
   شاهد توحيدي
اث��ري ك��ه هم اينك در 
معرفي آن سخن مي رود، 
به رغم حج��م كوچك 
خويش، نكاتي جذاب و 
خواندني از سيره علمي 
و عملي ش��هيد آيت اهلل 
مرتضي مطه��ري را، به 
دست مي دهد. نگارنده 
اي��ن اثر يعن��ي زنده ياد 
اس��تاد علي دواني، درباره خاطرات خويش از استاد 
مطهري، در ديباچه چاپ نخس��ت اي��ن اثر، چنين 
آورده است: »آنچه در اين جزوه مي بينيد گوشه اي 
از خاطرات نويس��نده اين سطور از اس��تاد شهيد و 
فيلسوف و فقيه و نويس��نده و متفكر بزرگ اسالمي 
مرتضي مطهري اس��ت، نه يك شرح حال اساسي و 
تحلي��ل ش��خصيت واالي آن دانش��مند نامي. اين 
خاطرات را يكي از برادران ديني از ارادتمندان استاد 
شهيد در سال 1365 شمسي از من گرفت تا آن را در 
سري انتشارات خود چاپ و منتشر كند، ولي به عللي 
س��ال ها به تأخير افتاد تا اخيراً كه از وي گرفتم و با 
حذف يكي و افزودن دو، سه خاطره ديگر، اينك چاپ 
شده و در دس��ترس خوانندگان قرار مي گيرد. آنچه 
من از اس��تاد شهيد طي چند س��الي كه با هم آشنا 
بوديم ديده ام اين اس��ت كه او مردي به تمام معني 
دانشمند، و ذكر و فكرش علم و مذاكرات و مباحثات 
علمي بود؛ هميشه از كتاب هايی كه خوانده و- با ذوق 
و ش��وقي كه داش��ت- نكات جالب آنها را به خاطر 
سپرده و يادداشت كرده بود، سخن مي گفت. از كتب 
حديث، فقه، اصول، تفسير، فلس��فه، منطق، كالم، 
درايه، رجال، تراجم، تاريخ و شعر و ادب، از خودي و 
بيگانه، از مكاتب مادي و مذاهب اس��المي، آري از 
همه اينها مطالبي يادداشت كرده بود و نقل مي كرد. 
هر وقت با او وارد صحبت مي شدي، مي ديدي از افاده 
علمي حت��ي در ضمن مذاكرات روزمره و سياس��ي 
غفلت ندارد؛ يعني همان موضوع��ات را با آيه اي از 
قرآن مجيد يا حديثي از پيغمب��ر و ائمه اطهار)ع( يا 
نقلي از فالن عالم ديني و فيلس��وف الهي و مادي يا 

شعري از عارف و شاعري مي آميخت. در هر جلسه 
شنونده را به فكر مطالعه و مراجعه به كتب و خالصه 
ك��ردن مطالب و بحث ه��ا و به خاطر س��پردن آنها 
مي انداخ��ت، آن هم ش��مرده و محكم و ب��ه دور از 

