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تأمالت

وطن امروز شماره 2496

شنبه  6مرداد 1397

شوی تبلیغاتی نتانیاهو و ترامپ با چه هدفی روی پرده رفت؟

سناریوی هالیوودی
سرقت اسناد هستهای ایران

روزنامه «نیویورکتایمز» گزارشی منتشر کرد و
در آن مدعی ش��د عوامل موساد در شب  31ژانویه
ب��ه یک انبار در منطقهای صنعت��ی در تهران نفوذ
کردند و توانس��تند با دستیابی به بیش از  50هزار
برگه و  163سیدی مربوط به فعالیتهای هستهای
گذشته ایران ،پیش از رسیدن کارکنان انبار ،پایتخت
ایران را به همراه اسناد مسروقه ترک کنند .بنیامین
نتانیاهو ،نخس��توزیر رژیم صهیونیس��تی در ماه
آوریل مدعی شد به اس��نادی دست پیدا کرده که
نشان میدهد ایران در گذشته فعالیتهای هستهای
نظامی داشته و پس از حصول توافق نیز از آنها دست
نکشیده اس��ت .درباره این فیلمنامه هالیوودی که
بعید نیست بزودی فیلمی هم بر اساس آن ساخته
شود ،مالحظاتی مطرح میشود .این گزارش چنان
دقیق شرح عملیات جاسوسی ادعایی عوامل موساد
را تش��ریح میکند که خواننده احس��اس میکند
مشغول خواندن یک سناریوی فیلمهای هالیوودی
اس��ت .از جمله اش��اره میکند این جاس��وسها 6
س��اعت و  29دقیقه زمان ص��رف کردند تا بتوانند
ب��ا از کار انداختن آژیرهای انب��ار ،عبور از  2در و باز
ک��ردن چندین گاوصن��دوق به این اس��ناد ادعایی
دس��ت یابند و سپس از ایران فرار کنند و داستان را
با تاکید بر این دنبال میکنند که عوامل موساد ابزار
جوشکاری در اختیار داشتند که دمای حدود  2هزار
درجه سلسیوس داشته و از طریق آنها تواسته بودند
گاوصندوقهای انبار را باز کنند و در پایان ش��ب با
در دست داشتن حدود نیم تن سند محرمانه شامل
هزاران برگه مکتوب و سیدی حاوی فایل ،ویدئو و
طرح از ش��هر بگریزند .فیلمنامه در صدد القای این
نکته به خوانندگان اس��ت که فضای امنیتی کشور
بسیار آس��یبپذیر اس��ت به نحوی که این عوامل
با خیال راحت هم مکان این اس��ناد را شناسایی و
هم بدون هیچگونه خطری چند س��اعت در محل
نگهداری اسناد حضور یافتهاند .این داستان همچنین
در صدد القای این نکته اس��ت که موس��اد در ایران
عوامل زیادی را در اختیار دارد که هم در شناسایی و
 14م��رداد س��الروز صدور فرمان مش��روطیت و
سرآغازی بر مرحله به ثمر نشستن نهضت مشروطیت
است .از هر ديدگاهي که به نهضت مشروطیت ایران
نظر شود ،این تحول نقطه عطف تاریخ معاصر ایران به
ش��مار میرود .مشروطیت فقط یک پديده اجتماعی
ساده نبود ،بلکه از جهت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
میراث قبلی خود را به چالش ميخواند .با مشروطیت،
ایران وارد گردونهای از تحوالت شد که با خود الگوهای
تازهاي به ارمغان آورد .از سویی مباحث عدیدهای در
باب حقوق انسان مطرح شد و برای نخستینبار تأملی
نظری در میراث به جا مانده از گذش��ته شکل گرفت
و تالشهای قابل توجهی -اگرچه ناكام -برای انطباق
آن با شرایط روز انجام شد .از دیدگاه اقتصادی ،ایران
جزئی از دنیایی شد که بايد زیر تأثیرات شگرف جهان
س��رمایهداری باش��د و به مثابه یک کشور پیرامونی،
میزبان س��رمایهدارانی ش��د که بیش از همه در پی
دستيابي به نفت و سایر منابع خام کشور بودند .کشف
نفت همزمان با مش��روطیت ای��ران -و نیز همزمانی
ت ش��رکتهای بزرگ چندملیتی در پهنه کشور
رقاب 
با این تحول تاریخی  -نقش بس��یار تعیینکنندهای
ن بار
در جهتگیری مشروطه داش��ت .برای نخستی 
در ایران گامهای عملی ب��رای ادغام در نظام جهانی
سرمایهداري برداشته شد .با این حال به مشروطیت
ای��ران نمیتوان به ص��ورت یك روی��داد تکعاملی
نگریست .این تحول تاریخی محصول بسترسازیهای
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،دینی و اجتماعی بود که
دست در دست يكديگر به آن خيزش تاريخي منتهي
شد .در واقع همه عوامل الزم برای تحول اجتماعی در
این مقطع از تاریخ کش��ور وجود داشت تا آن جنبش
را خلق کند .البته همزمانی مشروطه با این تحوالت

