشــانه گیــری و هــدف گیری ســربازان مســلحی
بودنــد کــه بــه ســوی دانــش آمــوزان شــلیک میکردنــد.
ابتــدا برخــی فکــر میکردنــد گلولههــا مشــقی و غیرواقعــی اســت .ناگهــان دیدنــد
یکــی از دانــش آمــوزان بــه زمیــن افتــاد و از ناحیــه پــا تیــر خــورد ،انفجــاری رخ داد.
دانــش آمــوزان خــاف تصــور همــه حتــی ســربازان عقــب نشــینی نمــی کردنــد و بــا
شــور و فریــاد بیشــتری پیــش میرفتنــد .تصــور فرماندهــان کوتــه بیــن ایــن بــود کــه بــا
تهدیــد و کشــتن چنــد نفــر قضیــه فیصلــه پیــدا میکنــد و همــه متفــرق میشــوند فــردا
هــم دیگــر صدایــی از کســی برنمــی خیــزد .فریادهــا همگــی خامــوش میشــود .مــردم
دیگــر از خانههــای خــود خــارج نمــی شــوند .فریــاد در گلــو نیامــده خشــک میشــود.
از اتفــاق ،عملکــرد غیــر منطقــی و بــی مبنــای فرماندهــان طاغوتــی ،ســرنگونی
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طاغــوت را تســریع کــرد.
َ
َ
ً
َ
«ع َس ٰى َأ ْن َت ْ
َ
ُ ْ 1
ك َر ُهوا ش ْيئا َو ُه َو خ ْي ٌر لكم»
بخوبــی میدانیــم بــا پخــش چنــد لحظــه ای کشــتار دانــش آمــوزان ،از طریــق
تلویزیــون ،آنهــم در حالــی کــه حکومــت نظامــی بــود ،آتــش خشــم و تنفــری کــه در
دل ملــت ایــران شــعله ور شــد ،چهــره واقعــی شــاه کــه آن روزهــا از مصالحــه و جبــران
اشــتباهات و قصــور کوتاهــی در وظایــف حــرف م ـیزد ،بــرای مــردم روشــن شــد.
اگــر افــراد معــدودی باورشــان نمــی آمــد کــه شــاه بــرای بقــا و اســتمرار پادشــاهی و
تــداوم دیکتاتــوری خــود بــه هــر کاری دســت میزنــد ،بــا مشــاهده صحنــه دلخــراش و
ً
تــکان دهنــده  13آبــان نظرشــان عــوض شــد .واقعــا مضامینــی از امــام کــه میفرمــود
شــاه در جهــت خــوش خدمتــی بــه اربــاب خــود بــه هــر کاری دســت میزنــد ،بــرای
همــه بــه واقعیتــی انکارناپذیــر تبدیــل شــد .تعــدادی از مجروحــان آن حادثــه را بــه
تــاالر تشــریح دانشــکده پزشــکی (بــر بــاالی دســت) حمــل کردنــد .در واقــع خــون
پــاک دانــش آمــوزان آتــش نهضــت را شــعله ور و گســترده تــر کــرد.
بــرای آنــان کــه ممکــن اســت بــا گــذر ایــام و فــراز و فرودهایــی کــه در ادامــه نهضــت
ً
پیــش آمــد ،برخــی از صحنههــا را از یــاد بــرده باشــند ،برخــی از ســخنان امــام را دقیقــا
روز  13آبــان  57در مالقــات بــا دانشــجویان و ایرانیــان مقیــم خــارج کــه در اقامتــگاه
موقــت خویــش در نوفــل لوشــاتو بیــان فرمودنــد ،مــرور کنیــم .دولتــی کــه میخواســت
مرحلــه گــذار را طــی کنــد بــا نظــر شــاه و ابرقدرتهــا بعنــوان «دولــت آشــتی» خــودش را
مطــرح میکــرد مهــره هایــی چــون علــی امینــی و شــاپور بختیــار را از بایگانــی تاریــخ
خــارج کــرده بــود .آنهــا را ســالها در آب نمــک خوابانــده بــود که فقــط مدیریت دوره
گــذار را بعهــده گیرنــد تــا دوبــاره شــاه برگــردد .امــام تحــت عنــوان مــردم اغفــال نمــی
شــوند میفرمایــد:
ً
«اخیــرا بعــد از اینکــه دیدنــد کــه «دولــت آشــتی» نتوانســت کار خــودش را انجــام
بدهــد ـ و از اول یــک دولتــی بــود کــه میخواســت بــا فریبــکاری مــردم را منحــرف
 .1بقره ،آیه .216
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کنــد و بخوابانــد ایــن نهضــت را و وعــده هایــی داد و عملهایــی کــرد و چیزهایــی،
امــا همــه اش چیزهایــی کــه خواســت ملــت نبــود ،یــک چیزهــای دیگــر بــود خواســت
ملــت ،اینهــا تبــع خواســت ملــت بــود« ،قمارخانههــا را بســتیم»! هــزار جــور مرکــز
فحشــا بــاز اســت! باالتریــن مرکــز فحشــا دســتگاه محمدرضــا خــان اســت کــه درش
بــاز اســت! در فحشــا .فحشــا نــه بــه آن معنــا ،فحشــا بــه ایــن معنــا کــه بدتــر از
فحشاســت .فحشــای بــه آن معنــا کــه یــک بــارگاه بــه تمــام معنــا ظلــم ،یــک بــارگاه
بــه تمــام معنــا خیانــت ،بــه تمــام معنــا جنایــت» پــس از ایــن ســخنان امــام نســبت
بــه برخــی از توجیهــات و اعــام خطرهــای بــی مبنــای شــاه و عوامــل سرســپرده او
وقتــی هشــدار میدهنــد کــه بــا رفتــن اعلیحضــرت مملکــت بدســت روس و انگلیــس
میافتــد ،امــام چنیــن قاطــع جــواب میدهــد:
«یــک مطلــب دیگــری کــه ایشــان میگوینــد ایــن اســت کــه ایــن وضــع جغرافیایــی
ّ
ایــران جــوری اســت کــه ـ کأنــه مــا دیگــر هیــچ اطالعــی نداریــم از وضــع جغرافیایــی
ایــران کــه چــه جــوری اســت! ـ وضــع جغرافیایــی ایــران جــوری اســت کــه اگــر ایــن
انقالبــات باشــد ،بــا ایــن وضــع جغرافیایــی خطــر بزرگــی بــرای ایــران پیــدا میشــود
ولــی اگــر شــاه باشــد ایــن خطــر نیســت! مطلــب ایشــان ایــن اســت کــه بــا بــودن شــاه
ایــن خطــر نیســت لکــن اگــر ـ چنانچــه (بــه فرمایــش ایشــان) خــدای نخواســته ـ ایــن
شــاه بــرود ،ایــن مملکــت بــه دســت دو تــا قــدرت میافتــد و وامصیبــت میشــود! مــا
میگوییــم کــه آن چیــزی کــه ایــن مملکــت را بــه دســت ایــن قــدرت ســپرده ،ایــن دو
تا قدرت ســپرده ،همین شــاه اســت! آخر اینها تکلیفشــان براین مملکت این نیســت
کــه بیایــد آن حمــل کننــد خاکهایــی از قــم بــه این ســرحدات شــوروی و از تهــران به آن
ســرحدات آمریــکا! اینکــه ایشــان هــم قبــول دارنــد کــه مقصــود ایــن نیســت؛ مقصــود
ایــن اســت کــه اینهــا مســلط میشــوند بــر مملکــت مــا؛ حــاال مســلط نیســتند؟!»

1
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تسخیر النه جاسوسی و حمایت امام خمینی؟هر؟

اتفــاق مهــم و تاریخــی و بســیار سرنوشــت ســاز دیگــری کــه در واقــع حرکتــی در
جهــت و در ادامــه دو جریــان و اتفــاق قبلــی (تبعیــد امــام و کشــتار دانــش آمــوزان)
بــود ،یکســال بعــد از روز دانــش آمــوز  13آبــان  57رخ داد و آن حرکــت دانشــجویان
مســلمان پیــرو خــط امــام بــود .حرکتــی کــه متأســفانه برخــی از افــراد در ابتــدای آن
دچــار تردیــد بودنــد و بدتــر از آن برخــی پــس از ســالها در اصالــت آن شــک کردنــد
و چیــزی نمانــده بــود کــه توبــه کننــد .شــگفتا از همراهــان سســت عنصــر کــه زبــان
حالمــان از دســت آنــان ایــن بیــت از موالنــا شــد:
ز ین مهرهان سست عناصر دمل گرفت
شیر خــدا و رستــم دستا من آرزوسـت

1

ایــن اســت نتیجــه همــان غفلتــی کــه در ســرآغاز مقالــه بــدان اشــاره کــردم و همــواره
از حاکمیــت آن غفلــت دســت و دلــم میلــرزد .ایــن اســت کــه ضــرورت بازخوانــی
ً
جریانهــا را دو چنــدان میکنــد .اگــر ایــن جریانهــای مهــم کــه در وقــت خویــش دقیقــا
خردمندانــه ،شــجاعانه ،آگاهانــه و در جهــت تکامــل و اســتمرار نهضــت و اهــداف
امــام و انقــاب صــورت گرفتــه اســت دقیــق ،منطقــی و همــه جانبــه تحلیــل نشــود،
زودتــر از حتــی تصــور اقــدام کننــدگان ،تحریــف میشــود یــا در بهتریــن صــورت بــه
فراموشــیدانش آمــوزان آمــده بودنــد تــا دفتــر بیعــت بــا امــام را بــا خــون پاکشــان
امضــاء کننــد.
اگــر جریانهــای مهــم کــه در جهــت تکامــل و اســتمرار نهضــت و اهــداف امــام و
انقــاب صــورت گرفتــه اســت ،دقیــق ،منطقــی و همــه جانبــه تحلیــل نشــود ،زودتــر
از حتــی تصــور اقــدام کننــدگان ،تحریــف یــا در بهتریــن صــورت بــه فراموشــی ســپرده
میشــود.
ً
حــدودا هشــت مــاه از پیــروزی انقــاب گذشــته بــود کــه توطئههــای پیاپــی ،شکســت
خــوردگان حکومــت پهلــوی ،عوامــل اطالعاتــی و امنیتــی ،افســران ارشــد برکنــار شــده،
فرماندهــان و وزرا و وکال و صاحــب منصبــان و زالوهــای خــون مــکان اقتصــادی و
 .1کلیات شمس (غزلیات موالنا).
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تجــاری و ســایر مســئوالن و دولتمــردان معــزول ادامــه داشــت .اگرچــه بســیاری از
جــادان و قاتــان مــردم بخصــوص از طیــف و قشــر نظامــی را بــه دادگاههــای عــدل
اســامی ســپردند و بــه ســزای اعمالشــان رســیدند ،امــا اگــر قــرار بــود همــه عوامــل
حکومــت طاغــوت را محاکمــه و اعــدام کــرد ،چــه بســا میبایســت هــزاران نفــر را بــه
جوخههــای اعــدام ســپرد .هــر روز در نقطــه و منطقــه ای از کشــور توطئــه و تــرور و
آشــوب و خرابــکاری رخ مـیداد .از آتــش زدن خرمــن کشــاورزان زحمــت کــش تــا آتــش
زدن لولههــای نفــت و انفجــار و ایجــاد فضــای تــرس و ناامنــی کــه بــه زعــم خودشــان
بــرای تضعیــف روحیــه مــردم طراحــی و عملیاتــی میشــد .بخصــوص بــا طــرح مســأله
قومیتهــا و تحریــک اقــوام مختلــف بــا شــعارهای اســتقالل منطقــه ای یــا قومــی،
بیــن تــرک هــا ،کردهــا ،بلــوچ هــا ،ترکمنهــا و خلــق عــرب ،مناطــق مختلــف کشــور را
بــه ناامنــی میکشــیدند .در غــرب کشــور ،شــرایط بگونــه ای بــود کــه گویــا طــرح ایــن
مطالــب رونــق بیشــتر داشــت .هــم ضــد انقــاب ،هم برخــی گروهکها و هــم عوامل و
افســران نظامــی و عوامــل ســاواک ،همگــی در کردســتان جمــع شــده بودنــد .از طرفی
هــم ،از عــراق عوامــل صــدام و آمریــکا براحتــی وارد کشــور میشــدند و بــه تعبیــر
نظامیــان ،آتــش تهیــه را آمــاده میکردنــد .ایــن نکتــه را هــم نبایــد نادیــده گرفــت کــه
صــدام هــم نتوانســته بــود کردهــای کشــور عــراق را بخوبــی مدیریــت کنــد .عــاوه بــر
بهانــه قومیــت ،توجیــه عقیدتــی هــم داشــتند کــه بــا روی کار آمــدن شــیعیان ،شــرایط
ســختی بــر اهــل تســنن حاکــم میشــود .ایــن توطئههــای پیاپــی ،فرصــت تصمیــم
گیــری را از مدیــران و حتــی نماینــدگان اعزامــی از ســوی امــام و رئیــس جمهــور وقــت
میگرفــت ،البتــه بعدهــا معلــوم شــد کــه معــدودی از افــراد اعزامــی از مرکــز هــم بــی
تمایــل بــه ادامــه آن شــرایط نبودنــد.
در آن شــرایط امــکان برنامــه ریــزی و چــاره اندیشــی و رســیدگی بــه مــردم بخصــوص
قشــر محــروم وجــود نداشــت .دانشــجویان انقالبــی و مســلمان بــا یــک ســؤال بــزرگ
روبــرو بودنــد کــه تــا قبــل از پیــروزی مــردم و انقــاب هــر توطئــه و ناامنــی و تــرور و
آشــوب از ســوی عوامــل حکومــت مرکــزی طراحــی و اجــرا میشــد .اینــک کــه بســیاری
از ســران و فرماندهــان ارشــد نظــام شــاه برکنــار شــده یــا گریختــه یــا اعــدام شــده انــد،
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چــرا بایــد کشــور ناامــن باشــد؟
چــه بســا در اثــر کــم تجربگــی تصــور نمــی کردنــد افــراد فــراری و ضــد انقــاب و حتــی
خانوادههــای معدومیــن و بســیاری از مســئولین ردههــای پاییــن در مناطــق غربــی
ً
و شــمالغرب کشــور واقعــا نفــوذ داشــته باشــند .عــاوه بــر آنکــه تمــام گریزگاههــا،
ً
پناهگاههــا و مناطــق صعــب العبــور و کوهســتانی را میشــناختند .در ضمــن معمــوال
در شــرایط بهــم ریختــه پــس از تغییــر حکومــت برخــی مســئولین بــرای کســب قــدرت
و موفقیــت دســت و پــا میزننــد ،تــاش دارنــد تــا از آب گل آلــود ماهــی بگیرنــد.
در آن شــرایط بــود کــه دانشــجویان مســلمان در راســتای بیعتــی کــه بــا امــام بســته
بودنــد و بــا شــعارهایی کــه از ســردل و عمــق جــان ســرداده بودنــد کــه «تــا خــون در
رگ ماســت خمینــی رهبــر ماســت» ،احســاس تکلیــف کردنــد و ســر نــخ قضایــا را پیــدا
ً
کردنــد دقیقــا بــه هــدف زدنــد .دریافتنــد کــه فرماندهــی و اتــاق جنــگ و عملیــات و
هماهنگــی همــه توطئههــا و آشــوبها در ســفارت آمریــکا بــود .آنــک کــه تــا حــدی
آبهــا از آســیاب افتــاده بــود .بــرای روشــنی راه فــردا ،الزم اســت بــه گذشــته نگاهــی
بیفکنیــم .بــی تردیــد مــرور تجــارب گذشــته ســرمایه ای اســت بــرای آینــده .الزم اســت
َ َ ّ ْ َ َّ ّ ْ َ َ ْ ْ
الذكـ َـر ٰى ت ْنفـ ُـع ال ُمؤ ِم ِنيـ َـن» 1بــار دیگــر حرکــت انقــاب و تاریخــی
بــر مبنــای «وذ ِكــر فـ ِـإن ِ
دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام را تحلیــل کــرد.
ُ
ّ
اولیــن پیــام تســخیر النــه جاسوســی ،شکســت هیمنــه و ابهــت آمریــکا بــود .آنهــم
بدســت جوانــان تحصیلکــرده ای کــه آمریــکا تصــور و انتظــار ایــن حرکــت را از ســوی
آنــان نداشــت .میدانیــم تــا قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی کســی جــرأت نمــی
کــرد بــه دیــوار ســفارت آمریــکا چــپ نــگاه کنــد .آمریکایــی کــه تمــام فرماندهــان و
مســئولین رده اول کشــور را بعنــوان عوامــل خویــش میدانســت ،بزرگتریــن محبتــش
بــه شــاه اینکــه او را بعنــوان ژانــدارم منطقــه معرفــی کــرده بــود .آمریکایــی کــه خــود را
آنقــدر مســلط و قــوی و بــا قــدرت میدانســت کــه حتــی تصــورش را نمــی کــرد کســی
بتوانــد بــه ســایه ُعمالــش چــپ نــگاه کنــد .راســتی چــه کســی بــرای نخســت بــار در
تاریــخ روابــط ایــران و آمریــکا شــاخ آمریــکا را شکســت؟ چــه کســی بــود کــه پانــزده
 .1ذاریات،آیه .55
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ســال قبــل از انقــاب اســامی شــاه را نوکــر آمریــکا معرفــی کــرد و آمریــکا را منشــأ همــه
بدبختیهــا و فالکتهایــی میدانســت کــه بــر ســر ملــت ایــران میآمــد .چــه کســی
بــود کــه آمریــکا را از اســرائیل بدتــر میدانســت و انگلیــس را از هــر دو بدتــر .مگــر
امــام نبــود کــه در آن ســالهای ســخت ،ســالهای ســیاه ،ســالهای ســنگین ،ســالهای
راکــد و خفقــان ،ســالهایی کــه یــک افســر ایرانــی جــرأت نمــی کــرد بــه یــک ســرباز
آمریکایــی بگویــد بــاالی چشــمانت ابروســت ،کــدام مــرد مردســتان را ســراغ داریــد کــه
در آن شــرایط تنفرش را از رئیس جمهور آمریکا چنان روشــن ،رســا و شــفاف و فریاد
گرانــه بازگــو کنــد 1.هنــوز هــم طنیــن آن عبــارت بلنــد امــام را در گــوش دل و جــان دارم
کــه فرمــود« :آمریــکا هیــچ غلطــی نمــی توانــد بکنــد».

2

دانشــجویانی کــه خــط فرمــان از امــام میگرفتنــد وصیــت نامــه هاشــان را قبــل از
حرکــت بســوی ســفارت آمریــکا امضــاء کــرده بودنــد ،فرزنــدان راســتین مــردی بودنــد
کــه بدانــان جــرأت و شــهامت داده بــود.
امامــی کــه بــرای آنــان هویــت و شــخصیت بــه ارمغــان آورده بــود .امامــی کــه
میدانســتند در قامــوس وجــودش واژه وحشــت و تــرس وجــود نــدارد 3.امامــی کــه
هرگــز در برابــر زورگوییهــای شــاه خضــوع نکــرده بــود 4.در واقــع چشــم امیدشــان بــه
حمایــت و موافقــت و همراهــی امامــی بــود کــه همــواره از کوثــر محبــت و مهربانــی
و لطــف و عنایــت خویــش ،آنــان را ســیراب کــرده بــود.
باالخــره لحظــه موعــود فــرا رســید .پــس از نمــاز جمعــه دالورانــی حماســه آفریــن،
جــان برکفانــی ایثارگــر ،بــا خوانــدن «رجــز هجــوم» از دیــوار ســفارت بــاال رفتنــد و
موفــق شــدند شــاخ آمریــکا را بشــکنند .در آن روزهــا عظمــت کار بحــدی بــود کــه
ً
بــه فکــر تحلیــل و توصیــف و تأثیــر آن حرکــت نیفتادنــد ،رســانههای دنیــا کــه اکثــرا
تحــت ســیطره و نفــوذ غــرب بخصــوص شــبکه صهیونیــزم جهانــی بــود اجــازه تحلیــل
فــرا مــرزی را بــه ایرانیــان نمــی داد ،حتــی میتــوان مدعــی شــد خــود دانشــجویان
 .1مضمونی قریب به سخنان امام.
 .2صحیفه امام ،از سخنان امام.
 .3مضمونی قریب به سخنان امام.
 .4از سخنان امام در  15خرداد .42
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غیــور و بســیاری از دولتمــردان آن روز هــم از عظمــت و شــکوه حماس ـهای کــه رقــم
خــورده بــود بطــور کامــل باخبــر نبودنــد .برخــی یــا قــدرت درک عظمــت آن مأموریــت
خطیــر را نداشــتند و از تأثیــری کــه در آینــده نهضــت داشــت باخبــر نبودنــد و برخــی
همانگونــه کــه بعدهــا دیدیــم ،بــا اصــل حرکــت مخالفــت کردنــد و از همــان روزهــای
نخســت فشــار میآوردنــد کــه حتــی دانشــجویان عذرخواهــی کننــد و گروگانهــا را
بــا احتــرام و پــوزش آزاد کننــد ،ایــن کار خــود صدبــار از ندامــت بدتــر بــود .معتقــد
نیســتم کــه چــون میدانســتند ســوابق همــکاری برخــی از دوســتان و همراهانشــان
از النــه جاسوســی بیــرون میآیــد مخالفــت میکردنــد ،چــه بســا خودشــان هــم فکــر
نمیکردنــد ناخواســته بــا حرکــت انقالبــی دانشــجویان ،پــرده از روی برخــی حقایــق
میافتــد و روشــن میشــود کــه آنهــا هــم ناخواســته تحــت فرماندهــی و همراهــی
عوامــل سیاســی آمریــکا قــرار دارنــد .بعدهــا کــه اســناد افشــا و چــاپ شــد ،متأســفانه
از رابطــه برخــی بــا آمریــکا خبــر داد کــه حتــی کســی تصــورش را هــم نمیکــرد .بــا
افشــای اســناد در واقــع غنایــم ارزشــمندی بــه دســت آمــد کــه کســی امــروز بــه فکــر
تحلیــل آنهــا نیســت .کســی بــه فکــر مقایســه ســفارتهای دیگــر بــا ســفارت آمریــکا
نمــی افتــد .راســتی فقــط در ســفارت آمریــکا بــود کــه آن همــه توطئــه تودرتــو و گــره در
گــره فراهــم میآمــد و طراحــی میشــد؟ در ســفارتخانه دیگــری حرکتــی علیــه انقــاب
اســامی و امــام خمینــی صــورت نمــی گرفــت؟ انقــاب اســامی فقط منافــع آمریکا یا
دســت آمریکائیان را از ایران قطع و کوتاه کرده بود؟ ســفارتخانه کشــورهای دوســت
ً
و مریــد آمریــکا کامــا از ایــن شــیطنتها و توطئههــا و تفرقــه افکنــی و تضعیــف و
جاسوســی و مخالفــت بــا نظــام جمهــوری اســامی مبــرا و بــدور بودنــد؟ ایــن نکتــه
بســیار مهــم اســت کــه انتخــاب دانشــجویان بســیار دقیــق و حســاب شــده بــود .اگــر
دانشــجویان هــر ســفارت دیگــری جــز ســفارت آمریــکا را هــدف قــرار میدادنــد هرگــز
بــرد و تأثیــر ســفارت آمریــکا را نداشــت.
درسهای تسخیر النه جاسوسی

درس اولــی کــه از آن حرکــت پربرکــت گرفتیــم ،ایــن بــود کــه دانســتیم چــرا بســیاری از
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حرکتهــا و انقالبهــا و نهضتهــا در جهــان یــا بالفاصلــه پــس از پیــروزی شکســت
میخورنــد یــا عمــری بســیار کوتــاه دارنــد .در قــرن حاضــر کــم نبودنــد انقالبیونــی کــه
حتــی رژیمهــای فاســد و وابســته قبلــی را شکســت داده ولــی بالفاصلــه بــا کودتاهــای
متعدد روبرو شــدند و مگر در ایران کودتای نوژه و حتی حرکت آزادســازی گروگانها
موســوم بــه کودتــای طبــس از ســوی آمریــکا طراحــی نشــد ،و دههــا خطــر و توطئــه
دیگــر کــه از بیــخ گــوش امــام و انقــاب و نهضــت گذشــت و شــاید مصلحــت افشــای
آنهــا هنــوز هــم فراهــم نیامــده باشــد .آمریــکا نمــی توانســت بــه راحتــی بپذیــرد کــه
از ســوی کشــوری کــه در واقــع بــه عنــوان یــک اســتان تحــت الحمایــه خــود کــه بــر آن
از هــر جهــت ،مســلط بــوده و حتــی بــه عنــوان مدافــع اصلــی و ســپر قــوی او در برابــر
شــوروی آن روز عمــل میکــرد ،امــروز بــرای خــودش تهدیــد بــه حســاب آیــد؟ اینکــه
دولتمــردان آمریــکا حتــی پــس از حــدود ســه دهــه بــاز هــم بــه واقــع تــن بــه قبــول آزاد
شــدن ایــران نمــی دهنــد ،چــه بســا از ناراحتــی منافــع سرشــار و پایــان ناپذیــری بــوده
اســت کــه در ایــران از دســت داده انــد .چــه بســا آمریکائیــان تــا ســالهای ســال هــم
ســنگینی و ابهــت کار امــام را درک نکننــد .آمریــکا پــس از  28ســال نپذیرفتــه اســت کــه
دیگــر در ایــران نمــی توانــد پایــگاه داشــته باشــد .نپذیرفتــه اســت کــه حقــوق اولیــه
ملــت ایــران را بــه رســمیت بشناســد! هنــوز هــم از موضــع تبختــر و تکبــر و اســتعماری
و اســتثماری بــه مــا نــگاه میکنــد .برخــی از دولتمــردان و سیاســیون آمریــکا تصــور
میکردنــد اگــر شــرایط را تحمــل کننــد هــر چنــد ناخواســته ،تــا پــس از رحلــت امــام
خمینــی دوبــاره ورق بــه نفــع آنــان برمــی گــردد .یقیــن بدانیــد امــروز هــم آمریــکا از
هیــچ کار و توطئــه و سیاســتی بــرای ســیطره مجــدد بــر ایــران منصــرف نشــده اســت
و اگــر کاری بیــش از ایــن نمــی کنــد بــه واقــع از ســر عجــز اســت نــه از ســر ترحــم
و دلســوزی و انســانیت و دموکراســی و حقــوق بشــر و تعابیــری بــی خاصیــت و
ســاختگی از ایــن دســت.
برای آمریکا افشــای اســناد سراســر توطئه و جاسوســی در ســفارتش در ایران ،بقدری
ً
گــران آمــد کــه شــدیدا از چــاپ و تکثیــر آن در خــارج از ایــران جلوگیــری کــرد .رســوایی
بــه حــدی شــکننده بــود کــه حتــی اگــر یــک نفــر هــم کمتــر بــا خبــر میشــد بــرای او
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امتیــاز بــود .آمریــکا تــا بخــود آمــد و درصــدد جلوگیــری از افشــای فراگیــر و جهانــی
شــدن خبر تســخیر النه جاسوســی برآمد امواج حرکت دانشــجویان در سراســر عالم
طنیــن انــداز شــد و دیگــر کاری نمــی توانســت بکنــد.
دولتهایــی کــه پــس از پیــروزی انقــاب اســامی روی کار آمــده انــد حرکــت
دانشــجویان را با اهمیت ،انقالبی و سرنوشــت ســاز دانســته اند .اما پیش و بیش از
همــه امــام بــود کــه بــا اعــزام یــادگار و فرزنــد خــود ،مرحوم حجه االســام والمســلمین
حــاج ســید احمــد آقــا جهــت دیــدار دانشــجویان و بعدهــا تعییــن حجــه االســام
والمســلمین حــاج ســید محمــد خوئینیهــا بعنــوان نماینــده خویــش از دانشــجویان
حمایــت کــرد .بــه واقــع بــه حرکتشــان رســمیت داد .عــاوه بــر همــه ایــن حمایتهــا
امــام حرکــت دانشــجویان و تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا را انقــاب دوم 1نامیــد.
بــی تردیــد امــام نقــش مهــم و کارآمــد تســخیر النــه جاسوســی را در تضمیــن و بقــا و
اســتمرار انقــاب چیــزی در حــد اصــل انقــاب میدانســت.
ّ
آمریــکا پــس از گذشــت  28ســال هنــوز نپذیرفتــه اســت کــه حقــوق اولیــه ملــت ایــران
را بــه رســمیت بشناســد .امــام میدانســت کــه نگهــداری و ادامــه انقــاب شــاید از
جهاتــی بــه مراتــب مشــکل تــر از پیــروزی باشــد ،بــه همیــن جهــت هــم بــا تمــام وجود
وارد صحنــه شــد و بــا مدیریــت خــارق العــاده خــود ،اجــازه نــداد کوچکتریــن حرکتــی
خــاف اصــل اســام و احــکام شــرع رخ دهــد .در نهایــت وقتــی همــه بــرکات آن
حرکــت انقالبــی عایــد انقــاب و اســام شــد در شــرایطی خــاص بــا موافقــت امــام
همــه گروگانهــا آزاد شــدند ،زیــرا دانشــجویان احســاس میکردنــد بــه تمــام اهدافــی
کــه از پیــش در نظــر داشــتند رســیده انــد .دیگــر ادامــه گروگانگیــری شــاید بــه ضــرر
انقــاب بــود .دانشــجویان در عیــن حــال کــه از شــیطنتهای شــیطان بــزرگ بــه تنــگ
آمــده بودنــد امــا بــه لحــاظ اعتقــاد راســخی کــه بــه احــکام نورانــی اســام داشــتند
اجــازه نمــی دادنــد کســی مــورد کوچکتریــن آزار و اذیــت یــا توهیــن قــرار گیــرد .دیدیم
کــه در همــان روزهــای نخســت کــه اطالعــات اولیــه بدســت آمــد و جهــان پذیرفــت
کــه آنهــا در جهــت مأموریتهــای جاسوســی بــه ایــران اعــزام شــده انــد ،نخســت زنــان
 .1تعبیر «انقالب دوم» برای النه جاسوسی از امام خمینی است.
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و ســیاه پوســتان را آزاد کردنــد و بعدهــا هــم بــا تشــکیل پرونــده و بازجویــی و فراهــم
آوردن اطالعــات مفیــد ،بــه یــک اشــاره امــام ،مابقــی را آزاد کردنــد و آزاد ســازی آنهــا
هــم گویــای اطاعــت محــض از امــام بــود.
راســتی امــکان نداشــت وقتــی دانشــجویان از دیــوار ســفارت بــاال میرونــد از ســوی
آمریکاییهــا درو شــوند؟ مگــر در جریــان کودتــای طبــس عملیــات بگونـهای طراحــی
نشــده بــود کــه بــه هــر قیمتــی بایــد گروگانهــا را آزاد کــرد؟ بــی تردیــد آمریکاییهــا
نیامده بودند که با خواهش و تمنا و التماس و تقاضا جاسوسها را آزاد کنند .آمده
بودنــد کــه هرگونــه مقاومــت را کــه از ســوی هــر جریــان و گروهــی باشــد ،قدرتمندانــه
در هــم بشــکنند .دیدیــم کــه زبــده تریــن و توانمندتریــن نیروهــای عملیاتــی را کــه
ماههــا تحــت آموزشهــای ویــژه و ســنگین نظامــی ،جاسوســی و اطالعاتــی تربیــت
کــرده بودنــد وارد عملیــات کردنــد.
درس دوم را بایــد شکســت کودتــای طبــس نامیــد .کودتــای طبــس ،حمایــت از
انقــاب ایــران و عنایــت خــاص خداونــد را بــه امــام و انقــاب اســامی بــه جهانیــان
و آمریکائیــان کــوردل ،نشــان داد .آزادی گروگانهــا بــه واقــع بــرای آمریــکا کاری حیثیتی
بــود .بــه زعــم خودشــان میخواســتند تــا حــدی از فشــار شکســت خــود در برابــر امــام
و فرزنــدان انقالبــی اش یعنــی دانشــجویان مســلمان ،خــود را خــارج کننــد و بــار دیگر
قــدرت نظامــی خــود را بــه رخ جهانیــان بکشــند و بگوینــد :ببینیــد آمریــکا چگونــه
نیروهــا و عواملــش را از چنبــر ایرانیــان آزاد ســاخت .مبــادا چنیــن حرکاتــی در ســایر
کشــورها رخ دهــد.
درس ســوم حرکــت دانشــجویان ،تقویــت وحــدت ملــی یعنــی اقشــار و صنــوف
مختلفــی بــود کــه تــا ماههــا ،روزانــه در تأییــد حرکت دانشــجویان مســلمان و انقالبی
مقابــل ســفارت تظاهــرات میکردنــد و بــه فرزنــدان آگاه و انقالبــی خویــش روحیــه
میدادنــد.
درس چهــارم جداســازی صــف پیــروان امــام بــا گروههایــی بــود که در مبــارزه با آمریکا
فقــط شــعار داده بودنــد و تــا آن روز فرصــت مبــارزه رودررو با آمریکا برایشــان فراهم
نیامــده بــود .حتــی برخــی گروهکهــا هــم کــه احســاس میکردنــد جاماندهانــد،
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روزهــای اول در صحنــه حاضــر شــده و «انــا شــریک» میگفتنــد ،ولــی دانشــجویان
خبیــر و تیزفهــم ،بالفاصلــه آنهــا را طــرد کردنــد و دســت رد بــر ســینه آنهــا زدنــد و
از هــر گونــه آلودگــی حرکــت خــود جلوگیــری کردنــد .ســالهای بعــد هــم بــه اصطــاح
چریکهــای مبــارز و پیــر! در دامــن آمریــکا و اســتکبار جهانــی بــه خــوش خدمتــی در
اروپــا و آمریــکا و همصدایــی بــا آمریــکا و صــدام و ســایر عوامــل آن پرداختنــد!  1عجبــا
از گــذر روزگار کــه هــر لحظــه اش درس عبــرت اســت.
فلسفه ،برکات ،عوارض و نتایج تسخیر النه جاسوسی در کالم امام؟هر؟

در پایــان مقالــه بــه نقــل قســمتی از ســخنان حضــرت امــام پیرامــون فلســفه و برکــت
و عــوارض و نتایــج اشــغال النــه جاسوســی میپردازیــم و در مییابیــم کــه امــام راحــل
چگونــه حرکــت دانشــجویان را بــا آغــاز نهضــت یعنــی  15خــرداد پیونــد میزنــد و
ً
حرکــت انقالبــی دانشــجویان را دقیقــا در راســتای خنثیســازی توطئههــای مختلــف
آمریــکا تحلیــل فرمودهانــد« :االن ایــن بســاطی کــه آمریــکا درآورده اســت و ایــن
هیاهویــی کــه ایــن شــیطان بــزرگ فریــاد میزنــد و شــیاطین را دور خــودش جمــع
میکنــد ،ایــن بــرای ایــن اســت کــه دســتش کوتــاه شــده اســت .دســتش از ذخایــر مــا؛
از منافعــی کــه در اینجــا داشــت کوتــاه شــده اســت .و تــرس ایــن را دارد کــه دیگــر تــا
آخــر ایــن کوتاهــی باشــد از ایــن جهــت توطئــه میکنــد».

2

روح خدا پیرامون حرکت دانشجویان مسلمان پیرو خط امام میفرماید:
«اشــغال النــه جاسوســی آمریــکا و آن مرکــزی هــم کــه جوانهــای مــا رفتنــد گرفتنــد ـ
آنطــور کــه اطــاع دادنــد ـ مرکــز جاسوســی و مرکــز توطئــه بــوده اســت .آمریــکا توقــع
دارد کــه شــاه را ببــرد بــه آنجــا مشــغول توطئــه ،پایگاهــی هــم اینجــا بــرای توطئــه
درســت کنند ،و جوانهای ما بنشــینند و تماشــا کنند .باز ریشـههای فاســد به فعالیت
افتــاده بودنــد کــه مــا هــم دخالتــی بکنیــم و جوانهــا را بگوییــم کــه شــما بیــرون بیاییــد
از آنجایــی کــه رفتنــد .جوانهــا یــک کاری کردنــد بــرای اینکــه دیدنــد ،آخــر ناراحــت
 .1غرض منافقین وابسته و سرسپرده به آمریکا و صدام است.
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کردنــد ایــن جوانهــا را .یــک شــاهی کــه در طــول پنجــاه ســال ایــن مملکــت را بــه غارت
کشــیده اســت و بــه چپــاول بــرده اســت و داده اســت و داده خوردنــد و خــودش
خــورده اســت ،و باالتــر از ایــن ،ایــن قــدر قتــل نفــس کــرده اســت ،کشــتار عمومــی
کــرده اســت ،پانــزده خــرداد ـ آنطــوری کــه معــروف شــد ـ پانــزده هــزار نفــر کشــته شــده
اســت .در روز پانــزده خــرداد و از آن وقــت تــا حــاال شــاید صــد هــزار نفــر مــا مقتــول
داشــته ایــم و چنــد صــد هــزار نفــر معلــول داشــته ایــم».

1

در ادامه امام؟هر؟ گوید:
«توقــع ایــن هســت کــه جانــی دســت اول مــا را ببرنــد آنجــا نگــه دارند و حمایــت از او
بکننــد ،و اینجــا هــم مرکــز توطئــه درســت کننــد ،و مرکــز پخــش چیزهایــی کــه توطئــه
گــری اســت درســت بکننــد ،نمــی دانــم ،همــه چیزهایی کــه میخواهند بکننــد ،بکنند
و ملــت مــا و جوانهــای مــا و جوانهــای دانشــگاهی مــا و جوانهای روحانی ما بنشــینند
ً
تماشــا کننــد تــا خــون ایــن صــد هــزار نفــر تقریبــا ـ یــا کمتــر و بیشــتر ـ هــدر بــرود ،بــرای
اینکــه احترامــی قائــل بشــوند بــه آقــای کارتــر و امثــال اینهــا .توطئههــا نبایــد باشــد.
البتــه اگــر توطئــه نبــود ،اگــر ایــن خرابکاریهــا نبــود ،اگــر آن کار فاســد نبــود ،همه مردم
آزادنــد در اینجــا موجــود باشــند .امــا وقتــی توطئــه هســت در کار ،وقتــی کــه آنطــور
کارهــای فاســد انجــام میگیــرد ،ناراحــت میکنــد جوانهــای مــا را .جوانهــا توقــع دارنــد
در ایــن دنیــا کــه مملکتشــان ـ کــه ایــن قــدر برایــش زحمــت کشــیدند ـ دستشــان باشــد.
وقتــی میبیننــد توطئــه اســت کــه میخواهنــد کــه دوبــاره برگــردد بــه حــال ســابق و
دوبــاره همــه چیزشــان بــه بــاد بــرود ،نمــی تواننــد بنشــینند .توقــع نبایــد باشــد کــه
آنها بنشــینند تماشــا کنند و آنها چپاولگریهایشــان را کردند ،حاال توطئه هاشــان را
بکننــد و رشــد پیــدا بکنــد ایــن توطئــه و چــه بشــود .جوانهــای مــا بایــد بــا تمــام توجــه
و بــا قــدرت ایــن توطئههــا را از بیــن ببرنــد».
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و آخرین عبارت از سخنان روشنگر امام

«دسـتهای پشــت پــرده در آشــوبهای کردســتان :و ایــن شــلوغیها هــم کــه گاهــی
وقتهــا همیــن شــیاطین ایجــاد میکننــد و همیــن طرفدارهــای ایــن فاســدها ایجــاد
میکننــد ،اینهــا هــم حلــش اشــکالی نــدارد .اینهــا خیــال میکننــد کــه قضیــه کردســتان
یــک قضیــه ای اســت کــه قابــل حــل نیســت .قضیــه کردســتان را ،اگــر اینهــا مخلــوط بــا
مــردم کــرد نبودنــد و بــا جوانهــا و بــا زنهــا و بــا بچههــا نبودنــد ـ کــه مــا نمیخواهیــم
حتــی یــک نفــر آدم بیگنــاه کشــته بشــود ـ اگــر نبودنــد کــه کاری نداشــت اینهــا را درو
کــردن و از بیــن بــردن .لکــن مــع األســف اینطــوری اســت اآلن .شــما البــد شــنیدید
ایــن را کــه زن و بچ ههــا را ایــن بــی انصافهــا ســپر کردنــد ،و بــا ســپر کــردن آنهــا،
جوانهــای مــا را کشــتند .و آن جوانهــای غیــور بــه واســطه اینکــه مبــادا بیگناههــا کشــته
بشــوند ،آنهــا مقابلــه نکردنــد .خــوب ،اینهــا اگــر چنانچــه مخلــوط بــه آنهــا نبودنــد
کاری نداشــت اینهــا را از بیــن بــردن .اینهــا یــک همچــو قــوه زیــادی نیســتند ،یــک
ً
نهــا مواجــه بودیــم .اینهــا یــک
دســته اشــرار هســتند .ایــن اشــرار را مــا ســابقا هــم بــا آ 
دســته ای از اشــرار هســتند کــه دزدی میکننــد .گاهــی وقتهــا هــم آدم دزد ،آدم هــم
میکشــد .اینهــا یــک قــوه ای نیســتند اآلن در مقابــل قــوه دولــت ،یــا در مقابــل قــوه
ملــت .مــا هــر وقــت بخواهیــم ،همــه ملــت ممکــن اســت برونــد در کردســتان و اینهــا
را از بیــن ببرنــد ،لکــن مــا میخواهیــم بــا آرامــش کار درســت بشــود ،بــی انصافهــا
نمیگذارنــد».
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گفتار دوم
تبعید امام خمینی ؟هر؟
به ترکیه

مقدمه
پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــه علــل و عوامل متعددی وابســته بود .اما ســه علت
اصلــی کــه مــورد تأکیــد محققــان اســت ،در ایــن زمینــه بیشــتر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
انــد .نخســت باورهــای دینــی و اعتقــادات اســامی مــردم ایــران ،دوم وحــدت مــردم
و مبــارزات سیاســی آن هــا ،و ســوم رهبــری قاطــع و بــی نظیــر امــام خمینــی؟هر؟ .ایــن
ســه عامــل پــس از آن کــه در کنــار یکدیگــر قــرار گرفتنــد و یــک مثلث را تشــکیل دادند،
بــه نیــروی قدرتمنــدی تبدیــل شــدند کــه رژیــم پهلــوی را ســرنگون ســاخت .بررســی
جنبههــای متفــاوت ایــن ســه عامــل ،ماهیــت واقعــی و عناصــر تشــکیل دهندۀجنبــش
اســامی مــردم ایــران را روشــن خواهــد ســاخت.
از میــان ســه عامــل فــوق رهبــری امــام خمینی؟هر؟تأثیــر فــوق العــاده ای در بــه ثمــر
رســیدن مبــارزات مــردم مســلمان ایــران ،علیــه دســتگاه پهلــوی ایفــا کــرد .فاصلۀزمانــی
 13آبــان  1343تــا خــروج امــام از ترکیــه ،یکــی از فصــول مهــم تاریــخ نهضــت اســامی
بــه حســاب میآیــد .بنابرایــن ،در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت ،دوران تبعیــد امــام
در ترکیــه مــورد بررســی قــرار بگیــرد.
تصویبکاپیتوالسیون

«کاپیتوالســیون بــه قراردادهایــی اطــاق میشــود کــه بــه موجــب آن هــا ،شــهروندان
یــک دولــت در قلمــرو دولــت دیگــر ،از نظــر امــور حقوقــی و کیفــری تابــع قانونهــای
کشــور خــود هســتند و آن قانونهــا را کنســول آن دولــت در محــل اجــرا میکنــد .ازایــن
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رو ،آن را در فارســی حــق قضــاوت کنســولی نیــز گفتــه انــد»

1

وزارت دفــاع آمریــکا مدتهــا بــود کــه ایــران را بــرای بســتن چنیــن قــراردادی تحــت
فشــار گذاشــته بــود.
آیــت اهّلل محمــد علــی گرامــی میگویــد« :فرزنــد یکــی از علمــای ادیــب قم(شــیخ
جــواد عراقی)کــه از کارمنــدان مجلــس شــورای ملــی بــه حســاب میآمــد ،اخبــار
تصویــب الیحــۀ کاپیتوالســیون را بــه حضــرت امــام داده بــود .آیــت اهّلل مســعودی
خمینــی میگویــد« :مــن یقیــن دارم کــه اخبــار مربــوط بــه کاپیتوالســیون را بــرادر
کوچــک امــام ،ســید نــور الدیــن هنــدی ،بــه ایشــان گفتــه اســت .ســید نــور الدیــن کــه
از ســران و رجــال سیاســی بــود و بــا ســناتورها و رجــال سیاســی تمــاس داشــت ،چنیــن
اخبــاری را از طریــق آیــت اهّلل پســندیده بــه امــام رســانده اســت»

2

آقــای هاشــمی رفســنجانی در خاطــرات خــود میگویــد« :باخبر شــدیم کــه در مجلس
رژیم الیحه ای در مســیر تصویب اســت که در آن به مستشــاران آمریکایی امتیازاتی
داده میشــود .درپــی گیــری ایــن خبــر ،زمینۀجدیــدی فراهــم شــد بــرای مبارزۀامــام.
امــام چنــد نفــری را مأمــور تحقیــق در مــورد جزئیــات ایــن خبــر کــرد کــه یکــی از آنهــا
مــن بــودم .آقــای بهبهانــی از طریــق یکــی از نماینــدگان مجلــس ســنا ،متــن الیحــه و
اســناد مربــوط را بــه دســت آورده و بــه مــن داد».
آیــت اهّلل پســندیده میگویــد« :جریــان تبعیــد امــام بــه ترکیــه در ســال  1343بــا
جریــان الیحۀمصونیــت آمریکاییهــا تحــت عنــوان کاپیتوالســیون کــه در دولــت
تصویــب شــد و بعــد الیحــۀآن را محرمانــه بــه مجلــس دادنــد و در مجلــس شــورای
ملــی و مجلــس ســنا تصویــب کردنــد ،آغــاز شــد»

3

البتــه بایــد توجــه داشــت کــه تصویــب کاپیتوالســیون محرمانــه نبــود و مشــروح
مذاکرات آن در روزنامۀ رســمی که متن کامل جلســات علنی مجلس را درج میکرد،
 .1آشوری.276 :1380 ،
 .2فراتــی ،عبــد الوهــاب .تاریــخ شــفاهی انقــاب اســامی .مرکــز اســناد انقــاب اســامی .تهــران .چــاپ اول،1379 .
.163
 .3پســندیده ،خاطــرات آیــت اهّلل پســندیده؛ مؤسســۀ تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی و نشــر عــروج .تهــران .چــاپ
اول.239 ،1384 .
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چــاپ شــده بــود .امــا تیــراژ ایــن نشــریه محــدود و جــواب گــوی نیــاز متقاضیــان نبــود.
محمــد حســن رجبــی در کتــاب خــود مینویســد« :امــام چنــد روز پــس از تصویــب
الیحــۀ کاپیتوالســیون بــرای نظامیــان آمریکایــی در مجلــس شــورای ملــی ( 21مهــر
 )1343از ماجــرا اطــاع یافــت؛ البتــه توســط یکــی از کارکنــان مجلــس کــه دوســت
امــام بــود .امــام بــا مطالعــۀ متــن صــورت مذاکــرات مجلــس از جزئیــات آن آگاه شــد.
ایشــان بالفاصلــه مراجــع و علمــای قــم را بــه تشــکیل جلســۀ هفتگــی فراخوانــد و بــا
ارســال پیــام ،علمــای ســایر شــهرها را در جریــان امــر قــرار داد»[رجبــی.]331 :1378 ،
ســپس امــام اعــام کــرد کــه در  4آبــان ،مصــادف بــا  20جمــادی الثانــی ،در منــزل خــود
ســخنرانی خواهــد کــرد .رژیــم پیکــی بــه قــم فرســتاد تــا بــا امــام خمینــی دیــدار کنــد و
ایشــان را از تصمیــم خــود منصــرف کنــد ،ولــی امــام حاضــر بــه دیــدار نشــد و بــه ناچــار
بــا فرزنــد امــام ،حــاج مصطفــی مالقــات کــرد و بــه او گفــت کــه میخواهــد صحبــت
کنــد ،مواظــب باشــد علیــه آمریــکا ســخن نگویــد و هرچــه بگویــد چنــدان مهــم نیســت
(حتــی حملــه بــه شــخص شــاه).
بنابرایــن ،تصویــب کاپیتوالســیون در  21مهرمــاه  1343بــود و ســخنرانی امــام در
چهــارم آبــان کــه مصــادف بــا والدت حضــرت فاطمــه (س)انجــام گرفــت« .بنــا بــه
گفتۀافــراد ،امــام در ایــن مــدت بــا حالــت نگــران در درس حاضــر میشــد»

1

محــل ســخنرانی امــام در خانــۀ خودشــان بــود ،علــت آن را آیــت اهّلل طاهــری خــرم
آبــادی ایــن گونــه بیــان میکنــد« :امــام تصمیــم گرفتنــد کــه روز میــاد حضــرت
زهرا(س)صحبــت کننــد و ایــن صحبــت هــم قــرار بــود کــه در منــزل انجــام بگیــرد.
دلیلــش را مــن االن نمــی دانــم ،شــاید از نظــر جنبههــای امنیتــی بــوده اســت .اگــر امام
میخواســت ســر درس صحبــت کنــد ،جمعیــت زیــادی جمــع نمــی شــدند و جمعیــت
منحصــر میشــد بــه طلبــه هایــی کــه در درس امــام شــرکت میکردنــد .درحالــی کــه
امــام میخواســت همــه در ایــن ســخنرانی شــرکت کننــد .اگــر امــام میخواســت ایــن
ســخنرانی را در مســجد اعظــم ایــراد کنــد ،شــاید دولــت ممانعــت میکــرد .بــه نظــر
 .1فراتــی ،عبــد الوهــاب .تاریــخ شــفاهی انقــاب اســامی .مرکــز اســناد انقــاب اســامی .تهــران .چــاپ اول،1379 .
.163
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میرســد کــه امــام در مــورد محــل و زمــان ســخن رانــی بهتریــن انتخــاب را کــرد .روز
تولــد شــاه بهتریــن زمــان بــود ،زیــرا رژیــم میکوشــید بــا برگــزاری جشــن چهــارم آبــان
مــاه ایــن توطئــه را بــه دســت فراموشــی بســپارد ،امــا امــام ســخنرانی خــود را در همــان
روز اعــام کــرد»

1

امــام ســخنرانی خــود را بــا نــام خــدا و آیــه ی«استرجاع»شــروع کــرد کــه نشــان دهنــدۀ
وارد شــدن مصیبــت بزرگــی بــر اســام و مســلمین بــود .تأثــر قلبــی خــود را از ایــن
مصیبــت بیــان و اعــام عــزای عمومــی کــرد .ســپس بــه شــرح الیحــۀ کاپیتوالســیون
پرداخت و نتایج سیاســی-اجتماعی آن را بیان داشــت .هم چنین در مورد بدبختی
مــردم و قــروض خارجــی دولــت و وابســتگی بــه آمریــکا ســخن گفــت« .پــس از ایــن
ســخنرانی ،امــام اعالمیــه ای منتشــر کــرد و اقــدام دولــت و مجلــس را در تصویــب
کاپیتوالســیون محکــوم نمــود و آن را ســند بردگــی ملــت ایــران ،اقــرار بــه مســتعمره
بــودن ایــران و ننگیــن تریــن و موهــن تریــن تصویــب نامۀغلــط دولتهــای بــی
2
حیثیــت نامیــد»
شــهید محالتــی در خاطــرات خــود میگویــد« :پــس از ایــن ســخن رانــی خدمــت
امــام رفتیــم .ایشــان فرمــود :راحــت شــدم .مــن تکلیفــم را انجــام دادم ،حــاال هرچــه
میخواهــد پیــش آیــد .آن چــه مهــم اســت ،انجــام وظیفــه اســت و عمــل بــه تکلیــف
شــرعی».
«در اســناد ســاواک ســندی اســت کــه در آن ،امــام بــه مراجــع نجــف پیغــام هایــی
 .1طاهــری خــرم آبــادی ،خاطــرات ،ج  ،1بــه کوشــش رضــا احمــدی ،تهــران ،مرکــز اســناد انقــاب اســامی-1377.312 ،
.311
 .2امام خمینی ،صحیفۀنور ،ج  ،1تهران ،مرکز مدارک فرهنگ انقالب اسالمی .1361 ،ج  ،1ص .139-145
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فرســتاده و آنــان را در جریــان مســائل ایــران و تصویــب الیحــۀ مصونیــت مستشــاران
آمریکایــی قــرار داده بــود .هــم چنیــن ،بــر اســاس ســند ســاواک ،نــوار ســخنرانی امــام
1
از رادیــو بغــداد نیــز پخــش شــده اســت».
اعالمیــه و ســخنرانی امــام بازتابهــای متفاوتــی داشــت :برخــی از علمــا اقــدام
مجلــس را شــرح دادنــد و عواقــب آن را اعــام کردنــد کــه ســاواک آنهــا را بالفاصلــه
دســتگیر کــرد .هــم چنیــن ،جمعــی از علمــای قــم ،از جملــه آقایــان شــریعتمداری،
حائــری ،ســید صــادق ،ســید ابوالقاســم روحانــی و زاهــدی ،در ایــن خصــوص بــا ایــراد
ســخنرانی ،واگــذاری ایــن امتیــاز سیاســی بــه دولــت بیگانــه را محکــوم کردنــد.
مهــم ایــن بــود کــه بــا وجــود هشــدار امــام در مــورد کاپیتوالســیون ،تــا نــه روز پــس از
ســخنرانی ایشــان ،هیــچ یــک از مراجــع و علمــای بــزرگ ایــران و عــراق اعالمیــه ای در
محکومیــت کاپیتوالســیون و حمایــت از ایشــان صــادر نکردنــد .ایــن ســکوت علمــا و
مراجــع نشــان دهندۀایــن بــود کــه آنهــا تمایلــی بــه درگیــری و رویارویــی بــا رژیم شــاه
ندارنــد .زیــرا دولــت جدیــد شــعار ســازش و تفاهــم بــا روحانیــت را بــه کار بــرده بــود.
دیگــر ایــن کــه شــاید عواقــب کاپیتوالســیون و بعــد ضــد دینــی و ملــی آن(برخــاف
انجمنهــای ایالتــی و والیتــی) ،بــرای علمــا و مــردم روشــن نبــود .لــذا چنــدان واکنشــی
نشــان ندادنــد.
بــه هــر روی ،امــام پــس از ســکوت و بــی تفاوتــی اکثــر قریب به اتفاق مراجع و علما،
دریافــت کــه کولــه بــار مبــارزه بــا رژیــم را خــود بایــد یــک تنــه بــر دوش بکشــد .هــم
چنیــن ،بایــد گفتــه شــود کــه دولــت آمریــکا بالفاصلــه پــس از تصویــب کاپیتوالســیون،
 200میلیــون دالر وام بــرای خریــد اســلحه و تجهیــزات از آمریــکا بــه ایــران داد.
بعــد از ســخنرانی امــام ایــن بــار رژیــم تصمیــم گرفــت او را بــه ترکیه تبعیــد کند .هدف
رژیــم از تبعیــد امــام عبــارت بــود از -1 :جدایــی میــان رهبــری و مــردم -2 ،تضعیــف
روحیــۀ رهبــری -3 ،فرامــوش شــدن رهبــر -4 ،شکســت نهضــت اســامی« .علتهــای
انتخــاب کشــور ترکیــه بــه عنــوان محــل تبعیــد عبــارت بــود از :غیــر مذهبــی و الئیــک
بــودن کشــور ترکیــه ،منافــع مشــترک ایــران و ترکیــه و دیگــر اعمــال نفــوذ آمریــکا در
 .1ســیر مبــارزات امــام خمینــی در آینۀاســناد بــه روایــت ســاواک .مؤسســۀتنظیم و نشــر آثــار امــام خمینــی .تهــران .چاپ
اول ،1386 .ج .92 :4
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هــردو کشــور»
در خصــوص نقــش و دخالــت دولــت آمریــکا در تبعیــد امــام ســندی وجــود دارد
کــه خرســندی یکــی از اعضــای ســفارت آمریــکا را نشــان میدهــد .در نامــه ای از
اســتوارت راکــول ،وزیرمختــار و رایــزن ســفارت آمریــکا ،دو روز پــس از تبعیــد امــام ،بــه
فــردی بــه نــام جیمــز آمــده اســت« :وقایــع اخیــر کــه شــما از گــزارش رســمی بــه ماوقــع
آگاه خواهیــد شــد ،دل مــرا خــوش کــرده اســت .باالخــره مــا توانســتیم از ســوءرفتار
پیرمــردی کــه بــا ســخن خــود چــوب درمیــان چرخهــای مــا میگذاشــت ،خــاص
شــویم .کلــه گندۀمحلی(شاه)دســتور اخــراج او را صــادر کــرد .در حــال حاضــر وی
در یــک مهمــان خانۀدرجــۀدو در ترکیــه زندگــی میکنــد و میکوشــد تــا ســنیهای
2
بیچــاره را اغــوا کنــد»
1

چگونگی تبعید امام به ترکیه

«شــب  13آبــان  ،1343صدهــا کمانــدو و چتربــاز مســلح ،خانۀامــام را در قــم
محاصــره کردنــد و از بــام و دیــوار وارد خانۀامــام شــدند .بــرای پیــدا کــردن امــام بــه
جســت وجــو و ضــرب و شــتم خــادم امــام پرداختنــد .امــام کــه در آن ســاعت در یکــی
از اتاقهــای اندرونــی بــه نمــاز و دعــا مشــغول بــود ،بــا ســروصدای بــه وجــود آمــده
فهمیــد کــه ســربازهای رژیــم بــه منــزل یــورش بــرده انــد .امــام کــه در آن لحظــه نمــی
دانســت کلیــد اندرونــی را کجــا گذاشــته اســت ،از در دیگــر اندرونــی کــه بــه کوچــه بــاز
میشــد ،خــارج شــد .وقــت بیــرون رفتــن مهــر و امضــای خــود را بــه رســم امانــت بــه
همســرش داد و فرمــود :شــما را بــه خــدا میســپارم.
امــام را از خانــه ســوار ماشــین فولکــس و ســپس ســر کوچــه ســوار ماشــین شــورلت
کردنــد و بــه ســمت تهــران بردنــد .بیــن راه قــم بــه تهــران ،حضــرت امام اعــام میکند
کــه میخواهــد نمــاز بخوانــد .بنابرایــن نمــاز صبــح را در صحــرا خواندنــد .هنوز آفتاب
روز  13آبــان  1343از افــق بیــرون نیامــده بــود کــه امــام ســوار هواپیمــا شــد .ســرهنگ
افضلــی نیــز همــراه امــام بــود و هواپیمــا ســاعت  11/ 30دقیقــه در فــرودگاه آنــکارا
بــه زمیــن نشســت .امــام خمینــی هنــگام تبعیــد بــه ترکیــه بــه افســر مأمــور در هواپیمــا
 .1فالحی ،اکبر .سالهای تبعید امام خمینی .مرکز اسناد انقالب اسالمی .تهران .چاپ اول1385 .؛ .115
 .2ســیر مبــارزات امــام خمینــی در آینۀاســناد بــه روایــت ســاواک .مؤسســۀتنظیم و نشــر آثــار امــام خمینی .تهــران .چاپ
اول ،1386 .ج .105 :4
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گفــت :مــن بــرای دفــاع از وطنــم تبعیــد شــدم»

1

در هواپیمــا یکــی از خدمتــکاران بــرای امــام چــای آورد کــه امــام بعد از مطمئن شــدن
از مســلمان بــودن او ،چــای را نوشــید .ســپس بــه پیشــنهاد ســرهنگ افضلــی ،بــرای
دیــدن قســمتهای متفــاوت هواپیمــا و کابیــن خلبــان رفتنــد و تــا فــرودگاه آنــکارا،
امــام در کابیــن خلبــان نشســت .امــام از وســایل و لــوازم هواپیمــا دیــدن کــرد و دربــارۀ
دســتگاههای مربوطــه و نحوۀعمــل آنهــا پرســید .ایــن برخــورد و رفتــار امــام مربــوط
بــه روحیۀانقالبــی و از خصایــل ارزنــدۀ رهبــری بــود و رمــز موفقیــت ایشــان در ادامــۀ
نهضــت نیــز در همیــن نکتــه نهفتــه اســت.

.1روحانی ،سید حمید .نهضت امام خمینی (ج  .)2نشر عروج .تهران .چاپ پنجم.792 :1381 .
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حــاج آقــا مصطفــی خمینــی ،فرزنــد بــزرگ امــام ،هنــگام دســتگیری امــام بــرای مذاکــره
بــا مراجــع روانــۀ منــزل آنهــا شــده بــود .در منــزل آیــت اهّلل مرعشــی نجفــی ،مأموریــن
ســاواک از دیــوار بــاال آمدنــد و ایشــان را دســتگیر کردنــد و از شــهربانی قــم بــه زنــدان
قــزل قلعــه تحویــل دادنــد .وی  57روز زندانــی بــود و پــس از آن در  8دی 1343
از زنــدان آزاد شــد .بــرای بــار دوم بــه او اعــام کردنــد بــه ترکیــه بــرود و بــا پــدرش
مالقــات کنــد .هــدف آنهــا ایــن بــود کــه حــاج آقــا مصطفــی در ایــران نباشــد و بــه
بهانۀمالقــات بــا پــدر ،او را هــم تبعیــد کننــد .بنابرایــن حــاج مصطفــی خمینــی را
دســتگیر و بــه ترکیــه فرســتادند .یــورش ناگهانــی ســاواکیها بــه منــزل امــام بــرای
دســتگیری حــاج مصطفــی ســبب تــرس ووحشــت همســر او شــد کــه بــا ســقط جنیــن
و کســالت همــراه بــود.
امام در ترکیه

«بعــد از ورود امــام بــه ترکیــه ،مأمــوران امنیتــی دولــت ترکیــه امــام را از فــرودگاه
بــه هتــل بلــوار پــاالس ،طبقۀچهــارم ،اتــاق شــمارۀ 514کــه قبــا آمــاده کــرده بودنــد،
بردنــد .چــون هتــل محــل اقامــت امــام در مرکــز شــهر بــود و خبرنــگاران داخلــی و
خارجــی کنجــکاو شــده بودنــد ،مأمــوران امــام را بــه یکــی از ســاختمانهای فرعــی
خیابــان آتاتــورک منتقــل کردنــد .امــام بعــد از ورود بــه ترکیــه بــه آموختــن زبــان ترکــی
پرداخــت .توجــه و کوشــش او بــرای یادگیــری زبــان ترکــی بــه حــدی بــود کــه ســرهنگ
افضلــی را بــه وحشــت انداخــت کــه مبــادا بــا آموختــن زبــان بتوانــد بــا مــردم تــرک
ارتبــاط برقــرار کنــد و مبــارزه را در تبعیــدگاه ادامــه دهــد .ازایــن رو در گزارشــی بــه
تهــران نوشــت« :نبایــد وی را تنهــا گذاشــت»

1

رژیمهــای ترکیــه و ایــران ،از امــام وحشــت داشــتند ،و مرتــب محــل اقامــت او را
تغییــر میدادنــد .حتــی مقامــات ســاواک بــه مأموریــن ترکیــه اعتمــاد نکردنــد و خــود
نیــز بــرای او مأمــور ویــژه گماشــتند .نگرانــی مقامــات ایــران و ترکیــه زمانــی بیشــتر
 .1روحانی ،سید حمید .نهضت امام خمینی (ج  .)2نشر عروج .تهران .چاپ پنجم.792 :1381 .
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شــد کــه دیدنــد ،امــام خمینــی حاضــر نیســت در محــل تبعیــد بــه صــورت زندانــی
باشــد و مرتــب پیشــنهاد بیــرون رفتــن و بازدیــد از خیابانهــا و مراکــز دیدنــی شــهر
را میدهــد.
روز  16آبــان ،امــام حــدود  40دقیقــه بــا اتومبیــل از شــهر آنــکارا دیــدن کــرد .او
میخواســت دوران تبعیــد را بــدون نتیجــه از دســت ندهــد و در مــورد افــراد کشــور
ترکیــه تجربــه کســب کنــد .حتــی بــر مــزار  40تــن از عالمــان شــهید کــه بــه دســت
آتاتکــورک کشــته شــده بودنــد ،حضــور یافــت .ســاواک از بازدیــد امــام از نقــاط
متفــاوت شــهر جلوگیــری کــرد و حتــی بــه بهانۀایــن کــه پوشــیدن لبــاس روحانیــون
ایــران در ترکیــه ممنــوع اســت ،علــی رغــم مخالفــت امــام ،مأمــوران امــام را از پوشــیدن
لبــاس خــود منــع کردنــد و او را مجبــور کردنــد کــه لبــاس روحانیــون ترکیــه را بــر تــن
کنــد .البتــه زمانــی کــه علمایــی از ایــران بــرای دیــدن امــام بــه ترکیــه میرفتنــد ،بــه امام
اجــازه میدانــد و لبــاس خــود را بــر تــن کنــد .بــه امــام اجــازه میدادنــد کــه لبــاس خــود
را بــر تــن کنــد .ایــن رفتــار نــه تنهــا نتوانســت روح امــام را درهــم بشــکند ،بلکــه باعــث
بردبــاری و ایســتادگی و مقاومــت امــام خمینــی شــد.

ســپس در  21آبــان امــام بــه شهر«بورســا»در  460کیلومتــری غــرب آنــکارا و در کنــار
دریــای مرمــره منتقــل کردنــد.
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علــت فرســتادن ایشــان بــه بورســا ایــن بــود کــه پخــش خبــر تبعیــد از رادیــو و انعکاس
آن بیــن مــردم ،باعــث وحشــت مقامــات ترکیــه شــده بــود و میخواســتند تــا بــه ایــن
وســیله از ارتبــاط مــردم ترکیــه بــا امــام جلوگیــری کننــد .در این مدت اهــداف مأمورین
هــردو کشــور ایــن بــود کــه:
 -1موضوع تبعید امام به ترکیه و محل اقامت ایشان مخفی بماند؛
 -2از ارتباط امام با مردم ترکیه جلوگیری شود؛
 -3بــا ایجــاد محدودیــت بــرای امــام ،ایشــان را تحــت فشــارهای روحــی قــرار دهنــد.
امــا روحیۀامــام در دوران تبعیــد بســیار عالــی بــوده اســت« :مأموریــن ســاواک در
گزارشهــای خــود اعــام کردنــد :روحیۀشــخص مــورد نظــر نســبت بــه روز اول بهتــر
اســت .در محــل جدیــد برنامۀروزانــه اش بیشــتر اســتراحت ،تــاوت قــرآن ،ادای نمــاز
و صــرف غذاســت .گاه گاهــی هــم کلمــات ترکــی را یادداشــت میکنــد»

1

امــام بعــد از رســیدن بــه ترکیــه تلگرافــی بــه حــاج مصطفــی خمینــی زد و در ایــن
تلگــراف ،ســامتی خــود را بــه خانــواده خبــر داد و او را ســفارش بــه احتــرام بــه مــادر،
خواهــر ،بــرادران و بســتگان کــرد .هــم چنیــن خواســت کــه وســایل شــخصی اش را
بفرســتد؛ از جملــه کتــاب هایــی مثــل مفاتیــح ،صحیفۀســجادیه ،مکاســب و حواشــی.
امــام بــه خانــواده اش توصیــه میکنــد کــه بــه ترکیــه نیاینــد ،زیــرا رژیــم میخواســت
بــا آوردن خانــوادۀ امــام بــه ترکیــه ،او را بــرای همیشــه از ملــت و کشــورش دور کنــد.
حتــی امــام ســفارش میکنــد کــه شــهریهها را بپردازنــد .نگرانــی امــام در مــورد ســوخت
زمســتانی فقــرا نیــز قابــل توجــه اســت.
بایــد توجــه داشــت کــه امــام قــرآن نخواســت ،زیــرا قــرآن بــه همــراه خــود داشــت.
چنان چه از درخواسـتهای امام مشــخص اســت ،کتاب مفاتیح و صحیفۀســجادیه
میخواســت؛ زیــرا بــه اســام بــا تمــام ابعــادش اعتقــاد داشــت .او در صحنۀ سیاســت،
مــرد سیاســت و در میــدان رزم مــرد جنــگ و در مســجد مــرد عبــادت بــود .امــام ماننــد
عالمــان بــزرگ همــواره بــا کتــب دعــا انــس داشــت .انگیزۀامــام از درخواســت کتــب
فقهــی و پافشــاری روی آنهــا مبتنــی بــر رســالتی بــود کــه در جهــت تحــول و دگرگونــی
.1فالحی ،اکبر .سالهای تبعید امام خمینی .مرکز اسناد انقالب اسالمی .تهران .چاپ اول1385 .؛ .73

43

تبعید امام خمینی؟هر؟ به ترکیه

رســالههای عملیــه و خــط فکــری حوزههــای علمیــه در تدویــن و نــگارش رســاله بــر
دوش داشــت و بــه انجــام آن اهمیــت مـیداد .ایشــان دوران تبعیــد را بهتریــن زمــان
بــرای انجــام ایــن مهــم میدانســت .امــام خمینــی از ترکیــه وکالــت نامــه ای بــرای
حــاج مصطفــی خمینــی فرســتاد کــه بیــان کنندۀاعتمــاد و اطمینــان او بــه فرزنــدش
بــود .امــام بــا ایــن کار از ایجــاد تزلــزل در مجامــع روحانــی پیشــگیری کــرد .ایــن نیــز
نوعــی مبــارزه در تبعیــدگاه بــود.
بازتاب تبعید امام در داخل کشور

«رژیــم پهلــوی پــس از تبعیــد امــام خمینــی ،از آن جــا کــه از تکــرار قیــام  15خــرداد و
واکنــش خشــونت بــار ملــت مســلمان ایــران در برابــر تبعید امام وحشــت داشــت ،بی
درنــگ بــه نیروهــای نظامــی و انتظامــی بــه منظــور ســرکوبی هرگونه حرکــت مخالف،
فرمــان آمــاده بــاش داد .رییــس ســاواک ،تیمســار پاکــروان ،طــی تلگــراف رمــزی بــه
کلیــۀ شــعبههای ســاواک در سراســر کشــور دســتور داد ،مراقبــت کامــل داشــته باشــند.
از هــر تحــرک و مخالفتــی جلوگیــری کننــد و هرگونــه رویــدادی را فــورا بــه مرکــز گــزارش
دهنــد»

1

برخی مبارزات داخل کشور عبارت بودند از:
« -1فعالیت حاج آقا مصطفی خمینی علیه رژیم پهلوی (قبل از تبعید به ترکیه).
 -2فعالیتهــای علمــای تــراز اول .اولیــن فــرد بیــن علمــا ،آیــت اهّلل میالنــی بــود کــه
ســکوت حاکــم بــر فضــای حوزههــای علمیــه را شکســت.
 -3واکنــش بــازار .بازاریــان کــه پیوندهــای دیرینــه ای بــا روحاینــت دارنــد؛ در حرکــت
اصالحــی و انقــاب در ایــران از زمــان مشــروطیت نقــش مؤثــری بــر عهــده داشــتند
و در نهضــت امــام خمینــی یکــی از ارکان مبــارزه بودنــد .زیــرا تعطیلــی بــازار ،هــم از
لحــظ اقتصــادی و هــم از لحــاظ تبلیغــی ،بــرای رژیــم گــران تمــام میشــد.
 -4بهــره گیــری از مراســم و شــعائر مذهبی(مثــل دعــای ندبــه ،دعــای توســل و)...کــه
 .1روحانی ،سید حمید .نهضت امام خمینی (ج  .)2نشر عروج .تهران .چاپ پنجم.792 ،:1381 .
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در ایــن مراسـمها از امــام خمینــی یــاد میشــد.
 -5تعطیلی نماز جماعت توسط روحانیون.
 -6نوشتن و چاپ و تکثیر اعالمیه علیه رژیم پهلوی.
 -7تهیۀطومارهایــی کــه بــرای دولــت و ســفارت ترکیــه ارســال میشــدند تــا آنهــا
تحــت فشــار قــرار گیرنــد و بــه تبعیــد امــام خمینــی پایــان دهنــد.
 -8برگــزاری میتینــگ .یکــی از بــزرگ تریــن و تأثیــر گذارتریــن ایــن تجمعــات ،میتینــگ
مســجد ســید عزیــز اهّلل بــود کــه در  21آذر  1343بــه کوشــش جمعیــت مؤتلفــه برگــزار
شــد .ایــن اجتمــاع بــزرگ تریــن گردهمایــی و اجتمــاع بعــد از تبعیــد امــام خمینی بود.
 -9ســرودن شــعر ،چاپ کتاب کشــف االســرار ،چاپ و توزیع توضیح المســائل امام
خمینــی و پخــش کارت تبــر یــک منقــوش بــه عکــس امام.
 -10مراجعۀعلمــا و طلبههــای حوزۀعلمیــه قــم بــه علمــای تــراز اول و تحــت فشــار
قــرار دادن آنهــا تــا بــرای آزادی امــام اقداماتــی انجــام دهنــد.
 -11حرکتهــای مســلحانه .مهــم تریــن اقــدام هیئتهــای مؤتلــف ،ترور [اعــدام
انقالبــی ]حســنعلی منصــور بــود .منصــور بانــی تصویــب کاپیتوالســیون و تبعیــد امــام
محســوب میشــد کــه توســط محمــد بخارایــی تــرور شــد»

1

بازتاب تبعید امام در خارج از کشور

تبعیــد امــام بازتــاب گســترده ای در ســطح جهــان داشــت .خبرگزاریهــا و رســانههای
گروهــی ،احــزاب و شــخصیتهای بیــن المللــی ،هریــک طبــق خــط و برنامــه ریــزی
خــود از آن برداشــت کردنــد و تفســیرهای متفاوتــی ارائــه دادنــد .مطبوعــات وابســته
بــه غــرب تــا آن جــا کــه توانســتند علیــه امــام ســخن میگفتنــد ،درحالــی کــه مطبوعــات
وابســته بــه بلــوک شــرق از آن جــا کــه امــام حرکــت قهــر آمیــزی را علیه آمریــکا و احیای
کاپیتوالســیون آغــاز کــرده بــود ،تــا حــدی جانــب حــق را رعایــت کردنــد.
دانشــجویان ایرانــی خــارج از کشــور نیــز بــا تهیۀطومــار و فرســتادن آن بــه ســفارت
 .1فالحی ،اکبر .سالهای تبعید امام خمینی .مرکز اسناد انقالب اسالمی .تهران .چاپ اول115 .1385 .
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ترکیــه ،موضــوع تبعیــد امــام را پــی گیــری میکردنــد.
دیدار نمایندگان علمای تهران با امام

بعــد از تبعیــد امــام بــه ترکیــه ،علمــای تــراز اول قــم و تهــران بــه ایــن نتیجــه رســیدند
کــه از محــل تبعیــد امــام اطالعاتــی کســب کننــد و وســایل آســایش را تــا آن جــا کــه
ممکــن اســت ،بــرای امــام فراهــم کننــد .بنابرایــن روز پنــج شــنبه  21آبــان ،1343
آقایــان حــاج میــرزا احمــد آشــتیانی ،حــاج ســید احمــد خوانســاری ،و وزیــر دربــار ،آقای
قــدس نخعــی بنــا بــه دعــوت آقایــان در ایــن نشســت شــرکت کــرد .علمــا اعــام کردند
کــه آقــای پســندیده(برادر امام)بــه ترکیــه بــرود و از وضعیــت امــام اطالعاتــی کســب
کنــد.
وزیــر دربــار گفــت کــه پــس از گفــت وگــو بــا مقامــات باالتــر نتیجــه بــه حضــور آقایــان
ابــاغ خواهــد شــد .ایــن سیاســت علمــای تهــران تــا حــدودی موافــق نظــر شــاه نیــز
بــود ،زیــرا ایــن کار باعــث میشــد ،موجبــات آرامــش خاطــر و رفــع نگرانــی ملــت ایــران
فراهــم شــود .رژیــم بــا پیشــنهاد علمــا موافقــت کــرد ،ولــی آقــای پســندیده را مناســب
ایــن کار نمــی دانســت؛ زیــرا ممکــن بــود امــام بــه وســیلۀاو پیامــی را بــه ایــران بفرســتد
و پیــام هایــی از ایــران دریافــت کنــد .بعــد از آن ،علمــای تهــران حــاج ســید فضــل
اهّلل خوانســاری را پیشــنهاد کردنــد کــه مــورد پذیــرش قــرار گرفــت و قــرار شــد ســاواک
وســایل ســفر او را فراهــم کنــد.
رژیــم پهلــوی بــرای ایــن کــه نمایندۀعلمــا امــام را در بورســا مالقــات نکنــد ،محــل
اقامــت و مالقــات بــا امــام را اســتانبول قــرار داد و قــرار شــد کــه مالقــات بــا امــام
تحــت مراقبــت شــدید مأموریــن انجــام شــود .ســید فضــل اهّلل خوانســاری روز  29آذر
 1343وارد اســتانبول شــد و در«پارک هتل»اســکان یافت .فردای آن روز  30آذر ماه
بــه دیــدار امــام رفــت کــه او را بــه اســتانبول آورده بودنــد.
در چندیــن جلســه ،بیــن آقــای خوانســاری و امــام گفــت وگــو صــورت گرفــت و یکــی از
مأموریــن ســاواک کــه در جلســۀالقات حضــور داشــت ،گفــت وگوهــا را ثبــت میکــرد.
آن چــه در ایــن گفــت وگوهــا درخــور توجــه بــود ،زبــان دیپلماســی و تاکتیکهــای

انتخاب
فریضه
جهاد کبیر

46

سیاســی بــود کــه امــام بــه کار میبــرد .مثــا ،امــام در گفــت وگــو بــه مأمــوران ترکیــه
اشــاره و طــوری صحبــت میکــرد کــه گویــا مأموریــن ترکیــه بــا او کنــار آمــده و به تفاهم
رســیده انــد .حتــی گفــت وگــوی امــام در مــورد رفتــار خــوب مأموریــن ترکیــه باعــث
نگرانــی مقامــات ایرانــی شــده بــود.
بعــد از مدتــی کــه رژیــم ،حــاج مصطفــی خمینــی را بــه ترکیــه تبعیــد کــرد و وی بــه
مالقــات امــام رفــت ،بــه وضــع نامناســب امــام پــی بــرد .حــاج مصطفــی میگویــد:
آن گاه کــه بــه حضــور امــام رســیدم ،از نظــر غذایــی ،وضــع او بــه حــدی بــود کــه اگــر
دیرتــر میرســیدم ،امــام مریــض میشــد .هــر خوراکــی کــه بــرای او میآوردنــد ،بــدون
آن کــه خــم بــه ابــرو بیــاورد ،میخــورد و براســاس ویژگیهــای اخالقــیاش ،هرگــز
خــوراک مــورد عالقــۀ خــود را طلــب نمــی کــرد .باتوجــه بــه شــریط ســنی و تفــاوت آب
وهــوا معلــوم بــوده کــه بــر امــام چــه میگذشــته اســت.
در مالقــات بعــدی ،نماینــدگان آقــای گلپایگانــی ،یعنــی آقایــان شــیخ محمــد علــی
صفایــی و ســید مهــدی گلپایگانــی در تاریــخ  22خردادمــاه  1344بــه اســتانبول
عزیمــت کردنــد .در زمــان مالقــات ،امــام لبــاس روحانیــون ترکیــه را بــر تــن داشــت
و وضــع ایشــان طــوری بــود کــه آقــای صفایــی بــه گریــه افتــاد .قبــل از تبعیــد امــام
بــه عــراق نیــز آقــای حــاج شــیخ عبــد الجلیــل جلیلــی کرمانشــاهی ،یکــی از روحانیــون
سرشــناس کرمانشــاه ،بــرای مالقــات بــا امــام بــه اســتانبول رفــت.
اقدامات مهم امام در ترکیه

«روشهای امام در مبارزه با رژیم در این دوران عبارت بودند از:
الف)نوشتن نامه به ایران :هدف امام از نوشتن نامه به ایران این بود که:
 -1ارتباط خود را با داخل کشور حفظ کند و رهبری نهضت را ادامه دهد.
 -2اوضــاع تبعیــدگاه را علــی رغــم فشــار و محدودیــت ،خــوب توصیف کنــد تا تزلزلی
در روحیۀخانــواده و مبــارزان بــه وجــود نیایــد و آنهــا بــرای آزادی ایشــان بــه رژیــم
متوســل نشــوند.
 -3امــام در نام ههــای خــود خواســتار کتــاب هایــی چــون مکاســب میشــد .قصــد

47

تبعید امام خمینی؟هر؟ به ترکیه

داشــت بــا نوشــتن حواشــی بــر کتــب فقهــی ،احــکام عبــادی اســام را در کنــار مســائل
سیاســی بیــان کنــد و بــه ابعــاد سیاســی اســام بپــردازد.
ب)نــگارش کتــاب تحریــر الوســیله :امــام خمینــی دریافــت کــه جامعۀآرمانــی طــرح
شــده در «کشــف االســرار» ،در چارچــوب ســازوکارهای متعــارف (بــه تصویــر صفحــه
مراجعــه شــود) دســت نیافتنــی نیســت و نمــی تــوان بــا مشــی مســالمت آمیــز ،جامعه
ای دینــی عــاری از اســتبداد و فســاد را محقــق ســاخت .درعیــن حــال ،مبــارزه بــدون
راهبــرد روشــن نتیجــه ای جــز بــه مخاطــره افکنــدن بنیــان و ثمرۀمبــارزات درپــی
نخواهــد داشــت .امــام در ایــن کتــاب بــه اســام بــه عنــوان دینــی کامــا سیاســی
نگریســت و هرگونــه تفکیــک میــان دیــن و سیاســت را مــردود شــمرد .ایــن اقــدام امــام
بهتریــن کاری بــود کــه در ایــن دورۀ 11مــاه انجــام داد؛ چــون ترکیه مرکــز رواج جدایی
دیــن از سیاســت بــود .امــام وقتــی بــه نجــف آمــد ،کتــاب را تکمیــل و چــاپ کــرد .پــس
از آن ،ســایر علمــا بــه امــام اقتــدا کردنــد و در رســالۀخویش مســائل سیاســی را در کنــار
مســائل عبــادی مطــرح کردنــد.

1

اهداف امام در نگارش کتاب تحریر الوسیله عبارت اند از:
 -1مبارزه با تفکیک دین از سیاست؛
 -2اصالح حوزههای علمیه و خارج کردن آنها از رکود و سستی؛
 -3مطرح کردن اندیشۀتشکیل یک حکومت دینی.
بنابرایــن ،امــام خمینــی بهتریــن نمونۀبرنامــه ریــزی در دوران تبعیــد و زندانــی اســت.
در دورۀتقریبــا یــک ســالۀتبعید بــه ترکیــه کتــاب تحریر الوســیله را نوشــت و در دوران
تبعیــد در عــراق ،طــرح بنیــادی والیــت فقیــه و حکومــت اســامی را مطــرح کــرد»

2

درسهای اخالقی از دوران تبعید امام به ترکیه

 -1در تمــام اســناد و مــدارک دوران حبــس و تبعیــد امــام ،ســترگی روحیــه ،بــزرگ
 .1فالحــی ،اکبــر .ســالهای تبعیــد امــام خمینــی .مرکــز اســناد انقــاب اســامی .تهــران .چــاپ اول .1385 .ص 120
ســند شــمارۀ.826-827
 .2فالحی ،اکبر .سالهای تبعید امام خمینی .مرکز اسناد انقالب اسالمی .تهران .چاپ اول.115 :1385 .
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منشــی و بــی توجهــی امــام بــه رنــج هایــی کــه در مســیر نهضــت و قیــام الهــی خویــش
متحمــل شــده ،کامــا هویداســت .در ادبیــات امــام کمتریــن گالیــه ای از شــرایط پدیــد
آمــده بــرای شــخص خویــش بــه چشــم نمــی خــورد .بلکــه برعکــس ،همــواره بــر خوبی
اوضــاع و رضایتمنــدی خویــش از شــرایط پدیــد آمــده ،تأکیــد مـیورزد .در نامــه ای،
امــام بــه فرزنــدش حــاج مصطفــی مینویســد« :از جهــت مــن بــه هیــچ وجــه نگــران
نباشــید .هــم حالــم خــوب اســت و هــم جایــم».
 -2نکتــۀ مهــم دیگــری کــه ناشــی از آرامــش عمیــق روحــی امــام اســت ،شــکرگزاری
در همــه حــال و تکلیــف گرایــی و رضایتمنــدی نســبت بــه تقدیــر الهــی اســت .ماننــد
ّ
ایــن نامۀامــام بــه حــاج مصطفــی کــه ...« :از قــم وارد آنــکارا شــدم .هّلل الشــکر حالــم
خــوب اســت .شــماها نگــران نباشــید .آن چــه از طــرف خداونــد تعالــی مقــدر شــده،
جمیــل اســت».
 -3نکتــۀ اخالقــی آموزندۀبســیار مهــم دیگــری کــه در نامههــای ارســالی امــام خمینــی
یخــورد ،روابــط عالــی اخالقــی و انســانی بــا ذوق
از تبعیــدگاه ترکیــه بــه چشــم م 
الحقــوق ،فرزنــدان ،همســر ،بــرادران و ســایر منســوبین اســت .امــام خمینــی خطــاب
بــه حــاج مصطفــی مینویســد« :نــور چشــم محتــرم ...اگــر شــما رضایــت مــن و خــدای
توانــا را میخواهیــد ،بایــد بــا تمــام بســتگان خصوصــا مــادر ،خصوصــا مــادر ،خصوصــا
مــادر ،مهربانــی و خــوش رفتــاری کنیــد و رضــای آنهــا را بــه دســت بیاوریــد».
 -4نکتۀمهــم در نامههــای امــام خمینــی در دوران تبعیــد بــه ترکیــه ،اهتمــام ایشــان
بــه اســتمرار فعالیتهــای علمــی و فقهــی اســت .جالــب آن که شــاهکار مکتب فقهی
امــام خمینــی ،یعنــی کتــاب «تحریــر الوســیله»در همیــن دوران و در کنــج غربــت و
تنهایــی در تبعیــدگاه ترکیــه تألیــف شــده اســت».

1

نتیجهگیری

 .1ســیر مبــارزات امــام خمینــی در آینۀاســناد بــه روایــت ســاواک .مؤسســۀتنظیم و نشــر آثــار امــام خمینــی .تهــران .چاپ
اول ،1386 .ج 102 :5
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دوران تبعیــد امــام بــه ترکیــه یکــی از مراحــل مهــم انقــاب اســامی بــود .رژیــم
پهلــوی بعــد از آن کــه نتوانســت جلــوی مبــارزات امــام خمینــی را بگیــرد ،باتوجــه بــه
تجربۀقیــام  15خــرداد تصمیــم گرفــت کــه امــام را از ایــران دور کنــد .حــوادث ایــن
دوران نشــان میدهــد کــه رژیــم پهلــوی نــه تنهــا بــه خواســتههای خــود نرســید ،بلکــه
امــام در ایــن دوران یــازده ماهــه توانســت بــه اقدامــات مهمــی ،از جملــه نوشــتن
کتــاب التحریــر الوســیله دســت بزنــد .هــم چنیــن امــام در ایــن دوران روحیــه ای بســیار
عالــی بــرای ادامۀمبــارزه از خــود نشــان داد .رژیــم پهلــوی بعــد از آن کــه نتوانســت
نهضــت ار در داخــل ســرکوب کنــد و روحیۀامــام را از بیــن ببــرد ،تصمیــم گرفــت کــه
ایشــان را بــه عــراق تبعیــد کنــد.

1

 . 1امام خمینی ،صحیفۀنور ،ج  ،1تهران ،مرکز مدارک فرهنگ انقالب اسالمی.1361 ،
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گفتار سوم
روز دانش آموز

واقعه سیزده آبان  57و زمینههای آن
ســیزدهمین روز آبــان در تقویــم جمهــوری اســامی ایــران بــه نــام روز دانــش آمــوز
ثبــت شــده اســت .ایــن مناســبت یــادآور حادث ـهای اســت کــه در  13آبــان ســال 57
اتفــاق افتــاده اســت .بــا شــروع ســال تحصیلــی در مهر  ،57دانشــگاه تهــران به تدریج
تبدیــل بــه مهــم تریــن مرکــز تجمــع مخالفــان رژیــم شــاه شــد .دانشــگاه کــه ســالها
بــه عنــوان ســنگر آزادی در مقابــل حکومــت شــاه مقاومــت کــرده بــود اینــک آغــوش
خــود را بــه روی مــردم گشــوده بــود .هــر روز هــزاران نفــر از نقــاط مختلــف شــهر بــه
دانشــگاه میآمدنــد تــا هــم از آخریــن رویدادهــای انقــاب بــا خبــر شــوند و هــم در
راهپیماییهــای خودجــوش کــه اغلــب از دانشــگاه شــروع میشــد ،شــرکت کننــد .در
داخــل دانشــگاه و پیــاده روهــای خیابــان شــاهرضا (انقــاب کنونــی) ،عــدهای در
گوشــه و کنــار بســاط فــروش کتابهــای ممنوعــه معــروف بــه کتابهــای جلــد ســفید
را پهــن کــرده بودنــد .در دانشــکدههای مختلــف دانشــگاه نمایشــگاه کتــاب و عکس
دایــر بــود .رژیــم بــا وجــود اعــام حکومــت نظامــی ،رژیــم قــادر بــه کنتــرل اوضــاع
نبــود .مــردم دیگــر از مامــوران حکومــت نظامــی کــه در خیابانهــا مســتقر شــده بودنــد
نمــی ترســیدند و دولــت شــریف امامــی کــه نــام دولــت آشــتی ملــی برخــود نهــاده
بــود ،ابتــکار عمــل را از دســت داده بــود .رژیــم شــاه بــه ســرعت بــه ســمت فروپاشــی
میرفــت.
از مهرمــاه  57گروههایــی از معلمــان بــه فکــر برگــزاری اعتصــاب و تعطیلــی مــدارس
بودنــد ،امــا بــا وجــود آمادگــی ذهنــی بســیاری از معلمــان ،هماهنگــی بیــن مــدارس

کبیر
جهادکبیر
جهاد

54

وجــود نداشــت .بعــد از اعتصــاب موفــق معلمــان در اردیبهشــت مــاه  1340که منجر
بــه ســقوط کابینــه و انحــال مجلــس شــورای ملــی و ســنا شــد ،رژیــم دیگــر بــه معلمان
اجــازه ایجــاد تشــکل صنفــی را نــداد .در آســتانه انقــاب بــا بــاز شــدن فضــای سیاســی،
تالشهــای پراکنــدهای بــرای تشــکیل اتحادیــه معلمــان صــورت میگرفــت کــه بــه
نتیجــه نرســید .محمــد درخشــش ،عــدهای از معلمــان قدیمــی را دور خــود جمــع
کــرد و در فکــر احیــای باشــگاه مهــرگان بــود ،معلمــان هــوادار گروههــای چــپ نیــز در
پــی ایجــاد تشــکیالت مــورد نظــر خــود بودنــد .امــا ایــن فعالیتهــا از حــد تشــکیل
جلســات  50-40نفــری فراتــر نرفــت .انجمــن اســامی معلمــان کــه در آبــان ســال 57
بــا حضــور محمدعلــی رجایــی کــه تــازه از زنــدان آزاد شــده بــود ،تاســیس شــد دل در
گــرو انقــاب اســامی داشــت .بــوی انقــاب فضــا را پرکــرده بــود و معلمــان رغبتــی بــه
فعالیــت صنفــی نداشــتند.
در ســال تحصیلــی  ،58-57هشــت میلیــون دانــش آمــوز در 52هــزار مدرســه در
سراســر کشــور درس میخواندنــد 37.5 .درصــد دانــش آمــوزان دختــر و  62.5درصــد
دانــش آمــوزان پســر بودنــد .تعــداد کارکنــان آمــوزش و پــرورش اعــم از دبیــر و آمــوزگار
وکادر اداری و خدماتــی  350هــزار نفــر بــود کــه تقریبــا نیمــی از آنهــا را زنــان تشــکیل
میدادنــد 11 .درصــد کارکنــان امــوزش و پــرورش دارای مــدرک تحصیلــی لیســانس یــا
باالتــر بودنــد( .امــار دفتــر طــرح و برنامــه امــوزش وپــرورش) .برابــر امــار ســال ،1355
حــدود  52درصــد از جمعیــت ایــران (بــیســواد) مطلــق بــه معنــای فاقــد هرگونــه
توانایــی خوانــدن و نوشــتن بودنــد .پاییــن بــودن نــرخ پوشــش تحصیلــی دختــران و
ایــن واقعیــت کــه تنهــا  11درصــد معلمــان مــدرک کارشناســی داشــتند و امــار بــاالی
بیســوادان،کیفیت نــازل توســعه پــر زرق و بــرق ان دوره را نشــان میدهــد .امــا تعــداد
کارکنــان زن و مــرد امــوزش و پــرورش تقریبــا برابــر بــود.
قبــل از انقــاب ،فعــاالن سیاســی بــا ایدیولوژیهــای متفــاوت بــر ایــن اعتقــاد بودنــد
کــه مدرســه یکــی از مناســب تریــن مکانهــا بــرای تبلیغــات سیاســی اســت ،چــرا کــه
ذهــن کــودکان بــه زعــم انهــا کاغــذ ســفیدی بــود کــه بــر ان میتــوان نقشــی مانــدگار
کشــید .ادبیــات کــودکان از اواخــر دهــه  40تــا یکــی دوســال بعــد از انقــاب ،رنــگ
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و بــوی سیاســی بــه خــود گرفــت .فعــاالن سیاســی بــه عنــوان پوشــش موجــه یــا بــه
عنــوان کارگــر بــه کارخانــه میرفتنــد و یــا بــه عنــوان معلــم در امــوزش و پــرورش
اســتخدام میشــد .گروههــای سیاســی از ایــن طریــق از بیــن دانــش امــوزان مســتعد
عضوگیــری میکردنــد .معلمانــی هــم کــه عضــو تشــکلهای سیاســی نبودنــد ،امــا خود
را در برابــر رژیــم میدیدنــد ،بــا کنایههــای سیاســی در پوشــش شــعر و داســتان ،رژیــم
را بــه بــاد انتقــاد میگرفتنــد و بــذر نارضایتــی میــان دانــش امــوزان میپراکندنــد.
در نیمــه دوم ســال  57درس و مشــق در مــدارس نیمــه تعطیــل بــود .مدیــران یــا
انقالبــی شــده بودنــد و یــا دیگــر اقتــدار ســابق را نداشــتند .معمــوال دانــش آمــوزان
برخــی مــدارس بــه تشــویق معلمــان و یــا تحــت تاثیــر فضــای عمومــی جامعــه،
مــدارس را تعطیــل میکردنــد و بــه راه پیماییهــای انقالبــی ملحــق میشــدند.
روز ســیزده آبــان دههــا نفــر از دانــش آمــوزان دبیرســتانهای نزدیــک دانشــگاه تهــران
بــا تعطیــل کــردن کالسهــای درس بــه ســمت دانشــگاه راهپیمایــی و ســر راه خــود
دبیرســتانهای دیگــر را نیــز تعطیــل کردنــد .نزدیــک دانشــگاه ،ســربازان ارتــش بــا
ک اور بــه مقابلــه بــا دانــشآمــوزان پرداختنــد و
شــلیک تیــر هوایــی و انفجــار گاز اشـ 
نهــا را متفــرق کردنــد .دانــشآمــوزان هــم شــعارهای (مــرگ بــر شــاه) و (معلــم بــه
آ
پــا خیــز محصلــت کشــته شــد) ســر دادنــد .ســربازان در پیــاد ه روی مقابــل دانشــگاه تــا
اطــراف پــارک دانشــجو مســتقر بودنــد و دانشــجویان و مــردم در محوطـ ه دانشــگاه،
پشــت میلههــای ســبز ،روب ـهروی ســربازان شــعار میدادنــد.
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عقربههــای ســاعت ،یــازده صبــح را نشــان م ـیداد ،قــرار بــود جمعیــت کــه بیشــتر
آنهــا دانشــجو بودنــد ،از دانشــگاه بــه ســوی منــزل آیـتاهلل طالقانــی در پیچشــمیران
راهپیمایــی کنــد .آیــت اهلل طالقانــی روز نهــم آبــان از زنــدان آزاد شــده بودنــد .مــردم
شــعار میدادنــد و ســربازان را دعــوت میکردنــد تــا بــه انقــاب اســامی و مــردم
بپیوندنــد .بــر اســاس گــزارش یــک شــاهد عینــی ناگهــان یــک ســرباز کــه تحــت تاثیــر
قــرار گرفتــه بــود ،واحــد تحــت فرماندهــی خــود را رهــا کــرد و بــه ســوی مــردم دویــد،
افســر فرمانــده بــه ســوی وی شــلیک کــرد و در گیــری آغــاز شــد .مردمــی کــه غافــل گیــر
شــد ه بودنــد ،پشــت ماشــینهــا ،درختهــا و در جــوی کنــار خیابــان پنــا ه میگرفتنــد.
عــدهای مجروحیــن را بــه دانشــکده پزشــکی میرســاندند .گروههــای کوچکــی از
مــردم و بــه خصــوص دانــشآموزانــی کــه از جاهــای مختلــف بــه ســوی دانشــگاه
میآمدنــد بــا شــنیدن صــدای تیرانــدازی بــه ســوی دانشــگاه دویدنــد .مرکــز درگیــری
در محوطــه ورودی دانشــگاه جلــوی ســردر اصلــی قــرار داشــت.
نظامیــان وارد محوطــه دانشــگاه شــدند و شــروع بــه تیرانــدازی و انفجــار گاز اشـکآور
کردنــد .دانــشآمــوزان و دانشــجویان بــرای خنثــی کــردن اثــرات گاز اشـکاور ،مقــوا و
کاغــذ و شــاخهها و برگهــای خشــک درختــان را آتــش زدنــد .گروه فیلمبــردار تلویزیون
دولتــی ،از تمــام ایــن اتفاقــات فیلــ م بــرداری کــرد .کارکنــان انقالبــی تلویزیــون در
یهــای دانشــگاه را همــان شــب در برنامــه خبــر ،بــه
اقدامــی شــجاعانه فیلــم درگیر 
مــدت دو دقیقــه نمایــش دادنــد .پخــش تصاویــر تیرانــدازی ارتــش بــه ســوی مــردم
بیســاح ،بیننــدگان میلیونــی تلویزیــون را بــه شــدت مبهــوت و خشــمگین کــرد .گــروه
دیگــری از تظاهرکننــدگان در بیــرون دانشــگاه بــه ســمت خیابانهــای آناتــول فرانــس
(قــدس فعلــی) و بزرگمهــر حرکــت کردنــد و شیش ـههای ســاختمان حــزب رســتاخیز
و نگهبانــی بــرق دانشــگاه را شکســتند .در خیابــان تختجمشــید (طالقانــی فعلــی)
بانــک صنایــع و معــادن مــورد حملــه تظاهــر کننــدگان قــرار گرفــت.
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بعــد از تیرانــدازی و خــروج مامــوران از دانشــگاه و انتقــال زخمیهــا بــه بیمارســتان،
تظاهرکننــدگان در خیابانهــای اطــراف دانشــگاه پالکاردهایــی ماننــد (دانشــگاه
شــهید داد) و (شــهادت  56نفــر در دانشــگاه) سردســت گرفتنــد و خبــر درگیــری و
کشــتار در دانشــگاه را بــه اطــاع مــردم رســاندند .مقامــات فرمانــداری نظامــی تهــران
اعــام کردنــد کــه در وقایــع دانشــگاه در روز  13آبــان ،هیچکــس کشــته نشــده تنهــا
ســه نفــر مجــروح شــدهانــد .دکتــر عبــداهلل شــیبانی ،رییــس وقــت دانشــگاه تهــران
گفــت کــه درگیریهــای روز  13آبــان تنهــا  14مجــروح بــر جــا گذاشــته اســت .روزنامــه
کیهــان بــه نقــل از رادیــو ایــران ،نوشــت کــه تــا ســاعت  12شــب ،دوازده نفــر از
مجروحانــی کــه در بیمارســتان پهلــوی منتقــل شــده بودنــد درگذشــتهانــد و حــال دو
نفــر دیگــر از آنهــا وخیــم اســت .بنــا بــه آمــار بنیــاد شــهید انقــاب اســامی در میــان
شــهدای انقــاب تنهــا نــام دو نفــر بــه نامهــای مصطفــی حاجــی و ســید مهــدی ســید
فاطمــی ثبــت شــده کــه تاریــخ شهادتشــان  13ابــان  1357اســت.

1

نماینــدگان مجلــس ،ســعی کردنــد ،انتقادهــا را بــه ســمت نخســتوزیــر وقــت و
ی ملــی او جهــت دهنــد ،امــا شــاه همچنــان در ســیبل شــعارهای مــردم
دولــت آشــت 
بــود .حادثــه  13آبــان  1357پیامدهــای ســهمگینی بــرای حکومــت شــاه داشــت روز
 14آبــان تعــدادی از ســاختمانهای دولتــی ،موسســات عمومــی و اتوبوسهــای
شــرکت واحــد بــه نحــو مشــکوکی بــه آتــش کشــیده شــد ،مامــوران حکومــت نظامــی
 .1دایرهالمعارف انقالب اسالمی ،سوره ،حوزه هنری ،1389 ،ج )2
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هــم فقــط نظــاره میکردنــد .ابوالفضــل قاضــی ،وزیــر علــوم و آمــوزش عالــی ،در
اعتــراض بــه کشــتار دانــش آمــوزان و دانشــجویان در  13آبــان اســتعفا کــرد .کابینــه
شــریف امامــی هــم دو روز بعــد و بــا عمــری  70روزه مجبــور بــه اســتعفا شــد و جــای
خــود را بــه دولــت نظامــی غالمرضــا ازهــاری داد .شــاه نیــز در پیامــی کــه در  15آبــان
از تلویزیــون پخــش شــد ،گفــت( :مــن صــدای انقــاب شــما ملــت ایــران را شــنیدم).
پیــام شــاه را مــردم نشــانه ضعــف و زوال رژیــم دانســتند.
امــام خمینــی ؟هر؟ روز  14ابــان طــی پیامــی بــه ملــت ایــران از اقامتــگاه خــود در
نوفــل لوشــاتوی فرانســه ،واقعــه دانشــگاه را محکــوم کــرد و شــاه را مســئول تمــام
تهــا دانســت .ایشــان ضمــن دعــوت مــردم بــه صبــر فرمــود( :مــن
خرابیهــا و خیان 
ی خواهــی و اســتقالل
از ایــن راه دور چشــم امیــد بــه شــما دوختــهام ...و صــدای آزاد 
طلبــی شــما را بــه گــوش جهانیــان میرســانم).

1

خاطرهای از  13آبان 57

چهــل ســال پیــش در چنیــن روزی كــه شــنبه هــم بــود بــا بچههــای مدرســه راهنمایــی
ســپه ،قــرار گذاشــته بودیــم كــه بــرای اعتــراض بــه رژیــم شــاه دور میــدان حشــمت
الدولــه تقاطــع خیابــان آذربایجــان و اســكندری حضــور یافتــه و راهپیمایــی كنیــم.
ســاعت هشــت بــود و بیشــتر دانــش آمــوزان مدرســه و تعــدادی از معلمــان دور
میــدان حضــور یافتنــد .در همیــن موقــع ناظــم مدرســه آقــای صــدری دوان دوان آمــد
و بچههــا را تهدیــد كــرد كــه آقــای قاســمی مدیــر مدرســه گفتــه نمــره انضبــاط بچــه
هایــی كــه ســركالس حاضــر نشــده و در تظاهــرات شــركت كــرده انــد ،صفــر خواهــد
شــد.
هــوای پائیــزی در آن موقــع بــه شــدت ســرد بــود و مثــل حــاال كــه برخــی از افــراد
بــا لبــاس معمولــی و حتــی برخــی بــا آســتین كوتــاه در خیابانهــا حاضــر میشــوند،
نبــود .كالههــای بافتنــی لبــه دار ،كاپشـنهای زیــپ دار و كفــش زمســتانی و باالخــره
 . 1شیرزاد عبداللهی /خبرآنالین.
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لباسهــای ضخیــم و گــرم بــر تــن تمــام بچههــای مدرســه نمایــان بــود و از همــه
مهمتــر اراده و شــجاعت مقابلــه بــا نظامیــان رژیــم شــاه ،گرمــای مضاعفــی را از درون
بــه دانــش آمــوزان م ـیداد.
آقــای ناظــم كــه دیــد هیچكــس بــه حرفهــای او گــوش نمــی دهــد ،راهــش را گرفــت
و رفــت بــه ســمت مدرســه و معلــم هایــی كــه بــا مــا همــراه بودنــد شــروع كــردن بــه
شــعار دادن و بچههــا بــا بلنــد كــردن پالكاردهــا و عكسهــای امــام خمینــی ؟هر؟ كــه
از قبــل تهیــه كــرده بودنــد ،بــه دنبــال آنهــا شــعارها را تكــرار میكردنــد« .مــرگ بــر
شــاه  -مــرگ بــر شــاه  -مــرگ برشــاه»« ،تــا شــاه كفــن نشــود ،ایــن وطــن وطــن نشــود».
راه افتادیــم بــه ســمت میــدان جمهــوری فعلــی كــه در آن موقــع میــدان محمدرضــا
شــاه نــام داشــت.
مــن آن موقــع كالس ســوم راهنمایــی بــودم و بــه همــراه دیگــر همكالسـیها دانــش
آمــوزان دوم و اول را بــه جهــت اینكــه از مــا كوچكتــر بودنــد ،جمــع میكردیــم كــه
همگــی بــا هــم و بــه دور از پراكندگــی تظاهــرات را بــه پیــش ببریــم و یكپارچگــی و
متحــد بــودن در آن زمــان خیلــی برایمــان مهــم بــود حتــی در شــعارهایمان ســعی
میكردیــم متفــرق شــعار ندهیــم و در زمانــی كــه شــعار میدادیــم یــادم اســت بــا یــك
پــا بــر زمیــن میكوبیدیــم و ســعی میكردیــم توجــه مــردم را بــه خــود جلــب كنیــم.
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كــم كــم داشــتیم میرســیدیم بــه میــدان ،در ســمت جنــوب غربــی میــدان ســاختمانی
اداری بــود كــه عوامــل امنیتــی رژیــم در آنجــا كار میكردنــد و یكــی از اهــداف
راهپیمایــی حضــور در ایــن محــل و شــعار دادن علیــه مــزدوران رژیــم شــاه بــود.
رســیدیم بــه میــدان ولــی قبــل از مــا ارتشــیان بــا تجهیــزات آمــاده از جملــه ماســك
و اســلحه ژ 3و ماشــینهای جیــپ پــارك شــده در ابتــدای خیابــان نــواب و ورودی
بــه میــدان در آنجــا حاضــر شــده بودنــد و پیشــتر میدانســتند كــه امــروز مــردم قــرار
گذاشــته انــد كــه بــا برپایــی راهپیمایــی در میادیــن اصلــی میخواهنــد علیــه شــاه
شــعار بدهنــد و تظــارات كننــد.
وقتــی ســربازان مســلح و گارد نظامــی را دیدیــم ،بــه یكبــاره شــعارهایمان تندتــر و
صداهایمــان بلندتــر شــد و بــا دعــوت ارتــش بــه بــرادری بــا مــردم ،شــعارهایی علیــه
شــاه فریــاد میزدیــم؛ «زیــر بــار ســتم نمیكنیــم زندگــی جــان فــدا میكنیــم در ره
آزادگــی ســرنگون میكنیــم ســلطنت پهلــوی»« ،ای امــام زمــان رحمــی بـ ه مــا كــن ،مــا
را از دســت ایــن جــاد رهــا كــن»« ،ای بیشــرف حیــا كــن ســلطنت را رهــا كــن»« ،تــا
مــرگ شــاه خائــن نهضــت ادامــه دارد» و «ایــن شــاه آمریكایــی ،اعــدام بایــد گــردد».
چنــد تــا از نظامیــان دور میــدان شــروع كردنــد بــه تیرانــدازی هوایــی و بــه یكبــاره همه
آنهایــی كــه در تظاهــرات شــركت كــرده بودنــد ،بــه نوعــی نیــم خیــز شــدند و برخــی
هــم دراز كشــیدند روی زمیــن ،ولــی چنــد لحظــه ای نگذشــته بــود مثــل اینكــه تــازه
انــرژی بــه جمعیــت وارد شــده بــود بــه ماننــد فنــر همــه ریختند به وســط خیابــان و ما
دانــش آموزهــا هــم كــه از قبــل شــعارهایمان را آمــاده كــرده بودیــم ،شــروع كردیــم بــه
شــعار دادن؛ «مــا شــیر و مــوز نمیخوایــم ،مــا شـ ِـاه دزد نمیخوایــم»« ،شــاه جنایــت
میكنــد ،كارتــر حمایــت میكنــد».

دوتــا از ســربازها كــه جلــوی گارد نظامــی قــرار داشــتند چنــد قــدم جلوتــر گذاشــتند
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و بــا شــلیك گاز اشــك آور خواســتند جمعیــت را متفــرق كننــد ،در همیــن موقــع از
بیــن مــردم جعبههــای نوشــابه ای كــه از قبــل تهیــه شــده بــود و در آن شیش ـههای
كوكتــل مولوتــف (بمــب دســتی آتــش زا) آمــاده شــده بــود ،بــه افــرادی كــه جلــوی
صــف تظاهــرات كننــدگان بودنــد ،دســت بــه دســت رســید كــه بــه ســمت ارتشــیان
پرتــاب میكردنــد و زمانــی كــه آتــش تظاهــرات باالگرفــت ،شــعارهای مــردم هــم بــاال
گرفــت و «تــا شــاه كفــن نشــود ،ایــن وطــن ،وطــن نشــود» ،اوج شــعارهای آنــان شــد
و گارد نظامــی هــم از تــرس اینكــه مــردم بــه ســمت آنــان حملــه ور نشــوند ،شــروع
كــردن بــه تیرانــدازی رگبــاری و در ایــن بیــن چنــد تیــر بــه ســمت تظاهركننــدگان نیــز
شــلیك كردنــد.

آقــای ترابــی معلــم دینــی مدرســه كــه از بچههــا محافظــت میكــرد در همیــن حیــن
بــه زمیــن افتــاد و مــن بــه همــراه تعــدادی از بچههــا بــه ســمت او دویدیــم و وقتــی
بــه او رســیدیم مشــاهد كردیــم كــه از ناحیــه پــا تیــر خــورده و خــون جــاری اســت.
بــا مشــاهده تیرخــوردن آقــا معلــم مــا بیشــتر راغــب شــدیم شــعارهایمان را بلندتــر
ت شــكن ریشـ ٔـه شــاهو بكــن» .در همین
ســردهیم «اهللاكبــر ،خمینــی رهبــر  -خمینــی ب 
موقــع گارد شــاه شــروع كــرد بــه ســمت مــا و مــردم شــلیك كــردن و تیــر بــود كــه بــه
زمیــن و در و دیــوار خان ههــای اطــراف میخــورد و همــه روی زمیــن و برخــی نیــم
خیــز بودیــم كــه تیــری بــه كتــف مصطفــی یاراحمــدی از همكالســی هایمــان اثابــت
كــرد و در همــان لحظــه نقــش بــر زمیــن شــد.
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در همیــن موقــع بــود كــه پیغــام آوردنــد دانشــجوهای دانشــگاه تهــران بــه همــراه
دانــش آمــوزان در میــدان  24اســفند (میــدان انقــاب) بــا گارد نظامــی درگیر شــده اند
و تعــدادی از مــردم هــم بــه شــهادت رســیده انــد و هــر لحظــه بــه جمــع تظاهــرات
كننــدگان افــزوده میشــود.
بــا كمــك چنــد تــا از بچههــای مدرســه بــه ســرعت آقــا معلــم و مصطفــی یاراحمــدی
را كــه بــه شــدت مجــروح شــده بودنــد ،بــه نزدیــك تریــن مركــز بهــداری كــه بیمارســتان
اقبــال بــود رســاندیم و تحویــل اورژانــس دادیــم و ســپس بــه همــراه تعــدادی از
همكالس ـیها بــه ســرعت خــود را بــه تظاهــرات میــدان انقــاب رســاندیم.
آقــای ترابــی و مصطفــی یاراحمــدی پــس از یــك روز تحمــل شــدت مجروحیــت و
بــا توجــه بــه اینكــه خونریــزی شــدیدی داشــتند ،هــر دو در بیمارســتان بــه شــهادت
رســیدند و یــاد و خاطــره آنــان همیشــه در قلــب و روح مــا دانــش آمــوزان باقــی اســت
و پــاك نخواهــد شــد.
 13آبــان را بایــد روزی مبــارك و بــه یــاد ماندنــی دانســتد چــرا كــه ایــن روز ،روز میثــاق
و تجدیــد عهــد بــا شــهدای دانــش آمــوز و دانشــجویانی اســت كــه بــا خــون خــود ســند
نابــودی رژیــم ســتم شــاهی و پیــروزی انقــاب اســامی را امضــا كردنــد و ایــن روز
تاریخــی را نــه تنهــا بایــد یــادآور اوج غیــرت و همدلــی دانــش آمــوزان و دانشــجویان
بــه عنــوان آینــده ســازان كشــور بــا ملــت ایــران برشــمرد ،بلكــه در ایــن روز تاریخــی
تبعیــد حضــرت امــام خمینــی ؟هر؟ بــه تركیــه در  13آبــان ســال  1343و تســخیر النــه
جاسوســی آمریــكا بــه دســت دانشــجویان پیروخــط امــام در روز  13آبــان  1358را
بایــد یــادآور شــد كــه بــرگ زرینــی بــر تــارك ملــت ایــران افــزوده اســت.

1
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تبعید امام خمینی؟هر؟ به ترکیه

گفتار چهارم
تسخیر النه جاسوسی

مواضع امام؟هر؟ درباره تسخیر سفارت آمریکا
ســفارت آمریــکا در ایــران ابتــدا در ســومین روز پیــروزی انقــاب اســامی در اقدامــی
خودســرانه ،یــک نصــف روز در کنتــرل ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق درآمــد ،امــا
بــه محــض اطــاع ،امــام خمینــی ؟هر؟ بــه ســرعت واکنــش نشــان دادنــد و دســتور
خــروج چریکهــا را صــادر و ابراهیــم یــزدی وزیــر امــور خارجــه دولــت موقــت بــه
همــراه نیروهــای کمیتــه انقــاب آنــان را از ســفارت بیــرون کردنــد.
امــا چــرا رهبــر فقیــد انقــاب اســامی ایــن رفتــار چریکهــای فدایــی خلــق را
تاییــد نکردنــد و دســتور اخــراج آنــان را دادنــد؟ منطقیتریــن پاســخ ایــن اســت کــه
تجــاوز مســلحانه بــه ســفارت آمریــکا بــه دســت گروهکــی خودمختــار و آلــت دســت
امپریالیســم آن هــم در شــرایط ناپایــدار آغازیــن روزهــای پیــروزی انقــاب موجــب
انحــراف در اهــداف عالــی بنیانگــذار جمهــوری اســامی در تشــکیل دولــت اســامی
بــود .گروهکــی کــه نــه بــه انقــاب تعلــق خاطــری داشــت ،نــه مامــور انجــام کاری
توســط انقالبیــون بــود و نــه هدفــش کمــک بــه پیــاده شــدن ارزشهــای اســامی
مدنظــر بنیانگــذار آن بــود.
امــا ایــن کــه چــرا امــام خمینــی ؟هر؟ تســخیر ســفارت آمریــکا بــه دســت دانشــجویان
پیــرو خــط امــام در  ۱۳آبــان  ۱۳۵۸را تاییــد و عنــوان «النــه جاسوســی» بــر آن
گذاشــتند و اهمیــت آن را در ســطح «انقــاب دوم» دانســتند ،ولــی هرگــز چنیــن
اهمیــت و اعتبــاری را بــرای تســخیر ســفارت توســط ســازمان چریکهــای فدایــی
خلق در  ۲۵بهمن  ۱۳۵۷قائل نشــدند؟ پاســخ این پرســش یک روز بعد از ســقوط
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ـود امــام ؟هر؟ داده شــد.
ســفارت توســط خـ ِ
بنیانگــذار جمهــوری اســامی ایــران  ۱۴آبــان  ۱۳۵۸در جمــع کارکنــان بیمــه مرکــزی
ایــران در قــم گفتنــد ..« :و آن مرکــزی هــم کــه جوانهــای مــا رفتنــد گرفتنــد  -آن طــور
کــه اطــاع دادنــد  -مرکــز جاسوســی و مرکــز توطئــه بــوده اســت .امریکا توقــع دارد که
شــاه را ببــرد بــه آنجــا مشــغول توطئــه ،پایگاهــی هــم اینجــا بــرای توطئه درســت کنند،
و جوانهــای مــا بنشــینند و تماشــا کننــد .بــاز ریشــههای فاســد بــه فعالیــت افتــاده
بودنــد کــه مــا هــم دخالتــی بکنیــم و جوانهــا را بگوییــم کــه شــما بیــرون بیاییــد از
نهــا یــک کاری کردنــد بــرای اینکــه دیدنــد ،آخــر ناراحــت
آنجایــی کــه رفتنــد .جوا 
کردنــد ایــن جوانهــا را».

امــام امــت تاکیــد کردنــد« :حــاال کــه ایــن النــه فســاد کشــف شــده اســت ،خیلــی
چیزهــا بــرای ملــت مــا بایــد کشــف بشــود .آنجــا دســتگاههای جاسوســی زیــاد ،مــع
األســف در ظــرف چنــد ســاعتی کــه نتوانســتند ایــن جوانهــای عزیــز مــا ،درهــا را
درســت بــاز بکننــد .بــرای اینکــه درهــا جــوری بــوده اســت کــه قابــل بــاز کــردن نبــوده
نهــای بــزرگ ،اســناد بزرگــی
اســت ،رمزهایــش را نمیدانســتند اینهــا .در آن زیرزمی 
کــه از جاسوسیشــان بــوده اســت .از جنایــت هاشــان بــوده اســت ،از خائنینــی بــوده
اســت کــه بــا آنهــا همــکاری داشــتند بــه کلــی از بیــن بردنــد ،تمــام را بــه مثــل پــودر
گرفتنــد درآوردنــد کاغذهــا را .مــع ذلــک یــک مقداریــش را کــه دیگــر فرصــت برایشــان
نشــده اســت کــه از بیــن ببرنــد ،دســت دوم و ســومش مانــده اســت کــه بــرای کشــف
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اینهــا و فهــم اینکــه اینهــا چــه هســت ،محتــاج بــه کارشناســان اســت .ایــن جوانهــا
خودشــان نمیداننــد ،لکــن آن مقــداری کــه میتواننــد میخواهنــد ارائــه بدهنــد و
ارائــه میدهنــد ،لکــن بســیاری از آنهــا کارشــناس الزم دارد ،رمــز اســت .خیلــی از
جعبههــا را ،صندوقهایــی کــه در آنجــا هســت رمــز اســت ،و بــاز کردنــش محتــاج
بــه اینکــه کارشــناس باشــد .اینهــا یــک مرکــز توطئــه و مرکــز جاسوســی در مملکــت
قــرار دادنــد. ســفارتخانهها حــق ندارنــد کــه ـ حفاظتشــان بــا خــود دولــت اســت ـ
تفنگــدار وارد کننــد و اینهــا تفنگدارهــا در آنجــا داشــتند ،اســلحهها در آنجــا داشــتند.
ســفارتخانهها حــق ندارنــد کــه جاسوســی کننــد ،توطئــه بکننــد و اینهــا جاسوســی
میکردنــد.
امــام خمینــی ؟هر؟ چهــار روز بعــد هــم در مصاحبــه بــا رادیــو و تلویزیــون آلمــان
غربــی ،حاکمــان آمریکایــی را عامــل بحرانهــای ایــران و جهــان معرفــی کردنــد
و هشــدار دادنــد« :نظــر مــن ایــن اســت کــه تمــام ایــن بحرانهــا را آمریــکا ایجــاد
میکنــد .مســلمین و ملــت مــا بــه حســب نظــر اولیایشــان ،مابیــن ملتهــا هیــچ
فــرق نمیگذارنــد ،بــه ایــن معنــا کــه بخواهنــد بــا یکــی عدالــت و بــا یکــی بیعدالتــی
بکننــد ،لکــن آمریکاســت کــه نمیگــذارد ایــن آرامــش پیــدا بشــود .آمریکا ،آن کســی که
پنجــاه ســال بــه ایــن مملکــت خیانــت کــرد و بــه امــر او جوانهــای مــا دسـتجمعی
در خیابانهــا کشــته شــدند و علمــا و روشــنفکران مــا بــه حبــس رفتنــد ،کشــته شــدند،
آواره شــدند ،تبعیــد شــدند ،یــک همچــو موجــودی را کــه تمــام ملــت مــا بــا او دشــمن
اســت آمریــکا بــرد و در منــزل خــودش ،در جایــی کــه بــرای او َمأمــن درســت کــرده و
نــگاه م ـیدارد ،و او و عائل ـهاش را احتــرام میکنــد؛ و بــا جوانهــای مــا کــه در آنجــا
اعتــراض میکننــد بــا خشــونت رفتــار میکننــد ،واکنــش ایــن اعمــال اســت کــه ملــت
بریزنــد و ایــن کار را انجــام بدهنــد و مســئولیت آن از خــود آمریکاســت».
بنیانگــذار کبیــر انقــاب اســامی دلیــل «النــه جاسوســی» خوانــدن ســفارت آمریــکا را
هــم ایــن چنیــن تبییــن کردنــد« :ســفارتی کــه در ایــران اســت یــک توطئههایــی بــود
کــه حــاال کشــف شــده اســت؛ و بــا وجــود ایــن توطئههــا نمیشــود گفــت کــه ملــت
بنشــینند و نــگاه کننــد و آنهــا هــر کاری کــه میخواهنــد بکننــد .از ایــن جهــت خــود
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آمریــکا منشــأ ایــن امــور اســت ،منشــأ کارهایــی کــه انجــام گرفتــه اســت ،میباشــد و در
ّ
مقابـ ِـل آن کارهــای ناحقــی اســت کــه آمریــکا ظــرف چندیــن ســال بــا مــا کــرده اســت
و مــا دیگــر نمیتوانیــم کارهایــی کــه آنهــا میخواهنــد انجــام بدهنــد تحمــل کنیــم.
از ایــن جهــت بایــد آمریــکا بفهمــد کــه دیگــر وقــت آن ظلمهــا گذشــته اســت و بایــد
حســاب کار خــودش را بکنــد و اگــر مــا دیدیــم کــه بیشــتر از ایــن میخواهــد جلــو
بــرود ،مــا هــم کارهایــی داریــم کــه بــه ضــرر آمریــکا تمــام خواهــد شــد».
روز شمار ماجرای گروگانگیری

حرکــت دنشــجویان انقالبــی در تســخیر النــه جاسوســی امریــکا ابعــاد گســترده ای
داشــته کــه تــا بــه امــروز اثــرات عمیــق آن قابــل حــس میباشــد .بــه همیــن جهــت بــه
صــورت خالصــه بــه اهــم وقایــع روز اول تــا پایــان آن اشــاره میشــود .الزم بــه ذکــر
تهــا
اســت کــه ایــن حرکــت عــاوه بــر اینکــه تابــوی ابرقدرتــی امریــکا را در نظــر مل 
شکســت و موجــب جــرأت و جســارت مظلومیــن عالــم شــد ،پــرده از چهــرهی کریــه
و زشــت امــا اتــو کشــیدهی سیاســت آمریــکا برداشــت و بــه تمــام ملتهــا فهمانــد کــه
آمریــکا چگونــه در قالــب دیپلمــات و کاردار سیاســی اقــدام بــه توطئــه علیــه کشــورها
و ملتهــای مســتقل میکنــد.
روز اول

ماجرا اینگونه شــروع شــد که ســاعت  ۱۰صبح  13آبان ســا ل  .58وضعیت خیابان
طالقانــی عــادی اســت .و همــه ســرگرم کارهــای روزمــره هســتند .ناگهــان گروهــی
چهارصــد نفــره در حالــی کــه در خیابــان طالقانــی راهپیمایــی میکننــد ،بــه ســمت
ســفارت آمریــکا میپیچنــد .جوانــان بــا شــور و حــرارت از در و دیــوار ســفارت بــاال
میرونــد و بــه درون محوطــه ســفارت میپرنــد.
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خیابــان بنــد میآیــد و جوانهــا تنــد و تیــز یکــی پــس از دیگــری از گوشــه و کنــار
ســفارت بــه داخــل میرونــد ،حــاال هــر کدامشــان بازوبنــدی بــه دســت و عکــس امــام
بــه ســینه دارنــد .در حالــی کــه بــاران نیــز شــروع بــه باریــدن کــرده ،خبــری بــر روی
تلکــس خبرگزاریهــا مــیرود کــه تــا ســالها اثراتــش باقــی خواهــد مانــد« :ســفارت
آمریــکا در تهــران اشــغال شــد».
روز دوم

امــام خمینــی حرکــت دانشــجویان را مــورد تأییــد قــرار میدهــد و میگوید«:امــروز
در ایــران بــاز انقــاب اســت .انقالبــی بزرگتــر از انقــاب اول .در ایــن انقــاب شــیطان
بــزرگ آمریکاســت».
آقــای ســید احمــد خمینــی بــه نمایندگــی از رهبــری انقــاب در جمــع دانشــجویان
حضــور مییابــد و در یــک مصاحبــه مطبوعاتــی شــرکت میکنــد .خبرنــگاری از او
میپرســد علــت حضــور و مأموریتتــان در رابطــه بــا اشــغال ســفارت آمریــکا چیســت؟
او پاســخ میدهــد« :مــن بــه دعــوت بــرادران پیــرو خــط امــام بــه اینجــا آمــدم ».ســید
احمــد خمینــی اضافــه میکنــد« :تمــام مــردم ایــران از عمــل دانشــجویان پشــتیبانی
میکننــد ».او در جــواب خبرنــگاری کــه پرســیده بــود« :آیــا تضعیــف دولــت تــا ایــن
حــد صحیــح اســت؟» میگویــد« :ایــن کار تضعیــف دولــت نیســت زیــرا تمــام ملــت
یکپارچــه ایــن عمــل را تأییــد میکننــد و البــد دولــت هــم از مــردم اســت».
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امــا چنــد ســاعت پــس از مصاحبــه ســید احمــد خمینــی ،دولــت موقــت مهنــدس
بــازرگان اســتعفاء میدهــد و از قضــا ایــن اســتعفاء پذیرفتــه میشــود و از ســوی رهبــر
انقــاب ،شــورای انقــاب مأمــور اداره کشــور میگــردد.
ابوالحسن بنی صدر نیز به سرپرستی وزارت امور خارجه برگزیده میشود.
روز ۱۶

خیابانهــای اطــراف ســفارت لبریــز از حضــور مــردم اســت .انبــوه جمعیــت بــا
عصبانیــت پرچــم آمریــکا را آتــش میزننــد و فریــاد میکشــند« :مــرگ بــر آمریــکا ،مــرگ
بــر کارتــر».
بنــی صــدر ،کفیــل وزارت امــور خارجــه از ســمتش کنــار رفتــه و قطــب زاده جــای او
نهــا را نگــه داشــت و آمریــکا بــه
را میگیــرد .او میگویــد« :نمیتــوان تــا ابــد گروگا 
عنــوان ســرزمین آزاد ،نــه میتوانــد تســلیم تحقیــر وا گــذاری مــردی بیمــار بــه رژیــم
جمهــوری اســامی ایــران بشــود و نــه از بــه خطــر انداختــن  ۵۰یــا  ۶۰شــهروندش برای
نگــه داشــتن ایــن مــرد بیمــار راضــی اســت».
در خــارج از مرزهــای ایــران خبرهــای داغــی وجــود دارد .در اجتماعــی بــی ســابقه
شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــا پانــزده رأی بــر آزادی فــوری گروگانهــا تأکیــد میکنــد،
در این میان حتی شــوروی نیز رأی مثبت میدهد .ایران نشســت نیویورک را تحریم
کــرد امــا بنــی صــدر میگویــد اگــر همچنــان وزیــر خارجــه بــود ،بــه نیویــورک میرفــت،
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هــر چنــد کــه برخــی منتقــدان در شــورای انقــاب او را از هواپیمــا برگرداندنــد.
 ۱۹نوامبــر( ۲۸آبــان) دانشــجویان ســه گــروگان را آزاد میکننــد .دو تفنگــدار
سیاهپوســت و یــک منشــی زن .روز بعــد آنهــا ده نفــر زن و سیاهپوســت دیگــر را نیــز
آزاد میکننــد.

روز ۵۸

شــورای امنیــت در آخریــن روزهــای ســال  ۱۹۷۹میــادی بــا  ۱۱رأی موافــق و بــی
هیــچ مخالفــی و بــا امتنــاع روســیه و چــک واســلواکی از رأی دادن ،تصویــب میکنــد
کــه ایــران بایــد تــا هفتــم ژانویــه( ۱۸دی  ،)۵۸گروگانهــا را آزاد کنــد و اگــر در ایــن
مهلــت گروگانهــا آزاد نشــوند ،شــورای امنیــت قطعنامــه شــدیدتری صــادر میکنــد.
ً
همزمــان والدهایــم دبیــر کل ســازمان ملــل ،تصمیــم میگیــرد شــخصا بــه ایــران آمــده
و دیپلماســی قدیمــی را بیازمایــد .امــا روزنامههــای ایرانــی در اول ژانویــه ( ۱۲دی)،
بــا عکســی قدیمــی از او اســتقبال میکننــد .در آن عکــس والدهایــم بــر دســت اشــرف
پهلــوی ،خواهــر شــاه ،بوســه میزنــد .روزنامــه جمهــوری اســامی در زیــر ایــن عکــس
ایــن گونــه بــه والدهایــم طعنــه میزند«:آقــای والدهایــم ،ایــن شــما هســتید کــه بــر
دســت بــدکارهای بوســه میزنیــد».
والدهایــم بــه ایــران میآیــد ،امــا هیــچ یــک از مقامــات رســمی حاضــر بــه دیــدار او
یشــوند و او پــس از ســه روز بازمــی گــردد و هنــگام بازگشــت بــه شــورای امنیــت
نم 
پیــام میدهــد کــه اعمــال زور علیــه ایــران تنهــا بــه تشــدید مقاومت آنهــا میانجامد.
شــورای امنیــت دوبــار تصویــب قعطنامــه را بــه تعویــق میانــدازد و در نهایــت در
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 ۲۲دی مــاه ( 13۵۸ژانویــه ) ۱۹۸۰شــورای امنیــت بنــا بــه پافشــاری ایالــت متحــده
تشــکیل جلســه میدهــد.
مــک هنــری نماینــده آمریــکا دعــاوی خــود را علیــه ایــران اقامــه میکنــد و از شــورا
تقاضــا میکنــد کــه بــرای حفــظ صلــح بیــن المللــی قطعنامــه مــورد درخواســت ایالــت
متحــده مبنــی بــر تحریــم اقتصــادی ایــران را بــه تصویــب برســاند.
آن شــب یکــی از جلســات شــورانگیز شــورای امنیــت در جریــان بــود .پــس از چندیــن
ســاعت بحــث و بررســی ،انگلســتان ،نــروژ ،پرتغــال و فرانســه از قطعنامــه آمریــکا
حمایــت میکننــد ،بنــگالدش و مکزیــک رأی ممتنــع و چــک واســلواکی رأی مخالــف
و در نهایــت شــوروی بــا اســتفاده از حــق وتــو ،قطعنامــه آمریــکا را به بایگانی شــورای
امنیــت میســپارد.
دیپلماســی دبیــر کل شکســت میخــورد و ایــاالت متحــده میگویــد کــه یــک طرفــه
بــه قطعنامــه عمــل خواهــد کــرد.
ماه سوم

ابوالحســن بنــی صــدر بــه ریاســت جمهــوری ایــران برگزیــده میشــود .او در اولیــن
مصاحبــه اش خاطرنشــان میکنــد« :آمــاده نیســت کــه بــا دانشــجویان مســلمان
حکومتــی مــوازی را قبــول کنــد ».او اضافــه میکند«:مــا در ایــران دو حکومــت داریــم:
یکــی حکومــت دانشــجویان پیــرو خــط امــام و دیگــری شــورای انقــاب و چنیــن
وضعــی قابــل قبــول نیســت».
بنــی صــدر راه حــل مســئله گروگانهــا را تشــریح میکنــد .بــه عقیــده او دولــت آمریــکا
بایــد از ایــران عذرخواهــی کنــد و اســتقالل و حاکمیــت جمهــوری اســامی را محتــرم
بشــمارد؛ در ایــن صــورت مشــکل گروگانهــا ممکــن اســت بــه زودی حــل شــود.
ســخنان بنــی صــدر ،اهالــی کاخ ســفید را بــه جنــب و جــوش وا م ـیدارد.
زمزمــه هایــی در رســانههای خارجــی مبنــی بــر دیــدار مقامــات ایــران و آمریــکا و
ارائــه راه حــل تــازه منتشــر میشــود .امــا صــادق قطــب زاده در مصاحبــه بــا رویتــرز
میگوید«:شــخص اینجانــب و وزارت خارجــه هیــچ گونــه تمــاس مســتقیم و یــا
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غیرمســتقیم بــا آمریــکا نداشــتهایم و راه حــل تــازه ،همــان مطالبــی اســت کــه بارهــا
گفتــه ایــم ».اشــاره قطــب زاده بــه اســترداد شــاه و امــوال او بــه ایــران اســت.
چنــد ســال بعــد گــری ســیک در کتابــش از دیــدار قطــب زاده (وزیــر امــور خارجــه
ایــران) و همیلتــون جردن(رئیــس کارکنــان کاخ ســفید) در  ۲۸بهمــن ( ۱۶فوریــه) در
پاریــس خبــر میدهــد .ایــن دیــدار ســه ســاعت بــه طــول میانجامــد .قطــب زاده در
پاســخ جــردن کــه چگونــه میتــوان بحــران را بــا صلــح و آرامــش و حفــظ حیثیــت
طرفیــن حــل کــرد ،پاســخ میدهــد«:راه حــل ســاده اســت ،شــاه را بکشــید».
بــه هــر حــال پــس از اظهــار نظــر فرانــک جــورج کــه بــا خــوش بینــی خبــر از پیــدا شــدن
راه حــل تــازه بــرای آزادی گروگانهــا میدهــد ،ایــن تصــور در ذهنهــا زنــده میشــود
کــه بنــی صــدر در توافقــی محرمانــه بــا آمریکاییهــا ســازش کــرده اســت.
در ایــن میــان خبرگــزاری فرانســه گــزارش میدهــد تــا چنــد روز دیگــر یــک هیــأت
ً
آمریکایــی کــه از جانــب دانشــجویان پیــرو خــط امــام دعــوت شــدهاند ،احتمــاال وارد
تهــران خواهنــد شــد.
در چنیــن فضایــی بــود کــه آسوشــیتدپرس و رویتــرز گــزارش دادنــد کــه بــه محــض
ورود اعضــای یــک دادگاه بیــن المللــی کــه قــرار اســت اتهامــات ایــران علیــه شــاه
مخلــوع را رســیدگی کننــد ،گروگانهــای آمریکایــی آزاد خواهنــد شــد .ایــن مطلــب
را «هیــکل» روزنامــه نــگار معــروف مصــری در مقال ـهای نوشــته و اضافــه کــرده کــه
نهــا بــه مجــرد ورود اعضــای دادگاه بیــن المللــی بــه تهــران بالفاصلــه
هرچنــد گروگا 
آزاد خواهنــد شــد ،امــا در تهــران زیــر نظــر طــرف ســوم (ســوئیس) قــرار خواهنــد گرفت
تــا آمریــکا بــه آنهــا دسترســی داشــته و مســئول ســامتی آنهــا باشــد .امــا ماجــرا بــه
دلخــواه آمریکاییهــا پیــش نرفــت؛ هرچنــد قطــب زاده اعــام کــرد کــه بــه نمایندگــی
از شــورای انقــاب ،گروگانهــا را تحویــل خواهــد گرفــت امــا دانشــجویان اعــام
نهــا را تحویــل قطــب زاده نخواهیــم داد.
کردنــد ،گروگا 
پــس از گذشــت چنــد ســاعت از ایــن بیانیــه دانشــجویان ،دفتــر امــام ،شــورای انقــاب
و هیــأت وزیــران ،هرگونــه تصمیــم گیــری دربــاره گروگانهــا را مربــوط بــه مجلــس
شــورای اســامی دانســتند.
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هیــأت تحقیــق هــم بــه تهــران آمــد و خواســتار دیــدار بــا گروگانهــا شــد .امــا
دانشــجویان مالقــات هیــأت تحقیــق بــا گروگانهــا را کاری انحرافــی خواندنــد و
اعــام کردنــد گروگانهــا تنهــا بــرگ برنــده ایــران در مبــارزه بــا آمریــکا هســتند و اجــازه
نمیدهنــد اعضــای ایــن کمیســیون بــا گروگانهــا مالقــات کنند.بدیــن ترتیــب نقشــه
قطــب زاده و جــردن هــم نتوانســت گرهــی را بــاز کنــد.
روز ۱۴۰

کارتــر در  ۲۶مــارس ( ۱۹۸۰چهــارم فروردیــن  )۱۳۵۹نامــه ای محرمانــه خطــاب بــه
امــام مینویســد و اعــام میکنــد« :مــا آمــاده پذیــرش حقایــق جدیــد کــه مولــود
انقــاب ایــران اســت ،میباشــیم .ایــن امــر همچنــان هــدف و آرزوی ماســت ،زیــرا مــن
تصــور میکنــم کــه مــا هــدف واحــدی را کــه صلــح جهانــی و برقــراری عدالــت بــرای
همــه ملــل اســت ،تعقیــب میکنیــم».
امــا امــام خمینــی بــا شــجاعتی خــارق العــاده دســتور میدهــد تــا نامــه کارتــر منتشــر
شــود .در آمریــکا انتشــار ایــن نامــه یــک افتضــاح سیاســی بــرای کارتــر بــود .کیســینجر
بالفاصلــه پــس از افشــا شــدن محتــوای نامــه کارتــر اعــام کــرد« :آمریــکا بایــد بــه
مقامــات ایرانــی بگویــد کــه مهمانــی تمــام شــده اســت».
روز ۱۵۵

روز مقدس دیگری فرا رسیده ،روز عید پاک است.
سه کشیش آمریکایی به سفارت آمده اند تا مراسم عید پاک را اجرا کنند.
گروگانهــا در گــروه هایــی دو تــا چهــار نفــره بــرای انجام مراســم مذهبی به کتابخانه
میآمدنــد .در اوایــل شــب مراســم تمــام میشــود امــا کارتــر یــک روز پــس از عیــد پــاک
روابــط دیپلماتیــک بــا ایــران را قطــع کــرد .او باالخــره قطعنامــه یــک طرفــه را هــم
اجــرا کــرد و تــردد همــه محمولههــا جــز غــذا و دارو را بــه ایــران ممنــوع کــرد.
به علی آگاه (کاردار ســفارت ایران در واشــنگتن) و دیپلماتهای دیگر ۳۶ ،ســاعت
فرصــت داده میشــود تــا ایالــت متحــده را تــرک کننــد .آنــان ناراحــت هســتند امــا در
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تهــران گویــی جشــن بــر پــا شــده اســت.
امــام خمینــی از کارتــر بــه خاطــر قطــع رابطه با ایران تشــکر میکنــد و میگوید«:قطع
روابــط بــه ایــن معناســت کــه آمریــکا از نفوذ در ایران قطع امید کرده اســت».
عملیاتنجات

هشــت هلــی کوپتــر بــزرگ از نــاو وینســنتس پــرواز کردنــد .شــش هواپیمــای ســی۱۳۰-
ترابــری نیــز از فرودگاهــی مخفــی در مصــر بــه پــرواز درآمدنــد.
آنهــا ماههــا در صحراهــای جنــوب غربــی آمریــکا بــرای مأموریــت ویــژه خــود ،تمریــن
کــرده بودند.
ایــن گــروه در فــورت بــراگ ،کارولینــای شــمالی ،پشــت ســیمهای خــاردار اردوگاهــی
ً
کــه قبــا زنــدان بــود ،اردو زده بودنــد و بــرای کارهــای ناگهانــی ماننــد وارد شــدن بــه
اتاقهــای تاریــک بــا عینکهــای مخصــوص و انفجــار و ســوانح پیــش رو تمریــن کــرده
بودنــد .در  ۲۳فروردیــن  ۱۱( ۵۹آوریــل  )۱۹۸۰کارتــر شــورای امنیــت ملــی را احضــار
کــرد و پــس از یــک ســاعت تصمیــم گرفتــه شــد تــا عملیــات اجــرا شــود.
هشــت هلــی کوپتــر RH ۵۳-از وینســنتس برخاســته امــا یکــی یکــی مجبــور بــه
بازگشــت یــا فــرود اضطــراری شــدند.
اولیــن هلــی کوپتــر بــه خاطــر تــرک برداشــتن پرههــای آلومینیومــی اش مجبــور بــه فرود
شــد .دومیــن نیــز ژیوســکوپش را (کــه بــرای پــرواز در شــب ضــروری بــود) از دســت
داد و بخاطــر مســدود شــدن دریچــه خنــک کننــدهاش مجبــور بــه بازگشــت بــه نــاو
هواپیمــا بــر شــد.
ســاعت  12/50دقیقــه شــب اولیــن هلــی کوپتــر بــه صحــرای یــک کــه ایرانیهــا آن را
پشــت بــادام میخواندنــد رســید و آخریــن هلــی کوپتــر هــم پــس از یــک ســاعت بــه
محــل مالقــات آمــد« .مهنــدس پــرواز ،هلــی کوپترهــا را بررســی کــرد و بــه چارلــی بــک
ویــث (فرمانــده عملیــات) گفــت سیســتم هیدرولیــک یکــی از شــش هلــی کوپتــر باقــی
ً
مانــده قــادر بــه فعالیــت نیســت .عملیــات چراغهــای آبــی عمــا شکســت خــورده
اســت .چــرا کــه بــا پنــج هلــی کوپتــر نمــی تــوان  ۹۰کمانــدو و ســی گــروگان را از ایــران
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خــارج کــرد .بــک ویــث میگویــد «:خدایــا ،مــا شکســت خــورده ایــم ».کارتــر بــا توقــف
عملیــات موافقــت میکنــد.
در صحــرا ســاعت  ۲/۱۰بامــداد اســت .خلبــان یکــی از هلــی کوپترهــا حــدود هفــت-
هشــت متــر در هــوا بلنــد میشــود تــا بــه طــرف دیگــری نزدیــک یکــی از ترابریهــا
بــرود .همــان طــور کــه بــه آن طــرف کــج میشــد ،پــرهاش مخــزن بنزیــن هواپیمــا -۱۳۰
یشــود و شــعلههای آتــش را
 Cرا میشــکافد .نــاگاه پشــت بــادام غــرق در آتــش م 
میتــوان از کیلومترهــا مشــاهده کــرد .در واقــع همــه جهــان متوجــه میشــوند.
کماندوهــا بــه ســرعت ســوار C-۱۳۰هــا میشــوند .پنــج خدمــه و ســه تفنگــدار در
آتــش ســوخته انــدC-۱۳۰ .هــا بــه مقصــد مصــر پــرواز میکننــد و اجســاد را در همــان
جــا میگذارنــد.
یهــا در ســاعت  ۱/۲۲خبــر را اعــام میکننــد« :واشــنگتن -کاخ ســفید نیمــه
خبرگزار 
شــب جمعــه در بیانیــه ای اعــام کــرد کــه عملیــات نظامــی جســورانه ای کــه بــرای
نجــات گروگانهــای آمریکایــی در تهــران طــرح شــده بــود ،بــه علــت «نقــص فنــی» لغــو
شــده اســت .برخــورد دو هلــی کوپتــر آمریکایــی روی زمیــن در صحــرای ایــران بــه مرگ
هشــت خدمــه منجــر شــده اســت».
روز ۳۴۲

پــس از مدتهــا کشــمکش باالخــره امــام خمینــی شــروط چهارگانــه ای را بــرای آزادی
گروگانهــا اعــام میکنــد؛ بازگردانــدن داراییهــای شــاه ،تعهــد بــه عــدم مداخلــه در
امــور ایــران ،آزاد کــردن داراییهــای ایــران در آمریــکا و لغــو ادعاهــای آمریــکا علیــه
ایــران.
شــرط دوم آســان اســت .ادمونــد ماســکی (وزیــر امــور خارجــه آمریــکا) میگویــد ایالت
متحــده اســتقالل ایــران را به رســمیت میشناســد.
دربــاره دیگــر شــرایط آمریکاییهــا بســیار محتاطانــه عمــل میکننــد .کارتــر از الجزایــر
میخواهــد واســطه ایــران و آمریــکا شــود ،چــرا کــه چنــد مــاه پیــش کارتــر روابطــش بــا
ایــران را قطــع کــرده بــود .در ایــن میــان در  ۲۵و  ۲۷شــهریور صــادق طباطبایــی کــه
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ادعــا میکنــد نمایندگــی دولــت ایــران را دارد بــا وارن کریســتوفر ،معــاون وزارت امــور
خارجــه آمریــکا دیــدار میکنــد .شــهر بــن ،آلمــان غربــی میزبــان ایــن مالقــات محرمانه
اســت .طباطبایــی در ایــن دیدارهــا ضمــن اعــام شــرایط ایــران بــرای آزادی گروگانهــا
بــه کریســتوفر میگویــد« :ایــران متعهــد میشــود دو روز پــس از امضــای قــراردادی
میــان ایــران و آمریــکا ،گروگانهــا آزاد خواهنــد شــد ».در ایــن جلســه طباطبایــی اصــرار
دارد کــه موضــوع پیــش از فــرا رســیدن اولیــن ســالگرد گــروگان گیــری خاتمــه یابــد.
روز ۳۶۶

موقعیــت کارتــر بــه عنــوان ســخنران تبلیغاتــی انتخابــات ریاســت جمهــوری همچــون
شمشــیری دو لبــه بــود .برگشــت بــا ســامت گروگانهــا انتخــاب کارتــر را حتمــی میکــرد
امــا اشــتباه یــا واکنشــی عصبــی امیدهــای رونالــد ریــگان را پررنــگ میکــرد.
اشــپیگل نوشــت« :زمانــی ایــاالت متحــده میتوانســت تصمیــم بگیــرد کــه چــه کســی
در ایــران بــر مســند قــدرت بنشــیند ،امــا امــروز ،در  ۱۹۸۰،آیــت اللهــی در تهــران
میتوانــد سرنوشــت انتخابــات ریاســت جمهــوری ایــاالت متحــده را تعییــن کنــد».
در آمریــکا همــه آمــاده انتخابــات میشــدند ،در تهــران نیــز مجلــس در آســتانه رأی
گیــری بــود .محمــد موســوی خوئینیهــا میگویــد« :اگــر ایالــت متحــده شــرایط مــا را
بپذیــرد ،گروگانهــا میتواننــد دوشــنبه (شــب انتخابــات آمریــکا) از ایــران پــرواز کننــد».
کمیســیون ویــژه چهــار ،نظــر امــام خمینــی را تأمیــن کــرده بــود .بحــث در روز یکشــنبه
 ۵آبــان  ۵۹در جلســه ای محرمانــه شــروع شــده بــود ،نماینــدگان نظــر کمیســیون را
کــه موســوی خوئینیهــا میخوانــد شــنیدند و ســپس رأی دادنــد و پیشــنهاد رأی آورد.
اکنــون تــوپ در زمیــن کارتــر اســت .امــا نمــی توانــد تــوپ را از میانــه میــدان عبــور
دهــد .کارتــر میگوید«:مــا میگوییــم میخواهیــم بــا شــرایطی موافقــت کنیــم کــه بــا
قوانیــن آمریــکا معــارض نباشــد».
گروگانها آزاد شدند و البته در انتخابات روز بعد ریگان بر کارتر پیروز شد.
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روز ۳۷۳

پــس از رأی نیــاوردن کارتــر ،تحــوالت رونــد ســریع تــری بــه خــود میگیــرد .وارن
کریســتوفر پاســخ آمریــکا را بــه واســطه الجزایــر میگویــد و تأکیــد میکند«:بقیــه اش
بــه ایرانیهــا بســتگی داد».
هنــری کیســینجر دموکــرات انتظــار دارد قبــل از ایــن کــه ریــگان در  ۳۰دی ( ۲۰ژانویــه
 )۱۹۸۰قــدرت را در دســت گیــرد ،آزاد شــوند.
ً
چنــد روز بعــد ایــاالت متحــده اصــوال بیانیــه ایــران (همــان شــروط چهارگانــه) را
میپذیــرد و جزئیــات را بــرای مذاکــره باقــی میگــذارد امــا رجایــی نخســت وزیــر،
پاســخ آمریکاییهــا را مبهــم میخوانــد و خواســتار پاســخ مجــدد آمریکایــی میشــود.
آیت اهلل بهشتی رئیس دیوان عالی کشور ،هم مسأله محاکمه گروگانها را مط
رح میکنــد تــا اینکــه در ســاعت  ۱۲شــب  ۲۷دی آخریــن پاســخ آمریــکا تســلیم دولــت
یشــود.
ایــران م 
بهــزاد نبــوی مذاکــره کننــده ایرانــی میگویــد «:آمریــکا متعهــد شــده اســت کلیــه
ســپردههای ایــران را کــه براســاس حکــم رئیس جمهور آمریــکا در بانکهای آمریکایی
و شــعب اروپایــی آنهــا توقیــف شــده اســت قبــل از آزادی گروگانهــا به حســاب بانک
مرکــزی کشــور ثالــث واریــز کنــد».
همــه چیــز بــرای آزادی گروگانهــا مهیاســت امــا ایــاالت متحــده آزادی گروگانهــا را
بــا افــزودن تبصــره ای خــارج از قــرارداد الجزایــر بــه تعویــق میانــدازد .گروگانهــا
ً
از فــرودگاه مهــر آبــاد مجــددا بــه بازداشــتگاه بازگردانــده میشــوند .بهــزاد نبــوی
میگویــد« :بیانیــه الجزایــر بــه امضــای دولتیــن ایــران و آمریــکا رســیده و رئیــس
جمهــور آمریــکا فرمــان رفــع توقیــف از ســپردههای مســدود شــده ایــران را صــادر
کــرده بــود و مــا هــر لحظــه انتظــار داشــتیم کــه بانکهــای آمریکایــی ســپردههای
ایــران را بــه بانــک انگلیســی واریــز کننــد ،تــا گروگانهــا آزاد شــوند ،امــا یادداشــت اخیــر
ً
بانکهــای آمریکایــی بــرای مــا کامــا تازگــی داشــت و ایــن همــان «نارویــی» اســت
کــه خبرگزاریهــای خارجــی گــزارش میدهنــد و در ایــن یادداشــت مطالبــی برخــاف
ً
بیانیــه الجزایــر وجــود داشــت کــه قبــا توســط ایــران رد شــده بــود .مــا منتظــر هســتیم
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کــه بانکهــای آمریکایــی ســپردههای ایــران را بــه بانــک مرکــزی انگلیــس واریــز کننــد
ً
و اگــر ایــن کار انجــام نگیــرد مســلما تصمیمــات جدیــدی اتخــاذ خواهــد شــد.
روز ۴۴۴

ایرانیهــا تــا زمــان تعویــض دفتــر ریاســت جمهــوری میــان کارتــر و ریــگان تعلــل کردنــد.
رونالــد ریــگان ایرانیهــا را بــه بربرهــا تشــبیه کــرد و در مقابــل یــک وزیــر ایرانــی گفــت:
«مــا ایــن حــرف را جــدی نمــی گیریــم .ریــگان فکــر میکنــد هنــوز در فیلمهــای وســترن
بــازی میکنــد و بایــد رفتارهــای وحشــیانه داشــته باشــد».
او اضافــه میکند«:گروگانهــا مثــل میــوه ای هســتند کــه همــه آبــش کشــیده شــده
اســت».
پزشــکهای الجزایــری گروگانهــا را معاینــه میکننــد؛ بویینگهــا هنــوز روی زمیــن
هســتند .بســیاری معتقدنــد انقالبیونــی کــه شــاه را تــا دم مــرگ دنبــال کــرده بــود ،تــا
آخریــن دقایــق ریاســت جمهــوری کارتــر ،عذابــش خواهنــد داد.
و در لحظاتــی کــه کارتــر رئیــس جمهــور نبــود ،هواپیمــای الجزایــری بــا  ۵۲آمریکایــی
فــرودگاه مهرآبــاد را تــرک میکــرد .هواپیماهــا بــا شــعار«مرگ بــر آمریــکا» مشــایعت
یشــدند .هواپیماهــا خــاک ایــران را تــرک کردنــد و در تاریکــی شــب مهتابــی گــم
م
شــدند ۵ .دقیقــه بــه  ۹شــب بــه وقــت تهــران روز  ۴۴۴بــود کــه دیگــر موضــوع تمــام
شــده بــود.
منافــع عمــده ای کــه در ایــن ماجــرا نصیــب ایــران شــد بســیار گســترده و فــراوان بــود
از آنجملــه میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره کــرد :
 -1قطع رابطه با آمریا که مظهر ظلم و جهالت مدرن میباشد
 -2جلوگیــری از نفــوذ آمریــکا در حکومــت ایــران و مدیریــت نیروهــای داخلــی خــود
بــه صــورت مســتقیم
 -3ایجاد انگیزه در ملت ایران برای اسقالل در تمام زمینهها
 -4الگو شدن ایران برای دیگر ملتها
 -5ایجاد مرز آشکار بین حق و باطل
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 -6عزت و سرافرازی برای ملت ایران
 -7همراهی و دوستی نکردن با شیطان بزرگ
و....
منابع جهت مطالعه
 www.tebyan.net -1روز شمار  13آبان
محمد حسن روزی طلب
-2کتاب بی پرده با هاشمی –ماجرای13آبان
-3ماجرای  13آبان و مک فارلین از زبان هاشمی
wordpress.com.www.terme2008
-4امیررضا ستوده و حمید کاویانی ،بحران  444روزه تهران،
-5مرکز اسناد انقالب اسالمی
بازخوانی تسخیر النه جاسوسی آمریکا
 -6انقالاب دوم (تسخیر النه ی جاسوسی آمریکا /آثار و پیامدها)
 -7جنبــش دانشــجویی ایــران (لــوح فشــرده پرســمان ،اداره مشــاوره نهــاد رهبــری،
کــد)100110437/12 :
پیامدهای داخلی:

الزمــه توضیــح پیامدهــای داخلــی اشــغال النــه جاسوســی امریــکا و درک اهمیــت ان
پیامدهــا ،ارایــه تصویــر مجملــی بــه فراخــور ایــن نوشــتار ،از اوضــاع داخلــی ایــران از
نظــر سیاســی اســت.
در ماههــای نخســت انقــاب ،جناحهــای گوناگونــی در صحنــه سیاســت ایــران وجــود
داشتند.
 -1جنــاح روحانیــون کــه بصورتــی غیــر متشــکل یــا نیمــه متشــکل در قالــب نظامــی
ســنتی فعــال بودنــد و در محلههــا و مســاجد و حوزههــا نفــوذ داشــتند و بــه دلیــل
ترکیــب خــاص روحانیــت و ســوابق بســیاری از انــان پیــش از انقــاب ،در اغلــب
محــات و مســاجد ،اختالفاتــی میــان انــان و جوانــان فعــال مســاجد وجــود داشــت.
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در ســطوح بــاالی روحانیــت عناصــر میانــه رو ماننــد اقــای شــریعتمداری و یا مراجعی
ماننــد ایــت اهلل قمــی در مشــهد وجــود داشــتند کــه مواضــع ناهمگونــی بــا جریــان
انقــاب اتخــاذ میکردنــد.
 -2جنــاح ملــی گرایــان کــه خــود شــامل دو گــروه بودنــد .یکــی گــروه جبهــه ملــی کــه از
جبهــه ملــی ســوم بــه بعــد کمتــر دارای صبغــه مذهبــی بــود و یک گروه ملی  -سیاســی
شــناخته میشــد و دوم گــروه نهضــت ازادی بــود کــه از عقایــد و ریشـههای مذهبــی
برخــوردار بــوده و یــک گــروه ملــی  -مذهبــی شــناخته میشــد .عناصــر و چهرههــای
منفــردی ماننــد قطــب زاده و بنــی صــدر نیــز در ایــن جنــاح قــرار میگرفتنــد.
 -3جنــاح چــپ مارکسیســتی کــه خــود شــامل ســازمانهای سیاســی بــا گرایشــهای بســیار
متفــاوت و متضــاد بــود .حــزب تــوده بــا گرایشــهای روســی ،چریکهــای فدایــی خلــق
بــا گرایــش نســبتا مســتقل (کــه البتــه بــا وقــوع انشــعاب در ایــن ســازمان ،اکثریــت ان
متمایــل بــه حــزب تــوده شــد) ،حــزب توفان و ســازمان پیکار با گرایشــهای البانیســتی،
حــزب رنجبــران و چنــد گــروه دیگــر بــا تفکــر مایوییســتی و گرایــش چینــی.
 -4مجاهدین خلق و گروههای مشابهی مانند ارمان مستضعفین ،فرقان و...
چنانکــه امریکاییهــا هــم در اســناد النــه جاسوســی (ســفارت امریــکا) پیــش بینــی
کــرده بودنــد ،واقعیــت ایــن اســت کــه گروههــای چــپ ،بعــد از شــاه ،بــر قــدرت خــود
افزودنــد .انهــا بــا توجــه بــه ســاحهای مصــادره شــده و بــه دســت امــده در جریــان
انقــاب و تصــرف پادگانهــا ،ســازماندهی نیروهــای مســلح و چریکــی بــرای مبــارزه
بــا رژیــم حاکــم و درگیریهــای خشــونت بــار پــس از انقــاب ،خطــر حــادی بودنــد
کــه انقــاب را از درون تهدیــد میکردنــد .هــر کــدام از ایــن جریانهــای سیاســی -
ایدیولوژیــک کــه در قالــب گروههــا و ســازمانهای کوچــک و بــزرگ اعــام موجودیــت
کــرده و دارای نشــریهها و ارگانهــای انتشــاراتی ویــژه خــود بودنــد ،پیروانــی داشــتند
و جمعیتــی حــول محــور انهــا وجــود داشــت کــه گاه تعــداد انهــا از عددهــای یــک
رقمــی یــا دو رقمــی تجــاوز نمــی کــرد .وقتــی برخــی از گروههــای اصلــی و بــزرگ
تــر انهــا میتینگــی بــر پــا میکردنــد ،بــدان میپیوســتند تــا جمعیــت قابــل توجهــی
را نمایــش دهنــد .بجــز ایــن جنــاح هــا ،نیــروی عمــده و مردمــی و غیــر متشــکلی
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وجــود داشــت کــه نیروهــای مذهبــی پیــرو امــام خمینــی بودنــد و بــه همیــن دلیــل،
عامــل تعییــن کننــده در روندهــای سیاســی ،امــام خمینــی بــود و بســیاری از گروههــا
و ســازمانهای سیاســی ضمــن اظهــار همســویی بــا رهبــری انقــاب امــام خمینــی ،بــا
روشــی مســتقل و نوعــی اســتقالل طلبــی از رهبــری امــام خمینــی عمــل میکردنــد کــه
در یــک وضعیــت انقالبــی طمــع بیگانــگان را برمــی انگیخــت و همیــن شــرایط بــرای
امریکاییهــا ایــن تحلیــل را بوجــود اورده بــود کــه "چــون ایــت اهلل خمینــی فاقــد
قــدرت مطلــق و بــی چــون و چراســت ،از گروگانهــا بــرای جلــب پشــتیبانی گروههــای
مختلــف و اعمــال کنتــرل بیشــتر بــر مســیر انقــاب اســتفاده میکنــد"  1بویــژه ایــن
تصــور وقتــی تقویــت میشــد کــه هــم در شــورای انقــاب کــه مرکــب از نیروهــای ملی،
مذهبــی و روحانــی بــود بــر ســر گروگانهــا اختالفهایــی بوجــود امــده بــود و عناصــر
ملــی ضمــن اینکــه مرعــوب و تســلیم قــدرت معنــوی و اجتماعــی امــام خمینــی و
مدعــی اطاعــت او بودنــد ،در محافــل خصوصــی یــا محــدود ،بــه ادامــه گروگانگیــری
انتقــاد میکردنــد و یــا روشهــا و سیاســت هایــی را بــرای بــه دســت گرفتــن ســر رشــته
ماجــرای گروگانگیــری و خــارج کــردن ان از دســت دانشــجویان پیــرو خــط امــام اتخاذ
میکردنــد.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه نفــوذ و اقتــدار امام خمینی در بســتر انقــاب و همراه با
مواضعــی کــه اتخــاذ میکــرد نهــادی و ریشــه دارتــر میگردیــد و هــر روز بــر قــدرت او
میافــزود تــا اینکــه ســرانجام او را بــه قــدرت مطلقــه ای تبدیــل کــرد کــه امریکاییهــا
فقــط بــه مواضــع او چشــم میدوختنــد.
در اوایــل انقــاب اســامی ،امــام خمینــی محبوبیــت و مقبولیــت عــام یافتــه بــود و
حــرف اخــر را مـیزد ولــی پروســه ای کــه از پیــروزی انقــاب و اشــغال النه جاسوســی،
ماجــرای گروههــای سیاســی و فاجعــه هفتــم تیــر و ترورهــای سیاســی و جنــگ و...
تشــکیل میشــد از عوامــل تعمیــق و ریشــه دارتــر کــردن و نهــادی ســاختن نفــوذ و
اقتــدار و فرهمنــدی او بــود.
در ســال  1358و  1359فضــای داخلــی ایــران پــس از انقــاب ،فضایــی پــر تنــش بــود
 .1خاطرات ونس از کتاب “توطیه در ایران” ترجمه محمود مشرقی .ص 82
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و دههــا گــروه و ســازمان سیاســی ریــز و درشــت در سراســر کشــور بوجــود امــده بودنــد
و قریــب بــه دویســت نشــریه سیاســی و عمدتــا مخالــف دولــت منتشــر میکردنــد و
در مقابــل انــان ،نیروهــای مذهبــی پیــرو خــط امــام علیرغــم اکثریــت داشــتن ،بیــش
از یــک یــا دو نشــریه در اختیــار نداشــتند .ســازمان مجاهدیــن خلــق کــه یکــی از
گروههــای عمــده مخالــف هییــت حاکمــه در پوشــش دفــاع و ســتایش نســبت به امام
خمینــی بــود از نخســتین شــماره نشــریه "مجاهــد" تحریــکات خــود را اغــاز کــرده بــود.
قــدرت نمایــی ،زیــر ســوال بــردن مجلــس خبــرگان قانــون اساســی ،شــرکت نکــردن در
رفرانــدوم جمهــوری اســامی و ...از جملــه نخســتین موضعگیریهــای انــان بــود در
حالــی کــه انهــا خــود بــه خوبــی میدانســتند کــه جامعــه ایــران امادگــی اتخــاذ چنیــن
مواضعــی را نــدارد.
ســاعت  8بعدازظهــر روز پنجشــنبه چهــارم اردیبهشــت  ،1359نیروهــای امریکایــی
از مصیــره در خــاک عمــان حرکــت کــرده و در ســاعت حــدود  11شــب بــدون اینکــه
رادارهــای ایــران متوجــه شــوند 1500 ،کیلومتــر در عمــق خــاک ایــران وارد شــده و در
کویــر طبــس بــر زمیــن مینشــینند و ایــن در شــرایطی اســت کــه کردســتان ایــران در
اتــش جنــگ میســوزد ،ســتیزههای سیاســی و فیزیکــی بــا گروههــای سیاســی هــر روز
تعــدادی کشــته و مجــروح در شــهرهای ایــران و تهــران بــر جــای میگــذارد و ایــن
ســتیزهها رو بــه رشــد اســت و بــا پیــش امــدن هــر موضــوع جدیــد ماننــد انتخابــات،
ایــن کشــمکشها شــدیدتر میشــود.
در اواخــر فروردیــن  1359ســنگربندی مســلحانه گروههــای سیاســی در دانشــگاه
تهــران و متقابــا درگیــری مــردم و نیروهــای مذهبــی بــا انهــا شــروع شــده بــود کــه در
 29فروردیــن  59منجــر بــه تعطیــل رســمی دانشــگاهها جهــت انقــاب فرهنگــی شــد
و نزا عهــای مربــوط بــه ان هنــوز فروکــش نکــرده بــود.
جــو ،انگهــای سیاســی داغ بــود .ســازمان مجاهدیــن و ســایر گروههــای چــپ بــه
مخالفیــن خــود انــگ ارتجاعــی میزدنــد و متقابــا برچســب منافــق و ملحــد و...
را دریافــت میداشــتند و ایــن فضــا ،راه هرگونــه گفتگــو یــا مذا کــره را مســدود کــرده
و خصومتهــا را تشــدید میکــرد .ســراپای نشــریات مجاهدیــن خلــق و فداییــان
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خلــق (جنــاح اقلیــت) پــر بــود از القــاب و تعابیــر تحریــک امیــزی ماننــد فاالنــژ،
عروس ـکهای کوکــی ارتجاعــی ،چماقــدار و ...علیــه نیروهــای مذهبــی و حکومــت.
ســازمانهای سیاســی ،پــس از اشــغال ســفارت امریــکا بــه ســختی گیــج ،منفعــل و
عصبانــی بــوده و موقعیــت باصطــاح پیشــتازی را از دســت رفتــه میدیدنــد و بــا بــراه
انداختــن جنجالهــا و ســتیزه هایــی بــر ســر انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهــوری و
کاندیداهــای ســازمان مجاهدیــن خلــق میکوشــید تــا مســیله اشــغال النــه جاسوســی
امریــکا را تحــت الشــعاع قــرار داده و بــه لــوث کــردن چهــره کل حاکمیــت بپردازنــد.
فعالیتهــای انتخاباتــی مرحلــه اول انتخابــات مجلــس در دهــه اول اســفند 1358
و مرحلــه دوم انتخابــات جمعــه  26اردیبهشــت  1359بهتریــن فرصــت تبلیغاتــی
بــرای جبــران موقعیــت از دســت رفتــه و رســیدن بــه اهــداف تبلیغاتــی انهــا بــود ،امــا
موضــوع درگیــری حکومــت ایــران و امریــکا همچنــان حربــه ای نیرومندتــر بــرای دور
نگــه داشــتن خطــر گروههــای سیاســی بــود .مجاهدیــن خلــق بــا تشــکیل میلیشــیا و
رژههــای خیابانــی جنــگ روانــی بــه راه میانداختنــد و بــه بهانــه بزرگداشــت ســالگرد
اشــغال النــه جاسوســی امریــکا در ســال  1359رژه ای در مقابــل ســاختمان ســفارت
امریــکا ســازمان دادنــد تــا نشــان دهنــد بــا وجــود ایــن ســازماندهیها تهدیــدات
امپریالیســم بــی اثــر خواهــد بــود امــا در واقــع ،ایــن اقــدام بیشــتر بــه منظــور مصــرف
داخلــی و نمایــش قــدرت و عملیــات روانــی در برابــر حکومــت انقالبی تعبیر میشــد
و نیروهــای وفــادار بــه انقــاب و امــام خمینــی را تحریــک میکــرد .رییــس ســازمان
مجاهدیــن خلــق بعدهــا بــه ایــن اهــداف خــود اقــرار کــرد.
بــا ارایــه تصویــر فــوق از اوضــاع سیاســی ایــران ،برخــی از پیامدهــای داخلــی اشــغال
ســفارت امریــکا را میتــوان چنیــن برشــمرد:
 -1دور نگــه داشــتن جامعــه از ســتیزههای فزاینــده داخلــی و دفــع خطــر گروههــای
سیاســی کــه بعضــا بــی هویــت یــا مجهــول الهویــه بودنــد.
 -2ایجاد فرصت برای تثبیت دولت.
 -3رســوا شــدن گروههــای سیاســی مدعــی مبــارزه بــا امپریالیســم و خلــع ســاح انــان
از شــعارهای چــپ.
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 -4توجه به خطر اصلی و توطیههای امپریالیسم جهانی.
 -5ایجاد وحدت عمل در نیروهای وفادار به انقالب و نیز انسجام اجتماعی.
 -6کناره گیری دولت موقت و یکدست شدن نیروهای انقالبی و وفادار به امام.
 -7تاثیــرات حرکــت بــر ســاختار سیاســی و فرهنگــی جامعــه :بــا توجــه بــه اینکــه
انقــاب اجتماعــی رونــدی طوالنــی ،دشــوار و عمیــق دارد و پیــش از پیــروزی انقــاب
و در بحبوحــه مبــارزه اغــاز شــده و بــا تصــرف قــدرت سیاســی (انقــاب سیاســی)
موانــع ان رفــع شــده و اوج میگیــرد و پــس از پیــروزی بــر رژیــم سیاســی ،انقــاب
اجتماعــی تــدوام مییابــد تــا بــه بلــوغ رســیده و منجــر بــه تحــول در تمامــی جنبههــا
و شــیون حیــات اجتماعــی گــردد (انقــاب اجتماعــی) ،بــا اشــغال النــه جاسوســی،
فضــای مناســبی بــرای تــداوم انقــاب اجتماعــی و ایجــاد دگرگونیهــای عمیــق تــر در
ارزشــهای سیاســی و فرهنگــی بوجــود امــد.
 -8اوجگیــری مبــارزه ضــد امپریالیســتی (کــه تابــع خــط مشــی مبــارزه بــا اســتبداد و
اســتعمار و پــس از ســقوط رژیــم شــاه بعنــوان پایــگاه امپریالیســم اجتنــاب ناپذیــر
بــود) فرصــت شایســته ای بــود بــرای مقابلــه بــا پایگاههــای داخلــی امپریالیســم یعنــی
اقتصــاد وابســته ،فرهنــگ مصرفــی ،خصلتهــای اســتبدادی ،کبــر و ...متقابــا ایجــاد
همگرایــی و تولیــد ملــی; ایــن مبــارزه همپــای اقدامــات داخلــی ،میتوانســت دارای
برکتهــای پایدارتــری باشــد .البتــه شــرط بهــره وری و تحقــق بســیاری از ایــن نتایــج و
پیامدهــا انتخــاب زمــان مناســب بــرای پایــان دادن بــه بحــران گروگانگیــری نیــز بــود.
 -9فرصــت ابدیدگــی ،پاالیــش و جبــران افــات پیــروزی ســریع :انقــاب اســامی ایران
گرچــه پیشــینه ای چنــد دهســاله داشــت کــه مســبوق بــه زمینههــا و عوامــل فکــری و
اجتماعــی دیرینــه ای بــود و در ســال  1357بــه نقطــه ای از تکامــل خــود رســیده بــود
(کــه البتــه پــس ازپیــروزی سیاســی بایــد بــه تکامــل خــود تــا نهــادی کــردن ارزشــها و
اهــداف وصــول شــده ادامــه مـیداد و بدینوســیله مانــع رجعــت بــه ارزشــهای منحــط
پیشــین میشــد) امــا در همیــن مقطــع بــا کمتریــن موانــع بــه پیــروزی رســید .ایــن امــر
معلــول دالیــل و عوامــل چنــدی بــود.
 - 9 - 1وسعت کم نظیر حضور مردم در انقالب.

