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تأمالت

وطن امروز شماره 1695

پنجشنبه  19شهریور 1394

برشهایی کوتاه از زندگی آیتاهلل طالقانی

به احترام اباذر
امیرعلیجهاندار

اشاره :سیدمحمود عالییطالقانی معروف به آیتاهلل
طالقانی؛ روحانیای اس��ت که از ابتدای زندگیاش
درگیر مسائل سیاسی و اجتماعی بود و از نخستین
زندانیان سیاسی شاه لقب گرفته است .طالقانی از
فعاالن نهضت ملی ش��دن نفت و نهضت مقاومت
ملی ،از بنیانگذاران جبهه ملی دوم و نهضت آزادی
ای��ران بود و جزو اعضای اصلی ش��ورای انقالب نیز
ش��د .او بعد از انقالب عضو مجلس خبرگان قانون
اساس��ی شد و بهعنوان نخستین امام جمعه تهران
پ��س از انقالب  ، ۵۷ه��ادی مردم ش��د .طالقانی
جزو معدود اش��خاصی اس��ت که با همه گروهها و
جریانهای سیاسی در ارتباط بود و همبندیهایش
در زندان او را نقطه اشتراک دوستی همه جریانات
میدانستند .از جبهه ملی تا هیاتهای موتلفه با وی
ارتباط داشتند و از صحبتهای او استفاده میکردند
اما دست روزگار خیلی به وی فرصت نداد تا ثمرات
انق�لاب را ببیند و  7ماه بع��د از  22بهمن  57به
ملکوت اعلی پیوست.
■■ مسجد هدایت و منبرهای آیتاهلل طالقانی
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جمهوری اسالمی ایران دیپلماسی
نگاه
دفاع��ی را در جه��ت تقوی��ت
تالشه��ای بخش دفاع در ح��وزه روبنایی در روند
بازس��ازی بنیه دفاعی کشور قلمداد میکند که در
قالب یک مفهوم جدید مورد استفاده قرار گرفته و در
تدوین رهنامه دفاع و امنیت ملی بر آن تاکید شده
اس��ت .در این راستا روابط ایران با روسیه بهگونهای
روزافزون در کلیت سیاس��ی -دفاع��ی ایران واجد
اهمیت اساس��ی اس��ت .با توجه به جایگاه پرقدرت
روسیه در سلس��له مراتب قدرت جهانی ،همکاری
دفاعی ایران و روسیه میتواند دستاوردهای مهمی
ب��رای جمهوری اس�لامی ای��ران در جه��ت ثبات
منطقهای و تقویت راهبرد بازدارندگی داشته باشد.
دیپلماس��ی دفاعی ،بخش��ی از قدرت ملی یک
کشور است که در کنار سیاست خارجی ،منبع اعمال
قدرت برای ارتقای ظرفیت اقدام و کنش یک کشور
در روابط خارجی را ش��کل میدهد .این دیپلماسی
نهتنها ناظر بر کاربس��ت سیاست دفاعی در عرصه
دیپلماسی بلکه تضمین سهیم شدن دیپلماسی در
حوزه سیاست دفاعی خواهد بود.
در حقیقت پیون��د فعالیتهای دفاعی و نظامی
با فعالیتهای دیپلماتیک میتواند یک ابزار به هم
پیوس��ته و عظیم قدرت مل��ی را به نمایش بگذارد.
از طرفی ،کاربس��ت دیپلماسی دفاعی هم در زمان
صلح و جنگ و هم جهت پیش��گیری از درگیری و
حتی استفاده از ظرفیتهای محیط بینالمللی در
تقویت توانمندیها و اثرگذاریهای زمان جنگ (از
جمله تامین نیازه��ای آمادی ن .م) نیز کارا خواهد
بود .بر این اساس دیپلماسی دفاعی برای جمهوری
اسالمی ایران ،راهبردی در جهت تقویت تالشهای
بخ��ش دفاع در ح��وزه روبنایی در روند بازس��ازی
س��اختار دفاعی کشور است .از همین رو ،دستیابی