هم در تخلیه سریع اسنادی به وزن  500کیلوگرم و
انتقال آنها در شب عملیات به خارج از کشور آنها را
یاری کردهاند و این به معنی آن است که رخنههای
امنیتی در کشور بسیار زیاد است .رژیم صهیونیستی
ب��ا توجه به چالشه��ای داخلی و بوی��ژه انتقاداتی
که از س��وی جامع��ه صهیونیس��تی و جریانهای
سیاس��ی درباره ناتوانی آن در تامین امنیت جامعه
صهیونیس��تی وارد اس��ت ،تالش دارد با استفاده از
این فیلمنامه ساختارهای اطالعاتی و امنیتی خود
را قدرتمن��د نش��ان دهد که مقتدرانه در س��اختار
امنیتی قویترین کش��ور منطقه نفوذ کردهاس��ت،
بویژه که رژیم صهیونیس��تی سالهاست نبردهای
امنیت��ی را به اعضای محور مقاومت باخته اس��ت.
انتشار اطالعات پهپادها و آواکسهای صهیونیستی
که مقدمات ترور رفیق حریری نخس��توزیر اسبق
لبنان را بررس��ی میکردند از سوی حزباهلل لبنان
و نیز لو رفتن چندین تیم جاسوس��ی این رژیم در
لبنان و سوریه و حتی نفوذ حزباهلل به سرفرماندهی
ارتش صهیونیستی در شمال فلسطین از جمله این
شکستها محسوب میشود .این داستان در زمانی
مطرح میشود که ساختارهای اطالعاتی جمهوری
اس�لامی ایران شامل وزارت اطالعات ،ارتش و سپاه
با اش��راف کام��ل اطالعاتی بر تح��رکات نیروهای
آمریکایی و اس��رائیلی و نفوذ در فرماندهی ائتالف
ادعایی ضدتروریستی آمریکا در عراق و سوریه ،ضعف
قویترین ارتش جهان را آشکار و اقتدار و توانمندی
خود را بر ساختارهای امنیتی در کل منطقه تحمیل
کرده است .برخی تالش دارند داستانپردازی درباره
این اس��ناد را زمینهسازی برای حمله به ایران جلوه
دهند .همانگونه که درباره عراق انجام داده و پس از
آن به بهانه اسناد دروغینی که داللت بر سالحهای
شیمیایی عراق داش��ت به این کشور حمله کردند
اما ای��ن نگاه صرفا یک جنگ روان��ی برای افزایش
هزینهه��ای امنیتی ایران اس��ت .ایران نه ش��رایط
افغانس��تان را دارد که فاقد ی��ک حکومت مرکزی
قدرتمند بود و یک گروه ش��بهنظامی به نام طالبان

