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سخنرانی میرحسین موسوی در سالگرد تشكيل انجمن اسالمی دانشجویان
دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران1376 -

شاید آن روز که میرحسین موسوی سال  1376در دانشگاه تهران حاضر شد تا به مناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد
تأسیس انجمن اسالمی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران سخنرانی کند ،فکر نمی کرد دوازده سال
بعد درست نقطه مقابل سخنرانی اش قرار بگیرد.
او که روزی در سخنرانی اش از خطرناک بودن توهم پنداشتن توطئه دشمن حرف می زد و میگفت « :بنده مسئله
نگاه به توطئههاى خارجى را به عنوان يك نظر افراطى تلقى نمىكنم .عين واقع بيني تلقى مىكنم و عدول از
آن به معناى سرنگون شدن و رفتن به مصاف خطرهاى بزرگ است؛ شاید روزی را پیش رویش نمی دید که در
پازل همین دشمن بازی کرده و کف و سوت حمایت آمیزش را پذیرا باشد.
بازنشر متن این سخنرانی  -علیرغم صحیح بودن اغلب بحثهای آن -نه به معنای تأیید تمام محتوای آن ؛ بلکه
با هدف بازخوانی حافظه ی تاریخی جنبش دانشجویی و تأملی بر چرایی دگردیسی برخی انقالبی های دهه 60
است .بی تردید شناخت آنچه بوده ایم و مقایسه آن با آنچه هستیم؛ می تواند چرایی برخی چرخشها و کجرویها را
آشکارتر کند.

با سالم و درود به روان پاك حضرت امام (ره)
و شهيدان انقالب اسالمى و با سالم و درود به
رهبر گرانقدر انقالب ،از دوستان انجمن اسالمى
كه دعوت كردند و اين مناسبت را فراهم نمودند
تا ما خدمت خواهران و برادران باشيم ،تشكر
مىكنم .مناسبت هم مناسبت ميمون و مباركى
است ،چرا كه پنجاه و پنجمين سال فعاليت
انجمن اسالمى دانشگاه تهران نشان دهنده
نيت هاى خيرى بوده كه هميشه در اين نهاد
جريان داشته و وقتى كه ما به تاريخ گذشته
انجمن هاى اسالمى  -به ويژه انجمن اسالمى
دانشگاه تهران  -رجوع مىكنيم ،مىبينيم
كه در مناسبت ها و فراز و نشيبهاى بزرگ
تاريخى نقش عظيمى را بازى كردهاند .كه هيچ
نوع تشكيالت و نهادهايى كه واسط بين فرد
و دولت باشد ،وجود نداشته است .در صورتى
كه اين تحليل درستى نيست .اين مطالب با
قصد و غرض خاصى گفته مىشود .انجمن
هاى اسالمى ،هيات هاى اسالمى ،روحانيت ما،
مساجد و منابر ما ،بازار و صنوف ما به طور كلى
بخشى از جامعه مدنى ماست كه در حقيقت

انقالب اسالمى وسيلهاى فراهم كرده كه اين
ها توسعه پيدا كنند و االن در دولت جديد
شعار اصلى رئيس جمهور محبوب ماست كه به
اهميت اين قضيه واقف است.
توسعه جامعه مدنى مخالفتى با تاريخ اسالم
و تاريخ اعتقادى ملت ما ندارد .با اسالم هم
تخالفى ندارد و مسئله بى ريشهاى در كشور
ما نيست ،بلكه ريشه دار است .براى همين ما
در گذشته و االن انجمن هاى اسالمى را نهادى
مىيابيم كه نيروهاى متعهدى را در خود جاى
مىدهد و در آن بحث ،نقد ،گفتگو و دفاع از
آرمان هاى بزرگ و حقطلبى هست و دفاع از
استقالل و آزادى هم كه در آن وجود دارد .اگر
دقت كنيد قواعدى كه بر اين تشكيالت و نهادها
حاكم است ،آن را واسطه بين فرد و دولت قرار
مىدهد .انجمن اسالمى يك نهاد خود مختار
است و در عمل اين نهاد و نهادهاى شبيه به آن
باعث مىشوند كه فكرها پخته شود و انديشهها
حمايت و پيگيرى شود .از طرف ديگر اين نوع
نهادها مردم را ،يا افراد را در مقابل سلطه يا
نفوذ مستقيم دولت حفظ مىكنند ،چه موقعى
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كه دولت خوب باشد و چه موقعى كه
بد باشد .بهترين و مطلوب ترين دولت
در يك جامعه اين است كه حركت
هاى مردمى به نوعى سامان پيدا كند
كه بيشترين جهت گيريها ،تصميمات
و اقدامات در ميان مردم نضج بگيرد و
رشد بيابد .اين مسئله االن مورد بحث
بنده نيست ،چون موضوع جامعه مدنى
بحث مفصلى را مىطلبد كه بنده قصد
ندارم درباره آن صحبت كنم.
مشهور است كه دانشگاه ها از حق و
مظلوم دفاع مىكنند ،مخالف ظالم
هستند و از استقالل كشور و آزادى
دفاع مىكنند همان طور كه دوست
عزيزمان قبل از بنده اشاره كردند و
همان طور كه مواضع دوستان دانشگاه
تهران را ديديم ،انجمن هاى اسالمى از
شعارهاى اصلى و از ارزش هاى مطرح
در جامعه ما به نفع مردم دفاع كردند.

1

توطئــه یا توهم توطــئه

2

هميشه مشهور است كه دانشگاه ها از حق و مظلوم
دفاع مىكنند ،مخالف ظالم هستند و از استقالل
كشور و آزادى دفاع مىكنند.

اولین بار چه کسانی توهم بودن
توطئه را مطرح کردند؟
بحث من به گوشهاى از همين مطلب برمىگردد
و آن بحث استقالل كشور و گفتمان هاى جديدى
هّ
شاءالل
است كه امروز در جامعه ما مطرح است .ان
بتوانم آن را توضيح بدهم .بنده بعد از شرح اين
گفتمانى كه چند سالى است در جامعه مطرح
شده ،بيشتر روى كاربردها و آثار آن در صورت
پذيرفته شدن در جامعه صحبت خواهم كرد كه
خواهيد ديد در زمينه اقتصادى ،سياسى و امنيت
ملى ما مىتواند چه آثارى داشته باشد.
من براى آغاز و معرفى مطلبى كه مىخواهم بگويم،
دو پاراگراف از نوشتههاى دو متفكر  -يكى غربى
و ديگرى ايرانى خارج كشور كه افكار او در داخل
كشور بازتاب هايى داشته است  -مىخوانم .اين
نوشتهها درباره گفتمانى به عنوان «توهم توطئه»
است ،بدين مضمون كه آيا طبيعت و روحيه ملت
ما به سمتى سوق پيدا كرده و به صورت اغراقآميز
درگير اين قضيه شده است كه هر چه در جهان
اتفاق مىافتد به بيگانگان نسبت مىدهد يا اين كه
واقعيت چيز ديگرى است؟ آيا آن چيزى كه ملت
ما راجع به بيگانگان ،توطئه بيگانگان و ابرقدرت
ها اعتقاد دارد و جان مايه بسيارى از بحث ها
و گفتگوهاى سالهاى اخير و حتى از اول انقالب
تا االن بوده ،توهم است يا واقعيت دارد؟ آثار آن
چيست؟
متنى كه من از يك متفكر خارجى مىخوانم به
اين دليل است كه پايه بحث ها به او بر مى گردد.
او يك فيلسوف آمريكايى  -اروپايى است .در سال
 1948در كتاب «حدسها و ابطالها» مطالبى

را  -كه به فارسى هم ترجمه شده است  -بيان
مىكند .متون بعدى را  -كه اشاره خواهم كرد -
خواهيد ديد كه چقدر به اين مسئله شباهت دارد
و بعد هم كمى توضيح راجع به آنها خواهم داد.
وى «نظريه توطئه» را اين طور عنوان مىكند«:هر
چه در اجتماع اتفاق مىافتد ،نتايج مستقيم نقشه
هايى است كه افراد يا گروه هايى نيرومند طرح
ريزى كردهاند .اين نظر بسيار گسترش پيدا كرده
است .هر چند من در آن شك ندارم كه گونهاى
ابتدايى از خرافه است .كهن تر از تاريخىگرى
است و در شكل جديد آن نتيجه برجسته دنيوى
شدن خرافههاى دينى است .باور داشتن به
خدايان هومرى كه توطئههاى آنها مسئول تقلبات
جنگ هاى تراوا بود كه اكنون از ميان رفته ،ولى
جاى خدايان ساكن كوه المپوس هومرى را اكنون
ريش سفيدان كوه صهيون يا صاحبان انحصارها
يا سرمايه داران و استعمارگران گرفته است».
حاال من روى سه مثالى كه ايشان مىآورد كه
گويى در غرب و در جهان همه توطئهها را به
صهيونيست ها يا صاحبان انحصارات و سرمايه
داران و استعمارگران نسبت مىدهند ،يك مقدار
بحث خواهم كرد و به ريشههاى آن گفتگو در
سال  1948اشارهاى خواهم كرد.
اما متن ديگر مربوط به يك محقق ايرانى خارج
از كشور است .اين متنى است كه چند سال قبل
مطرح شد و در داخل كشور بازتاب پيدا كرد و بعد
گسترشى در دانشكدههاى علوم سياسى و جاهاى
مختلف يافت« :كسى كه به توهم توطئه مبتالست،
تمام وقايع عمده سياسى و سير حوادث و مشى
وقايع تاريخ را در دست پنهان قدرتمند سياست
بيگانه و سازمان هاى مخوف سياسى ،اقتصادى و
حتى مذهبى وابسته به آن سياست مىپندارد .به
گمان او تمام انقالب ها ،جنگ ها ،شورش ها و
عقب ماندگي ها ،وابستگي هاى سياسى و حتى
كمبود محصوالت كشاورزى ،سقوط ارزش پول،