ن
ی گفت ه بود آ 
ت ک ه و 
ت زیر نهفت ه اس 
ی در بی 
طالقان 
ب کنند:
ی مسجد ،کنار سینما نص 
را بر سردر ورود 
ی این،
ی نیست /گروه 
«متا ع کفر و دین ،بیمشتر 
ب بسیاری
ل جذ 
ن خود عام 
ن پسندند» و ای 
یآ 
گروه 
ل کردن
ی متحو 
ف آیتاهلل طالقان 
ن شد .هد 
از جوانا 
ن ب ه عصر صدر
ن جایگاه آ 
ت و رساند 
مس��جد هدای 
اس�لا م بود .چنانک ه خود درباره مسجد پیامبر(ص)
ن جهاد بود ،هم
میگفت« :مسجد پیامبر ،ه م مکا 
ط یک
ت و ه م مرکز رف ع اختالف؛ فق 
تعلی�� م و تربی 
ن تلقیای
س فاتح ه نبود» .او با چنی 
چیز نبود ،مجل 
ت را نیز ب ه این
از مسجد پیامبر(ص) ،مسجد هدای 
ی بود ک ه با
ن کسان 
ی از نخس��تی 
ت سو داد .و 
س��م 
ت و دعوت
ن خود در مسجد هدای 
ت تفسیر قرآ 
جلسا 
ی سخنرانی ،پای
ی برا 
ن دین 
ن و روشنفکرا 
روحانیا 
ن را با آموزههای
ن را ب ه مس��جد گش��ود و آنا 
جوانا 
ی آشنا کرد.
ی و قرآن 
دین 
ی خ��ود را با
ت فرهنگ 
ی فعالی 
آی��تاهلل طالقان�� 
ل  1327ب ه شکلی
ت در سا 
س مس��جد هدای 
تأسی 
منسج م آغاز کرد .یکی از خصوصیات مسجد هدایت
حضور اقشار مختلف با گرایشهای متفاوت بود؛ از
جبهه ملی تا فداییان اسالم در مسجد هدایت پشت
سر آیتاهلل طالقانی نماز میخواندند« .سیدمهدی
طالقانی» میگوید« :پدرم ترجیح داد به جای ماندن
در حوزه علمیه و رس��یدن به مق��ام مرجعیت ،به
می��ان مردم برود و ق��رآن را که در باالی طاقچهها
خاک میخورد به متن زندگی مردم و میان جوانان
بیاورد».

■■ مردی فراحزبی

برخی طالقانی را موثر در جبهه ملی و موسس
نهض��ت آزادی میدانن��د و به همین خاط��ر او را
در دس��تجات سیاس��ی نزدیک به ملیگراها قرار
میدهند ،از س��وی دیگر رابط��ه عمیق طالقانی با
نواب صفوی ،آیتاهلل خامنهای و آیتاهلل بهشتی و
همچنین ارتباط مرید و مرادی طالقانی و حضرت

امام خمینی باعث میش��ود طالقان��ی را نتوان در
همفکری کامل ب��ا مصدق یا بازرگان به حس��اب
آورد .در حقیقت باید گفت طالقانی ضمن پایبندی
به اصول محکم اس�لام از هر گروهی که در صحنه
مبارزه علیه طاغوت بوده اس��ت حمایت میکرده.
دکتر «عباس ش��یبانی» میگوید« :پ��س از آنکه
س��ال  ،40نهضت آزادی را تشکیل دادیم ،آیتاهلل
آقای آس��یدرضا زنجانی آن را تایی��د کرد .آیتاهلل
طالقانی هم اعالم کردند ب��رای ادامه مبارزه از این
تجمع دینی و سیاسی حمایت میکنند اما به نظر
من ،این به هیچوجه به معنای نهضتی بودن ایشان
نیس��ت .مرحوم آقای طالقانی اساساً اهل وابستگی
به هیچ گروه ،دس��ته و حزبی نبودند .نحوه مبارزه
ایشان با رضاخان و رژیم شاه هم نشان میدهد اهل
کنار آمدن با س��لطنت نبودند .این موضوع کام ً
ال از
نوش��تهها و سخنرانیهای ایش��ان آشکار است ،در
حالی که نهضت آزادی قائل به فعالیت در چارچوب
قانون اساس��ی و طبعا قبول س��لطنت بود .پس از
پی��روزی انقالب هم که مرزبندیهایش��ان با افکار
نهضت بیشتر مشخص شد».
■■طالقانی و زندان؛ زندان و طالقانی

