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سخن سردبير

سياست های گفتاردرمانی و دولت های پيستونی
تصادف يا توطئه؟! 1

صحنه آرایی های انحرافی دولت ها 
در پاره ای از مجالت خصوصًا مجالت ويژه كودكان و نوجوانان، بخشی وجود دارد به نام 
سرگرمی ها؛ يكی از سرگرمی های تكراری نوعی بازی است كه از شما می خواهد يك عكس 
مخفی را درون يك تصوير بزرگ پيدا كنيد. اين تصوير بزرگ معموالً منظره ای را با مقدار 
انبوهی از گل و بوته و گياه و درخت و خط و خطوط و ســاير چيزهای موجود در طبيعت به 
شما نشان می دهد و زير آن هم چنين نوشته شده است: درجايی از اين تصوير، االغی وجود 
دارد كه يك گاری را می كشد و يك پسر بچه هم روی آن گاری نشسته است. آيا می توانيد 
آنها را پيدا كنيد؟ پس از صرف وقت و تالش فراوان غالباً موفق به پيدا كردن عكس مخفی 
نمی شويد تا اين كه چند صفحه بعد به پاسخ معما برمی خوريد و می بينيد كه نقاش هنرمند 
آن عكس را با مهارت عجيبی در ميان شلوغی و حشو و زوائد منظره بزرگ از انظار پنهان 

1. در نوشتن اين يادداشت از ادبيات و فضای منابع زير استفاده شده است: 
گاری آلن، هيچ كس جرئت ندارد...، ترجمه عبدالخليل حاجتی، تهران، رسا، 1366؛ فرانسيس فوكوياما، پايان 
نظم: سرمايه اجتماعی و حفظ آن، ترجمه غالمعباس توســلی، تهران، جامعه ايرانيان، 1379؛ آلن تورن، پارادايم 

جديد، ترجمه سلمان صادقی زاده، تهران، علمی و فرهنگی، 1396. 
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كرده است. اگر منظره را به دقت بررسی كنيد درمی يابيد طوری نقاشی شده است تا عكس 
واقعی از انظار مخفی بماند. 

به نظر می رسد بعضی از سياست های دولت ها به خصوص دولت آقای روحانی بی شباهت 
به اين سرگرمی نيست. نقاشان و طراحان وســائل ارتباط جمعی اين دولت، با مهارت تمام 
مناظری را برای ما خلق می كنند تا تصوير واقعی بعضی از سياست ها، برنامه ها و تصميمات 
را عمداً از ديد مردم پنهان نگه دارند. با وجودی كه آن االغ، گاری و پسر بچه! در تمام مدت 
جلوی چشمان ما بوده  اند اما دولتمردان كنونی كاری كردند كه آنها را نبينيم. ميليون ها نفر از 
ملت ايران از تصميمات ناگواری كه در بعضی از دولت های گذشته و اين دولت روی می دهد 
نگران و مستأصل هســتند و همه می دانند كه نقائصی در سياست گذاری ها و برنامه های 
اين دولت هم در حوزه اقتصادی، هم در حوزه سياســت بين المللی، هم در حوزه فرهنگ و 
هم در توجه به معضالت و گرفتاری های مردم نهفته اســت اما به علت صحنه سازی ها و 

عوام فريبی ها قادر نيستند بر روی آن انگشت بگذارند. 
ما مرتب به صحنه انتخابات می آييم و رؤسای جمهوری و نمايندگان مجلسی را انتخاب 
می كنيم كه علی الظاهر قول می دهند از پيشرفت ملی و جهانی انقالب اسالمی دفاع كنند، از 
ولخرجی ها و ريخت و پاش های دستگاه های دولتی جلوگيری كنند، آبی به آتش سوزان تورم 
بپاشند، اقتصاد كشور را سر و سامان دهند، با فساد دولتی مبارزه كنند، از استقالل و آزادی 
كشور دفاع نمايند، روندی را كه می رود تا كشــور ما را به يك شوره زار اخالقی و سياسی 
مبدل سازد متوقف كنند، دست دزدان و غارتگران بيت المال را قطع كنند، عقالنيت، عدالت 
و معنويت را سرلوحه برنامه ريزی های خود سازند، منافع ملی و تماميت ارضی ما را در مقابل 
تهاجمات دشمنان كينه توز حفظ كنند، از آرمان های انقالب اسالمی دفاع كنند و بر سر اين 
آرمان ها با دشمنان انقالب چانه زنی و معامله نكنند، با استعمارگران نشست و برخاست های 
دوستانه نداشته باشند و خط سازش و وادادگی را در اين كشــور نهادينه نسازند، به جای 
تالش و كوشش برای پيشرفت و آبادانی كشور برای حزب، باند، قبيله، خانواده و دوستان 
خود تالش نكنند، از زندگی اشرافی و رفاه طلبی پرهيز و به اموال و حقوق مردم دست درازی 
نكنند، حافظ واليت فقيه باشند تا به اين كشور آسيبی نرسد و... اما، به رغم اميدهای فراوان 
و وعده های پر زرق و برق انتخاباتی، تمامی اين مسائل- صرف نظر از اين كه چه كسی در 
كاخ رياست جمهوری و مجلس شورای اسالمی بر اريكه قدرت تكيه می زند- همچنان ادامه 
می يابند و بدتر از همه اين كه هر دولتی، دولت پيش از خود را عامل گرفتاری ها معرفی كرده 
و به جای حل راهبردی مشكالت، »سياست گفتاردرمانی« را پيشه خود ساخته و شبيه يك 
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»دولت پيستونی« عمل می كند. 
»سياست پيستونی« ديوانساالری از دولت خاتمی تا دولت روحانی، كه متمركز بر پايين 
كشيدن يك دولت برای باال رفتن دولت بعدی است )شبيه كاری كه پيستون ها در ماشين 
می كنند(، روح اعتماد عمومی كه هسته اصلی سرمايه اجتماعی در ايران بعد از انقالب اسالمی 
هست را مخدوش و مثل خوره از درون تهی می كند. آيا بايد اين بازی خطرناك جريان چپ 

و راست در ايران را يك تصادف تلقی كرد؟ 
گروه ها و جريان های ذی نفع در دولت ها از يك طرف شــعار »شفاف سازی« و »دانستن 
حق مردم است« را سر می دهند اما از طرف ديگر عمومًا اشاره به اين واقعيت ها را تندروی 
القا می كنند. البته ما نمی دانيم وزن و ميزان سنجش تندروی ها و كندروی ها را از كدام مغازه 
ايدئولوژيك تهيه كرده اند ولی می دانيم كه فقط اين ابزار را در انحصار خود دارند. مثاًل باال 
رفتن از ديوار سفارت كشورها را اگر خودشــان و حزبشان مرتكب شوند جزء فعاليت های 
انقالبی، تعيين كننده و پيشرو معرفی می كنند. اما اگر ديگران اين ذنب اليغفر را مرتكب شوند 
تندروی است. پيگيری انحالل ارتش و تصفيه های خونين و صدور فتوای به دار كشيدن آدم ها 
در نماز جمعه را عمل انقالبی ولی اعدام چند نفر از منافقين شقی در سال 67 را كه دستشان به 
خون هزاران نفر از مردم بيگناه آلوده و يكی از اركان ارتش متجاوز صدام در حمله به تماميت 
ارضی كشور و ويرانی ايران و كشتار مردم بيگناه بودند را تندروی می نامند. انتساب قتل های 
زنجيره ای به رئيس جمهور قانونی كشور را عمل انقالبی و  هاشمی را عاليجناب سرخپوش 
ناميدن را اصالحات می دانند ولی اعتراض يك رئيس جمهور قانونی ديگر به  هاشــمی در 
ســنگ افكنی های جلوی برنامه های دولت نهم را تندروی و توجيهی برای فتنه انگيزی های 
خسارت بار و شرم آور سال 88 می دانند. فساد و جنايات اصالح طلبان دوره خاتمی و بعد را 
توسعه سياسی و جامعه مدنی دانسته ولی اراده مردم در انتخاب احمدی نژاد را پوپوليست 
معرفی و نوعی عمل تندروانه القا می كنند )شائبه دفاع از احمدی نژاد از ما دور باد(. در دوم 
خرداد سال 76 به نام اصالحات و توسعه سياسی و مبارزه با استبداد عاليجناب سرخ پوش و 
پدرخوانده جريان های سياسی، باليی بر سر  هاشمی آوردند كه مجبور شد عطای نمايندگی 
مردم در مجلس را به لقای حفظ حيثيت و معصوميت از دست رفته خود!! ببخشد ولی در 
تبليغات تلويزيونی انتخابات رياست جمهوری در سال 94 چنان برای معصوميت از دست 
رفته  هاشمی و اصالح طلبان اشك تمســاح ريختند گويی مردم وقايع سال 76 به بعد را كه 
منجر به آن فجايع غمبار در دولت خاتمی شد، فراموش كرده اند. و چه عميق و دقيق است 
اين حكمت تاريخی كه گفته اند: استعمارگران، مستبدان، دروغ پردازان تاريخ، سازشكاران، 
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وابستگان، جنايتكاران، خائنين، سرسپردگان، وطن فروشان و تمام اراذل و اوباش تاريخ كه 
مســير جنبش های انقالبی را تغيير داده و آموزه های مصلحان را خنثی می كنند، متكی به 
توانايی ها و دانايی های خود نيستند بلكه از غفلت ها، سستی ها، مالحظات بی جا، تعارف های 
بی مبنا، نادانی های بی حد و حصر، ترس از مارك خوردن ها و ضعيف بودن حافظه تاريخی 

ما استفاده می كنند.
تمامی دولت ها از خاتمی تا روحانی بر پايه های همين نقطه ضعف های ما توانستند تصوير 
حقيقی خود را در انبوهی از سياهنمايی های سيستماتيك پنهان كنند. حقيقت جز اين نيست 
و برای تمامی اين اتفاقات داليل موجه و معقولی وجود دارد. ما نبايد فكر كنيم كه همگی اين 
حوادث امور تصادفی هستند و چون تصادفی هستند برای جلوگيری از آنها هيچ كاری ساخته 
نيست. امور تصادفی در هيچ منطقی تئوريزه نمی شود و تبديل به يك سياست سيستماتيك 
در دل ساختارهای سياســی و اجتماعی نمی گردد و عده ای به شكل روشمند آنها را تعقيب 

نمی كنند. 
اين همان بازی سرگرمی است كه ضد انقالب چپ و راست و ميراث خواران انقالبی نمای 
پيشانی پينه بسته، ما را بدان مشغول كرده اند. كسانی كه از اساس اعتقادی به آرمان های ملت 
ايران در انقالب اسالمی ندارند اما فرصت طلبانی هستند كه برای رسيدن به قدرت و ثروت 
جلوتر از هر انقالبی مؤمن، شعار انقالبی می دهند، يقه آخوندی پيراهن خود را تا دگمه آخر 
می بندند، عطر و تسبيح، استراتژيك ترين ابزار نفوذ و فريب آنهاست؛ در صف اول نمازهای 
جمعه و جماعت هميشه جايی می نشينند كه در قاب تصوير باشند و مأموريت دارند مثل كرم 
از پوسته نظام جمهوری اسالمی عبور كرده و هسته های آن را از درون پوچ كنند. بنابراين 
آنهايی كه به ما آدرس های انحرافی می دهند و وقوع اين اتفاقات روشمند را كه نزديك به دو 
دهه نه از بيرون نظام بلكه از درون و از دل ديوانساالری، كارگزاران، دولتمردان، دانشگاه ها 
و جريان های چپ و راست وابســته به آنها، عليه انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی 
ساماندهی می شود و از درون اين ساماندهی ضد انقالب دوم خردادی، سرگرمی جامعه مدنی، 
بازی مذاكرات هسته ای، ترور اركان امنيتی وزارت اطالعات، نيروی انتظامی و سپاه پاسداران 
در قتل های زنجيره ای، واقعه كوی دانشگاه و ترور های انحرافی نظريه پردازان جنگ روانی 
همين جريان ها، مثل سعيد حجاريان استخراج می شود و از آنجا به فتنه 88، جريان انحرافی، 
بازی های نامه پراكنی به رهبر، سياه نمايی های سيستماتيك و شرم آور انتخابات 92 و 96 و 
سناريوی برجام و سرگرمی های بعد از آن را تصادفی القا می كنند، در هر لباس و موقعيت و 
جايگاهی كه هستند نبايد ترديد كرد كه بخشی از پيچيدگی های اين تصاوير سرگرم كننده 
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می باشند؛ چه بدانند و چه ندانند. 
اين حقيقت دارد كه در عالم سياست حواله كردن رخدادها و تصميمات به تصادف بيش از 
هر چيز به شوخی شبيه است. روزولت كه ملت ايران خاطره خوشی از اين جنايتكار جنگی و 
جانشين وی هری ترومن ندارد، می گفت در عالم سياست هيچ چيزی تصادفاً روی نمی دهد. 
اگر اتفاقی رخ داد، مطمئن باشــيد كه طرح آن قباًل به همان صورت ريخته شــده است.1 
روزولت خوب می دانست چه می گويد. در بسياری از وقايع داخلی و بين المللی كه سرنوشت 
ما را رقم می زنند تصادف يا حماقت در آن هيچ نقشی ندارند؛ بلكه از يك برنامه ريزی ماهرانه 
و زيركانه سرچشمه می گيرد كه يا ما از آن بی اطالع هستيم يا به گونه ای در وقايع انحرافی 
ساماندهی می شود كه ما به سختی می توانيم اين وقايع را در آن تصاوير ببينيم؛ شبيه همان 

بازی سرگرمی كه در ابتدای يادداشت بدان اشاره شد. 
اگر چه محافل شــوم منورالفكری ما، كه خــود ابزاری در طراحی هــای اين بازی های 
ســرگرم كننده اســت، نظريه توطئه در تاريــخ را به باد اســتهزا می گيرد تا از زشــتی 
سرسپردگی های خود بكاهد و هر گونه مزدوری برای بيگانگان و دشمنان ايران را با احاله 
به توهم توطئه ناچيز جلوه دهد؛ اما از اينها بايد پرســيد اگر حقيقتاً در پس اين رخدادهايی 
كه از اول انقالب در كشور ما با آن روبه رو هستيم، هيچ سازماندهی از پيش تعيين شده ای 
وجود ندارد چرا هر دولت تازه ای به رغم آگاهی از اشــتباهات دولت گذشته و استفاده از 
اين اشتباهات برای تبليغ های انتخاباتی، همان اشــتباهات را تكرار می كند؟ اشتباهاتی كه 
همواره به تورم، بيكاری، ترويج فســاد دولتی، رواج بی بند و باری، ناهنجاری های اجتماعی، 
كسادی، تعطيلی كسب و كار، طعنه به دين و اعتقادات مردم، تعطيلی عقل و بيداری نفس 
و ده ها معضل اجتماعی ديگر منتهی می شود. اگر در پشــت تمامی اين سياست ها، توطئه 
اعتبارزدايی از جمهوری اسالمی و اعتمادزدايی از مردم و نابودی سرمايه اجتماعی كه تنها 
پشتوانه انقالب اسالمی است، نهفته نيست چرا دولت ها همواره از يك اشتباه بزرگ به اشتباه 
بزرگ تر می لغزند؟! چرا هر دولت جديد، چه چپ و چه راست، چه اصولگرا و اصالح طلب و 
چه محافظه كار و اعتدال گرا، همان سياست های اساسی دولت سابق را گفتاردرمانی می كند؟ 
سياست هايی كه بارها در جريان مبارزات انتخاباتی خود آنها را محكوم می كرد و به مردم 

وعده می داد كه اين سياست ها در دولت وی تكرار نخواهد شد. 
هر چه طراحان بازی های ســرگرمی دولت ها، كه اين حوادث مســتمر و شبيه به هم را 
صرفًا ناشی از تصادف يا فراز و نشيب های غير قابل توجيه تاريخی معرفی می كنند تا خود 

1. گاری آلن، همان، ص19. 
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را روشنفكر نشان دهند، اما مردم ما از خود می پرسند تصميم  گيری های درست و غلط ما 
در اتمی شدن ايران و خريد سانتريفيوژهای آلوده در دولت  هاشمی و خاتمی و تبديل شدن 
ايران به يك مسئله هسته ای و بهانه دادن به دست امريكای جهانخوار و شيطان بزرگ، برای 
اعمال شقی ترين سياســت های تحريمی عليه ملت ايران را چگونه می توان در تصويرهای 
انحرافی لو رفتن تأسيسات اتمی ما توسط منافقين حقير- كه پس از پيوستن به لشكر خونخوار 
صدام و شركت در اشغالگری های سردار به گور رفته قادسيه، حتی توانايی ندارند كمپ های 
خصوصی خود را اداره كنند- گم كرد و متعاقب آن فتنه شكستن زشتی مذاكره مستقيم و 
رو در رو با شيطان بزرگ را كه امام مرز شناخت جريان انقالبی از جريان ضد انقالبی قرار 
داده بود، به راه انداخت و اين فتنه از دولت دوم  هاشمی تا دولت روحانی حل همه معضالت 
با ربط و بی ربط به مسائل هسته ای را به اين روابط متصل كند و در يك پروسه بيست ساله 
تالش برای باز كردن روزنه های رخنه امريكا در ايران، كه عمومًا در ميان ديوانســاالری 
كشور ريشه دارد، باألخره در دولت روحانی سد بزرگ زشتی معامله با شيطان شكسته شود 
و شبه روشنفكران غرب پرست ايران در دولت و دانشگاه و بازار از آن به عنوان يك پيروزی 

بزرگ ياد كنند؟! 
آيا تكرار وقايع مشابه، كه كشور ما را به پای ميز مذاكره مستقيم با امريكا كشاند و در پی 
اعتمادزدايی از مردم و القای ناكارآمدی نظام جمهوری اسالمی است را بايد وقايع تصادفی ای 
دانست كه پی در پی، در خالل سی سال گذشته، منطبق با قانون احتماالت! به وقوع پيوسته 
و جز اين هيچ دليلی نمی توان برای آن پيدا كرد؟ اما اعتقاد به اين كه در پشــت تمامی اين 
رخدادها جعبه سياهی وجود دارد كه اگر بخواهيم علل وقوع اين حوادث را بفهميم بايد آن 
جعبه سياه را رمزگشايی كنيم، توهم توطئه اســت؟! به راستی كدام اعتقاد خيال پردازی و 

ديوانگی است؟ تصادفی ديدن امور يا علت و معلولی ديدن رخدادها؟ 
چرا بعضی از فضال، نويسندگان، مفسرين، سياســتمداران و انديشه ورزانی كه می دانيم 
دلشان برای ايران می تپد و باور دارند كه بزرگراه نه، بلكه حتی كوره راه های رشد و پيشرفت و 
استقالل و آزادی ايران هيچ گاه از مسيرهايی كه امريكايی ها و اروپايی ها ريل گذاری كرده اند 
به مقصد نخواهد رسيد، نظريه علت و معلولی تاريخ را توهم توطئه می دانند ولی برای توجيه 
رخدادها دست به دامان نظريه های آنارشيستی تاريخ يعنی تصادف و احتمال می شوند؟! 
آيا بدان خاطر است كه دانشورزان ما طی ساليان متمادی نوعی وابستگی ريشه دار عاطفی 
نه علمی، نسبت به خطاهای روشنفكری كه خودشان را هم در همين جريان می بينند؛ پيدا 

كرده اند؟ به نحوی كه تمامی وجود ذهنی خود را مديون آن می دانند؟ 
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هر دليلی ارايه شود و هر انگيزه ای به ميان آيد نبايد ما را از روشمند بودن سياست های 
سه دهه گذشته كه ناظر بر اعتبارزدايی از انقالب اسالمی و اعتمادزدايی از مردم نسبت به 
كارآمدی نظام جمهوری اسالمی است غافل كند. ارزيابی داده ها نشان می دهد كه هسته 
اساسی و نيروهای عملياتی اين مأموريت در اين سه دهه در درون ديوانساالری ايران يعنی 
قوای سه گانه، به خصوص دولت و مجلس و فضای سياستگذاری ها و برنامه ريزی های آن 

نهفته است.
وقتی مبنای كسب آرای مردم پول، وعده های غير ممكن، وعده های دروغين، سياهنمايی، 
دست گذاشتن ناجوانمردانه بر مشــكالت مردم، فرار به جلو و مبرا دانستن خود و حزب 
خود از پيدايش مشكالت، دوست هراسی و دشمن ســتايی باشد؛ وقتی مبنای جلب اعتماد 
رأی دهندگان، وصل كردن حل معضل آب خوردن مردم به ســازش با شقی ترين دشمن 
ملت ايران يعنی امريكا باشد، وقتی مبنای جلب اعتماد رأی دهندگان، وعده های كذب حل 
مشكالت در صد روز و اعجاز برجامی باشد، وقتی مبنای دولتمردان به جای جلب اعتماد 
مردم، جلب اعتماد كدخدای جهانی و كينه ورزی نســبت به قدرت دفاعی كشور باشد و 
نمايش اين قدرت به دشمن كه پيوســته ما را تهديد به جنگ و خونريزی می كند مقابله با 
دستاوردهای مجازی برجام معرفی شود و ده ها دليل ديگر كه كم و بيش با اشكال ديگر در 
دولت های گذشته هم تكرار شده است، نشان از وجود يك پروژه سيستماتيك كه سرنوشت 

كشور را در پشت صحنه به سمت و سوی از پيش طراحی شده ای هدايت می كند، دارد. 
ساير بازی ها و سرگرمی ها كه پاره ای اوقات در گوشه و كنار كشور راه اندازی می شود، مثل 
نمايش كنسرت بازی، نمايش تقليل و توهين به اقوام، بازی تقليل گرايی دينی، نمايش حقوق 
شهروندی، بازی تحصن و اعتصاب، سرگرمی نامه نگاری های سيستماتيك به رهبری، نمايش 
تساهل و تسامح نسبت به احكام شرعی، بازی استيضاح اين وزير توسط آن وكيل كه عمومًا 
به صلح و صفا بين وزير و وكيل می انجامد! نمايش استعفا و بركناری وزرا، بازی های بددهنی 
و توهين رئيس دولت يا وزرا به اين و آن كه مدتی رســانه های ما را سرگرم می كند و ده ها 
بازی و سرگرمی ديگر كه عموماً قبل از تصميم گيری های استراتژيك در مورد منافع حياتی و 
حساس كشور مثل پروژه برجام، سند 2030، پروژه FATF و... در كشور راه اندازی می شود، 
شبيه همان صحنه آرايی هايی است كه در سرگرمی ها و بازی های مذكور وجود دارد و ما را 

آنچنان به خودش مشغول می كند كه از اصل ماجرا غافل می شويم. 
طراحان ايــن بازی ها در ديوانســاالری دولتی، دانشــگاه ها و مجامع رســانه ای به ما 
می گويند علت معلولی ديدن وقايع و رمزگشــايی جعبه های ســياهی كه پشت رخدادها 
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و تصميم گيری های مســتمر و روشــمند وجود دارد نوعــی نگاه ســاده لوحانه به تاريخ 
اســت؛ شكســت ها، ناكامی ها و ناتوانی های هر ملتی به فقر، جهالت، مرض، خردگريزی، 
اســتبدادپذيری، فرهنگ ناكارآمد، جهانی نديدن مســائل، دين و مذهــب، اخالق غير 
علمی، دشــمنی با قدرت های برتر جهانی، نپذيرفتن الگوهای پيشــرفت ديگران، گريز از 
ايدئولوژی های مدرن و امثال اينها وابسته اســت. غافل از اين كه هر مصيبتی كه در تاريخ 
معاصر، از بعد از شكســت حقارت باری كه دولتمردان غرب پرست و استقالل ستيز دربار 
قاجاری و پهلوی از غربی ها خوردند ناشی از فقر، جهالت و تقليدی بود كه همين طراحان بر 

ما تحميل كردند. 