فكر مىكنم مسئله تا اندازهاى روشن است.
خواهران و برادران مىدانند كه به طور
كلى اعتبار يك انديشه و فكر با نقش آن
فكر و انديشه در جامعه و پشتوانه هايى كه
آن انديشه را ساخته ،تفاوت مىكند .ولى
در عين حال اگر يك انديشه را پيگيرى
كنيم كه در چه شرايطى گفته شده و
پشتوانههاى فرهنگى ،تاريخى و اجتماعى
آن چيست .شايد براى ما راهنمايى باشد
كه ببينيم اين انديشهها در چه شرايطى
گفته شده ،مضمون انديشه فوق ،كاربرد
اين انديشه را در صورت جا افتادن هم
اضافه مىكنم كه بخش اصلى صحبت
بنده را تشكيل خواهد داد.
نظر آن فيلسوف غربى در سال 1948
مطرح مىشود كه اگر دقت كرده باشيد،
اشاره مىكند كه گويى در جهان تمام
توطئهها را به يهودي ها و ريش سفيدان
كوه صهيون و سرمايه داران و انحصارگران
نسبت مىدهند! اگر دقت كنيد1948 ،
سال تاسيس و تشكيل حكومت اسراييل
در خاورميانه است و درست چند ماه
بعد ،حكومت اسراييل در خاورميانه شكل
مىگيرد.
همچنين بحث هايى راجع به سرمايه
دارى ،انحصارها و استعمار هم مطرح

اولين ايرانيانى كه به اين
مسئله ،يعنى نظريه «توطئه»
پرداختند ،افراد و محققينى
هستند كه از كشور ما هجرت
يا فرار كردهاند و اين فكرى
است كه در آن جا و در ميان
ايراني هاى رفته از كشور ما
زاده مىشود.
آنها را ديدند و داخل شوروى رفتند و
آمدند شروع به نوشتن مقاالت و نوشته
هايى انتقادى مىكنند.
در داخل كشور ما هم جدا شدن
سوسياليست ها و نيروى سوم از حزب
توده ،درست تحت تاثير اين جريان
است .آن موقع كتاب هايى هم منتشر
مىشود .دوستانى كه عالقمند به بحث
هاى انديشه سياسى باشند ،اگر به آن
دوره مراجعه كنند ،خواهند ديد كه از
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قحطي ها و زلزلهها را دست پنهان بيگانه
كارگردانى مىكند و همه رجال همچون
عروسكان خيمه شب بازى و بازيگران
افسانههاى جن و پرى ،از پس پرده و با
اشاره او حركت مىكنند و ارادهاى از خود
ندارند .كسى كه به توهم توطئه مبتالست
به نظر خود ايمان و اعتقاد دارد و بر اين
باور است كه تو مو مىبينى و من پيچش
مو يا تو ابرو بينى و من اشارت هاى ابرو».

است كه بعد از جنگ جهانى دوم ،حركت
هاى آزادى بخش گستردهاى در جهان
ايجاد شده ،كشورها مبارزه مىكنند،
كشورها مستقل مىشوند ،منافع غرب و
كشورهاى سرمايه دارى به شدت در خطر
افتاده و از طرف ديگر حركت هاى چپ و
ماركسيسم را داريم كه در حال پيشروى
است و يك فضاى فرهنگى خاصى هم در
غرب بين مخالفين ماركسيسم و حركت
هاى چپ آن موقع وجود دارد كه بازتاب
هايى هم در ايران پيدا مىكند .يعنى
روشنفكرانى داريم كه در آن دوره جذب
حركت هاى ماركسيستى شدهاند ،ولى
وقتى حكومت توتاليتر استالين و جنايات

نويسنده هايى مثل آندره ژيد ،آرتور
كستلر و امثال آن ها كتاب هاى
گوناگونى ترجمه و چاپ مىشود
كه جامعه شوروى را از داخل نقد
مىكنند .على الخصوص مرحوم
آلاحمد و دوستانشان در اين زمينه
فعال هستند .البته كتاب هاى ديگرى
هم در اين زمينه ترجمه و چاپ
مىشود ،شبيه كتاب  1984و قلعه
حيوانات كه ممكن است دوستان
خوانده باشند .اين ها همه متعلق به
اواخر دهه  40و بعد از جنگ جهانى
دوم است كه در حقيقت نقد حكومت
هاى توتاليتر است .اين نظرى كه در
آن موقع ابراز مىشود ،در عمل متاثر
از چنين جوى است؛ يعنى پيش از
اين كه مسئله فلسفى باشد ،به جامعه
و مقتضيات آن موقع برمى گردد و اين
كه يك فرد ،فيلسوف يا انديشمند در
چه جناحى و در چه شاخه فكرى يا
نقطهاى ايستاده است و راحت مىتوان
اين مسئله را نشان داد.
مثال آن فيلسوف انديشمند به
شدت طرفدار جوامع غربى و ارزش
ها و منافع آن است و اين طرفدارى
چشم او را بر جنايات صهيونيسم عليه
فلسطينىها و يا غرب عليه جهان
سوم بسته است .اولين ايرانيانى كه
به اين مسئله ،يعنى نظريه «توطئه»
پرداختند ،افراد و محققينى هستند
كه از كشور ما هجرت يا فرار كردهاند
و اين فكرى است كه در آن جا و در
ميان ايراني هاى رفته از كشور ما زاده
مىشود و مضمون اصلى آن اين قضيه
است كه اعتقاد به توطئههاى بيگانه
در كشور ما ،ريشه دار است و بنده
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خواهم گفت كه گاهى اين استدالل تا
سرآغاز تاريخ ايران و به دوران اسطورهاى
تاريخ ايران پيش برده مىشود.
آنها عنوان مىكنند كه اين «توهم توطئه»
باعث شده است كه كشور و ملت ما به
انفعال و بى عملى كشيده شوند .ديدن
دست بيگانه در همه مسائل و جريانات
باعث مىشود كه ملت دچار بى عملى و
انفعال مىشود و در سرنوشت سياسى و
حيات خودش شركت نكند .در اين مورد
استدالالتى مىشود و مثال هاى تاريخى
هم مىآورند ،از جمله راجع به اسراييل
يا مخالفتى كه در داخل ملت ما راجع به
توطئههاى اسراييل و آمريكا وجود دارد،
نهضت ملى شدن نفت ،فراماسونرى و ...
اين محققين مىگويند كه توطئه هايى كه
در اين زمينهها ادعا مىشود صحت ندارد.
تمام اين گونه ادعاها كه به نظر ما عجيب
مىآيد جواب هاى تاريخى مىخواهد كه من
نمىخواهم به آن بپردازم ،تنها مىخواهم
نوع و جنس فكر را منتقل كنم كه بدانيد
چنين بحث هايى هم مطرح است.
مطلب بسيار مهمى كه به صورت گذرا
مطرح مىكنم و از آن رد مىشوم اين است
كه اين فرضيه يك جنبه تا حدى مثبت
دارد كه ما هميشه فكر نكنيم همه چيز
توطئه بيگانه است ،بلكه به خود بياييم و
حركت كنيم .ولى اگر اين انديشه به اين
ترتيب در جامعه جا بيفتد كه در عمل هيچ
توطئهاى از بيرون امنيت ،اقتصاد و فرهنگ
ما را تهديد نمىكند ،يك نوع اتفاقات و
تصميم گيري هاى ديگرى را در نظام ما
باعث خواهد شد كه قابل تامل است و اين
مقاالت بيشتر به اين سمت مايل هستند و
بنده اين مطلب را نشان خواهم داد.