جنجال هاي معمول بحث هاي حوزوي!«. 
زنده ياد دواني در مقدمه چ��اپ دوم كتاب خويش 
نيز، اشاراتي به شرح ذيل آورده كه مهم و عبرت آموز 
مي نمايد: »از چاپ اول خاطرات من از استاد شهيد 
مطهري مدتي مي گذرد. در اين مدت بارها عزيزاني 
ضمن تقدير از آنچه راجع به آن ش��هيد علم و دين 
در اين دفترچه مختصر خوانده بودند، تقاضا داشتند 
خاطراتي ديگر هم بر آن بيفزايم. به اين عزيزان گفتم 
من در مقدمه چاپ اول نوشته ام اينها خاطراتي است 
كه در اوضاع و شرايط كنوني مي توان گفت، وگرنه 
خاطراتي ديگر هم هست كه نمي توان گفت! استاد 
شهيد گاهي اوقات از كساني يا موضوعي يا حادثه اي 
ياد مي كرد كه روح بزرگ او را آزرده بود، و به علتي 
ش��ايد فقط به اين ارادتمند خود يادآور مي ش��د و 
نمي خواس��ت ديگري از آن مطلع شود. من هم آن 
موقع و امروز دي��ده و مي بينم كه هن��وز هم ظرف 
زمان اجازه بازگو كردن آنه��ا را نمي دهد و بايد آنها 
را براي وقتي ديگر گذاش��ت. اس��تاد شهيد كه يك 
غمخوار واقعي اسالم و مسلمين بود و با علم و فضلي 
كه داشت مي خواست در فرصت هاي مناسب دين 
خود را آن طور كه مي خواه��د ادا كند، وقتي من در 
خدمتش بودم از آنچه مي انديش��يد با حس��رت ياد 
مي كرد. گويي مي خواس��ت اگر خود نتوانست آنها 
را بگويد يا بنويسد، كسي باش��د كه آنها را به خاطر 
بسپارد و روزي از زبان او بازگو كند ولي من هنوز هم 
وقت بازگو كردن آنها را مناس��ب نمي دانم. در يك 
كالم، استاد ش��هيد مطهري تجسم معارف اسالمي 
و علوم و فنون عقلي و نقلي، و ط��راح بزرگ اصالح 
جامعه اس��المي، و حلقه اتصال حوزه و دانشگاه، و 
تبلور روحانيت ش��يعه، و مظهر كامل يك دانشمند 
برجسته ايران و اسالم بود. او با اين ويژگي ها، كارهاي 
زيادي داشت كه مي خواست انجام دهد. برنامه هاي 
وسيعي بود كه  بايد اجرا شود. پيوسته درصدد وقت 
مناس��ب و فرصت كافي براي پياده كردن آن افكار 
نوراني و انديشه هاي ژرف بود ولي افسوس كه وقت 

آن را نيافت و همه را با خود به خاك سپرد«. 
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   محمدرضا كائيني
پروفس�ور حامد الگار دانش�مند پرآوازه شيعه و 
مقيم امريكاس�ت. او از آغازين مراحل اوج گيري 
انق�اب اس�امي، دل در گرو اين حرك�ت نهاد و 
با پژوهش ه�اي ميداني و نيز گفت و ش�نودهاي 
خويش با رهب�ر كبير انقاب و مبارزان ش�اخص 
آن، در معرفي اي�ن حركت بزرگ س�عي فراوان 
نمود. او نس�بت ب�ه بازتاب هاي گفتم�ان انقاب 
اسامي در غرب، اطاع و احاطه اي نسبتاً گسترده 
دارد. در مق�ال پي آمده، ش�مه اي از ديدگاه هاي 
اين محق�ق نامدار، م�ورد خوان�ش تحليلي قرار 
گرفته اس�ت. اميد آنك�ه تاريخ پژوه�ان انقاب 
و عم�وم عاقه من�دان را مفي�د و مقب�ول آي�د. 

         
   رفتاره�اي پهلوي دوم، عام�ل اصلي وقوع 

انقاب اسامي
پيش از خوان��ش ديدگاه هاي پروفس��ور حامد الگار 
در باب آثار توليدي درباره انقالب اسالمي در غرب، 
مناسب است تا بخشي از تحليل هاي اين انديشمند، 
در باب چرايي اين رويداد بزرگ و شخصيت رهبري 
آن، مورد بازخوان��ي قرار گيرد. ال��گار در باب علل و 
زمينه هاي وقوع انقالب اس��المي در اي��ران، چنين 
مي گويد: »اولين عامل مهم اين بود كه مردم ايران، 
بيش از 25 سال زير فشار اختناق رژيم پهلوي زندگي 
كرده و به تنگ آمده بودند. برخي تالش مي كنند تا 
سياس��ت به اصطالح حقوق بش��ري كارتر را در اين 
زمينه مهم جلوه دهن��د اما به نظر م��ن، از آنجا كه 
فقط معدودي عناصر ليبرال ممكن بود به شعارهاي 
رئيس جمهور اياالت متحده توج��ه كنند، تأثير اين 
حركت كارتر در توده هاي مردمي كه بار اصلي انقالب 
را به دوش مي كشيدند، چندان زياد نبود. به نظر من 
يكي از عوامل مهم در تس��ريع روند انقالب، شهادت 
مرحوم آيت اهلل س��يدمصطفي خميني در نجف بود 
چون مردم س��اواك و رژيم پهلوي و نهايتاً امريكا را 
عامل اين رويداد مي دانستند. عامل مهم ديگر، نشر 
مقاله و توهين به حضرت ام��ام در روزنامه اطالعات 
بود. البته فاصله عميق بين طبقات فقير و غني هم، 
در وقوع انقالب اسالمي تأثير داش��ت اما عامل اول 

