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ــیر  ــر از مس ــیری غی ــامی مس ــوری اس ــه جمه ــی ک از آنجای
ــکن،  ــی ساختارش ــه و ماهیت ــش گرفت ــی در پی ــاخته غرب برس
ــه  ــان ارائ ــرای جهانی ــل ب ــود بین المل ــع موج ــه وض ــبت ب نس
ــیاه  ــری س ــا تصوی ــد ت ــعی دارن ــانه س ــان رس ــد، صاحب می ده
ــازند  ــم س ــان مجس ــرای جهانی ــامی ب ــوری اس ــره جمه از چه
تــا مبــادا حرکــت انقــاب اســامی در جهــت خــاف رودخانــه 
ــتا  ــن راس ــوراند. در ای ــه نش ــه رودخان ــی علی ــی، موج جهان
غالبــًا ســعی بــر آن اســت تــا مفهــوم دموکراســی و جمهوریــت 
نظــام اســامی تیــره شــود. گویــی کــه مــردم هیــچ نقشــی در 

ــد. ــته ان ــاب نداش ــروزی انق پی

در آغــاز چهــل و ســومین ســال از انقاب اســامی، شــاید 
نگاهــی گــذرا و انتقــادی بــه اصــول قانــون اساســی کــه 
ــی کلــی نظــام جمهــوری اســامی  بیانگــر اهــداف و مبان
مــی باشــد، بــرای ســنجش آنچــه محقــق شــده و آنچــه 
ــد. در  ــب باش ــرد، مناس ــت ک ــمت آن حرک ــه س ــد ب بای
اینجــا قصــد داریــم بنــد شــانزدهم از اصــل ســه قانــون 
ــورد  ــده، م ــول مان ــت مغف ــال هاس ــه س ــی را ک اساس

ــرار دهیــم. بررســی ق

ــر  ــروزی، ب ــدای پی ــان ابت ــامی از هم ــاب اس انق
ــت خواهــی  دمیــده  ــای استکبارســتیزی و عدال َکرن
و آغــوش خــود را بــرای مســلمانان و غیرمســلمانان 
ــان را  ــت ظالم ــروج از ظلم ــودای خ ــه س ــان ک جه
همــواره در ســر داشــته انــد، گشــوده اســت. در ایــن 
ــده  ــان ش ــر جه ــمانی از سراس ــان چش ــش، میزب بخ
ایــم کــه بــه ایــران دوختــه شــده اســت؛ دلنوشــته 
هایــی از مــردم آمریــکا، روســیه، ونزوئــا و کشــمیر.

در ایــن نوشــتار در پــی شــرح ماجــرای شــیخ زکزاکــی و 
حرکــت نیجریــه نیســتیم؛ چــرا کــه در ایــن بــاب هرچنــد 
کــم، امــا ســخن گفتــه شــده اســت. آنچــه اکنــون بــدان 
می پردازیــم و نیــاز بــه تأّمــل بیشــتری دارد، ایــن اســت 
کــه چــرا ارتــش نیجریــه بــه عنــوان کشــوری کــه یکــی 
از کانون هــای جمعیتــی مســلمانان اســت، در صــدد 

ــد؟ ــامی می باش ــل اس ــت اصی ــداد نهض انس
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سپـــیدار
بازگشت به فهرست

قانون غیراساسی
کارشناسی حقوقفاطمه مزجییادداشت

در آغــاز چهــل و ســومین ســال از انقــاب اســامی شــاید نگاهــی گــذرا و انتقــادی 
بــه اصــول قانــون اساســی، خصوصــا چنــد اصــل اول کــه بیانگــر اهــداف و مبانــی 
ــده و  ــق ش ــرای ســنجش آنچــه محق ــوری اســامی هســتند ب ــام جمه ــی نظ کل
آنچــه بایــد بــه ســمت آن حرکــت کــرد، مناســب باشــد. بطــور ویــژه، اصــل ســوم 
قانــون اساســی دولــت را کــه اعــم از قــوۀ مجریــه، قضائیــه و مقننــه میشــود، موظف 
بــه اســتفاده از تمــام امکانــات خــود بــرای دســتیابی بــه مــوارد شــانزده گانه ایــن 
اصــل کــرده اســت. در رابطــه بــا اکثــر ایــن بندهــا پژوهش هایــی صــورت گرفتــه 
و در محافــل مختلــف محــل بحــث بــوده اســت امــا در رابطــه بــا برخــی از بند هــا 
و بطــور خــاص، بنــد شــانزدهم کــه موضــوع بحــث ماســت، کمتــر اطاعاتــی در 
دســترس اســت و ایــن بنــد کمتــر از ســایر بندهــا مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.

طبــق بنــد 16 اصــل 3 قانــون اساســی دولــت موظــف اســت تمــام امکانــات خــود 
ــد  ــام، تعه ــای اس ــاس معیاره ــور براس ــی کش ــت خارج ــم سیاس ــرای تنظی را ب
برادرانــه نســبت بــه همــه مســلمان هــا و حمایــت بی دریــغ از مســتضعفان جهــان 
ــا  ــه نظــر برســد ی ــگاه اول روشــن و بدیهــی ب ــکار ببنــدد. شــاید ایــن بنــد در ن ب
ــایر  ــد س ــر مانن ــا اگ ــدد ام ــش بن ــن نق ــه آن در ذه ــل ب ــی از عم ــی مصادیق حت
بندهــای ایــن اصــل کمــی بیشــتر بــه آن دقــت کنیــم، فاصلــۀ قابــل توجهــی را 
ــت  ــی دول ــف قانون ــا آنچــه تکلی ــان آنچــه در حــال حاضــر انجــام می شــود، ب می
ــد  ــن بن ــا ای ــه در رابطــه ب ــی ک ــدود تحقیقات ــق مع اســت متوجــه می شــویم. طب
در دســترس عمــوم اســت، سیاســت خارجــی »خــط مشــی و روشــی کــه دولــت 
ــاع  ــت و دف ــرای حفــظ حاکمی ــور و مســائل خــارج از کشــور ب ــا ام در برخــورد ب
ــی  ــف شــده اســت و مصادیق ــد« تعری ــع خــود اتخــاذ می کن ــت و مناف از موجودی
بــرای آن از جملــه نفــی ســلطه و عزت مــداری، حمایــت از مســتضعفان و مظلومــان، 
تشــکیل امــت واحــده اســامی و... آورده شــده اســت. راجــع بــه هرکــدام از ایــن 
ــا  ــرد ام ــل ک ــد و تأم ــوان بســیار خوان ــا می ت ــه آنه ــوط ب ــوارد و اســتنادات مرب م
آن بعــدی کــه قصــد داریــم بطــور خــاص بــه آن بپردازیــم وظیفــۀ دولــت بــرای 
ــروزه در  ــه ام ــد؛ چراک ــی می باش ــگ حقوق ــتای جن ــود در راس ــازی خ توانمندس
ــی مطــرح هســت، یکــی  ــای مســتضعفین در عرصــۀ جهان ــه پ ــواردی ک ــام م تم
از ابزارهــای مهــم مبــارزه، ســاح حقوقــی اســت؛ منتهــا دولــت- بــه معنــای اعــم 
ــوارد  ــه م ــل ب ــرای نی ــود را ب ــات خ ــام امکان ــردن تم ــۀ به کارب ــه وظیف ــه- ک کلم
ذکــر شــده در اصــل 3 بنــد 16 دارد، در ایــن زمینــه غالبــاً یــا منفعــل بوده اســت 
یــا عملکــرد او نقایــص بســیاری داشــته و از ظرفیــت  هــای خــود بــرای رســیدن 
بــه ایــن مقصــود اســتفاده نکــرده اســت و در عرصــه علمــی و عملــی دچــار ضعــف 
اســت. بــرای اثبــات ایــن ادعــا می تــوان مثال هــای متعــددی را ذکــر کــرد، منتهــا 
در ایــن یادداشــت بــه طــور مــوردی بــه یکــی از آنهــا اشــاره می کنیــم. زمانــی کــه 

شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بــا اعــام رســمی دولــت آمریــکا مــورد تــرور قــرار 
گرفــت و بــه شــهادت رســید، عــاوه برآنکــه طــی یکســال اخیــر، اقــدام موثــری 
در راســتای محکومیــت و مجــازات مرتکبــان صــورت نگرفــت، اشــتباهات غیرقابــل 
ــت  ــه در حرک ــن نتیجــه رســاند ک ــه ای ــا را ب ــه م ــت ک ــز صــورت گرف ــاوری نی ب
ــا  ــرد. مث ــاش ک ــد بســیار ت ــد 16، بای ــون اساســی در بن ــه ســمت اهــداف قان ب
ــوان کیفــری  ــران در دی قــوه قضائیــه بعــد از شــهادت ســردار اعــام کــرد کــه ای
بین المللــی طــرح دعــوی می کنــد، در صورتــی کــه روشــن اســت دیــوان کیفــری 
مطابــق بــا قواعــد تعییــن صاحیــت، اساســاً صاحیــت رســیدگی بــه ایــن دعــوی 
ــا در قلمــرو ســرزمینی  ــدارد؛ چراکــه جنایــت علیــه اتبــاع دولــت عضــو آن ی را ن
ــن  ــاً مبّی ــطحی قطع ــن س ــتباه در چنی ــت. اش ــه اس ــورت نگرفت ــو ص ــت عض دول
ایــن واقعیــت اســت کــه سیاســت خارجــی مــا تنظیــم شــده نیســت. هرچنــد در 
ایــن زمینــه و مــوارد مشــابه، ظرفیت هــای قانونــی  بــرای رســیدگی وجــود دارد و 
برخــی از قوانیــن عــادی ماننــد مــاده 8 قانــون مجــازات اســامی کــه بــه صاحیــت 
ــر تابعیــت َمجنیّ علیــه اشــاره می کنــد، حمایــت کننــده بنــد  شــخصی، مبتنــی ب
16 اصــل ســوم قانــون اساســی قلمــداد مــی شــوند. بــا ایــن وجــود، در بســیاری 
ــودن  ــم نم ــرای فراه ــور ب ــی کش ــف بین الملل ــود تکلی ــا وج ــی ب ــا حت از زمینه ه
برخــی ســاز و کارهــا، خــأ قانونــی بــرای حمایــت از مســتضعفان بــه  صــورت جدی 
ــا نسل کشــی، سال هاســت  ــی ی ــات جنگ ــۀ جنای ــا در زمین محســوس اســت. مث
ــه واکنش هــای  ــوارد ب ــل توجهــی نکــرده اســت و تمــام م ــدام قاب ــه اق ــوۀ مقنن ق
سیاســی زودگــذر تقلیــل داده شــده اســت. در حمایــت از کشــورهای مســلمان و 
ــم واقــع شــده اعــم از یمــن، میانمــار، کشــمیر، افغانســتان، فلســطین،  مــورد ظل
عــراق و... کــه بارهــا امــکان اقداماتــی در راســتای عمــل بــه وظیفــۀ قانونــی بنــد 
16 اصــل 3 وجــود داشــته اســت، آن هــم بــدون آنکــه هزینــۀ قابــل توجهــی بــرای 
ــان  ــان و هم کیش ــه هم نوع ــبت ب ــل نس ــاهد تغاف ــا ش ــد، ام ــته باش ــت داش دول
خــود بوده ایــم. بــه نظــر می رســد بــرای نیــل بــه اهــداف قانونــی و متعالــِی ذکــر 
شــده در اصــل ســوم قانــون اساســی، بایــد بســیار مطالبه گــری و جهــاد علمــی و 
عملــی کــرد تــا جمهــوری اســامی بتوانــد سیاســت خارجــه ی خــود را بــه گونــه ای 
تنظیــم کنــد کــه عــاوه بــر حمایــت از منافــع ملــی خــود بــه وظایــف شــرعی و 
ــز  ــان نی ــرادران مســلمانمان در سراســر جه ــران و ب ــر خواه ــی خــود در براب قانون
عمــل کنــد؛ همــان طــور کــه رهبــر معظــم انقــاب، در ششــمین توصیــه ی خــود 
بــرای گام دوم انقــاب اســامی، بــه عــّزت ملــی، روابــط خارجــی و مرزبنــدی بــا 
دشــمن کــه شــاخه های اصلــی عــزت، حکمــت و مصلحــت در روابــط بین المللــی 
ــرای شکســت ســلطۀ  ــت اســامی را ب ــوی مقاوم ــد و الگ هســتند، اشــاره می کنن
آمریــکا و صهیونیســم بــا حضــور قدرتمندانــۀ سیاســی جمهــوری اســامی ایــران 