مهم ترين آن ها خاطرات
خود شاه است كه اين را به
آمريكا و انگلستان نسبت
مىدهد و در مذاكراتى كه
با سفير انگلستان در آن موقع
داشته ،دائم به آن ها التماس
مىكند تا جلوى انقالب را
بگيرند.
قبل از اين كه از اين مطلب بگذرم،
مىخواهم اين را به صورت مطلق مطرح
كنم كه اين انديشه ،انديشهاى متعلق به
ملت ما نيست؛ چون حداقل در دورانى كه
انقالب صورت مىگيرد  -و حتى بعد از
آن  -اگر مردم اعتقاد داشتند كه بيگانگان
همه كارها را انجام مىدهند و همه سرنخ
ها دست آن هاست و آن ها دولت ها را

تشكيل مىدهند و با ساقط مىكنند و
انقالب يا شورش ها را آن ها به وجود
مىآورند ،مردم به اين گستردگى در
صحنه انقالب حاضر نمىشدند .اگر
اين فكر عموميت پيدا كند ،حداقل
در مورد ملت ما داراى تناقض است .يا
همين اتفاقاتى كه بعد از انقالب افتاد
مثل جنگ تحميلى كه اين همه ملت
ما در آن شركت كردند و يا شركت
در راهپيمايي ها و انتخابات مختلف و
يا همين انتخابات دوم خرداد گوياى
تناقض در آن فكر است .اگر مردم فكر
مىكردند كه همه چيز دست قدرت هاى
خارجى است ،كسى هيچ انگيزهاى براى
اقدام نداشت مگر اين كه كسى ديوانه
باشد كه در يك كار بى ثمر شركت كند.
من مىخواهم بگويم كه اين فكر افراد
شكست خورده از انقالب است كه البته
تعدادشان كم نيست ولى به نسبت
جمعيت ما كم است.

شکست خوردگان از انقالب،
اولین پیشگامان توهم توطئه
تعدادى از افرادى كه در زمان انقالب
با رژيم سابق بودند ،احساس كردند كه
كارها و آرمان ها و افكار و منافع و شان
اجتماعى آن ها در معرض خطر قرار
گرفته و نتوانستند اين را تحليل كنند
و عميق شوند و داليل قضيه را بيابند و
به اين سمت كشيده شدند كه فكر كنند
سرانگشت بيگانگان در اين قضيه وجود
داشته است .مهم ترين آن ها خاطرات
خود شاه است كه اين را به آمريكا و
انگلستان نسبت مىدهد و در مذاكراتى
كه با سفير انگلستان در آن موقع داشته،

ما بايد توجه كنيم كه كال در چنين انديشه
هايى پشتوانههاى گروهى و اجتماعى و عوامل
روان شناختى و پايگاه هاى طبقاتى و امثال آن
به شدت اثر مىگذارند .هر فكر را ما بايد ريشه
يابى كنيم و به دنبال آن برويم ،ببينيم از كجا
نشات مىگيرد.
اين انديشه هم از اين نوع انديشه هاست كه
عمال نمىشود در مورد آن گفت كه ما با يك
بحث علمى ناب سر و كار داريم ،بلكه گرايش
هاى ما و پيوندهايى كه با گذشته داريم ،در اين
نوع گرايش ها موثر واقع مىشوند و در اين داوري
ها موثرند .علوم انسانى جنبه ايدئولوژيك دارند و
نمىتوان اين علوم را از ارزش ها جدا كرد تا ما
به يك چيز خالص علمى دست پيدا كنيم كه از
همه پشتوانههاى علمى و تاريخى و فرهنگى و
تعصبات گروهى و قومى و امثال آن برى باشد.

تولد شرق شناسی استعماری

مهارى بر قدرت زده شود .يعنى نوعى تقابل
بين آن ها ديده مىشود .اخيرا در بين متفكرين
اروپايى نوعى ايده مطرح شده كه فوق العاده مهم
است و در تحليل هايى از اين قبيل مىتواند به
كار بيايد .آن ها اين مسئله را مطرح مىكنند كه
نه اين طور نيست.
آن ها مىگويند كه در دوران تجدد و مدرنيته
در اروپا كه كنترل هاى بوروكراتيك و ديوان
ساالرانه بر جامعهها بيشتر مىشود و جوامع
گستردهتر مىشوند ،در آن شرايط قدرت ها با
انديشهها و گفتمان هاى علمى ارتباط مستقيم
پيدا مىكنند؛ يعنى هيچ نوع روابط قدرتى برقرار
نمىشود ،مگر اين كه يك نوع گفتمان معرفتى
را براى خود مىسازد و رواج مىدهد و هيچ نوع
گفتمان علمى وجود ندارد ،مگر اين كه روابط
قدرتى را ايجاد مىكند.
ما در غرب محققى داريم كه يك شرقى اروپا
رفته به نام ادوارد سعيد است .او از شاگردان
ميشل فوكو و از محققين در اين زمينه است.
او اين نظريه را در مورد نظرياتى كه غرب نسبت
به شرق دارد ،به محك مىزند و بحث مىكند.
او كتاب بسيار پر اهميت «شرقشناسى» را
مىنويسد كه آقاى گواهى ترجمه كرده و يكى
از كتاب هاى بسيار با اهميت و در عين حال
بسيار پيچيده است كه متاسفانه به آن كمى
بى مهرى و بى توجهى هم شده است .او اين
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دائم به آن ها التماس مىكند تا جلوى انقالب
را بگيرند .تصورى كه او از انقالب دارد ،به اين
صورت است.
همچنين اند ايراني هايى كه امكانات و مكنت و
ثروت و موقعيت و شان اجتماعى خود را از دست
دادهاند و به هر دليل از ايران رفتهاند .طبيعى
است كه روحيه يأس بر آن ها حكم فرما باشد و
اين فكر مىتواند نشات گرفته از چنين جريانى
باشد .اگر به اين صورت باشد ،ما مىتوانيم بگوييم
كه اين فكر مىتواند متعلق به اقليتى باشد .البته
اگر اين فكر در بين آنها جا بيفتد و متوجه شدند
كه همه چيز با توطئه خارجى نيست ،بلكه ملت
ما بيدار شده و حضور فعال در صحنه دارد و در
سرنوشت سياسى خودش شركت دارد و خودش
براى خود تصميم مىگيرد ،اين موضوع مىتواند
تحولى در روحيه ايراني هاى خارج از كشور و يا
كسانى كه در داخل كشور به آنها عالقه دارند،
ايجاد كند و باعث برگشت و عالقه آنها به داخل
كشور شود.

اين هشدارى است كه ما در خصوص علوم انسانى
بايد به آن توجه كنيم و در مورد اين انديشه نيز
چنين است.
نكته ديگر اين است كه كال در اروپا و در ميان
نهضت هاى فكرى هميشه اين انديشه وجود
داشته كه قدرت و انديشه دو مقوله جدا از هم
هستند و انديشه و فكر جايى آغاز مىشود كه
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مسئله را مطرح مىكند كه چگونه مفهوم شرق
را به اين ترتيب كه مطرح مىشود ،غرب ساخته
و گفتمانى در مورد آن ايجاد كرده است .اين
گفتمان در حقيقت سياست هاى تجاوز كارانه
غرب و سلطه آنها و حتى بهره ورى وسيع غرب
را در شرق تضمين مىكند .ما اين گفتمان را در
ميان جامعه شناسان ،داستان نويسان ،هنرمندان و
فالسفه غرب به صورت گستردهاى مىتوانيم بيابيم
كه زبان شناسي ها آثار آن را نشان مىدهد كه
تا چه اندازه با سياست هاى سلطه گرانه و قدرت
مندانه غرب در اين زمينه عجين است.
من يكى دو جمله از مقدمه كتاب شرقشناسى
را مىخوانم و سپس به اين مقوله كه بيان كردم،
باز خواهم گشت و استنباطى را كه در اين باره
دارم ،بيان خواهم كرد« .شرقشناسى براى تعيين
استراتژى خود همواره به صورت ثابتى به اين
برترى موقعيت خويش كه در همه روابط غربي
ها را نسبت به شرق در موقع نسبتا باالترى قرار
مىدهد كه هرگز دست باالى خويش در همه امور
را از دست ندهند ،تكيه مىكند و چرا بايد غير از
اين باشد ،به خصوص ضعف استيالى خارق العاده
اروپايي ها را از اواخر دوره رنسانس تا زمان حاضر
در پيش رو داريم ».اين قسمتى از بحثى است كه
در اين كتاب مطرح مىكند
 .او گفتمانى را كه تحت عنوان شرق شناشى
مطرح مىشود ،نشان مىدهد كه تا چه اندازه با
بافت و ساختار و تصميم گيري ها و سياست هاى
غرب آميخته است و اين هم چيزى نيست كه
در يك دولت در مورد آن تصميمگيرى شود .او
مىگويد كه اين گفتمان و روابط قدرت در همه
بخش ها و اجزاى تمدن غربى وجود دارد و خودش
را در همه نهادها و اذهان جايگزين كرده و در آن
جا حاكم مىكند .ادوارد سعيد بعد از اشغال النه
جاسوسى كتاب جالبى نوشته كه متاسفانه ترجمه
نشده است .ايشان در آن كتاب مىگويد كه چطور

وقتى كه غرب در رابطه با انقالب اسالمى احساس
خطر مىكند ،به طور خودكار گفتمانى وسيع در
جهان ايجاد مىكند تا آن اندازه كه حتى خودشان
هم باور مىكنند به اين عنوان كه انقالب اسالمى
خشن و جنگ جو و متعلق به گذشته است و يا
سياست هايى دارد كه با ارزش هاى انسان امروزى
نمىخواند و همچنين نشان مىدهد كه چقدر اين
فكر به طور گسترده در سطح جرايد و رمان ها و
فيلم ها و نوشتههاى گوناگون آن ها مطرح است.
بله ،ما بر اين اساس و تحليل وسيعى كه او انجام
مىدهد ،مىتوانيم سلمان رشدى و كتابى را كه او
نوشته ،در مسير همين انگيزه و گفتمان در غرب
بدانيم .غرب نيازمند ساختن چنين تصويرى از

