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  چرا مجموعه
  هاى اسالمى معاصر؟  حرکت

  
هاى تهاجم ترین نمود یکى از بارزترین و ظالمانه طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین

به ویژه سازمان امپریالیسم خبرى، متهم ساختن مستمر کلیت فرهنگى ـ سیاسى غرب، 
وم منفى آن ـ در سطح مفه هاى اسالمى معاصر، به تروریسم و فاندمانتالیسم ـ به حرکت

طور مستقیم، یا بهوسیله عوامل سیاسى ـ  جهانى است، تا زمینه براى سرکوب کامل آنها به
هاى ضد مردمى در بالد اسالمى، فراهم  فرهنگى وابسته به امپریالیسم در درون حاکمیت

  .گردد

ـ نخستوزیر » جان میجر«در همین رابطه، و درست به هنگامى که اعضاء دولت  
 ـ ارتش جمهوریخواه ایرلند ـ به فین شینمسئول شاخه سیاسى » جرى آدامز«گلیس ـ با ان

! هم جرى آدامز را براى مذاکره درباره صلح! »کاخ سفید«نشینند و سردمداران  مذاکره مى
مفتى جماعت اسالمى مصر به اتهام واهى  شیخ عمر عبدالرحمن پذیرند، مى! به حضور
دکتر و !! شود ورک، به زندان ابد در امریکا؟ محکوم مىدر نیویانفجارى در ! شرکت

ـ حرکت اسالمى فلسطین ـ بهنگام ورود به » حماس« مسئول شاخه سیاسى موسى مرزوق
 مسئول سیاسى جماعت اسالمى طلعت فوادقاسمشود و   امریکا، دستگیر وزندانى مى

در کرواسى، مفقوداالثر مصر در اروپا، بر سر راه خود به بوسنى، بعد از خروج از فرودگاه 
دوست فلسطینى و  ، متفکر اسالمى و پزشک انساندکتر فتحى شقاقىو ! گردد  مى

شود و آنگاه امپریالیسم خبرى  ترور مى» مالت«در جزیره » جهاد اسالمى فلسطین«دبیرکل 
و ! »دستگیرى رهبر دیگر تروریستها«و ! »شدن رهبر تروریستها کشته«و ! »محکومیت«از 

آورد و در نتیجه دنیاى  سخن به میان مى! »شدن یکى دیگر از رهبران تروریستهامفقود «
، با کند و در سه مورد دیگر غرب ـ در کلیت خود ـ از ترور شقاقى اظهار خشنودى مى

  !نماید سکوت خود فاجعه را تأیید مى

 هم به عنوان سخنگوى غرب صلیبى و یا براى ذبح عالیجناب پاپدر همین راستا،  
و ضمن سکوت مطلق در مقابل فجایع ! ریزد  روى دست همه مى قضیه، آب پاکى! عىشر

جنایتکار معروف عضو سازمان تروریستى هاگانا را که خود عامل رابین، فوق، ناگهان 



٢٩٢ جهاد اسالمی
  ...نامد مى!! »شهید«مستقیم و مباشر قتل دهها و بلکه صدها انسان بوده است، 

نخستوزیر  خانم تاچر کامل مغزى غربیها،، و شستشوى !و آنگاه براى تکمیل سناریو 
گردد و در یک مصاحبه تلویزیونى ـ بدون آنکه هیچگونه  سابق انگلیس وارد صحنه مى

! هاى بنیادگراى اسالمى را متهم به تروریسم سمت رسمى داشته باشد ـ همه حرکت
ر ، ولى خانم تاچ!کن شوند  کند که باید طبق تجویز ایشان، بشدت سرکوب و ریشه  مى

 ـ شاخه سیاسى فین  شین چرا اجراى این دستور در موردشود توضیح دهد که حاضر نمى
ارتش جمهوریخواه ایرلند ـ روا نیست؟ درحالیکه خانم تاچر، همراه اعضاء کابینه و سران 
حزب خود، در انفجار هتلى که در آن کنگره حزبى تشکیل داده بود، نزدیک بود به قتل 

فین همانوقت مسئولیت آن انفجار را بعهده گرفت ـ و اکنون   ینـ شاخه نظامى ش! برسند
نشیند، ولى در مورد  بمذاکره مى! دولت انگلیس با شاخه سیاسى همین حرکت تروریستى

  شود؟ سرکوب مطلق صادر مىى اسالمى، دستور ها حرکت
ا و ها، فشارها، تروره ها، تحریم کند که با این اتهام امپریالیسم غرب بغلط تصور مى 

تواند بر سلطه استعمارى خود استمرار بخشد،  توسط عمال خود، همچنان مى! ها سرکوب
که خشونت دولتها، واکنشى جز خشونت ملتها را ! در حالیکه باید تاکنون درک مینمود

آیا تجربه ایران و سودان و اکنون تجربه الجزائر و مصر، براى عبرت و تنبیه ... درپى ندارد
نیست بگذارید تجربه راتکرار کنند تا نفرت عمیق ى اگر کاف.. .غرب کافى نیست؟
  ...!اى مقدس و ابدى بدل سازند مسلمانان را به کینه

اى با یک  سیاسى معروف فرانسوى در مصاحبه روژه گارودى فیلسوفوشخصیت 
روزنامه ایتالیائى درباره بنیادگرائى و خشونت غرب و همگامى واتیکان با آن، به نکاتى 

  :سازد کند که کامالً هدف موردنظر ما را روشن مى  ه مىاشار
هجوم ما هنوز در عصر . حمالت نژادپرستانه، به ویژه علیه مسلمانان ادامه دارد« 

امام جماعت مسجد بزرگ پاریس را که یک انسان ... فرانسه را نگاه کنید. ها هستیم صلیبى
کند،  ى دیگر را هم رد نمىها هوادار دیالوگ و یک اندیشمند اسالمى است و فرهنگ

  .خوب این، خطر هجوم مردم شمال آفریقا بر ضد غرب را اعالم میکند. اند بازداشت کرده
در مورد تهدید بنیادگرائى اسالمى، من اعتقاد دارم که بنیادگرائى واقعى از آنِ غرب  

همین دلیل موجب واکنش ه است که درصدد تحمیل فرهنگ و حاکمیت خویش است و ب
. عام کردن مردم دارد اصوالً غرب در ذات خود، تمایل به قتل. گردد  به در اسالم مىمشا

فروشى؟، فاجعه هیروشیما؟  هائى را مثال بزنم؟ نابودى سرخپوستان امریکا؟ برده چه نمونه
المللى پول و زیر پرچم   آشوویتس؟ و آخرسر، حمله بر عراق، با تبلیغات صندوق بین

آیا شما . این خالصه تمدن غرب است... عام مردم ب و قتلامریکا، آنهم براى سرکو



٢٩٣ جهاد اسالمی
شود؟ چهل  مىجمعیت جهان کنترل و مصرف % 20 سرمایه جهان توسط %80دانید که   مى

  .یک واقعه هیروشیما؟! میرند، یعنى هر روز  میلیون نفر در سال ـ از فقر و محرومیت ـ مى
. بخشد  پرست غرب را استحکام مىدر این میان پاپ هم ـ با فتاوى خود ـ اتحادیه نژاد 

ژنرال بیاد بیاورید که وى . پاپ ژان پل دوم یک نمونه و مدل از بنیادگرائى کنونى است
را به رسمیت هائیتى و تنها کسى است که دیکتاتورى نظامى . کرد! »تبرک« را پینوشه

ر مورد د.  را تحریم و محکوم کرد»بخش  الهیات رهائى«، »سیا«شناخته است و همگام با 
او در تاریکى جمود سنتى فرورفته . جلوگیرى از ازدیاد نسل، بینش او نژادپرستانه است

  .است
آیا این . شریک غرب باشد» سارایوو«عام  واقعاً این یک رسوائى است که پاپ در قتل 

شناخت؟ آنهم تنها  پاپ نبود که براى برسمیت شناختن کرواسى و اسلوونى، سر از پا نمى
: کنند اینها نظیر فرانسه در روندا و امریکا در هائیتى عمل مى!. قومى ـ کاتولیکىبه دالیل 

نشانى را   کنند و سپس براى خاموش کردن آن، اداى مأموران آتش  اول آتش را روشن مى
جاى کمک به صلح جهانى، خود آتش بیار معرکه  کلیساى کاتولیک، به!. آورند درمى

» دوم خط ژان پل«و متأسفانه !. گویم پیتر را مى شین سنالبته مشخصاً پاپ، جان. شده است
در کل ها را    و کاردینالها زیرا که او اسقف. همچنان در دربار پیتر باقى خواهد ماند

  )1(»...جهان تغییر داده و همگى افراد جدید را از خط خود، انتخاب کرده است
ادگرائى واقعى و بدین ترتیب روژه گارودى، با صراحت خاص خود، چگونگى بنی 

سازد که ماهیت   دهد و روشن مى ها را نشان مى اتحاد نامقدس و شوم نژادپرستانه غربى
ها، غارت ثروت ملتها، تحمیل فرهنگ و سلطه سیاسى   عام توده قتل: غرب چیست؟! تمدن

و ... هاى نژادپرستانه قومى و هاى ضدانسانى، بخاطر انگیزه  خود بر دیگران، دفاع از روش
هاى  بر ضد مسلمانان در سراسر دنیا، حتى در مورد اقلیت» تهاجم تمام عیار«اقع در و

  ...و دمکراتیک غرب! مسلمان در درون کشورهاى باصطالح آزاد
* * *  

ریزى شده و دقیق، اقدامى از سوى ما، در راستاى  متأسفانه در قبال این تهاجم برنامه...  
عمل  هاى اسالمى، رهبرى و اندیشه آنها ـ بهشناخت حقیقت و شناسائى آن ـ معرفى حرکت

نیامده است، درحالیکه براى مقابله با این ترفند ضد انسانى ـ ضد اخالقى امپریالیسم و ایادى 
هاى اسالمى معاصر از لحاظ تاریخ،  اسالمى، معرفى حرکتهنگى ـ سیاسى آن در بالد فر

ح جهانى، یک ضرورت اندیشه و رهبرى، بشکل واقعاً علمى و آکادمیک، و در سط
                                                           

گارودى، فیلسوف  م ـ مصاحبه با روژه1994 سپتامبر 21چاپ رم، ایتالیا مورخ » کوریره دالسیرا«روزنامه معروف . 1
  .فرانسوى ـ 



٢٩٤ جهاد اسالمی
  ...اسالمى ـ تاریخى است

* * *  
آشنائى و تماس مداوم و مستقیم چهل ساله نگارنده با رهبرى فکرى ـ سیاسى اغلب ...  

مواضع آنها، باضافه عینى مسائل و حرکتهاى اسالمى معاصر در سطح جهان و درک 
ثار رهبرى فکرى آنها ـ شناخت ذهنى کامل اندیشه آنها از راه مطالعه دائمى و یا ترجمه آ

آورى اسناد و مدارک مورد نیاز یک تحقیق آکادمیک جامع ـ این امکان را   به همراه جمع
دهد که نتیجه این تحقیق و بررسى عینى ـ ذهنى را بعنوان پاسخى به یک  به نگارنده مى

  !ضرورت، و به عنوان اداى تکلیف، در اختیار عالقمندان قرار دهد
پیروزى انقالب یم پس از شود که بدان مى» واجب عینى«یف وقتى این ضرورت و تکل 

لیسانس و   اسالمى ایران، یک واحد درسى، در تمامى دانشگاههاى کشور، در مراحل فوق
 است و متأسفانه کتاب مستقلى هم بزبان »هاى اسالمى معاصر درس نهضت«دکترى 

سالیان متمادى تدریس همین فارسى در این زمینه هنوز وجود ندارد، و خود نگارنده که 
الملل وزارت  دانشکده روابط بین، دانشکده حقوق دانشگاه تهرانواحد را در 
المللى و  هاى دیپلماتیک در دفتر مطالعات سیاسى و بین  و واحد آموزشامور خارجه

ام، نیاز مبرم دانشجویان را در همه سطوح، به منابع و  نهادهاى علمى دیگر، بعهده داشته
  ...ام  به زبان فارسى در همین زمینه، احساس و لمس کردهمأخذى

رفت موجب گردید که نخستین مجلدات » اشارتى«مجموع علل و عواملى که به آنها ... 
دفتر مطالعات «از سوى که نخست به نیت نشر » هاى اسالمى معاصر  حرکت«از مجموعه 

ر خارجه، تألیف و ترجمه به وزارت امووابسته » دفتر تحقیقات اسالمى«و سپس » سیاسى
هم از سوى دفتر » هاى اسالمى افغانستان نهضت«گردید ـ و نخستین جلد آن درباره   مى

طور مستقل تقدیم عالقمندان گردد تا ضمن دفاع از حق و  مطالعات منتشر شد ـ اکنون به
ارائه منابع مستقل به اساتید و دانشجویان دانشگاهها، از مطرح شدن محذورات یا 

زیر مجموعه یک تشکیالت سیاسى، دور شود که شاید گاهى باعث گردد ! وراتمحظ
حصار «، در »مسائل سیاسى روز«انسان از ابراز حقایق محض و مستند، بخاطر مراعات 

  !...دور بماند و حقیقت را مکتوم بدارد! »ها مصلحت
اسالمى درباره حرکتهاى » المعارف دائرۀ«و البته این مجموعه که در واقع نوعى  
است که متأسفانه اغلب » شناسى دوست«تواند محسوب شود، اقدامى مثبت در راستاى   مى

بعضى از مسئوالن و » سوء سیاست«و یا » فقدان تعارف«و » عدم شناخت«به علت 
» بالفعل«عمل نیامده است و در نتیجه، گاهى نیروهاى  ، اقدامى در این زمینه به!غیرمسئوالن

ب اسالمى در جهان، همچون نیروهاى مخالف یا بیطرف، تلقى و انقال» بالقوه«و یا 
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  !اند محسوب شده

هاى ویژه و جدى و   مناسبت نیست که یکى از برنامه در اینجا اشاره به این نکته بى 
است و براى این منظور، » پروژه دشمن شناسى«حتى غیرمحرمانه امپریالیسم و صهیونیسم، 

 وسیع که در سطح جهان انجام میدهند، با برگزارى آنها عالوه بر کارهاى اطالعاتى
هاى  آکادمیک، و دعوت از شخصیتهاى باصطالح علمى ـ  ها و سمپوزیومسمینار

» بررسى دیدگاهها«هاى اسالمى معاصر، در پوشش  مخالف، و عناصر شناخته شده حرکت
ریزى  رنامهپردازند و سپس با ب مى! »دشمن«هاى  به شناخت اندیشه» !!دیالوگ«و اجراى 

پردازند   ها مى افراد برجسته و رهبرى حرکت» تصفیه فیزیکى«دقیق، به مبارزه با آن و حتى 
  .نیست» تروریسم دولتى«و » نیرنگ سیاسى«که نام آن البته چیزى جز 

محترم شیخ حسن ترابى رهبر : کند تر مى شاره به یک نمونه، حقیقت را روشنا 
با رهبران سیاسى و ! ، و براى دیالوگ!سالم معتدلحرکت اسالمى سودان، با اندیشه ا

در چندین سمینار و سمپوزیوم، در اروپا و ... مذهبى غرب، رهسپار اروپا و امریکا شد
هاى متعددى ـ از جمله پاپ ـ دیدار نمود و به گفتگو  امریکا سخنرانى کرد و با شخصیت

... با غرب را تکمیل کند» !لوگدیا«و در پایان سفر خود، راهى کانادا گردید تا . پرداخت
غرب، در ! اما طبق برنامه دقیق تنظیم شده از سوى سیا و دیگر نهادهاى ضدبشرى ـ امنیتى

فرودگاه کانادا، مورد حمله یک تروریست مزدور قرار گرفت، و علیرغم حضور پلیس، 
 پس از مصدوم شدن و تحمل ضربه مغزى شدید، مدت دو ساعت تمام و در حالت بیهوشى

پس از اطمینان از مرگ او، وى را به بیمارستان رساند، ! و گویا پلیس!.. در صحنه باقى ماند
  !.آسائى از مرگ حتمى نجات یافت طور معجزه اما علیرغم این تعلل عمدى، بیارى خدا به

هاى اسالمى معاصر در سطح جهان  حرکت» دشمن مشترک«اى از اقدامات   این نمونه 
ریزى دقیق رهبرى  باشد که بنظر ما باید با برنامه  مى! »یالوگد«آنهم با هواداران 

  ...ها، به مقابله جدى با آن پرداخت حرکت
 * * *  

اجراى طرح «به نظر ما و در مراحل مقدماتى، در مقابل این اقدامات دشمن مشترک،  
 قرآن و پیامبر اسالم ووت و برادرى آنها ، که بر اخ»شناخت برادران«و » شناسى دوست

  ...تردید یک ضرورت حیاتى است  اصل ایمان توحیدى تأکید مىورزد، بى

هاى اسالمى   حرکت«اینک بیارى خدا نخستین مجلدات از این طرح، ـ مجموعه ...  
تعداد مجلّدات این مجموعه شاید بالغ . گردد  ـ تاریخ، اندیشه، رهبرى ـ تقدیم مى»معاصر

 آماده نشر است و امیدواریم که بیارى حق،  جلد آن20بر پنجاه جلد بشود که هم اکنون 
  .بتوانیم به اتمام و تکمیل بقیّه مجلدات بپردازیم
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البته در این مجموعه، ممکن است که چندین جلد به یک موضوع اختصاص یابد ـ  

المسلمین ـ و این بخاطر گستردگى  هاى اسالمى فلسطین، یا نهضت اخوان مانند حرکت
کند و   ى کامل و همه جانبه، گاهى این تفصیل را ایجاب مىموضوع مربوطه است و بررس

هاى اسالمى فلسطین، دو جلد مستقل،   مثالً در مورد تاریخ حرکت! گریزى از آن نیست
جهاد «و دیگرى درباره تاریخ پیدایش یکى تاریخ حرکت از آغاز تا انتفاضه، : داریم

 شماست، درباره اندیشه رهبرى اکنون در اختیار و این جلد که هم... »حماس«و » اسالمى
انقالب اسالمى ایران، مسئله شیعه و سنى و مسئله مرکزیت : جهاد اسالمى در رابطه با

  ... فلسطین است
هائى، توسط شهید شقاقى، در پانزده سال اخیر نوشته شده و نشان  مناسبت  این کتاب به 

و ... ئل جهان اسالم استدهنده چگونگى اندیشه رهبرى جهاد اسالمى درباره مهمترین مسا
و البته اگر ... ترجمه و نشر آن ضرورى بود» اندیشه جهاد اسالمى«خت در واقع براى شنا

را نتوانیم در جلد دوم، بیاوریم، بناچار در یک جلد مستقل به تبیین » حماس«اندیشه رهبرى 
  ...آن خواهیم پرداخت

* * *  
تى رفت، نتیجه یک یا دو سال کار و نکته آخر اینکه این مجموعه، همانطور که اشار 

، »فردى«عى هر کار طور طبی است و به» کار فردى«، ولى بهرحال، محصول )1(تحقیق نیست
هاى مستمر چهل ساله و  گیرى پىها،  ها، تالش  ها، کوشش علیرغم همه دیدارها، تماس

ر اگ... خالى از نقص نخواهد بود... آورى صدها کتاب، نشریه، سند، عکس و جمع
تردیداز دیدگاهها و پیشنهادهاى خود ما را  برادرانى عالقمند به تکمیل موضوع باشند، بى

آگاه خواهند ساخت تا ضمن سپاسگزارى، از نظرات اصالحى و سازنده آنها، در کتابهاى 
  .مند شویم  بعدى ـ و چاپهاى بعدى مجلدات چاپ شده ـ بهره

و تبیین ت در راستاى دفاع از حق ى نیست که این تعاون و همفکرى گامى مثبو شک 
ها است و انشاءاهللا مورد رضاى  ها وروشن ساختن دیدگاهها و زدودن تاریکى ارزش
: تعالى خواهد بود که وعده پیروزى نهائى هواداران راستین راه حق را داده است حق

و ... الدین کله ولوکره المشرکون هوالذى ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على
  .باهللا شهیدا کفى

      1374تهران ـ بهمن ماه 
      هـ1416رمضان المبارک 

  سیدهادى خسروشاهى

                                                           
البته یکى دو سال اخیر، بیارى خدا فرصتى به دست آمد که بموازات کارهاى جارى، به ترتیب، تنظیم، تکمیل و . 1

  .تردید، بدون لطف و توفیق حق، انجام آن مقدور نبود زم که بىسازى کتابها براى نشر بپردا آماده
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  امام خمینى

  

  حل اسالمى و جایگزین راه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                     شهید دکتر فتحى شقاقى
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  اهداء
  

  :به دو مرد قرن
  اهللا خمینى امام انقالبى، آیت

  البنّاء د، حسنامام شهی
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  پیشگفتار
  

از نظر داخلى، . ، شرایط الزم براى انقالب مهیا گشته بود1977با پایان یافتن سال  
فساد گسترش یافته، و از دیدگاه اسالمى، آگاهى فکرى و سیاسى بغایت علمى و در 

 نزدیک به اهل سنت ـ قرار داشت و امروزین تشیع هاى چارچوبى از اصول و برنامه
و . این دوره از لحاظ فکرى، جزو فعالترین و پربارترین دورانهاى تاریخ شیعیان است

  .نگریست البته از نظر جهانى، غرب با ناخشنودى به این اوضاع مى

زیرا بهار زودهنگام به ... ولى کامالً سرد نبود...  فرا رسید1978این چنین زمستان  
سابقه، خرامان و با گامهایى   اى بى ه گونهبود که ب» بهار انقالب«این ... ایران آمد

اینک در ربع آخر قرن ... نمودوه موزون، با آگاهى امروزى و زیبایى یک عاشق جل
  ...اند، چادرهاى مشکى زنان نیز نقشى دارند  هاى سیاه نقشى یافته بیستم، عمامه

تبریز به گر بانوان ایرانیى بودند که از قم، شیراز و  جهانیان مات و مبهوت نظاره 
و مشتهاى گره کرده خود را در برابر نظامیان ... شدند خیابانهاى تهران سرازیر مى

منطق نخستین ... کردند  خواران و انحصارطلبیهاى ابرقدرتها بلند مى داخلى، نفت
هاى غربى و شاگردانش متحیر و   رسانه. حرکت اسالم بار دیگر ظاهر شده است

با قلمهایشان که به مرکّب شیطان آغشته است، ! ندا سرگردان، انگشت به دهان مانده
هاى میلیونى تشنه آزادى و بازگشت به خدا،   نوشتند که توده اهللا مى درباره آیت

 عامل کشتار جیمز جونزاند، درحالى که آنان هر روز براى  گرداگرد او جمع شده
 از سرِ ناتوانى کامپیوترهاى آمریکا«: اى بودند  جوایاناى آمریکا در فکر یافتن بهانه

 سال پیش با 1300در بیش از ) ع(امام حسیندرمانده شدند که میان شهادت 
شد، چه  سرنگونى نظامى که مدرنترین و باثباتترین نظامهاى غرب آسیا شمرده مى

  !»ارتباطى وجود دارد؟

آورد و مفاهیم کهنه   اى سر برمى اکنون با تداوم و پیشرفت انقالب، مفاهیم تازه 
  ...گردد  مىناپدید

گرى و خشونت ابرقدرتها که   وحشت مداوم در بین افراد مرعوب از سلطه*  
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ن وحشت اکنون ای... رسید  چونان شمشیرى آخته بر ضد اسالم و آینده آن به نظر مى
زیرا ابرقدرتها همچون سایر موجودات بازد،  پاشد و آن توهمات رنگ مى  فرو مى

  !با کامپیوتر، اشتباه کنندروى زمین، ممکن است در محاسبه حتى 

... اند ها زیر سایه آن پناه گرفته این مرحله از آنِ اسالم است، از این رو توده*  
... آمدند  ها اینگونه به خاطر آن بیرون نمى اگر این مرحله از آنِ اسالم نبود، توده

که شود   اکنون اعالم مى... کلیه احتماالت در برابر ملتهاى منطقه فرو ریخته است
و سوسیالیسم، به شکست و فروپاشى هاى توانفرسا در زیر سایه لیبرالیسم  تجربه

  ...انجامیده است

دارى جهانى  زیرا سرمایه. جنگ آینده میان اسالم و کمونیسم خواهد بود*  
کس نیست و تزهاى سست عنصرى، تردید، گامى به پیش و گامى  دیگر حامى هیچ

نده توسعه واقعى باشد، نه ملت واقعى و نه قدرت تواند ساز دیگر نه مى... به عقب
اکنون . مان پاسدارى کند تواند از ثروتهاى به یغما رفته  همچنین دیگر نمى. واقعى

که به حقایق امور آگاهترند و در برابر خطر گیرند  ین منطقه شکل مىنسلهایى در ا
ن را با حرکت در اینجا نباید رابطه یهودیا. شوند آینده، به اسالم نزدیکتر مى

همچنین باید با جدیت به احتمال تبدیل اتحاد اسرائیل و . کمونیستى از یاد ببریم
به ویژه پس از درسهاى ویتنام، فرمز و (آمریکا به اتحاد اسرائیل و روسیه نگاه کنیم 

  ).ایران

در آن ... آخرین پرسش درباره احتمال به قدرت نرسیدن حرکت اسالمى است 
... اند  شکست نخوردهانیم بگوییم که آنان در این جنگ تو صورت بدشوارى مى

اى، به معناى آن  بلکه نابودسازى انقالب اسالمى ایران، به هر شکل و با هر وسیله
ها را   ترین ضربه  به این سو، کارى1954است که حرکت اسالمى درجهان از سال 

...  باشد1954ضربه تر و دردناکتر از  و شاید این ضربه کارى... دریافت کرده است
عالوه بر مفاهیم جدیدى ... ولى این بدان معنا نیست که مسئله شرق پایان یافته است

ها را به حرکت   تواناست که تودهایم، اسالم همچنان که به پیدایى آن اشاره کرده
بسا آن  وادارد و موازنه قوا را در جهان دگرگون سازد و به قدرت نزدیک شود و چه

مسئله مهم تنها این نیست که یک موجودیت عقیدتى منسجم ... یردرا به دست گ
ابراز وجود نموده و مجموعه ایدئولوژیهاى مطرح شده در برابر انسان را به مبارزه 

بلکه همچنان اهمیت جهان اسالم، اکنون در دوران موسوم به دوران ... طلبیده است
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  . استاقتصاد، از نظر استراتژیکى و اقتصادى افزایش یافته

شناسند و  البته اگر ـ خداى ناکرده ـ چنین اتفاقى بیفتد، باز مسلمانان شکست نمى 
  :گوید با امام خمینى همصدا خواهیم شد که مى

  
ولى . خواهند نهضت را درهم بکوبند دانیم که تمام نیروهاى سیاسى جهان مى ما مى

کند که در  اجب مىدانیم که مسئولیت اسالمى و حکم الهى بر ما و در عین حال مى
کنیم، اگر کشته شویم در بهشت  مىت ما با منطق اسالم حرک. نگرانى افراط نکنیم

هستیم و اگر شکست بخوریم در بهشت هستیم، و اگر دشمنان اسالم را شکست 
ترسیم، بلکه از هیچ چیز  دهیم نیز در بهشت هستیم و به همین دلیل از شکست نمى

ما با شمشیر خدا . ها شکست خورد ى از غزوهدر برخ) ص(پیامبر. ترسیم نمى
  .جنگیم و نهضت ادامه خواهد یافت مى
  

  فتحى عبدالعزیز
     م1979قاهره، 

     هـ 1399
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  اهللا الرحمن الرحیم بسم
وانّ أوهن کمثل العنکبوت اتّخذت بیتاً، اهللا اولیاء  مثل الذین اتّخذّوامن دون«

  .اهللا العظیم صدق» البیوت، لبیت العنکبوت، لوکانوایعلمون
  )41سوره عنکبوت، آیه (

اى  گیرند مانند مَثَل عنکبوت است که خانه مَثَل آنان که جز خدا را دوستان مى(
  .)ها، خانه عنکبوت است ترین خانه دانستند هر آینه سست بساخت و کاش مى

***  
گردونه اسالم همچنان در چرخش است، پس هر طور اسالم چرخش داشت شما نیز «
بدرستى که قرآن و قدرت جدا خواهند شد، پس شما با قرآن همراه . نگونه باشیدآ

بدرستى که امیرانى بر شما حکومت خواهند راند که اگر اطاعتشان کنید ... باشید
چه کنیم یا «: گفتند... کشند شان کنید شما را مى سازند و اگر نافرمانى خوارتان مى

روى ها دو نیم شدند و  یسى باشید، آنان با ارههمانند اصحاب ع«: رمودف» اهللا؟ رسول
... سوگند به کسى که جان محمد در دست اوست. حمل گردیدند) صلیب(چوب 

  .»مرگ در راه اطاعت خدا، بهتر از زندگى همراه با معصیت اوست
  سلم اهللا صلى اهللا علیه و آله رسول صدق
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  فصل اول
  

  حرکت اسالمى معاصر و چالشها
  

1  
  

روزگار عربها اجگان حرمسرا که از یک قرن پیش در ها و خو   دوران کوتولهآیا 
  ..اند، به سر آمده است؟  و مسلمانان به نان و نوایى رسیده

بخوانند ! »ابولهب«نامید تا مردم وى را   مى» لهب«آیا دورانى که پدر فرزندش را  
آن زیر نظر آیا مرحله خوکچه آزمایشگاهى بودن که در ... به سر رسیده است؟

استعمار در جستجوى یافتن جایگزین و آلترناتیو براى اسالم از اندیشه دشمنان بودیم 
  !ده است؟و توان امتمان را بُرید و نیرویمان را فلج کرد، به پایان رسی

ریختند  نشاندگان به خیابانها مى آیا زمانى را که ملتها به اشاره دستگاهها و دست 
فرهنگى و ایدئولوژى راستین خویش شعار دهند پایانى تا بر ضد منافع، میراث 

هائى نظامیانى که تاج امپراتورها را بر سر دارند و  آیا مرحله سرهنگ... نیست؟
اند، تمام نشده است؟ آیا دوران ادعاهاى پوچ و  ها را برپا نموده  کفش توده

باد داد، به آخر شعارهاى مترقیانه که هزاران کیلومتر از سرزمین و جان امتمان را بر 
  )1(.»نبرد بزرگ اسالم آغاز شده است؟«مجله فرانسوى آیا به تعبیر ... سیده است؟ر
  

2  
  

در پایان دهه چهل و آغاز دهه پنجاه، مصر با حرکتى سهمگین و گسترده در  
ها به دست  حرکت اسالمى جایگاه طبیعى خود را در رهبرى توده. تالطم بود

ه تاج و تخت پوشالى شاه فاروق را به لرزه درآورد گرفت و در شرف آن بود ک  مى
و چند سالى نگذشت که نیروهاى اسالمى ـ ... که ناگهان ناصر بر زین قدرت پرید

ى در تاریخ معاصر اسالم تصفیه ترین عملیات پاکساز ملى در یکى از وحشیانه

                                                           
  .م12/1/1979مورخ . ماچ، چاپ پاریس پارى. 1
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 نشریه و در مصاحبه با سردبیر) سوریه( ـ درپى جدایى ناصربا اینکه سرهنگ . شدند
با چه «: لبنانى الحوادث ـ با ادعاى نیاز به یک انقالب فرهنگى اسالمى گفته بود

ولى ! »کاش من هم یک روحانى بودم... کسى این انقالب را به اجرا دربیاورم؟
اى که توان بسیج آن را در نبرد سیاسى  جنگ بر ضد ایدئولوژى امت و تنها اندیشه

  ...و اجتماعیش دارد، استمرار یافت

هنگامى که ناصر از دنیا رفت، هزاران کیلومتر را در دست دشمنان این امت ...  
واگذارد و مصر را زیر بار اوضاع نابسامان اقتصادى و بیش از ده میلیارد دالر بدهى 

  .خارجى، به حال خود رها کرد

 در پاسخ به این سؤال که هوارى بومدین... رویم اکنون از مصر به الجزایر مى 
تنها زمانى براى به «: گوید  کودتا کرد مى1966 سمبل انقالب در بال بن بر ضد چرا

روشن کشیدن مسئولیت حکومت پیشقدم شدم که صدها هزار الجزایرى شرکت 
خواستند اعالم کنند  انگار مى. را دیدمشیخ بشیر ابراهیمى کننده در تشییع جنازه 

دم شوق به گذشته معتدل را درسر مر...  اعتقادى ندارندبال  بنکه به افکار جدید 
زیرا بالیى را که حکومت به اصطالح انقالبى بر سرشان آورده بود، ... پروراندند  مى

  »...دیده بودند

الجزایر ولى اظهارات بومدین با واقعیت اوضاع !... س قضیه از این قرار استپ 
فرصتى  شیخ ابراهیمىروى دیگر سکه این است که تشییع جنازه . مغایرت دارد
هاى  ها بود تا نارضایتى خود را نسبت به شعارهاى غیراسالمى و زمزمه  براى توده

ها در آن  حرکت توده. جدید در انقالب یک میلیون شهید را به نمایش بگذارند
از . بندى این ملت مسلمان به اصالت و میراث فرهنگى خویش بود روز بیانگر پاى

سرهنگ به همین دلیل . شد  ه خفه مىدر نطفبایست  حساسات مىرو این ا  این
 بر سر کار آمد و پس از سیزده سال از دنیا رفت و الجزایر را در چرخه بومدین
داد و از این سرزمین ثروتمند،   اى گذارد که عاقبت خوشى را نشان نمى  برنامه

  . میلیارد دالر بدهى داشت6کشورى ساخت که 

 به 1969 مه 25بود، کودتاى  المهدىگاه انقالب بزرگ  در سودان که عرصه 
نظامیان بر سریر قدرت نشستند و این سرآغاز جریان تصفیه حرکت . وقوع پیوست

اسالمى ـ توسط ژنرال نمیرى ـ به شیوه ناصریسم شد که تحوالت اخیر بیهودگى آن 
  .را به اثبات رساند
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این حرکت پرچم جهاد بر دوش .  به سن کهولت رسیدسنوسىدر لیبى حرکت  
ها بر ضد ملت لیبى  ه و شجاعانه در برابر عملیات نابودسازى فرهنگى ایتالیایىگرفت

شد تا با شرایط   ایستادگى کرد ـ و ضرورت داشت که حرکت سنوسى متحول مى
جدید همگام گردد ـ و طبیعى بود که پرچم را به دست حرکت اسالمى بسپارد که 

 سرهنگ که ناگهان... کرد   مىهاى مسلمان باز  رفته رفته جاى خود را در بین توده
ساز،  در تالش جدید از سوى نظامیان براى متوقف کردن بادهاى دگرگونقذافى 

خلیفه «براى تکمیل نمایش، این رهبر جدید، ... افسار قدرت را به دست گرفت
غرب از حکایتها و داستانهاى مطبوعات .شد خوانده» عرب امین قومیت«و » مسلمانان

لبریز شدند، ولى چند ماهى نگذشت که مردان حرکت ! جدیدعمربن خطاب 
و اینها جملگى به نام اسالم انجام . اسالمى سر از بازداشتگاهها و زندانها درآوردند

. و میخوارگى را حرام و منع خواهد کرد! به نام قوانینى که دست دزد را قطع. شد
 میان لیبیاییها و ولى یک جوان مصرى در شامگاه راهپیمایى مشهور لیبى ـ طى گفتگو

الگوى جدید اسالمى در اى که در دست داشت مطالبى بر ضد   مصریها ـ از روزنامه
المسلمین با نفوذشان در طرابلس عامل تحمیل زکات و  اخوان«: لیبى خواند و گفت

به تجربه ثابت شده که این . حرام کردن مشروبات الکلى و قطع دست دزد بودند
 حرام کردن مشروبات الکلى به اقتصاد لیبى زیان قوانین شکست خورده است و

و لیبى را به صحنه قاچاق ... رسانید و منابع توریسم را از دست لیبیاییها گرفت
... »مشروب بدل کرد و لیبیاییها را به فرار از لیبى واداشت تا در خارج مست کنند

هدف ... «. »استماندگى   عقباجراء قوانینى که تا ده قرن پیش روا بود، تردید  بى«
از صدور این قوانین از میان برداشتن وحدت با مصر است، زیرا نه قانون حرام کردن 

اى از  مشروبات الکلى، نه قانون قطع دست یا سنگسار کردن یا هر قانون عقب مانده
  ».تواند در مصر جارى شود  این دست، نمى

این : ها گفت یبیائىوقتى آن جوان از خواندن آن مقاله فراغت یافت، یکى از ل 
مصرى حقیقت را در همین جا بود که جوان . حدت و اسالم استسخن دشمنان و

آنچه خواندم، از متن مقاله یک خبرنگار عرب است که لیبى امتیاز یک نشریه : گفت
  !را براى او خریدارى کرده تا افکار انقالب لیبى را بازگو نماید

رسید که ـ سرهنگ ـ قذافى پس از سالها مسائل اینگونه گذشت، تا زمان آن فرا  
بایستد و به سنت محمدى حمله کند، و پس از چهارده قرن کشف نماید که قرآن 
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گوید و حتى مجازاتها در   درباره مشکالت جامعه سخن نمى) بنا به تعبیر وى(کریم 
 که درباره کمال آتاتورکسپس راجع به ! دنیا به سه یا چهار مجازات محدود است

. کند  اظهارنظر مى» اینها احکام و نظریات یک شیخ عرب است« گفته بود اسالم
اتفاقى نیست که آتاتورک مُراد نظامیان در جهان اسالم است از رضاخان میرپنج پدر 

 در پایان 1978 ژوئیه 3در سخنرانى روز (شاه گرفته تا سرهنگ معمر قذافى که 
  :گوید  درباره وى مى) م قرآنصدمین خت  مراسم دینى رادیو قرآن، به مناسبت یک

  
وى مسلمان بود و ... کنیم دین را از سیاست جدا مى: وقتى آتاتورک آمد و گفت«

وى گفت ترکیه یک دولت اسالمى است و ... هرگز نگفت که ترکیه کافر شود
خواهم دین را از  اما وى گفت من یک درخواست دارم، مى... اسالمى خواهد ماند
 و براساس شرایط زمانى به ؟ دولت طبق قوانین وضعىچگونه. سیاست جدا کنم
پردازد، در مورد دین بگذارید هر کس دیندار  و اقتصادى مىمشکالت سیاسى 

شود، به حج رود، روزه بگیرد، در مسجد نماز بگذارد، مسجد بسازد، متعصبها که 
آنان وى به ... خودشان را علماء نامیدند، آمدند و گفتند محال است، این کفر است

آتاتورک مظلوم . روم و شمشیر برآورد و اعالم کفر نمود من تا قله کفر مى: گفت
گویم که وى مظلوم است، زیرا ناآگاهان و  براى ثبت در تاریخ مى. است
همچنین اگر کسى بیاید و . کفرورزى واداشتندصب وى را به اندیشان متع ساده

  !»کنم رک با او رفتار مىبر ضددین است، همانند آتاتوکتاب سبز من، بگوید 
  

هاى مسلمان در آستانه به دست گرفتن زمام  در پاکستان و اندونزى هرگاه توده 
  .شد  گرفتند، سروکله نظامیان پیدا مى  امور قرار مى

مملو از ظامیان بعث زندانهاى دو کشور در سوریه و عراق که در زیر سایه ن 
گیرد تا حرکت اسالمى از  اى صورت مى  مسلمانان است، تالشهاى مذبوحانه

ها ـ چگونه شروع شد؟  ولى این موج نظامیان ـ سرهنگ. ها جدا شود توده
امپریالیسم طى دوران جنگهاى صلیبى به میزان نفوذ ایدئولوژى اسالمى در بین 
مسلمانان پى برده است و به خوبى آگاه است که مسلمانان در سراسر جهان، پیرامون 

 اسالمى که در قرنهاى اخیر در دولت عثمانى تجلّى یافته پرچم قرآن و نظام سیاسى
استعمار صلیبى دریافته بود که با این وحدت و این جریان همچنین . گرد آمدندبود، 

تواند با سربازان و  نمى» تنها تابعیت مسلمانان، دین آنان است«کرد   که اعالم مى
جدهم وارد مصر شد  وقتى در پایان قرن هناپلئونحتى . تجهیزات مقابله کند
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  :اى خطاب به مصریان آماده نمود که در آن آمده بود بیانیه
  

به نام ...  الاله االاهللا، نه فرزندى دارد ونه شریکى در ملک;اهللا الرحمن الرحیم بسم«
جمهورى فرانسه که بر بنیادهاى آزادى و برابرى بنا شده، بُناپارت، فرمانده کل قواى 

کند که دیرزمانى است قدرتمندان مصر  را چنین آگاه مىفرانسه، همه جمعیت مصر 
هاى دغلکارانه و دشمنانه و  به ملت فرانسه توهین کرده و با تجار فرانسوى به شیوه

مدتهاست . اینک ساعت تنبیه آنان فرا رسیده است. اند دور از انصاف رفتار کرده
همتاست،  زمین بى رهکها در سرزمین بهترینها که در  ها و چرکس ه این باندابازىک

خداوند عالم که بر همه چیز تواناست، حکم به نابودى دولتشان داده . کنند تباهى مى
  .است

آیم که دینتان را  شاید برخى به شما بگویند که من فقط براى این مى! مردم مصر 
به آن دروغگویان بگویید که من . این یک دروغ محض است، باور نکنید. نابود کنم
من بیش از ممالیک، قادر متعادل را . ام که داد شما را از ستمگران بستانم فقط آمده

  .گذارم پیامبر و قرآن مجید حرمت مىپرستم و به  ىم
اى بزرگان، قضات، افسران، امامان و اشراف کشور به مردمتان بگویید که  

ما دوستان واقعى : در متن فرانسوى[اند  فرانسویها نیز مسلمانانى با اخالص
شود که آنان به روم بزرگ یورش بردند و  این امر از آنجا ثابت مى. ]سلمانانیمم

کردند، به زیر  کرسى پاپها را که همواره مسیحیان را به جنگ با مسلمانان تشویق مى
ها را که ادعا داشتند  آنان سپس راهى جزیره مالت شدند و کوالریه... کشیدند

فرانسویان همیشه . ن است، بیرون راندندخداوند متعال خواستار جنگ با مسلمانا
خداوند سلطنت او را . اند وفادارترین دوست سلطان عثمانى و دشمنِ دشمنانِ او بوده

  ».اند، نابود کند حفظ و ممالیک را که از اطاعت او سرپیچیده
  

  :در پایان بیانیه آمده است 
  
ازند و بر هر یک از بر مشایخ و علما و قضات و امامان الزم است به کارشان بپرد«

همچنین نماز طبق معمول در . هایشان بمانند اهالى شهر ماست که با اطمینان در خانه
مساجد برگزار شود و مصریان، همگى، باید خداى متعال را شکرگزار باشند که 

خداوند عظمت سلطان : ددولت ممالیک نابود شده است و با صداى بلند بگوین
  »...خداوند عظمت نظامیان فرانسوى را مستمر بدارد. بداردعثمانى را مستدام 

توانیم آن را  اى است که مى طور اخص همان مرحله  ولى مرحله فرانسویها به 
. آغاز مطرح کردن آلترناتیوها و جایگزینهایى براى اسالم در منطقه به شمار آوریم

د، راجع به کوبید و شعارهایى جدی انقالب فرانسه در آن زمان پادشاهى را درهم مى



٣٠٨ جهاد اسالمی

  .نمود تا جهان را درنوردَد آزادى و برابرى مطرح مى

به دنبال حمله . مصر به لحاظ اهمیت جغرافیایى و سیاسیش انتخاب شده بود 
، دانشجویان براى آموختن علم و معرفت از مصر به محمدعلى پاشافرانسه و پیدایى 
ید میراث فرهنگى و از آن زمان تا به حال این خلط مبحث شد. اروپا اعزام شدند

خلط میان ارزشهاى برانگیزاننده میراث فرهنگى که . ارزشهاى معرفتى ادامه دارد
... قادر است چالش و کنش را همزمان پاسخ گوید... تواند امّت را بسیج کند  مى

ارزشهاى معرفتى پیوسته به علوم طبیعى و پیشرفت تکنولوژى که باید بیاموزیم و در 
یم، اما نه به عنوان یک ایدئولوژى جایگزین آنچنان که بعضى پیشرفت آن سهیم شو

آنها از تمیزى خیابانهاى لندن و پاریس مبهوت . اند از اروپا رفتگان مطرح نموده
شدند و چنین باور کردند که بدون ساختمانها و نهادهاى مبتنى بر دیدگاه غربى، 

ن از تکنولوژى غربى وات ، نمى!یعنى پذیرش لیبرالیسم به عنوان یک ایدئولوژى
  .استفاده کرد

جریان مطرح کردن جایگزینها و ایجاد تردید در ایدئولوژى اسالمى و توان  
استمرار آن و حفظ امت، محور کشمکشى بود که در قرن نوزدهم آغاز شد و 

. سازى اوضاع سیاسى بود درآمد دگرگون  تمام اینها پیش. تاکنون ادامه یافته است
دیدند با نماد وحدت خویش، یعنى دولت  مان بر خودالزم مىهاى مسل زیرا توده

 انجام تالش استعمار در جهت گسستن این پیوند به آسانى. عثمانى، پیوند داشته باشند
رهبرى علما، اندیشمندان و انقالبیان مسلمان با آن مقابله هاى تحت  نشد، زیرا توده

آنکه به   کند بى  گلیسیها قیام مى علیه فساد حکومت و انعرابى پاشامثالً . کردند  مى
وى آنچنان که . مغز وى خطور کند که از اطاعت خلیفه سر برتابد یا علیه او قیام کند

داشت با مشورت خلیفه و با استمداد از  در خاطراتش آمده است، هر گامى برمى
  .قدرت وى بود

  :گوید   مى1886 هنگام اقامتش در بیروت در سال دهمحمد عبشیخ  
  
ظت از دولت علیه عثمانى سومین اعتقاد پس از ایمان به خدا و پیامبر اوست، محاف«

زیرا تنهااین دولت، حافظ حاکمیت دین و ضامن بقاى سرحدات آن است و دین 
کنم و  من بحمداهللا بر همین باورم و با این باور زندگى مى. بدون آن حاکمیتى ندارد

  .»میرم با آن مى
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م در مصاحبه با 1897ر جنگ یونان در سال وى پس از پیروزى ترکان د 
  :نماید تأکید مىرشیدرضا 

  
ولى یک . بسیارى از بزرگان مصر از دولت عثمانى بیزارند و من نیز از سلطان متنفرم«

) عثمانى(داشته باشد، زیرا دولت د که قصد سوء نسبت به دولت مسلمان وجود ندار
ان همچون یهودیان بلکه کمتر از اجماالً یک دژ است و اگر سقوط کند ما مسلمان

شان را  زیرا یهودیان پول دارند و به وسیله آن منافع و جامعه. یهودیان خواهیم شد
همه چیز را از دست . نمایند، ولى براى ما دیگر چیزى نمانده است حفظ مى

  ».ایم داده
  

 یکى از رهبران حرکت ملى مصر در یک سخنرانى، در سال مصطفى کامل 
اند و در پاسخ به سؤال  دین و ملیت دوقلوهاى به هم چسبیده: ویدگ  مى1900

من یک «: گوید در مورد تابعیت خود مى) برادر کرومر(بارنگ  شاهزاده الى
با این حال جریان واداشتن مسلمانان به دست کشیدن از اسالم . »مصرى عثمانى هستم

حدت اسالمى، با به عنوان یک ایدئولوژى و از دولت عثمانى به عنوان نماد و
براى مثال یکى از نویسندگان فرانسوى . فتوحشیگرى هر چه تمامتر استمرار یا

حلى جز نابودى مسلمانان و نبش قبر پیامبر  مسئله اسالم هیچ راهمعتقد است که 
  .ندارد! و انتقال دادن استخوانهاى وى به موزه لوور پاریس) ص(اکرم

دارد که انگلیسیها در   لستان اعالم مىخواهان انگ  رهبر حزب آزادىگالدستون 
یابند مگر پس از اینکه قرآن را در دلهاى مصریان آتش بزنند  مصر آرام و قرار نمى

یاد » شیطان«و گاهى دیگر به نام » دشمن مسیح« گاهى به نام سلطان عبدالحمیدو از 
 سلطنت انهدام«: گوید  آینده اسالم مى:  انگلیسى در کتاب خود بنامبالنت. کند  مى

شود تا به صورت   عثمانى براى مسلمانان زیانى ندارد، این زنجیره عثمانى گسسته مى
اى روشن بدان  سخن اخیر بالنت اشاره! »یک زنجیره عربى بهتر و زیباتر بازگردد

جایگزین برابر اسالم به عنوان سر مطرح کردن عروبت در  است که استعمار پشت
از این گذشته این طرح اندیشه وحدت . ودخطرتر براى استعمار، ب مقطعى کم

برد و موجب فروپاشى دولت عثمانى با پوشش عروبت  اسالمى را زیر سؤال مى
گرایى از آن پس  است تا هم تقسیم منطقه بین آنان آسان شود و هم حرکت عرب

در آسیا محدود گردد، زیرا جداسازى عربیت از اسالم در آفریقاى عربى بسادگى 
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  .مقدور نبود

براى تحقق این نقشه، امپریالیسم با اعزام دانشجویان بورسیه به اروپا یا از طریق  
فعالیتهاى تبشیرى میسیونرها و مدارس و مطبوعات وابسته، شاگردان خود را تربیت 

  .کرد  مى

انگلیسیها طرح . به اوج خود رسید! این فعالیت استعمارى با انقالب بزرگ عربى 
ا دستان خود اعراب و در پیش چشمان آنان به اجرا این انقالب را ریخته و ب

اگر به سرانجام کار بنگریم، . این انقالب کمر دولت اسالم را شکست. درآوردند
رحم نخواهد کرد تاریخ این امت به آنان که روى برادران خویش سالح کشیدند، 

  :فته بودبیاورند که گ! بن حسین هاى شاهزاده على گفتههایى از نوع  حتى اگر بهانه
  

المللى  قبل از انقالب، سابقه ورود به زندگى بین. اندیش نبودیم ما جز بدویان ساده«
انگلیسیها . ایم یا دادوستد با خارجیها یا تماس با آنها را از نزدیک یا دور نداشته

اى سفید که به  یم با برگه ما به سوى آنها نرفت;بودند که به حجاز و به سوى ما آمدند
به . به ما گفتند این یک برگ رسمى است. ما آمدنداتورى ممهور بود، نزد مهر امپر

باورشان کردیم و به آنها اعتماد . دلخواه در آن بنویسید و ما آماده اجرا و اجابتیم
ما خیانت کردند و از پشت  درنگ به ولى آنها بى.جنگیدیم کردیم و در کنارشان

  ».به ما خنجر زدند
  

رازهاى انقالب عربى و تراژدى شریف حسین، درباره کتابش در امین سعید  
آن . وى پس از رسیدن به اردن تنها چند روز زنده ماند«: گوید  رهبر انقالب مى

: کرد زمان آگاهى و مشاعر خود را از دست داده بود و همواره زیر لب زمزمه مى
شوند و   ىکنند، با آنها دوست م این پاداش کسانى است که به انگلیسیها اعتماد مى

  )1(.»کنند  کار مى

کند، بلکه هر کسى را که بکوشد از تاکتیک یا استراتژیى   تاریخ رحم نمى 
حسین  فرستد، خواه شریف  دان مى مجزاى از ایدئولوژى امتش پیروى نماید به زباله

باشد یا ستون به صف ایستاده رهبران و سرانى باشد که بر سر رهبرى امت و غصب 
  .ندا قدرت نوبت گرفته

زدند، ولى  کرد و ارتشهاى صلیبى در کشورهایمان اردو دولت خالفت سقوط 
داند ارتش او در سرزمینهاى اسالمى تاب ماندگارى ندارد، شروع به  استعمار که مى
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پرورده خود کرد، زیرا هراس  تقسیم منطقه و تحویل آن به اذناب و شاگردان دست
ساخت و به  مچنان آنان را نگران مىاز خطر رستاخیز اسالمى و انقالب اسالمى ه

  .انداخت  وحشت مى

ها و حرکتهاى اسالمى همچنان در منطقه  ولى با وجود تمام تالشهایشان توده 
استعمار، خواه پیش گیریهاى شجاعانه آنها بر ضد  وضعفعال ماندند که این امر در م

 در هدىالماز انقالب اسالمى . و خواه پس از سقوط دولت عثمانى آشکار است
یافت چهره آفریقا و شرق عربى دگرگون   سودان گرفته ـ که اگر مجال حیات مى

و اهللا خمینى  آیتاخیر ایران به رهبرى زعیم اسالمى ) اسالمى(شد ـ تا انقالب   مى
 که در کمین استعمار نشست و همه جا الدین افغانى جمالقبل از او زعیم انقالبى، 

ر معنوى بسیارى از اندیشمندان، مبلغان و حرکتهاى در تعقیب استعمارگران بود و پد
  .آید اسالمى معاصر به شمار مى

،  عبدالقادر جزایرىهمچنین قیامهاى اسالمى مداوم الجزایر به رهبرى 
 و جمعیت العلماء که منشور ملى الجزایر را به صورت منشور علمایى بادیس  ابن

داند که به   ژى تسخیرناپذیر مىدالم را دارد و اس درآورد، به این نقش اذعان مى
شان را  الجزایریها توان ایستادگى در برابر تمام تالشهاى ضربه زدن به شخصیت

ملت الجزایر پشت اسالم سنگر گرفت و در تاریکترین دورانهاى تسلط . بخشید
استعمارى به اسالم، دین مبارزه، قاطعیت، عدالت و مساوات پناه آورد و از آن نیروى 

دینى که او را از تسلیم به نومیدى مصون ... درت روحى به الهام گرفتمعنوى و ق
  .داشت و شرایط پیروزیش را فراهم آورد

 قیام کرد، نیروهاى اسپانیا را شکست داد و  عبدالکریم خطابىدر مغرب، مجاهد 
 600در طول خطوط ) با آن ناوگان دریایى و هواپیماها(با ارتش جرّار فرانسه 

عمر در لیبى حرکت سنوسى و مجاهد .  نبرد، پنجه در پنجه انداختکیلومترى جبهه
 در مقاومت علیه ایتالیاییها که تقریباً با یکصد هزار سرباز به قصد نابودى ملت مختار

  .اى ایفا کرد قش برجستهمسلمان آن کشور آمده بودند، ن

 بود قیام بر ضد شیخ محمد عبده  که شاگرد شیخ عزالدین قسامدر فلسطین 
. ولى قیام بىوقفه استمرار یافت. انگلیسیها را رهبرى کرد تا اینکه به شهادت رسید

 در جنگى شرافتمندانه و افتخارآمیز شرکت داشتند المسلمین اخوان 1948در سال 
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این امر نشان داد که این گروه با ایمان تا چه . و همگان را وادار به شگفتى کردند
  .و صهیونیسم خطر دارداندازه براى منافع امپریالیسم 

ولى استعمار کوشید تا همه این قیامها و حرکتهاى اسالمى را منزوى سازد و با  
آغازگر این . گرایى به ضدحمله بپردازد همراهى اذناب و شاگردان جریان غرب

است که ) 1902(رشد  با تألیف کتابى درباره فلسفه ابنفرح انطوان حمله، 
به . بود) 1852(رشد و رشدیه   ارنست رنان به نام ابناى تحریف شده از کتاب  نسخه

 آمد و در کتابش اسالم و اصول حکومت خواستار على عبدالرازقدنبال وى 
کرد، ولى عبدالرازق  وى به عملکرد اروپاییان اقتدا مى. جدایى دین از سیاست شد

مردود فراموش کرده یا تغافل ورزیده بود که برخوردى که در اروپا به وجود آمد، 
 وقوع چنین است و بنا به دالیل متعددى که در اینجا مجال بررسى آن نیست،

کافى است اشاره کنیم که کشمکش . برخوردى درجامعه اسالمى ما منطقى نیست
میان کلیسا با آن دیدگاه مسیحى مبنى بر دورى گزینى از زندگى و تالش براى به 

زیرا . ست در اینجا اتفاق بیفتدتوان نمى! دست آوردن روزى و بورژوازى بالنده
تر تمام جوانب زندگى انسانى آمده  اسالم عالوه بر اینکه براى نظم بخشیدن گسترده

است، از پیروان خود نخواسته است که در بخش دنیوى زندگى فعالتر نباشند، و این 
  .خود تمایالت و بلندپروازیهاى هر نیروى پیشرو را برآورده خواهد ساخت

به خارجیها در مصر شد، » تابعیت« خواستار اعطاى لطفى السیداحمد سپس  
گویى ... درست در آن زمانى که آنها تقریباً بر زندگى اقتصادى کشور تسلط داشتند

 نیز در حسین طه. نمود  وى به امتداد این تأثیر اقتصادى به زندگى سیاسى دعوت مى
ا و بنا به تعبیر خودش کتابش آینده فرهنگى به ذوب شدن ملت مصر در تمدن اروپ

لویس سرانجام . کرد  مى  دعوت»با خیروشر، تلخىوشیرینى و پسندوناپسندآن«
 طارق کند که به فرزندانمان تاریخ در روزنامه االهرام از ما گله مىعوض 

الدین را بیش از  و صالح) عبدالرحمن الداخل، فاتح اسپانیا(، شاهین قریش زیاد بن
  )1(»...ایم  خدیواسماعیل آموختهعلى پاشا و بیک بزرگ، محمد  تاریخ على

یافت،   در همان زمان که این افکار لیبرالیستى در محافل متفکران و ادیبان راه مى 
شد، یعنى نظامهاى لیبرال به عنوان نخستین جایگزین   روى دیگر سکه هم روشن مى
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ز شکل، ولى این نظامها که بج. رسیدند سازمان یافته، به جاى اسالم به قدرت مى
توانستند جز این کنند ـ   چیز دیگرى را از لیبرالیسم غربى نگرفته بودند ـ و ظاهراً نمى

مشى ملى،   زودى ناتوانى خود را از ادامه ادعاهاى پاسدارى از امت وتقویت خط  به
  .اعالم نمودند

  : معلوم شد که1948در واقع با شکست  

  . ندارندنظامهاى لیبرال نسبت به ماهیت نبرد، آگاهى. 1 

  .توانایى آن را ندارند که تا پایان با دشمن رویارویى کنند. 2 

  .از تحقق نوسازى در چارچوب استقالل ملى واقعى، عاجزند. 3 

  .اند و اصالت ندارند با جامعه اسالمى بیگانه. 4 

ولى جریان الئیسم و غربزدگى باشکست لیبرالیسم ناامید نشد و کوشید خود را  
به همین . حل اسالمىِ پدیدار شده در افق را ببندد  ه بازگشت به راهنجات دهد و را

هاى امنیتى آمریکا نقش اصلى جهت پدیده کودتاهاى نظامى بوجود آمد که سرویس
، رفته رفته نقش خود را به !به اصطالح انقالبىسوسیالیستهاى . اند را در آنها داشته

مهاى لیبرال از طریق ایجاد مانع بر اگر نظا. گرفتند عنوان جایگزین جدید برعهده مى
سر راه حرکت اسالمى و سعى در تضعیف آن، گاه به وسیله تجاوز و سرکوب 

پرداختند، نظامهاى سوسیالیستى و  فکرى و گاه با انزواى سیاسى به ایفاى نقش مى
مى میلیتاریستى، عالوه بر دو شیوه فوق، از طریق پاکسازى فیزیکى حرکت اسال

آنارشیستها نه به عنوان هماورد ایدئولوژیکى سوسیالیستها و . ا کردندنقش خود را اد
با حرکت اسالمى ) تر از این  و حتى بسیار پایین(بلکه به عنوان هماورد سیاسى 

کنند که   زیرا آنان ـ تنها به عنوان یکى از دالیل ـ درک مى. کردند برخورد مى
 ما در اینجا قصد ارزیابى تجربه روى دیگر نبرد به معناى برافتادن ماسکهاست البته

 از راه رسید تا همان تجربه شکست 1967زودى شکست  به. سوسیالیستى را نداریم
است عربى ـ اسالمى و  و نشان دهد که در نبرد بزرگ میان . را تکرار کند1948

 1948امپریالیسم نوین و صهیونیسم جهانى، آتش دهمین حمله صلیبى که از سال 
جاى اسالم، بدنبال سراب   لوحان به نان شعلهور است و سادهآغاز شده، همچ

  ...هستند

رغم اینکه گواهى فوت نظامهاى سوسیالیستى ـ میلیتاریستى یا انقالبى یا   به 
صادر شده است ـ همچنان که براى خواهر ) یا با هر نام و نشان دیگر(آنارشیت 
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رسد که مراسم تدفین   مىر  ولى به نظنیز چنین شده ـ» لیبرالیسم«بزرگترشان یعنى 
گیرد تا به این  اگر چه تالشهایى مذبوحانه صورت مى! آنها هنوز انجام نشده است

اى بدهد، اما سنت   آزارد، زندگى دوباره  اجساد که بوى تعفن آنها مشام را مى
گونه کـه بر شاه ـ که بـه عنوان یکى از سنگرهاى لیبرالیسم کوشید از   تاریخ همان

ان سالم به در برد ـ جـارى شد، بـر دیگـران نیز جـارى خواهد شد و مهلکه دفن ج
اى چون نشریه سورى ارتش ملت به هنگام  این زمان به سر خواهد آمد که مجله
را اعالم نماید » مرگ خدا«اى منتشر سازد و  حمله نیروهاى اسرائیل به جوالن مقاله

  ).تعالى عمایقولون علواً کبیرا(

ه سر خواهد آمد که در حین مبارزه بر ضد صهیونیسم، یک همچنین آنزمان ب 
روزه شهید   مبارز عرب وابسته به یک سازمان انقالبى که جوانان مسلمان آن همه

شوند،آنچنان از راه منحرف گردد که راجع به گرفتارى ابلیس در قرآن مطلب   مى
موزون نا  همچنین صداهاى). نقد اندیشه دینىالعظم در   لصادق جال! (بنویسد

شاید  (1967 مانند صداى ناهنجارى که در سالگرد شکست ;خاموش خواهد شد
در (علوى مارکسیست عراقى   دارالعوده و ازسوى هادى از انتشارات!)طور اتفاقى  به

از نظر اصولى میان «: بلند شد تا وقیحانه اعالم نماید) کتاب دین و میراث فرهنگى
یرا استعمار اساساً با ادیان سرستیز ندارد و اسالم و استعمار تضادى وجود ندارد، ز

: زند  و بار دیگر فریاد مى! ».رداسالم به عنوان یک ایدئولوژى کارى به استعمار ندا
تواند  ایدئولوژى انقالبى از لحاظ جوهرى با دین تضاد دارد و دین به نوبه خود نمى«

  !».اشته باشدهیچ سهمى در مبارزه کنونى ما بر ضد استعمار و امپریالیسم، د

یا به عنوان یک مبارز انقالبى ! تاریخ امتش را مطالعه کرده است؟! »مبارز«آیا این  
اگر اینگونه باشد، بگذارید به حرکت و ... اجازه ندارد به عقب نگاهى بیندازد؟

  .انقالب خود بر ضد امپریالیسم نگاهى بیفکنیم
  

3  
  

  نگاهى به حرکت و انقالب اسالمى
نوردید تا   ش معاصر غربى مرزهاى کشورهایمان را درمىدرحالى که چال 

ایدئولوژى اسالمى را کنار زده و جایگزینهاى خود را مطرح سازد، حرکت اسالمى 
پیدایى این . شدیعى در برابر این تجاوز و سقوط خالفت ظاهر به عنوان واکنش طب
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ى تأثیر به حرکت در دهه بیست به عنوان یک جریان فعال اجتماعى در جامعه اسالم
گامهایى جدى در راه رستاخیز اسالمى و تجدید حیات اسالم و امت . سزایى داشت

اسالمى و تأثیرگذارى مجدد در معادالت جهانى آغاز شد و تا حدود زیادى 
دربازگردانیدن توازن روانى به جامعه اسالمى موفق بود و نقش خود را در جریان 

بینى در قبال    کم رهایى از عقده خودپاالیش روانى فرد و جامعه اسالمى جهت
اندیشمند مسلمان در کتاب کوچک خود توفیق الطیب . آینده ایفا کردچالشهاى 

 منتشر شد ـ و یکى ازمهمترین مقاالت اسالمى 1968که در ) پس از دو شکست(
رود   است ـ درباره انتظاراتى که از این نقش مى1967منتشر شده در بعد از شکست 

  :گوید  مى
  

مطالعه نماید بلکه باید ین پس روشنفکر مسلمان عذرى ندارد که با دلباختگى یک کتاب اروپایى از ا«
کند شود، بلکه باید با تأمل  نباید شیفته یک منظره که آن را درک نمى. با غور، بررسى و نقد بخواند

 بلکه باید بیاموزد و دست و پایش را گم کند،) ماشین(نباید در برابر یک دستگاه . و دقت بدان بنگرد
 باشد که روزى معلم یا آنچنان که قرآن کریم ;آن را به کنترل درآورد یا زیر و بم آن را بشناسد

  )1(.»خواهد، شاهد شود مى
  

برانگیز سر  اى اعجاب هاى مردم به گونه  حرکت اسالمى که از میان توده 
 گروهى از  که به قلمWither Islamبرآورد، تأکیدى است بر مطالب کتاب 

  :جییب مشاور وزارت خارجه انگلیس، منتشر شده است. ا. شناسان زیرنظر هـ   شرق
  

طور  و به... انگیز رو به گسترش است اى حیرت حرکتهاى اسالمى به گونه«
تنها ... شود انفجارى و پیش از آنکه ناظران فرصت شک و تردید پیدا کنند ظاهر مى

ین الد چیزى جز پیدایش یک صالح... است اسالمى نبودِ رهبرى کمبود حرکتهاى
  ».کم ندارد

المسلمین توانسته است به صورت بزرگترین  مثالً حرکتى چون حرکت اخوان 
در عمق روستاها و شهرهاى مصر وارد شود و به درون . ها درآید همایش توده

 راز این گردهمایى مردمى بنا به تعبیر یک مارکسیست. ارتش و دانشگاهها راه یابد
اى تحلیلى براى ترجمه کتاب   مصرى ـ که بدون رعایت بیطرفى یا انصاف، مقدمه

خاستگاه آنان، «:  نگاشته است ـ چنین است)2(المسلمین ریچارد میچل درباره اخوان

                                                           
  .چاپ آلمان، آخن. الطیب توفیق... مابعدالنکبتین. 1
  م. گردد زودى منتشر مى   ترجمه شده و به این کتاب توسط ما-2
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آنها «: گوید سپس مى» .ها بوده است یک ایدئولوژى توانا در جذب وسیعترین توده
اند و حتى از   و فعال ثابت کردهمهارت خود را در سازماندهى مستحکم، قوى

شان را  شان ـ کمونیستها ـ یکى از مهمترین شعارهاى کالسیک  جنگ حریفان سنتى
آنها این شعار را به اجرا . را» سازماندهى آهنین« یعنى شعار ;اند  به در آورده

طور اعم، تنها به صورت یک شعار باقى  اند، حال آنکه نزد دیگران به درآورده
  ».مانده است

انقالب اسالمى، سعى داشت شخصیت مسلمان را با روش اسالم مطابقت نماید و  
مردود جاهلیت موجود و طاغوتهاى بحران آفرین در زندگى فرد و جامعه اسالمى را 

اعتقاد راستینى دارد، شاهد واقعیتى کامالً مغایر بینى و  فرد مسلمان که جهان. بشمارد
سازى به منظور انطباق تئورى با  جریان دگرگون... واقعیت ظلم و نابرابرى: است

زیرا ایدئولوژى اسالمى به عنوان یک قانون . اند  وضع موجود، دور روى یک سکه
حلهایى براى کلیه مشکالت  گرا و جهانى، حاوى راه الهى واقعى، اخالقى، مثبت

 ها بدان مسلح نشوند و براى اجراى آن به حرکت جامعه معاصر است ولى اگر توده
حلها   درگیریهاى سیاسى نشوند، این راهاه آن مبارزه نکنند و وارد در نیایند و در ر

اى خواهد بود که روشنفکران در لحظات سرمستى بر  پراکنیهاى بیهوه تنها سخن
  .آورند زبان مى

ها ممکن است همانند شاه ایران گمان کنند که این مشکالت به محض  بعضى 
) پول و تکنولوژى غربى(امعه اسالمى قابل حل است فراهم آمدن شرایط مادى در ج

در هر نبردى، خواه نبرد توسعه یا . بدون اینکه دیگر شرایط نهضت فراهم شده باشد
یابد مگر از طریق  دارد و این مهم تحقق نمىا ضرورت تام ه  جهاد نظامى بسیج توده

ى دوگانگى، ها  تجدیدحیات اسالم و زدودن غبار جریانهاى غربزدگى و محو نشانه
بندى   در اینجا روى دیگر سکه، یعنى چگونگى فرمول. التقاط و از خود بیگانگى
فرمولى که حرکت اسالمى با آن بتواند پلهاى . گردد اندیشه اسالمى مطرح مى

ها  اى که این توده  هاى مسلمان برقرار سازد، به گونه مستحکمى میان خود و توده
ارتباط در حفظ تاریخ،  دریابند و متوجه نقش اینمعناى ارتباط با حرکت اسالمى را 

میراث فرهنگى و منافع خود شوند، تا پیکره اسالم بصورت بدنى یکپارچه شود و 
پیامبر فرمود، چو عضوى به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند  گونه که همان
  .قرار
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ر آن موفق رسد حرکت اسالمى در ایران د  بندى که به نظر مى  این جریان فرمول 
نیاز به گفتگوى داخلى و انتقاد ) چنان که در فصول آینده خواهیم دید(بوده است 

این گفتگو شاید تاکنون به دلیل . ددار) انتقاد از خود نخستین گام در این راه است(
شاید دروغها و . قبال انتقاد معطل مانده استحساسیت شدید حرکت اسالمى در 

شده خارج از تحمل بوده و واکنش   سالمى ترویج مىاباطیلى که راجع به حرکت ا
طلبیده است، بلکه آنچنان گسترده و وسیع بوده که در عمل براى منزوى کردن   مى

  .طور اخص کافى بود هاى مسلمان به حرکت در نزد توده

  :براى این جوسازى دو شرط مهم فراهم گردید 

نتیجه عملیات  در کوت اجبارى آنعدم حضور حرکت اسالمى در صحنه و س. 1 
  .بازداشت و پاکسازى فیزیکى

ها و مرحله رد گم   فقدان مغز متفکر عربى و مسلمان در مرحله چند رنگى. 2 
اى کارى بر آگاهى اجتماعى امت وارد کرد  این فقدان ضربه... ها و ارعاب و کردن

د شای. و این آگاهى را ـ ولو به صورت مقطعى ـ در انتخاب بینش صحیح فلج ساخت
ر  درفعت السعیدهاى   گویى  اساسترین و پلیدترین این دروغپردازیها، یاوه  بى

به تالشگران در راه دوران جدید البناءاست که آن را  کتابش درباره حسن
وى به دروغ . روشنگرى در مصر و مدافعان حمالت مغوالن جدید هدیه نموده است

کند  ورد و با وقاحت اشاره مىآ از زبان امام شهید مطالبى راجع به موضوع شورا مى
به . که آنچه وى نقل کرده، در رساله مشکالتمان در پرتو نظام اسالمى موجود است

 تا دریابید که )1(کتاب السعید مراجعه کنید و آن را با رساله استاد البناء مطابقت کنید
  !اند  اماین آقایان طالب چه نوع روشنگرى هستند و مغوالن جدید کد

کنم که این حساسیت نباید مانع از اولین و   ین، بار دیگر تکرار مىبا وجود ا 
ترین ضرورت درونى حرکت، یعنى گفتگوى داخلى و انتقاد از خود، شود   اساسى

که این قطعاً به فراهم شدن فضاى الزم براى ارائه مطالعات علمى ـ تحلیلى درباره 
. خواهد شدسازى آن آمده است، منجر   اوضاعى که حرکت براى دگرگون

همچنین خواسته ضرورى دیگرى را تحقق خواهد بخشید، یعنى ایجاد بینش اسالمى 
سپس یک برنامه . هاى آن از مشکالت اصلى جهان اسالم و ماهیت و اولویت

                                                           
: تألیف» البنا حسن« و کتاب 60البناء، چاپ قاهره، ص شهید حسن» ضوء النظام االسالمى مشکالتنا فى«رساله . 1