جمع بندی
منطق به ما می گويد، بايد همواره به خاطر داشته باشيم كه نخستين وظيفه هر توطئه گر، 
هر خائن، هر سازشگر و واداده ای چه در صحنه سياسی، چه در فضای فرهنگی و چه حتی در 
يك مبارزه انتخاباتی اين است كه همه مردم را متقاعد سازد كه هيچ توطئه، خيانت و سازشی 
در كار نيست و همه به دنبال خدمت به كشور و مردم هستند و در جاهايی هم ممكن است 
به نفع مردم خطا و اشتباه كنند! موقعيت و موفقيت اين عناصر در گرو ميزان قدرت آنها در 
القای اين مطلب است. اين كه كارگزاران دولتی، دانشگاهی و رسانه های جمعی همواره وجود 
اين تصاوير واقعی را در زمينه ها و متن تصاوير سرگرم كننده به بازی می گيرند، بدان خاطر 
است كه می خواهند عمليات آنها را در پرده ابهام نگه دارند. آنها می دانند كه چگونه االغ، 

گاری و پسر بچه را از ديد ما پنهان سازند! 
وقتی به زندگی و تجربيات شــخصی خود مراجعه كنيم، می بينيم كســانی كه بصيرت، 
هوشمندی و بيداری ما را به تندروی و توهم توطئه حواله می دهند خود چگونه در زندگی 
علمی و سياسی گرفتار اين توهم هستند. همين بيانيه ای كه دفتر رئيس جمهور در محكوميت 
كسانی كه از اظهارات رئيس جمهور در مورد حجاب و فضای مجازی گله كردند، صادر كرده 

است خود دليل محكمی برای اين ادعاست. 
در اين اطالعيه با اشاره به توطئه  چنداليه دشمنان برای ايجاد شكاف و 
اختالف ميان مسئوالن و مردم و ايجاد بی اعتمادی عمومی به ويژه در آستانه 
چهلمين سالگرد پيروزی شــكوهمند انقالب اسالمی؛ به بصيرت انقالبی، 
انسجام و يكپارچگی ملی و همبســتگی شخصيت های سياسی و رسانه ها و 
نخبگان مورد اعتماد جامعه به عنوان ضرورتی مهم برای خنثی ســازی و 
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شكست توطئه ای بدخواهان نظام اسالمی تأكيد شده است.1
دولتمردان بر اساس كدام دليل عقلی و پشــتوانه تاريخی يا جست وجوهای علمی اظهار 
نظر انتقادی چند نفر نسبت به بيانات رئيس جمهور را توطئه چند اليه! دشمنان ملت ايران!! 
قلمداد كردند؟! عجيب بودن اين فتوا وقتی بيشتر برمال می شود كه كارگزاران دولت روحانی، 
دشمنی با رئيس جمهور را مترادف با دشمنی با ملت ايران دانستند، اما واضح و آشكار است 
كه دشمنی با رئيس جمهور لزوماً دشمنی با مردم نيست. چون ممكن است كسانی باشند كه 
با رئيس جمهور دشمنی داشته باشند ولی در خدمت مردم ايران باشند. مگر اينكه بپذيريم 
هر رئيس جمهوری به محض كسب اين مقام، مســاوی است با تمام مردم ايران؛ و دشمنی 
و دوستی با او دشمنی و دوســتی با ملت ايران اســت. اگر اين منطق را پذيرفتيم، دشمنی 
و تالش اصالح طلبان، اصولگرايان و حاميان دولت  هاشــمی، خاتمــی و بعداً روحانی برای 
براندازی رئيس جمهور دولت نهم و دهم را در كجای دلمان بايد جا دهيم؟ چگونه می توانيم 
اظهارات معاون اول ايشان كه از سرســپردگان به اصالح طلبان و از سردمداران مقابله با 
رئيس جمهور قانونی دولت نهم و دهم بود را توجيه كنيم؟! و همچنين چگونه می توانيم اين 
اســتدالل را برای توجيه افاضات نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه دولت روحانی به 
كار گيريم كه در ابتدای آغاز به كار دولت يازدهم در برنامه شناســنامه سيمای جمهوری 
اسالمی ايران، در پاسخ به پرسش مجری برنامه كه گفته بود چرا بر اساس سنت های قبلی، 
وقتی رئيس جمهوری انتخاب می شد، همه به او تبريك می گفتند شما به احمدی نژاد تبريك 
نگفتيد؟ او پاسخ داد كه ما نتوانستيم خودمان را راضی كنيم كه احمدی نژاد نماينده جمهور 
و رئيس جمهور ملت ايران است! گويی انتخاب مردم اگر به تنفيذ اين ميراث خواران مغرور 

و پر مدعا نرسد رسميت ندارد!! 
از اين دست مثال ها صدها نمونه می توان در شناسنامه كاری اين دولت ها و اليگارشی و 
آريستوكراسی وابسته به آنها از دولت موسوی تا دولت روحانی پيدا كرد كه نشان می دهد 
خودشان بيش از هر جريانی اسير توهمات توطئه بوده و هستند ولی در پشت سنگر توهم 
توطئه برای پنهان نگه داشتن كجی ها و كاستی های خود تالش می كنند. در اينجا ناچاريم 
سخن روزولت را تكرار كنيم كه گفته بود: در عالم سياست، هيچ امری تصادفاً رخ نمی دهد. 

مطمئن باشيد هر چه كه اتفاق می افتد طرح آن قباًل به همان صورت ريخته شده است. 

1. رك: http://dolat.ir/detail/، چهارشنبه سوم بهمن 1397، كد خبر317563. 
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کالم آخر
نقطه تمركز اين يادداشت نشــان دادن تناقضات رفتاری و گفتاری دولتمردان نيست. 
اكنون سال هاست كه اين تناقضات در ادبيات ديوانساالری ايران نهادينه شده و متأسفانه 
تبديل به يك امر عادی گشته است. نقطه تمركز اين يادداشت آن است كه نشان دهد چون 
ديوانساالری در ايران جريانی است كه برای افكار عمومی غرب و خارج بيش از افكار عمومی 
مردمش اهميت قائل است، سرگرمی هايی را كه كارگزاران اين ديوانساالری برای مردمش 
می ســازد تا اصل ماجراها، توافقات، قراردادها و برنامه ها را پنهان نگه دارد بايد با جديت 

رصد كرد. 
اكنون ما در شرايط ويژه ای قرار داريم؛ آزادی و استقالل ايران از طريق روزنه های رخنه ای 
كه در سياست های برجامی خط ســازش در دولت يازده و دوازدهم ايجاد شده است ما را 
در مقابل فشارهای غربی تا حدودی آسيب پذير نشــان می دهد. همين مسئله باعث شده 
است كه غربی ها به سردمداری امريكا گرفتار اين توهم شوند كه می توانند با تنگ تر كردن 
كمربندهای تحريم تا مرز خط قرمزهای امنيتــی و دفاعی ما از مردم ايران امتياز بگيرند و 

انقالبيون نظام جمهوری اسالمی را در كنار رينگ شكار كنند. 
نبايد فراموش كنيم كه امريكاييان در سند استراتژی امنيت ملی خود در قرن بيست و 
يكم به هم پيمانان مرتجع و مزدور خود در منطقه و ستون پنج داخلی خود در ايران اطمينان 
داده اند كه نظام جمهوری اسالمی را تا سال 2025 ساقط خواهند كرد! اين وعده ها هر چند 
سخيف، ابلهانه و توهم زا باشد مســئوليت ديده بانی، بيداری و هوشياری ما را نفی نمی كند. 
مخصوصًا از اين جهت كه می دانيم نقاط كانونی تمركز نفوذ دشــمن جايی جز حياتی ترين 
مركز سياستگذاری، برنامه ريزی و اجرای كشور يعنی دولت و مجلس كه قلب ديوانساالری 

هستند، نمی باشند. 
امريكا همه راه های مبارزه با نفوذ فراگير ادبيات انقالب اســالمی را كه اكنون شيوه های 
مبارزاتی آن به نقطه كانونی تحوالت سياسی و فرهنگی اروپا يعنی فرانسه رسيده، تجربه كرده 
است. بی ترديد امريكايی ها جلوتر از ما اظهارات سخنگوی جنبش جليقه زردهای فرانسه را 
كه گفته است انقالب اسالمی هم يكی از جنبش های الهام بخش در شيوه های مبارزاتی مردم 
فرانسه است، شنيده و تجزيه و تحليل كردند. بنابراين بديهی است كه روش های خود را برای 

به سازش كشاندن يا تخريب انقالب اسالمی شدت خواهند بخشيد. 
نبايد ترديد كرد كه نقطه كانونی مبارزه امريكا با انقالب اسالمی اكنون سرمايه گذاری 
بر ضد انقالب بی خاصيت خارج از كشور نيست. هدف سرمايه اجتماعی جمهوری اسالمی 
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يعنی تنها نقطه پرقدرت پيوند مردم، مكتب و رهبری است. اين سرمايه دو ركن ناگسستنی 
دارد؛ يكی اعتماد عمومی مردم به نظام و ديگری باالرفتن ظرفيت های نظام برای پاسخگويی، 
تثبيت و تقويت اين اعتماد. نبض اصلــی اين دو ركن به خدمت و خيانت ديوانســاالری 
برمی گردد. دولت و مجلس كه دو نهاد اصلی در ديوانساالری هستند، می توانند بر سرمايه 
اجتماعی كه توليدكننده امنيت، استقالل و آزادی ايران عزيز است بی افزايند، يا با بازی ها و 
نمايش ها، وادادگی ها و سازشكاری ها، دروغ پردازی ها و كم كاری ها، و از همه بدتر، بی تفاوتی 
نسبت به گرفتاری های مردم و استفاده از روش گفتاردرمانی برای حل مشكالت كه در دولت 
يازدهم و دوازدهم بيش از دولت های گذشته خودنمايی می كند، روان اجتماعی جامعه را به 
هم می ريزد و پيوندهای مردم با نظام جمهوری اسالمی و آرمان های انقالب اسالمی را سست 
نمايد. نظام ما آشكارا يك دهه است كه گرفتار تخريب سرمايه اجتماعی انقالب اسالمی به 

دست دولت ها، گروه ها و جريان های وابسته به دولت و مجلس است. 
برآمدن سرمايه اجتماعی در جامعه از هم گسيخته شاهنشــاهی، دستاورد هيچ گروه و 
جريانی نيست كه اكنون حق داشته باشند اين سرمايه را به باد دهند. اين سرمايه محصول 
تالش گرانقدر نهضت امام خمينی)ره( است. سرمايه انسانی در ايران قبل از انقالب اسالمی 
وجود داشت ولی چون هيچ گروه، جريان و هيچ ايدئولوژی و مرامی استعداد آن را نداشت كه 
اين سرمايه انسانی را تبديل به سرمايه اجتماعی كند، اغلب جنبش ها مثل جنبش مشروطه 
و جنبش ملی شدن صنعت نفت و ساير جنبش های منطقه ای شكست خوردند. خمينی كبير 
با درك دقيق و عميق از تاريخ ايران و شناخت روزآمد فرهنگ بومی و اسالمی كشور و روح 
حق طلبی، مبارزه انقالبی و عدالت خواهی و سازش ناپذيری با دشمنان، توانست اين سرمايه 
انسانی را تبديل به سرمايه اجتماعی و مبنای بازتوليد آرمان هايی سازد كه نزديك به دو قرن 

گوهر گمگشته ملت ايران بود. 
به رغم اين كه ملت ايران نزديك به دو قرن، يعنی پس از شكست خفت بار دولت قاجاری 
از روس های متجاوز، برای كسب استقالل و آزادی خود با استبداد و استعمار مبارزه كرد اما 
تا قبل از انقالب اسالمی هيچ گاه نتوانست مزه آزادی و استقالل را حس كند؛ و ما نزديك به 

دو قرن از اين دو نعمت كه پيش شرط رشد و پيشرفت كشور بود، محروم مانديم. 
امتيازطلبی، عافيت گرايی، وادادگی، سازشكاری، بازی موش و گربه با استعمار و استبداد، 
تسليم طلبی و از همه مهم تر وابستگی فكری و سرسپردگی اغلب گروه ها، جريان ها و احزاب 
سياسی مانع عمده ای بود كه اجازه نمی داد سرمايه انسانی در ايران تبديل به سرمايه اجتماعی 
شود. هر گروه و جريانی به جای تعقيب خواسته های مردم، منافع و امتيازات ناچيز خود را 
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مبنای مبارزه قرار داده بودند. بعضی از گروه های سياســی نيز با چند اسلحه و چند چريك 
احساساتی و ناآگاه نسبت به فرهنگ عمومی و يك ايدئولوژی به ظاهر پيشرو كه عمومًا يا 
تحت تأثير افكار لنين و اســتالين بود يا تحت تأثير مائو و چه گوارا، بدون توجه به انرژی و 
قدرت اليزال مردم فكر می كردند می توانند يك رژيم خشن را مطيع سازند و از آن امتياز 

بگيرند. 
به عبارتی تمام اين گروه های به ظاهر مخالف شاه، جهل را مبنای مبارزه با ظلم قرار داده 
بودند. جهل نسبت به فرهنگ ملی، جهل نسبت به آرمان های ملت ايران، جهل نسبت به 
ســاختار رژيم پهلوی و پايه های نگهدارنده آن، جهل نسبت به سرمايه انسانی و اجتماعی، 
جهل نسبت به فرهنگ مبارزه، جهل نسبت به مناسبات جهانی و مكانيسم عمل قدرت ها، 
جهل نسبت به مفهوم آزادی و استقالل، جهل نسبت به پيوند ناگسستنی استبداد و استعمار 
و جهل نسبت به تاريخ ايران. اين جهالت ها آنقدر عميق بود كه بعضی از اين گروه های چپ 
و راست فكر می كردند برای نجات از زير فشار يك دولت اســتعماری می توان به دولت 
استعماری ديگر پناه برد. هيچ كدام از اين گروه ها درك دقيقی از آزادی و استقالل نداشتند. 
تمام گروه هايی كه با نام های پرطمطراق به صحنه مخالفت با استبداد رژيم پهلوی آمدند، 
چون جبهه ملی، نهضت آزادی و ساير گروه های مسلح چريكی، حتی نسبت به اين قاعده اوليه 
مبارزه سياسی نيز جاهل بودند كه خود اين تكثرها و گروه گرايی ها در سنت های مبارزاتی، 

عاملی برای اختالف و تفرقه و تبديل نشدن سرمايه انسانی به سرمايه اجتماعی است. 
اين جهالت در ميان گروه های به ظاهر پيشرو آنچنان عميق بود كه پيوسته به گروه های 
كوچك و ضد هم منشعب می شــدند و به جای مبارزه با استبداد و اســتعمار به جان هم 
می افتادند. از درون جبهه ملی؛ نهضت مقاومت ملی، نهضت آزادی، جامعه سوسياليست ها، 
حزب ملت ايران، حزب مردم ايران و احزاب بی خاصيت ديگر كه دل مشغولی ای جز مخالفت 
و مبارزه با يكديگر نداشتند پيدا شــد و هر حزبی خود را غول مبارزه با شاه می ناميد. از دل 
سازمان مجاهدين خلق كه خودش يك گروه انشعابی از نهضت آزادی بودند جنبش ملی 
مجاهدين و سازمان كمونيستی و فاشيســتی پيكار و... منشعب شد. تنها هنر اين گروه های 
انشعابی آن بود كه يا ياران گروه های ديگر را به ســاواك لو می دادند يا همديگر را شكار 
می كردند و در بيابان های اطراف تهران بی رحمانه قتل عام كرده و جسدها را آتش می زدند. 
در چنين اوضاعی نهضت امام خمينی سر برآورد و آن ســرمايه های پراكنده انسانی را 
به يك سرمايه عظيم اجتماعی تبديل كرد و انقالب اســالمی از دل اين سرمايه اجتماعی 
زاييده شد. از آنجايی كه هيچ يك از گروه های سياسی در توليد اين سرمايه اجتماعی نقشی 
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نداشتند، حساسيتی نيز در حفظ اين ســرمايه ندارند. بنابراين هر گروه و جريانی كه از دل 
آنها رئيس جمهور و نماينده مجلس خارج می شود اگر نتواند اين سرمايه را در خدمت منافع 
حزبی، خانوادگی، باندی و جريانی خود بگيرد به تخريب آن دست خواهد زد. مشكل بزرگ 
جمهوری اسالمی امروز نه گروه های حقير ضد انقالب داخلی و خارجی است و نه امريكا و 
اروپا می توانند يك انقالب بزرگ متكی بر سرمايه اجتماعی را شكست دهند. امريكا و اروپا 
وقتی می توانند در مقابل انقالب اسالمی صف آرايی كنند كه ستون پنجمی در داخل داشته 
باشند. بدون داشتن چنين جای پايی هيچ دشمن خارجی نمی تواند بر ملتی منسجم، واحد و 

بابصيرت غلبه كند. 
ترس ما از دولتمردان و كارگزارانی است كه نقش اين ستون پنجم را ايفا می كنند. خسته 
و نا اميد كردن، دروغ گفتن به مردم، وعده های بيجا دادن به مردم و بی اعتمادسازی نسبت 
به نظام، بزرگترين دشمن سرمايه اجتماعی است. دولتمردانی كه در تنگناها مردم خود را 
فراموش می كنند و در فكر ارسال چند مشت دالر برای فرزندان و وابستگان و گماشتگان 
خود در خارج هستند و به همين بهانه شعار فريبنده همكاری با نظام بين الملل سر می دهند و 
از برخورداری از مزايای جهانی شدن برای توسعه حرف می زنند و به دليل اين كه هزينه های 
مبارزه با امريكا و استكبار جهانی را سنگين می دانند خط سازش و كرنش را ترويج می كنند، 
دانسته و نادانسته برای دشمنی مزدوری می كنند كه اگر بر اين كشور حاكم شود به همين 
مزدوران نيز رحم نخواهد كرد. سرنوشت شاه و بسياری از ديكتاتورهای منطقه بايد برای 
خيلی از اين دولتمردان عبرت باشد. هيچ گروه و جريانی از انقالب اسالمی طلبكار نيست. اگر 
قدرت و عزتی برای دولتمردان ماست، اگر امروز باالنشين و مردم پايين نشين شدند، همه از 

بركت انقالب اسالمی و خون پاك شهدای عزت و سربلندی ملی است. 
آورده اند رندی به كنار دجله آمد. جمعی از كوران را ديد كه كنار آب به انتظار نشسته اند. 
گفت: چه می شود شما را كه اينجا جمع آمده ايد؟ گفتند: اراده كرده ايم از آب بگذريم ليكن به 
انتظار قائدی هستيم كه آشنا به دجله باشد و ما را از آب بگذراند تا غرق نشويم. گفت: اگر من 
قائد شما شوم مرا چه دهيد؟ گفتند: نفری ده دينارت دهيم. گفت: همه دست در ميان يكديگر 
زنيد تا من شما را از گذرگاهی نيكو و امن بگذرانم. پس دست پيش روی ايشان گرفت و به 
آب درآمدند. چون به تندی آب رسيدند، كوری را آب برد. فرياد كردند كه ای قائد يكی از 
ياران ما را آب برد. گفت: دريغ از ده دينار من! در بين سخن بودند كه دومی را نيز آب برد. 
فرياد برآوردند كه ديگری را نيز آب برد. گفت: افسوس از بيست دينار من! ناگاه سومی را نيز 
آب از جا كند و برد، جماعت كوران فرياد زدند كه قائد، سومی هم رفت. گفت: دريغ از سی 
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دينار من! به يكبار فرياد برآوردند كه ای جاهل حقه باز! اين چه سخن است كه تو می گويی 
و اين چه چاهی است كه ما را در آن انداخته ای؟ راهی را برگزيدی كه همه را به آب داده و 
هالك خواهی كرد. گفت: شما را چه می شود؟ زيان مرا افتاده است كه به هر يكی از شما كه 
كم می شود ده دينار از دستم می رود و من از اين زيان چيزی نمی گويم، شما چه فرياد داريد؟! 
اميد است دولت مردان ايران برای ملت خود چنين قائدی نباشند و اين حكمت انسانی را 
از سون تزو، فيلسوف چينی آويزه گوش خود سازند كه گفته است: »به دست آوردن تفوق 
عالی بر دشمن در هر جنگی منوط به در هم شكستن اراده مقاومت در وی قبل از شروع هر 
گونه مخاصمه آشكار است.« با سياست های سازشكارانه خود در هم شكننده اراده مقاومت 

ملت بزرگ ايران نباشيم. 
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سيری در واقعه کشف حجاب در مراغه

منصور پورمؤذن1

مقدمه
لباس و طرز پوشش افراد يك جامعه، نقش مهمی در تشخيص فرهنگ ملی و ديدگاه های 
مذهبی آن جامعه دارد و همواره در طول تاريخ عامل طبقه بندی و شناخت شخصيت افراد 
بوده است؛ لذا تغيير آن كم و بيش به منزله تغيير هويت، مليت و مذهب محسوب می شود. 
آميختگی مذهب و فرهنگ با نوع پوشش مردم ايران و به خصوص زنان باعث شد كه در 
دوره قاجار با وجود تالش چندی از وابستگان به غرب برای رواج بی حجابی و بی بند و باری 

در ايران، اين تالش ها به جايی نرسد. 
با كودتای سياه انگليس در ايران و به قدرت رساندن رضاخان قزاق، بی اعتنايی و مقابله 
با نمادها، ارزش ها، سنت های دينی و ملی و چاپ و انتشار مطالب در ضديت با اين ارزش ها 
در رســانه های جمعی آن دوره نظير مطبوعات، كتاب ها و حتی نظام های آموزشی شدت 
بيشتری به خود گرفت و وارد فضای جديدی شد. يكی از مهم ترين مأموريت هايی كه اربابان 

1. دكترای تاريخ ايران )ايران پس از اسالم( 
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رضاخان و در رأس آن انگلستان به وی داده بودند قضيه كشف حجاب و تغيير لباس مردم 
ايران از لباس های ملی و سنتی كه عموماً توسط صنعت كاران ايران در داخل توليد می شد و 
تبديل كشور به بازار مصرف البسه فرنگی كه عموماً توسط انگليسی ها در هند توليد می شد، 
بود. سياســت های گام به گام دولت و ترفندهای متنوع مجريان اين امر برای پيشگيری از 
مخالفت های مردم حتی با مقدس كردن كفش و كاله و ســاير داستان بافی های ابلهانه در 
نهايت ناموفق بود و با اعتراض گسترده مردم همراه گشت و در نتيجه رژيم وابسته پهلوی را 
به سمت اتخاذ روش های سركوبگرايانه، كشت و كشتار مردم و شيوه های خشن پليسی سوق 
داد. مراغه نيز به عنوان يكی از شهرهای مذهبی كشور از اين امر مستثنی نبود. با وجود اينكه 
در قضيه كشف حجاب، تحقيقات بسياری انجام شده است ولی كمتر با استناد به مدارك 
موجود و مصاحبه های شفاهی با شاهدان عينی به اين امر پرداخته شده است. در اين مقاله 
سعی شده كه بررسی واقعه كشف حجاب در مراغه با توجه به اسناد موجود و شاهدان عينی 

صورت پذيرد. 