و اساس��ي نبود. به نظر من انقالب ايران بيش از هر 
چيز، يك انقالب فرهنگي و ديني بود. يادم هس��ت 
كه يك سال قبل از انقالب، به تهران آمدم و از ديدن 
س��ر و وضع برخي از مردم واقع��اً تعجب كردم چون 
فرقي با غرب نداشت! اين وضعيت، قطعاً مورد قبول 
اكثر مردم ايران- كه متدين بودند- نبود. رفتارهاي 
فرهنگي شخص شاه هم، در تسريع روند انقالب نقش 
داشت. از جمله برگزاري مراسم پرهزينه و مضحك 
جشن هاي 2 هزار و 500 ساله كه از خود مردم ايران، 
كسي در آن شركت نداشت و صرفاً براي خودنمايي 
در نظر اربابان خارجي برگزار شده بود. مسئله ديگر، 
تبديل تقويم هجري به شاهنش��اهي بود كه خش��م 
مردم را به شدت برانگيخت و روحيه ضدديني شاه را 

آشكارا به نمايش گذاشت«. 
   شخصيت و تأثير سلسله جنبان انقاب

آشنايي نزديك پروفسور حامد الگار با امام خميني، 
در ش��ناخت وي از ماهيت انقالب اسالمي، نقشي 
مهم داشته است. او بارها توانس��ته با نقطه كانوني 
اين حركت بزرگ مرتبط ش��ود و معارف ناب آن را، 
از زبان ايشان بش��نود. هم از اين روي، تحليل اين 
محقق مس��لماِن امريكايي، از منش نظري و عملي 
بنيانگذار انقالب اس��المي، درخور خوانش به شمار 
مي رود: »ب��ار اول، حضرت امام را در نوفل لوش��اتو 
ديدم. بار دوم در قم و پس از انقالب. ايش��ان هنوز 
در قم بودند و من در طول دو س��ه هفته كه در آنجا 
بودم، يكي  دو ب��ار ديگر هم به ديدار ايش��ان رفتم. 
بعدها هم دو بار در جماران موفق ش��دم ايش��ان را 
زيارت كنم. حضرت ام��ام ميراث عظيمي را از خود 
به جا گذاش��تند اما ش��خصيت ايش��ان، متأسفانه 
آن گونه ك��ه شايس��ته آن بزرگوار اس��ت، در غرب 
شناخته نشد. البته امثال من، نهايت تالش خود را 
مي كنيم اما عناصر خراب��كار و بازدارنده اي كه بين 
مسلمانان تفرقه مي اندازند و متأسفانه تا حد زيادي 
هم موفق شده اند، بيكار نمي نشينند. به نظر من بايد 
براي شناس��اندن حضرت امام خميني و راه ايشان، 
كوشش و فعاليت بيش��تري انجام شود زيرا نه تنها 
جهان اسالم كه جهان، به چنين الگوي برجسته اي 
نياز دارد. جاي اميدواري اس��ت كه پيشرفت اسالم 