خریداران وطنی شرق شناسی استعماری
اسالم و انقالب اسالمى است .اين همان چيزى
است كه ما بايد نسبت به آن حساس باشيم .آن
چيزى كه به بحث ما مربوط مىشود ،اين است
كه اين گفتمان شرقشناسى متاسفانه مثل يك
كاالى وارداتى طرفدارانى دارد .خود اين فرد كه
يك مسيحى فلسطينى است كه به غرب رفته و
متفكر است ،عنوان مىكند كه غرب يك دسته
افراد گماشته و وابسته و عاشق خود را در شرق
دارد كه همان استدالل و تحليل و برنامهها را براى
شناخت كشور خودشان عرضه مىكنند.
نتيجه آن كه در گفتمان هايى از اين قبيل كه بو
و رنگ شرق شناسانه دارد ،ما بايد به دنبال روابطى
باشيم كه هدف آن و يا نتيجه آن ايجاد سلطه
غرب و استمرار اين سلطه است .در داخل گفتمان
توهم توطئه هم چنين چيزى هست .يعنى مايهاى
از شرقشناسى!
به طور مثال در بخشى از اين مقاله گفته شده،
اصال هنگامى كه ايران به وجود مىآيد ،در مقابل
آن انيرانى هم به عنوان مخالف ايران به وجود
مىآيد .همين طور اين توطئهها را رديف مىكند

نتایج پذیرش توهم بودن توطئه
دشمنان
توطئه است و توطئه نيست ،چه اتفاقى
در انقالب مىافتد؟ يعنى اگر اين فكر
همگانى شود ،اثر آن در سياست داخلى
و خارجى و اقتصاد و مسائل فرهنگى ما
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تا به اين جا مىرسد و عنوان مىكند كه
در جامعه فعلى ما هم كشور ايران و ملت
ما اسير چنين انديشه هايى است .خب،
از اين نوع استدالل همه چيز مىتواند
بيرون بيايد .اگر بگوييم ايرانى بوده،
انيرانى بوده است و چنين استنباطاتى
هم براى آن رديف كنيم ،نتايج ديگرى
هم مىتوانيم از آن بگيريم .اگر دقت
كنيم ،در اين نوع استدالل منطق شرق
شناسانه ديده مىشود .به همين دليل
برداشت من اين است كه اين گفتمان
يعنى گفتمان «توهم توطئه» مورد
حمايت غرب و دوستان غرب است.
عموما اين گفتمان به صورت افراطى از
سوى افراد و گروه هاى حاشيهاى انقالب
مطرح مىشود و توسط آن ها ترويج
مىشود .من در خصوص داليل تاريخى
بر رد اين موضوع بحثى ندارم و آن
موضوع جداگانه است كه در مقاالت و
نوشتههاى ديگرى خواهد آمد و ديگران
اين كار را بكنند و بنده بيشتر به جنبه
كاربردى اين قضيه خواهم پرداخت كه
فوق العاده مهم است.
من مىخواهم اين مسئله را مطرح كنم
كه اگر ما قبول كنيم كه عمال آن چيزى
كه ما در مورد غربي ها  -مخصوصا
قدرت هاى بزرگ  -فكر مىكنيم كه
توطئه است و اين ها مىگويند توهم

چگونه خواهد شد؟ اين همان نكته بسيار
مهمى است كه مىخواهم عرض كنم.
اهميت ديگر اين گفتمان آن است كه
اين فكر در نقطه مقابل انديشه حضرت
امام (ره) است .شما هيچ صفحهاى از
كتاب صحيفه نور را ورق نمىزنيد ،مگر
اين كه توجهى به توطئه خارجى و توطئه
ابرقدرت ها در آن نشده باشد .خب ،اين
هم يك تناقض است .من نمىخواهم
بگويم كه به اين دليل اين فكر بجاست،
بلكه مىخواهم بگويم كه اهميت اين
قضيه تا چه اندازه زياد است .همه
مىدانيم كه يكى از انگيزههاى بسيار
قوى ملت ما در انقالب ،اعتراض به حضور
بيگانگان و سلطه آنها و تجربهاى بود كه
در چند صد سال گذشته در اين زمينه
داشتند.
اگر اين فكر در آن موقع مطرح بود و
جا مىافتاد ،ما هم انقالبى كال نداشتيم.
هر چند كه انقالب رهبرى مىداشت و
خوب عمل مىشد ،اگر مردم احساسى
نسبت به توطئههاى بيگانگان نداشتند،
يكى از انگيزههاى نيرومند خودشان را
در مقابله با رژيم سابق از دست مىدادند
و من مىخواهم بگويم كه بعد از انقالب
نيز چنين است كه اگر اين گونه فكرى
جا بيفتد كه از خارج از كشور توطئهاى
نيست و همه اين ها توهم است ،چنين
آثارى خواهد داشت .به همين دليل به
نظر من تالش براى عموميت دادن اين
فكر ،مشكوك به نظر مىرسد .بيشتر
شبيه به گفتمان هاى علمى صادر شده
و منطبق بر يك روابط قدرت و با تاييد
كننده روابط قدرتى كه به نفع اروپاست،

اهميت ديگر اين گفتمان
آن است كه در نقطه مقابل
انديشه حضرت امام (ره)
است .شما هيچ صفحهاى
از كتاب «صحيفه نور» را
ورق نمىزنيد ،مگر اين كه
توجهى به توطئه خارجى و
توطئه ابرقدرت ها در آن
نشده باشد
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به نظر مىآيد تا يك بحث اصولى و علمى.
بنده پاراگراف ديگرى از مقاله يك نويسنده
ديگر را در اين مورد مىخوانم و سپس به
بحث اساسى خود برخواهم گشت .اين فرد
هم يك مورخ متمايل به حزب توده است.
او درباره توهم توطئه مىگويد« :اين تئاتر
در ايران صحنهاى است كه بازيگران آن از
سوى قدرت هاى خارجى كنترل مىشوند
و نقشى كه به عهده گرفتهاند و كلماتى كه
بر زبان مىرانند ،از خارج تعيين شده است.
اين قدرت هاى خارجى گويا قادر مطلق
و كامال مسلط و واقف به همه جزئيات
هستند و همه حركت هاى روى صحنه به
فرمان آن ها صورت مىگيرد .بازيگران آن،
ايرانيانى كه در صحنه سياست اند ،فقط
مثل عروسك خيمه شب بازى دستآموز
و دست به فرمان نيروهاى خارجى عمل
مىكنند .آن چه روى مىدهد ،نه از روى
تصادف و نه برحسب ابتكار لحظهاى و نه
از اراده مستقل افراد نتيجه مىشود .همه
چيز از قبل طراحى شده و نمايش نامه
روى كاغذ آمده و كارگردان و مولف اصلى
آن ،همان قدرت هاى خارجى ،سرنخ ها
را به دست دارند .با اين ديدگاه ،كارى كه
براى تفسيرگر سياسى مىماند ،اين است
كه معلوم كند كدام قدرت خارجى ،كدام
بازيگر روى صحنه را در اختيار خود دارد.
من اين شيوه تفكر را شيوه پارانويايى در
فرهنگ سياسى ايران نام گذاشتهام».
همه اين نويسندگان ،اين طرز فكر را به
همه ملت ما عموميت مىدهند و مىگويند
كه چنين تفكرى در ايران هم وجود دارد و
بالفاصله نتيجه نهايى اين است كه ما اين
تفكر را بايد از بين ببريم و عمال اين نوع

آيا اين گفتمان كه القا
مىكند آن چه در جهان
سياست و روابط بين الملل
حكم فرماست «خدعه و
قدرت» نيست ،نوعى خوش
باورى و گشودگى را در
گارد و حفاظ و سيستم ايمنى
ملت ما ايجاد نخواهد كرد؟
فكرها را توهم توطئه تلقى كنيم.
نتيجهاى كه به دست مىآيد ،چيست؟
اوال در زمينه سياست خارجى و امنيت
ملى ما ،اعتماد و حسن ظن به سياست
ميان دولت ها و ملت ها باعث خواهد
شد كه بتوانيم جهت گيري هاى تازهاى
پيدا كنيم ،در حالى كه امروزه هم در
غرب ماكياول به عنوان بزرگترين
فيلسوف سياسى تلقى مىشود و كتاب
ها و نوشتههاى او مورد نقد و بررسى
قرار مىگيرد و هيچ تئورى سياسى اى
وجود ندارد كه اشارهاى بدان نكرده باشد
و كتاب او پايه بسيارى از نوشتههايى
است كه پايه عمل قدرت هاى بزرگ و
سياست مداران كشورهاى غربى است.
مثل كتاب مهم مورگنتا با عنوان
«سياست بين ملت ها» كه به فارسى
هم ترجمه شده است و امروزه حتى
«پسامدرن ها» نيز او را فيلسوف پست
مدرن قلمداد مىكنند .اين فردى است
كه عالم سياست را مبتنى بر «قدرت و
خدعه» مىداند در حالى كه خود غربي