ــد. ــف می کنن ــی آن تعری ــاب جهان ــیا و بازت ــرب آس در غ

بررسی بند مهجورمانده اصل 3 قانون اساسی جمهوری اسالمی    

8

3



16
7 

اره
شم

ار 
ید

سپ
 | 

12

سپـــیدار
بازگشت به فهرست

آیا مصادیق تاریخی برای اثبات این ادعا وجود دارد؟

از مظاهــری کــه میتــوان بــرای اثبــات نقــش حاکمیتــی مــردم در انقــاب اســامی 
بــه آن ارجــاع داد، راهپیمایــی تاســوعا و عاشــورای تهــران اســت کــه یــک اجتمــاع 
بــی نظیــر چنــد میلیونــی در 19 و 20 آذر 57 را روایــت میکنــد و تاریــخ، چنیــن 
تجمعــی را حداقــل در کشــورهایی کــه انقــاب رخ داده، تجربــه نکــرده بــود. مظهــر 
دیگــر مردمــی بــودن انقــاب، اســتقبال عجیــب و بــی نظیــر از امــام خمینــی در 
بازگشــت بــه ایــران اســت. ایــن اتفــاق بــه انــدازه ای مســتند و مهــم اســت کــه 
پژوهشــگران خارجــی و حتــی معانــدان نظــام، جرئــت ارائــه روایتــی غیــر از آن را 
ــاره  ندارنــد. بســیار میشــود کــه در مباحــث تاریخــی، روایــت هــای متفاوتــی درب
یــک موضــوع واحــد ارائــه میشــود، امــا در رابطــه بــا عنصــر مردمــی بــودن انقــاب 
اســامی، حتــی خانــواده پهلــوی نیــز اذعــان بــه حضــور مــردم در صحنــه دارنــد. 
ــد و  ــه اشــتباه حضــور داشــته ان البتــه ممکــن اســت تحلیــل کننــد کــه مــردم ب
ــد  ــردم را نمیتوانن ــود م ــه وج ــچ وج ــه هی ــا ب ــال آن، ام ــتند و امث ــیمان هس پش

منکــر شــوند. ایــن امتیــازی اســت کــه مــا بــا افتخــار آن را بیــان میکنیــم.

مصاحبه با دکترمحمدمهدی اسماعیلی با موضوع:

نقش مردم در پیروزی انقالب ها
کارشناسی علوم سیاسیمهران همراهیمصاحبه

ــه نظــر شــما مــردم در پیــروزی انقــاب اســامی و حاکمیــت  ب
آن چــه ســهمی داشــته انــد و تــا چــه انــدازه قابــل مقایســه بــا 

ــد؟ ــزرگ می باش ــای ب ــاب ه ــایر انق س

اساســا مقایســه نقــش حاکمیتــی مــردم در انقــاب ایــران بــا ســایر انقــاب هــا، 
ــران، در شــکل گیــری و تاســیس خــود،  غیــر ممکــن اســت. انقــاب اســامی ای
متکــی بــر آراء بــی نظیــر و حضــور بــاالی مــردم بــوده اســت. انقــاب اســامی بــه 
واســطه حضــور مــردم، واجــد مولفــه ای شــده اســت کــه امــکان مقایســه آن را 
ــا هیــچ انقــاب دیگــری ممکــن نمی ســازد. انقــاب ایــران تنهــا انقابــی اســت  ب
کــه همــه اقشــار در آن درگیــر بــوده انــد؛ همــه طبقــات در آن درگیــر بــوده انــد. 
ــات  ــف، بخشــی از طبق ــق و ظری ــدی دقی ــک تقســیم بن ــه در ی ممکــن اســت ک
ــی کــه معــدل عمومــی را در نظــر  ــا زمان ــا کــرده باشــند، ام نقــش کمرنگــی ایف
میگیریــم، میبینیــم کــه انقــاب اســامی، بــه همــان نســبتی کــه در مرکــز تهــران، 
در محــدوده اصلــی و روشــنفکری آن و بدنــه نخبگانــی جامعــه رســوخ کــرده بــود، 
در روســتا هــای دور دســت و مناطقــی کــه دسترســی مــردم بــه رســانه هــا بســیار 

محــدود بــود، نیــز بــه همــان انــدازه و بلکــه بیشــتر، رســوخ کــرده بــود.

از آنجایــی کــه جمهــوری اســامی مســیری غیــر از مســیر برســاخته غربــی را پیــش گرفتــه و ماهیتــی ساختارشــکن، نســبت بــه وضــع موجــود بین الملــل بــرای جهانیــان 
ــا مبــادا حرکــت انقــاب اســامی در  ــرای جهانیــان مجســم ســازند ت ــا تصویــری ســیاه از چهــره جمهــوری اســامی ب ــد ت ــه می دهــد، صاحبــان رســانه ســعی دارن ارائ
جهــت خــاف رودخانــه جهانــی، موجــی علیــه رودخانــه نشــوراند. در ایــن راســتا غالبــاً ســعی بــر آن اســت تــا مفهــوم دموکراســی و جمهوریــت نظــام اســامی تیــره 
شــود. گویــی کــه مــردم هیــچ نقشــی در پیــروزی انقــاب نداشــته انــد. ســیمای ملــی نیــز بــا توجــه بــه مدیریــت ناکارآمــد و همچنیــن فهــم ناقــص از رســانه، چنــدان در 

تبییــن آرمــان هــا و حتــی تاریــخ انقــاب اســامی موفــق نبــوده اســت.
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بــه لحــاظ تحــول مفاهیــم در آنجــا شــکل گرفــت امــا عنصــر مــردم در آن نقشــی 
نداشــته انــد؛ مــردم بــه معنــای همــه بخــش هــای جامعــه.

در تعییــن نظــام سیاســی و تدویــن قوانیــن اساســی، مــردم چــه 
ــد؟ ــا می کردن ــی ایف نقش

ــاب  ــار انتخ ــض اختی ــامی، تفوی ــاب اس ــد از انق ــران بع ــوالت در ای ــر تح از دیگ
نــوع نظــام سیاســی بــه مــردم اســت. در هیــچ یــک از انقــاب هــای مذکــور، ایــن 
تجربــه وجــود نداشــته اســت. گاه میگوینــد از آنجایــی کــه شــئون دیگــر حکومــت 
مطــرح نشــده اســت، مــردم گزینــه دیگــری بــرای رای دادن نداشــتند. امــا چطــور 
ــی کــه  ــه جمهــوری اســامی داده باشــند، در حال ــه ب ــردم، رای ن ــه م میشــود ک
بیــش از 98 درصــد واجدیــن شــرایط، بــه جمهــوری اســامی رای آری داده انــد! 
تحــول مهــم بعــدی، در رابطــه بــا تدویــن قانــون اساســی اســت. در اکثریــت قریــب 

اصــرار داشــتند کــه آن پیــش نویــس تصویــب شــده و تبدیــل بــه قانــون اساســی 
ــتاد و  ــم ایس ــن تصمی ــر ای ــه در براب ــام قاطعان ــا ام ــردد. ام ــوری اســامی گ جمه
ــام  ــب، ام ــن ترتی ــون اساســی را ارجــح دانســت. بدی ــن قان ــردم در تدوی نقــش م
دســتور انتشــار پیــش نویــس قانــون اساســی را دادنــد و گفتنــد کــه هــر کســی هر 
نقــدی نســبت بــه آن دارد، اعــام کنــد. بســیاری از مــردم و گــروه هــای مختلــف و 
حتــی امثــال شــهید صــدر، بیــش از دویســت اصــل را اصــاح، بــاز نویســی، حــذف 
یــا اضافــه کردنــد و آن را نقــد کردنــد. در نهایــت، در مجلــس خبــرگان بــا توجــه 
بــه گرایــش هــای مــردم، کــه از رای آنهــا بــه نمایندگانشــان قابــل تشــخیص بــود، 
قانونــی طراحــی شــد و بعــد از همــه پرســی، بــه تصویــب رســید. انقــاب اســامی 
ســال اول خــود را تمــام نکــرده بــود کــه همــه ارکان نظــام، بــر اســاس ایــن قانــون 

اساســی انتخــاب شــدند و سیســتم و ســاختار سیاســی حاکمیــت پیــدا کــرد.

