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گفت وگو با یعقوب توکلی:  تشابھ تاریخی ایران و آمریکای التین

یعقوب توکلی، تاریخ نگار و دانش آموختھ حوزه علمیھ قم است کھ «اسالم گرایی در مصر » با نگاه بھ تأثیرات انقالب اسالمی ایران در
مصر، تدوین و نقد خاطرات شخصیتھای پھلوی مانند «جھانگیر تفضلی» و «علی امینی» و سھ کتاب در دست انتشار «راز درخت

سیب»(بررسی شبھ داستانی نظریات انقالب اسالمی)، « نظریھ انقالب و تروریسم در ایران» و مجموعھ مفصل «نقد تاریخ نگاری انقالب
اسالمی» از جملھ فعالیت ھای ایشان در خصوص انقالب اسالمی است.  نظریھ پردازی او درباره جریان ھای تاریخ نگاری در ایران، بھ

گفتمانی در این حوزه تبدیل شده است.  وی عضو ھئیت علمی پژوھشگاه فرھنگ و ھنر اسالمی و رئیس گروه تاریخ سازمان پژوھش و برنامھ
ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و پیش از آن مدیر گروه تاریخ و تمدن پژوھشگاه فرھنگ و اندیشھ اسالمی بود.

*  آمریکای التین چند سالی است کھ مورد توجھ مسئوالن سیاسی ما قرار گرفتھ است و توانستھ است توجھ بسیاری از محافل سیاسی و
اقتصادی جھان را نیز بھ خود جلب نماید.  آنچھ کھ در این میان کمتر مورد توجھ قرار گرفتھ است سابقھ و تشابھ تاریخی و فرھنگی این دو

منطقھ است.  از نظر تاریخی، ایران و آمریکای التین چھ تشابھاتی غیر از ھمسویی سیاسی فعلی با برخی از کشورھای این منطقھ وجود دارد؟
در خصوص مقایسھ بین ایران و آمریکای التین و ضرورت پرداختن بھ گفتمان مشترک، فرصت ھا و چالش ھا، الزم است کھ ما بھ گذشتھ دو

ملت و در واقع دو جامعھ بپردازیم و مورد توجھ قرار دھیم.  واقعیت مسئلھ این است کھ بھ لحاظ تاریخی، ھم منطقھ آسیا و ھم منطقھ آمریکای
التین گرفتار پدیده ای بھ نام «استعمار» بوده اند.  در جھان استعماری آن روز، کشمکش بسیاری بین اسپانیا و پرتغال درباره مستعمره ھایشان

وجود داشت، پاپ طی فرمانی در سال 1648م، جھان را بھ دو نیمکره شرقی و غربی تقسیم کرد و بخشی از آن را بھ پرتغال واگذار کرد و
بخشی دیگر را بھ اسپانیا.  بر ھمین اساس، دریانوردان و غارتگران اروپایی بھ نام امپراتوری کشورھای خودشان، دست بھ تصرف و

تصاحب سرزمین ھای زیادی زدند.
ً ایاالت متحده آمریکا و قتل عام و یکی از ثمرات ورود دریاساالران اسپانیایی در مناطق ماوراء بحار، کشف قاره آمریکا و خصوصا

کوچاندن بومیان منطقھ بود.  در منطقھ آسیا، انگلیسی ھا حضور موقت پیدا کردند و توانستند حاکمیت سرزمین ھای زیادی را با سیاست ھای
ً اینکھ توانستند بر ھند سیطره پیدا کنند.  با کمپانی ھای مختلفی کھ شکل گرفت، انتقال قدرت دولت ھای اروپایی بھ خود ھمسو کنند و خصوصا

ً در دوره ای شاھدیم کھ پرتغالی ھا در منطقھ خلیج فارس، بسیاری از کشورھای منطقھ را غارت سرزمین ھای اروپایی صورت گرفت.  مثال
کردند و بر مسقط ، عدن، تنگھ ھرمز و بندر گمبرون(بندرعباس فعلی) تسلط پیدا کردند البتھ قبل از روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی.  بعد

می بینیم کھ در دھھ ھای بعد، شاه عباس صفوی، با این استعمارگران جنگیدند و پرتغالی ھا را بیرون کردند.
در آسیای جنوب شرقی، ھلندی ھا حضور پیدا کردند و مناطق وسیعی مثال اندونزی و کشورھای آسیای دور را تصاحب کردند.  در آمریکای

التین، بیشترین حضور و نفوذ مربوط بھ اسپانیا بود.  اسپانیا در منطقھ حضور جدی داشت اما نکتھ جالب اینکھ در ھمھ مناطقی کھ
امپراتوری ھای استعماری حضور پیدا کردند این مسئلھ است کھ چھ در جھان اسالم و چھ در آمریکای التین، مسئلھ حضور ھمزمان

کشیش ھای مسیحی بھ ھمراه کشتی ھای جنگی است.
جواھر لعل نھرو در کتاب «نگاھی بھ تاریخ جھان» تعبیر جالبی دارد و می گوید:  اول کشتی ھا آمدند، بعد کشیش ھا یا اول کشیش ھا آمدند بعد

کشتی ھا.  این ھمزمانی تالشی است برای فرھنگ سازی برای تثبیت جایگاه استعماری؛ یعنی توپ ھا بھ ھمراه دعا و کشتی بھ ھمراه کشیش،
برای سیطره پیدا کردن در این مناطق با ھم حضور پیدا کردند.  البتھ در منطقھ غرب آسیا و کشورھای اسالمی، کشیش ھا خیلی موفق نشدند و
ً در جایی بود کھ دین الھی در آنجا ظھور و بروز نداشت و ھر جا کھ ادیان الھی حضور و بروز نداشتند، آنھا توانستند دین موفقیت آنھا عمدتا

ً علمای مسیحیت را جایگزین کنند ولی جاھایی کھ مسلمانان حضور داشتند، حضور آنھا با مقاومت ھمراه بوده است.  مسلمانان و خصوصا
مسلمان در برابر کشیش ھا و فعالیت ھای تبلیغی آنھا، مقاومت جدی کردند و بھ خاطر فعالیت آنھا، مسیحیت خیلی توفیق پیدا نکرد.