اگر بخواهیم از جمله مبارزانی که بیشترین دوره
را در زندانها س��ر کرده اس��ت نام ببریم بیشک
طالقانی یکی از آن افراد است که از روزهای نخست
نهضت در زندان به س��ر میبرده اس��ت و شالقها
خورده و انفرادیها کش��یده اس��ت .طالقانی طی
حیات سیاسی خود  2بار به  10سال زندان محکوم
شد .نخست سال  1342که پس از  5سال زندان،
س��ال  1346آزاد ش��د و دیگر بار سال  1354که
پس از  3س��ال زندان ،س��ال  1357به دلیل فشار
انقالب بر رژیم شاه آزاد شد .البته پیشتر از آن نیز
طالقانی به مدد ساواک به زندان رفتوآمد داشت.
س��ال  41خورش��یدی ،رژیم در برنامه اصالحات
ارضی شکست خورد و بشدت احساس خطر کرد .با
توجه به اینکه شاه در نظر داشت لوایح ششگانهای
را به رفراندم بگذارد ،با ادامه سخنرانیهای طالقانی
علیه استبداد 3 ،روز قبل از برگزاری رفراندوم او را
بازداشت کردند .خود طالقانی در این باره میگوید:
«روز سوم بهمن  41ماموران سازمان امنیت بدون
اجازه و تش��ریفات قانونی وارد خانه من ش��دند و
مرا با حالت کس��الت و بیماری به زندان قزلقلعه
بردند .به چه گناهی و به چه جرمی؟ و با اس��تناد
به کدامیک از مواد قوانین اساسی و حقوق بشری،
هن��وز نمیدانم ...مقارن ب��ا زندانی کردن من عده
زیادی از علما از پیرمرد  90ساله تا جوانها از سران
جبهه ملی و نهضت آزادی ایران تا کاسب و کارگر
و بازاری و دانش��جو را در تهران و شهرس��تانها به
زندان کشیدند .به چه بهانهای؟ به این بهانه که روز
ششم بهمن قرار اس��ت  6ماده مصوبه در معرض
تصویب رفراندوم گذارده شود »...طالقانی در زندان
تفسیر قرآن و نهجالبالغه میگفت« .جالل رفیع»
از همبندان طالقانی میگوید« :آقا هر روز در زندان
از ساعت  8تا  9صبح تفسیر قرآن میگفت .بسیار
آرام و باابه��ت .این فیض را هم من یافته بودم که