پایتخت و برخی استانها را اشغال کرده بود و اقوام
دیگر در حال مبارزه با آن بودند و این فرصتی برای
اشغال افغانس��تان برای آمریکا فراهم کرد؛ نه عراق
دوره صدام و حزب بعث اس��ت که شمال و جنوب
کشور با دولت مرکزی درگیر بودند و هنگام حمله
آمریکا به عراق از دولت ظالم حمایت نکردند.
در ایران یک نظام بر اس��اس اراده مردمی شکل
گرفته است و دولت فعلی آن هم با حضور بیش از 40
میلیون نفر در انتخابات تشکیل شده است .همچنین
ساختار نظامی و اطالعاتی کشور بسیار قوی است و
به عنوان یک قدرت مقتدر در سطح منطقه مطرح
اس��ت و این در حالی اس��ت که حوزههای نفوذ آن
بس��یار فرات��ر از مرزهای جغرافیایی آن گس��ترده
شده اس��ت و اینک محور مقاومت ارتشی دارد که
تنها یک بخش کوچک آن از قویترین ارتشهای
منطقه برتر است .بر این اساس فکر حمله به ایران
هم برای صاحب آن فکر خطرناک و پرهزینه خواهد
بود ،بنابراین باید گفت کس��انی ک��ه از این بازیها
و داستانس��راییها متاثر میش��وند ،یا عامدانه در
راستای اهداف آمریکا و اسرائیل برای تشویش افکار
عمومی و ناامنسازی روانی جامعه حرکت میکنند
ی��ا حماقت در آنه��ا جایگاه رفیع��ی دارد .گزارش
نیویورکتایمز بر اساس اطالعاتی است که اسرائیل
در اختیار رس��انهها قرار داده بود و این اسناد شامل
جزئیاتی از اسناد مسروقه ادعایی نتانیاهو بوده است.
در گزارش نیویورکتایمز همچنین ادعا شده است
مقامات صهیونیستی میگویند تهران از پاکستان و
دیگر کارشناسان خارجی کمکهایی درباره برنامه
هستهایاش دریافت کرده است .همچنین روزنامه
واشنگتنپست در گزارشی دیگر مدعی شده است
ایران در زمان اجرای پروژه آماد که  15س��ال پیش
متوقف ش��ده است ،در آستانه دستیابی به فناوری
کلیدی ساخت بمب اتم قرار داشته است .خبرگزاری
آسوشیتدپرس نیز با انتشار این دو گزارش تصریح
کرد جزئیات جدید منتشرشده ثابت نمیکند که
ایران به توافق هس��تهای سال  2015پایبند نبوده
اس��ت« .محمدجواد ظری��ف» وزیر ام��ور خارجه
پیشتر در واکنش به ادعاهای بیاس��اس نتانیاهو
درب��اره برنامه مخفی ایران برای س��اخت س�لاح
هستهای در پیامی توئیتری این ادعاها را برنامهای
از پی��ش تعیین ش��ده برای تاثیر ب��ر ادامه حیات
برج��ام دانس��ت .وزی��ر ام��ور خارجه ب��ا «چوپان
دروغگو» نامیدن نتانیاهو نوشت :ترامپ برای فسخ
برجام متوسل به اتهامات کهنهای شده که آژانس
بینالمللی انرژی اتمی پیشتر به آنها رسیدگی کرده
است .مقامات کشورمان همواره ضمن رد این ادعاها
تاکی��د کردهاند ایران هرگز به دنبال دس��تیابی به
ظرفیت تولید سالح هستهای نبوده و بمب اتم هیچ
جایی در دکترین دفاعی ایران ندارد .در همین راستا
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در آخرین ارزیابی خود
از مسائل باقیمانده درباره فعالیتهای هستهای ایران
که گزارش آن پیش از اجرای برجام منتش��ر شد،
تایید کرد هیچگونه شواهدی دال بر وجود جنبههای

