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سال بیستوچهارم شماره  6715شنبه  21بهمن 1396

مردی که جهان را تکان داد

عکس AP :

جمله ای که تیتر این یادداشـــت است  ،عنوانی است که «مجله اکسپرس»
چاپ فرانســـه درهفته آخر دی ماه 1357زیرعکـــس تمام قد امام خمینی
قرارداد این مجلـــه با تیتر و تصویر بدیعش درچهارراهها در کیوســـکهای
محمد هاشمی
شیشـــهای زینت بخش آن هفته شـــهرپاریس یعنی پایتخت کشـــور فرانسه
فعال سیاسی
بود .اشـــاره ای مختصرنســـبت به اخـــراج امامخمینی ازعراق و ورودشـــان
بـــه پاریـــس میتوانـــد ،اهالی فکر و اندیشـــه را بـــه تفکردراین آیه شـــریفه:
«ان تنصـــرواهلل ینصرکم ویثبـــت اقدامکـــم» وادارد .دراویل مهرماه  – 1357دولـــت عراق جناب
حجتاالســـام والمســـلمین ســـید محمـــود دعایی (از یـــاران صدیق امـــام خمینی) را بـــه بغداد
احضارمینماید و از او میخواهد که این پیام را به امامخمینی برساند «دولت عراق درعین احترام
بشما ولی بهخاطر روابط با شاه ایران محذوراتی دارد وازشما میخواهیم رعایت کنید و فعالیتها
ب ه صورت علنی نباشد».
حضرت امام با شـــنیدن این پیام فرمودند« :این اول کارشماست به بعثیها بگویید من چنین چیزی را
نمیپذیرم – من نمیتوانم ساکت باشم و در ایران کسانی که به من اعتقاد دارند مبارزه کنند وخون بدهند
و اگراینها نمیخواهند من اینجا باشـــم میروم جای دیگرحرفم را میزنم» ب ه دنبال این محدودیتها
امام پاسپورتشان را به آقای دعایی دادند تا برای خروج ازعراق مجوز بگیرد.
امام قصد ورود به کویت و از آنجا به سوریه را داشتند ،ولی امیرکویت دستورداد از ورود امام به کویت
جلوگیریکردند.
لهذا روز 14مهرامام از بغداد به طرف پاریس حرکت کردند و وارد پایتخت فرانسه شدند.
پس از اســـتقرار امام در پاریس مأموران کاخ الیزه نظر رئیس جمهوری فرانسه مبنی بر اجتناب
از هر گونه فعالیت سیاســـی را به امام خمینی ابالغ نمودنـــد ،امام در واکنش تندی اعالم نمودند:
«اینگونـــه محدودیتها خالف ادعای دموکراســـی اســـت .امـــام گفتند که اگر ناگزیرشـــوند تا از این
فرودگاه به آن فرودگاه و از این کشور به آن کشور بروند باز دست ازآرمان خویش برنخواهند داشت.
ژیسکاردســـتن رئیس جمهوری فرانســـه درخاطرات خود مینویسد« :دستور اخراج امام خمینی را
از فرانسه صادرکرده بودم ولی درآخرین لحظهها نمایندگان سیاسی شاه که در آنروزها در نهایت
درماندگی بودند ،خطر واکنش تند و غیرقابل کنترل مردم ایران را گوشـــزد کرده و در مورد عواقب
آن در ایران و اروپا از خود سلب مسئولیت کردند».
درمدت اقامت  117روزه امام خمینی درپاریس که  114روز آن را افتخارحضورداشتم «نوفل لوشاتو»
مهمترین مرکز خبری دنیا بود و روزانه قریب یکصد نفرخبرنگاربرای تهیه گزارشهایی از ســـخنرانیها
و مصاحبههای امام خمینی به نوفل لوشاتو میآمدند .امام خمینی در مصاحبههای متعدد و دیدارهای
مختلف دیدگاه های خود را در زمینه حکومت اسالمی و هدفهای آتی نهضت اسالمی برای جهانیان
بازگو می کردند .به این ترتیب جمعیت بیشتری از مردم جهان با اندیشههای ایشان و جنایات حکومت
پهلوی آشنا شدند و بدین وسیله بحرانی ترین دوران نهضت اسالمی و قیام مردم را در ایران رهبری می
کردند.