ها چنين پايهاى را براى سياست هاى
خود پذيرفتهاند و قبول دارند و تمام
سمينارها و تحليل ها و استراتژي
هاى ملى خود را كه ترسيم مىكنند،
بر مبناى اصالت همين «قدرت» پايه
ريزى مىكنند و ما مظاهر آن را در
جهان و حتى همين امروز در خليج
فارس مىبينيم.
آيا اين گفتمان كه القا مىكند آن
چه در جهان سياست و روابط بين
الملل حكم فرماست «خدعه و قدرت»
نيست ،نوعى خوش باورى و گشودگى
را در گارد و حفاظ و سيستم ايمنى
ملت ما ايجاد نخواهد كرد؟ اين تنها
يكى از آثار قبول شدن اين فكر است
كه ما فرض كنيم توطئهاى نداريم،
بلكه توهم توطئه را قبول كنيم.
بعد از فروپاشى شوروى كه طبيعتا
پيمان ورشو از بين رفته و داليل
وجودى ناتو هم از بين رفت ،قاعدتا اين
پيمان نظامى هم در غرب بايد از بين
مىرفت .ولى نه تنها شاهد از بين رفتن
ناتو نبوديم ،بلكه شاهد پيشروى ناتو
به سمت مركز اروپا بوديم .هم اكنون
شاهد پيشروى آن به سمت مرزهاى
خودمان در آسياى مركزى ،قفقاز و و
ماوراى قفقاز هستيم و بعضي ها نفوذ
نيروهاى تركيه در شمال عراق را به
عنوان «نفوذ ناتو» به قلب سرزمين
هاى اسالمى تعبير مىكنند.
اگر ما به اين سمت رانده شويم كه
بگوييم در روابط با غرب دچار اغراق
هستيم و توطئهاى در كار نيست و اين
ها «توهم توطئه» است ،بايد چشم
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خود را بر اين تهديدات و خطرها ببنديم و آن ها
را به مسائلى حقوق بشرى و انسانى تعبير كنيم
كه غرب در پى رسالتى است كه در اين زمينه
دارد .فرضا صدام را مىخواهد آدم بكند يا اقتصاد
جهانى را بر پا نگه دارد و صلح را تامين كند كه
البته مىتوانيم آثار مخرب اين فكر را در تصميم
گيري ها ،ديپلماسى و روابط خودمان با خارج
حدس بزنيم.
اگر ما توطئه را «توهم» تلقى كنيم ،بالفاصله
حساسيت ما نسبت به اوضاع پيچيدهاى كه ما
را در منطقه و اين حساس ترين و بحرانىترين
نقطه جهان محاصره كرده ،از بين خواهد رفت.
االن در كنار ما افعانستان وجود دارد با تمام آن
مسائلى كه دامن گير آن است .پاكستان هست
كه در آن هر روز عدهاى را مى ُكشند و بين شيعه
و سنى و جناح هاى مختلف درگيرى وجود دارد.
به خليج فارس كه برمى گرديم ،مىبينيم تا به
حال خليج فارس اين تعداد نيروى نظامى غربى
را در خويش پذيرا نبوده است.
به سمت غرب كه برمى گرديم ،عراق را مىبينيم
و باالتر از آن تركيه است كه آن جا را باز بحرانى
مىيابيم .در جمهورى آذربايجان جاى پاى
حركت هاى اسراييل و آمريكا ديده مىشود .به
آسياى مركزى كه نگاه مىكنيم مىبينيم نزديك
مرزهاى ما تحوالت و دگرگوني ها و تالش هايى
براى ايجاد جاى پا جهت آمريكا و اسراييل وجود
دارد.
وقتى احساس ملت ما و به تبع آن سازمان ها
و ارگان هاى تصميم گير دولت ما اين باشد كه
دچار «توهم توطئه» هستيم و جهان ،جهان
امنى براى سخن گفتن و عمل كردن و ايجاد
روابط دوستانه و حتى برادرانه است ،طبيعى
است كه آن حساسيت را نسبت به اين خطرها
و تهديدات از دست خواهيم داد و در عمل به
نقطهاى خواهيم رسيد كه نخواهيم توانست

موقعيت مناسب خودمان را به عنوان يك نظام
قدرتمند در مقابل اين خطرات عظيمى كه ما
را تهديد مىكند ،همچنان كه تا به حال حفظ
كردهايم ،حفظ بكنيم .حال مىتوانيد حدس بزنيد
كه اين مسئله تا چه اندازه مهم است.
بنده خاطرهاى در اين مورد دارم كه نشان مىدهد
اين مسئله تا چه اندازه در سطح جهان مهم است
و اين نظريه و بحث «توطئه و توهم توطئه» تا چه
اندازه مىتواند خطرناك باشد.

پیرمرد ژاپنی گفت اگر محاصره شدیم
چه؟
بعد از دوران مسئوليت خود ،سفرى به ژاپن داشتيم
كه در اين سفر به يك شهر تحقيقاتى در حوالى
توكيو رفتم و از بخش تحقيقات كشاورزى آن جا
بازديد كردم .با رئيس آن موسسه كه پيرمردى
متخصص كشاورزى بود صحبت مىكردم .از او
پرسيدم :شما چقدر هزينه تحقيقات كشاورزى
مىكنيد؟ گفت 23 :ميليارد دالر .بعد بحث هاى
ديگرى هم داشتيم و از جمله آن كه سوال كردم:
با اين تراز مثبت در پرداخت هاى خود و اضافهاى
كه در صادرات خود داريد و ارز زيادى كه به دست
مىآوريد و حتى به دنبال اين امر هستيد كه در
جايى سرمايه گذارى كنيد ،با صرف اندكى از اين
درآمدهاى ساالنه خود مىتوانيد تمام غذاى كشور
خود و كبودها را تامين كنيد .پس چرا به دنبال
اين تحقيقات هستيد و  23ميليارد دالر هزينه
مىكنيد؟ چون با دو سه ميليارد دالر مىشود
ژاپن را پر از كاالهايى چون برنج و حبوبات و
محصوالت غذايى ديگر كرد ،به طوري كه به هيچ
عنوان احتياجى به خارج نداشته باشد.
همين پيرمرد كه فردى سياسى هم نبود گفت:
شما به جغرافياى ما نگاه كنيد .ما يك جزيره
هستيم .اگر يك روز محاصره شديم چه؟ توجه
كنيد! ژاپن كشورى است متحد غرب و يكى از
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نيرومندترين اقتصادها را دارد و هيچ نوع بحرانى آن
را تهديد نمىكند و هيچ نوع مسئله نظامى در آن
وجود ندارد .در ذهن فردى كه به تحقيق در زمينه
كشاورزى پرداخته ،اين مسئله وجود دارد.

جا افتادن نظريه «توهم توطئه»
حساسيت ما را در مقابل اسراييل از بين
خواهد برد

مقايسهاى مختصر بين آن طرز فكر و نظريه «توهم
توطئه» ،توطئهاى را در پس اشاعه اين طرز فكر
القا مىكند! اين نظريه در جهان پرآشوب و پر خطر
خاورميانه و جهان اسالم به ما توصيه مىكند كه
هّ
شاءالل توهم
خوش بين باشيم و با اين فكر كه ان
است و توطئهاى در ميان نيست ،چشم خودمان را
به روى اهداف قدرت هاى بزرگ در منطقه ببنديم و
لبخندهاى آن ها را باور كنيم.
قبول اين گفتار و جا افتادن آن ،زمينه را براى فعاليت
مجدد فراماسونرى در كشور ما فراهم خواهد كرد؛ در
بعضى از اصلىترين مقاالتى كه در زمينه توهم توطئه
نوشته شده ،گفته مىشود« :فراماسونرى اين قدرها
هم كه مىگويند بد نيست و اين قدرها خيانت نكرده
است و اين هم جزء توهماتى است كه در اين زمينه
داريم ».جا افتادن نظريه «توهم توطئه» حساسيت
ما را در مقابل اسراييل از بين خواهد برد .من از اين
مقالهاى كه مقدمه آن را در ابتداى بحث خواندم،
بخشى راجع به اسراييل جدا كردهام تا بدانيد ما با چه
مسئلهاى رو به رو هستيم و چقدر مهم است .در آخر
اين مقاله نوشته شده است« :متاسفانه محافل ايرانى،
عالقه و توجه الزم به بررسى و شناخت سياست
اسراييل را ندارند .اسراييل تا سال  1982به پيروى
از سياست خارجى بن گورين ،ايران را همراه تركيه
و حبشه ،با هر گونه نظام سياسى دوست اسراييل
مىدانست و عراق را دشمن اصلى .بنابراين طبيعى
بود كه در اوايل جنگ ايران و عراق ،مايل به كمك

