
  محمدرضا كائيني
در روزهايي ك�ه بر ما گذش�ت عال�م مجاهد و 
پ�رآوازه افغانس�تاني زنده ي�اد آي�ت اهلل حاج 
شيخ محمد آصف محسني روي از جهان برگرفت 
و رهس�پار ابديت گش�ت. او از حاميان صديق 
انقاب و نظام اس�امي بود و اين را آش�كارا در 
مواضع خوي�ش نمايان مي س�اخت. ب�ه همين 
مناس�بت، پ�اره اي از ديدگاه ه�اي آن زنده ياد 
در باب »انقاب اس�امي ايران و تأثيرات آن بر 
جنبش هاي منطقه اي و جهاني« را مورد بازخواني 
تحليلي قرار داده ايم. اميد آنكه تاريخ پژوهان و 
عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

   
  عوامل عين�ي بيداري اس�امي در دوران 

معاصر
چند سال قبل و به گاه درگرفتن نسيم جنبش هاي 
ديني و ملي در كشللورهاي اسللامي و عربي، بازار 
تحليل درباره منشللأ و چند و چون اين پديده، بسا 
داغ و پررونق بود. در چنين شرايطي زنده ياد آيت اهلل 
حاج شلليخ محمد آصف محسني، پيشللينه قيام يا 
مقاومت نيروهاي اسللامي خاورميانه را منشأ اين 
خيزش بزرگ دانسللت. وي در اين باره گفت: »در 
ابتداي كام متذكر مي شللويم در بيداري اسامي 
عواملي وجود دارند كه براي شناخت اين واقعه بايد 
به اين عوامل توجه كنيم. اگر بخواهيم اين عوامل 
را در همين 50 سللال اخير نام ببريللم، بايد به اين 
موارد اشللاره كنيم. اول: قيام مردم مسلمان ايران. 
دوم: قيام حللزب اهلل در لبنان. خيلللي تكان دهنده 
بود كه در جنگ تمام كشورهاي عربي با اسرائيل، 
به خصوص مصر كه بزرگ ترين كشللور عربي بود، 
آنها شكسللت خوردند. اسللرائيل ظرف شش روز، 
قسمت هاي عمده اي از آن سللرزمين را گرفت كه 
تاكنون بلندي هاي جوالن در دست اسرائيل است. 
آنها هيچ كاري نتوانستند بكنند. اين كشورها در آن 
زمان، آبروي جهان اسام را بردند! حزب اهلل طي 30 
تا 33 روز نگذاشت آنها داخل مرز لبنان شوند! يك 
حزب در مقابل يك كشللور تا بن دندان مسلح اين 
چنين مقاومت مي كند! اين مورد مانند چيزهايي 
است كه بعضي اوقات انسان خيال مي كند از قبيل 
سيمرغ، كوه قاف و... كه از تخيات انساني است ولي 
اگر ديگران شللك كنند، ما شك نمي كنيم. ممكن 
است مثًا 50 سال بعد در اين باره ترديد كنند اما 
امروز نمي توانيم ترديد كنيم. ما به چشم هاي خود 
30 روز مقاومت را ديديم. حزب اهلل مقاومت كرد و 
آنها شكست خوردند و پيماني كه بسته شد بين دو 
حكومت نبود، بلكه بيللن يك حكومت و يك حزب 
بود. سللوم: مقاومت فلسطين سللومين عامل براي 
بيداري است. فلسللطيني ها واقعاً مقاومت كردند. 
اكنون هم به مقاومت خود ادامه مي دهند. چهارم: 
14 سال مقاومت و جهاد مردم افغانستان در مقابل 
تجاوز شللوروي سللابق بود. اين مردم يك ميليون 
تلفات دادند يا به تعبيري كه مبالغه نشود، حداقل 
صدها هزار تن كشته شدند ولي شوروي ها شكست 
خوردند، پوسيدند و رفتند! اين بزرگ ترين نمايش 
مقاومت اسللامي بود كه 14 سللال طول كشلليد. 
نه روزنامه در آنجللا بود، نه آزادي، نلله تلويزيون و 
نه راديويي و نه حتي مردم شللوروي و ساير مردم 
از تيراندازي ها، كشللتارها و بمبللاران باخبر بودند. 
ظالمانه افغانستان را كوبيدند ولي اين مردم مقاومت 

كردند«. 