درایران دولت ها یکی پس از دیگری سقوط می کردند ،حتی دولت نظامی ازهاری بهرغم کشتارهای
وسیع تأثیری درکنترل قیام مردم نداشت و شاه درنهایت استیصال از سفیرامریکا و انگلیس درخواست
ل هایزر امریکایی نتیجهای نداشت
راهحل می کرد ،امام هیچیک ازطرح های آنها حتی طرح کودتای ژنرا 
و شاه ناچار در 26دی ماه ایران را ترک نمود.
در اواخـــر دی مـــاه بود که نمایندگان کارتر رئیس جمهوری امریکا و ژیسکاردســـتن رئیس جمهوری
فرانسهشبانهبهدیدنامامخمینیدرنوفللوشاتوآمدندوازامامدرخواستنمودند،فعالًبهایراننروند.
چون برای ایشان خطر وجود دارد ،به محض اینکه منزل امام را ترک کردند ،امام دستوردادند اعالم کنید
من روز جمعه به ایران میروم شاپور بختیار آخرین نخستوزیر شاه فرودگاههای ایران را برای امام بست
و اجازه نداد ایران ایر برای انتقال امام به پاریس بیاید.
با تمهیداتی که همراهان امام انجام دادند سرانجام ساعت 9صبح جمعه 12بهمن ماه امام خمینی
به همراه تعدادی از یاران خود با یک فروند هواپیمای  747ایرفرانس وارد تهران شدند والبته دوسه روز
قبلازترکپاریسبودکهمجلهاکسپرسآنجملهتاریخیخودرازیرعکستمامقدامامخمینیدرشت
نوشته بود :مردی که جهان را تکان داد.
روز  22بهمن ماه  1357رخدادی عظیم به وقوع پیوســـت و افقی جدید را برای رهایی و آزادی تمام
ملل مستضعف جهان گشود .اینک نگاهی گذرا و فهرست وار به بعضی از آثار و برکات انقالب اسالمی به
رهبری امام خمینی درجهان امروز:
انقالب اسالمی که با اندیشههای یک عالم مجاهد مبتنی برمکتب اهل بیت و اسالم راستین نظام
ستمشاهی را سرنگون نمود .همه مقررات و قوانین حاکم برزمان وقوع این حادثه عظیم را درهم شکست
لهذا یکی از مهمترین و برجستهترین حوادث درجهان است.
ایـــن انقـــاب از لحـــاظ اســـتراتژیک بســـیار حائزاهمیت اســـت زیـــرا قدرت خـــود را از اندیشـــههای
امامخمینیگرفتهاست.
از دیگر آثار این انقالب – زنده کردن خدا در محور حیات انسان و نیز روشی برای زندگی فراتر از همه
اختالفات ملی – قومی و مذهبی بود این انقالب از انقالباتی است که حرکت و آثارش درچارچوب مرزهای
یک کشورخالصه نمی شود بلکه دیدگاهی فرا ملی و جهانی دارد ،اقبال الهوری درکتاب خود «پیشبینی
میکند که تهران در آینده قرارگاه مسلمانان» خواهد شد.
پس از انقالب اســـامی نیز ایران ب ه صورتامالقری داراالســـام درآمد .حتی ایران میتواند به علت
موقعیتمنحصربهفردومنابععظیمبیپایانانرژیابزارفرهنگیواعتقادینیرومندبهمرکزساماندهی
تمدن نوین اســـامی درآید،زیرا انقالب اسالمی ایران «درپیدایش ،درکیفیت مبارزه و در انگیزه» از سایر
انقالبات جداســـت و میتواند درپیامدها و دستاوردها نیزمتمایز و پیش روتر از سایر انقالبات باشد .این
ویژگیها ریشـــه در دین و باورهای برخاســـته ازمذهب دارد ،این انقالب برآمده از مذهب به احیای دین
و تجدید حیات اســـام در ایران و جهان میرســـاند که یکی از ابعاد آن تولد و تداوم جنبشهای سیاسی
و اسالمی معاصر در دو دهه اخیراست .از دیگر آثار این انقالب بیداری جهان اسالم است ،انقالب اسالمی
ایران بهعنوان نقطه آغاز خیزش بیداری اســـامی در نیمه دوم قرن بیستم شروع دوره جدیدی از ظهور
اســـام با رویکرد سیاسی را برای جهان اســـام نوید داد ،البته میزان تأثیرگذاری انقالب اسالمی بر همه
جوامع اســـامی یکســـان نبوده ،بلکه با توجه به اوضاع خاص هرمنطقه و قرابتهای فکری و فرهنگی
و جغرافیایی درجه تأثیر آن متفاوت اســـت .بدین منظور نهضتهای اسالمی در کشورهای« :اندونزی،
مالزی ،فیلیپین ،افغانســـتان ،پاکســـتان ،هند ،کشمیر ،بنگالدش ،آســـیای مرکزیع قفقاز ،ترکیه ،لبنان،
فلسطین»بررسیشدهاست.