در طول تاريخ، صرفاً به تالش مس��لمان ها بستگي 
نداشته و خداوند پشتيبان اسالم بوده است و خواهد 
بود. شخصيت امام در بيداري بسياري از مسلمانان، 
نقش فوق العاده مؤثري داشته است. البته همان طور 
كه اشاره كردم، مخالفت ها و كارشكني هايي صورت 
گرفته و بايد در زمينه شناس��اندن ايش��ان، تالش 
بيشتري شود. آشنايي با حضرت امام، فقط بيداري 
مس��لمانان را موجب نش��ده، بلكه موجب گرايش 
بسياري از افرادي كه به دنبال حقيقت هستند، شده 
است. آنها پس از شناختن آثار حضرت امام، به اسالم 

مشرف شده اند«. 
   انق�اب اس�امي، مس�لمانان جه�ان را به 

يكديگر نزديك كرد
قلم��رو پژوهش ه��اي ميدان��ي حامد ال��گار، عمده 
كشورهاي اسالمي را دربر مي گيرد. وي تأثير انقالب 
اس��المي را در برانگيختن روح وحدت و خوداتكايي 
در گستره جهان اسالم، بسيار مهم و شگرف ارزيابي 
مي كن��د و بر اين باور اس��ت كه اين رخ��داد عظيم، 
هژمون امريكا در منطقه را شكس��ته است: »قبل از 
انقالب، امريكا سياست سلطه طلبانه خود در منطقه 
را براساس مثلث ايران- اسرائيل- تركيه شكل داده 
بود. پس از انقالب، يكي از اي��ن اضالع به هم ريخت 
و مهم ترين پايگاه سياسي و اس��تراتژيك امريكا در 
منطقه از دست رفت و امريكا، لطمه جبران ناپذيري 
خ��ورد. انقالب اس��المي هرچند نتوانس��ت تأثيري 
بر حكومت هاي دست نش��انده كش��ورهاي عربي و 
اسالمي بگذارد اما موجب هوش��ياري مسلمانان در 
سراسر دنيا شد. من در سال هاي اول انقالب اسالمي، 
به كشورهاي اس��المي زيادي س��فر كردم. از جمله 
تجربه هاي جالب من در اين س��فرها، اين بود كه در 
بسياري از خانه هاي مردم مس��لمان فيليپين، كنيا، 
تانزانيا و... عكس حضرت امام را مي ديدم. يكي از آثار 
مهم انقالب اسالمي، نزديك شدن اهل سنت و اهل 
تشيع به يكديگر است. به رغم تالش هاي تفرقه افكنانه 
برخي رهبران كشورهاي عربي، به خصوص عربستان، 
دل هاي مردم مس��لمان، به يكديگر نزديك ش��ده و 
دشمن مشترك خود را شناخته اند. انقالب اسالمي 
توانسته الگويي نسبتاً موفق، مبتني بر شعار نه غربي، 

پژوهشگران ايراني برخي انديشكده هاي 
اروپايي و امريكايي، چون پس از پيروزي 
انقاب اس�امي، به داليل�ي مجبور به 
ترك ايران ش�ده و در واق�ع از انقاب 
ضربه خورده اند، طبيعتاً خواهان سقوط 
نظام جمهوري اس�امي هس�تند و در 
پژوهش هايش�ان، به نقاط ضعف نظام 
اس�امي مي پردازند و آنها را برجسته 
و از حقاي�ق چشم پوش�ي مي كنن�د!

»پژواك گفتمان انقاب اسامي در جهان غرب« در آيينه ديدگاه هاي پروفسور حامد الگار

معموالً مخالفان انقالب اسالمي در غرب 
آن را تحلیل می کنند
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نه ش��رقي ارائه كن��د. خدمات اي��ران در لبنان، 
فلسطين، بوسني، يمن، س��وريه و... مثال زدني 
است. مهم ترين موفقيت جمهوري اسالمي، اين 
اس��ت كه به رغم تحريم هاي ظالمانه گسترده و 
توطئه هاي فراواني كه از اولين روز پيروزي انقالب 
به آن تحميل ش��د، از جمله كودتاهاي مختلف، 
جنگ تحميلي، تحري��م و... هنوز هم با اتكاي به 
مردم، محكم روي پاي خود ايستاده است. غرب 
كه مدعي دموكراس��ي اس��ت، در انتخابات هاي 
مختلف نمي تواند حتي 50 درصد مردم را به پاي 
صندوق هاي رأي بكش��اند اما جمهوري اسالمي 
همواره در اين زمينه، با آمارهاي باال موفقيت آميز 

