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 تاريخچٌه جنجال
 

سابقٌه جنجالی آه انتشار آتاب آيات شيطانی به را ه انداخته به چند سال ميرسد و ممكن است اين جنجال باز هم 
شمار رويدادهای اين جنجال بسيار زياد است و آسانی آه مايلند اگر نه شرح، الاقل فهرست . مدتی يا مدتها طول بكشد

فراهم آورده و هر سال ] Article XIX[» اصل نوزده«آنند، ميتوانند به روزشماری آه انجمن اين وقايع را مرور 
 .چاپ جديدی از آن را به بازار عرضه ميكند رجوع نمايند

موضوع قسمت حاضر برشمردن رويدادها نيست، فقط تقسيمبندی آنهاست به دو بخش قبل و بعد از فتوای خمينی، 
انی با اين فتوا برپا نشد، با آن ابعاد جهانی پيدا آرد و به صورت نماد تنش تجدد و سنت در زيرا هرچند جنجال آيات شيط

 .جهان اسالم درآمد
آتاب . سلمان رشدی از قبل از نوشتن اين آتاب جزو نويسندگان جوان و با استعداد انگليسی زبان به شمار ميامد

آتاب . را برايش به ارمغان آورده بود] Booker’s Prize[پراعتبارترين جايزٌه ادبی انگليس » فرزندان نيمه شب«
آه يادگار سفر به نيكاراگوئه است، موقعيت و » لبخند يوز پلنگ«آه برای آتابخوانهای ايرانی آشناست و » شرم«دومش 

تا حق پوند با وی منعقد ساخت  850000به همين دليل بنگاه پنگوئن قراردادی به مبلغ . شهرت او را تثبيت آرده بود
سپتامبر  28اولين آتاب از اين دو بود و در تاريخ » آيات شيطانی«. انتشار دو آتاب بعدی وی را پيش خريد آرده باشد

اعتراض به چاپ آن چند هفته قبل از انتشارش شروع شد، صحنٌه اين اعتراضات . در انگستان به بازار آمد 1988
پخش آتاب در آن آشور منجر گشت؛ راجيو گاندی نخست وزير وقت به منع  1988 اآتبر 5هندوستان بود و در تاريخ 

در اآتبر همان سال آار مخالفت با اين . هند اين آار را به قصد تحبيب مسلمانان و جلب آرای آنها در انتخابات انجام داد
اند و مخالفان اسالمگرای پاآستان نيز از موج مخالفت با اين آتاب برآنار نم. آتاب به انجمنهای مسلمانان بريتانيا رسيد

در برادفورد انگلستان  1989اولين نسخه های آتاب در ژانويٌه . خانم بی نظير بوتو شروع به بهره برداری از آن آردند
 نفر در 5 فوريه 12 در. نفر به قصد مخالفت با آن در لندن تظاهرات آردند 8000ام همان ماه  29سوزانده شد و در 

 مرآز فرهنگی امريكا در پاآستان و به قصد اعتراض به انتشار آيات شيطانی در امريكا درگرفت تظاهراتی آه در مقابل
 .آشته شدند

منتشر  1989 فوريٌه 14آنچه به واقعه بعد ديگری داد فتوای خمينی داير بر لزوم قتل سلمان رشدی بود آه در تاريخ 
  :متن فتوا از اين قرار است. شد

 
 ناناهللا و انا اليه راجعو

به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان ميرسانم مؤلف آتاب آيات شيطانی آه عليه 
اسالم و پيامبر و قرآن تنظيم و چاپ و منتشرشده است، همچنين ناشرين مطلع از 

از مسلمانان غيور ميخواهم تا در هر نقطه آه آنان . محتوای آن محكوم به اعدام ميباشند
م نمايند تا ديگر آسی جرأت نكند به مقدسات مسلمين توهين را يافتند سريعًا آنها را اعدا

 .انشأهللا. نمايد و هر آس در اين راه آشته شود شهيد است
 را ]آذا[ضمنًا اگر آسی دسترسی به مؤلف آتاب دارد ولی خود قدرت اعدام آن 

 .ندارد، او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد
 نیروح اهللا الموسوی الخمي

25،11،1367 

 1989 فوريٌه 14
 

با اين فتوا دعوا بر سر آيات شيطانی يكشبه به صورت يكی از مهمترين اخبار روز درآمد، دولتهای مختلف و 
آنچه باعث اين واآنش شد فقط خشونت و تعصب و تحجر ذهن .روشنفكران و هنرمندان بسياری را به واآنش برانگيخت

. ر صورت همين خصايص را ميشد به درجات پايينتر در مخالفتهای ديگران نيز يافتصادر آنندٌه آن نبود زيرا به ه
فتوای خمينی تندترين و اساسی ترين شكل ابراز مخالفت با نگارش و انتشار آيات شيطانی بود و خود خمينی هم رهبر 

ر فتوای خمينی بود نه تندی فتوا بود رژيمی بود آه تمام دنيا به رسميت شناخته بود؛ اما آنچه در اصل مايٌه اهميت و اعتبا
خمينی در آن . و نه گستاخی صادر آنندٌه آن، اصل امكاناتی بود آه صادر آنندٌه فتوا برای اجرای آن در اختيار داشت

زمان رهبر بالمنازع حكومتی بود آه در آشور ايران مستقر گشته است و برای اجرای اوامر خود امكانات آشوری در 
زير حكم داشتن . نه وسايلی آه در حد امكانات گروه ها يا گروهكهای سياسی يا مذهبی يا تروريست استاختيار داشت 

مملكتی با چند ده ميليون جمعيت، امكانات طبيعی و مالی بسيار زياد، قدر و قيمت استراتژيك و دارای تمام وسايلی آه يك 
ستگاه جاسوسی گرفته تا سفارتخانه و بنگاه هواپيمايی، مايٌه آشور نسبتًا ثروتمند امروزی در اختيار دارد از لشكر و د

اعتبار فتوای خمينی بود، بی قيدی نسبت به قواعد و قوانين بين المللی و آشتار بيرحمانٌه مخالفان جمهوری اسالمی در 
ت اسالم و شمار هر نوع سعی در مربوط دانستن تأثير اين فتوا با عظم. داخل و خارج آشور، ضامن و مؤيد اين اعتبار
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مسلمين و احيانًا معجزات و آرامات اين و آن در حكم خيالپردازی و ايدئولوژی بافی است، تصور اينكه عمل مزبور بر 
منطق اصلی خمينی پس از قدرتگيری جز تيغ برا نبوده است و دليل . اعتبار اسالم افزوده است نيز از همين مقوله است

 . قدرت تنفيذ فتواست نه استحكام حكمشجدی گرفته شدن فتوايش نيز همين
نگاه آنجكاوان از يك طرف معطوف به آتاب رشدی . فتوای ناگهانی خمينی به جنجال آيات شيطانی بعد تازه ای داد

شد و باعث گرديد تا آتاب مزبور به سرعت تيراژ چند ميليونی پيدا آند، و از طرف ديگر متوجه به خطری آه جان 
ذهن ساده انگار بسياری از مردم آه با عرضٌه سريع و فشردٌه وقايع توسط رسانه های مختلف . درشدی را تهديد ميكر

تغذيه ميشد بر فتوا متمرآز گشت و بين محتوای آتاب و صدور فتوا نوعی رابطٌه ساده از نوع علت و معلول برقرار 
و در آتاب چيست آه سزاوار چنين فتوا چگونه چيزی است : بحثها و تحليلها حول همين رابطه شكل گرفت. ساخت

ذهن . فتوايی است؟ از اين ديد محتوای آتاب انگيزٌه اصلی و مجازات رشدی هدف اصلی فتوای خمينی نمايانده شد
بسياری از تحليل گران به رفت و آمد بين اين دو مشغول گشت تا معنای اين فتوا را بيابد و احيانًا اعتبار آن را محك 

 رفتن از اين محدوده الزم بود اما آمتر آسی به اين آار دست زد و اگر دست زد بيشتر صورت جنبی بزند، طبعًا فراتر
 .داشت تا اساسی

يكی اينكه صدور فتوا از طرف خمينی امری از نوع تحريك و واآنش . اين روش تحليل در دو صورت موجه ميبود
طبعًا از آنجا آه هيچكدام از دو فرض . تمام اعمال ديگر ویباشد، ديگر اينكه صدور فتوا عملی باشد تك افتاده و جدا از 

مزبور در مورد صدور اين فتوا صدق نميكند بايد روش محدود تفسير عمل خمينی را آنار گذاشت و فتوا را در پهنٌه 
 .طرز فكر، موقعيت و استراتژی خمينی بررسی آرد

ولی قبل از پرداختن به . ردن معنای عمل خمينیموضوع تحليل حاضر پرداختن به اين نكات است به قصد روشن آ
 :اصل مطلب بايد دو نكته را يادآوری آرد

دليل اين امر عدم اطالع درست . محتوای آتاب آيات شيطانی را انگيزٌه مستقيم و اصلی خمينی دانستن خطاست
 ترجمه نشده است و از آنجا آتاب آيات شيطانی تا هنگام نگارش نوشتٌه حاضر به فارسی. خمينی است از محتوای آتاب

آه خمينی خود به هيچكدام از زبانهای اروپايی آشنايی نداشت تا بتواند خود از چند و چون رمان رشدی اطالع حاصل 
آند امكان اطالع مستقيم او از محتوای آتاب منتفی است؛ مضافًا به اينكه تربيت ادبی ابتدايی ذهن وی اصًال امكان درك 

ع رمان رشدی را به وی نميداد؛ البته تصور خمينی در حال آلنجار رفتن با آتاب رشدی خالی از درست رمانی از نو
ميماند امكان اطالع غير مستقيم، در اين باب ميتوان حداآثر فرض را بر اين گذاشت آه يكی دو نفر از . لطف نيست

ند، برخی شايعات آلی را به گوش وی رسانده اند اطرافيان وی، آه به احتمال بسيار قوی آنها نيز آتاب را نخوانده بوده ا
مهمترين قراينی آه به نفع اين سخن حكم . و از همه مهمتر او را در جريان تظاهرات مسلمانان متعصب قرار داده اند

است و به هيچ رو اشاره ای به موارد » نگارش آتابی عليه اسالم«ميكند يكی آليت فتوای خمينی است آه موضوعش 
 ت اسالم در بر ندارد؛ ديگری زمان صدور فتواست آه درست بعد از تظاهرات خشونت آميز پاآستان و مرگ هتك حرم

راجع به آتابی نخوانده حكمی به اين تندی صادر آردن احتياج به انگيزه هايی قويتر .  مسلمان متعصب انجام گرفت
 .پرداختو مهمتر از محتوای نشناختٌه آتاب دارد آه در اصل بايد به آنها 

مجازات رشدی را تنها هدف يا حتی هدف نهايی فتوا دانستن نيز همانقدر نابجاست آه اهميت دادن بيش از اندازه به 
اگر خمينی فقط قصد مجازات رشدی را داشت ميتوانست اين آار را به وسيلٌه يكی از آدمكشان خود انجام . محتوای آتاب

اما صادر آردن فتوا و طلبيدن واآنش . الم آند آه دليل اين قتل چه بوده استدهد و احيانًا بعد از مجازات به دنيا اع
جهانی به خوبی نشان ميدهد آه نه قصد وی منحصرًا مجازات رشدی بوده و نه حتی مخاطب اصليش نويسندٌه آتاب آيات 

 .لمانانشيطانی است ـ مجازات رشدی يكی از اهداف فتواست و مخاطب اصلی ديگر مردم دنيا باالخص مس
  
 
 

 چارچوب معنايابی فتوای خمينی : قسمت اول
 

شكافتن معنای عمل خمينی مستلزم گشودن افقهای انگيزه ها و اهداف وی است طبعًا اين آار بايد در چند مرحله 
بتی اول توجه به صفاتی آه جنبه های ثابت چهرٌه روانی وی را ميسازد و در تصميمگيريهايش نقش نسبتًا ثا. انجام بگيرد
کارل اشميت  رااين اصطالح ( ]Théologie politique[ديگر شكافتن بينش مذهبی و نيز آالم سياسی . ايفا ميكند

بعد از چيدن پايٌه بحث . پس از آن بايد به استراتژی وی توجه آرد.  و ايدئولوژی او)استرايج کرده حقوقدان آلمانی 
 .پرداختميتوان به مسئلٌه صدور فتوا و معنا و اهميت آن 

درك معنای اعمال هر فرد مستلزم بازسازی منطقی آنچه است آه در ذهن وی گذشته زيرا فقط به اين ترتيب است 
مشكل اصلی اين آار .  رفتار وی را باز بشناسد و معنای آن را به ديگران عرضه آندعلت نه دليلآه پژوهشگر ميتواند 

يرغم شباهتهای بسيار به ديگر آدميان به معنايی خالی از مدح يگانه بودن شخصيت هر انسان است، زيرا هر آس عل
الزمٌه گذشتن از اين مانع قبول اين فرض است آه نوع بشر يكی است و به عبارت ديگر قبول وجود . است» بی همانند«
يخی را با مدد ها و مقاصد هر بازيگر تار ، يعنی قبول اينكه پژوهشگر، يا ديگر مردمان، قادرند انگيزه»طبيعت انسانی«
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های وی را در چارچوبی معقول و پذيرفتنی توضيح  های تاريخی بازسازی آنند و به اين طريق آرده گرفتن از داده
 .دهند

از نظريه پردازان عمدٌه اين روش شناخت در پژوهشهای تاريخی و جامعه شناسی، ماآس وبر و گئورگ زيمل را 
بايد اضافه آرد آه آنچه . با اتكای به دستاوردهای روش آنان تنظيم شده استاين بخش از نوشتٌه حاضر . ميتوان نام برد

در پی ميايد حول صدور فتوا و محض يافتن معنای آن شكل گرفته و با توجه به اين هدف تنظيم شده است، اگر فرضًا 
قتصادی وی، بخشهايی از اين بحث راجع به رفتار خمينی با افراد خانواده اش ميبود يا نظرش راجع به موسيقی يا عقايد ا

 .بازسازی تغيير ميكرد و برخی بخشهای آن اصًال حذف ميشد و جای خود را به سخنان ديگری ميداد
 

 شخصيت خمينی
 

در ترسيم چهرٌه روانی خمينی بايد از صفات وی گفت، صفاتی آه اگر از مريدانش بگذريم چندان اختالف نظری 
 وی آه مقدار زيادی از عمر خود را صرف رواج دادن يك فكر و آوشش در راه از سرسختی: بر سر آنها موجود نيست

رسيدن به يك هدف آرد، از تعصب او و عدم تمايلش به قبول تغيير در چارچوب فكری مذهبی آه از جوانی به آن خو 
روغگويی سوقش گرفته بود، از حيله گريش آه ريشه در هوشی روستايی داشت و برای رسيدن به هدف بارها به سوی د

داد، از احتياطش آه باعث ميشد در عين حفظ ظاهر بی باك بی گدار به آب نزند و در بسياری موارد مانور دادن را بر 
حملٌه رو در رو مرجح بشمارد، از آينه توزيش آه نميگذاشت از انتقام صرفنظر آند، از قساوتش آه در راه رسيدن به 

 .الخره از شيفتگی اش به قدرت، هرچند نفس قدرت برای وی وسيله بودهدف از هيچ خشونتی ابا نداشت و با
خمينی را به ميان ميكشد توضيح آوچكی داد، زيرا بر سر آن به » صداقت«بايد در مورد اين نكتٌه آخر آه مسئلٌه 

 .هيچوجه اتفاق نظر موجود نيست
به هيچوجه دارای اين صفت به حساب طبيعی است آه اگر صداقت را به معنای راستگويی به آار ببريم خمينی 
اما صفت صادق در مورد اشخاصی آه . نميايد زيرا او هر چند به عقيدٌه مريدانش امام بود به هيچوجه معصوم نبود
آيا آنان واقعًا در پی هدفی هستند آه اعالم : مدعی پيگيری هدفی هستند به معنايی بسيار محدودتر به آار گرفته ميشود

 حت اين عنوان خيال رسيدن به هدف ديگری را دارند؟آرده اند يا ت
برخی مخالفان خمينی وی را متهم به داشتن اهداف پنهانی ميكنند، اهدافی آه از خدمتگزاری قدرتهای بزرگ جهان 

اين فرضها معموًال به آار تحقير خمينی ميايد و به برخی ميدان ميدهد تا با عرضٌه . تا فرونشاندن عطش قدرت ميرود
ضيه های عجيب و توضيحات غريب از حريف پيروز داد دل بستانند و سر خود و ديگران را با تفسيرهای افسانه ای فر

اما در نوشتٌه حاضر اصل بر صادق بودن خمينی است به معنای دوم آلمه، به اين معنا آه هدف راستين وی . گرم آنند
البته برخی تفسير وی را . اسالم به تفسير خودش نه ديگرانهمان جاری آردن احكام اسالم در تمام جهان بوده، احكام 

 .نادرست ميشمارند ولی حتی اگر صحت مدعای آنها ثابت شود مطلقًا در حكم غير صادق بودن خمينی نخواهد بود
بسياری از بحثهايی آه راجع به خمينی درميگيرد و چند و چون رفتارش را ميسنجد با اتكای به صفات آلی از قبيل 

هايی آه شمرديم انجام ميشود و از حد اين مقوالت فراتر نميرود، ولی نميتوان رفتار خمينی را صرفًا بر پايٌه اين قبيل آن
اينها برخی از خطوط اصلی، نه . صفات آه گاه تك تك و گاه با هم نزد بسياری از افراد انسان يافت ميشود توضيح داد

وانی هر فرد در درجهای از آليت قرار دارد آه عمًال بر تمامی به عالوه خصايص ر. تمام خطوط، شخصيت اوست
رفتار وی تأثير ميگذارد نه بر بخش خاصی از آنها و به همين دليل نميتوان در توضيح يك عمل مشخص فقط به ارجاع 

فالن زمان فرضًا اطالق صفت شجاعت به فالن سردار جنگی به هيچوجه برای توضيح اينكه وی چرا . به انها اآتفا نمود
در آنار اين خصايص بايد به محتوای ذهن . و فالن مكان را برای به اجرا گذاشتن بهمان تاآتيك انتخاب آرده آافی نيست

 .و موقعيت صاحب اين شخصيت نيز توجه آرد
آن بخش از محتوای ذهن خمينی آه در پژوهش حاضر به آار ميايد مربوط به بينش وی راجع به مذهب است و 

 .ميتوان اينها را به ياری نوشته ها و گفته ها و رفتار وی دريافت.  نيز استراتژی او برای رسيدن به اهدافشسياست و
نبايد اين را از ياد برد آه خمينی پروردٌه حوزه های علميٌه ايران است، او بخش اصلی زندگی خويش را به تعلم و 

راجع به فضای اين مدارس و انواع آموزشهايی آه در . گذراندهتعليم و به قصد پی گرفتن پيشٌه روحانی، در اين مدارس 
آنها داده شده و ميشود ياوه آم گفته نشده است، از شباهت آنها به آآسفورد سخن گفته اند، آزادی انتخاب مواد درسی را 

در محسنات آنها و در آنها ستوده اند، فضای مناسب بحث و جدل آنها را بی نظير شمرده اند و هزار و يك داستان ديگر 
امتيازشان بر دانشگاه های امروزی يافته اند؛ به خصوص در بيست سالٌه آخر قبل از انقالب آه بازار اين نوع سنت 

 .پرستی توأم با خيالپروری رواج هم يافته بود
زمان حوزه های علميه در چند قرن پيش به دانشگاه های اروپايی قرون وسطی شباهتی داشته است اما به مرور 

سهم رشته های ديگر نظير طب، نجوم، رياضيات و حتی آالم . سهم فقه به طرز قاطعی در مواد درسی آنها افزايش يافته
در آنها به حد اقل رسيده و صورت مواد فوق برنامه ای را يافته است آه اگر آسی ميلی به دنبال آردنشان داشته به 