نظری به وضعيت حجاب در ایران تا دستور کشف حجاب در دوره پهلوی اول
با توجه به اسناد موجود در دوره  حكومت صفويه، حجاب زن ايرانی همان لباس های بلند 
سنتی و ملی بود كه در ادوار مختلف تاريخی به عنوان پوشــش استفاده می شد. بر اساس 
خاطرات برادران شرلی حتی در دوران صفوی نيز زنان صورت و اندام خود را با چادر و روبند 

پوشانده و از شلوار و چاقچور استفاده می كردند.1 
با به قدرت رسيدن سلسله  قاجار و افزايش ارتباط با كشورهای غربی و سفرهای متعدد 
بعضی از شاهان قاجار به اروپا و تأثيری كه اين مسافرت ها در خلقيات درباريان می گذاشت 
دربار قاجار به ســرعت متأثر از فرهنگ ظاهری و سطحی غرب گرديد و بالطبع وضعيت 
پوشش زنان و مردان دربار و كارگزاران ديوانساالری اين دوره نيز از اين وضعيت مصون 
نبود. تغيير وضعيت ظاهری زنان ابتدا از ســوی تعدادی از شرق شناسان و ميسيونرهای 
مسيحی و يهودی و درباريان غرب پرست رژيم قاجاريه آغاز گرديد و آنها همواره سعی بر 

اين داشتند كه حجاب را به عنوان عامل عقب ماندگی زنان در جامعه  ايران معرفی كنند.
با آغاز جنبش مشروطه و ايجاد تحول در ابعاد سياسی، فرهنگی و اجتماعی ايران، تحوالت 
مربوط به بُعد جايگاه زن در اين دوره وارد مرحله جديدی گرديد. به عنوان مثال، جلسات 
گردهمايی زنان تشكيل شد و هدف آن، ترغيب بيشتر اين قشر عظيم جامعه جهت شركت 

1. حبيب شيری آذر، واليان آذربايجان )از 1304 تا 1320(، تهران، خجسته، 1387، ص175. 
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در مجالس، سخنرانی ها و برنامه های سياسی ای بود كه عمومًا به تقليد از فرنگی ها برگزار 
می شد. به تدريج جمعيت های مختلف زنان از جمله »شركت خواتين اصفهان« با مديريت 
خانم دولت آبادی و جمعيت موسوم به »پيك سعادت« در رشت تشكيل گرديد و در اين 
زمينه چندين مجله كه منحصراً در ارتباط با زنان بود منتشر شد كه می توان به عنوان مثال 
به مجالت جهان زنان با مديريت فخرآفاق پارسا و عالم نسوان با مديريت ربابه نوابه صفوی 
اشاره كرد. اين تالش ها در جهت رواج بی حجابی و بی بند و باری زنان همچنان ادامه داشت 

و پس از وقوع كودتای رضاخان، ادامه  اين روند سرعت بيشتری به خود گرفت.
از آنجايی كه كارگزاران دولت دست نشانده رضاخان مأموريت داشتند اگر شد با استفاده 
از ابزار هنر سينما و تئاتر، و اگر نشــد با زور سرنيزه تغييرات سطحی و ظاهری فرهنگی در 
ايران ايجاد كنند از همان ســال های اوليه، دولت كودتا از همه  امكانات دولتی و ابزارهای 
قدرت برای تحقق هدف خود استفاده كرد. به عنوان مثال اولين سالن رسمی سينما در ايران 
در سال 1305 در تهران ساخته شد و اولين فيلم صامت ايرانی به نام »آبی و رابی« در سال 
1309، اولين فيلم ناطق به نام »دختر لر« در سال 1312- كه هدفش عادی سازی جريان 
بی حجابی و روابط زن و مرد در جامعه بود- و اولين فيلم دوبله فارسی به نام »دختر فراری« 
توسط اسماعيل كوشان در سال 1325 در سينما به نمايش درآمد. آنچه قابل توجه است اين 

كه عموماً اين فيلم ها در مورد ساختارشكنی عفت و شرافت زن ايرانی بود. 
يكی از نمايش هايی كه با همين هدف در هفدهم تيرماه 1305 از سوی »جمعيت تمدن 
نسوان« اجرا شد، تئاتری با عنوان »تمدن نسوان« بود كه دست اندركاران آن قصد داشتند 
تا در پشت پرده  اين گونه نمايش ها، حضور زنان را در مجالس عمومی، عادی جلوه داده و 
آنان را برای بی حجابی ترغيب كنند. انتشار اخبار اجرای اين نمايش در روزنامه ها باعث شد 
كه علمای بزرگواری چون شهيد مدرس، سيد محمد بهبهانی و ميرزا هاشم آشتيانی، نامه  
اعتراض آميزی خطاب به مستوفی الممالك )نخست وزير وقت( نوشته و خواستار جلوگيری 
از پخش نمايش شوند.1 متعاقب اين اقدامات، مدارسی تأسيس گرديد تا نحوه  آزاد زيستن 
و بی قيد و بند بودن را به دختران تعليم دهد و اقدامات ديگر كه مسلماً در برخی از مردان و 

زنان بی ثبات در اراده و اعتقادات مذهبی مؤثر واقع می شد. 
در نتيجه بايد اذعان كرد كه كشف حجاب در ايران از هفدهم دی ماه 1314 آغاز نگرديد، 
بلكه در اين تاريخ رسماً از سوی حكومت به عنوان يك سياست اعالم شد. زمينه و ريشه اين 
جريان سال ها قبل در خارج از مرزهای ايران بسته شده بود كه ابتدا به ايجاد آمادگی فكری 

1. آذربايجان در اوايل دوره پهلوی )گزارش محرمانه ســال 1927 به ارتش تركيه(، ترجمه توحيد ملك زاده، 
تبريز، اختر، 1388، ص85. 
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و زمينه  ذهنی در ميان حداقل قشر خاصی از زنان پرداخته شد. 
بعد از اين پيش زمينه ها بود كه كارگزاران انگلوفيل دربار رضاخان موفق شدند نسبت به 
تنظيم برنامه های ضد مذهبی خود از طريق كشف حجاب اقدام نمايند؛ بنابراين برای اعالم 
رسمی اين جريان برنامه هايی ترتيب داده شد تا باألخره روز 17 دی ماه 1314 فرا رسيد. 
هشت سال پيش از آن، در چنين ماهی تصميم گرفته شده بود كه نخست ذهنيت مانع اصلی 
و عمده در خصوص حضور زن در اجتماع، يعنی مرد برای اين دگرگونی آماده شود؛ لذا با 
برنامه اتحاد شكل لباس مردها به اروپايی شــدن فرا خوانده شده بودند. بعد از اجرای اين 

برنامه، راه برای عملياتی شدن ديگر برنامه های زمينه ساز فراهم شد. 
برگزاری دومين كنگره زنان شرق در ايران در سال 1311 خود دليل ديگری بر اجرای 
كشف حجاب و ضرورت آن در ايران بود. اگرچه در اين كنگره از كشف حجاب سخنی به 
ميان نيامد، اما جو حاكم بر اين كنفرانس حكايت از اين مسئله می كرد. عده ای به دروغ ديدار 
رضاخان از تركيه در سال 1313 و ديدارش از مراكز علمی و صنعتی و مشاهده  آراستگی اين 
كشور را عامل مهمی در ذهن وی جهت تسريع در اعالم رسمی كشف حجاب القا می كنند و 
می گويند يكی از عوامل مهم پيشرفت تركيه در آن دوره، كشف حجاب بانوان بود.1 اما هر 
كسی درك اندكی از تاريخ داشته باشد می داند كه اوالً رضاخان قزاقی بود كه جز زبان شالق، 
اسلحه و سرنيزه زبان ديگری بلد نبود؛ ثانياً بی سوادتر از آن بود كه دركی از معنای تجدد و 
ترقی داشته باشد؛ چه برسد به آن كه انديشه منسجمی پيرامون آن ارايه نمايد. اغلب منابع 
رضاخان را فردی بی سواد، عياش، دائم الخمر، قمارباز و فاسد معرفی كرده اند كه از بداقبالی 
ملت بافرهنگ ايران در حساس ترين مقطع تاريخی اين سرزمين، دشمنان ايران به قول سيد 
اسداهلل رسا- يكی از روزنامه نگاران مبارز دوره پهلوی- اين »جلنبر الت« را خضر نجات ايران 

معرفی كردند و بالی جان استقالل و آزادی كشور ساختند.2 
هوشنگ نهاوندی يكی از وزرای دوره پهلوی دوم می نويسد: 

رضاخان در حد خواندن و نوشــتن سواد داشــت. البته در سطح نازل. 
دست نويس هايی كه از او بجا مانده همه به خطی ساده و تقريبًا كودكانه و 

مملو از غلط های اماليی است. رضا هرگز مرد با فرهنگی نشد...3

1. محمد رضايی، »كشف حجاب در آذربايجان«، مطالعات تاريخی، تابستان 1385، ش13، ص155. 
2. مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391، ص368. 

3. هوشنگ نهاوندی، محمدرضا پهلوی آخرين شاهنشاه، ترجمه دادمهر، شركت كتاب، لوس آنجلس، 1392، 
ص19. 
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کشف حجاب در مراغه 
بررسی اسناد و گزارش های به جا مانده از آن دوران نشان می دهد كه ميزان و چگونگی 
پيشبرد طرح كشف حجاب در مراغه با توجه به بافت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و موقعيت 
جغرافيايی و اقليمی و همچنين نحوه  فعاليت نهادها و سازمان های ذيربط از قبيل انجمن ها و 

سازمان های زنان به يك باره ميسر نگرديد و دست خوش تحوالت بسيار شد. 
بدين صورت كه از يك سو اقدامات سازمان يافته از سوی فرماندار مراغه و فرماندهان 
نظامی و انتظامی و رؤسای ادارات در مورد زمينه سازی برای اجرای كشف حجاب و از سوی 
ديگر واكنش علما و روحانيان، معتمدين و بازاريان و توده مردم برای مقابله با اين امر، مراغه 

را آبستن حوادث بسيار می نمود. 

اقدامات تبليغی دولت
در آستانه  كشف حجاب در مراغه يك سری اقداماتی از سوی مستوفی فرماندار مراغه 
جهت آمادگی اذهان مردم صورت  گرفت. سياست وی، تالش در جهت زشت نشان دادن 

چهره  حجاب و معرفی بی حجابی به عنوان يكی از مظاهر تمدن و ترقی بود.
به موجب ســندی كه به تاريخ 29 مردادماه 1314 موجود است، به هنگام بازديد وزير 
فرهنگ و معارف از مراغه، اشــعاری توســط خانم نير سينا سروده شــده بود، كه توسط 
دانش آموزان دختر و پسر در مراسم استقبال از وی خوانده شد. نير سينا در اين ارتباط طی 

درخواستی به اداره تعليمات واليات چنين می نويسد: 
مقام رياست اداره تعليمات واليات

سروده هايی كه اثر قريحه اينجانب نير سينا می باشد و در مراغه محصلين 
و محصالت آنجا آموخته و در حين تشريف فرمايی جناب وزير خوانده اند 
به انضمام نت سرودها تسليم و تمنا دارد در صورت مقتضی به مقام وزارت 
متبوعه تقديم داريد كه هر گاه مورد قبول افتد به تصميم و شــيوع آن در 

مدارس اناث و ذكور امر صادر گردد. 
 14/5/29
نير سينا

قسمتی از سروده های نير سينا به شرح ذيل بود:
ترقی نسوان

رخشــــــان ماه بخت نســوان شـد روشن شد تا كــه روز ايــران شـــد  
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طی شــــــــد دور نـادانی ديــــگر هان ای دختــران نـيــــك اختـــر  
اين زمــان ببايـــد زان حذر نمــود

رونق بخـش آب و خاك ما زينت جهان هر سو ببينی دختران فرزانه اين زمان  
خــــادم وطـــــن، خادم بشـــــر دختــــران با  دانـــش و هنـــــر  

چنين اقداماتی توسط فرمانداری و اداره فرهنگ مراغه اجرا می شد تا اذهان مردم نسبت 
به قبح عمل از بين برود.

تشکيل کانون بانوان مراغه
در ارتباط با تشكيل كانون بانوان مراغه در كتاب واليان آذربايجان چنين نوشته شده است: 

در نتيجه توجه آقای مستوفی فرماندار مراغه و بنا به دعوتی كه از طرف 
خانم ايشان از عده ای از بانوان به عمل آمده بود، مجلس مركب از كارمندان 
فرهنگ و خانم های محترم در عمارتی كه قباًل به منظور تأســيس كانون 
تعيين شــده بود، با حضور آقای فرماندار و آقای فريدی رئيس فرهنگ 
تشــكيل گرديد. آقای فرماندار در نطق خود در ارتبــاط با كانون بانوان، 
راهنمايی های الزم را به اعضای كانون و ساير خانم ها در مورد تجدد و اصالح 
و ضرورت توجه به مقتضيات عصر حاضر، نمودند. بانوان ذيل با اكثريت 

آراء به سمت های پايين انتخاب گرديدند:
1. بانو نسرين مستوفی )خانم آقای فرماندار( رئيس كانون

2. بانو اختر فريدی )خانم رئيس فرهنگ( نايب رئيس
3. عزيزالسادات صديق يحيوی، مديره  دبستان دولتی صدر، خزانه دار

4. خانم شمس الســادات صديق يحيوی، آموزگار كالس پنجم صدر، 
منشی

قرار شد بانوان هر هفته روزهای دوشــنبه مرتبًا تشكيل جلسه داده و 
مشغول انجام وظيفه باشند.1 

نقش ارامنه در زمينه  کشف حجاب در مراغه
در دوره  پهلوی اول حدود 2500 نفر ارمنی در مراغه زندگی می كردند. جمعيت ارامنه 
همواره دارای روابطی مسالمت آميز با مســلمانان در مراغه بودند و با توجه به اينكه نقش 

1. حبيب شيری آذر، همان. 
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مهمی در فعاليت های اقتصادی و صنعتی داشتند لذا در تحوالت سياسی و فرهنگی مراغه نيز 
بدون تأثير نبودند. در زمينه  كشف حجاب نيز با توجه به اينكه تأسيس اولين مدرسه ارامنه 
توسط دو تن از ارامنه مراغه با نام های ملكم خاالقيان و هاكوپ خاچاطوريان به سال 1277 
شمسی برمی گردد لذا در زمان كشف حجاب نيز ارامنه مراغه و دانش آموزان دختر ارامنه 

از اين امر استقبال كردند.1 

اقدامات بازدارنده و انتظامی دولت
محدوديت هايی نظير ممانعت از رفتن زنان باحجاب به حمام ها و نظارت دقيق بر اجرای 
اين قانون، گماردن پاسبان ها در مراكز عبور و مرور شــهر مخصوصًا بازار جهت اخطار به 
زنان باحجاب و راه ندادن زنان باحجاب به ادارات دولتی از جمله مواردی بود كه در مراغه 

همچون ساير شهرها اجرا می شد.

واکنش مردم مراغه در قبال اجرای کشف حجاب
اعمال قانون كشف حجاب در شهر مذهبی و حسينی مراغه به يك باره ميسر نمی گرديد و 
پيشرفت در آن بسيار كند بود. پای بندی مردم مراغه به مذهب باعث تبديل آن به يكی از 
مراكز مهم ضد قانون كشف حجاب در كشور شد و اجرای اين طرح با مشكل روبه رو گرديد.

پخش شب نامه عليه کشف حجاب
اولين مبارزه عليه اجرای اين قانون با پخش شــب نامه و نصب آن در ديوارها آغاز شد. 
جوانان متعصب مراغه با هدايت علما و بزرگان شــهر اقدام به نوشــتن شب نامه و تهديد 
فرماندار، رؤسای ادارات و مأموران اجرای دستور و عاملين رواج بی حجابی كردند و شبانه، 
نوشته ها را در سراسر شهر پخش كرده و به ديوارها نصب نمودند. نامه ای در اين ارتباط به 

مضمون زير به حكومت مراغه ارسال شد. متن نامه به شرح زير است: 
نمره                                                          وزارت داخله

4/13 رمز شود
تلگراف به مراغه ايالت شرقی آذربايجان

حكومت راپورت محرمانه حاكی است كه صبح 15 ماه جاری، شب نامه 
بی امضائی مبنی بر تحريك كشف حجاب و تهديد عاملين آن به ديوارها زده 

1. آذربايجان در اوايل دوره پهلوی، همان. 
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شده بود. از طرف نظميه، فوری اعالن ها كنده شده، تفصيل چيست و ناشرين 
آنها كی ها بوده اند؟ الزم است دقيقاً تحقيق و مرتكبين را معين نموده، فوری 
راپورت دهيد. مرتكبين كشف ]شوند[ و راپورت دهيد تا دستور مقتضی 

داده شود.
 14/4/17]387[ فهيمی1 

در جواب نامه  فوق، حكومت مراغه پاسخی به شرح ذيل ارسال می دارد:
وزارت داخله                                      تاريخ 1314/4/18

ايالت شرقی آذربايجان                        نمره 1661 ضميمه -2-
حكومت مراغه                                   موضوع انتشار اعالن بی امضا

مقام منيع ايالت كبری دامت بركاته
تعقيب تلگراف معروضه نمره 94 رمز به عرض می رساند كه آژان ها و 
مفتشين بلديه كه صبح خيلی زود برای تفتيش به خيابان و كوچه ها می روند، 
صبح روز 14/4/15 با اعالن هايی برخــورد نموده اند كه بی امضا بوده اند، 
فوری آنها را كنده و به اداره حكومتی آورده اند. مراتب تحت 1615 و 1616 
به اداره نظميه ابالغ و عين آن هم ارسال و تأكيد گرديد كه خيلی فوری در 
كشف و پيدا كردن نويسنده و نشركننده اعالن اقدام نمايد و اداره حكومتی 
و نظميه جداً مشغول تحقيق اســت، پس از حصول نتيجه به عرض خواهم 
رساند. سواد دو فقره اعالن هم در ضميمه از لحاظ مبارك می گذرد. حكومت 

مراغه بلوری ]مهر حكومتی[ 
در جواب حكومت مراغه، حكومت ايالت می نويسد: 

به نظميه ايالتی و حكومت مراغه بنويسيد با هر وسيله ممكن است بايد 
اين قضيه تعقيب و كشف شود. هيچ گونه مسامحه و مالحظه مورد ندارد. 
خط اعالن ها را حفظ نمايند كه بتوان در كشف مطلب موفق شد. راپورت 

محرمانه به وزارت داخله شود.2 
درجه  باورمندی مردم به مبانی اســالمی و پايبندی به نجابت و شــرافت ملی و حفظ 
سنت های اجتماعی در مراغه آن چنان شديد بود كه پيشرفت اجرای اين امر را غير ممكن 
می كرد. در عين  حال فشار مأمورين دولتی نيز روزافزون بود. همه رؤسای صنوف در بازار 

1. »كشف حجاب در آذربايجان«، همان. 
2. همان، ص156. 
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مجبور بودند كه اعضای صنف خود را به مراسمی در منزل خود و يا مكان مناسبی دعوت 
كرده و آنها مجبور بودند كه با همسران خود در آن مراسم شركت كرده و در آنجا كشف 
حجاب نمايند و از آن مراسم بدون حجاب خارج شــوند. زور و اجبار مأمورين شهربانی و 
ارتشی در اجرای اين امر سبب می شد كه خانم های بازاريان با استفاده از لباس های بلند و 
دستكش و جوراب های ضخيم در مألعام ظاهر شوند. پاسبان ها هم در مراكز پرجمعيت شهر 
همچون ميدان خان حمامی )خواجه نصير(، جلو مسجد جامع، جلو حمام ها و اماكن عمومی 

مستقر بودند و رفت و آمد زنان چادری را كنترل می كردند. 
مرحوم حاج علی صادقين، يكی از چهره های مذهبی و متشخص مراغه از شاهدان عينی 

كشف حجاب در آنجا بود كه اظهار می داشت: 
برادرم به درس مرحوم مدرس كه همچنين سردفتر اسناد رسمی شماره 
1 بود می رفت. در يكی از روزها ديديم كه برادرم با حالت گريه در حالی 
كه عبايش پاره شده بود به خانه برگشت. فهميديم كه پاسبانی كه به صمد 
آژان معروف بود عبای او و دوســتش مرحوم آقای افتخارزاده را گرفته و 

پاره كرده است.
مرحوم صادقين در خاطره ديگری نقل می كرد: 

شبی به منزل عمه ام كه در كوچه دكتر آستانی بود به همراه پدر، مادر، 
همسر برادرم و دختر دايی پدرم كه از روستای زوارق آمده بود می رفتيم، از 
پاالن دوز بازار كه پشت مسجد جامع بود داشتيم رد می شديم كه با صمد 
آژان روبه رو شــديم. چون پدرم همراه ما بود، به احترام وی چادرها را باز 
نكرد و گفت يا بايد چادرها را باز كرده و كشف حجاب كنيد يا بايد برگرديد. 

پدرم به ما گفت به خانه برگرديم.
و بدين ترتيب قانون كشف حجاب به شدت با دســتور تاج بخش رئيس شهربانی وقت 

مراغه در حال اجرا بود.1 
از سوی ديگر مشــكلی كه در ارتباط با اجرای كشــف حجاب در مراغه وجود داشت 
مشكالت اقتصادی مردم منطقه بود. اقتصاد مراغه بر پايه  اقتصاد كشاورزی استوار بود و اكثر 
مردم باغدار يا دارای زمين های زراعی بودند. فقر عمومی مردم و اوضاع اقتصادی نابهنجار 
باعث می شد كه نه تنها عموم مردم بلكه خود كارمندان ادارات دولتی نيز در امر خريد مانتو، 
كاله و كفش دچار مشكل شوند. قباًل با وجود چادر، پوشش های ديگر بانوان زير چادر مخفی 

1. مصاحبه شفاهی با مرحوم حاج علی صادقين. 
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می ماند ولی با اجبار كشف حجاب، ديگر استفاده از لباس های مستعمل در مجامع عمومی 
برای خانم ها امكان پذير نبود. 