ــه،  ــای فرانس ــاب ه ــذاری انق ــد قانون گ ــردم در رون ــش م نق
ــت؟ ــوده اس ــکل ب ــه ش ــه چ ــر ب ــیه و الجزای روس

امــروز در جمهــوری پنجــم فرانســه هســتیم. اگــر همــان اوایــل پیــروزی را نــگاه 
کنیــم، میبینیــم کــه تقریبــا هــر ســه ســال یــک بــار قــدرت عــوض شــده و بعــد از 
حــدود پانــزده ســال از انقــاب فرانســه، دیکتاتــوری ناپلئــون بناپــارت ظهــور پیــدا 
کــرده اســت. روســیه نیــز، در تمــام طــول دوره حاکمیــت کمونیســت ها یــک نــوع 

ــش  ــه نمای ــردم را ب ــش م ــه نق ــی ک ــن اتفاقات ــابه چنی ــا مش آی
بگــذارد، در انقــاب هایــی ماننــد انقــاب فرانســه، روســیه و یــا 

ــداد؟ ــر رخ ن الجزای

ــگاه کنیــد. در الجزایــر انقــاب مطــرح نبــود. در آنجــا حرکــت  شــما الجزایــر را ن
اســتقال طلبانــه بــزرگ رخ داد. در طبقه بنــدی پژوهشــی، مســئله الجزایــر، 
انقــاب تلقــی نمیشــود. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن حرکــت اســتقال طلبانــه، 
حــدود یــک و نیــم میلیــون شــهید هــم داده اســت. در مســئله روســیه نیــز اساســا 
ــویک ها،  ــویک ها و منش ــی بلش ــبهه کودتای ــت ش ــا حرک ــد. ب ــرح نبودن ــردم مط م
ارتــش ســرخ بــا ارتــش ســفید وارد منازعــه شــد و بــا همراهــی بخشــی از کارگران، 
یکســری اتفاقــات دیگــر در کنــار هــم قــرار گرفتنــد و دولــت کمونیســتی در آن 
مســتقر شــد.در فرانســه نیــز یــک اعتــراض طبقــه ضعیــف بــود امــا بــا ایــن حــال، 
مســئله ای همگانــی نبــود؛ هرچنــد بــا عنــوان انقــاب بــرای آزادی خوانده میشــود 
امــا شــما بــه نقــش مــردم در ایــن انقــاب نــگاه کنیــد. در اینجــا یــک جابــه جایــی 
قــدرت بیــن حاکمــان صــورت گرفتــه اســت. درســت اســت کــه اســناد جدیــدی 

بــه اتفــاق انقــاب هــا، قانــون اساســی توســط رهبــران انقــاب تدویــن میشــود و 
ــی اســت کــه در انقــاب  ــن درحال ــدوم گذاشــته میشــود. ای ــه رفران ــت، ب در نهای
ــدون هیــچ اعمــال  ــی رخ داد. در اینجــا، منتخبیــن مــردم، ب ــران اتفــاق متفاوت ای
ســلیقه ای و بــا هــر نــوع تفکــری ماننــد تــوده ای هــا، ســازمان مجاهدیــن خلــق، 
ــم مشــارکت  ــا ه ــه ب ــری، هم ــر دیگ ــوع تفک ــر ن ــای چــپ، راســت و ه ــروه ه گ
کردنــد و در یــک انتخابــات سراســری، بــه صــورت حوزه هــای انتخاباتــی اســتانی، 
ــر  ــت، 57 نف ــد. در نهای ــاب کردن ــود را انتخ ــرات خ ــف نف ــای مختل ــتان ه در اس
ــی را  ــون اساس ــرگان قان ــس خب ــن دوره مجل ــردم، اولی ــب م ــدگان منتخ از نماین
تشــکیل دادنــد. ایــن افــراد، قانــون اساســی را تدویــن کردنــد و ایــن قانــون نیــز، 
عــاوه بــر آنکــه یــک بــار بــه صــورت غیرمســتقیم و از طریــق نماینــده منتخــب 
ــار،  ــن ب ــه همه پرســی گذاشــته شــد و ای ــود، ب ــن و تصویــب شــده ب مــردم، تدوی
ــوری  ــون اساســی جمه ــه قان ــه صــورت مســتقیم رای خــود را نســبت ب ــردم ب م

اســامی اعــام داشــتند. 

بنابرایــن، انقابیــون متــن آمــاده ای از قبــل از انقــاب بــه عنوان 
قانــون اساســی تدویــن نکــرده بودند؟

پیش نویــس قانــون اساســی، از همــان زمــان حضــور امــام در نوفــل لوشــاتو تدویــن 
شــده بــود و بســیاری از آقایــان نهضــت آزادی و حتــی آقــای هاشــمی رفســنجانی 
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همراهــی نداشــت، بعــد از جنــگ ایــران و عــراق، روابــط خــود را بــا دولــت عــراق 
ــکا  ــط رســمی ایجــاد شــد. آمری ــا ایجــاد ســفارتخانه در عــراق، رواب ــا داد و ب ارتق
ــد.  ــگ ش ــراق وارد جن ــع ع ــه نف ــًا ب ــگ، کام ــارم جن ــوم چه ــال س ــا از س تقریب
ــری  ــه بازپس گی ــارس و در قضی ــج ف ــران در خلی ــا ای ــی در ســال 67 رســما ب حت
ــا مشــاهده مصادیقــی  فــاو توســط دشــمن بعثــی، کامــًا همــکاری داشــت. مــا ب
ماننــد حملــه بــه محــل هــای اســتخراج نفــت ایــران، منفجــر کــردن هواپیمــای 
ــگ  ــالها، جن ــن س ــه ای ــول هم ــارس، و در ط ــج ف ــی در خلی ــافربری ایران مس
اقتصــادی علیــه ایــران، متوجــه خواهیــم شــد کــه از بعــد از جنــگ دوم جهانــی که 
نظــام جدیــد بیــن المللــی ترســیم شــده اســت، مــا شــاهد چنیــن تحریــم هــای 
ویــران کننــده ای و دشــمنی هــای همــه جانبــه ای نبــوده ایــم. در مقابــل، شــما 
نــگاه کنیــد کــه انقــاب روســیه، شــاید در روز هــای اول، انگلیــس و کشــورهای 
اروپایــی بــه دنبــال ســقوط و ناکامــی انقــاب روســیه بوده انــد، امــا بعــد هــا بــه 
واســطه فضایــی کــه ایجــاد شــد و روســیه بــه دلیــل وســعت ســرزمینی و تضــاد 
منافعــی کــه بــا نــازی هــا پیــدا کردنــد، بــه متحــد اینهــا در جنــگ دوم تبدیــل 
ــر رخ داد و  ــق دیگ ــا و مناط ــه در اروپ ــی ک ــا و اتفاقات ــر ویرانی ه ــر اث ــدند و ب ش
قــدرت ایدئولوژیــک کمونیســتی کــه پیــدا کــرده بــود، در واقــع یــک دوره طوالنــی 
بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه عنــوان یــک ابــر قــدرت در کنــار آمریــکا بــه اداره 
دنیــا پرداختنــد. در فرانســه نیــز شــما می بینیــد اساســا چیــزی بــه عنــوان تهدیــد 
بیرونــی وجــود نــدارد. چــرا کــه در انقــاب معضــل اصلــی، جنــگ خــودی هــا بــا 
خــودی هــا بــود و هــر بــار یکــی از گــروه هــا بــر دیگــری حاکــم میشــدند. مســئله 
الجزایــر نیــز بــه همیــن ترتیــب. در الجزایــر بعــد از پیــروزی غــرور آفرینــی کــه 
ــد، کشــور یــک شــرایط کامــا خنثــی  ــه دســت آوردن ــر ب مــردم مســلمان الجزای
ای را در سیاســت خارجــه در پیــش گرفــت؛ بنابرایــن، مــورد تعــرض هیــچ یــک از 

قــدرت هــای جهانــی قــرار نگرفتــه بــود.

ــه معجــزه اســت؛ علــی  عظمــت انقــاب اســامی در مانــدگاری، چیــزی شــبیه ب
رغــم همــه ایــن توطئــه هــا و تــاش هایــی کــه اتفــاق افتــاده و زخــم هایــی کــه 
ــه دلیــل حضــور عنصــر مردمــی و  ــر پیکــر جمهــوری اســامی نقــش بســته، ب ب

عنصــر ایمــان، انقــاب اســامی همچنــان پــا بــر جاســت.

اســتبداد ســیاه و تاریــک اســتالینی تجربــه کــرده اســت. چندیــن میلیــون نفــر در 
اردوگاه هــای کار ســیبری جــان خــود را از دســت دادنــد و مــردم جرئــت اعتــراض 
بــه خــود نمیدادنــد. در فرانســه نیــز کــه مســئله گیوتیــن شــهرت یافــت و گــردن 
زدن مخالفیــن، معمــول شــد. بــه نحــوی کــه گیوتیــن ثابــت بــود و مخالفیــن جــا 
بــه جــا میشــدند. بــا توجــه بــه همیــن اتفاقــات فرانســه بــود کــه جملــه »انقــاب 
فرزنــدان خــود را مــی بلعــد« بــر زبان هــا افتــاد. در الجزایــر نیــز بــه همیــن شــکل. 
در طــول مــدت بعــد از استقال)اواســط قــرن بیســتم(، دولــت هــای وابســته یــا 
حکومــت هــای شــبه دیکتاتــور حکمرانــی کــرده انــد. تــا جایــی کــه حتــی زمانــی 
کــه انتخابــات بــه صــورت مردمــی انجــام گرفــت و جبهــه نجــات اســامی پیــروز 
ــد  ــرادی مانن ــد و اف ــا کردن ــد، کودت ــل کردن ــات را باط ــد، انتخاب ــات گردی انتخاب

عبــاس مدنــی کــه پیــروز انتخابــات بودنــد را زندانــی کردنــد.