ايران باشد و در ماجراى «ايران  -كنترا» وارد شود.
اما در جريان مبارزه شيعيان لبنان و راندن آمريكا
و اسراييل از بيروت ،رفته رفته شيعيان و ايرانيان
به عنوان دشمن اصلى اسراييل دانسته شدند».
همين طور در ادامه بحث توصيه مىكند« :اگر ما
فكر خودمان را تعديل كرده و اين طور فكر كنيم
كه اسراييل توطئهاى در سر ندارد و در اين زمينه
فعال نيست ،مىتوانيم با آن ها رابطه داشته باشيم
و دشمنى اسراييل را با خودمان از بين ببريم».
آثار قبول چنين نظريهاى فقط در زمينه سياسى
نيست ،بلكه در زمينه مسائل اقتصادى نيز موثر
است .توجه كنيد كه بسيارى از اصول قانون
اساسى ما ،به خصوص در بحث هاى اقتصادى ،بر

آثار توهم دانستن توطئه در مسائل
اقتصادی هم موثر است
پشتوانههاى سياسى و تاريخى و وسيعى مبتنى
است :اصول  43و  44قانون اساسى در مورد
تجارت خارجى و سه بخش تعاونى ،دولتى و
خصوصى؛ اصل  80و  81قانون اساسى در مورد
شرايط وام گرفتن از خارج و يا مسئله امتيازاتى كه
نمىتوانيم آن ها را به خارجي ها بدهيم و امثال
اين ها .مىتوان اذعان داشت كه بحثهاى مجلس
خبرگان اول به هيچ وجه جنبه اقتصادى نداشتند
و بيشتر داليلى كه براى اين نوع تصميم گيري ها
در آن زمينه ابراز شده ،ناشى از يك تجربه تلخ
دويست ساله است.
ما قبل از انقالب اسالمى يك سياست گشودگى
نسبت به غرب داشتيم .سياست رسمى دولت
هاى ايران قبل از انقالب و بعد از جنگ هاى
ايران و روس به اين سمت متمايل شده است كه
دروازههاى كشور را به سمت دولت هاى بزرگ باز
كنند .بعضى مىگفتند به سمت شرق و بعضى هم
به سمت غرب ،ولى در اين مسئله اتفاق نظر بود.
افرادى هم بودهاند كه با اين سياست ها مخالف

برخی به خاطر توهم دانستن
توطئه،اصولرافراموشمیکنند

ها در نظر گرفته شده باشد ،قبول مىكند.
رابطه مبتنى بر واقع بينى را كه همان
ديدن خدعه و مكر و قدرت در روابط
بين المللى است قبول مىكند .انقالب با
روابط بين الملل ساده برخورد نمىكند و
هّ
شاءالل بعدا همين خواهد بود.
ان
انقالب اسالمى به دنبال انزوا نيست.
دنبال انضباط در روابط و واقع بينى در
اين زمينه است .ولى انقالب گشودگى را
به سوى غرب يا شرق قبول نمىكند .در
عين حال آن فكرى كه در انقالب پيروز
مىشود ،درست جهت مخالف آن چيزى
است كه در  200سال گذشته اتفاق

انقالب رابطه مبتنى بر
واقع بينى را كه همان ديدن
خدعه و مكر و قدرت در
روابط بين المللى است قبول
مىكند .انقالب با روابط بين
الملل ساده برخورد نمىكند
هّ
شاءالل بعدا همين
و ان
خواهد بود.
افتاده است ،يعنى دروازهها را مىبنديم
و سياست ها را به طور حساب شده
برقرار مىكنيم و نسبت به تجارت خارج
خود و نوع توسعه و الگوهاى اقتصادى
كه انتخاب مىكنيم حساس هستيم و
اين ها ناشى از اين احساس ناامنى در
جهانى است كه به قول حضرت امام (ره)
«قدرتهاى بزرگ چون گرگ هايى در
يك شب سرد زمستانى هستند كه رو
به روى هم چشم دوختهاند تا اگر يكى
به خواب برود آن ديگرى او را بدرد» و
اين بهترين تعبيرى است از روابط بين
المللى كه  -على رغم پوشش لطيفى كه
روى اين قضايا كشيده شده  -در جهان

خب ،مىبينيد كه اين دو طيف ديد
و نگرش كامال با هم فرق مىكند
و ديد دوم كه در انقالب مطرح
مىشود ،ديدى نيست كه روابط را
نقض و ارتباط را قطع كند و به دنبال
تشنج زدايى نباشد و نخواهد رابطهاى
منطقى با جهان برقرار كند و نخواهد
از سرمايهها و تكنولوژى و امكاناتى كه
ساخته و پرداخته همه بشريت در روى
زمين است استفاده كند .بلكه بحث بر
سر اين است كه رفتن به اين سمت را
با هوشيارى و مراقبت و با اين باور كه
جهان ،جهان ناامنى براى ايجاد ارتباط
بر اساس خوش باورى است ،انجام
مىدهد.
در زمينه اقتصاد بعد از انقالب عدهاى
صاحب نظر پيدا مىكنيم كه به خاطر
خوش بينى زياد به غرب و اين كه
احساس مىكنند راجع به توطئههاى
خارجى توهم داريم ،اصول را كم كم
فراموش مىكنند .يكى از برادران
انجمن اسالمى در اين جا بحثى در
مورد عدالت اجتماعى كردند .من
گمان مىكنم كه بخشى از بحث ها،
به همين قضيه برمى گردد .كسانى
كه نظر مىدادند سياست هاى تعديل
اقتصادى در كشور ما بهترين سياست
هاست و مبلغ آن بودند و هستند ،در
عمل كسانى هستند كه به جنبههاى
سياسى و كالن اقتصاد و ارتباط آن با
سياست هاى بين المللى و تهديدهايى
كه ما در منطقه در پيش داريم ،توجه
نمىكنند .البته امروزه داليل بيشترى

توطئــه یا توهم توطــئه

بودند .افرادى مثل اميركبير مخالف نفوذ
و حضور بيگانگان بودند .يا در جريان
نهضت ملى شدن نفت ،دوران مختصرى
را داريم كه با اين فكر مبارزه مىشود.
ولى مجموع سياست هاى رسمى كشور
ما طى  200سال گذشته گشودگى
دروازهها به سمت سياست ها و اقتصاد
غربى بوده ،كه البته نتايج تلخى را هم در
اين زمينه ديده و لمس كردهايم .خوب
نتيجه آن سياست ها هم ،همين انقالب
شده يعنى اگر چنين سياست هايى نبود
كه ما به انقالب اسالمى نمىرسيديم!
انقالب پيروزى ايدههاى ديگر و جديد
بر آن فكر  -يعنى گشودگى كامل مقابل
غرب و شرق است  -انقالب رابطه منطقى
با جهان و رابطه مبتنى بر حفظ استقالل
كشور و رابطهاى را كه در آن منافع ملت

حكم فرماست.
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در دست داريم كه با اين نظريات مخالفت
بكنيم و دليل و برهان بياوريم كه پرداختن
به اين نظريات تا چه اندازه خطرناك است.
يعنى با همين قبول توهم توطئه و
نه توطئه ،ناگهان چشم باز مىكنيم
و مىبينيم كه در كام وام هاى سنگين
افتادهايم يا در چنبره الگوهاى توسعهاى
كه در پشت آن قدرت هاى خارجى قرار

خطر
الگوهای توسعه وارداتی و
ِ
از بین رفتن استقالل کشور
دارند كه مىتواند بزرگ ترين وديعه و
هديهاى كه از انقالب دريافت كردهايم،
يعنى «استقالل» ما را در معرض خطر
قرار دهد.
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خاور دور را نگاه كنيم .بعضى از صاحب
نظران اقتصادى روى حسن نيت در
سازمان هاى مختلف بحث مىكردند و
الگوى كره و اندونزى را براى ما توصيه
مىكردند .آن ها جزو مطالبى كه به طور
مرتب در مقابل ايدههاى ديگر مطرح
مىساختند اين بود كه شما به خاور دور
نگاه كنيد كه چگونه رشد كردند وقتى
دروازههاى خود را به سوى سرمايههاى
خارجى باز كردند و چگونه قدرت پيدا
كردند .و ديديم كه در ماه هاى اخير غرب
چگونه با حركتى سياسى و اقتصادى اين
كشورها را به زانو درآورد و در عرض چند
هفته قدرت خريد مردم را به نصف و حتى
در بعضى كشورها چون اندونزى به كمتر
از آن تقليل داد و همه اين كشورها را به
سمت ورشكستگى پولى و مالى و سياسى
راند و سرانجام فرامين و دستورات صندوق
بين المللى پول و بانك جهانى را به آن

ها ديكته كرد و بيش از پيش آن ها را
در محاصره نفوذ قدرت خود قرار داد.
آيا مىتوان گفت كه در جهان توطئهاى
نيست و توهم است؟

تهاجم فرهنگی مکمل سیاستهای
اقتصادیغربی

اتفاقا اخيرا رهبر يكى از اين كشورهاى
خاور دور در صحبتى اشاره كرد كه
جهان جاى امنى براى سخن گفتن
نيست .يعنى ما چند كلمه زيادتر در
مورد استقالل خود سخن گفتيم و
آمريكا ما را ادب كرد! اين سياست ها
مىتواند چنين خطرهايى را ايجاد كند.