با توجه به دستور حكومت مراغه مبنی بر حضور مأمورين در جلوی حمام ها كه محل رفت و 
آمد مداوم خانم ها بود، به وسيله شهرداری مراغه از حمام ها التزام گرفته شد كه هيچ زنی را بدون 
كاله به حمام راه ندهند و در صورتی كه زنی با چارقد به حمام رفت نام او و شوهرش را به حكومت 
گزارش دهند و حتی از لحاظ اينكه مبادا حمامی ها در اجرای قانون مسامحه كنند، مأمورينی به 

طور محرمانه گماشته شد كه وضعيت حمام ها و مراقبت حمامی ها را گزارش كنند.
البته در مواردی كه حمام ها در داخل كوچه يا مناطق خلوت شهر يا مثل حمام حسينيه  
حاجی غفار در داخل حسينيه قرار داشت، اهالی منزل يا همسايگان داخل كوچه و نزديك 
حسينيه می توانستند دور از چشم مأمورين شهربانی و بدون مزاحمت آنها به حمام مراجعه 
كنند ولی غالبًا وضعيت در ســاير نقاط شــهر بدين منوال نبود. به همين دليل حمام هايی 
در منازل ساخته شــد تا خانم ها جهت حفظ بهداشــت از حمام های خانگی بهره گيرند يا 
خانواده هايی كه استطاعت ساخت حمام خانگی را نداشتند از مطبخ های موجود در خانه ها 

كه غالباً دارای تنوری جهت پخت نان بود، برای استحمام استفاده می كردند. 
ادامه روند مبارزه با كشف حجاب همچنان در مراغه ادامه داشت. 

در نامه ای كه توســط آقای فرخ بايبوردی رئيس پست و تلگراف و تلفن وقت مراغه به 
وزارت متبوعه اش ارسال شده، به عدم حضور خانم های اكثر رؤسای ادارات و انجمن شهر 

مراغه در جشن ها و مراسم ها اشاره شده است. 
متن دقيق نامه به شرح ذيل است:

وزارت پست و تلگراف و تلفن، رونوشت گزارش رسيده از مراغه 
16/12/25

تهران- وزارت: 
در جشن هايی كه دعوت به اتفاق خانم هاست، غير از معدودی از رؤسای 
ادارات، از اهالی حاضر نمی شوند، متمردين هم هيچ گونه توبيخ نمی شوند. 
چنانچه در اوايل هم عده ای در مجالس می آمدند حاال رودروايستی نموده 
از حضور خودداری دارند. حتی اعضای انجمن شهرداری در دعوت ديگران 

سهل است، در جشن خود شهرداری حاضر نمی شوند.1 
فرخ بايبوردی

1. »كشف حجاب در آذربايجان«، همان. 
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با استمرار مقاومت مردم در برابر كشف حجاب، مستوفی استاندار وقت استان چهار، دليل 
عدم اجرای قانون را بی كفايتی و سهل انگاری رئيس شهربانی وقت مراغه می داند و خواستار 

بركناری وی می گردد. 
متن نامه وزارت داخله به شرح ذيل است:

رياست اداره كل شهربانی
از قرار گزارش استاندار 4 كشف حجاب در مراغه عملی نشده و اين عدم 
پيشــرفت را بر اثر بی كفايتی و يا عدم  توجه رئيس شهربانی آنجا می داند 
و تقاضای تغيير او را نموده اســت. حسب االمر مطاع مبارك اعليحضرت 
همايون شاهنشاهی ابالغ می نمايد، اگر همين طور است كه اظهار شده، رئيس 
شهربانی مزبور را تغيير بدهيد، نتيجه اقدامات را هم گزارش بدهيد كه به 

عرض پيشگاه مبارك برسد.1 
برای رسيدگی به اين امر، از سوی ســرهنگ مختار رياست كل شــهربانی وقت، ياور 
حسام وزيری پايه ور شهربانی تبريز مأمور رسيدگی به اين امر می شود. وزيری در گزارش 
خود به سرهنگ مختار، مسئله بی كفايتی رئيس شهربانی مراغه را رد كرده و دليل عدم اجرای 
كشف حجاب را خارج نشدن بانوان مراغه ای از منزل عنوان می كند. متن نامه  مختار به دفتر 

مخصوص شاهنشاهی به شرح ذيل است:
رياست دفتر مخصوص شاهنشاهی

عطف به ابالغيه مطاع مبارك شماره 315- 17/2/16 راجع به گزارش 
استاندار 4 در موضوع عملی نشدن كشف حجاب در مراغه كه اوامر مطاع 
مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاهی شرف صدور يافته است. »هرگاه 
رئيس شهربانی آنجا غفلت كرده است تغيير داده شود«: ياور حسام وزيری 
پايه ور شهربانی تبريز برای بازجويی به مراغه اعزام، طبق گزارش شهربانی 
تبريز به طوری كه بازجويی شده، رئيس شهربانی مراغه در مورد كشف 
حجاب غفلتی نكرده است، زن هايی كه در معابر ديده می شوند بی حجاب 
هستند ولی عده ای از بانوان از منزل خارج نمی شوند. متمنی است مراتب 
را از شرف عرض پيشگاه مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه گذرانده و 

اوامر مطاع مبارك را ابالغ فرمايند.2 

1. همان، ص156. 
2. همان. 
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رئيس اداره شهربانی- سرهنگ مختار
امضاء 
مخالفت های روزافزون مردم مراغه با كشف حجاب سبب می شود كه مستوفی استاندار 
استان چهارم از اروميه جهت رسيدگی به اين امر به مراغه آمده و خود به صراحت در نامه ای 
كه به دفتر مخصوص شاهنشاهی می نويسد نسبت به عملی  نشدن كشف حجاب در مراغه 

اشاره كند و باز به استناد درخواست فرماندار خواهان بركناری رئيس شهربانی می شود. 
متن نامه به شرح ذيل است:

از رضائيه به دفتر مخصوص شاهنشاهی 
از مراغه گزارش می دهند كشف حجاب به هيچ وجه در آن شهر عملی 
نشده است؛ بنده هم كه آنجا رفتم همين طور ديده شد. تغيير شهربانی آنجا 

را فرماندار مراغه برای پيشرفت ]كشف[ حجاب الزم دانسته است.1 
  118 مستوفی
فرمانداری مراغه عدم اجرای كشــف حجاب را به دليل كمبود تعداد پاسبان می داند و 

درخواستی به شرح ذيل را به استانداری ارسال می كند:
عده  پاسبان مراغه خيلی كم است، مجبوريم ]در[ مدارس و معابر عمومی 

پست گذارده، مراقب زن ها باشند.2 
عبداهلل مستوفی استاندار وقت عينًا درخواست فرمانداری مراغه را به وزارت داخله در 

دوم بهمن ماه 1317 اعالم می كند و در ادامه  نامه می نويسد: 
اگر مقدور باشد امر فرمايند اقاًل ده پاسبان كمك بدهند كه جداً موضوع 
تعقيب و عملی شود، و اال با كمی پاسبان، انجام كار مشكل خواهد بود. بنده در 
مدت توقف در مراغه آنچه توانسته ام جديت كرده ام. به عقيده بنده گزارش 
صحيح نوشته است زيرا عده پاسبان مراغه به قدری نيست كه در همه جا 

پست گذاشته و مراقبت شود و مردم هم از اين كار سوءاستفاده نكنند.3 
 عبداهلل مستوفی
چنانچه از نامه باال استنباط می شود عبداهلل مستوفی استاندار وقت، به ناتوانی خود در زمينه  

كشف حجاب در زمان تصدی پست فرمانداری مراغه اعتراف كرده است. 

1. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1378، ص404. 
2. سازمان مدارك فرهنگی انقالب اســالمی )به كوشش(، واقعه كشــف حجاب، تهران، مؤسسه پژوهش و 

مطالعات فرهنگی، 1373، ص178. 
3. همان. 
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آنچه از مالحظه اسناد بعدی استنباط می شــود، به رغم درخواست های مكرر مستوفی 
استاندار وقت، باز رئيس شهربانی مراغه تعويض نمی شود و در مسئوليت خود باقی می ماند. 
مستوفی مجدداً در نامه ای به تاريخ 13 بهمن 1317 از عدم اجرا و پيشرفت كشف حجاب 
در مراغه شكايت كرده و تقصير را مجدداً متوجه رئيس شهربانی كرده و وی را فردی ترياكی 

و نااليق معرفی می كند و مجدداً خواستار تغيير وی می شود. 
متن درخواست به شرح ذيل است:

وزارت كشور به تلگراف 17/1/521، عين تلگراف رمز فرماندار مراغه 
درج می شــود تا رئيس نظميه فعلی مراغه- كه معتاد به ترياك و نااليق 
است. در شهر مراغه برای تعقيب كشف حجاب كاماًل عملی نخواهد شد. 
بنده آنچه مقدور بود شخصاً اقدام كرده ام. رئيس نظميه مراغه بايد شخص 
جدی و جوان باشد كه سوار در محالت شهر گردش و در پيشرفت كليه 

امور اقدام كند. عده پاسبان هم كم است، توجه مخصوص فرمائيد. 
556 عبداهلل مستوفی1 
در نهايت، وزارت كشور به منظور اجرای كشف حجاب در مراغه با پيشنهاد استاندار مبنی 
بر به كارگيری اضافی ده پاسبان در مراغه موافقت می كند. در قسمتی از دستور وزارت كشور 

به اداره  كل شهربانی در تاريخ هفدهم بهمن ماه 1317 چنين آمده است: 
در شهرستان مراغه نظر به اينكه مجبورند در مدارس و معابر عمومی 
پست گذارده و مراقب زن ها باشند درخواست نموده اند كه اقاًل ده پاسبان 
كمك بدهند كه جداً موضوع تعقيب و رفع حجاب عملی گردد و اال با كمی 
پاسبان كار مشكل است. لذا قدغن فرمايند نسبت به پيشنهاد استانداری 

اقدام مقتضی به عمل آمده و از نتيجه وزارت كشور را نيز آگاه نمايند.2 

نتيجه
با تمام تمهيدات و اقداماتی كه توســط حكومت مراغه و مأمورين نظامی از آغاز دستور 
كشف حجاب تا استعفای رضاخان به عمل آمد، كاماًل بديهی است كه به دليل ريشه دار بودن 
تفكرات دينی و اعتقادات شديد مذهبی در بين مردم مراغه و عرف و سنن ملی، سياست های 
ضد مذهبی رضاشاه از جمله كشف حجاب هيچ وقت در مراغه به طور موفقيت آميز به اجرا 

1. سازمان اسناد ملی ايران، سند ش1215- 17/11/22. 
2. سازمان اسناد ملی ايران، سند ش3884- 17/11/17.
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درنيامد. 
حضور علمای بزرگی همچون حضرت آيــت اهلل حاج ميرحبيب آقای مجتهد مراغه ای، 
آيت اهلل سيد كمال الدين علوی، آيت اهلل آقا محمدحسين چكانی، شيخ عبدالحسين مجتهد 
قره چپوقی و... بی شك نقش بســيار مهمی در مخالفت عامه  مردم با اين اقدام غير اسالمی 
داشت. از سوی ديگر نقش حسينيه ها و هيئت های مذهبی همچون حاجی غفار، امين حضرت، 
حاجی ميری و... كه با وجود سياست های خشن رضاشاه در محدود كردن فعاليت های مذهبی 
آنها، به حيات خود ادامه می دادند، در آگاه سازی مردم نسبت به مخالفت با اين امر بسيار 
حياتی و مهم بود. سرانجام با استعفای رضاشاه و پايان نسبی ديكتاتوری، كم كم قانون اجبار 
كشف حجاب در مراغه مثل ساير شهرها برچيده شد و بانوان مراغه ای توانستند دوباره با 
حجاب در مدارس و اماكن عمومی حضور يافته و در فعاليت های مذهبی، اجتماعی و فرهنگی 

مطابق با شئونات و ارزش های دين مبين اسالم شركت كنند. 
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نقش انگلستان در فرقه سازی های معاصر ایران
با تأکید بر فرقه  سیاسی- مذهبی طلوعیان در پهلوی دوم

پیمان محمودی1

چکيده 
موقعيت اســتراتژيك و وجود ذخاير نفتی عظيم در ايران، تاريخ معاصر كشور را صحنه 
رقابت قدرت های غربی برای ســيطره بر اين منابع و ميدان درگيری نيروهای انقالبی با 
استعمارگران كرده اســت. ملت ما از دوره قاجاريه تا به امروز، پيوسته در معرض تهاجم 
فرهنگی، سياســی، اقتصادی و اجتماعی غرب و غرب پرستان داخلی بوده و چه لطماتی كه 
از اين ناحيه بر كشور ما وارد نشد. از ميان دولت های اســتعمارگر و متجاوز، انگلستان بر 
اساس سابقه  تاريخی حضور در ايران، و نفوذی كه در ديوانساالری دربار قاجاری و پهلوی 
داشته، همواره بحران هايی را در كشور به راه انداخته تا از اين طريق با ايجاد اختالف در ملت 
و مشغول كردن مردم در درگيری های داخلی، فرقه ســازی های دروغين و به راه انداختن 
نزاع های قومی و مذهبی، جای پای خود را محكم كند. بعد از شهريور 1320ه ش كه سايه 

1. كارشناس ارشد جامعه شناسی
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شوم رضاخان از سر ايران برداشته شد و دوران استبداد سياه به پايان رسيد، اگر چه هرج و 
مرج سياسی با ورود نيروهای متفق كشور را فرا گرفت و در پشت تمامی اين هرج و مرج ها 
استعمار انگليس و روس كه در آن دوران با نام شوروی و با شعار حمايت از خلق، وارد صحنه 
شده و همان سياســت قديمی تزارها را دنبال می كردند، قرار داشتند؛ ولی به دليل سقوط 
استبداد سياه و آزادی نسبی ای كه نصيب مردم شد، ملت ايران به فكر استقالل و رهايی از 
سيطره استعمار افتاد و اين تمايل در ملی كردن صنعت نفت نشان داده شد. دولت استعمارگر 
انگلستان كه نمی توانست از منافع منابع عظيم نفتی ايران دل بكند با همان روش های قديمی 
دســت به ترفندهای زيادی كه يكی از اين ترفندها، سياست فرقه سازی در كشور بود، زد. 
فرقه  سياسی-  مذهبی طلوعيان كه در اين ايام، در پوشش معنويت گرايی در بخشی از منطقه 
حساس نفتی ايران سر برآورد، از جمله اين فرقه هاست. در اين پژوهش با استفاده از روش 
كيفی و مطالعه اســنادی و همچنين مصاحبه با برخی افراد به بررســی نقش انگلستان در 

پيدايش فرقه طلوعيان پرداخته شده است. 
کلیدواژه ها: فرقه سازی، انگلستان، قوم بختياری، طلوعيان 

مقدمه
در حدود ســال های 1330-1329ه ش كه ايران درگير مسئله  ملی كردن صنعت نفت 
بود در مناطق لرنشين جنوب غرب كشور از كهگيلويه و بويراحمد تا چهارمحال و بختياری 
و ناحيه  شرق استان خوزستان شامل مالمير )ايذه( و مسجدســليمان فرقه ای پيدا شد كه 
مردم اين مناطق از آن به نام »فرقه طلوعيان« ياد می كنند. اين فرقه كه در بعضی از منابع 
از آن به نام »فرقه سروشيان« ياد شده، شباهت به يك فرقه شبه مذهبی داشت كه دارای 
مناسك خاص در شيوه  زندگی مانند غذا خوردن، رفتار، كردار و اجرای مراسم مخصوص 
همراه با اوراد خاص و شعارهای مشخصی در حوزه نفت بود. پايه گذاران اين فرقه افراد را به 
بی توجهی به دنيا و گوشه گيری و تظاهر به زهد و پارسايی سوق می دادند. پايه گذار اين فرقه 
يكی از مأموران شركت نفت انگليس به نام مستر جيكاك مشهور به سيد جيكاك بود كه 
در ميان بختياری ها و در ناحيه مسجدسليمان زندگی می كرد و از اعتقادات، آداب و رسوم 
و باورهای مردم منطقه شناخت داشت. با آغاز جنبش ملی شدن صنعت نفت، ناگهان اين 
مأمور اينتليجنت ســرويس انگليس، زاهد گوشه نشين و مبشر خلوص معرفت دينی شد و 
با راه اندازی يك جريان منحرف تالش كرد مردم اين ناحيه را نسبت به اين موضوع ملی 

بی تفاوت كند. 
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متأسفانه در منابع تاريخی به هر دليلی اين فرقه سازی ها كه نقش قابل توجهی در تشديد 
تمايالت تجزيه طلبی در مناطق استراتژيك مثل خوزستان، آذربايجان، كردستان، سيستان 
و بلوچســتان و... و همچنين انحراف اذهان جامعه از مسائل اصلی و مشغول كردن آنها به 
مســائل، مباحث و وقايع كاذب داشــت، به عنوان يك ابزار تفرقه اندازی توسط مأموران 
انگلستان، روسيه و امريكا در ايران، مغفول مانده است. اين پژوهش تالش می كند با مراجعه 
به منابع اندك و بهره گيری از شــيوه های تاريخ پژوهی شــفاهی، فراز و فرود، پايه گذاران، 

انگيزه ها و اهداف فرقه طلوعيه يا سروشيه را آشكار سازد. 

جيکاک و راه اندازی فرقه طلوعيان 
می گويند ميجر جيكاك مشهور به مســتر جيكاك، يكی از مأموران سرويس اطالعاتی 
برون مرزی انگليس مشهور به ام. آی. سيكس )MI6( در ايران بود كه پيش از شروع جنگ 
دوم جهانی تا ملی شدن صنعت نفت در مناطق نفتی جنوب ايران فعاليت می كرد. جيكاك 
نامی آشنا برای مناطق نفت خيز جنوب و به خصوص مردم مسجدسليمان، عشاير بختياری 
و مردم كهگيلويه و بويراحمد بود. نامی كه نماد نيرنگ، حيله گری، حقه بازی و عوام فريبی، 
آن هم از نوع انگليسی بود.1 نقل شده اســت: جيكاك به مدت هفت سال برای شخصی از 
طايفه موری، به عنوان آدمی كر و الل، چوپانی می كرد و در اين فرصت توانست با گويش، 
فرهنگ، باورها و اعتقادات بختياری ها كاماًل آشنا شود. بعد از آن نيز اغلب اوقات خود را 
در ميان عشاير بختياری می گذراند و با توجه به استعداد فوق العاده در يادگيری زبان، در 
مدت كوتاهی توانست زبان فارسی و گويش بختياری را همچون زبان مادری، ياد بگيرد. او 
با شگردهای خاص و گريم های مدام تفاوت ظاهری خود را با چهره بختياری ها به حداقل 

می رساند.2 
جيكاك در اوايل حضورش در شركت نفت ايران و انگليس به عنوان سرپرست يك دكل 
حفاری مشغول به كار شد. يك روز يكی از كارگران محلی از باالی دكل به زمين افتاد و در 
دم جان باخت. افراد محلی كه از فوت فاميلشان به شدت عصبانی بودند و جيكاك را مسئول 
اين واقعه می دانستند به سوی او حمله كردند. جيكاك كه مرگ را در يك قدمی خود می ديد 
ناگهان به سمت دكل حفاری حمله ور شد و با مشت و لگد به جان دكل افتاد. مردم محلی كه 

1. جن. راف گارثويت، تاريخ سياسی اجتماعی بختياری با استفاده از اسناد منتشرنشده وزارت خارجه انگليس، 
ترجمه مهراب اميری، تهران، سهند، 1373، ص229.  

2. محمدمهدی مرادی خلج و محمدمهدی روشنفكر، »پديده طلوعيان و نقش انگليسی ها در شكل گيری آن«، 
پژوهشنامه تاريخ های محلی ايران، س2، ش3، 1393، ص152-172. 
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شگفت زده بودند ناگهان ايستادند جيكاك كه مردد شدن مردم را ديد و فهميد انگار نقشه اش 
گرفته اين بار سر خود را به دكل می كوبيد و با صدای بلند ضمن ناله و زاری به دكل بد و بيراه 
می گفت: كه نامرد تو برادرم را از من گرفتی و از اين گونه صحبت ها... نقل می كنند كه چند 
دقيقه بعد مردم دوباره به سمت جيكاك دويدند ولی اين بار نه برای زدن و انتقام گرفتن بلكه 

برای دلداری دادن به او و ممانعت از كوبيدن سرش به دكل.1 
بنابر گزارش های محرمانه شهربانی )1326-1324ش( اين شخص اطالع كامل از اوضاع 
و احوال اجتماعی و سياسی ايران داشته و با بيشتر رؤسای ادارات و مديركل ها، حتی بيشتر 
وزرا رابطه داشته و از آنها كسب اطالع می كرده است.2 جيكاك برای حفظ منافع نفتی دولت 
انگليس و برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت، برنامه های مختلفی را طراحی كرده و 
به اجرا درآورد. او همچنين در خوزستان، به همراه ديگر مأمورين سياسی انگليس، توسط 
چند نفر از كنترات چی های رسمی شركت نفت انگليس و ايران و تعدادی از شيوخ عرب، 
اتحاديه ای به نام »اتحاد عشاير خوزستان« تشكيل داد. اين اتحاديه صدها نفر از اعراب را 
مسلح كرد تا ابتدا از آنها برای سركوب كارگران شركت نفت و غارت و آتش زدن جمعيت ها 
استفاده كند و سپس در صورت پيروزی نهضت ملی شدن صنعت نفت، برای تجزيه احتمالی 
خوزستان از ايران زمينه چينی كند و در اجرای اين هدف، اتحاديه عشاير خوزستان از اتحاديه 

اعراب كمك خواست تا آنها را از فشار دولت ايران برهانند.3 
از مشــهورترين اقدامات جيكاك برای جلوگيری از ملی شدن صنعت نفت، ايجاد فرقه 
شبه مذهبی طلوعی يا سروشی در نواحی نفت خيز جنوب و عشاير بختياری و لرنشين است. 
اين فرقه شبه مذهبی كه هنوز هم بسيار مايه تعجب مردم اين نواحی است، بيش از هر چيز 
به انكار دنيا و چشم پوشی از آن و كناره گيری از امور دنيوی و بی ارزش جلوه دادن ماديات، 
مخصوصًا نفت در چشــم مردم تأكيد داشــت. نكته در خور تأمل و توجه آنكه می گويند 
جيكاك با اتصال برق بر بدن مردم، بر آنها نوعی شــوك الكتريكی وارد می كرد.4 جيكاك 
ابتدا با كمك عصای الكتريكی و مغناطيسی، عمامه و ريش نسوز، شعبده بازی و ساختن اشكال 
مار و افعی، باران مصنوعی و... در بين عشاير قدرت نمايی كرد و با استفاده از بعضی خرافات و 
تحقير و غلبه بر برخی سادات و مالهای محلی، توانست اعتماد بسياری از عامه مردم را جلب 

http://bcir.pchi.ir ،1. سايت مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، پايگاه جامعه تاريخ معاصر
2. مجيد تفرشی و محمود طاهری احمدی، گزارش های محرمانه شهربانی )1326-1324ش(، سازمان اسناد 

و كتابخانه ملی، 1371، ص472. 
3. ا.آ گرانتوسكی و ديگران، تاريخ ايران اسالمی، ترجمه كيخسرو كشاورز، تهران، پويش، 1359، ص499. 

