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چرا ايرانيان مانع ادامه حکومت پهلوي ها در کشورشان شدند؟

 دکترعبداهلل گنجي

ــتند  ــم نتوانس ــار ه ــک ب ــي ي ــه حت ــد ک ــان مي ده ــا نش ــاله پهلوي ه ــخ 57 س     تاري
ــي و  ــا، روش قدرت ياب ــراي حــل بحران هــاي ملــي بســيج نماينــد. کودت ــران را ب ملــت اي
وابســتگي سياســي - اقتصــادي علــت استمرارشــان در قــدرت بــوده اســت. در ايــن نوشــته 
کوتــاه شــاخص هايي ماننــد ضديــت بــا مظاهــر دينــي و روحانيــت، کنتــرل شــخص شــاه، 
تســلط بــر منابــع، تســلط امنيتــي بــر ايــران، کاپيتوالســيون، دکتريــن آيزنهــاور، انتخــاب 
نخســت وزيران بــا دســتور امريــکا و انگليــس، قراردادهــاي اســتعماري، واگــذاري مأموريــت 
جاسوســي بــه اعضــاي حاکميــت، مستشــاران امريکايــي در ايــران و تجزيــه ايــران مــورد 
بررســي قــرار گرفتــه اســت و بــه صــورت مصداقــي ســبک زندگــي پهلوي هــا بــا دو رهبــر 

انقــاب اســامي مقايســه شــده اســت. 

کليدواژه: پهلوي ها، وابستگي، آمريکا، انگليس
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مقدمه:
 انقــاب اســامي را اصيل تريــن انقــاب جهــان مي داننــد کــه اصالــت خــود را از دو شــاخص 
دريافــت کــرده اســت؛ اول، تنهــا انقــاب جهــان اســت کــه مطالبــه اقتصــادي در شــعارهاي 
ــا در  ــد ام ــادي دارن ــکل اقتص ــردم مش ــه م ــم اينک ــر به رغ ــر بهت ــه تعبي ــت. ب ــون نيس انقابي
ــدارد.  پاکاردهــاي راهپيمايي هــاي ميليونــي و بــزرگ تهــران هيــچ شــعار اقتصــادي وجــود ن
حــال آنکــه همــه انقاب هــاي جهــان اقتصــادي اســت و هــدف آن را انقــاب »بــراي شــکم« 
ــه اقشــار در آن اســت.  ــاب اســامي حضــور هم ــت اختصاصــي انق ــن خصل ــد. دومي مي دانن
انقــاب چيــن را انقــاب دهقاني،انقــاب  روســيه را کارگــري و انگليــس را کشــاورزي مي داننــد 
امــا در انقــاب اســامي همــه اقشــار را مي تــوان ديــد و طبقــه خاصــي محــور آن نيســت. حــال 
ســؤال ايــن اســت کــه اگــر جوهــره انقــاب اســامي - برخــاف همــه انقاب هــا - اقتصــادي نبــوده 
اســت و همــه توده هــاي مــردم در آن ســهيم هســتند علــت آن چيســت؟ علــت، انگيــزه و اهــداف 
انقــاب اســامي آنقــدر متفــاوت اســت کــه در نظريه هــاي معــروف انقاب هــا اختــال ايجــاد کــرد. 
ــل همــه انقاب هــاي جهــان را ســه عامــل اساســي مي داننــد کــه عبارتنــد از: 1- فقــر، عامــل  عل
ــک از  ــاه، عامــل انقــاب. حــال آنکــه هيــچ ي ــر بعــد از رف ــاه، عامــل انقــاب 3- فق انقــاب 2- رف
عوامــل ذکرشــده عامــل اصلــي انقــاب اســامي نيســت. اکنــون کــه ســال ها از آن انقــاب بي نظيــر 
مي گــذرد، دســت هايي يافــت مي شــود کــه انقــاب اســامي را تحريف شــده تفســير مي نماينــد و 
علــت انقــاب اســامي را بــراي نســل هاي نوظهــور طــوري تفســير مي کننــد کــه بــه ضــد خــودش 
تبديــل شــود. آنچــه کليــدي اســت اينکــه اگــر مــردم مــا مســائلي ماننــد کابــاره، مشروب فروشــي، 
فســاد اخاقــي حاکمــان، فحشــاي رســمي، بي حجابــي و... مي خواســتند کــه  پهلوي هــا آن را هــم 
فراهــم کــرده بودنــد. از قضــا ملــت مــا عليــه هميــن مســائل بــه پــا خاســت و محوريــت دينــداران 
در آن نويــد انقــاب پاکي هــا، انقــاب اخــاق و انقــاب ارزش هــاي الهــي بــود. در ادامــه بــه چرايــي  
ــر مــی گــردد در حــد  ــر نظــام پيشــين ب ــه شــرايط حاکــم ب انقــاب اســامي ملــت ايــران  کــه ب
ايــن نوشــتار بــه اختصــار خواهيــم پرداخــت. اميــد اســت نســبت بــه تکميــل شــناخت خواننــدگان 

کمکــي کــرده باشــيم . 
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تمايز رهبران جمهوري اسالمي و پهلوي ها در چيست؟
آنچــه ملــت مــا قــدردان آن هســتند انگيــزه  و هــدف حکومــت در نظــام جمهــوري اســامي 
اســت و تفــاوت رهبــران آن بــا رهبــران حکومــت قبلــي اســت. امــام مفهــوم قــدرت را بــه کلــي 
عــوض کــرد. مواهــب قــدرت در طــول تاريــخ بشــر مربــوط بــه حاکمــان بــوده اســت. پهلــوي 
اول دشــت هاي مازنــدران و گلســتان را از آن خــود کــرد. پهلوي هــا بــراي همــه افــراد در شــعاع 
خانــواده، کاخ و بــاغ و مواجــب در نظــر مي گرفتنــد. خودشــان در کاخ زندگــي مي کردنــد. امــام 
ــا از  ــد. دوري از زخــارف دني ــان خوان ــن مفهــوم را عــوض کــرد و آن را ســيره طاغوتي آمــد و اي
ويژگي هــاي منحصــر بــه فــرد رهبــران انقــاب اســامي اســت کــه برخــاف حکومــت پيشــين 
خــود و فرزنــدان و بــرادران و... از مواهــب قــدرت دور نگــه داشــتند و عنــوان طلبــه را بــراي خــود 
ــي  ــو زندگ ــا روي زيل ــد: »م ــري مي فرماين ــم رهب ــام معظ ــتند. مق ــر مي دانس ــر از رهب ارجح ت
مي کنيــم و بــه آن افتخــار مي کنيــم.« همــه دشــمنان و مخالفــان ايشــان نيــز بــه خصلــت دوري 
وي از زخــارف دنيــا اعتــراف مي کننــد. بنابرايــن قــدرت را بــراي خــود نخواســتن و محــروم کردن 
خــود از آورده هــاي آن، فقــط خــاص رهبــران انقاب اســامي اســت کــه بايد قــدردان آن بــود، به 
هميــن دليــل اســت کــه رهبــري مي تواننــد عليــه اشــرافي گري و حقوق هــاي نجومــي ســخن 
بگوينــد. بــر ســر طلبــه اي کــه ســوار ماشــين 200 ميليونــي شــده اســت فريــاد بزننــد. امــا اگــر 
بــه عقــب برگرديــم خواهيــم ديــد بخــش اعظــم دارايــي و درآمــد کشــور صــرف عيــش و نــوش و 
فســاد دربــار مي شــد و ايــن را بــه مثابــه حــق خــود مي دانســتند. خانــدان حاکــم برتريــن طبقــه 
ــد.  اقتصــادي کشــور بودنــد و شــأن و شــخصيت خــود را در ايــن ويژگــي جســت وجو مي کردن

حــال آنکــه 70درصــد ايرانيــان روستانشــين و محــروم از بهداشــت و آمــوزش و رفــاه بودنــد.     

 اولین خصلت: انقالب اسالمی تنها انقالب جهان است که مطالبه 
اقتصادي در شعارهاي انقالبیون نیست.

دومین خصلت اختصاصي انقالب اسالمي حضور همه اقشار 
در آن است. انقالب چین را انقالب دهقاني،انقالب  روسیه را 

کارگري و انگلیس را کشاورزي مي دانند اما در انقالب اسالمي 
همه اقشار را مي توان دید و طبقه خاصي محور آن نیست.
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 امــام بــا قيــام »هلل« بــر ايــن شــيوه حکومــت خــط بطــان کشــيد و در پايــان حيــات نيــز بــا 
صراحــت خــود و فرزنــدش احمــد خــود را فاقــد داشــته هــای دنيايــی اعام کــرد و ايــن خصلت 

حاکمــان را انقــاب اســامي بــه کشــور و ملــت مــا ارزانــي داشــت.  
ضديت با مظاهر دينی و روحانيت

در دوران ســلطنت پهلــوي اول، سکوالريســم يــا جدايــي ديــن از سياســت بــه ضديــت بــا ديــن 
و نهادهــاي دينــي تبديــل شــد. در واقــع دولــت پهلــوي بــه تفســير انقابي هــاي فرانســوي از 
سکوالريســم کــه بــه دشــمني دولــت بــا ديــن و ســرکوب نهادهــاي دينــي گرايــش داشــت، 
روي آورد و بــا مذهــب و نهادهــاي مذهبــي از در ضديــت در آمــد. پهلويســم، اســام و فرهنــگ 
مذهبــي موجــود را بــه عنــوان مهمتريــن دشــمن خــود معرفــي کــرد و کوشــيد تــا آن را بــه 

حاشــيه رانــده و يــا تحــت کنتــرل خــود درآورد. ســتيز بــا مذهــب در ســه شــکل:
1ـ مبــارزه بــا روحانیــون بــه عنــوان مهم ترین نهــاد دینــي؛ 2ـ مبــارزه بــا باورهاي 
ــال شــد )حســیني زاده،  ــا نهادهــا و شــعائر مذهبــي دنب ــارزه ب مذهبــي و 3ـ مب

1389، ص117(خــود نمایــی کــرد. 
 در نخســتين ســال ســلطنت پهلــوي، دولــت بخشــنامه اي صــادر کرد و بــه روحانيــان و متدينان 
اخطــار کــرد کــه بــه بهانــه ي امــر بــه معــروف و نهي  ازمنکــر اغتشــاش ايجــاد نکننــد )مکــي، 
1374، ص379(. چنــدي بعــد قانــون »لبــاس متحدالشــکل« تصويــب شــد کــه طبــق آن مردم 
ــه همــراه کاه  پهلــوي  بايــد لبــاس ســنتي خــود را رهــا کــرده و از لبــاس رســمي اروپائــي ب
اســتفاده کننــد. ايــن قانــون بــه روحانيــون نيــز ســرايت داده شــد. تنهــا کســاني مي توانســتند از 
لبــاس روحانيــت اســتفاده کننــد کــه از دو نفــر از مراجــع گواهــي اجتهــاد داشــته باشــند. اندك  
انــدك ســخت گيري  ها در مــورد روحانيــون بــه جايــي رســيد کــه عــده اي از معمميــن، بــه 
ويــژه در شهرســتان ها کمتــر در مــأ عــام حضــور پيــدا مي کردنــد و در قــم هــم برخــي 

 بنابراین قدرت را براي خود نخواستن و محروم کردن خود از 
آورده هاي آن، فقط خاص رهبران انقالب اسالمي است که باید 
قدردان آن بود، به همین دلیل است که رهبري مي توانند علیه 
اشرافي گري و حقوق هاي نجومي سخن بگویند.
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ــاز مي گشــتند  ــه مدرســه هاي خــود ب ــه بيــرون شــهر مي رفتنــد و شــب ها ب  طــاب روزهــا ب
تــا از تعــرض مأمــوران دولتــي در امــان بماننــد )ملکــي، 1384، ص118(. در ســال 1306 در پــی 
اعــام قانــون نظــام وظيفــه، اصفهــان بــه تشــنج کشــيده شــد و علمــاي اصفهــان بــه رهبــري 
آقانورالــه نجفــي اصفهانــي بــه قــم آمدنــد تــا اعتــراض خــود را بيــان نماينــد. برخــي از علمــاي 
ــه آنهــا پيوســتند. علمــاي متحصــن کــه »هيــأت عمليــه  شهرســتان ها نيــز در ايــن شــهر ب
قــم« ناميــده مي شــدند خواســتار اصــاح نظــام وظيفــه و جلوگيــري از منهيــات شــرعيه، ابقــاي 
محاضــر شــرع، تعييــن ناظــر شــرعيات، انتخــاب پنج نفــر از علمــا بنابر اصــل دوم قانون اساســي 
ــري  ــه حائ ــي 1378، ص243(. آيت ال ــد ) نجف ــي بودن ــکار ضــد دين ــري از انتشــار اف و جلوگي
در اوايــل تابســتان 1314 زمانــي کــه زمزمــه کشــف حجــاب بــه گــوش مي رســيد ظاهــراً بــه 
ــن کار  ــه از اي ــه از او خواســت ک ــتاد و محترمان ــاه فرس ــراي ش ــي ب ــش تلگراف ــرار اطرافيان اص
جلوگيــري کنــد )بصيــرت منــش، 1377، ص285(. رضاشــاه بعــد از دريافــت ايــن پيــام بــه قــم 
آمــد و يکســره بــه منــزل حائــري رفــت و تهديــد کــرد کــه رفتارتــان را عــوض کنيــد وگرنــه 
حــوزه علميــه قــم را بــا خــاك يکســان مي کنــم. کشــور مجــاور مــا کشــف حجــاب کــرده و 
بــه اروپــا ملحــق شــده اســت. مــا نيــز بايــد ايــن کار را بکنيــم و ايــن تصميــم لغــو نمي شــود. 
برخــي از نزديــکان حائــري کــه تصــور مي شــد در نوشــتن تلگــراف نقــش داشــتند تبعيد شــدند 
و ايــن برخــورد باعــث شــد کــه در جريــان کشــف حجــاب هيــچ صــداي اعتراضــي از حائــري و 
حوزه هــاي علميــه بــه گــوش نرســد )حســيني زاده، 1389، ص119(. در مراســم نــوروز 1307 
آيت الــه محمدتقــي بافقــي، از نزديــکان آيت الــه حائــري، بــه وضعيــت حجــاب همســر رضاشــاه 
اعتــراض کــرد. رضاشــاه بافاصلــه بعــد از شــنيدن ايــن خبــر بــا گروهــي از نظاميــان بــه قــم 

 تنها کساني مي توانستند از لباس روحانیت استفاده کنند که از دو نفر از
 مراجع گواهي اجتهاد داشته باشند. اندك  اندك سخت گیري  ها در مورد 
روحانیون به جایي رسید که عده اي از معممین، به ویژه در شهرستان ها 
کمتر در مأل عام حضور پیدا مي کردند و در قم هم برخي طالب روزها به 

بیرون شهر مي رفتند و شب ها به مدرسه هاي خود باز مي گشتند تا از 
تعرض مأموران دولتي در امان بمانند )ملکي، 1384، ص118(
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آمــد و بافقــي را زيــر مشــت و لگــد گرفــت و ســپس دســتور بازداشــت او را صــادر کــرد. حائــري 
بــراي جلوگيــري از تنــش از هــر گونــه حمايــت از بافقــي خــودداري نمــود و مدتــي از شــهر قــم 
کنــاره گرفــت )رازي، 1332، ص46(. محمدشــريف رازي کــه ايــن روزهــا شــاهد صحنه هــاي 
ــد کــه وصــف  ــد و تعقيــب مي نمودن ــه طــوري فشــار مي آوردن ــوده اســت مي نويســد: ب ــم ب ق
نتــوان کــرد. همــه روز دور مدرســه فيضيــه را گرفتــه و نمي گذاشــتند يــک نفــر طلبــه عمامــه 
بســر بيــرون آيــد. هرکــس بــود فــوراً بــه دســت پليــس داده جلــب نظميــه و آگاهــي نمــوده 
يــا زندانــي و يــا لبــاس را گرفتــه و عمامــه را ربــوده و عبــا را بــه غنيمــت بــرده و التــزام گرفتــه 
و رهــا مي نمودنــد و قناعــت بــه ايــن انــدازه هــم نکردنــد. قــدم ميــان فيضيــه گذاشــتند و از 
ــرده و  ــهرباني ب ــه ش ــان ب ــان کش ــي، کش ــيران روم ــون اس ــاب را چ ــرات، ط ــا و حج اطاق ه
ــم  ــي عليک ــان غيب ــه فرم ــد... طــاب ب ــدازه مي نمودن ــا و جســارات بي ان ــا و تحقيره توهين ه
بالفــرار، اول طلــوع فجــر بــا هــزاران تــرس و بيــم از مدرســه و شــهر خــارج و ســر بــه بيابــان 
گــذارده، پنــاه بــه مســجد جمکــران، شــاه ابراهيــم، کــوه خضــر و باغــات اطــراف شــهر مي بردند 
تــا پاســي از شــب گذشــته خائفــاً بــه مــدارس و حجره هــا برمي گشــتند و شــب را بــه صبــح 
رســانيده و اول روز بــاز بــه صحــرا مي گريختنــد )راضــي، 1332، ص48(. دولــت منابــع مالــي 
و موقعيت هــاي اجتماعــي روحانيــت را هــم محــدود کــرد. اوقــاف از دســت روحانيــان خــارج 
ــه نشــد و محکمه هــاي  ــراي علمــا در نظــر گرفت ــي ب ــد جاي ــي جدي ــد و در نظــام قضاي گردي
شــرع از بيــن رفــت. همچنيــن بــا ايجــاد نظــام آموزشــي مــدرن، مکتب خانه هــا و حوزه هــاي 
علميــه از رونــق پيشــين افتــاد. تبليغــات شــديدي عليــه روحانيــت بــه راه افتــاد. مطبوعــات و 
ــا اصاحــات و  روزنامه هــا، روحانيــون را واپســگرا معرفــي مي کردنــد و مي گفتنــد کــه اينــان ب
بهبــود زندگــي مــردم مخالفنــد. آنــان از مــردم مي خواســتند دســت از خرافه پرســتي بردارنــد 
ــد،  ــت دارن ــي مطابق ــاي دين ــا آموزه ه ــد ب ــد در ص ــه ص ــت، ک ــي دول ــاي اصاح و از برنامه ه
حمايــت کننــد )کاتــم،1371، ص180(. حتــي گاه روحانيــون را گروهــي وطن فــروش معرفــي 
مي کردنــد کــه کشــور را بــه بيگانــگان و بــه ويــژه بــه انگليســي ها فروخته انــد )کاتــم، 1371، 
ص181(. در مبــارزه بــا باورهــاي دينــي مهمتريــن نقــش بــه احمــد کســروي ســپرده شــده بود. 
وي تــا آنجــا پيــش رفــت کــه امــکان اصــاح ديــن را نيــز منتفــي دانســت. کســروي بر ايــن باور 
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بــود کــه اســام بــه دليــل دعواهايــي کــه بــر ســر خافــت در ســده هاي نخســتين روي داده و 
بــه دليــل نفــوذ تصــوف و باطني گرايــي و فلســفه يونــان از اصــل خــود بســيار منحــرف شــده 
ــران اســت )همــان، ص42(.  و هميــن اســام منحــرف عامــل اصلــي عقب ماندگــي جامعــه اي
کســروي در کتــاب شــيعه گري، کــه در ســال هاي آخــر عمــر نوشــت، بــا زبانــي تمســخرآميز 
بــه نقــد آشــکار تشــيع و روحانيــت شــيعي پرداخــت. او در ايــن کتــاب، تشــيع را ثمــرة اختافي 
ــم  ــه کم ک ــد ک ــيان مي دان ــپس عباس ــان، س ــان و علوي ــن اموي ــت بي ــر خاف ــر س ــي ب سياس
رنــگ ديــن بــه خــود گرفتــه و در طــول زمــان بــا باورهــاي انحرافــي ديگــر در آميختــه اســت. 
وي امامــان شــيعه را بــه قدرت طلبــي متهــم مي کنــد و همچــون وهابيــان، باورهــاي بنياديــن 
ــد و  ــرد. او گنب ــه تمســخر مي گي ــل را ب ــفاعت و توس ــت، ش ــت، مهدوي ــه امام ــيعه از جمل ش
بــارگاه امامــان شــيعه را مظهــر بت پرســتي تلقــي مي نمايــد )کســروي، 1322، ص38(. وجــود 
ــر مي شــمارد  ــان و رجعــت را افســانه پنداشــته و عزاداري هــا را از عوامــل بدبختــي ب ــام زم ام
ــت را  ــد و روحاني ــت برمي آي ــت و روحاني ــت وق ــد رابطــه دول )همــان، ص58(. کســروي در نق
عامــل بدبينــي بــه دولــت مي داننــد و دولتــي را کــه رســماً توســط انگلســتان در ســال 1299 
بــا کودتــا بــه قــدرت رســيد را معــاف از نقــد و روحانيــت عامــل انگلســتان معرفــي مي نمايــد: 
کســروي مي گويــد: دعــواي آنــان در ســر رشــته داري و درس دشــمني بــا دولــت کــه بــه مــردم 
مي دهنــد بســيار زيان منــد اســت و بــه تنهايــي مايــه ي بدبختــي توده هــا توانــد بــود. انبوهــي 
از مــردم بــه دولــت و کشــور و تــوده، بدخــواه گرديده انــد و کوشــيدن را بــه ســود دولــت حــرام 
مي داننــد و بــه کار بســتن قانون هــارا حــرام شــمارند... بزرگتريــن عامــل بدبختــي مــردم ايــران 
ــن  ــروي، 1322، ص108(. چني ــد )کس ــان مي باش ــته داري ماي ــواي سررش ــيعه گري و دع ش
مردمــي بــا ايــن بي پروايــي بــه آميغ هــاي زندگانــي و بيگانگــي بــا زمــان خــود سرشــتي جــز 
درماندگــي و بدبختــي نتواننــد داشــت و ايــن ســزاي نادانــي و گمراهــي آنــان اســت که هميشــه 
توســري خــور بيگانــگان باشــند. شــيعيان مــردم زمــان خــود نيســتند، بلکــه مــردگان 1300 
ســاله اند کــه بــه زنــدگان درآميخته انــد. ايــن اســت کــه راه زندگانــي نمي شناســند )کســروي، 

1322، ص65(. 
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کم کــم مبــارزه بــا نمادهــاي مذهبــي کــه مظهــر اصلــي آن حجــاب بــود نيــز شــروع شــد. 
بعــد از تصويــب قانــون کاه پهلــوي، مــردم منتظــر کشــف حجــاب هــم بودنــد. در ســال 
1313 )قبــل از تصويــب قانــون کشــف حجــاب( در شــيراز، وزير معــارف رضاشــاه، علي اصغر 
حکمــت، در مجلــس جشــن بــا حضــور دختــران بي حجــاب شــرکت کــرد و بــا مخالفــت  
علمــاي شــهر روبــرو شــد. بــه هميــن خاطــر زمانــي کــه در خرداد ســال بعــد اليحــه تغيير 
لبــاس و کاه ابــاغ شــد در بعضــي از شــهرها اعتراض هايــي بــروز کــرد. در تبريــز برخــي از 
علمــاي معتــرض زندانــي يــا تبعيــد شــدند. مهمتريــن اعتــراض در 20 و 21 تيرمــاه 1314 
در مشــهد روي داد. چنــد روز پيــش از ايــن تاريــخ، آيت الــه قمــي، مرجــع تقليــد خراســان، 
بــراي گفتگــو بــا شــاه و انتقــاد از قانــون جديــد لبــاس متحدالشــکل بــه تهــران آمــد و پس 
از ورود بــه تهــران منــزل او در محاصــره ســربازان قــرار گرفــت. چــون مردم مشــهد از جريان 
بــا خبــر شــدند شورشــي گســترده پديــد آمــد و ســرانجام بــه دســتور رضاشــاه مــردم در 
حــرم امــام رضــا)ع( و مســجد گوهرشــاد قتــل عــام شــدند. خاطــره حملــه ي وحشــيانه بــه 
مکانــي مقــدس و قتــل عــام مردمــي کــه خواســته اصلــي آنــان بازگشــت آيت الــه قمــي 
ــاد دينــداران نرفــت. از آن پــس، مــردم رضاشــاه را همتــراز روس هــاي  ــود هيــچ گاه از ي ب
ــوپ بســته  ــه ت نامســلمان و متجــاوزي مي دانســتند کــه در ســال 1290 حــرم امــام را ب
بودنــد )حســيني زاده، 1389، ص126(. کشــف حجــاب زنــان بــه طــور رســمي در دي مــاه 
1314 اجبــاري شــد و مأمــوران دولــت موظف شــدند حجــاب از ســرزنان بردارند، خشــونت 
مأمــوران در اجــراي ايــن قانــون، بســياري از زنــان متديــن را تــا پايــان حکومــت رضاشــاه 
خانه نشــين کــرد. برگــزاري مراســم عــزاداري و روضه خوانــي و وعــظ نيــز کم کــم محــدود 

و ممنــوع گرديــد. 

کســروي در کتاب شیعه گري، که در سال هاي آخر عمر نوشت، با زباني 
تمسخرآمیز به نقد آشکار تشیع و روحانیت شیعي پرداخت. او در این کتاب، 
تشیع را ثمرة اختالفي سیاسي بر سر خالفت بین امویان و علویان، سپس 
عباسیان مي داند که کم کم رنگ دین به خود گرفته و در طول زمان با باورهاي 
انحرافي دیگر در آمیخته است. 
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رضاشــاه پيــش از ســلطنت، هرســاله بــه همــراه قزاق هــا در مراســم عــزاداري شــرکت مي کــرد 
ولــي از ســال 1310 دولــت بــه تدريــج ســخت گيري ها را آغــاز کــرد و پــس از واقعــة کشــف 
حجــاب عمــاً برگــزاري هرگونــه مراســم عــزاداري و روضه خوانــي ممنــوع شــد و واعظانــي کــه 
از ايــن دســتور ســرپيچي مي کردنــد بازداشــت مي شــدند، حتــي مراســم ترحيــم نيــز بــه يــک 
جلســه محــدود شــد. در هميــن حــال کارناوال هــاي شــادی همــراه بــا رقــص و پاي کوبــي بــه 
ــه جايــي کشــيد کــه  ــه شــعائر مذهبــي ب ــه راه افتــاد. بي اعتنايــي ب مناســبت هاي مختلــف ب
ــا  ــا شــب عاشــورا مصــادف شــد و کاميون ه ــاوال ب در اواخــر ســلطنت رضاشــاه حرکــت کارن
ــد  ــردش درآمدن ــه گ ــهر ب ــص در ش ــي و رق ــاز و آواز و پاي کوب ــا س ــه ب ــته هاي رقاص و دس

)بصيرت منــش، 1377، ص151(. 
بــه نظــر مي رســد انگليســي ها بيشــتر از خــود رضاشــاه از نداشــتن پايــگاه مردمــي وي مطلــع 
بودنــد و مي دانســتند کــه اگــر خطــري متوجــه ايــران شــود، مــردم هيــچ همراهــي بــا دولــت 
نخواهنــد کــرد و بســيج اجتماعــي ايرانيــان، حتــي بــراي منافــع ملــي بــه راه نخواهــد افتــاد. دو 
مــاه قبــل از حملــه متفقيــن بــه ايــران، يعنــي در خردادمــاه 1320، ســفير وقــت انگليــس در 
تهــران ارزيابــي خــود از جايــگاه مردمــي رضــا شــاه را اينگونــه بــراي دولــت متبوعــش گــزارش 
مي کنــد: شــاه تقريبــاً مــورد تنفــر عمومــي اســت و نمي توانــد بــر حمايــت کامــل ارتــش خــود 
متکــي باشــد. لحظــه مناســبي  بــراي برکنــار شــدن يــا حتــي پايــان دادن بــه پادشــاهي سلســله 
ــي خشــنود خواهنــد شــد  ــه انقاب ــران از هرگون پهلــوي فراهــم آمــده اســت. بيشــتر مــردم اي
)آبراهاميــان، 1390، ص202(. رضــا شــاه مظاهــر نوســازي و تمــدن را در مقابل چشــم ملت ايران 
نشــانده بــود، دانشــگاه، ارتــش، راه آهــن، دبيرســتان و... چــرا ملــت ايــران از وي متنفــر بوده انــد؟ 
ــراي آن  ــوان ب ــه جــز ســرکوب مذهــب، مذهبيــون و نمادهــاي مذهبــي نمي ت ــي ب هيــچ دليل
يافــت. وابســته مطبوعاتــي ســفارت انگليــس نيــز اعــام مي کنــد کــه اگــر جنگــي صــورت گيرد 
ــه  ــد و از هرگون ــردم از شــاه متنفرن ــت وســيع م ــد. اکثري ــاع نمي کن ــت دف هيچ کــس از حکوم
ــردم حتــي گســترش جنــگ در  ــن م ــه اي ــه نظــر مي رســد ک ــد. ب ــري اســتقبال مي کنن تغيي
ايــران را بــه بقــاي رژيــم ترجيــح خواهنــد داد. بيشــتر مــردم معتقدنــد کــه جــدا از ايــن واقعيــت 
کــه ايــران ضعيف تــر از آن اســت کــه بتوانــد در مقابــل روســيه يــا آلمان ايســتادگي کنــد، دليلي 
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بــراي جنگيــدن آنــان وجــود نــدارد. آنهــا از شــاه متنفرنــد و بنابرايــن مي پرســند کــه چــرا بايــد 
بــراي دوام حکومــت وي بجنگنــد. بــه هميــن خاطــر بــود کــه ورود متفقيــن، اشــغال ايــران و 

تبعيــد رضاشــاه کســي را متأســف نکــرد )آبراهاميــان، 1390، ص203
قرارداد قوام ـ سادچيكف 

گــر چــه شــروع قراردادهــای اســتعماری در ایــران قبــل از پهلــوی هــم ســابقه داشــت 
امــا قــرارداد نفــت شــمال کــه بــه امضــا قــوام )نخســت وزیر وقــت( و ســفیر شــوروي 
در ایــران )ســادچیکف( رســید مصیبــت دیگــري از ضعــف رژیــم پهلــوی در ایــران بود. 
چــرا کــه بــه دليــل ناتوانــي در بســيج اجتماعي مــردم بــراي مقابله بــا بيگانــگان، درصــدد بودند 
ــه  ــي( را ب ــاي آشــکار )تجزيه طلب ــا حــدودي درده ــي ت ــاي امتيازده ــر در حوزه ه ــا تغيي ــا ب ت
دردهــاي پنهــان و غيرقابــل ملمــوس ارجــاع دهنــد. طلب نفت شــمال توســط شــوروي در قبال 
تخليــه ايــران از نيروهــاي نظامــي اش مســئله اي بــود کــه بعــد از اخــراج رضاشــاه از مهم تريــن 
مســائل منافــع ملــي محســوب مي شــد. از ايــن رو دولــت شــوروي حاضــر شــد بــراي دســتيابي 
ــران بيــرون ببــرد. در ايــن فرآينــد، دولــت شــوروي  ــه نفــت شــمال، نيروهــاي خــود را از اي ب
تجزيــه  آذربايجــان و بخش  هايــي از کردســتان را بــه فراموشــي يــا بــه دســت سرنوشــت ســپرد. 
لنيــن بــه خاطــر قــرارداد 1921 )قــرارداد بــه اصطــاح مــّودت( نهضت جنــگل را و اســتالين نيز 
بــه خاطــر نفــت شــمال، فرقــه دموکــرات و کوملــه را رهــا کــرد. دولــت ايــران بــا تدويــن يــک 
قــرارداد کلــي پيرامــون اســتخراج مشــترك ايــران و شــوروي از نفــت شــمال، در پــي  آن بــود که 
روس هــا را راضــي بــه تخليــه خــاك ايــران کنــد. از ســوي ديگــر دولــت مصمــم بــود کــه شــرط 
پذيــرش شــرکت مختلــط را در گــروه تخليــه نيروهــاي شــوروي در مــدت معينــي کــه از شــش 

رضاشاه پیش از سلطنت، هرساله به همراه قزاق ها در مراسم 
عزاداري شرکت مي کرد ولي از سال 1310 دولت به تدریج 
سخت گیري ها را آغاز کرد و پس از واقعة کشف حجاب عماًل 
برگزاري هرگونه مراسم عزاداري و روضه خواني ممنوع شد 
و واعظاني که از این دستور سرپیچي مي کردند بازداشت 
مي شدند، حتي مراسم ترحیم نیز به یک جلسه محدود شد. 
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هفتــه فراتــر نــرود قــرار دهــد. ســرانجام در 15 فرورديــن 1325 دو طــرف در همــه  زمينه هــا بــه 
توافــق رســيدند و بيانيــه رســمي مشــترك در ســه محــور، تخليــه ايــران، واگــذاري امتيــاز نفــت 
شــمال و حــل مســئله آذربايجــان منتشــر شــد )طالــع، 1385، ص232(. طبــق ايــن قــرارداد که 
50 ســاله بــود در مــدت 25 ســال اول عمليــات شــرکت، 49 درصــد ســهام بــه طــرف ايــران و 
51 درصــد ســهام بــه طــرف دولــت شــوروي متعلــق خواهــد بــود. و در مــدت 25 ســال دوم، 50 
درصــد ســهام بــه طــرف ايــران و 50 درصــد بــه طــرف شــوروي خواهــد بــود. از آنجــا کــه ايــران 
بــه خاطــر عــدم تخليــه ارتــش شــوروي، بــه ســازمان ملــل شــکايت بــرده بــود، اميد داشــت که 
بــا ايــن ابــزار مســئله را حــل کنــد. از طرفــي ســفير شــوروي در تهــران بــه دولــت قــوام فشــار 
مــي آورد کــه پرونــده شــکايت را از شــوراي امنيــت پــس بگيرنــد. امــا کاردار ســفارت آمريــکا در 
ديــدار بــا قــوام، وي را تشــويق مي کنــد کــه بــا اطمينــان بــه شــوراي امنيــت، برابــر خواســته  
شــوروي مبنــي بــر اســترداد شــکايت ايــران از شــوراي امنيــت، پايــداري کنــد. امــا قــوام کــه 
ــد:  از ضعــف حاکميــت و عــدم پشــتوانه مردمــي حاکميــت آگاه اســت در جــواب وي مي گوي
هنگامــي کــه انســان بــا شــير درنــده ســروکار دارد، بايــد بــه آن غــذا داده و او را نــوازش کنــد، نه 

ايــن کــه برابــر آن، چنــگ و دنــدان نشــان دهــد )طالــع، 1385، ص235(.
كودتاي 1299

ــياري از  ــان بس ــروطه رخ داد و بني ــاب مش ــس از انق ــال پ ــت 14  س ــاي 1299 درس کودت
دســتاوردهايي را کــه در مشــروطه شــکل گرفتــه بــود بــر بــاد داد و زمينــه ديکتاتــوري رضاخان 
را فراهــم آورد. معمــوالً مورخيــن در بررســي کودتــاي ســوم اســفند 1299، ســرکردة اصلــي آن 
يعنــي رضاخــان ميرپنــج را مــورد توجــه قــرار مي دهنــد و تحــوالت مربــوط بــه ايــن حادثــه را 
هماننــد ســقوط بهمنــي ســهمگين، در فضــاي رعب انگيــز بعــد از مشــروطه ارزيابــي مي کننــد. 
امــا ايــن دســته از مورخــان غافلنــد کــه بــا نســبت دادن ارادة پوالديــن بــه رضاخــان و تأکيــد 
ــه عبــارت بهتــر  ــود بــزرگ مي کننــد. ب ــر ابتــکار فــردي او، وي را بيــش از آن چيــزي کــه ب ب
ــه  ــا چيــزي اســت کــه او خــود دوســت داشــت ب ــوع کودت ــر نقــش رضاخــان در وق ــد ب تأکي
آن شــهره شــود. کمــا اينکــه در ســالگرد کودتــا ـ اســفند 1300 ـ در بيانيــه اي اعــام کــرد بــا 
وجــود او عجيــب اســت کســي ديگــر را عامــل کودتــا معرفــي نماينــد! رضاخــان بــا ايــن بيانيــه 
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مي خواســت بــر نقــش بريتانيــا در شــکل گيري دور جديــدي از تاريــخ معاصــر ايــران ســرپوش 
گــذارد و مخالفيــن کودتــا را بــا تهديــد از ســر راه کنــار زنــد )آباديــان، 1390، ص15(. ضربــه 
کودتــاي ســوم اســفند باعــث شــد مشــروطه ناقــص ايــران کــه از فــرط درد و رنــج اقتصــادي 
و اجتماعــي بــه زانــو درآمــده و خــم شــده بــود بــه زميــن درغلتــد و در آبــان 1304 بــا تغييــر 
ســلطنت تيــر خــاص بــر پيشــاني آن شــليک شــود. بــه واقــع همانطــوري کــه حملــه نادرشــاه 
بــه هندوســتان بــه دليــل ضعــف و ذليــل نمــودن بيــش از انــدازه امپراتــوري محتشــم مغــوالن 
هنــد، زمينــه تســلط کمپانــي هنــد شــرقي را بــر آن کشــور فراهــم ســاخت و کمپاني به آســاني 
از فرصــت بــه دســت آمــده ســود جســت و موقعيــت خــود را در هنــد تحکيــم نمــود، کودتــاي 
رضاخــان هــم باعــث گرديــد بقايــاي سرمايه ســاالران مســتقر در آن کشــور کــه از مــرده ريــگ 
ــر ايــن مــرز و  کمپانــي هنــد شــرقي ارتــزاق مي کردنــد، زمينه هــاي تســلط نهايــي خــود را ب