عمل كرده است«. 
   بسياري از به اصطاح پژوهش ها درباره 

انقاب در غرب، ارزش خواندن ندارند!
بي ترديد شناخت و شناس��اندن انقالب اسالمي 
ايران، در زمره عاليق پروفس��ور الگار به ش��مار 
مي رود. همين امر موجب ش��ده كه وي با فضاي 
پژوهش درباره اين رويداد در غرب، آشنا باشد و 
آن را عيارسنجي كند. از نظر وي بسياري از آنچه 
در اين باره در امريكا و اروپا نشر يافته، كم محتوا 
و فاقد ارزش مطالعاتي هس��تند. عالوه بر اين او 
بر اين باور اس��ت كه بخش��ي از اين به اصطالح 
تحقيقات، از س��وي مخالف��ان و ضربه خوردگان 
انقالب به نگارش درآمده و ايش��ان در خالل آن، 
بيشتر در صدد عقده گشايي و كينه ورزي بوده اند 
تا ارائه يك اث��ر علمي با رعايت اس��تانداردهاي 
آن: »با توجه به اينكه پژوهش ها و آثار منتش��ره 
درباره ايران و خاورميانه، بس��يار زياد هستند و 
همه آنها هم واقعاً ارزش مطالعه ندارند، بنابراين 
من هم نمي توانم اكثرش��ان را بخوانم اما در يك 
بررس��ي كلي، قطعاً اين مراكز به وجود نيامده اند 
كه منافع ايران و كشورهاي خاورميانه را تأمين 
كنند و پژوهش ه��اي آنها، بي تردي��د در جهت 
منافع خودشان است. به همين دليل وجه علمي 
اين پژوهش ها، غالب نيس��ت و من هم عالقه اي 
به مطالعه آث��ار جه��ت دار ندارم. رؤس��اي اين 
مراكز، اغلب سفراي س��ابق امريكا در كشورهاي 
خاورميانه بوده اند. پژوهشگران ايراني اين مراكز 
هم، چون پس از پيروزي انقالب به داليلي مجبور 
به ت��رك ايران ش��ده و در واق��ع از انقالب ضربه 
خورده اند، طبيعتاً خواهان سقوط نظام جمهوري 
اسالمي هس��تند و در پژوهش هايشان، به نقاط 
ضعف نظام اسالمي مي پردازند و آنها را برجسته 
و از حقايق چشم پوش��ي مي كنند! بديهي است 
كه اين گون��ه ارزيابي ه��ا، از واقعيت هاي موجود 
دور و تنها منعكس كننده خواست ها و آرزوهاي 
پژوهشگران آن مركز يا مؤسسه هستند. در يك 
بررسي اجمالي، برخورد با مس��ائل ايران چه در 
پژوهش��كده ها و چه در گردهمايي هايي كه من 
گاهي در آنها شركت مي كنم، معموالً بي طرفانه 
و علمي نيس��ت و هر مجموعه اي به دنبال منافع 