آه با پيشرفت دانش امروزی فايدٌه برخی از اين رشته ها به حد نوعی صورت جنبی اين آار را انجام داده، به خصوص 
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ميتوان بهترين شاخص اين تحول به سوی فقه را در تنها گواهی فارغ التحصيلی اين . فايدٌه تاريخی نزول آرده است
 .مدارس جست آه اجازٌه اجتهاد است و در آن فقط قابليت فقهی طالب مد نظر قرار ميگيرد

. دٌه اين مدارس بود، خود را فقيه ميدانست و طرف صحبتش فقها و داوطلبان رسيدن به اين مقام بودندخمينی پرور
موضوع فقه فروع عملی احكام . به همين دليل بايد برای شناختن بينش مذهبی خمينی دست به دامن عقايد فقهی وی شد

. ع در استنباط مسائل شرعی به آار گرفته ميشودشرع است و پايه اش قرآن و سنت؛ در بين مجتهدان شيعه قياس و اجما
ای از احكام عملی را،  گرد آورده است و مجموعه» تحريرالوسيله«ای به نام  خمينی نظرات فقهی خويش را در رساله

 طبعًا بين محتوای. مند گردند خود گنجانده تا عوام مٌومنين هم از آن بهره» توضيح المسائل«به سبك ديگر مجتهدان، در 
اين دو رساله تفاوت اساسی وجود ندارد و نميتوان بر اساس مقايسٌه آنها ادعا آرد آه خمينی با خواص به ترتيبی سخن 

 .ميگفته و با عوام به ترتيبی ديگر
 

 بينش مذهبی و مقام تقدس
 

اشتی همانطور آه در قسمت اول آتاب حاضر اشاره شد مقولٌه تقدس محور شكل گيری هر بينش مذهبی است، برد
آه در هر بينش مذهبی از آن عرضه ميگردد و موارد مصداقی آه برای آن برشمرده ميشود استخوانبندی آن بينش را 

آنچه آه در اينجا مورد نظر است ساختمان تمام بينش مذهبی خمينی نيست بل تصويری است آه وی از . تشكيل ميدهد
يرا همانطور آه ديديم ممكن شمردن آفر و طبعًا به آار بردن تقدس و نوع رابطٌه آن با مقدسات در ذهن داشته است ز

 .اتهام آفر و اصرار بر داده شدن آفاره، در اصل تابع اين امر است
شايد برخی خوانندگان به دليل شوخيهايی آه بعد از . يافتن پاسخ از ورای رسائل فقهی خمينی به خوبی ممكن است

ام گشته است تمايل چندانی به جدی گرفتن اين نوشتٌه خمينی نداشته باشند و به انقالب بر سر اين قبيل ادبيات فقهی انج
بايد به آنها يادآوری آرد آه ميتوان . دليل تمسخری آه در باب اين قبيل عقايد رواج يافته آن را حتی شايستٌه توجه ندانند

 جايی آه پای شناختن طرز فكر صاحبشان راجع به اين نوع نظرات فقهی هر عقيده ای داشت ولی بی اعتنايی به آنها در
در ميان است مطلقًا بی جاست چون پژوهشگر را از مقداری داده های اساسی محروم ميكند و در عوض راه را برای 

 .فرضيات سستی آه معموًال نقطٌه اتكايی جز ذهن وی ندارد باز ميگذارد
يگر توليدات حوزه های علميه ندارد و نمونٌه خوبی رسايل فقهی خمينی از بابت ساخت و محتوا تفاوت چندانی با د

توجه به اين رسايل برای شناختن بينش مذهبی خمينی بسيار . ها در چند قرن اخير است از انحطاط فكری اين حوزه
 .سودمند است و تصور ابتدايی وی از تقدس بسيار سودمند است و دو نكتٌه اساسی را در اين باب روشن ميسازد

بهترين شاهد اين امر بخش مطهرات است آه . ودن طبيعت و ماوراء طبيعت در ذهن نگارندٌه آتاباول جدا نب
برهم ريختگی اين بخش بيش از آنكه زاييدٌه اغتشاش . مربوط به پاآی و پليدی و چگونگی تبديل آنها به يكديگر است

 هيچ لزومی نديده است آه انواع پاآی و وی. ذهنی نويسنده باشد نشانٌه احساس عدم احتياج وی است به تفكيك مسائل
از ديد خمينی مدفوع انسان . پليدی را از هم مجزا سازد، زيرا از ديد او مقوالت پاك و پليد هم بسيط است و هم جامع
 همانقدر نجاست زاست آه آفر وی و به تبع آب و آفتاب همانگونه پاك آننده است آه اسالم

هترين مشخصٌه بينش های مذهبی ابتدايی است آه در نظرات خمينی به عيان  اين تصور در باب پاآی و پليدی ب
روشن است آه در اين حالت و از ديد نگارندٌه آتاب تقدس صفت مقدسات است، خاصيتی است خارق العاده . ديده ميشود

 . آه سرچشمه در ذات احديت دارد
قاد به اين امر است آه ميتوان از نيروی قادر و نكتٌه دوم آه تابع جدا نشمردن طبيعت و ماوراء طبيعت است اعت

بخش مربوط به نذر مثال .  استفاده جست و آن را مانند ابزاری به آار گرفتجاری و ساریقاهر تقدس آه در جهان 
در اين باب نيز فكر خمينی همانقدر ابتدايی است آه تصورش از پاآی، زيرا از ديدگاه وی نذر . بارز اين نكته است

رارداد است، داد و ستدی است بين انسان و خدا آه انجامش شروط معينی دارد و به جا نياوردن شرطهايش نوعی ق
محور تصويری آه وی از نذر عرضه ميكند جنبٌه مادی و عملی آن است و اگر صحبتی از نيت . جريمه های مشخص

معموًال به تناسب پااليش بينش . »اردادقر«نذر آننده ميشود به طور جنبی است و به صورت عاملی از عوامل اعتبار 
مذهبی عامل نيت نذر آننده يا قربانی آننده بر محتوای مادی نذر و قربانی پيشی ميگيرد به حدی آه آن را آامًال تحت 

 .الشعاع قرار ميدهد، اما در بينش خمينی آوچكترين ردی از اين تحول نيست
. اش گرد آمده است ن شدن آفر در ذهن خمينی و در بينش مذهبیتا اينجا ميتوان نتيجه گرفت آه شرايط آلی ممك

برای شناختن نظرات وی در باب آفر بايد به به تحريرالوسيله مراجعه آرد آه فصلی از آن به مسئلٌه ارتداد اختصاص 
ی ديگرش ها نظمی آتاب انتظار ميرود برخی اشارات مربوط به آفر را هم ميتوان در بخش يافته است و چنانكه از بی

  ]فضل تقدم در نقد فتوای خمينی از ديدگاه مذهبی و با استناد به تحريرالوسيله از آن آقای مهدی حائری يزدی است [.يافت
خمينی ارتداد را، به سياق ديگر فقهای شيعه، به دو نوع تقسيم ميكند و اين آار را هم در بخش مربوط به ارث انجام 

مرتد . فطری و ملی:  از اسالم خارج شده و اختيار آفر آرده است ـ بر دو قسم استمرتد ـ و او آسی است آه«: ميدهد
فطری آسی است آه يكی از پدر و مادرش در حال انعقاد نطفٌه او، مسلمان باشد، سپس بعد از بلوغش اظهار اسالم نمايد 

د نطفٌه او آافر باشند سپس بعد از مرتد ملی آسی است آه پدر و مادرش در حال انعقا. و پس از آن از اسالم خارج شود
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بلوغ اظهار آفر نمايد پس آافر اصلی شود و پس از آن اسالم بياورد سپس بر آفر برگردد، مانند نصرانی اصلی آه 
 ]بخش ارث[.اسالم بياورد سپس به نصرانيتش ـ مثًال ـ برگردد

ت و اساسًا متوجه حفظ بيشترين حقوق جالب اينجاست آه موضع فقهی خمينی در اثبات ارتداد بسيار محتاطانه اس
و با . ارتداد، با شهادت دو عادل و با اقرار ثابت ميشود؛ و احوط دو مرتبه اقرار ميباشد«از ديد خمينی . برای متهم

 ]بخش ارتداد[.شهادت زنها ـ جداگانه باشند يا به ضميمه ـ ثابت نميشود
بلوغ و عقل و اختيار و قصد معتبر است؛ پس ارتداد بچه در حكم به ارتداد، «. و اما شرايط صدور حكم ارتداد

اگرچه بلوغش نزديك باشد و همچنين ديوانه در حال ديوانگی اگرچه ادواری باشد و همچنين مكره و همچنين آنچه آه 
 آن و اگر در حال عصبانيت بر او آه با. گو و ساهی و غافل و بيهوش، اعتبار ندارد بدون قصد واقع ميشود مانند هزل

  ]بخش ارتداد[ .بر خود مسلط نيست، از او صادر شود، حكم به ارتداد نميشود
 ظاهر شود آه موجب ارتداد باشد آنگاه ادعای اآراه نمايد ـ در ]مرتد فرضی[اگر چيزی از او «عالوٌه بر اين 

. شد ـ از او قبول ميشودداشته باشد ـ در صورتی آه محتمل با صورتی آه محتمل باشد ـ يا ادعای عدم قصد و سبق لسان
 .و اگر بينه بر صدور سخنی از او آه موجب ارتداد است قائم شود، آنگاه آنچه را آه ذآر شد ادعا نمايد از او قبول است

 ]بخش ارتداد[
خمينی اين احتياطی را آه در صدور حكم ارتداد الزم شمرده با قائل شدن حق توبه برای مرتد تكميل ميكند زيرا او 

 برای مرتد، چه فطری و چه ملی، چه مرد و چه زن، حق توبه قائل ميشود و شديدترين نوع ارتداد را آه آه صراحتًا
آنندٌه جميع اقسام آافر است  اسالم است آه پاك«: ارتداد فطری مرد مسلمان است با توبه مختومه ميشمرد و چنين ميگويد

 ».تا چه رسد به زنحتی مردی آه مرتد فطری است ـ در صورتيكه توبه آند ـ 
ای آه ميتوان از تدقيق در بينش مذهبی خمينی و نظرات وی در باب آفر گرفت اين است آه فتوای وی  آًال نتيجه

بسياری از . برای مجازات رشدی به اتكای اين نظرات معنی ندارد به اعتبار اين نظرات صادر نشده است و پافشاری
برخی مدافعان رشدی به آسب اين نتيجه اآتفا ميكنند و پس از آسب اطمينان از مؤمنان آه نگران آبروی اسالمند و نيز 

اما چه پای دفاع اساسی از رشدی در ميان . گيرند اينكه فتوای خمينی اعتبار شرعی ندارد آار پژوهش را ختم شده می
د دفاع به اين دليل در مور. توان در مرحلٌه حاضر توقف آرد باشد و چه جستجوی جدی معنای فتوای خمينی، نمی

توان آه توجه صرف به نظرات خمينی يا هر فقيه ديگر در صدور فتوای ارتداد يا لغو آن، مترادف گردن نهادن به  نمی
احكام مذهب و مذهبيان در باب اعتقادات مجاز و غيرمجاز است و در حكم قبول اعتبار مجازات مرتد فرضی صرفًا به 

مل چارچوب اعتقادات مذهبی، آاری آه دفاع از متهمان به ارتداد را به آلی خراب اتكای احكام شرع؛ يعنی قبول آا
اعتباری فقهی آن ختم آرد و تنها  توان آار را به نشان دادن بی در مورد شناخت معنای فتوای خمينی هم نمی. ميكند
ظر گرفتن موقعيتش به هنگام ای آه ميشود از آن گرفت لزوم جستن معنای فتوا در ديگر عقايد خمينی با در ن نتيجه

 .صدور فتوا است
 

 آالم سياسی
 

اما آن قسمت از عقايد خمينی آه در تحليل فتوای مرگ رشدی بيشتر مورد نظر ماست بخشی است آه مربوط به 
 .چگونگی تقسيم قدرت و برقراری عدالت در جامعه است و ميتوان به اين دليل آالم سياسی خواندش

است آه در طول تبعيد خمينی نگاشته شد و همزمان با انقالب در » واليت فقيه«وع آتاب اين عقايد اساسًا موض
قبل از پيروزی خمينی به . دسترس ايرانيان قرار گرفت ولی متأسفانه به دو دليل چندان آه بايد مورد توجه قرار نگرفت

گذاشته بود و همه را در شور وحدت آلمه اين دليل آه هيجان حاآم بر جامعه برای آمتر آسی فراغت آتاب خواندن باقی 
بعد از پيروزی خمينی به اين دليل آه رفتار وی و افراد . گير ای شريك ساخته بود آه هيچ نبود جز سوء تفاهمی همه

بايد به اين نكته نيز اشاره . تحت فرمانش روشنتر از آن مينمود آه احتياجی به مراجعه به نظرات آتبی وی احساس شود
سياسی رهبرشان به ديگر  اساس عقايد نه تنها آوششی در راه شناساندن تا قبل از قدرتگيری، اطرافيان خمينیآرد آه 

مردم نميكردند بل به دليل خدشه ای آه هويدا شدن آنها ميتوانست در همرأيی مردم ايجاد آند، از هر وسيله ای برای 
 .پوشاندن اين عقايد استفاده مينمودند

تا آنجا آه به پرسشهای ما مربوط است حاوی چند نكتٌه مهم و پيوسته است آه بايد به ترتيب از » واليت فقيه«آتاب 
 .نظر گذراند
ترين نكته ای آه در اين آتاب جلب نظر ميكند خالی بودن آن است از آلمه و معنای رستگاری آه باعث  اساسی

هب، آنهم در نوشتٌه عالمی دينی بسيار مهم و پرمعناست اين بی اعتنايی به هدف غايی مذ. شده لحنی آامًال دنيوی بگيرد
به تبع بايد مساعی مريدان وی را در جهت اثبات مقامات . و بايد آن را يكی از خطوط مهم فكر خمينی به حساب آورد

معنوی و عرفانی او، به حساب آوشش در راه پر آردن اين خالء و ساختن چهره ای آامل و بی عيب از مرادشان 
به عنوان نمونه چاپ اشعار وی آه قرار است محتوای عرفانی داشته باشد آوششی است در همين جهت و . تگذاش

بنيانگذار «البته اين قصد به ناآامی انجاميده زيرا اين اشعار آه در آنها . ربطی به اثبات قابليتهای ادبی خمينی ندارد
 بی چون و چرای سرايندٌه آنهاست از غزلسرايان بزرگ فقط نشانٌه تقليد گله ميكند» محتسب«از » جمهوری اسالمی
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ايران، تقليدی آه صورت تبعيت آامل از قالبها، تصاوير و حتی عبارات شعری اين بزرگان را گرفته و در دهان ولی 
 .فقيه صورت مضحك انتقاد از خود را پيدا آرده است آه قاعدتًا اختصاص به آمونيستها دارد

. »برقراری نظام عادالنٌه اجتماعی«نار گذاشتن رستگاری است جايگزين ساختن آن است با نكتٌه بعدی آه پيامد آ
 خمينی اين آار را نه تنها وظيفٌه فقها بلكه مهمترين وظيفٌه انبياء ميشمرد

 او به اين ترتيب هدف غايی سياست را آه برقراری عدالت است، جايگزين هدف غايی مذهب آه رستگاری است 
 .آرده

 آخر تعيين روش دستيابی به عدالت است چون هدف شمردن عدالت وجه اشتراك تمام نظامهای سياسی عالم نكتٌه
آن رژيم سياسی آه در نظر خمينی حل درست اختالفات و . است و به خودی خود برای شناختن هيچ رژيمی آافی نيست

در اين نظام . اسالم را دوباره جاری سازدبرقراری عدالت را تضمين ميكند، حكومت واليت فقيه است آه بايد احكام 
. وظيفٌه فقها عبارت از تصدی قوای مجريه و قضائيه است آه از پيامبران به امامان و سپس به ايشان ارث رسيده است

اطالع از شريعت و دارا بودن : فقهايی آه بايد به حكم وظيفه انجام اين مهم را بر عهده بگيرند بايد حائز دو شرط باشند
 فت عدالت ص

 در اينجا مقصود از عدالت صرفًا فضيلت اخالقی است
به همين دليل در گفتار خمينی اثری از . برقراری عدالت در جامعه نيز مترادف جاری شدن احكام اسالم است. 

 .آاويدن معنای عدالت و سنجش روشهای مختلف دستيابی بدان نيست، زيرا بحث عدالت با وحی ختم شده است
 نظر و عمل و سخن هر گونه جدايی دين و سياست را باطل ميشمرد اما در اختالط اين دو شيوٌه خاص خمينی در
اش بخشی از اهداف غايی سياست را جانشين هدف غايی مذهب آرده است اما در عوض  او در نظريه. خودش را داشت

 درست عكس آن چيزی است آه ميتوان از اين بابت ديد مذهبی وی. راه رسيدن به عدالت را از مذهب وام گرفته است
معموًال از مؤمنان انتظار داشت زيرا توجه مؤمن بايد قاعدتًا متوجه رستگاری باشد و ديگر امور را وسيلٌه دستيابی به 

اصرار اطرافيان و به . رستگاری بشمرد نه اينكه رستگاری را آنار بگذارد و دين را وسيلٌه رسيدن به اهداف ديگر بكند
نظام جمهوری اسالمی هستند بايد به حساب تصحيح » خداجويی«انشينان خمينی را آه دائم در صدد اثبات خصوص ج

ايدئولوژيك اين مشكل گذاشت زيرا آنها آه نه گرفتار غريزٌه سياسی خمينی هستند و نه از اتكای به نفس وی بهره ای 
 را فراموش آخرتيا بود ـ نبايد به هيچوجه صحبت از دارند، به خوبی ميدانند آه روحانی ـ به خصوص اگر به دنبال دن

هر چند اين تصحيح ايدئولوژيك بر چگونگی حكومت تأثيری نگذاشته اما وجه نظری آن را مذهبی تر، يا به عبارت . آند
 .دقيقتر مؤمن پسندتر آرده است

نه تا به حال به هيچوجه مورد ای آه بايد در بارٌه آالم سياسی خمينی در نظر داشت و متأسفا اما مهمترين نكته
 .توجه قرار نگرفته است دينی است آه او به فلسفٌه سياسی مدرن دارد

عقايد سياسی خمينی تا سالی آه از ايران تبعيد شد تفاوت چندانی با عقايد ديگر روحانيانی آه قبل ازاستقرار 
طيت بعضًا از در مخالفت با اين جنبش عظيم مشروطيت پادشاهان را به اجرای احكام دين فراميخواندند و پس از مشرو

» واليت فقيه«اما . درآمدند تا قوٌه قانونگذاری را از ملت ايران سلب آنند و مشروطه را به مشروعه تبديل سازند، نداشت
 .چكيدٌه تحولی است آه در دوران تبعيد در عقايد سياسی وی پديد آمد

ود را از قيود قبلی برهاند و اجرای احكام اسالم را از احتياج به آوشيد تا فكر سياسی خ» واليت فقيه«خمينی در 
آنچه آه به وی اين امكان را داد . بريزد پشتيبانی افراد غير روحانی خالص آند و چارچوب نظام سياسی مستقلی را پی

 انقالب مشروطيت استفاده از بخشهايی از فلسفٌه سياسی مدرن است آه از قرن نوزدهم در ايران رسوخ آرده بود و با
خمينی برای طرح و عرضٌه نظام سياسی مورد نظر خود . اسمًا اساس حيات سياسی مردم ايران قرار گرفته بود

توانست فقط به مفاهيم مذهبی يا فقهی اتكأ نمايد و ناچار بود از انديشه ای آه ميخواست ريشه اش را از ايران برآند  نمی
 .را انجام داد اما دين خويش را به انديشٌه نوين ـ چنانكه انتظار ميرود ـ انكار نمودوی به ناگزير اين آار . مدد بگيرد

و ] souveraineté[» حاآميت«دو مفهوم اساسی آه خمينی از انديشٌه سياسی مدرن به وام گرفته عبارت است از 
يو در بين انديشمندان و ، آه به ترتيب از طريق آثار روسو و منتسك] séparation des pouvoirs[» تفكيك قوا«

خمينی برای اينكه بتواند به قانون اساسی مشروطيت ايران پاسخی قابل عرضه . روشنفكران ايرانی رواج گرفته است
بدهد ناچار از استفادٌه از اين مفاهيم بود و از اين بابت در همان موقعيتی قرار داشت آه مخالفان اوليٌه روشنگری و 