  انقاب اس�امي ايران، پيشقراول بيداري 
اسامي در جهان

همان گونه كه اشللارت رفت، آيت اهلل محسللني در 
تحليل هللاي خويش در بللاب منشللأ حركت هاي 
عدالت خواهانلله امللروز در جهان اسللام، انقاب 
اسامي را پيشتاز مي دانست و جنبش هاي بعدي 
را الگوبرداري شللده از آن: »آن عاملللي كه در اين 
باره حرف اول را براي گفتن دارد، انقاب اسللامي 
و اقامه نظام اسللامي در ايران است. انقابي كه در 
دوران شللما كوتاه بود، براي مردم افغانسللتان 14 
سال طول كشلليد! در فلسللطين نيز اين انقاب تا 
امروز ادامه دارد اما در ايران شايد سه، چهار ماهي 
گذشت و انقاب پيروز شد كه خود امام)ره( در يكي 
از سخنراني هايشان فرمودند: اين انقاب زودرس 
بود، زود پيروز شللد!... خيلي مهم است از عمر اين 
نظام ده ها سللال مي گذرد و با تمام فشاري كه دنيا 
دارد مي آورد، اصول خود را حفظ كرده است. گاهي 
اوقات در خلللوت خود فكر مي كنللم گويي در يك 
بيابان كه درختي، سللاختمان و نشللاني از حيات 
نيست و پستي و بلندي ندارد، تنها يك زمين هموار 
است، از هر طرف باد هجوم آورده و در حال حركت 
اسللت و در اين ميان تنها يك شللمع روشن باقي 
است كه هنوز خاموش نشده و ده ها سال است اين 

شمع خاموش نشده، در حالي كه تمام دنيا مخالف 
انقاب ايراني هاست. شوروي، فرانسه، امريكا و... به 
صدام كمك مي كردند. چيز عجيب و غريبي است. 
همه براي فروپاشي ايران به صدام كمك مي كردند 
اما اين نظام هنوز باقي اسللت. مي گفتند آخوندها 
دارند حكومت مي كنند! آخوندها چه مي فهمند؟! 
اما روحانيون امروز در عرصه هستند. دنيا امروز از 
همين آخوندها مي ترسد كه به علت توانايي و قدرت 
زياد، بمب اتمي درسللت نكنند! امروز فعاليتي كه 
ايران مي كند و توانايي هسته اي كه دارد و اسامي 
كه دارد، هيچ يك از كشللورهاي منطقه توان آن را 
ندارند. اين براي مسلمانان سؤال به وجود مي آورد 
كه چرا مصر اين كار را نكرد؟ چرا تركيه چنين تواني 
ندارد؟ چرا؟ چرا؟ چللرا؟ چرا اينها كه در محاصره و 
تحريمند توانستند اين قدرت را به دست آورند؟ با 
وجودي كه تحريم هاي اقتصادي، نظامي و سياسي 
به آنها تحميل مي شود كشور خود را حفظ كرده اند. 
اينها در حالي است كه در زندان محاصره و تحريم 
گرفتار شدند. از كجا و چگونه مي توانند اين كارها 