4. ايرج افشار سيستانی، مقدمه ای بر شناخت ايل ها، چادرنشينان و طوايف عشايری ايران، تهران، دانش، ج1، 
1368، ص26. 



43
97

ز 
ايي

   پ
 5

ه  7
مار

  ش
م 

ده
انز

ل ش
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
ر ای

اص
 مع

ای
ی ه

ساز
رقه 

ر ف
ن د

ستا
نگل

ش ا
نق

كند. مالها و برخی روحانيون كم سواد بی خبر از مكر و حيله جيكاك مقهور و مغبون گرديده و 
در گوشه ای منزوی شدند؛ يا به جيكاك پيوسته و ايادی آن، گروه هايی را تشكيل دادند كه در 
رأس آن يك سردسته )سرطلوعی( قرار داشت. اين افراد ضمن كناره گيری از فعاليت های 
دنيوی و امور روزمره، در كوی و برزن و روستاها گشت و گذار كرده و شعار می دادند »هر 
كه مهر علی در دلسه، نفت ملی سی چنسه« )كسی كه مهر حضرت علی در دلش جای دارد 
به نفت ملی نياز ندارد(.1 جيكاك برای اثبات حقانيت خود نيز از اين عصا استفاده بسيار برد 
و به مردم می گفت كه چون صاحب كرامت است شــبها به اذن خدا نوری در پيش پايش 
روشن می شود تا بتواند راه را از بيراه تشخيص دهد. مردم شگفت زده بارها شب به دنبال وی 
راه می افتادند تا شاهد درخشش نور در پيش قدم های او باشند. وی با اين كار نه تنها اعتماد 
و اعتقاد مردم را به خود جلب می كرد بلكه جايگاه و موقعيت سادات و برخی روحانيون را 

بسيار تضعيف می ساخت.2 
در مجلســی، او حاضران را دروغگو معرفی كرد و هنگامی كه قرار بر اثبات شد، كبريتی 
روشن كرد و گفت: هر كس راســت بگويد اين كبريت ريشش را نمی سوزاند. اول كبريت 
را به ريش خود گرفت كه نسوخت؛ ســپس ريش تمام افراد ساده لوح حاضر را سوزاند. به 
آنها قبوالند كه دروغ گفته اند و البته بعدها مشخص شد كه ريش او مصنوعی و نسوز بود. 
اقدام بعدی جيكاك پوشيدن لباس روحانيت و عمامه گذاری وی بود. جيكاك مجلس وعظ 
و منبر برپا می كرد و آخرش هم روضه امام حسين)ع( می خواند و وسط روضه موقعی كه 
همه داغ می شدند ناگهان عمامه خود را به درون آتشی كه وسط مجلس بود پرتاب می كرد، 
عمامه نمی سوخت و جيكاك آن را معجزه خود بيان می كرد و ادعا می كرد كه سيد واقعی 
اوست. هيچ كس را به سيدی قبول نداشت؛ چون عمامه آنها در آتش می سوخت. از اينجا 
بود كه او به سيد جيكاك معروف شد. وی بارها در حضور جمع كثيری از مردم، سادات را 
به مبارزه می طلبيد و با نمايش دقيقی كه ارايه می داد، مردمان شگفت زده را به خود متمايل 
می كرد و سادات را مغبون و منزوی می ســاخت و اعتقاد مردم را به سادات دچار شبهه و 

ترديد می نمود.3 
بر اساس گزارشات شهربانی اهواز، جيكاك با برخی از خان های بويراحمد ارتباط داشته 
است؛ از اين رو اولين منطقه ای كه فرقه طلوعی از آنجا آغاز شد منطقه كهگيلويه و بويراحمد 

بود. 

1. دانش عباسی شهنی، تاريخ مسجد سليمان، تهران، هيرمند، 1374، ص209. 
 http://bcir.pchi.ir ،2. سايت مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، پايگاه جامعه تاريخ معاصر

3. همان. 
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مورخه 1321/3/12. نمره 525
تيمسار رياست معظم اداره كل شهربانی برای استحضار خاطر مبارك به 
عرض می رساند كنسول انگليس ]و رابط[ سياسی آنها ماژر جيكاك از اين اقدام 
شهربانی راجع به مالقات با عبدا... ضرغام پور كه به منظور ايجاد امنيت و مطيع 
ساختن او به عمل آمده بود، نهايت خوش بين و اظهار رضايت می كنند. ضمنًا 
معروض می دارد كه قبل از عزيمت فدوی به بهبهان انگليسی ها اظهار نگرانی 
و اظهار می داشتند كه شنيده ايم عبدا... و طايفه او دارای تفنگ های مخصوص 
بدون شماره می باشند، در صورتی كه آن چه را فدوی در موقع مالقات با عبدا... 
مشاهده نموده، تفنگ مخصوص در بين نبوده و اسلحه آنها بيشتر برنو و دارای 

شماره می باشد كه از دست افراد نظامی گرفته اند.1 
جيكاك در تحريك سران قبايل و عشاير جنوب نقش بسزايی داشته است. روزنامه ايران 

ما در تاريخ 1325/6/29 در اين باره می نويسد: 
قريب به دو هفته پيش از اولتيماتوم ناصر قشقايی و طغيان جنوب، مستر 
جيكاك به همراهی حشمت الدوله فربود مشاور قضايی شركت نفت برای 
بازرسی تشكيالت محقر شركت نفت شيراز كه بيش از دو تلمبه در سراسر 
شهر ندارد، به شيراز آمد و پس از مالقاتی كه در بازار ارم با خسرو قشقايی 

نمود غفلتا سر زير آب كرده ناپديد شد.2 
اين اسناد نشــان می دهد ارتباط تنگاتنگ جيكاك با خان های قوم لر در كهگيلويه بستر 

مناسبی برای راه اندازی فرقه طلوعيان بود.
متأسفانه به دليل عمليات مخفی مأموران انگليسی در فرقه سازی ها، دستيابی به اسناد زياد 
كه عمق اهداف اين روش های مذبوحانه را بر مال سازد به سختی امكان پذير است. بنابراين 
تالش كرديم عالوه بر اسناد مذكور، از حافظه تاريخی مردم منطقه كه درك شهودی از اين 

جريان دارند، روايت هايی از پيدايش و انگيزه های اين فرقه را استخراج كنيم. 

روایتی از شيرعلی کيانی قلعه سردی شاهد واقعه 
مصاحبه شونده آغاز ماجرا و شيوه پراكندگی و انتشار آن را اين  چنين عنوان می كند: 

از كهگيلويه و بويراحمد هم می گفتند شروع شده اينهايی هم كه آمده اند 
می گفتند از همان قسمت آمده اند، از كهگيلويه و بوير احمد شروع شده و 

1. بهناز زرين كلك، اسنادی از روابط ايران و انگليس )1325-1320ش(، تهران، سازمان اسناد و كتابخانه ملی 
جمهوری اسالمی ايران، 1382، ص447. 

2. ايران ما، س4، ش652، 1325/6/29.
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پايه اساسش در آنجا بوده است. 
»سرطلوع ما از طرف حضرات خواجه آمدند، مال محمدصالح و مال علی 
بنده كه مال علی بنده هنوز هم در قيد حيات هست، از سررگ خواجه آمدند 
به روستای چليساد در سن14 سالگی بودم كه آمدند. در روستای چليساد. 
دو شــبانه روز ماندند تا اينكه چند نفری از چليساد طلوع شدند بعد از آن 
رفتند به روستای كليملك، روستای كليملك هم چند نفر طلوعی شدند و 
بعد از آن به روستای ده كيان رفتند، روستای سر مسجد هم همينطور، ده 

به ده رفتند تا باالخره همه طلوعی شدند«.
در ادامه از ويژگی های افراد سرطلوع می گويد. سرطلوع ها نقش رهبری را در هر روستا بر 

عهده داشتند و اينان افرادی بودند كه زودتر طلوعی را تجربه كرده بودند. 
هر كسی طلوع می شــده به دور كالهش يك نوار سفيد می بستند ولی 
سرطلوعی پهنای نوارش بيشتر بوده اســت. يك برنامه رژيم غذايی هم 
سرطلوع مشــخص می كرد كه برنامه غذايی را هم در آن زمان هر كسی 
نمی توانست فراهم آورد. چون همه جای مملكت به يك اندازه از نعمات 
برخوردار نبودند و همچنين دســت مردم باز نبوده؛ نان گندم، شــير گاو 
و گوشــت مرغ غذاهايی بوده كه ســرطلوعی برای افراد طلوعی در نظر 
می گرفت و اگر اينها هم نبود فرد به ناچار با شرايط كنار می آمد و طلوعی 

می شد.
شعاری را كه افراد سرطلوع عنوان می كردند با توجه به ارادتی كه همه مردم نواحی به 

امام علی)ع( داشته اند اين بوده است: 
علی جانم علی، علی ورد زبانم علی، می گفتند دلشان جوش می زد و سينه 
می زدند و علی علی می گفتند: وقتی كه مداح شروع كرد به جوشش دادن و 

آنها هم به جوش آمدند، باال و پايين شدند و افتادند.
تا اينجا فرد از تجربه عينی خود سخن گفته بود از اينجا به بعد او تجربه ذهنی خود را بيان 
می كند كه بسيار مهم و حائز اهميت است. او می گويد من هر كاری كردم نتوانستم طلوعی 

شوم و اين موضوع يك فريب بوده است. 
من نيز هم چون آنان افتادم ولی ديدم خبری نيست نگاه كردم و ديدم 
آنهايی هم كه به زمين افتاده اند چشم هايشان را باز می كردند و منتظر بودند 
كه سرطلوعی دستور بدهد بلند شوند. مشاهده كردم كه اغلب حقيقتًا به 
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شهر كوران رفته اند.
او طلوعی را يك تقليد كوركورانه و از روی ناآگاهی عنــوان می كند و می گويد البته در 
برخی روستاها افراد واقعًا دچار طلوع می شــدند و اين امر به سبب تلقين روحی آنان بوده 
است. همچنين افرادی كه ديندارتر بودند زودتر دچار طلوعی می شدند. يكی از اصولی كه 
سرطلوع ها بيان می كردند اين بود كه با طلوع شدن، افراد آمرزيده می شوند و در غير اين 

صورت بخشيده نخواهند شد. 
بيشتر افرادی كه طلوعی می شــدند از افراد ديگر تقليد می كردند حاال 
يا به  خاطر اين  كه به جهنم نروند و يا به خاطر اينكه می خواستند همرنگ 
جماعت شوند و يا اينكه گناهانشان بخشيده شود و يا در معذوريت اخالقی 
می افتادند ولی افرادی كه واقعاً دچار طلوعی می شدند در روحيه آنان تأثير 
می گذاشت و دگرگون می شدند؛ رفتارشان عادی نبود اين عده خيلی كم 
بودند مثاًل از هر آبادی 5 يا 6 نفر طلوعی واقعی می شدند. كسی كه بيشتر 
اهل نماز بود و تعهد بيشتری به مذهب و دين داشت زودتر طلوعی می شد 
و بيشتر دچار هيجان هم می شد. خيلی از آنها هم نه اين  كه تقليد كنند بلكه 
واقعًا شور می گرفتند و حتی بوده كسی كه چنان به هوا می پريد و به زمين 

می خورد اما باز هم سر حال بلند می شد.
افراد طلوعی شــده با توجه به آگاهی های خود خبر از مــواردی می دادند كه مردم فكر 

می كردند خبر از غيب می دهند در حالی كه اين گونه نبوده است. 
خيلی ها اطالع داشتند و خيلی ها هم دروغ می گفتند. مثاًل می گفتند فالن 
چيز نزد توست يا فالن چيز نزد تو نيست در حالی كه طلوعی ها خبر داشتند 

و چيزی از غيب نمی گفتند.
با توجه به اين كه در فصلی بوده اســت كه مردم از كارهای كشاورزی فارغ شده بودند 

برايشان جنبه سرگرمی نيز داشت. 
آغازش در منطقه ما )قلعه سرد( از حدوداً 15 روز مانده به پايان اسفندماه 
تا دو، سه ماه بعد از فصل بهار بود. مردم كه كاری نداشتند اين موضوع برای 

آنها يك سرگرمی نيز به  حساب می آمد اين جزء برنامه ما بود. 
در پايان نيز گفته شده است: 

بعدها كه بزرگتر شدم در يك روزنامه ای قبل از انقالب )روزنامه  جوانان( 
خواندم كه موضوعش اين بوده كه اين كار را انگلستان انجام داده بود. 
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علی نجات محمودی شاهد واقعه 
او در خصوص نقش سر جيكاك در واقعه طلوعی عنوان می كند جيكاك خود را در بين 

مردم با فريب به عنوان سيد معرفی كرده بود:
سيد جيكاك پارچه )عمامه؛ دستار( به دست گرفته بود آن را روی آتش 
می گذاشــت و می گفت ببينيد به امر و قدرت خدا اين پارچه نمی سوزد و 
مردم نيز به اين خاطر به آن مرد اعتقاد زيــادی پيدا كردند و هر چه كه 
می گفت مردم حرف هايش را باور می كردند و قبول داشتند، و يك فتوايی 

داد كه نفت نجس است و مردم هم شعار می دادند كه:
مهر علی من دلومه        نفت ملی سی چنمه

می گفت به اين نفت كار نداشته باشيد بگذاريد خارجی ها نفت را ببرند؛ 
نفت كثيف است مريض می شويد.

مصاحبه با ناصر پرچمی شاهد واقعه
آقای ناصر پرچمی كه در آن دوران كودك بوده اســت عنوان می كند كه خاطره ای را 
به خوبی در ياد داشته كه در يكی از روســتاهای1 مسجد سليمان روی داده بود. وی عنوان 

می كند: 
خاطره ای كه نقل می كنم درباره طلوعی از اين قرار است. روستای ما در 
120 كيلومتری مسجد سليمان است كه در آن يك زن و شوهر خوش نشين 
در عصر يك روز گرم تابســتان به ميان حياط آمدند و هر دو سينه زنان 

می گفتند: 
موكه مهر علی به دلمه      نفت ملی سی چنمه

لذا با تكرار اين جمله و سينه زنان بعد از گذشت يك ربع ساعت ايشان و 
همسرش كف كرده و به زمين افتادند و تقريباً عريان شده بودند. 

مصاحبه با خداکرم مستوفی شاهد واقعه 
درباره آداب و رســوم گرايش به فرقه طلوعی و چگونگی آن، روش و 
طريقه واحدی نبود. در هر منطقه و روستايی، متفاوت دنبال شده است. در 

1. او به ســبب در حيات بودن فرزندان آن افراد و امكان بروز هر گونه مشــكل، از ذكر نام افراد و نام روستا 
خودداری می كند.
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برخی نواحی افرادی كه طلوع می كردند، می لرزيدند و صلوات می فرستادند 
و يك تكه پارچه سفيد شبيه عمامه دور سرشان می پيچاندند... افراد گناهكار 
در حضور آقابابا بی هوش می شــدند و به گناهان گذشــته خود اعتراف 

می كردند.1 
زمانی كه طلوعی شد، فصل كشــاورزی بود؛ منزل ما ييالق )سردسير( 
بود می خواستيم درو كنيم، شخصی پرچم ســفيد بلندی به دستش بود و 
لباس های خودش را درآورد و سينه می زد؛ می گفت علی علی جانم علی... 
شخصی بود به اسم سيد عالءالدين در )ايذه( می گفت من رهبرم چوب يا 
تركه ای به دست داشت می زد به آن افراد كه طلوعی می شدند و می گفت 
علی و آن افراد فوری بلند می شدند و علی علی جانم علی را سر می دادند، 
)افرادی كه تركه می خوردند دوباره حالشــان بد می شــد و حالت جنون 
می گرفتند، می رفتند و سرشــان را به داخل ريشه كنار فرو می بردند و به 
كارهای بدشان اعتراف می كردند(، بعضی هم كار )كشاورزی( و خانه و دام 
خود را رها می كردند و می گفتند حضرت علی)ع( نگهدار آنهاســت... آن 
سيد كه می آمد جمع می شدند دور سيد و سينه می زدند، سيد عالءالدين 
سخنرانی می كرد كه مثاًل زن ها و مردها مال مردم را نخوريد، دزدی نكنيد، 

قانع باشيد و...  در آن زمان افراد به اموال يكديگر تعرض نمی كردند.

درویشعلی منصوری روایتگر و شاهد واقعه
خاطرات اين شاهد عينی نيز اشاره به نقش سر جيكاك كنسول انگليس در خوزستان و 
نقش او در راه اندازی فرقه طلوعی دارد؛ به گونه ای كه خــود را در ارتباط با حضرت علی 

معرفی كرده بود: 
]فرقه طلوعی[ به خوزستان بيشــتر سرايت پيدا كرده بود، چون منطقه 
نفت خيزی بود. مستر جيكاك خود را در بين مردم اين طور جا داده بود كه 
من از طرف حضرت علی)ع( آمدم و در بين ايل و عشاير بختياری فعاليت 

می كنم.
تبليغ دنياگريزی توسط تعاليم و شعائری كه از سوی سر جيكاك به راه افتاده بود سبب شد 
تا مردم احشام خود را ذبح كنند. در واقع تعاليم او در جهت سوءاستفاده از اعتقادات مردم 

1. يعقوب غفاری، تاريخ اجتماعی كهگيلويه و بويراحمد، اصفهان، گل ها، 1378، ص348. 
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بختياری صورت گرفته بود و مردم نيز به سبب باور درونی خود و ترس از غضب ائمه)ع( و 
به ويژه امام علی)ع( به تعاليم آن فرقه گردن نهادند. 

مثاًل اين شعار را بيان می كرد: 
نفـت و پــول ســی چنمـــه مو كه مهر علی به دلومـه 

او به  خاطر اين كه نفت ايران را خارجی ها داشتند می بردند اين شعار را 
رواج داده بود. مثاًل می بايســت حتماً در جوار امامزاده ها گاو بكشيم. مثاًل 

می گفت:
حونواده)حونه منار( سی چنمه مو كه مهر علی به دلومـه 
گـاو و گوســـاله سی چنـمـه مو كه مهر علی من دلومه 

در روستای ما يك امامزاده ای به نام اميرالمؤمنين بود؛ فردی هم به اسم 
شمس اهلل كه تحت تأثير قرار گرفته بود تمام گاو و گوساله هايش را در آن 

امامزاده سر می بريد و بين مردم تقسيم می كرد. 
در خصوص شــعار آنها كه برخی اين موضوع را مبنی بر سوسياليستی بودن اين جنبش 
می دانند می توان گفت اگرچه حزب توده از اواسط سال 1325 فعاالن حزبی را به روستاهای 
نزديك فرستاد تا كشاورزان را ترغيب كنند كه محصول را به زمين داران ندهند1 اما با توجه 
به شعار طلوعيان آنها اساساً نسبت به مال و منال و كل دنيا بی اعتنا شده بودند. از سوی ديگر 
حزب توده از سه ايدئولوژی مشروطه خواهی، سوسياليسم و ناسيوناليسم نام برده بود؛2 اگر 
چه به دو ايدئولوژی اول بسيار وابســته بود اما ايدئولوژی سوم را نيز ناديده نمی گرفت در 
حالی كه در فرقه طلوعيان دنياگريزی عماًل نفی ناسيوناليسم بوده است، و ناسيوناليسم عنصر 
اساسی در بنيادگرايی ای بود كه انگلستان بر اساس آن نفوذ خود را در ايران اعمال می كرد. 

در پايان نيز فرقه طلوعی با اقدامات دولت وقت به پايان رسيد. 

جيکاک و تالش برای تجزیه خوزستان از ایران 
از جمله اقداماتی كه جيكاك در منطقه جنوب به خصوص خوزستان دنبال كرد تشكيل 
اتحاديه عشاير خوزستان با هدف تجزيه خوزســتان بود. جامی در اين باره می نويسد در 
خوزستان با دخالت مأمورين سياسی انگليسی نظير جيكاك، تمپل و ترات و پشتيبانی علنی 
مصباح فاطمی استاندار خوزستان و چند كنتراتچی شركت نفت و چند نفر از شيوخ عرب 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1391، 
ص371. 

2. همان، ص422. 
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اتحاديه عشاير خوزستان تشكيل شــد.1 از جمله اهداف اين اتحاديه می توان به سركوب 
كارگران شركت نفت و تجزيه خوزســتان از ايران نام برد؛ چراكه با استفاده از بنيادگرايی 
قومی، اعراب خوزستان را برای استقالل خواهی تحريك كردند. اتحاديه عشاير خوزستان 
برای رهايی از دولت ايران شيخ عبداهلل را برای كمك خواستن از اتحاديه اعراب به عراق 
فرستادند.2 همه می دانند كه وقايع جنوب متكی به انگلســتان بوده و اسلحه و پول و اندرز 
انگلستان آن غائله را بر پا كرد.3 پس از سركوب كارگران شركت نفت، مذاكرات نمايندگان 
تهران و آذربايجان دچار بن بست شد و اين مذاكرات كه عمداً به درازا كشانده شده بود سبب 
شد تا پس از حوادث جنوب رويه دولت نسبت به آنان تغيير كند و به آنان گفته شد چنان چه 

آذربايجان از نهضت خود صرف نظر نكند خوزستان از ايران جدا خواهد شد.4 
در يكی از تلگرافاتی كه عالءالدوله به قوام السلطنه در تاريخ 1325/5/30 زده است، به 
موضوع تجزيه ايران و نقش انگليس در آن اشاره شده است كه بخشی از آن در زير آورده 

می شود: 
سفارت كبرای ايران- لندن

از تلگرافاتی كه به جنابعالی مخابره شــده است يك رونوشت هم برای 
اينجانب رسيده و از جريانات مطلع و مانند جنابعالی نسبت به آينده كشور 
سخت انديشه ناك خاصه اگر انگليسها حقيقتًا نيت سوءقصدی نسبت به 

استقالل ايران داشته باشند... 
در اينجا مطلع شــدم كه مســئله تجزيه ايران هم در فكر انگليسها كه 
هميشــه منافع خود را نظر دارند بوده و اكنون هم از چنين نيت خطرناك 
منصرف نيستند. و حال آنكه اين يك اشتباهی است بزرگ و اگر واقعاً چنين 

قصدی داشته باشند همان اشتباهات سابق خود را تكرار كرده اند... 