خمينی از طريق آشنايی با انديشٌه سياسی جديد، الاقل از . ل پيش از او در آن قرار گرفته بودندانقالب فرانسه دويست سا
» القوانين روح«روسو و » قرارداد اجتماعی«هايی آه از  طريق مطالبی آه در باب آن نگاشته شده بود و ترجمه

امين اين انديشه را پيدا آرده بود و در ، هرچند سطحی اما آافی، از برخی مضاطالعمنتسكيو انجام گرفته بود امكان 
: عمل برای نفی دستاوردهای آن همان پاسخی را يافت آه مرتجعان مخالف انقالب فرانسه سالها پيش از او يافته بودند

از اين بابت و پس از تحولی آه در . منحصر آردن حق حاآميت به خدا و منحصر دانستن قوانين مشروع به قوانين الهی
] Joseph de Maistre[وی پيدا شد،خمينی بيشتر به اين طرفداران آالم سياسی ضدمدرن نظير ژوزف دومستر انديشٌه 

اهللا نوری آه به ترتيبی در تجددستيزی سلف  شبيه است تا آسی نظير شيخ فضل] Louis de Bonald[و لويی دوبونالد 
 .وی به شمار ميايد
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احمد تا نراقی ، مديون انديشٌه جديد غربی است و تفاوتی با ديگر  خمينی مانند ديگر تجددستيزان ايرانی از آل
زمين و  نيازی از مغرب آسانی آه با گستاخی تمام و در عين بهره برداری از اين انديشه صالی رجوع به اصل و بی

 .زدن تجددخواهی ايرانی را سرداده اند، ندارد پس
يشٌه سياسی مدرن توجه آافی نشود و دين اساسی وی به انديشٌه دو عامل باعث شده تا به اين وامگيری خمينی از اند

 .ليبرال آه با آن سر ستيز داشت پوشيده بماند
. اش در رجوع به اصالت اسالم اولين عامل آوشش خود خمينی در پوشاندن اين دين است و ادعای مصرانه

 . اسالمی در همه جا پراآنده ميشودادعايی پوچ آه پس از وی نيز همچنان توسط دستگاه های تبليغاتی جمهوری
قواست، اين انس گيری آه ظرف قرن اخير پيدا  عامل مهمتر خو گرفتن فارسی زبانان به مفاهيم حاآميت و تفكيك

در مورد مفهوم تفكيك قوا و . های خمينی تعجبی در آسی برنيانگيزد شده، باعث گشته تا برخوردن به آنها در نوشته
زبانان توضيحی الزم نيست زيرا تقريبًا همٌه آسانی آه از تعليمات مدنی  ر گفتار سياسی فارسیواردی نسبی آن د تازه

ای، هرچند گنگ، در ذهن دارند به اين مسئله آه منتسكيو واضع اين مفهوم است و تفكيك قوا از انديشه  دبيرستان خاطره
آلمٌه حاآميت آه چهرٌه عربی نما دارد و حضورش ولی توضيح آوتاهی در باب . و قلم وی در جهان رواج يافته، آگاهند

ای عربی ساخته شده است  اين آلمه، چنانكه روشن است، از ريشه. نظر نميكند الزم است در واژگان خمينی چندان جلب
] souveraineté[ايست آه برای رساندن مفهوم  اما جزو لغات آالسيك زبان عربی نيست و آلمٌه نسبتًا نوساخته

زبانان تجددخواه امپراطوری عثمانی انجام گرفته است و از ميان   و به احتمال بسيار قوی ابداعش توسط تركشده ساخته
تجددخواهان ايرانی هم آه در قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم، در . زمين رواج پيدا آرده نوشته های آنان در مشرق

های  ها و آرده  سياسی، به مقدار زياد نظر به گفتهآشنايی با انديشٌه جديد و انجام اصالحات اساسی اجتماعی و
اند اين مفهوم را، مانند بسياری آلمات ديگر آه آاربردشان در اوايل قرن سروصدای بسياری  تجددخواهان عثمانی داشته

 عشق به دليل اين وامگيری. اند بود، از همسايگان ترك خود اخذ آرده از اديبان مقيد به صرف و نحو عربی را بلند آرده
آار بردن آلمات نوين نبوده است بل آگاهی به اين مسئله بوده آه مفهوم حاآميت، به معنای مرجعيت اعلی در انشای 
قوانين، در انديشٌه سياسی ايران و حوزٌه سيطرٌه اسالم معادلی نداشته آه بتوان مورد استفاده قرارش داد و بايد برای اين 

 برميگردد و هدف از آن تعريف مرجعی بوده آه بتواند در مقابل حقوق الهی و دستگاه مفهوم آه ابداعش به قرن شانزدهم
ريختن  لزوم پيداآردن معادل هم زاييدٌه احتياج به استفاده از اين مفهوم بوده برای پی. پاپی قد علم آند، معادلی پيدا آرد

اهميت و برد اين مفهوم، هرچند به طور آلی و خمينی به . تجددسياسی در ايران نه محض بازی با مفاهيم و اظهار لحيه
همه در ايران ريشه دوانده و محور بسياری از  شود مفهومی را آه اين گنگ آگاه شده و حس آرده آه نمی

حاآميت «داشتن آن به شكل اوليه اش و در ترآيبی نظير  طبعًا نگه. های سياسی بوده يكسره آنار گذاشت طلبی حق
ای را بيانديشد آه تجددستيزان قرن نوزدهم پيش  ر نبوده و همين عوامل باعث شده تا همان چارههم برای وی مقدو» ملی

نگاه داشتن مفهوم حاآميت و جادادن آن در حوزٌه اختيارات الهی، آاری آه تمام بار تجددخواهی : از وی انديشيده بودند
 .آنرا خنثی ميكند

 بيش از آنكه نشانٌه چابكی و پويندگی ذهن خمينی باشد نشانگر تأثير در جمع استفاده از مفاهيم حاآميت و تفكيك قوا
ترين تجددستيز قرن اخير را واداشته تا انديشٌه سياسی  قاطع انديشٌه نوين سياسی در ايران است آه شاخص ترين و موفق

و و اعوان و انصارش، آالم سياسی خمينی بر خالف ادعای خود ا. خود را با استمداد از مفاهيم اساسی آن شكل ببخشد
فصل آخر انديشٌه سياسی اسالم نيست، بل فقط جملٌه آج و معوجی است آه در حاشيٌه انديشٌه سياسی ليبرال نگاشته شده 

 .است و ادعای استقاللش از اين جريان چندقرنٌه فكری پوچ و ياوه است
 

 بينش تاريخی
 

 آلی تاريخی است آه هم در شكل گرفتن آن مؤثر بوده استراتژی خمينی مثل هر استراتژی ديگر متكی به يك بينش
البته بايد يادآوری آرد آه خمينی نه فقط مورخ نبود در بارٌه تاريخ اطالعات آم و . است و هم به آار تأييد آن ميايد

خ نيست محدودی داشت و قصد از پرداختن به نگرش تاريخی وی مقايسٌه آن با نظرات متفكران و پردازندگان فلسفٌه تاري
تا جهالت وی به راحتی اثبات شود و خيال ما راحت، قصد جستن عواملی است آه بر شكل گيری استراتژی وی تأثير 

 .گذاشته است
مهمترين نكته در بارٌه بينش تاريخی خمينی تقدم آامل شكل آن است بر محتوايش به عالوٌه سادگی آن شكل و سستی 

گرش مرد عمل است نه نگرش تحليلگر و پژوهشگر به همين دليل نميتوان آن را نگرش وی اصًال و اساسًا ن. اين محتوا
البته ساختن و پرداختن فلسفٌه تاريخ بر اساس اين طرح اوليه و ابتدايی ممكن . فلسفٌه تاريخ، حتی از نوع ابتدائيش دانست

انشينانش از اين مواهب بهره مند است ولی نه خمينی در طول حيات خويش قابليت و همت اين آار را داشته است و نه ج
به خصوص آه عليرغم تمام الفهای فضل و دانش مشغوليت اصلی همٌه آنها حفظ و . بوده اند تا به فكر چنين آاری بيافتند

 .افزايش قدرت است نه تعليم و تعلم، چه رسد به پژوهش
 :ستشكل بينش تاريخی خمينی آه فی نفسه نه بكر است و نه ظريف از قرار زير ا
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عصر طاليی صدر اسالم است و دوران حيات پيامبر و خالفت علی، از پس اين دو سراشيبی شروع شده است آه 
جوهر تمام انقالبيگريهای سنت . تا روزگار ما رسيده، اما بازگشت به عصر طاليی واجب و به مدد اراده ممكن است

قل تا زمان قدرتگيری ـ از انقالب در سر داشته است معنايی آه خمينی ـ الا. مدار را ميتوان در اين طرح آلی جست
معنای قديم آن بوده، يعنی بازگشت به نقطٌه شروع؛ اين معنا متكی به برداشتی دوری از تاريخ است و با معنای جديد آن 

 .ای نوين از تاريخ است و متكی بر بينش خطی، به آلی متفاوت است آه شروع مرحله
ريخی معدودی آه خمينی به آنها اشاره ميكند همه در خدمت اين چارچوب ساده و محدود و اما محتوا، رويدادهای تا

 .است
ذهن «اول بايد به اين مسئله توجه داشت آه ذهن خمينی . نوع رويدادها و روش انتخاب آنها نيز بسيار گوياست

د با توجه به زمان رويدادشان و شرايط است به اين معنا آه تربيت تاريخی ندارد، وقايعی آه به آنها اشاره ميكن» حكايتی
رويدادشان مورد اشاره واقع نشده، فقط صورت داستانهای پراآنده ای را دارد آه گويی از جنگهای مختلف استخراج 

به احتمال قوی منبع اآثر آنها هم برخی متون قديمی است آه . شده و به تناسب موقعيت مورد استفاده قرار ميگيرد
 .است تا زمانی و تحليلی ی در آار باشد، بيشتر موضوعینظمشان، اگر نظم

ازآن داستانهای مذهبی است ولی در آنار آنها گاه و بی گاه به نكات  در ميان حكايات مورد اشارٌه خمينی مقام اول
ت ولی نكته در اينجاس. سطحی و روزنامه ای تاريخ معاصر نيز ميتوان برخورد يا به اشاراتی از تجربيات شخصی اش

آه وی در باب زمانٌه خويش هم هيچ جا اشاره ای ندارد آه ردی از تحليل تاريخی بتوان در آن يافت؛ همه جا حكايت 
 .است و روايت

بدون شك آم اطالعی و بی فرهنگی در پيدايش اين وضعيت تأثير بسيار داشته است اما بايد عامل بسيار مهم 
. ست آه مسلط بودن شكل بينش تاريخی وی بر محتوايش بسيار روشن ميشودديگری را نيز به اينها اضافه آرد؛ در اينجا

اصل فكر خمينی غير تاريخی است به اين دليل آه ذهنش از يك طرف متوجه يك رشته اصول اليتغير و ازلی و ابدی 
با اين بينش . اسالمی است آه در صدر اسالم در جامعه اجرا ميشده و از طرف ديگر متوجه برقرار ساختن دوبارٌه آنها

تاريخ هر چه باشد فقط و فقط حاوی يك رشته اتفاق تأسف انگيز بين آن شروع مطلق، يعنی بعثت، و امروز روز به 
شناخت تاريخ برای آسی . حساب ميايد، اتفاقاتی آه نه جايی برای توجه به آنهاهست و نه لزومی به درك مكانيسم آنها

و فردای آدمی آگاه است و به هر دليل و به هر قصد تاريخ را اليق توجه ميشمرد، مهم است آه بر تأثير گذشته بر امروز 
اگر آسی جدًا معتقد باشد آه ميتوان تاريخ را صرفًا به قدرت اراده مقهور ساخت و الگوی آار هم منشأيی ورای تاريخ 

 .دارد، لزومی به اين توجه نميبيند
 شدٌه عصر جديد است قدری ثقيل خواهد نمود، بايد پذيرفت آه هر چند اين نكته برای آسانی آه ذهنشان تربيت

تاريخ از ديد خمينی اصًال سؤال انگيز نيست تا توجه و جواب بطلبد، مادٌه خامی است آه از شكل اوليه اش افتاده و فقط 
 .ای ميطلبد تا آن را به حالت اول بازگرداند اراده

 
 چارچوب جغرافيايی

 
افيايی فكر خمينی برای خوانندگان نوشتٌه حاضر عجيب بنمايد، چون برای همه شايد صحبت از چارچوب جغر

البته شكی نيست آه خمينی محل ايران را بر . روشن است آه اطالعات وی در اين زمينه از تاريخ هم آمتر بوده است
اطالع وی از جغرافيا به نقشٌه جغرافيا ميشناخته است و به احتمال قريب به يقين ميدانسته آه زمين آروی است؛ ولی 

معنای جای گرفتن گروههای انسانی در طبيعت، منطبق شدنشان با آن و بهره برداريشان از آن بسيار آم بوده؛ به هر 
حال يكی از بارزترين نشانه های اين بيگانگی خالی بودن نوشته هايش از اشارات مربوط به جغرافياست، گفته های وی 

بند حاضر برشمردن اطالعات و تفكرات  طبعًا قصد از نگارش. انی بر نوشته هايش نداردنيز از اين بابت مزيت چند
 .ناموجود وی در باب جغرافيا نيست بلكه ترسيم خطوط ژئوپوليتيك استراتژی اوست

استراتژی خمينی هدفهايی دارد و . اول بی بها شمردن جغرافيا. در ترسيم اين خطوط بايد از دو خطا احتراز آرد
لی ولی محل به اجرا گذاشتن آن جهان خيال نيست، آرٌه زمين است و اين آره هم شكلی دارد آه تابع استراتژی مراح

به عبارت ديگر بر خالف اعتقاد بسياری از طرفداران خمينی صرف خيالپردازی ايدئولوژيك و ابراز . خمينی نيست
 . ل خودش را دارد و بايد به اين شكل توجه داشتاراده برای جهانگشايی آافی نيست و تازه اگر هم باشد جهان شك

تر و به تناسب رايجتر از اولی است، اغراق در نقش عامل جغرافيايی  و اما دومی آه متأسفانه بسيار ظاهرالصالح
روشن است آه جای هيچ آشوری را . است و تصور اينكه هر موقعيت جغرافيايی سياست خاص و ثابتی را ايجاب ميكند

اما ثبات عامل جغرافيايی به . ان آرد و مشخصات جغرافيايی هر آشور در طول تاريخ آمابيش ثابت استعوض نميتو
موقعيت جغرافيايی . اين معنا نيست آه اثر آن در شكل گيری سياستهای حاآمان هر آشور تغييرناپذير و يك شكل است

آه در طرحريزی سياستهايشان در ميان بسياری مستقيمًا زايندٌه سياست نيست، سياست در ذهن حاآمانی طراحی ميشود 
تصويری آه اين حاآمان از جهان اطرافشان در ذهن ميپرورند فقط . عوامل ديگر به عامل جغرافيايی نيز توجه ميكنند

زادٌه شكل نقشٌه جغرافيا نيست، تصوير مزبور به تناسب هدفهايی آه آنها برای خويش تغيير ميكنند و روشها و وسايلی 
اهميت اين تصوير ذهنی خيلی آمتر از اهميت شكل جهان خارج . رای رسيدن به اين اهداف برميگزينند، تغيير ميكندآه ب
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نيست و توجه نكردن به آن باعث اين اشتباه رايج ميشود آه خطوط اصلی سياست هر آشور تحت تأثير موقعيت 
 جغرافيايی آن شكل ميگيرد و تغيير نظام سياسی بر آن بی اثر است

  
خمينی با خود بينش سياسی جديد و استراتژی جديدی به همراه آورد و به همين دليل نميتوان وی را ادمه دهندٌه 
سياست محمد رضا شاه به حساب آورد، چه رسد به ادامه دهندٌه سياست چندين قرنٌه ايران در برابر همسايگانش، به 

البته ميتوان در سياست خارجی ايران قبل و . شك آرد» هسياست چندين قرن«خصوص آه ميتوان اصًال در وجود اين 
بعد از انقالب وجوه تشابهی يافت ولی بايد اول به اين نكته توجه داشت آه اين وجوه تشابه الزامًا برخاسته از انگيزه های 

 .يكسان نيست و ديگر اينكه اين شباهتها الزامًا مهمترين بخشهای سياست خارجی جمهوری اسالمی نيست
هدف نهايی اين استراتژی . در استراتژی آلی خمينی هدف اوليه تسلط بر ايران بود آه در تحقق آن پيروز گشت

و در حقيقت اين هدف » جهان اسالم«تسلط بر جهان است، اما هدف ميانی آه وسيلٌه اين آار است، مسلط شدن است بر 
 .است آه قالب ژئوپوليتيك استراتژی وی را شكل داده ميانی
ز ديد خمينی،آنچه خارج از جهان اسالم است دنيايی است تيره و يكدست آه مهمترين مشخصه اش ضديت با ا

اما از آنجا آه بينش . اسالم يا الاقل غير اسالمی بودن آن است ـ سرزمينی است آه بايد در آينده ای دور اسالمی شود
و آلی ميشود، سخنانش در بارٌه اين هدف نهايی به قدری خمينی در بارٌه جهان به تناسب فاصله گرفتنش از ايران مبهم 

فقط ميتوان فرض آرد آه وی در عالم خيال دو ابرقدرت آمريكا و شوروی را همتايان . آلی است آه در حد توجه نيست
ون امروزين شاهنشاهی ايران و امپراتوری بيزانس به حساب مياورده آه در صدر اسالم سرنگون شدند، و احتماًال سرنگ

آردن دو ابرقدرت موجود را هم رسالت تاريخی خويش ميدانسته و تصور ميكرده آه تجديد عظمت اسالم از طريق 
نامه نگاری مضحك وی را به گورباچف بايد تقليدی از . تكرار دوبارٌه حوادث دوران شكلگيری آن انجام خواهد گشت
 .دحكايت نامه نگاری پيامبر اسالم به خسروپرويز به حساب آور

مهمترين مجموعٌه آشور بر سطح زمين است و طبعًا ميدان اصلی جوالن و » جهان اسالم«در استراتژی خمينی 
مهمترين بخش آن . اما بايد دقت داشت آه اجزای اين مجموعه از اهميت يكسان برخوردار نيست. موضوع اصلی توجه

خشی است آه از ايران تا مصر را در بر ميگيرد و از آه حكم قلب يا به عبارت ديگر مرآز ثقل جهان اسالم را دارد، ب
قرار گرفته، مهمترين مراآز مذهبی و فكری اسالمی را در دل خود جای داده «جهان اسالم «نظر جغرافيايی در ميانٌه 

ط بر به همين دليل، تسلط بر آن قدم اول در راه تسل. و از نظر تاريخی نيز با خاطرٌه خالفت اسالمی پيوند خورده است
از اين جهت بيشترين مساعی استراتژيكی خمينی و يارانش متوجه اين بخش بوده و هست . باقی آشورهای اسالمی است

اين مساعی هيچ . تا به هر قيمت شده، با تبليغ و تهديد و تطميع جای پای خويش را در اين بخش از جهان محكم آنند
الب ندارد، فقط محل به اجرا گذاشته شدنش با سياست قبلی يكی ارتباط خاصی با پيگيری سياست منطقهای قبل از انق

 .است
و به خصوص » جهان اسالم«مهمترين معيار ارزيابی عمليات استراتژيك خمينی در خارج از ايران تأثيرش بر 

 .انجام بپذيرد» جهان اسالم«بخش مرآزی آن است، حتی اگر اين مانورهای استراتژيك خارج از مرزهای 
 

 ی خمينیاستراتژ
 

در قسمت قبل به چارچوب فكری خمينی آه به استراتژی او معنا ميدهد، پرداختيم ولی قبل از پرداختن به خود اين 
استراتژی بايد چند نكتٌه آلی را در باب مفهوم استراتژی، محدوديتهای هر تحليل استراتژيك و مصداق يافتن آنها در 