جهاد کبیر

86

 - 9 - 2فروپاشــی ســریع انســجام سیاســی و نظامی شــاه که ناشــی از ســاختار سیاسی
حکومــت و قایــم بــه فــرد بــودن ان و بــی اعتمــادی وســیع عناصــر رژیــم بــه شــخص
شــاه بــود.
 - 9 - 3تناقضــات سیاس ـتهای هییــت حاکمــه امریــکا و ســرگردانیهای شــاه کــه
خــود معلــول عامــل نخســت بــود.
 - 9 - 4امریــکا بــه تازگــی از گــرداب جنــگ ویتنــام فــارغ شــده و بــه هیــچ وجــه
امادگــی روانــی  -اجتماعــی و سیاســی الزم را بــرای درگیــر شــدن در ماجرایــی کــه
احتمــال تبدیــل دوبــاره ان بــه مخمصــه ای شــبیه جنــگ ویتنــام بــود ،نداشــت.
 - 9 - 5شکست امریکا از ویتنام ،ملتهای دیگر را تشجیع کرده بود.
 - 9 - 6مجــاورت ایــران بــا شــوروی ،خطــر تبدیــل شــدن درگیــری بــا ایــران را بــه یــک
بحــران بیــن المللــی و جنــگ هســته ای بوجــود مـیاورد و...
 - 9 - 7تاکتیکهــای ویــژه رهبــری انقــاب در بهکارگیــری عناصــر میانــه رو و نیــز
تاکتیــک دور نگــه داشــتن ارتــش شــاه از درگیــری وســیع بــا مــردم 1امــا همیــن پیــروزی
ســریع ،افاتــی را بــرای انقــاب بوجــود اورد .هــرگاه در مــورد هــر دســتاوردی ،احســاس
شــود کــه ارزان بــه دســت امــده اســت ،ارزان هــم از دســت خواهــد رفــت بویــژه کــه
نســل انقــاب از مبــارزات چنــد دهســاله گذشــته بخوبــی اگاه نیســت و از ســوی
دیگــر چــون انقــاب اســامی ماننــد ســایر انقالبهــای کبیــر از کــوران مبــارزات ســخت
پارتیزانــی بیــرون نیامــده بــود ،افــراد سســت عنصــر ،سازشــکار و غیــر سازشــکار و ...از
هــم تمیــز داده نمــی شــدند و هــر کــه شــعارهای داغ تــر ســر مـیداد ،انقالبــی تــر بــود
و چهرههــای انگشــت شــماری از زندانهــا و شــکنجههای طاقــت فرســای رژیــم شــاه
ســرافراز بیــرون امــده بودنــد و تعــداد محــدودی در شــرایط پلیســی و خفقــان رژیــم
شــاه امتحــان پــس داده بودنــد امــا کشــش و ظرفیــت پایــداری و مبــارزه خیــل عناصری
کــه بــه صــف انقــاب پیوســته بودنــد ازمــوده نشــده بــود .محاصــره اقتصــادی،
تنگناهــای ایجــاد شــده و تهدیدهــای امریــکا بخشــی از ایــن ازمایــش بــود کــه در
ان شــرایط ،رهبــری انقــاب و تودههــای مــردم ،بیــش از همــه ،پتانســیل و ظرفیــت
 .1در مورد روشها و تاکتیکهای امام ن .ک .بررسی انقالب ایران .ع .باقی .نشر تفکر 1370 .ص .486-479
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ایســتادگی در شــرایط دشــوار را از خــود نشــان دادنــد .امــا چــون بــه مرحلــه ازمایــش
ســخت و عمومــی نرســید برخــی از چهرههــا و نیروهایــی کــه بیشــتر در اندیشــه بهــره
بــرداری سیاســی و میــوه چینــی از چنیــن رویدادهــای مهمــی بودنــد شــناخته نشــدند.
جنــگ تحمیلــی عــراق نیــز بــه فرصتــی بــرای ابدیدگــی و جبــران افــات پیــروزی ســریع
انقــاب تبدیــل شــد.
پیامدهایخارجی

 - 1مواضــع شــوروی در قبــال گروگانگیــری دولــت اتحــاد جماهیــر شــوروی در اوایــل
جریــان تســخیر ســفارت امریــکا بــه قطعنامــه  457شــورای امنیــت ســازمان ملــل علیــه
ایــران در چهــارم دســامبر  1981رای مثبــت داد و بــه امریکاییهــا نیــز اطمینــان داد
کــه امکانــات خویــش را بــرای وادار کــردن ایــران بــه اجــرای قطعنامــه  457و رهــا
کــردن گروگانهــا بــکار خواهــد گرفــت .انهــا از یکســو فرصــت مناســب بــرای بهــره
بــرداری سیاســی و کوشــش بــرای ایفــای نقــش میانجــی و گســترش اعتبــار و نفــوذ
منطقــه ای و بیــن المللــی خــود داشــتند از ســوی دیگــر مبــارزه جــدی ایــران بــا امریــکا
گــوی ضدیــت بــا امپریالیســم را از چنــگ شــوروی ربــوده بود و وجهه ضد امپریالیســتی
اش را مخــدوش میکــرد زیــرا شــوروی قبلــه اردوگاه سوسیالیســم بــود و بــه میمنــت
پــز ضــد امپریالیســتی خــود بعنــوان یــک ابرقــدرت ،ان کشــور را بــه پایــگاه و مرکزیــت
اردوگاه سوسیالیســتی مبــدل ســاخته بــود .بــا مبــارزه مســتقل ایــران ،وجهــه شــوروی در
افــکار عمومــی کاذب جلــوه میکــرد .انهــا از یکســو از اقــدام دانشــجویان ناخشــنود
بودنــد واز ســوی دیگــر چــون مخالفــت بــا ایــن اقــدام حیثیــت سیاســی انهــا را زیــر
ســوال میبــرد و ایــادی داخلــی انــان در ایــران ماننــد حــزب تــوده را محکــوم کــرده و
از بیــن میبــرد لــذا در مواضــع رســانه ای خــود بــه ســود ایــران موضعگیــری میکردنــد.
مضــاف بــر ان ،فرصــت طالیــی بــرای شــوروی در رقابــت جهانــی اش بــا امریــکا بــه
دســت امــده بــود.
اتحــاد شــوروی ،پــس از پیــروزی انقــاب اســامی در بهمــن  1357کــه ژانــدارم امریــکا
در منطقــه ســقوط کــرده بــود و مدتهــا طــول میکشــید تــا نظــام سیاســی جدیــد در
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ایــران اســتقرار یابــد ،موقــع را مغتنــم شــمرده و دســت بــه کودتــا در افغانســتان زد و
حــزب کمونیســت وابســته بــه شــوروی قــدرت را در افغانســتان بــه دســت گرفت .این
حــزب چــون وابســته بــود و فقــط در اقلیتــی از جمعیــت شهرنشــین پایــگاه داشــت
بــا قیــام عمومــی و مســلحانه مــردم افغانســتان مواجــه گردیــد و روســها نیــز اشــکارا از
انــان حمایــت سیاســی و نظامــی میکردنــد.
در اواخــر دســامبر در حالیکــه امریکاییهــا بــرای جلــب موافقــت اعضــای شــورای
امنیــت در جهــت قطعنامــه اعمــال مجازاتهــای اقتصــادی علیــه ایــران تــاش
میکردنــد ،برژنــف رهبــر شــوروی بــه درخواســت انــان پاســخ منفــی داد تــا مواضــع
ایــران را نســبت بــه خــود مهــار کنــد و زمینــه اقدامــات بعــدی خــود را مســاعد ســازد.
در تاریخ  6دی  1358ارتش شــوروی افغانســتان را اشــغال نظامی کرد 1تا حکومت
 .1از ســال  1344ه .ش حــزب دموکراتیــک خلــق افغانســتان تشــکیل شــد .دولــت اســتبدادی و خشــن محمــد ظاهــر
شــاه کــه هــر گــروه مخالفــی را ســرکوب میکــرد بــه ایــن حــزب (کــه خــط مشــی ان شــبیه حــزب تــوده ایــران بــود) بخاطــر
قبــول ســلطنت ظاهــر شــاه و قانــون اساســی ان و ادعــای فعالیــت قانونــی و مســالمت امیــز اجازه فعالیــت داد .چندی
بعــد حــزب تجزیــه شــد و جنــاح پرچــم بــه رهبــری ببــرک کارمــل و جنــاح خلــق بــه رهبــری نــور محمــد تــره کــی از
یکدیگــر جــدا شــدند و بــاز بــه تاییدهــای مزورانــه از ظاهــر شــاه ادامــه دادنــد بگونــه ای کــه حــزب مونیســت ســلطنتی
یشــدند و کارمــل  8ســال نماینــده مجلــس شــورای ملــی ظاهــر شــاه شــد .در  26تیرمــاه  1352ســردار محمــد
شــناخته م 
داوودخــان طــی کودتایــی ظاهرشــاه را ســرنگون کــرد و بالفاصلــه توســط شــوروی بــه رســمیت شــناخته شــد بــا اغــاز
گرایشــات داوود خــان بــه غــرب در  7اردیبهشــت  57حــزب نــور محمــد تــره کــی علیــه او کودتــا کــرد و تــا  30اذر 58
مستشــاران نظامــی شــوروی بــه بالــغ بــر  5000و ســربازان ان بــه  1500نفــر در افغانســتان میرســید .تــره کــی کــه بــا
اقدامــات ضــد مذهبــی و خشــن خــود نتوانســت اوضــاع را ارام کنــد بــا کودتــای حفیــظ اهلل امیــن بــر کنــار شــد .پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی و اوجگیــری نفــوذ ان در منطقــه در روز  6دی  58ببــرک کارمــل بــا حمایــت ارتــش شــوروی
وارد کابــل شــد و قــدرت را بــه دســت گرفــت و بــه فاصلــه چنــد روز  95هــزار ســرباز شــوروی برای حمایــت از او و بهانه
دفــاع در برابــر تهدیــدات خارجــی وارد خــاک افغانســتان شــدند .از  26تیــر  1352تــا  6دی  1358ایــن چهارمیــن
کودتــا بــود .امــا امیــد و روحیــه واالیــی کــه پیــروزی انقــاب ایــران در مســلمانان جهــان از جملــه مــردم افغانســتان
پدیــد اورده بــود تاثیــرات شــگرفی در برانگیختــن انــان علیــه اشــغالگران داشــت و شــاید اگــر چشــم اندازهــای ناشــی از
انقــاب ایــران نبــود بخشــی از مــردم فریــب شــعارهای کمونیسـتها را میخوردنــد و بخشــی هــم از مبــارزه طوالنــی
تهــای وابســته خســته و مایــوس میشــدند و انقــاب افغانســتان بــا دشــواریهایی روبــرو میشــد.
بــا دول 
مواضــع ســازمانهای مارکسیســتی هــوادار شــوروی در ایــران خــود بــه لطیفــه ای سیاســی تبدیــل شــده بــود .انهــا همــگام
بــا رســانههای شــوروی هــر بــار کــه کودتــا میشــد ،فــرد جدیــد را قهرمــان و انقالبــی بــزرگ و ...و فــرد قبلــی را مــزدور
ســیا یــا همدســت فیودا لهــا و ...قلمــداد میکردنــد ودر کودتــای بعــدی همــان انقالبــی بــزرگ دوبــاره متهــم میشــد
یتــوان ایــن
و ...ایــن موضعگیــری حاکــی از عــدم اســتقالل و سرســپردگی بــود کــه مشــخصا در نشــریات حــزب تــوده م 
مواضــع را مشــاهده کــرد .ســازمان چریکهــای فدایــی خلــق ایــران نیــز کــه بــا حــزب تــوده همســو شــده بــود در نشــریه
کار ارگان ســازمان خود به تاریخ  12دی  58حمایت مســتقیم شــوروی از دولت افغانســتان را بیانگر شکســت حزب
پرچــم افغانســتان در جلــب اعتمــاد تودههــا خوانــد و افــزود سیاســت جمهــوری اســامی را کــه فرصتــی یافتــه تــا بــا
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دســت نشــانده و در حــال ســقوط کمونیســتی در افغانســتان بتوانــد موقعیــت خــود
را تثبیــت کنــد و همچنیــن از نفــوذ روزافــزون انقــاب اســامی ایــران در افغانســتان و
بــه تبــع ان در جمهوریهــای مســلمان نشــین شــوروی جلوگیــری کنــد.
گرچــه ایــن اقــدام ،افغانســتان را بــه ویتنــام شــوروی مبــدل کــرد و فاجعــه ای کــه برای
امریکاییهــا در ویتنــام رخ داده بــود بــرای شــوروی در افغانســتان تکــرار شــد.
یــک هفتــه پــس از تهاجــم ارتــش شــوروی بــه افغانســتان ،قطعنامــه  461شــورای
امنیــت در مــورد مجازاتهــای اقتصــادی علیــه ایــران تصویــب شــد .قطعنامــه بــا
یــازده رای موافــق و بــدون رای مخالــف بــه تصویــب رســید .چهــار کشــور از جملــه
شــوروی بــه ان رای ممتنــع دادنــد و فوریــت در اجــرای قطعنامــه نیــز بــه تصویــب
نرســید کــه ایــن مــورد حاکــی از اختــاف نظرهــای اعضــای شــورای امنیــت در مــورد
روش برخــورد بــا ایــران بــود .بموجــب قطعنامــه  461تــا هفتــم ژانویه بــه ایران مهلت
داده میشــد کــه مفــاد قطعنامــه  457صــادره در چهــارم دســامبر را اجــرا کنــد در غیــر
اینصــورت شــورای امنیــت بــرای مذاکــره دربــاره اعمــال مجازاتهــای اقتصــادی علیــه
ایــران تشــکیل جلســه خواهــد داد .البتــه امریــکا ایــران را رســما تحریــم اقتصــادی کرده
بــود و هــدف از ایــن تالشهــا جلــب موافقــت بیــن المللــی بــرای تحریــم اقتصــادی
ایــران بــود.
در داخــل ایــران ،جناحهــای ملــی گــرا و ضــد کمونیســت و افــرادی چــون بنــی صــدر
و قطــب زاده از مســیله تهاجــم شــوروی بــرای بــزرگ کــردن خطــر ایــن کشــور کــه در
همســایگی ایــران قــرار اشــت بهــره بــرداری میکردنــد بــا ایــن هــدف کــه نزدیکــی بــه
غــرب و مصالحــه بــا امریــکا در مــورد گروگانهــا را القــاء کننــد امــا رهبــر انقــاب از عمق
مســیله غافــل نشــد .او امریــکا را شــیطان بــزرگ معرفــی کــرد .متقابــا چنــدی بعــد
اســتفاده از رادیــو و تلویزیــون و مطبوعــات توجــه مــردم را از دسیسـهها و جنایــات امپریالیســم امریــکا و ســرمایه داری
وابســته بــه ان منحــرف کنــد و انــرژی انقالبــی تودههــا را متوجــه نیروهــای انقالبــی و ترقــی خــواه ایــران و جهان ســازد،
محکــوم مینمایــد .در حالــی کــه همیــن ســازمان حضــور ارتــش و پاســداران انقــاب و حتــی نیروهــای بومــی وفــادار
بــه انقــاب اســامی را در کردســتان ایــران ،اشــغال نظامــی کردســتان تعبیــر میکــرد ،تهاجــم ارتــش بیگانــه شــوروی بــه
قهــای نــااگاه افغانســتان توصیــف مینمــود.
افغانســتان را حمایــت از خل 
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مهنــدس بــازرگان کــه یکــی از چهرههــای عمیــق مذهبــی وضــد کمونیســتی بــود در
یــک ســخنرانی در زنجــان گفــت اگــر امریــکا شــیطان کبیــر اســت شــوروی شــیطان اکبــر
اســت .امــام خمینــی حتــی پــس از تهاجــم شــوروی بــه افغانســتان امریــکا را بعنــوان
دشــمن اصلــی معرفــی کــرد.
در خــارج از ایــران نیــز در ابتــدا تهاجــم شــوروی بــه افغانســتان موجــب شــد کــه
امریــکا و دولتهــای متحــد غربــی ان نســبت بــه اقدامــات بعــدی خویــش دربــاره ایــران
بــا احتیــاط بیشــتری عمــل کننــد و از تهدیــدات نظامــی کــه میتوانســت بهانــه ای بــه
دســت روســها بدهــد و یــا اینکــه ایــران را متمایــل بــه روســها ســازد اجتنــاب کننــد و
از اقداماتــی کــه موجــب تجزیــه در جهــان اســام گــردد بپرهیزنــد .هــر چنــد مقامــات
امریکایــی در کتابهــای خویــش وانمــود کــرده انــد کــه تــا قبــل از تهاجــم شــوروی بــه
افغانســتان ،سیاسـتهای امریــکا در جهــت دســت زدن بــه اقدامــات نظامــی علیــه
ایــران پیــش میرفــت و پــس از تهاجــم روســها متوقــف شــده و بیشــتر بــر خویشــتن
داری و فشــار اقتصــادی و سیاســی و مذاکــرات مســتقیم و غیــر مســتقیم متمرکــز شــد،
امــا وقتــی کــه انهــا بــا واکنــش شــدید ایــران انقالبــی در قبــال اشــغال افغانســتان و
حمایتهــای اشــکار ایــران از مجاهدیــن ایــن کشــور اشــغال شــده مواجــه شــدند و
نیــز بــا توجــه بــه معتقــدات الهــی و ضــد کمونیســتی امــام خمینــی و نفــرت دیرینــه
ایرانیهــا از روســها و تجــاوزات انــان در تاریــخ گذشــته ایــران ،امریــکا و غــرب مطمین
شــدند کــه هیچگونــه گرایشــی نســبت بــه شــوروی حتــی در شــرایطی کــه بــا امریــکا
در ســتیز هســتند وجــود نــدارد لــذا دیگــر دلیلــی نداشــت کــه خــط مشــی تهدیــد
نظامــی علیــه ایــران را کنــار بگذارنــد .علــت تغییــر خــط مشــی امریــکا ،برخــاف انچه
مقامــات کاخ ســفید در کتابهــای خــود ادعــا کــرده انــد ،حملــه شــوروی بــه افغانســتان
نبــود زیــرا شــوروی در  6دی  1358بــه افغانســتان یــورش بــرد و چنــد مــاه بعــد در
اردیبهشــت  1359امریکاییهــا عملیــات نظامــی خویــش را در طبــس اجــراء کردنــد.
تهاجــم شــوروی بــه افغانســتان فقــط تاکیــدی بــود بــر اجــرای مرحلــه دوم ســناریوی
امریکایــی (عملیــات نظامــی) کــه از ادامــه ســو اســتفادههای داخلــی و خارجــی از
ضعفهــای امریــکا جلوگیــری کــرده و نشــان دهــد کــه امریکاییهــا در برابــر هــر
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تهدیــدی نســبت بــه منافــع سیاســی و اقتصــادی خــود قاطعانــه واکنــش نشــان
میدهنــد.
بنظــر میایــد کــه یــک نــوع معاملــه پنهــان نیــز میــان امریــکا و شــوروی شــکل گرفتــه
باشــد کــه عبــارت اســت از عــدم مقابلــه امریــکا بــا انــان در افغانســتان در ازای
عــدم مقابلــه شــوروی بــا اقــدام امریــکا علیــه ایــران .بنابرایــن اشــغال افغانســتان کــه
میتوانســت بــار خاطــری بــرای امریکاییــان باشــد بــه یــار شــاطری مبــدل گردیــد.
امریــکا عــاوه بــر ان دســت بــه یــک بهــره بــرداری وســیع منطقــه ای زد و بــه بهانــه
حضــور شــوروی در افغانســتان ،ناوگانهــای دریایــی خویــش را بــه دریــای عمــان
و خلیــج فــارس فرســتاد و حضــور خــود را در کشــورهای منطقــه تقویــت کــرد .در
برابــر اســتفاده شــوروی از فرصــت در زمانــی کــه امریــکا ســخت در گــرداب بحــران
گروگانگیــری غوطــه ور بــود و موضــع جهانــی اش ضعیــف و عاجزانــه شــده بــود و
احساســات ضــد امریکایــی در منطقــه تهییــج گردیــده بــود ،امریــکا ترجیــح م ـیداد
بجــای عکــس العمــل نشــان دادن انهــم در مــورد اشــغال کشــوری کــه موقعیــت
اســتراتژیکی بــرای انــان نداشــت ،دســت بــه معاملــه بزنــد و روســها هــم موفــق
شــده بودنــد امریــکا را وادار بــه معاملــه کننــد بــه نحــوی کــه ســود دو طــرف تضمیــن
سهــا در طــرح عملیــات نجــات
شــده باشــد .ایــن معاملــه عبــارت بــود از بیطرفــی رو 
گروگانهــا و حملــه بــه ایــران در ازای بیطرفــی امریــکا در مــورد اشــغال افغانســتان.
البتــه دو طــرف حــق شــعار دادن و تبلیغــات علیــه یکدیگــر را بــرای خــود محفــوظ
میداشــتند زیــرا فاکتــوری بــه اســم افــکار عمومــی داخلــی و خارجــی و ...نیــز مطــرح
بــود .از اینــرو میتــوان گفــت دســت کــم توافقــی غیــر رســمی بــی مذاکــره و اعــام
نشــده میــان ایــن دو قــدرت وجــود داشــته اســت .بنابرایــن انچــه علــت تغییــر خــط
مشــی امریــکا بــود شکســت طبــس بــود نــه چیــز دیگــر.
 -2تحقیــر امریــکا :واژه تحقیــر واژه ای اســت کــه مقامــات کاخ ســفید در کتابهایــی
کــه پیرامــون گروگانگیــری نوشــته انــد ،بارهــا بــکار بســته انــد .هامیلتــون جــردن در
خاطــرات خــود مینویســد :کــه مــردم امریکایــی کــه در مقابــل ســفارت ایــران در
امریــکا بــه شــدت علیــه ایــران شــعار میدادنــد میگفتنــد" :مــا نمــی توانیــم این تحقیر
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را تحمــل کنیــم” انهــا همچنیــن بــه کــرات از اشــفتگیها و مناقشــات و درگیریهــای
اعضــای کابینــه امریــکا و عجــز و ناتوانــی امریــکا و فقــدان امکانات برخورد با مســیله
گروگانگیــری و عصبانیتهــا و دنبالــه روی از ایــران و ...ســخن گفتــه انــد.
 -3علیرغــم کوشــش بــرای انــزوای ایــران ،ایــران و انقــاب اســامی در مرکــز توجهــات
بیــن المللــی قــرار گرفــت .انقــاب ایــران شــعارها و خواســتههای خویــش و اخبــار
جنایــات شــاه و امریــکا در ایــران را "ســوار بــر امــواج خبــری مربــوط بــه گروگانگیــری
بــه اقصــی نقــاط عالــم فرســتاد" 1و ســیل اخبــار و گزارشــات روزانــه را در جهــان بــه
خدمــت خــود گرفــت.
در خاطــرات مقامــات کاخ ســفید میخوانیــم کــه چگونــه در طــول  444روز ،هــر
صبــح بــا اخریــن گزارشــات رســیده از تهــران و یــا زنــگ تلفــن در مــورد خبــری از ایــران
از خــواب برمــی خاســتند و ش ـبها مایــوس از کســب نتیجــه بــه خــواب میرفتنــد.
 -4جنــگ عــراق علیــه ایــران :گرچــه ســقوط مقتدرتریــن رژیــم منطقــه خاورمیانــه،
و ژانــدارم خلیــج فــارس علیرغــم وابســتگیهای عمیــق ان بــه امریــکا و انگلیــس
رعبــی در دل حکومتهــای وابســته منطقــه ایجــاد کــرده و بــه جنبــش اســامی در
خاورمیانــه نیــز نیــروی عظیمــی بخشــیده بــود ،شــعارهای صــدور انقــاب در ایــران
هــم بهانــه مناســبی بــه دولتهــای اســتعماری بــرای تبدیــل کشــور انهــا بــه پایــگاه
نظامــی امریــکا داده بــود تــا بــا خطــرات ناشــی از انقــاب ایــران مقابلــه کننــد ،امــا
رژیــم جــاه طلــب عــراق کــه دومیــن قــدرت منطقــه بــود و میخواســت جایگزیــن
رژیــم شــاه شــده و خــاء موجــود در منطقــه را پــر کنــد و انتقــام شکســت خــود در
جنــگ ســال  1348از رژیــم شــاه را بگیــرد ،موقعیــت را مغتنــم شــمرد و بــا توجــه بــه
اســتقبال امریــکا از وارد کــردن هرگونــه ضربــه ســنگین نظامــی بــه ایــران ،بــا چــراغ ســبز
امریــکا و انگلیــس در شــهریورماه  1359یــورش گســترده ای را بــه ایــران اغــاز کــرد،
جنــگ خونیــن و ویرانگــری کــه هشــت ســال بطــول انجامیــد.
طوالنــی شــدن ماجــرای اشــغال النــه جاسوســی بــه رژیــم جــاه طلــب عــراق فرصــت
 .1عبــارت داخــل گیومــه بــه نقــل از مصاحبــه بــا مهنــدس اصغــرزاده ســخنگوی دانشــجویان پیــرو خــط امــام امــده
اســت :ن .ک .مجلــه حضــور شــماره  2ابــان 1370
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داد تــا توافقهــای الزم بــرای تحمیــل جنــگ علیــه ایــران را بعمــل اورد .هــر چنــد
بخاطــر وضعیــت ایــران در ســال  59و فقــدان نیروهــای مســلح ،تصــور دشــمن ،ختــم
جنــگ در طــی چنــد هفتــه بــا دســتاورد تجزیــه جنــوب ایــران و ســقوط حکومــت ایران
یــا تســلیم ان بــود و دفــاع قهرمانانــه مــردم ایــران ایــن تصــورات را نقــش بــر اب کــرد.
در هــر صــورت میتــوان جنــگ ایــران و عــراق را یکــی از پیامدهــای اشــغال النــه
جاسوســی برشــمرد کــه امریکاییهــا از ان بعنــوان اهــرم فشــاری علیــه ایــران اســتفاده
میکردنــد .برژنســکی در کتــاب خــود "قــدرت و اصــول اخالقــی” مینویســد :در
حالــی کــه کریســتوفر و کاتلــر بــه تــاش خــود بــرای رســیدن بــه نوعــی توافــق ادامــه
میدادنــد ،توصیــه مــن بــرای تســریع در حــل مســیله ایــن بــود کــه بــه ایرانیهــا
هشــدار دهیــم کــه اگــر حاضــر بــه مصالحــه نشــوند مــا عــراق را در جنــگ بــا انهــا
تقویــت خواهیــم کــرد .بــراون نظــر مــرا در یکــی از جلســاتی کــه در مــاه دســامبر
داشــتیم تاییــد کــرد.
 -5توافقنامــه الجزایــر :ماجــرای گروگانگیــری ســرانجام پــس از  444روز پایــان یافــت
و منجــر بــه توافقنامــه الجزایــر شــد کــه تــا مدتهــا بــه موضــوع جــدال سیاســی در
ایــران مبــدل شــده بــود.
دانشــجویان پیــرو خــط امــام خمینــی  5شــرط را بــرای ازاد کــردن گروگانهــا اعــام
کــرده بودنــد .بــا درگذشــت شــاه در یــک بیمارســتان نظامــی در قاهــره بتاریــخ 5
مــرداد  25 / 1359ژوییــه  ،81شــرط اســترداد شــاه بــه ایــران خودبخــود منتفــی شــد
و شــرایط دیگــر باقــی مانــد .نخســتین مجلــس شــورای اســامی در  7خــرداد 1359
افتتــاح شــد و امــام خمینــی در پیامــی بمناســبت حــج در تاریــخ  11ابــان  ،1359حــل
مســیله گروگانهــا را بــه مجلــس واگــذار کــرد .مســیله گروگانهــا بــه کانــون یکــی از داغ
تریــن بحثهــا و مذاکــرات مجلــس تبدیــل شــد.
دولــت الجزایــر بعنــوان میانجــی دولتیــن ایــران و امریــکا از ســوی دو کشــور پذیرفتــه
شــد و متعاقبــا مذاکــرات پــر فــراز و نشــیب و فشــرده ای در الجزایــر بــه جریــان افتــاد
و بیانیــه ای بــه توافــق دو کشــور ایــران و امریــکا رســید و انتشــار یافــت ،قــرار شــد
همزمــان بــا اجــرای قــرارداد گروگانهــا ازاد شــوند .در ایــن مذاکــرات ،شــرایط چهارگانه

جهاد کبیر

94

مصــوب مجلــس شــورای اســامی مبنــای گفتگــو قــرار گرفــت و تصویــب شــد .ایــن
شــرایط عبــارت بودنــد ا ز:
 -1ازاد گذاشتن تمامی سرمایههای ایران
 -2لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران
 -3تضمین عدم دخالت سیاسی و نظامی امریکا در ایران
 -4بــاز پــس دادن امــوال شــاه برخــی از اصــول کلــی بیانیــه الجزایــر بــه شــرح زیــر
اســت:
 -1تعهــد حتــی المقــدور ایــاالت متحــده بــه بازگردانــدن وضعیــت داراییهــای ایــران
بــه دوره قبــل از  14نوامبــر  23( 79ابــان  58کــه تاریــخ صــدور دســتور انســداد
ســرمایههای ایــران از طــرف رییــس جمهــور وقــت امریــکا بــود)
 -2لغو کلیه تحریمهای تجاری علیه ایران
 -3استرداد داراییهای ایران در امریکا
 -4استرداد داراییهای شاه ایران
 -5تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
 -6پــس گرفتــن کلیــه دعــاوی مطروحــه امریــکا در دادگاههــای بیــن المللــی علیــه
ایــران

1

بدنبــال صــدور بیانیــه الجزایــر و امضــای دســتور العمــل اجرایــی ان توســط جیمــی
کارتــر در اخریــن روز ریاســت جمهــوری اش در  19ژانویــه  29/1981دی  59و انتقــال
 8میلیــارد دالر از داراییهــای ایــران از بانــک فــدرال رزرو نیویــورک و شــعب خارجــی
بانکهــای امریکایــی بــه یــک حســاب امانــی نــزد بانــک انگلیــس ،یــک روز بعــد در
تاریــخ  20ژانویــه  30/1981دی  1359تعــداد  52گــروگان امریکایــی ،چنــد دقیقــه
پــس از انجــام مراســم ســوگند رونالــد ریــگان رییــس جمهــور جدیــد امریــکا ،ازاد و
از طریــق الجزایــر روانــه امریــکا شــدند و متعاقــب ان اجــرای بندهــای قــرارداد و
مذاکــرات مربــوط بــه ان اغــاز شــد.
 .1بــرای مطالعــه متــن کامــل تعهــدات امریــکا بــه گــزارش شــهید رجایــی نخســت وزیــر وقــت بــه مجلــس کــه پیوســت
پایــان کتــاب اســت نــگاه کنیــد.
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جیمــی کارتــر بســیار کوشــش کــرد پیــش از انتخابــات ریاســت جمهــوری مســیله
گروگانهــا حــل شــود و حتــی نامــه خصوصــی نوشــت و هییــت مذاکــره فرســتاد تــا بــا
حــل مســیله گروگانهــا بتوانــد اراء را جلــب کنــد امــا طــرف ایرانــی تعمــدا مســیله را تــا
پــس از انتخابــات ادامــه داد و موجــب شکســت کارتــر در انتخابــات شــد .بــا اینحــال
کارتــر حتــی تــا اخریــن ســاعات ریاســت جمهــوری اش میکوشــید مســیله گروگانهــا بــه
دســت خــودش فیصلــه پیــدا کنــد.
پــس از انتشــار بیانیــه ،در ایــران هیچکــس حاضــر بــه قبــول مســیولیت اجــرای ان
نبــود .زیــرا همانطــور کــه در طــول مذاکــرات بعــدی هــم دیــده شــد "وضــع اداری
کشــور درهــم ریختــه بــود و دسترســی بــه اطالعــات الزم و نیــروی کارشناســی قــوی
میســر نبــود .وزارتخارجــه و دارایــی کــه میبایســت بزرگتریــن نقــش را در مذاکــرات
ایفــا کننــد بــه دلیــل مخالفــت بنــی صــدر رییــس جمهــور وقــت بــا وزیــران پیشــنهادی
شــهید رجایــی نخســت وزیــر ،فاقــد وزیــر بودنــد گرچــه مســیوالن و کارشناســان هــر
دو وزارتخانــه در حــد تــوان خــود کمکهــای شــایانی در ایــن زمینــه کردنــد ولــی
بــدون شــک هماهنگیهــای کامــل و الزم وجــود نداشــت .بانــک مرکــزی کــه یکــی
از طرفهــای اصلــی درگیــر در مذاکــرات بایــد باشــد تحــت سرپرســتی علیرضــا نوبــری
مهــره بنــی صــدر بــود و از کنتــرل دولــت رجایــی خــارج بــود و صرفــا همــکاری فــردی
بعضــی از اعضــای کاردان بانــک مرکــزی بــود کــه امــکان ادامــه مذاکــرات را فراهــم
اورد .از نظــر وجــود کارشناســان حقــوق بیــن الملــل نیــز تیــم کارشناســی ایــران فاقــد
امکانــات بــود و بــه رغــم همــکاری تــوام بــا فــداکاری حقوقدانــان جــوان ،بــه دلیــل
وجــود ،بعضــی از مســایل ماننــد " تابعیــت مضاعــف" کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت
کــه بعدهــا منشــاء مشــکالتی بــرای تیــم مذاکــره و انتقــادات و خــرده گیــری هایــی بــه
انــان شــد .بطــور کلــی تیــم کارشناســی کــه در نخســت وزیری مســتقر بــوده و مذاکرات
را پشــتیبانی میکــرد از شــمار انگشــتان یــک دســت تجــاوز نمــی کــرد در حالــی کــه
طــرف مقابــل فقــط دههــا کارشــناس به همــراه وارن کریســتوفر معــاون وزارت خارجه
امریــکا در طــول مذاکــرات در الجزایــر مســتقر کــرده بــود"

1

 .1م .ک .مجلــه سیاســت خارجــی .ش  .3ســال پنجــم پاییــز  .1370مقالــه :پاســخهایی بــه نقــد بیانیــه عمومــی الجزایر.
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“هیچگونــه تعادلــی در تــوان طرفیــن در خصــوص مواجهــه بــا دعــاوی حقوقــی از
هیــچ حیــث موجــود نبــود .در حالــی کــه بعــد از ازادی گروگانهــا در ایــران ،فعالیتــی
در زمینــه بیانیــه الجزایــر نمــی شــد در امریــکا  900موسســه حقوقــی تــاش میکردنــد
و هــر هفتــه در ایــن زمینــه یــک مجلــه منتشــر میکردنــد"

1

ضعــف شــدید اطالعــات و امــار و فقــدان اســناد و مــدارک الزم در مــورد ادعاهــای
ایــران کــه ناشــی از درهــم ریختگــی اداری پــس از انقــاب بــود نیــز وجــود داشــت.
در چنیــن وضعیتــی ،فضــای اتهــام و تهمــت در کشــور نیــز بــه شــدت رواج داشــت.
نشــریات عدیــده ای از ســوی مخالفیــن منتشــر میشــد کــه اگــر ایتالفــی علیــه یــک نفر
صــورت میگرفــت میتوانســتند او را از اعتبــار اجتماعــی و سیاســی خویــش ســاقط
کننــد .هیــچ زمینــه ای بــرای مذاکــره بــا امریــکا وجــود نداشــت و رادیکالیســم سیاســی،
تفکــر حاکــم و مســلط بــود و نوعــی مســابقه در حملــه بــه امریــکا در میــان گروههــا
وجــود داشــت و برخــی گروههــا هــم ســبقت گیــری در دشــمنی بــا امریــکا را بــه وســیله
ای بــرای مبــارزه بــا رقبــای سیاســی خــود و بایکــوت کــردن انهــا تبدیــل کــرده بودنــد.
در ایــن موقعیــت اگــر کســی مســیولیت مذاکــرات مربــوط بــه بیانیــه الجزایــر را بعهده
میگرفــت در زیــر ذره بیــن دههــا ســازمان سیاســی عیبجــو ،بهانــه گیــر و مغــرض قــرار
میگرفــت کــه بــرای تســویه حســابهای سیاســی خــود بــه هــر وســیله ای تمســک
میجســتند و در نهایــت ،گنــاه تمــام نابســامانیها و نارســایی هایــی کــه ربطــی بــه
او نداشــت بــه نــام او تمــام میشــد .جوســازی و فشــار مخالفیــن انقــدر نیرومنــد
بــود کــه بنــی صــدر رییــس جمهــور وقــت کــه صاحــب امتیــاز یکــی از پــر تیراژتریــن
روزنامههــای کشــور بنــام "روزنامــه انقــاب اســامی” بــود نیــز در صــف مخالفیــن
و علیــه دولــت شــهید رجایــی و مســیوالن اجــرای بیانیــه موضعگیــری میکــرد .و
میکوشــید وجــود نوعــی زد و بنــد بــا امریکاییهــا را القــاء کنــد.
“پــس از امضــای بیانیــه الجزایــر ،برخــاف ماههــای مذاکــره و حتــی لحظههــا قبــل
بهزاد نبوی .ص 677
 .1مجلــه سیاســت خارجــی ش  .4ســال چهــارم .زمســتان  .1369مقالــه :دیــوان داوری ایــران  -ایــاالت متحــده.
غالمرضــا نظربلنــد .ص .605

97

تسخیر النه جاسوسی

از امضــای بیانیــه کــه همــه جناحهــا ســکوت اختیــار کــرده بودنــد (و اگــر هــم مطلبــی
مطــرح کــرده بودنــد اتفاقــا در جهــت متهــم کــردن دولــت بــه کارشــکنی در حــل و
فصــل ســریع و فــوری مســیله گروگانهــا و طوالنــی کــردن ان بــود) با هوچیگــری فراوان
زبــان بــه انتقــاد از بیانیــه گشــوده و حتــی تهمــت خیانــت بــه دولــت زدنــد کــه در راس
ایــن عــده بنــی صــدر بــود .او عــاوه بــر طرح مســیله در مصاحبههــا و مقاالت متعدد
بویــژه در روزنامــه متعلــق بــه خــود ،رســما اعــام جرمــی را علیــه رجایــی نخســت وزیر
و بهــزاد نبــوی وزیــر مشــاور و مســیول ییــت حــل و فصــل مســیله گروگانهــا تســلیم
قــوه قضاییــه کــرد .روزنامــه انقــاب اســامی ارگان بنــی صــدر و روزنامــه میــزان ارگان
نهضــت ازادی طــی دههــا شــماره بــه نقــد غیر منصفانه بیانیه پرداختنــد و انرا خیانتی
جبــران ناپذیــر جلــوه میدادنــد" بســیاری از گرو ههــای سیاســی هــم بــا اســتفاده از
همیــن شــرایط بــه تشــدید تضادهــا و حملــه بــه دولــت میپرداختنــد .دولــت رجایــی
از انجــا کــه یکطــرف ماجــرا رییــس جمهــور قانونــی کشــور بــود ناچــار بــود ســکوت
کنــد .شــهید رجایــی و بهــزاد نبــوی بــه دیــدار امــام خمینــی رفتــه و درخواســت کردنــد
کــه بــه دولــت اجــازه پاســخگویی بــه رییــس جمهــور داده شــود امــا توجــه بــه خطــر
تعمیــق شــکافهای داخلــی در شــرایطی کــه ضــد انقــاب داخلــی و دشــمن خارجــی
در کمیــن بــود موجــب شــد کــه امــام خمینــی ،مصالــح نظــام و ضــرورت عــدم درگیــری
دولــت و رییــس جمهــور را بــه ان دو یــاداور شــده و اجــازه مقابلــه ندهــد .لــذا تا زمان
ســقوط بنــی صــدر امــکان پاســخگویی وجــود نداشــت و تبلیغــات منفــی و بــدون
پاســخ مخالفیــن موثــر میافتــاد و تنهــا وقتــی کــه جوســازیها بــه مــرز خطرناکــی
رســیده بــود ،مهنــدس بهــزاد نبــوی کــه خــود یکــی از اهــداف ایــن تهاجمــات بــود
در جلســه رســمی و غیــر علنــی مجلــس شــورا بــه ارایــه یــک گــزارش چهــار ســاعته و
مفصــل دربــاره بیانیــه الجزایــر و پاســخ بــه تهمتهــا پرداخــت .یکــی از اهــداف بنــی
صــدر تضعیــف موقعیــت امــام خمینــی بــود .او کــه بخاطــر ریاســت جمهــوری اش
مــورد اعتمــاد مــردم بــود و جوســازی هایــش بــا پشــتیبانی ســایر گروههــای مخالــف و
فرصــت طلــب موثــر افتــاده بــود" تــاش میکــرد حــال کــه توانســته اســت تــا حــدودی
افــکار عمومــی را در جهــت اهــداف خویــش امــاده کنــد دخالــت حضــرت امــام در
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مســیله ازادی گروگانهــا را کــه او خیانــت مینامیــد کشــف نمایــد و امــام را نیــز مــورد
ســوال قــرار دهــد .شــاهد ایــن مدعــا مکالمــات بیــن بنــی صــدر و شــهید بهشــتی و
رجایــی در جنــب یکــی از جلســات شــورای عالــی دفــاع اســت .در ایــن جلســه دکتــر
بهشــتی بــه بنــی صــدر یــاداور میشــود کــه امــام در جریــان حــل و فصــل مســیله
گروگانهــا بــوده و انــرا تاییــد میکنــد .بنــی صــدر بالفاصلــه اعــام میکنــد :پــس چــرا
ایــن را بــه مــردم اعــام نمــی کنیــد .وقتــی ایــن مکالمــات توســط شــهید رجایــی بازگــو
میشــود ،بهــزاد نبــوی میگویــد در ایــن رابطــه نبایــد احــدی و خصوصــا امــام خمینــی
را خــرج کــرد و بنــده پاســخگویی بــه تمــام اتهامــات را بــر عهــده میگیــرم”

1

مســیله بیانیــه الجزایــر در چنیــن شــرایطی مطــرح بــود و هیچکــس حاضــر بــه پذیــرش
ریســک مســیولیت پــر مخاطــره ان نبــود .از طرفــی حــل فــوری تــر مســیله گروگانهــا
مســیله ای حیاتــی بــود و اتفاقــا همــه مخالفیــن تــا پیــش از بیانیــه الجزایــر دولــت
را بخاطــر اینکــه بــه حــل ســریع مســیله نمــی پــردازد مــورد حملــه قــرار میدهنــد.
طوالنــی تــر شــدن ماجــرا احتمــال یــک توافــق بیــن المللــی بــرای حملــه نظامــی بــه
ایــران و نابــودی کامــل اســتقالل کشــور را تقویــت میکــرد و هیــچ تاخیــر و تعللــی در
کار روا نبــود .علیرغــم همــه ایــن موانــع و مســایل دولــت شــهید رجایــی نخســت وزیــر
وقــت بایــد ان را حــل میکــرد و لــذا مهنــدس بهــزاد نبــوی را کــه وزیــر مشــاور در امــور
اجرایــی و سرپرســت ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــود بعنــوان مســیول اجــرای
بیانیــه انتخــاب کــرد .گرچــه شــهید رجایــی و بهــزاد نبــوی چنانکــه خــود میگویــد
معتقــد بودنــد کــه گروگانهــا بایــد ابتــدا محاکمــه و ســپس ازاد شــوند (البتــه نــه
محاکمــه واقعــی بــرای دریافــت مابــه ازاء بلکــه محاکمــه سیاســی و حیثیتــی امریــکا)
امــا علیرغــم نظــر خــود ایــن مســیولیت دشــوار را بــا شــهامت تمــام پذیرفتنــد و در
اجــرای نظریــات مجلــس شــورا از هیــچ کوششــی فروگــذار نکردنــد.
بــدون شــک نارســاییها و کاســتی هایــی بــه دلیــل اوضــاع خــاص ایــران و نابرابــری
کامــل میــان امکانــات حقوقــی و اطالعاتــی هییــت امریکایــی و ایرانــی وجــود داشــت
کــه اگــر هــر گــروه دیگــری حتــی مخالفیــن نیــز مســیولیت ایــن کار را پذیرفتــه بودنــد تــا
 .1ن .ک .مجله سیاست خارجی ش  .3سال پنجم پاییز  .1370مقاله بهزاد نبوی .ص  678و697
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حــد زیــادی بــروز ایــن نارســاییها و خطاهــا اجتنــاب ناپذیــر بــود.
 -1یکــی از انتقادهــا ایــن بــود کــه دولــت از اجــرای مصوبــه تخلــف کــرده اســت .بهزاد
نبــوی در ایــن رابطــه میگویــد :ایــا مصوبــه مجلــس شــورای اســامی در مــورد حــل
و فصــل مســیله گروگانهــا "قانــون" بــود کــه نتــوان از ان تخلــف کــرد؟ ســپس بــا ارایــه
مــدارک و دالیلــی توضیــح میدهــد کــه ایــن مصوبــه مراحــل منــدرج در قانون اساســی
را پشــت ســر نگذاشــته اســت .طبــق قانــون اساســی مراحــل الزم بــرای قانونــی شــدن
یــک مصوبــه ایــن اســت کــه ابتــدا بصــورت طــرح یا الیحه توســط نماینــدگان یا دولت
بــه مجلــس تقدیــم شــده ســپس بــه تاییــد شــورای نگهبــان رســیده و پــس از امضــای
رییــس مجلــس بــه نهــاد ریاســت جمهــوری ابــاغ میشــود تــا اجــرا گــردد امــا مصوبــه
مذکــور صرفــا یــک اعــام نظــر و رهنمــود مجلــس بــه دولــت بــر مبنــای رهنمودهــای
امــام خمینــی رهبــر انقــاب بــوده اســت و دولــت میبایســت در چارچــوب ان بــه
تشــخیص خــود ،نســبت بــه انتخــاب روشــهای اجرایــی مناســب اقــدام کنــد.

1

 -2دولــت امریــکا برخــاف انتظــار مــردم ایــران و مصوبــه مجلــس ،هیــچ تعهــدی
در مــورد عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ایــران نــداد و اعتراضــی بطــور ضمنــی بــه
اینکــه درگذشــته در امــور داخلــی ایــران مداخلــه کــرده ننمــوده اســت .ایــن انتقــاد
بعضــا مســتند بــه اظهــارات مقامــات امریکایــی اســت .در یکــی از مقالههــا بــا تکــرار
ایــن انتقــاد امــده اســت" :بــه زعــم امریکایــی هــا ،بیانی ههــای الجزایــر یــک دســتاورد
دیپلماتیــک قابــل مالحظــه بــرای انهاســت .ایــن بیانیــه هــا ،ابهامات و نقــاط گنگی را
در خــود جــای داده انــد و حــاوی مصالحــه ای هســتند کــه پــاره ای از انهــا مطلــوب
خواهانهــای امریکایــی در دعــاوی شــان علیــه خواندههــای ایرانــی اســت و بعضــی
دیگــر بالقــوه مضــر بــه حــال انهــا (خوانــده هــا) میباشــد .وارن کریســتوفر در مقابــل
کمیتــه روابــط خارجــی ســنای امریــکا گفــت کــه ایــاالت متحــده بــدون انکــه بــه بــاج
خواهــی ایــران تــن در دهــد و یــا رســما معــذرت خواهــی کنــد و یــا ثــروت شــاه را فوری
مســترد دارد موفــق بــه ازادی گروگانهــا شــد"

2

 .1همان .ص 679 - 681
 .2مجله سیاست خارجی .ش  .4سال چهارم .زمستان  1369مقاله :غالمرضا بلند نظر .ص 608
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بــدون شــک امریکاییهــا توانســته بودنــد بــا اســتفاده از حقوقدانــان متبحــر خــود
نقــاط ابهامــی را در بیانیــه بوجــود اورنــد کــه بعدهــا طــرف ایرانــی را گرفتار مشــکالت
فراوانــی میکــرد امــا نبایــد غافــل بــود که مقامــات امریکایی نیز بخاطــر قبول امضای
بیانیــه الجزایــر بــا انتقادهــا و اعتراضهــا و فشــارهای زیــادی از طــرف افــکار عمومــی و
جناحهــای داخلــی حکومــت خــود مواجــه بودنــد و اســتناد بــه ایــن اظهــارات و تاییــد
کامــل انهــا کــه بیشــتر بــا هــدف مصــرف داخلــی در امریــکا ایــراد شــده بــود ،محققانــه
نیســت زیــرا در مــاده  1بیانیــه امــده اســت" :ایــاالت متحــده امریــکا تعهــد میکنــد
کــه سیاســت ایــاالت متحــده ایــن اســت و از ایــن پــس ایــن خواهــد بــود کــه بصــورت
مســتقیم یــا غیــر مســتقیم ،سیاســی یــا نظامــی در امــور داخلــی ایــران مداخلــه ننمایــد.
“ در یکــی از مقالــه هایــی کــه در انتقــاد از بیانیــه الجزایــر نوشــته شــده ،انتقادی را که
مخالفیــن در همــان ســال ( )59مطــرح کــرده انــد ،ســالها بعــد اینچنیــن تکــرار میکنــد:
همانطــور کــه از انشــای ایــن مــاده برمــی ایــد ،ایــاالت متحــده نــه تنهــا هیــچ تعهــدی
در عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ایــران نــداده اســت بلکــه هیــچ اعترافــی حتی بطور
ضمنــی و تلویحــی هــم بــه اینکــه در گذشــته ایــن کار را مینمــوده نکــرده اســت .بــه
نظــر مــا برخــاف جنجــال هایــی کــه بعــد از صــدور بیانیههــا بــه راه انداختــه شــد
مبنــی بــر اینکــه امریــکا بــه دخالــت در امــور داخلــی ایــران اعتــراف کــرده اســت و
متعهــد بــه تــرک ایــن فعــل از ایــن بــه بعــد شــده اســت نــه ان فعــل مــورد اعتــراف
واقــع شــده و نــه ایــن تــرک فعــل تعهــد گردیــده اســت".

1

مهنــدس بهــزاد نبــوی در پاســخ میگویــد“ :جملــه مزبــور (مــاده  )1قطعنامــه در هــر
مرجعــی تعهــد بــه عــدم مداخلــه در اینــده اســت ولــی در مــورد اعتــراف بــه مداخلــه
در گذشــته همانطــور کــه شــهید رجایــی در گــزارش رســمی خــود بــه مجلــس شــورا در
جلســه علنــی مــورخ  1359/11/6و بنــده در جلســه رســمی و غیــر علنــی مجلــس کــه
پــس از صــدور بیانیــه الجزایــر تشــکیل شــده بــود صریحــا اظهــار داشــته ایــم گرفتــن
چنیــن اعترافــی از یــک کشــور و انهــم یــک ابرقــدرت ،بصــورت رســمی و در چارچــوب
یــک ســند بیــن المللــی امکانپذیــر نبــوده و نیســت( .مگــر قدرتهــای پیــروز جنــگ
 .1همان .ص 598
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جهانــی دوم از المــان هیتلــری یــا متحدیــن جنــگ خلیــج فــارس از عــراق شکســت
خــورده) و اصــوال هــدف مجلــس شــورای اســامی نیــز گرفتــن تعهــد مبنــی بــر عــدم
مداخلــه در اینــده بــوده نــه گرفتــن اعتــراف بــه گنــاه .انانکــه حتــی از دور دســتی بــر
اتــش نداشــته انــد طبیعــی اســت کــه نداننــد کــه انشــای همیــن جملــه مذکــور در مــاده
یــک بدنبــال چــه مذاکــرات طوالنــی و چقــدر مباحثــه و مجادلــه امــکان پذیــر شــده
اســت .واال اولیــن عبــارت پیشــنهادی امریــکا بســیار کمرنــگ و در حــد تعهــد بــر عــدم
مداخلــه در اینــده همچــون گذشــته بــود ...بطــوری کــه مالحظــه میشــود اگــر دولــت
شــهید رجایــی "جنجالــی” هــم کــرده اســت در جهــت عکــس ادعــای فــوق بــوده کــه
در گــزارش او بــه مجلــس مشــاهده شــد" .
“بــر اســاس مصوبــه مجلــس شــورای اســامی ،در ایــن مــاده امریــکا میبایســت تعهــد
میکــرد کــه " از ایــن پــس" در امــور داخلــی ایــران دخالــت نکنــد .عبــارت "از ایــن پــس"
مفهــوم پذیــرش مداخلــه قبلــی را داشــت و امریــکا در مقابــل ایــن عبــارت ،عبــارت
"سیاســت امریــکا بــر ایــن بــوده و خواهــد بــود کــه در امــور داخلــی “ ...را پیشــنهاد
کــرد کــه بــا مخالفــت طــرف ایرانــی روبــه رو شــد و باالخــره پــس از مذاکــرات ســخت و
طوالنــی طرفیــن بــر روی جملــه فــوق الذکــر توافــق کردنــد کــه اوال عــدم مداخلــه در
گذشــته را تصریــح نکــرده و ناظــر بــه زمــان حــال باشــد و ثانیــا عبــارت "از ایــن پــس"
هــم در ان وجــود دارد".

1

شــهید رجایــی در گــزارش خــود بــه مجلــس میگویــد“ :در هیــچ شــرایطی تعهداتــی
بیــش از انچــه کــه ایــن دولــت از امریــکا گرفتــه قابــل وصــول نبــوده و نخواهــد بــود...
انچــه بــه دســت امــده باالتریــن تعهداتــی اســت کــه میتــوان از امریــکا بــا توجــه
بــه قوانیــن ان کشــور گرفــت ...ذکــر ایــن نکتــه نیــز ضــروری اســت کــه حتــی اگــر
جاسوســخانه اشــغال نمــی شــد مــا هرگــز موفــق بــه گرفتــن ایــن مقــدار از حقــوق و
داراییهــا و تعهــد مابقــی ان از امریــکا نمــی شــدیم”
 -3انتقــاد دیگــری بــه قبــول اصــل حکمیــت یــا داوری اســت زیــرا ســاختار ترســیم شــده
بــرای اداره امــور دیــوان داوری الهــه در هلنــد همــان قوانیــن و مقــررات ســازمان ملــل
 .1مجله سیاست خارجی .ش  .3مقاله بهزاد نبوی .ص  686-687و پاورقی 698
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اســت و اصولــی کــه بــر نظــام حقوقــی بیــن الملــل حاکــم اســت بطــور کلــی زاییــده
جهــان بینــی غــرب اســت و هــدف ان حمایــت از نظــام ســرمایه داری و در چارچــوب
ارزشــی ان میباشــد چگونــه ممکــن اســت نظــام حقوقــی کــه نگرشــی منفــی بــه
انقــاب و اثــار و تبعــات ان دارد کــه قطعــا امــوری چــون مصــادره و ملــی کــردن
و اخــراج از جملــه انــان اســت و از طــرف دیگــر گروگانگیــری تجــاوز بــه حریــم ان
محســوب میشــود را حاکــم بــر داوری قــرار داد؟ ...بدیهــی اســت کــه ایــن کانــون
میتوانــد اطالعــات ذیقیمتــی را از طــرف ایرانــی در اختیــار هــم پیمــان امریکایــی
خــود قــرار دهــد.
انتقــاد تــن دادن بــه داوری الهــه در صورتــی موجــه اســت کــه ،الترناتیــو (طــرح
پیشــنهادی جایگزیــن) را ارایــه دهــد و لــذا الترناتیــو ارایــه شــده ایــن اســت کــه ارجــاع
دادن بــه داوری کــه خــود مســتلزم مذاکــره بــا امریکاییهــا بــود میتوانســت جــای
خــود را بــه حــل و فصــل کلــی و یکجــا از طریــق مذاکــره مســتقیم بــا امریــکا بدهــد.
مهنــدس نبــوی در ایــن رابطــه میگویــد:
“در پاسخ تذکر موارد زیر مفید خواهد بود:
اوال توضیــح ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــا توجــه بــه مواضــع جنایتکارانــه و
تجــاوزات متعــدد امپریالیســم امریــکا علیــه منافــع و حقــوق ملــت ایــران ،خصوصــا
از  28مــرداد  1332تــا گروگانگیــری ،سیاســت دولــت شــهید رجایــی کــه مــورد تاییــد
عمــوم مســیوالن و مجلــس نیــز بــود ،بــر قطــع کلیــه روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا
امریــکا قــرار داشــت .حــال بایــد دیــد کــه ایــن قطــع روابــط از چــه طریــق بــه شــکل
بهتــر امــکان پذیــر بــود و چگونــه میبایســت حرکــت کــرد کــه منافــع و مصالــح ملــت
ایــران در نهایــت محفــوظ بمانــد .بــا توجــه بــه مقدمــه فــوق ،بــه فــرض پذیــرش
پیشــنهاد مبهــم در مــورد "حــل و فصــل کلــی و یکجــا”ی مســایل فــی مابین بــا امریکا،
ایــا بــدون مذاکــرات مســتقیم و بــا مذاکــره از طریــق واســطه و همچنیــن بــدون حفــظ
روابــط بــا امریــکا ،چنیــن کاری میســر بــود؟
ثانیــا ،چــه کســی در ان زمــان (و حتــی امــروز ) ،حاضــر بــه چنیــن مصالحــه ای (کــه بــه
هیــچ وجــه حتــی مبانــی ان معلــوم و مشــخص نبــود) بــوده و هســت؟ چــه مرجعــی
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مجــوز چنیــن مصالحــه عظیــم را صــادر کــرده بــود و یــا میکــرد؟
ایــا در حالــی کــه طــرف ایرانــی میــزان دقیــق امــوال و داراییهــای خــود را در امریــکا،
میــزان ادعاهــای بجــای شــاکیان امریکایــی را حتــی بــا اختالفــات ،صــد در صــد نمــی
دانســت؟ ایــا در شــرایطی کــه حتــی یــک ادعای طــرف ایرانی برای طــرح در مذاکرات
بــا طــرف امریکایــی امــاده نبــود؟ ایــا در شــرایطی کــه حتــی مبلــغ دقیــق موجــودی
نقــدی خــود را در بانکهــای امریکایــی نمــی دانســتیم؟ و در شــرایطی کــه امریــکا
بــا پیشــرفته تریــن سیســتم حقوقــی ،مالــی ،بانکــی و اطالعاتــی ،کلیــه اطالعــات را
مطمینــا در اختیــار داشــت ،حــل و فصــل کلــی و یکجــای دعــاوی بــا امریــکا غیــر
ممکــن و غیــر عاقالنــه نبــود؟ ایــا اگــر چنیــن اقدامــی در ان زمــان صــورت میگرفــت،
نویســنده مقالــه و دیگــران ،امــروز اقــدام کننــدگان را حداقــل بــه "ســازش و تســلیم "و
"دخــل و تصــرف غیــر قانونــی در امــوال عمومــی” متهــم نمــی کردنــد؟ !
باالخــره ،ایــا اگــر "حــل و فصــل کلــی و یکجــا” صــورت میگرفــت و بعدهــا ،پــی
بــه اشــتباه در محاســبات خــود میبردیــم و یــا دعــاوی جدیــدی از طــرف مــا کشــف
میشــد (نظیــر  300میلیــون دالر پرداخــت اضافــی بــه "فــدرال رزرو" امریــکا و یــا
ادعــای  12میلیــارد دالری وزارت دفــاع علیــه دولــت امریــکا کــه هیــچ یــک در زمــان
تصویــب و امضــای بیانیــه وضــع روشــنی نداشــتند) 1بــه کــدام مرجــع بایــد مراجعــه
 .1در مــورد مســیله  300میلیــون دالر بــه توضیحــات زیــر کــه برگرفتــه از مقالــه "دیــوان داوری ایــران  -ایــاالت متحــده"
در مجلــه سیاســت خارجــی شــماره  4زمســتان  1369اســت توجــه کنیــد .داراییهــای ایــران در امریــکا بــه شــرح زیــر
بــود:
اقــام 1و( 2دارایــی هایــی نــزد فــدرال رزرو و ســپردهها و اوراق بهــادار نــزد شــعب خارجــی بانکهــای اروپایــی در
مجمــوع بــه مبلــغ  7955میلیــون دالر ) روز قبــل از ازادی گروگانهــا بــه حســاب بانــک مرکــزی الجزایــر نــزد بانــک
انگلیــس واریــز شــد .نکتــه جالــب اینکــه برخــاف اقــام 3و ،4در ان هنــگام طرفیــن در خصــوص میــزان ایــن دو قلــم
دارایــی متفــق القــول بودنــد ،امــا بعدهــا معلــوم شــد کــه طلــب ســندیکاهای وام دهنــده امریکایــی (3667میلیــون
دالر ) کــه از محــل همیــن مبلــغ اســتردادی بازپرداخــت شــده بــود 300 ،میلیــون دالر کمتــر از مبلــغ مذکــور اســت .اینکه
ایــن امــر را تصادفــی و یــا ناشــی از عــدم اطــاع طــرف امریکایــی بدانیــم ،شــاید ســاده لوحــی باشــد; چــرا کــه حســابهای
بانکــی دقیقتریــن حســابهای مالــی اســت و بــرای دســتگاه عریــض و طویــل مالــی امریــکا کــه بســیار هــم سیســتماتیک
عمــل میکنــد ،بســیار بعیــد اســت کــه مرتکــب چنیــن اشــتباه فاحــش محاســبه ای شــود .بعــاوه ،چطــور بــرای طــرف
ایرانــی کــه در ان موقــع مواجــه بــا از هــم پاشــیدگی بســیاری از حســاب و کتابهــا بــود ،بــزودی مبلــغ واقعــی معلــوم
شــد ،امــا بــرای طــرف امریکایــی کــه مواجــه بــا هیــچ کــدام از ایــن نارســاییها کــه مــا بــه خاطــر وقــوع انقــاب بــا ان
روبــرو بودیــم ،نبــود ،ایــن میــزان روشــن نبــود؟
امــا در خصــوص میــزان اقــام 3و( 4ســپردههای اوراق بهــادار نــزد بانکهــای امریکایــی در امریــکا و ســایر دارایــی هــا)
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میکردیــم؟
بــه نظــر بنــده ،داوری مرضــی الطرفیــن موجــود ،بــه رغــم داشــتن کاســتی هایــی کــه بــا
توجــه بــه قوانیــن بیــن المللــی و قــدرت حقوقــی امریــکا اجتنــاب ناپذیرنــد (حداقــل
بســیاری از انهــا) ،بهتریــن مرجــع بــرای ایــران جهــت دفــاع در مقابــل هــزاران دعــوای
مطروحــه و اســتیفای بخــش کوچکــی از حقــوق تضییــع شــده خــود از یــک ابرقــدرت
زورگــو ومــزور اســت و اگــر چنیــن داوری ای وجــود نداشــت ،امــکان دفــاع در قبــال
ایــن ادعاهــا و نیــز بــه دســت اوردن همیــن حداقلهــا هــم نبــود .بــه طــور کلــی ،صــرف
نظــر از قانونــی بــودن اقــدام دولــت شــهید رجایــی در مــورد ارجــاع اختالفــات مالــی و
حقوقــی بــا امریــکا بــه داوری مرضــی الطرفیــن ،اقــدام مزبــور بــا توجــه بــه مــوارد فــوق
الذکــر ،اصلــی تریــن و مناســب تریــن روش حــل و فصــل اختالفــات مالــی و حقوقــی
ایــران و امریــکا در چارچــوب مصوبــه مجلــس شــورای اســامی ،بــدون توســل بــه راه
حلهــای سازشــکارانه بــود.
حتــی ســالها بعــد ،پیشــنهاد حــل و فصــل کلــی و یکجــای اختالفــات موجــود در بیانیه
طرفین اختالف رقمی بالغ بر  2/2میلیارد دالر داشتند.
در ایــن مــورد توجــه خواننــدگان را بــه نکتــه ای از مصاحبــه وزیــر وقــت مشــاور در امــور اجرایــی مســیول امــور گروگانها
جلــب میکنــد:
“ ...میدانیــد کــه بعــد از انقــاب همــه اســناد و مــدارک در تمــام وزارتخانههــا بــه هــم ریخــت و هیــچ ســند و
مدرکــی در ایــن رابطــه نبــود و روزی کــه گروگانهــا حاضــر شــدند ،مــا حتــی حســابهای بانکــی مــان دقیــق نبــود ،یعنــی
بانــک مرکــزی امــاری داده بــود کــه تطبیــق نمــی کــرد و مــا جــرات نمــی کردیــم امــار خودمــان را بدهیــم .میگذاشــتیم
امریکاییهــا بدهنــد کــه ا گــر از امــار مــا بیشــتر اســت ان را قبــول کنیــم و اگــر کمتــر اســت بگوییــم اســناد مــا ایــن قــدر
اســت .بعدهــا معلــوم شــد کــه همــان طــور کــه در ســواالت قبلــی عــرض کــردم کــه چیزهایــی را مــا اشــتباه کــرده بودیــم،
یعنــی عددهایــی را مــا نداشــتیم و از جملــه  300میلیــون دالر اضافــه پرداختیــم کــه بابــت بازپرداخــت وامهــا بــود و
بعدهــا بانکهــا در مــورد ایــن پــول خبــر دادنــد کــه اضافــی اســت و ان  300میلیــون دالر االن در حســاب فــدرال رزرو
امریکاســت و مــال ماســت و " ...نــگاه کنیــد بــه  " :نــکات تــازه و منتشــر نشــده از چگونگــی اجــرای بیانیــه الجزایــر”
(مصاحبــه بــا بهــزاد نبــوی پیرامــون اشــغال جاسوســخانه و پیامدهــای ان) ،مجلــه ســروش ،شــماره ( ،215ابــان ،)1362
ص .15
گفتنــی اســت کــه بــا روشــن شــدن قضیــه ،جمهــوری اســامی خواســتار بازگردانــدن ایــن مبلــغ ،بــه اضافــه بهــره متعلقــه
شــد .امــا بــه علــت عــدم اجابــت ایــن درخواســت توســط طــرف امریکایــی ،ایــران علیــه ان کشــور در دیــوان داوری
اقامــه دعــوی کــرد (دادخواســت تخلفــات امریــکا از بیانیههــای الجزایــر مشــهور بــه دعــوای تخلفــات :دادخواســت
الف  .)15 -دعوی مزبور بعد از طی فراز و نشــیبهای بســیار مســموع واقع شــد و ســرانجام در  66/2/14به موجب
حکــم دیــوان مبلغــی حــدود  454میلیــون دالر از ایــن گــذر بــه ایــران بازگردانــده شــد .نــگاه کنیــد بــه:
دفتــر خدمــات حقوقــی بیــن المللــی جمهــوری اســامی ایــران "گزارشــی از ارای دیــوان دعــاوی و ،“ ...مجلــه حقوقــی،
شــماره هشــتم.)1366( ،
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و داوری کــه چارچــوب انهــا دقیقــا مشــخص بــود ،بــه دلیــل نیــاز بــه مذاکــره مســتقیم
(در ســطوح پاییــن تــر از وزیــر و در چارچــوب ارتباطــی کــه بــا امریــکا در داوری الهــه
وجــود دارد) ،مــورد تاییــد مســیوالن عالــی رتبــه کشــور قــرار نگرفــت.
الزم بــه تذکــر اســت کــه بــرای حــل و فصــل یــک دعــوای بســیار کوچــک کــه تمــام
ابعــاد ان مشــخص بــوده و بیــن یــک شــرکت ایرانــی و رومانیایــی مطــرح بــود (تراکتور
ســازی) ،خواننــدگان خــود شــاهد ســواالت متعــدد از دو وزیــر در مجلــس شــورای
اســامی و اعــام جــرم عــده ای از نماینــدگان علیــه ایــن جانــب( ،وزیــر مشــاور و
سرپرســت ســازمان برنامــه و بودجــه وقــت) ،و تعــدادی از همکاران بنده در ســازمان
گســترش و نوســازی صنایــع ایــران و شــرکت تراکتورســازی ایــران بــوده انــد کــه پــس از
ســالها بازپرســی و رفــت و امــد بــه دادســرای عمومــی تهــران ،باالخــره حکــم برایــت،
بــه دلیــل عــدم وقــوع بــزه بــرای پرونــده مزبــور صــادر شــد.

1

جریــان مذاکــرات تــا ســالها بعــد نیــز ادامــه یافــت .مهنــدس بهــزاد نبــوی در ســال
 1370ه .ش کــه هنــوز مذاکــرات بیانیــه الجزایــر ادامــه داشــت در مــورد برخــی از
انتقــادات مطروحــه و پاســخ انهــا ،طــی مقالــه ای مینویســد:
“ - 5بیــش از  10میلیــارد دالر وجــه نقــد و طــا داشــتیم کــه از ان مقــدار پــس از
امضــای بیانیــه ،تنهــا فقــط  2/87میلیــارد دالر بــه ایــران بازگشــت داده شــد" .ایــن
رقــم بــه عمــد یــا بــه ســهو فقــط بــه وجــوه بــاز پــس داده شــده در روز ازادی گروگانهــا
اشــاره میکنــد .حــال انکــه بــر اســاس اطالعــات غیــر مســتند بنــده (بــه دلیــل نداشــتن
مســیولیتی در ایــن زمینــه پــس از برکنــاری از مســیولیت) ،امــروز تقریبــا تمــام وجــوه
یهــای ایــران بــه بانکهــای امریکایــی (کــه بــه هــر
فــوق الذکــر ،غیــر از اقســاط بده 
حــال یکجــا یــا تدریجــی میبایســت تــا امــروز پرداخــت میشــد) ،مســترد شــده و یــا
بــه حســاب شــماره ( 2حســاب دولــت الجزایــر کــه زیــر کنتــرل داوری مرضــی الطرفیــن
میباشــد) ،واریــز شــده اســت و بــه هیــچ وجــه ســپرده بانکــی و طالیــی در اختیــار
امریــکا نیســت .مبلــغ واریــز شــده بــه حســاب شــماره  2نیــز در ســال  ،1359یــک
میلیــارد دالر بــوده و مبالغــی نیــز کــه در مصالحــه بــا برخــی از شــرکتهای امریکایــی
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بــه دســت امــده و بهــره یــک میلیــارد دالر مزبــور ،بــه حســاب فــوق واریــز شــده اســت
(مبلــغ واریــزی از طریــق مصالحــه هــا ،شــاید حــدود  200میلیــون دالر باشــد).
“ - 6امــوال و داراییهــای توقیــف شــده ایــران در امریــکا ،بــه ایــران مســترد نشــده
اســت " .بــاز ،بنابــر اطالعــات غیــر موثــق بنــده ،قســمت اعظــم امــوال و داراییهــای
غیــر نظامــی شــناخته شــده مــا بــه غیــر از چنــد تــا تابلــوی نقاشــی ،فســیل و( ...کــه
بــاز پــس گیــری انهــا نیــز مشــکل اساســی نــدارد) ،طبــق بیانیــه بــه ایــران بــاز پــس داده
شــده و قســمت کمــی کــه باقــی مانــده ربطــی بــه بیانیــه نداشــته و ناشــی از تخلــف
امریکاســت .امریــکا در بازپــس دادن امــوال باقــی مانــده و نیــز امــوال نظامــی مــا از
بیانیــه تخلــف کــرده و دلیــل ان را نیــز موضــع خصمانــه دو کشــور نســبت بــه یکدیگــر
عنــوان نمــوده اســت و بــه قــرار اطــاع ،داوری نیــز اســتدالل مزبــور را نپذیرفتــه و بــه
امریــکا تکلیــف کــرده کــه وجــوه یــا امــوال نظامــی توقیــف شــده را بــه ایــران بپــردازد
کــه ظاهــرا امریــکا هــم اصــل بــاز پرداخــت وجــوه مربوطــه را پذیرفتــه اســت ،ولــی در
مــورد میــزان ان هنــوز اختــاف نظــر وجــود دارد .داوری و گفتگوهــای جنبــی در ایــن
مــورد ادامــه دارد .در اینجــا ،الزم بــه ذکــر اســت کــه گرچــه بیانیــه ،بــاز پــس دادن
کلیــه امــوال و داراییهــای ایــران را تصریــح کــرده ،ولــی در جریــان مذاکــره در مــورد
بیانیــه ،بنــده در جــواب شــایعات وســیعی کــه ایــران را متهــم بــه ســاخت و پاخــت بــا
امریکاییهــا و برقــراری پــل هوایــی جهــت تحویــل اســلحه بــه ایــران در قبــال ازادی
گروگانهــا میکــرد ،ضمــن تکذیــب شــایعه مزبــور ،اعــام میکنــم کــه مــا بــه هیــچ
وجــه نیــاز بــه ســاح امریکایــی نداشــته و از چنــان کشــوری ســاح نخواهیــم گرفــت
(نقــل بــه مضمــون)  -کــه البتــه ،ایــن نظــر دولــت شــهید رجایــی بــود کــه از زبــان بنــده
بیــان میشــد .ایــن توضیــح از ان جهــت اســت کــه دانســته شــود دولــت ایــران حتــی
در زمــان تصویــب و امضــای بیانیــه الجزایــر کیســه ای بــرای ســاح امریکایــی ندوختــه
بــود و میدانســت تــا انقــاب اســامی برپاســت ،امریــکا بــه ایــران ســاح نخواهــد
داد .لــذا در ایــن زمینــه ،انچــه اتفــاق افتــاده کامــا قابــل پیــش بینــی بــوده و اگــر غیــر
از ایــن میبــود ،میبایســت نســبت بــه ماهیــت انقــاب اســامی تردیــد کــرده یــا
میکردیــم .البتــه ،ایــن بــدان معنــا نیســت کــه دولــت ایــران تمــام تــاش خــود را در
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جهــت دریافــت امــوال مزبــور بــه کار نبــرد .بــرای روشــن شــدن اذهــان خواننــدگان،
خصوصــا صاحبنظــران و محققــان ،بــه اســتحضار میرســاند کــه دولــت لیبــی پیــش از
روی کار امــدن ســرهنگ قذافــی 6 ،هواپیمــای هرکولــس بــاری (ســی  )130 -از امریــکا
خریــداری کــرده و کلیــه وجــوه ان را پرداختــه بــود (در همــان زمــان) و تــا انجــا کــه
بنــده اطــاع دارد ،هنــوز کــه بیــش از  21ســال از ایــن خریــد میگــذرد ،ان دولــت حتــی
موفــق بــه دریافــت یــک هواپیمــا هــم نشــده اســت.
 -7میگوینــد“ :از امــوال و دارایــی شــاه و بســتگانش هیــچ چیــز بــه دولــت ایــران
تحویــل نشــد " .بنــده ضمــن تاییــد ایــن مطلــب ،اعــام میکنــد کــه در ایــن مــورد
بیانیــه نقصــی نــدارد ،بلکــه مشــکل ایــن اســت کــه بــر اســاس اطالعــات ایــن جانــب
تــا ایــن لحظــه هیــچ اطالعــی در مــورد امــوال مزبــور وجــود نداشــته اســت تــا بتــوان
از طــرف مقابــل درخواســت حکــم توقیــف کــرد .دولــت امریــکا هــم کــه متعهــد بــه
جمــع اوری اطالعــات و ارایــه انهــا در زمینــه امــوال مذکــور بــوده ،بــا لطایــف الحیــل
طفــره رفتــه اســت .البتــه ،اگــر هــر کــس دیگــری بتوانــد در ایــن زمینــه اطالعــات دقیــق
و موثــق در اختیــار مســیوالن ذیربــط قــرار دهــد ،هیــچ گونــه مانــع قانونــی جهــت
مبــادرت بــه اقدامــات اجرایــی وجــود نخواهــد داشــت.

1

 -8انتقــاد شــده کــه “پذیــرش حســاب تضمینــی شــماره  ،2جهــت تضمیــن احــکام
دیــوان داوری الهــه ،ســبب خواهــد شــد کــه ایــران میلیاردهــا دالر وجــوه خــود را بــه
حســاب مزبــور ریختــه ،از ان طریــق بــه جیــب ســرمایه داران امریکایــی بریــزد“ .
حــال ،مالحظــه کنیــد در عمــل چــه اتفاقــی افتــاده اســت .از بهمــن  1359تاکنــون
(( )1370حــدود یــازده ســال) کل پرداخــت ایــران بابــت ،دعــاوی شــرکتهای امریکایی
 1/789558میلیــارد دالر بــوده اســت (امــار چنــد مــاه قبــل) .ایــن در حالــی اســت
کــه کلیــه دعــاوی مهــم خواهانهــای امریکایــی حــل و فصــل شــده و مهمتریــن دعــاوی
ایــران در مــورد پرونــده هایــی نظیــر پرونــده وزارت دفــاع در دســتور کار داوری اســت
و بــه گفتــه اگاهــان مبالــغ معتنابهــی قطعــا بــه نفــع ایــران حکــم داده خواهــد شــد.
 .1در ایــن مــورد بــرای اطــاع بیشــتر ن .ک .گــزارش شــهید رجایــی بــه مجلــس شــورای اســامی (پیوســت همیــن کتــاب)
و نیــز مجلــه ســروش .شــماره  14( 215ابــان  )1362ص  .16مصاحبــه بهــزاد نبــوی
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 -9یکــی دیگــر از انتقــادات وارده بــه بیانیــه" ،پرداخــت صدهــا میلیــون دالر بــه
ایرانیــان فــراری بــه عنــوان داشــتن تابعیــت مضاعــف بابــت دعــاوی انها" بوده اســت.
در ایــن مــورد بایــد اذعــان کــرد که به دلیل مشــکالت کارشناســی در هنــگام مذاکرات،
تصــور نمــی رفــت کــه امریــکا امــکان ســو برداشــت از تعریــف کلمــه تبعــه داشــته
باشــد .بــه هــر حــال ،بایــد دیــد در عمــل و اجــرا ،بــه رغــم جنجالهــای صــورت گرفتــه،
کار بــه کجــا کشــیده اســت .اوال دیــوان داوری مســیله "تابعیــت غالــب و موثــر" را در
قبــال "تابعیــت مضاعــف" مطــرح و تصویــب کــرده اســت و بــه ایــن ترتیــب ،تقریبــا
همــه ایرانیــان فــراری در جریــان انقــاب اســامی از طــرح دعــوی علیــه ایــران محــروم
شــده انــد (مگــر خانــواده هایــی کــه از ســالها قبــل از انقــاب تبعــه امریــکا بــوده انــد
و رییــس خانــواده در جریــان انقــاب فــرار کــرده اســت) .ثانیــا ،تعــداد دعــاوی مطرح
شــده در ایــن زمینــه  122مــورد بــوده کــه تــا چنــد مــاه قبــل 31 ،مــورد ان بــا 152
میلیــون دالر ادعــا فقــط بــا پرداخــت کمتــر از یــک میلیــون دالر مختومــه شــده اســت.
بقیــه پروندههــا نیــز در دســت رســیدگی اســت و اســترداد دعــاوی مطروحــه از طــرف
چنیــن خواهانهایــی همچنــان ادامــه دارد.
بــه طــوری کــه مالحظــه میشــود ،بــا پایــان کار داوری ،ایــران نــه تنهــا تمــام وجــوه،
امــوال و داراییهــای خــود را از امریــکا خــارج و مطالبــات و وجــوه کاالهــای ممنــوع
الصــدور از امریــکا را نیــز دریافــت خواهــد کــرد ،بلکــه مبلــغ دریافتــی بابــت دعــاوی
علیــه امریــکا احتمــاال بیــش از میــزان پرداخــت مــا بابــت ادعاهــای خواهانهــای
امریکایــی خواهــد بــود (ان شــاء اهلل و بــا کوشــش دولــت و دفتــر خدمــات حقوقــی
بیــن المللــی) .حــق درخواســت حکــم توقیــف بــرای امــوال شــناخته شــده شــاه و
بســتگانش در حــوزه قضایــی امریــکا ،بــه طــور دایمــی بــرای ایران باقــی خواهد ماند.
تعهــد امریــکا مبنــی بــر عــدم مداخلــه در امــور داخلــی ایــران (ولــو بــر روی کاغــذ) نیــز
بــه قــوت خــود باقــی خواهــد مانــد  -کــه مجموعــه دســتاوردهای فــوق را میتــوان
پیــروزی بزرگــی بــرای یــک کشــور جهــان ســوم و افتخــاری بــرای دولــت شــهید رجایــی
دانســت  -گذشــته از نتایــج فــوق ،اقــدام دولــت شــهید رجایــی در حــل و فصــل ایــن
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تسخیر النه جاسوسی
1

عــاوه بــر ایــن انتقــادات ،ســعایتهای دیگــری هــم مطــرح بــود .بعدهــا کــه رجایــی
(نخســت وزیــر) بــه شــهادت رســید ،ایــن انتقــادات توســط برخــی از نیروهــای درون
حاکمیــت بــه دســتاویزی علیــه مســیول اجــرای بیانیــه تبدیــل شــد ولــی همانطــور کــه
مهنــدس نبــوی گفتــه اســت ،کلیــه مراجــع عالیــه مملکتــی از جملــه دفتــر امــام ،ســران
ســه قــوه ،هییــت رییســه و کمیســیونهای ذیربــط مجلــس شــورای اســامی و هییــت
وزیــران ،عــاوه بــر اینکــه بصــورت مکتــوب در جریــان جزییــات مذاکــرات و مواضــع
اتخــاذ شــده هییــت ایرانــی و نتایــج حاصلــه قــرار میگرفتنــد ،طــی چنــد مالقــات بــا
امــام خمینــی و نیــز شــرکت در جلســه ســران ســه قــوه (کــه در ان زمــان بــدون حضــور
بنــی صــدر رییــس جمهــور وقــت و بــا شــرکت دکتــر بهشــتی رییــس قــوه قضاییــه،
رجایــی نخســت وزیــر و هاشــمی رفســنجانی رییــس مجلــس وقــت) بطــور منظــم
و هفتگــی تشــکیل میشــد حضــور یافتــه و گــزارش پیشــرفت مذاکــرات و مشــکالت
احتمالــی ارایــه شــده و دریافــت چارههــای الزم بعمــل میامــد.

2

سخن پایانی و جمعبندی:
شــرایط ماههــای نخســت انقــاب کــه در ابتــدا مــورد بحــث قــرار گرفــت و نیــز
اشــوبهای عدیــده ای کــه در نقــاط مختلــف کشــور جریــان داشــت و توجــه بــه
تجربــه نهضــت ملــی ایــن احســاس را بوجــود اورده بــود که ســرنخ بســیاری از حوادث
در ســفارت امریکاســت و ...حملــه بــه ســفارت امریــکا را یــک ضــرورت ســاخته بــود.
از طــرف دیگــر در بــادی امــر هــدف فقــط اشــغال چنــد ســاعته ســفارت امریــکا
بعنــوان اعتــراض بــود و نــه دانشــجویان مســلمان پیــرو خــط امــام ،نــه دولــت ایــران
و نــه دولــت امریــکا انتظــار طوالنــی تــر شــدن انــرا نداشــتند و بناچــار در رونــدی از
پیشــامدهای بعضــا ناخواســته فــرو افتادنــد.
تــا هنگامــی کــه شــاه زنــده بــود ،امریکاییهــا از نظــر رهایــی گروگانهــا دچــار ضعــف
و عجــز بودنــد بویــژه کــه پــس از شکســت عملیــات نجــات موســوم بــه پنجــه عقــاب،
 .1مجله سیاست خارجی .ش  .3سال پنجم .مقاله :بهزاد نبوی .ص 692-695
 .2همان .ص .683
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دانشــجویان مســلمان بالفاصلــه گروگانهــا را در نقــاط نامعلومــی در کشــور پراکندنــد
تــا در صــورت تهاجــم مجــدد ،امــکان دســتیابی بــه انهــا وجــود نداشــته باشــد ،از اینــرو
امریکاییهــا دیگــر امیــدی بــه اجــرای طرحهــای نظامــی نداشــتند و بایــد از طــرق
سیاســی مســیله را حــل میکردنــد .انهــا در مــورد اســترداد شــاه نیــز کــه خواســته اصلــی
ایــران بــود تحــت فشــار بودنــد و افــکار عمومــی جهــان منتظــر تصمیــم امریــکا بــود.
متحدیــن خاورمیانــه ای امریــکا نیــز منتظــر بودنــد تــا بداننــد تــا کجــا میتواننــد بــه
امریــکا تکیــه کــرده و دلگــرم باشــند .در ایــن زمــان امــکان معاملــه بــا امریکاییــان از
موضــع قــدرت وجــود داشــت .انهــا حاضــر بودنــد در صــورت صرفنظــر کــردن ایــران
از تقاضــای اســترداد شــاه بــه هــر امتیــاز دیگــری تــن دهنــد از جملــه انکــه کلیــه امــوال
و داراییهــای ایــران را بازگرداننــد .ایرانیــان نیــز بــا علــم بــه اینکــه شــاه دارای بیمــاری
ســرطان اســت و زیــاد زنــده نخواهــد مانــد و در صــورت مــرگ او فرصــت طالیــی
احقــاق حــق از موضــع قــدرت از دســت میرفــت تمایــل بــه تســریع در حــل مســیله
داشــتند امــا در ایــن رابطــه موانعــی هــم وجــود داشــت .برخــی از مــردان سیاســی
امریــکا هــم احتمــاال در ورای ادعاهــای رســمی خویــش مایــل بودنــد کــه گروگانگیــری
تــا مــرگ شــاه ادامــه یابــد.
گرچــه طــول کشــیدن اشــغال ســفارت امریــکا و گروگانگیــری و نتایــج حاصلــه تــا
حــدودی شــبیه طــول کشــیدن جنــگ تحمیلــی و از دســت دادن فرصتهــای مناســب
تــر بــرای ختــم ان بــود و بــا مــرگ شــاه ،ایــران دیگــر دلیــل محکمــی از نظــر بیــن المللی
بــر ادامــه گروگانگیــری نداشــت و بــرای افــکار عمومــی جهــان بــدون پاســخ بــود امــا
واقعیــت ایــن اســت کــه ایــران از طرفــی نمــی توانســت گروگانهــا را تــا ابــد نــگاه دارد
و از طــرف دیگــر نمــی توانســت انهــا را بــدون قیــدو شــرط رهــا کنــد .رهــا کــردن بــدون
قیــد و شــرط گروگانهــا بــا واکنشهــای غیــر قابــل کنتــرل داخلــی مواجــه میشــد و
افــکار عمومــی داخــل کشــور و رهبــری در تحقیــر کــردن امریــکا اجــازه انــرا نمــی داد.
همچنیــن ازادی بــدون قیــدو شــرط گروگانهــا بــه معنــای قبــول تخلــف از حقــوق بیــن
الملــل ،اشــغال بــی دلیــل ســفارت و تجــاوز بــه حریــم یــک کشــور قدرتمنــد بــود و از
نظــر حقوقــی محکومیــت جهانــی و انفعــال ایــران را بدنبــال داشــت و ایــن امــر بــرای
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انقالبــی کــه شــعاع فراملــی یافتــه بــود میتوانســت مهلــک باشــد.
ازادی گروگانهــا در چارچــوب شــرایطی کــه حقــوق حقــه مــردم ایــران را تامیــن کنــد
نیــز فقــط در چارچــوب یــک داوری بیــن المللــی میتوانســت اعتبــار حقوقــی الزم
االجــرا داشــته باشــد و امریــکا را ملــزم بــه اجــرای ان کنــد و بــه دالیلــی کــه در فصــل
اخــر ایــن کتــاب (توافقنامــه الجزایــر) امــده اســت ،چــاره ای جــز تــن دادن بــه داوری
نبــود ولــی ایــن کار هــم منجــر بــه طوالنــی تــر شــدن حــل و فصــل مســیله گروگانهــا و
ازادی انهــا میشــد.
مخمصــه ایجــاد شــده بــود و رونــد حــوادث پــس از مــرگ شــاه میرفت کــه گروگانهای
امریکایــی ایــن بــار ایــران راتبدیــل بــه گــروگان امریــکا کننــد .ایــران میخواســت هــر
چــه ســریعتر از شــر انهــا خالصــی یابــد و تنهــا میــدان چانــه زنــی مربــوط بــود بــه
داراییهــای بلوکــه شــده ایــران ،زیــرا دیگــر شــاهی وجــود نداشــت .تــا هنگامــی کــه
شــاه زنــده بــود ابتــکار عمــل کامــا در دســت ایــران بــود و ایــران سیاسـتهای خــود
را بــه امریــکا دیکتــه میکــرد امــا بــا مــرگ شــاه ،بخشــی از ابتــکار عمــل بــه دســت انهــا
افتــاد و ایــران تــا حــدی دنبالــه رو شــد برژنســکی در کتــاب خــود بــه ایــن موضــوع
چنیــن اشــاره میکنــد کــه بــا مــرگ شــاه اولیــن نشــانههای انعطــاف در روش ایرانیهــا
از اوایــل ســپتامبر نمــودار شــد .در چنیــن شــرایط بغرنــج و پیچیده ای ایــران با امریکا
وارد مذا کــره شــد و از موضــع ضعیــف تــری وارد میــدان چانــه زنــی گردیــد .امــا هنــوز
فرصــت هایــی وجــود داشــت کــه نبایــد از دســت میرفــت .کارتــر بــرای انتخابــات
ریاســت جمهــوری تــاش کــرده بــود کــه بــه توافــق هایــی بــرای ازادی گروگانهــا دســت
یابــد و حتــی در ایــن رابطــه نامــه خصوصــی و غیــر رســمی (کــه میتوانســت بــه
ســندی در حقــوق بیــن الملــل تبدیــل شــود) بــه امــام خمینــی نوشــت و بــه اشــتباهات
امریــکا در گذشــته اعتــراف کــرد کــه امــام خمینــی ایــن نامــه را فــاش کــرد و امریکاییــان
ناچــار از تکذیــب ان شــدند .امــا دانشــجویان پیــرو خــط امــام و حامیــان انهــا در
دولــت بــا هــدف شکســت دادن کارتــر در انتخابــات هیــچ چــراغ ســبزی نشــان ندادند
و شــرایط پنجگانــه ای را بــرای ازادی گروگانهــا اعــام کردنــد .بــا اینحــال کارتــر حتــی
پــس از شکســت در انتخابــات بــه تالشهــای خــود ادامــه داد کــه بتوانــد تــا اخریــن
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لحظــات حکومــت خــود هــم کــه شــده گروگانهــا را ازاد کنــد تــا جنــاح دمکراتهــا
بیــش از ان از اعتبــار سیاســی خــود ســاقط نشــوند ،ایــران نیــز تمایــل داشــت هــر چــه
زودتــر از مخمصــه و نگهــداری گروگانهــا و عــوارض و گرفتاریهــای ناشــی از ان و
فشــارهای داخلــی و خارجــی رهایــی یابــد .بویــژه انکــه از یکســو از ارزش نگهــداری
گروگانهــا بــه تدریــج کاســته شــده بــود و امریکاییهــا هزینــه ای را کــه نمــی خواســتند
بپردازنــد پرداختــه بودنــد و از ســوی دیگــر تحریــک افــکار عمومــی جهــان و بــه انــزوا
کشــیدن ایــران و امادگیهــای افــکار عمومــی مــردم امریــکا بــرای اقدامــات خصمانــه
علیــه ایــران و شکســت قطعــی کارتــر و روی کار امــدن قریــب الوقــوع ریــگان بــه
نمایندگــی از جنــاح خشــونت طلــب جمهوریخواهــان ،فوریــت در حــل مســیله را
ایجــاب میکــرد .ریــگان پیــش از بــه قــدرت رســیدن خــود ایــران را باجگیــر وحشــی
خوانــده بــود و گروگانهــا میتوانســتند بهانــه ای بــرای اقــدام علیــه ایــران باشــند و بــه
ظــن قــوی دولــت او حاضــر بــه امضــای بیانیــه ای مشــابه بیانیــه الجزایــر نبــود.
گرچــه در مــورد توافقنامــه الجزایــر انتقاداتــی مطــرح میشــود کــه برخــی وارد و
برخــی نــاوارد و غیــر منصفانــه اســت .امریکاییهــا ابتــدا  8میلیــارد دالر را به حســاب
بانــک ثالثــی مطابــق بــا قــرار داد ریختنــد و پــس از ان از طریــق طــرح دعــاوی اتبــاع
امریکایــی و ایرانیــان فــراری و ادعــای خســارت از ســوی انهــا ،عمــده ایــن مبالــغ
دوبــاره بــه امریــکا بازگشــت .اگــر تمــام دارایــی ایــران نیــز از بانکهــای امریکایــی
خــارج میشــد هیــچ خللــی در اقتصــاد ان کشــور بوجــود نمــی اورد ولــی امریکاییهــا
در جهــت تضعیــف ایــران در جنــگ نمــی خواســتند ایــن مبلــغ بــه اقتصــاد جنــگ زده
ایــران تزریــق شــود و از طرفــی ایــن مبالــغ گرچــه بــرای اقتصــاد امریــکا ناچیــز بــود امــا
از نظــر سیاســی بــه یــک مســیله ســمبلیک تبدیــل شــده بــود و انهــا همیــن کــه توانســته
بودنــد طبــق بیانیــه الجزایــر عمــل کــرده و فقــط  3میلیــارد دالر از  13میلیــارد دالر
ایــران را بازپــس دهنــد انــرا نوعــی پیــروزی بــرای خــود میدانســتند .بــا اینحــال ،ایــن
موفقیــت امریــکا ،در برابــر  444روز تحقیــر مــداوم ایــن ابرقــدرت در جهــان (کــه
مهمتریــن بحثهــای هــر روز کابینــه امریــکا و ســازمان ســیا را تشــکیل م ـیداد و در
صــدر اخبــار امریــکا قــرار داشــت) کــم ارزش میشــود.
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بــرد اقتصــادی امریــکا در مذاکــرات بیانیــه الجزایــر نبایــد موجــب غفلــت از ایــن مهــم
شــود کــه نفــس وادار کــردن امپریالیســم مغــرور امریــکا بــه نشســتن پــای میــز مذاکــره
بــا ایــران و امضــای تعهداتــی کــه هزینــه ان موفقیتــی بــرای ایــران بــود ،تــن دادن
بــه مذا کــره بــا ایــران انهــم پــس از تجربــه کــردن عجــز خــود از بکارگیــری حربههــای
نظامــی ،سیاســی ،حقوقــی و اقتصــادی و در حالــی کــه ایــران هنــوز رســما بــه امریــکا
میتاخــت و انــرا تحقیــر میکــرد ،بــرای ایــران یــک پیــروزی بــود ،پیــروزی کــه نمــی
تــوان بــا صــرف میلیاردهــا دالر بــه دســت اورد .انچــه اهمیــت دارد ایــن اســت کــه
بدانیــم مهــم تــر از هــر پیــروزی ایــن اســت کــه انــرا تــا کجــا حفــظ کــرده ایــم .همچنیــن
بایــد بــه ایــن اصــل توجــه کــرد کــه در هــر مبــارزه ای ،برنــده یــا بازنــده مطلــق وجــود
نــدارد و تفاضــل حاصــل جمــع امتیــازات اســت کــه نشــانگر موفقیــت یکــی بــر دیگــر
اســت چــون هــر مبــارزه ای بــرای طرفیــن مبــارزه هزینــه هایــی در بــر دارد.1

 . 1مجله حضور ،پاییز  ،1375شماره  ،17پیامدهای تسخیر النه جاسوسی آمریکا.
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گفتار اول
شناخت غرب و
نظام سلطه

نظام سلطه چیست و از چه ویژگی هایی برخوردار است؟
دنیا در یکى دو قرن اخیر ،با ُبروز پدیده ننگین و شــوم اســتعمار و اســتکبار
بینالمللــى ،دچــار آفتهــاى بزرگــى شــد؛ مهمتریـ ِـن ایــن آفتهــا نظــام ســلطه اســت ،در
امــور بیــن الملــل اصطــاح نظــام بــه مجموعــه ای از روابــط یکپارچــه و هدفمنــد در

میــان متغیرهــای سیاســی و در تعامــات دولتهــا گفتــه میشــود و اگــر بــه مفهــوم
ســلطه اضافــه شــود ،آن بــه نوعــی روابــط برتــری طلبانــه و اعمــال قــدرت نامشــروع
یگــردد ،نظــام ســلطه بــه معنــاى آن اســت کــه در روى زمیــن ،ملتهــا بــه
اطــاق م 
دو گــروه تقســیم بشــوند؛ یــک گــروه ســلطهگر ،و یــک گــروه ســلطهپذیر .دولتهــاى
اســتکبارى عــادت کردهانــد کــه ســلطهگرى کننــد ،زور بگوینــد ،در اقتصــاد ملتهــا ،در
فرهنــگ ملتهــا ،در سیاس ـتورزى ملتهــا ،در تربیــت ملتهــا ،در ســبک زندگــى ملتهــا،
از ســر اســتکبار و ســلطهطلبى دخالــت کننــد؛ همهچیـ ِـز دنیــا در اختیــار آنهــا باشــد.1

بنابرایــن میتــوان گفــت؛ نظــام ســلطه ،نظامــی اســت کــه از طریــق آن اســتکبار
جهانــی میتوانــد موجودیــت و بقــای خــود را تضمیــن و قــدرت و ســیطره نامشــروع
ـدرت دســت یافت ـ ه بــه
خــود را روز افــزون کنــد ،نظــام ســلطه یعنــى اینكــه چنــد قـ ِ
توانایــى مـ ّ
ـادى و ســاح و پــول و امثــال اینهــا بخواهنــد بــر دنیــا حكومــت كنند؛ مظهر
نظــام ســلطه هــم امــروز آمریــكا اســت ،مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد :نظــام ســلطه،
ّ
یعنــی ایــن کــه دولــت هایــی ،قــدرت هایــی زور بگوینــد و ملــت هایــی ،گروههایــی،
کشــورهایی ،دولــت هایــی آن زور را قبــول کننــد 2،نظــام ســلطه یعنــی نظامــی کــه بــر
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین علیه السالم1393/1/31 ،

 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان و دانش آموزان1368/8/10 ،
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پایــه رابطــه ســلطهگر و ســلطهپذیر بنــا شــده؛ یعنــی کشــورهای دنیــا یــا مجموعههــای
ّ
بشــری دنیــا ،تقســیم میشــوند بــه ســلطهگر و ســلطهپذیر؛ آن اتفاقــی کــه امــروز در
دنیــا افتــاده [ایــن اســت]؛ یــک عـ ّـدهای ســلطهگرند ،یــک عـ ّـده ســلطهپذیرند 1.نظــام

تجســم و ّ
ســلطه در شــكل كامــل خــود ّ
تجســد پیــدا میكنــد در رژیــم و دولــت كنونــی
ایــاالت ّمتحــده آمریــكا ،آمریــکا کــه در رأس ایــن نظــام ســلطه قــرار دارد در واقــع بــه
همــراه ســایر اســتعمار گــران قدیمــی اروپایــی ،تــاش بــی پایانــی در حفــظ و بقــای
ایــن نظــام ناعادالنــه دارنــد ،ایــن نظــام ســلطه کــه شــالوده آن در دوران اســتعمار
قدیــم ریختــه شــد ،هــم اکنــون نیــز بــه حیــات نامشــروع خــود ادامــه میدهــد.
ویژگیهای نظام سلطه

 -1بردگــی ملتهــا و تســلط بــر سرنوشــت ملتهــا سیاســت کالن نظــام ســلطه اســت:
سیاســت کالن نظــام ســلطه ،عبــارت اســت از بردگــى ملتهــا و تســلط بــر سرنوشــت
ملتهــا بــدون اینکــه کمتریــن اعتنایــى بــه مصالــح ملتها و خواســتهى آحاد ملتها داشــته
باشــند؛ ایــن سیاســت کالن اســتکبار اســت.

2

 -2تبلیغــات و بزرگنمایــی و نیــز تهدیــد و ارعــاب ملــت هــا :نظــام ســلطه بــا ســیطره
تبلیغاتــی و ذهنیــت ســازی ،هیبــت دروغینــی را بــرای خــود درســت کــرده تــا ســلطه
فراگیــری را ســامان دهــد ،تظاهــر ایــن ابرقدرتهــا بــه اقتــدار ،بیــش از اقتــدار واقعــی
آنهاســت .ابرقدرتهــا ،شــأن خــود را در تهدیــد کــردن میداننــد .قدرتهــای ســلطهگر
کارشــان را بــا تهدیــد پیــش میبرنــد و ملتهــای دنیــا و خیلــی از دولتهــا متأســفانه در
مقابــل تهدیدهــای اینهــا کوتــاه میآینــد و اینهــا را بیشــتر بــر امــور خودشــان مســلط
میکننــد.
ّ
ّ
 -3غارتگــری منابــع و نابــودی فرهنــگ ملتهــا  :ســلطهگران وقتــی امــکان تســلط
3

بیشــتری بــر مظلومــان و بــر مســتضعفان پیــدا نماینــد از ایــن امــکان بهطــور کامــل
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار دانشجویان1394/4/20 ،

 . 2بیانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجویان1395/5/1 ،

 . 3بیانات مقام معظم رهبری در دیدار زائران حرم مطهر رضوی1384/1/1 ،
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اســتفاده میکننــد؛ منابــع را میبرنــد ،فرهنگهــا را نابــود میکننــد.

1

 -4متکــی بــه بنگاههــای بــزرگ اقصــادی جهــان :قدرتهــای انحصارطلــب عالــم،
قدرتهــای ســلطهگر عالــم کــه ّمتکــی بــه بنگاههــای اقتصــادی بــزرگ جهاننــد؛ یــک
وضعیــت ظالمانــه ای را در روابــط اقتصــادی بــا کشــورهای ســلطه پذیــر حاکــم کــرده
و ســرمایه و منابــع آنهــا را بــه یغمــا میبرنــد
 -5ریــاکاری و نفــاق در ادعاهــای حقــوق بشــری :امــروز ســلطه گــران و قدرتهــای
جهانــی در پوشـشهای گوناگــون الفــاظ زیبــا ،مثــل حقــوق بشــر ،مثل عدم خشــونت
و امثــال اینهــا ،منافقانــه و ریاکارانــه کار خودشــان را پیــش میبرنــد در ایــن نظــام
در عیــن حالــی کــه ادعــای حقــوق بشــری میشــود ولــی قانــون جنــگل و نظــام غیــر
انســانی حاکــم اســت.
در مجمــوع ایــن پنــج ویژگــی برخــی از ویژگیهــای نظــام ســلطه اســت کــه میتوانــد
مــا را نســبت بــه شــناخت بیشــتر نظــام ســلطه یــاری کنــد ،در عیــن حــال نظــام ســلطه
از پیچیدگیهــای برخــوردار اســت کــه بــا بصیــرت نســبت بــه آن پیچیدگیهــا و
شــناخت دقیــق تــر آنهــا میتــوان هوشــمندانه در برابــر نظــام ســلطه موضــع گرفــت
و مقابلــه کــرد.
درباره امپریالیسم توضیح دهید

امپریالیســم بطــور كلــی ،عنوانــی اســت بــرای قدرتــی (یــا دولتــی) كــه بیــرون از حــوزه
ملــی خــود بــه تصــرف ســرزمینهای دیگــر بپــردازد و مــردم آن ســرزمینها را بــه زور
وادار بــه فرمانبــرداری از خــود كنــد و از منابــع اقتصــادی و مالــی و انســانی آنهــا بــه
ســود خــود بهــره بــرداری كنــد .البتــه در معنــای وســیعتری هــم بــه كار رفتــه اســت 2كــه
گفتــه انــد امپریالیســم تســلط سیاســی و اقتصــادی كشــوری بــر كشــور و ســرزمینهای
دیگــر كــه گاه بــا تســخیر خــاك آن كشــور بــه وســیله قــدرت نظامــی تــوأم بــوده و
گاه بــه صــورت اســتقرار حكومتهــای دســت نشــانده بــرای تأمیــن منافــع سیاســی
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای کنگره شهدای امور تربیتی1393/11/27 ،
 . 2دانشنامه سیاسی ،داریوش آشوری ،انتشارات مرواید ،ص .36
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و اقتصــادی كشــور مســلط نمایــان میشــود 1.امــا آن چــه بایــد گفــت امپریالیســم بــه
معنــای تشــكیل امپراتــوری از آغــاز تاریــخ بشــر شــاید وجــود داشــته اســت لكــن در
معنــای محدودتــر واژه امپریالیســم (یعنــی از كلمــه قدیمیتــر امپراتــوری) در دهــه
 1890در انگلســتان رواج یافــت .رواج دهنــدگان آن گروهــی بودنــد بــه رهبــری
جــوزف چیمبرلیــن ،سیاســتمدار اســتعمارخواه انگلیــس كه هوادار گســترش امپراطوری
انگلســتان بودنــد و همیــن طــور مخالــف بــا سیاســت تكیــه بــر توســعه اقتصــادی
نهــای دیگــر بــه كار گرفتــه شــد ،بــه آن انــدازه
داخلــیّ ،امــا ایــن كلمــه بــزودی در زبا 
كــه از آن بــرای بیــان رقابــت قــدرت طلبیهــای كشــورهای اروپایــی بــرای بــه دســت
آوردن مســتعمرات و حــوزه نفــوذ آنــان در افریقــا و دیگــر قارههــا اســتفاده شــد،
تــا اینكــه دهــه  1880تــا  1914را بدیــن خاطــر عصــر امپریالیســم نامیدنــد 2.البتــه
امپریالیسـتهای اروپایــی ادعــا میكردنــد كــه هدفشــان گســترش تمــدن و رســاندن
دســتاوردهای آنــان بــه دیگــران اســت ّامــا در بنیادشــان ایمــان بــه برتــری نــژادی مادی
و فرهنگــی وجــود داشــت.
اصطالح امپریالیســم همراه با پســوندهایی چون امپریالیســم اقتصادی ،امپریالیســم
نــو و همینطــور امپریالیســم فرهنگــی بــه كار رفتــه اســت كــه مــا بــه طــور اجمــال و
ضمنــی بــه ایــن مــوارد خواهیــم پرداخــت.
امپریالیســم اقتصــادی :اقتصــاددان انگلیســی بــه نــام هابســن ( )1940-1858در
كتــاب خویــش بــه نــام امپریالیســم ،بــرای نخســتین بــار از ایــن پدیــده یــك برداشــت
اقتصــادی نمــوده و از آن بــه طــور نظــری انتقــاد نمــود .ایــن نظریــه را لنیــنگرفــت
و در كتــاب امپریالیســم عالیتریــن مرحلــه ســرمایه داری بســط داد و ایــن برداشــت
بــه نــام نظریــه اقتصــادی دربــاره امپریالیســم نامــدار شــد كــه خالصــه آن بدیــن گونــه
اســت« :گرایــش طبیعــی ســرمایه بــه انباشــت خــود ســبب كاهــش ســود میشــود و
بــرای آن كــه نــرخ ســود بــاال باشــد ،انحصارهــای اقتصــادی (كارتلهــا و تراســت هــا) به
وجــود میآینــد .ســپس ســرمایه داران بــرای كســب ســود بــه ســرمایه گــذاری در خــارج
 . 1فرهنگ جامع سیاسی ،محمود طلوعی ،نشر علم ،ص .182
 . 2داریوش ،آشوری؛ همان ،ص .37
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كشــیده میشــوند و بــا تســلطی كــه بــر دولــت دارنــد ،دولــت را بــه تشــكیل امپراتــوری
وا میدارنــد تــا بازارهــا ،مــواد خــام و باالتــر از همــه ،فرصــت هایــی بــرای ســرمایه
گــذاری ســرمایههای اضافــی بــه دســت آورنــد ».بدیــن ترتیــب برداشــت اقتصــادی
امپریالیســم ،چنانكــه لنیــن آورده اســت ،یكــی از عناصــر مهــم نظریــه ماركسیســتی
اســت.

1

امپریالیسم به معنای تسلط سیاسی؛

در اصطــاح سیاســتمداران آســیا و آفریقــا امپریالیســم اغلــب بــه معنــای تســلط
سیاســی اســت و مفهــوم اقتصــادی آن را در كلمــه اســتعمار میجوینــد .بــه هرحــال
مفهــوم امپریالیســم بــا مفهــوم اســتعمار پیونــدی نزدیــك و جــدا نشــدنی دارد.

2

مفهــوم اســتعمار امــروزه بــا مفهــوم امپریالیســم پیوســتگی كامــل یافتــه و اســتعمار
ً
اساســا اعمــال قــدرت امپریالیســتی شــناخته میشــود ،یعنــی همــان طــور كــه یــادآور
شــدیم قدرتــی كــه میخواهــد از مرزهــای ملــی و قومــی خــود تجــاوز كنــد .از ایــن
رو ،دو اصطــاح اســتعمار ســرخ و اســتعمار ســیاه پدیــد آمــده اســت كــه نخســتین آن
اشــاره بــه سیاســت توســعه طلبــی اتحــاد شــوروی ســابق و دومیــن آن اشــاره بــه بــه
توســعه طلبیهــای امپریالیســتی غــرب دارد بــه همیــن قیــاس ،پاكســتانیها ،در مــورد
كشــمیر ،از امپریالیســم قهــوه ای یعنــی امپریالیســم هنــدی نــام بــرده انــد 3،البتــه در
اروپــا ایدئولــوژی امپریالیســم بــه فاشیســم و نازیســم انجامیــد ،توســعه طلبیهــای
امپریالیسـ ِـم دنیــای غــرب را در تجــاوزات آمریــكا در عــراق و كشــورهای اســامی دیگــر
بــه عینــه مشــاهده کردیــم كــه بــرای تســلط بــر منابــع انــرژی و اثبــات تــك قطبــی
بــودن جهــان تحــت عنــوان ایجــاد دموكراســی و بهانههــای واهــی چــون مبــارزه بــا
تروریســم و ...طبــل جنگهــای صلیبــی را بــه صــدا درآورد .امــام خمینــی؟هر؟ در ایــن
بــاره فرمودنــد« :آمریــكا ایــن تروریســت بالــذات دولتــی اســت كــه سرتاســر جهــان را
 . 1همان.

 . 2داریوش آشوری ،همان ،ص .38

 . 3داریوش آشوری ،همان ،ص ..27
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بــه آتــش كشــیده و هــم پیمــان او صهیونیســم جهانــی اســت كــه بــرای رســیدن بــه
مطامــع خــود ،جنایاتــی مرتكــب میشــود كــه قلمهــا از نوشــتن و زبانهــا از گفتــن
آن شــرم دارنــد».

1

امپریالیســم نــو :كــه از آن اســتعمار نــو هــم تعبیــر شــده اســت بــه معنــای وضعیتــی
اســت كــه در آن كشــوری ،بــا داشــتن اســتقالل سیاســی ،از دســت انــدازی و دخالــت
كشــور دیگــری و یــا عوامــل آن آســیب ببینــد و ایــن رابطــه ممكــن اســت دنبالــه رابطــه
اســتعماری گذشــته میان دو كشــور نباشــد و قدرت نوخاســته ای آن را پدید آورد .در
ً
برخــی از بخشهــای جهــان (مثــا ،آمریــكای التیــن) اغلــب اصطالحــات هــم ردیــف
ماننــد امپریالیســم اقتصــادی (یــا بــه اصطــاح دقیقتــر ،امپریالیســم دالر ) را بیشــتر بــه
كار میبرنــد.

2

امپریالیســم فرهنگــی :نفــوذ فرهنگــی كشــورهای امپریالیســت بــر كشــورهای دیگــر را
بــه عنــوان امپریالیســم فرهنگــی یــاد میكننــد 3.و یــا بــه عبارتــی میتــوان بــه ایــن
ـرد قــدرت سیاســی و اقتصــادی بــرای پراكنــدن ارزشــها و
صــورت تعریــف كــرد كــه؛ كاربـ ِ
عادتهــای فرهنگــی متعلــق بــه آن قــدرت در میــان مردمــی دیگر و بــه زیان فرهنگ
آن مــردم را امپریالیســم فرهنگــی میگوینــد .امپریالیســم فرهنگــی میتوانــد یــاری
ً
دهنــده امپریالیســم سیاســی و اقتصــادی باشــد چنانكــه مثــا ،فیلمهــای امریكایــی
بــرای فرآوردههــای آمریكایــی تقاضــا پدیــد میآورنــد 4كــه امــام راحــل؟هر؟ دربــاره
ایــن طــور وابســتگی فرمودنــد :بزرگتریــن فاجعــه بــرای ملــت مــا ایــن وابســتگی فكری
اســت كــه گمــان میكننــد همــه چیــز از غــرب اســت و ما در همه ابعاد فقیر هســتیم.

5

و همیــن طــور فرمودنــد« :تربیــت غــرب ،انســان را از انســانیت خــودش خلــع كــرده»

6

و تــا مــا از آن غربزدگــی در نیاییــم و مغزمــان را عــوض نكنیــم و خودمان را نشناســیم،
 . 1امام خمینی ،كلمات قصار ،مؤسسه نشر آثار امام خمینی ،ص .154
 . 2داریوش آشوری ،همان ،ص .38
 . 3فرهنگ جامع سیاسی،همان ،ص .182
 . 4داریوش آشوری ،همان ،ص .38
 . 5امام خمینی ،همان ،ص .113
 . 6همان ،ص .158
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نمــی توانیــم مســتقل باشــیم ،نمــی توانیــم هیــچ داشــته باشــیم 1.بنابرایــن مــا در اینجــا
میتوانیــم نتیجــه بگیریــم كــه امپریالیســم فرهنگــی اســاس و بنیــاد دیگــر گونههــای
امپریالیســم بــوده و نمــی تــوان از آن بــا تســامح و بــه ســادگی گذشــت.

 . 1همان.
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منظور از کاپیتالیسم چیست؟
کاپیتالیســم یــا همــان ســرمایه داری ،نظــام اقتصــادی اســت کــه بــا انقــاب
صنعتــی در اروپــا و آمریــکا پدیــد آمــد و مــراد از آن سیســتمی اســت کــه در آن
ّ
مالکیــت خصوصــی ســرمایه تعییــن کننــده چهــره اقتصــادی و سیاســی آن و هــم چنین
پدیدآورنــده نوعــی نظــم اجتماعــی خــاص اســت کــه در آن طبقــه حاکــم ،همــان
ســرمایه دار یــا بــورژوا 1میباشــد و بیشــترین ســود را از نیــروی تولیــدی جامعــه میبــرد
ـکان ســرمایههای بزرگــی وجــود دارنــد
در ایــن نظــام کاپیتالیســتی یــا ســرمایه داری مالـ ِ
کــه واحدهــای بــزرگ تولیــدی و ســرمایه ای (ماننــد بانــک هــا) بــه آنــان تعلــق دارد.
کاپیتالیســم یــا ســرمایه داری ،بــه عنــوان ایدئولــوژی ،پشــتیبان نابرابریهــای درآمــد و
ثــروت اســت و آن هــوادار لیبرالیســم اقتصــادی اســت و بــازار آزاد اقتصــادی را شــرط
الزم پیشــرفت اقتصــادی میدانــد دور ههــای آن بــا رشــد ســرمایه داری بازرگانــی آغــاز
میشــود و بــا انقــاب صنعتــی مرحلــه ای از آن بــا ســرمایه داری صنعتــی دنبــال
میشــود و در ایــن دوره مالــکان کارخانههــای بــزرگ و دیگــر بنگاههــای اقتصــادی
بــر جریــان تولیــد مســلطند و مرحلــه بعــد بــا ســرمایه داری مالــی نظــام کاپیتالیســتی
اســتمرار مییابــد درایــن دوره تســلط اقتصــادی رفتــه ـ رفتــه بــه دســت بانــک داران
و پــول داران بــزرگ میافتــد و آنــان بــا پــول خــود بــر موسس ـههای صنعتــی مســلط
میشــوند و در ایــن دوره ســرمایه گــذاران بــا قــدرت مالــی خــود از واحدهــای صنعتــی
و تولیــدی و از دیگــر واحدهــای اقتصــادی ،ســود میبرنــد 2در ایــن دورههــا وجــه
دیگــری کــه نظــام کاپیتالیســتی پیــدا کــرد وجــه امپریالیســتی اســت کــه بــا تســلط بــر
منابــع اقتصــادی و مالــی دیگــر کشــورها انحصــار اقتصــادی را بــا بنگاههــای اقتصــادی
چنــد ملیتــی بــه وجــود آوردنــد یعنــی ســرمایه داران بــرای کســب ســود بــه ســرمایه
گــذاری در خــارج از کشــور خــود دســت یازیدنــد و بــا ایــن حرکــت ،بازارهــا و مــواد
خــام و باالتــر از همــه فرصــت هایــی بــرای ســرمایه گــذاری ســرمایههای اضافــی را
بــه دســت آوردنــد و ایــن شــرکتهای چنــد ملیتــی بــا تســلط بــر منابــع و بــازار دیگــر
 . 1بورژوا همان طبقه سرمایه دار است.
 . 2ر.ک دانش سیاسی ،داریوش آشوری ،انتشارات مروارید ،ص.199
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کشــورها در واقــع یــک ســلطه اقتصــادی پیــدا کردنــد کــه آن تســلط سیاســی را هــم بــه
دنبــال داشــت و ایــن بــود کــه نظــام کاپیتالیســتی یــک امپریالیســم نــو یــا امپریالیســم
اقتصــادی را بــر دنیــا حاکــم کــرد و ایــن بــه معنــای وضعیتــی اســت کــه کاپیتالیســم بــا
گســترش قــدرت مالــی ـ ســرمایه ای خــود حیــات سیاســی ـ اقتصــادی دیگــر کشــورها
را در ســایه قــدرت مالــی و ســرمایه ای خــود قــرار داده اســت 1.یعنــی کاپیتالیســم و
نظــام ســرمایه داری عــاوه بــر تســلطی کــه بــر منابــع و بــازار دیگــر کشــورها داشــت
و ســیطره جهانــی را در ایــن بــاره از آن خــود کــرده بــود امــروزه بــا تســلط بــر بــازار
ســرمایه و دســتاوردهای دانــش بشــری هژمونــی و غلبــه خــود را بــر جهــان بیــش از
پیــش افــزوده اســت و حتــی ایــن ذهنیــت را ایجــاد نمــوده اســت کــه کشــورهای در
حــال توســعه هــم ناگزیرنــد در ایــن گردونــه حرکــت کننــد بــا ایــن وجــود بایــد گفــت
نظام کاپیتالیســتی آســیب پذیر اســت و برای خروج و اســتقالل از این ترتیبات نظام
کاپیتالیســتی رهبــران انقالبــی و آزادیخواهــان جهــان بــه خصــوص مســلمانان بایــد
هوشــمندانه تمهیداتــی بیاندیشــند تــا بتواننــد بــا ارائــه الگوهــای توســعه همــراه بــا
خودبــاوری و خــود اتکایــی ،خــود را از ایــن گردونــه درهــم تنیــده خــارج کننــد درســت
اســت کــه نظــام کاپیتالیســتی و ســرمایه داری امــروزه هژمونــی خــود را بــا وابســتگی
دیگــر کشــورها آنقــدر پیچیــده و درهــم تنیــده کــرده اســت کــه بعضــی کشــورها حیات
خــود را در ایــن ترتیبــات میبیننــد لکــن ایــن مرعوبیــت از ناحیــه اغــراق هایــی اســت
کــه رســانههای وابســته بــه نظــام کاپیتالیســتی بــه مــردم جهــان القــاء میکننــد و مــردم
انقالبــی و آزادیخواهــان جهــان بایــد ایــن بــاور را داشــته باشــند کــه بــدون نظــام
کاپیتالیســتی ،جهــان برقــرار اســت و بــه حیــات خــود ادامــه میدهــد لــذا میتــوان
از ایــن گردونــه و چنبــره نظــام کاپیتالیســتی بیــرون بــود و بــه حیــات خــود ادامــه
داد و پیشــرفت و توســعه را میتــوان بــدون ترتیبــات نظــام کاپیتالیســتی دنبــال کــرد
مســلمانان آنقــدر اســتعداد و تــوان دارنــد کــه بــا همگرایــی بتواننــد رشــد و توســعه را
بــدون ایــن وضعیــت حاکــم تعریــف کننــد پیشــرفتهای علمــی کشــور و مقاومــت در
تحریــم هایــی کــه ســرمداران نظــام ســرمایه داری بــر کشــور مــا تحمیــل کردنــد نشــان
میدهــد کــه مــا میتوانیــم چنیــن امــکان هایــی را محقــق ســازیم.
 . 1ر.ک دانش سیاسی ،همان ،ص.37

130

کبیر
جهادکبیر
جهاد

استعمار به خصوص استعمار فكری به چه معناست؟
كلمــه اســتعمار( )colonialismدر لغــت بــه معنای«آبادانــی خواســتن» و
«آبــاد كــردن» امــا معنــای دیگــر آن كــه امــروزه بــه كار مــیرود ،تســلط سیاســی ،و
یــا نظامــی و یــا اقتصــادی و یــا فرهنگــی ملتــی قدرتمنــد بــر یــك ملــت دیگــر اســت
ً
و بــه عبارتــی در عمــل بــه معنــای تســلط جوامــع و كشــورهای قدرتمنــد (عمدتــا
1

غربــی) بــر جوامــع و ســرزمینهای دیگــر بــه منظــور اســتثمار و بهــره كشــی از آن
كشــور و گاه بــه جــای كلمــه اســتعمار از یــك اصطــاح دیگــر بــه نــام امپریالیســم
هــم اســتفاده میشــود 2و مفهــوم اســتعمار امــروزه بــا مفهــوم امپریالیســم پیوســتگی
ً
كامــل یافتــه و اســتعمار اساســا عمــل قــدرت امپریالیســتی شــناخته میشــود .یعنــی
قدرتــی كــه میخواهــد از مرزهــای ملــی و قومــی خــود تجــاوز كنــد و ســرزمینها و
ملتهــا و اقــوام دیگــر را زیــر تســلط خــود در آورد 3.از قــرن شــانزدهم میــادی
بــه بعــد اســتعمارگرانی چــون دولتهــای بــزرگ اروپایــی بــرای یافتــن ســرزمینهای
دیگــر بــه رقابــت پرداختنــد اروپائیــان بــا لشــكر كشــیهای خــود بــه ایــن ســرزمینها آن
كشــورها را یكــی پــس از دیگــری از دســت بومیــان خــارج و بــه امپراطوریهــای خــود
ضمیمــه كردنــد و تــا پایــان قــرن نوزدهــم میــادی تمامــی بیــش از صــدو ســی كشــوری
كــه امــروزه در قارههــای آســیا ،آفریقــا و آمریــكای التیــن بــه نــام كشــورهای جهــان
ســوم موجودیــت سیاســی مســتقل دارنــد ،بــه زیــر ســلطه كشــورهای اســتعمارگر غربــی
درآمــده بودنــد و برخــی هــم بــه صــورت دیگــری عرصــه حضــور و نفــوذ اســتعمارگران
غربــی شــدند و از تبعــات آن فــارغ نماندنــد.

4

قابــل ذكــر اســت كــه در یــک تقســیم ،اســتعمار را بــه ســه نــوع تقســیم كــرده انــد،
اســتعمار مســتقیم و اســتعمار غیــر مســتقیم و اســتعمار نــو.
اســتعمار مســتقیم آن اســت كــه كشــور اســتعمار گــر تحــت عناوینــی ماننــد كمكهــای
 . 1دانشنامه سیاسی ،داریوش آشوری ،انتشارات مروارید ص 26
 . 2مســائل سیاســی ،اقتصــادی جهــان ســوم ،احمــد ســاعی( ،تهــران  ،1377انتشــارات ســمت)
ص 46
 . 3دانشنامه سیاسی ،همان ص 27
 . 4مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم ،همان ص 45
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ً
نظامــی و فنــی و ...مســتقیما و آشــكارا در نظــام و اداره كشــور مســتعمره دخالــت
نماید و برای اداره آن جا افرادی از كشــور اســتعمارگر بگمارد هم چون فرمانروایان
ً
ســابق هنــد و یــا برخــی ابــر كشــورهای آفریقایــی كــه رســما ملیــت دولــت اســتعمارگر
را داشــته انــد.
ولــی در اســتعمار غیــر مســتقیم دولــت اســتعمارگر بــرای آن كــه افــكار ملــت اســتعمار
نهــا را بــه افــراد محلــی و بومــی هــم آن جــا
زده را بیشــتر تحدیــد كنــد اداره كشــور آ 
میســپارد و بــا آنهــا زدو بنــد میكنــد بــه هــر حــال چــه بــا اســتعمار مســتقیم و چــه
غیــر مســتقیم منافــع ملــت مســتعمره بــه جیــب اســتعمارگران خواهــد رفــت.

1

اســتعمار نــو ،كشــورهای صنعتــی ،از راه صــدور ســرمایه و مكانیســم جهانــی قیمتها
و داد و ســتد مــواد خــام بــا كاالهــای ســاخته شــده و فشــارهای سیاســی و اقتصــادی
از كشــورهای كــم رشــد بهــره كســی میكننــد و ایــن رابطــه عنوان«اســتعمار نــو» (فئــو
كولونیالیســم) بــه خــود گرفتــه اســت و بســیاری از ملتهــای كوچــك و تــازه آزاد شــده
را علیــه ایــن نــوع رابطــه سیاســی و اقتصــادی برانگیختــه اســت.
روش نــو اســتعماری ســبب میشــود كــه كشــورهای ضعیــف بــا وجــود اســتقالل
سیاســی ،هــم چنــان در مراحــل اولیــه رشــد اقتصــادی بــوده و در برابــر آن كشــورهای
پیشــرفته از بهــره بــرداری منابــع آنهــا ســودهای كالن بــه دســت میآورنــد.

2

بدیــن خاطــر یكــی از مهــم تریــن راه هایــی كــه اســتعمارگران بــرای وصــول بــه اهــداف
سیاســی ،اقتصــادی خــود بــه آن متوســل میشــوند راه نفــوذ در فرهنــگ ملتهــا
و بعــد تســلط تمــام عیــار آنــان میباشــد و از جملــه میــراث مهــم اســتعمار در
كشــورهای جهــان ســوم ،تغییراتــی اســت كــه در فرهنــگ كشــورهای مزبــور اتفــاق
افتــاده و بــه جــای مانــده اســت و منظــور ایــن اســت كــه یــك ملــت تحــت ســلطه در
اثــر تــداوم ســلطه قدرتهــای بیگانــه بــر حیــات اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی آن
كشــور خصایصــی نظیــر خــود كــم بینــی فرهنگــی و تــاش بــرای تقلیــد از بیگانــگان،
ســلب مسـ ّ
ـئولیت از خــود و ...بــه دنبــال داشــته و اهمیــت اینگونــه تاثیــرات فرهنگــی
 . 1بردگی فكری ،رضا اصفهانی چاپ و نشر دفتر فرهنگ اسالمی ص  47و 48
 . 2دانشنامه سیاسی ،همان ص 30
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و فكــری اســتعمار بــر كشــورهای جهــان ســوم تــا انــدازه ای اســت كــه برخــی صاحــب
نظــران پدیــده اســتعمار را از ایــن نظــر بررســی و ارزیابــی كــرده و از آن بــه ســلب
شــخصیت یــاد میكننــد 1.شــهید مرتضــی مطهــری در ایــن بــاره مینویســد« :مشــرق
زمیــن بــه طــور كلــی و مســلمانان بــه خصــوص وقتــی خــود را در مقابــل غربیهــا
دیدنــد ،احســاس كوچكــی و حقــارت كردنــد» 2و انقــاب اســامی مــا توانســت
موفقیــت بســیار بــزرگ دیگــری كســب كنــد و آن از بیــن بــردن خــود باختگــی ملــت مــا
در برابــر غــرب بــود .نهضــت مــا توانســت بــه مــردم بگویــد كــه شــما خــود یــك مكتــب
و یــك فكــر مســتقل داریــد .خــود میتوانیــد بــر روی پــای خــود بایســتید و تنهــا بــه
خــود اتــكا داشــته باشــید.

3

امــام خمینــی؟هر؟ دربــاره اثــرات ایــن اســتعمار فكــری فرمودنــد« :باالتــر فاجعــه ای
كــه بــرای ایــن ملــت اتفــاق افتــاده اســت در ایــن ظرفهــای طوالنــی ایــن اســت كــه
فكرشــان عــوض شــده اســت ...فكــر غربــی شــده ،فكرشــان ،توجهشــان همــه بــه ایــن
اســت كــه مــا خودمــان چیــزی نداریــم از خــارج بایــد بیایــد» او هم چنیــن میفرمایند:
«بزرگتریــن وابســتگی ملتهــای مســتضعف بــه ابرقدرتهــا و مســتكبرین وابســتگی
فكــری و درونــی اســت كــه ســایر وابســتگیها از آن سرچشــمه میگیــرد و تــا اســتقالل
فكــری بــرای ملتــی حاصــل نشــود اســتقالل در ابعــاد دیگــر حاصــل نخواهــد شــد.

4

متأســفانه امــروزه در برخــی محافــل بــا القائاتــی چــون توهــم توطئــه ،دانســتن
توطئههــای اســتكبار جهانــی و موهــوم بــودن اســتعمار ،ایفــای نقــش در دهكــده
جهانــی و جهانــی شــدن روحیــه تســلیم را در اذهــان جــای میدهنــد امــام خمینــی در
ایــن بــاره هــم چنیــن هشــدار میدهنــد كــه «مبــادا اســاتید و معلمیــن كــه بــه وســیله
معاشــرتها و مســافرت بــه جهــان بــه اصطــاح متمــدن جوانــان مــا را كــه تــازه از
اســارت و اســتعمار رهیده اند تحقیر و ســرزنش نمایند و خدای ناكرده از پیشــرفت
و اســتعداد خارجیهــا بــت بتراشــند و روحیــه پیــروی تقلیــد و گــدا ســفتی را در ضمیــر
 . 1مسائل سیاسی ،اقتصادی جهان سوم همان ص 76
 . 2پیرامون انقالب اسالمی ،شهید مرتضی مطهری ،صدرا ص  45و 46
 . 3امام خمینی؟ره؟ صحیفه نور ج  9ص 174
 . 4امام خمینی همان ص 185
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جوانــان تزریــق نماینــد و بــه جــای ایــن كــه گفتــه شــود كــه دیگــران كجــا رفتنــد و مــا
كجــا هســتیم ،بــه هویــت انســانی خــود توجــه كننــد و روح توانایــی و راه و رســم
اســتقالل را زنــده نگهدارنــد».

1

علیرغــم ایــن هشــدارها بیــم آن مــیرود برخــی بــا توجــه بــه فراموشــی غــرب مســئله
اســتعمار را نیــز از بحثهــا خــارج نمــوده و اســتعمار فكــری را بــه گونههــای دیگــر بــر
ملــت عزیــز مــا تحمیــل نماینــد.

 . 1همان ،ج  ،20ص .242
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واژههای استعمار نو و استعمار فرانو را توضیح دهید؟
ضــرورت مطالعــه و پیگیــری تحــوالت فزاینــده سیاســی در ســطح منطقــه و
جهــان کــه از یکــی دو دهــه قبــل آغــاز شــده و رونــد پرشــتابی را دنبــال میکنــد ،ما را با
فراینــد شــکل گیــری و چگونگــی تحقــق «اســتعمار فرانو» آشــنا میســازد .ایــن مفهوم،
کــه بــرای اولیــن بــار توســط مقــام معظــم رهبــری در دیــدار بــا مســئوالن ســازمان
«صــدا و ســیما» مطــرح گردیــد ،از مفاهیــم جدیــد ادبیــات و گفتمــان سیاســی حاکــم
بــر نظــام بیــن الملــل اســت .ایشــان در ایــن دیــدار فرمودنــد« :تــاش طبقــه زرســاالران
اقتدارطلــب بــرای تســلط بــر منابــع حیاتــی و مالــی جهــان ،آغازگــر اســتعمارفرانو و
ً
1
کامــا جدیــد اســت».
الف .فرایند استعمار

ً
اندیشــمندان معمــوال ســه نــوع اســتعمار را مطــرح نمــوده انــد :اســتعمار کهن (ســنتی،
کالســیک ،مســتقیم) اســتعمار نو(غیرمســتقیم ،جدید) و استعمار فرانو.

 .1استعمار کهن

اســتعمار کهــن ،شــیوه ای اســتعماری بــوده کــه قدرتهــای بــزرگ بــا اعمــال زور بــر
کشــورهای دیگــر ســلطه پیــدا میکردنــد و خــود در رأس آن کشــورها حکمرانــی
میکردنــد و بــه چپــاول ثــروت آنهــا میپرداختنــد و اکنــون محــل بحــث نیســت.
 .2استعمار نو

جــا بــه جایــی قــدرت ،ظهــور حرکــت و جنبشهــای آزادی خــواه ،شــکل گیــری
نهضتهــا وحرکتهــای اســتقالل طلبانــه در مســتعمرات ،اســتعمارگران را بــر آن
داشــت تا سیاســت خود را در برخورد با مســتعمرات تغییر دهند و از طریق عوامل
و دســت نشــاندگان خــود و بــا اطمینــان از وابســتگی کامــل حاکمــان و پادشــاهان،
 . 1سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار با مسئوالن 11 ،آذر .1383
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اهــداف اســتعماری خــود را دنبــال نماینــد .آنهــا گرچــه در ظاهــر ،بــا اعــام اســتقالل
مســتعمرات موافقــت مینمودنــد و حتــی کمکهــای مالــی هــم بــه منظــور توســعه
ً
و آبادانــی مســتعمرات انجــام میدادنــد ،ولــی ایــن اقدامــات صرفــا پوششــی بــود تــا
بــه شــکل جدیــد و بــه آســانی بتواننــد بــه صــورت غیرمســتقیم ،ذخایــر نفتــی و معادن
و دیگــر ثروتهــای ملــی کشــورهای را غــارت کننــد .ایــن شــیوه اســتعمار ،کــه پــس از
جنــگ جهانــی دوم و بــا تغییراتــی کــه در سیاســت خارجــی قدرتهــای اســتعمارگر
شــکل گرفــت ،تحــت عنــوان «اســتعمار نــو» از طریــق حاکمــان وابســته ،مطامــع،
اهــداف و خواســتههای اســتعمارگران را عملــی مینمــود و تــا ســالهای متمــادی
ادامــه داشــت.

1

ادگار مــوران ،جامعــه شــناس فرانســوی ،در خصــوص علــت پدیــدار شــدن ایــن نــوع
اســتعمار میگویــد :چــون شــیوه اســتعمار کهــن منجــر بــه ایــن میشــد کــه ابرقدرتهــا
بــه حریــم یکدیگــر تجــاوز کننــد ،بــه فکــر افتادنــد تــا مانــع ایــن امــر شــوند .از ســوی
دیگــر بــه دنبــال چــاره ای بودنــد تــا منافعشــان ابــدی شــود .بــه همیــن دلیــل ،شــیوه
اســتعمار نــو و غیــر مســتقیم را پذیرفتنــد.
 .3استعمار فرانو

«اســتعمار فرانــو» در واقــع ،اشــغال پایــدار غیرمســتقیم و بــدون اعتــراض مردمــی
بــا عبــور از حاکمــان سیاســی اســت .بــه عبارتــی پیــروزی انقــاب اســامی در ایــران،
نقطــه عطفــی در رونــد تحــوالت جهــان اســام بــود و بــه دنبــال آن ،دگرگونــی در
ســاختار بیــن المللــی آغــاز شــد .اگرچــه در آن زمــان ،تصــور غالــب ایــن بــود کــه در
ایــن انقــاب نیــز هماننــد ســایر انقــاب هــا ،ســقوط رژیــم گذشــته هــدف اســت ،امــا
بــه تدریــج ،اوضــاع بــه حــال عــادی بــاز میگــردد .ولــی بــه گســترش مــوج گرایــش بــه
اســام سیاســی و اســام انقالبــی ،بســیاری از ســاختارها و جریانهــای اســتعماری و
اســتکبار در منطقــه و در ســطح جهانــی دســتخوش تحــول گردیدنــد.
 . 1امپریالیسم و عقب ماندگی ،ص .67
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انقــاب اســامی زمینــه ســاز بــروز و ظهــور جنبشهــای اســامی پــس از یــک دوره
رکــود و ســکون شــد .ایــن حرکــت نــه تنهــا ،فــوق العــاده و مهــم ،بلکــه تــا حــدی
بــاور نکردنــی بــود .از ایــن رو ،برداشـتهای متفاوتــی در شــناخت و تحلیــل پدیــده
«انقــاب اســامی» و چگونگــی برخــورد بــا آن بــه وجــود آمدنــد ،بــه گونــه ای کــه
مراکــز اســتراتژیک و سیاســت گــذاری دولتهــای بــزرگ راهکارهــای متعــدد و متغیری
ارائــه دادنــد.
ناکامــی قدرتهــای بــزرگ در مقابلــه بــا انقــاب اســامی و پیامدهــای آن و نگرانــی
شــدید از تغییــرات گســترده در ســاختار نظــام ســلطه و اســتثمار بیــن المللــی ،خــط
مشــی جدیــد غــرب بــرای مقابلــه بــا جهــان اســام را شــکل داد .بــرای اولیــن بــار،
وزارت امــور خارجــه انگلیــس در بیانیــه ای دیــدگاه خــود را نســبت بــه شــرایط
موجــود ،تبییــن و راه کارهایــی بــرای تعامــل وضعیــت ارائــه کــرد ،بــه همیــن دلیــل،
تنظیــم روابــط بــا کشــورهای اســامی و مســلمانان یکــی از مهــم تریــن چالشهــای
جهــان غــرب در آینــده بــه شــمار میآمــد .بــه ایــن دلیــل« ،اســتعمار فرانــو» طراحــی
گردیــد.
اهداف:

وقوع دو تحول عمده در نیمه قرن بیســتم یعنی انقالب اســامی ایران و فروپاشــی
اتحــاد جماهیــر شــوروی (ســابق) زمینههــای الزم بــرای یــک تغییــر نگــرش جــدی در
شــیوههای اســتعمارگری را فراهــم نمــود .پیــروزی انقــاب اســامی در ســال 1987م
( )1357بــا آمــوزه جدیــدی کــه امــام راحــل؟هر؟ بــه جهــان ارائــه نمودنــد و طلســم
عــدم امــکان حرکــت اســتقالل طلبانــه در نظــام دو قطبــی لیبرالیســتی کمونیســتی
را شکســتند ،پایــان حاکمیــت اســتعمار فرانــو را رقــم زد .امــام راحــل؟هر؟ و ملــت
مســلمان ایــران بــا انقــاب دینــی خــود در عصــر الحــاد و کفــر ،ثابــت کردنــد کــه
میتــوان بــدون اتــکا و وابســتگی بــه قــدرت هــا ،حرکتــی ضــد اســتعماری و اســتقالل
طلبانــه شــروع کــرد و آن را بــه نتیجــه رســاند .بــه دنبــال آن ،امــروزه طنیــن آزادی
خواهــی و اســتقالل طلبــی ملتهــا و اقــدام علیــه ســلطه اســتعمارگران در اقصــی
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نقــاط جهــان ،بــه گــوش میرســد .پایــان جنــگ جهانــی دوم آخریــن بــرگ دفتــر
اســتعمار کهــن را رقــم زد و آغــاز انقــاب اســامی افــول اســتعمار جدیــد را نویــد داد،
ولــی بــه دلیــل آنکــه ســلطه طلبــی ،چپــاول و غــارت منابــع دیگــران و تحقیــر ملــل
دیگــر ذاتــی شــیطان صفتــان و قــدرت طلبــان جهانــی اســت ،آنهــا بــر آن شــدند تــا
ً
اســتعمار را بــه شــکلی کامــا جدیــد اعمــال نماینــد .ایــن شــکل جدیــد اســتعمار ،کــه
دیگــر متکــی بــه حاکمــان وابســته نیســت ،بــا ابعــادی گســترده و پیچیــده در عصــر
پــس از جنــگ ســرد ،بــا سیاسـتهای یــک جانبــه گرایانــه آمریــکا و بــه منظــور ایجــاد
نظــم نویــن جهانــی دنبــال میشــود.
مشــاهده تاریــخ اســتعمارگری غــرب در دو دوره اســتعمار کهــن و اســتعمار نــو نشــان
دهنــده ایــن اســت کــه اســتعمار در همــه ابعــاد اقتصــادی ،علمــی ،سیاســی ،فرهنگی،
مذهبــی و اجتماعــی اهــداف خــود را دنبــال نمــوده و تأثیــرات خــود را بــر دیگــر
جوامــع بــه جــا گذاشــته اســت .امــروزه نیــز شــناخت دقیــق اســتعمار فرانــو مســتلزم
یــک نــگاه همــه جانبــه در ابعــاد و شــیوههای فرانویــن اســتعماری صاحبــان زر و
زور جهانــی اســت .میتــوان گفــت :ایــن شــکل از اســتعمار ،کــه بــا احســاس غلبــه
و تســلط ایدئولــوژی لیبرالیســتی بــر دیگــر ایدئولوژیهــا شــروع شــده و در صــدد
اثبــات برتــری خــود اســت ،ســاختار همــه جانبــه جدیــدی اســت کــه بــه طــور جــدی و
فراگیــر ،بــه تهدیــد معرفتــی ـ ســاختاری جهــان میپــردازد .ابعــاد ایــن ســاختار تهدیــد
کننــده ،ویرانگــر ،گســترده و متعددنــد .بعــد اقتصــادی ایــن ســاختار تهدیــد نظــام
مالــی جهانــی اســت کــه در آن تمــام چرخشهــای مالــی در ســطح صنعــت ،خدمــات
و کشــاورزی جهــان بــا سیاســتگذاری جهانــی آمریــکا شــکل میگیــرد و آنچــه آینــده
مالــی جهــان را تشــکیل خواهــد داد همیــن عمــل و کارگــری دیگــر ملــل بــرای رشــد
ســرمایههای ایــن نظــام مالــی جهانــی اســت.