بــوم مســتحکم ســازند )همــان، ص21(.
از ايــن رو منشــأ اصلــي کودتــاي ســوم اســفند را بايــد در فعاليت هــاي دائــم التزايــد گروهــي از 
سرمايه ســاالران بريتانيــا دانســت کــه گرداننــدگان آن عبــارت بودنــد از برخــي اعضــاي کابينــه 
ــرد چلمســفورد«  ــور هندوســتان، »ل ــر ام ــن مونتــاك« وزي ــرد ادوي ــد »ل ــد جــورج« مانن »لوي
ــوص  ــي مخص ــگ و منش ــر جن ــل« وزي ــتون چرچي ــتان، »سروينس ــلطنه هندوس نايب الس
ــم  نخســت وزير يعنــي »ســرفيليپ ساســون«، از ســويي »ســرهربرت ســاموئل« نخســتين قّي
فلســطين بعــد از خاتمــه جنــگ اول جهانــي و پســر عمومــي ادوميــن مونتاك همســو بــا برخي 
ــان، 1390، ص21(.  ــد )آبادي ــا دخيــل بودن ــن کودت ــه نوعــي در اي ــي ب ــل خــاص ايران از محاف
بنابرايــن انگلســتان کــه تــا ديــروز در تــاش بــود مشــروطه و دموکراســي را در ايــران نهادينــه 
کنــد، بــه محــض پيدايــش نفــت، زمينه تســلط بــر منافــع ملــي و اقتصــادي ايــران را، حاکميت 
يــک ديکتاتــور مقتــدر و همســو مي دانســت کــه شــاخص هاي ايــن فــرد را در رضاخــان يافتــه 
ــي و  ــر ناسيوناليســم افراطــي ايران گراي ــن وابســتگي ب ــان اي ــر کتم ــه خاط ــز ب ــد و او ني بودن
باســتان گرايي ســوار شــد تــا مســتقل جلــوه نمايــد. نکتــه بســيار مهمــي کــه از آن غفلت شــده، 
ــن،  ــراردادن جنبش هــاي اســامي بين النهري ــاي ســوم اســفند در تحت الشــعاع ق نقــش کودت
مصــر، هندوســتان و ترکيــه اســت. اگــر بــه خاطــرات ادويــن مونتــاك و نيــز کتــاب »هارولــد 
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ــم  ــم، مشــاهده مي کني ــرزن« نظــري افکني ــرد ک ــس رســمي »ل ــه نوي نيکلســون«، زندگينام
يکــي از هشــدارهاي هميشــگي مقامــات حکومــت هنــد انگليــس بــه نهضت هــاي اســامي ايــن 
ــه احساســات دينــي مــردم را  ــرارداد 1919 چگون مناطــق اشــاره داشــته و نشــان مي دهــد، ق
جريحــه دار کــرده اســت. مونتــاك بــر ايــن بــاور بــود کــه بايــد ايــن جنبش هــا را جــدي گرفــت، 
تمهيــدي انديشــيد تــا مانــع تعميــق ايــن نهضــت گــردد. بــه عبــارت بهتــر بــا کودتــاي ســوم 
اســفند اذهــان از مقولــه جنبش هــاي روشــنگرانه اســامي بــه ســوي هدفــي کامــاً فرضي يعني 
خطــر کمونيســم هدايــت شــد. انگليســي ها خــود دشــمني فرضــي خلــق کردنــد تا کشــورهاي 
اســامي را کــه هيــچ بســتر و زمينــه اي بــراي گســترش کمونيســم نداشــتند تحت الشــعاع قــرار 
دهنــد. غــرب بــه ويــژه انگلســتان بــه دشــمني نيــاز داشــت تــا بــراي بســط ســيطره و هژمونــي 
ــازه تأســيس شــوروي  ــم ت ــر از رژي ــه چــه دشــمني بهت ــاند و البت ــردم را از آن بترس خــود م
بــود )آباديــان، 1390، ص36(؛ بنابرايــن انگليس هــا بــا ايجــاد يــک حکومــت مرکــزي هــم بــر 
نفــت مســلط شــدند و هــم اســام گرايان را در شــعاع ترســاندن از کمونيســم، گــم کردنــد و از 

معــادالت گفتمانــي زمــان خــارج نمودنــد.
استقالل سياسي ايران در دوران پهلوی ها

 از غم انگيزتريــن مســائل سياســي بعــد از کودتــاي 28 مــرداد اظهــار بيچارگي شــاه در بســياري 
از مــوارد اســت. تــا جائــي کــه امــام خمينــي نيــز اظهــار مــي دارد. نــوع نــگاه رئيــس جمهــور 
آمريــکا در يــک تصويــر بــه شــاه آنقــدر برايــم تلــخ بــود کــه هنــوز در ذهنــم تلخــي اش باقــي 
اســت. امــام از نــوع نــگاه بــه عنــوان نــگاه بــه يــک »بچــه مکتبــي« يــاد مي کنــد. امــا بســياري 
از مــوارد اســت کــه شــاه مي پرســد: »چــه کنــم«، »اختيــار نــدارم« و... در واقعــة انتصــاب امينــي 
بــه نخســت وزير شــاه رســماً بــه ســناتور ســعيد مالــک اعــام مي کنــد کــه آمريکايي هــا مــرا 
از دخالــت در امــور کشــور منــع کرده اند.)ظهــور و ســقوط، 1357، ص309( در آســتانه کودتــاي 
ــد و ميــل داشــتند مناســبات  ــا کــه ديگــر روي شــاه حســاب نمي کردن ــرداد آمريکائيه 28 م
خــود را بــا دولــت مصــدق بهبــود بخشــند. عاقــه اي بــراي شــنيدن درد دل هاي شــاه نداشــتند. 
ســفير آمريــکا در رم در ديــدار کوتاهــي بــا شــاه بــه او مي گويــد کــه پاســخ بــه پيــام او را بــه 
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واشــنگتن محــول کــرده اســت و آنهــا بايــد تصميــم بگيرنــد، شــاه کــه اشــک در چشــمانش 
مي درخشــيد مي گويــد »تکليــف مــرا معيــن کنيــد« )معتضــد، 1357، ص110(. فردوســت 
نيــز معتقــد اســت »در سياســت خارجــي و بــه  خصــوص سياســت منطقــه اي دکتريــن اجرا 
شــده توســط محمدرضــا تبعيــت کامــل از دســتورات آمريــکا و انگليــس بــود. آمريکايي هــا 
ــن  ــي آخري ــز راج ــد. پروي ــي مي کردن ــت هاي ليبرال ــراي سياس ــه اج ــور ب ــاه را مجب ش
ــن حقيقــت اذعــان دارم کــه گرچــه  ــه اي ســفير شــاه در انگليــس مي نويســد: »شــخصاً ب
ــز  ــا هرگ ــي آنه ــد ول ــي کرده ان ــاي ليبرال ــاد دولت ه ــه اتح ــور ب ــاه را مجب ــا ش آمريکايي ه
ميــل ندارنــد نتيجــه يــک چنيــن سياســتي بــه تغييراتــي بنيــادي در ايــران منجــر شــود 
)راجــي، 1365، ص80(. ســوليوان نيــز معتقــد اســت از اينکــه اطاعــات آمريکايي ها نســبت 
بــه اوضــاع ايــران بيشــتر از شــخص شــاه بــود وي شــگفت زده مي شــد و بــا دقــت گــوش 
مــي داد. »باالخــره خــود را بازيافتــم و بــا لحنــي آرام بخــش و بــا قــدرت منطــق و اســتدالل 
کــه در تــوان داشــتم ســعي کــردم اطمينــان بدهــم کــه آمريــکا همچنان پشــتيبان او اســت 
و رئيــس جمهــور و ســاير مقامــات ارشــد آمريکايــي کامــًا مســائل و مشــکات او را درك 
ــاي  ــاره فعاليت ه ــع ســفارت درب ــه از مناب ــي را ک ــه اطاعات ــن مقدم ــس از اي ــد. پ مي کنن
ــار  ــودم در اختي ــه دســت آورده ب ــران ب ــان حــوادث شــهرهاي مختلــف اي مخالفــان و جري
شــاه گذاشــتم و ســعي کــردم خيال پردازي هــاي او را دربــاره مشــارکت خارجيــان در ايــن 
ــا دقــت بــه حرف هــاي مــن گــوش داد و ظاهــراً از اينکــه  حــوادث برطــرف ســازم. شــاه ب
مــا چنيــن اطاعــات دقيقــي دربــاره جزئيــات وقايــع داخلــي ايــران داريم شــگفت زده شــده 

ــود )ســوليوان، 1375، ص146(. ب

غرب به ویژه انگلستان به دشمني نیاز داشت تا براي بسط سیطره 
و هژموني خود مردم را از آن بترساند و البته چه دشمني بهتر از 
رژیم تازه تأسیس شوروي بود )آبادیان، 1390، ص36(؛ بنابراین 
انگلیس ها با ایجاد یک حکومت مرکزي هم بر نفت مسلط شدند و 
هم اسالم گرایان را در شعاع ترساندن از کمونیسم، گم کردند و از 
معادالت گفتماني زمان خارج نمودند



چرا ايرانيان مانع ادامه حکومت پهلوي ها در کشورشان شدند؟
دکترعبداهلل گنجي

18

ســوليوان مي نويســد: در اواخــر ســلطنت شــاه بــا ابتــکار و تمايــل شــخصي وي مــن و پارســونز 
ســفير انگليــس يــک روز در ميــان بــا شــاه ماقــات مي کرديــم. شــاه در ايــن ماقات هــا ضمــن 
ــخن  ــم س ــده رژي ــراي آين ــود ب ــاي خ ــه و برنامه ه ــاري روز از نقش ــائل ج ــاره مس ــث درب بح
مي گفــت )ســوليوان، 1375، ص155(. بنابرايــن ســفراي انگليــس و آمريــکا بــه صورت مشــاوران 

رســمي شــاه درآمــده بودنــد و نظــرات آنــان مبنــاي تصميم گيري هــا بــوده اســت.
 ماقــات »يــک روز در ميــان« بــا ايــن دو ســفير بــه چــه علــت بــوده اســت؟ جــز عجــز و ناتواني 
و عاقــه بــه دانســتن آخريــن نظــرات دولت هــاي انگليــس و آمريــکا؟ حتــي در شــلوغي هاي 
منتهــي بــه انقــاب 1357 شــاه منتظــر مي مانــد کــه آمريکايي هــا بــراي بــود و نبــود او چــه 
تصميمــي دارنــد و اگــر قــرار اســت بــرود بايــد کــدام کشــور را انتخــاب کنــد »در هميــن ايــام 
)شــلوغي هاي انقــاب( پيامــي از واشــنگتن دريافــت داشــتم مبنــي بــر اينکــه در اوليــن فرصــت 
شــاه را ماقــات کنــم و بــه او بگويــم کــه دولــت ايــاالت متحــده آمريــکا مصلحــت شــخص شــاه 
و مصالــح کلــي ايــران را در ايــن مي بينــد کــه هــر چــه ســريع تر ايــران را تــرك گويــد. تصميــم 
شــاه بــه خــروج از ايــران قبــل از وصــول ايــن پيــام از طريق وســائل ارتباط جمعي منتشــر شــده 
ولــي شــاه رســماً آنــرا اعــام نکــرده بــود و هنــوز هــم ترديدهايــي در ايــن مــورد وجــود داشــت. 
ابــاغ چنيــن پيامــي از طــرف ســفير يک کشــور بــه رئيــس مملکتــي کــه در آن مأموريــت دارد 
کار ســاده اي نيســت. ولــي در ماقات هــا و گفتگوهــاي مــن بــا شــاه طــي چنــد مــاه اخيــر بــه 
قــدري مطالــب عجيــب و غيرعــادي رد و بــدل شــده بــود کــه ابــاغ ايــن پيــام خيلــي غيرعادي 
ــره اي  ــب و غيرمنتظ ــز عجي ــاه چي ــراي ش ــم ب ــام ه ــن پي ــنيدن اي ــيد. ش ــر نمي رس ــه نظ ب
نبــود، مــن تــا آنجــا کــه مي توانســتم بــا لحــن مالیــم و مهربــان مضمــون پیــام 
واشــنگتن را بــه شــاه ابــالغ کــردم. او بــا دقــت و آرامــش بــه پیامــي کــه او را بــه 
تــرك کشــورش دعــوت مي کــرد گــوش داد و وقتــي کــه حرف هــاي مــن تمــام 
شــد رو بــه مــن کــرد و بــا لحنــي کــم و بیــش ملتمســانه گفــت »خیلي خــوب اما 

کجــا بایــد بــروم؟« )ســولیوان، 1375، ص206(.
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1-كنترل شخص شاه
 بعــد از کودتــاي 28 مــرداد تــا انقــاب اســامي اعمــال و رفتــار شــاه بــه شــدت تحــت کنتــرل 
ــوده اســت. يعنــي دنيــاي غــرب از احتمــال  ــود. شــايد علــت اصلــي آن جهــان دو قطبــي ب ب
چرخــش شــاه بــه ســمت شــوروي نگــران بــوده اســت. زيــرا تغييــر قطب بنــدي يــا جابجائــي در 
گرايــش بــه دو قطــب در برخــي کشــورها اتفــاق مي افتــاد. بنابرايــن از پيــش خدمتــي ارنســت 
بــرون تــا اســتراق ســمع مکالمــات شــاه را مي تــوان در پروســه کنتــرل شــاه ديد. اســتراق ســمع 
مکالمــات خصوصــي محمدرضاشــاه و مقامــات عالي رتبــه توســط ســيا به صــورت مســتمر انجام 
مي شــد. جريــان از ايــن قــرار بــود کــه ســفارت آمريــکا بــه اطــاع محمدرضــا رســاند تلفن هايي 
کــه اســتفاده مي کنيــد مطمئــن نيســت و امــکان اســتراق ســمع خيلــي زياد اســت و پيشــنهاد 
کردنــد کــه يــک کابــل 10 شــماره اي بکشــند کــه از مراکــز تلفــن خــودکار عبــور نکنــد بلکــه 
ــورد نظــر وصــل شــود. محمدرضــا موافقــت کــرد و آمريکايي هــا  ــه محل هــاي م مســتقيماً ب
تلفن هــا را کشــيدند کــه بــه »تلفــن قرمــز« معــروف شــد. در کنــار هر دســتگاه ليســت مقاماتي 
کــه از ايــن تلفــن اســتفاده مي کردنــد و شــماره آنهــا قــرار داشــت. مقاماتــي کــه از تلفــن  قرمــز 
ــده گارد،  ــت وزير، فرمان ــار، نخس ــر درب ــا، وزي ــد از: محمدرض ــارت بودن ــد عب ــتفاده مي کردن اس
ــده ژاندارمــري، رئيــس  رئيــس ســتاد ارتــش، رئيــس اداره دوم ارتــش، رئيــس ســاواك، فرمان
شــهرباني و رئيــس دفتــر ويــژه اطاعــات )مــن(. مــن مطلــع بــودم کــه يــک تلفــن قرمــز هــم 
ــود  ــا بي خ ــد. آمريکايي ه ــمع مي کن ــماره را استراق س ــر 10 ش ــت و ه ــکا اس ــفارت آمري در س
بــه موضوعــي تــا ايــن حــد عاقه منــد نمي شــوند، مگــر اينکــه از آن نفــع کامــل ببرنــد. پــس 
ــر  ــوار ضبــط مي شــد و آمريــکا ب کليــه مکالمــات تلفن هــاي قرمــز در ســفارت آمريــکا روي ن
ــازمان  ــت، 1374، ص235( س ــرد. )فردوس ــارت مي ک ــي نظ ــه اول مملکت ــائل درج ــه مس کلي
ســيا عــاوه بــر برخــورداري از بيشــترين تســهيات بــراي کســب اطاعــات مــورد نيــاز از 
ــا شــخص شــاه  ــه تبــادل اطاعــات ب مراکــز اطاعاتــي و امنيتــي ايــران، مســتقيماً نيــز ب
ــه بــه کلــي ســري بــه شــخص شــاه کــه حــاوي  مي پرداخــت، تحويــل  يــک بولتــن ماهان
آخريــن اخبــار از مســائل جهــان و منطقــه بــود، يکــي از ايــن مــوارد مي باشــد. ايــن بولتــن 
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کــه بــه زبــان انگليســي بــود و تنهــا بــراي محــدودي از ســران کشــورهاي دوســت آمريــکا داده 
مي شــد هــر ماهــه توســط مأمــور ســيا بــه شــخص شــاه تحويــل و پــس از مطالعــه توســط 
دفتــر ويــژه منهــدم مي شــد ) فردوســت، 1374، ص235(. ايــن موضــوع نشــان مي دهــد کــه 
نگــرش شــاه بــه تحــوالت منطقــه و جهــان بــا اطاعــات کاناليــزه آمريکايي هــا تنظيــم مي شــد 
و خــوراك فکــري و اطاعاتــي وي آنگونــه کــه مــورد پســند آمريکايي هــا بــود ارائــه مي شــد.

2- تسلط انگليس و آمريكا بر حوزه امنيتي ايران
 امنيــت از کليدي تريــن شــاخص هاي اســتمرار حاکميــت و ضامــن حفــظ منافــع ملــي اســت. بعــد 
از کودتــاي 28 مــرداد حــوزه امنيتــي ايــران در همــه ابعــاد در اختيــار دولت هــاي انگليــس و آمريــکا 
قــرار گرفــت. اشــراف و مداخلــه آنــان بــه حــدي بــود کــه در برخــي مــوارد ايرانيــان نيــز صاحيــت 
مداخلــه در برخــي موضوعــات را نداشــتند. ايجــاد ســاواك، ايجــاد سيســتم هاي جاسوســي در شــمال 
کشــور، کنتــرل مکالمــات شــاه، اشــراف بــر رأس ارتــش، تســلط بــر اقتصــاد و صنعــت مونتــاژ و... از 
جملــه ايــن مــوارد اســت. پــس از 28 مــرداد 1332 کــه آمريکايي هــا بــا قــدرت تمــام وارد صحنــه 
شــدند و تصميــم گرفتنــد کــه ايــران را بــه عنــوان پايــگاه اصلــي خــود در منطقــه حفــظ کننــد در 
درجــه اول بــه ايجــاد دســتگاه ضــد اطاعــات ارتــش و تقويــت آن و در درجــه ي دوم بــه تأســيس 
ســازمان امنيــت کشــور )ســاواك( پرداختنــد. فردوســت معتقــد اســت شــوراي امنيــت کشــور نيز بنا 
بــر پيشــنهاد انگلســتان و ابتــدا توســط شــاپورجي طــرح شــد و شــاه آن را پذيرفــت و اعضــا و نحو کار 
آن را نيــز انگليــس معلــوم کــرد )فردوســت، 1374، ص391(. طبــق توافــق ميــان مقامــات اطاعاتــي 
آمريــکا و انگليــس، مأموريــت تشــکيل ســاواك بــه ســازمان ســيا واگــذار شــد و مســئوليت تشــکيل 

تحویل  یک بولتن ماهانه به کلي سري به شخص شاه که حاوي 
آخرین اخبار از مسائل جهان و منطقه بود، این بولتن که هر ماهه 

توسط مأمور سیا به شخص شاه تحویل و پس از مطالعه توسط 
دفتر ویژه منهدم مي شد ) فردوست، 1374، ص235(. این 

موضوع نشان مي دهد که نگرش شاه به تحوالت منطقه و جهان 
با اطالعات کانالیزه آمریکایي ها تنظیم مي شد و خوراك فکري و 
اطالعاتي وي آنگونه که مورد پسند آمریکایي ها بود ارائه مي شد.
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ــه اينتليجنــس ســرويس انگلســتان ســپرده شــد. در نتيجــه نهادهــاي  ــژه اطاعــات« ب ــر وي »دفت
اطاعاتــي ايــران شــکل ســازمان  يافتــه اي يافــت و بــه عنــوان شــاخه هايي از ســرويس هاي اطاعاتــي 
غــرب بــه فعاليــت گســترده در داخــل کشــور و در منطقــه پرداختنــد. در مرحلــه بعــد بــا برنامه ريزي 
مشــترك دو ســرويس آمريــکا و انگليــس بــه تدريــج و گام بــه گام نفــوذ ســرويس اســرائيل در ايــران 
ــي  ــراي نقــش اصل ــا و انگليســي ها خــود را عقــب کشــيدند و جــا را ب ــت و آمريکايي ه توســعه ياف
ــش و اداره دوم  ــه ارت ــود را ب ــه اول خ ــه درج ــا توج ــد و آمريکايي ه ــاز کردن ــاواك ب ــرائيل در س اس
آن معطــوف داشــتند. )مستشــاران و کارشناســان بيگانــه، 1377، ص67(. طراحــي آمريکايي هــا بــه 
صورتــي بــود کــه تجهيــزات نظامــي ارســالي بــه ايــران فقــط توســط خــود آنــان قابــل بهره بــرداري 
بــود بــه هميــن دليــل هــزاران نفــر از مستشــارات نظامــي آمريــکا در ايــران حضــور داشــتند. فضــاي 
ايجــاد شــده توســط دولت هــاي انگليــس و آمريــکا نــه تنهــا بــه ارتــش، اطاعــات، دربــار و اقتصــاد 
ختــم نمي شــد بلکــه حــوزه اجتماعــي را هــم در بر مي گرفــت. آمريــکا و انگليــس تــاش مي نمودنــد 
بــا اپوزيســيون داخلــي هــم ارتبــاط داشــته باشــد و شــاه را بــا نشــان دادن يــک آلترناتيــو بيشــتر در 
چنــگ خــود نگــه دارنــد. اســناد النه جاسوســي آمريــکا از ارتباطــات احــزاب ايــران با آمريــکا خصوصاً 
جبهــه ملــي و نهضــت آزادي پــرده برمــي دارد. قطعــاً دولــت شــاه از ايــن ارتباطــات آگاه بــوده اســت. 
دولــت کارتــر بعــد از رســيدن بــه قــدرت بــا شــعار حقــوق بشــر بــه دنبــال فضــاي بــاز سياســي در 
کشــورهاي جهــان ســوم بــود در نــگاه اول، ايــن بــاور امــري مطلــوب جلــوه مي کنــد امــا روي ديگــر 
هميــن ســکه ســرکوب بــود بــه تعبيــر ديگــر آزادي و حقــوق بشــر در ايــران زمانــي بــراي کارتــر قابل 
ــوده اســت کــه حکومــت شــاه تضميــن شــده باشــد در غيــر اين صــورت ســرکوب جــاي  قبــول ب
خــود را بــه حقــوق بشــر مي دهــد. ســخنان آخريــن ســفير آمريــکا در ايــران گويــاي ايــن مدعاســت. 
»ضمــن يکــي از گزارشــات خــود بــه واشــنگتن نوشــتم کــه چــون پيش بينــي مي کنــم شــاه دربــاره 
تشــکيل يــک دولــت نظامــي بــراي مقابلــه بــا بحــران فعلــي از مــا نظرخواهــي خواهــد کــرد بهتــر 
اســت دولــت آمريــکا از هم اکنــون در ايــن بــاره مطالعــه کــرده نظــر خــود را بــه مــن ابــاغ نمايــد. 
بــراي مــن خيلــي شــگفت آور بــود کــه پاســخ ايــن ســؤال خــود را خيلــي ســريع و بــا صراحــت کامل 
طــي چهل و هشــت ســاعت دريافــت کــردم. پاســخ واشــنگتن ايــن بــود: بــه نظــر دولــت 
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آمريــکا ابقــاي شــاه حائــز کمــال اهميــت اســت و آمريــکا از هــر تصميمي کــه وي بــراي تثبيت 
قــدرت و موفقيــت خــود اتخــاذ کنــد حمايــت خواهــد کــرد. در پاســخ واشــنگتن بــا صراحــت 
بــه ايــن موضــوع اشــاره شــده بــود کــه اگــر شــاه بــراي اســتقرار نظــم و تثبيــت حکومــت خــود 
اســتقرار يــک دولــت نظامــي را ضــروري تشــخيص دهــد آمريــکا آنــرا تأييــد خواهــد کــرد و از 
متــن پيــام چنيــن مســتفاد مي شــود کــه آمريــکا از هــر اقدامــي در جهــت پايــان بخشــيدن 
بــه اوضــاع بحرانــي ايــران و ســرکوب مخالفــان حمايــت مي کنــد. پيامــي کــه در پاســخ ســؤال 
مربــوط بــه احتمــال تشــکيل دولــت نظامــي در ايــران از واشــنگتن دريافــت داشــتم نــه فقــط 
بــا دســتورالعمل هاي مبهــم و مبتــذل گذشــته مغايــرت داشــت، بلکــه از يــک تغييــر کلــي در 
سياســت آمريــکا در جهــت حمايــت جــدي از شــاه حکايــت داشــت. وقتــي کــه بــراي ماقــات 
زاهــدي  بــه خانــه اش رفتــم او مــرا بــه دفتــر بــرد و بــه عنــوان يــک خبــر مهــم و تــازه بــه مــن 
گفــت کــه »برژينســکي اداره ي امــور مربــوط بــه ايــران را بــه دســت خــود گرفتــه اســت« او بــا 
بيانــي کــه از تــاش و مشــارکت خــود او در ايــن جريــان حکايــت مي کــرد گفــت برژينســکي 
او را بــه کاخ ســفيد فراخوانــده و گفتــه اســت کــه پرزيدنــت کارتــر نگــران اوضــاع ايــران اســت و 
در ايــن شــرايط بايــد شــاه رويــة محکم تــر و قاطع تــري در پيــش بگيــرد. زاهــدي افــزود کــه 
ــه اتخــاذ تدابيــر  ــه تهــران مراجعــت کنــد و شــاه را ب برژينســکي او را تشــويق کــرده اســت ب
ــه برژينســکي پاســخ داده  ــد. زاهــدي گفــت ب ــم خــود وادار نماي ــراي حفــظ رژي ــري ب جدي ت
اســت کــه نمي توانــد در ايــن شــرايط پســت ســفارت ايــران را در واشــنگتن خالــي بگــذارد ولــي 
برژينســکي او را نــزد رئيــس جمهــوري بــرده و پرزيدنــت کارتــر بــه او گفتــه اســت کــه شــما بــا 
خيــال راحــت بــه تهــران برويــد، مــن ســفير ايــران در واشــنگتن خواهــم بــود! زاهــدي بعــد از 
شــرح ايــن جريــان گفــت کــه ديگــر درنــگ را جايــز نشــمرده و بــه تهــران آمــده اســت تــا شــاه 

آمریکا و انگلیس تالش مي نمودند با اپوزیسیون داخلي هم ارتباط 
داشته باشد و شاه را با نشان دادن یک آلترناتیو بیشتر در چنگ 

خود نگه دارند. اسناد النه جاسوسي آمریکا از ارتباطات احزاب 
ایران با آمریکا خصوصاً جبهه ملي و نهضت آزادي پرده برمي دارد. 
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را در مبــارزه ســختي کــه در پيــش دارد يــاري کنــد. کمــي پــس از ايــن ماقــات شــاه مــرا بــه 
کاخ خــود فراخوانــد و مطالبــي را کــه قبــاً از زاهــدي شــنيده بودم بازگــو کرد. شــاه همچنين از 
قــول زاهــدي گفــت کــه قــرار اســت مطالبــي در ايــن زمينــه کتبــاً بــه مــن ابــاغ شــود و از من 
پرســيد آيــا پيامــي در ايــن خصــوص از واشــنگتن دريافــت داشــته ام يــا نه؟ تــا آن موقــع آنچه از 
واشــنگتن بــه مــن ابــاغ شــده بــود همــان مطالبي بــود کــه در پاســخ ســؤال مربوط بــه احتمال 
روي کار آمــدن يــک دولــت نظامــي در ايــران دريافــت داشــته بــودم. مــن از همان پيــام مطالبي 
را در ايــن زمينــه کــه آمريــکا از هــر اقدامــي کــه شــاه بــراي رفــع بحــران کنوني مصلحــت بداند 
ــن  ــا، 1377، ص91(. بنابراي ــت  خارجي ه ــراي وي نقــل کــردم )دخال ــرد ب ــت خواهــد ک حماي
شــاه کامــاً بــي اراده بــود. روزي واشــنگتن بــه ســفيرش در تهــران مي نويســد کــه از ســرکوب 
و هرگونــه اقدامــي کــه رفــع نگرانــي شــاه را مي کنــد حمايــت و روزي ديگــر )قبــاً آورده شــد( 
بــه شــاه مي گوينــد کــه بايــد بــروي و شــاه ملتمســانه مي گويــد کجــا بايــد بــروم. ايــن دوگانــه 
و تنظيــم شــدن شــاه بــا تغييــر رويکردهــاي آمريــکا نشــان از نبــود حاکميــت مســتقل و حتــي 

نيمــه مســتقل در ايــران دارد.
3- تسلط كنسرسيوم بر نفت ايران

 بــا انجــام کودتــاي 28 مــرداد، اوليــن انتقــام آمريــکا و انگليــس از ايــران، هجمــه بــه همــان 
چيــزي بــود کــه ملي هــا و مذهبيــون از ســال 1328 تــا 1332 بــراي آن مبــارزه کــرده بودنــد. 
بــا موفقيــت کودتــا، کنسرســيومي متشــکل از شــرکت هايي از آمريــکا، انگليــس، هند و فرانســه 
ــه صــورت         ــرارداد کنسرســيوم ســود ب ــد. طبــق ق ــر عهــده گرفتن ــران را ب سرنوشــت نفــت اي
ــازي  ــران حــق امتي ــد و اي ــيوم تقســيم مي ش ــران و کنسرس ــت اي ــن شــرکت نف 50 ـ 50 بي
بالــغ بــر 12/5درصــد کل فــروش را دريافــت مي کــرد. شــرکت ســابق طبــق قــرارداد، غرامــت 
در خــور توجهــی از ايــران گرفــت. ضمــن اينکــه شــرکت ســابق 40 درصد ســهام کنسرســيوم را 
بــه دســت آورد و بــا توجــه بــه ســهيم بــودن در ســهام شــرکت هلنــدي، ســهام واقعــي خيلــي 
بيشــتر از ايــن مقــدار بــود. بــا احتســاب غرامتــي کــه ايــران مي بايســت پرداخــت کنــد ســهم 
ايــران کمتــر از 50 درصــد بــود. تشــکيل کنسرســيوم بــه معنــي شکســت نهضــت ملــي شــدن 
بــود، چــرا کــه ملي شــدن دو عنصــر دارد. تبديــل مالکيــت خصوصــي بــه مالکيــت عمومــي و 
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دوم اســتفاده از آن بــه نفــع عمــوم کــه دومــي تحقــق پيــدا نکــرد. برخــاف قانــون ملــي شــدن، 
کنسرســيوم رأســاً بــه تشــکيل شــرکت عامــل بــراي اکتشــاف و توليــد مي پرداخــت و امــکان 
اســتفاده گســترده از اراضــي و راه هــاي ايــران بــراي آنــان فراهــم مي گرديــد. ايــران حــق لغــو 
قــرارداد را نداشــت و در صــورت بــروز اختــاف بيــن ايــران و کنسرســيوم، موضوع به يــک دادگاه 
بين المللــي ارجــاع مي شــد کــه نوعــي نقــض حاکميــت کشــور تلقــي مي شــد. بنابرايــن در بــدو 
ملــي شــدن صنعــت نفــت فقــر و کمبــود در ايــران بــه دليــل تحريــم نفتــي شــروع شــد و بــا 

تشــکيل کنسرســيوم نيــز التيــام نيافت.
4- انتخاب نخست وزيران با نظر انگليس و آمريكا

ــا  ــتور ي ــا دس ــا ب ــد از کودت ــاله بع ــت وزيران دوره 25 س ــي نخس ــود تمام ــناد موج ــق اس  طب
پيشــنهاد آمريــکا و انگليــس انتخــاب مي شــدند و حتــي عــزل و جابجائــي آنــان نيــز بــه واســطه 

ــي انجــام مي شــد. ــاي غرب ــه دولت ه ــا توصي دســتور ي
علــي امينــي کــه قبــل از نخســت وزيري ســفير ايــران در آمريکا بــوده از ســوي آمريکاييهــا براي 
نخســت وزيري ايــران کانديــدا  مي شــود. نکتــه  اي کــه جالب تــر از اصــل انتصــاب امينــي توســط 
دولــت آمريکاســت، پاســخ شــاه بــه اعتــراض ســناتور دکتــر ســعيد مالــک اســت. وقتــي مالــک 
ــد شــاه اظهــار مــي دارد:  ــدان کرده اي ــه شــاه اعتــراض مي کنــد کــه چــرا پســر فروغــي را زن ب
ــا ترتيبــي کــه  آمريکاييهــا مــن را از دخالــت در امــور کشــور ممنــوع کرده انــد ولــي بدانيــد ب
داده ام حکومــت امينــي در ايــران دوام نخواهــد آورد. امــا ســفير وقــت آمريــکا در ايــران ماجــراي 
بــه قــدرت رســيدن امينــي را اينگونــه بيــان مي کنــد: جان افکندنــي رئيــس جمهــور آمريــکا در 
ازاي پرداخــت يــک وام 35 ميليــون دالري خواســتار انتصــاب علــي امينــي شــده بــود. به گفته ي 
ســفير، علــي امينــي مأموريــت داشــت يــک برنامــه ويــژه را کــه از ســوي مشــاوران پرزيدنــت 
کنــدي بــراي مداخلــه در امــور ايــران تهيه شــده بــود پيــاده کنــد )فردوســت، 1374، ص353(.
ــاره وي  ــه ارتشــبد فردوســت درب ــوده اســت ک ــر ب منصــور از اعضــاي شــبکه اردشــير ديپورت
ــنعلي  ــرش )حس ــود. پس ــس ب ــن انگلي ــک(از مأموري ــور المل ــور )منص ــي منص ــد: عل مي نويس
منصــور( ماننــد پــدر پــرورش يافتــه انگليســي ها بــود. ولــي از آن گــروه بــود کــه بــه آمريکايــي 
وصــل شــدند. او چــه در »اصــل چهــار« و چــه بعدهــا کــه نخســت وزير شــد از طــرف آمريــکا بــه 
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ــت، 1374، ص355(. ــد )فردوس ــت مي ش ــدت تقوي ش
طبــق يکــي از اســناد ســاواك کــه در تاريــخ 1347/10/12 صــادر شــده آمــده اســت »بــه طــور 
ــي  ــران عاقه منــد هســتند و طرح هاي ــه زمامــداري منصــور در اي قطــع انگليســي ها نســبت ب
دارنــد کــه بايــد بــه نفــع انگلســتان بــه دســت مشــاراليه انجــام گيــرد. اســناد مذکــور نشــان 
مي دهــد کــه منصــور مــورد توافــق مشــترك آمريــکا و انگليــس بــوده اســت و هــر دو کشــور وي 
را مطلــوب مي دانســته اند. منصــور وظيفــه تصويــب کاپيتوالســيون را بــه عهــده داشــت و شــاه از 
وي نيــز راضــي نبــود. دليــل نارضايتــي شــاه ايــن بــود کــه وي قبــل از اينکــه مطيــع اوامــر شــاه 
باشــد وابســته آمريــکا بــود. زيــرا او بــا اصــرار جانســون رئيــس جمهــور وقــت ايــاالت متحــده و 

ســازمان ســيا بــر مســند نخســت وزير تکيــه زده بود.)اختريــان، 1357، ص65(
ــاف  ــدا برخ ــوي دوم دارد. هوي ــداري پهل ــت وزير را در زمام ــن دوران نخس ــدا طوالني تري هوي
منصــور و امينــي کــه بــه آمريــکا و انگليــس بيشــتر از شــاه گرايــش داشــتند، هــم وابســته بود و 

هــم هنــر راضــي نگه داشــتن شــاه را نيــز داشــت.
فردوســت معتقــد اســت: هويــدا وابســته بــه انگليســي ها بــود و توســط آنهــا بــه آمريکايي هــا 