خود است«. 
   علل س�طحي نگري به اصطاح محققان 

غربي درباره انقاب اسامي
همان گونه كه اش��ارت رف��ت، پروفس��ور الگار 
بس��ياري از آنچه در ب��اب انقالب اس��المي در 
غرب منتش��ر ش��ده را، ماقبل خوانش مي داند! 
او در يكي از گفت و شنودهاي خويش، علت اين 
دورافتادگي را به شرح ذيل تشريح كرده است: 
»وزارت امور خارجه و سيا، كارشناساني دارند كه 
ادعاي تخصص درباره مسائل ايران مي كنند اما به 
نظر من برداشت كارشناسان امريكايي از انقالب 
و مسائل ايران، تا حد زيادي سطحي است. علت 
هم دارد. اينها دسترسي مستقيم به ايران ندارند 
و با فرهنگ و تاريخ و ادبيات ايران هم، زياد آشنا 
نيستند. اغلب اطالعاتشان را هم، از ايراني هاي 
مقيم امريكا مي گيرند. موقع��ي هم كه به ايران 
مي آيند، با مردم باالي شهر تهران- كه از طبقات 
مرفه و برخي شان بقاياي رژيم پهلوي هستند- 
تماس مي گيرند و پاي درد دل آنها مي نشينند 
و بنابراين اطالعاتش��ان از ايران، ناقص و دور از 
واقعيت است. در يك جمع بندي كلي، اطالعات 
به  دست  آمده توسط اين افراد، آميخته به اهداف 
و اغراض موردنظر آنها و غالباً ساده انگارانه است. 
يك نمونه اش اين اس��ت كه مي گويند چون در 
دوره حض��رت ام��ام خميني، اس��تبداد محض 
حاكم بود، مردم و مسئوالن دس��تورات ايشان 
را اجرا مي كردند!... در حالي  ك��ه رابطه مردم و 
حضرت امام، ابداً از اين جنس نبوده اس��ت، اما 
درك ماهيت اين رابطه براي غربي ها و به ويژه اين 
كارشناسان، ممكن نيست. آنها در مورد اوضاع 
كنوني هم، معتقدند چون ديگر استبداد حضرت 
امام وجود ندارد، جناح ها و گروه ها توانس��ته اند 
منويات واقعي خودش��ان را بروز بدهند و نظام 
را در آس��تانه س��قوط قرار داده اند! ب��ه نظر من 
هيچ يك از اين تحليل ها درس��ت نيست. نمونه 
ديگر، جرياني اس��ت كه در دهه 70 شمسي، در 
كوي دانشگاه پيش آمد. در آن زمان، رسانه هاي 
غربي اين گونه تحليل كردند كه حرف هاي رهبر 
و رئيس جمهور ايران، با هم يكي نيست و هر يك 
از آنها نماينده جناحي اس��ت كه با جناح ديگر 
سر سازش ندارد! موقعي هم كه آقاي خاتمي به 
عنوان رئيس جمهور انتخاب شد، اين گونه تفسير 
كردند كه ملت با رأي دادن به ايشان، نشان داد 
كه از انقالب و نظام و اسالم روي برگردانده است، 
در حالي  كه حوادث بعدي نشان داد كه اين گونه 
نيست و اكثر مردم ايران، پاي آرمان هاي انقالب 

ايستاده اند«. 
   شمه اي از بافته هاي نويسندگان غربي در 

باب انقاب اسامي
ش��اخص ترين آثاري ك��ه در غ��رب، در تحليل 
انقالب اسالمي نشر يافته اس��ت، درخور رصد و 