  .92، صفحه 1977رفعت السعید، چاپ قاهره، مکتبۀ مدبولى، سال 
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براساس مشخص کردن خاستگاهها و ابزارها و درک رابطه (یکپارچه براى فعالیت 
 کردن هدفهاى غائى حرکت و شود تا به مشخص  آغاز مى) جدلى فیمابین آنها

  .اهداف مستقیم و غیرمستقیم بینجامد
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  فصل دوم
  

  امام خمینى، متفکر مبارز
  

1  
  

در فصل آینده درباره اصول اندیشه تشیع و چگونگى پیدایى آن سخن خواهیم  
گفت، همچنین در فصلى دیگر مراجع به تشکیالت حرکت اسالمى در ایران و نقش 

در این فصل فقط به بررسى اندیشه حرکت اسالمى از . م پرداختآن، به بحث خواهی
آوازه نام این رهبر از ابتداى دهه . پردازیم خالل اندیشه رهبر آن، امام خمینى مى

بخش و رهبر انقالب اسالمى ایران به گوش  شصت به عنوان یک نماد، الهام
اى در تاریخ  انقالبى که الگوى عظیم و یگانه. رسید  مسلمانان و جهانیان مى
دوست، باتقوا، پرهیزکار  اى دانش امام از بدو زندگى، طلبه. انقالبهاى بشرى گردید

وى از دهه چهل در خالل نشستهاى تدریس در مدرسه فیضیه شهر قم، . و زاهد بود
وى نخواست آنان را به . ظاهر شد و در آنجا هزاران طلبه پیرامونش گرد آمدند

د درآورد، بلکه آنان را به مانند پایگاههاى اعتراض و صورت درویشان و مریدان خو
  .انقالب، آماده کرد

به هنگام ملى شدن صنعت نفت و حکومت مصدق نحل اسالمى و جایگزی امام خمینى راه
اهللا  آیت.  نزدیک بوداهللا کاشانى آیتامام خمینى به رهبر بزرگ اسالمى ) 1951(

سگهاى «: نقاط جهان طنین افکندکاشانى همان مردى است که صدایش در تمام 
همو پایه معنوى انقالب . »انگلیسى از کشور ما خارج شوید و نفت ما را رها کنید

کاشانى به همراه گیالنى و حاج هللا ا آیت.  بود1941رشید عالى گیالنى در عراق 
دادند که در آن روزها بر بغداد   الحسینى مفتى فلسطین، مثلثى را تشکیل مى امین

کرد ووقتى انقالب شکست خورد، گیالنى و الحسینى را با خود تا   مىحکومت 
  .ایران همراهى کرد

عضو (حدى بود که وقتى فدایى مسلمان، خلیل طهماسبى   قدرت آن مرد به 
اهللا کاشانى  را اعدام کرد، آیت) آرا رزم(نخستوزیر ایران ) سازمان فدائیان اسالم
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هایى   قتل رساند، گلوله را به آرا یى که رزمها گلوله«: اى صادر نمود و گفت بیانیه
اى جالب    ـ نامهنواب صفوىسپس ـ همکار او » .مبارک و همگام با توفیق الهى بود
  )1(:گوید خطاب به شاه فرستاد که در آن مى

  
  هوالعزیز«

  اى پسر پهلوى
باید از خلیل طهماسبى به خاطر ناراحتیى که به دلیل دستگیریش کشیده است 

روز بگذرد، او را  و باید با آبرومندى و کرامت پیش از آنکه سه  کنىعذرخواهى
آرا نازل خواهد  آزاد کنى وگرنه برهمه مسئوالنِ دستگیرى او، همان مجازات رزم

باید این مرد مقدس ما را ظرف سه روز آزاد کنى، اگر این کار را نکنى قدم به . شد
  !».شوى قدم به جهنم نزدیک مى

.  و هواداران او با حمایت از مصدق او را به قدرت رساندنددر واقع کاشانى 
آنگاه . رهبرى کردرات بزرگى که وى در ایران حکایتى وجود دارد راجع به تظاه

اهللا کاشانى از سوى نیروهاى امنیتى و پلیس محاصره شد تا وى را از  که منزل آیت
سیدمحمد ش برگزارى آن تظاهرات به نفع مصدق بازدارند، وى رو به فرزند

اى که براى کفن خود آماده کرده بود،  پارچه! کفن بیاورید:  کرد و گفتکاشانى
آوردند و او کفن پوشید و سپس در میان پیروان خود در خارج منزل که به وسیله 

در زده  همگان حیرت. ن مسلح در محاصره بود، به راه افتادنیروهاى پلیس تا بن دندا
پلیس در برابر عظمت و شکوه صحنه، . ن خوردندپوش تکا برابر این مرد کفن

اهللا کاشانى به پیش رفت و خبر در تهران  آیت. مأموریتشان را به فراموشى سپردند
  .ترین تظاهرات تهران به راه بیفتد سابقه پیچید تا بزرگترین و بى

 روبیر جکسون پیش ازآنکه بار دیگر به امام خمینى بازگردیم، به اظهارات 
  :کنیم  اشاره مىالبناء حسنریکایى در کتابش درباره منویسنده آ

  
شد، ممکن بود این کشور به موفقیتهاى  طوالنى مى) البنا حسن(اگر عمر این مرد «

اهللا کاشانى رهبر ایرانى به اجراى  البناء و آیت به ویژه اگر حسن. زیادى نایل آید
آن دو در . دایان دهنشدند که به اختالف میان شیعه و سنى پ توافق خود موفق مى

ظاهراً با تفاهم به نقطه اصلى رسیدند، ولى  دیدار کردند و 1948حجاز در 

                                                           
صفوى و  نامه از شهید نواب.داند که صحیح نیست اهللا کاشانى مى در متن عربى مؤلف نامه را منسوب به خود آیت. 1

  مترجم. بود» فدائیان اسالم«باامضاى 
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  .»البناء زودهنگام ترور شد حسن

  
این اشاره بر ضرورت، اهمیت و خطر این نزدیکى میان کاشانى و  البناء در  

ى نماید و نزدیکى الزم کنونى با امام خمینى و سایر حرکتها  گذشته داللت مى
یکى از پیروان امام  البناء درباره سخنان . کند اسالمى در جهان را گوشزد مى

آگاه ) تقریب(اگر وى از نقش  البناء در این زمینه «: دهد جکسون توضیح مى
  »!گفت؟ شد چه مى  مى

اهللا کاشانى مراقب اوضاع بود و در  امام خمینى از جایگاهى نزدیک به آیت 
 و خود را براى مأموریتهاى تاریخى آینده مهیا کرد رویدادهاى مهم شرکت مى

را اعالم کرد، امام خمینى با قدرت و ! »انقالب سفید«تا آنکه شاه ایران . ساخت  مى
وى متقاعد شده . فعالیت بر ضد شاه قیام کرد تا جعلى بودن این انقالب را برمال سازد

بسته به آن است و در بود که حکومت ایران اساساً با امپریالیسم ارتباط دارد و وا
امام در . نتیجه حرکتهاى آن بر مبناى فرمانها و رهنمودهاى امپریالیسم استوار است

 رهبرى کرد که در آن ملت ]42 خرداد 15[ 5/6/1963آن زمان قیامى مردمى را در 
. مودهاى شاه به خاک و خون افتادند، تقدیم ن مسلمان هزاران شهید را که با گلوله

بعدها سخنانى خشن از وى شنید که ولى ! وقع امام خمینى را تحمل کردشاه در آن م
شاه خشمگین بیرون آمد و از رئیس ساواک . غرور شاه یاراى تحمل آن را نداشت

امام یک سال در آنجا ماند و بعداً به نجف اشرف . ببرندترکیه خواست امام را به 
  .منتقل شد

  
2  

  
ى عالى شیعیان میان امام خمینى که اغلب مردم و علماى شیعه معتقدند که رهبر 

کنند و   مسلمانان شیعى ایران، پاکستان، هندوستان و افغانستان از او پیروى مى
امام خمینى . اهللا ابوالقاسم خویى که در عراق سکونت دارد تقسیم شده است آیت

خواهد دین اسالم به عنوان یک ایدئولوژى فراگیر   نماینده جریان پویاست که مى
راى تمام جوانب زندگى از طریق برپایى حکومت اسالمى تجدید حیات کند، در ب

سیدابوالقاسم خوئى نماینده گرایش سنتى است که سعى دارد از اهللا  حالى که آیت
  .درگیریهاى سیاسى دور باشد

اسالم «: درک امام خمینى از اسالم به معناى فراگیر و انقالبى آن عبارت است از 
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دین کسانى است که خواهان . اند  ست که خواهان حق و عدالتدین مجاهدانى ا
وى به تفکرى حمله . »خواهند کافران بر مؤمنان تسلط یابند آزادى واستقاللند و نمى

ى تالش کرد وارد کشورهایمان کند که استعمار به هنگام تهاجم فکرى و نظام  مى
و جامعه ندارد، و فقط ربطى به ساماندهى زندگى کند و مبتنى بر این بود که اسالم 
ولى فراتر از این ! شاید اسالم اخالقیاتى داشته باشد. براى مسائل حیض و نفاس است

وى معتقد است که این تفکر ! تواند امور زندگى و جامعه را سروسامان دهد نمى
زیرا آنچه بزرگترین . برآمده از فعالیت استعمار است که از سه قرن پیش ظاهر شد

م است با اسال«هاى سیاسیشان است،  ه دستیابى آنان به اهداف و نقشهمانع بر سر را
  .»دارنداحکام و اعتقادات خود و ایمانى که مردم به آن 

کند که اسالم را  حمله مى» خشکه مقدس«وى با تمسخر و بشدت به روحانیان  
نمایند که به سیاست و امور   به صورت یک نظام باصطالح روحانى ترسیم مى

کند که آنان دشمنان داخلى شمرده شوند   کارى ندارد و درخواست مىاجتماعى
گذرد توجهى ندارند و میان علماى واقعى و به   زیرا آنها به آنچه پیرامونشان مى«

  ».زنند وند، آنها بزرگترین ضربه را به اسالم مىش  دست گرفتن قدرت حائل مى

دربارى شده و آنان را رد وى خواستار پاکسازى مراکز دینى از فقها و روحانیان  
اینها از فقهاى اسالم نیستند و بسیارى از آنها را سازمان امنیت معمم کرده «: کند  مى

اینها را باید رسوا کرد تا اگر «. »...بگویند) براى شاه(» جالله  جل«تا ... تا دعا کنند
نها را باید جوانهاى ما عمامه ای. آبرو دارند در بین مردم رسوا شوند، ساقط شوند

  )1(».لکن عمامه از سرشان بردارند. گویم بکشند من نمى... بردارند

ائمه محترم جمعه باید از «: گوید   شعبان خود مى21همچنین امام در بیانیه مورخ  
مبلغان مؤمن و دلسوز و خیرخواهان حرکت اسالمى دعوت کنند تا مسئولیت 

» آخوندهاى دربارى«وت آگاهسازى مردم را بر دوش گیرند و باید بشدت از دع
همچنین اشخاصى که آگاهانه یا ناآگاهانه با انتخاب موضوعاتى ملت . اجتناب کنند

  ».سازند، خوددارى نمایند  را از مسائل اصلى دور و سرگرم مى

کند وقتى رودرروى   امام خمینى موضعگیرى اسالمى، انقالبى و جالبى اتخاذ مى 
حکومت اسالمى را نشینند تا بیاید و  مهدى مىه انتظار ایستد که ب  بعضى شیعیان مى

برپا سازد و عدالت را در زمین بگستراند و در پاسخ به این سخن بعضى که 
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٣٢٣ جهاد اسالمی

به این معنى که (گویند باید معصیتها در جامعه رواج یابد تا مهدى ظهور کند   مى
  :گوید مى) کند اگر مفاسد گسترش نیابد مهدى ظهور نمى

  
گذرد و ممکن است صد هزار سال  ه هزار و چند سال مىاز غیبت صغرى تاکنون ک«

دیگر بگذرد و مصلحت اقتضا نکند که حضرت تشریف بیاورند، در طول این مدت 
مدید احکام اسالم باید زمین بماند و اجرا نشود؟ و هر که هر کارى خواست بکند؟ 

و اجراى آن قوانینى که پیغمبر اسالم در راه بیان و تبلیغ و نشر ! هرج و مرج است؟
فرسا کشید فقط براى مدت محدودى بود؟ آیا خدا  بیست و سه سال زحمت طاقت

اجراى احکامش را محدود کرد به دویست سال؟ و پس از غیبت صغرى اسالم دیگر 
   را رها کرده است؟همه چیزش

اعتقاد به چنین مطالبى یا اظهار آنها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسالم  
تواند بگوید دیگر الزم نیست از حدود و ثغور و تمامیت  چ کس نمىهی. است

ارضى وطن اسالمى دفاع کنیم، یا امروز مالیات و جزیه و خراج و خمس و زکات 
هر که . قانون کیفرى اسالم و دیات و قصاص باید تعطیل شود. نباید گرفته شود

اجراى احکام  ندارد منکر ضرورت حکومت اسالمى ضرورت اظهار کند که تشکیل
  )1(».است اسالم را انکار کرده مبین دین اسالم شده و جامعیت احکام

  
نهد و معتقد   امام خمینى از بسیارى تفسیرهاى شیعى راجع به امامت پا فراتر مى 

  :گوید وى مى. م به قانون و وعدالت از مهمترین ارکان امامت استاست که عل
  

دار آن  ومت و اینکه چه کسانى باید عهدهبنابراین، نظریه شیعه در مورد طرز حک«
به موجب آن، . تا زمان غیبت، واضح است) ص(شوند در دوره رحلت پیامبر اکرم

  )2(».امام باید فاضل و عالم به احکام و قوانین و در اجراى آن عادل باشد
  

خلیفه فقط براى بیان عقاید و احکام نبود، بلکه همچنین براى : گوید  وى مى 
  )3(.ام و تنفیذ قوانین بوداجراى احک

در مورد وحدت مسلمانان امام خمینى معتقد است که وحدت کشورهاى اسالمى  
که استعمار آن را تجزیه کرده و مردم آن را به ملتها مبدل نموده است، ضرورت 

نگرد که استعمار با   بخش مى دارد و به دولت عثمانى به عنوان یک دولت وحدت
  :آن ستیز داشته است
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٣٢٤ جهاد اسالمی
  

یک زمان هم که دولت بزرگ عثمانى به وجود آمد، استعمارگران آن را تجزیه «
و سایر دولتهاى استعمارى متحد شدند و با آن جنگها ... روسیه و انگلیس. کردند

  )1(».کردند و هر کدام قسمتى از قلمرو آن را به تصرف یا تحت نفوذ خود درآوردند
  

کند، ولى معتقد است که استعمار از  ىوى اگر چه از اغلب حکام عثمانى انتقاد م 
  :رسیدن بعضى اصالحگران به اریکه قدرت واهمه داشت

  
وحدت ملى لت قرار گرفته با قدرت اصالحگران به کمک مردم در رأس این دو«

الملل  به همین علت، پس از جنگهاى متعدد در جنگ بین. بساط استعمار را برچیدند
هر .  مملکت یک وجبى پیدا شد15 تا 10و آن اول آن را تقسیم کردند که از قلمر

  )2(».خود دادند مأمورین از اى مأمور یا دسته یک را دست وجب
  

این موضع، موضعگیرى علماى تشیع را به هنگام ورود ارتشهاى انگلستان به بصره  
آورد که فتواى وجوب جهاد بر هر مسلمان زن و مرد براى دفاع از دولت  به یاد مى

اعتقاد دارد که تنها راه متحد کردن امت امام خمینى . ادر کرده بودندعثمانى را ص
  .»نشانده استعمار است  سرنگونى حکومتهاى دست«

آمیز است،  و نظام شرک» طاغوت«وانگهى شرایط اجتماعى که ناشى از حاکمیت «
است که » االرض فسادفى«بینید که این همان  اش همین فسادى است که مى الزمه

  )3(».سزاى اعمال خودبرسند برود و مسببین آن به ینباید از ب
  

طور مفصل درباره دالیل ضرورت تشکیل حکومت در قرآن و سنت به  امام به 
گیرد که زیر بار حکومت زمامداران جور رفتن حرام  نشیند و نتیجه مى  بحث مى

نماید که   ابراز عقیده مىگوید   ت اسالمى سخن مىوى وقتى درباره حکوم. است
ن حکومت با شکلهاى شناخته شده حکومتى شباهتى ندارد، زیرا مطلق العنان نیست ای

اگر چه به معناى متعارف . اما طبق قانون اساسى است. تا رئیس دولت خودکامه شود
در واژه قانون اساسى، به معناى نظام پارلمانى یا مجالس مردمى نیست، بلکه به معناى 

اى از شرطها و مبانى مندرج در قرآن و سنت  عهتعهد متولیّان امور نسبت به مجمو
قانونگزارى گان ملت و شاه است اگر در نظامهاى مبتنى بر قانون اساسى نمایند
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٣٢٥ جهاد اسالمی

  کنند، اما اینجا  مى
  

هیچ کس حق قانونگزارى ندارد و هیچ . شارع مقدس اسالم یگانه قدرت مقننه است«
مین سبب در حکومت ه به .اجرا گذاشت توان به شارع را نمى قانونى جز حکم
  )1(».ریزى وجود دارد مجلس برنامه... مجلس قانونگذارى اسالمى به جاى

  
نظامى چنین هم. حاکم تنها خداست. حکومت اسالمى حکومت قانون است 

. پرستى باشد سلطنتى یا شاهنشاهى یا امپراتورى نیست که غرق در اسراف و تجمل
زیرا » «.راه مبارزه«دست یافت؟ از توان به تشکیل حکومت اسالمى   ولى چگونه مى

شود، آنگاه مردم پیرامون آن  شود سپس بزرگ مى  افکار ابتدا از کوچک آغاز مى
  ».گیرند یابند و زمام امور را به دست مى  آیند و قدرت مى گرد مى

از این رو وى معتقد است که حرکت اسالمى باید با پایگاههاى مردمى جوش  
هاى فریبکارى   شیوهسازى، روشنگرى، افشاى   ى آگاهطور مداوم برا   و بهبخورد

هاى سوءاستفاده از مسائل حاد  سازى خشم آنها و شیوه  ها، راههاى خنثى  علیه توده
 شوال به مناسبت زلزله 15اى که ایشان در  این مطلب در بیانیه. مردم تالش کنند

  :شود خراسان منتشر کرد، دیده مى
  

از مسیر خود ما را د و زلزله و سیل و سایر عوامل، شبیدار باشی! ملت مسلمان ایران«
منحرف نکند و به تبلیغات اغفال کننده دستگاه شاه گوش ندهید و نهضت اسالمى را 
. ادامه دهید و تا برچیده شدن دستگاه قلدرى و استبداد، از قیام خود دست نکشید

اده و دست به روحانیون معظم در این موقع حساس که شاه زلزله را بهانه قرار د
بردارى زده است، وظیفه الهى و سنگین خود را عمل فرمایند و به مردم هشدار  بهره
سیاسیون و روشنفکران و دانشگاهیان وظیفه اسالمى و ملى خود را به جا . دهند

  )2(»...آورند و نگذارند نهضت را به وسیله تبلیغات پرسروصدا منحرف کند
  

ات اسالمى ظاهرى به عمل آورد تا فرش را از زیر اى تغییر وقتى شاه کوشید پاره 
 را مأمور تشکیل کابینه کرد، امام خمینى امامى  جعفر شریفپاى روحانیان بکشد و 

  : صادر کرد، این شیوه را افشا نمود1398 رمضان 23اى که در   در بیانیه
  

ها نیرنگ دیگرى است براى اغفال جناح  ارزش بستن قمارخانه همچنین امر بى«
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٣٢٦ جهاد اسالمی
بندند که تمام مراکز  مىم ها را به خاطر احترام به اسال در محیط قمارخانه. وحانىر

فحشا به قوّت خود باقى و برخالف مقررات اسالمى و آیات قرآنى، ستمکارى و قتل 
شود که  در محیطى گفته مى. و غارت امرى عادل براى دژخیمان شاه شده است

م و ایران در حبس وزیر شکنجه شاهانه و آزادى دادیم که بهترین فرزندان عزیز اسال
  )1(»!برند در تبعید به سر مى

  
ها، نانِ روزانه   امام خمینى با این شیوه موفق شد و نوارهاى کاست و شبنامه 
وى بر سخن و تبلیغ در تجدید حیات اسالم تأکید . هاى مسلمان ایران گردید توده

ولى . دارید و نه لشکرىشما اآلن نه کشورى «: داشت و در ده سال پیش گفت
تبلیغات براى شما امکان دارد و دشمن نتوانسته همه وسایل تبلیغاتى را از دست شما 

  .»بگیرد
  

ریزى یک دولت حقه اسالمى کوشش  وظیفه ما این است که از حاال براى پایه«
کنیم، تبلیغ کنیم، تعلیمات بدهیم، همفکر بسازیم، یک موج فکرى به وجود بیاوریم 

شناس و دیندار  هاى آگاه، وظیفه کم توده  جریان اجتماعى پدید آید و کمتا یک
  )2(».کیل دهنددر نهضت متشکل شده و قیام کنند و حکومت اسالمى تش

  
امام به دعوت میان صفوف دانشگاهیان تأکید مىورزید زیرا فکر آنها بیش از  

ى، خیانت، چپاول گنشاند گرى، دست دیگران باز است و بیش از سایر افراد با سلطه
همچنین به استفاده از فرصتهاى اجتماعات وى . ثروتها و غارت منابع سرستیز دارند

پذیر باشد چون   که اسالم فراهم آورده و چه بسا براى غیرمسلمانان بدشوارى امکان
  :نماید نماز جماعت، حج و جمعه دعوت مى

  
عبارتهاى . یاسى استبسیارى از احکام عبادى اسالم منشأ خدمات اجتماعى و س«

جماعت و اجتماع حج و مثالً نماز . دبیر جامعه استاسالم اصوالً توأم با سیاست و ت
اسالم . جمعه در عین معنویت و آثار اخالقى و اعتقادى حائز آثار سیاسى است

اینگونه اجتماعات را فراهم کرده تا از آنها استفاده دینى بشود، عواطف برادرى و 
قویت شود، رشد فکرى بیشترى پیدا کنند، براى مشکالت خود همکارى افراد ت

  )3(.»حلهایى بیابند و به دنبال آن بجهاد و کوشش دسته جمعى بپردازند راه
اى فرزندان اسالم در بیان حجت خود براى مردم قوى باشید تا بر دشمن و تمام « 
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٣٢٧ جهاد اسالمی
ها بیان کنید و آنان  واقعیتها را براى توده. سالحها و نظامیان و حامیانش پیروز شوید

در بین افراد کوچه و بازار و کارگران و کشاورزان و . را به قیام دعوت کنید
  )1(».همگان براى جهاد به پا خواهند خواست... د بدمیددانشگاهیان روحیه جها

  
این سخنان امام خمینى در بیش از ده سال پیش، اکنون به صورت یک واقعیت  

که در هر شهروند اى  بینیم به گونه مىآن را . شود  یده مىزنده در خیابانهاى ایران د
خبرنگار یکى از مجالت آمریکایى از یک شهروند معمولى . به بار نشسته است

: دهد رود؟ شهروند مسلمان پاسخ مى پرسد که چرا فرزندش به مدرسه نمى  مى
به طب شهید سیدقاگر امام » چرا نرود و در راه دینش شهید نشود؟.. کدام مدرسه«

روند رستاخیز اسالمى دعوت کرده و دریافته است که این روند تا چه اندازه دشوار 
دانم فاصله میان تالش براى تجدید حیات   ن مىم«: و طوالنى است و اعالم نموده

، امام خمینى این مطلب را مدنظر قرار »دست گرفتن رهبرى طوالنى استاسالم و به 
  :گوید داده و مى

  
زودى به تشکیل حکومت  نتظار ندارد که تبلیغات و تعلیمات ما بههیچ عاقلى ا«

براى توفیق یافتن در استقرار حکومت اسالمى احتیاج به .اسالمى منتهى شود
  )2(».احتیاج به زمان داردن،هدفى است که ای.فعالیتهاى متنوع و مستمر داریم

  
شاندگانش ن  ها را از دروغهاى استعمار و دست وى جوانان مسلمان و توده 

که سیاست به معناى ا القا کنند دارد که آنان تالش دارند در مغز م برحذر مى
گرى و زیرکى است تا ما را از آن منصرف سازند، سپس به دلخواه  خباثت، حیله

وى همچنین از جوانان مسلمان درخواست . خود در امور امّت دخل و تصرف کنند
تشان را به پایان برسانند و در این راه کند که از انزوا بیرون آیند و تحصیال  مى

دشواریها را به هیچ بگیرند تا براى حکومت اسالمى، پس از محو حکومت جور، 
وى معتقد است نابودى حکومت ستمگر پس از جریان . ریزى کنند  برنامه

  :پذیر است تجدیدحیات اسالم از طریق عوامل زیر انجام

  ;حکومت ستمگرمقاومت علیه سازمانهاى وابسته به . 1 

  ;عدم همکارى با آن. 2 
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٣٢٨ جهاد اسالمی
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***  

ایران قابل مهمى که در اندیشه امام خمینى و عملکرد حرکت اسالمى در مسئله  
این موضع حکایت از .  استمسئله فلسطین تأمل است، موضعگیرى آن در قبال

آگاهى استراتژیکى و تاکتیکى بس مؤثر و مهمى دارد که سایر حرکتهاى اسالمى 
باید در آن امعان نظر کنند تا از آن درس بگیرند، نه تنها در سطح نظرى بلکه در 

شود که هر اندیشه سست و   زیرا درجا زدن در سطح نظرى موجب مى. سطح عملى
  .طور نادرست به ایفاى نقش خود بپردازد  چنان باقى بماند و بهناروا هم

امام خمینى ماهیت و نقش استعمار و چالش معاصر غربى علیه اسالم و تهاجم  
وى در عین حال پى برده بود که اسرائیل نمایش . فرهنگى پس از آن را دریافته است

ه توفیق الطیب واقعى این چالش، بلکه شدیدترین حضور چالش است و همچنان ک
  :گوید اندیشمند مسلمان مى

  
ما در اینجا با فرهنگ غرب به صورت یک جریان رودررو نیستیم بلکه در خود «

انسان غربى با آن مواجهیم، ما با اندیشه، اخالق، علم و تمدن معاصر غربى نه به 
ا زیرا ما ب... آمیز بلکه به شکل برخورد حتمى مواجه هستیم صورت محاوره مسالمت

با آن به عنوان ... آن نه به عنوان یک فرهنگ که به شکل انبوه انسانى مواجهیم
: دهد ناپذیر قرار مى اشغالگرى رودررو هستیم که ما را در برابر دو احتمال اجتناب

  .»ر اینجا به معناى تاریخ و ملت استزمین د... زمین یا جنگ
  

  :دهد توفیق الطیب متفکر مسلمان ادامه مى 
به عنوان یک ایدئولوژى و عربها به عنوان یک ملت با سرنوشت خود اسالم «

این همان برداشت امام خمینى و . »محک این رویارویى فلسطین است... روبرویند
مسئله فلسطین «: برداشت استاد ابواالعلى مودودى در پاکستان است وقتى اعالم نمود

  .»باید محور حرکت اسالمى باشد
  

گیرد، البته بررسى   ایران و فلسطین از همین جا نشئت مىرابطه حرکت اسالمى  
اى از جوانب   عمیق این رابطه در چنین کتابى میسر نیست، ولى شاید بتوانیم به پاره

حرکت اسالمى همواره شاه را به سرسپردگى و حمایت از اسرائیل . آن اشاره کنیم
  :گوید حکومت اسالمى مىامام خمینى در کتاب . ده استمتهم نمو



٣٢٩ جهاد اسالمی
  

خرد تانظامیان اسرائیل و عمال آن در کشور  طیاره فانتوم مى... هیئت حاکمه ایران«
اسرائیل ـ که اکنون با مسلمانها در حال جنگ است و . ما تعلیمات نظامى ببینند
  )1(».باشند کنند آنان نیز با مسلمانها در حال جنگ مى کسانى که او را تأیید مى

  
درهاى حرکت اسالمى در اردوگاههاى انقالب در همان زمان که بعضى از کا 

دیدند و همکارى تنگاتنگى میان دو طرف برقرار بود،  فلسطین آموزش نظامى مى
دهد  ایشان فتوا مى. کند  مىرد که به مبارزه مسلحانه کمک ک  امام خمینى اعالم مى

اى بر دولته: امام در فتواى تاریخى خود گفته بود. که اسرائیل باید از بین برود
اسالمى و عموم مسلمانان واجب است که اسرائیل، این عنصر فساد را از میان ببرند و 
در حمایت از انقالبیون کوتاهى نکنند و براى آنان جایز است زکات و سایر صدقات 

  .ساز به مصرف برسانند  را در این امر سرنوشت

تصفیه را خواهان لبنان کوشیدند انقالب فلسطین   وقتى که استعمار و جدایى 
اى ابعاد توطئه را کشف و بر ضرورت فراهم کردن  کنند، امام با صدور اعالمیه

امام دو ) 1973اکتبر (به هنگام جنگ رمضان . پشتیبانى براى مقاومت تأکید ورزید
بیانیه صادر کرد و طى آن ملتها و دولتهاى اسالمى را به حمایت از ملتهاى عرب در 

نیستى دعوت نمود و رهبران کشورهاى اسالمى را رویارویى با دشمن غاصب صهیو
نسبت به جرثومه فساد صهیونیسم در قلب سرزمینهاى اسالمى هشدار داد و آنها را به 

همچنین از ملت مسلمان . قطع صدور نفت به کشورهاى طرفدار صهیونیسم فراخواند
  .ندطرف نایستند و به منافع آمریکا و اسرائیل ضربه بزن  ایران خواست که بى

  :گوید  شوال مى16اى خطاب به یاسر عرفات در   امام در نامه 
  

ما در قضیه فلسطین همیشه مخالف با شاه و اسرائیل و پشتیبانان آنان بوده و با شما «
  )2(».همصدا بودیم

  
. امام خمینى اسرائیل را به شرکت در سرکوب انقالب اسالمى ایران متهم نمود 

ى که با دانیم کسان چنان که مى: گوید   مى1398شوال  15اى در مورخ  وى در بیانیه
کریم را درو کردند، از هاى مسلسلها فرزندان اسالم و پیروان قرآن   گلوله

  .سالح استعانت جستند هاى شجاع و بى کماندوهاى اسرائیل در قتل توده
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٣٣٠ جهاد اسالمی

این نگاهى سریع به اندیشه امام خمینى و حرکت اسالمى ایران است و در فصل  
مایلم قبل از پایان این . راجع به خود تشکیالت اسالمى سخن خواهیم گفتآینده 

فصل اشاره کنم که انقالب اسالمى ایران یک انقالب اسالمى به معناى وسیع قرآنى 
وجوه مشترک میان دو بال مسلمانان تسنن و . ستاى خاص نی انقالب فرقه. است

ساس خاستگاهها، هدفها، ابزارها و تشیع تقریباً بلکه عمالً پیکره این انقالب را برا
اختالف مطرح شده میان اهل سنت و شیعیان . دهند هاى آن تشکیل مى انگیزه

پیرامون امامت دوازده امام و عصمت امام هیچ تأثیرى ـ مثبت یا منفى ـ بر ماهیت و 
بینى بحث، ناگزیر هستیم  گذارد، ولى به منظور تکمیل واقع  خط سیر انقالب نمى

  .بپردازیماندیشه تشیع ذرا به طور گ  به
  
  



٣٣١ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  

  فصل سوم
  

  مبانى اندیشه تشیع
  

ترین و بزرگترین مذاهب اسالمى   شیعه یکى از قدیمىحل اسالمى و جایگزین امام خمینى راه
ولى . اند از شیعه منشعب شده) فرقه! شاید بیش از یکصد(هاى متعددى   فرقه. است

این گروه در . کند، شیعه امامیه است   مىطور رسمى و دقیق شیعه را عرضه آنکه به
هاى دیگر موضعى انتقادى و مخالف گرفته و در بسیارى اوقات  قبال اغلب فرقه

کاشف الغطاء که از بزرگان  آلامام محمدحسین . اى دیگر را کافر دانسته استآنه
 فرقه خطابیه را ملحد اصل الشیعۀعشرى است در کتابش  شیعه امامى اثنى

اند و به الهویت  آنان خود منحرف شده«: نماید  جزو خوارج قلمداد مىخواند و  مى
کاشف الغطاء  آل. »)تعالى اهللا عمایقولون علوا کبیرا(جعفرالصادق قائل گردیدند 

این کتب شیعه، جملگى، به «: گوید راجع به فرقه دیگرى چون سبائیه مى
او «، »جویند  یزارى مىفرستند و از او ب ین فرقه لعنت مىسبأ بانى ا بن  عبداهللا
سبأ ادعا کرده بود که  بن  عبداهللا)1(.»تر از آن است که نامش برده شود  ملعون
  !پیامبر بود و سپس غلو کرده، مدعى شد که وى خداست) ع(على

گوئیم، منظورمان فرقه امامیه است که از امام  پس وقتى درباره شیعه سخن مى 
ائل به امامت و خالفت او از طریق نص کنند و ق طور اخص پیروى مى به) رض(على

خواست که امام على جانشین او شود و ) ص(یعنى خدا از پیامبر(و وصایت هستند 
شیعیان معتقدند على و یازده فرزندش، بیش از ). پیامبر اکرم به این امر وصیت کرد

. اند بهترین مردم) ص(هر کس دیگرى حق خالفت دارند و آنان پس از پیامبر
شود و اگر خارج شده به   اعتقاد دارند که امامت از فرزندان على خارج نمىهمچنین 

اندیشمندان . دلیل ستمى است که دیگرى روا داشته و یا بعلت تقیه خود ایشان است
گویند نخستین کسى که بذر تشیّع را پیرامون اسالم کاشت، همان صاحب  شیعى مى

 در کتاب محمدباقر صدراستاد ). کاشف الغطاء  به گفته آل(شریعت اسالمى است 
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  :گوید مىتشیع و اسالم 
  

مستقیماً از کسانى که عمالً به تز ) ص(درنگ و از لحظه وفات پیامبر شیعیان بى«
) ص(گردن نهادند پیروى کردند، به همان نحو که پیامبر) رض(رهبرى امام على

 لحظه گرایش شیعى از. فاصله پس از وفاتش به اجرا درآید فرموده بود که بى
نخست به صورت روى گردانى از تصمیمات سقیفه مبنى بر مسکوت گذاردن تز 

  )1(». تجلى یافت،و واگذارى قدرت به وى) رض(رهبرى امام على
  

دانستند به  تر مى  بعضى از اصحاب وفادار به امام که وى را به خالفت محق 
مان فارسى، ابوذر سل: اند  آنانزگران پیدایى تشیع شمرده شدند، از جمله عنوان آغا

طور کامل بر   این سخن درباره امامیه به. اسود و عماربن یاسر  غفارى، مقداد بن
اند که به شیعه  هاى دیگرى وجود داشته عشریه انطباق دارد، ولى فرقه  مذهب اثنى

  :اند  امامیه وابستگى دارند، اما کم و بیش با آن متفاوت

 شود که آنان ادعا   على و گفته مىمنسوب به کیسان پیشکار امام: کیسانیه. 1 
که عدالت را در زمین کردند که محمدبن حنفیه همان امام مهدى و رهبر منتظر است 

  .این فرقه منقرض شده است. گستراند، وقتى که از ستم لبریز گردد  مى

آن ) ع(کاظم جعفر الصادق شدند نه موسى قائل به امامت عبداهللا بن: افطحیه. 2 
گفته . عشریه قائل شدند و نه آنگونه که اسماعیلیه، قائل شدند   اثنىگونه که امامیه

 فطیح است یا شاید چون شان بنام عبداهللا  شود وجه تسمیه آنها منسوب به رئیس  مى
عبداهللا بدون اینکه پسر ذکورى از خود بگذارد بود ) سرصاف(الرأس   عبداهللا، افطح
  .این گروه نیز منقرض شده است. درگذشت

بودند واینکه پس از وى امامى نیست، ) ع( قائل به امامت موسى کاظم:فهواق. 3 
گونه که از ظلم لبریز  میرد و با قیام خود زمین را همان زیرا وى زنده است و نمى
  .این فرقه نیز منقرض شده است. سازد  شده، از عدالت آکنده مى

. ت نکرده استبودند و اینکه وى فو) ع( قائل به امامت جعفر صادق:ناوسیه. 4 
  .این فرقه هم منقرض شده است

جعفر به جاى برادرش   کسانى که قائل به امامت اسماعیل ابن:اسماعیلیه. 5 
گویند که امامت پس از اسماعیل مستقر است، زیرا   شدند و مى) ع(کاظم موسى
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براى امام جایز است که اگر قدرت و توان نداشته باشد که بر دشمنان خود فائق آید، 
آنان یکى پس از دیگر در خفا و نهان به . شوند هان شود ولى مبلغان وى ظاهر مىپن

رسند، تا اینکه عبداهللا المهدى رئیس دولت فاطمى آمد و وقتى احساس  امامت مى
شوند زیرا قائل به امام   آنان باطنیه هم نامیده مى. قدرت کرد دعوت را نمایان ساخت

هر ظاهرى باطنى دارد و هر تنزیلى تأویلى و گویند   باشند و مى  باطن و پنهان مى
بدون تصریح شدند، بلکه گفتند که امام از نور ) حلول(بعضى از آنها معتقد به تناسخ 

یک گروه از اسماعیلیه تا حال . خدا آفریده شده و نور خدا در او حلول کرده است
  .حاضر در شبه قاره هند همچنان وجود دارند

ها به  کنند و از سایر فرقه  على پیروى مى الحسین بن   بن از زیدبن على:زیدیه. 6 
آنها قائل به تقیه نیستند و خالفت ابوبکر، عمر و . آیند  اهل سنت نزدیکتر به شمار مى

شناسند و  عثمان را براساس مصلحت مسلمانان و جلوگیرى از فتنه به رسمیت مى
 وى خویشاوند پیامبر دانند زیرا خالیق مىرا بهترین ) ع(، على)ص( پیامبرپس از

دانند اگر آن شخص   آنان والیت دیگرى را جایز مى. است و در اسالم سابقه دارد
آنان قائل به . شمارند  بنابراین امامت مفضول را با وجود افضل جایز مى. مجرب باشد

پذیرند و امامت غیر فرزندان  عصمت امامان نیستند، همچنین پنهان شدن آنان را نمى
این فرقه همچنان برقرار است، به . شمارند  را جایز نمى) د محمدبن حنفیهمانن(فاطمه 

  .یمنویژه در 

اند و در ایران،  بزرگترین فرقه اسالمى پس از اهل سنت: عشریه امامیه اثنى. 7 
. لبنان، سوریه، ترکیه، آذربایجان، عراق، افغانستان، هندوستان و پاکستان متمرکزند

درحالى . اند اش به نص و وصیت گانه و فرزندان یازده) ع(آنان قائل به امامت على
نصى ذکر نشده که دال بر این باشد که ) ع(که اهل سنت معتقدند در باره امام على

داشت،   منصوب کرده است، و اگر نص وجود مىت او را به خالف) ص(پیامبر
یعت ماندند و با او ب گویند، انصار و مهاجران بر نظر خود نمى  آنچنان که مى

بنا به دالیل ) رض(اگر چه بعضى شیعیان اعتقاد دارند که اصحاب . کردند  مى
مخالفت ) ص(سیاسى نسبت به این مسئله خاموشى گزیدند و بدین ترتیب با پیامبر

از این سخن بیزارى اصل الشیعه کاشف الغطاء در کتابش  کردند، ولى آل
  :گوید  جوید و مى  مى

  



٣٣٤ جهاد اسالمی
رود که آنان ) منظور اصحاب پیامبر(نین گمانى به آنان پناه بر خدا اگر چ! هرگز... «

ولى شاید سخنان به گوش همه آنها . در آن زمان بهترین مردم روى زمین بودند
اصحاب پیامبر . نرسیده و اگر به بعضى رسیده توجهى به منظور از آن نکرده است

  )1(». کنددار اساس دامن آنان را لکه اند که توهمات بى واالتر از آن) ص(اکرم
  

گوید که حاکمیت مدنى و دینى در خلفاى نخستین جمع شده بود و بنا   وى مى 
. به تعبیر وى، تنها در روزگار خالفت معاویه و یزید از آنها جدا شده است

محمدبن دانند و   را نخستینِ دوازده امام مى) رض(عشریه، امام على  اثنى
ن آنهاست و در آخرالزمان ق پنهان شد، آخری.  هـ 260که در ) عج(المهدى
  )2(.گردد تا زمین را که از ظلم و ستم لبریز گردیده، از دادگرى آکنده سازد  بازمى

  :عشریه بر چهار اصل اساسى استوار است فلسفه امامت نزد امامیه اثنى 

آنها قایل . اند از هر خطا و لغزشى معصوم) گانه دوازده(یعنى امامان : عصمت. 1 
کند که   روایت مى) رض( از علىالکافىامام کلینى در کتابش به این هستند و 

من از آن ایمن نیستم که اشتباه . از گفتن حق یا مشورت به عدل نپرهیزید«: فرمود
با معاویه بیزارى ) ع( صلح برادرش حسنکه از) ع(همچنین موضع حسین. »کنم

بود از آنچه تر  داشتنى کردند برایم دوست قطع مىام را  اگر بینى: نموده گفت
  :گوید  استاد احمدامین در کتاب خود مى! انجام شد

  
داشت، چهره تاریخ  اگر على این عصمت و آگاهى به کنه و پوشیده امور را مى«

پذیرفت و بهتر از آنچه تدبیر کرد در جنگها  شد و حکمیّت را نمى دگرگون مى
ق قضا و قدر رفتار و ساکت شد و طبد و اگر گفته شود که او آگاه بود کر تدبیر مى

نهد تا حوادث روزگار به هر سو  کرد، پس او همانند مردم به شرایط گردن مى
اگر «: گوید مى) ص(پیامبر. کشاند بکشاندش همان گونه که مردم را به هر سو مى

  )3(».رسید شدم و گزندى به من نمى مند مى علم غیبت داشتم از خیر به وفور بهره
  

و دینى به معناى مردى است که خدا او را هدایت کرده از نظر لغوى  :مهدى .2 
اند که همچنان میان مردم غایب است و  گرفته» امام منتظر«امامیه از آن معناى . است

گونه که زمین از ظلم و ستم لبریز گردید، آن را از داد  ظهور خواهد کرد تا همان

                                                           
  .113اصل الشیعه و اصولها، صفحه . 1
  .117همان، ص. 2
  .222، ص3االسالم، ج ضحى. 3



٣٣٥ جهاد اسالمی

بسیارى از .  استهـ پنهان شده260آکنده سازد و او محمدمهدى است که در سال 
گردد مگر آنکه مهدى   شیعیان اعتقاد دارند که دولت اسالمى بار دیگر برپا نمى

اهللا خمینى را دیدیم که معتقد است  ولى ما در فصل گذشته موضع آیت. ظهور کند
این انتظار بدون حرکت براى برپایى حکومت اسالمى، از منسوخ کردن اسالم بدتر 

عشریه مطرح است،   اى که نزد امامیه اثنى دى را به شیوهفرقه زیدیه مسئله مه. است
  .پذیرد نمى

به معناى آن است که خدا بعضى مردگان را به زندگى دنیوى : رجعت. 3 
و على، حسن و حسین و سایر امامان ) ص(آنها اعتقاد دارند که پیامبر. گرداند  بازمى

پس ! عثمان، عمر و معاویهو نیز بعضى از دشمنان آنان از بین اصحاب مانند ابوبکر، 
گردند و هر کس به امامان تعدى یا حقشان را غصب   از ظهور مهدى به دنیا بازمى

کاشف الغطاء در کتاب  ولى امام آل. شود کرده یا آنـان را کشته است، کیفـر مى
  :نویسد  خود مى

  
آور نیست و انکار آن ضررى ندارد اگر چه  پذیرش رجعت در مذهب تشیع الزام«

  )1(».باشد  آنها ضرورى است ولى تشیع به بود یا نبود آن منوط نمىنزد
  

یعنى کتمان حق در قبال . از نظر شیعیان به معناى کتمان حق است: تقیه. 4 
از . مخالفان و خوددارى از حمایت آنان، اگر ضررى در دین و دنیا درپى داشته باشد

ه آنها تقی. »رد، دین نداردهر کس تقیه ندا«: روایت شده است) ع(امام جعفر صادق
دانند و چه بسا در مورد ترس بر مال و   مىدر دین را به هنگام داشتن بیم جان جایز 

  .اندیشى، جایز باشد در مورد مصلحت

نباید در هر امر : گوید مىحکومت اسالمى اهللا خمینى در کتابش  امام آیت 
 غیره در قبال ضرر و در کوچک و بزرگى پایبند تقیه بود که تقیه براى حفظ جان یا

اسالم درخطر باشد،دیگر تقیه و سکوت جایز  اما اگر تمام... احکام است مجال
  )2(.نیست

دانند و   را تقیه مى) رض(در قبال ابوبکر و عمر) ع(شیعیان موضع سکوت على 
  .در قبال معاویه نیز اینگونه است) ع(موضع حسن

                                                           
  .99الشیعه و اصولها، صفحه  اصل. 1
  .142حکومت اسالمى، صفحه . 2



٣٣٦ جهاد اسالمی

عشریه بر  ثنىاى که امامیه ا اى است از اصول چهارگانه آنچه گذشت خالصه 
است که موضع شیعیان رو هستیم، این   سؤالى که اکنون با آن روبه. آن استوار است

پذیرند و عصمت را  در قبال اهل سنت، یعنى در قبال مسلمانانى که امامت را نمى
  نمایند، چیست؟ انکار مى

باشد تا   نمىبنده مؤمن«: گوید   مىالکافىرغم اینکه امام کلینى در کتاب   به 
به سخن (اینکه خدا و پیامبر و همه امامان و امام زمانش را بشناسد و به او بازگردد و 

باشد را به معناى اینکه مسلمان   نمىعضیها عبارت مؤمن ولى ب. »گردن بگذارد) او
کاشف الغطاء در کتابش   امام محمدالحسین آل. نمایند  شیعى نیست، تفسیر مى

  :گوید  طور قاطع به این پرسش پاسخ مى به الشیعه و اصولها  اصل
  

شود که بر سه  اند و بر معناى اعمى اطالق مى اسالم و ایمان با یکدیگر مترادف«
از آنها را انکار کند نه پس اگر فردى، یکى . ، نبوت و معاد استوار استستونِ توحید

رکن چهارم یعنى ستونهایى که اسالم روى آن . مسلمان است و نه مؤمن
شهادت ) (نماز، روزه، زکات، حج و جهاد(تاست  گذارى شده است که پنج انبنی

این ستونهاى چهارگانه، مبانى اسالم و ایمان به معناى اخص ). در توحید آمده است
پنجمى، افزودند و آن اعتقاد به  شیعیان امامیه ستون نزد عموم مسلمانان است ولى

  )1(».امامت است
  

قد است که عدم پذیرش اصل پنجم در صورت ایمان کاشف الغطاء معت  امام آل 
  گوید او مى. سازد و عمل به اصول چهارگانه، مسلمانان را از دایره ایمان خارج نمى

  
محدود شد، او مسلمان مؤمن به معناى اعم ) چهارگانه(اگر فقط به آنها رکنهاى ... «

ودن خون و مال و گردد از قبیل حرام ب است که تمام احکام اسالم بر او مترتب مى
ناموسش که واجب است حفظ شود و غیبت او حرام است و غیره، نه اینکه با عدم 
اعتقاد به امامیه از مسلمان بودن خارج شود ـ پناه بر خدا ـ آرى اثر دیندارى با امامت 

شود، ولى در دنیا، مسلمانان  در منازل قرب و کرامت در روز قیامت ظاهر مى
  )2(.»ار و یاور یکدیگرنداند و ی جملگى یکسان

  
شوند به الاله  اجماالً شیعیان اثنى عشریه که امروزه اغلب شیعیان را شامل مى 

آور حق  که پیام) ص(اهللا، یعنى یکتایى او و پیامبرى محمد  االاهللا و محمدرسول
                                                           

  .127الشیعه، صفحه  اصل. 1
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٣٣٧ جهاد اسالمی

دهند و به همه پیامبران و فرستادگان خدا و به تمامى آنچه او از نزد   است گواهى مى
اش  گانه و فرزندان یازده) ع(رده است ایمان دارند و قائل به امامت علىخدا آو

باشند و اینکه آنان بیش از هرکس دیگرى به امامت سزاوارترند و پس از   مى
شدن به امامت، نه موجب کفر است و نه  این قائل. اند بهترین خالیق) ص(پیامبر

  .از اصول اسالم نیستفسق، زیرا امامت یک شخص مشخص، طبق اعتقاد اهل سنت، 

دانند، ولى انکارکننده آن  گانه را واجب مى آنان اگرچه امامت امامان دوازده 
امامان از نظر شیعیان، کافر و از اسالم خارج نیست و تمام احکام آن بر او جارى 

گانه و ظهور مهدى هستند که   همچنین آنان قائل به عصمت امامان دوازده. است
ست و اگر در این امر اشتباه کرده یا صائب باشند، این موجب درمیان مردم زنده ا

  .شود  کفر و خروج از اسالم نمى

شود، ادعاى توهین به اصحاب گرامى   از مهمترین ایرادهایى که بدانها گرفته مى 
گویند احترام اصحاب پیامبر،  جویند و مى  ولى آنها از غُالت بیزارى مى. است

در . گذاریم  دلیل احترام پیامبر، احترام مى ا به آنها بهاحترام به پیامبر ماست، پس م
حکومت را از امام ) رض(گویند ابوبکر، عمر و عثمان  حالى که بعضى از آنان مى

گویند ابوبکر، عمر و عثمان، اجتهاد   اند، برخى دیگر مى  غصب کرده) رض(على 
  )1(!اشتباه نمودندد ولى کردن

در پایان بررسى مبانى این مذهب . ن استمذهب شیعه امامیه اثنى عشریه همی 
که  الزم است به فتوایى اشاره کنیم که امام اکبر شیخ محمود شلتوت هنگامى

  : منتشر شده استاالسالم رسالۀاالزهر بود صادر نمود و در مجله  رئیس
  

مذهب جعفرى معروف به شیعه امامیه اثنى عشریه مذهبى است که تعبّد به آن «
ل سنّت جایز است، پس باید مسلمانان به این امر آگاه شوند و از همانند مذاهب اه

  )2(».تعصب ناحق نسبت به مذاهب خاص رهایى یابند
  

                                                           
و در مورد ظهور ... العظا بسیار مفید و آموزنده است  شناخت عقاید شیعه، کتاب امام شیخ محمدحسین کاشفبراى. 1

... حتى بعضى از بزرگان اهل سنت، منکر ظهور مهدى را کافر میدانند... مهدى، شیعه وسنى اختالف ماهوى ندارند
مصلح جهانى و مهدى منتظر از دیدگاه «: کتابد به براى آگاهى بیشتر مراجعه شو... اختالف در مورد مصداق است

  م.1374تهران . چاپ دوم، مؤسسه اطالعات. خسروشاهىتألیف و ترجمه سیدهادى » اهل سنت
  .227، شماره سوم صفحه 11، چاپ قاهره سال »االسالم رسالۀ«فصلنامه . 2

  .یم، مراجعه شودا متن فتواى شیخ شلتوت را ما در کتاب دوم این مجموعه ـ شیعه و سنى ـ آورده



٣٣٨ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  
  

  فصل چهارم
  

  1978 تا انقالب 1906ایران از انقالب 
  

رسد که آنچه اکنون   نظر بسیارى از ناظران چنین مى  بهحل اسالمى و جایگزین امام خمینى راه
در آن . دهد، چیزى جز تکرار نوار وقایع اوایل این قرن نیست وى مىدر ایران ر

زمان خانواده حاکم قاجار در رویارویى با درخواستهاى مسلمانان در تنگنا قرار 
و شاه   ناصرالدینمیرزا فرزند مظفرالدین  مسلمانانى که رو در روى استبداد ;گرفت

آن روزها روسیه و . تادنداى استعمارگر غاصب ایسبند و بارى و نوکریش بر  بى
  .انگلیس عمالً بر ایران تسلط و نفوذ داشتند

تاریخ حکومت خانواده قاجار به بنیانگذار آن آقامحمدخان شاه قاجار  
تاریخ این خانواده در . دست گرفت م حکومت را به1796گردد که درسال   بازمى
ى، پایان دست رضاخان، مؤسس خاندان پهلو م با عزل احمدشاه، به1925سال 
  .پذیرد  مى

که تأثیرى بلندمدت در یهایى رخ داد در دوران حکومت خانواده قاجار دگرگون 
اى از سرزمینهاى خود  ایران در دو جنگ با روسیه تزارى پاره. تاریخ ایران داشت

. حکومت ایران دیکتاتورى و ستمگرانه بود. در اطراف دریاى خزر را از دست داد
آنکه بدانند چرا زندانى شده و  افتادند بى ا زیاد به زندان مىبسیارى براى مدتى کم ی

. خوارى در تمام ادارات دولتى ریشه دوانیده بود فساد و رشوه! ..اند؟ چرا آزاد شده
که از پرداخت مالیات سرباز زدن کسانى  مأموران مالیاتى از مجازات و شالق

کشور .  کشور وخیم بودافزون بر این، وضعیت اقتصادى. بردند زدند، لذت مى  مى
 نانوایان خمیر نان را با خاک اره و سبوس )1(.چندین برابر صادرات، واردات داشت

. کردند تا آنجا که صدها نفر از شهروندان به همین سبب مردند  برنج مخلوط مى
براى بهبود اوضاع تالش   اکثریت ملت بیسواد بودند وحکومت هم

                                                           
  مترجم. در دوران قاجار با این کلیّت صحیح نیست... ها بود این امر در دوران پهلوى. 1



٣٣٩ جهاد اسالمی

کرد   سفر به اروپا براى تحصیل را محدود مى) م1848ـ49(ناصرالدین شاه .کرد نمى
فرهنگ باشند  مایلم فرزندان ملتم کودن و بى«: و در این باره سخن مشهورى دارد

  .»!ع سبزى استتا آنجا که ندانند بروکسل نام شهر است یا یک نو

الدین افغانى  جمالاین ناصرالدین شاه، همان است که با رهبر انقالبى  
دست یکى از مریدان او به قتل   داشت و سرانجام به  برخوردهاوگفتگوهائى

  .»الدین ازدست جمال!بگیر«:بود گفته سوىوى به تیراندازى هنگام به  رسیدکه

 و در دوران مظفرالدین 1906رفته ظاهر شد تا اینکه در سال   عالئم نارضایتى رفته 
آنان در ... دشاه به انقالبى مردمى مبدل گردید که علماى ایران آن را رهبرى نمودن

مساجد تحصن کردند و خواستار اخراج حاکم تهران، صدراعظم و بعضى مسئوالن 
شدند، زیرا وى در یک جشن ) رئیس گمرکات ایران(دولتى و نیز مسیو نوز بلژیکى 

شاه بریگادروسى قزاق   بااینکه مظفرالدین...تن کرده بود  روحانى به  بالماسکه، لباس
ه رعب و وحشت آفرید، ولى انقالب اسالمى سوى آنان گسیل داشت ک  را به

  .اساسى کرداه را مجبور به امضاى قانون یافت که ش اوج ادامه آنچنان روبه

در اصل نخست این قانون آمده است که دین رسمى کشور اسالم و مذهب  
اصل هشتم برابرى کامل در برابر . جعفرى است و رئیس کشور پیرو این مذهب است

... نیان بخشید و اصل نهم بر حفظ جان و مال مردم تأکید داشتقانون را به ایرا
قضایى ممنوع همچنین ماده دهم دستگیرى هر شخص را بدون حکم کتبى مراجع 

. سانسور را از مراسالت پستى و مخابرات تلگرافى برداشت 23 و 22اصول ... کرد
  )1(. رسید156اصول قانون اساسى و متمم آن به 

تشکیل شد و تأسیس ! دادى، حکومت قانونى و دمکراتیکجاى حکومت استب  به 
 عضو مقرر گردید که نیمى انتصابى و نیم دیگر 60شامل ) سنا(مجلس دیگرى 

  .انتخابى بودند

رهبر انقالبى الدین افغانى  جمالبه هنگام شعلهور شدن انقالب مردم ایران،  
 را به نقل از مجله اى براى سران انقالب فرستاد که مایلیم مطالب عمده آن  نامه

شد در اینجا نقل و ثبت کنیم، زیرا   منتشر مىمحمدرشید رضاکه بهوسیله المنار 
  :محتواى این نامه با اهمیت است

  

                                                           
  م. طور صحیح نقل نشده بود و ما در ترجمه اصالح شده آنها را آوردیم در متن عربى مواد و اصول فوق به* 



٣٤٠ جهاد اسالمی
  اى به علماء ایران نامه

  
  اهللا الرحمن الرحیم بسم

اى قرآنیان، اى نگهبانان ایمان، اى پشتیبانان دین، اى یاوران شرع مبین، اى  
کنندگان گمراهان، جناب حاج   خدا و سرکوبلشکریان پیروز

اهللا رشتى، و جناب میرزا  میرزامحمدحسن شیرازى، و جناب حاج میرزا حبیب
میرزا جوادآقا تبریزى و جناب حاج  ابوالقاسم کربالئى، و جناب حاج

آبادى، و جناب  شیخ هادى نجمسیدعلى اکبر شیرازى و جناب حاج 
آقا   زکى صدرالعلماء و جناب حاجو جناب سیدطاهرمیرزاحسن آشتیانى 

محسن عراقى و جناب حاج شیخ محمدتقى اصفهانى و جناب حاج 
مالمحمدتقى بجنوردى و سایر رهبران ملت و رؤساى دین و علماى بزرگوار 

خدا اسالم و مسلمین را بهوجودشان عزیز (که نایبان ائمه طاهرین هستند 
  ).مینخاک بمالد ـ آ کرده، دماغ کفار سرسخت را به

خواهند کشور ایران  از مدتها پیش دول اروپا با اشتیاق و حرص وافرى مى 
اند،  را زیر نفوذ خود درآورند، اینها هروقت فرصتى یافته و مجالى پیدا نموده

که موجب ایجاد تنفر و تهییج احساسات  طورى به(با نیرنگ و دسیسه 
ود نفوذى تولید و اند در نقاط مختلفه کشور براى خ کوشیده) عمومى نشود

زمینه حکومت نمودن بر آنجا را فراهم سازند، ولى ضمناً هم میدانند علماء 
شوند، زیرا که  تسلیم نمىخورند و درمقابل اراده آنها  ن را نمىشا فریب

فرمان رؤساى دینى است، هرچه بگویند  توده، دلبسته به علما و گوش به
ان علما ردشدنى نیست و هرچه پذیرد و هرکجا بایستند درنظر توده فرم مى

علما هم پیوسته همّت خود را صرف نگاهبانى . بخواهند تغییرپذیر نخواهد بود
 نه مغلوب هوا و هوس ;شوند دین نموده، نه غفلت مىورزند، نه فریفته مى

اروپاییها نیز از موقعیت علما مطلع بوده و پیوسته منتظر تحول و . خواهند شد
  .اند بینى کرده  هم اروپاییها خوب پیشاند، راستى مراقب فرصت

زیرا هرگاه علماى، با ابهتى که درنظر عوام دارند، نباشند، توده عامى با میل  
و رغبت به کفار پیوسته و براى اینکه خود را از چنگ این دولت نجات 

اى که قدرت خود  از چنگ دولت ورشکسته: آید بدهد، زیر پرچم آنها درمى
ز چنگ دولتى که انصاف را فراموش کرده و سازش با را از دست داده، ا

ملت را پشت گوش انداخته، دولتى که از اقتدار و نفوذ خود نه شرافتى 
  .تحصیل کرده و نه جانى را حفظ نموده، نه بارى از دوش ملت برداشته است
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اى که علما کم شده، قدرت اروپاییان  در هر نقطه: روى همین موازنه است 

حدى که شوکت اسالم را درهم شکسته، نام دین را  ر گردیده، بهدر آنجا بیشت
انفرمایان ماوراءالنهر کوشیدند تا پادشاهان هند و فرم. اند از آنجا محو ساخته

ولى روى قانون طبیعى و خداداده نتیجه شومش علما را کوچک کنند، 
ور افغانیها هم کراراً جز به نیروى علما نتوانستند کش. خودشان برگشت به

  .خود را از دستبرد اجانب و هجوم انگلیسها حفظ کنند
قیمت روى کار آمده، در تحقیر علما و سلب  حاال از وقتى که این شاه بى 

استبداد و توسعه دایره ظلم  اى که به کوشد و از فرط عالقه اختیارات آنها مى
ه، هاى خود کم نمود علما را با امر و نهىرد، نفوذ کلمه و تعدى و جور دا

ترویج دین قیام  آنها را با خوارى تمام از شهرستانها تبعید کرد و نگذاشت به
) کانون فتنه و ستم(اى را از مراکز اقامت خودشان به طهران  دسته. نمایند

سکونت در این شهر نمود و همین که میدان برایش  آورد و آنها را مجبور به
ویران نمود، از هیچ خالى شد، بندگان خدا را مقهور ساخت، شهرها را 

سیاهکارى خوددارى نکرد، هر گناهى را علناً مرتکب شد، آنچه از خون فقرا 
هوا و هوس خودساخت، و اشک از چشمان  و بیچارگان مکیده بود، صرف

حاال دیگر جنونش گل کرده و طمع ) یاور اى اسالم بى(یتیمان جارى کرد 
باشد نه عقلى که پستش به هیجان آمده، نه دینى دارد که جلوگیرش 

فطرتى و ناپاک  پست. نماید، نه شرافت نفسى که مانعش شود سرزنشش
اروپاییها . طینتى وادارش نموده که کشور اسالمى را به بهاى اندکى بفروشد

جنگ و نزاع مالک ایران شوند، وقت آن است که بدون هم فهمیدند حاال 
ردند، قدرت خود را از ک دفاع مى فهمیدند علمایى که از اسالم و قلمرو دین

دست داده و نفوذشان کاسته شده است، از این رو هر دولتى به طمع یک 
دهان گشود،ولى بازحق برباطل یورش برده و  قطعه از این آب و خاک
  )1(.دشمن را باطل کرد و ستمکاران ذلیل شدند مغلوبش ساخت وکوششهاى

، اسالم را بزرگ شما پیشوایان با تصمیمى که گرفتید: حق را باید گفت 
طورى  نمودید و نام دین را بلند ساختید و دلها را از هیبت خود پرنمودید، به

شما، درمقابل نیروى شما، که بیگانگان عموماً فهمیدند درمقابل اقتدار 
دست  مقاومت ممکن نیست، دانستند شما دیوار کشور هستید و زمام ملت به

ن براى اینکه شکست خود را ولى مصیبت بزرگ اینجاست که شیطا. شماست
                                                           

شدن بساط خارجیها و  و است که موجب برچیدهحرمت استعمال تنباک اشاره به واقعه رژى و حکم مرحوم میرزا به.  1
  م. لغو امتیاز آنها گردید



٣٤٢ جهاد اسالمی
در این نبرد جبران نماید، به دماغ این مرد تبهکار خارج از دین انداخته است 

او فهمیده است، انجام اوامرش جز از . که علما را از شهرستانها تبعید نماید
افسران هم مخالفت علما را ت و طریق اطاعت افسران ارتش ممکن نیس

اهند، لذا درصدد برآمده است افسران ارتش را خو کنند و بد آنها را نمى نمى
همین منظور ریاست شهربانى و فرماندهى  از کشور بیگانه تعیین کند و به

، آن زندیق و دوستان او هم )و امثال او داده(هنگ قزاق را به کنت 
شاه هم از فرط . کوشند فرماندهان ارتشى را از کشور بیگانه بخواهند مى

به خدا شاه با جنون و . بالد آن مى وشحال شده و بهدیوانگى از این کار خ
زندقه همعهد گردیده، و متعهد شده است با خودسرى و شرارت تمام دین را 
نابود سازد و شریعت را مضمحل کند و کشور اسالم را بدون چون و چرا به 

  .بیگانگان تسلیم نماید
*  *  *  

گذارید و جلو حال خودش ب اى رهبران ملت، اگر این فرعون را به 
گذرد  بازى او را نگیرید و او را از تخت گمراهى پایین نکشید، کار مى دیوانه

 ;شما یاوران خدایید. گردد شود و چاره غیرممکن مى و عالج مشکل مى
جانهاى شما که از شریعت خدایى سرشار است، شما را از هر هوا و هوسى 

شیطان نمیتواند بین . رددا که موجب دوتیرگى و اختالف کلمه باشد نگاه مى
هاى محکم  هم بزند، شما چون دستى هستید که خدا با آن از قلعه شما را به

نماید، و با این دست است که ارتش کفر و یاران زنادقه  دین خود دفاع مى
بناست زیانکار و بدبخت بغیر از آن کسى که (تمام مردم . سازد ور مىرا د
ما خلع این نادان را اعالن کنید بزرگ و بردار شمایند، اگر ش فرمان) باشد

 ;خودتان همین روزها دیدید(کوچک، بینوا و توانگر، اطاعت خواهند کرد 
بخصوص این موقع که دراثر این ) بنابراین محتاج نیست که من دلیل بیاورم

ها به تنگ آمده، سلطنتى که نه  جهالت، سینه سلطنت جابرانه آمیخته به
ند و نه شهرى را آبادان نموده، فرهنگ را توسعه داده، توانسته ارتشى آماده ک

نه نام اسالم را بلند ساخته، نه یک روز دل ملت در پناهش راحتى دیده، بلکه 
درعوض کشور را ویران و توده را ذلیل کرده و ملت را به گدایى انداخته و 
سپس گمراهى دامنگیرش شده و از دین بیرون رفته، استخوان مسلمانان را 

رد ساخته و با خونشان خمیر کرده تا از آنها براى ساختن کاخ شهوت خ
  !پست خود، خشت تهیه کند

چنین حکومتى اى که بر   این سالیان متمادى نتیجهو در این مدت دراز، در 
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نابود باد این پادشاهى، واژگون باد این سلطنت، اگر . مترتب شده، همین است

اى که روى غیرت  ا یک کلمه، کلمهو خلع وى هم ب(این پادشاه خلع شود 
آنکه جانشین وى خواهد بود، ) شود دینى از زبان اهل حق خارج مى

تواند از فرمان شما سرپیچى کند و جز خضوع در پیشگاه شما مقدورش  نمى
بیند، قدرتى که به آن  چشم خود مى نیست، زیرا که او قدرت الهى شما را به
ملت وقتى زیر سایه دین از داد . کشند سرکشان را از تخت گمراهى پائین مى

برخوردار شود، رغبتش به شما زیادتر خواهد شد و گِرد شما خواهد گردید، 
. آیند آنگاه همه در پناه خدا و حزب علما که دوستان خدا هستند درمى

هرکس خیال کند خلع این پادشاه جز با قشون و توپ و بمب ممکن نیست، 
ور نیست، چون یک عقیده و ایمانى در مغز مردم ط اى کرده، این خیال بیهوده

علما ها جاگرفته و آن عقیده این است که مخالفت رسوخ نموده و در دل آن
طور است و پایه مذهب هم روى این  راستى هم همین. مخالفت خداست

  .باشد عقیده مى
*  *  *  

اى قرآنیان، اگر شما حکم خدا را درباره این مرد غاصب ستمکار اجرا  
نید، اگر بگویید به حکم خدا اطاعت این مرد حرام است، مردم از گردش ک

  .گیرد و کشتار صورت مىه شده و خلع وى بدون جنگ پراکند
خدا براى اتمام حجت، قدرتى را که به شما ارزانى داشته نشانتان داد،  

آنهایى که ایمانشان محکم نبود تا پیش از این واقعه در نفوذ کلمه و قدرت 
ملت مسلمان با شنیدن یک کلمه از شما در سرکوبى این . ردید داشتندشما ت

  ).مسئله تنباکو(متحد شدند ) صدراعظم(فرعون و هامان او 
فرمان متعجب فوذ کلمه و سرعت تأثیر این ملل دیگر هم از این قدرت و ن 

گردیدند و کفار مبهوت ماندند، این قدرتى است که خدا به شما داده تا با آن 
و حوزه اسالم را نگهدارى کنید، در این صورت، آیا سزاوار است با دین 

شریعت سستى  نمودن به داشتن چنین نیرویى دین را واگذارده، یا در کمک
  .نمایید؟ ابداً ابداً

نمودن مراسم دینى و گرامى ساختن مسلمانان فرارسیده  حاال وقت زنده 
کرده و ناموستان را   تروراست، پیش از اینکه این ستمکار سرکش شما را

. برباد بدهد و قبل از آنکه در دیوار محکم دین رخنه کند او را خلع نمایید
شما وظیفه دشوارى ندارید، فقط به مردم ابالغ کنید اطاعت این ستمکار حرام 
است، او هم وقتى خود را ذلیل و تنها ببیند، اطرافیانش از گردش پراکنده 
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  .کنند بارانش مى  کودکان سنگرانند و شده ارتشیان وى را مى

شما و پیروانتان از حاال در خطر بزرگى هستید، شما به نیروى ! اى علما 
حقیقت شاخ این فرعون را شکستید و با شمشیر دین، بینیش را بریدید، ولى 
او منتظر است فرصتى یافته و انتقام خود را از شما بگیرد، از این رو نباید یک 

 پیش از اینکه ;ید بگذارید زمام کار را به دست بگیردروز مهلتش بدهید، نبا
اى مردان علم، مبادا در خلع این مرد . جراحتش بهبود پذیرد، او را خلع کنید

تردید داشته باشید، مردى که غاصبانه سلطنت یافته، مردى که 
مسلمانان و ازمکیدن خونهاى  که پس ست، مردىا ستم فسقوفرمانش کارش

قرا و برهنگان و تهیدست نمودن ملت، جنونش گل کرده خردکردن استخوان ف
و درصدد برآمده است کشورى را که مایه عزت اسالم و پایگاه دین است، به 

  .اجانب بدهد
مردى که از فرط نادانى درصدد برآمده است نام کفر را بلندساخته و زیر  

  .پرچم شرک درآید
ار  و پسران این ستمکوزرا، فرماندهان، عموم طبقات ارتش: گویم باز مى 

صبرشان لبریز شده، منتظرند سرکش منتظر دستور شما هستند، دیگر کاسه 
یک کلمه از شما بشنوند و این فرعون را خلع نموده، بندگان خدا را از زیان 

باد داده و لکه ننگ را به پیشانى آنها  او آسوده کنند و پیش از آنکه دین را به
  . نمایندبچسباند، خویش را از شرش حفظ

  اهللا و برکاته والسالم علیکم و رحمۀ
                  )1(الدین الحسینى  جمال

*  *  *  

. الدین خطاب به علماى مسلمانان فرستاد  این است آن سند تاریخى که جمال 
شاه که برخالف   شود که بدانیم وقتى مظفرالدین اهمیت این سند زمانى روشنتر مى

ماد مشروطه درآمد، درگذشت و محمدعلى شاه صورت ن الدین به خواسته جمال
آزادى مشروطه را احساس نکرده بودند که شاه ا هنوز نسیم قدرت رسید، ایرانیه  به

اى سرگرم شد که کشور را به حکومت استبدادى گذشته  جدید به چیدن توطئه
 مجلس را لیاخوف دسته روسى قزاق به فرماندهى کلنل 1908در ژوئن . بازگرداند
. بعضى از نمایندگان کشته شده و دیگران فرار کردند.  کرده و به توپ بستمحاصره

                                                           
این نامه، همراه دهها نامه . هائى از نامه سید را نقل کرده بود، و ما ترجمه متن کامل آن را آوردیم مؤلف فقط گزیده* 

  م.گردد منتشر مىزودى  به» الدین اسدآبادى ها و اسناد سیاسى ـ تاریخى سیدجمال نامه«دیگر، تحت عنوان 
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سان شاه  بدین. نظیرى از آن دفاع کردند  اما نگهبانان مسلمان مجلس با پایدارى کم
برقرارى حکومت نظامى در سى را زیرپا نهاد، مجلس را تعطیل کرد و با قانون اسا

  .تهران، آمد و شد را ممنوع ساخت

الدین در سند مهم خود نسبت به آن هشدار داده بود،  که جمال!  عبرتىاین درس 
انقالب . اهللا خمینى آن را مدّنظر قرار داده است حرکت اسالمى ایران به رهبرى آیت