معرفــي شــد )فردوســت، 1374، ص259(.
بــه تدريــج انگليســي ها تعــداد بيشــتري از عوامــل خــود را بــه آمريــکا معرفــي کردنــد و يــا خــود بــه 
نفــع آمريــکا از آنهــا اســتفاده نمودنــد. ماننــد: علــم، حســنعلي منصــور، هويــدا، شــريف امامي و غيره. 
پــس از کودتــا مي بينيــم کــه گاه يــک نخســت وزير وابســته بــه انگليــس ســر کار مي آيــد ولــي بــه 
طــرف آمريــکا ســوق پيــدا مي کنــد )فردوســت،1374، ص382(. طبــق اســناد ســاواك از قــول مديــر 
کل تشــريفات نخســت وزيري، يکــي از منابــع ديپلماتيــک آمريــکا اظهــار داشــته که دولــت آمريکا به 
طــور خيلــي جــدي تعويض کابينــه هويــدا را از شاهنشــاه آريامهر خواســتار شــد. نامبــرده همچنين 
مي گويــد کــه اساســاً کارتــر و آمريکايي هــا از مخارجــي کــه دولــت ايــران بــه نفــع فــورد انجــام داده 
فوق العــاده ناراحــت و عصبانــي هستند.)فردوســت،1374، ص288( بنابرايــن نــه تنهــا آمريکائي هــا يا 
انگليســي ها درآوردن نخســت وزيران پهلــوي بعــد از کودتــا نقــش تعيين کننــده داشــته اند بلکــه در 

هنــگام اتمــام تاريــخ مصــرف مجــدداً از شــاه مي خواســتند کــه فــرد ديگــري را معرفــي نمايد. 
حتــي در بحــران منتهــي بــه انقــاب اســامي نيــز شــاه نمي توانســت بــر اســاس مصلحــت خود 
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تصميــم بگيــرد و چهره هائــي را بگمــارد کــه از جايــگاه مردمــي بهتــري برخــوردار باشــد. اشــرف 
ــرادرم جعفــر شــريف امامــي،  پهلــوي مي نويســد: »در 5 شــهريور، در نتيجــه فشــار آمريــکا، ب
رئيــس جمهــور ســنا و مديــر عامــل بنيــاد پهلــوي را بــه نخســت وزيري برگزيــد. مــن از ايــن 
انتصــاب در کفنرانســي در برزيــل آگاه شــدم و از انتخابــي کــه شــده بــود بي نهايــت متعجــب 
گرديــدم. بــه نظــر مــن شــرايط زمــان ايجــاب مي کــرد کــه رهبــر قوي تــري انتخــاب شــود.« 

)پهلوي هــا، 1357، ص345(.
ضعــف روحــي شــريف امامــي و نداشــتن قابليت هــاي يــک نخســت وزير را آخريــن ســفير آمريــکا در 
تهــران نيــز تأئيــد مي کنــد. »پــس از انتصــاب وي )شــريف امامــي( بــه مقــام نخســت وزيري، دوســت و 
همــکار مــن »مارتيــن هرتــز«، کــه در آن زمان ســفير آمريکا در بلغارســتان بــود اطاعات جامعــي دربارة 
خصوصيــات اخاقــي شــريف امامــي در اختيــار مــن گذاشــت. مارتيــن هرتــز کــه ســالها قبــل بــه عنوان 
مستشــار سياســي ســفارت آمريــکا در ايــران خدمــت مي کــرد بــا جامعــه ايرانــي آشــنايي زيادي داشــت 
ــرار  ــک برق ــط نزدي ــا شــريف امامــي هــم رواب ــي ب ــا شــخصيت هاي ايران و ضمــن تماس هــاي خــود ب
کــرده بــود )قبــل از نخســت وزيري(. شــريف امامــي کــه از نظــر ظاهــر مــردي ســمين بــا ســري طــاس 
بــود رفتــاري ســنگين و تــا حــدي غرورآميــز داشــت. امــا از نظــر مــن در پــس ايــن ظاهــر ســنگين هيچ 
عمقــي وجــود نداشــت و مــن او را فاقــد توانائــي و قابليــت و تيزهوشــي الزم بــراي حــل مشــکات شــاه 
در آن روزهــاي بحرانــي مي دانســتم )ســوليوان، 1375، ص153(. ســوليوان ادامــه مي دهــد کــه شــريف 
امامــي هميشــه مــن و ســفير انگليــس را مشــترکاً بــه مشــورت دعــوت مي کــرد و ايــن ماقات هــاي 

مشــترك تقريبــاً بــا اکثــر شــخصيت هاي ايرانــي و حتــي شــخص شــاه نيــز انجــام مي شــد.
آمــوزگار نيــز هماننــد نخســت وزيران قبلــي منتخــب آمريــکا بــود. شــاه در اين بــاره مي گويــد: »آمــوزگار 

را بــه خاطــر درســتي و دوســتي اش با دولــت آمريکا انتخــاب کــردم.« )اختريــان، 1357، ص179(
وابســتگي زاهــدي بــه آمريــکا بــه حــدي اســت کــه شــاه بارهــا از مقامــات آمريــکا گايه مي کنــد. حتي 
در زمانــي کــه زاهــدي نخســت وزير نبــوده نيــز مأمــور اجــراي فراميــن آنــان بــوده اســت. ســوليوان در 
اين بــاره مي نويســد: »شــاه چنــد بــار دربــاره فعاليت هــاي زاهــدي بــا مــن صحبــت کــرده و گفتــه بــود 

کــه کارهــاي او را تاييــد نمي کنــد. او در واقــع مي خواســت 
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هشــدار بدهــد کــه مــا نبايــد گــول اقدامــات زاهــدي را بخوريــم و بــه اميــد نتيجــه بخــش بودن 
کارهــاي او بنشــينيم.« البتــه زاهــدي خــط ارتباطــي مســتقيم خــود را بــا واشــنگتن داشــت و 

مرتبــاً برژينســکي را در جريــان فعاليت هــاي خــود مي گذاشــت )ســوليوان، 1357، ص178(.
5- واگذاري مأموريت هاي جاسوسي به مسؤلين حكومتي 

ــوذ در شــخصيت ها و  ــرداد نف ــاي 28 م ــد از کودت ــران بع ــا و انگليســي ها در اي ــات آمريکايي ه ــي از اقدام يک
يارگيــري در بيــن آنــان بــود. ايــن مســئله هــم مســؤلين درون قــدرت را در بــر مي گرفــت، هــم نخبــگان حربي 
اپوزيســيون را پوشــش مي داد. بر اســاس گزارشــي کــه 26 نوامبــر 1969 )5 آذر 1348( بخش اطاعاتي ســفارت 
ـ مجلس؛  ـ وزارت خارجــه؛ 2 آمريــکا بــه واشــنگتن مخابــره مي کند رابطيــن اطاعاتي خــود را در چهــار حــوزه 1

ـ ســاير تقســيم مي کنــد و اســامي هــر بخــش را بــا هويــت مشــخص اعــام مي کنــد.  ـ روزنامــه نــگاران؛ 4 3
ـ وزارت امــور خارجــه شــامل: عزالديــن کاظمــي )رئيس بخــش حقوقي و مذاکــرات مربــوط بــه قراردادها(،  1
جعفــر نديم )سرپرســت قســمت ســازمان هاي بين المللــي(، احمد تهراني )سرپرســت بخــش هفتم خــاور دور(، 
ـ خليــج فــارس( و صــادق حيدريه )سرپرســت بخش پنجم  فريــدون زندفــرد )سرپرســت بخــش فهم سياســي 

سياســي آســياي جنوب و کشــورهاي غيرعرب خاورميانه(
ـ مجلــس: ســناتور محمد ســعيدي )جعفــر شــريف امامي رئيس مجلــس ســنا(، محمدعلي رشــتي،  دکتر  2

محمــود رضائــي )رئيس کميتــه روابــط خارجي( و بهمن شــاهنده 
ـ روزنامه نــگاران: پرويــز راتيــن )خبرنــگار آسوشــيتدپرس(، جواد دولــو )خبرنــگار روزنامه لومونــد(، داريوش  3
همايــون )ســردبير روزنامــه آزادگان(، .اس.باخــاش )خبرنــگار بين المللــي کيهــان(، جهانگيــر بهــروز )ايــران اکو(، 

يوســف )جــو( و مازنــدي )يونايتدپــرس و ايــران تربيون(
ـ ســایرین: ســيروس غنــي و فريــدون مهــدوي )قائــم مقــام بانــک بين المللــي توســعه صنايــع(، رضــا مقدم  4
)معــاون ســازمان برنامــه(، رضــا اميــن )رئيــس دانشــگاه آريامهــر(، احمــد قريــش )اســتاد دانشــگاه(، بهمــن 
)پرويــن(، امينــي، مجيــد مجيــدي )وزيــر کار( محي الديــن نبــوي نــوري )وکيل(، حســين نصر)محقــق( و پرويز 

راجي)اســناد النــه جاسوســي، جلــد17، ص61(

وابستگي زاهدي به آمریکا به حدي است که شاه بارها از مقامات 
آمریکا گالیه مي کند. حتي در زماني که زاهدي نخست وزیر نبوده 
نیز مأمور اجراي فرامین آنان بوده است.
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دقــت در انتخابــات نــوع افــراد و عرصه هــاي حضــور آنــان نشــان مي دهــد کــه آمريــکا در همــة 
حوزه هــاي ايــران اعــم از قانون گــذاري، وزارت خارجــه، رســانه ها و اقتصــاد و... نفــوذ کــرده اســت 
بــه هميــن دليــل اســت کــه ســوليوان مي گويــد وقتــي اطاعــات مــن دربــاره ايــران بيشــتر از 

شــاه بــود، شــاه شــگفت زده مي شــد.
همچنيــن در تاريــخ 25 جــوالي 1976 )3 مــرداد 1355( نيــز ليســت رابطيــن بــا طبقه بنــدي به 
واشــنگتن ارســال مي شــود کــه شــامل افــرادي از وزارت خارجــه، مجلــس ســنا، مجلــس شــوراي 
ملــي، آمــوزش عالــي، جبهــه ملــي و مطبوعــات، امور کارگــري، انجمــن ايــران و آمريکا مي شــود.

)همــان، ص101( همچنيــن در ســندي کــه 6 ژوئن 1978 )16 خــرداد 1357( بــه آمريکا مخابره 
ــا نهضــت آزادي، جبهــه ملــي و  ــا اپوزيســيون را مطــرح مي کنــد. ارتبــاط ب مي شــود ارتبــاط ب
متيــن دفتــري در آن برجســتگي خاصــي دارد. در مــورد نهضــت آزادي در يکــي از اســناد مذکــور 
آمــده اســت: »... محمــد توکلــي )توســلي( عضــو عالــي رتبــه نهضــت آزادي ايــران کــه هيئــت 
ــي آن را اداره مي کنــد، در نتيجــه يــک تمــاس ديگــر در محــدودة  ــا کميتــه ي اجرائ نظــارت ب
ــه  ــه جان اســتمبل )وابســته اطاعاتــي ســفارت( معرفــي شــد. همان گون هيئــت ديپلماتيــک ب
ــه آهســتگي پيــش  ــاط ب ــن ارتب ــد شــد اي ــرات دســتگيرتان خواه ــه از يادداشــت هاي مذاک ک
ــر  ــم، از نقطه نظ ــود کســب کرده اي ــر خ ــاي ديگ ــه از ارتباط ه ــي ک ــق اطاعات ــا مطاب ــه، ام رفت
ــا  ــه آنه ــه نظــر مي رســد ک ــوده اســت. ب ــت ب ــورد رضاي نهضــت آزادي پيشــرفت آن بســيار م
علي رغــم سوء ظنشــان مايــل بــه شــروع مذاکــرات محتوايــي بــا جــان )اســتمبل( باشــند. ايــن 
مذاکــرات مي توانــد بينــش و اطاعاتــي از نهضــت آزادي و گروه هــاي جنبــي ديگــر بــه دســت مــا 
بدهنــد تــا آنهــا را بــا اســتفاده از تماس هــاي ديگــر بخــش سياســي و ســفارتخانه تکميــل کنيــم 
)اســناد النــه جاسوســي، جلــد24، ص23(. در ســند ديگــري کــه در تاريــخ 20 دي مــاه 1357 بــه 
آمريــکا مخابــره شــده اســت از ماقــات اعضــا ســفارت بــا آيت الــه شــريعتمداري در قــم گــزارش 
مي دهــد و در گزارشــي مي نويســند کــه شــريعتمداري بــا کليــه پيشــنهادات ماقــات کننــدگان 
موافقــت نمــود. بنابرايــن مي تــوان فهميــد کــه پــس از نااميــدي آمريــکا از اســتمرار حکومــت 
شــاه، بــه دنبــال آلترناتيــوي مي گــردد تــا بتوانــد جايگزيــن حرکــت امــام نمايــد. نهضــت آزادي و 
شــريعتمداري )بــا توجــه بــه دينــي بــودن قيــام( مدنظــر آمريــکا بــراي ايــن جايگزينــي بوده انــد. 
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6- كاپيتوالسيون آزادی غيريت در ايران
 اجــراي اليحــه کاپيتوالســيون مهمتريــن اقــدام دوران نخســت وزيري منصــور محســوب مي شــود. 
ريشــه کاپيتوالســيون هــم بــه تحــوالت بعــد از کودتــاي 28 مــرداد بــر مي گــردد. اين اليحــه آنقدر 
ذلت بــار بــود کــه يکــي از زيرســاخت هاي انقــاب اســامي ايــران را فراهــم آورد. بعــد از کودتــاي 
28 مــرداد 1332 رژيــم ايــران بــه دنبــال تکيه گاهــي در خــارج از قلمــرو حاکميــت ملــي خــود 
بــود تــا بتوانــد بــا تقويــت نيروهــاي نظامــي و تجهيــز سيســتم، مخالفت هــا و ناآرامي هــاي داخلــي 
را ســرکوب نمايــد. ســرانجام ايــن گرايــش منجــر بــه خريــد روزافــزون اســلحه از آمريــکا و توســعه 
ســاح هاي پيشــرفته نظامــي در ايــران گرديــد. بــا سرازيرشــدن تجهيــزات و تســليحات آمريکايي، 
کارشناســان نظامــي آمريــکا نيــز روز بــه روز تعدادشــان افــزوده مي شــد. با توســعه روابط سياســيـ  
اقتصــادي و نظامــي بيــن دو دولــت ايــران و آمريــکا، ســرانجام وزارت جنــگ آمريــکا تصميم گرفت 
کــه بــه منظــور کســب حيثيــت بيشــتر و افزايش رفــاه اتباع خــود در ايــران و بــا اســتفاده از فرصت 
پيــش آمــده، پيشــنهاد اعطــاي مصونيت هــاي سياســي و قضائــي را بــراي اتبــاع خــود بــه دولــت 
ايــران بنمايــد. بنابرايــن ايــن پيشــنهاد بــراي اوليــن بــار در زمــان صــدارت دکتــر علــي امينــي در 
تاريــخ 28 اســفند 1340 از طــرف مقامــات آمريکائي توســط سفيرشــان در تهران بــه وزارت خارجه 
تســليم شــد. امينــي از عواقــب آن خبــر داشــت و بــا وقت کشــي از کنــار آن گذشــت. دولت اســداله 
علــم در اواخــر ســال 1341 درخواســت آمريــکا را بــراي اعطــاء مصونيــت بــه مستشــاران آمريکايي 
مــورد بررســي قــرار داد و موافقــت خــود را از طريــق وزارت خارجــه بــه آمريکايي هــا اعــام کــرد 
)اختريــان، 1377، ص44(. ســرانجام اليحــه کاپيتوالســيون در تاريــخ 23 مهــر 1343 براي تصويب 
نهايــي بــه مجلــس شــوراي ملــي فرســتاده شــد. پــس از تصويــب ايــن اليحــه وامــي بــه مبلــغ 
دويســت  ميليــون دالر بــه ايــران اختصــاص داده شــد کــه از آن بــه عنــوان پــاداش بــه ايــران بــراي 

تصويــب اليحــه کاپيتوالســيون يــاد مي شــد )بداقــي، 1371، ص160(.

مي توان فهمید که پس از ناامیدي آمریکا از استمرار حکومت 
شاه، به دنبال آلترناتیوي مي گرددتا  بتواند جایگزین حرکت امام 
نماید. نهضت آزادي و شریعتمداري )با توجه به دیني بودن قیام( 
مدنظر آمریکا براي این جایگزیني بوده اند. 
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قضيــه کاپيتوالســيون از محــدود دخالت هــاي آمريکايي هــا در امــور داخلــي ايــران اســت کــه 
ــود. کاپيتوالســيون از  قبــل از آن نيــز در ســال 1267 هجــري توســط اميرکبيــر لغــو شــده ب
جهــت تحقيــر ملــي بــراي بســياري از نخبــگان سياســي و دينــي جامعــه قابــل هضــم نبــود و 
واکنــش اجتماعــي نســبت بــه آن شــديد بــود. ورود امــام خمينــي بــه ايــن ماجــرا مشــابه ورود 
ميــرزاي شــيرازي بــه ماجــراي تنباکــو بــود. کاپيتوالســيون را بايــد نقطــه عطــف در بيــداري 
ايرانيــان و حساســيت نســبت بــه وابســتگي بــه غــرب دانســت کــه منشــأ تحــوالت ســال هاي 
بعــد شــد. عــاوه بــر آن منصــور نيــز خــون خــود را نثــار تصويــب ايــن اليحــه نمــود، اليحــه اي 
را کــه امينــي و  علــم بــا هوشــمندي آن را مشــمول گــذر زمــان کــرده بودنــد. امــام خمينــي که 
تــازه از تهــران بــه قــم بازگشــته بــود و در منــزل خــود تحــت نظــر بــود در چهــارم آبــان 1342 
عليــه ايــن اليحــه موضــع گرفــت. 11 روز بعــد از آن بــه ترکيــه تبعيــد شــد: »اگــر يــک آشــپز 
آمريکائــي مرجــع تقليــد شــما را در وســط بــازار تــرور کنــد پليــس ايــران حــق نــدارد جلــوي او 
را بگيــرد، دادگاه هــاي ايــران حــق ندارنــد محاکمــه کننــد... رئيــس جمهــور آمريــکا بدانــد، بداند 
ايــن معنــا را کــه منفورتريــن افــراد دنياســت، پيــش ملت هــا... آقــا تمــام گرفتــاري مــا از ايــن 
آمريــکا اســت. تمــام گرفتــاري مــا از اين اســرائيل اســت. اســرائيل هم آمريکاســت. ايــن وکا هم 
از آمريــکا هســتند. ايــن وزرا هــم از آمريــکا هســتند. همــه تعييــن آنهاســت. اگــر نيســتند چــرا 

ــي، 1358، ص142(. ــل داد بزننــد؟« )روحان نمي ايســتند در مقاب
7-مستشاران آمريكايي در ايران

 تعــداد مستشــاران آمريکائــي در ايــران از کودتــاي 28 مــرداد 1332 تــا انقاب اســامي ســيري 
صعــودي داشــت و در آســتانه پيــروزي انقــاب اســامي بــه باالتريــن حــد خــود رســيده بــود. 
ايــن مستشــاران نبــض ارتــش، ســاواك و راه انــدازي تجهيــزات نظامــي را بر عهــده داشــتند و در 
ارائــه آموزش هــا نيــز طــوري عمــل مي کردنــد کــه اصــل وابســتگي هميشــه محفــوظ بمانــد. 
طبــق تحقيقــات ســناي آمريــکا، تعــداد مستشــاران آمريکايــي از 16 هــزار نفــر در ســال 1972 
بــه 24 هــزار نفــر در ســال 1976 افزايــش يافتــه بــود. هميــن گــزارش پيش بينــي کــرده بــود 
کــه در صــورت تــداوم رونــد فعلــي تــا ســال 1980 تعــداد مستشــاران آمريکايــي بــه 60 هــزار 
نفــر بالــغ گــردد کــه ايــن بــه معنــاي رشــد معــادل ده هــزار نفــر در ســال بــود )اســناد النــه 
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جاسوســي، جلــد7، ص135(. هزينــه مستشــاران آمريکايــي مقيــم ايــران در ســال 1356 بالــغ 
بــر 170 ميليــارد ريــال بــرآورد شــده بــود کــه تمامــاً بايســتي توســط ايــران پرداخــت مي شــد 
و ايــن بيــش از هزينــه کل پرســنل نظامــي ارتــش ايــران بــود کــه در همــان ســال بالغ بــر 140 

ميليــارد ريــال پيــش بينــي شــده بــود )اســناد النــه جاسوســي، جلــد7، ص136(.
8- جايگاه ايران در دكترين آيزنهاور وابستگی مطلق

 اهميــت و جايــگاه ايــران در دکتريــن امنيتــي آيزنهــاور، دو مرحلــه را پشــت ســر گذاشــت، در 
مرحلــه  اول کــه ســال هاي دور ه ي اول رياســت جمهــوري آيزنهــاور را شــامل مي شــود، ايــران از 
حيــث نقــش مهمــي کــه در اســتراتژي دفــاع محيطــي بــه عهــده داشــت، بــراي سياســتمداران 
آمريکايــي واجــد اهميــت بــود کــه البتــه ايــن چيزي نبــود جــز ادامه سياســت ســدبندي ترومن 
کــه تشــويق ايــران در پيوســتن بــه پيمــان بغــداد در ايــن جهــت قابــل توجــه مي باشــد. در ايــن 
مرحلــه آمريــکا ســعي داشــت بــا تقويــت نهادهــاي امنيتــي ايــران، آســيب پذيري ايــن کشــور 
را نســبت بــه تهديــدات داخلــي کاهــش دهــد و تــا حــدودي نيروهــاي مســلح و ارتــش ايــران 
را بــراي انجــام عمليــات تأخيــري در برابــر هجــوم احتمالــي ارتــش شــوروي مهيــا ســازد. البتــه 
ناگفتــه نمانــد کــه در ايــن مرحلــه، انگليــس بــه خاطــر پيشــينه خــود در ايــران، کمــاکان از 
ــه عنــوان يــک رقيــب و شــريک  ــود و آمريــکا را تنهــا ب نفــوذ و قــدرت بيشــتري برخــوردار ب
کــه مي توانســت در مقابلــه بــا شــوروي مــورد اســتمداد قــرار گيــرد، پذيرفتــه بــود. مرحلــه ي 
دوم جايــگاه و اهميــت ايــران در اســتراتژي امنيتــي آيزنهــاور را مي تــوان حدفاصــل ســال هاي 
1957 تــا 1960 دانســت. در ايــن مرحلــه ايــران عــاوه بــر داليــل پيشــين، بــه خاطــر موقعيــت 
اســتراتژيک جغرافيايــي اش کــه مــرز زمينــي و دريايــي زيــادي بــا شــوروي داشــت و عــاوه بــر 

قضیه کاپیتوالسیون از محدود دخالت هاي آمریکایي ها در 
امور داخلي ایران است که قبل از آن نیز در سال 1267 هجري 
توسط امیرکبیر لغو شده بود. کاپیتوالسیون از جهت تحقیر ملي 
براي بسیاري از نخبگان سیاسي و دیني جامعه قابل هضم نبود 
و واکنش اجتماعي نسبت به آن شدید بود. ورود امام خمیني به 
این ماجرا مشابه ورود میرزاي شیرازي به ماجراي تنباکو بود.
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آن بــه دليــل تحــوالت ســريع در کشــورهاي منطقــه، مــورد توجــه آمريــکا قــرار گرفــت. نصــب 
وســايل الکترونيکــي، جمــع آوري اطاعــات در مرزهــاي شــمالي ايــران در ســال 1957، انعقــاد 
ــران  ــاور از اي ــدار آيزنه ــب آن دي ــکا در 1959 و متعاق ــران و آمري ــه دفاعــي اي ــرارداد دو جانب ق
ــل  ــت در مقاب ــاي آزاد و مقاوم ــاع از دني ــران در دف ــي اي ــر نقــش حيات ــي ب ــد وي مبتن و تأکي
حمــات تبليغاتــي و سياســي دشــمن و حفــظ ثبــات و امنيــت در منطقــه، همگــي حاکــي از 
گســترش روزافــزون اهميــت ايــران در نــزد سياســتمداران آمريکايــي بــوده اســت )درويشــي، 
1376، ص101(. بــا انعقــاد قــرارداد دوجانبــه دفاعــي 1959 بيــن ايــران و آمريــکا شــايد بتــوان 
اينگونــه نتيجه گيــري کــرد کــه آمريــکا تصميــم بــه مداخلــه جــدي در مســائل ايــران گرفتــه 
و بــه نوعــي در برابــر ســلطه  بي چــون و چــراي انگليــس قــد علــم کــرد و داشــتن جــاي پــاي 

ســاده را بــه برخــورداري از نفــوذ مؤثــر در ايــران ارتقــا داد.
9- تجزيه ايران

 يکــي  ديگــر از مداخــات انگليــس در ايــران جداســازي بحريــن بــود. فشــار انگليــس بــر ايــران 
بــراي جداســازي بحريــن بــه حــدي بــود کــه خــود مقامــات ايرانــي بحريــن را بي اهميــت جلــوه 
ــد.  ــوه دهن ــه جل ــا آن را موج ــه ب ــران در مواجه ــت اي ــي دول ــال و بي ارادگ ــا انفع ــد ت مي دادن
ــور  ــت: »کش ــام داش ــو اع ــي در دهلي ن ــاه در کنفرانس ــه 1969، ش ــارم ژانوي ــرانجام در چه س
پهنــاور و غنــي مــا نيــاز بــه گرفتــن زميــن بــا زور و حيله نــدارد، کشــور ما کــه تجــاوز را محکوم 
مي ســازد، بديهــي اســت خــود بــه تجــاوز مبــادرت نمــي ورزد، سياســت مســتقل ملــي ايــران 
بيــش از پيــش ايــن روش پســنديده را تحکيــم بخشــيده و بــر مبنــاي صلح خواهــي و حفــظ 
روابــط دوســتانه بــا همــه ملــل و تأميــن ســعادت جوامــع دنيا اســتقرار ســاخته و در ايــن صورت 
جــز راه مســالمت جويانه طريقــي پيــش نخواهــد گرفــت. يــا مــردم بحريــن خواهــان الحــاق بــه 
ايــران مي باشــند يــا نمي باشــند، اگــر مايلنــد را عاقانــه و صحيــح بــر اســاس مراجعــه بــه آراي 
عمومــي و مداخلــه بزرگتريــن مرجــع بين المللــي يعنــي ســازمان ملــل متحــده بــاز اســت، بــه 
صورتــي دنياپســندانه مي تواننــد ايــن راه را پيــش گيرنــد و ايــن معمــا و مشــکل را حــل کننــد و 
اگــر ايــن راه را انتخــاب نکننــد و تحريکاتــي در ايــن زمينــه باشــد و اســتعمار به صــورت مختلف 
ــد بلکــه  ــن مشــکل باقــي مي مان ــه فقــط اي ــع گــردد، ن ــه را مان ــن نيــت خيرخواهان انجــام اي



33

ممکــن اســت صــورت ديگــري بــه خــود بگيــرد.« بــه هــر حــال شــاه در ايــن کنفرانــس بــه طور 
ناگهانــي تصميــم خــود را مبنــي بــر چشم پوشــي از ادعاهــاي ديرينــه ايــران نســبت بــه بحريــن 
گرفــت و اظهــار داشــت: »اگــر اهالــي بحريــن نمي خواهنــد بــه کشــور مــن ملحــق شــوند ايــران 
ادعاهــاي ارضــي خــود را در مــورد ايــن مجمــع الجزايــر پــس مي گيرند و خواســته  اهالــي بحرين 
را اگــر از نظــر بين المللــي مــورد قبــول قــرار بگيــرد، مي پذيــرد.« پــس از ايــن بيانــات، دولــت 
ايــران از دبيــر کل ســازمان ملــل متحــد تقاضاي ميانجيگــري و اعــام کرد نظر دبيــرکل را مبني 
ــرد. ســپس در 21 ارديبهشــت 1349  ــه تصويــب شــوراي امنيــت برســد، مي پذي ــر اينکــه ب ب
شــوراي امنيــت گــزارش نماينــده دبيــرکل را کــه بــه بحريــن ســفر کــرده بــود تصويــب کــرد. 
در ايــن گــزارش آمــده بــود کــه: »اکثريــت قاطــع اهالــي بحريــن خواســتار شناســايي هويتشــان 
بــه عنــوان يــک کشــور مســتقل و داراي حــق مالکيــت مي باشــند کــه در برقــراري مناســبات 
بــا ســاير کشــورها آزادي عمــل داشــته باشــند.« بديــن ســان بــا تصويــب مجلســين ايــران در 
ســال 49 قطعنامــه مذکــور پذيرفتــه شــد و در دوران نخســت وزيري هويــدا قضيــه بحريــن براي 
هميشــه خاتمــه يافــت. در 23 مــرداد 1350 نيــز بحريــن اعام اســتقال کــرد و اولين کشــوري 
کــه آن را بــه رســميت شــناخت، ايــران بــود. بــه هــر حــال بــه ايــن نتيجــه دســت مي يابيــم کــه 
شــاه بــراي توســعه قــدرت خويــش در منطقــه و تســلط بــر آب هــاي خليج فــارس و دريــاي عمان، 
هم زمــان بــا خــروج نيروهــاي انگليســي از منطقــه ايــن تصميــم را گرفــت و تجزيــه بحريــن را 
بــه عنــوان جلــب حمايــت انگليــس بــراي بازگذاشــتن دســت وي در حفــظ امنيــت خليج فــارس 
پذيرفــت. »چــون دولــت انگلســتان در حــدود 150 ســال بــر بحريــن حاکميــت داشــته و يکــي 
از مســتعمرات آن بــه شــمار مي رفتــه و سياســت عربــي کــردن ســکنه ي ايرانــي االصــل بحريــن 
نيــز از طــرف انگليــس اعمــال شــده اســت، در نتيجــه پيونــد فرهنگــي و احســاس ملــي ميــان 
مــردم ايــران بــر بحريــن از بيــن رفتــه اســت. بنابرايــن بــراي اســتقرار حاکميــت مجــدد ايــران بــر 
بحريــن مي بايســت از نيــروي نظامــي اســتفاده کــرد کــه ايــن بــا سياســت دولــت ايــران مبنــي 
ــي، 1376، ص432(.  ــر اســت.«)جعفري ولدان ــه صــورت مســالمت آميز مغاي ــر حــل اختــاف ب ب
همچنيــن داليــل چرخــش سياســت خارجــي ايــران بــه دســتور اميرعبــاس هويــدا نخســت وزير 

وقــت، توســط معــاون وزيــر امــور خارجــه ايــن طــور بيــان شــد: 



چرا ايرانيان مانع ادامه حکومت پهلوي ها در کشورشان شدند؟
دکترعبداهلل گنجي

34

»درســت اســت کــه مــا تــا بــه حــال در بحريــن حاکميــت داشــته ايم، ولــي مســائل و داليل سياســي 
گاه تغييــر وضــع مي دهنــد و از جملــه در مســئله حاکميت هــا. وي همچنيــن ادعــا کــرد کــه: معادن 
نفتــي بحريــن تمــام شــده در واقــع از نظــر اقتصــادي مقــرون بــه صرفــه نيســت کــه مــا بحريــن را 
داشــته باشــيم. ســوم اينکــه اگــر مــا بخواهيــم آنجــا برويــم مــردم آنجــا بــا مــا مقابلــه مي کننــد. 
چهــارم اينکــه، ايــن تمهيــدي اســت بــراي اينکــه بــر همــه خليج فــارس مســلط شويم.«)پزشــکپور، 
کيهــان هوايــي، ش1004، ص2(. هويــدا همچنيــن در ايــن رابطــه اعــام کــرد: »مصالــح عاليــه  ملت 
ايــران بيــش از هــر چيــز و سرنوشــت مــا و بــرادران مســلمان مــا در آن ســوي خليج فــارس ايجــاب 
مي کــرد کــه از هيــچ اقدامــي بــراي دفــاع در برابــر اســتعمار فروگــذاري نشــود، تجزيــه بحريــن مظهر 
بارزي از سياســت مســتقل ماســت...«)روزنامه آينــدگان، 1350/12/27( همانگونه کــه از انتهاي جمله 
هويــدا بــر مي آيــد توجيــه از دســت دادن بحريــن هيــچ شــنونده اي را اقنــاع نمي کنــد. وي معــادن 
نفتــي بحريــن را تمــام شــده مي دانــد کــه وضعيــت امــروز بحريــن ايــن مدعــا را غيرکارشناســي و 
غيرمســئوالنه مي شــمارد. دولــت ايــران ايــن امــر را در راســتاي سياســت مســتقل ارزيابــي مي کنــد. 
ايــن در حالــي اســت کــه نشــان از عــدم اســتقال و وابســتگي اســت. سياســت مســتقل هيــچ موقــع 
ــراي  ــران ب ــت وزير اي ــاه و نخس ــتدالل هاي ش ــد. اس ــز نمي کن ــور را تجوي ــي از کش ــي بخش جداي
جدائــي بحريــن فقــط بــراي فــرار از افــکار عمومــي اســت. تســلط پــر ســر و صــدا بــر جزايــر ســه گانه 
ابوموســي، تنــب  بــزرگ و کوچــک کــه اندکــي بعــد از اســتقال بحريــن صــورت گرفــت نشــان از 
وادادگــي آنــان در اســتقال بحريــن دارد. بــه هــر حــال مســئله بحريــن را بايــد در راســتاي تســلط 
انگليــس بــر سياســت خارجــي و تصميمــات داخلــي مســئولين ايــران در آن زمــان ارزيابــي نمــود که 

برخــاف مدعــاي ايران گرايــي و سياســت ناسيوناليســتي پهلــوي اتفــاق افتــاد.
نتيجه گيري:

ــراي  ــردم ب ــه م ــار هم ــا يک ب ــاله پهلوي ه ــت 57 س ــد در دوران حکوم بررســي ها نشــان مي ده
حمايــت از حکومــت بــه ميــدان نيامدنــد و هيچ يــک از بحران هــاي ملــي در ايــن دوران بــا حضــور 
مــردم حــل نشــد. دوران قاجاريــه و پهلوي هــا ننگين تريــن دوران تاريــخ ايــران محســوب مي شــود، 
امــا تفــاوت قاجاري هــا بــا پهلوي هــا ايــن بــود کــه آنــان وابســته نبودنــد، امــا بــه خاطــر ضعــف 
ــيدند و  ــدرت رس ــه ق ــرب ب ــا دســت غ ــا ب ــد. پهلوي ه ــمنان مي دانن ــته هاي دش ــه خواس ــن ب ت
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ــي  ــي و اخاق ــر رســاندند. فســاد مال ــه حداکث ــرداد 1332 وابســتگي را ب ــاي 28 م ــد از کودت بع
دربار،تســلط انگليــس و آمريــکا بــر همــه شــئونات کشــور، مبــارزه بــا نمادهــاي ديــن و دينــداري 
و تعريــف ايــران در بلــوك غــرب، کاپيتوالســيون و تحقيــر ايرانيــان نمونه هايــي اســت کــه باعــث 
خــروش ملــت ايــران و پايــان ايــن رژيــم شــد. اصــوالً ملــت ايــران آنچــه را قــي کرده انــد دو بــار 
نمي خورنــد و پادشــاهي بــه امــري منســوخ شــده هماننــد عهــد دايناســورها تبديــل شــده اســت.