شمارش اس��ت. جالب اينجاس��ت كه اين دست 
از كتاب ها- ك��ه در ادام��ه، از عيارس��نجي آن 
س��خن مي رود- دس��تمايه تحليل بس��ياري از 
محققان بعدي، در امري��كا و اروپا قرار مي گيرد! 
نكاتي كه پروفسور الگار در باب برخي از اين آثار 
بيان مي كند، ش��نيدني و شيرين به نظر مي آيد: 
»يراوند آبراهايمان يك كت��اب عجيب و غريب، 
به اس��م خمينيزم دارد كه من فقط نگاهي گذرا 
به آن انداخت��ه ام و كل آن را نخوان��ده ام. از نظر 
او ايدئولوژي اس��المي، مخلوطي اس��ت از افكار 
اسالمي و چپ و همان چيزي كه در ايراِن پس از 
انقالب، از آن به عنوان التقاط تعبير شد. به نظر 
من كتاب بسيار س��طحي و بي مبنايي است، به 
ويژه كه اين افراد به فارس��ي هم تسلط ندارند و 
در نتيجه نمي توانند از منابع فارس��ي استفاده يا 
با افراد متخصص در اي��ران صحبت كنند. فردي 
به نام شاهرخ اخوي هم هس��ت كه كتابي به نام 
مذهب و سياس��ت در ايران معاصر نوش��ته كه 
سفرنامه او در دوره قبل از انقالب اسالمي است و 
درباره اوضاع حوزه علميه و نهضت هاي اسالمي 
در دهه هاي قبل از انقالب، مي توان در آن نكات 
جالبي را پيدا ك��رد. همزمان با او ف��ردي به نام 
مايكل فيش��ر، كتابي درباره انقالب ايران نوشته 
كه مملو از اش��تباهات مضحك اس��ت. از جمله 
كلمه آيت اهلل العظمي را عثمان ش��نيده! جالب 
اينجاس��ت كه با چنين اش��تباهات فاحشي، باز 
هم درباره ايران و انقالب آن كتاب نوشته است! 
فردي به اسم جي. بروجردي هم ترجمه مضحك 
و بسيار بدي، از توضيح المسائل امام را به انگليسي 
انجام داده كه كاًل بايد آن را دور ريخت! اين فرد 
يا كاًل احكام و مباحث اس��المي را نمي شناس��د 
يا  استاد تحريف است؛ مثاًل س��وره يس قرآن را 
به بله )yes( ترجمه كرده اس��ت! فردي به اسم 
باقر معين هم كتاب زندگينام��ه حضرت امام را 
نوشته كه من به تصور اينكه نيتش خير است، به 
او كمك كردم ولي وقتي كتاب چاپ شد، حقيقتاً 
پشيمان شدم، چون ديدم كه او هم آدم مغرضي 
ب��وده و علمي كار نكرده اس��ت! ح��رف من اين 
است كه قرار نيست درباره شخصيتي كه مطلب 
مي نويسيم، او را صددرصد قبول داشته باشيم اما 
قطعاً بايد به عنوان يك پژوهشگر، انصاف علمي 
را رعايت كني��م. اكثر قريب به اتف��اق اين افراد، 
اين كار را نمي كنند؛ مثاًل آق��اي باقر معين مثل 
بس��ياري از غربي ها، قياس به نف��س كرده و در 
مورد جريان سلمان رش��دي گفته چون جنگ 
تمام ش��ده بود، امام خميني دنبال دس��تاويزي 
مي گشت كه بار ديگر، يك جور هيجان انقالبي در 
كشورش ايجاد و بار ديگر خود را در سطح جهان 
مطرح كن��د و بنابراين عليه كت��اب كذايي آيات 
شيطاني فتوا داد! در حالي  كه نحوه تفكر و زندگي 
حضرت امام خميني، نشان مي دهد كه به اين جور 
بازي هاي ديپلماتيك، اص��اًل فكر نمي كند. همه 
اينها برمي گردد به عدم شناخت از اسالم و به ويژه 
عدم درك جاي��گاه و نگرش يك مرجع ش��يعه. 
حضرت امام چه نيازي به شهرت و سر و صدا بلند 
كردن داشتند؟! همه زندگي ايشان نشان مي دهد 
كه همواره از ش��هرت و حتي مرجعيت، گريزان 
بودند و در واقع اين ش��هرت و مرجعيت بود كه 
به سراغ ايشان آمد و نه بالعكس. موضوع مسخره 
ديگر در كتاب باقر معين، اين است كه طرفداران 
حضرت امام پس از رحلت ايشان، پيكرشان را از 
كشور خارج كردند و در جاي گمنامي در نزديكي 
شهر وان تركيه به خاك سپردند! كسي نمي پرسد 
خاصيت اين كار چيس��ت؟ و مردم مس��لمان و 
عالقه مند به امام، چ��را بايد اي��ن كار را بكنند؟ 
از اين ن��وع الطائالت در كتاب ه��اي به اصطالح 
پژوهشي درباره امام و انقالب ايران فراوان  است. 
در اين ميان، من فقط يك نفر پژوهشگر فرانسوي 
به نام يان ريشا را مي شناس��م كه به زبان فارسي 
تس��لط دارد و آثار نس��بتاً خوبي درباره تشيع به 
طور كلي و تشيع در ايران نوشته است و مهم تر از 
همه، غرض و بغض كينه ديگران را نسبت به اين 