 ...این بررســـیها نشـــان میدهد اگرچه شـــعارهای انقالب اســـامی محدود به حرکت در چارچوب
مرزهای یک کشور بوده تأثیرات فراوانی برجنبشهای اسالمی سیاسی معاصر گذاشته است.
در حقیقت تفکرسیاسی امام خمینی منسجمترین منطق اسالمگرایی بوده است .همچنین انقالب
اســـامی باعث تولد گروهها و جنبشهای اسالمی دیگری شده است که توانستند بر معادالت داخلی و
منطقهایوبینالمللیتأثیرفراوانیداشتهباشند.
برای حسن ختام این مقال و تأثیر بینظیر اندیشههای امام خمینی بر رخدادهای منطقه فرازهایی از
نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف را مرور میکنیم.
 .....اگر به فراتر از این مقدار فکر میکنید ،نخستین مسألهای که مطمئناً باعث موفقیت شما خواهد
شـــد این است که در سیاســـت خود دایر بر«خدازدایی» و «دین زدایی» از جامعه که تحقیقاً بزرگترین
و باالترین ضربه را بر پیکر مردم کشور شوروی وارد کرده است تجدید نظرنمایید و بدانید که برخورد واقعی
با قضایای جهان جز در این طریق میسر نیست.
جناب آقای گورباچف ،باید به این حقیقت روآورد – مشکل اصلی کشورشما مسأله مالکیت و اقتصاد
و آزادی نیســـت ،مشکل شما عدم اعتقاد واقعی به خداســـت همان مشکلی که غرب را هم به ابتذال و
بنبست کشیده و یا خواهد کشید .مشکل اصلی مبارزه طوالنی و بیهوده با خدا و مبدأ هستی و آفرینش
اســـت« .جناب آقای گورباچف برای همه روشن است که از این پس کمونیسم را باید در موزههای تاریخ
توجوکرد ،چرا که مارکسیسم جوابگوی هیچ نیازی از نیازهای واقعی انسان نیست،
سیاسی جهان جس 
چـــرا که مکتبی اســـت مـــادی و بـــا مادیات نمیتـــوان بشـــریت را از بحران عـــدم اعتقاد بـــه معنویت
که اساسیترین درد جامعه بشری در غرب و شرق است بدرآورد».
همانگونـــه که در هفتـــه اول بهمن ماه  1357مجله اکســـپرس پیشبینی نمـــود ،امام خمینی آن
عبد صالحی اســـت که جهان را تکان داد و سرنوشت تاریخ را تغییر داد ،راهش تا استقرارصلح و امنیت
برجامعه جهانی ادامه خواهد داشت .انشاءاهلل

انقالب اسالمی  ،پاسخ به کودتای  28مرداد
فراتر از عوامل گوناگونی که برای وقوع انقالب اسالمی
ذکر شـــده و میشـــود ،دو اتفاق ،یعنـــی روی کارآمدن
رضا شـــاه پهلوی پـــس از انقالب مشـــروطه و کودتای
 28مرداد  1332را عوامل اصلی این رویداد میدانم.
ملـــت ایـــران در دوران قاجار پـــس از ســـالها مبارزه
سید محمد غرضی
علیه اســـتبداد ،نظام ســـلطنتی مطلقه را به مشروطه
فعال سیاسی
تبدیـــل کردند .این واقعه بزرگ و سرنوشتســـازی در
تاریـــخ ایران بود .آن هم در زمانی که بجز چند کشـــور
انگشتشـــمار اروپایـــی و ایـــاالت متحـــده امریـــکا،
کشـــورهای دیگر تجربه دموکراسی نداشـــتند .پس از مشروطه شرایطی رقم
خورد که به کودتای رضا شاه و گرفتار شدن ملت در استبداد انجامید.
در ابتدای دهه 30شمســـی ،شـــاهد نقـــش آفرینی ملت در ملی شـــدن
صنعت نفت هســـتیم که آن هم با کودتای بیست وهشت مرداد مواجه شد.