منابع و مآخذ:
ــران بيــن دو انقــاب ترجمــه احمــد گل محمــدي و محمدابراهيــم  ــد، اي 1- آبراهاميــان، يروان

ــي، تهــران 1377 فتاحــي، نشــر ن
2- اسناد النه جاسوسي، دانشجويان پيرو امام، جلدهاي 7 و 17

3- اختريــان، محمــد، نقــش اميرعبــاس هويــدا در تحوالت سياســي- اجتماعــي ايران، انتشــارات 
ــران 1375 علمي، ته

4- بداقي، حميدرضا، بررسي رابطه ايران و آمريکا، دانشگاه امام صادق 1371
5- بصيرت منش، حميد، علما و رژيم رضاشاه، نشر عروج، تهران 1377

6- حسيني زاده، سيدمحمدعلي، اسام سياسي در ايران، نشر مفيد، قم 1389
7- دخالت خارجي ها در امور کشور، مرکز بررسي اسناد تاريخي، زمستان 1377

8- روبين، باري، جنگ قدرت در ايران، ترجمه محمود مشرقي، نشر هفته، تهران 1363 
9- راجــي، پرويــز، خدمــت در تخــت طــاووس، ترجمــه ح.ا.تهــران، نشــر اطاعــات، چــاپ چهارم، 

1365 تهران 
10- رازي، محمدشريف، آثار الحجه، نشر برقعي، قم 1332

11- فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي )خاطرات(، جلد اول، تهران 1375
12- کاتم، ريچارد، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه احمد تدين، نشر کوير، تهران 1371

13- معتضد، خسرو، ناکامان سعدآباد، جلد اول، نشر زرين، چاپ دوم، تهران 1375
14- مستشاران و کارشناسان بيگانه، مرکز بررسي اسناد تاريخي، تهران 1377

15- ملکي، حسين، تاريخ بيست ساله ايران، انتشارات علمي تهران، 1374
16- هايزر، رابرت، مأموريت مخفي در ايران، ترجمه محمدحسين عادلي، نشر رسا 1366
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 دکتر يداهلل جوانی

آینده جمهوری اسالمی

     جمهــوری اســامی از چــه آينــده ای برخــوردار اســت؟ پاســخ بــه ايــن ســؤال بســيار مهــم اســت، زيــرا 
جمهــوری اســامی درگيــر جنــگ همــه جانبــه بــا جبهــه اســتکبار و جريــان ضــد انقــاب اســت، دشــمنان 
ــان از فــرو پاشــی  ــار نشــان دهنــد. آن تــاش مــی کننــد، آينــده جمهــوری اســامی را مبهــم و تيــره و ت
جمهــوری اســامی ســخن مــی گوينــد. امــا بررســی هــا نشــان مــی دهــد، توهــم شکســت انقــاب و فــرو 
ريختــن جمهــوری اســامی، يــک توهــم بــا ســابقه چهــل ســاله اســت. جمهــوری اســامی هــم اکنــون بــه 
قــدرت برتــر منطقــه تبديــل شــده و در حــوزه هــای گوناگــون دارای دســتاوردهای بســيار ارزشــمند اســت. 
گرچــه جمهــوری اســامی بــا مجموعــه ای از چالــش هــای فرهنگــی، اجتماعی ، سياســی و اقتصــادی مواجه 
اســت، لکــن دســتاوردها، روندهــا و ظرفيــت هــای کشــور از آينــده درخشــان بــا غلبــه بــر ايــن چالــش هــا و 
مشــکات خبــر مــی دهــد. نظام ســلطه بــا محوريــت آمريــکا، در سراشــيبی ســقوط و فرو ريختــن قــرار دارد. 
دشــمنان تــاش مــی کننــد از طريــق فشــار بــر ايــران و محــدود ســازی عوامــل اقتــدار جمهــوری اســامی، 
مانــع از فــرو ريختــن خــود شــوند. امــا همــه شــواهد و قرائــن، از فروريختــن آمريــکا، رژيم صهيونيســتی و آل 
ســعود حکايــت مــی کنــد. جمهــوری اســامی در فــردای ايــن فروريختن هــا، جايگاهی بــس درخشــان دارد.
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مقدمه:
 ســؤال در مــورد آينــده جمهــوری اســامی، يــک ســؤال فراگيــر، طبيعی، معقــول و مهم اســت. 
ايــن ســؤال بــه ذهــن هــر کــس بــا هــر گرايــش، فکــر و ســليقه ای خطــور مــی کنــد. اهميــت 
پاســخ يابــی بــرای ايــن ســؤال، برمــی گــردد بــه ديــدگاه هــا و نگــرش هــا در مــورد جمهــوری 
اســامی کــه از ابتــدای اســتقرار ايــن نظــام سياســی در ايــران شــکل گرفــت. پــس از پيــروزی 
انقــاب اســامی، جريــان هــای فکــری سياســی فعــال در کشــور، دارای ديــدگاه هــا و انديشــه 
هــای سياســی گوناگــون و بعضــاً متضــاد در مــورد نــوع نظــام سياســی جديــد در ايــران بودنــد. 
جمهــوری اســامی بــا رای قاطــع مــردم در ايــران اســتقرار يافــت؛ لکــن برخــی از گــروه هــای 
سياســی در داخــل کشــور و همچنيــن جريــان ضــد انقــاب، از همــان ابتــدا رويکــرد مبــارزه 
ــا نظــام نوپــای سياســی را در پيــش گرفتنــد. افــزون بــر ايــن گــروه هــا، تمامــی قدرتهــای  ب
شــيطانی و در رأس آنهــا آمريــکا، سياســت شکســت انقــاب اســامی و فــرو ريختــن جمهــوری 
اســامی را، بــه عنــوان اولويــت اول خــود، در دســتور کار قــرار دادنــد. بــر ايــن اســاس بــود کــه 
از همــان ابتــدای پيدايــی جمهــوری اســامی توطئــه هــای داخلــی، منطقــه ای و بيــن المللــی، 
يکــی پــس از ديگــری عليــه ايــن نظــام نوپــا طراحــی و بــه مرحلــه اجــراء گذاشــته شــد. بديهی 
اســت کــه در چنيــن فضايــی و شــرايطی، ايــن ســؤال بــه ذهــن هــر کــس خطــور کنــد کــه، 
سرنوشــت جمهــوری اســامی و آينــده آن، چگونــه خواهــد بــود. از يــک طــرف حضــرت امــام 
خمينــی بــه عنــوان رهبــر انقــاب و بنيانگــذار جمهوری اســامی حفظ جمهــوری اســامی را از 
اوجــب واجبــات دانســته، از طــرف ديگــر، دريايــی از دشــمنی بــرای نابــودی انقــاب و جمهوری 
اســامی صــف آرايــی کردنــد. مــردم ايــران بــا تبعيــت از واليــت، برای حفــظ جمهوری اســامی 
ســنگ تمــام گذاشــته، دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب هــم بــرای نابــودی آن، هــر 
چنــد در تــوان داشــت بــه ميــدان آوردنــد هــر چنــد بــا شکســت و ناکامــی تمامــی توطئــه های 
ــرار  ــان ضــد انقــاب، جمهــوری اســامی در آســتانه چهــل ســالگی خــود ق دشــمنان و جري
گرفتــه، لکــن بــه دليــل تــداوم سياســتهای خصمانــه نظــام ســلطه و تحــرکات مســتمر جريــان 
ضــد انقــاب و افــزون بــر ايــن، فــراز و فرودهــای برخــی از گــروه هــا و افــراد در جريــان انقابــی، 



38

آینده جمهوری اسالمی
دکتر یداهلل جوانی

ايــن ســؤال همچنــان بــه صــورت جــدی در فضــای سياســی و رســانه ای کشــور و جهــان مطرح 
اســت. هــرگاه جمهــوری اســامی بــا توطئــه هــای جديــد و فتنــه هــای داخلــی مواجــه مــی 
شــود، ايــن ســؤال بــه صــورت جــدی تــر و فراگيرتــر مطــرح مــی شــود. فتنــه دی مــاه 96 و 
پديدآيــی نــا آرامــی هــا بــر بســتر نارضايتــی هــای بخشــی از مــردم در چنديــن شــهر کشــور از 
يــک ســو، و بــه تکاپــو افتــادن دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب و رســانه هــای آنــان 
بــرای گســترش دادن ايــن نــا آرامــی هــا از ديگــر ســو، ســبب گرديــد بــا توجــه بــه ابزارهــای 
نويــن ارتباطــی و ســلطه آمريــکا بــر ايــن رســانه هــا و بــه ويــژه فضــای مجــازی، ايــن گونــه القاء 

شــود کــه عمــر جمهــوری اســامی رو بــه پايــان اســت! آيــا اينچنيــن اســت؟ 
ــده  ــال، آين ــته و ح ــه گذش ــی ب ــا نگاه ــه اختصــار ب ــود ب ــی ش ــاش م ــتار، ت ــن نوش در اي

ــود. ــيم ش ــه ترس ــع بينان ــی و واق ــی علم ــا نگاه ــامی ب ــوری اس جمه
توهمی كه چهل ساله می شود

ادعــای پايــان يافتــن عمــر جمهــوری اســامی به دنبــال بــروز برخــی از ناآرامــی ها و اغتشاشــات 
ــای  ــاق ه ــا و در ات ــن ادع ــه پشــت اي ــی کســانی ک ــدی نيســت. تمام ــای جدي در کشــور، ادع
عمليــات روانــی عليــه جمهــوری اســامی قــرار دارنــد، قريــب بــه چهــل ســال اســت کــه چنيــن 
ادعايــی را مبتنــی بــر توهمــات خــود تکــرار مــی کننــد بســياری از کســانی کــه در ايــن چهــل 
ســال بــا آب و تــاب، از نابــودی و ســقوط جمهــوری اســامی در داخــل و خــارج ســخن گفتــه اند، 
بــا ايــن آرزو بــه گــور رفتــه و بعضــاً تاکنــون هفــت کفــن پوســانده انــد. يــادآوری مــواردی از ايــن 

توهمــات و ادعاهــا و آرزوهــا، بــرای پاســخ بــه ســؤال اصلــی ايــن نوشــتار مفيــد اســت:
1-توهم و آرزوی طراحان غائله های تجزیه طلبی

آمريــکای نــاکام در جلوگيــری از پيــروزی انقــاب و حفظ رژيم وابســته و فاســد پهلــوی، بافاصله 
پــس از پيــروزی انقــاب اســامی، بــا کمــک متحديــن و ديگــر قدرتهای شــيطانی، طــرح تجزيه 
ايــران را بــا اســتفاده از ظرفيــت جريــان هــای قومــی واگــرا در دســتور کار قــرار داد. بــا پديدآيــی 
آشــوب اغتشــاش و درگيــری هــای خونيــن در مناطــق قومــی، عــده ای در داخــل و خــارج تجزيه 
ايــران را قطعــی قلمــداد کــرده، مبتنــی بــر ايــن گــزاره، از ســقوط زود هنــگام جمهوری اســامی 
در همــان ســال اول خبردادنــد! اکنــون طراحــان ايــن نقشــه شــوم و مجريــان نگــون بخــت ايــن 
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طــرح، کجــا هســتند و اقتــدار و حاکميــت ملــی در مناطــق قومــی از قبيل کردســتان چگونه اســت؟
2-توهم و آرزوی طراحان کودتا

ــا از ســوی ســازمان ســيا و ديگــر  در ســال هــای اول عمــر جمهــوری اســامی، چنديــن کودت
ســرويس هــای جاسوســی صهيونيســتی، اروپايــی و منطقــه ای، بــا کمــک بقايــای رژيــم پهلــوی 
در داخــل و عناصــر نفــوذی در جريــان انقــاب ماننــد قطــب زاده ، طراحــی و بعضــاً در آســتانه 
اجــرا قــرار گرفــت. طراحــان ايــن کودتاهــا، پيــروزی خــود و ســقوط جمهــوری اســامی را قطعی 

مــی دانســتند! اکنــون طراحــان و مجريــان متوهــم ايــن نقشــه هــای شــيطانی کجــا هســتند.
3-توهم و آرزوی صدام

ــر  ــران مبتنــی ب ــه اي ــی ب ــی و درياي ــا تهاجــم نظامــی زمينــی، هواي صــدام حســين معــدوم ب
اســتراتژی جنــگ بــرق آســا، در آرزوی فتــح چنــد هفتــه ای تهــران بــود. ايــن توهــم ناشــی از 
حمايــت همــه جانبــه تمامــی قدرتهــای شــرقی، غربــی و منطقــه ای از عــراق در تهاجــم نظامــی 
ــی از  ــد. صــدام در يک ــی کن ــت م ــم صــدام حکاي ــن توه ــی از اي ــناد فراوان ــود. اس ــران ب ــه اي ب
ــگاران در همــان روزهــای آغازيــن جنــگ، مصاحبــه را نيمــه تمــام  ــا خبرن مصاحبــه هايــش ب
گذاشــته و مــی گويــد، مابقــی ســؤاالت را در تهــران جــواب مــی دهــم! اکنــون صــدام کجاســت و 

کاخ هايــش تحــت نفــوذ کــدام قــدرت اســت؟
4- توهم و آرزوی سازمان منافقین

منافقيــن بــا ورود بــه فــاز مســلحانه و تــرور، تصــور مــی کردنــد طــی چنــد مــاه برکشــور مســلط 
مــی شــوند. وقتــی منافقيــن بــا خشــم انقابــی مــردم مواجــه شــده و از کشــور گريختنــد؛ بــه 
ــرای  ــن ب ــد. منافقي ــده دادن ــاه آين ــاه و 4 م ــس از 2 م ــه کشــور پ ــده بازگشــت ب ــواداران وع ه
رســيدن بــه ايــن آرزو، در کنــار صــدام قــرار گرفتــه و بــه ملت خــود خيانتــی نابخشــودنی کردند. 
ايــن مدعيــان حمايــت از خلــق بــا آن همــه جنايــت، خيانــت و روســياهی در ســال پايانــی جنگ 
و پــس از پذيــرش قطعنامــه 598 از ســوی ايــران، بــار ديگــر متوهــم شــده و بــا ســاح هــای 
اهدايــی شــرق و غــرب، بــا قصــد فتــح چنــد روزه تهــران حرکــت احمقانــه خــود را آغــاز کردنــد. 
و اکنــون برخــی از آنــان در قعــر جهنــم و برخــی ديگــر آواره ايــن کشــور و آن کشــور شــده انــد.
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5-توهم و آرزوی استحاله شده ها و ریزش های انقالب
ريــزش هــا و اســتحاله شــده هــا در هــر انقابــی، بزرگتريــن خطــر و تهديــد بــرای آن انقــاب و 
نظــام انقابــی بــه حســاب مــی آينــد. پديدآيــی چنيــن نيروهايــی در هــر انقابــی بــه اســتناد 
تجربــه تاريخــی قطعــی اســت. خطــر بيــش از پيــش ايــن نيروهــا کــه بــه شــکل يــک جريــان 
ظهــور پيــدا مــی کننــد، بــه ســه دليــل اســت: 1- آشــنايی کامــل ايــن نيروها بــا شــرايط انقاب، 
کشــور، نظــام و جامعــه بــه دليــل حضــور در مســئوليتها 2- قــدرت فتنــه انگيــزی بــه دليــل 

ســابقه موجــه ميــان مــردم 3- هــم افــزا شــدن بــا دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب.
از ســال 1376 بــا شــکل گيــری جبهــه دوم خــرداد و پديدايــی روزنامــه هــای زنجيــره ای و طرح 
شــعارهای جديــدی چــون جامعــه مدنــی، توســعه سياســی و اصاحــات، انقــاب و جمهــوری 
اســامی بــا چالــش هــای جديــد داخلــی مواجــه شــد. فتنــه تيــر 1378 و در نهايــت فتنــه بزرگ 
و عميــق 88، محصــول کار ويــژه ی مشــترك جريــان اســتحاله شــده در ريــزش هــای انقــاب 
و دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب اســت. کســانی کــه در پشــت صحنــه ايــن فتنــه هــا 
قــرار داشــتند، ســال 1378 و ســپس ســال 1388را، ســال پايانــی عمــر جمهــوری اســامی اعام 
مــی کردنــد. امــا جمهــوری اســامی بــا هوشــمندی مــردم و درايــت رهبــر معظــم انقاب اســامی، 

از ايــن فتنــه هــا عبــور کــرد.
6-توهم و آرزوی تمام روسای جمهور ایاالت متحده

در طــول قريــب چهــل ســال عمــر جمهــوری اســامی، تمامــی رؤســای جمهــور آمريــکا شــامل: 
کارتــر، ريــگان، بــوش پــدر، کلينــون، بــوش پســر، اوبامــا و اکنــون ترامــپ، آرزوی نابــودی جمهوری 
اســامی را داشــته و در ايــن مســير تمــام ابزارهــای خــود را بــه کار گرفتــه انــد هــر کــدام از ايــن 
افــراد در دوره رياســت خــود، بــا مجموعــه ای از اقدامــات و طراحــی هــای پيچيــده، تصــور مــی 
کرنــد انقــاب اســامی و نظــام سياســی ايــران بــه دســت آنــان فــرو خواهــد ريخــت. امــا برخــی از 
ايــن آقايــان بــا ايــن آرزو بــه گــور رفتنــد و مابقــی نيــز بــا هميــن آرزو بــه گــور خواهنــد رفــت. هم 
اکنــون آنچــه آمريکايــی هــا را بيــش از پيــش نگــران ســاخته، قــدرت يابــی جمهــوری اســامی در 

ورای تصــورات آنــان اســت.
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7-توهم سقوط جمهوری اسالمی در سال 96
بــا ورود نــا آرامــی هــا و اغتشاشــات در دی مــاه 1396، شــبکه تبليغاتــی گســترده و مافيايــی نظــام 
ســلطه و متحدينــش، بــه گونــه ای هياهــو بــه راه انداختنــد کــه ايــن بــار، کار جمهــوری اســامی 
تمــام اســت و نظــام ايــران فــرو مــی ريــزد! رفتــار ترامــپ، صهيونيســت هــا، ســعودی هــا، منافقين 
و ســلطنت طلبهــا، در آن چنــد روز ناآرامــی و اغتشــاش، نشــان مــی دهــد کــه آنــان چگونــه بــرای 
رســيدن بــه آرزوهــای چهــل ســاله لحظــه شــماری مــی کننــد. اّمــا جهانيــان شــاهد بودنــد کــه 
چگونــه ملــت ايــران بــه صحنــه آمــد و توطئــه دشــمنان را کــه در بســتر نارضايتــی هــا طراحــی و 

اجرايــی شــده بــود بــا شکســت مواجــه ســاخت.
8-توهماتی که مبتنی بر توطئه ها ادامه خواهد داشت

بــه طــور قطــع دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب، دســت بــردار نخواهنــد بــود و بــه توطئــه هــا 
و فتنــه انگيــزی هــا ادامــه خواهنــد داد. تصــور آنــان اکنــون ايــن اســت کــه مشــکات داخلــی در ايــران، 
مــردم را بــه ســتوه آورده، آســتانه تحمــل آنــان کــم شــده و نظــام هــم قــادر بــه حــل ايــن مشــکات 
نخواهــد بــود فلــذا دشــمنان بــرای رودررو قــرار دادن همــه جانبــه مــردم در برابــر نظــام، بــه تــاش هــای 
خــود خواهنــد افــزود. در تشــديد جنــگ نــرم و جنگ اقتصــادی با اعمــال تحريم هــای بيشــتر، اهداف 
راهبــردی چــون شــکل دهــی بــه اغتشاشــات داخلــی و وادار کردن جمهــوری اســامی برای تــن دادن 
بــه مذاکــرات موشــکی و منطقــه ای بــرای رســيدن بــه برجــام هــای ديگــر تعريــف شــده اســت مقــام 
ــا مــردم قــم، گذشــته، حــال و آينــده را  معظــم رهبــری در تحليــل فتنــه دی مــاه 96 در ديــدار ب
چنيــن شــرح دادنــد: »همــه حرکاتــی کــه دشــمن در ايــن چهــل ســال در مقابــل مــا انجــام داده 
اســت پاتــک انقــاب اســت. انقــاب، ريشــه ی دشــمن را از لحــاظ سياســی در کشــور َکنــد، دشــمن 
حــاال مرتبــاً پاتــک مــی کنــد و در هــر دفعــه هــم شکســت مــی خــورد، اقــدام می کنــد و نمــی تواند 
]کارش را[ پيــش ببــرد، بــه خاطــر ايســتادگی، بــه خاطــر ايــن ســد محکــم مردمــی و ملــی. ايــن بــار 
هــم ملــت بــا قــدرت تمــام بــه آمريــکا و بــه انگليــس و بــه لنــدن نشــين هــا مــی گويــد، ايــن دفعــه 

هــم نتوانســتيد، بــاز هــم نخواهيــد توانســت.«
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دستاوردها، روندها و آينده جمهوری اسالمی
دســتاوردهای انقــاب و نظــام جمهــوری اســامی در حــوزه هــای مختلــف، رونــد هــای اميدوار کننــده ای 
را شــکل داده اســت. دشــمنان خارجــی و جريــان ضــد انقــاب خــارج نشــين و دنباله هــای آنــان در داخل 
کشــور، بــا ناديــده گرفتــن ايــن دســتاوردها و روندهــا از يــک ســو و بــزرگ نمايــی مشــکات، کمبودهــا و 

نارســايی هــا از ديگــر ســو، بــه طــور دائــم بــه دنبــال القــاء فروريختــن جمهوری اســامی هســتند.
مقــام معظــم رهبــری در پاســخ بــه ايــن جماعــت و در رأس آنــان ســردمداران ايالــت متحــده، بــا 
اشــاره بــه نقشــی کــه در ايجــاد اغتشاشــات دی مــاه داشــتند، فرمودند: »حضــرات حاکــم در آمريکا 
اوالً بداننــد کــه تيرشــان بــه ســنگ خــورده، ممکــن اســت ايــن کار را  تکــرار کنيــد، اّمــا بدانيــد که 
بــاز هــم ســرتان بــه ســنگ خواهــد خــورد. ثانيــاً بــه مــا در ايــن چنــد روز خســارت زدنــد، بداننــد 
ايــن بــی تقــاص نخواهــد بــود. ثالثــاً آن آقايــی کــه در رأس آنجاســت گرچــه ظاهــراً آدم متعادلــی 
نيســت، امــا ايــن را بدانــد کــه ايــن ديوانــه بــازی هــای نمايشــی هــم بــی جــواب نخواهــد مانــد.« 
معظــم آلــه در ادامــه ايــن هشــدار، بــه جريــان ضــد نقــاب و عــده ای در داخل کشــور هــم، چنين 
متذکــر شــدند: »آنهايــی هــم کــه دوســت دارنــد بــا آمريــکا نشســت و برخاســت کننــد، چــه در 
خــارج، چــه متأســفانه بعضــی هــا در داخــل، آنهــا هــم بداننــد کــه ايــن نظــام محکــم ايســتاده و به 

توفيــق الهــی همــه ضعــف هــا و مشــکات را برطــرف خواهــد کــرد.«
تجربــه قريــب چهــل ســال گذشــته ملــت و نظــام اســامی نشــان مــی دهــد، جمهــوری اســامی 
قــادر اســت بــر موانــع و مشــکات ســر راه غلبــه پيــدا کنــد. دســتاوردها و روندهــا، مهمتريــن عامل 
و پشــتيبان بــرای غلبــه بــر ضعــف هــا و مشــکات. دشــمنان تــاش مــی کننــد بــا کمک عــده ای 
در داخــل کشــور از نظــام و جريــان انقابــی اعتبــار زدايــی کــرده، اعتمــاد مــردم بــه مســئوالن را 
مخــدوش و کارآمــدی نظــام را زيــر ســوال ببرنــد. مشــروعيت زدايــی از نظــام بــا ســياه نمايی مطلق 
از وضــع موجــود، چنيــن اهدافــی را دنبــال ميکنــد. بنابرايــن توجــه بــه دســتاوردها و روندهــای 
شــگفت انگيــز و اميدآفريــن و تبييــن درســت و منطقــی آنهــا بــرای مــردم و خصوصــاً نســل جوان، 
مــی توانــد نقشــه شــيطانی دشــمن در مشــروعيت زدايــی از نظــام را خنثــی نمايــد. البتــه درمــان 
زخــم هــای داخلــی از قبيــل مشــکات اقتصــادی و معيشــتی، فســاد وتبعيــض هــا در برخــی از 
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دســتگاه هــا بايــد در اولويــت اول مســئوالن کشــور باشــد. در ادامــه بــه مــواردی از ايــن دســتاوردها 
و روندهــا اشــاره مــی شــود:

1-دستاوردهای سیاسی داخلی
نظــام جمهــوری اســامی، يــک نظــام مســتقل از نظــر سياســی اســت و قريــب 40 ســال مقتدرانــه 
ــاع کــرده اســت.  ــح کشــور دف ــی و مصال ــی، عــزت مل از اســتقال، تماميــت ارضــی، وحــدت مل
حفــظ ماهيــت مــردم ســاالری دينــی بــا برگــزاری انتخابــات آزاد، ســالم و رقابتــی، از مهمتريــن 
دســتاوردهای سياســی انقــاب و نظــام اســت. در ايــران حاکميــت ملــی و مردم ســاالری بــه معنای 
دقيــق کلمــه بــر اســاس آمــوزه هــای دينــی برقــرار اســت. مســئوالن بــه شــکل حقيقــی منتخــب 
مــردم هســتند و نظــام اســامی از ايــن انتخــاب حمايــت کــرده و آن را بــه رســميت مــی شناســد. 
مقــام معظــم رهبــری در ايــن خصــوص مــی فرماينــد: »مــن مــردم ســاالری دينــی را صادقانــه قبــول کرده 
ام. هــر کــس را کــه ايــن مــردم انتخــاب کــرده انــد مــا او را رئيــس مــی دانيــم، کمــک بــه او را وظيفــه 
خودمــان مــی دانيــم، بــا همــه ايــن دولتهــا اينجــور بــوده و بــا ايــن دولــت هــم همينجــور اســت. البتــه من 
در کارهــای جزئــی اينهــا دخالــت نمــی کنــم امــا کمکشــان مــی کنــم. همــه دولتهــا را بنــده کمــک کــرده 

ام و بــه ايــن دولــت هــم کمــک خواهــم کــرد.«
آزادی احــزاب و گــروه هــا، آزادی مطبوعــات و نقــش آفرينــی مــردم در تحوالت کشــور، از مهمترين 

دســتاوردها بــوده و ايــن رونــد بــا قــوت ادامــه خواهد داشــت.
2-دستاوردهای سیاسی، منطقه ای و بین المللی

انقــاب اســامی و جمهــوری اســامی بــه عنــوان يک انقــاب و نظام سياســی دينــی منحصر 
بــه فــرد، در حالــی کــه تمــام قــدرت هــای شــيطانی کمــر بــه نابوديــش بســته بودنــد اکنــون 
بــه يــک پديــده تأثيرگــذار و تعييــن کننــده در معــادالت منطقــه ای و جهانــی تبديــل شــده 
اســت.ايران در منطقــه راهبــردی غــرب آســيا، بــه عمــق راهبــردی از يــک طــرف تــا ســواحل 
شــرقی مديترانــه و مرزهــای شــمالی ســرزمين هــای اشــغالی، و از طــرف ديگــر تــا ســواحل 
خليــج عــدن دســت يافتــه اســت. محــور مقاومــت در منطقــه، بــه يــک قــدرت دارای هيمنــه 
تبديــل شــده و دارای رونــد توســعه قــدرت بــه صــورت شــگفت انگيــز اســت. ســرپنجه هــای 
انقــاب و جمهــوری اســامی در ســال هــای اخيــر، فراتــر از حزب اهلل لبنــان شــده و نيروهايی 
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چــون انصــاراهلل در يمــن ، حشــد الشــعبی در عــراق، نيروهــای وطنــی در ســوريه و مجموعــه های 
ارزشــمندی چــون لشــکرها و تيــپ هــا با عناويــن فاطميــون، زينبيــون، علويــون، حســينيون و... از 
ديگــر کشــورها را شــامل مــی شــود. ايــن هــا ســرمايه های جهــان اســام و در اختيــار واليــت برای 
مصالــح و منافــع مســلمانان اســت. روندهــا در ايــن توســعه قــدرت در محــور مقاومــت با هــم افزايی 
جمهــوری اســامی بــا دولتهــای عــراق و ســوريه، همراه ســازی کشــورهايی چــون روســيه و ترکيه، 
آشــکار شــدن زمينــه هــای همگرايــی بيــش از پيــش بيــن جمهــوری اســامی بــا کشــوهايی چون 
پاکســتان، افغانســتان، هنــد و ديگــر کشــورهای شــرق آســيا، از آينــده درخشــان منطقــه بــدون 
آمريــکا و نفــوذ غــرب بــا محوريــت جمهــوری اســامی خبــر مــی دهــد. جمهــوری اســامی بــا 
کمــک متحديــن خــود، بــه نيــروی اصلــی و تعيين کننــده در منطقه تبديل شــده اســت. شکســت 
داعــش، ناکامــی فتنــه قومــی بــا رأی گيــری در مناطــق کردی عــراق، خنثی ســازی توطئــه بحران 
ســازی در لبنــان بــا اســتعفای اجبــاری ســعد حريری، شکســت توطئــه و فتنــه در يمن بــا طراحی 
عربســتان و رژيــم صهيونيســتی و آمريکايــی هــا بــا بازيگری علــی عبــداهلل صالح، همگــی از هيمنه 

قــدرت جمهــوری اســامی و مقاومــت در منطقــه حکايــت مــی کند.
اعــام قــدس بــه عنــوان پايتخــت رژيــم صهيونيســتی از ســوی ترامــپ بــه خاطــر اســتيصال جبهه 
غربــی، عبــری و عربــی از يــک ســو و خيــزش دوبــاره جهــان اســام بــرای حمايــت از آرمــان هــای 
فلســطين از ديگــر ســو، آينــده روشــنی را بــرای رهايــی قــدس شــريف ترســيم مــی نمايــد. نامــه 
بســيار معنــا دار اســماعيل هنيــه رئيــس دفتــر سياســی حمــاس بــه مقــام معظــم رهبــری، از هــم 
افــزا شــدن. بيــش از پيــش ظرفيــت هــای درون ســرزمين هــای اشــغالی بــا ديگــر اجــزاء اصلــی 
محــور مقاومــت ماننــد حــزب اهلل لبنــان حکايــت مــی کنــد. روندهــا در عمــق راهبــردی ايــران در 
منطقــه بــه گونــه ای اســت کــه، ايــران را بــه يــک قــدرت جديــد و تعييــن کننــده در عرصــه بيــن 
الملــل تبديــل خواهــد کــرد. اّمــا قدرتــی بــا يــک ويژگــی منحصــر بــه فــرد و متمايــز کننــده از 

آزادی احزاب و گروه ها، آزادی مطبوعات و نقش آفرینی مردم 
در تحوالت کشور، از مهمترین دستاوردها بوده و این روند با 

قوت ادامه خواهد داشت.
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ســاير قــدرت هــا. ايــن ويژگــی بــه ذات نظــام اســامی برمــی گــردد کــه، بــا ســلطه گــری و ســلطه 
پذيــری مخالــف اســت. هميــن ويژگــی قــدرت جبهــه حــق، بــه ســرعت در آينــده نــه چنــدان 
دور، تمامــی ملــت هــا را جــذب جمهــوری اســامی خواهــد کــرد. آری تمــدن اســامی در چنيــن 

بســتری در حــال پــی ريــزی و شــکل گيــری اســت.
3-دستاورد های علمی

ــاب، از  ــل از انق ــا دوران قب ــوری اســامی در مقايســه ب ــران در عصــر جمه ــت علمــی اي  موقعي
دســتاوردهای شــگرف و باورنکردنــی حکايــت مــی کنــد. افزايــش تعــداد دانشــگاه هــای کشــور از 
115 واحــد قبــل از انقــاب بــه بيــش از 620 واحــد و افزايــش تعــداد دانشــجويان از حــدود 175 
هــزار بــه بيــش از چهــار ميليــون نفــر و افزايــش ســطح ســواد از 35% بــه 88% نشــان مــی دهــد که 

چــه تحــول عظيــم علمــی در عصــر جمهــوری اســامی در ايــران پديــد آمــده اســت.
نتيجــه ای کــه پيشــرفت هــای کمــی، قــرار گرفتــن ايــران در رتبــه شــانزدهم توليد علــم در جهان 
اســت. تبديــل علــم فنــاوری در ســال هــای اخيــر موجــب دســتيابی ايــران بــه چرخــه ســوخت 
ــی جهــان، کســب رتبــه هفتــم در  ــه باشــگاه فضاي ــه باشــگاه هســته ای جهــان، ورود ب و ورود ب
تکنولــوژی نانــو و بســياری از ديگــر فنــاوری هــای نويــن ماننــد ليــزر، ميکروالکترونيــک، ســاخت 
روبــات، ســاخت رايانــه و غيــره شــده اســت. توليــد دانــش و فنــاوری درحــوزه دفاعــی و امنيتــی 

شــگفت انگيزتــر از ديگــر حــوزه هــا اســت. 
4- دستاوردهای بخش سالمت 

کســانی کــه بــا وضعيــت بهداشــت، ســامت، ميــزان مــرگ و مير، ســرانه پزشــک و تخت بيمارســتان 
در دوران قبــل از انقــاب آشــنايی دارنــد، مــی داننــد کــه جمهــوری اســامی در ايــن عرصــه، چــه 
دســتاوردهای ارزشــمندی داشــته اســت. پزشــکان خارجــی، اعــزام بيمــار بــه خــارج از کشــور بــرای 
درمــان بســياری از بيمــاری هــا و جراحــی هــا، کمبــود مراکــز بهداشــتی و درمانــی، از ويژگــی هــای 
بخــش ســامت کشــور در دوره قبــل از انقــاب اســت. افزايش تعــداد پزشــک از 15 هزار بــه 111000 
نفــر و بــی نيــازی کشــور بــه پزشــک خارجــی، تبديــل ايــران بــه قطــب پزشــکی منطقــه و درمــان 
بيمــاران خارجــی، قرارگرفتــن ايــران در رديــف کشــورهای پيشــرفته و برتــر بــرای پيوند کليــه، پيوند 
کبــد، پيونــد قلــب، پيونــد اعضــای قطــع شــده، درمــان بيمــاری هــای چشــمی، بيمــاری ها ناشــی از 
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عوامــل شــيميايی  و کشــت ســلول هــای بنياديــن و درمــان نازايــی، از دســتاوردهای بخــش ســامت 
در عصــر جمهــوری اســامی اســت. از ديگــر دســتاوردها در ايــن بخــش، مــی تــوان بــه کســب رتبــه 
نخســت توليــد دارو در منطقــه غــرب آســيا، توليــد 97 درصــد داروهــای مــورد نيــاز کشــوردر داخــل 
کشــور، پيوســتن ايــران بــه صادرکننــدگان دارو، خودکفايــی کشــور در ســاخت انــواع واکســن، ريشــه 
کــن کــردن فلــج اطفــال اشــاره کــرد. از نتايــج ارزشــمند ايــن دســتاوردها، افزايــش ســطح ســامت و 
بهداشــت مــردم، افزايــش اميــد بــه زندگــی از 57 ســال بــه 74 ســال، کاهــش چشــمگير مــرگ و مير 

کــودکان زير يکســال اســت. 
5- دستاوردهای اقتصادی و صنعتی 

مشــکات اقتصــادی و معيشــتی کنونــی، شــايد مهــم تريــن مانع ســر راه ديده شــدن پيشــرفت های 
اقتصــادی و صنعتــی کشــور باشــد. اقتصــاد و صنعــت ايــران در دوران جمهــوری اســامی در مقايســه 
بــا قبــل از انقــاب تحــول اساســی و چشــمگير پيــدا کــرده اســت. اکنــون در هــر اســتان چنديــن 
شــهرك صنعتــی بــا حضــور صدهــا متخصــص وجــود دارد. صنايــع ايــران قبــل از انقــاب، صنايــع 
کامــا وابســته و مونتــاژ بــود. اکنــون ايــران در بســياری از بخــش هــای صنعتی خوداتکا شــده اســت.  
پيشــرفت هــای ايــران در صنايــع توليــد فــوالد، آلومينيــم و انــواع ديگــر آلياژهــای فلــزی، چشــمگير 
اســت. صنعــت هواپيماســازی، صنعــت ســد ســازی، صنعــت ســيلو ســازی، صنعــت خودروســازی، 
صنعــت ســاخت پااليشــگاه و نيــروگاه و صنايــع لــوازم خانگــی در ســال هــای پــس از انقــاب بســيار 
پيشــرفت کــرده اســت. ايــران در بســياری از ايــن صنايــع، عــاوه بــر قطــع وابســتگی هــا و نيــاز بــه 
خــارج، در موقعيــت صــادر کننــده محصــوالت صنعتــی قــرار گرفتــه اســت. برخــی از آمارهــا، گويــای 
تحــول عظيــم در بخــش صنعــت اســت. بــه عنــوان مثــال، افزايــش توليــد فــوالد از نيــم ميليــون تن 
قبــل از انقــاب بــه 38 ميليــون تــن، و ســيمان از 3/6 ميليــون تــن بــه 80 ميليــون تن، نشــان دهنده 

ميــزان ايــن تحــول اســت. ايــن افزايــش در بســياری از صنايــع وجــود دارد. 
6- دستاوردهای دفاعی - نظامی 

 قبــل از انقــاب، حــوزه دفاعــی - نظامــی بــا حضــور هــزاران نفر مستشــار خارجــی در کشــور، يکی 
از وابســته تريــن حــوزه هــا بــود. اکنــون جمهــوری اســامی از اقتــدار دفاعــی و نظامــی در ســطح 
بازدارندگــی قــرار دارد. پيشــرفت هــای نويــن علمــی و فنــاوری در صنايــع دفاعــی کشــور در دوران 
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پــس از انقــاب بــا بهــره گيــری از تجــارب دفــاع مقــدس، پيشــرفت هــای چشــمگير، غــرور آفرين 
و اميدبخــش اســت. ايــن پيشــرفت هــا کــه با تکيــه بــر منابع داخلــی و متخصصيــن ايرانــی حاصل 
شــده، ملــت ايــران را در دفــاع از خــود، قدرتمنــد و خوداتــکا ســاخته اســت. فشــارهای آمريــکا در 
قالــب تحريــم هــای نظامــی و موشــکی، نشــان دهنــده نگرانــی هــای آنان از پيشــرفت هــای نظامی 

ــت.  ايران اس
نمونه هايی از پيشرفت ها عبارت است از: 

1.ســاخت انــواع موشــک هــای کوتــاه بــرد، ميــان بــرد و بالســتيک بــا قــدرت بــاالی تخريــب و دقت 
ــه زنی  در نقط

2.ساخت انواع دوش پرتاب های ضدهوايی 
3.ساخت انواع خودروهای زرهی، نفربر، تانک ها و انواع ساح های ضدتانک 

4.ساخت انواع شناورها و قايق های تندرو نظامی 
5.ساخت انواع هواپيماهای نظامی با سرنشين و بدون سرنشين و بالگردها

6.ساخت انواع سامانه های پرتاب موشک )ثابت و متحرك( 
7.ساخت شهرهای زير زمينی موشکی 

8.ساخت انواع رادارهای پيشرفته 
9.ساخت انواع توپ های ميان برد و بلند برد 

10.ساخت انواع ساح های سبک و نيمه سنگين 
پيشــرفت هــا در صنايــع دفاعــی و نظامــی کشــور در دوران بعــد از انقــاب اســامی، ايــران را بــه 

يکــی از کشــورهای صــادر کننــده تجهيــزات نظامــی تبديــل کــرده اســت. 
شــکل گيــری يــک نيــروی جهــادی بــا روحيــه ايثــار و شــهادت طلبــی در کشــور، مهــم تريــن 
دســتاورد انقــاب اســامی در حــوزه دفاعــی اســت. ســپاه و بســيج، ارتــش، نيــروی انتظامــی و 
وزارت دفــاع و پشــتيبانی، از مهــم تريــن ســرمايه هــای کشــور در ايــن حــوزه محســوب می شــوند. 

