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وطن امروز شماره 1686

تأمالت

دوشنبه  9شهریور 1394

نواحی تقسیم شده ایران بین روسیه (سبز) ،بریتانیا (قرمز) و مناطق بیطرف (زرد)

خارجي درباره ايران را مردود و بياعتبار دانستند.
یک سال از وقوع مشروطه و چیدن دیگهای
در اين باره «محمدعلي ش��اه» نيز از نظر مجلس
پلوی باغ سفارت انگلستان نگذشته بود که اولین
پشتيباني كرد در نتيجه دولت ايران طي يادداشت
لگد انگلیس��یها به مش��روطیت ،با واقعه قرارداد
دوم نوامبر  1907به دولتين روس��يه و انگلستان
 1907اتف��اق افتاد .انقالب مش��روطیت که متاثر
اع�لام کرد چون قرارداد مزبور مابين آن دو دولت
از عوامل سیاس��ی و داخلی و خارجی فراوانی بود
انعقاد يافته لذا مواد آن فقط مربوط به خود دولتين
ابتدا در ستیز با استبداد داخلی و سلطه بیگانه بود
یادشده است و دولت ايران نظر به استقالل تامهاي
اما مش��روطهخواهان موفق نشدند هیچ کدام از 2
كه دارد تمام حقوق و آزادي عمل خود را محفوظ
هدف تعیینش��ده را به سرانجام برسانند ،چرا که
م��يدارد و خود را از هر نفوذ و اث��ري كه قرارداد
از همان ابتدا با اش��تباهاتی که داش��تند -و تاریخ
ميتواند درباره ايران داشته باشد ،مطلقاً مصون و
بس��یاری از آنان را اثرگذار در تاریخ نیمقرن بعد از
آزاد ميداند.
مشروطه میداند -خشت اول دیوار مشروطه را کج
 2ماه پس از مطرح ش��دن ق��رارداد  1907در
گذاشتند.
مجلس شورای ملی ،روزنام ه انجمن اصفهان موضع
ح��ال آنکه خصوم��ت بیگانه نیز عم�لا با هر
خود را درباره آن آشکار کرد و در یک مقال ه نسبتاً
جنبش آزادیخواهانه مخالف بود ،به همین جهت با
طوالن��ی به افش��ای زیانه��ای آن پرداخت و در
تهدید و تطمیع سران آن و نقشههای خباثتآلود
ش��ماره  45خود چنین نوشت« :ای بیچاره ملت
تالش کرد جنبش را با مشکل مواجه کند .روسیه
که به خواب خرگوشی دچار و به وعدههای امروز
و انگلیس  2قدرت استعماری که حاضر نبودند از
و فردا گرفتار هستند ،نمیدانم َمستند یا هشیار،
منافع خود در ایران دس��ت بکشند ،جنبشهای
خوابند یا بیدار ،صحیحند یا بیمار ،مصلحت است
آزادیخواهان��های چ��ون مش��روطیت را ب��ه ضرر
ک��ه از پرده برون افتد راز  /ور نه در مجلس رندان
خود میدیدند .حتی مش��روطیتی که داش��ت با
خبری نیست که نیس��ت .جریدهنگار باید معایب
خطدهیهای سفارتخانههایشان پیش میرفت.
دول��ت و ملت را نگارد ،از آن طرق معاهده روس و
«محم��ود محم��ود» در کتاب تاری��خ روابط
انگلیس در نفوذ تجارت خود مینماید».