*  وجوه مشترک فعالیت ھای استعماری کشورھای اروپایی در آسیا و آمریکای التین، عالوه بر تصرف سرزمین و نفوذ در حاکمیت چھ بود؟
نکتھ جالب توجھ در تاریخ کشورھای اسالمی این است کھ ھمیشھ قدرت ھای استعماری برای فعالیت ھای تبشیری و فعالیت ھای ھیئت ھای

مسیحی، دنبال جای پا و مکان حضور بودند و یکی از خواستھ ھای آنھا، تجارت بھ ھمراه تبلیغات بود.  با تجارت و تبلیغات، آرام آرام، زمینھ
نفوذ استعماریشان را جدی تر می کردند.  شما اگر ایران را در یک پروسھ زمانی طوالنی مدت مورد مالحظھ قرار بدھید، می بینید کھ ھر کدام

از این قدرت ھای استعماری با تبلیغات و تجارت و بھ دنبال آن با سیاست و نیروھای نظامی حاضر شدند.  زمانی کھ استعمار با عقالنیت و
دانش بیشتری ھمراه شد، شما می بینید کھ استعمار خشنی مثل استعمار پرتغالی، ابتدا با زبان تفنگ با مستعمراتشان صحبت می کرد و کشتار و
ً در طول زمان نابود شد و قدرتش را از دست داد.  ھلند ھم ھمین طور.  اما انگلیسی ھا، با مطالعات بیشتری دست جنایت کرد اما نماند و عمال
بھ استعمار کشورھا زدند.  اسپانیایی ھا سعی کردند بھ فعالیت ھای خودشان وجھھ مذھبی بدھند لذا کلیسا و مسیحیت را وارد عرصھ استعماری
کردند.  در واقع، مسیحیت ابزاری شد برای غارت و کشیش مسیحی التیام بخش دردی شد کھ قبل از او، کشتی ھای توپدار بر این مردم وارد
کرده بود.  کشیشان می گفتند شما این مصائب را تحمل کنید!  تقدیر خداوند این است!  و خداوند خواست شما این چنین باشید و ترویج و اصرار

بر نوعی جبرگرایی تاریخی!  لذا ما پس از استعمار ھم در جھان اسالم و ھم در جھان مسیحیت، شاھد نوعی انتقادی بسیار جدی نسبت بھ
ادیان الھی ھستیم و این انتقاد جدی بھ ادیان الھی، این است کھ چرا ادیان الھی، باور و نگرش کالمی و فلسفی جبرگرایی و تقدیرگرایی را بھ

مردم جھان دادند؟ بخشی دیگر از این انتقاد، بھ این مسئلھ برمی گشت کھ چرا عالمان دینی در خدمت استعمار درآمدند؟ اگر آنھا بھ توجیھ
استعمار نمی پرداختند و با آن ھمسو نمی شدند، آن وقت استعمار معنا پیدا نمی کرد و آن رفتارھا و عملکردھا ناشی از ظلم و ستمگری
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انسان ھای اروپایی قلمداد می شد.  شما ھمین اندیشھ جبرگرایی را در زمان امویان و عباسیان در جھان اسالم ھم دارید چرا کھ آنھا تالش
بسیاری می کردند تا بھ مسلمانان بباورانند آنچھ در سرنوشت آنھا سیطره پیدا کرده است، بر اساس چیزی است کھ خداوند از پیش خواستھ
است و اراده خداوند این گونھ شکل گرفتھ است.  اصرار بر نظام فلسفی جبرگرایانھ، حکایت از نوعی ھمانندی و ھماھنگی با حکومت ھای

جائر و قدرت ھای استعماری دارد.
*  چھ تشابھات تاریخی و فرھنگی دیگری بین ایران و کشورھای آمریکای التین وجود دارد؟

ما در یک گفتمان نظری، نسبت بھ مقولھ ھستی شناسی در جھان تحت استعمار، این اشتراک نظر را داریم کھ علمای در پیوند با حاکمیت،
ھمیشھ فلسفھ جبرگرایی را بر مردم کھ تحت ستم القا کردند و ھمیشھ سعی کردند این جبرگرایی فلسفی را تحمیل بکنند.  لذا شما در دوره ای

ھندوستان، ایران و کشورھای مختلف آفریقایی و آمریکای التینی کھ بھ صورت جدی تر تحت حاکمیت استعمار بودند، نگرش جبری حاکم
است و شما شاھد نگرش جبری ھستید.  ما در وجھھ اول، یک مشابھت این چنینی را داریم کھ در فضای نظری جوامع ما متأسفانھ جا افتاده

است.
لذا تشابھ اول، غارت استعمارگرانھ ھمراه با ترویج اندیشھ جبرگرایی است.  در پدیده غارت استعمارگرانھ، ھر دو منطقھ تحت حاکمیت

استعمار قرار دارند و جالب است کھ در ھر دو منطقھ، ما ھم استعمار مستقیم داریم و ھم استعمار غیر مستقیم.  در جاھایی مثل ھندوستان،
انگلستان بھ صورت مستقیم حاکم بودند و در جاھایی مثل ایران نتوانستند سیطره پیدا بکنند.  بھ ھمین صورت شما می بینید کھ در مکزیک،
ً مستقل است اما دولت مستقل شکل می گیرد اما در کشورھای دیگر، شما دولت ھای مستقل در آن منطقھ ندارید.  در مکزیک، دولت ظاھرا
تحت حاکمیت استعمار است ولی در کوبا می بینید کھ اسپانیا، حاکمیت نظامی دارد.  ونزوئال ھم ھمین طور، در کھ در آنجا اسپانیا استعمار

مستقیم دارد و در سایر مناطق ھم بھ این صورت.
تشابھ دوم این کھ در این دوره، ما شاھد خشونت و دسیسھ ھای استعماری بسیاری در ھر دو منطقھ ھستیم.  دسیسھ استعماری ھم در ایران و

شبھ قاره ھند و ھم در آمریکای التین وجود دارد.  البتھ در آمریکای التین، نفوذ استعماری غرب تداوم بیشتری پیدا کرد.  بھ خاطر این کھ
مردم آمریکای التین دسترسی بھ قدرت نظامی و تکنولوژیکی ھای جدید نداشتند و بیشتر تحت حاکمیت استعمار ماندند.

جالب است وقتی کھ آمریکای شمالی مستقل می شود، منافع آن اقتضاء می کند کھ بھ آمریکای التین، بھ عنوان حیات خلوت خودش عمل بکند.
دکترین مونروئھ ھمین است.  دکترین مونروئھ می گوید آمریکای التین، حیات خلوت آمریکای شمالی است و نباید امپراطوری ھای دیگر در

آنجا دخالت کنند.  لذا در جریان انقالب اول کوبا، این آمریکایی ھا ھستند کھ بھ کوبایی ھا کمک می کنند تا علیھ حاکمیت اسپانیا در کوبا، دست
بھ اقدامات استقالل طلبانھ بزنند.  آنھا در سال 1905م استعمار اسپانیا را از کوبا بیرون می کنند اما خودشان جانشین اینھا می شوند.  لذا خود
آمریکایی ھا حامی شکل گیری دیکتاتوری جدید می شوند کھ در واقع، ادامھ دیکتاتوری ژنرال باتیستا در کوباست کھ با انقالب فیدل کاسترو

برکنار می شود.
تشابھ تاریخی و سیاسی سوم این است کھ شما ھم در ایران و ھم در آمریکای التین، جایگزینی استعمار قدیم با استعمار جدید را دارید.  در