 .تحليل استراتژی خمينی، يادآوری آرد
يم استراتژی و تاآتيك آامًال به يكديگر وابسته است و تعريف هر آدام آنها به نوعی به تعريف ديگری متكی مفاه

عملی انجام  ـ آوتاه مدت و نظری ـ جزيی، دراز مدت ـ تفكيك اين دو معموًال با توجه به سه جفت مقولٌه آلی. است
ايل و روشهاست و تنظيم خطوط اساسی عمل به قصد در نوشتٌه حاضر مقصود از استراتژی انتخاب آلی وس. ميگيرد

 .رسيدن به هدف غايی يا اهداف نهايی، در عين توجه به سلسله مراتب هدفها
اول نكته ای آه در ارزيابی هر استراتژی مورد توجه قرار ميگيرد انتظام . و اما محدوديتهای هر تحليل استراتژيك

هايی هم آه به شكست انجاميده  تژیاسته به نتيجٌه آار نيست و استرنظری آن است بخصوص آه اعتبار آن هميشه واب
معموًال وقتی صحبت از استراتژی پيش ميايد بيشتر مردم انتظار .  بسيار جالب و معتبر است نظریبسا اوقات از بابت

ن انتظار بسيار هم اي. عرضٌه دستگاه نظری پيوسته و محكمی را دارند آه اجزای آن هر چه منطقی تر به هم مربوط باشد
استراتژی . به جاست زيرا نميتوان هر حرف و هر فكری را اليق نام استراتژی شمرد و صاحب آنها را استراتژ ناميد

اند وبتيعنی برنامه ريزی وسيع برای عمل و اين نوع برنامه ريزی محتاج ذهن قوی و اطالعات گسترده است، ذهنی آه 
اما استراتژی فقط به پرداختن نظريه ختم . آنها را در برنامه ريزی خويش تحليل ببرداين ميزان اطالعات را هضم آند و 

اين دو وجه بر هم تأثير . نميشود، زيرا استراتژی در هر حال برنامٌه عمل است، هم وجه نظری دارد و هم وجه عملی
نكتٌه ديگری . رنامٌه طرح شدهميگذارد و يكی از شاخصهای مهم استراتژ خوب، آوشش و موفقيت اوست در پيروی از ب

آه بايد به ياد داشت اين است آه هر استراتژ الزامًا تمام ابعاد برنامٌه عمل خويش را به طور منظم به روی آاغذ نمياورد 

52  



 رامين کامران    )ضد حکومت اسالمی (ستيز و مدارا

به اين داليل، توجه به عمل استراتژ در تحليل استراتژی وی . و نميتواند مطلقًا به يك طرح از پيش پرداخته پابند بماند
عمده دارد و خالصه اينكه استحكام نظری هر استراتژی در ارزيابی آن بسيار مهم است ولی تنها معيار ارزيابی نقش 
 .نيست

طبيعيترين واآنش به هنگام بازشناختن استراتژی خوب از . نكتٌه دوم ارزيابی استراتژی از روی حاصل آن است
روشن است آه اثبات عكس اين نكته آار بسيار مشكلی است، . بد توجه به نتايج آنهاست، اولی به هدف ميرسد و دومی نه

ولی منحصر آردن ارزيابی به اين معيار نيز مشكالتی به همراه مياورد آه اولين آنها از قلم انداختن برنامه ريزی است، 
نامه، هر بر عمل بی. ديگری حذف آردن عامل اتفاق است و آخری توجه نكردن به قابليت يا بی قابليتی طرف مقابل

از اين گذشته پيروزی در صحنٌه شطرنج را ميتوان نشانٌه خوب . وسعتی هم آه داشته باشد اليق نام استراتژی نيست
بودن استراتژی برنده به حساب آورد، ولی پيروزی در صحنٌه جنگ و سياست و هر جا آه پای آنشهای اجتماعی، آن 

توجه زاييدٌه عواملی است آه استراتژها بر آن دستی ندارند، نه قدرت هم در مقياس وسيع در ميان است، به مقدار قابل 
عالوه بر اين، حتی صفحٌه شطرنج هم محل . پيشبينی اش را دارند و نه هميشه امكان احتراز يا بهره برداری از آن را

 .حريف استهنرنمايی دو هماورد است و پيروزی يك طرف نشانگر قابليت مطلق او نيست، نشانٌه برتری او بر 
جامع . استراتژی هنر نبرد است و استراتژ آسی آه چنين قابليتی دارد. نكتٌه سوم مربوط به اهميت تاآتيك است

بودن مفهوم استراتژی و وااليی مقام استراتژ، فی نفسه موجد نوعی اعتبار است آه در هنگام پيروزی به اوج ميرسد و 
يكند آه توانسته است با به آار گرفتن درست امكانات موجود و بهره افتخار پيروزی را در وهلٌه اول نصيب آسی م

اين تمرآز توجه گاه موجد اين شبهه ميگردد آه . برداری مناسب از شرايط متغير به اهداف خويش دست پيدا آند
 اين نكته بايد به. پيروزی فقط مديون استراتژی خوب است و تاآتيك در اين ميان نقشی ندارد يا اگر دارد جنبی است

استراتژی عبارت است از بهره برداری درست از پيروزيهای تاآتيكی و اگر به اجرا گذاشتن درست توجه داشت آه 
بنابراين بايد در هنگام توجه به حاصل آار به . پيروزی تاآتيكی نباشد استراتژی فقط طرحی است بر روی آاغذ

آرده است توجه آافی داشت و نبايد تمام امتياز را فقط به پيروزيهای تاآتيكی آه رسيدن به هدف نهايی را ممكن 
 .استراتژی حواله داد

 .و اما استراتژی خمينی
در مورد استراتژی خمينی بايد اول به اين توجه داشت آه فكر و عمل استراتژيك وی در عين سادگی و ابتدايی 

ع و پيوسته ای ندارد آه با دقت زياد طرح بودن دارای اصول ثابت و منطق درونی است اما صورت دستگاه نظری وسي
به . شده باشد يا چندين متخصص وقت و قابليت خويش را صرف شكل دادن آن و رسيدگی به ريزه آاريهايش آرده باشند

عبارت ديگر استراتژی وی نه به استراتژی پيمان ورشو شباهتی دارد و نه به استراتژی سرفرماندهی ارتش آلمان 
ًا ميتوان آن را با استراتژی افرادی نظير لنين يا هيتلر آه هدفشان قدرتگيری در يك واحد سياسی معين و هيتلری، اما حتم

استراتژی خمينی در مرحلٌه طرح بيش از هر چيز متوجه قدرتگيری . پس از آن پيشروی در جهان بوده است مقايسه آرد
به اين دليل بخش اول آن به نظر دقيقتر و حساب شده . ستدر ايران بوده ولی در عمل متوجه ديگر نقاط جهان نيز گشته ا

 .تر از بقيه اش ميايد، ولی نبايد به اين دليل تصور آرد آه استراتژی او هدفی غير از قدرتگيری در ايران نداشته است
بحث استراتژی خمينی يكی از مهمترين بخشهای هر تحليل انقالب اسالمی ايران است و بر سر آن به هيچوجه 

در اينكه خمينی صاحب استراتژی، حال هر قدر هم آلی و آم مايه، بوده است آمتر ميتوان ترديد . اتفاق نظر وجود ندارد
 .آرد، ولی بحث راجع به اهميت استراتژی وی هميشه بين دو قطب در نوسان است

اين نظر آه پيروان . قطب اول عبارت است از بی اهميت فرض آردن اين استراتژی در قدرتگيری خمينی
 .تعدادشان به هيچوجه آم نيست موفقيت وی را به طرق مختلف توجيه ميكنند

هر چند اين اعتقاد به بخت آزمايی تاريخی اصوًال چيزی را روشن نميكند،در . برخی آن را صرفًا اتفاقی ميشمرند
وده است جلوه دهند، مرهمی عوض بر زخم آنهايی آه مايلند به هر قيمت آه شده خمينی را بی قدرتر از آنچه آه ب

اتكای صرف به اتفاق و حواله آردن همه چيز به بخت مساعد فقط مناسب داستان پادشاهی حسن آچل است نه . ميگذارد
تازه بايد به پيروان اين عقيده يادآوری آرد آه حتی حسن آچل هم برای جلب بازی آه قرار بود بر سر . تحليل تاريخی

 .سر خود زفت انداخت و بيعار به اميد بخت ول نگشتپادشاه آينده بنشيند بر 
راه حل دوم حواله آردن پيروزی خمينی است به آگاهی جمعی مردم ايران يا به ضمائر ناخودآگاه فردی يا جمعی 

آگاهی جمعی . آنها آه قرار است هرآدام مردم را چون عروسك خيمه شب بازی حرآت بدهد و نتايج معينی به بار بياورد
است در مورد جامعه همان نقشی را داشته باشد آه آگاهی فردی در مورد افراد انسان دارد، منتها مقدم بر آگاهيهای قرار 

فردی و مسلط بر آنها، و در برخی تحليلهای اجتماعی به جای انگيزه ها و اهداف افراد پايٌه تحليل آنشهای آنها قرار 
يا چيزی از اين دست محسوب » گرايشهای مذهبی آگاهی جمعی «به اين ترتيب رهبری خمينی فرضًا زادٌه. ميگيرد

طبيعی است آه به اين ترتيب ميتوان برای هر اتفاق تفسيری مبتنی بر آگاهی جمعی تراشيد و هر چيزی را با . خواهد شد
ی با گرايشات و تغييرات اين آگاهی تعبير آرد و بر اين اساس گفتاری ساخت آه در عين مدون بودن هيچ ارتباط

در اين حالت بحث از استراتژی و موفقيت در رسيدن به هدف بيجاست چون . خواستها و طرحهای اعضای جامعه ندارد
ضمائر ناخودآگاه، چه فرديی و چه جمعی، از بابت حذف انگيزه ها و اهداف . است» آگاهی جمعی«همه چيز زير سر 

پيش گرفتن اين . نيست» آگاهی جمعی«بت و قالبی خيلی پرثمرتر از آگاهانٌه افراد و جايگزين آردن آنها با انگيزه های ثا
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روش نيز پيروزی خمينی را منبعث از همان انگيزه های ثابت به حساب مياورد و طبعًا برای استراتژی وی جايی باقی 
 .نميگذارد

 به آار توصيف اتكای صرف به فرهمندی خمينی آردن نيز آاری است از همين دست زيرا اين صفت را آه اساسًا
نوع رابطٌه مريد و مرادی وی با طرفدارانش ميايد اساس توضيح قرار دادن در حكم منبعث دانستن انقالب است از 

و اهميت اين رابطه شكی نيست ولی از يك  در وجود. پيدايش نوعی رابطٌه عاطفی خاص بين خمينی و طرفدارانش
ن رابطه را توضيح داد و از طرف ديگر به اين نكته توجه داشت طرف بايد پيدايش، قوت گرفتن و ضعيف شدن خود اي

آه هر انقالبی اقًال دو طرف دارد و تمام بازيگران انقالب ايران مطيع مطلق خمينی نبودند تا بتوان فقط با جادوی 
و ميايد نه فرهمندی خمينی بنابر تعريف فقط به آار توضيح رفتار طرفداران ا. فرهمندی قدرتگيری وی را توضيح داد

 .مخالفانش و ميتواند فقط يكی از عوامل قدرت خمينی و تسهيل آنندٌه مانورهای او به حساب بيايد
راه حل سوم احالٌه همه چيز است به جبر تاريخ آه قرار است آنشهای آدميان خواسته يا ناخواسته در جهت آن انجام 

ها گرفت ولی بايد توجه داشت فلسفٌه تاريخی آه توجيه آنندٌه اين البته رد اين مورد آخر را ميتوان در بسياری بحث. بگيرد
بينش در مورد انقالب ايران باشد هنوز به بازار فكری عرضه نشده است و به همين دليل اين قبيل توضيحات در مورد 

 نصيب و قسمت انقالب ايران صورت ابتدايی و آلی دارد، و به حدی آه به زحمت ميتوان از عقايد عاميانٌه مربوط به
، آه قرار است از مذهب زدايی دوران »بازگشت آونگ تاريخ«ولی با تمام اين احوال الگوهايی نظير . تميزشان داد

برگشته باشد، از مضامين ثابت بسياری از (!) ت امعنوي رضاشاهی و ولع ماديات در دوران محمدرضاشاهی به سوی
ر در تفسيرهايی يافت ميشود آه مذهب را عامل اساسی به راه افتادن اين الگوها بيشت. تفسيرهای انقالب ايران است

انقالب ميشمارند و اهداف آن را مذهبی به حساب مياورند، به عبارت ديگر نه فقط شكل بلكه محتوای انقالب را هم اساسًا 
 .مذهبی ميشمرند

واحالٌه پيروزی خمينی، نه به راه چهارمی هم در آار است آه عبارت است از دست زدن به دامن تئوری توطئه 
اند تا ملت ايران را به  آارآيی استراتژی خودش، بل به ثمربخشی استراتژی دولتهای غربی آه از خمينی استفاده آرده

 .اند خاك سياه بنشانند و در اين آار موفقيت آامل هم آسب آرده
، فقط اتفاقی را م چيزی را توضيح نميدهداصوًال هيچكداهای باال در اينجاست آه  در حقيقت وجه اشتراك راه حل

، يا )مسئلٌه اتفاق صرف (عواملی تحليل ميكند آه يا اساسًا در جامعه نقش بسيار محدودی دارد آه در ايران افتاده به آمك
 يا با نفس ،)فرهمندی ( يا توصيفی است،)آگاهی جمعی يا ضميرهای ناخودآگاه (از نظر شناخت شناسی سست است

، يا برای برخی بازيگران صحنٌه تاريخ آراماتی در )جبر تاريخی(دور باطلی ميسازد آه راهی به جايی نميبردرويدادها 
ای دارد آه برای برخی بسيار مغتنم است  توضيحها فايده رلی اين شبه. حد قدر قدرتی قائل ميشرد آه عقل سليم نميپذيرد

ها تأثير بسيار  ای آه در همه گير ساختن اين ياوه فايده. استو آن سلب مسئوليت از خود ايرانيها در پيروزی خمينی 
 .داشته است

قطب دوم اعتقاد به اين است آه خمينی آامًال حساب شده به قدرت رسيده است، به عبارت ديگر اينكه پيروزی وی 
عضای اين گروه آه ا. اين نگرش نيز در ميان بخش بزرگی از مريدان خمينی رواج دارد. فقط مديون استراتژی او بوده

پيروزی خمينی را صرفًا مديون استراتژی او و رهبری داهيانه اش ميدانند تاريخ نگاران ريز و درشت و رسمی و غير 
رسمی جمهوری اسالمی هستند آه هدف انقالب و خواست رهبر و مردم را برقراری جمهوری اسالمی ميشمرند و بين 

ب از طرف مردم و رهبر انجام يافته است نوعی ارتباط مستقيم قائل ميشوند تا اين هدف و تمام آنشهايی آه در طول انقال
به هر حال . به اين ترتيب روايتی خطی بسازند آه در آن نه جايی برای ترديد مردم باشد و نه برای تزلزل رهبر

امل غيرقابل پيش صرفنظر از گرايش سياسی پيروان اين نوع توضيحات بايد اين الگوی توضيح را به دليل حذف عو
بينی، تكيه به انگيزه های قالبی و عرضٌه تصوير بسيط از صحنٌه جامعه و آنشهای انسانی، آن هم در مورد واقعٌه پيچيده 

 .ای نظير انقالب ايران، به دور ريخت
 وی و نه به موفقيت خمينی بسيار بيش از آنچه آه بسياری مايلند وانمود آنند زادٌه اتفاقاتی بود آه نه به ذهن خود

ذهن ديگران خطور ميكرد، اما در اين شرايط استراتژی او، هر قدر هم آه محدود و نرمش وی هر قدر هم آه آم، 
در يك آالم . شرط عرضٌه توضيح قابل قبول توجه به تمام اين جوانب است و يافتن ارتباط منطقی آنها با هم. ثمربخش شد

اش در انقالب به طور خاص نقش  و مذهبی وی به طور عام و پيروزمندیاستراتژی خمينی در توضيح آنشهای سياسی 
 .اساسی دارد و تحت هيچ عنوان نميبايست از توجه بدان غافل ماند

استراتژی . و اما نكتٌه آخر آه مسئلٌه پيروزمندی استراتژی است و ارزيابی آن بر اساس معيار رسيدن به هدف
يی آه تعيين آرده بود نرسيد، البته اين ناآامی در فرمانروايی بر جهان فقط خمينی تا زمان حيات وی به هدفهای نها

اما . قسمت خمينی نبود زيرا ديگرانی هم آه در طول تاريخ چنين خيالی در سر پخته اند از رسيدن به آن محروم مانده اند
خش بود و اين رويداد آه عواقبش بايد به اين نكته هم توجه داشت آه استراتژی خمينی برای قدرتگيری در ايران ثمرب

عالوه بر اين استراتژی . هنوز گريبانگير ملت ايران و ديگر مردم دنياست بسيار مهمتر از آن است آه به حساب نيايد
خمينی با مرگش متروك نشده و به داليلی آه بعدًا بيشتر به آنها خواهيم پرداخت هنوز آمابيش از طرف زعمای 

 .ميشودجمهوری اسالمی پيگيری 
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هر چند بخت جهانگشايی جمهوری اسالمی آمتر از آن است آه به حساب بيايد، نبايد آوششهای جانشينان خمينی 
را در رسيدن به هدفهای گوناگون مرحله ای از نظر دور داشت، زيرا چه اين آوششها به ثمر برسد و چه نه مشكالت 

د در عين توجه به پيروزی محدود خمينی بستن ترازنامٌه به هر صورت باي. بسياری برای ديگران ايجاد خواهد آرد
 .استراتژی او را به زمان متروك شدن آن موآول آرد

 
 اهداف

 
هدف استفاده ميشود و گاه برای وسعت  ـ معموًال در زبان فارسی برای توصيف آنشهای افراد از زوج وسيله

هر جا آه پای شكافتن استراتژی به معنای گستردٌه آن به  نيز به آن اضافه ميشود ولی» هدف غايی«بخشيدن به اين زوج 
زيرا از يك طرف تعداد وسايل بسيار زياد است و از طرف . ميان بيايد بايد به چند دليل در اين قالب تجديد نظر آرد

ضافًا به ديگر تعداد اهداف ميانی آه به دست آوردنشان الزمٌه رسيدن به هدف غايی است فزونتر از موارد عادی است، م
 . اينكه اهداف مزبور همه هم ارز نيست و بين آنها سلسله مراتبی نيز هست

هدف است و قبول پيچيدگی نسبی هر استراتژی و به تبع  ـ آنچه آه مهم است بيرون آمدن از قالب پيش ساختٌه وسيله
 .نظر آوردسعی در بازآردن اجزای آن از هم،به ترتيبی آه بتوان مراحل و اولويتهای آن را در 

اصوًال شناختن هدفهای استراتژيك هر حكومت يا هر استراتژ آار خيلی مشكلی نيست زيرا بسياری اوقات اين 
اهداف به روشنی از طرف آنها اعالم ميشود يا اگر هم اعالم نشده باشد دريافتن آنها با توجه به چارچوب فكری استراتژ 

ًا در هيچ جنگی اهداف اساسی دو طرف از ديد يكديگر پنهان نميماند، چه فرض. و شرايط و نوع مبارزه آامًال ممكن است
اين هدف از بين بردن قوای طرف مقابل باشد چه نابود آردن امكانات صنعتی ـ نظامی وی باشد و چه ضميمه آردن 

اف موضعی و به آنجايی پای حدس و گمان و به دنبال آن اشتباه به ميان ميايد آه صحبت از اهد.... بخشی از خاك او
تناسب آوچك در ميان است، زيرا بر سر اين نوع اهداف است آه ميتوان دروغ پراآنی آرد، توجه يا نيروی طرف 
مقابل را از هدف اصلی دور آرد و در فرصت مناسب به نتيجه رسيد وگرنه توجه آمتر حريفی را ميتوان از اهداف 