سیاسی ایران و انگلیس ،آمدن مشروطه و ورود آن
در مذاک��رات انجمن مق��دس اصفهان در باب
به عرص ه سیاسی ایران را عاملی در برقراری قرارداد
بح��ث از معاه��ده  1907آقاسیدحس��ن مدرس
 1907میدان��د .وی آوردن مش��روطه به ایران را
میگوید« :اگ��ر آنها بگویند معاه��ده در باب امر
مقدمهای ب��ر زوال و ضعف ایران میداند .با ایجاد
تجارت است ،چه جواب داریم.. ،
ثقهاالسالم جواب
مش��روطه ،هرج و مرج در ای��ران رواج یافت .ملت
سرگرم مشروطه شد .عدهای سادهلوح و وطنخواه
میدهد در ب��اب هر دولتی معاهده نوش��تند ،به
وقتی انگلیس و روسیه ایران را بین خود تقسیم کردند
با یک شوق و ذوق مشروطه را استقبال میکردند.
امض��ای آن دولت نمودند مثل امیر افغانس��تان و
شیادان که این را س��ر زبان انداخته بودند ،آنها را
تبت و غیرهما .اما در این معاهده اسم دولت ایران
بیش��تر حریص و تشویق کردند تا اینکه اغتشاش
را نبردهاند ،به این معنی که ما محل اعتنا نیستیم
و ناامن��ی به علت از بین رفتن نفوذ دولت مرکزی
و ش��رف م��ا را بردهاند» .سیدحس��ن در جواب او
میگوید« :این عموم و اهالی که میگویند ما جاناً
باال گرفت و نه مجلس و نه دولتهای خلقالساعه
هیچیک قادر نبودند دوباره امنیت را برقرار کنند.
و ماالً حاضرالوقت هس��تیم ،اگر راست میگویند،
در حالی که هنوز مدت زیادی از صدور فرمان
صندوق اعانه معین شود و تماماً پول به جهت اداره
سعیدکاووسیان
مش��روطیت در  1906نمیگذشت 31 ،آگوست
کردن بانک ملی بدهند که کلیه مفاس��د ،علتش
..
 1907دولتهای اس��تعماری انگلیس و روسیه با ايران و افغانستان و تبت به سفير در سنپترزبورگ  31آگوس��ت  1907س��ه قرارداد بين ايزولسكي آنجا درصدد تحصیل امتیازات فوقالذکر برنیاید.
نبودن پول اس��ت .اما ثقهاالسالم واکنش خود را
میانجیگری روسیه تشریک مساعی را برای تقسیم رسيد و روز  31آگوست  1907مطابق با  9شهريور وزير خارجه روس��يه و نيكلسون سفير انگلستان
قرارداد  1907در ش��رایطي به امضاي لندن و نشان داده و در جواب میگوید با روس و انگلیس
ایران صورت دادند .یکی از دالیل مهم این رویکرد  1286خورشيدي قرارداد ميان روسیه و انگليس در سنپترزبورگ به امضا رسيد .به موجب قرارداد مسكو رسيد كه در ايران اركان حكومت مشروطه جنگ نداریم که پول بخواهیم ،این مطلب در باب
بریتانیا و روس��یه ،سياست شرقنگر آلمان بود كه در سنپترزبورگ به امضاي ايزولسكي وزير خارجه اول افغانستان در منطق ه نفوذ انگلستان قرار گرفت .به خاطر مبارزات مردمي شكل گرفته بود .فرمان معاهده میباشد».