7- دستاوردها در حوزه زیر ساخت های شهری 
برخــی از شــاخص هــا در حــوزه زيــر ســاخت هــای شــهری و مقايســه دوران پــس از انقــاب بــا 

قبــل از آن، گويــای دســتاوردهای عظيــم جمهــوری اســامی اســت. 



48

آینده جمهوری اسالمی
دکتر یداهلل جوانی

نمونه هايی از اين شاخص ها و پيشرفت ها عبارت است از: 
1.افزايــش 2 شــهرگازی بــا 50 هــزار مشــترك قبــل از انقــاب، بــه حــدود 750 شــهر گازی  

13/5 ميليــون مشــترك و برخــورداری 10 هــزار روســتا از نعمــت گاز  
2.افزايــش راه هــای اصلــی و فرعــی کشــور از 36 هــزار کيلومتــر قبــل از انقــاب، بــه بيــش از 

200 هــزار کيلومتــر  
3.توسعه راه آهن از 4 هزار کيلومتر به بيش از 20 هزار کيلومتر 

4.ساخت اولين مترو کشور در تهران بعد از انقاب و توسعه آن به کان شهرها 
5.افزايش تعداد فرودگاها از 22 فرودگاه به بيش از 100 فرودگاه 

6.افزايش سدهای کشور از 13 سد به بيش از 500 سد 
7.افزايش ظرفيت بنادر کشور از 10 ميليون تن به بيش از 125 ميليون تن 

8- دستاوردها در بخش عمومی و اجتماعی 
بــر خــاف تبليغــات دشــمنان و جريــان ضد انقــاب، ســطح رفــاه عمومــی در دوران بعــد از انقاب 

نســبت بــه قبــل، بســيار افزايــش يافتــه اســت. آمارهــای زير گويــای ايــن واقعيت اســت. 
1.افزايش مشترکين برق از 3/5 ميليون به بيش از 26 ميليون 

2.افزايش روستاهای دارای برق از 4367 روستا به بيش از 58000
3.افزايش شهرهای دارای شبکه آب آشاميدنی از 45 شهر به بيش از 1000 شهر 

4.افزايش مشترکين تلفن ثابت از 850 هزار اشتراك به بيش از 27 ميليون اشتراك 
5.راه اندازی تلفن های همراه با بيش از 54 ميليون مشترك  

6.افزايش روستاهای دارای شبکه مخابراتی از 312 روستا به بيش از 53000 روستا 
9- دستاوردهای فرهنگی 

مهــم تريــن عرصــه و حــوزه از دســتاوردهای انقــاب اســامی، در حــوزه فرهنــگ اســت. تحــول 
عظيــم فرهنگــی در ملــت بــزرگ ايــران بــا شــاخص هــای خودبــاوری، اعتمــاد بــه نفــس، عــزت 
طلبــی، اســتقال طلبــی، ايســتادگی در مقابــل ظالــم و دفــاع از مظلــوم، مرعــوب دشــمن نشــدن، 
ــر  ــتاوردهای ديگ ــک از دس ــچ ي ــا هي ــی، ب ــداری و خداجوي ــی، واليتم ــمن شناس ــرت و دش بصي
قابــل مقايســه نيســت. البتــه تمامــی دســتاوردهای مــورد اشــاره در هشــت بنــد قبلــی، محصــول 
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دســتاوردهای انقــاب اســامی در حــوزه فرهنــگ اســت. بــر هميــن اســاس دشــمنان، فرهنــگ 
جامعــه اســامی ايــران را، مــورد تهاجــم همــه جانبــه قــرار داده انــد.

چالش های اساسی كشور 
در کنــار دســتاوردهای انقــاب اســامی در حــوزه هــای مختلــف، جمهوری اســامی بــا مجموعــه ای از چالش ها 
در حــوزه هــای فرهنگــی، سياســی، اجتماعــی و اقتصــادی مواجــه اســت. ايــن چالــش هــا، بــه تعبيــر مقــام 
معظــم رهبــری همــان زخــم هــای داخلی اســت که دشــمنان مــی خواهنــد از آن عليــه جمهوری اســامی 
اســتفاده کننــد. بيــکاری، اعتيــاد و مــواد مخــدر، رکــود اقتصــادی، طــاق و ديگــر آســيب هــای فرهنگــی و 

اجتماعــی، ســر فصــل هــای مهــم تريــن چالــش هــای پيــش روی جمهوری اســامی اســت. 
بــه طــور قطــع تمامــی ايــن چالــش هــا بــا تفکــر انقابــی و مديريــت جهــادی قابــل برطــرف کــردن 
اســت. تــاش دشــمن ســنگ انــدازی در مســير جمهــوری اســامی و ممانعــت از حــل ايــن چالــش هــا 
اســت. دشــمن بــه ايــن اميــد تــاش مــی کند تــا ايــن چالــش هــا، جمهــوری اســامی ايــران را از درون 
بــا فروپاشــی مواجــه ســازد. امــا بــر اســاس تجربــه چهــل ســال عمــر بــا برکــت جمهــوری اســامی، 
ملــت ايــران بــا هدايــت هــای راهبــردی رهبــری فرهيختــه خويــش، بــه فضــل الهــی بــر همــه ايــن 
مشــکات غبلــه خواهــد کــرد. تمــام تــاش هــای دشــمن بــرای جلوگيــری از حــل ايــن مشــکات 
اســت. تــاش هــای روز افــزون دشــمن، خــود حکايــت از قابليــت هــا و ظرفيــت هــای درونــی بــرای 

حــل مشــکات و درمــان زخــم هــای داخلــی اســت. 
دســتاوردها، روندهــا و پيــروزی هــای راهبــردی جمهــوری اســامی، از آينــده درخشــان ايــران حکايــت 
مــی کنــد. ايــران آينــده، بــه مراتــب از ايــران کنونــی از هــر جهــت بهتــر خواهــد بــود. روندهايــی کــه 
بــا پيــروزی انقــاب اســامی و پديدايــی جمهــوری اســامی شــکل گرفتــه، از چنيــن آينــده درخشــانی 

حکايــت مــی کنــد.
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    يکــی از ويژگــی هــای مهــم آشــوبهای اخيــر ،تــاش دشــمنان بيرونــی و معانــدان داخلــی در 
هدايــت شــعارها و مطالبــات اجتماعــی مــردم بــر عليــه اصــول، مبانــی و نقــاط کانونــی نظــام ، در 
قالــب آتــش زدن پرچــم، هجــوم بــه نهادهــای ارزشــی و انقابــی، آتــش زدن مســجد و قــرآن و يــا 
شــعار عليــه اصــل نظــام و رهبــری بــود. فــارغ از ريشــه هــا و زمينــه هــای اجتماعــی ايــن آشــوبها 
کــه ناشــی از ضعفهــا و ناکارآمــدی هــای دســتگاه هــای اجرايــی و اداری در قــوای مختلــف بــود 
،امــا ذوق زدگــی دشــمنان نظــام از ايــن اعتراضــات و تــاش آنهــا در تبديــل آن بــه عرصــه ای 
بــرای بــه چالــش کشــيدن نظــام، بــه ايــن دليــل اســت کــه آنهــا هيــچ راهبــرد  ديگــری بــرای 
ــد  ــه تنهــا فرصتــی مــی نگرن ــن اعتراضــات ب ــه اي ــاً ب ــا نظــام اســامی نداشــته و نهايت ــه ب مقابل
ــا  ــا اينکــه ب ــدازی نظــام شــده و ي ــا بران ــه تضعيــف وي ــه زعــم خــود قــادر ب کــه از طريــق آن ب
وادار ســاختن نظــام اســامی بــه عــدول از مبانــی و اصــول ارزشــی خــود، زمينــه تحکيــم ســلطه 
بيشــتر خــود را در منطقــه فراهــم کنند.بــر ايــن اســاس تحليــل چرايــی دشــمنی بيگانــگان بــا 
نظــام واليــت فقيــه و رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه عنــوان مصــداق آن و ناکامــی آنهــا در 

پيشــبرد اهدافشــان ، چنــدان دشــوار نيســت. 

معنایابی چرایی هجمه به رهبری

عباس حاجی نجاری
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اگرچــه هــدف نهايــی ايــن جريــان ســازی هــا برانــدازی نظــام اســامی اســت، امــا دشــمنان بيرونــی 
و معانــدان داخلــی بــا اذعــان بــه ناتوانــی در ايــن مســير، تــاش دارنــد بــا تحــرکات  ميدانــی بــه زعــم 
خــود زمينــه ای را فراهــم کننــد کــه نظــام جمهــوری اســامی ناچــار بــه مذاکــره بــر ســر نفــوذ منطقه 
ای و تــوان موشــکی خــود شــود. بديهــی اســت کــه دســتيابی دشــمن بــه ايــن هــدف در عيــن تضعيف 
قــدرت منطقــه ای ايــران ، ســبب ســلب تــوان بازدارندگــی در برابــر تهديــدات شــده و در آن صــورت هم 
احتمــال تحميــل جنــگ ســهمگين ديگــری دور از انتظــار نيســت و هم خواســت دشــمن در فروپاشــی 
نظــام از درون تأميــن شــده و پرونــده نظــام دينــی نيــز بســته مــی شــود. ايــن واقعيــت ايجــاب می کند 
نيروهــای جبهــه انقــاب شــرايط کنونــی را حتــی مهمتــر از درون جنــگ تحملــی دانســته و بــه تبع آن 
ظرفيــت هــای خــود را در پاســداری از ارزشــهای انقــاب و اســام تجميــع و نســبت بــه هــر حرکتی که 
زمينــه ســاز تضعيــف مؤلفــه هــای اقتــدار ملی يعنــی جايــگاه حقوقــی و حقيقــی  واليت فقيه، خدشــه 
بــر وحــدت ملــی، و انحــراف در مســير فکــری و فرهنگــی انقــاب مــی شــود هوشــيار بــوده و تحــرکات 

ميدانــی دشــمنان بيرونــی و معانــدان داخلــی را در ايــن عرصــه هــا خنثــی کنند. 
اشاره

 يکــی از ويژگــی هــای مهــم آشــوبهای اخيــر ،تــاش دشــمنان بيرونــی و معانــدان داخلــی در هدايــت 
شــعارها و مطالبــات اجتماعــی مــردم بــر عليــه اصــول، مبانــی و نقــاط کانونــی نظــام ، در قالــب آتــش 
زدن پرچــم، هجــوم بــه نهادهــای ارزشــی و انقابــی، آتــش زدن مســجد و قــرآن و يــا شــعار عليــه اصــل 
نظــام و رهبــری بود.ايــن جهــت گيــری اگرچــه بســيار محــدود بــود وبــه هميــن دليــل ســبب گرديــد 
کــه اغتشاشــات بــه ســرعت فروکــش کــرده و دشــمنان نظــام اســامی در مــوج ســواری خــود بــر روی 
نارضايتــی هــای اجتماعــی مــردم و تبديــل آن بــه عرصــه ای بــرای تقابــل بــا نظــام نــاکام بماننــد ،امــا 
نکتــه مهــم ايــن بــود که  دســتگاههای رســانه ای غرب  بــا بازتاب گســترده آن ســعی در القــاء فراگيری 
و بــه تبــع آن قــرار گرفتــن نظــام در سراشــيبی ســقوط داشــتند. کــه مصــداق بــارز آن را مــی تــوان 
در نــوع واکنشــهای رئيــس جمهورآمريــکا ، صهيونيســتها و منافقيــن و آل ســعود در حمايــت و هدايــت 

ــوبگران ديد. آش
فــارغ از ريشــه هــا و زمينــه هــای اجتماعــی ايــن آشــوبها کــه ناشــی از ضعفهــا و ناکارآمــدی هــای 
دســتگاههای اجرايــی و اداری در قــوای مختلــف بــود و فروکــش کــردن آنهــا نيــز نبايــد بــه منزلــه ايــن 
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باشــد کــه مســئولين از حــل مشــکات مــردم کــه همچــون زخمهــای چرکيــن مــورد ســوء اســتفاده 
دشــمنان نظــام واقــع مــی شــود، غافــل شــوند. امــا ذوق زدگــی دشــمنان نظــام از ايــن اعتراضــات و 
تــاش آنهــا در تبديــل آن بــه عرصــه ای بــرای بــه چالــش کشــيدن نظــام، بــه ايــن دليــل اســت کــه 
آنهــا هيــچ راهبــرد  ديگــری بــرای مقابلــه بــا نظــام اســامی نداشــته و نهايتــاً بــه ايــن اعتراضــات بــه 
تنهــا فرصتــی مــی نگرنــد کــه از طريــق آن بــه زعــم خــود قــادر بــه تضعيــف و يــا برانــدازی نظام شــده 
و يــا اينکــه بــا وادار ســاختن نظــام اســامی بــه عــدول از مبانــی و اصــول ارزشــی خــود، زمينــه تحکيــم 

ســلطه بيشــتر خــود را در منطقــه فراهــم کننــد.
ريشه های دشمنی

 پيــروزی انقــاب اســامی در22 بهمــن 1357درشــرايطی بــه وقــوع پيوســت کــه جهــان بيــن دو قطب 
مســلط در آن دوران يعنــی بلــوك غــرب و شــرق بــا محوريــت آمريــکا و شــوروی ســابق تقســيم شــده 
بــود و اکثــر کشــورهای جهــان زيــر ســلطه يکــی از ايــن دو ابرقــدرت بودنــد و بــه هميــن دليــل يافتــن 
کشــوری کــه مســتقل از ايــن دو ابرقــدرت دشــوار بــود، حتــی زمانيکــه جنبش کشــورهای غيــر متعهد 
بــه ايــن دو ابرقــدرت شــکل گرفــت، اغلــب کشــورهای محــوری ايــن جنبــش بــه نوعــی بــه يکــی از 

آنهــا وابســته بودند.
ــکا نجــات داد و  ــدرت آمري ــران اســامی را از ســلطه ابرق ــن اينکــه اي ــروزی انقــاب اســامی در عي  پي
رژيــم شاهنشــاهی را کــه ســراپا بــه آمريکاييهــا وابســته بــود و توســط عوامــل وابســته در داخــل و قريــب 
150000 مستشــار نظامــی و غيــر نظامــی، کشــور را در راســتای منافــع خــود اداره مــی کردند، به ســقوط 
کشــانيد، در عيــن حــال ايــران را بــه محــوری جديــد در اداره نظامهــای سياســی بــر مبنای ارزشــهای الهی 
و دينــی تبديــل کــرد کــه بــا مبانــی فکــری و ايــده ئولوژيــک هــر دو ابرقــدرت در تعــارض بود و بــه همين 
دليــل بــود کــه تقابــل هــر دو ابرقــدرت بــا ايــران يکســان و هــر دو نگران گســترش امــواج انقاب اســامی 

در کشــورهای زيــر ســلطه بــه ويــژه در منطقــه غــرب آســيا وجهــان اســام بودنــد .
 طراحــی واجــرای  ســه کودتــا ،  تحميــل هشــت ســال جنــگ  کــه در طــول آن  هــر دو ابرقــدرت بــا 
تمــام تــوان بــه حمايــت از صــدام برخاســتند ، توطئــه هــای مختلــف تجزيــه قومــی و تروريســم کــه 
تروريســتهای غربگــرا و شــرق گــرا بــه طــور يکســان در مقابلــه بــا نظــام اســامی نزديــک بــه 16000 
نفــر از مســئوالن و مــردم ايــران را در ايــن پروســه بــه شــهادت رســاندند، در کنارتحميــل انــواع مختلف 
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تحريمهــای اقتصــادی و سياســی و نظامــی و....همــه و همــه بــرای آن بــود کــه نظــام جمهوری اســامی 
پــا نگرفتــه و اســتقال واقعــی کشــور تحقــق نيابــد.

امــا مديريــت هوشــمندانه و حکيمانــه والهــی حضــرت امــام خمينــی )ره( در دهــه اول انقــاب و پس از 
آن در دوران زعامــت  مقــام معظــم رهبــری و البتــه عنايــات الهــی و همراهــی مــردم نــه تنهــا توطئــه 
هــای مختلــف آنهــا را بــه شکســت کشــاند، بلکــه آن توطئــه هــا بــه تحکيــم مبانــی و زيرســاخت هــای 
کشــور انجاميــد و بــا هدايــت رهبــری و مديريــت نيروهــای انقابــی، هــر يــک از آن توطئــه هــا بــه 
فرصتــی بــرای گســترش ايــده ئولــوژی و مبانــی انقــاب و نفــوذ آن در جهــان معاصــر انجاميــد کــه 

تجربيــات 8 ســاله دفــاع مقــدس نمونــه آن اســت.
 آنچــه را کــه در مقايســه ايــن ســه نظــام سياســی؛ بلــوك غــرب بــا محوريــت آمريــکا مبتنــی بــر تفکــر 
ليبــرال دمکراســی و بلــوك شــرق بــا محوريــت شــوروری ســابق وبا تفکــر مارکيســتی و نظــام جمهوری 
اســامی بــا محوريــت ارزشــهای  دينــی والهــی مــی تــوان اشــاره کــرد، ايــن اســت کــه پيــروزی انقاب 
اســامی منشــاء تحــول در جهــان معاصــر گرديــد کــه از يــک ســو به فروپاشــی شــوروی ســابق انجاميد 
و تضعيــف قــدرت آمريــکا را در پــی داشــت و از ســوی ديگــر بــه تقويــت و بالندگــی تفکــر نظــام دينــی 
در جهــان انجاميــد. ريشــه ايــن تحــول را نيــز بايــد در نــوع نــگاه ايــن ســه تفکــر بــه نقــش ديــن در 
اداره نظــام سياســی دانســت؛ تفکــر مارکسيســم ديــن را افيــون تــوده هــا و ليبرالســم ديــن را مجــاز بــه 
دخالــت در عرصــه اجتماعــی زندگــی انســان نمــی دانســت و تفکــر نظــام دينــی کــه بــرای ديــن نقــش 
حداکثــری قائــل بــود، بــه ويــژه آنکــه هدايــت و اداره نظــام دينــی توســط متقــی تريــن عالــم تريــن و 
حکيــم تريــن افــراد صــورت مــی گرفــت کــه  ســاختار ايــن نظــام در »ولــی فقيــه« تجلــی يافتــه و در 

طــول دوران معاصــر کارآمــدی خــود را بــه اثبــات رســانيده اســت.
مــروری بــر تاريــخ 38 ســاله انقــاب اســامی نشــان مــی دهــد کــه بــه رغــم مشــکات موجــود کــه 
بعضــاً ناشــی از فشــار هــا و تحريمهــای دشــمنان نظــام ويــا ضعفهــای درونــی اســت، جمهوری اســامی 
ايــران در عيــن ايســتادگی و مقاومــت در برابــر تحريــم هــای فلــج کننــده دشــمنان در طــول 4 دهــه 
و شکســت دشــمن در عرصــه جنــگ تحميلــی وجنگهــای نيابتــی در ســالهای اخيــر، دســتاوردهای 

ارزشــمندی کســب وتوانســته اســت:
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معنایابی چرایی هجمه به رهبری
عباس حاجی نجاری

1- اســتراتژی هــای نظــام ســلطه را بــرای تســلط بــر منطقــه غــرب آســيا در قالــب دکتريــن اقــدام 
پيشدســتانه، طــرح خاورميانــه بــزرگ و جنگهــای نيابتــی يــک بــه يــک شکســت رســانيده و اکنــون نه 
تنهــا ايــران بــه يــک قــدرت بــزرگ منطقــه ای تبديــل شــده و تأثيری جــدی در تعامــات جهانــی دارد، 
بلکــه برخــی از نيروهــای جبهــه مقاومــت نظيــر حــزب اهلل لبنــان ،نيــز  در تــراز يــک قــدرت منطقه ای 

تــوان  اثرگــذاری  دارنــد.
2- ايــران اســامی بــا هدايــت رهبــری انقــاب در عرصــه هــای مختلــف دفاعــی و هســته ای توانســته 
اســت بــه نصــاب هــای قابــل توجهــی دســت يابــد؛ تحکيــم اقتــدار نظامــی کشــور مبتنــی بــر تــوان 
موشــکی کــه توانســته اســت ايــران را بــا کمتريــن هزينــه بــه تــوان بازدارندگــی متعــارف برســاند. در 
ــک کشــور  ــراز ي ــه ت ــران ب ــاش و سختکوشــی دانشــمندان ســبب  رســيدن اي عرصــه هســته ای ت
قدرتمنــد هســته ای شــد.اين پيشــرفتها ودســتاوردهای ديگــر در عرصه هــای پزشــکی،نانوتکنولوژی و...
نشــان از قابليــت وکارآمــدی نظــام اســامی داشــته وبــه هميــن دليــل مــی توانــد الگويــی بــرای ديگــر 

کشــور هــا باشــد.
3- اســتقال ايــران اســامی و ايســتادگی در برابــر قدرتهــا وجــه تمايــز اصلــی ايــران بــا ديگــر نظامهای 
سياســی اســت کــه حتــی کشــورهايی نظيــر پاکســتان و يــا هندوســتان کــه دارای بمب اتمی هســتند، 
فاقــد آن هســتند، حتــی نــوع تعامــل و تحکــم ترامــپ بــا اروپاييهــا در قضيــه پرونــده ايــران نشــان مــی 

دهــد کــه ايــن قدرتهــای اروپايــی نيــز در قبــال آمريــکا از اســتقال و عمــل برخوردار نيســتند.
4- نفــوذ منطقــه ای ايــران محــور ديگــر اقتــدار ايــران اســت کــه آمريکاييهــا آن را مهمتريــن تهديــد 
خــود مــی داننــد، بــه گونــه ای کــه در مواضــع اخيــر خــود مهمتريــن هــدف خــود را بــر مهــار قــدرت و 

نفــوذ ايــران معطــوف کــرده انــد.
ــا حتــی تهاجــم فرهنگــی  ــم اقتصــادی و ي ــا پيامدهــای تحري 5- راهبردهــای رهبــری در مواجهــه ب
دشــمن کــه آثــار آن در گســترش آســيبهای اجتماعــی و بــروز برخی مشــکات و نارســايی ها سيســتم 
اداری و اجرايــی کشــور نمــود يافتــه اســت، اگــر اجــرا مــی شــد، طبعــاً شــرايط اقتصــادی و اجتماعــی 
کشــور متفــاوت بــود، ايشــان بارهــا بــر التــزام و عمــل خــود بــر چارچوبهــای نظــام مــرد ســاالری دينی 
و احتــرام بــه آراء مــردم تأکيــد و ضمــن پرهيــز از دخالــت مســتقيم در امــور کشــور تــاش دارنــد تــا 

امــور از مجــرای طبيعــی خــود بــه پيــش رود.
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مجموعــه ايــن تحــوالت و مصاديــق بســياری ديگــر از ايــن دســت نشــان دهنــده، نقــش و تأثيــر واليت 
فقيــه در اداره نظــام اســامی اســت و بــه هميــن دليــل اســت کــه هم دشــمنان خارجــی و هــم معاندان 
داخلــی جهــت هجمــه هــای خــود را بــه ســمت ايــن جايــگاه و مصــداق آن يعنــی رهبــر معظــم انقاب 
اســامی حضــرت آيــت اهلل خامنــه ای هــدف قــرار گرفتــه و در آشــوبهای اخيــر نيــز بــه رغــم اينکــه 
ريشــه اعتراضــات بــه ناکارآمــدی دســتگاههای اجرايــی بــاز مــی گــردد اما بــا هدايــت قدرتهــای بيرونی 
و عمــل ميدانــی عوامــل فتنــه و منافقيــن، جهــت شــعارها بــه ســمت رهبــری هدايــت شــده و نهايتــاً 

امثــال ترامــپ بــه ايــن توهــم مــی رســند کــه نظــام در حــال ســقوط اســت !
الگوهای رفتاری در تقابل با واليت فقيه

تحليــل چرايــی دشــمنی بيگانــگان بــا نظــام واليــت فقيــه و رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــه عنــوان 
مصــداق آن و ناکامــی آنهــا در پيشــبرد اهدافشــان متناســب بــا آنچــه کــه گذشــت، چندان دشــوار نيســت. 
امــا آنچــه را کــه دشــمنان را در ايــن عرصــه اميــداوار کــرده و بعضــاً بــه چالشــهايی در روند نظــام جمهوری 
مــی انجامــد کــه فتنــه هــای تيــر 78 و خــرداد 88 و آشــوبهای اخيــر مصــداق بارز آن هســتند، بــازی برخی 
فعــاالن داخلــی در ميــدان دشــمن و زمينــه ســازی بــرای مســتندات دشــمنان در تقابــل نظــام اســامی 
اســت. ايــن رونــد بــه ويــژه در عرصــه مواجهــه بــا رهبــری در دوران اصاحــات بــا طــرح حاکميــت دوگانــه 
توســط افــرادی نظيرحجاريــان کليــد خــورد و بعــد از آن بــا طــرح لوايــح دو قلــو توســط افراطيــون اصــاح 
طلــب در مجلــس ششــم تــداوم يافــت. امــا ناکامــی آنهــا در انتخابــات شــورای دوم در ســال 1381 و بعــد 
از آن در انتخابــات رياســت جمهــوری ســال 1384 کــه نشــان از واگريــی مــردم از آنهــا داشــت، منجــر بــه 

برنامــه ريــزی بــرای بازگشــت بــه قــدرت بــه هرقيمــت گرديــد.
  از ســوی ديگــر تمرکــز دشــمنان بــر عرصــه تقابــل بــا نظــام اســامی در قالــب جنــگ نــرم ،کــه ســند 
موسســه آمريکــن اينترپرايــز وابســته بــه شــورای روابــط خارجــی آمريــکا در قالــب »کميتــه خطرجــاری« 
بــه نقشــه راه اصلــی آنــان تبديــل شــد؛ تضعيــف رهبــری و نهادهــای وابســته بــه آن چــون ســپاه و بســيج 
شــاخصه اصلــی آن بــود. راهبــرد جريــان داخلــی بــا دشــمنان بيرونــی آن گاه کــه به هــم پيوند مــی خورد، 
زمينــه ســاز چالشــهای جــدی در داخــل مــی شــود کــه فتنــه 88 و تبعــات آن کــه تشــديد تحريمهــای فلــج 
کننــده اقتصــادی بــرای ايجــاد نارضايتــی اجتماعــی و بهــره گيــری از آن در نافرمانــی مدنــی و تقابل بــا نظام و 

آشــوبهای اخيــر اســت محصــول آن بــود ودشــمنان را بــه تغييــر نظــام از ايــن مســير اميــدوار کــرد.
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معنایابی چرایی هجمه به رهبری
عباس حاجی نجاری

در این عرصه هدفگذاری مشترك جریان داخلی و بیرونی چند هدف عمده را دنبال می کند:
1- القاء دوگانگی درنظام اسامی و ايجاد گسست ميان مردم با نظام

2- اعتبار زدايی از نظام اسامی با القاء دخالت رهبری در امور اجرايی
3- اعتمادزدايی از نظام اسامی با القاء ناکارآمدی دين در اداره نظام سياسی

4- مشروعيت زدايی از اصل واليت فقيه
5- مقبوليت زدايی از شخصيت حقوقی و حقيقی واليت فقيه

6- معنويت زدايی و ترويج اباحه گری ابتذال و تقدس زدايی از نظام اسامی
آنچــه کــه ايــن روزهــا در دروغ پــردازی نســبت بــه شــخصيت رهبــری و حتــی انتشــار مغرضانــه فيلم 
مجلــس خبــرگان رهبــری )کــه البتــه بــر خــاف خواســت آنهــا به تحکيــم و تثبيــت بيشــتر موقعيت 
ــه وســلم( و           ــودن عصمــت پيامبــر اکرم)صلــی اهلل عليــه وآل ــر ســئوال ب ــگاه رهبــری انجاميــد( و حتــی زي و جاي

امــام زمــان )عــج( انجاميــد، نشــان دهنــده ابعــاد پيچيــده ايــن تقابــل اســت.
در زمينــه اهــداف ايــن جريــان ســازی اگرچــه هــدف نهايــی برانــدازی نظــام اســامی 
اســت، امــا دشــمنان بيرونــی و معانــدان داخلــی بــا اذعــان بــه ناتوانــی در ايــن مســير، 
تــاش دارنــد  بــا تحــرکات  ميدانــی بــه زعــم خــود زمينــه ای را فراهــم کننــد کــه 
نظــام جمهــورس اســامی ناچــار بــه مذاکــره بــر ســر نفــوذ منطقــه ای و توان موشــکی 
خــود شــود. بديهــی اســت کــه دســتيابی دشــمن بــه ايــن هــدف ســبب ســلب تــوان 
ــدات شــده و در آن صــورت هــم احتمــال تحميــل  ــر تهدي ــران در براب بازدارندگــی اي
جنــگ ســهمگين ديگــری دور از انتظــار نيســت و هــم خواســت دشــمن در فروپاشــی 
نظــام از درون تأميــن شــده و پرونــده نظــام دينــی نيــز بســته خواهد شــد. ايــن واقعيت 
ايجــاب مــی کنــد نيروهــای جبهــه انقــاب شــرايط کنونــی را حتــی مهمتــر از درون 

 اما آنچه را که دشمنان را در این عرصه امیداوار کرده و بعضًا 
به چالشهایی در روند نظام جمهوری می انجامد که فتنه های 
تیر 78 و خرداد 88 و آشوبهای اخیر مصداق بارز آن هستند، 

بازی برخی فعاالن داخلی در میدان دشمن و زمینه سازی برای 
مستندات دشمنان در تقابل نظام اسالمی است.
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جنــگ تحملــی دانســته و بــه تبــع آن ظرفيــت هــای خــود را در پاســداری از ارزشــهای 
انقــاب و اســام تجميــع و نســبت بــه هــر حرکتــی کــه زمينــه ســاز تضعيــف مؤلفــه 
هــای اقتــدار ملــی يعنــی جايــگاه حقوقــی و حقيقــی واليــت فقيــه، خدشــه بــر وحدت 
ملــی، و انحــراف در مســير فکــری و فرهنگی انقاب می شــود هوشــيار بــوده و تحرکات 
ــد.   ــی کنن ــا خنث ــن عرصــه ه ــی را در اي ــدان داخل ــی و معان ــی دشــمنان بيرون ميدان
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     رشــد جريــان فــن آوری هــای نويــن اطاعــات و ارتباطــات، مقولــه »قــدرت« را بــا  مفهــوم و 
ماهيتــی جديــد روبــرو کــرده اســت. گســتره نفــوذ فضــای مجــازی بــر ابعــاد مختلــف اقتصــادی، 
فرهنگــی، سياســی و امنيتــی جوامــع مختلــف باعــث شــده تــا تحليــل گــران مســائل راهبــردی 
ــام ببرنــد. ســرمايه گــذاری  ــا عنــوان » اســتعمار مجــازی« ن از ظهــور دوره جديــد اســتعماری ب
هنگفــت ايــاالت متحــده آمريــکا بــر فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی باعــث شــده اســت 
ــت  ــرای حاکمي ــترهای الزم ب ــدن بس ــا ش ــازی و مهي ــم مج ــری فئوداليس ــکل گي ــاهد ش ــا ش ت
ــر فضــای مجــازی باشــيم. وقتــی از رســانه های اجتامعــی و شــبکه های اجتامعــی  ــن کشــور ب ــق اي مطل
ــق  ــال خل ــم در ح ــازه و ه ــای ت ــاد هویت ه ــال ایج ــم در ح ــا ه ــه م ــت ک ــن معناس ــه ای ــم، ب ــخن می گویی س

ــرد. ــازه شــکل می گی ــا و هــم جمعیت هــای ت ــی هــم فردیت ه ــازه هســتیم؛ در شــبکه های اجتامع فردیت هــای ت

آیا در دوران » استعمار مجازی« به سر می بریم؟!

 دکتر رضا داوری
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چکیده: 
 رشــد جريــان فــن آوری هــای نويــن اطاعــات و ارتباطــات، مقولــه »قــدرت« را بــا  مفهــوم و ماهيتــی جديد روبــرو کرده 
اســت. گســتره نفــوذ فضــای مجــازی بــر ابعــاد مختلــف اقتصــادی، فرهنگــی، سياســی و امنيتــی جوامــع مختلــف باعــث 

شــده تــا تحليــل گــران مســائل راهبــردی از ظهــور دوره جديــد اســتعماری بــا عنــوان » اســتعمار مجــازی« نــام ببرند.
بــا ظهــور فضــای مجــازی، ظرفيــت جديــدی بــرای ســلطه برجهــان به وجــود آمــده کــه از قابليــت هايی خيــره کننده 
واعجــاب برانگيــز برخــوردار اســت. در دوره اســتعمار مجــازی کــه از ســازو کار هــای قــدرت نــرم اســتفاده مــی شــود، 
هــدف اصلــی از بيــن بــردن اســتقال رای کاربــران وعضويــت آنهــا در جامعــه فرهنگــی ليبــرال دمکراســی بــه ويــژه 

جــذب و هضــم شــدن در ارزش هــای غربــی اســت.
در ايــن ميــان ســرمايه گــذاری هنگفــت ايــاالت متحــده آمريــکا بــر فضــای مجــازی و شــبکه هــای اجتماعــی باعــث 
شــده اســت تــا شــاهد شــکل گيــری فئوداليســم مجــازی و مهيــا شــدن بســترهای الزم بــرای حاکميــت مطلــق ايــن 

کشــور بــر فضــای مجــازی باشــيم.
همانگونــه کــه در »اســتعمار کهــن« منابــع طبيعــی و نيــروی کار مــورد ســلطه واقــع مــی شــد و در »اســتعمار نــو« 
قــدرت سياســی و اجتماعــی حکومــت هــا مورد ســلطه قــرار مــی گرفتنــد، در »اســتعمار مجــازی« نيز اســتقال فکری 

و بــه عبارتــی هويــت کاربــران فضــای مجــازی بــه صــورت مســتقيم و غيــر مســتقيم مــورد ســلطه قــرار مــی گيــرد.
بــه ايــن صــورت کــه فــرد خــودآگاه يــا ناخــودآگاه در زمــان حضــور در فضــای مجــازی، خــود را در قالــب يــک شــهروند 
آمريکايــی بازتعريــف مــی کنــد. يعنــی عملکــردی مشــابه بــا عملکــرد يــک شــهروند آمريکايــی را از خود بــروز می دهــد و به 
دنبــال ايجــاد اشــتراکات فرهنگــی -اجتماعــی بيــن خــود و شــهروندان آمريکايــی اســت. ايــن همــان فرآينــدی اســت کــه به 
مــرور موجــب بــاز تعريــف هويتــی آنهــا از خويــش می شــود. حجــم اطاعاتــی کــه کاربــران در فضــای رســانه ای بــه خصوص 

در فضــای مجــازی رصــد مــی کنــد شــخص را بــه ســمت شــهروند مطلــوب جامعــه آمريکايــی ســوق مــی دهد.
اتفاقــی کــه در فضــای ســايبری پديــد آمــده آغــاز خلــق يــک انســان تــازه و جهــان تــازه اســت و ايــن نــگاه می توانــد 
بســياری از مواجهه هــای مــا را تغييــر دهــد. مــا تنهــا بــا يــک فنــاوری رو بــه رو نيســتيم مــا حتــی بــا يــک انقــاب 
اجتماعــی هــم رو بــه رو نيســتيم بلکــه انســانی تــازه و جهانی تــازه دارد متولــد می شــود.وقتی از رســانه های اجتماعی و 
شــبکه های اجتماعــی ســخن می گوييــم، بــه ايــن معناســت کــه ما هــم در حــال ايجــاد هويت های تــازه و هــم در حال 
خلــق فرديت هــای تــازه هســتيم؛ در شــبکه های اجتماعــی هــم فرديت هــا و هــم جمعيت هــای تــازه شــکل می گيــرد.
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مقدمه
اعضــای شــورايعالی فضــای مجــازی روز ســوم بهمــن مــاه بــا رهبــر معظــم انقــاب اســامی ديــدار 
کردنــد. باتوجــه بــه جايــگاه ايــن شــورا کــه ســران ســه قــوه، برخــی اعضــای شــورايعالی امنيــت 
ملــی، شــورايعالی انقــاب فرهنگــی و مجمــع تشــخيص مصلحــت نظــام در آن حضــور دارنــد و 
همچنيــن بــا توجــه بــه اهميتــی که فضــای مجــازی در تحــوالت کنونــی و آينــده کشــور دارد، اين 

جلســه را بايــد يکــی از مهمتريــن جلســات ســال 1396 نظــام اســامی دانســت.
از نظــر معظــم لــه همانگونــه کــه تاکنــون بارهــا بــر آن اشــاره و تاکيد شــده، اهميت فضــای مجازی 
بــه انــدازه انقــاب اســامی اســت. ايــن فضــا مثــل يــک رودخانــه ی پــر از آب و خروشــان اســت که 
می آيــد و دائمــاً هــم بــر آب آن افــزوده و خروشــان تر می شــود. اگــر مــا بــرای ايــن رودخانــه تدبيــر 
کنيــم و برنامــه داشــته باشــيم؛ زه کشــی کنيــم و هدايــت کنيــم ايــن رودخانــه را تــا بــه ســد بريزد، 
می شــود فرصــت. اگــر رهايــش کنيــم و برنامــه ای بــرای آن نداشــته باشــيم، می شــود يــک تهديــد.