موضوعات ندارد«. 
   معم�اي دع�وت برخ�ي از ب�ه اصطاح 

پژوهشگران غربي به سمينارهاي ايراني!
حامد الگار در بخش��ي از تحليل خويش در باب 
پژواك گفتمان انقالب اس��المي در غرب، از يك 
پرسش پررنگ در ذهن خويش پرده برمي دارد: 
چرا برخي از چهره هاي معاند با انقالب اس��المي 
يا  تحريف گران آن، به س��مينارهاي داخل ايران 
دعوت مي ش��وند؟ آن ه��م در حالي ك��ه پس از 
بازگش��ت، همچنان ب��ه رويه پيش��ين خويش 
ادامه مي دهند: »در ربع قرن گذش��ته، برخي از 
نويسندگان و پژوهشگران غربي، براي شركت در 
كنفرانس هايي به ايران دعوت شده اند. دعوت از 
بعضي از اينها، براي من خيلي عجيب است! مثاًل 
يادم هست كه يك  بار، آقاي بيل را دعوت كرده 
بودند. در آن موقع، حرف از تجديد روابط ايران و 
امريكا بود! من يك  شب او را در هتل آزادي ديدم 
كه داش��ت با كس��ي صحبت مي كرد كه تالش 
كند او به عنوان س��فير امري��كا در ايران انتخاب 
ش��ود و بيايد كه خوش��بختانه اين اتفاق نيفتاد! 
يكي ديگر از آنها، فردي اس��ت به اس��م ماروين 
زوئيس كه قب��ل از انقالب، كتاب��ي در تجليل از 
خدمات اعليحضرت شاهنش��اه آريامهر نوش��ته 
اس��ت! همچنين رابين رايت كه خبرنگار است و 
چند باري به ايران آم��ده و با چند نفري صحبت 
كرده، كتابي بسيار سطحي، درباره انقالب ايران 
نوشته است. من واقعاً دليل دعوت از اين افراد به 
ايران را نمي فهمم! بسياري از اينها از انقالب ايران 
صدمه ديده اند و مي خواهند خود را كارش��ناس 
اوضاع ايران نشان دهند، در حالي  كه كاًل از اوضاع 

ايران بي  خبرند!«

گذري بر خاطرات زنده ياد استاد علي 
دواني از شهيد آيت اهلل مرتضي مطهري

ناگفته ها و حسرت هاي 
استاد!
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وزارت امور خارجه امريكا و سازمان 
سيا، كارشناس�اني دارند كه ادعاي 
تخصص درباره مسائل ايران مي كنند 
اما به نظر من، برداشت آنان از انقاب 
ايران، تا حدود زيادي سطحي است! 
عل�ت ه�م دارد. اينه�ا دسترس�ي 
مستقيم به ايران ندارند و با فرهنگ 
و تاري�خ و ادبي�ات ايران ه�م، زياد 
آش�نا نيس�تند. اغلب اطاعاتشان 
را ه�م، از ايراني هاي مقي�م امريكا 
مي گيرن�د! موقعي هم كه ب�ه ايران 
مي آيند، با مردم باالي شهر تهران- 
ك�ه از طبق�ات مرفه و برخي ش�ان 
بقاي�اي رژي�م پهل�وي هس�تند- 
تماس مي گيرند و پ�اي درد دل آنها 
مي نش�ينند و بنابراين اطاعاتشان 
 از ايران، ناقص و دور از واقعيت است!
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