نظامی در برنامه هستهای ایران وجود ندارد .شایان
ذکر است س��خنگوی وزارت امورخارجه جمهوری
اسالمی ایران در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاری
قدس (قدس��نا) درباره مجموعه اقدامات دس��تگاه
دیپلماسی نسبت به فضاسازی رسانههای آمریکایی
مبنی بر سرقت اسناد ادعایی پرونده هستهای ایران
توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت :یک جنگ
روانی علیه ایران به صور مختلف در حال اجراست.
باید نس��بت به اهداف آمریکا ،رژیم صهیونیستی و
برخی کشورها توجه داش��ت .اگر اخبار کذب یک
ماه گذش��ته را لیست کنیم ،لیست طویلی خواهد
ش��د که به دنبال ایجاد ش��کاف در روابط ایران با
کشورهای مختلف اس��ت.در حالی صهیونیستها
مدعی س��رقت اسناد هس��تهای ایران هستند که
رسانههای رژیم صهیونیستی گزارش دادهاند دادگاه
یک وزیر س��ابق این رژیم که به جاسوس��ی برای
ایران متهم ش��ده در قدس اشغالی برگزار میشود.
در کیفرخواس��ت تنظی م شده علیه «گونن سگو»،
او به کمک به دش��من در زمان جنگ ،جاسوس��ی
و انتقال اطالعات محرمانه به دش��من متهم شده
اس��ت .بر اساس این گزارش روزنامه صهیونیستی
هاآرتص نوشت :جزئیات پرونده «سگو» به دستور
قاض��ی غیرقابل انتش��ار در رسانههاس��ت اما او به
موجب مفاد قابل انتشار به انتقال «دهها گزارش» به
طرفهای ایرانی با هدف لطمه زدن به امنیت داخلی
رژیم صهیونیستی متهم شده است.در کیفرخواست
مطرحش��ده علیه این وزیر صهیونیست ،وی به کار
برای دس��تگاههای اطالعاتی ایران از س��ال 2012
متهم شده است .گفته میشود او آگاه بوده که این
اطالعات به ایران کمک کرده و به رژیم صهیونیستی
لطمه وارد میکند .هاآرتص ادعا کرده «سگو» حتی
برای دیدار با مقامهای اطالعاتی ایران به این کشور
س��فر کرده و اطالعاتی را درباره رژیم صهیونیستی
در اختیار آنها قرار داده است .مطابق کیفرخواست،
اطالعاتی که او در اختیار طرفهای ایرانی قرار داده
مواردی بوده که او از دوران خدمتش به عنوان وزیر
انرژی اسرائیل در اختیار داشته است .مطابق ادعاها،
او همچنی��ن به طرفهای ایران��ی برای مکانیابی
پایگاهها و موسسات کلیدی مربوط به وزارت جنگ
رژیم صهیونیستی و شناسایی مقامهای اطالعاتی
این رژیم کمک کرده است« .سگو» یکی از اعضای
کنست رژیم صهیونیستی است که بین سالهای
 1992ت��ا  1995وزیر انرژی این رژیم بوده اس��ت.
دادگاهی در قدس اش��غالی او را به جاسوسی علیه
اس��رائیل و کمک به دشمن در زمان جنگ متهم
کرده است.ش��ایان ذکر اس��ت وی پیش از این هم
پس از متهم شدن در سال  2005به قاچاق قرص
اکس��تازی به اسرائیل و جعل گذرنامه ،به تحمل 5
سال حبس محکوم ش��ده بود.گفتنی است پایگاه
خبری «عکا» طی روزهای گذشته ،به قلم «یوسی
میلم��ان» تحلیلگر نظامی روزنامه صهیونیس��تی
معاریو در واکنش به بازداش��ت گونن سگو به اتهام
جاسوس��ی برای ایران در این روزنامه نوشت :وزیر