ايشــان معتقدنــد کــه بايــد فضــای مجــازی را مديريــت کــرد و کنتــرل آن را در دســت گرفــت و 
از برخوردهــای انفعالــی پرهيــز کرد.معظــم لــه در مورخــه در آذر ســال 1391 در ديــدار بــه اعضــاء 
شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی فرمودنــد: »اينترنــت يکــی از نعــم بــزرگ الهــی اســت، امــا در عين 
حــال يــک نقمــت بــزرگ هــم هســت؛ يعنــی يــک چاقــوی دو دم و خطرنــاك... اينترنــت االن مثل 
يــک جريــان افســار گســيخته اســت... ايــن مثــل آن اســت که کســی يک ســگ وحشــی را بيــاورد، 

بگوينــد قــاده اش کــو؟ بگوينــد ســفارش کرده ايــم آهنگــر قــاده را بســازد!«
گســترش شــبکه هــای اجتماعــی ماننــد هــر نــوآوری ديگــر بــه ايجــاد دگرگونــی هايــی در جنبــه 
هــای مختلــف زندگــی انجاميــده اســت و در کنــار دســتاوردهای انکارناپذيــر مثبــت در زمينــه های 

گوناگــون، پيامدهــای ناخوشــايندی نيــز بــه همراه داشــته اســت.
فضــای مجــازی عرصــه  حضــور قدرت هــای اطاعاتــی و محتوايــی اســت. بنابرايــن جوامعــی کــه 
قــدرت بيشــتری در ايــن عرصــه دارنــد، بالطبــع حضــور قوی تــری در ايــن فضــا خواهنــد داشــت و 
ايــن بديــن معناســت کــه فرصت بيشــتری بــرای تأثيرگــذاری بــر روی ديگــر فرهنگ هــا و تمدن ها 
دارنــد. هميــن موضــوع بــه فرهنگ هــای ارزشــی، غنی و باريشــه ای کــه به داليــل متعــدد، از حضور 
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مؤثــر در فضــای مجــازی محــروم يــا ناتوان انــد، آســيب جــدی وارد می کنــد و بــه نوعــی آن هــا را در 
معــرض اســتحاله و اثرپذيــری از فرهنگ هــای بيگانــه ی مســلط بــر فضــای مجــازی قــرار می دهــد.

ــد و  ــی می شــود کــه در آن، قوی ترهــا می مانن ــی شــبيه جنگل ــان ديگــر، دهکــده ی جهان ــه بي ب
ضعيف ترهــا يــا می رونــد يــا زيــر ســلطه ی آنــان زندگــی می کننــد. از ســوی ديگــر، بايــد توجــه 
داشــت فضــای مجــازی و تکنولوژی هــای مرتبــط بــا ايــن دنيــا، اعــم از ســخت افزاری و نرم افــزاری، 

دانشــی اســت کــه در غــرب توليــد شــده و هنــوز هــم امتيــاز ايــن علــم در دســت آنــان اســت.
دوره استعمار مجازی

بــا ظهــور فضــای مجــازی، ظرفيــت جديــدی بــرای ســلطه برجهــان بــه وجــود آمــده کــه از قابليت 
هايــی خيــره کننــده واعجــاب برانگيز برخوردار اســت. در دوره اســتعمار مجازی که از ســازو کار های 
قــدرت نــرم اســتفاده مــی شــود، هــدف اصلــی از بيــن بــردن اســتقال رای کاربــران وعضويــت آنها 
در جامعــه فرهنگــی ليبــرال دمکراســی بــه ويــژه جــذب و هضــم شــدن در ارزش های غربی اســت.

در ايــن ميــان ســرمايه گــذاری هنگفــت ايــاالت متحــده آمريــکا بــر فضــای مجــازی و شــبکه های 
اجتماعــی باعــث شــده اســت تا شــاهد شــکل گيــری فئوداليســم مجــازی و مهيا شــدن بســترهای 

الزم بــرای حاکميــت مطلــق ايــن کشــور بــر فضــای مجازی باشــيم.
بــه تازگــی ليســت برتريــن برندهــای تجــاری جهــان در ســال 2017 منتشــر شــده اســت. در رتبــه 
بنــدی ســاالنه 2017، ماننــد ســال هــای پيشــين شــرکت هــای حــوزه فنــاوری اطاعــات و فضــای 

مجــازی آمريکايــی بــا اقتــدار صــدر را بــه خــود اختصــاص داده انــد کــه عبارتنــد از:
1-گــوگل: ايــن شــرکت در 11 ســال اخيــر 7 بــار ايــن عنوان را کســب کــرده اســت. ارزش ايــن نام 

تجــاری بيــش از 245 ميليــارد دالر اســت و نســبت به ســال 2016 ميزان 7% رشــد داشــته اســت.
2- اپــل: ارزش برنــد اپــل بــا 3 درصــد افزايــش نســبت بــه ســال گذشــته بــا 235 ميليــارد دالر به 

ايــن شــرکت کمــک کــرده تــا در جايــگاه دوم اين ليســت بايســتد.

 اگر ما برای این رودخانه تدبیر کنیم و برنامه داشته باشیم؛ زه کشی 
کنیم و هدایت کنیم این رودخانه را تا به سد بریزد، می شود فرصت. 
اگر رهایش کنیم و برنامه ای برای آن نداشته باشیم، می شود یک 
تهدید.
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آیا در دوران » استعمار مجازی« به سر می بریم؟!
 دکتر رضا داوری

3- مایکروســافت: مايکروســافت بــرای ســومين ســال پياپــی در جايگاه ســوم قرار گرفــت. ارزش 
ايــن برنــد بــا 5 درصــد افزايش بــه 143 ميليــارد دالر رســيد.

4-آمــازون: ارزش ايــن نــام تجــاری بــا 41 درصــد افزايــش بــه 139 ميليــارد دالر رســيد. غــول 
خــرده فروشــی جهــان، طيــف گســترده ای از خدمــات را ارائــه ميدهــد: خريــد آناين، تحويــل مواد 

غذايــی و ســرگرمی تنهــا چنــد نمونه هســتند.
5-فیســبوك: ارزش برنــد فيســبوك در ســال گذشــته 27 درصــد افزايــش داشــته و بــه 130 

ميليــارد دالر رســيده اســت.
ــی در ايــن ليســت حضــور  ــه مــدت 7 ســال متوال AT&T -6: غــول مخابراتــی AT&T ب
ــن  ــت. ارزش اي ــش داش ــد افزاي ــته 65 درص ــال گذش ــد در س ــن برن ــت. ارزش اي ــته اس داش
شــرکت در حــال حاضــر 115 ميليــارد دالر اســت. ايــن شــرکت در تــاش اســت تــا مالکيــت 
شــرکت مــادر CNN يعنــی Time Warner را بدســت آورد کــه اگــر ايــن اتفــاق بيفتــد 

يکــی از بزرگتريــن تصاحــب هــای جهــان تبديــل خواهــد شــد.
7-ویزا: ارزش اين شرکت با 10 درصد افزايش در سال گذشته به 111 ميليارد دالر رسيده است.

Tencent -8: اين شرکت هلدينگ چينی که يکی از برنامه های پيام رسان فوری آن WeChat است، 
به اين کمپانی کمک کرده تا ارزش نام تجاری آن 27 درصد افزايش يافته و به 108 ميليارد دالر برسد.

9- آی بــی ام: از ســال 2006 تــا امســال در ايــن ليســت قــرار داشــته اســت. امســال بــا 18 درصد 
ــا تحــول و  افزايــش، ارزش ايــن نــام تجــاری بــه 102 ميليــارد دالر رســيد. ارزش ايــن شــرکت ب

توســعه ســامانه هــوش مصنوعــی واتســون افزايــش چشــمگيری داشــت.
10- مک دونالد: مک دونالد تنها شرکت غير تکنولوژی است که در رتبه بندی امسال در ليست 10 شرکت برتر 

قرار گرفته که يکی از عوامل اين پيشرفت شعار غذای سالم و احداث نمايندگی هايی در چين و هند بوده است.
ــوم و  ــا  مفه ــدرت« را ب ــه »ق ــات، مقول ــات و ارتباط ــن اطاع ــای نوي ــن آوری ه ــان ف رشــد جري
ماهيتــی جديــد روبــرو کــرده اســت. گســتره نفــوذ فضــای مجــازی بــر ابعــاد مختلــف اقتصــادی، 
فرهنگــی، سياســی و امنيتــی جوامــع مختلــف باعــث شــده تــا تحليــل گــران مســائل راهبــردی از 

ظهــور دوره جديــد اســتعماری بــا عنــوان » اســتعمار مجــازی« نــام ببرنــد.
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در عصــر فــن آوری هــای تــازه ارتباطــی، مقولــه »قــدرت«، مفهــوم و ماهيتــی تــازه پيــدا کرده اســت 
زيــرا  »زمينــه« و فضــای ســايبر يــک حــوزه  جديــد و مهــم از قــدرت شــده اســت. بــا چنيــن فرضی، 
شــبکه های اجتماعــی در فضــای ســايبر و مجــازی  محــل قــدرت و شــکل گيــری قــدرت هــای 

نوظهــوری شــده اســت.
درك وشــناخت عميــق نســبت بــه ابعاد آشــکار وپنهان اســتعمارمجازی ، مســتلزم مطالعــه انتقادی 
و ژرف نگرانــه فضايــی اســت کــه بــه دنبال توســعه امپراتــوری آمريــکا از طريــق امپراتــوری مجازی 
اســت. تفکــر انتقــادی، تفکــری اســت کــه نــگاه را فراتــر از رونــد هــا و واقعيــت هــای عــادی يــک 

پديــده بــرده و بــه دنبــال فهــم دقيــق انــگاره هــای موجــود در واقعيــت هــای اجتماعی اســت.
جهانی شدن، آمريكايی شدن و استعمار مجازی

يکــی از چالش هــای حــال حاضــر دنيــا پديــده ای اســت بــه نــام جهانــی شــدن. پديــده ای کــه هم 
زمــان بــا مدرنيســم بــه وجــود آمــد و زادگاه آن غــرب اســت امــا ايــن پديــده در غــرب باقــی نمانــد. 

مدرنيســم توانســت بــا ســرعت تقريبــا زيــادی تمام جهــان را در نــوردد.
ارتباط جهانی شدن با آمریکایی شدن و استعمار مجازی در چیست؟

گروهــی از نظريــه پــردازان معتقدنــد نقــش آمريــکا در فرآينــد »جهانــی شــدن« آن قدر زياد اســت 
کــه نمــی تــوان گفــت جهــان بــه ســمتی مــی رود کــه همــه دارای يــک فرهنــگ التقاطــی يــا يک 
زبــان مشــترك شــوند. جهــان بــه ســمت آمريکايــی شــدن مــی رود، چرا کــه فرهنگــی کــه دارد در 
جهــان غالــب می شــود فرهنــگ آمريکايــی اســت، ايــن امــر محــدود بــه فرهنگ نيســت بلکــه تمام 
عناصــر تشــکيل دهنــده جهانــی شــدن در واقــع عناصــر تشــکيل دهنــده يــک جامعــه آمريکايــی 
بــه وســعت تمــام کــره زميــن اســت، امــا اســتعمار مجــازی در کجــای ايــن فرآينــد قــرار دارد؟

 اســتعمار مجــازی در وضعيــت فعلــی، يکــی از اصلــی تريــن ابزارهــای آمريکايــی شــدن اســت. بــه 
عبــارت ديگــر هميــن تحــت کنتــرل داشــتن درگاه هــای مهــم فضــای مجــازی، توليــد محتــوای 
ــه حــدی  ــی شــدن ب ــد جهان ــکا را در فرآين ــی نقــش آمري ــگ آمريکاي ــج فرهن هــدف دار و تروي
می رســاند کــه ايــن فرآينــد را آمريکايــی شــدن و نــه جهانــی شــدن بدانيــم. در واقــع آمريکايــی 
ــرد. شــدن محصــول اســتعمار مجــازی اســت کــه آمريــکا آن را مديريــت می کنــد و پيــش می ب
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چه چیزی باعث شکل گیری استعمار و تشدید آن خواهد شد؟
 عواملــی چــون اعتقــاد بــه برتــری نــژادی و ذاتــی در بيــن کشــورهای اســتعمارگر، ناديــده گرفتــن 
واقعيــت هــای جهــان توســط ايــن کشــورها و همچنيــن ميــل بــه قــدرت طلبــی و ثــروت انــدوزی، 
بــه آن هــا دســت انــدازی بــه ديگــر کشــورها را توجيــه مــی کنــد. ايــن عوامــل نــه تنهــا در اســتعمار 
بــه شــکل کهــن خــود بلکــه در اســتعمار مجــازی نيــز وجــود دارد. کشــورهای ســفيد پوســت امــروز 
صاحبــان حداکثــری فضــای مجــازی هســتند و کنتــرل اين فضــا و مديريت آن در دســت آن هاســت؛ 
هميــن کشــورها از بيشــترين ميــزان ســرعت اينترنــت برخوردارنــد. آن هــا می تواننــد تعيين کنند 

کــه مصــرف کننــدگان اينترنــت چــه ببيننــد، چــه بخوانند، چــه منتشــر کننــد و... .
قــدرت طلبــی در فضــای مجــازی بــا مديريــت ايــن فضــا محقــق می شــود همچنيــن بــا افزايــش 
روحيــه مصــرف گرايــی در جوامــع هــدف، اســتعماگران مجــازی عــاوه بر تحــت کنترل قــرار دادن 
ــدوزی  ــروت ان ــه ث ــروش محصــوالت و خدمــات خــود ب ــق ف کشــورهای مســتعمره خــود از طري

مشــغول هســتند.
بــه طــور کلــی مــی تــوان اســتعمار را بــه لحــاظ تاریخی به ســه دســته تقســیم کرد:
1. اســتعمار کهــن: منظــور از اســتعمار کهــن ســلطه بعضــی از کشــورها بــر بعضــی ديگــر اســت 
کــه داليــل و منافــع اقتصــادی و سياســی داشــت. ايــن اســتعمار بــا حضــور فيزيکــی و روش هــای 
نظامــی از جملــه حضــور ســربازان کشــور اســتعمارگر در مســتعمره و عواملــی از ايــن دســت بــود 

کــه قديمــی تريــن شــکل اســتعمار محســوب مــی شــود.
2. اســتعمار نــو: اســتعمار نــو ديگــر ملــزوم بــه اســتفاده از روش هــای نظامــی و حضــور فيزيکــی 
ســربازان کــه ســلطه فيزيکــی را بــه وجــود مــی آوردنــد نيســت بلکــه الزمــه آن صــدور ســرمايه 
بــه کشــور هــای اســتعمارگر و در طــی آن وابســتگی اقتصــادی کشــور تحــت اســتعمار بــود. حضور 

فيزيکــی در ايــن نــوع اســتعمار محــدود بــر حضــور حاميــان کشــور اســتعمارگر اســت.
ــه واســطه رســانه صــورت  ــزی ب ــر چي ــش از ه ــوع از اســتعمار بي ــن ن ــو: اي ــتعمار فران 3. اس
مــی گيــرد بــه طــوری کــه مــی تــوان از ايــن اســتعمار بــه عنــوان اســتعمار رســانه ای و مجــازی 
ــان(  ــان و نظامي ــم از حامي ــچ حضــوری )اع ــوع اســتعمار هي ــن ن ــه در اي ــرد چــرا ک ــاد ک ــز ي ني



65

ــوع از اســتعمار، کشــور اســتعمارگر از حاکمــان  ــن ن ــارت ديگــر در اي ــه عب ــده نمــی شــود. ب دي
ــه  ــتعمره را ب ــور مس ــی« کش ــت فرهنگ ــا »هوي ــانه ه ــطه رس ــه واس ــود و ب ــی ش ــی رد م سياس
مــرور دچــار تغييــر مــی کنــد. ايــن فرآينــد در نهايــت بــه خــود باختگــی فرهنگــی منجــر مــی 
شــود؛ الزم بــه ذکــر اســت کــه اســتعمار مجــازی در بســتر اســتعمار فرانــو شــکل گرفتــه اســت.
ــزی  ــی طرح ري ــن جوامع ــی چني ــر اســاس راهبردهاي ــا ب ــن دني ــن سياســت گذاری های اي  بنابراي
می شــود. قلــب و محتــوای عرضه شــده در فضــای مجــازی نيــز از ســوی کشــورهای صاحــب امتيــاز 
ايــن فضــا توليــد و عرضــه می شــود، امــا از آنجايــی کــه ايــن محتــوا قــرار اســت خــوراك فکــری و 
زيربنــای باورهــای تمــام کاربــران فضــای مجــازی در سراســر جهــان را تأميــن کنــد، در اين راســتا، 
ذائقــه ی مخاطــب و پــاره ای اصــول روان شــناختی نيــز بــرای اثرگــذاری بيشــتر، چاشــنی محتــوا و 
ــای  ــواره ای و فيبره ــواج ماه ــق ام ــکا از طري ــرب و آمري ــا غ ــردد و ســبب می شــود ت ــب می گ قال
نــوری، در خانــه ی يکايــک مــردم ديگــر کشــورها، بــرای خــود پايگاهــی بســازند؛ پايگاهــی کــه 
بــه انــدازه ی يــک دســتگاه رايانــه و يــا گوشــی تلفــن همــراه اســت، امــا قدرتــی بــرای تســلط بــر 

انديشــه و ســبک زندگــی کاربــران در ورای آن وجــود دارد.
 در عصــر مــا عنصــر »قــدرت« و »تکنولــوژی« بــه خصــوص تکنولوژی هــای رســانه ای بــا هــم پيوند 
عميقــی دارنــد. شســت وشــوی مغــزی انســانها توســط رســانه های بــزرگ و صاحبــان قدرتمنــد 

آنهــا از جملــه مهمتريــن نگرانی هــای ايــن عصــر اســت.
 در واقع در بســياری از اوقات اين رســانه های زنجيره ای و شــبکه های اجتماعی هســتند که تعيين 
مــی کننــد مــردم به چه موضوعاتی فکر کنند. از اين رو بررســی اهداف و منشــأ اين رســانه ها اهميت 
بســياری دارد. کنتــرل اطاعــات در عصــر جديــد، اهــرم اصلی قــدرت بازيگران جهانی اســت. اهرمی 
کــه در انقــاب هــای رنگــی در اختيار بنياد ســوروس و ســازمان هــای غيردولتی وابســته قرارگرفت 
و رهبــران احــزاب و جنبــش هــای مرتبــط بــا دولــت هــای غربــی، بيشــترين بهــره را از آن بردنــد.
آســيب مهــم ديگــر رســانه هــای نويــن، تأثيــر بــر افــکار عمومــی و بســيج آن اســت. بــه گونــه ای 
کــه بــه واســطه ايــن رســانه هــا، نوعــی فضــای عمومی شــکل مــی گيــرد و بســياری افــراد، بــی آن 
کــه يکديگــر را ببيننــد و تبــادل نظــر کننــد، ماننــد يکديگــر فکــر و در نتيجــه ماننــد يکديگــر نيز 
عمــل مــی کننــد. بــر ايــن اســاس، از طريــق توليــد پيــام، شــعار و انديشــه، بــه شــيوه ای هنــری و 
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از طريــق تصويــر، گرافيــک، صــدا و موســيقی، تصــورات دســتکاری و بســيج مــی شــوند و در نهايت 
فعاليــت سياســی، ايــن امــکان را مــی يابــد کــه بــا زندگــی روزمــره آميختــه شــود.

در ايــن صــورت ديگــر ماننــد گذشــته، نيــازی نيســت کــه عوامــل خارجــی بــرای تبديــل افــکار 
عمومــی بــه نيــروی اجتماعــی و تغييــر اوضــاع سياســی، بــه اهرمــی مانند احزاب سياســی وابســته 
و مرعــوب متوســل شــوند . جنبــش هــای اجتماعــی جديــد و هويــت هــای دگرخواهانــه، از مهــم 

تريــن جنبــه هــای نــرم افــزاری تهديــد امنيــت ملــی هســتند.
تغییر شکل استعمار از گذشته تا کنون

واقعيــت ايــن اســت کــه امــروزه، کشــور گشــايی ها و جنگ هــای آبــی و خاکــی، هوايــی و فضايــی 
بــه دنيــای مجــازی کشــيده شــده و اگــر کشــوری از روی غفلــت يــا خيانــت از اســتقال کشــور 

مجازيــش دفــاع نکنــد در آينــده نزديــک چيــزی از آن کشــور باقــی نخواهــد مانــد.
ــا غيرمســتقيم تحــت  ــه طــور مســتقيم ي ــادی در جهــان ب ــا کنــون کشــورهای زي از گذشــته ت
اســتعمار ديگــر کشــورهای صنعتــی و غربــی بــوده انــد، امــا مســتعمره بــودن چــه تاثيــری بــر يک 
کشــور مــی گــذارد؟ اســتعمار شــبيه بــه يــک گاريچــی عمــل مــی کنــد کــه دســتی بــه شــاق 
و دســتی بــه افســار اســب هــا دارد؛ کشــورهای مســتعمره گويــی اســب هايــی هســتند کــه تمــام 
توانشــان را فــدای اهــداف گاريچــی مــی کننــد. اســتعمارگر نيــروی کار، نيــروی توليد و تمــام قوای 
يــک کشــور را بــه نفــع خــود مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد و کشــور مســتعمره را از توســعه، 

جهــش و حرکــت بــه ســوی پيشــرفت و صنعتــی شــدن بــاز مــی دارد.
همانگونــه کــه در اســتعمار کهــن منابــع طبيعــی و نيــروی کار مــورد ســلطه واقــع مــی شــد و در 
اســتعمار نــو قــدرت سياســی و اجتماعــی حکومــت ها مورد ســلطه قــرار مــی گرفتند، در اســتعمار 
مجــازی نيــز اســتقال فکــری و بــه عبارتــی هويــت کاربــران فضــای مجــازی بــه صــورت مســتقيم 

و غيــر مســتقيم مــورد ســلطه قــرار مــی گيــرد.
بــه ايــن صــورت کــه فــرد خــودآگاه يــا ناخــودآگاه در زمــان حضــور در فضــای مجــازی، خــود را در 

قالــب يــک شــهروند آمريکايــی بازتعريــف مــی کنــد. يعنــی عملکــردی مشــابه بــا عملکــرد يــک 
شــهروند آمريکايــی را از خــود بــروز مــی دهد و به دنبــال ايجاد اشــتراکات فرهنگــی -اجتماعی بين 
خــود و شــهروندان آمريکايــی اســت. اين همان فرآيندی اســت که به مرور موجــب باز تعريف هويتی 
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آنهــا از خويــش می شــود. حجــم اطاعاتــی که کاربــران در فضــای رســانه ای به خصــوص در فضای 
مجــازی رصــد مــی کنــد شــخص را به ســمت شــهروند مطلــوب جامعــه آمريکايی ســوق مــی دهد.

اتفاقــی کــه در فضــای ســايبری پديــد آمــده آغــاز خلــق يــک انســان تــازه و جهــان تــازه اســت و 
ايــن نــگاه می توانــد بســياری از مواجهه هــای مــا را تغييــر دهــد. مــا تنهــا بــا يــک فنــاوری رو بــه رو 
نيســتيم مــا حتــی بــا يک انقــاب اجتماعی هــم رو به رو نيســتيم بلکه انســانی تــازه و جهانــی تازه 
ــم،  ــی ســخن می گويي ــبکه های اجتماع ــی و ش ــانه های اجتماع ــود.وقتی از رس ــد می ش دارد متول
بــه ايــن معناســت کــه مــا هــم در حــال ايجــاد هويت هــای تــازه و هــم در حــال خلــق فرديت هــای 
تــازه هســتيم؛ در شــبکه های اجتماعــی هــم فرديت هــا و هــم جمعيت هــای تــازه شــکل می گيــرد.

رسانه پیام است
زمانــی کــه مارشــال مــک لوهــان نظريه پــرداز معــروف کانادايــی و صاحــب ايــده دهکــده جهانــی 
جملــه معــروف »رســانه پيــام اســت« را گفــت، شــايد تصــور هــم نمی کــرد اســطوره تکنولــوژی 
ارتباطــی او يعنــی تلويزيــون در طــول کمتــر از دو دهه تســليم رقيــب جديد خود يعنــی »اينترنت« 
شــود. رقيبــی کــه بــا حضــور خــود انديشــمندان بيشــتری را متقاعــد کرد کــه خوِد ابــزار رســانه ای، 

فــارغ از محتــوا می توانــد تأثيــرات شــگرفت فرهنگــی، سياســی، اقتصــادی و... داشــته باشــد.
ــد،  ــانه های جدي ــی رس ــر فرهنگ ــن تأثي ــد مهم تري ــه انديشــمندان می گوين ــاده اينک ــان س ــه بي ب
تغييــر شــکل زندگــی ماســت کــه ارتبــاط چندانــی بــا محتــوای مــورد اســتفاده  نــدارد. مثــاً وقتــی 
ــا  ــواده را از م ــای خان ــن اعض ــور در بي ــت حض ــی فرص ــبکه های اجتماع ــور در ش ــم حض می گويي
ــار را  ــن اخب ــمندمان جديدتري ــی هوش ــه گوش ــا در صفح ــد م ــی نمی کن ــر تفاوت ــرد، ديگ می گي
می خوانيــم يــا يــک مطلــب طنــز و ســرگرمی! مهــم ايــن اســت کــه مــا ديگــر مثــل قبــل وقــت 

ــبکه های  ــر ش ــم.از ســوی ديگ ــان را نداري ــای نزديکانم ــا و درد و دل ه ــای صحبت ه نشســتن پ

همانگونه که در استعمار کهن منابع طبیعی و نیروی کار مورد سلطه 
واقع می شد و در استعمار نو قدرت سیاسی و اجتماعی حکومت ها 
مورد سلطه قرار می گرفتند، در استعمار مجازی نیز استقالل فکری 
و به عبارتی هویت کاربران فضای مجازی به صورت مستقیم و غیر 
مستقیم مورد سلطه قرار می گیرد.
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اجتماعــی جديــد يــا بــه اصطــاح وب2 و 3 دارای فرهنــگ جديــدی  هســتند. اين فرهنــگ هرچند 
بــه ظاهــر حاصــل برخــی امکانــات جــذاب ماننــد اليــک کــردن باشــد، امــا در واقــع حاصــل يــک 
عقبــه فکــری قــوی در جوامــع امــروزی اســت. مثــاً از ديــد کارشناســان هميــن موضــوع اليــک 
کــردن و اليــک شــدن خــود نمــادی از حــال و هــوای جوامــع امــروزی اســت. اليــک کــردن حاصل 
يــک جامعــه ليبرالــی اســت کــه در آن هيــچ چيــز و هيچکــس مقــدس نيســت مگــر اينکــه بتواند 
نظــرات بيشــتر افــراد جامعــه را جلــب کنــد. از ســوی ديگــر هرکســی حــق دارد در خصــوص هــر 

موضوعــی نظــر بدهد.
مهار اسب سرکش چرا و چگونه؟

بــدون ترديــد، موضــوع فضــای مجــازی، در چنــد دهــه اخيــر و دهه هــای آينــده يکــی از مهمترين 
چالشــهای دولــت هــا و  ملــت هــای جهــان اســت. تمــام کشــورها بــدون اســتثنا بــا ايــن پديــده 
نوظهــور رو در رو هســتند و در قبــال آثــار مثبــت و  منفــی آن و در قبــال آزاد بودن يا محــدود بودن 
آن بحــث هــای گســترده ای در حــوزه نخبگانــی صــورت گرفتــه و هنــوز هــم صــورت مــی گيــرد.

ــه  ــل ب ــج در حــوزه هــای سياســتگذاری و قانونگــذاری کشــورها، تبدي ــه تدري ــا ب ــن بحــث ه اي
ــای  ــی شــود و چارچــوب ه ــای رســمی م ــون ه ــدت، و قان ــاه م ــدت و کوت ــد م ــای بلن راهبرده
اجتماعــی و حقــوق شــهروندی را  بازتعريــف مــی کنــد. نگاهــی گــذرا به نــوع تلقی، سياســتگذاری 
و قانونگــذاری برخــی کشــورهای بــزرگ جهــان، و  مقايســه آن بــا برخــی ديــدگاه هــای موجــود در 
کشــورمان، مــا را بــا واقعيــت های عينی ايــن حوزه آشــناتر و به وظايفمــان  در قبال فضــای مجازی 
آگاه تــر مــی کنــد تــا بــا شــناخت عميقتــر و فــارغ از گرايــش هــای جناحــی و آزمــون و خطاهــای  

 ما تنها با یک فناوری رو به رو نیستیم ما حتی با یک انقالب 
اجتماعی هم رو به رو نیستیم بلکه انسانی تازه و جهانی تازه 

دارد متولد می شود.

وقتی از رسانه های اجتماعی و شبکه های اجتماعی سخن می گوییم، به 
این معناست که ما هم در حال ایجاد هویت های تازه و هم در حال خلق 

فردیت های تازه هستیم؛ در شبکه های اجتماعی هم فردیت ها و هم 
جمعیت های تازه شکل می گیرد.
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پــر خســارت، واقــع بينانــه در مــورد ايــن پديده  سرنوشــت ســاز قــرن جديــد تصميم گيــری کنيم.
ســؤال روز و ســؤال اساســی کــه بايــد پاســخ آن را يافــت ايــن اســت کــه آيــا فضــای مجــازی علــی 
رغــم همــه حســن هــا و  منافعــی کــه دارد، يــک تهديــد بــزرگ و نگــران کننــده بــرای دوام و بقای 
ــا آزادی مــردم و  ــا محــدود کــردن  فضــای مجــازی مغايرتــی ب ــا نيســت و آي کشــورها هســت ي

حقــوق شــهروندی دارد يــا نــه؟
از آمريــکا کــه خاســتگاه اوليــه و پايــگاه اصلــی  فضــای ســايبری و اينترنــت جهانــی و بزرگتريــن 
ســرمايه گــذار و بهــره بــردار فضــای مجــازی اســت بايــد شــروع کــرد. ايــاالت متحــده، ضمنــاً يکی 
از کانــون هــای اصلــی ليبــرال دموکراســی اســت و قطــب دنيــای آزاد بــه حســاب مــی آيــد.  آمريکا 
پديدآورنــده و مديريــت کننــده و مرکزيــت اينترنــت جهانــی اســت و از طريــق آن اهــداف خــود در 

هــر نقطــه جهــان  را پــی گيــری مــی کنــد.
بايــد ديــد  تحليــل کان آمريــکا کــه بزرگتريــن بهره بــردار فضــای مجازی اســت در قبــال خطرات 
ــه  ــا تريــن بيــان، متعلــق ب ــرای خــود آمريــکا چيســت؟ خاصــه تريــن و گوي فضــای مجــازی ب
ــردازان نظــام  ــه پ ــکا و يکــی از نظري ــور خارجــه آمري ــر،  مشــاور اســبق وزارت ام اســتفان هارتب
سياســی آمريکاســت. او گفتــه اســت: » دولــت آمريــکا بــه لحــاظ حقوقــی، فرهنگــی و اجتماعــی 
هرگــز و بــا هيــچ بحرانــی صدمــه نخواهــد ديــد، مگــر از طريــق  فضــای مجــازی.« ايــن جملــه 
کوتــاه، گويــای ايــن واقعيــت اســت کــه ايــاالت متحــده آمريــکا کــه در رتبــه نخســت تکنولــوژی  و 
صنعــت رايانــه ای و ســايبری و در جايــگاه هــای نخســت اقتصــادی، علمــی و نظامــی جهــان قــرار 

دارد، فضــای  مجــازی را بزرگتريــن خطــر بــرای موجوديــت و بقــای خــود شــناخته اســت.
کنترل اینترنت با الیحه میهن پرستی

ايــن تحليــل، کــه برآمــده از تحقيقــات و تأمــات  صدهــا پژوهشــگاه و اتــاق هــای فکر و شــوراهای 
تخصصــی و سياســتگذاری کاخ ســفيد اســت، در اکتبــر 2001 تبديــل  بــه اليحــه ای تحــت عنوان 

الیک کردن حاصل یک جامعه لیبرالی است که در آن هیچ چیز و هیچکس 
مقدس نیست مگر اینکه بتواند نظرات بیشتر افراد جامعه را جلب کند. از 
سوی دیگر هرکسی حق دارد در خصوص هر موضوعی نظر بدهد.
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»اليحــه ميهــن پرســتی« شــد و در کنگــره آمريــکا بــه تصويــب رســيد کــه بــه موجــب آن، ايجــاد 
محدوديــت از طريــق کنتــرل و نظــارت بــر تبــادالت اينترنتــی کاربــران، رنــگ قانونــی بــه  خــود 
گرفــت و ســپس در ســال  2003 توســط ديــوان عالــی ايــاالت متحــده، با شــدت و حدت بيشــتری 

بــه تصويــب رســيد و بــه اجــرا درآمــد.
بــرای بســیاری از غربگرایــان و دولتمــردان کشــور مــا، کــه هــر روز بــا ســاده لوحــی 
تمــام در رســانه هــا شــعار آزادی  فضــای مجــازی ســر مــی دهنــد، وجــود »الیحــه 
ــی   ــاور کردن ــت ب ــای آزاد اس ــب دنی ــه قط ــکا ک ــم در آمری ــتان« آن ه ــن پرس میه
نیســت. آنهــا بــاور نمــی کننــد کــه الگــوی آنهــا در جامعــه بــاز، بيســت و هشــت ســال قبــل، در 
ســال 1991، اوليــن کشــور  جهــان بــوده کــه بــرای محــدود کــردن فضــای مجازی، دســت بــه کار 
شــده و اليحــه بســيار مهمــی  تحــت عنــوان »شــبکه ملــی  اطاعــات« را در کنگــره بــه تصويــب 
رســانده و اجرايــی کــرده کــه يکــی از اهــداف آن اعمــال مديريــت ايــاالت متحــده در  پــردازش 

فضــای مجــازی و ايجــاد محدوديــت، بــا کيفيــت بســيار بــاال و پيشــرفته بــوده اســت.
آنهــا ظــرف ايــن 28 ســال ،217 قانــون ديگــر بــرای کنتــرل، مديريت و محدودســازی فضــای مجازی 
آمريــکا بــه تصويــب رســانده انــد کــه هــر  قانــون، بندهــا و تبصــره هــای دقيــق و اجرائــی و مصداقــی 
و بــدون ابهــام دارد کــه شــامل جزئــی تريــن تخلفــات در  عملکردهــا، ارتبــاط هــا و مبادلــه هــا ی 

فضــای مجــازی اســت.
در هميــن چنــد هفتــه اخيــر، مديــران دو شــبکه اجتماعــی  »فيــس بــوك« و »توئيتــر« بر اســاس همين 
قوانيــن دقيــق از ســوی مقامــات امنيتــی و اطاعاتــی ايــاالت متحــده مــورد  بازخواســت قــرار گرفتــه  انــد 
کــه چــرا افــکار عمومــی مــردم آمريــکا را عليــه امنيــت ملــی و عليه سياســت رســمی ايــن  کشــور تهييج 
کــرده انــد؟ بــر اســاس ايــن قوانيــن، »اف بــی آی« اداره تحقيقــات پليــس فــدرال، موظــف اســت تمامــی  