استعمار جدید، آمریکا و در برخی مناطق انگلیس و فرانسھ، جایگزین اسپانیا و پرتقال شده است.  ھمین طور کھ خیلی جاھا، انگلیسی ھا،
ً در ایران و دیگر کشورھای ھمسایھ. جانشین ھلندی ھا و فرانسوی ھا و روس ھا شدند و بعد از آن، آمریکایی ھا، جانشین انگلیسی ھا شدند مثال

این اتفاق در آمریکای التین ھم رخ داد.
تشابھ تاریخی و سیاسی چھارم بسیار جالب این است کھ، ما بھ طور ھمزمان، قیام ھای ضداستعماری را در آمریکای التین، آسیا و علی

ً قیام ھای ضداستعماری ژنرال ماسائو و ماکسیموگومز، در کوبا با قیام ضداستعماری میرزا کوچک خان الخصوص ایران داریم.  مثال
ً قیام ً ھمزمان ھستند.  مثال جنگلی(1300-1257ش/  1922-1878م) در ایران با قیام دھقانی زاپاتا(1919-1879م) در مکزیک تقریبا
ژنرال ماکسیمو گومز در حدود سال 1905م شروع می شود تا 15-1914م طول می کشد و پیروزی شان در سال 1917م است.  حرکت

ً ھمزمان است با قیام ھای دھقانی کھ در ً ھمزمان با جنگ جھانی اول(1918-1914م) است لذا این حرکت تقریبا میرزا کوچک خان تقریبا
کشورھای دیگر علیھ استعمار شکل می گیرد.

اگر بھ صورت یک پروژه جدی تر بخواھیم این دو دوره را مطالعھ کنیم، این مشابھت ھا بھ صورت جدی تر آشکار می شود و ما نیازمند چنین
مطالعات تطبیقی تاریخی، فرھنگی و ھویتی و...  ھستیم.  متأسفانھ جای چنین مطالعات تطبیقی کالن نگر در عرصھ ھای مختلف خالی است.
این وظیفھ مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی ماست کھ چنین مطالعات تطبیقی و تاریخی را شروع کنند و خواھید دید با مطالعات تطبیقی چقدر می
توان از اشتباھات امروز و فردای خودمان جلوگیری کنیم و از طرفی خیلی از نقشھ ھای ابرقدرتھا را برای تفرقھ و جدایی کشورھای مستقل
و کوچک خنثی کنیم و از طرفی دیگر، باعث ھمدردی ملتھا و دولت ھای تحت استعمار یا تحت فشار ابرقدرتھا و ھمچنین تقویت و گسترش

روابط آنھا می شود.
تشابھ دیگر کھ از دل این مطالعھ تطبیقی در می آید، ادبیات مشترک ضد ظلم دو منطقھ پس از طی سالیان دراز استعمار است.  جالب اینکھ
در ھمھ این مناطق، ما ادبیات مشترک داریم؛ ادبیات مشترکی کھ با نفی استعمار و نفی ستم و نفی فلسفھ ستم ھمراه است.  ھمین طور کھ بھ

نوع برداشت جبری از نظام ھستی در خصوص تداوم استعمار در کشور ما و دیگر کشورھای اسالمی و عربی منطقھ اعتراض و انتقاد
می شود، چنین اعتراضاتی در آنجا ھم صورت می گیرد.

تشابھ دیگر کھ باز ھم از ثمرات استعمار در دو منطقھ است، شکل گیری جریان غربگرایی در این دو منطقھ است؛ یعنی ما جریان
غرب گرایی را در ایران و خاورمیانھ و کل آسیا داریم، جریان غرب گرایی در آمریکای التین ھم بھ ھمین صورت شکل گرفتھ است؛ یعنی

شما ادبیات گرایش بھ غرب و بھره برداری و استنساخ از غرب را آن جا ھم دارید.  عملکرد اشرافیت ھر دو منطقھ، عملکردی ضدمردمی و
در راستای سیاست ھای استعمار است و رفتارھای این اشرافیت ھا با ھم شباھت بسیاری دارند.

تشابھ تاریخی دیگر این است کھ استعمار غرب، برای ما ھمان نسخھ ای را می  پیچد کھ برای آمریکای التین می پیچد.  یک نمونھ آشکارش،
شعار اصل تقسیم  بین المللی کار است.  این اصل تقسیم بین المللی کار، ایده «آدام اسمیت»(1790-1723م) است کھ در کتاب «ثروت ملل»
آورده است.  آدام اسمیت این نظر را مطرح می کند کھ ما باید در دنیا، مدل کار را تقسیم بکنیم؛ یعنی در وضعیت استعماری کھ وجود دارد،

باید کشورھا را بھ سمتی ببریم کھ اینھا بھ سمت تولید سازمان یافتھ و ھدایت شده بروند و ھر کشور را بھ سمتی سوق بدھیم کھ فقط یک کاالی
عمده را تولید بکند.  چرا؟ چون برای تولید یک کاالی عمده، دارای برتری و مزیت نسبی نسبت بھ دیگر کشورھا می شود، کاال ھم ارزان و

ھم گسترده تولید می شود.  نیاز دائمی کشورھای مستعمره و کوچک بھ غرب استعمارگر، یکی از نتایج عمده این رویکرد است.  بھ خاطر اینکھ
تنھا مشتری  مواد خام آنھا، استعمارگران خواھند بود و بدین ترتیب بھ صورت دائمی وابستھ خواھند شد.  این طرح را «آدام اسمیت» تحت
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عنوان «اصل تقسیم بین المللی کار» مطرح کرد و بعد «دیوید دیکاردو»، آن را بھ عنوان «اصل تخصص» در دنیا تعریف و تبیین کرد.
برای اجرای این نظر، کارشناسان سیاسی و اقتصادی کشورھای استعماری بھ نقاط مختلف دنیا رفتند و کشورھا و مناطق مختلف را مورد
مطالعھ قرار دادند و جالب این کھ بھ طور ھم زمان این پروژه در آسیا و آمریکای التین و آفریقا اجرا شد.  در ایران، کسی کھ مسئول چنین

ً در تمامی مناطق این  سھ قاره مطالعھ کردند مطالعاتی شد، «لرد کروزون» انگلیسی است کھ بعدھا وزیر خارجھ انگلیس می شود.  آنھا تقریبا
و بھ این نتیجھ رسیدند کھ بھترین کاالیی کھ در ھمھ جای ایران می تواند جواب بدھد، تنباکو است.  در مصر و سودان، پنبھ بھترین کاالست.