 .بسيار نادر استاستراتژيك برگرداند؛ غافلگيری استراتژيك امری 
با مراجعه . خمينی هم از اين امر مستثنی نيست زيرا عمًال اهداف استراتژيك خويش را بارها نوشته و اعالم آرده

 :به نوشته های خود او ميتوان اهداف استراتژيك وی را به ترتيب زير برشمرد
 اش مسلط شدن بر جهان، برای وی هدف غايی برقراری حكومت عدل عمومی است بر روی زمين، هدف نهايی

روشن است آه به اين ترتيب . هدف ميانی اش در دست گرفتن اختيار جهان اسالم و هدف آنی اش قدرت گرفتن در ايران
 .هر آدام از هدفها به نسبت مرحلٌه باالتر حالت وسيله دارد و در خدمت آن است

نظر داشتن به آن از پر بها دادن به برخی هدفهای بايد تصميمات خمينی را به تناسب اين سلسله مراتب سنجيد و با 
 .محدود مرحله ای آه گاه رسيدن به هر آدام آنها ممكن است سر و صدای زياد هم برپا آند، حذر آرد

نتيجه گيری ديگری آه بايد از برشماری اين اهداف گرفت اين است آه مرزهای بين المللی در استراتژی خمينی به 
اری ندارد و آمابيش شبيه بعضی از عالئم راهنمايی و رانندگی است آه اگر تهديد پليس نباشد خودی خود ابدًا اعتب

 .در اين استراتژی تقسيمبندی داخل و خارج غير ثابت است و در همه حال موقتی. ميتوان به آنها بی توجه بود
 

 وسائل
 

ده است، زيرا خمينی با پيروزی در هر تعداد ابزاری آه خمينی برای رسيدن به اهدافش به آار گرفته ثابت نبو
بايد ابزاری را آه وی به آار گرفته به ترتيب زمان . به دست آورده آه امكانات وی را فزونی بخشيده» غنائمی«مرحله 

 .بر خود استراتژی هم تأثير ميگذارد به دست آمدنشان برشمرد، به خصوص چون دستيابی به ابزار جديد
 

 سخن
م ترين و ثابت ترين ابزاری بود آه خمينی به آار گرفت، سخنی آه به آمك رسانه ها در سخن سنتی ترين و مه

 .همه جا طنين افكن شد
خمينی تربيت خويش را مديون حوزه هايی بود آه در آنها سخن ابزار و مادٌه اصلی آار است،چه برای شاگردی 

به اين صورت آه جمع آردن . ممكن استفاده آرداو از سخن به سنتی ترين شكل . چه برای آموزگاری و چه برای وعظ
همفكران و تهييج مردم را به مبارزه دقيقًا با شكل و سبك نه محتوای موعظه های آخوندی انجام داد ولی در اين راه از 
ار تحول وسائل جديد سخن پراآنی بهره مند گرديد، به عالوه تعداد ميكروفنها و دوربينهايی آه در برابر تشكچٌه وی قر

 .داشت مرتبًا فزونی گرفت
حالت «خمينی به تناسب اين وسائل جديد هيچ تغييری در شيوٌه سخن گفتن خويش ايجاد نكرد و به قول برخی همان 

ولی اين شيوٌه ابتدايی سخن پراآنی به هنگام مساعد شدن وقت . خويش را در برابر اين وسائل جديد حفظ آرد» طبيعی
 .تچيزی از برد سخنان او نكاس
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گوبلز زمانی مدعی شده بود آه نازيها آلمان را به آمك بلندگو فتح آرده اند، شايد در اين گفته آمی اغراق باشد ولی 
او قدرت را به ضرب جلب پشتيبانی عامٌه مردم به . در اينكه ابزار اصلی قدرتگيری خمينی سخنش بود جای ترديد نيست

گاه دولت و با به راه انداختن تظاهرات بزرگ خيابانی گرفت نه با آارمندان و ديگر اعضای دستو خصوص آارگران 
شيوٌه ابتدايی سخن گويی خمينی و لهجٌه روستايی او و اشتباهات مكرر دستوريش دستاويز . رأی يا آودتا يا جنگ چريكی

ن لهجه و همين اشتباهات و خوبی به مخالفان داده تا به مسخره اش بگيرند، اما نبايد از ياد برد آه وی با همين لحن و همي
شيوٌه . مهمتر از آن با محتوای سادٌه گفتارش آه برنامٌه برقراری حكومت عدل اسالم بود قدرت را به دست گرفت

سخنگويی وی هر قدر هم ابتدايی، ابتكار عمل سياسی را نصيبش ساخت و به بهترين صورت بی قابليتی حريفانش را در 
مسخره آردن خمينی آار ساده ای است و برای بسياری لذت بخش هم هست ولی .  آرداستفاده از حربٌه آلمه هويدا

مسخره تر از او رؤسای دولتی بودند آه تنها سخنشان تكرار مداوم عبارتهای مندرس و قالبی دستگاه های تبليغاتی 
تنها خلل در .  آرده بودندآريامهری بود؛ عبارتهای بی محتوايی آه بيشترشان را يك مشت توده ای سابق و اسبق سر هم

تسلط آالمی خمينی بر صحنٌه انقالب ايران در مدت نخست وزيری شاپور بختيار پيدا شد آه گفتار و برايی آالم و 
تسلطش به سخن گفتن، الاقل در نظر آن افراد آم شماری آه هياهو گوششان را آر نساخته بود و هيجان قابليت ارزيابی 

موعظٌه يكنواخت خمينی را تحت الشعاع قرار داد؛ البته قياس بين محتوای گفتار بختيار با ياوه شان را آرخت نكرده بود، 
 .الفارق است های خمينی قياس مع

طبيعی است آه وقتی صحبت از استفادٌه خمينی از ابزار سخن به ميان ميايد مقصود محتوای سخنان اوست نه سبك 
اسب اوضاع و شرايط روز تغيير آرده است اما دو وجه ثابت داشت آه بايد به گفتار خمينی هر بار به تن. يا لحن گفتارش
اولی تبليغ يك ايدئولوژی معين آه دستپخت خود اوست و ديگر استفاده از تقدس آه جوهر آارآيی و لبٌه . آنها پرداخت

 .برای گفتار اوست
محتوايش بسيار ساده و محدود است و در اينجا قصد شكافتن ايدئولوژی خمينی و برشمردن اجزای آن نيست چون 

قصد ذآر چند نكته در . اش همانی است آه تحت عنوان بينش مذهبی و عقايد فقهی ـ سياسی وی به آن اشاره شد هسته
 .باب ميدان عمل و ساختار آن است

احيانًا چند در ابتدای آار فقط نزديكان خمينی و پيروانش و . ميدان عمل اين ايدئولوژی هميشه ثابت نبوده است
وسعت يافتن ميدان عمل . شخص آنجكاو از محتوای آن اطالع داشتند و در طول انقالب نيز اين حلقه چندان گسترده نشد

اين ايدئولوژی آه در داخل ايران استخوانبندی گفتار حكومتی را تشكيل داد و از طريق وسائل مختلف تبليغ در دنيا و به 
. ه شد مربوط به بعد از پيروزی خمينی است، توسعه و تورم آن نيز به همچنينخصوص در آشورهای مسلمان پراآند

 .بنابراين بايد در ارزيابی آارآيی آن به مراحل مختلف پراآنده شدنش و گروه هايی آه جلب آن شده اند توجه داشت
ی سيراب ميشود مهمترين نكته در باب ساختار ايدئولوژی خمينی آه از بينش مذهبی و به خصوص آالم سياسی و

در حقيقت اين ايدئولوژی متكی به نوعی تفسير از دين اسالم است آه در . در اينجاست آه مرز مشخصی با مذهب ندارد
بين علمای شيعه بی سابقه هم نيست و از آنجا آه از طرف خمينی و چندين مجتهد ديگر تبليغ گشته است نميتوان آن را 

ی بر انحراف آن از اسالم تأآيد ميكنند ولی اآثريت قريب به اتفاق آسانی آه چنين البته برخ. اساسًا غير مذهبی شمرد
ادعايی ميكنند صالحيت اجتهاد ندارند و اگر هم داشتند نميتوانستند به اين سادگی حكم يك يا چند مجتهد ديگر را نقض 

ه ای شبيه مذهب و از زاويٌه ديگر بسيار اين جدا نبودن از مذهب يكی از نقاط قوت اين ايدئولوژی است آه از زاوي. آنند
خمينی هيچگاه مجبور نشد تا سخن . گرايی آه در نقاط مختلف عالم رواج داشته و دارد شبيه ديگر ايدئولوژيهای تام

 از عرضٌه تفسير جديد در باب اعتقادی آه قبًال رواج بوداساسًا نوی را به عنوان ايدئولوژی بپراآند، آار وی عبارت 
نكتٌه ديگر اين است آه ايدئولوژی بسيط و به . و متقاعد آردن ديگران آه تفسير درست همان است آه او ميگويدداشته 

به عبارت ديگر هدف گفتار . روحانيت بوده نه عامٌه مردم» گروه پيشتاز«تناسب سطحی او متوجه جلب آردن 
 بسيج آند تا دستجمعی حق حاآميت جامعٌه ايران  برای قدرتگيریداشتايدئولوژيك خمينی روحانيانی بودند آه وی قصد 

به همين دليل ميدان عمل اين ايدئولوژی تا هنگام پيروزی انقالب بسيار محدود . و بعد مردم جهان را ازآن خويش سازند
 .بود

 پس از انقالب بود آه اين ايدئولوژی به گروه بزرگتری عرضه شد از ايدئولوژيهای رقيب الشخور وار تغذيه آرد
و نقاط ضعف آن به دليل روبرو شدن با واقعيت جامعٌه ايران و صحنٌه روابط بين المللی آشكار شد، البته نه برای 

 .شيفتگان
محور اصلی اين ايدئولوژی تمرآز قدرت است در دست فقها و تحت لوای مذهب، به عالوٌه اين مسئله آه حق 

دئولوژی مزبور هر جا آه پای ايجاد تغيير در تقسيم قدرت در نرمش اي. انحصاری تفسير مذهب نيز با همين گروه است
ميان نباشد و سنن اسالمی راه حلی دقيقًا اسالمی برای امور مختلف تعيين نكرده باشد، بسيار زياد است؛ حتی ميتوان 

ت صرف سنن گفت رعايت نكتٌه اول، همانگونه آه از منطق نظام حكومتی ساخته و پرداختٌه خمينی بر ميايد، از رعاي
 .اسالمی مهمتر است چون حياتی تر است

با وام گرفتن از ايدئولوژيها و افكار ديگر تقويت شد و به  پس از انقالب، اين ايدئولوژی به دليل همين نرمش،
صورت گفتاری جهان سومی و فرهنگ مدار، غرب ستيز و تجدد ستيز در آمد آه اعتبار اساسی خويش را از مذهب اخذ 

دئولوژی مذآور به همين شكل در تمام جهان تبليغ شد و ميشود و اگر قصد طبقه بندی در ميان باشد بايد اذعان اي. ميكند
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بودنش و نيز به دليل » نه شرقی نه غربی«آرد آه به دليل دشمنی همزمان با آمونيسم و ليبراليسم يا به قول بعضی 
 . فاشيستی جايش داددشمنی انكارناپذيرش با تجدد، بايد در بين ايدئولوژيهای

 
 تقدس

طبيعی است آه پيرو آنچه در بخش اول اين آتاب گفته شد نميتوان تقدس را وسيله ای به معنای معمول آلمه شمرد 
و آن را چيزی از قماش سازماندهی يا پول يا لشگر به حساب آورد، زيرا اگر به حكم خرد طبيعت را جدای از ماوراء 

 و آارآيی تقدس هيچ اعتبار عينی نخواهد داشت تا بتواند به عنوان ابزار به آار گرفته طبيعت به حساب بياوريم ارزش
در اينجا همين آارآيی برخاسته از اعتبار ذهنی تقدس . ولی اين به معنای نفی ارزش و آارآيی ذهنی تقدس نيست. شود

بايد به ترتيب به اين . ر بوده و هستمورد نظر است، اعتباری آه تقدس در ذهن خمينی و بسياری ديگر از آن برخوردا
 .دو مورد پرداخت

صحبت از امدادهای غيبی و اينگونه عوامل ماورای طبيعی در گفتار رسمی جمهوری اسالمی مكان عمده ای دارد 
ره ولی استفادٌه روزم. و اينگونه امدادها بخشی از ايدئولوژی و شعارهای تبليغاتی اين نظام است آه مدتهاست نخ نما شده

پس از انقالب يكی از مضامين ثابت تحليلهای . از اين شعارها نبايد آسی را از توجه جدی به ذهن مذهبی خمينی باز دارد
فوری و به ظاهر عميق آه بعضًا با ادعاهای فيلسوفانه يا روانكاوانه نيز همراه شده تأآيد بر ذهنيت مذهبی مردم ايران 

تصويری از ذهنيات تودٌه مردم ايران عرضه گردد آه از رساله های مذهبی اين پافشاری بيجا باعث شده تا . است
استخراج شده و در عوض نقشی از ضمير روحانيان ترسيم شود آه در آن هيچ نيست جز ارزيابی عقالنی معطوف به 

 هدف معين
 آه عمری را با آثار  اما تنها گروهی آه ميتوان با اطمينان نسبی از ذهنيت مذهبيشان سخن گفت همين روحانيانند

اين هم از عجايب است آه معتقدان به يكی . مذهبی سرآرده اند و هم و غمشان صرف غور و تفحص در آنها شده است
بودن طبيعت و ماورای طبيعت را از اعتقاد به معجزه بری بدانيم و مردم عادی آوچه و بازار را آه هر آدام در پی 

 .افكار بشماريمزندگی خويشند دست و پا بستٌه اين 
. اش به معجزه اعتقاد داشته است خمينی به استناد همٌه گفته ها و نوشته هايش و به خاطر بينش مذهبی ابتدايی

بنابراين و با در نظر گرفتن اينكه ذهن تحليلگر تاريخی هم نداشته تا قدرتگيری خود را از مجرايی صرفًا عقالنی تحليل 
آنار ارادٌه انسانی عامل پيروزی خويش ميدانسته و به اين ترتيب هيچ دليلی نداشته آه آند، بدون شك تأييد الهی را در 

نفس تأييد الهی را نميتوان وسيله شمرد اما اعتقاد به تأييد الهی يا به . تصور آند اين تأييد در آينده از وی سلب خواهد شد
 .وسيله ای آه آارآيی آن قابل پيشبينی نيست. ردرا ميتوان از ديد مؤمن وسيله به حساب آو» توآل«تر  عبارت معمول

اگر فرد مؤمن به امكان استفادٌه ابزاری از نيروی تقدس اعتقاد داشته باشد، چنانكه خمينی داشت، ميتوان فرض آرد 
مال بسيار خمينی به احت. آه در راه به دست آوردن تأييد الهی و استفادٌه از آن بكوشد، چه با دعا چه با نذر و چه با قربانی

قوی در استفاده از اين وسائل آوشيده است، البته در تأثير آنها بر سير انقالب و تحوالت بعدی اش ميتوان به حق شك 
 .آرد اما نميتوان از توجه خمينی بدانها غافل ماند

يتوان گفت مورد دوم استفادٌه ابزاری از تقدس با اولی متفاوت است زيرا فقط متكی به ذهن خمينی نيست و حتی م
بينش مذهبی ـ ايدئولوژيك . اگر بر خالف مورد اول آارآيی داشته و دارد به دليل ريشه داشتن در ذهن ديگران است

خمينی بر اساس برداشتی بسيار ابتدايی از تقدس شكل گرفته است بدين صورت آه تفكيك و استقالل حوزه های مختلف 
بنابراين آامًال . سی آن تقدس است و ديگر مقوالت همه تابع و مقهور تقدسحيات انسان در آن معنايی ندارد، مقولٌه اسا

بود آه خمينی تمام مسائل را در وهلٌه اول از ديدگاه مذهبی بسنجد و آن را به آمك مقوالت مذهبی تعبير و » طبيعی«
 مورد نذر و قربانی از آن تفسير آند؛ اين آار را نميتوان به حساب سعی وی در استفادٌه ابزاری از تقدس، چنانكه در

» طبيعی«اما توأم شدن اين روش با بيدفاعی ديگر اذهان يا ترس و يا حسابگری ديگران، چندان . صحبت آرديم، گذاشت
برايی تقدس در دست خمينی برخاسته از ذات تقدس نبود، زادٌه تأثيرپذيری ذهن ديگران بود از اين مقوله و اگر . نيست

ی توانست از آارآيی تقدس بهره مند شود به اين دليل نبود آه سعی در تسخير نيروی آن آرد و در در انقالب ايران خمين
به هيچ صورت نميتوان ادعا آرد آه همگان از .  آه پايٌه گفتار خود را بر آن گذاشتبوداين آار موفق شد، به اين دليل 

ميبازند، همٌه آنهايی آه از خمينی پيروی آردند يا تقدس چنين تصويری در ذهن دارند يا به محض آمدن نام آن خود را 
در برابر حمالت او خود را باختند به دليل شيفتگی در برابر تقدس اين آار را انجام ندادند و در هيچ تحليل جدی تاريخی 

 به کارگيریوٌه شياين آنچه آه بايد بدان توجه داشت تسهيالتی است آه . نميتوان به اين قبيل انگيزه های قالبی تكيه آرد
 تكليف خود را با تقدس روشن نكرده مذهباعتنايی به  تقدس با مرعوب آردن گروهی از مردم آه گاه در عين ادعای بی

 . جانشينانش آرده است ارزانیاند، برای خمينی ايجاد آرد و پس از او
 

 سازماندهی
خمينی هم به نوع خود . تگيری استدر هر شرايطی سازمان منضبط در اختيار داشتن از مهمترين ابزار قدر

سازمانی در اختيار داشت آه بعد از انقالب راجع به آن سخنان بسيار گفته شده، سخنانی آه تحت تأثير پيروزی خمينی 
 .بسيار با اغراق توأم شده است
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 بين اين در اينكه خمينی گروهی طرفدار پر و پا قرص داشت آه حاضر بودند به خاطر او خطر آنند شك نيست اما
نه قدرت سازمانهای امنيتی ايران جای چندانی برای سازماندهی . گروه و سازمانهای انقالبی جديد تفاوت زيادی هست

شبه نظامی وسيع باقی گذاشته بود و نه خمينی آسی بود آه با اين نوع سازماندهی آشنايی يا قابليت چندانی برای 
تكيه به گروه معتمد و مؤمنی آه در : وٌه وی مانند سخن پراآنی اش سنتی بوداز اين بابت نيز شي. سازماندهی داشته باشد

همانطور آه اسالم سياسی خمينی در بين روحانيت ايران آم طرفدار بود پيروان وی . راه قدرتگيری وی فعاليت ميكردند
ز به نفعشان تغيير ميكرد مؤثر اما سرسختی آنها در شرايط انقالبی آه روز به رو. نيز در بين اين گروه آم شمار بودند

افتاد و باعث شد تا بتوانند روحانيان ايران را مانند ديگر مردم وادار به انتخاب بين رهبری خمينی و طرفداری از رژيم 
در شرايطی آه ضعفهای دستگاه حكومتی و نظام سياسی مملكت روز به روز آشكارتر ميشد، اين انتخاب . سلطنتی بكنند
ر شد و عمًال تعداد روزافزونی از روحانيان را به آادرهای سازمانی و تودٌه مردم را به نيروی عملياتی آسانتر والزمت

در حقيقت آنچه آه بعدها نام سازمان يا شبكٌه خمينی را گرفت در طول مدت نسبتًا آوتاه انقالب و به مرور . تبديل آرد
 .شكل گرفت

فشار . ل انقالب حول خمينی و هستٌه محكم طرفدارانش منعقد شدسازماندهی سنتی و سست روحانيت ايران، در طو
طرفداران خمينی بر روی روحانيت همانقدر حساب شده و شديد بود آه روی صاحب نامان سياسی آن روزگار، در هر 

 اما اين. دو مورد اين فشار به مرور آارساز گشت و وحدت آلمٌه انقالبی اگر هم معجزه بود يكشبه انجام نگرفت
ی پيدا نكرد چون تنها روحانی آه قدر و قيمت طبضمنسازماندهی حتی پس از انقالب هم محكم نشد و شكل ثابت و 