اطاعــات و داده هــا و ارتباطــات مربــوط بــه کاربــران اينترنتــی را جمــع آوری و کنتــرل کنــد.
ــاز« و »حــق  ــا شــعار »تغييــر« و »اينترنــت ب ــات، ب ــرای رأی آوردن در انتخاب ــاراك اوبامــا کــه ب ب
ــود، پــس از پيــروزی در  ــه آمــده ب ــه صحن ــت معــادل حقــوق بشــر  اســت« ب اســتفاده از اينترن
انتخابــات، بــر اســاس مصالــح عاليــه کشــورش کــه بيــن دو حــزب اصلــی  مشــترك اســت، بــدون 
وقفــه، قانــون کنتــرل اينترنــت را امضــا کــرد و امضــای او بديــن معنــا بــود کــه حــزب دموکــرات 
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هــم محدوديــت هــای شــديد فضــای مجــازی را تأييــد مــی کنــد و آن را مغايــر بــا آزادی و مغايــر با 
حقــوق شــهروندی نمــی دانــد. او نــه تنهــا تغييــری در سياســت محدودســازی فضــای مجــازی که 
در زمــان جمهــوری خواهــان تصويــب و اجــرا  شــده بــود، نــداد، بلکــه در ســال 2015 همــان قانون 
»ميهــن پرســتی« را بــا اضافــه کــردن » قانون  شــنود« و »قانــون  جاسوســی از ارتباطــات اينترنتی 

کاربــران و جاسوســی از مکالمــات تلفنــی شــهروندان آمريــکا« تمديــد کــرد.
بــر اســاس  ايــن قوانيــن، امــروز در آمريــکا تمامــی ارتبــاط هــا و اطاعــات اينترنتــی شــهروندان و 
تمامــی تمــاس هــای تلفنــی افــراد   ضبــط مــی شــود و تحــت کنتــرل قــرار دارد. قانــون »ســوپا« و 
قانــون »پيپــا« بــه دولــت آمريــکا قــدرت مــی دهــد کــه در  صــورت صاحديــد، حتــی  ميليــون هــا 

ســايت اينترنتــی را تعطيــل کند.
روزنامــه نيويــورك تايمــز در ســرمقاله خــود، از  واقعيتــی پنهــان پــرده برمــی دارد و مــی نويســد: 
»نتيجــه اجــرای دو قانــون فــوق، ايجــاد  پديــده ای ماننــد ديــوار اينترنتــی چيــن، يعنــی همــان 
ديــوار آتــش بــزرگ چيــن، در آمريکاســت.« بــه بيــان ديگــر، آمريکايــی هــا هــم مثــل چينــی هــا، 
بــرای  حفــظ موجوديــت و منافــع کشــور خــود، اقــدام هــای مشــابهی بــرای ايجــاد محدوديــت 
در فضــای مجــازی کــرده انــد. قابــل  توجــه اســت کــه هيــچ يــک از ايــن  ســخت گيــری هــا و 
محدوديــت هــای فضــای مجــازی کــه در آمريــکا اعمــال شــده، مغايــر  بــا حقــوق شــهروندی و 
حقــوق بشــر و مغايــر بــا آزادی هــای مصــرح در ليبراليســم غربــی و مغاير با قانــون اساســی  آمريکا 
شــناخته نشــده و کســی آنهــا را متهــم بــه فاشيســم، کمونيســم، توتاليتاريســم، ضديت بــا آزادی و 

ضديــت بــا جامعــه  بــاز نکــرده اســت.
بــه تدريــج در بســياری از کشــورها، مشــابه  پروژه »شــبکه ملــی اطاعــات در آمريکا« کــه در    دهه 
90  اجرائــی شــد،  طراحــی و پيــاده ســازی گرديــد. بــه طــور نمونــه کــره جنوبــی کــه رتبــه اول 
ســرعت اينترنــت جهــان را در اختيــار دارد،  در همــان دهــه 1990 بــرای محافظــت از منافــع ملــی 
خــود، پــروژه  »شــبکه ملــی اينترنــت پــر ســرعت کــره« را بــا هــدف  آســان ســازی دسترســی بــه 
اطاعــات، کنتــرل و مديريــت فضــای مجــازی و تفکيــک ترافيــک داخــل و خارج کشــور اجــرا  کرد.
انگلســتان، کشــور ديگــری اســت کــه پــروژه بــزرگ »شــبکه ملــی اطاعــات« را مشــابه آنچــه در 
آمريــکا وجــود داشــت  اجرائــی کــرد. امــروز انگلســتان، بــزرگ تريــن مرکز کنتــرل اينترنــت جهان 
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يــا بــه اختصــار »جی.ســی.اچ.کيو« را در  اختيــار دارد. ايــن مرکــز بــه دولت انگليس امــکان می دهد 
تــا در سراســر جهــان، دسترســی افــراد و ســايت هــا بــه اينترنــت  را بــه صــورت هوشــمند و دائمــی  
کنتــرل کنــد. در انگلســتان همچنيــن بــا ســامانه مسدودســازی محتــوا بــه ســبک »کلينفيــد«  
بــه طــور هوشــمند، دسترســی بيــش از 90 درصــد خطــوط پــر ســرعت اينترنتــی انگلســتان بــه 
ــوند. ــی ش ــی قطــع م ــف، خطــوط خانگ ــوع، مســدود  شــده و در صــورت تخل ــای ممن محتواه
اســتراليا و کانــادا هــم کــه هــر دو از کشــورهای مشــترك  المنافــع بــا بريتانيــا هســتند، در ســال 
هــای اخيــر برنامــه هــای بســيار گســترده و ســختگيرانه ای را بــرای کنتــرل اينترنــت  آغــاز کــرده 
انــد، تــا آنجــا کــه در ايــن زمينــه بيــش از ديگــر متحــدان غربــی بــا کشــور چيــن بــه عنــوان بزرگ 
تريــن محــدود  کننــده اينترنــت، مقايســه مــی شــوند ولــی بــا احســاس مســئوليتی کــه در قبــال 
منافــع ملــی خــود دارنــد ترســی از ايــن مقايســه  هــا بــه دل راه نمــی دهنــد. اســتراليا در آخريــن 
اقــدام، حتــی دسترســی بــه ســرويس هــای گــوگل را هــم محــدود کــرده و ايــن  اقدامــات را مغايــر 

بــا حقــوق شــهروندی نمــی دانــد.
پــس از افشــاگری  هــای ادوارد اســنودن کــه مشــخص کــرد آمريــکا از طريــق جاسوســی در فضــای 
مجــازی جهــان، منافــع  خــود را دنبــال مــی کنــد، بســياری از کشــورها و حتــی هــم پيمــان هــای 
آمريــکا، بــرای حفــظ منافــع خــود، بــه دنبــال ايجــاد »  شــبکه ملــی اطاعــات« در خــاك خــود 
برآمدنــد تــا بــا اعمــال کنتــرل و نظــارت بــر اينترنــت جهانی و جداســازی شــبکه  اطاعــات داخلی 
از شــبکه اطاعــات خارجــی، از جاسوســی هــای سياســی، امنيتــی، اقتصــادی، علمــی، فرهنگــی و  
نظامــی و نقــض حريــم خصوصــی شــهروندان خــود در امــان باشــند. امــروز کشــورهايی همچــون 
ــدأ و  ــه مب ــی ک ــات و داده  هاي ــتند اطاع ــدد هس ــم در ص ــان ه ــتراليا  و آلم ــد، اس ــل، هن برزي
مقصدشــان خــود ايــن کشورهاســت، از داخــل خــود ايــن  کشــورها عبــور کنــد نــه از مبــادی و 

ــد. ــه جاسوســی می پردازن ــکا در آنهــا ب مقاصــدی کــه ســازمان هــای اطاعــات آمري

باراك اوباما که برای رأی آوردن در انتخابات، با شعار »تغییر« و »اینترنت باز« 
و »حق استفاده از اینترنت معادل حقوق بشر  است« به صحنه آمده بود، پس 
از پیروزی در انتخابات، بر اساس مصالح عالیه کشورش که بین دو حزب اصلی  

مشترك است، بدون وقفه، قانون کنترل اینترنت را امضا کرد.
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 بــا وجــود آنکــه شــبکه ملــی اطاعــات در هر کشــوری ويژگی هــای خاص خــود را دارد ولــی عموماً 
شــبکه  ای اســت کاماً مســتقل و حفاظت شــده نســبت به شــبکه  اينترنــت جهانی با امــکان تعامل 
مديريــت شــده بــا اينترنــت. در ايــن حالت،  کشــورها قــادر می شــوند از حالت بی دفــاع و منفعل در 
برابــر اينترنــت، خــارج شــده و فعاالنــه، اقتضائــات فرهنگــی و  منافع ملی خــود را محافظــت  کنند. 
دانشــنامه آزاد)ويکــی پديــا( کــه يــک منبــع بيــن المللی اطاعات اســت می نويســد:  »شــبکه ملی 
اطاعــات، يکــی از پــروژه  هــای حفاظــت از منافــع ملی کشــورها در فضای اينترنت اســت. کشــورها 
و  حتــی  قــدرت  هــای بــزرگ جهــان، بــه دنبــال جــدا کــردن مســير ترافيــک داده  هــای خــود از 
خــاك آمريــکا هســتند. اتحاديــه اروپــا هــم کــه يکــی از قدرتهــای برتــر جهــان امــروز اســت خطــر 
را احســاس کــرده و در صــدد ايجــاد شــبکه اطاعــات  داخلــی اروپاســت. آنــگا مــرکل گفته اســت 
بــا ايجــاد ايــن شــبکه، ايميــل  هــا و ســاير اطاعــات اروپــا از مســير آمريــکا  عبــور نخواهــد کــرد.«
امــا صريــح تريــن مواضــع و عملکردهــا در قبــال خطــرات فضــای مجــازی، مربــوط بــه فرانســه 
ــال فضــای مجــازی را  ــگاه آســيب شناســانه در قب ــرد، ن ــرار گي ــل  ق ــورد تأم ــر م ــه اگ اســت ک
تقويــت خواهــد کــرد. فرانســه بــا وجــود آنکــه مهــد آزادی و  دموکراســی و ليبراليســم شــناخته                 
ــرای حفــظ منافــع ملــی خــود، شــديدترين   ــان، ب ــدون تــرس و تعلــل و لکنــت زب مــی شــود، ب
نظــارت هــا و محدوديــت هــای حکومتــی را بــر فضــای مجــازی، اعمــال کــرده و از بيــان آن هــم 
ــق  ــا. طب ــه اروپ ــر کشــورهای اتحادي ــر از ديگ ــی فرات ــی حت ــت هاي ــدارد، محدودي ــی ن ــچ ابائ هي
ــای  ــت ه ــه ممنوعي ــی ک ــال  2009 کاربران ــوب س ــی« مص ــی«  و »لوپس ــای »هادوي ــون ه قان
ــوند. ــی  ش ــبکه محــروم م ــه آن ش ــه از دسترســی ب ــد بافاصل ــت نکنن ــبکه ای را رعاي ــک ش ي

در فرانســه فهرســت بلنــدی از ســايت هــای متخلــف مســدود شــده وجــود دارد کــه چــون قوانيــن را 
زيــر پــا گذاشــته انــد  از دســترس خــارج شــده انــد. در فرانســه، شــهروندان، حــق جســتجوی عبــارات 
ممنــوع شــده را - کــه حاکميــت فرانســه آن  عبــارات را مشــخص کــرده - در مورتورهــای جســتجو 

 امروز در آمریکا تمامی ارتباط ها و اطالعات اینترنتی شهروندان و تمامی 
تماس های تلفنی افراد   ضبط می شود و تحت کنترل قرار دارد. قانون 
»سوپا« و قانون »پیپا« به دولت آمریکا قدرت می دهد که در  صورت 
صالحدید، حتی  میلیون ها سایت اینترنتی را تعطیل کند.
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ندارنــد. اينترنــت مــدارس نيــز شــبکه  هــای اجتماعــی را بــه شــدت  محــدود کــرده اســت. امــا مهــم تر 
از همــه ايــن اقدامــات، ســخنان جديــد رئيــس جمهــور فرانســه اســت کــه ديگــر جــای هيــچ  ابهامــی 
در تشــخيص موضــوع باقــی نمــی گــذارد. او بــا صراحــت گفتــه اســت: »اگــر مــی  خواهيــم از ليبــرال 
دموکراســی  محافظــت کنيــم، بايســتی قوانيــن قدرتمنــدی در زمينــه کنتــرل و محدودســازی فضــای 
مجــازی داشــته باشــيم.« او تصريــح  کــرده؛ »مــن تصميــم گرفتــه  ام نظــام قانونــی کشــورمان را بــرای 

محافظــت از حيــات دموکراســی در برابــر اخبــار جعلــی  تغييــر دهــم.«
 ماکــرون در ايــن ســخنرانی گفتــه اســت: »رســانه  هــای اجتماعــی بايســتی منابــع تأميــن مالــی خــود 
بــرای توليــد  محتــوا را شــفاف کننــد.« او در بخــش ديگــری از اظهاراتــش تصريــح کــرده؛ »بايســتی بــه 
قضــات اختيــار داده شــود  مطالــب حــاوی اطاعــات نادرســت را حــذف کــرده و حتــی  وب ســايت  هايی 
را کــه اقــدام بــه انتشــار چنيــن اطاعاتــی مــی   کننــد، مســدود کننــد.« او گفتــه اســت: »بايســتی بــه 
»شــورای عالــی ســمعی بصــری« )نهــاد نظــارت بــر رســانه  هــای  فرانســه( اختيــارات بيشــتری داد تا با 
هرگونــه تــاش بــرای بــی  ثبــات  ســازی کشــور از طريــق کانــال  هــای تلويزيونــی کــه  تحــت کنتــرل يا 

نفــوذ کشــورهای خارجــی هســتند، مبــارزه کنند.«
 وقتــی رئيــس جمهــور فرانســه ايــن گونــه صريــح ســخن مــی گويــد و ديگران ايــن گونــه از منافــع ملی 
و حيــات مــادی و  معنــوی خــود در قبــال فضــای مجــازی دفــاع مــی کننــد، دولتمــردان مــا هــم بايــد 
قــوی تــر از گذشــته بــه ميــدان بياينــد و  ايجــاد »شــبکه ملــی اطاعــات« و مديريــت بــر فضــای مجازی 
را کــه ســال هاســت بــه عنــوان قانــون ابــاغ شــده، جدی تــر از گذشــته در دســتور کار خــود قــرار دهند.
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پایان سخن
 شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی امــروز به بخش جدايــی ناپذيــر زندگی مردم تبديل شــده انــد. اگر 
فرهنــگ را بــه هوايــی تشــبيه می کنيــم کــه در آن تنفس می کنيم حقيقتــا فضای مجــازی نيز در 
شــرای فعلــی بــه بخشــی از فضای تنفس جامعه تبديل شــده اســت. ايــن در حالی اســت که کنترل 
شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی در اختيــار مــا نيســت و در زمان بحران نقشــی بســيار خطرنــاك را 
برعهــده مــی گيرنــد. نمونــه ای از ايــن نقش در اغتشاشــات اخير ايران به روشــنی قابل ديدن اســت.
بــه تعبيــر مقــام معظــم رهبــری، مــا امــروز در يــک »ســونامی اطاعــات« قــرار داريــم. ايــن پديــده 
ــه آنهــا توجــه ويــژه کنيــم. امــروزه جبهــه  فرهنگــی انقــاب اســامی  الزاماتــی دارد کــه بايــد ب
ــنوندگان و  ــدگان و ش ــن دارد و مطالبه کنن ــرای گفت ــياری ب ــای بس ــازی، حرف ه ــای مج در فض
دريافت کننــدگان زيــادی در جهــان دارد. در مقابــل، دشــمن هــم جبهــه  فرهنگــی تقابــل بــا انقاب 
را شــکل داده اســت. بــر هميــن اســاس، مــا بايــد يــک آرايــش منطقــی و نظام منــد بــرای رســاندن 
پيــام خــود و مقابلــه بــا ترفندهــای دشــمن در ايــن عرصــه داشــته باشــيم. پيدايــش فناوری هــای 
ارتباطاتــی و اطاعاتــی، فرصت هــا و تهديدهــای انقــاب را چنــان برجســته کــرده کــه اســتمرار و 
تکامــل انقــاب اســامی منــوط بــه توجــه خــاص و جــدی و ســرمايه گذاری نظــام در ايــن زمينــه 
اســت. ايــن يکــی از جهاتــی اســت کــه حــوزه ی فضــای مجــازی را در نظــر رهبــری معظــم بــه 

انــدازه ی خــود انقــاب اســامی پراهميــت کــرده اســت.
 يکــی از کارکردهــای منفــی شــبکه هــای مجازی، ســلطه فرهنگی اســت. ســلطه فرهنگــی عبارت 
اســت از مبادلــه يــک ســويه عناصــر و پديــده هــای فرهنگــی. بــر اســاس ايــن نظريــه، رســانه های 
گروهــی از جملــه شــبکه هــای مجــازی، از سياســت دقيقــی پيــروی مــی کننــد کــه قــدرت هــای 

سياســی و اقتصــادی جهــان تدويــن کــرده اند.

رئیس جمهور فرانسه:
اگر می  خواهیم از لیبرال دموکراسی  محافظت کنیم، بایستی 
قوانین قدرتمندی در زمینه کنترل و محدودسازی فضای 
مجازی داشته باشیم.
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 بــه تعبيــر هربــرت شــيلر، واژه امپرياليســم فرهنگــی، نشــان دهنــده نوعــی نفــوذ اجتماعی اســت که 
از طريــق آن، يــک کشــور، تصورهــا، ارزش هــا، معلومــات، هنجارهــا، رفتارهــا و ســبک زندگــی خود را 
بــه کشــورهای ديگــر تحميــل مــی کنــد. در واقع الگــوی »امپرياليســم فرهنگی« مســئله ای اساســی 
در رســانه هــای گروهــی از جملــه شــبکه هــای مجــازی مبتنــی بــر اينترنــت اســت و بــه همگــن 
ســازی جامعــه مخاطــب مــی انجامــد. بــر اســاس ايــن ديــدگاه، اينترنــت بــه نحــو عــام و شــبکه های 
مجــازی بــه طــور خــاص، در جهــت ســلطه فرهنگــی و ترغيــب بــه ارزش هــا و هنجارهــای عمدتــاً 

غيرمذهبــی عمــل مــی کنند.
 قــدرت هــای مهــم سياســی و اقتصــادی، بــه ويــژه آمريــکا، برنامــه هــای حســاب شــده ای بــرای 
بهــره گيــری از شــبکه هــای اجتماعــی مجــازی بــرای نفــوذ و ســلطة فرهنگی بــر کشــورهای ديگر 
دارنــد. کاخ ســفيد در پنجــم ژانويــه 2000 م. بيانيــه ای را بــا عنــوان »اســتراتژی امنيــت ملــی در 
قــرن جديــد« منتشــر کــرد؛ در ايــن بيانيــه، افــزون بــر يــادآوری منافــع حياتــی آمريــکا، از اينترنــت 
بــه عنــوان مهــم تريــن ابــزار ديپلماســی مردمــی نــام بــرده و تصريح شــده اســت کــه »برنامــه ريزی 
مــا بايــد بــه گونــه ای باشــد کــه توانايــی مــا را بــرای اطــاع رســانی و تأثيرگــذاری بــر ملــت هــای 

ديگــر در جهــت منافــع آمريــکا تقويــت کند.«
 بــی گمــان ايــن سياســت مــی توانــد آســيب هايــی را برای ملــت های جهــان، بــه ويژه کشــورهای 
اســامی در پــی داشــته باشــد؛ زيــرا بســياری از مــردم آنچــه را در شــبکه هــای مجــازی مــی بينند 
بــه عنــوان معيــار مــی پذيرنــد. از ايــن رو، خوگرفتــن بــه شــبکه هــای مجــازی ســبب مــی شــود 

افــراد، فرهنــگ غربــی را الگــو قــرار داده و ســبک زندگــی خــود را بــا آن تطبيــق دهنــد.
 رصــد تحــرکات دشــمن در فضــای مجــازی نشــان مــی دهــد کــه آنان بــه دنبــال تغييــر باورهــا و اعتقادات 
و ارزش هــای جامعــه اســامی و انقابــی مــا هســتند و در زمينــه فضــای مجازی لشــکری مجهز و گســترده 

سلطه فرهنگی عبارت است از مبادله یک سویه عناصر و پدیده های 
فرهنگی. بر اساس این نظریه، رسانه های گروهی از جمله شبکه های 

مجازی، از سیاست دقیقی پیروی می کنند که قدرت های سیاسی و 
اقتصادی جهان تدوین کرده اند.
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بــرای مقصــود خــود بــه ويــژه تاثيرگــذاری روی نســل جــوان و نوجــوان جامعــه مان تــدارك ديــده اند.
 فضــای مجــازی، فضايــی اســت کــه در عيــن داشــتن فرصت هــا و قابليت هــا، می توانــد مخاطــرات 
و تهديدهــای زيــادی را نيــز همــراه داشــته باشــد. سياســت گذاران بايــد در درجــه اول نيازهــای 
جوانــان را به خوبی شناســايی کننــد و در درجــه دوم ايــن فضــا را به درســتی مديريــت کننــد و بــه 
ســمت توليــد محتــوای مناســب و ســالم در قالب هــای جــذاب و متناســب بــا ذائقــه جوانــان برونــد.

تــا زمانــی کــه به لحــاظ فرهنگــی، اقدامــی عملــی صــورت نگرفتــه و برنامه ريــزی مدونــی بــرای 
ــوط  ــان از تهديدهــای مرب ــد انتظــار داشــت کــه جوان ــدارد، نباي ــان وجــود ن ــات فراغــت جوان اوق
بــه اســتفاده از تکنولوژی هــای جديــد مصــون بماننــد. در نتيجــه در ايــن بيــن ســه امــر ضــروری 
ــرای  ــح ب ــزی صحي ــر و برنامه ري ــان و تدبي ــازی آن ــان، آگاه س ــای جوان ــناخت نيازه ــد: ش می نماي

اوقــات فراغــت آن هــا.
 همچنيــن مقــام معظــم رهبــری، در تاريــخ هفدهم اســفندماه 1390، ضمن دســتور برای تشــکيل 
شــورای عالــی فضــای مجــازی بــه رياســت رئيس جمهــور، اعضــای حقوقــی و حقيقــی ايــن شــورا 
را تعييــن کردنــد. ايشــان، آثــار چشــمگير شــبکه ی جهانــی »اينتــرنـــت« در ابعــاد زندگــی فردی 
ــت از آســيب های ناشــی از آن، و  ــه منظــور صيان ــی ب ــزی و هماهنگ ــزوم برنامه ري ــی، ل و اجتماع
بهره گيــری حداکثــری از فرصت هــا در جهــت ارائــه ی خدمــات گســترده و مفيــد بــه مــردم را از 
داليــل اصلــی ضــرورت تشــکيل شــورای عالــی فضــای مجــازی برشــمردند و تأکيــد کردنــد: ايــن 

شــورا وظيفــه دارد مرکــزی بنــام مرکــز ملـّـی فضــای مجــازی کشــور ايجــاد کنــد.
 مقــام معظــم رهبــری درخصــوص اهمیت تشــکیل شــورای عالــی فضــای مجــازی فرمودند:  
» مجاهــدت در مــورد ایــن پدیــده مثــل مجاهــدت بــرای اصــل انقالب اســت. اگر مســئولیت 

رهبــری بــر دوشــم نبــود حتمــا مســئولیت این شــورا را بــر عهــده مــی گرفتم«. 
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»کاغــی صاحــب جـــوجه ای شــده بــود. روزها گذشــــت و جوجــه کاغ کمــی بزرگتر شــد. روزی 
کاغ مــادر کــه بــرای تهيــه غــذا قصــد بيــرون رفتــن داشــت، بــه جوجــه اش تذکــر داد کــه چــون 
هنــوز پــرواز کــردن بلــد نيســت، مبــادا از النــه بيــرون بپــرد. پــس از رفتن کاغ مــادر، جوجــه کاغ 
نصحيــت مــادر را گــوش نکــرد و عــزم پــرواز کــرد. امــا نتوانســت بــال و پــر بزنــد و روی بوتههــای 
پائيــن درخــت افتــاد. همــان هنــگام، کاغــی کــه از آن محــل در حــال گــذر بــود، چشــمش بــه 
جوجــه کاغ افتــاد و متوجــه شــد کــه نيــاز بــه کمــک دارد. رفــت ديگــر کاغ هــا را بــرای کمــک 
خبــر کنــد. چشــمش بــه 5 کاغــی افتــاد کــه روی شــاخه ای نشســته بودنــد. بــه آنها گفــت: »چه 
نشســته ايــد کــه جوجــه کاغ از بــاالی درخــت افتــاد«. آنهــا هــم پــرواز کردنــد تــا بقيــه کاغ هــا 
را بــرای نجــات جوجــه کاغ خبــر کننــد. کاغ هــا هميــن طــور خبــر افتــادن جوجــه کاغ را بــه 
يکديگــر مــی گفتنــد تــا اينکــه کاغ دهمــی گفــت: »جوجــه کاغ از بــاالی درخــت افتــاده و فکــر 
مــی کنــم نوکــش شکســته اســت«. کاغ بيســتمی گفــت »بياييــد کمــک کنيــد کــه نــوك و بــال 
جوجــه کاغ شکســته اســت«. خبــر تــا بــه کاغ چهلــم رســيد، ايــن بــود: »جوجــه کاغ از درخــت 
افتــاده و مــرده اســت«. همــه کاغ هــا بــا آه و زاری بــرای دلــداری دادن بــه کاغ مــادر نــزد او رفتند 
امــا در کمــال تعجــب ديدنــد کــه تــاش ميکنــد جوجــه اش را از ميــان بوتــه هــا بيــرون بکشــد«.

آنچــه گذشــت، ماجــرای ضــرب المثــل »يــک کاغ چهــل کاغ« اســت کــه رهبــر انقــاب اخيــرا 
بــرای تمثيــل ســياهنمايی بــه آن اشــاره کردنــد. ســياه نمايــی، دقيقــا هميــن تعميم نادرســت يک 
مســئله کوچــک بــه کل هســتی اســت، ســياه نمايــی يعنــی بــزرگ کــردن ضعــف هــا و کمرنــگ 
کــردن پيشــرفت هــا و تاريــک جلــوه دادن اوضــاع کشــور. اگــر خطــای يــک دســتگاه، يــا حتــی 
چنــد مســئول، بــه کل دولــت يــا نظــام تعميــم داده شــده و الفاظــی چــون خيانــت، ناکارآمــدی و 
فســاد سيســتمی بــه کار بــرده شــود، ايــن حتمــا مصــداق ســياه نمايــی و يــک کاغ چهــل کاغ 

کــردن اســت و بايــد از آن اجتنــاب کــرد. 

اگرخطای یک دستگاه، یا حتی چند مسئول، به کل دولت یا نظام تعمیم داده شده و 
الفاظی چون خیانت، ناکارآمدی و فساد سیستمی به کار برده شود، این حتما مصداق 
سیاه نمایی و یک کالغ چهل کالغ کردن است و باید از آن اجتناب کرد. 
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 امــا اگــر ســياه نمايــی در يــک ســر طيــف قــرار دارد، در ســر ديگــر، دفــاع باوجــه را مــی تــوان 
مشــاهده کــرد کــه به همان انــدازه بايــد از آن اجتناب کــرد. در دوره ای که مشــخصا دوران رياســت 
جمهــوری آقــای هاشــمی رفســنجانی اســت، کارويــژه بخــش قابــل توجهــی از بدنــه حــزب اهلل اين 
شــد کــه تحــت عنــوان »دفــاع از نظــام« سياســت هــا و برنامــه هــای غلــط دولــت کارگــزاران را در 
 ميــان مــردم توجيــه و از دولــت دفــاع کننــد. سياســتهای غلطــی کــه بايــد مــورد نقــادی و حتــی 
مقابلــه جريــان حــزب اهلل قــرار مــی گرفــت، از ســوی بدنــه جريــان انقابــی حمايــت شــد و نهايتــا 
باعــث ســردی رابطــه ايــن جريــان بــا مــردم شــد. لــذا بايــد گفــت همــان انــدازه کــه بايــد از ســياه 
نمايــی اجتنــاب کــرد، پرهيــز از دفــاع باوجــه از خطاهــای يــک فــرد و يــک دســتگاه نيز واجب اســت.

حــال در ايــن ميــان دو پرســش اساســی وجــود دارد. نخســت اينکــه اساســا فايــده و 
ــی،  ــياه نماي ــا س ــاع ي ــای دف ــه ج ــان ب ــه انس ــت ک ــر نيس ــت و بهت ــادی چيس ــرورت نق ض
ــی  ــياه نماي ــرز س ــت، م ــز نيس ــکوت جاي ــر س ــه اگ ــش دوم اينک ــد؟ و پرس ــه کن ــکوت پيش س
ــد؟ ــی وارد نش ــياه نماي ــه س ــا در منطق ــرد ام ــد ک ــوان نق ــی ت ــه م ــت و چگون ــد چيس و نق

در رابطــه بــا پرســش نخســت، مــی تــوان گفــت اهميــت نقــد کارگــزاران و دســتگاه هــای نظــام 
جمهــوری اســامی در مقطــع حاضــر، بــه انــدازه ای زيــاد اســت کــه مــی تــوان آن را عالــی تريــن 
مصــداق امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و الزمــه انقابــی گــری دانســت. انقــاب اســامی، بــا 
تبديــل نهضــت بــه نظــام، از حرکــت بــاز نايســتاده و در حــال طــی طريــق اســت. غايــت حرکــت 
اســامی مــردم ايــران چنانکــه رهبــر حکيــم انقــاب اســامی تبييــن کرده انــد، تحقــق تمــدن 
اســامی اســت. بــرای رســيدن بــه ايــن هــدف، 2 مرحلــه انقاب اســامی و تشــکيل نظام اســامی 
پشــت ســر گذاشــته شــده و مــا در مرحلــه »دولت ســازی اســامی« قــرار گرفته ايــم و 2 مرحلــه 
جامعــه اســامی و تمــدن اســامی نيــز پيــش رو اســت. آيــت اهلل العظمــی خامنــه ای می فرماينــد: 
»بــر اســاس حرکــت انقابــی، نظــام اســامی بــه وجــود آمــد و ايــن توفيقــات مهــم حاصــل شــد 
امــا تــا رســيدن بــه نقطــه مطلــوب و تشــکيل دولــت و جامعــه اســامی فاصلــه زيــادی وجــود دارد 

و مــا بــدون شــک در ايــن راه در حــال حرکــت و پيشــرفت هســتيم«. 
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ــد  ــم، باتردي ــرار گرفته اي ــه دولت ســازی اســامی ق ــا در مرحل ــه اينکــه امــروز م  توجــه مکــرر ب
موجــب خواهــد شــد تمــام ظرفيت هــای خــود را بــرای پيمــودن ايــن فاصلــه و رســيدن بــه دولــت 
ــد:  ــا روشــن تر می کن ــرای م ــت اســامی، راه را ب ــف دول ــه در تعري ــم. مداق اســامی بســيج کني
ــا و  ــد جهت گیری ه ــالمی بای ــام اس ــزاران نظ ــه کارگ ــی هم ــالمی یعن ــت اس »دول
رفتــار اجتماعــی و فــردی و رابطه شــان بــا مــردم را بــا معیارهــای اســالمی تطبیــق 
دهنــد. بعــد هــم بایــد آن جهت گیری هــا را مــد نــگاه خودشــان قــرار دهنــد و بــه 
ســرعت بــه ســمت آن جهت گیری هــا حرکــت کننــد«. )رهبــر انقــاب، 84/8/6( دولــت 
اســامی يعنــی اداره هــای جمهــوری اســامی بــر اســاس اراده هــای انقــاب اســامی عمــل کننــد. 
بــر ايــن اســاس اســت کــه می تــوان گفــت »تــاش بــرای تطبيــق يافتــن جهت گيری هــا و رفتــار 
کارگــزاران نظــام اســامی، بــا معيارهــای اســامی« اصلــی تريــن وظيفــه جريــان انقابــی در مقطع 
حاضــر اســت. طبيعتــا، ايــن تــاش، نــه بــا ســياه نمايــی ميتواند نســبتی داشــته باشــد، نه بــا دفاع 
باوجــه، و نــه بــا ســکوت. جهــت گيــری و رفتــار کارگــزاران نظــام، نــه بــا ســکوت و بيتفاوتــی بــا 
معيارهــای اســامی تطبيــق خواهــد يافــت، نــه بــا دفــاع و توجيــه باوجــه و نــه بــا ســياه نمايــی. 

لــذا حتمــا يــک مــدل صحيــح حرکــت انقابــی در ايــن مقطــع مــورد نيــاز اســت.
 ايــن مــدل صحيــح بــه نظــر راقــم ايــن ســطور، »مطالبــه گــری« اســت که مــرز ميــان نقد و ســياه 
نمايــی اســت. مطالبهگــری بــه ايــن معنــی اســت کــه جريــان انقابــی، تحوالتــی را در کشــور مــد 
نظــر دارد و بــرای تحقــق آنهــا توســط مســئولين، مطالبــه مــی کنــد. مطالبــه، هيــچ گاه کــور و بی 
هــدف و کليگويــی نيســت کــه ســياه نمايــی و يــک کاغ چهــل کاغ کــردن در آن جايــی داشــته 
باشــد. مطالبــه، ناظــر بــه مصاديــق ملمــوس و عينــی اســت و در پــی حرکــت از وضــع موجــود بــه 
وضــع مطلــوب اســت. امــا ايــن مصاديــق عينــی و ملمــوس کدامنــد؟ چگونــه بايــد آنها را شــناخت. 

همان اندازه که باید از سیاه نمایی اجتناب کرد، پرهیز از دفاع بالوجه 
از خطاهای یک فرد و یک دستگاه نیز واجب است.

یک مدل صحیح حرکت انقالبی در این مقطع مورد نیاز است که این مدل 
صحیح»مطالبه گری« است که مرز میان نقد و سیاه نمایی است.
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نگارنــده معتقــد اســت يکــی از جــدی تريــن کــم کاری هــای جريــان انقابــی طی ســال هــای پس 
از انقــاب ايــن بــوده کــه شــبکه مســائل انقــاب را از ادبيــات اماميــن انقــاب اســتخراج نکــرده و 
اولويــت خــود قــرار نــداده اســت. در حــوزه های فرهنــگ و اقتصــاد و سياســت خارجی و داخلــی و... 
اماميــن انقــاب روی چــه مســائلی دســت گذاشــته اند؟ دربــاره اين مســائل کــدام بايدهــا و نبايدها 
را مطــرح کــرده انــد؟ اگــر ايــن شــبکه مســائل و بايدهــا و نبايدهــای آنها اســتخراج شــد و ســرلوحه 
همــه فعاليــت هــا و کنــش هــا و واکنــش هــای جريــان انقابــی قــرار گرفــت، آن روز مــی تــوان 
مدعــی شــد کــه جريــان انقابــی راه خــود را بــه درســتی طــی مــی کنــد. ناظــر بــه ايــن مســائل 
اســت کــه بايــد رفتــار و جهــت گيری کارگــزاران نظــام رصد شــده و مطالبــه بايدها و نبايدهــا انجام 
شــود. مــع االســف، بارهــا و بارهــا شــده اســت کــه رهبــر انقــاب مســائلی را مطــرح کــرده و بايدها 
و نبايدهــا را گوشــزد کــرده انــد، امــا از ســوی مــا مــورد غفلــت قــرار گرفتــه و پيگيــری هــای الزم 
انجــام نشــده اســت. جريــان انقابــی بايــد بدانــد هــر مســئله ای کــه امــام امت بــه صــورت عمومی 
مطــرح مــی کنــد، نيازمنــد بســيج شــدن همــه ظرفيــت هــا بــرای پيگيــری و تحقــق آن اســت. 
بــرای روشــن تــر شــدن موضــوع، ســعی مــی کنــم کمــی ملمــوس تــر باشــم. همــه بيانــات رهبــر 
انقــاب توســط طيــف هــای مختلــف جريــان انقابــی کــه در حــوزه هــای تخصصــی خود مشــغول 
فعاليتنــد، مــورد بررســی قــرار گيــرد. از دل بيانــات، مســئله هــای مطــرح شــده توســط آقــا بايــد 
ــورد نظــر ايشــان مشــخص شــود. ســپس وضــع موجــود آن  ــا و نبايدهــای م اســتخراج و بايده
ــا بايدهــا و نبايدهــای مــورد نظــر امــام امــت تطبيــق داده شــود. اگــر  مســائل احصــاء شــده و ب
مطابــق بــود، مــورد حمايــت و تقويــت قــرار گيــرد. اگــر بايــدی روی زميــن مانــده بــود، تحقــق آن 

مطالبــه شــود. اگــر نبايــدی در حــال انجــام بــود، توقــف آن مطالبــه شــود. 
مــرز نقــد و ســياه نمايــی، هميــن مطالبــه گــری ناظــر بــه مســائل مطــرح شــده در ادبيــات رهبــر 
حکيــم انقــاب اســت. بايــد همــه مســائل فرعــی و حاشــيه ای کــه ظرفيــت جريــان انقابــی را بــه 

 اهمیت نقد کارگزاران و دستگاه های نظام جمهوری اسالمی در مقطع حاضر، به 
اندازه ای زیاد است که می توان آن را عالی ترین مصداق امر به معروف و نهی از 

منکر و الزمه انقالبی گری دانست.
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خــود مشــغول مــی شــود، کنــار گذاشــته شــده و ظرفيــت هــا متوجــه تحقــق بايدهــا و نبايدهــای 
مــورد نظــر رهبــر انقــاب شــود. مســائل خودســاخته را بايــد کنــار گذاشــت و متوجــه اين مســائل 
اصلــی و متاســفانه مغفــول شــد. الزم هــم نيســت کــه در هــر حرکــت مطالبــه گرانــه ای، پرچــم 
»رهبــر انقــاب فرمودنــد« بلنــد شــود و بــه قــول ايشــان، حــرف از دهــن بيفتــد، چنانکــه برخــی، 
مفاهيمــی چــون جنــگ نــرم و اقتصــاد مقاومتــی را از بــس تکــرار کــرده انــد، از دهــن انداختــه اند. 
فــی المثــل بعضــا بــه اندازهــای کــه عبــارت اقتصــاد مقاومتی تکــرار می شــود، مفــاد سياســت های 
کلــی و مصاديــق بيــان شــده رهبــر انقــاب، مــورد نظــر برخــی آقايــان نيســت. بايــد مراقــب ايــن 

رويکــرد نيــز بــود کــه نــه تنهــا کمکــی نمــی کنــد، ضــرر هــم مــی رســاند. 