1. جامی، گذشته چراغ راه آينده، تهران، ققنوس، 1362، ص429. 
2. همان.

3. همان، ص440.
4. آذربايجان، ش306، 1325/7/2، از نطق پيشه وری در جلسه فعالين فرقه دموكرات. 
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در يكی ديگر از اســناد مربوطه كه منصوب به آقای تقی زاده است، در خصوص تجزيه 
خوزستان و درخواست مداخله امريكا در اين ماجرا اين گونه آمده است: 

سفارت ايران- واشنگتن
لشكركشی انگليســها به خليج فارس و تهديدات آنها در اعالميه ها و 
راديوها بی اندازه موجب نگرانی و تشويش شــده و بر حسب ظاهر چنان 

می نمايد كه مقدمات يك سوء قصدی نسبت به خوزستان است. 
اگرچه روش امور در ايران هم خالی از بعضی غفلت ها و حركات خارج از 
حزم و سياست عاقالنه نبوده لكن حق هيچ مداخله ای برای خارجی حاصل 
نمی شود فعاًل آنجا آرام اســت و اثری از اختالل نظم نيست ولی از زمزمه 
دائمی جرايد انگليس و اظهارات حكومت هندوستان و وزارت خارجه در 
اينجا احساس نقشه خطرناكی می شود و ايجاد مسئله عرب و خطر جان و 
مال انگليس و نزاع محلی و احتمال اشتعال ]ناخوانا[ فتنه در هر آن و غيره 
فوق العاده موجب انديشه می شــود. اميدوارم جنابعالی دولت امريكا را به 
ســوء نتايج اين قبيل خياالت و قصد مداخالت متوجه فرموده واداريد در 

منع چنين قصد سوء مداخله نمايند. 
17 مرداد 107 تقی زاده 



54
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

ت
مقاال



55
97

ز 
ايي

   پ
 5

ه  7
مار

  ش
م 

ده
انز

ل ش
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ران
ر ای

اص
 مع

ای
ی ه

ساز
رقه 

ر ف
ن د

ستا
نگل

ش ا
نق

در فاصله سال های 1325ه ش دولت انگلستان به تقويت نيروی نظامی خود در حوزه خليج 
فارس پرداخته بود. سند زير كه در آرشيو مركز اسناد وزارت امور خارجه بود، نشان دهنده  

اين موضوع است:
سفارت  كبرای ايران- لندن

پيرو گزارشات واصله از سركنســولگری شاهنشاهی در بصره راجع به 
تقويت پايگاه های انگليس در شــعبيه و حيانيه، اينك گزارش ديگری از 
آن سركنسولگری راجع به اســتخدام در حدود 1500 نفر نيرو از عناصر 
آشوری و كلدانی از طرف انگليس ها و از استفاده از آنها در پايگاه شعبيه و 
بندر نظامی انگليس در شط العرب ).R.A.F( رسيده است كه رونوشت آن 

جهت استحضار تلويحاً ايفاد می گردد. 
وزير امور خارجه
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همچنين انگليسی ها اقدام به افزايش ناوشكن های خود در شط العرب و خليج فارس نموده 
بودند كه سند زير اين موضوع را به وضوح نشان می دهد. 

وزارت امور خارجه- وزارت جنگ
پيرو مكاتبات ســابق راجع به اقدام دولت انگليس در تقويت و ازدياد 
نيروهای خود در پايگاه شــعبيه و رفت و آمد ناوشــكن ها و رزمناوهای 
انگليسی به آب های شط العرب در بصره رونوشت چهار فقره گزارشی كه 
از سركنسولگری شاهنشاهی ايران در بصره به وزارت امور خارجه رسيده 

است جهت استحضار به پيوست ارسال می دارد. 
وزارت امور خارجه...
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بر اساس تلگراف شماره 707 در تاريخ 1325/6/27 شمسی به نقش ترات سركنسول 
انگليس در توطئه  جنوب اشاره شده است. 

... سفارت كبرای ايران- جناب آقای تقی زاده- لندن 
چون اخيراً توطئه در جنوب كشف شده است و مدارك به دست )آمده( 
كه در اين توطئه مستر ترات سركنسول انگليس در اهواز شركت اساسی 
داشته است نظر به اين كه ادامه توقف نامبرده با حفظ مناسبات حسنه بين 
ايران و انگلستان منافات دارد الزم است با وزارت امور خارجه مذاكره و 

احضار فوری او را تقاضا فرماييد...26 شهريور 707 قوام السلطنه...
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در طی سال های 26 و 27 انگلستان چندين مرتبه اقدام به عكس برداری هوايی از مناطق 
نفتی خوزستان و شايد بيشتر از آن داشته اســت كه اين مورد خود به لحاظ ژئوپوليتيكی و 
امنيتی برای تجزيه خوزستان می توانسته حائز اهميت بوده باشد. متن آن سند در زير می آيد: 

وزارت دارايی
وزارت جنگ

با ارسال رونوشــت نامه شــماره 80407/1 به تاريخ 13 شهريور ماه 
1327 شركت سهامی نفت انگليس و ايران راجع به نقشه برداری هوايی آن 
شركت در حوزه امتيازی خود در حدود 25500 ميل و همچنين چند نقطه 
باقيمانده در نقشه برداری سابق خواهشمند است موضوع را بررسی و مانند 
نقشه برداری هوايی سال گذشــته ضمن اعالم موافقت با تقاضای شركت 
دستور الزم به ادارات تابعه از لحاظ اجرای مقررات مربوطه صادر فرموده 

و از نتيجه نيز اين وزارت را آگاه فرماييد. 
وزير دارايی
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نتيجه گيری
تشتت فرهنگی، دوقطبی كردن جامعه، بی توجهی به مسائل فرهنگی و در جهل و ناآگاهی 
قرار دادن مردم و از همه مهم تر رواج خرافات با پوشــش های مذهبی يا قومی هميشــه 
بستر مناسبی برای رشد ويروس فرقه گرايی و اختالف و سوءاستفاده دشمنان ايران از اين 
ويروس ها و ترويج آن برای سيطره بر جامعه بوده و خواهد بود. اين پژوهش نشان داد كه 
چگونه دولت استعماری انگلستان با توجه به ســابقه تاريخی ای كه در اغلب سرزمين های 
تحت نفوذ خود دارد از اين حربه برای راه اندازی فرقه های مذهبی و قومی برای بر هم زدن 
اتحاد ملی مردم ايران استفاده كرد تا به اين واسطه از احساسات مردم و كاستی های جامعه 
سوءاستفاده كرده و در جهت نيل به اهداف استعماری و استكباری خود از اين احساسات بهره 
گيرد. اغلب جنبش های اجتماعی دوران معاصر كه داعيه استقالل طلبی و آزاديخواهی داشتند 
از اين ناحيه گرفتار آفت تفرقه و اختالف شدند و همين تفرقه بسترهای شكست جنبش هايی 

چون مشروطه، ملی شدن صنعت نفت و... را فراهم كرد. 
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علیرضا سلطانشاهی
مقدمه

جاسوسان عليه آخرالزمان1 جديدترين اثر از سيستم اطالعاتی رژيم صهيونيستی است 
كه در ايران به چاپ رسيده. 

اين كتاب نسبتاً حجيم كه ظاهراً بخش هايی از ترجمه آن هم حذف شده، از اين حيث در 
اين بخش از فصلنامه مورد بررســی قرار می گيرد كه توجه ويژه ای از آن به موضوع ايران 
است؛ ضمن آن كه به طرح موضوعات جديدی در مورد ايران هم می پردازد كه تا قبل از 
اين، آثار ديگر از آن پرهيز می كردند. عالوه بر آن، به نكات بسيار مهم در تاريخ موجوديت 
نامشروع رژيم صهيونيستی پرداخته كه پيش تر از اين يا در مورد آن ابهاماتی وجود داشت يا 

1. “Spies Against Armageddon, inside israel’s secret wars”, Dan Ravin & Yossi Melman.
آرماگدون نام محلی در فلسطين اشغالی در شمال جنين و جنوب ناصره است كه بنابر فصل آخر انجيل كه به 
پيشگويی آخرالزمان اختصاص دارد، محل جنگ سرنوشت ســاز بين نيروهای خير و شر خواهد بود و اين خالف 

ترجمه است )ص16( كه آخرالزمان را به مكان تعبير كرده است.
نويسندگان يهودی كتاب اگرچه همچون ساير يهوديان »انتظار چنين رخدادی را ندارند و خواهان آن نيستند، 
با اين حال ]فكر می كنند كه[ جامعه امنيتی اســرائيل به كرات اين وظيفه را بر عهده داشته است كه جنگی مخفی 
ترتيب دهد كه هدف از آن عقب كشيدن اسرائيل از پرتگاه سقوط در وضعيت های هولناك است.« )دان راويو و 

يوسی ملمن، جاسوسان عليه آخرالزمان، ترجمه مرتضی ميرمطهری، تهران، اطالعات، 1395، ص16.(

بقاء به هر قيمت 
معرفی و نقد کتاب جاسوسان علیه آخرالزمان



64
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

داستان كاماًل متفاوت بود؛ مثل روايت متفاوت از سرگذشت ولفگانگ لوتز جاسوس اسرائيل 
در مصر به زبان خودش، با آنچه در اين اثر آمده. 

اين اثر كارنامه سيستم اطالعاتی رژيم صهيونيستی در عرصه داخلی، خارجی و نظامی را 
به بحث می گذارد و موساد،1 شين بت2 و امان3 را با معرفی مهم ترين عملياتشان ظرف هفتاد 

سال گذشته مورد ارزيابی جانبدارانه قرار می دهد. 
اگرچه در برخی موارد تالش می كند كه ظاهر بی طرفانه خود را نيز برجسته نمايد تا نزد 

مخاطب بيشتر باورپذير جلوه كند. 
از نكات مفيد اين اثر مرور مختصری بر تاريخ پر فراز و نشيب تحوالت رژيم صهيونيستی 

در تعامل با قدرت ها و تقابل با دشمنان و حفظ موجوديت خود در اين ميان است. 

معرفی کتاب
عنوان: جاسوسان عليه آخرالزمان )عنوان اصلی: جاسوسان عليه آرماگدون(

نويسندگان: دان راويو- يوسی ملمن
ترجمه: مرتضی ميرمطهری

ناشر: مؤسسه اطالعات

Mossad( .1( موساد يا سازمان اطالعات خارجی رژيم صهيونيستی رسماً در سال 1951 )پس از يك دوره كوتاه 
غيررسمی در سال 1949( با اسم و عنوان مشخص با دستور ديويد بن گوريون تأسيس شد. رؤسای اين سازمان 
از ابتدا عبارت اند از: رئوون شيلواه )1952-1949(، ايسر هارل )1963-1953(، مئير آميت )1963-1968(، 
زوری زامير )1974-1968(، اســحاق حوفی )1982-1974(، ناحوم ادمونی )1989-1982(، شبتای شاويت 
)1996-1989(، دنی ياتوم )1998-1996(، افرايم هالوی )2002- 1998(، مئير داگان )2011- 2002(، تامير 

باردو )2016-2011(، يوسی كوهن )2016(. 
Shin Bet( .2( شين بت يا شاباك، سازمان اطالعات و امنيت داخلی رژيم صهيونيستی از سازمان های انشعابی 
شای است و در سال 1949 تأسيس شده. شين بت مهم ترين سازمان شناسايی و سركوب مقاومت فلسطينی در 
داخل اراضی اشغالی است و رؤسای آن از ابتدا عبارت اند از: ايسر هارل )1948- 1952(، عزی دروت )1953-
1952(، آموس مانور )1963-1953(، يوسف هارملين آخرين سفير رژيم صهيونيستی در ايران قبل از انقالب 
)1974-1964(، اوراهام آهيتوف )1981-1974(، اوراهام شــالوم )1986-1981(، يوسف هارملين )1988-
1986(، ياكوو پری )1994-1988(، كارمی گيلــون )1996-1995( امی آيالون )2000- 1996(، آوی ديختر 

)2005-2000(، يوال ديسكين )2011- 2005(، يورام كوهن )2016-2011(، نداو آرگامان )2016(. 
Aman( .3( امان يا سازمان اطالعات نظامی نيروی دفاعی اسرائيل در سال 1950، ذيل ستاد ارتش اسرائيل به 
صورت رسمی شكل گرفت و عمده ترين وظيفه آن مقابله با هر گونه تهديد نظامی در عرصه خارجی است و رؤسای 
آن از ابتدا عبارت اند از: ايســر بئری )1949-1948(، حييم هرزوگ )1950-1949( بنيامين گيبلی )1955-
1950(، يهوشاو هاركابی )1959-1955(، حييم هرزوگ )1962-1959(، مئير آميت )1963-1962(، آهارون 
ياريو )1972-1964(، الی زيرا )1974-1972(، شلو موگازيت )1978-1974(، يهو شاو ساگوی )1979-1983(، 
ايهود باراك )1985-1983(، آمنون ليپكين- شــاهاك )1991-1986(، يوری ساگی )1995-1991(، موشه 
يعلون )1998-1995(، آموس مالكا )2001-1998(، آهــارون زوی فرخاش )2006- 2001(، آموس يادلين 

)2010-2006(، آويوكوخاوی )2014-2010( هرزی هالوی )2014(. 



65
97

ز 
ايي

   پ
 5

ه  7
مار

  ش
م 

ده
انز

ل ش
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ان
زم

رال
آخ

یه 
 عل

ان
وس

اس
ب ج

کتا
د 

و نق
ی 

عرف
؛ م

ت 
قیم

هر 
ه 

ء ب
بقا

سال نشر: 1395 )سال نشر اثر زبان اصلی 2012 كه در سال 2014 هم با اضافاتی تجديد 
چاپ شده( 

قطع: وزيری، تعداد صفحات: 592، قیمت: 27000 تومان 
اين اثر در بيست و پنج فصل تنظيم شده است كه با پيش گفتار نويسندگان و مقدمه مترجم 

در ابتدای آن آغاز می شود. 

نشان های سه سازمان موساد، شین بت و امان

نويسندگان اين كتاب از دو مليت جداگانه هســتند. دان راويو روزنامه نگاری امريكايی 
است كه سابقه طوالنی در شــبكه CBS دارد؛ متولد 1954 بوده و 64 سال سن دارد. ولی 
يوسی ملمن نويسنده و روزنامه نگاری اسرائيلی، متولد 1950 با سابقه فعاليت در هاآرتص و 
جروزالم پست و معاريو است. خانواده او در سال 1957 به عنوان يك خانواده صهيونيست به 
فلسطين اشغالی مهاجرت می كند و خود او نيز در حالی كه در لهستان متولد شده به فلسطين 
می آيد و تحصيالت خود را ابتدا در رژيم صهيونيستی و دانشگاه عبری اورشليم و سپس در 

هاروارد امريكايی ادامه می دهد.
پيش تر حاصل همكاری مشترك اين دو نويسنده و روزنامه نگار، كتاب هر جاسوس يك 
شاهزاده1 بود كه به عنوان يك كتاب پرفروش در سال 1990 مطرح شد و به نظر می رسد 

كه اين اثر نيز با توجه به حجم و مطالب ويژه آن، قابل توجه بوده باشد. 
نكته قابل ذكر در مورد ترجمه جاسوســان عليه آخرالزمان، روانی و حرفه ای بودن آن 
است و تنها ضعف آن، عدم آشنايی مترجم محترم با اصطالحات و عبارات مربوط به حوزه 
فلسطين و اماكن جغرافيايی آن است كه نمونه های آن مكرر و غير قابل توجيه می نمايد. به 
عنوان مثال اگر نپذيريم كه در متن به جای كشور مصر، ايجپت2 به كار رود، ديگر به جای 

1. Every Spy a Prince

2. Egypt
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صور، تايره1 را نيز نخواهيم پذيرفت. از اين دست اســامی در اين گستره جغرافيايی بسيار 
است و مترجم غافل از آن؛ همچون حبرون به جای الخليل، ِشِچم به جای نابلس، جريكو به 

جای اريحا و... 
و اگر مؤسسه اطالعات همچون گذشته با نشر آثار مهم و مفيدی همچون: جاسوسان خط 
آتش، راه نيرنگ، مشت آهنين، بريدن دم شــير و... بر اين اهتمام خود استمرار می داشت، 
شاهد ظهور مترجمينی تخصصی و خالق بوديم كه آثارشــان در اين حوزه برای تحقيق و 

پژوهش، محل استفاده بيشتری بود. 
اهتمام كم فروغ ناشر در ارايه اثری استاندارد، با نداشتن نمايه برای اين كتاب پر اسم و 
واژه به وضوح نمايان است و شايد حذف بخش هايی از كتاب هم به همين دليل باشد كه چون 
توانايی تحشــيه و پاورقی زدن بر آن نبوده، حذف مطلب2 را ساده تر دانسته اند و اين يعنی 
محروم كردن جامعه علمی از يك اثر با وجود اشتباهاتی كه دارد يا محروم كردن مخاطب 

از فهم دقيق ديدگاه نويسندگان برای ارزيابی صحيح و دقيق از آنها. 

تصوير روی جلد کتاب به زبان اصلی

جمهوری اسالمی ایران 
شــايد يكی از مهمترين داليل نوشــتن اين اثر، 
موضوع ايران باشد كه هم در پيشگفتار نويسندگان 
و هم در فصل اول بخش مهمی را به خود اختصاص 
می دهد؛ در حالــی كه مرور داســتان های جامعه 
اطالعاتی رژيم صهيونيســتی از زمان تأســيس 
موجوديت و اشغال رسمی فلسطين در سال 1948 
بوده و ايران به هيچ عنوان در يك سير كرونولوژيك، 

در ابتدا قرار نمی گيرد. 
البته به غير از پيشــگفتار و فصل اول، در ساير 
بخش ها به مقتضای موضوع و تاريخ، باز هم به ايران 

توجه شده اســت و حتی در فصل پايانی هم ايران مهم ترين موضوع در آينده اين رژيم به 
شمار می رود.

فصل اول از اين كتاب با عنوان »متوقف كردن ايران« در 30 صفحه، شرح مفصلی دارد 

1. Tyrus )شهری در جنوب لبنان با جمعيت عمدتًا شيعی( 
2. دان راويو و يوسی ملمن، همان، ص54. 
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از آنچه موســاد در قبال ايران سابقه داشته، 
طراحی كرده و اجرا نموده است. 

نويسندگان ضمن شرح بســيار مختصر و 
ناكافی از روابط شــاه با رژيم صهيونيستی به 
ويژه در عرصه نظامی همچون موشك زمين 
به زمين »جريكو« يا پروژه اتمی »گل«، به بحث 
اتمی شدن ايران ورود كرده و مغز متفكر برای 
مقابله با اين توان ايرانی را مئير داگان معرفی 
می كنند؛ فردی كه بعد از مئير آميت، دومين 
رئيس متفكــر و خالق و كارآزموده موســاد 

معرفی می شود. او از سال 2002 كه از سوی شارون در اين پست گمارده می شود، برنامه ای 
مشخص در تمام زمينه ها به شرح ذيل عليه ايران تدوين می كند و با پشتوانه نخست وزير 

نسبت به اجرای آن اقدام می نمايد: 
1. فشارهای ديپلماتيك در سطح جهانی؛ از طريق دوستان و دشمنان1 

2. ايجاد و تشديد و رسانه ای كردن فشار معيشتی به مردم ايران از طريق تحريم2 
3. منحرف كردن آژانس بين المللی انرژی اتمی با تطميع، تهديد البرادعی يا جاسوسی از 

آژانس3
4. ضربه به شبكه برق رسانی نطنز4

5. اعزام فيزيكدان امريكايی روسی االصل به ايران برای انحراف برنامه هسته ای5
6. توليد و ارسال ويروس استاكس نت6 به شبكه رايانه ای ايران در سال 2009 و ادعای 

انهدام  سانتريفيوژهای نطنز7
7. توليد و ارسال ويروس دوكو8 در سال 2011 9

1. همان، ص31. 
2. همان، ص48 و 54. 
3. همان، ص36-37. 

4. همان، ص39. 
5. همان، ص40. 

6. Stux Net

7. همان، ص42. 
8. Duqu

9. همان، ص42. 

موضوع اتمی شدن ایران بسیار فراتر 
از یک رآکتور در یک مکان واحد بود 
که همچون عراق و سوریه قابل انهدام 
باشد. داگان در برنامه خویش به دنبال 
همراه کردن جامعه جهانی به ویژه 
امریکا، در مقابله با توان هسته ای ایران 
بود تا مانع از دستیابی ایران به فناوری 
هسته ای شود چراکه توانمندی هسته ای 
ایران برای رژیم صهیونیستی بسیار 
خطرناک تر از آن است که صرفًا به 

ساختن فیزیکی یک بمب نائل آید
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8. ترور دانشمندان هسته ای با دو هدف ارعاب و اخالل در روند اتمی شدن1
9. ترور سردار تهرانی مقدم در دسامبر 2011 2

10. به كارگيری و تجهيز گروه های تجزيه طلب در مرزها همچون جنداهلل3 
11. رفت و آمد آسان به ايران از كانال ها و با اشكال مختلف4 

12. استفاده از ذخاير عظيم انسانی همچون يهوديان مقيم ايران5 
13. فعال كردن گسل های قومی اعم از آذری ها، كردها، عرب ها، بلوچ ها و تركمن ها6

در واقع اين برنامه اجرايی مئير داگان بر اساس برنامه پنج محوری داگان به شرح ذيل بود 
كه در سال 2007 در ديدار با مقامات امريكايی به اطالع آنها هم رسيد؛ از جمله: 

- رويكرد سياسی
- اقدامات پنهانی

- جلوگيری از تكثير سالح ها
- تحريم 

- اعمال فشار برای تغيير نظام7 

مئیر داگان

رويكرد داگان در اين برنامه، پرهيز از هوچی گری هايی همچــون داد و فرياد نتانياهو يا 
ليبرمن عليه ايران بود؛ ضمن آن كه با رويكرد حمله مســتقيم همچون تهاجم به رآكتور 

1. همان.
2. همان، ص43. 
3. همان، ص45. 

4. همان، ص35 و 46. 
5. همان. 