افراد ساده ساواک . گناه است  اعالم نمود که ارتش ایران بى1978اسالمى در سال 
قعى دربار تنها گناهکار وا. ستنداعضاى عادى حزب رستاخیز مقصر نی. گناهند  بى

مرگ بر «خاطر بر شعار  دارد و به همین نهادها را به حرکت وامىاست که همه این 
  .اصرار مىورزید» شاه

محمدعلى شاه به شکست تن در ندادند و ) صغیر(علماى مسلمانان پس از استبداد  
 میانجیگرى رغم حمایت روسها از شاه و به. انقالب در تمام ایران شعلهور شد

هاى مسلمان، انقالبیون از شمال و  انگلیسیها و با وجود عملیات قلع و قمع برضد توده
در  نیروهاى دولتى.درآوردندمحاصره  جنوب سرازیرشده و پایتخت را به

بااعالم  انقالبیون! گریخت کنسولگرى روسیه  به تسلیم شدند و شاه 1909ژوئیه16
 سلطنت منصوب کردند و بار دیگر قانون اساسى خلع شاه، فرزندش احمدمیرزا را به

کمونیستى درروسیه برپا واتحادشوروى  وقتى انقالب. را احیا کردند
داخلى خود شد، بریتانیا براى تحکیم نفوذ خود در تمام ایران از  مشکالت  سرگرم

اینجا بود که شورویها خطر حضور انگلیسیها را احساس . این فرصت استفاده کرد
وشیدند رهبریهاى جدیدى در داخل ایران ایجاد کنند که آنها را تأیید نموده و ک

  .نماید

خان یک  نام میرزا کوچک روسها توانستند بهوسیله یکى از مخالفان حکومت به 
 )1(.خواه در بخشهایى از شمال ایران تشکیل دهند  حکومت سوسیالیستى جدایى

حکومت . کومت برانگیختشدت برضد این ح بریتانیا حکومت مرکزى تهران را به
شاه را علیه ) محمدرضا(یک نیروى قدرتمند به فرماندهى رضاخان میرپنج پدر 

وى در جنگ توانست به یک پیروزى . گیالن گسیل داشتقالبى حکومت ان
آسا و قاطع دست یابد و درپى آن نیروهاى روسى طرفدار جمهورى گیالن  برق

                                                           
خان هوادار جدائى و یا تحریک شده روسها بود، درست نیست و اسناد بسیارى که  این نظریه که میرزا کوچک. 1
با اسناد » معاصر تاریخوفرهنگ«: هاى نامه در یکى از ویژه.کند اکنون در اختیار است عدم صحت آن را اثبات مى هم

  مترجم. دى منتشرخواهدشدزو به اثبات رسیده که بسیاراین موضوع به
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 و ایران منعقد گردید که تاکنون نیز  معاهده شوروى1921در فوریه . عقب نشستند
 و به موجب آن شورویها حق دارند در صورتى که ایران )1(قوت خود باقى است  به

از سوى هر نیروى بیگانه مورد تجاوز مسلحانه قرار گیرد، نیروهایشان را به ایران 
  .نشینى کنند رفتن خطر این نیروها، عقب گسیل دارند و پس از ازبین

و عنوان سرباز به ارتش ایران پیوست   خاندان سلطنت پهلوى، بهرضاخان بانى 
سالگى وارد بریگاد در بیست و دو . توانست بسرعت به مقامهاى باالیى ارتقا یابد

او در آنجا خبرگى و آموزشهاى . قزاق شد که فرمانده آن یک افسر روس بود
ان به پیروزى خواه فراوانى کسب کرد که بعدها به وى کمک کرد تا برضد جدایى

طورى که  اى مردمى به وى بخشید، به این پیروزى وجهه. سریع و قاطع دست یابد
رضاخان در پشت سر دربار . بعدها در سایه حکومت شاه قاجار به نخستوزیرى رسید

از حکیم موقعیت خود پرداخت تا اینکه توانست و با تأیید ارتش ایران و شهربانى به ت
 خود را شاه ایران 1926 آوریل 25 با موافقت مجلس در شاه ضعیف، رهایى یابد و

مراسم تاجگذاریش طبق معمول شاهان ایران در دورانهاى گذشته، برگزار . بخواند
رضاخان به محض رسیدن به قدرت به ایجاد یک ارتش نیرومند و مجهز به . شد

 را به وى بودجه ارتش. جدیدترین سالحهایى که از فرانسه وارد کرد اهتمام ورزید
. ار رسانید هز112 هزار به 40برابر افزایش داد و شمار پرسنل را از  میزان پنج

افسران را به دربار کشانید و مقررى و مواجب معتنابهى براى آنان همچنین پاى 
اختصاص داد و قطعاتى از زمینهاى دولتى را با قیمتهاى ناچیز به آنها فروخت و 

  .ادمناصب عالى در اختیارشان قرار د

 شیفته یکدیگر بودند و این امر در مصطفى کمال آتاتورکظاهراً رضاخان و  
 ظاهر 1934استقبال گرم آتاتورک از رضاخان به هنگام دیدار از ترکیه در ژوئن 

گرایى دربرابر   کردن ایران مطرحن این شیفتگى از ابتدا به هنگام همچنی. شد
ام یک دولت ایرانى مدرن از موضع ن  به کوشید  وى مى. گرایى نمایان گردید اسالم

باال با مسلمانان برخورد کند و سعى داشت از نقش دین در زندگى ملّت مسلمان 
ایران بکاهد، از این رو قانونگذارى را بر مبانى مدنى برگرفته از قانون فرانسه به جاى 
شریعت اسالم برقرار کرد و قانونى را از تصویب گذرانید که به مقتضاى آن 

. گردید  مىتعلق به نهادهاى دینى امکانپذیر کردن اراضى و طرحهاى آبیارى م ملى
                                                           

  .ست ـ مترجمطور یکجانبه از سوى شوراى انقالب لغو شده ا  به1358این معاهده در . 1
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وى از تعداد مدارس دینى کاست و مأموران دولتى شروع به اعمال نظارت بر این 
. سربازى را مهار سازند مدارس کردند تا جریان جدایى میان تحصیل دینى و خدمت

اکن مذهبى و سازماندهى اى جهت اداره مساجد و ام حکومت دستگاههاى ویژه
  .انتقال حجاج به مکه تعیین کرد

دست گرفت و نحوه هزینه آن را  شاه همچنین دخل و خرج اوقاف دینى را به 
رفت   پاسبان باالى بام مى به هنگام نماز یک هم در دوران او بود که. کرد تعیین مى

ارى نظم و  دو پاسبان تحت پوشش برقر)1(!دمید جاى اذان در بوق خود مى و به
یکى از . ایستادند جلوگیرى از ازدحام مردم به موقع خروج، دربرابر در هر مسجد مى

خادمان حرم مطهر رضوى، همگى یا «: نویسد روحانیون ایران در خاطراتش مى
وقتى او به قدرت . کردند سر مى قدرت رسیدن پهلوى عمامه به اکثراً قبل از به

تن  شمارى معدود، کاله پهلوى و لباس فرنگى بهرسید، آنان را وادار کرد که بجز 
  .»کنند

حجاب را  کشف 1930نام آزادى زن در سال   نکه وى بهها، ای عالوه بر این 
در . وى این کار را از خانواده خود آغاز کرد. شروع نمود و حجاب را ممنوع کرد

ورد به  شاه دستور داد که دختران و آموزگاران زن از سرکردن روسرى و 1935سال 
مدارس با آن منع شوند و به افسران ارتش دستور داد که در اماکن عمومى یا خیابانها 

  .هیچوجه به همراه یک زن باحجاب، با هر نسبتى که باهم دارند، ظاهر نشوند  به

شروع شد و  اینکه جنگ جهانى دوم راند، تا شاه اینگونه بر ایران حکومت مى 
درخواست انگلیسیها و روسها براى اخراج آلمانیها از وى در کنار آلمان ایستاد و به 

 1941 سپتامبر 17از این رو نیروهاى انگلیس و شوروى در . کشورش پاسخ رد داد
وارد تهران شده و شاه را مجبور کردند که به نفع فرزندش محمدرضا پهلوى از تاج 

 اقامت رحلژوهانسبورگ شاه از ایران خارج شد و عاقبت در . و تخت کنار رود
هاى رفاعى   درگذشت و جسدش براى دفن به مقبره 1944 ژوئن 25وى در . افکند

وى قبالً محمدرضا را به ازدواج شاهزاده فوزیه، خواهر ملک (قاهره انتقال یافت در 
  .ـ! ـ و سپس به ایران آورده شد) فاروق درآورده بود

قدرت   به در بیست و یک سالگى1941 سپتامبر 16این چنین محمدرضا در  

                                                           
اگر در ! در بوق دمیدن. ولى در این امر موفق نبود. شاه قصد داشت مانند آتاتورک، اذان به زبان عربى پخش نشود. 1

   مترجم.تردید عمومیت پیدا نکرد محلى انجام گرفته باشد، بى
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وى دوره ابتدایى را در مدرسه نظام و دبیرستان را در مدرسه شاللى . رسید
 به دریافت رتبه 1938دانشکده افسرى پیوست و در مه   سپس به. گذرانید سوئیس

  .شدوارد ارتش ایران (!) عنوان بازرس  انه نایل آمد و بهسروان توپخ

صدق در سایه فساد سیاسى که اوضاع ایران از زمان شاه تا آغاز صدارت دکتر م 
در این دوره، به ویژه پس از پایان . ثبات و آشفته بود کشور را فراگرفته بود، بى

اى از  عنوان یک ابرقدرت ظاهر شد که مجموعه جنگ جهانى، ایاالت متحده به
آمریکا در ایران میدان مهمى براى رقابت سیاسى . چرخیدند کشورها در مدار آن مى

یرا ایران با نفت فراوان، نزدیکى به بلوک شرق، نقش احتمالى در رهبرى یافته بود، ز
توانست پشتیبان جهان غرب در  قدرت نظامى، مى ایجاد یک جهان اسالم وامکان

باره بیشتر صحبت   هنگام بررسى موضع آمریکا درقبال بحران در این به(منطقه باشد 
  ).خواهیم کرد

نفت . کردن نفت پدید آمد مشکل ملّىاندکى پس از ورود آمریکابه صحنه،  
دکتر مصدق رهبر جناح ملّى و رئیس . طور انحصارى دراختیار انگلیس بود  به

تواند  اقدامى که دولت مىبود که بهترین کمیسیون نفت در مجلس بر این باور 
آرا نخستوزیر وقت رودرروى مصدق که  رزم. کردن نفت است  انجام دهد ملّى

مردم برضد نخستوزیر .  کاشانى رهبر بزرگ مذهبى بود ایستاداهللا مورد حمایت آیت
 یک 1951 مارس 7در . دست به تظاهرات زدند که منجر به درگیریهاى خونین شد

که رهبرى آن » فدائیان اسالم« وابسته به سازمان خلیل طهماسبىنام  جوان مسلمان به
هران به هالکت ت» مسجد شاه«آرا را در   بود موفق شد رزمنواب صفوىبرعهده 
اى اعالم کرد که قهرمانى که   در آن روز نواب صفوى با صدور بیانیه. برساند
اهللا کاشانى رهبر  آیت. اش را انجام داده است آراى خائن را کشت وظیفه  رزم

  .که در فصل دوم اشاره کردیم، این کار را تأیید نمود  مسلمانان هم، چنان

 به نخستوزیرى 1950 آوریل 26دق در بحران ادامه یافت تا اینکه دکتر مص 
. اى شد وارد مرحله تازهیخ رویارویى آشکار با استعمار انگلیس ایران در تار. رسید

کردن نفت  تنها چهار روز از تشکیل کابینه سپرى شده بود که دکتر مصدق ملى
ز وى کوشید ارتش را کنترل نماید، ا. ایران را اعالم و شروع به اخراج انگلیسیها کرد

هایى جهت تحقیق در اختالسهاى    افسر بلندپایه را اخراج و کمیته130این رو 
به همین . مصدق قدرت شاه را به امور تشریفاتى محدود ساخت. بزرگ تشکیل داد
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فرار به  ناچار به 16/8/1953جهت شاه پس از کشف توطئه کودتا علیه دولت، در 
 که سرویسهاى امنیتى آمریکا آنگاه... خارج کشور شد تا شش روز بعد بازگردد

اهللا زاهدى را ترتیب  یک کودتاى نظامى برضد مصدق و به رهبرى ژنرال فضل
آشام و وحشى  زاهدى سپس به نخستوزیرى منصوب شد تا یک رژیم خون. دادند

  .را براى تقویت حکومت شاه رهبرى کند

اسبى پس از آن خلیل طهم. مصدق دستگیر و به سه سال زندان محکوم گردید 
نفر دیگر اعدام رانى دستگیر و همراه چند فدائى مسلمان و نواب صفوى رهبر ای

  .شدند

*  *  *  

رغم  پیش از پرداختن به ماهیت نظام جدید شاه باید اشاره کنیم که به...  
آزادیهاى دمکراتیکى که ملت طى مدت حکومت ملّى بدان دست یافته بود، ولى 

از این رو حرکت اسالمى در . را مطرح نکرداى مشکل  طور ریشه حرکت ملى به
سازى قرار نگرفت و با اینکه تنها  دگرگونوند جایگاه شایسته و مورد انتظار در ر

جبهه ملى هم از ... هاى مسلمان بود حرکت با پایگاه مردمى و نمایانگر اصالت توده
وازى صورت بلندپروازیهاى بورژ  هرگونه محتواى اسالمى انقالبى خالى بود و به

طلبان و  این امر موجب شد تا فرصت. کرد درآمد که عمیقاً مشکل را بررسى نمى
با وجود اینکه مصدق خود را . اى دور دکتر مصدق جمع شوند سیاستمداران حرفه

مأموریتهاى . به وزارت جنگ منصوب کرده بود، اما نتوانست درون ارتش نفوذ کند
بار عبارت از بازگردانیدن شاه به  که اینشد   ساز همچنان به ارتش واگذار مى  تاریخ

  ! پدر وى را به قدرت رسانیده بود1925که در سال   قدرت بود، همچنان
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  م.در دوران قاجار، این امر و با این کلیت صحیح نیست...ها بود این امر در دوران پهلوى. 1
  
  

  م. برچیده شدن بساط خارجیها و لغو امتیاز آنها گردید
  
  

ارتش ایران  اعالم نمود که بدنه 1978 انقالب اسالمى در سال. داده استمدّنظر قرار 
اعضاء عادى حزب رستاخیز مقصر . گناهند افراد ساده ساواک بى. گناه است  بى

دارد و   تنها گناهکار واقعى دربار است که همه این نهادها را به حرکت وامى. نیستند
  .رزیداصرار مىو» مرگ بر شاه«خاطر بر شعار  به همین

  
  

 ناچار به فرار به خارج 16/8/1953شاه پس از کشف توطئه کودتا علیه دولت، در 
   آنگاه که سرویسهاى... کشور شد تا شش روز بعد بازگردد
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  فصل پنجم
  

  رژیم سلطنت
  

  ـ بررسى و تحلیل ـ 
  

1  
  

اهللا زاهدى و به  وقتى که محمدرضاشاه پهلوى پس از کودتاى ژنرال فضل 
یسهاى امنیتى آمریکا بار دیگر به قدرت رسید، با تمام قوا براى کنترل کمک سرو

 سالهاى تثبیت نظام و سرکوب حرکت 1953ـ60از این رو سالهاى . اوضاع کوشید
شاه در سیاست جدید خود بر دو عنصر مهم ارتش و ساواک . ملى و اسالمى بود

  :تکیه کرد

پدربزرگ . خانواده نظامى است خاندان سلطنتى پهلوى وابسته به یک :ارتش. 1 
که در دوران . شاه اخیر یعنى پدربزرگ رضاخان سربازى در ارتش ایران بوده

شهر هرات را محاصره کرد و در همین جنگ کشته ) دومین شاه قاجار(شاه   فتحعلى
  .شد

 داراى درجه )1(پدربزرگش عباسعلى باوند پهلوىحل اسالمى و جایگزین امام خمینى راه
پدر وى . خان داراى درجه سروانى بود  نام نصراهللا   برادر پدربزرگش بهستوانى و

عنوان سرباز به ارتش پیوست و پس از مدتى اندک به  سالگى به رضاخان، در سیزده
و به همین مسیر رفت تا کلنل شد و به کمک ارتش، ...  ارتقا یافت)2(درجه گروهبانى

خان به عنوان یک مرد نظامى وقتى که رضا. اولین شاه خانواده پهلوى گردید
از این رو مشخصاً تمام وقت به . قدرت رسید، اهمیت ارتش را درک کرد  به

سازماندهى و تقویت آن پرداخت، شمار افراد آن را چندبرابر کرد و به مدرنترین 
                                                           

تواند قبالً صاحب آن لقب  لقب پهلوى بعدها براى خانواده رضاخان انتخاب شد و روى این اصل پدر وى نمى. 1
  مترجم. باشد

  م. شاه رایج نبود در دوران فتحعلى... هاى سروان، ستوان، گروهبان و درجه. 2



٣٥٢ جهاد اسالمی

به دربار نزدیک وى همچنین افسران را . سالحهاى وارداتى از پاریس مجهز نمود
  .بخشیها کرد آنها حاتمه ساخت و از نظر مالى ب

وقتى محمدرضا شاه به کمک ارتش به قدرت رسید، به مأموریتهاى تاریخیى که  
 به 1925زیرا همین ارتش پدر وى را در سال . توان به ارتش واگذار کرد پى برد  مى

. هاى خود را در پرتو حمایت آن به اجرا درآورد قدرت رسانید و طرحها و نقشه
دست زاهدى این مأموریتها را تحقق   طور ملموس و به  به1953آنکه ارتش در سال 

عنوان  مشى پدر را مبنى بر تقویت ارتش به همین دلیل شاه همان خط به. بخشید
 300وى بار دیگر شمار نیروها را چندبرابر کرد و به . یکى از مبانى اصلى نظام پیمود

 هزار کارشناس 15بیش از همو . رساند) در حال خدمت و ذخیره( هزار سرباز 500تا 
نظامى آمریکایى و شمار دیگرى از کارشناسان اسرائیلى را به ایران فراخواند و قرار 

بخش عمده .  هزار تن برسد50 به 1980بود شمار کارشناسان آمریکایى در سال 
 میلیون 950 به 1954ـ1960 سالهاى کمکهاى آمریکا درپى سقوط مصدق که بین

  .یب ارتش شده بودنصدالر بالغ گردید، 

 میلیون دالر پایگاه نظامى در بندرعباس تأسیس کرد و یک پایگاه 200شاه با  
بهار ایجاد نمود و در جزایر اقیانوس هند به   میلیون دالر در چاه600دیگر نیز با 

سلطان قابوس و برضد انقالبیون ظفار و در کنار . تسهیالت دریایى دست یافت
  .تش ایران بودهدفهاى این مداخله، آموزش جنگى اروارد عمل شد که یکى از 

 از نظر مخارج نظامى پس از شوروى، ایاالت متحده و فرانسه و 1978ایران تا  
آورى از  طور سرسام هاى نظامى به هزینه. قبل از انگلستان، مقام چهارم را داراست

 میلیارد 2ز ، و ا1968 میلیون دالر در سال 500 به 1965 میلیون دالر در سال 144
همچنین ارزش !  افزایش یافت1976 میلیارد دالر در سال 10 به 1973دالر در سال 

 چندین برابر این رقم گزارش شده 1978ـ79هاى نظامى در بودجه سالهاى  هزینه
  ).گیرد هاى ساواک را دربر نمى ارقام هزینهاین  (است

 لشکر زرهى و 3در ) گفتیمکه   چنان( هزارنفر 500 تا 300ارتش ایران با میانگین  
 لشکر مستقل، یک لشکر هوابرد و یک لشکر نیروهاى ویژه 4 لشکر پیاده، 4
 هزار تانک، نزدیک به 4این ارتش داراى . سازماندهى شده است) سبزها  کاله(

با (همچنین نیروى دریایى ایران .  توپ پدافند هوایى است650 عراده توپ و 1500
انداز، چهار کشتى جنگى و بیست و نه   وشکناوشکن مداراى سه )  هزار سرباز25
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فهرست سفارشهاى نیروى دریایى ایران که در زمان شاه . قایق جنگى دیگر است
جنگى، به عالوه  کشتى14پیکر،  غول قرارداد آن بسته شده،شامل چهارناوشکن

. است) به ویژه از آلمان غربى(هواپیماهاى جنگى دورپرواز و تعدادى زیردریایى 
 هواپیماى فانتوم به 177نیز داراى )  هزار سرباز100با (نیروهاى هوایى 

توماکت است که بهترین و ١٤.F  هواپیماى 15 و ٥.Fافکن  بمب125اضافه
 هواپیماى 72همچنین نیروى هوایى شامل . رود  شمار مى ترین جنگنده به  پرهزینه

افزون بر این، . کوپتر است   هلى151 هواپیماى سبک و 71پیکر،  ترابرى غول
هوانیروز نیز وجود دارد که به نیروى زمینى وابسته است و با نیروى هوایى تفاوت 

کوپتر   هیلى329کوپتر است و قرارداد خرید    هیلى247 هواپیما و 61دارد و داراى 
  .دیگر را بسته است

این نماینده ات ایران روشن شود، اظهارات ایسن، براى اینکه حجم عظیم تسلیح 
 درصد از کلیه مهماتى 40... «: کنیم   مرور مى1977رات آمریکا را در فوریه دمک
. تنهایى به ایران اختصاص دارد  اند به  کشور به ایاالت متحده سفارش داده60که 

طور سرانه براى هر سربازى، بسیار بیش از ایاالت متحده  ایران از نظر مهمات به
  ».کند هزینه مى

آیا براى اشغال خلیج فارس است؟ . شود   ارتش توجه مىراستى چرا تا این حد به 
تأسیس امپراتورى خاطر   یا به.  نیاز نداردکه این هدف به این همه تأسیسات

منظور ایجاد یک سازمان بزرگ به  شاهنشاهى نیرومند در منطقه است؟ یا به
رى اى که هیچ طبقه یا قش  گونه  کننده است به جایگزینى از هر طبقه یا قشر حمایت

تواند با   نتواند جز بهوسیله شخص شاه اظهار وجود کند؟ ولى آیا ارتش مى
  رویارویى کند؟) که شاه از آنها بریده است(ها  نارضایتى توده

» امنیت کشوران سازم« ستون دومى که رژیم روى آن استوار است، :ساواک. 2 
سهاى امنیتى  و زیرنظر سرویتیمور بختیاراین سازمان بهوسیله ژنرال . باشد  مى

) 14/7/1978هرالد تریبیون طبق گزارش (و با کمک موساد اسرائیل (CIA) آمریکا 
شمار . وجود این سازمان اهمیتى استثنایى به وزارت کشور بخشید. تأسیس شد

رقم طبق برآوردهاى گردد و این   کارکنان این وزارتخانه به یکصدهزار نفر بالغ مى
  !شود مىنفر نزدیک   میلیوندیگر به نیم 

ساواک .  به بیش از یک میلیارد دالر افزایش یافت1976سهم ساواک در بودجه  
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اى در همه چیز رخنه کرده و در بین ارتش، احزاب، دانشجویان و  طور افسانه  به
تعدادى ... «: گوید امام خمینى درباره فقهاى دعاگوى شاه مى. روحانیان حضور دارد

  !».سر کرده است ت و ساواک عمامه بهاز اینها را ادارات سازمان امنی

کند که بعضى از عناصر ساواک را   ها را مجبور مى حکومت بسیارى از کارخانه 
همچنین ساواک یک . استخدام نمایند، تا مأموریت نفوذ دربین کارگران آسان گردد

کند که در خارج از کشور، یعنى جایى که دانشجویان   شبکه پلیسى را اداره مى
دیدیم  شاید به همین دلیل تا همین اواخر مى. کند  ور دارند، فعالیت مىایرانى حض

  .زنند هنگام تظاهرات برضد شاه، نقاب به چهره مى که دانشجویان ایرانى به

زندانهاست که شمار این سازمان، هزاران نفر بازداشتى در از جمله دستاوردهاى  
حال . رسد  هزارنفر مى30ه کم به ده هزارنفر و طبق برآوردهاى دیگر ب آنها دست

این رقم هرچه باشد، باید گفت که ایران در برخورد با زندانیان جزو خشنترین و 
به دلیل وجود ساواک است که . شود ترین کشورهاى جهان قلمداد مى وحشى

این مطلب از . نخستین مقر سرویسهاى امنیتى آمریکا در منطقه در تهران قرار دارد
تى در لندن عضو سابق سیا طى یک کنفرانس مطبوعاسوى ویکتور مارشینى 

وى .  عنوان شده استCIAمناسبت انتشار کتاب وى درباره و به ) 5/9/1974(
جا اعالم نمود که سازمان سیا با توجه به اهمیت ایران و تغییر رژیم یونان، مقر  همان

  . منتقل کرده استتهران به آتنخود را از 

*  *  *  

اهللا نصیرى  اه ایران را مجبور به برکنارساختن ژنرال نعمترویدادهاى اخیر، ش 
هاى صورت  این کار شاید براى مهار نارضایتى توده. رئیس ساواک کرده است

گرفته باشد و یا به این دلیل که نصیرى پیشاپیش نتوانسته بود وقوع آشوبها را که از 
جاى وى   عاقبت به. بینى کند و آنها را نابود سازد قم آغاز شد پیش

  .ناصرمقدم، رئیس ضداطالعات ارتش به ریاست ساواک منصوب شد ژنرال

 20آبادان در سوزى سینما رکس  را به دخالت در آتشانقالب اسالمى ساواک  
ساواک از این .  نفر رسید430شمار قربانیان این حادثه به . نماید  متهم مى1978اوت 

دانشجویان ایرانى در پاریس . دفع کندراه تالش کرد حمله را از راه تاکتیک متقابل 
هاى هیتلرى پیروى  رژیم شاه که کامالً از شیوه«: اى اعالم نمودند با صدور بیانیه

آنان . »کند، این جنایت زشت را که داراى ابعاد بزرگى است مرتکب شده است  مى
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با کردند که طى آن  اشاره مىآلمان » رایشتاک«سوزى عمدى هیتلر در   به آتش
زاده یکى از  صادق قطب. ساختن مخالفان خود، آنان را پاکسازى نمود متهم

چنین النهار العربى والدولى مسئوالن تبلیغات حرکت جزئیات حادثه را براى نشریه 
پلیس آمد و یک ساعت قبل از وقوع حادثه سینما را محاصره «: بازگو کرده است
نگهبانان . ر حضور دارندکرد که در سالن سینما عناصر خرابکا  کرد و تظاهر مى

. رفت و از آنها خواست به منازل خود بروندگویند که پلیس کلیدها را گ سینما مى
پلیس شش تن از سینما خارج شدند و پلیس جلو آنها را نیم ساعت پس از آمدن 

هاى   سپس شعله. چند دقیقه بعد، پلیس صحنه را ترک گفت و ناپدید شد. نگرفت
اطالعات ما حاکى . که کسى را یاراى خروج از سینما باشدآن آتش زبانه کشید، بى

اوالً «: افزاید او مى. » نفر افزایش یافته است700از آن است که شمار قربانیان به 
 به محل  مترى سینما واقع شده است، پس چرا پلیس200مرکز پلیس در آبادان در 

مشاهده کنند؟ فرمانده هاى آتش را   زبانهتوانست   حادثه نشتافت، به ویژه اینکه مى
مذهبى قم سرهنگ شش ماه پیش در شهر تیمسار رزمى پلیس در منطقه آبادان 

بود و در همان جا نخستین جنایت خود را مرتکب شد و بعداً با رتبه تیمسارى به 
. علت یک بمب معمولى بهوجود نیامد سوزى در سینما به  آتش. آبادان انتقال یافت

افراد پلیس و کس بجز   گذارده شده بود که هیچ کارزایى در سالن  بمبهاى آتش
نشانى وجود دارد،   در آبادان مجهزترین گروههاى آتش. ارتش نظیر آنها را ندارد

نشانى در فاصله یک  زیرا پاالیشگاههاى نفت در آبادان است و مرکز آتش
ند نشانى تنها سه ساعت بعد آمد کیلومترى سینما واقع شده، پس چرا ماشینهاى آتش

  »...و اولین ماشینى که به محل حادثه رسید از آب خالى بود؟

. بود، یعنى نقطه اتکاى دوم شاه پس از ارتش  یکى ازدستاوردهاى ساواک  این 
... شاید قابل درک باشد که یک نظام درحال فروپاشى بخواهد از خود دفاع کند

  هاى خونین و وحشیانه؟ ولى آیا تا این حد و با این گونه شیوه
2  

پدرم که شیفته تاریخ ایران باستان بود، «: محمدرضاشاه یک بار نوشت 
کوشید آنچه از آداب و رسوم موروثى ما که با پیشرفت تضاد ندارد، حفظ و   مى

، )تمامیت ارضى(ولى او بشدت متقاعد شده بود که استقالل . رى کندنگهدا
پذیر   با غرب تحققحاکمیت و رفاه ملت مسائلى است که بجز از راه همگونى سریع
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  .»نیست

ترى همین مسیر را ادامه  طور گسترده اندیشید و شاه نیز به رضاخان اینگونه مى 
بند ایدئولوژى اسالمى بودند، تضاد با رژیم سکوالر شاه   از آنجا که مردم پاى. داد

در همان زمان که رژیمهاى لیبرال توجیه وجودى خود را از دست . بهوجود آمد
کودتاهاى نظامى وابگذارند ـ اغلب ودند تا صحنه را به  حال سقوط بدادند در  مى

این رژیمها تالش دیگرى از سوى استعمار براى حفظ استمرار موجودیت خویش 
شاه کوشید با انقالبى ساختگى و فرمایشى از درون رژیم، خود را از خطر . بودند ـ

 1961 مه 19وى در . را اعالم نمود» انقالب سفید«از این رو . سقوط نجات دهد
وى . آید  شمار مى پیامى خطاب به ملت ایران فرستاد که نخستین جرقه انقالب او به

انقالبى یا اصالحیش را ه از مجلس درخواست اختیارات استثنائى کرد تا بتواند برنام
منظور دستیابى به  شود که اغلب رژیمهاى نظامى نیز به مالحظه مى(به اجرا بگذارد 

و پسرخاله ( وزیر دارایى مصدق على امینىشاه دکتر ). استثنایى برپا شدنداختیارات 
را که زیرکى سیاسى آشکارى داشت، براى تصدى پست نخستوزیرى ) وى

انقالب «خود ) البته مجعول( توانست با تائید پارلمان 1963 ژانویه 26و در ... برگزید
کردن  ملىاصالحات ارضى، سم، تصویب قانون وى لغو فئودالی. را آغاز کند» سفید

ها،  کردن کارگران در سود خالص کارخانه کلیه جنگلها و مراتع کشور، سهیم
منظور اعطاى حق شرکت در انتخابات به زنان، آموزش   تعدیل قانون انتخابات به

  .را اعالم نمود) هاى انصاف خانه(ها در استانها  اجبارى و تأسیس عدالتخانه

ر سه اصل جدید، استمرار انقالب سفید خود را اعالم  با صدو1967 اکتبر 6در  
  :نمود

  ;حى و زیرزمینى در ایرانکردن منابع آب سط  ملى. 1 

  ;اى که با زمان همگام باشد گونه  نوسازى کلیه اماکن و ادارات دولتى به. 2 

  .انقالب ادارى و آموزشى. 3 

وازانه ریخت تا شاه وقتى انقالب سفیدش را آغاز کرد، یک طرح بزرگ و بلندپر 
در ادامه همین طرح . ایران فارس و الئیک سومین قدرت جهان یا ژاپن جدید شود

اصل قانون اساسى مبنى بر نظارت مجتهدین بر قانون اساسى و قوانین مصوبه و عدم 
در همان حال . مخالف شریعت اسالم را به حالت تعلیق درآوردب هیچ قانون تصوی

ها را به   شد، شاه آن ى مساجد و مدارس علمیه هزینه مىکه اموال اوقاف اسالمى برا
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  .بهانه اصالحات ارضى مصادره کرد

پیش از آنکه به واقعیت این انقالب و نتایج آن نگاهى بیفکنیم، به این نکته اشاره  
 براساس این باورمندى که حکومت ایران اساساً با استعمار امام خمینىکنیم که   مى

رد کرد، زیرا تمام عملکردهاى هاى شاه را   ه آن است، برنامه وابسته بپیوند دارد و
البته امام خمینى برضد اصالح نیست، . حکومت براساس رهنمودهاى استعمار است

داند، و   نشاندگان رژیم و بهائیان را مردود مى  نفع دست  پوشى از زمین به ولى چشم
، و برضد درهم گرى آمریکا، برضد دیکتاتورى، تروریسم، محرومیت  برضد سلطه

  .شکستن قدرت اقتصادى و هیبت اسالمى علماست

. کنیم  از همان آغاز، برداشت نادرست شاه از انقالب و پیشرفت را مشاهده مى 
زیرا ورود به عصر صنعت و دنیاى قدرت تنها با اعالم تمایل، داشتن پول و تبلیغات 

.  مادى میسر نیستآوردن شرایط  یعنى این امر تنها با فراهم. پذیرد  تحقق نمى
اى است که به فضاى خاص سیاسى و  جانبه سازى همه انقالب روند دگرگون

نظر نموده،   حلهاى موقت صرف روانى نیاز دارد تا مردم را متقاعد سازد که از راه
عنوان یکى از کشورهاى جهان   ایران به. خویشتن را براى نبرد بلندمدت بسیج کنند

ر ندارد که آن را غارت کند و بهاى تکنولوژى را هایى در اختیا سوم، مستعمره
به . تواند جداى از ایدئولوژى مردم و جداى از اسالم باشد بسیج الزم نمى. بپردازد

تواند جداى از  عبارت دیگر، انقالب راستین در کل جهان اسالم به هیچوجه نمى
  .اسالم باشد

 غربى که کمپانیها آن را به از دیگر سو، رژیم ایران با استعانت از تکنولوژى برتر 
داخل کشور آوردند، تمایل داشت به یک میانگین باالى توسعه با سرعت شدید 

دارى جهانى، اقتصاد ایران را   سرمایهولى این استعانت از کمپانیهاى . بددست یا
دارى درآورد که تسلیم نوسانات آن  اى بازار سرمایه صورت یکى از اقمار حاشیه  به
  .حال قادر نیست رودرروى انحصارطلبیهاى جهانى بایستد عینشود و در   مى

اى از طرحهاى بزرگ   هاى عظیمى در پاره گذارى  از سوى دیگر، سرمایه 
آنکه براى توسعه سایر صنایع   صنعتى با سطح تکنولوژى باال صورت گرفت بى

ان راجع به اقتصاد ایران اقتصادى اکنون ببینیم کارشناس. طور موازى تالش شود  به
هنگام «: گوید   مىامپریالیسم جهانى نویسنده کتاب فرد هالیدىگویند؟  چه مى

منظور این نیست . رسد  نظر مى تردید تاریک به بینیها بى تحلیل اقتصاد ایران پیش



٣٥٨ جهاد اسالمی

ژاپن «گفتنى از  کم سخن اى اتفاق خواهد افتاد، ولى این امر دست که فاجعه
  ».معنى درخواهد آورد امرى بىصورت  و رسیدن به اروپا را تنها به» جدید

حتى اگر «:  آمده است1977در گزارش انستیتوى هوستون آمریکا در اوایل سال  
صورت یک  تحقق برسد، ایران به  این هدفها طى ده ساله اخیر قرن جارى به

ساختمانى که تزئینات حکومت و قدرت . ساختمان ناتمام صنعتى درخواهد آمد
 از جوهره واقعى حکومت و قدرت در آن اثرى تأثیرگذارى جهانى دارد ولى

  .»نیست

در بولتن ساالنه خاورمیانه منتشرشده از سوى مرکز مطالعات مجله انگلیسى  
  : آمده است1977، در اکونومیست

  
در . رسد نیست نظر مى در سطح اقتصادى همه چیز آن گونه که در وهله اول به«

 آن ایران یکى از باالترین پشت سر شکوفایى گسترده سالهاى گذشته که طى
به دلیل افزایش عایدات نفت در (میانگینهاى تولیدى برتر جهان را به ثبت رسانید 

رد که در اى وجود دا در بنیان اقتصادى کمبودهایى ریشه) 1973سالهاى پس از 
ارقام اخیر حاکى از آن است که رشد تولید . معنادار استمدت و بلندمدت  میان

اى  این واقعیت که ایران کسرى بودجه. عمل متوقف شده استناخالص ملى در 
 مواجه بوده و براى استقراض 1976ـ77 میلیون دالر در سالهاى 2000بیش از 

خودى خود چندان با اهمیت  کند، به ریزى مى  میلیون دالر برنامه1000کم  دست
 که نیست، ولى آنچه موجب نگرانى طراحان اقتصادى ایران شده است، این است

شود و مقامات از  فاصله میان درآمدهاى ارزى و پرداختهاى ارزى بسرعت کم مى
زیرا مازاد میزان کلى . اند هاى خصوصى از کشور ناراحت حجم خروج سرمایه

 میلیون دالر بالغ 5000 به 1975 مارس 30یافته در تاریخ  پرداختها در سال پایان
 میلیون دالر رسید و 1000 گردید ولى یک سال بعد کل کسرى به نزدیک مى

درواقع اگر افزایش پرداختهاى . ناگزیر طى سال جارى کسرى افزایش خواهد یافت
ت در حساب  رسید، ادامه یابد، ممکن اس1975ـ76جارى به همان مبلغى که در سال 

  ». میلیون دالر برسد3500کسرى به جارى 
  

  :توان به مطالب پیش گفته افزود  مى 

مصرف، به ویژه مصرف کاالهاى لوکس، حجم کاالهاى توسعه زمینه . 1 
افزایش یافت و ) طبق آمار رسمى وزارت خارجه ایران( درصد 77وارداتى به میزان 

 و باالرفتن آور واردات این افزایش سرسام.  میلیون دالر شد670، 1976در سال 
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اى این امر بر. درصدى در سالهاى اخیر کمک کرد 20قیمت آن، به ایجاد تورم 
این تورم باعث ازدیاد فاصله وحشتناک سطح معیشت . ملت ایران گران تمام شد

  .میان نیازمندان و توانگران گردید

کنند،   درصد جمعیت از راه آن امرار معاش مى53در بخش کشاورزى که . 2 
کشاورزى سنتى مورد . اى نداد  انقالب سفید جز شکست فاحش اقتصادى نتیجه

م از جذب کشاورزى، در توجهى به ناتوانى رژی   این بى.توجهى قرار گرفت  بى
 60از نظر غذایى خودکفا بود، ناچار شد ایران که . دارى انجامید روند توسعه سرمایه

بیکارى در روستاها درمیان یک و نیم . درصد از مواد مصرفى غذایى را وارد کند
 به دست میلیون خانوارى که هیچ سهمى از زمین در برنامه اصالحات ارضى

رود که آن    درصد فراتر نمى2میانگین تولید کشاورزى از . نیاوردند، گسترش یافت
  .نیز از میانگین رشد جمعیت کمتر است

تولید ازدیاد کمیّت .  شدنددر بخش صنعت، صنایع دچار ضعف آشکار. 3 
مجموعه . دلیل افت سطح، نتوانست با کاالهاى وارداتى رقابت کند صنعتى به
 ایران همچنان وابسته به مراکز صنعتى و مالى پیشرفته ماند و این مجموعه صنعتگران

رغم قدرت نسبى خود، نتوانست از اسارت شرکتهاى انحصارى بزرگ چندملیتى   به
  .رهایى یابد

در بخش اجتماعى، تفاوت فاحشى در سطوح معیشتى و اختالل در توزیع . 4 
 باتعجب تایمبا مجله آمریکایى شاه در مصاحبه . کنیم درآمدها را مشاهده مى

 دالر در سال به 160چگونه درآمد سرانه از . باید اشتباهى درکار باشد«: پرسد  مى
کند که   وى فراموش مى» یابد و نتیجه آن این مخالفتهاست؟   دالر افزایش مى2300

این افزایش درآمد یک رقم نظرى است که تنها نمایانگر افزایش درآمد دولت است 
برد  وى همچنین از یاد مى. دهنده افزایش واقعى قدرت خرید مردم نیست و نشان

و میانگین درآمد رند  درصد درآمد مالى را دراختیار دا40 درصد جمعیت، 10که 
  .کند  دالر تجاوز نمى200سرانه یک روستایى ساالنه از 

  
3  

دى ، خود را با مشکالت داخلى متعد1977سان شاه در آستانه پایان سال  بدین 
  :رودررو دید

دلیل ارتباط با انحصارهاى جهانى از یک سو و اعالم آن   هاى توسعه به برنامه. 1 
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بسیج، موفقیت برنامه بدون این . ها دچار نوسان شد تودهبدون بسیج ایدئولوژیکى 
به ویژه در کشورهاى در حال توسعه جهان سوم، عایدات عظیم . تقریباً محال است

  .کاهد  فت و خیز به شکل حاد مىنفتى از پیدایى این ا

این . کاهد گذارى نظام مى مشکل اسراف و ولخرجى که از قدرت سرمایه. 2 
همگان . رسد ولخرجیها در امور ارتش، ساواک و جشنهاى دربار به اوج مى

 در این جشن، با غذاى .یاد دارند جشنهاى دوهزار و پانصدساله امپراتورى ایران را به
اى که شاه دور خود ساخته   فضایى افسانهپاریس، در » ماکسیم«گرانقیمت رستوران 

هاى هنگفت  همچنین اسرافکارى در حواله. عمل آمد  بود، از میهمانان پذیرایى به
به خارج به نفع شرکتهاى خارجى و طبقه حاکم، از جمله شاهزادگان و افسران 

 میلیون دالر 2400شود آنان در واپسین روزها   گفته مى. شود  بلندپایه دیده مى
کافى است بدانیم که یکى از ژنرالهاى . اند طور قاچاق به خارج حواله کرده  به

  .خارج انتقال داده استطور قاچاق به   میلیون دالر را به17ى سابق، حکومت نظام

یابند مگر  این اقلیتها وحدت نمى. مشکل اقلیتهاى بلوچستانى، عربى و کردى. 3 
بخشیدن به آن است،  ى که امام خمینى خواستار استحکاماز طریق ایدئولوژى اسالم

عبارت  به. سازد که شاه آن را مطرح مى» کردن  فارسى«هاى   نه از طریق نظریه
برپاست، یک خطر همیشگى را » کردن  فارسى«دیگر، اقلیتها تا زمانى که سیاست 

  .کرد شاه از تکرار تجربه بنگالدش احساس نگرانى مى. دهند تشکیل مى

. برد، بحران دمکراسى است   مشکل داخلى اخیرى که رژیم شاه از آن رنج مى.4 
شاه معتقد است که دمکراسى و گفتگوى آزاد درباره مسائل ملى از جمله مسائلى 

  :گوید   مى1969وى در سال ! است که ایران در حال حاضر تاب تحمل آن را ندارد
دست بکشم و از دمکراسى که تصمیم گرفتم سرانجام ناخشنودیم به حدّى رسید «

  ».بهوسیله فرمانها عمل کنم
وقتى حزب رستاخیز تأسیس شد، تنها معیار عضویت در آن، وفادارى به قانون  

که خود شاه  اساسى، سلطنت و انقالب سفید بود و خارج از حزب رستاخیز، چنان
کسى که از حزب حمایت . طرفى سیاسى نیست  گوید، دیگر جایى براى بى  مى

ساواک این ! همیشه، خروج از کشوریا براى زندان، : دو انتخاب پیش رو داردنکند 
مفاهیم را به شیوه خاص خود از راه عملیات خونین برضد تمام گرایشها و قشرهاى 

  .گذارد  ملّت ایران، به اجرا مى
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   اخیر یعنى پدربزرگ رضاخان سربازى در ارتش ایران بوده پدربزرگ شاه

م تسلیحات ایران روشن شود، اظهارات ایسن، نماینده براى اینکه حجم عظی 
   40... «: کنیم   مرور مى1977دمکرات آمریکا را در فوریه 

  !!».ساواک عمامه به سر کرده است
  
  

سرانجام ناخشنودیم به حدّى رسید که تصمیم گرفتم از دمکراسى دست بکشم و «
  ».بهوسیله فرمانها عمل کنم
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  فصل ششم
  

  ن و اقلیتهااپوزیسیو
  

اعتقاد دارد که حزب در حالى که مارکسیسم حل اسالمى و جایگزین امام خمینى راه
طبقه مشخص است و موجودیت تشکیالتى نیز همواره از دهنده منافع یک  نمایش

خیزد، واقعیت جامعه ایران این نظریه را درهم  فعالیت اقشار مشخص اجتماعى برمى
زیرا خود . گیرد ها، مارکسیستها را به مسخره مى یلها و تحل  شکسته و تمام مقوله

حزب کمونیست ایران چیزى جز جمعى از روشنفکران بورژوا نیست، حال آنکه 
ولى مردم ! فرض بر این است که این حزب، نماینده کارگران و زحمتکشان است

دارند، حرکتى که رهبران دینى آن را اسالمى وابستگى انقالبى جملگى به حرکت 
کنند و روزنامه پراودا در گذشته به آنان حمله نموده، ایشان را متهم کرد  رى مىرهب

که مسبب آشوبها هستند، زیرا با اصالحات ویژه شاه مبنى بر محدودکردن مالکیت 
حرکت اسالمى . مخالفت مىورزند! »که به منافع روحانیون بزرگى ضربه زده است«

رگران، کشاورزان، دانشجویان، اساتید کا. هاى ایران است دربرگیرنده اغلب توده
همگى زیرپوشش قه متوسط، ها، فقرا و ثروتمندان و افراد طب دانشگاهها، تکنسین

حال بیانگر فرهنگ، اصالت و منافعشان است گرد  ایدئولوژى اسالمى که در عین
گوییم، باید درنظر داشته  وقتى درباره اپوزیسیون و جناحهاى آن سخن مى. آمدند
که حتى تشکیالت خارج از حرکت اسالمى، بدون دستیابى به اعتماد و باشیم 

  .موافقت رهبرى دینى، اغلب قادر نیستند در داخل کشور به فعالیت بپردازند
  

  حرکت اسالمى
که این عالم روحانیان و علماى مجتهد وفادارند هاى شیعى به شمارى از  توده. 2 

گیرد تا  مى» اجازه«تهد بزرگتر از خود، شود و از مج  نامیده مى» مرجع دینى«مجتهد 
در جهان اسالم نزدیک به ده مرجع . بپردازد» رساله«به آموزش دینى و افتاء و تألیف 

اهللا سیدابوالقاسم  اهللا خمینى، آیت  اهللا شریعتمدارى، آیت وجود دارد از جمله آیت



٣٦٣ جهاد اسالمی

هللا محمد ا اهللا گلپایگانى، آیت  الدین نجفى مرعشى، آیت اهللا شهاب  خوئى، آیت
 ولى رهبرى عالى دینى میان .اهللا محمد خوانسارى و آیت) مقیم کویت(شیرازى 

اهللا خمینى که اکثر مسلمانان شیعى ایران، پاکستان، هندوستان و افغانستان در  آیت
اهللا سید ابوالقاسم خوئى مرجع عالى در  کنند، و آیت  مسائلشان به وى رجوع مى

ع دینى اغلب نه تنها براساس تفقه وسیع دینى، بلکه نفوذ مرج. عراق تقسیم شده است
از این رو عظمت . ها استوار است بر پرداختن وى به مسائل مورد اهتمام اغلب توده

نده وى دلیل علم فزای اهللا کاشانى مرجع بزرگ به هنگام نهضت مصدق تنها به آیت
 دربین مردم به محبوبیت امام خمینى. موضعگیریهاى سیاسیش بوددلیل  نبود بلکه به

و رویاروییش با شاه و رهبرى تشکیالت ) 1342 (1963شهامت در رهبرى قیام 
  .گردد  اسالمى سیاسى در داخل و خارج ایران، بازمى

مرجع دینى .  شباهت داردواتیکان در عراق تا حدود زیادى به نجف اشرف 
. است جمع شده همانند کاردینال است، و گرد هر مرجع دینى یک حوزه علمیه

تهران، اصفهان، یزد و تبریز هاى خراسان،  ها در ایران حوزه مهمترین حوزه
شود و در رویارویى با هر  ها تدریس مى علوم اسالمى در این حوزه. باشند  مى

شمار . شود موضوعى مربوط به قانونگذارى اسالمى، براساس اجتهاد عمل مى
  . هزار معمم است160گانه مذکور نزدیک به  هاى شش  وابستگان به حوزه

  :کند التحصیلى از این حوزه سه گرایش را انتخاب مى طلبه پس از فارغ 

یک ، این خطیب به )بن على  ب به امام حسینمنسو(خطیب منبر حسینى . 1 
  .گوید پردازد و درباره آن به مدت یک یا دو ساعت سخن مى موضوع سیاسى مى

 و انجام مراسم عبادى بسنده وى تنها به امامت نمازگزاران: امام مسجد. 2 
او مسئول روستا یا منطقه محل سکونت خود . کند  کند، بلکه تدریس نیز مى نمى

  .جوشد و در کارهاى مردم مشارکت دارد  است و از نظر دینى و دنیوى با مردم مى

آموزش د تا از مجتهد بزرگ اجازه کن وى از نظر علمى رشد مى: مدرس. 3 
  .گیرد و بعد از آن مرجع دینى شوددینى و تهیه رساله را ب

کنند و بیش از   ها نفوذ مى توده  گرایش درمیان صفوف دارندگان این سه 
آنان به ارائه کمکهاى اقتصادى از طریق . گذارند حکومت، بر زندگى مردم تأثیر مى

پردازند و به جوانان در امر ازدواج، تهیه لوازم منزل و   تأسیس بانکهاى بدون ربا، مى
خمس عالوه بر عایدات اوقاف دینى یکى . نمایند آورى خمس کمک مى  جمعنیز 
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  .آید  شمار مى نفاق بهاز منابع ا

اهللا بروجردى با خود شاه  مرجعیت بزرگ در قم در دوران زعامت آیت 
کس   آمد و هیچ دیدار مى شود که شاه مخفیانه در قم به گفته مى. تماسهایى داشت

اهللا  اگرچه معلوم شده است که آیت! گذرد  ىدانست که میان آنها چه م نمى
شیخ : اند از آنان عبارت. گرفتند  اند که با شاه تماس مى بروجردى سه نماینده داشته

کرد از قدرت روحانیون  شاه همواره سعى مى. )1(فلسفى، حاج احمد و امام خمینى
مالکیتهاى اى که با تصفیه خود بر آنان وارد کرد و کوشید  رغم ضربه بکاهد ولى به

را میان زمینداران متوسط توزیع کند تا یک طبقه جدید ایجاد نماید که درجهت 
صورت  بردارى کند، ولى این طبقه همچنان به  براندازى نفوذ روحانیان از آن بهره

پیمان وفادار روحانیان تحت پوشش ایدئولوژى اسالمى که دل و جان مسلمانان  هم
  .ماندندایران را لبریز کرده است باقى 

جمله سازمان از . بیش از یک سازمان ظاهر شددر محافل حرکت اسالمى ایران  
: گوید  درباره آن مىغرب و خاورمیانه در کتاب برنارد لویسکه » فدائیان اسالم«

اى را دارند که تا حدود زیادى با اندیشه  آنان راجع به وحدت اسالمى همان اندیشه
نام نواب صفوى در   یک جوان مؤمن و پرشور به. المسلمین همانندى دارد اخوان

 تالش کرد این سازمان. سن بیست و نه سالگى رهبرى این سازمان را برعهده گرفت
اعضاى سازمان کفن پوشیدند و آماده اعزام به . جنگ فلسطین شرکت جویدتا در 

بسى که عربها با یهودیان امضا کردند، آنان را متوقف  آنجا شدند ولى آتش
  )2(.ساخت

هنگام بحران نفت در کنار  کرد و به فدائیان اسالم علیه نفوذ انگلیس مبارزه مى 
کردن نفت   آرا نخستوزیر ایران را که با ملى مصدق ایستادند و در آن زمان رزم

  .مخالفت مىورزید، به هالکت رساندند

 فدائیان اسالم را بزرگترین سازمان 1951نگار مصرى در سال   یک روزنامه 
گرایى میان مسلمانان  عدم فرقه«نواب صفوى شعار !. خواند  یستى مشرق مىترور

گرایى تضادى وجود  ملىیان اسالم و داد، و اینکه م  یعنى نه شیعى نه سنى را سر مى

                                                           
االسالم  ته مرحوم حجۀطبق گف خمینى هم امام... نیست صحیح و کامل اطالعات بااین کلیّت این. 1

مراد مؤلف از ). با احمدآقا اول،مصاحبه حضور، شماره مجله(اند  داشته احمدخمینى، فقط دوبار باشاه مالقات حاج
  م. اهللا بروجردى است احمد، در متن کتاب هم حاج احمدخادم، پیشکار آیت حاج

  م...سالم مخالفت ورزیدبس هم دولت ایران با اعزام افراد داوطلب فدائیان ا پیش از آتش. 2



٣٦٥ جهاد اسالمی

  :گوید  مىالمسلمون نواب در مصاحبه با مجله . ندارد
  

اه عزّت اسالم بیایید با اتحاد براى اسالم کار کنیم و هرچه را که جز جهادمان در ر«
آیا زمان آن فرانرسیده است که مسلمانان درک کنند و از . باشد به فراموشى بسپاریم

دودستگى شیعى و سنى دست بردارند و همگى به کتاب خدایشان بنگرند که آن 
اى  اند جبهه قادر است آنان را متحد سازد تا دربرابر دشمنانى که در کمین نشسته

دردها و مصائبى که در راه هدف مشترکشان تحمل . یکپارچه و نیرومند باشند
  ».کنند در تمام دلها تأثیرى فعال خواهد داشت مى
  

  .هاى او به خون غلتید  به گلوله18/1/1956نواب صفوى مخالف شاه ماند تا در  

ظاهر شد که آن نیز » سازمان فلسطین«نام  از آغاز دهه شصت، سازمان دیگرى به 
انتخاب نام بر فاصله اندک میان قدس و تهران و . ونت زدعلیه حکومت دست به خش

دهد که حرکت اسالمى نسبت   اتحاد وقیحانه شاه و اسرائیل داللت دارد و نشان مى
عنوان یک دولت استعمارى و نمایانگر چالش صلیبى و یهودى  به خطر اسرائیل ـ به

رى به تعقیه این ساواک با خشونت و وحشیگ. برضد اسالم در این قرن ـ آگاهى دارد
رود رژیم توانسته باشد این سازمان اسالمى را که نقشى  سازمان پرداخت و گمان مى

  .بزرگ و انعکاسى وسیع در محافل دانشجویى داشت از میان بردارد

 است که عملیات مسلحانه )1(از دیگرسازمانهاى اسالمى، هیئتهاى مؤتلفه اسالمى 
و محمد بخارایى یکى از اعضاى آن،  آغاز کرد 1963خود را پس از حوادث 

  .حسنعلى منصور نخستوزیر وقت را ترور کرد

نخست براساس ایدئولوژى اسالم انقالبى » مجاهدین خلق«همچنین سازمان  
نژاد، احمد رضایى، مهدى رضایى و سعید محسن از جمله   تأسیس یافت و حنیف

تاریخ   که بهوضیحىولى در ت. رهبران آن بودند که توسط شاه اعدام شدند
بیروت منتشر شد آمده است که این سازمان  از سوى روحانیون مبارز در 10/9/1978

پس از ترور رهبران آن از ایدئولوژى اسالمى به نفع اندیشه مارکسیستى دست 
از این رو . طبق این توضیح، حمایت مردمى از این سازمانى متوقف شد. کشیده است

 حاضر نشدند از ایدئولوژى اسالمى دست بکشند سازمان شمارى از رهبران را که
همچنین موضع . نژاد و مجید شریف واقفى پاکسازى فیزیکى کرده است مانند لبافى

                                                           
  م. هاى مؤتلفه است ذکر شده که صحیح هیئت» حزب جاما«در متن عربى . 1
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  .حکومت برمال ساختندکرد براى   را که از سازمان حمایت مىاهللا طالقانى  آیت
  جبهه ملى

موقع وى در آن . )1( تأسیس کرد1950این جبهه را دکترمحمد مصدق در سال  
این جبهه راههاى مبارزه . ریاست کمیسیون نفت در مجلس را برعهده داشت

دکترمصدق از طریق . آمیز را براى رسیدن به قدرت پیمود پارلمانى و مسالمت
 اولین حکومت ملّى انتخابى دوران 1951انتخابات به پارلمان راه یافت و در آوریل 

کردن نفت برضد انحصارهاى جهانى   وى عمالً درگیر نبرد ملى. شاه را تشکیل داد
 انگلیسیها را با همکارى رهبرى حرکت اسالمى ایران، از کشور 1952در سال . شد

بیرون راند، ارتش را پاکسازى نمود، مدت خدمت سربازى را کاهش داد و 
وى قصد . هاى جهت تحقیق در اختالسهاى افسران بزرگ و غیره تشکیل داد کمیته

که تنها از نظر تشریفاتى در سلطنت مشروطه بماند، ولى داشت شاه را وادارد 
حتى حزب . ریختگى اوضاع مواجه دید هم سرانجام خود را با آشوب و به

کمونیستى توده، تأیید خود را از وى دریغ داشت و او را متهم به غرور و تکبر و 
  .تندروى نمود

مصدق اد و ى کودتاى مشهورش را انجام ددر پرتو این شرایط ژنرال زاهد 
زاهدى جبهه ملى را سرکوب کرد و پس . باالخره سرنگون، دستگیر و محاکمه شد

 21در . از آن، جبهه از هم گسست تا به دست یاران مصدق بار دیگر تشکیل شود
 نفر از حاضران در منزل رهبر دینى، 1000دربرابر ) وکیل( حسن نزیه 1960ژوئیه 
 جبهه ملى 1962در . ى به صحنه را اعالم کرداهللا فیروزآبادى بازگشت جبهه مل آیت

ـ که به جبهه دوم معروف شد ـ منشور جدید خود را اعالم کرد و طى آن خواستار 
برقرارى مجدد قانون اساسى، عدم دخالت شاه در امور حکومت، انحالل ساواک و 

  .تضمین آزادیهاى عمومى و فردى شد

از نهضت آزادى ایران  گسست تا و دیرى نپایید که جبهه ملى بار دیگر از هم 
این جبهه مخفى . ها برپایى جبهه ملى سوم را اعالم کنند   و مصدقى)2(آن جدا شود

، پس از اینکه دولت شریف امامى اجازه فعالیت 1978 اوت 28ماند تا اینکه در 
احزاب را صادر کرد، اعالم موجودیت نمود و این بار کریم سنجابى آن را رهبرى 

                                                           
  م. تأسیس جبهه ملى بهوسیله دوستان دکتر مصدق و به رهبرى ایشان انجام پذیرفت. 1
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  م. ملى، تأسیس شد ایران و طرفدار دکتر مصدق بودند که براى فعالیت بیشتر، پس از سکوت جبهه



٣٦٧ جهاد اسالمی

حلّى میانه براى بحران مطرح کرد و آن محدودکردن اختیارات  ى راهسنجاب. کرد
اما پس از آنکه امام خمینى وى را به اخراج ! شاه در چارچوب سلطنت مشروطه بود

از حرکت اپوزیسیون تهدید کرد و پس از گفتگویى که میان وى و امام در پاریس 
هنگامى که وى از . ل شدتر از قب صورت گرفت، سنجابى رادیکال) 1978در نوامبر (

امبر  نو21سنجابى در . نزد امام خارج گردید، همان شعارهاى ایشان را مطرح ساخت
  .زودى آزاد شد بازداشت، اما به

  
  گرایان چپ
 وقتى رضاشاه از 1941 اکتبر 20این حزب در روز : حزب کمونیست توده. 1 

 شمالى ایران طى جنگ ایران فرار کرد و هنگام استقرار نیروهاى شوروى در منطقه
 نفر تشکیل 15این حزب یک کمیته مرکزى باعضویت . جهانى دوم تأسیس یافت

از نیروهاى شوروى . دار بود   عهدهسلیمان میرزا اسکندرىداد که دبیرکلى آن را 
نابسامانى اوضاع اجتماعى در . کردند  حمایت و پشتیبانى مىحزب توده و رهبرانش 

مضافاً . رگ زراعتى به گسترش اصول حزب کمک کردشمال و وجود مالکیتهاى بز
اینکه فساد حکومت مرکزى و رهبران سیاسى که از چشم مردم افتادند نیز به این امر 

از سوى دیگر، حزب توده خود را به عنوان یک حزب سوسیالیست . کمک کرد
بدون وابستگى به کمونیسم، یا دولتى که از مکتب کمونیسم یا سوسیالیسم پیروى 

همچنین حزب توانست در سایه سازماندهى بغایت دقیق، . کرد کند اعالم مى  مى
  .عناصر بورژوازى صعودى را به سوى خود جذب کند

وى نام حزب را . )1( توانست حزب توده را در شمال رهبرى کندجعفر پیشهورى 
 پیشهورى استاندار انتصابى شاه 1954در دسامبر ! به حزب دمکرات آذربایجان نهاد

د و در استان آذربایجان را اخراج و و یک شوراى محلى وابسته به حزب برپا کر
نیروهاى شوروى از این حکومت حمایت . تشکیل دادحکومتى به ریاست خود 

وقتى . کرده، پیشروى نیروهاى حکومت مرکزى به سوى آذربایجان را سد کردند
، تمایل به سازش با دار نخستوزیرى شد  عهده1946 در فوریه السلطنه احمد قوام

وى . دادن حزب توده به عنوان وزراى کابینه خود را نشان داد شورویها و شرکت

                                                           
را با » سى دمقراط فرقه«او خود سازمان دمکرات . سیدجعفر پیشهورى مدعى بود که عضو حزب توده نیست. 1

آذربایجان را در فرقه خود ادغام ان تأسیس نمود وبا موافقت شوروى، حزب توده شاخه حمایت شوروى در آذربایج
  مترجم. هر دو سازمان مزدور رسمى شوروى بودند... و بهرحال در ماهیت امر فرقى نداشت... نمود
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را نمود تا مسئله دخالت شوروى   بعضى از آنان را به کشورهاى جهان اعزام مى
توده شکاف ایجاد کرد و آن را دربرابر سان وى در داخل حزب  بدین. آشکار سازد

 نیروهاى 1945 دسامبر 15در . انده اتحاد شوروى نمایاندنش ملّت ایران به شکل دست
طلبان را سرکوب کنند و  آسا جدایى حکومت مرکزى توانستند با یک حرکت برق

 قوى 1954حزب توده تا سال . سوى اتحاد شوروى فرارى دهند رهبران آنها را به
درت از ق  هایى که شاه پس از بازگشت به  ماند، ولى اختالف نظر با مصدق و ضربه

با . تضعیف فزاینده آن انجامیدکره آن وارد کرد به طریق تعقیب مداوم ساواک بر پی
و کشاورزان است، اما موفق ! کرد که حزب کارگران اینکه حزب همواره اعالم مى

نشد براى خود پایگاهى مردمى دست و پا کند و درمیان محافل گوناگون مردمى 
حزب توده با حرکت . نفکران بورژوا بودنداغلب اعضاى حزب از روش. مطرود ماند

مردمى مخالفت مىورزید، زیرا این حرکت از رهبرى اسالمى و شعارهاى اسالمى 
ایها سرانجام خود را ناچار به حرکت در مسیر انقالب  ولى توده. کرد تبعیت مى

حرکت اسالمى حزب توده را به . دیدند تا به شکل دشمنان ملت ظاهر نشوند
سازد و همکارى با آن را مردود  شوروى و خیانت به مسئله ملى متهم مىوابستگى به 

  .داند  مى

 عالوه بر حزب توده، یک گروه مائوئیست وجود :گرا  دیگر حرکتهاى چپ 
. شود نامیده مى» توفان« از حزب توده منشعب شده و 1965دارد که در سال 

 1952صدق در  مدر دوران حکومت) نیروى سوم(همچنین جامعه سوسیالیستها 
  .تأسیس یافت

افزون بر اینها تشکیالت کوچکى با گرایشهاى گوناگون وجود داشت از جمله  
 به گروه مارکسیستى 1969گروه جزنى که در دهه شصت تشکیل شد و در سال 

دیگرى به رهبرى احمدزاده پیوست و هر دو با اعالم اتحاد در یک سازمان واحد 
  .مسلحانه را تنها راه سرنگونى رژیم ایران اعالم کردندمبارزه » فدائیان خلق«نام   به
  

  دیگر احزاب ملى
ملى و دیگرى از احزاب وجود دارند که مواضع آنها میان جبهه گروههاى  

از جمله این احزاب، نهضت آزادى ایران به رهبرى . حرکت اسالمى در نوسان است
  .لیست ملت ایرانمهندس مهدى بازرگان است، همچنین حزب ایران و حزب سوسیا

  
  اقلیتها
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با وجود اینکه ایران در طول سال گذشته مورد توجه بوده است، ولى توجهى به  
و خباثت توجهى عمدى باشد زیرا این اقلیتها با زیرکى  این اقلیتها نشده، شاید این بى

  :کنند  بسیار فعالیت مى

 فرد نخست این. در اصل مکتبى منسوب به محمدعلى باب است: بهائیگرى) الف 
اى است که خدا در آن متجلى   کرد و اینکه او آینه) امام دوازدهم(ادعاى مهدویت 

وى از سوى ناصرالدین شاه احضار گردید و از وى خواسته شد که براى ! شود  مى
سپس براى وى مجلس مباحثه خاصى با بعضى از . ادعاى خود دلیل و برهان بیاورد

اه  احتجاج با علما عاجز ماند، ناصرالدین شوقتى که باب در. علما ترتیب یافت
  .دستور قتل او را صادر کرد

رغم شعارهاى تقریب میان همه آدمیان و گردآورى گرایشهاى   بهائیان به 
گانه آسمانى، ولى عطوفت خاصى نسبت به یهود در دل نهفته دارند و اسرائیل  سه
دشمنان . ن حضور دارندآنها بیش از هر کشور دیگر، در ایرا. گاه آنان است قبله

اند  کنند، ولى طرفداران آنها مدعى گویند که از پنج هزارنفر تجاوز نمى آنان مى
راد شایع است که امیرعباس هویدا و نیز بعضى از اف! که بیش از یکصدهزارنفرند

  )1(.وابستگى دارندخاندان سلطنت به آنها 

اى به  بیانیهان در فرانسه  انجمن معنوى ملى بهائی هیئتى از1978 نوامبر 14در  
شوراى اقتصادى و اجتماعى وابسته به سازمان ملل متحد تقدیم کرد و در آن نگرانى 
انجمن را درقبال رویدادهاى جارى ایران ابراز داشت و اینکه انجمن بیم آن دارد که 

  .این حوادث به جان و مال بهائیان لطمه وارد سازد

آنان جزو . )2(رسد   به نیم میلیون نفر مىشمار آنان در ایران: مسیحیان) ب 
  .ثروتمندانى هستند که بر جایگاههاى مهمى در ایران تسلط دارند

گردد و از ثروتمندترین طبقات   شمار آنان به چندصدهزار بالغ مى: یهودیان) ج 
  )3(.روند شمار مى جامعه ایران به

                                                           
عالوه بر هویدا، بسیارى از نزدیکان شاه، حتى دکتر ایادى پزشک ویژه وى، همگى عضو حزب بهائى بودند و اسناد . 1

  م.تشر گردیدعضویت آنها، پس از پیروزى انقالب من
  .10چاپ تونس، سال چهارم، شماره » المعرفۀ«مجله . 2
  .همان. 3
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   یران بودهاخیر یعنى پدربزرگ رضاخان سربازى در ارتش ا پدربزرگ شاه

براى اینکه حجم عظیم تسلیحات ایران روشن شود، اظهارات ایسن، نماینده  
   40... «: کنیم   مرور مى1977دمکرات آمریکا را در فوریه 

  !!».ساواک عمامه به سر کرده است
  
  

سرانجام ناخشنودیم به حدّى رسید که تصمیم گرفتم از دمکراسى دست بکشم و «
  ».مبهوسیله فرمانها عمل کن

  
  .»گرایى تضادى وجود ندارد ملى

  :گوید  مىالمسلمون نواب در مصاحبه با مجله  
  

  .به خون غلتیدهاى او   با گلوله18/1/1956شاه ماند تا در نواب صفوى مخالف  
  

   سواک با خشونت و وحشیگرى به تعقیب این سازمان. آگاهى دارد
  م. پذیرفتتأسیس جبهه ملى بهوسیله دوستان دکتر مصدق انجام . 1
  

   1954در دسامبر ! نام حزب را حزب دمکرات آذریابجان نهاد
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  فصل هفتم
  

  المللى موضع بین
  

این . اى دارد المللى، ایران براى تمام طرفهاى جهانى اهمیت ویژه در سیاست بین 
انعکاسهاى گیرد که هر تحول داخلى در آن، همواره با  اهمیت از آنجا سرچشمه مى

  .دد همراه استخارجى متع

ایران پس  از اتحاد شوروى، ایاالت : نفت ایران. 1حل اسالمى و جایگزین امام خمینى راه
بخش عمده این . متحده و عربستان سعودى چهارمین کشور تولید کننده نفت است

ایران . رود  تولید به ایاالت متحده ژاپن، اروپاى غربى، اسرائیل و آفریقاى جنوبى مى
شمار   به طبیعى پس از اتحاد شوروى دومین کشور تولید کننده لید گازدر تو
 با ارزش تولید نفت 1985رود که  ارزش تولید گاز ایران در سال   انتظار مى. آید  مى

عجیب است که اتحاد شوروى هر متر مکعب گاز ایران را دو دالر . آن برابرى کند
  !فروشد  کند و به شانزده دالر مى خریدارى مى

مرزهاى آن با شوروى .  در حیاط خلوت اتحادشوروى واقع شده استایران. 2 
این عامل عنصر مهمى را در سیاست غرب . گردد   کیلومتر بالغ مى1500به بیش از 

مبنى بر منزوى کردن اتحاد شوروى و جلوگیرى از گسترش قدرت آن به سمت 
 جنگى همچنین از همین جا امکان ایجاد یک قدرت جدید. دهد  جنوب تشکیل مى

است تا رویاروى تهدید  منظور پاسدارى از منافع غرب در منطق نشئت گرفته  به
کمونیستى بایستد، مضافاً اینکه جمهوریهاى جنوب اتحاد شوروى از راههاى 

  .متعددى با ایران ارتباط دارند

تواند   مىج فارس دارد که ایران بیش از هزار کیلومتر مرز پـُراهمیت در خلی. 3 
غرب، ژاپن،  این منطقه محل عبور نفت خام به. اف و کنترل داشته باشدبر آن اشر

  .آفریقاى جنوبى و اسرائیل است

موقعیت ایران در کمربند اسالمى آسیائى، نقش مهمى به آن در رهبرى این . 4 
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همین دلیل ایران از مناطق  به. کمربند و تأثیرگذارى بر کشورهایش بخشیده است
هاى روابط  این مناطق معموال در مفهوم موازنه. آید شمار مى حساس جهان به

چون در چارچوب منافع حیاتى و ه این منطق. طلبد  اى را مى الملل، رفتار ویژه بین
کوشند براى دستیابى   امنیت ملّى طرفهاى بزرگ جهانى قرار دارد، آنها همواره مى

اع و واکنشهاى به منافع مستقیم و غیرمستقیم خود، با احتیاط و درک حساسیت اوض
المللى نه تنها  رو جریان ایجاد اخالل در تفاهم بین  از این. احتمالى پیشدستى کنند

همین دلیل  به. براى امنیت ابر قدرتها بلکه براى سرنوشت تمام جهان یک خطر است
وضعیت  این بازى آمیخته با احتیاط و درک متقابل است که هنگام بررسى مشروح

  .این مطلب را روشن خواهیم کردتمام نیروهاى جهانى، 

ماند و آن اینکه به دلیل  پیش از تشریح مواضع ابرقدرتها، یک نکته باقى مى 
رسد که سیاستمداران آنها در  نظر مى  اهمیت استراتژیک کشورهایى مانند ایران، به

گیریهاى سیاسى که با منافع قدرتهاى بزرگ تضاد دارد، آزادى فراوانى  تصمیم
گونه تصمیمات   همچنین این مسئوالن پیشاپیش خطر این. گیرى ندارند براى تصمیم