را انجام دهند؟«
  آثار انقاب اسامي ملت ايران 

آن عالم نامور تأثير جمهوري اسامي بر فرآيندهاي 
عدالتخواهانه خاورميانه را به دليل تأثيرات آن در 
چهار دهه اخير مي دانللد و نقش روحانيت در آن را 
بي بديل مي انگارد. او در مقللام تبيين چند و چون 
اين تأثيرات اظهللار مللي دارد: »االن اين حكومت 
ده ها سال است كه در مقابل دنيا حكومت مي كند، 
نه بر ملت ايللران بلكه در مقابل دنيا. اسللتكبار هم 
وحشت كرد، مردم ديدند ايران فناوري دارد، همه 
چيز دارد، حتي اگر هيچ چيز از خارج نيايد. نمونه 
عملي اش را ديدند و اين امر محسللوس بود. وقتي 
يك سللؤال عمومي در بعضي از كشللورهاي عربي 
مطرح شللد كه فرد محبوب شللما كيست؟ همين 
عرب هاي سللني گفتند رئيس جمهور اسامي يك 
كشور شيعي! اين حسني مبارك همان هنگام كه 
محبوبيت اينها را شللنيد، بايد خودكشي مي كرد! 
عبداهلل در سعودي بايد خودكشي مي كرد كه خود 
مردمشان آنها را دوست ندارند و مي دانستند اينها 
نوكرهاي امريكا هسللتند. اينها همه عائم بيداري 
اسللامي اسللت. در اين سللال ها به عراق رفتم. در 
مسير بغداد تا سامرا، بعد از آن حادثه كه در سامرا 
اتفاق افتاد، هر دو كيلومتر يك پست نظامي است 
و تفتيش مي كنند. من مهمان بودم و ماشيِن يك 
افسللر نظامي عراق مرا مي برد. هر جا كه مي گفت 
ايشان مهمان ما هستند، ما را تفتيش و از ما سؤالي 
نمي كردند. به يكي از پسللت ها كه رسلليديم، يك 
سرباز عراقي به آن افسللر گفت ايشان مهمان من 
اسللت و ما تحت امر تو نيستيم، به خاطر مردي كه 
اينجا نشسته اسللت اجازه مي دهم بروي، او رهبر 
من اسللت! اينكه گفت من رهبر اويم، شخص من 
مراد نبود، نه او مرا مي شللناخت كه از كجا هستم 
و نه من او را مي شللناختم. لباس روحانيتم را ديد 
و تحت تأثيللر قرار گرفت. فكر و تفكر اسللامي نيز 
در آنجا نفوذ و سللرايت كرده اسللت. عراقي ها كه 
بعضاً از لحاظ فرهنگللي از افغاني هاي ما هم خيلي 
عقب بودند، اكنللون بافرهنگ شللده اند. مي دانند 
چه چيزي باعث اسللتعاي آنهاسللت و چه بكنند. 
او مرا به عنوان زعيم خود مطرح كرد، مراد شخص 
من كه نبود. باز مي گويم لبللاس و تلبس بنده بوده 
است. اين بيداري اسامي در عراق، بحرين و يمن 

آيت اهلل آصف محسنی: »امروز فعاليتي 
كه اي�ران مي كن�د و توانايي هس�ته اي 
ك�ه دارد و اس�امي ك�ه دارد، هيچ يك 
از كش�ورهاي منطق�ه ت�وان آن را 
ندارند. اين براي مس�لمانان س�ؤال به 
وجود م�ي آورد كه چرا مصر اي�ن كار را 
نكرد؟ چ�را تركيه چني�ن تواني ندارد؟ 
چرا اينها ك�ه در محاص�ره و تحريمند 
توانستند اين قدرت را به دست آورند؟ 
با وج�ودي ك�ه تحريم ه�اي اقتصادي، 
نظام�ي و سياس�ي ب�ه آنه�ا تحمي�ل 
مي شود كش�ور خود را حفظ كرده اند«

 »انقاب اسامي ايران و تأثيرات آن بر جنبش هاي منطقه اي و جهاني«
 در آيينه تحليل زنده ياد آيت اهلل حاج شيخ محمد آصف محسني