ميتوانس��ت بهعنوان يك قدرت ت��ازهوارد منافع روس��يه و نيكلسون سفير انگلس��تان رسید .عاقد طبق قرارداد دوم تبت منطق ه نفوذ روسيه شناخته برقراري حكومت مشروطه مرداد  1285صادر شده
با همه ای��ن اعتراض��ات ،دولت ايران بس��يار
بريتانيا را در جنوب ايران به گونه جدي تهديد كند .اين پيمان سر ادوارد گري ،وزير خارجه انگلستان شد و طبق قرارداد سوم ايران به  3قسمت تقسيم بود ،اولين مجلس شورا در تاريخ ايران مهر همان ضعيفتر از آن ب��ود كه بتواند مانع اجراي قرارداد
اين خطر هنگامي كه در سال  1905ليبرالها به ب��ود .امضاي اين قرارداد تا دقايق پاياني ،با نگراني شد؛ قسمت شمالي از خط فرضي بين قصرشيرين ،سال تشكيل شده بود و اولين قانون اساسي ايران بين  2دولت متعرض شود .به اين جهت  2دولت
جاي محافظهكاران در انگلس��تان زمام امور را به و ه��راس طرفين پيگيري ميش��د و هركدام از  2اصفهان ،يزد ،خواف و مرز افغانستان منطق ه نفوذ ديماه همان سال تنظيم و تدوين شده بود .از اين بهتدريج ش��روع به اجراي مفاد قرارداد و اش��غال
دس��ت گرفتند بزرگتر از خطر روسيه تلقي شد .دولت روسیه و انگليس از استنكاف ديگري و پرهيز روسيه شناخته شد .قسمت جنوبي از خط فرضي رو وقتي «مظفرالدين شاه» متعاقب اين تحوالت مناطق نفوذ خود کردند و به اعتراضات ايران وقعي
پيدا ش��دن چند كشتي تجاري آلمان در آبهاي از تعهد امضاي آن واهمه داشت بنابراين تا آخرين بي��ن بندرعباس ،كرمان ،بيرجند،زابل و س��رحد درگذش��ت ،دولته��اي روس��يه و انگليس اولين ننهادند .نتيج ه مس��تقيم اين قرارداد اين بود كه
خليجفارس و نيز كس��ب امتياز راهآهن از عثماني لحظ��ات وزارت خارجه انگليس و روس��يه نگران افغانس��تان كه داراي ارزش استراتژيك براي دفاع گامهاي خود را ب��راي رويارویي با وضعيت جديد انگليسيها مانند روسهاي تزاري منفور و مبغوض
توس��ط آلمانها ،انگليس��يها را سخت به هراس امض��اي آن بودند به همين دليل اين توافق کامال از هند بود ،منطق ه نفوذ انگلس��تان و قسمت سوم برداش��تند .پيامدهاي اين قرارداد آنچنان وس��يع افكار عمومي ايران شدند.
افكند و دولت انگلستان فعاليتهاي بازرگاني آلمان سري و پنهان به امضاي طرفين رسيد .حتي سفير كه ش��امل كوير و بيابانهاي بيآب و علف و فاقد بود كه تاريخ را در تمام ابعاد تحت تأثير خود قرار
ق��رارداد  1907در ش��رایط اقت��دار انگليس،
را تهدي��د بزرگي عليه موقعيت انحصاري خود در انگلي��س در تهران گله كرده بود كه چرا از او نظر اهميت بود منطق ه بيطرف متعلق به دولت ايران داد .به نقل از احمد كس��روي كشته شدن اتابك ،شكس��ت روس��يه از ژاپن در جنگ  1905و نياز
خليجفارس به حساب آورده و در نتيجه زمينه براي نخواسته و او را در جريان دقيق ماوقع نگذاشتهاند .شناخته شد؛ آن هم بدين منظور بود كه  2دولت يك س��نگ بزرگ را از سر راه پيشرفت مشروطه روسها به كنار آمدن با انگليس جهت جلوگيري
همگرايي روسيه و انگلستان فراهم شد.
تقس��يم اي��ران از آرزوهاي ديرينه انگلس��تان تا حدودي با هم فاصله بگيرن��د و از برخوردهاي برداش��ت و اميد ميرفت از آن پس پيشرفت بهتر از فروپاش��ي خود و باالخره روند نهضت مشروطه
از ط��رف ديگ��ر به واس��طه پيش��امد جنگ ب��ود و مقامات بريتانيایي هم��واره بهآن بهعنوان احتمالي و اختالفاتشان در اين منطقه جلوگيري و تندتر باش��د .ولي جاي افس��وس اس��ت كه در در ايران همراه با ضعف شديد اقتصادي و سياسي
1905روس��يه و ژاپن و شكست روسها كه باعث راهي براي تضمين امنيت دروازههاي غربي هند ،شود.