یک ربع قبل از شروع تفسیر ایشان ،قرآن بخوانم.
آقا هر روز پ��س از صبحانه بهخصوص در روزهای
سرد زمستان عبایش را بر سر میکشید و در طول
حیاط زندان ،تنها و س��اکت و آرام سر به اندیشه،
قدم میزد .دکتر شیبانی همبندیها را صدا میزد
و از جمله مرا که بیا و قرآن را بخوان .صدای قرآن
که بلند میش��د آقا از حیاط ب��ه اتاق میآمد و در
گوشه راس��ت اتاق که جای همیشگی ایشان بود
مینشست و تفسیر قرآن شروع میشد» .مرحوم
آیتاهلل مهدویکنی(ره) میگفتن��د[« :در زندان]
هیچگاه ندیدم تند و عصبانی بشود .هرگز نشنیدم
از کسی غیبت کند و همه مسائل را با حسننیت
تحلیل میکرد .نمازهایش را چنانکه مستحب است
با فاصله میخواند و شبی را ندیدم که نماز شبش
ترک شود .رفتارش از عظمت روح او خبر میداد و
نسبت به ما امتیاز داشت».
در آخرین دوره زندان طالقانی ،س��ن ایشان 65
س��ال بود و در ش��مار پیرترین زندانیان بود .مضافاً
اینکه فش��ار خون و بیماری قند داشت و بیماری و
پیری او را بس��یار رنجور و نات��وان کرده بود .با این
همه اس��توار و سرافراز ایستاد و در مقابل رژیم شاه
سر خم نکرد و آماده تحمل  10سال زندان یا مرگ
در زندان ش��د .وی امیدی به رهای��ی از این زندان
و زنده ماندن نداش��ت و میپنداشت فرشته مرگ
را در همی��ن زندان مالق��ات میکند .به گفته وی:
«در زندان وضع مزاجیام طوری بود که احس��اس
میکردم آخرین زندان باشد و نجات و زنده ماندنم
را بعید میدانس��تم .یادم میآید زمانی که وکالی
صلیب سرخ جهت بازدید زندان آمده بودند و وضع
مزاجی و ناراحتیهایم را دیدند از مدت محکومیت
من جویا ش��دند .مأموران جواب دادند  10س��ال.
بازدیدکنن��دگان گفتن��د :با وضع مزاجی ایش��ان
بهت��ر بود یک مرتب��ه به ابد محک��وم میکردید!»
رژی��م مجبور ش��د پس از چن��د روز طالقانی را به
بیمارستان ش��هربانی منتقل و مداوا کند .بیماری
طالقانی زنگ خطری برای رژیم ش��اه بود ،چرا که
اگر وی در زندان درمیگذش��ت ،بسیاری آن را باور
نمیکردند و رژیم را مس��ؤول آن میدانستند .یک
روز «ازغندی» سربازجوی ساواک به طالقانی گفت:
«ما عالقهمندیم ش��ما تشریف ببرید» و از طالقانی
ش��نید« :من با پای خود نیامدهام؛ هر وقت مرا رها
کردید ،میروم».
ازغندی گفت« :آزادی ش��ما مقدم��های دارد.
ش��ما درخواست عفو بنویسید .من خودم پیگیری
میکنم و جوابش را میگیرم .آنگاه شما میتوانید
تش��ریف ببرید ».و طالقانی خندهکنان گفت« :اگر
میخواستم از این چیزها بنویسم که اینجا نبودم».
ازغن��دی اصرارکنان گف��ت« :ش��ما متوجه حال
خودتان نیس��تید .اینقدر تعصب به خرج ندهید».
و طالقانی پاس��خ داد« :نهتنها من درخواس��ت عفو
نمینویسم ،بلکه هیچیک از هملباسهای من چنین
کارینمیکنند».
رژیم س��رانجام به زانو درآمد و سپهبد مقدم در
گزارش��ی به شاه مینویس��د« :وضعیت نامبردگان

دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران در قبال روسیه
دکتر سجاد عابدی

به ظرفیتهای گسترده دیپلماسی دفاعی نیازمند
فه��م محیط پیرامونی ،درک عمی��ق جایگاه ایران،
نظریهپردازی و مفهومس��ازی ب��رای ایجاد گفتمان
در جهت تقویت توانمندیها و ظرفیتهای دفاعی
کشور است که الجرم باید متکی به تسلط بر واقعیات
جهانی و گفتمانهای رای��ج در این حوزه بالنده از
دانش سیاست جهانی باشد .در این چارچوب ،ایران
نیز در زمره قدرتهای منطقهای محسوب میشود
که در گذشته تاریخی خود از نقشآفرینی محیطی
برخوردار بوده است که البته قابلیتهای دفاعی ایران
بهگونهای مرحلهای پس از انقالب رشد داشته است.
اما این امر را نمیت��وان بهعنوان تنها مولفه ارتقای
قابلیت دفاع منطقهای ایران مطم��ح نظر قرار داد.
نظ��ر به آنکه در محیط منطق��های ایران تضادهای
امنیت��ی متقاطع وج��ود دارد ،از این رو ،بهرهگیری
از پیمانه��ای دفاعی بیش��ترین مطلوبیت را برای
ایران ایجاد میکند .بر این اساس« ،روسیه» یکی از
کشورها و گزینههای مورد توجه و عالقه جمهوری
اس�لامی ایران در این راستا ارزیابی میشود .روابط
ایران با روس��یه نیز بهگون��های روزافزون در کلیت
سیاس��ی -دفاعی ایران واجد اهمیت اساسی است.
در همی��ن حال افزایش تدریجی قدرت سیاس��ی،
نظامی و اقتصادی روسیه در مناسبات جهانی ،این
موض��ع را تقویت کرده اس��ت که ته��ران در قالب
دکترین ن��گاه به ش��رق میتواند س��طح جدید و
گس��تردهای از روابط را با تقویت دیپلماسی دفاعی
در قالب همکاریهای راهبردی با روس��یه ،طراحی