1
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ویژگی ها:

 .1اولویــت ســلطه فرهنگــی بــر ســیطره نظامــی؛  .2توجــه بــه کانونهــای ســرمایه
داری جدیــد در جهــان ســوم بــرای تحقــق اســتعمار؛  .3کمرنــگ کــردن نقــش دولــت
هــا؛  .4از بیــن بــردن نظــم داخلــی کشــورها از طریــق ایجــاد شــورشهای جمعــی؛
 .5از میــان برداشــتن امنیــت فــردی و اجتماعــی؛  .6یکنواخــت کــردن دنیــا؛ .7
ترویــج عناصــر فرهنــگ بیگانــه از طریــق جاذبههــای تولیــد رســانه ای (ماهــواره،
اینترنــت ،ســینما و ماننــد آن)؛  .8وابســتگی اقتصــادی و گســترش بــازار مصــرف؛ .9
گســترش فرایندهــای فردگرایانــه (بــه انــزوا کشــاندن افــراد و کمرنــگ کــردن مشــارکت
اجتماعــی)؛  .10کنتــرل شــدید و زمینــه ســازی جاسوســی گســترده؛  .11ایجــاد نابرابــری
افــزون تــر و ایجــاد بحرانهــای اجتماعــی و فرهنگــی و از خــود بیگانگــی فــردی؛ .12
اســتفاده از حربههــای تبلیغاتــی و فنــون خــاص نفــوذ.

1
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منظور از تمدن جدید كه غربیها از آن استفاده میكنند چیست؟
تمــدن واژه ای اســت کــه مرحلــه معینــی از تحــول اجتماعــی را بیــان میکنــد،
ابــن خلــدون تمــدن را اجتماعــی شــدن انســان دانســته و برخــی آن را حاصــل تعالــی
فرهنــگ و پذیــرش نظــم اجتماعــی دانســته انــد و برخــی دیگــر آن را محصــول دانــش
و فنــاوری میداننــد ،بــه هــر حــال تمــدن حاصــل مجموعــه عواملــی اســت کــه بــه
افــراد جامعــه فرصــت میدهــد همــکاری الزم را بــرای رشــد بــه عمــل آورنــد 1،منظــور
از غــرب دنیایــی اســت کــه پــس از قــرون وســطا و آغــاز رنســانس مراحــل تحــول و
رشــد خــود را شــروع نمــود و بــه محیــط خاصــی از اروپــا و یــا آمریــکا اختصــاص ندارد و
میتوانــد امــروزه ژاپــن و اســترالیا را هــم شــامل شــود مهــم صبغــه و فرهنــگ مــادی آن
جوامــع میباشــد کــه تعلــق بــه یــک اردوگاه را بــه اثبــات میرســاند ،گرچــه مرکزیــت
یتــوان مغــرب زمیــن بــه حســاب آورد ،ولــی نقــاط دیگــر را
و زادگاه ایــن تمــدن را م 
بــه دلیــل تعلــق گرفتــن بــه آن اردوگاه و بــه عنــوان پیرامــون گرفتــن آن ،میتــوان بــه
آن نقــاط هــم اطــاق غــرب کــرده و بــه تمــدن غربــی ملحــق نمــود.
غــرب دوران مــدرن از حــدود نیمــه قــرن چهاردهــم میــادی پدیــد آمــد و تــا بــه حــال
ادوار و مراحلــی را طــی کــرده اســت دنیــای غــرب بــا آغــاز دوره رنســانس پــا در دوره
تغییــر و تحوالتــی گذاشــت کــه مبتنــی بــر اندیش ـههای مــادی و دنیــوی بــود ایــن
اندیشـههای نوظهــور در غــرب بــا تفکــر خــود بنیــادی و عقــل مبتنــی بــر آن ،دیــن و
معنویــت را بــه حاشــیه بــرد و بــه عبارتــی سکوالریســم را حاکــم نمــود و بــا اصالــت
و محوریــت دادن انســان در واقــع آن را جــای خــدا نشــاند و ایــن تفکــر بــر زوایــای
زندگــی اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و نیــز علمــی غــرب حاکــم گردیــد ،رنســانس
ویــا همــان عصــر روشــنگری کــه در مقابــل عصــر تاریــک قــرون وســطا قــرار میگیــرد را
شــاید بتــوان مهــم تریــن دوره بــه لحــاظ تأثیــر گــذاری در غــرب دانســت ،از نیمــه قرن
هفدهــم تــا پایــان قــرن هجدهــم روزگار تثبیــت اندیشـههای مــدرن و ظهــور و شــکل
گیــری نظامهــای فکــری و ایدئولوژیهــا و وقایــع تأثیــر گــذار سیاســی نظیــر انقــاب
 . 1رک .ویــل دورانــت ،تاریــخ تمــدن :مشــرق زمیــن ،گاهــواره تمــدن ،انتشــارات علمــی فرهنگــی،
ج ،1ص 5و نیــز علــی اکبــر والیتــی ،فرهنــگ و تمــدن اســامی ،نشــر معــارف ،ص 19-18
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آمریــکا و انقــاب فرانســه و انگلیــس میباشــد و انقــاب صنعتــی نیــز در ایــن دوره
آغــاز گردیــد ،از نیمــه دوم نوزدهــم تــا پایــان آن ،انقــاب صنعتــی آثــار منفــی خــود را
ً
تدریجــا نمایــان ســاخت کــه گســترش تفکراتــی چــون تفکــر سوسیالیســتی و فاشیســتی
را در غــرب بــه دنبــال داشــت ،از آغــاز قــرن بیســتم تــا ســال  1980شــاهد وقــوع دو
جنــگ جهانــی ،اســتعمار گســترده و غارتگرانــه اکثــر مــردم جهان توســط دنیــای غرب
مســتکبر و نظــام ســرمایداری غــرب هســتیم 1،چنانکــه آلویــن تافلر خوی اســتعمارگری
و ســلطه طلبــی غــرب را ســبب تجمــع ســرمایه و ثــروت و بــه حركــت در آمــدن موتــور
توســعه غــرب میدانــد.

2

بــه هرحــال انتشــار اندیشـههای سکوالریســتی در غــرب و تســلط نظامهــای ســکوالر
بــه تدریــج زمینــه ابتــذال سیاســی ،اجتماعــی ،اخالقــی فرهنگــی و دینــی غــرب را
فراهــم آورد و بــر همیــن اســاس کانونهــای قدرتهــای سیاســی و اقتصــادی در غــرب
بــا بهــره گیــری از نظریههــای نادرســت نظیــر بهنجــار دانســتن قــدرت طلبــی هــا ،ســتیز
و تعــارض هــا ،منفعــت طلبیهــا و لــذت گرایــی هــا ،بــه توجیــه ســلطه جوییهــا و
اســتعمارگریهای خــود پرداختنــد و زمینــه هایــی را بــرای گســترش و تقویــت ســلطه
خــود در جهــان فراهــم آوردنــد ،بدیــن ســبب حتــی در دنیــای غــرب خوشــبینیها
نســبت بــه آن بــه افزایــش تردیدهــا و انتقــادات پســت مــدرن مبــدل شــد ،ایــن نبــود
جــز ایــن کــه روح تمــدن غــرب بــر اندیشـههای مــادی و دنیــوی خالــی از معنویــت و
فضلیــت اســتوار گردیــده بــود ،همــان اندیشــه هایــی کــه خــود را در باورهــا و ارزشهــا
و نگرشهــا و رفتارهــای جوامــع غربــی بــه خوبــی ظاهــر نمــوده اســت ،بــرای همیــن
تمــدن غربــی تحــت تأثیــر ایــن تفکــرات قــادر نبــوده اســت تــا ایــن جوامــع را از گیــر
و دار بحرانهــا برهانــد ،هنگامــی کــه بنیــاد دیــن و فرهنــگ و ارزشهــا از پــای بســت
متزلــزل شــد از گرفتــار آمــدن انســانها در دام بســیاری از بحــران هــا ،نابهنجاریهــا
و ...گریــز ناپذیــر اســت ،بــه هرحــال گرچــه تغییــر و تحــول در غــرب از جنبــه علمــی و
فنــی و صنعتــی رشــد چشــمگیری داشــته اســت بــه خصــوص درســده بیســتم آن ،لکــن
 . 1شهریار زرشناس ،مبانی نظری غرب مدرن ،کتاب صبح ،ص 112-110
 . 2آلوین تافلر ،موج سوم ،ترجمه شهیندخت خوارزمی ،انتشارات خوارزمی ،ص .119
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واقعیــت ایــن اســت کــه گریــز از معنویــت گام بــه گام همــراه بــا این تغییــر و تحولها
بالهــای خانمانســوزی را متوجــه شــهروندان غربــی کــرده اســت 1و بــرای اندیشــمندان
واقــع بیــن غــرب روشــن گردیــده اســت کــه ایــن تغییــر و تحولهــا بــه تنهایــی نمــی
توانــد رفــاه و آســایش جســمی و روحــی و آرامــش فکــری و روانــی را بــه ارمغــان آورد.

 . 1احمد رهنمایی ،غرب شناسی ،مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی ،ص .122
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تفکرات شهید آوینی درباره سلطه تمدن غرب و فرهنگ غرب چیست؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال مناســب اســت بــرای آشــنایی از دیدگا ههــای شــهید
آوینــی اجمالــی از نظــرات ایشــان را در ایــن جــا نقــل نمــوده و تفصیــل آن را بــه آثــار
ایشــان ارجــاع دهیــم ،شــهیدآوینی میگویــد :هــر چــه بــه پایــان قــرن بیســتم نزدیک تر
میشــویم بیــش تــر و بیــش تــر میتــوان صورتهــای متناقــض نهفتــه در باطــن تمــدن
ً
تکنولوژیــک را آشــکارا دیــد .تمــدن امــروز ذاتــا گرفتــار تناقــض اســت و از زمــره جــدی
تریــن ایــن تناقضهــا آن اســت کــه بشــر متمــدن از هیــچ حــق انتخابــی برخــوردار
نیســت .ایشــان بــا یــک نقلــی اشــاره میکنــد کــه الزمــه عمــل مســئوالنه آزادی اســت،
و در جهــان کنونــی انســان بــا زنجیــر بــه دنیــا میآیــد ،زنجیــر هایــی نادیدنــی کــه او
را خــواه ناخــواه و بــی آنکــه بدانــد ،بــه ســوی غایاتــی کــه مــازم بــا تمــدن کنونــی
اســت میکشــانند .ایــن تناقــض هنگامــی خــود را بــه صــورت تمــام نشــان میدهــد کــه
بدانیــم همیــن بشــری کــه جامعــه محیــط بــر خــود را «بــاز» میدانــد و بــه تقدیــس
آزادی روی مــیآورد ،در هیــچ یــک از ادوار حیــات خویــش بــر کــره زمیــن تــا ایــن
انــدازه کــه امــروز هســت اســیر و بــرده نبــوده اســت ؛ نــه فقــط بــرده نفــس امــاره
خویــش ،بلکــه زندانــی تمدنــی کــه افــراد بشــر را از گهــواره تــا گــور بــه بنــد کشــیده
اســت.آنچه موجــب شــده کــه بشــرنتواند بــر ایــن واقعیــت آگاه شــود و اســارت خفت
بار و ذلیالنه و بســیار وحشــت آور خویش را نســبت به جهان بیرون دریابد ،همین
نظــام صنعتــی جابرانــه و بــی رحمــی اســت کــه بــا دقتــی تقریبــآ مطلــق و شــیوه هایی
انتزاعــی ســیطره خویــش را بــر حیــات انســان گســترانده اســت .تکنولــوژی موجودیتــی
ً
کامــا فرهنگــی دارد و هرچــه بــه ســوی خــود کاری _اتوماســیون _ بیــش تــر حرکــت
کنــد ،بیشــتر و بیشــتر بــه صــورت ابــزار خــارج میشــوند،و جــز بــه اســتخدام فرهنــگ
غــرب در نمــی آیــد.
دموکراسـیهای غربــی پیچیــده تریــن و پیشــرفته تریــن انــواع نظامهــای توتالیتــر –
تامگــرا -هســتند و بــه همیــن علــت ،در آنهــا باطــن توتالیتاریســم در پــس نهاد هایی
اجتماعی و سیاســی پنهان شــده اســت که ظواهرشــان بر حقیقت وجودشــان داللت
نــدارد .رســانههای گروهــی و یــا بــه عبــارت بهتــر ،تکنولــوژی ارتباطــات مردمــان را بــا
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توهمــی از اختیــار مطلــق فریفتــه انــد و آرای آنهــا را مســتبدانه ،امــا پنهانــی ،در
صورتــی از یــک اتحــاد ظاهــری اســتحاله بخشــیده انــد .آزادی نفــس امــاره جایــی
بــرای تامــل و توجــه درایــن معنــا کــه ایــن آزادی بــه چــه بهایــی بــه دســت آمــده اســت
باقــی نمــی گــذارد و افــراد انســانی درغفلــت کامــل از حقیقــت وجــود خــود هرگــز این
فرصــت را نمــی یابنــد کــه بــر اســارت ارواح خویــش علــم پیــدا کننــد.
اگــر رســانههای گروهــی و بویــژه تلوزیــون وجــود نداشــتند ،ایــن نــوع خــاص از
حکومــت کــه ظاهــری دموکراتیــک و باطنــی تــو تالیتــر دارد امکان تحقــق نمی یافت.
آنهــا آزادی تامــل وتفکــر و انتخــاب را از شــهروندان ســلب کــرده انــد ،امــا در عیــن
حــال مــردم القائــات زیرکانــه رســانهها را حــرف دل خویــش انگاشــته انــد .در چنیــن
وضعــی ،مردمــان نمــی تواننــد هیــچ تصویــری از یــک حکومــت دیگــر نیــز داشــته
باشــند.
شــهید آوینــی هــم چنیــن دربــاره غــرب و تمــدن آن متذکــر میشــود کــه غــرب
سهــا ســرانجام
دارای پارادوکــس و تناقــض در ذات خــود میباشــد و ایــن پارادوک 
و سرنوشــت محتومــی هســتند کــه تمــدن امــروز بــه ســوی آن راه میســپرده اســت
و انفجــار اطالعــات تناقــض نهفتــه در باطــن تمــدن امــروز را آشــکار خواهــد کــرد.
ً
وقتــی حصارهــای اطالعاتــی فــرو بریــزد مــردم جهــان خواهنــد دیــد کــه ایــن دژ ظاهــرا
مســتحکم بنیــان هایــی بســیار پوســیده دارد کــه بــه تلنگــری فــرو خواهــد ریخــت.
قــدرت غــرب ،قدرتــی بنیــان گرفتــه بــر جهــل اســت و آگاهیهــای جمعــی کــه انقالب
زا هســتند بــه یکبــاره روی میآورنــد؛ همچــون انفجــار نــور .شــوروی نیــز تــا آن گاه کــه
فصــل فروپاشــی اش آغــاز نشــده بــود خــود را قدرتمنــد و یکپارچــه نشــان مـیداد و
غــرب نیــز آن را همچــون دشــمنی بــزرگ در برابــر خویــش میانگاشــت .تنهــا بعــد از
فروپاشــی بــود کــه باطــن پوســیده و از هــم گســیخته شــوروی آشــکار شــد.
شــهید آوینــی بــه وصــف تمــدن غــرب پرداختــه و میگویــد ؛ اکنــون در غــرب ،همــه
چیــز بــا ســالهای دهــه  1930تفــاوت یافتــه اســت .مــردم بــا اضطرابــی کــه از یــک
عــدم اطمینــان همگانــی برمــی آیــد بــه فــردا مینگرنــد .آنهــا هــر لحظــه انتظــار
میکشــند تــا آن دژ اطالعاتــی کــه موجودیــت سیاســی غــرب بــر آن بنیــان گرفتــه اســت
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بــا یــک انفجــار مهیــب فــرو بریــزد و آن روی پنهــان تمــدن آشــکار شــود .بــرای آنکــه
ردیــف منظــم آجرهایــی کــه متکــی بــر یکدیگــر هســتند فــرو ریــزد ،کافــی اســت کــه
همــان آجــر نخســتین ســرنگون شــود .تمدنهــا هــم پیــر میشــوند و میمیرنــد و از
بطــن ویرانــه هاشــان تمدنــی دیگــر ســر بــر مـیآورد .در آغــاز ،تمــدن بــا یــک اعتمــاد
مطلــق بــه قــدرت خویــش پــا میگیــرد و هنگامــی کــه ایــن احســاس جــای خــود را بــه
عــدم اعتمــاد بخشــید ،بایــد دانســت کــه موعــد ســرنگونی فرارســیده اســت.
شــهید آوینــی هــم چنیــن میافزایــد :اضطرابــی کــه بشــر امــروز را فــرا گرفتــه اســت
نشــان از یــک زلزلــه قریــب الوقــوع دارد ،زلزلــه ای کــه تمــدن غــرب را از بنیــان ویــران
خواهــد ســاخت و نســبت انســان را بــا خویشــتن خویــش و عالــم دیگرگــون خواهــد
کــرد .از آنجــا کــه تمــدن امــروز جهــان را در تســخیر دارد ،انقــاب فــردا نیــز یک واقعه
جهانــی خواهــد بــود و بــه یکبــاره همــه عالــم را خواهــد بلعیــد.
ظهــور انقــاب اســامی _ و بهتــر بگویــم ،بعثــت تاریخــی انســان در وجــود مــردی
چــون حضــرت امــام خمینــی(س) بــرای مــن کافــی بــود تــا بــاور کنــم کــه عصــر تمــدن
غــرب ســپری شــده اســت و تــا آن وضــع موعــود کــه انســان در انتظــار اوســت فاصلــه
ای چنــدان باقــی نمانــده اســت .تاریــخ ازهــم اکنــون بازگشــت خــود را آغــاز کــرده
اســت.
اگــر چــه آزادی نفــس امــاره جمعــی در نظــام دموکراســی میتوانــد ضــرورت تحــول
را بــرای مدتــی مدیــد انــکار کنــد ،امــا خــواه نــا خــواه ایــن ضــرورت بــه صــورت یــک
خواســت عمومــی و یــا اراده جمعــی درخواهــد آمــد و آن روز اســت کــه بنیــان غــرب را
نیــز بــاد خواهــد بــرد .آثــار ایــن تحــول قریــت الوقــوع اجتماعــی درغــرب از هــم اکنــون
قابــل تشــخیص اســت.
بــه هرحــال شــواهد موجــود نشــانه هایــی هســتند کــه متزلــزل بــودن ایــن تمــدن را
گواهــی میدهنــد کــه وضــع حــال دنیــای امــروز غــرب میتوانــد مؤیــد کالم ایــن شــهید
بزرگــوار باشــد.

1

 . 1رک :کتاب توسعه و مبانی تمدن غرب ،شهید سیدمرتضی آوینی ،نشر واحه.
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پیامدهای استعمار در کشورهای جهان سوم چه بود؟
اســتعمار در لغــت بــه معنــای آبادانــی کــردن ،آبادانــی خواســتن ،تســلط
مملکتــی قــوی بــر مملکتــی ضعیــف بــه قصــد اســتفاده از منابــع طبیعــی و نیــروی
انســانی افــراد آن بــا تظاهــر بــه منظــور آبــادی و رهبــری مــردم آن بــه ســوی ترقــی
اســت .و ایــن عمــل در رابطــه بــا کشــورهای غربــی و دولتهــای امپریالیســتی در
قبــال کشــورهای آســیایی و آفریقائــی و نیــز آمریــکای التیــن صــورت گرفــت کــه بــه
منظــور بــرده کــردن و بهــره کشــی از مــردم و منابــع کشــورهای مذکــور ،دولتهــای
امپریالیســتی بــه عنــوان آبــاد کــردن و پیشــرفت کشــورهای دیگــر و در واقــع به جهت
غارت منابع طبیعی و انســانی آنها صورت گرفت و باعث عقب ماندگی کشــورها
شــدند 1کــه ایــن کشــورهای بــه اصطــاح مســتعمره دیــروز ،امــروز به کشــورهای جهان
ســوم و عقــب مانــده ،تبدیــل شــده انــد.
آغــاز اســتعمار را از حــدود قــرن  15میــادی میداننــد کــه ابتــدا توســط اســپانیا و
پرتغــال شــروع شــد و ســپس دولتهــای هلنــد ،انگلســتان ،فرانســه ،آمریــکا و دیگــر
کشــورها وارد ایــن عرصــه شــدند 2کــه تــا بــه امــروز نیــز ادامــه دارد ،هــر چنــد شــکل
اســتعمارگری امــروزه بــا ســدههای گذشــته تفــاوت هایــی دارد.
انگیزههــای اســتعمار کــه عبــارت بــود از حــرص ظالمانــه تجــار و تجــارت بــردگان
افریقائــی و جنگهــا و عملیــات خشــونت آمیــز و خونیــن در ســرزمینهای مســتعمره
و شــکنجه هائــی کــه علیــه مــردم و نژادهــای دیگــر بــکار میرفــت باعــث عــدم رشــد
و پســرفت کشــورهای تحــت ســلطه قدرتهــای بــزرگ شــد .بطــور خالصــه میتــوان
پیامدهــای اســتعمار در جهــان ســوم را در مــوارد ذیــل جســتجو کــرد:
1ـ مصــرف گرائــی کشــورهای تحــت ســلطه و عــدم تولیــد از خــود؛ کاالهــای مغــرب
ً
زمیــن تقریبــا در همــه جــا رســوخ کــرده و موجبــات غربــی شــدن بقیــه جهــان را فراهــم
 . 1ر.ک :فرهنــگ لغــات و اصطالحــات سیاســی ،ترجمــه و گــرد آوری ،م باقــری ،تهــران ،انتشــارات خــرد ،بی
تــا ،ص  7و فرهنــگ دهخدا ،واژه اســتعمار.
 . 2ر.ک :شــیخ نــوری ،محمــد امیــر ،عملکــرد اســتعمار در جهــان و ایــران ،برگرفتــه از خبرگــزاری

فــارس (باشــگاه اندیشــه) و فریــد ،س ـ ن،عصــر اســتعمار زدایــی ،تهــران ،انتشــارات آگاه ،بــی
تــا ،ص .6
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ســاخته بــود و جریــان اســتعمار غربــی تــا حــدی کــه جغرافیــای کــره زمیــن اجــازه
مـیداد پراکنــده شــد و ایــن مناطــق را بعنــوان بــازار مصــرف کاالهــای خــود قــرار داد
بــه طــوری کــه منابــع اولیــه و طبیعــی از کشــورهای مســتعمره غــارت میشــد و در
کشــور اســتعمارگر تبدیــل بــه انــواع و اقســام کاال میشــد و بــا قیمتهــای چندیــن
برابــر بــه مــردم فلــک زده کشــور مســتعمره بــاز میگشــت کــه البتــه اغلــب کارهــای
ســنگین را خــود مــردم کشــور مصــرف کننــده بــا دســتمزد انــدک انجــام میدادنــد.

1

2ـ از دســت رفتــن هویــت ملــی و فرهنگــی کشــورهای مســتعمره :اکثــر کشــورهای
ّ
مدنیتهــای درخشــان و اولویــت اقتصــادی
مســتعمره کــه در دنیــای قدیــم از
قابــل توجهــی برخــوردار بودنــد( ،مثــل هنــد) بتدریــج از قــرن پانزدهــم بــه بعــد
موقعیتهــای خــود را از دســت دادنــد و از برکــت و مزیــت ســابق خــود محــروم
شــدند و بتدریــج زیــر فشــار اســتعمار گرفتــار عقــب ماندگــی شــدند و رکــود ادامــه
داشــت تــا  50ســال اخیــر کــه ملــل آســیائی از خــواب گــران بیــدار شــدند و در یــک
تــکان دامنــه دار و قاطــع وضــع موجــود خــود را رقــم زدنــد

2

3ـ بــه هــم خــوردن وضعیــت جغرافیائــی کشــورها :موقعیــت ارضــی دولتهــای
ً
جــوان عمومــا بوســیله قدرتهــای اســتعمارگر بــدون تعییــن حــدود مشــخص انجــام
یافتــه اســت 3.کــه ایــن امــر امــروزه باعــث بــروز کشــمکشهای مــرزی میــان جوامــع
ً
جهــان ســوم خصوصــا در آســیا (مثــل کشــمیر) و آفریقــا (مثــل اریتــره) میباشــد کــه از
ایــن اختالفــات ،بــاز هــم کشــورهای اســتعمار دیــروز و بــه اصطــاح دموکــرات امــروز
ســوء اســتفاده میکننــد.
4ـ صدمــات فرهنگــی و اجتماعــی ،اســتعمار بــرای ایــن کــه بتوانــد بومیــان را بــه
خدمــت خــود در آورد میبایســت فرهنــگ آنــان را تغییــر دهــد .لــذا اســتعمارگران
و هیئتهــای تبشــیری مســیحی در ایــن زمینــه نقــش بســزایی داشــتند .اســتعمارگران
امــوال و منابــع طبیعــی و معــادن را غــارت میکردنــد و کلیســا هــم از فرصــت پیــش
 . 1همان ،ص.7
 . 2همان ،ص  8و شیخ نوری ،پیشین.
 . 3ایزنــار ،هیلبــر ،جغرافیــای اســتعمار زدایــی ،ترجمــه محمــود علــوی ،محمــود ،مشــهد ،نشــر

نیــکا ،1372 ،ص .47
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آمــده اســتفاده میکــرد کــه در آئیــن و مذهــب و آداب و رســوم مــردم دخالــت کنــد و
ایــن عمــل را در قالــب کمکهــای بــه ظاهــر انســان دوســتانه و در واقــع بــرای تبلیــغ
آییــن و فرهنــگ خــود بــه مــردم بومــی ،انجــام میدادنــد.

1

عــاوه بــر ایــن ،ضربــه اســتعمار بــر جامعــه شــهری عمیــق تریــن صدمــات را بــه بــار
آورده اســت 2.بــا ایــن کــه جوامــع مــورد اســتعمار دارای فرهنگهــای گوناگــون بودنــد
و جملگــی مــورد تحقیــر اســتعمارگران بودنــد کــه وجــه مشــترک آن هاســت ،مقهــور
خشــونت بــودن و قتــل و غــارت نیــز از مشــترکات جوامــع اســتعمار زده اســت.
5ـ پیامدهای اقتصادی؛ در همین راستا نیز استعمار چند هدف را دنبال میکرد:
1ـ توقــف رشــد اقتصــادی آن هــا2 ،ـ وابســته نــگاه داشــتن اقتصــاد آنهــا بــه خــود.
3ـ از بیــن بــردن صنایــع دســتی و تولیــدی کشــورهای اســتعمار شــده4 .ـ تحمیــل
ابزارهــا و صنایــع و دســتگاههای ســنگین هزینــه بــر ،بــر اقتصــاد کشــورهای صنعتــی.
5ـ اســتفاده از ســود حاصــل از اینهــا بــه ســود خــود و بــه ضــرر کشــورهای مســتعمره
و انتقــال نتیجــه ایــن کار بــه خــارج از مســتعمره .در نتیجــه جهــش اقتصــاد بــه کمــک
تراکــم ســرمایه در غــرب صــورت گرفــت و مســتعمرات بــه جهــان ســوم و کشــورهای
عقــب مانــده تبدیــل شــدند 3،لــذا آنهــا (کشــورهای عقــب مانــده) امــروزه بــرای اداره
جامعــه خــود بایــد دســت گدائــی بــه ســوی اســتعمارگران دیــروزی دراز کننــد.
بنابــر ایــن بــا توجــه بــه عملکــرد اســتعمار عقــب ماندگــی در کشــورهای تحــت ســلطه
پدیــدار شــده و ایــن کشــورها بــه جهــان ســوم معــروف شــده انــد کــه دچــار فقــر
عمومــی بــوده و از روشهــای تولیــدی بــا بنیادهــای کهنــه و ابزارهــای اجتماعی بدوی
اســتفاده میکننــد .عقــب ماندگــی بــر اثــر مداخلــه ســلطه گرانه ملل اســتعماری اســت
و محصــول اســتعمار بعــد از گذشــت قــرون متمــادی بعنــوان کشــورهای جهــان ســوم
نمــود پیــدا کــرده اســت.
اســتعمار بــه عنــوان جریانــی تاریخــی ،ســاز و کارهــا و ســازمانهای اقتصــادی،
 . 1همان ،ص .115
آلبرممــی ،چهــره اســتعمارگر ،چهــره اســتعمار زده ،ترجمــه ناطــق ،همــا ،تهــران ،خوارزمــی ،1351 ،ص
.2
ّ
.103
 . 3همان ،ص .74
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ً
اجتماعــی و فرهنگــی جوامــع تحــت تســلط خویــش را عمیقــا آشــفته و بحــران زا
نمــوده 1و پــس از ایــن تخریــب و صدمــه کوشــیده اســت آنهــا را روز بــه روز عقــب
مانــده تــر و مصــرف گــرا و نیازمنــد نگهــدارد .اســتعمار همــان گونــه کــه هنــوز هــم
مبیــن نابرابــری نیــرو بیــن کشــورهای صنعتــی و کشــورهای کــم رشــد میباشــد ،در
همــه مبــادالت اقتصــادی و فرهنگــی بــه زیــان کشــورهای کــم رشــد بــوده اســت .بــا
ایــن کــه فرهنــگ اســتعماری کوشــیده اســت در زمینههــای تمــدن ،جامعــه شناســی و
مــردم شناســی ،تســلط سیاســی و اقتصــادی جوامــع اســتعماری را توجیــه کنــد ولــی
ضربــه ای کــه اســتعمار بــر پیکــر جوامــع زد و صدمــات جبران ناپذیــری را بوجود آورد
در جهــان امــروزی بوضــوح میتــوان مشــاهده کــرد.
کشــورهای اســتعمارگر ســعی کــرده انــد ایــن کشــورها را بــه صــورت تولیــد کننــده تــک
ً
محصولــی و نــه تبدیــل کننــده نگهدارنــد مثــا نفــت آنهــا را بــه قیمــت ارزان خریــده
ً
و فراوردههــای نفتــی را مجــددا بــا قیمــت گــزاف بــه آنهــا میفروشــند ،کشــورهای
اســتعمارگر بــرای عقــب مانــده کــردن کشــورهای جهــان ســوم برنامــه هایــی بــه آنهــا
القــاء میکننــد کــه تقلیــدی و غیــر قابــل اجــرا و ناســازگار بــا فرهنــگ کشــورهای مذکــور
اســت ،لــذا مشــکالت آنهــا بــا ایــن برنامههــای تقلیــدی نــه تنهــا حــل نشــده بلکــه
افزایــش مییابــد.

 . 1شیخ نوری ،پیشین ،همان.
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چــه تفاوتــی بیــن غــرب شناســی فلســفی و غــرب شناســی اســتراتژیك وجــود
دارد؟
در مطالعــات غــرب شناســانه رویكردهــای مطالعاتــی را میتــوان بــر حســب
محــور قــرار گرفتــن جنبههــای خاصــی نظیــر جنبههــای تاریخــی ،اقتصــادی ،فلســفی،
ایدئولوژیــك ،سیاســی ،فرهنگــی و ...بــه طبقــات گوناگونــی طبقــه بنــدی كــرد 1.برایــن
اســاس غــرب شناســی فلســفی و اســتراتژیك دو رویكــرد متفــاوت از مطالعــات غــرب
شناســانه هســتند كــه از دو منظــر متفــاوت غــرب را مــورد مطالعــه و بررســی قــرار
میدهنــد غــرب شناســی فلســفی بــه دنبــال شناســایی و مطالعــه مبانــی خــاص فكــری
و فلســفی و چارچــوب نظــری غــرب اســت كــه عملكــرد و رفتــار غــرب از آن نشــأت
گرفتــه و بــر آن اســتوار اســت .بــه عبــارت دیگــر «در غــرب شناســی فلســفی بــر آن
هســتیم تــا دریابیــم چــه چیــز محــور اندیشــه سیاســی و فرهنگــی غــرب را تشــكیل
میدهــد و هویــت سیاســی و فرهنگــی غــرب براســاس چــه اصــول و مبانــی ویــژه ای
صــورت پذیرفتــه اســت» 2.در ایــن راســتا مطالعــه اجمالــی غــرب از منظــر فلســفی
و نگاهــی گــذرا بــه مبانــی و اصــول حاكــم بــر اندیشــه غــرب مــا را بــا ایــن واقعیــت
ً
آشــنا میســازد كــه اصــوال حاكمیــت غــرب بــر مبنــای ماتریالیســم و سكوالریســم
شــكل گرفتــه اســت و اصولــی همچــون اومانیســم (انســان مــداری) و علــم گرایــی
(سانیتیســم) و عقل گرایی (راسیونالیســم)( ،كه نتیجه این دو ،الگو قرار دادن روش
علــوم تجربــی در همــه عرصههــای معــارف بشــری و در تمــام شــئون زندگــی و كافــی
ّ
دانســتن عقــل بشــر در حــل همــه مســایل بشــری و در نتیجــه كنــار زدن دیــن و وحــی
و انــكار نیروهــای مافــوق طبیعــی اســت) و ملــت بــاوری ،ملی گرایی (ناسیونالیســم)،
آزادی خواهــی (لیبرالیســم) (كــه ایــن دو اصــل ،محصــول و نتیجــه اومانیســم و برآینــد
طبیعــی ســكوالریزم و جدانــگاری دیــن از دنیــا و عرصــه اجتمــاع هســتند) 3پایههــای
 . 1رهنمایــی ،ســید احمــد ،غــرب شناســی ،قــم ،مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی
؟ره؟ ،83 ،ص .15
 . 2پیشین ،ص .21
 . 3بیــات عبدالرســول و جمعــی از نویســندگان ،فرهنــگ واژه هــا ،درآمــدی بــر مكاتــب و
اندیشــههای معاصــر ،قــم ،اندیشــه و فرهنــگ دینــی ،81 ،ص .531
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فكــری و فلســفی حاكــم بــر اندیشــه غــرب را شــكل میدهــد ،اینهــا ره آورد تمــدن
غــرب و محصــول فرآینــدی اســت كــه از دوره رنســانس در اروپــا آغــاز شــد و بــا انقالب
علمــی و صنعتــی ادامــه یافــت ّامــا اندیشــه و تمــدن غــرب بــه دلیــل نادیــده انگاشــتن
دیــن و كنــار گذاشــتن اخــاق و معنویــت و ابعــاد روحــی انســان ،نتوانســته اســت بــه
پیشــرفت و توســعه حقیقــی نایــل شــود و پیشــرفت و توســعه در زمینههــای علــم و
صنعــت و تكنولــوژی ،پــس رفــت و عقــب ماندگــی در زمینههــای اخالقــی و معنــوی
را بــه دنبــال داشــته اســت بــه گونــه ای كــه امــروزه امــواج پــوچ گرایــی تمــدن غــرب را
درهــم كوبیــده اســت و آن را بــا چالشــی جـ ّـدی روبــرو ســاخته اســت.
ّامــا غــرب شناســی اســتراتژیك ،مطالعــه و شــناخت غــرب از منظــر راهبــردی و
شناســایی راهكارهــا ،اســتراتژی و خــط مشــی اصولــی و عملــی غــرب اســت .در
حقیقت غرب شناســی اســتراتژیك به دنبال كشــف و شناســایی اســتراتژی و راهكارها
و رفتــار غــرب در عرصــه بیــن المللــی و در برخــورد بــا ســایر كشورهاســت .بــه تعبیــر
دیگــر در غــرب شناســی اســتراتژیك بــه دنبــال شناســایی مؤلفههــای رفتــار و عملكــرد
غــرب هســتیم .از ایــن رو بدیهــی اســت كــه شــناخت غــرب از ایــن منظــر وابســته بــه
شــناخت روحیــات غــرب ،موقعیــت اســتراتژیك غــرب از نظــر علمــی ،فرهنگــی و ...و
ســابقه اســتعماری آنهاســت چــرا كــه تمــدن غــرب در كنــار رویــه نــو اندیشــی ،علمــی
ً
و تكنولــوژی بــا رویــه اســتعماری و ســلطه طلبــی همــراه بــوده و اصــوال خــوی ســلطه
طلبــی و اســتعماری را نمــی تــوان از روحیــه حاكــم بــر غــرب جــدا نمــود .در حقیقــت
اروپائیــان در دوران جدیــد تاریــخ خــود كــه بــه عصــر مدرنیتــه معــروف شــد بــا دســت
یافتــن بــه علــوم و نوآوریهــای جدیــد در زمینــه علــوم طبیعــی و شــیوه زندگــی و
مســایل سیاســی و اجتماعی و ...توانســتند زندگی خود را متحول ســازند و در نتیجه
انقــاب صنعتــی ،بــه یــك زندگــی مــدرن و صنتــی دســت پیــدا كننــد پــس از آن انســان
اروپایــی در موقعیتــی قــرار گرفــت كــه بــر طبــق آن بــه رویارویــی بــا طبیعــت بــر
خاســت و در صــدد اســتیالی بــر عالمــی بــر آمــد كــه در آن زندگــی میكــرد و بــه ایــن
ترتیــب عصــر اســتعمار پدیــد آمــد .اروپائیــان بــا روحیــه خــود برتربینــی ،خــود را مأمــور
ترویــج تمــدن جدیــد غــرب در سراســر جهــان دانســته ،در پــی تســلط بــر جهــان
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غیــر اروپایــی برآمدنــد و ایــن رســالت و مأموریــت وســیله ای بــرای گســترش بســاط
اســتعماری آنــان در جهــان شــرق گردیــد 1.ارگانســكی هســته اصلــی اســتعمار را خــود
برتربینــی اروپائیــان میدانــد و میگویــد :اگــر چنیــن روحیــه ای نبــود شــاید اســتعمار
هرگــز بــه وجــود نمــی آمــد زیــرا كســی كــه بــه افــراد انســانی بــه دیــده تســاوی بنگــرد
هرگــز حاضــر نخواهــد شــد عــده ای از آنــان را پیوســته تحــت ّ
تبعیــت و بهــره بــرداری
قــرار دهــد.

2

آلویــن تافلــر نیــز «خــوی اســتعمارگری و ســلطه طلبــی غربــی را ســبب تجمیــع ســرمایه
و ثــروت و بــه حركــت در آمــدن موتــور توســعه غــرب میدانــد» 3فرصــت طلبــی،
اســتكبار منشــی ،اســتعمار گــری ،توســعه طلبــی ،افســاد گــری و افســاد انگیــزی و
نیروهــای فعــال جوامــع را بــه تهلیــل و انفعــال كشــاندن ،ظلــم گرایــی و حقــوق
دیگــران را پایمــال كــردن و ...همــه از عناصــر و مؤلفههــای برجســته اخــاق حا كــم
ً
بــر سیاسـتها و سیاســت مــداران غربــی ـ آمریكایــی اســت .مســلما نمــی تــوان و نمــی
بایســت در ارتبــاط بــا غــرب یــك چنیــن خلقیــات غیــر انســانی را نادیــده انگاشــت
و در غــرب شناســی «اســتراتژیك» از یــك چنیــن روحیاتــی غافــل مانــد 4توجــه بــه
ایــن نكتــه الزم اســت كــه ســلطه طلبــی و اســتعمار غــرب تنهــا بــه زمینــه اقتصــادی و
تكنولــوژی منحصــر نمــی شــود و عرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و ...را نیــز
شــامل میشــود .اســتكبار جهانــی در صــدد نفــوذ همــه جانبــه بــر ســایر كشورهاســت
از ایــن رو در شناســایی اســتراتژیها و برنامههــای غــرب بایــد بــه تمــام ابعــاد
اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و اســتراتژیک توجــه نمــود و خــط مشـیهای غــرب را
در زمینههــای مختلــف مــورد بررســی و تحلیــل دقیــق قــرار داد.

 . 1خالقــی افكنــد ،علــی ،امــام خمینــی ؟ره؟ و گفتمــان غــرب ،تهــران ،انجمــن معــارف اســامی
ایــران ،1379 ،ص  87و .88
 . 2ارگانسكی ،سیاست جهان ،ترجمه حسین فرهودی ،تهران ،نشر كتاب ،1356 ،ص .278
 . 3آلویــن تافلــر ،مــوج ســوم ،ترجمــه دخــت خوارزمــی ،شــهین ،تهــران ،انتشــارات خوارزمــی،
ص .119
 . 4خالقی افكند ،علی ،پیشین ،ص  19ـ .20
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چــرا برخــی کشــورهای اســتعمارگر بــه توســعه خدمــات آموزشــی ،بهداشــتی،
اقتصــادی و ...در مســتعمرات پرداختنــد؟ آیــا ایــن عمــل بــا هــدف اصلــی اســتعمار
در تضــاد نبــود؟
اســتعمار در لغــت بــه معنــای آبادانــی کــردن ،آبادانــی خواســتن ،تســلط
مملکتــی قــوی بــر مملکتــی ضعیــف بــه قصــد اســتفاده از منابــع طبیعــی و نیــروی
انســانی افــراد آن بــا تظاهــر بــه آبــادی و رهبــری مــردم آن بــه ســوی ترقــی اســت و این
عمــل در رابطــه بــا کشــورهای غربــی و دولتهــای امپریالیســتی در قبــال کشــورهای
آســیایی و آفریقائــی و نیــز آمریــکای التیــن صــورت گرفــت ،در حقیقــت اســتعمار
توســط دولتهــای امپریالیســتی و بــه عنــوان آبــاد کــردن و پیشــرفت کشــورهای دیگــر
و در واقــع بــه جهــت غــارت منابــع طبیعــی و انســانی آنهــا صــورت گرفــت و باعــث
عقــب ماندگــی کشــورها شــد 1.بــه طــوری کــه ایــن کشــورهای بــه اصطــاح مســتعمره
دیــروز ،امــروزه بــه کشــورهای جهــان ســوم و عقــب مانــده تبدیــل شــده انــد.
بــه لحــاظ تاریخــی آغــاز اســتعمار را از حــدود قــرن  15میــادی میداننــد کــه ابتــدا
توســط اســپانیا و پرتغال شــروع شــد و ســپس دولتهای هلند و انگلســتان و فرانســه
و آمریــکا و دیگــر کشــورها وارد ایــن عرصــه شــدند.

2

یکی از نکات مهمی که در تاریخ و عملکرد اســتعمار مشــهود بوده و در نامگذاری
ایــن پدیــده نیــز کامــا عیــان میباشــد ایــن اســت کــه اســتعمار در کشــورهایی کــه وارد
یکــرد تــا خــود را در
میشــد هرگــز خــود را متجــاوز معرفــی نمــی کــرد بلکــه تــاش م 
ظاهــر حامــی و خیــر خــواه آنــان معرفــی نمایــد کــه قصــد دارد در آن ســرزمین بــه
ایجــاد عمــران و آبادانــی بپــردازد و نــام اســتعمار نیــز از همیــن واژه متــداول میــان
اســتعمارگران اخذ شــده اســت .از این روی آنان ابتدا به فعالیتهای عمرانی در آن
ســرزمین پرداختــه و بــا جلــب توجــه ســاکنان بومــی منطقــه ،بــه تدریــج فعالیتهــای
 .. 1ر.ک :فرهنــگ لغــات و اصطالحــات سیاســی ،ترجمــه و گــرد آوری ،م باقــری ،تهران ،انتشــارات
خــرد ،بــی تــا ،ص  7و فرهنگ دهخــدا ،واژه اســتعمار.
 . 2ر.ک :شــیخ نــوری ،محمــد امیــر ،عملکــرد اســتعمار در جهــان و ایــران ،برگرفتــه از خبرگــزاری
فــارس (باشــگاه اندیشــه) و فریــد ،س ـ ن ،عصــر اســتعمار زدایــی ،تهــران ،انتشــارات آگاه ،بــی
تــا ،ص .6
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زیــر زمینــی خــود را پیگیــری میکردنــد و آنــگاه کــه زمینــه بــرای وابســتگی ســرزمینها
بــه اســتعمارگران فراهــم میشــد اهــداف نهــان خــود را آشــکار میکردنــد و آنــان را
تحــت ســلطه خویــش در میآوردنــد .در ایــن میــان برخــی فعالیتهــا وجــود دارنــد
کــه بــه نوعــی فعالیتهــای زیــر بنایــی بــرای تمدنهــا محســوب میشــوند همچــون
گســترش آموزش در کشــورهای اســتعمار زده و این پتانســیل را دارند که به یک خطر
بــر علیــه خــود اســتعمار تبدیــل شــوند چــرا کــه بــاال رفتــن ســطح ســواد و دانــش ،خــود
بــه خــود بــه بیــداری مــردم جوامــع و آگاه شــدن آنهــا از پیشــامدهای پیرامونشــان از
جملــه مخاطــرات اســتعمار منجــر میگــردد کمــا اینکــه درواقعیــت نیــز همیــن مســاله
بــه یکــی از عوامــل فروپاشــی برخــی نظامهــای اســتعماری و اســتقالل آنهــا منجــر
شــد .بــا ایــن حــال نکتــه مهمــی کــه در زمینــه تــاش اســتعمارگران بــرای گســترش ســواد
و دانــش وجــود دارد ایــن اســت کــه اســتعمارگران ،حتــی در ایــن زمینــه نیــز صادقانــه
بــا ملتهــای اســتعمارزده برخــورد نکردنــد بلکــه علــم و دانشــی هــم کــه بــه آنهــا
آمــوزش میدادنــد ،بــه گونــه ای جهــت دار بــود کــه بــه جــای اینکــه بــه بیــداری
آنــان منجــر شــود آنــان را در وابســتگیهای عمیــق تــر و البتــه شــکیل تــری گرفتــار
میکــرد ،بــه گونــه ای کــه نســل تحصیــل کــرده ای کــه از سیســتم آموزشــی تحــت
مدیریــت اســتعمارگران فــارغ التحصیــل میشــد نــه تنهــا مشــکلی بــا پدیــده اســتعمار
نداشــت بلکــه خــود تبدیــل بــه مامــور بــی مــزد یــا بــا مــزد اســتعمار و مبلــغ افــکار و
اندیشـههای اســتعماری میشــد چنانکــه پایــان بســیاری از نظامهــای اســتعماری ،نــه
حاصــل مبــارزات رهایــی بخــش بلکــه حاصــل تربیــت نســل هایــی بــود کــه در غیــاب
اســتعمار ،وظیفــه حفاظــت از منافــع اســتعمارگران را بــر عهــده داشــتند ،بــه گونــه ای
که علیرغم پایان اســتعمار در بســیاری از این کشــورها ،همچنان شــاهد غارت منابع
کشــورهای اســتعمارزده توســط کشــورهای اســتعمارگر ســابق ،البتــه بــا ظاهــری بســیار
متمدانــه و رســمی هســتیم .همچنیــن اســتعمارگران بــا توجــه بــه برنامــه هایــی کــه در
کشــورهای اســتعمارزده اجــرا کردنــد ســاختاری را طراحــی و اجــرا کردنــد کــه از یــک
ســو کشــورهای جهــان بــه ویــژه کشــورهایی کــه تــا حــد زیــادی در زمینــه نیازمندیهای
خــود خودکفــا بودنــد را تبدیــل بــه کشــورهای تولیــد کننــده مــواد خــام مــورد نیــاز
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کشــورهای صنعتــی نمودنــد و از دیگــر ســو فرهنگــی را در ایــن جوامــع حاکــم کردنــد
کــه ایــن کشــورها نیازمنــد اقــام مصرفــی و وارداتــی از ســوی کشــورهای اســتعمارگر
ســابق شــوند بــه طــوری کــه یــک کشــور تولیــد کننــده نفــت خــام مصرفــی اروپــا گردید،
کشــور دیگــر پنبــه مــورد نیــاز صنایــع نســاجی را تولیــد میکــرد ،کشــور دیگــر قهــوه و
کاکائــو بــه ایــن کشــور صــادر میکــرد و ...و در مقابــل همــه ایــن کشــورها محصــوالت
نهــا از خودشــان بــود و روزگاری ،خــود تولید
فــرآوری شــده ای را کــه مــواد خــام اکثــر آ 
کننــده آنهــا بودنــد را وارد کشــور خــود کردنــد و بــه ایــن ترتیــب اســتعمار در قالبی نو
و ظاهــری متمدانــه ،حاکمیــت خــود را بــر ملتهــا محکــم کــرد.

1

از ایــن روی میتــوان گفــت اوال هــدف اســتعمارگران از گســترش علــم در میــان
مــردم مناطــق اســتعمارزده ،نــه ارتقــای مــردم ایــن مناطــق بلکــه فراهــم کــردن زیــر
ســاختها و زمینههــای فعالیتهــای اســتعمارگرانه خودشــان بــود کــه ایــن موضــوع
بــه ویــژه درکشــورهایی کــه بــه لحــاظ بــدوی بــودن مردمــان آنهــا ،فاقــد هــر گونــه
امنیتــی بــرای اســتعمارگران بــود بیشــتر مشــهود میباشــد .ثانیــا اســتعمارگران از طریق
ارائــه آموزشهــای جهــت دار و تحصیــات هدفمنــد ،بــه پــرورش نســلی میپرداختنــد
کــه نــه تنهــا بــا پدیــده اســتعمار مخالفتــی نداشــته باشــند بلکــه خــود مبلــغ اندیشــه
اســتعمار و توجیــه گــر لــزوم حضــور آنــان در ایــن ســرزمینها باشــند ،نمونــه ای از ایــن
افــراد در ایــران هــم فــراوان بــود همچــون تقــی زاده کــه معتقــد بــود ایرانیــان بــرای
پیشــرفت بایــد از فــرق ســر تــا نــوک پــا فرنگــی شــوند و یــا رزم آرا نخســت وزیــر شــاه
کــه در برابــر ایــده ملــی شــدن صنعــت نفــت ،ملــت ایــران را عاجزتــر از ســاخت آفتابــه
عنــوان میکــرد و انگلیســیها را برازنــده اداره صنعــت نفــت کشــور میدانســت.
ثالثــا اســتعمارگران ســاختار کشــورهای اســتعمارزده را بــه گونــه ای تخریــب و ســپس
بازتعریــف کردنــد کــه ایــن کشــورها حتــی در دوران پایــان اســتعمار همچنــان وابســته
بــه کشــورهای اســتعمار گــر شــوند بــه گونــه ای کــه حتــی نســل آزادی خــواه و ضــد
اســتعمار هــم تــوان رفــع ایــن وابســتگیها را نداشــته باشــد و بــه همیــن دلیــل اســت
 . 1درایــن زمینــه رک  :مســائل سیاســی – اقتصــادی جهــان ســوم ،احمــد ســاعی ،تهــران ،نشــر
ســمت.

155

گفتار اول :شناخت غرب و نظام سلطه

کــه علیرغــم گذشــت دههــا ســال از پایــان اســتعمار ،در اکثــر ایــن کشــورها همچنــان
شــاهد نفــوذ کشــورهای اســتعمارگر ســابق در مناطــق اســتعمار شــده ســابق خــود
هســتیم بــه گونــه ای کــه ایــن نفــوذ باعــث شــده اســت کــه ایــن کشــورها علیرغــم
داعیــه آزاد بــودن ،در زمینــه تصمیــم ســازیهای سیاســی بیــن المللــی نیــز متاثــر از
قدرتهــای غربــی اســتعمارگر ســابق باشــند.
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ریش ـهها و زمینههــای ظهــور مکاتــب سیاســی فاشیســم و نازیســم در نظــام
یهــای ارضــی و سیاســی آنهــا چیســت؟
ســلطه غــرب و زیــادی خواه 
«بررسی مفهوم فاشیسم و نازیسم»

فاشیســم :نــام جنبشــی اســت کــه در  1919میــادی بــه رهبــری موســولینی در ایتالیــا
بــه راه افتــاد و در ســال  1922میــادی بــه قــدرت رســید و در اواخــر جنــگ جهانــی
دوم (1943م) برافتــاد .هــدف فاشیســم برقــراری دولــت قدرتمنــدی اســت کــه در
آن فقــط یــک حــزب ـ حــزب فاشیســت ـ انحصــار قــدرت را در دســت داشــته باشــد
و یــک رهبــر بــا ویژگیهــای خردمندانــه و بــا قــدرت دیکتاتورانــه بــر آن حکومــت
کنــد .فاشیس ـتهای ایتالیــا و آلمــان ســخت از تبلیغــات تــوده گیــر و تــرور اســتفاده
میکردنــد و همیــن کــه بــه قــدرت رســیدند از قــدرت دولــت بــرای از میــان برداشــتن
مخالفــان و نظــام قانونــی اســتفاده کردنــد.

1

نازیســم :عنوانــی اســت بــرای نظریــه هــا ،روشهــا و شــکل حکومــت آلمــان در دوره
آدولــف هیتلــر و نیــز گاهــی هــم ردیــف و هــم معنــای فاشیســم بــرای رژیمهــا و
نظریههــای هماننــد ،در دیگــر کشــورهای جهــان بــه کار مــیرود.
نازیســم دارای پیشــینه تاریخــی مثــل بســیاری از مکتبهــای مهــم سیاســی نیســت و
اصــول نظــری ایــن حــزب آمیــزه ای از فاشیســم ایتالیــا ،ناسیونالیســم قدیــم آلمــان و
نــژاد بــاوری و ســنت ارتــش ســاالری پروســی بــود.
برنامــه ایــن جنبــش ،ایجــاد یــک آلمــان قدرتمنــد ارتش ســاالر بــود که مرزهــای خود را
گســترش دهــد و ملتهــای آلمانــی زبــان را یگانــه کنــد .ایــن حــزب کــه بعــد از جنــگ
جهانــی اول ایجــاد شــد ،در 1933م تــا 1945م بــر آلمــان حکومــت کــرد.

2

« ریشهها و زمینههای ظهور این دو مکتب»

ظهــور ایــن مکاتــب در ابتــدای قــرن بیســتم میــادی ریشــه در عوامــل متعــددی دارد
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کــه بــه مهــم تریــن آنهــا اشــاره میگــردد:
 .1شــرایط سیاســی و اجتماعــی اروپــای غربــی آن زمــان :بعــد از جنــگ جهانــی اول،
یتــوان فاشیســم را
کشــورهای اروپایــی دچــار مشــکالت و بحــران هایــی شــدند و م 
از نظــر اجتماعــی ،محصــول بحرانهــای اقتصــادی و اجتماعــی پــس از جنــگ جهانــی
اول دانســت کــه بــا شکســت در جنــگ جهانــی دوم از اعتبــار افتــاد .نازیســم هــم بــه
عنــوان جنبشــی علیــه تســلیم آلمــان در  1918و جمهــوری و ایمــار کــه هیتلــر آن را
مســئول پذیــرش «پیمــان ورســای» میشــناخت ،آغــاز شــد .و در واقــع عکــس العملــی
بــه شکس ـتها و تحقیرهــای جنــگ اول جهانــی بــود و در ســال 1930م بــود کــه بــا
رکــود بــزرگ اقتصــادی آلمــان و بیــکاری همــه گیــر ،حــزب نــازی توانســت پشــتیبانی
تــوده ای بــه دســت آورد.

1

 .2ناتوانــی مکاتــب دیگــر غربــی در حــل مشــکالت جامعــه :فاشیســم و نازیســم
بــه عنــوان یــک ایدئولــوژی یــا جنبــش سیاســی و یــا دولــت صاحــب اقتــدار ،هنگامــی
ظاهــر میشــوند کــه دولتهــا و مکاتــب لیبــرال یــا سوسیالیســتی بــه دلیــل شــدت
گرفتــن بحرانهــای اقتصــادی ـ اجتماعــی و بــروز تناقــض ذاتــی تمــدن مــدرن ،قــادر به
ً
اداره معقــول و خردگرایانــه اوضــاع نبودنــد .اساســا دولــت فاشیســتی ،نمونــه دولــت
اســتثنایی مدرن ســرمایه ســاالری امپریالیســتی اســت که هنگام تعمیق بحران جوامع
امپریالیســتی بــه منظــور نجــات آن دولتهــا از مخمصــه ،بــا اســتفاده از قابلیتهــای
عظیــم نــژاد پرســتانه و پرخاشــگرانه تمــدن مــدرن فعــال میشــود 2.ایــن مکاتــب خود
را کاراتــر و برتــر از مکاتــب لیبرالــی و سوسیالیســتی غربــی در آن زمــان میدانســتند
و داعیــه حــل بحرانهــا و ایجــاد ســروری بــرای جامعــه خــود و دیگــر جوامــع را
داشــتند و نکتــه ای کــه بایــد بــه آن اشــاره نمــود ایــن اســت کــه ظهــور مکاتــب سیاســی
ماننــد فاشیســم و نازیســم مربــوط بــه اوایــل قــرن بیســتم یعنــی دوره جدیــد و مــدرن
اســت ،البتــه در یــک تحلیــل کلــی از ریشــه یابــی پیدایــش مکاتــب و ایسـمهای غربی
یتــوان گفــت همگــی زاییــده فکــر بشــر بــدون
در دوران قــرون جدیــد و معاصــر ،م 
 . 1همان.

 . 2زرشناس ،شهریار ،واژه نامه فرهنگی و سیاسی ،تهران ،کتاب صبح1383 ،ش ،ص.185

کبیر
جهادکبیر
جهاد

158

دخالــت خــدا و وحــی بودنــد یعنــی علــل عمــده پیدایــش ایــن مکاتــب همــان کنــار
گذاشــتن خــدا و معنویــت از حیــات اجتماعــی سیاســی غــرب و عــدم توانایــی در حــل
مشــکالت جامعــه و انســان غربــی بــوده اســت.
در عیــن حــال ریشــه اصلــی زیــادی خواهیهــای ایــن مکاتــب بــه ماهیــت تفکــرات
ســلطه طلبانــه غربــی آنهــا بــر میگــردد ،در واقــع فاشیســم محصــول توســعه نظــری
نــژاد بــاوری و امپریالیســم اروپایــی بــود .مهــم تریــن اصلــی کــه نازیســم بــه فاشیســم
ایتالیــا افــزود ،نظریــه برتــری نــژاد آریایــی و بــه ویــژه نمونــه مــردم آلمــان ،یعنــی نــژاد
«ســرور» بــود ،کــه میبایســت بــر دیگــر نژادهــا فرمانروایــی کنــد و ایــن را هیتلــر
«نظــم نویــن» جهانــی میخوانــد .بــه نظــر او ،نــژاد ســرور بــرای رشــد خــود بــه
«فضــای حیاتــی» نیــاز دارد و ایــن فضــا را بایــد بــا زیــان نــژاد پســتتر ،کــه در اروپــای
شــرقی و مرکــزی زیســت میکننــد و بــا ســرکوب کــردن آنهــا بــه دســت آورد 1.ایــن
تفکــرات و نظــرات بــه نوعــی از قانــون ســتیز بــرای زندگــی و مانــدگاری در خورتریــن،
کــه داروینیســم اجتماعــی اســتّ ،
تبعیــت میکنــد و ایــن در بطــن تفکــرات ســلطه
طلبانــه غربــی نهفتــه اســت .ایــن تفکــرات و نظرات به مثابه شــعلههای آتشــی اســت
کــه وقتــی هیزمهــای قــدرت سیاســی و نظامــی بــر آن نهــاده شــود ،نتیجــه طبیعــی آن
برافروختــه شــدن آتــش زیــادی خواهیهــای ارضــی و تجــاوز بــه دیگــر کشــورها و قتــل
بــی شــماری از انســان هاســت کــه از ناحیــه ســلطه طلبــان غربــی امــروز هــم انجــام
میگیــرد.
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سابقه جنایت حکومت آمریکا بر علیه بشریت به چه زمانی بر میگردد؟
مقدمــه :بــرای درک ایــن مطلــب بهتــر اســت تــا ابتــدا تاریخچــه تشــکیل آن
کشــور مــورد بررســی قــرار گرفتــه و ســپس بــه نمونــه هایــی از جنایتهــای حکومــت
آمریــکا علیــه بشــریت اشــاره شــود تــا بهتــر بتــوان ســابقه جنایتهــای بــه وقــوع
پیوســته در دنیــا را درک کــرد.
تاریخچه تشکیل آمریکا

کشــور آمریــکا در پایــان قــرن  15توســط تاجــری یهــودی بــه نــام کریســتف کلمــب و بــا
حمایــت پادشــاه اســپانیا تصــرف شــد و بعــد از آن بــه تدریــج در طــول دویســت ســال
بــا مهاجــرت جانیــان و مجرمــان و تبعیدیــان اروپــا بــه ایــن قــاره از یــک ســو و کشــتار
وســیع و بیرحمانــه افــراد بومــی آنجــا ماننــد ســرخ پوســتان ،کشــوری بــه نــام آمریــکا بــا
فرهنگ و ادبیات و سیســتم سیاســی اجتماعی خاص و بی ســابقه ای در دنیا شــکل
گرفــت .در ابتــدا ایــن کشــور از مســتعمرات انگلســتان بــه حســاب میآمــد تــا اینکــه
ســران ســیزده ایالــت بــا تشــکیل اتحادیــه و جنــگ بــا ارتش انگلســتان اســتقالل خود را
بــه دســت آوردنــد کــه بعدهــا بــا جنگهــای داخلــی بیــن شــمال و جنــوب و شکســت
جنوبــی هــا ،کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا بــا  50ایالــت بــه وجــود آمــد.
ایــن کشــور بــه دلیــل دوری جغرافیایــی در جنگهــای اول و دوم جهانــی بــا کمتریــن
خســارت بــه عنــوان پیــروز جنگهــا پــا بــه عرصــه سیاســت جهانــی گذاشــت کــه
همزمــان بــا تأســیس نهادهــای بیــن المللــی ماننــد ســازمان ملــل و ...بــا اعمــال نفوذ در
آنهــا و ســایر کشــورهای جهــان تبدیــل بــه قــدرت بــی رقیــب در پایــان قرن بیســتم در
جهــان شــد .بــا وقــوع انقــاب اســامی در ایــران و بــه دلیــل ماهیــت دینــی و اســتقالل
طلبــی از ســلطه آمریــکا ،مــورد غضــب و دشــمنی آن کشــور قــرار گرفــت .ایــن کشــور بــا
ابزارهــای رســانه ای در ســطح داخلــی و جهانــی افــکار عمومــی را بــه دلخواه هدایت
کــرده و آنهــا را آمــاده ســلطه پذیــری و ذلــت میکنــد.
جنایات آمریکا در حق بشریت از بدو تشکیل تا حال
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همانطــور کــه در تاریخچــه آمریــکا آمــد اســاس تشــکیل کشــور آمریــکا بــا خونریــزی و
کشــتار و قتــل عامهــای وحشــتناک و بــی ســابقه در طــول تاریــخ جهــان همــراه بــوده
اســت کــه مهمتریــن آنهــا عبارتنــد از:
ـ قتــل عــام بومیــان آمریــکا از جملــه ســرخ پوســتان ،مایاهــا و ...میــزان کشــتهها از 50
ملیــون نفــر تــا  80ملیــون 1نفــر تخمیــن زده شــده اســت.
ـ قتــل عــام مــردم جنــوب آمریــکا کــه مخالــف پیوســتن بــه اتحادیــه ایــاالت متحــده
بودنــد .میــزان کشــتهها  50ملیــون نفــر ذکــر شــده اســت.
ً
ـ جنگهای استعماری در قاره آمریکا خصوصا در آمریکای التین و مرکزی.
ـ جنگ جهانی دوم و قتل عام مردم هیروشیما و ناکازاکی.
ـ حمایت بی چون و چرا از تشکیل و استحکام کشور جعلی اسرائیل.
ـ بــه راه انداختــن جنگهــای بســیاری از قبیــل جنــگ ویتنــام ،کــره ،ایــران و عــراق
و حمایــت علنــی از جنایــات صــدام ،رژیــم غاصــب اســرائیل در جنــگ بــا اعــراب و
فلســطینیها و جنگهــای اخیــر در حملــه بــه لبنــان و غــزه.
نتیجهگیری:

بنابرایــن رژیمــی کــه بــر پایــه قــدرت و زور بوجــود آمــده و حیــات خــود را نــه بــر پایــه
فرهنــگ و تاریــخ غنــی بلکــه کشــتار و قتــل عــام و غــارت و چپــاول بنــا نهــاده و همــه
ابزارهــای پولــی و رســانه ای آن بــه دســت عــده ای صهیونیســت یهــودی و مســیحی
بــوده و همــه اعتبــارش در جهــان بــه قــدرت نظامی و ســلطه مالی و رســانه ای اســت،
کشــوری کــه غالــب کشــورها نــه از روی احتــرام و یــا برتــری فرهنگــی بلکــه فقــط بــه
خاطــر تــرس از آمریــکا از او فرمــان میبرنــد ،طبیعــی اســت بــه خاطــر رســیدن بــه
اهــداف شــیطانی ،اســتکباری و اســتعماری خــود اگــر جنایــت نکند البتــه جای تعجب
دارد.

 . 1بیــداری مــن ،دیــوک و دایــره المعــارف انگلیســی Encarta ،ذیــل عنــوان ( Civil war in usaمقدمــه
جنــگ داخلــی آمریــکا).
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دلیل اعتراضات مردمی جنبش وال استریت در کشور امریکا چیست؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال الزم اســت یــادآور شــویم کــه حرکتهــا و اعتــراض
هایــی کــه در آمریــکا انجــام میشــود .بــه خاطــر تبعیــض و فاصلــه طبقاتــی اســت کــه
نظــام حاکــم و نظــام ســرمایه داری غــرب بــه ارمغــان آورده اســت اعتراضهــای 99
درصــد بــر علیــه یــک درصــد حاکــم کــه بــا شــیوه تبلیغاتــی و حزبــی همــواره انتخابــات
آمریــکا را اداره کــرده و بــر ملــت آمریــکا حاکمیــت الیگارشــی را مســلط کــرده اســت،
نظــام انتخاباتــی کــه همــواره میــان دو حــزب منحصــر بــه نمایش گذاشــته شــده اســت
و حتــی در مــواردی مثــل بــوش پســر کــه در حــوزه هایــی از انتخابــات مغلــوب شــده
بــود و بــه عبارتــی مغلــوب انتخابــات بــود ،هیأتهــای انتخاباتــی «نامــزد دیگــر» را
کــه «ال گــور» بــود و بیشــترین آراء را کســب کــرده بــود کنــار گذاشــتند و بــوش پســر را
بــه عنــوان رئیــس جمهــور اعــام کردنــد.
ً
1
بگذریــم کــه اساســا شــیوه کارکــرد انتخاباتــی «سیســتم الکتــرال کالج» شــیوه الیگارشــی
و حاکــم کــردن آن بــر ملتــی اســت کــه همــواره بایــد محکــوم آن باقــی بماننــد،
ســردمداران آمریکایــی بــا جنایــات خــود در عــراق و افغانســتان و ...چــه میخواهنــد
و چگونــه میتواننــد ملــت خــود را و حتــی ســربازان از جنــگ برگشــته خــود را توجیــه
نماینــد؟ دربــاره تبعیــض هایــی کــه در جامعــه آمریــکا شــکل گرفته و با بحــران و رکود
اقتصــادی غــرب خــود را بیشــتر نشــان داده چــه پاســخی دارنــد .برخــورد دولتمــردان
آمریکایــی در برابــر اعتــراض هایــی کــه مــردم آمریــکا بــه مخالفــت با جنــگ و دخالت
هایــی کــه در خاورمیانــه دارد چــه توجیهــی دارنــد ،برخــورد وحشــیانه پلیــس آمریــکا
بــا معترضیــن چگونــه بــا ادعــای حقــوق بشــری و دموکراســی کــه مدعــی تأمیــن آزادی
بــرای مخالــف اســت چــه توجیهــی میتوانــد داشــته باشــد.
ً
مضافــا ایــن کــه ســردمداران آمریکایــی بــا وجــود ادعــای حقــوق بشــری هیچــگاه
دربــاره توطئههــا و کودتاهایــی کــه در ایــران و شــیلی و ...داشــته انــد و دولتهــای
ملــی را ســرنگون کــرده انــد پاســخی نداشــته انــد .ســردمداران آمریکایــی دربــاره
 . 1رش؛ تسلط عده و گروهی معدود افراد بر اکثریت است این شیوه تسلط را الیگارش میگویند.
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خصومــت و دشــمنی بــا حاکمیــت ایــران کــه بیــش از ســی ســال حاکمیــت ،بیــش از
ســی انتخابــات مردمــی را تجربــه کــرده اســت ،چــه پاســخی دارنــد ،حرکــت معترضیــن
«جنبــش وال اســتریت» و یــا اعتــراض بــر علیــه طبقــه اشــراف و نظــام ســرمایه داری
در واقــع حرکــت و اعتــراض مردمــی اســت کــه بــا حاکمیــت یــک درصــدی طبقــه
تمــام برخــوردار و تبعیــض نــاروا و فشــار بــر مــردم موافــق نیســتند و خواهــان تغییــر
ایــن وضعیــت تبعیــض آمیــز هســتند ولــی ایــن اعتراضهــا همــواره بــا حرکتهــا و
برخوردهــای وحشــیانه و ســرکوب پلیــس آمریــکا مواجــه اســت.
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گفتار دوم
اهداف ،ابزارها و
راهبردهای نظام سلطه

سیاســتهای اســتراتژیك جهــان غــرب در قبــال اســام و راههــای ســلطه و
نفوذشــان در كشــورهای اســامی چیســت؟
در خصــوص ســؤال فــوق بــه عنــوان مقدمــه بایــد بــه ایــن نكتــه اشــاره كــرد
كــه جهــان غــرب بــرای مقابلــه بــا اســام و نفــوذ در كشــورهای اســامی تاكنــون
سیاس ـتهای گوناگونــی را آزمــوده و در عمــل بــه كار بــرده اســت .مهــم تریــن ایــن
سیاســتها را میتــوان در بخشهــای مختلــف نظامــی ،سیاســی ،اقتصــادی و
فرهنگــی دســته بنــدی نمــود.
از تــاش بــرای بــه زیــر ســلطه كشــاندن كشــورهای اســامی از طریــق لشگركشــی
مســتقیم و اشــغال ســرزمینهای اســامی گرفتــه تــا كودتــای نظامــی ،تحریــك
گروههــای مختلــف قومــی و دامــن زدن بــه اختالفــات مذهبــی ،محاصــره اقتصــادی،
مبــارزه بــا عالمــان دینــی و تأســیس حكومتهــای دســت نشــانده در ممالــك اســامی
همــه و همــه بخشــی از سیاســت اســام ســتیزی حاكمــان غربــی اســت كــه در برابــر
كشــورهای اســامی اتخــاذ گردیــده اســت .حــال باتوجــه بــه آن كــه وارد شــدن در
مقولههــای فــوق در ایــن اختصــار نمــی گنجــد تــاش میكنیــم بــه یكــی از مهــم تریــن
سیاس ـتهای اســتراتژیك غــرب در قبــال اســام و مســلمین اشــاره كنیــم کــه عبــارت
اســت از اســتفاده از شــیوهها و برنامههــای فرهنگــی كــه در ایــن نوشــتار بــا رعایــت
اختصــار قــدری بــه آن خواهیــم پرداخــت:
دشــمنان اســام بــه خوبــی دریافتــه انــد كــه فرهنــگ اصیــل و غنــی اســام نــاب
ّ
محمــدی _ صلــی اهلل علیــه و آلــه _ محكــم تریــن سـ ّـد پیــش روی آنهاســت كــه ایشــان
را در رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود نــاكام گــذارده اســت .لــذا بیشــترین هـ ّـم خــود را
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نیــز صــرف مقابلــه بــا ایــن فرهنــگ غنــی و اصیــل نمــوده انــد بطــوری كــه بــه جــرأت
میتــوان گفــت در حــال حاضــر تهاجــم فرهنگــی غــرب بــه كشــورهای اســامی و
اســتحاله فرهنــگ نــاب دینــی مســلمانان مهــم تریــن سیاســت اســتراتژیك جهــان غــرب
در برابــر اســام اســت .پیشــرفت علــم و توســعه ارتباطــات نیــز بــه مراتــب توانســته
اســت اســتفاده از ایــن شــیوه را بــرای آنــان تســهیل نمایــد .امــواج گســترده تبلیغاتــی
غــرب تحــت عناویــن ظاهــر فریبــی چــون نــو اندیشــی و نــو گرایــی ،اصالح طلبــی و...
شــبانه روز بــه ترویــج نظریههــای انحرافــی پلورالیســم ،سكوالریســم ،راسیونالیســم،
دموكراســی غربــی و ...میپردازنــد .ماهوارههــا و وســائل ارتباطــی صوتــی و تصویــری
جهــان اســام و ممالــك اســامی را درنوردیــده و مــدام فرهنــگ انحطاطــی و غیــر
اخالقــی غــرب را بــرای آنــان تبلیــغ میكنــد.
یتــوان گفــت در دهههــای اخیــر اســتكبار غــرب پــروژه اســام
در یــك دیــد كلــی م 
ســتیزی از طریــق اســتحاله فرهنگــی را در قالــب دو رویكــرد ذیــل مــورد پــی گیــری
قــرار داده اســت:
 .1القای ناكارآمدی دین

دیــن اســام تنهــا دیــن آســمانی اســت كــه ادعــای جامعیــت و جهــان شــمولی دارد .از
ایــن رو یكــی از مؤثرتریــن راههــا بــرای محــو هویــت دیــن مســلمانان ،القــای ایــن نكته
اســت كــه دیــن اســام توانایــی پاســخگویی بــه مشــكالت و نیازهــای بشــر امــروزی
را نــدارد .بــه عنــوان نمونــه در عرصــه سیاســت بــا تبلیــغ مكاتبــی چــون سكوالریســم،
پلورالیســم و ...ســعی در القــای تفكــرات انحرافــی در اذهــان مســلمانان و در نهایــت
القــای ناكارآمــدی دیــن جهــت حضــور در عرصــه اجتمــاع و سیاســت بــه عنــوان تنهــا
مرجــع معتبــر بشــری دارنــد .دشــمنان اســام بــا نفــی جاودانگــی احــكام اســامی
اســتفاده از آن احــكام را در روابــط اجتماعــی و سیاســی امــروز از قبیــل حكومــت،
قضــاوت ،داد و ســتد و تعامــات مربــوط بــه تمــدن جدیــد زیــر ســؤال میبرنــد و
مــدام چنیــن تبلیــغ میكننــد كــه همــه چیــز در معــرض تغییــر و تحــول اســت ،غافــل
از آنكــه بــه تعبیــر شــهید مرتضــی مطهــری« :آن چیــزی كــه همــواره در معــرض تغییــر
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و تحــول قــرار میگیــرد مــاده و تركیبــات مــادی اســت بــه عبــارت دیگــر پدیدههــا
ً
همــواره و الزامــا در معــرض تغییرنــد نــه قوانیــن و (احــكام جاوانــه) اســام از ســنخ
قانــون اســت نــه پدیــده».

1

 .2ترویج فساد و بی بند و باری

باتوجــه بــه آن كــه اســتكبار غــرب بــه خوبــی دریافتــه اســت عمــده تریــن ســد و مانــع
در برابــر غــارت منافــع ملتهــای مســلمان ســد مســتحكم پــای بنــدی بــه ارزشهــای
دینــی ،آداب و رســوم ملــی و تاریخــی و در یــك كالم اصــل هویــت دینــی مســلمانان
اســت لــذا بــا ترویــج حربــه فســاد و فحشــا و بــی بنــد و بــاری ســعی در تضعیــف
هویــت دینــی آنــان نمــوده اســت .ایــن حربــه هــم اینــك یكــی از مهــم تریــن حربههــای
تبلیغاتــی غــرب در بیــن كشــورهای اســامی اســت كــه اســتكبار تــاش خــود را بــر روی
ترویج هر چه بیشــتر آن اســتوار ســاخته اســت .رواج فرهنگ برهنگی در قالب ارائه
انــواع مدلهــای غیــر اخالقــی ،ترویــج غنــا و موســیقیهای مبتــذل ،تبلیــغ روابــط غیــر
اخالقــی میــان زن و مــرد بــه منظــور رواج روحیــه تســاهل و تســامح نســبت بــه اصــول
و قواعــد دینــی و اخالقــی بخشــی از سیاســت شــوم اســتكبار در ایــن بخــش اســت كــه
از طریــق رســانههای صوتــی و تصویــری و نشــریات پــی گیــری میشــود.

 . 1مطهری ،مرتضی ،شش مقاله ،انتشارات صدرا ،1363 ،ص .106
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نظــام ســلطه غــرب چــه برنامههایــی بــرای تغییــر مهندســی مناطــق جهــان
اســام دارد؟
موقعیــت بســیار ویــژه جغرافیایــی جهــان اســام و حضور کشــورهای اســامی
در منطقــه اســتراتژیک خلیــج فــارس و بهــره منــدی از منابــع سرشــار انــرژی ،موجــب
شــده تــا ایــن منطقــه از دیربــاز مــورد توجــه قدرتهــای بــزرگ باشــد و نظــام ســلطه
هیچــگاه نتوانســته از منابــع ایــن منطقــه چشــم پوشــی کنــد و همــواره تــاش نمــوده
اســت تــا ســیطره خــود را بــر ایــن منطقــه اســتمرار بخشــد و بدیــن منظــور از هیــچ
تالشــی فرو گذار نکرده اســت از حضور مســتقیم و اشــغال برخی کشــورهای منطقه
گرفتــه تــا ســرکار آوردن حکومتهــای وابســته و تعییــن کشــورهایی بــه عنــوان حافظ
منافــع آن تــا بحــران آفرینــی و لشــکر کشــی بــه برخــی کشــورهای منطقــه بــه بهانــه
مبــارزه بــا تروریســم و حمایــت از گروههــای تکفیــری و تروریســتی و ...اگــر بخواهیــم
نگاهــی گــذرا بــه مهمتریــن اقدامــات و برنامههــای نظــام ســلطه درتغییــر مهندســی
منطقــه جهــان اســام داشــته باشــیم ،میتــوان بــه آن مــوارد اشــاره نمــود.
.1ایجاد رژیم صهیونیستی به عنوان کانون بحران در منطقه و حمایت بی دریغ از این رژیم

یکــی از برنامههــای نظــام ســلطه در تغییــر مهندســی منطقــه خــاور میانــه ،تــاش
بــرای برپایــی رژیــم غاصــب صهیونیســتی و تأمیــن امنیــت ایــن رژیــم اســت کــه از
زمــان شــکل گیــری تــا بــه امــروز کانــون بحــران در منطقــه بــوده اســت .ایجــاد چنیــن
کانونــی در قلــب کشــورهای اســامی ،زمینــه درگیــری و جنــگ دائمــی میــان آنــان بــا
ایــن رژیــم و حضــور قدرتهــای اســتعماری و اســتمرار آن را در ایــن منطقــه فراهــم
نمــوده اســت .هــر چنــد اندیشــه صهیونیســم در بســتر عواملــی چــون بــزرگ نمایــی
یهــودآزاری ،پشــتیبانی ســرمایه داری یهــودی و تأثیــر شــخصیتهای صهیونیســم،
اندیشـههای مارکسیســتی ،ایــده برگزیدگــی یهــودی وعدههــای مذهبــی و نیــز برخــی
حــوادث تاریخــی ،در کنفرانــس بــال ســوئیس و در ســال 1898م .بــه رهبــری هرتصــل،
زاده شــد و پــس از آن ،تــاش گســترده ای از ســوی صهیونیســت هــا ،بــرای برپایــی
یــک دولــت یهــودی انجــام شــد کــه بــه تأســیس دولــت اســرائیل در ســرزمین فلســطین
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بــود ،امــا بــدون هدایــت و حمایــت قدرتهــای ســلطه گــر بــه ویــژه انگلســتان و آمریــکا
امــکان تحقــق چنیــن رؤیایــی وجــود نداشــت و انگلیسـیها کــه قیمومیــت فلســطین
را بــر عهــده داشــتند ،شــرایط و زمینــه تســلط صهیونیســتها را بــر ایــن کشــور فراهــم
نمودنــد و بالفاصلــه پــس از اعــام تشــکیل دولــت اســرائیل در ســال 1948م ،آمریــکا
اولیــن کشــوری بــود کــه آن را بــه رســمیت شــناخت و در تمامــی ســازمانها و مجامــع
بیــن المللــی ،از آن دفــاع کــرد.
امــروز نظــام ســلطه همــه تــوان خویــش را بــرای تأمیــن امنیــت ایــن رژیــم جعلــی بــه
کار گرفتــه و نقشـهها و برنامــه هایــی را در منطقــه دنبــال میکنــد کــه بــر مــدار ایــن
هــدف دور میزنــد.
.2طرح خاور میانه بزرگ و تجزیه کشورهای منطقه

ایــن طــرح بــا هــدف تغییــر جغرافیــای سیاســی منطقــه ،بــر ایجــاد قوســی از ناآرامــی،
بــی نظمــی و خشــونت اســتوار اســت کــه از لبنــان ،فلســطین و ســوریه شــروع میشــود
و بــه ســمت عــراق ،خلیــج فــارس ،ایــران و مرزهــای ناتــو در افغانســتان گســترش
مییابــد .ایــن هــرج و مــرج ســاختاری ،شــرایط جنــگ و درگیــری در کل منطقــه را
ایجــاد میکنــد و در فرصــت مناســب ،مــورد بهــره بــرداری آمریــکا و انگلیــس و رژیــم
غاصــب صهیونیســتی قــرار میگیــرد تــا بتواننــد نقشــه خاورمیانــه را از نــو براســاس
نیازهــا و اهــداف ژئــو پلیتیــک خــود ترســیم کننــد.
طرحــی کــه بــه دنبــال از بیــن بــردن محــور مقاومــت در منطقــه بــرای جلوگیــری از
نفــوذ ایــران ،تجزیــه کشــورهای منطقــه وتضعیــف آنهــا و ســیطره بــر منابــع غنــی
انــرژی ایــن کشــورها و فراهــم نمــودن زمینــه بــرای تأمیــن رژیــم صهیونیســتی بــود .بــر
همیــن اســاس کاندولیــزا رایــس ،وزیرخارجــه آمریــکا در تــل آویــو در ســال  2006جنــگ
اســرائیل بــا حــزب اهلل را «درد زایمــان خاورمیانــه جدیــد» دانســت و بــا شکســت رژیــم
صهیونیســتی در ایــن جنــگ و پــس از آن شکســت فضاحــت بــار در برابــر مقاومــت
فلســطین و مــردم غــزه و پیدایــش مــوج بیــداری اســامی در منطقــه و بــه صــدا
درآمــدن زنــگ خطــر بــرای نظــام ســلطه ایــن طــرح در قالــب بحــران ســازی در منطقــه
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از طریــق تقویــت و حمایــت از گروههــای تکفیــری ،تروریســتی و بــا همــکاری برخــی
کشــورهای مرتجــع منطقــه ادامــه یافــت کــه پیامدهــای آن را در ســوریه ،عــراق ،لیبی،
افغانســتان و یمــن منطقــه شــاهدیم و اگــر تدابیــر و حمایتهــای کشــورمان از محــور
مقاومــت در منطقــه و ایســتادگی نیروهــای مردمــی در ایــن کشــورها نبــود ،وضعیتــی
متفــاوت از امــروز بــرای منطقــه رقــم میخــورد.
.3نفوذ فکری و فرهنگی در میان کشورهای منطقه

بــی تردیــد تغییــر جغرافیایــی سیاســی و مهندســی منطقــه جهان اســام توســط نظام
ســلطه ،نیازمنــد بســتر ســازی در ایــن زمینــه و رســمیت بخشــیدن بــه حضــور و ســیطره
آنهــا و پذیــرش آن توســط کشــورهای منطقــه اســت کــه ایــن هــدف بــا نفــوذ فکــری و
فرهنگــی در میــان کشــورهای منطقــه و افــکار عمومــی آنهــا و تغییــرات نــرم افزاری و
فرهنــگ ســازی از طریــق ترویــج و حاکــم کــردن فرهنــگ و ارزشهــای مــورد نظــر خود
دنبــال میشــود .بــا تغییــر افــکار و اندیشـهها و فرهنــگ ،بســتر مناســب بــرای اعمــال
نفــوذ و تغییــر مهندســی جهــان اســام بــر اســاس خواســت دشــمنان اســام فراهــم
میگــردد و در ایــن مســیر بزرگتریــن مانــع در دســتیابی نظــام ســلطه بــه اهــداف
خــود در منطقــه ،فرهنــگ مقاومــت و ایســتادگی و ســتیز بــا نظــام ســلطه اســت از
ایــن رو نظــام ســلطه تمامــی تــاش خــود را بــرای تضعیــف ایــن فرهنــگ و تخریــب
باورهــا ،ارزشهــا و هویــت دینــی ملتهــا و بــه ویــژه نســل جــوان و ترویــج فرهنــگ
غربــی و روحیــه ســازش و تســلیم در برابــر آن هــا ،بــه کار گرفتــه اســت و امــروز جهــان
اســام بــه ویــژه کانــون اصلــی صــدور فرهنــگ مقاومــت ،آمــاج جنــگ نــرم اردوگاه
ســلطه اســت و تنهــا بیــش از شــصت بنیــاد و مؤسســه در زمینــه جنــگ نــرم بــر علیــه
نظــام جمهــوری اســامی فعــال هســتند کــه از جملــه میتــوان بــه بنیــاد ســوروس یــا
بنیــاد جامعــه بــاز ،مركــز وودرو ویلســون ،خانــه آزادی ،صنــدوق اعانــه ملــی بــرای
دموكراســی ( ،)N.E.Dمؤسســه دموكراتیــك ملــی ( ،)N.D.Iمؤسســه جمهــوری خــواه
ملــی ( ،)N.R.Iبنیــاد فــورد ،بنیــاد بــرادران راكفلــر ،بنیــاد كارنگــی ،مؤسســه آمریكــن
اینترپرایــز ،بنیــاد دموكراســی در ایــران ،انســتیتو آلبــرت انشــتین ،كمیتــه خطــر حاضــر،
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انســتیتو بروكینگــز ،مركــز ســابان وابســته بــه بروكینگــز ،دیــده بــان حقــوق بشــر،
موسســه کاتــو ،مرکــز هیســتینگز ،مرکــز بیــن المللــی تحقیقــات بــر روی زنــان ،و...

1

اشــاره نمــود .فعالیــت شــبکههای فارســی زبــان از جملــه ، VOA، BBCرادیــو فــردا،
رادیــو زمانــه ،رادیــو رژیــم صهیونیســتی ،شــبکههای ماهــوارهای ضدانقــاب ماننــد
منافقیــن ،گروههــای ســلطنتطلب ،پــارس ،رنگارنــگ ،فیــس بــوک ،تویتــر و ...همــه
در راســتای مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســامی بــه عنــوان هســته محــوری صــدور
فرهنــگ مقاومــت متمرکــز شــده اســت.
.4ایران هراسی و رویارویی با نظام جمهوری اسالمی

شــکل گیــری نظــام جمهــوری اســامی بــر پایــه فرهنــگ اســام نــاب و سیاســت نفــی
ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری و روحیــه اســتقالل طلبــی ،آن هــم در کشــوری کــه
روزگاری بــه عنــوان جزیــره ثبــات و حافــظ منافــع آمریــکا در منطقــه شــناخته میشــد،
همــه معــادالت نظــام ســلطه را بــه هــم ریخــت و تهدیــدی بــزرگ بــرای آنــان در ادامه
ســلطه خــود بــر منطقــه تلقــی میشــد .برژینســکی نظریــه پــرداز مشــهور آمریکایــی در
ایــن بــاره میگویــد « :تجدیــد حیــات اســام بنیادگــرا در سراســر منطقــه بــا ســقوط
شــاه و تشــنجات ناشــی از ایران (امام) خمینی ؟حر؟ یک مخاطره مســتمر برای منافع
ً
مــا در منطقــه ای کــه حیــات جهــان غــرب کامــا بــه آن وابســته اســت ایجــاد کــرده
اســت .بنیادگرایــی اســامی پدیــده ای اســت کــه امــروزه آشــکار نظــم و ثبــات موجــود
را تهدیــد میکنــد».
الکســاندر هیــک وزیــر دفــاع اســبق آمریــکا نیــز اظهــار داشــت «بــه نظــر مــن خطرنــاک
تــر و مهــم تــر از ایــن مشــکالت بیــن المللــی عواقــب گســترش بنیــاد گرایــی اســامی
اســت کــه در ایــران پاگرفتــه و اکنــون عــراق و ثبــات رژیمهــای عــرب میانــه رو را در
منطقــه تهدیــد میکنــد ،میباشــد .اگــر ایــن از کنتــرل خــارج شــود منافــع ابــر قدرتهــا

 . 1فاطمــه مرســلی ،کانونهــای فکــری اســتکبار( معرفــی و بررســی عملکردهــای بنیادهــای
جنــگ نــرم) ،تهــران :اســرار قلــم،ص .86
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را بــه خطرنــاک تریــن وجــه بــه مخاطــره خواهــد انداخــت».

1

بــی تردیــد وجــود نظــام جمهــوری اســامی و اســتمرار آن بــه عنــوان کانــون مقابلــه
بــا نظــام ســلطه و کانــون بیــداری اســامی و الگــو بخشــی بــه ســایر ملتهــا چالشــی
جــدی بــرای غــرب و نظــام ســلطه محســوب میشــود و منافــع آنــان در منطقــه را بــه
شــکل جــدی مــورد تهدیــد قــرار داده اســت از ایــن رو نظــام ســلطه از همــان آغــاز
همــه تــوان خویــش را بــرای ضربــه زدن بــه نظــام جمهــوری اســامی بــه کاربســت
و از هیــچ تالشــی در ایــن راســتا فــرو گــذار نکــرد از تحمیــل جنــگ گرفتــه تــا اعمــال
تحریمهــا و فشــارهای سیاســی و اقتصــادی و حمایــت از گروههــای تروریســتی و
تهاجــم فرهنگــی و جنــگ نــرم و تــاش بــرای ایجــاد ایــران هراســی در میان کشــورهای
منطقــه و ســطح جهــان.
نظــام ســلطه بــا هــدف تخریــب چهــره جمهــوری اســامی و تضعیــف محوریــت و
کاســتن از تأثیــرات و نفــوذ منطقــه ای و بیــن المللــی آن و جــدا نمــودن کشــورهای
اســامی از آن و زمینــه ســازی بــرای ادامــه حضــور خــود در منطقــه ،ایران هراســی را در
دســتور کار خویــش قــرار داده اســت و تــاش نمــود بــا ایــن سیاســت میــان کشــورهای
منطقه نوعی شــکاف و بلوک بندی ایجاد نموده و اتحادی فرمایشــی از کشــورهای
منطقــه بــرای مقابلــه بــا نظــام جمهــوری اســامی تشــکیل دهــد.
مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد «:ایــن کــه مالحظــه میکنیــد بعــد از
پیــروزی انقــاب تاکنــون آمریکاییهــا از دشــمنی بــا ملــت و کشــور و نظــام جمهــوری
ّ
اســامی هرگــز دســت نکشــیده انــد و یــک لحظــه از دشــمنی بــاز نایســتاده انــد علــت
همیــن اســت ایــن جــا پایــگاه سیاســی و اقتصــادی امــن و امــان آمریکاییهــا بــود ،امــا
نهــا توانســتند بــه برکــت
فکــر اســامی و ایمــان اســامی ایــن ملــت را بیــدار کــرد و آ 
ـواه زورگــوی چپاولگــر را کوتــاه کننــد ،در
اســام ،دســت ایــن ســلطه طلـ ِـب زیــاده خـ ِ

حقیقــت اســام در کشــور مــا بزرگتریــن ضربــه را بــه اســتکبار آمریکایــی زده اســت

 . 1داودی ،محســن ،ســتیز غــرب بــا آنچــه بنیادگرایــی اســامی مینامــد ،تهــران ،دفتــر مطالعــات
سیاســی و بیــن المللــی ،68 ،ص 80
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بنابرایــن آنهــا هــم بزرگتریــن کینــه را دارنــد و بــی مهــار اقداماتــی میکننــد».

1

«دشــمنی نظــام مســتکبر آمریکایــی و هــر مســتکبر در دنیــا بــا نظــام اســامی ،بــه
خاطــر پرچــم برافراشــته عدالــت اســت ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه میبینــد بــا نــام
اســام و بــا تعالیــم واالی اســام کشــوری دارد بــه ســمت رشــد و توســعه و پیشــرفت
علمــی و عملــی حرکــت میکنــد میدانــد کــه ایــن ،جلــوی نفــوذ آنهــا را خواهــد
گرفــت .آنهــا بــا هــر کشــوری کــه خــارج از قلمــرو قــدرت آنهــا بــه توســعه ،بــه ســمت
رقابــت بــا آنهــا حرکــت کنــد ،مخالفنــد .آنهــا در مناطــق مختلــف عالــم – کــه از
لحــاظ منابــع حیاتــی و منابــع اقتصــادی و زیــر زمینــی ،ثروتمند و غنی اســت – منافع
خودشــان را دنبــال میکننــد و در پــی ایــن هســتند کــه ظالمانــه و مســتکبرانه برایــن
کشــورها پنجــه بیفکننــد وبــا قــدرت زور و زر و تزویــر خودشــان بتواننــد ایــن منابــع را
در اختیــار بگیرنــد .دشــمنی آمریــکا و اســتکبار بــا ایــران اســامی بــه خاطــر ایــن حرکت
قدرتمندانــه مردمــی اســت چــون ایمــان مــردم ،عالقــه مــردم بــه اســتقالل و اطمینــان
بــه نفــس مــردم ،بــه ضــرر آنهاســت .آنهــا میخواهنــد کشــور مــا را همیشــه وابســته
نگــه دارنــد .آنهــا میخواهنــد از لحــاظ فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی کشــورهای
ایــن منطقــه را وابســته بــه خودشــان نگــه دارنــد .وقتــی کشــوری مســتقل اســت ،وقتــی
اطمینــان بــه نفــس دارد و بــا اعتمــاد بــه خــود ،در راهــی کــه او را بــه ســمت اهــداف
واال میرســاند ،حرکــت میکنــد ،طبعــا اینهــا ناراضــی میشــوند .نارضایتــی دشــمنان
جهانــی مــا بــه ایــن خاطــر اســت .آنهــا وقتــی راضــی میشــوند کــه ملــت ایــران اختیــار
دیــن ودنیــا و فرهنــگ و اقتصــاد خــود را یکســره بــه آنهــا بســپارد .ملــت ایــران امــروز
بیــدار شــده اســت و زیــر بــار چنیــن زور گوییهــا و قلــدری هایــی نمــی رود».

2

 .5فرقه سازی و تقویت اختالفات مذهبی

هــر چنــد اســامی بــودن ظرفیــت و زمینــه مناســبی را بــرای همگرایــی کشــورهای
 .. 1روزنامه اطالعات61/12/1 ،
 .. 2پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،بیانــات رهبــر معظــم انقــاب اســامیدر
ن 01/09/1381
خطبههــای نمــاز جمع ـ ه تهــرا 
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اســامی فراهــم نمــوده اســت ،امــا متأســفانه پــر رنــگ شــدن اختالفــات مذهبــی و
نادیــده گرفتــن اشــتراکات ،زمینــه واگرایــی ایــن کشــورها را بــه دنبــال داشــته و همیــن
مســأله عامــل مناســبی بــرای نظــام ســلطه در ایجــاد شــکاف بیشــتر میــان کشــورهای
اســامی شــده اســت .رو در رو قــرار گرفتــن کشــورهای اســامی در ســایه اختالفــات
مذهبــی و فرقــه ای ،بهتریــن فرصــت را در اختیــار نظــام ســلطه داده اســت تــا اهــداف
اســتعماری خویــش را دنبــال نمایــد و بــه درگیــری میــان کشــورها و بــه راه انداختــن
جنگهــای مذهبــی دامــن زنــد.
ایجــاد فرقههــای ســاختگی در پوشــش اســام و اختــاف افکنــی و شــکاف میــان
کشــورهای اســامی ،از شــگردهای نظــام ســلطه بــرای تســلط بــر منطقــه و تغییــر
مهندســی جهــان اســام اســت .شــکل گیــری وهابیــت بــا هدایــت انگلســتان و
حمایتهــای آمریــکا در عربســتان و گســترش آن بــه برخــی کشــورها بــا ایــن هــدف
صــورت گرفــت و امــروز شــاهدیم کــه وهابیــت و تفکــرات افراطــی برآمــده از آن بــا
هدایــت قدرتهــای اســتکباری چگونــه منطقــه را بــه کانــون بحــران تبدیل نموده اســت
و ســوریه و عــراق و افغانســتان و بحریــن و یمــن را در ایــن آتــش ســوزانده اســت.
متأســفانه امــروز کســانی دم از اســام میزننــد و برخــی مســلمانان را تکفیــر میکننــد
کــه جنایتکارانــی همچــون گروههــای تروریســتی داعــش و جبهــه النصــره محصــول
تفکــر آنهاســت و آشــکارا از آنــان حمایــت همــه جانبــه مینماینــد.
شــکاف و اختــاف میــان کشــورهای اســامی منطقــه تــا جایــی پیــش رفتــه اســت کــه
امــروز آمریــکا و انگلیــس بــه عنــوان متحــد ایــن کشــورها تلقــی شــده و همراهــی بــا
آنــان تــا آنجــا ادامــه یافتــه کــه در راســتای اهــداف آنــان ،جنــگ نیابتــی در یمــن بــه راه
انداختــه و بــا ســاحهای خریــداری شــده از ایــن کشــورها ،مــردم مظلــوم ایــن کشــور
را بــه خــاک و خــون کشــیده اســت و نــه تنهــا دشــمنی بــا رژیــم صهیونیســتی بــه عنــوان
دشــمن اصلــی مســلمانان بــه فراموشــی ســپرده شــده ،بلکــه بــه دنبــال عــادی ســازی
روابــط بــا ایــن رژیــم غاصــب هســتند.
و بــی شــک ،سســتی و از بیــن رفتــن قــدرت و شــوکت امــروز مســلمانان بــه دلیــل
َ
َ
َ ْ َ ُ
َ َ
نادیــده گرفتــن ایــن دســتور الهــی اســت «أ ِط ُیعــوا َ
اهَّلل َو َر ُســول ُه َو ال تناز ُعــوا ف َتفشــلوا
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َ َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ ُ َّ َ َ َ َّ
الصابر َ
یــن»« 1و اطاعــت (فرمــان) خــدا و
و تذهــب ِریحكــم و اص ِبــروا ِإن اهَّلل مــع
ِِ
پیامبــرش نمائیــد و نــزاع (و كشــمكش) مكنیــد تــا سســت نشــوند و قــدرت (و شــوكت

و هیبــت) شــما از میــان نــرود و اســتقامت نمائیــد كــه خداونــد بــا اســتقامت كننــدگان
اســت».
مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :امــروز هــر حرکــت تفرقــه انگیــز در دنیــای اســام،
گناهــی تاریخــی اســت .آنــان کــه عنودانــه گروههــای عظیمــی از مســلمین را بــه
بهانههــای واهــی تکفیــر میکننــد ،آنــان کــه بــا گمانهــای باطــل ،بــه مقدســات فرقــه
هایــی از مســلمین اهانــت میکننــد ؛ آنــان کــه بــه جوانهــای از جــان گذشــته لبنــان
کــه مایــه ســربلندی امــت اســامی شــدند ،از پشــت خنجــر میزننــد ؛ آنــان کــه بــرای
خوشــامد آمریکا و صهیونیســتها از خطر موهومی بنام هالل شــیعی ســخن میگویند
؛ آنــان کــه بــرای شکســت دولــت مســلمان و مردمــی در عــراق نــا امنــی و بــرادر کشــی
را دامــن میزننــد ؛ آنــان کــه دولــت حمــاس را کــه محبــوب و منتخــب ملــت فلســطین
اســت از هــر ســو زیــر فشــار قــرار میدهنــد ،چــه بداننــد و چــه نداننــد مجرمانــی بــه
شــمار میرونــد کــه تاریــخ اســام و نســلهای آینــده از آنــان بــا نفــرت یــاد خواهنــد کــرد
و آنــان را مــزدوران دشــمن غــدار خواهــد دانســت».

2

 .6بهره برداری از اختالفات قومی و قبیله ای

یکــی از پیــش زمینههــای تغییــر مهندســی سیاســی اجتماعــی منطقــه متناســب بــا
اهــداف نظــام ســلطه گســترش ناسیونالیســم قومــی و منازعــات قبیلــه ای و نــژادی
اســت؛ بــه ویــژه اینکــه آرایــش بافــت اجتماعــی خاورمیانــه بــه صورتــی اســت کــه
ً
کامــا زمینــه درگیریهــا و تنشهــای قومــی و فرقــه ای را بــه همــراه دارد .وجــود
قومیتهــای گوناگــون و متنــوع در منطقــه بــه ویــژه کردهــا در مناطــق پــر اهمیتــی
همچــون ســوریه ،عــراق ،ترکیــه و ایــران ،دســت نظــام ســلطه را بــرای پیشــبرد اهــداف
خــود بــرای بــه راه انداختــن اختالفــات و شــکاف میــان قومیتهــا و در نهایت تجزیه
 .. 1سوره انفال ،آیه 46
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کشــورها بــه واحدهــای کوچــک تــر بــاز گذاشــته اســت و نظــام ســلطه بــا تحریــک و
تقویــت احــزاب و جریانهــای سیاســی اجتماعــی فعــال در ایــن کشــورها بــه موفقیــت
آنهــا در ایجــاد شــکاف در کشــورهای منطقــه و اقدامــات تجزیــه طلبانــه آنــان امیــد
بســته اســت .بــه عنــوان نمونــه روزنامــه صهیونیســتی هاارتــص در شــماره  12مه 2013
خــود نقشــه تقســیم منطقــه خاورمیانــه را در چارچــوب چکیــده چهــار تحقیــق ارائــه
شــده توســط مراکــز پژوهشــی رژیــم صهیونیســتی یــا وابســته بــه آن منتشــر کــرد کــه
دقیقــا آنچــه را کــه امــروز شــاهد آن هســتیم را ترســیم میکنــد.
در یکــی از ایــن تحقیقــات مراکــز پژوهشــی صهیونیســتی و آمریکایــی کــه تحــت
عنــوان« خــاور میانــه در مرحلــه بازســازی» منتشــر شــده ،آمــده اســت ،قیامهــای
شهــای داخلــی بــه وجــود آمــده میتوانــد زمینــه ترســیم
مردمــی رو بــه رشــد و تن 
نقشــههای جدیــد منطقــه ای را فراهــم کنــد.
در پیــش بینــی ایــن تحقیــق تاکیــد شــده اســت کــه اگــر ایــن رونــد ادامــه پیــدا کنــد
میتــوان گفــت کــه کشــورهای مســتقل جدیــدی هماننــد آنچــه کــه در جنــوب ســودان
شــکل گرفــت در کردســتان ،فلســطین ،برقــه در شــرق لیبــی و حتــی جنــوب یمــن بــه
وجــود آیــد.
ایــن پژوهــش همچنیــن بــه تجزیــه ســوریه بــه چنــد نیمــه کشــور ســنی ،علــوی ،دروزی
و طوایــف مختلــف پرداختــه و آنــرا در راســتای طــرح بــزرگ صهیونیســتی میدانــد زیــرا
بــه گفتــه الــوف بــن تحلیلگــر برجســته صهیونیســتی هرچــه تعــداد کشــورهای منطقــه
بیشــر شــود قــدرت مانــور اســرائیل بســیار بیشــتر خواهــد شــد.

1

 .7وابسته نمودن کشورهای منطقه به خود

یکــی از برنامههــای نظــام ســلطه بــرای پیشــبرد اهــداف خویــش و تغییــر مهندســی
جهــان اســام وابســته نمــودن کشــورهای منطقــه بــه خــود و ســر کار آوردن افــراد و
گروههــای مایــل بــه آنهاســت تــا بــه جــای حضــور مســتقیم ،سیاس ـتهای آنــان را
www.seratnews.ir/fa/news/241772 . 1
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دنبــال نماینــد.
ایــن کشــورها بــا اشــتباه محاســباتی بــه منظــور دســتیابی بــه جایــگاه و موقعیــت
مناســب در میــان کشــورهای منطقــه ،بــه جــای تکیــه بــر تــوان و ظرفیتهــای
کشــورهای منطقــه ،راه حــل را در نزدیــک شــدن بــه قدرتهــای بــزرگ یافتــه و بــه آنهــا
وابســته شــده انــد و بــا دســت خــود زمینــه حضــور ایــن قدرتهــا را در منطقــه فراهــم
نمــوده انــد .ایــن درحالــی اســت کــه آموزههــای دینــی و تعالیــم حیــات بخــش اســام
بــه صراحــت مســلمانان را از برقــراری چنیــن روابطــی بــا آنــان بــاز داشــته اســت.
َّ
َّ ُ َ ْ
َ َْ َ ْ ُ ْ ْ
ون ال ُمؤ ِم ِنیـ َـن
خداونــد متعــال میفرمایــد« ال ِذیـ َـن َیت ِخــذون ال ِ
كاف ِریــن أو ِلیــاء ِمــن د ِ
ً
َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ َ َّ ْ َّ َ َّ
ل َج ِمیعــا»  «1همانهــا كــه كافــران را ،بجــاى
أ یبتغــون ِعندهــم ال ِعــزه ف ِــإن ال ِعــزه ِ
مومنــان ،دوســت خــود بــر مــى گزیننــد ،آیــا اینهــا مــى خواهنــد از آنــان كســب عــزت
و آبــرو كننــد بــا اینكــه همــه عزتهــا مخصــوص خــدا اســت؟» همچنیــن میفرمایــد «یــا
َ ُ َ َّ
َ َّ ُ ْ
َ َْ َ ْ ُ ُْ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ
ُ
ون أ ْن ت ْج َعلوا
ون المؤ ِم ِنین أ ت ِریــد
أ ّیهــا ال ِذیـ َـن َآمنــوا ال تت ِخــذوا ال ِ
كاف ِریــن أو ِلیــاء ِمــن د ِ
ْ ً ً
َّ َ ُ
ل َعل ْیكـ ْـم ُســلطانا ُم ِبینــا»«2اى كســانى كــه ایمــان آورده ایــد كافــران را بجــاى مومنــان
ِ
ولــى و تكیــه گاه خــود قــرار ندهیــد آیــا مــى خواهیــد (بــا ایــن عمــل) دلیــل آشــكارى بــر
ضــرر خــود در پیشــگاه خــدا قــرار دهیــد؟» و شــاهدیم کــه نزدیــک شــدن این کشــورها
بــه قدرتهــای بــزرگ نــه تنهــا بــرای آنهــا اعتبــار و جایــگاه مناســبی در منطقه ترســیم
ننمــوده ،بلکــه آســیب هایــی بــرای آنــان بــه دنبــال داشــته و دارد .مقــام معظم رهبری
فرمودنــد «:در بســیاری از بخشهــای امــت اســامی ایمــان بــاهلل هســت ،امــا کفــر
بــه طاغــوت نیســت .کفــر بــه طاغــوت الزم اســت .بــدون کفــر بــه طاغــوت ،تمســک
بــه عــروه وثقــای الهــی امــکان پذیــر نیســت .مــا کشــورها و دولتهــا و ملتهــا را بــه
ایــن کــه بــه جنــگ بــا آمریــکا بشــتابند ،دعــوت نمــی کنیــم ،مــا دعــوت میکنیــم کــه
تســلیم آمریــکا نشــوند .مــا دعــوت میکنیــم کــه بــا دشــمن اســام و مســلمین همکاری
نکننــد .یکــی از اقســام همــکاری نکــردن همیــن اســت کــه بــه وسوسـههای آنهــا در
زمینــه وحــدت امــت اســامی اعتنــا نکننــد و امــت اســامی را بــا اتحــاد خــودش حفــظ
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کننــد».

1

اینهــا مهمتریــن برنامههــای نظــام ســلطه بــرای تغییــر مهندســی منطقــه جهــان اســام
و تســلط بــر آن اســت و آنچــه موجــب ناکامــی آنــان در دســتیابی بــه اهدافشــان
خواهــد بــود در یــک جملــه خالصــه میشــود و آن اتحــاد و انســجام کشــورهای
اســامی بــر حــول محــور اســام اصیــل و فرهنــگ مقاومــت و ایســتادگی در برابــر
ســلطه اســت ،مســلمانان بایــد جریانهــای افراطــی و متحجــری کــه خــود را بــه نــام
اســام در جهــان اســام جــا زده انــد و بــر خــاف آموزههــای آن حرکــت میکننــد و
خانــه عــزت مســلمانان را بــه دشــمنان اســام فروختــه و بــا دســت خــود بــه سیاســت
اســام هراســی آنــان کمــک نمــوده اســت.

 .. 1پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری85/5/30 ،
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فلســفه وجــودی شــورای امنیــت و ســازمان ملــل چیســت؟ رابطــه ایــن دو بــا
نظــام ســلطه چــه میباشــد؟
بــرای روشــن شــدن پاســخ ایــن ســئوال الزم اســت نگاهــی گــذرا بــه اهــداف
کلی و وظایف اساســی ســازمان ملل و شــورای امنیت و ســاختار آنها داشــته باشــیم.
اهداف و وظایف اساسی سازمان ملل

مــاده یــک منشــور ملــل متحــد اهــداف اساســی ســازمان ملــل را ایــن گونــه بیــان
میکنــد.
 .1حفــظ صلــح و امنیــت بیــن المللــی و بــه کارگیــری اهــداف و اقدامــات دســته
جمعــی منســجم بــرای رفــع تهدیــدات بــر علیــه صلــح و امنیــت بیــن المللــی.
 .2توســعه روابــط دوســتانه بیــن کشــورها بــر اســاس حقــوق مســاوی و خودمختــاری
ملــل و انجــام ســایر اقدامــات مقتضــی بــرای تحکیــم صلــح جهانــی.
 .3دســتیابی بــه همــکاری بیــن المللــی در حــل مســایل بیــن المللــی کــه دارای
جنبههــای اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ...میباشــد.
 .4مرکز بودن برای هماهنگ کردن اقدامات کشورها.

1

ساختار سازمان ملل و شورای امنیت

ســازمان ملــل متحــد دارای ارکانــی اســت کــه اقدامــات الزم جهــت حصــول بــه اهداف
فــوق از طریــق ایــن ارکان صــورت میپذیــرد.
ارکان اصلــی ســازمان ملــل متحــد کــه در مــاده هفتــم منشــور بــدان اشــاره شــده اســت
عبارتنداز:
 .1مجمع عمومی،
 .2شورای امنیت،
 .3شورای اقتصادی ـ اجتماعی،
 . 1گنجی ،منوچهر ،سازمان ملل متحد ،تهران ،کتابهای جیبی ،1352 ،ص.12
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 .4شورای قیمومیت،
 .5دادگاه بین المللی،
 .6دبیرخانه.
هــر یــک از ایــن ارکان دارای وظایــف مختلفــی میباشــند کــه در منشــور مشــخص
شــده اســت .از میــان ارکان فــوق شــورای امنیــت از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت.
زیــرا همچنــان کــه از منشــور ملــل متحــد اســتفاده میشــود ،مســئولیت حفــظ صلــح
و امنیــت بیــن المللــی و رســیدگی بــه اختالفــات کشــورها از وظایــف اصلــی شــورای
امنیــت میباشــد .بــر اســاس مــاده  24منشــور ملــل متحــد ،بــه منظــور تأمیــن اقــدام
ســریع و مؤثــر از طــرف ملــل متحــد ،اعضــای آن مســئولیت اولیــه حفــظ صلــح و
امنیــت بیــن المللــی را بــه شــورای امنیــت واگــذار مینماینــد و موافقــت میکننــد کــه
شــورای امنیــت در اجــرای وظایفــی کــه بــه موجــب ایــن مســئولیت بــر عهــده دارد از
طــرف آنهــا اقــدام نمایــد.
در اجــرای ایــن وظیفــه شــورای امنیــت از امتیــازات و اختیــارات ویــژه ای برخــوردار
اســت کــه مهمتــر از همــه الــزام آور بــودن تصمیمــات ایــن شــورا بــرای کشــورهای عضــو
میباشــد .ترکیــب ایــن شــورا عبــارت اســت از  15عضــو کــه مشــتمل بــر  5عضــو دائمــی
و  10عضــو غیــر دائمــی اســت .اعضــای دائمــی ایــن شــورا کــه اغلــب کشــورهای فاتــح
در جنــگ جهانــی دوم میباشــند ،عبارتنــداز :آمریــکا ،انگلیــس ،فرانســه ،روســیه و
چیــن .نظــرات ایــن کشــورها از آنجــا کــه دارای حــق وتــو میباشــند نقــش تعییــن
کننــده ای در تصمیــم گیریهــای شــورای امنیــت دارنــد.
اعضــای غیــر دائــم شــورای امنیــت بــر اســاس تقســیم جغرافیایــی مشــخص میشــوند،
آســیا و آفریقــا  5عضــو و آمریــکای التیــن  2عضــو ،اروپــا  2عضــو ،و اقیانوســیه یــک
عضــو دارنــد.
سیســتم رأی گیــری شــورای امنیــت بدیــن ترتیــب اســت کــه در مســایل ماهــوی
ً
تصمیمــات شــورا بــا  9رأی موافــق کــه لزومــا شــامل آراء  5عضــو دائمــی نیــز میباشــد
اتخــاذ میگــردد .در ایــن صــورت اســت کــه شــورا اقــدام بــه صــدور «قطعنامــه»
میکنــد امــا در مــواردی کــه اکثریــت الزم بــرای صــدور قطعنامــه بــه دســت نیامــده و
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یــا بیــن اعضــای دائمــی اتفــاق نظــر وجــود نداشــته باشــد یــا اینکــه مســاله ای دارای
اهمیــت زیــادی از نظــر اعضــاء نباشــد ،اقــدام بــه صــدور «بیانیــه» میگــردد کــه ارزش
و اعتبــار آن از «قطعنامــه» کمتــر اســت.
تاریــخ ســازمان ملــل شــاهد مــوارد متعــددی بــوده اســت کــه اتخــاذ تصمیــم در
موضوعــات بســیار مهمــی تنهــا بــه واســطه اســتفاده یکــی از اعضــاء دائمــی از حــق
وتــو غیــر ممکــن گردیــده اســت.

1

بنابرایــن هــدف اصلــی و فلســفه وجــودی ســازمان ملــل و شــورای امنیــت ،حفــظ و
برقــراری نظــم و صلــح و امنیــت بیــن المللــی و جلوگیــری از جنــگ و تجــاوز میباشــد.
رابطه سازمان ملل و شورای امنیت با نظام سلطه

هــر چنــد فلســفه وجــودی ســازمان ملــل و شــورای امنیــت ،حفــظ و برقــراری صلــح
و امنیــت بیــن اللملــی اســت ،امــا متأســفانه تاریــخ و عملکــرد ســازمان ملــل و شــورای
امنیــت بیانگــر ایــن واقعیــت ناگــوار اســت کــه ایــن دو نهــاد بیــن المللــی بیــش از آن
کــه در راســتای اهــداف و وظایــف اصلــی خــود گام بردارنــد ،در مســیر تأمیــن اهــداف
قدرتهــای بــزرگ بــه ویــژه آمریــکا حرکــت نمــوده و در واقــع کشــورهای قدرتمنــد
بــه ویــژه آمریــکا از ایــن دو نهــاد بــه عنــوان ابــزاری بــرای رســیدن بــه مقاصــد خــود
اســتفاده نمــوده انــد.
در نظــر گرفتــن حــق وتــو بــرای پنــج کشــور قدرتمنــد در شــورای امنیــت ،حاکــی از
جایــگاه و نقــش تعییــن کننــده ایــن کشــورها در تصمیمــات شــورای امنیــت و نادیــده
گرفتــن حقــوق ســایر کشورهاســت .کــه همیــن امــر موجــب شــده تــا ایــن کشــورها بــا
اســتفاده از ایــن حــق ،اهــداف و مقاصــد خویــش را در ســطح بیــن المللــی پیــش
ببرنــد .مخالفــت بــا صــدور قطعنامــه علیــه اقدامــات غیــر انســانی رژیــم صهیونیســتی
ّ
و حمایــت آشــکار از ایــن رژیــم جعلــی در مــوارد متعــدد و تعلــل در صــدور قطعنامــه
و تعییــن متجــاوز در طــول جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران و تصویــب ســریع
 . 1ثقفــی ،ناصــر ،ســازمان ملــل متحــد ،مســئولیت حفــظ صلــح و امنیــت بیــن المللــی ،تهــران،
دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی ،1370 ،ص25ـ.26
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قطعنامــه علیــه عــراق در جریــان حملــه بــه کویــت و توســل بــه زور و ســکوت و بــی
اعتنایــی شــورای امنیــت در مقابــل کشــتار مســلمانان در بوســنی و هرزگویــن توســط
صربهــا و ...تنهــا بیانگــر گوشــه ای از اقدامــات نظــام ســلطه بــه ویژه آمریــکا در اعمال
نفــوذ در تصمیــم گیریهــای ســازمان ملــل و شــورای امنیــت اســت ،همچنیــن تصویــب
قطعنامــه علیــه فعالیتهــای هســته ای ایــران بــا وجــود رعایــت کامــل قوانیــن و
مقــررات آژانــس اتمــی از ســوی ایــران و کشــاندن ایــن مســاله بــه شــورای امنیــت تحت
فشــار آمریــکا و برخــی از کشــورهای اروپایــی نیــز شــاهد دیگــری بــر اســتفاده ابــزاری
از ســازمان ملــل و شــورای امنیــت در جهــت اهــداف و مقاصــد نظــام ســلطه اســت.
در حقیقــت نظــام ســلطه بــه ویــژه آمریــکا تــاش میکننــد کــه از ســازمان ملــل و
شــورای امنیــت بــه عنــوان ابــزار و وســیله ای در راســتای اهــداف ســلطه جویانــه
خویــش بهــره بگیرنــد و پوشــش قانونــی بــرای اقدامــات خویــش فراهــم نماینــد .و
ایــن موجــب شــده تــا جایــگاه ایــن دو نهــاد بیــن المللــی در ســطح جهــان تنــزل پیــدا
کنــد و از اعتبــار آنهــا کاســته شــود.
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در مورد حق وتو توضیح دهید ؟
پاسخ سؤال فوق را به شرح زیر خدمت شما تقدیم میداریم:
 ،VETOایــن لغــت التیــن بــه “مــن مخالفــم” ترجمــه میشــود و بــه حــق رد لوایــح
كــه از اختیــارات حــكام دادگاه مــردم در رم قدیــم بــوده اســت اطــاق میشــود.
قضــات از طبقــات بــاال قوانینــی وضــع میكردنــد كــه دادگاه نمــی پذیرفــت و حــق
داشــت آن را ملغــی ســازد .اصــل و منشــأ “حــق وتــو” را از اینجــا دانســته انــد 1.امــا
امــروزه در شــورای امنیــت ســازمان ملــل بــه رأی منفــی هــر یــك از پنــج عضــو دائــم آن
شــورا اطــاق شــده اســت“ .هــر یــك از پنــج عضــو دائمــی شــورای امنیــت میتوانــد بــا
دادن رأی منفــی از صــدور قطعنامــه ای در شــورای امنیــت جلوگیــری نمایــد .ایــن رأی
منفــی را كــه مانــع از تصویــب قطعنامــه میشــود “وتــو” مینامنــد .البتــه ایــن رأی
منفــی هنگامــی وتــو تلقــی میگــردد كــه بــه مســائل ماهــوی ـ مســائلی دربــاره صلــح
و امنیــت بیــن الملــل ـ و نــه مســائل آییــن كار مربــوط میشــود 2”.آییــن كار شــورای
امنیــت عبــارت اســت از نحــوه تشــكیل جلســه ،دســتور كار ،ریاســت و ســایر مســائل
مربــوط بــه جلســات شــورا 3.تصمیمــات مربــوط بــه “ســایر مســائل بــه جــز آییــن كار”
ُ
بــا اكثریــت كیفــی نــه پانزدهــم تعــداد اعضــا بــه طــوری كــه هیــچ یــك از اعضــای دائــم
رأی منفــی نــداده باشــند صــورت میگیــرد 4.شــورای امنیــت ســازمان ملــل كــه بــازوی
اجرایــی منشــور ملــل متحداســت “انجمــن محــدودی از دولــت هاســت كــه پانــزده
عضــو دارد و بــه دو دســته تقســیم میشــود :اعضــای دائــم و اعضــای غیردائــم .اعضای
دائــم متشــكل از پنــج قــدرت ،آمریــكا ،شوری(روســیه) ،انگلســتان ،فرانســه و چیــن
اســت .ده عضــو غیردائمــی دیگــر را مجمــع عمومــی بــرای مــدت دو ســال و بــا توجــه
بــه تقســیم بنــدی جغرافیایــی انتخــاب میكنــد.
طبــق منشــور ملــل متحــد “شــورای امنیــت مســؤولیت اصلی حفظ صلــح و امنیت بین
المللــی را بــر عهــده دارد و بــه همیــن جهــت بایــد بتوانــد در هــر آن تشــكیل جلســه
 . 1صالح.1376 ،
 .. 2بنی عامری.1376 ،
 .. 3موسی زاده.1376 ،
 . 4بنی عامری.1376 ،
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دهــد .شــورای امنیــت در زمینههــای دیگــر نیــز اختیــارات مهمــی دارد از جملــه توصیــه
بــه مجمــع عمومــی در مــورد قبولــی اعضــای جدیــد و انتصــاب دبیــر كل ســازمان

1

“تنظیــم برنامــه هایــی بــرای ایجــاد نظــام كنتــرل تســلیحات ،دعــوت از اعضــا بــرای
بــه كار بســتن مجازاتهــای اقتصــادی و ســایر اقدامــات الزم و 2...طــرح اصلــی ســازمان
ملــل كــه بــه ســال  1944در کنفرانــس دمبارتــن اوكــس مــورد بررســی قــرار گرفتــه بــود
در كنفرانــس  1945یالتــا مشــخص و ســرانجام در همــان ســال در ســان فرانسیســكو
بــه تصویــب رســید 3در یالتــا بــود كــه امتیــاز حــق وتــو توســط روزولــت رئیــس جمهــور
وقــت آمریــكا مطــرح وتوســط رهبــران شــوروی و انگلســتان كــه در كنفرانــس حضــور
داشــتند مــورد تأییــد قــرار گرفــت.

4

تمركــز قــدرت اتخــاذ تصمیمــات دارای ضمانــت اجــرا در شــورای امنیــت مــا حصــل
تجربــه دولتهــای قدرتمنــد از فقــدان چنیــن سیســتمی در “جامعــه ملــل” در دوره
بیــن دو جنــگ جهانــی میباشــد .كــه چــون قــادر بــه تأمیــن منافــع خــود نبودند شــیوه
هایــی را در خــارج از جامعــه تعقیــب مینمودنــد تــا از بــه مخاطــره افتــادن عالیــق
ملــی خــود جلوگیــری كننــد و همیــن امــر موجــب تضعیــف جامعــه ملــل گردیــد.
5جامعــه ملــل كــه حاصــل اصــول چهارگانــه معروف ویلســون رئیس جمهــور آمریكا در
پایــان جنــگ اول بــود فقــط توانســت چنــد اختــاف بیــن المللــی را كــه در درجــه دوم
اهمیــت قــرار داشــتند فیصلــه دهــد 6.بــا تكیــه بــر تجربــه “جامعــه ملــل” كــه نتوانســته
بــود نظــام امنیــت جمعــی را برقــرار كنــد ،تدویــن كننــدگان منشــور در صــدد برآمدنــد
تــا بــا اعطــای حــق رأی ممتــاز بــه چنــد عضــو صلــح جهانــی را تضمیــن كننــد 7امــا “از
همــان ابتــدا در عمــل مالحظــه گردیــد كــه امتیــاز حــق وتــو توســط دولتهــای مزبــور
بیشــتر در جهــت حفــظ منافــع ملــی ،منطقــه ای و گروهــی بــه كار مـیرود تــا حفــظ
 . 1ژربه.1351 ،
 . 2اداره اطالعات عمومی سازمان.1945 ،
 . 3كلییار.1368 ،
 . 4بنی عامری.1376 ،
 .. 5شریف.1373 ،
 . 6كلییار.1368 ،
 .. 7بنی عامری.1376 ،
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صلــح و ا منیــت بیــن المللــی” 1نــوآوری در تبدیــل شــورای امنیــت بــه نهــادی كــه قــادر
بــه اتخــاذ تصمیمــات الزم االجــراء باشــد بــه عنــوان راه عالجــی جهــت ممانعــت از
تمایــل قدرتهــای بــزرگ بــه یافتــن راه حــل جهــت معضــات در خــارج از ســازمان ملــل
راه افــراط پیمــوده بــود .گســتردگی اختیــارات شــورای امنیت اندیشــه نامحــدود بودن
صالحیتهــای ایــن شــورا را در اذهــان جــای داد و آن را در موضعــی قــرار داد كــه حتــی
در فرضــی كــه كشــوری را متجــاوز میشناســد بــاز در اعمــال مجــازات بــه لحــاظ حــق
وتویــی كــه داراســت آزادی عمــل دارد .تنافــی ایــن بیــان بــا نامــوس زیســت اجتماعــی
بشــریت روشــن و صریــح اســت .بــا ایــن حــال واقعیــت دارد.در راســتای ارائــه مبنایــی
قابــل توجیــه در رابطــه بــا حــق وتــو گفتــه شــده اســت“ :پنــج قــدرت بــزرگ هــر یــك
ً
بــرای خــود نظــری جداگانــه و منافعــی خــاص دارنــد و كشــورهای دیگــر طبعــا هــر
كــدام تابــع ایــن یــا آن نظــر و منعفــت انــد” عقیــده فــوق مبتنــی بــر ایــن دیدگاه اســت
كــه دولتهــای عضــو جامعــه بیــن المللــی بــه دو گــروه قابــل تقســیم انــد:
 .1كشورهای عضو دائمی شواری امنیت؛
 .2كشــورهایی كــه تابــع یكــی از اعضــا هســتند و یــا بــا آن وحــدت منافــع دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب بایــد گفــت كشــوری كــه اســتراتژی سیاســی مســتقلی را فــرا راه خــود
قــرار داشــته باشــد نخواهیــم داشــت .چــون شــورای امنیــت میتوانــد از طریــق حــق
وتــوی اعضــای دائمــی خــود از بــه مخاطــره افتــادن منافــع هــر یــك از اعضــا جامعــه
بیــن المللــی ممانعــت نمایــد .بــا ایــن تحلیــل ،دیگــر ایــن واقعیــت كــه حــق وتــو
ســبب میشــود كــه كشــورهای قدرتمنــد و كشــورهای كوچكــی كــه حكامشــان دســت
نشــانده ایــن قدرتهــا هســتند در نتیجــه نقــض صریــح موازیــن عدالــت و حقــوق بیــن
الملــل و حتــی ارتــكاب جرایــم بیــن المللــی از قبیــل آپارتایــد ،پاكســازی نــژادی و غیــره
مــورد بازخواســت قــرار نمــی گیرنــد ســؤال برانگیــز نخواهــد بــود.
در واقــع حــق وتــوی اعضــای دائــم پــس از تصویــب منشــور و بــه وســیله آن ایجــاد
نشــده اســت بلكــه بازمانــده اتحــاد و اتفــاق اروپایــی میباشــد كــه نتیجــه نادیــده
گرفتــن حقــوق و موجودیــت كشــورهای ضعیفتــر بــوده اســت کــه در منشــور درج و
 . 1همایی نژاد.1373 ،
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توســط آن پایــگاه حقوقــی یافتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر حــق وتــو معلــول مســائلی
اســت كــه از حاكمیــت “سیاســت قــدرت” در جهــان ناشــی میشــود و ایــن سیاســت
نمــی توانــد معقــول و موجــه قلمــداد شــود هرچنــد نادیــده گرفتــن آن جامعــه ملــل
را عقیــم نمــوده بــود .نمونــه زیــر از نحــوه كاربــرد حــق وتــو ایــن مطلــب را روشــن
میكنــد :در تظاهراتــی كــه در ســال  1956در بوداپســت پایتخــت مجارســتان علیــه
دولــت وقــت روی داد .دولــت بــرای ســركوب مخالفــان از نیروهــای شــوروی مســتقر
در كشــور تقاضــای كمــك كــرد .یــك هفتــه بعــد در پــی بــه قــدرت رســیدن دولــت مــورد
درخواســت مــردم دولــت خواســتار خــروج نیروهــای شــوروی شــد كــه بــا اســتنكاف
شــوروی روبــرو شــد .نخســت وزیــر مجارســتان از ســایر دولتهــا تقاضــای كمــك نمــود.
ولــی اندكــی بعــد بــا دخالــت شــوروی دولــت ســقوط كــرد و بــه طــرز مشــكوكی بــه
قتــل رســید .كمیتــه ویــژه ای بــرای بررســی ایــن رویــداد در ســازمان ملــل متحــد تشــكیل
گردیــد ولــی اجــازه نیافــت كــه بــه مجارســتان بــرود و شــورای امنیــت در اثــر وتــوی
شــوروی از هــر گونــه اقدامــی بازمانــد .تجــاوز آمریــكا بــه گرانــادا نیــز از همیــن نــوع
اســت.
بــه ایــن ترتیــب ،جامعــه بیــن المللــی در حــال حاضــر ضروریاتــی متفــاوت با ســالهای
خاتمــه جنــگ بیــن الملــل دوم دارد .حــال آیــا شــورای امنیــت بــا تركیــب كهنــه خــود
قــادر بــه پاســخگویی بــه نیازهــای امــروز جامعــه بیــن المللــی میباشــد؟ 1بــه نظــر
میرســد بهتریــن راه وادار ســاختن آمریــكا و دیگــر دارنــدگان حــق وتــو ،تقویــت
نظریــه بطــان و ناكارآمــدی حــق وتــو در نــزد افــكار عمومــی اســت.
معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:

 .1علی پاشاصالح ،فرهنگنامه صالح ،تهران ،دانشگاه تهران ،1376 ،چ اول.
 .2رضا موسی زاده ،حقوق سازمانهای بین المللی ،تهران ،پاژنگ،1376 ،چ.2
 .3محمــد شــریف ،بررســی نامحــدود بــودن صالحیــت شــورای امنیــت ،تهــران،
 . 1شریف.1373 ،
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اطالعــات .1373
 .4محمــد همایــی نــژاد ،بحــران مالــی ســازمان ملــل متحــد ،تهــران ،دفتــر مطالعــات
سیاســی و بینالملــل.1372 ،
 .5اداره اطالعــات عمومــی ســازمان ملــل متحــد ،دانســتنیها دربــاره ســازمان ملــل
متحــده نیویــورك.1970 ،
 .6ناصــر ثقفــی بنــی عامــری ،ســازمان ملــل متحــد ،مســؤولیت حفــظ صلــح و امنیــت
بیــن الملــی ،تهــران ،دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن الملــل  ،1376چ.2
 .7پییــر ژربــه ،ســازمانهای بیــن المللــی ،ترجمــه محمــد امیــن كاردان ،تهــران،
كتابهــای جیبــی ،1351 ،چ.2
 .8كلــود آلبــر كلییــار ،نهادهــای روابــط بیــن الملــل ،ترجمــه هدایــت اهلل فلســفی،
تهــران ،نشــر نــو.1368 ،
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هدف نهایی آمریكا در خاورمیانه و كشــورهای اســامی چیســت و آیا هدف
آنهــا ســلطه بــر كل جهان اســت؟
اســتراتژی نظــم نویــن جهانــی كــه از زمــان فروپاشــی شــوروی ســابق شــروع
شــده اســت ،تمایــل شــدید دارد كــه بــا یــك جانبــه گرایــی ،جهــان رابــه ســمت تــك
قطبــی شــدن پیــش ببــرد .از دیــدگاه سیاســی در نظــام بیــن الملــل وقتــی كــه یــك خــاء
قدرتــی پدیــدار میشــود ،دیگــر قدرتهــا ســعی میكننــد كــه آن را بــه نفــع خودشــان
ســریعا پــر كننــد ،در واقــع بعــد از فروپاشــی شــوروی چنیــن اتفاقــی افتــاد و آمریــكا
ســعی كــرد كــه ایــن خــأ قــدرت را بــه نفــع خــود پــر كنــد و اســتراتژی نظــم نویــن
جهانــی نیــز بــه منظــور تــك محــوری و تــك قطبــی كــردن جهــان در راس سیاســت
آمریــكا قــرار گرفــت .امــا ایــن سیاســت آمریــكا مــورد انتقــاد و مخالفــت كشــورهای
اروپائــی ،چیــن ،روســیه و ملــل اســامی قــرار گرفــت و دشــمنان آمریــكا منســجم تــر و
مقــاوم تــر در برابــر ایــن سیاســت ایســتادگی نمودنــد .ایــن مقاومتهــا در كنــار یــك
ســری انگیزههــای دیگــر باعــث شــدند كــه واقعــه  11ســپتامبر بوقــوع بپیونــدد .ایــن
حادثــه بــه اعتقــاد خیلیهــا یــك خودزنــی سیاســی بــود كــه هــدف از آن رســیدن بــه
جایــگاه مــورد نظــر آمریــكا در دنیــا بــود 1.حادثــه  11ســپتامبر عاملــی شــد در ســرعت
بخشــیدن بــه هــدف راهبــردی آمریــكا .دولتمردان واشــنگتن به این واقعیت رســیدند
كــه تنهــا منطقــه ای كــه در حــال حاضــر و بعــد از فروپاشــی شــوروی میتوانــد اهــداف
راهبــردی آمریــكا را بــه چالــش بكشــاند منطقــه حســاس و ژئواكونومیــك خاورمیانــه و
خلیــج فــارس و كشــورهای اســامی اســت و بــه تعبیــر غربیهــا بــا حضور رادیكالیســم
اســامی دســتیابی و تســلط بــر منافــع انــرژی ایــن منطقــه بــا مقاومــت مواجــه خواهد
شــد كــه در نتیجــه بــه پروســه هژمونــی آمریــكا در ســطح جهانــی ضربــه خواهــد زد
و مانــع تحقــق آن خواهــد شــد و بــر اقتصــاد امریــكا نیــز تاثیــرات منفــی خواهــد
گذاشــت ،بــه همیــن دلیــل در نــگاه استراتژیسـتهای آمریكایــی بــه هــر طریقــی شــده
بایــد ایــن مانــع بــه نفــع آمریــكا خاتمــه مییافــت .آنهــا بعــد از حادثــه ســپتامبر
 2002م .بــی درنــگ توجــه ویــژه خــود را بــه ســمت خلیــج فــارس و خاورمیانــه
 .. 1ر.ك :هفته نامه لثارات 82 /10 /3 ،ص 5
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نمودنــد 1كــه نمونــه بــارز آن را در جنــگ افغانســتان و عــراق و تقویــت اســرائیل
شــاهد هســتیم .در حقیقــت شــرایط روانــی پــس از  11ســپتامبر ایــن توهــم را بــرای
آمریكاییهــا بوجــود آورده بــود كــه آنهــا فرصــت مناســبی بــرای اجــرای طرح«تنهــا
ابــر قــدرت جهــان» بدســت آوردهانــد .ایــن طــرح از مدتهــا قبــل از  11ســپتامبر توســط
برژینســكی مشــاور ســابق امنیــت ملــی آمریــكا و هانتینگتــون نظریــه پــرداز آمریكایــی
مطــرح شــده بــود و سیاســتمدارانی چــون نیكســون رئیــس جمهــور ســابق آمریــكا بــر
اهمیــت آن تاكیــد كــرده بودنــد .بــا ایــن توضیحــات بهتر اســت برخــی از نقطه نظرات
ایــن دو تئوریســین آمریــكا را كــه طــرح «تنهــا ابــر قــدرت جهــان» را پــی ریــزی كــرده اند
مــورد دقــت اجمالــی قــرار دهیــم تــا بــا ایدئولــوژی فكــری آمریــكا در خاورمیانــه و كل
دنیــا بیشــتر آشــنا شــویم:
زبیگنیــو برژینســكی :او در كتاب«شــطرنج بــزرگ :ابــر قــدرت آمریــكا و مالزمــات ژئــو
اســتراتژیك» كــه در ســال  1997م بــرای اولیــن بــار بــه چــاپ رســید طــرح تنهــا ابــر
قــدرت بــودن آمریــكا را بیــان كــرده و مینویســد« :اكنــون زمــان آن رســیده اســت كــه
آمریــكا یــك اســتراتژی جغرافیایــی واحــد ،جامــع و دراز مــدت را بــرای اروپــا و آســیا بــه
عنــوان یــك مجموعــه كامــل تنظیــم نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد ،این ضــرورت از تاثیر
متقابــل دو عامــل اساســی منتــج میشــود :آمریــكا امــروز تنهــا ابــر قــدرت باقیمانده در
جهان اســت و از ســویی دیگر اروپا و آســیا صحنه اصلی نمایش فعالیتها میباشــند.
از ایــن رو نحــوه تقســیم قــدرت در آســیا و اروپــا در تفــوق جهانــی آمریــكا و اجــرای
خواســته تاریخــی آن از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .تفــوق آمریكاییهــا بــر
جهــان در نحــوه گســترش ویژگیهــای خویــش ،منحصــر بــه فــرد محســوب میشــود.
ایــن تفــوق یــك ســلطه طلبــی از نــوع جدیــد بــوده و ظــرف كمتــر از یــك قــرن پدیــد
آمــده اســت .برتــری ایــاالت متحــده بیــش از همــه در نقــش اســتثنایی آمریــكا در
منطقــه اروپــا و آســیا تجلــی یافتــه اســت جایــی كــه تمامــی رقبــای ســابق در عرصــه
قــدرت جهانــی از آنجــا ریشــه گرفتــه انــد .....تــداوم و ثبــات برتــری جهانــی آمریــكا تــا
حــدود زیــادی بــه ایــن مســئله بســتگی دارد كــه ایــاالت متحــده بــا مهمتریــن بازیگران
 . 1جام جم 1381 /7 /28 ،ص 13

کبیر
جهادکبیر
جهاد

190

در عرصــه ژئواســتراتژیكی در اروپــا و آســیا چگونــه برخــورد میكنــد و یــا چگونــه آنهــا
را هدایــت میكنــد .همچنیــن نحــوه برخــورد ایــن بازیگــران بــا موضوعــات محــوری
ژئوپولیتیكــی هــم در ایــن راســتا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .در اروپــا ،آلمــان و
فرانســه همچنــان عناصــر كلیــدی باقــی خواهنــد مانــد و آمریــكا بایــد ســعی كنــد ایــن
بــرج و باروهــای دمكراتیــك درغــرب ناحیــه اروپــا را بــرای خویــش مســتحكم نمــوده
و از آنجــا قــدرت خویــش را بــه ســایر مناطــق ناحیــه مذكــور گســترش دهــد» او در
فرازهــای دیگــری از ایــن كتــاب بــا تفرعــن و غــرور خاصــی میگویــد« :امریــكا اكنــون
داور و قاضــی اروپــا و آسیاســت و هیــچ مشــكل بزرگــی در ایــن دو قــاره وجــود نــدارد
كــه بــدون حضــور ایــاالت متحــده و یــا بــا عمــل بــر خــاف منافــع این كشــور بتــوان آن
را حــل كــرد1 ».از ایــن نوشــتهها و بخشــهای دیگــر ایــن كتــاب روحیــه ســلطله جویــی
مطلــق و متكبرانــه آمریكاییهــا اســتنباط میشــود كــه بایــد ایــن روحیــه از منطقــه
اروپــا شــروع و بــه آســیا و ســایر ممالــك بســط داده شــود و بــه خیــال آنهــا بــه رؤیــای
رهبــری كل دنیــا ختــم شــود.
ســاموئل هانتینگتــون 2:ایــن نظریــه پــرداز آمریكایــی هــم در نوشــتاری نســبتا مفصــل
بــر تــك قدرتــی و تــك قطبــی بــودن دنیــا و رهبــری آمریــكا تاكیــد داشــته و میگویــد:
«در نظــام بیــن الملــل در دوران جنــگ ســرد دو ابــر قــدرت داشــتیم كــه هــر یــك بــر
بخشــی از جهــان مســط بــود و بــرای گســترش نفــوذ در دیگــر نقــاط جهــان ،با دیگری
رقابــت میكــرد ....امــا امــروزه تنهــا یــك ابــر قــدرت وجــود دارد ....در ایــن جهــان تــك
قطبــی یــك ابــر قــدرت «منظــور آمریــكا» آن هــم فــارغ از قدرتهــای عمــده دیگــر ،در
كنــار شــمار زیــادی قدرتهــای كوچــك تــر ،نیــروی برتــر اســت كــه میتوانــد تــك و تنهــا
یــا بــا همــكاری ضعیــف كشــورهای دیگــر و حتــی بــدون پشــتیبانی آنهــا بــه گونــه ای
مؤثــر مســائل بــزرگ بیــن المللــی را حــل و فصــل كنــد و هیــچ مجموعــه ای از دیگــر
قدرتهــا نیــز نتوانــد مانعــی در برابــر آن ایجــاد كنــد» او در ادامــه بــه تحلیــل روابــط
 . 1بــرای مطالعــه بخشــهایی از ایــن كتــاب میتوانیــد بــه روزنامــه جــام جــم  1382 /1 /19ص
 8مراجعــه بفرماییــد.
 .. 2طراح نظریه «برخورد تمدن ها»
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آمریــكا بــا ســایر كشــورها و اصطكاكهــای موجــود بیــن ایــن روابــط پرداختــه و ضمــن
تحلیــل مواضــع جهــان اســام و آســیبهای موجــود در آن علــت بروز خشــونت در میان
مســلمانان را در ایــن میدانــد كــه« :وحــدت درونــی جهــان اســام ضعیف تــر از دیگر
تمــدن هاســت .شــكافهای قبیلــه ای ،مذهبــی ،قومــی ،سیاســی و فرهنگــی علــت
بــروز خشــونت در میــان مســلمانان اســت» .او آمریــكا را كشــوری نیرومنــد میدانــد
و مینویســد« :بیگمــان مــا قدرتمندتــر از همــه دورانهــای گذشــته هســتیم .مــا بــه
لحــاظ بــرد قدرتمــان نیــز توانمندتــر از هــر كشــور دیگــری در تاریــخ بشــر هســتیم
و در آینــده نزدیــك نیــز از هــر مجموعــه احتمالــی قدرتهــای مخالــف نیرومنــد تــر
خواهیــم بــود» .او در خطــوط پایانــی ایــن نوشــتار ضمــن تاكیــد مجــدد بــر یگانــه ابــر
قــدرت بــودن آمریــكا بــه نكتــه ظریفــی اعتــراف میكنــد« :در جهــان معاصــر ،منافــع
آمریــكا در مســایلی خــاص بــا منافــع برخــی از كشــورها همســان اســت .لیكــن ایــاالت
متحــده اغلــب در مســایل عمــده تنهــا خواهــد بــود .شــمار دوســتان آمریــكا انــدك و
شــمار دشــمنان بالقــوه فعالــش بســیار خواهــد بــود .در واقــع یگانــه ابــر قــدرت ناگزیر
ابــر قدرتــی تنهاســت ،واقعیتــی كــه بایــد زندگــی كــردن بــا آن را در جهــان امــروز فــرا
گیریــم».

1

آنچــه از دیــدگاه ایــن دو تئوریســین برجســته و بــا نفــوذ آمریكایــی بــر میآیــد بــی
شــك پاســخ واضحــی اســت بــه همــه پرسشــگرانی كــه خواهــان اطــاع از اســتراتژی
آمریكاییهــا هســتند .در ادامــه ایــن مباحــث مــا بــاز هــم تحلیلهــای ســایر مفســران
سیاســی را مــورد نظــر اجمالــی قــرار میدهیــم تــا مشــخص شــود كــه آمریــكا هدفــی جز
تســلط بــر همــه كشــورهای جهانــی نــدارد:
 .1كارل مســینیو :ایــن حقوقــدان آمریكایــی میگویــد« :راهبــرد امنیــت ملــی آمریــكا
در واقــع ســندی اســت كــه دســتورالعملهای دولــت بــوش را صریحــا بیــان میكنــد.
دســتورالعملهایی كــه مبتنــی بــر حفظ و توســعه اســتیالی نظامی و اقتصــادی جهانی
آمریكاســت .ایــن راهبــرد سیاســت رســمی بــوش را بیــان میكنــد بدیــن ترتیــب كــه
 . 1ر.ك :هفتــه نامــه گوناگــون ،مقالــه آمریــكا در جهــان ،معاصــر نوشــته هانتینگتــون و ترجمــه
امیــری ،مجتبــی ،82 /5 /4 ،ش  ،24ص 3
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تنهــا ابــر قــدرت جهــان باقــی بمانــد ....اســاس ایــن راهبــرد ایــن اســت كــه هیــچ
كشــوری نتوانــد بــه انــدازه آمریــكا مقتــدر شــود ،چــه از لحــاظ نظامــی و چــه از لحــاظ
اقتصــادی ،در واقــع ایــن راهبــرد طراحــی اســتیالی جهانــی امریكاســت».

1

 .2فوادولف :دكترای اقتصاد و استاد دانشگاه در آمریكا در مقاله ای مینویسد«...
كشــورهایی هســتند كــه نمــی تواننــد یــا نمیخواهنــد از آمریــكا تبعیــت كننــد ،برخــی
نهــا خاورمیانــه را بــه یكــی از
از ایــن كشــورها در خاورمیانــه قــرار دارنــد و حضــور آ 
اهــداف اصلــی سیاســت تهاجمــی آمریــكا تبدیــل كرده اســت .دســتیابی به نفــت ارزان
قیمــت تنهــا نــوك ایــن تــوده یخــی اســت .امــا پشــت پــرده ،بازســازی پــر آب و تــاب
خاورمیانــه هــدف اصلــی سیاســت فعلــی ایــاالت متحــده اســت .....پــس از فروپاشــی
شــوروی 10 ،ســال بــی صبرانــه انتظــار كشــیدند تــا یگانــه ابــر قــدرت دنیــا را بازســازی
كنند.».....

2

 .3رابــرت جــی لیفتــون روانشــناس آمریكایــی در مصاحبــه بــا نشــریه آلمانــی اشــپیگل
بــه نــكات بســیار جالــب و شــنیدنی اشــاره میكنــد كــه تعمــق در كلمــات او پاســخ
بــه ایــن پرســش را متقــن تــر و كامــل تــر بیــان میكنــد« ...االن مــا «آمریــكا» در حــال
نمایــش خــوی ســلطه گــری هســتیم ....بســیاری از آمریكایــی هــا ،سیاســتمداران و نیــز
مــردم عــادی دچــار نوعــی بیمــاری شــده انــد كــه مــن آن را «بیمــاری ابــر قدرتــی»
مینامــم .در اثــر قــدرت عظیــم تكنیكــی و نظامــی آمریــكا در رهبــری مــا احســاس
قــادر مطلــق بــودن بــه وجــود آمــده اســت ...بــه اعتقــاد مــن دولــت مــا ناگزیــر
شكســت خواهــد خــورد.»......

3

 .4رابــرت درفیــوس تحلیــل گــر مســایل سیاســی در مقالــه ای تحــت عنوان«تاســیس
امپراتــوری در قــرن  »21برنامــه ســلطه بــر خاورمیانــه و كل دنیــا را دارای نقشــه ای
از پیــش تعییــن شــده در مــدت حــدود  30ســال میدانــد و مینویســد« :از دیــدگاه
جنــگ طلبانــی كــه اكنــون بــر راس قــدرت آمریــكا هســتند ،منطقــه خلیــج فــارس و
 . 1جام جم 81 /11 /1 ،ص 8
 . 2همان 82 /6 /15 ،ص 8
 .. 3روزنامه یاس نو ،بخش اندیشه ،ص .82 /4 /9 ،9
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خاورمیانــه نــه تنهــا بــه دلیــل ســهم خــود در تامیــن نفــت آمریــكا بلكــه بــه ایــن دلیــل
كــه بــه ایــاالت متحــده ایــن امــكان را میدهــد كــه بــر شــریانهای انــرژی جهــان قفــل
زده و در صــورت لــزوم رقیبــان جهانــی خــود را از دسترســی بــه آن محــروم كند ،حیاتی
جلــوه مینمایــد ...جنــگ طلبــان حكومــت غــرق در ایــن اندیشــه هســتند كــه پایــان
جنــگ ســرد آمریــكا را قــادر ســاخت تــا اراده خــود را بــر جهــان تحمیــل كنــد و آنهایی
كــه قــادر هســتند حــوادث را بــا قــدرت خــود شــكل داده و بســازند موظــف بــه انجــام
ایــن كار هســتند ایــن ایدئولــوژی اســت»...

1

 .5كاندولیــزا رایــس وزیــر خارجــه اســبق آمریــکا بــا وقاحــت تمــام میگویــد« :سیاســت
خارجــی مــا بــه طــور قطــع یــك سیاســت مداخلــه گــر اســت ،امــا ایــن بیــن الملــل
گرایــی برخاســته از منافــع ملــی ماســت و نــه برخاســته از منافــع جامعــه موهــوم
بیــن المللــی ....ایــن نقــش ویــژه آمریــكا در گذشــته بــوده اســت و بایــد بــار دیگــر نیــز
همچنــان كــه وارد قــرن آینــده میشــویم ،همچنــان وجــود داشــته باشــد .اگــر كشــوری
بتوانــد ســیطره بیــن المللــی خــود را تثبیــت كنــد ،میتوانــد قواعــد و نظــم جدیــدی را
در ســاختار بیــن المللــی ایجــاد نمایــد».

2

 .6یكــی از كارشناســان امــور آمریــكا در وزارت خارجــه كشــورمان نیــز ایــن مســئله را
مــورد كنــكاش قــرار میدهــد و مینویســد ...« :یكــی دیگــر از شــاخصههای سیاســت
مداخلــه آمریــكا ،اهمیــت منافــع اقتصــادی اســت ...اگــر چــه منطقــه خلیــج فــارس
دارای ویژگیهــای ژئــو اســتراتژیك اســت امــا اهمیــت اقتصــادی و انــرژی آن امــری
عینــی و بدیهــی اســت و بخشــی از اهــداف نظامــی آمریــكا در خلیــج فــارس را تامیــن
منافــع اقتصــادی آن شــكل میدهــد ....واقعیــت آن اســت كــه گرایشهــای اســتیال
جویانــه آمریــكا بشــدت ولــی بــا ظرافــت بیشــتر در دوره پــس از  11ســپتامبر در منطقه
خلیــج فــارس ادامــه یافتــه و خواهــد یافــت ...موفقیــت الگــوی رفتــاری مداخلــه
جویانــه آمریــكا در منطقــه نشــانگر آن اســت كــه احتمــال تعمیم آن در برخی شــرایط
دیگــر نیــز وجــود دارد و الگــوی رفتــاری آمریــكا در بحرانهــای دهــه  90حاكــی از آن
 . 1جام جم ،82 /1 /23 ،ص .6
 . 2همان ،82 /1 /24 ،ص .8
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اســت كــه ایــن كشــور میــل بــه تعمیــم رفتــار موفــق خــود در یــك منطقــه بــه ســایر
مناطــق دارد.».