در شبھ قاره یا ھندوستان بزرگ، اساسی ترین کاال، چای و کنف شد.  بھ کشور پرو، پیشنھاد تولید قھوه دادند و اآلن ھم پرو و برخی کشورھای
آمریکای التین یکی از مراکز عمده تولید قھوه است.  در کوبا دریافتند نیشکر بھتر جواب می دھد، لذا بھ گونھ ای برنامھ ریزی کردند کھ کوبا

فقط نیشکر تولید بکند.  نکتھ اساسی در این باره این است کھ در تمام این کشورھا، تولیداتی کھ بھ آن ھا پیشنھاد شد، تولیداتی ھستند کھ شکم
مردم را سیر نمی کنند؛ یعنی ماھیت غلھ ای ندارد.  بھ ھیچ کشوری نگفتند کھ مزیت تان در تولید برنج و گندم یا تولید گوشت است و این نشانگر

ماھیت استعماری این طرح و برنامھ است.  لذا تشابھ تاریخی دیگر این مناطق این است کھ در کشورھای جھان سوم و استعمار زده، عمدتاً 
روی موادی سرمایھ گذاری شد کھ این سرمایھ گذاری ھا، ارزش تولید اقتصادی و غذایی نداشت.

در ھر دو منطقھ اعتراضاتی نسبت بھ چنین سیاستی اتفاق افتاد اما چندان جدی نبود.  فقط در ایران، مقاومت جدی صورت گرفت و ماجرای
تحریم تنباکو(1309ه.ق) بھ وجود آمد.  با ماجرای تحریم تنباکو، با اصل تقسیم بین المللی کار، مقابلھ شد.  متأسفانھ در ایران، نویسندگان جریان
روشن فکری اصرار دارند کھ مقاومت در برابر جریان تنباکو را بھ یک جریان بی نتیجھ یا ضعیف یا ھم سو با سیاست ھای برخی سرمایھ داران
تقلیل دھند.  در حالی کھ واقعیت این است کھ قیام تنباکو، در برابر یک اراده استعماری بین المللی، شکل گرفت و جزو افتخارات روحانیت و

مرجعیت شیعھ است کھ توانست با یکی از ھماھنگ ترین عملیات ھای استعماری در دنیا – کھ با مطالعھ گسترده و برنامھ ریزی و تدابیر
بسیاری ھمراه بود – مقابلھ بکند و آن را با شکست مواجھ کند.  مگر منافع تجار داخلی با منافع ملی، گره نخورده است؟!  ایستادگی در برابر

قدرت ھای خارجی و استعماری، شاید منافعی ھم برای یک سری از تجار داخلی ما داشتھ باشد، چرا باید در این مقابلھ تشکیک ایجاد بکنیم؟!
این کھ مبارزات علما و مردم را در این ماجرا، فقط بھ خاطر منافع شخصی تحلیل کنیم و آن را تقلیل دھیم، بی انصافی است.  متأسفانھ چنین

رویکردی ناشی از عدم شناخت درست جریان روشن فکری از قضایای دینی در جامعھ ماست.  متأسفانھ بخش وسیعی از تاریخ نگاری ما،
براساس عدم فھم قضایای دینی در ایران، تجزیھ و تحلیل و ارزیابی شده است.  متأسفانھ ما تحلیل ھای تاریخی از این دست کھ اھمیت تحریم
تنباکو از سوی میرزای شیرازی(1312-1230ه.ق) و تبعات مثبت آن را از بعد کالن و بیرونی بررسی و تحلیل نکرده ایم و بی توجھ از

این اقدام جھادی بزرگ گذشتیم و نسبت بھ آن غافلیم.  مطالعات تطبیقی کالن نگر می تواند تا حدی می تواند چھره جدیدی از فعالیت ھای
علمای مبارز و مرجعیت و روحانیت بیدار را بھ نمایش بگذارد کھ تاکنون مطرح نبوده است یا خیلی کمرنگ مطرح شده است.

تشابھ دیگر، عملکرد یکسان کشورھای استعماری است کھ در ھمین دوره، با اجرای این سیاست ھا در کشورھای آمریکای التین مانند
کشورھای آسیایی از جملھ ایران، شاھد شکل گیری دیکتاتورھای نظامی خشنی را شاھدیم کھ این دیکتاتوری ھای خشن نظامی، وظیفھ

سرکوب گری و مقابلھ با مردم را بر مبنای تثبیت قدرت استعمار و در راستای استمرار استعمار دارند.  در ایران،
رضاخان(1323-1256ش) بر سر کار آمد و با تأخیر چند دھھ ای دیکتاتورھای مشابھ مختلفی کھ در کشورھای آمریکای التین روی کار
آمدند مانند ژنرال باتیستا در کوبا(سقوط در سال 1959م توسط فیدل کاسترو)، سوموزا در نیکاراگوئھ(سقوط در سال 1979م توسط دانیل

اورتگا) و...  مقایسھ کرد.  بررسی تطبیقی چنین حوادث و پدیده ھایی، نکات جدیدی را بھ روی ما خواھد گشود.  این دیکتاتوری ھا، الگوھای
مشابھ یکدیگر در حوزه استعماری ھستند.

تشابھ جالب توجھ دیگر این است کھ ما بھ طور ھمزمان شاھد شکل گیری نوع دیگری از ادبیات غرب در کشورھای جھان اسالم و آمریکای
التین ھستیم و این مدل جدید ادبیات غرب بھ شکل ادبیات چپ ترجمھ شده است؛ سوسیالیسمی کھ مولود ظلم و ستم و ستمگری ھای

سرمایھ داری بود، چھ سرمایھ داری در کارخانھ و کارگاه ھای صنعتی و چھ سرمایھ داری در شکل فئودالیتھ.  مارکسیسم محصول ستم گری ھا و
پاسخ نادرست فلسفی برخی متفکران بھ ستمی بود کھ وجود داشت.

بنابراین شما می بینید کھ در کشورھای مستعمره، ھم در آسیای تحت ستم و ھم در اروپای تحت ستم و ھم در آمریکای التین تحت ستم، ادبیات
چپ معنا پیدا می کند و با استقبال شدیدی مواجھ می شود.  جالب اینکھ قبل از اینکھ سرمایھ داری در اروپا دچار اعتراض شود، در آسیا و
روسیھ دچار مشکل می شود.  جالب تر اینکھ جدی ترین انقالب دھقانی، ابتدا در چین و بعد از آن در کوبا اتفاق می افتد.  بھ ھمین صورت
قیام ھای ضداستعماری در ایران و مصر، عراق و مھم تر از ھمھ در ھندوستان شکل می گیرد.  لذا شما دوره ای از شکل گیری قیام ھا علیھ

استعمار خارجی و استبداد داخلی، بھ صورت ھم زمان در ایران و کشورھای آمریکای التین شاھدید.  این مشابھت ھم بسیار معنادار است و
می توان الگوھای مشابھ اینھا را بھ طور جدی تر کشف کرد و ھمانندسازی کرد.  منتھا این نوع نگاه تطبیقی و جھان نگری در اتفاقات در

تاریخ نگاری ما زیاد مرسوم نیست کھ اگر این رویکردھا باشد، تحلیل ھای جامعھ و فراگیری از حوادث، اتفاقات، انقالبات و قیام ھا خواھیم
داشت.