و تجربه کند .هرچند درباره جایگاه روسیه در نظام
جهانی هنوز دیدگاههای متفاوتی وجود دارد اما وجه
مشترک همه این دیدگاهها بیانگر این نکته است که
جایگاه روسیه در سلسلهمراتب قدرت جهانی پایدار
و پرقدرت بوده اس��ت .از این رو نزدیکی و همکاری
دفاعی ایران و روس��یه میتواند حامل دستاوردهای
بزرگی برای جمهوری اسالمی ایران در جهت ثبات
منطقهای و تقویت راهبرد بازدارندگی باشد.
با این ح��ال 2 ،دیدگاه در کش��ور درباره رابطه
با روسیه و س��یر تحول آن وجود دارد؛ از یک نظر،
رویکرد روس��یه در قبال ایران فرصتطلبانه است و
روسها صرف��ا به منافع اقتصادی -سیاس��ی خود
میاندیشند و در واقع با کارت ایران بازی میکنند.
در مقاب��ل برخی بر این نظرند روس��یه حامی ایران
اس��ت اما محدودیتهای خاص خ��ود را نیز دارد.
از این رو نباید انتظار باالیی از این کش��ور داش��ت.
نم��ود بارز هر دو دیدگاه در رویکرد دوگانه روس��یه
را در قطعنامههای شورای امنیت و برنامه هستهای
ایران میتوان مشاهده کرد .براساس سیاست دفاعی
آمریکا و در س��طحی کالن ،همانگونه که ایران در
خاورمیان��ه نباید بهعنوان ی��ک هژمونی منطقهای
حضور داشته و مورد شناس��ایی قرار گیرد ،روسیه
نی��ز داعیه هژمونی منطق��های دارد و باید در قالب
مرزهای رس��میاش محدود ش��ود بنابراین ایران و
روسیه در مهار دامنههای نفوذ آمریکا در منطقه نیز
اهداف و منافع مشترک دارند .پس منطق نزدیکی
 2کش��ور از دیدگاه راهبردی -سیاسی و بر مبنای

دفع تهدید آمریکا و در قالب گسترش همکاریهای
نظامی و دفاعی برای افزایش نقش هر دو کشور مهم
خواهد بود .از طرفی کشورهای حاشیه خلیجفارس،
پاکس��تان و حتی آذربایجان بهعنوان محیط فوری
امنیتی کش��ور در حوزه توانمندیه��ای نظامی و
تس��لیح خود دست به خریدهای گزافی از آمریکا و
اس��رائیل زدهاند و این موضوع ،توازن قوا را به ضرر
ایران تغییر خواهد داد.
در راس��تای مقابل��ه ب��ا ای��ن رون��د ،در کنار
توانمندیه��ای داخلی ،انعق��اد قراردادهای نظامی
با روس��یه ،تب��ادل اطالع��ات و همچنی��ن تبادل
مستشاران نظامی در برنامهای منظم در مقام جبران
این کاس��تیها ضروری به نظر میرسد .تحقق این
امر با عملیاتی کردن دیپلماس��ی دفاعی جمهوری
اس�لامی ایران در قالب شناخت صحیح واقعیتها،
تجهی��زات ،پیش��رفتها و توانمندیهای نظامی و
دفاع��ی روس��یه در آینده ،چش��مانداز
بهتری برای فرماندهان نظامی کش��ور
برای تحقق بخشیدن به موارد یادشده
ترسیم میکند .افزون بر آن ،این روابط
با محدودیتهای قابل توجهی نیز روبهرو
است .انتخاب استراتژیک روسیه و روابط
وی��ژه آن با قدرتهای ب��زرگ در قالب
رویکرد «توسعه مسالمتآمیز» از یکسو و
«خاص» بودن ایران در عرصه بینالمللی
از دیگر سو ،محدودیتهای جدی بر این
روابط بار میکند .اما در این میان ،آنچه