» هفتاد و دو نفر«سازماندهی لنينی را ميدانست و سعی داشت تا بر اساس اين الگو آار بكند همراه يارانی آه رسمًا 
ادت فكری اش، تمايلی به تحكيم سازماندهی داشت، نه ديگر عالوه بر اين نه خمينی، بنا بر ع. بودند از دنيا رفت

روحانيان صاحب قدرت گرايشی به آن نشان دادند و نه بهره وری از دستگاه دولت پاره پارٌه ايران مجالی برای اين آار 
 .گذاشت

تراتژی همين دستگاه دولت غنيمت بزرگی بود آه پس از پيروزی به صورت ابزار اصلی خمينی برای پيگيری اس
مهم اينجاست آه دستگاه مزبور ابزار حكومت بر . شمارش امكانات و توصيف ابعاد اين دستگاه زائد است. اش در آمد

طبعًا تمام . آشوری وسيع است، آشوری با جمعيت بسيار، با منابع غنی و دارای اهميت استراتژيك در سياست جهانی
دستگاه دولت ايران و خود ايران وسيله ای شد برای دستيابی به اين امكانات در خدمت اهداف خمينی قرار گرفت و 

همين امكانات بود آه برای خمينی فرصت آوشش در راه ايجاد يك انترناسيونال اسالمی را فراهم آرد، . اهداف بعدی
تبليغ نظرات انترناسيونالی آه وظيفه اش جمع آردن بنيادگرايان اسالمی از سراسر جهان و ياری رساندن به آنها برای 

 .خمينی وار و قدرتگيری است
 

 پول
در آنار ابزاری آه تا اينجا برشمرديم بايد به پول هم اشاره آرد، چون به هر صورت فعاليت سياسی، خصوصًا 

در مورد آمك گرفتن خمينی . وقتی وسيع بشود و هدفی در حد سرنگون آردن يك حكومت داشته باشد محتاج پول است
مدرآی در اين باب .  آه مايل بودند حكومت وقت ايران را متزلزل آنند بسيار گفته شده استاز آشورهای خارجی

خمينی به . عرضه نشده ولی اگر هم بشود بعيد است موجب تجديد نظر آلی در نقش پول در استراتژی خمينی بشود
ود ايرانيان و به خصوص تناسب تحكيم موقعيتش در انقالب از آمكهای مالی بسياری بهره مند شد آه از طرف خ

راجع به ميزان اين آمكها اطالعی در دست نيست و ای بسا آه حتی حساب درست . ايرانيان داخل آشور انجام گرفت
آنها هم در جايی نگهداری نشده باشد، ولی نبايد از ياد برد آه خمينی خود با آيسٌه پر پول به ميدان نيامد، اول پا به ميدان 

پس از پيروزی هم . ها و فداآاريهای بی دريغی آه حتمًا پول مهمترين آنها نبود، بهره مند گشتگذاشت، سپس از آمك
 .ثروت ملی ايران آه نام بيت المال گرفته بود در اختيار خمينی و اعوان و انصارش قرار گرفت

 
 روشها

 
 عبارت دقيقتر اگر روش تازه روشهای اصلی خمينی آمابيش ثابت مانده است و اگر تغييری در آنها پيدا شده يا به

 .ای به آنها اضافه شده به دليل يافتن مجال بيشتر برای مانور دادن در صحنٌه روابط بين المللی است
اش برشمرده »واليت فقيه«اول بايد به روشهايی پرداخت آه خمينی به صراحت آنها را مشخص آرده و در آتاب 

 .است
 وسيلٌه قدرتگيری اش سخن است آگاه بوده و به همين دليل بيشترين تأآيد را بر طبعًا خمينی آامًال به اينكه مهمترين

، ترغيب »حقايق اسالم«تبليغات از طريق سياسی آردن اجتماعات مذهبی برای آشنا آردن مردم با . تبليغات گذاشته است
 .آنان به پذيرفتن اين حقايق و تهييج آنها برای پراآندن و برآرسی نشاندنشان

البته در اين .  تنش در جامعه نيز يكی ديگر از روشهايی است آه خمينی به پيروان خويش توصيه آرده استايجاد
باب هم ديد وی همانقدر سنتی است آه در استفاده از سخن، زيرا تنها تصويری را آه به مريدان عرضه نموده تصوير 

 استفاده از تصوير معمول و رايج عاشورا نشانٌه .عاشوراست آه بايد تكرار شود و ياد آن در ذهن همه زنده بماند
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محدوديت ذهنی است آه برای عرضٌه مطلب ناچار است به تشبيهات اآتفا آند و از پروردن موضوع به صورت 
انتزاعی ناتوان است، ولی نبايد بر اين ضعف زياده از حد تأآيد آرد، چون رشتٌه تظاهرات و اربعينهايی آه نظام 

طبعًا اين تنها مورد استفاده از غليان احساسات . زل ساخت درست از همين الگوی عملياتی پيروی ميكردپادشاهی را متزل
مردم نيست، خمينی هميشه به اهميت اين تنش پراآنی آگاه بوده و از آن مرتبًا و در موارد مختلف استفاده آرده است، 

رای غالب ساختن احساس مردم بر خردشان بود؛ جانشينانش مورد اربعينها فقط بارزترين نمونٌه اين نوع تعزيه گردانی ب
 .نيز آه در همان مكتب پرورده شده اند از اهميت اين نكته غافل نمانده اند

امر ديگری آه خمينی بر آن تأآيد بسيار ورزيده مسئلٌه رقابت با نهادهای دولتی است و به نوعی بايكوت آردن 
يكجا ممكن نبود ولی گامهای اول آن نظير رواج صندوقهای قرض الحسنه، طبيعی است آه اين آار يكشبه و . آنها

البته اينها نشانٌه رواج . مدتها قبل از پيروزی خمينی در ايران برداشته شده بود.... درمانگاههای اسالمی، مدارس اسالمی
به احتمال . ر خمينی به حساب آورداسالمگرايی در سالهای پيش از انقالب بود و نميتوان اين جريان فكری را زاييدٌه اوام

قوی خمينی هم آه آمابيش در جريان وقايع ايران قرار داشته است از رواج اين نهادهای اسالمی خبر شده بوده و در 
 .عين تشخيص ارزش عملياتی آنها در تشويق مروجانشان آوشيده است

 بود و ايجاد مؤسسات قضايی و مالی بايكوت آردن دستگاه دولت، به خصوص به صورتی آه خمينی تجويز آرده
و اقتصادی و فرهنگی و سياسی جديدی را شامل ميشد، اصوًال عملی نبود چون امكانات مالی و انسانی بيشماری ميطلبيد 

به همين دليل عمًال خمينی وقتی توانست در رقابت با حكومت رسمی، دولت . آه در دسترس هيچ گروه سياسی نبود
 .ه گروه عظيمی از اعضای دستگاه دولت ايران تابع وی شده بودندموازی تشكيل بدهد آ

قدرت واقعی او همين نفوذ در دستگاه دولت بود و دولت موقتی آه او منصوب آرد حكم يك فرض قانونی را 
 .داشت، فرضی آه قرار بود دست به دست شدن دستگاه دولت را ممكن بسازد و ساخت

 آردن مردم بود و تشكل توده ها تا به اين ترتيب از يك طرف بايكوت آردت در نظر خمينی هدف از تبليغات بسيج
دستگاه دولت و ايجاد نهادهای موازی ممكن گردد و از طرف ديگر توسط شورشهای مردمی انقالبی ترتيب داده شود آه 

 خاص خمينی است ولی نفس اهميت دادن به تشكل توده ها نه تازگی دارد و نه. بشود با آن حكومت اسالمی برقرار آرد
به عنوان . حتی در دوران جديد، مشارآت عظيم تودٌه مردم از لوازم هر انقالب نيست. در تمام انقالبها هم مشاهده نميشود

. مثال ميتوان انقالب مشروطيت ايران را با انقالب اسالمی مقايسه آرد و نقش فعال تودٌه مردم را در پيروزی آنها سنجيد
گرای  به مشارآت مردم را آه ميتوان در انقالبهای جديد و بيش از آن در ايدئولوژيهای انقالبی و تودهنفس اهميت دادن 

شك . جديد، به خصوص از نوع مارآسيستی اش، سراغ آرد نبايد نشانٌه مدرن بودن فكر انقالبی خمينی به حساب آورد
 و مثل هر آس ديگر در معرض تأثير پذيرفتن از نيست آه وی از انقالبات جديد قرن بيستم برخی اطالعات آلی داشته

آليشه های رايج انقالبی، آه بيشتر چپگرايان پراآنده بودند و در آنها نقش اصلی را به تودٌه مردم واگذار آرده بودند، 
 آهنٌه اين ريشٌه. بوده است؛ اما بايد به اين نكته دقت داشت آه افكار مزبور در ذهن وی پيوند نوی بوده بر ريشه ای آهنه

توسط روحانيان است آه نمونه ] mouvements de foule [فكرتجربٌه اغتشاشهای شهری و ايجاد حرآتهای جماعتی
خمينی هم شخصًا شاهد برخی از اين نمونه ها بوده و . های فراوان آن را ميتوان در قرنهای نوزدهم و بيستم سراغ آرد

به عالوه اتكای صرف به اين نوع حرآتهای . تربيتی خويش شنيده استهم بدون شك وصف بسياری از آنها را در محيط 
تجربه آرده  1342جماعتی را هم آه معموًال اراذل و اوباش در آنها نقش عمده دارند، شخصًا طی اغتشاشهای خرداد 

 .است
ا همين بسيج از ديد او تشكل توده ه. آنچه در تصور خمينی از تشكل توده ها اهميت عمده دارد همين نكته است

وجه عقالنی تشكل . آردنشان در حرآتهای جماعتی است، به هيجان آوردن آنها، به راه انداختنشان و رسيدن به هدف
توده هاآه سازماندهی است، در خطوط عملی آه وی ترسيم ميكند جايی ندارد و همين خود بهترين نشانٌه اساس سنتی آن 

 در انقالب ايران نيز اين نوع حرآتها به نوعی سازماندهی ميشد ولی اين البته. و اتكايش به حرآتهای جماعتی است
سازماندهی مربوط به وجه تاآتيكی آار بود و خمينی همانطور آه از نظر استراتژيك اين سازماندهی را پيش بينی نكرده 

نامٌه آار نداشت و به او حتی جلب اعضای دستگاه دولت را مطلقًا در بر. بود بر وجه تاآتيكی آن نيز دستی نداشت
 .احتمال قوی آن را حتی پيش بينی هم نميكرد

تا اينجا روشهايی را آه خمينی در نوشته هايش معين آرده از نظر گذرانديم اما بايد به سه تای ديگر آه در نوشته 
 .های وی به آنها اشارٌه مستقيمی نشده بپردازيم

بی توجهی به اتحادهای استراتژيك از طرف . شاره ای به آن نشدهاولين آنها در پيش گرفتن اتحاد است آه ابدًا ا
به اتحاد در اين نكته  او را آسی آه ميخواهد قدرت را در آشوری به دست بگيرد بسيار مهم است و بايد دليل بی اعتنايی

وق جست آه طرف اصلی صحبت خمينی مجتهدان و طالب بوده اند، يعنی آسانی آه از ديد وی صاحب تمامی حق
از اين ديد آسی همپای گروه اخير نيست آه بتواند طرف جدی اتحاد به حساب بيايد و به همين دليل . حكومتی هستند

در آتاب او فقط اشاره . خمينی طالب پيرو بود نه متحد و در جلب پيرو بسيار موفق. اتحاد استراتژيك موضوعی ندارد
هم بايد در مخالفت آلی گروه مزبور با حكومت و نقش آن در   رادليل اين امر. شده» دانشجويان«ای به همكاری با 

احيانًا بايد احساس . اغتشاشهای موضعی ضد حكومتی جست آه خمينی هم مانند بسياری ديگر متوجه آن شده است
توأمان نزديكی، رقابت، حقارت و حسادتی را آه در بين اهل حوزه نسبت به دانشگاهيان و پروردگان نظام آموزشی 
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جديد ايران وجود داشته است به اين اضافه آرد، احساس پيچيده ای آه بعد از پيروزی خمينی و طرفدارانش نيز دوام 
 .آرده است و هر زمان بخشی از آن بيشتر خود را نشان داده است

دستيابی به اين مسئله روشن است آه يك گروه آوچك با سازماندهی ابتدايی عمًال امكانات قدرتگيری ندارد و الزمٌه 
اين گردآوری نيرو در طول انقالب به وقوع پيوست و همانطور . قدرت، فراهم آوردن نيرو و پشتيبان هر چه بيشتر است

آنجا آه پای گروه های . آه اشاره شد بيشر حالت گردآوری پيرو را داشت تا اتحاد با اين گروه و آن گروه سازمان يافته
ت دقيقتر اسم و رسم دار، در ميان بود، نزديكی هايی پيدا شد آه اگر خيلی اصرار داشته نسبتًا سازمان يافته، يا به عبار

 .باشيم به آنها نام اتحاد بدهيم، بايد اتحاد تاآتيكی بخوانيمشان چون در استراتژی خمينی جايی نداشته اند
. تن اختيار تظاهرات جمعینقطٌه قوت عملياتی خمينی جلب پيروی افراد پراآنده بود نه گروه ها و در دست گرف

آنچه در اطراف وی واقع شد به قول نخست وزير برگزيده و مهندسش آه مايل بود همه چيز را به علم فيزيك پيوند بزند، 
آنهايی آه اين پراآندگی . گريز از مرآز گرفت صورت نوعی حرآت ميل به مرآز بود، حرآتی آه بعد از قدرتگيری

 خمينی و شروع سراشيب سقوط وی به حساب آوردند به اين نكته توجه نداشتند آه جلب مردم را نشانٌه آم شدن قدرت
قدرتگيری بود نه نفس قدرت يابی، قدرت خمينی پس از پيروزی متكی به دستگاه دولت شد و  پشتيبانی مردم از لوازم

، )....نظير آميته ها (اده بودسازمانهايی موازی اين دستگاه آه هر آدام بخشی از اختيارات آن را به خود اختصاص د
 .فقط وسيله ای بود برای چنگ انداختن به آن دستگاه و شكل دادن به اين سازمانها جلب پشتيبانی مردم

آفر است آه  ـ بينش خمينی در زمينٌه امور بين المللی همانطور آه باالتر اشاره شد، متكی به تقسيمبندی سادٌه اسالم
از اين بابت ميتوان وی را . هدان است و فرمان راندن بر دومی غنيمت آينده شانحكومت بر اولی حق موجود مجت

طرفدار اتحاد ملل اسالمی به حساب آورد و از پيروان همان راهی شمردش آه قبل از وی امثال سيد جمال الدين 
عظه و تبليغ گذشت، خمينی با اين تفاوت عمده آه اگر امثال سيد جمال عمرشان به مو. اسدآبادی پا در آن گذاشته بودند

به نتيجه ای نرسيد » اتحاد اسالم«توانست قدرت را در يك آشور به دست بگيرد؛ اما زحمات هيچكدام اين افراد در تحقق 
به هر حال اتحاد اسالم از ديدگاه خمينی در عمل صورت اتحاد استراتژيك با افراطيان . و همگی در اين راه ناآام ماندند

اين روش بيش از . ورها را پيدا آرد، به قصد ايجاد نوعی انترناسيونال اسالمی آه مرآزش ايران باشدمسلمان ديگر آش
رؤياهای سيد جمالی به مساعی سوسياليستها در قرن نوزدهم و به خصوص آمونيستهای روسی در قرن بيستم شبيه 

. و ديگری قدرت و اهميت آشور پايگاهيكی موفقيت در سازماندهی : منتهی دو تفاوت اساسی در اين ميان هست. است
اين دو نقطه ضعف اساسی پايه های آن بخش از استراتژی بين المللی خمينی را آه ميتوان اتحاد اسالمش ناميد قاطعًا 
سست آرده است، پول عربستان سعودی هم آه همه جا در عمل پشتيبان ايدئولوژی خمينی شده، از پس حل اين مشكالت 

 .خصوص آه بين حكام سعودی و روحانيان ايران بر سر رهبری جهان اسالم رقابت هستبرنيامده است، ب
روش ديگری آه خمينی از بابت نظری بدان التفات چندانی نداشت اما در عمل از آن بسيار سود جست تروريسم 

شی های انقالبيان، و تروريسم عمًال در قدرتگيری خمينی نقش بازی آرد، مثل مورد سينما رآس آبادان يا دشمن آ. است
 .پس از مستقر شدن وی بر اريكٌه قدرت عليه افراد، گروه ها و دولی آه دشمن محسوب ميشدند به آار افتاد

اسالمگرايان افراطی ايران قبًال نيز دست به استفاده از تروريسم زده بودند و حتی ميتوان گفت آه موفق ترين گروه 
اما تروريسم جمهوری اسالمی با روشهای آنها تفاوت عمده . اسالم بوده استتروريستی ايران معاصر گروه فداييان 

تروريسم فداييان اسالم محدود و ابتدايی بود چون از مرزهای ايران فراتر نميرفت و فقط به آار انتقامجويی و . دارد
 در سطح جهانی و با در عوض تروريسم خمينی و جانشينانش. تهديد موضعی ميامد و از برنامه ريزی پيروی نميكرد

 .امكانات جهانی اعمال ميگردد و صورت منظم و برنامه ريزی شده دارد
تروريسم خمينی مرز نميشناسد و تابع هيچ محدوديتی، به جز اراده و زور طرف مقابل وی،نيست و از آنجا آه در 

هانی است، اول به اين دليل آه امكانات اين تروريسم نيز ج. خدمت اهدافی جهانی است در سطح جهانی اعمال ميگردد
در اختيار آن است و ديگر به اين دليل آه از شبكه های .... امكانات دستگاه دولت ايران نظير سفارتخانه، خانٌه فرهنگی 

موجود تروريسم جهانی استفاده ميكند و در عوض پول و آمك تدارآاتی و عرضٌه پناهگاه، از خدمات گروه های موجود 
 سراسر جهان و به خصوص در اروپای غربی پراآنده اند، استفاده ميبرد و بسياری از اوقات تروريست آه در

بايد به . مأموريتهای مهمی را به آنان محول ميسازد، بدون اينكه مستقيمًا پای افراد تبعٌه ايران را در گير ماجرا بكند
ه از طريق عمليات درون مرزی تحقق دقت داشت آه اهداف درون مرزی هميش هنگام تفكيك اهداف اين تروريسم

نمييابد، به عنوان مثال بايد قتل ايرانيان مخالفی را آه خارج آشور زندگی ميكنند به حساب دنبالگيری اهداف درون 
مرزی گذاشت زيرا هر چند محل قتل آنها خارج از مرزهای ايران است، انگيزٌه آشتنشان تأثيری است آه ميتواند در 

اهداف برون مرزی آنهايی است آه انگيزه شان تحت فشار قرار دادن گروه ها و دول غير . ان بگذاردسياست داخلی اير
دزديدن يا قتل چند نفر اروپايی، اگر هم در خود ايران انجام بگيرد بايد به حساب تعقيب اهداف  از اين بابت. ايرانی است

م جمهوری اسالمی در آن واحد هدفهای بسياری را به عالوه بايد توجه داشت آه تروريس. برون مرزی گذاشته شود
اين نكتٌه . تعقيب ميكند، ولی هر بار امتياز عمليات تروريستی را در همان محلی آه عمليات انجام گرفته آسب نميكند

 .آخر، مهمترين شاخص جهانی بودن ساختار آن است
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ه قول ريمون آرون متفكر بزرگ در جمع بايد پذيرفت آه سياست جمهوری اسالمی از آن نوعی است آه ب
 بايد از يكديگر مجزا ًفرانسوی، مرز داخل و خارج در آن معنای چندانی ندارد و نقشهای ديپلمات و سرباز آه اساسا 

  ].Paix et guerre entre les nations, Paris, Calmann-Lévy, 1962[باشد در آن تقريبًا ادغام گشته است
آشوری آه امكانات نظامی بسيار ندارد و به هيچ محدوديت حقوقی و اخالقی هم تروريسم جنگ فقراست و برای 