وقتی کھ ادبیات این قیام ھای دھقانی، ادبیات ضداستعماری شد، ادبیات ضداستعماری شان با ادبیات چپ و مارکسیستی ھمراه شد، لذا نھ
آن ھایی کھ ابتدا در چین، قیام دھقانی کردند مارکسیست بودند و نھ آن ھایی کھ در کوبا انقالب دھقانی کردند، مارکسیست بودند و نھ آن ھایی
کھ در ایران بھ سمت مبارزات مسلحانھ رفتند، مارکسیست بودند.  در ایران حتی شما توده ای ھای جدی را می بینید کھ مارکسیست نیستند اما
گرایش سیاسی مارکسیستی دارند؛ اکثرشان مارکسیست فلسفی نیستند، اگرچھ مارکسیست فلسفی ھم داریم.  در آمریکای التین ھم ھمین طور.

بسیاری از آن ھا مارکسیست فلسفی نیستند.
ما در دھھ ھای گذشتھ شاھد شکل گیری الگوھای مشابھ مقاومت در برابر استعمار در ھر دو منطقھ ھستیم.  جالب اینکھ ھم مقاومت لیبرالی یا
مقاومت از نوع منفی را داریم کھ مشابھ آن دکتر مصدق در ایران است و ھم مقاومت مسلحانھ.  در ایران، مقاومت چپ گرایانھ اش حزب توده

و فدائیان خلق و مقاومت اسالم گرایانھ اش مبارزات شھید نواب صفوی(1334-1303ش) و فدائیان اسالم است کھ مقاومتی ملی است ولی
مبارزات چپ تحت حمایت روسیھ و در شکل حزب توده معنا پیدا می کند.  بھ ھمین صورت، روس ھا و اندیشھ چپ در آمریکای التین حضور
و نفوذ پیدا کرده اند و آرام آرام، مقاومت در برابر استعمار و ضدیت مارکسیست ھا با امپریالیست ھا، بھ نوعی ھمراھی و ھم قدمی با انقالبیون

ضداستعماری در آمریکای التین ھمراه شد کھ این ھمراھی و ھم قدمی در ایران ھم در مواردی اتفاق افتاد.  البتھ در ایران بھ دلیل تعارض
منظر فلسفی مارکسیسم با اعتقادات دینی و اسالمی خیلی گسترش پیدا نکرد ولی در آمریکای التین، چون این تعارض آن قدر جدی نبود، بیشتر
گسترش پیدا کرد.  چون صاحبان اندیشھ دینی در آمریکای التین، خودشان بیش از بیش، متھم بھ ھمکاری با استعمار بودند و بیشتر زمینھ ساز
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گرایش بھ مادیگری شدند.  لذا استاد مطھری در کتاب «علل گرایش بھ مادیگری»، یکی از وجوھی را کھ سبب ساز گسترش اندیشھ ھای
مارکسیستی مادی گرایانھ در جھان می شود را ھمین مسألھ ھمسویی و ھماھنگی جریان ھای مذھبی و کلیسایی با سیاست ھای استعمارگران و

دیکتاتورھا عنوان می کند.  در ایران، ما این مقاومت مذھبی را داریم اما در آمریکای التین، این مقاومت مذھبی در ھیچ دوره ای وجود ندارد
و ھمواره این سئوال در اذھان مردم، روشنفکران و انقالبیون ایجاد می شود کھ «چرا دین مسیحیت ھمراه با استعمار و بھ نوعی، ابزار دست

استعمار است؟!  کم کم سئواالتی از قبیل اینکھ آیا حضرت مسیح(ع) وسیلھ و ھمدست ظالمان و ستمگران بود؟»
در این دوره، سئواالت مختلفی در خصوص راه و رسالت انبیاء(ع) و ھدف بعثت آنھا مطرح شد و پاسخ ھای متفاوتی ھم بدان داده شد.  حتی
کتاب ھای اولیھ ای کھ گروه ھای مسلمان و انقالبی کشورمان نوشتھ اند، عمده بحث شان درباره راه پیامبران و ھدف بعثت است.  شما ھم می
» مطرح می کند و قیام حضرت ابراھیم(ع) و پیامبران(ع) را بینید امام خمینی(ره) در نامھ سال 1322ش، ھدف بعثت انبیاء(ع) را «قیام 

ظلم ستیزی و مبارزه با طاغوت مطرح می کنند.  در نوشتھ ھای اخوان المسلمین و سیدقطب(1966-1906م) ھم بھ مسألھ ظلم ستیزی پیامبران
توجھ شده است.  حتی در آثار اولیھ مھندس بازرگان(1373-1286ش)، در زمانی کھ در جریان انقالبی گری فعال است، بھ الگوی مبارزه
حضرت عیسی(ع) با ستم گران اشاره می کند و در واقع ایشان ھم بر این مسألھ ظلم ستیزی انبیاء(ع) تأکید می کند.  دیگران ھم ھمین طور.

حتی یکی از اولین کتاب ھای سازمان مجاھدین خلق را کھ احمد رضایی نوشت، درباره راه انبیاست.  بنابراین در این دوره در ایران ھم بحث
بازنگری تاریخ انبیاء(ع) و رسالت آنھا مطرح می شود و بحث معارضھ و مقابلھ با فلسفھ و اندیشھ ھای جبرگرایانھ مطرح می شود.  در
آمریکای التین ھم، این مسألھ یکی از نقطھ ھای آغازین شکل گیری الھیات نوین این منطقھ است کھ بھ «الھیات رھایی بخش(یا آزادی

بخش)» معروف شده است.  اینکھ آیا ما بر اساس آنچھ کھ اندیشھ یھودی و کالم مسیحی ما را تحت سیطره قدرتمندان جای داده است، مجبور
بھ تحمل این وضعیت ھستیم یا این کھ اراده خداوند چیز دیگری است.  الھیات رھایی بخش با طرح چنین سئواالتی در تقابل با اندیشھ کلیسای

سنتی و توجیھ گر منطقھ شکل گرفت و بعد در حوزه ھای مختلف نیز ساماندھی شد و اندیشھ ورزی نمود و رشد یافت.
در ایران ھم جریان اسالم سیاسی ھم با این رویکرد، پیش رفت؛ از مبارزه با جبر و تجدید نظر در تاریخ اسالم و تاریخ انبیاء(ع)؛ اینکھ

ً وظیفھ پیامبران(ع)، مبارزه با ظلم و ستم و پیامبر(ص) حکومت تشکیل داد، اینکھ پیامبر(ص) در برابر ستمگری ھا ایستاد و این کھ اصال
بی عدالتی بود.  لذا بحث مبارزه با ستم و شرک بھ صورت معناداری وارد اندیشھ ادبیات الھیاتی و ادبیات کالمی کشورھای جھان اسالم و