(طالقانی و منتظری) از جهات مختلف مورد توجه
قش��ریون مذهبی است و در تظاهراتی که در ایران
و خارج از کش��ور از طرف گروههای مذهبی انجام
گرفت��ه ،آزادی یادش��دگان از زندان درخواس��ت و
تبلیغاتی نیز در این زمینه از طرف گروههای مذکور
صورت گرفته و میگیرد .در صورتی که بر اثر شدت
یافتن بیماری ،خطری متوجه س�لامت و زندگی
آنها ش��ود ،ای��ن موضوع میتواند دس��تاویز جدید
برای تبلیغات ضدمیهنی گروههای قشری مذهبی
و مخالف باش��د» .به دنبال موافقت شاه ،شامگاه 8
آبان  1357نامبردگان از زندان آزاد ش��دند .آزادی
طالقانی به دلیل سوابق و جایگاهش بازتاب وسیعی
در محافل داخلی و خارجی داشت.

■■ این مرد ،به جاى دیگرى متصل است و از جاى
دیگرى حرف مىزند!

ش��ب  22بهمن اس��ت و امام اعالم کرده است
حکومت نظامی را بش��کنید« .رحی��م میریان» از
تیم محافظان تعریف میکن��د« :آیتاهلل طالقانی
از منزلش��ان به امام در مدرس��ه علوی تلفن زدند
و مدت نیم یا یک س��اعت ب��ا امام صحبت کردند.
برادران بیرون از اتاق بودند .فقط میدیدند آیتاهلل
طالقانی مرتب به امام عرض میکنند آقا شما ایران
نبودی��د ،این نظام پلید اس��ت ،به صغیر و کبیر ما
رحم نمیکند ،شما حکمتان را پس بگیرید و مرتب
ش��روع کردند از پلیدی و ددمنشی نظام گفتن تا
ش��اید بتوانند موضع امام را تغییر بدهند ،تا ایشان
این فرمانی را که راجع به ریختن مردم به خیابانها
دادهان��د پس بگیرن��د .برادران ی��ک مرتبه متوجه
ش��دند آقای طالقانی گوشی را زمین گذاشته و به
حالت متأثر رفت و در گوش��ه اتاق نشست .برادران
ک��ه اینگونه دیدند بعد از لحظاتی خدمت ایش��ان
رفتند .ابتدا این تصور پیش آمد که امام به ایش��ان
پرخاش کردهاند که شما چرا دخالت میکنید و از
این چیزها .لذا وقتی به مرحوم آیتاهلل طالقانی اصرار
کردند که جریان چه بود؟ ایشان گفتند :هر چه به
امام عرض کردم حرف مرا رد کردند و وقتی دیدند
من قانع نمیشوم ،فرمودند« :آقای طالقانی ،شاید
این حکم از طرف امام زمان باشد» .این را که از امام
شنیدم دست من لرزید و با امام خداحافظی کردم
چون دیگر قادر نبودم حتی پاسخ امام را بدهم».
حض��رت آیتاهلل خامن��های در جایی فرمودند:
«مرحوم آیتاهلل طالقانى که ه��م روحانى و داراى
معرفت و مقامات علمى و هم آدم سیاس��ى ،مبارز
و زندان رفته بود و از مبارزه هم اص ً
ال نمىترس��ید،
ب��ه من گفت «آن روز که امام مطرح کرد که ش��اه
و حکومت سلطنتى باید برود ،من تخطئه کردم و
گفتم چه حرفها مىزند! مگر مىشود؟!» آنوقت
که امام صریحاً این کالم را گفتند ،مگر چند س��ال
پیش از پیروزى انقالب بود؟ یعنى تا همین اواخر،
حتى مردى مثل مرحوم طالقانى بزرگوار مؤمن مبارز
زندانرفت ه ش�لاقخورده شکنجهکشیده ،مىگفت
«امکان ندارد!» بعد ایش��ان به من گفت -مضمون
حرف ایشان این بود -که این مرد ،به جاى دیگرى
متصل است و از جاى دیگرى حرف مىزند!»
از اهمیت مضاعفی برخوردار است ،تحولی است که
در سیاس��تهای ایاالت متحده در ح��ال رخ دادن
اس��ت .این تحول ،نه به معنای دگرگونی ساختاری
بلکه تغییر در اولویتها ،مکانها و ژئوپلیتیکهای
م��ورد تمرکز و توجه آمریکا ب��ه موضوعات و نحوه
قالببندی گفتمانی سیاس��ت خارجی و استراتژی
امنیت ملی و دفاعی است .برجستهترین نماد این
تحول ،در سیاست موسوم به ثقلزدایی از خاورمیانه
و ثقلگرایی به س��مت آسیا -پاسیفیک قابل رویت
اس��ت .در نتیجه ،هرگونه چرخ��ش در اولویتها و
سیاستهای راهبردی ایاالت متحده به سمت آسیا-
پاسیفیک ،دربردارنده منافعی نسبی برای ایران در
خاورمیانه و خلیجفارس خواهد بود .بنابراین به نظر
میرس��د روندها در محیط امنیتی  2کشور ایران و
روسیه معکوس شود و در نتیجه ،جمهوری اسالمی
ای��ران در موقعیت بهتری برای چانهزنی با روس��یه
قرار گیرد و ش��رایط در روس��یه بهگونهای است که
دیپلماسی دفاعی جمهوری اسالمی ایران با روسیه
موضوعیت خواهد داشت .بر این اساس ،فعالسازی
دیپلماس��ی دفاعی کشور با روس��یه گامی موثر در
افزایش بیش از پیش قدرت ملی خواهد بود.