در هنــگام بــروز هــر یــک از انقاب هــای ایران، روســیه، فرانســه 
ــت  ــا، سیاس ــروزی انقاب ه ــد از پی ــن در بع ــر، و همچنی و الجزای

قــدرت هــای جهانــی نســبت بــه انقــاب چــه بــوده اســت؟ 

ــا  ــاله، م ــل و دو س ــی چه ــک بررس ــامی و در ی ــوری اس ــتقرار جمه ــد از اس بع
میبینیــم کــه روزی نبــوده کــه جمهــوری اســامی، فــارغ از توطئه هــا و کارشــکنی 
هــای دشــمنان و قــدرت هــای خارجــی باشــد. جمهــوری اســامی در ســال اول 
پیــروزی تــا آســتانه جنــگ تحمیلــی، همــه نــوع توطئه هــا را تجربــه کــرد. بــرای 
ــت  ــا حمای ــف کشــور را ب ــای مختل ــه بخــش ه ــی ک ــه طلب ــه تجزی ــال، توطئ مث
قــدرت هــای خارجــی بــه ویــژه دولــت هــای آمریــکا و شــوروی فعــال میکردنــد. 
همچنیــن، بــرای جلوگیــری از صــدور انقــاب اســامی، حامیــان منطقــه ای نیــز 
داشــتند. مســئله تحریــم نیــز مطــرح بــود. کودتــا را شــاهد بودیــم. اقــدام نظامــی 
را در طبــس شــاهد بودیــم. بعــد از ایــن مســائل، می رســیم بــه جنــگ تحمیلــی 
ــران از هجــده کشــور، فقــط  ــن جنــگ هشــت  ســاله، ای هشــت ســاله. کــه در ای
ــد شــوروی  ــه مانن ــزرگ آن روز، ب ــای ب ــدرت ه ــی ق ــی داشــت. تمام اســیر نظام
اساســاً از هم پیمانــان اصلــی رژیــم عــراق تلقــی میشــدند. عــراق، تمــام سیســتم 
نظامــی اش وابســته بــه شــوروی بــود. آمریــکا نیــز کــه بــا رژیــم بعثــی ســازش و 
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1. قلبی که از آمریکا می تپد.

ذهنیت استثماری و انقاب 42 ساله

ــرای بســیاری از مــا غربــی هــا، پذیــرش  ــی، ب ــق تربیــت لیبرالیســتی غرب مطاب
ــای  ــت ه ــت مل ــی و اکثری ــی- جنوب ــای جهان ــردن ملته ــی ک ــم ارزش تلق ک
ــا  ــه واســطه مســتاجر ســابق کاخ ســفید)ترامپ( آســانتر اســت. ام مســلمان، ب
ــوان دریافــت کــه ایــن نگــرش از پیــش از او  ــدک نگاهــی عمیــق، مــي ت ــا ان ب
نیــز وجــود داشــته اســت. ترامــپ، صرفــاً پوششــی اســت بــر ابتــذال امپراتــوری 
کــه از دیربــاز در رویارویــی بــا ملــت هــای جهانی-جنوبــی، بــه ویــژه آنهــا کــه 
در برابــر امپراتــوری مقاومــت مــی کننــد، ســعی در از بیــن بــردن آنهــا داشــته 
اســت. تجربیــات مــن بــه عنــوان یــک دانشــجو-مهمان در جمهــوری اســامی 
ــم.  ــوری را ببین ــار نگــرش امپرات ــه آث ــن اجــازه را میدهــد ک ــن ای ــه م ــران ب ای
ایــن نگــرش »گفتمــان قابــل قبــول« را بــاز طراحــی مــی کنــد، و حتــی اینکــه 
چگونــه افــراد بومــی ایــن منطقــه بایــد وقایــع زندگــی خــود را تفســیر کننــد. 
ــتی  ــه آن را »مس ــی ک ــت جهان ــازمان بهداش ــر کل س ــرش را از مدی ــن نگ ای
ــه  حاصــل از یــک ذهنیــت اســتعمارگر« مــی نامــد و میــراث گذشــته اســت، ب
عاریــه گرفتــه ام؛ بــر اســاس ایــن نگــرش، ملــت هــای جهانی-جنوبــی و حتــی 
قــدرت هــای منطقــه ای ماننــد جمهــوری اســامی، ناکارآمــد و شــکننده نمایش 
داده مــی شــوند و مداخلــه امپراتــوری را بــرای بیننــده توجیــه مــی کننــد، در 
ــر  ــد. مهمت ــه ســخره میگیرن ــت را هــم ب ــت مل ــی حــق حاکمی ــه حت ــی ک حال
ــاش  ــاد و ت ــتگی و اتح ــف همبس ــث تضعی ــرش باع ــن نگ ــرش ای ــه پذی آن ک

ــوری خواهــد شــد. مــن مضــرات متهــم شــدن  ــرای مقاومــت علیــه امپرات ب
بــه »مــزدور رژیــم« را بــه جــان خریــده ام، و معتقــدم کــه یــک بازطراحــی 
واقعــی از چهــره جمهــوری اســامی و مــردم آن، مدتهاســت کــه بــه تاخیــر 
افتــاده اســت. انقــاب اســامی در 42 ســالگی، بــه ویــژه جوانــان آن، امــروزه 
نــه تنهــا امتنــاع از اســتیای امپراتــوری را نمایندگــی مــی کننــد، بلکــه برای 

چشــم انــدازی بهتــر بــرای ملــت خــود متعهــد هســتند.

سازگاری اسام و ایران

ــران اســامی میشــود، شــعار هــای ناکارآمــدی و  ــی کــه صحبــت از ای زمان
شکســت ســر میدهنــد و مــورد تمســخر قــرار مــي دهنــد، و ایــن در حالــی 
ــد.  ــتتار کرده ان ــی« اس ــاظ »تخصص ــت الف ــا پش ــیاری از آنه ــه بس ــت ک اس
ــد  ــر بگیری ــی را در نظ ــی فارس ــی س ــی ب ــه ب ــری برنام ــال، مج ــرای مث ب
ــران  ــه همــکار بریتانیایــی خــود در مــورد واکنــش ای کــه در توضیحاتــش ب
ــن  ــیاری از ای ــت: »بس ــار داش ــده اظه ــخر و خن ــا تمس ــری، ب ــه همه گی ب
سیاســتمداران ایرانــی و مــردم ایــران، چنــان مذهبــی هســتند کــه معتقدنــد 
ــات  ــن اقدام ــه ای ــا هم ــن، آنه ــت... بنابرای ــدا اس ــت خ ــرگ در دس ــه م ک
علمــی بــرای مهــار ویــروس را رد میکننــد«. بــا ایــن حــال، ایــن روایتهــا کــه 
جوامــع مســلمان را بــا مدرنیتــه و علــم ناســازگار مــی داننــد، فاقــد اصالــت 
هســتند. در حقیقــت، روایاتــی کــه ایــران اســامی را در بســته ای از عقــب 
ماندگــی ارائــه مــی دهنــد، از ســال 1357 و قبــل از آن وجــود داشــته اســت 
ــی در اواخــر قــرن نوزدهــم و پــس از مواجــه  کــه توســط روشــنفکران ایران
ــت  ــد روای ــا مانن ــي، ســاخته شــده اســت ت ــرب نظام ــا غ ــران ب ــاک ای دردن
ــه دســت  ــران ب »از دســت دادن ویتنــام توســط آمریــکا«، از دســت دادن ای
ــی در  ــرای برخ ــن، ب ــردد. بنابرای ــان گ ــراب ایرانی ــه اضط ــر ب ــان منج ایرانی
ایــران، تصــور عقــب افتــاده بــودن نســبت بــه امپراتــوری و احســاس نیــاز بــه 
ســبقت در پذیــرش اســتانداردهای مــدرن، اضطرابــی ایجــاد کــرده اســت کــه 
علــت ظهــور گفتمــان هایــی ماننــد آریاگرایــی، نئولیبرالیســم)علي رغــم بــی 
اعتبــار شــدن آن در سراســر جهــان(، و حتــي نســخه ای تعجــب برانگیــز از 
"ایــران اول گرایــي" شــده اســت، کــه بــه دولــت حاکــم اقلیــت آمریــکا، اروپــا 
و اســرائیل بــه عنــوان یــک الگــو مــي نگــرد. ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
تصــور، بــه بهــای از دســت رفتــن روابــط متقابــل منطقــه ای، همبســتگی و 

دلنوشته هایی خطاب به انقالب اسالمی  ؛ 

درآغوش انقالب اسالمی

دکتری مسائل ایرانمارز پرادویادداشت
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سپـــیدار
بازگشت به فهرست

دیپلماســی بــا کشــورهای عضــو جنبــش عــدم تعهــد خواهــد بــود و گفتمــان 
ــد و  ــای حــس مثبــت مــی کن ــز آن اســت کــه الق جنبــش عــدم تعهــد نی
ــر  ــه قیمــت اشــخاص و پیشــرفت معنــوی آنهــا ، ثروتمندت شــرکت هــا را ب

مــي ســازد.

داوطلبی و زیربنای جمهوری

ــوط  ــارت خط ــغول غ ــکا مش ــور آمری ــس جمه ــن رئی ــه آخری ــی ک در حال
ــر  ــرپوش ب ــرای س ــتیصال ب ــوان تاشــي از روی اس ــه عن ــي، ب ــن جهان تامی
انفعــال خــود در برابــر همه گیــری، جمعیــت کشــورش را وحشــت زده کــرده 
بــود، مــن ســنگ بنــای جمهــوری اســامی ایــران در سیاســت هــای رفاهــي، 
ــان مشــاهده  ــق جوان ــژه از طری ــه وی ــردم و همبســتگی، ب ــردن م بســیج ک
کــردم. در سراســر کشــور از اوایــل مــاه مــارس، گــروه هــای جهــاد پزشــکی 
ــجویان،  ــکی و دانش ــان پزش ــارغ التحصی ــکل از ف ــی متش ــاد اجتماع و جه
مشــغول ضدعفونــی کــردن کل محلــه هــا در حومــه شــهرها، حمــل و نقــل 
عمومــی ماننــد اتوبــوس و تاکســی و متــرو و تهیــه وســایل نقلیــه ایســتگاه 
ــرای  ــان بســیجی ب ــد. داوطلبــان جوان ــرای عمــوم بودن هــای ضــد عفونــی ب
هفتــه هــا و مــاه هــا خانــواده هــای خــود را تــرک کردنــد، بســیاری مریــض 
ــک پزشــک  ــان را از ی ــن جری ــن ای ــر برنگشــتند. م شــدند، و بســیاری دیگ
شــنیدم کــه می گفــت: »ایــن وظیفــه مــن اســت و ادامــه دادن ایــن مســیر 
تــا هنــگام مهــار ایــن ویــروس ضــروری اســت«. ایــن نگــرش مــن را بــر آن 

داشــته اســت تــا مفهــوم ناســازگاری دیــن و علــم را زیــر ســوال ببــرم.