  !کنند  برآینده سیاسى خود را درک مى

  :اندازیم المللى نگاهى مى طور مشروح به مواضع بین اکنون به 
  
  ایاالت متحده آمریکا. 1

براى درک نقش آمریکا در ایران، باید ابتدا چهارچوب کلى هدفهاى جهانى از  
نخستین هدف حفظ ثبات عمومى در سطح جهانى . ع آمریکا را دریابیمجمله مناف
خطر از . منافع استعمارى ایاالت متحده خدمت کند اى که سرانجام به گونه است به

ثباتى نهفته است که تشنج و منازعات داخلى و خارجى را  دیدگاه آمریکا، در بى
سازى منتهى   دگرگوناین به نوبه خود به تالشهاى رادیکال براى. آفریند  مى
اى اغواگر براى فعالیت کمونیستى یا هر فعالیت برضد   شود که عاقبت عرصه  مى

هدف دوم  طور مستقیم ما را به این هدف به. آورد ایاالت متحده را فراهم مى
کند، یعنى به روند مهار گسترش نفوذ شوروى، زیرا اتحاد شوروى و  راهبرى مى

گاهى ى رقابت با قدرت جهانى است که ممکن است طرفدارانش نمایانگر مرکز اصل
  .سازدهاى ایاالت متحده را با تهدید مواجه  طلبى جاه

معناى آن است که ایاالت متحده  دعوت به ثبات به سبک آمریکایى همواره به 
باشد تا معادله   سازى آتش منازعات و حل تضادها نظارت داشته  بر عملیات خنثى
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کردن دشمن   خاطر در نطفه خفه   کردن دوست بهقربانى«: مکانیکى حل شود
آنچه براى ایاالت متحده همواره اهمیت دارد حفظ جوهره نظام است، حال !. »آینده

نیست که دولت برسر قدرت باقى    مهم این.خواهد باشد شکل نهایى هرچه مى
است که وفادارى نظام در چارچوب شرایط عینى بماند که ایاالت بماند، مهم این 

نظارت سرویسهاى امنیتى آمریکا بر بسیارى از . طور مستمر مراقب آن باشد ده بهمتح
توانیم از این،  رژیمهاى منطقه، امروزه بر هیچ فرد آگاهى پوشیده نیست، آیا مى

.... چنین برداشت کنیم که ایاالت متحده در قبال شاه موضع منفى اتخاذ کرده است؟
  و چرا؟.... و از کى

نظر سش، ناگزیر ماهیت و اهمیت نقش ایران از دن به این پرقبل از پاسخ دا 
شویم که چندى پیش در گزارشى از سوى کمیسیون  ایاالت متحده را یادآور مى

عالوه براینکه . المللى وابسته به کنگره آمریکا اشاراتى به آن رفته است  روابط بین
 و نخستین خط دفاع اى استراتژیک است و در کنار اسرائیل  ایران یک پایگاه منطقه

 به تهران انتقال CIAکه معلوم است مقر   دهد، چنان  از منافع غرب را تشکیل مى
هاى نظامى آمریکا و  همچنین ایران یک حلقه اصلى در زنجیره نقشه. یافته است

اى  ایاالت متحده قراردادهاى دوجانبه.  استپیمان سنتوشریک ایاالت متحده در 
هاى نظامى، اقتصادى، تکنولوژیکى و امور انرژى را  مینهبا ایران دارد که کلیه ز

افزون براین، ایران بازار مهمى براى صادرات آمریکا را تشکیل . شود  شامل مى
 درصد واردات ایران، 20آمریکا در بازارهاى ایران داراى مقام اول است و . دهد  مى

کاالهاى آمریکایى رود که میانگین فروش  مىانتظار . استبغیر از سالح، از آمریک
این نزدیکى .  میلیارد دالر بالغ گردد522، به نزدیک 1975-80به ایران در سالهاى 

  :در آغاز دهه هفتاد، بنا به دالیل متعدد افزایش یافته است

متقاعد شدن آمریکا پس از شکست در جنوب شرق آسیا نسبت به ضرورت . 1 
  .ا ایفاکنداى که همان نقش آمریکا ر ایجاد یک قدرت منطقه

پیامدهاى جنگ اکتبر، اهمیت شریک دوم ایران در خط اول دفاع از منافع . 2 
غرب را کاهش داده است، به ویژه که وجود اسرائیل در محیطى خصمانه از قدرت 

کاهد، بلکه شاید به عنوان راهى براى فروپاشى رژیمهاى متحد غرب  کنش آن مى
  !تلقى گردد

قیانوس هند و نزدیکى آن به دریاى سرخ درحالى افزایش نقش شوروى در ا. 3 
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  .که آمریکا سعى دارد به تنهایى به ایفاى این نقش بپردازد

) اجتماعى(ترس شاه از تکرار تجربه بنگالدش به ویژه اینکه میان بافت . 4 
  !.و ایران همانندى وجود داردپاکستان 

ژیک و نیرومند در صورت متحد استرات  افزایش عایدات نفت که ایران را به. 5 
  .جوید  هاى آمریکا شرکت مى آورد که در بهبود میزان پرداخت  مى

 نویسنده آمریکایى استراتژى آمریکا را در قبال ایران در نقاط اصلى مایکل کلیر 
  :نماید زیر خالصه مى

ه اى که توان رویارویى با هر تهدید علی تبدیل ایران به ابرقدرت منطقه. 1 
ایاالت متحده که تسلط  اى گونه فارس را دارد،به  ت در خلیجوضعیت موجود وثبا

برمنابع، عبور و راههاى انتقال نفت و سلطه آمریکا بر منطقه بهوسیله قدرت نظامى 
  .تضمین شود

دست   بهبود بخشیدن به تواناییهاى حکومت ایران، تا بتواند امنیت داخلى را به. 2 
  .رانگیرد و تقویت مناسبات آمریکا با ارتش ای

ثبات سیاسى ایران به معناى پایه اصلى امنیت در سراسر منطقه . 3 
  :امرتأکید شده است امریکابراین  نگرهک  درگزارش.گردد  مى تلقى فارس  خلیج

توان  است و مى) از نظر سیاسى(ایاالت متحده داراى منافع مستقیم در ایرانِ با ثبات «
. د مانع بروز روحیه ماجراجویى شودتوان از آن دفاع کرد، زیرا این ملت همچنان مى

تواند مانعى را بر سرراه گروههاى رادیکال در خلیج فارس  ایران قوى و با ثبات مى
  ».تشکیل دهد

  
نیوزویک یاد مصاحبه شاه با مجله آمریکایى  عبارت نخست گزارش، ما را به 

  :اندازد  مى) 24/1/1977(
  
و در ) خلیج فارس(ود و امنیت منطقه اگر شما ایران قوى و قادر به تضمین امنیت خ«

را نداشته باشید چه خواهید کرد؟ آیا ) هند(صورت لزوم امنیت تمام اقیانوس 
آمریکایى را به مکانى در این منطقه ون سرباز آمادگى آن را دارید که یک میلی

  »گسیل بدارید؟ آیا شما براى ویتنام دیگرى تمایل دارید؟
  

هرالد یاد مصاحبه شاه با سلزبرگر خبرنگار   ما را بههمچنین عبارت اخیر گزارش،  
) انقالبیون ظفار(تصور کنید که آن اوباش «: اندازد   مى1975در سال تریبیون 
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  »...درگرو خواست آنها قرار گیرد؟تسلط یافته و زندگیمان برکرانه دوم تنگه هرمز 

را شایعاتى در اگر منافع آمریکا تا این اندازه با ایران در ارتباط است، پس چ 
اى عمدى  شود و چرا از سوى کارتر اشاره خصوص موضع منفى آمریکا مطرح مى

  عمل آمده است؟ و زود هنگام برضد شاه در خصوص مسئله حقوق بشر به

پاسخ به پرسش اخیر تنها از طریق خبرهاى تأییدشده مبنى بر وجود دو گرایش  
  :دشو در حکومت آمریکا میسر مى

رهبر این . کند  به تثبیت شخص شاه در حکومت دعوت مىگرایش نخست که  
گرایش، جناح آمریکایى متحد اسرائیل در داخل کنگره و وزارت دفاع است و در 

تنهاخواستارمقید  است که نههنرى جاکسون رأس آن سناتور آمریکایى 
. شاه نیست، بلکه خواستار تقویت نقش وى و افزایش ابزارهاى نظامى است  ساختن

نامیده » هیتلرنبرد من اى جدید از کتاب  نسخه« از کتابهاى امام خمینى را وى یکى
به هنگام بحث درباره اسرائیل راجع به دیگر توجیهات این گرایش صحبت !. است

  .خواهیم کرد

گرایش دوم معتقد به آن است که ثبات لزوماً به ماندگارى شخص شاه ربطى  
تر و قادر به ایجاد اصالحات ندارد، بلکه بهوجود یک حکومت قوى مشروع

اجتماعى و اقتصادى وابسته است و در نتیجه محاصره هرگونه دگرگونى رادیکال 
ت پردازان این گرایش، اعتقاد دارند که شاه یک شخصی برخى از نظریه. احتمالى

دیگر آمریکا عربستان سعودى، نرم و متعصب ملى است و او همانند هم پیمان 
کوشد یک هم پیمان قوى باشد و بازى موازنه را   مىوى. پذیر نیست انعطاف

براى مثال . سازد دهد که همواره ایاالت متحده را خشنود نمى اى انجام مى گونه  به
در روزهاى تظاهرات . خرد  اى از اروپا سالح مى  او به نحو وسیع و ناراحت کننده

صدد  درخبرى منتشر کرد که بر طبق آن، انگلیس تایم آمیز در تهران  خشونت
صنعتىِ عظیم امضاى بزرگترین قراداد نظامى تاریخ خود، براى تأسیس مجتمع 

 میلیون پوند 750هزینه این مجتمع به بیش از . سازى در اصفهان است  مهمات
  .گردد  استرلینگ بالغ مى

اى اتخاذ کرده  عالوه بر این، ایران در مسئله افزایش قیمت نفت موضع سرسختانه 
خواست که از مسئله کارتر یدار شاه از ایاالت متحده، او از در واپسین د. است

رتر نیز متقابال از او کا. کند، دست بردارد حقوق بشر که اعصابش را تحریک مى
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یعنى مخالفت (موضع عربستان سعودى خواست که ایران موضع نفتى نزدیک به   مى
 کاراکاس در عمل، وقتى کنفرانس اوپک در. اتخاذ کند) با افزایش قیمت نفت

ایران که در میانه روى با موضع عربستان   برگزار شد، همگان از مشاهده موضع
  .کند، غافلگیر شدند رقابت مى

پس از تمام اینها در ایاالت متحده این اعتقاد وجود دارد که آمریکا که خود در  
 رغم این شرایط متغیر، بهحت  شاه را به قدرت رسانید، امروز مایل است ت1953سال 

  .کار دربردارد، وى را تنها بگذارد خطرى که این

ایاالت متحده سردمدار ! حل اسالمى، جایگزین شاه است؟ پناه برخدا ولى آیا راه 
داند که   آمریکا مى. نفاق در جهان است و در کمین هر حرکت اسالمى نشسته است

. تمعناى برپایى دولت اسالمى مستقل چیست و خطر آن بر منافع خود کدام اس
ایاالت متحده آگاهى دارد که رسیدن امام خمینى به اوج قدرت تا چه حد خطرناک 

رئیس «:  گفته بودلیندن جانسون به 1964هایش در سال  امام در یکى از نامه. است
جمهورى ایاالت متحده آمریکا امروز بداند که نزد ملت ایران منفورترین انسان روى 

  .»آید  شمار مى زمین به

اندیشد این است که چگونه انقالب اسالمى را در  ون آمریکا به آن مىآنچه اکن 
  منطقه خفه کند، و اینکه آیا مناسب است در این مرحله جلو تندباد خم شود یا خیر؟

بحرانها حل براى  ریکا همواره چندین احتمال و چندین راهدر محاسبات آم 
اید به قدرت برسد تا نارضایتى پس به ناگزیر مردى نرمتر با کلیه طرفها ب. وجود دارد

 بنا به نصیحت عباس هویداشود که استعفاى  از این رو گفته مى. مردم را مهار کند
آمیزى نشان  یکى از دوستان بوده است که در قبال رویدادهاى کشور موضع احتیاط

اگر . کرد تا در مرحله آینده نقش سرنوشت ساز ایفا کند  داد و خود را آماده مى  مى
سیاستمدار زیرک و وزیر سابق ( فعلى تاب تحمل هویدا را ندارد، على امینى بازى

  ...!که هست) حکومت ملى مصدق

 عضو شاپور بختیارآمریکا همچنان برگهاى دیگرى را در دست دارد، مانند  
بار بدون محاکمه   اش برضد شاه شناخته شده و شش  جبهه ملى که با گذشته

اگر شاه با وجود هویدا، امینى، بختیار یا هر بدین ترتیب . بازداشت شده است
درت کنار رود، همچنان یکى از جایگزین دیگرى، به نفع فرزندش شاهزاده رضا از ق

در سایه حمایت ارتشِ لبریز از کارشناسان، تمام اینها . ماند برگهاى آمریکا باقى مى
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هاى ولى آیا ممکن است ترفند. نشاندگان و دوستان آمریکا میسر است  دست
  !هاى ملت ایران را بفریبد؟ آمریکا، امام خمینى و حرکت اسالمى و توده

است که اکثر برگها همچنان در  آگاهى و سرسختى امام خمینى حاکى از آن 
  .دست اوست

  
  اتحاد شوروى

و پس از وى در تالش است تا از دیوار امنیت پیرامونى خود بگذرد اتحاد شور 
. نش را به قدرت رساند، توانست این کار را انجام دهدکودتاى افغانستان که طرفدارا

رغم موانع  نگرد و این به اى لذید و اشتهاآور مى تردید به ایران بادید لقمه پس بى
شوروى پس از آن در رؤیاى . و خطرهایى است که این ولع را دربرگرفته است

کان دهد و تواند کمربند امنیتى غرب را ت دورزدن پاکستان است و در نتیجه مى
 در اقیانوس هند و دریاى سرخ را امنیت منطقه خلیج فارس و راههاى عبور نفت

چنانکه روشن است، ایران از دوران تزارها تاکنون درچارچوب . تهدید نماید
روسیه تزارى گاهى با تفاهم و زمانى با اِعمال فشار تالش . طرحهاى روسیه قراردارد

  !اى رو به خلیج فارس باز کند  هکرده است تا از طریق ایران، دریچ

. رغم این حقایق، روابط تنگاتنگى میان نظام شاه و اتحاد شوروى وجود دارد  به 
 درصد تولید 90آید که    طرح صنعتى در ایران با کمک شوروى به اجرا درمى134
شاه همچنین حجم . کند  درصد فوالد را تولید مى 70 درصد آهن و 90ال سنگ، زغ

 دالر 2را  فروشد که شوروى هر مترمکعب آن اتحاد شوروى مىزیادى گاز به 
صادرات ایران به . فروشد   دالر به کشورهاى اروپایى مى16خرد و   مى

.  درصد از مجموع صادرات ایران رسید18-6 به میزان 75-76اتحادشوروى در سال 
روى  میلیون دالر از اتحاد شو169ایران همچنین در همان سال کاالهایى به ارزش 

سان شوروى دربین کشورهاى صادرکننده کاال به ایران  بدین. خریدارى کرده است
 توافقنامه احداث 1975دو کشور در ژوئن . مقام دوازدهم را اشغال نمود

ترین خط لوله گاز در جهان را امضا کردند که از جنوب ایران تا شوروى به  طوالنى
 یک قرارداد نفتى به امضا رسید 1977در اوت . یابد  طول هزار کیلومتر امتداد مى

بار در تاریخ خود در ازاى کاالهاى  که به موجب آن اتحاد شوروى براى نخستین
  .کند  مصرفى یک میلیون تن نفت خام را از خارج خریدارى مى

اتحاد شوروى همواره از این مناسبات حمایت کرده و بنابه دالیلى از جمله  
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  . حفظ کرده استتضعیف نقش چین در ایران، آن را

تنها از اتخاذ موضع خصمانه در قبال  وقتى که قیام مردم شروع شد، شورویها نه 
 روحانیون را متهم کرد که با مخالفت با اصالحات پراوداشاه پرهیز کردند، بلکه 

ویژه شاه مبنى بر محدود کردن مالکیت زمین که به منافع فئودالى روحانیون بزرگ 
 اکتبر تلگرافى 30 همچنین در روز برژنف. اند شدهشوبها لطمه زده است، مسبب آ

شورویها سپس . براى او فرستاد! به مناسبت سالروز تولد شاه یا روز ملى ایران
گردن دستگاههاى سرکوب پلیسى انداختند و گاهى  مسئولیت آشوبها را به

رهه اخیر ولى در ب. کردند دستگاههاى امنیتى آمریکا را متهم به سازماندهى آنها مى
رئیس . هایى از جنگ سردمیان اتحاد شوروى و ایاالت متحده پدیدار گردید  نشانه

شوروى  دارد کهید که وى اطمینان نما سیاسى آمریکا طى اظهارات اعالم مى
این یک «از زبان شخص برژنف این است که » تاس«نفوذ دارد و پاسخ   دربحران

یها و موقعیت آنان در داخل ارتش سپس اتهامات علیه آمریکای. »دروغ بزرگ است
طور خالصه  به. گردد  ایران و نقش آنان در کودتاى احتمالى بىوقفه سرازیر مى

طور مستقیم دخالت نکرده، اتحاد شوروى نیز بروى کار  اگر ایاالت متحده به
که این احتمال (در ایران احساس نکرده  دیگرى را منگیستو هایله ماریامآوردن 

  :و در نتیجه بنابه دالیل متعددى مایل است نظام شاه ماندگار شود) استتقریباً محال 

شورویها ماهیت بازى آمریکا و نمایش جایگزینى را که هرازگاه طراحى . 1 
داند که شاه توانسته است بین دو   کند و به خوبى مى  کند کامالً درک مى  مى

یگزین آمریکایى، توازنى که درصورت رسیدن جا. قدرت توازن معقولى ایجاد کند
  .نفع آمریکا مختل خواهدشد  به

اقتصادى میان هاى   ا رژیم شاه که در بحث توافقنامهمناسبات خوب شوروى ب. 2 
دو . طرفین بدان اشاره نمودیم و نیز روابط خوب آنان با شخص شاه قابل توجه است

سال پیش شاه یک خلبان شوروى را که به ایران پناهنده شد، به شورویهاى 
هم به    رهبر چین در حال دیدار سه روزه از ایران ـ آنهواکوفنگوقتى . ازگردانیدب

 را براى اشرفهنگام بروز بحران و به منظور حمایت از شاه ـ بود، شاه خواهرش 
 کرد تا به شورویها نسبت به روابط جدید میان تهران مسکویک دیدار محرمانه راهى 

ط هیچ تأثیرى بر روابط خوب با مسکو، بر و پکن اطمینان خاطر دهد که این رواب
. نخواهد داشت) 1921معاهده (معاهده عدم تجاوز امضا شده میان شوروى و ایران 
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دهد که در صورتى که مرزهایشان در معرض   معاهده مذکور به شورویها حق مى
  .خطر قرار گیرد، وارد خاک ایران شوند

اسالمى  و برپایى حکومت رس اتحاد شوروى از پیروزى انقالب اسالمىت. 3 
این . افزاید  نیرومند، بر مشکالت الینحل مسکو با جمهوریهاى جنوبى آن مى
  .جمهوریها بیش از اتحاد شوروى با ایران مسلمان ارتباط تنگاتنگى دارند

) ایران(کرد که شرکت کمونیستها در حکومت  اتحاد شوروى درک مى. 4 
د که شورویها برحسب تحوالت مسئله، شو ولى این مانع از آن نمى. دشوار است

  .مواضع تاکتیکى اتخاذ کنند
  

  ها اسرائیل و فلسطینى
به توطئه قتل امام على  اى قدیمى برضدیهودیان که متهم شیعى کینه مسلمانان 

طور اخص شیعیان داستان قهرمانى امام على و   مسلمانان و به. دارند هستند، در سینه
 استفاده از آن به عنوان سپر در جنگ برضد حمل درب یکى از دژهاى خیبر و

ملت مسلمان ایران مدتها زیربار سنگینى روابط . کنند  یهودیان را سینه به سینه نقل مى
ا که حرکت اسالمى آن پیدا کرد تا آنج با اسرائیل به سربرد و کینه شدیدى نسبت به

راندازى کردند،  به مردم تی18/9/1978سربازانى که روز جمعه سیاه اعالم کرده که 
  .از یهودیان بودند و این اتهام در بین مردم ایران رواج یافته است

اما خمینى از مبارزه مسلحانه ملت فلسطین حمایت کرد و فتوا داد که باید اسرائیل  
به هنگام جنگ اکتبر، . کار از محل وجوه زکات خرج شود برود و براى این از بین

  و دولتهاى اسالمى را تشویق به حمایت از ملتهاى عربامام با صدور دو بیانیه ملتها
اى میان امام  هاى مبادله شده نامه. صهیونیستى نموددر رویارویى بادشمن غاصب 

وقتى شاه ). در فصل دوم به آنها اشاره کردیم(خمینى و یاسر عرفات در دست ا ست 
ن ایران در ساف را به حمایت از انقالب اسالمى در ایران متهم کرد، اپوزسیو

  : پخش شد، چنین پاسخ داد17/8/1978اى که در  بیانیه
  

یک دشمن ن، روابط مبارزاتى در رویارویى با روابط میان ملتهاى ایران و فلسطی«
  ».است که هردو را هدف قرار داده است

آیا همکارى میان دو انقالب مردمى ایران و فلسطین جنایت و اتهام است؟ این امر «
  ».و افتخار بزرگ براى هردو ملت مبارز استموجب اعتبار 
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اى  شود که اسرائیل تا چه اندازه از سقوط شاه که روابط ویژه  از اینجا روشن مى 
مضافاً اینکه . استشاه شخصاً شیفته دستاوردهاى اسرائیل . او دارد هراسان استبا 

افزون . رداى به بازارهاى آن نیاز دا براى صدور نفت و وارد کردن کاالهاى ویژه
  .براینها هردو طرف موضع خصمانه یکسانى در قبال وحدت امت عرب دارند

. دهد  ایران زمان شاه به هواپیماهاى اسرائیلى حق فرود در فرودگاههاى ایران مى 
) 1967در شماره ژوئن ( به نقل از شاهدان عینى پارى ماچبلکه نشریه فرانسوى 

آمدند و   در فرودگاههاى ایران فرود مىآورده است که هواپیماهاى جنگى آمریکا 
. یافتند  بست و سپس به اسرائیل انتقال مى  روى آنها نقش مىستاره داودآنجا 

شود که میان اسرائیل، ایران   همچنین دربین بسیارى از محافل آگاه تلویحاً گفته مى
بینیم چگونه  از این روست که مى. اى وجود دارد و آفریقاى جنوبى همکارى هسته

است رده موساد اسرائیل به هنگام تأسیس ساواک و پس از آن، به شاه کمک ک
  .) منتشر ساخته است14/7/1978 در هرالد تریبیونکه  چنان(

همچنین شایعات مبنى بر تیراندازى سربازان اسرائیلى ملبس به لباس سربازان  
این  طى اظهارات ایگال یادینایرانى به سمت تظاهرکنندگان موجب گردید تا 

سوى تظاهرکنندگان در تهران   سربازان اسرائیلى به«: مطلب را تکذیب نماید
 کارشناس اسرائیلى پس از 300ولى اکنون فاش شده است که !».اند تیراندازى نکرده

از این رو موضع اسرائیل و . اند اعالم حکومت نظامى در ایران به تهران سفر کرده
مریکا چون هنرى جکسون درقبال شاه و طرفداران آن در وزارت دفاع و کنگره آ

شدن  زیرا سقوط وى و دگرگون. رسد نظر مى  تالش جهت تأیید وى روشن به
  : رژیم، براى اسرائیل خطراتى دربر دارد چرا که این سقوط بدین معناست

آید که این امر   درصد نفت اسرائیل از ایران مى70: قطع صدور نفت. 1 
 دارد و آن را از ورود به هر جنگ جدید ناتوان خطرهایى براى اقتصاد آن دربر

  .سازد  مى

سان در  دهد و بدین  پیمان نظامى نیرومند را از دست مى اسرائیل یک هم. 2 
مضافاً اینکه سقوط رژیم تأثیرى مستقیم بر موضع اسرائیل در . شود  منطقه منزوى مى
  .گذارد مى! مذاکرات صلح

له تبلیغاتى اسرائیل برضد انقالب اسالمى تواند تفسیرى براى حم تمام اینها مى 
هر نظامى جانشین نظام شاه شود جز بدتر «: گوید مى) تسوفیهها(نشریه مذهبى . باشد
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سرنگونى شاه نه تنها بر وضعیت «: نویسد  مىژورزالم پستو » نخواهد بود
طور   جغرافیایى و سیاسى خلیج فارس تأثیر خواهد داشت بلکه بر موازنه نیروها به

ترتیب یکى از مهمترین محورهاى انقالب اسالمى، نبرد  بدین» .گذارد عم تأثیر مىا
  .میان امام خمینى و اسرائیل است

  
  جهان عرب

 یا هنگام ناصراحتمال برخورد میان ایران و کشورهاى عرب چه در روزگار  
 طرفهاى.  یا به اشکال اعالم نشده، برقرار بوده استعراقبحران کردها در مرزهاى 

در کنفرانس ساالنه انستیتوى . اند نشده توجه داشته المللى به کشمکش اعالم بین
کنفرانس به بررسى عوامل تضاد میان عربستان ) 1971 اکتبر 2 و 1(خاورمیانه 

همچنین مؤسسه آمریکایى راند، بحثى درباره احتمالهاى . سعودى و ایران پرداخت
ان و به سبب کشمکش در خلیج ممکن درصورت بروز جنگ میان عربستان و ایر

  .فارس به سرویسهاى امنیتى امریکا ارائه داد

ایران نقشه خود را از هنگام تسلط بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسى  
این تمهیدات از سوى ایران براى امضاى توافقنامه میان شاه و ملک فیصل . آغاز کرد

. فت و دومى براى عربستان ماندشاه اولى را گر. درخصوص جزایر مورد منازعه بود
 درقبال حوادث ایران، گاه عربستانشده و نشده، موضع   رغم این کشمکش اعالم  به

 نوامبر، با صدور 20 در سلطان عبدالعزیزشاهزاده . طبق معمول محتاطانه نبود
اى از انقالب اسالمى انتقاد کرد و مسئولیت را بر گردن کمونیسم جهانى  بیانیه

رو شد و روحانیون   انتقاد آشکار با واکنش شدید حرکت اسالمى روبهاین. انداخت
اى صادر کرده و به عربستان سعودى حمله کردند و مسئولیت   بیانیهبیروتمبارز در 

وجود اسرائیل را برعهده آن و سایر نظامهاى سلطنتى گذاردند و این انتقاد را ناشى از 
 موضعى همانند کویت. ى به آن دانستندترس عربستان از امتدادیافتن انقالب اسالم

نى خواست تا  نیز با اعالم حسن نیت به شاه، از امام خمیعراق. عربستان اتخاذ کرد
دلیل توافق عراق و ایران درخصوص  شاید این امر به. کشور را ترک گویدآن 

طور اخص را  افرادتبعیدى بود،ولى از اینها مهمتر، ترس عراق از انقالب اسالمى به
 همچنان در یادها 1977هاى کربال و نجف اشرف در سال  داد، زیرا قیام شان مىن

طور سنتى با شاه اختالف داشت، تأیید خود را نسبت به   که بهلیبى. مانده است
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  .انقالب ایران اعالم نمود و سوریه نیز چنین کرد

*  *  *  

قالبى که شاید واقعاً جاى تعجب باشد که برخى از کشورهاى عرب درقبال ان 
گیرى   کند، اینگونه موضع پشتیبانى و حمایت خود را از مسائل اعراب اعالم مى

مگر آنکه ترس این کشورها از گسترش انقالب اسالمى به درون . منفى داشته باشند
  .آنها، علت اصلى این نوع برخورد باشد

  والسالم
  
  
  
  
  

  1منابع کتاب ـ 
  
  . م12/1/79ـ پاریس، مورخ »  ماچ پارى«ـ مجله 1
  .امین سعید:الشریف حسین، تألیف العربیه و مأساۀ ـ اسرار الثورۀ2
  . م78چاپ قاهره مورخ آوریل » االهرام«ـ روزنامه 3
  .الطیب، چاپ آخن، آلمانـ مابعدالنکبتین، توفیق 4
  .البناء، قاهره ضوء النظام االسالمى، حسن ـ مشکالتنا فى5
  .بۀ مدبولىالسعید، قاهره، مکت البنا، رفعت ـ حسن6
  .ـ الحکومۀ االسالمیۀ، االمام الخمینى، بیروت7
  .ـ اصل الشیعه و اصولها، االمام کاشف الغطاء، قاهره8
  .ـ التشیع واالسالم، شهید محمدباقر صدر، بیروت، دارالزهراء9

  .االسالم، احمدامین، قاهره ـ ضحى10
  .3شماره  11ۀ، قاهره سال ارگان دارالتقریب بین المذاهب االسالمی» ماالسال رسالۀ«ـ 11
  .10چاپ تونس، سال چهارم، شماره » المعرفۀ«ـ مجله 12
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   ایران بیش از هزار کیلومتر مرز پر اهمیت در خلیج فارس دارد که. 3 

   شویم که چند پیش در  نظر ایاالت متحده را یادآور مى

   تنها از اتخاذ موضع خصمانه  مردم شروع شد، شورویها نه وقتى که قیام 

   :دالیل متعددى مایل است نظام شاه ماندگار شودو در نتیجه بنا به ) است

   اى اسالمى درایران متهم کرد، اپوزیسیون ایران در بیانیه از انقالب حمایت

بدین ترتیب یکى ازمهمترین محورهاى انقالب اسالمى، نبرد میان امام خمینى و 
  .اسرائیل است
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  شیعه و سنى

  ختگىغوغاى سا

  
  
  
  
  
  
  
  

مرکز : این کتاب از روى چاپ چهارم آن، منتشره از سوى
  فرهنگى اسالمى اروپا ــ رم ترجمه شده است
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  مقدمه
  
  
  

  ....استمرار توطئه 
  
  
  
  
  
  

              سیدهادى خسروشاهى
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  اهللا الرحمن الرحیم بسم
  پیشگفتار

  
جوم نظامى و اقتصادى و تبلیغاتى از جانب در زمانى که ه شیعه و سنى غوغاى ساختگى

امپریالیسم غرب و شرق و صهیونیسم جهانى و مزدوران آنها در منطقه بر ضد 
بینیم که موج جدیدى براى ایجاد اختالف  جمهورى اسالمى ایران استمرار دارد، مى

بین شیعه و سنى، در کشورهاى اسالمى بهوجود آمده است و این در واقع توطئه 
  .مت واحد اسالمى است علیه تمامى اپلیدى

هاى ارتجاعى عرب منتشر   ها و مجله  در همین رابطه مقاالت فراوانى در روزنامه 
ها و کتابهاى قدیمى، تجدید چاپ و کتابهاى جدیدى تألیف و  شده و برخى رساله

منتشر گشته است که هدف آنها چیزى جز خدمت به دشمنان اسالم و مسلمانان 
  .نیست

 جمهورى اسالمى ایران از زمان پیروزى انقالب پربار اسالمى، منتظر انواع ما در 
دانستیم که هزینه سنگین این هجوم را وهابیها و  ایم ومى ها بوده  واقسام این توطئه

ترسند حکومتهاى فاسدشان به دست   دار عرب که مى  دیگر حکام مرتجع و سرمایه
ولى چیزى که جداً مایه تأسف ما . پردازند  گروههاى اسالمى از بین برود، مى

یعنى  گردید، این بود که برخى از کسانى که خود را به برادران عزیز ما ــ
دارند، به ویژه در بعضى از کشورهاى اروپایى، به   ــ منسوب مى  »المسلمین  اخوان«

توزیع این نشریات مشغولند و در مقابل، از انتشار کتب و مجالت اسالمى چاپ ایران 
کنند و شاید این برادران فراموش   اجتماعات خود جلوگیرى مى نارها ودر سمی
بنیانگذار حرکت البناء  حسناند که شهید  اند یا خود را به فراموشى زده کرده

ما در .  در قاهره بودالمذاهب االسالمیه  دارالتقریب بیناخوان، خود از مؤسسان 
اهللا جمیعاً و  واعتصموا بحبل«: حالى که این اعمال را که با آیات شریفه قرآن کریم

انما المؤمنون «: به ریسمان الهى چنگ بزنید و متفرق و پراکنده نشوید و: »التفرقوا
همانا مؤمنان برادر یکدیگرند، پس بین برادرانتان را : »اخوۀ فاصلحوا بین اخویکم

ن کنیم به اینکه ای کنیم، اشاره مى منافات و تضاد دارد محکوم مى. اصالح کنید
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ها در برخى از کشورهاى اسالمى اخیراً پس از انتشار کتب و نشریات زیر  جنجال
  :بیشتر شده آمده است

  الدین خطیب نوشته محبالخطوط العریضه، . 1 

   نوشته دکتر عبداهللا غریباکنون نوبت به مجوس رسیده است،. 2 

   نوشته دکتر احمد افغانىسراب در ایران،. 3 

   نوشته جابربن نعمان خضرىال،شیعه در گذشته و ح. 4 

   نوشته پاولو غراتزتوبازگشت پیامبر، اسالم از خدا تا خمینى،. 5 

  اهللا  نوشته محمد مالخمینى و برتردانستن امامان از پیامبران،. 6 

  )1(اهللا   نوشته محمد مالموضع خمینى در مقابل اهل سنت،. 7 

 که هدفى جز ایجاد فتنه و و دیگر کتب و مطبوعات به زبانهاى عربى و انگلیسى 
  .تفرقه میان برادران مسلمان ندارند

هاى ارتجاعى ـ استعمارى، به  به رغم اینکه این دور جدید از مجموعه توطئه 
خورده قبلى براى  همان سرنوشتى دچار خواهد شد که تالشهاى شکست

الف گران برخ  بار توطئه شد، ولى اینمى دچار آن کردن موج فزاینده اسال متوقف
اند، به دنبال آن هستند که اختالفات  گذشته، با صبغه دینى خاصى که در پیش گرفته

برانگیز، مطرح سازند تا خواننده  قدیمى را احیا و آنها را به روشى جدید و جنجال
ها سعى شده است دهها مسئله  در این نوشته. مجالى براى رد یا دقت در آن نیابد

اى که  گونه اى فریبنده مطرح گردد، به به شیوهفرعى و جزئیات گوناگون فقهى 
آشنایى با قت و مشتاق به بتواند در بین شمار فراوانى از مسلمانان جستجوگر حقی

  .تاریخ و میراث گذشته اسالم، جا باز کند

کردن هویّت اسالمى انقالب ایران که  شکست طرحهاى مبتنى بر مخدوش 
گیرى اسالمى انقالب در پى  کردن سمت نتیجه، جهت منحرف  تالشهاى بى

داشت، موجب شد تا نیروهاى کفر و ارتجاع عرب، محدودکردن انقالب را به 
از این رو با . عنوان هدف مقطعى جدید خود منظور کنند مرزهاى جغرافیایى به

عنوان ابزارى  گرایى به ادگرایى و فرقهاندازى و برانگیختن روحیه منفور نژ تفرقه
تین اسالمى و با ادعاهاى جعلى و دروغین، آن را به راسجهت تحریک عواطف 

                                                           
انگیز بعدها به  تعداد این قبیل کتابهاى تفرقه... شد این چند کتاب مربوط به تاریخى است که این مقدمه نوشته مى. 1

  .که بخش عمده آنها در کتابخانه اینجانب موجود است.  نوع رسید250
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  .سوى موضع دشمنى با انقالب و مبانى اسالمى آن منحرف سازند

نگاران  افکن، روحانیان دربارى و نویسندگان و روزنامه این سازمانهاى تفرقه 
جاى احیاى میراث فرهنگى اسالم که مسلمانان به انتساب به آن افتخار  مزدور ـ به

هاى فرهنگ اسالمى که حاوى  ند و به جاى پرتوافکنى بیشتر بر گنجینهکن  مى
است ـ به گزینش حوادث و مثالهاى اى مطلوب براى مشکالت معاصر حله راه

هاى زمانى متفاوت   پراکنده از تاریخ مسلمانان و تراوشهاى فرهنگى آنان در برهه
برکنده و به عنوان اند و آنها را از زمینه اصلى و سیاق تاریخى خود  پرداخته
اى در گذشته و دالیلى بر کفرورزى این یا آن فرقه  جویى فرقه هائى بر ستیزه  نمونه
  .کنند هاى مسلمانان، عرضه مى  از فرقه

و گاه و ده صورت پراکن  اى از این وقایع دردآور به ما منکر آن نیستیم که پاره 
ه شرایط تاریخى کامال بیگاه درگذشته اتفاق افتاده است، ولى این وقایع زایید

متفاوت و در مدت زمان نسبتاً کوتاهى از تاریخ مسلمانان بوده است و با اینکه 
براساس اختالفات فکرى یا فقهى بهوجود آمده، ولى به عنوان یک اقدام منفى، از 

بودن خارج و وارد مسائل حرام و   هر کسى که سر زده باشد از وصف اسالمى
هاى مشابهى از   تواند مبنایى براى تحمیل گونه  نمىممنوع شده است، بنابراین

عملکردها و قید وبندهاى فکرى و فرهنگى باشد، و برانگیختن مجدد آنها، بخشى از 
اى در زمان ما تلقى  زدن به کشمکش و خصومتورزى فرقه سازى جهت دامن زمینه
  .شود  مى

یک  رخواه هیچافکن و عوامل تاریکى و ناآگاهى، که خی ولى سازمانهاى تفرقه 
انگیز   از مسلمانان شیعى و سنى نیستند، از ترویج و گسترش آن وقایع تاریخى غم

اى بکشانند،  اندیش را به سوى رفتارهاى غیرمسئوالنه ابایى ندارند تا مسلمانان ساده
واالیى اخالقى آن یا تحوالتى که در ساختار امت ه صدر اسالم و آنکه براى سع  بى

سان مسلمانان  بدین. نى مسلمانان پدید آمده است وقعى بگذارنداسالم و شرایط جها
کنند و براى   شوند و بر ضد یکدیگر تالش مى گروهى مى سرگرم منازعات درون

خیزند و همانند سلف صالح براى   رسانیدن پیام اسالم به جامعه بشرى بپانمى
سلف صالح را آنها سعى دارند تاریخ . شوند تأثیرگذارى بر مسیر بشریت سهیم نمى

مسلمانان را به یکدیگر  که مخدوش کرده، به جاى تأکید بر عالئق برادران الهى
دهد، از دستاوردهاى فکرى و میراث فرهنگى آن براى تثبیت جدایى در   پیوند مى
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  .پیکره امت، سوءاستفاده کنند

صورت خدمت مستقیم به طرحهاى غرب کافر  براساس این درک، این کارها به 
شناسان  نشاندگان غرب، از شرق طور مستقیم یا بهوسیله دست به د ــآی  درمى

کند به   ــ غربى که سعى مى !نامند  گرفته تا مزدورانى که خود را مسلمان  مى
سیاستهاى استثمارگرانه خود نسبت به غارت ثروتهاى کشورهایمان ادامه دهد و به 

که با منافع نامشروع المللى  زور سالح، جلو هرگونه تحولى را در اوضاع بین
  .اقتصادیش همگام نباشد، بگیرد

گام در اجراى طرحهاى  به  این سازمانهاى مخرّب ضمن پیروى از سیاست گام 
فارس روى   خود، به مناطق جغرافیایى مشخصى از جهان اسالم، مانند منطقه خلیج

ى در جویى از شرایط استثنایى محلى متمایز این مناطق، سع آوردند و با هدف بهره
. اندازى دارند  کارگیرى آنها جهت خدمت به طرح مبنایى مهار انقالب و تفرقه  به

اسالم دین برادرى اقوام است و به رغم اینکه از نظر تاریخى بر دوش مسلمانان عرب 
و عجم و سفید و سیاه استوار گردید و در کشورهاى زردپوست و سرخپوست و 

افکن و وابسته تالش دارند گرد جهل و   غیره گسترش یافت، این سازمانهاى تفرقه
کنند که اسالم فقط دین اعراب  توزى بر آن گذشته تابناک بپاشند و ادعا مى کینه

یارهاى بیگانه اى از ارزشها و مع است و براین اساس در تالشى مذبوحانه، مجموعه
ان فراگیرى در تمام جهسازند تا نور خدا را که در حال   با روح اسالم را مطرح مى

است، خاموش سازند و از اتحاد و همبستگى مسلمانان بر مبناى وحدت عقیده و 
  .سرنوشت و مشترکات فرهنگى و تاریخى جلوگیرى کنند

از این رو، در آن مناطق اسالمى انجمنها، باشگاهها و ارگانهاى مطبوعاتى تأسیس  
د و زهر خود ها کر  ها و نشریه  توزیها سیاه خود در مجله شد و شروع به پخش کینه

دشمن براى خدمت به طرحهاى . پاشید مىه جلد برّاق را در درون کتابهاى مزیّن ب
و انجام فعالیتهاى اجتماعى ! نشینیهاى ادبى پلید خود به برگزارى جشنها و شب

هاى عادى چون مهاجرت برخى نیروهاى انسانى به   کوشید پدیده  پرداخت و مى  مى
شده به منظور تسلط بر آن  عنوان هجوم حساب ا بهدلیل شرایط سیاسى یا اقتصادى ر

اى جسارت ورزیده و  طور ناباورانه اى از این انتشارات به  پاره. کشورها قلمداد کند
از کشورهاى ى آورى آمار اماکن عبادت چون مساجد و غیره در یک به جمع
ثبات فارس اقدام کرده است و با پیگیرى اسامى بانیان تأسیس آنها سعى در ا  خلیج
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اکنون نوبت به رجوع کنید به کتاب ! (هاى آن هجوم نمود  اى از نشانه  پاره
طور رایگان  این کتاب با هزینه وهابیها چاپ شده و به) !رسید» زرتشتیان«مجوس 

  !توزیع گردید

که گفتیم در تالش براى مخدوش کردن نگرش  این سازمانهاى مشکوک، چنان 
تبلیغات و هاى امروزى  ز تمام شیوهاهاى اسالمى به استفاده   به واقعیت

ساختن مردان و سران انقالب اسالمى  پراکنى بسنده نکرده، بلکه در متهم شایعه
این چنین . کوشیدند و سرانجام به بنیانگذار و رهبر انقالب اسالمى حملهور شدند

ها را قلمى کردند که حتى در  نزدیک به دویست صفحه از افتراها و مغالطه
ترین نشریات دنیاى کفر بر ضد اسالم و مسلمانان نظیر   توزانه ن و کینهتری  قدیمى
آنگونه منظور خدمت به هدف تفاهم و تقریب القا شده و نه  ها نه به این شبهه. ندارد

اسالمى سفارش کرده، با زبان نصیحت و ارشاد که اسالم به مدعیان غیرتمندى 
افکنى   آمده است تا طرحهاى تفرقهبلکه به زبان دشنام و توهین. نگارش یافته است

خدمتى به اربابان آزمند و  انگیزى جهت خوش  و تحریک احساسات و فتنه
کاش . باز استمرار یابد توز و صهیونیسم نیرنگ هاى کینه رسانى به صلیبى یارى

آنان وقتى به مخالفت با رهبر انقالب و بنیانگذار جمهورى اسالمى روى آوردند، 
مسلمانان یا اعتال و بهبود مت به اسالم و عى کارى براى خدخود در زندگى واق

بینانه،  آنها با این تالش کوته. تصویر مسلمانان و تحقق منافع آنان انجام داده بودند
اند و ناخودآگاه با افشاى دشمنان و معاندان با انقالب، در افزایش  داده» لو«خود را 

  . شدندتأیید و درک انقالب اسالمى و رهبر آن سهیم

خواهند چنین وانمود کنند   ولى آن هجوم وحشیانه و آن سازمانهاى مشکوک مى 
که همه اهل سنت، چنین دیدگاه منفى نسبت به شیعه و انقالب اسالمى ایران دارند تا 

از این رو اکنون این نیاز . سان طرح استکبارى مهار انقالب به تحقق برسد بدین
ان با اخالص مسلمان مواضع خود را مشخص شود که علما و کارگزار احساس مى

نمایند و براى دفع آن شبهه و شرکت در انجام وظیفه اسالمى، دیدگاهشان را نسبت 
  .به شیعه و انقالب اسالمى توضیح دهند

*  *  *  

کوچک را ا ضمن نکوهش این اعمال تبهکارانه بر ضد تعالیم اسالم، این رساله م 
 قبال انقالب و جنجالى که اخیراً به راه افتاده است، در مورد مواضع مسلمانان سنى در
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هاى علماى بزرگ برادران اهل سنت درباره شیعه و  کنیم تا از دیدگاه منتشر مى
  .انقالب اسالمى آگاه شوید

شیخ عمر تلمسانى اى از اظهارات استاد  پیش از مطالعه این رساله، مایلیم به پاره 
 منتشره از سوى مرکز الدعوۀمصاحبه با مجله  در) المسلمین مصر  مرشد کل اخوان(

 ه مانامه سرگشاداین مصاحبه، پس از آنکه . )1(فرهنگى اسالمى اتریش اشاره کنیم
به شیخ تلمسانى در بعضى از نشریات اسالمى منتشر شد، در مورد موضوع مذکور به 

صاحبه ما ضمن استقبال از موضع آن استاد بزرگوار، بخشهایى از م. عمل آمده است
  :آوریم، به امید آنکه براى همگان مفید باشد ایشان را در زیر مى

  
داند مسلمانان با یکدیگر برادرند، تلخ  این جنگ کام هر مسلمانى را که مى«

بودم حکومتهاى کرد و من مایل  بایست این جنگ را شروع مى سازد عراق نمى مى
 شروع آن، تالشهاى جدى جهان اسالم براى توقف فورى این جنگ بالفاصله پس از

ولى با تأسف شدید هیچ تالش جدى در این راه انجام نشد، و جنگ . عمل بیاورند به
. بیند به حداکثر تخریب و ویرانگرى رسید که جز مسلمانان کسى از آن زیان نمى

حکومتهاى مسلمانان در جلوگیرى از این جنگ و استمرار آن تا به این حد سستى 
  .اند ورزیده

اینکه چه چیز باعث شد تا آن حکومتها چنین راهى را بپیمایند، امرى است که اما  
. باید در پیشگاه خداوند متعال و در برابر تاریخ حساب دشوار آن را بازپس دهند

منازعه موجود . نمایند فرزندان ما به نشانه اتهام و نارضایتى به این حکومتها اشاره مى
 نرسانده است بلکه به تمام جهان اسالم ضرر زده تنهایى به عراق و ایران زیان به

من یقین دارم که حاکمان جهان اسالم کامال آگاهى دارند که این جنگ جز . است
اسالم کس نیست و کلیه خسارتهاى آن متوجه   اسالم به سود هیچبراى دشمنان
بینید، واالمر هللا من قبل و  صورت است که مى همه وضعیت به همین است، با این

  .بعد من
منتشر شد، اطالع االهرام  شاید شما از تحلیلى که چندى پیش از سوى نشریه  

جهان اسالم بیش از شکاف سیاسى موجود، از درون شکاف «: گوید اید که مى یافته
سداران انقالب المسلمین و پا بین اخوان: برخواهد داشت، یعنى بین شیعه و سنى

آیا وقوع این نوع کشمکش را » ... دوطرف تندروهاى اسالمىِاسالمى، یعنى میان 
  دانید؟ محتمل مى

ــ لطف خدا نسبت به مسلمانان بیشتر از آن است که مسلمانان به آنچه نویسنده  
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اگرچه دشمنان اسالم و نیروهاى بدخواه از گذشته دور . مقاله گفته است دچار شوند
نخواهند رسید و کشند اما به خواست خدا به هدفشان  براى این کار نقشه مى

خواستند   نخواهند کشید و اگر مىگاه به روى مسلمانان اسلحه المسلمین هیچ اخوان
دادند ولى آنها به خواست خدا  بکنند، مدتها قبل این کار را انجام مىچنین کارى 

کوشند دعوتشان در بین جهانیان  آنها مى. این کار را انجام نداده و نخواهند داد
روش آنها دعوت به . یابد فضل الهى این مهم انجام یافته و مىگسترش یابد و به 

اما کسانى که این مطالب را ترویج . سوى خدا بهوسیله حکمت و موعظه حسنه است
اى ما به این نمایند، ولى پ کنند به دنبال شرّ هستند و دیگران را به آن تشویق مى مى

شود و با وجود  نطقه دیده مىاى که در م رغم ابرهاى تیرهبه . شود راه کشیده نمى
توان  اندیشى مى اتفاقات غیرمنتظره، ولى با حکمت و تفکر، با آرامش و عاقبت

شیعه و . آنچه را نویسنده این مقاله نسبت به آن ابراز نگرانى کرده، دور نگهداشت
اند مگر در  سنى صدها سال در همسایگى یکدیگر در صلح و صفا زندگى کرده

اتى پیش آمده است و امیدواریم که این همزیستى در آینده نیز مواردى که اشتباه
  .دارد اسالمى را از لغزشها و بدیها دور نگاهد امت ادامه یابد و خداون

المسلمین و سران حرکت   آیا به یاد دارید که روابطى میان جنبش اخوان 
؟ موضع اسالمى شیعه در قبل از پیروزى انقالب اسالمى ایران برقرار بوده باشد

طور اعم  المسلمین در قبال مسلمانان شیعى و کشمکشهاى مذهبى به جنبش اخوان
  !چیست؟

اس المسلمین براى تصحیح، تشویق و تأیید با حرکتهاى اسالمى در تم ــ اخوان 
قمى یکى از علماى مسلمانان، اهللا  آیت. روابط ما با ایران دیرینه است. بوده و هستند

میان وى و امام شهید . کرد لمسلمین بسیار رفتوآمد مىا به دفتر مرکزى اخوان
البناء گفتگوهایى طوالنى و در جلسات متعدد درباره فکر تقویت بین مذاهب  حسن

  .رد وبدل شد
همچنین نواب صفوى یکى از رهبران حرکت فدائیان اسالم که پس از یک  

سان  بدین. کردمحاکمه نمایشى از سوى شاه اعدام شد از دفتر مرکزى اخوان دیدن 
المسلمین هیچ  ولى جنبش اخوان. گردد بازمىهاى دور  روابط ما با ایران به گذشته

روزى و به هیچوجه در کشمکشهاى مذهبى وارد نشده است، زیرا یکى از ستونهاى 
اگر . دعوت این است که با وسایل گوناگون میان مسلمانان تفاهم برقرار کرد

ا سرحد ایمان یا عدم ایمان به او، به بندگانش آزادى خداوند در مسئله آزاداندیشى ت
چیز بخشیده است،  مطلق داده است و به منکران دین و شریعت وى روزى داده  همه

پس . در روز قیامت به خود اختصاص داده استحساب آنان را سپس رسیدگى به 
 نظر، مسلمانان بیش از سایر مردم به پیروى از اخالق قرآنى هنگام اختالف

یابند و  هایى دارند که بهوسیله آن راه خود را مى ترند، زیرا آنان نشانه شایسته
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  .شود هرکس در سایه آنها زندگى کند، هرگز گمراه نمى

نظر، مسلمانى با مسلمان دیگر یا غیرمسلمان به  شرعاً جایز نیست به خاطر اختالف 
آن . از متجاوز بازستاندجنگ برخیزد مگر اینکه تجاوزى را دفع نماید یا حق خود را 

آمادگى که خداوند در قرآن کریم به آن دستور داده است براى ترساندن 
پس از آن، . غیرمسلمانان و برحذرداشتن آنان بوده تا مردم به سالمت زندگى کنند

گونه که او در قرآن کریم  داورى به تنهایى به ذات متعال او اختصاص دارد، همان
  .گردیم رانجام به سوى پروردگار بازمىفرموده است، زیرا ما س

آنها منکر هر . اند المسلمین مبلّغان همزیستى و صلح میان تمام بشریت اخوان 
  ».برهان خارج استشى هستند که از چارچوب حجت و عرصه استدالل و کشمک

  
  !برادران

ه شیع«تا رساله  کنیم  پس از اینکه این مقدمه کوتاه را خواندید، از شما دعوت مى 
وى اکنون . نوشته دکتر عزالدین ابراهیم را مطالعه نمایید» و سنى، غوغاى ساختگى

ولى . کشد  اشغالى فلسطین، رنج مى سرزمین در زندانهاى اشغالگران صهیونیست در
  )1(.پاداش او با خداوند سبحان خواهد بود

نزدیک و شما انتظار داریم هیچوقت فراموش نکنید که خداوند همچنین از  
گذرد آگاه است و از هرآنچه آشکار یا پنهان   ناست و از آنچه در دلها مىبی

  .سازیم، اطالع دارد و او ناظر بر همه چیز است  مى

  والسالم علیکم و على من اتبع الهدى
  

  رم ــ ایتالیا
  سیدهادى خسروشاهى

  )2(  هـ1404الحجه  چاپ چهارم ــ ذى
  
  
  

                                                           
به هنگام چاپ عربى این کتاب در ایتالیا، شهید، دکتر فتحى شقاقى در زندان صهیونیستها در فلسطین اشغالى اسیر . 1

  ...بود
درآخر در چاپ چهارم متن عربى این کتاب، چند سند ارزنده از بزرگان علماى سنى، درباره مذهب تشیع * 

  .آوریم آورده بودیم که اینک متن آنها را بدون ترجمه، در آخر همین مقدمه مى کتاب



٣٩٤ جهاد اسالمی

   اند و آنها را  متفاوت پرداختههاى زمانى  تراوشهاى فرهنگى آنان در برهه
  

   کنند که اسالم فقط دین  توزى بر آن گذشته تابناک بپاشند و ادعا مى  و کینه
  

   دشمن براى خدمت به طرحهاى پلید خود به برگزارى جشنها و. ریخت
  

   رجوع! (هاى آن هجوم مینماید اى از نشانه در اثبات پاره آنها سعى تأسیس
  

   سان طرح استکبارى مهار انقالب به ارند تا بدینانقالب اسالمى ایران د
  

   هاى علماى بزرگ کنیم تا از دیدگاه اخیراً به راه افتاده است، منتشر مى



٣٩٥ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  
  

   2  
  
  
  
  

  شیعه و سنى

  

  غوغاى ساختگى
  
  
  
  
  
  
  
  

                         دکتر عزالدین ابراهیم
                               )فتحى شقاقى(
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  سنى و شیعى، غوغاى ساختگى
  

چالشى . روست از ابتداى قرن نوزدهم، جهان اسالم با چالش معاصر غرب روبه 
توزى قدیمى صلیبى است که حمله فرانسه،  که زاییده انقالب صنعتى بورژوا و کینه

این چالش، نظام سیاسى ما را که در خالفت تجلى یافته بود . شروع اولیه آن بود
 سرزمین ما را اشغال نمود و از نظر اخالقى و فکرى با مطرح کردن .سرنگون کرد

در بیش از سى . جایگزینهاى سست پایه الئیک خود، به حمالت علیه ما ادامه داد
کترین مأموریتهاى خود را به تحقق رساند و دولت سال پیش، این چالش خطرنا

ان وشاگردان نشاندگ  را در قلب میهن اسالمى کاشت، و در آن سو دستیهودى 
  .خود را به قدرتى که غصب کرده بود، رساند

تثبیت : اى جدلى و پلید شکل گرفت  این امر به وسیله منظومه شیعه و سنى غوغاى ساختگى
ذیرد، برپایى اسرائیل مستلزم سرنگونى پ چالش جز با برپایى اسرائیل انجام نمى

هاى حکومتى در کند که نظام  خالفت است، و استمرار موجودیت آن اقتضا مى
بنابراین، این نظامها زاییده طبیعى . میهن اسالمى دست نشانده و وابسته به استعار باشند

مسائل تا چند سال . اند  و منطقى استعمارند، و در واقع روى دیگر سکه اسرائیل
کرد که واپسین   رسید، و چالش غرب گمان مى گذشته اینگونه به نظر مى

سازد که انقالب   مى! تمدن فروپاشیده اسالمى واردهاى کارى خود را بر  ضربه
تیرهاى خود را به سوى غرب رها کرد و اولین پیروزى اسالم اسالمى ایران نخستین 

کردند مرده  زندگى به این پیکر که گمان مى. را در دوران معاصر تحقق بخشید
از . زدخی شود و شاداب و سرزنده بپا مى است بازگشته و اکنون دوباره بیدار مى

ترین  ترین و وحشیانه کجا؟ از آنجا که تأثیر شیطانى دشمن به شدیدترین و قوى
ایم و  برده  ما به خویشتن خویش، پى. مرحله جدیدى فرا رسیده است. وجه بود

ماندگى و  و پس از قرنها عقبو خوارى خواهیم پس از تحمل دو قرن اهانت   مى
  .ناآگاهى، بپاخیزیم

برخى از این . ریزى کند رود تا مفاهیم متعددى را پى ش مىانقالب اسالمى به پی 
  :مفاهیم چنین است
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انقالب اسالمى وحشت از ابرقدرتها را از اذهان همگان ـ به ویژه مسلمانان و . 1 
  .مستضعفان جهان ـ زدود

انقالب اسالمى پس از اینکه الگوى غربى را در قفس اتهام قرار داد، الگوى . 2 
 متفکر مشهور فرانسوى گارودى روژه. کرد بشریت عرضه تمدنىِ جدیدى به

سپس » امام خمینى الگوى توسعه غرب را در قفس اتهام قرار داد«: گوید  مى
  .»امام خمینى به زندگى ایرانیان معنا بخشیده است«: گوید  مى

بدنبال بیش از یک قرن تالش جهت کنار زدن اسالم از قدرت و تأثیر، انقالب . 3 
  .نقش تاریخى اسالم انقالبى در زندگى ملتهاى منطقه تأکید ورزیداسالمى بر 

تا در راه کنند   نشاندگانش انقالب را به حال خود رها مى  آیا غرب و دستولى  
  خود به پیش رود و با آن مقابله کند و شوکت آن را درهم بشکند؟

مانى از آیا در برابر شور و نشاطى که در امت اسالمى بپا شده ـ که همچون شاد 
نشینند؟ آیا   بارش باران بر زمین خشک پس از انتظارى طوالنى است، ساکت مى

  دهند این شور و شوق اسالمى که انقالب برپا کرده به بار بنشیند؟  اجازه مى

وحشت نمود، آنان را به   ت مسلمان و انقالب آن که محال مىقیام این مل 
د تا از به قدرت رسیدن پس تا آنجا که در توان داشتند کوشیدن. انداخت
وقتى که شکست خوردند، در چند محور . گرایان انقالبى جلوگیرى کنند اسالم

  :هم پیوسته حرکت کردند گوناگون و به

با سوءاستفاده از مرحله به اصطالح آشفتگى پس از انقالب، شروع به تحریک . 1 
  .اقلیتهاى گوناگون نمودند

و ساواکى طلب   چه گروهکهاى سلطنتحمایت از گروههاى ایرانى مخالف،. 2 
  .یا بعضى از تشکیالت الئیک که براى ستیز علیه انقالب سالح به دست گرفتند

محاصره اقتصادى و سیاسى که آمریکا و اروپاى غربى آن را رهبرى کردند و . 3 
  .به هنگام بحران گروگانهاى جاسوس، آشکارا ظاهر شد

  .اختیار عراق حسین و ارتش بى م صدامانجام تجاوز خارجى از راه استخدا. 4 

انگیزى میان دو جناح امت اسالمى ـ سنى و شیعى ـ به عنوان آخرین  فتنه. 5 
... نشین تالش براى محاصره موج انقالب و جلوگیرى از رسیدن آن به مناطق سنى

  .خیز یا آنها که با اسرائیل رودررویند خواه مناطق نفت

طلب و  رکوب شد و گروهکهاى سلطنتوقتى شورش اقلیتها قاطعانه س 
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هاى اپوزیسیون الئیک نابود شدند، و آنگاه که انقالب با چونان   مانده پس
دهد و به دانشجویان پیرو  رو گردید که امام از آن نوید خیر مى  اى روبه  محاصره

لذا وقتى آنها ما . ایم که شکم خود را پر کنیم ما انقالب نکرده: گوید خط خود مى
ما براى . تواند انجام دهند ترسانند، باید بدانند که هیچ کارى نمى  رسنگى مىرا از گ

قیام فرمود و با مشکالتى که ) ص(ایم، همانطور که حضرت محمد اسالم قیام کرده
تا شما تحت فشار قرار نگیرید، مغز شما به . ایم آنحضرت مواجه شد، روبرو نشده

  .افتد کار نمى

ا درد، حسرت و شکست کمرشکن در چاهى که عامالن تجاوز خارجى نیز ب 
خود کنده بودند فرو غلتیدند، اعتراف کردند که با وجود تمام اینها، محور پنجم 

و البته امت . انگیزى میان شیعه و سنى ـ به مقدارى موفقیت دست یافت  توطئه ـ فتنه
دمد، و   زودى درخواهد یافت که این کدام شیطان است که در آتش فتنه مى  به

خواهد ملتهاى مسلمان   درک خواهد کرد که این فتنه ساختگى است و استعمار مى
  .رو گردند  را منزوى کند تا در پایان به تنهایى با دژخیمان خود روبه

نشاندگانش، شاهزادگان نفتى و خودکامگان ـ  از آنجا که استعمار و دست 
 قشون نیاز ندارد سالح ودانند که این جبهه به   بازى ـ  مى شب کهاى خیمهعروس

بلکه به کسى که فتوا بدهد احتیاج دارد، پس بگذار نقش موردنظر به وسیله عمامه به 
دارها اجرا شود، خواه آنها در دستگاههاى رسمى رژیمها باشند یا در  سرها و ریش

  .خارج از این دستگاهها

اسالمى اى را بر ضد انقالب  انگیز و غافلگیرکننده  بعضى از آنها، حمالت شبهه 
که این انقالب شیعى است و شیعه ! گویى آنان سرانجام کشف کردند. شروع کردند

اش  اهللا خمینى هم که بانشستن در روى سجاده یک فرقه گمراه است یا کافر و آیت
صحنه آن جوان . گشته است(!) ها را به لرزه درآورد، گمراه و کافر تاج و تخت

ها و افتراها را در دست دارد در   غالطهمسلمان که یک کتاب سعودى سرشار از م
برد و براى  کتاب را از این مسجد به آن مسجد مى. شود پیش چشمان ما تکرار مى

این نکته قابل درک است که . کند  اشاره مى! دهد و به گمراهیها  مردم توضیح مى
نیت و به گمان اینکه این کار کامالً براى  آن جوانان از روى حسنبعضى از 
ولى باید توجه کرد که راه به سوى جهنم ماالمال از . دهند  آن را انجام مىخداست،

یابد که از روى نیت پاک  این جوان چه وقت درمى. این قبیل نیتهاى پاک است
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کند؟ و چگونه باید پیش از آنکه دیر شود خود را   یک طرح استعمارى را اجرا مى
  !نجات دهد؟

خصمانه علیه انقالب، از سوى برخى امت اسالمى الزم است در قبال موضع  
دیده شک و تردید ها و هدفهاى آنان با  گاهها، انگیزهگرایان و نسبت به خاست اسالم
  .بنگرد

بست  انگیز آنها، حرکت اسالمى را در برابر یک بن این موضع شگفت 
دهد، زیرا حضور دشمنان انقالب در صفوف حرکت  سابقه قرار مى خطرناک و بى
اى جز این ندارد که دیر  پذیر نیست، و حرکت راستین اسالمى چاره  هاسالمى توجی

  .یا زود آنان را از خود طرد نماید

خواهند الگوى متعالى ایرانى را درون شخصیت اسالمى و   کسانى که مى 
سازند زیرا  بخصوص در این میهن اشغالى متالشى کنند، تنها خود را متالشى مى

ایستند و با یک انقالب اسالمى رویارویى   تاریخ مىآنها در برابر حرکت پیشرفته 
المسلمین رهبر آن  هاى تشکیالت جهانى اخوان کنند که به گفته یکى از بیانیه  مى

  .است» مایه افتخار اسالم و مسلمانان«امامى است که 

دانم آیا سخنانى که یک جوان مسلمان به من گفت عجیب است یا خیر؟  نمى 
اى که برخى  حملهتر از این    اسالمى سفر کرده، اما زشتوى به بیش از یک کشور

اند، نیافته است، در  در این میهن اشغالى بر ضد انقالب به راه انداخته) گرایان  اسالم(
حالى که وى ملتى را نیز ندیده است که بیش از ملت فلسطین نسبت به انقالب شور 

  .و شوق از خود نشان دهد

طور اعم و   کوشم در برابر مسلمانان به حث کوتاه مىپس از این مقدمه، در این ب 
. اى از حقایق مهم را قرار دهم طور اخص، پاره سران حرکت اسالمى به

برادرند و فقط عه و سنى در اسالم خواهم از سر اجتهاد خود بگویم که شی نمى
ها و اجتهادهایى در فهم کتاب و سنت میان آنان جدایى انداخته است که نه  برداشت

کند ونه یکى را از نگاه دیگرى، از امت اسالم خارج   بر اخوت آنها خدشه وارد مى
خواهم دالیل شرعى بیاورم که بر درستى این مقوله روشن و قطعى  نمى. سازد  مى

منتهى نشود، زیرا این موضوع بحث دیگرى است که در این زمانه، که ناآگاهى و 
ولى من از . یم به آن بپردازیمتعصب ناپسند گروهى فراگیر گشته است، ناچار

کنم مواضع و نظرهاى   پردازم و سعى مى  دیگر و تکمیلى به موضوع مىاى   زاویه
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سران، اندیشمندان و رهبران مسلمانى را بیان کنم که حرکتهاى اسالمى درباره امامت 
  .نظر دارند و رهبرى بسیارى از آنان اتفاق

هاى  برانگیز برخى توده و جنجالیابم که موضع ضدانقالبى  من به خوبى درمى 
دار و راستین نیست، بلکه  حرکت اسالمى پیرامون سنى و شیعى موضعى ریشه

بر این جوانان با اخالص و پاک (!) موضعى ناگهانى است که از سوى دیگران
آنها پس از اینکه مدتها در گردونه شک و نومیدى قرار داده . تحمیل گشته است

کنند که آن انقالبى که امیدهایشان را زنده و بارور کرده   مى! شدند، سرانجام کشف
. است، یک انقالب اسالمى نیست، بلکه انقالبى شیعى است و شیعیان کافرند

نویسنده آن کتاب بدنام سعودى که یک بار دیگر در این الدین خطیب  محب
آورد بر کفر و  دلیل پشت دلیل مى!)  نسخه5000در (میهن تجدیدچاپ شده است 

مراهى و خروج شیعه از اسالم و اینکه آنها قرآنى غیر از قرآن ما دارند و ابا طیل و گ
کننده آقاى  هاى نادرست و گمراه بعضیها که اندیشه.... موهوماتى از این قبیل
گرایان سرشناس در  هاى دیگر اسالم کنند، نسبت به اندیشه خطیب را منتشر مى

  .حرکتهایشان تغافل مىورزند

ب کسى است که با دولت خالفت اسالمى جنگید و به یکى از آقاى خطی 
صیل در داران جوانان عرب ـ پیوست و وقتى به هنگام تح حرکتهاى قومى ـ طالیه

 حسین شریفوقتى . م به یمن فرار کرد1905باب عالى رازش برمال شد، در سال 
 اعدام سپس دولت خالفت وى را به. انقالب عربى را اعالم کرد، وى بدان پیوست

و او به دمشق بازنگشت، مگر پس از شکست ترکها و ورود ارتش . محکوم کرد
و از آن پس مدیریت نخستین روزنامه عربى در آن را ـ العاصمۀ ـ . به دمشق(!) عربى

گردیم به بررسى مواضع و نظریات حرکتهاى اسالمى   اکنون بازمى)1(.برعهده گرفت
  .بار  تأسفاختگى و ه حرام و جنجال سو اندیشمندان مسلمان نسبت به این فتن

پرچمدار حرکت اسالمى معاصر و یکى از پیشگامان ... البنا شهید حسنامام  
جماعت «کنندگان در فعالیتهاى  اندیشه نزدیکى میان شیعه و سنى و از شرکت

. دانستند  بود که بعضیها به نتیجه رسیدن آن را محال مى» تقریب بین مذاهب اسالمى
پذیرو نزدیک  ء و گروهى از مردان و مشایخ بزرگ اسالم آن را امکانولى  البنا

                                                           
هاى پیشرفت از نظر  العالم العربى الحدیث ـ بنیان التقدیم عند مفکر االسالم فى مراجعه کنید به کتاب اسس. 1

  .561ـ2، صص 79دکتر فهمى جدعان، چاپ اول، ژانویه : اندیشمندان در جهان معاصر عرب ـ تألیف
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در اعتقادات و اصول ) سنى و شیعى(دانستند و توافق کردند که مسلمانان همگى   مى
مورد توافق گردهم جمع شوند و در امورى که یکى از شرطهاى ایمان و جزو 

شود، همدیگر  نمىستونهاى دین نیست و لزوماً انکار مطالب آشکار دین محسوب 
  .را معذور بدارند

 که شامل مقاالت علماى شیعى و وحدت اسالمىعبدالکریم شیرازى در کتاب  
شد،  دارالتقریب منتشر مىت و از سوى  اسرسالۀ االسالمسنى منتشر شده در مجله 
  :گوید  درباره جماعت تقریب مى

  
ار جهان، و به محمد پروردگ» اهللا«آنها توافق کردند که مسلمان کسى است که به «

پیامبر که پس از او پیامبرى نخواهد آمد، و به قرآن کریم آسمانى، و به کعبه قبله و 
خانه خدا، و به ارکان پنجگانه شناخته شده، و به روز رستاخیز و انجام آنچه در دین 

این ارکان ـ که به عنوان نمونه ذکر شد ـ مورد . داردیمان و اعتقاد ضرورى است ا
کنندگان در جلسه، نمایندگان مذاهب چهارگانه شناخته شده اهل   شرکتتوافق

  )1(».سنت و نمایندگان تشیع از دو مذهب امامیه و زیدیه است
  

عبدالمجید االزهر، مرجع اعالى وقت افتاء، امام اکبر  در این جمعیت، شیخ 
  . شرکت داشتند شیخ شلتوت و مصطفى عبدالرازق و امامسلیم

ات دقیق راجع به نقش خاص امام شهید در این باره در دسترس نگارنده اطالع 
 در کتاب خود  سالم بهنساوى استادالمسلمین  ولى یکى از اندیشمندان اخوان. ندارد
  :گوید  مى

  
اهللا  از زمانى که جماعت تقریب بین مذاهب اسالمى تأسیس شد و امام  البناء و آیت«

المسلمین و شیعیان برقرار  اخوانقمى در تأسیس آن سهیم بودند همکارى میان 
  )2(». انجامید1954است، این امر به دیدار شهید نواب صفوى از قاهره در سال 

  
گروه به شى هر دو م  جاى شگفتى ندارد که خط«: افزاید وى در همان کتاب مى 

دانیم، امام  البناء هنگام مراسم حج   همچنین چنان که مى. »انجامد  این همکارى مى
اهللا کاشانى مرجع شیعیان دیدار کرد و میان آن دو تفاهم   با آیت1948در سال 

                                                           
  .7الوحدۀ االسالمیه، چاپ بیروت، ص. 1
السنۀ المفترى علیها، چاپ قاهره، صفحه : بنقل از کتاب. 32البنا، چاپ اول، داراالعتصام، ص لماذا اغتیل حسن. 2و1
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المسلمین و یکى از شاگردان  یکى از شخصیتهاى کنونى و مهم اخوان. برقرار شد
 به نقل از روبر جاکسون در کتاب خود عبدالمتعال جبرىامام شهید یعنى استاد 

  :گوید  مى
  

ممکن بود بسیارى از موارد ) البنا منظور حسن(شد  اگر عمر این مرد طوالنى مى«
اهللا کاشانى رهبر  البناء و آیت دو کشورتحقق یابد، به ویژه اگر حسن مهم براى این

دو  آن. کردند مى توافق ایران بر سر از میان بردن اختالف میان شیعه و سنى
نقطه اصلى رسیدند، ولى  به ازتفاهم دیدارکردندو ظاهراً پس1948سال درحجاز به

  2».البناء نابهنگام ترور شد حسن
با شمّ سیاسى خود «و » راست گفته است«روبر : گوید  استاد جبرى در توضیح مى 