اشاره

طالقانی و آخرین خطبه

منافقین بسیار تالش میکردند خود را به
آیتاهلل طالقانی منتسب کنند و پشت ایشان
هر کاری را انج��ام دهند و به همین خاطر او
را «پدر طالقانی» ص��دا میکردند اما آیتاهلل
خ��ط خود را جدا کرده ب��ود و در غائلهها این
زاویه بیشتر ش��د تا در آخرین خطبه آیتاهلل
طالقانی به اوج رس��ید .خالص��های از آخرین
خطب ه آیتاهلل طالقانی را میخوانیم:
«هر چه ما مس��لمانها از اول اسالم ضربه
خوردیم به دس��ت منافقین بوده اس��ت نه به
دست کفار .کفار چهره شناختهشدهای دارند.
صفش��ان جداس��ت ولی منافق یعنی انسان
چندچهره؛ و آن کس��ی که با چهره دین نفوذ
میکند در صف مس��لمانها ...ام��روز برادرها،
خواهرها ،فرزندان عزیز اسالم ،ما دچار چنین
منافقان ش��رور و حیلهگر و فریبکاری هستیم
که گاه به چهره اس�لام درمیآیند و به چهره
ایرانی .بس��یار هم اظهار دلس��وزی میکنند
ب��رای مردم ولی وابس��ته و مرتبط به جاهای
دیگر هس��تند .چهره ،چهره ایرانی ولی روح و
درون و نفس��ش ،نفس و اندیش��ه و فکر عرف
امپریالیسم ،صهیونیسم و دیگر قدرتها .یعنی
کوبیدن مسلمانها در چهره اسالم و ایرانی و
اختالف در صفوف. ...
این گرفتاریهایی که ام��روز در مرکز ،در
شهرس��تانها بویژه در کردس��تان ب��رای این
کشور پیش آمده ،به دست کیست؟ ...مساله،
مساله سطحی نیس��ت که ما گمان بکنیم با
یک خواستههایی طرف هستیم .از این جهت
خواستههایشان هم گنگ هست .میآیند تعهد
میدهند ولی پایبند تعهداتشان هم نیستند .و
اال کدام دولت ،کدام منش��أ اثر و کدام رهبری
است که با یک خواستههای معقول و منطقی
یک گروه��ی مخالفت کند؟ چ��ه بهانههایی
دارند؟ چه میخواهند؟...
چ��ه میخواهید؟ میگوین��د میخواهیم
فرهنگ کردی را ترویج کنیم .خب بکنید ،کی
جلوی شما را گرفته؟ میخواهیم انجمنهای
ش��هر و روستا را تشکیل بدهیم ،خب بدهید،
کی جلوگیری کرده؟ بع��دش چه؟ دیگر چه
میخواهید؟ پایگاههای نظامی ارتش از اینجا
ب��رود! پاس��دارهای غیربومی از اینج��ا بروند!
یعنی چ��ه؟ آخرش چی؟ آخرش هم اینکه ما
ه��ر کاری دلمان بخواهد به دس��ت خودمان
باشد ،فقط دولت مرکزی به ما نان بدهد ،آرد
بدهد ،نفت بدهد و پول بدهد .آخر مس��اله به
اینجا میرس��د دیگر .هیچ حق دخالت در کار