 .پايبند نيست، بسيار مغتنم است، زيرا به ياری آن ميتوان از بسياری دول امتياز گرفت
اين روش ثابت و بسيار مهم عبارت از تقديس داو هر اختالف است، به معنای استفاده از . و اما آخرين روش

خمينی در اين استفاده از مقولٌه تقدس و مقوالت تابع آن . و توجيه موضع خويش بی برای تبيين اختالفمقوالت مذه
بسيار موفق بوده است زيرا عمًال توانسته است سيادت آنها را در موارد مختلف اختالف، از سياست گرفته تا هنر، به 

 . بسياری تحميل آند
 ت چنين آاری را داده، ساختمان بينش ايدئولوژيك ـهمانطور آه اشاره شد، آنچه آه به وی فرص

در جمع ميتوان اين روش را آه .  مذهبی اوست آه بر اساس برداشتی بسيار ابتدايی از تقدس شكل گرفته است
ناميد، زيرا آوششی است برای وسعت بخشيدن دوباره به مقولٌه تقدس و » تقدس پراآنی«خمينی از آن بهرٌه فراوان برد 

اما بايد توجه داشت آه آنچه ما تقدس پراآنی ميناميم، به احتمال قريب به . ختنش بر همٌه حوزه های حيات انسانمسلط سا
از ديد وی آنچه آه ما انتزاعی شدن . يقين به اين صورت در ذهن خمينی طرح نشده است تا شايستٌه چنين نامی بشود

شكل و اعتبار . است تا لزومی به بازگشت به شكل ابتدايی آن باشدتقدس و ذهنی شدن اعتبار آن ميناميم اصًال واقع نشده 
تقدس همان است آه بوده، فقط عده ای از پذيرفتن اين حقيقت مطلق سرباز زده اند آه بايد دوباره وادار به پذيرفتن آن 

 .بشوند
طرفهای درگير در انقالب به اين تقدس پراآنی خمينی عليرغم بی معنا جلوه آردنش بارها آارگر افتاد، تقريبًا تمام 

دليل نبودن مرز بين ايدئولوژی خمينی و مذهب از يك طرف و به دليل بهتزدگی و بی دفاعی شان در برابر مذهب از 
طرف ديگر، چارچوب گفتار خمينی را در بارٌه آاربرد تقدس به خصوص در زمينٌه سياست پذيرفتند و خود را در 

اگر استفادٌه ابزاری از تقدس را موجد معجزه بشماريم .  مطلقًا بر آن اختياری نداشتندمحدودٌه گفتاری محبوس ساختند آه
بايد گفت آه معجزٌه خمينی هم ترس و بهت ديگران در برابر گفتارش بود، معجزه ای آه خود او و جانشينانش سعی 

س و بی دفاعی طرف مقابلشان بسيار هم آردند تا هر بار با تقديس داو هر اختالف تكرار آنند و در اين زمينه به يمن تر
 .موفق بوده اند

 .اين گفتار بعد از انقالب نيز بارها آارآيی خويش را نشان داد، آخرين بار در همين جنجال بر سر آتاب رشدی
  
  
 

 معنای فتوا : قسمت دوم
 

 .ل آردحال با توجه به آنچه آه آمد ميتوان معنای صدور فتوای قتل رشدی را از طرف خمينی تحلي
و اهداف » مجازات آافر«خمينی با صدور اين فتوا هدفی رسمی و مستقيم را تعقيب ميكرد آه عبارت بود از 

نكتٌه جالب اينجاست آه خمينی تا زمان حيات موفق به جزا دادن آافر . اصلی و غير مستقيمی آه عمومًا استراتژيك بود
موفقيتهايی آسب  ت، اما در عوض در سطح وسيع و استراتژيكنشد و به عبارت ديگر به هدف مستقيم فتوا دست نياف

او به آنچه آه بسياری به خطا هدف راستين فتوايش ميدانند نرسيد، اما اين عمل برای وی . آرد آه قابل چشمپوشی نيست
 .  نزديكش آرداهداف مهمترثمراتی داشت آه به 

 هيچكدامشان از طرف او بيسابقه نبود، اما برای وی در اين راه از روشها و وسايلی استفاده آرد آه آاربرد
بايد جداگانه به اين نكات . جهانيان آه اآثرًابه استراتژی وی توجه آافی نداشتند، نو مينمود و مايٌه غافلگيری بود

 .پرداخت
 

 هدف فتوا
 

ست آه به نحوی الظاهر و طبق ادعای خمينی و ديگر اسالمگرايان، آشتن رشدی و آسانی ا هدف مستقيم فتوا علی
است اما هيتوشی ايگاراشی  تا به حال خود رشدی از مرگ جسته. اند از انحأ در پراآندن محتوای رمان وی نقش داشته

]Hitoshi Igarashi [ در ژاپن به قتل رسيده، اتوره آاپريولو  1991مترجم ژاپنی رمان وی در يازدهم ژوئيٌه]Ettore 
Capriolo [ در ميالن طی سؤقصدی با چاقو زخمی شده، ويليام نيگارد  1991سوم ژوئيٌه مترجم ايتاليايی آن در

]William Nygaard [ و شدهدف سؤقصد با سالح گرم واقع  1993در يازدهم اآتبر » آيات شيطانی«ناشر نروژی 
 را مورد قتل رضا مظلومان را هم آه از مدافعان رشدی بود، ولی از جميع جهات اسالم و حكومت اسالمی. گشتزخمی 

 . بايد به فهرست باال اضافه آرد؛انجام گرفت 1996حمله و انتقاد قرار داده بود و در بيست و هفتم مٌه 
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 .ها را هدف اصلی فتوا شمرد اين آدمكشی توان اما به هيچوجه نمی
ا در عين حال  تأآيد بر مجازات آافر و عرضٌه آن به عنوان تنها هدف فتوا فقط بخشی از برنامٌه خمينی بود، منته

روشن است آه خمينی به اين هدف مستقيم نرسيد، اما نبايد اين ناآامی را به . شرط موفقيت مانور وی به حساب ميامد
حساب شكست آامل وی گذاشت، چون از يك طرف مساعی جانشينانش برای آشتن رشدی و آسانی آه به وی ياری 

 است، و از طرف ديگر زنده ماندن رشدی مانع از موفقيت در ديگر زمينه اند خاتمه نيافته رسانده يا از او پشتيبانی آرده
 .ها نبوده است

يكی از ثمرات جنبی اين فتوا تحكيم اعتبار خمينی در خود ايران، طبعًا در بين طرفدارانش، بود آه پس از شكست 
 قدرت وی پس از پيروزی بيش بايد توجه داشت آه مقصود از اعتبار قدرت خمينی نيست چون. در جنگ لطمه ديده بود

اعتبار وی در ايران پس از . از نفوذ آالم در مردم متكی به تسلط بر دستگاه دولت و نهادهای موازی زاده از انقالب بود
انقالب آاهش يافته بود و به همين دليل ترميم آن الزم مينمود و از آنجا آه هر اعتباری را نميتوان به هر وسيله ای ترميم 

سختگيری و آشتی : رميم آن اسبابی خاص ميطلبيد، اسبابی از همان نوع آه اين اعتبار را فراهم آورده بودآرد، ت
ناپذيری بر سر اصول اسالم، بی اعتنايی به مخالفتها و نشان دادن نوعی تندروی حساب شده آه در نظر ديگران جلوٌه 

 .بی باآی خاص و خلص را داشته باشد
خمينی در وهلٌه اول . ران را به هيچوجه نميتوان تنها هدف يا حتی هدف اصلی فتوا شمردولی تحكيم اعتبار در اي

سعی داشت تا اين اعتبار را در جهان اسالم و خارج از مرزهای ايران و در مقابل رقبای سعودی آه قبل از او سعی در 
حت حكم خود به آن احتياج آمتری داشت جنجال برانگيزی بر سر آتاب رشدی آرده بودند، تحكيم نمايد زيرا در ايران ت

اين . آه ميخواست به زير نگين بياورد ولی در آن بيشتر نفوذ تبليغاتی پيدا آرده بود تا چيز ديگر» جهان اسالم«تا در 
يكی با ادعای حمايت . سخنگويی تسخيری از جانب مسلمانان جهان، قدمی بود در تحكيم ادعای رهبری بر جهان اسالم

اسالم به شكلی آه بر همٌه رهبران آشورهای اسالمی، باالخص حكام سعودی، پيشی بگيرد و ديگر مجبور از حيثيت 
مورد اول با صدور حكم مرگ صورت پذيرفت و مورد دوم با . آردن رهبران اين آشورها به پيروی از رفتار وی

عالوه بر اين خمينی .  تحقق يافتقطعنامه های آنفرانس سران آشورهای اسالمی آه حاوی محكوميت آتاب رشدی بود
با محكوم آردن نويسنده ای آه تبعٌه انگلستان است قصد تحقير آشورهای غربی را داشت آه مسئول پراآندگی و ضعف 

 .مسلمانان ميدانستشان و از آن مهمتر به احساس حقارت و آينٌه بسياری از مسلمانان نسبت به آنان واقف بود
 

 روشها
 

به طور آلی همانهايی بود آه قبل از آن و به خصوص در طول  ينی در اين باب به آار گرفتهروشهايی هم آه خم
 .انقالب ايران بارها به آار گرفته بود

اولين و مهمترين آنها تقديس داو اختالف بود آه در اين مورد بسيار سريع و بی زحمت انجام شد زيرا نطفٌه آن در 
بينش مذهبی متعصبانی آه مدعی بودند رمان رشدی مايٌه اهانت به اسالم .  بودآشمكش اوليه بر سر آتاب رشدی موجود

است با بينش خمينی تفاوت چندانی نداشت تا وی مجبور باشد اين اختالف را به شكل جديدی آه مطابق عقايدش باشد از 
ختنشان در قالب مذهبی در اين مورد برخالف اختالفات سياسی دوران محمد رضا شاه آه خمينی در ري. نو طرح بكند

نقش عمده ای ايفا آرده بود، همه چيز حاضر و آماده بود چون اختالف از ابتدا و اساسًا در چارچوب مقوالت مذهبی 
آنچه آه خمينی انجام داد اتخاذ موضع افراطی و در عين حال جهانی آردن آشمكش . طرح شده بود اما در سطحی آوچك
 يك آشور بسيار آسانتر و پرثمرتر بود تا از طرف تندروان پراآنده و اين و آن شيخ بود، آارهايی آه از موضع رياست

 . بنيادگرا
رشدی در مغرب . در اين باب هم آار اصلی از پيش انجام شده بود. ايجاد تنش بين اسالم و آفر نيز به همچنين

آتاب او متأثر بود از تحوالتی آه از . ه بودزمين آتاب نوشته بود و از آزاديهای رايج در اين خطه از جهان بهره مند شد
اش از ترس سنتی  در نوشته. چند قرن قبل در زمينه های مختلف در مغرب زمين انجام گرفته و نام تجدد گرفته است

طبعًا نهادهای سياسی و اجتماعی آشور . نسبت به مذهب اثری نبود و عالوه بر همٌه اينها به انگليسی آتاب نوشته بود
قامتش آه ضامن آزاديهای فردی هستند و سالهاست آه شهرت انگستان را به عنوان مهد آزاديهای مدرن تثبيت محل ا

در اين شرايط ايجاد تنش تحت عنوان رو در رويی اسالم و آفر بسيار آسانتر بود . آرده اند از حقوق وی حمايت آردند
به خصوص آه در اين وضع ميشد ادعا آرد .  باشدتا مثًال مورد نويسنده ای آه در آشوری اسالمی آتاب نوشته

اين شيوٌه . آشورهای غربی برای تخفيف اسالم رشدی را تحريك به اين آار آرده اند و رسمًا از وی حمايت ميكنند
عرضٌه مطلب مقرون به حقيقت نيست اما وقتی پای تحريك مردم و آالهبرداری عقيدتی در ميان باشد حقيقت هم 

 .نيستمهمترين مسئله 
مرز بين اسالم و آفر همانطور آه از بين آشورهای . اما تنش سازی خمينی محدود به رو در رويی با غرب نبود

اسالمی و غير اسالمی رد ميشود از درون آشورهای اسالمی نيز ميگذرد و صاحبان عقايدی نزديك به عقايد خمينی را 
در اينجا نيز خمينی همانطور آه موقعيت . ٌه مسلمانان جدا ميكندباشند از بقي» اسالم ناب محمدی«آه قرار است طرفدار 

خويش را تقويت آرد موضع ديگر بنيادگرايان را در آشورهای اسالمی تحكيم نمود، چون گفتار افراطی دائر بر آافر 
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تفسير شمردن رشدی و لزوم مجازات وی را تحت عنوان تنها گفتار اسالمی مجاز به همگان تحميل نمود و مرزهای 
آن گروه از غربيان نيز آه برای پذيرش . انحصاری خويش را از اسالم بسيار فراتر از مرزهای آشور ايران گستراند

اين تفسير از اسالم و قبول اين تصوير تند و تيز از اسالم آمادگی داشتند در پذيرفتن گفتار خمينی ترديد چندانی نكردند و 
زيرا نبرد اصلی خمينی، از ابتدای پای گذاشتن در سياست، و دلمشغولی .  آردنداز بابت تبليغاتی خدمت بزرگی به وی

صرفنظر از درستی و يا نادرستی اين . اصلی پيروان وی هميشه اين بوده است آه ثابت آنند تنها نمايندگان اسالم اصيلند
 . انجام شده استمدعا، پذيرفتنش هميشه آمك بزرگی به آنها آرده است، خاصه وقتی از طرف حريفانشان

در اين مورد نيز رفتار خمينی تفاوت . نكتٌه سومی آه بايد در مورد روشها به آن پرداخت مسئلٌه ايجاد بلواست
چندانی با گذشته نداشت زيرا اصل را بر تحريك توده های مردم گذاشت و سازماندهی يا عمل سازمان يافته را فرع 

ه ها غالب بود، او باز از مقام رهبر مريدان را مورد خطاب قرار داد و اگر جنبٌه سنتی رفتار وی بر ديگر جنب. شمرد
در اينكه وی . دستوری به سازمانهای تحت فرمانش داد فرع فتوا و حكم آلی بود آه خطاب به همٌه مسلمين صادر آرد
ستهايش را برای راجع به پراآندن فتوايش، تحريك مردم و آشتن رشدی دستورات مستقيم صادر آرده است و تروري

آدمكشی بسيج نموده آمتر ميتوان شك آرد اما همٌه اينها در جنب تحريك مستقيم مردم به آشتن رشدی و شورش عليه 
نبايد فراموش . مانور وی اساسًا سنتی بود، متكی بر موضعگيری افراطی و ايجاد اغتشاش. حاميان رشدی، فرعی است

ا با همين روش به دست آورده بود و با در نظر گرفتن اينكه سنين هفتاد و آرد آه خمينی بزرگترين پيروزی زندگيش ر
 .هشتاد در زندگی آمتر آسی مناسب ترين موقع نوآوری است، نبايد از پافشاری وی بر استفاده از اين روش تعجب آرد

 
 وسائل

 
نش بود آه با آن جنجال و ابزار اصلی خمينی در اين آار آماآان سخ. در مورد وسائل نيز خبری از نوآوری نيست

وسائل ارتباط جمعی آه خبر و متن اين فتوا را به اطالع جهانيان رساندند آماآان نقش بلندگوی . تنش عمده ای ايجاد آرد
 .وی را ايفا آردند آه طبق معمول و به سبك سنتی از روی تشكچه اش سخن ميگفت

طی وی در نظر گردانندگان رسانه ها و مردم جهان همانطور آه قدری باالتر اشاره شد آنچه به فتوای چند خ
ضمانت اجرايی . اهميت ميبخشيد، برخالف تبليغات مريدان، درستی سخن يا عمق گفتار وی نبود، ضمانت اجرای آن بود

امكاناتی در حد امكانات . آه متكی به آينه توزی و سخت آوشی خمينی و از آن مهمتر به امكانات عملی اجرای حكم بود
 ....تگاه دولت آشور ايران با سفارتخانه هاو شبكٌه جاسوسی و امكانات مالی ودس

شبكٌه تندروان اسالمی هم آه نظام ساخته و پرداختٌه خمينی مداومًا در نفوذ بر آنها و احيانًا سازمان دادنشان آوشيده 
 با خمينی و در خشونت و زيرا آمتر آسی در همفكری اعضای اين شبكه. است، در اين معادله مكان مهمی دارد

طبعًا ابراز همقدمی با خمينی در بين گروههايی آه مستقيمًا به جمهوری اسالمی . خونخواری اعضای آن شكی دارد
بهترين نمونٌه اين گروهها حزب . وابسته اند و از بابت فكری و مالی مرتبًا از جانب اين نظام تغذيه ميشوند صريحتر بود

 .رش شيخ محمد حسين فضل اهللا بالفاصله فتوا را تأييد آرداهللا لبنان است آه رهب
 
  
 

 اهميت فتوا : قسمت سوم
 

برای دريافت معنای فتوای خمينی ميبايست به پيشينٌه فكری و استراتژی وی اشاره ميشد اما برای ارزيابی اهميت 
 توجه داشت، برای اين آار بايد موقع اين فتوا در استراتژی او نميتوان فقط به جنبه های ثابت و ايستای اين استراتژی

 .فتوا را در ديناميك استراتژی او سنجيد
ميتوان . استراتژی خمينی برنامٌه پيشرفت است از هيچ، يعنی وضع خمينی در تبعيد عراق، تا حكمروايی بر جهان

د، نقاط ضعفی آه بايد فهرست اين استراتژی را خيالپردازانه خواند زيرا نقاط ضعف بسيار آن به نفع اين عقيده حكم ميكن
 .وار از نظر گذراند

اولی مربوط به طرح آلی استراتژی صرفًا تهاجمی است، برنامٌه گسترش آلی يك اراده است، ترمز درونی ندارد 
به همين دليل ثبات آن فقط ميتواند زاييدٌه فشار . و هيچ نوع ثبات يا عقب نشينی در هيچ آجای آن پيش بينی نشده است

ط بيرونی باشد، درجازدن انتظام آن را بر هم ميزند و قدرتی آه اين استراتژی را به آار گرفته دچار اختالل ميكند، شراي
تأثير عقب نشينی بر آن از اين هم بدتر . زيرا تا قبل از رسيدن به هدف اصلی هر نوع توقف مترادف شكست موقت است

ی استراتژيك از حيز انتفاع ميافتد و تنها چيزی آه بر جای ميگذارد است زيرا عمًال اين استراتژی با اولين عقب نشين
 .خأليی است آه مساعی تاآتيكی به هيچوجه قادر به پر آردنش نيست

زيرا تسلط يافتن بر جهان مستلزم گردآوری امكاناتی، اعم از . نكتٌه ديگر عدم تناسب بين وسائل و اهداف است
دست هيچكس جمع نشده است و به هر صورت امكان گردآمدن آنها در دست مادی و معنوی است آه تا به حال در 

خيال حكم راندن بر جهان از طرف آسی آه حتی به درستی نميداند چه وسائلی برای اين آار الزم . حاآمان ايران نيست
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تنها امر . اثر نيستاست قابل درك است، چون اين نوع خيالپروری بيشتر برازندٌه جاهالن است و مضحك، اما الزامًا بی 
 .حتمی در اين ميان شكست نهايی اين استراتژی است و تحقق نيافتن اهداف آن

استراتژی خمينی با توجه به امكانات تاآتيكی بسيار آم و بسيار ابتدايی طراحی . نكتٌه آخر بی رمقی تاآتيكی است
د شورش ميايد و روشن است آه بر اساس آنها روشهايی آه در بخش قبل به آنها اشاره رفت همه به آار ايجا. شده است

استراتژی جاه طلبانه ای آه اساسش صرفًا بر اين امكانات تاآتيكی باشد سست بنياد است و راه . نميتوان جهانگشايی آرد
 .به جايی نميبرد

نی را اما نميتوان بحث را فقط به شمارش اين نقاط ضعف ختم آرد زيرا اگر با اتكای به آنها استراتژی خمي
چه آسی تصور ميكرد يك مالی تبعيدی آه . خيالپردازانه بشماريم بايد بپذيريم آه اين استراتژی از ابتدا خيالپردازانه بود