 پافشاري ايران بر اصول خود 
دنيا را متحير كرده است
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  شاهد توحيدي 
زمللان اكنللون، نشللان از 
سالروز ترور تيمور بختيار 
توسط سللاواك در عراق 
دارد. به همين مناسللبت 
بر آن شللديم تللا يكي از 
مجموعه آثار منتشره مركز 
اسناد انقاب اسامي براي 
نوجوانللان و جوانللان، كه 
بدين موضللوع اختصاص 
يافتلله را به شللما معرفي 
كنيم. اين جزوه مختصر، به رغللم ايجاز، مطالب 
نسللبتاً جامع از فرجام نخسللتين رئيس ساواك 
مي نماياند و فراز و فرودهاي زندگي او را به خوبي 
نمايانده اسللت. در ديباچه ناشللر بر اين اثر آمده 
است: »سرلشكر تيمور بختيار، چنان كه از نامش 
پيداست، منتسب است به ايل بختياري و با ورود 
ثريا اسفندياري به عنوان ملكه به دربار محمدرضا 
پهلوي، با دربار همراه شللد و چنان رشد نمود كه 
مأموريت تشكيل و رياست بر سازمان اطاعات و 
امنيت كشور )ساواك( به وي  واگذار شد. بختيار 
در دوران نفوذ خود در كشور، زمين هاي زيادي را 
مالك شد و ثروت هنگفتي به جيب زد كه اكنون با 
گذشت قريب به 50 سال، سرمايه كاني به حساب 
مي آيد. وي در مقام رياست ساواك جهنمي ظلم 
كرد و خون هاي بي گناهان را ريخللت، اما زماني 
كه به اوج رسيد محمدرضا مانع او شد و از قدرت 
بسيارش هراسان گشللت و... اما او كه به حّد خود 
از يغماي ثروت ملي قانع نبود)!( بناي ناسازگاري 
گذاشت و در اندك زماني، تشكيات نظامي عليه 
رژيم را در خارج از كشللور بنا نهللاد؛ آن قدر دور 
برداشت كه حتي در پيغامي به امام خميني)ره( 
خواستار همراهي نهضت مردم انقابي با خود شد! 
ولي امام با تيزبيني خود و به دليل تفاوت انگيزه ها 
حتي نماينللده  وي را نيز به حضللور نپذيرفت. اثر 
حاضر، روايتي است از آغاز تا فرجام تيمور بختيار؛ 
تقديم به جوانان ايران اسامي. با تشكر از زحمات 
محقق محترم، از تاش هاي آقايان مهدي حق بين 

مدير سابق گروه هنر، دكتر رشيد جعفرپور مدير 
بخش ادبيات و دكتر اكبر اشراقي معاون پژوهشي 
و همكاران محترم در مؤسسلله فرهنگي هنري و 