پس اگر وى از نقش . تالش امام در تقریب بین مذاهب اسالمى را حس کرده است
که اکنون، جاى پرداختن به چگونگى (شد  بزرگ امام البناء در این زمینه آگاه مى

  »گفت؟  چه مى) آن نیست

  :گیریم از جمله  از این مطالب، حقایق مهمى را نتیجه مى 

  .نگرند ر مىهر شیعه و هر سنى به چشم مسلمان به یکدیگ. 1 

پذیر است و این  دیدار و تفاهم این دو و کنار گذاردن اختالفات الزم و امکان. 2 
  .مسئولیت برعهده حرکت اسالمى آگاه و متعهد است

  .اى در این زمینه، پرداخت  ناء به کوشش پردامنهالب امام شهید حسن. 3 

کبرى الحرکات .. االخوان المسلمون دکتر اسحاق موسى حسینى در کتاب 
که در مصر تحصیل ) شیعى(گوید که برخى دانشجویان   مى)1(االسالمیه الحدیثه

از سوى دیگر، معروف است که بسیارى از . کردند به جنبش اخوان پیوستند  مى
 از واب صفوىنوقتى . المسلمین پیوسته بودند عراق به صفوف اخوانشیعیان در 

المسلمین در آن کشور  دبیرکل اخوانمصطفى سباعى سوریه دیدن کرد و با 
مالقات نمود، سباعى از وى گله کرد که بعضى از جوانان شیعه به حرکتهاى الئیک 

: یعیان و سنیان گفتنواب باالى منبر رفت و در برابر جمعى از ش. پیوندند و ملى مى
المسلمین ملحق   خواهد شیعه جعفرى واقعى باشد به صفوف اخوان هر کس مى«

استاد . شیعى است» فدائیان اسالم«ولى نواب صفوى کیست؟ او رهبر سازمان . »شود
رغم اینکه آنها پیرو مذهب  به«: کند  نقل مىبرنارد لویس از محمدعلى ضناوى 

                                                           
  .این کتاب تاریخى، توسط ما به فارسى ترجمه شده و هم اکنون زیر چاپ است. 1
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رباره وحدت اسالمى دارند تا حدود زیادى با اندیشه اى که د اند، ولى اندیشه تشیع
استاد ضناوى . )1(اخوان مصر همانندى دارد و میان آنها تماسهایى برقرار بوده است

: اوالً«: یابد ها مى نماید در آن  اى از اصول فدائیان اسالم را بررسى مى وقتى پاره
یى میان مسلمانان یعنى میان گرا  فرقه: ثانیاً. اسالم یک نظام فراگیر براى زندگى است

بیایید با اتحاد براى «: کند ىقول م سپس از نواب نقل. »سنى و شیعه مردود است
راه عزت اسالم است، به فراموشى اسالم تالش کنیم و هر آنچه جز جهادمان در 

آیا زمان آن فرا نرسیده است که مسلمانان حقایق را درک کنند و شکاف . بسپاریم
  .»نى را رها سازند؟میان شیعه و س

استاد فتحى یکن ماجراى دیدار نواب صفوى از قاهره و شور و شوق  
سپس راجع به صدور حکم . کند  المسلمین هنگام استقبال از وى را بیان مى اخوان

  :گوید اعدام وى از سوى شاه، چنین سخن مى
  

لمان هاى مس این حکم ظالمانه بازتاب شدیدى در کشورهاى اسالمى داشت، توده«
گذارند از این حکم تکان  که به دالوریها و مجاهدتهاى نواب صفوى ارج مى

خوردند و بر آن شوریدند و با مخابره هزاران تلگرام از سراسر جهان اسالم، حکم بر 
اعدام وى در دوران معاصر . ضد آن مجاهد مؤمن و قهرمان را محکوم نمودند

  )2(».آید خسارت بزرگى به شمار مى
  

ین نه تنها یک مسلمان شیعى از نظر استاد فتحى یکن یکى از بزرگترین این چن 
یارانش با شهادت آید، بلکه وى معتقد است نواب و  مىشهداى اخوان به حساب 

  خود
  

به کاروان شهیدان پیوستند، شهیدان جاویدان که خون پاکشان چراغى خواهد بود «
همین طور هم بود، . کند شن مىکه راه آزادى و فداکارى را براى نسلهاى آینده رو

خودکامه را » شاه«دیرى نگذشت که انقالب اسالمى ایران برپا شد و تاج و تخت 
: شاهى که آواره و سرگردان شد و فرموده خداى متعال تحقق یافت. درهم کوبید

: )3(»ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهّم لهم المنصورون و ان جندنا لهم الغالبون«
که البته آنها . نا عهد ما درباره بندگانى که به رسالت فرستادیم، پیشى گرفته استهما

  .و همواره سپاه ما غلبه خواهند یافت. پیروزمندان خواهند بود

                                                           
  .150ص. دکتر محمدعلى الضناوى، چاپ قاهره: العصر الحدیث، تألیف  فىکبرى الحرکات االسالمیه. 1
  .163الموسوعۀ الحرکیۀ، چاپ بیروت، ص . 2
  .171ـ173قرآن مجید ـ سوره صافات، آیه . 3



٤٠٤ جهاد اسالمی
  

شاه  ایران در دوران  از سوى  شناسایى اسرائیل یکن پس از اعالم  استاد فتحى 
  :گوید  مى

  
کشورهاى ولى ... ادران نواب باشندتجوى نواب و برعربها باید در ایران در جس«

اند که حرکت اسالمى به تنهایى  اند و ندانسته عربى تاکنون این را درک نکرده
دیگرى  آیا درایران نواب.عرب است مسلمانان درخارج جهان پشتیبان مسائل

  )1(»شود؟ ظاهرمى
  

را وقتى پس ـ شما را به خدا ـ چ. بنابراین، استاد یکن در انتظار نواب دیگرى است 
اى  نواب و آن کس که بزرگتر از نواب است آمد، گروهى چهره برافروختند و عده

  !دیگر تب کردند؟

شد، در یکى از  المسلمین منتشر مى  که از سوى اخوانالمسلمونمجله  
یاد ـ  زندهشهید عزیز ـ «: سدنوی  مى» با نواب صفوى«هاى خود تحت عنوان  شماره

 به عنوان مهمان در دفتر مجله 1954 داشت و در ژانویه نالمسلموروابط تنگاتنگى با 
  .)2(»در مصر اقامت کرد

این مجله سپس دیدگاه نواب صفوى را درباره بازداشت اخوان چنین نقل  
  :کند  مى

  
شوند، مسلمانان از  وقتى مردان اسالم در همه جا مورد سرکوب طاغوتیان واقع مى«

شان  د و اندوه برادران ستمدیدهاختالفات مذهبى چشم پوشیده و شریک در
ه دشمنان به منظور توانیم نقش مان مى تردید ما با مبارزه اسالمى بى. شوند مى

وجود مذاهب اسالمى ضررى ندارد و ما . کنیماندازى میان مسلمانان را خنثى  تفرقه
توانیم آن را ملغى کنیم، آنچه باید براى توقف و منع آن بکوشیم، سوءاستفاده  نمى
  )3(.» این وضع به سود غرضورزان استاز

  
  :نویسد  صفوى مى  در پایان مقاله، مجله به نقل از نواب 

  
امروز نباشد فردا خواهد بود، ولى . ما اطمینان داریم که عاقبت کشته خواهیم شد«

. خونها و فداکاریهاى ما اسالم را زنده خواهد کرد و آن را به خیزش واخواهد داشت
                                                           

  .56االسالم فکرۀ و حرکۀ و انقالب، چاپ بیروت، صفحه. 1
  .73فحه ، ص1956المسلمون، سال پنجم، شماره اول چاپ دمشق، مورخ آوریل . 2
  .76همان، صفحه . 3



٤٠٥ جهاد اسالمی
  .»آن، هرگز بپا نخواهد خواست ىن خونها و فداکاریها نیاز دارد و باسالم امروز به ای

  
المسلمین با شیعیان را به پایان ببریم،   پیش از آنکه این بخش از روابط اخوان 

المسلمین تا دو سال   کنیم که استاد عبدالمجید الزندانى، دبیرکل اخوان اشاره مى
و شمار فراوانى از . شیعى بود) )1(که اکنون در زندان است(گذشته در یمن شمالى 

گردیم به موضوع   اکنون بار دیگر بازمى. اخوان یمن شمالى از شیعیان هستند
جماعت تقریب تا به سخن عضو برجسته جماعت، رهبر بزرگ، محمود شلتوت 

  :گوید وى مى. االزهر گوش فرا دهیم شیخ
  

از روز اول در مشى صحیح ایمان آوردم و  من به فکر تقریب به عنوان یک خط«
  )2(».جماعت آن سهیم شدم

  
  :گوید  سپس مى

  
) اصل تقریب میان اعضاى مذاهب گوناگون(االزهر شریف اکنون به حکم اصل «

دارد که فقه مذاهب اسالمى از سنى گرفته تا شیعى را  نهد و مقرر مى گردن مى
 آن خالى  بررسیى که بر دلیل و برهان استوار است و از تعصب به این و;بررسى کند

  )3(.»است
  

  :دهد وى سپس چنین ادامه مى
  

رى در آنگاه که مص. توانستم درباره جلسات دارالتقریب سخن بگویم کاش مى«
نشینند،  ملل اسالمى مىکنار ایرانى یا لبنانى یا عراقى یا پاکستانى یا دیگران از سایر 

نشینند و  ز مىحنفى و مالکى و شافعى و حنبلى در کنار امامى و زیدى گرد یک می
رسد که در آن علم، تصوف و فقه است و افزون بر این در  صداهایى به گوش مى

  )4(».آن روحیه اخوت، طعم مودت، محبت و همکارى در عرصه علم و عرفان است
  

نماید که بعضیها به گمان اینکه هدف از فکر تقریب، لغو  شیخ شلتوت اشاره مى 
  :ت، با این فکر به ستیز برخاستندمذاهب یا ادغام آنها در یکدیگر اس

                                                           
  م.در تاریخ کتابت این بحث وى در زندان بود و اکنون رهبرى حرکت اسالمى یمن را بعهده دارد* 
  .20:  الوحدۀ االسالمیۀ، صفحات-2
  .23 همان، ص -3
  .24 همان، ص -4



٤٠٦ جهاد اسالمی
  

غرضورزان ستیز ورزیدند، همچنان که گروه دیگرى از نظر با این فکر  افراد تنگ«
آنان که تضمین بقا . هیچ امتى از این گونه افراد خالى نیست. بدخواه با آن جنگیدند

 هوا یابند با آن جنگیدند، و آدمهاى بددل و دارندگان و معیشت خود را در تفرقه مى
 اینها و آنها کسانى هستند که براى ;و هوسها و گرایشهاى خاص با آن مبارزه کردند

هاى مستقیم و  سیاستهایى که با شیوه! فروشند افکن قلم خود را مى سیاستهاى تفرقه
که باعث کند و بر سر راه هر کارى  ىغیرمستقیم با هر حرکت اصالحى مبارزه م

  .»ایستد اتحاد مسلمانان است مى
  

که در شیخ شلتوت قبل از اینکه االزهر را ترک بگوییم، بیایید به فتوایى  
در بخشى از این فتوا آمده .  صادر کرده است گوش فرا دهیممذهب تشیعخصوص 

  :است
  

عشرى، مذهبى است که همچون سایر  مذهب جعفرى مشهور به مذهب شیعه اثنى«
لمانان باید این را بدانند و از مذاهب اهل سنت، تعبد به آن شرعاً جایز است و مس

تعصب ناحق نسبت به مذاهب خاص رهایى یابند، زیرا دین خدا و شریعت او وابسته 
پس همه آنها اجتهاد دارند و نزد . به مذهبى خاص یا محدود به یک مذهب نیست

  .»اند خداى متعال پذیرفته شده
  

ندان مسلمان پایانى از اندیشم  از جماعت تقریب که بگذریم به شمار بى 
  :گوید  کنیم که مى  شروع مىشیخ محمد غزالىرسیم که نخست از   مى

  
اعتقادات از گزند آشفتگى که سیاست حکومت دچار آن شد در امان نماند، زیرا «

جویى و انحصارطلبى بزور چیزیهایى وارد آن کرد که در آن  شهوتهاى برترى
 سنى تقسیم شدند، با اینکه نیست و از آن پس مسلمانان به دو بخش بزرگ شیعه و

ایمان دارند و در جمع کردن ) ص(هر دو گروه به خداى یکتا و به رسالت محمد
عناصر اعتقادى که باعث استوارى دین و موجب رهایى است، هیچ کدام بر دیگرى 

  )1(».برترى ندارد
  

  :افزاید وى در همان صفحه مى 
  

امور، نظرى برخالف شیعه دارم، ولى با اینکه من در بسیارى از احکام خود نسبت به «

                                                           
  .142کیف نفهم االسالم، ص. 1



٤٠٧ جهاد اسالمی
است، موضع من در قبال ر کس با نظرم مخالفت کند گناهکار معتقد نیستم که ه

  ».اى از بعضى آراى فقهى رایج در میان اهل سنت نیز همین است پاره
  

  :گوید وى در جاى دیگر از کتاب خود مى 
  

تا دین ! نمودندمیان شیعه و سنى را به اصول عقیده مربوط  سرانجام شکاف«
یکپارچه، دو پاره شود و امت واحد به دو شعبه منشعب شوند که هر یک در کمین 

هر کس حتى اگر با یک کلمه به این ! دیگرى نشسته، بلکه در انتظار مرگ او باشد
ا دینهم و الذین فرّقو ان«: شود دو دستگى کمک کند، آیه زیر شامل حال او مى

 ـ آنان )1(»کانوا شیعاً لَسْتَ مِنهم فى شئ انما امرُهُم الىَ اهللا ثُمّ یُنبئُهُم بما کانوا یفعلون
کار آنها همانا به . کار تو نیایند که دین را پراکندند و در آن فرقه فرقه شدند، آنان به

ـ بدان خدا است و سپس خداوند به کیفر آنچه انجام دادند آگاهشان خواهد ساخت 
که پیشى جستن در تکفیر به هنگام مجادله آسان است و اثبات کفر حریف از طریق 

  )2(!»پذیر گرماگرم بحث امکان وى در گیرى از سخن خود نتیجه
  :گوید  سپس شیخ محمد غزالى مى 

  
سنت پیامبرش د را با اسالم براساس ایمان به کتا ب خدا و هر دوگروه ارتباط خو«

نظر دارند، پس  طور مطلق اتفاق  بر سر اصول فراگیر این دین بهسازند و استوار مى
شوند، همه مذاهب اسالمى در اینکه  اگر در فروع فقهى و تشریعى شاخه شاخه مى

وقتى وارد عرصه ... برد چه خطا کند و چه به حق برسد، با هم برابرند مجتهد اجر مى
قهى را که بین این یا آن نظر شویم و اشکال و اختالف ف مى) اى مقایسه(فقه تطبیقى 

آید،  ش مىو بین صحیح یا ضعیف شمردن یک حدیث پی
که فاصله میان شیعه و سنى به همان مقدار است که بین  بینیم کنیم،مى مى بررسى

ما همه را در ... مذهب فقهى ابوحنیفه، مذهب فقهى مالکى یا شافعى وجود دارد
  )3(.»ها متفاوت است هبینیم، هر چند شیو جستجوى حقیقت یکسان مى

  
هاى یکى از  بینیم که وى گفته شیخ غزالى نیز مىالقرآن  فى نظراتدر کتاب  

  :گوید   آن کتاب درباره وى مى79آورد و در حاشیه ص  علماى شیعه را مى
  

پردازیم زیرا بعضى  به بیان تمام سخنان وى مى. او از فقها و ادباى بزرگ شیعه است«
اند و از راه آن منحرف  کنند که شیعیان از اسالم بیگانه ها گمان مى از ناپخته

                                                           
  .159قرآن مجید، سوره انعام، آیه . 1
  .143، صفحه االسالم کیف نفهم. 2
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٤٠٨ جهاد اسالمی
در باب اعجاز مطالبى بازگو خواهد شد که موجب آشنایى بیشتر با شیعیان . اند شده
  ».گردد مى

  
وى در حاشیه یکى از صفحات همان کتاب هنگام معرفى یک عالم دیگر 

  :گوید مى) الدین حسینى  هبۀ(
  

آوریم تا براى  ما به عمد خالصه سخن او را مىاز علماى گرانقدر شیعه است و «
خواننده مسلمان بلنداى علم این عالم نسبت به ماهیت اعجاز و در نتیجه میزان 

  )1(.»تقدیس کتاب خدا از سوى شیعیان روشن شود
  

المسلمین اینگونه درباره   بنابراین شیخ غزالى یکى از مهمترین متفکران اخوان 
زند تا با نور حقیقت،   لوحانه را کار مى م توهمات سادهگوید و تما  شیعیان سخن مى

  .نظرانه را از میان بردارد توزى و منافع تنگ  تاریکى جهل و کینه

موافق در احادیث امامان شیعه نیز جز آنچه «: دگوی   مىدکتر صبحى الصالح 
دومین منبع شریعت، «: افزاید  سپس مى)2(».سنت پیامبر است، روایت نشده است

  .»یامبر پس از کتاب خدا جایگاه بزرگى نزد آنان داردسنت پ

درباره بخشهاى ادارى داراالسالم هنگام گسترش آن سخن استاد سعید حوى  
  :گوید  مى

  
از نظر علمى وضعیت جهان اسالم این است که اسالم یا از مذاهب فقهى تشکیل «

ا مانعى شرعى آی. اى چیره است یافته و یا مذاهب اعتقادى، و هر مذهب بر منطقه
بندیهاى ادارى باشد؟ پس  وجود دارد که سد راه درنظر گرفتن این مطالب در تقسیم

نشین باید  منطقه شیعى. اى که زبان واحدى دارد باید یک ایالت داشته باشد منطقه
هر . یک ایالت باشد و منطقه داراى مذهب فقهى یکسان باید یک ایالت داشته باشد

نتخاب کند و در عین حال زیرنظر حکومت مرکزى قرار ایالت حکمران خود را ا
  )3(.»گیرد

المسلمین امروز است به اینکه  این اعتراف روشن و آشکار یکى از سران اخوان 
سازد و نیز   تعدد مذاهب از جمله شیعه، بر اسالم مردم و دینشان خدشه وارد نمى

  . باشنداینکه شیعیان در سایه داراالسالم باید از خود امیرى داشته

                                                           
  .158ه صفحه القران، چاپ قاهره، حاشی نظرات فى. 1
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٤٠٩ جهاد اسالمی

  :گوید  مىدکتر مصطفى شکعهپژوهشگر مسلمان  
  

عشرى همین جمهور شیعیان هستند که این روزها در بین ما زندگى  امامیه اثنى«
آمیز داریم و در جهت تقریب مذاهب  کنند و ما اهل سنت با آنان روابط محبت مى

ورى شود زیرا جوهره دین یکى است و اساس آن اصیل است و اجازه د تالش مى
  .)1(»دهد ازیکدیگر را نمى

  
دهد و   وى سپس درباره این گروه که امروز اکثریت جمعیت ایران را تشکیل مى

  :گوید راجع به اعتدال آنها مى
  

ها جارى شده است بیزارند و آن را کفر و گمراهى  آنها از سخنانى که بر زبان فرقه«
  )2(.»شمارند مى

  
تاریخ المذاهب االسالمیۀ کتاب  در محمد ابوزهرهشیخ بزرگوار امام  
هایى چون سبئیه که  البته فرقه. تردید شیعه یک فرقه اسالمى است بى«: گوید  مى

البته معلوم است (قائل به الوهیت على هستند و امثال آنان را باید از شیعه جدا بدانیم 
اس و شکى وجود ندارد که تمام اعتقادات شیعه براس) که سبئیه در نظر شیعه کافرند

آنها به «: گوید وى همچنین مى. »یامبر استنص قرآن یا احادیث منسوب به پ
  )3(.»کنند  خود مهر مىورزند و از آنها دورى نمىهمسایگان سنى 

عراق المسلمین  ز مهمترین رهبران اخوان یکى اعبدالکریم زیداندکتر  
  :نویسد  مى

  
ان وجود دارد و در شام و مذهب جعفرى در ایران، عراق، هندوستان و پاکستان و لبن«

میان فقه جعفرى و مذاهب دیگر، بیش از . دیگر کشورها نیز داراى پیروانى است
  )4(.»اختالف بین هر مذهب با مذهبى دیگر، چیز دیگرى وجود ندارد

  
 که یکى از اندیشمندان اخوان است و در کتاب با اهمیت سالم بهنساوىاستاد  

یل به این موضوع پرداخته است، در پاسخ به  به تفصاالسنۀ المفترى علیهخود 
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٤١٠ جهاد اسالمی

قرآن «: گوید  کنند شیعیان قرآنى غیر از قرآن ما دارند مى  کسانى که ادعا مى
هاى شیعیان موجود   موجود در بین اهل سنت همان است که در مساجد و خانه

اعتقاد دارد هر کس قرآن ) عشرى  اثنى(شیعه جعفرى ... «: گوید   و نیز مى)1(».است
وى . )2(»نظر دارند تحریف کند کافر است ه امت از صدر اسالم بر سر آن اتفاقرا ک
! الدین خطیب و احسان ظهیر در موضوع تحریف قرآن محبگوئى خود بر   اسخبه پ

آورد که حاوى   کتاب خود مى75 تا 68اى در صفحات   دهد و رساله ادامه مى
د این ادعاهاست و به نقل از نظرات و آراء بسیارى از علما و مجتهدان شیعه در مور

آنچه میان مسلمانان شناخته شده است این است که «: آورد   مىاهللا خوئى آیت
تحریفى در قرآن واقع نشده است و آنچه در دست داریم تمامى قرآن است که بر 

آنچه «: کند  نقل مىشیخ محمدرضا مظفر و از )3(.»نازل گردید) ص(پیامبر اکرم
کنیم همان قرآنى است که بر پیامبر نازل شد و  و تالوت مىاکنون در دست داریم 

گو یا مشکوک است و جملگى این  هر کس جز این ادعا کند دروغگو، مغلطه
الیاتیه الباطل من بین یدیه . (اند  مدعیان در مورد کالم خدا از راه صواب خارج شده

که همگى اجماع و این... «: کند نقل مىامام کاشف الغطاءسپس از . »)وال من خلفه
  .»و اتفاق نظر دارند که در قرآن، نقص، اضافه یا تحریف وجود ندارد

توان بدانها رجوع   البته نظرهاى فراوانى وجود دارد که در صفحات مذکور مى 
ها بدان استناد کنند،  در مورد بعضى روایتهاى نادرست که ممکن است بعضى. کرد

نظیر آنها نزد اهل سنت هم موجود .  استباید گفت که این روایتها محکوم و مردود
استاد بهنساوى درباره مسئله عصمت . )4(رود است و آنها نیز محکوم به شمار مى

  :گوید  مى
  

اى که  شوند، اگر هر دو گروه آن را به گونه عصمت که اهل سنت منکر آن مى«
ش گانه وجود داشته، بفهمند دیگر مطلبى میان دو گروه پی نزد امامان دوازده

 که چون آن معنایى. آید که منجر به این شود که هر یک دیگرى را تکفیر کند نمى
انکار . شود محسوب نمى از دین سنت خروجامامان قبول دارند در اعتقادات اهل 

عصمت امرى نظرى است زیرا در نصوصى که اهل سنّت به صحت آن اعتقاد دارند 
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٤١١ جهاد اسالمی
تنها بر انکار امور ثابت در قرآن و و همانطور که روشن است، کفر . وارد نشده است
. شود و اینکه انکارکننده نسبت به این مطلب آگاهى داشته باشد سنت مترتب مى

پس اگر ناآگاه باشد یا به عدم صحت روایت معتقد شود کافر نیست، اگر حجت 
  )1(».شرعى را بر او اقامه نکنیم

  
م و حرکۀ التاریخ االسالو کتابش انور جندى از استاد بهنساوى نزد استاد  
  :گوید  وى مى. رویم  مى

  
تاریخ اسالم سرشار از اختالفات و مناقشات فکرى و کشمکش سیاسى میان اهل «

اند تا به  تجاوزگران بیگانه از جنگهاى صلیبى تا به امروز کوشیده. سنت و شیعه است
امل این اختالف دامن بزنند و تأثیرات آن را عمق ببخشند تا وحدت جهان اسالم ک

اندازى میان اهل سنت و شیعه  گرایى در پى تفرقه رببه همین دلیل حرکت غ. نشود
ها بوده  اهل تسن و تشیع همگى متوجه این توطئه. دشمنى میان آنها بودو برانگیختن 

  )2(.»و براى تنگتر کردن محدوده اختالف تالش کردند
  

خته است؟ چه کسى از آن ایم چه کسى این فتنه حرام را برانگی اکنون آیا دریافته 
ایم که این شیطان است که به تفرقه و تکفیر یکدیگر  برد؟ آیا فهمیده  سود مى

کند در حالى که اختالف بسیار کمتر از آن است که فریب خوردگان  دعوت مى
  :گوید  کنند؟ استاد جندى مى  این شیطان تصور مى

  
چهارگانه )3( از اختالف میان مذاهبواقعیت این است که اختالف میان سنى و شیعى چیزى بیش «

.»نیست  
  

آنان ن و تشیع یک چیزند و در تاریخ براى اینکه دچار این توهم نشویم که تسن
  :خوانیم اند از استاد جندى مى غلوکنندگان نبوده

امامان شیعه خود به . جا دارد پژوهشگر در تشخیص شیعیان از غالت هشیار باشد«
  )4(.»اند هاى آنان هشدار داده  به دسیسهاند و نسبت اینان حمله کرده

  
کتابى نوشته ) االسالم و ثقافۀ االنسانمؤلف کتاب  (الزین  سمیع عاطفاستاد  
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٤١٢ جهاد اسالمی

. کند  که در آن موضع سنى و شیعه را بررسى مىمن هم؟... المسلموناست به نام 
  :گوید  در مقدمه کتاب خود مىوى

  
تألیف این کتاب گردید، دو دستگى آنچه موجب ! خواننده گرامى از شما چه پنهان«

 به ویژه دودستگى ;اى است که امروزه در جامعه ما پدید آمده است کورکورانه
شد،  بایست با محو جهل، آن نیز محو مى میان مسلمان شیعى و مسلمان سنى که مى

این دو دستگى آن هایى دارد زیرا منشأ  ولى متأسفانه همچنان در دلهاى بیمار ریشه
آن گروه از . که براساس ایجاد نفاق بر جهان اسالم حکومت رانده استت قشرى اس

توانند زندگى  آشام، نمى اند که گویى جز همانند زالوهاى خون دشمنان این دین
مهمترین حقایق این اختالف بر سر ! برادر مسلمان شیعى و برادر مسلمان سنى. کنند

گاه اختالف بر  م کرد که اینها هیچفهم قرآن و تسنن و تشیع را برایتان بازگو خواه
  )1(.»سر اصل قرآن و سنت نبوده، بلکه اختالف بر سر فهم قرآن و سنت بوده است

  
  :گوید الزین در پایان کتاب خود مى استاد سمیح عاطف 

  
است مطلع گاه توفان ساخته  ز اینکه از مهمترین دالیلى که امت را عرصهپس ا«

بریم که ما به عنوان مسلمانان، به ویژه   به پایان مىشدیم، این کتاب را با این سخن
اى  در این دوران، وظیفه داریم به انحرافات کسانى که مذاهب اسالمى را وسیله

، »اند پاسخ بدهیم ها و افزایش تردیدها قرار داده سازى و بازى با اندیشه براى گمراه
ر کسانى که خصومت در گرایى را محو کنیم و راه را ب و باید روحیه منفور فرقه«

گروه بندیم تا مسلمانان همانند گذشته به صورت یک کنند ب دین را ترویج مى
واحد، همکار و دوستدار هم بازگردند نه گروههاى متعدد، متخاصم و دور از 

  )2(.»آنها باید به سعه صدر و همکارى خلفاى راشدین اقتدا کنند«، »یکدیگر
  

وى به .  میان شیعه و سنى نزدیکى ایجاد کندکرد که آرزو مىابوالحسن ندوى  
  :گوید مى)  هـ 1398محرم  (االعتصاممجله اسالمى مصرى 

  
نظیر در تاریخ  اگر این کار انجام شود ـ منظور نزدیکى و تقریب است ـ انقالبى بى«

  .»تجدید اندیشه اسالمى ایجاد خواهد شد
  

  :گوید  مىصابر طعیمهاستاد  
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٤١٣ جهاد اسالمی
 میان شیعه و سنى در اصول کلى اختالفى وجود ندارد و آنها جا دارد گفته شود که«

اختالف میان خود مذاهب که به اختالف تنها بر سر فروع است . همگى یکتاپرستند
آنان به اصول دین آنگونه که در . همانندى دارد...) شافعى، حنبلى و(اهل تسنن 

تمام آنچه باید بدان همچنین به . قرآن کریم و سنت پیامبر آمده است، ایمان دارند
ایمان آورد، ایمان دارند و اینکه کسى که از احکام ضرورى دین خارج شود اسالم 

حق این است که تسنن و تشیع دو مذهب از مذاهب اسالم هستند که . او باطل است
  )1(.»گیرند از کتاب خدا و سنت پیامبر الهام مى

  
عه کامالً موافق نباشند، علماى اصول فقه اعتقاد دارند که اگر مجتهدان شی 

شود، همچنان که اگر مجتهدان اهل تسنن موافق نباشند  نظر حاصل نمى اتفاق
  :گوید مىعبدالوهاب خالف استاد . آید  نظر به دست نمى اتفاق

  
شود مگر به تحقق ارکان  براى اجماع چهار رکن وجود دارد و شرعاً منعقد نمى«

جتهدان در خصوص واقعه و در زمان دومین رکن این است که همه م. چهارگانه
.  سر حکم شرعى توافق کنندشان، بر نظر از کشور، نژاد یا فرقه وقوع آن، صرف

مجتهدان حرمین یا تنها مجتهدان عراق یا مجتهدان حجاز یا اگر در مورد واقعه تنها 
مجتهدان اهل بیت یا مجتهدان اهل سنت، بدون مجتهدان شیعه، توافق کنند، با این 

شود، زیرا اجماع منعقد نخواهد شد مگر با  فق خاص شرعاً اجماع منعقد نمىتوا
اتفاق عمومى میان همه مجتهدان جهان اسالم در وقت حادثه و اعتبارى به غیر 

  )2(.»مجتهدان نیست
  

اگر موافقت شیعه براى حصول اجماع مسلمانان ضرورى باشد، پس آیا بعد از  
  !سوب خواهد بود؟مح! و در آتش! این یک فرقه گمراه

علم کتابش  خالف، در استاد احمد ابراهیم بیک، استاد شلتوت و ابوزهره و 
 در بخش ویژه تاریخ تشریع، اصول الفقه ویلیه تاریخ التشریع االسالمى

  :گوید  مى
  

اهللا علیه  اند و به خدا و پیامبر و قرآن و به تمام آنچه محمد صلى شیعه امامیه مسلمان«
  )3(».مذهب آنها بر سرزمین ایران حکمفرماست. است ایمان دارند دهو آله وسلم آور
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٤١٤ جهاد اسالمی

  :گوید  سپس مى 
  
شیعه امامیه مسلمانانى هستند که به خدا و پیامبر و قرآن و هر آنچه حضرت «

و . »آورده است ایمان دارند و مذهب آن در سرزمین ایران حاکم است) ص(محمد
معاصر، فقهاى بسیار بزرگ و علمایى در هر از میان شیعیان در دورانهاى قدیم و «: نیز

اندیش و داراى اطالعات وسیعى هستند و  آنان ژرف. اند علم و هنر برخاسته
  .)1(»ام زند و من به بسیارى از آنها مطلع شده تألیفات آنان سر به صدها هزار مى

  
» غالت«در میان شیعه «: گوید  وى در حاشیه همان صفحه از کتاب خود مى 

و آنها از سوى عموم اند،   رج شدهرند که با اعتقادات خود از دایره اسالم خاوجود دا
  .»شیعه امامیه مورد اعتناء نیستند

پایان علماى امت مایلم اشاره کنم به آنهایى   پس از این گواهیهاى فراوان و بى 
هاى  ـ در برگیرنده بسیارى از فرقه! تیمیه را بر ضد رافضه کوشند فتواى ابن که مى

عشرى بکشند  کنند این فتوا را به رخ شیعه امامیه اثنى  یعى ـ تکرار کنند و سعى مىش
آنها دچار چند ... و در نتیجه از آن، بر ضد انقالب اسالمى ایران سوءاستفاده نمایند

  :اند هم شدهاشتباه م

 چنین فتوایى یافت این تیمیهآنها نپرسیدند که چرا در تاریخ اسالم قبل از . 1 
یعنى پس (کرد  تیمیه در قرن هفتم هجرى زندگى مى رغم اینکه ابن د؟ بهشو نمى

  ). قرن از موجودیت شیعه6از گذشت بیش از 

تیمیه و ناهنجاریهایى که جامعه اسالمى به هنگام تجاوز   از درک دوران ابن. 2 
  .رو شد عاجز ماندند خارجى با آن روبه

منفى گیرى   ایران ـ و موضعتوزى علیه انقالب اسالمى  کینهدر گرماگرم. 3 
که » رافضه«سیاسى علیه آن ـ به خود زحمت ندادند که بررسى کنند آیا واژه 

  عشرى منطبق است یا خیر؟ تیمیه ذکر کرده، بر شیعه امامیه اثنى ابن

 امام )2(.»رافضه غیرسنى و شیعه است«: گوید  در کتاب مىانورالجندىاستاد  
هاى شیعه    به بررسى برخى فرقهابن تیمیهاره،  در کتاب خود دربمحمد ابوزهره

گونه موضع منفى ابن تیمیه   آنکه به هیچ  پردازد، بى  چون زیدیه و اثنى عشریه مى
اى  این همان فرقه«: گوید ذکر اسماعیلیه، مىى به هنگام ول. درقبال آنها اشاره نماید
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٤١٥ جهاد اسالمی

 وى با قلم، .است که ابن تیمیه مواضعى برضد بعضى وابستگان به آن داشته است
ام ابوزهره در بررسى این فرقه، به  از این رو، ام)1(».زبان و شمشیر خود با آنان جنگید

  .گوید  طور مفصل سخن مى دلیل موضع ابن تیمیه درقبال آن، به خودش، بهقول 

*  *  *  

اى از حرکتها و رهبریهاى اسالمى درقبال این جنجال  این بود موضع پاره 
علهور  ش1978انقالب اسالمى ایران که در آغاز . ه شیعى و سنىساختگى درباره مسئل

طنجه تا جاکارتا را بیدار کرده شد، روح امت اسالم در طول یک محور ممتد از 
هاى مسلمان به یاد پیروزیهاى درخشان صدر اسالم به تهران و قم چشم   توده. است

روى آوردند، سوى آن  ها بیش از پیش به با پیشرفت انقالب، توده. دوختند
هایى که شادى و سرور خود را در خیابانهاى قاهره، دمشق، کراچى، خارطوم،  توده

المقدس و در هرجا که مسلمانان حضور دارند، به نمایش  استانبول و بیت
  .گذاشتند  مى

 یکى از رهبران تاریخى جنبش عصام عطاردر آلمان غربى استاد  
نى و پاکدامنى انقالبى شناخته شده است، المسلمین که به اخالص، جهاد طوال اخوان

مردى که دربرابر هیچ حکمرانى کرنش نکرد و به کاخ هیچ امیرى نزدیک نشد، 
وى در کنار . هاى انقالب ایران نوشت یک کتاب کامل راجع به تاریخ و ریشه

گفتن و حمایت، بارها براى امام خمینى  منظور تبریک و تهنیت  انقالب ایستاد و به
کرد،  بر روى نوار که از انقالب حمایت مىشده وى   ضبطسخنان . فرستادتلگراف 

که آنرا الرائد وى همچنین در مجله . شد  دربین جوانان مسلمان دست به دست مى
  .سازد، به تأیید و تشریح مواضع انقالب پرداخت منتشر مى

المسلمین و موضع جوانان مسلمان دانشگاه  موضع جنبش اخوانسودان در  
 ;ى شاهد آن بودوم از جالبترین مواضعى بود که پایتختهاى کشورهاى اسالمخارط

ـ رهبر حرکت دکتر حسن ترابى . جایى که آنان براى تظاهرات تأیید بیرون آمدند
در سودان که به فرهنگ گسترده و پختگى سیاسى مشهور است ـ به ایران سفر کرد 

 به انقالب و رهبرى آن اعالم و با امام خمینى دیدار نمود و تأیید خود را نسبت
  .داشت
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٤١٦ جهاد اسالمی

پیروزى . در کنار انقالب ایستاد) ارگان گرایش اسالمى (المعرفهمجله تونس در  
موضوع تا آنجا باال . آن را تبریک گفت و همه مسلمانان را به یارى آن خواند

رهبر حرکت اسالمى تونس در همان مجله طى راشد غنوشى گرفت که استاد 
 که بعداً به تعطیل مجله مینى را براى امامت مسلمانان نامزد کردامام خاى   مقاله

  .دست حکومت بورقیبه انجامید و بازداشت رهبران حرکت به
  

 ،مودودى، البنادست امام  به«استاد غنوشى معتقد است که گرایش اسالمى معاصر 
نمایندگان مهمترین گرایشهاى اسالمى در حرکت اسالمى امام خمینى  و قطب
  )1(».خود گرفت ر تبلور یافته و شکل روشنى بهمعاص

  
با پیروزى انقالب در ایران، اسالم دوران ارگانیک «: دارد  وى همچنین اظهار مى 
منظور ما از اصطالح « وى در کتاب خود، تحت عنوان )2(.»اى را شروع کرد تازه

  :گوید  چنین مى» حرکت اسالمى چیست؟
  

جامعه مسلمان و خیزد تا  هوم اسالم جامع برمى است که از مفمنظور ما گرایشى... «
این مفهوم بر سه گرایش بزرگ . دولت اسالمى را براساس آن بینش جامع برپا دارد

اخوان المسلمین، جماعت اسالمى در پاکستان و حرکت امام خمینى : یابد انطباق مى
  )3(.»در ایران

  
  :گوید همچنین مى 

  
ا از مهمترین تحوالت ممکن در مسیر در ایران روندى آغاز شده که چه بس«

بخش در تمام منطقه باشد و آن رهایى اسالم از تسلط حکومتهایى  جنبشهاى رهایى
  )4(.»ر گیرندکا کوشند آن را دربرابر موج انقالب در منطقه به است که مى

  
فتحى استاد . در لبنان تأیید حرکت اسالمى نسبت به انقالب روشنتر و ژرفتر بود 

اى   موضع اسالمى انقالبى و آبرومندانهاالمان حرکت و مجله معتبر وى بررهیکن 
در جشنهاى آن . استاد یکن بارها از ایران دیدن کرد. درقبال انقالب اتخاذ کرد
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٤١٧ جهاد اسالمی

  .شرکت و در تأیید آن سخنرانیها نمود

المسلمین، در قبل و   دبیرکل اخوانمحمد عبدالرحمن خلیفه در اردن استاد  
ابراهیم همچنین . ز ایران، تأیید خود را نسبت به انقالب اعالم کردبعد از دیدار ا

یوسف العظم استاد (!).  از ملک حسین خواست که از سر راه کنار برود زیدکیالنى
 منتشر شد و در آن االمانقصیده مشهور خود را سرود که در چند مجله، از جمله 

  :گوید در پایان آن مىوى . مسلمانان را به بیعت با امام خمینى دعوت نمود

  .کاخ ستم را برانداخت و از آتش نهراسید... درود بر خمینى رهبر و پیشواى ما 

  ایم  و به پیش تاخته... ایم ما از خون خود به وى نشان داده 

تا جهان بار دیگر در ... نهیم  سر مى دهیم و تاریکى را پشت کفر را شکست مى 
  )1(روشنایى و صلح باشد

نقالب  در کنار االمختار االسالمىو االعتصام ، الدعوۀیات در مصر، نشر 
. حمایت نمودندایستادند و بر اسالمیت آن تأکید کردند و از انقالب و رهبر آن 

رفیق «:  در روى جلد خود نوشتاالعتصامبه ایران آغاز شد، صدام وقتى تجاوز 
ن اسالمى خواهد قادسیه جدیدى در ایرا  که مىمیشل عفلقشاگرد ... تکریتى
  )2(»بسازد

  )3(: و در همان شماره، با عنوان علل فاجعه نوشتاالعتصامباز  
  

صدام حسین اعتقاد «: و سپس افزود» ترس از گسترش انقالب اسالمى در عراق«. 1
گذراند، یعنى تبدیل آن از ارتش  داشت که دوران انتقالى که ارتش ایران مى
ى و تکرارناشدنى براى نابودسازى شاهنشاهى به ارتش اسالمى، یک فرصت طالی

 پیش از آنکه در پرتو ایدئولوژى اسالمى، افسران و سربازان به یک ;این ارتش است
  ».ناپذیر تبدیل شوند قدرت شکست

  
المسلمین در  نگاران اخوان ترین روزنامه   یکى از برجستهجابر رزقاستاد  

مان که این جنگ درست در همان ز«: نویسد در تبیین علل جنگ مىاالعتصام 
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٤١٨ جهاد اسالمی

مسلمان ایران همزمان گرانه آمریکا علیه ملت  ههاى توطئ شعلهور شد، تمام نقشه
صدام حسین فراموش کرد که با ملتى «: گوید  وى همچنین مى)1(.»شکست خورد

برابر ملت عراق است و این ملت تنها ملت  چهار خواهد جنگید که شمار نفوس آن
 وى ادامه )2(.» یهودى انقالب کند-ریالیسم صلیبى مسلمانى است که توانست علیه امپ

  :دهد  مى
  

ملت ایران با تمام گروهها و سازمانهاى آن مصمم به ادامه جنگ تا پیروزى و «
چنین بسیج معنوى و روانیى میان افراد ملت ... آشام بعث است سرنگونى رژیم خون

خود گرفته  زى بهمیل به شهادت صورت مسابقه و پیشتا. ایران سابقه نداشته است
ملت ایران کامالً اطمینان دارد که سرانجام پیروزى از آنِ انقالب اسالمى ایران . است

  ».خواهد بود
  

دهد که هدف استعمار از جنگ، تالش براى سرنگونى  استاد جابر رزق شرح مى 
با سرنگونى نظام انقالبى ایران خطرى که این نوع ... «: گوید  وى مى. انقالب است

آنها از تصور احتمال انقالب ملتها برضد . رود  کند از بین مى  تها را تهدید مىطاغو
شدن به همان نحو که ملت مسلمان ایران شاه را سرنگون ساخت،  آنها و سرنگون

اهللا پیروز است و از جهاد و  ولى حزب«: گوید در پایان مقاله مى. »لرزند خود مى  به
  .»اهللا لقوى عزیز  ینصره انلینصرنَّ اهللا منیزى نیست و شهادت گر

اندیشان   و بعضى سادهسعودیهاپس جوهره جنگ این است نه آنچه دار و دسته  
خواهد   ایران شیعى مى: گویند دانند، تکرار کرده مى که چیزى از این جهان نمى

چقدر ! انگیز است  این نابینایى چقدر غم. نظام سنّى در عراق را سرنگون کند
  !کارد  که این جهل و کینه را در دلهاى مردم مىجنایتکار است آن کس

ها  انقالبى که محاسبات را تجدید و موازنه«:  بر روى جلد خود تیتر زداالعتصام 
نقالب چرا ا«: کند  در همان شماره این پرسش را مطرح مى)3(.»را دگرگون ساخت

ان مقاله که  و در پای)4(»آید؟ مىشمار  ایران بزرگترین انقالب در دوران معاصر به
مناسبت دومین سالگرد پیروزى انقالب اسالمى نگارش یافته است، نویسنده پس   به
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٤١٩ جهاد اسالمی

گوید،  ابزارهاى سرکوبگرى آن سخن مىاز اینکه درباره قدرت ارتش شاهنشاهى و 
خون غلتیدن هزاران شهید پیروز شد و  همه انقالب ایران پس از به  با این«: افزاید  مى

تایج مثبت خود و تأثیرات آنکه محاسبات را تجدید و سان با فعالیت و ن بدین
  ».ها را دگرگون ساخت، بزرگترین انقالب در تاریخ معاصر گردید موازنه

پردازیم که به هنگام  المسلمین مى از مصر به موضع تشکیالت جهانى اخوان 
مسئوالن حرکتهاى اسالمى در تمام «اى خطاب به  بحران گروگانهاى جاسوس، بیانیه

  :فرستاد که در آن آمده است» اط جهاننق
  

توانست پس از درک شرایط  شد، مى اگر موضوع تنها به ایران مربوط مى«
جا  اى را بپذیرد، ولى این اسالم و ملتهاى اسالمى در همه حل میانه پیرامونى، راه
 حکومتى ;اند صورت امانت به گردن تنها حکومت اسالمى جهان افتاده هستند که به

خون ملت خویش، در قرن بیستم و براى تثبیت حکومت الهى بر حکومت که با 
  .»حاکمان و بر استعمار و صهیونیسم جهانى خود را جا انداخت

  
کوشد آن را تضعیف کند   بیانیه به نگرش انقالب ایران نسبت به کسى که مى 

  :گوید که چنین فردى از چهار حالت خارج نیست کند و مى  اشاره مى
  

ى است که نتوانسته عصر توفان اسالمى را درک کند و همچنان در دوران یا مسلمان«
او باید از خدا طلب مغفرت کند و بکوشد با معانى جهاد و . برد سر مى تسلیم به

اى است که براى  نشانده یا دست. عزت در اسالم، کمبود درک خود را تکمیل کند
شود و دم از برادرى و حفظ آن  تأمین منافع دشمنان اسالم به زیان اسالم واسطه مى

اى،  عنصرى است که بدون داشتن نظر یا اراده یا یک مسلمان سست. زند مى
  !»کند دهند و یا یک منافق است که بندبازى مى دیگران او را حرکت مى

  
المسلمین  المللى اخوان به ایران اسالمى آغاز شد، سازمان بینصدام وقتى تجاوز  

طبق ( صادر کرد و در آن به حزب بعث کافر عراقلت بیانیه دیگرى خطاب به م
  :حمله کرد) تعبیر بیانیه

  
این جنگ نیز جنگ آزادسازى مستضعفان، زنان و مردان و کودکان مستضعف «

ملت مسلمان ایران طى جهاد . اى براى دفاع و راه به جایى ندارند نیست که وسیله
اریخ بشریت منحصربفرد است و کن خود که در ت قهرمانانه و انقالب اسالمى بنیان

تردید مایه افتخار اسالم و مسلمانان است،  تحت رهبرى یک امام مسلمان که بى



٤٢٠ جهاد اسالمی
  .»سم رهایى بخشیدخود را از ستم و استعمار آمریکا و صهیونی

  
زدن  ضربه) هدف صدام(«: گوید  بیانیه سپس در مورد هدفهاى تجاوز صدام مى 

 آزادسازى اسالمى است که از ایران به حرکت اسالمى و خاموش ساختن شعله
دژخیمان خود را «: گوید  در پایان بیانیه خطاب به ملت عراق مى. »برخاسته است

سالحتان را بر زمین بگذارید و به . دست نخواهد آمد فرصتى از این بهتر به. بکشید
  .»اسالمى انقالب شماستانقالب بپیوندید، انقالب اردوى 

 تجلى موالنا ابواالعلى مودودىتان در فتواى  پاکسجماعت اسالمىموضع  
 ـ و در پاسخ به سؤال مجله درباره انقالب اسالمى ایران ـ الدعوۀیافت که در مجله 

هاى اسالمى اتفاق نظر دارند که وى یکى از   آن عالم مجتهد که حرکت. منتشر شد
  :قرن است، پاسخ دادن پیشتازان آن در این تری  برجسته

  
اندرکاران آن جماعت  مینى یک انقالب اسالمى است و دستانقالب امام خ«

اند و بر عموم مسلمانان  اند که در حرکتهاى اسالمى تربیت یافته اسالمى و جوانانى
طور اخص واجب است که این انقالب را تأیید و در تمام  و حرکتهاى اسالمى به

  )1(.»ها با آن همکارى کنند زمینه
  

که مودودى   عى درقبال انقالب است و آنچنانبنابراین، این یک موضع شر 
بند باشیم، تأیید آن و همکارى با آن  کند، اگر بخواهیم به اسالم پاى مطرح مى

راه انداختن جنگ صلیبى برضد آن، آن هم از  دشمنى با انقالب و به. واجب است
از ! شوند  سوى چه کسى؟ از سوى گروههایى که جزو حرکت اسالمى قلمداد مى

  .عى این خالفکارى است و مخالفت با فتواى مجتهد بزرگ استنظر شر

بار جوانى درباره  نمایم که یک پیش از آنکه مودودى را ترک کنیم، اشاره مى 
نشینى ابواالعلى از فتواى خود با من سخن گفت و من از سخن این جوان   عقب
ه خود آن دیگرى نیز به نوبکند و    از دیگرى نقل مىتعجب کردم که! قلب  خوش

زودى تعجب من از بین رفت وقتى  ، ولى به!کند  نقل مى! ى»شخص مورد اعتماد«از 
راستى کیست . مزه قرار دارند که دیدم دستهاى پلیدى در پشت این شوخى بى

 الدعوۀنشینى آن عالم مجتهد را منتشر کرد؟ آیا سزاوارتر نبود که  شخصى که عقب
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٤٢١ جهاد اسالمی

.  یا نخواهد کرد نه دیگرى این کار را نکرده والدعوۀکرد؟ ولى نه   فتوا را منتشر مى
داند، همان کسى است که این شوخى را آفرید،  اولین کسى که این مطلب را مى

ولى نکته جالب در این موضوع که حتى ! حرکت اسالمى امروز» ثِقاتِ«طبق معمولِ 
ابواالعلى مودودى یک ماه پس از خبر است، اینست که   نیز از آن بى» ثقه«این 

  .ن فتوا به رحمت ایزدى پیوستآ

*  *  *  

الشرق االوسط  شیخ سابق االزهر در مصاحبه با نشریه موضع االزهر از سوى...  
امام خمینى برادرى است مسلمان و یک مسلمان راستگو «: گوید  اعالم شد که مى

مسلمانان با وجود مذاهب متفاوت در اسالم، برادر «: افزاید  سپس مى» .است
گونه که من   امام خمینى در زیر پرچم اسالم ایستاده است، همانیکدیگرند و

  )1(.»ام ایستاده

در آخرین کتاب خود که دربین جوانان حرکت اسالمى دست فتحى یکن استاد  
المللى برضد اسالم  هاى استعمار و نیروهاى بین  شود، در بررسى توطئه به دست مى

  :گوید  مى
  

 و آن تجربه انقالب اسالمى ایران است که هاى ماست تاریخ نزدیک گواه گفته«
اند، به این دلیل که  کردن آن بپاخاسته تمام نیروهاى کافر جهان براى در نطفه خفه

  )2(.»این انقالب اسالمى و نه شرقى و نه غربى است
  

راستى جوان مسلمان امروز به چه کسى گوش فرا دهد؟ به ابواالعلى مودودى و  
  چه سواددارها و مدعیان اسالم و احیاناً غرضورزان مشکوک؟استاد فتحى یکن، یا نیم

است که اکنون الدعوۀ آخرین مدرکى که در دسترس ماست سخنان مندرج در  
شود   اسالمى مشاهده مىدر جهان امروز بیدارى فراگیر «: گردد از اتریش منتشر مى

غم افت و ر که یکى از آثار آن انقالب اسالمى ایران است که توانسته است ـ به
ترین و دشمنترین امپراتوریها با اسالم و  ترین و وحشیانه خیزها ـ بزرگترین و قدیمى

  )3(.»مسلمانان را براندازد

                                                           
  .3، صفحه 762، شماره )ندن ـ جدهچاپ ل(الشرق االوسط، . 1
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٤٢٢ جهاد اسالمی

 در شماره دیگرى انقالب ایران را انقالبى اسالمى الدعوۀبه همین ترتیب مجله  
ه آن داند و اینکه از آثار بیدارى اسالمى فراگیر است که در آغاز این بحث ب  مى

نظر من اینها  در مورد افت و خیزهاى انقالب باید بگویم که به. اشاره کردیم
 دشواریهایى است که استعمار تالش دارد بر سر راه انقالب قرار داده و بر مسیر

  .وظیفه دارند آن را از سر راه بردارندحرکت آن تأثیر بگذارد و مسلمانان 

*  *  *  

در آن سو به سخنان . اى اسالمى سنى استاین موضع علما و متفکران حرکته 
امام خمینى پس از ورود به پاریس و در پاسخ به سؤالى درباره اصول انقالب بسنده 

  :گوید ایشان مى. کنیم  مى
  

عاملى که در گذشته مسلمانان را به شیعه و سنى تقسیم کرده بود، اآلن وجود «
همه ما برادران . مى استهمه ما مسلمان هستیم و این یک انقالب اسال... ندارد

  ».اسالمى هستیم
  

ینى ، استاد غنوشى به نقل از امام خماالسالمیۀ والتحدیث الحرکۀدر کتاب  
بر پیامبر طور که  خواهیم اسالم را حاکمیت ببخشیم، همان ما مى«: گوید  مى

بین شیعه و سنى فرق نیست، چرا که مذاهب در عهد . نازل گردید) ص(اکرم
  )1(».د نداشتاهللا وجو  رسول

در چهاردهمین گردهمایى اندیشه اسالمى که در الجزایر برگزار شد، سیدهادى  
  :گوید خسروشاهى نماینده امام خمینى مى

خواهند اسالم  آنها مى. گذارند ، دشمنان ما فرقى بین شیعه و سنى نمى!برادران« 
هرگونه کار و همین دلیل  مثابه یک ایدئولوژى جهانى، از بین ببرند، و به را به

معنى همکارى  اقدامى براى ایجاد اختالف بین مسلمانان تحت عنوان شیعه و سنى، به
ن است و روى همین اصل، به فتواى امام خمینى، با کفر و دشمنى با اسالم و مسلمانا

  .»حرام است و باید با آن مبارزه کرداین اختالفات 

ب و مأموریتهاى تاریخى و وظیفه توانیم جوهره انقال آیا پس از تمام اینها، مى 
الهى را بفهمیم؟ اسالم بار دیگر در رویارویى با چالش معاصر غرب تجدیدحیات 

اسالم گرایان ایران امروز ـ در کنار همه مسلمانان آگاه و متعهد ـ پرچم . کند  مى
                                                           

  .21االسالمیۀ والتحدیث، ص  الحرکۀ. 1



٤٢٣ جهاد اسالمی

خاطر تحقق هدف غایى  تجدید حیات را براى تحقق پیروزى اسالم در جهان و به
 متفکر غالى شکرىبیایید به . اند  دست گرفته  به) عزوجلى خداى رضا(ندگى ز

مصرى، مسیحى و مارکسیست گوش فرادهیم که در حمله به انقالب اسالمى بخشى 
دراسات «اى که از سوى  وى در مقاله. دهد از مأموریت الهى آن را توضیح مى

: گوید  ، مى چاپ قدس آن را نقل کردهالبیدر السیاسىمنتشر شده و مجله » عربیه
متفکرانى که به تاریخ جایب روزگار ما که بر همه روشن است اینکه از ع«

گرایان  هم زدن مبدل به اسالم  اند در یک چشم به شان شناخته شده مارکسیستى
متفکرانى که براساس گواهى تولد به مسیحیت وابستگى دارند، . شوند  عیار مى تمام

متفکرانى که به حکم فرهنگ . گردند مىدر یک لحظه به مسلمانانى تندرو مبدل 
. شوند اند، بدون قید و شرط به شرقیان متعصب مبدل مى شان به غرب وابسته غربى

نام تجدیدنظر در   گروهى از روشنفکران عرب بهامام خمینىاین چنین زیر پرچم 
گرایى و  نام بازگشت به اصالت پس از غربت طوالنى، غرب  امور مسلم و به

نام شکست مفتضحانه مارکسیسم، الئیسیسم، لیبرالیسم و  بهزدگى و   غرب
  )1(».اند  گرایى جمع شده ملى

وى در ضمن حمله و تمسخر به موج . سخن غالى شکرى به پایان رسید 
  !گرایى، توانسته است بیش از مبلغان مسلمان جوهره انقالب را درک نماید  خمینى

کنیم که ایشان از  خنانى را تکرار مىدر پایان گفتار، همراه با امام خمینى همان س 
  :اند بیان داشته)  هـ1384االولى  در جمادى(اى   هفده سال پیش در خطبه

  
اندازند، نه سنى  دستهاى ناپاکى که در جهان اسالم بین شیعه و سنى اختالف مى

خواهند بر کشورهاى اسالمى مسلط  اینها ایادى استعمارند که مى. هستند و نه شیعه
خواهند ثروتهاى  دولتهایى که با نیرنگهاى مختلف و وسایل گوناگون مى. گردند

  )2(.کنند مردم ما را غارت کنند، به نام شیعه و سنى، اختالف ایجاد مى
                        قاهره

  دکتر عزالدین ابراهیم
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٤٢٤ جهاد اسالمی
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٤٢٦ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  
  

   3  
  
  
  
  

  طرح اسالمى معاصر

  

  و
  

  مرکزیت مسئله فلسطین

  
  
  
  
  
  
  
  

                    شهید دکتر فتحى شقاقى
  
  
  



٤٢٧ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  

  سپاس
  

سپاس خداوندى را که با اسالم ما را هدایت  طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین
ت بخشید، و با قرآن به ما کرد، و با جهاد در راه اعتالى کلمه خود، ما را عز

  .اى واال ارزانى داشت مرتبه

دهیم خدائى جز خداى یگانه نیست، پروردگار مستضعفان، در   مى گواهى 
  .کننده توطئه خائنان شکننده کافران و مستکبران، خنثى هم

، که به »حق«پرچمدار . دهیم که محمد بنده خدا و پیامبر اوست  و گواهى مى 
  .واصل گردید» یقین«
  
  

  اهداء
  
  

ها و شور و  اسرائیل، به پاس خاطره شکنجه  به مجاهدان در زندانهاى بنى 
میهن آزاد شده از رود «هایى که در کنار یکدیگر داشتیم، و به پاس خاطره   شوق

  .رفتکه هرگز از یاد آنان نخواهد » )دیترانهى م(تا دریا ) اردن(
  
  
  
  
  

  یادداشتى پیش از مقدمه
  

م 1986مناسبت نباشد که این تحلیل و بررسى، در اواخر سال   ىشاید این اشاره ب 
در یکى از زندانهاى اشغالگران اسرائیلى در اتاقى که نزدیک به بیست و پنج تن از 

اصل بحث را به . جوانان مسلمان و مجاهد در آن حضور داشتند، تهیه شده است
 فراگیر براى شکل درسها و سخنرانیهاى هفتگى در چارچوب یک برنامه تربیتى

نمودم و شامل درسهایى در  جوانان مسلمان بازداشتى در زندانهاى اشغالى، ایراد مى
ایدئولوژى، تفسیر، سیره پیامبر، فقه، تاریخ، سیاست، مسئله فلسطین و امنیت، به 



٤٢٨ جهاد اسالمی

عجب شاید برخى ت. ها و جلسات تشکیالتى و ادارى بود عالوه شبهاى شعر، مسابقه
اشغالگران، توانستیم چنین کارى را ران موجود در زندانهاى کنند که چگونه ما اسی

توان اشاره  اینجا مجال پاسخ به این سئوال نیست، ولى همینقدر مى! انجام دهیم؟
  .اند  کرد چرا که مجاهدان با گرسنگى و شکنجه و شهادت، بهاى آن را پرداخته

 دربند مانده یا به من پیش از ایراد سخنرانى در محضر برادران ـ خداوند برادران 
کردم، سپس آن را از یک سو براى  بند افتاده را آزاد سازد ـ بحث را تهیه مى

مسلمان و مجاهد در نمودم و هم به دیگر گروههاى جوانان   مىنگهدارى ثبت 
  .کردم  بخشهاى دیگر زندان ارسال مى

نگام هاى غیرمنتظره، مأموران زندان به ه  به یاد دارم که در یکى از بازرسى 
جستجوى اتاق ما، این تحلیل را پیدا کردند و آن را از دست من که مدتهاى زیادى 

احساس کردم که در آن روز . را صرف یادداشت و ثبت آن کرده بودم، ربودند
 در 80 ـ  81عزیزترین دارائى مرا با خود بردند، به ویژه اینکه فکر تهیّه آن از سال 

شاید خشم یا .  خود، فرصتى براى ثبت آن بودخاصهن من بود و زندان با شرایط ذ
کینه در آن شب و شب بعد مرا برانگیخت و خداوند قدرت عجیبى به من داد و تنها 
در مدت دو شب، تمام آنچه را که برده بودند بازنویسى کردم و بعد ثبت آن روى 

طور قاچاق به خارج از زندان فرستادیم   هاى مخصوص را شروع کردیم و به برگه
  .تا دوباره به دست دشمن نیفتد

همچنین باید اشاره کنم که این تحلیل بخش اول از یک طرح بحث وسیعتر و  
بزرگترى است که امیدوارم شامل سه قسمت گردد و در مجموع نگرش اسالمى 

مشى ـ که به اهمیت مسئله  بخش اول ـ خط. فراگیر در رابطه با مسئله فلسطین باشد
. پردازد   دالیل قرآنى، تاریخى و واقعى این مرکزیت مىفلسطین و مرکزیت آن و

را به فعل و کنش جهادى » مرکزیت«حل اسالمى جهادى که معناى  سپس ارائه راه
  .کند گرداند و به همراه آن دیدگاههاى ملى و اسالمى سنتى را بررسى مى  برمى

دیدگاه   تاریخ ـ به تاریخ فلسطین از پایان قرن نوزدهم تاکنون ازبخش دوم ـ 
  .پردازد  اسالمى مى

اسرائیل، جنبش صهیونیسم، برپایى  بخش سوم ـ ضد تاریخ ـ تاریخ بنى 
  .نماید  موجودیت صهیونیستى تاکنون را بررسى مى

بیش ... گذرد  بیش از دو سال اززمان یادداشت این بحث و چاپ امروزین آن مى 



٤٢٩ جهاد اسالمی

اسالمى جهادى بر از دو سال است که فلسطین طى آن شاهد اوجگیرى فعالیتهاى 
با خون اسالمى آن را آبیارى کرده / انقالب / ضد نیروهاى اشغالگر بوده و انتفاضه 

امیدوارم . روند حوادث بر صحت افکار مندرج در این بحث تأکید داشته است. است
خداوند نتیجه این بحث را به مسلمانان برساند و ثواب آن را اندوخته من نماید و با 

  .اسالم به ما عزت ببخشدپیروزى و عزت 
  

  1409القعده   ذى

  1985ژوئن 
  فتحى ابراهیم

  
  
  



٤٣٠ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  

  مقدمه
  

. تردید مهمترین مسئله جهان اسالم در این مرحله از تاریخ است  مسئله فلسطین بى 
عربى و اسالمى دور و هاى  ا امروز ـ تأثیر آن تمام صحنهطى چهار قرن تمام ـ ت

ول چهار دهه تمام، آنچه در فلسطین گذشته منبع نزدیک را در برگرفته است و در ط
حد و حصر همگان  درد عمیق همه مسلمانان جهان و سرچشمه جوشش عاطفى بى

علیرغم تفاوت موقعیتهاى جغرافیائى و فکرى و » آزادسازى قدس«. بوده است
رغم تفاوت زبانها و نژادها، همواره رؤیاى مشترک یک میلیارد مسلمان بوده   به

و یا ا باال رفته چهار دهه برخورد با مسئله فلسطین، بسیارى اززمامداران یطى . است
رژیمهایى دگرگون شده و گرایشهاى فکرى و حزبى خاصى، ! اند  سرنگون شده

اند و  همچنین صدها هزار شهید بخون خود غلتیده. اند رنگ شده مسلط گشته یا کم
نگ غرب کمونیست و گاهى بنام فلسطین ثروتهاى امت بر باد رفته یا گاهى در چ

بخشهایى از جهان اسالم به این پیمان یا آن . دار افتاده است دیگر غرب سرمایه
اند در حالى که بهترین فرزندان این امت یا روانه زندانها،  محور ملحق شده

  !اند دار آویخته شدههاى   بر چوبهبازداشتگاهها گردیده و یا

مسلمانان است، پس چگونه باید با آن رفتار مسئله فلسطین امروز مهمترین مسئله  
توانند آن را به  کنند یا دیدگاههاى خود را نسبت به آن مطرح نمایند؟ چگونه مى

توانند آن را درک کنند و با  شکل یک مشکل واقعى خود درآورند؟ چگونه مى
ابعاد آن آگاه شوند و به پرسشهاى داغ در صحنه آن، پاسخ دهند؟ آیا ـ به عنوان 

 را مطرح سازد که خود وعده بالفور ثال ـ بیهوده بود که غرب درست در زمانىم
دست به کار براندازى بنیان دولت عثمانى بود و بدنبال جنگ جهانى اول و درپى 
بیش از یک قرن غربى کردن مداوم و چپاول استعمارى، از راه نظامى منطقه را 

انى که از پشت به دولت خالفت زیرچنگال خود داشت؟ آیا بیهوده بود که همان کس
خنجر زدند و براى خدمت به انگلستان و فرانسه در راه سرنگونى آن کوشیدند، 

به سلطه بر جهان پیکو   سایکسپذیرى داخل مرزهاى  آنهایى که با منطق تجزیه
اسالم ادامه دادند همانهایى بودند که اسرائیل بر روى دوش و در برابر چشمان آنها 
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، هیچ کارى انجام 1948 فرار در برابر چند هزار یهودى در سال برپا شد و جز
که در فاصله دو شکست ! سبب بود که رژیمهاى ترقیخواه و انقالبى ندادند؟ آیا بى

سعى در نابودى ایدئولوژى امت و جداسازى پیوندهاى وابستگى ) 1967، 1948(
 تسلیم نمودند و را» قدس«اعتقادى، تمدنى و تاریخى آن داشتند، همین رژیمها، 

اسرائیل را به کرانه اردن و ساحل سوئز و به مکانى نه چندان دور از دمشق رساندند؟ 
همچنین ازمیان همین رژیمها رهبر بزرگترین پایتخت عربى سربرآورد تا با 

  .سوداگرى با اعتقادات، تاریخ و زمین، در برابر اسرائیل زانو بزند

گاه بحث و تحقیق همه   ین عرصههاى گذشته مسئله فلسط در طول دهه 
ایدئولوژیهاى غیراسالمى در منطقه بود، در حالى که تالشهاى اسالمى براى آگاهى 

اندیشانه باقى ماند که از  سادهله و درک ابعاد آن، بصورت احساساتى و نسبت به مسئ
آمیز میان فلسطین و مسجداالقصى به حرکت  روى پیوند واال و در عین حال فاجعه

آنکه به ابعاد الهى این پیوند، که ویژگى منحصربفردى به فلسطین  آمد، بى  درمى
طور   یابیم ـ بلکه به  در تألیفات اسالمى کمتر مى. برده باشد بخشیده است، پى

یابیم ـ که یک بحث تاریخى جدى و جامع نسبت به فلسطین از  مشخص نمى
یم، از مرز موعظه و ر دست دارتمام آنچه که د. دیدگاه اسالمى انجام شده باشد

وقف مسلمانان و سرزمین غصب (مان در فلسطین  هاى منبرى پیرامون حق  خطبه
علیرغم نویدى که اخیراً با . رود  و ضرورت آزادسازى آن فراتر نمى) شده آنان

پیدایش پژوهشهاى اسالمى آغاز شده، باید گفت که این کار همچنان کامل نیست و 
د و باید در این راه تالشها و امکانات اسالمى بسیج رسان ما را به هدف مطلوب نمى

  .شود

سرآغاز و شاید مهمترین تالشها این است که موضوع فلسطین به یک مسئله  
پردازد، با آن   اساسى براى حرکت اسالمى معاصر تبدیل شود که واقعاً به آن مى

نان شود، نه اینکه مسلما  کند و به شکل روزمره، با آن همگام مى  زندگى مى
  !تماشاچى بمانند در حالى که زمین و زمان و تاریخ در گردش باشند

تبدیل موضوع فلسطین به یک مسئله اساسى اسالمى ـ داخلى، امرى بس خطیر و  
ما بر این . حائز اهمیت است، خواه براى آینده فلسطین یا آینده حرکت اسالمى

جاى میدانهاى موهوم  تا به! !تنها به یک تصمیم سیاسى نیاز داردباوریم که این مهم 
دهد، توجه کادرهاى حرکت اسالمى و پایگاههاى  که تالش و امکانات را بر باد مى
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باور ما این است که شرایط عینى به . آن را به میدان جنگ واقعى معطوف سازد
اندازه کافى آماده شده است تا با چنین تصمیمى بیامیزد و یک گام بلند و مهمى در 

تحلیل و بحثى که در پیش روى ماست .  اسالمى معاصر برداشته شودتاریخ حرکت
مسیر حرکت ایگاه طبیعى آن، در تالشى است براى قرار دادن فاجعه فلسطین در ج

اسالمى، از خالل تبدیل آن به مسئله واقعى که قرآن و تاریخ و واقعیت موجود آن را 
  .به حرکت وامیدارد

  .سازد نیاز نمى  ا از بررسى و تحلیل بیشتر بىتردید این مشارکت اندک، ما ر  بى 
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  مرکزیت مسئله فلسطین
  

آوردند که یروهاى امپریالیسم غرب هنگامى به سوى سرزمینهاى اسالمى هجوم ن 
از طرف دیگر . در اروپا انقالب صنعتى به پیشرفتهاى علمى قابل توجهى رسیده بود

مامداران غرب مسیحى بیرون نرفته ها هرگز از قلب ز توزیهاى قدیمى صلیبى کینه
بر این اساس، غرب متجاوز براى تحقق اهداف خود از راه اقدامات نظامى و . بود

توسل به خشونت تا اعماق سرزمینهاى اسالمى پیش رفت، ولى اشغال نظامى و سلطه 
تنهائى قادر نبود نتیجه نهائى این نبرد را سیاسى و دست گرفتن امور اقتصادى به 

هاى سلطه  در این نبرد علل و عوامل فرهنگى ـ فکرى نیز در تحکیم پایه. کندتعیین 
اى داشتند و در واقع نتیجه نهایى را این دو عامل تعیین  استعمارى نقش عمده

روى همین اصل رهایى عوامل فکر، فرهنگ، تمدن از قید و بند و نفوذ . کردند  مى
دهد تا  امکان را به ما مىگر استعمارى این   فرهنگى و فکرى نیروهاى سلطه
گان در ابعاد هاى اسالمى را از شرایط تحمیلى بیگان مبارزات خود را آغاز و سرزمین

هاى امپریالیسم را  ها و برنامه نظامى، سیاسى و اقتصادى رها سازیم و نقشهمختلف 
براین اساس بود که غرب متجاوز، نبرد و تهاجم همه . ناکام و با شکست روبرو کنیم

به خود را بر ضد میهن اسالمى آغاز کرد و زمینه پذیرش استعمار را در دلهاى جان
مردم بوجود آورد و منابع قدرت درونى ما را نابود کرد تا از خالل آن بتواند هستى و 

هاى تولیدى جامعه  زندگى و شیوه امکانات اعتقادى،فکرى، اجتماعى و روشهاى
گرگون سازد، و سرانجام، وابستگى همه منافع خود دها و   مى را بر طبق طرحاسال

  .جانبه و تبعیّت کامل مسلمانان را از غرب، تحقق بخشد

  .اى داشت غرب در تهاجم به میهن اسالمى دو محور سه مرحله 
  

  :محور نخست
پس از گذشت یک قرن : سرنگونى نظام سیاسى اسالم و انهدام دولت خالفت. 1 

طلیعه آن، حمله بزرگ نیروهاى فرانسه به از حضور امپریالیسم غرب در منطقه که 
عثمانى، یعنى آخرین دولت اسالمى را ـ رب متجاوز توانست حکومت مصر بود، غ
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  .که در طول چندین قرن نماد وحدت اسالمى بود ـ سرنگون کند

سازى یا منحل نمودن مراکز و نهادهاى اسالمى موجود در سرزمینهاى   ویران. 2 
ازمانهاى وابسته به دولت عثمانى برجاى مانده بود و چه اسالمى، چه آنها که از س

انجمنها و مؤسسات فرهنگى اسالمى که بقا و استمرار آنها امکان داشت از نو 
سازمانها و تشکیالتى را به وجود آورد و به تأسیس مجدد خالفت اسالمى دعوت 