مـــن در هنگام کودتا  12ســـاله بودم و ســـالهای پس از ایـــن واقعه را بخوبی
به یاد دارم .امروز هم خود را مکلف به پاســـخگویی بهسؤاالت مردم و بویژه
نســـل جوان میدانم .در پاسخ به جوانان که میپرســـند چرا انقالب کردید،
باید بگویم که انقالب شـــد! بعد از  28مرداد آن چنان به ملت ایران سخت
گذشـــت که مردم به مجموعه جریانهای خارجی حامی شاه بویژه انگلیس

و امریـــکا پشـــت کردنـــد .آن زجرهایی که ملـــت در این دوران کشـــید نتیجه
کودتایـــی بود که انگلیس و امریـــکا به ایران تحمیل کردنـــد .ملت ایران هم
جواب کودتای  28مرداد را در انقالب اسالمی با تمام توان داد .اگر آنها کودتا
نکرده بودند چه بسا ما احتیاجی به انقالب نداشتیم.
در اواخر دهه  40و نیمه اول دهه 50شمسی ،اقتصاد کشور کامالً متکی به
فروش نفت و واردات بود .نقل میکنند که هویدا در ســـال  1348و زمانی که
نخســـتوزیر بود ،روزی یکی از دوســـتان خود را برای تحقیق میدانی به بازار
میفرســـتد تا ببیند چه چیزهایی کمبود اســـت .یکی از نکاتـــی که آن فرد در
گزارش خودش میآورد این است که کمبود زردچوبه داریم ،چون وارداتش
قطع شده! وقتی رئیس دولت با تکیه بر ارز نفتی مشکالت را حل کند ،چنین
وضعیتی پیش میآید .اقتصادی که دســـتاوردهایش متکی بر تولید خارجی
باشد ،اقتصاد سالم و کارآمدی نیست.
آنچـــه باعـــث نارضایتـــی مردم شـــد این بود کـــه بهجای یـــک حکومت
مشـــروطه که برایش جانفشـــانی کردند ،یک حکومت امریکایـــی و کودتایی
ســـرکار بود .تاریخ نشان داده که اگر ما بخواهیم مطالبات مردم را به مسائل
اقتصـــادی محدود کنیم به نا آرامی جامعـــه در برابر حاکمیت منجر خواهد
شـــد.یکی از نکاتی که سالهاســـت هـــم از جانب برخی نویســـندگان مطرح
میشـــود و هم در بخشـــی از افکار عمومی رایج شده این است که مدرنیسم

را رضاشـــاه پهلوی به کشور آورد و پسرش آن را توسعه داد .همان چیزی که
مصادیق عمدهاش را با گسترش شهرنشینی ،امکانات رفاهی و آموزشی و...
میشناســـیم .باید بگویم که مدرنیسم بر دو پایه نرم افزاری و سخت افزاری
استوار است .ملت ایران در جریان انقالب مشروطه ،نرم افزار زندگی سیاسی
خود را تعریف کرد ،اما اســـتبداد رضاشـــاهی آن را ســـرکوب کرد .اقدامی که
محمدرضاشـــاه هـــم بـــا کودتای ســـال  32در تقابـــل با نهضت ملی شـــدن
صنعت نفت انجام داد.
این دو ،سخت افزار مدرنیسم را ارائه دادند اما نرم افزار را سرکوب کردند.
پس بزرگترین خائنان بهمشـــروطه و ملتاند .نســـل جوان مـــا باید بداند که
مدرنیسم ابزار نیست بلکه نرم افزار است .نظام جمهوری اسالمی ،نرمافزار
اســـت .شـــاید در فیزیکش دچار مشـــکل باشـــد اما بههرحال شاهنشاهی را
به نظـــام جمهوری تبدیـــل کرد همان طور که انقالب مشـــروطه ،ســـلطنت
مطلقه را بهنظام ســـلطنت مشروطه مبتنی بر پارلمان بدل کرد .امروز ملت
ما تفاوت میان نرم افزار و سخت افزار را بخوبی تشخیص میدهد .حکومت
نمیتواند انســـان ایرانی را با ســـخت افزار قانع کرده یا به ســـکوت وادار کند.
به نویســـندگان و اندیشـــمندان مدافـــع حکومت پهلوی هم بایـــد بگویم که
وجدانتـــان را آزاد کنید چرا که این پدر و پســـر ،نرم افزار مشـــروطه را با کودتا
از بین بردند.