ــامی در  ــوری اس ــه 1970، جمه ــط ده ــای اواس ــش ه ــاهده چال ــا مش ب
ــا ابتــکار عمــل بهداشــت اولیــه را تاســیس کــرده و از ســال  ســال 1979 ب
2014 طــرح تحــول ســامت ایــران بــه منظــور گســترش بیشــتر دسترســی 
ــرا  ــکی اج ــای پزش ــه ه ــش هزین ــا کاه ــی ب ــتی جهان ــات بهداش ــه خدم ب
ــی ارزان  ــات درمان ــه خدم ــی ب ــه ایران ــه دسترســی جامع ــا نگاهــی ب شــد. ب
ــش از  ــن را بی ــان، م ــک زم ــه در ی ــش بیم ــن پوش ــی چندی ــت و حت قیم
پیــش از مفهــوم »غیــر منطقــي بــودن رژیــم دینــی« متعجــب ســاخت و از 
خصوصــی ســازی مراقبــت هــای بهداشــتی آمریــکا، پشــیمان شــدم. شــاید 
ــامی،  ــوری اس ــت جمه ــف نادرس ــا توصی ــه ب ــد ک ــت کن ــه کفای ــن جمل ای
توجــه بــه بســیج و همبســتگی از پاییــن، سیاســت هــای حاکمیــت و ادغــام 
تأثیــرات مذهبــی و ســنتی مــردم نادیــده گرفتــه میشــود. در واقــع، جوانــان و 
باالخــص، گروه هــای جهــادی، کامــًا بــر سرنوشــت ایــران مســلط شــده اند. 
ــرای  ــه نظــر میرســد پیش بینی هــا و عواملــی کــه ب طبــق تجربیــات مــن، ب
فروپاشــی ایــران نظریــه پــردازی میشــود، ماننــد عقــب ماندگــی اقتصــادی، 
تفکیــک و شــکاف های سیاســی، نارضایتــی اجتماعــی و... توســط یــک ایــران 

اســامی و پویــا، زیرســوال رفتــه اســت.

اروپا-آمریکا محوری و موقعیت خودکفایی در ایران

ــوری  ــه جمه ــده علی ــام ش ــات انج ــه اقدام ــت ک ــن اس ــر ای ــن ب ــاد م اعتق

اســامی را می تــوان محصــول مفهــوم بســیج و مســئله خودکفایــی دانســت. 
ــای  ــه در روایت ه ــت ک ــف« اس ــن کش ــادآور »دکتری ــر، ی ــرز تفک ــن ط ای
اروپا-آمریــکا محــور، در مــورد طبیعــت و جهــان رایــج اســت. بــرای مثــال، 
ــی  ــرور را فرصت ــن ت ــکا ای ــد؛ آمری ــر بگیری ــلیمانی را در نظ ــم س ــرور قاس ت
بــرای وحــدت ایــران دانســت و آن را طنــاب نجاتــی از طــرف آمریــکا بــرای 
ــز  ــچ چی ــر، هی ــرز تفک ــن ط ــق ای ــرد. مطاب ــت ک ــامی قرائ ــوری اس جمه
ــا راه  ــی، تنه ــه عبارت ــد و ب ــی افت ــاق نم ــا( اتف ــِت اول« )غربی ه ــدون »عل ب
ــن طــرز  ــرار میدهــد. ای ــل شــما ق نجــات، راهــی اســت کــه غــرب در مقاب
ــده آور  ــخ، خن ــا تاری ــراد آشــنا ب ــرای اف ــت، ب ــر در خوشــبینانه ترین حال تفک
ــی بخشــی از گفتمــان جمعــی  اســت. انقــاب اســامی، خواســتار خودکفای
ــد بخشــی  ــع و دسترســی بای ــوده اســت. پــس از آن، توزی و وحدت بخــش ب
ــادی  ــت اقتص ــامی، سیاس ــاب اس ــل از انق ــا قب ــد. ت ــان باش ــن گفتم از ای
ــا و  ــدی در زیربن ــرمایه گذاری های تولی ــدون س ــی ب ــعه مصنوع ــا توس را ب
بهره بــرداری علیــه طبقــه کارگــر شــده بــود. وابســتگی بــه واردات ، اقتصــاد 
ایــران را زیرمجموعــه ای از ســرمایه داری غربــی قــرار داده بــود، و بــا فــروش 
نفــت، شــاه منابــع طبیعــی کشــور را بــه نفــع بــورژوازی تــازه متولــد شــده 
ــن گفتمــان کــه  ــا ظهــور انقــاب اســامی، ای ــارت می کــرد. ب ــان، غ آن زم
یــک کشــور جهان-جنــوب، میخواهــد نفــوذ قدرت هــای بــزرگ را ســرکوب 
کنــد، از اولویــت بیشــتری برخــوردار شــد. ایــن عقیــده، در برخــی مواقــع بــه 
طــور منعطــف، ضمــن حفــظ اســتقال و عمل گرایــي، در سیاســت خارجــی 
ــت.  ــرده اس ــا ک ــده ای ایف ــش تعیین کنن ــامی نق ــوری اس ــادی جمه و اقتص
ــل  ــادی، عوام ــل م ــی از عوام ــر نگران ــاوه ب ــای انقــاب اســامی، ع آرمان ه
روان شــناختی را نیــز در نظــر گرفتــه اســت و بــه دنبــال افزایــش خودآگاهــی 
ــی و  ــده خودکفای ــن ای ــع، ای ــا در واق ــت ت ــراد اس ــات اف ــرای نج ــه ب جامع
ــدا  ــق پی ــت، تحق ــامی اس ــوری اس ــان جمه ــی از آرم ــه بخش ــتقال، ک اس
کنــد. بــه طــوری کــه ایــن مهــم را بــه اتفــاق آرا، بــه عنــوان طوالنی تریــن 
مــاده خــود در قانــون اساســی جمهــوری اســامی درج کــرده اســت: »تأمیــن 
مایحتــاج اساســی بــرای همــه شــهروندان، مســکن ، غذا ، پوشــاک ، بهداشــت 
ــواده ...  ــرای تأســیس خان ــات الزم ب و معالجــه پزشــکی ، تحصیــات و امکان
تاکیــد بــر افزایــش تولیــدات کشــاورزی ، دامــی و صنعتــی بــه منظــور جلــب 
رضایــت مــردم نیازهــا و کشــور را بــه خودکفایــی و فــارغ از وابســتگی تبدیــل 
ــوری  ــت جمه ــاش حاکمی ــت و ت ــه هم ــد هم ــی رس ــر م ــه نظ ــم«. ب کنی
اســامی، همبســتگی و بســیج مردمــی بــر تحقــق ایــن مهــم بــوده اســت و 

شــاهدی بــر دعــاوی نظــری آن شــده اســت.

ــد  ــل نمی توانن ــل متقاب ــل عم ــل اص ــه دلی ــران را ب ــدام ای ــه اق ــی ک حال
محکــوم کننــد. ثانیــا اســرائیل ایــن حســاب سرانگشــتی را بــا خــود خواهــد 
داشــت کــه اگــر هزینــۀ تــرور، مثــا حملــه بــه یــک پایــگاه نظامــی اســت، 
ــران،  ــی ای ــای نظام ــه پایگاه ه ــابه ب ــۀ مش ــورت حمل ــه ص ــل ب عکس العم
قطعــا مهیب تــر خواهــد بــود و بدیــن ترتیــب، بازدارندگــی ای ایجــاد خواهــد 

ــوع نمی پیوســت. ــه وق ــال ب ــر انفع ــا در براب ــه قطع شــد ک
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2. چشمانی از ونزوئا
یادداشت

ــان  ــا قلبهایم ــده ایم، ام ــدا ش ــم ج ــه از ه ــا فاصل ــمی ب ــر جس ــه از نظ "اگرچ
ــک."  ــیار نزدی بس

ــه  ــه دو جانب ــک رابط ــش از ی ــا بی ــران و ونزوئ ــن ای ــه بی ــر ک ــن ام ــل ای دلی
ــه  ــه ب ــود دارد ک ــه وج ــتانه و برادران ــک دوس ــط نزدی ــی رواب ــک، یعن دیپلماتی
طــور فزاینــده ای تقویــت هــم می شــود، ایــن اســت کــه هــر دو ملــت بــه علــت 
ــه  ــه و ظالمان ــل بی رحمان ــی دلی ــادی ب ــره اقتص ــار محاص ــتقال طلبی، دچ اس
ــه خــود تــاش  ــا برنامــه نااُمیدان و تاریخــی هســتند؛ امپریالیســم آمریکایــی، ب
ــط  ــه توس ــوری ک ــرد. آن امپرات ــن بب ــا را از بی ــزت م ــه و ع ــد روحی می کن
ــد از امپراطــوری ســیاه  ــع ی ــا در آســتانه  خل حقیقــت و آزادی مــردم آزاده دنی
خویــش اســت؛ امــا هنــوز هــم بــا نفــاق و پوشــش های عوام پســند خــود ســعی 
ــر  ــود را در براب ــرال خ ــت و نئولیب ــزدور، تروریس ــتی، م ــره فاشیس ــا چه دارد ت

ــد. ــکار کن مردمــی کــه در حــال بیدارشــدن هســتند، پنهــان و ان

ــع  ــارت مناب ــه غ ــت ب ــد دس ــرات می کنن ــه ج ــم ک ــانی مواجه ای ــا کس ــا ب م

ــر ســلطه و  ــا شــکنجه و کشــتار، زی ــردم را ب ــا زده و م ــر ملت ه ــی دیگ طبیع
ســتم خــود قــرار می دهنــد. اینهــا همــان کســانی هســتند کــه ایــن جنایــات 
ــان  ــای آزادی خواهی ش ــاز ادع ــا ب ــد، ام ــکیل می ده ــا را تش ــنامه آنه شناس
گــوش فلــک را کــر کرده  اســت. کســانی کــه بــه بهانــه آزادی مــردم از 
ــات و  ــن جنای ــه ای ــدام ب ــاری، اق ــی و انتح ــیان افراط ــت ها و شورش تروریس
ــد  ــی می گوین ــا ســلطه جویی و قلدرمآب ــد و ب ــا می کنن ــت ه ــوال مل ــارت ام غ
کــه مــا بنــدگان برگزیــده خــدا، و در حــال اشــاعه دموکراســی هســتیم. امــا 
در واقــع بــه اعتــراف خودشــان، خــوِد آمریکایی هــا هســتند کــه گــروه هــای 
ــی اش  ــن مال ــد و تأمی ــود آوردن ــری را بوج ــِش تکفی ــد داع ــتی  مانن تروریس
ــبت  ــا نس ــردم ونزوئ ــه م ــری ک ــرام بی نظی ــین و احت ــد. تحس ــم می کردن ه
ــاب  ــا از انق ــردم ونزوئ ــق م ــل درک عمی ــه دلی ــد، ب ــران دارن ــردم ای ــه م ب
ــر  ــه و پ ــه، شــجاعانه، صبوران ضداســتکباری، از اســاس انسان دوســتانه، عادالن
ــاوز،  ــو چ ــوب هوگ ــده محب ــان فرمان ــه از زم ــران اســت ک ــردم ای ــان م از ایم
ــی  ــا، دوســتی بزرگ ــد. در ونزوئ ــا، درک کرده ان ــاب بولیواری ــدی انق ــر اب رهب
کــه هوگــو چــاوز بــا رئیــس جمهــور پیشــین ایــران، محمــود احمــدی نــژاد و 
آیــت اهلل العظمــی خامنــه ای، برقــرار کــرد زمینــه  عمــق عاطفــی ایــن ارتبــاط 
ــا هیئــت  را بیــش از پیــش فراهــم نمــود. چــاوز در برخــی از جلســاتی کــه ب
ــان  ــن بی ــه خالص تری ــرد ک ــام ک ــیعه اع ــود را ش ــد، خ ــزار ش ــی برگ ایران
ــودن اســت؛ صفت هایــی کــه مــا ونزوئایی هــا، سوسیالیســت هــا و  ــی ب انقاب
ــان مشــترک هســتیم، شــامل  ــا ایرانی ــی، در آن ب ــاً انقاب اومانیســت های واقع
ســخاوتمندی، فروتنــی، حامــی کمــک متقابــل، حامــی تحکیــم چنــد قطبــی 
ــه بیشــترین میــزان ســعادت و آزادی  ــرای نیــل ب ــه عنــوان آینــده جهــان ب ب
ــی  ــت اجتماع ــان حــق عدال ــه هم ــا، ک ــت ه ــل مل ــت کام ــن در حاکمی ممک