انتشارات قدرداني مي گردد«. 
فصل نخسللت اين اثر به بازگويي و بررسي نسبت 
ايل بختيللاري با رضاخان و فرزنللدش محمدرضا 
پهلوي مي پللردازد و به خصوص ايللذا و آزارهاي 
رضاخان نسللبت به اين قوم را بيللان مي دارد. در 
بخشي از اين فصل آمده است: »شايد بتوان گفت 
لرهاي بختياري تنها گروه قومي بودند كه به رغم 
دسللتيابي بر مقامات عالي رتبه دولتي در دوران 
مشروطه و همكاري نزديك با رضاخان سردارسپه 
جهت سركوب شورش ها و قيام هاي گوناگون در 
نقاط مختلف كشور، بعد از روي كار آمدن رضاشاه 
به شدت سركوب و از مناصب خود بركنار شدند. 
مهاجرت بختياري ها به تهران، به داليل مختلف 
)نمايندگي در مجلس شللوراي ملي، وزارت و...( 
موجب ضعف طوايف بختياري شللد و رضاشاه از 
همين ضعف براي محللو نقش نظامي بختياري ها 
اسللتفاده كرد. رضاشللاه با هدف محللدود كردن 
قدرت ايات و عشللاير، خوانين و سرداران محلي 
و كنترل آنها با متاشللي نمودن بنياد ايل نشيني 
و در حقيقت با از بين بردن آثار بازمانده از دوران 
»پادشاهي« به دو هدف اساسي خود يعني تشكيل 
»قشون متحدالشللكل« و »تمركز قدرت« دست 
يافت. رضاشللاه براي دسللتيابي به اين دو هدف 
دو مانع اساسللي بر سللر راه خود داشللت: »مانع 
نخست اسللمعيل خان صولت الدوله قشقايي يكي 
از بانفوذترين سللران ايل قشللقايي... و مانع دوم 
سردار ]اسعد[ بختياري بود« كه هر دو مانع توسط 
رضاشللاه از بين رفتند. ناصر نجمي در مورد علل 
بازداشت جعفرقلي خان، سللردار اسعد بختياري، 
كه مدتللي نيز وزير جنگ رضاشللاه بللود و همراه 
تني چنللد از خوانيللن بختياري در سللال1312 
شمسي بازداشت شد، مي نويسد: »اين طور شايع 
شللد كه او ]سللردار اسللعد[ محرمانه ساح هاي 
وزارت جنگ را براي بختياري ها فرسللتاده است. 
رضاشللاه بعداً براسللاس گزارش آيللرم گفته بود 
سردار اسعد مي خواسللت محمدحسن ميرزا را از 
اروپا بللراي اجراي منظورهاي خاص سياسللي به 

ايران آورده...«.

به بهانه انتشار اثر تاريخي-پژوهشي 
»پدر ساواك«

فرجام تيمور!  
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اسللت. در جاهاي ديگر نيز وجود دارد. يمن را 
مشللاهده كنيد. در يمن غرب بسلليار مقاومت 
كرد، سللعودي ها بسلليار مقاومت كردند ولي 
فايده نداشت و هنوز هم مردم يمن به تاششان 
ادامه مي دهند. اينها همه اسام را مي خواهند. 
در اثناي بيداري اسامي بعضي از غرب   زدگان، 
مردمان و مرعوبين در افغانستان مي گفتند نه 
اين مردم براي اسام حركت نكردند، اينها براي 
شللكم و زندگاني خود قيام كردند اما عاقل اين 
حرف را نمي زنللد، مي گويد اينها براي اسللام 