نقطه عطفی که مطالعه جزئیات آن برای امروز ما بسیار کاربردی است

عوامل تأثیرگذار بر نهضت مشروطیت
نباید این ذهنیت را به وجود آورد که مشروطه ایران،
زاده عواملی بود که برای تودههای مردم ناشناخته بود.
مردم به صورت ملموس با واقعیات زندگی خود مواجه
بودند و نیاز به تحول را احس��اس میکردند .از سوی
دیگر آنان به این واقعیت اذعان داش��تند که با وجود
ش��رایط موجود ،راه بر هرگونه احقاق حقی مس��دود
است .آنان دریافته بودند باید زمامداران را حتي به زور
وادار به پذیرش حقوق خود كنند .از دورههای گذشته
علما به عنوان پناهگاه قدرتمند مردم بارها
در حوادثی مثل جنب��ش ضد رژی یا قبل
از آن امتیازنامه رویتر صريحاً با ادغام ایران
در نظام جهانی س��رمایهداري به مخالفت
برخاسته بودند .از سوی دیگر آنان همیشه
بر مقولهای به نام حفظ تمامیت اعتقادی و
دینی مردم تأکید داشتند و بارها نسبت به
احتمال سست شدن باورهای مذهبی مردم
تحت تأثير ش��رایط جهانی جدید ،هشدار
داده بودن��د .ب��رای آنان مش��روطه مجالي
بود تا بار دیگر دعاوی تاریخی خود را علیه دس��تگاه
قاجار مط��رح كنند .البته مخالفت با سیاس��تهای
س�لاطین قاجار منحصر به این گروه از جامعه نبود،
بلکه دیوانساالران و روش��نفکران نیز از روند موجود
ابراز نارضایتیمیكردند .اینان نیز طیف گستردهای از
بابیان تا روزنامهنگاران و نویسندگان و سیاستمداران را
دربرمیگرفتند اما بدون تردید نمیتوان همه تحوالت

این زمان را به فعالیتهای این دسته از افراد فروکاست.
از دوره «ناصرالدینشاه» بسیاری از مناسبات خارجی
ایران تحت تأثير كمپانيهاي بزرگ اروپايي كه براي
راهيابي به بازار ايران تالش ميكردند ،قرار داشت .این
کمپانیها البته با یک مش��کل عمده روبهرو بودند و
آن هم روس��یه بود .این ش��رکتها برای کسب سود
از هر فرصت��یبهرهبرداریمیكردند .ب��رای آنان نه
قانونخواهی مردم ایران مهم بود و نه مشروطهطلبی

آنان؛ مهم این بود که چگونه میتوان قدرت روس��یه
را تضعیف کرد تا از بازار ایران س��هم بيش��تري عاید
آنان شود .این شرکتها بدون تردید از برهم خوردن
نظم موج��ود برای نیل به اهداف منفعتطلبانه خود
بهرهبرداری میكردند و ورود آنان به جنبش مشروطه
و حمایت لفظیش��ان از این جنبش ،نه از زاویه باور
به ضرورت اس��تقرار قانون در ایران ،بلکه برای یافتن

جای پایی محکم به منظور س��رمایهگذاری در کشور
بود .در همین راس��تا تالش اقلیتهای دینی را نباید
چنان عمده کرد که گویا ه��ر چه در این دوره اتفاق
افتاده ،محصول زد و بندهای آنان بوده است .حوادث
تاریخی به خواس��ته ای��ن و آن و به صورت تصادفی
روی نمیدهد ،بنابراین فروکاس��تن مش��روطه ایران
به دسیس��ههای يك قدرت خارج��ی یا فالن اقلیت
دینی کاری غیر معقول اس��ت .واقعیت امر این است
که جنبش��ی روی داد و هر ک��س از زاویه
موردنظر خود به آن اقبال نش��ان داد :یکی
برای تضعی��ف موقعیت روس��یه در ایران،
دیگری برای یافتن فرصتی جهت استقرار
اصول شرع ،سومی برای ادغام ایران در نظام
جهانی سرمایهداری ،آن یکی برای تضعیف و
مآالً نابودی حکومت قاجار و ...باید الیههای
مختلف در مشروطه ایران بازشناسی شوند و
هر کدام به تفکیک مورد نقد و ارزیابی قرار
گیرند .انگیزه نیروهای درگیر در مشروطه
ایران باید بازکاوی ش��ود و هرک��دام با معیار منافع و
مصالح ملی ایران به س��نجش درآید .بدیهی است در
آن تكاپوی فراگیر ،هیچ گروهی اقدامات خود را مغایر
منافع ایران نمیشمرد؛ باید در پرتو یک تجربه تاریخی
س��خنان هر گروه سیاسی را با عمل آنان بسنجيم و
ببينيم کدام بيان و عمل سیاسی بیشتر با مصالح ایران
سازگار بود .برای نیل به این مهم نیز تنها شاخص ،همانا