ما نداش��ته باشید .نفت را از خوزستان بیاورند
به اینه��ا بدهند و اینها هیچ تمکینی از دولت
مرکزی نداشته باشند .این شدنی است؟! همه
چیز به دس��ت خودمان ،فقط بودجه به دست
دولت!
همان وقتی که  ۵ماه قبل مس��اله سنندج
پیش آمد و ما رفتیم سنندج ،بعد از تحقیقات
معلوم ش��د یک درگیری بین کمیته شیعه و
کمیته اهل سنت ایجاد ش��د .بعد یک نفری
کشته شد بعد هم یکی از همین آقایان سران
رفت تلویزیون و رادیو را گرفت و دس��تور داد
ژاندارمری را بگیرید ...بعد شهربانی هم تسلیم
ش��د .بعد حمله کردند طرف پادگان نظامی.
اما آنها از خودش��ان دفاع کردن��د .اگر آن روز
مرکز نظامی ارتش س��نندج سقوط کرده بود،
میدانید چه فاجعهای میش��د؟ ما هم غافل
بودیم!
تا وارد شدیم ،عوامل و دور و بریهای اینها
داد و فریاد برداش��تند که ارتشیها جوانهای
ما را کش��تند ،زنهای ما را کشتند .خب ما را
ناراح��ت کردند که چرا بای��د ارتش این کار را
بکند؟ خدا رحمت کن��د مرحوم قرنی را! با او
تماس گرفتیم و او گفت ما دس��توری ندادیم
برای حمله به م��ردم .اینها حمله میکنند به
پادگان .ما دفاع نکنیم؟ اسلحههایمان را بدهیم
به اینها؟ سربازان خود را به کشتن بدهیم؟ ما
هم باور نکردیم!
رفتیم پادگان برای اینکه اعتراض کنیم چرا
بر سر مردم خمپاره میاندازید؟ ببینید دسیسه
را ،تبلیغ��ات را .بعد متوجه ش��دیم یک عده
جوانهای سرباز متدین و متعهد که ایستادگی
کردند در برابر حمله آنها! گفتند آقا ،به ما حمله
میکنند .ما از خودمان دفاع نکنیم؟...
آنوقت برای من پیام میفرس��تند علمای
آنجا که به ما مثل مغولها حمله میکنند! که
این ارتش شما ما را میکوبد! ارتش ابتدائا وارد
شد؟ فتنه را کی ایجاد کرد؟ از کجا شروع شد؟
هیچ بررسی شده؟ اینها آیا به قول و عهدشان
قانع هس��تند؟ اگر واقعا مسائلشان این باشد،
بسیار آس��ان قابل حل است ولی این نیست.
اینها کسانی هستند که رفتند اروپا و خارج ،زیر
الک خودشان پنهان شدند ،این مردم مسلمان
خون دادند ،حاال ساکتها ،به صدا درآمدهاند.
تسلیمشدهها انقالبی شده اند! وابستهها دوباره
آمدند روی کار. ...
این ملت تحمل نمیکند .قرآن هم تحمل
نمیکند .قرآن میگوید« :قاتلوهم حتی التکون
فتنه» هرجا فتنه شد باید بجنگید .فتنه را قرآن
و دین ما تحمل نمیکند».