ھمین طور کشورھای آمریکای التین شد.  لذا می توان گفت کھ اسالم سیاسی در جھان اسالم و جریان بیداری اسالمی معاصر ھمزمان است با
شکل گیری الھیات رھایی بخش، البتھ شکل گیری الھیات رھایی بخش در دھھ 1960م متأخرتر و البتھ از جنبھ ھای نظری بسیار ضعیف تر
از اندیشھ اسالم سیاسی است.  لذا اندیشھ اسالم سیاسی معاصر و الھیات رھایی بخش بھ نوعی، بھ الگوی مقاومت مذھبی در برابر استعمار
تبدیل می شود.  این دو جریان جدید بھ طور ھم زمان، ھم در آسیای مسلمان، ھم در جھان اسالم و ھم در آمریکای التین تأثیر دارند.  ضمن

اینکھ در کنار این الگوی مقامت مذھبی، شما بیشتر الگوی ادبیات چپ را در کشورھای آمریکای التین دارید کھ خیلی فعال تر از سایر نقاط
ھستند شاید بھ خاطر اینکھ حاکمیت استعمار و دیکتاتوری ھای نظامی در آن جا بھ مراتب خشن تر از کشورھای منطقھ و ایران ھستند.

بھ نظر می رسد مطالعھ وجوه استعماری آمریکا در آمریکای التین در دوره ھای مختلف، ما را بھ نوعی مشابھت برخی رفتارھا استعماری
این کشور در ایران در ھمان دوره می رساند.  وقتی کھ ما بحث از استعمارگری آمریکا می کنیم، شما فقط بھ صورت سیطره سیاسی و

اقتصادی این قدرت ھا و شرکت ھای چند ملیتی و گروه ھای سیاسی ھمسو با آنھا را نباید دید.  بلکھ، سیطره ھمھ جانبھ ای چون سبک و مدل
زندگی، فرھنگ زندگی و مصرف، ترویج فساد و ھمچنین ادبیات در این دوره، بھ صورت مشترک می بینیم.  حتی سیطره روابط اجتماعی را

ھم در این دوره می بینیم.
*  چھ تمایزاتی با ھمدیگر دارند؟

یک واقعیتی کھ وجود دارد این است کھ سطح فرھنگ و دانش عمومی و مھم تر از ھمھ، سطح نخبگان سیاسی و نخبگان دینی در آسیا و
ایران، قابل مقایسھ با آمریکای التین نیست.  لذا برای مطالعھ این دوره، باید بھ این مبنای مھم بھ صورت جدی توجھ کنیم کھ سطح فرھنگی دو
جریان در دو طرف و دو سو خیلی ھمانند ھم نیست.  شما بھ ھیچ وجھ در آمریکای التین، یک احسان طبری(1368-1295ش) ندارید، حتی

مشابھ نورالدین کیانوری(1378-1294ش) ھم ندارید.  حتی سراغ اندیشھ ورزان لیبرال دو منطقھ بروید و آنھا را با ھم مقایسھ کنید، اندیشھ
ورزان لیبرالی ھم پایھ کشورمان در آن منطقھ پیدا نمی کنید.  در ایران، چھره ای مثل دکتر مصدق(1345-1261ش/1967-1882م) دارید،

در آمریکای التین چھره ھایی در این حد و اندازه ندارید.  شخصیتی مانند خوزه مارتی(1895-1853م) کھ در کوبا بھ عنوان رھبر انقالب
کوبا و معلم انقالب کوبا مطرح است، اندازه نظری او در حد و اندازه اندیشھ ورزان انقالبی ما در ایران نیست، اما سمت و سوی سیاسی آنھا

در عرصھ مبارزات سیاسی و مقاومت شان در برابر استعمار و حتی استبداد داخلی و دیکتاتوری ھای نظامی با ھمدیگر مشابھ است.
*  فکر می کنید بھ چھ عللی، سطح شخصیت ھا و سطح فرھنگ و دانش عمومی مردمان این منطقھ با ھم برابر نیست؟

بخش عمده آن بھ این مسألھ برمی گردد کھ آنھا در کانون تحوالت قرار ندارند و عمده تحوالت فکری و فرھنگی در اروپا و شرق مدیترانھ
صورت می گیرد.  البتھ درست است کھ بخشی از تحوالتی کھ در اروپا آغاز شد بھ آمریکای التین ھم رسید و تأثیرگذار ھم شد ولی دوری

مسافت، دور بودن از کانون تحوالت و عدم ارتباطات گسترده با کشورھای کانونی خود از عوامل تفاوت سطح فرھنگ و دانش عمومی است.
ً مخالفان جوان رژیم پھلوی زیاد است؟ *  چرا با این حال در دھھ چھل و پنجاه شمسی، تأثیر انقالبیون آمریکای التین بر انقالبیون خصوصا

در خصوص مسألھ الگوپذیری دو طرف از ھمدیگر، باید بھ این نکتھ اشاره کنیم کھ عمده تأثیرگذاری آمریکای التین بر ادبیات سیاسی و
فرھنگی در ایران، از حوزه ادبیات چپ قابل بازکاوی است.  وقتی کھ ما بحث ادبیات چپ را مطرح می کنیم بھ این معنا کھ چپ گرایی و

جریان جنبش مارکسیستی در آمریکای التین توانست دست بھ اقداماتی بزند کھ تبدیل بھ نوعی مأخذ رفتاری و مأخذ رویکردی و برداشتی در
جھان اسالم و سایر نقاط جھان شد.  عمده کسانی کھ بھ این مأخذ رفتاری توجھ داشتند، سیاسیونی بودند کھ بھ دنبال ایجاد تغییر در کشورھای

جھان سوم بودند و برای ایجاد تغییر، بھ دنبال راه حلی برای برون رفت بودند کھ راه حل برون رفت آنھا، انجام انقالبی بود کھ آن را از مجرای
انقالب چپ گرایانی کھ در آمریکای التین فعال بودند، بازکاوی می کردند.