سابق انرژی اسرائیل تنها جاسوس در اسرائیل نبوده
که به سازمانهای اطالعاتی ایران خدمت میکرده
است ،وی برای به خدمت گرفتن اسرائیلیهای دیگر
به عنوان جاسوس تالش کرده است اما آنچه تاکنون
متوجه ش��دهایم این اس��ت که اطالعات ایران در
جاسوس کردن یک وزیر سابق اسرائیل موفق شده
است.افتضاح امنیتی سگو حلقهای جدید از سلسله
موفقیتهایی است که اطالعات ایران علیه اسرائیل
به آن دس��ت یافته ،چرا که توانس��ت ه سازمانهای
فلسطینی را علیه اسرائیل فعال کند و در نهایت از
یک وزیر اس��رائیلی نیز در راستای منافع اطالعاتی
خود اس��تفاده کرده است.اسرائیل نخستین هدف
فعالیته��ای اطالعات ایران ق��رار دارد اما ایرانیها
فعالیتهای خود علیه اس��رائیل را تنها در اقدامات
اطالعاتی و جمعآوری اطالعات متمرکز نکرده و در
بس��یاری زمینههای دیگر نیز اقدام کردهاند .عالوه
بر آن سازمانهای اطالعاتی ایران برای جمعآوری
اطالعات از اهداف اسرائیلی و یهودی در کشورهای
جهان مانند سفارتها ،کنسولگریها ،کنیسهها و
اقلیتهای یهودی در اروپا تالش کرده و به دنبال هر
گونه اطالعاتی هستند که بتوان از آنها برای انجام
عملیات انتقامجویانه اس��تفاده کرد.این فعالیتها
موفقیته��ای زیادی را در پی داش��ته اس��ت که
مهمترین آنها استخدام تعدادی از اسرائیلیها برای
جاسوسی از اسرائیل به نفع ایران از جمله عربها و
یهودیها بوده است .برخی از این افراد عبارتند از-1 :
هرتسل راد که سال  1995به اتهام جاسوسی برای
ایران بازداشت و محاکمه شد  -2ناحوم منبر تاجر
اس��رائیلی که با همین اتهام سال  1997بازداشت
ش��د -3 .یتسحاق بریگیر یهودی حریدی که سال
 2013بازداشت شد -4 .محمد محارمه فلسطینی
از اهالی الخلیل که به اتهام جاسوسی برای ایران در
س��ال  2017بازداشت و محاکمه شد -5 .سگو که
سال  2018بازداشت شد.
ام��ا مهمترین موفقی��ت ایران علیه اس��رائیل
در زمینه فعالیتهای نظامی اس��ت که توانس��ته
س��ازمانهای شبهنظامی مقاومت مانند حزباهلل و
حماس را حمایت کند تا علیه اسرائیل اقدام نظامی
انجام دهند .جاسوس��ی س��گو به تنهایی میتواند
ضربهای مهلک به سازمانهای اطالعاتی اسرائیل و
موفقیتی برای سازمانهای اطالعاتی ایران در عرصه
مبارزه با اسرائیل به شمار آید ،بنابراین تالش شاباک
برای به حداقل رس��اندن خس��ارتهای جاسوسی
س��گو به نفع ایران تالش��ی بیهوده برای سرپوش
گذاشتن بر ناکامی اطالعاتی خود است .الزم به ذکر
اس��ت گونن سگو که در دهه  90میالدی در دولت
اسحاق رابین وزیر انرژی و زیرساختهای اسرائیل
بوده اس��ت ،توسط شاباک به اتهام جاسوسی برای
ایران بازداش��ت شد .بر اساس گزارشات رسانههای
صهیونیستی این وزیر سابق اسرائیل از سال 2012
تاکنون با مقامات اطالعاتی ایران در رابطه بوده و 2
بار به ایران سفر کرده است.
منبع:خبرگزاریبینالمللیقدس