ه کوشیدند غرب و پیروان آن، در تهاجم خود به این حد اکتفا نکردند، بلک. نماید
  .مراکز و نهادهاى موازى و متضاد نیز تأسیس کنند

تالش براى شستشوى مغزى افراد و تهى ساختن تفکرهاى سالم و جایگزین . 3 
هایى که  هاى غربى، در راستاى بستن تمامى راهها واندیشه نمودن مفاهیم واندیشه

 تنها ویرانى و یعنى از نظر غربیها. امکان داشت به احیا خالفت اسالمى کمک کند
ها و تفکرات اسالمى  نبود، بلکه اندیشهمؤسسات فرهنگى اسالمى کافى انحالل 

بایست از بین برود و یا از خود بیگانه شود، تا اندیشه تأسیس  آگاهانه و اصیل نیز مى
  .تشکیالت اسالمى جدید، از مغز اندیشمندان بیرون رود

  
  :محور دوم

اى بود و در واقع تکمیل کننده مراحل   حلهاین محور نیز شامل حرکتى سه مر 
  :پیشین است

کوچک و  تجزیه و جداسازى وطن واحد بزرگ اسالمى به دهها کشور. 1 
و اختصاص پرچم و سرود » سایکس بیکو«ملیتهاى مختلف و قانونى شمردن مرزهاى 

با وجودى که امیدها و ! ملى جدید، براى هر یک از کشورهاى تازه تأسیس
شد که   طلبانه گسترش و رواج داشت، اما باز مشاهده مى دتآرزوهاى وح

ها و درگیریهاى قومى نژادى و مرزى میان ملتها و کشورها، به صورت یک   جنگ
هنوز یک ربع قرن از پیدایش پاکستان نگذشته بود . پدیده بسیار عادى درآمده است
جود  خانمانسوز میان شرق و غرب این کشور بوکه عوامل استکبار یک جنگ

 نیز پس از الجزایر. را به دوقسمت جداگانه تقسیم نمودپاکستان کشور . آوردند
لیبى با چاد، شمال سودان با جنوب . استقالل درگیر مسایل مرزى با مغرب گردید

و در یک شهر عربى همچون بیروت، . همچنین یمن شمالى با جنوبى! درگیر شد
 جریان یافت و یا در هر بخش سالها جنگ خونین میان شرق و غرب این پایتخت

  .و موارد دیگر...  جنگهاى مذهبى و قومى رخ دادبیروت،
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این حرکت از نخستین روز حمله : غربگرایى و بیگانه ساختن ملل اسالمى. 2 
با فرستادن پیام ناپلئون بناپارت . شد  ها به مصر به روشنى دیده مى  فرانسوى
وى آن گروه از . ود را بازگو کرداى به مردم مصر، اهداف حمله خ فریبکارانه

روشنفکران و سیاستمداران مصرى را که براى حفظ منافع غرب در آموزشگاههاى 
تا وظیفه تحکیم وابستگى روزافزون مصر را ده بودند، به همراه آورد فرانسه تربیت ش
  .دار شوند به غرب، عهده

رین محورهاى ت و این یکى از خطرناکترین و خشن: اسرائیل! تشکیل دولت. 3 
پیدایش و تداوم وجود . رود جنگ همه جانبه ـ غرب بر ضد اسالم ـ به شمار مى

ترین و در عین حال مهمترین ثمره تهاجم  در قلب میهن اسالمى، خطرناک» اسرائیل«
در این مکان مهم و در این سرزمین حساس، تنها در برابر . شود  غرب شمرده مى

ایم، بلکه در برابر یک دشمن  کرى قرار نگرفتهمبارزه فو یا یک یک چالش نظامى 
امپریالیستى به تمام معنى قرار داریم که به مبارزه ما ابعاد تاریخى، فرهنگى، فکرى، 

با حفظ موجودیت اسرائیل تنها فرهنگ امت . بخشد  نظامى، سیاسى و اقتصادى مى
امت در گیرد، بلکه تمام هستى و موجودیت  ما مورد تهدید و مخاطره واقع نمى

بنابراین پیدایش اسرائیل به مفهوم تحکیم و تأکید مراحل . معرض تهدید است
سازى و نابودى  گذشته، یعنى تداوم بخشیدن به غیاب نظام سیاسى اسالم، ویران

هاى انسان مسلمان و گسترش  مؤسسات اسالمى، استمرار بیگانه ساختن اندیشه
  .است... غربگرایى

عاد یاد شده، در تئورى و در عمل، به جنبش اسالمى معاصر مبارزه با اسرائیل در اب 
باید شعار اصلى » مرکزیت قضیه فلسطین«بخشد که اعتراف کند   این ویژگى را مى

و این شعار از میان یک سلسله اهداف تاکتیکى ـ . حرکت اسالمى معاصر باشد
راتژیک در واقع این شعار است. طور رایگان انتخاب نشده است مقطعى آنها و به

ماست که از خالل تالقى تاریخ نوین و معاصر، با اهداف مطلق قرآنى گزینش شده 
  .طور مشروح درباره آن سخن خواهیم گفت است و ما در آینده به

تحوالت تاریخ ما، وظایف و مسئولیتهاى حرکت اسالمى معاصر را به روشنى  
 از تهاجم فراگیر غرب در مشخص کرده و ما را به رویارویى و مقابله با نتایج حاصله

ن مسیحیا! هاى غربگرایى، تجزیه سرزمینهاى اسالمى و به وجود آمدن میهن زمینه
تداوم وجود کیان صهیونیستى به عنوان پایگاه و نیز استمرار و .خواند صهیونیست مى
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ها و تهاجمات غربى و ضامن تحقق سلطه غرب در رابطه با تحکیم  همه توطئه
  .گى و تجزیه بالد اسالمى استماند وابستگى، عقب

هاى میلیونى امت مسلمان، در همه  تمامى جناحهاى حرکت اسالمى و همه توده 
جا وظیفه دارند که از عمق خطوط مقدم جبهه خود، در تمامى محورهاى نبرد 

در حقیقت . ساز، خط مستقیم و ممتدى به سوى مرکز ـ قدس ـ ایجاد کنند  سرنوشت
کنند، به این   طر فلسطین، همواره احساس درد و رنج مىهاى امت که به خا توده

نقطه مبارزه مرکزى : گوید دلیل است که احساسات تاریخى و اعتقادى به آنها مى
در آن سوى کرانه باریک و کوچک شرق دریاى مدیترانه قرار دارد، و سرنوشت 

  .نبرد سراسرى و مبارزه تاریخ معاصر ما آنجا روشن خواهد شد

تحاد و اتفاق نظر در رابطه با مسئله فلسطین، مساوى با اتحاد فکر و در واقع ا 
صهیونیستى، به مفهوم بوده و بدین معنى است که استمرار و وجود کیان آگاهى 

بنابراین بحث درباره نخستین . عقیم نمودن و شکست تمامى طرحهاى حرکتى است
ى با کیان صهیونیستى یک خیزش مقابله با وابستگى و غربگرایى و تجزیه، یا رویاروی

جدال تئوریک است که بیش از هر چیزى تابع محاسبات سود و زیان مقطعى ـ آنى 
است، تا یک تالش عملى، فراگیر و سازنده با هدف ایجاد یک استراتژى بهم پیوسته 

واقع در . ى کلى حرکت نوین اسالمىمش  ریزى و تدوین خط  و استوار براى پایه
 به مفهوم اتحاد تاریخ و حقیقت قرآنى است و جغرافیاى وحدت در مسئله فلسطین

ریزى جدید، بسوى مسجداالقصى تنظیم و رهنمون  سیاسى ما را از نو، با برنامه
هاى میلیونى را به سوى سرنوشت واقعى  وحدت در مسئله فلسطین توده. سازد  مى

  .بخشد  کشاند و طرح نوین حرکت اسالمى را تکامل مى  خود مى

هاى بارز یک  به مثابه هسته مرکزى مبارزه جهانى، شاهد نشانه» قدس«اکنون در  
ساز میان بندگان شایسته خدا، پرچمداران راستین وحى و ارزشهاى  نبرد سرنوشت

 ;توحیدى از یکسو و حامالن ارزشهاى مادى و فلسفه تنازع بقاء از سوى دیگر هستیم
دارند، و   د و در راه او گام برمىهستن» اهللا وجه«نبرد میان افرادى که دیدار مشتاق 

ترین تمدنهاى غیرانسانى و  کسانیکه در برابر خداوند طغیان کرده و زشت
  .اند  گذارى کرده ضدارزشى تاریخ بشرى را در روى زمین پایه

معاصر، بر این هاى مبارزاتى حرکت اسالمى    اولویتاما با استمرار جدال درباره 
 قضیه فلسطین هرگز بدین مفهوم نیست که ویژگى تأکید مىورزیم که مرکزیت



٤٣٧ جهاد اسالمی

: هاى ثانوى حرکت اسالمى معاصر را ندیده بگیریم بخواهیم اهداف و خواسته
هاى اسالمى و  هایى چون تشکیل دولت اسالمى، اتحاد نهضت اهداف و خواسته

بلکه برعکس ـ چنانچه در ضمن همین بحث خواهیم ... پیروزى انقالب جهانى اسالم
  با قضیه فلسطین بر پایه این بینش، ما را به رسیدن به اهدافماندید ـ برخورد

ایجاد روابط استداللى و منطقى با قضیه فلسطین اهداف و . سازد تر مى نزدیک
  .زند هاى اسالمى را بهم پیوند مى  هاى حرکت خواسته

باید امروز بیش از هر وقت دیگرى از حرکت اسالمى خواسته شود که ویژگى  
 را به مسئله فلسطین بازگرداند و در تئورى و عمل، بر مرکزى بودن فراموش شده

مسئله فلسطین تأکید ورزد، در عین حال یک لحظه فراموش نکند که مظهر یک 
ترین  حرکت اسالمى و الهى است و کسب رضایت خداوند متعال،بلندترین و عالى

ز اهداف ثانوى و بوجود آوردن نهضت مجدد جهانى اسالمى ا. اهداف او باید باشد
جویى و استکبارى غرب و یافتن  همانطور که دور نمودن بحران برترى. اوست

حل براى مشکالت مسلمانان بر طبق اندیشه و شریعت اسالمى، از هدفها و  راه
حرکت اسالمى بر این باور است . رود  هاى درازمدت نهضت به شمار مى خواسته

 به مثابه هدف نخستین و نزدیک ـ که از طریق به وجود آوردن دولت اسالمى ـ
و اصرار حرکت اسالمى به تأکید . ام سیاسى اسالم حاکمیت بخشیدتوان به نظ  مى

ویژگى و مرکزیت فلسطین، بدان معنى نیست که نهضت، داراى گرایشها و 
جنبش به دور از موانع و . گرایانه است  اى یا ملى هاى اجتماعى، منطقه اندیشه

قرآنى، تاریخى، واقعى و فراگیر، : فیایى، تحت تأثیر عواملمحدودیتهاى تنگ جغرا
سازد که فلسطین را قطب و  قرار گرفته و براساس عوامل فوق، خود را ملزم مى

تماس و اوج محور فعالیتهاى سیاسى روزمره خود بداند، زیرا که خط فاصل 
ارد، و از میان اسالم و کفر، میان اسالم و غرب، در این سرزمین قرار درویارویى 

  .خالل این محور خواهد توانست به اهداف و مقاصد دیگر خود برسد
  



٤٣٨ جهاد اسالمی
  
  
  
  
  

  بُعد قرآنى مسئله فلسطین
  

از دیدگاه قرآن کریم و احادیث نبوى و همچنین در تاریخ اسالم و میراثهاى  
با . اى دارد ویژهالمقدس جایگاه بارز و اهمیت  هنگى، فلسطین وبیتمذهبى  ـ فر
شود که تا چه اندازه بر اهمیت این   ابع، بر همگان کامالً روشن مىبررسى این من

سرزمین مقدس تأکید شده است و اگر ما توجه کنیم که اهتمام قرآن به این سرزمین 
مقدس ـ حتى سالها پیش از آنکه پاى مجاهدین مسلمان به آن برسد ـ تا چه اندازه 

ى نخستین بعثت و در مرحله در روزها. توانیم به اهمیت آن پى نبریم است، نمى
حالیکه مورد آزار و استهزاء مردم استضعاف و سرکوب نهضت، پیامبر اکرم در 

پذیرفت، روزى پیامبر در کنارى   قرار داشت و هیچ کس دعوت او را نمى» طایف«
ایستاد و با حالتى دردمند و اندوهگین با پروردگار خویش به نیایش پرداخت و 

  :گفت

اى . ى و کمى چاره و سستى در قبال مردم، به تو شکوه دارماز ناتوانى جسم« 
به چه کسى پناه . تو خداى مستضعفان وپروردگار من هستى. مهربانترین مهربانها

شود؟  کند و یادشمنى که کارم به او واگذار مى  ببرم؟ به دورى که بر من حمله مى
به .بر من، بیشتر استدادم ولى، مهر و عطف تو   اگر خشم تو بر من نبود، اهمیت نمى

ها را روشنى بخشید و کار دنیا و آخرت را اصالح نمود، پناه   نور وجه تو که تاریکى
بازگشت بسوى تو . برم تا خشم تو بر من نازل نشود وقهر تو بر من جارى نگردد  مى

  )1(».است تا رضایت تو حاصل شود و هیچ نیرو و قدرتى جز با تو، وجود ندارد

ظاهر ) ص(غم و اندوه و ناتوانى جسمى بر چهره حضرت محمدآنگاه که آثار  
شد، بر خداوند سزاوار بود که از حبیب خود احترام و تجلیل به عمل آورد وبدین 

المقدس  آسا او را به سوى سرزمین فلسطین و بیت  سبب در یک سفر معجزه

                                                           
  :48 ص4، ج1975هشام، چاپ چهارم، بیروت،  سیره ابن. 1
المستضعفین و انت ربى  الراحمین، انت رب اللهم الیک اشکوا ضعف قوتى و قلۀ حیلتى و هوانى على الناس، یا ارحم«

ک الى عدو ملکته امرى؟ ان لم یکن بک على غضب فالابالى ولکن عافیت الى بعید یتهجمنى، ام. الى من تکلنى
غضبک اویحل  اعوذ بنور و جهک الذى اشرقت له الظلمات و صلح علیه امرالدنیا و االخرۀ من ان تنزل بى. لى اوسع

  .»والحول والقوۀ االباهللاضى لک العتبى حتى تر. على سخطک



٤٣٩ جهاد اسالمی

 ـ قدس  ومکه نظیر و این پیوند اعجازى میان  فراخواند تا از خالل این عروج بى
مسجدالحرام و مسجداالقصى که هیچ کدام هنوز مسجد نبودند ـ جهانى بودن اسالم 

با عجز و ناتوانى بشرى همراه » طائف«به شهر » مستضعف«هجرت این . را نشان دهد
در یک شب تاریخى، به وى قدرت و عظمت و اوجى ) ص(بود، ولى معراج محمد

مسیر ملکوتى پیامبر . ن دست نیافته بودبخشید که هیچ انسان توانمندى از پیش به آ
هاى مسلمانان صدر  انگیزه» المقدس بیت«و معراج به سوى » اسرى«اسالمى در شب 

اسالم را براى حرکت به سوى سرزمین مبارک فلسطین، نیرومند ساخت و از آن 
گذرد، روز به روز این انگیزه و این مشروعیت  تاریخ تا به امروز که چهارده قرن مى

  .شود  تر مى رومندتر و متعالىنی

در این شب، جهانى بودن دین امت این پیامبر مستضعف که حتى کودکان  
در این شب بود که . ساختند، تثبیت و تأکید شد  پاهاى او را زخمى مى» طائف«

شب مقدس بود که در . ى الهى استوار گردیدوحدت ادیان آسمانى و مکتبها
در . راى نماز پذیرفت و در پیشاپیش آنان به نماز ایستادپیامبراکرم امامت پیامبران را ب

تر  مهم. آن شب قدسى بود که نماز ستون دین، مظهر وحدت مسلمین اعالم گردید
اى فرمان درباره اقامه نماز به سوى   از همه و به دور از هرگونه عامل محلى ـ منطقه

 اسالم از سالهاى المقدس در آن شب صادر گردید، بنابراین بیهوده نیست که بیت
، به سرزمین فلسطین نخستین بعثت، بلکه قبل از تأسیس دولت اسالمى درمدینه

  .نگرد  المقدس با چنین ویژگى خاصى مى وبیت

بودن سرزمین فلسطین نازل شده » مبارک«آیات بسیارى در قرآن مجید درباره  
  )1(:است

رهاى آن سرزمین را شوند خاورها و باخت و به مردمى که ناتوان شمرده مى«ـ 1 
  )2(.»که در آنها برکت نهادیم، به میراث دادیم

پاک است آن که بنده خود را شبى از مسجدالحرام به مسجداالقصى که «ـ 2 
هاى خویش را به او بنماییم،  ایم، برد تا برخى از نشانه پیرامون آن را برکت داده

  )3(.»همانا اوست شنوا و بینا

                                                           
  .242 ـ 226، ص1رجب حنبلى، ج تألیف ابن» االنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل«: رجوع شود. 1
  .137سوره اعراف آیه » القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق االرض و مغاربها التى بارکنافیهاواورثنا«. 2
الذى اسرى بعبده لیالً من المسجدالحرام الى المسجداالقصى الذى بارکناحوله لنریه من آیاتنا انه هوالسمیع  سبحان«. 3

  .1سوره اسراء آیه . »البصیر



٤٤٠ جهاد اسالمی

 به آن سرزمینى که در آن براى جهانیان برکت ]اجرتبا مه[واو ولوط را «ـ 3 
  )1(».ایم، رهانیدیم نهاده

 که به فرمان او به سوى ]رام کردیم[و باد تند وسخت را براى سلیمان «ـ 4 
  )2(».ایم، روان بود و ما به همه چیز دانا بودیم سرزمینى که در آن برکت نهاده

رکت نهاده بودیم، آبادیهاى پیدا و و میان آنان و آبادیهایى که در آنها ب«ـ 5 
در آنها شبها و روزها . پیوسته پدید آوردیم و در آنها آمد وشد را به اندازه کردیم

  )3(».بیم، رفت و آمد کنید ایمن و بى

اى قوم من به این سرزمین مقدس که خداوند بر ما نوشته است درآیید و به «ـ 6 
  )4(».گردید پشت خویش برنگردید که زیانکار مى

از ابوهریره نقل شده که خداوند به » والتین والزیتون وطور سینین«در تفسیر آیه  
هذا «و » طورسینین«و » الزیتون«و » التین«: چهار کوه سوگند یاد کرده است

در روایت  ولى. است» زیتا«التین، طور : گوید ابوهریره سپس مى. »البلداالمین
وى . اما قتاده تفسیر دیگرى دارد. ست»زیتا«دیگرى نقل شده که الزیتون طور 

  )5(.المقدس بر روى آن بنا شده است نام کوهى است که بیت» الزیتون«گوید که   مى

در مورد برکات و ویژگى سرزمین فلسطین در احادیث و روایات نبوى شریف،  
  :مطالب بسیارى نقل شده است

وند هزار سال قبل از مکه شهر بزرگى است که خدا: کند عایشه از پیامبر نقل مى 
خلق زمین، به آن عظمت داد و آن را محترم شمرد و سپس آن را به مدینه و مدینه را 

  )6(».المقدس پیوند داد و سپس زمین را آفرید  به بیت

المقدس  ها، بیت برترین مسکن: کند از پیامبر اکرم نقل مى» مکحول بن میمونه« 
  .نماز برابر است نمازش با هزار نداست و کسى که در این سرزمین نماز بخوا

المقدس  ازپیامبر خواست، درباره بیت» میمونه«روزى : باز درحدیث آمده است 
آنجا سرزمین حشر و محل نشور است، در آنجا : پیامبر فرمود. حکمى صادر کند

                                                           
  .71سوره انبیاء، آیه» ى بارکنافیها للعالمین الى االرض التو نجیناه ولوطاً«. 1
  .81انبیاء آیه » و لسلیمان الریح عاصفۀ تجرى بامره الى االرض التى بارکنافیها و کنابکل شىء عالمین«. 2
أ، آیه سوره سب» و جعلنا بینهم و بین القرى التى بارکنافیها قرى ظاهرۀ و قدرنا فیها السیر، سیروافیها لیالى و ایاما آمنین«. 3

18.  
  .21مائده، آیه » یا قوم ادخلوا االرض المقدسۀ التى کتب اهللا لکم والترتدوا على ادبار کم فتنقلبوا خاسرین«. 4
بن  از سبط» المقدس بیتفضایل «: رجب الحنبلى و نیز به از ابن» ریخ القدس والخلیلاالنس الجلیل بتا«: ک.ر. 5

  .71 و 70جوزى، ص
  .72زى، صجو فضائل القدس، ابن. 6



٤٤١ جهاد اسالمی

 باز در حدیث شریف نقل )1(.نماز آنجا مساوى با هزار رکعت است. نماز بخوانید
و » مسجدالحرام«: شوند  نها به سوى سه مسجد راهى مىکاروا: شده است

  )2(.»مسجداالقصى«در مدینه و » مسجدالنبى«

همچنان گروهى از امت : باز در مسند امام احمد از پیامبر اکرم نقل شده است 
من، بر دین خود استوارند و بر دشمنان چیره، از طرف دشمنان ضرر و زیانى به آنها 

. آورد، تا اینکه امرالهى اجرا شود یبتها آنان را به ستوه نمىها و مص رسد، فتنه نمى
المقدس و  در بیت: این گروه کجا هستند؟ پیامبر فرمود! اهللا یا رسول: مردم پرسیدند

  )3(...اطراف آن

از : المقدس را چنین مخاطب قرار داده است باز نقل شده است که خداوند، بیت 
هر کسى که . و سرزمین برگزیده من هستىمیان سرزمینهاى من، تو بهشت و قدس 

در این سرزمین مسکن گزیند مورد رحمت من قرار گیرد و کسى که از آن خارج 
  )4(.شود، با خشم من روبرو گردد

الحصین نقل کرده است که ایشان از پیامبر   به سند خود از عمران بن» مشرّف« 
المقدس را زیارت    بیتاگر: پرسید بهترین شهرها کدام است؟ پیامبر اکرم فرمود
از همه شهرها برتر است؟ پیامبر  کنى چه خواهید گفت؟ عمران پرسید آیا این شهر

المقدس وجود دارد زیارتگاه   هر آنچه که در بیت! چرا چنین نباشد؟: درپاسخ فرمود
المقدس هدیه شدنى  شوند، ولى روح بیت المقدس مى ارواح، نثار بیت. است
  )5(».نیست

عمل آمده  المقدس تجلیل بسیارى به رهنگ اسالمى ما درباره بیتدر میراث ف 
» بن صوحان صعصعۀ«در این باره به نقل گفته امام على به . که قابل شمارش نیست

برپا دارندگان . المقدس چه خوش جایگاهى است بیت«: نماییم که فرمود  اکتفا مى
اخواهد رسید که مردم روزگارى فر. نماز در آن مانند مجاهدان در راه خدا هستند

حسرت این سرزمین را بخورند و بگویند اى کاش کاهى در درون خشتهاى 
  )6(».المقدس بودیم بیت

                                                           
  .463 ص ،6مسند امام احمدبن حنبل، ج. 1
  .234، ص2حنبل، ج  و ابن181 ص1صحیح بخارى، ج. 2
  .269، ص 5مسند احمدبن حنبل، ج. 3
  .95الجوزى، ص القدس، ابن فضائل. 4
  .238، ص1االنس الجلیل، ج. 5
  .228 و 227 و ص 24، ص1االنس الجلیل بتاریخ القدس و الخلیل، ج. 6



٤٤٢ جهاد اسالمی

العرب ظاهر شد، مسلمانان با تبهکارى و  چهارده قرن پیش که اسالم در جزیرۀ 
که پیروان اسالم و پیامبر اکرم توانستند . اسرائیل مواجه شدند جویى بنى برترى

فتح کنند و پیروزیهاى بزرگى به درپى   یهودیان را پىهاى  سرزمینها و قلعهشهرها و
العرب تأسیس کنند و طولى  دست آورند و دولت و تمدن اسالمى را در جزیرۀ

المقدس را بدون مقاومت دریافت داشتند و براى   نکشید که مسلمانان کلید شهر بیت
  .اولین مرتبه وارد مسجداالقصى شدند

گذشت چهارده قرن از تاریخ پیدایش اسالم و با وجود داشتن مراکز اما پس از  
 دمشق، بغداد، قاهره، اسالمبول، شاهد: در شهرهاى! قدرت و حکومت اسالمى

و این به خاطر کفران نعمت و ... غروب تدریجى خورشید تابناک اسالم بودیم
 آوردن به ارتکاب گناهان از سوى مسلمانان و دست کشیدن از شریعت الهى و روى

بنابراین باید امروز از خواب غفلت بیدار شویم و . سوى احکام و قوانین بشرى بود
بسوى قانون خداوند بازگردیم که همان شریعت الهى است و مردم را به راه راست 

  .دهد  کند و به مؤمنان بشارت پیروزى و وعده رستگارى مى هدایت مى

قوانین و یابد که ما بتوانیم  ق مى تحقالبته نصرت و پیروزى الهى در صورتى 
مقررات ضعیف و ساخته دست انسانها را دور افکنیم، آنگاه خداوند ما را یارى 

سازد و شکست و ننگ و رسوایى را نصیب  دهد و پیروزى قطعى را نصیبمان مى  مى
شویم  المقدس مى کند و آنگاه مانند بار نخست، پیروزمندانه وارد بیت  یهودیان مى

  :فرماید  قرآن مى. خوانیم جداالقصى نماز مىو در مس

و در کتاب به فرزندان اسرائیل اعالم کردیم که هر آینه دوبار در این سرزمین « 
پس چون هنگام نخستین . تباهکارى خواهید کرد و سرکشى و بزرگى خواهید نمود

تباهکارى فرا رسد بندگانى از خود را که سخت جنگاورند بر شما بگماریم که به 
سپس شما را دولت . اى است انجام شدنى  ها درآیند و این وعده درون خانه

بازگردانیم و بر آنها پیروزى دهیم و شما را بر اموال و فرزندان یارى کنیم و بر 
اید و اگر بدى کنید  اگر نیکویى کنید براى خودتان نیکویى کرده. شمارتان بیفزاییم

روى   گر رسد تا شما را اندوهگین و سیهاید، پس چون هنگام وعده دی به خود کرده
سازند و تا در آن نمازگاه درآیند چنانکه بار نخست درآمدند و تا به هر چه دست 



٤٤٣ جهاد اسالمی

  )1(.»یابند نابود کنند

برخى . هاى فوق دیدگاهها و برداشتهاى متفاوتى دارند مفسرین ما در تفسیر آیه 
بعضى بر این . رده استاسرائیل مسلط ک  را بر بنى» جالوت«گویند که خداوند   مى

. است» سنحاریب«فرمانرواى بابل یا » نبوکدنصر«اند که مورد نظر آیه شریفه  عقیده
اسرائیل   گویند ایرانیان یا رومیان یا اعراب، بر قوم بنى گروه دیگرى از مفسرین مى

را مبعوث » ص«آخرین بار خداوند محمد«: گوید  الجوزى مى ابن. یابند  تسلط مى
 و طبرى در تفسیر خود چنین )2(.».یان با درد پرداخت جزیه روبرو شدندنمود و یهود
اسرائیل آن بود که خداوند این مرد را از   آخرین محنت قوم بنى«: دهد شرح مى

  )3(».میان اعراب برگزید و یهودیان حقیرانه موظف به دادن جزیه شدند

،مرتکب »اشعیا«برشان، از نظر برخى دیگر از مفسران، قوم یهود ابتدا با کشتن پیام 
. آنان را سرکوب و تارومار کرد» بابل«گناه و فساد شدند، و نبوکد نصر فرمانرواى 

اسرائیل دوباره پیامبران بزرگ دیگرى چون زکریا و یحیى را به قتل رسانیدند  بنى
که خداوند رومیها را بر آنان مسلط نمود و آنها توانستند خودخواهى و تکبر و فساد 

ولى بررسى عمیق آیات قرآنى و نگرش به واقعیتهاى .  را از بین ببرندیهودیان
اسرائیل ـ چه قبل از ظهور اسالم و چه بعد از آن و نیز نگاهى به تاریخ   تاریخى بنى

  :دهد  آغاز نبرد میان یهودیان و مسلمانان ـ ضعف روایات و تفاسیر فوق را نشان مى

» ص«ره و استنادى به فرمایشات پیامبر اکرم در این روایات و تفاسیر هیچ اشا:اوالً 
  .نشده است

اند که مفسرین    تفاسیر و روایات گذشته در شرایطى تدوین و تنظیم شده:ثانیاً 
اند وقوم یهود جز تعدادى محدود و  زیسته هاى اسالمى پرقدرتى مى در سایه دولت

  .اند متفرق، آنهم زیر حمایت مسلمانان، بیش نبوده

 به ذهن این مفسران و علماى بزرگوار خطور نکرده که روزى  هرگز:ثالثاً 
رود وروزگارى بر   گردد و خالفت به کلى از بین مى  حاکمیت اسالم تضعیف مى

کنند وزمین را به فساد رائیل، این قوم اندک و خوار، فرامیرسد که از نو تکبر اس بنى
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٤٤٤ جهاد اسالمی

  !و تباهى بکشانند و بر گرده مسلمانان سوار شوند

اند مفاهیم و  یابیم که مفسرین پیشین نتوانسته  بزرگى در این امر مىما حکمت  
معانى دقیق آیات مزبور را به خوبى درک نمایند، زیرا درک دومین دور از تکبر و 

بینى مفسران  اسرائیل قبل از وقوع آن، در صورت پیش خودخواهى و افساد بنى
باشد که امروز مسلمانان شته توانست دا بزرگوار به حدوث آن، این مفهوم را مى

یهود، به فلسطین و سرزمینهاى اسالمى، طورى واکنش نباید در برابر تهاجم غرب و 
و هیچ گروه یا حرکتى، ! کنند نشان بدهند که در واقع با تقدیر الهى برخورد مى

توان و نیرویى براى مقابله با آن نداشته باشند، چون راهى جز تسلیم و سازش با آن 
در صورت تحقق این نظریه، روح جهاد و !.  اینکه دوران آن پایان یابدندارند تا

، خنثى مفهوم مبارزه و مقاومت اسالمى و ضرورت تداوم نبرد میان مسلمانان و یهود
مسلمانان نیز مفاهیم و معانى آیات را ولى اگر یهودیان پیروز شدند و . گردید  مى

 زیر خاکستر، فروزان درک نمودند، روحیه مقاومت و مجاهدت چون آتشى
شود و مسلمانان با توکل کامل به پروردگار و دین و با اعتماد به توانائى خود، در   مى

اسرائیل را به  تازند و پیروزى موقت بنى هاى الهى به پیش مى  راه تحقق وعده
  .کنند شکست دائمى آنان مبدل مى

  :گوید در کتاب خود مى سعید حوىشیخ  

توانیم مفهوم و معنى این آیات را به  قدیم، ما امروز مىبرخالف نظر مفسرین « 
اسرائیل  آنان واقعیتهاى حاضر و وضع موجود را که بنى. گونه دیگرى درک کنیم

المقدس  کشانند و بر بیت  کنند و زمین را به فساد و تباهى مى  در آن طغیان مى
ن پیشین، این و به همین دلیل مفسری. بینى نکرده بودند شوند را پیش مستولى مى

  )1(».اند  آیات را به عنوان حوادثى که تاریخ آن سپرى شده، تفسیر نموده

گیرى از بررسى و تفسیر نخستین  مناسبت نیست که پیش از نتیجه در اینجا بى 
اى که شیخ عبدالحمید کوشک دارد،  ، توجه شما را به نظریه»اسراء«هاى سوره   آیه

  :جلب کنیم
  

) ص(امبر به مسجداالقصى زمانى به وقوع پیوست که محمدبدون تردید، معراج پی«
سوره اسراء هم در مکه . در مکه بود و هنوز هجرت ایشان به مدینه آغاز نشده بود

در آن دوران تعداد مسلمانانى که در مکه ... نازل شده و تمام آیات آن مکى است
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٤٤٥ جهاد اسالمی
هر لحظه بیم بردند و  حضور داشتند، اندک بود که در شرایط استضعاف به سر مى

در آن روز . یش بر ضد آنان دست به حمله بزنندرفت که مشرکین قر آن مى
اسرائیل نه تنها مشکلى با مسلمانان نداشتند بلکه اثرى از آنها در مکه دیده  بنى
کرد تا موجب  شد، و در واقع خطرى از سوى آنان مسلمانان را تهدید نمى نمى

پس . درباره خطر یهود، در مکه نازل بشوداى مشروح  هشدار خداوند بشود و سوره
خبر معراج را به ! راز این امر چیست که خداوند فقط در نخستین آیه این سوره

تهایى که اسرائیل و نعم رساند و سپس به بحث درباره بنى آگاهى رسول خود مى
ه آنها ارزانى داشت و پیمانهایى که با خدا بستند و نیز نقشهاى خطرناکى کخداوند به 

پردازد؟ و چه مناسبتى میان این آیات و این  در آینده به عهده خواهند گرفت ، مى
  حوادث و رخدادها وجود دارد؟

کند تا به  پاسخ پرسش این است که خداوند درباره معراج به اجمال بحث مى 
فرستاده خود و مسلمانان ستمدیده مکه و مستضعفین روى زمین مژده و بشارت دهد 

کشد که پایتخت شرک ـ مکه ـ و پایتخت اهل کتاب  رازا نمىکه خیلى به د
سبحان الذى «: فرماید خداوند مى. المقدس ـ در برابر مسلمانان تسلیم شوند بیت ـ

گوید از مکه به  و نمى» اسرى بعبده لیالً من المسجدالحرام الى المسجداالقصى
ود، به این دلیل که ر کار مى همانطور که هم اکنون نیز همین روش به. المقدس بیت

هاى بیشمارى در اطراف آن  اى بود که بت آن روز مکه مسجد نبوده، بلکه خانه
. دپرداختن نصب شده بود و مشرکان و مسافران قریش در کنار آن به طواف مى

. ، مسجد نبوده است»یهود«نیز در دولت » سلیمانهیکل «و » هیکل داود«همچنانکه 
اسرائیل در اطراف آن به رباخوارى و  که بنىاى بوده  بلکه آنجا هم خانه

اى درباره معراج در قرآن  جویى مشغول بودند ولى خداوند متعال به گونه مفسده
سخن گفته که این عروج، از مسجدى به مسجد دیگرخواهد بود تا بشارتى باشد 

هاى رفیع عظمت قرار خواهند گرفت و شهر مکه  براى مسلمانان که سرانجام در قله
تحقیر و اهانت مشرکان قرار گرفته بودند   در آن به استضعاف کشیده شده و موردکه

و جان و مال و ناموسشان در آن همواره در معرض تجاوز بود، به صورت 
  )1(».مسجدالحرام و خانه امن و صلح، درخواهد آمد

  
شیخ کوشک نظریه منتشر شده در مجله االزهر را در کتاب خود در تفسیر آیه  

کند که این آیه به   نقل نموده و تأکید مى» ا جاء وعدأوال هما بعثنا علیکم عباداًلنافاذ«
نقش مسلمانان صدر اسالم و پیامبر و اصحاب وى منطبق است که توانستند بر 
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٤٤٦ جهاد اسالمی

  )1(.یهودیان غلبه یابند و آنان را به سزاى اعمالشان برسانند

  :)2(گوید  مى»اسراء«هاى نخستین سوره  کوشک در بررسى آیه شیخ سپس 

 ـ این اصحاب رسول خدا بودند که شایستگى و استحقاق انتساب به آیه کریمه 1 
را دارا بودند، زیرا آنان موحدان راستین و بندگان صالح خدا بوده و پیروان » عباداًلنا«

بنده او ـ محمد ـ هستند که از مسجدالحرام به مسجداالقصى معراج داشت، ولى 
پرست بودند، هرگز  که همگى بت...  شاهپور یا سنحاریب والنصر یا  پیروان بخت

نداشتند و در این » لنا«شایستگى ولیافت نزدیک بودن به حق تعالى را در کلمه ویژه 
  .تواند باشد مورد گفتار مفسرین پیشین، قابل قبول نمى

أشدّاء على الکفّار رحماء « ـ همان اصحاب هستند که مصداق بارز آیه کریمه 2 
  .باشند مى» مبینه

آنها شهرها را یکى .  ـ کار تنبیه قوم یهود هیچ مشکلى براى مسلمانان نداشت3 
النصر  اما در مورد پیروان بخت. »جاسوا خالل الدیار«: پس از دیگرى، فتح کردند

توسط یهود، خداوند آنان را بر » زکریاى نبى«اند که پس از کشته شدن  گفته
آنها سپس وارد . نفرشان را به قتل رساندنداد هزار اسرائیل مسلط کرد که هفت ىبن

توان گفت که   المقدس شدند و زیورآالت مردم را به غارت بردند، بنابراین مى بیت
  !...»جوس«به تمام معنى بوده و نه » اشغال نظامى«یک » النصر بخت«اقدام 

نوان مقاله یابد تا به ع در این باره و به همین منوال ادامه مى» االزهر«دیدگاه  
نابودى اسرائیل را : سورۀ االسراء تقضى نهایۀ اسرائیل ـ سوره اسراء: تأکید ورزد که

  !.طلبد  مى

  :اکنون با نگرشى دقیق خواهیم دید که آیات به نکات زیر اشاره دارد 

شان همراه با فساد  یابند و غلبه اسرائیل دو مرتبه در روى زمین غلبه مى ـ بنى1 
اسرائیل در دوران برخى از پیامبران به آن   اى که بنى نیست غلبهولى تردیدى . است

  .دست یافتند، همراه با فساد نبوده است

دهد، و قرآن به روشنى   ـ در نتیجه این غلبه و فساد، خونریزى و ویرانى رخ مى2 
به وجود طرف البته قرآن . شمارد  ن مىاسرائیل را در هر دو مرحله عامل آ بنى

قرآن کریم در مورد طرف دوم، یکبار با . کند ین موضوع اشاره مىدیگرى نیز در ا
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٤٤٧ جهاد اسالمی

نماید و این براى تأیید   و درموارد دیگر با ضمیر غایب به آن اشاره مى» عباداًلنا«نام 
پردازد، همان   اسرائیل مى  طرفى که در مرحله دوم به مبارزه با بنى: این نکته است

و روى همین اصل . اسرائیل پرداخته بود  طرفى است که در بار اول به مقابله با بنى
، »فجاسوا«: رود  کار مى ا بهه این فعل» بعثنا علیکم عباداًلنا«پس از ذکر جمله 

گردد ـ   ـ یعنى تعدادشان بیشتر مى. »جعلناکم اکثرنفیراً«، »الکرّۀ علیهمرددنالکم «
گانه اخیر،  ر افعال سهکه در همه موارد، ضمی. »...لیتبرّوا«، »...ولید خلوا«، »...لیسئووا«

رساند که در هر  و این معنى و مفهوم را مى. گردد  بازمى» عباداًلنا«فاعل است و به 
  .مسلمانان و یهود:  فقط دو طرف;دهد دو مرحله نبرد فقط میان دو گروه رخ مى

بیش از اسرائیل با  طرح شده که بنىـ در تفاسیر دیگر، این نظریه به آشکار م3 
النصر، بار دیگر با  یک بار با بخت: شوند فه روبرو و درگیر مىیک قوم و طای

با اعراب و این، با ! سنحاریب، یک مرتبه با ایرانیان، یک بار با رومیان و یا حتى
مضمون آیات مغایرت دارد، زیرا که مبارزه و نبرد در هر دو مرحله میان دو طرف 

نیان و یهود بوده، در مرحله دوم یعنى اگر نبرد مرحله اول میان ایرا. گیرد صورت مى
  !...نیز میان آنها خواهد بود

یا النصر، سنحاریب،  اسرائیل را به یاران بخت  بنىـ خداوند متعال هرگز 4 
ها غالب نساخته و تعداد قوم یهود نیز در تاریخ کهن هیچگاه از   ها و رومى  ایرانى

آیات «: نویسد  ب خود مىشیخ سعید حوى در کتا. نفرات این اقوام بیشتر نبوده است
. یابد شریفه به این مطلب اشاره دارند که روزگارى تعداد نفوس یهودیان افزایش مى

اند  در تاریخ گذشته تعداد یهود به تعداد ایرانیان نرسید، ولى امروز یهود توانسته
  )1(».کنندبسیارى از ملل زمین را به نفع خویش بسیج 

با شیخ سعید حوى هم عقیده است و کوشک در این موضوع، مجله االزهر نیز  
یهودیان در طول تاریخ خود هیچ وقت مانند امروز از «: گوید  در کتاب خود مى

  )2(».است نبوده نداشته مند لحاظ نفرات و هوادار و همکار، بهره

غلبه ) اعراب(اسرائیل حیات دوباره داد و آنان بر مسلمانان  ـ خداوند به بنى5 
ل از بدو تشکیل اسرائی  بینیم افساد و خودخواهى بنى  که مىیافتند و همانطور

  .داشته استالمقدس، ادامه  دولتشان و از زمان سقوط بیت

                                                           
  .417تألیف سعید حوى، صفحه . جنداهللا. 1
  .106نفحات من الدراسات االسالمیه، چاپ قاهره، ص. 2



٤٤٨ جهاد اسالمی

اسرائیل پس از گذشت زمان بسیار از سرکوب   ـ علیرغم اینکه غلبه مجدد بنى6 
افساد بار اول بوجود آمده، تجدید حیات یا غلبه دوباره یهود، مدت طوالنى دوام 

ـ که دال » فاذا جاء و عداالخرۀ«در جمله » ف«همانگونه که از حرف . د یافتنخواه
شود، یعنى پس از اینکه یهود غلبه دوباره   است ـ استنباط مى» ترتیب و تعقیب«بر 
با » عباداًلنا«گیرد، همان بندگان صالح خدا   نیز اوج مىدشان یابند و غرور و فسا  مى

جوئى  یابند تا با فساد و برترى  اجازه مىاى که قرآن تعیین نموده همان شیوه
اسرائیل مقابله کنند و آنها را به خوارى بکشانند و مانند مرحله نخستین، داخل  بنى

  .»ولیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۀ«: مسجد شوند

اى که قرآن براى فتح مرحله دوم مشخص نموده با فتح مرحله نخستین  اما شیوه 
قرآن کریم پیروزى مرحله دوم را چنین . ن خطاب فرق دارددر دوران خالفت عمرب

بعثنا : »ها را نیز بگردند بندگان سخت مبارز و نیرومند، خانه«: کند  توصیف مى
و بدین . ثم رددنالکم الکرۀ... علیکم عباداًلنا أولى بأس شدید فجاسواخالل الدیار

که قبل از جمله » ف«آمده و نیز حرف » رددنا«که پیش از » ثم«ترتیب حرف عطف 
آمده، هر دو بیانگر این واقعیت آشکارند که میان سرکوب » اذا جاء وعداالخرۀ... «

العرب و ظهور و سیطره ـ علو و  اسرائیل در جزیرۀ  علّو و تکبر و افساد نخستین بنى
فساد ـ مجدد آنان در فلسطین، فاصله زمانى درازى وجود دارد و به عبارت دیگر، 

ن دهنده کوتاه بودن دوران مرحله دوم تسلط علو و افساد آنها در زمین آیه شریفه نشا
  .است، تا وعده مربوط به سرکوب آنان تحقق یابد

آمده، داراى معانى » االسراء«که در طلیعه آیات سوره » فرستادیم«ـ فعل ـ بعثنا ـ 7 
واقع این در . و مفاهیم فراوانى است که باید در آن تعمق و بررسى الزم به عمل آید

هرگز رضایت خداوند شامل رساند و   رضایت و خرسندى را مىفعل، عالمت 
و این کلمه ... بلکه این رضایت ویژه مؤمنان است. شود پرستان و مشرکان نمى بت

خداوند » عامل«هفت مرتبه در قرآن کریم به کار رفته است که در همه آنها » بعثنا«
  :الح هستندبوده و معمول به پیامبران و مؤمنان ص

و هر آینه خداوند از فرزندان یعقوب پیمان گرفت و از ایشان دوازده مهتر و «ـ 1 
  )1(».من با شمایم: سرپرست برانگیختیم و خداى گفت

هاى خویش به سوى فرعون و مهتران او   سپس از پس ایشان موسى را با نشانه«ـ 2 
                                                           

  ).12/ مائده (» ...عشر نقیباً بعثنا منهم اثنى. 1



٤٤٩ جهاد اسالمی

انجام تباهکاران چگونه ها ستم کردند پس بنگر که سر فرستادیم اما به آن نشانه
  )1(.»بود

سپس از پس او پیامبرانى به سوى قومشان فرستادیم پس با حجتهاى روشن «ـ 3 
بدیشان آمدند ولى آنان بر آن نبودند که بر آنچه از پیش دروغ شمردند ایمان 

  )2(.»نهیم مى این چنین در دلهاى از حد گذرندگان مهر. آورند

هاى خویش به سوى فرعون و   هارون را با نشانهسپس، از پس ایشان موسى و«ـ 4 
  )3(.»مهترانش فرستادیم پس گردنکشى کردند و مردمى بزهکار بودند

و هر آینه در هر امتى پیامبرى برانگیختیم که خداى را بپرستید و از طاغوت «ـ 5 
اهى بر آنها سزا پس برخى از آنان را خدا راه نمود و برخى دیگر گمر. دورى جوئید

  )4(».انگاران چگونه بود سرانجام دروغ پس در زمین بگردید و بنگرید که گشت

پس چون هنگام نخستین تباهکارى فرارسد بندگانى از خود را که سخت «ـ 6 
و شما را سرکوب و [ها درآیند   شما بگماریم که به درون خانهجنگاورند بر

  )5(.»اى است انجام شدنى   و این وعده]زیردست خود کنند

اى  کننده هر آینه در هر آبادى و شهرى بیم  خواستیم  و اگر مى«ـ 7 
  )6(».انگیختیم  برمى

همواره توأم با رضایت و سپاس است » بعثنا«در همه آیات گذشته، جایگاه کلمه  
النصر و رومیان  بخت پیامبران و صالحان است و به هیچ وجه در شأن که این ویژگى

  .باشدتواند   و طوایف غیرمسلمان نازل نمى

همان » بعثنا«نیز هفت مرتبه درقرآن به کار رفته و به موازات » بعث«همینطور فعل  
  :رساند مفهوم و معنى تمجید و رضایت را مى

 پس خدا پیامبران را ]سپس اختالف کردند[مردم همه یک امت بودند «ـ 1 
درستى، تا فرستاد، براستى و ده و باایشان کتاب فرو برانگیخت نوید دهنده و بیم کنن

میان مردم در آنچه اختالف کردند حکم کند و در آن اختالف نکردند مگر همان 
هاى روشنى که   از پس حجت]آنهم[بدیشان داده شده بود ) کتاب(کسان که آن 

                                                           
  ).103/ اعراف (» سى بایاتنا الى فرعون و مالئهثم بعثنا من بعد هم مو«. 1
  ).74/ یونس (» ثم بعثنا من بعده رسالً الى قومه فجاؤ وهم بالبیّنات«. 2
  ).75/ یونس (» ثم بعثنا من بعد هم موسى و هارون الى فرعون و مالئه بایاتنا«. 3
  ).36/ نحل (» ولقد بعثنا فى کل امۀ رسوالً ان اعبدوااهللا«. 4
  ).5/ اسرى (» ا جاءوعداولهما بعثنا علیکم عبادألنافاذ«. 5
  ).51/ فرقان (» ولو شئنا لبعثنا فى کل قریۀ نذیراً«. 6



٤٥٠ جهاد اسالمی

به آنها رسیده بود از روى بدخواهى و ستم در میان خویش، پس خداوند به خواست 
ى که در آن اختالف کردند، راه نمود و خدا خود آنان را که ایمان داشتند به آن حق

  )1(.»نماید هر که را خواهد به راه راست هدایت مى

خداوند طالوت را بر پادشاهى شما برانگیخته : و پیامبرشان به آنها گفت«ـ 2 
سزاوارتریم و او را پادشاهى باشد و ما به پادشاهى از وى چگونه او را بر ما : گفتند

گفت خدا او را بر شما برگزیده است و در دانش و تن . اند  گشایشى از مال نداده
فزونى و فراحى داده است و خداوند پادشاهى خود را به هر که خواهد دهد و خدا 

  )2(».بخش و داناست فراخى

هر آینه خداى بر مؤمنان منت نهاد که در میانشان پیامبرى از خودشان «ـ 3 
سازد و کتاب و حکمتشان  ند و پاکشان مىخوا  برانگیخت که آیات او را بر آنان مى

  )3(».آموزد در حالى که پیش از آن هر آینه در گمراهى آشکارى بودند  مى

کاوید تا بر وى بنمایاند که  آنگاه خداوند کالغى را فرستاد که زمین را مى«ـ 4 
 اى واى بر من، آیا ناتوانم از اینکه:  گفت]قابیل[. چگونه جسد برادرش را پنهان کند

  )4(».آنگاه از پشیمانان گشت! مانند این کالغ باشم تا پیکر برادرم را پنهان کنم

و چیزى مردم را، آنگاه که هدایت بدیشان آمد از ایمان آوردن باز نداشت «ـ 5 
  )5(آیا خدا آدمیى را به پیامبرى برانگیخته است؟: مگر اینکه گفتند

 آیا این است آن که ]:و گویند[د ات نگیرن  و چون تو را ببینند جز به مسخره«ـ 6 
  )6(»ه است؟خداى به پیامبرى برانگیخت

اوست آن که در میان مردم درس ناخوانده پیامبرى از خودشان برانگیخت که «ـ 7 
سازد و کتاب و حکمت به آنان   خواند و پاکشان مى  آیات او را بر آنان مى

  )7(.»بودندن در گمراهى آشکار آموزد و هر آینه پیش از ای  مى

* * *  

اسرائیل در مدینه و   و صحابه گرامى وى با بنى» ص«ـ روش برخورد پیامبر اکرم8 
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٤٥١ جهاد اسالمی

بعثنا علیکم عباداً لنا اولى بأس شدید «طور کامل با معانى آیه   العرب به جزیرۀ
طور حتم صفات  صفاتى که به کار رفته به. کند  تطبیق مى» فجاسوا خالل الدیار

است و روش نبردى که در قرآن ذکر شده شبیه صحابه توانا و نیرومند وى 
افتاده  هائى است که در جنگهاى صدراسالم میان پیامبر و قبایل یهود اتفاق مى روش
  .است

پیامبر . است» بنى قینقاع«در نخستین جنگ میان  پیامبر و یهود که غزوه  
یز به تمسخرآماى  این قبیله را به اسالم دعوت کرد، اما آنان به گونه» ص«اکرم

کنید ما همچو قوم تو بوده و  شما فکر مى! یا محمد«: گفتند» ص«حضرت محمد
و فرصتى به دست تو ! مانند آنان مردمى هستیم که با فنون جنگى آشنائى ندارند

اگر جنگ را شروع کنى خواهى دید که ما مردمى جنگجو ! رسیده؟ به خدا سوگند
ل نخست به تحریک مسلمانان دامن زده اسرائی  دانیم، بنى و همانطور که مى» .هستیم

 به هنگامى بود که به یک زن مسلمان در و با فسادشان جنگ را آغاز کردند و آن
  .متعرض شده و فردى را که به یارى او شتافته بود، کشتندمدینه منوره 

مدتى آنان را در محاصره قرار داد و تصمیم داشت تعداد سیصد » ص«آنگاه پیامبر 
سلول  ولى عبداهللا بن ابى. ى دیگر از افراد آنها را به قتل برساندجنگجو و گروه

پیامبر . قینقاع را از این سرنوشت دور سازد وساطت کرده و کوشید که یهودیان بنى
نه بیرون روند تا در از این میانجیگرى ناراضى بود و دستور داد آنها فوراً از مدی

ه مناطقى از شام رفتند و گروه کثیرى از آنان بپس گروهى ... مجاورت ایشان نباشند
  .این حادثه در دومین سال هجرت بود. از آنان به هالکت رسیدند

تصمیم گرفتند با پرتاب سنگى بزرگ » نضیر بنى«در سال چهارم هجرى یهودیان  
. پیامبر را بقتل برسانند، ولى توطئه آنها ناکام ماند و پیامبر به تعقیبشان پرداخت

شان پناه بردند و از آنجا اقدام به پرتاب سنگ و تیر به سوى  عهنضیر به قل بنى
مسلمانان توانائى فتح قلعه و سرکوب مانان نمودند و آنان گمان کردند که مسل

یهودیان را ندارند، ولى خداوند رعب و وحشت در دل آنان افکند و آنان توانستند 
شان راتسخیر    و قلعهنضیر را سرکوب کرده و روستاهایشان را فتح یهودیان بنى

آنچه را که از درختان خرما بریدید و آنچه را برپا گذاشتید همه بامر خداوند «: کنند
  )1(.»و براى سرکوب و کیفر فاسقان بود

                                                           
  .5آیه  سوره حشر،» .ما قطعتم من لینۀ اوترکتموها قائمۀ على اصولها فباذن اهللا ولیجزى الفاسقین«. 1



٤٥٢ جهاد اسالمی

قریظه نیز عهدشکنى کرده   نضیر، یهودیان بنى  قینقاع و بنى  عالوه بر یهودیان بنى 
له به مدینه و جنگ با مسلمانان و مشرکان قریش را به بسیج سه هزار نیرو براى حم

» احزاب«مشرکین و یهود و همه نیروهاى کفر متحد شده و جنگ . تحریک کردند
اما خداوند سپاه احزاب را متالشى ساخت و . را علیه مسلمانان تدارک دیدند

در مدینه، جبرئیل نازل شد و به پیامبر دستور آمد که . به مدینه بازگشت» ص«پیامبر
قریظه رهسپار شدند  هاى بنى  سپاه اسالم به سمت قلعه.  بنى قریظه برودبه سوى قبیله

محاصره، یهودیان . و مدت بیست و پنج روز آنها را در محاصره قرار دادند
هاى مدینه  آنها به محل خندق. قریظه را به زانو درآورد و سرانجام تسلیم شدند بنى

  .ندقریظه به قتل رسید سوق داده شدند و جنگجویان بنى

این سرزمین در . به سوى خیبر حرکت کرد» ص«در سال هفتم هجرت، پیامبر 
سپاه اسالم .  کیلومتر فاصله دارد150شهر بزرگى که با مدینه .. میان راه شام قرار دارد

ها و دژهاى آنجا را یکى پس از دیگرى به  همه مراکز خیبر را زیرپا گذاشتند وقلعه
. پذیر نبود آنها را که فتح آن دو به آسانى امکانتسخیر خود درآوردند مگر دوتاى 

آن دو قلعه پس ازهفده روز محاصره تسلیم شدند و پیامبر دستور داد مردم آن از این 
یهودیان خیبر از پیامبر خواستند که در آن سرزمین باقى بمانند و . سرزمین کوچ کنند

مبر با این امر نصف محصوالت کشاورزى خود را با مسلمانان تقسیم کنند، پیا
براساس این توافق، . موافقت کردند، بشرط آنکه در صورت لزوم آنها را تبعید کنند

» انصار«یهودیان در سرزمین خیبر ماندند تا اینکه در زمان خلیفه دوم، روزى یکى از 
توسط آنها به قتل رسید و آنگاه متعرض عبداهللا عمر شده بودند که عمربن خطاب 

  .العرب اخراج شوند ان از جزیرۀدستور داد همه آن

کنند که  ـ مورد بحث ما ـ از آغاز به این مطلب اشاره مى» اسراء«ـ آیات سوره 9 
به هیچ وجه به » عباداًلنا«و کلمه . هستند» عباداًلنا«اسرائیل بندگان او   طرف مقابل بنى

 شود، بلکه  ها و دیگران اطالق نمى  ها و رومى  پرست یا ایرانى سپاهیان بت
رسد که خداوند  ظر مىبنابراین بعید به ن. اى است به سپاه توحید و ایمان  اشاره
در آغاز سوره، خداوند از شخص . منسوب بداندها را به خود  پرستان و آشورى بت

سبحان «: تجلیل و قدردانى نموده و آن حضرت را به خود منتسب کند» ص«محمد
  .»الذى اسرى بعبده

کنند، پس  آیات مزبور به عباداهللا و مسجد اشاره مى«: گوید شیخ سعید حوى مى 
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هر دو . باید تلقى ما از این آیات این طور باشد که بندگى خاص با مسجدپیوند دارد
چنین تعبیرى هرگز براى ایرانیان غیرموحد . اند  کلمه به موازات یکدیگر مطرح شده

  )1(».تآن دوران که بیش از یکبار بر یهودیان مسلط شدند، منطبق نیس

رساند، اما اگر  که در قرآن آمده، معنى مؤمنان یا عموم مردم را مى» عباد«کلمه  
» اسراء«در آیه پنجم سوره . یم، اشاره به مؤمنان خواهد بودرا بدان اضافه کن» اهللا«

نیز بدان افزوده شده که الم » ل«یک حرف » نا«عالوه بر وجود ضمیرمتصل انتسابى 
» عباد«ـ عباداًلنا ـ و این نشان دهنده نیرومندى پیوند خداوند با شود   تأکید نامیده مى

همانطور که اشاره آشکارى به ایمان و رستگارى این مردم ـ . مؤمن و صالح است
  .عباد ـ دارد

بخشد و آنان را بر بندگان  اسرائیل حیات دوباره مى ـ وقتى خداوند به بنى10 
نظر هیچ ناظرى کند، از   ن نصیب آنها مىازد و ثروت و اوالد فراواس خود غالب مى

اسرائیل بتوانند   تواند قابل قبول باشد که بدون این تکاثر ثروت و نسل، بنى هم نمى
علیرغم اینکه رژیم صهیونیستى از . ـ بر ما غالب شوند»کرِّۀ«سرپا بمانند و دوباره ـ
مسئله اقتصاد هاى علمى و تکنولوژى برخوردار است، اما در  پیشرفت نسبى در زمینه

هاى خارجى که ساالنه به میلیاردها دالر   هرگز متکى به خود نیست و بدون کمک
نخواهد بود  به مقاومت و ایستادگى برروى پاى خود شود، به هیچ وجه قادر بالغ مى

و در جائى که کمکهاى خارجى براى استمرار حیات رژیم صهیونیستى ضرورى 
  .ر بسیار مهمى خواهد بوداست، کمک در ازدیاد نسل نیز یک ام

از آغاز پیدایش اندیشه تشکیل دولت اسرائیل در واپسین سالهاى قرن نوزدهم و  
م تاکنون، قرار بر این بوده که همواره در جلب 1948تا تشکیل این دولت در سال 

بدین خاطر . مهاجرین یهودى ـ بنین ـ از سراسر گیتى به سرزمین فلسطین اقدام شود
آورى  اند و اموال بسیارى جمع سسات گوناگونى به وجود آوردهآژانسها و مؤ

آن را برقرار ! هاى نیرومند، امنیت اند و با پشتیبانى و حمایت حکومت  نموده
ها به فلسطین دست  همانطور که به مبارزه سختى درراه انتقال این کمک. اند ساخته
) اموال وبنین(راوان مادى با وجود اینکه اعراب و مسلمانان هم ازامکانات ف. اند زده

ر و ت اسرائیل، آنان را قوى برخوردار هستند، ولى خداوند در مرحله دوم غلبه بنى
روشن است که در براى همگان . نفرات و طرفدارشان را بیشتر معرفى کرده است
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توانند انواع سالحها و همه گونه امکانات را در  اسرائیل به آسانى مى حال حاضر بنى
شته باشند و کشورهاى قدرتمند جهان را به طرفدارى و جانبدارى از خود اختیار دا

تا آنجا که امروز صداى آنها بلندتر .. دعوت نمایند، تا بر ضد مسلمانان موضع بگیرند
تر از همه ما است،  تر و فعال  و رساتر از صداى مسلمانان است، تبلیغاتشان گسترده

خواستار اند و هرگاه  به دست گرفتههاى همگانى را  ى و رسانهمطبوعات جهان
  .دارند  سالحى باشند، بدون آنکه درباره کیفیت و کمیت آن بحثى شود، دریافت مى

در این سوره . است» اسرائیل بنى«نام دیگرى نیز دارد و آن » االسراء«ـ سوره 11 
المقدس سخن به میان  فقط یک مرتبه و در یک آیه، پیرامون معراج پیامبر به بیت

در ابتداى . یابد اسرائیل به تفصیل ادامه مى سپس بحث در مورد بنى. ده استآم
قبل از پایان . اسرائیل است افساد بنىعلو و  سخن از 7 تا 3هاى  سوره و در آیه
فاذا «: دهد  اسرائیل را چنین مورد خطاب قرار مى   خداوند بنى104سوره، در آیه 

حقیقت شایان بررسى است، و نشان و این یک » جاء وعداالخرۀ جئنابکم لفیفاً
دهد که یهودیان که از دیرباز دور از سرزمین فلسطین و در نقاط مختلف جهان   مى

ها، بااراده الهى باقى میمانند تا پس از  اند، علیرغم فشارها و سختى  پراکنده بوده
آیند تا سرانجام   ها، گروهى از آنان، از سراسر روى زمین در فلسطین گرد مى قرن
  .داوند وعده خود را درباره آنها بمرحله اجرا درآوردخ

ـ اگر در صیغه افعال به کار رفته در آیات مربوط به مبارزه میان مسلمانان و 12 
شود که تحقق نخستین وعده الهى درباره غلبه  اسرائیل دقت شود، مالحظه مى بنى

یکم عباداً لنا اولى بعثنا عل«: تعبیر شده است» ماضى«مسلمین بر یهود، با صیغه فعل 
سلمانان ، در حالیکه قرآن در مورد تحقق پیروزى م»بأس شدید فجاسوا خالل الدیار

فاذا جاء وعداالخرۀ لیسوئوا «: گوید  سخن مى» فعل مضارعدر مرحله دوم، با صیغه 
 و این یک )1(»وجوهکم و لیدخلوا المسجد کما دخلوه اول مرۀ و لیتبّروا ما علو تتبیراً

خداوند بر ى از قرآن درباره تحقق نزدیک پیروزى مرحله دوم بندگان ریفاشاره ظ
  .توان آن را بر دیگر دالیل و شواهد این بحث افزود اسرائیل است که مى بنى

العرب به آن درجه  کنند در زمان پیامبر یهودیان جزیرۀ ـ آنهائى که گمان مى13 
: توجه کنند» حشر«هاى سوره   آیهبه. از قدرت نرسیدند تا به تکبر و افساد بپردازند

ستایند و اوست  آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است خداى را به پاکى مى«
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کسانى از اهل کتاب را که کفر اوست آن که . تهمتا و داناى با حکم  تواناى بى
شما گمان . شان بیرون راند  ورزیدند در نخستین بیرون راندن دسته جمعى از خانه

بیرون روند و خود پنداشتند که باروهایشان بازدارنده آنها ] به این آسانى[نداشتید که 
بردند بدیشان آمد و   خداى از آنجا که گمان نمى]فرمان[خداست پس ] فرمان[از 

هاى خویش را به دستهاى خودشان و دستهاى مؤمنان   در دلهاشان بیم افکند خانه
  )1(».کردند پس اى صاحبان بینش عبرت گیرید ویران مى

نضیر به حدى  مسلمانان و در میان آنها پیامبر خدا گمان بردند که یهودیان بنى 
کردند   و خود یهودیان نیز که گمان مى. نیرومندند که قادر به اخراج آنان نیستند

ها و دژهایشان آنها را از حمله مسلمانان مصون خواهد داشت، و هیچ کس قادر  قلعه
 ولى خداوند رعب و وحشت را در دلشان افکند و .به اخراج آنان از آنجا نیست

  .نضیر را فراهم ساخت  زمینه سرکوب و شکست قبیله بنى

دهد که اینها در مدینه منوره ـ   العرب نشان مى اسرائیل در جزیرۀ تاریخ بنى 
یثرب ـ و روستاهاى اطراف آن یک قدرت عظیم اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، 

العرب  قدرتهاى جزیرۀترین   که مهماند ردهمذهبى و نظامى بزرگى بوجود آو
بیار جنگهاى دویست ساله قبایل اوس و خزرج بودند و   اینها آتش. آمد بحساب مى

آنها بازارهاى منطقه را نیز در اختیار . کردند  بر پایه قربانى کردن اعراب، تغذیه مى
. ه بودندکننده و مزدبگیر خود درآورد  داشتند و اعراب را به صورت افرادى مصرف

هاى انگور و درختان خرما و مزارع در دست یهودیان قرار  بازارهاى طال نقره و باغ
همه . هستند کردند که اهل کتاب و علم و فرهنگ  آنها بر اعراب فخر مى. داشت

این امکانات و عوامل مادى سبب شد که یهودیان کبر و غرور پیشه کرده و 
، پیام او »ص«به اصالت دین و رسالت محمدآنها با وجود یقین . جویى کنند مفسده

یهودیان . را تکذیب کردند و کوشیدند بعد از تولد آن حضرت، او را ترور کنند
نضیر نخستین پشتیبانان قریش در جنگ آنان بر ضد اسالم بودند و بارها قصد  بنى

  .ها تکرار شد قریظه توطئه شکنى بنى قتل پیامبر را داشتند، به ویژه پس از پیمان

کند که جنگ  ـ اگر قرآن کریم به این وضع روشن به این نکته اشاره مى14 
دهد که سرانجام آن پیروزى بندگان مسلمان  المقدس رخ مى سختى در بیت
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اسرائیل خواهد بود، احادیث نبوى نیز که به  خداوند بر سپاه شرک و محو دولت بنى
در احادیث . کند ئید مىعنوان متمم و مفسر این آیات آمده، همین معنى را تأ

هاى مجاهدى از اهل حق در فلسطین و اطراف آن  شریف آمده که همواره گروه
  .بخشند  جهاد و مبارزه را تداوم مى

التزال طائفۀ من امتى على «: در صحاح بخارى و مسلم و غیر آنها هم آمده است 
الحتى یأتى الحق ظاهرین و هم قاهرین، الیضرهم من جاءبهم و المااصابهم من الب

المقدس و فى اکناف  اهللا و این هم؟ قال فى بیت  امراهللا و هم کذلک، قالوا یا رسول
گروهى از امت من همچنان بر حق پایدارند، از هیچ گزند و بالئى : )1(».المقدس بیت
اى پیامبر خدا آنها : پرسیدند. هراسند و تا نزول امر الهى، این چنین خواهند بود نمى

  .المقدس و اطراف آن  در بیت: رمودکجا هستند؟ ف

التقوم الساعۀ حتى «: فرمایند  سپس پیامبر در مورد مقابله مسلمانان با یهودیان مى 
الیهودى وراءالحجر والشجر ن حتى یختبئى یقاتل المسلمون الیهود فیقتلهم المسلمو

ز  رستاخی:)2(»فیقول الشجر و الحجر یا مسلم یا عبداهللا، هذا یهودى خلفى تعال فأقتله
با یهود بجنگند و آنها را بکشند تا آنکه در پشت هر برپا نشود مگر آنکه مسلمانان 

سنگ و درختى یک یهودى پنهان شود و آنان مسلمان را صدا بزنند که اى بنده 
  .!خدا، یک یهودى در اینجا مخفى شده، بیا و او را بقتل برسان

: »د، انتم شرقى النهر و هم، غربیهستقاتلون الیهو«: و در روایت دیگرى آمده است 
جنگید و گفته   مىشما در شرق رودخانه با یهودیانى که درغرب رودخانه هستند،

  .اردن استشود که مراد از رودخانه همان رودخانه   مى

در احادیث و روایات دیگرى پیامبر خدا درباره سپاهى با پرچمهاى سیاه سخن  
آیند که هیچ مانعى   با پرچمهاى سیاه مىفرماید از سوى خراسان  گوید و مى  مى

ایلیا همان  ()3(.قادر به سد راه آن نیست، تا اینکه در سرزمین ایلیا، اردو بزنند
  ).المقدس است بیت

دارمى در سنن خود و احمدبن حنبل در مسند خویش و ابن ابوشبیه از ابوقبیل  
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یکى از . بودیمشسته  خطاب ننزد عبداهللا بن عمر: اند که ابوقبیل گفت نقل کرده
شود، قسطنطنیه یا رم؟  کدام یک از شهرها زودتر فتح مى: حضار از وى پرسید

روزى در : اى درآورد و خواند عمر صندوقى را خواست و از آن نامه  عبداهللا بن
کردیم، شخصى از پیامبر همین  اهللا نشسته بودیم و حدیث یادداشت مى کنار رسول
  .شود نخست شهر هرکول ـ قسطنطنیه ـ فتح مى: پیامبر گفت. سؤال را کرد

از هجرت  میالدى ـ هشت قرن بعد 1453ل سا» محمد فاتح«دانند که  و همه مى 
را گرفت و فتح این » فاتح«و به همین دلیل هم لقب . پیامبر ـ قسطنطنیه را فتح کرد
شده و و شهر رم البته هنوز فتح ن. بینى پیامبر تحقق یافت شهر هشت قرن پس از پیش

و بدون تردید آزادسازى . تواند باشد  مى» ص«بینیهاى پیامبر اکرم این امر مؤید پیش
المقدس سرآغاز ظهور و گسترش اسالم درسراسر گیتى و برترى آن بر   مجدد بیت

  )1(.»لیظهره على الدین کلّه«: همه ادیان خواهد بود

پردازیم که در  بینى پیامبر اکرم، به نقل حدیث دیگرى مى براى تأکید پیش 
: ماجه نقل شده است  ابى داود و ابن صحیح مسلم و مسند احمدبن حنبل و سنن

االرض فرأیت مشارق اهللا زوى لى  ان«: پیامبر پس از مراجعت از معراج فرمود
ـ خداوند زمین را برایم » )2(االرض و مغاربها، و ان امتى سیبلغ ملکها مازوى لى منها

امت من در شرق و غرب زمین تا .  از نزدیک دیدمفشرده ساخت، شرق و غرب را
  .یافت که من در آنجا دیدمآنجا گسترش خواهد 

***  

آنچه ذکر شد، نگرشى بر بُعد قرآنى مسئله فلسطین بود که هیچ شک و تردیدى  
را در ویژگى این سرزمین ـ فلسطین ـ و ویژگى این قضیه و سرانجام مرکزیت آن در 

  .گذارد ت اسالمى معاصر، باقى نمىطرح و اندیشه و عمل حرک
  

                                                           
  .ها برتر سازد تا دین حق را بر همه دین. 9آیه / سوره صف «. 1
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  بُعد تاریخى فلسطین
  

العرب حرکت مسلمانان به سوى مرکز تمدنها آغاز گردید، و آنها  از قلب جزیرۀ 
تمدنى را . در زمان کوتاهى توانستند دولت نیرومند و بزرگى را تأسیس کند

 و تأثیر به سزایى ها بود ریزى نمایند که در تاریخ بشرى از بزرگترین تمدن پایه
قرن استمرار یافت و مرکز آن هر زده روى تمدنهاى دیگر گذاشت و بیش از سی

مدینه، دمشق، بغداد، قاهره و استانبول استقرار پیدا : چندى یک بار در پایتختى چون
نشأت » غار حرا«روح و مفاهیم قرآنى که تبلور پیوند آسمانها با زمین بود، در . کرد

وحید را ابالغ نمود، و این تنها انگیزه و نیروى محرک نهضت گرفت و رسالت ت
ها و دستاوردهاى عظیم  مسلمانها بود که براساس آن توانستند به پیروزیها و خالقیت

  .گون در طول قرون متمادى نایل شوند و گونه

ها و بحرانهاى خطرناکى روبرو شد که هر   البته اسالم از آغاز پیدایش با توطئه 
ها، به تنهائى براى از پاى درآوردن نیرومندترین دولتها کافى به نظر یک از آن

رسید، ولى توان عظیم و نیروى انبوهى که در روش اسالم توحیدى وجود داشت   مى
عالوه بر طول حیات بالندگى، اوج و قدرت خاصى بر تمدن اسالمى بخشید که 

ا را با شکست روبرو ها را که بزرگترین تمدنها و دولته توانست بزرگترین فتنه
ها و درگیریها و کشمکشها روى  با اینکه زنجیره فتنه.گذاردسر ب ساخت، پشت  مى