6. همان، ص31. 
7. همان، ص48. 
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اتمی اوسيراك عراق در ســال 1981 يا حمله به 
تأسيسات اتمی سوريه در ســال 2007 1 كه اتفاقًا 
مورد اخيــر در زمان خود داگان بــود هم تفاوت 

داشت. 
در اين رويكرد همه جانبه، موضوع اتمی شــدن 

ايران بسيار فراتر از يك رآكتور در يك مكان واحد بود كه همچون عراق و سوريه قابل انهدام 
باشد. داگان در اين برنامه به دنبال همراه كردن جامعه جهانی به ويژه امريكا،2 در مقابله با 
توان هسته ای ايران بود تا مانع از دستيابی ايران به فناوری هسته ای شود چراكه توانمندی 
هسته ای ايران برای رژيم صهيونيستی بسيار خطرناك تر از آن است كه صرفًا به ساختن 

فيزيكی يك بمب نائل آيد. 
در واقع از كار انداختن پروژه كامل اتمی شدن ايران در تمام عرصه های علمی، پزشكی، 
كشاورزی و... مدنظر اين رژيم بوده است و با همين نيت پس از احصاء 25 هزار قطعه از ابزار 
و وسايل تأسيسات اتمی از پيچ و مهره تا ابزارآالت بزرگ تر در جهان و كنترل و مديريت و 
انحراف در ورود آن به ايران در دستور كار قرار گرفت؛ به عبارت بهتر مانع از خريد ابزار 

مربوطه از سوی ايران شد.3 
هم اكنون نيز احتراز از حمله مستقيم، در دســتور كار رژيم صهيونيستی است و راه حل 
جايگزين، تحريك و شــارژ امريكا در تقابل با جمهوری اسالمی است؛ چرا كه ديگر تبعات 
حمله مستقيم به ايران و پاسخ ايران در سطح و حدی نخواهد بود كه در توان مديريت اين 
رژيم باشد. نتانياهو اگرچه با تمديد مأموريت داگان در پُست رياست موساد موافقت نكرد 
ولی در اصل به رويه داگان و رويكرد پنج گانه او با افراد ديگر ادامه داد و با ظاهرسازی نيز 

خود را مخالف آن سياست اعالم كرد. 
»اســتراتژی پيرامونی« مهم ترين موضوع در ارتباط رژيم صهيونيستی با ايران از اواخر 
دهه شصت ميالدی بود. زمانی كه اســرائيل به دنبال برقراری ارتباط و بسط مناسبات با 
كشورهای غير عرب منطقه برای مهار فشار كشورهای عرب منطقه بود، رئوون شيلواه مجری 
اين استراتژی از سوی بن گوريون اهتمام خاصی در اين راستا از خود نشان داد و ايرانی كه 
هم اكنون كاماًل مخالف موجوديت اين رژيم اســت در آن زمان كاماًل در خدمت اهداف 

1. تا پيش از اين هيچ منبع اسرائيلی به اين اقدام اعتراف نكرده بود. اين اثر برای اولين بار داستان انهدام رآكتور 
سوری در 300 مايلی شمال شرقی دمشق در منطقه الكبار كه با كمك كره شمالی احداث شده بود را بيان می كند. 

2. همان، ص51. 
3. همان، ص34. 

شاید یکی از مهمترین دالیل نوشتن 
این اثر، موضوع ایران باشد که هم 
در پیشگفتار نویسندگان و هم در 
فصل اول بخش مهمی را به خود 

اختصاص می دهد
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صهيونيســتی در منطقه با مديريت افرادی 
همچون شيلواه )زاسالنی( بود.1 

بر پايه اين استراتژی عالوه بر تأمين منافع 
اســرائيل در تمام زمينه ها به ويــژه امنيتی 
با عقد پيمــان نظامی- اطالعاتی »نيزه ســه 
ســر« و حضور تركيه به عنوان ضلع ديگری 
از اين مثلث غير عرب، امريكا نيز با اســتقرار 
پايگاه های استراق سمع در خاك ايران، اهداف خود در قبال شوروی سابق را پی می گرفت.2
ايران عالوه بر هزينه كرد همه جانبه خود برای غرب و صهيونيسم در حوزه های امنيتی، 
نظامی، اقتصادی، در حوزه مهاجرت يهوديان نيز كمك ويژه ای به اهداف صهيونيست ها كرد 
كه بخشی از آن در قالب استراتژی پيرامونی پيگيری می شد و خارج از آن، هم برای مهاجرت 
ايرانيان يهودی و هم برای مهاجران يهودی از ساير كشورها به ويژه عراق تسهيالتی فراهم 
می كرد و 150 هزار عراقی يهودی با هواپيما از طريق ايران به فلســطين اشغالی مهاجرت 
كردند. وظيفه خطير مهاجرت يهوديان از سراسر جهان بر عهده بخشی مهم از ساختار امنيتی 
اسرائيل تحت عنوان آلياه-ب3 گذاشته شد كه واحدهايی به نام ناتيو4 و بيتزور5 اين مهم را 
از سال 1952 در آن ساختار ادامه دادند.6 در واقع مهاجرت بيش از يك ميليونی يهوديان 
روس بعد از آغاز دهه 90 ميالدی و فروپاشی شوروی توسط اين واحدها پيگيری می شد؛ 

آن طور كه در مورد مهاجرت يهوديان اتيوپی، عراق، رومانی، مراكش و غيره اتفاق افتاد. 
لبنان عرصه مرتبط ديگری به ايران اســت كه بخش های مهمی از اين كتاب را به خود 
اختصاص می دهد كه ضمن شــرح آنچه به عنوان يك افتضاح در كارنامه اسرائيل به آن 
خواهيم پرداخت، بايد به اين نكته اشاره كرد كه برای اولين بار ترور علی اكبر محتشمی پور 
سفير وقت جمهوری اسالمی ايران در سوريه با ارسال يك نامه حاوی بمب به امان و موساد 
نسبت داده می شود؛ فردی كه در شكل گيری هسته های اصلی حزب اهلل و عمليات های ضد 
اسرائيلی نقش محوری داشته است.7 ضمن آنكه اظهارنظر مبهمی در مورد ربوده شدن چهار 

1. همان، ص99. 
2. همان، ص101 و 288. 

3. ALIYA-B 

4. Nativ 

5. Bitzur

6. همان، ص329-330. 
7. همان، ص366. 

مهم ترین  پیرامونی«  »استراتژی 
موضوع در ارتباط رژیم صهیونیستی با 
ایران از اواخر دهه شصت میالدی بود. 
زمانی که اسرائیل به دنبال برقراری 
ارتباط و بسط مناسبات با کشورهای 
غیـر عرب منطقــه برای مهار فشـار 

کشورهای عرب منطقه بود
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ديپلمات ايرانی در لبنان در جريان جنگ 1982 به شرح ذيل دارد. و برداشت حداقلی از اين 
اظهارنظر اين است كه اسرائيلی ها نسبت به پرونده چهار ديپلمات در ازای اخباری از رون 

آراد خلبان اسرائيلی مفقود شده، بی ميل به اقدام نيستند. 
رفتارهای بسيار خشــونت آميز و شنيع متحدان مســيحی چندين بار 
مشكالتی برای اسرائيل ايجاد كرد. فاالنژيست ها در جريان جنگ 1982 
با بستن راه، چهار ايرانی را كه سه نفر از آنها ديپلمات بودند ربودند. چند 
سال بعد وقتی اسرائيل خواست با حزب اهلل ترتيب مبادله زندانيان و اجساد 
سربازان را بدهد، مذاكرات به درازا كشيد، زيرا حزب اهلل از اسرائيل خواست 
كه جسد چهار ايرانی ربوده شده را تحويل بدهد و اسرائيل پاسخ داد كه به 

هيچ وجه نمی تواند اين كار را بكند.1

چهار ديپلمات ايرانی

ذكر اين نكته در پرونده چهار ديپلمات ايرانی هم الزم است كه چه ايران و چه حزب اهلل به 
هيچ عنوان قرائن و شواهدی مبنی بر شهادت آنها نيافته و ندارند؛ چه رسد به اينكه از اسرائيل 
درخواست جسد كنند. هم اكنون دولت لبنان به صورت حقوقی و فاالنژها به رهبری جعجع 

از نظر عملياتی، مسئول پاسخگويی به اين پرونده هستند. 
در اين كتاب به موضوعات مرتبط ديگری در مورد ايران اشاره می شود كه نكته جديدی جز 

تكرار اتهامات قبلی همچون مسئوليت ايران در انفجار مركز يهوديان آرژانتين »آميا« ندارد.2 

1. همان، ص358. سردار حاج احمد متوسليان، سيد محسن موسوی، كاظم اخوان و تقی رستگارمقدم به عنوان 
چهار ديپلمات ايرانی در 14 تيرماه 1361 توسط نيروهای فاالنژ مرتبط با اســرائيل به رهبری سمير جعجع در 
ايستگاه بازرسی برباره ربوده شــده و تاكنون از آنها خبری وجود ندارد. عده ای بنابر شــواهد بر اين اعتقادند كه 
فاالنژها، اين چهار نفر را به اسرائيلی ها تحويل داده و هم اكنون آنها در زندان های رژيم صهيونيستی به سر می برند.

2. همان، ص372. 
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پرونده اتمی اسرائيل
شرح مفصلی از اتمی شدن رژيم صهيونيستی با 
حمايت فرانسه و آفريقای جنوبی و مخالفت های 
امريكا در اين اثر همچون ساير منابع- از جمله در 
كتاب اسرائيل و ســالح های هسته ای1 اثر آونر 
كوهن- آمده است ولی نكته بسيار حائز اهميت 
در اين اثر كه تا حدودی تازگی دارد، دليل كمك 

فرانسه است. 
رژيم صهيونيستی در نبرد سينا در سال 1956 
به اين نيت وارد شد كه بتواند نظر مثبت فرانسه 
را برای تجهيز اتمی خود جلب كند. و اال هيچ دليلی وجود نداشت كه رژيم صهيونيستی صرفًا 
به دليل ملی شدن كانال سوئز و مخالفت با ناصر به عنوان داليل اصلی در حمله به مصر با 

فرانسه و انگليس همراه شود.2 
از سوی ديگر مخالفت امريكا با دستيابی رژيم صهيونيستی به سالح اتمی آن طور كه در 
منابع به آن اشاره شده، در اين اثر صوری تلقی می شود؛ چرا كه امريكايی ها از يك دوره ای 
احســاس می كنند كه ديگر قادر به ممانعت از روند هسته ای شدن اسرائيل نيستند و تنها 
برای موجه جلوه كردن نزد ساير بازيگران منطقه، تجاهل می كردند و از تأسيسات هسته ای 

اسرائيل بازديد نوبه ای به عمل می آوردند.3 
مضاف بر تمام كمك های آفريقای جنوبی در پرونده هسته ای اسرائيل، نكته جالب در اين 
اثر آن است كه رژيم صهيونيستی تا سال 1979 در عين تجهيز به سالح اتمی آن را آزمايش 
نكرد و اين آفريقای جنوبی بود كه امكان آن را برای آزمايش در آب های اقيانوس اطلس در 
جنوب آفريقا فراهم نمود و رژيمی كه از سال 1967 دارنده اين سالح بوده از اين به بعد يك 
مرحله هم پيشرفت داشته است و حتی بعد از آن موشك های جريكوی خود را به كالهك 

هسته ای مجهز نمود.4 

1. اين كتاب با ترجمه محمدرضا سعيدی و نشر وزارت امور خارجه در سال 1385 به بازار عرضه شده است. 
2. همان، ص107. 

3. همان، ص119، 122 و 124. 
4. همان، ص295-296. 

ایران عالوه بر هزینه کرد همه جانبه 
خود برای غرب و صهیونیسم در 
حوزه های امنیتی، نظامی، اقتصادی، 
در حوزه مهاجرت یهودیان نیز کمک 
ویژه ای به اهداف صهیونیست ها کرد 
که بخشی از آن در قالب استراتژی 
پیرامونی پیگیری می شد و خارج 
از آن، هم برای مهاجرت ایرانیان 
یهودی و هم برای مهاجران یهودی از 
ســایر کشــورها به ویــژه عـراق 

تسهیالتی فراهم می کرد
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سايت اتمی ديمونا در گزارش روزنامه ساندی تايمز

در اين اثر از »الكام« به عنوان يك واحد علمی در موساد در مسير اتمی شدن به صورت 
مفصل سخن به ميان آمده است. واحدی با مســئول مجزا از موساد با مديريت »بنيامين 
بلومبرگ« كه حتی ايسر هارل به عنوان مسئول موساد هم از عملكرد او در ديمونا به عنوان 

اولين تجربه علمی الكام اطالع دقيق نداشت.1 
در واقع در اين اثر اطالع جامعی از فعاليت های اين واحد علمی كه نامش »دفتر ارتباطات 
علمی« يا »الكام« بود ارايه می شود2 و مهم تر اينكه به معرفی و شرح فعاليت شخصيت های 
اصلی در پروژه هسته ای شدن اسرائيل از پرز در وزارت دفاع تا پايين ترين سطح در بخش 
علمی اشــاره دارد؛ افرادی همچون مانور، آرنون مليچان و الياهو ساخاروف كه هر كدام از 
آنها اگر وظايف خود را به نحو مطلوب انجام نمی دادند چه بسا اين مسير با زحمت، هزينه 
و وقت بيشتری به ثمر می نشست.3 و عبرت آموز اينكه اين افراد با اين حجم از خدمت به 
آرمان صهيونيسم در پايان عمر در فقر و مصيبت و به دور از توجه سياسيون، روزگار خود را 

در بدترين شرايط گذران می كردند. 
بلومبرگ به عنوان رئيس مقتدر و مؤثر الكام در طبقه چهارم ساختمانی بدون آسانسور در 
سن هشتاد سالگی و در حالی كه سالمتش رو به افول نهاده، ضمن سخن از بی مهری ديگران 

اعتراف می كند كه: »متأسفم كه زندگی ام را فدای امنيت دولت كردم.«4 
از معماهای پرونده هسته ای اسرائيل كه اين اثر به دايره ابهام آن می افزايد جريان افشای توان 
هسته ای اسرائيل در روزنامه ساندی تايمز در انگليس در روز پنجم اكتبر 1986 بود. اوالً روزنامه 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص112. 
3. همان، ص292. 
4. همان، ص297. 
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ساندی تايمز در ملكيت شركت بزرگ نيوز كورپوريشن1 متعلق به روپرت مورداك صهيونيست 
بود؛ و ثانياً روبرت مكسول صاحب روزنامه ساندی ميرور هم كه صهيونيستی ديگر بود كه به 
عشق اسرائيل وصيت كرده بود تا در قدس به خاك سپرده شود، در رقابت با مورداك خواستار 
انتشار گزارش وانونو از كاركنان سايت هسته ای ديمونا بود كه با سفر به انگليس پس از استراليا 
به دنبال افشای پنهان كاری اسرائيل در داشتن سالح اتمی بود.2 و اين سؤال مطرح بود كه چطور 
دو صهيونيست معروف در افشای برنامه هسته ای اسرائيل نه تنها نقش داشتند بلكه از هم سبقت 
گرفته اند. در واقع تصوير اين داستان، اين شائبه را ايجاد می كند كه نكند اسرائيل با كارگردانی اين 
فيلم بر آن بوده است تا با اجرای استراتژی بگين مبنی بر اينكه نخواهد گذاشت هيچ كشوری در 
خاورميانه به سالح هسته ای دست يابد،3 توان اتمی خود را به اين شكل رسانه ای كند و به دشمنان 

خود اين پيام را برساند كه در عين داشتن اين سالح، می خواهد در منطقه رقيبی نداشته باشد. 

وانونو در میان مأموران امنیتی

نكته طنز داستان ربودن وانونو كه در اين اثر به آن اشاره شــده، اين است كه شيمون 
پرز تأكيد داشت عمليات ربايش وانونو در خاك انگليس اجرا نشود چراكه بانوی آهنين 
انگلستان مارگارت تاچر نخست وزير انگليس اگر حاكميت كشورش نقض شود نسبت به 
اسرائيل خشمگين خواهد شد و به همين دليل طعمه سر راه وانونو او را به ايتاليا كشانده و از 

آنجا او را ربوده و به فلسطين اشغالی منتقل می كنند.4 

News Corporation .1، شركت مادر تخصصی رسانه های گروهی چندمليتی مستقر در نيويورك كه در سال 
1979 توسط روپرت مورداك استراليايی در شهر آداليد تأسيس شد. برای اطالع بيشتر به مقاله ای از همين قلم 

در روزنامه كيهان مورخ 85/5/8 مراجعه شود. 
2. همان، ص430. 
3. همان، ص421. 
4. همان، ص431. 
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باتالق لبنان
لطيفه ای كه غالبًا بر سر زبان ها بود اين بود كه اگر 
جنگی بين اســرائيل و لبنان رخ دهد، نيروی دفاعی 
اسرائيل دسته نوازندگان نظامی اش را به جبهه خواهد 

فرستاد.1 
هم اكنون نه تنها نوازنــدگان نظامی بلكه ارتش تا 
بن دندان مسلح اســرائيل از پس يك گروه مقاومت 
در لبنان برنمی آيد، و حتی امريكا با تمام توان نظامی 

و سياسی خود با هم افزايی در تجميع سالح و ديپلماسی هم نتوانسته در سال 2006 از يك 
شكست مفتضحانه در مقابل حزب اهلل جلوگيری نمايد؛ شكستی كه تمام اسرائيلی ها در تمام 
سطوح علمی، استراتژيك و امنيتی به آن اعتراف كرده و از آن به تلخی ياد می كنند. يقيناً اين 
شكست به دليل مقاومتی است كه به وسيله شيعه با تأسی از انقالب اسالمی در جنوب لبنان 

شكل گرفت و به قول رابين همچون غولی از شيشه به درآمد. 
اسرائيل تاكنون با به كارگيری تمام روش ها به منظور مهار مقاومت، ناموفق بوده و در يك 
موضع منفعالنه به توازن قدرت رضايت داده و از برتری طلبی در مرزهای خود با لبنان دست 
شسته است و حزب اهلل با موضعی فعاالنه آماده تهاجمی سرنوشت ساز است كه گوشه ای 
از آن در قدرت نمايی های اخير در شمال فلسطين اشغالی نمايان شده است. شكست های 
عبرت آموز اسرائيل در قبال مقاومت در لبنان كه در اين اثر تا حدودی بدان اعتراف شده، 

به شرح ذيل می باشد: 
1. حمله به جنوب لبنان و پيش روی تا بيروت و خريدن ننگ ابدی و رســوايی بزرگ از 
قتل عام فلسطينی های صبرا و شتيال با همدستی فاالنژها در آخر تابستان در سال 1982 كه 

حتی در اين كتاب مضمون كاملی از آن را می توان در فيلم »والتز با بشير«2 شاهد بود. 
2. دريافت ضربات پياپی مقاومت با عمليات استشهادی در جنوب لبنان و ظهور قدرت 

تشيع در قامت حزب اهلل .
3. مفتضح شدن در به كارگيری نيروهای مزدور سعد حداد و سپس آنتوان لحد در جنوب 
و كشف حقايقی از جنايات آنها در جنوب و زندان خيام كه پس از سال 2000 به دليل جهانی 

شدن اين جنايات اقدام به بمباران زندان خيام كردند. 

1. همان، ص355. 
2. Waltz with Bashir

مخالفت امریکا با دستیابی رژیم 
صهیونیستی به سالح اتمی آن طور 
که در منابع به آن اشاره شده، در 
این اثر صوری تلقی می شود؛ چرا 
که امریکایی ها از یک دوره ای 
احساس می کنند که دیگر قادر 
به ممانعت از روند هسته ای شدن 

اسرائیل نیستند
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4. عقب نشــينی از جنوب لبنــان و به تعبير 
صحيح تر فــرار از اين منطقه در پــی مقاومت 
حزب اهلل و تحمــل هزينه های مالــی، نظامی و 
سياسی فراوان. فيلم ســينمايی تهيه شده توسط 
صهيونيست ها به نام »بيوفورت«1 روايتی نسبتًا 
واقعی از ترس ســربازان صهيونيســت مقابل 

حزب اهلل است. 
5. تحمل شكســت خفت بار در جنگ 2006 
در عين بهره مندی كامل از حمايت های امريكا و 

برخی كشورهای خائن عرب كه در اين اثر چندان به آن اشاره نمی شود. 

موارد فوق رئوس كلی از ليست شكست های اسرائيل از مقاومت است كه موارد جزئی از 
آن بسيار متعدد و مطول است و رژيم صهيونيستی در قبال آنها دست به اقدامات عديده ای 
زد كه خود نيز به بی ثمر بودن آن معترف هســتند. به عنوان مثال دستگاه امنيتی اسرائيل 
پس از بررسی های فراوان اقدام به ترور ســيد عباس موسوی دبيركل حزب اهلل كردند كه 
بعد از آن با پی بردن به اين مهم كه مقاومت به شخص وابسته نيست و حزب اهلل زوال پذير 
نيست، از روی كار آمدن فردی به نام سيد حسن نصراهلل كه خود به پرجاذبه تر، پرشورتر، 
زيرك تر و خطرناك تر بودن از سيد عباس موسوی معترف بوده اند،2 سرخورده شدند. ولی 
همچنان دست از اين شيوه برنداشته و در سطوح پايين تر به رويه خود از جمله ترور عماد 

1. Beaufort

2. همان، ص371. 

واحدی از موساد به نام »کیدون« 
وظیفه حذف فیزیکی مخالفین در 
هر نقطه ای از دنیا را بر عهده دارد. 
این واحد که از دوره گلدا مایر و 
به دستور او برای انتقام از مسببین 
عملیات مونیخ در سال 1972 
تشکیل شد، دست به ترورهای 
بسیار زیاد و فجیعی ظرف پنجاه و 

اندی سال پیش زده است
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مغنيه در دوازدهم فوريه 2008 1 در سوريه ادامه دادند و حتمًا در تجديد چاپ اين اثر به 
نقش موساد در ترور حاج حسان اللقيس مغز متفكر حزب اهلل در 12 آذر 1392 در بيروت يا 
ترور مصطفی بدرالدين كه در همين اثر به عنوان جانشين عماد مغنيه معرفی شده است،2 در 
تاريخ 10 مه 2016 نيز اشاره خواهند كرد. چه اينكه اين افراد با پررنگ شدن نقش حزب اهلل 
در جنگ همه جانبه غرب و برخی اعراب سازشكار و خائن و صهيونيسم عليه ملت سوريه، 

بسيار مؤثر بودند. 