1

نتیجه كلی از بحث:

بــا توجــه بــه نــكات نســبتا مفصلــی كــه از ســخنان تحلیلگــران برجســته نقــل كردیــم
چنیــن میتــوان نتیجــه گرفــت :
آمریكاییهــا بــه دنبــال اســتیالی كامــل بــر جهــان و رســیدن بــه عنــوان رهبــری دنیــا
هســتند .از ایــن رو بــا برنامــه ریــزی حســاب شــده ابتــدا بزرگتریــن رقیــب خــود یعنــی
شــوروی را متالشــی كردنــد و زمانــی کــه جــدی تریــن مانــع آنهــا یعنــی كمونیســم
نهــا راه را
تضعیــف شــد و از شــوروی نیــز جــز شــوكت گذشــته چیــزی باقــی نمانــد ،آ 
بــرای رهبــری دنیــا همــوار دیدنــد .امــا در كمــال تعجــب مشــاهده كردنــد كــه در ایــن
راه بــا مانعــی برجســته بــه نــام اســام و مــوج اســام گرایــی مواجــه شــده انــد ،لــذا
در صــدد بــر آمدنــد ایــن مانــع را نیــز از میــان بردارنــد .بــه همیــن خاطــر بــه تقویــت
هــر چــه بیشــتر اســرائیل در قلــب دنیــای اســام پرداختنــد .غیــر از ایــن آنهــا بــه
ایــن نكتــه رســیدند كــه راه اســتیالی كامــل بــر جهــان ،گرفتــن نبــض شــریان اقتصــادی
دنیاســت .چــون اگــر آنهــا ایــن شــریان را مالــك شــوند ،قطعــا همــه كشــورها محتــاج
آنهــا خواهنــد شــد و ایــن خــود باعــث میشــود كل دنیــا تحــت انقیــاد و رهبــری
آمریكاییهــا درآیــد .لــذا توجــه آنهــا بــه منطقــه خاورمیانــه و خلیــج فــارس كــه منبــع
تامیــن اقتصــاد و انــرژی دنیــا هســت جلــب شــد .بــه همیــن علت بــرای رســیدن به این
اهداف یعنی  .1جلوگیری از موج اســام گرایی و تحت ســلطه در آوردن كشــورهای
اســامی بــه عنــوان جــدی تریــن تهدیــد بعــد از ســقوط كمونیســم و  .2دســتیابی بــه
منابــع عظیــم انــرژی در خاورمیانــه بــه عنــوان نبــض اقتصــاد دنیــا ،منتظر بهانــه بودند
تــا آنكــه جریــان  11ســپتامبر را صحنــه ســازی كردنــد .پــس از آن دولــت آمریــکا بــه
بهانــه اینكــه ایــن عمــل كار بنیــاد گرایــان اســامی اســت ،بــا افــكار میلیتاریســتی خــود
 . 1همان.
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منطقــه خاورمیانــه و خلیــج فــارس را مــورد حملــه و تهدیــد قــرار داد تا اوال كشــورهای
اســامی مخالــف را ترســانده و تحــت انقیــاد خــود در آورد ثانیــا برخــی از حكومــت
هایــی كــه تهدیــد جــدی بــرای آمریكاییهــا محســوب میشــدند را یــا از بیــن ببــرد و
یــا حداقــل در محاصــره قــرار دهــد «مثــل ایــران و ســوریه و »...و ثالثــا بــر منابع عظیم
انــرژی دنیــا در خلیــج فــارس تســلط پیــدا کنــد تــا بــه ایــن طریــق ســلطه جهانــی و
رهبــری ادعایــی خــود بــر دنیــا را عملــی ســازد .امــروزه نیــز کــه طرحهــای آمریــکا در
منطقــه بــا شکســت مواجــه شــده و ایــن کشــور نتوانســته اســت بــه اهــداف نامشــروع
خــود دســت یابــد فتنــه گروههــای تروریســتی تکفیــری را علــم کــرده اســت تــا اهــداف
خــود را بــه گونــه ای دیگــر بــه دســت آورد ،لــذا در یــك كالم بایــد گفــت كــه هــدف
نهایــی آمریــكا كــه در خاورمیانــه در پیــش گرفتــه اســت ،تحــت ســلطه در آوردن
كشــورهای اســامی و دســتیابی بــه منابــع انــرژی دنیــا اســت تــا از ایــن طریــق ســلطه
خــود بــر كل جهــان را عملــی ســازد.
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آمریــکا چــه نقشــی در ایجــاد و ترویــج تروریســم بیــن المللــی و یــا مقابله با آن
برعهــده دارد؟ و آیــا صالحیــت رهبــری مبــارزه با تروریســم را دارد؟
امــروزه پدیــده تروریســم و جنایــات ســازمان یافتــه در جهــان بــه یکــی از
اساســی تریــن معضــات جامعــه جهانــی و خطرنــاک تریــن تهدیــد علیــه صلــح و
امنیــت بشــری و ثبــات بیــن المللــی تبدیــل شــده اســت .وضعیــت درد آور و فاجعــه
آمیــز اکثــر ملتهــا و کشــورهایی کــه در آتــش جنــگ ،خشــونت و تــرور میســوزند و
دچــار آوارگــی ،فقــر و فالکــت میشــوند در اغــراض ســلطه گرانــه ایــن پدیــده شــوم
نهفتــه اســت .در دهههــای اخیــر فجایــع انســانی بــی شــماری در ویتنــام ،هیروشــیما،
ناکازا کــی ،بوســنی و هرزگویــن ،کــوزوو ،دیریاســین ،صبــرا و شــتیال ،بالــکان ،عــراق و
افغانســتان ،لبنــان ،حلبچــه و ...بــه وقــوع پیوســته اســت کــه همگــی نمونههــای
روشــنی از تروریســم بیــن المللــی اســت.
تعریف تروریسم

در ســال  1351شمســی مســئله تروریســم و راههــای مقابلــه بــا آن در دســتور کار
مجمــع عمومــی ســازمان ملــل متحــد قــرار گرفــت .هفــت ســال بعــد ایــن مســئله بــه
یکــی از وظایــف کمیتــه ششــم مجمــع عمومــی مبــدل شــد و در اجــاس  49مجمــع
عمومــی قطعنامــه ای بــه انضمــام یــک اعالمیــه بــه عنــوان میثاق جهانی مبــارزه علیه
تروریســم تصویــب شــد.
در کنوانســیون جهانــی و میثاقهــای بیــن المللــی از تعابیــر مختلفــی بــرای تعریــف
تروریســم اســتفاده شــده اســت .در برخــی اســناد ،تروریســم بــه کشــتن و حــذف
فیزیکــی انســانها بــدون محاکمــه عادالنــه اطــاق میشــودّ .امــا قطــع نامــه ســازمان
کنفرانــس اســامی در تعریفــی نســبتا مفصــل تروریســم را ایــن گونــه معنــا نمــوده
اســت:
هــر گونــه عمــل خشــونت آمیــز یــا تهدیــد کننــده کــه بــه منظــور اجــرای طرحهــای
جنایــی بــا هــدف ســلب حــق حیــات از انســان هــا ،ایجــاد رعــب و وحشــت میــان
مــردم ،بــه خطــر انداختــن جــان ،حیثیــت ،آزادی ،امنیــت ،حقــوق مشــروع انســانی یــا
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آســیب رســاندن بــه محیــط زیســت و برنامــه ریــزی برای دســتیابی نامشــروع بــه اموال
عمومــی و خصوصــی ،بــه خطــر انداختــن منابــع ملــی ،تهدیــد صلــح و ثبــات جهانــی،
تهدیــد تمامیــت ارضــی و وحــدت ملــی و اســتقالل کشــورها بــه کار رود ،مصــداق
تروریســم خوانــده میشــود».

1

آمریکا پیشگام ترور و خشونت

بــروز انــواع خشــونتها و حرکتهــای غیــر انســانی ویژگــی دایمــی تاریــخ ایــاالت
متحــده از ابتــدای تشــکیل آن تاکنــون بــوده اســت .اســاس کشــوری کــه هــم اکنــون
مدعــی رهبــری مبــارزه بــا تروریســم اســت ،بــر پایــه تــرور ،خشــونت و وحشــی گــری
شــکل گرفتــه اســت .نخســتین قشــری گرایــان انگلیســی کــه قــدم بــه خــاک قــاره آمریکا
گذاشــتند ،مــرگ بارتریــن اعتقــادات تاریــخ بشــری را بــا خــود به آنجا بردنــد .اعتقاد به
«قــوم برگزیــده» کــه بــه قتــل عامهــا و اشــغال زمیــن بومیــان آن منطقــه تحــت عنــوان
«عمــل بــه فرامیــن الهــی» مشــروعیت میبخشــید شــدیدترین اعمــال تروریســتی را بــه
دنبــال داشــت .الگــوی ایــن قــوم مطابــق اســناد موجود ،کتاب و دســتورات یوشــع بود
کــه بــه ادعــای ایشــان بــه قــوم خــود مأموریــت داد ســاکنان اولیــه کنعــان را قتــل عــام
و زمیــن هایشــان را تصاحــب کننــد.
دکتــر توکویــل یکــی از شــاهدان وحشــی گــری مهاجــران اشــغال گــر علیــه ســاکنان
بومــی آمریــکا در توصیــف یکــی از صحنههــای وحشــی گــری اشــغالگران مینویســد:
دل زمســتان زمانــی کــه ســرما بیــداد میکــرد چنــد هــزار ســرباز مهاجــر قبایــل کــوچ
«در ِ
نشــین بومــی را پیــش میراندنــد در حالــی کــه آنــان بیمــاران و مجروحــان خــود را در
کنــار نــوزادان و ســالخوردگان در آســتانه مــرگ بــه همــراه داشــتند.»...

2

اگــر در آن زمــان مهاجــران بــه قــاره آمریــکا بــرای توجیــه قتــل عــام سرخپوســتان و
تصاحــب زمینهــای بومیــان آمریکایــی بــه صحیفــه «یوشــع» و کشــتارهای مقــدس
 . 1واعظی ،حسن ،تروریسم ،تهران ،انتشارات سروش1380 ،ش،ص .26
 . 2روژه گارودی ،آمریــکا پیشــتاز انحطــاط ،ترجمــه صفــوی ،قاســم ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی،
1377ش ،ص 28ـ .30
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«عهــد عتیــق» 1توســل میجســتند و در ایــن راســتا شــدید تریــن تهاجمــات و
خشــونتها را بــه عنــوان واکنشهــای دفاعــی توجیــه میکردنــد عجیــب نیســت کــه
امــروز نیــز شــعار مبــارزه بــا تروریســم دســتاویز ایــاالت متحــده بــرای قتــل عــام ،غــارت
گــری و تجــاوز بــه خــاک کشــورها تلقــی میگــردد.
بنابرایــن تاریــخ ایــاالت متحــده در قــرن  19در درجــه نخســت تاریــخ قتــل عــام ،تــرور
و وحشــی گــری علیــه سرخپوســتان و ســاکنان اصلــی ســرزمین آمریکاســت و از آن پــس
بــه ویــژه از جنــگ جهانــی دوم بــه بعــد بــه ســایر نقــاط جهــان نیــز گســترش یافــت.
ورود آمریــکا بــه جنــگ جهانــی دوم بــا بمبــاران و کشــتار مــردم غیــر نظامــی در
شــهرهای واقــع در اقمــار غیــر ســرمایه داری از جملــه هیروشــیما و ناکازاکــی همــراه
بــود کــه صدهــا هــزار کشــته بــر جــای گذاشــت.
ـ نقش آمریکا در ترویج ترور و خشونت در جهان

گرچــه مبــارزه بــا تروریســم بیــن المللــی شــعار اصلــی و دکتریــن رســمی ریــگان رئیــس
جمهــور وقــت آمریــکا پــس از احــراز ایــن ســمت اعــام شــد ّامــا بــا نگاهــی بــه عملکــرد
گذشــته و حــال آمریــکا میتــوان پــی بــرد ایــن دولــت کارگــزار اصلــی تروریســم بیــن
المللــی بــوده اســت .از دیــد آزادیخواهــان جهان شــعار مبارزه با تروریســم دولتمردان
آمریــکا شــعاری ظاهــر فریــب بــرای ســرپوش نهــادن بــر جنایــات و تجــاوزات پــی در
پــی امپریالیســم آمریکاســت .هــدف دولتمــردان آمریکایــی از طــرح ایــن شــعار آن
اســت تــا ضمــن کســب بهانــه الزم جهــت ســرکوب جنبشهــای آزادی بخــش ملــی
در سراســر جهــان ،زمینــه اعمــال قــدرت و نفــوذ بیشــتر خــود را در مناطــق مختلــف
جهــان فراهــم نماینــد.
چنــان چــه بخواهیــم بررســی مســتندی در ایــن ارتبــاط داشــته باشــیم کافــی اســت
نگاهــی گــذرا بــه جریانــات تروریســتی در دهههــای اخیــر بیاندازیــم و ّرد پــای واضــح
امپریالیســم آمریــکا را بــه عنــوان کارگــزار اصلــی آن جریانــات مشــاهده کنیــم:
 . 1برای اطالع بیشتر :روژه گارودی ،همان .ص 36به بعد.
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پیــش از انقــاب اســامی ایــران موسســه «انســتیو بروکینگــز» گزارشــی تهیــه و منتشــر
کــرد کــه در آن فهرســتی از نقــش ایــاالت متحــده آمریــکا در حرکتهــای تروریســتی
جهــان بــر شــمرده شــده اســت.
مطابــق آمــار منتشــر شــده از ســوی ایــن موسســه ،ایــاالت متحــده آمریــکا از  11دی
مــاه  1325تــا  10دی مــاه  1354خورشــیدی ،بــرای پیشــبرد مقاصــد سیاســی خــود
 215بــار (هــر دو مــاه یــک بــار ) بــه اعمــال تروریســتی و خشــونت آمیــز علیــه بشــریت
دســت زده اســت.

1

اقداماتــی نظیــر مقابلــه بــا انقــاب اســامی ایــران و حمایــت بــی دریــغ از رژیــم ســتم
شــاهی پهلــوی ،حمایــت از گــروه جنایــت کار منافقیــن ،تجــاوز بــه خــاک ایــران بــه
بهانــه نجــات جاسوســان آمریکایــی ،تجهیــز و آمــاده ســازی رژیــم صــدام بــرای حملــه
بــه ایــران ،ســرنگونی هواپیمــای مســافربری در خلیــج فــارس ،نقــش آمریــکا در تجهیــز
و تأســیس طالبــان ،القاعــده و ،...حملــه بــه عــراق و افغانســتان و کشــتار هزارهــا نفــر
از مــردم بــی گنــاه و ...نشــانههای روشــنی از اقدامــات تروریســتی دولــت آمریــکا و
نقــش آن کشــور در گســترش تروریســم بیــن الملــل اســت کــه در ایــن مختصــر امــکان
تشــریح آن نیســت.
پی گیری اهداف تروریستی ایاالت متحده در قالب جدید

بــه دنبــال فروپاشــی کمونیســم و کــم رنــگ شــدن تهدیــد علیــه نظــام ســرمایه داری،
ایــاالت متحــده بــه دنبــال طــرح شــعارهای جدیــدی بــود تــا بــا تمســک بــه آنهــا
اهــداف تجــاوز کارانــه خــود را در جهــان تــداوم بخشــد .بــه ایــن منظــور شــعارهایی
چــون «مداخلــه بشــر دوســتانه»« ،دفــاع از حقــوق بشــر و دموکراســی» و باالخــره
«مبــارزه بــا تروریســم» مطــرح گردیــد و ایــن امــر دســتاویز تشــدید مداخــات در
کشــورها و گســترش عملــی تروریســم بیــن الملــل گردیــد.
بــه گــزارش صلیــب ســرخ در جنــگ ّاول خلیــج فــارس بمبــاران عــراق بــه قیمــت جــان
 . 1دیلیپاک ،عبدالرحمن ،تروریسم ،سازمان تبلیغات اسالمی1368 ،ش ،ص 135به بعد.
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بیــش از  200000تــن از مــردم غیــر نظامــی تمــام شــد بــر اســاس همیــن گــزارش پــس از
خاتمــه جنــگ ّاول خلیــج فــارس نیــز بــه دلیــل تــداوم خــود ســرانه محاصــره بیــش از
نیــم میلیــون کــودک بــر اثــر کمبــود دارو و غــذا تلــف شــدند.
ارتباط فرهنگ لیبرال ـ دموکراسی با تروریسم

در ایــن بخــش بــرای اثبــات یکــی دیگــر از دالیــل عــدم صالحیــت آمریــکا در رهبــری
مبــارزه بــا تروریســم ،بایــد بــه ارتبــاط نزدیــک فرهنــگ لیبــرال دموکراســی غربــی بــا
تــرور ،خشــونت و یاغــی گــری اشــاره نمــود .بــه طــور کلــی بــرای تعییــن رهبــری یــک
امــر مقــدس و ارزشــی میبایســت در جســتجوی رهبــری فرزانــه و ارزش گــرا بــود.
مبــارزه بــا تروریســم و خشــونت اگــر صادقانــه و حقیقــی باشــد امــری مقــدس و نیــک
اســت و حــال آن کــه شــاخصه تمــدن آمریکایــی بــه عنــوان پرچــم دار تمــدن غربــی و
فرهنــگ منحــط لیبــرال دموکراســی ،بــه حاشــیه رانــده شــدن دیــن و معنویــت و رخت
بربســتن ارزشهــا از حاکمیــت سیاســی اســت تــا بــه جــای آن بدیلهــای مجــازی و غیــر
ارزشــی و ســرگرمیهای غیــر اخالقــی قــرار بگیــرد.
خشــونت ،فحشــا ،شــهوت و ...از شــاخصههای اصلی تمدن منحط غربی اســت که
لیبــرال دموکراســی ،آن را ترویــج میکند.
بــه اعتــراف اندیشــمندان غربــی هــم اکنــون خــرد و عقــل ذاتــی در افــکار حاکمــان
سیاســی غــرب جایگاهــی نــدارد.
یکــی از فالســفه آمریکایــی بــا نــام «والتراســتیس» در مقالــه ای تحــت عنوان «فلســفه
مــادی گرایانــه مــا آمریکایــی هــا» در بررســی نقادانــه ای از رویکــرد مــادی گرایانــه این
قــوم مینویســد:
«فرمانروایــان مــا چــه در دورههــای انتخابــات و چــه در مواقــع دیگــر بــه جــای توســل
بــه خــرد و ادلــه عاقالنــه بــه عواطــف بــی ارزش ،تعصبــات و منافــع شــخصی چنــگ
میزننــد تــا مــردم را بــه دنبــال خــود بکشــانند ...حتــی بهتریــن سیاســتمداران مــا
کارهایــی میکننــد کــه بــر مبنــای اندیشــه و عقــل نیســت تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه آرای
ایــن گــروه یــا آن گــروه را بــه دســت آورنــد ،انتخــاب شــوند و بــر ســر قــدرت بماننــد.
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ایــن زمامــداران بــرای آن کــه بــر ســر قــدرت بماننــد در نابــود کــردن افــراد بــی گنــاه
تردیــد بــه خــود راه نمــی دهنــد .مــا اینهــا را اعمالــی کامــا طبیعــی و بخشــی از بــازی
میدانیــم و بــه جــای آن کــه آن را محکــوم کنیــم بــه آن لبخنــد میزنیــم و ایــن بــدان
ســبب اســت کــه معیارهــای سیاســی مــا بــه طــرز نکوهــش پذیــری پســت اســت .همــه
اینهــا از ایــن واقعیــت سرچشــمه میگیــرد کــه بــر دموکراســی مــا همــان گونــه کــه
دشــمنان مــا (مخالفــان لیبــرال دموکراســی) میگوینــد بــه جــای ایــن کــه خــرد حکومت
کنــد تــا انــدازه زیــادی حــرص و منفعــت شــخصی حا کــم اســت.»...

1

تبعیضهــای نــاروا ،آزادی بــدون تعهــد ،فقــدان عدالــت اجتماعــی ،جنــگ و
خشــونت ،فریــب و نیرنــگ و ....از شــاخصههای بــارز تمــدن غربــی -آمریکایــی
اســت کــه نویســنده فــوق و بســیاری از اندیشــمندان غربــی را در نقــادی تمــدن لیبــرال
دموکراســی بــه اعتــراف وا داشــته اســت.

2

امــروزه خشــونت ،تــرور و جنایــت بــه بزرگتریــن بحــران داخلــی آمریــکا تبدیــل شــده
اســت .آمــاری کــه از افــکار عمومــی مــردم آمریــکا توســط روزنامــه نیویــورک تایمــز
و شــبکه تلویزیونــی ســی بــی اس در ژانویــه  1994انتشــار یافــت نشــان داد کــه
نگرانــی و اضطــراب از گســترش خشــونت ،تــرور ،پرخاشــگری و جنایــت بزرگتریــن
دغدغــه ذهنــی مــردم آمریکاســت بــه گــزارش پلیــس آمریــکا ،آمــار قتــل و آدم ربایی در
واشــنگتن پایتخــت آمریــکا بــا رونــد فزاینــده ای در حــال افزایــش اســت.

3

 . 1مدرســی ،ســید محمــد علــی ،دیــدگاه جمعــی از دانشــمندان غربــی در نقــد تمــدن غــرب ،قم،
انتشارات شــفق1382 ،ش ،ص.90
 . 2همان ،ص 90ـ .100
 . 3موالنــا ،حمیــد ،آمریــکا و فاجعــه جهانــی ،تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی1382 ،ش،
ص 141ـ .135
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اکنــون بایــد پرســید کشــوری بــا برخــورداری از چنیــن تمــدن منحــط و تمدنــی
کــه جنــگ ،خشــونت ،غــارت گــری و تجــاوز از آموزههــای الینفــک آن اســت چگونــه
پیشــتاز و ســردمدار تروریســم میتوانــد باشــد؟
چــرا نظــام ســلطه میــان اقلیتهــای دینــی ،مذهبــی ،نــژادی و ...نفــوذ کــرده ایجــاد
اختــاف میکنــد؟
آنچــه مســلم اســت ایــن اســت کــه در چنــد قــرن اخیر سیاســت «تفرقــه بیانداز
و حکومــت کــن» یکــی از مهمتریــن راهکارهــای اســتعمار انگلیــس به منظور اســتعمار
ملتهــا و تثبیــت حاکمیــت ظالمانــه خــود بــر ســرزمینهای دیگــران بــوده اســت.
اســتعمار پیــر بــا توجــه بــه اینکــه خــود هیــچ محبوبیتــی در دل ملتهــا نداشــت از
بــر هــم زدن اتحــاد صفــوف مردمــی بــرای تقویــت و بســط حضــور خــود در منطقــه
اســتفاده میکــرد .در واقــع اســتفاده از ایــن تاکتیــک و بــا تضعیــف نیروهایــی کــه
بالقــوه تــوان ایســتادگی در برابــر اســتعمارگران را دارنــد ،ســپری دفاعــی برای اســتعمار
ایجــاد میکــرد تــا از طریــق آن نیروهــای اســتعماری بــدون هیــچ گونــه مانعــی بــه
اهــداف نامشــروع خــود دســت یابنــد.
در دوران معاصــر اســتعمار کهــن و اســتعمار نــو کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری
بــه شــکل اســتعمار فــرا نــو ظهــور پیــدا کــرده اســت ،در واقــع مهمتریــن سیاســت
دولتهــای اســتعماری محســوب میشــود .بــر اســاس ایــن سیاســت ،ملــت هایــی کــه
میتواننــد خطــر بالقــوه ای بــرای منافــع نامشــروع قدرتهــای ســلطه گــر محســوب
شــوند بایســتی تجزیــه شــده و در درون واحدهــای جدیــد نیــز مــاک هایی ســاختگی
بــرای تفــاوت گــذاری بیــن افــراد بــه وجــود آیــد کــه همچــون بشــکه بــاروت جامعــه را
در آســتانه انفجــار قــرار دهــد تــا هــر زمــان کــه منافــع قدرتهــا ایجــاب کــرد از ایــن
مســائل بــرای انفجــار بــزرگ ایــن بشــکه بــاروت و رســیدن بــه منافــع نامشــروع خــود
اســتفاده کننــد.
ً
شــکل بنــدی مرزهــای سیاســی و جغرافیایــی دوران معاصــر کــه عمدتــا حاصــل
طــرح دولتهــای اســتعمارگر بــوده اســت حاصــل همیــن تفکــر بــوده اســت .زیــرا
دولتهــای بــزرگ در دوران معاصــر ابتــدا بــا حضــور مســتقیم در اکثــر کشــورهای
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دنیــا آنهــا را بــه زیــر ســلطه خــود درآورده و در دوران جدیــد یعنــی زمانــی کــه دیگــر
ســلطه مســتقیم ،هزین ههــای گــزاف بــر اســتعمار گــران تحمیــل میکــرد شــکل اســتعمار
را از حالــت مســتقیم بــه غیــر مســتقیم تبدیــل کردنــد .بنابــر ایــن در دوران مــدرن
هــم الزم بــود بــرای کنتــرل اوضــاع از ایــن سیاســت تفرقــه افکنــی نهایــت اســتفاده بــه
عمــل آیــد ،در نتیجــه مرزهــا بــه گونــه ای ترســیم شــد کــه همــواره در میــان ملتهــای
منطقــه مســائلی همچــون آب ،مراتــع ،زبــان ،مذهــب ،قومیــت و ...بــه عنــوان پیــش
زمینههــای بالقــوه تفرقــه وجــود داشــته باشــد.
آنان در راســتای تحقق اهداف نامشــروع خود ابتدا کشــورهای بزرگ همچون ایران،
عثمانــی و ...را تجزیــه کــرده و بــه ایــن منظــور بــا برجســته کــردن مال کهــای تصنعــی
و غیــر واقعــی تمایــز گــذاری میــان ملتهــا کشــورهای بــزرگ را عمــا به چندین کشــور
قابــل کنتــرل تقســیم کردنــد .آنــگاه در دوران ترســیم مرزهــای سیاســی بــه نوعــی مرزها
تعییــن گردیــد کــه در اکثــر کشــورها نوعــی تخاصــم میــان دو طــرف مرزهــا و میــان
یهــای بعــدی
ملتهــای درون مــرز جغرافیایــی باقــی مانــده و عامــل بالقــوه درگیر 
و ممانعــت از اتحــاد گــردد.
ایــن مســئله در میــان کشــورهای اســامی بیشــتر از همــه جــا نمــود پیدا کــرده و باعث
شــده اســت تــا هــر زمــان اتحــادی درون ملــت اســام ایجــاد شــده و آنــان را بــه ســوی
حــل مســائل عمــده و اساســی خودشــان متوجــه میکنــد بــا دسیسـههای اســتعماری
و بهانههــای واهــی حاصــل از دوران حضــور اســتعمار ،مســائل حاشــیه ای پــر رنــگ
شــده و مســائل عمــده همچنــان الینحــل باقــی بمانــد .تجزیــه ملتهــای جهــان ســوم
و حمایــت از تجزیــه طلبــان بــه ویــژه در عالــم اســام و تبلیــغ تمایــزات بــی اهمیــت
همچــون زبــان ،مذهــب ،رنــگ و ...در شــرایطی صــورت میگیــرد کــه جهــان غــرب
خــود قرنهاســت در جهــت همگرایــی حرکــت میکنــد .در واقــع جهــان غــرب در
دوران قــرون وســطی و اندکــی پــس از آن دارای نظــام فئودالــی بــود یعنــی نظامــی که
در آن زمینــداران بــزرگ حاکمــان اصلــی بــوده و بــرای خــود تشــکیالت شــبه حکومتــی
داشــتند و همــواره بیــن واحدهــای مختلــف جنــگ و درگیــری وجــود داشــت کــه
مهمتریــن آنهــا جنگهــای مذهبــی ســی ســاله بــود امــا از زمــان امضــای عهدنامــه
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وســتفالی در ســال 1648م .به تدریج قدرت پراکنده در دســت فئودالها به ســمت
تمرکــز در حکومــت پیــش رفــت و بــا تشــکیل دولــت ملــی مــدرن نخســتین گام در راه
اتحــاد میــان ملتهــای اروپایــی برداشــته شــد .پــس از آن تحــوالت مختلــف جهــان
غــرب ادامــه داشــت تــا پــس از تشــکیل رســمی ســازمان ملــل در ســال 1945م .بــه
تدریــج ایــده تشــکیل کشــورهایی بــا نظــام برنامــه ریــزی واحــد متشــکل از کشــورهای
اروپایــی طراحــی شــد و ایــده اتحادیــه اروپــا بــا هــدف متحــد ســاختن کل اروپــا در
درون ســاختار سیاســی ،اجتماعی ،اقتصادی و نظامی واحد در راســتای عملی شــدن
گام برداشــت و امــروزه نوعــی همگرایــی بیــن کشــورهای غــرب در زمینــه بســیاری از
منافــع اســتراتژیک بــه چشــم میخــورد ،ایــن در حالــی اســت کــه در عالــم شــرق و بــه
ویــژه جهــان اســام کــه مهمتریــن رقیــب تمــدن غربــی محســوب میشــود هــر روز بــر
طبــل تفرقــه افکنــی ،تجزیــه طلبــی و تفاوتهــای نــژادی ،زبانــی ،مذهبــی و بــه طــور
کلــی واگرایــی میــان ملتهــا بیــش از پیــش کوبیــده میشــود .بــه ویــژه در دوران اخیــر
در جهــان اســام بــا پیدایــش مذهــب وهابیــت در عربســتان و اشــاعه تفکرات ســلفی
گــری و تکفیــری در اقصــی نقــاط عالــم اســام بــا حمایتهــای آشــکار و پنهــان غــرب
و بــه ویــژه انگلیــس و آمریــکا بــر ایــن جداییهــا بــه ویــژه در ُبعــد مذهبــی تاکیــد
بیشــتری میشــود.
همــه ایــن شــواهد حاکــی از اینســت کــه نظــام ســلطه جهانــی بــرای کســب منافــع
نامشــروع خویــش از ســویی در جهــت همگرایــی بــا همفکــران و همقطــاران خــود
بــوده و ایــده تشــکیل دهکــده جهانــی البتــه باســلطه تفکــر غربــی را مطــرح میکنــد
و از ســویی دیگــر در جهــان اســام بــر واگرایــی میــان ملتهــای مســلمان دامــن
میزنــد .نشــانههای بــارز دســت داشــتن قدرتهــای غــرب در توطئــه تفرقــه افکنــی
میــان مســلمانان بــه واســطه تفکــرات ســلفی گــری در آن جایــی مشــهودتر میشــود
کــه مشــاهده میکنیــم کــه از دیــدگاه رهبــران اصلــی تفرقــه افکنــان یعنــی علمــای
وهابــی نزدیکــی و ارتبــاط بــا دشــمنان عالــم اســام یعنــی ابــر قدرتهــای غربی هیچ
قبحــی نــدارد و هرگــز اقدامــی در جهــت حمایــت از منافــع جهــان اســام و بــه ویــژه
مســئله فلســطین در برابــر ابــر قدرتهــا صــورت نمــی گیــرد امــا هرگونــه همراهــی و
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پیونــد بــا کشــوری مثــل ایــران و مســلمانان همســو بــا تفکــر اســام نــاب محمــدی نفی
شــده و بــا انــواع توطئههــا از قبیــل بــرادر کشــی ،تکفیــر شــیعیان و ...بــر طبــل تفرقــه
کوبیــده میشــود.
همــه اینهــا در حالــی اســت کــه طبــق دســتورات الهــی همــه مســلمانان موظفنــد تــا بــا
اقامــه دیــن الهــی از تفرقــه در دیــن بپرهیزنــد:
َ
َ
َ
ّ
َ ََ َ
َ
َ
َ
ّ َ ّ
الدیــن َمــا َو َّصــی بـ ِـه ُن ً
وحــا َوالـ ِـذی أ ْو َح ْینــا ِإل ْیــک َو َمــا َو ّص ْینــا ِبـ ِـه
ِ
شــرع لکــم ِمــن ِ ِ
َْ َ
َ َ َُ
ّ
1
إ ْب َر ِاهیـ َـم َو ُم َ
الدیـ َـن َول َت َتف ّرقــوا ِفیـ ِـه...
وســی َو ِع َیســی أن أ ِق ُیمــوا ِ
ِ
یعنــی شــما را بــه همــان سفارشــی كــه بــه نــوح و انبیــای گذشــته كردیــم
توصیــه میكنیــم و آن ســفارش ایــن اســت :دیــن اهلــی را بــا هــم اقامــه كنیــد
و از تفرقــه در دیــن بپرهیز یــد.

همچنیــن در دیگــر آیــات ،مســلمانان از هرگونــه تفرقــه پرهیــز داده شــده و بــه اتحــاد
و یگانگــی فراخوانــده شــده اند:
َ
َ ً َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ ُ َ َ َ ّ ْ ُ َ َ َ 2
َو ْاع َت ِص ُمـ ْـوا َ
یــن َتف ّرقــوا
اهّلل ج ِمیعــا وال تفرقــوا»« ،وال تکونــوا کال ِذ
ب ْبـ ِـل ِ
ِ
َ ْ َُ ْ
3
اخ َتلفــوا.
و
در تعالیــم معصومیــن ؟مهع؟ و بــه ویــژه امیــر المومنیــن علــی ـ؟ع؟نیــز بر لــزوم وحدت
امــت اســامی و پرهیــز از هرگونــه تفرقــه تاکیــد شــده اســت بــه عنــوان مثــال امیــر
المومنیــن علــی ـ؟ع؟مــی فرماینــد« :والزمــوا الســواد االعظــم فــان یــداهلل مــع الجماعــه
و ایاكــم والفرقــه فــان الشــاذ مــن النــاس للشــیطان كمــا ان الشــاذ مــن الغنــم للذئب».

4

بــه عبارتــی یعنــی چــون دســت غیبــی پــروردگار بــا متحــدان اســت بایــد امت منســجم
و هماهنــگ اســامی را حفــظ نمــود و چــون گوســفند وامانــده از رمــه از حفاظــت
چوپــان محــروم اســت و طعمــه گــرگ قــرار میگیــرد الزم اســت از صفــوف بــه هــم
فشــرده مســلمین فاصلــه نگرفــت تــا از آســیب وسوســه شــیطان در امــان بــود.
 . 1شوری .13 /
 . 2آل عمران .103 /
 . 3شوری .13 /
 . 4نهج البالغه ،خطبه .127
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از نظــر امــام علــی ـ؟ع؟خطــر تفرقــه افکنــی بیــن مســلمانان بــه انــدازه ای خطــر نــاک
اســت کــه آن حضــرت دســتور بــه نابــودی تفرقــه افکنــان میدهــد حتــی اگــر وی در
زیــر عمامــه حضــرت پنــاه گرفتــه باشــد« :اال مــن دعــا الــی هــذا الشــعار فاقتلــوه ولــو
كان تحــت عمامتــی هــذه.»...

1

از دیــدگاه حضــرت علــی ؟ع؟اســتراتژی تفرقــه افکنــان حرکــت گام بــه گام در جهــت
از بیــن بــردن وحــدت و ســرانجام ایجــاد فتنــه در جامعــه اســام اســت .فتنــه ای کــه
امــروزه از آب گل آلــود آن فقــط آمریــکا ،رژیــم صهیونیســتی ،انگلیس و ســایر دشــمنان
نظــام اســامی ماهــی گرفتــه و بــه منافــع نامشــروع خویــش میرســند.
نتیجــه اینکــه عمــده کــردن عوامــل تمایــز میــان انســانها مثــل زبــان ،مذهــب ،نــژاد
و ...بــر خــاف دیــن اســام میباشــد کــه همــه انســانها را از یــک پــدر و مــادر و
یکســان میدانــد و مــاک برتــری را فقــط و فقــط تقــوا میدانــد .همچنیــن طبــق ادلــه
فراوانــی کــه گوینــده شــهادتین را مســلمان میدانــد 2همــه مســلمانان اعــم از شــیعه و
ســنی بــا هــم بــرادر دینــی بــوده و بایــد اختالفــات مذهبــی خــود را در جوامــع علمــی
یهــای ناشــی از
حــل و فصــل نماینــد و طــرح عمومــی ایــن اختالفــات و آتــش افروز 
آن در راســتای خدمت به منافع دشــمنان اســام میباشــد و نقشــه اصلی آن توســط
قدرتهــای غربــی ســلطه گــر ریختــه شــده اســت و هــر کــس بــه ایــن اختالفــات دامــن
بزنــد خواســته یــا ناخواســته عامــل دســت ایــن قدرتهــا میباشــد.

 . 1نهج البالغه ،خطبه .127
 . 2در ایــن زمینــه روایــات متعــدد وارد شــده اســت از جملــه رک  :الكافــی (ط  -اإلســامیه)،
ج ،2ص.24 :
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قدرتهــای بــزرگ اســتعماری چگونــه بــه پیدایــش و تقویــت گروههــای
تكفیــری كمــك كردهانــد؟
در بررســی جریانشناســی تکفیــر بایــد گفــت ایــن پدیــده ســابقه طوالنــی
درتاریــخ مســلمانان دارد؛ تاریخــی کــه بعــد از رحلــت پیامبــر گرامی اســام و قضایای
خالفــت مســلمین دســتخوش تحــوالت شــگرفی گشــت و امــروز تبعــات آن نــه تنها در
جامعــه مســلمین ،بلکــه مردمــان ایــن کــره خاکــی نیــز مشــاهده میشــود ،از ایـنرو،
در عیــن اعتقــاد بــه تاثیرگــذاری بســترهای تاریخــی و دگرگونیهــای معرفتــی و
محیطــی ،میتــوان نقــش عواملــی از جبهــه باطــل را در شــکلگیری آن مؤثــر دانســت.
عواملــی کــه از زمــان قوتگیــری معرفتــی ایــن جریــان توســط احمــد ابــن حنبــل گرفتــه
تــا محمــد بــن عبدالوهــاب و رهبــران فعلــی ایــن جریــان در گروههای تکفیــری داعش
و القاعــده یــا بــه عنــوان پشــتوانه فکــری و یــا بــه عنــوان پشــتوانه سیاســی و امنیتــی آن
نقــش موثــری ایفــا نمــوده انــد.
امــروزه بــا وجــود تنوعــات مختلــف در جریــان تکفیــری بایــد گفــت نوســلفیگری و
تکفیــر از دو تبــار معرفتــی و تاریخــی نزدیکــی برخــوردار هســتند ،بــه عبــارت دیگــر
امــروزه جریــان تکفیــری ظهوریافتــه در قامــت گــروه هایــی همچــون داعــش و
القاعــده حاصــل پیونــد معرفتــی میــان تفکــر اخوانــی مصــری و وهابــی عربســتانی
اســت .البتــه از یــک ســو نمــی تــوان منکــر بــود کــه ســید قطــب بــه عنــوان مرشــد تفکــر
جهــادی در جریــان اخــوان بــه شــدت روحیــه ضدیــت بــا جهــان غــرب را داشــت و از
ســوی دیگــر تردیــدی نیســت کــه جریــان وهابــی بــه عنــوان یــک جریــان انحرافــی در
میــان جامعــه اهــل تســنن ،نزدیکــی قابــل انــکاری بــا جهــان غــرب داشــته و دارد ،بــه
گونـهای کــه میتــوان نقــش اســتعمار انگلیــس را در شــکلگیری آن بــه وضــوح رویــت
نمــود؛ آثــاری چــون «پایههــای اســتعمار» از خیــری حمــاد« ،تاریــخ نجــد» از ســنت
جــان ولبــی« ،خاطــرات حاییــم وایزمــن» اولیــن نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی
و ...از نقــش ســرویسهای اطالعاتــی و جاسوســی وزارت مســتعمرات انگلســتان

208

کبیر
جهادکبیر
جهاد

در شــکلگیری و تثبیــت ایــن فرقــه خبــر میدهنــد 1.در دوران معاصــر نیــز نقــش
دولتهــا و ســرویسهای اطالعاتــی عربســتان ،پاکســتان و ایــاالت متحــده را در
شــکلگیری القاعــده در افغانســتان و داعــش در عــراق را میتــوان دیــد.

2

ایــن قرابــت فکــری بیــن اندیشــه وهابــی و اخوانــی از زمانــی آغــاز گشــت کــه جریــان
اخوانــی بــا ســابقه درخشــان در ضدیــت بــا اســتعمار ،در خدمــت اهــداف ســلفیان
تکفیــری قرارگرفــت بــه گونـهای کــه ســازمانهای القاعــده و حــزب التحریــر بــه جــای
مبــارزه بــا غــرب ،وارد مبــارزات عقیدتــی درون دینــی گشــته و رفتــه رفتــه بــر جنبههای
فرقهگرایــی و خشــونتطلبی خــود افــزود .ثمــره چنیــن اقدامــی نزدیکــی بــه غــرب و
شــکلگیری ائتــاف بــا جریــان ضــد اســامی در برابــر رشــد و نفــوذ تفکــرات انقــاب
اســامی در منطقــه شــد بــه گون ـهای کــه کســینجر اظهــار داشــت« :بــرای مقابلــه بــا
انقــاب افراطــی شــیعی بایــد انقــاب افراطــی ســنی ایجــاد کنیــم»؛ 3بــه تعبیــر ژیلبــر
آشــکار ،وجــود ایــن جریــان عــاوه بــر مبــارزه بــا شــوروی ،میتوانســت مانــع از نفــوذ
انقــاب اســامی در میــان ســایر کشــورهای اســامی شــود و هــم بــه تولیــد جریــان
آنتیتــز آن در آینــده بیانجامــد.

4

ایــن ســخنان حاکــی از ایــن اســت کــه خطــر “اســام انقالبــی” آنچنــان دنیــای ســکوالر
ً
غــرب را بــه خــود مشــغول ســاخته اســت کــه عمــا هیــاری کلینتــون در کتــاب
خاطــراتاش از دســت داشــتن دولتهــای غربــی علیالخصــوص ایــاالت متحــده
در حمایــت از داعــش پــرده برداشــته اســت« :مــا وارد جنــگ عــراق ،لیبــی و ســوریه
شــدیم و همــه چیــز بــر وفــق مــراد و بســیار خــوب بــود امــا ناگهــان انقــاب مصــر
در  30ژوئــن رخ داد و همــه چیــز ظــرف  72ســاعت تغییــر کــرد .مــن بــه  112کشــور
جهــان ســفر کــرده بــودم و بــا برخــی از دوســتان ایــن توافــق حاصــل شــد تــا بــه محــض
 . 1مســتر همفــر ( ،) 1361خاطــرات همفــر ،ترجمــه دكتــر محســن مؤیــدی ،تهــران ،انتشــارات
امیركبیــر،ص .32
 . 2فدوی ،عبدالقیوم( ،)1380اسامه بن الدن و ماجراها،كابل ،مفاخر ،ص .29
 . 3محمــدی ،منوچهــر( ،)1393/06/29ایــران رهبــر تحــول نظــم جهانــی ،قابــل دســترس در
تســنیم نیــوز.
 . 4آشــکار ،ژیلبــر(« ،)1384جــدال در توحــش 11 ،ســپتامبر و ایجــاد بــی نظمــی نویــن جهانی»،
ترجمه حســن مرتضــوی ،تهــران ،اختــران ،ص .65-63
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اعــام تاســیس داعــش ایــن گــروه بــه رســمیت شــناخته شــود امــا ناگهــان همــه چیــز
فروپاشــید .توافــق شــده بــود تــا دولــت اســامی(داعش) در روز  2013 / 7 / 5اعــام
شــود و مــا منتظــر اعــام تاســیس آن بودیــم تــا مــا و اروپــا هرچــه ســریعتر آن را بــه
رســمیت بشناســیم».

1

هرچنــد کلینتــون در بــاب علــل شــکلگیری داعــش ســخنی بــه میــان نیــاورده اســت
امــا اکثــر گزارشهــای خبــری و اســناد منتشــره نشــان میدهــد کــه شــکلگیری داعــش
امــری مســتقیم و تحــت اشــراف ســرویسهای اطالعاتــی ســیا ،ام آی ســیکس و
موســاد اســرائیل جهــت مقابلــه بــا نفــوذ ایــران و بــه تحلیــل رســاندن محــور مقاومــت
در منطقــه و تقویــت اســرائیل بــوده اســت .در ایــن راســتا ،ادوارد اسنودن-افشــاگر
جاسوســی اطالعاتــی آمریــکا -طــی اطالعاتــی محرمانــه اظهــار مـیدارد کــه« :ابوبکــر
البغــدادی نتیجــه همــکاری اطالعاتــی آمریــکا ،انگلیــس و رژیــم صهیونیســتی اســت.
ســرویسهای جاسوســی انگلیــس ،آمریــکا و اســرائیل گــروه تروریســتی را تاســیس
کــرده انــد کــه قــادر اســت تمامــی افراطیهــا را از سرتاســر جهــان در یــک مــکان
واحــد جمــع کنــد .اســناد منتشــر شــده از آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا حاکــی از آن
اســت کــه ایــن نهــاد ،طــرح قدیمــی انگلیــس معــروف بــه “کنــدوی زنبورهــا” را بــرای
حمایــت از اســرائیل اجرایــی کــرده اســت .ایــن طــرح مبتنــی بــر تشــکیل گروهــی اســت
کــه شــعارهای اســامی ســر میدهــد و دارای احــکام افراطــی اســت بــه طــوری کــه
هــر فکــر مخالــف خــود را تکفیــر میکنــد .تنهــا راه حــل حفاظــت از اســرائیل ،ایجــاد
دشــمنی در نزدیکــی مرزهــای ایــن رژیــم اســت امــا ســاح ایــن دشــمن متوجه اســرائیل
نیســت بلکــه متوجــه کشــورهای اســامی مخالــف چنیــن دشــمنی اســت».

2

پایــگاه اینترنتــی مرکــز تحقیقاتــی گلوبــال ریســرچ نیــز در گزارشــی نوشــت« :دولــت
اســامی عــراق و شــام در آمریــکا ایجــاد شــد .وزارت دفــاع آمریــکا -پنتاگــون -ســقوط
شــهرهای موصــل و رمــادی را در ســال دوهــزار و دوازده برنامــه ریــزی کــرده بــود.
 . 1خبرگزاری ایسنا.1393/05/15 ،
http://www.globalresearch.ca/isis-leader-abu-bakr-al-baghdadi-trained-by- . 2
israeli-mossad-nsa-documents-reveal/5391593
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ائتــاف تحــت امــر آمریــکا کــه اکنــون تــاش میکنــد تــا اینگونــه نشــان داده شــود
ً
کــه آنهــا درحــال نبــرد بــا داعــش هســتند ،عمــدا بــه ظهــور داعــش کمــک کــرد چــون
هــدف شــان منــزوی کــردن بشــار اســد و مقابلــه بــا نفــوذ فزاینــدهی ایــران بــود».

1

هــر چنــد باتوجــه بــه اســناد و اطالعــات موجــود معتبــر ،نمیتــوان نقــش غــرب و
قدرتهــای بــزرگ مــادی را بــه صــورت صریــح و آشــکار در شــکلگیری مســتقیم
گروههــای تکفیــری همچــون داعــش و جبههالنصــره اثبــات کــرد ،امــا میتــوان بدیــن
ســخن نــؤام چامســکی اســتناد کــرد کــه شــکلگیری گروههــای تکفیــری در غربآســیا
نــه عامدانــه بلکــه نتیجــه اقداماتــی اســت کــه آمریکائیــان در قبــال مــردم ایــن منطقــه
ً
و بالخصــوص عــراق انجــام دادهانــد و عمــا بــا حملــه بــه عــراق ،بســتر شــکلگیری
داعــش را بــه وجــود آوردهانــد .نــؤام چامســکی معتقــد اســت کــه «غــرب داعــش را
ایجــاد کــرده اســت امــا ایــن اقــدام نمیتوانــد هــدف مســتقیم غــرب بــوده باشــد،
تجــاوز بــه عــراق ضربــه ســنگینی بــه جامعــه شــکننده ایــن کشــور وارد کــرد ،یکــی از
نتایــج آنــی ایــن تجــاوز بــروز درگیــری قومــی بــود کــه در نهایــت بــه تــرور و خشــونت
منتهــی شــد ،از دل ایــن بحــران القاعــده در عــراق و پــس از آن داعــش ســر بــرآورد،
چــه دوســت داشــته باشــیم یــا نــه ایــن گروههــا از ســوی برخــی ســنیها در جهــان
ســنی در عــراق و ســایر مکانهــا حمایــت میشــوند ،پــس پاســخ ایــن اســت بلــه،
غــرب در شــکلگیری داعــش نقــش داشــته امــا نــه عامدانــه».

2

ایــن ســخن صریــح چامســکی را میتــوان در تحلیلهــای نویســندگان معــروف جهــان
عــرب نیــز مشــاهده کــرد ،ازجملــه نویســنده مشــهور عــرب ،عبدالبــاری عطــوان،
در بــاب نقــش غیــر مســتقیم کشــورهای غربــی در شــکلگیری داعــش و گروههــای
تکفیــری مینویســد« :اگــر بخواهیــم ایــن پدیــده و دالیــل شــکلگیری آن و بــه دســت
آوردن ایــن قــدرت را خــوب درک کنیــم ،شــش اصطــاح یــا کلیــدواژه وجــود دارد
نهــا تامــل کــرد و دالیــل آنهــا را مــورد بررســی قــرار داد :علــت
کــه بایــد در مــورد آ 
http://www.globalresearch.ca/the-islamic-state-isis-is-made-in-america-the- . 1
pentagon-had-planned-the-fall-of-mosul-and-ramadi-in-2012/5451363
 . 2خبرگزاری ایسنا.1394/08/06 ،
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نخســت «اهانــت و تحقیــر» اســت؛ ملتهــای عربــی و اســامی از ســوی دولتهــای
فاســد خــود و از ســوی قدرتهــای اســتعمارگر غربــی و شــرقی بــه دلیــل مداخلههــای
نظامیشــان مــورد اهانتهــای پــی در پــی قــرار گرفتهانــد ،علــت دوم احســاس
«ســرخوردگی» اســت ،کشــورهای عربــی اکنــون بیــش از  100میلیــون جــوان بیــکار و
بیش از  40میلیون بی ســواد دارند و احســاس ســرخوردگی و شکســت وجه مشــترک
بیشــتر ایــن افــراد اســت چــرا کــه نــه حــال حاضــری دارنــد و نــه آینــدهای .علــت ســوم
فقــدان یــک «نظــام خردمندانــه» بــوده اســت ،چراکه اکثریت قاطــع نظامهای عربی
دیکتاتــور ،ســرکوبگر و فاســد هســتند و هیــچ طــرح توســعه یــا تواناییهــای مدیریتــی
پیشــرفته ندارنــد ،علــت چهــارم« ،مداخلههــای نظامــی» اســت ،ایــن مداخلههــا در
عــراق آغــاز و بــه لیبــی ،ســوریه ،یمــن و ســومالی کشــیده شــد در اکثــر مواقــع نظامهــا
را بــا اســتفاده از زور تغییــر داد امــا جایگزیــن موفقــی بــرای نظامهــای ســرنگون شــده
ارائــه نــداد ،علــت پنجــم بــه «حاشــیه» رانــده شــدن اســت ،در ســایه افروختــه شــدن
تجزیههــای طایف ـهای و نــژادی و محــور جنگهــای داخلــی در منطقــه ،رونــد بــه
حاشــیه رانــدن ،بنــا بــه عوامــل طایفـهای و نــژادی وجــه مشــترک بیشــتر کشــورها شــده
کــه آن از عوامــل شــورش و متوســل شــدن بــه خشــونت و تروریســم اســت و دلیــل
آخــر نیــز وجــود «شــبکههای اجتماعــی» اســت ،گروههــای تروریســتی دیگــر نیازمنــد
رســانههای ســنتی جهــت اشــاعه ایدئولوژیهــا و اندیش ـههای خــود نیســتند و مثــا
داعــش بیــش از  50هــزار صفحــه در توییتــر در حــال حاضــر دارد و حامیــان آن روزانــه
 100هــزار توییــت میگذارنــد»

1

 .. 1شبکه العالم.

کبیر
جهادکبیر
جهاد
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راهبردهای غرب در قبال گروههای تكفیری چیست؟
در پاســخ بــه پرســش فــوق ابتــدا بایــد بــه نقــش غــرب در تکویــن و نمــو
پدیــده شــومی بــه نــام گروههــای تكفیــری اشــاره کــرد .تمــام جریانهــای تکفیــری
تولــد یافتــه از بطــن افــکار ســلفیگری میباشــد و ایــن افــکار نیــز وابســتگی کامــل بــه
آرای ابن تیمیه دارد .ابن تیمیه را باید موســس مکتب ســلفیه دانســت.او بســیاری از
عقایــد مســلمانان بــه ویــژه احتــرام بــه قبــور را از مصادیــق شــرک دانســته و فاعالنــش
را متهــم بــه کفــر و شــرک میکــرد .او همچنیــن تقلیــد از ائمــه اربعــه را حــرام میدانــد
و آن را ســبب کفــر و ارتــداد ذکــر میکنــد ]1[.جریاناتــی ماننــد القاعــده و داعــش کــه
ســردمدار جریانــات ســلفی و تکفیــری در دنیــای معاصــر میباشــند نیــز مولــود همیــن
جریــان و بــه ویــژه جریــان ســلفیه جهــادی میباشــند کــه معتقــد اســت بایــد هماننــد
پیامبــر از مکــه جاهلــی بــه مدینــه النبــی هجــرت کــرده و یــک شــهر اســامی تشــکیل
داد و ســپس بــا جهــاد ،بــرای تشــکیل حکومــت اســامی کوشــید ]2[.بــا تأثیــر پذیــری
از همیــن افــکار جریــان وهابیــت شــکل گرفــت لکــن نکتــه بــارز ایــن اســت کــه ایــن
جریــان همــواره مــورد حمایــت جــدی غــرب بــوده و از ســوی آنــان تقویــت شــده
اســت .ایــن حمایــت بــه دالیلــی گوناگــون صــورت پذیرفتــه اســت کــه در ادامــه بــه
آن اشــاره خواهــد شــد .جریــان وهابیــت و بــه تبــع آن جریانهــای تکفیــری بــه عنــوان
جریانــات بــاب طبــع غربیهــا میباشــند .بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری« :امــروز
کمتــر کســی از نقــش ایــاالت ّمتحــدهی آمریــکا در ایجــاد یا تقویت و تســلیح القاعده،
طالبــان و دنبال ههــای شــوم آنــان ّ
بیاطــاع اســت ]3[».هیــاری کلینتــون در کتــاب

«گزینههــای دشــوار» اعترافــات صریحــی در ایــن مــورد داشــته و مینویســد« :مــن
بــه  ۱۱۲کشــور جهــان ســفر کــرده بــودم کــه بــا برخــی از دوســتان ایــن توافــق حاصــل
شــد تــا بــه محــض اعــام تأســیس گروهــک تروریســتی داعــش ،ایــن گــروه بــه رســمیت
شــناخته شــود .توافــق شــده بــود تــا فعالیــت رســمی ایــن گــروه در روز 2013/7/5
اعــام شــود و مــا منتظــر اعــام تأســیس آن بودیــم تــا مــا و اروپــا هرچــه ســریعتر آن
را بــه رســمیت بشناســیم ».پروفســورآنتونی جیمزهال،اســتاد مطالعــات جهانــی شــدن
در دانشــگاه لــث بریــج کانــادا نیــز در تبییــن ریش ـهها و دالیــل شــکل گیــری پدیــده
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تروریســتی داعــش در منطقــه بــه دو عامــل مهــم اشــاره میکنــد .اول آن کــه پدیــده
داعــش محصــول و نتیجــه تاریــخ و ســیر تکمیلــی و اقتصــاد بشــدت سیاســی و نظامــی
غــرب اســت .آنچــه هایــزن هــاور آن را مجتمــع سیاســی نظامــی و صنعتــی غــرب نــام
گذاشــت و در اوایــل دهــه  60دربــاره ایــن پدیــده هشــدار داد .غــرب ماشــین نظامــی
و جنگــی دارد کــه نیازمنــد دشــمن اســت .در جنــگ ســرد بعــد از جنــگ جهانــی دوم
ایــن دشــمن ،اتحــاد جماهیــر شــوروی ســابق و کمونیســم تلقــی میشــد و ســپس در
کمــال نابــاوری از هــم پاشــید و بــه بخشهــای مختلــف تجزیــه شــد کــه البتــه بخــش
عمــده میــراث آن را روســیه بــا خــود بــه ارث بــرد .بنابرایــن مجتمــع سیاســی نظامــی
و همــه مشــاغل و صنایــع غــرب بــی دشــمن باقــی مانــد .از ایــن رو شــکل دهــی
بــه تروریســم اســامی توجیهــی بــرای ادامــه حیــات مجتمــع نظامــی صنعتــی غــرب
در دوران کنونــی بــود و توجیهــی بــرای تــداوم ســاختار قدرتــی اســت کــه بــر اســاس
آن نخبــگان میتواننــد اقشــار فــرو دســت را از طریــق تهدیــد ،جنــگ و تروریســم
تحــت ســیطره و ســلطه خــود قــرار دهنــد .بنابرایــن بــا نگاهــی بــه تاریــخ ،چگونگــی
شــکل گیــری ایــن دشــمنان (تروریســم اســامی) را در مییابیــم و ایــن کــه چگونــه
ایــن تندروهــای اســامگرا بــه عنــوان ابزارهــای سیاســی در خدمــت غــرب شــکل
گرفتنــد .داعــش تصویــری خشــن از اســام بــه نمایــش گذاشــته اســت و ایــن خواســت
آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی اســت .نکتــه دومــی کــه او اشــاره میکنــد آن اســت کــه
داعــش محصــول خصومــت تاریخــی رژیــم صهیونیســتی علیــه اســام میباشــد .بــه
تعبیــر جیمزهــال ،داعــش نیروهــای مســلح رژیــم صهیونیســتی و غــرب هســتند کــه
علیــه خــود مســلمانان فعالیــت میکننــد و در واقــع ایــن چالــش صهیونیسـتها علیــه
اســام اســت .ایــن اعترافــات نشــان میدهــد کــه داعــش و جریانــات تکفیــری خــود
بــه وجــود آمــده توســط غــرب میباشــند و غربیهــا بــا راه انــدازی ایــن جریانــات ،از
آنــان بــه عنوان«ابــزار دخالــت» خــود در كشــورهای مســلمان بهــره میبرنــد .از ایــن
رو ناگفتــه پیداســت کــه نــوع نــگاه غــرب بــه ایــن مولــود ،نگاهــی حمایتــی میباشــد.
برهمیــن اســاس ،راهبردهــای غــرب در قبــال گروههــای تكفیــری نیــز در راســتای
تقویــت ایــن گروههــا و بــه منظــور رســیدن بــه اهــداف بلنــد مــدت خــود اســت .ایــن
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اهــداف و راهبردهــا را میتــوان ایــن گونــه برشــمرد:
 -1راهبرد «جعل اسالم افراطی»

غربیهــا بــه ایــن نتیجــه رســیده انــد کــه بهتریــن راه بــرای از بین بردن اســام ،ســاختن
یــک اســام جدیــد و جعلــی اســت کــه بــه چیــزی جــز خشــونت ،افــراط ،تکفیــر و...
نمــی اندیشــد .بنابرایــن ،در کنــار تبلیــغ گســترده رســانه ای و تبلیغــی بــر ضــد اســام
و ســاخت فیلمهایــی بــا محتــوای تروریســت نشــان دادن مســلمانان ،بــه خلــق
گروههایــی نظیرالقاعــده ،طالبــان ،جنــداهلل ،جبهــه النصــره ،داعش ،جیشالعــدل و...
همــت گماشــته انــد تــا از ایــن طریــق ضمــن خدشــه دار کــردن چهــره اســام نــاب
محمــدی ،از میــزان نفــوذ و محبوبیــت ایــن دیــن نیــز بکاهنــد.
 -2راهبرد «اسالم هراسی»

راهبــرد دیگــر غــرب ،اســام هراســی اســت وایجــاد گروههایــی ماننــد داعــش بــه
ایــن رونــد کمــک خواهــد کــرد .غربیهــا در یافتــه انــد کــه دیــن اســام در غــرب بــه
محبــوب تریــن دیــن در نــزد جوانــان تبدیــل شــده اســت و بــرای جلوگیــری از این روند
رو بــه رشــد ،بهتریــن راه چــاره را بــه حاشــیه بــردن جنبههــای رحمانــی و محبــت آمیــز
آموزههــای اســامی و معرفــی چهــره ای مخــوف از دیــن اســام میداننــد.از ایــن رو
نهــا بــه عنــوان جریانــات اصیــل
بــا راه انــدازی برخــی جریانــات افراطــی و معرفــی آ 
اســامی تــاش دارنــد تــا افــکار عمومــی جوامــع غربــی را بــر ضــد اســام بشــورانند.
 -3راهبرد« اختالف افکنی»

غربیهــا دریافتــه انــد کــه بــا ایجــاد شــکاف و اختــاف بیــن مســلمانان میتواننــد
بــه اهــداف خــود دســت یافتــه و اســام را تضعیــف کننــد .رهبــر معظــم انقــاب در
تحلیــل ایــن مســئله میگوینــد« :آنها(غربــی هــا) القاعــده و داعــش را بــرای تفرقــه
انگیــزی و «مقابلــه بــا جمهــوری اســامی» ایجــاد کردنــد امــا اکنــون دامــن خودشــان
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را گرفتــه اســت.نظر دقیــق و تحلیلــی بــه ایــن حــوادث نشــان میدهــد امریــکا و هــم
پیمانانــش در تالشــهایی کــه بــه دروغ مواجهــه بــا داعــش اســم گــذاری کــرده انــد،
بیشــتر از آنکــه درصــدد نابــودی نطفههــای ایــن جریــان باشــند ،متوجــه تفرقه انگیزی
و ایجــاد دشــمنی میــان مســلمانان هســتند».
ایشــان همچنیــن در جایــی دیگــر بــه صــورت مشــخص تــر بــه بیــان مصداقــی ایــن
راهبــرد غربیهــا میپردازنــدّ ...« :
ّ
متخصــص ایــن کار انگلیسهــا بودنــد؛ آنهــا
البتــه
در ایجــاد اختــاف مذهبــی ّ
تخصــص دارنــد و آمریکاییهــا هــم از آنهــا یــاد گرفتنــد
و بــا همـهی وجــود ،امــروز دارنــد کار میکننــد .ایــن گروههــای تکفیــری کــه مشــاهده
میکنیــد ،همــه ســاختهی دســت اینهــا هســتند .مــا ایــن را ّ
البتــه از چنــد ســال پیــش
گفتیــم ،بعضیهــا تردیــد داشــتند ّ
[امــا] امــروز خــود آمریکاییهــا دارنــد اعتــراف

میکننــد؛ اعتــراف میکننــد کــه داعــش را آنهــا بهوجــود آوردنــد ،اعتــراف میکننــد کــه
ّ
جبههالنصــره را آنهــا بهوجــود آوردنــد ،تکفیریهــا را آنهــا بهوجــود آوردنــد؛
آن
ّ
خودشــان درســت کردنــد و یــک عــده مســلمان ســادهلوح اگرچــه صــادق ،گــول
اینهــا را خوردنــد؛ مهــم ایــن اســت .ایــن چیــزی کــه بــرای مــا خیلــی عبرتآمــوز اســت
و بایــد بــه آن ّ
توجــه کنیــم ،ایــن اســت کــه گاهــی انســان صــادق ّالن ّیــه بهخاطــر
ّ
عــدم بصیــرت ،داخــل نقشــهی دشــمن کار میکنــد؛ ایــن اتفــاق افتــاد .یــک مثــال
واضحــش مســئلهی ســوریه اســت .وقتیکــه در تونــس ،در مصــر بــا شــعارهای
اســامی ،حکومتهــای طاغوتــی ســرنگون شــدند ،بالفاصلــه آمریکاییهــا و عوامــل
اســرائیلی درصــدد برآمدنــد کــه از ایــن فرمــول بــرای نابــود کــردن دولتهــای مقاومــت
و کشــورهای مقاومــت اســتفاده کننــد[ ،لــذا] رفتنــد ســراغ ســوریه؛ یــک عـ ّـده مســلمان
ســاده و بیبصیــرت در ایــن نقشــه قــرار گرفتنــد ،کار ســوریه را بــه آنجایــی رســاندند
کــه مشــاهده میکنیــد چهــار پنــج ســال اســت یــک کشــور را دچــار یــک چنیــن تالطمــی
کردنــد کــه معلــوم هــم نیســت ِکــی تمــام بشــود؛ ایــن کاری بــود کــه دشــمن کــرد و
مســلمان ســادهلوح هــم در نقشـهی دشــمن قــرار گرفــت و جــدول دشــمن را پــر کــرد.
ّ
ایــن اتفــاق در مــوارد زیــادی میافتــد .گروههــای تکفیــری را اینهــا درســت کردنــد،
جماعتهــای ّ
هتــاک و جـ ّـرار و ّ
جبــار را اینهــا درســت کردنــد و بــه جــان ّامــت اســامی
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انداختنــد و ایــن را بهعنــوان جنــگ مذهبــی وانمــود میکننــد ....ایــن اختالفاتــی کــه
امــروز شــما میبینیــد در عــراق و در ســوریه و در ّ
بقیـهی جاهــا ســعی میشــود عنــوان
دعــوای مذهبــی بــه آن داده بشــود ،بــه هیچوجــه دعــوای مذهبــی نیســت ،دعــوای
سیاســی اســت .جنــگ در یمــن ،جنــگ سیاســی اســت نــه جنــگ مذهبــی؛ بــه دروغ
میگوینــد کــه بحــث شــیعه و سـ ّـنی اســت ،درحالیکــه شــیعه و سـ ّـنی نیســت .بعضــی

از آنهایــی کــه زیــر بمبــاران ســعودیها در یمــن دارنــد ّ
بچــه و زن و کــودک شــیرخوار
و بیمارســتان و مدرســه را از دســت میدهنــد ،شــافعیاند ،بعضیشــان زیدیانــد؛
بحــث شــیعه و سـ ّـنی نیســت ،دعــوا دعــوای سیاســی اســت ،دعــوای سیاســتها اســت».
 -4راهبرد «تجزیه و تغییر ژئوپلتیك»

راهبــرد دیگــر غــرب تجزیــه و تغییــر ژئوپلتیــك و جغرافیاى کشــورهای اســامی اســت.
از دیــد غــرب ،وجــود گروههــای تكفیــری رونــد تجزیــه را ســرعت میبخشــد .ایجــاد
گروههــای تکفیــری و ســلفی و تقویــت گروههــای تجزیــه طلــب در دراز مــدت باعــث
خواهــد شــد تــا بــا چنــد پــاره شــدن کشــورهای اســامی ،از قــدرت مســلمانان کاســته
شــود .ایــن گروههــا بهتریــن عامــل بــرای اجرایــی شــدن ایــن نقشــه میباشــند.
راهبــرد جعــل اســام افراطــی ،اســام هراســی ،اختــاف افکنــی و تجزیــه کشــورهای
اســامی از جملــه راهبردهایــی اســت کــه غــرب بــا حمایــت از گروههــای تكفیــری
ً
در صــدد عملیاتــی کــردن آن میباشــد .اجــرای ایــن راهبردهــا نیــز عمدتــا بــه منظــور
حفــظ منافــع رژیــم صهیونیســتی صــورت میپذیــرد .بایــد دانســت کــه منافــع اســرائیل
حــول محــور اختــاف و كشــمكش بیــن جوامــع و گــروه هــاى اســامى و معرفــى
چهــره اى خشــن و ضــد تمــدن از مســلمانان و تعلیمــات اســامى اســتوار اســت .در
بیــن سیاســت ســازان اســرائیل ،بــه خصــوص رهبــران حــزب هــاى دســت راســتى ،ایــن
بــاور و سیاســت وجــود دارد كــه چهــره مســلمانان و تعلیمــات اســامى هرچــه خشــن
تــر و بــى رحــم تــر و ضــد انســانى تــر در دنیــا جلــوه گــر شــود ،بــه نفــع اســرائیل اســت
و جهــان غــرب بیشــتر بــه لــزوم حمایــت و كمــك بــه اســرائیل و بازداشــتن مســلمانان
از تــوان آســیب رســاندن بــا آن معتقــد مــى شــود و سیاســت مناســب آن را اتخــاذ و
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دنبــال مــى كنــد.

1

بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری« :دشــمنان امــت اســامی بخوبــی متوجــه شــده انــد
کــه درگیــری مذاهــب اســامی بــه نفــع رژیــم غاصــب صهیونیســتی اســت و بــر همیــن
اســاس بــا راه انــدازی گروههــای تکفیــری از یــک طــرف و بــا ایجــاد رســانههای بــه
ظاهــر اســامی و حتــی شــیعی بــرای دامــن زدن بــه اختالفــات از طــرف دیگــر ،بدنبال
درگیــر کــردن مســلمانان بــا یکدیگــر هســتند 2».ایشــان در جایــی دیگــر میگوینــد:
ّ
«دشــمن مــكار بــر آن اســت كــه بــا افروختــن آتــش جنگهــای خانگــی میــان مســلمانان،
انگیزههای مقاومت و مجاهدت را در آنان به انحراف كشانده ،رژیم صهیونیستی
و كارگــزاران اســتكبار را كــه دشــمنان حقیقــی انــد ،در حاشــیه ی امــن قــرار دهــد .راه
ـرب
انــدازی گــروههــای تروریســتی تكفیــری و امثــال آن در كشــورهای منطقــه ی غـ ِ
آســیا ناشــی از ایــن سیاســت ّ
غدارانــه اســت .ایــن هشــداری بــه همــه ی مــا اســت
ِ
ّ
ّ
كــه مســئله ی اتحــاد مســلمین را امــروز در صــدر وظایــف ملــی و بیــن المللــی خــود
بشــماریم».

 .1زاهدى ،حسین« ،استراتژى بحران سازى اسرائیل» ،مجله گزارش ،شماره 1377 ،92ش ،ص7و8
/ ۲۰ - .2شهریور۱۳۹۲ /
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نیروهــای واكنــش ســریع چــه نیروهایــی هســتند؟ چــه وظایفــی دارنــد و هــدف
آنهــا چیســت و تحــت فرماندهــی چــه كشــوری هســتند؟
نیروهــای واكنــش ســریع  force rapid reactionبــا دســتور جیمــی كارتــر رئیــس
جمهــور وقــت آمریــكا و در راســتای دكتریــن وی در مــورد سیاســت امنیتــی جدیــد
آمریــكا در منطقــه خلیــج فــارس تشــكیل شــد 1.بــر اســاس ایــن دكتریــن هرگونه تالشــی
بــه وســیله نیروهــای خارجــی كــه بــرای كنتــرل منطقــه خلیــج فــارس بــه انجــام رســد
بــه عنــوان تهاجمــی بــه منافــع حیاتــی ایــاالت متحــده تلقــی شــده و ایــن تهاجــم
بــا اســتفاده از هرگونــه ابــزار ممكــن از جملــه بكارگیــری نیــروی نظامــی پاســخ داده
خواهــد شــد 2.نتیجــه عملــی و اجرایــی دكتریــن كارتر تشــكیل واحدی به نــام «نیروی
واكنــش ســریع» در ارتــش آن كشــور بــود .افــراد نیروهــای واكنــش ســریع آموزشهــای
الزم را بــرای حضــور در خلیــج فــارس و عــادت بــه جنگیــدن در هــوای گــرم و شــرایط
اقلیمــی آنجــا تمریــن كــرده و حــدود عملیاتــی آنهــا نیــز جنــوب غــرب آســیا شــامل
ایــران ،افغانســتان ،پاكســتان و كشــورهای عضــو شــورای همــكاری خلیــج فــارس ،یمــن
و نیــز عــراق ،ســومالی،كنیا ،اتیوپــی ،ســودان ،مصــر و جیبوتــی مشــخص گردیــد.

3

در حقیقــت ایــن نیروهــا وظیفــه داشــتند تــا منافــع آمریــكا در حــوزه اقیانــوس هنــد و
خلیــج فــارس را بــه عنــوان خــط مقــدم منافــع اســتراتژیك آمریكا در دهــه  1980تأمین
نماینــد 4.در راســتای چنیــن فراینــدی نیروهــای آمریكایــی بــرای نجــات گروگانهــای
آمریكایــی كــه در جریــان تســخیر النــه جاسوســی دســتگیر شــدند طرحهایــی را بــه
انجــام رســاندند كــه بــا شكســت مواجــه شــد و ماجــرای طبــس و شكســت خفــت بــار
آمریــكا در ایــن عملیــات موقعیــت و ســطح سیاســی آمریــكا را بــه گونــه قابــل توجهــی
 . 1متقی،ابراهیــم ،تحــوالت سیاســی خارجــی آمریــكا مداخلــه گرایــی و گســترش 1997 ،ـ
 ،1945تهــران ،مركــز اســناد انقــاب اســامی ،1376 ،ص .76
 . 2لنچلفســكی ،جــورج ،رؤســای جمهــوری آمریــكا و خاورمیانــه از ترومــن تــا ریــگان ،ترجمــه،
هوشــنگ مهــدوی ،عبدالرضــا ،تهــران ،نشــر البــرز ،1373 ،ص .313
 . 3ســلیمی بنــی ،صــادق ،ارمغــان دمكراســی ،جهــت گیــری سیاســت خارجــی ایــاالت متحــده
آمریــكا در قبــال جمهــوری اســامی ایــران ،قــم :نشــر معــارف ،1383 ،ص .112
 . 4متقــی ،ابراهیــم ،تحــوالت سیاســی خارجــی آمریــكا مداخلهگرایــی و گســترش 1997 ،ـ
،1945پیشــین ،ص .76
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سلطه
گفتار دوم :اهداف ،ابزارها
نظام آبان
راهبردهایسیزده
تحلیلیوبر حوادث

تضعیــف نمود.نكتــه مهــم آن اســت كــه بــا وجــود شكســت كارتــر در انتخابــات
ریاســت جمهوری،ریــگان رئیــس جمهــوری بعــدی ،طــرح تشــكیل نیروهــای واكنــش
ســریع را مــورد تأییــد قــرار داد و اقداماتــی جهــت تقویــت آن نیــز صــورت گرفــت.
لــزوم ایجــاد چنــد پایــگاه نظامــی دائمــی آمریــكا در منطقــه نخســتین بــار در اوایــل
دهــه  1980در كمیتههــای دفاعــی كنگــره آمریــكا مطــرح و مــورد بحــث و توافــق
قــرار گرفــت 1.عــاوه بــر آمریــكا طــرح تشــكیل نیــروی واكنــش ســریع در اتحادیــه اروپــا
نیــز مطــرح شــده اســت .مایــكل اســمیت وزیــر دفــاع ایرلنــد پــس از برگــزاری نشســت
غیــر رســمی وزیــران دفــاع اتحادیــه اروپــا در یــك كنفرانــس خبــری در بروكســل گفــت:
اتحادیــه اروپــا بایــد آمــاده واكنــش ســریع باشــد و ایــن واكنــش اصــل عمــدهای بــرای
تالشهــای ماســت .بحثهــای قابــل توجهــی در مــورد طــرح تشــكیل یــك گــروه رزمــی
بــرای واكنــش ســریع و تحــت حمایــت ســازمان ملــل متحــد صــورت گرفتــه اســت كــه
ایــن طــرح توســط كشــورهای انگلیس،آلمــان و فرانســه پیشــنهاد شــده اســت ،خاویــر
ســوالنا مســئول سیاســت خارجــی و امنیــت اتحادیــه اروپــا نیز در ایــن كنفرانس خبری
گفــت :طبــق ایــن طــرح ،تشــكیل گردانهــای مركــب از  1500نیــرو كــه ظــرف مــدت 15
روز قــادر بــه اســتقرار باشــد در نظــر گرفتــه شــده اســت.

2

 . 1روزنامه كیهان 30 ،دی .85

 /۸ .. 2مهر۱۳۹۳/
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تبعید امام خمینی؟هر؟ به ترکیه

گفتار سوم
نظام سلطه،ایران و
انقالب اسالمی

ّ
ّ
اشغال النه جاسوسی به ضرر ملت ایران بود یا به نفع ملت ایران؟
ً
در پاســخ بــه ایــن ســوال الزم اســت گفتــه شــود اوال اشــغال ســفارت آمریــكا
ً
حركتــی كامــا خودجــوش بــود كــه توســط گروهــی از دانشــجویان انقالبــی انجام شــد
و حتــی بــا نــگاه بــه ســیر اجرائــی و عملیاتــی ایــن واقعــه متوجــه میشــویم كــه نــه
تنهــا هیــچ مرجــع رســمی و حكومتــی در جریــان ایــن اقــدام نبودهانــد كــه طراحــان
عملیــات نیــز كــه ارتبــاط نزدیكــی بــا حضــرت امــام؟هر؟ داشــتند ایشــان را در جریــان
طــرح و تصمیــم خــود قــرار نــداده بودنــد.
ً
ثانیــا مابایــد وقــوع هــر حادثـهای را در ظــرف زمــان خــاص خــود و اوضــاع و احــوال
1

و شــرایط دورانــش بررســی كنیــم .ارزیابــی دقیــق ایــن حادثــه نشــان میدهــد كــه
وقــوع آن حادثــه در شــرائط بعــد از انقــاب و توطئهگریهــای آمریــكا بــر ض ّــد
انقــاب امــری گریزناپذیــر بــوده اســت ،در آن مقطــع زمانــی ســه جریــان اصلــی در
داخــل ایــران شــكل گرفتــه بــود ،یكــی جریــان آمریكائیهــا بــود كــه ســابقه آنهــا در
همــكاری بــا رژیــم پهلــوی در مبــارزه بــا انقــاب ایــران بــر كســی پوشــیده نبــود و بــه
عــاوه بعــد از پیــروزی هــم دســت از توطئــه برنمیداشــتند و مــدام ســعی داشــتند
تــا بــه وســیله عوامــل جاسوســی و سیاســی – امنیتــی خــود كــه مســتقر در ســفارت
بودنــد ،رونــد انقــاب را ســركوب و یــا منحــرف ســازند .تمــام شــواهد و مــدارك،
گواهــی میدادنــد كــه ســفارت آمریــكا برنامـهای ترتیــب داده بــود تــا كشــور را دچــار
 . 1كاویانی ،حمید و ستوده ،امیررضا ،بحران  444روزه در تهران ،ص .86
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اغتشــاش و بــی نظمــی كنــد از جملــه حركتهــای جدائــی طلبانــه در اســتانهای
مــرزی ،آشــوبها و فتنههــای ضـ ّـد انقــاب در داخــل شــهرها ،اعتصابــات ،تحصنهــا،
درگیریهــا ،و اغتشاشــات در ادارات و كارخانههــا همــه بــه تائیــد اســناد و مــدارك
توســط ســفارت آمریــكا رهبــری میشــد 1.همچنیــن شــواهد حاكــی از وقــوع یــك كودتــا
ً
در ایــران خصوصــا بعــد از رفتــن شــاه بــه آمریــكا ،توســط ســازمان جاسوســی آمریــكا
ّ
بــود 2.جریــان دوم ،امــام و ملــت انقالبــی ایــران بودنــد كــه بــا تمــام تــوان ســعی در
مقابلــه بــا توطئههــای آمریــكا داشــتند و جریــان ســوم ،لیبرالهــا و غربگراهــا بودنــد
کــه مــدام ســعی داشــتند تــا آمریــكا را بــه صــورت ّ
فعــال در صحنههــای ایــران حفــظ
كننــد و بــه قــدری بــا آنهــا همــكاری و معاشــرت میكردنــد كــه حتــی بــه آنهــا اجــازه
داده بودنــد تــا بســیاری از وســایل پیچیــده الكترونیكــی و نظامــی و جاسوســی را
ً
كــه قبــا بــه هزینــه گــزاف بــه ایــران فروختــه و بهــای آن را دریافــت كــرده بودنــد ،از
ایــران خــارج كننــد 3.در ایــن اوضــاع و احــوال بــود كــه عــده ای از دانشــجویان دلســوز
ّ
حامــی امــام و انقــاب كــه بــه حــق وضعیــت را بــه زیــان ملــت و انقــاب میدیدنــد
ً
تصمیــم بــه چنیــن اقدامــی گرفتنــد .در واقــع ایــن اقــدام یــك عكــس العمــل كامــا
تدافعــی در برابــر توطئههــای آمریــكا بــود كــه از طریــق ســفارت خانـهاش در تهــران
هدایــت میشــد.
ً
ثالثــا بــا بررســی ابعــاد مختلــف ایــن واقعــه ،متوجــه میشــویم كــه ایــن جریــان هــر
ّ
چنــد مشــكالتی را در پــی داشــت امــا در مجمــوع ایــن واقعــه بــه نفــع ملــت ایــران
بــوده و دســتاوردهای بســیار مثبتــی را بــه دنبــال داشــته اســت .از جملــه ایــن كــه
ایــن حادثــه وحــدت و یكپارچگــی مــردم را حــول خـ ّـط امــام و انقــاب بیشــتر كــرد،
افشــای اســناد النــه جاسوســی موجــب افزایــش رشــد سیاســی و آگاهــی عمومــی در
شــناخت دشــمنان داخلــی و خارجــی و شــناخت چهــر ه واقعــی برخــی عناصــر مدعــی
ملــی گرایــی شــد ،بــا وجــودی كــه در ابتــدا واقعــه عوامــل ســفارت ســعی در انهــدام
 . 1همان ،ص .68
 . 2همان ،ص .70

 . 3همان ،ص .64
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اســناد و مــدارك داشــتند ّامــا اســناد بــه جــای مانــده در توطئهگریهــای آمریــكا علیــه
انقــاب بــه قــدری زیــاد بــود كــه تنهــا در طــول  5ســال بعــدی ،بیــش از  50جلــد از
آنهــا منتشــر شــد 1.در پــی ایــن واقعــه هیبــت آمریــكا فــرو ریخــت و اختــاف بیــن
جناحهــای امپریالیســتی تشــدید شــد ،مبــارزات ضـ ّـد اســتعماری در منطقــه خاورمیانــه
تحــت تأثیــر قــرار گرفــت و دههــا مزایــای دیگــری كــه گواهــی میدهنــد ایــن حادثــه
ّ
كــه در اثــر خشــم عمومــی ملــت ایــران نســبت بــه اســتعمار خارجی بروز كــرد ،انقالب
را از انحــراف بازداشــت و دســت توطئهگــر اســتعمار را قطــع كــرد ،ایــن مســاله بــه
انــدازه ای واضــح اســت کــه حتــی بســیاری از ناظــران خارجــی نیــز بــدان اعتــراف کــرده
و معتقدنــد ایــن جریــان در داخــل ایــران و نیــز در ســطح بینالملــل بــه نفــع انقــاب
تمــام شــد تــا جایــی کــه مخالفــت بــا آمریــكا بــه صــورت ســمبل ومظهــر قــدرت و
اســتقالل جمهــوری اســامی ایــران در آمــد.

2

راز ایــن همــه نفــرت از آمریــکا کــه منجــر به اتفاقاتی همچون تســخیر النه جاسوســی
شــد و روز  13آبان به عنوان روز مبارزه با اســتکبار جهانی تعیین شــد ،چیســت؟
 13آبــان هــر ســال یــادآور حماس ـههای کــم نظیــری در تاریــخ ملــت ایــران میباشــد
کــه یکــی از آنهــا تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا میباشــد .کمتــر از یــک ســال پــس
از پیــروزی انقــاب اســامی در چنیــن روزی دانشــجویانی کــه خــود را دانشــجویان
مســلمان پیــرو خــط امــام مینامیدنــد در یــک حرکــت خودجــوش و انقالبــی،
بــه ســمت ســفارتخانه آمریــکا در تهــران حرکــت کــرده ،پــس از شکســتن مقاومــت
تفنگــداران آمریکایــی مســتقر در محــل وارد آن شــده و ســفارتخانه را بــه تســخیر
خــود در آوردنــد .آنــان پــس از تســخیر ایــن محــل بــه اســناد و مدارکــی دســت یافتنــد
کــه نشــان م ـیداد کــه ایــن محــل نــه یــک ســفارتخانه بلکــه یــک اتــاق جنــگ بــرای
بــر هــم زدن نظــم و امنیــت ملــی و انــواع توطئــه در گوشــه و کنــار کشــور و نیــز
مرکــزی بــرای فعالیتهــای جاسوســی و هماهنگــی باعناصــر مرتبــط بــا خــود در داخــل
ایــران میباشــد و از همانجــا راز توطئههــای هــر روزه در گوشــه و کنــار کشــور و
 . 1شوكراس ،ویلیام ،آخرین سفرشاه ،ص .361
 .. 2روبین ،باری ،جنگ قدرتها در ایران ،ص .213
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هماهنگیهــای برخــی عناصــر داخلــی بــا منویــات شــیطان بــزرگ ،آشــکار شــد بــه گونه
ای کــه از مجمــوع اســنادی کــه عوامــل ســفارت نتوانســته بودنــد آنهــا را محو کنند 50
جلــد کتــاب انتشــار یافــت کــه بــه افشــای بســیاری از عوامــل مرتبــط با النه جاسوســی
و نقــش آفرینــی آمریــکا در توطئــه هایــی کــه آرامــش و امنیــت را از ملــت ایــران ســلب
کــرده بــود منجــر گردیــد.
ایــن واقعــه در آن زمــان همچــون زلزلــه خبــری در ســطح جهــان ســر و صــدا کــرد و
یــک اتفــاق بــی نظیــر تلقــی شــد چــرا کــه تســخیر مرکــز وابســته بــه ســردمدار ابرقدرت
غــرب آن هــم در منطقــه ای کــه تــا چنــدی پیــش یکــی از اقمــار آمریــکا و ســوپاپ
اطمینــان غــرب در منطقــه بــه شــمار میآمــد حادثــه ای وحشــتناک بــود کــه پــس
لرزههــای آن میتوانســت بــرای غــرب و بــه ویــژه ابهــت سیاســی آمریــکا بســیار گــران
تمــام شــود کمــا اینکــه ایــن اتفــاق افتــاد و امــروزه شــاهدیم کــه ســفارتخانههای
آمریــکا در جهــان و بــه ویــژه در کشــورهای جهــان ســوم دیگــر مــکان امنــی بــرای
دســت انــدرکاران ســفارتخانهها نیســتند.
امــروزه بــا گذشــت بیــش از ســه دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی ملــت ایــران ،آمریــکا
تبدیــل بــه نمــاد شــیطان شــده اســت کــه ملتهــای آزاده جهــان ،بــه صــورت مســتمر
بــر علیــه آن تظاهــرات بــه پــا میکننــد ،پرچــم آن کشــور را کــه نمــاد اســتکبار و تفرعــن
آمریکاســت بــه آتــش میکشــند و ســفارتخانههای آن را در اقصــا نقــاط دنیــا مــورد
تهدیــد قــرار میدهنــد .ایــن نفــرت از آمریــکا بــه گونــه ای اســت کــه حتــی موسســات
نظرســنجی غربــی نیــز آن را اعــام کــرده انــد بــه عنــوان مثــال موسســه نظــر ســنجی
گالــوپ در ایــن زمینــه چنیــن گــزارش میدهــد :
«همــه مســلمانان تنفــر خــود را نســبت بــه جهــان غــرب نشــان داده انــد .ایــن امــر
در نظــر ســنجی کــه از ده هــزار نفــر در نــه کشورمســلمان در دســامبر  2001تــا ژانویــه
 2002انجــام شــد مــورد تاییــد قــرار گرفــت».

1

 . 1خبــر موسســه نظــر ســنجی گالــوپ ،تاریــخ  27فوریــه  2002بــه نقــل از ابراهیــم متقــی،
رویارویــی غــرب معاصــر بــا جهــان اســام ،ص 235
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امــا در ایــن میــان ســوالی پیــش میآیــد و آن اینکــه بــه راســتی راز ایــن همــه
نفــرت از یــک کشــور چــه میتوانــد باشــد؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال الزم اســت بــه پیشــینه عملکــرد ایــاالت متحــده
آمریــکا نگاهــی داشــته باشــیم .آمریــکا کشــوری اســت کــه پــس از ســالها تحــت
الحمایگــی دولــت پادشــاهی انگلیــس درســال  1776میــادی اســتقالل خــود را اعــام
نمــود .امــا تــا اوایــل قــرن بیســتم میــادی ،سیاســتی کــه بــر روابــط خارجــی ایــن کشــور
حاکــم بــود عبــارت بــود از سیاســتی بــا عنــوان «انــزوا طلبــی» 1کــه بــر اســاس آن ایــاالت
متحــده آمریــکا هیــچ تمایلــی بــرای مداخلــه در امــور کشــورهای دیگــر نداشــت .البتــه
ایــن سیاســت از دهــه دوم قــرن نوزدهــم میــادی و بــه دنبــال ارائــه دکتریــن مونروئــه
بــا تغییراتــی همــراه شــد و دامنــه انــزوا طلبــی را از کشــور آمریــکا بــه قــاره آمریــکا
گســترش داد .بــه ایــن معنــا کــه آمریــکا بــا اعــام دکتریــن مونروئــه اعــام کــرد کــه
تمایلــی بــرای دخالــت در امــور کشــورهای دیگــر نــدارد ولــی در عیــن حــال از دخالــت
دیگــر کشــورها در قــاره آمریــکا نیــز جلوگیــری خواهــد کــرد .بــه ایــن ترتیــب آمریــکا
دامنــه دخالــت خــود را از محــدوده ســرزمینی کشــور آمریــکا بــه قــاره آمریــکا کشــاند و
ایــن سیاســت تــا زمــان جنگهــای جهانــی اول و دوم و اعــام دکترینهــای روزولــت
و ترومــن مبنــی بــر حــق مداخلــه آمریــکا در نیمکــره غربــی و ســپس تمامی کــره زمین،
ادامــه یافــت .از آن پــس دولــت آمریــکا از دولــت نســبتا ســاکت ســابق تبدیــل بــه
دولتــی شــد کــه نــه تنهــا خــود را مجــاز بــه دخالــت در کشــورهای دیگــر میدیــد
بلکــه فکــر حاکمیــت بــر کل جهــان را در ســر میپرورانــد و از آنجایــی کــه جنــگ
جهانــی دوم در مقابــل خســارت ناچیــز وارده بــه امریــکا ،خســارتهای بــی شــماری
بــه کشــورهای قدرتمنــد غربــی وارد کــرده بــود بهتریــن فرصــت بــرای بســط ســلطه و
نفــوذ آمریــکا در جهــان فراهــم شــد.
پــس از ایــن مقطــع شــاهد آن هســتیم کــه رســما جهــان بــه دو بخــش ســلطه گــر و
ســلطه پذیــر تقســیم میشــود و در بخــش جهــان ســلطه گــر نیــز دو قــدرت ظهــور
Isolationism . 1
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و بــروز پیــدا میکننــد کــه رهبــری یکــی از آنهــا بــا ایــاالت متحــده آمریــکا و رهبــری
دیگــری بــا شــوروی ســابق میباشــد .امــا فــارغ از مرا مهــا و ایدئولوژیهــای بــه ظاهــر
متفاوتــی کــه ایــن دو گــروه ارائــه میدهنــد ،هــر دوی آنهــا از نظــر ســلطه گــری
یکســان بــوده و فکــر ایجــاد ســلطه بــر تمــام دنیــا را در ســر میپروراندنــد .در ایــن
میــان آمریــکا در طــول ایــن ســالها بــه ویــژه از ســالهای دهــه هشــتاد میــادی کــه
قــدرت ابرقــدرت شــرق ،بــه تدریــج نشــانههای افــول خــود را آشــکار میکــرد بیشــترین
اقدامــات نظامــی ،اقتصــادی و حتــی فرهنگــی را در جهــت بســط ســلطه خویــش بــر
سرتاســر جهــان داشــته اســت کــه ایــن امــر در اصــل برخاســته از ماهیــت و ذات برتــری
طلبانــه غــرب میباشــد.
شــواهد نشــان میدهــد جهــان غــرب در دورانهــای مختلــف جلــوه هایــی از برتــری
طلبــی و تفــوق را پــی گیــری کــرده اســت .اگــر چــه ایــن امــر بــر اســاس مولفههــا و
شــاخصهای اقتصــادی ،نظامــی ،فنــی و ابــزاری انجــام گرفتــه اســت امــا نمــی تــوان
نســبت بــه مؤلفههــای ایدئولوژیــک ،فرهنگــی و سیاســی جهــان غــرب بــی تفــاوت
بــود .چنیــن قابلیــت هایــی بــه شــکل گیــری شــرایطی منجــر گردیــده اســت کــه بــر
اســاس آن جهــان غــرب ماهیــت ســلطه جــو ،تاثیرگــذار و تحریــک کننــده پیــدا نمایــد.
بــه هــر میــزان فاصلــه قــدرت کشــورهای غربــی بــا دیگــران افزایــش یابــد جلــوه هایــی
از برتــری طلبــی نیــز ظاهــر میگــردد .طــرح موضوعاتــی هماننــد «پایــان تاریــخ» و
«عصــر تــک قطبــی» بیانگــر جلــوه هایــی از برتــری طلبــی جهــان غــرب محســوب
میشــود.

1

از طرفــی در میــان کشــورهای غربــی ،از آمریــکا بــه عنــوان نمــاد «برتــری طلبــی جهــان
غــرب» یــاد میشــود ؛ کشــوری کــه در زمــان جنــگ ســرد خــود را رهبــر بلــوک غــرب
میخوانــد و پــس از فروپاشــی بلــوک شــرق ،رســما از «نظــم نویــن جهانــی» ،لــزوم
تــک قطبــی شــدن جهــان بــه رهبــری ایــاالت متحــده آمریــکا ورســالتهای ایــن کشــور
در بســط ارزشهــای مــورد قبــول خــود در دنیــا ،ســخن میرانــد .ایــن کشــور در طــول
تاریــخ ورود خویــش بــه عرصــه تحــوالت بیــن المللــی همــواره نقاط مختلــف جهان را
 . 1ابراهیم متقی ،پیشین ،ص .26
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عرصــه تاخــت و تازهــای خویــش قــرار داده ،جنایتهــای فراوانــی در حــق ملتهای
جهــان انجــام داده اســت کــه در یــک مــورد آن یعنــی حملــه اتمــی بــه دو شــهر
هیروشــیما و ناکازاکــی حــدود دویســت هــزار نفــر تنهــا در عــرض چنــد دقیقــه نابــود
شــدند و در مــوردی دیگــر بیــش از یــک میلیــون ویتنامــی در جریــان جنــگ ویتنــام
توســط نظامیــان آمریکایــی و متحدانــش قتــل عــام شــدند .عــاوه بــر ایــن دو مــورد
آمریــکا در کشــورهای فراوانــی اقــدام بــه مداخلــه نظامــی کــرده اســت کــه از جملــه
یتــوان بــه مداخلــه نظامــی در عــراق ،افغانســتان ،ســومالی،
آخریــن مــوارد آنهــا م 
ســودان و...اشــاره کــرد .عــاوه بــر مداخــات نظامــی ،بایــد از کمکهــای آمریــکا بــه
برانــدازی دولتهــای مختلــف و حمایــت از اســتقرار رژیمهــای دیکتاتــوری و ضــد
مردمــی اشــاره کــرد کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از  :کودتــای  28مــرداد کــه منجــر بــه
ســقوط دولــت مصــدق و بســط دیکتاتــوری پهلــوی گردیــد ،کودتــای آمریکایــی ژنــرال
پینوشــه بــر علیــه ســالوادور آلنــده رئیــس جمهــور شــیلی ،روی کار آوردن فردینانــد
مارکــوس دیکتاتــور فیلیپیــن ،کودتــا بــر علیــه دولــت "جاکوبــو آربنــز" در گواتمــاال کــه
ایــن اقــدام منجــر بــه آغــاز دوران  40ســاله جوخههــای مــرگ ،شــکنجه ،آدم ربایــی،
اعدامهــای دســته جمعــی و بــی رحمــی غیــر قابــل تصــوری شــد کــه بیــش از  100هــزار
انســان را بــه کام مــرگ کشــانید و ....امــروزه نیــز کــه شــاهد تحــوالت بیــداری اســامی
در جهــان هســتیم نقــش آمریــکا را در حمایــت از دیکتاتورهــای مرتجــع منطقــه و
تــاش بــرای انحــراف در انقالبهــای پیــروز شــده بــه صــورت کامــا آشــکار مشــاهده
میکنیــم .در مجمــوع بــر اســاس تحقیقــی کــه «رابــرت الیــاس» ،اســتاد علــوم سیاســی
آمریــکا انجــام داده اســت میتــوان لیســتی از مداخــات نظامــی و سیاســی آمریــکا را
بــه ایــن صــورت ردیــف نمــود :
چیــن ( / )1945-51آفریقــای جنوبــی (دههــی  – 1960دههــی  / )1980فرانســه
( / )1947بولیوی ( / )1964-75جزایر مارشال ( / )1946-58استرالیا ()1972-75
 /ایتالیــا ( / )1947-75عــراق (1972-75؛ ۱۹۹۱؛  / )۲۰۰۱یونــان (/ )1947-49
پرتغــال ( / )1974-76فیلیپیــن ( / )1945-53تیمــور شــرقی ( / )1975-99کــره
( / )1945-53اکــوادر ( / )1975آلبانــی ( / )1949-53آرژانتیــن ( / )1976اروپــای
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شــرقی ( / )1948-56پاکســتان ( / )1977آلمــان (دههــی  / )1950آنگــوال (دههــی
 / )1975 – 1980ایــران ( / )1953جامائیــکا ( / )1976گواتمــاال (دههــی – 1990
 / )1953هنــدوراس (دههــی  / )1980کاســتاریکا (اواســطه دههــی )1970-71 ،1950
 /نیکاراگوئــه (دههــی  / )1980خــاور میانــه ( / )1956-58فیلیپیــن (دههــی 1990
– دههــی  )1970اندونــزی (« - )1957-58سیشــل» ( / )1979-81هائیتــی ()1959
 /جنــوب یمــن ( / )1979-84اروپــای غربــی (دههــی  – 1960دههــی  / )1950کــره
جنوبــی (« - )1980گیانــا» ( / )1953-64چــاد ( / )1981-82عــراق (- )1958-63
«گرنــادا» ( / )1979-83ویتنــام (« - )1945-53ســورینام» ( / )1982-84کامبــوج
( / )1955-73لیبــی ( / )1981-89الئــوس ( / )1957-73فیجــی ( / )1987تایلنــد
( / )1965-73پانامــا ( / )1989اکــوادر ( / )1960-63افغانســتان (/ )1979-92
کنگــو ( / )1960-65 ،1977-78ال ســالوادر ( / )1980-92الجزایــر (دههــی )1960
 /هائیتــی ( / )1987-94برزیــل ( / )1961-64بلغارســتان ( / )1990-91پــرو ()1965
 /آلبانــی ( / )1991-92جمهــوری دومینیکــن ( / )1963-65ســومالی ( / )1993کوبــا
( 1959تــا کنــون)  /عــراق (دههــی  / )1990اندونــزی ( / )1965پــرو ( 1990تــا کنــون)
 /غنــا ( / )1966مکزیــک ( 1990تــا کنــون)  /اروگوئــه ( / )1969-72کلمبیــا (1990
تــا کنــون)  /شــیلی ( / )1964-73یوگســاوی ( / )1995-99یونــان (/)1967-74
افغانســتان (.)۲۰۰۱

1

در ایــن میــان نقــش ســفارتخانههای آمریــکا را در طراحــی و اجــرای توطئههــای
مختلــف بــر علیــه ملتهــای آزاد و مســتقل در سرتاســر جهــان نبایــد فرامــوش کــرد بــه
گونه ای که اگر آمریکا ســفارت خود را در کشــور و منطقه ای احداث میکند نصب
نمــودن دســتگاههای مختلــف بــرای اســتراق ســمع و جاسوســی ،از اقدامــات اولیــه
و طراحــی و پیــاده نمــودن ترورهــای گوناگــون ،ایجــاد رعــب و وحشــت ،تبلیغــات
دروغیــن ،تهاجــم فرهنگــی و نابــود نمــودن اقتصــاد آن کشــور ومحتــاج نمــودن آن
کشــور بــه آمریــکا ،تــا دســت گدایــی را بــه ســوی آمریــکا و صهیونیســت بین الملــل دراز
 . 1خبرگــزاری فــارس ،محقــق آمریکایــی بررســی کــرد ،آمــاری از تعــداد قربانیــان دخالــت نظامی
و غیرنظامــی آمریکا در جهــان 90/10/10،
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نمایــد و غیــره ،از اقدامــات ثانویــه اوســت .جــان دوئــچ رئیــس ســابق ســازمان ســیا
کــه یــک صهیونیســت میباشــد در تاریــخ  22فوریــه  1996میــادی در حضــور کمیتــه
امنیــت ملــی اطالعاتــی (جاسوســی) مجلــس ســنای آمریــکا گفــت « :ســازمان ســیا در
بعضــی عملیــات خــود از روزنامــه نــگاران آمریکایــی اســتفاده میکنــد» .اگــر آمریــکا
بــرای ارتــکاب جنایــت ،حتــی از روزنامــه نــگاران خــود اســتفاده میکنــد ،حــال تصــور
کنیــد کــه بعــد جنایاتــی کــه ســفارتهای آمریــکا مرتکــب میشــوند تــا چــه حــد اســت !.

1

اکنــون بــا توجــه بــه مطالــب بــاال میتــوان بخشــی از رازهــای نفــرت جهانــی از آمریــکا
را درک کــرد کــه عبــارت اســت از ذات برتــری طلبانــه سیاسـتهای آمریــکا در جهــان
کــه در فرهنــگ دینــی از آن بــه اســتکبار یــاد میشــود و ریشــه بســیاری از رفتارهــای
وی از جملــه حمایــت از دولتهــای اســتبدادی ،تجــاوز بــه کشــورها ،توطئــه بــر علیــه
ملتهــای مســتقل و آزاد ،حمایــت مــادی و معنــوی از رژیــم صهیونیســتی ،حمایــت
از اهانــت بــر علیــه مقدســات اســامی و ...بــه شــمار میآیــد و بــه همیــن دلیــل ،امــام
خمینــی ره ایــن کشــور را «شــیطان بــزرگ» نامیــد و امــروزه ملتهــای جهــان نیــز بــه آن
پــی بــرده انــد کمــا اینکــه درادامــه گــزارش موسســه نظــر ســنجی گالــوپ کــه در بــاال بــه
آن اشــاره شــد چنیــن آمــده اســت « :مصاحبــه شــوندگان اعتقــاد داشــتند آمریــکا بــی
رحــم ،متجــاوز ،مغــرور و متکبــر اســت و بــه آســانی تحریــک شــده و ایــن کــه سیاســت
خارجــی آن مغرضانــه اســت».

2

 . 1سیدهاشم میرلوحی ،آمریکا بدون نقاب ،انتشارات کیهان ،ص 32
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مهمترین عامل استقالل و مستعمره نشدن ایران در چیست ؟
اســتعمار پدیــده ای اســت کــه از حــدود قــرن  15میــادی توســط اســپانیا و
پرتغــال شــروع شــد و ســپس دولتهــای هلنــد ،انگلســتان ،فرانســه ،آمریــكا و دیگــر
كشــورها نیــز وارد ایــن عرصــه شــدند و کلیــه کشــورهای جهــان را یکــی پــس از دیگــری
عرصــه تاخــت و تــاز اســتعمار خویــش قــرار دادنــد ،بــه طــوری کــه در قــرن 19 ،18
و حتــی بخشــی از قــرن بیســت میــادی اکثــر ســرزمینهای دنیــای غیــر غربــی تحــت
اســتعمار خارجــی قــرار داشــت تــا جایــی کــه گفتــه میشــود غیــر از هشــت کشــور
جهــان ،ســایر کشــورها طعــم تلــخ اســتعمارگران را تجربــه کــرده انــد .در ایــن میــان
ســرزمین مــا ،ایــران نیــز یکــی از ســرزمین هایــی اســت کــه هرگــز بــه صــورت مســتقیم
مــورد اســتعمار قــرار نگرفــت ،بــا ایــن حــال ایــن ســخن هرگــز بــه معنــای ایــن نیســت
کــه ســرزمین مــا هرگــز مــورد طمــع اســتعمارگران نبــوده ،اقدامــی بــرای اســتعمار
صــورت نگرفتــه و یــا هیــچ آســیبی از ســوی اســتعمارگران بــه ســرزمین مــا وارد نشــده
اســت ،بلکــه شــواهد متعــدد حاکــی از ایــن اســت کــه ایــران یکــی از کشــورهایی بــود
ً
که همواره مورد طمع اســتعمارگران خارجی قرار داشــته اســت و اساســا در شــرایطی
کــه ســرزمینهای پهنــاوری همچــون کل قــاره آفریقــا ،شــبه قــاره هنــد ،بخشهــای
وســیعی از ســرزمین چیــن و ...تحــت اســتعمار دولتهــای اســتعمارگر قــرار گرفتــه
بودنــد ،ســرزمینی همچــون ایــران بــا موقعیــت فرهنگــی ،جغرافیایــی و سیاســی ویــژه
ای که داشــت پتانســیل قرار گرفتن در لیســت اهداف اســتعماری اســتعمارگران را در
ســطح بســیار باالیــی داشــت ،بــا ایــن حــال هــر چنــد اســتعمارگران تالشــهای فراوانــی
در راه تحقــق اهــداف نامشــروع خــود انجــام داده و ضربــات فراوانــی نیــز بــه ملــت
ایــران وارد کردنــد امــا بنــا بــه دالیــل متعــددی کشــور مــا هرگــز بــه صــورت مســتقیم
و رســمی مــورد اســتعمار قــرار نگرفــت کــه مهــم تریــن ایــن دالیــل عبــارت بودنــد از:
 – 1وجود دولتهای قدرتمند با روحیه نظامی گری باال

بــه عبــارت دیگــر پدیــده اســتعمار زمانــی بــه مرزهــای کشــور مــا رســید کــه کشــور مــا
پــس از ســالها تجربــه از هــم گســیختگی و حاکمیــت دولتهــای محلــی ضعیــف ،بــا
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تدابیــری کــه شــاه اســماعیل صفــوی اندیشــیده بــود در قالــب کشــور ملــی ایــران متحــد
و منســجم شــده بــود ،از طرفــی برخــی شــاهان کــه بــر کشــور مــا حکومــت میکردنــد
شــاهان مقتــدری بودنــد کــه در راه حفــظ مرزهــا در برابــر هــر گونــه تجــاوزی بــه
شــدت کوشــا بودنــد ،چنانکــه وقتــی پرتغالیهــا بخــش هایــی از ایــران همچــون بنــدر
گمبــرون (بنــدر عبــاس فعلــی) و برخــی جزایــر ایرانــی را اشــغال و آمــاده میشــدند
تــا پدیــده اســتعمار را در کشــور مــا نیــز پیــاده نماینــد شــاه عبــاس صفــوی مقتدرانــه
بــا آنهــا وارد جنــگ شــده و تمامــی اشــغالگران را از خــاک کشــور پاکســازی نمــود
کــه ایــن روحیــه مــورد توجــه و اعتــراف غربیهــا نیــز بــود بــه عنــوان نمونــه پــاپ ژان
پــل پنجــم کــه بــازوی ایدئولوژیــک امپراتــوری مقــدس و متحــد خانــواده هابســبورگ
بــه شــمار میرفــت روز  22ژانویــه  1623در بحبوحــه جنگهــای ســی ســاله نامــه
ای را کــه بــا یــک پیــک ویــژه ارســال کــرده بــود بــه دســت شــاه عبــاس اول رســاند و
در آن بــا هــدف تشــدید دشــمنی ایــران و عثمانــی وعــده هــر گونــه کمــک را بــه شــاه
عبــاس داده بــود .فرســتاده پــاپ در بازگشــت در گــزارش خــود بــه پــاپ کــه در آرشــیو
واتیــکان محفــوظ اســت نوشــت کــه شــاه عبــاس پــس از دریافــت پیــام گفتــه اســت
کــه از پــاپ انتظــار دارد کــه کشــورهای مســیحی را از ورود خودســرانه و بــا نیــت بــد
بــه خلیــج فــارس منــع کنــد .وی همچنیــن آورده اســت کــه در دشــمنی شــاه عبــاس بــا
عثمانــی تردیــدی نــدارد ولــی گمــان نمــی رود بــه خاطــر مــا مســیحیان و هــر زمــان
کــه مــا بخواهیــم بــا عثمانــی وارد جنــگ شــود .شــاه عبــاس مــردی باهــوش و آگاه از
اوضــاع اروپاســت و میدانــد چگونــه از یــک دولــت اروپایــی علیــه دولــت دیگــر در
مســائل خلیــج فــارس اســتفاده کنــد 1.بــا توجــه بــه چنیــن روحیــه ای در برخی حاکمان
آن روزگاران اســتعمارگران چنــدان امیــدی بــه اســتعمار مســتقیم ایــران نداشــتند و بــه
همیــن دلیــل در آن مقاطــع ،بــرای اســتعمار ایــران تــاش مســتقیم زیــادی صــورت نمی
گرفــت ،ضمــن اینکــه اســتعمارگران پیــش از ورود بــه هــر ســرزمینی ابتــدا پیرامــون آن
ســرزمین و میــزان ســود آوری آن بــرای دولــت اســتعمارگر در مقابــل هزینــه اســتعمار،
بــه مطالعــات جامــع میپرداختنــد کــه بــه نظــر میرســد تــا آن زمــان در مــورد ایــران
 . 1تاریخ دیپلماسی و روابط بین الملل ،احمد نقیب زاده ،نشر قومس ،ص .18
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چنیــن مطالعاتــی وجــود نداشــته اســت ،بــه همیــن دلیــل اســتعمارگران از همــان
مقطــع ،اقــدام بــه اعــزام نیروهــای فراوانــی بــا ماهیــت جهانگــرد ،مستشــار نظامــی،
ســفیر و ...بــه ایــران نمودنــد کــه ماحصــل مطالعــات آنهــا در مــورد ایــران امــروزه
در دســترس عالقمنــدان قــرار دارد ،امــا عمــده تریــن کاربــرد ایــن ســفرنامهها در آن
مقطــع ،جمــع آوری اطالعــات از ایــران بــه منظــور اســتفاده در اهــداف اســتعماری
بــود .بــا توجــه بــه چنیــن مســائلی مــا شــاهد آن هســتیم کــه تــا اواســط دوران قاجــار،
تهاجمــات اســتعماری کمتــری بــه ایــران صــورت گرفتــه و عمــده تریــن تحــرکات
اســتعمارگران در قالــب کارهــای مطالعاتــی ،بازیهــای سیاســی و تفرقــه افکنــی
درمیــان ایــران و همســایگان بــه منظــور تضعیــف کشــور و در نهایــت فراهــم شــدن
زمینههــای اســتعمار بــوده اســت.
 – 2نقش فرهنگ دینی ضد استعماری و ذلت ستیز

فرهنــگ دینــی اکثریــت ایرانیــان بــه ویــژه پــس از اســتقرار صفویــه کــه همزمــان بــا آغــاز
تحــرکات اســتعماری اروپــا در منطقــه خلیــج فــارس میباشــد ،مبتنــی بــر فرهنــگ تشــیع
ً
میباشــد کــه ذاتــا ظلــم ســتیز ،ذلــت ســتیز ،بیگانــه ســتیز و بــه شــدت در مقابــل هــر
گونــه ســلطه خارجــی حســاس بــود .بــه عنــوان مثــال شــعارهای برگرفتــه از ادبیــات
دینــی همچــون «هیهــات منــا الذلــه» ،آمــوزه هایــی همچــون لــزوم دشــمنی بــا ظالــم و
دوســتی بــا مظلــوم 1و قواعــدی همچــون نفــی ســبیل کــه برگرفتــه از آمــوزه دینــی «لــن
یجعــل اهلل للکافریــن علــی المومنیــن ســبیال» 2میباشــد و نیــز وجــود اســطورههای
مقاومــت و ذلــت ســتیزی همچــون امــام حســین ع ،همــه و همــه در مجمــوع شــکل
ً
دهنــده فرهنگــی بــود کــه ذاتــا هیــچ گونــه اســتعمار و اســتثماری را بــر نمــی تابیــد.

 . 1بــه عنــوان مثــال رک  :وصیــت امــام علــی ع خطــاب بــه امــام حســن و امــام حســین (ع) کــه
درآن آمــده اســت « :کونــا للظالــم خصمــا و للمظلــوم عونــا»
 . 2نساء ،آیه .141
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 – 3هوشیاری علما و بیداری مردم

در کنــار فرهنــگ دینــی ضــد اســتعماری مــردم ایــران ،بایــد بــه نقــش علمــای آگاه و
تهــا و جلوگیــری از اســتعمار آنهــا اشــاره کــرد .بــه عبــارت
هوشــیار در بیــداری مل 
دیگــر در طــول تاریــخ ایــن علمــا بودنــد کــه بــا تمســک بــه فرهنــگ دینــی ضــد ظلــم و
ســلطه ،وظیفــه هدایــت و رهبــری عمــوم مــردم را بــر اســاس رســالتهای پیامبــر گونــه
ای کــه بــر دوش خــود احســاس میکردنــد بــر عهــده میگرفتنــد و بــه همیــن دلیــل
شــاهد آن هســتیم کــه هــر گاه تجــاوز و یــا ســلطه ای کشــور را تهدیــد کــرده اســت
ایــن علمــای آگاه و بیــدار بودنــد کــه در خــط مقــدم مبــارزه بــا اســتعمار و بیگانــگان
ایســتاده انــد ،چنانکــه نقــش فتــاوای جهــادی علمــا و مراجــع عظــام و حتــی حضــور
مســتقیم برخــی از ایــن علمــا در خــط مقــدم مبــارزه بــا روسهــا نشــان از ایــن نقــش
و رســالت بــزرگ دارد ،همچنیــن الزم اســت بــه نقــش علمــای بــزرگ دوران قاجــار در
مقابــل امتیــازات و قراردادهایــی کــه شــاهان بــی لیاقــت و بــی کفایــت قاجــاری بــا
دولتهــای اســتعماری امضــا نمــوده و زمینــه اســتعمار ملــت را فراهــم میکردنــد
اشــاره نماییــم .بــه عنــوان مثــال مرحــوم مــا علــی کنــی ،در مقابــل قــرارداد ننگیــن
و اســتعماری رویتــر ایســتادگی و تــا لغــو کامــل آن از پــای ننشســت و یــا مرحــوم
میــرزای شــیرازی بــا همراهــی علمــای بــزرگ دیگــر قــرار داد اســتعماری رژی را ملغــی
نمــود .در ایــن میــان شــاید خطرناکتریــن تحــرک اســتعمارگران خارجــی ،امضــای قــرار
ًً
داد  1919باشــد کــه عمــا اســتقالل ایــران را نادیــده میگرفــت و ایــران را تبدیــل بــه
مســتعمره واقعــی انگلیــس مینمــود ،تــا جایــی کــه کنگــره صلــح پاریــس کــه همــان
روزهــا از نماینــدگان کشــورهای مســتقل جهــان تشــکیل شــده بــود بــه محــض مطلــع
شــدن از انعقــاد چنیــن قــراردادی نماینــدگان ایــران را بــه کنگــره صلــح نپذیرفــت،
یعنــی ایــران را دولــت مســتقلی نمــی شــناخت 1.بــه دنبــال ایــن مســاله اعتراضهــا بــه
رهبــری علمایــی همچــون شــهید مــدرس و آیــت اهلل کاشــانی بــاال گرفــت بــه طــوری که
حتــی شــاه نیــز از تــرس خــود حاضــر بــه امضــای قــرار داد نشــد ،گفتــه شــده اســت در
 . 1تاریخ سیاسی معاصر ایران ،سید جالل الدین مدنی ،ج ،1ص 148
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همیــن جریانــات بــه هنــگام مراجعــت احمــد شــاه از ســفر اروپــا ،وی بــه عــراق رفــت،
در رواق حــرم امــام موســی کاظــم علیــه الســام بــا علمــا و روحانیــون مالقــات کــرد و
در ایــن مالقــات آیــت اهلل کاشــانی جــوان تریــن روحانــی جمــع بــود کــه با شــدت علیه
قــرارداد 1919م .ســخن گفــت و از احمــد شــاه خواســت کــه کلیــه نفــوذ خــود را بــرای
جلوگیــری از تصویــب و اجــرای قــرارداد بــه کار بــرد و خطر گســترش اســتعمار انگلیس
را کــه باعــث ســلب آزادی و نابــودی اســتقالل اســت یــاد آور شــد.

1

همیــن رویــه را در ســایر قــرار دادهــای اســتعماری کــه قبــل و بعــد از ایــن قــرارداد
در کشــور امضــا شــده و زمینــه اســتعمار اســتعمارگران را فراهــم کــرده اســت همــواره
شــاهد بــوده ایــم و بــه همیــن دلیــل اســتعمارگران بــه منظــور از میــان برداشــتن موانــع
اســتعمار تصمیــم گرفتنــد از ســویی فرهنــگ دینــی اســتعمار ســتیز مــردم را تضعیــف
نماینــد ،از ســوی دیگــر بــا اقدامــات رضاخانــی تــاش کردنــد تا روحانیت و علمــا را در
ایــران تضعیــف نماینــد و از جانــب ســوم ،بــا تهاجــم فرهنگــی به ملت ایــران و ترویج
فرهنــگ فســاد و ابتــذال کوشــیدند تــا بــه جــای ملتــی مقــاوم و بیــدار ،نســلی خــواب
زده کــه قــدرت کوچکتریــن واکنــش فعالــی در برابــر اســتعمار نــدارد پــرورش دهنــد.
 – 4موقعیــت ژئوپلتیــک خــاص ایــران و رقابتهــای قدرتهــای اســتعماری بــر ســر
ســلطه بــر ایــران کــه باعــث میشــد تــا نوعــی تــوازن قــوا نســبت بــه ایــران ایجــاد شــود،
بــه عبــارت دیگــر دولتهــای ســلطه گــر از زمانــی کــه احســاس کردنــد بــا ضعــف
دولتهــای مرکــزی ایــران ،بــه ویــژه پــس از آغامحمــد خــان قاجــار کــه آخریــن دولــت
مقتــدر بــا روحیــه نظامــی بــاال بــه شــمار میآیــد ،میتواننــد امیــد هایــی بــرای ســلطه
و اســتعمار ایــران داشــته باشــند ،تحرکاتــی را بــه منظــور عملــی ســاختن آرزوی دیرینــه
خــود آغــاز کردنــد ،بــا ایــن حــال مشــکل بــزرگ اینجــا بــود کــه چندیــن دولــت ایــران را
حــق خــود بــرای اســتعمار میدانســتند از جملــه روســیه کــه چندیــن قــرن بــود آرزوی
دســت یابــی بــه آبهــای گــرم از طریــق ایــران در ســر داشــت و نیــز انگلســتان کــه بــا
دســت یابــی بــه ایــران ،زنجیــره اســتعماری اش در منطقــه آســیا تکمیــل میشــد و بــا
رقیــب اســتعمارگر دیرینــه اش یعنــی روســیه مرزهــای مشــترک وســیعی پیــدا میکــرد.
 . 1انقالب  1920عراق ،ص  ،46به نقل از تاریخ سیاسی معاصر ایران ،همان ،ص .150
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ضمــن اینکــه برخــی قدرتهــای اســتعماری دیگــر همچــون فرانســه نیــز گوشــه چشــمی
به کشــورمان داشــتند که به دلیل ضعیف بودن تحرکاتشــان هرگز نتوانســت چندان
جــدی شــود .بــه هــر حــال آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مهــم تریــن دولتهــای
اســتعمارگری کــه بــه خــاک کشــورمان نظــر داشــتند ،دولتهــای انگلســتان و روســیه
بودنــد کــه اقداماتــی هــم در ایــن مســیر انجــام دادنــد ،امــا بــه دلیل اینکــه هر تحرکی
کــه از ســوی یکــی از طرفیــن صــورت میگرفــت بــا اعتــراض و واکنــش متقابــل طــرف
ً
اســتعمارگر دیگــر مواجــه میشــد لــذا ایــن رقابتهــا عمــا نوعــی حاشــیه امــن بــرای
کشــورمان در برابــر واقعــی شــدن توطئــه اســتعمارگرانه اســتعمارگران ایجــاد میکــرد،
شــاهد ایــن مطلــب ایــن کــه در شــرایطی کــه دولتهــای اســتعماری روســیه و انگلــس
بــا قراردادهــای  1907و  1915تــاش میکردنــد تــا نوعــی تــوازن قــوا در ایــران ایجــاد
نماینــد ،بــه دنبــال وقــوع انقــاب روســیه و رویگردانــی نظــام جدیــد کمونیســتی از
سیاســتهای اســتعماری تزارهــا ،انگلســتان کــه عرصــه را خالــی از رقیــب میدیــد
ً
بــا امضــای قــرارداد  1919عمــا کشــور را تحــت مســتعمره خویــش قــرار داد کــه البتــه
واکنــش علمــا و مــردم مانــع از تحقــق خیــاالت خــام ایــن دولــت اســتعماری گردیــد.
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نفوذ و سلطه آمریكاییها در ایران زمان پهلوی چگونه انجام گرفت؟
بــدون شــك رد پــای حضــور آمریكاییهــا در ایــران بــه دوران قاجــار بــاز
میگــردد .در خــال ســالهایی كــه قدرتهــای بــزرگ و اســتعماری جهان در اثر شــركت
در جنــگ جهانــی اول دچــار ضعــف شــدند ،آمریــكا بــا اســتفاده از ایــن فرصت حضور
اســتعماری خــود را بــا ظاهــری دوســتانه آغــاز نمــود .در دوره قاجــار كــه انگلیــس و
روســیه و فرانســویان و برخــی از كشــورهای دیگــر در ایــران جــوالن میدادنــد و
امتیــازات منحصــر بــه فــرد و چشــمگیری از دولــت ایــران میگرفتنــد 1،صــدای ایــن
امتیــازات در جهــان میپیچیــد و حیــرت كشــورهای دیگــر را بــر میانگیخــت و بــه
طمــع ورزی بــر میداشــت تــا بــا تكاپــو بــه ســهم خویــش برســند.

2

روابط آمریكا با ایران را میتوان به سه دوره تقسیم كرد:
 .1دوره حضور نامحسوس؛
 .2دوره حضور محسوس و روابط سلطه گرایانه؛
 .3دوره تیرگی روابط و پایان حضور با انقالب اسالمی.

3

دوره اول :آمریكاییــان در ایــران بــه خاطــر حضــور دو قــدرت بــزرگ روس و انگلیــس
بــا احتیــاط كامــل وارد شــدند و در رقابــت نامحســوس حركــت نفــوذی روز افزونــی
را ایجــاد نمــوده و بــه تدریــج گســترش دادنــد .در دوره مزبــور بــه خاطــر نفــوذ و
دخالــت اســتعماری روس و انگلیــس ،ایــن دو کشــور چهــره منفــی در بیــن مــردم ایران
داشــتند و ملــت ایــران از ایــن دو دولــت تنفــر داشــته و احســاس دشــمنی مینمودنــد،
آمریكاییــان بــا مطالعــه و شــناخت ایــن زمینههــا حضــور خــود را در ایــران آغــاز
نمودنــد.

4

دولــت آمریــكا در برقــراری روابــط بــا دولتهــا بــر اســاس سیاســتها و برنامههــای دقیــق
 . 1ابراهیم تیموری ،عصر بیخبری ،تهران ،چ اقبال ،1332 ،ص  8ـ  ،11صص .236
 . 2علــی اصغــر شــمیم ،ایــران در دوره ســلطنت قاجــار ،چ هفتــم ،تهــران ،1375 ،ص  286و .293
«چنانكــه پــس از انعقــاد امتیــاز رویتــر محافــل سیاســی جهــان بــه حیــرت افتادنــد »...ص 293
ـ  .294و جــرج كــرزن ،ایــران و قضیــه ایرانــی ،چ چهــارم ،تهــران ،علمــی فرهنگــی ،1373 ،ج ،1
ص « ،781امتیــاز رویتــر یــك امتیــاز كالن و منحصــر بــود.»...
 . 3رنجبر ،ایران و آمریكا ،چ اول ،قم ،انجمن معارف اسالمی ایران ،1380 ،ص .11

 . 4جواد منصوری 25 ،سال حاكمیت آمریكا بر ایران ،چ اول ،1364 ،ص  23ـ .68
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از پیــش تعییــن شــده حركــت میكنــد ،سیاســت منفعــت طلبانــه و ســودجویانه كــه
بــه مكتــب جكسونیســم تعریــف شــده اســت .ایــن سیاســت بــر تمــام روابــط ایــن
كشــور بــا كشــورهای دیگــر حاكــم میباشــد.

1

در دوره اول حضــور آمریــكا در ایــران ،قبــل از ایــن كــه سیاســتمداران ایــن كشــور بــه
طــور علنــی بــه فكــر تســلط سیاســی باشــند و بــه طــور رســمی بــا ایــران روابــط اساســی
برقــرار كننــد فعالیتهــای فرهنگــی و بهداشــتی و مــردم دوســتانه در شــهرهای مختلــف
بــا تأســیس مــدارس و مراكــز بهداشــتی آغــاز گردیــد.

2

دولــت مــردان آمریــكا بــرای نفــوذ در قلــب مــردم ایــران از آن جهــت كــه روس و
انگلیــس مــورد خشــم و نفــرت قــرار گرفتــه بودنــد از ملــت و دولــت ایــران تمجیــد
مینمودنــد.

3

دولــت ایــران بــا دولــت آمریــكا در ســال 1856م 1273 ،ق یــك عهدنامــه دوســتی و
بازرگانــی منعقــد نمودنــد و هــر دو دولــت مجــاز شــدند در پایتخــت همدیگــر عــاوه
بــر تأســیس ســفارت خانــه یــك كنســولگری داشــته باشــند و حمایــت از اتبــاع آمریــكا
در ایــران از ســوی كنســولگری آمریــكا نیــز مطــرح شــد كــه بعدهــا تبدیــل بــه قانــون
كاپیتاالســیون شــد.

4

در گامهــای بعــد بــا پیشــروی آمریكاییهــا در ایــران از لحــاظ سیاســی و اقتصــادی،
آنهــا درصــدد گرفتــن امتیــازات و رقابــت بــا دیگــران برآمدنــد لــذا در ســال  1882م
وینســتون نماینــده دولــت آمریــكا در تهــران در پــی انعقــاد عهدنامــه خــط آهــن بــود
كــه بــا دخالــت انگلیــس لغــو شــد.

5

 .. 1اســداهلل فیلــی ،روابــط ایــران و آمریــكا ،بررســی دیــدگاه نخبــگان ،چ اول ،تهــران ،انتشــارات
مؤسســه فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات بیــن المللــی ابــرار معاصــر ایــران ،1381 ،ص .25
 . 2مهــدی ملــك زاده ،تاریــخ انقــاب مشــروطیت ایــران ،چ ســوم ،تهــران ،علمــی ،1371 ،ج ،5
ص  127و ج  ،1ص  256و حســین مكــی،تاریــخ بیســت ســاله ،چــاپ چهــارم ،تهــران ،علمــی،
 ،1374ج  ،3ص .102
 . 3ســید جــال الدیــن مدنی،تاریــخ سیاســی معاصــر ،چ ســوم ،قــم ،مدرســین ،ج  ،1ص  151و
مكــی ،پیشــین ،ج  ،3ص .101
 . 4شمیم ،پیشین ،ص  275ـ .277
 . 5جرج كرزن ،پیشین ،ج  ،1ص .873
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ً
در نیمــه دوم قــرن  19م كنگــره آمریــكا قانــون تأســیس ســفارت در ایــران را رســما
تصویب نمود و قدم مهمی را در راه نفوذ و بســط ســلطه آمریكا در ایران برداشــت
و در ســال  1299ش كــه كودتــای ســیاه در ایــران واقــع شــد ،امریكاییهــا بــا جدیــت بــه
دنبــال كســب جــای مناســب در ایــران وارد شــدند.

1

امتیــازات نفتــی انگلیــس نیــز آمریــكا را بــرای تســلط بــر چاههــای نفــت ایــران تحریــك
مینمــود ،لــذا درصــدد انعقــاد قــرارداد نفتــی بــا ایــران بودنــد .از اینــرو در ســال 1303
یــك قــرارداد بــا شــركت ســینكلر منعقــد شــد و مجلــس ایــران ایــن قــرارداد را تأییــد
كــرد .ولــی بــا اعتــراض شــدید روس و انگلیــس مواجــه شــد و بــا كشــته شــدن یــك تبعــه
آمریكایــی ایــن امتیــاز بــه تعطیلــی كشــیده شــد.

2

بــا قدرتگیــری قــوام در ایــران نفــوذ و تســلط آمریــكا رو بــه فزونــی گذاشــت و یــك
3

هیئــت مالــی از ســوی آمریــكا بــه ایــران گســیل شــد.
پــس از قــدرت گیــری و كودتــای رضاخــان در ایــران حضــور آمریــكا در دوره اول هــم
چنــان قابــل تعریــف بــود ،یعنــی حضــوری چنــدان پرقــدرت نداشــت بلكــه بــه طــور
نامحســوس و در مجامــع بیــن المللــی بــا اظهــار نارضایتــی از ســلطه روس و انگلیــس
از مــردم ایــران دفــاع مینمــود و در جنــگ جهانــی خواســتار خــروج نیروهــای روس
از ایــران شــد و بــرای حضــور نیروهــای خــود بــه كســب مجــوز قانونــی موفــق گردیــد.

4

در ســال  1321كــه ایــران گرفتــار پیامدهــای ناگــوار جنــگ جهانــی بــود كــه قحطــی
و بیماریهــای هولنــاك از آثــار آن بــود مجلــس ســیزدهم بــرای نجــات از ایــن بحرانهــا
بــه «میلیســپو» حــق قانونگــذاری داد .ایــن مأمــور آمریكایــی در ارتــش و شــهربانی
و ژاندارمــری نفــوذ قانونــی پیــدا نمــوده و ســیطره خــود را بــه كشــور فراگیــر نمــود.

5

دخالتهــای «میلیســپو» مــورد اعتــراض مجلــس واقــع شــد و تقــی زاده و مصــدق بــه
 . 1بهروز طیرانی ،روز شمار روابط ایران و آمریكا ،چ اول ،تهران ،وزارت خارجه ،79 ،ص .3

 . 2مدنــی ،پیشــین ،ص  107و حســین مكــی ،پیشــین ،ص 124؛ و جــواد منصــوری ،پیشــین،
ص  23ـ .68
 . 3مدنی ،پیشین ،ص .183
 . 4همان ،ص  ،302و مكی ،پیشین ،ص .105
 . 5مدنی ،پیشین ،ص  281و مكی ،پیشین ،ج  ،6ص  330ـ .544
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عنــوان نماینــده از او دفــاع كردنــد 1.بدیــن ترتیــب ایــن دوره را میتــوان مرحلــه
آغازیــن دوره دوم حضــور آمریــكا در ایــران تلقــی نمــود.
در ســال  1322ســه دولــت روس ،انگلیــس و آمریــكا بــرای شــناخت تمامیــت ارضــی
ایــران بیانیـهای مشــترك در تهــران صــادر كردنــد 2.بدیــن ترتیــب ســلطه رســمی آمریــكا
بــه عنــوان رقیــب ســوم در ایــران شــكل جــدی و تــازه بــه خــود گرفــت و بــا پیدایــش
خطــر كمونیســم از ســوی اتحــاد شــوروی ،دو كشــور آمریــكا و انگلیــس كــه نماینــده
امپریالیســم بودنــد بــه هــم نزدیــك شــدند چــرا كــه هــدف مشــترك آنهــا ایجــاد خــط
دفاعــی و ســدی محكــم در برابــر كمونیــزم بــود .دولت انگلیس بــا درك این موقعیت
حســاس و قــدرت روزافــزون جهانــی آمریــكا نیروهــا و وابســتگان خــود در ایــران را بــه
آمریــكا نزدیــك نمــود 3.بنابرایــن بــا قــدرت گیــری محمدرضــا كــه بــا همدســتی انگلیــس
انجــام گرفــت چهــره اســتعماری و حضــور ســلطه گرایانــه آمریــكا شــكل جدیتــری بــه
خــود گرفــت و تــا پایــان دوره حكومــت او اســتمرار و شــدت یافــت ،در ســال 1328
محمــد رضــا بــا دعــوت ترومــن در آمریــكا حضــور یافــت و از ایــن كشــور اســتمداد
نظامــی در برابــر اتحــاد شــوروی نمــود كــه بــه نفــوذ و ســلطه بیشــتر آمریــكا منجــر
میشــد.

4

بدتریــن چهــره اســتعماری آمریــكا در ایــران دخالــت در كودتــای  28مــرداد بــود كــه
دولــت مردمــی ایــران را از میــان برداشــت و دیكتاتــوری  25ســاله محمــد رضــا بــا
حضــور و حمایــت آمریــكا در ایــران در طــول ایــن ســالها اســتمرار یافــت 5.عــاوه بــر
آن تشــکیل ســازمان اطالعات ایران «ســاواك» بر اســاس سیســتم ســازمان ســیا بهترین
ابــزار نفــوذ آمریكاییهــا در تمــام نقــاط كشــور و عامــل تســلط آنهــا بــر تمــام نیروهــای
نظامــی و سیاســی و اقتصــادی بــود كــه ســیطره غــرب را بــر ایــران بیشــتر نمــود تــا
جایــی كــه ایــران بــه عنــوان مهمتریــن حلقــه كمربنــد امنیتــی غــرب در برابــر كمونیســم
 . 1همان ،ص  256و  106ـ .107
 . 2همان ،ص  104ـ .106
 . 3حســین فردوســت ،ظهــور و ســقوط ســلطنت پهلــوی ،چ ســوم ،تهــران ،اطالعــات ،1370 ،ج
،1ص  287ـ .288
 . 4همان ،ص  162و منصوری ،پیشین ،ص  20ـ .60
 . 5جواد منصوری ،پیشین ،ص  28ـ  ،60و فردوست ،پیشین ،ص .532
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محســوب میشــد.

1

همچنیــن الیحــه مصونیــت قضایــی اتبــاع آمریکایــی موســوم بــه کاپیتاالســیون کــه
یکــی از عوامــل آغــاز انقــاب اســامی ملــت ایــران بــه رهبــری امــام خمینــی ره بــود،
حمایــت بــی شــائبه همــه جانبــه از شــاه علیرغــم تمامــی جنایتهــا و حتــی تبدیــل
محمدرضــا بــه ژانــدارم منطقــه و تــاش بــرای حفــظ ســلطنت بــه هــر طریــق ممکــن از
جملــه دســت زدن بــه کودتــا و ...شــواهدی دیگــر بــر حضــور و نقــش پــر رنگ دخالت
آمیــز آمریــکا در ایــران پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــود و ایــن حضــور
و نفــوذ چهــره اســتعماری آمریــكا در دربــار پهلــوی تــا ســقوط ســلطنت دیكتاتــوری
محمدرضــا بــا تمــام مفاســد و فجایــع و غــارت ثروتهــای مــادی و تخریــب فرهنــگ
معنــوی ایــران اســتمرار داشــت ،تــا ایــن كــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی كــه آمریــكا
نقشــه كودتای دیگری را در سرداشــت با اشــغال النه جاسوســی توســط دانشــجویان
پیــرو خــط امــام پایــان پذیرفــت و روابــط بــه تیرگــی كشــید.

 . 1فردوست ،پیشین ،ص .530
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کاپیتوالســیونی کــه شــاه دربــاره آمریکاییهــا در ایــران تصویــت کــرد ،چــه
بــوده اســت؟
کاپیتوالســیون ( )capitulationاز کلمــه  capitulateبــه معنــای «شــرط
گذاشــتن» و در لغــت بــه معنــای ســازش و تســلیم اســت و بــر قراردادهایــی اطــاق
میشــود کــه بــه موجــب آن اتبــاع یــک دولــت در قلمــرو دولــت دیگــر مشــمول
قوانیــن کشــور خــود میشــوند.

1

ســابقه کاپیتوالســیون در ایــران بــه شکســت ایــران از روســیه و تحمیــل پیمــان
ترکمنچــای بــر میگــردد کــه پــس از انقــاب 1917م شــوروی ،لغــو گردیــد .در ســال
 1343دولــت محمدرضــا پهلــوی بــار دیگــر در احیــای کاپیتوالســیون قــدم برداشــت
و قانونــی از تصویــب مجلــس گذرانــد تــا مستشــاران نظامــی آمریــکا و تکنیســینهای
وابســته و اعضــای خانــواده و خدمــه آنهــا اعــم از نظامــی و غیــر آن از شــمول
قوانیــن قضائــی ایــران معــاف شــوند و بــه مصونیــت دیپلماتیــک دیپلماتهــا و
اعضــای سیاســی ســفارت خانههــای خارجــی ملحــق گردنــد 2بــه عبارتــی با ایــن قانون
کاپیتوالســیون کــه در اصــل مصونیــت سیاســی دیپلماتهــا و نماینــدگان سیاســی در
حــال ماموریــت یــک کشــور در کشــور دیگــر بــود بــه دیگــر اتبــاع داده میشــد بــه
گونــه ای کــه بــه نظامیــان آمریکایــی کــه در ایــران مامــور بودنــد و وابستگانشــان
ایــن مصونیــت سیاســی اعطــا شــد و کلیــه مستشــاران آمریکایــی نیــز از حیطــه قوانیــن
و احــکام قضایــی ایــران مســتثنی شــدند .بــه طــوری کــه اگــر آنــان مرتکــب جــرم و
جنایتــی در ایــران میگردیدنــد در دادگاههــای ایــران جــواب گــو نبودنــد .ایــن در
حالــی بــود کــه آمریــکا بیــش از چهــل هــزار مستشــار در ایــران داشــت و بــا ایــن قانــون
آنــان در صــورت تخلــف از هــر گونــه احتمــال مجازات مصــون بودند و امکان تعقیب
نهــا توســط دســتگاه قضایــی ایــران وجــود نداشــت و آنــان هــم چــون دیپلماتهــا
آ
و نماینــدگان سیاســی ،مشــمول قــرارداد بیــن المللــی ویــن میشــدند کــه مــوادی از آن
 . 1ر.ک :آشــوری ،داریــوش ،دانشــنامه سیاســی ،انتشــارات مرواریــد ،ص  ،256و انقــاب اســامی،
نشــر معــارف ویراســت ســوم ،ص .84
 . 2مدنی ،سید جالل الدین ،تاریخ سیاسی معاصر ایران ،ج  ،2انتشارات اسالمی ،ص .75
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بــه شــرح ذیــل میباشــد:
«مــاده  29قــرارداد ویــن ـ شــخص مامــور سیاســی مصــون اســت و نمــی تــوان او را
بــه هیــچ عنــوان مــورد توقیــف یــا بازداشــت قــرار داد .کشــور پذیرنــده بــا وی رفتــار
محترمانــه ای کــه در شــأن اوســت خواهــد داشــت و اقدامــات الزم را بــرای ممانعــت
از وارد آمــدن لطمــه بــه شــخص و آزادی و حیثیــت او اتخــاذ خواهــد کــرد.
بنــد  1مــاده  31قــرارداد ویــن ـ مامورسیاســی در کشــور پذیرنــده از مصونیــت تعقیــب
جزائــی برخــوردار اســت و از مصونیــت دعــاوی مدنــی و اداری نیــز بهــره منــد خواهــد
بــود».

1

تصویــب قانــون کاپیتوالســیون توســط دولــت وابســته محمدرضــا پهلــوی واکنــش
شــدید امــام خمینــی ـ رحمــه اهلل علیــه ـ را در ســال  1343بــه دنبــال داشــت و امــام
خمینــی ـ رحمــه اهلل علیــه ـ در آبــان  1343طــی ســخنانی کــه در جمــع هــزاران نفــر از
مــردم ایــراد نمــود بــه ایــن موضــوع اعتــراض کردنــد و بــا آیــه اســترجاع (انــاهلل و انــا الیه
راجعــون) ســخنرانی خــود را آغــاز کردنــد و در آن بیانــات اظهــار داشــتند:
«رژیــم ایــران ،اســتقالل کشــور را فروخــت و در عمــل دســت نشــاندگی خــود را بــه
آمریــکا اعــام داشــت ،چنیــن روزی عــزای ملــت ایــران اســت و جــا دارد مــردم بــر ســر
در منــازل و مغازههــای خــود پرچــم ســیاه بیاویزنــد».

2

هــم چنیــن امــام خمینــی طــی اعالمیــه ای کــه در ایــن بــاره انتشــار دادنــد تصویــب
الیحــه کاپیتوالســیون را محکــوم نمــوده و آن را «ســند بردگــی ملــت ایــران» دانســتند
و نســبت بــه ســوء اســتفادههای ناشــی از آن هشــدار دادنــد و همیــن اعتراضهــای
امــام ـ رحمــه اهلل علیــه ـ باعــث گردیــد تــا ایشــان را در  13آبــان  1343از ایــران بــه
ترکیــه تبعیــد نماینــد.
آیاتعامل با نظام سلطه با اصول انقالب اسالمی و ارزشهای آن سازگاری دارد؟
یکــی از مســائل مهمــی کــه جمهــوری اســامی ایــران از آغــاز تأســیس همــاره در پیــش
 . 1همان ،ص .82

 . 2ر.ک :بــه انقــاب اســامی و چرایــی و چگونگــی رخــداد آن ،جمعــی از نویســندگان ،ویراســت
ســوم ،نشــر معــارف ،ص  84ـ .85

245

اسالمی
انقالب
ایران و
گفتار سوم :نظام سلطه
سیزده آبان
حوادث
تحلیلی ،بر

رو داشــته چگونگــی تعامــل نظــام اســامی ایــران بــا نظــام ســلطه بــوده اســت در ایــن
رابطــه اصــول انقــاب اســامی کــه از آغــاز تاکنــون ثابــت بــوده ،نحــوه تعامــل ایــران و
کشــورهای ســلطه گــر را کــه در رأس آنهــا آمریــکا اســت مشــخص میکنــد.
در همیــن خصــوص ذکــر ایــن مقدمــه ضــروری اســت کــه ایــاالت متحــده آمریــکا بعــد
از جنــگ جهانــی دوم رؤیــای ابرقدرتــی مطلــق دنیــا و تصــرف تمــام منابــع حیاتــی
ً
عالــم را در ســر میپرورانــد و عمــا هــم منطقــه حســاس و عظیــم خاورمیانــه را بــا
منابــع سرشــار نفتــی و وضعیــت خــاص و اســتراتژیک تحــت اختیــار داشــت همچنیــن
آنهــا در مناطــق مختلــف جهــان همچــون آمریــکای التیــن ،شــرق آســیا و...بــه
تحکیــم قــدرت مشــغول بودنــد و تنهــا مانــع ،در راه دســتیابی بــه ایــن مقصــود ،نظــام
کمونیســتی شــوروی بــود.
در همیــن حــال و در اوج قــدرت گیــری روزافــزون آمریــکا و در حســاسترین منطقــه
نهــا ،انقــاب اســامی در ایــران بــر حکومــت تحــت فرمــان آمریــکا
تحــت اختیــار آ 
غلبــه کــرد و بــا شــعارهایی ساختارشــکنانه در نقطــه مقابــل اهــداف نظــام ســلطه،
هویــت خــود را بــه دنیــا معرفــی کــرد.
اگــر در عــرف سیاســی آن روز ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری یــک مســئله بدیهــی
و جــا افتــاده بــود بــا پیــروزی انقــاب اســامی و شــکل گیــری نظــام جدیــد ایــران
طبــق مبانــی اســامی هرگونــه ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری را نفــی گردیــد ،چــرا کــه
یشــود و از ُبعــد
مطابــق اســام یــک مســلمان نــه زور میگویــد و نــه زور را پذیــرا م 
دیگــر در صورتــی کــه مــورد ظلــم اگــر مســلمانی دیگــر و نیــز هــر فــرد مظلومــی باشــد،
خــود را موظــف بــه دفــاع از ایشــان میبینــد ،چنانچــه بــه وظیفــه خــود عمــل نکنــد
ً
اساســا خــود را مســلمان نمیدانــد .در واقــع اندیشــه ظلــم پذیــری مخالــف عــزت
نفــس امــت اســامی بــوده و بــا اصــول مذهــب بــه صــورت جــدی در تعــارض اســت،
در همیــن رابطــه دراصــل 152قانــون اساســی نیــز آمــده اســت :سیاســت خارجــی
جمهوری اســامی ایران براســاس نفی هرگونه ســلطه جویی و ســلطه پذیری ،حفظ
اســتقالل همــه جانبــه وتمامیــت ارضــی کشــور ،دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و
عــدم تعهــد دربرابــر قدرتهــای ســلطه گــر و روابــط صلــح آمیــز متقابــل بــا دول
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غیرمحــارب استواراســت .و عــاوه بــر ایــن ،اصــل 154قانــون اساســی نیــز پیرامــون
حمایــت ایــران اســامی از مســتضعفین جهــان مقــرر میکند"جمهــوری اســامی ایــران
ســعادت انســان درکل جامعــه بشــری را آرمــان خــود میدانــد و اســتقالل و آزادی
و حکومــت حــق و عــدل را حــق همــه مــردم جهــان میشناســد .بنابرایــن درعیــن
خــودداری کامــل از هرگونــه دخالــت در امورداخلــی ملتهــای دیگــر از مبــارزه حــق
طلبانــه مســتضعفین در برابــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان حمایــت میکنــد".
همچنیــن بایــد گفــت فرهنــگ اســام نــه یــک فرهنــگ مدافــع و بلکــه یــک فرهنــگ
مهاجــم بــوده و عــاوه بــر زیــر ســؤال بــردن عملــی ،روحیــه و اقدامــات برتــری
جویانــه ،ابعــاد فرهنگــی اقتصــادی و سیاســی نظــام ســلطه کــه در راســتای دور کــردن
انســانها از بعــد انسانیشــان عمــل میکننــد را بــه چالــش کشــید .در ایــن بــاره مقــام
معظــم رهبــری میفرمایــد"در زمینــه سیاســت خارجی...موضــع جمهــوری اســامی از
اول موضــع تهاجمــی بود...چــرا موضــع تهاجمی؟یعنــی مــا بــا دنیــا جنــگ داریــم؟ نه،
معنایــش ایــن نیســت؛ مــا طلبکاریــم .مــا در قضیــه سیاس ـتهای اســتعماری دنیــای
اســتعمارگر ،طلبکاریــم؛ درقضیــه تعامــل بــا مســئله زن در دنیــا مــا طلبکاریــم؛ در
مســئله ایجــاد جنگهــای داخلــی و تســلیحات گوناگــون ما از دنیا طلبکاریم؛ درمســئله
اشــاعه ســاحهای اتمــی و ســاحهای شــیمیائی و میکروبــی مــا از دنیــا طلبکاریــم؛ در
مســئله خــراب کــردن اخالقیــات مــردم و توســعه فرهنــگ اســتهجان و الابالــی گــری و
اشــاعه شــهوت جنســی مــا از دنیــا طلبکاریــم؛ اینهــا مطالبــات یــک ملــت زنــده و بــا
مبناســت ازدنیــای مســلطی کــه ایــن کارهــای خــاف را دارد انجــام میدهــد.

1

از جنبــه دیگــر نظــام اســامی از بــدو تأســیس عــاوه بــر امیــدوار کــردن ملتهــای
مســتضعف بــه امــکان معارضــه و غلبــه برکشــورهای امپریالیســتی ،الگــوی عملــی
حکومــت شــکل گرفتــه بــر پایــه مبانــی حقیقــی اســامی گردیــد و موفقیــت جمهــوری
اســامی در پشــت ســر نهــادن چالشــهای مختلــف ،روز بــه روز امــکان تشــکیل و
تــداوم یــک حکومــت مســتقل و از آن باالتــر مخالــف نظــام ســلطه را نمایان ســاخت.
حــال در ایــن وضعیــت تعامــل بــا نظــام ســلطه تنهــا بــه معنــای مشــروعیت بخشــی
 . 1بیانات در دیدار اعضای هیأت دولت و مدیران اجرایی کشور – .1386/4/9
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بــه رفتــار اســتکباری آنهاســت و در واقــع اختــاف ایــران و کشــورهای ســلطه گــر بــه
رهبــری آمریــکا یــک اختــاف سیاســی معمــول نبــوده و چنانچــه کــه ذکــر شــد از یــک
عقبــه ایدئولوژیــک عمیــق ناشــی میشــود .و از جنبــه دیگــر هرگونــه بحــث از تعامــل
و مذاکــره عــاوه بــر زیــر پاگذاشــتن مبانــی دینــی و انقــاب منجــر بــه دلســردی آزادی
خواهــان دنیــا از تــداوم مبــارزه بــا اســتکبارگران میگــردد.
شــایان ذکــر اســت کــه طبــق اصــول انقــاب اســامی ،امــکان طیــف وســیعی از
تعامــات معمــول و خودخواســته بیــن کشــورها ،در خصــوص روابــط ایــران و
دول ســلطه گــر ســلب میشــود امــا در خصــوص اختالفاتــی کــه کشــورها ناچــار
بــه حــل آن از طــرق دیپلماتیــک هســتند نیــز ذات اســتکباری آمریــکا و کشــورهای
ً
همســو عمــا نشــان داده اســت کــه مذاکــره بــا ایشــان ،فقــط ابــزاری بــرای تحمیــل
خواســتههای آنهاســت در ایــن رابطــه مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــه اهلل
خامنـهای میفرمایــد ":مــا بــا مذاکــره مســئلهای نداریــم .معنــای ایــن کــه میگوئیــم بــا
آمریــکا مذاکــره نمیکنیــم ایــن نیســت کــه بــا اصــل مذاکــره مخالفیــم؛ نــه ،بــا مذاکــره
ّ
بــا آمریــکا مخالفیــم .ایــن یــک علتــی دارد ،ایــن را انســان هوشــمند بایــد بفهمــد کــه
ّ
چــرا؛ وال بــا دیگــران هــم کــه مذاکــره میکنیــم ،آنچنــان دوســتان یقـ ه چــاک مــا کــه
نیســتند-بعضی از آنهــا دشــمنند ،بعضــی بیتفاوتنــد ،بــا آنهــا مذاکــره میکنیــم
ّ
نداریم-امــا مذاکــره آمریــکا بــا جمهــوری اســامی ایــران ،یعنــی نفــوذ؛
مشــکلی هــم
نهــا بــرای مذاکــره کردنــد ایــن اســت و آنهــا میخواهنــد راه را بــرای
تعریفــی کــه آ 
تحمیــل بــاز کننــد .امروزغــول عظیــم تبلیغاتــی دنیــا در مشــت آمریــکا اســت؛ امــروز
جریــان صهیونیســتی بــه شـ ّـدت دشــمن بشـ ّ
ـریت و دشــمن فضیلــت ،بــا آمریــکا ،هــر
ِ
دو در یــک لباســند ،دستشــان از یــک آســتین میآیــد بیــرون و بــا هــم هســتند .مذاکــره
بــا اینهــا یعنــی راه را بازکــردن بــرای اینکــه بتواننــد ،هــم در زمینــه اقتصــادی ،هــم در
زمینــه فرهنگــی ،هــم در زمینههــای سیاســی و ّ
امنیتـ ِـی کشــور نفوذکننــد 1.و از ایــن رو
مذاکــره بــرای ایــران رهــاوردی نــدارد و جمهــوری اســامی نمیتوانــد بــه عنــوان راهــی
 . 1بیانــات در دیــدار فرماندهــان وکارکنــان نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
وخانوادههــای آنــان .94/07/15
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جهــت حــل اختالفــات از آن اســتفاده کنــد .در همیــن رابطــه مقــام معظــم رهبــری
میفرماید"مذاکــره بــا آمریــکا ممنــوع اســت بـ ه خاطــر ضررهــای بیشــماری کــه دارد
ً
1
و منفعتــی کــه اصــا نــدارد"
شــاید بتــوان گفــت تنهــا فایــدهای کــه مذاکــره میتوانــد عایــد ملــت ایــران بکنــد در
ایــن عبــارت نهفتــه اســت کــه" شکســت مقدمــه پیــروزی اســت" در واقــع طبــق دیــن
مبیــن اســام کــه همیشــه دعــوت بــه پذیــرش آرا در حالــت تفکــر و تعقــل میکنــد و از
طرفــی نیــز مطابــق ایــن آییــن ،هــدف از تشــریع دیــن تربیــت انســانها عنــوان شــده
تربیتــی کــه مالزمــه جــدی بــا عبــرت گرفتــن از ســلوک و رفتارهــای اشــتباه دارد .در ایــن
حالــت مذاکــره بــا آمریــکا در اختالفــات غیــر قابــل اجتنــاب میتوانــد ذات اســتکباری
نظــام ســلطه را بــه امــت اســامی نمایــان ســازد در همیــن خصــوص مقــام معظــم
رهبــری در مــورد چرایــی مجــوز نظــام اســامی بــرای مذاکــرات اخیــر هســتهای عنــوان
میکنند":بنــده هــم ّاو ِل امســال در مشــهد مقـ ّـدس در ســخنرانی گفتــم [کــه] مذاکــره
درموضوعــات خــاص اشــکالی نــدارد؛ منتهــا گفتــم مــن اعتماد ندارم ،خوشــبین نیســتم
بــه مذاکــره ،لکــن میخواهنــد مذاکــره کننــد ،بکننــد؛ مــا هــم بــه اذناهلل ضــرری
ً
ّ
نمیکنیــم .یــک تجربــهای در اختیــار ملــت ایــران اســت – کــه حــاال مــن مختصــرا
ّ
2
عــرض خواهــم کــرد – ایــن تجربــه ّ
ظرفیــت فکــری ملــت مــا را بــاال خواهــد بــرد"...
در پایــان ذکــر ایــن بیانــات مقــام معظــم رهبــری در خصــوص نحــوه تعامــل کارآمــد بــا
آمریــکا خالــی از لطــف نیســت" از دهــان گــرگ طعمــه را بــا مذاکــره نمیشــود گرفــت؛
بــا قــدرت بایدگرفــت .هــزار و صــد ســال اســت کــه در ادبیــات کشــور مــا :مهتــری گــر
بــه کام شــیر دراســت ،رو خطرکــن زکام شــیر بجــوی را گفتهانــد"

3

 . 1دیــدار فرماندهــان و کارکنــان نیــروی دریایــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی و خانوادههــای آنــان بــا
رهبــر انقــاب .94/07/15
 . 2بیانات در دیدار دانشآموزان و دانشجویان .1392/8/12
 . 3بیانات در دیدار مردم تبریز .1386/11/28
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تفــاوت وابســتگی ایــران بــه روســیه و چیــن بــا وابســتگی ایــران بــه امریــكا در
قبــل از انقــاب چیســت؟
در پاســخ به این ســؤال الزم اســت یادآور شــویم که از نظر سیاســی ،وابســته
بــودن حاکمیــت یــک کشــور بــه ســلطه و اقتــدار خارجــی بــر آن کشــور و از نظــر
اقتصــادی ،تابعیــت و انقیــاد اقتصــاد کشــور در برابــر اقتصــاد قویتــر خارجــی کــه آن
را تحــت ســلطه خــود میگیــرد مربــوط میباشــد لکــن کشــور مــا بــا پیــروزی انقــاب
اســامی بــا هیــچ یــک از کشــورها چنیــن رابطــه ای نداشــته و نــدارد و مســئولین نظــام
بــا پشــتیبانی مــردم همــواره تــاش نمــوده انــد تــا در روابــط بــا دیگر کشــورها اســتقالل
همــه جانبــه کشــور را حفــظ نماینــد و بــرای همیــن اســت کــه دنیــای غــرب ایــن اراده
مــردم و مســئولین نظــام را تحمــل نکــرده و در ســطح بیــن اللمــل ایــران را تحــت
فشــار و تحریــم قــرار داده اســت ،در ایــن میــان آمریکاییهــا نیــز بــه عنــوان ســردمدار
اصلــی نظــام ســلطه غــرب بــا بیــداری مــردم و پیــروزی انقــاب و بــا از دســت دادن
طعمــه ای چــون ایــران ،وضعیــت انقالبــی و مســتقل ایــران را برنتابیدنــد و همچنــان
میخواهنــد بــا همــان روحیــه مســتکبرانه بــا ایــن کشــور رابطــه داشــته باشــند 1،از ایــن
رو بــا توجــه بــه اینکــه مــردم انقالبــی ایــران و مســئولین جمهــوری اســامی تــا کنــون
دســت رد بــه ســینه آنــان زده انــد ،آمریکاییهــا موضــع خصمانــه ای در قبــال ایــران
دنبــال کــرده و بــا فشــارهای سیاســی ـ اقتصــادی در عرصــه بیــن الملــل و تحریمهــای
خصمانــه همــواره تــاش کــرده انــد تــا ایــران را منــزوی و بــه شکســت بکشــانند ،بــه
عبارتــی آمریکاییهــا همــواره تــاش کــرده انــد تــا ایرانــی را کــه خواســته اســت مســتقل
باشــد تســلیم جــاه طلبیهــای خــود نماینــد و از ایــن روی کشــور اســامی و مســتقلی
چــون ایــران را تــا کنــون برنتابیــده انــد ،بــرای همین جمهوری اســامی نتوانســته اســت
بــا ایــن کشــور روابــط عــادی داشــته باشــد.
در خصــوص رابطــه باکشــورهای روســیه و چیــن بایــد گفــت کــه روابــط ایــران بــا ایــن
 . 1رک .راهبردهــای سیاســت خارجــی( برگرفتــه از بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در جمع ســفرا)،
انتشــارات انقالب اســامی ،ص 59
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دو کشــور بــر اســاس وابســتگی نبــوده و خــارج از تعریفــی اســت کــه بــدان اشــاره شــد
بلکــه ایــن روابــط در چارچــوب سیاســت هایــی اســت کــه مســئوالن سیاســت خارجــی
کشــورمان موظفنــد روابــط جمهــوری اســامی ایــران بــا ســایر کشــورها را بــر اســاس آن
تنظیــم کننــد ،بــه عبارتــی مســئولین جمهــوری اســامی وظیفــه دارنــد بــر اســاس منافــع
و مصالــح ملــی رابطــه بــا دیگــر کشــورها را تنظیــم نماینــد همــان طــوری کــه قانــون
اساســی جمهــوری اســامی ایــران مقــرر میداردکــه سیاســت خارجــی کشــور براســاس
نفــی هرگونــه ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری ،حفــظ اســتقالل همه جانبــه و تمامیت
ارضــی کشــور ،دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم ّ
تعهــد در برابــر قدرتهــای
ســلطه گــر و روابــط صلــح آمیــز متقابــل بــا دولتهــای غیــر محــارب اســتوار گردیــده و
روابــط بــا کشــورها بــرآن اســاس انجــام گیــرد.