قيام كردند«. 
  نفي انگاره غيراسامي بودن جنبش هاي 

منطقه
جماعتي از روشللنفكران كه با انديشه و انگيزه 
ديني سللر سللازش نداشللتند، از طليعه وقايع 
عدالت خواهانلله در خاورميانه، تصميم گرفتند 
تا نقش مذهب را در آن كمرنگ نشللان دهند. 
هرچند عاقبت چهره هايي چون محمد مرسي 
عمًا نشان داد كه اين راه به كجا ختم خواهد شد 
اما از همان آغاز انديشمندان و متفكران اسامي 
در برابر اين ايللده صف آرايي كردنللد. آيت اهلل 
محمد آصف محسللني درباره تلقي غيرمذهبي 
از وقايع حوزه بيداري اسامي مي گويد: »ظاهر 
وقايع اين كشللورها در ايام اخير اسامي نبود. 
اگر حادثه را به شكل ظاهري پيگيري كنيم از 
روزي كه آن دوره گرد تونسي خود را آتش زد، 
احساسات انساني در قيام و انقاب ها دخيل شده 
بود. مي توان گفت اين احساسات اتفاقي صرف 
بود، مردم ناراحت شدند كه با يك دستفروش 
چنين رفتار وحشيانه اي را كردند كه باعث شد 
وي خود را آتش بزند و نگذاشتند شكم خود را 
سير كند. خشم مردم باعث شد تا رئيس جمهور 
فرار كند. رئيس جمهور تونس هم بي عرضه بود 
و هم بي دين. بي عرضه به اين دليل كه ترسيد 
و فرار كرد. بعد از اين حادثه مصري ها نيز جري 
شللدند، به خروش آمدند و مبللارك نيز رفت و 
حكومت به دسللت مردم افتاد. به حسب ظاهر 
در اين حوادث رد پاي اسللام ديده نمي شللود. 
اين تفسللير ظاهري اش اسللت. اين حوادث به 
كشورهاي ديگر از جمله ليبي و يمن هم سرايت 
كرد ولللي هنگامي كه آدمللي تحليل مي كند، 
مي بيند عامل انقاب ها اسللام اسللت. در قرن 
20 كه قرن الحاد و دين ستيزي بود، الحاد و كفر 
در سنگر مبارزه فرهنگي بر ضد دين در اروپا و 
غرب حاكم شده بود. در شرق هم حكومت هاي 
خائن و پست كه به خود اعتماد نداشتند و مقلد 
تفكر غربي بودند نيز از دين بري بودند، در قلب 
و وجللود خود نمي خواسللتند ديللن در جامعه 
مستقر باشد، حتي همين زين العابدين بن علي 
نمي گذاشللت براي ملتي كه مسلللمان است، 
دو دقيقه اذان پخش شللود. مي گفت تلويزيون 
جاي رقص اسللت، ما تبليغ تحجللر نمي كنيم! 
اين احمق ها هم گوش ها و چشللم هاي خود را 
بسته بودند. نمي شللنيدند و نمي ديدند ايران با 
اهلل اكبر دنيا را تكان داده اسللت. نمي توانستند 
متوجه شللوند. اين فرد تفكر اسامي را تحريم 
مي كرد، مردم بسيار احسللاس حقارت كردند 
كه همه مظاهر غربي در كشللور رونللق يابد اما 
اذانشللان از تلويزيون كشورشللان پخش نشود 
و يك مرتبه كه برايشللان مجال پيدا شد، قيام 
را علني كردند و در واقع و ريشلله، اين اسللام 
بود كه امثللال زين العابدين بن علللي را وادار به 
فرار كرد. مردم ندا سللر مي دادنللد ما حكومت 
اسامي مي خواهيم. در تلويزيون رئيس جمهور 
سابق فرانسلله را مي ديديم. اين فرد فقط براي 
سينما خوب است كه برقصد! اين موجود پست 
و مجنون به مللردم ليبي، تونللس و... مي گفت 
شللما مي گوييد اسللام مي خواهيم؟ ما اسام 
مي خواهيم يعني چه؟ اينهللا را كنار بگذاريد! 
اما مردم اين كشورها با كمال وقار مي گويند ما 
اسام مي خواهيم. چند وقت پيش يكي از سران 
اسرائيل گفت ما به دردي ناعاج گرفتار شديم. 
تمام اين وقايع كشللورها و عرب هللا به گرايش 
اسامي است و براي ما مشكل شده است. اين 
مردم با ايمانشان قيام كرده اند. براي مصري ها 
خيلي تحقير بود كه تحت تأثير كشور كوچكي 
چون اسرائيل بودند. گازشللان با قيمت بسيار 
كم براي اسرائيل مي رفت. مبارك و انورسادات 
مانند فرعون هاي مصر بودند اما فراعنه مصر به 
مراتب بهتللر از اينها بودنللد. آن فرعون مصري 
آن قدر عرضه داشللت كه گفت انا ربكم االعلي. 
اين مردانگي را داشللت و گفت مللن پروردگار 

عالم هسللتم اما اين خبيث ها اقل آن عبارت را 
هم نمي توانستند بگويند. صد در صد وابسته به 
امريكا بودند، مردم تحقير شده بودند، همه چيز 
را از ايران فهميدند كه اين مسلمان  ها كار خود 