ما در اول انقالب افرادى داشتيم  -االن
هم داريم  -كه هدف خودشان را آن
چنان باال مىگرفتند كه به كمتر از
هّ
«لقاءالل» تن در نمىدادند .رزمندگان و
افراد حزب اللهى و نهادى و انقالبى ما
براى خودشان چنين هدفى را قرار داده
بودند .حال به جاى اين باورهاى مقدس
بايد به اصالت لذت و مصرف گرايى كه
دو مشخصه جوامع امروز غربى هستند
رو بياوريم.
به خصوص اگر اين موضوع را در كنار
سياست هاى اقتصادى تعديالت بگذاريم
كه مبتنى بر چنين انديشه و توسعه
دهنده آن است .طبيعتا همين سئوالى
كه آن ها مطرح مىكنند و ارزش هايى
كه آن ها مطرح مىكنند ،يعنى «اصالت
لذت» و مصرف گرايى در جامعه خودمان
رواج پيدا خواهد كرد .آن سياست ها
اعم از اقتصادى و فرهنگى منجر به اين
خواهد شد كه همان شعارهايى كه در
غرب مطرح است ،در اين جا هم مطرح
شود ،منتها با يك تناقض!
غرب با قدرت مالى و اقتصادى اى كه
دارد ،وقتى اصالت لذت و مصرف را
مطرح مىكند ،قدرت پاسخگويى به آن
را دارد .ميكدهها ،عشرتكدهها ،سينماها،
ماهوارهها ،كاالهاى مصرفى ،تامين
اجتماعى و نان كافى را دارد و به قيمت
چپاول همه دنيا مىتواند قشرهاى
محروم نداشته يا در حداقل داشته باشد،
يا طبقات ميانى چاق و فربهى داشته

يعنى خطر از بين رفتن استقالل! من
گمان مىكنم بخشى از شيفتگى ما در
برابر اين گونه راه حل ها و الگوها از
اين امر نشات مىگيرد كه ما قدرتى پيدا
كردهايم و نظام پابرجايى ايجاد كردهايم
و خطرات بزرگى را از سر گذراندهايم و
به خودمان اطمينان كردهايم و در اين
اطمينان ،احساس مىكنيم كه ممكن
است توطئههاى بيگانگان نسبت به ما
كم شده يا آن گونه كه اوايل انقالب فكر
مىكرديم  -كه اين ها قدرت دارند و
خطرناك هستند  -االن ديگر اين چنين
نيستند .يا بر ما نمىتوانند مسلط باشند.
راجع به تهاجم فرهنگى ،مساله روشن
است و بنده نمىخواهم بحث كنم.
كافى است جامعه را در نظر بگيريد و فكر
كنيد كه قبول كنيم اين بحث هايى كه
راجع به غرب ،آمريكا و اروپا مىكنند،
همه اين ها توهم است و توطئهاى
وجود ندارد و تهاجمى وجود ندارد .در
اين صورت معلوم مىشود تا چه اندازه
فرهنگ ،آموزش عالى ،باورها و اعتقادات

ما دچار دگرگونى خواهد شد.

باشد و حتى فاصله طبقاتى را در كشورهاى خود
به اندازهاى قابل قبول برساند.

در نتيجه بايد منفعل باشيد و منتظر سرنوشت باشيد»! چنين چيزى
نداريم.

مشكلى كه ما داريم اين است كه اگر اين شعارها
و ارزش ها مطرح شود ،عمال نخواهيم توانست
پاسخگوى مقتضيات اعمال چنين سياست هايى
باشيم .يعنى افق انتظار ملتمان را به سمت مصرف،
اصالت لذت ،بهره مندى هر چه بيشتر از جهان
و بهره مندى از هر چيزى كه بشر خلق مىكند
و چيزهايى كه از غرب مىآيد ،باز مىكنيم .در
حالى كه نه سرمايه ما ،نه قدرت ما ،نه ارز ما و
نه اقتصاد ما قدرت پاسخگويى به اين افق انتظار
را ندارند.
در اين جا يك شكاف بين افق انتظارى كه در
قشرهايى از مردم ايجاد كردهايم و توانايي هايى
كه براى ارضاى اين انتظارها داريم پديد آوردهايم
و پايه بسيارى از تناقض ها ،نابساماني ها و ناآرامي
ها مىتواند در اين شكاف پنهان باشد كه بايد
از آن احتراز كنيم .مواد بسيار ديگرى هست كه
از آن ها رد مىشوم؛ چون مىخواهم از بحث
نتيجهگيرى كنم .اگر مقوله «توهم توطئه» را به
اين ترتيب تلقى كنيم كه دچار افراط نشويم ،كار
مفيدى است و من اصال نمىخواهم در اين مورد
صحبت كنم.
اين همان چيزى است كه از اول انقالب حضرت
امام (ره) فرمودهاند .در صحيفه نور دائما همه
نيروهاى انقالبى ما را به عمل مىخوانند ،نه به
غير عمل .همه را به انقالب مىخوانند ،نه گريز
از انقالب .همه را به مبارزه و فعاليت و درگيرى و
نوآورى و خالقيت مىخوانند ،نه به اين صورت كه
«تكليف و سرنوشت شما از خارج القا مىشود و

اگر مختصرش در تاييد اين فكر باشد ،مىتوانيم آن را توجيه كنيم.
ولى مقاالت اصلى و نوع تبليغى كه در آن مىشود اين هدف را
تعقيب نمىكنند .در مقابل آمريكا و قدرت هاى خارجى ،آن ها دائم
مىگويند ما در مورد غرب و آمريكا و اسراييل دچار توهم توطئه
هستيم و در واقعيت بيرونى توطئهاى نيست و شما آسودهايد.
من اين را به ورود ويروس هايى به بدن كه قدرت ايمنى آدم را از
او سلب مىكند ،تشبيه مىكنم .وقتى ويروس «اچ.آى.وى» وارد بدن
مىشود ،انسان در مقابل يك ذكام هم آسيبپذير مىشود و ممكن
است در مقابل يك سرماخوردگى جان ببازد و در مقابل همه نوع
امراض ،در معرض خطر قرار گيرد .يعنى وقتى سيستم ايمنى فرو
ريخت .عمال بدن نخواهد توانست به طور خودكار در مقابل انواع
باكتري ها ،ميكروب ها ،مسائل محيطى و آب و هواهاى گوناگون
مقاومت كند.
جامعهاى كه در اين جهان پرآشوب و در برابر قدرت نمايى قدرتمندان،
احساس آشوب نكند و به اين فكر كشيده شود كه «اين ها توهم
است» ،در وهله اول سيستم ايمنى خودش را از دست خواهد داد .او
در مقابل هر توطئه و تهديد كوچكى در آينده ،در معرض خطر قرار
خواهد گرفت.
يك بحران شبيه افغانستان يا عراق يا خليج فارس يا در مرزها ،و يا
يك بحران داخلى همچون اعتياد و هر چيزى ديگرى مىتواند اعتماد
به نفس او را از بين ببرد و او را دچار مشكالت اساسى بكند.
شبيه بوكسورى كه او را داخل رينگ مىاندازيم و به او مىگوييم:
«نترس ،رقيب بر اساس قرار داد قبلى ،ضرباتش را بر تو وارد خواهد
كرد ».به اين ترتيب گارد او را باز مىكنيم .فردى كه با چنين حالت
خوش بينانهاى وارد رينگ بوكس شود ،طبيعى است كه له خواهد
شد و از بين خواهد رفت .در خصوص روابط بين المللى هم حساسيت
به توطئه بيگانگان يك سيستم ايمنى است كه ملت ما در ظرف
دويست سال تجربه خون و آتش و خدعه خوردن و مكر ديدن و

توطئــه یا توهم توطــئه

جامعهای که توطئه را توهم بداند ،سیستم ایمنیاش
را از دست میدهد
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خيانت هاى متوالى تحمل كردن ،به دست آورده
است .اين تجربه به بهاى كم به دست نيامده است.
بر سر اين مساله اميركبيرها و قائم مقامها را از دست
دادهايم .به بيراهه كشيده شدن انقالب مشروطه را
داريم و دوران ديكتاتورى رضا شاه و محمدرضا را
در اين كشور داريم .ما در اين كشور نفوذ آمريكا و
مستشاران آمريكايى و غارت سرمايهها و ثروت هاى
ملتمان را داشتيم.
ما در دويست سال گذشته هر لحظه تحقير شدهايم
و به ما سيلى زدهاند و ما را در جهان تحقير كردهاند.
طبيعتا در اين مدت يك سيستم ايمنى در درون
خودمان ايجاد كردهايم كه نتيجه اين رنج ها و
دشواري ها و شهيد دادن ها و مقاومت كردن هاست.