رعایت مصالح ملی است .با همين اصل ،شایسته است
شرایط تاریخی ایران در آستانه مشروطه مورد بازبینی
قرار گرفته و اوضاع بینالمللی آن روزگار تحلیلشود و
نقش انجمنهای سری و مجامع دیگر در همین راستا
ارزیابی و مواضع احزاب سیاس��ی به بوته نقد گذارده
شود .باید دید مراد بریتانیا از دفاع صوری از مشروطه
ایران چه بود و مواضع محافل و احزاب سیاس��ی آن
کش��ور در برابر تحوالت ایران چه مبنايي داشت؟ از
ش ش��رکتهای بزرگ سرمایهساالر
س��وی دیگر تال 
برای راهیابی به بازار ایران تبیین و همس��ویی منافع
آنان با مواضع برخی جریانات سیاس��ی بررسی شود.
بحث اقلیتهای مذهبی و انجمنهای برخاسته از آنان
و همگرایی آنان با برخی احزاب سیاسی تحلیل شود.
باید مش��روطه را آنگونه که بود معرفی کنیم و تاریخ
ایران در اين مقطع با ابعاد جهانی باید مورد بررسی قرار
گيرد ،زیرا همزمانی تحوالت بینالمللی با مش��روطه
ایران و تأثیر آن بر حوادث کشور در همین دوره حائز
اهمیت است .ما بر این باوریم تحلیل مشروطه ایران
با ابزاری واحد غیرممکن است و برای ایضاح هر بخش
آن باید روششناسی خاص همان بخش مورد عنایت
قرار گیرد .مث� ً
لا در باب مخالفتبرخی روحانیون با
مشروطه ،از ابزار فکری خاص خود آنان استفاده شود
و نیز در باب شرکتهای چندملیتی یا احزاب سیاسی،
نظریههای رایج در اقتصاد سیاسی و تحزب مورد توجه
ق��رار گیرد .پرداختن به تئوریها به هیچ وجه ما را از
لزوم نگاه جزئی به حوادث مشروطه بینیاز نمیكند،
از اینرو برای هر س��خن و نظری��های باید مصداق یا
مصادیقی عینی در مشروطه ایران ارائه شود.