را به دست خود گرفتند«. 
  وظيفه ما در قبال بيداري اسامي 

زنهار به انديشللمندان و بدنه جامعه اسللامي 
دربللاره امللكان انحراف جريللان بيللداري در 
خاورميانلله، از جمللله دغدغه هللاي آيللت اهلل 
محسللني در سللاليان اخير بود. وي در يكي از 
گفت و شنودها در اين باره گفت: »عمده وظيفه 
ما خصوصاً جمهوري اسللامي ايللران با همين 
تلويزيون هايي كلله در خارج ايللران دارد، اين 
اسللت كه اين حركت بيللدار سللاختن را ادامه 
بدهد. بزرگ ترين مشكلي كه در مقابل بيداري 
هست و ما نسبت به آن احساس خطر مي كنيم، 
موج سواري موج سواران بين المللي است. اينها 
بسلليار در اين كارها نخبه اند، پول هاي زيادي 
مي دهنللد و مصللرف مي كنند و بلله درازمدت 
خود فكر مي كنند اما امريكا نمي داند فردا موج 
بيداري اسامي گلوي غرب را در غرب مي گيرد. 
حكومت ها را سللاقط مي كنللد: يَِرثَُهللا ِعَباِدَي 
الُِحوَن... آنها به اقسام گوناگون موج سواري  الصَّ
مي كنند و اين خطري اسللت كلله بايد مراقب 
آن بود. مهم ترين وظيفه ما اين اسللت كه اين 
بيداري را جهت دهيم. در آفريقا، آسلليا و... به 
گوش ديگران برسانيم، بگوييم بياييد بر اسام 
خود مواظبت كنيم و فريب غرب را نخوريم، آنها 
دشمن دين و دنياي شللمايند و بگويم مواظب 
باشلليد سياسللتمدارهايي را كه خائن، دون و 
وابسته غرب هستند از صفوف خود جدا كنيد. 
اين بزرگ ترين وظيفه ما در اين شرايط است«. 
  چالش هاي قابل رص�د در برابر بيداري 