همان روزها يك س��نگ بزرگ دیگر [سر «ادوارد كشور به امضا رسيد .اين قرارداد همانگونه كه گفته
براساس قرارداد  1907ايران به  3حوزه تقسيم گري» وزير خارجه انگليس]
مينگريس��تند .طرح تقسيم
ضعف نس��بي آنها ش��ده بود
شد حاوي عقبنشيني روسيه
فرصتي براي پيشبرد سياست یکی از دالیل مهم تش�ریک مساعی ايران اولين بار  20س��ال قبل ش��د؛ منطقه ش��مال :حوزه نف��وذ روس ،منطقه بر سر راه آن پديدار شد و آن یکی از موارد بهتآور درباره معاهده ت��زاري در براب��ر طرحه��اي
انگليس��يها پيدا ش��د و آنها بریتانیا و روس�یه ،سياست شرقنگر از انعقاد قرارداد  1907از سوي جنوب :حوزه نفوذ انگليس ،و يك باريكه بيطرف پيمان  1907دو دولت روس و  1907این اس�ت که  2کشور درباره انگليس راجع به افغانستان و
درصدد برآمدند قضيه معوق آلمان بود كه ميتوانست بهعنوان يك س��ر«هنري درومون��د ولف» نيز در مركز در نظر گرفته شد تا اينكه اين منطقه انگليس بود.
کش�ور س�ومی تصمی�م میگیرند ايران بود.
تعيين منطقه نفوذ در ايران را قدرت ت�ازهوارد مناف�ع بريتانيا را در وزيرمختار انگليس در تهران به حائل نيز در س��ال  1915به دولت روسيه واگذار
رخداده��اي پس از س��ال و تم�ام آب و خ�اک و مناب�ع آن را
پس از انعقاد قرارداد 1907
تجديد و قراردادي در اين باره جنوب ايران به گونه جدي تهديد كند .دولت آن كشور پيشنهاد شد شد.
 1907بهروشني حاكي از آن همچون ملک شخصی بین خویش مطبوعات ايران ،انگلس��تان،
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اين خطر هنگامي كه در س�ال  1905و پس از آن س��اير بلندپايگان
با روسها امضا كنند.
روس��يه و س��اير كش��ورهاي
بعد از اين جريانات بود كه ليبرالها ب�ه جاي محافظ�هكاران در انگليس��ي در جه��ت اج��را و اس��ت که  2کشور درباره کش��ور سومی تصمیم آن قرارداد ،سركوب انقالبیون این کشور اطالع دهند(!)
اروپای��ي و همچنين مقامات
میگیرند و تمام آب و خاک و منابع آن را همچون مبارز ايران در ميان  2س��نگ
سياستمداران جديد انگلستان انگلستان زمام امور را به دست گرفتند تحقق آن تالش كردند.
اين كش��ورها ب��ه صراحت به
لزوم عقد قراردادي را با رژيم بزرگتر از خطر روسيه تلقي شد
ق��رارداد  1907اصوالً يك ملک شخصی بین خویش تقسیم میکنند؛ بدون آس��يا و برانداختن آزادي ايران بوده است .در متن پيروزي انگليس در اين قرارداد اشاره كردند .عالوه
پيمان انگليسي بود .نويسنده آنکه حتی به این کشور اطالع دهند(!)