توانست از  گذاشت و به مرور زمان مى معنوى و روحى اثر منفى مىهاى  انگیزه
پیشرفت مسلمانان بکاهد و آنان را قربانى تهدیدات خارجى بنماید، ولى این به آن 

عنوى و روحیات قرآنى بکلى تأثیرات مثبت خود را در معنى نبود که عناصر م
ها به سرزمین اسالمى  البته حمالت و تهاجم صلیبى. پیشرفت مسلمانان از دست بدهد

ن پیش مسلمانان با آن ترین تهدیداتى بود که از هشت قر ترین و بزرگ از مهم
 به کیان همچنان قدرت تحرک و نیرو بخشیدنهاى قرآنى   روبرو شدند، ولى انگیزه

اسالمى را دارا بود و مسلمانان بواسطه آن، توان رویارویى با تهاجم و حمالت 
دانیم در نهایت توانستند آنان را سرکوب و  ها را داشتند و همانطور که مى  صلیبى

هاى معنوى در درون مسلمانان  ولى متأسفانه طولى نکشید که انگیزه. متالشى سازند
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معکوس شکست آغاز گردید و در درون سرزمین رو به افول گذاشت و شمارش 
هجدهم میالدى، نیروهاى نظامى ف و تفرقه پیش آمد و با پایان قرن اسالمى، اختال

غرب هجوم خود را آغاز کردند و این بار، رویارویى و مقابله، تأسف بارتر و 
زیرا غرب بعد از انقالب صنعتى و ایجاد یک نهضت تمدنى و کسب . شدیدتر، بود

اوردهاى مهم به صورت یک نیروى جوان و نیرومند و خودکفا درآمده بود، اما دست
هاى قرآنى افول نموده بود که مسلمانان را ناتوان و  در درون جبهه اسالم، انگیزه
  .ساخت پذیرنده هر نوع بیمارى مى

این حمله از نظر حجم، قابل . اواخر قرن هجدهم حمله نیروهاى فرانسه آغاز شد 
نشینى   جنگهاى صلیبى نبود و پس از چند سال این نیروها مجبور به عقبقیاس با 

شدند، ولى آثار آن بر جسم فرسوده امت اسالمى، بسیار هولناک بود و ما تا امروز 
و به هر حال فرانسویان توانستند در کیان . هم عوارض منفى آن را شاهد هستیم
رنگ و  یى که نخست کمزدگى یا غربگرا ضعیف شده امت نفوذ کنند و با غرب

روحانى » شیخ رفاعه الطهطاوى«مثالً . رسید، نفوذ خود را آغاز کنند ساده بنظر مى
سرشناس مصرى که براى رهبرى و تبلیغ و امام جماعت، همراه یک هیأت آموزشى 
توسط محمدعلى پاشا به پاریس فرستاده شده بود، پس از بازگشت به میهن خود 

خود را نسبت به اوضاع اجتماعى پیشرفته و تحوالت نتوانست شیفتگى و حیرت 
او در قبال قوانین حقوقى و روابط اجتماعى فرانسه و در . فرهنگى فرانسه پنهان سازد

  .از خود بیگانه شده بود! پاش برابر خیابانهاى شسته و تمیز واتومبیلهاى آب

ران ترک هاى غربگرایى به ویژه نزد روشنفک  ولى با مرور زمان ماهیت گرایش 
و در . شد  به وضوح آشکارتر مى» اتحاد و ترقى«و سپس » ترکیه جوان«در سازمان 

میان روشنفکران عرب در انجمنهاى مخفى عربى ـ در درون مرزهاى دولت عثمانى ـ 
، »جمعیت جوان عربى«، »جمعیت قحطانى«، »جمعیت اصالحى بیروت«مانند 

بین کارکنان وابسته به دربار ناصرالدین  و همچنین در )1(.تبلور یافت» جمعیت پیمان«
در قرن نوزدهم میالدى غرب .! شاه و یا اعضاء خانواده قاجاریه در ایران ظهور نمود

ینهاى هاى پیشین زمان جنگهاى صلیبى به سمت سرزم  با تمامى قدرت و با کینه
سیاسى هم بر دوش او عالوه بر آن، بار عوامل اقتصادى و . آمد  اسالمى پیش مى

کرد،  غرب در ضمن اینکه منابع و ذخایر و موادخام را جستجو مى. کرد نگینى مىس
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  .به دنبال بازارهاى مصرف براى عرضه و فروش کاالهاى تولیدى خویش نیز بود

ولى همواره . جانبه غرب در قرن نوزدهم به اوج خود رسید در واقع هجوم همه 
 آنکه غرب به مرور زمان توانست این تهاجم بامقاومت شدید مسلمانان روبرو بود تا

گرائى را در میان فرزندان و  غربگرایش !  مراکز فرهنگىبا ایجاد و گسترش
روشنفکران امت آغاز کند و سپس با تأسیس مدارس تبشیرى و از طریق 

ها و کنسولگریهاى خود و از راه جنبش باصطالح فرهنگى و ترجمه و  سفارتخانه
هاى    غربى ـ به جاى علوم تجربى ـ و افزایش بورسنشر آثار ادبى، فلسفى و هنرى

هاى استعمارى،  ولى این طرح. گرائى پرداخت  هاى غرب  تحصیلى، به تحکیم پایه
غرب به شد و این بود که در نهایت،   همواره با مقاومت اسالمى پرشکوه روبرو مى

م همواره استفاده از خشونت و سالح مبادرت ورزید و اصوالً غرب در مبارزه با اسال
از ارعاب و خشونت بهره جسته و نام امپریالیسم غرب با صبغه خشونت و ترور همراه 

  .است

بلکه با دولت صهیونیست . ولى نکته مهم اینجا است که غرب این بار تنها نیست 
صهیونیسم که خود زاییده طرح ساختگى یهودیان . یک پیمان استراتژیک بسته است

خدا ـ یهود ـ در یجاد میهن ویژه براى خلق برگزیده قرن نوزدهم در رابطه با ا
غرب و یهود از : بار همه متحد شدنداین . سرزمین مقدس خدا ـ فلسطین ـ است

یکسو و جریان غربگرا از سوى دیگر تا با این اتحاد نامقدس، دولت عثمانى را 
منطقه را سرنگون کنند تا بتوانند موازنه قدرت را برهم زنند و نقشه سیاسى و فکرى 

این سناریو با پیدایش آتاتورک در ترکیه، رضاخان در ایران، فرزندان .تغییر دهند
در مصر ظاهر و » حزب وفد«حسین در کشورهاى مشرق عربى واندیشه   شریف

  .تکمیل گردید

برنامه امپریالیسم در این . بیست و پنج سال اول قرن بیستم سالهاى سختى بود 
طرح اسکان یهودیان . گرفتند  ترى شکل مى سازمان یافتهتر و  سالها به صورت منظم

در فلسطین دربخش مرکزى پروژه استعمار و در کل هجوم همه جانبه غرب، قرار 
داشت، زیرا کسانى که درراه خدمت به غرب با دستان خود دولت خالفت را ساقط 

مت بر منطقه حکو» بیکو سایکس«کردند، همان اشخاصى بودند که براساس معاهده 
هاى دولت عبرى در برابر دیدگان آنها  و اینها همان اشخاصى هستند که پایه. کردند

کوشیدند اسالم امت را نابود  ها همواره مى و بلکه بر دوش آنها استوار گردید و این
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و بدین ترتیب طرح . کنند، که دشمن واقعى و معارض حقیقى هجوم غرب بود
هدف هجوم غرب و نیز به عنوان بزرگترین و ترین  به عنوان مهم» اسرائیل«تأسیس 
  .ترین پایگاه براى هجوم و تداوم حضور غرب در منطقه، به اجرا درآمد کامل

هاى   برنامه آن بود که طراحان و مجریان »اسرائیل«یکى از دالیل عمده تأسیس  
تر از  کوچک» نخبگان غربزده«استعمارى به خوبى این حقیقت را دریافته بودند که 

 هستند که بتوانند منافع غرب را حفظ کنند و یا ناچیزتر از آن هستند که بتوانند آن
در نبرد بر ضد اندیشه اسالمى امت و بر ضد وجدان بیدار امت و علیه افتخارات هزار 

به همین دلیل نیروهاى استکبار نهال این فرزند ! و چهار صد ساله امت، دوام بیاورند
از خالل آن سلطه خود را بتوانند میهن اسالمى کاشتند تا نامشروع بیگانه را در قلب 

هنگامیکه . روى و وابستگى امت را به خود، تداوم بخشند کنند و دنبالهتحکیم 
هاى مسلمان، در سرزمین فلسطین از دامى که براى آنها گسترده شده آگاه  توده

دید را شدند، عمق توطئه و ابعاد بدبختى نمایان شد ولى استعمار که روش ج
 شعارها و ;ها را تغییر داد ها و مهره تر بود، رژیم ریزى کرده و به آن آگاه  طرح

آرزوهاى امت را به سرقت برد و بدینسان شیوه جدیدى از نظامهاى مسلحانه و 
عبدالناصر ـ مصر ـ و جمال سوریه و عراق ـ توسط حزب بعث ـ، و : ایى درکودت

خان در پاکستان ـ پا به  اندونزى و آیوبگورسل ـ ترکیه ـ و احمد سوکارنو در 
مشى  هاى یک مجموعه و ادامه دهندگان راه و خط عرصه نهادند که همه اینها مهره

  .روند آن به شمار مى

هدف نهائى استعمار تصفیه کامل اسالم و اجراى طرحهاى استعمارى غرب و  
شکست .  بودتحقیق اهداف از پیش تعیین شده به دست خود افراد سرزمین اسالمى

بسیارى از ارزشهاى تاریخى و م و فاجعه سقوط قدس و از دست رفتن 1967سال 
همانطور که نفوذ افکار وارداتى . ها انجام پذیرفت جغرافیایى توسط همین مهره

غرب در مغز تعدادى از افراد عرب، عقاید و تفکرات اسالمى وسیعى را در معرض 
هاى تاریخى، اسالمى و فکرى و شناخت تهدید قرار داد و گرایشها و وابستگی

نتیجه بدل   ثمر وبى  هاى بى  ثمر و مناقشه  هاى بى اعتقادى و آگاهى به مجادله
اسالمى  مدت دو قرن در سراسر میهن طور خالصه طرحهاى استعمار در  به. گردید

اجرا شد و در ضمن آن سعى گردید که پیوند فرهنگى ـ تاریخى امت اسالمى قطع 
الیسم پس از صدو پنجاه سال حضور خود در منطقه توانست اسرائیل را امپری. گردد
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هاى  ترین ابزار و آلت، براى قطع ریشه ترین و فعال  ترین، خطرناک به مثابه مهم
  !پیوند فرهنگى ـ تاریخى امت به کار ببرد

و بدین ترتیب، تحلیل تاریخى نیز آنچه را که تحلیل قرآنى در مورد خطر طرح  
  .دهد سطین اثبات کرده، مورد تأیید قرار مىود در فلیه

گیریم که طرح ایجاد اسرائیل، هسته مرکزى و  در تحلیل تاریخى چنین نتیجه مى 
جوئى همه جانبه غرب علیه میهن بزرگ اسالمى است  نقطه اساسى هجوم و مبارزه

رود و این   ترین مشکل میهن اسالمى به شمار مى  ترین و عمده  که در واقع مهم
 تأکیدى بر ویژگى و مرکزیت مسئله فلسطین دارد، و این تأکید، راه تحقق خود

، پیامدها و نتایج هجوم غرب اهداف حرکت اسالمى معاصر را در مورد مقابله با آثار
روى، وابستگى و  تجزیه، تقسیم، دنباله: گون گونهبه میهن اسالمى در ابعاد 

د اگر با قلب و مرکز این تهاجم تا آنجا که بدون تردی. سازد  غربزدگى دشوار مى
عمل نیاید، و با ضمانتهاى تداوم سلطه اسرائیل بر فلسطین مبارزه نشود، به  مقابله به

  .هیچوجه اهداف حرکت اسالمى معاصر تحقق نخواهد یافت

مسئله فلسطین بپردازیم باید اشاره کنیم که در » بُعد واقعى«پیش از آنکه به تحلیل  
دچار این توهّم نشویم عنوان بخشى از طرح بزرگ امپریالیسم، از اسرائیل به بحث 

  .»اسرائیل فقط یک ابزار سیاسى در دست غرب است«: که

جنبش صهیونیستى تنها یک ابزار سیاسى غرب به مفهوم محدود کلمه نیست،  
هم هست و میان آن دو ـ غرب و صهیونیسم ـ اهداف » پیمان واقعى هم«بلکه یک 

ود دارد که بظاهر اسرائیل را به شکل فقط یک ابزار براى غرب مشترک متعددى وج
ائیل ابزار پیشرو و محصول ائتالف میان دهد، در حالیکه در واقع اسر نمایش مى

و اسرائیل همواره به مثابه نشان دهنده تجسم جنبش . استغرب و جنبش صهیونیستى 
اسرائیل یک . اندصهیونیستى ـ یهودى جهان، به ویژه جهان غرب، باقى خواهد م

  !.شریک واقعى امپریالیسم غرب است، هر چند که شریکى کوچک به نظر آید
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  بُعد واقعى
  

این نکته که اسرائیل به مثابه هسته مرکزى و اساسى در هجوم همه جانبه و ...  
مستمر غرب بر ضد میهن اسالمى است، در واقع این مفهوم را دارد که اسرائیل باید 

هاى سنگینى را که برعهده دارد انجام دهد تا اهداف درازمدت هجوم غرب مأموریت
منزوى ساختن اسالم از شئون زندگى و حکومت، : اهدافى چون. را تحقق بخشد

تالش براى نابودى اسالم در تمامى سطوح، کوشش براى نگهبانى از تمامى افراد و 
سالمى، در چهارچوب گران در درون میهن ا اشخاص غربزده و زمامداران و سلطه

و به همین دلیل باید نقش !... نگهبانى همه جانبه از همه منافع غرب در منطقه
  .العاده اسرائیل و ابعاد فراگیر و خطرناک آن را احساس و درک کنیم فوق

  :ترین مظاهر این خطرها عبارتند از  عمده 

. یار استـ اسرائیل به شکل واقعى اوج روش ضد اسالمى در یک نبرد تمام ع1 
ان ارزشهاى واالئى اسالم دین صلح، حق، عزت، سرافرازى و احترام بوده و به انس

بخش   قبال آن، این رژیم تداومبخشد که نشأت گرفته از حق تعالى است و در   مى
اسرائیل چون براساس رؤیاى پوچ . راه و روش خصمانه جریان کفر و باطل است

! بوجود آمده و این ملت برگزیده! خدا! دهیهودیان به عنوان وطن اصلى ملت برگزی
اى است و حساب یهود از دیگر انسانها   در برابر کل بشریت داراى امتیازات ویژه

، این تصوّر یهودى که در طول قرون متمادى همیشه همراه قوم یهود بوده، !جداست
 شان هم  بدبختىهمانطور که موجب انزوا و . جوئى آنان است برترىعامل افساد و 

 و )1(»خوردن مال غیر یهودى گناهى ندارد«: ها هستند که گفتند و همین. هست
دارى، استثمار و احتکار را در جوامع بشرى  ها سیستم رباخوارى، ریشه سرمایه همین

  ...بوجود آوردند

. ـ اسرائیل تبلور عینى خطر و تهدید مستقیم و روزانه براى مردم فلسطین است2 
بخش بزرگى از آنها از خانه و کاشانه خود رانده . گردیدسرزمین این مردم غصب 

                                                           
  .75عمران، آیه  االمیین سبیل ـ آل قالو الیس علینا فى. ...1
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اند و آن  بدنبال نسل دیگر، از تبعیدگاهى به تبعیدگاه دیگر رفته  اند، و نسلى شده
اند، همه روزه در   گروه از مردمى که در داخل مرزهاى اشغال شده فلسطین مانده

و سربازان و ! ىمعرض سرکوب، فشار، تهدید و اقدامات وحشیانه نیروهاى امنیت
نشینان یهودى قرار دارند که به عنوان کارفرمایان، کارگزاران و مقامات  شهرک

آب . ها دخالت دارند رسمى در روند زندگى روزمره و حیات اجتماعى فلسطینى
نوشیدنى یا آب کشاورزى در صورتى که باشد، برق که به منازل یا روستاهاى 

 مقامات اسرائیلى است و آنها تعیین کننده رسد، همگى تحت سیطره  فلسطینینان مى
سطینى در آن هستند، همانطور که چگونگى غذاى شبانه روزى انسان فل» مقدار«

ها در نفى ارزشهاى اخالقى، فکرى،   اسرائیلىتالشهاى مخرب . اختیار آنهاست
ها از هر جهت در  و در واقع فلسطینى. شناسد امنیتى و سیاسى حد و مرزى نمى

ستقیم و همه جانبه صهیونیسم قرار دارند و با زور سرنیزه از برخوردارى از محاصره م
  .شوند  یک زندگى شرافتمندانه و حق تنفس محروم مى

هاى اسرائیل، ویژه مسلمانان فلسطینى نیست، بلکه شامل همه  ـ ابعاد توطئه3 
شیانه بمباران وح. برند  مىفلسطین به سر شود که در اطراف  مسلمانان و اعرابى مى

روستاها و اردوگاهها، دخالت مستمر در سیاست لبنان، پشتیبانى همه جانبه از 
طلب مارونى مخالف اسالم و فلسطین و نیز حمله به لبنان و  نیروهاى صلیبى و تجزیه
اى از جنایات   و استمرار اشغال جنوب لبنان، نمونه1982اشغال بیروت در سال 
  .اسرائیل در لبنان است

 نیمى از کشور را بطرز 1967دن، عالوه بر اینکه شاه اردن در سال درباره ار 
طور مستقیم  ، مردم اردن تا سه سال بعد از جنگ ژوئن، به)1( دادمشکوکى از دست

هراس مردم اردن از اسرائیل در . ضربات سخت و سنگینى را از اسرائیل دیدند
  .هاى سیاسى و نظامى و اقتصادى هنوز ادامه دارد زمینه

ر مصر، که اسرائیل یک بار با جنگ و یک بار دیگر از راه صلح نجس، در همه د 
و مردم مصر در اکثر روستاها و شهرکها، در . ها و منازل وارد شده است خانه

ها و   ابوزعبل و بحرالبقر، همانند دهها هزار سرباز مصرى شدیدترین سختیها و اهانت
وز و امر... رسنگى، متحمل شدند، صحراى تشنگى و گ»سینا«کارهاى سخت را در 

                                                           
م از نظر قانونى و ادارى، به کرانه خاورى زیر سلطه 1948باتوجه به این نکته که کرانه باخترى رود اردن در سال . 1

  .شاه حسین ملحق گردید
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اراده خود باید بر چهره جالدان و قاتالن فرزندان خود لبخند برخالف خواست و 
روى  و دنباله! بزنند و از آنان استقبال نمایند و در برابر آنان سر احترام فرود آورند

  !آنها باشند

ت و از ـ اسرائیل یک خطر جدى و حقیقى براى همه فرزندان امت اسالمى اس4 
طنجه تا جاکارتا، از استانبول تا الگوس، از خاور دور تا خاور نزدیک، همه جا را 

یهودیان، اسالم را به عنوان یک نیروى معارض شناخته و آن را . کند تهدید مى
و به همین دلیل آنها مسلمانان را در هر کجا که . شمارند  خطرى براى منافع خود مى

اگر کارها در «: گوید  از وزیران دولت اسرائیل مىیکى . کنند  باشند، تعقیب مى
شدم و از اورشلیم ـ قدس ـ تا کراچى پیش   دست من بود سوار تانک مى

آنان از . شناسد پس نقش یهود در تعقیب مسلمانان، حد و مرزى نمى! »تاختم  مى
ا فیلیپین تا اریتره، از تایلند تا هند، تا جنوب سودان و سراسر آفریقا، مسلمانان ر

  !اند  نظر و تعقیب قرار داده تحت

زیرا . گیرد رودو همه مستضعفان جهان را دربر مى ـ این خطر اسرائیل فراتر مى5 
که روابط استوار اسرائیل با نیروهاى استکبار جهانى و کمکهاى قابل توجهى که این 

هاى دیکتاتورى در آفریقا وجاهاى دیگر  رژیم به دولتهاى نژادپرست و رژیم
د، عمق خطر اسرائیل بر آینده مستضعفان در جهان و همه مسلمانان را نشان کن  مى
  .دهد  مى

المللى  صهیونیزم بینرکزى ـ اسرائیل به مثابه مهره اساسى تهاجم غرب و هسته م6 
هاى دیرینه یهود، نقش تحکیم و تعمیق کننده مسائل  و نقطه تحقق خواب

میهن بزرگ اسالمى را بعهده دارد و طلبانه و جدایى خواهانه موجود را در   تجزیه
براى پراکندگى و سست نمودن اصول ملى، قومى، مذهبى، و پیوندهاى جغرافیایى 

رهبران و پژوهشگران اسرائیل درباره اختالفات مذهبى در . کوشد مردم مى
را به » بهائیگرى«کوشند جریانات دیگرى همچون   کنند و مى خاورمیانه، بررسى مى

و بموازات آن با . را دامن بزنند» مسئله اکراد«ا جریانات نژادى، چون وجود بیاورند ی
در محافل . کنند  هرگونه تالش براى وحدت بخشیدن و تقریب مسلمانان، مبارزه مى

اى که هم اکنون آماده  گیرى سیاسى اسرائیل، طبق نظریه تکمیل شده تصمیم
سوق دهند تا از خالل آن بردارى شده، باید منطقه را به یک مرحله انتقالى  بهره

کارى مظاهر  این نظریه بر شیوه ریزه. زمینه سلطه کامل یهود را بر منطقه آماده سازند
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مارونى، : هاى دولت: زیبائى مبتنى است و براساس آن کشورهاى کوچکى مانند
آیند و منطقه با دهها دولت جدید که   به وجود مى! اکراد، مسیحیان، دروز و دیگران

شود تا مقدمات سلطه کامل اسرائیل    در جنگ و نزاع هستند، تشکیل مىبا همدیگر
  .در منطقه فراهم گردد

ـ اسرائیل پایگاه هجوم غرب و ابزارى براى استمرار این هجوم غربى به شمار 7 
ترین عامل  عمده. بخشد رود و در واقع بهترین آرزوهاى غرب را تحقق مى  مى

که » فرهنگ اسرائیلى«. انسان مسلمان استیک د ایدئولوژهجوم غرب نابودسازى بُع
کوشد آن را در میان فرزندان امت اسالمى در داخل فلسطین گسترش   اسرائیل مى
ترین ابزارهاى تحکیم غربگرایى، نابودى پیوند انسان مسلمان با اسالم   دهد و مهم

بندوبارى، نابودى ارزشهاى مذهبى،   است، که از طریق آزادى جنسى، بى
ها و تشویق روحیه  دن خانواده، تشدید نبردها و درگیریها میان نسلفروپاشی
ها در کل، گامهایى  آید و این به دست مى... گرائى در جامعه مسلمانان و  مصرفى
گونى هستند که در راستاى نابودسازى شخصیت انسان مسلمان، براى پذیرش  گونه

  .رود کار مى استعمار در تمامى ابعاد، به

 اقتصادى، اسرائیل به عنوان نگهبان منافع استعمار و استکبار جهانى به ـ در زمینه8 
و در این رابطه با استفاده از همه وسایل . دهد رهبرى آمریکا، به راه خود ادامه مى

نظامى و تهدید سیاسى، به غارت منابع اقتصادى و ثروتهاى ملى سرزمین اسالمى ـ 
  .دهد  ىاعم از نفت و محصوالت کشاورزى ـ ادامه م

گون هستند که ابعاد خطر اسرائیل  این موارد همگى واقعیتهایى در سطوح گونه 
اى براى نابودى امت و تصفیه کامل آن  که در واقع از هر وسیله. دهند  را نشان مى
کند و همچون غده سرطان، به تدریج از فلسطین به اجزاى دیگر بدنه  استفاده مى

  .کند امت اسالمى سرایت مى

 اسرائیل امروز از همه تهدیدها و خطرها، براى اسالم و مسلمین مسئله 
، با !اند کردهانند در حالیکه پشت به دیوار مسلمانان باید بد. تر است خطرناک

کند و باید آنان نسبت به ویژگى این   خشونت و شدت تمام خطر آنها را تهدید مى
ه تکیه کنند، زیرا که خطر حساس باشند، و هرگز نباید فقط به بُعد فرهنگى مسئل

دهد که هدف نهائى دشمن، کل هستى و تمامى  ویژگى نبرد به ما نشان مى
  .موجودیت همه ما است
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اکنون و پس از طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطینچگونه؟: فلسطین، مسئله مرکزى
 چرا مسئله فلسطین در اندیشه و عملکرد«گوئى به بخش مهمى از پرسش   پاسخ

چگونه با مسئله «قابل طرح است که این سئوال » کزیت دارد؟حرکت اسالمى مر
ولى پیش از اینکه به این سئوال پاسخ دهیم ناگزیر هستیم » فلسطین برخورد کنیم؟

هاى سیاسى گوناگونى را که از ابتدا تاکنون در قبال مسئله مهم فلسطین  اندیشه
این مسئله طرحها و دیدگاههاى در قبال . اند، بررسى کنیم گیرى کرده  موضع

گرایان، ترقیخواهان  گرایان، ملى در واقع عالوه بر اسالم... متفاوتى عنوان شده است
طرح سنتى .اند ى نمودهگیر اى موضع ها هم هر کدام به گونه و مارکسیست

گرایان با مسئله فلسطین چگونه بوده است؟ منظور از  برخورد اسالماسالمى
 معاصر نسبت به مسئله )1(گیریهاى اسالمى سنتى جهت) خىبر(گرایان،  اسالم

 شکل سازمانها هاى فکرى، حزبى باشند، خواه به  فلسطین است، خواه به گونه مکتب
گیریهاى علما و رهبران  موضعهاى اسالمى یا بخشى از تمام اینها، به عالوه   و تشکل
کننده  اراحتگرایان سنتى به اسرائیل به عنوان یک مشکل ن اسالم. مسلمان
اند که از یک مشکل اساسى یا کلى پدید آمده و آن سقوط نظام سیاسى   نگریسته

یعنى پس از فروپاشى خالفت، . اسالم، سقوط خالفت و نبود دولت اسالمى است
در این . مسلمانان دچار مشکالت متعددى شدند که برپایى اسرائیل از آن جمله بود

انجام سرائیل، قبل از برپائى دولت اسالمى، ارویى با اروی«طرح تأکید شده است 
پذیرد، و تنها دولت اسالمى قادر است که پرچم جهاد را برافراشته و سرزمینهاى  نمى

از این : گویند  هواداران این طرح مى. اسالمى به زور اشغال شده را آزاد سازد
) ص(مبرزیرا به پیا. پویند جویند و راه او را مى تأسى مى) ص(رهگذر به پیامبر

اجازه رزم و جهاد داده نشد مگر پس از برپائى دولت اسالمى در مدینه، آن هم پس 
 مدت سیزده سال تمام در مکه از دوران تربیت و کسب آمادگى ایدئولوژیکى که به

ما باید همان دوران مکه و آمادگى تربیتى و اعتقادى را احیا کنیم تا . داشتاستمرار 
                                                           

متعارف در دوره یا گرایان نیست، بلکه اندیشه حاکم  استن از شأن سنتهرگز ک» سنتى«کارگیرى واژه  هدف از به* 
 است که معناى آن در Classicalمنظور در اینجا ترجمه واژه . گذشته به عنوان یک سنت معمول، مدنظر بوده است

  .و... ممتاز، طراز اول، سنتى، پایبند روشهاى سنتى: چنین آمده است» المورد«فرهنگ 
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. م و سپس آزادسازى فلسطین و غیره را به دست بیاوریمشایستگى برپایى دولت اسال
فلسطین سرزمین اسالمى است و آزادسازى آن یک وظیفه اسالمى «: گویند آنها مى

ولى علیرغم اینکه این .»باشد  است ولى این امر موکول به برپایى دولت اسالمى مى
ذشته بود، اسالمى در سه یا چهار دهه گ اندیشه سیاسى گیرى اصلى در  تفکر سمت

نشان دهنده یک استثناى  1948در سال البناء   حسنولى تجزیه ارزشمند امام شهید 
المسلمین در اردن طى  آید، همچنانکه تجربه اخوان آشکار و متمایز به شمار مى

آنان با پذیرش اصالت مبارزه مسلحانه، دوشادوش .  نیز اینگونه بود1968ـ70سالهاى 
ا به این علت این را م. ن خود یک استثناى دیگر استگروههاى ملى جنگیدند که ای

امام شهید : گویند شود که مى  مىنامیم که هرازگاهى صداهائى شنیده   اسثتنایى مى
نظر کرد ویا این که   البناء در آن گامها، دچار اشتباه شد و از این اقدام صرف حسن

 مجبور به انجام آن این فکر را پذیرفته بود که. طور اساسى وى شخصاً به: میگویند
از   آن یکى معتقدند که  در اردن1968ـ70آنها درباره تجربه سالهاى!! گردید

هاى شکست خورده است و بر اثر اصرار نیروهاى جوان مسلمان  اشتباهات و تجربه
دسترس یک بیانیه اسالمى در .بر ضرورت مقاومت مسلحانه، بوقوع پیوستمبنى 

طور روشن طرز فکر این  شغالى منتشر شده و به در سرزمین ا1982ـ83است که در 
  .نماید  گرایش را بازگو مى

گوئیم مسئله فلسطین یک امر  وقتى مى«: گوید مى» حیران و عمر التلمسانى«مؤلف کتاب  
فرعى است، منظور این است که یک مسئله کلى و اصلى وجود دارد که مسائل دیگر جز با حل 

باید تمام تالشها براى تحقق آن حل هماهنگ شود وگرنه . ستآن مسئله کلى و اصلى قابل حل نی
مسئله کلى و اصلى همان مسئله برپایى ! مسئله کلى و فرعى ـ هر دو ـ غیر قابل خواهند ماند

حکومت خدا در روى زمین است ـ به ویژه در سرزمین مجاور فلسطین ـ تا براى مسئله فلسطین نیز 
 دلیل است که همه تالشهاى پیشین در حل این مسئله شکست و به همین. حل مناسب پیدا شود راه

صل رفته خورده است، زیرا بدون توجه به نقش مسئله کلى و اصلى، به سراغ حل فرع قبل از ا
کشورهاى مجاور فلسطین، مجاهدان در راه آزادسازى بدون برپایى حکومت اسالمى در . است

بخش از  این.)1(»نخواهند یافتفلسطین براى شروع مبارزات خویش جاى پاى امنى 
قبلى روشن است و نویسنده براى اثبات صحت آن  دیدگاه  بیانیه،دربیان چگونگى

البناء بیاورد و آن را از دکتر سعید رمضان  کوشد سخنى از زبان امام شهید حسن  مى
مرکز اصلى نبرد آن جوانان اینجا در قاهره است، «: کند که امام گفته است نقل مى
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٤٦٩ جهاد اسالمی

اگر دلم براى آن جوانان پرشور «: افزاید  و سپس از قول وى مى»  در فلسطیننه آنجا
در واقع این شیوه برخورد یا تفکر و . »دادم به فلسطین بروند اجازه نمىت، سوخ نمى

آیا واقعاً امام شهید . کند  نقل آن، به امام شهید و کل حرکت اسالمى خدشه وارد مى
ت نبرد و ضرورت جهاد در راه فلسطین، در و حرکت اسالمى، بدون اینکه به عدال

آیا فقط آنها و .. کردند؟ آن مرحله متقاعد شده باشند جوانان را روانه جبهه مى
زیرفشار شور وشوق و بدون باورداشت کامل، آنها را به یک کشتار گسیل 

البناء و دعوت پیشگام او است؟ استاد صادق   داشتند، آیا این اندیشه زیبنده حسن  مى
البناء از زبان دکتر سعید رمضان  اشاره نموده است که مقوله حسن! الرحمنعبد

آیا راز این مطلب درنقل نادرست گفتار نهفته . کند  آمده، ولى به منبع اشاره نمى
. واقعیت همین است. شود  نیست؟ اگر به منبع آن رجوع کنیم این مطلب روشن مى

بخدا ... «: گوید ود آورده است مىزیرا مطلبى را که دکتر سعید رمضان در تحلیل خ
سوگند اگر براى دلسوزى نسبت به جوانان مؤمن و پرشورمان نبود و گر ناآگاهیهاى 

کردم که ما وقتى جوانانمان را به جبهه فرستادیم، از  پرده اعالم مى مردم نبود، بى
ات البناء به خطر تأکید دارد که توجه حسنین مطلب ا! )1(»نتیجه نبرد آگاه بودیم

استاد فتحى یکن .جنگ و نتیجه آن، وى را از شرکت در این جهاد سخت منع نکرد
وقتى آتش جنگ «: گوید المسلمین در مصر مى البناء و اخوان راجع به نقش حسن

نیروهاى انگلیسى در داخل و : فلسطین شعلهور شد، حرکت اسالمى در برابر دو خطر
تصمیم گرفت در جنگ فلسطین ت خطر صهیونیسم درفلسطین روبرو گردید، حرک

داشته باشد و آنگاه که اردوهاى آموزش نظامى دایر شد جوانان حضور فعال 
استاد عمر )2(.»نظیر به گردانهاى جهاد پیوستند  دانشگاهى داوطلبانه و یا استقبال بى

او اولین کسى بود که «: گوید البناء مى التلمسانى در کتاب خود درباره حسن
وى نخستین .  را فراگرفت تا براى آزادسازى فلسطین آماده شودکارگیرى سالح  به

کسى بود که در انواع مختلف آموزشهاى نظامى اخوان شرکت کرد، وى عشق به 
استاد عمر التلمسانى راجع به نقش اخوان در . )3(»جهاد را در دلهاى جوان کاشت

. نان، ساکتآنها با خونهاى پاکشان براى حفظ شرف مسلما«: گوید   مى1948جنگ 

                                                           
  .م1965، چاپ 13بقلم ابوایمن ـ دکتر سعید رمضان ـ مدیر مجله المسلمون، ص االسالم، تحلیلى محنۀ. 1
  .74االسالم فکر و حریۀ و انقالب، چاپ بیروت، ص: کتاب. 2
  .23البناء، ص الملهم الموهوب، استاد الجیل حسن. 3



٤٧٠ جهاد اسالمی

خاک فلسطین عزیز را آبیارى کردند تا دشمنان اسالم بدانند که اگر ترسویان 
. )1(»کنند  کوتاهى بورزند، فرزندان راستین اسالم، در راه آن جانبازى مى

از نظر شرعى، اخالقى و عرف ناگزیر اخوان «: گوید  جهادشان درفلسطین مى درباره
خاستند زیرا در آن هنگام اغلب   ا مىبایست براى نجات فلسطین شهید، بپ  مى

کردند همه   اگر اخوان قیام نمى سربرتافتند و مسلمانان از انجام این واجب کفائى
اخوان با این حرکت گناه را از دوش مسلمانان . شدند مسلمانان گناهکار مى

الزم بود درس سختى به یهودیان داده شود تا «: افزاید وى در این باره مى. »برداشتند
اى است که به آسانى بلعیده  گمان نکنند که فلسطین لقمه سهل و ساده

گرایان  بینیم که دربخش ملى اگر از بخش اسالمى خارج شویم مى.)2(»شود  مى
هائى که مبتنى بر مکتب  مواضع دگرگون شد، خواه مواضع رژیمهاى موجود یا آن

مایندگان بخش ملى فلسطین به ن  طبقاتى مارکسیسم بودند یا حرکت رهایى
گروههاى فلسطینى و در رأس آنها جنبش فتح که از مبارزه مسلحانه پیروى 

موضعگیرى ...الجبهۀ الشعبیۀ جبهه مردمى ودیگر سازمانها«سپس ! »کرد مى«
هاى متفاوت، دیدگاه رژیمهاى حاکم با دیدگاه  علیرغم خاستگاهها وانگیزهرژیمها

جامعه عربى «سطین است تا این بار سنتى هماهنگ است و معتقد به تعویق موضوع فل
کنیم  نخست ما در اینجا از جنبه نظرى به مسئله نگاه مى! »برپا شود، نه دولت اسالمى

تضاد  عرب بااسرائیل حاکم درجهان نخبگانم که و از این دیدگاه اطمینان داری
 و اى موجودیت این نخبگان از همان ابتدا، به گونه. اند واقعى و همه جانبه نداشته

طرح «عبدالناصر از سالهاى نخست حکومت خود . پذیرفتند حضور اسرائیل را مى
کرد که بسیارى از نویسندگان از جمله محمدحسنین هیکل در  را قبول مى» تقسیم

اند ـ دیدار مشهور سادات   به این موضوع اشاره کرده» ملفات السویس«کتاب 
موضوع را به سطحى کامالً المقدس و امضاى قرارداد صلح با اسرائیل،   ازبیت

متفاوت رسانیدو همچنین روشن گردید که اغلب رژیمهاى عرب اعتقاد دارند که 
دهد که   این امر به روشنى نشان مى!. مثالً از اسرائیل بیشتر است» ایران اسالمى«خطر 

ماهیت رابطه میان رژیمها و اسرائیل یا میان رژیمها و اسرائیل از یک سو و اسالم از 
ترین رهبر عرب که با مسئله  جمال عبدالناصر برجسته.  سو، چگونه استدیگر
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٤٧١ جهاد اسالمی

فلسطین سروکار پیدا کرد ـ خواستار برقرارى جامعه سوسیالیستى ووحدت عربى، به 
تنها راه به سوى ! پس وحدت عربى! عنوان شرط اصلى آزادسازى فلسطین شده بود

» الیستى، آزادى، وحدتسوسی«فلسطین است که از نظر وى، پس از برپایى جامعه 
ها پیرامون مسئله فلسطین، سخنان  علیرغم هیاهوى متمایز ناصرى. یابد  تحقق مى

وى . تر بود خود عبدالناصر دربرابر یک هیئت فلسطینى به اندیشه واقعى وى نزدیک
هر کس به شما بگوید که . مسئله فلسطین دشوارترین مسئله، جهان است«: گفت

باید با تمام نیروهاى مادى و . دهد یب مىرد، شما را فرطرحهایى براى حل آن دا
هر کس به شما بگوید، مسئله شما ساده است، شما . براى آن آماده شویممعنوى 

ایستاده ! سر اسرائیل کسى زیرا اسرائیل تنها نیست، بلکه پشت. دهد رافریب مى
اریم، من هر کس جنگ را بخواهد باید براى آن آماده شود و ما آمادگى ند. است
اى براى آزادسازى فلسطین ندارم، در مورد این مسائل باید بدانیم چه وقت  نقشه

ن را توانیم فلسطی  نمى. نشینى کنیم  بایستیم، چه وقت حمله کنیم و چه وقت عقب
توانیم مسئله فلسطین را به  چشم بپوشیم و نمىتوانیم از آن  فراموش کنیم و نمى

تر از آش بودن و دورى از احساس مسئولیت حل  غ باکاسه دا1948همان شیوه سال 
جنگ . آغاز کار است» سوسیالیسم، آزادى، وحدت«پس جامعه !»و فصل کنیم

رو روزنامه  از این!. نظامى پس از برپایى این جامعه است، نه قبل و نه در اثناى آن
ر ضد ـ عاصفه ـ ب» فتح«در آن زمان نخستین عملیات  »االنوار«لبنانى و ناصرگرانى 

 غسان .توصیف نمود» کارهاى کودکانه« را 1965اسرائیل در آغاز ژانویه سال 
گراى عرب در آن موقع و بعدها یکى از متفکران جبهه شعبى ـ نیز در  ـ ملىکنفانى 

گرایان عرب که در آن زمان   ـ ارگان حرکت قومى» الحریه« در نشریه 1965سال 
ـ نوشت و ! ـ به خواهر فتح» خت فتحالى اال«اى تحت عنوان  هوادار ناصر بود ـ مقاله

در آن به نفع ناصر یعنى به نفع دیدگاه نظام عربى در آن زمان، به فتح حمله کرد و 
زمانبندى نادرست، گرفتارسازى، منبع : اتهاماتى علیه جنبش فتح عنوان نمود، مانند

این . ریزى شکست خورده، وابستگى و بر باد دادن زحمات  مالى مشکوک، طرح
سیاست رسمى رژیمهاى حاکم بود که یکى از رهبران فتح را واداشت که قبل از 

ما امیدواریم جنگ را «: نگاران غربى بگوید   به یکى از روزنامه1967شکست 
دانیم که کشورهاى عربى از نظر نظامى قادر نیستند   به خوبى مىما ! هور کنیمشعل

هیم به این نتیجه برسیم که از نظر ما خوا فلسطین را آزاد کنند، ولى ما دست کم مى



٤٧٢ جهاد اسالمی

طور عملى وابسته صهیونیسم   بسیار مهم است و آن نابود کردن ناصر است که به
طرح ملى )1(»است، زیرا که او با انجام هر عملى برضد اسرائیل، مخالفت مىورزد

» در نبود دولت اسالمى«در مقابل طرح اسالمى سنتى که مشکل اساسى را فلسطین
، تحلیل ملى فلسطین تأکید داشت که اسرائیل مشکل »نه در اسرائیل «دانست  مى

مشکالتمان در این حل دیگر   د و راهاساسى است که باید با آن رویارویى کر
به (بازگشت «یا » فلسطین راه به سوى وحدت است«شعار . رویارویى نهفته است

وحدت، راه به «در مقابل شعار نظامهاى حاکم » راه به سوى وحدت است) فلسطین
گیرى   این طرح فلسطینى خواستار نشانه. آشکارا مطرح گردید» سوى فلسطین است

تمام تفنگها و تالشهابراى آزادسازى فلسطین شد، زیرا تا قبل از نابودسازى اسرائیل، 
بست است و  اصالح جامعه عربى بیهوده است ـ که اسرائیل موجب گرفتارى و بن

ت و شکستى است که جامعه عرب از آن رنج ساز تمام گمگشتگى، تشت سبب
همچنین برماست ـ آنچنانکه در طرح جنبش آمده بود ـ دستهایمان را به . برد  مى

سوى رژیمهاى حاکم دراز کنیم، رژیمهاى انقالبى متحد استراتژیک ما هستند که 
توان با دستیابى به  نیاز شویم، از رژیمهاى مرتجع هم مى توان از آنها بى نمى
عدم دخالت در امور داخلى «یبانى و کمک مالى از آنها استفاده کرد، شعار پشت

ها تصور کنند که در بین   شاید بعضى. جا نشأت گرفت  از همین! »کشورهاى عربى
با اینکه موضع فتح براى نمایش دیدگاه . گروههاى فلسطین این تنها موضع فتح است

ثیرگذارى در طول بیست سال ملى کافى بود ـ زیرا این جنبش از نظر حجم و تأ
 دکتر بود ـ ولى مواضع جبهه خلق براى آزادى فلسطین، به رهبرى» بزرگتر«گذشته 

 در قبال رژیمهاى حاکم با موضع فتح تضاد ندارد، هر چند که اندکى جرج حبش
با آن متفاوت است، چه جبهه خلق علیرغم اذعان به ماهیت طبقاتى و ناتوانى 

 از لحاظ عملى این رژیمها با اسرائیل و امپریالیسم در حال گرا، ولى رژیمهاى ملى
ما با این رژیمها، بر ضد اسرائیل و امپریالیسم در یک سنگر قرار «مانند   کشمکش مى

هاى این رژیمها تضاد داریم ولى این تضاد در این   ما بااستراتژى و برنامه«! »داریم
اد اصلى با اسرائیل و مرحله میان نیروهاى یک اردوگاه است در مقابل تض

بارژیمهاى اد ما تضاد اساسى با اسرائیل و امپریالیسم و ارتجاع و تض«، !»امپریالیسم
گراى عربى با وجود اهمیت آن، باید براساس دیدگاه استراتژى نبرد و تضاد  ملى
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٤٧٣ جهاد اسالمی

آنچه بیان شد سطح تئوریکى مسئله است که در یکى از )1(.اساسى استوار گردد
خلق آمده است، اما در سطح واقعیت عملى، جبهه خلق حتى در هاى جبهه  تحلیل

تأکید » گرا متحد استراتژیکى ماست رژیمهاى حاکم ملى«بدترین شرایط بر اینکه 
ورزیده است، در مورد رژیمهاى مرتجع جبهه خلق هرازگاهى به محکومیت ضمنى 

ى جبهه رنگ آنها بسنده کرده و حتى این اعتراض لفظى نیز رفته رفته در تئوریها
که در نایف حواتمه جبهه دمکراتیک خلق براى آزاد فلسطین به رهبرى .بازد  مى

جبهه خلق شعار عدم دخالت در «: گفت   مى1969انشعاب و جدایى خود در سال 
خود نیز در عمل، در هیچ مسئله عربى دخالت نکرد ! را سر داده است» اوضاع عربى

وى دستاوردهاى سیاسى بود و با و اغلب بصورت پژواک جنبش فتح در جستج
خواند، ولى خود ثابت کرد که از   مى» گراى مرتجع فلسطینى راست«اینکه فتح را 

و در لبنان که گرایشهاى جدایى ) 1968اوت (ود هنگام ز!. تر است»پراگماتیک«فتح 
با «: کموکاست گفت  در آن شکل گرفت، جبهه دمکراتیک درباره فتح بىبعدى 

عدم (تجع فلسطین با نادیده گرفتن حقایق تاریخ فلسطین شعار اینهمه، راست مر
و بدین ترتیب، حرکت ملى !»طور مطلق مطرح کرد را به) دخالت در اوضاع عربى

اسرائیل مشکل اساسى است و در عین حال «طور اعم معتقد بود که  فلسطین به
اسرائیل بود گیرى بر ضد  در نتیجه سمت» مانند  رژیمها، متحد یا متحد احتمالى مى

، مگر اینکه موضوع بررسى همکارى با !و نادیده انگاشتن موضوع رژیمهاى حاکم
سان رویارویى با اسرائیل یک امر ضرورى و آنى است، ولى  بدین. آنها باشد

زیرا این امر آنى نیست و ! ارزد رویارویى با اوضاع عربى به اینهمه زحمت نمى
این در مقابل طرح اسالمى سنتى است . ردتوان آن را به وقت دیگرى موکول ک  مى

عویق انداختن طور کلى موضوع فلسطین را با وجود اهمیت آن، قابل به ت که به
حاکم و برپایى حکومت اسالمى به دانست، و تنها پس از رویارویى بارژیمهاى   مى

آیا جنبش ملى در تحقق هدف : اکنون!توان با سئوال دیگر روبرو شد جاى آنها، مى
گیرى اسالمى سنتى   در آزادسازى فلسطین موفق بوده است؟ و آیا سمتخود 

توانسته است گامى به سوى برپایى دولت اسالمى بردارد؟ قبل از پاسخ دادن به این 
هر : رى اشاره شود و آن اینکهگی پرسش ناگزیر باید به واقعیتى شایان تأمل و عبرت

ه بدان توجه نکرده یا آن را به اند ک ى ضربه خورده یک از دو طرف از همان نقطه
                                                           

  .نشریه ویژه جبهه، نگاه کنید» الجبهۀ واالنشقاق«به رساله تحلیلى . 1
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. ها را از دست رژیمها دریافت کرد جنبش ملى خشنترین ضربه!اند تعویق انداخته
هایى که تأثیر بیشترى بر مسیر جنبش برجاى گذاشت، از همان رژیمهایى که  ضربه

جنبش ملى دخالت در امور آنها را رد کرد یا با آنها همکارى کرد یا در چارچوب 
نبرد بااسرائیل نیرومندتر بود، ولى در جنبش ملى در . ها قرار گرفت آناستراتژى 

خورد، بنابراین خطرناکترین   شکست مى» !برادر«تمام نبردهاى خود با رژیمهاى 
همین پدیده براى حرکت اسالمى هم اتفاق افتاد و .وارد آمد» معوق«ها ازنقطه  ضربه

ین و رویارویى با اسرائیل تأثیرى نادیده گرفتن یا به تعویق انداختن موضوع فلسط
 فلسطین، خوددارى حرکت اسالمى از جهاد در. منفى بر مسیر حرکت داشته است

عالوه بر اینکه دست کشیدن از وظیفه شرعى بود، باعث ناتوانى، ضعف و ماندن 
جبهه و توجیهى براى نیروهاى غیراسالمى شد تا بنام فلسطین  درخطوط پشت

ها را از رهبرى بالقوه و  ه سوى خود جذب کنند و این تودههاى مسلمان را ب توده
به همین دلیل حرکت اسالمى در تیررس . واقعى خود ـ حرکت اسالمى ـ جدا سازند

هاى مسلمان از گرداگرد  نیروها و نخبگان الئیک قرار گرفت و بخش مهمى از توده
به تعویق حرکت اسالمى در هر روز که موضوع فلسطین را . آن پراکنده شدند

از لحاظ ساختارى دچار . دید انداخت، از نظر ساختارى و عملى، زیان مى  مى
همچنین نیروى عظیم معنوى را از دست داد . ضعف بنیادى و وارفتگى تشکیالتى شد

گرایان با آن دست به  توانست تمام بیماریهایى را از بین ببرد که اسالم که مى
ها ومیان   ترا و برافروختن آتش فتنه درون صفگریبانند مانند ترس، تملق، تهمت، اف

هر خط با خط 
جبهه   پشت خطوط  هابه  توده ازرهبرى اسالمى حرکت  ازنظرعملى.دیگر
نشینى کرد و حجم و تأثیرگذارى سیاسى خود را در داخل جامعه از دست   عقب
پس از تأمل در این حقیقت ـ حقیقت اینکه هر دوطرف ـ اسالمى سنتى و ملى ـ .داد
همان جایى ضربه خورد که به تعویق انداخته یا نادیده و فراموش کرده بود، از 

آیا هر طرف در رسیدن به هدفى که به «گردیم براى پاسخ دادن به این سئوال   بازمى
از همان ابتدا شعار ) انقالب فلسطین(ملى جنبش » روى آورد، موفق بود؟سوى آن 

و آزادسازى تمام خاک » اردن«رودخانه تا » مدیترانه«آزادسازى فلسطین از دریاى «
را سرداد، آیا پس از گذشت » شجاعانه«فلسطین با یک وسیله، یعنى تفنگ و گلوله 

طور جزئى ـ تحقق یافته است؟ یا  این هدف ـ ولو به! بیش از بیست سال از انقالب
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هاى متضادى روبرو هستیم؟ آیا همچنان تفنگ  اینکه ما اکنون با شعارها و تاکتیک
اى براى  مجال گستردهدانیم؟ یا مجال بلکه    مىو گلوله شجاعانه را تنها وسیله

  ماند؟  دیپلماسى و کنفرانسهاى جهانى و تماسهاى سیاسى جانبى و سرى باقى مى

گذرد اندیشه   طى بیست سال که از عمر جنبش ملى ـ انقالب فلسطین ـ مى 
لسطین از رود تا دریا و ف«سیاسى ملى به طرز قابل توجهى عقب نشست، از شعار 

دولت «و تا !... »دولت دو قومیتى«به سمت » آزادیهاى تمام خاک ملى فلسطین
روى مساحت هر بخشى از خاک  ملىحکومت «تا ) 1968(» دمکراتیک الئیک

، بعد پذیرش فکر )1973پس از جنگ اکتبر  (1974در سال » فلسطین که آزاد شود
نده فلسطین، سپس پذیرش دولت فلسطین با دولت فلسطین و ادامه رؤیاى باقیما

شناسایى ضمنى و سپس آشکار دولت یهودى، سپس پذیرش کنفدراسیونى شامل 
 و )1()1985فوریه (شرق و غرب اردن به عالوه نوار غزه در سایه تاج خانواده هاشمى 

 سازمان ملل که 242پس از آن هرازگاهى روى خوش نشان دادن مشروط به قطعنامه 
مورد قیدوشرط آن  عربى وجهانى همچنان به رسمیت شناختن بىدر سطح 

طور نهایى مسئله فلسطین و هویت   با وجود اینکه این قطعنامه به)2(درخواست است
دیدار . داند کند و مشکل فلسطین را مشکل پناهندگان مى مستقل فلسطین را لغو مى

بصورت مهمترین تالش ) در هر سطح و بدون ناراحتى و احساس شرم(ها  با اسرائیلى
  !.طلب هستیم صلح! ها بپذیرند که ما  ها درآمده است تااسرائیلى  فلسطینى

پذیر نیست و نشان از شکست  هاى آشکار، بهیچوجه توجیه  نشینى این عقب 
نشینى از این اهداف دارد و البته اینکه این  جنبش ملى در تحقق اهداف خود و عقب

  .، هیچ سودى براى ما نداردها را تاکتیکى بدانیم نشینى  عقب

در سطح اسالمى آیا حرکت اسالمى سنتى در تحقق هدفهاى خود موفق بوده  
است؟ هدف اسالمى پیوسته برپایى دولت اسالمى بود، حرکت اسالمى سنتى در این 

مى سنتى دربردارنده راستا چه کرده است؟ روشن است که مسیر حرکت اسال
آنچه حرکت اسالمى در پایان دهه . استینه هاى آشکارى در این زم نشینى  عقب

                                                           
طینى االتفاق االردنى الفلس«رجوع شود به کتاب . م11/12/1985معروف به پیمان اردنى ـ فلسطینى، در تاریخ . 1

  .تألیف خالدالحسن» المشترک
و پیش از سخنرانى یاسر ) م15/11/1988(این تحلیل قبل از برگزارى نشست اخیر مجلس ملى فلسطین در الجزایر . 2

گانه امریکا پذیرفته   و شرایط سه338 و 242هاى شماره  عرفات در ژنو و کنفرانس مطبوعاتى وى که در آن قطعنامه
  .تحریر یافته است» انتفاضه«و باید اشاره کرد که این تحلیل اصوالً پیش از آغاز ... شد، نوشته شده است
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کرد که به دست آورده است، اکنون براى آن بیشتر   چهل و آغاز دهه پنجاه فکر مى
اى چون قانونمند کردن شریعت اسالمى توسط  مسئله. ماند تا واقعیت به رؤیا مى

این . مجلس ملى مصر به گفته یک رهبر بزرگ اسالمى نیاز به درنگ و تأمل دارد
هاى   عنوان شده است که از تودهحافظ سالمهفته در پاسخ به دعوت شیخ مجاهد گ

مسلمان مصر دعوت کرده بود بر ضد حکومت که درباره این موضوع طفره 
  .داد، تظاهرات کنند  ها را فریب مى رفت و توده  مى

حرکت اسالمى سنتى از دعوت به برپایى دولت اسالمى درهر بخش از میهن  
ن گفتن درباره دشواریها، موانع و فشار قدرتهاى بزرگ و عدم اسالمى به سخ

آمادگى شرایط الزم در این کشور و ضعف امکانات خودى در کشور دیگر، روى 
حرکت : تر و مهمتر است بگوئیمبلکه بگذارید آنچه را از این خطرناک. آورده است

نگاه کنیم ـ به حکمرانان و خودکامگان ـ اگر خوشبینانه اسالمى از درافتادن با، 
ها   سکوت روى آورده است یا شرکت با حکمرانان در پارلمانها، مشاغل و حاکمیت

  .!ـ البته به امید ایجاد دگرگونى اسالمى از راه این مشارکت

ما به هیچوجه قصد ایجاد تردید در نیت هیچکس نداریم، ولى این حق و وظیفه  
گوئیم بلکه صحبت   ها سخن نمى از نیت. ماست که هر چیز را بنام خودش بخوانیم

به استثناى حرکت سعودى،  در عربستان. ا و عملکردهاى مشخص استاز اجتهاده
سعود،  بر ضد نظام طاغوتى خاندان آلجهیمان عتیبى مسلحانه به رهبرى شهید 

شنویم که خواستار سرنگونى نظام  تقریباً هیچ صدایى از هیچ فرد یا گروهى نمى
 حق و اسالم باشد در حالى که در عربستان سعودى آنقدر جاهلى و برپایى دولت

توانیم در بسیارى از بالد  تعداد مشایخ و علماى مسلمان زیاد است که به ندرت مى
سعود را که  بسیارى ازآن علماء، نظام طاغوتى آل بلکهمشابه آن را بیابیم، دیگر 

 آن صالح باشد یا دانند خواه تمام مى» نظام اسالمى«طرفدار ووابسته غرب است 
  .اى از آن فاسد  پاره

المسلمین  اى از اخوان البناء براى دایر کردن شعبه علیرغم تالش امام شهید حسن 
همگى ما اخوان «: سعود با ابراز مخالفت گفته بود  در عربستان سعودى، شاه وقت آل

  )!!برادران مسلمان هستیم(» هستیم

وقت کند که چگونه شاه  ورى مى خود یادآاستاد عمر التلمسانى در کتاب 
بلندگوئى را مصادره کرد که امام شهید در سخنرانى » سعود عبدالعزیز آل«عربستان 
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البناء به  تا صداى حسن«کرد   براى حاجیان، در اثناى موسم حج، از آن استفاده مى
هاى ظلم و سرکشى را  رسید پایه صدایى که به هر جا مى. حاجیان نرسد

و امروز علیرغم حضور شمار فراوانى از مبلغان مسلمان از  *»)1(لرزاند  مى
المسلمین ـ که در عربستان سعودى سکونت دارند ـ عربستان شاید تنها  اخوان

از ) هاى یا شعبه(کشورعرب باشد که تشکیالت سازمان یافته رسمى 
در کشورهاى خلیج ـ فارس ـ هم حرکت . المسلمین در آن وجود ندارد اخوان

اى از اشتغاالت در آموزش و پرورش و دیگر نهادها بسنده  تى به پارهاسالمى سن
هاى فکرى یا همایش اسالمگرایان مقیم و   کند، و فعالیت آن از برگزارى دوره  مى

  .رود  عالوه برخى نشریات یا مجالت، فراتر نمىمحصل، به 

طور رسمى موجودیت یافته   در اردن که حرکت اسالمى از چهل سال قبل به 
، حرکت انگار همچنان به عضویت بسیار محدود درپارلمان اردن و برخى است

نهادهاى اجتماعى و مشاغلى که گاهى به مرتبه وزارت رسیده، قانع شده است و این، 
هیچگونه تأثیر یا ثقل سیاسى در رویارویى با رژیم ارتجاعى اردن نداشته است، بلکه 

ردن را تکان داد، جهان واز جمله ارغم بیدارى اسالمى که  از پایان دهه چهل به
اردن براى «: رسید از جمله ـ اینکه گفتند بلند شد که قبالً بگوش نمىصداهایى 

برپایى دولت اسالمى مناسب نیست، مگر اینکه نخست در کشورى بزرگتر برپا شود 
اینگونه، پس از سى سال به تعویق انداختن موضوع ! »و اردن را بخود ملحق نماید

ـ در سطح اسالمى ـ و به امید برپایى دولت اسالمى در کشورى مجاور فلسطین 
همانند اردن یا غیره، برپایى دولت اسالمى در اردن هم به تعویق افتاده به امید اینکه 

  !!.دیگر برپا گردددر جایى 
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هاى اسالمى در  ، دشمنى با حرکت!آلوهاب سعود، پیروان آل ذاتى ارتجاع یادآورى است که خصلت به الزم* 
گیرند که صدایش به مردم خود نرسد،  بناء را از دست او مىال آنها اگر میکروفون شهید حسن... سطح جهانى است
را دیگر برادران مسلمان به حج آمده » الموت السرائیل«بندد تا صداى حق  هاى ایرانى را هم مى میکروفون کاروان

 چهار عام نین قتلالبته از کمک دهها میلیارد دالرى آن به بعث صدامى براى جنگ باایران اسالمى و همچ!... نشنوند
سعود در این پاورقى سخنى به میان  هاى دیگر همگام باامپریالیسم آل و توطئهصد نفر از حجاج ایرانى و جنایات 

سعود عالوه بر چاپ و نشر صدها کتاب ضدشیعى ـ آکنده از تهمت و افتراء و کذب و دروغ ـ و  آل!. آوریم نمى
 شاهکارى که توسط قلم بمزدان آنها چاپ شده است، یکى از بزبانهاى مختلف و توزیع آنها در سراسر دنیا، درآخرین

ب صفوى، به عنوان و پذیرفتن شهید نوا! المسلمین از دائره اسالمى را، ارتباط آنها با ایران شیعى اخوان! دالیل خروج
  ...اند میهمان، در دوران سفر وى به قاهره ذکر کرده

: ضداسالمى آنان به کتاب ماهیت اسالمى وشناخت هاى تبه حرک سعود نسبت کینه وحقدآل آگاهى ازنوع براى
هـ ، 1414الشبیب، چاپ ریاض،  فریدبن احمدبن منصور آل: تألیف» !االخوان المسلمین فى میزان االسالم دعوۀ«

  ).مترجم(مراجعه فرمائید 
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پیوست به نمیرى پیمانى رسمى، به رژیم    حرکت اسالمى در یک همسوداندر  
آنچنانکه رهبر (سالمى فرصت امتداد و گسترش داده شود امید اینکه به حرکت ا

، ولى خود همین نمیرى قبل از سرنگونى در )کرد  حرکت دکتر حسن ترابى فکر مى
براى سرکوبى حرکت اسالمى تالش کرد و کوشید که رهبرى آن ) م1985(آوریل 

  .را در زندان بیاندازد که در رأس آنها خود دکتر حسن ترابى بود

) در نشریات(بسیار خوشوقت شدیم وقتى «: گوید ر التلمسانى مىاستاد عم 
خواندیم که جعفر نمیرى رئیس جمهورى سودان شریعت اسالمى را به اجرا گذارده 

از من خواست تا مطلبى در مجله پارلمان » االخبار«و البته یکى از کارکنان روزنامه 
و علیرغم اینکه شایع سودان پیرامون این موضوع بنویسم و من هم درنگ نکردم 

هاى حکومت  تقویت پایه منظور از آن گیرى سیاسى است و شده بود که این جهت
سودان است، ولى به این سخن اهمیت ندادم و از صمیم قلب این اقدام را تأیید 
نمودم، زیرا اگر امروز برخى اشتباهات بر آن خدشه وارد کند، مرور زمان شکافها 

زده شدم وقتى در  ولى خیلى شگفت. کند ا اصالح مىراپر کرده و اشتباهات ر
ها خواندم که در آن درباره   را در روزنامه» نمیرى«ها مصاحبه  روزنامه
هستند درحالیکه دکتر حسن ترابى »آنان اخوان شیاطین«المسلمین گفته بود  اخوان
 وى نمیرى است و اخوان در سودان در این رابطه باخوان سودان، از مشاوران رئیس ا

  .)1(»اند  بیعت کرده

و بدین ترتیب حرکت اسالمى در سودان به رهبرى دکتر حسن ترابى ـ که ما  
در نیمه راه با شماریم ـ   کنیم و محترم مى  را تقدیر مىاخالص و روشنفکرى وى

رغم توجیه تاکتیکى و مقطعى، نشان  رژیم تالقى پیدا کرد و این در سطح عملى به
  .)2(!ردنشینى آشکار دا از عقب

رفت تا دولت اسالمى از آنجا   اما در مصر که همواره انتظار بیشترى مى 
سربرآورده، پیروز و برپا شود، حرکت اسالمى از زمان اوجگیرى فعالیت اسالمى در 

معلم شهید . هاى آشکار بوده است  نشینى نیمه دهه هفتاد تاکنون، شاهد عقب
د را تقدیم کرد تا پاکدامنى،  زندگى و جان خو1966 ده سال پیش در سیدقطب
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٤٧٩ جهاد اسالمی

پاکبازى و نزاهت اسالمى را نشان دهد ولى حرکت، از موضع مخالف و در افتادن با 
رژیم و دعوت به انقالب علیه آن، به مواضع متفاوت و نرمترى روى آورد تا آنجا 
که انتقاد از رژیم سادات و برمال ساختن زشتیها و نامردمیهاى آن، هیچگاه امرى 

در پاسخ استاد عمر التلمسانى به پرسشها پیرامون این موضوع !.. بوده استمطلوب ن
المسلمین کویت   اخوانارگان » المجتمع«ر مجله سردبی» اسماعیل شطى«که از سوى 

کنیم و بدنبال افشاى زشتیهاى  ما رسوا نمى«: گوید  مطرح شد، استاد تلمسانى مى
ن باشد خداوند زشتیهاى او را برمال هر کس به دنبال زشتیهاى دیگرا. دیگران نیستیم

در مجله ارگان اخوان مصر استاد التلمسانى خطاب به انورسادات . )1(»سازد  مى
دانى که   شما از طریق سازمانهاى اطالعاتى خود مى«: گوید سرکرده رژیم مصر مى

اندیشیم، بر سر   کنیم، به انقالب نمى  چینیم، دعوت به انقالب نمى ما توطئه نمى
باز . )2(»کنیم اى در دل پنهان نمى  رقابت نمىورزیم و مانند دیگران، کینهحکومت

ما شهروندانى هستیم که به قوانین کشورمان پایبندیم «: گوید  استاد عمر التلمسانى مى
  .)3(»کنیم، اگر چه خواستار اجراى شریعت اسالمى هستیم  و از آن تخطى نمى

تواند تردید روا   اهللا هیچکس نمى تردید در حسن نیت استاد تلمسانى رحمه  بى 
گیرى   نشینى آشکار از موضع  کند یک عقب بدارد، ولى آنچه را ایشان مطرح مى

تر  آید، دیدگاهى که حرکت اسالمى در آن متعهدتر و انقالبى  قبلى به شمار مى
: قطب در دو کتابوا لبته هر مسلمانى حق دارد میان آنچه معلم شهید سید. بود

مطرح کرده و آنچه استاد تلمسانى راجع به » ظالل القرآن  فى«و » ریقالط معالم فى«
کنم که حکومت   من دعا مى«انورسادات در دیدار با وى در اسماعیلیه گفته است 

 وى پس از )4(.عمل آورد اى به مقایسه! »شما تا بیشترین مدت ممکن طوالنى شود
ه موضع من در قبال بسیارى راجع ب«: گوید قتل سادات در کتاب دیگر خود مى

اند؟ پاسخم که تغییر   جمهورى پرسیده  حکومت آقاى محمدحسنى مبارک رئیس
نکرده، این است که وى دوران حکومتش را به خوبى آغاز کرد و زندانیان سیاسى 

اى عربى بازداشت، هر و مطبوعات را از حمله به حکمرانان کشوره! را آزاد ساخت
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٤٨٠ جهاد اسالمی

  .)1(»پیمودند  دستور یا بخشنامه این راه را مىن چند مایل بودیم این مطبوعات بدو

جویى از  کنم که اشاره گذرا به محتواى این متون، به معناى عیب  من تأکید مى 
نیست ـ که به حرکت شان   یکى از متفکران و رهبران مجاهد و مکتب اسالمى

اسالمى معاصر اصالت، گستردگى و قدرت بخشیده است ـ بلکه منظور پیگیرى عینى 
  .طور اندیشه اسالمى در موضوع حکومت و دولت استت

یابد   ـ دقت کند در مى! هر کس در محتواى این متون ـ و مانند آن بسیار است 
بلکه از روى باور و عقیده صادر شده است، اگر » تقیه«که این نوع بیانات نه از باب 

د که وى در مصر اختصاص داردیم به آنچه در سخنان استاد تلمسانى بدان اشاره کر
کرد، پس بیائید آنچه را که وى درباره ماهیت روابط با رژیم   مى آن زندگى

هزاران مُبلّغ در مدت بیش از بیست و پنج سال در «: سعود نوشته است، بخوانیم آل
کنند و از آنان هیچ  امنیت و آرامش در پادشاهى عربستان سعودى زندگى مى

سعودى باالترین مناصب را  بستانآشوبگرى یا انحراف دیده نشده است، عر
اند و با دقت،  دار و وفادار بوده  دراختیار آنها گذارده و آنان نیز همواره امانت

جویان و غرضورزان پس  اند، پس چگونه عیب اخالص انجام وظیفه کرده و پشتکار
جویى   سعودى سینه خود را به روى آنان گشود، عیب  از اینکه عربستان

  )2(»کنند؟  مى

عمالً از تحقق  اسالمى سنتى به مرور زمان م اینها، نشان از این دارد که حرکتتما 
شود ـ علیرغم  گرایان در مورد برپائى دولت اسالمى ناتوان مى آرزوهاى اسالم

تواند در آن تردید روا   ها ثابت مانده است و هیچکس درهر حال نمى اینکه نیت
برپایى خالفت، منوط به وحدت رسد که   بدارد ـ و آنگاه مسئله به اینجا مى

ما ایمان داریم که خالفت نماد «: گوید  استاد تلمسانى مى!! شود حکمرانان مى
 شود، اى کاش حکام مسلمانان در وحدت اسالمى است، اما اینکه چگونه برقرار مى

اى بیاندیشند که خواستار وحدت نیرومند و  بزرگ به گونهاین امر جدى و 
شان نخستین کسى   ه آنها با اطمینان یافتن از آینده زندگىپیوستگى امت باشند، چ

  .)3(»شوند  هستند که از آن سعادتمند مى

این چنین، اندیشه سیاسى اسالم سنتى در نیمه دهه هشتاد نه تنها از آنچه معلم  
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٤٨١ جهاد اسالمی

نشیند، بلکه از آنچه شیخ  شهید سیدقطب بیست سال پیش مطرح کرد عقب مى
شیخ سعید حوى . کند  گرد مى  عنوان کرد هم عقب در آغاز دهه هفتادسعید حوى

» اخالق و فرهنگ جنداهللا«: در یکى از تحقیقات روشمندانه مهم خود تحت عنوان
ااستثمارگران یا اگر مسلمانان تحت حاکمیت کافران، خواه مرتدان ی«: گوید  مى

کند  کن کردن رژیم کافرى که بر آنها حکومت مى بایدبه ریشهدیگران باشند، 
ردازند و اگر توانایى نبرد نداشته باشند پس باید براى آن مجهز شوند و تمام آنچه بپ

را که براى برپائى دولت اسالمى ضرورى است فراهم آورند و اگر چنین نکنند، آنها 
  )1(.»تردید گناهکارند، گناهکارند، گناهکار  بى

 حرکت آیا«: گردیم به پاسخ این سئوال پس از این بررسى اجمالى، بازمى 
و » اسالمى سنتى درتحقق هدف برپایى خالفت از دست رفته، موفق بوده است؟

بینیم که واقعیت نه تنها حاکى از نوسان و تزلزل آن در این زمینه است بلکه   مى
کشیدن ـ عملى ـ از فکر جهاد برضد رژیمهاى  گرد آشکار آن که در دست  عقب

و شرکت در !! نها به دعوت و تبلیغتشود و گوئى   د، دیده مىیاب  طاغوتى تبلور مى
اند که قطعاً به معناى حفظ قوانین بازى سیاسى و  فعالیتهاى سیاسى مجاز بسنده کرده

  .پایبندى به آن است

دانست   مى» نبود دولت خالفت«اینگونه، حرکت اسالمى سنتى مشکل اساسى را  
ى دولت و پس از برپای! نه موجودیت اسرائیل که مشکل فرعى و زودگذر است

بدین ترتیب حرکت ضربه خورد، یعنى سست و ناتوان شد ! رود  اسالمى ازمیان مى
ها  در فلسطین، خودبخود از تودهانداختن مسئله جهاد وبا دست کشیدن یا به تعویق 

دولت اسالمى که تحقق آن براى  دور گردیدو در عین حال، درتحقق هدف برپایى
  . داشت، نیز با ناکامى مواجه گردیدانجام طرح آتى آزادسازى فلسطین ضرورت

ـ اساس » موجودیت اسرائیل«در آن سو، جنبش ملى مشکل اساسى را در  
دید نه در رژیمها و جامعه عربى که تنها پس از نابودى  شرارتهاى منطقه ـ مى

این حرکت نیز از جایى ضربه خورد که آن را . اسرائیل قابل اصالح خواهد بود
ها ـ همانکه در تحقق هدف مورد نظر ـ  توجهى نکرد ـ رژیمنادیده گرفت یابدان 

دولت  انقالب اسالمىو برپایى بلکه تحقق... آزادسازى فلسطین ـ نیز شکست خورد
اسالمى از نظر گرایش اسالمى سنتى ـ و آزادسازى کامل فلسطین از دید گرایش 
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٤٨٢ جهاد اسالمی

 حالى که شد در طور کلى ـ همانند یک رؤیاى دور از دسترس تلقى مى ملى ـ به
تر، سخن   بینانه  حلهاى مقطعى یا واقع برنامه سیاسى هر یک از آن دو، از راه