1

بنابرایــن غیــر از رژیــم غاصــب صهیونیســتی و کشــورهایی چــون آمریــکا کــه همچنــان
رفتــار خصمانــه ای در قبــال ایــران دنبــال مینمایــد ،در روابــط مــا تفاوتــی بیــن
کشــورهای روســیه و چیــن بــا دیگــر کشــورها وجــود نــدارد البتــه ایــن دو کشــور بــه
خاطــر ایــن کــه عضــو ثابــت شــورای امنیــت بــوده و از نفــوذ زیــادی در نظــام بیــن
الملــل برخــوردار هســتند ،عقالنیــت حکــم میکنــد از قــدرت و از نفــوذ ایــن دو کشــور
در عرصــه بیــن الملــل در جهــت منافــع ملــی و مصالــح ملــی اســتفاده نماییــم از ایــن
رو در روابــط و مبــادالت جمهــوری اســامی بایــد از فرصــت و نفــوذ ایــن دو کشــور
اســتفاده کــرد و بــرای تامیــن منافــع و مصالــح ملــی کشــور تــا حــدودی از فرصتهــای
روابــط بــا ایــن دو بهــره بــرد و البتــه چنیــن رابطــه ای را نمــی توان وابســتگی دانســت،
چــون صــرف هزینــه در جهــت تامیــن منافــع و مصالــح ملــی عقالنــی اســت.
طبــق عقالنیــت و بــر اســاس ســه اصــل عــزت ،حکمــت و مصلحــت ،ایــن رویــه بایــد
دنبــال گــردد و ضمــن اســتفاده از فرصــت و نفــوذ ایــن کشــورها در عرصــه بیــن الملــل
 . 1اصل یکصد و پنجاه و دوم قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران.
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از امــکان همســویی آنــان بــا آمریــکا و غــرب بایــد جلوگیــری نمــود ،بــه همیــن دلیــل
روابــط کشــور مــا بــا ایــن کشــورها بایــد بــه گونــه ای تنظیــم شــود کــه ضمــن حفــظ
تهــا و قابلیتهــا اســتفاده و
اســتقالل و اقتــدار کشــورمان ،از ایــن امــکان هــا ،فرص 
بهــره بــرداری شــود و روشــن اســت ایــن نــوع روابــط مصــداق وابســتگی نخواهــد بود.

1

 . 1بــرای توضیــح بیشــتر رک :سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران ،منوچهــر محمــدی،
نشــر دادگســتر.
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آیا در انقالب اسالمی ایران ،آمریكا نیز نقش داشته است؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال اجمــاال میتوانیــم بگوییــم کــه آمریــكا در مــورد
انقــاب اســامی ایــران هیــچ نقــش و تأثیــری نداشــت بلكــه بالعکــس ،تمــام مســاعی
خــود را بــه كار گرفتــه بــود تــا از پیــروزی و بالندگــی ایــن انقــاب جلوگیــری كنــد كــه
توضیــح ذیــل ایــن حقیقــت را روشــن تــر میســازد:
ً
ّ
اصــوال یکــی از شــاخصههای اصلــی انقــاب اســامی ایــران ماهیــت ضــد اســتكباری
و ّ
ضــد آمریكایــی آن اســت .دلیــل بــر ایــن مدعــا را در ایــن میدانیــم كــه نقطــه
شــروع انقــاب اســامی از قضیــه تصویــب كاپیتوالســیون شــكل گرفــت .تصویــب ایــن
معاهــده كــه بــا اعطــای معافیتهــا و مصونیتهــای سیاســی بــه مستشــاران آمریــكا
در ایــران همــراه بــود؛ بــا مخالفــت شــدید امــام خمینــی مواجــه شــد .بــا تصویــب
الیحــه كاپیتوالســیون حــدود  40هــزار نفــر از آمریكائیهــای مقیــم ایــران از شــمول
قوانیــن ایــران معافیــت كامــل مییافتنــد 1.و ایــن امــر بــه وضــوح نقــض اســتقالل
قضایــی و حاكمیــت سیاســی ایــران بــه شــمار میآمــد و مایــه تحقیــر ملــت ایــران
بــود .امــام امــت ؟هر؟ بــا توســل بــه همیــن مســأله كــه ایــران را تحــت اســارت آمریــكا
قــرار داد ،بــه رژیــم شــاه حملــه كــرد و از ارتــش و مــردم خواســتند كــه ایــن ننــگ و
تحقیــر را قبــول نكــرده ،علیــه آن قیــام كننــد 2.غیــر از ایــن؛ موضــوع الیحــه انجمنهــای
ایالتــی و والیتــی و یــا تصویــب نامــه ملــی و انقــاب بــه اصطــاح ســفید ،همــه و
ً
همــه طرحهــای آمریــكا بودنــد و اتفاقــا یكــی از دالیــل مخالفــت امــام خمینــی و
گروههــای سیاســی و نیــز مــردم بــا ایــن طرحهــا ،ایــن بــود كــه آنهــا را «آمریكایــی ،و
دیكتــه شــده از ســوی آمریــكا» میدانســتند و نفــوذ و ســلطه آمریــكا را در ورای آنهــا
میدیدنــد .ایــن عوامــل موجــب خیــزش عظیــم مــردم بــه رهبــری امــام خمینــی ؟هر؟
و خلــق نهضــت  15خــرداد در ســال  1342شــد .در حقیقــت مخالفــت بــا برنامههــا
و خواســتههای اســتكبار جهانــی بــه رهبــری آمریــكا موجــب ایــن امــر شــد .حضــرت
 . 1تاریــخ سیاســی معاصــر ایــران ،جــال الدیــن مدنــی ،قــم ،دفتــر انتشــارات اســامی،1361 ،
ص .81
 . 2ر.ك :صحیفه امام ،ج ،1صص .415-424
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امــام هــم از همــان اول نــوك پیــكان حملــه را بــه ســوی دشــمنی بزرگتــر یعنــی آمریــكا
هــدف گرفــت تــا اســتراتژی واقعــی انقــاب را كــه همــان مبــارزه بــا اســتكبار جهانــی
بــود تعییــن كنــد ،همــان انقالبــی كــه از ســال  1342آغــاز شــد و در ســال  1357بــه
پیــروزی رســید .بــا توجــه بــه ایــن نكتــه نتیجــه گرفتــه میشــود كــه ماهیــت واقعــی
انقــاب مــا یــك ماهیــت ضــد اســتكباری و ضــد آمریكایــی بــود .بــا ایــن تفصیــل چگونه
میشــود ادعــا كــرد كــه آمریكائیهــا در پیــروزی انقــاب اســامی ایــران نقــش داشــتند؟
در كودتــای  28مــرداد  1332آمریکائیهــا ایفاگــر نقــش اساســی بودنــد ،دلیــل آن هــم
ایــن بــود كــه در ایــن كودتــا منافــع آمریكائیهــا تأمیــن میشــد ،در حالــی كــه در مــورد
انقــاب اســامی نــه تنهــا منافــع آنهــا تأمیــن نمــی شــد بلكــه تمامــی منافــع آنهــا
در ایــران از بیــن میرفــت لــذا تمــام ســعی و تــاش خــود را بــه كار گرفتنــد تــا ایــن
انقــاب پیــروز نشــود و پــس از پیــروزی انقــاب نیــز ناجوانمردانــه تریــن اعمــال را بــر
ضــد انقــاب برنامــه ریــزی و تحمیــل كردنــد كــه بــه لطــف خــدا تاكنــون همــه آنهــا
در شکســت انقــاب نــاکام بــوده اســت .حــال چطــور میشــود ادعــا كــرد كــه ایــن
انقــاب بــا همــكاری و نقــش آمریكائیهــا بــه ثمــر رســید؟! همانطوریكــه گفتــه شــد،
َ
ـش عــزت خواهــی انقــاب اســامی و بنیانگــذار فقیــد
ماهیــت ضــد اســتكباری و منـ ِ
آن ،دلیلــی واضــح بــر عــدم نقــش آمریــكا در جریــان انقــاب اســامی ایــران اســت.
از ایــن گذشــته ادعــای آنــان كــه میگوینــد برنامههــای حقــوق بشــر و سیاس ـتهای
بــاز كارتــر در مــورد ایــران ،نشــانه همراهــی دولتمــردان آمریــكا بــا انقــاب اســت ،كمی
ً
ً
كودكانــه بــه نظــر میرســد .زیــرا اصــوال محمدرضــا شــاه بــه عنــوان یــك مهــره كامــا
مطیــع ،در خدمــت آمریــكا بــود و اگــر هــم بپذیریــم كــه سیاســتهای كارتــر در برخــی از
ً
كشــورها اثرگــذار بــوده اســت در مــورد ایــران قضیــه خیلــی فــرق میكــرد .زیــرا اوال شــاه
دوســتان زیــادی در كنگــره آمریــكا داشــت كــه ضمــن یــادآوری و اهمیــت اســتراتژیك
ایــران و نقــش آن در منطقــه خلیــج فــارس عقیــده داشــتند نبایــد در فشــار آوردن بــه
ایــران زیــاده روی كــرد و مصالــح سیاســی و اســتراتژیكی را نبایــد فــدای شــعارهای
ً
مبهــم نمــود و ثانیــا مــردم ایــران بــه هیــچ وجــه حاضــر نبودنــد عملكــرد آمریــكا را
در طــول حــدود  25ســال ســلطنت محمدرضــا شــاه بــه ویــژه بعــد از كودتــای 28
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مــرداد بــه بعــد ،فرامــوش كــرده و دوبــاره دل بــه اصالحــات آمریكائــی خــوش كننــد تــا
ً
ّ
حقــوق بشــر كارتــر آنهــا را بــه حقــوق حقــه خودشــان برســاند ،چــرا كــه قبــا مــردم
نتیجــه اصالحــات آمریكائــی نظیــر اصالحــات ارضــی و كاپیتوالســیون و ...را دیــده
بودنــد .بنابرایــن سیاســتمداران كاخ ســفید بــر آن شــدند كــه شــعار حقــوق بشــر كارتــر
را در ایــران بــا ادامــه مناســبات ســودمند سیاســی و نظامــی بــا حكومــت پهلــوی تلفیق
كننــد .بــه دیگــر ســخن فضــای بــاز سیاســی هدفــش اســتحكام بیــش از پیــش رژیــم
پهلــوی بــود تــا از ِق َبــل آن؛ مشــروعیت رژیــم را بــاال بــرده و خطــری را كــه از ناحیــه
دیكتاتــوری رژیــم پهلــوی بــود ،برطــرف نماینــد .بنابرایــن نبایــد تصــور شــود كــه آمریكا
قصــد داشــت بــا طــرح فضــای بــاز سیاســی؛ رژیــم پهلــوی را در ایــران ســاقط كند ،بلكه
برعكــس چــون آمریکائیهــا احســاس میكردنــد بــا ادامــه رونــد دیكتاتــوری ،رژیــم
پهلــوی دچــار مشــكل خواهــد شــد توصیــه میكردنــد بــا طــرح فضــای بــاز سیاســی ایــن
اشــكال را رفــع نماینــد.
در مجمــوع بایــد گفــت كــه ماهیــت انقــاب اســامی ایــران اســامی و ضداســتكباری
بــود ،لــذا بــر اســاس ایــن ماهیــت ،آمریــكا بــه عنــوان دشــمن درجــه یــك مــا شــناخته
ماهیتــی ّ
شــده و ّ
ضدانقالبــی پیــدا میكنــد .بنابــر ایــن آمریــكا نمــی توانســت در
انقــاب نقشــی مثبــت داشــته باشــد .دلیــل بعــدی را بایــد در توطئههــای آمریــکا در
دوره تثبیــت نظــام و حتــی تــاش بــرای بــه انــزوا كشــاندن نظــام پــس از پیــروزی
انقــاب؛ جســتجو كــرد .پــس در یــك كالم بایــد گفــت :آمریــكا نــه تنهــا در انقــاب
ً
هیــچ نقشــی نداشــت بلكــه حتــی عمــا ســد راه محكمــی در راه پیــروزی انقــاب بــود
كــه البتــه بــا لطــف خــدا ،قــدرت مذهــب ،رهبــری امــام ؟هر؟ و فــداكاری مــردم؛ ایــن
ســنگ انــدازی آنهــا راه بــه جایــی نبــرد و انشــاء اهلل در آینــده هــم همینطــور خواهــد
بــرد.
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آیــا آمریــكا بــرای جلوگیــری از موفقیــت انقــاب اســامی و حفــظ ســلطنت
شــاه ،اقدامــی جــدی انجــام داد؟
کشــور ایـــران بـــه دلیــل مـــوقعیت خــاص اســتراتژیک و قــرار گرفتــن در یکــی
از نقــاط بســیار مهــم و در اختیــار داشــتن منابــع فــراوان نفــت و انــرژی ،همــواره
مــورد طمــع قدرتهــای اســتعمارگر بــوده اســت و تاریــخ کشــورمان صحنــه تاخــت و تــاز
قدرتهــا و نمایــش طومــار بلنــدی از تجاوزهــا ،مداخــات و ســلطه جوییهــای ایــن
قدرتهــا بــوده اســت .ایــن قدرتهــا همــواره تــاش میکردنــد تا در راســتای حفظ منافع
خــود در کشــورمان ،بــا ســر کار آوردن حکومتهــای وابســته و ســر ســپرده ،تســلط و
نفــوذ خــود را بــر کشــور اســتمرار بخشــند.در ایــن میــان بــا تســلط آمریــکا بــر ایــران پس
از کودتــای  28مــرداد  ،1332حمایــت دولــت آمریــکا از شــاه ،وارد مرحلــه جدیــدى
شــد و آمریکایىهــا بــا تمــام تــوان ،از شــاه حمایــت کردنــد و نفــوذ آمریــکا در دســتگاه
حاکمیــت ایــران روز بــه روز بیشــتر شــد ،تــا جایــی کــه کارتــر ،ایــران را جزیــره ثبــات
خوانــد و عالقــه خــود را نســبت بــه رژیــم شــاه ایــن گونــه توصیــف نمــود «بــه دلیــل
رهبــری بــزرگ شــاه ،ایــران جزیــره ثبــات در یکــی از آشــوب زده تریــن نقــاط جهــان
شــده اســت ،اعلیحضــرت ،ایــن بــه دلیــل تکریــم بســیار نســبت بــه شــما ،رهبری شــما و
احتــرام و ســتایش و عشــقی اســت کــه ملــت ایــران بــه شــما دارد .هیــچ کشــور دیگــری
بــرای بررســی مشــکالت منطقــه ای کــه مــورد عالقــه هــر دو طــرف مــا نیــز هســت،
ارتبــاط نزدیکتــری از ایــران بــا مــا نــدارد و هیــچ رهبــر دیگــری نــزد مــن احترامی عمیق
تــر و رابطــه ای دوســتانه تــر نــدارد».

1

ایــن ســخنان و موضــع گیــری دولــت آمریــکا در برابــر رژیــم شــاه و تجلیــل از وی در
حالــی کــه حکومــت شــاه ،حکومتــی دیکتاتــوری و غیــر مردمــی بــود و دســتش بــه
خــون دههــا هــزار ایرانــی آغشــته بــود ،عــاوه بــر اینکــه بــه خوبــی بیانگــر دروغیــن
بــودن شــعار حقــوق بشــر ،آزادی و دموکراســی در سیاســت ایــن کشــور بــود گویــای
ایــن واقعیــت بــود کــه آنجــا کــه حکومــت خودکامــه و غیــر مردمی همچــون حکومت
 . 1پــی یــر ســالینجر ،آمریــکا در بنــد ،بــه نقــل از تقویــم انقــاب اســامی ایــران ،تهــران :ســروش،
،1369ص53
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پهلــوی ،حافــظ منافــع ایــن کشــور باشــد و در مســیر اهــداف آنــان حرکــت کنــد ،مــورد
حمایــت همــه جانبــه آنهــا خواهــد بــود.
در اینجــا بــه نمونــه هایــی از اقدامــات و طرحهــای آمریــکا در راســتای حفــظ رژیــم
شــاه و مقابلــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی اشــاره میکنیــم:
.1حمایت همه جانبه از شاه

همزمــان بــا اوج گیــری تظاهــرات مردمــی ،حمایــت آمریــکا از حکــوت دیکتاتــوری
شــاه افزایــش مییافــت .در تابســتان  ،1357پنــج مــاه قبــل از فــرار شــاه از ایــران،
اردشــیر زاهــدی ســفیر ایــران در آمریــکا در کاخ ســفید بــا رئیــس جمهور ،ســایرس ونس
وزیــر خارجــه ،زبیگنیــو برژینســکی مشــاور امنیــت ملــی و رییــس ســیا مالقــات کــرد .در
پایــان ایــن گفــت و گــو رییــس جمهــور آمریــکا بــرای ابــراز میــزان حمایــت خــود از رژیم
شــاه خطــاب بــه اردشــیر زاهــدی گفــت :
« نگران واشنگتن نباشید من سفیر شما در ایاالت متحده خواهم بود».

1

بــه دنبــال کشــتار بــی رحمانــه  17شــهریور  1357کــه هــزاران زن و مــرد مســلمان بــه
دســت مزدوران شــاه به شــهادت رســیدند ،دولت امریکا نه تنها ســکوت پیشــه کرد،
بلکــه کارتــر یــک روز پــس از ایــن فاجعــه خونیــن ،طــی تمــاس تلفنــی با شــاه ،حمایت
کامــل خــود را از حکومــت وی اعــام کــرد.

2

در دوازدهــم آبــان  1357و بــا گســترده شــدن مبــارزات مردمــی ،شــاه کــه خطــر
انقــاب را بیــش از هــر زمــان دیگــر حــس میکــرد ،در تماســی تلفنــی بــا برژینســکی،
مشــاور امنیــت ملــی امریــکا پیــام روشــنی دریافــت نمــود .برژینســکی بــه شــاه گفــت
ً
« :هــر اقدامــی را کــه الزم میدانــد انجــام دهــد و کامــا مطمئــن باشــد کــه دولــت
امریــکا از او بــا تمــام قــوا حمایــت خواهــد کــرد وی تأکیــد کــرد کــه ایــن ســخنان را
ً
3
مســتقیما از قــول کارتــر نقــل میکنــد».
 . 1لویــن ،مایــکل و لوئیــس ،ویلیــام ،کارتــر و ســقوط شــاه ،ترجمــه ناصــر ایرانــی ،تهــران :ســپهر،
 ،1363ص 59
 . 2همان ،ص 39
 . 3همان ،ص .46
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شــاه پــس از ایــن مکالمــه تلفنــی ،دولــت شــریف امامــی را بــر کنــار کــرد و یــک دولــت
نظامــی بــه ریاســت ارتشــبد ازهــاری روی کار آورد و در ســایه حمایــت آمریــکا ،واقعــه
 13آبــان  1357و کشــتار دانــش آمــوزان و دانشــجویان توســط رژیــم رخ داد.
.2دکترین کارتر

سیاســت خارجــی آمریــکا در ایــن مقطــع بــا توجــه بــه ضــرورت ارایه چهره ای مناســب
از آمریــکا در افــکار عمومــی جهــان و افزایــش اعتبــار ایــن کشــور ،در چارچــوب
دکتریــن کارتــر بــا تأکیــد بــر حقــوق بشــر ،فضــای بــاز سیاســی و آزادیهــای مدنــی در
ظاهــر مطــرح شــد امــا اهــداف پنهــان آن ،حفــظ حکومتهــای وابســته بــه ایــن کشــور
و نوعــی واکســینه کــردن ایــن حکومتهــا در برابــر بــروز انقــاب و اســتمرار نفــوذ و
ســلطه ایــن کشــور بــود و در ایــن راســتا اصالحــات ارضــی و انقالب ســفید توســط شــاه
دنبــال شــد تــا بــه نوعــی از نارضایتــی مــردم کاســته شــود و از شــکل گیــری انقــاب
جلوگیــری بــه عمــل آیــد و زمینــه حفــظ رژیــم شــاه فراهــم شــود.
 .3فروش تسلیحات نظامی

یکــی از اقدامــات آمریــکا در جهــت حفــظ ســلطنت شــاه و حفــظ منافــع خــود در
منطقــه از ایــن طریــق ،فــروش گســترده تســلیحات نظامــی بــه رژیــم شــاه بــود ،در
همیــن راســتا حجــم تســلیحات خریــداری شــده از آمریــکا در بیــن ســالهای  1351تــا
 1356بــه رقمــی بالــغ بــر  16/2میلیــارد دالر رســیده بــود .بودجــه نظامــی ایــران کــه
در ســال  1351معــادل  1/4میلیــارد دالر بــرآورد شــده بــود ،بــا افزایــش  650درصــدی
در ســال  1356بــه  9/4میلیــارد دالر افزایــش یافــت.
برژینســکی در ایــن زمینــه میگویــد« :ایــران مهــم تریــن پایــگاه اســتراتژیک مــا در
خلیــج فــارس ،پــس از خــروج انگلیــس از شــرق بــه شــمار میرفــت .خــروج نیروهــای
انگلیســی از خلیــج فــارس یــک خــأ قدرتــی در ایــن منطقــه بــه وجــود آورد و سیاســت
آمریــکا در آن زمــان پــر کــردن ایــن خــأ بــا افزایــش قــدرت نظامــی ایــران در وهلــه اول
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و عربســتان در مرحلــه بعــد بــود».

1

 -4تشکیل و تجهیز سازمان امنیت و اطالعات کشور(ساوا ک) در ایران

تأســیس ســاواک در ایــران تحــت نظــارت آمریــکا انجــام گرفــت کــه نــه تنهــا ســازمان
ســیا یعنــی آژانــس جاسوســی خارجــی آمریــکا در آن شــرکت داشــت ،بلکــه ســازمان
کهــای فراوانــی کــرد،
اف.بــی.آی کــه آژانــس داخلــی آمریکاســت نیــز در ایــن راه کم 
آمــوزش نیروهــای ســاواک توســط افســران ســازمان ســیا هــم در داخــل کشــور و هــم در
آمریــکا صــورت میگرفــت.

2

ارتشــبد حســین فردوســت در ایــن بــاره مینویســد  «:پــس از  28مــرداد  ،32كــه
آمریكاییهــا بــا قــدرت تمــام وارد صحنــه شــدند و تصمیــم گرفتنــد ایــران را بــه
عنــوان پایــگاه اصلــی خــود در منطقــه حفــظ كننــد ،در درجــه اول بــه ایجــاد دســتگاه
ضداطالعــات ارتــش و تقویــت آن و در درجــه دوم بــه تأســیس ســازمان امنیــت كشــور
(ســاواك) پرداختنــد...در نخســتین قــدم ،شــناخت ســازمانی کــه مأمــور راه انــدازی آن
بــودم ضــرورت داشــت وضــع ســازمان را مطالعــه کــردم و بــا تــک تــک مدیــران کل
بحــث نمودم.بدیــن ترتیــب مشــخص شــد کــه از ســال  ،1335ســاواک توســط ده
مستشــار آمریکایــی طبــق قــواره ســازمان خودشــان ســازماندهی شــده اســت ،بنابــر
ایــن ســاواک دو وظیفــه اطالعاتــی و امنیتــی را بــه عهــده داشــت و تلفیقــی بــود از دو
ســازمان ســیا و اف.بــی.آی»

3

بدیــن وســیله آمریــکا توانســت بــا تأســیس ســاواک در ایــران ،کانونــی قــوی از ســازمان
جاسوســی آمریــکا را بــدون هزینــه خــود تأســیس کنــد تــا از یــک طــرف حافــظ رژیــم
ســلطنتی باشــد کــه بــا اطمینــان خاطــر ،منافــع آمریــکا را در منطقــه تأمیــن نمایــد و از
طــرف دیگــر بــا توجــه بــه موقعیــت ایــران ،از ایــن طریــق بتوانــد رقیــب اصلــی خــود
یعنــی شــوروی ســابق را زیــر نظــر بگیــرد.
 .. 1واعظی ،حسن ،ایران و آمریکا ،تهران :سروش ،1379 ،ص 74-73
 .. 2سلیمی بنی ،صادق ،ارمغان دمکراسی ،قم  :معارف،1383 ،ص 186-185
 . 3فردوســت ،حســین ،ظهــور وســقوط ســلطنت پهلــوی ،تهــران  :مؤسســه مطالعــات و
پژوهشهــای سیاســی ،1371 ،ج ،1ص 409-382
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 .5سازماندهی کودتا برای حفظ رژیم شاه

حمایــت آمریــکا از رژیــم شــاه و جلوگیــری از وقــوع انقــاب در ایــران تنهــا بــه حمایــت
از اقدامات شــاه در ســرکوب مردم و پشــتیبانی رژیم شــاه محدود نشــده و تا بدانجا
ادامــه یافــت کــه در راســتای حفــظ ســلطنت شــاه و جلوگیــری از شــکل گیــری انقــاب
بــه طراحــی و ســازماندهی کودتــای نظامــی پیــش رفــت تــا بــار دیگــر همچــون
کودتــای 28مــرداد  1332زمینــه تســلط همــه جانبــه بــر ایــران بــرای آنهــا فراهــم
گــردد .شــورای امنیــت ملــی آمریــکا بــا فرســتادن ژنــرال هایــزر بــار دیگــر تــاش کــرد
دســت بــه کودتایــی مثــل  28مــرداد بزنــد.
اصــول محــوری سیاســت آمریــکا در ایــن زمــان و طــرح کودتــا بــرای مقابلــه بــا انقــاب
اســامی براســاس محورهــای زیــر تدویــن شــده بــود:
 .1حکومتی به رهبری ملی گرایان با شعار اصالحات روی کاربیاید.
 .2ارتش و نیروهای مسلح با تمام توان حامی و پشتیبان دولت جدید باشند.
ً
.3شــاه موقتــا از صحنــه کنــار بــرود و مدتــی بعــد همــان گونــه کــه در کودتــای 28
مــرداد عمــل شــد ،پــس از آرام شــدن اوضــاع بــه کشــور بازگــردد.
.4دولت ملی گرای جدید از حمایتهای بین الملی برخوردار باشد.
.5آمریکا مسئولیت پشتیبانیهای لجستیکی دولت جدید را بر عهده بگیرد.

1

ســایروس ونــس ،برژینســکی و جــورج بــال معــاون وزیــر خارجــه و معــاون رییــس
جمهــور آمریــکا طــی جلســه ای در گــزارش بــه کارتــر ،دخالــت مســتقیم نیروهــای
نظامــی آمریــکا در ایــران را بــا شکســت مواجــه دانســته و معتقــد بودنــد کــه آمریــکا
بایــد بکوشــد کــه ســد شــدیدی در برابــر آیــت اهلل خمینــی ایجــاد کنــد.

2

ایــن سیاســت بایــد از طریــق ایجــاد انشــقاق در درون جنبــش اســامی و قــرار دادن
ملــی گرایــان ،کمونیسـتها ،لیبرالهــا و التقاطیــون در مقابــل حضــرت امام و حماســه
بــزرگ مــردم در صحنــه مبــارزات شــکل میگرفــت .هــدف آمریــکا از روی کار آوردن
بختیار خاموش ســاختن شــعلههای خشــم مردم و منحرف ســاختن انقالب از مســیر
 . 1واعظی ،حسن ،ایران و آمریکا ،پیشین ،ص84
 . 2لوین ،مایکل و لوئیس ،ویلیام ،کارتر و سقوط شاه ،پیشین ،ص 74
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اصلــی بــود کــه بــا شکســت روبــرو شــد.

1

وظیفــه هایــزر همــکاری مســتقیم بــا رهبــران نظامــی ایــران و انجــام اقداماتــی بــه
منظــور حصــول اطمینــان از وحــدت نیروهــای مســلح ،حمایــت ازدولــت قانونــی و
نهــا بــرای جلوگیــری از ســقوط و از هــم پاشــیدگی کامــل کشــورایران
آمــاده ســاختن آ 
بــود .امــا امــواج خروشــان ملــت انقالبــی آخریــن تالشهــای امریــکا بــرای نجــات رژیم
شــاه و اســتمرار بخشــیدن بــه تســلط بــر منابــع کشــورمان را نــاکام گذاشــت و انقــاب
اســامی رشــته دخالــت و نفــوذ بیگانــگان در کشــور را قطــع نمــود.

 . 1واعظی ،حسن ،ایران و آمریکا ،پیشین ،ص86-85
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بــا پیــروزی انقــاب اســامی ســلطه گــری آمریــکا بــا چــه وضعیتــی مواجــه
گردیــد؟

بــا پیــروزی انقــاب اســامی ّاولیــن ضربــه بــه نظــام دو قطبــی دو ابــر قــدرت
ّ
وارد شــد .وقتــی كــه گورباچــف آمــد و فاتحــه بلــوك شــرق و اتحــاد جماهیر شــوروی را

خوانــد آقــای رونالــد ریــگان و آمریكاییهــا گفتنــد تــا به حــال دوتایــی اداره میكردیم
حــاال مســئولیت ،فقــط بــه گــردن مــا افتــاده اســت ،پــس بایــد بــه تنهایــی دنیــا را اداره
ـام تــك قطبــی اســت غافــل از ایــن كــه دنیــا تغییــر كــرده اســت.
كنیــم .نظــام ،نظـ ِ

آمریکاییها در رابطه با این نظام دو مسأله داشتند:
 .1توانمندی آمریكا كاهش پیدا كرده بود؛

 .2دنیــا هــم بیــدار شــده بــود و حاضــر نبــود از خواســته آمریــكا تمكیــن كنــد؛ لذا نظام
تــك قطبــی شــكل نگرفــت .بعــد آمدنــد دهكــدهی جهانــی را مطــرح كردنــد و گفتنــد
ً
دنیــا در اثــر تكنولــوژی ارتباطــات بــه صــورت یــك دهكــده درآمــده اســت و قهــرا یــك
دهكــده ،بیــش از یــك كدخــدا نــدارد ،آن هــم آمریكاســت؛ و بیــش از یــك فرهنــگ و
یــك سیاســت هــم نــدارد ،آن هــم فرهنــگ و سیاســت لیبرالیــزم غربــی اســت؛ البتــه یــك
ِســری كپرنشــین هــم دور و َور ایــن دهكــده هســتند كــه اســم آن را خــرده فرهنگهــا
گذاشــتند ،و اینهــا در سرنوشــت دهكــده جهانــی نقشــی ندارنــد.

ّ
حاكمیــت
ایــن مســئله ،حتــی بــا منافــع كشــورهای غربــی نیــز ـ كــه میخواســتند
دهكــده را داشــته باشــند ـ تضــاد پیــدا كــرد؛ چــون در چنیــن جامع ـهای دیگــر الزم
نیســت كــه ّ
حتــی یــك مقــدار بــه رفــاه و مــردم این ســرزمینها بپردازند؛ لــذا اعتراضات
عظیــمّ ،
حتــی در كشــورهای غربــی علیــه جهانــی ســازی شــكل گرفــت و ایــن طــرح هم

عملــی نشــد .ســپس آقــای ِك ِنــت والتــس قایــل شــد كــه مــا تــا دشــمن نداشــته باشــیم
نمیتوانیــم حتــی انســجام غــرب را حفــظ كنیــم پــس بایــد دشــمن داشــته باشــیم؛ اگــر
َب َربرهــا وجــود ندارنــد ،بایــد آنهــا را خلــق كــرد.
نظریــه برخــورد ّ
ُ
ّ
تمدنهــا را
«هانتینگتــون» اندیشــمند معــروف صهیونیســت،
پیشــنهاد داد و گفــت جنــگ آینــده ،جنــگ بیــن دولتهــا نیســت ،بلكــه جنــگ بیــن
ّ
تمدنهاســت .یــك طــرف تمـ ّـدن غــرب و طــرف دیگــر تمـ ّـدن اســام بــه همــراه تمـ ّـدن
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كنفســیوس و آمریــكای التیــن اســت..
در ســال  ،1988پنــج نفــر از كســانی كــه اآلن در آمریــكا حاكمانــد دور هــم جمــع
شــدند و گفتنــد آمریــكا در حــال ســقوط اســت؛ زیــرا آمریــكا از لحــاظ اقتصــادی
فوقالعــاده مقــروض اســت و میــزان بدهــی آن بیــش از شــصت و شــش هــزار میلیــارد
ُ
دالر اســت كــه ایــن رقــم ،رقـ ِـم نجومــی اســت و بــه انــدازه ســه هــزار ســال درآمــد
نفــت ایــران بدهــكار اســت ،گفتنــد از لحــاظ فرهنگــی هــم مــا چیــزی نداریــم ارائــه
كنیــم .از لحــاظ فرهنگــی جامعــه آمریــكا بیفرهنگتریــن جامعــه اســت .وقتــی
بــه آمریكاییهــا بگوییــد فرهنگــت چیســت .میگوینــد از كــدام مملكــت مهاجــرت
كــردهای؟ ایرانــی هســتی؟ عربــی؟ تركــی؛ یونانــیای؟ از كجــا آمــدهای؟ فرهنگــت
همــان اســت .در آمریــكا بــه انــدازه تمــام فرهنگهــا فرهنــگ ،و بــه انــدازه تمــام
نهــا و نژادهــا آدم وجــود دارد؛ چــون آن جــا بــا مهاجــرت بــه وجــود آمــد.
زبا 
هــم چنیــن آنهــا گفتنــد از لحــاظ سیاســی هــم دیگــر حــرف آمریــكا را نمیخواننــد،
تنهــا عنصــری كــه بــرای آمریــكا باقــی مانــده ،قــدرت نظامــی اســت كــه در این مــورد ما
حــرف ّاول را میزنیــم .اگــر ایــن قــدرت نظامــی را بــه كار بگیریــم و بــر جهــان ســلطه
پیــدا كنیــم ممكــن اســت قــدرت سیاســی و اقتصــادی را هــم بــه دســت آوریــم....
كســینجر میگویــد :ایــن دنیــا یــك قلــب دارد ،كــه هركــس بــه آن ســلطه داشــته باشــد
بــر همــه دنیــا ســلطه دارد و آن ،خاورمیانــه و جهــان اســام اســت؛ چــون آن جــا مركــز
نهــای قدیــم و مركــز وحــی و ظهــور ادیــان الهــی اســت .همــه اما كــن ّ
مقدســه،
تمد 
منابــع عظیــم نفــت و گاز ،و قــدرت در ایــن جاســت .اگــر میخواهیــد دنیــا را تحــت
ســلطه داشــته باشــید بایــد بــر ایــن منطقــه ســلطه پیــدا كنیــد] .به هر حــال[ ،بــرای این
كار بــا یــك پدیــدهای مواجــه بودنــد و آن بیــداری اســامی بــود كــه بــا بركــت پیــروزی
انقــاب اســامی ،در سراســر جهــان اســام شــكل گرفتــه بــود .گفتنــد بــا ایــن بیــداری
چــه كنیــم و چگونــه مبــارزه كنیم؟(کــه) مبــارزه بــا تروریــزم را مطــرح كردنــد .خانــم
ُ
رایــس ،آقــای دیگچنــی ،رامســفلدُ ،ولــف وتیــس و ریچــارد پــرن كــه در دولــت ُجــرج
ّ
بــوش در رأس كار بودنــد ،گفتنــد :تروریــزم ،نــه در دولتهاســت نــه در ملتهــا ،نــه
در جوامــع و نــه در انســانها ،بلكــه تروریــزم در فكــر مسلمانهاســت و آن فكــر
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شــهادت طلبــی اســت .وقتــی یــك مســلمانی حاضــر میشــود بــا آغــوش بــاز از مــرگ
اســتقبال كنــد ایــن تروریســت اســت و بایــد بــا آن برخــورد كنیم .خانــم رایس گفته بود
تــا ریشــه فكــر شــهادت طلبــی در مســلمانها را نكشــیم تروریــزم ریشــه كــن نخواهــد
ّ
شــد .....بــه همیــن علــت جنــگ بــا تروریــزم را مطــرح كردنــد .....یــازده ســپتامبر آغــاز
اجــرای سیاســت نظامــی آمریــكا بــود .ایــن كــه یــازده ســپتامبر را چــه كســی بــه وجــود
آورد هنــوز از لحــاظ اســناد و مــدارك روشــن نشــده اســت ،ولــی بــه طــور قطــع و یقیــن
بــا همراهــی و همــكاری ســازمانهای (ســی آی إی) و (اف بــی آی) و صهیونیســتی
بــود .در ایــن تردیــد نكنیــد .یــك مقــدار هــم كــه خواســتند مســائل را فــاش كننــد بــه
ّ
عنــوان بــه خطــر افتــادن امنیــت ملــی جلــوی آن را گرفتنــد .ایــن ســؤال مطــرح شــد كــه
چــرا در آن روز هیــچ یــك از چهــار هــزار یهــودی در آن دو ُبــرج حضــور نداشــتند؟ ایــن
كــه چگونــه ب ـنالدن در كوههــای افغانســتان میتوانــد چنیــن ّ
عملیــات پیچیــدهای

را بــدون هماهنگــی بــا دســتگاههای آمریكایــی در یــك زمــان در آمریــكا انجــام بدهــد
خیلــی عجیــب اســت؟.....
آمریكاییهــا میداننــد كــه بــا پیــروزی و بیــداری اســامی ،دیگــر جایــی بــرای ســلطه
بــر قلــب دنیــا ـ بــه قــول خودشــان ـ ندارنــد .....آمریكاییهــا قبــل از حملــه بــه عــراق
َ
برنامــه مف ّصلتــری داشــتند .قصــد تغییــر جغرافیــای منطقــه را داشــتند .قایــل بودنــد
كــه ایــن دولتهــا دیگــر قــدرت برابــری بــا بیــداری اســامی را ندارنــد ،بلكــه بایــد
دولتهــای كوچــك مثــل قطــر و ...بــه وجــود آیــد و هــر دولتــی بیــش از دویســت،
ّ
جمعیــت نداشــته باشــد؛ لــذا مســأله تكثیــر را مطــرح كردنــد .البتــه
ســیصد هــزار نفــر
اآلن در خــواب میبیننــد كــه جغرافیــای منطقــه بایــد تغییــر كنــد....

1

 . 1ایــن پاســخ برگرفتــه از مباحــث آقــای دکتــر منوچهــر محمــدی اســت کــه در کانــون گفتمــان
دینــی در مدرســه فضیــه قــم بــه تاریــخ  82/7/8انجــام گرفتــه اســت میباشــد.
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چرا دشمنی آمریكا با ایران پایان ناپذیر است؟
دالیــل پایــان ناپذیــری دشــمنی آمریــکا بــا ایــران را بایــد در ماهیــت اســتکباری،
ســلطه جویانــه و ظالمانــه ایــن کشــور و ماهیــت اســامی ،عدالــت طلبانــه ،ظلــم
ســتیزانه و اســتقالل جویانــه نظــام جمهــوری اســامی و پافشــاری و ایســتادگی بــر
ایــن هویــت جســتجو نمــود .در بررســی مهمتریــن دالیــل دشــمنی آمریــکا بــا نظــام
جمهــوری اســامی و اســتمرار و پایــان ناپذیــری ایــن دشــمنی و عنــاد ،میتــوان ایــن
مــوارد را برشــمرد:
.1اسالمی بودن نظام جمهوری اسالمی

یکــی از مهمتریــن عوامــل دشــمنی اســتکبار جهانــی و در رأس آنهــا آمریــکا بــا نظــام
جمهوری اســامی،بلکه ریشــه اصلی تمامی دشــمنیها و دلیل اســتمرار آن ،اســامی
بــودن انقــاب و شــکل گیــری انقــاب بــر پایــه اســام نــاب اســت .؛ انقــاب اســامی
کــه بــر پایــه فرهنــگ غنــی اســام شــکل گرفــت ،فرهنــگ غــرب و مبانــی آن را بــه
چالــش کشــیده و زیــر ســوال بــرد .ریچــارد نیکســون رئیــس جمهــور اســبق آمریــکا
میگویــد « :جهــان اســام در قــرن بیســت و یکــم یکــی از مهمتریــن میدانهــای زور
آزمایــی سیاســت خارجــی آمریکاســت 1».مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد
« :امــروز دشــمنی اردوگاه اســتکبار بــا ایــران اســامی بــه خاطــر اســام اســت .آنهــا بــا
اســام دشــمن هســتند کــه بــر جمهــوری اســامی ایــران فشــار وارد میکننــد و اهلل کــه
آمریــکا از ملــت ایــران از هیــچ چیــز شــان بــه قــدر مســلمان بــودن و پایبنــد بــه اســام
نــاب محمــدی بــودن ناراحــت نیســت او میخواهــد شــما از ایــن پایبنــدی دســت
برداریــد».

2

 . 1نیکســون ،ریچــارد ،فرصــت را از دســت ندهیــد ،ترجمــه ،حســین وفســی نــژاد ،تهــران  :ص
256
 . 2روزنامه جمهوری اسالمی69/2/13 ،
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 .2زیر سؤال بردن نظام استکباری

موجودیــت نظــام جمهــوری اســامی و حرکــت بــا صالبــت و مقتدرانــه آن ،بنیــان
نظام اســتکباری را به خطر انداخته اســت و همین مســأله از دالیل اســتمرار دشــمنی
اســتکبار جهانــی و آمریــکا بــا انقــاب اســامی اســت .ریچــارد مورفــی ،معاون پیشــین
وزیــر خارجــه آمریــکا در گزارشــی خطــاب بــه نماینــدگان کنگــره آمریــکا گفــت «:
اولویتهــای آمریــکا مبتنــی بــر حفــظ جریــان آزاد نفــت از خلیــج فــارس ،مهــار کــردن
نفــوذ روســیه و جلوگیــری از رادیکالیســم اســامی اســت .پدیــده انقــاب اســامی
ایــران دیگــر تنهــا یــک مســأله اســتراتژیک متعــارف نیســت ،مســأله امواجــی اســت کــه
ایــن انقــاب پدیــد آورده و بنیادهــای تمــدن معاصــر کاپیتالیســتی و سوسیالیســتی
غــرب را بــه لــزره انداختــه اســت».

1

از ایــن رو هانتینگتــون نظریــه پــرداز مشــهور آمریكایــى مــى گویــد « :تقابــل اصلــى
آینــده جوامــع بشــرى برخــورد فرهنــگ اســامى و فرهنــگ غربــى اســت».

2

مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد «:موضــع انقــاب اســامی موضــع
هجومــی اســت ،هجــوم علیــه سیســتم ظالمانــه و ســتمگرانه ای کــه امــروز بــر دنیــای
سیاســت در سراســر عالــم و بــر زندگــی واقعــی مــردم حاکــم اســت ،یعنــی هجــوم
بــر نظــام ســلطه ...انقــاب اســامی ،فریــاد و نهیبــی اســت علیــه چنیــن نظامهــای
ظالمانــه ای در دنیــا .علــت ایــن هــم کــه نظــام اســامی و انقــاب اســامی در
چش ـمها و کامهــای ملتهــا شــیرین بــوده و همچنــان هســت ،همیــن اســت .ایــن
هــم کــه میبینیــد در دنیــا سیاسـتهای گوناگــون بــا شــیوههای مختلــف مرتــب روی
ً
جمهــوری اســامی فشــار میآورنــد تــا در قضایــای گوناگــون مثــا در قضیــه فلســطین
موضــع نگیــرد ،بعضــی ســاده لوحهــا خیــال میکننــد کــه مشــکل فقــط ایــن اســت کــه
جمهــوری اســامی در فــان قضیــه موضــع تنــدی دارد ،لــذا میگوینــد شــما موضــع تند
نگیریــد ،در صورتــی کــه مســأله ایــن نیســت مســأله ایــن اســت کــه مواضــع اصولــی
جمهــوری اســامی ،اصــل سیاسـتهای ســلطه را در دنیــا تهدیــد و ملتهــا را امیــدوار
 .. 1واعظی ،حسن ،ایران و آمریکا ،تهران :سروش ،1379 ،ص 314
 . 2نفوذ و استحاله ،تهران  :معاونت سیاسى نمایندگى ولى فقیه ،78 ، ،ص 47
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میکنــد».

1

.3به مخاطره انداختن منافع ابرقدرتها در منطقه حساس خاورمیانه

انقــاب اســامی منافــع غــرب و بــه ویــژه آمریــکا را در منطقــه اســتراتژیک خاورمیانــه
بــه خطــر انداختــه اســت و ایــن یکــی از عوامــل دشــمنی بــا آن اســت .برژینســکی
نظریــه پــرداز مشــهور آمریکایــی میگویــد « :تجدیــد حیــات اســام بنیادگــرا در سراســر
منطقــه بــا ســقوط شــاه و تشــنجات ناشــی از ایــران (امــام) خمینــی ؟حر؟ یــک مخاطــره
ً
مســتمر بــرای منافــع مــا در منطقــه ای کــه حیــات جهــان غــرب کامــا بــه آن وابســته
اســت ایجــاد کــرده اســت .بنیادگرایــی اســامی پدیــده ای اســت کــه امــروزه آشــکارا
نظــم و ثبــات موجــود را تهدیــد میکنــد».

2

مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد «:اینکــه مالحظــه میکنیــد بعــد از پیــروزی انقــاب
تاکنــون آمریکاییهــا از دشــمنی بــا ملــت و کشــور و نظــام جمهــوری اســامی هرگــز
ّ
دســت نکشــیدهاند و یــک لحظــه از دشــمنی بــاز نایســتادهاند علــت همیــن اســت
اینجــا پایــگاه سیاســی و اقتصــادی امــن و امــان آمریکاییهــا بــود ،امــا فکــر اســامی
و ایمــان اســامی ایــن ملــت را بیــدار کــرد و آنهــا توانســتند بــه برکــت اســام ،دســت
ـواه زورگــوی چپاولگــر را کوتــاه کننــد ،در حقیقــت اســام
طلب زیــاده خـ ِ
ایــن ســلطه ِ

در کشــور مــا بزرگتریــن ضربــه را بــه اســتکبار آمریکایــی زده اســت بنابرایــن آنهــا هــم
بزرگتریــن کینــه را دارنــد و بیمهــار اقداماتــی میکننــد».

3

.4انقالب اسالمی ،کانون بیداری و الگوی سایر ملتها

تاثیــر گــذاری و نفــوذ انقــاب اســامی در نهضتهــای آزادیبخــش در سراســر جهــان
و تبدیــل شــدن انقــاب اســامی بــه عنــوان کانــون بیــداری ملتهــا و الگویــی بــرای
 . 1پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،بیانــات معظــم لــه در دیــدار با دانشــجویان
و دانــش آمــوزان طــرح والیــت .81/5/17،
 . 2داودی ،محســن ،ســتیز غــرب بــا آنچــه بنیادگرایــی اســامی مینامــد ،تهــران ،دفتــر مطالعــات
سیاســی و بین المللــی ،68 ،ص .80
ن .01/09/1381
 . 3بیانات رهبر معظم انقالب اسالمیدر خطبههای نماز جمعهی تهرا 
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مبــارزه و مقابلــه بــا قدرتهــای بــزرگ و دمیــدن روحیــه اســتکبار ســتیزی در میــان آنــان
کــه امــروز نمون ههــای آن را در کشــورهای عربــی اســامی شــاهد هســتیم ،از دالیــل
عمــده دشــمنی آمریــکا بــا نظــام جمهــوری اســامی اســت .الکســاندر هیک وزیــر دفاع
اســبق آمریــکا میگویــد« :بــه نظــر مــن خطرنــاک تــر و مهــم تــر از ایــن مشــکالت بیــن
المللــی عواقــب گســترش بنیــاد گرایــی اســامی اســت کــه در ایــران پاگرفتــه و اکنــون
عــراق و ثبــات رژیمهــای عــرب میانــه رو را در منطقــه تهدیــد میکنــد ،میباشــد.
ا گــر ایــن از کنتــرل خــارج شــود منافــع ابــر قدرتهــا را بــه خطرنــاک تریــن وجــه بــه
مخاطــره خواهــد انداخــت».

1

مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :آمریکاییهــا میداننــد کــه اگــر ایــران اســامی و
ملــت ایــران بــر قلــه رفیــع ایــن فنــاوری بایســتد ســخن حــق او کــه دعــوت بــه اســتقالل
و عــزت و ســرافرازی اســت در افــکار عمومــی جهــان بــه ویــژه مســلمانان ،نفــوذ
بیشــتری خواهــد یافــت و دشــمنان ملــت از همیــن مســأله ناراحــت و نگراننــد».

2

همچنیــن فرمودنــد «:ایــن موضــوع نشــأت گرفتــه از ایســتادگی و ثبــات ملــت ایــران و
نشــانههای خــوب پیشــرفت در ایــران اســامی اســت .صــورت عــزت ملــت ،ســربلندی
سیاســی نظــام اســامی ،پیشــرفتها و نوآوریهــا در عرصههــای مختلــف علمــی و
اقتصــادی ،و كوتــاه نیامــدن در مقابــل قدرتهــای زورگــو ،تــداوم پیــدا كــرده و اكنــون
بــه الگویــی بــرای ملتهــای منطقــه تبدیــل شــده اســت».

3

.5استقالل طلبی جمهوری اسالمی و حرکت در مسیر پیشرفت

اســتقالل طلبی و حرکت در مســیر توســعه و پیشــرفت کشــور و رهایی از وابســتگی
در عرصههــای مختلــف بــه ســایر کشــورها از جملــه قدرتهــای بــزرگ نیــز از جملــه
دالیــل دشــمنی قدرتهــای بــزرگ بــا نظــام جمهــوری اســامی ایــران اســت .مارتیــن
ایندایک معاون خاور میانه ای وقت وزارت خارجه آمریکا با اشــاره به ناهمخوانی
 . 1روزنامه اطالعات.61/12/1 ،
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در جمع دست اندر کاران جهاد دانشگاهی.83/4/1 ،
 . 3بیانــات مقــام معظــم رهبــری دیــدار جمعــی از فرماندهــان و مســئوالن نظامــی و انتظامــی
در تاریــخ .1390/1/14
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سیاســتهای جمهــوری اســامی بــا ایالــت متحــده ،گســتاخانه تأکیــد میکنــد کــه
مجــازات و تنبیــه انقــاب اســامی درس عبرتــی بــرای کشــورهایی خواهــد بــود کــه در
مســیر اســتقالل و رهایــی از رهبــری آمریــکا گام بــر میدارنــد 1.نــوام چامســکی نظریــه
پــرداز مشــهور آمریکایــی نیــز برایــن بــاور اســت کــه « :جمهــوری اســامی ایــران از نظــر
آمریــکا غیــر قابــل پذیــرش اســت چــون از اســتقالل خــود چشــم پوشــی نمــی کنــد».

2

مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره فرمودنــد « :دشــمنی نظــام مســتکبر آمریکایــی و
هــر مســتکبر در دنیــا بــا نظــام اســامی ،بــه خاطــر پرچــم برافراشــته عدالــت اســت ،به
خاطــر ایــن اســت کــه میبینــد بــا نــام اســام و بــا تعالیــم واالی اســام کشــوری دارد
بــه ســمت رشــد و توســعه و پیشــرفت علمــی و عملــی حرکــت میکنــد میدانــد کــه
ایــن ،جلــوی نفــوذ آنهــا را خواهــد گرفــت .آنهــا بــا هــر کشــوری کــه خــارج از قلمــرو
قــدرت آنهــا بــه توســعه ،بــه ســمت رقابــت بــا آنهــا حرکــت کنــد ،مخالفنــد .آنهــا در
مناطــق مختلــف عالــم – کــه از لحــاظ منابــع حیاتــی و منابــع اقتصــادی و زیــر زمینــی،
ثروتمنــد و غنــی اســت – منافــع خودشــان را دنبــال میکننــد و در پــی ایــن هســتند
کــه ظالمانــه و مســتکبرانه برایــن کشــورها پنجــه بیفکننــد و بــا قــدرت زور و زر و تزویــر
خودشــان بتواننــد ایــن منابــع را در اختیــار بگیرنــد .دشــمنی آمریــکا و اســتکبار بــا
ایــران اســامی بــه خاطــر ایــن حرکــت قدرتمندانــه مردمــی اســت چــون ایمــان مــردم،
عالقــه مــردم بــه اســتقالل و اطمینــان بــه نفــس مــردم ،بــه ضــرر آنهاســت .آنهــا
میخواهنــد کشــور مــا را همیشــه وابســته نگــه دارنــد .آنهــا میخواهنــد از لحــاظ
فرهنگــی ،اقتصــادی و سیاســی کشــورهای ایــن منطقــه را وابســته بــه خودشــان نگــه
دارنــد .وقتــی کشــوری مســتقل اســت ،وقتــی اطمینــان بــه نفــس دارد و بــا اعتمــاد بــه
خــود ،در راهــی کــه او را بــه ســمت اهــداف واال میرســاند ،حرکــت میکنــد ،طبعــا
اینهــا ناراضــی میشــوند .نارضایتــی دشــمنان جهانــی مــا بــه ایــن خاطــر اســت .آنهــا
وقتــی راضــی میشــوند کــه ملــت ایــران اختیــار دیــن ودنیــا و فرهنــگ و اقتصــاد خــود
را یکســره بــه آنهــا بســپارد .ملــت ایــران امــروز بیــدار شــده اســت و زیــر بــار چنیــن زور
 . 1روزنامه کیهان.78/1/26 ،
 . 2روزنامه رسالت.80/2/27 ،
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گوییهــا و قلــدری هایــی نمــی رود».

1

 .6دشمنی با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان

یکی دیگر از دالیل دشــمنی اســتکبار جهانی و آمریکا با جمهوری اســامی ،دشــمنی
بــا رژیــم صهیونیســتی و حمایــت از مــردم مظلــوم فلســطین و لبنــان در دســت یابــی
بــه حقــوق از دســت رفتــه آنــان و خــط مقاومــت در منطقــه اســت .مارتیــن ایندایــک
میگویــد « :دلیــل اصلــی ادامــه ضدیــت آمریــکا بــا ایــران نیــز بــدان جهــت اســت کــه
در سیاســت ایــران در قبــال رونــد ســازش تغییــری ایجــاد نشــده اســت».

2

 مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :مســئل ه فلســطین فقــط مســئل ه جغرافیــا نیســت
مســئل ه بشــریت اســت مســئل ه انســانیت اســت امروز مســئل ه فلســطین شــاخص میان
پایبنــدی بــه اصــول انســانی و ضدیــت بــا اصــول انســانی اســت مســئله ایــن قــدر
اهمیــت دارد آمریــکا هــم از ایــن معاملــه زیــان خواهــد دیــد بالشــک ایــن چیزهــای
تاریخــی ده ســال و بیســت ســال و ســی ســال در تحــوالت تاریخــی مثــل یــک لحظــه
ً
اســت ب ـهزودی خواهــد گذشــت قطعــا تاریــخ آمریــکا و آینــد ه آمریــکا مغلــوب ایــن
حرکتــی خواهــد شــد کــه در ایــن پنجــاه شــصت ســال اخیــر آمریکائیهــا در رابط ـه
بــا مســئل ه فلســطین انجــام دادنــد مســئل ه فلســطین مای ـ ه بدنامــی آمریــکا در طــول
قرنهــای متمــادی در آینــده خواهــد بود...مســئل ه فلســطین یــک مســئل ه اســامی
اســت هم ـ ه ملتهــا در مقابــل فلســطین مســئولند هم ـ ه دولتهــا در مقابــل فلســطین
مســئول هســتند چــه دولتهــای مســلمان چــه دولتهــای غیــر مســلمان هــر دولتــی کــه
ادعــای طرفــداری از انســانیت را دارد مســئول اســت منتهــا وظیفـ ه مســلمانها وظیفـه
ســنگینتری اســت دولتهــای اســامی موظفنــد و بایــد بــه ایــن وظیفــه عمــل بکننــد..
مــا در جمهــوری اســامی مســئلهی فلســطین برایمــان یــک مســئل ه تاکتیکــی نیســت
یــک اســتراتژی سیاســی هــم نیســت مســئل ه عقیــده اســت مســئل ه دل اســت مســئله
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم رفسنجان.84/2/18 ،
 . 2خلیلــی ،اســد اهلل ،روابــط ایــران و آمریــکا ،بررســی دیــدگاه نخبــگان آمریکایــی ،تهــران:
موسســه فرهنگــی مطالعــات و تحقیقــات بیــن المللــی ابــرار معاصــر ،1381 ،ص .466
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ایمــان اســت.

1

حضــرت امــام عمــق کینــه و دشــمنی آنــان را ایــن گونــه تبیین فرمودنــد « :نکته مهمی
کــه همــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم و آن را اصــل و اســاس سیاســت خــود بــا بیگانــگان
قــرار دهیــم ایــن اســت کــه دشــمنان مــا و جهانخــواران تــا کــی و کجــا مــا را تحمــل
میکننــد و تــا چــه مــرزی اســتقالل وآزادی مــا راقبــول دارنــد ؟ بــه یقیــن آنــان مــرزی جــز
عــدول از همــه هویتهــا و ارزشهــای معنــوی و الهــی مــان نمــی شناســند بــه گفتــه
قــرآن کریــم (آنــان) هرگــز دســت از مقاتلــه و ســتیز بــا شــما بــر نمــی دارنــد مگــر این که
شــما را از دیــن تــان برگرداننــد...آری اگــر ملــت ایــران از همــه اصول و موازین اســامی
و انقالبــی خــود عــدول کنــد و خانــه عــزت و اعتبــار پیامبــر و ائمــه معصومیــن ؟مهع؟را
بــا دســتهای خــود ویــران نمایــد ،آن وقــت ممکــن اســت جهانخــواران او را بــه عنــوان
یــک ملــت ضعیــف و فقیــر و بــی فرهنــگ بــه رســمیت بشناســند ولــی در همــان
حــدی کــه آنهــا آقــا باشــند مــا نوکــر ،آنهــا ابــر قــدرت باشــند مــا ضعیــف ،آنهــا ولــی
و قیــم باشــند ،مــا جیــره خــوار و حافــظ منافــع آنهــا ،نــه یــک ایــران بــا هویــت ایــران
اســامی».

2

بنابــر ایــن تــا زمانــی کــه هویــت اســامی و دینــی نظــام جمهــوری اســامی وجــود
داشــته باشــد و ماهیــت حــق طلبانــه و ظلــم ســتیزانه آن تــداوم داشــته باشــد و در
مســیر اســتقالل و پیشــرفت گام بــردارد ،دشــمنی آمریــکا نیــز بــا جمهــوری اســامی
تــداوم خواهــد داشــت و یگانــه راه مقابلــه بــا ایــن دشــمنی ،ایســتادگی و پافشــاری بــر
اصــول و ارزشهــای اســامی و انقالبــی و ارتقــای اقتــدار ملــی در همــه زمینــه هاســت.

 . 1پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،بیانــات در دیــدار شــرکت کننــدگان
افتتاحیــه همایــش غــزه.1388/12/8 ،
 . 2صحیفه نور ،ج  ،20ص 237
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علت اصلی مخالفت آمریكا با داشتن انرژی هستهای ایران چیست؟
پیــروزی انقــاب اســامی نویــد بخــش حركــت جدیــدی در جهــان اســام بود.
لــذا ،اعمــال خصمانــه ایــاالت متحــده ،از همــان دوران پیــروزی انقــاب اســامی،
بــرای كســی تردیــدی باقــی نگذاشــت كــه دولتمــردان آن كشــور ،چنیــن نظامــی را
در عرصــه جهانــی تحمــل نخواهنــد كــرد و در هــر زمــان تــاش خواهنــد نمــود تــا
بــا حربههــای مختلــف ایــن نظــام اســامی را از بیــن ببرنــد .موضــع گیــری خصمانــه
ایــاالت متحــده و هشــدارهای شــدید اللحــن مســئولین آن كشــور در مــورد دســتگیری
عناصــر رژیــم محمــد رضــا پهلــوی ،حمایــت از عناصــر فــراری حكومــت پهلــوی ،و پنــاه
دادن بــه آنــان ،حمایــت از ضــد انقــاب خــارج از كشــور ،انجــام اعمــال جاسوســی و
اقــدام بــه فعالیتهــای تفرقــه افكنانــه در ســفارتخانه ایــن كشــور کــه بعدهــا بــه النــه
جاسوســی شــهرت یافــت ،طــرح حملــه نظامــی بــه ایــران (واقعــه طبــس) ،طراحــی
كودتــای نــوژه ،طــرح ریــزی تجــاوز رژیــم بعــث عــراق بــه ایــران بــرای ســاقط كــردن
جمهــوری اســامی ،در پیــش گرفتــن سیاســت مهــار جهــت تضعیــف تواناییهــای
مالــی و اقتصــادی ایــران ،تضعیــف موقعیــت ژئوپلتیــك و ژئواســتراتژیك ایــران و...
حاكــی از خصومــت دیرینــه ایــاالت متحــده بــا نظــام جمهــوری اســامی اســت.

1

عــاوه بــر مــوارد فــوق اتهامــات اصلــی ایــاالت متحــده آمریكا علیه جمهوری اســامی
ایــران ،در چهــار مــورد ذیل اســت:
الف :تالش ایران برای دستیابی به سالحهای هسته ای.
ب :حمایت ایران از تروریسم.
ج :مخالفت با روند صلح خاورمیانه.
د :نقض حقوق بشر.

2

در دو دهــه اخیــر ،رســانههای غــرب بــه شــكل عــام و رســانههای آمریــكا بــه شــكل
خــاص بــا تــاش گســترده ،اقــدام بــه انتشــار اخبــار ،گــزارش و تحلیــل هایــی كــرده انــد
 . 1پیمانــی ،هومــن ،ایــران و آمریــكا ،ترجمــه قاســم شــبان نیــا ،قــم ،مركــز انتشــارات موسســه
آموزشــی و پژوهشــی امــام خمینــی ؟ره؟ ،1383 ،ص.4
 . 2بنیــاد فرهنگــی پژوهشــی غــرب شناســی ،آمریــكا دنیــا را بــه كــدام ســو میبــرد؟ ،تهــران،
طــرح روز ،1380 ،چ  ،1ص .107
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تــا افــكار عمومــی مــردم جهــان و دولتهــا را نســبت بــه فعالیتهــای هســته ای
ایــران بدبیــن نماینــد .در برخــی از مقاطــع ،حجــم ایــن تبلیغــات بــه گونه ای گســترده
بــود كــه مســایل هســته ای ایــران در صــدر اخبــار و گزارشــات ایــن رســانهها قــرار
میگرفــت .بــه عنــوان مثــال ،اكثــر رســانههای غربــی اعــام كردنــد :ایــران ظــرف  2تــا
 10ســال دیگــر تــوان ســاخت بمــب اتــم را خواهــد داشــت.
مفســرین غربــی ،دالیــل زیــر را توجیــه كننــده فعالیتهــای هســته ای نظامــی ایــران
بــر میشــمارند:
 .1دولــت اســامی ایــران ،خــود را یــك قــدرت معتــرض و مخالــف نظــام موجــود و
ظالمانــه بیــن المللــی میدانــد و خــود را قیــم همــه مســلمانان و مــردم تحــت ســتم
جهــان میپنــدارد.
 .2ایــران در خــال جنــگ ،خــود را تنهــا دیــد و مــورد تحریــم تســلیحاتی قــرار گرفــت،
ولــی عــراق متجــاوز از ســوی قدرتهــا و مجامــع جهانــی محكــوم نشــد و حتــی بــا
حمایــت آنــان از ســاح شــیمیایی اســتفاده كــرد و شــهرهای ایــران را مــورد تهاجــم قــرار
داد .بنابرایــن ایــران همــواره نســبت بــه امنیــت خــود احســاس خطــر میكنــد.
 .3اقدامــات آمریــكا از قبیــل توفــان صحــرا و طــرح مبــارزه بــا تروریســم ،جمهــوری
اســامی ایــران را نگــران كــرده اســت.
 .4ایــران خواهــان ایفــای نقــش موثــر در نظــام بیــن المللــی اســت و نظــام تــك قطبــی
آمریــكا را قبــول نــدارد و خواهــان بــر هــم خــوردن آن اســت.
 .5بــا فروپاشــی بلــوك شــرق و بــر هــم خوردن نظام دو قطبی ،محیــط راهبردی ایران
تغییــر كــرده و قــدرت مانــور ایــران بیــن دو ابرقــدرت از بیــن رفتــه و سیاس ـتهای
آمریــكا در خاورمیانــه ،مشــكالت امنیتــی ایــران را افزایــش داده اســت.
 .6بــاز بــودن دســت رژیــم صهیونیســتی بــرای دســتیابی روز افــزون بــه ســاحهای
مــدرن و كشــتار جمعــی و بهــره منــدی ایــن كشــور از زراد خانــه هســته ای ،تهدیــدی
علیــه تهــران اســت و ایــران بایــد ایــن تهدیــد را خنثــی نمایــد.

1

 .. 1اشــكوری ،ســید عبدالمجیــد ،ایــران اتمــی ،فصــل  ،5قــم ،نشــر همــای غدیــر ،1383 ،صــص
 162ـ .،160
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بــدون شــك از ایــن دالیــل هرگــز نمــی تــوان ایــن نتیجــه را گرفــت كــه ایــران بــه دنبــال
بمــب اتمــی اســت ،چــرا كــه تمــام شــواهد حاكــی از ایــن اســت كــه فعالیتهــای
هســته ای ایــران در مســیر اهــداف صلــح آمیــز بــوده و از نظــر قوانیــن و معاهــدات
بیــن المللــی هیــچ منعــی بــرای آن وجــود نــدارد ،چنانکــه آژانــس نیــز بارهــا بــر صلــح
آمیــز بــودن ماهیــت فعالیتهــای هســته ای کشــورمان تاکیــد داشــته اســت ،چنانکــه
در آخریــن گــزارش مدیــر کل آژانــس در نوامبــر  2015نیــز علیرغــم برخــی عبــارات چنــد
پهلــو ،بــر اصــل ایــن مســاله تاکیــد شــده اســت.
بنابرایــن ،مخالفتهــای آمریــكا و بــه ویــژه رژیــم صهیونیســتی بــا فعالیتهــای صلــح
آمیــز هســته ای ایــران دالیــل دیگــری دارد كــه بــه طــور اختصــار بــه برخــی از آنهــا
اشــاره میشــود:
 .1جنــگ روانــی و تبلیغاتــی :هــر گاه آمریــكا نیازمنــد ایجــاد بحــران در خــارج بــوده
اســت و یــا اینكــه یــك متحــد منطقــه ای آن همچــون رژیــم صهیونیســتی بــه چنیــن
بــرآوردی رســیده باشــد فشــار و فضاســازی علیــه ایــران تشــدید میشــود یــك مقــام
اطالعاتــی رژیــم صهیونیســتی میگویــد« :مــا بایــد خطــر حمایــت ایــران از تروریســم
بیــن المللــی را در دنیــا مطــرح كنیــم .مــا بایــد خرابكاریهــا و آدم رباییهــا را بــه ایــران
نســبت دهیــم و از طریــق وســایل ارتبــاط جمعــی كــه در دنیــا در اختیــار داریــم مرتبــا
تكــرار كنیــم كــه هیــچ كشــوری در دنیــا بــه انــدازه ایــران خطرنــاك نیســت.

1

 .2ممانعــت از دسترســی ایــران بــه تكنولــوژی پیشــرفته؛ پیشــرفت در فــن آوری
هســته ای ،پیشــرفت در رشــتههای علمــی مرتبــط بــا ایــن فــن آوری را بــه دنبــال
دارد .بنابرایــن اگــر كشــوری بــه انــرژی هســته ای دســت نیابــد ،پــس از چنــد دهــه كــه
یهــای دیگــر تمــام خواهــد شــد بــا بحــران انــرژی روبــرو خواهــد شــد .اهمیــت
انرژ 
ایــن مســاله زمانــی بیشــتر نمایــان میشــود کــه بدانیــم انــرژی هســته ای عــاوه بــر
كاربردهــای نظامــی ،کاربردهــای صلــح جویانــه دیگــری نیــز دارد کــه برخــی از آنهــا
عبارتنــد از:
 1ـ :2كاربــرد انــرژی هســته ای در تولیــد بــرق 2 .ـ  :2كاربــرد انــرژی اتمــی در پزشــكی و
 . 1بنیاد فرهنگی پژوهشی غرب شناسی ،همان ،ص .109
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امــور بهداشــتی 3 .ـ  :2كاربــرد انــرژی اتمــی در بخــش دامپزشــكی و دامپــروری  4ـ :2
كاربــرد انــرژی هســته ای در دسترســی بــه منابــع آب  5ـ  :2بخــش صنایــع غذایــی و
كشــاورزی 6 .ـ  :2اســتفاده از آن در بخش صنعت  7ـ  :2اســتفاده از آن در شناســایی
مینهــای ضــد نفــر و....

1

 .3جلوگیــری از دسترســی ایــران بــه تســلحیات مــدرن و تقویــت بنیــه نظامــی خــود
بــرای مقابلــه بــا تهدیــدات منطقــه ای و بیــن المللــی ؛ جمهــوری اســامی ایــران
در میــان شــماری از رقیبــان منطقــه ای و كشــورهایی محاصــره شــده كــه یــا ماننــد
هندوســتان ،پاكســتان ،قزاقســتان ،روســیه و رژیم صهیونیســتی به ســاح اتمی دســت
یافتــه انــد و یــا اینكــه ماننــد تركیــه ،مصــر و عــراق در آســتانه دسترســی بــه ایــن ســاح
هســتند .بــا ایــن وجــود آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی در تالشــند كــه بــه بهانه ممانعت
از دســت یابــی ایــران بــه فنــاوری هســته ای از ســایر فناوریهــای نظامــی متعــارف نیــز
جلوگیــری نماینــد چنانکــه بخشــی از مخالفتهــای آنهــا بــا پیشــرفتهای شــگفت
انگیــز جمهــوری اســامی ایــران در تقویــت تــوان موشــکی خــود بــر همیــن اســاس
صــورت میگیــرد.
 .4سیاســت فشــار و منــزوی كــردن ایــران در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی و بیــن
المللــی؛ ظهــور جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان یــك قــدرت منطقــه ای در میــان
ســه منطقــه مهــم اســتراتژیك( ،آســیای مركــزی ،قفقــاز و خلیــج فــارس) ایــران را قــادر
میســازد تــا بــه میــزان قابــل توجهــی در ســطح منطقــه اعمال نفــوذ نماید .لــذا آمریكا
تــاش میكنــد كــه ایــن فرصتهــای بیــن المللــی بــه دســت آمــده در زمینههــای
اقتصــادی و تجــاری و صنعتــی ایــران را از بیــن بــرده و مانــع برقــراری ارتبــاط بــا
ســازمانهای تجــاری جهانــی گــردد.
 .5جلوگیــری از بــر هــم خــوردن تــوازن هســته ای در منطقــه؛ البتــه آنچه كه واشــنگتن
و تــل آویــو تحــت عنــوان تــوازن هســته ای نــام میبرنــد .حفــظ برتــری تســلیحات

 . 1اشــكوری ،ســید عبدالمجیــد ،همــان ،صــص  25ـ  ،19و نیــز بــرای اطالعــات بیشــتر بــه:
محضــر امینیــان ،كاظــم ،اتــم و انــرژی اتــم ،انتشــارات جیــران ،چــاپ اول ،1362 ،جلــد اول.
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هســته ای رژیــم صهیونیســتی نســبت بــه كشــورهای اســامی اســت.

1

تونــی بلــر نخســت وزیرســابق انگلیــس در مصاحبــه بــا شــبكه بی بی ســی بــا صراحت
میگویــد:
«ایــران چــون مخالــف سیاسـتهای اســرائیل در منطقــه اســت ،مــا نمــی خواهیــم بــه
فنــاوری هســته ای مجهــز شــود».

2

آنچــه ذكــر شــد تنهــا برخــی از علتهــای مخالفــت آمریــكا بــا تــوان هســته ای ایــران
بــود .ولــی آنچــه كــه مهــم اســت ،پیشــرفت عظیــم جمهــوری اســامی در ایــن زمینــه
بــوده کــه هیــچ كشــوری نخواهــد توانســت جلــوی ایــن پیشــرفت غــرور آفریــن را
بگیــرد.

 . 1همان ،ص .112
 . 2روزنامه جمهوری اسالمی 12 ،شهریور  ،82ص .1
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سیاست مهار دوگانه آمریکا درباره ایران چه هدفی را دنبال میکرد؟
بعــد از شکســت آمریــکا در حملــه بــه طبــس و ونافرجــام بــودن کودتــای نــوژه
و ناموفــق بــودن تحــرکات تجزیــه طلبانــه توســط گروهــک هــا ،جنگــی تمــام عیــار از
ناحیــه عــراق بــر ایــران تحمیــل گردیــد لکــن پــس از گذشــت شــش مــاه طلیعههــای
زمیــن گیــر شــدن نیروهــای نظامــی عــراق و زمینههــای شکســت تهاجــم نظامــی بــه
ایــران آشــکار گردیــد و ایــن باعــث گردیــد تــا آمریکائیهــا اســتراتژی مهــار را در بــاره
ایــران دنبــال نماینــد اســتراتژی مهــار ایــران در جلســات مشــورتی ریــگان بــا رئیــس
ّ
 ،CIAرئیــس پنتا گــون ،مشــاور امنیــت ملــی ،وزیــر خارجــه ،معــاون رئیــس جمهــور
و رؤســای مجلــس ســنا و نماینــدگان بــه تصویــب رســید و بــه عنــوان سیاســت کلــی
ایــاالت متحــده آمریــکا بــر علیــه جمهــوری اســامی ایــران از ســوی دولتهــای بعــدی
آمریــکا ماننــد جــورج بــوش و بیــل کلینتــون نیــز دنبــال گردیــد .اســتراتژی مهــار ایــران
بــه مــدت  15ســال از ســال  1361تــا  1375در صــدر برنامههــای آمریــکا علیــه ایــران
قــرار داشــت.
دکترین ریگان یا سیاست مهار

دکتریــن ریــگان مبتنــی بــر حفاظــت از منافــع آمریــکا در سراســر جهــان بــه شــکل
مســتقیم و از طریــق بــه کارگیــری «نیروهــای واکنــش ســریع» و همچنیــن اســتفاده از
ً
سیاســت مهــار علیــه کشــورهای مخالــف آمریــکا بــود البتــه خــط مشــی مهــار اساســا
یــک محــدود ســازی و مقدمــه ای اســت بــرای تحقــق اهــداف اصلــی در دراز مــدت،
کــه مبتنــی بــر نابــود ســازی یــا فروپاشــی اســت در عیــن حــال سیاســت مهــار مبتنــی بــر
اصــول مختلفــی اســت کــه آنهــا عبارتنــد از:
 -1محــدود کــردن کشــور هــدف در ابعــاد سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتــی ،منطقــه ای و
بیــن المللــی
 -2ایجــاد کنتــرل و نظــارت مســتمر بــه منظــور مماعنــت از افزایــش قــدرت کشــور
مقابــل
 -3کاهــش قــدرت تصمیــم گیــری و حــق انتخــاب در کشــوری کــه تحــت اعمــال
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سیاســت مهــار قــرار گرفتــه اســت
 -4کاهش قدرت و توان مالی و نظامی و توان استراتژیک کشور مورد نظر
 -5منزوی ساختن کشور هدف در مقیاس منطقه ای و بین المللی
 -6برنامه ریزی برای کاستن از موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی حریف
 -7تحمیل بحرانهای فرسایشی بر حریف
 -8تخریــب چهــره کشــور مــورد نظــر در افــکار عمومــی داخلــی و بیــن المللــی از
طریــق اعمــال جنــگ تبلیغاتــی و روانــی
 -9حمایت از رقبا و ممانعت آن کشــور از به دســت آوردن پیروزی و موفقیتهای
استراتژیک
یهــای پیشــرفته و فــن
-10ممانعــت از دســتیابی کشــور مــورد نظــر بــه تکنولوژ 
آوریهــای صنعتــی و تجهیــزات جدیــد نظامــی

1

مبانی و اهداف سیاست مهار

اهــداف اصلــی آمریــکا در اعمــال سیاســت مهــار علیــه جمهــوری اســامی ایــران عبارت
بودند از:
 -1تضعیف مستمر و حساب شده تواناییهای اقتصادی و مالی ایران
 -2تضعیف اســام و انقالب و برنامه ریزی برای مخدوش ســاختن چهره جمهوری
اســامی در افکار عمومی
 -3تضعیف موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران
 -4حمایــت از مخالفیــن نظــام و طیفهــای مختلــف ضــد انقــاب بــرای تضعیــف
ّ
امنیــت ملــی و سســت کــردن پایههــای وحــدت اجتماعــی
 -5اعمــال فشــارهای همــه جانبــه بــرای مجبــور ســاختن ایــران بــه عــدول از مواضــع
اصولــی بــا هــدف اســتحاله انقــاب و جمهــوری اســام
اهــداف سیاســت مهــار مبنــای تحــرکات آمریکا در دوره ریاســت جمهوری ریگان علیه
 . 1حســن واعظــی؛ ایــران و آمریــکا (بررســی سیاسـتهای آمریــکا در ایــران) ،انتشــارات ســروش،
ص.121-120
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ایــران بــود .پــس از ریــگان ،جــورج بــوش نیــز همیــن مبانــی را دنبــال نمــود و بــه نقطــه
اوج رســاند .ریــگان ،بــوش و کلینتــون بــرای تحقــق اهــداف سیاســت مهــار ایــران در
عــرض چهــارده ســال از  1361تــا  ،1375متناســب بــا شــرایط و فضــای داخلــی ایــران و
وضعیــت منطقــه ای و بیــن المللــی برنامــه ریــزی نمودنــد .بــه عبــارت دیگــر اهــداف
آمریــکا همــواره بــر محــور خــط مشــی مهــار ثابــت بــود ّامــا راههــای دســتیابی بــه
اهــداف متناســب بــا شــرایط زمانــی و مکانــی در طــول آن ســالها تغییــر مییافــت.
خط مشیهای آمریکا برای دستیابی به اهداف سیاست مهار

طراحــان سیاس ـتهای اســتعماری و اســتکباری بــر نکتــه تاکیــد دارنــد کــه وحــدت
ّ
ّ
ّ
ّ
ملــی و امنیــت ملــی پیامــد مســتقیم رضایــت ملــی اســت و تحقــق اهــداف ملــی در
ّ
ســطح منطقــه ای و بیــن المللــی منبعــث از قــدرت ملــی اســت و در ایــن زمینــه رشــد
و توانمندیهــای تکنولوژیــک نقــش تعییــن کننــده در تثبیــت اوضــاع داخلــی و بیــن
المللــی حکومــت ایفــاء میکننــد لــذا طراحــان و نظریــه پــردازان نظــام ســلطه بــرای
ممانعــت از ثبــات داخلــی در ایــران و افزایــش نارضایتیهــای عمومــی خــط مشــی
ّ
تضعیــف تواناییهــای ملــی ایــران را بــه اجــرا گذاردنــد.
ّ
الف) «روشهای آمریکا برای تضعیف توانمندیهای ملی ایران»

 -1ممانعــت از دســتیابی ایــران بــه تکنولوژیهــای پیشــرفته بویــژه در بخشهــای
هســته ای ،شــیمیایی ،فضایــی و الکترونیکــی
 -2اعمــال مجازاتهــای ســنگین علیــه ســرمایه گــذاری مؤسســات ،شــرکت هــا ،افــراد
حقوقــی و حقیقــی آمریکایــی در صنایــع نفــت و گاز و صنایــع مرتبــط بــا انــرژی در
ایــران
 -3جلــو گیــری از اعطــای وام بــه ایــران توســط مؤسســات مالــی جهانی نظیر صندوق
بیــن المللــی پــول ،بانــک حهانــی و بلوکــه کــردن کلیــه امــوال و داراییهــای ایــران در
آمریکا
کهــای آمریکایــی در داخــل و
 -4مســدود کــردن حســابهای بانکــی ایــران در بان 
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خــارج آمریــکا
 -5ممنــوع نمــودن ورود هــر نــوع کاالی ایرانــی بــه آمریــکا و صــدور هرنــوع کاالی
آمریکایــی بــه ایــران
 -6جلوگیری از دستیابی ایران به تکنولوژیهای دو منظوره
 -7تحریم خرید نفت و هرگونه معامله مالی و پولی با ایران
 -8ممنــوع کــردن انتقــال اعتبــارات و مبادلــه ارز بــا ایــران و اعمــال مجازاتهــای
ســنگین علیــه شــرکتها و مؤسســات غیــر آمریکایــی کــه بــه ارتقــای تــوان ایــران بــرای
توســعه منابــع نفــت و گاز کمــک کنننــد
-10اعمــال تحریــم علیــه کشــورها و مؤسســات خارجــی کــه بیــش از چهل میلیــون دالر
در ســال در صنایــع انــرژی ایــران ســرمایه گــذاری کننــد
 -11اعمــال فشــار بــر ســایر کشــورها بــرای لغــو قــرار دادهایشــان بــا ایــران در خصــوص
فــن آوریهــای پیشــرفته نظــر لغــو قــرار داد اکرایــن در زمینــه توربینهــای نیــروگاه
هســته ای بوشــهر و.......
ب) «روشها و خط مشیهای آمریکا برای تضعیف موقعیت ایران»

 -1ممانعت از عبور خطوط لوله نفت و گاز کشورهای آسیای میانه از خاک ایران
 -2تالش وسیع و مستمر به منظور سلب اعتماد همسایگان ایران از ایران
 -3جلوگیری از حضور ایران در ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس
ّ
 -4مقابلــه همــه جانبــه بــا افزایــش تــوان ایــران و قــدرت ملــی ایــران در عرصههــای
مختلف
 -5مقابله با افزایش نفوذ ایران در سازمانهای بین المللی برای اخذ مدیریتها
 -6کار شــکنی در تعییــن رژیــم حقوقــی دریــای خــزر از تحریــک کشــورهای حاشــیه
خــزر و زمینــه ســازی بــرای حضــور نظامــی در دریــای خــزر
 -7مقابلــه بــا حضــور ایــران در ترتیبــات امنیتــی منطقــه قفقــاز و مخالفــت بــا حضــور
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ایــران در گــروه مینســک بــرای حــل بحــران در مرزهــای شــمال غربــی کشــور

1

«سیاست مهار دوگانه» Duael Containmrnt Policy

ایــن سیاســت بیانگــر یکــی از اســتراتژیهای امریــکا در برابــر ایــران و عــراق بــه منظــور
مهــار و در نهایــت منزوی ســاختن آنهاســت.

2

در اواخــر حکومــت جــورج بــوش برنامــه جدیــدی علیــه ایــران تحــت نــام «سیاســت
مهــار دو گانــه» توســط مارتیــن ایندایــک کــه معــاون وزیــر خارجــه آمریــکا بــود تنظیــم
و تدویــن شــد و در اجالســی بــا شــرکت رئیــس جمهــوری آمریــکا ،رئیــس  ،CIAرئیــس
ّ
پنتاگــون ،رؤســای مجلــس ســنا و کنگــره ،وزیــر خارجــه و مســئول شــورای امنیــت ملــی
آمریــکا بــه تصویــب رســید و سیاســت رســمی آمریــکا علیــه ایــران شــد.کلینتون پــس از
پیــروزی در انتخابــات ریاســت جمهــوری سیاســت مهــار دوگانــه را به عنوان اســتراتژی
ّ
ملــی آمریــکا علیــه ایــران بــه مرحلــی اجــرا در آورد.
محورهای اصلی سیاست مهار دوگانه

مارتیــن اینــداک طــراح اصلــی سیاســت مهــار دوجانبــه در تشــریح ابعــاد ایــن سیاســت
اعــام کــرد کــه ایــن سیاســت بــر مبنــای خصومــت و مقابلــه بــا ایــران قــرار دارد و
آمریــکا ســعی خواهــد کــرد تــا ســایر کشــورهای جهــان بویــژه متحدیــن خــود را بــه
اعمــال ایــن سیاســت علیــه ایــران تشــویق نمایــد.
محورهای اصلی سیاست مهار دوجانبه عبارت بودند از :
 -1مهــار تواناییهــای ایــران درابعــاد نظامی،اقتصــادی ،صنعتی،تکنولوژیــک،
سیاســی ،بازرگانــی و..
 -2منزوی ساختن ایران در سطح منطقه و در مقیاس جهانی
 -3تضعیف همه جانبه بنیه مالی ایران
 . 1حسن واعظی ،پیشین ،ص.124
 . 2غالمرضــا علــی بابایــی ،فرهنــگ روابــط بیــن الملــل ،دفتــر مطالعــات سیاســی و بیــن المللــی،
ص330
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 -4قطع نفوذ ایران در منطقه و محصور ساختن ایران در مرزهایش
 -5کامــل کــردن حلقــه محاصــره ایــران و اجــرای سیاســت دیــوار آهنیــن در گرداگــرد
ایــران
 -6اعمــال تحریمهــای اقتصــادی در ابعــاد وســیع بــا هــدف ایجــاد بحــران اقتصــادی
در کشــور
 -7ایجاد اجماع نظر در سطح بین المللی علیه ایران
ّ
 -8افزایش فشارهای همه جانبه برای تضعیف قدرت ملی ایران
 -9گسترده کردن فشارهای سازمانهای بین المللی بر ایران
 -10سازماندهی جنگ روانی علیه ایران
 -11باال بردن هزینههای دستیابی ایران به کاالهای ضروری و صنعتی
 -12تحریــک همســایگان و بحــران ســازیهای مســتمر در مرذهــا و اســتانهای مــرزی
ایران
 -13تخریب وسیع چهره جمهوری اسالمی ایران در افکار عمومی
 -14کارشــکنی در روابط ایران با اتحادیه اروپا،روســیه،چین،ژاپن وکشــورهای«آ ســه
آن» ودخالــت مســتقیم بــرای بــر هــم زدن معــادالت تجاری
 -15فشــار همــه جانبــه بــرای بــاز پرداخــت بدهیهــای ایــران و ممانعــت از اســتمهال
آنها

1

اهداف «سیاست مهار دوگانه»

هدف اصلی آمریکا از این اعمال فشارها و تحریمها عبارت بود از :
فلــج کــردن اقتصــاد کشــور ،ایجــاد نارضایتیهــای عمومــی ،ناکارآمــد جلــوه دادن
جمهــوری اســامی ،حــذف پایــگاه مردمــی ،خــارج کــردن مــردم از صحنــه و در نتیجــه
ســلب پایــگاه اصلــی قــدرت جمهــوری اســامی ایــران و زمینــه ســازی بــرای فروپاشــی.
استراتژیسـتهای غربــی تحلیــل میکردنــد کــه در چنیــن شــرایطی جمهــوری اســامی
 . 1حسن واعظی ،پیشین ،ص.148
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ایــران دو راه در پیــش روی خواهــد داشــت  -1پذیــرش شکســت  -2عــدول از مواضــع
و تســلیم شــدن در برابــر آمریــکا و غــرب از موضــع ضعــف و انفعــال
از دیــدگاه ایندیــک هــدف از سیاســت مهــار دو جانبــه تغییــر رفتــار ایــران در پنــج
مــورد زیــر اســت:

1

 -1پشتیبانی از تروریسم جهانی؛
 -2پشــتیبانی از حماس،حــزب اهلل و تــاش در تخریــب مذاکــرات صلــح اعــراب و
اســرائیل ؛
 -3ایجــاد تنــش از طریــق پشــتیبانی از جنبشهــای اســامی در ســودان و ســایر
کشــورها؛
 -4دســت یابــی بــه تســلیحات متعــارف کــه ســلطه ایــران را بــر خلیــج فــارس تامیــن
میکنــد؛
 -5تالش برای به دست آوردن سالحهای کشار جمعی.

2

بــه عبارتــی طرفــداران سیاســت مهــار معتقــد بودند اعمال این سیاســت باعث تنظیم
و فعــال شــدن سیاســت خارجــی آمریــکا در قبــال ایــران میگــردد و نیــز سیاســت مهــار
میتوانســت باعــث کاهــش درآمدهــای ایــران و مانــع خریــد ســاحهای پیشــرفته
و باعــث تغییــر در برنام ههــای نظامــی ایــران شــود و از آن جــا کــه سیاســت آمریــکا
جلوگیــری از ظهــور ایــران بــه مثابــه یــک قــدرت منطقــه ای است،سیاســت مهــار مانــع
ازدسترســی ایــران بــه امکانــات اســتراتژیک گردیــده و مانــع از تبدیــل شــدن ایــران بــه
قــدرت منطقــه ای میشــود.

3

در ایــن راســتا آمریــکا اقدامــات گســترده ای را جهــت اعمــال فشــارهای اقتصــادی بــر
ایــران انجــام داد کــه از جملــه میتــوان بــه تحریمهــای یــک جانبــه و چنــد جانبــه
 . 1دکتــر محمــد ســتوده ؛ تحــوالت نظــام بیــن الملــل و سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی
ایــران ،بوســتان کتــاب.213 ،

 . 2گــری ســیک« ،ایــران و آمریــکا و حقایــق و پیامدهــا» فصلنامــه فرهنگــی و اجتماعــی گفــت
وگو،ش(12تابســتان )1375ص.9
 . 3ســید محمــد کاظــم ســجاد پــور« ،ارزیابــی مــار دوجانبــه :چهــار نــگاه متفــاوت» ،مجلــه

سیاســت خارجــی ،ســال یازدهــم ،شــماره اول (بهــار  )1376ص.9
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آمریــکا در ارســال تکنولــوژی بــه ایــران اشــاره کــرد .دولــت آمریــکا در اجــاس ســران
گــروه هفــت کــه ژوئیــه  1993در توکیــو و در اجالسهــای بعــدی آن همــواره خواهــان
محــدود ســازی فــروش تکنولــوژی پیشــرفته بــه ایــران گردیــد البتــه آمریکا نتوانســت به
اجمــاع کملــی در ایجــاد تحریــم فــن آوری علیــه ایــران دســت یابــد
قانــون داماتــو  :در ایــن جــا ایــن نکتــه قابــل توجــه اســت کــه تحریمهــای آمریــکا
در دوره کلینتــون وارد مرحلــه جدیــدی شــد و قانــون داماتــو بــه منظــور جلوگیــری از
گســترش نفــوذ شــرکتهای غیرآمریــکای در حوزههــای نفــت و گاز ایــران تصویــب
شــد .ایــن قانــون را بنجامیــن گیلمــن رئیــس کمیســیون روابــط بیــن الملــل مجلــس
نماینــدگان آمریــکا مطــرح کــرد و ســپس بــه همــراه الیحــه داماتــو در مجلــس ســنا و
نماینــدگان آمریــکا بــه صویــب رســید براســاس ایــن قانــون شــرکتهای غیرآمریکایــی
کــه در بخــش نفــت و گاز ایــران بیــش از چهــل میلیــون دالر ســرمایه گــذاری میکردنــد
مــورد تحریــم و مجــازات اقتصــادی آمریــکا قــرار میگرفتنــد.
« شکست سیاست مهار»

همانگونــه کــه تشــریح گردیــد هــدف اصلــی آمریــکا از اعمــال سیاســت مهــار عبــارت
بــود از افزایــش سیاسـتهای تحریمــی و ضربــه زدن بــه تــوان مالــی و صنعتــی ایــران
ً
بــه منظــور فلــج ســاختن اقتصــاد کشــور بــرای ایجــاد نارضایتیهــای عمومــی و نهایتــا
تضعیــف پشــتیبانی مردمــی نظــام جمهــوری اســامی ،لــذا بــرای شکســت سیاســت
مهــار الزم بــود کــه در دو صحنــه بیــن المللــی و داخلــی فعالیتهــای جــدی و قــوی
صــورت پذیــرد:

1

الف -در عرصه بین امللی

الزمــه شکســت سیاســت مهــار ،عــدم همراهــی ســایر کشــورها بویــژه اتحادیــه اروپــا،
ژاپــن ،چیــن و روســیه بــا آمریــکا و مخالفــت آنهــا بــا تحریمهــا و قوانیــن فرامــرزی
 . 1حسن واعظی ،پیشین،ص.156 -155
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آمریــکا بــود .لــذا مقــام معظــم رهبــری بــه دولــت ماموریــت دادنــد کــه در راه تحقــق
هــدف فــوق فعــال گــردد و ایــران بــا اتــکال بــه خداونــد متعــال در ایــن عرصــه
ً
موفقیتهــای قابــل توجــه ای را بــه دســت آورد بطوریکــه کشــورها عمــا بــا آمریــکا
همراهــی نکــرده و برخــی کشــورها بــه شــدت علیــه آن موضــع گیــری کردنــد و ایــن بــه
مفهــوم شکســت سیاســت مهــار در صحنــه بیــن المللــی بــود
ب -الزمــه شکســت سیاســت مهــار در عرصــه داخلــی عبــارت بــود از افزایــش ســطح
ّ
مشــارکت سیاســی مــردم و حضــور گســترده ملــت ایــران در صحنــه بــه خصــوص
انتخابــات هایــی کــه انجــام گرفــت زیــرا بــا ارتقــای ســطح مشــارکت سیاســی مــردم
اهــداف اصلــی سیاســت مهــار را کــه همــان اعمــال فشــارهای خارجــی بــرای ایجــاد
نارضایتــی مــردم و کاهــش ســطح حضــور آنــان در صحنه دفــاع و حمایت از جمهوری
اســامی بــود بــا شکســت مواجــه کــرد و تبلــور ایــن شکسـتها در انتخابــات متعــدد
بــا مشــارکت بــاال و حضــور میلیونــی مــردم در صحنــه نمــود عینــی و ملمــوس تــر پیــدا
کــرد.
شکست استراتژی مهار و تغییراستراتژی آمریکا ودالئل آن

اســتراتژی آمریکا در قبال ایران در دوران دوم ریاســت جمهوری کلینتون با تغییرات
ّ
اساســی مواجــه گردیــد و علــت اصلــی ایــن تغییــرات همــان شکســت اســتراتژی مهــار
یشــماریم
بــود کــه البتــه درواقــع میتــوان دالئــل ایــن تغییــررا در امــوری کــه بــر م 
دانســت:
 -1شکست خط مشی انزوای ایران در سطح منطقه ای و در مقیاس جهانی
 -2ناکامی آمریکا در اجرای قوانین فرامرزی داماتو
 -3ناتوانــی آمریــکا در جلــب حمایــت و همــکاری کشــورهای مثــل چیــن ،ژاپــن،
روســیه ،هنــد و کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا و جهــان اســام
 -4موفقیــت جمهــوری اســامی ایــران در کشف-اســتخراج-تولید و فــروش
فرآوردههــای انــرژی
ً
 -5خودکفایــی وخوداتکایــی نســبتا مطلــوب متخصصــان ایرانــی در تکنولــوژی

285

اسالمی
انقالب
ایران و
گفتار سوم :نظام سلطه
سیزده آبان
حوادث
تحلیلی ،بر

صنعــت نفــت و گاز
 -6عدم موفقیت آمریکا در ایجاد اجماع نظر در جهان غرب علیه ایران
 -7عدم موفقیت در ایجاد نارضایتیهای عمومی
 -8اتــکاء استراتژیســتهای آمریکایــی بــه اطالعــات غلــط و تحلیلهــای خــاف
واقــع
 -9ارائــه طریــق و هدایــت و راهنماییهــای مقــام معظــم رهبــری در خنثــی ســازی
طرحهــا و برنامههــای سیاســت مهــار و موفقیــت جمهــوری اســامی در اجــرای
سیاســت تشــنج زدایــی کــه خنثــی کننــده بســیاری از ابعــاد اســتراتژی مهــار در عرصــه
سیاســت خارجــی بــود.

1

دکترین کلینتون و تغییر خط مشی آمریکا

پــس از جنــگ ســرد ،تــاش دولــت کلینتــون بــرای برپایــی نظــم نویــن جهانــی براســاس
نظــام تــک قطبــی حــول محوریــت و رهبــری آمریــکا بــا ارایــه طــرح آنتونــی لیک مشــاور
ّ
امنیــت ملــی رئیــس جمهــوری آمریــکا تحــت پوشــش و لــوای «آییــن گســترش برپایــه
دموکراس ـیهای مبتنــی بــر بــازار آزاد» دنبــال گردیــد و کلینتــون بــه دنبــال شکســت
اســتراتژی مهــار علیــه ایــران خــط مشــی جدیــدی راعلیــه ایــران پایــه ریــزی کــرد یعنــی
ً
دولــت آمریــکا در یــک چرخــش کامــا آشــکار ،ضمــن ابــراز تمایــل و عالقــه شــدید بــه
مذاکــره بــا ایــران علــی الظاهــر مــوارد اختــاف خــود را بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه
ســه اصــل خالصــه کــرد:
الف -مخالفت ایران با پروسه صلح خاورمیانه
ب -تالش ایران برای دستیابی به سالحهای کشتار جمعی
ج -حمایت ایران از تروریسم بین المللی
ًٌ
درواقــع اســتراتژی جدیــد آمریــکا برعلیــه ایــران کامــا دوگانــه و مبتنــی بــر تهدیــد و
تطمیــع بــود و در شــکل سیاسـتهای پنهــان و آشــکار تبلــور یافــت بــه عبارتــی خــط
 . 1رک.حسن واعظی ،پیشین ،ص.166
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مشــی جدیــد آمریــکا اجــرای طــرح فروپاشــی جمهــوری اســامی بــه ســبک شــوروی را
دنبــال میکــرد کــه همــان اجــرای نیــم دیگــری از طــرح در سیاســت مهــار بــه حســاب
میآمــد البتــه ایــن اســتراتژی در ســطح کالن آن در قالــب دکتریــن کلینتــون تعریــف
میشــود کــه آن در ســطح کالن بــر محورهــای زیــر اســتوار گردیــده اســت:

1

 -1ترویج اندیشــه و برداشــت آمریکایی از دموکراســی و آزادی در کشــورهای جهان
ســوم و ســازماندهی اصالحــات خــط مشـیها و مبانــی نظــری غــرب( آییــن گســترش)
 -2قــرار گرفتــن منافــع و ضرورتهــای اقتصــادی در کانــون توجــه بــه رهیافــت ّاول
مبتنــی بــر آییــن گســترش
ّ
 -3برتــری یافتــن منافــع ملــی آمریــکا بــر اســاس نوعــی واقــع گرایــی و پــی جویــی آن
از طریــق ائتالفهــای منطقــه ای و اتحادیههــای قــاره ای همفکــر بــا آمریــکا
 -4اولویــت یافتــن منافــع جهانــی آمریــکا و نگــرش تهاجمــی نســبت بــه حفاظــت از
آن و کســب آمادگیهــای الزم بــرای رویارویــی بــا چالشهــای گوناگــون
البتــه بــر اســاس دکتریــن کلینتــون تاکیــد بــر دموکراســی ،آزادی و اصالحــات تنهــا بــرای
تغییــر معــادالت سیاســی در درون کشــورهای مســتقل مثــل ایــران طراحــی گردیــده
و در عرصــه مســائل جهانــی بــر حاکمیــت نوعــی اســتعمار رســمی و دیکتاتــوری
قدرتهــای بــزرگ و حفــظ منافــع آنــان پافشــاری میشــود.
چنانکــه مارتیــن ایندایــک در تحلیــل خــود در نشــریه فاریــن افیــرز ضمــن بررســی
سیاســت خارجــی آمریــکا در خاورمیانــه تاکیــد میکنــد کــه هیــچ گاه حمایــت از ایجــاد
تهــای دموکراتیــک و مــردم ســاالر در خاورمیانــه ،از اهــداف
و شــکل گیــری حکوم 
آمریــکا نبــوده اســت و مســائلی نظیــر حقــوق بشــر و دموکراســی همواره چــون اهرمی
علیــه حکومتهــای مخالــف واشــنگتن بــه کار گرفتــه شــده اســت 2یعنــی آمریــکا بــا
نــام و عنــوان «آییــن گســترش بــر پایــه دموکراسـیهای مبتنــی بــر بــازار آزاد» کــه ترویج
دموکراســی و گســترش بــازار آزاد اقتصــادی در ســطح نظــام جهانــی بــود بــه دنبــال
تحقــق رهبــری خــود بــر جهــان بــود و در مــورد ایــران هــم بــه عبارتــی همــان اســتراتژی
 . 1حسن واعظی ،پیشین ،ص.16
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مهــار بــا شــدت و قــدرت بیشــتری دنبــال گردیــد و آمریــکا بــرای دســتیابی بــه اهــداف
خــود طــرح بازســازی شــده فروپاشــی شــوروی را در ایــران بــه مرحلــه اجــرا درآورد.
در مجمــوع؛ سیاســت مهــار سیاســتی شکســت خــورده ای اســت کــه حتــی برخــی
ناظــران خارجــی هــم بــه ایــن موضــوع پرداختــه انــد البتــه میتــوان در ایــن جــا چنــد
اســتدالل بــرای آن بــر شــمرد:

1

الــف) سیاســت مهــار از نظــر هــدف تحریــم نفتــی ایران شکســت خــورده اســت .ایران
هیــچ گونــه مشــکلی در زمینــه صــدور و فــروش نفــت نداشــته و نخواهــد داشــت و
حتــی درآمدهــای نفتــی ایــران بیشــتر از گذشــته شــده اســت.
ب) عــدم حمایــت و همراهــی نکــردن کشــورها از سیاســت تحریــم ،نشــانگر شکســت
این سیاســت اســت.
پ) اعــام تحریــم ایــران و رویارویــی آمریــکا بــا ایــران اعتبــار خاصــی بــه وجهــه ایــران
در بین کشــورهای جهان ســوم و مســلمانان بخشــیده اســت.
ت) تحریمهــا پدیــده تــازه ای نبــود واعــام تحریــم هــا ،تــداوم حرکتهــای قبلــی
آمریــکا علیــه جمهــوری اســامی ایــران بــوده اســت
ث) تحریمهــا اثــرات مثبتــی بــرای ایــران در برداشــت و باعــث توجــه بــه جنبههــای
گونا گــون تولیــدات داخلــی و تقویــت ســاختار صنایــع داخلــی گردیــد.
ج) جمهــوری اســامی ایــران توانســت اثــرات تحریــم ،بــه ویــژه کاهــش ارزش ریــال و
نــرخ ارز را کنتــرل کنــد.
بنابرایــن سیاســت مهــار دوگانــه سیاســتی معیــوب و شکســت خورده ای بــود که حتی
افــرادی نظیــر برژینســکی ،مشــاور امنیــت ملــی کارتــر بــا آن موافــق نبــوده و در برابــر
آن موضــع انتقــادی گرفتنــد و معتقــد بودنــد سیاســت مهــار دوگانــه ،سیاســتی غیــر
عملــی اســت.و شــرکتهای آمریکایــی ،بــه ویــژه در صنایــع نفتــی ضــرر میبیننــد و
جــای آنهــا را شــرکتهای اروپایــی میگیرنــد.
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آیا آمریکا ستیزی مغایر با منافع ملی ما نیست؟
بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد گفــت کــه مســئله آمریــکا ســتیزی
فقــط مربــوط بــه ایــران نمــی باشــد بلکــه امــروزه بســیاری از مــردم دنیــا در حــال
ســتیز بــا آمریــکا میباشــند.در واقــع بایــد گفــت کــه نفــرت از آمریــکا پدیــده جدیــدی
نیســت.همان طور که نظرســنجی عمومی موسســه  Pewدر  ۴۴کشــور جهان نشــان
میدهــد ،در چنــد ســال گذشــته ،ایــاالت متحــده بــا رشــد آمریکاســتیزی در تمــام
کشــورهای جهــان مواجــه شــده اســت .مــردم در ایــن کشــورها ،بــا یکجانبهگرائــی
آمریــکا ،تصمیــم آمریــکا بــرای جنــگ بــا عــراق و دیگــر کشــورها ،اســتراتژی پیشدســتی
دفاعــی آمریــکا (برنامــه «جنــگ ســتارگان») ،حرکــت بــرای جهانیســازی در تجــارت و
حقــوق بشــر و شــیوههای محیــط زیســتی آمریــکا ،مخالــف بودهانــد.
دشــمنی بــا آمریــکا در مناطــق جنــوب آشــکارتر اســت؛ جایــی کــه منتقــدان آمریــکا
مدعیانــد کانــون توجــه هژمونیــک آمریــکا بــر روی آن متمرکــز اســت .بــه هــر حــال
بســیاری از مــردم در جهــان معتقدنــد کــه آمریــکا منافــع کشورشــان را در تدویــن
ی بــه حســاب نمــیآورد .در مــورد علــت آمریــکا
سیاســت بینالمللــی یــا منطقــها 
ســتیزی ایــران نیــز بایــد بــه دو علــت اصلــی اشــاره کــرد :علــت اول و مهــم بــه روحیــه
اســتکباری ایــن دولــت برمــی گــردد کــه همیــن روحیــه موجــب زیــاده خواهــی و
زورگویــی آنــان شــده اســت.رهبر فرزانــه انقــاب در ایــن مــورد میفرماینــد« :مــا هــم
ّ
کــه اســم آمریــکا را بارهــا مىآوریــم؛ ملــت مــا ،خــود مــا؛ [چــون] مســئلهى آمریــکا
بهخاطــر اســتکبار اســت ،چــون آمریــکا یــک دولــت اســتکبارى اســت ،چــون روش
[آمریــکا] اســتکبارى اســت؛ مــا بــا آمریــکا بهعنــوان یــک مجموع ـهى جغرافیایــى یــا
ّ
بهعنــوان یــک ملــت ،بهعنــوان یــک مجموع ـهى انســانى هیــچ مســئلهاى نداریــم،
آن هــم مثــل ّ
بقیـهى کشــورها؛ مســئلهى مــا بــا آمریــکا ،مســئلهى اســتکبار آمریکایــى
اســت؛ مســتکبرندّ ،
متکبرنــد ،زورگوینــد ،زیادهطلبنــد 1،»......علــت اصلــی دوم نیــز

حفــظ هویــت ،اســتقالل و عــزت ملــت ایــران اســت.رهبر معظــم انقــاب در تبییــن
 . 1بیانات در دیدار اعضاى مجمع عالى بسیج مستضعفین .۰۶/۰۹/۱۳۹۳
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ایــن وجــه از علــت آمریکاســتیزی ملــت ایــران میفرمایند«:نظــام جمهــوری اســامی
بــا دنیــای اســتکبار ،بــا آمریــکا ،بــا دولتهــای دیگــری از بلوک اســتکبار ،اختالفاتــی دارد.
اختــاف بــر ســر چیســت؟......دعوا بــر ســر چنــد مســئله سیاســی نیســت .....مســئله،
مســئله دیگری اســت؛ مســئله ریشــه ای تر اســت .مســئله ما با آمریکا این نیســت که
حــاال بــر ســر دو تــا موضــوع جهانــی یــا بیــن المللــی یــا منطقــه ای بــا هــم اختــاف نظــر
داریــم تــا بــا مذاکــره حــل کنیــم .مســئله مثــل مســئله مــرگ و زندگــی اســت؛ مســئله
هســت و نیســت اســت ....مــا اهــل ســتیزه گــری نیســتیم؛ امــا اهــل حفــظ هویــت،
اســتقالل و عــزت خــود هســتیم .هــر کــس کــه بخواهــد عــزت ملــت ایــران را پایمــال
کنــد ،و او را تحقیــر نمایــد ،هرکــس بخواهــد دســت ســلطه را بــر ایــن ملــت دراز کنــد،
ملــت ایــران بــا غیــرت و ایمــان خــود ایــن دســت را قطــع میکنــد».

1

اکنــون پرســش ایــن اســت کــه آیــا همیــن دوعلــت عمــده را نمــی تــوان بــه عنــوان
مهمتریــن دلیــل بــرای پیــدا کــردن چرایــی آمریکاســتیزی ملــت ایــران قلمــداد کرد؟آیــا
پذیــرش روحیــه زورگویــی و اســتکبار آمریکاییهــا مخالــف منافــع ملــی مــا نیســت؟آیا
بــر بــاد رفتــن هویــت ،اســتقالل و عــزت ملــت مــا بــا منافــع ملــی مــا تغایــر نــدارد؟
در طــول دوران پــس از پیــروزی انقــاب ،ملــت ایــران همــواره خاطــرات بــدی از
آمریكاییهــا دارنــد .ســران كاخ ســفید حتــی بــه هواپیمــای مســافربری ایرانیــان نیــز
رحــم نكــرده انــد .آنــان از ارســال داروهــای حیاتــی بــه ایــران جهــت مــداوای بیمــاران
خــاص جلوگیــری میكننــد ،چــرا كــه بــه زعــم آمریکائــی هــا ،ایــران محــور شــرارت اســت
و بایــد تحریــم شــود .آنــان از اوایــل دهــه  80میــادی بــا تمســك بــه عباراتــی از قبیــل
“طاعــون دوران مــدرن” و “بازگشــت بربریــت بــه عصــر مــا” بــه زعــم خــود عــزم خــود
را بــرای مبــارزه بــا تروریســم جــزم كردنــد .هرچنــد در راه مبــارزه بــا تروریســم ادعایــی
امریكاییهــا ،میلیونهــا انســان بــی گنــاه قربانــی امیــال جــاه طلبانــه آنــان شــدند ،امــا
تیــر پیــكان اتهــام آنهــا ،بیــش از همــه متوجــه كشــور مســتقل و ســازش ناپذیــری بــه
یتــوان برخــی دیگــر از مــوارد
نــام جمهــوری اســامی ایــران شــد .افــزون بــر ایــن م 
دشــمنیهای آمریــکا را اینگونــه بــه اختصــار بــر شــمرد:
 . 1بیانات در آستانه ى سالروز سیزده آبان .1387/8/8
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الــف .مداخلــه آمریــکا در امــور داخلــی ایــران کــه از نمونههــای بــارز آن عبارتنــد
از:اطــاع و مشــارکت در کودتــای نــوژه؛ تصویــب  20میلیــون دالر بــرای برانــدازی
نهــا دالر دیگــر در بودجههــای
جمهــوری اســامی ایــران در کنگــره آمریــکا و میلیو 
ســاالنه آمریــکا کــه بــا عناویــن مختلــف ولــی بــا هــدف برانــدازی نــرم در ایــران مــورد
تصویــب قــرار میگیــرد؛ راه انــدازی ایســتگاههای رادیــو و تلویزیونــی مختلــف
همچــون صــدای آمریــکا علیــه ایــران و حمایتهــای تبلیغاتــی ،سیاســی ،مالــی و
نظامــی از جریانهــای ضــد انقــاب اســامی ایــران؛
ب .سیاس ـتهای آمریــکا در طــول جنــگ عــراق علیــه ایــران ،کــه تحریــم تســلیحاتی
ایــران در برابــر ســخاوت و گشــاده دســتی بــرای عــراق و ارائــه اطالعــات جاسوســی
فنــی از جبهــه ایــران بــه عــراق از نمونههــای بــارز آن اســت؛
ج .مسدود نمودن داراییهای ایران در بانکها و مراکز مالی آمریکا؛
د ..وضــع تحریمهــای اقتصــادی علیــه ایــران کــه شــامل مــواردی همچــون تحریــم
تســلیحاتی ،تحریــم واردات و صــادرات کاال میــان ایــران و آمریــکا ،تحریمهــای نفتــی
و تحریمهــای ثانویــه علیــه شــرکتهای خارجــی طــرف قــرارداد بــا ایــران اســت؛
هـ.سیاس ـتهای خصمانــه آمریــکا علیــه منافــع ،قــدرت و امنیــت منطقــه ای ایــران؛
ماننــد ممانعــت از انتقــال نفــت منطقــه خــزر از طریــق ایــران ،حضور نظامی گســترده
در منطقــه خلیــج فــارس و مانــع تراشــی در راه همکاریهــای اســتراتژیک ایــران بــا
برخــی از کشــورها بــه ویــژه روســیه و چیــن.
و -بــه راه انداختــن جنــگ نیابتــی از طریــق تشــکیل و حمایــت از گروهکهــای
تروریســتی تکفیــری و تــاش بــرای کشــاندن شــعلههای ایــن جنــگ خانمانســوز بــه
داخــل مرزهــای ایــران اســامی کــه خوشــبختانه تاکنــون نــاکام مانــده اســت.
عمــق دشــمنیهای ایــاالت متحــده آمریــکا بــا جمهــوری اســامی ایــران بــه انــدازه
ای اســت کــه حتــی نــوام چامســکی اندیشــمند غربــی ،ایــن دشــمنیها را بــه مثابــه
یــک جنــگ تمــام عیــار علیــه ایــران دانســته اســت.او میگویــد« :در واقــع مــا بایــد
بــه خاطــر داشــته باشــیم کــه آمریــکا هــم اکنــون بــر اســاس اســتانداردهای پنتاگــون در
جنــگ بــا ایــران اســت؛ تــرور دانشــمندان ،جنــگ ســایبری ،جنــگ اقتصــادی ،تمامــی
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ایــن اقدامــات در صورتــی کــه علیــه مــا باشــد اعــام جنــگ تلقــی خواهــد شــد ،امــا در
صورتــی کــه مــا ایــن کارهــا را بکنیــم اینطــور نیســت .بنابرایــن بر اســاس اســتانداردهای
مــا ،آمریــکا هــم اکنــون در حــال جنــگ بــا جمهــوری اســامی اســت».

1

 . 1مصاحبــه بــا ســایت غربــی http://www.informationclearinghouse.info/article32581.
 ،htmو نیــز رک :خبرگــزاری ایســنا
،http//:www.isna.ir/news./91070905774/
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آیــا بــا وجــود ایــن هــم دشــمنیها ،هنــوز هــم میتــوان ادعــا کــرد کــه مخالفــت
و ســتیز مــا بــا آمریــکا خــاف منافــع ملــی مــا اســت؟
البتــه ممکــن اســت کــه ایــن شــبهه وســوال پیــش آیــد کــه اگــر مــا بــا آمریــکا
در ســتیز نباشــیم ،کاخ ســفید نیــز ایــن همــه دشــمنیها را بــر ضــد مــا بــه راه نمــی
ً
انــدازد.در پاســخ بــه ایــن پرســش بایــد گفــت کــه اوال مگــر ایــران آغازگــر دشــمنی بــا
آمریکاییهــا بــوده اســت؟ بــی گمــان ایــن خــود آمریکاییهــا بودند که آغازگردشــمنی
و عنــاد بــا ملــت ایــران شــدند.از راه انــدازی کودتــای  28مــرداد تا حمایت سرســختانه
از دیکتاتــوری محمــد رضــا شــاه و همیــن طــور تــاش جهــت ســرکوب انقــاب اســامی
ملــت ایــران همگــی نشــانه آغازگــر بــودن دشــمنی از ســوی آمریکاییهــا میباشــد.
ثانیــا؛ بــر فــرض هــم کــه جمهــوری اســامی از دشــمنی و ســتیز بــا آمریــکا دســت
بردارد،ایــن آمریکاییهــا هســتند کــه بــه هیــچ وجــه دســت از دشــمنی بــا ایــران
نخواهنــد برداشــت چــرا کــه تقابــل آمریــکا بــا ایــران تحــت تأثیــر بنیانهــای سیاســت
خارجــی آمریــکا ،دکتریــن روســای جمهــور و شــرایط داخلــی و جهانــی آنــان میباشــد.
بایــد توجــه داشــت کــه قــرار داشــتن مداخلــه گرایــی و جهــان گرایی در هســته مرکزی
سیاســت و حکومــت در آمریــکا بــا حاکمیــت روح اســتقالل طلبــی بــر سیاســت و
حکومــت در ایــران پــس از انقــاب و حساســیتهای شــدید بــر روی آن تناقــض
آشــکار داشــته و هیچــگاه از دشــمنیهای آمریــکا نمــی کاهــد.
سیاســت خارجــی آمریــکا در طــول حیــات خــود بــر پایــه یــا متأثــر از یــک و یــا ترکیبــی
از ســه مکتــب هامیلتونیســم ،جکسونیســم و ویلسونیســم بــوده اســت .مکتــب
هامیلتونیســم بــر مبنــای دو اصــل «حفــظ محــوری» از راه تعــادل قــوا و «بســط
محــوری» از طریــق ارائــه الگــوی جهانــی متکــی بــوده و دارای مبانــی وخطوطــی
از قبیل:اعتقــاد بــه اصــل تعــادل قــوا در اروپــا و پیگیــری مصرانــه آن و تأکیــد بــر
ارزشهــای آمریکایــی بــه جــای منافــع آمریــکا در خــارج از کشــورمی باشــد.مکتب
جکسونیســم دارای اصولــی از قبیــل :حفــظ و گســترش موقعیــت آمریــکا بــه عنــوان
یــک ابرقــدرت و همیــن طــور اصالــت امنیــت و ارزشهــای آمریکایــی میباشــد.
مکتــب ویلسونیســم هــم بــرای جهانــی شــدن ارزشهــای آمریکایــی و بــه طــور کلــی
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آمریکایــی شــدن جهــان از طریــق ماجراجوییهــای خارجــی و مالحظــات نظامــی
در نقــاط مختلــف جهــان تاکیــد فــراوان دارد.از ایــن مکاتــب ســه گانــه و آوردههــا
و مبانــی آن تنهــا میتــوان ایــن نکتــه را فهمیــد کــه اصــول سیاســت خارجــی ایــاالت
متحده آمریکا بر اســاس برتری طلبی و ســودجویی از دیگر کشــورها بناشــده اســت.
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه بــر فــرض دســت کشــیدن ایــران از ســتیز بــا آمریــکا ،آیــا
روحیــه زور گویــی و برتــری طلبــی آمریکاییهــا از ســر ملــت ایــران برداشــته خواهــد
شــد؟آیا در ایــن موقع،منافــع ادعایــی بــرای ملــت مــا تامیــن خواهــد شــد؟
ً
قطعــا اینگونــه نبــوده و نخواهــد بــود چــرا کــه ایــن روحیــه اســتکباری در نهــاد
ســردمداران کاخ ســفید برقرار بوده و آنها هیچگاه از اســب ســرکش تفرعن وبرتری
طلبــی پیــاده نخواهنــد شــد.
از همه این حرفها گذشــته،آنچه در پرســش موجود ســخن رفته اســت بحث «منافع
ّ
ّ
ملــی ( »)National interestاســت .همــه مــا میدانیــم کــه ایــن مفهــوم ،مرکــب اســت
ّ
از «منافــع» کــه جمــع منفعــت و بــه معنــای ســود اســت و «ملــی» کــه منســوب بــه
ّ
ّ
ملــت اســت؛ یعنــی منفعــت هایــی کــه مربــوط بــه ملــت اســت .میتــوان در یــک
ّ
فهــای عــام و مانــدگاری کــه یــک ملــت
کالم ایــن واژه را اینگونــه معنــا نمود«:هد 
ّ
بــرای دســتیابی بــه آنهــا تــاش میکنــد» .طبــق ایــن تعریــف ،منافــع ملــی ،مفهــوم
ّ
ّ
تمامیــت ارضــی نیســت
وســیعی اســت کــه تنهــا بــه معنــای حفــظ اســتقالل ملــی و
و ممکــن اســت حیطــه وســیعی کــه شــامل دســتیابی بــه انــرژی ،منابــع مــواد خــام،
ّفنــاوری جدیــد ،توســعه اقتصــادی ،منطقــه نفــوذ و دفــاع از اتبــاع خــود در خــارج از
مرزهــا و ...را نیــز در خــود ،جــای دهــد.از ســویی دیگــر بایــد توجــه داشــت کــه در
کشــور مــا بــه خاطــر وجــود نظــام سیاســی خــاص مبتنــی بــر آموزههــای دینــی ،منافــع
ّ
ً
دینــی بــا منافــع ملــی پیونــدی تنگاتنــگ دارنــد و اصــوال نمــی تــوان ایــن دو را از هــم
ّ
تفکیــک کــرد .ایــن گونــه نیســت کــه منافــع ملــی فقــط منافعــی مــادی و دنیایــی
ّ
باشــند و در حــوزه کاری سیاســتمداران بگنجــد؛ منافــع ملــی مــا را عــاوه بــر مســائل
سیاســی و بیــن المللــی ،مــوارد معنــوی ای چــون :ارزش هــا ،باورهــا و عقایــد مــا نیــز
تأییــد میکننــد .تــاش بــرای کســب اســتقالل سیاســی و فرهنگــی در جریــان انقــاب و
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ّ
یتــوان حــوزه تعامــل منافــع ملــی و منافــع دینــی دانســت.
پــس از آن را م 
اکنــون بایــد پرســید کــه عــدم ســتیز بــا مســتکبری کــه میخواهــد عــزت و هویــت مــا را
بــه چالــش بکشــد ،بــا کــدام یــک از آموزههــای دینــی ،منافــع دینــی و در یــک کالم
ّ
منافــع ملــی همخوانــی دارد؟ وانگهــی! از کجــا معلــوم بنابــر آنچه در این ســوال آمده
اســت،در صــورت دســت کشــیدن از آمریــكا ســتیزی ،تیشــه بــه ریشــه حــوزه صنعــت،
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تجــارت و پیشــرفت جامعــه زده نشــده و نهــاد و ســاختار حکومــت دینــی و
مردمــی كــه جوهــر انقــاب و نظــام اســت ،آســیب نبینــد؟
آیــا بادســت کشــیدن از مبــارزه در برابــر زیــاده خواهیهــای ایــاالت متحــده ،منافــع
ملــی مــا تامیــن شــده وتمــام مشــکالت حــل خواهــد شــد؟
آیــا تهدیــدات آمریــكا بــر علیــه ایــران ،كارســاز اســت؟ و آیــا بهتــر نیســت ایــران بــا
آمریــكا رابطــه برقــرار كنــد؟
جــای تردیــد نیســت كــه حقیقــت انقــاب اســامی و جوهــره پیــام بنیانگــذار
ایــن حركــت «مخالفــت بــا ســلطه پذیــری و ســلطهگری» اســت .بــا نگاهــی بــه تاریــخ
جهــان پــس از انقــاب اســامی و شــور و شــوقی كــه ایــن انقــاب در نهضتهــای
آزادیخواهانــه آفریــد ،بــه خوبــی میتــوان اســاس و پایــه نظــری درگیــری امــروز ملتهــا
ً
بــا ســلطه آمریــكا را مــورد ارزیابــی قــرار داد .در دنیایــی كــه خصوصــا پــس از پایــان
جنــگ ســرد ســلطهطلبی آمریــكا بــه عنــوان یــك تهدیــد جــدی علیــه ملتهــا مطــرح
میشــود و ملتهــای آزادیخــواه جهــان بــا الگــو پذیــری از ملــت ایــران در صــدد مقابلــه
بــا ایــن ســلطهگری بــر میآینــد ،طبیعــی اســت كــه مقابلــه بــا آرمــان خواهــی انقــاب
اســامی هــدف اصلــی سیاســت خارجــی آمریــكا قــرار گیــرد .هرچنــد آمریــكا بــه خوبــی
میدانــد كــه برخــورد بــا ایــران بــا واکنشهــای شــدید وشــکننده ای بــرای منافــع
آمریــکا همــراه اســت زیــرا نفــوذ گســترده و معنــوی ایــن كشــور در جهــان اســام و در
بیــن آزادیخواهــان و مبــارزان اســامی و حتــی مخالفــت صریــح بســیاری از كشــورهای
منطقــه و جهــان بــرای حملــه بــه جمهــوری اســامی ،مشــكالتی پیــش روی آمریــكا
قــرار داده اســت .بطــور قطــع منافــع اقتصــادی و سیاســی بســیاری از كشــورهای
منطقــه و جهــان بــا آمریــكا در ایــن زمینــه در چالــش و تعــارض قــرار دارد .از جملــه
آن كــه نیمــی از نفــت مصرفــی كشــورهای مصرفــی صنعتــی و اروپائــی از ایــن منطقــه
تأمیــن میگــردد چنانچــه  %90نفــت مــورد نیــاز ژاپــن و  %75نفــت مــورد نیــاز اروپــا
وابســته بــه ایــن منطقــه اســت 1و ایــن درحالــی اســت كــه تنگــه هرمــز تنهــا شــاهراه
 . 1برودیــن و دیگــران ،راز آشــكار دكتریــن نیكســون كیســینجر در آســیا ،ترجمــه مهــدی تقــوی
و عبــداهلل كوثــری ،تهــران ،نشــر تــوس ،ص  51ـ .52
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آبــی ورود و خــروج بــه منطقــه خلیــج فــارس تحــت كنتــرل و نظــارت ایــران قــرار دارد
ً
همــه اینهــا حاكــی از آن اســت كــه حملــه بــه جمهــوری اســامی قطعــا صــدور نفــت
و تأمیــن منابــع انــرژی دنیــای ســرمایهداری را بــا مشــكل جــدی مواجــه ســاخته و
منافــع آمریــكا را در صحنــه جهانــی و منطقــه خلیــج فــارس مــورد تهدیــد قــرار خواهــد
داد .امــا آنچــه آمریــكا را در اجــراء عملــی تهدیــدات خــود تشــویق مینمایــد ایجــاد
ایــن ذهنیــت اســت كــه او خواهــد توانســت ایــن نظــام اســامی را تغییــر داده و
نظامــی مطابــق خواســت و منافــع آن كشــور جایگزیــن نمایــد و ایــن ذهنیت هنگامی
ایجــاد میشــود كــه او تصــور كنــد در مردمــی بــودن نظــام جمهــوری اســامی كــه
اســاس اقتــدار حكومــت بــه آن وابســته اســت خللــی وارد گشــته اســت .در هــر صورت
آنچــه بــه جمهــوری اســامی و آحــاد ملــت ایــران مربــوط میشــود آن اســت كــه بــا
شــناخت دقیــق وضــع موجــود و جـ ّـو حاكــم بــر روابــط بیــن الملــل و جــدی دانســتن
ایــن تهدیــدات بــا هوشــیاری و خردمنــدی كامــل و بــا اتحــاد و وفــاق قــدرت ملــی را
تقویــت كنــد.
در زمینــه رابطــه بــا آمریــکا نیــز بایــد گفــت برقــراری ایــن رابطــه در وضعیــت موجــود،
یشــود .حضــرت امــام ـ ره ـ بــه
بــی شــک در تضــاد بــا منافــع ملــی نظــام ارزیابــی م 
عنــوان بنیانگــذار انقالبــی تحــول آفریــن در عصــر حاضــر ،جمــات معروفــی در
خصــوص رابطــه ایــران و آمریــكا دارنــد كــه مصادیــق آنهــا امــروز نمــود بیشــتری
یافتهانــد .ایــن جمــات حــاوی نكاتــی اســت كــه وضعیــت امــروز را بــه خوبــی بــه
تصویــر میكشــد .حضــرت امــام در یكجــا رابطــه ایــران و آمریــكا را بــه رابطــه گــرگ
و میــش تشــبیه نمودنــد 1.گاهــی از ایــن رابطــه بــا عنــوان ایجــاد یــك رابطــه مظلــوم
بــا ظالــم یــاد كــرده 2و گاه آمریــكا را بــا عنــوان شــیطان بــزرگ خطــاب مینمودنــد.

3

نكتــه در اینجاســت كــه ایشــان در حالــی ایــن بیانــات را ایــراد میكردنــد كــه دو
قطــب اســتعماری آمریــكا و شــوروی ســابق رو در روی هــم قــرار داشــتند و آمریــكا
 . 1صحیفه نور ،ج  ،10ص .58
 . 2همان ،ج  ،6ص .57
 . 3همان ،ج  ،10ص .139
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در مســیر سیاســتهای ســلطهطلبانه خــود نمیتوانســت آن گونــه كــه مایــل اســت بــه
غارتگــری و تجــاوز بــه حقــوق ملتهــا بپردازنــد امــا در وضعیــت فعلــی كــه او خــود را
در عرصــه روابــط بیــن الملــل موجــودی بــی رقیــب یافتــه و ایــن گونــه بــا قــدرت طلبی
و تجاوزگــری بــدون توجــه بــه قوانیــن و مقــررات بیــن المللــی و خواســت و حقــوق
ملتهــا ،صحنــه جهانــی را جوالنــگاه اســتعمارگری و ســلطهطلبی خــود نمــوده اســت
و همچنــان بــر دامنهخصومتهــا و دشــمنیهای خــود بــا جمهــوری اســامی ایــران
میافزایــد ،برقــراری ایــن رابطــه چگونــه قابــل توجیــه اســت؟ رابطـهای كــه یــك طــرف
ســعی دارد بــا تهدیــد و ارعــاب طــرف مقابــل را بــه پــای میــز مذاكــره كشــاند آیــا نتیجه
آن از پیــش تعییــن شــده و بــرای طــرف مقابــل ذلــت بــار نیســت؟!
جــای تردیــد نیســت كــه دشــمنی آمریــكا بــا مــردم ایــران و دخالتهــای ایــن كشــور
در امــور داخلــی ایــران محــدود بــه سیاســتهای اخیــر كاخ ســفید نیســت .بــا بررســی
پیشــینه تحــوالت تاریــخ معاصــر بــه راحتــی میتــوان دریافــت كــه ســابقه دخالتهــا
و تضــاد سیاســتهای آمریــكا بــا منافــع ملــی ایــران قدمتــی بــه درازای تاریخچــه روابــط
سیاســی دو كشــور دارد ،از زمانــی كــه ایــاالت متحــده آمریــكا در خاورمیانــه و ایــران
جانشــین دولــت بریتانیــا گردیــد دخالتهــای آشــكار و پنهــان آمریــكا در امــور داخلــی
ایــران نیــز آغــاز گردیــد .از زمــان كودتــای  28مــرداد  32تــا پیــروزی انقــاب علیرغــم
روابــط دوســتانه رژیــم دســت نشــانده پهلــوی بــا آمریــكا ،سیاســتهای ایــن كشــور در
ایــران همــواره و در تمــام زمینههــا تــوام بــا دخالتهــای اقتدارگرایانــه و تحمیلــی و بــه
ّ
زیــان ملــت و منافــع ملــی ایــران رقــم خــورده اســت ،در تمــام ایــن ســالها بــا وجــود
منافــع سرشــاری كــه آمریــكا از درآمدهــای فــروش نفــت ایــران و صــادرات ســاح بــرای
تجهیــز پایگاههــای متعــدد خــود در ایــران میبــرد ،نــه تنهــا در ازاء آنهــا منفعتــی
نصیــب ایــران نمــی شــد بلكــه بــا اعمــال سیاســتها و برنامههــای آمریــكا كــه در قالــب
انقــاب ســفید و اصالحــات ارضــی و امثــال آن بــه وقــوع پیوســت،نتیجهای جــز
تشــدید وابســتگی و عقبماندگــی كشــور و انهــدام پای ههــای اقتصــاد و كشــاورزی
ملــی عایــد مــردم ایــران نشــد .پــس از انقــاب اســامی نیــز كــه در واقــع اعتــراض و
قیامــی همــه جانبــه علیــه دخالــت بیگانــگان بویــژه آمریــكا بــود ،دامنــه خصومــت و
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دشــمنی آمریــكا بــا ملــت و انقــاب اســامی مــردم ایــران فزونــی یافــت و از آن زمــان
تاكنــون نیــز علیرغــم تمــام زیانهائــی كــه اســتمرار سیاس ـتهای خصمانــه آمریــكا بــا
جمهــوری اســامی ایــران در روابــط دو كشــور متوجــه دو ملــت نموده اســت ،تغییری
در سیاســتهای خصمانــه كاخ ســفید پدیــد نیامــده اســت .حــال ســئوال اساســی ایــن
اســت کــه آیــا بــا وجــود تشــدید ایــن سیاســتهای خصمانــه و اهانتهــا و تحقیرهــای
دولــت آمریــكا بــر علیــه ملــت ایــران میتــوان كمتریــن امیــدی بــه تأمیــن منافــع ملــی
ایــران بــا ایــن رابطــه داشــت؟ بــه اعتقــاد اكثــر صاحبنظــران و تحلیلگــران بیطــرف
در مســائل سیاســی ،برقــراری رابطــه در چنیــن شــرائطی هیــچ گاه بــه صــاح جمهــوری
اســامی ایــران نخواهــد بــود زیــرا تصــور نتیجــه برقــراری ایــن رابطــه در شــرائط
موجــود چنــدان دور از ذهــن نیســت .بــه عبــارت دیگــر در صورتــی یــك طــرف مذاكــره
میتوانــد امیــد بــه تأمیــن منافــع خــود داشــته باشــد كــه از موضعــی برتــر یــا حداقــل
مســاوی پــا بــه میــدان مذاكــره بگــذارد و نــه از موضــع ضعــف و یــا تحــت تأثیــر
تحقیرهــا و اهانتهــای طــرف مقابــل ،در وضعیتــی كــه دولــت آمریــكا دم از تغییــر
نظــام جمهــوری اســامی ایــران میزنــد و بــا توهیــن و تهدیــد دولــت و ملــت ایــران
ســعی دارد در محیطــی متشــنج ایــن كشــور را مرعــوب و تســلیم نمایــد انتظــار تأمیــن
حتــی حداقلــی از منافــع ملــی مــا بــه دنبــال یــك مذاكــره دو جانبــه بســیار دور از ذهن
اســت ،زیــرا از برقــراری رابطــه در چنیــن فضائــی ،جــز ضعــف و انفعــال و تســلیم
بــدون قیــد و شــرط انتظــار دیگــری نبایــد داشــت.
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چــرا ایــران در سیاســت خارجــی خــود ،حاضــر اســت بــا روســیه بــا پرداخــت
هزینــه زیــادی رابطــه برقــرار كنــد ولــی بــا آمریــكا رابط ـهای نداشــته باشــد؟
در پاســخ به ســؤال باید اوال درباره برقراری رابطه با آمریكا متذكر شــویم كه
سیاســت خارجــی و روابــط دیپلماتیــك جمهــوری اســامی بــا ســایر كشــورها بــر اســاس
اصــول و معیارهایــی كــه در قانــون اساســی ذكــر گردیــده اســت بایــد انجــام گیــرد و
در همیــن راســتا منافــع ملــی و مصالــح كشــور اســامی مــان بایــد مدنظــر قــرار گیــرد،
لــذا در اصــل  152قانــون اساســی آمــده اســت« :سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی
ایــران بــر اســاس نفــی هــر گونــه ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری ،حفــظ اســتقالل همــه
ّ
تمامیــت ارضــی كشــور ،دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در
جانبــه و
برابــر قدرتهــای ســلطه گــر و روابــط صلــح آمیــز متقابــل بــا دولتهــای غیــر محــارب
اســتوار اســت» بنابرایــن منافــع ملــی مــا بــا عنایــت بــه ایــن اصــل از اصــول قانــون
اساســی تأمیــن میشــود و منافــع ملــی مــا آن طــوری كــه تعریــف شــده ،عبــارت اســت
از هدفهــای اساســی و تعییــن كننــده نهایــی سیاســت خارجــی كــه طــی آن تصمیــم
گیرنــدگان دولــت را در ایــن فرآینــد راهنمایــی و ارشــاد میكنــد و ایــن مفهــوم حیاتــی
یشــود.»...
تریــن نیازهــای یــك دولــت را شــامل م 
بدیــن لحــاظ سیاســت گــزاران نظــام و تصمیــم گیرنــدگان در امــر روابــط خارجــی
وقتــی میتواننــد منافــع ملــی را محقــق نماینــد كــه در روابــط خارجــی مــا بــا كشــورها
ســه اصــل اساســی ،معیــار و اســاس قــرار گیــرد کــه مقــام معظــم رهبــری بــه ایــن ســه
اصــل بــه خوبــی تصریــح نمودنــد كه«:عــزت و حكمــت و مصلحــت ،یــك مثلــث
الزامــی بــرای چارچــوب ارتباطــات بیــن المللــی ماســت»

1

بنابرایــن بــا توجــه بــه ایــن اصــول و معیارهــا در روابــط خارجــی بایــد یــادآور شــویم
كــه فعــا و در حــال حاضــر برقــراری رابطــه بــا آمریــكا مغایــر بــا ایــن ســه اصــل بــوده
و منافــع ملــی كشــور مــا را تأمیــن نمــی كنــد بــرای اینكــه بــا توجــه بــه رفتارهــای
گســتاخانه و برتــری جویانــه آمریــكا و رویكــرد یكجانبــه گرایانــه ســردمداران آمریــكا
 . 1بیانــات مقــام معظــم رهبــریدر جمــع مســؤوالن وزارت خارجــه و ســفرا و كارداران جمهــوری
اســامی ،مورخــه .70/5/23
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وضعیتــی را فراهــم نمــوده اســت كــه برقــراری رابطــه بــا آمریــكا بــر مبنــای عــزت و
حكمــت رقــم نخواهــد خــورد.
از ســوی دیگــر وقتــی كــه مــا میتوانیــم نیازهــای اساســی مــان را علیرغــم فشــارهای
غــرب در بــازار رقابتهــای بیــن المللــی بــه دســت آوریــم برقــراری رابطــه دیگــر
معنایــی پیــدا نخواهــد كــرد ،زیــرا ســردمداران آمریــكا بــا غــرور و سركشــی و رفتارهــای
آمرانــه قصــد تحمیــل طرحهــا و سیاســتهای توســعه طلبانــه خــود را بــر ایــران
اســامی و جهــان اســام دارنــد و پیــش شــرطهایی دربــاره نادیــده انگاشــتن مواضــع
اصولــی مــان طــرح مینماینــد کــه در چنیــن شــرایطی چگونــه میتــوان ایــن رابطــه را
بــر اســاس حكمــت و عــزت دانســت ،وقتــی كــه مــا میبینیــم برخــی كشــورها بــا ایــن
كــه روابــط نزدیــك و دوســتانه ای بــا آمریــكا برقــرار كــرده انــد منافــع ملــی آن كشــورها
تامیــن نمــی شــود ،بــه طــور مثــال آذربایجــان كــه حتــی نتوانســت تمامیــت ارضی خود
را از بابت قره باغ به دســت آورد و وضعیت پاكســتان كه مردم آن دیار مورد تجاوز
و بمبــاران هواپیماهــای آمریكائــی قــرار میگیــرد و آمریكائیهــا حتــی عذرخواهــی
لفظــی هــم نمــی كننــد و در افغانســتان و عــراق کــه همــواره در معــرض تعــرض بــه
حاكمیــت خــود قــرار دارنــد هــم اوضــاع بــه همیــن منــوال اســت ،در هــر صــورت در
وضعیــت فعلــی منافــع ملــی مــا بــا توجــه تحمیلهــای سیاسـتهای توســعه طلبانــه
آمریــكا بــا برقــراری رابطــه تامیــن نمــی شــود ،البته دیپلماســی فعال ما توانســته اســت
فشــارهایی كــه از جانــب آمریكائیهــا بــر مــا تحمیــل میشــود بكاهــد و مــا علیرغــم
دادن برخــی هزینههــا كــه البتــه میتــوان از ایــن هزینههــا هــم بــه نحــوی كاســت،
ّ
عزتمندانــه منافــع ملــی خــود را حفــظ نمــوده ایــم ،در خصــوص رابطــه بــا شــوروی و
روسهــا نیــز اگــر ایــن فــرض را بپذیریــم كــه هزینــه ای غیــر متعــارف پرداخــت شــده
در مقابــل از دســت دادن منافــع ملــی و كوتــاه آمــدن از مواضــع اصولــی مــان ،قطعــا
چنیــن رابطــه ای درســت و بــر اســاس موازیــن نخواهــد بــود امــا مســاله اینجاســت کــه
در رابطــه بــا ایــن کشــور پرداخــت هزینــه چندانــی نبــوده و آن را بــر خــاف حكمــت
و مصلحــت نمــی تــوان بــر شــمرد ،چــرا کــه حداقــل چیــزی را كــه در رابطــه بــا شــوروی
و یــا روســها مــا میتوانیــم بدســت آوریــم ایــن اســت كــه از یكجانبــه گرایــی آمریــكا
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كاســته و روسهــا را از اردوگاه غــرب جــدا نمــوده ایــم و همیــن دســتاورد خوبی اســت
كــه مشــابه سیاس ـتها و اتخــاذ مواضــع در ســیره پیامبــر(ص) در مقابــل مشــركین
میباشــد چنانکــه ایشــان بــا عقــد و پیمــان هایــی كــه بــا قبائــل غیر مســلمان داشــتند،
باعــث میگردیدنــد كــه اردوگاه مشــركین تقویــت نگــردد 1كــه البتــه در اتخــاذ چنیــن
رویكردهایــی در حــال حاضــر نیــاز بــه پرداخــت هزینــه هایــی میباشــد كــه در مقابــل
بــه دســت آوردن منافــع ملــی مــان در عیــن حفــظ اصــول ،هزینــه چندانــی نیســت،
البتــه كارشناســان وزارت خارجــه و شــورای عالــی امنیــت ملــی با فراســت و هوشــمندی
و مطالعــه كارشناســانه میتواننــد راهكارهــای كاهــش پرداخــت ایــن نــوع هزینههــا
را هــم پیــدا نماینــد.

 . 1جلیلــی ،ســعید ،سیاســت خارجــی پیامبــر(ص) ،ســازمان تبلیغــات اســامی ،بهــار  ،1374ص
 105و .106
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آمریکاییهــا بــه چــه دلیــل بــه دنبــال مذاکــره بــا ایــران هســتند و چــرا جمهوری
اســامی ایــران همــواره مذاکــره بــا ایــن کشــور را رد میکنــد؟
اهدافی كه آمریكا از طرح مذاكره با ایران دنبال میكند عبارتست از:
 .1ایجــاد یــأس عمومــی در تمــام ملتهــا؛ چنانکــه مقــام معظــم رهبــری در ایــن
زمینــه میفرماینــد« :آنهــا میخواهنــد بــا برقــراری ایــن پیونــد در درجــه ّاول یــك
ضربــه نمایانــی را بــه جمهــوری اســامی بزننــد و در دنیــا منعكــس كننــد كــه جمهــوری
اســامی از حرفهایــش برگشــت و حــرف اولــش را پــس گرفــت ،تبلیغــات دنیــا
هــم كــه دســت آنهاســت ،دلیــل آنهــا هــم ایــن اســت كــه جمهــوری اســامی بــا
آمریــكا مذاكــره میكنــد ایــن یعنــی ایجــاد یــك یــأس عمومــی در تمــام ملتهــا اعــم
از مســلمان و غیــر مســلمان ،ایــن یعنــی مخــدوش كــردن چهــره بــا صالبــت امــام
بزرگوارمــان كــه جلــوه و نمــاد جمهــوری اســامی هســت».

1

 .2شكســتن قبــح رابطــه و مذاكــره بــا آمریــكا ،یكــی از راههــای از بیــن بــردن قبــح یــك
ّ
موضــوع مــورد تنفــر در یــك جامعــه طــرح مكــرر آن اســت لذا بازگویــی هرچند گاه یك
بــار مذاكــره از طــرف آمریــكا و عناصــر داخلــی در ایــن راســتا هــم قابــل ارزیابی و تأمل
اســت .مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :میخواهنــد بــا تكــرار ایــن قضیــه ـ مذاكــره بــا
آمریــكا ـ قضیـهای را كــه در چشــم ملــت ایــران بــه دالیلــی منطقــی یكــی از زشـتترین
چیزهاســت قبحــش را از بیــن ببرند».

2

 .3شكســت اســام در برابــر اســتكبار جهانــی؛ مقــام معظــم رهبــری بــا اشــاره بــه ایــن
انگیــزه دشــمنان معتقدنــد« :اینهــا میخواهنــد بــا شــایعه مذاكــره جمهوری اســامی
بگوینــد جمهــوری اســامی تســلیم شــد ،طــرف مــا آمــد و مجبــور شــد كنــار بیایــد و بــا
مــا مذاكــره كنــد ،ایــن طــور وانمــود بكننــد كــه در ایــن مصــاف باالخــره قطــب اســامی
شكســت خــورد و مجبــور بــه عقبنشــینی شــد و قطــب اســتكبار در ایــن مصــاف
پیــروز گردیــد 3».پــس اظهــارات ریاكارانــه آمریــكا و ابــراز تمایــل بــه برقــراری رابطــه
 .. 1روزنامه جمهوری اسالمی.76/10/27 ،

 . 2همان.
 . 3همان.
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بــا ایــران بــه معنــای پذیرفتــن اشــتباهات گذشــته و یــا تعهــد نســبت بــه اصــاح رفتــار
خــود در آینــده نیســت بلكــه یــك اقــدام فریبكارانــه و شــیطانی اســت.
ّ
دالیل رد مذاكره از سوی ایران

بــر طبــق قانــون اساســی جمهــوری اســامی ایــران 1آنچــه اســاس سیاســت خارجــی
ایــران را تشــكیل میدهــد ،نفــی هرگونــه ســلطهجویی و ســلطهپذیری ،حفــظ
اســتقالل همــه جانبــه و تمامیــت ارضــی كشــور ،دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و
عــدم تعهــد در برابــر قدرتهــای ســلطهگر اســت كــه مقــام معظــم رهبــری از آن بــه
ســه اصــل عــزت ،حكمــت و مصلحــت تعبیــر فرمودنــد .لــذا بــا ّ
توجــه بــه ایــن اصــول
هرگونــه مذاكــره بــا آمریــكا در شــرایط كنونــی برخــاف حكمــت و مصلحــت و در
جهــت تخریــب اقتــدار و عــزت نظــام خواهــد بــود ،در واقــع آمریــكا برقــراری رابطــه
بــا ایــران را مشــروط بــه دســت برداشــتن ملــت ایــران از مواضــع اصولــی خــود كــرده
اســت ،چنانچــه مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :تــا وقتــی كــه آرمانهــا و اهــداف
قرآنــی و الهــی و اســامی بــر مــا و بــر ایــن نظــام حاكــم اســت ایــن نفــرت و مقابلــه بــا
ســردمداران اســتكبار جهانــی و در رأس همــه آمریــكا بــه قــوت خــود باقــی اســت».

2

دولــت آمریــكا بارهــا ادعــا نمــوده اســت كــه در جمهــوری اســامی حقــوق بشــر
رعایــت نمیگــردد ،تجربــه عینــی از سیاســت خارجــی آمریــكا نشــان میدهــد كــه
هــدف ســران ایــن كشــور از طــرح موضوعاتــی هــم چــون رعایــت حقــوق بشــر حتــی از
لحــاظ معیارهــای غربــی نیــز امــری واقــع بینانــه و جــدی نیســت بلكــه دســت آویــزی
بــرای اعمــال سیاسـتهای بینالمللــی و منطقـهای ایــن كشــور اســت ،نــوآم چامســكی
میگویــد« :مســئله حقــوق بشــر هیــچ نقشــی در سیاســت خارجــی آمریــكا نــدارد.
مســئله حقــوق بشــر بهانـهای اســت در دســت گرداننــدگان امــور كــه میخواهنــد آن
چــه را اتفــاق میافتــد پنهــان نگــه دارنــد ،اگــر بــه تاریــخ نــگاه كنیــم هیــچ گاه بیــن
سیاســت خارجــی آمریــكا و موضــوع حقــوق بشــر ارتباطــی وجــود نداشــته اســت و در
 . 1قانون اساسی ،اصل .152
 . 2روزنامه اطالعات.73/8/12 ،
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حقیقــت اگــر ارتباطــی هــم بــوده رابطــه منفــی بــوده اســت 1».در روابــط آمریــكا بــا
دولــت ایــران قبــل از انقــاب كــه پایمــال كننــده همــه حقــوق انســانی بــود حرفــی از
حقــوق بشــر در میــان نبــود امــروز نیــز بســیاری از كشــورهای دوســت آمریــكا حقــوق
بشــر را رعایــت نمینماینــد آیــا آنچــه در فلســطین اشــغالی توســط اســرائیل غاصــب
صــورت میگیــرد نقــض حقــوق بشــر نیســت؟
رمــزی كالرك (وزیــر دادگســتری اســبق آمریــكا) میگویــد« :هــدف سیاســت خارجــی
آمریــكا از ابتــدا تــا بــه امــروز ســیطره بــر جهــان و بــه انقیــاد كشــیدن مــردم كــره زمیــن
بــوده اســت و دولتمــردان آمریــكا قانونشــكنان بینالمللــی هســتند 2».در خصــوص
عــدم حمایــت از تروریســم هــم هــدف آمریــكا ایــن اســت كــه جمهــوری اســامی ایران
از نهضتهــای آزادیبخــش باالخــص در لبنــان و فلســطین كــه موجــب شكسـتهای
اساســی بــرای آمریــكا و اســرائیل شــده دســت بــردارد .همچنیــن بــا وجــود آنكــه دولت
ایــران قراردادهــای منــع ایجــاد و تكثیــر ســاحهای كشــتار جمعــی ،اعــم از شــیمیایی،
میكروبــی و هســتهای را امضــاء نمــوده و نظــارت ســازمان انــرژی اتمــی جهــان را بــر
تأسیســات اتمــی خــود پذیرفتــه اســت بــا ایــن حــال آمریكاییهــا هــم مانــع از دســت
یابــی ایــران بــه فنــاوری صلــح آمیــز هســته ای میشــوند و هــم بــه بهانههــای واهــی
در راه تقویــت توانمندیهــای دفاعــی کشــورمان اخــال ایجــاد میکننــد ،ایــن در
شــرایطی اســت كــه رژیــم صهیونیســتی بــه قراردادهــای فوقالذكــر نپیوســته اســت،
بــه عبــارت دیگــر دولــت آمریــكا از ایــران میخواهــد كــه در جهــت تقویــت موقعیــت
نظامــی خــود كــه موجبــات نگرانــی اســرائیل و آمریــكا را فراهــم مینمایــد تــاش
ً
نكنــد ،ایــن چیــزی اســت كــه طبیعتــا بــا فرامیــن و دســتورات اســامی بــه ویــژه آیــه
شــریفه «و اعـ ّـدوا لهــم مااســتطعتم مــن قـ ّـوه 3»..منافــات دارد.
«رژیــم آمریــكا از اولیــن ســالهای كــه در نیــم قــرن پیــش در صحنــه سیاســی ایران قدم
نهــاد بــه ایــران و ایرانــی جفــا و خیانــت كــرد از رژیــم فاســد و ضــد مردمــی پهلــوی
 . 1روزنامه كیهان .74 /4/7
 . 2روزنامه جمهوری اسالمی .81/3/28
 . 3سوره انفال ،آیه .60
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حمایــت كــرد ،دولتهــای وابســته و ضعیــف و نوكرمــأب را بــر ســر كار آورد ،اراده
خــود را بــر ملــت مــا تحمیــل و منابــع ملــی مــا را غــارت كــرد ،ثــروت عظیمــی از ایــن
ملــت را از طریــق معامــات خســارت بــار نفــت و ســاح ربــود ،نیروهــای مســلح ایران
را در قبضــه خــود گرفــت ،دســتگاه ضــد امنیتــی شــاه و شــكنجهگران آن را آمــوزش
داد ،فســاد و فحشــا را در ایــران ترویــج كــرد ...از نخســتین روزهــای تشــكیل جمهــوری
اســامی نیــز انــواع دشــمنیها و كارشــكنیها و تهاجمهــا و توطئههــا را بــر ضــد ایــران
و ملــت انقالبــی آن بــه كار بســت ،از كمــك فعــال بــه رژیــم عــراق در جنــگ هشــت
ســاله تــا ّ
فعالیــت بــرای محاصــره اقتصــادی كامــل ایــران تــا كمــك بــه عناصــر خائــن
و فــراری ،تــا تبلیغــات دائمــی در همــه دســتگاههای تبلیغــی مربــوط بــه خــود ،تــا
آتــش بیــاری در اختالفــات منطقـهای و ســعی وافــر بــرای ایجــاد اختــاف میــان ایــران
و همســایگان تــا تالشهــای برانــدازی و تروریســتی بــه وســیله مــزد بگیــران ســازمان
ســیا تــا ّ
فعالیــت شــدید بــرای جلوگیــری از انعقــاد قراردادهــای اقتصــادی ایــران و
كشــورهای گوناگــون جهــان ،...ایــن فهرســت كوتاهــی از طومــار بلنــد خصومتهــای
رژیــم آمریــكا بــا ایــران و ایرانــی اســت ...بــا ّ
توجــه بــه ایــن حقایــق روشــن چگونــه
ممكــن اســت كــه ملــت و دولــت ایــران بــه ســوی دشــمنی كــه هنــوز هــم با دلــی پركینه
و كامــی تلــخ از شكس ـتهای پــی در پــی در صــدد ضربــه زدن بــه ایــران و ایرانــی
اســت دســت دوســتی دراز كنــد و فریــب لبخنــد زهرآگیــن دشــمن را كــه همیــن امــروز
هــم بــا خنجــری زهرآلــود در دســت وی همــراه اســت بخــورد».