ــد. ــت، می باش اس

ــت  ــر داش ــد در نظ ــود. بای ــع می ش ــر واق ــورها مؤث ــک کش ــار دیپلماتی رفت
ــدی  ــبقه ج ــواه، س ــای آرمان خ ــامی، نگاه ه ــوری اس ــت جمه ــه در حاکمی ک
ــی و  ــدار نظام ــا اقت ــوأم ب ــت ت ــۀ مقاوم ــه نظری ــوان ب ــد و می ت ــر دارن و مؤث
بین المللی)کــه بــه گونــه ای حامــی رویکــرد اتخــاذ عمــل متناســب اســت( بــه 
عنــوان الگویــی کــه هــر دو ســویۀ رئالیســتی و ایدئالیســتی را تأمیــن می کنــد 
ــام  ــتی نظ ــات ایدئالیس ــت از حیثی ــی، مقاوم ــه از طرف ــرا ک ــت. چ ــاور داش ب
اســامی و مبتنــی بــر پایه هــای معرفتــی اســت و از ســویی دیگــر مبتنــی بــر 
ــش  ــی، نق ــت داخل ــن امنی ــا تأمی ــد ب ــه می توان ــه اســت ک ــی واقع گرایان نگاه

ــد. ــته باش ــز داش ــک نی ــای دیپلماتی ــوازن کنش ه ــری در ت مؤث

تازه مسلمان ونزوئاییمونیکا گاالردو
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   علیه شیطان

انقــاب اســامی ایــران مایــۀ افتخــار همــه آزادی خواهــان جهــان اســت. ایــن نظــر 
مــن بــه عنــوان یــک شــهروند مســلمان عــادی اهــل روســیه اســت. رســیدن بــه 
جشــن چهــل و دومیــن ســالگرد انقــاب اســامی ایــران، نمــاد موفقیــت انقــاب 
اســامی بــه رهبــری افســانه ای امــام خمینــی )ره( می باشــد. اگــر پیــش از ایــن، 
ــود، اکنــون  ــه ب ــه جغرافیــای خاورمیان ــه جمهــوری اســامی محــدود ب تبریــک ب

پیــروان مکتــب خمینــی افســانه ای در همــه قاره هــا زندگــی مــی کننــد.

ــا ســایر  ــه تهــران در مقایســه ب در مــورد روســیه، تبریــک از مســلمانان محلــی ب
ــای  ــدن فض ــوده ش ــوادی و آل ــود. بی س ــان می ش ــد بی ــن ح ــا کمتری ــورها ب کش
ــت.  ــذار بوده اس ــئله تأثیرگ ــن مس ــی در ای ــد وهاب ــه عقای ــیا ب ــلمانان اوراس مس
ــران،  ــت کنســولگری ای ــا حمای ــِی روســیه ب ــن شــیعۀ محل ــن وجــود، فعالی ــا ای ب
ــاب  ــالگرد انق ــن س ــل و دومی ــبت چه ــه مناس ــا ب ــد ت ــاش  ان ــان در ت همچن
اســامی مراســماتی را برگــزار کننــد. اگــر مســلمانان روســیه در معــرض پارازیــت 

ــن صــورت جمعیــت  ــد، در ای ــرار بگیرن ــت و ایضــاً وهابیــت ق آخوندهــای بی کفای
غیرمســلمان فدراســیون روســیه از تبلیغــات صهیونیســتی بهــره خواهــد بــرد. در 
ــاری صاحــب  ــانه ای و تج ــه رس ــیه، استعمارشــدگان صهیونیســت ها در زمین روس
ــا ایــن وجــود، همــکاری روســیه بــا جمهــوی اســامی  نفــوذ و قــدرت هســتند. ب
ــش  ــه نق ــود ک ــی ب ــی از اولین های ــن یک ــت. کرملی ــته اس ــت داش ــدی مثب رون
ــناخت و  ــن ش ــخیص داد. ای ــامی را تش ــوری اس ــد جمه ــه رش ــه ای رو ب منطق
ارتبــاط دیپلماتیــک، باعــث شــناخته شــدن ایــران اســامی در میــان شــهرونداِن 

ــی اطــاع از ماهیــت انقــاب اســامی شــد. روســِی ب

شــایان ذکــر اســت کــه عاقــه ویــژه روس هــا بــه ایــران و انقــاب اســامی، پــس 
از اطــاع از شــهادت فرمانــده افســانه ای ســپاه حــاج قاســم ســلیمانی ظاهــر شــد. 
مــردم روســیه از اقدامــات مشــترک نیروهــای مســلح فدراســیون روســیه و ایــران 
در ســوریه اطــاع داشــتند و پــس از خبــر تــرور ژنــرال، یــاد و خاطــرۀ ایــن ســرباز 

انقــاب اســامی را بــا اهــداِء یادبودهایــی گرامــی داشــتند.

ــامی و  ــوری اس ــا جمه ــکاری ب ــه هم ــه ادام ــی ب ــگاه مثبت ــدرن، ن ــیه م روس
ــران و  ــترک ای ــت مش ــه مخالف ــت ک ــح اس ــم واض ــخصاً برای ــش دارد. ش متحدان
ــه ســوریه نخواهــد شــد.  ــی، محــدود ب ــر امپریالیســم غرب روســیه و چیــن در براب
امــروز، مــا می بینیــم کــه چگونــه ایــن ســه کشــور در تاش انــد تــا در افغانســتان 
و یمــن نیــز، همــکاری مثمــر ثمــر داشــته باشــند. مــن شــخصاً مطمئــن هســتم 
کــه درگیــری هــا در آســیا، قفقــاز و بالــکان زمان بــر اســت، زیــرا شــیطان بــزرگ 
ــران  ــکاری ای ــه هم ــد. تجرب ــا دارن ــن مکان ه ــوذ شــدیدی در ای و صهیونیســم، نف
و روســیه مــی توانــد بــرای جلوگیــری از خونریــزی بــرای ایــن کشــورها و مــردم 

منطقــه مفیــد باشــد.

شهروند باشقیرستان روسیهدامیر نظروفیادداشت

8

10

ی  ــرژ ن ا ه  ــع وس ت ص  ــاخ ش وم  د ــٔه  ب رت ــب  س ک ــه  ب وفــق  م ن  ــرا ی ا  ، ی ــرژ ن ا ــی  لل م ل ا ــن  ب ــس  ن ا ژ آ ر  ــا م آ س  ــا س ا ــر  ب
ن  ــا ر جه ــن د ی نز ــد ب ی ول م ت نزده ــا ــٔه ش ب ــرق و رت ــد ب ی ول ــم ت نزده ا ــٔه پ ب یم رت ه ا ــت س ن وا ــن ت ن چ م . ه ــت س شده ا
ی  را ا ــور د ۱۳ کش ــزء  ن ج ــرا ی ، ا ــی رج ا ی خ ا ره ــا م فش ــا م ــم ت ــه رغ ــز ب ی ن ه  ا ــت س ی ه ــرژ ن ــٔه ا رص ر ع . د ــم ی ور ــت آ س ــه د را ب

. رد ا وم را د ی ن ورا زی ا ی غین سا ی نا وا ه ت ــت ک وری س ۱۴ کش ی و جزء  ه ا ت س ــوخت ه ل س م ا رخٔه ک چ

پس   از   چهل   سال
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کشمیر انقابی

ــای  ــدرت ابرقدرت ه ــه رو ق ــه دنبال ــان، ذلتمندان ــورهای جه ــه کش ــه ای ک در زمان
شــرق و غــرب بودنــد، امــام خمینــی و انقــاب اســامی ایرانــی او، نقشــۀ جهــان 
ظالــم و ظلم پذیــر را عــوض کــرد و صــدای اســام را بلنــد کــرد. صــدای 
ــی  ــران، کــه شیشــه ســکوت ظلمان ــه فقــط در ای ــی امــام خمینــی ن ــاد انقاب فری
مســتکبرین در همــه جــای جهــان را در هــم شکســت؛ اینگونــه بــود کــه انقــاِب 
ــی  ــی انقاب ــر داد و مش ــا را تغیی ــردم آزاده دنی ــر م ــر،  فک ــِی کبی ــواِن خمین ج

ــاخت.  ــا س ــوه آن ه ــدی را اس جدی

مــن یــک کشــمیری هســتم. کشــمیر کــه منطقــه ای بیــن هنــد، پاکســتان و چیــن 
ــاد  ــن فری ــت، از ای ــه اس ــاط منطق ــاس ترین نق ــی از حس ــی یک ــاظ سیاس و از لح
ــت.  ــک گف ــام لبی ــاز ام ــش و انسان س ــوای آزادی بخ ــه ن ــد و ب ــل نمان ــام غاف ام
پیــش از انقــاب، مــردم کشــمیر، مقلــد آیــت اهلل خویــی و آیــت اهلل محســن الحکیم 
ــات  ــل و روحی ــا فضای ــه ب ــزرگ کشــمیر، ک ــان ب ــی از عالم ــه یک ــا آنک ــد؛  ت بودن
انقابــی امــام آشــنا شــده بــود، نــام خمینــی را بــه کشــمیری ها معرفــی کــرد تــا 
ــد. وقتــی  ــه امــام بپیوندن حتــی قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی کشــمیری ها ب
ــرای  ــی، ب ــام خمین ــردم کشــمیر عاشــقانه از ام ــد شــد، م ــه فرانســه تبعی ــام ب ام
حضــور در کشــمیر دعــوت کردنــد کــه البتــه در آن برهــۀ حســاس زمانــی، حضــور 

امــام ممکــن و بــه مصلحــت نبــود.