تزاري به ط��ور جدي مطرح
قرارداد به افغانستان و تبت هم اشاره شده بود اما بر آن همه اي��ن منابع در گزارشها و تحليلهاي
کردند .س��ر «ادوارد گري» وزي��ر خارجه بريتانيا كت��اب «روس و انگليس در اي��ران» راجع به نظر
این قرارداد یکی از وقیحانهترین سیاستهای به قولي اين اشارت و نام بردن ،محض رد گم كردن خود به تجزيه خاك ايران كه ماهيت اصلي قرارداد
بيدرنگ ش��روع به برداش��تن گامهاي��ي در اين س��ر«ادوارد گري» وزير خارجه انگلس��تان درباره استعماری روس و انگلیس را به نمایش میگذارد ب��ود اگرنه تمام امور اين پيماننامه با نظر به ايران بود ،اشاره كردند .توافق و سازش روس و انگليس
زمينه کرد .عالوه بر گري ،س��ر«چارلز هاردينگ» قرارداد  1907و س��ودي كه آن كش��ور از قرارداد که چگونه حاکمیت سیاسی ،استقالل و تمامیت وضع شده بود.
در ايران در مجموع موجب صدمه زدن به استقالل
ارضی یک کش��ور را نادیده گرفته و بر آن چنگ
و سر«آرتور نيكلسون» نيز از طرفداران فكر اتحاد ميبرد ،مينويسد:
 16س��پتامبر 16 -1907روز پ��س از امضاي و تماميت ارضي ايران شد .هرج و مرج از نتايج اين
با روسيه بودند.
« ...س��ر ادوارد گري س��الها ص��رف دفاع از میاندازند .متن این قرارداد شامل یک مقدمه و  5قرارداد -سفراي روس��يه و انگلستان رسماً دولت قرارداد بود .روس��يه كه تا پيش از اين به حمايت
سر «ادوارد گري» وزير خارجه انگلستان راجع قراردادي ك��رد كه خود او همراه با نيكلس��ون از ماده است 2 .ماده مهم و اساسی قرارداد  1907به ايران را از انعقاد قرارداد تقسيم ايران مطلع کردند .از استبداد محمد عليشاهي ميپرداخت ،با دست
شرح زیر است:
به سياس��ت خارجي ايران در اواخ��ر دوران قاجار بانيان عمده آن بودند.»...
اين امر باعث هيجان و ناراحتي شديدي بين مردم برداشتن انگلس��تان از حمايت مشروطهخواهان،
سر «پرسي سايكس» كارگزار سياسي انگليس
گفت��ه بود« :اي��ران خوش نداش��ت تفاهمي بين
م��اده اول :دولت بریتانیا متعهد میش��ود در و نمايندگان مجلس شد و تظاهراتي عليه سياست قدرت و وس��عت عمل بيش��تري پيدا کرد لذا بر
بريتانيا و روس��يه برقرار باش��د .در گذشته وجود در ايران در كت��اب خود تحت عنوان تاريخ ايران ،ماورای خطی که از قصر ش��یرین ،اصفهان ،یزد و  2کش��ور متجاوز در تهران و شهرستانها صورت دشمني خود با مشروطه و مجلس افزود .نيروهاي
خصوم��ت مي��ان  2دولت قدرتمن��د را كليد رمز تصريح كرده« :ق��رارداد  1907ب��دون مراجعه و کاخک گذشته و به نقطهای از مرز ایران در محل گرفت و روزنامهها مقاالت شديدي عليهآن منتشر قزاق به رهبري لياخوف روس خانه ملت را به توپ
مص��ون ماندن خويش يافته بود و عادت كرده بود مش��اوره با ايران تنظيم ش��ده بود ...با امضاي اين تقاطع مرز روس��یه و افغانستان منتهی میشود ،كردند .با اينكه «مارلين��گ» وزيرمختار انگليس بس��تند و گروهي را مجروح و بسياري را كشتند.
يكي را به جان ديگري بين��دازد و از اين راه براي قرارداد انگلستان از موقعيت و مقامي كه در ايران برای خود امتیازی ،خواه سیاس��ی باش��د و خواه ب��ه دولت ايران اطمينان داد اس��تقالل و تماميت در نهايت امر ،بروز انقالب كمونيس��تي در روسيه
خود فرصت تنفس دست و پا كند.»...