1

 . 1روزنامه جمهوری اسالمی.77/1/16 ،
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برای چه ما شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل میدهیم؟
درپاســخ بــه ایــن ســوال الزم اســت ابتــدا یــادآور شــویم کــه انقــاب اســامی
ایــران بــا تكیــه بــر اســام بــا ارائــه الگویــی عینــی و عملــی از یــك نظــام سیاســی و
اجتماعــی مبتنــی بــر ارزشهــای الهــی و انســانی ،معــادالت سیاســی اســتكبار را در
ادامــه سیاســت ســلطه و تقســیم اســتعماری جهــان بهــم زد و بــا ســاختار فرهنگــی
دینــی خــود فرهنــگ اســتعماری غــرب را زیــر ســؤال بــرد ،از ســوی دیگــر رونــد انقــاب
اســامی بــا آگاهیهــای عمیقــی كــه میــان ملتهــای مســلمان جهــان بویــژه در
كشــورهای اســامی بوجــود آورد ،زمینــه تحــوالت سیاســی ریشــهدار و بینشهــا و
گرایشهــای سیاســی چشــمگیری را فراهــم آورد بــه همیــن جهــت نظــام اســتكباری
غــرب بــه نابــودی انقــاب اســامی ایــران همــت گماشــت چــرا كــه انقــاب اســامی
ً
تهدید بزرگی در برابر منافع كشــورهای اســتعماری خصوصا آمریكا و اســرائیل اســت.
برژینســكی از نظریهپــردازان آمریكائــی میگویــد« :تجدیــد حیــات اســام بنیادگــرا
در سراســر منطقــه بــا ســقوط شــاه و تشــنجات ناشــی از ایــران یــك مخاطــره مسـ ّ
ـتمر
ً
بــرای منافــع مــا در منطق ـهای كــه حیــات جهــان غــرب كامــا بــه آن وابســته اســت
ایجــاد كــرده اســت بنیادگرایــی اســامی پدیــدهای كــه بــه طــور عمــده در گزارشهــا و
بررسـیها اطالعاتــی مــا بــه آن بیتوجهــی شــده اســت امــروزه آشــكارا نظــم و ثبــات
موجــود را تهدیــد میكنــد.

1

بنابــر ایــن اگــر بخواهیــم اشــارهای گــذرا بــه علــل دشــمنی آمریــكا و اســرائیل بــا انقالب
اســامی داشــته باشــیم میتــوان بــه مــوارد زیــر اشــاره نمــود:
 .1اســامی بــودن انقــاب اســامی ایــران :امــروز بــه اعتــراف صریــح نظریهپــردازان
غربــی درگیــری اصلــی بیــن فرهنــگ دینــی انقــاب و نظــام اســامی بــا فرهنــگ غربــی
اســت لــذا هانتینگتــون (نظریــه پــرداز آمریكائــی) چنیــن میگویــد« :تقابــل اصلــی
آینــده جوامــع بشــری برخــورد فرهنــگ اســامی و فرهنــگ غربــی اســت 2.و ریچــارد
 . 1محســن داودی ،ســتیز غــرب بــا آنچــه بنیادگرایــی اســامی مینامــد ،دفتــر مطالعــات سیاســی
و بینالمللــی ،1368 ،ص .70
 . 2نفــوذ و اســتحاله ،معاونــت سیاســی نمایندگــی ولیفقیــه در قــرارگاه ثــاراهلل ،تهــران ،78 ،ص
.27
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نیكلســون «رئیــس جمهــور اســبق آمریــكا» مینویســد« :اســام بنیادگــرا بــر پایــه یــك
اعتقــاد قومــی اســتوار اســت و جذابیــت آن نیــز از اعتقــادات مذهبــی نشــأت میگیــرد
نــه سكوالریســم غربــی وقتــی ارزشهــای ســكوالر اســامی قــادر بــه رقابــت بــا
اعتقــادات مذهبــی بنیادگرایــان نیســت در رویارویــی تمدنهــا صــرف ایــن واقعیــت
كــه ملــت آمریــكا نیرومندتریــن و غنیتریــن ملــت تاریــخ میباشــد كافــی نیســت».

1

مقــام معظــم رهبــری در ایــن رابطــه فرمودنــد« :امــروز دشــمنی اردوگاه اســتكبار بــا
ایــران اســامی بــه خاطــر اســام اســت آنهــا با اســام دشــمن هســتند كه بــه جمهوری
اســامی ایــران فشــار وارد میكننــد واهلل آمریــكا از هیــچ چیــز ملــت ایــران بــه قــدر
مســلمان بــودن و پایبنــدی بــه اســام نــاب ّ
محمــدی ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه ـ ناراحــت
نیســت او میخواهــد شــما از ایــن پایبنــدی دســت برداریــد».

2

 .2تكیــه بــر اســتقالل و نفــی ســلطه قدرتهــای بــزرگ از جملــه آمریــكا .نــوام
چامســکی نویســنده مشــهور آمریكایــی معتقــد اســت كــه دشــمنیها ،توطئههــا و
مخالفتهــای آمریــكا علیــه ایــران بــه دلیــل اســتقالل و تــن در نــدادن ایــن کشــور بــه
ســلطه و اســتعمار آمریــكا اســت و چنیــن اظهــار م ـیدارد كــه «تــا زمانــی كــه ایــران
مســتقل باقــی بمانــد و در برابــر ســلطه آمریــكا ســر تســلیم فــرود نیــاورد دشــمنیها و
مخالفتهــای آمریــكا ادامــه خواهــد داشــت جمهــوری اســامی ایــران از نظــر آمریــكا
غیــر قابــل پذیــرش اســت چــون از اســتقالل خــود چشمپوشــی نمیكنــد 3».معــاون
خاورمیانـهای وزارت خارجــه آمریــكا بــا اشــاره بــه ناهمخوانــی سیاسـتهای جمهوری
اســامی بــا ایــاالت متحــده گســتاخانه تأكیــد میكنــد« :مجــازات و تنبیــه انقــاب
اســامی درس عبرتــی بــرای كشــورهایی خواهــد بــود کــه در مســیر اســتقالل و رهایــی
از ســلطه آمریــكا گام برمیدارنــد».

4

 .3حمایــت از نهضتهــای آزادیبخــش و مســتضعفان جهــان :انقــاب اســامی
ایــران بــا آگاهیهــای عمیقــی كــه در میــان ملتهــای مســلمان بوجــود آورد زمینــه
 . 1ریچارد نیكلسون ،فرصت را از دست ندهید ،،انتشارات طرح نو  ،71ص .196
 .. 2فرهنگ و تهاجم فرهنگی ،سازمان مدارك فرهنگ انقالب اسالمی ،75 ،ص .119
 . 3رسالت.1380/2/27 ،
 .. 4كیهان.1378/1/26 ،
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تحــوالت سیاســی ریش ـهدار و حركتهــا و ســازماندهیهای سیاســی چشــمگیری را
ً
فراهــم آورد .پدیــده كامــا نوظهــور مقاومــت در فلســطین و لبنــان بــا الهــام از انقالب
اســامی و جریانــات اســام گــرا در دیگــر كشــورهای اســامی بــرای غــرب بیــش از
آنچــه كــه تصــور میكــرد وحشــتناك و طلیعــه جهنمــی ســوزان بــرای اســتكبار بــود،
الكســاندر هیــگ (وزیــر دفــاع اســبق آمریــكا) چنیــن میگویــد :بــه نظــر مــن خطرناكتــر
و مهمتــر از ایــن مشــكالت بینالمللــی عواقــب گســترش بنیادگرایــی اســامی اســت
كــه در ایــران پــا گرفتــه و اكنــون عــراق و رژیمهــای عــرب میانـهرو را در منطقــه تهدیــد
میكنــد ،اگــر ایــن از كنتــرل خــارج شــود منافــع ابرقدرتهــا را بــه خطرناكتریــن وجــه
بــه مخاطــره خواهــد انداخــت 1».موشــه دایــان وزیــر خارجــه وقــت رژیــم اشــغالگر
قــدس نیــز پیآمدهــای انقــاب اســامی را بــه زلزلــه تشــبیه كــرده و گفتــه اســت:
«اثــرات ایــن تحــوالت بــر روابــط ســایر كشــورها قابــل مالحظــه خواهــد بــود».

2

 .4مبــارزه و دشــمنی بــا اســرائیل و حمایــت از ملــت ســتمدیده و مظلــوم فلســطین:
جمهــوری اســامی ایــران سیاســت خارجــی خــود را براســاس «نفــی هرگونــه
ســلطهجویی و ســلطهپذیری ،حفــظ اســتقالل همــه جانبــه و تمامیــت ارضــی كشــور،
دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در برابــر قدرتهــای ســلطهگر قــرار
داده اســت 3».و «جمهــوری اســامی ایــران ســعادت انســان در كل جامعــه بشــری
را آرمــان خــود میدانــد و اســتقالل و آزادی و حكومــت حــق و عــدل را حــق همــه
مــردم جهــان میشناســد بنابرایــن در عیــن خــودداری كامــل از هرگونــه دخالــت در
امــور داخلــی ملتهــای دیگــر از مبــارزه حقطلبانــه مســتضعفین در برابــر مســتكبرین
در هــر نقطــه از جهــان حمایــت میكنــد 4».و ایــن امــری اســت كــه از ناحیــه
ً
غــرب خصوصــا آمریــكا پذیرفتــه نیســت ،ایــن در حالــی اســت كــه آمریــكا بیشــترین
حمایتهــا و كمكهــا را بــه اســرائیل مینمایــد و دفــاع مــردم مظلــوم فلســطین از آب
و خاكشــان را حركتــی تروریســتی قلمــداد مینمایــد .نیكســون رئیــس جمهــور وقــت
 . 1اطالعات.61/12/1 ،
 . 2انقالب اسالمی در چشمانداز دیگران ،سازمان تبلیغات اسالمی  ،75ص .112
 . 3قانون اساسی ،اصل .152
 . 4قانون اساسی ،اصل .154
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آمریــكا میگویــدّ :
«تعهــد مــا بــه بقــاء و امنیــت اســرائیل ریشـهدار اســت مــا متحدانــی
براســاس نوشــتهای رســمی نیســتیم بلكــه چیــزی قویتــر مــا را بــه هــم پیونــد داده
تعهــد اخالقــیّ ،...
اســتّ :
تعهــد مــا بــه اســرائیل از میــراث جنگ جهانــی دوم و منافع
اخالقــی و ایدئولوژیكــی مــا در تضمیــن بقــای دمكراسـیهای تحــت فشــار سرچشــمه
میگیــرد ،هیــچ رئیــس جمهــور و یــا كنگــره آمریــكا هرگــز اجــازه نخواهــد داد كــه كشــور
یهــای شــرق از اجانــب
اســرائیل نابــود شــود 1».مرحــوم امــام فرمودنــد« :تمــام گرفتار 
اســت ،از غرب اســت ،از آمریكاســت االن تمام گرفتاریهای ما از آمریكاســت ،تمام
گرفتاریهــای مســلمین از آمریكاســت از ایــن آمریكاســت كــه صهیونیســم را آنطــور
نطــور تقویــت میكنــد و بــرادران مــا را فــوج فــوج میكشــند».
تقویــت كــرده و آ 

2

بــا روشــن شــدن علــل دشــمنی آمریــكا و اســرائیل بــا انقــاب اســامی ،روشــن میشــود
كــه در رأس دشــمنان انقــاب اســامی آمریــكا قــرار دارد كــه داعیـهدار رهبــری جهــان
اســت و اســرائیل پایگاهــی اســت بــرای حفــظ منافــع آمریــكا در منطقــه و بــه تعبیــر
دیگــر اســرائیل بــازرس اطالعاتــی و امنیتــی آمریــكا در منطقــه اســت كــه ضامــن
ّ
منافــع آمریــكا در ابعــاد سیاســی و امنیتــی و اقتصــادی بویــژه تســلط بــر منابــع انــرژی
و نقــاط اســتراتژیك منطقــه اســت .البتــه نبایــد از نفــوذ البیهــای صهیونیســتی در
كشــور آمریــكا غافــل بــود بــه عنــوان نمونــه «در آمریــكا بیــش از  300ســازمان كوچــك
و بــزرگ صهیونیســتی وجــود دارد كــه از دســتاندركاران فعالیتهــای سیاســی در
ســطح مختلــف آمریــكا میباشــند و یهودیــان بــا جمعیــت كــم  3درصــدی بیــش از
 80درصــد ثــروت آمریــكا را بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم در اختیــار دارنــد 3».لــذا
بــوش رئیــس جمهــور وقــت آمریــكا «آمریــكا و اســرائیل را یــک روح در دو بــدن نامیــد
و دفــاع از آزادی و امنیــت اســرائیل را خدمــت بــه منافــع آمریــكا دانســت».

4

بدیــن ترتیــب بــا توضیحاتــی کــه داده شــد معلــوم گردیــد کــه خصومــت آمریــکا
واســرائیل بــا امــت اســام بــه حــدی اســت کــه ملــت مســلمان ودیگــر ملــل آزاده نمــی
 . 1ریچارد نیكسون ،فرصت را از دست ندهید ،انتشارات طرح نو  ،71ص .216
 . 2صحیفه نور ،ج  ،10ص .76
 . 3كیهان.1381/10/7 ،
 . 4جمهوری اسالمی.1383/2/30 ،
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تواننــد از آن غفلــت بورزنــد لــذا بــرای حفــظ اســتقالل ودیگــر دســت آوردهای انقالب
وبــرای حفــظ هویــت دینــی مــان بایــد صفــوف خــود را بطــور آشــکارا از ایــن دشــمنان
متخاصــم جــدا نمائیــم و بــا موضــع گیریهــای علنــی مانــع هرگونــه خللــی در اردوگاه
امــت اســام شــویم .عــاوه بــر ایــن بایــد متذکــر شــویم کــه تولــی و تبــری دو ركــن
اساســی فــروع دیــن هســتند كــه در واقــع اصــول سیاســت خارجــی اســام را تشــكیل
میدهنــد مســلمانان در روابــط خــود بــا دیگــران از یــك ســو بــا حفــظ روابط دوســتانه
و برادرانــه بــا افــراد هــم فكــر خویــش نیــروی داخلــی را اســتوار میكننــد و از ســوی
دیگــر بــا طــرد بیگانــگان حــدود اســتقالل خــود را محفــوظ میدارنــد ایــن دو اصــل
بــه عنــوان دو صفــت ممتــاز و مهــم در مــورد یــاران پیامبــر صلــی اهلل علیــه و آلــه در
َ
ُ
قــرآن ذكــر شــده اســتٌ َ ُ .
اهَّلل َو َّال ِذیـ َـن َم َعـ ُـه أ ِشـ َّـد ُاء َع َلــى ْال ُك َّفــار ُر َحمـ ُ
ـاء
«م َح ّمــد َر ُســول ِ
ِ
َب ْی َن ُهـ ْـم»« 1محمــد ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه ـ رســول خداســت و كســانی كــه بــا او هســتند
بــر كافــران ســختگیر و بــا هــم مهرباننــد»
در قانون اساســی 2كه برگرفته از مبانی متقن اســامی اســت درباره سیاســت خارجی
جمهــوری اســامی ایــن گونــه آمده اســت« .سیاســت خارجــی جمهوری اســامی ایران
بــر اســاس نفــی هــر گونــه ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری حفــظ اســتقالل همــه جانبــه
و تمامیــت ارضــی كشــور ،دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در برابــر
قدرتهــای ســلطهگر و روابــط صلــح آمیــز متقابــل بــا دول غیــر محــارب اســتوار اســت»
لــذا اطــاق «مــرگ» بــر دشــمنان انقــاب و اســام در واقــع اعــام برائــت از سیاســت
اســتكباری و خــوی ســلطه جویــی آنــان اســت كــه طبــق اصــل تبــری التــزام بــه آن الزم
اســت مرحــوم امــام فرمودنــد« :نكتــه مهمــی كــه همــه مــا بایــد بــه آن توجــه كنیــم و
آن را اصــل و اســاس سیاســت خــود بــا بیگانــگان قــرار دهیــم ایــن اســت كــه دشــمنان
مــا و جهانخــواران تــا كــی و كجــا مــا را تحمــل میكننــد و تــا چــه مــرزی اســتقالل و
آزادی مــا را قبــول دارنــد ،بــه یقیــن آنــان مــرزی جــز عــدول از همــه هدایتها و ارزشــهای
 . 1سوره فتح آیه .29
 . 2قانون اساسی ،اصل .152
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معنــوی و الهــی مــان نمیشناســند بــه گفتــه قــرآن كریــم هرگــز دســت از مقاتله و ســتیز
بــا شــما برنمیدارنــد مگــر ایــن كــه شــما را از دیــن تــان برگرداننــد 1»...همچنیــن مقــام
معظــم رهبــری فرمودنــد «تــا وقتــی كــه آرمانهــا و اهــداف قرآنــی و الهــی و اســامی بــر
مــا و بــر ایــن نظــام حاكــم اســت ایــن نفــرت و مقابلــه بــا ســردمداران اســتكبار جهانــی
و در رأس همــه آمریــكا بــه قــوت خــود باقــی اســت».

2

 . 1صحیفه نور ،ج  ،20ص  237و .238
 .. 2اطالعات 73/8/12
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در روایــات نقــل شــده كــه در مســجد فقــط ذكــر خداونــد و ســخن از آخــرت
باشــد ،آیــا ایــن کــه مــرگ بــر آمریــكا و اســرائیل میگوینــد بــا روایــات تضــاد نــدارد؟
مســجد از همــان زمــان تأســیس توســط پیامبــر گرامــی اســامی تنهــا جایــگاه
عباداتــی چــون نمــاز و ذكــر زبانــی نبــوده اســت بلكــه پایــگاه اجتماعــی ،فرهنگــی،
آموزشــی و سیاســی مســلمانان نیــز بــوده اســت.
مسجد پایگاه اجتماعی و سیاسی اسالم

پیامبــر در مســجد و در اجتمــاع ســپاهیان و مســلمانان كــه بــرای بدرقــه آنــان حاضــر
میشــدند فرماندهــان ســپاه را معرفــی میكــرد و بــر لــزوم تقویــت و اطاعــت از آنــان
ً
تأكیــد میكــرد مثــا در جنــگ موتــه رســول خــدا در حالــی كــه بــر شــانههای علــی و
عبــاس تكیــه داده بــود در مســجد حاضــر شــد و بــرای مــردم خطبــه خوانــد و آنــان را
بــه جهــاد ترغیــب نمــود و در همــان جــا اســامه را بــه عنــوان فرمانــده لشــكر بــه مــردم
معرفــی نمــود.

1

علــی ـ؟ع؟در مســجد از معاویــه و یــاران او بیــزاری میجســت و مــردم را ترغیــب بــه
جهــاد بــا معاویــه مینمــود كــه نمونههــای آن در نهــج البالغــه فــراوان اســت.
در تاریــخ آمــده اســت كــه گفتگوهــای علمــی و سیاســی پیامبــر بــا هیئتهــای
نمایندگــی قبایــل مختلــف در مســجد برگــزار میشــده اســت پیامبــر در كنــار یكــی
یشــود
از ســتونهای مســجد كــه تــا بــه امــروز بــه نــام «اســطوانه الوفــود» شــناخته م 
ایــن هیئتهــا را بــه حضــور میپذیرفــت و بــا آنــان بــه مذاكــرات دینــی و سیاســی
میپرداخــت.

2

هنگامی كه گروهی از امویان در مســجد ســرگرم اظهار شــادمانی از پیروزی معاویه
بودند آنان را اندرز داد و از پیامدهای زیانبار تالش و فعالیتشــان در حزب شــیطان
بــر حذر داشــت.

3

 . 1كتاب احتجاج احمد بن ابوطالب طبرسی ص.70
 . 2كوی دوست ،ص .162
 . 3همان ،ص.177
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روزی معاویــه در ســفری بــه مدینــه وارد مســجد النبــی شــد و در ســخنانش بــه
امیرالمؤمنیــن(ع) اهانــت نمــود ،امــام حســن بــه پــا خاســت و چنان به معاویه پاســخ
گفــت كــه او مجبــور شــد یــاوه گویــی هایــش را نــا تمــام رهــا كنــد و از منبــر فــرود آیــد.

1

امــام محمــد تقی(ع)پــس از شــهادت پــدر گرامــی اش بــا حضــور بــر منبــر جــد خویــش
در مســجد النبــی بــه معرفــی مقــام خــود پرداخــت 2كــه تــاش در جهــت تقویــت
جایــگاه اجتماعــی امامــت بــه حســاب میآیــد ،بــا توجــه بــه مطالب باال روشــن اســت
كــه مســجد پایــگاه مبــارزات فرهنگــی و سیاســی پیامبــر و ائمــه بــر علیــه مشــركان و
ظالمــان بــوده اســت.
انجام این گونه تالشهای فرهنگی ،سیاســی و اجتماعی در مســجد ســبب میشــود
كــه ایــن مــكان مقــدس بــه عضــوی فعــال از پیكــره جامعــه اســامی تبدیــل شــود و
مســجد بــا حیاتــی تریــن مســائل مســلمانان پیونــدی اســتوار داشــته باشــد و نــه تنهــا
مغایر با قداســت مســجد نباشــد بلكه مایه عظمت و قداســت بیشــتر مســجد شــود.
عبــداهلل بــن ابــی ســر كــرده منافقــان در جنــگ احــد بــدون عــذری قابــل قبــول از میانــه
راه بــه مدینــه برگشــت و یــك ســوم ســپاه پیامبــر نیــز كــه همدســت او بودنــد بــا وی
برگشــتند ،در اولیــن نمــاز جمعــه بعــد از جنــگ مســلمانان در مقابــل چشــم پیامبــر او
را از مســجد بیــرون كردنــد 3.بــا توجــه بــه ســیره پیامبــر و ائمــه در اســتفاده از پایــگاه
مســجد جهــت مبــارزات فرهنگــی و سیاســی و اجتماعــی مــا نیــز بایــد بــا تأســی از آن
بــزرگان مســجد را پایــگاه مبــارزه بــا مســتكبران و ظالمــان زمانــه قرار دهیم كه شــیطان
بــزرگ آمریــكا و اســرائیل از ســركردگان آن میباشــند.
لــذا فریــاد برائــت از مشــركین و ظالمــان زمــان جــزء بزرگتریــن عبادتهــا و اطاعــت از
خــدا و باالتریــن ذكرهــا در مســاجد میباشــد بــه ویــژه اینکــه یكــی از واجبــات دیــن
مــا كــه در فــروع دهگانــه دیــن وارد شــده اســت «تبــری» یعنــی برائــت جوئــی از
مشــركین و ظالمــان میباشــد ،تولــی و تبـ ّـری آنقــدر مــورد تأكیــد اســام اســت كــه در
 . 1همان.

 . 2مجلسی ،محمدباقر ،بحاراالنوار ،ج ،49ص .108
 . 3مغازی ،محمد بن عمر واقدی ،ترچمه محمود مهدوی ،ص .424
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حدیثــی از امــام صــادق ع نقــل شــده اســت «هــر كــه بــه خاطــر دیــن حـ ّـب و بغــض
نداشــته باشــد دیــن نــدارد».

1

حسن ختام این پاسخ را با كالمی از امام خمینی به پایان میبریم:
در صــدر اســام مســاجد ،محافــل و نمازهــا جنبــه سیاســی داشــته انــد از مســجد راه
میانداختنــد لشــكر را بــه جنگــی كــه بایــد بكننــد و بــه آن جایــی كــه بایــد بفرســتد
از مســجد مســائل سیاســی طــرح ریــزی میشــد ،مســجد محــل ایــن بــود كــه مســائل
سیاســی در آن طــرح بشــود مــع األســف مســاجد را مــا كاری كردیــم كــه بــه كلــی از
مصالــح مســلمین دور باشــد و بــا دســت مــا آن طــرح هایــی را كــه بــرای مــا ریختــه
بودنــد بــا دســت خــود مــا پیــاده شــد.

2

 . 1محمدی ری شهری ،محمد ،میزان الحكمه ،ج ،4ص .1807
 . 2صحیفه نور ،ج ،18ص .276
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وقتــی پرچــم یــک کشــوری مثــل آمریــکا را آتــش میزنیــم ،ایــن بیاحترامــی بــه
مــردم آن کشــور محســوب نمیشــود؟
رفتــار مســتکبرانه دولــت آمریــکا بــا ســایر کشــورها و نادیــده گرفتــن حقــوق
آنــان موجــب شــده تــا دولــت آمریــکا در میــان ملتهــای مظلــوم جهــان مــورد خشــم
منفورتریــن
و نفــرت باشــد ،مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :سیاســت آمریکائــی
ِ
1
سیاســتها و ســران کشــور آمریــکا منفورتریـ ِـن سیاســتمداران دنیــا هســتند» ،از ایــن رو
آتــش زدن پرچــم آمریــکا بیــان گــر میــزان انزجــار از ایــن گونــه رفتارهاســت و ملتهای
ســتم دیــده جهــان آتــش زدن پرچــم ایــن کشــور را بــه عنــوان اعــام انزجــار و دشــمنی
بــا آن و تنهــا راه برخــورد ممکــن برگزیــده انــد ،در حقیقــت آتــش زدن پرچــم آمریــکا،
بازتــاب و عکــس العمــل مردمــی در قبــال رفتــار جنایتکارانــه دولتمــردان آمریکاســت،
دولــت آمریــکا بــا رفتــار اســتکباری خویــش در عمــل ،حقــوق ســایر کشــورها را نادیــده
گرفتــه و هویــت آنــان را زیــر پــا گــذارده و زندگــی انســانهای بســیاری را بــه آتــش
کشــیده ،حیــات و آزادی ملتهــا را بــه نــام حقــوق بشــر و دموکراســی بــه نابــودی
تهــا بــا آتــش زدن پرچــم ایــن کشــور ،مراتــب خشــم و نفــرت
کشــانده اســت و مل 
خویــش را ایــن گونــه بــه نمایــش میگذارنــد .بــر ایــن اســاس ،آتــش زدن پرچــم کشــور
آمریــکا بــی احترامــی بــه مــردم ایــن کشــور نبــوده و بیــان گــر مخالفــت و نارضایتــی
از سیاســتهای دولــت مــردان آمریکاســت و ایــن پیــام را بــرای مــردم آمریــکا بــه
همــراه دارد کــه بداننــد کــه چگونــه دولتمــردان ایــن کشــور حقــوق انســانی ســایر
کشــورها را نادیــده گرفتــه و اعتبــار بیــن المللــی آنــان را در میــان ملتهــا خدشــه
دار نمــوده انــد تــا آنــان نیــز در برابــر زیــاده خواهیهــا و جنــگ افروزیهــای دولــت
مــردان ایــن کشــور ایســتادگی نماینــد و نظــام حاکــم را بــه رعایــت حقــوق ســایر
کشــورها و پرهیــز از ســلطه جویــی مجبــور نماینــد .در چنیــن شــرایطی اگــر مــردم
ّ
آمریــکا موافــق ایــن گونــه سیاسـتها باشــند و بــرای حقــوق ســایر کشــورها و ملتهــا
ارزشــی قائــل نشــوند کــه در ایــن صــورت در کنــار دولتمــردان و شــریک آنهــا در
جنایــات و تجاوزهــای آن بــوده و خــود مــورد نفــرت و انزجــار ملتهــا خواهنــد بــود
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دیدار مداحان اهل بیت علیهم السالم.1387/4/4 ،
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امــا اگــر مخالــف سیاس ـتهای دولتمــردان خویــش باشــند و حقــوق ســایر ملتهــا
را همچــون حقــوق خویــش محتــرم بداننــد بایــد اعتــراض و مخالفــت خویــش را بــا
ایــن رفتارهــا اعــام نماینــد .مــردم آمریــکا بایــد بداننــد کــه چــه عاملــی باعــث شــده
کــه دولــت مــردان آمریــکا و سیاسـتهای آنــان خشــم و انزجــار ســایر ملتهــا را بــه
همــراه داشــته اســت؟ مــردم آمریــکا بایــد بــه دنبــال پاســخ ایــن ســؤال باشــند کــه چــرا
از میــان کشــورهای جهــان تنهــا آمریــکا و چنــد کشــور معــدود بــا چنیــن رفتــار و عکــس
العملــی از ســوی ملتهــا مواجــه میشــوند؟ مــردم آمریــکا بایــد بــه ایــن ســؤال پاســخ
دهنــد کــه چــه عاملــی موجــب گردیــده کــه ملتهــا تنهــا راهــکار اعــام انزجــار و
نفــرت خویــش را از رفتــار ســلطه جویانــه ایــن کشــور ،در آتــش زدن پرچــم ایــن کشــور
یافتــه انــد؟ بــه راســتی ملتهــای ســتم دیــده جهــان در برابــر سیاسـتهای اســتکباری
آمریــکا و ســکوت ســازمانهای بیــن المللــی و ســازش کشــورها و حمایــت و همراهــی
برخــی قدرتهــای بــزرگ ،آیــا راهــی بــرای ابــراز اعــام انزجــار و خشــم خویــش بــه
جــز راهپیمایــی ،ســر دادن شــعار و آتــش زدن پرچــم ایــن کشــور بــه عنــوان نمــاد و
ســمبل نظــام اســتکباری پیــش روی خویــش دارنــد؟ در مــورد نظــام جمهــوری اســامی
و خشــم و خــروش مردمــی بــر علیــه رفتــار اســتکباری آمریــکا کافــی اســت نگاهــی بــه
فهرســت توطئههــای آمریــکا بــر علیــه ملــت ایــران از آغــاز پیــروزی انقــاب اســامی تــا
امــروز داشــته باشــیم 1:کودتــای  28مــرداد ســال  ،32حمایــت از رژیــم منفــور پهلــوی،
حملــه نافرجــام طبــس ،حمایــت از رژیــم بعــث در طــول جنــگ تحمیلــی ،پشــتیبانی
از منافقیــن ،توقیــف امــوال ایــران ،اعمــال تحریمهــای اقتصــادی ،تبلیغــات رســانه ای
بــر علیــه نظــام ،ســرنگونی هواپیمــای مســافربری ایــران ،ســنگ انــدازی در راه احقــاق
حقــوق هســته ای و حمایــت آشــکار از گروههــا و جریانــات برانــداز و مخالــف نظــام
و دخالــت در امــور داخلــی کشــور و ...تنهــا گوشــه ای از اقدامــات خصمانــه و ســلطه
جویانــه دولتمــردان آمریــکا بــر علیــه نظــام جمهــوری اســامی اســت کــه خشــم و
انزجــار مــردم را بــر علیــه سیاســتهای اســتکباری آمریــکا بــه همــراه داشــته و در
 . 1رک .شــیرازی ،علــی ،طرحهــای مــدون آمریــکا علیــه انقــاب و مــردم ایــران ،انتشــارات خــادم
الرضــا علیه الســام.1383 ،
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قالــب آتــش زدن پرچــم ایــن کشــور بــروز یافتــه اســت .بنابرایــن آتــش زدن پرچــم
آمریــکا نشــانه خشــم ملــت ایــران و ســایر ملتهــای ســتم دیــده از سیاســتهای
ســلطه جویانــه آمریــکا بــوده و پرچــم ایــن کشــور بــه عنــوان ســمبل نظــام اســتکباری
مــورد نفــرت و خشــم ملــت هاســت و ایــن بــه هیــچ وجــه بــه منزلــه بــی احترامــی بــه
مــردم آمریــکا نیســت.
برخــی میگوینــد قــرار داد الجزایــر در ســال  1981كــه در آن بــر ســر آزادی گروگانهــا
ً
توافــق شــد ،كامــا بــه ضــرر ایــران بــوده اســت ،آیــا ایــن ســخن صحیــح اســت؟
گرچــه در بیانیــه الجزایــر ضعفهــا و ایرادهایــی وجــود دارد ،امــا اینکــه ایــن بیانیــه
ً
کامــا بــه ضــرر جمهــوری اســامی بــوده و یــا اینکــه قــراردادی همچون عهــد نامههای
گلســتان و ترکمنچــای بــوده اســت ،بــه هیــچ وجــه صحیــح نبــوده و بــه دور از انصــاف
میباشــد.
در بررســی ایــن موضــوع الزم اســت ابتــدا نگاهــی گــذرا بــه زمینههــا و رونــد شــکل
گیــری بیانیــه الجزایــر و مفــاد آن داشــته باشــیم:
زمینهها و روند شکل گیری بیانیه الجزایر

بــه دنبــال تســخیر النــه جاسوســی آمریــکا در ایــران ،آمریــکا در راســتای فشــار علیــه
جمهــوری اســامی و وادار کــردن کشــورمان بــه آزاد نمــودن گروگانهــا ،در  21آبــان
 1358واردات نفــت از ایــران را متوقــف نمــود و از کشــورهای غربــی نیــز خواســت
تــا از خریــد نفــت از ایــران خــود داری نماینــد و چنــد روز بعــد در  23آبــان 10 ،روز
بعــد از گروگانگیــری ،آمریــکا کلیــه امــوال و داراییهــای ایــران را مســدود کــرد و در 20
فروردیــن ســال  59روابــط خــود را بــا ایــران قطــع کــرد .اقدامــات ایــن کشــور در حــل
و فصــل ایــن مســأله بــه اقدامــات اقتصــادی خالصــه نشــده و اقدامــات دیپلماتیــک
و نظامــی را نیــز در بــر میگرفــت .در راســتای اقدامــات دیپلماتیــک ،ایــن کشــور طــی
نامــه ای بــه شــورای امنیــت ،خواســتار محکومیــت کشــورمان بــه دلیــل نقــض قواعــد
بیــن المللــی و وضــع مجازاتهــای اقتصــادی علیــه کشــورمان شــد کــه بــا مخالفــت
شــوروی تنهــا اشــغال ســفارت و گــروگان گیــری از ســوی شــورای امنیــت محکــوم شــد
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و بــه دنبــال آن آمریــکا موضــوع را از طریــق دادگاه الهــه نیــز پیگیــری نمــود کــه بــه
محکومیــت کشــورمان از ســوی ایــن دادگاه منجــر شــد.
در تاریــخ  5اردیبهشــت  59آمریــکا تــاش کــرد بــا یــک سلســله عملیــات کماندویــی
گروگانهــا را آزاد نمایــد کــه منتهــی بــه ماجــرای طبــس شــد و در نهایــت دولــت کارتــر
ناچــار بــه تــن دادن بــه مذاکــره و حــل مناقشــه از ایــن طریــق شــد.

1

بــا تشــکیل اولیــن دوره مجلــس شــورای اســامی در خــرداد  ،1359حضــرت امــام
تصمیــم گیــری در مــورد حــل و فصــل ماجــرای گروگانگیــری را بــه مجلــس واگــذار کرده
و در ایــن رابطــه فرمودنــد « :بارهــا گفتــهام كــه گروگانگیــرى توســط دانشــجویان
مســلمان و مبــارز و متعهــد مــا عكــس العمــل طبیعــى صدماتــى اســت كــه ملــت مــا
ً
از آمریــكا خــورده اســت .و اینــان فعــا بــا بــاز پــس دادن امــوال شــاه معــدوم و لغــو
تمــام ادعاهــاى آمریــكا علیــه ایــران و ضمانــت بــه عــدم دخالــت سیاســى و نظامــى
آمریــكا در ایــران و آزاد گذاشــتن تمامــى ســرمایههاى مــا آزاد مىگردنــد؛ كــه البتــه ایــن
ح مىداننــد
امــر را محــول بــه مجلــس اســامى نمــودهام تــا آنــان بــه هــر نحــو كــه صــا 
عمــل نماینــد».

2

مجلــس شــورای اســامی نیــز بــر اســاس محورهــای مــورد نظــر حضــرت امــام بــه دولت
اجــازه مذا کــره در ایــن زمینــه را داد
تالشهــای مختلــف آمریــکا بــرای حــل ماجــرای گــروگان گیــری ،بیانگــر اهمیــت زیــاد
ایــن موضــوع بــرای ایــن کشــور بــود بــه ویــژه اینکــه جیمــی کارتــر و دمکراتهــا بــه
دنبــال اســتفاده از ایــن مســأله بــرای پیــروزی در انتخابــات آینــده آمریــکا بودنــد و
ایســتادگی و مقاومــت جمهــوری اســامی ایــران در برابــر اقدامــات آمریــکا و نشــاندن
ایــن کشــور بــه پــای میــز مذاکــره ،صالبــت و قــدرت نظــام جمهــوری اســامی را بــه
نمایــش گــذارد.

 . 1فــوزی ،یحیــی ،تحــوالت سیاســی اجتماعــی بعــد از انقــاب اســامی در ایــران ،تهران :مؤسســه
تنظیم و نشــر آثــار امــام ،1384 ،ج ،1ص .589-579
 . 2صیحفه امام ،ج ،13ص .214-213

319

اسالمی
انقالب
ایران و
گفتار سوم :نظام سلطه
سیزده آبان
حوادث
تحلیلی ،بر

مفاد بیانیه الجزایر

نتیجــه مذاکــرات کــه بــا میانجیگــری دولــت الجزایــر انجــام گرفــت ،منجــر بــه تهیــه دو
بیانیــه شــامل بیانیــه اصــول کلــی و بیانیــه حــل و فصــل دعــاوی و یــک ســند تعهــدات
ً
طرفیــن گردیــد کــه مجموعــا بــه بیانیههــای الجزایــر معــروف شــد و در  29دیمــاه
 19 ،1359ژانویــه  1981بــه امضــای طرفیــن رســید.
بر اساس بیانیه کلی دولت آمریکا  4تعهد را در برابر جمهری اسالمی پذیرفت.
.1عدم مداخله در امور داخلی ایران
.2آزاد کــردن امــوال و داراییهــای ایــران و برگردانــدن وضــع مالــی ایــران بــه قبــل از
انســداد
 .3ختــم کلیــه دعــاوی مطروحــه علیــه ایــران و لغــو قــرار توقیفهــا و حــل و فصــل
دعــاوی از طریــق یــک داوری بیــن المللــی
 .4ترتیبــات اســترداد امــوال شــاه و نزدیــکان او و رفــع انســداد از داراییهــا و امــوال
داخلــی ایــران
متعاقــب آن جمهــوری اســامی ایــران متعهــد شــد کــه  52تــن از اتبــاع آمریــکا را بــه
طــور صحیــح و ســالم آزاد کنــد.

1

آمریــکا در راســتای عمــل بــه تعهــدات خــود ابتــدا هشــت میلیــارد دالر را بــه حســاب
دولــت الجزایــر در بانــک ثالثــی مطابــق بــا توافقــات انجــام شــده واریــز نمــود و پــس
از آن مبالغــی از ایــن وجــوه بــه عنــوان بدهــی بــه آمریــکا عــودت داده شــد و مبلــغ
یــک میلیــارد دالر نیــز بــه عنــوان تضمیــن بازپرداخــت بدهــی ایــران بــه اشــخاص و
مؤسســات آمریکایــی در حســاب دولــت الجزایــر باقــی مانــد و جمهــوری اســامی نیــز
گروگانهــای آمریکایــی را آزاد نمــود.

2

 . 1محبی ،محسن ،بیانیههای الجزایر ،تهران :خیام ،1378 ،ص .35-34
 . 2فــوزی ،یحیــی ،تحــوالت سیاســی اجتماعــی بعــد از انقــاب اســامی در ایــران ،پیشــین ،ج،1
ص .594-593
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ارزیابی بیانیه الجزایر

گرچــه آمریکاییهــا در عمــل بــه همــه تعهــدات خــود در ایــن بیانیه عمل نکردنــد و در
ایــن راســتا همــه دعــاوی اقتصــادی کشــورمان بــه طــور کامــل محقــق نشــد و در عمــل
شــاهد ادامــه دخالتهــای آمریــکا در امــور داخلــی کشــورمان بودیــم و داراییهــای
شــاه و خانــواده وی هیچــگاه بــه کشــورمان بــاز نگشــت و تحریمهــا علیــه کشــورمان
بــه بهانههــای مختلــف ادامــه یافــت و نیــز علیرغــم اینکــه در بیانیــه الجزایــر پیــش
بینــی و اقــدام حقوقــی مناســبی بــرای رســیدگی بــه نقــض تعهــدات از ســوی آمریــکا
صــورت نگرفتــه شــده بــود و ممکــن بــود بــا در نظر گرفتــن راهکارهایی دســتاوردهای
کشــورمان از ایــن مذاکــرات را بیشــتر نمــود ،امــا هــر گونــه ارزیابــی و قضــاوت در مــورد
ایــن بیانیــه ،بایــد بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و فضــای حاکــم بــر کشــور در آن برهــه
و الزامــات آن صــورت بگیــرد .در عیــن حــال در مجمــوع از نظــر سیاســی و بعــد بیــن
المللــی ایــن بیانیــه یــک موفقیــت بــرای جمهــوری اســامی محســوب میگــردد کــه بــا
ایســتادگی و مقاومــت در برابــر قــدرت بزرگــی همچــون آمریــکا و نــاکام گذاشــتن ایــن
کشــور در حــل ایــن مســأله و کشــاندن آن بــه پــای میــز مذاکــره و پذیــرش تعهداتــی در
قبــال کشــورمان بــه دســت آمــد.
گــر چــه آمریــکا بــه تعهــدات خــود در ایــن بیانیــه پایبنــد نبــود ،امــا نفــس پذیــرش ایــن
تعهــدات بــه عنــوان یــک پیــروزی در برابــر جمهــوری اســامی محســوب میگــردد،
بــه ویــژه بــا توجــه بــه اینکــه کشــور مــا کشــوری بــود کــه تــا پیــش از پیــروزی انقــاب،
حافــظ منافــع آمریــکا و «جزیــره ثبــات» بــرای ایــن کشــور تلقــی میشــد ،چنانکــه
شــهید رجایــی ،نخســت وزیــر وقــت ،در گــزارش خــود بــه مجلــس اظهــار داشــت:
«مســایل اقتصــادی در مذاکــرات بیانیــه الجزایــر نبایــد موجــب غفلــت از ایــن مهــم
شــود کــه نفــس وادار کــردن امپریالیســم مغــرور آمریــکا بــه نشســتن پــای میــز مذاکــره
بــا ایــران و امضــای تعهداتــی کــه هزینــه آن موفقیتــی بــرای ایــران بــود و تــن دادن بــه
مذاکــره آن هــم پــس از تجربــه کــردن عجــز خــود از بــه کارگیــری حربههــای نظامــی،
ً
سیاســی ،حقوقــی و اقتصــادی و در حالــی کــه ایــران هنــوز رســما آمریــکا را تحقیــر
میکــرد ،بــرای ایــران یــک پیــروزی بــود ،پیــروزی کــه نمــی تــوان بــا صــرف میلیاردهــا
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دالر بــه دســت آورد ...مــا در مســأله گروگانگیــری کــه بــه قــول امــام انقالبــی بزرگتــر از
انقــاب اول اســت بــه دســتاورد معنــوی رســیده ایــم کــه بــا میلیــون و میلیاردهــا دالر
نیــز بــه آن نمــی رســیدیم مــا موفــق شــدیم کــه ایــن جنایتــکار بــزرگ تاریــخ را وادار
کنیــم کــه پشــت میــز بنشــیند و فریــاد کنــد تعهــد میکنــم از ایــن پــس در امــور داخلــی
کشــور مســلمان و انقالبــی ایــران دخالــت نکنــم».

1

بنابــر ایــن ،بــا توجــه بــه دســتاوردهای ایــن بیانیــه بــرای کشــورمان از جملــه تعهــد
آمریــکا بــه عــدم دخالــت در امــور داخلــی کشــورمان و احتــرام بــه اســتقالل جمهــوری
اســامی ایــران ،مقایســه آن بــا عهــد نامــه گلســتان و ترکمنچــای کــه موجــب نادیــده
گرفتــه شــدن اســتقالل کشــور شــده و بــه جــدا شــدن بخشــی از مناطــق کشــورمان
منجــر گردیــد ،دور از انصــاف بــوده و بــه هیــچ وجــه صحیــح نیســت.

 . 1ســتوده ،امیــر رضــا ،کاویانــی ،حمیــد ،بحــران  444روزه در تهــران ،تهــران :ذکــر ،1379 ،ص
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اگــر عمــده دشــمنی غــرب بــا نظــام جمهــوری اســامی ایــران بــه خاطــر دفــاع
از فلســطین و لبنــان اســت ،چــرا بایــد ایــران هــم چنــان در حضــور خــود در ســوریه و
لبنــان پافشــاری نمایــد؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد متذکــر شــویم کــه :بخشــی از امنیــت ملــی هــر
کشــور در خــارج از مرزهایــش تامیــن میشــود ،یعنــی شــما نمــی توانیــد در محــدوده
خــاک ایــران بمانیــد و توقــع داشــته باشــید کــه امنیــت تــان تامیــن شــود .ایــن امــری
همیشــگی اســت; حضــرت امیرمؤمنــان (ع) میفرمایــد :هیــچ قومــی ذلیــل نشــدند
مگــر ایــن کــه درخانــه خــود نشســتند تادشــمن بــه ســراغ شــان آمــد .ایــن یــک واقعیت
همیشــه تاریــخ اســت .وقتــی میبینیــد دشــمن در کشــورهای همســایه یــا منطقــه
علیــه شــما زمینــه ســازی میکنــد ،شــما نبایــد آن قــدر بنشــینید تــا طرحهــای دشــمن
از مرحلــه تئــوری بــه عمــل در آیــد و بــه خــاک شــما حملــه کنــد .تعــرض و تهاجــم
بهتریــن دفــاع اســت; یعنــی اگــر دیدیــد در خــارج از مرزهــا ،در کشــورهای همســایه یا
منطقــه ،علیــه شــما اقداماتــی میکننــد و در حــال پختــن آشــی هســتند کــه بخواهیــد
یــا نخواهیــد بــه خوردتــان میدهنــد ،بایــد در پخــت آش دخالــت کنیــد تــا آش ســمی
بــه خوردتــان ندهنــد.
شــما ببینیــد امریکاییهــا در نیمکــره غربــی هســتند و ناوگانشــان را بــه نیمکــره
شــرقی میفرســتند .اگــر از امریکاییهــا بپرســند شــما در خلیــج فــارس چــه میکنیــد،
میگوینــد منافــع ملــی امریــکا ایجــاب میکنــد در خلیــج فــارس باشــیم .منافــع ملــی
امریکاییهــا ایجــاب میکنــد در خلیــج فــارس باشــند .منافــع ملــی روســیه ایجــاب
میکنــد در دریــای خــزر مانــور بدهــد .منافــع ایــران هــم ایجــاب میکنــد در منطقــه
خــودش حضــور فعــال داشــته باشــد و شــاخصها و گیرنــده هایــی داشــته باشــد کــه
بتواننــد پیــش از وقــت اخطــار دهنــد و مــا را از خطرهایــی کــه در پیــش داریــم آگاه
ســازند تــا اگــر الزم شــد ،پیشــگیری کنیــم.
تردیــدی نیســت اهــداف آمریــكا و رژیــم غاصــب صهیونیســتی بــه اشــغال و تســلط
بــر ســرزمین فلســطین خالصــه و محــدود نشــده و آنــان بدنبــال تســلط بــر منطقــه
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خاورمیانه و منافع سرشــار آن و مقابله با گســترش اســام در منطقه و ســطح جهان
هســتند و طــرح شــعار از نیــل تــا فــرات و طــرح خاورمیانــه بــزرگ و جدیــد و تهاجم به
لبنــان و ....از اهــداف توســعه طلبانــه و نقشـههای شــوم آنــان بــرای تســلط بــر ایــن
منطقــه حكایــت میكنــد و هــر چنــد مــردم مظلوم فلســطین و لبنان مــورد تهاجم رژیم
صهیونیســتی هســتند اما مســأله به اینجا ختم نشــده ،و تمام كشــورهای اســامی به
ویــژه ایــران مــورد تهدیــد آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی هســتند و اگــر اســتكبار جهانــی
و رژیــم صهیونیســتی بتواننــد فلســطین و لبنــان را مــورد ســلطه خویــش قــرار دهنــد
آنوقــت نوبــت بــه ســایر كشــورهای اســامی خواهــد رســید و آنــان در برخــورد بــا
كشــورهای اســامی بویــژه انقــاب اســامی لحظــه ای درنــگ نخواهــد نمــود ،ریچــارد
نیكســون رئیــس جمهــور اســبق آمریــكا بــر ایــن اعتقــاد اســت كــه جهــان اســام در
قــرن  21یكــی از مهمتریــن میدانهــای زور آزمائــی سیاســت خارجــی آمریكاســت،

1

و اســحاق رابیــن نخســت وزیــر معــدوم رژیــم صهیونیســتی نیــز معتقــد بــود ایــران
بزرگتریــن و خطرناكتریــن دشــمن اســرائیل محســوب میشــود ،دشــمنی ایــران پــس از
انقــاب اســامی بــه رهبــری( امام)خمینــی بــه صــورت یــك دشــمنی ایدئولوژیــك و
دشــمنی واقعــی در آمــده و خطــر افــكار تنــدرو مذهبــی در ایــران از هــر خطــری بــرای
اســرائیل بیشــتر اســت .مرحــوم امــام بــا درك روشــنی كــه از اهــداف اســتعمارگرایانه
آمریــكا و رژیــم صهیونیســتی داشــتند كشــورهای اســامی را متوجــه ایــن خطــر نمــوده
و فرمودنــد ســران كشــورهای اســامی بایــد توجــه داشــته باشــند كــه ایــن جرثومــه
فســاد را كــه در قلــب كشــورهای اســامی گماشــتهاند تنهــا بــرای ســركوبی ملــت عــرب
نمیباشــد بلكــه خطــر و ضــرر آن متوجــه همــه خاورمیانــه اســت ،نقشــه ،اســتیالء و
ســیطره صهیونیســم بــر دنیــای اســام و اســتعمار بیشــتر ســرزمینهای زرخیــز و منابــع
سرشــار كشــورهای اســامی میباشــد و فقــط بــا فــداكاری ،پایــداری و اتحــاد دولتهــای

 . 1نیكســون ،ریچــارد ،فرصــت را از دســت ندهیــد ،ترجمــه وقســی نــژاد ،حســین ،تهــران ،طــرح
نــو ،71ص.256
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اســامی میتــوان از شـ ّـر ایــن كابــوس ســیاه اســتعمار رهایــی یافــت 1...مقــام معظــم
رهبــری نیــز فرمودنــد آمریــكا بــا همــكاری صهیونیســتها و برخــی دولتهــای خبیــث
اروپایــی همچــون انگلیــس در پــی ریشــه كــن كــردن اســام از ایــن منطقــه اســت
زیــرا اســام در مقابــل مطامــع آنهــا ایســتاده و بــا تشــكیل نظــام اســامی در ایــران
احساســات اســامی و تمایــل بــه مجاهــدت در راه اســام و احیــای هویــت و عــزت
اســامی در جهــان اســام زنــده شــده اســت 2،بنابرایــن حضــور رژیــم صهیونیســتی
در منطقــه خاورمیانــه بــه عنــوان پایگاهــی بــرای حفــظ و پیشــبرد اهــداف توســعه
طلبانــه آمریــكا در ایــن منطقــه تهدیــدی بــرای تمــام كشــورهای منطقــه بــه ویــژه
جمهــوری اســامی ایــران محســوب میگــردد از ایــن رو جمهــوری اســامی در كنــار
مــردم مظلــوم فلســطین و لبنــان بــه عنــوان خــط مقــدم دفــاع از امــت اســامی و همه
ملتهــای ایــن منطقــه بــوده و از آنهــا حمایــت و پشــتیبانی مینمایــد ،مقــام معظــم
رهبــری در پیامــی كــه بــه مناســبت كشــتار مــردم بیدفــاع لبنان و محكومیــت تجاوزات
رژیــم صهیونیســتی بــه لبنــان ایــراد شــد فرمودنــد :امــروز حــزب اهلل خــط مقــدم دفــاع
از امــت اســامی و همــه ملتهــای ایــن منطقــه اســت بــرای دشــمن صهیونیســتی دیــن
آییــن و مســجد و كلیســا و شــیعه و ســنی فــرق نمیكنــد رژیمــی اســت نــژاد پرســت
و متجــاوز و ســفاك ،اگــر مانعــی در راه خــود ببینــد از هیــچ جنایتــی بــه هــر گــروه و
هــر ملــت رو گــردان نیســت .ایــران اســامی مقاومــت در برابــر زورگوییهــا و تجــاوز
گریهــای آمریــكا و شــرارتهای رژیــم صهیونیســتی را وظیفــه خود میدانــد و در كنار همه
ملتهــای مظلــوم بــه ویــژه مــردم عزیــز لبنــان و فلســطین خواهــد ایســتاد.

3

بنابرایــن مــا بایــد در لبنــان ،فلســطین ،خلیــج فــارس ،دریــای خــزر ،آســیای مرکــزی،
قفقــاز ،افغانســتان ،آفریقــا ،بالــکان و در هــر کجــا کــه میتوانیــم ،حضــور داشــته
باشــیم تــا بتوانیــم مصالــح ایــران اســامی تأمیــن نمائیــم .ایــن معنایــش دخالــت
 . 1صحیفه نور ،ج ،1ص.209
 . 2کیهان.85/5/18 ،
 . 3کیهان.85/5/12 ،
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درامــور داخلــی دیگــران نیســت ســوریه متحــد مــا اســت ،لبنــان ،حداقــل حــزب اهلل
لبنــان دوســت و متحــد مــا اســت و اینهــا کنــار مــرز اســرائیل انــد .اگــر اســرائیلیها
آمدنــد در کشــورهای همســایه مــا نفــوذ کردنــد ،یکــی از اهدافشــان فشــار آوردن بــر
مــا اســت .مــا هــم بایــد کار متقابــل کنیــم تــا نوعــی تــوازن منطقــه ای بــه وجــود آیــد.
در بســیاری از موارد ،امنیت کشــورها در ســایه توازن اســتراتژیک نیروهای مختلف و
یشــود.
عوامــل ایجــاد کننــده قــدرت در منطقــه ایجــاد م 
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سیاست خارجی امریكا در قبال جهان اسالم چگونه میباشد؟
سیاســت خارجــی آمریــکا همچــون سیاســت خارجــی ســایر کشــورها متاثــر از
عوامــل مختلفــی میباشــد همچــون اصــول بنیادینــی کــه نظــام سیاســی آن کشــور بــر
پایــه آن ســاخته شــده اســت ،منافــع ملــی ،دیدگاههــای اندیشــمندان و متفکــران
سیاســی ،تحــوالت بیــن المللــی و....
بــه عنــوان مثــال یکــی از مهــم تریــن سیاســت گذاریهــای کالن ایــاالت متحــده در
دهههــای گذشــته و بــه ویــژه از دهــه هفتــاد بــه ایــن ســو سیاســتی بــود کــه هدفــش
طــرح آمریــکا بــه عنــوان «تنهــا ابرقــدرت جهــان» بــود ؛ طرحــی کــه تــاش میکــرد تــا با
کنــار زدن رقبایــی همچــون بلــوک شــرق بــه رهبــری شــوروی و بــه ویــژه در مقطــع پــس
از فروپاشــی ایــن بلــوک و ایجــاد نظــم نویــن جهانــی بــه ســرانجام رســیده و ایــاالت
متحــده را بــه عنــوان تنهــا ابرقــدرت و کدخــدای جهانــی بــه ملتهــای جهــان معرفــی
نمایــد کــه ایــن طــرح از ســوی نظریــه پــردازان ،اندیشــه ورزان سیاســی و سیاســتمداران
مختلفــی مــورد تعقیــب و پیگیــری بــود بــه عنوان مثــال زبیگنیو برژینســکی از طراحان
ایــن نظریــه در كتاب«شــطرنج بــزرگ :ابــر قــدرت آمریــكا و مالزمــات ژئــو اســتراتژیك»
كــه در ســال  1997میــادی بــه چــاپ رســید طــرح تنهــا ابــر قــدرت بــودن آمریــكا را
بیــان كــرده و مینویســد« :اكنــون زمــان آن رســیده اســت كــه آمریــكا یــك اســتراتژی
جغرافیایــی واحــد ،جامــع و دراز مــدت را بــرای اروپــا و آســیا بــه عنــوان یــك مجموعــه
كامــل تنظیــم نمــوده و بــه آن عمــل نمایــد ،ایــن ضــرورت از تاثیــر متقابــل دو عامــل
اساســی منتــج میشــود :آمریــكا امــروز تنهــا ابــر قــدرت باقــی مانــده در جهــان اســت
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و از ســویی دیگــر اروپــا و آســیا صحنــه اصلــی نمایــش فعالیتهــا میباشــند .از ایــن رو
نحــوه تقســیم قــدرت در آســیا و اروپــا در تفــوق جهانــی آمریــكا و اجــرای خواســته
تاریخــی آن از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت .تفــوق آمریكاییهــا بــر جهــان در
نحــوه گســترش ویژگیهــای خویــش ،منحصــر بــه فــرد محســوب میشــود .ایــن تفــوق
یــك ســلطه طلبــی از نــوع جدیــد بــوده و كمتــر از یــك قــرن پدیــد آمــده اســت .برتــری
ایــاالت متحــده بیــش از همــه در نقــش اســتثنایی آمریــكا در منطقــه اروپــا و آســیا
تجلــی یافتــه اســت جایــی كــه تمامــی رقبــای ســابق در عرصــه قــدرت جهانــی از
آنجــا ریشــه گرفتــه انــد .....تــداوم و ثبــات برتــری جهانــی آمریــكا تــا حــدود زیــادی
بــه ایــن مســئله بســتگی دارد كــه ایــاالت متحــده بــا مهمتریــن بازیگــران در عرصــه
ژئواســتراتژیكی در اروپــا و آســیا چگونــه برخــورد میكنــد و یــا چگونــه آنهــا را هدایت
میكنــد .همچنیــن نحــوه برخــورد ایــن بازیگــران بــا موضوعــات محــوری ژئوپولیتیكــی
هــم در ایــن راســتا از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت .در اروپــا ،آلمــان و فرانســه
همچنــان عناصــر كلیــدی باقــی خواهنــد مانــد و آمریــكا بایــد ســعی كنــد ایــن بــرج و
باروهــای دمكراتیــك درغــرب ناحیــه اروپــا را بــرای خویــش مســتحكم نمــوده و از آنجا
قــدرت خویــش را بــه ســایر مناطــق ناحیــه مذكــور گســترش دهــد» او در فرازهــای
دیگــری از ایــن كتــاب بــا تفرعــن و غــرور خاصــی میگویــد« :امریــكا اكنــون داور و
قاضــی اروپــا و آسیاســت و هیــچ مشــكل بزرگــی در ایــن دو قــاره وجــود نــدارد كــه
بــدون حضــور ایــاالت متحــده و یــا بــا عمــل بــر خــاف منافــع ایــن كشــور بتــوان آن
را حــل كــرد.».
ً
همچنیــن ســاموئل هانتینگتــون در نوشــتاری نســبتا مفصــل بــر تــك قدرتــی و تــك
1

قطبــی بــودن دنیــا و رهبــری آمریــكا تاكیــد داشــته و میگویــد« :در نظــام بیــن الملــل
در دوران جنــگ ســرد دو ابــر قــدرت داشــتیم كــه هــر یــك بــر بخشــی از جهــان مســلط
بــود و بــرای گســترش نفــوذ در دیگــر نقــاط جهــان ،بــا دیگــری رقابــت میكــرد....
امــا امــروزه تنهــا یــك ابــر قــدرت وجــود دارد ....در ایــن جهــان تــك قطبــی یــك ابــر
قدرت«منظــور آمریــكا» آن هــم فــارغ از قدرتهــای عمــده دیگــر ،در كنــار شــمار زیــادی
 . 1برای مطالعه بخشهایی از این كتاب میتوانید به روزنامه جام جم  1382 /1 /19ص  8مراجعه بفرمایید.
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قدرتهــای كوچــك تــر ،نیــروی برتــر اســت كــه میتوانــد تــك و تنهــا یــا بــا همــكاری
ضعیــف كشــورهای دیگــر و حتــی بــدون پشــتیبانی آنهــا بــه گونــه ای مؤثــر مســائل
بــزرگ بیــن المللــی را حــل و فصــل كنــد و هیــچ مجموعــه ای از دیگــر قدرتهــا نیــز
نتوانــد مانعــی در برابــر آن ایجــاد كنــد» او در ادامــه بــه تحلیــل روابــط آمریكا با ســایر
كشــورها و اصطكاكهــای موجــود بیــن ایــن روابــط پرداختــه و ضمــن تحلیــل مواضــع
جهــان اســام و آســیبهای موجــود در آن ،علــت بــروز خشــونت در میــان مســلمانان
را در ایــن میدانــد كــه« :وحــدت درونــی جهــان اســام ضعیــف تــر از دیگــر تمــدن
هاســت .شــكافهای قبیلــه ای مذهبــی ،قومــی ،سیاســی و فرهنگــی علــت بــروز
خشــونت در میــان مســلمانان اســت» او آمریــكا را كشــوری نیرومنــد میدانــد و
مینویســد :بیگمــان مــا قدرتمندتــر از همــه دورانهــای گذشــته هســتیم .مــا بــه
لحــاظ بــرد قدرتمــان نیــز توانمندتــر از هــر كشــور دیگــری در تاریــخ بشــر هســتیم
و در آینــده نزدیــك نیــز از هــر مجموعــه احتمالــی قدرتهــای مخالــف نیرومنــد تــر
خواهیــم بــود» .او در خطــوط پایانــی ایــن نوشــتار ضمــن تاكیــد مجــدد بــر یگانــه ابــر
قــدرت بــودن آمریــكا بــه نكتــه ظریفــی اعتــراف میكنــد« :در جهــان معاصــر ،منافــع
آمریــكا در مســایلی خــاص بــا منافــع برخــی از كشــورها همســان اســت .لیكــن ایــاالت
متحــده اغلــب در مســایل عمــده تنهــا خواهــد بــود .شــمار دوســتان آمریــكا انــدك،
شــمار دشــمنان بالقــوه فعالــش بســیار خواهــد بــود .در واقــع یگانــه ابــر قــدرت ناگزیر
ابــر قدرتــی تنهاســت ،واقعیتــی كــه بایــد زندگــی كــردن بــا آن را در جهــان امــروز فــرا
گیریــم»

1

بــا تمــام ایــن احــوال و علیرغــم اینکــه برخــی تحــوالت همچون فروپاشــی بلوک شــرق
بــه نفــع ایــن سیاســت اســتراتژیک آمریــکا در حــال پیــش روی بــود ،رونــد تحــوالت و
حــوادث بیــن المللــی دیگــر بــه گونــه ای بــود کــه رســیدن بــه نقطــه مطلــوب را بــرای
آمریــکا بســیار دشــوار میکــرد از جملــه وقــوع انقــاب اســامی ایــران و احیــای اســام
سیاســی و انقالبــی کــه همچــون جرقــه ای بــر بشــکه بــاروت میتوانســت پتانســیل
 . 1هفتــه نامــه گونا گــون ،مقالــه آمریــكا در جهــان ،معاصــر نوشــته هانتینگتــون و ترجمــه امیــری ،مجتبــی ،82 /5 /4
ش  ،24ص .3
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عظیــم و نهفتــه در دل امتهــای اســامی را بــه جنبــش و حرکــت وا داشــته و بــه
مانعــی ســخت در برابــر اهــداف نامشــروع آمریــکا تبدیــل شــود و بــه ویــژه بیــداری
اســامی در ســالهای اخیــر کــه در صــورت موفقیــت آمیــز بــودن تمــام آرزوهــای
ســردمداران کاخ ســفید را بــر بــاد مــیداد ،از ایــن روی الزم بــود در قبــال چنیــن
تحــوالت مزاحمــی سیاســت خارجــی ایــن کشــور بــه گونــه ای متناســب و زیرکانــه
رقــم بخــورد کــه بــه نظــر میرســد حمــات یــازده ســپتامبر آغــازی بــر ایــن تحــرکات
در سیاســت خارجــی ایــن کشــور بــود کــه هــدف اصلــی آن ایجــاد اســام هراســی و
جلوگیــری از گســترش نفــوذ اســام در جهــان و حضــور در منطقــه بــه بهانــه مبــارزه
بــا تروریســم بــه منظــور مدیریــت تحــوالت منطقــه ای و جلوگیــری ازشــکل گیــری
کانونهــای مقاومــت ضــد ســلطه بــود.
بــر ایــن اســاس بــا توجــه بــه اینکــه در دوران پساشــوروی ،تنهــا عنصــری کــه مانــع
از تحقــق رویــای رهبــری واحــد آمریــکا بــر جهــان میشــد عنصــر اســام سیاســی و
انقالبــی بــود لــذا دولــت ایــن کشــور نیــز سیاســت خارجــی خــود را در قبــال جهــان
اســام بــا رویکــرد مبــارزه بــا اســام نــاب محمــدی بنیــان نهــاد و بــه ایــن منظــور
برنامههــای متعــددی را بــه مــورد اجــرا گذاشــت کــه ایــن سیاســتها و برنامههــا
اجمــاال عبارتنــد از :
 – 1اســام هراســی کــه در راس سیاس ـتهای ایــاالت متحــده آمریــکا قــرار داشــته و
بــه طــرق مختلــف بــه ویــژه اســتفاده از ابزارهــای ارتباطــی ،تکنولوژیهــای ســمعی و
بصری همچون فیلم ،ســریال و بازیهای رایانه ای و نیز بهره گیری از تروریسـتهای
اجــاره ای در جریــان میباشــد و بــا وقــوع حــوادث مشــکوک یــازده ســپتامبر بــه اوج
خــود رســید.
 – 2ایجــاد تفرقــه و درگیریهــای مذهبــی ،قومــی و طائفــه ای در کشــورهای اســامی
بــه منظــور جلوگیــری از وحــدت و انســجام آنــان و در نهایــت تضعیــف قــوای
مســلمین کــه راه انــدازی جنگهــای نیابتــی بــا بهــره گیــری از نیــرو و تــوان جریانهــای
تکفیــری ،قــوم گــرا و تجزیــه طلــب منطقــه در همیــن راســتا قابــل ارزیابــی میباشــد،
چنانکــه ســربرآوردن دههــا گــروه تروریســتی بــزرگ و کوچــک در منطقــه و ســرازیر
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شــدن هــزاران تروریســت بــه برخــی کشــورها همچــون ســوریه و عــراق و گســترش
آنهــا علیرغــم ائتــاف هایــی کــه بــه نــام مبــارزه بــا ایــن گروههــا تشــکیل شــده اســت
نتیجــه چنیــن سیاســتی میباشــد ؛ سیاســتی کــه از یــک ســو مدعــی مبــارزه بــا ایــن
گروهکهــا میباشــد و بــه ایــن بهانــه در امــور داخلــی کشــورها دخالــت میکنــد
ولــی از ســوی دیگــر بــا ارســال پــول و اســلحه و نیــز چشــم بســتن بــر تحــرکات آشــکار
و نهــان تروریسـتها در صــدد نگهــداری و تقویــت آنــان بــه منظــور تــداوم همیشــگی
بــی ثباتــی در منطقــه میباشــد ،چنانکــه پــس از ورود داعــش بــه عــراق در ســالهای
اخیــر برخــی مســئوالن آمریکایــی از دههــا ســال مبــارزه بــا تروریسـتهای داعــش خبــر
داده بودنــد و حــال آنکــه آمریکاییهــا بــا در اختیــار داشــتن تکنولوژیهــای پیچیــده
ماهــواره ای و نیــز پهپادهــای مجهــز شناســایی و تهاجمــی ،در صورتــی کــه قصــد
مبــارزه جــدی بــا تروریسـتها را داشــتند بــه راحتــی در همان ابتدای کار میتوانســتند
ً
ریشــه شــان را از منطقــه برکننــد چنانکــه اخیــرا بــه دنبــال ورود روســیه بــه عرصــه
تحــوالت میدانــی ســوریه ،پیروزیهــای گســترده ای نصیــب ارتــش ســوریه گردیــد
و اگــر اقدامــی مشــابه همیــن اقــدام در همــان ابتــدای کار بــر علیــه تروریس ـتها
صــورت میگرفــت امــروزه اثــری از تروریس ـتها در منطقــه وجــود نداشــت.
 – 3حمایــت از رژیمهــای دیکتاتــور و مرتجــع منطقــه ،چــه اینکــه ایــن رژیمهــا از
نظــر تامیــن منافــع آمریــکا بیــش از هــر گــروه و جریــان دیگــری قابــل اعتمــاد بــوده و
بســیاری از آنهــا دســت پــروردگان غــرب هســتند و بــه همیــن دلیــل علیرغــم تمامــی
ادعاهــای دموکراســی خواهانــه و حقــوق بشــری کــه دولــت ایــاالت متحــده در
جهــان دارد چشــم بــر روی تمامــی فجایــع ضــد انســانی و ضــد حقــوق بشــری ایــن
رژیمهــا بســته اســت مگــر اینکــه تامیــن منافــع آمریــکا اقتضــا نمایــد کــه دســت از
حمایــت آنهــا بــردارد و یــا خــود را همــراه ملتهــا نشــان دهــد چنانکــه در جریــان
انقــاب مــردم مصــر ابتــدا از رژیــم مبــارک بــه صــورت کامــل حمایــت میکــرد ولــی در
روزهــای آخــری کــه امــکان باقــی مانــدن مبــارک در قــدرت وجــود نداشــت دولتمــردان
آمریکایــی تــاش کردنــد تــا خــود را همــراه انقــاب مــردم ایــن کشــور نشــان دهنــد
و یــا در لیبــی و عــراق پــس از اینکــه ســالها بــا دیکتاتورهــای ایــن کشــورها پیمــان
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مودت و دوســتی بســتند آنگاه که ورق برگشــت ،دســت از حمایت آنها برداشــته و
حتــی بــر علیــه ایــن دیکتاتورهــا اقــدام کردنــد و هــر دو دیکتاتــور را در وضعــی فجیــع
ً
و فالکــت بــار بــه هالکــت کشــاندند ،چنانکــه پیــش از آن نیــز از شــاه ایــران کامــا
حمایــت کــرده و از هیــچ اقدامــی در راه نگــه داشــتن آن خــودداری نکردنــد امــا پــس
از اینکــه اوضــاع برگشــت و شــاه از ایــران متــواری شــد از پذیــرش آن در خــاک آمریــکا
خــودداری کردنــد و وی در ذلــت و آوارگــی تمــام در مصــر مــرد ،بــه هــر حــال سیاســت
اصلــی آمریکاییهــا در قبــال دولتهــای اســامی و بــه ویــژه رژیمهــای کشــورهای
مســلمان خاورمیانــه و شــمال آفریقــا بــر حمایــت از رژیمهــای مرتجــع و دیکتاتــور
منطقــه اســتوار شــده اســت.
 – 4تــاش بــرای جلوگیــری از وقــوع بیــداری اســامی در منطقــه و در صــورت وقــوع
ایــن تحــول و عــدم توانایــی بــرای جلوگیــری از آن ،تــاش بــرای انحــراف بیــداری
اســامی کــه ایــن تــاش از نــام گــذاری ایــن جریــان و تغییــر عنــوان «بیــداری اســامی»
بــه «بهــار عربــی» آغــاز و تــا دخالــت در فراینــد تحوالت بیداری اســامی و در نهایت
انحــراف و بــه شکســت کشــاندن آن ادامــه پیــدا میکنــد ،بــه عنــوان مثــال در کشــور
مصــر همیــن رونــد صــورت گرفــت و زمانــی کــه آمریکاییهــا دریافتنــد کــه امــکان
جلوگیــری از وقــوع بیــداری اســامی وجــود نــدارد تالشهــای فراوانــی بــرای بــه
انحــراف کشــاندن آن صــورت دادنــد کــه نتیجــه آن ســر بــر آوردن دیکتاتــوری مشــابه
حســنی مبــارک و البتــه بــا نیــرو و تــوان جــوان بــود چنانکــه گویــی نتیجــه قیــام مــردم
مصــر نابــودی دیکتاتــور پیــر و تولــد دیکتاتــور جــوان بــود بــدون اینکــه در اصــل نظام
دیکتاتــوری تغییــری رخ داده باشــد.
 – 5دخالــت در امــور داخلــی کشــورهای اســامی بــه بهانــه مبــارزه بــا تروریســم کــه
ایــن دخالــت نیــز از دخالــت مســتقیم همچــون افغانســتان و عــراق تــا دخالتهــای
غیــر مســتقیم کشــیده شــده اســت.
 – 6تــاش بــرای تجزیــه کشــورهای اســامی و تغییــر نقشــه منطقــه بــه بهانههــای
مختلــف کــه از جملــه آنهــا بایــد بــه تــاش بــرای تجزیــه عــراق ،ســوریه و حتــی
کشــورهای هــم پیمــان غــرب همچــون عربســتان اشــاره کــرد ؛ سیاســتی کــه طــی آن
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تــاش میشــود تــا بــا بــه اصطــاح «بالکانیــزه» کــردن منطقــه ،کشــورهای بــزرگ بــه
چندیــن کشــور کوچــک تجزیــه شــوند تــا بــا توجــه بــه پیدایــش نیــاز پــس از تجزیــه،
کشــورهای غربــی از شــرایط بــه وجــود آمــده بیشــترین اســتفاده را نمــوده و بــا وابســته
نمــودن هــر یــک از ایــن واحدهــای کوچــک بــه خــود و مدیریــت آنهــا ،تمامــی
نهــا را تحــت تاثیــر ایــن مســاله قــرار داده و در
سیاس ـتهای داخلــی و خارجــی آ 
ً
نهایــت ســلطه خــود بــر کل منطقــه را تضمیــن نماینــد کــه قطعــا چنیــن هدفــی از نظــر
برخــی نخبــگان و سیاســتمداران هوشــمند منطقــه بــه دور نمانــده اســت و بــه همیــن
دلیــل اتخــاذ چنیــن سیاســت هایــی از ســوی غــرب بــا واکنشهــای شــدید اللحنــی
چــه در ایــن کشــورها و چــه در جمهــوری اســامی ایــران مواجــه شــده اســت از جملــه
ً
مقــام معظــم رهبــری اخیــرا در واکنــش بــه تجزیــه عــراق اعــام فرمودنــد « :تقســیم
ً
ُ
ایــن کشــور بــه مناطــق عــرب شــیعه ،عــرب ســنی و کــرد ،کامــا مخالــف منافــع مــردم،
عملــی نشــدنی ،بیمعنــا و غیرقابــل قبــول اســت».

1

 – 7تــاش بــرای شــکل دهــی انقالبهــای رنگیــن در برخــی کشــورهای اســامی
ً
کــه ایــن تجربــه قبــا در برخــی کشــورهای تحــت ســلطه شــوروی ســابق انجــام و بــه
فرجــام رســیده بــود از جملــه در گرجســتان ،اوکرایــن ،قرقیزســتان و بــه همیــن دلیــل
آمریکاییهــا تــاش کردنــد تــا همیــن تجربــه را در برخــی کشــورهای اســامی از جملــه
در جمهــوری اســامی ایــران پیــاده نماینــد کــه خوشــبختانه بــا شکســت مواجــه شــد،
ّامــا شــواهد و قرائــن فراوانــی حاکــی از ایــن اســت کــه طراحــی و اجــرای انقالبهــای
رنگیــن یکــی از سیاسـتهای اساســی آمریکاییهــا در قبــال جمهــوری اســامی ایــران
میباشــد ،چنانکــه مایــکل لدیــن از سیاســت مــداران مشــهور آمریکایــی و از صاحــب
نظــران موسســه انســتیتو آمریکــن اینترپرایــز کــه نقــش مهمــی در طراحــی سیاســت
خارجــی آمریــکا ایفــا میکنــد بــه صراحــت چنیــن اظهــار نظــر میکنــد کــه «یــک غــرب
ً
متحــد میتوانــد آن کاری را بــرای ایــران انجــام دهــد کــه قبــا بــرای اوکرایــن انجــام

 . 1دیــدار وزیــر امــور خارجــه ،ســفیران و مســئوالن نمایندگیهــای ایــران در خــارج از کشــور بــا رهبــر انقــاب،
.1394/8/10
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داده اســت» 1همچنانکــه مشــابهتهای فــراوان تحــوالت مرتبــط بــا فتنــه  88بــا
انقالبهــای مخملــی و رنگیــن در کنــار اعترافــات کارگــزاران اصلــی انقــاب رنگــی در
داخــل کشــور حاکــی از ایــن واقعیــت مهــم میباشــد .امــروزه نیــز بــه نظــر میرســد
بــا شکســت خــوردن فتنــه  88و در شــرایط دولــت جدیــد و از جملــه بــه نتیجــه
رســیدن مذاکــرات هســته ای و بــه اصطــاح دوران «پســاتوافق» و یــا «پســابرجام»
آمریکاییهــا تــاش میکننــد تــا از طریــق طراحــی و اجــرای پــروژه نفــوذ ،همــان
خوابهــای آشــفته ای کــه در گذشــته بــه دلیــل فراهــم نبــودن بســترهایش بــه نتیجــه
نرســید بــار دیگــر عملیاتــی نماینــد کــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا نســبت بــه آن
هشــدار دادنــد.

2

 – 8تــاش بــرای کشــاندن کشــورهای اســامی بــه رونــد صلــح بــا رژیــم صهیونیســتی
و فراینــد مشــروعیت بخشــی بــه ایــن رژیــم نامشــروع کــه در همیــن راســتا بســیاری از
کشــورهای اســامی منطقــه وارد مذاکــرات ســازش شــده و برخــی از آنهــا همچــون
قطــر و مصــر در اثــر همیــن تالشهــا ســفارت و یــا دفاتــر نمایندگــی ایــن رژیــم را در
کشــور خــود بــه صــورت رســمی افتتــاح نمــوده انــد ،هــر چنــد برخــی کشــورها همچــون
جمهــوری اســامی ایــران ،ســوریه ،لبنــان و عــراق همچنــان مخالــف مذاکــرات ســازش
بــوده و بــر مقاومــت اســامی تــا آزادی تمــام ســرزمینهای فلســطین تاکیــد دارنــد و
بــه همیــن دلیــل دولــت آمریــکا بــه منظــور نیــل بــه اهــداف نامشــروع خــود در ارتبــاط
بــا رژیــم صهیونیســتی از هیــچ توطئــه ای بــر علیــه کشــورهای محــور مقاومــت دریــغ
نمــی کنــد کــه تحــوالت ســوریه و تــاش بــرای برکنــاری بشــار اســد کــه در خــط مقــدم
ایــن جبهــه قــرار گرفتــه اســت و نیــز تــاش بــرای ایجــاد بــی ثباتــی در ســایر کشــورها
گامــی در همیــن راســتا تلقــی میگــردد.

 /Faster Please!”، at: http://pjmedia.com/michaelledeen . 1بــه نقــل از خبرگــزاری فــارسhttp://www. ،
13910828000955=farsnews.com/printable.php?nn
 . 2رک  :دیــدار بــا فرماندهــان ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ،1394/6/25 ،بیانــات در دیــدار اعضــای مجمــع
جهانــی اهــل بیــت علیهمالســام و اتحادیــهی رادیــو و تلویزیونهــای اســامی 1394/5/26 ،و....
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چــرا كشــورهای اســامی بــه جــای اتــکا بــه تــوان خویــش ،بــه قدرتهــای
ســلطهگر اجــازه مداخلــه در امــور داخلــی خــود را میدهنــد؟
چنــد دلیــل عمــده را میتــوان از دالئــل حضور بیگانگان در تصمیم گیریهای
خرد و كالن كشورهای اسالمی و نفوذ و سیطره آنان در زوایای گوناگون اقتصادی،
سیاســی و فرهنگی بر شــمرد.
 .1اولیــن عامــل را میتــوان عــدم وجــود عقالنیــت برگرفتــه از وحــی در مناســبات
زمامــداران كشــورهای اســامی دانســت .عقالنیــت در معنــای ســكوالر آن بــه معنــای
محاســبه ســود و زیــان و نفــع و ضــرر اســت كــه انگیز ههــای مــادی و دنیــوی از یــك
طــرف و امیــال و خواســتههای گروههــا و جناحهــا از طــرف دیگــر باعــث گردیــده تــا
آنــان در پــی ایــن نــوع عقالنیــت بــه تكاپــو افتــاده و نظریــات و ایدههــای مختلفــی را
در حــوزه سیاســت ،اقتصــاد و فرهنــگ تحویــل جامعــه دهنــدّ ،امــا عقالنیــت وحیانی،
بدیــن معناســت كــه افــراد و گروههــا در پــی هــدف مشــترك كــه دیــن مشــخص كــرده
و خواســتههای درونــی و نفســانی در آن دخالــت نداشــته و گروههــا بــرای تقــرب بــه
حــق بــا همفكــری تــن بــه اصــول و مبانــی دیــن داده و زندگــی مـ ّ
ـادی و معنــوی را
توأمــان بــدون تفرقــه بســازند .متاســفانه عــده ای از زمامــداران كشــورهای اســامی
بــا برداش ـتهای مختلــف از دیــن و ظاهرگرایــی و ســلفی گــری ،یكدیگــر را تكفیــر
كــرده و بــه جــای تمســك بــه حبــل اهلل و اتحــاد و هــم بســتگی بــه جاهلیــت قبــل از
اســام روی آورده ،و قومیــت و عصبیــت را بــه جــای توحیــد و تقــوا معیــار و میــزان
ّ
مســلمان بــودن تلقــی كــرده انــد و بــر اســاس آن رفتــار میكننــد كــه ایــن خــود عامــل
نفــوذ بیگانــگان در كشــورهای اســامی اســت.
 .2عامــل دوم .ادعــای داشــتن عقیــده و مذهــب حــق از یــك طــرف و ادعــای رهبــری
مســلمانان در جهــان از طــرف دیگــر اســت كــه در قضیــه فلســطین ایــن موضوع بســیار
مشــهود و آشــكار اســت .فلســطین امــروز خــواه ناخــواه بــه مركز ثقــل توجهات و خط
مقــدم رویارویــی بــا جهــان اســام و جهــان كفــر تبدیــل شــده اســت و هدایــت ایــن
جریــان و رهبــری ایــن جبهــه از ســوی هــر كشــوری كــه باشــد او را بــه ســمت رهبــری
كالن خواهــد كشــاند ،البتــه كشــمكشهای سیاســی و نزاعهــای ناسیونالیســتی میــان
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كشــورهای اســامی بــا انگیزههــای مختلــف وجــود دارد كــه چالشهــای زیــادی را
بــرای جهــان اســام و مســلمانان پدیــد آورده اســت .دوســتی بــا دشــمنان اســام بــرای
تســلط و نفــوذ اســتراتژیك بــر منطقــه ،دادن امتیــاز بــه كشــورهایی هــم چــون آمریــکا
و انگلســتان بــرای افزایــش قــدرت سیاســی و نظامــی ،تهاجــم یــك كشــور اســامی بــه
كشــور دیگــر و هــزاران چالــش دیگــر از پیامدهــای آن اســت.
 .3عامــل دیگــر عــدم بیــداری و در پــی آن عــدم تــاش بــرای مقابلــه بــا نفــوذ
اســتعمارگران از ســوی مســلمانان و آحــاد ملتهــای مســلمان اســت ،هــر چنــد
حركتهــای بیــداری در ســده اخیــر و قبــل از آن از ســوی ســیدجمال ،تــا انقــاب
ُ
اســامی ایــران و بازتــاب آن شــكهای جــدی بــر پیكــره خــواب آلــود و پریشــان
امــت اســامی وارد نمــوده اســت و در حــال حاضــر بــه رغــم ایــن كــه كشــورهای
اســامی تحــت تأثیــر دســتگاههای رســانه ای و تبلیغاتــی غــرب همچنــان قــرار دارنــد
و زمامــداران آنــان نیــز افــرادی ســر ســپرده بــه دنیــای مـ ّ
ـادی غــرب هســتند كــه جــز
بــه ســود فــردی و لــذت نفســانی بــه چیــز دیگــری نمــی اندیشــند و جــز شــقاوت و
بدبختــی ارمغانــی بــرای اســام و مســلمانان نیــاورده انــد در عیــن حــال خیزشهــا و
قیامهــای اخیــر در منطقــه جهــان اســام ،تغییــر و تحــول در سرنوشــت ایــن ملتهــا
را نویــد میدهــد.
ً
 .4عامــل دیگــر كــه عمدتــا در روشــنفكران دیــده میشــود ،عــدم اعتقــاد محكــم بــه
ً
مبانــی دینــی و اســامی اســت كــه عمــا دیــن را بــه حاشــیه میرانــد و پیامــدی جــز
جدایی دین و سیاســت و ســكوالر بودن جامعه مســلمین ندارد ،چنین اندیشــه ای
راه نفــوذ اندیشـههای غیــر دینــی را بــه جامعــه در ســطوح مختلــف همــوار كــرده و
ً
بــا نپذیرفتــن آشــكار و یــا تلویحــی جنبههــای اجتماعــی دیــن عمــا دیــن را بــه حاشــیه
میرانــد و دســتورات دینــی هماننــد جلوگیــری از تســلط كفــار (آیــه نفــی ســبیل) را
امــری موهــوم میپنــدارد.
 .5عامــل دیگــر عــدم خودبــاوری و خــود كــم بینــی و احســاس حقــارت و ضعــف در
مقابــل دنیــای بــه ظاهــر متمــدن غــرب و نوآوریهــای آن اســت .كــه ایــن در میــدان
ً
واقعیــت عمــا قــدرت غــرب را هــر چنــد بــا اكــراه قبــول میكنــد و در مقابــل تكنولوژی
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غــرب ســرخم كــرده و زانــو میزنــد و مقهــور و مفتــون جلوههــای آن میشــود.

1

در یــك تحلیــل كلــی بایــد گفــت كــه دنیــای امــروز و بررســی مناســبات حاكــم بــر آن،
دیــدگاه برخــی از كشــورهای اســامی مبتنــی بــر قــدرت و منافــع اســت نــه آموزههــای
ً
وحیانــی و توحیــد لــذا كشــورهای مســلمان منطقــه عمدتــا از ســر ســازش بــا آمریــكا
و اســرائیل در آمــده و آنــان را بــه عنــوان مصالحــه گــر و مداخلــه گــر و میانجــی
گــر میپذیرنــد ،بــه هرحــال مجموعــه ایــن عوامــل ،دنیایــی را بــرای مســلمین رقــم
زده كــه اجــازه مداخلــه بــه كشــورهای غربــی را میدهــد .لــذا كشــورهای اســامی بــا
ایــن جمعیــت در دنیــا و بــا داشــتن اتحادیــه كشــورهای عــرب و ســازمان كنفرانــس
اســامی ،تــا حــال نتوانســته بــه وظائــف انســانی و ایمانــی خــود عمــل كنــد البتــه
جمهــوری اســامی ایــران همــواره تــاش هایــی را در جهــت تقریــب آراء اندیشــمندان
اســامی در حوزههــای مختلــف ،سیاســی و اندیشــه ای بــه كار بســته اســت لكــن تــا
رســیدن بــه نقطــه مطلــوب راه زیــادی در پیــش داریــم بــا ایــن حــال ایــن امــر نیــز دور
از ذهــن نیســت كــه باوجــود اجبارهــای جهانــی و فشــارهای عالــم سیاســت بــر گــروه
مســلمین باالخــره آنــان را بــه ســوی وحــدت كشــانده و اتحــاد و انســجام را از نــگاه
امــت اســام ضــروری نمایــد.
علت عدم همبستگی کشورهای اسالمی در مقابل سلطه گران غربی چیست؟
عوامل مختلفی در عدم انســجام و همبســتگی کشــورهای اســامی در برابر اســتکبار
جهانــی نقــش داشــته انــد کــه بــه مهمتریــن آنهــا بصــورت گــذرا اشــاره میکنیــم:
دور افتادن از تعالیم اسالم واقعی

دور افتــادن کشــورهای اســامی از تعالیــم اســام و عمــل نکــردن بــه دســتورات
وحــدت بخــش آن از عواملــی اســت کــه عــدم همبســتگی کشــورهای اســامی را
بدنبــال داشــته اســت مرحــوم امــام فرمودنــد« :مشــکل بــزرگ مســلمین ایــن اســت کــه
قــرآن کریــم را کنــار گذاشــته انــد و تحــت لــوای دیگــران در آمــده انــد قــرآن کریــم کــه
 . 1خود باختگی و خود باوری از دیدگاه امام ؟هر؟ ،تبیان ،مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام؟هر؟ ص.4
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ً
ََ ُ
میفرمایــدَ َ :
اهلل َجمیعــا َو ال تف ّ ِرقــوا» 1مــا اگــر همیــن یــک آیــه را،
«و اعت ِص ُمــوا ِب َحبـ ِـل ِ

مســلمین اگــر همیــن یــک آیــه را عمــل بکننــد تمــام مشــکالت اجتماعــی ،سیاســی و
اقتصــادی و همــه چیزشــان بــدون تشــبث بــه غیــر رفــع میشــود»« 2اگــر دول اســامی
و ملــل مســلمان بــه جــای تکیــه بــه بلــوک شــرق و غــرب بــه اســام تکیــه میکردنــد و
تعالیــم نورانــی و رهایــی بخــش قــرآن کریــم را نصــب عیــن خــود قــرار داده و بــه کار
میبســتند امــروز اســیر تجاوزگــران صهیونیســم و مرعــوب آمریــکا واقــع نمــی شــدند،
دوری دول اســامی از قــرآن کریــم ،ملــت اســام را بــه ایــن وضــع ســیاه نکبــت بــار
مواجــه ســاخته اســت».

3

وابستگی و سر سپردگی بعضی از کشورهای اسالمی به قدرتهای بزرگ
یکــی از عوامــل مهــم در عــدم همبســتگی کشــورهای اســامی ،وابســتگی بســیاری از
کشــورهای اســامی بــه قدرتهــای بــزرگ از جملــه آمریکاســت .مرحــوم امــام فرمودنــد:
«مشــکل مســلمین حکومتهای مســلمین اســت ،این حکومتها هســتند که مســلمین را
بــه ایــن روز رســانده انــد ایــن حکومتهــا هســتندکه بواســطه روابطشــان بــا ابــر قدرتهــا
و ســر سپردگیشــان بــا ابــر قدرتهــای چــپ و راســت مشــکالت را بــرای مــا و همــه
مســلمین ایجــاد کــرده انــد .اگــر ایــن مشــکل از پیــش پــای مســلمین برداشــته بشــود
مســلمین بــه آمــال خودشــان خواهنــد رســید»« 4کشــورهای اســامی بواســطه ضعــف
مدیریتهــا و وابســتگی بــه چنیــن وضعیتــی اســفبار گرفتــار شــده انــد».

5

پرداختن به امور اختالفی و دامن زدن به اختالفات
مطــرح کــردن مســائل اخالقــی و دامــن زدن بــه آنهــا در بیــن پیــروان مذاهــب ســبب
فاصلــه گرفتــن مســلمانان از یکدیگــر شــده اســت و ثمــره ای جــز ،تفرقــه و جدایــی
آنهــا نداشــته اســت مرحــوم امــام فرمودنــد« :امــروز اختــاف بیــن مــا تنهــا بــه نفــع
آنهایــی اســت کــه نــه بــه مذهــب شــیعه اعتقــاد دارنــد و نــه بــه مذهــب تســنن،
 . 1سوره آل عمران آیه .103
 . 2صحیفه نور ج  13ص .123
 . 3صحیفه نور ج  1ص .186
 . 4صحیفه نور ج  12ص.278
 . 5صحیفه نور ج  20ص .128
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آنهــا میخواهنــد نــه ایــن باشــد نــه آن ،راه را ایــن طــور میداننــد کــه بیــن شــما و مــا
اختــاف بیندازنــد» 1مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد «مــا ا گــر بخواهیــم انســجام
اســامی تحقــق پیــدا کنــد بایــد بــر اصولــی کــه بیــن مــا مشــترک اســت تکیــه کنیــم
نبایــد خودمــان را ســرگرم فروعــی بکنیــم کــه مــورد اختــاف اســت» 2چــه فایــده ای
دارد کــه در داخــل جامعــه اســامی مســلمانان از مذاهــب مختلــف رو در روی هــم
بایســتند و بــه همدیگــر ضربــه زننــد از آن طــرف هــم دشــمن بیایــد هــر دوی آنهــا را
محاصــره کنــد.

3

غفلت ،بی خبری و خود باختگی برخی مسلمانان و کشورهای اسالمی

از عوامــل دیگــر عــدم انســجام و همبســتگی کشــورهای اســامی غفلــت برخــی از
مســلمانان و کشــورهای اســامی و خودباختگــی آنــان و توجــه نداشــتن بــه خطراتــی
کــه در تفرقــه افکنــی نهفتــه اســت ،میباشــد .مرحــوم امــام فرمودنــد« :باید مســلمین
بیــدار بشــوند در یــک همچــو زمانــی کــه سیاســتهای ابــر قدرتهــا بلعیــدن همــه
جاســت ،مســلمین بایــد بیــدار بشــوند و همــه تحــت لــوای اســام و تحــت ســیطره
قــرآن باشــند» 4در بســیاری از دولتهــای کشــورهای اســامی بــر اثــر خودباختگــی بــه
ایــن وضعیــت نکبــت بــار دچــار شــده انــد» 5مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد:
قدرتهــای مســلط غربــی ،همــه ابزارهــای فرهنگــی و اقتصــادی و سیاســی و نظامــی
را بــرای تضعیــف کشــورها و ملتهــای مســلمان بــه کار گرفتنــد و تفرقــه و فقــر و جهــل
را بــر آنــان تحمیــل کردنــد ،غفلــت و تنبلــی و ضعــف نفــس بســیاری از رجــال سیاســی
و مســئولیت ناپذیــری بســیاری از نخبــگان فرهنگــی مــا بــه آنــان کمــک کــرد و نتیجــه،
غــارت ثروتهــای مــا ،تحقیــر و حتــی انــکار هویــت مــا و نابــود شــدن اســتقالل مــا

 . 1صحیفه نور ج  12ص .259
 . 2روزنامه کیهان .86/1/14
 . 3حدیث والیت ج  5ص .229
 . 4صحیفه نور ج  6ص .218
 . 5صحیفه نور ج  1ص .196-195
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شــد».

1

تالشاستکبار جهانیودشمناناسالمبرایایجاداختالفوتفرقهمیانکشورهایاسالمی

دشــمنان اســام و قدرتهــای بــزرگ بــه ویــژه آمریــکا همــواره تــاش نمــوده انــد بــا
ایجــاد اختــاف و تفرقــه در میــان مســلمانان و کشــورهای اســامی مانــع دســت یابــی
آنــان بــه پیشــرفت گردنــد .ریچــارد نیکســون رئیــس جمهــور اســبق امریــکا میگویــد:
«سیاســت گــذاران آمریکایــی در جهــان اســام بایــد درون یــک النــه مــار کــه آکنــده از
منازعــات زهرآگیــن عقیدتــی و رقابتهــای ملــی اســت راه خود را بیابنــد 2».مرحوم امام
فرمودنــد :آمریــکا و شــوروی بــرای تضعیــف اســام و دولتهــای اســامی مشــغول
فعالیــت از قبیــل تفرقــه افکنیهــا و ایجــاد تشــنجات داخلــی بدســت ّ
عمــال مــزدور
یــا فریــب خــورده هســتند و ایــن دولتهــای کشــورهای اســامی و مســتضعف جهــان
هســتند کــه بایــد چشــم و گــوش خــود را بــاز کــرده و ایــن توطئههــا را خنثــی کننــد.

3

مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد :مســأله شــیعه و ســنی یکــی از ابزارهــای مهــم
دشــمنان بــرای زمیــن گیــر کــردن امــت اســامی اســت همــه در ایــران و در دنیــای
اســام ایــن را بداننــد کــه اختــاف شــیعه و ســنی یکــی از ابزارهــا و چماقهای دشــمن
علیــه امــت اســامی اســت .آنهــا هــر جــور بتواننــد ،از ایــن ابــزار اســتفاده میکننــد.

4

 . 1روزنامه کیهان .84/10/20
 . 2نیکسون ریچارد ،فرصت را از دست ندهید ،ترجمه حسین وقسی نژاد ،تهران :طرح نو  ،71ص .245
 . 3صحیفه نور ج  18ص.122
 .. 4روزنامه کیهان .85/5/18
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آیــا علــت پیدایــش بیــداری اســامی و جنبشهــای مردمــی اخیــر در منطقــه
نفــی ســلطه غــرب اســت؟
در پاســخ بــه ایــن ســوال مناســب اســت در ابتــدا منظورمــان را دربــاره بیــداری
اســامی مشــخص نمائیم و بعد از آن با الهام از رهنمودهای رهبر عزیزمان حضرت
آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای شــناخت بیشــتری از انقالبهــای منطقــه پیــدا نمائیــم
بیــداری اســامی یعنــی حالــت برانگیختگــی و آگاهــی ای در امــت اســامی کــه اکنــون
بــه تحولــی بــزرگ در میــان ملتهــای منطقــه انجامیــده و قیامهــا و انقــاب هایــی را
پدیــد آورده و آن خیزشهــای عظیمــی کــه حصارهــای اســتبداد و اســتکبار را ویــران و
قــوای نگهبــان آنهــا را مغلــوب و مقهــور ســاخته اســت 1.و این بیداری اســامی دارای
پیــش زمینــه ای اســت کــه در واقــع میتــوان گفــت آن محصــول پشــتوانه تاریخــی و
تراکــم معرفتهــا و تجربــه هایــی اســت کــه در صــد و پنجــاه ســال اخیــر بــا حضــور
شــخصیتهای فکــری و جهــادی بــزرگ و جریــان ســاز اســامی در مصــر و عــراق و
ایــران و هنــد و کشــورهای دیگــری از آســیا و آفریقــا بنــا گذاشــته شــده و ثمــرات آن در
حقایــق رو بــه افزایــش کنونــی بــا وضعیــت فعلــی دنیــای اســام در حال وقوع اســت.
بــه هــر حــال بــرای شــناخت ایــن انقالبهــا و شــناخت علــل و چرایــی آن بایــد بــه
هویــت ایــن قیامهــا توجــه کــرد و هویــت ایــن خیزشهــا بــر محــور چنــد اصــل و
ویژگــی قــرار دارد کــه رهبــر معظــم انقــاب آن را بــه خوبــی بیــان کــرده انــد ،ایشــان
اصــول انقالبهــای کنونــی منطقــه ،مصــر و دیگــر کشــورها را در درجــه اول ایــن امــور
دانســته انــد:
ّ
 .1احیــاء و تجدیــد عــزت و کرامــت ملــی؛ (بــه عبــارت دیگــر) احیــاء و تجدیــد عــزت
و کرامــت ملــی کــه در طــول زمــان بــا دیکتاتــوری حاکمــان فاســد و ســلطه سیاســی
آمریــکا و غــرب در هــم شکســته و پایمــال شــده اســت
 .2برافراشــتن پرچــم اســام؛ برافراشــتن پرچــم اســام کــه عقیــده عمیــق و دلبســتگی
دیرین مردم اســت و برخورداری از امنیت روانی و عدالت و پیشــرفت و شــکوفایی
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کــه جــز در ســایه شــریعت اســامی بــه دســت نخواهــد آمــد.
 .3ایســتادگی در برابــر نفــوذ و ســلطه غــرب؛ ایســتادگی در برابــر نفــوذ و ســلطه
آمریــکا و اروپــا کــه در طــول دو قــرن بیشــترین لطمــه و خســارت و تحقیــر را بــر مــردم
ایــن کشــورها وارد آورده انــد.
 .4مبــارزه بــا رژیــم جعلــی صهیونیســتی؛ (یعنــی) مبــارزه بــا رژیــم غاصــب و دولــت
جعلــی صهیونیســت کــه اســتعمار (آن را) چــون خنجــری در پهلــوی کشــورهای منطقه
ّ
فــرو بــرده و وســیله ای بــرای ادامــه ســلطه اهریمنــی خــود ســاخته و ملتــی را از
ســرزمین تاریخــی خــود بیــرون رانــده اســت.
 .5مردمــی بــودن ایــن خیــزش هــا؛ مردمــی بــودن ایــن انقالبهــا مهــم تریــن عنصــر
در تشــکیل هویــت آنهــا اســت.
مهــم تریــن عنصــر در ایــن انقــاب هــا ،حضــور واقعــی و عمومــی مــردم در میــدان
عمــل و صحنــه مبــارزه و جهــاد اســت یعنــی در ایــن جــا این مردم هســتند که شــعارها
را میســازند ،هــدف را معیــن میکننــد ،دشــمن را شناســایی و معرفــی و تعقیــب
میکننــد و آینــده مطلــوب را ترســیم میکننــد و هــم چنیــن ایــن تحــول ،تحولــی اســت
کــه بــر دوش تــوده مــردم اســت و آنهــا هســتند کــه جســم و جــان خــود را بــه میــدان
میآورنــد و بــا مجاهــدت و فــداکاری ،دشــمن را از صحنــه بیــرون میراننــد و ایــن
فاصلــه عمیقــی دارد بــا قیــام و حرکتــی کــه بــه وســیله یــک جمــع (و گــروه خــاص) و
یــا گــروه نظامــی یــا حتــی یــک گــروه مبــارز مســلح انجــام میگیــرد.

1

بنابرایــن راز ایــن حرکــت مردمــی و گســترده مــردم در ایــن نکتــه نهفتــه اســت کــه ایــن
حرکتهــای گســترده مردمــی نمــی توانــد متأثــر از انقــاب اســامی ایــران نباشــد آن
انقالبــی کــه پــس از پیــروزی و تشــکیل نظــام اســامی در ایــران ،زلزلــه عظیمــی را در
ّ
حکومتهــای دنیــا طلبــان شــرق و غــرب پدیــدار کــرد و ملتهــای مســلمان را در
ّ
جــوش و خــروش بــی ســابقه انداختــه و آن الگویــی شــد تــا ملتهــای منطقــه امــروزه
بــا انگیــزه ای کــه میتواننــد خــود سرنوشــت و آینــده کشورشــان را بــدون پذیــرش
هیــچ ســلطه ای رقــم بزننــد بــه میــدان و صحنــه آمدنــد و ایــن همــان چیــزی اســت کــه
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مرحــوم امــام ؟هر؟ در ّ
وصیــت نامــه سیاســی الهــی خــود نویــد آن را داده و فرمودنــد:
اکنــون ملتهــای محــروم جهــان بیــدار شــده انــد و طولــی نخواهــد کشــید کــه ایــن
بیداریها به قیام و نهضت و انقالب انجامیده و خود را از تحت ســلطه ســتمگران
مســتکبر نجــات خواهنــد داد.
در مجمــوع انقالبهــای کنونــی منطقــه بــا وجــود تفــاوت هایــی کــه بــا انقــاب
هایــی کــه در قــرن اخیــر بــه وقــوع پیوســته اســت دارنــد لکــن مردمــی بــودن ایــن
انقالبهــا و هویــت خواهــی و بــروز نمادهــا و شــعارهای اســام گرایانــه آن و روحیــه
ســلطه ســتیزی و ایســتادگی در برابــر نفــوذ و ســلطه غــرب و مقابلــه علنــی در برابــر
بهــای منطقــه وجــود دارد
صهیونیســم از جملــه قرابــت هایــی اســت کــه در انقال 
و ایــن نتیجــه را میرســاند کــه ایــن انقالبهــا نمــی توانــد متأثــر از انقــاب اســامی
ایــران نباشــد.
بــا ایــن اوصــاف آینــده ایــن انقالبهــا را بایــد در گــرو یــک آســیب شناســی دانســت
کــه مــردم مبــارز و انقالبــی بــا شــناخت کشــورهای منطقــه از آن خواهنــد داشــت
میتواننــد انقــاب مردمــی خــود را بــه ســر انجــام رســانده و از آن پاســداری نماینــد.
رهبــر عزیزمــان در خصــوص آینــده انقالبهــای مردمــی منطقــه خاورمیانــه چنــد
آســیب احتمالــی را یــاد آور میشــوند اولیــن آســیب را ایشــان ایــن میداننــد کــه مــردم
منطقــه احســاس و گمــان کننــد بــا ســقوط حاکــم وابســته و فاســد و دیکتاتــور ،کار
تمــام شــده اســت و راحتــی خیــال ناشــی از احســاس پیــروزی و بــه دنبــال آن کم شــدن
انگیزههــا و سســت شــدن عــزم هــا ،نخســتین خطــر اســت و دومیــن آســیب ،مرعــوب
شــدن از هیمنــه ظاهــری مســتکبران و احســاس تــرس از آمریــکا و دیگــر قدرتهــای
مداخلــه گــر اســت کــه بایــد از آن پرهیــز شــود و ســومین آســیب ،اعتمــاد بــه دشــمن
و در دام لبخندهــا و وعدههــا و حمایتهــای قدرتهــا افتــادن اســت و چهارمیــن
آســیب ،ایجــاد اختــاف و بــه جــان هــم انداختــن انقالبیــون و رخنــه در پشــت جبهــه
مبــارزه اســت کــه بــا همــه تــوان بایــد از آن گریخــت.

1

دســته دیگــر از آســیبها و خطراتــی کــه میتوانــد انقالبهــای منطقــه در پیــش رو
 . 1همان.
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داشــته باشــد از جملــه آن در واقــع نفــوذ و روی کار آمــدن عناصــر وابســته بــه غــرب
اســت و ایــن بــه معنــای هــدر رفتــن همــه تالشهــا و مجاهدتهــای مــردم انقالبــی
و مبــارز اســت البتــه مســائلی چــون جنــگ داخلــی ،تحریــم اقتصــادی ،پشــیمان کــردن
مبــارزان ،تــرور یــا بدنــام کــردن شــخصیتها و بازگرداندن اســتبداد و ارتجاع میتواند
از تهدیداتــی باشــد انقالبهــای منطقــه ممکــن اســت آینــده ایــن انقالبهــا را در
معــرض خطــر قــرار دهــد.
از ایــن رو رهبــر عزیزمــان دربــاره جلوگیــری از آســیبها و تهدیدهــا ،توصیــه هایــی بــه
مــردم مبــارز و انقالبــی گوشــزد مینماینــد.
ُ
ایشــان خاطرنشــان میکننــد کــه مــردم انقالبــی بــا حســن ظــن بــه وعدههــای الهــی و
بــه حــق بــودن آنهــا و هــم چنیــن تحمــل زحمــات در مســیر بایــد همــواره در میــدان
بــوده کــه بــا تــوکل بــه خداونــد و اعتمــاد و حســن ظــن بــه وعدههــای موکــد نصــرت
الهــی در قــرآن و بــه کار گیــری خــرد و عــزم شــجاعت میتــوان بــر همــه موانــع و
ّ
مشــکالت غلبــه یافتــه و پیــروز مندانــه از آنهــا عبــور کــرد دیگــر توصیــه موکــدی کــه
ایشــان بــه مــردم مبــارز و انقالبــی دارنــد ایــن اســت کــه آنــان بــا حفــظ اصالتهــا و
بازخوانــی دائمــی اصــول انقــاب میتواننــد آن را از انحــراف بــاز دارنــد و بــا عــدم
اعتمــاد بــه دشــمنان میتواننــد مانــع توطئــه و خیانتهــای پنهــان آنهــا گردنــد مقــام
معظــم رهبــری تأکیــد مینماینــد کــه بــا نظــام ســازی بــر خــاف الگوهــای الئیــک و
لیبرالیســم بایــد هــدف نهایــی را ایجــاد تمــدن اســامی جدیــد قــرار داد و بــه عبارتــی
هــدف نهایــی را بایــد امــت واحــده اســامی و ایجــاد تمــدن اســامی جدیــد بــر پایــه
دیــن و عقالنیــت و علــم و اخــاق قــرار داد.

1

مقــام معظــم رهبــری دو نکتــه دیگــر را هــم چنیــن متذکــر میشــوند که نکتــه اول این
اســت کــه ملتهــای انقــاب کــرده و آزاد شــده یکــی از مهــم تریــن خواستههایشــان
حضــور و نقــش قاطــع مــردم و آرائشــان در مدیریــت کشــور اســت و چــون مومــن
بــه اســام هســتند پــس مطلــوب آنــان «نظــام مــردم ســاالری اســامی» اســت و ایــن
خــود میتوانــد در کشــورهای گوناگــون بــه اقتضــای شــرایط ،بــا شــیوهها و شــکلهای
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گوناگــون تحقــق یابــد و مــردم ســاالری اســامی کــه متعهــد بــه ارزشهــا و خطــوط
اصلــی اســامی در نظــام کشــور اســت بــا دموکراســی الئیــک هیــچ نســبتی نــدارد و
نکتــه دیگــر ایــن اســت کــه بایــد از تحجــر و قشــری گــری و تعصبهــای جاهالنــه و
افراطــی دوری ُجســت و اســام گرایــی نبایــد بــا ّ
تحجــر و قشــری گــری و ّ
تعصبهــای
جاهالنــه و افراطــی متشــبه گــردد و مــرز ایــن دو کامــا بایــد مشــخص شــود.
زیــرا تعصبهــای جاهالنــه و افراطــی و افراطهــای مذهبــی کــه غالبــا بــا خشــونت
کــور همــراه اســت ،عامــل عقــب ماندگــی و دور شــدن از هدفهــای واالی انقــاب
اســت و ایــن بــه نوبــه خــود مایــه جــدا شــدن مــردم و در نتیجــه شکســت انقــاب
خواهــد بــود.

1

 . 1همان.
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انقالبهایــی کــه در منطقــه بــه وجــود آمدنــد از چــه نــوع آســیبهایی
برخــوردار بودنــد کــه ســلطه گــران غربــی در صــدد انحــراف آن بــر آمدنــد ؟
تحوالتــی کــه در ســطح منطقــه بــه وجــود آمــد که مــا از آن به عنــوان «بیداری
اســامی» یــاد کردیــم در واقــع یکــی از مهــم تریــن موضوعاتــی بــود که تمرکز دســتگاه
دیپلماســی دولتهــای غربــی بــه رهبــری آمریــکا را بــه خــودش جلــب نمــود کــه البتــه
علــت آن را بایــد در تاثیــر گــذاری ایــن تحــوالت در آینــده منافــع اســتراتژیک ایــن
قدرتهــا در منطقــه دانســت .در واقــع بــروز ایــن تحــوالت منجــر بــه ســرنگونی نظــام
هایــی شــد کــه تامیــن کننــده منافــع ایــن قدرتهــا در منطقــه بودنــد و بــا نابــودی
ایــن رژیمهــا ،منافــع نامشــروع ایــن قدرتهــا بــا امــا و اگرهــای فراوانــی مواجــه شــد.
همچنیــن ســرنگونی ایــن رژیمهــا باعــث نوعــی بیــداری در میــان ملتهــا شــد کــه
نهــا را نســبت بــه اســتیفای حقــوق اساســی خــود بــاال
ســطح توقعــات و انتظــارات آ 
بــرد و ســر دادن شــعارهای زیبــا و دلفریــب توســط غربیهــا دیگــر چنــدان نمــی
توانســت تأثیــر گــذار باشــد .مجمــوع ایــن شــرایط باعــث شــد تــا غربیهــا بــه دقــت
تحــوالت منطقــه را زیــر نظــر گرفتــه و اقداماتــی در جهــت خنثــی کــردن آثــار ایــن
بیــداری عظیــم انجــام دهنــد .از طرفــی اندیشــمندان و تحلیــل گــران مختلفــی در
جهــان اســام نســبت بــه آســیب شناســی تحــوالت منطقــه بــه مطالعــه و اظهــار نظــر
پرداختنــد و بــه نوعــی نســبت بــه اقداماتــی کــه غــرب بــه منظــور انحــراف رونــد ایــن
تحــوالت انجــام م ـیداد هشــدار دادنــد .در ایــن میــان مقــام معظــم رهبــری مهــم
تریــن آســیب هایــی را کــه بــرای منطقــه از ناحیــه غربیهــا وجــود دارد را در چنــد
موضــوع عنــوان نمودنــد :
 – 1حفظ شاکله نظام سابق

آمریكائىهــا تــاش كردنــد شــاكلهى آن نظــام را حفظ كنند .ایــن تزویرها و ترفندهاى
آمریكائـ ِـى غربــى اســت ،موذیانــه و خباثتآلــود ،امــا در عیــن حــال ســطحى؛ كــه اگــر
ملتهــا هوشــیار باشــند ،میتواننــد ایــن تزویرهــا را رو كننــد ،ایــن ترفندهــا را باطــل

كننــد .آمریكائىهــا ســعى كردنــد حــاال كــه حســنى مبــارك را در مصــر یــا بنعلــى را در
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تونــس از دســت دادنــد ،شــاید بتواننــد شــاكلهى نظــام را حفــظ كننــد .آدمهــا عــوض
بشــوند ،امــا نظــام باقــى بمانــد؛ لــذا اصــرار و پافشــارى كردنــد كــه در آن كشــورها
ً
یــك نخس ـتوزیر حتمــا بایــد بمانــد؛ امــا ملتهــا قیــام خودشــان را ادامــه دادنــد ،بــر
ایــن ترفنــد هــم فائــق آمدنــد و ایــن دولتهــا را هــم ســاقط كردنــد .بــه توفیــق الهــى،
بــه حــول و قــوهى الهــى ،سلســلهى شكســتهاى آمریــكا در ایــن منطقــه ادامــه پیــدا
خواهــد كــرد.

1

 – 2روی کار آوردن عناصر متعهد به غرب

نخســتین آســیب ،بــر روى كار آوردن عناصــرى اســت كــه خــود را متعهــد بــه آمریــكا
و غــرب میداننــد .غــرب میكوشــد پــس از ســقوط ناگزیــر مهرههــاى وابســته ،اصــل
سیســتم و اهرمهــاى اصلــى قــدرت را حفــظ كنــد و ســر دیگــرى را بــر روى ایــن بــدن
بگــذارد و بدیــن وســیله ســلطهى خــود را همچنــان ادامــه دهــد .ایــن بــه معنــاى
هــدر رفتــن هم ـهى تالشــها و مجاهدتهــا اســت .در ایــن مرحلــه اگــر بــا مقاومــت و
هشــیارى مــردم مواجــه شــوند ،میكوشــند تــا بدیلهــاى انحرافــى گوناگــون در پیــش
پــاى نهضــت و مــردم بگذارنــد .ایــن ســناریو میتوانــد پیشــنهاد مدلهــاى حكومتــى و
قانــون اساســىهائى باشــد كــه كشــورهاى اســامى را بــار دیگــر در دام وابســتگى
فرهنگــى و سیاســى و اقتصــادى بــه غــرب بیفكنــد ،و میتوانــد نفــوذ میــان انقالبیــون و
ـان نامطمئــن و بــه حاشــیه رانــدن جریانهــاى اصیل
تقویــت مالــى و رســانهاى یــك جریـ ِ
در انقــاب باشــد .ایــن نیــز بــه معنــى بازگردانــدن ســلطهى غــرب و تثبیــت مدلهــاى
نوســازى شــدهى غربــى و بیگانــه از اصــول انقــاب و در نهایــت ،تســلط آنهــا بــر
اوضــاع اســت.

2

 . 1بیانات در حرم مطهر رضوی در آغاز سال .90
 . 2بیانات در اجالس بینالمللی بیدارى اسالمى.90/6/26 ،
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 – 3ایجاد هرج و مرج و به راه انداختن جنگ داخلی و خارجی در کشورهای انقالب
کرده به منظور مایوس کردن آنان از انقالب

اگــر ایــن تاكتیــك [روی کار آوردن عناصــر وابســته بــه غــرب] نیــز بــه نتیجــه نرســد،
تجربههــا بــه مــا میگویــد كــه آنــگاه روشــهائى چــون هــرج و مــرج و تروریــزم و جنــگ
داخلــى میــان پیــروان ادیــان یــا قومیتهــا یــا قبائــل و احــزاب و یــا حتــى میــان ملتهــا
و دولتهــاى همســایه ،و همــراه بــا آن ،حصــر اقتصــادى و تحریــم و بلوكــه كــردن
ســرمایههاى ملــى و نیــز هجــوم همــه جانبــهى تبلیغاتــى و رســانهاى را در پیــش
خواهنــد گرفــت .مقصــود آنــان از ایــن همــه ،خســته و نومیــد كــردن مــردم و مــردد و
پشــیمان كــردن مبــارزان اســت ،كــه میداننــد در ایــن صــورت ،شكســت دادن انقــاب،
ممكــن و آســان خواهــد شــد .تــرور نخبــگان صالــح و مؤثــر یــا بدنــام كــردن برخــى از
آنــان و از ســوئى خریــدن كســانى از سسـتعنصران ،نیــز در شــمار روشــهاى متــداول
قدرتهــاى غربــى و مدعیــان تمــدن و اخــاق اســت.

1

 – 4القاء ناتوانی و عدم امکان پیشرفت به ملتهای مسلمان

مــا توانائىهــاى خودمــان را دســتكم نگیریــم .از بزرگتریــن آفتهائــى كــه فرهنــگ
غربــى بــر كشــورهاى اســامى وارد كــرد ،دو تصــور غلــط و انحرافــى بــود :یكــى تلقیــن
و تزریــق ناتوانــى ملتهــاى مســلمان؛ باوراندنــد كــه از شــما كارى برنمىآیــد؛ نــه در
میــدان سیاســت ،نــه در میــدان اقتصــاد ،نــه در میــدان علــم؛ گفتنــد شــما ضعیــف
ـال طوالنــى در ایــن بــاور غلــط باقــى ماندیــم
هســتید .مــا كشــورهاى اســامى دههــا سـ ِ
و عقــب ماندیــم .تلقیــن دوم و بــاور دومــى كــه بــه مــا تزریــق كردنــد ،بىنهایــت
بــودن و غیــر قابــل شكســت بــودن قــدرت دشــمنان ماســت .اینجــور تفهیــم كردنــد كه
آمریــكا را كــه نمــی شــود شكســت داد ،غــرب را كــه نمــی شــود بــه عقبنشــینى وادار
كــرد؛ مجبوریــم در مقابــل اینهــا تحمــل كنیــم.
امــروز بــراى ملتهــاى مســلمان عینــى شــده اســت كــه ایــن هــر دو بــاور ،غلــط انــدر
 . 1همان.
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غلــط اســت .ملتهــاى مســلمان میتواننــد پیــش برونــد؛ میتواننــد مجــد و عظمــت
اســامى را كــه یــك روز در اوج افتخــار و در قل ـهى درخشــندگى علمــى و سیاســى و
اجتماعــى قــرار داشــتند ،تجدیــد كننــد و دشــمن مجبــور اســت در میدانهــاى متعــددى
عقبنشــینى كنــد.

1

 – 5کم کردن انگیزه مقاومت و ناامید کردن آنان

یكــى از كارهاشــان ایــن اســت كــه انگیزههــاى مــردم را كــم كننــد .جوانــان دنیــاى
اســام  -چــه زنــان ،چــه مــردان و نخبــگان دنیــاى اســام و بخصــوص كشــورهائى
كــه انقــاب كردنــد  -بایــد بداننــد كــه اگــر در صحنــه بایســتند و مقاومــت كننــد،
پیــروزى آنهــا بــر همـهى ســاز و بــرگ اســتكبار قطعــى اســت همـهى ابزارهــاى اقتــدار
قدرتهــاى اســتكبارى در مقابــل حضــور مــردم ،در مقابــل ایمــان ملتهــا كنــد اســت،
ناكارآمــد اســت .پــول دارنــد ،ســاح دارنــد ،بمــب اتــم دارنــد ،ارتشــهاى مجهــز دارنــد،
وســائل دیپلماســى دارنــد ،امــا همـهى اینهــا در مقابــل ایمــان ملتهــا ناكارآمــد اســت.
مراقــب باشــید كــه ایــن ایمــان از دســت نــرود؛ بــا ایجــاد اختــاف ،بــا ســرگرم كــردن و
مشــغول كــردن ،جوانهــا را یــك جــور ،پیرهــا را یــك جــور ،مذهبىهــا را یــك جــور ،غیــر
مذهبىهــا را یــك جــور .اجتمــاع مــردم بــر اســاس شــعارهاى دینــى و اســامى ،تنهــا
چیــزى اســت كــه میتوانــد ایــن ملتهــا را پیــش ببــرد .و مــا تجربـهى ممتــد و طوالنــىاى
در ایــن زمینــه داریــم.

2

 – 6تالش برای تحریف ماهیت بیداری اسالمی

اینكــه میگوئیــم بیــدارى اســامى ،ایــن حــرف پایـهدار اســت ،ریشـهدار اســت .ملتهاى
مســلمان عدالــت را میخواهنــد ،آزادى را میخواهنــد ،مردمســاالرى را میخواهنــد،
اعتنــاى بــه هویــت انســانها را میخواهنــد؛ اینهــا را در اســام مىبیننــد ،نــه در مكاتــب
 . 1بیانات در دیدار شركتكنندگان در اجالس جهانی «جوانان و بیدارى اسالمى».
 . 2بیانات در دیدار شركتكنندگان در اجالس جهانی «زنان و بیدارى اسالمى».
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دیگــر؛ چــون مكاتــب دیگــر امتحــانداده و شكسـتخوردهاند .بــدون مبنــاى فكــرى
هــم كــه نمیشــود بــه ایــن اهــداف بلنــد دســت پیــدا كــرد .آن مبنــاى فكــرى بــر حســب
ایمــان و اعتقــاد ملتهــاى منطقــه عبــارت اســت از اســام و بیــدارى اســامى .ماهیــت
جنبشــها ایــن اســت.
غربىهــا و حكومتهــاى وابســتهى بــه غــرب در ایــن منطقــه ،میخواهنــد صــورت
مســئله را عــوض كننــد؛ میخواهنــد جــور دیگــرى بــه افــكار عمومــى القــاء كننــد؛ امــا
فایــدهاى نــدارد .شــخصیتهاى مؤثــر بایــد مراقــب باشــند دور نخورنــد .ملتهــا بایــد
مراقــب باشــند دور نخورنــد.

1

 – 7اختالف افکنی میان شیعه و سنی

امــروز آمریكائىهــا از تجربـهى انگلیســىها دارند اســتفاده میكننــد در ایجاد اختالف
مذهبــى بیــن شــیعه و ســنى .انگلیسهــا متخصــص دشــمنى انداختــن بیــن گروههاینــد
 از جمله بین شــیعه و ســنى در دنیاى اســام  -از چند صد ســال قبل آنها اینكارهبودنــد .آمریكائىهــا دارنــد از تجرب ـهى آنهــا اســتفاده میكننــد .مســئلهى فلســطین
پیــش مىآیــد ،مســئلهى مصــر پیــش مىآیــد؛ بــه مجــردى كــه در مقابــل حركــت مردم
ً
قــرار میگیرنــد ،بــه یــك جــورى ،بــا یــك ترفنــدى ،بــا یــك خدع ـهاى ،فــورا مســئلهى
مذهبــى را مطــرح میكننــد .همــه بایــد بیــدار باشــند؛ ســنى بیــدار باشــد ،شــیعه بیــدار
باشــد ،عالــم مذهبــى بیــدار باشــد ،نخب ـهى دانشــگاهى بیــدار باشــد ،آحــاد مــردم
بیدار باشــند؛ بفهمند چه كار میكنند ،بفهمند توطئهى دشــمن را و نقشـهى دشــمن
را؛ بــه نقشـهى دشــمن كمــك نكننــد.

2

 - 8ارائه قرائتهای غلط و انحرافی از اسالم به جای اسالم اصیل
تعریفهــا بایــد بازخوانــى و اصــاح شــوند .دو الگــوى «اســام تكفیــرى» و «اســام
الئیــك» از ســوى غــرب بــه شــما پیشــنهاد شــده و خواهــد شــد تــا الگــوى «اســام
اصولگــراى معتــدل و عقالنــى» در میــان انقالبهــاى منطقــه تقویــت نشــود.
 . 1بیانات در مراسم سالگرد رحلت امام خمینی؟هر؟ خرداد .91
 . 2همان.
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 ...بــه اســام مطلــوب واشــنگتن و لنــدن و پاریــس بدبیــن باشــید؛ چــه از نــوع الئیــك
و غربگــرا ،و چــه از نــوع متحجــر و خشــن آن .بــه اســامى كــه رژیــم صهیونیســتى را
ـامى دیگــر بیرحمانــه مواجــه میشــود ،دســت
تحمــل میكنــد ،ولــى بــا مذاهــب اسـ ِ

آشــتى بــه ســوى آمریــكا و ناتــو دراز میكنــد ،ولــى در داخــل بــه جنگهــاى قبیل ـهاى و
مذهبــى دامــن میزنــد و اشـ ّـداء بــا مؤمنیــن و رحمــاء بــا كفــار اســت ،اعتمــاد نكنیــد .بــه
اســام آمریكائــى و انگلیســى بدبیــن باشــید ،كــه شــما را بــه دام ســرمایهدارى غــرب و
مصرفزدگــى و انحطــاط اخالقــى میكشــانند .در دهههــاى گذشــته ،هــم نخبــگان و
هــم حاكمــان ،بــه وابســتگى بیشــتر خــود بــه فرانســه و انگلیــس و آمریكا و یا شــوروى
افتخــار میكردنــد و از ســمبلهاى اســامى میگریختنــد؛ و امــروز همــه چیــز برعكــس
شــده اســت.

1

 . 1همان.
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چــرا انقــاب مصــر بــه انقالبــی نافرجــام تبدیــل گشــت و حاکمیــت نظــام
ســلطه در آن جــا پابرجــا مانــد؟
ایــن روزهــا در مــورد عللــی کــه باعــث شــد تــا انقــاب مــردم مصــر نافرجــام
بمانــد تحلیلهــای فراوانــی گفتــه میشــود ،بــا نگاهــی بــه رونــد اوضــاع میتــوان
گفــت کــه پیــش بینــی چنیــن وضعیتــی بــا توجــه بــه رونــد غلطــی کــه در پیــش گرفتــه
شــده بــود چنــدان هــم مشــکل نبــود و بــه همیــن دلیــل شــخصیت هایــی همچــون
مقــام معظــم رهبــری از همــان آغــاز تحــوالت مربــوط بــه انقــاب مصــر و بــه ویــژه در
مقطــع پیــروزی اولیــه ایــن انقــاب ،نســبت بــه رونــد تحــوالت ایــن کشــور حساســیت
ویــژه ای نشــان داده و در همایشهــای برگــزار شــده بــا موضــوع بیــداری اســامی
و نیــز خطبههــای نمــاز جمعــه تحلیلهــای دقیقــی از رونــد انقــاب و نیــز آســیب
هایــی کــه میتوانــد ایــن پیروزیهــا را دچــار مشــکل ســازد ارائــه کردنــد کــه متاســفانه
در برخــی مــوارد مــورد توجــه قــرار نگرفــت کــه در نهایــت بــه ایــن وضعیــت دچــار
شــدند کــه مــا بــه برخــی از ایــن آســیبها و اشــکاالت اشــاراتی خواهیــم کــرد .از طرفی
بخشــی از ایــن اشــکاالت بــه ماهیــت خــود انقــاب مصــر و بخشــی دیگــر بــه عملکرد
انقالبیــون و رونــدی کــه در تــداوم انقــاب در پیــش گرفتنــد بــاز میگــردد کــه اجمــاال
یتــوان از آنهــا یــاد کــرد :
بــه شــرح ذیــل م 
 – 1مشــکل فقــدان رهبــری واحــد و فصــل الخطــاب در انقــاب  :یکــی از رازهــای
بهــای دنیــا ایــن بــود کــه همگــی دارای
پیــروزی انقــاب اســامی و حتــی اکثــر انقال 
یــک رهبــر واحــد بودنــد کــه هــم از قــدرت ســازماندهی نیروهــا برخــوردار بــود و
هــم فصــل الخطابــی میــان نیروهــا تلقــی میشــد و هــم توانایــی ایــن را داشــت کــه
اســتراتژیها و تاکتیکهــای مســیر انقــاب را بــه خوبــی ترســیم نمایــد .امــا متاســفانه
در جریــان انقالبهــای عربــی و از جملــه انقــاب مــردم مصــر ،فاقد هــر گونه رهبری
واحــد و جامعــی بودیــم کــه بتوانــد انقــاب را رهبــری و بــه ســرانجام برســاند و حتــی
همراهــی رســمی جریــان اخــوان المســلمین بــا انقــاب ،بعــد از مدتــی کــه از آغــاز
انقــاب گذشــت شــروع شــد .بــا ایــن حــال حتــی ایــن جریــان نیــز نتوانســت بــه گونــه
ای نیروهــای انقالبــی را متشــکل ســازد کــه در زیــر چتــر واحــدی جمــع شــده و حکــم
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رهبــری را داشــته باشــد .بــر ایــن اســاس ایــن انقــاب از همــان ابتــدا انقالبــی «بــی
ســر» و فاقــد هــر گونــه مرجــع واحــدی کــه عنــوان فصــل الخطــاب و جامــع نیروهــا
داشــته باشــد بــود کــه همیــن نیــز ترســیم خــط مشـیهای آن را در شــرایط اختالفــات
شــدید داخلــی بــه ویــژه میــان خــود انقالبیــون بــا مشــکل مواجــه میســاخت و یکــی
از دالیلــی کــه باعــث شــد تــا در نهایــت ایــن انقــاب بــه این روز بیفتــد همین موضوع
بــود.
 – 2اعوجاجــات در حمایــت مقامــات دینــی رســمی و مــورد قبــول مــردم از ایــن
انقــاب و رونــد آن بــه گونــه ای کــه برخــی از مقامــات دینــی در کنــار انقــاب و
برخــی دیگــر بــر علیــه آن ایســتادند ،برخــی بــر لــه آن فتــوا دادند و برخی بــر علیه آن.
نظیــر چنیــن تعارضاتــی را در حمایتهــای علمــای داخــل و خــارج از مرزهــای مصــر
نیــز شــاهد بودیــم .بــه عنــوان مثــال پــس از ســرنگونی دولــت مرســی شــاهد بودیــم
ً
کــه مفتــی االزهــر مصــر ،مخالفــان مرســی را رســما بــه عنــوان خــوارج خطــاب میکــرد
و آنــان را بــه تمکیــن از دولــت نظامــی فــرا میخوانــد و در مقابــل ،قرضــاوی مفتــی
مصــری االصــل قطریهــا ،دولــت نظامــی را مصــداق خــوارج معرفــی کــرده و حمایــت
از بازگشــت مرســی را واجــب شــرعی میدانــد .نتیجــه چنیــن دیدگاههــای متعارضــی
ســر درگمــی مــردم در اتخــاذ موضــع درســت و بــه جــا در قبــال انقــاب ایــن کشــور
میباشــد .همچنیــن وابســتگی نهــاد دینــی در کشــور مصــر بــه دولــت ایــن کشــور نیــز
باعــث شــده اســت تــا ســازماندهی مردمــی کــه در برخــی انقالبهــا همچــون انقــاب
اســامی بــر عهــده نیروهــای دینــی بــود بــا مشــکل مواجــه شــود بــه ویــژه اینکــه شــیخ
ً
االزهــر درآخریــن موضــع گیریهــای خــود ،رســما در کنــار کودتاگــران بــر علیــه مرســی
موضــع گیــری کــرد و همیــن مســاله تشــکل مــردم در تقابــل بــا حکومــت کودتــا را بــا
مشــکالت فراوانــی مواجــه نمــود.
 – 3میــدان دادن بــه جریانــات ســلفی در ایــن کشــور کــه بــا توجــه بــه جنایــت هایــی
کــه در ایــن کشــور بــه ویــژه بــر علیــه شــیعیان و محبــان اهــل بیــت انجــام دادند وخط
و نشــان هایــی کــه بــرای آنهــا کشــیدند باعــث ریــزش بخــش عمــده ای از نیروهــای
انقالبــی شــیعه و نیــز هــواداران اهــل بیــت شــدند کــه از جملــه ایــن جنایتهــا بــه
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شــهادت رســاندن عالمه شــیخ حســن شــحاته به طرز فجیع در نیمه شــعبان امســال
بود.
 – 4برقــراری روابــط نزدیــک بــه حامــی اصلــی دیکتاتــوری و ارتجــاع در جهــان عــرب
و ضــد انقالبــی تریــن نظــام حاکــم یعنــی عربســتان ســعودی بــه جــای برقــراری روابط
نزدیــک بــا کشــورهای انقالبــی از جملــه جمهــوری اســامی ایــران کــه از نظــر تفکــرات
انقالبــی بســیار بــه ایــن کشــور نزدیــک بــود .ایــن روابــط بــه گونــه ای بــود کــه محمــد
مرســی پــس از انتخــاب بــه ریاســت جمهــوری ،در نخســتین ســفر خارجــی خــود بــه
دســت بوســی ملــک عبــداهلل پادشــاه عربســتان ســعودی رفــت در حالــی کــه ســفر وی
بــه ایــران بــرای شــرکت در اجــاس ســران جنبــش عــدم تعهــد بــا شــک و تردیدهــای
فراوانــی صــورت گرفــت و پــس از ســفر بــه ایــران نیــز بــر خــاف اکثــر روســای
دولتهــای دنیــا بــا مقــام معظــم رهبــری کــه از اصلــی تریــن حامیــان بیــداری اســامی
در منطقــه میباشــد هیــچ گونــه برنامــه دیــداری نداشــت .نتیجــه چنیــن اعتمــادی
ایــن بــود کــه پادشــاه عربســتان عــاوه بــر کمــک یــک میلیــاردی بــه ارتــش مصــر بــرای
ســرنگونی دولــت مرســی ،بالفاصلــه پــس از کودتــا بــا ارســال پیــام تبریــک بــرای دولت
موقــت مصــر ،وعــده کمــک  5میلیــارد دالری بــه آنهــا داد و در روزهــای بعــد نیــز از
ً
کشــتار انقالبیــون ایــن کشــور بــه دســت ارتــش رســما حمایــت کــرد.
 – 5موضــع گیریهــا بــر علیــه یکــی از اصلــی تریــن محورهــای مقاومــت یعنــی ســوریه
و میــدان دادن بــه تروریسـتها و حامیــان تکفیــری آنــان کــه همیــن موضــوع نیــز بــه
نوبــه خــود باعــث ریــزش بخشــی از نیروهــای انقالبــی حامــی جریــان مقاومــت در
ایــن کشــور گردیــد.
 – 6عــدم برخــورد قاطعانــه بــا بقایــای رژیــم مبــارک بــه ویــژه در ارتــش و قــوه قضائیه
کــه همیــن نیروهــا نیــز در رونــد ســرنگونی و محاکمــه دولــت انقالبــی مرســی و در
مقابــل تبرئــه مبــارک از جنایــت هایــش کــه در واقــع ُمهــر پایــان بــر انقالب مــردم مصر
بــود ،اصلــی تریــن نقــش را ایفــا کــرده و میکننــد.
 – 7اعتمــاد بــه آمریــکا و غــرب و ژسـتهای بــه ظاهــر حامیانــه آنــان ،ایــن در حالــی
بــود کــه ایــن رژیمهــا همــواره مواضــع منافقانــه ای از خــود نســبت بــه تحــوالت مصــر

357

اسالم
حوادثجهان
سلطهبرو مسائل
گفتار چهارم :نظام
سیزده آبان
تحلیلی

اتخــاذ میکردنــد بــه طــوری کــه روزی از رژیــم مبــارک حمایــت میکردنــد ،امــا پــس
ً
از ســقوط مبــارک در کســوت حمایــت از انقالبیــون ظاهــر شــدند و امــروز نیــز رســما
از دولــت کودتــا حمایــت کــرده و غیــر دموکراتیــک تریــن راهــکار انتقــال قــدرت در
جهــان را بــه عنــوان اقدامــی دموکراتیــک مــورد تائیــد قــرار دادنــد .این در حالی اســت
کــه مقــام معظــم رهبــری چنــد ســال قبــل ،ایــن نکتــه را بــه عنــوان یکــی از آســیبهای
انقــاب بــه رهبــران انقــاب مصــر گوشــزد کــرده و فرمودنــد « :اعتمــاد بــه دشــمن و
نهــا افتــادن نیــز آســیب بــزرگ دیگــرى
در دام لبخندهــا و وعدههــا و حمایتهــاى آ 
اســت كــه بــه طــور ویــژه بایــد پیشــروان و نخبــگان از آن بــر حــذر باشــند .دشــمن را
ـس ظاهـ ِـر
بــا عالماتــش در هــر لبــاس بایــد شــناخت و از كیــد او كــه در مــواردى در پـ ِ
1
یشــود ،بایــد ملــت و انقــاب را مصــون ســاخت».
دوســتى و كمــك پنهــان م 
 – 8نادیــده گرفتــن خواســت انقالبیــون در قبــال اســرائیل کــه در کنــار تحــرک دولــت
بــر علیــه محــور مقاومــت در ســوریه باعــث دلســرد شــدن بســیاری از هــواداران
انقالبــی از جملــه جوانــان از دولــت مرســی شــد .در ایــن زمینــه دولــت انقالبــی بــه
جــای قطــع رابطــه بــا رژیــم صهیونیســتی ،بــه تــداوم ایــن روابــط پرداخــت و مرســی
ضمــن اعــزام ســفیر بــه ایــن کشــور جعلــی در نامــه ای رئیــس جنایتــکار ایــن رژیــم
را بــا عنــوان «عزیــزم و دوســت بزرگــوارم» خطــاب کــرده و آرزوی رفــاه ،شــکوفایی
و آســایش بــرای ایــن رژیــم جعلــی نمــود 2،عــاوه بــر ایــن دولــت مرســی بــه قــرار
داد ذلــت بــار کمــپ دیویــد وفــادار مانــد ،صــدور گاز بــه رژیــم صهیونیســتی -کــه
انقالبیــون در طــول انقــاب خــود بــا انفجــار خــط لولــه انتقــال گاز ،خواســتار قطــع
آن شــده بودنــد – را ادامــه داد و در مجمــوع روابــط ایــن رژیــم بــا مصــر را همچــون
دوران مبــارک ادامــه داد.
 – 9حفــظ شــاکله نظــام ســابق کــه در واقــع مانعــی بــزرگ در راه بــه ثمــر نشســتن
درخــت انقــاب بــود و ایــن آســیب بــزرگ بــه انــدازه ای در توفیــق یــا عــدم توفیــق
انقــاب دخیــل بــود کــه تحلیلگــران از همــان زمــان نســبت بــه ایــن موضــوع هشــدار
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیدارى اسالمى.90/6/26 ،
 . 2باشگاه خبرنگاران جوان ،تاریخ انتشار خبر  ۲۹مهر .۱۳۹۱
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میدادنــد .ولــی متاســفانه بــا بــی توجهــی دولــت بــر آمــده از انقــاب ایــن کشــور
مواجــه شــد و در نهایــت همیــن مســاله نیــز یکــی از اصلــی تریــن عوامــل ســقوط
دولــت مصــر و بازگشــت بــه دوران ســابق گردیــد .مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت
اهلل خامنــه ای در یکــی از ســخنان خویــش در روزهــای التهــاب مصــر در بــاره ایــن
آســیب بــزرگ چنیــن هشــدار داده و فرمودنــد « :آمریكائىهــا تــاش كردنــد شــاكلهى
آن نظــام را حفــظ كننــد .ایــن تزویرهــا و ترفندهــاى آمریكائـ ِـى غربــى اســت ،موذیانــه
و خباثتآلــود ،امــا در عیــن حــال ســطحى؛ كــه اگــر ملتهــا هوشــیار باشــند ،میتواننــد

ایــن تزویرهــا را رو كننــد ،ایــن ترفندهــا را باطــل كننــد .آمریكائىهــا ســعى كردنــد حــاال
كــه حســنى مبــارك را در مصــر یــا بنعلــى را در تونــس از دســت دادنــد ،شــاید بتواننــد
شــاكلهى نظــام را حفــظ كننــد .آدمهــا عــوض بشــوند ،امــا نظــام باقى بماند؛ لــذا اصرار
ً
و پافشــارى كردنــد كــه در آن كشــورها یــك نخسـتوزیر حتمــا بایــد بمانــد؛ امــا ملتهــا
قیــام خودشــان را ادامــه دادنــد ،بــر ایــن ترفنــد هــم فائــق آمدنــد و ایــن دولتهــا را هــم
ســاقط كردنــد.».

1

آنچــه از ایــن فرمایــش رهبــر معظــم انقــاب میتــوان دریافــت ایــن اســت کــه
حفــظ شــاکله نظــام ســابق یکــی از توطئههــای آمریــکا بــرای مصــون نگهداشــتن
نظــام دیکتاتــوری از زوال نهایــی بــود کــه ایــن ترفنــد اگــر چــه در انقــاب مصــر تــا
حــدود زیــادی در مــورد بخــش اصلــی نظــام مــورد توجــه قــرار گرفــت امــا در مجمــوع
کلیــت شــاکله نظــام از هــم فــرو نپاشــید و بخشهــای مهمــی از نظــام بــه ویــژه در
بخشهــای نظامــی و قضایــی همچنــان دســت نخــورده باقــی مانــد و حتــی رئیــس
جمهــور جدیــد مصــر در برابــر دادگاه عالــی قانــون اساســی مصــر کــه از جملــه بقایــای
رژیــم مبــارک بــود ســوگند خــورد بــدون اینکــه بــه ایــن نکتــه توجــه کنــد کــه اســاس ایــن
دادگاه بــه دلیــل وابســتگی بــه نظــام دیکتاتــوری ســابق ،فاقــد هــر گونــه مشــروعیتی
میباشــد .البتــه در آن مقطــع تــاش هایــی بــه منظــور ابــراز نامشــروع بــودن دادگاه
قانــون اساســی صــورت گرفــت از جملــه اعــام ســوگند خــوردن مرســی در پارلمــان و
یــا در جمــع مــردم انقالبــی .امــا متاســفانه ایــن قبیــل کارهــا نیــز همچــون بســیاری از
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در حرم مطهر رضوی در آغاز سال .90
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ادعاهــای دیگــر دولــت انقالبــی در حــد حــرف و حدیــث باقــی مانــد و در نهایــت
دولــت مرســی نیــز بــا ســوگند خــوردن در برابــر دادگاه قانــون اساســی ایــن کشــور ،از
برخــی مواضــع انقالبــی اعــام شــده ،عقــب نشــینی کــرد.
 – 10عقــب نشــینی از شــعارها و ادعاهــای انقالبــی در مقابــل فشــارهای داخلــی
و خارجــی کــه بــه یکــی از مــوارد آن در بنــد قبــل اشــاره شــد یعنــی عقــب نشــینی از
ســوگند خــوردن در پارلمــان ایــن کشــور بــه جــای دادگاه قانــون اساســی مصــر کــه از
نهــا
بقایــای رژیــم مبــارک بــود .عــاوه بــر آن مــوارد متعــددی وجــود داشــت کــه در آ 
بقایــای نظــام ســابق اقــدام بــه توطئــه هایــی بــر علیــه پیروزیهــای انقالبیــون بــه
اجــرا در آوردنــد کــه در ابتــدا بــا مقاومــت انقالبیــون ،اعــام میشــد کــه بــا توطئههــا
مخالفــت خواهــد شــد امــا پــس از مدتــی ،آن را بــه عنــوان یــک واقعیــت بــه رســمیت
میشــناختند و در واقــع بــه جــای پایــداری محافظــه کاری را پیشــه خــود میســاختند
همچــون انحــال پارلمــان ایــن کشــور و تعلیــق قانــون اساســی جدیــد و درواقــع
نادیــده گرفتــن رای و نظــری کــه مــردم بــا حضــور پــر شــور خــود اعــام کــرده بودنــد و
همیــن زمینــه را بــرای نادیــده گرفتــن آخریــن رای و نظــر مــردم دربــاره زمامــدار ســکان
سیاســی کشــور فراهــم کــرد و بــه ایــن ترتیــب عقــب نشــینی در برابــر کودتاهــای آرام و
نیمــه آرام بقایــای نظــام ســابق بــر علیــه نهادهــای دموکراتیــک و فراینــد دموکراتیکــی
کــه پــس از پیــروزی اولیــه انقــاب در اداره سیاســی کشــور آغــاز شــده بــود منجــر بــه
شــکل گرفتــن امیــد بــه پیــروزی در کودتــای نهایــی بــر علیــه انقــاب مــردم ایــن کشــور
شــد و همیــن عامــل ســبب شــد تــا ایــن جرئــت در ارتــش پیــدا شــود تا رئیــس جمهوری
کــه توانســته بــود حداقــل رای بیــش از پنجــاه درصــد مــردم ایــن کشــور را بــه دســت
آورد بــه راحتــی کنــار زده و نظــام دیکتاتــوری را بــار دیگــر بــه ایــن کشــور بــاز گردانــد.
 – 11بــروز اختــاف میــان انقالبیــون  :یکــی از آســیبهای مهمــی کــه از همــان ابتــدای
شــگل گیــری حرکتهــای جدیــد در کشــورهای اســامی بــه عنــوان آفــت مهــم ایــن
حرکتهــا قابــل پیــش بینــی بــود بــروز اختــاف میــان انقالبیــون بــود و از آنجایــی
کــه ایــن جنبشهــا ،جنبشــی بــی ســر یعنــی بــدون رهبــری واحــد و جامــع بودنــد لــذا
ایــن خطــر بیــش از هــر خطــر دیگــری در کمیــن ایــن جنبشهــا بــود بــه طــوری کــه
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حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نیــز در همــان زمــان نســبت بــه ایــن خطــر هشــدار داده
و فرمودنــد « :ایجــاد اختــاف و بــه جــان هــم انداختــن انقالبیــون و رخنــه در پشــت
جبهـهى مبــارزه ،نیــز آفتــى بــزرگ اســت كــه بــا همـهى تــوان بایــد از آن گریخــت».

1

در جریــان تحــوالت اخیــر مصــر نیــز مشــاهده میشــود کــه بــروز اختــاف میــان
انقالبیــون اصلــی تریــن زمینــه ســاز تحــوالت ایــن کشــور بــود بــه طــوری کــه زمینــه
را بــرای دخالــت بقایــای رژیــم مبــارک از جملــه ارتــش ایــن کشــور بــرای دخالــت و
شکســت انقــاب فراهــم کــرد .در واقــع جنبــش تمــرد مصــر کــه اصلــی تریــن جنبــش
ضــد مرســی در ماههــای اخیــر بــود نــه یــک گــروه ضــد انقالبی بلکه یکــی از گروههای
انقالبــی بــود کــه بــا گــروه اخــوان المســلمین کــه اصلــی تریــن برنــده تحــوالت سیاســی
ایــن کشــور در طــی دوران پــس ازانقــاب بــود دچــار تنــش هایــی شــد و ارتــش نیــز
بــه پشــت گرمــی پتانســیل نیروهــای مردمــی کــه جنبــش تمــرد توانســته بــود در
خیابانهــای قاهــره جمــع آوری کنــد تــاش کــرد تــا اقدامــات کودتاگرانــه خــود را بــه
ّ
عنــوان خواســت مردمــی تلقــی کــرده و بــه راحتــی دولــت منتخــب مــردم را ســرنگون
نمایــد.
درمجمــوع تحــوالت ایــن روزهــای کشــور مصــر نتیجــه دو عامــل مهــم بــود  :نخســت
توطئههــای داخلــی و خارجــی (اعــم از توطئههــای بقایــای مبــارک و نیــز دولتهــای
غربــی همچــون آمریــکا) کــه از همــان ابتــدای شــکل گیــری انقــاب در صــدد خامــوش
ســاختن ،تحریــف و یــا مصــادره رونــد انقــاب بودنــد و دوم آســیب هایــی کــه
متاســفانه از ســوی نیروهــای انقالبــی کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفــت و همیــن بــی
توجهیهــا نیــز بــه رونــد شکســت انقــاب کمــک شــایانی نمــود.
بــا تمــام ایــن احــوال نکتــه ای را نبایــد از نظرهــا دور نگهداشــت و آن اینکــه اگــر
چــه امــروزه صــدای انقــاب و انقالبیــون مصــر تــا حــد زیــادی فــرو خفتــه اســت امــا
ایــن ،بــه معنــای پایــان کار انقــاب مــردم ایــن کشــور نیســت .چــرا کــه کشــور مصــر بــا
توجــه بــه ظرفیــت هایــی کــه دارد پتانســیل عظیمــی بــرای خیــزش دوبــاره و احیــای
انقــاب زخــم خــورده اش دارد و همیــن امــر نیــز مانــع از بســته شــدن پرونــده انقــاب
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در اجالس بینالمللی بیدارى اسالمى.90/6/26 ،
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مصــر میشــود .مصــر کشــوری اســت کــه در طــی ســدههای اخیــر علیرغــم قرائتهــای
رســمی نهادهــای دینــی ،اندیشـهها و اندیشــمندان انقالبــی را در خــود پــرورش داده
اســت و ایــن اندیشـهها بســان بذرهایــی بــارور قابلیــت شــکوفایی و نقــش آفرینــی در
حیــات سیاســی و اجتماعــی ایــن کشــور را علیرغــم همــه ســرکوبها دارا میباشــند و
امیــد اســت کــه در شــکوفایی دوبــاره ایــن اندیشـهها ،تجربیاتــی کــه از نقــاط ضعــف
و قــوت دوران انقــاب ایــن کشــور حاصــل شــد بســان مشــعل هدایتــی بــه موفقیــت
انقــاب و برحــذر مانــدن از آفــات گذشــته کمــک نمایــد.
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چــرا بــا وقــوع و شــكل گیــری انقالبهــای منطقــه ،جریانهــای تكفیــری هــم
در حــال گســترش اســت؟
بیــداری اســامی و انقالبهــای اخیــر در منطقــه خاورمیانــه در واقــع یــک
انقــاب هویتــی بــود بــر علیــه نظــام ســلطه کــه در ایــن کشــورها رخ داد ،بــه عبارتــی
ایــن انقالبهــای پــی در پــی میخواســتند وضعیتــی کــه نظــام ســلطه توســط
حاکمــان مســتبد بــر آنهــا تحمیــل کــرده بــود را تغییــر دهنــد لــذا بــرای شــناخت ایــن
انقالبهــا بایــد بــه هویــت ایــن قیامهــا توجــه کــرد و هویــت ایــن خیزشهــا بــر
محــور چنــد اصــل و ویژگــی قــرار دارد کــه ایــن امــور شــامل :
 -1احیــاء و تجدیــد عـ ّـزت و کرامــت ملــی کــه در طــول زمــان بــا دیکتاتــوری حاکمــان
فاســد و ســلطه سیاســی آمریــکا و غــرب در هــم شکســته و پایمــال شــده اســت.
 -2برافراشتن پرچم اسالم که عقیده عمیق و دلبستگی دیرین مردم است.
 -3ایستادگی در برابر نفوذ و سلطه غرب؛
 -4مردمی بودن این خیزش ها
بــا توجــه و اعتنــا بــه ایــن ویژگی هاســت که شــورای روابط خارجی آمریکا در گزارشــی
اعــام کــرد؛ خیــزش ملتهــا در کشــورهای عربــی تــوازن اســتراتژیک در خاورمیانــه را
بــه هــم زده اســت 1و ایــن گــزارش اعتــراف و اقــرار بــه آن تحلیلــی اســت کــه رهبــر
بهــا داشــتند و فرمودنــد :آرایــش سیاســی
معظــم انقــاب دربــاره اثــرات ایــن انقال 
جهــان در حــال تغییــر اساســی اســت 2و بــا ظهــور و بــروز ایــن نشــانهها میتــوان
گفــت؛ قــرن حاضــر ،قــرن اســام وعصــر ملــت هاســت و سرنوشــت کل بشــریت در
آینــده تحــت تاثیــر قیامهــای اخیــر اســت.