بــا پیــروزی انقــاب اســامی، همچــون ایــران، در کشــمیر انقابــی نیــز جشــن برپا 
شــد؛ شــیعیان کشــمیر کــه جمعیتشــان 15 درصــد اســت، بــا انقــاب اســامی و 
امــام خمینــی بیعتــی عاطفــی مقــرر کردنــد کــه حتــی پــس از امــام نیــز هنــوز 

ــام  ــد و خــود را ســربازان ام ــا پشــتیبان والیت ان ــد. آن ه ــاق پای بندن ــه آن میث ب
خامنــه ای مــی داننــد. تاثیــر انقــاب اســامی و عشــق مــردم بــه ایــن نهضــت، در 
ــه  ــه  محل ــای هم ــت. کوچه ه ــل مشاهده اس ــمیر قاب ــای کش ــه ه کوچه پس کوچ
هــای شیعه نشــین کشــمیر، بــا تابلــوی عکــس امــام خمینــی و امــام خامنــه ای 
شــناخته مــی شــوند. ممکــن نیســت کــه حتــی یــک خانــه را پیــدا کنیــد کــه 
عکــس امــام خمینــی و رهبــری نداشــته باشــد. بعیــد اســت مســجدی باشــد کــه 
بعــد از نمــاز بــرای جمهــوری اســامی و امــام خامنــه ای دعا گفتــه نشــود. جوانان 
کشــمیر عاشــق شــهدای جمهــوری اســامی هســتند. ایــن نتیجــۀ ترجمــه شــدن 
کتــاب هــای یــاران نــاب بــه زبــان انگلیســی و زبــان اردو اســت. کشــمیری هــا به 
شــهدا عشــق مــی ورزنــد. شــهدای گمنــام در کشــمیر گمنــام نمــی ماننــد و در 
قلــب  جوانــان شــیعه کشــمیر جایــگاه ویــژه ای دارنــد. پرچــم جمهــوری اســامی 
ایــران آنقــدر بــرای کشــمیریان مقــدس اســت کــه در مــاه محــرم، ایــن پرچــم 
را کنــار پرچــم امــام حســین بــه اهتــزاز در می آورنــد. ایــن امــر نشــان دهنده ی 
ایــن اعتقــاد اســت کــه در حــال حاضــر، تنهــا آنهایــی کــه زیــر پرچــم جمهــوری 
ــر پرچــم امــام حســین می ماننــد. اندیشــه  امــام  اســامی و والیــت هســتند، زی
ــمیری  ــق کش ــت. عش ــن شده اس ــمیری عجی ــان کش ــب جوان ــا قل ــری ب و رهب
هــا بــه حــدی  اســت کــه بســیاری از جوانــان ســعی در یادگیــری زبــان فارســی 
ــر  ــاوه ب ــد. ع ــز را دارن ــری عزی ــخنرانی های رهب ــتقیم س ــنیدن مس ــرای ش ب
ایــن، شــیعیان کشــمیر در خانــه هاشــان، ماهــواره  ایرانــی نصــب مــی کننــد تــا 
همیشــه حــرم امــام رضــا و حضــرت معصومــه مقابــل چشمانشــان باشــد . ســخن 
ــد در  ــاب اســامی در کشــمیر بای ــرای درک معجــزات انق ــا ب بســیار اســت؛ ام

کشــمیر قــدم بزنیــد و بــه چشــم ببینیــد.

      طبق گفته نگارنده، به دلیل محدودیت هایی که سفارت هند برای اتخاذ موضع سیاسی توسط افراد اعمال می کند، از معرفی نویسنده خودداری می شود.دانشجوی کشمیرییادداشت
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ص  ختصــا ا د  خــو بــه  را   ۱ ۴ رتبــٔه   ، ر کشــو  ۱ ۳ ۸ ن  میــا ر  د مــی  نظا نظــر  ز  ا ن  یــرا ا  ،۲ ۰ ۲ ۰ ل  ســا ر  د   GFP ه    نــگا ز  ا
ب  نقــال ا ن  را ا ســد پا ه  ســپا ت  ا تجهــز و  ت  نــا مکا ا رنظرگرفــن  د ن  و بــد ر  مــا آ یــن  ا لبتــه  ا کــه  ســت  ا ه  د ا د
شــته  ا د ن  یــرا ا شــکی  مو ر  ا قتــد ا بــه  ر  قــرا ا مختلــف  د  فــرا ا رهــا  با چنــن  هــم   . ســت ا ه  شــد م  عــال ا می  ســال ا
لــی  حا ر  د یــن  ا  . نــد ا ه  شــمرد بــر  شــک  مو بــت  صا ا قــت  د نظــر  ز  ا ل  و ا ر  کشــو پنــج  بــن  را  ن  یــرا ا بعــی  و  نــد  ا

. ــت س ا به  ــا مش ــٔه  رتب ــا  ب یی  رها ــو کش ــف  نص د  و ــد ح ن  ــرا ی ا ــی  م نظا ــٔه  ج د بو ــه  ک ــت  س ا

پس   از   چهل   سال
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8

روح اهلل در نیجریه
نقدی بر انفعال وزارت امور خارجه ایران در قبال روح زخم خورده آفریقا

ــامی  ــت اس ــه حرک ــات ب ــتین توجه ــاید نخس ــا؛ ش ــه اهلل زاری ــینیۀ بقی حس
ــا  ــود ب ــوع ب ــال وق ــی در ح ــم زکزاک ــیخ ابراهی ــری ش ــا رهب ــه ب ــه و آنچ نیجری
ــه ســبب فاجعــه ای کــه در ســال 2014 رخ داده  ــام ایــن حســینیه و ب شــنیدن ن
بــود آغــاز شــد؛ در جایــی کــه ارتــش بــه محــل تجمــع شــیعیان و اعضــای حرکــت 
ــوم  ــن مرس ــارج از قوانی ــی خ ــه اقدام ــود آنک ــا وج ــده و ب ــه ور ش ــامی حمل اس
کشــور نیجریــه رخ نــداده بــود، شــمار زیــادی از آنــان را بــه شــهادت رســاند و در 
ــه طــرز وحشــیانه ای دســتگیر و  ــت را ب ــم و همســرش زین ــی آن  شــیخ ابراهی پ

ــه داشته اســت. ــروز ادام ــا ام ــه ت ــه ناحــق ک ــرد. حبســی ب ــی ک زندان

در ایــن نوشــتار در پــی شــرح ماجــرا نیســتیم چــرا کــه در ایــن بــاب هــر چنــد 
کــم، امــا ســخن گفتــه شــده اســت. امــا آنچــه اکنــون بــدان می پردازیــم و نیــاز 
بــه تأّمــل بیشــتری دارد ایــن اســت کــه چــرا ارتــش نیجریــه بــه عنــوان کشــوری 
ــت  ــی مســلمانان اســت، در صــدد انســداد حرک ــای جمعیت ــی از کانون ه ــه یک ک

نهضتــی اســامی اســت؟

ــد؛ روز  ــخ باش ــی از پاس ــد بخش ــی توان ــه اهلل م ــینیه بقی ــه حس ــه ب ــخ حمل تاری
ــه ســه  ــه و از جمل ــادی از اعضــای نهضــت اســامی نیجری قدســی کــه شــمار زی

ــیدند. ــهادت رس ــه ش ــی ب ــم زکزاک ــیخ ابراهی ــدان ش ــر از فرزن نف

ــاز و روزه  ــکام نم ــج اح ــال تروی ــه دنب ــا ب ــی صرف ــیخ زکزاک ــامی ش ــت اس نهض
ــتعمار،  ــوغ اس ــی از ی ــی، رهای ــت آن، آزادگ ــام در کلی ــوب آن اس ــت و مطل نیس
ــب  ــان و مذاه ــا ادی ــراد ب ــور اف ــه حض ــت ک ــز هس ــت نی ــوم و عدال ــاع از مظل دف
ــیخ، نشــانگر اصــول  ــری ش ــش تحــت رهب ــن جنب ــان اعضــای ای ــف در می مختل
ــرای  انســانی واحــد در چنیــن تفکــری اســت و ایــن همــان چیــزی اســت کــه ب
آنــان کــه چشــم طمــع بــه ذخایــر غنــی نفتــی و ظرفیــت هــای انســانی نیجریــه و 

ــد. ــایند باش ــد خوش ــی توان ــد نم ــا دوخته ان ــی کل آفریق حت

اینجاســت کــه اســتانداردهای چندگانــه ی حقــوق بشــری ســربرمی آورند و مدعیــان 
حقــوق بشــر کــه بــرای کوچکتریــن مســائل مرتبــط بــا منافعــی خــاص، بــه درســت 
یــا غلــط آه و واویــا ســر می دهنــد، در مــورد جــان، مــال و آزادی هــزاران مــرد و زن 
ــه  ــاج حمل ــد و آم ــار کرده ان ــن ملی شــان رفت ــه در چهارچــوب قوانی ــاه ک ــی گن و  ب
قــرار گرفته انــد، چنــان ســاکت می شــوند کــه گویــی اعامیــۀ جهانــی حقــوق بشــر 

و میثــاق بیــن المللــی حقــوق مدنی-سیاســی هنــوز تدویــن نشــده اســت!

ــال  ــن س ــب چندی ــی و صلح طل ــی مردم ــر جریان ــوان رهب ــه عن ــی ب ــیخ زکزاک ش
ــودن  ــه غیرقانونی ب ــه ب ــی نیجری ــات قضای ــان برخــی مقام ــم اذع ــه رغ ــه ب اســت ک
دســتگیری اش، همــراه بــا همســرش و بــا وجــود وضعیــت جســمانی بســیار نامســاعد، 
بــه دور از امکانــات مناســب پزشــکی، در زنــدان بــه ســر مــی بــرد ولــی حتــی صــدای 
»ابــراز نگرانــی« نیــز از مجامــع و کشــورهای همیشــه مدعــی حقــوق بشــر شــنیده 
نشــده اســت. ایــن در حالی ســت کــه همســر بزرگــوار شــیخ بــه تازگــی بــه ویــروس 
ــا نیــز مبتــا شــده اســت، امــا همچنــان محدودیت هــای بهداشــتی و درمانــی  کرون

دارد.