داش��ت افت��اد و او را از آن پس به ديده س��وءظن تج��اری از قبیل امتی��از راهآهن ،بان��ک ،تلگراف ،ارض��ي ايران محفوظ خواهد ماند و قرارداد بين  2ك��ه يكي از نتايج جنگ بينالمل��ل اول بود باعث
راههای شوسه ،حم 
اي��ن اظهارات بيانگر وضعيتي بود كه  2قدرت مينگريستند».
لونقل ،بیمه و ...تحصیل نکند دولت فقط به منظور جلوگيري از دخالتهاي يك اضمحالل نظام تزاري در ش��مال ايران ش��د .اين
[روس��يه و انگلس��تان] براي ايران در س��الهاي
روسيه و انگليس پس از امضاي قرارداد ،تالش و از اتباع انگلیس ی��ا دولت ثالث در تحصیل این دولت ثالث (يعني آلمان) در امور ايران است ولي رخداد عاملي فرخنده در اقبال بلند مردم ايران شد

حاكميت قاجار ب��ه وجود آورده بودند .دولتمردان كردند اقدام خود را تحت پوشش ايجاد يك جبهه امتیازات پش��تیبانی نکند و در صورتی که دولت ايرانيان قانع نشدند و وقتي
«مشيرالدوله پيرنيا» تا با فروپاشي روسيه قرارداد  1907نيز ملغي شود.
ايراني با اين رويكرد توانس��ته بودند حيات و بقاي واح��د عليه آلمان توجيه كنند .در آن زمان ترس روس��یه درصدد تحصیل این قبی��ل امتیازات در وزير امور خارجه اين اظهارنظر را در  24سپتامبر
بدي��ن ترتي��ب س��الهاي  1907ت��ا 1917
خ��ود را در كنار این دو قدرت اس��تعماری حفظ و وحش��ت از قدرت روزافزون امپراتوري آلمان كه این ناحیه باش��د ،دولت انگلیس خواه مستقیم و به اطالع مجلس ش��وراي ملي رساند ،نمايندگان از تلختري��ن و س��ياهترين روزگاران تاري��خ ايران
كنند .حضور اين دو كشور در عرصههاي سياسي ،بهتدريج به صورت يك خطر جدي براي دولتهای خواه غیرمستقیم مخالفتی ابراز نکند .بدیهی است مل��ت به اتف��اق آرا قرارداد منعق��ده بين  2دولت به شمار ميرود.
اقتص��ادي ،مالي ،نظامي و س��اير ش��ؤون ايران ،اس��تعمارگر درميآم��د بویژه نفوذ آن كش��ور در محلهای تعیینشده فوق قطعهای است که دولت
آس��يبهاي فراوان��ي را متوج��ه حاكميت ملي و بالكان و عثماني باعث شد رقباي آن دولت يعني بریتانیا متعهد میشود درصدد تحصیل امتیازات
تماميت ارضي ايران کرده بود .اين آسيبها بويژه انگلستان ،روسيه و فرانسه اختالفات ديرين ه خود را فوقالذکر در آنجا نباشد.
ماده دوم :دولت روس��یه از جانب خود متعهد
در مواقعي كه ميان  2دولت یادشده نوعي اتحاد و برطرف و زمين ه اتفاق مثلت و ايجاد جبه ه مشترك
میش��ود در ماورای خطی که از مرز افغانستان از
عليه آلمان را فراهم كنند.
تباني حاصل ميشد ،خردكنندهتر بود.