یکی از جدی ترین انقالب ھایی کھ در آمریکای التین بھ پیروزی رسید و بھ خاطر سازمان دادن این مقاومت در برابر قدرت برتر جھانی یعنی
ایاالت  متحده آمریکا، توانست مقاومت تحسین برانگیزی را ایجاد کند و خواه ناخواه، انگشت توجھ ھمھ را بھ سمت آمریکای التین ببرد،

پیروزی فیدل کاسترو در جریان جنگ ھای انقالبی کوبا در سال 1959م است.
یکی از جدی ترین چھره ھایی کھ در این زمان، در جھانی کردن فعالیت ھای کاسترو و انقالب کوبا مؤثر بود، شخصی است بھ نام «رژی

دیبره».  او کھ یک محقق و نویسنده جوان فرانسوی است کھ ھمراه کاسترو(متولد 1926م)، کتاب «انقالب در انقالب» را نوشت، این کھ
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آمریکای جنوبیموضوع کلی:گفت وگو با یعقوب توکلی: تشابھ تاریخی ایران و آمریکای التینعنوان:

چگونھ ما در روش ھای انقالبی کھ در جھان سوم اتخاذ می شود، انقالب کنیم و راه حل جدیدی را ارائھ دھیم؟ عالوه بر رژی دیبره، «ارنستوا
چھ گوارا»(1967-1927م) دندان پزشک آرژانتینی است.  چھ گوارا یکی از مشھورترین مارکسیست ھای معاصر و دوست کاستروست کھ با
جمعی از دوستانش از آرژانتین وارد جنگل ھای کوبا می شود و عملیات ھای انقالبی را ھمراه با کاسترو پی می گیرد.  این جابھ جایی مکانی از

طرف چھ گوارا و حضورش در جبھھ درگیری، در میدان نبردی کھ بھ میدان نبرد مارکسیست علیھ امپریالیسم تلقی می شد، انعکاس جھانی
یافت.

مدل فداکاری چھ گوارایی برای پیشبرد اھداف خیلی تأثیرگذار بود.  این مدل فداکاری جزو مواردی است کھ در جھان کم اتفاق می افتد.  حتی در
بین مارکسیست ھا ھم این قصھ سابقھ نداشت و در بین دیگران ھم این ماجرا جدی نبود.  لذا رفتار چھ گوارا تبدل بھ الگوی حماسھ برانگیز شد و

امری پذیرفتھ شده، نظری و علمی ترجمھ شد.
*  تأثیرات دیگر پیروزی انقالب کوبا و مبارزات در این منطقھ، بر جامعھ ایرانی در آن دوران چھ بود؟

وقوع پیروزی انقالبیون کوبا، امیدواری ھای بسیاری را در کشورھای جھان سوم ایجاد کرد و بر آنھا تأثیر جدی گذاشت.  یکی از تأثیراتش
این بود کھ بسیاری بھ این فکر افتادند کھ از روش کاسترو تبعیت بکنند.  یکی از نمونھ ھای تبعیت شده از کاسترو، مبارزات شخصی بھ نام
موسوینی و یارانش در اوگاندا بود.  این مدل در ایران نیز بھ طور جدی تأثیر گذاشت و مورد توجھ انقالبیون و مخالفان رژیم پھلوی قرار
گرفت.  تأثیرگذاری اش آنجایی آشکار شد کھ برخی از انقالبیون و مخالفان رژیم پھلوی در اینکھ چھ روشی باید برای ادامھ مبارزه با رژیم

پھلوی اتخاذ کنند، مانده بودند چراکھ الگو و راھبردی نداشتند و در این میان، الگوی کاسترو و چھ گوارا، بھ عنوان الگویی جدی مورد توجھ
واقع شد.  بھ ھمین صورت ھم الگوی «کارلوس مارگال» مورد اعتنا قرار گرفت کھ بر الگوی جنگ شھری تأکید می کرد.  در واقع، ما یک

مدل جنگ شھری از کارلوس مارگال و یک مدل جنگ چریکی در جنگل را از کاسترو و چھ گوارا داریم.  این ادبیات در بین مارکسیست ھای
ایران و ھمچنین عناصر مذھبی انقالبی در ایران بھ صورت جدی تأثیرگذار بود و جالب این است کھ یکی از جدی ترین تبلیغات ھایی کھ رژیم
پھلوی علیھ مخالفان سیاسی خودش می کرد، بحث انتساب شان بھ کاسترو و دولت انقالبی کوبا بود و بدین ترتیب تبلیغات علیھ کاسترویسم در

ایران زیاد بود.
 ً شما در زمان شکل گیری سازمان مجاھدین خلق، مطالعھ آثار چپ گرایان را بھ صورت جدی شاھدید.  این کھ نسلی از انقالبیون ما، خصوصا

انقالبیون جوان و دانشجویان ما، خواه ناخواه، بھ این سمت گرایش پیدا کردند کھ الزم است برای پیروزی باید از روش ھای مارکسیست ھا
ً در بین جوانان و دانشجویان بسیار استفاده کرد و چاره ای جز آن نیست.  این مسألھ و الگوھایی انقالبی چون کاسترو و چھ گوارا خصوصا

موثر بود و در گرایش بسیاری از نیروھای مبارز بھ سمت مارکسیسم بسیار تأثیرگذار بود.
تأثیر دیگر از این منطقھ، ماجرای کودتای 1973م علیھ آلنده بود کھ این کودتا تأثیر بسیار مھمی بر مخالفان رژیم پھلوی در ایران گذاشت.

در کودتایی کھ علیھ سالوادور آلنده(1973-1908م)، در شیلی اتفاق افتاد، کسانی کھ در ایران مخالف ایاالت متحده آمریکا بودند، مستند
جدیدی علیھ آمریکا بھ دست آوردند کھ این مستند، بحث اقدام ایاالت متحده آمریکا بھ کودتا علیھ یک دولت قانونی در کشور شیلی بود کھ

مشابھ سازی آن با ماجرای کودتای 1332ه.ش آمریکایی ھا علیھ دکتر مصدق، از رھبران نھضت ملی شدن صنعت نفت، ماجرای جدی بود کھ
در ادبیات تاریخی و روابط بین الملل و انقالبی آن دوره بھ صورت جدی منعکس شد.  ضربھ ناشی از وقوع کودتای 1973 آلنده بر روحیھ
ً جوانان بھ مخالفت با سیاست ھای آمریکا، تأثیر جوامع مختلف جھان، ضربھ بسیار کارسازی بود و این مسألھ در گرایش مردم و خصوصا

بسیار جدی و مھمی گذاشت.
برای اینکھ ما این نمونھ ھا را بھ خوبی مطالعھ بکنیم و بدانیم کھ چگونھ این تأثیرگذاری عمیق و اساسی بوده است، بھ اعتقادم، مطالعھ دو
سازمان سیاسی چریک ھای فدایی و مجاھدین خلق بسیار اساسی است.  بھ ھمین صورت در دوره ھای بعد، ھم اتحادیھ کمونیست ھا ھم از

روش ھای آنھا استفاده کردند.
وقتی سازمان چریک ھای فدایی خلق کھ شکل می گیرد براساس دو مدل انقالبی طراحی می شود:  یک گروه مدل علی اکبر صفایی فراھانی است

و گروه دیگر از مدل مسعود احمدزاده پیروی می کنند.  احمدزاده قائل بھ جنگ انقالبی و چریکی در شھر است اما علی اکبر صفایی فراھانی
قائل بھ جنگ چریکی در جنگل است.  اعضای سازمان جنگل برای دو سال آموزش نظامی در فلسطین و اردن، اردوی نظامی می روند و پس
از زحمات و سختی ھای بسیار زیادی توانستند در جنگل پایگاھی برای خود دست و پا کنند و در آنجا حضور و نفوذشان را استحکام ببخشند.