  !گفت  مى

اند؟ زیرا که هر دو   اکنون باید دید که چرا هر دو طرف به این مرحله رسیده 
... طرف نتوانستند یک طرح درست، جامع و دقیق براى ماهیت مشکل ارائه دهند

کل نگریسته وبخش دیگر رانادیده گرفتند، از زیرا هر کدام به یک بخش از مش
بود که رابطه جدلى ـ ! لوحانه و میکانیکى رو نگرش آنها نگرشى ساده  این

گرائى، اسرائیل و   دیالکتیکى ـ موجود میان وضعیت عربى ـ رژیمها ـ دولت، ملى
  !دید  امپریالیسم نمىجایگاه این رابطه را روى نقشه طرح 

» پدیده اسرائیل«یص ماهیت مشکل اساسى و تفسیر جنبش ملى فلسطین در تشخ 
زیرا . دچار اشتباه شد، در نتیجه نتوانست ابعاد تاریخى و تمدنى آن را مشخص نماید

اسرائیل در نظر آنان چیزى بیش از یک موجودیت نژادپرست یا ناو هواپیمابر ثابت 
ه هدف آن گذارى غرب، نیست ک آمریکا در خاورمیانه یا نمایندگى شرکت سرمایه

سان جنبش ملى   بدین. است... خواه و ضربه زدن به نیروهاى ملى و انقالبى و ترقى
فلسطین ـ از نظر تئورى ـ خود در همان سنگرى قرار گرفت که این نیروها ایستاده 

  !بودند» هدف«بودند، نیروهایى که آنها نیز از سوى اسرائیل 

یاتى فقدان خالفت اسالمى را اما حرکت اسالمى سنتى، علیرغم اینکه اهمیت ح 
و ابعاد فراگیر و رابطه » پدیده اسرائیل«طور دقیق معناى  درک کرده ولى نتوانست به

جدلى آن با نبود خالفت را مشخص کند، و به همین دلیل اسرائیل را یک مشکل 
فرعى زودگذر دانست، همانند دهها مشکل دیگر که مسلمانان اینجا و آنجا با آن 

  .)1(دروبرو هستن

نقشى داده اگر چه به آن مأموریت انجام چنین اسرائیل ناو هواپیمابر ثابت نیست  
شده است، اسرائیل یک مشکل زودگذر نیست همانند آن مشکالتى که هرازگاهى 

شود مگر   درک ما از پدیده اسرائیل کامل نمى. شوند مسلمانان با آن روبرو مى
شان در آن را درک  زمین و مسیر تاریخىاینکه سرآغاز پیدایش یهودیان در این سر

  .کنیم
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٤٨٣ جهاد اسالمی

حضور یهودیان طى هزاران سال در اکناف و اطراف زمین سپس بازگشت آنان  
فاذا جاء وعد «: شان در جهان  بصورت گروه گروه به فلسطین، پس از پراکندگى

در ، واقعیتى شایان تأمل است که معانى غیبى نهفته )104: اسرا(» اآلخرۀ جئنابکم لفیفاً
خروج آنان به دست موسى و . تمرکز آنها در مصر اتفاقى نبود. آن را باید تبیین کرد

شان  روى در پشت سر آنان ارتش فرعون که در تعقیب آنان بود و دریایى که پیش
آوارگى، تبعید و بازگشت آنان یک چیز عادى .. گشوده شد، یک امر طبیعى نیست

رغم   شان به رىسالم و حفظ ویژگیهاى ساختاتبعید آنها در صدر ا. نباید تلقى شود
  .قرن، اتفاقى نبودشان در جهان و سرکوب آنان طى سیزده  پراکندگى

خواستى که . است» بینى شده  خواست پیش«حرکت تاریخ اسرائیلى، به سوى  
دو پدیده متقابل که . خدا پدیده اسرائیلى را در برابر پدیده اسالمى قرار داد

... دهد یان آن دو را به عنوان دو قدرت متضاد تشکیل مىکشمکش جوهر روابط م
چینى و  یابد و با رباخوارى، نژادپرستى، توطئه  یکى از آن دو استمرار مى

بخشد، دیگرى در مقابل  استکبارورزى در زمین به این کشمکش انگیزه و روش مى
برخورد دو پدیده با . آن، یعنى اسالم با روشمندى صلح مبتنى بر حق استوار است

گذارند، روابط میان آن دو   طور متناوب موجودیت خود را به نمایش مى  تنش به
آنهائى که از . پذیرد گرى یا آشتى نمى نفى و تضاد ابدى است که هیچ میانجى

آنها چون از . انگارند  زنند، این رابطه را نادیده مى شناسایى و صلح با اسرائیل دم مى
اند، زیرا آنها از جایگزینهاى  چار این توهم شدهاند د مشى الهى دورى گزیده خط

اى واقعیت   طور حاشیه توانند به کنند که فقط مى  وضعى و سطحى پیروى مى
  !.گیریهاى تاریخى آن را درک کنند اسرائیل و جهت

گاه   تراوش و تجلى«اسرائیل تنها یک موجودیت اشغالگرانه نیست، بلکه  
بلکه اسرائیل . مشى حق الهى است  طجانبه و برخالف خ  مشى جهانى همه خط
رود تا با پشتیبانى جهان غرب کافر، تمام مبانى  ترین شکل آن است و مى خشن

  )1(.»هستى اسالمى و عربى را ویران کند

هاى خود از تشخیص ابعاد  پس هر دو طرف اسالمى سنتى و ملى، در برنامه 
ون خطر همواره پیرامکامل این پدیده غافل ماندند، علیرغم اینکه خط اسالمى 

از تشخیص مشکل کرد ـ همچنین دو طرف  پردازى مى یهودى در جهان نظریه
                                                           

  .نگاه کنید به العالمیۀ االسالمیۀ الثانیه تألیف محمد ابوالقاسم حاج حمد، چاپ دارالمسیره. 1
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اساسى در جهان اسالم را یعنى چالش معاصر غرب در طول دو قرن گذشته ـ نادیده 
این چالش یا طرح استعمارى با ابعاد فراگیر که دربخشهاى نظامى، سیاسى و . گرفتند

وردید، پیش از آنکه موفق شود اخالق و افکار و تمام اقتصادى جهان اسالم را درن
مان ایجاد   را در درون» استعمارپذیرى«مان را ویران کند و قابلیت  مبانى اصلى
و بر هر  از حکومت کنار بزند، جهان اسالم را تجزیه خواست اسالم را نماید، مى

 و بخش آن یک حاکم مزدور قرار دهد تا اسرائیل، یعنى مهمترین هدفها،
  .هاى امپریالیسم را در قلب جهان اسالم برپا سازد خطرناکترین و خشنترین گونه

پس مشکل همان طرح امپریالیسم است، رژیمهاى موجود در جهان اسالم  
ها و ابزار آن به شمار  تراویده این طرح هستند و خود بخشى از آن و یکى از گونه

  .لکه محور و مرکز آن استاما اسرائیل چهره دیگر خود آن و ب... روند  مى

رژیمهاى موجود در جهان : بنابراین باید مشکل را اینگونه ارزیابى و درک کنیم 
اند، ما با این مقایسه البته ماهیت و ویژگى هر  اسالم و اسرائیل دوروى یک سکه

گیریم،ولى تضادهاى غیر جوهرى،  طرف و حجم تضادهاى آن دو را نادیده نمى
آورد، همچنین این مقایسه   طرفى با طرف دیگر را پدید نمىتضاد یا تقابل کامل

امعه شود که نیروهاى ج ساده و درعین حال پیچیده دچار این اشتباه یا توهم نمى
اى کوتاه  این مقایسه. گناهان آن موازى نیروهاى جامعه دیگر بداندعربى را باتمام 

!) عربى ـ اسالمى(یکو میان مأموریتهاى نیروهاى ارتجاعى حاکم در نظام سایکس ب
هاى دولت عبرى وابسته به همان طرح، تلقى  مرتبط با طرح امپریالیسم و مأموریت

  .شود  مى
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   مسائل باید بدانیم چه وقت بایستیم، چه وقت حمله کنیم و چه وقت

جنگ نظامى پس از برپایى . تآغاز کار اس»سوسیالیسم،آزادى،وحدت«جامعه پس
رو روزنامه لبنانى و ناصرگراى   از این!. این جامعه است، نه قبل و نه در اثناى آن

ـ عاصفه ـ بر ضد اسرائیل در آغاز » فتح«در آن زمان نخستین عملیات  »االنوار«
گراى  ـ ملى غسان کنفانى .توصیف نمود» کارهاى کودکانه« را 1965ژانویه سال 
    موقع وعرب در آن

   توان با دستیابى به پشتیبانى و کمک مالى از آنها استفاده مرتجع هم مى
  .126الخطاب العربى المعاصر ـ محمد عابد الجابرى، ص : نگاه کنید به. 1
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  حل تنها راه: جهاد اسالمى
ه توانیم به بررسى روشى بپردازیم ک  اکنون مى طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین

گرایان با آن با اسرائیل رویارویى کنند یا بهتر است بگوئیم با کلیت طرح  باید اسالم
ابتدا باید به روشنى و سادگى اعتراف کنیم که پیروزى نهائى .امپریالیسم مقابله نمایند

در فلسطین صرفاً با امکانات یک حزب و سازمان، یا چندین حزب و سازمان ـ با 
شود، بلکه با تمام امکانات امتى مقدور خواهد بود که    نمىوجود اهمیت آنها ـ میسر

 است و ما از خالل درک قرآنى، تحلیل تاریخى و »امت اسالمى«تردید همان   بى
قرار » پدیده اسرائیل«بینانه روشن ساختیم که در کلیت خود رودرروى  دیدگاه واقع

تقامت، حرکت اسالمى ـ جهادى پیشتاز امت است که مراحل سخت اس. دارد
به دلیل یکپارچگى . شود مداوم، آن را به سوى پیروزى رهنمون مى جهاد مقاومت و

عناصر طرح امپریالیستى ووحدت دشمن، وحدت حرکت اسالمى یا وحدت 
کم به عنوان هسته مرحله نخست، عالوه بر اینکه یک  گروههاى جهادى دست

باال در راستاى شروع بینانه با اهمیت بسیار  وظیفه شرعى است، یک ضرورت واقع
تر مبارزه باوحدت حرکت  شکل آرمانى. گردد  جانبه تلقى مى رویارویى همه

هاى موجود و   آن ـ رژیماسالمى در رویارویى با طرح امپریالیسم و دو بخش
ها و  طور همزمان با این رژیم  اسالمى باید بهحرکت . اسرائیل ـ آغاز خواهد شد

رود، باعث مشکل  نچنانکه در مرحله نخست تصور مىاسرائیل مبارزه کند، این امر آ
شود، بلکه برعکس، زحمت و مشکل بیشتر زمانى است که دشمن را  بیشتر نمى

اى متفاوت رویارویى کنیم، درحالى که دشمن  تجزیه کنیم و با هر بخش در مرحله
شود که علت اصلى   همواره بصورت یکپارچه و متحد با شما وارد نبرد مى

امپریالیسم و ابزارهاى زیرا ما پیوند پنهانى میان طرح . ده استم همین بوها ه  شکست
همچنین ما به . ایم  ایم، اگر چه مأموریتهاى مشترک هر کدام را دیده آن را ندیده
دانیم که یک  اى از کتاب حق است، ولى البته مى  ایم که فلسطین آیه روشنى ندیده

دتى، تمدنى و تاریخى است و چنین نیز منطقه جغرافیایى و به مثابه یک نماد عقی
تک   المقدس و تک ایم که صحنه نبرد میان بیت  همچنین ما ندیده. خواهد ماند
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بد و هر تالش براى تغییر این منطق، یا تمام پایتختهاى به سرقت رفته، امتداد مى
البته سرنخى یا رازى وجود دارد که در قرآن، . توهین بر قرآن، تاریخ و واقعیت است

المقدس و جهاد در آن و در  توان ردپاى آن را یافت که بیت تاریخ و واقعیت مى
اطراف آن را بصورت مرکزى براى طرح اسالمى معاصر واحد و متحد، پیرامون 

آورد، همچنانکه طرح امپریالیسم نیز در فلسطین بشکل دولت   فلسطین در مى
  !یابد  اسرائیل، یکپارچه تجسم مى

آن، مى و گروههاى جهادى ا وحدت حرکت اسالدر آغاز و دست کم ب 
نهیم و پیش از آن باید بخاطر تحقق این وحدت  گامهایمان را در راه صحیح مى

این وحدت عالوه بر ضرورتهاى عملى شایسته، یک وظیفه شرعى به . مبارزه کنیم
آید که در صورت تحقق، در درون خود داللتهاى مهم، پرمحتوا و  شمار مى

این حرکت یکپارچه باید برداشت واحدى نسبت به مشکل . اى دارد امیدوارکننده
مرکزیت مسئله «چالش غربى معاصر، تهاجم غربى، طرح استعمارى، نگاه کنید به (

این برداشت باید ماهیت مشکل تاریخ و . داشته باشند) در شروع این بحث» فلسطین
مى، مراحل تطور، نتایج، ابعاد اعتقادى، تمدنى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى و نیز نظا

حلهاى مطرح شده، تالشهاى دفاع اسالمى در مراحل  پیامدها، جایگزینها، تزها و راه
اى یکسان   پس از این برداشت برنامه. گوناگون، تحول و تطور مشکل را دربرگیرد

مشى  الزم است که بر خط» پیمان کار اسالمى«در واقع یک . براى کار الزم است
  .اى و استراتژیکى ارائه دهد حلهاى عملى مرحله شد و راهروشن استوار با

طور کلى یا ضمنى ـ در گذر تمامى    و موجود ـ به)1(این حرکت اسالمى واحد 
تواند و نباید  نمىان اسالم، به ویژه در گذر از چندین پایتخت نزدیک به فلسطین جه

طه دوم را که به نیاز شود، نق  بى) س(بهیچوجه از یک نقطه مرکزى ثابت بنام قدس
همراه قدس محور رویارویى، شعلهورى و برافروزى انقالب و جهاد خواهد بود، 

توان از میان پایتختهاى به سرقت رفته به ویژه پایتختهاى مجاور و نزدیک انتخاب   مى
کرد، ـ آن هم در چارچوب فلسفه حرکت اسالمى و تحلیل آن نسبت به واقعیتهاى 

  ـ. موجود

ه در چندین پایتخت حضور دارد الزم است با عمق و حرکت اسالمى ک 
... اقتصاد... سیاست... جغرافیا... جامعیت، ماهیت رژیمهاى موجود از جمله تاریخ

                                                           
  .ساختار تشکیالتى و سازمانى هم باید یکى باشدوحدت حرکت اسالمى همواره و ضرورتاً بدان معنا نیست که * 
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میزان واندازه ارتباط ... امکانات داخلى... مراکز فشار و نیروها... میزان تمرکز قدرت
اط شدیدتر باشد، باید آن را البته بهر مقدار که ارتب. باطرح امپریالیسم را بررسى کند

اى را مشخص   به عنوان محل رویارویى انتخاب کنیم و این چنین، حلقه یا نقطه
را تشکیل ...) الف، ب، ج: (یعنى قدس و میان) ثابت(خواهیم کرد که قطب اول 

از بین پایتختها براى شروع، مناسبترین انتخاب خواهد شد و بگذارید مثالً . خواهد داد
را به دست خواهیم آورد که در جهادى ) الف(سان محور  د و بدینباش) الف(

آشتى و ... یا) ج(یا ) ب(حرکت اسالمى نباید در . مقدس شعلهور خواهد شد
زیرا حرکت اسالمى مجاز نیست و نباید در هر حال یک حرکت . مصالحه کند

. هد داشتر، تفاوت خواسازشکار باشد، ولى شکل مبارزه از پایتختى تا پایتختى دیگ
مقدس بر ضد سران رژیمهاى موجود و شاهد جهاد ) الف(درزمانى که پایتخت 

نهادهاى طاغوتى آن خواهد بود تا پس از نابودى آن، دولت اسالمى روى 
هاى آن برپا گردد، در این موقع حرکت اسالمى شاید مناسب ببیند که شکل   ویرانه

روشنگرى، تصحیح افکار یا در این مقطع حالت دعوت، ) ب(مبارزه در پایتخت 
ـ قدس ـ ) س(برانگیختن و مبارزه سیاسى بخود بگیرد، ولى شکل مبارزه در نقطه 

نخست، کم در مراحل  در تمام مقاطع یا دست. دپیوسته جهاد مسلحانه خواهد بو
در (مجاهد فلسطینى مجبور به حرکت به سوى هیچیک از این پایتختها نخواهد بود 

کنند ما   شود، افرادى که گمان مى  هن افراد دودل زدوده مىاینجا یک مانع از ذ
تمام بار سنگین ـ این طرح جهادى ـ در رویارویى با طرح استعمارى را بر دوش 

را مثالً ) الف(اگر نقطه (همچنین مجاهد مصرى ) مجاهد فلسطینى قرار خواهیم داد
قطعاً موجود ایش مجبور به حرکت به سوى قدس نخواهد بود، این گر) قاهره بدانیم
اى در مراحل نخست نخواهد بود و  ولى یک پدیده یا پدیده برجستهخواهد بود 

اى که بر  اینگونه حرکت اسالمى انجام وظیفه شرعى را آغاز خواهد کرد ـ وظیفه
دوش خود آن و همه مسلمانان است ـ و جهاد بر ضد کلیّت طرح امپریالیسم و 

  .اسرائیل ـ را آغاز خواهد کرد  ولت بنىهاى آن ـ رژیمهاى موجود و د گونه

را جهت سرنگونى رژیم ارتداد و کفر آغاز خواهد نمود ) الف(جهاد در پایتخت  
شروع خواهد کرد تا را ) س(تا دولت اسالمى برپا گردد، همچنین جهاد در قدس

وظیفه شرعى و ضرورت آزادسازى سرزمینهاى غصب شده اسالمى را تحقق ببخشد 
رابکارى همه روزه اسرائیل در فلسطین بر ضد ملت آن، براى خارج وبا فساد و خ
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خواهد به سایر پایتختها  اسرائیل مى مقابله نماید، زیرا! ساختن این ملت از معادله نبرد
  .اسرائیل سرکوب شود روى بیاورد تا امت اسالمى زیر چکمه بنى

ایى نیاز ندارد و روشن است که موضوع در آغاز به حمله هواپیماها و بمباران هو 
از پایتختى به پایتختى دیگر نیز احتیاج ندارد، همچنین ) اسالمى(به انتقال نیروهاى 

ما نه . یک عمل ناممکن و محال هم نیست، بلکه در چهارچوب امکان و توان است
کنیم، حرکت در هر  یک حرکت اسالمى از صفر ایجاد نمى) س(و نه در ) الف(در 

هر روز به خواست خدا در حال رشد و اوجگیرى است، دو نقطه وجود دارد و 
و در هر جا در شوق و التهاب جهاد ) الف،س(پایگاهها حرکت اسالمى در 

تنها به یک تصمیم سیاسى در خصوص وحدت حرکت اسالمى و سوزد، ما   مى
ها نیاز داریم تا نتایجى تحقق یابد که یک  هماهنگى میان گروهها و تشکیالت آن

یى حتى اگر تالش و توان خود را چند برابر کند، قادر به تحقق آن طرف به تنها
نخواهد بود، نتایجى که دو طرف اگر به تنهایى و جداى از دیگرى کار کنند 

کار  توانند آن را تحقق ببخشند حتى اگر بیشترین تالش و توان خود را به نمى
  .گیرند

 کند چیست؟ وجود ضربه وارد) س(و ) الف(معناى اینکه حرکت اسالمى در  
المقدس در دوطرف محور انفجار چه معنایى دارد؟ معناى آن   وبیت) الف(پایتخت 

زنیم، زیرا   این است که ما با هر دو روى سکه رویارویى کرده و به هر دو ضربه مى
هاى رژیمهاى  کنیم که رویارویى فعاالنه علیه اسرائیل در سایه سرنیزه  ما درک مى

طور   کنیم اسرائیل به  ست، همچنانکه درک مىپذیر نی موجود امکان
ناپذیرى تالش خواهد کرد تا جلو سرنگونى و فروپاشى این قبیل رژیمها را  خستگى

  .ـ در برابر اسالم که کامالً با اسرائیل در تضاد است، بگیرد

ودر ) الف(بگذارید ببینیم قضیه چگونه خواهد بود؟ وقتى مسلمانان در پایتخت  
کند   اى از مجاهدان بیدار شوند که اعالم مى در تمام جهان با بیانیهالمقدس و  بیت

یک سرى عملیات جهادى بر ضد ارتش اشغالگر در قدس و بر ضد نمادهاى رژیم 
تردید چنین  بى. م داده استو بنیادها و نهادهاى آن انجا) الف(طاغوتى در پایتخت 

ات مسلمانان را در تمام در عین جدى بودن آن، احساسرویدادى با وجود سادگى و 
جهان شعلهور خواهد کرد، زیرا آنها را به خاطرات دوران وحدت و جهاد یعنى راه 

گرداند، شکى نیست که  تاریخى ثابت آنان به سوى عزت، کرامت و پیروزى بازمى



٤٩٠ جهاد اسالمی

این امر همدردى همه مسلمانان را جلب خواهد کرد نه تنها به سوى جهاد در 
که بخشى جدا ناشدنى از محور ) الف(ن در پایتخت المقدس، بلکه همچنی بیت

هاى مسلمان در همه  توده. استکه در انقالب شعلهور گشته اسالمى مقدس است 
و در نتیجه ) الف(جا درخواهند یافت که سرنگونى رژیم طاغوتى در پایتخت 

المقدس  تردید پیروزى نهایى را در بیت  بازگشت دوباره این پایتخت به اسالم، بى
طور   را به) الف(بلکه وقتى ما رژیم طاغوتى در پایتخت . زدیک خواهد ساختن

دهیم ـ با توجه   عملى و با موفقیت کامل در صف اسرائیل و امپریالیسم قرار مى
خواهد شد ژیم رسوا کنیم ـ این ر  باینکه ما حجم تفاوت و تضاد آن دو را درک مى

  .ار خواهد گرفتو ضعیف خواهد گشت و بیشتر در معرض فروپاشى قر

و پیرامون آن به سوى حرکت ) الف(هاى مسلمان در پایتخت  آنگاه جذب توده 
ها اکنون به سادگى و به روشنى بسیار از  اسالمى افزایش خواهد یافت، زیرا این توده

خالل پیوند معنوى با قدس و ادراک ساده، اما سترگ معناى اشغالگرى اسرائیل را 
 گریزى نیست،) الف(نگونى رژیم طاغوتى در پایتخت درک خواهد کرد که از سر

پیروزى اسالم راه به سوى قدس روشنتر و نزدیکتر خواهد شد زیرا با سرنگونى آن و 
هاى مسلمان را وادار خواهد نمود تا به اردوى انقالب اسالمى  و این امر توده

ازى بپیوندند و با حمایت خود توان بیشترى به آن بدهند تا به سوى آزادس
شکل . زدن به بخش مرکزى طرح امپریالیسم حرکت کند المقدس و ضربه بیت

بااینحال کسانى پیدا خواهند شد ـ حتى از درون . تر مبارزه همین است  آرمانى
رژیمهاى موجود  بر ضد (!!)حرکت اسالمى ـ که از رد خشونت و تروریسم

 دمکراسى در اینجا و و اینکه ما از فضاى! وپایتختهاى به سرقت رفته سخن بگویند
: ولى باید پرسید! مان را ابالغ کنیم  آمیز پیام آنجا، استفاده کنیم و از راه مسالمت

مگر رژیمهاى موجود از خشونت و تروریسم بر ضد نمادهاى اسالم و بر ضد حرکت 
اند؟ طرح امپریالیسم آنرا   ها و همه امت، دست کشیده اسالمى وبر ضد توده

ل است با اسالم راستین، با اسالم نهضت، وحدت و استقالل پذیرد بلکه محا نمى
ترین   همزیستى کند ـ این طرح یک لحظه از خشونت که مهمترین و برجسته

دارد، پس چه کسى بر ما صاحبان حق غصب شده  ویژگیهاى آن است، دست برنمى
تحمیل کرده است که تن به ذلت و تسلیم بدهیم؟ و به آنان عزت و تسلط ببخشد؟ 

هاى حرکت اسالمى در فضاهاى دمکراسى ادعایى، جز نتایج جزئى و  مام تجربهت



٤٩١ جهاد اسالمی

هدف طرح امپریالیسم . موقت بازده دیگرى نداشته و سرانجام به ناکامى کشیده است
توان با تروریسم و   مهار و جذب آنچه نمىها چیزى جز از موافقت با این تجربه

ه نمایندگان خود در میهن غرب که ب. آن را مهار و جذب کرد، نیستخشونت 
کند،   اسالمى کمکهاى اقتصادى به عالوه پشتیبانى سیاسى وامنیت تقدیم مى

تواند بهاى رسیدن نمایندگان مسلمان در پارلمانها یا حضور وزراى مسلمان در  نمى
حل مشکالت آن و بحرانهاى  حکومتهاى موجود را بپردازد، مگر اینکه این امر راه

ار اگر قر.  خطرى علیه آنان و منافع آن در منطقه نداشته باشدنمایندگانش باشد و
غرب استعمارگر و منافع آن که به زیان اعتقادات، باشد حرکت اسالمى خطرى علیه 

مان بنا کرده است نباشد، پس اصالً  میهن، منافع، نهضت، استقالل، کرامت و عزت
خودى خود یک وجود این حرکت چه معنایى دارد؟ یا اینکه صرف وجود آن ب

گشته است، در حالى که حرکت اسالمى براى ضربه زدن به امپریالیسم » هدف غایى«
  .و تحقق نهضت، وحدت، استقالل وبرپایى دولت اسالم برپا شده بود

به عنوان در مورد سخن از جهاد بر ضد مرتدان و طاغوتیان درعین حال که ما  
کنیم، باید تأکید  ، تعجب مىتروریسم و خشونتى که باید مردود و محکوم شود

کنیم که مبارزه فکرى و سیاسى بخشى مهم، برجسته و روشنى در سیره و روش 
داشت، ولى این بخشى از طرحى بزرگتر با ابعاد فراگیرتر بود ) ص(مبارزاتى پیامبر

بنابراین مشکل این نیست که حرکت اسالمى . که در رأس آنها جهاد قرار داشت
ف آن است، شاید  شود یا خیر، چه این یکى از مهمترین وظایدرگیر مبارزه سیاسى

توان با پارلمانها موجود برخورد  نباشد که تا چه اندازه و چگونه مىهم مشکل این 
البته با توجه به اینکه موضوع اخیر همچنان در اردوى اسالمى مورد مجادله و (کرد؟ 

 باید )1( یافته و واحد، ولى مشکل این است که حرکت اسالمى تکامل)بررسى است
اى جامع داشته باشد که آن جوانب را نادیده نگیرد و در عین حال از جهاد   برنامه

راى اطالع از ب. (غفلت نورزد و به هر کدام، اولویتها و جایگاه خاص خود را بدهد
وجوب جهاد بر ضد رژیمهاى مرتد که با قوانین الهى جزئیات بیشتر پیرامون 

و با اسالم دشمنى مىورزند و لزوم سرنگونى آنها به ویژه دالیل رانند  حکومت نمى
فقهى که در اینجا جاى بحث درباره آنها نیست، خواننده را به کتاب مهم دکتر 

                                                           
وارد کند ـ ضربه ! یک گروه به بهانه تروریسمبر واحد بودن تأکید داریم تا به رژیمها فرصت داده نشود که به * 

کوشد آن را در آغوش  کند و مى آنچنانکه بارها اتفاق افتاده است ـ درحالى که با یک گروه دیگر مماشات مى
  !ه آرامى آن را جذب و سپس ناخنهایش را کوتاه کندیا ب! بگیرد
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و کتاب شهید محمد عبدالسالم فرج ) عندمایحکم االسالم(عبداهللا النفیسى 
  ).دهیم جاع مىو دیگر تحقیقات متعدد درباره همین موضوع ار) الغائبۀ الفریضۀ(

تر مبارزه حرکت اسالمى در مرحله آینده، زیرا از خالل  این است شکل آرمانى 
آن، هم وظیفه شرعى مبنى بر تالش جدى جهت سرنگونى رژیمهاى طاغوتى 

پذیرد وهم وظیفه شرعى مبنى بر جهاد بر ضد   وبرپایى دولت اسالمى تحقق مى
ت تهاجم غرب برضد کل میهن اسالمى اسرائیلى که مرکزی... یابد  اسرائیل تحقق مى

تر مبارزه   این شکل آرمانى.. رود و نگهبان تمام منافع غرب در منطقه به شمار مى
الف با اسالم مانند دورویى یا آشتى با زیرا ما را از شبهه عملکردهاى مخ. است

جنگند و از اجراى شریعت او سرباز   رژیمهایى که با خدا مى. رهاند رژیمها، مى
همچنین ما را از گناه سستى ورزیدن در ... سپارند نند و به دشمنان او سر مىز  مى

سازد، این گناه که از دهها   جهاد در فلسطین سرزمین غصب شده اسالمى رها مى
  .کند سال بر گردن هر مسلمانى سنگینى مى

ویژگى و مرکزیت مسئله «تر مبارزه است، زیرا با درک  این شکل آرمانى 
غافل » اسالمىدولت « اسالمى مبنى بر برپایى دف نزدیک حرکتاز ه» فلسطین

ماند، بلکه براساس این ویژگى و مرکزیت با روشنى، قدرت و توان بیشتر،  نمى
وجود فلسطین . کند  تر از هر راه دیگرى به سوى این هدف حرکت مى  سریع

 طور عملى و شکل یافته در جهاد در متن و بطن برنامه حرکت اسالمى، به  به
اى همراه خواهد آورد و به آن اوجى خواهد بخشید که  حرکت، همدردى توده

  .توان از آن، در همگانى کردن مبارزه و تسریع در تحقق اهداف آن استفاده کرد  مى

تر مبارزه است، زیرا دشمن واقعى و فراگیر، از همه سو حمله و   این شکل آرمانى 
 دیگرى را نجات دهد و همواره دهد تا کند و به گروهى فرصت نمى محاصره مى

  .دهد  آن را در موضع انفعالى دفاع از خود قرار مى

تر مبارزه است، زیرا راه را در برابر حرکت اسالمى هموار  این شکل آرمانى 
سازد تا صفوف خود را متحد سازد و در همه جا از بیماریهایى که از مراحل   مى

که تشتت و ! بیزانسىدل کتیک یا جتنبلى به ارث برده است، پاک شود و از دیال
، پاکسازى و !آفریند، به جدل باروت و آتش منتقل شود که این نوع جدل تفرقه مى
سازد و از آموزش تئوریک که آمادگى واقعى  کند، متحد و یکپارچه مى غربال مى

و جدى دربرندارد، به مرحله پراتیک تربیت از طریق برخورد و آزمون منتقل گردد، 
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که مردان صابر و شکیبا را در خط یاسر و عمار و سمیه و بالل و سایر تربیتى 
  !...سازد کاروانهاى شهیدان صدر حرکت اسالمى، آماده نبرد مى

                   والسالم
           فتحى ابراهیم
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  ها بررسى
 راه این است، ولى چه در سطح ملى و چه در طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین

موضعگیرى در : گردد، مانند مسئله اى اعتراضها مطرح مى سطح اسالمى سنتى پاره
الملل و سوسیالیسم جهانى و  قبال رژیمها، ستیز طبقاتى و اتحاد با نیروهاى چپ بین

عدم وجوب «و » دوران مکه«و مسئله ). است سطح ملى این در(مسئله وحدت ملى 
و پیش از برقرارى حکومت اسالمى و دیگر » جهاد مسلحانه در زمان غیبت امام اعظم

  ).در بخش اسالمى سنتى(مسائل 

  .ما از هر بخش، به بررسى، تحلیل و پاسخ به یک مسئله خواهیم پرداخت 

* * *  
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  !مسئله وحدت ملى
ه قرن برقرارى حکومت اسالمى، در طول چهارد طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین

آنها فارغ از ستمگرى، . دانستند  بخشى از دولت اسالمى مىا مسیحیان خود ر
سرکوب و تبعیض، همانند دیگر شهروندان مسلمان، حضور خود را شهروندانى با 

حتى یهودیان ـ که بیش از دیگران با مسلمانان دشمنى . آوردند  اخالص به شمار مى
 به هنگام برقرارى مىورزیدند ـ پس از تحمل سرکوب در اروپا، به ویژه در اسپانیا،

دادگاههاى تفتیش عقاید، در قلمرو دولت عثمانى مورد استقبال قرار گرفتند، ولى 
و از بسیارى از قوانین و فرمانهاى عثمانى استفاده حیان وضعیت متمایزى داشتند مسی

این قوانین براى تضمین بیشتر امنیت و حقوق آنان صادر گردید تا آنجا که . بردند
اى از این قوانین ـ به ویژه آن مجموعه که مسیحیان خارجى   پارهبرخى مورخان،

دهد ـ و امتیازات اعطایى به مسیحیان را، از  را مورد حمایت قرار مى) پناهندگان(
جمله دالیل دخالت بیگانگان در امور دولت عثمانى و سرانجام تالش در جهت 

  .دانند  براندازى آن مى

حانیون مسیحى فلسطینى، در مصاحبه با ایلیاخورى، یکى از رو کاردینال 
مان، طى یک هزار و  ما در طول تاریخ«:  گفت1984تلویزیون اردن در پایان نوامبر 

ها  چهارصد سال، همواره در کنار برادران مسلمان خود بر ضد تمام حمالت صلیبى
ایم بى آنکه  کردیم، ما همگى روى این سرزمین زندگى کرده  از فلسطین دفاع مى

  ».کند مان تهدید شود، زیرا اسالم حقوق همگان را تضمین مى ت ملىوحد

  :سرود  شاعر مسیحى نیز این چنین مى» وىالقر«و  

  !خواند، برخیز  الدین، ملتت تو را فرامى  اى صالح

  .جوانمردانه نیست که تو بخوابى و آنان شب، بیدار بمانند

  .اند  اموشى سپردهها آنچه را بیش از رفتن، بدانها آموختى، به فر  صلیبى

  پس دوباره به سوى آنان بتاز، تا به یاد آورند

  بیش از آنان با برندگى شمشیرت آشناست» )1(ریکاردس«

                                                           
  .یکى از فرماندهان صلیبى. 1



٤٩٦ جهاد اسالمی

  شاید انکار نکند! پس بگذار از او بپرسند

هر کس یک نفر از اهل کتاب را بیازارد در «: فرمود) ص(سالها پیش از آن پیامبر 
المقدس شد،  وقتى عمربن خطاب وارد بیت. )1(»روز قیامت من در مقابل او هستم

ها، بیماران، تندرستان و سایر ملتها را  و کلیسا، صلیب) قدس(جان و مال مردم ایلیا 
در امان قرار داد تا کلیساهایشان مورد تعرض قرار نگیرد، ویران نشود و از عایدات 

ه اختیار جبور بشان برداشته نشود و م  ها چیزى کاسته نگردد و هیچ چیز از اموال آن
ولى در سایه تهاجم . )2(»به هیچیک از آنان زیان وارد نگردددین دیگر نشوند و 

اى که غرب چگونگى آن را به خوبى  افکنانه استعمارى غرب تالشهاى تفرقه
عرب، ترک ز آنکه مسلمان باشند به فارس، آموخته بود، آغاز شد و مسلمانان بیش ا

 از آنکه عرب باشند، به سورى، لبنانى، اردنى، و بربر مبدل شدند و عربها بیش
! آسان شد  اى تأکید بر بعد دینى یا فرقه. گرایش یافتند! عراقى، مصرى و فلسطینى

ما «: گفت  البستانى مى. دید یک مسیحى که خود را یک شهروند عثمانى مى
خواستار یک دولت عثمانى نه ترک و نه عرب هستیم، دولتى که در آن همه 

همین مسیحى، در پرتو تهاجم غرب، به کنار » ها درحقوق و وظایف برابرند  عثمانى
خواند و آب به  که قرنهاى متمادى در جامعه حاکم بود، فرامىاردن ارزشهایى گذ

ریخت که دین را مستثنى کرده و در مرتبه بعدى قرار   اى الئیک مى آسیاب جامعه
قضیه در پرتو شکست .  گردیدداد و خواسته فرزندان مسلمان غربزده نیز همین  مى

هاى آن و تأثیرپذیرى از آن شروع شد تا گرایشهاى  در برابر غرب و در سایه سرنیزه
  .اى پس از قرنها پیوستگى و یکپارچگى ظاهر شود فرقه

زیرا مسلمان . آفرین نبود هاى گذشته هیچگاه مشکلمسئله وحدت ملى، طى قرن 
طور مثال، به عنوان  ها به ند که با صلیبىو مسیحى، هر دو شهروندان با اخالص بود

مسئله وحدت آنگونه که امروزه در صحنه فلسطین، . اتباع دولت اسالمى جنگیدند
عربىو اسالمى مطرح شده است، پیدا نشد مگر در سایه شکست معنوى، سیاسى و 

 ـ ولى این مسئله، نشانه پراکندگى) وحدت(ـ علیرغم معناى واژه یا اصطالح ... نظامى
سایه دولت اسالمى و تجزیه بود و هیچگاه به حداقل وحدت واقعى که همگان در 

  .سربلندى، عزت و بالندگى بدان نائل آمدند، ارتقاء پیدا نکرددر 
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شان منع نکرد، این  اسالم هیچگاه مسیحیان را در دفاع از سرزمین و میهن 
نبود مگر در سایه سرزمین و این میهن که هیچگاه آزاد، مستقل، گرامى و سربلند 

آیا مسیحیان در سایه استعمار غرب ـ انگلیسى، فرانسوى یا اسرائیلى ـ بیش از . اسالم
اگر چنین باشد، اصالً نیازى به شرکت . اسالم از حقوق خویش برخوردار شدند؟

چنین نباشد که قطعاً نیست ـ پس باید به عنوان ـ و اگر ! زه وجود نداردآنان در مبار
ب، فلسطین و غیره درک کنند که تنها چارچوب اسالمى است که شهروندان عر

تواند بیشترین قدر ممکن از استقالل، آزادى، عزت و سربلندى را براى آنان و   مى
  .دیگر اتباع مسلمان به ارمغان بیاورد

اى که در صحنه فلسطین مطرح شده  گونه براین اساس مسئله وحدت ملى به 
الشهاى مداوم براى تهى کردن نبرد از بعد تمدنى و است، در سایه تهاجم غرب و ت

شود نه چیز دیگر چون به اصطالح جذب مسیحیان در نبرد  عقیدتى آن، عنوان مى
  !...ساز  سرنوشت

) ایم یعنى دین و اعتقادمان را از نبرد مستثنى کرده(ایم  آیا ما با آنان چنین کرده 
کنیم؟ این یک تالش مشکوک تا مثالً شرکت آنان را در جنگهاى صلیبى تضمین 

ها    درصد از فلسطینى7براى مستثنى کردن دین از نبرد است، به بهانه اینکه 
، زیرا این یک تالش مشکوک است!!! اند و باید در نبرد شرکت جویند  مسیحى

شان، از  فلسطینیان از ایدئولوژى درصد از 93عاقبت به معناى جدا کردن 
با دشمن است، پس در این صورت کدام، دستاورد نیرومندترین سالح در رویارویى 

  !ایم؟  را تحقق بخشیده

! اى است و در جبهه رویارویى ضداستعمار گویند دین یک گرایش فرقه  مى 
مان را  مان پایبند شدیم همواره دشمنان کند، پس چرا وقتى به دین  شکاف ایجاد مى

اند؟ چرا  کست دادهایم؟ و وقتى از آن دست کشیدیم دشمنان ما را ش شکست داده
شد و وقتى اسالم غایب   استعمار نیرومندتر مىسالم حاضر بود، جبهه بر ضد وقتى ا

  گردید؟  اندازه ضعیف مى بود جبهه بى

هاى دینى   کند و فرقه دین مبارزه و مقاومت را تجزیه مى«: گویند  مى 
کنند و   ه مىاى دیگر به مسیحیت تکی اى از آنها به اسالم و پاره  آفریند که پاره  مى

شود،  هاى مختلف و چه بسا ناسازگار، پراکنده مى سان تالشها در جبهه بدین
رساند، ملتى که دین آن را  بنابراین تکیه بر دین، به مبارزه مشترک ملت آسیب مى
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و هدف مشترک بر ضد اشغال و امپریالیسم آن را در گردهم ! سازد پراکنده مى
  !!»آورد  مى

 اساساً بر ضد اسالم جهت داده شده است و باید هر !بندى عجیب این جدول 
مسلمان با ایمان آن را رد نماید، زیرا با ایدئولوژى اسالمى تناقض دارد و با تاریخ 
قدیم، جدید و معاصر ما، همخوانى ندارد و سرانجام با واقعیت سازگار نیست، زیرا 

گراى فلسطین  ىگروههاى مل: نماید واقعیت یک سئوال ساده و روشن مطرح مى
اند، آیا وحدت ملى میان این گروهها به  کردههاى خود جدا  که اسالم را از برنامه

انجام رسیده است؟ یا اینکه چنددستگى عمیقتر شده تا آنجا که گاهى پر کردن 
شکافهاى موجود محال گردید؟ بلکه امروزه نوعى از ادبیات ملى وجود دارد که 

را تبلور همه ملت » فتح«ماید از قبیل اینکه مثالً ن  موضوعاتى غیرمنطقى عنوان مى
یا اینکه جبهه !! فلسطین بدانیم که نماینده و مسئول کلیه گروهها و جریانات آن است

  !آن استگاه واقعى  چپ فلسطین انطباق دارد و تجلىخلق، بر 

سرانجام به تجربه ثابت شده است که مسئله وحدت ملى، همچنان بصورت  
رور دین و دور نگاهداشتن آن مانده است، در حالى که گروهها از شعارى براى ت

دست یکدیگر خالصى ندارند، قطعاً موضعگیرى حرکت اسالمى در قبال مسیحیان و 
اى غیرقابل قیاس بهتر از موضعگیرى گروهها در قبال  نقش آنان در نبرد، به گونه

  .یکدیگر خواهد بود
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  »عهد مکى«
  مسئله دوران مکه

با وجود سادگى و جدى نبودن این مسئله ـ در  طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین
رویارویى با واقعیت ـ باید گفت که از جمله خطرناکترین مسائلى است که امروزه 

این مسئله به عنوان یک دلیل اصلى از . نبرد و کوشش اسالمى با آن روبرو است
دارند مسئله فلسطین به زمان دیگرى موکول شود که اعتقاد  سوى کسانى مطرح مى

اى که  گردد و جهاد در فلسطین تا برقرارى حکومت اسالمى، و پیدایش خلیفه
ـ یا به گفته ! »عهد مکه«عویق بیفتد، زیرا ما امروز در پرچمهاى جهاد را برافرازد به ت

  .بریم  تربیت و صبر ـ به سر مى» فقط«آنان در دوران 

شود که سئوال کنیم، براى ما دوران مکه از چه    روشن مىخطر این طرح زمانى 
م پس از فروپاشى خالفت به دست 1924زمانى آغاز شده است؟ آیا در سال 

مصطفى کمال آتاتورک، شروع شده است؟ به عبارت دیگر آیا از بیش از شصت 
سالهاى آینده بریم؟ طى این مدت و تا  مى سال پیش به این سو، ما در دوران مکه

به بهانه نبودِ » رزم«خواهد بود، آیا باید وظیفه جهاد و داند چقدر   ه تنها خدا مىک
خلیفه تعطیل شود؟ آیا هر حرکت اسالمى یک دوران مکه ویژه خود را دارد؟ 

سان حرکتى که پنجاه سال پیش آغاز شده، تاکنون پنجاه سال از دوران مکه را  بدین
ظاهر شده، ده سال از دوران مکه را سپرى کرده است و حرکتى که ده سال پیش 

گذرانیده است و حرکتى که ممکن است چند سال بعد ظاهر شود، دوران مکه آن 
گروه اسالمى به معناى این  پس بدین ترتیب آیا وجود دهها !هنوز شروع نشده است

  و چگونه؟... است که ما نیز در برابر دورانهاى متعدد مکه قرار داریم

ایانى که نظامهاى موجود پا برخى از آنها را نظامهاى مرتد، گر در مورد اسالم 
دانند، بلکه آنها را نظامهاى اسالمى یا اسالمى منحرف  کافر و جاهلى نمى

گرایان از تجربه جعفر نمیرى در سودان، یا   شمارند ـ همانگونه که برخى اسالم  مى
 آیا آنان ناخواسته دارند ـرا تجربه پاکستان یا عربستان سعودى و غیره این تلقى 

دوران مکه دورانى است که ! کنند؟  صورت مسئله دوران مکه را بکلى پاک نمى
دعوت اسالمى علیه کفار و مشرکان در قبل از برپایى حکومت اسالمى به ستیز 
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پرداخت و مادام که حکومت  ـ ولو غیرصالح ـ برقرار است، آیا این بدان معنا نیست 
  هنگ انقالبى این یا آن گروه حذف شده است؟که مفهوم دوران مکه از فر

پرسشهاى فراوانى وجود دارد که مسئله دوران مکه را از قدرت ایستادگى در  
سازد، بلکه چنانکه خواهیم دید، واقعیت بر این نکته  برابر انتقاد منطقى تهى مى

د جدى توان  تأکید دارد که طرح این مسئله، به عنوان مانعى در برابر اعالم جهاد نمى
  .و منطقى باشد

مشکل ما در این نهفته است که ارتباط و پیوستگى تمدنى ما به علت بسیار  
آیا پیش از برقرارى دوباره این پیوستگى و . بریده است» استعمار«روشن، یعنى 

ه کسى براى بریم؟ راستى چ بازگردانیدان اسالم به قدرت، باید در یک دوران مکه
جدید و معاصر و چه وقت، آن مکه را در حرکت اسالمى نخستین بار مسئله دوران 

م یعنى بالفاصله پس از فروپاشى خالفت 1925را عنوان کرد؟ آیا ممکن بود در سال 
بایست با تمام نیرو براى بازگردانیدن خالفت تالش   این مطلب را قبول کنیم، یا مى

   دارد؟ چه تفاوتى وجود1948 یا 1925کردیم؟ اگر چنین بود پس میان   مى

و اگر فرض کنیم که دولت اسالمى امروز برپا گردید سپس استعمار توانست  
دوران مکه شروع  آن ضربه زند یا سرنگون کند، آیا باز هم یک پس از چند سال به

البته تردیدى (و در آن تنها درباره تربیت و صبر سخن خواهیم گفت؟ ! خواهیم کرد
باشند و نه تنها در دوران مکه، بلکه در   مىنیست که تربیت و صبر همواره موردنظر 

  ).هر دوران اهمیت به سزایى دارند

» الفریضۀ الغائبۀ«ما امروز آنچنانکه شهید محمد عبدالسالم فرج در کتابش  
بریم و نه دوران مدینه ـ یا طبق نظر شیخ سعید   نه در دوران مکه به سر مى: گوید  مى

نه هستیم ـ، زیرا دوران مکه عبارت است از حوى شاید با تفاوتهایى، در دوران مدی
و در آن هنگام شریعت نازل و کامل نشده ) ص(سیزده سال پیش از هجرت پیامبر

دوران مدینه . بود و بنیانگذارى عقیدتى مهمترین هدفها و مأموریتها در آن مرحله بود
ن ای. عبارت از ده سال بعدى بود که شریعت با تکمیل نزول قرآن، کامل گردید
اما ما . دوران با تحکیم اساس حکومت جدید و جنگ با دشمنان آن متمایز بود

بیش از کنیم و دوران مکه و مدینه را با   قرن پانزدهم هجرى را آغاز مىامروز
سر  قطعاً ما تاریخ را پشت... ایم  سر گذاشته  یکهزار و چهارصد سال سابقه، پشت

رو داریم،  و مکان را همیشه پیشایم ولى شریعت مناسب براى هر زمان   گذاشته
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ریزى شده و سعادت مسلمانان و  شریعتى که مبانى و اصول آن در دوران مدینه پى
قطعاً ما ملزم به بررسى همه روزه . تمام بشریت تا روز واپسین برعهده آن خواهد ماند

گیرى از تجربه   اصلى درک اسالم، بهره نوان شرطع و عمیق دوران مکه و مدینه به
کامل به شریعت آن هستیم، همچنین ما ملزم به حفظ ارزشها و بندى   و پاىآن

ولى میان واقعیت امروزین . ریزى شده است اخالقیاتى هستیم که در دوران مکه پى
تفاوتهاى آشکارى وجود دارد که ) ص(ما وواقعیت مکه و مدینه در دوران پیامبر

امروزه وحى بر : طور مثال اینکه و بهباید همواره آنها را مدنظر قرار دهیم، از جمله 
د تا اینکه به تکامل ش شود، در حالى که قرآن در آن دوران نازل مى  کسى نازل نمى

به انجام رسید که بود و نبود آن نیز یک ) ص(پیامبررسید و این مهم پیش از رحلت 
به عالوه، وحدت حرکت اسالمى که تصور تعدد آن در !. تفاوت آشکار خواهد بود

شمارى  هاى بى گنجد، ولى امروزه گروهها و فرقه وران مکه و مدینه در ذهن نمىد
مسلمانان پس از دوران مکه و دوره مدینه با تجربه ارتداد، سپس دوران !. برپاست

تا عثمانیان قبل از فروپاشى و پیدایش ... خلفاى راشدین، آنگاه امویان و عباسیان
  ...ن استعمار، روبرو شدنددورا

بریم، اشغال   راین، امروز ما در دوران اشغال و استعمار به سر مىبناب 
المقدس، استعمار میهن اسالمى پس از تجزیه و الحاق آن به غرب و تثبیت  بیت
ما علیرغم نبودِ خالفت و با وجود اینکه ملزم به کسب آمادگى و ... روى از آن دنباله

باشیم ـ جهاد با   اد هم مىتربیت مداوم و صبر هستیم، ولى همچنین ملزم به جه
بریم که   اى به سر مى استعمارگران و حاکمان خودکامه و مرتد ـ ما در مرحله

ما در مرحله . همدستان آن گسسته استمان به دست استعمار و   یوستگى تمدنىپ
نبودِ خالفت و استمرار قهرى این نبود، به دست استعمارگران و نمایندگان آن به سر 

مان  مان را از سر گیریم و زندگى اسالمى ت که پیوستگى تمدنىبریم و برماس  مى
را از نو با رویارویى با استعمارگران آغاز کنیم، نه اینکه با طرح مسئله دوران مکه از 

  .رویارویى و جهاد فرار کنیم

مدینه، برخورد پس اندیشه دوران مکه س: شیخ سعید حوى با جرأت با این مسئله 
در » موضوع مردود«داند و تحت عنوان  تقاطى در اسالم مىکرده و آن را روش ال

اهللا اندیشه اسالم التقاطى را با هر نام و نشانى که   حزب«: نویسد مى» جنداهللا«کتاب 
کارى در دنیا و آخرت  نماید، زیرا التقاط یکى از علل خوارى و زیان باشد، رد مى
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رد، خدایى که به کسى که گی اهللا از هیچکس، جز خدا نیرو و توان نمى حزب. است
بخشد، بلکه ضعف حیات و ضعف  از بخشى از دینش دست بکشد نیرو و توان نمى

اسالم التقاطى خواه به شکل اسالم بدون سیاست، خواه «. »چشاند  مرگ را به او مى
با اندیشه دوران مکه سپس مدینه، یا با طرح همکارى با دیگران براساس نام اسالم نه 

  )1(.»ا در نظر گرفتن بخشى از اسالم ظاهر گردد، جملگى مردود استحقیقت آن، یا ب

از جمله دیدگاههاى موجود در «: گوید  شیخ سعید حوى باز در همان کتاب مى 
! هستیم» دوران مکه«ما امروز در مرحله : گوید  پیکار اسالمى دیدگاهى است که مى

 کشمکش، مرحله گیرى است نه مرحله منظور آنها این است که این مرحله شکل
یکى از جهت : این دیدگاه از دو جهت اشتباه است. صبر است نه مرحله جهاد

، دوران مکه ...برداشت نسبت به دوران مکه، و دیگرى از جهت برداشت از اسالم 
هاى جهاد نیست،  نیست، دورانى تهى از برخى گونهى از کشمکش یک دوران خال

، )52: سوره فرقان(» هدهم به جهاداً کبیراًو جا«فرماید  که خداوند درباره آن مى
ترین مراحل ستیز فکرى در مرحله دوران مکه بود که اندیشه   بلکه برعکس، خشن

. اسالمى از اندیشه جاهلى و جامعه اسالمى از جامعه غیراسالمى با آن متمایز گردید
گیرى شخصیت اسالمى بود وانگهى  سپس ستیز بر ضد باطل، بخشى از روند شکل

گیرد؟ صبر جز نتیجه جهاد  خصیت اسالمى بدون ستیز با جاهلیت چگونه شکل مىش
کنند که موضع  فکرى و زبانى نبود، و هرگز آن صبرى که برخى مردم تصور مى

پذیر در قبال کفر و کافران بگیرد، سپس بر استهزاء و اذیت و آزار  منفى وشکست
پس از اینکه باطل را رسوا و حق کردند ولى  پیامبران صبر مى. آنان صبر کند، نبود

دادند سپس با شکیبایى   خردى کار دیگران را نشان مى نمودند، بى را بیان مى
  .کردند  موضع دیگران را در قبال خود تحمل مى

آنزمان اسالم در این برداشت از اسالم نادرست است از این جهت است که اینکه  
نونگذارى اسالمى ثبات و روشنى یافته حال به انجام و تکامل رسیدن بود، و امروز قا

حج در . و احکام الهى تبیین گردیده است و اکنون مسلمان باید کلیت اسالم را بطلبد
کنند که چون در دوران  مدینه به عنوان یک فریضه برقرار شد، آیا آنان فکر مى

توانند حج را ترک  مکه هستند حج بر آنها واجب نیست؟ پس همانگونه که نمى
بنابراین . بخشهاى اسالم را به فراموشى بسپارندتوانند هیچیک از  ، همچنین نمىکنند
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با اندکى تفاوتها به سر ) ص(ما اکنون در دوران مدینه بالفاصله پس از عزیمت پیامبر
  .)1(»بریم  مى

» دوران مکه«کنندگان مسئله   مطرحدهد   سرانجام، از دیگر دالیلى که نشان مى 
دى نیستند، همین تأیید و شور و شوق و التهابى است که در طرح خود منطقى و ج
آیا : آنکه حتى یک بار سئوال کنند آورند بى عمل مى  آنان از مجاهدان افغانى به

... اند؟ اند؟ آیا آن مرحله را پشت سر گذارده مجاهدان افغانى از دوران مکه گذشته
د تأیید کامل ما نیستند؟ کى و چگونه؟ آیا آن مجاهدان مایه افتخار، سرافرازى و مور

 مدینه بر باد شان را در وراجى پیرامون دوران مکه و  به این دلیل که آنها وقت
آنکه  اند بى خدا و دین را برافراشته  رزم وجهاد در راه پرچماند و  نداده
بندیهاى زمانى براى آنها معنایى جز از دست رفتن ـ نهایى ـ افغانستان در برابر   تقسیم

  .هاى استعمار در دوران معاصر، داشته باشد  رناکترین گونهیکى از خط

به تعویق انداختن نبرد به بعد . آنچه در باره فلسطین باید درک کنیم همین است 
بیائید تصور کنیم که . از برپایى حکومت اسالمى، خطرهاى سهمگینى دربردارد

کومت اسالمى پیروزى و برپایى حسطین طى چهل سال گذشته به امید مبارزه در فل
ـ تا برپایى ! داند متوقف شده و تا سالهاى دیگرى، ـ که تعداد آن را فقط خدا مى

حکومت متوقف خواهد ماند، در این صورت وضعیت فلسطین چگونه خواهد بود؟ 
تردید اسرائیل قادر خواهد شد کشمکش را به نفع خود در فضایى آرام تسویه   بى

خواهیم بخشید، در سایه سکوت و ناتوانى ما اى که به آن  کند و با ترک مخاصمه
ـ به آور  ش وحشتواقعاً این گزین. سرگرم ساختن موجودیت خود خواهد شد

آورى است، در حالى که   این گزینه وحشت! تمامى معنى کلمه ـ است، آرى
دوران «مان در معرض نابودى قرار گرفته است، ما با  سرزمین، عقیده و موجودیت

  !.جویى کنیم بهانه» مدینه«سپس » مکه

* * *  

مان  فلسطین. ات فرازمند گردد با جهاد، به ما کرامت عطا کن تا پرچم! خدایا 
  .گیرد زیر سایه خالفت اسالمى قرار مان سرزمین اسالمى. آزاد شود

اى خداى فرستنده کتاب، به حرکت درآورنده ابرها و شکست دهنده احزاب، ما  
.  با مؤمنان دشمنى مىورزند، پیروز گردانرا بر کسانى که بیش از دیگران
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  .هایشان و دلهایشان را به سختى بلرزان گام

شهادت در راهت را به ما ارزانى بفرما و ما را با پیامبران، صدیقان، شهیدان ! خدایا 
 سیدالمرسلین و والصالۀ والسالم على. حسن اولئک رفیقا. و صالحان محشور بگردان

  .على آله و صحبه

  پایان
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  طرح اسالمى معاصر و مرکزیت مسئله فلسطین
  
  
  

  ...درباره این کتاب
  

یکّه و «پس از شهادت دکتر فتحى شقاقى در جزیره مالت و به هنگام مراجعت   ... 
شده یا مکتوب این شهید،  از آثار چاپاى  از سفر لیبى؟، قرار شد که مجموعه! »تنها

ترجمه و منتشر گردد تا بر همگان روشن شود که علیرغم ادعاى امپریالیسم خبرى، 
نبود بلکه یک پزشک و محقق و اندیشمند » تروریست«دکتر فتحى شقاقى نه تنها 

اسالمى مجاهدى بود که با اعتقاد و ایمان به اصالت اندیشه پویاى اسالمى، رهبرى 
  سى سازمان جهاد اسالمى فلسطین را هم پذیرفته بودسیا

مسئول شاخه » جرى آدامز«با » غرب«در مقدمه کتاب اشاره کردم که امروزه   ... 
نشیند و دولت انگلیس، حتى با   مى! به مذاکره رسمى در سطح باال» شین فین«سیاسى 
مسئولیت که » شین فین«، یعنى شاخه نظامى »خواه ایرلند ارتش جمهورى«رهبرى 

عهده گرفته است، وارد مذاکره   ها را در انگلیس به ها و قتل  همه انفجارها، تخریب
هاى اسالمى،  شود، اما در دنیاى اسالم، حتى مسئوالن سیاسى حرکت مى! غیرعلنى

شوند و یا با اتهام  هاى واهى دستگیر و زندانى مى در امان نیستند و به بهانه
طور مستقیم و یا توسط ایادى مزدورشان  ى غربى، بهها ، بهوسیله دولت!»تروریسم«

و این تناقض و تضاد آشکار در رفتار ! شوند مى» ترور«در داخل بالد اسالمى، 
فقط پوششى براى » مبارزه با تروریسم«کند که  خوبى اثبات مى  سیاسى غرب، به
با » الشیخ  شرم«طور که کنفرانس  هاى اسالمى است، همان سرکوب حرکت

کشورهاى امپریالیستى و وابسته براى مبارزه با تروریسم، فقط براى ! رانشرکت س
گیرى در رابطه با یک تروریسم وحشیانه و مجوزى براى حمله گسترده به  تصمیم

  ...گناه و تخریب اماکن مسکونى و امن بود  هاى بى عام انسان  لبنان، و قتل

 سازد که تروریسم خوبى روشن  تواند به پس شناخت اندیشه فتحى شقاقى، مى 
  چیست؟ و تروریست کیست؟

 که از -روى همین اصل، اینجانب ترجمه بعضى از آثار شهید دکتر شقاقى را   ... 
برد، با آنها آشنایى داشتم و  سر مى به» قاهره« سال پیش، و از دورانى که وى در 18

 دیگر را بعضى از آنها پرداخته بودم، پذیرفتم و همه کارهاى» تجدید چاپ«حتى به 
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ها، به مناسبت چهلمین روز شهادت وى از سوى   به کنارى نهادم تا شاید این ترجمه
منتشر گردد، اما متأسفانه این آرزو، به عللى تحقق نیافت و » دفتر تحقیقات اسالمى«

 بخش -» هاى اسالمى معاصر حرکت«کتاب، در ضمن مجموعه د که سپس قرار ش
  . منتشر گردد- اندیشه و زودتر از بخش تاریخ آن

اینک، به یارى حق، این اثر، با هدف شناخت و شناسائى نوع تفکر دکتر فتحى  
شقاقى در رابطه با مسائل مهم جهان اسالم، و در واقع براى تبیین اندیشه حاکم بر 

گیرد، به این امید که مکمّل  سازمان جهاد اسالمى فلسطین، در اختیار عموم قرار مى
  باشد» هاى اسالمى معاصر حرکت«عه در این زمینه، در مجموهاى تاریخى ما  بحث

***  

جاى پرداختى به تفصیل شرح زندگى و مبارزات دکتر فتحى شقاقى  اینک، و به  ...
پردازیم که   به معرفى اجمالى این سه کتابى مى- از آغاز مبارزه تا روز شهادت -
و این بار، برخالف روش ... اکنون ترجمه آنها در اختیار شما قرار گرفته است هم

 اما با -ازین، در قسمت پایانى کتاب جاى بخش آغ ها، به همیشگى ما، معرفى کتاب
دوستان، » کتابشناسى«شود تا براى    آورده مى-کتاب درباره این : همان عنوان

  !عمل آمده باشد همکارى مختصرى به

  :هائى که ترجمه آنها در این مجلد آمده است، عبارتند از کتاب 

  .حل اسالمى و جایگزین خمینى، راه:  الخمینى، الحّل االسالمى والبدیل-1 

این کتاب را شهید شقاقى در دوران اقامت و دانشجوئى، در مصر و پس از   ... 
 در - م 1979 -ق . هـ1399 انقالب اسالمى ایران تألیف نمود و در سال پیروزى

...  منتشر گردید-المسلمین  به اخوان وابسته -» دارالمختار االسالمى«قاهره از سوى 
، در دوران اقامت اینجانب در »دکتر بشیر موسى«اى از آن توسط برادر   و نسخه
و اکنون، و پس از !... دست من رسید که در کتابخانه، به یادگار ماند رم، به  - ایتالیا

شهادت مؤلف، به ترجمه آن اقدام شد و جالب آنکه حتى برادران سازمان جهاد 
در تهران » ابوجهاد«ن بودند، و ما فتوکپى آن را به اى از آ اسالمى، فاقد نسخه

  ...فرستادیم و سپس ترجمه کامل آن آغاز گردید

طور   عمل آمده که به کنید، کوشش به طور که مطالعه مى در این کتاب، همان 
ح شود هائى مطر اجمال یا فهرستوار، درباره تاریخ معاصر ایران و اندیشه تشیع بحث

شک براى خواننده عرب و بهویژه نسل جوان مسلمان آن، آگاهى از آنها،  که بى
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و البته پس از طرح مقدماتى تاریخ ایران و چگونگى سلطه و ... اهمیت خاصى دارد
بندى نهائى خود به این  سرانجام مؤلف شهید در جمعوذ استعمار و ایادى آن، نف

 آلترناتیو واقعى در قبال دشمن مشترک حل اسالمى، و  نتیجه رسیده است که راه
  ...گراى ایشان است  مسلمانان، امام خمینى و روش مردم

در اینجا باید اشاره کرد که در مواردى چند، نکاتى چند مطرح شده بود که   ... 
نیاز به تصحیح و تکمیل داشت و ما ضمن ترجمه، آنچه را که الزم بود در متن و 

را » روش اصالح و تکمیل«این اورقى اصالح نمودیم و آنچه را که مهم نبود، در پ
هاى اسالمى   حرکت«برادر شهید، دکتر فتحى شقاقى قبال در مورد بحث ما درباره 

و در سفرى که به مناسبت کنفرانس عام فلسطین ... انجام داده بود» معاصر فلسطین
تحویل  صفحه مکتوب، به من 5که در تهران تشکیل گردید، آن اصالحات را در 

داد که با سپاس، در چاپ بعدى آن بحث، تمام نکات مورد نظر ایشان، اصالح و 
حرکت اسالمى فلسطین، از «: مراجعه شود به آخرین بخش کتاب(تکمیل گردید 
هاى اسالمى معاصر، اخیراً منتشر    که ضمن مجموعه حرکت- 1 ج» آغاز تا انتفاضه

تردید   در غیاب ظاهرى وى، بىو روى همین اصل، مراعات روش او، ) شده است
  ...مورد رضاى او است و موجب شادى روح وى در عالم ملکوت

هاى وابسته به شرق  ، در قبال گرایش»حل اسالمى و جایگزین خمینى، راه«البته  
مثابه یک   پرستى، سوسیالیسم و یا کمونیسم، که به گرائى یا غرب یا غرب، ملى

شور جوانان مسلمان در مصر و دیگر   پُرال استقبطرح در این کتاب پیشنهاد شده، با 
هزار نسخه از کتاب در عرض یک هفته،   رو گردید و نایاب شدن ده بالد عربى روبه
  ...تواند باشد دهنده نوع استقبال جوانان مى  در مصر، نشان

چه نشر کتاب، موجب دستگیرى و زندانى شدن دکتر فتحى شقاقى در   گر  ... 
اما جنبش اسالمى در همه جا !... عید وى از آن سامان، پایان یافتمصر، گردید و با تب
غم تمام تالش و توطئه تحقق یافته بود و علیر» صدور انقالب«آغاز شده بود و 

اى نبود که بتوان موج   دیگر پدیده» خمینىحل  راه«دشمنان در سراسر جهان، 
و ... هم شکست درکوبنده آن را با توقیف کتاب و تبعید مؤلف و سپس ترور وى، 

این حقیقت و واقعیت انکارناپذیرى است که همگان شاهد آن هستیم و سرآغاز 
  !الدین کلّه ولو کره الکافرون لیظهره على: تحقق وعده حق الهى

  شیعه و سنى، غوغاى ساختگى:  الشیعه والسنۀ، ضجّۀ مفتعله-2 
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م باز  1983ر سال  دکتر اسالم محمود، نخست د:حجم، با نام مستعار  این کتاب کم
در ماهنامه » ضمیمه«عنوان  قاهره، انتشار یافت و سپس به» دارالمختار«از سوى 

 دسامبر -هـ ق  1403 چاپ لندن، شماره صفر، مورخ ماه صفر» الطلیعۀ االسالمیه«
  . و این بار با امضاى دکتر عزالدین ابراهیم، منتشر گردید- 1983

وپا و همکارى با آن ماهنامه، بالفاصله متن علت اقامت در ار در آن تاریخ، به 
مرکز فرهنگى اسالمى «عربى آن را با اضافاتى در مقدمه و مؤخره، از سوى 

 هزار نسخه منتشر ساختیم و 5تأسیس شده بود، در » رم«که توسط ما در » رم  ـ  اروپا
هاى جمهورى اسالمى ایران، در اروپا، بالد   علت درخواست مکرر نمایندگى  به
چاپ و در  ها هزار نسخه آن را تجدید ى و آفریقائى، جمعا چهار بار و در دهعرب

ضد شیعه و   سراسر دنیا توزیع نمودیم که با توجه به تبلیغات خائنانه ارتجاع عرب، بر
در راستاى ایجاد اختالف بین مسلمانان، نشر این کتاب کوچک، تأثیر بسیار مثبتى 

  .افکنانه را خنثى نمود  هاى تفرقه داشت و بسیارى از توطئه

البته در زمان نشر مستقل این کتاب در اروپا، شهید دکتر شقاقى در زندان  
ها در سرزمین اشغالى، اسیر بود و به همین دلیل با همان نام دکتر  صهیونیست

عزالدین ابراهیم، انتشار یافت و با توجه به خلوص نیت مؤلف، با واکنش مثبت 
  .رو گردید  جهانى، روبه

 همراه با ترجمه مقدمه اینجانب و نقل اسنادى که در -اینک ترجمه کامل آن  
دوم این مجموعه، آمده عنوان کتاب   به-ارم اروپا بر آن افزوده بودیم چاپ چه

به امید آنکه مورد توجه عالقمندان به وحدت مسلمین و تقریب بین مذاهب ... است
  .اسالمى قرار گیرد

  ـ المنهج طین والمشروع االسالمى المعاصر ـ مقدمه حول مرکزیۀ فلس-3 

 مرکزیت مسئله فلسطین، سومین کتاب ترجمه شده در این -طرح اسالمى معاصر 
-ق . هـ 1409بیروت، در سال » المقدس بیت«مجموعه از سوى مؤسسه نشر 

و شامل یک تحلیل عمیق دکتر فتحى ابراهیم، منتشر شده است :  و با نام- م 1989 
یاسى درباره مسئله فلسطین است و طبق گفته خود شهید شقاقى، نخست س - اسالمى

گروهى براى اعضا  عنوان یک تحلیل درون  هاى اسرائیل، و به در داخل زندان
  .سازمان جهاد اسالمى و دیگر برادران مجاهد فلسطینى، طرح و تبیین شده است

 شامل اصول محتوى و عمیق است، حجم که در واقع پُر این کتاب به ظاهر کم 
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مرکزیت آن، در برخورد  فلسطین و چگونگى کلى اندیشه اسالمى درباره مسئله
  ...تمدنى ما با کلّیت دشمن غربى است

ما در این مختصر، قصد تشریح و توضیح محتواى کتاب را نداریم، ترجمه کامل  
 جهاد آن، در اختیار عالقمندان قرار دارد و مطالعه دقیق آن نوع تفکر رهبرى سازمان

به امید آنکه نشر آن، در شناخت اندیشه ... سازد اسالمى را در این رابطه، روشن مى
  .حرکت اسالمى معاصر در فلسطین، مفید باشد

***  

شرح زندگى و مبارزات شهید دکتر فتحى شقاقى را در جلد دوم کتاب   ... 
» ابشناسىکت« خواهیم آورد و در پایان این -  انتفاضه -حرکت اسالمى در فلسطین 

  :مناسبت نخواهد بود اشاره به فهرست زندگى مؤلف، بى

در شهر » رفح« م در اردوگاه آوارگان فلسطینى در 1951فتحى شقاقى در سال  
، در غزه ماند و 1960پس از تحصیالت دبیرستانى، تا اواخر دهه ... به دنیا آمد» غزه«

رفت و در » مصر« به ولى بعدها براى ادامه تحصیل. به شغل آموزگارى پرداخت
قاهره در رشته پزشکى پذیرفته شد و به آموزش و تحصیل » زقازیق«دانشگاه معروف 

البنا، آشنا شد و گرایشى  هاى شهید حسن در این دوران با اندیشه... مشغول شد
یافت و از اهداء کتاب خود به امام خمینى و شهید » المسلمین اخوان«خاص به 

مرد معاصر، عالقمند بوده   تا چه حدى به این دو بزرگالبنا، روشن است که حسن
  ...ستا

دکتر شقاقى پس از پایان تحصیل، به فلسطین بازگشت و در بیمارستان المطالى  
المقدس، به درمان کودکان بیمار پرداخت اما چون به موازات آن به معالجه  بیت

پرداخت،   سیاسى مى  - هاى اسالمى بیمارى جامعه خود نیز مشغول بود و به فعالیت
 بهوسیله رژیم صهیونیستى دستگیر و زندانى -  م  1986 و 1983هاى  در سال  -دوبار 

م، از سرزمین خود، به  1988و سر انجام، پس از پایان دوران زندان، در سال  ...شد 
لبنان تبعید شد و از آن تاریخ به بعد، مرکز فعالیت وى بیروت و سپس دمشق بود و به 

تا اینکه ... پرداخت مى» جهاد اسالمى«هاى  ولوژى اسالمى و تحکیم پایهتبیین ایدئ
 به هنگام بازگشت از سفر طرابلس، که به اصرار -  م  1995اکتبر  - 1374 آبان 5در 

در حالى که تنها و بدون » مالت«رهبرى کشور لیبى به آن جا رفته بود، در جزیره 
رسید، ولى تردیدى نیست که ، توسط ایادى صهیونیسم به شهادت !محافظ بود
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ان عرب جاهلى عصر ما، در اجراى این توطئه خائنانه، نقش همکارى مزدور
وال : شک فتحى شقاقى به حق پیوست و جاودانه شد اما بى... اى داشت  عمده

  .اهللا امواتا، بل احیاء عند ربّهم یرزقون تحسبن الذین قتلوا فى سبیل

  1375 فروردین -تهران 
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