دولت فرانس��ه در اين راه پيشقدم شد و ژانويه گزیک شروع ش��ده و از بیرجند و کرمان گذشته
انگليسيها از يك سو خطر روسيه را در ايران
و بال��كان مش��اهده ميكردند و از س��وي ديگر با  1894پيمان دوس��تي و اتحاد با روس��يه تزاري و به بندرعباس منتهی میشود ،برای خود و اتباع
خط��ر آلمان مواجه بودند كه در آس��ياي صغير و منعقد كرد .مه  1904نيز يك قرارداد دوستي بين خود همچنین به نفع اتباع دولت دیگری ،امتیازی
خليجفارس و با اتصال راهآهن بغداد به داخل ايران فرانسه و انگلستان منعقد شد و  2دولت اختالفات خواه سیاسی باش��د و خواه تجاری از قبیل امتیاز
قادر بود مش��کالتي را براي سرحدات هندوستان خود را در شمال آفريقا حل كرده و قاره سياه را به راهآه��ن ،بانک ،تلگراف ،راه شوس��ه ،حمل و نقل،
بیم��ه و ...تحصی��ل نکند و در صورت��ی که دولت
ايجاد كند .سرانجام مشاهده اين واقعيتها دولت مناطق نفوذ تقسيم كردند.
اما برطرف كردن اختالفات روسيه و انگلستان انگلیس درصدد کسب این امتیازات برآید ،دولت
انگلستان را متقاعد کرد از ترس رسيدن آلمان به
در قاره آسيا از همه مشكلتر بود .دولت فرانسه در روسیه مستقیماً یا به طور غیرمستقیم مخالفتی
خليجفارس ،باالخره با روسيه تزاري كنار آيد.
 29آگوس��ت  1907از ط��رف وزي��ر خارجه نزديك كردن روس��يه و انگلستان كوشش زيادي با آن نکند .بدیهی اس��ت محل تعیینش��ده فوق
انگلستان دستور تلگراف امضاي  3قرارداد مربوط به به كار برد و س��رانجام با ميانجيگري آن دولت در قطعهای است که دولت روسیه متعهد میشود در
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رضا طالقانی :ش��اید در وهل��ه اول که نام این
سید بزرگوار به گوش ما میرسد از او تصویری
خوشسیما با ظاهری آراسته به ذهن داریم ،اما
خود بهتر میدانیم که این تصویر بیش از حد
گنگ و مبهم اس��ت .ابهامی که ریشه در عدم
شناخت این بزرگوار دارد و نشان از عمق ضعف
ما در عدم آشنایی با این مرد بزرگ و تاثیرگذار.
هر سال در تاریخ  9شهریور که سالگرد مفقود
شدنشان است حرفها و مصاحبههایی درباره
س��رانجام کار که چه ش��ده و چه قرار اس��ت
بش��ود صورت گرفته ،اما اینبار در  9شهریور
میخواهیم به موضوعی مهمتر نسبت به ایشان
بپردازیم.
اما م موس��یصدر همچنان غریب و مظلوم
است .چه در لبنان که عمری زحمت کشید تا
اوضاع را از آن آشفتهبازار ،تبدیل به لبنانی زنده
و پرتحرک کن��د ،چه ایران که وطن اصلیاش
بوده و ایرانی شناخته میشود .اما م موسیصدر
که حد می��زان تاثیرگذاری و نتیجهاش را باید
در حرکت و پیروزیهای ح��زباهلل در مقابل
اس��رائیل مش��اهده کرد به حدی غریب است
که امروز وقتی س��الگرد مفقودشدن ایشان فرا
میرس��د تنها عکسهایش��ان پخش میشود
اما این حقیقتی تلخ اس��ت ک��ه جامعه لبنان
از اندیش��هها و مرام اما م موسیصدر بیاطالع
است .نمیدانند امام برای چه تالش میکرد و
برای چه دس��ت به مبارزه خاص خودشان زده
بودند .مبارزهای که گاه ژ 3سالحش بود و گاه
هم اعتص��اب غذا .و همه اینها برای یک هدف
بود؛ وحدت جامعه لبنان .سید بزرگوار بود که
میدانس��ت حفظ وحدت یعنی همان مبارزه
تام و تمام با اسرائیل .چرا که میدانست حفظ
وحدت موجب عدم تجزیه لبنان میشود ،که
این طرح دش��من بود و این هدف و این سبک
از مبارزه ،میتواند خود ادامه راهی باش��د برای
آزادی قدس .راهی که در ابتدا یکه و تنها در آن
بود و هیچ همراهی نداش��ت ،اما از این تنهایی
ساز و کاری بنا کرد که ثمرهاش امروز در لبنان
دیده میش��ود ،اگرنه مشخص نبود لبنانی به
چنین ش��کل باقی میماند یا ن��ه .لبنان اگر با
این نقشه و همین تنوع قومیتی و دینی باقی
مانده ،مرهون زحمات اما م موسیصدر است که
قدر این زحمات را کس��ی همچون سیدحسن
نص��راهلل میداند و بیان میکن��د که ما هرچه
داریم از جمله پیروزی در جنگ  33روزه متعلق
به امام دربند است.