آنھا منطقھ سیاھکل گیالن را انتخاب کردند کھ بتوانند آنجا یک کانون بحرانی را درست بکنند و از طریق این کانون بحران، بتوانند نیروھا را
ً براساس مدل چھ گوارا و کاسترویی، بنا بود مبارزات چریکی خود را علیھ رژیم پھلوی ادامھ دھند.  اما علی رغم اینکھ بسیج بکنند و کامال

برای اجرای مدل چھ گوارایی زحمات زیادی کشدند، ھمھ اعضای شاخھ جنگل سازمان چریک ھای فدایی خلق شناسایی و دستگیر شدند و ھمھ
اعضا بھ استثناء یکی دو نفر، اعدام شدند و خود این ماجرا بھ درگیری ھای جدیدی در داخل کشور دامن زد.  اعضای سازمان مجاھدین خلق،

نیز بیشتر گرایش بھ جنگ انقالبی از نوع چریکی شھری دارند.
در این دوره، مطالعھ آثار نویسندگان چپ از نوع «رژی دیبره» برایشان بسیار مھم است و ھمچنین آثار «کارلوس مارگال».  در کنار این

مسألھ با شکل گیری یک اسطوره جھانی در آمریکای التین روبرو ھستیم.  این اسطوره جھانی، شخصیت چھ گوارا است.  چھ گوارا، یک
آرژانتینی است کھ بھ خاطر اعتقاداتش بھ کوبا رفتھ و در کوبا جنگیده است و بھ ھمراه کاسترو، انقالب کوبا را بھ پیروزی رسانده است و

بخش زیادی از پیروزی انقالب کوبا و مطرح شدنش بھ عنوان یک الگو، مدیون تالش ھای چھ گوارا در حوزه بین الملل است.  حضور او
ھمراه با گذشت و فداکاری بسیار تحسین برانگیزش در جھان ھمراه است.  وی مدتی بھ عنوان وزیر صنایع و بعد بھ عنوان وزیر خارجھ دولت
انقالبی کوبا عمل می کرد، با وجود این کھ پست سیاسی مھمی ھم داشت، باز ھم بھ عنوان یک نیرو انقالبی بھ آفریقای جنوبی و بولیوی رفت

و فرماندھی جمعی از مخالفان دولت بولیوی را بھ عھده گرفت تا بتواند الگوی جنگ انقالبی را در بولیوی اجرا بکند، اما آمریکایی ھا بھ
ھمراه نیروھای محلی، در یک درگیری او را بھ قتل رساندند.  درست است کھ کشتھ شدن چھ گوارا در بولیوی ضربھ ای بر اندیشھ چپ است

اما واقعیت مسألھ این است کھ چھ گوارا بھ یک اسطوره بین المللی تبدیل کرد.  بی تعارف، این اسطوره بین المللی در گرایش بسیاری از جوانان
بھ مارکسیسم مؤثر بود.

*  فکر می کنید غیر از شخصیت جذاب چھ گوارا، چھ عواملی سبب گرایش جوانان بھ مارکسیسم می شد؟
مارکسیست ھا مھارت زیادی در حماسھ سازی دارند.  این مھارت بھ خاطر این است کھ ادبیات مارکسیسم مال سھ کشور بسیار مھم حماسھ ساز
در حوزه ادبیات است:  آلمان، فرانسھ و روسیھ.  این سھ کشور، کشورھایی ھستند کھ در آنھا بیان حماسھ از پدیده ھا و شخصیت ھا بسیار رایج
است و ھر سھ کشور مأخذ بسیار مھم ادبیات مارکسیستی در جھان ھستند و این سھ جریان ادبی مھم در جریان مارکسیست تجلی پیدا کردند.
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quarta-feira, 10 de novembro de 2010بانک مقاالت علمی و فرھنگی  و اقتصادی

16:59
آمریکای جنوبیموضوع کلی:گفت وگو با یعقوب توکلی: تشابھ تاریخی ایران و آمریکای التینعنوان:

لذا آثار بر جای مانده از انقالب روسیھ و انقالب فرانسھ مانند کتاب «جنگ و صلح» تولستوی را می بینید بھ طور طبیعی این ادبیات در
اسطوره سازی مارکسیست ھای جھان مؤثر بود.

لذا چھ گوارا اگر یک انقالبی مسلمان بود شاید ما مسلمانان، نمی توانستیم او را تبدیل بھ چھره بین المللی این چنینی بکنیم.  ما موارد زیادی از این
شخصیت ھای مبارز و انقالبی در طول تاریخ اسالم و علی الخصوص شیعھ داشتیم کھ نتوانستیم آنھا را درست و جذاب بھ جوانان و نسل

جدیدمان بشناسانیم.  واقعیت مسألھ این است کھ مارکسیست ھا از این حادثھ و شخصیت  استفاده کرده اند و ھنوز ھم کھ ھنوز است شما تصاویر
خاص چھ گوارا در بسیاری از خانھ ھا، در بین جوانان محبوبیت دارد.  یک تعبیر بسیار جالبی را دکتر شریعتی در این زمینھ دارد کھ می گوید:

جای بسی سئوال است کھ چھ گوارا آرژانتینی برای جوان دانشجو و شیعھ ایرانی بسیار شناختھ شده تر و محبوب تر از علی بن ابی طالب(ع)
است!  در اتاق ھر دانشجوی ایرانی یک عکس چھ گوارا را مشاھده می کنید.  این واقعیت در مقطعی در کشور ما وجود داشت و کم و بیش ھم

وجود دارد.
ما شخصیت ھای چریکی برجستھ مسلمانی و معتقدی در زمانھ اخیر چون شھید اندرزگو، شھید نواب صفوی دکتر چمران و...  داریم کھ
متأسفانھ تالشی برای معرفی آنھا نکرده ایم و بھ حداقل یادکردھا از فعالیت ھای آنھا بسنده کرده ایم.  ما در تاریخ انقالب اسالمی و جنگ

تحمیلی دھھا مورد این چنینی داریم.  نشناساندن آنھا بھ جامعھ داخل و خارج از کشور، نشانگر ضعف ما و دستگاھھای فرھنگی ما در امر
الگوسازی مناسب برای جوانان و ھمھ انقالبیون جھان است.  ما موارد مشابھ زیادی ھم در سطح جھان اسالم داریم کھ باز ھم آنھا ناشناختھ

مانده اند و تنھا سید حسن نصرهللا در رسانھ ھا و بین مردم شناختھ شده است.

منبع:  پگاه حوزه
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