پس از به راه انداختن شورشی ناموفق از آشورش اخراج شده و نامش جز به ياد معدودی نمانده ناگهان بتواند نظام 
  را به دست بگيرد؟پادشاهی ايران را متزلزل آند و قدرت

طبعًا در اين آتاب فرصت شكافتن فرآيند انقالب ايران نيست و لزومی هم به اين آار نيست، اما ميتوان و بايد به 
رشته عواملی آه ضعفهای استراتژی خمينی را به هنگام پيكار با نظام آريامهری پوشاند توجه آرد تا به تبع روشن شود 

 .وسيعتر خيالپردازانه استآه چرا اين استراتژی در سطح 
پيكار انقالبی پيكار در راه گرفتن قدرت است، بنا بر تعريف تهاجمی است و در آن قانع شدن به هدفی غير از هدف 

در اين مورد پافشاری ثابت خمينی برای دست يافتن به هدف . نهايی و آمتر از هدف نهايی غير منطقی و نابخردانه است
طبعًا .  و يكدندگی وی و عقايد مذهبيش ريشه داشت آامًال مقتضی نوع و هدف مبارزه بودنهايی هر چند در سرسختی

اگر سير حوادث صورتی پيدا ميكرد آه خمينی را، مثًال به سبك مائوتسه تونگ، ناچار به نوعی عقب نشينی استراتژيك 
ايجاد ميكرد و احتماًال به سوی شكست و پيگيری نوعی نبرد تدافعی بكند، ساختمان استراتژی وی برايش اشكاالت عمده 

 .سوقش ميداد، ولی همانطور آه ميدانيم حوادث چنين سيری پيدا نكرد
انقالب ايران به ضرب . وسائلی آه خمينی در استراتژی خود پيش بينی آرده بود قدری باالتر بر شمرده شد

آن وسائل در . د آه انقالب چنين شكلی پيدا آندتظاهرات جمعی و اعتصابات گروهی به ثمر رسيد اما از ابتدا معلوم نبو
شكلی آه انقالب ايران به تدريج پيدا آرد، آارگر افتاد اما اگر قدرتگيری به مجرای جنگ چريكی، آودتا يا مبارزٌه 

آيی اين وسائل انتخاباتی افتاده بود، چنانكه فی المثل در آوبای باتيستا و روسيٌه نيكالی دوم و آلمان دورٌه وايمار افتاد، آار
روشن است آه خمينی در راندن انقالب به مسير مزبور نقش . بسيار آاهش پيدا ميكرد و احتماًال به صفر نزديك ميشد

عمده داشت اما آنشهای ديگر بازيگران انقالب، هر قدر هم آه آم اهميت، و به خصوص واآنشهای حريف اصلی وی 
 .هميتی آمتر از نقش خمينی نداشتآه شاه بود، در شكل دادن به سير انقالب، ا

آنچه محتوای پيروزی استراتژيك خمينی را تشكيل ميداد رشتٌه پيروزيهای تاآتيكی اردوی وی بود آه خود او بر 
آنها دستی نداشت و بايد بيشتر آنها را مديون آوشش و فداآاری همپيمانان و نيز بی قابليتی و گاه ساده لوحی ديگر 

آن روشهای آلی آه خمينی به آار بستنشان را تجويز آرده بود نظير تنش پراآنی و . ان دانستبازيگران انقالب اير
تقدس پراآنی در عملياتی به آار گرفته شد آه به احتمال قوی شكلشان به ذهن وی خطور نكرده بود، از آنترل تظاهرات 

آنی دو دهٌه قبل از انقالب چه نوع مردمی اسالم پرا. جمعی گرفته تا شايعه پراآنی های مختلف و شعارسازيهای سريع
آن در بين عوام و چه نوع روشنفكرانٌه آن در بين سرآمدان مملكت و از همه بيشتر همراهی و همدلی مردم در پس زدن 
استبداد شاهی مالط اصلی اين آارآيی تاآتيكی بود؛ سردرگمی حريف آه نه استراتژی داشت و نه تاآتيك مكمل اين 

 .آارآيی
 اينها آه گفته شد متكی بر نوعی تفسير تاريخی يا جامعه شناسانه از پيروزی خمينی است و الزامًا خود وی و اما

با اتكای به پيشينٌه فكری خمينی و سخنانی آه بارها بعد از . پيروانش پيروزی خويش را به همين ترتيب تفسير نكرده اند
يت گفت آه وی تأييد الهی و ارادٌه بشری را عوامل اصلی پيروزی پيروزی انقالب به زبان آورده است ميتوان با قاطع

 .خويش ميدانسته، هر چند تقدم و تأخر اين دو عامل از ديد وی چندان روشن نمينمايد
ارزيابی عقالنی عوامل مختلف آار مورخ است، نه بدين معنا آه بازيگران تاريخ حق دارند در اين آار آوتاهی 

تحليلگر تاريخی به حساب  كنند، بل بدين معنا آه نبايد در همه مورد اين بازيگران را صاحب ذهنآنند يا هميشه چنين مي
خمينی اگر ميخواست صرفًا بر اساس ارزيابی عقالنی وسائل خويش آاری بكند احتماًال پا به ميدان مبارزه . آورد

اش بود و دليلی نداشت آه پيروزی  اراده و آينهآنچه آه وی را به اين ميدان سوق داد بيش از هر چيز اميد و . نميگذاشت
بكاهد يا خمينی و پيروان نزديكش را به متوقف ساختن تهاجم و سعی در تحكيم اين ها معجزه وارش در ايران از اين

. نقاط ضعف استراتژی خمينی از همان ابتدای پيروزی مشهود بود اما نه برای خود او و طرفدارانش. پيروزی وادارد
 اصرار برای رسيدن به هدفهای بزرگتر امكان شكست را افزايش ميداد ولی احتراز از اين آار به دليل بينش هر نوع
و تمام عوامل ديگری آه ذهن خمينی و پيروانش را شكل داده بود و نيز به دليل موقعيت زاده از ....سياسی ـ مذهبی

دون شك به تروتسكی آه ميخواست انقالب جهانی راه بياندازد از اين بابت خمينی ب. آنشهای قبلی آنها برايشان ممكن نبود
 .شباهت بيشتری داشت تا لنين آه ميخواست انقالب را به هر قيمت در روسيه تحكيم نمايد

خمينی پس از پيروزی در ايران تمامی سعی خويش را مصروف رسيدن به هدف ميانی اش آه به زير نگين آوردن 
 .جهان اسالم بود، آرد
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ساخت زيرا از اين مرحله  را رفتن از حد پيروزی نخستين، نقاط ضعف استراتژی وی را بيش از پيش آشكاراين ف
ديگر عوامل محدودی آه طی انقالب ايران بر اين ضعفها سرپوش گذاشته بود يا نقشی در بازی نداشت و يا اگر داشت 

 .از اين ضعفها را تشديد آردبه عالوه پافشاری در رسيدن به هدفهای بعدی برخی . بسيار آم بود
استراتژی خمينی از اين امر . ضعف هر استراتژی تهاجمی به مرور زمان و به تناسب گسترش تهاجم افزايش ميابد

طبعًا اين افزايش صورت يكسان و . مستثنی نيست و امكان شكست آن از پيروزی در انقالب به بعد افزايش يافته است
 . هم يكسره و بی وقفه نبوده، اما در جمع و به داليل مختلف محسوس بوده استخطی نداشته چون تهاجم خمينی 

اولين دليل بی رمقی و تزلزل زاييدٌه وقفه هاست، سعی در سيادت بر سرزمين اسالم نه يكسره پيش رفته است و نه 
 بوده استراتژی نفس اين وضع آه اختيارش از دست حكمرانان جمهوری اسالمی بيرون. همه جا قرين موفقيت بوده

خمينی را دچار اختالل و افت آرده، اختالل و افتی آه طبعًا بر نيروهای مادی و به خصوص معنوی تأثير نامطلوب 
به اميد پيروزيهای آوچك و مشكل در جا زدن به مزاج هيچ آدميزادی چه حزب اللهی و چه طبيعی سازگار . داشته است

ا خود تنوعی به همراه آورده است آه نه از طرف خمينی پيش بينی شده بود و نه گسترش يافتن ميدان مبارزه نيز ب. نيست
رؤيای خام يكدست بودن جهان اسالم را در سر پختن وزائران حج را نمايندٌه چند و چون جهان . از طرف همپالكيهايش

 .ت بی دفاع ميكنداسالم دانستن راه به جايی نميبرد و فقط صاحب اين افكار را در برابر پاسخ منفی واقعي
بی تناسبی بين وسايل موجود و اهداف مطلوب نيز به تناسب پافشاری در ادامٌه راه افزايش يافته است، هر چند در 
اين مورد نيز تغييرات ثابت و يكدست نيست زيرا نه فهرست وسايل ثابت بوده و نه آارآيی همٌه آنها به يكسان آاهش پيدا 

 اشاره شد بزرگترين غنيمت خمينی دستگاه دولت ايران بود آه همراه با امكانات بسيار همانطور آه قبًال. آرده است
اما روشن است آه سروری بر جهان يا حتی جهان اسالم با تكيه به اين . آشور ايران در خدمت اهداف وی قرار گرفت

 مورد دردی را دوا نميكند چون عالوه شدن انترناسيونال اسالمی هم عليرغم مفيد بودن در اين. امكانات ممكن نيست
ميماند سخن و محتوايش آه عبارت است از . استحكام سازماندهی آن به حدی نيست آه به اندارٌه آافی آارآمد باشد

 ايدئولوژی فقهی
در خريدار داشتن . سياسی خمينی و بينش مذهبی او آه از تقدس چون وسيله ای مانند ديگر وسايل استفاده ميكند

خمينی آه در برخی موارد قدری هم تغيير آرده اما در جمع آامًال صورت جهان سومی، تجددستيز، ايدئولوژی 
ابزاری وی از تقدس نيز مثمر ثمر بوده است و در ارعاب حريفان  استفادٌه. گرا دارد شكی نيست مدار و تقدس فرهنگ

 . گرفتهنقش عمده داشته است و از آن مهمتر به سرعت در همه جا مورد تقليد قرار
البته برخی روشهايی . بی رمقی تاآتيكی استراتژی خمينی هم به نوبٌه خويش خود را بيشتر از قبل نشان داده است

آه وی و طرفدارانش در انقالب ايران به آار گرفتند در بعضی از نقاط ديگر دنيا مورد استفاده قرار گرفته است خاصه 
روشن است آه . ی فضای مناسبی برای استفاده از اين روشها فراهم آوردهبه اين دليل آه برخی مشكالت مشابه اجتماع

. تكيه به حرآتهای جماعتی آردن در شهرهايی آه تعداد روستاييان مهاجر آنها به شدت افزايش يافته جاذبٌه بسيار دارد
نها را مطابق منطق استبداد استفاده از شبكٌه انجمنهای اسالمی نيز در آشورهايی آه حكومتهای استبدادی مدرنيزاسيون آ

اما تمام . پيش برده اند و اگر فرصتی شده از تشويق اسالم برای مبارزه با آمونيسم هراس نداشته اند، روش بدی نيست
اينها نشانٌه صادر شدن روشهای خمينی است ولی به آار گرفته شدنشان تابع استراتژی او نيست چون در آن چارچوب 

در همه جا اين روشها در خدمت اسالمگرايان . به قدرت رساندن خمينی يا جانشينان او نيستانجام نميگيرد و هدفش 
تازه حكومتهای محلی . پيشرفت اسالمگرايی به استراتژی خمينی مدد ميرساند اما نه به طور مستقيم. محلی است و بس

 .در برابر اين روشها بی دفاع نيستندنيز در درس گرفتن از مخالفان خويش عقب نمانده اند و مثل حكومت وقت ايران 
خالصه اينكه وجه تاآتيكی استراتژی خمينی در خارج از ايران به امكانات ديپلماتيك دولتی، تروريسم و هدايت چند 
گروه آوچك نظير حزب اهللا لبنان آه مستقيمًا تحت حكم جمهوری اسالمی هستند محدود شده است و اين امكانات محدود 

 .ختن استراتژی خمينی به هيچوجه آافی نيستبرای پيروز سا
فتوای قتل رشدی در شرايط ضعف استراتژی انجام گرفت و پس از گروگانگيری سفارت امريكا جاه طلبانه ترين 

 .حملٌه خمينی بود عليه عقايد و آشورها و آسانی آه دشمنانشان ميانگاشت
جم، تقويت نيروهای معنوی خمينی را به همراه داشت صادر آردن حكم قتل رشدی به دليل جان دادن دوباره به تها

و اثری هم آه بر بسيج نيروهای مادی داشت مثبت بود اما پراآنده چون نيروهايی را به حرآت در آورد آه هر چند در 
 .جهت رهنمودهای خمينی بسيج شدند اختيارشان در آل به دست وی نبود و مستقل از وی عمل ميكردند

ه خمينی در اختيار داشت آارسازترينشان تقدس بود و ايدئولوژی او آه هر دو همه جا پراآنده از رشته وسايلی آ
طبعًا امكانات تروريسم دولتی او . مينامند ايجاد آرد» اسالم و آفر«شد و تنش عمده ای بين آن چيزهايی آه اسالمگرايان 

ريستهای جمهوری اسالمی برای آشتن رشدی هنوز به هم پشتوانٌه تمام سخن پراآنيها و تهديدها شد و هرچند مساعی ترو
انترناسيونال اسالمی خمينی هم با تمام محدوديت و سستی . ثمر نرسيده است نميتوان حكم به بی فايدگی اين وسيله آرد

 .سازماندهی اش در اين باب به آار افتاد و در تقويت پيام خمينی آوشيد
رزه است دو وجه دارد، يكی سعی عملی برای آشتن رشدی و ديگری در اين زمينه آارآيی تاآتيكی آه جان مبا

بخش اول تا آنجا آه به اعزام تروريست مربوط است تابع نظر . آوشش برای بسيج هرچه بيشتر طالبان مرگ رشدی
به استقالل امكان اينكه يك يا چند سودازدٌه ديگر . خمينی و پس از وی جانشينانش بوده اما تا به حال به هدف نرسيده است
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سعی در آشتن رشدی بكنند به هيچوجه آم نيست اما اين امر نيز تا آنون واقع نشده ولی شكی نيست آه رشدی به دست 
آوشش برای بسيج طالبان مرگ رشدی و ابزار هرچه . هر آس آشته شود امتيازی برای استراتژی خمينی خواهد بود

المی موفق بوده زيرا اعضای هر گروه تندروی اسالمی در گوشه ای بيشتر اين مخالفت نيز تا به حال در آشورهای اس
در اين مورد هم ابراز قابليتهای تاآتيكی خارج از نظر خمينی انجام شده است ولی . و به سهم خود در اين راه آوشيده اند

 تاآتيكی همفكرانش را در حقيقت خمينی توانسته است قابليتهای. باز به ثمر رسيدنشان امتيازی است برای استراتژی او
 .در سراسر دنيا به استراتژی خويش منضم آند آه خود مانور موفقی است

در جمع آشمكش بر سر جان رشدی حول دو محور مادی و معنوی شكل گرفته است اولی سعی برای قتل رشدی و 
ی اساسًا مغرب زمين است و ديگر تحميل مقولٌه تقدس به آنهايی آه سيادتش را بر زندگی بشر نميپذيرند؛ صحنٌه اول

پيروزی در اين مبارزه حد ميانی ندارد چون آتاب رشدی چاپ و منتشر شده و جمع . صحنٌه دومی در اصل جهان اسالم
شدنی نيست، عذر خواهی رشدی رد شده است و مجازات مرگ هم مجازاتی نيست آه فقط بتوان بخشی از آن را اجرا 

قولٌه تقدس نيز همانطور آه باالتر اشاره شد حد ميانگين ندارد زيرا هرچند ميتوان از طرف ديگر به آار گرفتن م. آرد
آسی آه از اين مقوله برای شكل . بين مقدسات سلسله مراتب برقرار آرد مرز بين مقدس و نامقدس شكاف است نه شيب
ه آه بتوان بر اساس آن به نوعی دادن به يك اختالف يا توضيح آن استفاده ميكند راهی جز پاسخ آری يا نه باز نگذاشت

 .آشتی رسيد
به اين داليل دعوا بر سر جان رشدی يا با پس گرفتن آامل فتوا به شكست قاطع خواهد انجاميد يا با قتل رشدی به 
پيروزی و تا وقتی آه نتيجه روشن نشده است صحبت از پيروزی يا شكست نسبی بيجاست چون ثمر آار تعيين آننده 

اما تأثيری آه پيروزی يا شكست در اين نبرد بر استراتژی خمينی خواهد گذاشت قرينٌه هم نيست و حتی . است نه سير آن
پيروزی در اين آشمكش در سرنوشت . ميتوان گفت قدر مطلق اين دو وضعيت به سختی با هم قابل مقايسه است

رگ رشدی بتواند جانشينان خمينی را به زحمت ميتوان تصور آرد آه م. استراتژی خمينی اثر عمده ای نخواهد داشت
البته اسالمگرايان در اين ميان قدری بر هيبت خويش خواهند افزود ولی بدون شك . برای تسلط بر جهان اسالم ياری دهد

واآنشهايی را از طرف حريفان خويش باعث خواهند شد آه در راه مقاصدشان موانع بيشتری ايجاد خواهد آرد و به هر 
اما اگر . ارزش اصلی اين پيروزی در شكست نخوردن است. دت طرفی از اين آار نخواهند بستحال در دراز م

ترازنامٌه پيروزی در اين نبرد چندان مثبت نمينمايد ترازنامٌه شكست در مبارزه برای آشتن رشدی بسيار منفی خواهد 
دی از ابتدا چندان قابل توجه نبوده است سرمايه گذاری مادی برای آشتن رش. بود و ضررهای زاييده از آن بسيار سنگين

و وعدٌه جايزٌه دوميليون دالری هم آه تازه ضامنين پرداختش تعدادی قطاع الطريقند، خرجی نيست آه در چنين مبارزه 
جمهوری اسالمی تمامی اعتبار خويش را، به . اما سرمايه گذاری معنوی در آن به حد اعال انجام شده. ای به حساب بيايد

 در نظر اسالمگرايان و همپيمانان بالقوه و بالفعلش، در اين مبارزه سرمايه گذاری آرده است و اگر در مقابل خصوص
مهمترين نتيجٌه شكست در اين مبارزه ورشكستگی . غربيان چنين گردنكشی ميكند برای حفظ وجهه در بين همگنان است

راترين سالح خمينی بوده است و هنوز آه هنوز است سالحی آه اولين و ب. معنوی است و از دست دادن سالح تقدس
از طرف ديگر تقدس هم اساس ايدئولوژی خمينی . اسباب دست اصلی جانشينان او و تمام اسالمگرايان سراسر دنياست

شكست در ماجرای رشدی آن سالح استراتژيك را بی اعتبار ميسازد و اين اعتبار . است و هم ضامن مشروعيت آن
زيرا تقدس تخفيف بردار نيست آه بتوان بر سرش چانه زد، خاصه وقتی پای پيامبر اسالم هم به . ل ميكندمعنوی را منح

 آه بتوان گاه و بيگاه خاموش و روشنش آرد و هر بار به مقدار دلخواه از آن هم نيستميان آشيده شده باشد؛ جريان برق 
 .بهره برد

خمينی باطل خواهد شد و استراتژی وی نيز به سراشيب عقب با پس گرفتن فتوای قتل رشدی افسون ايدئولوژی 
از آنجا آه در اين استراتژی مفهومی غير از تهاجم ثابت و دائم نيست اين عقب نشينی در حكم بی . نشينی خواهد افتاد

 . معنا شدن آن است و مرگش
لی آه فقط شبهٌه قدرت ادامٌه وضعيت فع: به غير از پيروزی و شكست آامل حالت سومی هم قابل تصور است

اسالمگرايان را تقويت ميكند و از ديد آنها مطلوب است اما در برابر نتيجٌه نهايی آار وزنی ندارد و امتيازی هم آه ايجاد 
  .ميكند موقتی است
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