3

از ایــن رو واکنــش غــرب در برابــر ایــن وضعیــت چیــزی نیســت جــز انحــراف و بهــره
گیــری از زمینههــا و حواشــی انحرافــی ایــن تغییــرات و آن چــه مناســب بــرای ایــن
کار میآیــد همــان جریــان تکفیــری و انحــراف در زمینههــای دینــی و مذهبــی ایــن
 /http://www.ghatreh.com/news/nn8456677 . 1توازن-استراتژیک-خاورمیانه-نفع-ایران-خورده-اســت.
ســایت قطــره.90/7/23/
 . 2روزنامه جوان ش 3585مورخه .1390/10/8
 . 3روزنامه جوان،ش 3612مورخه .1511139
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انقــاب هاســت در واقــع جریــان تکفیــری زمینــه ســاز و بســتر ســازهای انحرافــی در
جهــت اقــدام مهندســی غــرب و تثبیــت نظــام ســلطه درمنطقــه اســت بــرای همیــن
میتــوان گفــت گروهــک تروریســتی داعــش آخریــن و جدیــد تریــن تــاش کارگردانــان
سیاســی غــرب علیــه گســترش بیــداری اســامی و تشــدید اســام هراســی در جهــان
اســت .گــروه تروریســتی "داعــش" ســاخته و پرداختــه ســرویسهای اطالعاتــی غــرب،
اروپــا و کشــورهای منطقــه" اســت کــه اساس ـیترین هــدف آنهــا مقابلــه بــا جریــان
بیــداری اســامی و مردمســاالری در منطقــه اســت.
چــون شــواهد موجــود ایــن تحلیــل را بــه مــا میدهــد کــه ایجــاد گرو ههــای تنــدرو در
منطقــه خاورمیانــه و ســپردن نقــش نیابتــی بــه آنــان بــرای پیگیــری اهــداف آمریــکا
از سیاس ـتهای همیشــگی واشــنگتن در ایــن منطقــه بــوده اســت ،سیاســت هــرج و
مــرج ســازنده سیاســتی اســت کــه قدرتهــای غربــی بــرای آن داعــش را شــکل دادنــد،
«اســکات ریــکارد» از کارشناســان اطالعاتــی ســابق آمریــکا در ایــن مــورد میگویــد:
«داعــش ایــن ســناریوی مــد نظــر آمریــکا و متحدانــش را بــه وجــود آورد کــه به موجب
آن یــک هــرج و مــرج و جنــگ دائمــی در منطقــه وجــود خواهــد داشــت».
امــروزه درخصــوص ارتبــاط ایــن گــروه تروریســتی بــا قدرتهــای غربــی اطالعــات
خوبــی در رســانهها منتشــر شــده اســت؛ پایــگاه خبــری آمریکایــی «ورلــد نــت دیلــی»
در مــاه ژوئــن گذشــته بــه نقــل از مقامهــای اردنــی اعــام کــرد ،ارتــش آمریــکا در ســال
 2012در یــک پایــگاه مخفــی در اردن بــه شــبهنظامیان داعــش آمــوزش داده بــود.
ایــن ســایت خبــری در ادامــه از آگاهــی مقامــات امنیتــی آمریــکا از آمــوزش نیروهــای
داعــش در ترکیــه خبــر میدهــد و اخبــار دیگــر هــم حاکــی از آن اســت کــه گــروه
افراطــی داعــش بــهوســیله ســازمان ســیا و افســران امنیتــی عربســتان ،قطــر و ترکیــه
تشــکیل شــده و طــراح اصلــی آن اســرائیل اســت؛ هماکنــون اســلحههای اســرائیلی و
ســپر جزیــره (نیــروی واکنــش ســریع شــش کشــور شــورای همــکاری خلیــج فــارس) در
اختیــار ایــن گــروه هســتند
از ســوی دیگــر «ادوارد اســنودن» کارمنــد ســابق آژانــس امنیــت ملــی آمریــکا و افشــاگر
اطالعــات ســری ،در مــورد شــکلگیری داعــش توســط آمریــکا میگویــد :ســازمانهای
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اطالعاتی آمریکا ،انگلیس و اســرائیل در شــکلگیری گروه موســوم به دولت اســامی
در عــراق و شــام (داعــش) نقــش داشــتند و در عملیاتــی بــا نــام «النــه زنبــور» گــروه
داعــش را تشــکیل دادنــد .هــدف عملیــات «النــه زنبــور» تشــکیل گروهی با شــعارهای
اســامی اســت کــه تندروهــا را از سراســر جهــان جــذب کنــد و بــر اســاس اندیشـههای
تکفیــری ،ســاح خــود را بهســوی کشــورهای مخالــف موجودیــت اســرائیل نشــانه
بگیرد.
«هیــاری کلینتــون» وزیــر خارجــه ســابق آمریــکا در کتــاب خاطــرات خــود بــه نــام
«گزین ههــای دشــوار» مینویســد» :توافــق شــده بــود تــا دولــت اســامی(داعش) در
روز  2013 / 7 / 5اعــام شــود و مــا منتظــر اعــام تاســیس آن بودیــم تــا مــا و اروپــا
هرچــه ســریعتر آن را بــه رســمیت بشناســیم».
بــه هرحــال فــارغ از ایــن اخبــار و اطالعــات در رســانهها آن چــه کــه مــا را بــه منشــاء
وجــودی داعــش نزدیــک تــر میکنــد آن چیــزی اســت کــه تــد اشــنایدر" کارشــناس
سیاســت خارجــی آمریــکا در پایــگاه "آنت ـیوار" دربــاره آن چنیــن میگویــد:
ً
تحــرکات داعــش در منطقــه خاورمیانــه کامــا همجهــت بــا اهــداف و منافــع آمریکا و
زمینهســاز تغییــر حکومــت در ســوریه و عــراق بــه عنــوان دو متحــد بــزرگ ایــران بــوده
اســت داعش ـیها بــهدرون ســوریه و عــراق ریختهانــد و حــاال دارنــد ب ـ ه تدریــج در
لبنــان نفــوذ میکننــد .عــراق و ســوریه و لبنــان ســه متحــد بــزرگ در منطقهانــد .ایــن
ً
ً
الگــوی حملههــای داعــش ،صرفــا اتفاقــی نیســت .منافــع داعــش کامــا بــا منافــع
آمریــکا یکــی اســت.
در مجمــوع بایــد گفــت گرچــه خاســتگاه جریــان تکفیری امــروز و داعش همان دنباله
روی از تفکــر ســلفی و تکفیــری در میــان اهــل ســنت اســت و از لحــاظ تئوریکــی از
آن تغذیــه میشــود ولــی ایــن تفکــر متاســفانه مــورد ســوء اســتفاده و بهــره بــرداری
قدرتهــای غربــی قــرار گرفــت و ایــن جریــان تکفیــری تــاش مینمایــد تــا پتانســیل
ضدیــت بــا نظــام ســلطه را کــه در جریــان بیــداری اســامی وجــود دارد را بــه ســمت
تشــدید اختالفــات قومیتــی و مذهبــی ســوق دهــد ،جریــان داعــش بــه دنبــال ایــن
اســت کــه بــا انحــراف در مقاومــت ،امنیــت صهیونیســتها را فراهــم نمایــد و آن
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جــوش و خــروش انقالبــی مســلمانان در بیــداری اســامی را در یــک حرکــت انحرافــی
و ادعایــی مبــارزه بــا شــرک و ارتــداد مهــار نمایــد ،مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره
فرمودنــد :دشــمن مــکار بــر آن اســت کــه بــا افروختــن آتــش جنگهــای خانگــی میــان
مســلمانان انگیزههــای مقاومــت و مجاهــدت را در آنــان بــه انحــراف کشــانده ،رژیــم
صهیونیســتی و کارگــزاران اســتکبار را کــه دشــمنان حقیقــی ،در حاشــیه امــن قــرار دهد،
راه انــدازی گروههــای تروریســتی تکفیــری و امثــال آن ناشــی از ایــن سیاســت غدارانــه
اســت.

1

جالــب ایــن کــه بــا فراخــوان از اقصــی نقــاط بــه خصــوص اروپــا جریــان داعــش در
تــاش اســت تــا اســام گرایــان را در درگیــری مذهبــی و قومیتــی مشــغول نمایــد،
در واقــع بــا توجــه بــه گــزارش شــورای روابــط خارجــی آمریــکا کــه تصریــح میکنــد
خیــزش ملتهــا در کشــورهای عربــی تــوازن اســتراتژیک در خاورمیانــه را بــه هــم زده
اســت میتــوان گفــت پدیــده جریــان داعــش در تــاش اســت تــا در جهــت گیــری
اصلــی بیــداری اســامی انحــراف ایجــاد کــرده و زمینــه ماجراجوییهــا و دخالتهــای
قدرتهــای غربــی را در منطقــه فراهــم نمایــد و همانطــوری کــه مــردم منطقــه ناظــر
ایــن دخالتهــا و حضــور قدرتهــای غربــی هســتند ایــن دخالتهــا بــرای مقابلــه
بــا داعــش در حقیقــت بــرای ایــن اســت کــه نقــش آفرینــی قدرتهــای غربــی و در
نهایــت تغییــر مهندســی منطقــه را بــه نفــع غــرب تقویت و تثبیت نمایــد و به عبارتی
داعــش ،محملــی بــرای نظــم جدیــد خاورمیانــه ای آمریــکا بــه حســاب میآیــد و در
صــدد اســت تــا تغییــری کــه بــا بیــداری ملتهــای منطقــه در حــال تکویــن بــود را در
بســتری بــرای بازیابــی ســلطه مجــدد قدرتهــای غربــی ســوق دهنــد.
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تروریسـتهای تکفیــری مــورد حمایــت ســلطه گــران غربــی در ســوریه و عــراق
چــه اهدافــی را دنبــال میکننــد؟
ایــن روزهــا ،تحوالتــی کــه در کشــورهای عــراق و ســوریه در حــال وقــوع اســت
جــزء اخبــار صــدر رســانههای داخلــی و خارجــی میباشــد و تحلیلهــای گوناگــون و
بــه شــدت متعــارض و متناقضــی از ایــن ماجراهــا از ســوی تحلیــل گــران ،ارائه میشــود
بــه گونــه ای کــه در برخــی از ایــن تحلیلهــا اقدامــات و فعالیتهــای تروریســتی
گروهکهــای تکفیــری در دو کشــور ســوریه و عــراق بــه عنــوان یــک انقــاب مردمــی
قلمــداد شــده و حرکتــی در راســتای بیــداری اســامی ســالهای اخیــر در کشــورهای
عربــی ارزیابــی میشــود ،ایــن در حالــی اســت کــه بــا نگاهــی بــه اســناد و شــواهد
موجــود و نیــز ماهیــت ایــن گروههــا و از جملــه کارنامــه عملکــرد ایــن گروههــا در
کنــار ســیر اخبــار و تحــوالت درونــی ایــن کشــورها بــه وضــوح میتــوان دریافــت کــه
آنچــه در ایــن کشــورها رخ داده و سرنوشــتی کمــا بیــش مشــابهی یافتــه اســت ،نــه
یــک انقــاب مردمــی بلکــه یــک حرکــت کامــا تروریســتی اســت کــه حتی اگــر نگوییم
ً
توســط کشــورهای غربــی و اســرائیلی ســازماندهی و اجــرا شــده اســت امــا عمــا در
مســیر اهــداف و منافــع غــرب از جملــه آمریــکا و نیــز اســرائیل قــرار دارد.
در ایــن میــان نــکات قابــل تاملــی در جریــان تحــوالت ایــن کشــورها وجــود دارد از
جملــه اینکــه علیرغــم جنایــات گســترده ای کــه هــر روزه از ســوی گروههــای تکفیــری
در هــر دو کشــور ســوریه و عــراق رخ میدهــد ،ســازمان ملــل چشــم خــود را بــر ایــن
جنایــات بســته و تاکنــون حرکتــی از ســوی شــورای امنیــت بــر علیــه ایــن گروهکهــا
انجــام نگرفتــه اســت.
در مجمــوع بــا توجــه بــه تحوالتــی کــه ایــن روزهــا در کشــورهای عــراق و ســوریه
میگــذرد میتــوان گفــت کــه تروریســتهای تکفیــری و حامیــان غربــی – عربــی
آنهــا چنــد هــدف عمــده را دنبــال میکننــد :
 – 1ســاقط کــردن دولتهــای قانونــی ســوریه و عــراق و حداقــل ناکارآمــد کــردن آن
از طریــق دخالــت دادن عناصــر فرصــت طلــب ،ســوء اســتفاده گــر و وابســته به غرب.
 – 2ایجــاد حاشــیه امــن بــرای رژیــم صهیونیســتی از طریــق تفرقــه افکنــی میــان شــیعه
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و ســنی و مشــغول کــردن مســلمانان بــه جنــگ و خونریــزی بــر علیــه یکدیگــر و
فرامــوش شــدن بزرگتریــن مشــکل جهــان اســام یعنــی مســاله فلســطین.
 – 3تضعیف و در صورت امکان نابودی محور مقاومت.
 – 4تهدیــد امنیــت جمهــوری اســامی ایــران بــه عنــوان اصلــی تریــن دشــمن آمریــکا
از طریــق قــدرت یابــی گروهکهــای تکفیــری و بــه خطــر انداختــن ثبــات و آرامــش
درونــی آن.
 – 5کلیــد زدن تجزیــه کشــورهای منطقــه و بــر هــم زدن چهــره سیاســی و جغرافیایــی
آن.
 – 6مقابلــه بــا مــوج عظیــم اســام گرایــی در طــی ســالهای اخیــر از طریــق انجــام
اقدامــات خشــن و جنایــت بــار بــه نــام اســام و پخــش آن در جهــان.
 – 7خامــوش نمــودن امــواج بیــداری اســامی واقعــی در جهــان اســام و منحــرف
ســاختن آن.
بنابرایــن اقدامــات گروهکهــای تروریســتی تکفیــری هــم امنیــت داخلــی کشــورهای
درگیــر همچــون ســوریه و عــراق را نشــانه گرفتــه اســت و هــم امنیــت کشــورهایی
ً
همچــون جمهــوری اســامی ایــران را کــه ظاهــرا از تیــر رس ایــن گروهکهــا تاکنــون
بــه دور بــوده اســت.
در ارزیابــی تحــوالت آینــده ســوریه و عــراق بــا توجــه بــه حــوادث و تحوالتــی کــه
ایــن روزهــا در جریــان اســت از جملــه حضــور گســترده مــردم در پــی صــدور فتــوای
جهــاد مرجعیــت شــیعه بــه منظــور مقابلــه بــا امــواج گســترده تروریس ـتها در کنــار
ارتــش ایــن کشــور و نیــز پیروزیهــای گســترده ارتــش ســوریه و شکســت ســنگین
تروریســتها در ایــن کشــور ،بایــد بگوئیــم کــه تروریســتها بــا ایــن تحــوالت در
ً
آینــده عــراق و ســوریه احتمــاال غلبــه ای نخواهنــد داشــت و ایــن امــر نشــانههای آن
از هــم اکنــون هویــدا شــده اســت ،بــا ایــن حــال غــرب در صــدد اســت تــا نقشــه هایــی
همچــون تجزیــه عــراق و ســوریه را بــا حمایــت برخــی اقــوام عــراق عملیاتــی ســازد،
در صورتــی کــه چنیــن اتفاقــی بیفتــد ممکــن اســت بــار دیگــر آتــش فتنــه ای دیگــر در
منطقــه شــعله ور شــود .در ایــن میــان نحــوه واکنــش درســت بــه چنیــن فتنــه انگیــزی
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هایــی ،نقــش مهمــی در رونــد آینــده تحــوالت خواهــد داشــت ،در ایــن میــان در
صورتــی کــه دولتهــای عــراق و ســوریه ،فتنــه تجزیــه طلبــی را نتواننــد مهــار کننــد
نــه تنهــا بــه صــورت غیــر مســتقیم باعــث تقویــت تحــرکات تروریس ـتهای تکفیــری
خواهنــد شــد بلکــه شــرایط بــه گونــه ای پیــش خواهــد رفــت کــه امنیــت جمهــوری
اســامی ایــران و حتــی برخــی کشــورها مثــل ترکیــه هــم زیــر ســوال خواهــد رفــت.
بنابــر ایــن آینــده تحــوالت کشــورهای عــراق و ســوریه بــه ویــژه از نظــر امنیــت داخلــی
و خارجــی ایــن کشــورها ،تبدیــل بــه مهرههــای شــطرنجی شــده اســت کــه هــر گونــه
حرکتــی از ســوی یکــی از بازیگــران موجــود ،حرکــت بازیگــر بعــدی و در نتیجــه رونــد
حرکــت کلــی ایــن بــازی را مشــخص میکنــد .امــا در ایــن میــان بــه نظــر میرســد مهــم
تریــن نســخههای شفابخشــی کــه هــم توطئههــای تروریســتها و حامیــان آنهــا
را نقــش بــر آب خواهــد کــرد و هــم امنیــت منطقــه را تضمیــن خواهــد نمــود عبــارت
اســت از چنــد مســاله :
 – 1هوشیاری ،بصیرت و خردورزی و پرهیز از هر گونه تفرقه :
در ایــن زمینــه مقــام معظــم رهبــری معتقدنــد « :دنیــاى اســام امــروز احتیــاج دارد
بــه روى آوردن بــه اندیشــه ،روى آوردن بــه فکــر ،عــادت کــردن بــه اندیشــیدن،
مســائل را درســت فهمیــدن ،درســت تحلیــل کــردن .دنیــاى اســام امــروز احتیــاج
دارد بــه شــناختن حقیقــى جبهـهى دشــمن امــت اســامى؛ دشــمنانمان را بشناســیم،
دوســتانمان را بشناســیم .گاهــى دیــده شــده اســت کــه مجموعـهاى از مــا مســلمانها
بــا دشــمنان خودمــان همدســت شــدیم بــراى زدن دوســتان خــود ،بــراى زدن بــرادران
خــود! خــب ،ایــن بــه مــا لطمــه میزنــد ،ایــن امــت اســامى را دچــار آشــفتگى میکنــد،
دچــار ضعــف میکنــد؛ ایــن ناشــى از نداشــتن بصیــرت اســت .امــروز دنیــاى اســام
بــه ایــن بصیــرت احتیــاج دارد ،بــه ایــن ّ
تدبــر و اندیشــه احتیــاج دارد ،بــه اثــارهى ]
شــکوفایی[ دفائــن عقــول احتیــاج داردَ :و ُیثیــروا َل ُهــم َدفا ِئـ َـن ُ
العقــول 1.نیــاز مهــم
دیگــر دنیــاى اســام اتحــاد اســت؛ بایــد از اختالفــات جزئــى ،اختالفــات ســلیقهاى،
 . 1پیغمبــران مبعــوث شــدند تــا دفینههــا و گنجینههــاى خــرد را در دل و باطــن انســانها شــکوفا ســازند .نهــج البالغــه،
خطبــه یک.
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سیزده آبان
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ُ ُ ُ
َ
هــذ ِه ا َم ُتکــم ا َم ًــه
اختالفــات عقیدتــى عبــور کــرد و امــت واحــده تشــکیل دادِ :ان ِ
َو ِحـ َـد ًه َو َا َنــا َر ُب ُکــم َف ُ
نجــور میفرمایــد .اعتقــاد بــه قــرآن،
اعبــدون؛ خــداى متعــال ای 
اعتقــاد بــه پیامبــر ،اعتقــاد بــه خــداى واحــد ،اعتقــاد بــه کعب ـهى واحــد و قبل ـهى
ـتن جبه ـهى واحــد دشــمن؛ اینهــا کافــى نیســت بــراى اتحــاد
واحــد ،در مقابــل ،داشـ ِ
دنیــاى اســام؟»

1

 – 2توجــه و التــزام بــه مــردم ســاالری اســامی بــه معنــای واقعــی کلمــه ،چنــان کــه
مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه در خــال مباحثــی کــه در بــاره تحــوالت اخیــر از
جملــه فتنــه انگیزیهــای اخیــر اســتکبار در جهــان اســام داشــتند بــه ایــن موضــوع
اشــاره کــرده و فرمودنــد « :مردمســاالری اســامی بــه عنــوان نســخهای شــفابخش و
بیبدیــل ،یکــی از راههــای اساســی مقابلــه بــا دشــمنان اســت».

2

 – 3لــزوم حضــور مقتدرانــه ارتــش در عرصــه مبــارزه بــا تروریسـتها  :اگــر ارتــش ،بــه
صــورت قــوی و منســجم در برابــر تروریسـتها نقــش خــود را بــه خوبــی ایفــا نمایــد و
در ســاماندهی نیروهــای مردمــی کــه در لبیــک به فتوای جهــاد مرجعیت ،وارد میدان
شــده انــد جدیــت بــه خــرج دهــد و آنــان را بــرای مقابلــه بــا عناصــر تکفیــری تجهیــز
و آمــاده نمایــد و دولــت عــراق بــا جدیــت تمــام هــم چــون دولــت ســوریه کــه بــا
موفقیــت از نیــروی جیــش الشــعبی یــا همــان ارتــش مردمی در شکســت تروریسـتها
بهــره جســت ،نیروهــای مردمــی را ســاماندهی درســت و کارآمــدی بدهــد در واقــع
ایــن حضــور مقتدرانــه میدانــی ارتــش عرصــه سیاســی را هــم میتوانــد تحــت تاثیــر
قــرار داده و امیــد تروریسـتها و تجزیــه طلبــان را نــاکام بگــذارد.
 – 4لــزوم هوشــیاری در مقابــل توطئههــا و نقشـههای وسوســه انگیــزی کــه از ســوی
دشــمنان جهــان اســام از جملــه اســرائیل و آمریــکا بــرای تغییــر نقشــه جغرافیایــی
منطقــه کشــیده میشــود از جملــه نقشــه تجزیــه عــراق و ســوریه و حتــی ســایر
ً
کشــورهای اســامی .در ایــن راســتا اخیــرا رژیــم صهیونیســتی آشــکارا از طــرح تجزیــه
 . 1بیانــات در دیــدار مســئوالن نظــام و ســفرای کشــورهاى اســامى ،پایــگاه اطــاع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری،
.26542=http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id
 . 2دیدار با خانوادههای شهدای هفتم تیر.1393/4/7 ،
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عــراق و تشــکیل کشــور مســتقل کردســتان ســخن بــه میــان آورده و برخــی تحلیــل
گــران غربــی نیــز کمــا بیــش بــه ایــن مســاله دامــن میزننــد و متاســفانه مواضــع چنــد
پهلــو و ســوال برانگیــز برخــی مســئوالن اقلیــم کردســتان عــراق در کنــار عملکــرد بســیار
ضعیفــی کــه در زمینــه فتنــه اخیــر داعــش داشــتند ،مویــد ایــن نکتــه اســت کــه ایــن
مســاله ،از جانــب بخشــی از نیروهــای اقلیــم کردســتان عــراق جــدی گرفتــه شــده و
تمامیــت ارضــی عــراق را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت .شــرایطی کــه امــروزه در عــراق
در زمینــه تمامیــت ارضــی ایــن کشــور حاکــم اســت بســیار شــبیه بــه دوران پــس از
پیــروزی انقــاب اســامی اســت کــه دشــمنان تــاش داشــتند تــا نظــام نوپــا را از طریــق
فراینــد تجزیــه ،از هــم بپاشــانند و حتــی برخــی مقامــات مســئول دولــت موقــت نیــز
در ایــن زمینــه ســخنانی مبنــی بــر موافقــت بــا اعطــای خودمختــاری بــه برخــی مناطــق
بــر زبــان میراندنــد 1کــه ناگفتــه مشــخص بــود کــه تحقــق چنیــن امــری ،مقدمــه
تجزیــه کامــل ایــن مناطــق بــود ،بــا ایــن حــال ایســتادگی قاطعانــه رهبــران انقــاب
اســامی در مقابــل ایــن توطئــه در آن ســالها باعــث نــاکام مانــدن کلیــه توطئههــای
تجزیــه طلبانــه و حفــظ تمامیــت ارضــی کشــور شــد .از ایــن روی امــروز هــم کــه برخــی
صداهــای تجزیــه طلبانــه در ایــن کشــورها بــه گــوش میرســد ،الزم اســت دولــت
ایــن کشــور بــه جــای هــر گونــه بــاج دادن و تنــزل از مواضــع خــود در زمینــه حفــظ
تمامیــت ارضــی ایــن کشــور ،در برابــر ایــن توطئههــا ایســتادگی نمایــد و گرنــه دیــر
زمانــی نخواهــد گذشــت کــه خــواب تجزیــه عــراق ،ســوریه و حتــی ســایر کشــورهای
منطقــه صــورت واقعیــت بــه خــود خواهــد گرفــت و منطقــه حســاس خاورمیانــه بــرای
همیشــه تبدیــل بــه چــاه نفــت در حــال ســوختنی خواهــد شــد کــه آتــش آن دامــن
ملتهــای منطقــه را بــرای همیشــه خواهــد ســوزاند.
در یــک جمــع بنــدی کلــی بایــد بگوئیــم نتیجــه معادلــه چنــد مجهولــی تحــوالت ایــن
دو کشــور و بــه ویــژه عــراق در هالــه ای از بیــم و امیدهــا قــرار دارد کــه علــت آن نیــز
یتــوان بــه اظهــارات مهــدی بــازرگان نخســت وزیــر دولــت موقــت اشــاره کــرد .در ایــن زمینــه
 . 1بــه عنــوان مثــال م 
رک  :روزنامــه اطالعــات ،1358/1/15 ،نقــل از خبرگــزاری فــارسhttp://www.farsnews.com/newstext. ،
 13910121000464=php?nnو نیــز روزنامــه کیهــان ،1358/1/15 ،نقــل از ســایت تاریــخ ایرانــیhttp://www. ،
.Action=EventsDetail&127=EventsList?Page=&Lang=fa&EventsId/3/tarikhirani.ir/fa/events
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در واقــع بــه غیــر قابــل پیــش بینــی بــودن واکنشهــای طرفهــای درگیــر در ایــن
معادلــه بــاز میگــردد ،بــا ایــن حــال در صورتــی کــه رای و نظــر واقعــی مــردم عــراق
مــورد توجــه قــرار گرفتــه و بــا جدیــت در عرصــه سیاســی از آن پاســداری شــود و بــر
ایــن اســاس نخبــگان و آحــاد مــردم عــراق نیــز در ایــن شــرایط ســخت و بحرانــی بــه
جــای هــر گونــه اختــاف و درگیــری ،وحــدت و انســجام درونــی خــود را بــه نمایــش
بگذارنــد و ارتــش نیــز بــه صــورت یکپارچــه ،منســجم و بــا اقتــدار کامــل ،بــه وظایــف
ذاتــی خویــش در دفــاع از تمامیــت ارضــی ایــن کشــور عمــل نمــوده و بــا ســاماندهی و
بهــره گیــری مناســب و موثــر از نیروهــای مردمــی مســئولیت خــود را بــه خوبــی انجــام
ـش
دهــد ،میتــوان امیــدوار بــود کــه افــق روشــنی در برابــر تحــوالت ایــن کشــور در پیـ ِ
روســت.
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جریــان  11ســپتامبر چیســت و چــه پیامدهایــی بــه خصــوص بــرای جهــان
اســام و مســلمانان داشــت؟
حــوادث یازدهــم ســپتامبر ســال  2001یکــی از مهمتریــن حوادثــی بــود کــه در تاریــخ
دنیــا و بــه ویــژه تاریــخ ایــاالت متحــده آمریــکا اتفــاق افتــاده و ابعــاد آن بــه انــدازه ای
وســیع و گســترده شــد کــه تحــوالت جــاری جهانــی را تحــت الشــعاع خــود قــرار داد و
خــود منشــا تحــوالت بســیاری در جهــان شــد کــه آثــار و پیامدهــای آن همچنــان ادامــه
دارد .البتــه امــروزه بــا وجــود گذشــت ســالها از ایــن حــوادث بــه دالیــل متعــدد از
یهــا در رونــد تحقیقــات بــی طرفانــه توســط دولتمــردان
جملــه انــواع ســنگ انداز 
ایــاالت متحــده ،هنــوز ابعــاد کامــل ایــن اتفاقــات روشــن نشــده اســت و گــذر زمــان
نیــز نــه تنهــا ماهیــت عامــان حــوادث و انگیزههــای آنــان را معلــوم نکــرد بلکــه ســال
بــه ســال بــر ابهامــات افــزوده شــد.
شرح ماجرای یازده سپتامبر:

بــر اســاس آنچــه کــه در بــاره حــوادث یــازده ســپتامبر در رســانهها انتشــار یافتــه اســت
در صبــح آن روز 19 ،تــن از اعضــای القاعــده ،چهــار هواپیمــای تجاری-مســافربری
را ربودنــد .برخــورد یــک هواپیمــای مســافربری برخواســته از فــرودگاه «بوســتون» بــا
طبقــه هفتــاد و پنجــم ســاختمان شــمالی برجهــای دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی،
دنیــا را مــات و مبهــوت کــرد .انفجارهــای نیویــورک آمریــکا – در محلـ ه منهتــن – در
ســاعت  8/45بــه وقــت محلــی (ســاعت  17/20بــه وقــت تهــران) در  11ســپتامبر
 20( 2001شــهریور  )1380بــه وقــوع پیوســت .در حالیکــه تعجــب همــراه بــا تــرس
همــه را فــرا گرفتــه بــود ،هواپیمــای دوم در ســاعت  9/03بــه طبقــ ه شــصتم بــرج
جنوبــی ســاختمانهای دوقلــو اصابــت کــرد .وحشــت آمریــکا را فــرا گرفتــه بــود کــه
هواپیمــای ســوم ،بعــد از گذشــت  35دقیقــه ،ضلـ ع جنوبــی پنتاگــون را منهــدم کــرد.
مدتــی بعــد اعــام شــد کــه هواپیمــای چهــارم – کــه گویــا قصــد انهــدام کاخ ســفید یــا
کنگر ه آمریکا را داشــته اســت – در ســاعت  10صبح در پنســلوانیا ســقوط کرده اســت.
ایــن کــه نیــروی هوایــی آمریــکا ،آن را ســاقط کــرده بــود یــا عامــل دیگــر باعــث ســقوط
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شــده بــود ،روشــن نگردیــد.
نــود ( )90دقیقـ ه بعــد ،بــا رســیدن درجـ ه حــرارت بــه  800درجـ ه ســانتیگراد (درجـه
ذوب فــوالد) برجهــا ،بــه کلــی فــرو ریختنــد.
اولیــن هواپیمــا  80/000لیتــر و دومــی  90/000لیتــر بنزیــن داشــتند .برجهــای دوقلــو بــا
 110طبقــه و  420متــر ارتفــاع ،شــهر عمــودی لقــب گرفتــه بودنــد .روزانــه  50/000نفــر
کارمنــد در آن مشــغول بــه کار بودنــد کــه در ســاعت ازدحــام – بــا حضــور مراجعــه
کننــدگان و جهانگــردان –  200هــزار نفــر در آنهــا حضــور مییافتنــد.
تعــداد قربانیــان ایــن حمــات بــه  2،974نفــر میرســید ،کــه بــا در نظــر گرفتــن 19
هواپیمــا ربــا تعــداد کشــتههای مجمــوع ایــن حملههــا بــه  2،993نفــر میرســید .اکثــر
قربانیــان ایــن حمــات مــردم عــادی و شــهروندان بودنــد ،کــه ملیــت آنهــا  90کشــور
مختلــف را شــامل میشــد .بــه عــاوه ،مــرگ حداقــل یــک نفــر ناشــی از قــرار گرفتــن در
معــرض گــرد و خــاک بــه وجــود آمــده از ویرانــی دو بــرج نیــز گــزارش شــد.
حادثــه  ۱۱ســپتامبر ســال  ۲۰۰۱تاکنــون بزرگتریــن عملیــات تروریســتی تاریــخ ایــاالت
متحــده آمریــکا بــه شــمار میآیــد و پیامدهــای مختلــف سیاســی ،اقتصــادی ،امنیتــی و
نظامــی بــرای ایــن کشــور و جامعــه جهانــی بــه دنبــال داشتهاســت .گفتــه میشــود کــه
حادثــه  ۱۱ســپتامبر هماننــد حملــه ژاپــن بــه بنــدر پــرل هاربــر ،تاریــخ آمریــکا را تغییــر
دادهاســت.
بــر اســاس گــزارش کمیســیون یــازده ســپتامبر هواپیماربایــان در مجمــوع  ۱۹نفــر بودنــد
،کــه شــامل  ۵نفــر در پــرواز شــماره  ۱۱آمریکــن ایرالینــز  ۵،نفــر در پــرواز شــماره ۱۷۵
یونایتــد ایرالینــز  ۵،نفــر در پــرواز شــماره  ۷۷آمریکــن ایرالینــز و  ۴نفــر در پــرواز
شــماره  ۹۳یونایتــد ایرالینــز میشــدند .ملیــت هواپیماربایــان را  ۱۵تبعــه عربســتان
ســعودی ۲ ،تبعــه امــارات عربــی متحــده ،یــک تبعــه مصــر و یــک تبعــه لبنان تشــکیل
ً
میداد.تیــم عملیاتــی حادثــه  ۱۱ســپتامبر تمامــا عــرب و عضــو ســازمان القاعــده
بودنــد.
اهــداف تروریس ـتها در ایــن عملیــات حملــه انتحــاری دو بــرج تجــارت جهانــی در
نیویــورک و ســاختمان پنتاگــون(وزارت دفــاع آمریــکا) بودکــه به وســیله ســه هواپیمای
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مســافربری انجــام شــد در طــی ایــن حــوادث و در مجمــوع  ۲۹۹۲نفــر (بــا احتســاب
هواپیمــا ربایــان) کشــته شــدند.

1

بــه دنبــال ایــن حــوادث مقامــات مســئول آمریــکا و بــه ویــژه رئیــس جمهــور ایــن کشــور
در واکنشهــای خــود بــه ایــن ماجــرا ،ضمــن معرفــی القاعــده بــه عنــوان مســئول ایــن
عملیــات ،خــود را بــرای لشــکر کشــی افغانســتان آمــاده کردنــد و بــا توجــه بــه زمینــه
ســازیهای خبــری و روانــی ماههــا قبــل ،توانســتند ســازمان ملــل و برخــی کشــورهای
غربــی را نیــز بــا خــود همــراه نمــوده و بــه بهانــه مبــارزه بــا طالبــان و القاعــده بــه
افغانســتان لشــکر کشــی کردنــد و بعدهــا نیــز بــا بهانــه قــرار دادن مســاله امنیــت
آمریــکا ،و برجســته کــردن خطــر دولــت صــدام ،بــه کشــور عــراق نیــز لشــکر کشــی
نمودنــد .در ایــن میــان نکتــه ای کــه بســیار حائــز اهمیــت اســت ایــن اســت کــه
امــروزه بــا گذشــت چنــد ســال از ایــن حــوادث روز بــه روز ابهامــات ماجــرا افــزوده
شــده و دیدگاههایــی بــر خــاف دیدگاههــای اولیــه مطــرح شــده در حــال ارائــه شــدن
میباشــد کــه میتوانــد کلیــت ماجــرا را بــه گونــه ای دیگــر جلــوه گــر ســازد .بــر ایــن
اســاس در مــورد حــوادث یــازده ســپتامبر در حــال حاضــر دو دیــدگاه مطــرح میباشــد
:
 – 1دیــدگاه نخســت دیــدگاه رســمی دولــت ایــاالت متحــده آمریــکا میباشــد .ایــن
دیــدگاه ،دیدگاهــی اســت کــه دولــت آمریــکا تــاش میکنــد تــا آن را بــه عنــوان تنهــا
دیــدگاه مقبــول در اذهــان جهانیــان بقبوالنــد و آن را همچــون موضــوع هولوکاســت
کــه خــط قرمــز غــرب بــوده و هــر گونــه تحقیقــی در مــورد آن را ممنــوع نمــوده انــد بــه
عنــوان قرائــت غیــر قابــل انــکار بــرای جهانیــان جــا بیانــدازد .بــر اســاس ایــن دیــدگاه،
طــراح و مجــری عملیــات یــازده ســپتامبر ،گــروه القاعــده بــه رهبــری اســامه بــن الدن
بــوده و هــدف نیــز از بیــن بــردن امنیــت ایــاالت متحــده و متحــدان غربــی اش بــود.
در واقــع بــر اســاس ایــن دیــدگاه القاعــده بــه نمایندگــی از اســام تنــدرو جنگــی را بــر
علیــه تمــدن مــدرن کــه ســردمدار آن غــرب و بــه ویــژه ایــاالت متحــده آمریــکا بــود آغاز
کــرده بــود و بــه همیــن دلیــل رئیــس جمهــور آمریــکا در همــان روزهــا ایــن حــوادث را
 . 1نقل از سایت موسسه فرهنگی و هنری نور راسخون وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه.
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بــه منزلــه آغــاز جنــگ صلیبــی دانســت.
 – 2دیــدگاه دوم ،دیدگاهــی اســت مخالــف قرائــت دولتــی و مشــهور آمریــکا کــه
معتقــد اســت حــوادث یــازده ســپتامبر بــه شــدت مشــکوک بــوده و بــه نظــر میرســد
کــه بــر خــاف آنچــه تاکنــون در بــاره نقــش اســامگرایان در ایــن حــوادث گفتــه شــده
اســت ریشــه ایــن حــوادث را بایــد در خــود آمریــکا و نیــز صهیونیســم بیــن الملــل
جســتجو کــرد .چــرا کــه غــرب و صهیونیســم بیشــترین بهــره بــرداری را از ایــن حــوادث
کــرده و میکنــد .البتــه دیــدگاه دوم تنهــا بــه بیــان ابهــام اکتفــا نکــرده و طرفــداران
آن دالیــل خــاص خــود را در ایــن زمینــه مطــرح کــرده انــد .بــه عنــوان مثــال ویلیــام
بــام" تحلیلگــر آمریکایــی در مقالــه ای کــه در پایــگاه اینترنتــی "فارین پالســی ژورنال"
منتشــر شــد ،بــا مطــرح کــردن ســواالتی دربــاره  11ســپتامبر ،ایــن احتمــال را کــه ایــن
واقعــه نتیجــه طراحــی و اجــرای دولــت آمریــکا باشــد ،محتمــل عنــوان کــرد.
ً
وی در این مقاله مینویســد :من کامال از تضادها و دروغهای آشــکار نســخه رســمی
دولت آمریکا از آن چه که در روز سرنوشتســاز  11ســپتامبر افتاد ،آگاه هســتم .باید
بــه ایــن نکتــه توجــه کنیــم کــه آن چــه کــه دولــت آمریــکا بــه طــور رســمی بــه عنــوان
ماجــرای  11ســپتامبر اعــام کــرد ،بــه معنــای حقیقــی کلمــه یــک نظریــه توطئــه دربــاره
اعمالــی اســت کــه  19مــرد بــا توطئــه چینــی بــه آنهــا جامــه عمــل پوشــاندند.
بــه نظــر میرســد کــه ســاختمانهای برجهــای دوقلــو در نیویــورک در اصــل طبــق یــک
عملیــات تخریبــی تحــت کنتــرل ویــران شــدند کــه طــی آن از همــان مــواد منفجــره
و همچنیــن مــواد آتشــزایی اســتفاده شــد کــه بعدهــا در ویرانههــای برجهــا پیــدا
شــد .بنابرایــن ،بــرای ایــن ســوال و ســواالت بیشــمار دیگــری کــه "جنبــش حقیقــت
 11ســپتامبر" مطــرح میکنــد ،نســخه رســمی دولــت هیــچ ارزشــی نــدارد ولــی در عیــن
حــال بایــد جــزء بــه جــزء مــورد بررســی قــرار گیــرد .بــا ایــن حــال ،تناقضــات موجــود در
ً
نســخه رســمی دولــت هــر چــه کــه باشــد ،آیــا لزومــا بدیــن معنــی اســت کــه رویــداد 11
ســپتامبر یــک "کار داخلــی" بــوده و مســئول آن خــود دولــت آمریــکا اســت؟
پذیرفتــن ایــن کــه ایــن ماجــرا یــک کار داخلــی بــوده ،نیازمنــد ایــن اســت کــه بدانیــم
ً
حقیقتــا چــه اتفاقــی افتــاده اســت ،یــا دســت ِکــم بــه اطالعاتــی بیــش از آن چــه کــه
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اآلن در اختیــار داریــم ،دســت یابیــم .ایــن ماجــرا ،بــه هــر حــال ،ماجرایــی حیــرت
انگیــز اســت ،میخواهیــم بدانیــم کــه دولــت چگونــه آن را طراحــی و اجــرا کــرده
اســت
در واقــع میخواهیــم بــه ســواالتی پاســخ داده شــود کــه برخــی از آنهــا از ایــن قــرار
اســت:
 .1آیا هواپیماهایی که به برجها اصابت کردند ،ربوده شده بودند؟
 .2آیــا مســافرانی کــه نامشــان در فهرســت کشــته شــدگان بــود ،در ایــن هواپیماهــا
بودنــد؟
 .3آیا آنها توسط خلبان هدایت میشدند یا از طریق کنترل از راه دور؟
 .4اگر خلبان داشتند ،خلبانان آنها چه کسانی بودند؟
 .5آیــا هواپیمایــی هــم در پنســیلوانیا ســقوط کــرد؟ اگــر بلــه ،بــه چــه دلیــل؟ چــه
اتفاقــی بــرای باقیمانــده هواپیمــا و مســافران آن افتــاد؟
 .6آیــا هواپیمایــی بــه داخــل پنتاگــون ســقوط کــرد؟ چــه اتفاقــی بــرای باقیمانــده
هواپیمــا و مســافران آن افتــاد؟
 .7چــرا بعضــی یــا خیلــی ،از هواپیماربایــان عربــی کــه نامشــان ذکــر شــد ،بعدهــا
مشــخص شــد کــه زنــده هســتند و در خــارج از آمریــکا زندگــی میکننــد؟ چــرا ممکــن
نیســت کــه هواپیماربایــان هویــت آنهــا را دزدیــده باشــند؟

1

پیامدهای یازده سپتامبر

حــوادث یــازده ســپتامبر را چــه برنامــه ریــزی غربیهــا بدانیــم و چــه توطئــه عــده ای
تروریســت در هــر صــورت پــروژه ای بــود کــه غــرب و بــه ویــژه آمریــکا بــه شــدت از آن
بهــره بــرداری کــرده و هــم اینــک نیــز آن را بهانــه ای بــرای پیشــبرد برنامههــای ســلطه
جویانــه خــود قــرار داده اســت .ایــن حــوادث همانگونــه کــه بازتاب وســیع و گســترده
ای در جهــان داشــت دارای پیامدهــای فراوانــی بــود کــه بســیاری از آنهــا پیامدهــای

 . 1سایت مشرق ۱۰ ،شهریور .۱۳۹۰
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منفــی بــرای جهــان غیــر غــرب بــود .در عیــن حــال نمــی تــوان از برخــی پیامدهــای
مثبــت ایــن حــوادث کــه البتــه بــه صــورت پیامدهــای ناخواســته ایــن حــوادث ظهــور
کردنــد نیــز غافــل شــد .برخــی از پیامدهــای ایــن حادثــه عبارتنــد از :
 – 1ایجــاد مــوج اســام هراســی در سراســر جهــان ،بــا توجــه بــه اینکــه گفتــه شــد
هواپیمــا ربایــان ،جزءعناصــر مســلمان و وابســته بــه القاعــده بــوده و ایــن ســازمان
ً
نیــز رســما مســئولیت حــوادث را بــر عهــده گرفــت ،متعاقــب آن رســانههای غربــی
کــه ســالها بــه دنبــال ســوژههای واقعــی بــرای تروریســت نشــان دادن اســام بودنــد
بــه انعــکاس ایــن مســاله پرداختــه و اســام را عامــل بــروز چنیــن حوادثــی دانســتند
بــدون اینکــه میــان اســام اصیــل و اســامی کــه بــه ظاهــر نــام اســام را یــدک میکشــد
ولــی هــم ،خــود ســاخته و پرداختــه ابرقدرتهاســت و هــم در راســتای اهــداف و منافــع
غــرب حرکــت کــرده و در رفتارهــای آن بویــی از اســام و انســانیت بــه مشــام نمــی
رســد تفاوتــی بگذارنــد.
 – 2بهانــه قــرار دادن حــوادث  11ســپتامبر بــه منظــور اشــغال کشــورهای خاورمیانــه
کــه در راســتای ایــن هــدف ابتــدا ســراغ کشــور افغانســتان کــه مقــر اصلــی طالبــان و
القاعــده بــود رفتنــد و ســپس بــه بهانــه هایــی کــه بعدهــا دروغ بــودن شــان اثبات شــد
ً
بــه عــراق لشــکر کشــی کردنــد .آنــان همچنیــن رســما از ایجاد خاورمیانه جدید ســخن
بــه میــان آوردنــد کــه ایــن خاورمیانــه بایــد بــا تســلط آمریــکا و رژیــم صهیونیســتی بــر
منطقــه خاورمیانــه و حــل مشــکالت اســرائیل در منطقــه بــا بــه ســازش کشــاندن کلیــه
دولتهــای منطقــه و نابــودی مقاومــت بــه ســرانجام میرســید کــه خوشــبختانه ایــن
پــروژه در نهایــت بــا روی کار آمــدن دولــت مغایــر بــا خواســت آمریکاییهــا در عــراق
و نیــز پیروزیهــای حمــاس و حــزب اهلل در جنگهــای  22و  33روزه بــه نفــع جریــان
مقاومــت و ضــرر رژیــم صهیونیســتی تغییــر مســیر داد.
 – 3بهانــه قــرار دادن ایــن حــوادث بــه منظــور ســلب آزادیهــای مشــروع شــهروندان
در کشــورهای غربــی و در واقــع بــه ســخره گرفتــن کلیــه ادعاهــای خــود در زمینــه
آزادیهــای اساســی و حقــوق مشــروع کــه در ایــن راســتا به تصویــب قوانینی پرداختند
کــه بــر اســاس برخــی از آنهــا شــهروندان را تحــت نظــارت شــدید پلیســی و امنیتــی
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قــرار داده و در برخــی از ایــن قوانیــن دولتهــا میتوانســتند شــهروندان را بــدون
هیــچ گونــه دلیــل منطقــی و موجهــی بــه صــرف کوچکتریــن ســوء ظنــی تــا ماههــا
بازداشــت نماینــد.
 – 4مواجــه شــدن جمهــوری اســامی ایــران بــا چالشهــای امنیتــی در پــی اشــغال
عــراق و افغانســتان ،تــاش بــرای روی کار آوردن دولتهــای ضــد ایرانــی در ایــن
کشــورها ،تنــگ تــر کــردن حلقــه محاصــره جمهــوری اســامی ایــران و نیــز فتنــه
انگیزیهــا در ایــران از طریــق خــاک ایــن کشــورها از طرقــی همچــون ارســال اســلحه
و هدایــت تروریسـتها بــه داخــل خــاک ایــران (همچــون گروهــک پــژاک در شــمال
غــرب و گروهــک ریگــی در شــرق کشــور ) کــه خوشــبختانه ایــن توطئههــا نیــز بــا عــدم
اقبــال مــردم بــه غربیهــا و دولتهــای آمریکایــی و نیــز اقدامــات اطالعاتی و امنیتی
جمهــوری اســامی ایــران در مواجهــه بــا عوامــل ناامنــی آفریــن در مرزهــا نــاکام مانــد.
 – 5تهاجمــی تــر شــدن سیاســت خارجــی آمریــکا بــه دنبــال حــوادث یــازده ســپتامبر
و عریــان شــدن چهــره حقیقــی آمریــکا در مواجهــه بــا کشــورهایی همچــون جمهــوری
ً
اســامی ایــران .بــه گونــه ای کــه رئیــس جمهــور آمریــکا در ســخنانی صریحــا اعــام
کــرد « :هــر کــس بــا مــا نیســت بــر علیــه ماســت» کــه ایــن بــه معنــای اعــان جنــگ
بــه کســانی بــود کــه در مســیر منویــات آمریــکا حرکــت نمــی کردنــد و در راســتای
همیــن برنامــه رئیــس جمهــور آمریــکا کشــور مــا را بــه عنــوان یکی از محورهای شــرارت
معرفــی کــرد .ایــن در حالــی بــود کــه آمریکاییهــا تــا پیــش از ایــن حــوادث مــدام از
مذاکــره و تخریــب دیــوار بــی اعتمــادی میــان دو کشــور دم میزدنــد و در ظاهــر
سیاســت تعاملــی را بــه جــای سیاســت تهاجمــی برگزیــده بودنــد.
 – 6فعــال تــر شــدن پایگاههــای نظامــی آمریــکا در منطقــه و ســرازیر شــدن ســیل
ً
نیروهــای نظامــی بــه ایــن پایگاههــا کــه عمــا منطقــه را بــه پــادگان بــزرگ نظامیــان
غربــی تبدیــل کــرد.
 – 7افزایــش توجــه بــه اســام علیرغــم تمامــی تبلیغاتــی کــه در طــی دوران پــس از
ایــن حــوادث بــر علیــه اســام صــورت گرفتــه بــود کــه ثابــت کننــده ایــن ضــرب المثــل
بــود کــه «عــدو شــود ســبب خیــر اگــر خــدا خواهــد» .ایــن مســاله بــه گونــه ای بــود
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کــه در طــی ایــن ســالها شــمار شــهروندان غربــی کــه بــه اســام گرویــده و یــا بــا خریــد
کتبــی همچــون قــرآن بــه مطالعــه و تدبــر در آن پرداختــه انــد ســیل صعــودی داشــته
اســت .بــه گونــه ای کــه بــه گفتــه پروفســور مجتبــوی نایینــی ،رئیــس دانشــکده فنــی
 مهندســی فلوریــدای آمریــکا « :پــس از حادثــه  11ســپتامبر و وقــوع شــبهات و ســوءبرداشـتهای پیــش آمــده در طــول ایــن جریــان ،مــردم آمریــکا ضمــن عالقــه شــدید
نســبت بــه جزئیــات دیــن مبیــن اســام و تعلیمــات و دســتورات آن ،چنــان اقــدام بــه
خریــد کتــاب قــرآن نمودنــد کــه بــه صــورت پرفــروش تریــن کتــاب ســال درآمــد».

1

 . 1شمیم یاس  :فروردین  ،1382شماره .1
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گفتار پنجم
جهاد کبیر و ایستادگی
در برابر نظام سلطه

چرا مقام معظم رهبری موضوع جهاد كبیر را مطرح كردند؟
در آغــاز بهتــر اســت از تعریــف جهــاد کبیــر شــروع کنیــم :اگــر بخواهیــم
خیلــی رســا و در کمتریــن عبــارت ،جهــاد کبیــر را تعریــف کنیــم؛ میتوانیــم بگوییــم:
نفوذناپذیــری مؤمنــان در برابــر کافــران یــا بــه عبارتــی دیگــر :مقاومــت و تســلیم
ناپذیــری اهــل ایمــان درمقابــل دشــمنان قــرآن .مقــام معظــم رهبــری جهــاد کبیــر را
ّ
ایــن گونــه معرفــی کردنــد ":اطاعــت نکردنــاز کفــار همــان چیــزی اســت کــه خــدای
متعــال بــه آن جهــاد کبیرفرمــوده اســت 1.جهادكبیــر ،یكــی از انــواع جهــاد و یكــی از
دســتورهای مهــم خداونــد بــه پیامبــر(ص) اســت .در مكــه و پــس از به قدرت رســیدن
مســلمانان ،كفــار بــه طــرق مختلــف بــه دنبــال آن بودنــد كــه پیامبــر خدا و مســلمانان
را بــه تبعیــت از خــود وادار كننــد .در چنیــن فضــا و شــرایطی بــود كــه خداونــد خطاب
بــه پیامبــر عظیمالشــأن اســام بــه طــور مكــرر توصیــه و امــر میفرمــود« :یــا ایهــا النبی
اتــق اهلل والتطــع الكافریــن» .ایــن آیــه امــر اســت و در درون خــود هشــدار بــه پیامبــر
میدهــد .ای پیامبــر تقــوا داشــته بــاش و از كافــران تبعیــت نكــن و در ادامــه همیــن
آیــات اســت كــه خداونــد بــه پیامبــر(ص) دســتور میدهد«:بنابرایــن از كافــران(در

 . 1محمــد خردمنــد ،جهــاد کبیــر ،شــرایط تحقــق و ارتبــاط آن بــا جهــاد اکبــر ،خبرگــذاری
حــوزه ،1395/4/26 ،تاریــخ دریافــت ،95/6/29 :صفحــه اصلــی ،قابــل دسترســی ط /در ســایت
حــوزه بــه آدرس  :محمــد خردمنــد ،جهــاد کبیــر ،شــرایط تحقــق و ارتبــاط آن بــا جهــاد اکبــر،
خبرگــذاری حــوزه ،1395/4/26 ،تاریــخ دریافــت ،95/6/29 :صفحــه اصلــی ،قابــل دسترســی در
ســایت حــوزه بــه آدرس http://www.howzah.net/fa/about :
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هیــچ زمینهای)اطاعــت مكــن و بــه وســیله قــرآن باآنهــا جهــاد بزرگــی بنمــا».

1

در مــورد شــرائط تحقــق جهــاد کبیــر دســت کــم بایــد دو شــرط حاصــل شــود تــا جهــاد
کبیــر تحقــق پیــدا کند:
 -1شــرط قصــد قربت(:ویژگــی درونــی :هــدف شناســانه ،انگیــزه و نیــت تقــرب بــه
خــدا) ایــن همــان قیــدی اســت کــه در جهــاد مطــرح اســت.
 -2برهــم زدن نقشــه دشــمن(:ویژگی بیرونــی :عملکــردی در جهــت عکــس خواســت
دشــمنان قــرآن) ایــن شــرط بــه صراحــت در قــرآن کریــم آمــده اســت :فالتطــع
الکافریــن و جاهدهــم بــه جهــادا کبیــرا .پــس کســی کــه پــازل دشــمن را کامــل کنــد
هــر چنــد فــرض کنیــم قصــد قربــت هــم داشــته باشــد؛ ندانســته در حــال خدمــت بــه
شــیطان و دشــمنان خــدا اســت.ارتباطش بــا جهــاد اکبرواصغربــه ایــن صــورت اســت
کــه  :در حقیقــت ،تهذیــب نفــس و مبــارزه بــا خواهشــهای نفســانی یعنــی جهــاد اکبر،
زیربنــای همــه انــواع جهــاد اصغــر و جهــاد کبیــر اســت .کســی میتوانــد جهــاد کبیــر
کنــد کــه در مبــارزه بــا نفــس پیــروز شــده باشــد.وبا جهــاد اصغــر  :جهــاد اصغــر فقــط
جهــاد نظامــی بــا دشــمن خارجــی نیســت بلکــه هرگونــه جهــاد و مقابلــه بــا دشــمنان
بیرونــی جهــاد اصغــر اســت و بنابرایــن هرگونــه جهــاد (فرهنگــی ،اقتصــادی ،سیاســی
و )...بــا کافــران و منافقــان نیــز از مصادیــق جهــاد اصغــر اســت کــه خــدای حکیــم در
قــرآن کریــم نــام آن را جهــاد کبیــر گذاشــته اســت.به عنــوان نمونــه اگــر بخواهیــم بــرای
جهــاد کبیــر در عرصــه فرهنگــی مثالــی ذکــر کنیــم.در تاریــخ اســام وبــه ویــژه ســیره
نبــوی (ص) نشــانگر مصادیقــی روشــن از جهــاد کبیــر و مبــارزه فرهنگــی ،سیاســی و...
در برابــر کافــران اســت ماننــد ســخن سرنوشــت ســاز و فرامــوش نشــدنی رســول ا کــرم
(ص) کــه خطــاب بــه عمــوی مؤمنــش حضــرت ابوطالــب (ع) در پاســخ بــه تهدیــد
مشــرکان گفــت:
«عمــو جــان! اگــر خورشــید را در دســت راســت مــن و مــاه را در دســت چــپ مــن
 . 1یــداهلل جوانــی« ،جهــاد تبییــن» شــرط الزم بــرای «جهــاد کبیــر» اســت ،کــد خبــر 11 ،582018 :
خــرداد  ،1395دریافــت  :دوشــنبه  ،29شــهریور ،1395صفحــه نخســت ،قابــل دسترســی در ســایت مشــرق
نیــوز بــه آدرس http://www.mashreghnews.ir :
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بگذارنــد کــه دســت از دعــوت و فعالیــت خــود بــردارم هرگــز برنخواهــم داشــت ،تــا
خداونــد دیــن خــودرا آشــکار کنــد یــا آنکــه خــودم جــان بــر ســر ایــن کار بگــذارم.
بنابرایــن بــر اســاس معــارف قــرآن کریــم ،دشــمنان اســام هرگــز از مســلمانان راضــی
نخواهنــد شــد مگــر آنکــه مســلمین اســام را رهــا کننــد و پیروکافــران شــوند؛ در نتیجــه
فرمــان الهــی ایــن اســت کــه هرگــز نبایــد در برابــر آنــان کوچکتریــن نرمشــی انجــام
دهیــد و بایــد در برابرشــان محکــم و اســتوار همچــون کــوه باشــید و مقاومــت کنیــد
و تســلیم ناپذیــر باشــید .و اینکــه مقاومــت در برابــر دشــمنان خارجــی دیــن اســام،
بسیارگســترده اســت و شــامل عرصههــای گوناگــون و متعــدد علمــی ،فرهنگــی،
اقتصــادی ،سیاســی ،نظامــی و ...میشــود .بــه عنــوان مثــال در عرصــه اقتصــادی،
دشــمنان اســام میخواهنــد کــه مســلمین هــر چــه بیشــتر مصــرف کننــده و واردکننــده
و وابســته باشــند و هرگــز تولیــد کننــده و صادرکننــده و مســتقل نباشــند؛ در ایــن زمینــه
وظیفــه مؤمنیــن آن اســت کــه بکوشــند تــا رشــتههای وابســتگی بــه بیگانــگان را پــاره
کننــد و از اســراف و تبذیــر بپرهیزنــد و خودشــان بــه تولیــد بپردازنــد و....
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بــه هــر حــال بــا توجــه بــه تحــوالت بیــن المللــی و منطقــه ای و همچنیــن در داخــل
کشــور و نقشـههای شــوم اســتکبار جهانی به ســرکردگی دولت آمریکا میتوان یافت
کــه چــرا مقــام عظمــای والیــت و مرجعیــت چــرا مســأله بســیار مهــم «جهادکبیــر» را
مطــرح نمــوده اســت کــه بــه شــرح ذیــل میباشــد :
 -1گفتمــان ســازی برمبنــای اســام نــاب محمــدی و عــدم اجــازه بــه گفتمــان باطــل
جهــت تســلط بــر جامعــه.
جهاد کبیر عبارت اســت از زمینه ســازی برای تحکیم اندیشـههای ســالم و رفتارهای
بــه هنجــار در جامعــه و رهایــی از گفتمــان اســتبداد و خودکامگــی کــه در صــدد
ســرکوب اندیشـههای مخالــف اســت .از آنجــا کــه در جنــگ نــرم دشــمن در اندیشــه
تســلط فکــری بــر جامعــه اســامی اســت و در ایــن زمینــه از هیــچ تالشــی فروگــذار
نمــی کنــد ،لــذا جهــاد کبیــر ارایــه گفتمــان درســت فکــری و فرهنگــی بــه جامعــه یــا
 . 1محمــد خردمنــد ،جهــاد کبیــر ،شــرایط تحقــق و ارتبــاط آن بــا جهــاد اکبــر ،خبرگــزاری
حــوزه ،1395/4/26 ،تاریــخ دریافــت ،95/6/29 :صفحــه اصلــی.
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همــان گفتمــان ســازی برمبنــای اســام نــاب محمــدی و عــدم اجــازه بــه گفتمــان باطــل
جهــت تســلط بــر جامعــه میباشــد.
در چنیــن شــرایطی کــه نظــام اســامی در ابعــاد چهارگانــه فــوق آمــاج حمــات
ناجوانمردانــه جنــگ نــرم قرارگرفتــه اســت ،مقــام معظــم رهبــری بــا درایــت تمــام
امــر بــه جهــاد کبیــر مینماینــد .معظــم لــه دربازدیــد اخیــر از دانشــگاه افســری امــام
حســین(ع) فرمودنــد« :امــروز جنــگ نظامــی مطــرح نیســت؛ امــروز بــرای کشــور مــا
جنــگ نظامـ ِـی سـ ّـنتی و متعــارف احتمــال بســیار بســیار ضعیفــی اســت ،لکــن جهــاد
باقــی اســت؛ جهــاد یــک چیــز دیگــر اســت .جهــاد فقــط بهمعنــای قتال نیســت ،فقط
بـ ه معنــای جنــگ نظامــی نیســت؛ جهــاد یــک معنــای بســیار وســیعتری دارد .در بیــن
جهادهــا جهــادی هســت کــه خــدای متعــال در قــرآن آن را جهــاد کبیــر نــام نهــاده
اســت ».فرمایشــات رهبــری در ایــن دیــدار درکنــار برهــم زدن نظــم میــدان نظامــی
توســط ایشــان کــه بســیار نــادر و خــاف عــرف معمــول بــود ،حاکــی از اهمیــت جهــاد
کبیــر در بیــن ســه نــوع جهــاد مــورد اشــاره قــرآن کریــم و در شــرایط فعلــی کشــور دارد.
موضوعــی کــه در دیــدار بــا منتخبــان مجلــس خبــرگان نیــز مطــرح و ایشــان از «جهــاد
کبیــر» بــه عنــوان ضــرورت و نیــاز امــروز جامعــه یــاد کــرده و تاکیــد فرمودنــد« :جهــاد
کبیــر یعنــی جهــاد بــرای عــدم ّ
تبعیــت ،بــرای عــدم دنبالـهروی از دشــمن» و در تببیــن
شــاخص چهــارم انقالبــی گــری کــه در بیانــات مراســم ارتحــال حضــرت امــام؟هر؟
توســط ایشــان عنــوان شــد ،نیــز بــه خوبــی نمــود پیــدا کــرد .مطــرح شــدن جهــاد کبیــر
توســط رهبــری و تاکیــد مکــرر ایشــان در ســه ســخنرانی اخیــر نشــان از ضــرورت و
اهمیــت مضاعــف موضــوع دارد .بــا نگاهــی بــه تعریــف خــود معظــم لــه از جهاد کبیر
کــه در عــدم تبعیــت از دشــمن معنــی پیــدا میکنــد ،میتــوان بیشــتر بــه اهمیــت آن
پــی بــرد چــرا کــه دشــمن بــه دالیــل مختلــف از رویارویــی مســتقیم نظامــی بــا نظــام
اســامی اجتناب و مدتی اســت نوع تقابل با انقالب و نظام اســامی را از "ســخت"
بــه "نــرم" تغییــر داده اســت.

1

 . 1عبــاس پاکــدل ،ابــاغ فرمــان «جهــاد کبیــر» و ارتبــاط آن بــا جنــگ نــرم ،گــروه؛ اســتان
خراســان رضــوی ،ک خبــر ،1395/3/18 ،759448 :دریافــت :جمعــه  2مهــر  ،1395صفحــه
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 -2مقابلــه بــا از صحنــه خــارج نمــودن اســام انقالبــی از ســوی دشــمنان بــا تبییــن و
روشــنگری و بصیرتافزایــی.
بــا تبلیغــات بســیار وســیع و گســترده نظــام ســلطه و اســتكبار جهانــی بــه ســركردگی
طاغــوت اعظــم و شــیطان بــزرگ یعنــی امریكا،طراحان«اســامرحمانی»با قرارگرفتــن
در پشــت یــك مطلــب حــق و عنــوان زیبــا ،بــه دنبــال خــارج كــردن «اســام انقالبی» از
صحنــه ،و بــا پشــت كــردن بــه راه امــام و شــهیدان بــه دنبــال ســازش بــا جبهــه اســتكبار
و تأمیــن دنیــای خــود هســتند.و از طرفــی نیز«اســام» منهــای «انقــاب» همــان
اســامی اســت كــه تأمینكننــده منافــع امریــكا اســت و حضــرت امــام؟هر؟ ،نــام آن
را «اســام امریكایی»گذاشــتند .لــذا مقــام معظــم رهبــری بــر اســاس عمــل بــه تکلیــف
الهــی خــود در روز ســوم خــرداد در دانشــگاه امــام حســین(ع) خطــاب بــه پاســداران
فرمودنــد« :شــما پاســدار انقالبیــد ،پاســدار انقــاب.و ایــن جهــاد كبیــررا شــما بایــد
ســرلوحه كارتــان قــرار دهیــد».از ظاهــر ایــن ســخنان معظــم لــه ،بــه درســتی دریافــت
میشــود كــه «جهــاد كبیــر» بایــد ســرلوحه كار تمامــی كســانی باشــد كــه میخواهنــد
از انقــاب اســامی در برابــر هجمــه همهجانبــه دشــمنان در شــرایط كنونــی پاســداری
كننــد .کــه یكــی از شــروط الزم بــرای توفیــق ملــت و نظــام اســامی در ایــن جهــاد
مقــدس در برابــر ایــن كفار«،تبییــن و روشــنگری و بصیرتافزایــی» اســت .چــرا کــه
ایشــان در همیــن خصــوص خطــاب بــه پاســداران میفرماینــد« :وظیفــه تبییــن ،امــروز
بــر دوش همــه اســت؛ از جملــه بــر دوش شــما .اینكــه بنــده روی تبییــن ایــن همــه
تكیــه میكنــم ،بــه خاطــر ایــن اســت كــه امــروز ایــن جهــاد كبیــر بــه میــزان زیــادی
متوقــف بــه تبییــن اســت؛ تبییــن ،بیــان كــردن روشــنگری ،امــروز روشــنگری الزم اســت.
ســعی كنیــد ذهنهــا را بــا عمقیابــی بــه اعمــاق حقایــق و مســائل برســانید.».
لــذا امــر بــه تبییــن از ســوی ولــی امــر بــه عنــوان شــرط الزم بــرای «جهاد كبیر» پاســخی
درخــور طلــب میكند.ایــن پاســخ بایــد در قالــب یــك نهضــت «روشــنگری و تبییــن»
و یــك «نهضــت بصیرتافزایــی» در ســطح كشــور بــه راه افتــد .در ایــن نهضتكــه
میتــوان از آن بــا عنــوان «جهــاد مقــدس تبییــن و روشــنگری» یــاد كــرد ،بایــد همــه

اصلی ،قابل دسترسی به آدرس سایت http:www.dana.ir/news/759448.html :
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عالقهمنــد بــه انقــاب اســامی و پیــروان مكتــب امــام خمینــی؟هر؟ و رهــروان
والیــت نظیــر؛ اســاتید محتــرم دانشــگاهها ،فرهنگیــان ،نخبــگان و صاحبنظــران،
صاحبــان قلــم و ســخن ،اصحــاب رســانه و تمامــی فعــاالن فرهنگــی در جریــان مؤمــن
و انقالبــی كشــور و از جملــه؛ مراجــع عظــام تقلیــد ،آیــات عظــام ،علمــا و روحانیــون
برجســته در سراســر كشــور ،بســیج شــده و پــا بــه صحنــه دفــاع از ارزشهــا بگذارنــد
و بــه رســالت تاریخــی خــود مبنــی برحفــظ «اســام نــاب محمــدی»(ص)در برابــر
توطئههــای اســتكبار و جریــان «اســام امریكایــی» همســو بــا مســتكبرین عمــل كننــد.
تــا مــردم نســبت بــه موقعیــت و دســتاوردهای راهبــردی انقــاب اســامی و همچنیــن
حقایــق و واقعیتهــای صحنــه نبــرد جبهــه انقــاب اســامی و جبهــه اســتكبار در
ً
منطقــه و جهــان ،نســبت بــه نقشــه شــیطانی و پــروژه نفــوذ دشــمنان و خصوصــا
امریكاییهــا كــه در حــال پیادهســازی آن در ایــران هســتند ،آشــنا شــده و بــه مقابلــه
بــا آن و جریــان نفــوذ بپردازند.همچنیــن بایــد بداننــد كــه اســتكبار و امریــكا ،از ملــت
ایــران تبعیــت و پیــروی میخواهــد و مســائلی چــون هســتهای ،موشــكی و حقــوق
بشــر بهانههایــی بیــش بــرای اعمــال فشــار تــا رســیدن بــه ایــن مقصــد نیســت و اینکــه
كــه اســتقالل ،پیشــرفت ،عــزت و قرارگرفتــن بــر قلههــای افتخــار و ســربلندی ،فقــط
و فقــط بــا ایســتادگی ،مقاومــت و مبــارزه بــا اســتكباروامریكا حاصــل میشــود .و
مشــكالت كشــور بــا ســر تعظیــم فــرود آوردن در برابــر اســتكبار نــه تنهــا حــل نخواهــد
شــد بلكــه ملــت هویــت خــود را نیــز از دســت خواهــد داد و از ایــن رهگــذر ،ســلطه
اســتكبار بــر كشــور احیــا خواهــد شــد.بنابراین بــا نهضــت روشــنگری ،میتــوان مــردم را
بــا ایــن حقایــق آشــنا ســاخت و آنــان را بــرای جهــاد كبیــر آمــاده ســاخت.

1

 -3جلوگیــری از نفــوذ دشــمن بــا هــدف زمینهســازی بــرای تهــی شــدن نظــام از عناصــر
درونــی قدرت
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در دیــدار رئیــس و اعضــای مجلــس خبــرگان رهبــری
 . 1یــداهلل جوانــی« ،جهــاد تبییــن» شــرط الزم بــرای «جهــاد کبیر» اســت ،کــد خبــر ،582018 :
 11خــرداد  ،1395دریافــت  :دوشــنبه  29شــهریور ،1395صفحــه نخســتhttp://www. ،
mashreghnews.ir
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در دوره پنجــم ضمــن بیــان ایــن مطلــب کــه هــدف دشــمن از نفــوذ زمینهســازی بــرای
تهــی شــدن نظــام از عناصــر درونــی قــدرت اســت ،با تبیین «هویت و مســیر انقالبی»
ایــن مجلــس ،تأکیــد کردنــد :تنهــا راه بقــا و پیشــرفت نظــام و تحقــق اهــداف انقالب،
«اقتــدار حقیقــی کشــور» و «جهــاد کبیــر» یعنــی تبعیــت نکــردن از دشــمن اســت.
معظــم لــه بــا بیــان ایــن نکتــه کــه؛ ســلطه گــری ذات و طبیعــت اســتکبار اســت
ً
خاطرنشــان کردنــد :جبهــه اســتکبار ذاتــا بــه دنبــال فراگیرکــردن ســلطه بــر ملتهاســت
و هــر کشــور و ملتــی مقاومــت نکنــد ،در دامهــای آن اســیر میشــود ،اســام را بــدون
تردیــد ،قلــع و قمــع کننــده ظلــم و اســتکبار خواندنــد و افزودنــد :البتــه آن اســامی
میتوانــد در مقابــل زورگویــان جهانــی مقاومــت و جبهــه ســلطه را نابــود کنــد کــه
بصــورت یــک نظــام حکومتــی اســتقرار یافتــه ودارای ابزارهــای قــدرت نظامــی،
سیاســی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و رســانهای باشــد.
ایشــان ،حفــظ انقــاب را دشــوارتر از ایجــاد آن خواندنــد و در تشــریح چگونگــی
مواجهــه صحیــح بــا جبهــه ظالمــان جهانــی افزودنــد :دشــمنان ملــت ایــران از راههــای
متعــدد از جملــه  :تهاجــم ســخت مثــل جنــگ تحمیلــی  8ســاله ،شورشــهای اوایــل
انقــاب ،حمایــت از گروهکهــای تروریســتی ،و...و ســپس «حملــه نــرم» مثــل؛ تحریــم
مســتمر اقتصــادی ،حمــات پیوســته سیاســی ،تبلیغــات اغواگــر و زدن عقبههــای
جمهــوری اســامی در دیگــر کشــورها بــه فضــل الهــی و پایــداری ملــت و مســئوالن
بــه نتایــج مــورد نظــر آنــان منجــر نشــده اســت.راه ســومی در دســتور کار قــرار دادنــد؛
و آن مرحلــه بســیار خطرنــاک «نفــوذ» اســت کــه ادامــه همــان جنــگ نــرم و تأکیــد
کردنــد  :اســتکبار در راهبــرد نفــوذ چنــد هــدف اصلــی را دنبــال میکنــد« :تأثیرگــذاری
در مراکــز تصمیــم ســاز و تصمیــم گیــر»« ،تغییــر باورهــای مــردم» و «تغییر محاســبات
و مواضــع مســئوالن».
رهبــر معظــم انقــاب ،حملــه بــه مبانــی و نهادهای انقالب از جمله ســپاه پاســداران،
شــورای نگهبــان ،جوانــان حــزب اللهــی و روحانیــون انقالبــی را از جملــه روشهــای
جــاری بیگانــگان خواندنــد و تأکیــد کردنــد :هــدف اصلــی دشــمنان در ایــن مرحلــه
از جنــگ نــرم ،زمینهســازی بــرای تهــی شــدن نظــام از عناصــر درونــی قــدرت اســت.
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ایشــان خاطرنشــان کردنــد :اگــر ایــن هــدف محقــق و جمهــوری اســامی از عناصــر
قــدرت تهــی شــود ،از بیــن بــردن آن ،یــا تغییــر اساسـ ِـی جهـ ِـت حرکت آن ،کار دشــواری

نیســت ،بــه همیــن علــت اســت کــه تأکیــد میکنیــم تبعیــت نکــردن از دشــمن و
مقاومــت در برابــر خواســتههای آن« ،جهــاد کبیــر» اســت.

1

 -4آگاه کــردن آن دســته از مســئوالنی کــه خــط حرکتــی و فکــری آنــان تــا حــدود
زیــادی بــر ایــن مســئله اســتوار نبــوده اســت.
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بــه راســتی چــرا در ایــن شــرایط مقــام معظــم رهبــری
از جهــاد کبیــر ســخن میگوینــد؟ میتــوان گفــت کــه؛ بیــان ایــن موضــوع از جانــب
ایشــان نشــان میدهــد کــه خــط حرکتــی و فکــری مســئوالن مــا تــا حــدود زیــادی بــر
ایــن مســئله اســتوار نبــوده و یــا در برخــی برهههــا و بزنگاههــای حســاس آن طــور کــه
بایــد و شــاید در ایــن حــوزه عمــل نشــده اســت ،لــذا ایــن فرمایشــات مقــام معظــم
رهبــری در راســتای آگاه کــردن مســئوالن صــورت گرفتــه اســت .علــت اینکــه ایشــان در
برابــر جهــاد اصغــر کــه مبــارزه بــا دشــمن اســت از جهــاد کبیــر ســخن گفتــه انــد اینســت
کــه در شــرایط امــروز جهــاد کبیــر میتوانــد دشــمن را منــزوی کــرده و بــر ســرجایش
بنشاند.
بــی تردیــد درایــن مقطــع ،حســاس از مســئوالن طــراز اول نظــام اســامی انتظــار
مـیرود بــا آگاهــی ،هوشــیاری و بصیــرت باالحرکــت کننــد .البتــه بنــده بــه ایــن مســئله
هــم تاکیــد دارم کــه بایــد یــک اعتقــاد راســخ در میــان مســئوالن مــا نســبت بــه موضوع
جهــاد کبیــر وجــود داشــته زیــرا در غیــر ایــن صــورت در میــدان مبــارزه شکســت
خواهیــم خــورد .بــی شــک ایــن روحیــه مقاومــت و اســتقامت در برابــر زورگویــان عالم
و زیــر بــار ظلــم نرفتــن بایــد در میــان مدیــران و مســئوالن تقویــت شــود لــذا اگــر امــروز
 . 1خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پایــگاه اطالعرســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری ،جهــاد کبیــرو
اقتــدار تنهــا راه بقــای نظــام (بیانــات مقــام معظــم رهبــری در جمعمنتخبین.
خبــرگان رهبــری در دوره پنجــم) ،کــد خبــر ،1084988 :ســرویس سیاســی 6 ،خــرداد ،1395
دریافــت در تاریــخ  :دوشــنبه  5مهــر  ،1395صفحــه اصلی،قابــل دسترســی از ســایت خبرگــذاری
تســنیم بــه آدرسhttp://www.tasnimnews.com:
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برخــاف رویکــرد جهــاد کبیــر حرکــت کنیــم ،دچــار خســارت هایــی میشــویم و هزینه
هایــی بــه نظــام تحمیــل میشــود .چــرا کــه مــا در حــوزه حرکــت بــه ســمت جهــاد کبیــر
گاهــی بــا فــراز و فرودهایــی روبــرو بــوده ایــم ،مصــداق ایــن امــر تعامــل و مذاکــره
بــا آمریکاســت و متاســفانه مــا در ایــن قضیــه شــاهد یکســری سســتیها و عبــور از
خطــوط قرمــز بــوده ایــم و همیــن مســئله یــک خســارت بــرای نظــام مــا محســوب
میشــود .اینکــه اکنــون آمریکاییهــا بــازی درآورده انــد و دســت بــه یــک راهزنــی بیــن
المللــی زده انــد یکــی دیگــر از هزینههــا و خســارت هایــی اســت کــه بــه مــا تحمیــل
شــده و رهبــر انقــاب تصمیــم گرفتنــد بــه شــکل صریــح و روشــن در بیانــات خــود بــه
مســئله جهــاد کبیــر بپردازنــد .بنابرایــن بــا جهــاد کبیــر میتــوان بــه مقابلــه بــا نفــوذ
دشــمنان و جنــگ نــرم پرداخــت .چــرا کــه جهــاد کبیــر میتوانــد نقش و ســهم بســزایی
در مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن داشــته باشــد و در واقــع بــه طورکلــی جهــاد کبیــر دارای
جایــگاه باالتــر و مهمتــری نســبت بــه ســایر جهادهــا میباشــد.
بنابرایــن اگــر مــا نتوانیــم در مقابــل زیادهگوییهــای مســتکبران و قدرتهــای
پوشــالی بایســتیم و در برابــر خواســتههای دشــمنانمان نــه بگوییــم ،یعنــی والیــت
خداونــد را نپذیرفتــه ایــم و از ســوی دیگــر نبایــد فرامــوش کنیــم کــه اســتراتژی نظــام
مــا ،ایســتادن در برابــر جهــان اســتکبار و قــدرت «نــه گفتــن» بــه زورگویان عالم اســت.
اگــر مقاومــت و ایســتادگی نداشــته باشــیم بــه یــک کشــور ضعیــف بــدل خواهیم شــد،
کشــوری کــه تــوان ایســتادن در برابــر ضعیــف تریــن ملتهــا را هــم نــدارد .و بــرای
حرکــت هوشــمندانه و دقیــق در مســیر جهادکبیــر بایــد در حوزههــا و بخشهــای
مختلــف از ظرفیــت مســئوالن انقالبــی و وفــادار بــه نظــام بهــره بــرد ،بــی شــک ایــن
مســئله اولیــن قــدم بــرای حرکــت هوشــمندانه و دقیــق در مســیر جهــاد کبیــر اســت.
بــه تعبیــر دیگــر نخســتین گام در تحقــق جهــاد کبیــر ،نفــی پذیــرش و ســلطه طاغــوت
اســت و بــه ایــن مســئله در آموزههــای دینــی مــا هــم توجــه شدهاســت.

1

 . 1مهــدی پیشــوایی ،نقــش جهــاد کبیــر در مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن جمهــوری اســامی ،پــارس
نیــوز ،کــد خبــر ،1395/3/11 ،369978 :دریافــت 2 :مهــر  ،1395صفحــه نخســت ،بــه آدرس
ســایتhttp:www.parsnews.com:
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نتیجــه گیــری  :باعنایــت بــه چهــار بعــد جنــگ نــرم و تعریــف جهــاد کبیــر ،میتــوان بــا
توجــه بــه فرامیــن مقــام معظــم رهبری
مصادیقــی را بــرای جهــاد کبیــر در هــر بعــد تعریــف کــر د  :در مقابلــه بــا مهمتریــن
بعــد جنــگ نــرم ،یعنــی بعــد فرهنگــی عبــارت اســت از شــناخت دقیــق و همــه
جانبــهی تهاجــم فرهنگــی ،تبییــن فرهنــگ غنــی اســامی و بــه عبارتــی تبییــن
اســام نــاب در مقابــل اســام آمریکایــی ،نهادینــه ســازی فرهنــگ قرآنــی بــه همــراه
تدویــن سیاس ـتهای تربیتــی مبتنــی بــر قــرآن بــه خصــوص توجــه بــه ســبک زندگــی
ایرانــی -اســامی ،بصیــرت افزایــی آحــاد جامعــه و بــه ویــژه نخبــگان ،تقویــت
روحیــه خودبــاوری در جامعــه و تقویــت امیــد بــه آینــده همــراه بــا اعتمــاد بــه نفــس
را نــام بــرد .و در مقابلــه بــا بعــد اجتماعــی جنــگ نــرم عبــارت از حفــظ انســجام
ملــی ،تقویــت وحــدت و پرهیــز از تفرقــه ،تقویــت ســاخت درونــی نظــام اســامی
و بــه عبارتــی تولیــد و بازنشــر ســرمایه اجتماعــی ،ایجــاد غــرور و دلبســتگی ملــی و
اتحــاد مــردم بــا جریانهــای سیاســی و دوری از اختــاف میباشــد و در مقابلــه بــا
بعــد اقتصــادی جنــگ نــرم میتــوان بــه مــواردی چــون توجــه بــه اقتصــاد مقاومتــی،
بهــره گیــری از گفتمــان اقتصــادی مبتنــی بــر اقتصــاد اســامی ،توجــه بــه ظرفیتهــای
اقتصــادی داخــل کشــور و طراحــی اقتصــاد درون زا را نــام بــرد.و در مقابلــه بــا بعــد
سیاســی جنــگ نــرم عبارتنــد از ایســتادگی و عــدم ســازش در برابــر دشــمنان انقــاب
و نظــام اســامی ،مقابلــه بــا نفــوذ در دو ســطح مســئوالن و مــردم و انقالبــی گــری.
مقــام معظــم رهبــری در تببیــن شــاخصهای انقالبــی گــری کــه آن را الزمــه تحقــق
اهــداف انقــاب و موفقیــت آن عنــوان نمودنــد ،پنــج شــاخص :یکــم -پایبنــدی بــه
مبانــی و ارزشهــای اساســی انقــاب اســامی .دوم -هدفگیــری مســتمر آرمانهــا
و همــت بلنــد بــرای رســیدن بــه آنهــا .ســوم -پایبنــدی بــه اســتقالل همهجانب ـهی
کشــور.چهارم -حساســیت در برابــر دشــمن و تبعیــت نکــردن از او .پنجــم -تقــوای
دینــی و سیاســی را مطــرح نمــوده و علــت اصلــی فشــارهایی کــه در طــول ســالهای
متمــادی بابهانههــای مختلــف ازجملــه موضــوع هســتهای وحقــوق بشــر بــه ملــت
وارد شــده اســت را ،خصوصیــت انقالبیگــری ملــت ایــران و نظــام اســامی عنــوان
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فرمودنــد .و نکتــه پایانــی اینکــه بررســی و واکاوی ابعــاد چهارگانــه جنــگ نرمــی کــه
دشــمن تمــام اســتعداد خــود را بــرای پیــروزی در آن بــکار گرفتــه و از هیــچ تالشــی در
ایــن خصــوص فــرو گــذار نمــی کنــد؛ همــراه بــا نصــب العیــن قــرار دادن فرمایشــات
خطیراســت کــه بــر دوش همــه آحــاد جامعــه بــوده و هرگونــه کوتاهــی و اهمــال در
ایــن مســیر قطــع بــه یقیــن نظــام ومقــام معظــم رهبــری بــه عنــوان چــراغ پرفروغــی
کــه زوایــای پنهــان ایــن جنــگ را روشــن ترخواهــد نمــود ،وظیفــه ای انقــاب اســامی
نهــای بلنــد را فراهــم
را از آرمانهــای خــود دور یــا زمینــه انحــراف و فراموشــی آرما 
خواهــد نمــود.

1

عرصههای جهاد كبیر چه بوده و وظایف و الزامات ما در این باره چیست؟
مــی تــوان گفــت ؛ جهــاد کبیــر نوعــی از جهــاد اســت کــه برخــورد و یــا همــاوردی
فیزیکی در آن مطرح نیســت ولی تحمل ســختی و مشــقت پیروی نکردن از دشــمن
در آن وجــود دارد لــذا بــه آن اطــاق جهــاد شــده اســت ،چنانکــه مقــام معظــم رهبری
فرمودنــد« :یعنــی اطاعــت نکــردن از دشــمن ...از خصمــی کــه در میــدان مبــارزه بــا تو
قــرار گرفتــه اطاعــت نکــن ،اطاعــت یعنــی چــه؟ یعنــی تبعیــت؛ تبعیــت نکــن ،تبعیت
نکــردن در کجــا؟ در میدانهــای مختلــف؛ تبعیــت در میــدان سیاســت ،در میــدان
اقتصــاد ،در میــدان فرهنــگ ،در میــدان هنــر ،در میدانهــای مختلــف از دشــمن
تبعیــت نکــن» 2،زیــرا دشــمن تــاش میکنــد بــا اســتفاده از تمــام ابزارهــا و منابــع
قــدرت خــود جبهــه وســیعی را در مقابــل بــاز نمایــد و هدفــش بــه تابعیــت کشــاندن
و زیــر یــوغ اطاعــت در آوردن حریــف اســت در ایــن جاســت کــه جهــاد کبیــر مصــداق
پیــدا میکنــد ،پــس جهــاد کبیــر یعنــی از دشــمن تبعیــت نکــرده و بــا مقاومــت در
برابــر خواســتههای آنــان بــه اقتــدار و عـ ّـزت و اســتقالل نظــام اســامی بیندیشــیم ،از
ایــن رو ،جهــاد کبیــر دارای دو وجــه کلــی ایجابــی و ســلبی اســت ،یــک وجــه ســلبی آن
کــه عــدم تبعیــت و اطاعــت از دشــمن اســت و وجــه دیگــر آن وجــه ایجابی اســت که
 . 1عبــاس پاکــدل ،ابــاغ فرمــان «جهــاد کبیــر» و ارتبــاط آن بــا جنــگ نــرم ،گــروه؛ اســتان
خراســان رضــوی ،ک خبــر ،1395/3/18 ،759448 :دریافــت :جمعــه  2مهــر  ،1395صفحــه
اصلــی.
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین علیه السالم.1395/3/3 ،
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مربــوط بــه اســتحکام بخشــی درونــی نظــام مربــوط میشــود ،بــر ایــن اســاس جهــاد
کبیــر در عرصههــای مختلفــی قابلیــت تحقــق دارد کــه بــه آن اشــاره میکنیــم.
جهــاد کبیــر در عرصــه سیاســی :جهــاد کبیــر در ایــن عرصــه یعنــی مراقــب نفــوذ و
تأثیرگــذاری و جهــت دهــی دشــمن در تصمیــم گیریهــا در حــوزه مناســبات و ســاختار
سیاســی باشــیم و زیربــار جهــت دهیهــا و تأثیــرات و فشــارهای دشــمن نرویــم ،ایــن
عــدم تبعیــت مســتلزم ایــن اســت مســئولین و نخبــگان سیاســی شــناخت کافــی از
نحــوه نفــوذ و تأثیرگــذاری و ابزارهــای فشــار دشــمن داشــته باشــند و مــردم را از آن
یهــا و فشــارهای دشــمن
آگاه نماینــد ،بــه خصــوص عــدم تبعیــت دربــاره تأثیرگذار 
در عرصــه مناســبات بیــن المللــی و نیــز صیانــت از حاکمیــت در داخــل کشــور دربــاره
ّ
ارزشهــای دینــی و ملــی کــه مربــوط بــه حاکمیــت داخلــی کشــورمان میباشــد.
جهــاد کبیــر در عرصــه فرهنگــی و اجتماعــی :جهــاد کبیــر در ایــن عرصــه عــدم پذیــرش
فرهنــگ و ارزشهــای تحمیلــی غــرب اســت ،عــدم پذیــرش و عــدم تقلیــد از ارزشهــا
و فرهنــگ غربــی و در واقــع تحریــم آن میتوانــد از مصادیــق جهــاد کبیــر بــه شــمار
آیــد ،یعنــی عــدم تشـ ّـبه بــه غربیهــا در حقیقــت غیریــت ســازی اســت کــه الزمــه
هویــت و حفــظ هویــت ماســت کــه میتوانــد جلــوی نفــوذ و ســلطه فرهنگــی و
سیاســی و ..غــرب را درمیــان مســلمانان بگیــرد.
جهــاد کبیــر در عرصــه اقتصــادی :شــرط اول جهــاد کبیــر در ایــن عرصــه ایمــان بــه
توانمندیهــا و بهــره گیــری از ظرفیتهــای داخلــی اســت ،شــرط دوم اعتقــاد بــه
اقتصــاد مقاومتــی بــه عنــوان تنهــا راه نجــات کشــور اســت.
پــس از تعریفــی مختصــر از جهــاد کبیــر و نیــز شــرح عرصههــای جهــاد کبیــر الزم اســت
بــه نکاتــی چنــد از ویژگیهــا و الزامــات جهــاد کبیــر اشــاره نمائیــم:
-1تبییــن ،روشــنگری و بصیــرت افزایــی نســبت بــه وضعیــت دشــمن و جبهــه خــودی:
یکــی از الزامــات جهــاد کبیــر همیــن روشــنگری و تبییــن نســبت بــه اعمــاق دو جبهــه
خــودی و دشــمن اســت ،مقــام معظــم رهبــری در ایــن بــاره میفرماینــد « :وظیفــه
تبییــن ،امــروز بــر دوش همــه اســت ....ایــن کــه بنــده روی تبییــن ایــن همــه تکیــه
میکنــم ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه امــروز ایــن جهــاد کبیــر بــه میــزان زیــادی متوقــف
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بــه تبییــن اســت ،تبییــن ،بیــان کــردن ،روشــنگری ،امــروز روشــنگری الزم اســت ،ســعی
کنیــد ذهنهــا را بــا عمــق یابــی بــه اعمــاق حقایــق و مســائل برســانید» 1،بنابرایــن
امــروز دلســوزان انقالبــی کــه شــناخت بــه مســائل سیاســی و اجتماعــی و فرهنگــی
دارنــد بایــد فرصتهــا را مغتنــم شــمرده و مــردم را نســبت بــه توطئههــا و نقشـههای
پیچیــده دشــمن آگاه نماینــد.
-2فهــم هوشــمندانه بــه مســائل و خدمــت خالصانــه بــرای خــدا :مقــام معظم رهبری
در ایــن خصــوص فرمودند:
« ایــن جهــاد هوشــمندی الزم دارد ،ایــن جهــاد اخــاص الزم دارد ،ایــن جهــاد ،مثــل
جهــاد نظامــی نیســت کــه کســانی در آنجــا بدرخشــند و چــه شهیدشــان ،چــه زنــده
شــان و چــه جانبازشــان مثــل قهرمــان نشــان داده بشــوند ...ایــن جهــادی اســت کــه
ممکــن استکســی خیلــی هــم زحمــت بکشــد ّامــا چهــره او را هیــچ کــس نشناســد،
اخــاص الزم دارد ایــن جهــاد».

2

-3حفــظ روحیــه انقالبــی و زمینــه ســازی بــرای گســترش و فراگیــری آن :بــدون تردیــد
الزمــه جهــاد کبیــر حفــظ روحیــه انقالبــی در عرصههــای مختلــف اســت ،بایــد ایــن
روحیــه را در میــان اقشــار مختلــف افزایــش و نیــز گســترش دارد ،بــا روحیــه محافظــه
کاری و روحیــه انفعالــی نمــی تــوان بــا دشــمن مواجــه گردیــد و بــر نقشــهها و
توطئههــای آن غلبــه کــرد ،الزمــه ســربلندی در ایــن میــدان در واقــع بــا حفــظ روحیــه
انقالبــی اســت ،غلبــه در ایــن جهــاد مســتلزم ایــن اســت کــه روحیــه انقالبــی در میــان
مــردم بطــور فراگیــر گســترش یابــد.
-4شــناخت مــردم نســبت بــه جبهــه بندیهــا و جایــگاه راهبــردی انقــاب :بایــد
مــردم نســبت بــه موقعیــت و جایــگاه راهبــردی انقــاب آگاه شــوند ،بایــد مــردم بــه
خصــوص جوانــان را نســبت بــه حقائــق و واقعیتهــای صحنــه نبــرد جبهــه انقــاب
اســامی و جبهــه اســتکبار در منطقــه و جهــان آگاه ســاخت ،بایــد مــردم نســبت بــه
ً
نقشــه شــیطانی و پــروژه نفــوذ دشــمنان و خصوصــا آمریکاییهــا کــه در حــال پیــاده
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین علیه السالم.1395/3/3 ،
 . 2بیانات مقام معظم رهبری در دانشگاه امام حسین علیه السالم.1395/3/3 ،
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ســازی در ایــران هســتند ،آشــنا شــده و بــه مقابلــه بــا آن و جریــان نفــوذ بپردازنــد.
-5حساســیت در برابــر دشــمن :عــدم تبعیــت و اطاعــت از دشــمن در واقــع از
شــناخت و حساســیت در برابــر آن حاصــل میشــود تــا حساســیت نســبت بــه دشــمن
و احســاس مســئولیت بــرای حضــور در صحنــه نباشــد مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن در
عرصههــای فرهنگــی و سیاســی و ..ممکــن نیســت ،غفلــت از دشــمن عواقبــی چــون
تأثیرپذیــری از خواســتههای دشــمن و تبعیــت از آن را بــه دنبــال دارد.
ّ
ّ
-6صبــر ،مقاومــت و تســلیم ناپذیــری :هــر ملتــی اگــر حاضــر شــد از شــرف ملــی،
ّ
ّ
اقتــدار ملــی و اراده ملــی چشــم بپوشــد در ورطــه ضعــف بــی پایــان و وادی کــه آخــر
آن معلــوم نیســت لغزیــده اســت ،هــر دولتــی کــه حاضــر شــد در مقابــل خواســت
دســتگاه یکپارچــه ســلطه جهانــی تســلیم شــود بیــش از گذشــته محکــوم بــه ضعــف و
ّ
ذلــت و تحــت ســلطه قــرار گرفتــن و هضــم شــدن شــخصیت خواهــد شــد.
در مجمــوع ایــن مؤلفههــا از جملــه ویژگیهــا و الزامــات جهــاد کبیــر میباشــد کــه
تحقــق جهــاد کبیــر بــا مالحظــه ایــن مــوارد میتوانــد عینیــت پیــدا میکنــد
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بــا جهــاد كبیــر چگونــه میتــوان جلــوی نفــوذ دشــمن را گرفــت و در جنــگ نــرم
بــر دشــمنان غلبــه كرد؟
جهــاد کبیــر میتوانــد نقــش محــوری و اساســی در مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن
داشــته باشــد زیــرا ایــن جهــاد بــر پایه ایســتادگی ،مقاومــت و پیروی نکردن از دشــمن
و حفــظ هویــت انقالبــی و اســامی اســتوار شــده اســت و ایــن اصــول در نقطــه مقابل
نفــوذ دشــمن و ســد و مانعــی اســتوار در برابــر آن خواهنــد بــود.
اگــر بخواهیــم بــه مهمتریــن نقــش جهــاد کبیــر در مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن اشــاره کنیم،
میتــوان امــور زیــر را برشــمرد.
.1ایستادگی و مقاومت در برابر دشمنان

ایســتادگی و مقاومــت در برابــر دشــمنان کــه در ســایه جهــاد کبیــر تحقــق پیــدا
میکنــد ،عامــل مهمــی در مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن اســت .یکــی از اهــداف دشــمنان از
نفــوذ ،سســت نمــودن ایســتادگی و مقاومــت در برابــر اراده آنهــا و در ادامــه تحمیل
اراده و خواســت خــود بــر کشــورهای هــدف اســت و در جهــاد کبیــر ،ایســتادگی در
برابــر دشــمنان تقویــت میشــود و ایــن وعــده الهــی اســت کــه «ان تصبــروا و تتقــوا
ً
الیضرکــم کیدهــم شــیئا»« 1و اگــر در برابــر دشــمنان صبــر و اســتقامت و پرهیــزگاری
پیشــه کنیــد ،نقش ـههای آنــان بــه شــما زیانــی نمــی رســاند»
بــی تردیــد تقویــت ســاخت درونــی کشــور در همــه عرصههــای سیاســی ،نظامــی،
اقتصــادی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و علمــی و ایســتادگی و مقاومــت در برابــر دشــمنان
در همــه زمینههــا کــه در اثــر جهــاد کبیــر بــه دســت میآیــد ،مانعــی اســتوار در برابــر
نفــوذ آنــان خواهــد بــود و دســتور خداونــد بــه تمامــی مســلمانان ایــن اســت کــه خــود
را در برابــر دشــمنان تقویــت نماینــد و از تمــام تــوان و نیــروی خــود در برابــر دشــمنان
اســتفاده نماینــد «و اعــدوا لهــم مــا اســتطعتم مــن قــوه و مــن ربــاط الخیــل ترهبــون
بــه عــدو اهلل و عدوکــم و آخریــن مــن دونهــم التعلمونهــم اهلل یعلمهــم« 2»...در
 . 1سوره آل عمران ،آیه .120
 . 2سوره انفال ،آیه .60
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برابــر آنهــا (دشــمنان) آنچــه توانایــى داریــد از« نیــرو» آمــاده ســازید (و همچنیــن)
اســبهاى ورزیــده (بــراى میــدان نبــرد) تــا بــه وســیله آن دشــمن خــدا و دشــمن خویــش
را بترســانید و (همچنیــن) گــروه دیگــرى غیــر از اینهــا را كــه شــما نمىشناســید و
خــدا مىشناســد »...قــدرت و تــوان ،تنهــا عرصــه نظامــی را در بــر نگرفتــه ،بلكــه
تمــام نیروهــا و قدرتهایــى را كــه بــه نوعــى در پیــروزى بــر دشــمن اثــر دارد شــامل
مىشــود ،اعــم از نیروهــاى مــادى و معنــوى.

1

.2پیروی نکردن از دشمن

یکــی از زمینههــای نفــوذ پذیــری کشــور در برابــر دشــمنان ،تبعیــت کــردن و اعتمــاد
بــه آنــان اســت .پیــروی فکــری ،علمــی و عملــی از دشــمنان در عرصههــای مختلــف
علمــی ،اقتصــادی ،سیاســی ،فرهنگــی و نظامــی و الگــو گیــری از آنــان در این عرصهها
بــا توجــه بــه مبتنــی بــودن آن بــر مبانــی فکــری برآمــده از فرهنــگ مــادی غــرب ،خطــر
نفــوذ افــکار و اندیش ـهها و وابســتگی فکــری و عملــی و تســلط آنــان را بــه دنبــال
دارد در حالــی کــه خداونــد متعــال مؤمنــان را از اعتمــاد و تکیــه کــردن بــر دشــمنان
نهــی کــرده ،میفرمایــد « :یــا ایهــا الذیــن آمنــوا ال تتخــذوا الذیــن اتخــذوا دینکــم هــزوا
ً
و لعبــا مــن الذیــن اوتــوا الکتــاب مــن قبلکــم و الکفــار اولیــاء و اتقــوا اهلل ان کنتــم
مؤمنیــن»« 2اى كســانى كــه ایمــان آوردهایــد ،افــرادى كــه آئیــن شــما را ببــاد اســتهزاء و
بــازى مىگیرنــد از اهــل كتــاب و مشــركان ،دوســت و تكیـهگاه خــود انتخــاب نكنیــد،
و از خــدا بپرهیزیــد اگــر ایمــان داریــد».
ً
همچنیــن میفرمایــد « :لــن یجعــل اهلل للکافریــن علــی المؤمنیــن ســبیال»«3خداوند
هرگــز کافــران را بــر مؤمنــان تســلطی نــداده اســت» از آنجــا كــه كلمــه «ســبیل» بــه
اصطــاح از قبیــل «نكــره در ســیاق نفــى» اســت و معنــى عمــوم را میرســاند از آیــه
اســتفاده میشــود كــه كافــران نــه تنهــا از نظــر منطــق بلكــه از نظــر نظامى و سیاســى و
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب االسالمیه ،1374 ،ج  ،7ص .222
 .. 2سوره مائده ،آیه .57
 . 3سوره نساء ،آیه .141
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فرهنگــى و اقتصــادى و خالصــه از هیــچ نظــر بــر افــراد بــا ایمــان ،چیــره نخواهنــد شــد
و اگــر پیــروزى آنهــا را بــر مســلمانان در میدانهــاى مختلــف بــا چشــم خــود مىبینیــم
بــه خاطــر آن اســت كــه بســیارى از مســلمانان ،مؤمنــان واقعــى نیســتند و راه و رســم
ایمــان و وظایــف و مســئولیتها و رســالتهاى خویــش را بــه كلــى فرامــوش كردهانــد ،نــه
خبــرى از اتحــاد و اخــوت اســامى در میــان آنــان اســت و نــه جهــاد بــه معنــى واقعــى
كلمــه انجــام میدهنــد ،و نــه علــم و آگاهــى الزم را كــه اســام آن را از لحظــه تولــد
تــا لحظــه مــرگ بــر همــه الزم شــمرده اســت دارنــد ،و چــون چناننــد طبعــا چنیننــد!»

1

مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :در جهــاد کبیــر در همــه عرصههــای سیاســی،
اقتصــادی ،فرهنگــی و هنــری ،بهجــای تبعیــت از جبهــه کافــران و مشــرکان ،بایــد از
برنامــه کاری اســام و قــرآن تبعیــت کــرد».

2

بــی تردیــد پیــروی از دشــمنان و الگــو بــرداری از آنــان در عرصههــای مختلــف ،نفــوذ
آنــان را بــه همــراه خواهــد داشــت و جهــاد کبیــر ،مســلمانان را بــه پیــروی نکــردن از
دشــمنان در همــه زمینههــا فــرا میخوانــد و آنــان را بــه تــاش بــرای مقابلــه بــا اهــداف
آنــان دعــوت مینمایــد و از اینجــا دلیــل تأکیــد فــراوان مقــام معظــم رهبــری نســبت
بــه پیامدهــای الگــو بــرداری از الگوهــای توســعه غربــی و ضــرورت تأســیس الگــوی
اســامی ایرانــی پیشــرفت آشــکار میگــردد.
.3مرعوب نشدن در برابر دشمنان

یکــی از زمینههــای نفــوذ دشــمن ،مرعــوب شــدن در برابــر دشــمنان اســت چــه
در زمینــه نظامــی و چــه در زمینههــای اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی و علمــی و
تکنولوژیکی و پیشــرفت و توســعه .مرعوب شــدن و خود باختگی در برابر دشــمنان
موجــب میشــود کــه از داشــتهها و ظرفیتهــای خــود غافــل شــویم و چشــم بــه
دســت بیگانــگان بدوزیــم .گاه زرق و بــرق ظاهــری تمــدن غربــی در ســایه پیشــرفت
تکنولوژیکــی و صنعتــی و تبلیغــات گســترده رســانه ای زمینــه ســاز خــود باختگــی و
 . 1مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،پیشین ،ج ،4ص .176-175
 . 2بیانات در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین علیه السالم.95/3/3 ،
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مرعــوب شــدن برخــی در برابــر آن و نوعــی شــیفتگی نســبت بــه آن میگــردد .جهــاد
کبیــر بــه مــا میآمــوزد کــه در برابــر دشــمن هیــچ ترســی بــه خــود راه ندهیــم و مرعــوب
تالشهــا و پیشــرفتهای ظاهــری آن نشــویم.
جبهــه خــودی بــه ویــژه نســل جــوان بایــد بــا حقیقــت و ماهیــت تمــدن غربــی آشــنا
ّ
شــوند و دریابندکــه دنیــای بــه اصطــاح مــدرن امــروز کــه محصــول تفکــر و جهــان
بینــی مــادی اســت در گــرداب بحرانهــای متعــددی گرفتــار اســت کــه حوزههــای
مختلــف زندگــی بشــر امــروز را متأثــر ســاخته است.گســتره ایــن بحرانهــا از ســاحت
معرفــت و اندیشــه گرفتــه تــا نــگاه بــه انســان و ابعــاد اخالقــی ،سیاســی و اجتماعــی
او ســایه افکنــده اســت و زرق و بــرق پیشــرفت مــادی و تکنولوژیکــی نیــز نتوانســته،
ســایه ســنگین افــول ارزشهــای معنــوی ،اخالقــی ،اجتماعــی و سیاســی را پنهــان دارد
و در پــس ایــن پیشــرفت مــادی ،پــس رفــت در معنویــت ،ارزشهــا و انســانیت را بــه
ارمغــان آورده اســت
«حــوادث و رویدادهایــی چــون رنســانس و نوزایــی و جنبــش اصــاح دینــی و جریــان
روشــن اندیشــی و عقــل گرایــی و انقــاب صنعتــی کــه از قــرن چهاردهــم در غــرب
آغــاز شــد بــا وجــود آثــار و نتایــج ســودمند آن در زمینــه تأمیــن رفــاه و آســایش مــردم
و ایجــاد تحــوالت فکــری و فرهنگــی و تکامــل زندگــی اجتماعــی انســانها موجــب
بــروز بحرانهــا و نارســایی هایــی نیــز در عرصههــای مختلــف زندگــی انســانی از
جهــت معرفتــی ،روانــی ،اخالقــی ،اجتماعــی و سیاســی شــده اســت .امــروز بشــر در
بعــد معرفتــی دچــار َ
تحیــر علمــی و نســبیت گرایــی و عــدم ثبــات در آرا و عقایــد
اســت و در بعــد روانــی ،دچــار تردیــد علمــی ،افســردگی و اضطــراب ،فقــدان آرامــش
و اطمینــان خاطــر و از خــود بیگانگــی و بــه تعبیــری بــی خویشــتنی اســت و از جهــت
اخالقــی نیــز گرفتــار انحرافــات خصلتــی گســترده و بــه لحــاظ خانوادگــی دچــار از هم
پاشــیدگی داخلــی و از نظــر اجتماعــی و سیاســی ،گرفتــار مســائلی چــون هــرج و مــرج
بیــن المللــی و ماننــد آن اســت».

1

از ایــن رو مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد« :مــا پیشــرفت را بــه شــكلى كــه غــرب
 . 1جوادی آملی ،عبد اهلل ،انتظار بشراز دین ،قم :مرکز نشر اسرا ،1380 ،ص .13
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دنبــال كــرد و پیــش رفــت ،نمــی خواهیــم؛ پیشــرفت غربــى هیــچ جاذب ـهاى بــراى
آگاه امــروز نــدارد .پیشــرفت كشــورهاى پیشــرفت ه غربــى نتوانســت فقــر را
انســان ِ
از بیــن ببــرد ،نتوانســت تبعیــض را از بیــن ببــرد ،نتوانســت عدالــت را در جامعــه
ً
مســتقر كنــد ،نتوانســت اخــاق انســانى را مســتقر كنــد .اوال آن پیشــرفت بــر پای ـه
ظلــم و اســتعمار و غــارت كشــورهاى دیگــر بنــا شــد ...اینهــا پایـ ه تمــدن خودشــان را
بــا مكیــدن خــون ملتهــا شــروع كردنــد؛ بعــد هــم بــا پیشــرفتهاى گوناگــون ،نــه ظلــم را
در كشــورهاى خودشــان برطــرف كردنــد ،نــه تبعیــض را برطــرف كردنــد ،نــه جوامــع
فقیــر را توانســتند بــه بىنیــازى برســانند؛ مىبینیــد امــروز هــم وضــع اقتصــاد در
ایــن كشــورها چــه جــورى اســت ،وضــع اجتماعــى چــه جــورى اســت ،وضــع اخالقــى
چــه جــورى اســت؛ ایــن انحطــاط اخالقــى ،ایــن لجنــزار اخــاق جنســى در غــرب.
پیشــرفت تمــدن غربــى ،یــك چنیــن پیشــرفتى اســت بــا ایــن خصوصیــات؛ ایــن را مــا
بههیچوجــه نمىپســندیم .مــا دنبــال الگــوى مطلــوب و آرمانـ ِـى خودمــان هســتیم،
كــه یــك الگــوى اســامى و ایرانــى اســت؛ از هدایــت اســام سرچشــمه میگیــرد ،از
نیازهــا و ســنتهاى ایرانــى بهــره میبــرد؛ یــك الگــوى مســتقل».
ً
« البتــه اینكــه مــا میگوئیــم ایرانــى یــا اســامى ،مطلقــا بــه ایــن معنــا نیســت كــه مــا از
1

دســتاوردهاى دیگــران اســتفاده نخواهیــم كــرد؛ نــه ،مــا بــراى بــه دســت آوردن علــم،
هیــچ محدودیتــى بــراى خودمــان قایــل نیســتیم .هــر جایــى كــه علــم وجــود دارد،
معرفــت درســت وجــود دارد ،تجربــ ه صحیــح وجــود دارد ،بــه ســراغ آن خواهیــم
ِ
رفــت؛ منتهــا چشــمبســته و كوركورانــه چیــزى را از جایــى نخواهیــم گرفــت .از همـه
آنچــه كــه در دنیــاى معرفــت وجــود دارد و میشــود از آن اســتفاده كــرد ،اســتفاده
خواهیــم كــرد».

2

.4حفظ هویت اسالمی و انقالبی

دشــمن بــرای نفــوذ و پیشــبرد اهــداف خــود بــه دنبــال تغییــر هویــت اســامی و
 . 1بیانات در دیدار اساتید دانشگاهها.92/5/15 ،
 . 2بیانات درنخستین نشست راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.89/9/10 ،
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انقالبــی و ایجــاد هویتــی همســو بــا خواســت و اراده خــود اســت .بــی تردیــد تا زمانی
کــه هویــت اســامی و انقالبــی در میــان مــردم و نســل جــوان وجــود داشــته باشــد،
دشــمن قــادر نخواهــد بــود کــه اهــداف و نقش ـههای خــود را اجــرا نمایــد از ایــن رو
تــاش میکنــد تــا هویــت اســامی و انقالبــی را خدشــه دار نمــوده و زمینــه گرایــش
فکــری و درونــی بــه خــود را در میــان افــراد جامعــه کشــور هــدف فراهــم نمایــد و
جهــاد کبیــر کــه بــر پایــه حفــظ هویــت انقالبــی و اســامی اســتوار شــده اســت ،مانــع
و ســدی محکمــی در برابــر نفــوذ دشــمنان خواهــد بــود و ایــن وعــده الهــی اســت
کــه «و ال تهنــوا و ال تحزنــوا و انتــم االعلــون ان کنتــم مؤمنیــن»« 1وسســت نشــوید
و غمگیــن نگردیــد و شــما برتریــد اگــر ایمــان داشــته باشــید ».در ایــن آیــه شــریفه
برتــری و پیــروزی در برابــر دشــمنان مشــروط بــه حفــظ ایمــان کــه همــان هویــت
اســامی اســت ،شــده اســت و همانگونــه کــه خداونــد متعــال میفرمایــد ،دشــمنان
بــه دنبــال کوتاهــی و سســتی شــما نســبت بــه ارزشهــا و هویــت دینــی هســتند تــا
اهــداف خویــش را عملــی ســازندّ «.
نهــا دوســت دارنــد
ودوا لــو تدهــن فیدهنــون» «2آ 
شــما سســتی نشــان دهیــد تــا آنــان از در حیلــه وارد شــوند» بــا تکیــه بــر جهــاد کبیــر
ایمــان و هویــت دینــی تقویــت شــده و راه نفــوذ دشــمنان ســد میگــردد.
ادوارد شــرلی نظریــه پــرداز آمریکایــی میگویــد« :کلیــد اصلــی بــرای ایجــاد یــک تغییــر
بنیادیــن در سیاس ـتهای ایــران از بیــن بــردن خصوصیــات انقالبــی ایــران اســت و
بایــد عقایــد انقــاب را از درون تهــی کــرد»

3

دیویــد کیــو مأمــور وقــت ســازمان ســیا نیــز میگویــد  «:مهــم تریــن حرکــت در جهــت
برانــدازی جمهــوری اســامی تغییــر فرهنــگ جامعــه فعلــی ایــران اســت و مــا مصمــم
بــه آن هســتیم»

4

 .. 1سوره آل عمران ،آیه .139
 . 2سوره قلم ،آیه .9
 . 3نفــوذ و اســتحاله ،تهــران :معاونــت سیاســی نمایندگــی ولــی فقیــه در قــرار گاه ثــار اهلل ،1378،
ص.96
 . 4نــگارش ،حمیــد ،هویــت دینــی و انقطــاع فرهنگــی ،تهــران :نمایندگــی ولــی فقیــه در ســپاه،
 ،1380ص 180
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حضــرت امــام عمــق کینــه تــوزی و دشــمنی دشــمنان نظــام را ایــن گونــه ترســیم
فرمودنــد «نکتــه مهمــی کــه همــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم و آن را اصــل و اســاس
سیاســت خــود بــا بیگانــگان قــرار دهیــم ایــن اســت کــه دشــمنان مــا و جهانخــواران تــا
کــی و کجــا مــا را تحمــل میکننــد و تــا چــه مــرزی اســتقالل وآزادی مــا را قبــول دارنــد
؟ بــه یقیــن آنــان مــرزی جــز عــدول از همــه هویتهــا و ارزشهــای معنــوی و الهــی
مــان نمــی شناســند بــه گفتــه قــرآن کریــم هرگــز دســت از مقاتلــه و ســتیز بــا شــما بــر
نمــی دارنــد مگــر ایــن کــه شــما را از دیــن تــان برگرداننــد...آری اگــر ملــت ایــران از همه
اصــول و موازیــن اســامی و انقالبــی خــود عــدول کنــد و خانــه عــزت و اعتبــار پیامبــر
و ائمــه معصومیــن ؟مهع؟را بــا دســتهای خــود ویــران نمایــد ،آن وقــت ممکــن اســت
جهانخــواران او را بــه عنــوان یــک ملــت ضعیــف و فقیــر و بــی فرهنــگ بــه رســمیت
بشناســند ولــی در همــان حــدی کــه آنهــا آقــا باشــند مــا نوکــر ،آنهــا ابــر قــدرت باشــند
مــا ضعیــف ،آنهــا ولــی و قیــم باشــند ،مــا جیــره خــوار و حافــظ منافــع آنهــا ،نــه یــک
ایــران بــا هویــت ایــران اســامی».

1

مقــام معظــم رهبــری نیــز فرمودنــد« :امــروز دشــمن از وارد کــردن ضربــه اساســی بــه
نظــام اســامی ناامیــد اســت امــا بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و پیچیــده در صــدد
نفــوذ اســت تــا هویــت جــوان ایرانــی ،هویــت مــورد پســند آمریــکا و اســتکبار باشــد زیرا
در ایــن صــورت بــرای پیــاده کــردن اهــداف و نقش ـههای خــود مشــکل و هزین ـهای
نخواهــد داشــت».

2
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مــا در حالــی كــه در جهــاد كبیــر هســتیم چگونــه میتوانیــم تعامــل ســازنده بــا
جهــان داشــته باشــیم؟
جهــاد کبیــر هیــچ منافاتــی بــا تعامــل ســازنده بــا جهــان نــدارد ،زیــرا تعامــل
ســازنده میــان کشــورها در گــرو رعایــت احتــرام متقابــل ،عدالــت و پایبنــدی بــه
قواعــد انســانی بیــن المللــی و احتــرام بــه اســتقالل اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی
سایرکشــورها و توجــه بــه منافــع مشــترک اســت و نظــام جمهــوری اســامی بــا ایــن
اصــول نــه تنهــا هیــچ مشــکلی نداشــته بلکــه همــواره منــادی آن بــوده اســت و جهــاد
کبیــر بــه معنــای ایســتادگی ،مقاومــت و پیــروی نکــردن از دشــمنان بــوده و ناظــر بــه
نفــی ســلطه پذیــری و حفــظ هویــت ملــی و دینــی در رابطــه بــا ســایر کشورهاســت نــه
دشــمنی ،مقابلــه و نفــی رابطــه بــا ســایر کشــورها
در حقیقــت آنچــه در پرتــو جهــاد کبیــر نفــی میشــود ،پیــروی از دشــمنان و پذیــرش
ســلطه و ظلم آنان ،کوتاه آمدن در برابر آنها و دســت برداشــتن از اصول و ارزشها
و اســتقالل نظــام اســامی اســت .امــا برقــراری رابطــه مســالمت آمیــز با کشــورهایی که
بــه دنبــال دشــمنی و مقابلــه بــا نظــام اســامی نیســتند بــر اســاس احتــرام متقابــل،
هیــچ مانعــی نــدارد .از ایــن رو خداونــد متعــال از یــک ســو مســلمانان را از پذیــرش
تســلط کافــران نهــی کــرده و میفرمایــد «و لــن یجعــل اهلل للکافریــن علــی المومنیــن
ً
ســبیال»« 1و خداونــد هرگــز کافــران را بــر مومنــان تســلطی نــداده اســت» و کســانی کــه
بــه دوســتی بــا کافــران تــن داده انــد را مــورد ســرزنش قــرار داده و میفرمایــد «الذیــن
ّیتخــذون الکافریــن اولیــاء مــن دون المؤمنــون ایبتغــون عندهــم العـ ّـزه فـ ّ
ـان العـ ّـزه هلل
ً
جمیعــا» «2کســانی کــه کافــران را بــه جــای مومنــان ،دوســت خــود انتخــاب میکننــد،
آیــا عــزت را نــزد آنــان میجوینــد ؟! بــا اینکــه همــه ّ
عزتهــا از آن خداســت ».و از ســوی
دیگــر از برقــراری رابطــه بــر اســاس احتــرام متقابــل منــع نکــرده اســت و میفرمایــد :
«الینهکــم اهلل عــن الذیــن لــم یقاتلوکــم فــی الدیــن و لــم یخرجوکــم مــن دیارکــم ان
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ّ
تبروهــم و تقســطوا الیهــم ان اهلل یحـ ّـب المقســطین»« 1خداونــد شــما را از نیکــی و
رعایــت عدالــت نســبت بــه کســانی کــه در امــر دیــن بــا شــما پیــکار نکردنــد و از خانــه
و دیارتــان بیــرون نراندنــد نهــی نمــی کنــد ،چــرا کــه خداونــد عدالــت پیشــه گان را
دوســت دارد».
نگاهــی گــذرا بــه تعالیــم اســام بــه خوبــی ایــن حقیقــت را آشــکار میســازد که اســام،
همــگان را بــه زندگــی و روابــط مســالمت آمیــز بــر پایــه ارزشهــای الهــی و اخالقــی
دعــوت نمــوده اســت و منــادی گفتگــو بــر پایــه مشــترکات اســت «قــل یــا اهــل الکتــاب
ً
تعالــوا الــی کلمــه ســواء بیننــا و بینکــم االنعبــد اال اهلل و ال نشــرک بــه شــیئا و ال یتخــذ
ً
ً
بعضنــا بعضــا اربابــا مــن دون اهلل فــان تولــوا فقولــوا اشــهدوا بانــا مســلمون» «2بگــو
ای اهــل کتــاب بیاییــد بــه ســوی ســخنی کــه میــان مــا و شــما یکســان اســت ؛ کــه جــز
خداونــد یگانــه را نپرســتیم و چیــزی را همتــای او قــرار ندهیــم و بعضــی از مــا بعــض
دیگــر را غیــر از خــدای یگانــه بــه خدایــی نپذیــرد و هــر گاه از این دعوت ســرباز زنند،
بگوئیــد گــواه باشــید کــه مــا مســلمانیم» .اســام ،دیــن منطــق ،عقــل و اســتدالل اســت
و همــگان را بــه پیــروی از ســخنان شایســته و منطقــی رهنمــون میســازد «فبشــر عبــاد
الذیــن یســتمعون القــول فیتبعــون احســنه اولئــک هداهــم اهلل و اولئــک هــم اولــوا
االلبــاب»« 3پــس بنــدگان مــرا بشــارت ده همــان کســانی کــه ســخنان را میشــنوند و از
نیکوتریــن آنهــا پیــروی میکننــد ،آنــان کســانی هســتند کــه خداونــد هدایتشــان کــرده
و آنهــا خردمنداننــد» در اســام رفتــار ّاولــی انســان مســلمان نیكــی بــا هــر انســان
ً
ّ
ـاس ُحســنا» 4و
دیگــر اســت و دســتور اســام بــه مســلمانان ایــن اســت کــه «وقولــوا ِللنـ ِ
قــول در ایــن آیــه شــریفه مطلــق رفتــار اعــم از كــردار و گفتــار و نوشــتار و ...اســت و
«نــاس» مطلــق مــردم اعــم از مؤمــن و غیــر مؤمنانــد و ُحســن ،مطلــق خیــر و نیكــی
و زیبایــی اســت.

5
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نهــی نســبت بــه مجموعــه هایــی اســت کــه در صــدد دشــمنی بــا مســلمانان و توطئــه
ّ
علیــه آنــان بــوده و حاضــر بــه پذیــرش هویــت دینــی و احتــرام بــه آنــان نیســتند «انمــا
ینهکــم اهلل عــن الذیــن قاتلوکــم فــی الدیــن و اخرجوکــم مــن دیارکــم و ظاهــروا علــی
ّ
ّ
اخراجکــم ان تولوهــم و مــن یتولهــم فاولئــک هم الظالمون»« 1شــما را تنها از دوســتی
و رابطــه بــا کســانی نهــی میکنــد کــه در امــر دیــن بــا شــما پیــکار کردنــد و شــما را از
خانــه هایتــان بیــرون راندنــد یــا بــه بیــرون رانــدن شــما کمــک کردنــد و هــر کــس بــا
آنــان رابطــه دوســتی داشــته باشــد ظالــم و ســتمگر اســت».
بــر ایــن اســاس «سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران براســاس نفــی هرگونــه
ســلطه جویــی و ســلطه پذیــری ،حفــظ اســتقالل همــه جانبه و تمامیت ارضی کشــور،
دفــاع از حقــوق همــه مســلمانان و عــدم تعهــد در برابــر قدرتهــای ســلطه گــر و
2
روابــط صلــح آمیزمتقابــل بــا دول غیرمحــارب اســتوار اســت».
روشــن اســت کــه هــر گونــه تعامــل ســازنده میــان کشــورها منــوط بــه رعایــت احتــرام
متقابــل ،عدالــت و پایبنــدی بــه قواعــد و هنجارهــای بیــن المللــی و احتــرام بــه
اســتقالل اقتصــادی ،فرهنگــی و سیاســی کشورهاســت و اینهــا اصولــی اســت کــه مــورد
پذیــرش جمهــوری اســامی در روابــط بــا سایرکشورهاســت و ایــن بســیار متفــاوت
اســت عرصــه جهــاد کبیــر کــه ناظــر بــه پذیــرش ســلطه و زیــاده خواهــی قدرتهــای
ســلطه گــر و نادیــده گرفتــن اســتقالل و هویــت ملــی و دینــی اســت.
جهــاد کبیــر بــدان معناســت کــه نمــی تــوان پذیرفــت کــه تحــت عنــوان تعامــل بــا
جهــان از اســتقالل و عــزت کشــور و ارزشهــا و اصــول اســامی صــرف نظــر نمــود و
بــه پیــروی از نظــام ســلطه پرداخــت .مقــام معظــم رهبــری در ایــن رابطــه فرمودنــد:
«مــا هیچــگاه قایــل بــه قطــع رابطــه بــا دنیــا و حصــار کشــیدن بــه دور خــود نیســتیم
بلکــه میگوییــم ارتباطــات سیاســی و مبــادالت اقتصــادی داشــته باشــید ،امــا هویــت
و شــخصیت اصلــی خــود را از یــاد نبریــد و هنگامــی کــه میخواهیــد ســخن بگوییــد
و یــا قــرار داد امضــا کنیــد ،همچــون نماینــده ایــران اســامی و نماینــده اســام ســخن
بگوییــد و پشــت میــز قــرارداد بنشــینید و هوشــمندانه اقــدام کنیــد».

3
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آیــا مقابلــه و مبــارزه بــا مســتكبرین جهانــی و اعــام انزجــار از آنــان میتوانــد
مصداقــی از «تبـ ّـری» باشــد؟
بــا مراجعــه بــه آیــات و روایــات میتــوان مصادیــق متعــددی از افــراد و
مجموعــه هایــی را پیــدا کــرد کــه مســلمانها موظفنــد از آنها برائــت نمایند همچون
دشــمنان خــدا ،انســانهای ظالــم و ،...در ایــن میــان عمــده افــراد ،گروههــا و جریــان
هایــی کــه خداونــد متعــال امــر بــه برائــت از آنهــا مینمایــد و تبــری از آنهــا بــر مــا
واجــب میشــود ویژگــی هایــی دارنــد کــه امــروزه بــا ویژگیهــای اســتکبار جهانــی
انطبــاق پیــدا میکنــد و بــه همیــن جهــت میتــوان گفــت گویــی خداونــد متعــال بــا
بهــای خــود خواســتار برائــت از ایــن افــراد و از جملــه اســتکبار جهانــی
ایــن خطا 
میگــردد کــه بــه برخــی نمونههــای آن اشــاره میکنیــم :
 - 1بــر اســاس آیــات قرآنــی مســلمانان حــق ندارنــد دشــمنان خــدا و از جملــه کســانی
کــه مســلمانان را بــه جــرم مســلمانی از خانــه و کاشــانه خــود اخــراج میکننــد را بــه
والیــت بگیرنــد:
َ
َْ َ
َ َ َُّ َّ َ َ َ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ َ ُ ّ َ َ ُ َّ ُ ْ ْ َ َ ُ ْ ُ َ َ
الـ َـو ّد ِه
ـون ِإل ِْیهــم ِب
«یأیهــا ال ِذیــن ءامنــوا ل تت ِخــذوا عــد ِوى و عدوكــم أو ِلیــاء تلقـ
َ
ْ ْ
َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ُ ّ َ ْ َ ّ خُْ ُ َ َّ
الر ُسـ َـول َو إ َّی ُ
اكـ ْـم أن ُتؤ ِم ُنــوا
ـق ی ِرجــون
و قــد كفــروا ِبمــا جاءكــم ِمــن الـ ِ
ِ
1
ِبــاهلل»

از طرفــی اســتکبار جهانــی امــروزه بــا اســتفاده از ابزارهــای گوناگــون همچــون تهاجــم
نظامــی ،بهــره گیــری از بازوهــای تبلیغاتــی و ...پروژ ههــای اســام ســتیزانه و اســام

هراســانه ای را رقــم زده اســت و بــه صــورت علنــی بــه دشــمنی بــا اســام و مســلمانان
میپردازنــد چنانکــه بــا همیــن سیاســتها و اقدامــات ،در برخــی ســرزمینهای
اســامی اقــدام بــه نــا امــن کــردن فضــای زندگــی مســلمانان و در مــواردی اخــراج
آنهــا از خانــه و کاشــانه نمــوده اســت و یــا در برخــی ســرزمینهای دیگــر نیــز کــه
مســلمانان تحــت فشــار هســتند از جریــان هایــی کــه مســلمانان را تحــت فشــار قــرار
میدهنــد حمایــت میکننــد و بــه همیــن دلیــل مبــارزه بــا اســتکبار کــه حداقــل آن
 . 1ممتحنه.1/

کبیر
جهادکبیر
جهاد

408

رویگردانــی و عــدم دوســتی بــا مســتکبران جهانــی میباشــد مصداقــی از ایــن آیــه
قرآنــی تلقــی میگــردد.
 - 2در آیــات متعــدد ،خداونــد متعــال خــود را ولــی مومنــان بــه شــمار مـیآورد 1و در
مقابــل جریــان هایــی کــه در مقابــل والیــت الهــی قــرار میگیرنــد را بــا عنــوان طاغــوت
بــر میشــمارد کــه بایــد از آنــان اجتنــاب نمــود 2،از ایــن روی انســان مومــن بایــد
نســبت بــه پــروردگار متعــال تولــی و نســبت بــه طاغــوت تبــری بجویــد کــه مصــداق
مهمــی از طاغــوت در مقطــع فعلــی جریــان اســتکبار جهانــی میباشــد ،چــه اینکــه
اســتکبار جهانــی بــا نفــی والیــت الهــی در صــدد ســلطه بــر جهــان و اعمــال حاکمیــت
ظالمانــه بــر آن بــر آمــده اســت و از ایــن روی مصــداق اتــم و اکمــل طاغــوت در جهان
معاصــر شــمرده میشــود کــه بایــد از آن برائــت صــورت گیــرد.
 - 3در پــاره ای از آیــات ،خداونــد متعــال ،مومنــان را امــر بــه قتــال در راه خــدا و نیــز
مســتضعفانی فــرا میخوانــد کــه از ظلــم ظالمــان بــه فغــان آمــده انــد 3و از آنجایــی
کــه اســتکبار جهانــی نیــز مصداقــی از چنیــن ظالمانــی میباشــد لــذا مقابلــه و مبــارزه
بــا اســتکبار جهانــی گامــی در راه تحقــق ایــن آیــه قرآنــی میباشــد.
 - 4در آیــه ای دیگــر خداونــد متعــال مومنــان را امــر میکنــد تــا کســانی کــه دیــن
را بازیچــه گرفتــه و زندگانــی دنیــا آنــان را فریــب داده اســت رهــا کــرده 4و از آنــان
برائــت بجوینــد کــه مصــداق بــارزی از ایــن جریــان اســتکبار جهانــی اســت ،چــرا کــه
اساســا ریش ـههای اســتکبار و ظلمــی کــه نســبت بــه ملتهــای دیگــر روا م ـیدارد در
وابســتگیهای دنیایــی او میباشــد کــه باعــث طغیــان او میگــردد و در ایــن مســیر
همــه چیــز حتــی دیــن را نفــی و آن را بازیچــه خویــش قــرار میدهــد و بــه همیــن دلیل
بــه تعبیــر قرآنــی بایــد چنیــن جریانــی را رهــا نمــود و از وی برائــت جســت.
 - 5در آیــه ای دیگــر خداونــد متعــال کســانی را کــه از فرامیــن الهــی ســرپیچی نمــوده
 . 1بقره ،257/آل عمران ،68/جاثیه.19/
 . 2نحل.36/
ـبیل َّ
ـال َو النِّســا ِء َو
ـون ف ـ 
ـن ال ِّرجـ ِ
ی َسـ ِ
فین ِمـ َ
الل ِ َو ال ْ ُم ْس ـ َتضْ َع َ
ـم ال تُقات ِ ُلـ َ
 . 3نســاءَ ،75/و مــا ل َ ُكـ ْ
ـن ه ـ ِذ ِه الْق َْریَ ـ ِه َّ
ـم أَ ْه ُلهــا.
ال ْ ِولْـ ِ
ـن یَقُولُـ َ
ـدان الَّذیـ َ
ـون َربَّنــا أَخْ ِر ْجنــا ِمـ ْ
الظالِـ ِ
ذین اتَّخَ ُذوا دی َن ُه ْم لَعِباً َو ل َ ْهوا ً َو َغ َّرتْ ُه ُم ال ْ َحیا ُه ال ُّدن ْیا.
 . 4انعامَ ،70/ذ ِر ال َّ َ
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و اســتکبار میورزنــد بــه عذابــی دردنــاک وعــده میدهــد و در مقابــل از کســانی یــاد
میکنــد کــه ایمــان بــه خــدای داشــته و عمــل صالــح بــه جــای میآورنــد و در نتیجــه
خداونــد متعــال نیــز اجرشــان را کامــل بــه آنــان داده و از فضــل خــود سرشارشــان
میســازد 1،از ایــن روی طبیعــی اســت کــه مومنــان حــق پیونــد و مــودت بــا چنیــن
نهــا اعــام برائــت نماینــد.
گردنکشــان عاصــی ندارنــد و بایــد نســبت بــه آ 
 - 6آیــات متعــدد دیگــری نیــز وجــود دارنــد کــه بــر برائــت از مشــرکان و کافــران تاکیــد
دارد 2و بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ویژگیهــای مهــم اســتکبار جهانــی کفــر و شــرک
آشــکار و نهانــی اســت کــه در درون وی وجــود دارد لــذا بــه داللــت التزامــی چنیــن
برائــت هایــی شــامل برائــت از اســتکبار جهانــی نیــز میگــردد.
بــر ایــن اســاس میتــوان گفــت آیــات متعــددی وجــود دارنــد کــه حاکــی از لــزوم
برائــت از اعمــال و عملکــرد افــراد و جریــان هایــی میباشــد کــه ویژگیهــای آنهــا بــا
ویژگیهــای اســتکبار جهانــی یکســان میباشــد و بــه همیــن دلیــل میتــوان مبــارزه و
مقابلــه بــا اســتکبار جهانــی را مصداقــی از دســتور دینــی «تبـ ّـری» دانســت.

 . 1نساء.173/
 . 2انعام ،19/توبه 3/و....
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بــر اســاس آیــه قــرآن هیــچ تســلطی بــر مســلمین پذیرفتــه نیســت ،پــس چــرا
اغلــب کشــورهای اســامی تحــت ســلطه هســتند؟
آیــه ...ولــن یجعــل اهلل للكافریــن علــی المؤمنیــن ســبیال 1ناظــر بــر ایــن مطلــب
اســت كــه در سـ ّـنت الهــی بــرای كفــار هیــچ تســلطی بــر مؤمنیــن را قــرار نــداده اســت

یعنــی در واقــع مشـ ّـیت الهــی بــر ایــن نیســت كــه مومنیــن و مســلمانان ،تحــت ســلطه
كفــار باشــندّ ،امــا اگــر در مرحلــه عمــل ،مســلمانان ،در انجــام تكالیــف و وظایــف
خویــش كوتاهــی كننــد و بــا ســوء رفتــار خویــش ،زمینــه تســلط كفــار را بــر خویــش
فراهــم آورنــد ،تســلط و مشــكالت ناشــی از آن نتیجــه سســتی و كوتاهــی آنــان در
انجــام وظیفــه و مقابلــه بــا دشــمنان و بازتــاب آن اســت .همانگونــه كــه خداونــد
متعــال عــزت را از ان خــدا و پیامبــر اكــرم و مؤمنــان دانســته ،میفرمایــد و هلل العــزه
و لرســوله و المؤمنین« 2عزت مخصوص و خاص خدا و رســول و مومنین اســت» اما
اگــر مؤمنــان بــا دســت خویــش ،كاری انجــام دهنــد كــه عــزت خویــش را از بیــن ببرنــد،
پیامــد آن متوجــه خــود آنــان اســت.
بــه تعبیــر دیگــر ،اراده خداونــد نســبت بــه عــدم تســلط كافــران بــر مؤمنــان و
عزتمنــدی مؤمنــان ،مطلــق و بــی قیــد و شــرط نمــی باشــد ،بلكــه مقیــد بــه انجــام
وظیفــه از ســوی مؤمنــان و مســلمانان اســت چــرا كــه یكــی از ســنتهای خداونــد ایــن
اســت كــه ان اهلل ال یغیــر مــا بقــوم حتــی یغیــروا مــا بانفســهم« 3خداونــد سرنوشــت
هیــچ قومــی را تغییــر نمــی دهــد ،مگــر انكــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت ،تغییــر
دهنــد».
بنابــر ایــن ،از ناحیــه خداونــد ســلطه ای بــرای كفــار بــر مســلمین جعــل نشــده اســت
و خداونــد تســلط كفــار بــر مســلمین را نخواســته اســت امــا تحقــق ایــن امــر در
ـرو عمــل مســلمانان و رفتــار آنــان و انجــام وظایــف و مســئولیتهای خــود آنــان
گـ ِ
میباشــد« ،كلمــه« ســبیل» در آیــه مذكــور بــه اصطــاح از قبیــل« نكــره در ســیاق
 . 1سوره نساء ،آیه  «141وخداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطی نداده است.».
 . 2منافقون .63 :
 . 3رعد .11 :
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نفــی» اســت و معنــی عمــوم را میرســاند .از آیــه اســتفاده میشــود كــه كافــران نــه
تنهــا از نظــر منطــق بلكــه از نظــر نظامــی و سیاســی و فرهنگــی و اقتصــادی و خالصــه
از هیــچ نظــر بــر افــراد بــا ایمــان ،نبایــد چیــره شــوند.
و اگــر پیــروزی آنهــا را بــر مســلمانان در میدانهــای مختلــف بــا چشــم خــود میبینیــم
بــه خاطــر آن اســت كــه بســیاری از مســلمانان مومنــان واقعــی نیســتند و راه و رســم
ایمــان و وظائــف و مســئولیتها و رســالتهای خویــش را بــه كلــی فرامــوش كــرده انــد،
نــه خبــری از اتحــاد و اخــوت اســامی در میــان آنــان اســت و نــه جهــاد بــه معنــی
واقعــی كلمــه انجــام میدهنــد ،و نــه علــم و آگاهــی الزم را كــه اســام آن را از لحظــه
ً
تولــد تــا لحظــه مــرگ بــر همــه الزم شــمرده اســت دارنــد ،و چــون چناننــد طبعــا چنینن
خواهنــد بــود.

1
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در دنیایــی کــه تعامــل و روابــط ،اصــل و اســاس منافــع ملــی قلمــداد میشــود،
اســتقالل چه معنــا دارد؟
رابطــه اســتقالل و تعامــل همــواره یکــی از بحثهــای چالشــی در صحنــه
روابــط بیــن الملــل بــوده اســت و دیدگاههــای مختلفــی در ایــن زمینــه ارائــه شــده
اســت .برخــی اصــل را بنابــر آیــه (لــن یجعــل اهلل الکافریــن علــی المومنیــن ســبیال)

1

بــر اســتقالل و نفــی ســلطه قــرار میدهنــد و بــه دنبــال ارتبــاط حداقلــی بــا نظــام
بیــن الملــل هســتند و برخــی دیگــر الزمــه پیشــرفت و تکامــل را در ارتبــاط و تعامــل
میدانــد لــذا بــه دنبــال حــل اختالفــات و ارتبــاط حداکثــری بــا دیگــر کشــورها و
کســب منافــع ملــی هســتند.
حــال بایــد دیــد کــه کــدام یــک از دو مفهــوم در روابــط بیــن الملــل اصــل و مقــدم بــر
دیگــری اســت کــه بــه تبــع آن سیاســت گــذاری دولــت و رفتــار در عرصــه بیــن الملــل
متفــاوت میگــردد .چــون اگــر اصــل بــر اســتقالل و نفــی ســلطه باشــد بایــد در انــزوا و
بــدون ارتبــاط بــا نظــام بیــن المللــی بــه دنبــال ایجــاد زمینــه بــرای پیشــرفت بــود کــه
البتــه کار بســیار مشــکلی اســت چــون الزمــه ایــن دیــدگاه نفــی و تغییــر نظــام موجــود
اســت .و اگــر اصــل بــر تعامــل و ایجــاد ارتبــاط باشــد بایــد مراقــب زمینههــای نفــوذ
و همچنیــن حفــظ اســتقالل و عـ ّـزت جامعــه اســامی بــود .لــذا ایــن نوشــته در صــدد
بیــان چگونگــی ارتبــاط میــان اســتقالل و تعامــل در نظــام بیــن الملــل اســت .هرچنــد
بــه نظــر برخــی از متفکــران غربــی قائلنــد کــه میــان اســتقالل و تعامــل بــا نظــام بیــن
الملــل تعــارض وجــود دارد والزمــه اســتقالل بــر هــم زدن نظــام بیــن الملــل اســت ولــی
منابــع دینــی و فلســفی اســام خــاف مطلــب را اثبــات نمــوده.
رابطه استقالل و تعامل در نظام بین الملل

اســام دینــی اســت کــه بــرای همــه انســانها و در تمــام عصرهــا نــازل شــده اســت
و تمــام حوزههــای زندگــی بشــر (فــردی ،اجتماعــی ،اعتقــادی و سیاســی) را در بــر
 . 1نساء ،آیه .141
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میگیــرد .از ایــن رو بــا نگاهــی جهانــی بــه مــردم عرضــه شــده اســت.
اســام نهضتــی همــه جانبــه بــرای دســت یابــی بــه پیشــرفت و تعالــی واقعــی ،در
پرتــو ایمــان بــه خــدا و احســاس مســئولیت درونــی اســت کــه از ابتــدای ظهــورش
رهایــی انســان از طاغــوت و ســلطه را بــه عنــوان یــک رســالت مطــرح نمــوده اســت و
ایــن هــدف در تضــاد بــا خواســتهها و منافــع طاغوتهــا و ســلطه گــران نامشــروع هــر
زمــان قــرار داشــته اســت .تاریــخ اســام از زمــان بعثــت پیامبــر اســام(ص) تاکنــون،
شــاهد خوبــی بــر ایــن مدعاســت .در عصــر حاضــر بیــداری اســامی محصــول همیــن
تفکــر نفــی ســلطه اســت.
ریشــه نــزاع میــان نظــام ســلطه و ملتهــای مســلمان ،در اســام خواهــی آنــان نهفتــه
اســت زیــرا اســام ملتهــا ی مســلمان را بــه عــزت و اســتقالل فــرا میخوانــد و اســام
خواهــی بــه عنــوان یکــی از مظاهــر پیشــرفت جامعــه و امــت اســامی ،یکــی از
شــاخصهای اســتقالل بــه شــمار مـیرود .بــر همیــن اســاس امــام خمینــی میفرمایــد«:
مــن بــه تمــام دنیــا بــا قاطعیــت اعــام میکنــم کــه اگــر جهــان خــواران بخواهنــد
درمقابــل دیــن مــا بایســتند ،مــا در مقابــل همــه دنیــای آنــان خواهیــم ایســتاد و تــا
نابــودی تمــام آنــان از پــای نخواهیــم نشســت ،یــا همــه آزاد میشــویم و یــا بــه آزادی
بزرگتــری کــه شــهادت اســت میرســیم».

1

امــا در ســایه جهانــی شــدن ،قواعــد و مقرارتــی در صحنــه بیــن الملل حاکم شــده و به
صــورت عــرف بیــن المللــی پذیرفتــه شــده اســت کــه بــا حاکمیــت و اســتقالل ملــی بــه
مفهوم مطلق بودن ،غیر قابل تقســیم بودن و نامحدود بودن آن ســازگاری ندارند.
کشــورها در بســیاری از مســائل از قبیــل حقــوق بشــر ،آزادی بیــان و رســانها ،اســتفاده
از نیروهــای نظامــی و دســت یابــی بــه تجهیــزات نظامــی و امثــال آن بــا محدودیــت
هایــی مواجــه هســتند .در واقــع همــه آن اصولــی کــه قبــا بــرای حاکمیــت ملــی و
اســتقالل در حقــوق بیــن الملــل ذکــر میشــد ،ماننــد اصــل برابــری دولتهــای بــزرگ
و کوچــک از نظــر حقوقــی ،اصــل عــدم مداخلــه در امــور داخلــی دیگــران همگــی بــه
نحــوی امــروز مــورد چالــش قــرار گرفتــه انــد .نظــام ســلطه علیه کشــورهایی کــه از دید
 . 1روح اهلل خمینی ،صحیفه امام ،ج ،20ص .325
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آنــان ،ناقــض حقــوق بشــر( مثــل تبعیــض نــژادی و یــا نســل کشــی) محســوب شــوند بــا
اســتفاده از قوانیــن بیــن المللــی اقــدام میکنــد.

1

جهانــی ســازی و تعامــل بیــن المللــی موجــب تغییــرات فزاینــده و پرشــتاب در همــه
عرصههــای فرهنگــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی میشــود .در جهــان اســام
دولتهــا بــا واقعیــت متناقــض مواجــه انــد از یــک ســو اســتقالل و حاکمیــت ملــی در
برابــر مــوج جهانــی شــدن مــورد تهدیــد واقــع شــده و از ســوی دیگــر دولتهــا و ملتهــا
بــه صــورت اجتنــاب ناپذیــر در عرصــه جهانــی بــا یکدیگــر بــه همــکاری و رقابــت
میپردازنــد .شــاید براســاس همیــن واقعیــت متناقــض ،تحلیلــی گــران روابــط بیــن
الملــل در خصــوص جهانــی ســازی و حاکمیــت و اســتقالل ملــی رویکــرد متفاوتــی
اتخــاذ نمــوده انــد.
برخــی معتقدانــد جهانــی ســازی و تعامــل بیــن المللــی موجــب فروپاشــی حاکمیــت و
اســتقالل ملــی نمــی گــردد بلکــه موجــب فرســایش حاکمیــت و اســتقالل ملــی اســت.
دســته ای دیگــر معتقــد انــد کــه جهانــی ســازی و تعامــل میتوانــد موجــب تحکیــم
اســتقالل ،منافــع ملــی ،اقتــدار و امنیــت ملــی شــود البتــه بــه شــرط اســتفاده بــه موقــع
از فرصتهــای جهانــی شــدن.
واقعیــت آن اســت کــه در رونــد کنونــی جهــان ،حاکمیــت و اســتقالل ملــی بــه شــکل
ســنتی آن قابــل اعمــال نیســت امــا ایــن بــه معنــای فروپاشــی حاکمیــت و از بیــن رفتــن
اســتقالل کشــورها نیســت بلکــه جامعــه اســامی بــا اســتفاده از فرصتهــای موجــود
بــا تحکیــم موقعیــت سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی میتوانــد حاکمیــت و اســتقالل
خــود را تثبیــت نمــوده و حفــظ نمایــد.
هــدف اصلــی جهــان غــرب از جهانــی شــدن ،مداخلــه در کشــورهای اســامی و
تســلط بــر تمــام جهــان اســت کــه در مقابــل ایــن رویکــرد یگانــه راه بــرای جامعــه
اســامی ،کســب و حفــظ اســتقالل بــا تکیــه بــر فرهنــگ غنــی اســامی و پشــتوانه
مردمــی اســت .رهبــر معظــم انقلــاب اســامی در ایــن مــورد میفرمایــد« :ا گــر قــرار
اســت جهانــی شــدن بــه معنــای درســت کلمــه تحقــق پیــدا بکنــد ،بایــد کشــورها
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اســتقالل خودشــان -اســتقالل اقتصــادی و اســتقالل سیاســی -و قــدرت تصمیــم گیــری
خودشــان را حفــظ کننــد ،واال جهانــی شــدنی کــه دههــا ســال پیــش از طریــق بانــک
جهانــی و صنــدوق بیــن المللــی پــول و ســازمان تجــارت جهانــی و امثــال اینهــا  -کــه
همــه ابزارهــای آمریکائــی و اســتکباری بودنــد -بــه وجــود آمــده ،ارزشــی نــدارد .بنابــر
ایــن ،یــک اصــل مهــم ،مســئله اســتقالل اســتا کــه اگــر ایــن نباشــد پیشــرفت نیســت،
ســراب پیشــرفت اســت»

1

بنابــر ایــن رفتــار حکومــت اســامی در صحنــه بیــن المللــی بــا ایــن نــگاه بــدون شــک
باعــث بیــداری ضمیــر انســان هــا ،جایگزینــی مفاهیــم عدالــت و حرکــت در مســیر
حــق وعدالــت میگــردد .ایــن نــوع نــگاه و عملکــرد ،در تقابــل بــا عملکــرد نظامهــای
غربــی قــرار دارد کــه بــر بینــاد اســتثمار و ســلطه بــر دیگــران اســتوار اســت .در صحنــه
تهــای غربــی بــا برتــری تکنولــوژی و دســت آویــز قــراردادن
بیــن المللــی نیــز ،قدر 
مســائلی همچــون ،حقــوق بشــر ،تروریســم و حمایــت از کســانی کــه بــه زعــم آنــان
مــورد ســتم قــرار میگیرنــد ،اســتقالل دیگــر کشــورها را نادیــده گرفتــه و بــه مداخلــه
در امــور آنــان میپردازنــد.
در اندیشــه اســامی ،روابطــه صلــح آمیــز بــا دیگــر کشــورها بــه عنــوان یــک اصــل و
خــط مشــی زیــر بنائــی پذیرفتــه شــده اســت .امــا از طــرف دیگــر اســتقالل جامعــه
اســامی بســیار مهــم بــوده و بــرای حفــظ اســتقالل ،عــدم وابســتگی و جلوگیــری از
نفــوذ ،معیــار معینــی بــر مبنــای حفــظ عـ ّـزت مســلمانان و جامعــه اســامی از متــون
دینــی ارائــه شــده اســت.

ترســیم و برقــراری رابطــه و تعامــل بــر اســاس ّ
عــزت بــا دیگــر جوامــع در الگــوی
اســامی پیشــرفت ،مکمــل اصــل حاکمیــت و اســتقالل جامعــه اســامی اســت .اســام
بر اســاس عزتی که برای مســلمانان و جامعه اســامی قائل اســت و آن را مخصوص
خداونــد ،رســولش و مومنیــن میدانــد ،نــه تنهــا رابطــه فرودســتی و ذلیالنــه را بــرای
آنــان نمــی پذیــرد ،بلکــه بــه فرمایــش امــام علــی(ع) کــه میفرمــود (:ولتکــن یــدک
 . 1نرم افزار حدیث والیت ،بیانات در( .)1388/2/27
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العلیــا إن اســتطعت) 1تــا میتوانــی دســت برتــر داشــته بــاش» دســتور میدهــد کــه
بایــد برقــراری ارتباطهــای سیاســی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و فرهنگــی جامعــه اســامی
بــا دیگــر جامــع بــه گونــه ای باشــد کــه جامعــه اســامی دارای موضــع قــدرت و برتــری
باشــد.

2

نتیجهگیری:

امعــه اســامی و نظــام سیاســی بــر اســاس وظایــف فرامــرزی کــه بــر عهــده دارد
مســئولیت حفــظ و پیشــرفت جامعــه اســامی را برعهــده دارد .لــذا نبایــد حفــظ
اســتقالل و نفــی ســلطه بیگانــگان بــه معنــای انزواگرایــی تعبیــر شــود چــون همانطــور
کــه اشــاره شــد ،منــزوی بــودن یــک جامعــه و نداشــتن ارتبــاط بــا دیگــر جوامــع بــه
منزلــه نابــودی آن جامعــه بــه شــمار مـیرود عــاوه بــر اینکه فرهنگ اســام ،فرهنگی
جهــان شــمول اســت و تنهــا راه نشــر آن ایجــاد زمینههــای ارتبــاط اســت البتــه همــه
ایــن مــوارد مشــروط بــه ایــن اســت کــه منطبــق بــا مصالــح جامعــه اســامی و موجــب
عـ ّـزت مســلمانان و جامعــه اســامی گــردد .برهمیــن اســاس رهبــر معظــم انقــاب
اســامی میفرمایــد« :نــگاه مســتقل بــه مســائل جهانــی و تحــت تأثیــر قدرتهــای
قــرار نگرفتــن در کوچــک و بــزرگ مســائل ،از تعالیــم اســام اســت ،اســام نخواســته
اســت کــه ملــت مســلمان در جهــت گیــراش ،در حرکتــش ،در سیاســت هایــش ،در
تصمیــم گیــری هایــش تابــع مراکــزی باشــد کــه مصالــح اســتکباری خودشــان و نــگاه
منفعــت طلبانــه ی خودشــان را دارنــد .بایــد نــگاه کنــد آنچــه را کــه منافــع ملــت و
امــت اســام اقتضــائ میکنــد ،مســئوالن حکومــت موظفنــد آن را رعایــت کننــد .مــا
بــر ایــن اســاس تحــت تآثیــر سیاسـتهای قــدرت مســتکبر و مســلط قــرار نگرفتیــم».

3

بــا توجــه بــه ایــن كــه نظامــات فعلــی بیــن المللــی امــكان هرگونــه تغییــری را منتفــی
ســاخته اســت آیــا بهتــر نیســت مــا هــم تابعــی از برنامههــای نظــام جهانــی باشــیم؟
 . 1محمد تقی مجلسی ،بحاراالنوار ،ج ،75ص.8
 . 2محمد اسماعیل عمار ،شاخص استقالل در الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت ،ص.226
 . 3نرم افزار حدیث والیت ،بیانات.1388/2/24
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سیزدهسلطه
حوادث نظام
ایستادگی در برابر
آبان
گفتار پنجم :جهاد کبیر وتحلیلی بر

در پاســخ بــه ایــن پرســش ابتــدا بایــد مشــخص شــود کــه بــر اســاس کــدام دلیــل و قرینه
ای میتــوان اثبــات کــرد کــه نظامــات فعلــی بیــن المللــی امــكان هرگونــه تغییــری را
منتفــی ســاخته اســت؟ بــر فــرض هــم اگــر ایــن ادعــا را بپذیریــم ،بایــد توضیــح داده
شــود کــه منظورازایــن جملــه کــه «مــا هــم تابعــی از برنامههــای نظــام جهانــی باشــیم»
چیســت؟ اگــر منظــور ایــن باشــد کــه بر اســاس قوانیــن و مقررات نهادهــای موجه بین
المللی مانند ســازمان ملل حرکت کنیم ،که این مســئله در کشــورمان رعایت میشــود
و ایــران نیــز ماننــد ســایر اعضــاء ســازمان ملــل منشــورات قانونــی ایــن گونــه نهادهــا
را امضــاء کــرده و بــه آن پــای بنــد اســت .امــا اگــر منظــور ایــن باشــد کــه نظــام جهانــی
کــه امــروزه توســط جریانهــای زورمــدار و اســتکباری اداره میشــود ،هرچــه گفــت را
بپذیریــم ،بایــد گفــت کــه ایــن مســئله شــدنی نیســت چــرا کــه فلســفه انقالب اســامی
ی دو م یــک نظام
گ جهانـ 
آن را نمــی پذیــرد .اجمــاال بایــد گفــت کــه پــس از پایــان جنـ 
ی نظــام
ی و شــکلگیر 
ی نظــا م چنــد قطبـ 
ناعادالنــه جهانــی صــورت گرفــت .فروپاشـ 
ی و امریکا ،موجب شــد تا این دو کشــوربه
ی شــورو 
ب ب ه رهبر 
ق و غر 
ی شــر 
دو قطب 
بازیگــران اصلــی صحنــه بینالملــل تبدیــل شــوند و جهــان را بــه دو منطقــه نفــوذ بیــن
خــود تقســیم كــرده و پایههــای یــك نظــام دو قطبــی را بنــا نهنــد .ایــن نظــام ظالمانــه
«جنــگ ســرد» را بــه همــراه داشــت .جنــگ ســرد بــه جنگــی اطــاق میشــد کــه از
تنشهــا ،کشــمکشها و رقابتهــا در روابــط آمریــکا ،شــوروی ســابق و همپیمانــان
آنهــا در طــول ده ههــای  ۱۹۴۰تــا  ۱۹۹۰بــه وجــود آمــد.در طــول ایــن زمــان رقابــت
بیــن ایــن دو ابرقــدرت در عرصههایــی از قبیــل نظامــی ،ایدئولــوژی ،روانشناســی،
جاسوســی ،ورزش ،تجهیــزات نظامــی ،صنعــت و توســعه تکنولــوژی ادامــه داشــت.
ایــن رقابتهــا ،مســابقات فضایــی ،پرداخــت هزینههــای گــزاف دفاعــی ،مســابقات
ســاحهای هســتهای و تعــدادی جنگهــای غیرمســتقیم بــا خــود بــه همــراه داشــت.
در ایــن دوره ،جهــان بــا بحرانهایــی از قبیــل دیــوار برلیــن ( )1948 -1949جنــگ
کــره ( )1950 -1953جنــگ ویتنــام ( ،)1973-1965بحــران موشــکی کوبــا ( )1962و
جنــگ شــوروی در افغانســتان روبـهرو شــد کــه هــر لحظــه امــکان یــک جنــگ جهانــی
دیگــر را ایجــاد میکــرد .ایــن نظــام دو قطبــی جــز گرفتــاری بــرای کشــورهای دیگــر
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هیــچ ســود و زیانــی نداشــت .گرچــه پــس از فروپاشــی شــوروی ،آمریــکا خــود را یکــه
تــاز دیــده و بــا ارائــه دکتریــن «نظــم نویــن جهانــی» در صــدد دیکتــه کــردن ایــن
یکــه تــازی بــوده اســت ،امــا ناگفتــه پیداســت کــه چــه جهــان دو قطبــی و چــه تــک
قطبــی ،چیــزی جــز نظــام ناعادالنــه و وظالمانــه نیســت .رهبــر معظــم انقــاب در
تبییــن ایــن جهــان و نظــام کنونــی جهانــی از عبــارت دقیقــی اســتفاده میکننــد .ایشــان
در ایــن مــورد میگوینــد« :نظــام جهانــی نظــام ســلطه اســت؛ نظــام اســتکبار اســت؛
نظــام ظلــم اســت» 1و در جــای دیگــر نیــز تاکیــد میکننــد« :نظــام جهانــی ،نظــام
اقتدارگرایــی اســت؛ نظــام تکیـهی بــر زور اســت؛ نظــام زندگــی انســان نیســت؛ نظــام
زندگــی جنگلــی اســت 2».معظــم لــه در بیانــی دیگــر بــه روشــنی ایــن نظــام جهانــی را
تبییــن میکننــد «:یــک نظامــی در عالــم وجــود دارد :نظــام اســتکبار ،نظــام زورگویــی،
نظــام ظلــم؛ ّ
البتــه از قدیــم هــم همیــن نظامهــا بــوده اســت ،منتهــا امــروز مــدرن شــده
ّ
اســت ،بــا تجهیــزات نــو ّ
مجهــز شــده .قدرتهــای برتــر بــه ملتهــا زور میگویند؛ [ایــن] زور
گفتــن هــم حــد و انــدازهای نــدارد؛ اگــر اموالــی دارنــد ،میگیرنــد؛ اگــر نیــروی انســانی
قابلــی دارنــد ،از آنهــا میدزدنــد؛ اگــر اســتعدادی در آنهــا هســت کــه آنهــا را تهدیــد
میکنــد و رقیــب بــرای آنهــا میتراشــد ،آن اســتعداد را خفــه میکننــد؛ زورگویــی
انــواع و اقســامی دارد .امــروز ایــن زورگویــی در دنیــا وجــود دارد؛ نظــام بینالملــل
ّ
جهانــی کــه اســمش را گذاشــتهاند جامع ـهی جهانــی ،یعنــی نظــام زورگویــی؛ َوال
ّ
ملتهــای دنیــا کــه نیســتند؛ دولتهــا و ّ
ملتهــای دنیــا
مــراد از جامعـهی جهانــی ،دولتهــا و
بیزارنــد از شــکل ایــن چنــد قــدرت برتــر دنیــا کــه خودشــان را میگوینــد جامع ـهی
جهانــی .جامع ـهی جهانــی یعنــی همیــن :افــرادی کــه مبنــای کارشــان زورگویــی بــه
ّ
3
همـهی ملتهــا و همـهی کشــورها و همـهی اینهــا اســت».
اکنــون پرســش ایــن اســت کــه آیــا بایــد نظــام جمهــوری اســامی ایــران هــم تابــع ایــن
ظلــم باشــد و در زیــر برنامــه ای ایــن نظــام ظالمانــه حرکــت کنــد؟ اگــر قــرار بــود کــه
 . 1بیانات مقام معظم رهبری.87/6/5 :
 . 2بیانات مقام معظم رهبری.83/2/18:
 - . 3بیانات مقام معظم رهبری.95/1/11 :
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سیزدهسلطه
حوادث نظام
ایستادگی در برابر
آبان
گفتار پنجم :جهاد کبیر وتحلیلی بر

جمهــوری اســامی تابــع ایــن نظــام باشــد ،پــس دیگــر بــه چــه علتــی در ایــن کشــور
انقــاب صــورت پذیرفتــه اســت؟ همــان رژیــم شاهنشــاهی نیــز همیــن کار را انجــام
مــیداد و دیگــر نیــازی بــه انقــاب نبــود .برگشــتن بــه ایــن نظــام جهانــی یعنــی
پذیرفتــن ظلــم .بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری« :کســانی کــه امــروز بــه ملــت ایــران و
نظــام جمهــوری اســامی ایــران توصیــه میکننــد کــه بــه نظــام جهانــی برگردیــد ،همــان
کســانی هســتند کــه از وجــود یــک چنیــن حرکــت عظیمــی در میــان یــک ملــت ،آن
هــم در یــک چنیــن موقعیــت حساســی ،ناراحــت و سراســیمهاند .برگردیــد بــه نظــام
جهانــی ،یعنــی تســلیم همیــن نظــام غیــر عادالنــه بشــوید؛ شــما هــم جــزوی از نظــام
غیــر عادالنــه بشــوید 1».پرواضــح اســت کــه فلســفه ظلــم ناپذیــری انقــاب اســامی
ایــن مســئله را نمــی پذیــرد« .جمهــوری اســامی ،نظــام جهانــی ظالمانــه را بــه چالــش
کشــید» 2و ایــن خاصیــت نظــام ماســت .بایــد توجــه داشــت کــه نبایــد مرعــوب ایــن
نظــام ناعادالنــه شــد و خــود را تســلیم کــرد بلکــه بــه جــای «واقعیــت انــگاری» ایــن
نظــام و صحنــه گردانــان آن ،بایــد بــه «ســاختن واقعیتهــای پیشــه رو» پرداخــت.
ایــن «واقعیــت ســازی» را امــام بزرگوارمــان عینــی کــرد و نظــام جمهــوری اســامی را
بــه عنــوان یــک کشــور غیــر تاثیــر پذیــر و البتــه موثــر در جهــان تاســیس کــرد .ایشــان
بــه جهانیــان فهمانــد کــه نبایــد بــه خاطــر تــرس از نظامهــای ظالمانــه و پوشــالی،
تســلیم آنــان شــد .ایــن «واقعیــت ســازی» را میتــوان در بیــداری ملــل گوناگــون جهــان
مشــاهده کــرد .حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای درایــن مــورد میگوینــد« :امــروز نظــام
جمهــوری اســامی ،یــک کشــور اثرگــذار اســت؛ «آری» و «نــه» او در مســائل منطقــه،
ّ
حتــی در مســائل جهانــی اثــر میگــذارد؛ ایــن بــرای کشــور خیلــی مهــم اســت 3».ایشــان
همچنیــن نظــام جمهــوری اســامی را نظامــی میداننــد کــه «:از لحــاظ ارزشگــذاری
و نظــام ارزشــی ،نقطــهی مقابــل آن چیــزی اســت کــه امــروز ســلطهگران غربــی
دنبالــش هســتند 4».بــه تعبیــر ایشــان« :یــک نظامــی در دنیــا ،در ایــن بلبشــو ،در ایــن
 . 1بیانات مقام معظم رهبری.88/1/26 :
 . 2بیانات مقام معظم رهبری.94/12/25 :
 . 3بیانات مقام معظم رهبری.90/11/14 :
 . 4بیانات مقام معظم رهبری.87/6/5 :
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جنــگل بههمریخت ـهی بههمآمیختــه و ظلــم و زور ،بــه وجــود آمــده اســت کــه یــک
پایههایــی دارد کــه ایــن پایههــا درســت نقط ـهی مقابــل آن چیــزی اســت کــه امــروز
مقابــل
مقابــل ظلــم اســت ،نقطــهی
نظــام جهانــی بــر آن اســتوار اســت؛ نقطــهی
ِ
ِ
اســتثمار اســت ،نقطـهی مقابـ ِـل جنگطلبــی اســت ،نقطـهی مقابـ ِـل فســاد اســت؛ آن
نظــام ،نظــام جمهــوری اســامی اســت .ایــن نظــام براســاس اســام ،براســاس دیــن،
ّ
براســاس تفکــرات اســامی نــاب بــه وجــود آمــده و یــک جماعتــی هــم از ّاول در رأس
ایــن نظــام قــرار گرفتنــد کــه طبیعــت اینهــا ایــن اســت کــه از قدرتهــای بــزرگ نمیترســند
1
ّ
روحانیوننــد».
و آن
نتیجــه آن کــه نبایــد تســلیم نظــام ناعادالنــه جهانــی شــد بلکــه بایــد بــا پرهیــز
از«واقعیــت انــگاری» ایــن نظــام و صحنــه گردانــان آن ،بــه «ســاختن واقعیتهــای
پیشــه رو» پرداخــت و ایــن «واقعیــت ســازی» همــان چیــزی اســت کــه امــروزه نظــام
جمهــوری اســامی در جهــان بــه اجــرا درآورده اســت.