ــل دیدگاه هایــش در مــورد  ــه تازگــی گزارشــگر شــورای حقــوق بشــر ســازمان مل ب
مســئولیت دولت هــا در زمینــه امنیــت جــان افــراد زندانــی بــه ویــژه در دوره بحــران 
کرونــا را از منظــر حقــوق بیــن الملــل بشــر ارائــه کــرده و مشــخص نمــوده اســت کــه 
در صــورت مــرگ زندانــی، در چــه مــواردی ســلب حیــات خودســرانه و غیــر قانونــی 
توســط دولــت ذیربــط تلقــی مــی شــود. حــال بــا توجــه بــه عــدم دسترســی شــیخ 
و همســرش بــه خدمــات بهداشــتی و پزشــکی مناســب، شــرایط ایشــان از مصادیــق 
قطعــی آن اســت و لــزوم پیشــگیری از وقــوع هــر گونــه مســئله ناگــواری را ضــروری 

مــی نمایــد.

همــه  این هــا در صورتی ســت کــه نــوع نــگاه شــیخ، مــرز مذهــب و حتــی ادیــان را 
درنوردیــده و شــیعه و ســنی و مســیحی را در کنــار هــم و ذیــل یــک »مــا«ی واحــد 

کارشناسی ارشد حقوق بین المللزهره صادقییادداشت
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ــا تفاســیر و  قــرار داده اســت؛ فلــذا در وضعیتــی کــه گروه هایــی چــون بوکوحــرام ب
عملکــرد خــود جامعــه را بــا چالــش مواجــه و وجهــه ی دیانــت را تخریــب می کننــد، 
ــه  ــرای نیجری ــام و ب ــور ع ــه ط ــی ب ــه ی جهان ــرای جامع حضــور نهضــت اســامی ب
بــه صــورت خــاص فرصتــی ثمربخــش اســت؛ چــرا کــه شــیخ زکزاکــی بــا دغدغــه 
ــا  ــه و تقریبــی داشــته کــه ب ــاب همــواره اهــداف صلح طلبان ــاده ســازی اســام ن پی
تکفیــر در تضــاد اســت و ضربــه ای کــه نیجریــه از فقــدان شــیخ خواهــد خــورد بــه 
مراتــب ســنگین تر از ضربه ای ســت کــه ایــن کشــور از وجــود گروه هــای تروریســتی 

می بینــد.

ــان  ــان و موسس ــداف، حامی ــت اه ــن قراب ــه ای ــه ب ــا توج ــه ب ــت ک ــس طبیعی س  پ
داعــش و گروه هــای تکفیــری، حامــی در بندبــودن شــیخ نیــز باشــند. نتیجــۀ تضــاد 
آنــان بــا تفکــر شــیخ، ایــن اســت کــه در هــر جایــی کــه حرکت هــای شــیخ و امثــال 
آن را ببیننــد ورود می کننــد تــا ضربــه ای وارد آورنــد و آنانــی کــه نشــان دادنــد بــا 
ــلبی  ــرکوبگرایانه و س ــرکات س ــد، ح ــی می کنن ــت ایجاب ــش حرک ــد آوردن داع پدی
نیــز خواهنــد داشــت. اثبــات مدعــا آنکــه شــیخ در تمــاس تلفنــی بــا فرزنــدش خبــر 
از تامیــن هزینــه حملــه بــه زاریــا و کمــک مالــی بــه ارتــش نیجریه توســط عربســتان 
ســعودی و بنــا بــه دســتور آمریــکا و انگلیــس را داده اســت. ایــن در حالی ســت کــه 
متاســفانه در ایــن ســو بــا وجــود ضــرورت بازخوانــی وقایــع نیجریــه و آنچــه بــر شــیخ 
ــوادث را  ــن ح ــه گاه کوچکتری ــامی ک ــای اس ــی ملت ه ــا و حت ــذرد، دولت ه می گ
در کشــورهای غربــی محکــوم و بــا آنــان ابــراز همــدردی می کننــد ایــن حداقــل را 
در مــورد حمله هــای پیاپــی ارتــش نیجریــه بــه محل هــای حضــور اعضــای حرکــت 
ــش  ــداوم، عوارض ــورت ت ــه در ص ــد ک ــادی می انگارن ــا ع ــرده و ی ــغ ک ــامی دری اس

ــود. ــی ش ــه جهان ــر کل جامع ــد دامن گی می توان

ــت و ــت؛ مل ــران اس ــش از دیگ ــامی بی ــوری اس ــات از جمه ــان توقع ــن می  در ای
ــد ــوده ان ــی ب ــیخ زکراک ــت ش ــوی حرک ــه الگ ــامی ک ــوری اس ــئوالن در جمه  مس
ــی ــر گاه ــان داد اگ ــه نش ــد ک ــی بنگرن ــه مدرس ــه مثاب ــه او ب ــت ب ــروز الزم اس  ام
ــاب ــان ن ــن از گفتم ــه گرفت ــه ســبب فاصل ــرد ب ــی در داخــل صــورت می گی  دلزدگ
 انقابــی و اســامی اســت، چــرا کــه آنچــه انقــاب اســامی بــه مــا آموخــت نــه تنهــا
 بــرای شــیعه کــه بــرای همــه ی آزادی خواهــان الگویــی ثمربخــش اســت کــه بایــد از
 آن پاســداری شــود. قــدرت جــذب ایــن الگــو بــه حــدی اســت کــه جمعیــت شــیعیان
ــر ــون نف ــه بیــش از بیســت میلی ــر در ســال 1979، ب ــه را از حــدود صــد نف  نیجری
 رسانده اســت کــه نشــانگر جذابیــت اســام نــاب و گفتمــان انقابــی اســت کــه اگــر

 بــه درســتی تبییــن شــده و بــه ورطــه عمــل آورده شــود بــه شــدت تاثیرگــذار
ــب ــای آن، از جان ــم هزینه ه ــه رغ ــی ب ــد و حت ــوذ می کن ــوب نف ــوده و در قل  ب

ــز میشــود. ــر نی ــه پویات ــر نیســت ک ــا تعطیل پذی ــه تنه ــش ن هواداران

از نگاهــی می تــوان ارتبــاط شــیخ ابراهیــم و انقــاب اســامی ایــران را رابطــه ای 
دو وجهــی دانســت کــه از یــک ســو پیــروزی انقــاب اســامی ایــران قوی تریــن 
محــرک بــرای شــیخ در طــی مســیرش بــوده و از دیگــر ســو توجــه بــه تبعــات 
ایــن انقــاب در ابعــاد مختلــف آن اراده و عــزم دشــمنان تفکــر نــاب انقابــی را 
ــی  ــام خمین ــوی انقــاب ام ــگ و ب ــا رن ــی ب ــری از ایجــاد نمونه های ــرای جلوگی ب
در ســایر نقــاط جهــان از جملــه در آفریقــا و نیجریــه دو چنــدان نمــوده اســت.

لــذا فــارغ از وظایــف دینــی و انســانی بــرای حمایــت از مظلومــان، بــس به جاســت 
کــه در آســتانه چهــل و ســومین ســال پیــروزی انقــاب اســامی کــه عــاوه بــر 
موســم خــاص شــکرگزاری و جشــن، موعــد حسابرســی نیــز هســت، مســئولین 
سیاســت خارجــی در جمهــوری اســامی از خــود بپرســند کــه در مســئله شــیخ 
ــت از  ــی در »حمای ــون اساس ــه قان ــه ای ک ــه وظیف ــزان ب ــه می ــا چ ــی ت زکزاک
ــر مســتکبرین در هــر نقطــه از جهــان«  ــه مســتضعفین در براب ــارزه حق طلبان مب
ــت اصــول  ــه ضــرورت رعای ــه ب ــد و باتوج ــرده ان ــل ک ــاده عم ــان نه ــر عهده ش ب
قانــون اساســی و بــه طــور خــاص فصــل دهــم آن جمهــوری اســامی و خاصــه 
دســتگاه دیپلماســی کشــور بــرای دفــاع از گفتمــان و آرمان هــای امــام خمینــی 
در خــارج از مرزهــا، پویایــی را جایگزیــن انفعــال و حتــی گاهــی حــرکات ضــد 
ارزش کنونــی نماینــد و بــا توجــه بــه وضعیــت جســمانی نامســاعد شــیخ زکزاکــی 
و همســرش بــا قیــد فوریــت بــه مســئله ورود کننــد. چــرا کــه عــاوه بــر اهمیــت 
وافــر زنــده مانــدن نهضــت اســامی نیجریــه، حفــظ شــیخ بــه عنــوان شــخصیتی 
تقریبــی، صلــح طلــب، متمایــز و کاریزماتیــک کــه حقــی بــزرگ بــر امــت اســام 

ــت. ــکار اس ــی غیرقابل ان ــد تکلیف دارن

ــه پیــش  ــدرت ب ــا ق ــش راهشــان را یافتــه و ب ســخن آخــر آنکــه شــیخ و پیروان
ــکار  ــا اف ــت ام ــد اس ــون در بن ــا هم اکن ــم آفریق ــم ابراهی ــه جس ــد و گرچ می رون
ــب  ــای مکت ــس آموزه ه ــتین و از جن ــام راس ــای اس ــه آموزه ه ــش ک و تعلیمات
امــام خمینــی اســت در عمــق جــان آزادی خواهــان نفــوذ کــرده و جــاری اســت 
ــدس را  ــی و ق ــه آزادی شــیخ زکزاک ــه بی وقف و اعضــای حرکــت اســامی نیجری
توامــان فریــاد می زننــد و بیــش از هرکــس امــت و دولــت هــای اســامی هســتند 

کــه در معــرض آزمونــی بــزرگ قــرار گرفتــه انــد
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م  ل ع د  ی ل و ت ر  د ن  یرا ا ٔه  ب رت  ، م ل ع ین  ا رد  ب ر ا ک ر  ب ه  الو ع  . ست ا ی  ری ش ی  ا ن ه ا ند د  ) ز غ )م پ  ل پا ز  ا ی  د ا ی ن ب ی  ا ل ه و سل

ق ر ب یس  ند ه م یس  رشنا ا ک ز،  ر و کشا را  زه    /   . ست ا ه  ق نط م ل  و ا و  ن  ا جه م  ه رد ا چه ز  ن ی  د ا ی ن ب ی  ا ل ه و ل س

پس   از   چهل   سال