جریان انقالبی باید بداند هر مسئله ای که امام امت به صورت عمومی مطرح می کند، 
نیازمند بسیج شدن همه ظرفیت ها برای پیگیری و تحقق آن است. 

الزم هم نیست که در هر حرکت مطالبه گرانه ای، پرچم »رهبر انقالب فرمودند« 
بلند شود و به قول ایشان، حرف از دهن بیفتد،.
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مقدمه: 
ــه  ــا دوازدهــم دی مــاه گذشــته در چنــد شــهر کشــور ب  ناآرامی هايــی کــه در روزهــای هفتــم ت
وقــوع پيوســت، دارای دو اليــه اعتــراض و شــورش گری بــود کــه وجــود ايــن دو اليــه، مــورد توافــق 

غالــب تحليل گــران و آشــنايان بــه مســائل سياســی و اجتماعــی قــرار گرفتــه اســت. 
اعتراضاتــی کــه عمدتــاً بــر بســتر عوامــل اقتصــادی ـ اجتماعی روئيــده و حاصــل انباشــت مطالباتی 
اســت کــه غالبــاً بــه حــق و صادقانــه توســط مــردم دنبــال می شــود. اعتراضاتــي کــه از گذشــته 
ــا موج ســواری دشــمنان و  ــا سوء اســتفاده ي ــوده و شــورش ها و آشــوب هايی کــه ب نيــز معمــول ب
معانــدان نظــام بــر ايــن دســت اعتراضــات و تبديل آن بــه آتش افــروزی، تخريــب وحشــيانه و اهانت 
بــه مقدســات و نمادهــای دينــی و حاکميتــی و تــاش بــرای کشته ســازی و و تعميــق و گســترش 
درگيری هــا،  صــورت گرفــت، اقدامــی کــه آشــکارا بــه ساختارشــکنی و برانــدازی گرائيــده و البتــه 

بــه ســرعت بــا واکنــش منفــی و طــرد مــردم مواجــه و فروکــش کــرد. 
از آنجــا کــه ايــن وقايــع حاصــل نارســايی ها و اشــکاالت مولّــد نارضايتــی و نااميــدی در داخــل و 
موج ســواری دشــمنان خارجــی و ضــد انقــاب اســت، در صــورت عــدم شــناخت و رفــع زمينه هــا، 

می تــوان تکــرار آن را احتمــال داد، موضوعــی اســت کــه ارزش  تحليــل و بررســی را دارد. 
الف ـ اعتراضات 

اعتراضــات اجتماعــی امــری تقريبــاً  معمــول در نظام هــای سياســی مردم ســاالر اســت کــه مــردم 
اجــازه طــرح مطالبــات، نارضايتــی و خواســته های خــود را داشــته و زمانــی کــه احســاس کننــد 
ايــن مطالبــات، نارضايتی هــا و خواســته ها از چشــم و نظــر مســئوالن مغفــول مانــده، بــه بيــان آن 

بــه شــکل اعتراضــي و بــه صــورت ســرد يــا گــرم رو می آورنــد. 
اعتــراض ســرد بــه صــورت تقابــل ارزشــي و هنجــاری صــورت می گيــرد کــه نشــان دهنده اعتراضی 
ــا  ــه حســاب می آيــد. مثــل انتخــاب آرايــش مــو، ي ــه آن دســته هنجارهــا و ارزش هــا ب درونــی ب
لبــاس نامتعــارف يــا پديــده کشــف حجــاب عمومــی در اماکــن عمومــی کــه بيــان نوعــی نارضايتی 
ــا  ــان نارضايتــی همــراه ب ــه دور از درگيــری و خشــونت می باشــد. اعتــراض گــرم بي و اعتــراض ب
خشــونت و فشــار اســت کــه از تحصــن و اعتصــاب تــا درگيــری و شــورش را در بر می گيــرد و همراه 
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نوعــی عصبانيــت و تنفــر اســت کــه ميــزان آن، شــدت خشــونت و درگيــری را تنظيــم می کنــد. 
اعتراضــات برخاســته از عوامــل عينــی و ذهنــی يــا واقعی و مجازی هســتند کــه نه فقط در شــرايط 
کمبــود و ســختی،  بلکــه در شــرايط رفــاه و برخــورداری نيــز رخ می دهنــد. کافــی اســت بخشــی از 
جامعــه احســاس محروميــت کنــد کــه آن را در ارزيابــی موقعيت خود نســبت با ديگران می ســنجد 
ــز احســاس  ــاال ني ــه ب ــات متوســط ب ــرای طبق ــذا چنانچــه تبعيــض وجــود داشــته باشــد، ب و ل
محروميــت موضوعيــت دارد. همان گونــه کــه اعتــراض بــه حــس اميــد و يــأس نيــز پيونــد می خورد 
و چنانچــه فــرد وضعيــت آينــده خــود را از وضــع فعلــی بدتــر بدانــد دســت بــه اعتــراض می زنــد. 
ــرن  ــادی در ق ــه 60 مي ــی ده ــورش های اجتماع ــات و ش ــاس اعتراض ــر« براس ــرت گ ــد راب »ت
ــه  ــدی رســيد ک ــن جمع بن ــه اي ــي رخ داد، ب ــکا و برخــي کشــورهاي اروپاي ــه در آمري گذشــته ک
چنانچــه فاصلــه بيــن توقعــات و انتظــارات مــردم و مقــدورات و امکانــات جامعــه بــرای بــرآوردن 
آن، از حــد معينــی فراتــر رود، بــه اعتــراض و شــورش منتهــی می شــود. بــه ايــن ترتيــب کــه در 
جوامــع ميــزان توقعــات و انتظــارات مــردم را عوامــل مختلفــی افزايــش می دهــد کــه ميــزان آن از 
رشــد منابــع و امکانــات الزم بــرای بــرآورده شــدن آن بيشــتر اســت. گرچــه بــه صورت معمــول هم 
بيــن ايــن منابــع وامکانــات بــا انتظــارات و توقعــات فاصلــه ای وجــود دارد، امــا مــردم آن را تحمــل 
می کننــد، امــا چنانچــه در نقطــه ای ايــن فاصلــه آنقــدر زيــاد شــود کــه از آســتانه تحمــل جامعــه 

بســيار فراتــر رود، بــه اعتــراض و شــورش منتهــی می شــود. 
ــگان  ــع مالباخت ــل تجم ــم از قبي ــر ه ــای اخي ــوده و در ماه ه ــم ب ــته ه ــه در گذش ــی ک اعتراضات
مؤسســات مالــی و بانکــی و يــا شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی و توليــدی ورکشــته و امثــال آن 
رخ مــی داد و يــا توســط گروه هــای کارگــري، بازنشســتگان و...  دنبــال می شــد، در ايــن اليــه قابــل 

تحليــل اســت کــه ريشــه در عوامــل زيــر دارنــد:
1ـ عوامــل اقتصــادی مثــل تــورم،  گرانــی،  رکــود، ورشکســتی مؤسســات مالــی و بانکــی و امثــال 
آن کــه البتــه در ماه هــای اخيــر بــه دليــل غفلت هــا و نارســايی ها در داخــل و فضــای روانــی ناشــی 
از تشــديد تحريم هــا و همچنيــن عــدم پای بنــدی آمريــکا و غــرب بــه تعهــدات برجــام، رونــدی 

افزايش داشــته اســت. 
2ـ عوامــل اجتماعــی و در رأس آن وجــود فقــر، فســاد و تبعيــض، فاصلــه طبقاتــی و بــه ويــژه 
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بيــکاری کــه در شــرايط مقايســة آســيب ديدگان بــا برخــی نوکيســه ها و فرصت طلبــان، احســاس 
محروميــت، نارضايتــی و حتــی نفــرت را بــرای اعتــراض تشــديد می کنــد.

ــات در  ــارات و توقع ــد انتظ ــای مولّ ــی و وعده ه ــای تخريب ــه رقابت ه ــی ک ــل سیاس 3ـ عوام
ــد  ــوده و مولّ ــته در رأس آن ب ــي گذش ــاي روان ــياه نمايی ها و تخريب ه ــی، س ــای سياس رقابت ه

ــزاران و مســئوالن نظــام اســت.  ــه کارگ ــادی ب ــدی و بی آعتم ــأس و ناامي ي
4ـ عوامــل فرهنگــی کــه غفلت هــا در داخــل و تهاجــم فرهنگــی مولـّـد ســبک زندگــی مغايــر 
بــا ســبک زندگــی دينــی و ملــی و نزديــک بــه ســبک زندگــی غربــی اســت. در ايــن ســبک زندگی 
مناعــت و قناعــت، تضعيــف و مصرفگرايــی براســاس لذت جويــی و ماديگرايــی تشــديد و مطالبــات 
مــادي جامعــه رو بــه افزايــش اســت کــه بــا منابــع و مقــدورات کشــور همخوانی نــدارد. بــه گونه ای 
و کــه حتــی پيشــرفت های رفاهــی کــه بــه آســايش نســبی کمــک کــرده،  آرامــش الزم در بعــد 

روانشــناختی جامعــه پديــد نيــاورده و همچنــان احســاس محروميــت را دامــن می زنــد. 
5ـ عوامــل رســانه ایـ  تبلیغــی کــه با رشــد فضاي مجــازی و توســعه رســانه ها، يکــی از مؤثرترين 
عوامــل در توليــد خشــونت، تــرس،  نااميــدی و تنفــر، بــا انتشــار اخبــار کــذب و ســياه نمايی عليــه نظام 
ــد، در  ــد آورده ان ــد. متأســفانه نيروهــای مدافــع نظــام هــم کــه ظرفيت هايــی پدي ــه حســاب می آي ب
توليــد محتــوا و نظــارت ضعف هايــی داشــته و حتــی رســانه ملــی بــرای حفــظ مرجعيــت خبــری و 
رقابــت بــا ايــن ريزرســانه ها در بازتــاب اخبــار منفــی و ايجــاد نااميــدی در مخاطــب بي تأثيــر نيســت. 
عــاوه بــر عوامــل فــوق بايــد بــه عوامــل ديگــری بــه عنــوان شــتاب دهنده در توليــد نارضايتــی، 
ــه شــکل گيری اعتراضــات کمــک می کنــد. در  بدبينــی و نااميــدی در جامعــه اشــاره کــرد کــه ب
مقطــع فعلــي، اقدامــات برخــی مســئوالن گذشــته کــه بــه جــای پاســخگويی در ايجــاد برخــی 
مشــکات، بــرای فــرار بــه جلــو، بــه مخالف خوانــی و زيــر ســؤال بــردن عملکــرد و کارآمــدي تمامي 
ــر يــأس و نااميــدی مــردم  ــه بی عدالتــی و ناکارآمــدی متهــم و ب دســتگاه ها رو آورده و نظــام را ب
می دمنــد. حتــی نحــوه تنظيــم و اعــام بودجــه ســال 97 را می تــوان در ايجــاد تحريــک جامعــه 
عليــه نهادهــای فرهنگــی و انقابــی و حتــی توليــد نفــرت، مؤثــر دانســت. افزايــش ناگهانــی قيمت 
بنزيــن همــراه بــا حــذف يارانه هــا بــدون توجيــه و توضيــح منطقــی و آماده ســازی افــکار عمومــی، 
در توليــد تــرس و نگرانــی جامعــه بــه ويــژه اقشــار محــروم و طبقــات پائيــن، مؤثــر بــوده اســت. 
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ــوه دادن  ــه کرمانشــاه کــه متأســفانه خروجــی آن جل ــه زلزل ــوط ب ــار مرب ــا نحــوه انعــکاس اخب ي
چهــره ای ناکارآمــد از دســتگاه های مســئول بــود،  در ايجــاد فضــای اعتراضــی اثرگــذار بــود. در رأس 
ــرت و  ــاژ نف ــه در پمپ ــرد ک ــوز اشــاره ک ــی چــون آمدني ــه کانال هاي ــد ب ــن شــتاب دهنده ها باي اي

ــته اند.  ــوری داش ــش مح ــته نق ــای گذش ــياه نمايی در ماه ه س
ــه وضعيــت کشــور، از حيــث  ــرآورد جامعــه نســبت ب خروجــی مجموعــه عوامــل فــوق کــه در ب
کارآمــدی و پاســخگويی مســئوالن بــرای حــل مشــکات و همچنين تناســب تــوان مســئوالن برای 
بــرآوردن مطالبــات و ســامت آنــان بــرای پاسدارشــت منافــع مــردم در ســطوح مختلــف عينــی و 

ذهنــی اثرگــذار اســت، در قالــب متأســفانه مــدل مفهومــی زيــر قابــل توضيــح اســت:
برآورد کلی برآمده از عوامل عینی و ذهنی = تلقي ناکارآمدی و عدم پاسخگویی    نارضایتی 

و احساس محرومیت نسبی + بی اعتمادی و یأس = اعتراض
 اعتراضــات گاهــی بحــق اســت کــه بايد توســط مســئوالن بــرآورده شــود. مثــل طلــب مالباختگان 
مؤسســات مالــی و بانکــی کــه بايــد پرداخــت شــود و گاهــی ناشــی از توقعــات و مطالبــات نابجــا 
ــرآوردن آن  ــکان ب ــدم ام ــی ع ــودن و چراي ــول ب ــه و اقناع ســازی نامعق ــا توجي ــد ب ــه باي اســت ک
تفهيــم گــردد. مثــاً درخواســت ادامــه پرداخــت يارانــه از ســوي تمامــی گروه هــا و طبقــات کــه 
فراتــر از منابــع و مقــدورات بــوده و موجــب هــدر رفتــن منابــع کشــور و کاهــش منابــع عمرانــی 
می شــود. لــذا مســئوالن بايــد بــه فراينــد شــکل گيری اعتراضــات توجــه داشــته باشــند و اگــر در 
مرحلــه نارضايتــی، ديــده شــده و پاســخ دريافــت دارد،  اصــاً بــه اعتــراض منتهــی نخواهــد شــد اگر 
اعتــراض هــم بــه موقــع دريافــت و پاســخ منطقــی بگيــرد، نــه تنهــا متوقــف، گاهــی تبديــل بــه 
فرصــت می شــود؛  چــرا کــه معتــرض مســئوالن را دلســوز بــرای حــل مســائل خــود يافتــه و اعتماد 

و اميــد او ترميــم و حتــی تقويــت می شــود.
 امــا بی توجهــی بــه اعتراضــات کــه بــه تعبيــر مقــام معظــم رهبــری وجــود يــک »زخــم« در بدنــه 
ــه  ــزد ک ــه طمــع دشــمن را برمی انگي ــی وجــود شــکاف ها و آســيب هايی، ک ــه اســت،  يعن جامع
بــه مثابــه مگــس بــر روی زخــم نشســته و توليــد عفونــت کننــد. بــه عبارتــی، در پيونــد دشــمنان 
و مخالفــان بــا ايــن زمينه هــای اعتراضــی اســت کــه اليــه بعــدی،  يعنــی آشــوب و آتش افــروزی 

بــرای ساختارشــکنی اتفــاق می افتــد.
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ب ـ اليه های آشوب و آتش افروزی
 اگرچــه اعتراضــات اجتماعــی در ســاليان گذشــته ســابقه داشــت و تقريبــاً در نظام های مردم ســاالر 
کــه مــردم حــق اعتــراض دارنــد،  معمــول اســت،  امــا وقايــع روزهــای هشــتم تــا دوازدهــم کــه در 
ــت  ــته اس ــی داش ــاخصه ها و ويژگی هاي ــور رخ داد،  ش ــای کش ــی از جغرافي ــل توجه ــتره قاب گس
ــه  ــل آن ب ــات و تبدي ــر اعتراض ــواری ب ــام و موج س ــمنان نظ ــتفاده دش ــان دهنده سوءاس ــه نش ک

ــون؛  ــی چ ــد. ويژگی هاي ــيطنت می باش ــروزی و ش آتش اف
1ـ فراخوان های حساب شده و توسط کانال ها و شبکه های متعلق به ضد انقالب 

ــه  ــی ب ــکل دهی و جهت ده ــرای ش ــالب ب ــد انق ــد و ض ــر معان ــور عناص 2ـ حض
ــونت ــری و خش ــمت درگی ــات و س تجمع

3ـ ســردادن شــعارهای ساختارشــکنانه و حملــه بــه مرکــز نظامــی و دولتــی و آتــش 
زدن وســایل، تأسیســات و امــوال عمومــی و خصوصــی.

4ـ تالش برای کشته سازی و تعمیق نفرت خشوت و استمرار به آشوب ها 
ــان ســردمداران کاخ ســفید کــه حتــی  ــگان و در رأس آن ــت آشــکار بیگان 5ـ حمای
تــالش کردنــد آن را بــه شــورای امنیــت کشــانده وبــه  ســطح بین المللــی بکشــانند.

براســاس داده هــای اطاعاتــی ارائه شــده از ســوی مســئوالن امنيتــی کشــور، آمريــکا در دوره ترامپ، 
رژيــم صهيونيســتی و آل ســعود، پــس از شکســت طرح منطقــه ای خود بــرای مهار قــدرت منطقه ای 
جهــوری اســامی و شکســت مقاومــت، راهبــرد تغييــر رژيــم را عليــه جمهوری اســامی، بــا تکيه بر 

سياســت شــکاف حاکميــت ـ مــردم و ايجــاد اعتراضات داخلــی در دســتور کار قــرار داده اند. 
ــای  ــران و ادع ــامی اي ــوری اس ــکی جه ــدرت موش ــر روی ق ــورها ب ــن کش ــای اي بهانه جويی ه
بی ثبات ســازی در منطقــه غــرب آســيا و برخــی ادعاهــای حقــوق بشــری بــرای ايجــاد حساســيت  

 اعتراضات گاهی بحق است که باید توسط مسئوالن برآورده شود. گاهی ناشی 
از توقعات و مطالبات نابجا است که باید با توجیه و اقناع سازی نامعقول بودن و 
چرایی عدم امکان برآوردن آن تفهیم گردد. 
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ــا و  ــديد تحريم ه ــراي تش ــفيد ب ــاش کاخ س ــن ت ــورمان و همچني ــه کش ــی علي ــطح بين الملل در س
ارتباط گيــری بيگانــگان، بــه ويــژه آل ســعود بــا گروهک هــای ضــد انقابــی و معانــد بــرای ترغيــب آنــان 
بــه اتحــاد و ورود بــه ميــدان درگيــری کــه از ديــدار ترکــی فيصــل بــا منافقيــن در همايــش پاريــس و 
اذعــان بــن ســلمان بــرای کشــاندن ناآرامــی و جنــگ بــه داخــل جمهــوری اســامی در يــک مصاحبــه 
رســانه ای آشــکار کليــد خــورد، تــا ديدارهــای مخفــی بــا گروهک هــای ضــد انقابــی و تجزيه طلــب و 
همچنيــن ميزبانــی عناصــر فــراری معانــد نظــام توســط کشــورهای غربــی، حاکــی از وجــود توطئــه ای 

هماهنــگ  بيــن بيگانــگان و معانــدان داخلــی بــرای اقــدام عليــه امنيــت ملــی کشــورمان اســت. 
از قــرار معلــوم در اتــاق عمليــات مشــترکی کــه بيــن آمريــکا، رژيــم صهيونيســتی،  آل ســعود و 
عناصــري از گروهــک نفــاق و حتــی عناصــر بعثــی عراقی، از چنــد ماه گذشــته فعال شــده، طراحي 
ايــن ســناريو را آمريکايی هــا و صهيونيســت ها  دنبــال کــرده و آل ســعود هم پشــتيبانی و لجســتيک 

آن را عهــده دار شــده و منافقيــن نيــز پادويــي آنــان را انجــام می دهنــد.
دشــمنان متوهــم و احمــق نظــام جمهــوري اســامي ايــران، عمــل برانــدازی را به دو شــکل جنبش 
اجتماعــی بــی ســر بــا اســتفاده از اعتراضــات اجتماعــی و يــا شــورش گری از پيرامــون بــه مرکــز 
تعييــن کرده انــد کــه 30 تــا 40 روز بــه صــورت اعتراضــات آرام و مدنــی و ســپس بــا کشته ســازی 

و تشــديد خشــونت بــه ســوی جنــگ مســلحانه و برانــدازی ســوق داده شــود. 
ــا اســتفاده از فضــای مجــازی و  مــدل جنبــش اجتماعــی بی ســر کــه در تونــس تجربــه شــده، ب
ــی می شــود کــه احتمــاالً بســيج گروه هــای  ــژه دانشــجويان، عمليات ــه وي ــان، ب ميــدان داری جوان
دانشــجويی متأثــر از تفکــرات مارکسيســتی در شــهرهای بــزرگ در چارچــوب ايــن مــدل بــوده 
کــه قبــًا  هــم در ســال 89 بــا بهانــه حمايــت از بهــار عربــی و قيام هــای مــردم مصــر و تونــس در 
ايــران آزمايــش شــده و نافرجــام مانــده بــود و ايــن بــار هــم بــه مــوازات اغتشاشــات در شــهرهای 
کوچــک در تهــران بــا حضــور تعــدادی از دانشــجويان هــوادار تفکــرات مارکسيســتی و شــعارهای 
چــون حکومــت شــورايی و اتحــاد کارگــر و دانشــجو دنبــال می شــد، امــا هيــچ اقبالــی بــه آن نشــد 

و نتوانســتند بهــار ايرانــی را رقــم بزننــد.
ــه گروهک هــای تکفيــری تحــت  ــر اســاس تجرب ــه مرکــز کــه ب امــا مــدل شــورش از پيرامــون ب
حمايــت آل ســعود، آمريــکا و برخــی کشــورهای غربــی در ســوريه بــه اجــرا درآمــده بــود و توســط 
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بعثی هــا بــه منافقيــن منتقــل شــده بــود توانســت در اغتشاشــات اخيــر، چنــد روز آتش افــروزی را 
در تعــدادی از شــهرهای کشــور پيــش ببــرد. 

در ايــن مــدل منافقيــن از قبــل، تعــدادی از هــواداران خــود را در شــهرها به شــکل مجــازی و واقعی 
ســازمان دهی کــرده و بــا الهــام گرفتــن از گروه هــای خفتــه داعــش در اشــتغال موصــل و شــهرهای 
اســتان های ميانــی عــراق، در شــهرهای کوچــک آمــاده کــرده  بودنــد. از نــگاه طراحــان ايــن مــدل، 
ــا بــه کارگيــری تجــارب شــورش های  ــا جمهــوری اســامی در تهــران و برخــی کان شــهرها ب ب
شــهری در دهــه 60، 70 و 80 نيروهــای امنيــت،  انتظامــی و نظامــی را بــرای مقابلــه بــا اغتشاشــات 
شــهری آمــاده کــرده، امــا شــهرهای کوچــک فاقــد ايــن توانمنــدی اســت. عــاوه بــر ايــن مــردم 
ــذا  ــته و ل ــودن آن را داش ــام ب ــورش ها و نافرج ــوع ش ــن ن ــه اي ــز تجرب ــهرها ني ــران و کان ش ته
تحريک پذيــری کمتــری بــرای بــه ميــدان آمــدن را دارنــد. در هميــن حــال توســعه فضــای مجازی 
ــد و  ــم می کن ــا فراه ــي و پادوه ــرای بخــش عمليات ــی شــهرها را ب ــا تمام ــری ب ــکان ارتباط گي ام
اوضــاع اقتصــادی ـ  اجتماعــی شهرســتان ها نيــز نســبت بــه تهــران، ايــن اســتعداد بيشــتري بــرای 

اعتــراض دارد. 
ضــد انقــاب تــاش کــرده بــود بــا فراخــوان مالباختــگان توســط کانالــی بــه همين نــام برای ســوم 
دی مــاه،  اعتراضــی را در تهــران، از ميــدان انقــاب تــا پاســتور شــکل دهــد کــه البتــه نــاکام مانــد و 
ايــن کانــال از هشــتم دی مــاه و پــس از وقايــع شــهر مشــهد مقــدس بــا لوگــوی منافقيــن عنــوان 

قيــام ميهــن را بــرای خــود جايگزيــن کرد. 
براســاس ايــن طــرح زمينه هــای اعتراضــی بــا وجــود مشــکات اقتصــادی و اجتماعــی می توانــد 
بســتری بــرای تبديــل شــدن به آشــوب شــده و چنانچــه گســترش و اســتمرار يابد با خشن ســازی، 
تبديــل بــه جنــگ مســلحانه عليــه نظــام شــود. بــر ايــن اســاس، گويــا دهــه فجــر انقــاب اســامی 
بــرای اجــرای طــرح نشــان گذاری شــده بــود کــه شــروع اعتراضــات از مشــهد آنــان را بــه طمــع 

انداختــه و طــرح را جلــو انداختنــد. 
عليرغــم ســرمايه گذاری ســنگين طراحــان و حاميــان خارجی، ايــن طــرح بــه ســرعت برمــا شــده 

و بــا شکســت مواجــه شــد کــه عوامــل شکســت آن عبارتنــد از: 
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واکاوی اعتراضات و آشوب های دی  ماه
رسول سنایی راد

1ـ عــدم دریافــت حمایــت و تأییــد از ســوی مــردم بصیــر و نجیــب کشــور کــه عليرغم 
نارضايتــی از برخــی عملکردهــا و قــرار داشــتن در شــرايط فشــار، امــا همچنــان از نظــام جمهــوری 

اســامی حمايــت کــرده و بــا هرگونــه اقــدام برانــدازی مخالفــت می کنــد. 
2ـ آشــکار شــدن حمایــت بیگانــگان و حضــور ضــد انقالبــی کــه بــا نفــرت عمومــی 
ــدان آل ســعود، منافقيــن و  ــی مثــل ترامــپ و خان ــت،  امــروز چهره هاي ــه اس ــور مواج در کش
ســلطنت طلبان در کشــور مــا نــه تنهــا فاقــد اعتبارنــد بلکــه بــه شــدت منفــور بــوده و لــذا وقتــی 
حمايــت و همراهــی آنــان بــا آشــوب طلبان بــر مــا شــد بــا واکنــش منفــی مــردم و جــدا شــدن 

ســريع صــف معترضــان از ضــد انقــاب و فريب خــوردگان منجــر گرديــد.
3ـ شــتاب زدگی پادوهــای میدانــي بــه اســتفاده از روش های خشــن و ساختارشــکانه 
کــه از کشته ســازی تــا حملــه بــه مراکــز نظامــی تــا شــعارهای موهــن را شــامل می شــد و موجــب 

رســوايی ســريع آنــان و برمــا شــدن ماهيــت آتش افروزانــه ايــن طــرح گرديــد. 
4ـ مواجهــه منطقــی و مقتدارانــه مدافعــان نظــام کــه در عيــن خويشــتن داری نســبت بــه 
معترضــان و حتــی بخــش احساســی و ماجراجــو در اغتشاشــات، بــه ســرعت ليدرهای و هســته های 

محــرك و جهت دهنــده را در تــور خــود قــرار داده و شــبکه های آنــان را مختــل ســاختند. 
5ـ رقابــت بیــن عناصــر میدانــی طــرح، يعنــی منافقيــن و ســلطنت طلبان کــه در توهــم 
ســقوط نظــام ، گــوی توحــش و خشــونت را از يکديگــر ربــوده و بــه آشکارســازی ماهيــت واقعــی 

ايــن رويــه ضــد انقابــي کمــک کردنــد.
 دســتگيری برخــی عناصــر غيــر بومــی در شــهرهای محــل درگيــری، اصــرار برخــی محــرکان 
ــه مراکــز دولتــی و نظامــی، اســتفاده از ســاح  ــرای خشن ســازی اقدامــات در حملــه ب ميدانــی ب
ــک و  ــرای تحري ــبکه هايی ب ــود ش ــای وج ــام، گوي ــان نظ ــوران و مدافع ــه مأم ــرد علي ــرم و س گ
ــرای فشل ســازی نظــام اداری  ــود کــه فراخــوان 11 صبــح ب ــه ايــن تجمعــات ب استمراربخشــی ب
کشــور و تشــديد نارضايتی هــای عمومــی و فراخــوان 5 عصــر بــرای فشل ســازی ســامانه انتظامــی 

ــد. ــام می ش ــا، انج ــتمرار ناامنی ه ــی و اس و امنيت
آمــوزش جنــگ شــهری و عمق بخشــی بــه درگيــری در فضــای مجــازی نيــز حاکــی از وجــود 
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 طرحــی از قبــل تعييــن شــده بــرای تشــديد درگيری هــا بــود کــه گويــا قرار بــود در آســتانه نــوروز 
بــا ورود عناصــر مســلح گروهک هــای معانــد کار را بــا نبــرد مســلحانه يکســره کنند.

 امــا بــه لطــف خــدا و بصيــرت مــردم و مواجهــه هوشــمندانه نيروهــای مدافــع بــاز هــم تير دشــمنان به 
ســنگ خــورد و خــواب آمريــکا و متحــدان منطقــه ای آن بــراي شــکل دهي بــه بهــار ايرانــي تعبير نشــد.

 فروکــش کــردن ســريع آشــوب ها و مهــار آتش افــروزی شــيطان بــزرگ و شــيطان های کوچــک 
همــراه او در ايــن طــرح نشــان داد کــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی در داخــل نيز از اســتحکام 
و اقتــداری برخــوردار اســت کــه در ســطح منطقــه ای هــم بــه شکســت جنگ نيابتــی آمريــکا، رژيم 

صهيونيســتی و آل ســعود بــا اســتفاده از جريــان تکفيری هــا انجاميــده بود.
 حــال کــه چنــد هفتــه از ايــن وقايــع ســپری شــده و فرصتــی بــرای تحليــل و شــناخت بســترها و 
ــد  ــه وزن هــر کــدام از عوامــل مول ــوان ب زمينه هــای اعتراضــات و آشــوب ها فراهــم گشــته، می ت

اعتراضــات کــه همــان زخــم بــرای نشســتن مگــس اســت، را معلــوم ســاخت.
 نگاهــی بــه آمــار دســتگير شــدگان نشــان می دهــد، حــدود 80 درصــد آنــان زيــر 35 ســال ســن 
ــا  ــد. شــدت درگيری هــا ب ــان ديپلــم، کمتــر از ديپلــم بوده ان ــه نيمــی از آن داشــته اند و نزديــک ب
ميــزان بيــکاری در مناطــق مرتبــط اســت و شــعارهای اوليــه در شــروع تجمعــات کــه معمــوالً بــا 
تحريــک عوامــل خــاص انجــام می شــد، بهانــه گرانــی و بيــکاری بــوده اســت ولــی بعــداً بــه ســمت 
ــه تجمعــات  شــعارهای ساختارشــکنانه و موهــن جهــت داده شــده اســت. خوشــبختانه مــردم ب
آشــوب طلبانه پاســخ منفــی داده و کل نفراتــی کــه در روزهــای هشــتم تــا ســيزدهم در اغتشاشــات 
حضــور يافته انــد حــدود 45 هــزار نفــر بوده انــد کــه بيشــترين آنهــا در روز نهــم يــا شــب دهــم 
ــرای  ــد. برخــی از دستگيرشــده ها بومــی نبــوده  و از محــل ديگــری ب ــه ميــدان آمده ان ــاه ب دی م
ــه جمعيــت اعــزام می شــده اند. فضــای مجــازی نقــش تعيين کننــده ای  تحريــک و جهت دهــی ب
در فراخــوان و جهت دهــی بــه اقدامــات و شــعارهای ساختارشــکنانه داشــته اســت و حــدود نيمی از 
افــراد بــا فراخــوان بــه عمــل آمــده توســط کانال هــا و شــبکه های خــاص بــه ميــدان آمــده و البتــه 

آموزش جنگ شهری و عمق بخشی به درگیری در فضای مجازی نیز 
حاکی از وجود طرحی از قبل تعیین شده برای تشدید درگیری ها بود
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حــدود 40 درصــد نيــز جوگيــر شــده و بــه صــورت احساســی بــه تجمعــات پيوســته اند.
محــور شــعارهای ساختارشــکنانه عليــه اســام و روحانيــت بــوده و بــرای اوليــن بــار بــه حوزه هــای 

علميــه و دفاتــر ائمــه جمعــه حماتــي صــورت گرفته اســت.
بــا توجــه بــه ايــن نــکات کــه حاکــی از طــرح دشــمن بــرای موج ســواری بــر اعتراضــات می باشــد، 

توجــه بــه نــکات ذيــل از ســوی تمامــی مســئوالن و دلســوزان نظــام ضروری اســت:
1ـ تقویت اتحاد و همدلی و دادن امید و آرامش به جامعه.

2ـ ایجاد فضای همکاری برای حل مسائل اصلی مردم و در رأس آن بیکاری، گرانی، تبعیض 
و فقر با هم افزایی در میان تمامی قوا و دستگاه های مسئول.

3ـ اجتناب از سیاه نمایی و مأیوس سازی مردم.
4ـ روشنگری و بیان مسائل کشور با صداقت برای مردم و برانگیختن حس مشارکت در 

جامعه براي تحمل و یا همکاري براي حل آنها .
5ـ پرچمداری مطالبات به حق مردم توسط نیروهای انقالب و تعدیل مطالبات غیر معقول و 

فراتر از مقدورات منابع کشور.
6ـ رعایت ساده زیستی توسط مسئوالن و هموار کردن مسیر تحمل سختی ها بر مردم.

7ـ تقویت فرهنگ قناعت و مناعت و اصالح سبک زندگی وارداتی و غربگرا.
8ـ تالش مؤثر برای معنویت افزایی و اخالق گستری در جامعه.

9ـ تقویت ارتباطات صمیمانه و گشاده رویانه با مردم از سوی مسئوالن و نخبگان.
10ـ پاسخگویی به نارضایتی ها و حل مشکالت مردم با افزایش کارآمدی دستگاه های مسئول.

بنابرايــن نبايــد از نظــر دور داشــت کــه اعتراضــات اجتماعــی کــه ريشــه در نارضايتــی، يــأس و 
ــای ــا از يک ســو و ســياه نمايی ها و انگ زنی ه ــا و ناکارآمدی ه ــه غفلت ه ــردم دارد ب بی اعتمــادی م

 برآمــده از رقابت هــای ناســالم سياســی و جنــگ  روانــی دشــمن از ســوی ديگــر برمی گــردد کــه 

شعارهای اولیه در شروع تجمعات که معموالً با تحریک عوامل خاص 
انجام می شد، بهانه گرانی و بیکاری بوده است ولی بعداً به سمت 

شعارهای ساختارشکنانه و موهن جهت داده شده است. 
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بخــش رســانه ای ـ تبليغــی داخلــي نيــز در آن مؤثــر اســت. لــذا بــر صاحبــان تریبون و رســانه 
اســت کــه بــا درك شــرایط کشــور از دامــن زدن بــه مطالبــات و ایجــاد حــس یــأس 
و ناامیــد و همچنیــن خشــونت و تنفــر اجتنــاب کــرده و برعکــس، بــه منطقی ســازی 

مطالبــات و البتــه پرچمــداری بــه حــق جامعــه اقــدام ورزند.

محور شعارهای ساختارشکنانه علیه اسالم و روحانیت بوده و 
برای اولین بار به حوزه های علمیه و دفاتر ائمه جمعه حمالتي 
صورت گرفته است.