 . 1بیانات مقام معظم رهبری.95/1/11 :
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تبعید امام خمینی؟هر؟ به ترکیه

گفتار ششم
جنگ نرم و
نظام سلطه

غربیهــا بــرای دســتیابی بــه اهدافشــان و تســلط و نفــوذ در كشــورهای
اســامی از چــه راههایــی اســتفاده میکننــد؟
در خصــوص ســؤال فــوق بایــد تأكیــد كنیــم جهــان غــرب بــرای مقابله با اســام
و نفــوذ در كشــور اســامی تاكنــون سیاسـتهای گوناگونــی را آزمــوده و در عمــل بــه
كار بــرده اســت .مهــم تریــن ایــن سیاســتها را میتــوان در بخشهــای مختلــف
نظامــی ،سیاســی ،اقتصــادی و فرهنگــی دســته بنــدی نمــود.
از تــاش بــرای زیــر ســلطه كشــاندن كشــورهای اســامی از طریــق لشگركشــی مســتقیم
و اشــغال ســرزمینهای اســامی گرفتــه تــا كودتــای نظامــی ،تحریــك گروههــای
مختلــف قومــی و دامــن زدن بــه اختالفــات مذهبــی ،محاصــره اقتصــادی ،مبــارزه
بــا عالمــان دینــی و تأســیس حكومتهــای دســت نشــانده در ممالــك اســامی
همــه و همــه بخشــی از سیاســت اســام ســتیزی حاكمــان غربــی اســت كــه در برابــر
كشــورهای اســامی اتخــاذ گردیــده اســت .حــال باتوجــه بــه آن كــه وارد شــدن در
مقولههــای فــوق در ایــن اختصــار نمــی گنجــد تــاش میكنیــم بــه یكــی از مهــم تریــن
سیاس ـتهای اســتراتژیك غــرب در قبــال اســام و مســلمین اشــاره كنیــم :مهــم تریــن
پــروژه ای كــه اكنــون بیشــتر مــورد توجــه جهــان غــرب اســت اســتفاده از شــیوهها و
برنامههــای فرهنگــی اســت كــه در ایــن نوشــتار بــا رعایــت اختصــار قــدری بــه آن
خواهیــم پرداخــت:
در ابتــدا بایــد بــر ایــن نكتــه تأكیــد داشــت كــه دشــمنان اســام بــه خوبــی دریافتــه
انــد فرهنــگ اصیــل و غنــی اســام نــاب محمــدی(ص) محكــم تریــن سـ ّـد پیــش روی
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آنهاســت كــه ایشــان را از رســیدن بــه اهــداف شــوم خــود نــاكام گــذارده اســت .لــذا
بیشــترین هـ ّـم خــود را نیــز صــرف مقابلــه بــا ایــن فرهنــگ غنــی و اصیــل نمــوده انــد
بطــوری كــه بــه جــرأت میتــوان گفــت در حــال حاضــر تهاجــم فرهنگــی غــرب بــه
كشــورهای اســامی و اســتحاله فرهنــگ نــاب دینــی مســلمانان مهــم تریــن سیاســت
اســتراتژیك جهــان غــرب در برابــر اســام اســت .پیشــرفت علــم و توســعه ارتباطــات
نیــز بــه مراتــب توانســته اســت اســتفاده از ایــن شــیوه را بــرای آنــان تســهیل نمایــد.
امــواج گســترده تبلیغاتــی غــرب تحــت عناویــن ظاهــر فریبــی چــون نواندیشــی و
نوگرایــی ،اصــاح طلبــی و ...شــبانه روز بــه ترویــج نظریههــای انحرافــی پلورالیســم،
سكوالریســم ،راسیونالیســم ،دموكراســی غربــی و ...میپــردازد .ماهوارههــا و وســائل
ارتباطــی صوتــی و تصویــری جهــان اســام و ممالــك اســامی را درنوردیــده و مــدام
فرهنــگ انحطاطــی و غیــر اخالقــی غــرب را بــرای آنــان تبلیــغ میكنــد.
یتــوان گفــت در دهههــای اخیــر اســتكبار غــرب پــروژه اســام
در یــك دیــد كلــی م 
ســتیزی از طریــق اســتحاله فرهنگــی را در قالــب دو رویكــرد ذیــل مــورد پــی گیــری
قــرار داده اســت:
 .1القای ناكارآمدی دین

دیــن اســام تنهــا دیــن آســمانی اســت كــه ادعــای جامعیــت و جهــان شــمولی دارد از
ایــن رو یكــی از مؤثرتریــن راههــا بــرای محــو هویــت دیــن مســلمانان ،القــای ایــن نكته
اســت كــه دیــن اســام توانایــی پاســخگویی بــه مشــكالت و نیازهــای بشــر امــروزی
را نــدارد بــه عنــوان نمونــه در عرصــه سیاســت بــا تبلیــغ مكاتبــی چــون سكوالریســم،
پلورالیســم و ...ســعی در القــای تفكــرات انحرافــی در اذهــان مســلمانان و در نهایــت
القــای ناكارآمــدی دیــن جهــت حضــور در عرصــه اجتمــاع و سیاســت بــه عنــوان تنهــا
مرجــع معتبــر بشــری دارنــد .دشــمنان اســام بــا نفــی جاودانگــی احــكام اســامی
اســتفاده از آن احــكام را در روابــط اجتماعــی و سیاســی امــروز از قبیــل حكومــت،
قضــاوت ،داد و ســتد و تعامــات مربــوط بــه تمــدن جدیــد زیــر ســؤال میبرنــد و
مــدام چنیــن تبلیــغ
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سلطه
حوادثو نظام
ششم :برجنگ نرم
سیزده آبان
گفتارتحلیلی

مــی كننــد كــه همــه چیــز در معــرض تغییــر و تحــول اســت غافــل از آنكــه بــه تعبیــر
شــهید مرتضــی مطهــری« :آن چیــزی كــه همــواره در معــرض تغییــر و تحــول قــرار
ً
میگیــرد مــاده و تركیبــات مــادی اســت بــه عبــارت دیگــر پدیدههــا همــواره و الزامــا
در معــرض تغییرنــد نــه قوانیــن و (احــكام جاوانــه) اســام از ســنخ قانــون اســت نــه
پدیــده».

1

 .2ترویج فساد و بی بند و باری

باتوجــه بــه آن كــه اســتكبار غــرب بــه خوبــی دریافتــه اســت عمــده تریــن ســد و مانــع
بــرای غــارت منافــع ملتهــای مســلمان ســد مســتحكم پــای بنــدی بــه ارزشهــای
دینــی ،آداب و رســوم ملــی و تاریخــی و در یــك كالم اصــل هویــت دینــی مســلمانان
اســت .لــذا بــا ترویــج حربــه فســاد و فحشــا و بــی بنــد و بــاری ســعی در تضعیــف
هویــت دینــی آنــان نمــوده اســت ایــن حربــه هــم اینــك یكــی از مهــم تریــن حربههــای
تبلیغاتــی غــرب در بیــن كشــورهای اســامی اســت كــه اســتكبار تــاش خــود را بــر روی
ترویج هر چه بیشــتر آن اســتوار ســاخته اســت .رواج فرهنگ برهنگی در قالب ارائه
انــواع مدلهــای غیــر اخالقــی ،ترویــج غنــا و موســیقیهای مبتــذل ،تبلیــغ روابــط غیــر
اخالقــی میــان زن و مــرد بــه منظــور رواج روحیــه تســاهل و تســامح نســبت بــه اصــول
و قواعــد دینــی و اخالقــی بخشــی از سیاســت شــوم اســتكبار در ایــن بخــش اســت كــه
از طریــق رســانههای صوتــی و تصویــری و نشــریات پــی گیــری میشــود.
در خاتمــه بــرای آن كــه ایــن بحــث ناتمــام نمانــد جــا دارد پــس از میــان حربــه شــوم
اســتكبار ،راه مقابلــه بــا آن را نیــز مــورد تأكیــد قــرار دهیــم .بــرای ایــن منظــور نیــز بــه
اختصــار میتــوان گفــت مطمئــن تریــن راه مقابلــه مســلمانان بــا ایــن گونــه شــگردهای
دشــمنان اســام ،بازگشــت بــه خویشــتن و هویــت اصیــل دینــی _ فرهنگــی خویــش
اســت .شــناخت عمیــق و گســترده دیــن و فرهنــگ اصیــل و نــاب محمــدی(ص) از
ســوی مســلمانان مهــم تریــن راه مقابلــه بــا سیاس ـتهای خصمانــه اســتكبار غــرب
 .. 1شش مقاله ،مرتضی مطهری ،انتشارات صدرا ،اسفند  ،63ص .106
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علیــه اســام و مســلمین اســت.
جــرج جــرداق نویســنده معــروف لبنانــی در توصیــه ای بــه كشــورهای شــرقی بــرای
مقابلــه بــا تهاجــم فرهنگــی غــرب میگویــد:
«مــن ســال هاســت نگــران از بیــن رفتــن ارزشهــای ملــی كشــورهای بــا هویــت بــوده
ام بــه اعتقــاد مــن اگــر بخواهیــم مــرض بــی هویتــی را كــه مثــل ســرطان پیكــره جوامــع
شــرقی را در بــر میگیــرد معالجــه كنیــم بایــد از خودمــان شــروع و از تبلیغــات خودی،
دریچــه ای بــه دلهــای ملــت هایمــان بگشــاییم تــا از آن منظــر روح رشــادت و
اراده مســتحكم ملــی را بــه پیكــره جوامــع تزریــق كنیــم و فرزنــدان مــان را بــا هویــت
خودشــان آشــنا ســازیم مــن اعتقــاد دارم اگــر مــا بتوانیــم فرزنــدان خــود را بــا تمــدن و
میــراث فرهنگــی خــود آشــنا ســازیم و هویــت فرهنگـ ِـی شــرقی را بــه آنهــا بفهمانیــم،
هرگــز از فرهنــگ غــرب بــا تمــام ابزارهایــش متأثــر نخواهیــم شــد».

1

آری! بــه راســتی اگــر اطالعــات فرهنگــی و باورهــای دینــی مــردم مســلمان عمیــق تــر
و گســترده تــر گــردد ،اگــر جوانــان مســلمان بداننــد منتســب بــه دینــی هســتند كــه
بیــش تریــن ســهم را در فرهنــگ ســازی و توســعه تمــدن بشــری داشــته اســت و اگــر
زوایــای قوانیــن و احــكام دینــی در تعامــل بــا نیازهــای بشــر امــروزی بــرای آنــان روشــن
تــر گــردد در ایــن صــورت هویــت فرهنگــی ،دینــی و ملــی خــود را بــاز خواهنــد یافــت
َ
و بــه خــود ،تاریــخ و شناســنامه و ن َســب تاریخــی خویــش افتخــار خواهنــد نمــود.
پــس تنهــا راه مقابلــه بــا سیاســتهای خصمانــه غــرب بــا جهــان اســام و مصــون مانــدن
از ســلطه و نفــوذ آنــان در كشــورهای اســامی ،طنیــن انداختــن نــدای بازگشــت بــه
خویشــتن و فرهنگ اصیل و ناب محمدی(ص) در سراســر كشــورهای اســامی اســت
كــه بنیــان گــذار فقیــه جمهــوری اســامی فرمــود« :امــروز جهــان تشــنه فرهنــگ اســام
نــاب محمــدی(ص) اســت و بحمــد اهلل از بركــت انقــاب اســامی ایــران ،دریچههــای
نــور امیــد بــه روی مســلمانان جهــان بــاز شــده اســت».

2

نقــش و جایــگاه جنــگ نــرم در حــوزه فرهنگــی و اثــرات آن در دگرگونــی
 . 1كیهان ،72/11/14 ،ص .15
 . 2صحیفه نور ،ج  ،20ص  235و .237
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سلطه
حوادثو نظام
ششم :برجنگ نرم
سیزده آبان
گفتارتحلیلی

فرهنگــی جامعــه چیســت؟ بــرای مقابلــه بــا ایــن تاثیــرات چــه بایــد کــرد؟
جنگ نرم در حوزه فرهنگی

فرهنــگ هــر کشــور هویــت و اســاس هــر کشــوری را تشــکیل میدهــد و از ایــن رو یکــی
از موثرتریــن راه بــرای غلبــه بــر هــر کشــوری تغییــر دادن فرهنــگ آن کشــور در راســتای
اهــداف مــورد نظــر اســت و روشــن اســت کشــوری کــه از نظــر فرهنگــی بنیانهــای
فرهنگــی خویــش را از دســت دهــد ،هویــت و شــخصیت خویــش را از دســت داده
اســت و چنیــن جامعــه ای بــه راحتــی فرهنــگ بیگانــه را خواهــد پذیرفــت .از ایــن رو
یکــی از مهمتریــن حوزههــای تأثیــر گــذاری تهدیــدات نــرم ،حــوزه فرهنگــی اســت و
دشــمن تــاش میکنــد کــه بــا بهــره گیــری از امکانــات و ابزارهــای الزم در ایــن زمینــه،
اندیشــه هــا ،باورهــا ،ارزشهــا و رفتارهــای جامعــه هــدف را در ایــن حــوزه دگرگــون
ســاخته و در مســیر اهــداف خویــش شــکل دهــد.
در حقیقــت «جنــگ نــرم در پــی از پــای در آوردن اندیشــه و تفکــر مخاطــب جامعــه
هــدف اســت تــا حلقههــای فکــری و فرهنگــی آن را سســت کــرده و بــا بمبــاران خبــری
و تبلیغاتــی در نظــام سیاســی ـ اجتماعــی حاکــم تزلــزل و بــی ثباتــی تزریــق کنــد» 1.بــر
ایــن اســاس ،بــا توجــه بــه اینکــه مهمتریــن ویژگــی انقــاب اســامی ،ویژگــی فرهنگــی
آن اســت ،دشــمن بــرای مقابلــه بــا نظــام اســامی نــوک پیــکان تهاجــم خویــش را بــه
ســمت فرهنــگ نــاب اســامی نشــانه رفتــه اســت تــا نظــام اســامی را از ایــن گوهــر
نــاب ،جــدا نمایــد .دشــمنان نظــام اســامی مهمتریــن مانــع تســلط بــر جمهــوری
اســامی ایــران را فرهنــگ اســامی یافتــه و آنــرا ســدی در برابــر اهــداف اســتعماری
خویــش میداننــد و در ایــن راســتا تمــام تــاش خویــش را بــرای از بیــن بــردن و
تغییــر دادن آن بــه کار گرفتــه انــد و در ایــن راه از ابزارهــای گوناگــون بهــره گرفتــه و
میگیرنــد.
ریچــارد نیکســون رئیــس جمهــور اســبق آمریــکا در ایــن خصــوص میگویــد« :جهــان
 . 1مــاه پیشــانیان ،مهســا ،راهکارهــای آمریــکا بــرای جنــگ نــرم بــا جمهــوری اســامی ایــران،
فصلنامــه تخصصــی عملیــات روانــی1386 ،ش ،س ،5ش ،18ص74ـ.75
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اســام در قــرن بیســت و یکــم یکــی از مهمتریــن میدانهــای زورآزمایــی سیاســت
خارجــی آمریکاســت».

1

امــام خمینــی ؟هر؟ ریشــه دشــمنی غــرب بــا انقــاب اســامی را ایــن چنیــن تبییــن
نمودنــد« :بــرادران و خواهــران بایــد بدانیــد کــه آمریــکا و اســرائیل بــا اســاس اســام
دشــمنند چــرا کــه اســام و کتــاب و ســنت را خــار راه خــود و مانــع چپاولگریشــان
میداننــد ،چــرا کــه ایــران بــا پیــروی از همیــن کتــاب و ســنت بــود کــه در مقابــل آنــان
بپاخاســت و انقــاب نمــود و پیــروز شــد».

2

مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن بــاره معتقدنــد« :امــروز دشــمنی اردوگاه اســتکبار
بــا ایــران اســامی بــه خاطــر اســام اســت ،آنهــا بــا اســام دشــمن هســتند کــه بــر
جمهــوری اســامی ایــران فشــار وارد میکننــد .واهلل آمریــکا از هیــچ چیــز ملــت ایــران
بــه قــدر مســلمان بــودن و پایبنــدی بــه اســام نــاب محمــدی ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه و
ســلم ـ ناراحــت نیســت او میخواهــد شــما از ایــن پایبنــدی دســت برداریــد».

3

از ایــن رو فرهنــگ نــاب اســامی کانــون توجــه اردوگاه اســتکبار بــوده و آنــان پــس
از ناکامــی در جنــگ ســخت و ابــزار نظامــی در مقابلــه بــا نظــام اســامی ،تهاجــم
فرهنگــی و جنــگ نــرم را در دســتور کار خویــش قــرار دادنــد و تــاش میکننــد بــا تهــی
نمــودن انقــاب اســامی از درون مایــه فرهنــگ اســامی ،آنــرا از ماهیــت حقیقــی
خویــش جــدا نمــوده و از صحنــه مقابلــه بــا آنــان بیــرون ببرنــد و در ایــن راســتا از
ابزارهــای مختلــف و گوناگــون بهــره میگیرنــد ؛ از صنایــع فرهنگــی همچــون ســینما،
کارتــون ،اســباب بــازی ،بازیهــای رایانــه ای و موســیقی گرفتــه تــا بــکار گیــری ابزارهــای
رســانه ای شــامل مطبوعــات ،خبرگــزاری هــا ،اینترنــت و ،...از ســویی مرکــز و نقطــه
اصلــی تــاش دشــمن در ایــن زمینــه قشــر جــوان کشــور اســت.

 . 1نیکســون ،ریچــارد ،فرصــت را از دســت ندهیــد ،ترجمــه وفســی نــژاد ،حســین ،تهــران،
انتشــارات طــرح نــو1373 ،ش ،ص.256
 . 2موسوی خمینی ،سید روح اهلل ،صحیفه نور ،ج ،19ص.46
 . 3فرهنــگ و تهاجــم فرهنگــی ،تهــران ،ســازمان مــدارک فرهنگــی انقــاب اســامی1375 ،ش،
ص.119
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تأثیرات جنگ نرم در حوزه فرهنگی

جنگ نرم در حوزه فرهنگی سه هدف عمده را در طی سه مرحله دنبال میکند:
مرحلــه اول بیگانــه ســاختن نســل جــوان و افــراد جامعــه بــا فرهنــگ اســامی؛ در ایــن
مرحلــه تــاش میشــود افــراد جامعــه و جوانــان ،از فرهنــگ اســامی دور مانــده و
از آموزههــا و ارزشهــای آن فاصلــه بگیرنــد و بــا هویــت و فرهنــگ خویــش بیگانــه
شــوند و بدیــن وســیله زمینــه بــرای تأثیــر پذیــری آنــان از فرهنــگ غربــی فراهــم گــردد.
مرحلــه دوم ایجــاد شــک و تردیــد نســبت بــه فرهنــگ اســامی؛ در ایــن مرحلــه،
هــدف دشــمن متزلــزل ســاختن فرهنــگ اســامی و القــای شــک و شــبهه نســبت بــه
پویایــی و کارآمــدی ایــن فرهنــگ در عصــر حاضــر اســت.
مرحلــه ســوم تزریــق فرهنــگ آلــوده و مبتــذل غــرب در ذهــن و روح جوانــان کــه در
ادامــه دو مرحلــه قبــل صــورت میگیــرد و بــر اســاس آن افــرادی کــه بــا زیباییهــای
فرهنــگ نــاب اســامی بیگانــه بــوده و نســبت بــه کارآمــدی آن دچــار تردیــد شــده اند،
فرهنــگ غــرب را بــه راحتــی پذیــرا خواهنــد شــد.
هــدف نهایــی اردوگاه غــرب از بکارگیــری جنــگ نــرم در حــوزه فرهنگــی ،دگرگــون
شــدن اندیشــه هــا ،باورهــا ،ارزشهــا و رفتارهــای افــراد جامعــه اســت و جامعــه ای
کــه در تمــام ســطوح فرهنگــی از اندیشــه و باورهــا گرفتــه تــا ارزشهــا و رفتارهــا دچــار
دگرگونــی و تزلــزل شــود ،بــه دســت خویــش ،اهــداف اســتکباری غــرب را دنبــال نموده
و جــزء ایــن اردوگاه خواهــد شــد .بــه عنــوان مثــال آنچــه در شــبکه فارســی وان دنبــال
میشــود نمونــه ای از ایــن اقــدام دشــمن میباشــد .پخــش فیلمهــای خارجــی بــا
دوبلــه فارســی در ایــن شــبکه بــا هــدف ضربــه زدن بــه هنجارهــا و ارزشهــای دینــی،
اخالقــی و اجتماعــی جامعــه اســامی مــا صــورت میگیــرد.
محتــوای کلــی موجــود در ســریالهای شــبکه فارســی وان بــه ترویــج خانوادههــای بی
ســامان و لجام گســیخته ،ترویج و عادی ســازی روابط نامشــروع و خارج از ازدواج،
هویــت زدایــی از مفهــوم خانــواده بــه عنــوان کوچــک تریــن واحــد اجتماعــی مســتقل
و موثــر ،عــادی جلــوه دادن ســقط جنیــن بــرای دختــران ،تعصــب زدایــی از کانــون
خانــواده و ترویــج بــی تفاوتــی نســبت بــه حریــم خانــواده ،ترویــج مفهــوم زندگــی
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بــا دیگــران بــه جــای ازدواج ،ترویــج فمینیســم ،مخــدوش کــردن رابطــه فرزنــدان در
خانــواده ،ترویــج خشــونت در میــان جوانــان و نوجوانــان از طریــق پخــش موزیــک
ویدئوهــای خــاص و پــی ریــزی و ایجــاد آمادگــی ذهنــی تفکــر شــیطان پرســتی در
نوجوانــان و جوانــان و ...میپــردازد کــه بــه تدریــج و آرامــی بــه تغییــر ارزشهــا،
هنجارهــا و رفتارهــای افــراد جامعــه منجــر میگــردد.
روشهای مقابله با تهدیدات نرم

بــا بهــره گیــری از ســازوکارهای مختلــف میتــوان از یــک ســو از اعمــال تهدیــدات نــرم
دشــمن پیشــگیری کــرد و از ســوی دیگــر میتــوان بــا مداخلــه مؤثــر ،دامنــه تأثیــرات
آنهــا را کاهــش داد یــا از میــان بــرد .برخــی از ایــن روشهــا عبارتنــد از:
 .1ترویــج فرهنــگ دینــی و تبییــن زیباییهــا و ارزشهــای آن بــرای افــراد جامعــه
و بــه ویــژه نســل جــوان؛ اگــر افــراد جامعــه و جوانــان بــا فرهنــگ نــاب اســامی و
زیباییهــای آن آشــنا بشــوند و ایــن فرهنــگ بــا روح و روان آنهــا عجیــن و آمیختــه
گــردد در برابــر تأثیــرات فرهنــگ بیگانــه در امــان خواهنــد مانــد .از ایــن رو «وظیفــه
دولــت و نهادهــای فرهنگــی در دفــاع از فرهنــگ اســامی ،ترویــج روزآمــد و
تکنولوژیــک ارزشهاســت».

1

 .2برطــرف نمــودن شــبهات و تهاجماتــی کــه از ســوی غــرب بــه منظــور ناکارآمد جلوه
دادن فرهنــگ اســامی صــورت میگیــرد؛ فرهنــگ اســامی بایــد بــه گونــه ای معرفــی
گــردد کــه کارآمــدی و پویایــی آن بــرای اداره زندگــی فــردی و اجتماعــی آشــکار گــردد.
 .3تبییــن تــو خالــی بــودن و ابتــذال فرهنــگ غــرب؛ افــراد جامعــه و بــه ویــژه جوانــان
بایــد ضمــن شناســایی فرهنــگ اســامی بــا انحطــاط و ابتــذال فرهنــگ غــرب و
پیامدهــای ناگــوار آن بــرای فــرد و اجتمــاع آشــنا شــوند تــا از گرایــش بــه آن صــرف
نظــر کننــد.
روشــن اســت کــه بــه منظــور دســتیابی بــه ایــن اهــداف ،بایــد از راهکارهــا و ابزارهــای
 . 1مصبــاح یــزدی ،محمــد تقــی ،تهاجــم فرهنگــی ،قــم ،مؤسســه آموزشــی و پژوهشــی امــام
خمینــی؟ره؟1381 ،ش ،ص.175

431

سلطه
حوادثو نظام
ششم :برجنگ نرم
سیزده آبان
گفتارتحلیلی

مختلــف و متنــوع بــه ویــژه ابزارهــای فرهنگــی ،هنــر ،رســانه و وســایل ارتباطــی
اســتفاده نمــود .در واقــع بایــد از همــان ابــزاری کــه اردوگاه اســتکبار بــه منظــور ضربــه
زدن بــه فرهنــگ اســامی و ترویــج فرهنــگ خویــش بهــره میگیــرد ،در جهــت عکــس
خواســت آنــان و اشــاعه و ارائــه فرهنــگ نــاب دینــی اســتفاده نمــود .بــه طــور قطــع
پویایــی و توانمنــدی فرهنــگ اســامی بــه گونــه ای اســت کــه فرهنــگ مبتــذل غــرب
کــه ارمغــان آن ،بحرانهــای سیاســی ،اجتماعــی و اخالقــی اســت ،هرگــز یــارای مقابلــه
بــا آن را نخواهــد داشــت.
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چــرا کشــورهای غربــی بــه هــر شــکل ممکــن میخواهنــد جامعــه مــا را بــه
خصــوص جوانــان را بــه فســاد بکشــانند؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال ،بررســی ماهیــت کشــورهای غربــی از یــک ســو و
ماهیــت جوانــان جامعــه مــا از ســوی دیگــر حائــز اهمیــت اســت:
 .1ماهیت و اهداف کشورهای غربی

ماهیــت اکثــر کشــورهای غربــی ،خــوی اســتعماری و اســتکباری آنهــا بــوده اســت کــه
بــر اســاس آن بــه بــرده کــردن و بهــره کشــی از مــردم کشــورهای در حــال توســعه
میپردازنــد.
ً
اهــداف دولتهــای غربــی بــرای بــه فســاد کشــیدن جوانــان؛ اوال گســترش ســلطه
ً
نامشــروع خویــش ،و ثانیــا مانــع شــدن کشــورهای در حــال رشــد از تکامــل اقتصــادی
و فرهنگــی بــا ایجــاد فســاد و عقــب ماندگــی میباشــد.
حضــرت امــام خمینــی؟هر؟ بــه خوبــی و بــا زبانــی ســاده این خــوی اســتکباری غرب را
بــه تصویــر کشــیده و در ایــن زمینــه میفرماینــد« :آمریــکا میگویــد کــه مــا در منطقــه
منافــع داریــم ،چــرا بایــد در منطقــه منافــع داشــته باشــد؟ غــرب شــما ملــت ایــران را
بــرای نفتتــان میخواهــد ،شــما را بــرای ایــن میخواهــد کــه بــازار درســت کنــد ،نفتتــان
1
را ببــرد و ُبنجلهــا را بیــاورد و بــه شــما بفروشــد».
شــهید مرتضــی آوینــی نیــز ایــن خصلــت اســتکباری غــرب را ایــن چنیــن بازگــو میکنــد:
«فرهنــگ غــرب ،بشــر را از درون تســخیر میکنــد چــرا کــه در دعــوات و غایــات بــا
نفــس امــاره اشــتراک دارد و بــر همیــن اســاس ،سرســپردن بــه غــرب قبــول والیــت
شــیطان اســت».

2

 . 1موســوی خمینــی ،ســید روح اهلل ،کلمــات قصــار (پندهــا و حکمتهــای حضــرت امــام) ،نشــر
مؤسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،چــاپ پنجــم1378 ،ش ،ص.158
 . 2آوینــی ،مرتضــی ،مجلــه ســوره ،ویــژه فرهنــگ و مبانــی نظــری هنــر ،تابســتان 1370ش،
ص.10
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 .2هویت جوانان جامعه ما

َ ُ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ َ ْ ُ ْ ُ
َْْ
ض...
همــان طــوری کــه َدر آیــه ون ِریــد أن نمــن علــی ال ِذیــن اســتض ِعفوا ِفــی الر ِ
ْ ْ
ََُ َ َُ ْ
ض 1...آمــده اســت ،اســام و جامعــه دینــی مــا؛ جهــت گیــری
ونمکــن لهــم ِفــی الر ِ
نهضتهــای الهــی را بــه ســوی مســتضعفین و دوری از هــر گونــه اســتکبار و قــدرت

جهانــی میدانــد.
لــذا هویــت جوانــان ایــن مــرز و بــوم در وهلــه اول روحیــه اســتقالل و اتــکاء بــه خــود
در همــه زمینههــای پیشــرفت و همچنیــن آزادی از بردگــی و مســتعمره بــودن و در
وهلــه ســوم غیــرت دینــی و اســامی اســت.
شــهید مطهــری؟هر؟ در زمینــه مســتقل بــودن جوانــان و ملــت ایــران ســخنی دارنــد
کــه میگوینــد« :ملــت ایــران میخواهــد مســتقل باشــد ،میخواهــد از نظــر سیاســی
خــودش بــرای خــودش تصمیــم بگیــرد ،از نظــر علمــی خــودش بــرای خــودش طــرح
ریــزی کنــد ،خــودش بــرای اقتصــاد خــودش نظــر بدهــد ،و باالتــر از همــه اینهــا
میخواهــد اســتقالل فرهنگــی و فکــری و مکتــب خــود را بــه دســت آورد و خــودش
بــرای خــودش فکــر کنــد و فرهنــگ بســازد ،بــی شــک در میــان انــواع گوناگــون
اســتعمار ،خطرنــاک تــر از همــه اســتعمار فرهنگــی اســت ،مگــر ممکــن اســت ملتــی
ً
را از نظــر اقتصــادی و سیاســی اســتعمار کننــد بــدون آنکــه قبــا او را اســتعمار فکــری
کــرده باشــند ،بــرای بهــره کشــی از فــرد بایــد شــخصیت فکری او را ســلب کننــد؛ اورا به
آنچــه مــال خــودش اســت بدبیــن کننــد ،ودر عــوض او را شــیفته هــر آنچــه کــه از ناحیه
اســتعمارگر عرضــه میشــود بســازند ،میبایــد در مــردم حالتــی بــه نــام تجددزدگــی
(غــرب زدگــی) بــه وجــود بیاورنــد بــه طــوری کــه از آداب و رســوم خودشــان متنفــر
بشــوند امــا از آداب و رســوم بیگانــه خوششــان بیایــد .میبایــد آنهــا را بــه ادبیــات
خودشــان بــه فلســفه خودشــان بــه کتابهــای خودشــان بــه دانشــمندان و مفاخــر
علمــی و فرهنگــی خودشــان بدبیــن کننــد و در عــوض مســحور ادبیــات و فلســفه و
کتابهــای دیگــران کننــد.

2

 . 1قصص ،آیه.4

 . 2مطهــری ،مرتضــی ،پیرامــون انقــاب اســامی موضــوع ماهیــت و عوامــل انقــاب اســامی،
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امــام خمینــی؟هر؟ در زمینــه روحیــه اســامی جوانــان میگویــد« :ملــت مــا کــه بــه
خیابانهــا ریختنــد ،بــه پشــت بامهــا رفتنــد ،و شــب و روز زحمــت کشــیدند ،جــوان
هایشــان را دادند ،خونشــان را ریختند برای اســام بود ،اگر اســام نبود که همچون
کاری نمــی کردنــد و ملتــی کــه خــود و همــه چیــزش را بــرای اســام میخواهــد پیــروز
اســت.».

1

حــال بــا توجــه بــه خــوی اســتکباری کشــورهای غربــی بالخصــوص انگلیــس و آمریــکا و
اســرائیل و ماهیــت مســتقل و آزادی خواهــی و البتــه اســامی بــودن جامعــه ایرانــی،
آنهــا بــرای نیــل بــه ایــن مقصــد ابــزار و راهــی جــز بــه فســاد کشــیدن و از بیــن بــردن
روحیــه اســتقالل و آزادی و اســامی ندارنــد.
بــا توجــه بــه آنچــه گفتــه شــد و بــه ویــژه بــا توضیحاتــی کــه دربــاره ماهیــت و اهــداف
کشــورهای غربــی و همچنیــن هویــت جوانــان دادیــم ،در خصــوص علــت بــه فســاد
کشــیدن جامعــه و بــه خصــوص جوانــان بایــد گفــت کــه آنــان میخواهنــد از ایــن
طریــق هویــت دینــی و اســامی ملــت ایــران را سســت نمــوده ،و راه نفــوذ بــه کشــور
و تســلط بــر مقــدرات آن را همــوار کننــد ،لــذا بهتریــن و راحــت تریــن راه بــرای از بیــن
بــردن روحیــه ملــی و مذهبــی جوانــان ،فاســد کــردن آنــان و از بیــن بــردن هویــت ملــی
و مذهبــی آنــان اســت.

انتشــارات صــدرا ،ص160؛ شــهید بهشــتی ،ارزشهــا در نــگاه شــهید بهشــتی ،انتشــارات روزنامــه
جمهــوری اســامی ،ص.55
 . 1کتاب کلمات قصار (پندها و حکمتهای حضرت امام) ،همان ،ص.37
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برای مقابله با هجمه فرهنگی غرب چه باید کرد؟
در پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد بگوییــم راه اساســی مقابلــه بــا هجمــه فرهنگــی
غــرب در واقــع گســترش و نفــوذ فرهنــگ غنــی و پربــار اســامی اســت ،فرهنگــی كــه بر
اســام نــاب اســتوار اســت و الگوهــای ناكارآمــد و پوســیده غــرب را كــه بــر پایــه لیبــرال
دموكراســی بنانهــاده شــده اســت را متزلــزل ســاخته و آن را بــه چالــش خواهــد كشــید
همــان حركتــی كــه بــا پیــروزی انقــاب اســامی و تشــكیل حكومتــی بــر پایــه فرهنــگ
غنــی اســام نــاب آغــاز شــد و بــا پیمــودن مســیر رشــد و پیشــرفت مــادی و معنــوی و
ارایــه الگــوی مناســبی از فرهنــگ نــاب اســامی کــه فرهنــگ غربــی را زیــر ســؤال بــرده
و بــه چالــش كشــیده اســت بــه طــوری كــه امــروز بــه اعتــراف صریــح نظریــه پــردازان
غربــی درگیــری اصلــی بیــن فرهنــگ دینــی انقــاب و نظــام اســامی بــا فرهنــگ غربــی
اســت هانتیگتــون نظریــه پــرداز مشــهور آمریكایــی میگویــد :تقابــل اصلــی آینــده
جوامــع بشــری برخــورد فرهنــگ اســامی و فرهنــگ غربــی اســت».

1

ریچــارد نیكســون رئیــس جمهــور اســبق آمریــكا معتقــد اســت «جهــان اســام در
قــرن بیســت و یكــم ،یكــی از مهمتریــن میدانهــای زورآزمایــی سیاســت خارجــی
آمریكاســت 2».و الكســاندر هیــك وزیــر دفــاع اســبق آمریــكا اظهــار م ـیدارد كــه «بــه
نظــر مــن خطرناكتــر و مهمتــر از ایــن مشــكالت بیــن المللــی عواقــب گســترش
بنیادگرایــی اســامی اســت كــه در ایــران پــا گرفتــه و اگــر ایــن از كنتــرل خــارج شــود
منافــع ابرقدرتهــا را بــه خطرناكتریــن وجــه بــه مخاطــره خواهــد انداخــت».

3

بنابرایــن مقابلــه بــا هجمــه فرهنگــی غــرب در واقــع بــا تقویــت فرهنــگ ناب اســامی
و گســترش آن و در ســایه اتحاد و همدلی میســر خواهد شــد و هرگونه اقدام عاجل
دیگــری نیــز بایــد در همیــن راســتا صــورت گیرد.

 . 1بیــات ،عبدالرســول و جمعــی از نویســندگان ،فرهنــگ واژههــا درآمــدی بــر مكاتــب و
اندیشــههای معاصــر ،قــم :مؤسســه اندیشــه و فرهنــگ دینــی ،1381 ،ص .442
 . 2نیكســون ،ریچــارد ،فرصــت را از دســت ندهیــد ،ترجمــه حســین وفســی نــژاد ،تهــران :طــرح
نــو ،1371ص .256
 . 3روزنامه اطالعات .61/12/1
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آثــار و تبعــات محصــوالت رســانههای غربــی در جوامــع اســامی و نیــز راهــكار
مقابلــه بــا این تولیدات چیســت؟
امــروزه تقابــل میــان فرهنــگ اســامی و فرهنــگ غربــی یکــی از واقعیــات
غیــر قابــل انــکار در جهــان اســت ،در واقــع تضــاد ذاتــی بیــن فرهنــگ مــادی غــرب
و فرهنــگ اســامی ،سیاســت گــذاران غــرب را بــر آن داشــته اســت تــا بــه مقابلــه بــا
فرهنــگ اســام برخیزنــد ،علــت ایــن امــر را بایــد در نقــش فرهنــگ در ســاخت و
بالندگــی تمدنهــا جســتجو کــرد ،چــرا کــه فرهنــگ بــه مثابــه شناســنامه یــک جامعــه
و برنامــه عملــی امــروز و آینــده یــک ملــت عمــل میکنــد و فاکتورهــای سیاســی،
اقتصــادی و اجتماعــی یــک جامعــه متاثــر از آن میباشــد .در حقیقــت فرهنــگ یــک
جامعــه زیربنــای آن جامعــه محســوب شــده و ســایر امــور روبنــا بــه شــمار میآینــد بــه
گونــه ای کــه بــا تغییــر فرهنــگ ،ســایر متغیرهــا نیــز تغییــر خواهنــد کــرد .بــا توجــه بــه
ایــن مســئله قــوام و دوام هــر جامعــه ای بــه فرهنــگ آن جامعــه و غنــای محتــوای
فرهنــگ آن جامعــه بســتگی دارد .بنابــر ایــن غربیهــا در راســتای تحقــق آرمانهــا و
آرزوهــای خــود نیازمنــد تغییــر در مولفههــای فرهنگــی جوامــع هســتند تــا بــا غربــی
کــردن آنهــا ســایر متغیرهــا نیــز بــه آســانی بــه متغیرهــای غربــی تبدیــل شــوند .بــر
ایــن اســاس یکــی از نخســتین مراحــل مدرنیزاســیون غربــی و در ادامــه جهانــی ســازی
غربــی تهاجــم بــه ارزشــها ،باورهــا و اعتقــادات یــک جامعــه اســت کــه فرهنــگ آن
جامعــه را تشــکیل میدهــد و همانگونــه کــه در تاریــخ ذکــر شــده اســت همــواره در
طــول تاریــخ اســتعماری غــرب در کنــار اســتعمار گــران گروههــای تبشــیری بــه عنــوان
مبلغــان مذهبــی نیــز وجــود داشــته انــد تــا بــا کشــاندن ملتهــای جوامــع مختلــف
بــه ســمت مســیحیت انحرافــی ابتــدا افــکار آنــان را از فرهنگهــای محلــی بــه ســمت
فرهنــگ غربــی ســوق دهنــد و آنــگاه بــا حــذف فرهنــگ ،تاریــخ و باورهــای آن جامعه
و خلــع ســاح عقیدتــی آنــان بــه غــارت و چپــاول آنهــا بپردازنــد.
رشــد فرهنــگ دینــی بــه برکــت انقــاب اســامی ایــران در دوره ای کــه غــرب تــاش
میکــرد تــا آن را دوران پایــان عصــر دیــن بخوانــد فرهنــگ اســتعماری و دیــن ســتیز
غــرب را بــه زیــر ســوال بــرد ،بــه ویــژه اینکــه فرهنــگ برآمــده از دیــن مبیــن اســام
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مشــتمل بــر آمــوزه هایــی اســت کــه منافــع اســتعماری و نامشــروع نظــام ســلطه را
مــورد تهدیــد خــود قــرار میدهــد ،لــذا غــرب بــه منظــور پیشــبرد اهــداف سیاســی،
اقتصــادی و نظامــی خــود در جهــان بــه ویــژه جهــان اســام تــاش گســترده ای را
آغــاز کــرده اســت تــا از طریــق فرهنــگ بــه اهــداف نامشــروع خــود دســت یابــد و
بــه همیــن دلیــل همانگونــه کــه غربیهــا نیــز معترفنــد فرهنــگ مهــم تریــن چالــش
آینــده بشــری خواهــد بــود ،چنانکــه در همیــن زمینــه هانتیگــون نظریــه پــرداز غربــی
میگویــد «تقابــل اصلــی آینــده جوامــع بشــری برخــورد فرهنــگ اســامی و فرهنــگ
غربــی اســت».

1

شــهید مطهــری نیــز در ایــن زمینــه معتقــد بودنــد« :اســتعمار سیاســی و اقتصــادی آن
گاه توفیــق حاصــل میكنــد كــه اســتعمار فرهنگــی توفیــق بــه دســت آورده باشــد و
بیاعتقــاد كــردن مــردم بــه فرهنــگ خودشــان و تاریــخ خودشــان شــرط اصلــی ایــن
ً
موفقیــت اســت ،اســتعمار دقیقــا تشــخیص داده و تجربــه كرده كه فرهنگــی كه مردم
بــه آن تكیــه میكننــد ،فرهنــگ و ایدئولــوژی اســامی اســت .پــس مــردم از آن اعتقــاد
و از آن ایمان و از آن اعتماد و حســن ظن باید تخلیه شــوند تا آماد ه ســاخته شــدن
طبــق الگــوی غربــی گردنــد».

2

ایــن تهاجــم عظیــم و سراســری بــی شــک نخســتین هدفــی را کــه در نظــر گرفتــه اســت
کشــورها و نظــام هایــی اســت کــه پیشــگامان تحــول فرهنگــی و بیــداری اســامی در
دوران معاصــر میباشــند کــه بایــد در راس همــه از نظــام جمهــوری اســامی ایــران یاد
شــود ،چنانکــه مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای نیــز در ایــن زمینــه
هشــدار داده و فرمودنــد « :امــروز دشــمن جبهــه وســیعی را بــا اســتفاده از ابزارهــای
مؤثــر خطرنــاك و كارآمــد و نیــز بــا بهــره گرفتن از علم و تكنولوژی تشــكیل داده اســت
تــا جمهــوری اســامی را هــدف یــك یــورش همــه جانبــه فرهنگــی قــرار دهنــد .مقابلــه
بــا ایــن تهاجــم بســیار خطرنــاك و ویرانگــر نیازمنــد هوشــیاری اســت».

3

 . 1نفوذ و استحاله ،ناشر :معاونت سیاسی نمایندگی ولی فقیه ،تهران  ،78ص .27
 . 2استاد شهید مطهری ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،انتشارات صدرا ،ص .353
 . 3فرهنگ و تهاجم فرهنگی ،ناشر :سازمان مدارك فرهنگ انقالب اسالمی ،75 ،ص .15
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بــا تمــام ایــن احــوال نکتــه مهمــی کــه وجــود دارد ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه
ً
انگیزههــای تقابــل فرهنگــی ،مســلما ایــن موضــوع تنهــا منحصــر و محــدود بــه حــوزه
جغرافیایــی نظــام جمهــوری اســامی ایــران نبــوده و تمامــی عالــم اســام را شــامل
خواهــد بــود از ایــن روی غربیهــا در جهــان اســام ،برنامههــای متنوعــی بــرای تحــول
درعرصــه فرهنــگ ایــن کشــورها و در واقــع اجــرای پــروژه اســتحاله فرهنگــی بــه مــورد
اجــرا گذاشــته انــد کــه از جملــه آنهــا بایــد بــه تهیــه و توزیــع گســترده محصــوالت
فرهنگــی مــروج فرهنــگ غــرب ،راه انــدازی دههــا شــبکه ماهــواره ای ضــد فرهنگــی
کــه برخــی از آنهــا توســط خــود غربیهــا و برخــی دیگــر توســط غــرب زدگان راه
انــدازی و مدیریــت شــده و مــروج فرهنــگ غربــی هســتند ،دخالــت در رونــد آمــوزش
و پــرورش ایــن کشــورها و نیــز تاثیــرات بــر سیاســت گذاریهــای فرهنگــی از طریــق
عناصــر فرهنگــی نفــوذی خــود در ســاختارهای فرهنگــی کشــورها اشــاره کــرد.
در ایــن میــان مهــم تریــن تاثیراتــی کــه محصــوالت فرهنگــی غربــی بــر هــر جامعــه ای
میتوانــد بگــذارد عبارتنــد از :
 .1خودباختگی فرهنگی ،احساس حقارت و ضعف فرهنگی
 .2گسترش فرهنگ وابستگی
 .3بیگانه شدن با فرهنگ غنی گذشته
 .4بی توجهی به ارزشهای دینی و اخالقی
 .5تغییر در سبک زندگی
 .6تزلزل و تخریب بنیانهای خانواده
 .7شیوع انواع معضالت اجتماعی
 .8گسترش آسیبهای روانی
 .9پیدایــش تعارضــات شــخصیتی بــه دلیــل تعــارض شــخصیت خــودی و شــخصیت
تحمیلــی از ســوی غــرب
 .10و....
از طرفــی هــر یــک از آثــاری کــه گفتــه شــد پیامدهــای مخربــی در جوامــع اســامی
خواهنــد داشــت کــه امــکان جبــران آن بســیار ســخت خواهــد بــود ،بــه عنــوان مثــال
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بایــد بــه آثــار مخــرب فقــدان اســتقالل فكــری و وابســتگی فرهنگــی اشــاره کــرد،
قدرتهــای اســتكباری بــه خوبــی دریافتهانــد كــه ملتهــا بــر اثــر وابســتگی فرهنگــی و
عــدم اســتقالل فكــری بــه راحتــی پذیــرای هرگونــه زمینــه اســتعماری خواهنــد بــود از
ایــن رو تمــام تــاش خــود را صــرف ایــن كردنــد تــا بــا اضمحــال فرهنــگ بومــی در
جوامــع ضعیــف ،آنــان را میــان تهــی ســاخته و فرهنــگ حا كــم بــر جوامــع خویــش را
بــه آنــان تحمیــل نماینــد .ایــن مســئله موجبــات خودباختگــی ملــل ضعیــف را فراهــم
یســازد.
ســاخته ،شــخصیت و اســتقالل فكــری را در آنــان نابــود م 
تذكــرات مكــرر و پیدرپــی حضــرت امــام ؟هر؟ مبنــی بــر ایــن كــه ملــل شــرقی مكتــب
خــود را گــم كردهانــد ،بــه اشــتباه غــرب را قبلــه آمــال خــود ســاخته و در مقابــل غــرب
دچــار خودبیگانگــی شــدهاند 1،تــاش دلســوزانهای بــود كــه بــر رهایــی آنــان از ایــن
معضــل اجتماعــی تأكیــد داشــت .ایشــان وابســتگی فكــری و فرهنگــی را از موانــع
اســتقالل بــر میشــمرد و زدودن مظاهــر فرهنگــی غــرب را مهمتریــن اقــدام در جهــت
ایجــاد روحیــه خودبــاوری و اســتقالل میدانســت.
همچنیــن ایــن محصــوالت موجــب مرعــوب شــدن در برابــر پیشــرفتهای غــرب و
قدرتهــای اســتكباری ،القــاء ایــن تصــور كــه تنهــا راه نیــل بــه پیشــرفت و توســعه بــا
گرایــش بــه ســوی قدرتهــا و تقلیــد بیچــون و چــرا از آنهــا ممكــن اســت ،خودكمبینی
و عــدم اعتمــاد بــه نفــس كافــی شــده و راه هــر گونــه پیشــرفتی را جــز در ســایه
وابســتگی بــه غــرب و الگوهــای منحــط آن مســدود میدانــد و در نهایــت بــه یــاس،
ناامیــدی و ســرگردانی بــه ویــژه در میــان قشــر جــوان منجــر میگــردد.
در ایــن میــان آنچــه بیــش از هــر چیــز دیگــری اهمیــت دارد مقابلــه بــا ایــن وضعیــت
و آثــار تخریبــی ایــن فرهنــگ میباشــد کــه بایــد بــه یــک دغدغــه بــرای دلســوزان
فرهنــگ اصیــل اســامی در جوامــع مســلمان تبدیــل شــود .از طرفــی بــا توجــه بــه
گســتردگی آثــار و تبعــات فرهنــگ تهاجمــی غــرب و محصــوالت ارائــه کننــده ایــن
 . 1موســوی خمینــی ،ســید روح اهلل ،خودباختگــی و خودبــاوری از دیــدگاه امــام خمینــی ،تبیــان
بیســت و ششــم ،موسســه تنظیــم و نشــر آثــار امــام خمینــی ،تدویــن علــی محمــد حاضــری و
علــی اكبــر علیخانــی ،1377 ،ص  22ـ .24
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فرهنــگ ،نمــی تــوان کلیــه راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن وضعیــت را در ایــن مختصــر بــه
تفصیــل بیــان کــرد ،بــا ایــن حــال در پایــان ایــن بخش به منظور آشــنایی بــا راهکارهای
مقابلــه ،بــه چنــد راهــکار جهــت مقابلــه بــا یکــی از تاثیــرات فرهنــگ غربــی یعنــی «از
خودبیگانگــی و خودباختگــی فرهنگــی» اشــاراتی میکنیــم کــه عبارتنــد از :
 .1شناخت استعدادها و تواناییهای خویش

تردیــدی نیســت كــه ســرافرازی و عــزت یــك ملــت در بازگشــت بــه اســتعدادها و
تواناییهــای بالقــوهاش و همچنیــن رهایــی از وابســتگی بــه بیگانــگان میباشــد و
ایــن امــری اســت كــه تنهــا در پرتــو روحیــه خالقیــت ،اعتمــاد بــه نفــس و خودبــاوری
تحقــق میپذیــرد.
 .2شناخت و آگاهی از ارزشهای دینی و پایبندی به بنیادهای اعتقادی

آگاهــی و شــناخت نســبت بــه اصــول ارزشــی و بنیادهــای اعتقــادی و ســپس پایبنــدی
بــه آن اصــول و ارزشــها تأثیــر بســزایی در تقویــت احســاس خودبــاوری و تضعیــف
روحیه خودباختگی ملتها خواهد داشــت .وقتی مســلمانان به جامعیت و ســرآمدی
فرهنــگ دینــی و اســامی خویــش بــاور داشــته باشــند و بداننــد كــه ایــن دیــن متكفــل
تمــام نیازهــای مــادی و معنــوی انســانها بــوده و ســرآمد تمامــی ادیــان و مكاتــب در
تمدنهــا و فرهنگهــای موجــود اســت بــه طــور قطع بر هویت دینــی خویش مباهات
نمــوده و هرگــز دچــار خودباختگــی در برابــر فرهنــگ بیگانــه نخواهنــد گشــت .زیــرا
ملتــی كــه اســوههای بیبدیلــی همچــون رســول خــدا و پیشــوایان معصــوم ـ ؟مهع؟
داشــت ه باشــد و بــه ارزشهــای واالی موجــود در فرهنــگ دینــی خویــش پایبنــد بماند
بــرای او خودباختگــی در برابــر فرهنگهــای دیگــر اصطالحــی بیمعناســت .اعتقــاد
بــه مبــدأ و معــاد هســتی و پیــروی از فرامیــن رســول خــدا و امامــان معصــوم ـ ؟مهع؟
تأثیــر مهمــی در انگیزههــا ،اهــداف ،آرمانهــا و اندیشــه و رفتــار مســلمانان برجــای
نهــاده و بــه آنــان آنچنــان اســتقالل فكــری خواهــد بخشــید كــه خــود را بینیــاز از
الگوبــرداری محــض از غــرب خواهنــد دیــد.
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 .3هدایت جامعه به سوی احیاء هویت اصیل دینی و ملی

امــام ؟هر؟ بارهــا بــه مســلمانان تذكــر میدادنــد كــه دشــمنان بــا بــه وحشــت افتــادن
از نیــروی نهفتــه در هویــت دینــی مســلمانان درصــدد محــو و نابــودی ایــن هویــت
برآمــده و خواســتار عــدول مــا از تمامــی ارزشــهای معنــوی و الهیمــان میباشــند.

1

 .4اصالح نظام فكری ـ فرهنگی جامعه در جهت كسب استقالل فرهنگی
اســتقالل فرهنگــی و عــدم وابســتگی فكــری و فرهنگــی از مهمتریــن عوامــل و
نشــانههای خودبــاوری یــك ملــت اســت .از دیــدگاه حضــرت امــام خمینــی ؟هر؟
فرهنــگ بزرگتریــن عنصــری اســت كــه میتوانــد یــك ملــت را بــه اوج عظمــت و افتخــار
و یــا بالعكــس تباهــی و فنــا بكشــاند از ایــن رو ایشــان اصــاح فرهنــگ را در رأس
تمامــی اصالحــات و كوتاهــی از آن را ســبب انحــراف همــه افــراد جامعه میدانســت.
ً
از ایــن رو ایشــان دائمــا بــه مســلمین جهــان ســفارش میكــرد كــه فرهنــگ و اصالــت
خــود را بازیابنــد و ایــن نكتــه را نیــك بداننــد كــه تباهــی و فســاد فرهنــگ وارداتــی
بیگانــگان در برابــر اصالحــی کــه مدعــی آن اســت غیــر قابــل مقایســه اســت.

2

 . 1خودباختگی و خودباوری از دیدگاه امام خمینی ؟ره؟ ،پیشین ،ص .53
 . 2همان ،ج  ،10ص .79
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اهداف دشمن در ایجاد شبهه چه میباشد؟
شــبهه افکنــی مقولــه ای اســت کــه بــه نظــر میرســد همــزاد بــا تاریــخ آفرینــش
بشــر باشــد .بــه عبارتــی بــا مطالعــه تاریــخ آفرینــش انســان بــر روی زمیــن در مییابیــم
کــه اولیــن انســانهای روی زمیــن یعنــی آدم و حــوا اولیــن قربانیــان شــبهه افکنیهــا
شــدند .بــر طبــق روایتهــای قرآنــی ،زمانــی کــه آدم وحــوا در بهشــت ســکنی گزیدند،
از همــه نعمتهــای بهشــتی متنعــم بودنــد و بــه آنهــا فرمــان رســیده بــود تــا از هــر
کــدام از میوههــای بهشــتی بــه هــر انــدازه ای کــه دلخواهشــان اســت میــل نماینــد امــا
در عیــن حــال بــه آنــان امــر شــد تــا از درختــی کــه بــه درخــت ممنوعــه مشــهور شــده
اســت اجتنــاب نماینــد 1،امــا شــیطان بــر آنــان ظاهــر شــد و شــروع بــه وسوســه کــردن
آنــان نمــود و در امــر پــروردگار شــروع بــه شــبهه افکنــی نمــود و ضمــن قســم خــوردن
بــه خیرخواهــی خــود ،در بــاره علــت امــر پــروردگار شــروع بــه اســتدالل کــرده و گفــت:
ُ ُ ُ
َ َ ُ َ ََ َ َ ُ َ
َْ
َ
َ 2
«مــا َنهاك َمــا َر ّبك َمــا َعـ ْـن َهـ ِـذ ِه الشـ َـج َر ِه ِإال أن تكونــا َملكیـ ِـن أ ْو تكونــا ِمـ َـن الخ ِل ِدیــن»
یعنــی پروردگارتــان شــما را از ایــن درخــت منــع نكــرد مگــر از بیــم اینكــه دو فرشــته
شــوید و یــا جاویــد گردیــد.

3

بــه ایــن ترتیــب شــبهه افکنــی در اجــرای فرمــان پــروردگار باعــث رانــده شــدن آدم و
حــوا از بهشــت گردیــد .پــس از ایــن ماجــرا وسوسـههای شــیطانی کــه بخــش زیــادی
از آن در قالــب شــبهه افکنیهــا صــورت میگیــرد بــه عنــوان یــک روش رایــج در عمــل
شــیطان بــه وعــده ای کــه بــه خــدا داده بــود یعنــی گمــراه کــردن انســانها مــورد
اســتعمال قــرار گرفــت ،بــه گونــه ای کــه پــس از ماجــرای اخــراج آدم از بهشــت در
قضیــه قتــل هابیــل توســط قابیــل نیــز شــبهه افکنــی شــیطانی خــود را نمایــان نمــود.
تاریــخ بشــر نشــان میدهــد کــه ایــن شــبهه افکنــی همــواره در طــول تاریــخ بشــری و
بــه شــیوههای مختلــف مطــرح بــوده اســت و بــا پیشــرفت فکــری بشــریت نــه تنهــا از
حجــم آن کاســته نشــده اســت بلکــه شــیوههای آن بســیار پیچیــده تــر و خطرنــاک تــر
 . 1بقره 35 /؛ اعراف .19 /
 . 2اعراف 20 /
 . 3سید محمد حسین طباطبایی ،تفسیر المیزان ،ج ،8ص.21
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و در عیــن حــال رنــگ و لعــاب آن بســیار زیبــا و دلفریــب تــر شــده اســت تــا جایــی
کــه امــروزه در تقســیم بندیهــای جدیــد آن را بــه عنــوان یکــی از شــیوههای «جنــگ
نــرم» میشناســند و در تحلیــل تاریخــی جنــگ نــرم نیــز ،شــبهه افکنــی را بــه عنــوان
یــک شــیوه تاریخــی قدیمــی جنــگ نــرم مــورد ارزیابــی قــرار میدهنــد کــه باعــث شــده
اســت تــا جنــگ نــرم نیــز دارای ســابقه طوالنــی در تاریــخ بشــریت گــردد .بــا ایــن حــال
بــه نظــر میرســد کــه انگیزههــای شــبهه افکنــی در طــول تاریــخ بــه تناســب هــدف
هایــی کــه بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده تفــاوت داشــته اســت و امــروزه بــا توجــه
بــه اینکــه در جمهــوری اســامی ایــران نظامــی دینــی بــر ســر کار آمــده اســت کــه
بــا اهــداف شــبهه افکنــان صــد درصــد در تعــارض میباشــد انگیزههــای ایــن شــبهه
افکنیهــا عــاوه بــر مباحــث دینــی رایــج بــه ســمت حکومــت ،نظــام سیاســی حاکــم
و حاکمــان جامعــه نیــز کشــیده شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه در زمانهــای
گذشــته اساســا کمتر به شــبهه در حکومت و حاکمیت پرداخته میشــد و البته علت
اصلــی و عمــده آن نیــز ایــن بــود کــه در آن مقاطــع اساســا چیــزی بــه نــام حکومــت
و حاکمیــت دینــی وجــود نداشــت تــا انگیــزه ای بــرای تهاجــم فکــری بــه آن وجــود
داشــته باشــد .بنابــر ایــن در شــرایط امــروز جامعــه ،ســمت و ســوی تیرهــای شــبهه
افکنــان بــه دو ســمت میباشــد:
نخســت :اعتقــادات دینــی بــه طــور کلــی؛ یعنــی آنچــه کــه در همیشــه تاریــخ شــاهد
آن بــوده ایــم.
دوم :نسبت به نظام اسالمی و متعلقات آن.
بــا توجــه بــه ایــن مطالــب بــه نظــر میرســد مهمتریــن اهــداف دشــمن در ایجاد شــبهه
عبارتنــد از مــوارد ذیل:
 .1تردیــد در اعتقــادات مــردم بــا هــدف گمــراه نمــودن آنــان ،کــه ایــن هــدف اصلــی
تریــن و مهمتریــن هدفــی اســت کــه از زمــان پیدایــش اولیــن انســان بــه عنــوان هــدف
شــیطان مطــرح شــده اســت .بــر اســاس آیــات قرآنــی زمانــی کــه خداونــد بــه مالئکــه
امــر نمــود تــا بــه آدم ســجده نماینــد و شــیطان از ایــن امــر ســرپیچی نمــوده و مطــرود
درگاه الهــی واقــع شــد از خداونــد درخواســت نمــود تــا او را تــا روز معلــوم ،مهلــت
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دهــد و پــس از آنکــه خداونــد بــه او مهلــت داد ،شــیطان خطــاب بــه خداونــد گفــت:
َ َ َُ ْ َ َ
«ف ِب ِع ّز ِتـ َـك لغ ِو َی ّن ُهـ ْـم أ ْج َم ِعیـ َـن» 1یعنــی قســم بــه عزتــت کــه همــه اهــل زمیــن را گمــراه
خواهــم نمــود و ایــن گمــراه کــردن مهمتریــن هــدف شــیطان اســت کــه گاه مســتقیما
توســط خــود وی صــورت میگیــرد و در اکثریــت قریــب بــه اتفــاق مــوارد توســط
اعــوان و انصــارش کــه انســانهای شــبهه افکــن و کلیــه کســانی کــه بــه نوعــی در مســیر
گمراهــی بشــریت گام بــر میدارنــد هســتند انجــام میگیــرد و بــه عبارتــی آنــان را بــه
هــم نشــینان شــیطان در جهنــم تبدیــل میکننــد.
 .2خلــط حــق و باطــل و عــدم امــکان تمییــز حــق و باطــل بــه منظــور نصــرت از حــق
در مواقــع مقتضــی کــه ایــن کار از جملــه کارهــای ناپســندی میباشــد کــه خداونــد
متعــال از آن نهــی کــرده اســت 2امــا متاســفانه دشــمنان همــواره بــا اســتفاده از ایــن کار
تــاش نمــوده انــد تــا مانــع از شــناخت حــق شــوند ،بــه عنــوان مثــال همیــن کار باعــث
شــد تــا در دوران امــام علــی ع ،عــده ای جاهــل بــا دیــدن قــرآن بــر ســر نیزههــا از
اطاعــت قــرآن ناطــق ســرباز زننــد و مبــارزه بــا معاویــه را جنــگ بــا قرآن تلقــی نمایند و
بعــدا خــود پشــیمان شــده و حــوادث بعــدی را بــه وجــود آورنــد .امــروزه نیــز دشــمنان
تــاش میکننــد تــا بــا القــای برخــی مفاهیــم ظاهــرا منطقــی و حتــی گاه بــا بهــره گیــری
از ظواهــر دینــی ،حــق و باطــل را بــه هــم مخلــوط کــرده و مانــع از شــناخت حــق از
باطــل گردنــد.
 .3تضعیــف غیــرت دینــی :شــایان ذکــر اســت غیــرت دینــی کــه از جملــه مشــخصات
یــک مســلمان واقعــی میباشــد در شــرایطی نمــود خواهــد داشــت کــه وی بــه
اعتقــادات خــود حقیقتــا ایمــان و بــاور داشــته باشــد امــا وقتــی اعتقــادات او دچــار
شــک و شــبهه شــد دیگــر توجیهــی بــرای غیــرت دینــی نخواهــد بــود و بــه تدریــج ایــن
مســاله بــه تضعیــف غیــرت دینــی وی منجــر خواهــد گردیــد.
 .4هویت زدایی از نسل جوان و قطع پیوند وی با گذشته تاریخی اش.
 .5زمینــه ســازی بــرای جایگزیــن کــردن افــکار وارداتــی غربــی همچــون سکوالریســم،
 . 1ص .82 /
 . 2بقره 42 /؛ آل عمران .71 /
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لیبرالیســم غربــی و ...کــه در مرحلــه اول ایــن کار بــا تضعیــف و بــه تدریــج حــذف
افــکار رایــج آغــاز میشــود و بــه تدریــج بــا پیــدا شــدن خــأ ایدئولوژیــک ،افــکار جدید
جایگزیــن افــکار گذشــته میگردنــد کــه پیــش زمینــه آغــاز ایــن نقشــه شــوم نیــز شــبهه
افکنــی نســبت بــه باورهــای مســتقر جامعــه میباشــد.
 .6تضعیــف روحیــه مقاومــت در برابــر اســتکبار کــه ایــن مــورد اخیــر یکــی از مهمتریــن
اهــداف دشــمنان در شــبهه افکنیهــا نســبت بــه اعتقــادات دینــی بــوده اســت .بــه
ویــژه از زمانــی کــه ســلطه طلبــان جهانــی دریافتنــد کــه مهمتریــن مانــع در برابــر بســط
نفــوذ اســتعماری آنهــا ،فرهنــگ اصیــل دینی مســتقر در جوامع اســامی میباشــد که
بــا قواعــد و دســتورالعمل هایــی همچــون قاعــده نفی ســبیل ،ممنوعیــت ذلت پذیری
در برابــر اجانــب ،تاکیــد بــر روحیــه ایثــار و شــهادت و مقاومــت و ،...ممنوعیــت ظلــم
پذیــری در برابــر هــر کــس و ...مانــع از تحقــق ایدههــای اســتعماری آنــان میگــردد.
بنابــر ایــن آنــان تــاش نمودنــد تــا بــا شــبهه افکنــی هــا ،ایــن زیربناهــا را یکــی پــس از
دیگــری تخریــب نمــوده و مانــع از پیدایــش مقاومــت در برابر ســلطه طلبیهای آنان
گردنــد کــه امــروزه مبــارزه همــه جانبــه آنــان بــا قــرآن کریــم کــه تــا حــد اهانــت بــه ایــن
کتــاب آســمانی پیــش رفتــه اســت و مهمتریــن علــت آن هــم وجــود آیــات جهــاد در
ایــن کتــاب آســمانی میباشــد در همیــن راســتا ارزیابــی میشــود.
 .7ایجــاد فضــای یــاس و ناامیــدی از نظــام اســامی از طریــق شــبهه افکنــی و ارائــه
فضایــی تیــره و تــار از فضــای عمومــی کشــور و بــه طــور کلــی ســیاه نمایــی هــا.
 .8ایجــاد بــی اعتمــادی نســبت بــه مســئولین نظــام اســامی و تضعیــف مقبولیــت
مردمــی نظــام اســامی کــه بــه تدریــج میتوانــد بــه فروریختــن ایــن رکــن مهــم از ارکان
پایــداری یــک نظــام مردمســاالر دینــی منجــر گــردد.
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دشمنان انقالب با نفوذ در خواص ،چه اهدافی را دنبال میکنند؟
بــدون تردیــد انقــاب ملــت ایــران بــه رهبــری امــام راحــل ؟هر؟؛ دشــمنان
قســم خــورده فراوانــی دارد کــه هــر روز در صــدد پــی افکنــی نقشــه و طرحهــای
خاصــی بــرای انحــراف طبقــات و اقشــار مختلــف جامعــه از اهــداف و مســیر نورانــی
انقــاب و اســام بــوده و در ایــن راه از هیــچ ترفنــدی فروگــذار نیســتند.
ایــن دشــمنان در تــاش بــرای یارگیــری از عناصــر داخلــی میباشــند تــا بــا کمــک
آنــان بتواننــد بــه اهــداف نامشــروع خویــش دســت پیــدا کننــد کــه گاه برخــی خــواص
جامعــه مــا نیــز طعمــه آنــان شــده در حالــی کــه چــه بســا خــود نیــز از آن بــی خبرنــد و
بــه خــود و انقــاب و اســام لطماتــی جبــران ناپذیــر وارد میآورنــد .بــه عبارتــی ایــن
خــواص مؤثــر گاه خواســته یــا ناخواســته مــورد اســتفاده ســوء دشــمنان واقــع شــده و
ً
بــه خیــال خدمــت ،عمــا بــه ملــت خویــش خیانــت روا میدارنــد.
یکــی از مباحثــی کــه در ســالهای اخیــر بــه خوبــی از ســوی مقــام معظــم رهبــری
مطــرح گردیــده اســت موضــوع عــوام و خــواص و بــه ویــژه نقشــی کــه خــواص در
ً
جامعــه ایفــا میکننــد میباشــد ،بــر همیــن اســاس بایــد دیــد اصــوال دشــمنان انقــاب
بــا نفــوذ در خــواص چــه اهدافــی را دنبــال میکننــد.
نفوذ دشمنان انقالب در خواص

یکــی از برنامههــای ثابــت و اصلــی دشــمنان ایــن اســت کــه بتواننــد از تــوان و
موقعیــت خــواص جامعــه بــه نفــع خویــش ســودجویی و بهــره بــرداری کننــد .ایــن
موضــوع از همــان ابتــدای انقــاب تاکنــون بــه شــیوههای مختلــف و بــا شــگردهای
گوناگــون وجــود داشــته اســت تــا جایــی کــه در مقطعــی از تاریــخ انقالب ،دشــمنان از
رئیــس جمهــور مملکــت انقالبــی هــم بعنــوان ابزاری در راســتای تامیــن منافع خویش
بهــره گرفتــه و موجبــات زحمــت و ســختی ملــت عزیــز ایــران را فراهــم میآوردنــد.
در ایــن جــا بایــد گفــت کــه دشــمنان مــا از نفــوذ در خــواص جامعــه اهــداف ابتدائــی
و نهایــی دارنــد کــه از جملــه اهــداف نهایــی آن مشــروعیت زدائــی از نظــام ،اســقاط
نظــام والیــی و ...میباشــد ،آنــان بــا ســوء اســتفاده از ســاده لوحــی برخــی عناصــر
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بــه ظاهــر انقالبــی (و بــه اصطــاح خــواص) تــاش میکننــد بــه برخــی از اهــداف
ابتدایــی خویــش برســند کــه از جملــه آنهــا عبارتنــد از:
 .1ایجاد جبهه نفاق

از جملــه مســائلی کــه همــواره و در طــول تاریــخ ،جامعــه اســامی را رنــج داده و
آســیبهای جــدی بــه آن وارد آورده جبهــه نفــاق بــوده اســت .متاســفانه دشــمنان مــا
توانســتند از طریــق نفــوذ در برخــی خــواص ،بــذر نفــاق را در جامعــه کاشــته و تــاش
نمودنــد تــا بــا ایجــاد شــکاف در میــان مــردم ،جبهــه نیروهــای انقــاب را تضعیــف
نماینــد.
 .2به چالش کشیدن نظام اسالمی

نظــام اســامی مــا بــا گذشــت چنــد دهــه از حیــات پربرکــت خویــش چالشهــای
فراوانــی بــه خــود دیــده اســت کــه در ایــن چالشهــا دشــمنان قســم خــورده اســام و
انقــاب ایــن نظــام الهــی را آزمایــش کــرده و در برابــر آن صــف آرایــی کــرده و برخــی
مســائل واهــی را علیــه ایــن نظــام الهــی و مردمــی مطــرح کــرده و به مقابلــه با انقالب
برآمــده انــد ،البتــه همــواره عنایــت و توجهــات حــق تعالــی و تدبیــرات رهبــری و هــم
چنیــن حضــور آگاهانــه و پشــتیبانی مــردم بــوده اســت کــه باعث شــده اســت تــا از این
چالشهــا بــا موفقیــت گــذر نمائیــم.
 .3ایجاد تردید در برخی نیروها

بــروز فتنــه ،خواســته یــا ناخواســته میتوانــد موجبــات برخــی مســائل از جملــه ایجــاد
تردیــد در باورهــای مــردم نســبت بــه نظــام اســامی و دو دلــی در میــان برخــی از
نیروهــا گــردد ،بــر ایــن اســاس یکــی از اهــداف دشــمن ،تــاش بــرای ایجــاد و گســترش
فضــای تردیــد حتــی در میــان نیروهــای انقالبــی اســت کــه همیــن امــر باعــث میشــود
کــه حتــی عــده ای از خــواص ،دانســته یــا ندانســته بــه ایــن فضــا وارد شــوند چنانکــه
شــواهد نیــز حا کــی از ایــن اســت کــه دشــمن در یــک جنــگ نــرم رســانهها و وســایل
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ً
ارتباطــی خــود را در فضــای ســایبری کامــا تجهیــز نمــوده و عناصــر خــود را بــرای
تأثیرگــذاری در نیروهــا آمــاده کــرده انــد.
 .4آسیب زدن به امنیت کشور و ایجاد نا امنی

نــا امنــی کــه بــه واقــع موجبــات تزلــزل در هــر نظامــی میگــردد یکــی از اهدافی اســت
کــه دشــمنان هــم در گذشــته آن را پیگیــری میکردنــد و هــم در آینــده علیــه ملــت
ایــران تعقیــب خواهنــد کــرد کــه ایــن هــدف نیــز ممکــن اســت از طــرق مختلــف و بــه
بهانههــای گوناگونــی صــورت پذیــرد و نتیجــه آن نیــز هــدر رفــت اســتعدادها ،فرصت
هــا ،امکانــات و ...خواهــد شــد کــه در نهایــت موجبــات عقــب نگــه داشــتن کشــور را
فراهــم خواهــد آورد.
 .5دامن زدن به جنگ روانی

جنگ روانی که عبارت اســت از« :اســتفاده دقیق و طراحی شــده از تبلیغات و ســایر
امکانــات بــه منظــور تأثیرگــذاری بــر افــکار ،احساســات ،تمایــات و رفتــار گروههــای
دوســت ،دشــمن و بــی طــرف ،بــرای دســتیابی بــه اهــداف» 1،یکــی از اهــداف مهــم
دشــمن بــوده و بــه ایــن معنــا از طــرق مختلــف بــه ایجــاد فضاهــای کاذب علیــه ملــت
و مملکــت مــا اقــدام مینماینــد .روزی موضــوع عــدم صلــح آمیــز بــودن فعالیتهــای
هســته ای ایــران ،گاهــی بحــث حقــوق بشــر ،زمانــی ناکارآمــدی نظــام اســامی و ...را
مستمســک قــرار داده وبــه ناحــق بــر طبــل جنــگ روانــی میکوبنــد.
 .6اسقاط نظام اسالمی
یکــی از آرزوهــا و اهــداف دشــمنان انقــاب و اســام کــه همــواره از ابتــدای انقــاب
اســامی ایــران بــه عنــوان هــدف نهایــی آن را دنبــال میکننــد و تمــام برنامههــا بــر
محــور تحقــق آن پــی ریــزی شــده اســت در حقیقــت ،اســقاط نظــام اســامی اســت که
ً
تحقیقــا در آینــده نیــز ایــن هــدف را دنبــال خواهنــد کــرد.
 . 1ســایت عملیــات روانــی و نیــز رک بــه کتــاب جنــگ روانــی ،متفکــر ،حســین انتشــارات زمــزم هدایــت،ص
.16
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سلطه رسانهای صهیونیستها چه تأثیراتی در جامعه دارد؟
ً
در مــورد پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد گفــت :اصــوال رســانههای جمعــی ،اعــم از
تلویزیــون و روزنامــه و فیلــم و ...نقــش بســزائی در فــراز و فــرود یــك جامعــه دارنــد
دشــمنان مــا نیــز چــون از جنــگ و تجــاوز علیــه مــا بــود ،طرفــی نبســتند بــه حربــه
رســانه و شــیوع فســاد و شــایعات بــی اســاس در كشــورها روی آورده انــد .البتــه ایــن
ابــزار از چنــان اهمیتــی برخــوردار اســت كــه حتــی حضــرت امــام پیرامــون آن فرمــوده
انــد« :ســاح تبلیغــات «توســط رســانه هــا»ّ ،برنــده تــر از كاربــرد ســاح در میدانهــای
جنــگ اســت»...

1

در ایــن میــان ،یهــود و صهیونیســم جهانــی بــه عنــوان حاكمــان مطلــق العنــان كشــور
آمریــكا و دشــمنان درجــه یــك ملــت و دولــت ایــران ،تــاش گســترده ای را برای مقابله
بــا ایــران و انقــاب اســامی بــه كار بســتند ،یكــی از ایــن تالشهــا ســلطه رســانه ای در
جامعــه و مملكت ماســت.
بایــد دیــد هــدف آنهــا از ســلطه رســانه ای ،اعــم از تلویزیــون ،ماهــواره ،رادیــو،
ًُ
روزنامــه ،فیلــم ،تبلیغــات و ...چیســت و اصــوال چــه تأثیراتــی ایــن ســلطه بــر فرهنــگ
جامعــه و مملكــت مــا خواهــد داشــت:
 .1اشاعه فساد

ایجــاد و ترویــج فســاد ،یكــی از تاكتیكهــای صهیونیسـتها بــرای ســلطه جویــی بــر
یــك جامعــه اســت .آنهــا معتقدنــد كــه یــك جامعــه فاســد بــی چــون و چــرا اهــداف
شــوم آنــان را دنبــال نمــوده و مطیــع فرامیــن شــیطانی آنــان خواهــد بــود .در صورتــی
كــه جامعــه ای كــه پایبنــد بــه یــك ســری اصــول و مبانــی اخالقــی و الهــی باشــد ،بــرای
آنــان مشــكل ســاز اســت ،بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ،از طــرق مختلــف وارد عمــل
میشــوند 2.كــه بهتریــن راه همــان ســلطه همــه جانبــه رســانه ای میباشــد.

 . 1صحیفه امام ،ج ،14ص .399
 . 2آمریكا بدون نقاب ،پیشین ،ص .80
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.2سلطهفرهنگی

ســلطه فرهنگــی بــه دنبــال خــود ســلطههای دیگــر را تحقــق میبخشــد ،زمانــی كــه
دشــمن توانســت بــر افــكار و اندیش ـهها مســلط شــده و ارزشــها را تغییــر دهــد ،بــه
ّ
راحتــی میتوانــد بــر ابعــاد دیگــر جامعــه تســلط یابــد .حضــرت امــام در ایــن زمینــه
میفرماینــد« :اگــر فرهنــگ جامعــه ای وابســته و مرتــزق از فرهنــگ مخالــف باشــد،
ناچــار دیگــر ابعــاد آن جامعــه بــه جانــب مخالــف گرایــش پیــدا میكنــد و باالخــره،
در آن مســتهلك میشــود و موجودیــت خــود را در تمــام ابعــاد از دســت میدهــد».

1

اســتاد شــهید مرتضــی مطهــری هــم پیرامــون ایــن مســئله میگویــد« :اســتعمار سیاســی
و اقتصــادی آن گاه توفیــق حاصــل میكنــد كــه اســتعمار فرهنگــی توفیــق بــه دســت
آورده باشــد و بــی اعتقــاد كــردن مــردم بــه فرهنــگ خودشــان و تاریــخ خودشــان،
شــرط اصلــی ایــن موفقیــت اســت».
ً
ایــن مطالــب دقیقــا روشــن كننــده تأثیــرات ســلطه رســانه ای یهــود بــر كشــور ماســت،
2

آنــان ســعی دارنــد از ایــن طریــق ،نوعــی ســلطه فرهنگــی بــر جامعــه مــا بــه دســت
آورنــد تــا تمــام ارزشــها را كمرنــگ نمــوده و در نهایــت ایــن كشــور را در ســلطه سیاســی
و اقتصــادی كامــل خــود درآورنــد.
دو مــوردی كــه نــام بردیــم یعنــی اشــاعه فســاد و ســلطه فرهنگــی بــر جامعــه از
مهمتریــن تأثیــرات ســلطه رســانه ای صهیونیســت هاســت ،ولــی غیــر از ایــن مــوارد
میتــوان بــه اختصــار مــوارد دیگــری را نیــز نــام بــرد:
 .1ترویج و اشاعه دنیا طلبی و مادی گرایی افراطی با تبلیغ مظاهر زندگی غربی
 .2تبلیغ مستمر و گسترده سكوالریسم و الئیسم.
 .3اشاعه و تبلیغ نسبی بودن موازین اسالمی و ارزشهای اعتقادی و دینی.
 .4تبلیغ ضرورت جدایی دین از سیاست و دنیا از آخرت.
ّ
مستمر به مبانی ارزشی و پایههای اعتقادی با حربه تحریف حقایق.
 .5حمل ه
 .6اشاعه چهره ای غیر واقعی ،زشت و خشن از اسالم.
 . 1صحیفه نور ،ج،15ص .211
 . 2حامیان وابستگی،محمد صدیقی،ص .178
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 .7ترویج و اشاعه اومانیسم و مكاتب الحادی غربی.
ّ
 .8تالش مستمر و برنامه ریزی شده برای سست كردن بنیانهای مسلم دینی.
ّ
 .9ســازماندهی حمــات لجــام گســیخته بــه باورهــای ملــی ـ مذهبــی و ارزشهــای
حیاتــی.
 .10تبلیــغ گســترده مبانــی نظــری فرهنــگ غــرب و زیــر ســاختهای تئوریــك فرهنــگ
آمریكایــی ،صهیونیســتی.
شهــای اعتقــادی و آرمانهــای انقــاب
 .11كوشــش بــرای جــدا كــردن نســل جــوان از ارز 
بــا هــدف ایجــاد بحــران هویــت.
 .12ایجــاد روحی ـ ه یــأس و ناامیــدی در مــردم ،بــه ویــژه نســل جــوان ،بــا ترویــج و
اشــاعه غیــر قابــل اجــرا بــودن ارزشــهای واالی الهــی در جامعــه.
 .13ترویــج فحشــا و فســاد اخالقــی ،بــه منظــور از بیــن بــردن نهــاد خانــواده و
ارزشــهای حاكــم بــر جامعــه.
 .14نفــی معنویــت و تبلیــغ بــرای افزایــش حــرص و طمــع نســبت بــه دنیــا و قربانــی
ســاختن همــه ارزشهــا و لذایــذ معنــوی در مســلخ دنیــا پرســتی و زیــاده طلبیهــای
افراطــی مــادی.
 .15ســوء اســتفاده از نارســائی هــا ،معضــات و ضعفهــای مدیریتــی و اجرائی،بــرای
حملــه و هجــوم بــه ماهیــت اســام و قوانیــن الهــی بــا هــدف كــم رنــگ ســاختن ایمــان
بــه خداونــد متعال.
 .16تبلیــغ و ترویــج ناكارآمــد بــودن تئــوری حكومــت دینــی و تضعیــف فرهنــگ
اســامی و مبانــی عقیدتــی و اشــاعه ایــن نظریــه كــه دیــن متعلــق بــه گذشــته اســت و
قــرآن كریــم بــرای مــردم عربســتان در مقطــع زمانــی  1400ســال پیش نازل شــده اســت
و ربطــی بــه زندگــی ماشــینی و عصــر تكنولــوژی پیشــرفته نــدارد.

1

از ایــن گذشــته خــوب اســت بــه گفتــه یكــی از نویســندگان مقیــم غــرب ،اشــاره نمــود
تــا ّ
صحــت گفتههــای مــا تأئیــد گــردد.
 . 1اینجــا ایــران اســت ،اداره فرهنگــی ســپاه ،حســن واعظــی ،ـ صلــی اهلل علیــه و آلــه ـ  14الــی
.16

کبیر
جهادکبیر
جهاد

452

«ادوارد ســعید» نویســنده و اندیشــمند مســیحی فلســطینی االصــل مقیــم آمریــكا ،در
كتــاب «پوشــش رســانه ای اســام» ،بــر ایــن بــاور اســت كــه غربیهــا و صهیونیســت
هــا ،در راســتای گســترش تســلط خــود بــر جهــان اســام ،رســانهها را نیــز در خدمــت
خــود گرفتــه اســت .ایــن شــخص بعدهــا در كتــاب «فرهنــگ و امپرایالیســم» گرایــش
بیشــتری بــه نظریــه امپریالیســم فرهنگــی نشــان داد .ایــن نظریــه بــر ایــن بــاور اســتوار
بــود كــه در عصــر جدیــد بــا از بیــن رفتــن اســتعمار بــه شــیوه قدیمــی ،شــكل جدیــدی
از اســتعمار ظهــور كــرده اســت كــه در آن دیگــر نیــازی بــه لشگركشــی نیســت .ایــن
اســتعمار جدیــد اســتعمار رســانه ای بــود.
بنابرایــن در شــرایط كنونــی شــاهد یــك نــوع امپریالیســم فرهنگی هســتیم كــه در صدد
اســت از طریــق گســترش رســانههای جمعــی ،فرهنــگ كشــورهای عقــب مانــده و
ً
ضعیــف را تحــت ســلطه خــود قــرار دهــد 1.ایــن رویــه دقیقــا در مســلك امپراطــوری
رســانه ای صهیونیس ـتها موجــود اســت و صهیونیس ـتها بــا گســترش ایــن ســلطه
نامیمــون در صــدد مســخ فرهنــگ و ارزشهــای سیاســی مملكــت مــا خواهنــد بــود.
در مجمــوع میتــوان نتیجــه گرفــت كــه تأثیرات ســلطه رســانه ای صهیونیســت ،بســیار
مخـ ّـرب و منفــی اســت .آنــان بــا هــدف ســلطه فرهنگــی و اشــاعه فســاد ،ســعی در
تخدیــر فرهنــگ جامعــه و تســلیم نظــام اســامی دارنــد .كــه اگــر در مقابــل ایــن حربـه
مؤثــر و كاری آنهــا ،واكنشــی نشــان ندهیــم ،شكســت خواهیــم خــورد.

 . 1روزنامه كیهان ،1380/10/25 ،ص .8
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آیا ناتوی فرهنگی و براندازی نرم فقط در ایران خالصه میشود؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســوال ابتــدا الزم اســت بــا ســازمان ناتــو آشــنا شــویم .ناتــو
ســازمانی اســت که در دوران پس از جنگ جهانی دوم برای اجرای پیمان آتالنتیک
شــمالی در ســال  ۱۹۴۹تشــکیل شــد 1.مهــم تریــن رســالت ایــن ســازمان در زمــان
تشــکیل ،عبــارت بــود از مقابلــه بــا بلــوک شــرق بــه رهبــری اتحــاد جماهیــر شــوروی
ســابق ،ولــی بــه تدریــج ایــن ســازمان بــه ابــزاری ســرکوبگرانه در جهــت تحقــق امیــال
و منافــع نامشــروع غــرب در جهــان تبدیــل شــد .ایــن ســازمان بــا توجــه بــه ماهیتــی
کــه دارد در تــاش اســت تــا بــا بهــره گیــری از توانمندیهــای نظامــی ســلطه خویــش را
بــر جهــان حاکــم ســازد .فکــر ســلطه غــرب بــر جهــان بــه ویــژه پــس از فروپاشــی بلــوک
شــرق بــه شــدت بــاال گرفــت و در غیــاب رقیــب قــدری بــه نــام شــوروی ،غــرب تــاش
کــرد تــا بــا بهــره گیــری از همــه ابزارهــا حاکمیــت یکپارچــه خویــش را بــر جهــان محقــق
ســازد .از طرفــی یکــی از راههــای نفــوذ و بســط ســلطه غــرب بــر جهــان ،ابزارهــای
فرهنگــی اســت کــه بهتریــن عنصــر زمینــه ســاز تســلط سیاســی و اجتماعــی و اقتصادی
غــرب میباشــد ،از ایــن روی جهــان ســلطه از دهــه  90قــرن بیســتم تالشهــای
فراوانــی را بــرای گســترش فرهنــگ و ارزشهــای غربــی آغــاز کــرد کــه مجموعــه ایــن
تالشهــا بــه دلیــل مشــابهتی کــه در هــدف نهایــی بــا اهــداف نامشــروع ســازمان ناتــو
داشــت ،در ایــران بــا نــام «ناتــوی فرهنگــی» شــهرت یافتــه اســت .بــه عبــارت دیگــر
ناتــوی فرهنگــی تالشــی اســت منســجم و ســازمان یافتــه از ســوی مجموعــه جهــان
ســلطه گــر غــرب در جهــت بســط و گســترش افــکار ،اندیش ـهها و ارزشهــای غــرب
در جهــان غیــر غــرب تــا بــا تحــت تاثیــر قــرار دادن افــکار و اندیشـههای مردمــان غیــر
غربــی زمینــه نفــوذ و ســلطه جهــان ســلطه را فراهــم ســازد ،بــه گونــه ای کــه در صورت
پیــروزی ،غــرب در نهایــت بتوانــد بــا کمتریــن هزینــه ممکــن (بــدون بهــره گیــری از
ابزارهــای نظامــی و یــا بــا کمتریــن بهــره گیــری از ایــن ابزارهــا) حاکمیــت بالمنــازع
خــود را بــر جهــان رســمیت بخشــد .شــایان ذکــر اســت تهاجــم فرهنگــی غــرب بــر علیه
 . 1در این زمینه رک  :آشنایی با ناتو ،همشهری آنالین ،
http//:www.hamshahrionline.ir/details14911/

کبیر
جهادکبیر
جهاد

454

ملتهــای دیگــر ،پدیــده ای بــی ســابقه نبــوده و پیــش از ایــن نیــز در جریــان بــود امــا
در دوران جدیــد ایــن تالشــها بــه صــورت منســجم ،هماهنــگ و ســازمان یافتــه و بــا
بهــره گیــری از تمــام تــوان و امکانــات و انــواع تکنولوژیهــا از قبیــل ماهــواره ،اینترنــت
و ...و بــا پشــتیبانی رســمی دولتهــا از ایــن پدیــده صــورت میگیــرد و بــه همیــن
دلیــل میتــوان گفــت ناتــوی فرهنگــی یــک پدیــده اســت کــه بــا تهاجــم فرهنگــی بــه
شــیوههای ســنتی تفاوتهــای ماهــوی دارد.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع میتــوان دریافــت کــه ناتــوی فرهنگــی ،نــه یــک جریــان
فرهنگــی ضــد ایرانــی بلکــه یــک جریــان مهاجــم بــر علیــه تمامــی ملتهــا و
فرهنگهــای جهــان میباشــد و برانــدازی نــرم و خامــوش یکــی از کارکردهــای آن
میباشــد کــه اگــر چــه در کشــور مــا نیــز توســط شــوالیههای ناتــوی فرهنگــی به شــدت
تــاش میشــود تــا اجرایــی شــود امــا بــه دلیــل فرهنــگ غنــی ،هوشــمندی بــاالی ملــت
مســلمان و انقالبــی ایــران و نیــز مدیریــت مدبرانــه رهبــری و بصیــرت بخش ـیهای
جریانهــای فکــری – انقالبــی اصیــل ،تــا کنــون راه بــه جایــی نبــرده اســت ،بــا ایــن
حــال ایــن جریــان در کشــورهای بســیاری بــه شــدت در حــال اجــرای پروژ ههــای خــود
میباشــد و حتــی پــروژه برانــدازی نــرم کــه اصلــی تریــن هــدف تهاجــم جریــان ناتــوی
فرهنگــی میباشــد در قالــب انقالبهــای رنگیــن یــا انقالبهــای مخملیــن در برخــی
کشــورها درحــال انجــام بــوده و در برخــی کشــورها همچــون اوکرایــن ،گرجســتان و
قرقیزســتان منجــر بــه برانــدازی حکومتهــای ضــد غــرب شــده اســت.
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حکومتهــای غربــی چگونــه از طریــق مهندســی محیــط بــر ذهــن و اندیشــه
مــردم حکومــت میکننــد؟
هــر نظــام سیاســی در شــکل گیــری و اســتمرار حیــات خــود ،نیازمنــد ایجــاد
و تحکیــم مبانــی و پایههــای فکــری خــود در میــان مــردم و اقنــاع آنــان اســت تــا
از ایــن طریــق ،از مشــروعیت و مقبولیــت برخــوردار شــده و ایــن بــاور و نــگاه را در
میــان مــردم ایجــاد نمایــد کــه نظــام سیاســی موجــود ،مناســبت تریــن و شایســته تریــن
مجموعــه بــرای تأمیــن نیازهــا و خواســتههای آنــان میباشــد وبدیــن وســیله حمایــت
و همراهــی مــردم را از آن خــود کنــد.
در ایــن راســتا ،نظامهــای سیاســی غربــی بــر پایــه فرهنــگ و تمــدن غربــی و مبانــی
حاکــم بــر آن و بــه کار گیــری شــیوهها و ابزارهــای گوناگــون ،تــاش نمودنــد تــا ذهــن
و اندیشــه مــردم را در مســیر اهــداف مــورد نظــر خویــش مهندســی و هدایــت نمایند،
در اینجــا در ســه ســطح؛ اصــول ومبانــی ،اهــداف و ابزارهــا وشــیوهها بــه بررســی
مهندســی محیــط توســط ایــن نظامهــا میپردازیــم.
اصول و مبانی مهندسی محیط
مهندســی محیــط توســط نظامهــای سیاســی غربــی و نفــوذ بــر ذهــن و اندیشــه مــردم
بــر مبانــی خاصــی اســتوار اســت کــه ایــن مبانــی پایههــای فرهنــگ و تمــدن غــرب
را تشــکیل میدهنــد ،در حقیقــت مهندســی محیــط توســط ایــن نظــام هــا ،تحکیــم
بخشــیدن و رســوخ مبانــی تمــدن غربــی در انســان غربــی اســت کــه میتــوان بــه ایــن
مــوارد اشــاره نمــود:
اومانیســم و انســان محوری؛ فرهنگ غربی با محوریت اومانیســم و انســان مداری،
انســان و نیازهــای او را محــور قــرار داده و جایــگاه ویــژه ای بــرای انســان در نظــر
گرفتــه کــه در ظاهــر بســیار فریبنــده و جــذاب اســت ،هــر چنــد مــاورای اومانیســم بــا
توجــه بــه نــگاه مــادی بــه انســان و نیازهــای او ،فــرو کاســتن انســان در حــد حیوانیــت
اســتّ ،امــا فرهنــگ غربــی چنــان اومانیســم را میســتاید کــه افــراد را مجــذوب آن
قــرار میدهــد و آن را یگانــه مســیر توجــه بــه انســان و جایــگاه وی تلقــی میکننــد.
سکوالریســم و دیــن زدایــی ؛ از پایههــای اصلــی تمــدن غربــی ،جــدا انــگاری دیــن
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از عرصــه اجتماعــی زندگــی بشــر و محــدود ســاختن آن بــه امــور فــردی اســت ،آنــان
مســیحیت تحریــف شــده را کــه مانعــی بــر ســر راه پیشــرفت و توســعه میشــد ،کنــار
گذاردنــد تــا بــه اصطــاح راه بــرای پیشــرفت و توســعه فراهــم گــردد و چنیــن وا نمــود
میکننــد کــه دیــن و آموزههــای دینــی صــرف نظــر از محتــوا و ماهیــت آن ،مانــع
پیشــرفت و ترقــی بشــر بــوده و آنچــه در ایــن عرصــه محوریــت دارد ،علــم و عقــل
بشــری اســت ،نظامهــای سیاســی غربــی بــا محوریــت بخشــیدن بــه پیشــرفت و ترقــی
آن هــم بــر پایــه نــگاه مــادی بــه انســان و نیازهــای او ،در ذهــن و اندیشــه انســان
غربــی ایــن گونــه ترســیم نمودنــد کــه بــرای بــه کرســی نشــاندن علــم و عقــل بشــری،
دیــن و آموزههــای آن کــه مانــع بــر ســر ایــن راه هســتند بایــد بــه کنــار گــذارده شــوند و
میــدان بــرای علــم و عقــل بشــری همــوار گــردد.
لیبرالیســم؛ آزادی ازمفاهیــم بســیارجذابی اســت کــه نظامهــای غربــی روی آن بســیار
تکیــه نمــوده و بــه عنــوان یکــی از پایههــای محــوری ایــن نظامهــا پذیرفتــه شــده
اســت ،اینکــه مــردم یــک جامعــه احســاس کننــد کــه در آزادی بــه ســر میبرنــد و
چیــزی مانــع و ســد راه دســتیابی آنهــا بــه خواســتههای آنــان نیســت ،نقــش مهمــی
در مقبولیــت آن نظــام خواهــد داشــت و نظامهــای غربــی بــر پایــه آن بــه مهندســی
محیــط خویــش میپردازنــد.
دموکراســی؛ دموکراســی و حاکمیــت مــردم از اصولــی اســت کــه توســط نظامهــای
غربــی دنبــال میشــود و شــعار حاکمیــت مــردم و نقــش محــوری آنــان در تعییــن
سرنوشــت خویــش از چنــان جذابیتــی برخــوردار اســت کــه مــردم را بــه پذیــرش و
همراهــی آن نظــام سیاســی هدایــت میکننــد و ایــن محــور نیــز از اصــول و مبانــی
مهندســی محیــط و تأثیــر گــذاری و حکومــت بــر ذهــن و اندیشــه مــردم اســت.
نظامهــای سیاســی غربــی بــر پایــه ایــن اصــول و مبانــی و بــا اســتفاده از شــیوهها و
ابزارهایــی کــه بــدان اشــاره خواهــد شــد بــه مهندســی محیــط خــود پرداختــه و ذهــن
و اندیشــه افــراد جوامــع را در مســیر آن هدایــت نمودنــد.
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خط مشی و اهداف مهندسی محیط

نظامهــای غربــی بــه منظــور تحکیــم اصــول و مبانــی تمــدن و فرهنــگ غربــی و در
راســتای مهندســی محیــط انســانی جوامــع خویــش ،خــط مشــی و اهدافــی را دنبــال
میکننــد و بــا ابزارهــا و تکنیکهــای گوناگــون در جهــت تحقــق آنهــا گام برمــی
دارنــد ،مهمتریــن ایــن اهــداف وخــط مش ـیها عبارتنــد از:
متقاعــد ســازی؛ متقاعــد ســازی افــراد جامعــه بــه مطلــوب بــودن و موجــه بــودن
نظامهــای سیاســی حاکــم برایــن کشــورها از اهــداف اصلــی نظامهــای سیاســی
اســت و نظامهــای غربــی تــاش میکننــد بــا بــه کار گیــری ابزارهــا و تکنیکهــای
مختلــف ،افــراد جامعــه را بــه مطلوبیــت نظــام سیاســی موجــود متقاعــد ســازند ،ایــن
متقاعــد ســازی ســطح ذهــن و اندیشــه و ســطح عمــل را شــامل میشــود .جامعــه
ای کــه نســبت بــه نظــام سیاســی و مبانــی حاکــم بــر آن متقاعــد شــود و در عمــل نیــز
تکنولــوژی و پیشــرفتهای مــادی بــرای او جلــوه داده شــود ،ذهــن و اندیشــه او در
تســخیر فرهنــگ حاکــم بــر آن جامعــه خواهــد شــد.
حــس برتــری و رضایــت منــدی ؛ از خــط مش ـیهای مهندســی محیــط توســط ایــن
نظامهــا ایجــاد و ارتقــای حــس برتــری در میــان افــراد اســت ،نظامهــای غربــی بــا
برخــورداری از قــدرت علمــی ،تکنولوژیکــی و نظامــی و بــا ســیطره بــر منابــع و نهادهــا
وســازمانهای بیــن المللــی ،جایــگاه ویــژه و برتــری بــرای خــود در عرصــه جهانــی
رقــم زده انــد کــه حــس برتــری جوامــع آنــان را ایجــاد نمــوده و مــردم ایــن کشــورها
احســاس میکننــد از جایــگاه و موقعیــت مناســبی در عرصــه جهانــی برخوردارنــد،
تقســیم بنــدی جهــان بــه جهــان اول و دوم و ســوم و کشــورهای صنعتــی و پیشــرفته
وعقــب مانــده توســط ایــن نظامهــا و فاصلــه میــان ایــن کشــورها و ســایر کشــورها
موجــب میشــود کــه بــه نوعــی حــس رضایــت منــدی در میــان افــراد ایــن جوامــع
ایجــاد شــود و بــر مشــکالت و نارســاییها ســایه بیفکنــد و ایــن مســأله نقــش مهمــی
در هدایــت ذهــن و اندیشــه مــردم دارد.
تأمیــن نیازهــای مــادی و ســطح رفــاه زندگــی ؛ بــرآوردن نیازهــای مــردم و فراهــم
نمــودن ســطح مناســب زندگــی وبرخــورداری از رفــاه توســط ایــن نظامهــا از خــط
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مشـیها و اهــداف اصلــی آنهــا در مهندســی محیــط و هدایــت ذهن و اندیشــه آنان
نهــا اســت تــا
اســت ،هــدف گــذاری ایــن نظــام هــا ،تأمیــن خواســتهها و توجــه بــه آ 
ایــن احســاس در مــردم ایجــاد شــود کــه در ســایه ایــن نظامهــای سیاســی میتواننــد
آزادانــه و بــدون هیــچ مانعــی بــه تمامــی خواســتهها و انتظــارات خــود دســت یابنــد.
تضعیــف فرهنــگ رقیــب ؛ تضعیــف و تخریــب فرهنــگ رقیــب نظامهــای غربــی از
جملــه اهدافــی اســت کــه ایــن نظامهــا در راســتای مهندســی محیط بــه کار میگیرند،
ایــن نظامهــا تــاش میکننــد بــا تخریــب فرهنــگ مقابــل ایــن نظامهــا و ترســیم چهــره
نامناســب از آن بــا اســتفاده از ابزارهایــی کــه بــدان اشــاره خواهیــم نمــود فرهنــگ
خــود را فرهنــگ برتــر جلــوه داده و فرهنــگ رقیــب را فرهنــگ فروتــر و نــا کارآمــد
معرفــی نماینــد تــا از گرایــش و تأثیــر آن بکاهنــد.
ابزارها و تکنیکهای مهندسی محیط

نظامهــای غربــی در راســتای نفــوذ و تأثیــر گــذاری بــر محیــط ذهنــی افراد و مهندســی
محیــط از ابزارهــا و تکنیــک هایــی اســتفاده میکننــد 1کــه مهمتریــن آنهــا عبارتند از:
 .1رســانهها و تبلیغــات ؛ رســانهها و تبلیغــات از ابزارهــا و تکنیکهــای اصلــی
مهندســی محیــط توســط ایــن نظــام هاســت و اگــر بگوییــم ایــن نظامهــا هویــت
خویــش را مدیــون رســانهها و تبلیغــات هســتند ،ســخن بــه گزافــه نگفتــه ایــم،
رســانهها بــا فضــا ســازی گســترده از یــک ســو وضعیــت مناســبی را از وضعیــت موجــود
ایــن جوامــع نشــان داده و جایــگاه مناســبی بــرای ایــن نظامهــا ترســیم مینماینــد
و بــا بــزرگ نمایــی موفقیتهــا و کوچــک نمایــی مشــکالت ،چهــره مــورد قبولــی از
ایــن نظامهــا ترســیم میکننــد و از ســوی دیگــر بــا ســیاه نمایــی و تاریــک جلــوه دادن
نظامهــای سیاســی رقیــب بــه ویــژه نظــام سیاســی اســامی و تبلیغــات منفــی بــر علیــه
آنــان و ارائــه تصویــری نامناســب و غیــر واقعــی از آنــان و طــرح مســائلی همچــون
تروریســم ،خشــونت و بــی توجهــی بــه حقــوق بشــر و ...نوعــی واگرایــی نســبت بــه
 . 1رک .جنگ روانی ،حسین متفکر ،انتشارات زمزم هدایت ،1388 ،ص .160-139
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سلطه
حوادثو نظام
ششم :برجنگ نرم
سیزده آبان
گفتارتحلیلی

آنــان بــه وجــود میآورنــد و چنیــن القــا مینماینــد کــه یگانــه الگــوی مطلــوب ،الگــوی
مــورد نظــر غــرب ،یعنــی الگــوی لیبــرال دموکراســی اســت و هــر کشــوری بخواهــد در
ً
مســیر توســعه و پیشــرفت گام بــردارد ،الزامــا بایــد از نســخه مــورد نظــر آنــان الگــو
بــرداری نمایــد ،رســانهها بــا ســیطره خــود و بــه کار گیــری شــگردهای گوناگــون فکــر و
ذهــن افــراد را در اختیــار گرفتــه و آن را در مســیر اهــداف مــورد نظــر خویــش جهــت
میدهنــد و ایــن آنهــا هســتند کــه بــه مــردم میگوینــد کــه چگونــه فکــر کننــد بــه
طــوری کــه درچنبــره ایــن اختاپــوس رســانه ای ،انســان غربــی کمتــر راهــی بــرای درک
واقعیتهــای موجــود پیــدا میکنــد.

1

رســانهها گاه بــا تمرکــز و بــزرگ نمایــی بــر یــک حادثــه چنــان فضایــی ایجــاد میکننــد
کــه افــکار جوامــع را معطــوف بــه آن میکننــد و در مقابــل بــا گذشــتن از کنــار برخــی
حــوادث و سانســور و ...چنــان وا نمــود میکننــد کــه مســأله مهمــی رخ نــداده اســت.
نمونــه ایــن مســأله را در ماجــرای یــازده ســپتامبر و جنایتهــای رژیــم صهیونیســتی در
غــزه و ...شــاهد بودیــم.
غولهــای رســانه ای غــرب امــروز بــا ســیطره جهانــی خــود ،افــکار و اندیشــههای
خــود را بــه خــورد مــردم میدهنــد و فرهنــگ رقیــب را بــا شــیوههای مختلــف تخریــب
میکننــد.
 .2هنــر وســینما ؛ از ابزارهــای بســیار تأثیــر گــذار در مهندســی محیــط توســط ایــن
تهــای هنــر و بــه ویــژه سینماســت ،امــروزه شــاهدیم
نظــام هــا ،بهــره گیــری از ظرفی 
ّ
کــه چگونــه ســینمای هالیــوود در عرصــه جهــان یکــه تــازی نمــوده و ذهــن و افــکار
جوامــع را تســخیر میکنــد و آموزههــا وباورهــای خویــش را بــه خــورد جوامــع دیگــر
داده و درآنهــا رســوخ میکنــد ،نظامهــای غربــی بــا اســتفاده از ایــن ابــزار نیرومنــد
و مؤثــر چنــان ذهــن و فکــر افــراد جوامــع را مســحور نمــوده و فضایــی در جهــان
ترســیم میکننــد کــه گویــا فرهنــگ غربــی ،فرهنــگ مســلط و برتــر جهــان بــوده و همــه
فرهنگهــا فــرو دســت آن قــرار دارنــد وهیــچ فرهنگــی تــوان مقاومــت در برابــر آن
 . 1رک بــه کتــاب نگاهــی بــه عملیــات روانــی در اســام ،مهــدی طائــب ،انتشــارات زمــزم هدایــت،
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را نــدارد ،ترســیم چهــره کهنــه ،قدیمــی بــا جلوههــای غیــر دموکراتیــک ،غیــر انســانی،
مخالــف آزادی و ...از فرهنگهــای دیگــر بــه ویــژه فرهنــگ اســامی در ایــن راســتا
صــورت میگیــرد.
.3دانــش ،صنعــت و تکنولــوژی ؛ یکــی از ابزاریهــای مؤثــر در نفــوذ بــر ذهــن و
اندیشــه مــردم ،تکیــه بــر دانــش ،صنعــت و تکنولــوژی و توســعه مــادی اســت ،غــرب
علــم و تکنولــوژی خــود را نقــاب ماهیــت حقیقــی خویــش قــرارداده و نظامهــای
سیاســی غربــی بــا تکیــه بــر تکنولــوژی و فناوریهــای مــدرن ایــن ذهنیــت را در
میــان افــراد جوامــع امــروز بــه وجــود میآورنــد کــه نظامهــای سیاســی غربــی بــه
دلیــل برخــورداری از ســطح بــاالی توســعه و پیشــرفت و دســتیابی بــه تکنولــوژی
و فناوریهــای برتــر و مــدرن ،نظامهــای سیاســی مطلوبــی محســوب میگردنــد و
الگــوی ترســیم شــده توســط آنــان شایســته تریــن الگوهــا میباشــد ،جایــگاه علمــی
و تکنولوژیکــی ایــن کشــورها نوعــی هژمونــی و روحیــه برتــری جویــی در میــان
جوامــع غربــی ایجــاد نمــوده اســت کــه فرهنــگ حاکــم خــود را برتــر و باالتــر از ســایر
فرهنگهــا میداننــد.
 .4آزادی ؛ از ابزارهــای نظامهــای غربــی بــرای حکومــت بــر ذهــن و اندیشــه مــردم،
رواج ابتــذال فرهنگــی در پوشــش آزادی اســت ،تمــدن مــادی غــرب بــا نگاهــی
تــک بعــدی بــه انســان هــا ،توجــه بــه امیــال و خواســتههای افــراد را بــا کمتریــن
محدودیتهــا محــور قــرار داده و بدیــن وســیله نوعــی رضایــت منــدی در میــان افــراد
ایجــاد نمــوده اســت و آنــان زمینــه را بــرای دســتیابی بــه خواســتههای افســار گســیخته
خــود فراهــم میبیننــد و ذهــن و اندیشــه آنــان در پشــت عنــوان فریبنــده آزادی
محصــور میگــردد.
نظامهــای سیاســی غربــی بــا اســتفاده از مجموعــه ایــن ابزارهــا و تکنیکهــا محیــط
انســانی و فکــری ایــن جوامــع را هدایــت و مهندســی نمــوده و بــر ذهــن و اندیشــه
نهــا را همــراه در اهــداف خویــش قــرار میدهنــد.
مــردم تأثیــر میگذارنــد و آ 
البتــه ناگفتــه نمانــد کــه نــگاه تــک بعــدی ایــن نظامهــا بــه انســان و نادیــده گرفتــن
ابعــاد روحــی و معنــوی او و حاکمیــت ثــروت و قــدرت در ایــن نظامهــا و محوریــت
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یافتــن نــگاه ســرمایه داری موجــب شــده تــا پیشــرفت مــادی در ایــن کشــورها بــا
پســرفت در اخــاق و معنویــت همــراه باشــد و ایــن کشــورها امــروز بــا مشــکالت
و بحرانهــای اخالقــی ،اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی زیــادی روبــرو شــده انــد
کــه موجودیــت ایــن نظامهــا و الگــوی لیبــرال دموکراســی را بــه خطــر انداختــه و
آنهــا را بــا چالــش جــدی روبــرو ســاخته اســت و تردیــد جــدی در قابلیــت آن بــه
عنــوان الگــوی بشــری ایجــاد نمــوده اســت ،در ایــن میــان تبلــور فرهنــگ دینــی نظــام
جمهــوری اســامی و نفــوذ و تأثیــر معنــوی آن در ســطح منطقــه و عرصــه بیــن المللــی
و ایســتادگی در برابــر آموزههــای غــرب ،چالشــی بــزرگ بــرای فرهنگ غربی محســوب
میگــردد و دشــمنی و مقابلــه آنهــا بــا نظــام جمهــوری اســامی و ســنگ انــدازی در
مســیر پیشــرفت و توســعه آن به منظور جلوگیری از ســخن و منطق حقی اســت که
نظــام جمهــوری اســامی بــه عنــوان بدیــل الگــوی غربــی مطــرح نمــوده اســت.
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رهبر معظم انقالب در بیاناتشــان از نفوذ و اســتحاله نظام اســامی صحبت
میكننــد ،ایــن هــدف دشــمنان بــه چــه صــورت قابــل تحقــق میباشــد؟
از لحــاظ مفهــوم شناســی ،اســتحاله بــه معنــای ایجــاد دگرگونــی اســت و
دشــمن در عرصــه فرهنــگ و سیاســت بــه دنبــال ایــن هــدف مهــم میباشــد ،مقــام
معظــم رهبــری در ایــن بــاره میفرمایــد  :آنهــا (دشــمنان) میگوینــد نقشــه بایــد
ّ
ایــن باشــد کــه مــا بتوانیــم از درون ،ملــت ایــران را اســتحاله نمائیــم ،آنهــا دنبــال ایــن
هســتند ،اســتحاله هــم دو جریــان دارد ،یکــی جریــان فرهنگــی ،یــک جریــان جریــان
سیاســیّ 1،امــا نفــوذ بــه معنــای اثــر کــردن در چیــزی ،داخــل شــدن در چیــزی ،تأثیــر
ً
گذاشــتن بــر کســی و راه یافتــن پنهانــی در گــروه یــا جایــی آمــده اســت و اصطالحــا
عبــارت از اعمالــی اســت کــه مســتقیم و غیــر مســتقیم باعث تغییر در رفتــار یا نظرات
دیگــران میشــوند ،از تعبیــر نفــوذ بــه عنــوان مکانیســمی بــرای اثرگــذاری بــر دیگــران
اســتفاده میشــود ،تأکیــدات مکــرر مقــام معظــم رهبــری بــر بحــث نفــوذ دشــمن و
ضــرورت مقابلــه بــا آن ،ایــن موضــوع را در کانــون توجــه دلســوزان و نیرویهــای
مدافــع انقــاب قــرار داده اســت ،بــی تردیــد هــر نــوع بــی توجهــی یــا کــم توجهــی
بــه ایــن موضــوع میتوانــد آثــار و تبعــات جبــران ناپذیــری را بــه دنبــال داشــته باشــد،
بــرای تبییــن موضــوع در اینجــا ضــروری اســت بــه دو مســیر نفــوذ بپردازیــم:
-1اولیــن و ســاده تریــن نــوع نفــوذ ،نفــوذ مــوردی و انفــرادی اســت کــه هــدف آن
میتوانــد از کســب اطــاع و جاسوســی گرفتــه تــا وارد شــدن نفوذگــر در بدنــه تصمیــم
گیــری و تصمیــم ســازی ســازمان حریــف باشــد ،عناصــر نفوذگــری کــه هــدف دخالــت و
جهــت دهــی در مســیر تصمیــم ســازی را دارنــد ،یــا در بدنــه نظــام تصمیــم گیری رخنه
کــرده و یــا بــا بهــره گیــری از تعامــات شــخصی بــا برخــی از چهرههــای مؤثــر ،فراینــد
تصمیــم ســازی را بــه دلخــواه خــود هدایــت و مدیریــت میکننــد.
-2دیگــر مســیر نفــوذ «نفــوذ جریانــی و شــبکه ای» اســت کــه در آن جریــان انســانی
گســترده ولــی پنهــان از عناصــر نفوذگــر که دارای ارتباطی وســیعی میان خود هســتند،
 . 1بیانات مقام معظم رهبری در خطبههای نماز جمعه تهران .82/8/23
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وارد محیــط حریــف شــده و بــا بهــره گیــری از بســترهای موجــود ســعی میکننــد
جامعــه را تغییــر مســیر دهــد ،نفــوذ شــبکه ای ،برخــاف نفــوذ انفــرادی کــه بــه دنبــال
جهــت دهــی بــه معــدودی از نخبــگان بــود ،در واقــع عموم جامعــه را هدف گرفته و
فراینــدی فراگیــر را تعقیــب میکنــد ،تردیــدی نیســت کــه عــده ای مرموزانــه بــه دنبــال
تغییــر در اصــول محتوایــی نظــام اســامی هســتند..
اســتراتژی نفــوذ ،مهــم تریــن برنامــه دشــمن بــرای پیشــبرد اهدافــش در قبــال انقــاب،
ّ
نظــام و ملــت ایــران اســت ،تغییــر راهبــرد مبتنــی بــر نفــوذ بــه عنــوان یــک ضــرورت ،در
واقــع خروجــی برخــی از اتاقهــای فکــر و مراکــز اطالعاتــی آمریــکا در طــی ســالهای
گذشــته اســت ،برخــی بررســیها نشــان میدهــد از آنجایــی کــه آمریکاییهــا از
برانــدازی نظامــی و بــه اصطــاح ســخت نظــام جمهــوری اســامی ناامیــد شــده انــد،
برانــدازی نــرم را دنبــال میکننــد و در واقــع ســعی میکنــد در رونــد تصمیــم ســازی
مــا تأثیــر گذارنــد ،ایــن امــر دارای زمینــه هایــی اســت کــه از جملــه بــه مــواردی چــون
اتخــاذ برخــی رویکردهــا در روابــط خارجــی و حضــور ســاده اندیشــان در برخــی
مناصــب و میــدان دادن بــه دلــدادگان بــه غــرب و ایجــاد فضــای جدیــد تعاملــی و...
میتــوان اشــاره کــرد ،اظهــارات و مواضــع برخــی افــراد در کشــور از جملــه در پوشــش
شــعار تعامــل ســازنده بــا دنیــا میتوانــد بســترهای مــورد نظــر و دلخــواه دشــمن را
فراهــم نمایــد ،تکــرار معیارهــای ظالمانــه جــاری در جهــان ،توســط جریــان طرفــدار
تعامــل و تنــش زدایــی در کشــور مبنــی بــر ایــن کــه بــرای پیشــرفت نظــام بایــد از
شــعارهای انقالبــی و آرمــان گرایــی مــان دســت کشــید ،بــا نظــام جهانــی کنــار آمــد
و در چارچــوب اســتانداردهای آن قــرار گرفــت ،بخشــی از زمینــه ســازی بــرای نفــوذ
اســت ،البتــه یکــی از مهــم تریــن راههــای نفــوذ دشــمنان تــاش بــرای ایجــاد گسســت
ّ
میــان ملــت و حکومــت جمهــوری اســامی از طریــق نارضایتــی هاســت ،دشــمن
تــاش میکنــد تــا مختصــات تفکــری مــا را تغییــر دهــد و بــه مــا القــاء کنــد کــه شــما
توانایــی مدیریــت کشــورتان را نداریــد و االگویــی کــه بــرای اداره آن انتخــاب کــرده
ایــد کارآمــد نیســت ،دشــمن امــروزه از ایــن پروســه نفــوذ مقاصــدی چــون دوقطبــی
کــردن جامعــه ،تغییــر ذهنیــت خــواص ،تردیــد در ادبیــات و گفتمــان انقــاب و
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نیروهــای انقالبــی ،کاهــش روحیــه انقالبــی و انفعــال در الیههــای مدیریتــی و نیــز
فراهــم آمــدن تغییــرات راهبــردی در نظــام بــا تقویــت زمینــه اصالحــات مطلوب غرب
درون کشــور را دنبــال میکنــد ،رهبــر فرزانــه و عزیزمــان حضــرت آیــت اهلل خامنــه
ای در ایــن بــاره میفرماینــد  :دشــمن ســعی میکنــد در زمینــه فرهنگــی ،باورهــای
جامعــه را دگرگــون کنــد و آن باورهایــی را کــه توانســته ایــن جامعــه را ســرپا نگــه
دارد جابــه جــا کنــد ،خدشــه در آنهــا وارد کنــد ،اختــال و رخنــه در آنهــا بــه وجــود
بیــاورد ،خرجهــا میکننــد ،ایــن رخنــه و نفــوذ فرهنگــی اســت 1.هــم چنیــن حضــرت
آیــت اهلل خامنــه ای فرمودنــد« :دشــمن پیچیــده اســت و در مواجهــه بــا انقــاب و
ً
ملــت ایــران ،مرموزانــه عمــل میکنــد غالبــا لبــاس دشــمنی نمــی پوشــد ،بلکــه بــا چهــره
نفــاق ،دورویــی ،فریــب ،تبلیغــات ،شــایعه پراکنــی ،ایجــاد دلســردی و زنــده کــردن
انگیزههــای گوناگــون قومــی و تاریخــی و فرقــه ای ،جلــو میآیــد ،بــه همیــن خاطــر
بــا دشــمن بایــد هوشــیارانه برخــورد کــرد» 2،در مجمــوع میتــوان گفــت؛ دشــمن
جهــت نفــوذ و اســتحاله و تغییــر محتوابــی نظــام اســامی راههایــی چــون اغفــال
خــواص و نخبــگان سیاســی اجتماعــی و پشــیمان کــردن آنــان از رویکردهــای انقالبــی،
تغییــر باورهــای دینــی ،فرهنگــی ،سیاســی مــردم ،تغییــر تفکــر انقالبــی و خامــوش
کــردن روحیــه انقالبــی و جهــادی و جایگزینــی روحیــه ضدجهــادی بــه جــای آن و نیــز
اســتحاله دســتاوردهای انقــاب اســامی و اهــداف حضــرت امــام؟هر؟ را در دســتور
کار خــود قــرار داده اســت ،بــا ایــن حــال همانگونــه رهبــر عزیزمــان فرمودنــد « :نــه
نفــوذ اقتصــادی آمریکاییهــا را در کشــورمان اجــازه خواهیــم داد ،نــه نفــوذ سیاســی
آنهــا را ،نــه حضــور سیاســی آنهــا را ،نــه نفــوذ فرهنگــی آنهــا را ،بــا همــه تــوان
کــه ایــن تــوان هــم بحمــداهلل امــروز تــوان زیــادی اســت مقابلــه خواهیــم کــرد ،اجــازه
نفــوذ نخواهیــم داد» ،در عیــن حــال بایــد اســتراتژی دشــمن را بــه خوبــی شــناخت و
بــا شــناخت درســت نقشــه دشــمن ،تمامــی راههــای نفــوذ را بــر دشــمن بســت ،البتــه
 . 1آیت اهلل خامنه ای .94/6/25
 . 2حدیــث والیــت (مجموعــه رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری) ج ،1ســازمان مــدارک فرهنگی
انقالب اســامی ،ص.310
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بــرای مقابلــه بــا هــر شــیوه نفــوذ دشــمن ،اتخــاذ شــیوه مناســب خــود را میطلبــد لــذا
شــناخت منافــذ نفــوذ و تبییــن خــط نفــوذ و روشــنگری نســبت بــه آن و نیــز انســداد
نهــا ضــروری اســت ،تــاش دشــمن ایــن اســت کــه نفــوذ و تغییــرات و بــه
قاطعانــه آ 
تعبیــر دیگــر همــان اســتحاله را بــه ســطح تصمیــم گیــری و بافــت نظــام سیاســی و کل
جامعــه بکشــاند ،در صورتــی کــه ســاختارهای سیاســی زمامــداری از ایــن تغییــرات
بــه صــورت جــدی متأثــر شــوند ،دشــمن بــه هــدف خــود دســت یافتــه اســت ،البتــه
تغییــرات ســاختاری میتوانــد دو جلــوه داشــته باشــد ،یــا نظــام حکومــت داری را بــه
پیــروی از خواســت دشــمن وا مـیدارد و بــه مثابــه ابــزار دشــمن فعالیــت میکنــد و یــا
آن کــه بــا فروپاشــی زمینــه شــکل گیــری ســاختارهای جایگزیــن را فراهــم میکنــد ،بــرای
همیــن میتــوان گفــت؛ نفــوذ و تغییــر تنهــا اختصــاص بــه ســاختارهای کالن و جــزء و
یا ســاختار سیاســی نیســت بلکه تغییر ســاختارهای ارزشــی ،اجتماعی ،روانی و همه
ابعــاد را در برمــی گیــرد و چــاره مقابلــه بــا نفــوذ و اســتحاله در واقــع بصیــرت دهی در
ســطوح مختلــف جامعــه اعــم از نخبــگان فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی و نیــز آحــاد
ّ
مــردم اســت ،رهبــری معظــم انقــاب در ایــن بــاره تأکیــد دارنــد کــه «همــه آحــاد ملــت
وظیفــه دارنــد و آگاهــی و هوشــیاری خودشــان را نســبت بــه مســائل کشــور و مســائل
انقــاب و اســام روز بــه روز بیشــتر کننــد ،بــه خباثتهــا و توطئههــای دشــمنان
درســت توجــه کنیــد ،از دشــمن کــه کمیــن کــرده کــه منتظــر فرصــت اســت تــا ضربــت
بزنــد ،غفلــت نکنیــد»« 1خــط اغفــال ِ بــه خصــوص خــواص و نخبــگان از تأثیر دشــمن،
یکــی از خطــوط القائــی و تبلیغاتــی دشــمن اســت»« 2،مــی نشــینند طراحــی میکننــد
تــا ذهــن خــواص را عــوض کننــد؛ بــرای ایــن کــه مــردم را بکشــانند ،چــون خــواص تأثیــر
میگذارنــد و در عمــوم مــردم نفــوذ کلمــه دارنــد ....یکــی از وظایــف اصلــی امــروز مــا
و شــما همیــن اســت ،مــا بصیــرت خودمــان را در مســائل گوناگــون تقویــت کنیــم»
ً
مــا بــرای مقابلــه بــا نفــوذ و اســتحاله دشــمن عــاوه بــر بصیــرت دهــی بایــد حتمــا بــه
3

 . 1حدیث والیت ،ج ،7ص .284
 . 2مقام معظم رهبری در دیدار با جمعی از طالب و روحانیون .138/9/22
 . 3مقام معظم رهبری در دیدار اعضای مجلس خبرگان.138/7/2 ،
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راهبردهــای مقابلــه بــا نفــوذ توجــه نمائیــم ،راهبردهــا میتوانــد همــان خــط مشــی
هایــی باشــند کــه رهبــر معظــم انقــاب در فرمایشــات خــود بــر آن تأکیــد میکننــد،
توجــه بــه ایــن خــط مشـیها میتوانــد راه مقابلــه بــا نفــوذ دشــمن را مشــخص نمایــد
و پیــروی از ایــن خــط مشـیهای تعییــن شــده میتوانــد راه و مســیر نفــوذ را مســدود
و دشــمن را نــاکام بگــذارد.
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هــدف اصلــی نظــام ســلطه تغییــر ماهیــت انقــاب و هویــت انقالبــی نظــام
اســت ،راهکارشــان چیســت؟ راه پیشــگیری از آن چیســت؟
انقــاب اســامی ایــران پدیــده بــی نظیــری بــود کــه در جهــان بــه وقــوع
پیوســت ،این انقالب در شــرایطی شــکل گرفت که هیچ یک از کشــورها و یا تحلیل
گــران سیاســی انتظــار چنیــن انقالبــی را آن هــم بــا ایــن حجــم عظیــم نداشــته و تنهــا
در ماههــای منتهــی بــه پیــروزی انقــاب اســامی بــود کــه احتمــال پیــروزی انقــاب
بــه شــدت بــاال گرفــت ،بــه همیــن دلیــل تکاپوهــا بــرای جلوگیــری از پیــروزی آن در
میــان دولتمــردان آمریکایــی آغــاز شــد کــه در نهایــت بــه دلیــل شــتاب بــاالی تحــوالت
انقــاب و نیــز مدیریــت بــی نظیــر امــام خمینــی ره بــر رونــد اوضــاع از جملــه تحریــم
حکومــت نظامــی در آســتانه زمــان احتمالــی کودتــا و فرمــان ســرازیر شــدن مــردم
بــه خیابــان هــا ،تمامــی نقش ـههای دشــمنان نقــش بــر آب شــد و انقــاب اســامی
ســرانجام در  22بهمــن  57بــه پیــروزی رســید .بــا تمــام ایــن احــوال ،تجربــه نزدیــک
بــه چهــار دهــه از پیــروزی انقــاب اســامی نشــان داده اســت کــه دشــمنان انقــاب از
همــان روز پیــروزی انقــاب اســامی انــواع توطئههــا را بــا هــدف برانــدازی ،امتحــان
کــرده انــد ،تجربــه هایــی همچــون تجزیــه طلبــی ،تــرور و خشــونت ،کودتاهــای
نافرجــام ،جنــگ تحمیلــی ،تحریمهــای ظالمانــه و ...کــه در همــه ایــن امتحانهــا
ملــت ایــران ســر بلنــد بیــرون آمــده و انقــاب اســامی بــه راه خــود ادامــه داده اســت.
ایــن مســاله بدیــن معناســت کــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران نظامــی نیســت کــه
بــه ســادگی امــکان برانــدازی آن وجــود داشــته باشــد ،از ایــن روی بــا پایــان یافتــن
جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران ،شــاهد رویکــرد جدیــدی در ارتبــاط بــا جمهــوری
اســامی ایــران از ســوی اصلــی تریــن دشــمن ایــران یعنــی آمریــکا بودیــم کــه هــدف
اصلــی آن اگــر چــه برانــدازی نظــام بــود امــا بــه دلیــل عــدم امــکان تحقــق آن ،تــاش
داشــت تــا حداقــل بــه اســتحاله ،کنتــرل و تعدیــل رفتارهــای انقالبــی بپــردازد ،البتــه
زمزمههــای رویکــرد جدیــد آمریــکا در همــان ســالهای آغــاز جنــگ و بــه ویــژه پــس
از پیروزیهــای رزمنــدگان اســام در فتــح خرمشــهر و ســایر عملیاتهــا آشــکار شــده
بــود ،چنانکــه در همــان مقطــع ،یکــی از اصلــی تریــن جناحهای تاثیرگذار بر سیاســت
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خارجــی آمریــکا در شــورای روابــط خارجــی ایــن کشــور بــه نــام «بنیــاد هریتــج» اقــدام
بــه تهیــه اســتراتژی جامــع و فراگیــری در قبــال ایــران نمــود کــه بــه «اســتراتژی شــولتز»

1

معــروف شــد و طــی آن بــا اشــاره بــه عــدم امــکان برانــدازی کوتــاه مــدت انقــاب
اســامی ،هــدف دراز مــدت آمریــکا را در قبــال جمهــوری اســامی ایــران ،تــاش بــرای
تعدیــل سیاس ـتهای انقالبــی ایــران اعــام نمــود ،در ایــن اســتراتژی در ایــن زمینــه
چنیــن آمــده بــود« :انقــاب ایــران خــود را مســتحکم کــرده و مخالفیــن خــود را در
هــم کوبیــده تــا حــدی کــه یــک انقــاب یــا یــک کودتــا در آینــده نزدیــک غیــر ممکــن
اســت ...سیاســت اســتراتژیک آمریــکا در حالــی کــه در کوتــاه مــدت دارای اهرمهــای
منفــی اســت در دراز مــدت بایــد ایــاالت متحــده اهرمهــای مثبــت قابــل تعمقــی بــه
ایــران بــرای تعدیــل سیاســت خارجــی انقالبــی اش پیشــنهاد کنــد .آمریکا باید بکوشــد
بــا برقــراری یــک رابطــه ســازنده بــا ایــران ،ایــن کشــور را از اهــداف انقالبــی اش دور و
انقــاب ایــران را در همــان کشــور محصــور کنــد».

2

همانگونــه کــه میتــوان دریافــت از همــان ســالهای جنــگ ،اســتراتژی آمریــکا در
قبــال نظــام اســامی تبدیــل بــه تغییــر ماهیــت انقالبــی نظــام اســامی شــد ،ایــن
امــر بدیــن معنــا بــود کــه حتــی اگــر امــکان برانــدازی نظــام جمهــوری اســامی ایــران
مقــدور نباشــد اشــکالی نــدارد ،چــرا کــه میتــوان بــا تغییــر محتــوای انقالبــی ،حتــی بــا
حفــظ ظاهــر نظــام بــه اهــداف و منافــع نامشــروع دســت یافــت ،چــرا کــه آنچــه بــرای
آمریکاییهــا یــک خطــر محســوب میشــود «محتــوای انقالبــی» نظــام میباشــد و
نــه ظاهــر آن ،چنانکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز بارهــا بــر ایــن موضــوع تاکیــد نمــوده
انــد« :مــن بــه دیپلماتهــای خودمــان هــم کــه چنــد مــاه قبــل از ایــن ،اینجــا جمــع
بودنــد گفتــم کــه اینهــا از اســم جمهــوری اســامی خیلــی باکــی ندارنــد؛ ّ
حتــی از
اینکــه یــک عمامهبهســری در رأس جمهــوری اســامی باشــد هــم [باکــی ندارنــد]؛
اگرچنانچــه جمهــوری اســامی محتــوای خــود را از دســت بدهــد ،اســامی بــودن را
 . 1جورج شولتز ،در سال  1361وزیر خارجه ریگان شد.
 . 2نشــریه کیهــان هوایــی ،1366/12/12 ،نقــل از ارمغــان دموکراســی ،صــادق ســلیمی بنــی،
نشــر معــارف ،ص .301
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و انقالبــی بــودن را از دســت بدهــد ،اینهــا بــا آن کنــار میآینــد .آنچــه بــا آن دشــمنی
دارنــد عبــارت اســت از محتــوای جمهــوری اســامی».

1

در ایــن میــان ســوال مهمــی کــه مطــرح میشــود ایــن اســت کــه ایــن اســتراتژی دراز
مــدت آمریکاییهــا کــه رفتــه رفتــه و بــا مایــوس شــدن کامــل آنــان از برانــدازی بــه
شــیوههای ســنتی و مــدرن بــه ویــژه پــس از فتنــه  ،88تبدیــل بــه اســتراتژی ثابــت
ایــاالت متحــده آمریــکا شــده اســت ،از چــه راه هایــی امــکان تحقــق دارد؟
بــه نظــر میرســد بــا بررســی رفتارشناســی ایــاالت متحــده آمریــکا در طــی ســالهای
اخیــر و بــا تاکیــد بــر دیدگاههــای مقــام معظــم رهبــری میتــوان چندیــن راهــکار را
بــه عنــوان راهکارهــای مــد نظــر آمریکاییهــا بــرای دســت یابــی بــه ایــن هــدف بــه
دســت آورد:
 – 1تــاش بــرای تاثیــر گــذاری در انتخابــات و تغییــر فضــای سیاســی کشــور ،ایــن
ســخن بدیــن معنــا نیســت کــه مســئوالنی کــه از ســوی مــردم انتخــاب میشــوند
خــدای ناکــرده جــزء عوامــل دشــمن محســوب میشــوند بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه
برخــی جریانهــای سیاســی فعــال در کشــور متاســفانه مواضعــی را اتخــاذ میکننــد
کــه موجــب میشــوند تــا دشــمنان در آنهــا طمــع نمــوده و احســاس میکننــد بــا
حضــور آنهــا در عرصــه امــکان پیگیــری اهــداف و منافــع نامشروعشــان وجــود دارد،
از ایــن روی تــاش میکننــد تــا بــه هــر نحــو ممکــن از جریاناتــی از ایــن دســت کــه از
ســویی جــزء جریــان انقــاب و درون نظــام هســتند امــا از ســوی دیگــر بــه دلیــل برخی
مواضــع ،طعمــه خوبــی بــرای دشــمنان محســوب میشــوند حمایــت نماینــد کــه در
انتخاباتهــای اخیــر ،ایــن حمایتهــا هــم آشــکارتر و هــم پررنــگ تــر شــده اســت.
از طرفــی یکــی از علــل حمایــت از چنیــن جریــان هایــی ایــن اســت کــه مواضعــی کــه
باعــث طمــع دشــمنان میشــود مواضعــی اســت کــه بــا آرمانهــای اصیــل انقــاب
زاویــه هایــی دارد بــه گونــه ای کــه از چنیــن مواضعــی بــوی تجدیــد نظــر طلبــی در
مواضــع و آرمانهــای انقالبــی بــه مشــام میرســد ،از ایــن روی دشــمنان بــه زعــم
خــود تــاش میکننــد تــا بــا کمــک بــه حاکمیــت یافتــن چنیــن افــکار و جریــان هایــی
 . 1بیانات در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش.1394/11/19 ،

470

انتخاب
فریضه
جهاد کبیر

گفتمانهــای زاویــه دار بــا گفتمــان اصیــل امــام و رهبــری را تقویــت نماینــد.
 – 2تــاش بــرای تغییــر رفتــار نظــام بــه طــرق مختلــف از جملــه اعمــال تحریمهــای
اقتصــادی ظالمانــه ،چنانکــه در داســتان تحریمهــای ظالمانــه اقتصــادی بــه بهانــه
مســائل هســته ای مقامــات و مســئوالن آمریکایــی صریحــا اعــام کردنــد 1کــه هــدف
از تحریمهــا و مذاکــرات بعــد از آن ،تغییــر رفتــار ایــران بــود کــه مقصــود از تغییــر
رفتــار ،همــان تغییــر رفتارهــای انقالبــی میباشــد چنانکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز
بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرده و فرمودنــد« :اینکــه در خبرهــای خارجــی میبینیــد کــه
فــان سیاســتمدار آمریکایــی گفتــه اســت کــه مــا نظــام جمهــوری اســامی را تغییــر
رژیــم نمیخواهیــم بدهیــم [بلکـه] تغییــر رفتــار میخواهیــم بدهیــم ،تغییــر رفتــار یعنی
همیــن؛ یعنــی تــا حــاال رفتــار نظــام جمهــوری اســامی رفتــار انقــاب بــود ،رفتــار
انقالبــی بــود ،در خدمــت انقــاب بــود ،میخواهیــم ایــن را تغییــر بدهیــم».

2

 – 3جریــان نفــوذ در کشــور کــه فراتــر از تاثیــر گــذاری و یــا حمایــت از جریانــات
سیاســی در انتخابــات میباشــد و یکــی از مهــم تریــن خطراتــی اســت که در ســالهای
اخیــر فضــای انقالبــی کشــور را تهدیــد میکنــد ،مقصــود از آن نیــز ایــن اســت کــه افــراد
و جریانــات دشــمن بــا هــدف تاثیــر گــذاری در بخشهــای مختلــف جامعــه اعــم
از بخشهــای سیاســی ،اقتصــادی ،علمــی ،امنیتــی ،فرهنگــی و ...نیروهــای خــود را
گســیل داشــته و تــاش میکننــد تــا بــا نزدیــک شــدن بــه بخشهــای مختلــف جامعــه
در تصمیــم ســازیهای آنهــا تاثیــر گذاشــته و مانــع از تصمیــم ســازی بــر اســاس مبانــی
انقالبــی شــوند ،مقــام معظــم رهبــری حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ایــن زمینــه
معتقدنــد:
ّ
«مــن از روی اطــاع دارم عــرض میکنــم کــه برنامـهی نفــوذ در کشــور یــک برنامـهی
جـ ّـدی اســتکبار اســت ،برنام ـهی جـ ّـدی آمریکاییهــا اســت؛ ...ایــن نفــوذ بــرای دو
منظــور دیگــر اســت .یکــی از آماجهــای ایــن نفــوذ مســئوالنند؛ آمــاج ّ
دوم مردمنــد.
 . 1بــه عنــوان مثــال رک :گــزارش منتشــر شــده لــس آنجلــس تایمــز در خبرگــزاری فــارس،
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940623000036
 . 2همان.
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مســئوالن آمــاج ایــن نفوذنــد؛ بــرای چــه؟ هــدف چیســت؟ هــدف ایــن اســت کــه
محاســبات مســئوالن را عوض کنند و تغییر بدهند؛ یعنی مســئول جمهوری اســامی
بــه ایــن نتیجــه برســد کــه بــا مالحظـهی هزینــه و فایــده احســاس کنــد کــه بایــد ایــن
اقــدام را بکنــد ،ایــن اقــدام را نکند؛...آنوقــت ،وقتــی نتیجــه ایــن بشــود کــه فکــر
مســئولین و ارادهی مســئولین در مشــت دشــمن قــرار بگیــرد ،دیگــر الزم نیســت
دشــمن بیایــد دخالــت مســتقیم بکنــد؛ نــه ،مســئول کشــور همــان تصمیمــی را میگیــرد
کــه او میخواهــد .وقتــی محاســبهی ایــن حقیــر عــوض شــد ،تصمیمــی را میگیــرم کــه
او میخواهــد؛ مــن همــان کاری را کــه او میخواهــد مفــت و ّ
مجانــی انجــام میدهــم؛
گاهــی بــدون اینکــه خــودم بدانــم -یعنــی اغلــب بــدون اینکــه خــودم بدانــم -این کار
را انجــام میدهــم[ .بنابرایــن] ســعی میکننــد محاســبات مســئولین را عــوض کننــد .پــس
آمــاج ّاول مســئولینند.آماج ّ
دوم مردمنــد .باورهــای مــردم بایــد عــوض بشــود؛ بــاور
بــه اســام ،بــاور بــه انقــاب ،بــاور بــه اســام سیاســی ،بــاور بــه اینکــه اســام غیــر از
کارهــای شــخصی وظایــف عمومــی هــم دارد ،حکومــت هــم دارد ،جامعهســازی هــم
داردّ ،
تمدنســازی هــم دارد؛ بــاور بــه نفــی اینهــا [جایگزیــن شــود] .اینهــا بایــد از ذهن
مــردم زدوده بشــود ،عکســش در ذهــن مــردم جــا بگیــرد».

1

از نظــر مقــام معظــم رهبــری جریــان نفــوذ جنبههــای مختلفــی دارد« :بــرای نفــوذ؛
انــواع و اقســام ُطــرق را -مــن محاســبه میکــردم بــا خــودم ،دیــدم شــاید حــدود ده
راه مهــم را -بــرای نفــوذ در کشــور پیــدا کردهانــد و دارنــد عمــل میکننــد؛ همیــن حــاال
دارنــد عمــل میکننــد .یک ـیاش راه علمــی اســت؛ از طریــق ارتبــاط بــا دانشــگاهها،
ارتبــاط بــا دانشــمندان ،ارتبــاط بــا اســتاد ،ارتبــاط بــا دانشــجو -کنفرانسهــای بهظاهر
علمــی [ولــی] در باطــن بــرای نفــوذ -افــراد ّ
امنیتــی را اینجــا میفرســتند؛ ایــن یکــی
از را ههــا [اســت] .یکــی از راههــا ،راههــای فرهنگــی و هنــری اســت .مأمــور مســتقیم
دســتگاههای ّ
امنیتــی را بهعنــوان یــک فــرد صاحبهنــر بــرای ،فرض کنید ،جشــنوارهی
معیــن میکننــد کــه بفرســتند؛ کــه ّ
موســیقی ّ
البتــه خوشــبختانه وزارت ّاطالعــات فهمید،
ً
زودتــر جلویــش را گرفــت .یعنــی بهعنــوان حضــور در یــک جشــنوارهی هنــری -مثــا
 . 1بیانات در دیدار رئیس و اعضاى مجلس خبرگان رهبرى.1394/12/20 ،
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جشــنوارهی موســیقی -کســی را انتخــاب میکننــد کــه ایــن آدم ،صددرصــد سیاســی و
ّ
امنیتــی اســت؛ بهعنــوان [فــرد] هنــری اینجــا میفرســتند .خــب ،بــرای چــه میفرســتند؟
نفــوذ اقتصــادی یکــی [از را ههــای] دیگــر اســت».

1

 – 4منــزوی ســاختن نیروهــای ارزشــی و انقالبــی بــه بهانههــای واهــی همچــون
متهــم ســاختن بــه افــراط گرایــی ،بــه ویــژه اینکــه جریــان انقالبــی و ماهیــت انقالبــی
نظــام اســامی مبتنــی بــر نیــروی انســانی انقالبــی اســت و زمانــی کــه نیــروی انســانی
انقالبــی بــه لطایــف الحیــل از صحنــه رانــده شــود طبیعــی اســت کــه بــه تدریــج عرصه
بــه دســت جریانهــای غیــر انقالبــی و حتــی ضــد انقالبــی خواهــد افتــاد و همیــن
مســاله نیــز نقــش مهمــی در تغییــر ماهیــت انقالبــی کل نظــام جمهــوری اســامی
خواهــد داشــت و ایــن خطــر بزرگــی اســت کــه بارهــا مقــام معظــم رهبــری نســبت بــه
آن هشــدار داده انــد« :یکــی از مهمتریــن را ههــای تقویــت درونــی ،حفــظ ّ
روحیـهی
انقالبیگــری اســت در مــردم؛ بخصــوص در جوانهــا .ســعی دشــمنان ایــن اســت کــه
جــوان مــا را الابالــی بــار بیاورنــد ،نســبت بــه انقــاب بیتفــاوت بــار بیاورنــدّ ،
روحیهی
ُ
حماســه و انقالبیگــری را در او بکشــند و از بیــن ببرنــد؛ جلــوی ایــن بایــد ایســتاد.
جــوانّ ،
روحیـهی انقالبیگــری را بایــد حفــظ کند .و مســئولین کشــور جوانهای انقالبی
ّ
را گرامــی بدارنــد؛ اینهمــه جوانهــای حزباللهــی و انقالبــی را برخــی از گوینــدگان
و نویســندگان نکوبنــد بــه اســم افراطــی و امثــال اینهــا .جــوان انقالبــی را بایــد گرامــی
2
داشــت ،بایــد بــه ّ
روحیـهی انقالبیگــری تشــویق کــرد».
عــاوه بــر ایــن مــوارد ،راهکارهــای دیگــری هــم بــرای تغییــر در ماهیــت انقالبی نظام
جمهــوری اســامی وجــود دارد کــه بــه صــورت اختصــار عبارتند از:
 – 5بــه ابتــذال کشــاندن فرهنــگ جوانــان بــه طــرق مختلــف بــه ویــژه بــا اســتفاده از
ابزارهایــی همچــون ماهــواره ،فضــای مجــازی و...
 – 6تغییــر در ســبک زندگــی مــردم و ترویــج ســبک زندگــی و ارزشهــای مغایــر بــا
فرهنــگ انقــاب اســامی
 . 1همان.

 . 2بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم.1394/6/18 ،
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سلطه
حوادثو نظام
ششم :برجنگ نرم
سیزده آبان
گفتارتحلیلی

 – 7مایوس نمودن مردم از دستاوردهای مثبت انقالب اسالمی
 – 8تشــکیک در ثمربخــش بــودن روحیــه انقالبــی و امــکان موفقیــت در برابــر نظــام
ســلطه بــا توجــه بــه امکانــات مــادی گســترده و تبلیغــات قــوی ایــن نظــام.
 – 9و....
در زمینــه پیشــگیری از موفقیــت دشــمنان در بــه کارگیــری هــر یــک از ایــن ابزارهــا نیــز
بایــد گفــت بــه تناســب هــر ابــزاری ،یــک راهــکار پیشــگیری کننــده وجــود دارد ،بــه
عنــوان مثــال مهــم تریــن راه پیشــگیری در برابــر جریــان نفــوذ ،بصیــرت و روشــنگری
میباشــد ،مقــام معظــم رهبــری در ایــن زمینــه میفرماینــد« :مســئلهی نفــوذ خیلــی
ّ
ّ
ـنگری بــدون اتهــام،
مهــم اســت ...البتــه در ایــن زمینــه روشــنگری الزم اســت؛ روشـ ِ
بــدون تهمــت زدن ،بــدون مصــداق ّ
معیــن کــردنّ ،امــا روشــنگری اذهــان مــردم؛ چیــز
الزمــی اســت».

1

همچنیــن در قبــال تالشهــای دشــمن بــرای مدیریــت انتخابــات ،بهتریــن راهــکار
اســتفاده از عنصــر بصیــرت مردمــی اســت تــا مــردم بــا شــناخت آنچــه دشــمن در پــی
آن اســت ،خــاف آن را انتخــاب نماینــد ،چنانکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز در ایــن
زمینــه معتقدنــد« :رادیــوی انگلیســی دارد بــه مــردم تهــران دســتورالعمل میدهــد بــه
فالنــی رأی بدهیــد ،بــه فالنــی رأی ندهیــد! معنــای این چیســت؟ انگلیسـیها دلشــان
تنــگ شــده بــرای دخالــت کــردن در ایــران ...اینکــه مــا عــرض میکنیــم در انتخابــات،
مــردم بــا بصیــرت ،بــا آگاهــی ،بــا دانایــی وارد بشــوند ،بهخاطــر ایــن اســت؛ بداننــد
دشــمن چــه میخواهــد؛ وقتــی شــما دانســتی دشــمن چــه میخواهــد ،عکــس او عمــل
میکنــی».

2

در برابــر تالشهــا بــرای انجــام تغییــر رفتــار انقالبــی نیز باید هوشــیاری الزم را داشــت
و بــا درایــت انقالبــی هــر گونــه ابــزاری را کــه منجر به موفقیت حربه دشــمن میشــود
از دســت او بگیریــم بــه عنــوان مثــال در شــرایطی کــه دشــمنان تــاش میکننــد تــا بــا
اســتفاده از ابزارهــای فشــار و تحریــم اقتصــادی ،کاری نماینــد تــا در نهایــت جمهــوری
 . 1بیانات در دیدار ائمه جمعه سراسر کشور.1394/10/14 ،
 . 2بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی.1394/11/28 ،
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کبیر
جهادکبیر
جهاد

اســامی ایــران دســت از رفتارهــای انقالبــی خــود بــردارد ،بهتریــن راهــکار ایــن اســت
کــه بــا اجــرای دقیــق «اقتصــاد مقاومتــی» حربــه دشــمن در ایــن زمینــه را ناکارآمــد
نماییــم ،چنانکــه مقــام معظــم رهبــری نیــز در همیــن زمینــه فرمودند« :ما بــرای اینکه
بــا تحریــم مقابلــه کنیــم چ ـهکار بایــد بکنیــم؟ ...یــک دوراه ـیای را دشــمن نشــان
میدهــد بــه مــا؛ میگویــد یــا بیاییــد تســلیم آمریــکا بشــوید و هــر چــه او میگویــد گــوش
کنیــد ،یــا فشــار و تحریــم ادامــه پیــدا میکنــد؛ ایــن یــک دوراهــی اســت کــه گفتیم غلط
و دروغ اســتّ ،امــا یــک دوراهــی دیگــری وجــود دارد :یــا بایســتی مشــکالت تحریــم را
ّ
تحمــل کنیــم یــا ایســتادگی کنیــم بهوســیلهی اقتصــاد مقاومتــی».

1

در مجمــوع بــا تقویــت گفتمــان انقــاب و انقالبــی گــری بــه جــای انفعــال و محافظــه
کاری و تقویــت زیــر ســاختها و رویکردهــای نهــادی انقــاب و نیــز دوری از روحیــه
اشــرافی گــری و ســایر روحیاتــی کــه معــارض بــا روحیــات انقالبــی میباشــد ،میتــوان
جلــوی تضعیــف ماهیــت انقالبــی نظــام اســامی را گرفــت.

 . 1بیانات در جمع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی.1395/1/1 ،