اسامي 
در دهه اخير آسيب شناسي انگيزش و خيزش 
اسللامِي موجود در كشللورهاي حوزه بيداري 
اسامي، بخشي از بضاعت فكري علما و نخبگان 
جهان اسام را به خويش اختصاص داده است. 
زنده ياد آيت اهلل محمد آصف محسني نيز از اين 
قاعده مسللتثنا نبود و ديدگاه هللاي خويش در 
اين باره را به شرح ذيل بيان كرد: »در شورايي 
اجتماعي كلله برناملله اش به طور مسللتقيم از 
تلويزيون پخش مي شد، اين را گفتم كه بيداري 
اسامي براي ما مهم اسللت ولي پيش بيني  نيز 
كردم كه ممكن اسللت در مصر با ظواهري كه 
وجود دارد، امريللكا تا آخرين مرحله بكوشللد 
يك حكومت ملي اسامي اصيل تشكيل نشود 
تا چه رسد به يك حكومت ناب اسامي. گفتم 
االن دليلش را مي گويم. دليلش همان اسرائيل 
است. اگر مصر كامًا اسامي شود يا يك دولت 
ملي بيايد و به اصطاح خودشان وطني بيايد، 
مسلماً براي اسرائيل خطرناك مي شود. غربي ها 
اين را نمي خواهند. بيش از 50 سللال است كه 
ميلياردها دالر مصرف مي كنند تا اسرائيل باقي 
بماند، مگر خدا بخواهد مردم واقعاً در كار باشند 
و نگذارند انقابشان از مسير خارج شود. وقتي 
به من گفتنللد چند نفر در ايللران در كنفرانس 
بيداري اسللامي شللركت كرده بودند، همين 
كه در فرودگاه قاهره رسلليدند آنها را دستگير 
كردند، همان حرف را كه در شللورا گفتم يادم 
آمد كه در حدس خود اشتباه نكرده بودم. آنها 
نمي خواهند كسي به ايران بيايد و درس بيداري 
اسامي را فرابگيرد، بنابراين اينها هنوز طرفدار 
امريكا هسللتند. امريكا نمي گذارد كار صحيح 
انجام شللود. آنها مي گويند اگر بتوانيم آنها را از 
بيرون و خارج جهت  دهيم، شايد اراده هاي مردم 
سست شللود. نكته ديگري هم متذكر مي شوم. 
فكر مي كنم باالتر و مهم تر از بيداري اسامي، 
بيداري ديگري نيز هست ولي كمتر بدان توجه 
مي شللود. گاهي مي گويم دو برابر بيش از آنچه 
براي بيداري اسامي دعا مي كنيد، براي بيداري 
غربي ها دعا كنيللد. اين جوان هللاي غربي كه 
در كل امريللكا بر ضد وال اسللتريت راهپيمايي 
مي كنند، بزرگ ترين خدمت را به جهان بشريت 
انجام مي دهند. تعصب نداشته باشيد. واقع آن 
همين طور است، بدانيم كمونيسم اين نظام كفر 
و الحاد از داخل فروپاشيد، خودش فروپاشيد، 
بمب اتم اسللتفاده نشللد و هيچ كاري صورت 
نگرفللت ولي از داخل پوسلليد. مللن در هيئت 
مذاكراتي كه افغاني ها با سران شوروي داشتند، 
به شللوروي رفته بودم. بعضي از آنها در جلسه 
گريه مي كردند، صد در  صد روحيه خود را باخته 
بودند. يك نفر از آنها را مسلمان كردم. صدا كرد: 
اشهد ان ال اله االاهلل! اگر روسي بلد بودم، خيلي 
از آنها را در آن جلسه مسلللمان مي كردم. آنها 
روحيه شان را از دسللت داده و از داخل پاشيده 
بودند. هيچ روحيه اي نداشتند. يك موقع وزير 
خارجه تاجيكسللتان آمد به ما گفت شوروي  ها 
از داخل اختاف دارنللد، نترسلليد، آنها از هم 
پاشلليده و در مذاكره شكست مي خورند. هنوز 
هم همان اسلللحه اي كه شللوروي داشت، االن 
در روسلليه و اوكراين هسللت و تللكان نخورده 
است. نظام سرمايه داري نيز مي داند. اين نظام 
از داخل مي پاشللد، به وسلليله هميللن جوانان 
غربي. اگر اين بپاشللد و حكومت هللا و دولت ها 
در اروپا و امريكا به دست كسللاني كه اكثريت 
آراي مردم هسللتند برسد، اسللتثمار ضعيف، 
عدالت اجتماعي در شللرق و غرب بهتر و نظام 
اقتصادي عادالنه تر مي شللود و اين شللرايط از 
بين مي رود. امروز سللاالنه 200 ميليارد دالر از 
جيب كشورهاي كوچك به عنوان ربا در جيب 
بانك هاي فرامليتي مي رود. همه اينها تخفيف 

مي يابند و نظام خوب مي شود«.
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آي�ت اهلل آص�ف محس�نی: »خيلي 
مهم است از عمر اين نظام ده ها سال 
مي گذرد و با تمام فشاري كه دنيا دارد 
م�ي آورد، اصول خ�ود را حفظ كرده 
اس�ت. گاهي اوق�ات در خلوت خود 
فكر مي كنم گوي�ي در يك بيابان كه 
درختي، ساختمان و نشاني از حيات 
نيست و پس�تي و بلندي ندارد، تنها 
يك زمين هموار اس�ت، از هر طرف 
باد هج�وم آورده و در ح�ال حركت 
اس�ت و در اين ميان تنها يك شمع 
روشن باقي اس�ت كه هنوز خاموش 
نش�ده و ده ها سال اس�ت اين شمع 
خاموش نش�ده، در حالي ك�ه تمام 
دنيا مخالف انقاب ايراني هاس�ت«