نگاه به توطئههاى خارجى واقعبینی
است ،نه افراطىگری
ما االن با اين فرضيه ،اين توصيه را مىكنيم« :اين
سيستم ايمنى و اين تجربه تاريخى را از بين ببريد.
شما بر تجربه تاريخى  200سال گذشته تكيه نكنيد
و در اين زمينه واقع بين نباشيد ».بنده مسئله نگاه به
توطئههاى خارجى را به عنوان يك نظر افراطى تلقى
نمىكنم .عين واقع بيني تلقى مىكنم و عدول از آن
به معناى سرنگون شدن و رفتن به مصاف خطرهاى
بزرگ است .همان طور كه اشاره كردم ،اين مسئله
به هيچ وجه با برقرارى روابط خالق و قدرت مندانه
با تمام جهان تناقض ندارد .بحث بر سر نوع ديد و
نگرش به مسائل است.
براى اين كه بحث را تمام كنم ،دو سه جمله از دو
شخصيت مىخوانم .يكى نماينده فكرى كه آن را
سياست رسمى  200سال گذشته مىدانم و ديگرى
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چند نقل قول از حضرت امام (ره) .اولين جمله
را از ميرزا ملكم خان نقل مىكنم .وقتى اين
مطلب را بخوانم خواهيد ديد كه اين فكر خيلى
غريب به نظر نمىآيد و مربوط به يك فرد
نيست ،بلكه پايه سياست اقتصادى و سياسى ما
در  200سال گذشته است كه بر چنين تصورى
از جهان استوار بوده است« .سبب عمده عداوت
و نفرت ملل فرنگستان نسبت به دول آسيا ،اين
است كه مىگويند :دول آسيا يك قسمت ممتاز
كره زمين را به واسطه عدم امنيت مالى و جانى،
غرق درياى ذلت و ننگ بنى آدم ساختهاند .دول
فرنگستان به واسطه همين علوم ،امنيت مالى
و جانى و ضبط و تصرف كل ممالك آسيا را
حق آسمانى و وظيفه حقه خود قرار داده است.
دول بازرگان اروپا نمىتوانند آسيا را در حال
ركود و عقب ماندگى باقى گذارند ،زيرا پيشرفت
آن ها به توسعه و ترقى تمام قسمت هاى
جهان بستگى دارد .به همين دليل دول اروپا
صميمانه خواهان پيشرفت ايران مىباشند .ملل
فرنگستان در ممالك ما هيچ كار و مقصودى
ندارند مگر ازدياد آبادى و توسعه تجارت دنيا.
بقاى كشورهاى عقب مانده براى اروپا غير قابل
تحمل است و هنگامى كه يك دولت اروپايى
يك كشور آسيايى را تصرف مىكند ،به خاطر
لذت پيروزى و غارتگرى نيست ،بلكه بيشتر
براى بازرگانى و سود متقابل است .از ماليات
هند يك دينار عايد خزانه انگليس نمىشود
و بدين ترتيب از ميان بردن كشورهاى عقب
مانده را مىتوان صرفا حكم عدالت و تقدير الهى
دانست ».اين يك فكر است.

بنده مسئله نگاه به توطئههاى خارجى را به عنوان يك نظر افراطى تلقى نمىكنم .عين
واقع بيني تلقى مىكنم و عدول از آن به معناى سرنگون شدن و رفتن به مصاف خطرهاى بزرگ
است

باز يك جمله ديگر از آن فرد متعلق به
دوره قاجار [ملکمخان] مىخوانم .چون
اين فكر« ،تيپ» است .و هم اكنون
هم نظاير آن را مىتوان ديد و نظريه
توهم توطئه همين تيپ فكر را ايجاب
مىكند« :از براى آبادانى ايران كمپاني
ها را بايد از خارج آورد .عقالى ايران
هنوز بر اين عقيده هستند كه كمپاني
هاى خارجى ايران را خواهند گرفت.
در اين عقيده يك دنيا جهالت هست.
حضور يك شركت خارجى بيش از
يك فرد خارجى براى ما ضرر و زحمت
نخواهد داشت .اگر ايران بخواهد تنها و
منزوى باقى بماند و مثل خيوه و بخارا
مرزهاى خود را ببندد ،ولى تازه بعد
معلوم خواهد شد كه باز هم از حمله
و تجاوز مصون نيست زيرا يك دزد
مىتواند حتى به خانهاى كه خيلى
خوب محافظت مىشود ،داخل شود.
در اين صورت بايد اولياى دولت علّيه
راه هاى آهن ،عمل معادن و بانك ها
و جميع كارها و بناهاى عمومى را بال
ترديد محول به كمپاني هاى خارجى
نمايد ».در چند سطر بعد مىنويسد:
«دولت ايران بايد هر قدر مىتواند به

خب ،شما در بن اين فكر ،به عوض اين
كه به يك الگوى برخاسته از اقتضائات
داخل كشور ،توانايي ها ،نيروى كار و
خالقيت كشور بربخوريد ،اساس را بر
گشودگى كامل دروازههاى كشور بر
بيگانگان مىيابيد و متاسفانه هستند
كارشناسانى كه افكار آن ها ميرزا ملكمى
است و نظير او فكر مىكنند .معناى سخن
بنده آن نيست كه ما در ارتباط پولى و
مالى با جهان قرار نگيريم.
بحث دو ديد كامال متفاوت در اين زمينه
است .شما به اين سرمايهها چگونه نگاه
مىكنيد؟ چگونه به اين طرح ها نگاه
مىكنيد و چه قصدى را پشت اين ها
مىيابيد؟ او هر كس را كه از دولت ايران
يك امتيازى مىخواست ،توصيه مىكرد
و هم او مىنويسد« :دولت مىگويد :به
من چند مىدهيد؟ دولت اغلب اوقات صد
قسم منفعت را از ايران در آن واحد محو
مىكند .هيچ گونه منفعت فورى از يك
امتياز نبايد توقع داشت زيرا رفاهى كه
خود به خود از آن حاصل مىشود ،براى
مملكت بى حد و اندازه است .در مورد
منابع طبيعى دست نخورده ،دولت نبايد
سهمى از منافع استقراض را مطالبه كند،
زيرا به طور غير قابل شناخت ،منفعت آن

توطئــه یا توهم توطــئه

در مقابل اين فكر ،اين جمله را از
حضرت امام (قدس سره الشريف)
مىخوانم« :من نمىگويم تمدن
اروپايى را نگيريد .آن چه آن ها
مىخواهند به ما بدهند ،تمدن نيست،
بلكه چيزى است كه ما را تباه مىكند
كه دروازه تمدن بزرگ به ما داد .ما از
غرب بد ديدهايم .ما را تباه كردند».
اين جمله حضرت امام (ره) است.

كمپاني هاى خارجى امتياز دهد .اعطاى
اين امتيازات نبايد يك مرحمت و سخاوت
تلقى شود ،بلكه برخالف ،دولت ايران بايد
متشكر و خوشبخت باشد كه شركت
هاى خارجى براى بهره بردارى در خاك
او حاضر مىشوند و اين حقشناسى بايد
حاكم بر جريان كليه مذاكرات باشد».

به مملكت و مردم خواهد رسيد».
خب ،اين يك ديد است .ما ديد
ديگرى داريم كه باز از حضرت امام
(ره) نقل كنم و بحث را خاتمه دهم.
اين به عنوان يك ديد ،يك راه حل،
يك كلمه قصار كه مىتواند در انواع
مختلف سياست ها به كار رود و بنده
اين سخنان را از ايشان پايهاى براى
هر گونه ارتباط با قدرت هاى بزرگ
مىيابم .ايشان مىفرمايند« :ملت
هاى مسلمان بايد اصل را بر دشمنى
و فريب ابرقدرت ها با خود بگذراند،
مگر آن كه خالف عينى و عملى آن را
مشاهده و لمس و باور نمايند ».جمله
آخر از ايشان اين كه« :شكست آمريكا
از همه بيشتر بود ،لذا دسيسه او هم
بيشتر است».
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نکتۀ مهمی که همۀ ما باید به آن توجه
کنیم و آن را اصل و اساس سیاست خود
با بیگانگان قرار دهیم این است که دشمنان
کی و تا کجا ما را
ما و جهانخواران تا ْ
تحمل میکنند و تا چه مرزی استقالل و
آزادی ما را قبول دارند؟
به یقین آنان مرزی جز عدول از همۀ
هویتها و ارزشهای معنوی و الهیمان
نمیشناسند .به گفتۀ قرآن کریم ،هرگز
دست از مقاتله و ستیز با شما بر نمیدارند
مگر اینکه شما را از دینتان برگردانند.

دانشجویی
بسیـــج
دانشگاه تهران

ما چه بخواهیم و چه نخواهیم صهیونیستها
و امریکا و شوروی در تعقیبمان خواهند
بود تا هویت دینی و شرافت مکتبیِمان
را لکهدار نمایند .بعضی مغرضین ما را
به اِعمال سیاست نفرت و کینه توزی در
مجامع جهانی توصیف و مورد شماتت
قرار میدهند؛ و با دلسوزیهای بیمورد و
اعتراضهای کودکانه میگویند جمهوری
اسالمی سبب دشمنیها شده است و از
چشم غرب و شرق و ایادیشان افتاده
است!
که چه خوب است[به] این سؤال
پاسخ داده شود که ملتهای جهان سوم و
مسلمانان ،و خصوص ًا ملت ایران ،در چه
زمانی نزد غربیها و شرقیها احترام و
اعتبار داشتهاند که امروز بیاعتبار شدهاند!

پیام امام خمینی(ره) به مناسبت سالگرد کشتار حجاج و قبول قطعنامه 598
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