امامصدر در لبن��ان دم از حکومت و دولت
تماما ش��یعی ن��زد ،بلکه وح��دت را چاره کار
سربلندی لبنان میدانس��ت .این واضح است
که عزت تش��یع در لبنان نسبت به قبل و بعد
حضور ایش��ان قابل قیاس نیست اما این نکته
هم حائز اهمیت است که بدانیم ایشان در آنجا
شرط نداش��تند که دولت حتما باید علوی و
شیعه باشد ،بلکه ایشان نسخه حفظ استقالل
لبنان را در وحدت و زیست تمام قبایل و فرق
مذهبی در کنار هم میدانستند .ماندن لبنان
با همین تمامی��ت ارضی ،مدیون تالش بدون
یأس اما م موسیصدر است که تالش جدی به
خرج دادند تا طرح اسرائیلی تجزیه لبنان نتواند
موفق شود.
از طرفی مظلومیت ایشان منحصر به لبنان
نیست بلکه در موطن خویش نیز گسترده است.
اگر با افکار و آرای امام موسی صدر آشنا بودیم
درمییافتیم که ش��اید چارهکار ما در اجتماع
خویش چیزی جز عمل به منش ایشان نیست
که در لبنان هم اجرایی شد و نتیجه بسیار قابل
قبولی هم داشت .حال باید همین را کنکاش
کنیم که مشکل چیس��ت که کلید آن راهی
اس��ت که این س��ید بزرگوار در لبنان اجرایی
کردند؟ نکته واضح و مبرهن آن است که پس
از انق�لاب و قبل آن ،با وجود امامخمینی(ره)
و بعد ایش��ان آیتاهلل خامنهای ،ما مشکلی در
ارائه راهبردهای کالن برای پیش��برد انقالب و
جمهوری اسالمی نداشتیم و نداریم .اما نکته
مهم اینجاس��ت که همین سیاستهای کالن
نیاز به اجرایی ش��دن دارن��د و به ورطه عمل
درآوردن اینها نیز نیاز به اسالمش��ناس و عالم
دارد .در ابتدای انقالب ش��اهد بودیم که استاد
شهید بزرگوار مطهری ،پای میدان عمل بودند
و هرجا که شک و شبههای بود با قلم یا سخن
خود تالش میکردند تا آن را برطرف کنند که
همینگونه هم میش��د و شاهدیم که کتب و
نظریات ایشان همچنان با قوت پاسخگو است.
اگر برخی فردا ً و واحدا ً فعالیتهایی داشتهاند،
اما در بحث اجتماعی و کف جامعه ،به سبب از
دس��ت دادن بزرگانی در ابتدای انقالب غفلت
صورت گرفت .حاال بای��د دید پیوند این مهم
و عملکرد اما م موس��یصدر چیس��ت تا حلقه
مفقوده پیدا شود.
کاش جناح مومن انقالبی به بررس��ی افکار
اما م موسیصدر بپردازند که همچنان معتقدیم
راهحل کم کردن مشکالت در عرصههای خرد
اجتماعی که اصالح جامعه در س��طح کالن را
در پی خواهد داشت ،همین راه و روش ایشان
اس��ت که البته نش��أت گرفته از اس�لام ناب
محمدی(ص) است.