منبع :دکتر حسین آبادیان ،بحران مشروطیت،
موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی
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فرهاد مالامینی :در نوش��تار پیشین به یکی
از دس��تاوردهای توحید که همان توکل در
تمام ش��ؤون زندگی ب��ه ذات اقدس حضرت
باری تعالی اس��ت اشاره ش��د .شایسته است
در این نوش��تار نیز ادامه همان مبحث را پی
بگیریم .شاید بتوان از اثرات توکل همهجانبه
ب��ر زندگ��ی را دوری از غ��م و نی��ز آرامش و
امنیت نام برد .مومن کس��ی است که قلب او
به چیزی مطمئن است و در واقع او شخصی
است تصدیقکننده و از جایی که اصل کلمه
از ماده «أمن» ضد خوف است از این رو است
که ایمان باید مبدائی حقیقی و محلی استوار
باش��د ،اگرنه هر چند انسان بخواهد در ظاهر
خود را آرام و قوی نشان دهد در باطن فردی
متزلزل خواهد بود .علت نیز این است که جز
خداوند متعال حقیقتی مس��تقل و خوداتکا
وجود ندارد که تمام مسائل به او ختم شود،
لذا نتیجه دوس��تی با این مب��دأ عظیم خیر
چیزی جز امنیت از ش��ر و آرامش در قلب و
دوری از ح��زن و ت��رس نخواهد بود هر چند
این ایمان ،ایمانی با تمام شرایط خود و جامع
همه جهات خود نباشد ،لذا قرآن کریم فرمود:
«كسانى كه ايمان آورده و كسانى كه يهودى
و صابئى و مسيحىاند هر كس به خدا و روز
بازپس��ين ايمان آورد و كار نيكو كند پس نه
بيمى بر ايشان است و نه اندوهگين خواهند
ش��د»( .)1هرچند ع��دهای دچار جهل مرکب
میش��وند و به باطل هم ایمان میآورند« :آيا
نديدهاند كه ما [ب��راى آنان] حرمى امن قرار
دادي��م و حال آنكه مردم از حوالى آنان ربوده
مىش��وند؟ آيا به باطل ايم��ان مىآورند و به
نعم 
ت خدا كفر مىورزند؟»( )2ولی همانگونه
که عرض ش��د این جهل مرکب اس��ت ،زیرا
باط��ل حقیقتی ندارد که بتوان به او مطمئن
شد .باطل صرفا سرابی درست میکند و فرد را
به دنبال خود میکشد[« :آرى] شيطان به آنان
وعده مىدهد و ايش��ان را در آرزوها مىافكند
و جز فريب به آن��ان وعده نمىدهد»( .)3پس
یکی از نتایج ایمان به مبدأ حقیقی رسیدن به
مقامی است که قرآن کریم آن را اینگونه تعبیر
میکند« :براس��تى پرهيزگاران در جايگاهى
آسوده[اند]»( .)4بد نیست در اینجا به شاخصی
برای ایمان نیز اشاره کنیم؛ شاخصهای که با
آن معلوم میش��ود آیا دل ما با ایمان عجین
اس��ت یا نه؟ قرآن کری��م میفرماید« :همان
كس��انى كه ايمان آوردهاند و دلهايشان به
ياد خدا آرام مىگيرد آگاه باش كه با ياد خدا
دلها آرامش مىيابد» .پس دلی که در آن نور
ایمان باشد با یاد خداوند آرامش مییابد ،البته
آیه به بیان خود وسعت میبخشد و میفرماید:
«دلها با ی��اد خدا آرامش مییاب��د»( .)5باید
این نکته را گوشزد کرد که این امر مسالهای
اجباری و تکوینی نیست ،یعنی هر دلی با یاد
خداوند آرامش پیدا نمیکند ،بلکه دلهایی که
حداقلها را داشته باشند با یاد خداوند آرامش
میگیرند .بدین بیان گاهی افرادی هس��تند
که ایمان راس��خ و کاملی ندارند ولی خود را
به بس��یاری از گناهان آل��وده نکردهاند ،لذا با
شنیدن آیات الهی در خود آرامشی را احساس
میکنند  -مانند مومنان اولیه که به پیامبران
ایمان آوردند  -اگرنه کس��انی که مرزی برای
گناه نمیشناسند هرگز از تالوت و ذکر آیات
الهی آرامش نمییابن��د ،همانگونه که قرآن
کریم میفرماید« :و چون خدا به تنهايى ياد
شود دلهاى كسانى كه به آخرت ايمان ندارند
منزجر مىگردد و چون كس��انى غير از او ياد
شوند بناگاه آنان شادمانى مىكنند»( .)6پس
یک��ی از نتایج ایمان به مبدأ هس��تی آرامش
یافتن و دوری از خوف است که در این مقال
به آن اشاره شد .شایسته است کالم را با بیان
نورانی امام رضا(ع) در حدیث سلس��لهالذهب
ب��ه پایان ببریم ک��ه در آن به نقل از پدرانش
و آنها از قول خداوند متعال فرمودند« :کلمه
الاله االاهلل حصن��ی و من دخل حصنی امن
من عذابی»( )7یعنی کلمه توحید دژ خداوند
است و کس��ی که داخل در آن شود از عذاب
خداوند در امان اس��ت ،پ��س ورود به توحید
امنیتی است از عذاب الهی که سرچشمه تمام
ناراحتیهاست.
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