امریکا و اسرائيل 
يكی از سه استراتژی بزرگ مورد تأكيد بن گوريون در كنار استراتژی های مهاجرت يهوديان 
به فلسطين اشغالی و استراتژی پيرامونی، استراتژی روابط مستحكم با قدرت ها بود. گويی يهوديان 
منفصل از آنچه قدرت ها مدنظر داشته اند، در قلب خاورميانه برای خود دولتی برپا كرده اند و 
جالب اينكه هم انگليس و هم امريكا در آستانه تأسيس دولت صهيونيستی آن طور كه بايد در 
حمايت از اين رژيم اقدام نكرده اند. و حتی امريكا به دليل شرقی و روس تبار بودن اكثر مهاجرين 
يهودی به اسرائيل در مراودات اطالعاتی و امنيتی بيش از حد جانب احتياط را می گرفته است،3 
تا اينكه با به دســت آوردن نطق محرمانه خروشــچف در كنگره حزب كمونيست از طريق 
صهيونيستها،4 كمی دلگرم به ايجاد و بسط همكاری می شود]![. در واقع هر آنچه در مورد روابط 
امريكا و اسرائيل در اين اثر آمده، حاكی از جدايی اهداف و آمال دو رژيم است و اساساً اين اثر به 
يگانگی استكباری و استعماری آنها اعتقادی ندارد. اين ديدگاه به وضوح در فصل سوم و چهارم 
مشهود است. همچنين با اين نگاه در فصل هجدهم به بغرنج ترين پرونده فيمابين كه داستان 
جاسوسی جاناتان پوالرد - افسر يهودی نيروی دريايی امريكا- برای اسرائيل است كه از ابتدای 
دهه هشتاد تا ميانه آن، يعنی زمانی كه از سوی اف بی آی در 18 نوامبر 1985 بازداشت می شود، 
می پردازد. او اسنادی با حجم مكعبی 3 متر طول، 180 سانتی متر عرض و 180 سانتی متر ارتفاع 

را به اسرائيلی ها فروخته است.5 

1. همان، ص548. 
2. همان، ص549. 
3. همان، ص79. 

4. همان، ص87-96. 
5. همان، ص448. 
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جاناتان پوالرد

صرف نظر از همزمانی اين داســتان با رســوايی ايران كنترا برای امريكا و اسرائيل، رژيم 
صهيونيستی بابت اين شرمساری در مقابل امريكا وعده تعطيلی »الكام« يا همان دفتر ارتباطات 
علمی را می دهد. رافائيل ايتان، رئيس موساد استعفا می كند و تمام اسناد مسترد می شود ولی اين 
اقدامات تأثيری بر كاهش عصبانيت امريكا از اين اقدام اسرائيل نداشته و در نهايت پوالرد به 
حبس ابد و همسرش به پنج سال حبس محكوم می شود.1 در تمام اين سال ها از دوره ريگان تا 
اوباما به رغم تالش دولتمردان صهيونيست، هيچ رئيس جمهوری از امريكا حاضر به مصالحه يا 

عقب نشينی از اعمال اين مجازات نشد و راضی به آزادی پوالرد نگرديد. 
جالب اينكه پوالرد با وجود اين دلگيری شديد امريكا در بحرانی ترين زمان روابط امريكا 
و اسرائيل در زمان اوباما، به شرط پنج سال عدم خروج از امريكا به صورت مشروط آزاد 
می شــود و اين تنها بهانه برای اثبات دوگانگی اهداف و منافــع امريكايی از بين می رود و 
برای چندمين بار ثابت می شود كه در امريكا، صهيونيســت هايی حاكم هستند كه حافظ 
منافع يهوديان در سراسر جهان، امريكا و اسرائيل اند و در اين ميان منافع ملت امريكا هيچ 

جايگاهی ندارد. 

ترورهای بيولوژیک
نويسندگان كتاب جاسوسان عليه آخرالزمان به بهانه شرح داستان از زندگی »اوراهام- 
مردخای- ماركوس گلينبرگ« و جاسوسی وی برای روسيه به معرفی يكی از مهم ترين مراكز 
تحقيق و توليد سالح های شيميايی و بيولوژيك به نام »نس تزيونا«2 می پردازند؛ مركزی كه به 

1. همان، ص449. 
2. Nes Teziona
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عنوان يكی از بازوان عملياتی موساد در حذف مخالفين از آن استفاده های زيادی شده است. 
همچون مسموم كردن وديع حداد از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطين در سال 1977 
كه همكاری نزديكی با كارلوس داشت و بسياری از عمليات های چريكی عليه صهيونيست ها 
در خارج از فلسطين اشغالی را رهبری می كرد.1 ســال ها بعد از مرگش اسرائيلی ها اعالم 
كردند كه او را با شكالت مسموم كرده اند و مرگ او به دليل آنچه سرطان خون اعالم شده 
بود، نمی باشد. همچنين ترور خالد مشعل در سال 1997 كه با اسپری سم به گوش او صورت 
گرفت و البته به داليل مفصل كه شــرح آن در اين اثر آمده، صهيونيست ها پادزهر آن را 

ارسال كرده و مشعل از اين اقدام جان سالم به در می برد.2 
از مهم ترين ترورهای بيولوژيك، مسموم كردن ياسر عرفات بود كه در اين اثر، نويسندگان، 
رژيم صهيونيستی را از آن تبرئه می كنند ولی وقوع آن را به دليل همراهی عرفات با مقاومت 
و انتفاضه االقصی بعد از 2002، محتمل می دانند. تحقيقات علمی كه منجر به نبش قبر او نيز 

شد، حاكی از احتمال قوی نسبت به وقوع ترور بيولوژيك است. 

عرفات مسلول در آخرين روزها

در واقع وجود مركزی به نام »نس تزيونا« با اين شــرح از مأموريت، حكايت از فناوری 
بسيار ناجوانمردانه و جنايت بار دارد كه صهيونيست ها از ديرباز از آن بهره برده و چه بسا در 
ارتباط با دوستان خود در منطقه، اين فناوری را نيز به آنها برای حذف مخالفين خود و اسرائيل 
ارايه كرده باشند. با اين فرض هر گونه مرگ مشكوك بر اثر بيماری های ناگهانی در ميان 

1. همان، ص395. 
2. همان، ص535. 
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شخصيت های انقالبی، ضد صهيونيستی از جمله 
حضرت امام)ره(1 و دو فرزند بزرگوارشــان، 
مرحوم كامبوزيا و... بســيار محتمل اســت و 
ضرورت مراقبت از رهبران ضد صهيونيست با 

اين سوابق را دو چندان می كند.

واحد آدم کش ها
واحدی از موســاد به نام »كيدون« وظيفه 
حذف فيزيكی مخالفين در هر نقطه ای از دنيا 
را بر عهده دارد. اين واحد كه از دوره گلدا ماير 
و به دســتور او برای انتقام از مسببين عمليات 
مونيخ در سال 1972 تشكيل شد، دست به ترورهای بسيار زياد و فجيعی ظرف پنجاه و اندی 

سال پيش زده است. 
نويسندگان كتاب ضمن نام نهادن بر بخشی از اين كتاب با عنوان »آدم كش ها« به گزارش 
عملكرد واحد كيدون می پردازند. ترور افرادی همچون: خليل الوزير در سال 1988، دكتر 
فتحی شقاقی در اكتبر 1995 در جزيره مالت، شيخ احمد ياسين رهبر حماس در سال 2004 2 
يك ماه پس از ترور عبدالعزيز رنتيسی و هشت ماه قبل از مرگ مشكوك عرفات. به ليست 
جديد از اقدامات كيدون بايد به ترور عماد مغنيه در 12 فوريه 2008 و بعد از آن مصطفی 

بدرالدين و حسان اللقيس نيز اشاره كرد. 
ولی يكی از بحث بر انگيزترين ترورهای اخير كيدون، اقدام عليه محمود المبحوح از رهبران 
حماس و به قول كتاب از افراد اصلی در تأمين مايحتاج نظامی حماس بود كه در 20 ژانويه 
2010 طی يك سفر در دبی و در اتاقش در يك هتل پنج ستاره به نام البستان روتانا مورد 

هدف قرار گرفت.3 
واحد كيدون متشكل از تيمی 16نفره بود كه تصاوير آنها از طريق دوربين های مداربسته 

1. توضيح آن كه »مك فارلين مشاور پيشين امنيت ملی رونالد ريگان در يك مصاحبه مطبوعاتی فاش ساخت 
كه در سال 1364 يك مقام رژيم صهيونيستی )ديويد كيمچه( در ديدار از كاخ سفيد امريكا پيشنهاد كرد آيت اهلل 

خمينی را با مسموم كردن غذای وی به قتل برسانند.« به نقل از روزنامه جمهوری اسالمی. 
http://www.imamkhomeini.ir/fa/c202_136924/%D8%AE%D8%A8%D8%B1_%D9%88_%D
9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B1%D8%B3%DB
%8C%D8%AF%D9%87/

2. همان، فصل بيست و دوم. 
3. همان، ص550-558. 

گویی در هیچ کتاب و اثر صهیونیستی 
قرار نیست که موضوع هولوکاست 
بی بهره باشــد! و اگر در یـک اثر 
کوچک ترین بهانه وجود داشته باشد 
که موضوع هولوکاست مطرح شود، 
این کوچک ترین بهانه به بزرگ ترین 
دلیل تبدیــل می شــود؛ آنچنـان که 
فرازهای مهم از این اثر نیز به اثبات 
هولوکاست اشاره دارد و مخاطب با 
فرض صحت وقوع این اسطوره است 
که باید داستان های پلیسی و امنیتی 

کتاب را پی گیرد
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هتل ضبط شده بود. آنها با پاسپورت های جعلی 
از كشــور های مختلف وارد دبی شده بودند كه 
پليس دبی رد آنها را گرفت ولــی هيچ اقدامی 
در بازداشت و جلب آنها نكرد. ولی برای موساد 
افتضاح گسترده ای ايجاد شــد كه چطور با اين 
كم دقتی خود را برای انجام يك ترور، مضحكه 

جهانيان كرده اند. 
عالوه بر ذكر حقايق جالب از اين عمليات در 
اين اثر، رژيم صهيونيستی با بازی يكی از مدل های 
زن اين رژيم، اقدام به ساخت فيلمی كمدی از اين 

داستان می كند.1

باز هم هولوکاست
گويی در هيچ كتاب و اثر صهيونيستی قرار نيست كه موضوع هولوكاست بی بهره باشد! و 
اگر در يك اثر كوچك ترين بهانه وجود داشته باشد كه موضوع هولوكاست مطرح شود، اين 
كوچك ترين بهانه به بزرگ ترين دليل تبديل می شود؛ آنچنان كه فرازهای مهم از اين اثر نيز 
به اثبات هولوكاست اشاره دارد و مخاطب با فرض صحت وقوع اين اسطوره است كه بايد 

داستان های پليسی و امنيتی كتاب را پی گيرد. 
ايسر هارل يكی از مقتدرترين سران موســاد در زمان بن گوريون ابتدا نسبت به تعقيب 
سران نازی به دليل اقدامات به اصطالح يهودستيزانه آنها بی ميل بوده ولی با دريافت عمق 
جنايت ]![ آنها شروع به رهگيری و شكار آنها در ممالك مختلف می نمايد كه بزرگ ترين 
موفقيت برای او و اسرائيل به دام انداختن آدلف آيشمن است كه داستان مفصل از صيد او در 
اين اثر می آيد2 و بعد از چشيدن لذت بزرگ اين پيروزی به قدری در اين مسير افراط می كند 
كه بن گوريون خطاب به وی گفته بود: »دست از سر آلمان ها بردار«3 و افزون بر اين دليل، 
روابط هارل با نخست وزير به تيرگی گراييده، پس از 12 سال از رياست موساد كنار گذاشته 

می شود و مئير آميت جايگزين او شده كه در اين سازمان يك تحول جدی ايجاد می كند.

1. Kidon (2013)

2. همان، ص140-143. 
3. همان، ص150. 

از  پس  اسرائیل  امنیتی  دستگاه 
بررسی های فراوان اقدام به ترور 
سید عباس موسوی دبیرکل حزب اهلل 
کردند که بعد از آن با پی بردن به این 
مهم که مقاومت به شخص وابسته 
نیست و حزب اهلل زوال پذیر نیست، 
از روی کار آمدن فردی به نام سید 
حسن نصراهلل که خود به پرجاذبه تر، 
پرشورتر، زیـرک تـر و خطرناک تـر 
بودن از سید عباس موسوی معترف 

بوده اند، سرخورده شدند
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آدلف آيشمن

در بخش ديگری از اين كتاب مئير داگان نيز به عنوان يكی از موفق ترين ســران موساد 
معرفی می شود كه باز هم هولوكاســت از منظر او تقويت می شــود؛ چرا كه پدربزرگ و 
مادربزرگش از قربانيان هولوكاست معرفی می شــوند و او به صورت تأثيرگذاری تصاوير 
آنها را قاب كرده و در دفتر مقابل چشمانش قرار داده.1 در واقع وی با اين حركت نمادين 
تمام رفتار خود برای عدم وقوع هولوكاستی مجدد را موجه می كند؛ چه آن كه تمام مقامات 
صهيونيست به بهانه جلوگيری از وقوع هولوكاستی ديگر دست به اقدام عليه مخالفين خود 
می زنند و در اين اثر ضمن اثبات اسطوره موهوم هولوكاســت، از اين دست اقدامات عليه 

دشمنان اسرائيل به وضوح و متعدد، تكرار شده است. 

واقعيت جنگ ها
ايالن پاپه در كتاب پاكسازی نژادی فلســطين2 اعتراف می كند كه سران صهيونيست 
تا قبل از تأسيس دولت نامشــروع خود برای تهاجم به روستاها و آبادی های يهودی نشين 
به دنبال بهانه ای بودند كه مردم فلســطين را تحريك كرده و آنها را وادار به اقدام نظامی 
نمايند و اتفاقاً فلسطينی ها از بهانه تراشيدن برای وقوع يك جنگ پرهيز می كردند. در واقع 
صهيونيست ها نيازمند برپايی جنگی بودند كه به دنبال آن سرزمين های بيشتری از سهم 
اختصاص يافته به خود براساس قطعنامه 181 ســازمان ملل موسوم به طرح تقسيم را به 

1. همان، ص561. 
2. از اين كتاب در ايران سه ترجمه وجود دارد كه جديدترين آن از سوی مؤسسه اطالعات با ترجمه محسن 

كرباسفروشان در سال 1396 روانه بازار شده است. 
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دست آورند.
در كتاب جاسوسان عليه آخرالزمان به وضوح مشاركت بن گوريون با انگليس و فرانسه 
در حمله به مصر در سال 1956 و جلب حمايت فرانسه برای دست يافتن به توان هسته ای 

مطرح می شود و ذكر می گردد كه جنگ 1956 به آن دليل نبود كه مطرح شده است.1 

مناخیم بگین، کارتر و سادات در کمپ ديويد 

چنين داســتانی در مورد آغاز جنگ 33روزه نيــز اتفاق افتاد. يعنــی حمله همه جانبه 
صهيونيست ها در سال 2006 به لبنان، در پی ربودن دو نظامی صهيونيست در جنوب لبنان 
توسط حزب اهلل نبوده، چرا كه آنها تنها به دنبال يك بهانه كوچك بودند كه حزب اهلل حسب 
روال طبيعی خود در جريان مقاومت دست به عمليات می زند و صهيونيست ها حمله می كنند 

و البته به پيروزی هم نمی رسند. 
و اما يكی از مهم ترين جنگ های اعراب و اسرائيل موسوم به جنگ 1973 يا يوم كيپور يا 
جنگ اكتبر به نحوی در اين اثر روايت می شود كه فرضيات مطرح در باب چرايی اين جنگ 

به طرز چشمگيری تقويت می گردد. 
نويسندگان كتاب در اين اثر به چند واقعيت مهم اشاره می كنند كه اين طور كه در تاريخ 
آمده، اسرائيل در سال 1973، غافلگير نشده چراكه از كانال های ذيل به شرح آنچه خواهد 

آمد، در باب عزم مصر برای حمله به اسرائيل اطالع داشته است:
1. ملك حسين كه از سال 1950 در فهرست حقوق بگيران سازمان سيا قرار داشت و از 
سال 1963 به صورت مكرر با مقامات اسرائيلی مالقات داشت، در 23 سپتامبر 1973، پس 

1. همان، ص107. 
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از اينكه نُه بار با گلدا ماير تا آن زمان مالقات 
كرده بود، تقاضای مالقــات فوری می كند و 
آنها پس از سفر ملك حســين با هلی كوپتر 
به مهمانسرای موساد در شمال تل آويو با هم 
مالقات می كنند و ملك حسين به نخست وزير 
می گويد كه مصر و سوريه در آينده نزديك به 

اسرائيل حمله خواهند كرد.1
2. اشرف مروان داماد جمال عبدالناصر با 
نام رمز فرشته كه از سال 1969 جذب موساد 
شده بود و در آن زمان از مشاورين انورسادات 
رئيس جمهور مصر بود نيز در 4 اكتبر يعنی 
دو روز قبل از حمله مصر خبر تهاجم مصر به 

اسرائيل را از طريق موساد اطالع داد.2
3. كارگر مصری مأمور موساد در بندر اسكندريه كه مأمور اطالع رسانی بابت نقل و انتقال 
يگان دريايی مصر بود، قبل از حمله نيز اطالع داد كه ناوگان كشورش بندر اسكندريه را ترك 

كرده و اين به منزله وقوع يك جنگ است.3 
4. كاستا افسر اطالعاتی مصر كه توسط موساد جذب شده بوده، اطالعات خوبی از تابستان 
تا اكتبر 1973 به اسرائيل داده بود كه حاكی از تحركات مصر برای انجام يك جنگ است.4 
با توجه به اطالعات قابل طرح مبنی بر اطالع رژيم صهيونيستی از حمله مصر كه در اين 
اثر آمده است، بی توجهی اسرائيل نســبت به اين اطالعات )كه احتماالً موارد بيشتری هم 
وجود داشته( كاماًل غير قابل قبول است؛ مگر اينكه اسرائيل بگذارد كه مصر حمله كند و حتی 
سادات با شكستن ديوار معروف دفاعی »بارلو«5 تبديل به يك قهرمان شود و آنگاه در قد و 
قامت يك فرد و كشور پيروز از در مصالحه با اسرائيل درآيد چرا كه سخن از صلح با اسرائيل 
با تجربه شكست فضاحت بار 1967، بسيار سخت بود. در واقع برای هر دو طرف طراحی اين 
سناريو و ايجاد زمينه برای صلح كه در سال 1978 محقق گرديد، يك برد واقعی تلقی می شد. 

1. همان، ص309. 
2. همان، ص316. 

3. همان، ص307-308. 
4. همان، ص306. 

5. Bar Lev Line

با توجه به اطالعات قابل طرح مبنی بر 
اطالع رژیم صهیونیستی از حمله مصر 
که در این اثر آمده است، بی توجهی 
اسرائیل نسبت به این اطالعات )که 
احتماالً موارد بیشتری هم وجود داشته( 
کاماًل غیر قابل قبول است؛ مگر اینکه 
اسرائیل بگذارد که مصر حمله کند و 
حتی سادات با شکستن دیوار معروف 
دفاعی »بارلو« تبدیل به یک قهرمان 
شود و آنگاه در قد و قامت یک فرد و 
کشور پیروز از در مصالحه با اسرائیل 
درآید چرا که سخن از صلح با اسرائیل 
با تجربه شکست فضاحت بار 1967، 

بسیار سخت بود
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نتيجه
نويسـندگان كتاب جاسوسـان عليه آخرالزمـان كه يقينـًا در هماهنگی كامـل با جامعه 
اطالعاتی رژيـم صهيونيسـتی بوده اند، بر آن هسـتند كه در ايـن اثر با معرفـی جديدی از 
واحدهای مختلـف اطالعاتی و عملياتی از موسـاد و امان و شـين بت بـه جزئيات جديدی 
از فعاليـت ايـن واحدهـا بپردازنـد. اقدامی كـه در مـورد هيچ يـك از جوامـع اطالعاتی و 
دولت ها در هيچ جای دنيا مرسـوم نيسـت؛ آن هـم با اين دقـت و جزئيـات! در وهله بعد 
نويسـندگان قصد دارنـد بـا داسـتان پردازی از عمليات های موفـق و ناموفق ايـن جامعه 
اطالعاتی، باورپذيـری آن نزد مخاطـب را باال ببرنـد و در نهايت به القـاء دو نكته مهم در 
ذهن مخاطـب به صـورت غير مسـتقيم بپردازنـد كـه اوالً تمام ايـن عمليات ها بـا منطق 
حق حفاظت از خـود در ميان دشـمنان بی منطق صورت گرفتـه و ثانياً، قـدرت اين جامعه 
اطالعاتـی آنقدر زياد اسـت كـه بتواند ظـرف هفتاد سـال از موجوديـت اين رژيـم، تمام 
بحران های سياسـی، امنيتی و نظامی را پشـت سـر گذارد و هم اكنون نيز خواهد توانسـت 
با موضوع هسـته ای ايران بـه موفقيت دسـت يابد. نكته ای كه نويسـندگان در پيشـگفتار 

به آن تصريـح می كنند: »موسـاد بـه گونه ای شـگفت انگيز كارآمد اسـت.« 
البته اطالع از نيت پشت  پرده برای انتشار اين دست آثار ما را مستغنی از آنچه می انديشند 
و انجام داده اند، نمی كند. و اين اثر با تمام جهت گيری های پيدا و پنهان، در برگيرنده اطالعات 
و مطالبی است كه برای يك مخاطب ايرانی مفيد اســت؛ ضمن آن كه هشياری در كشف 

نيت ها نيز الزم. 
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دکتر سید حمید روحانی 

یادداشت
به دنبال درج اولين قســمت از نقد كتاب الف الم خمينی در شماره 56 فصلنامه پانزده 
خرداد، واكنش ها و اظهارنظرهای موافق و مخالفی به اشــكال مختلف واصل گرديد. ضمن 
ســپاس از تمام نظريات اعم از موافق و مخالف كه بر اســاس نيت خير و تعهد به اصول 

تاريخ نگاری مطرح گرديد، ذكر چند نكته به شرح ذيل الزم است: 
1. نقد پيش و پس از اين در مورد كتاب الف الم يا هــر اثر ديگر به ويژه در مورد معمار 
انقالب و جمهوری اسالمی دربرگيرنده لحنی است كه ناشی از حس تعهد نسبت به اصول 
و رهبران انقالب اسالمی است و تا حدودی نشانگر ارادت و توجه به راه و شخص امام)ره( 

است. 
2. منطق منطبق بر استدالل و استناد دومين، اصل از ســاختار هر نقدی است كه اتفاقًا 
نويسنده الف الم و جهات ذيربط بايد به آن توجه كنند؛ نمی توان صرفًا به دليل نپذيرفتن 

الف الم، خدمت یا خيانت
)بخش دوم(
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لحن، از منطق حاكم بر متن نيز اعراض نمود. لحن ذوقی و سليقه ای است اما منطق نه ذوقی 
است، نه سليقه ای. يك نفر ممكن است از يك لحنی خشــنود شود و ديگری از همان لحن 
ناخشنود. داشتيم كســانی كه از لحن امام در برخورد با شــاه يا امريكا يا مقدس مآب ها و 
ليبرال ها اظهار ناخشنودی می كردند و مدعی بودند كه امام بايد كمی ماليم تر نسبت به اينها 
صحبت كند اما امام چنين نكرد. در طول نهضت امام ده ها مورد از اين نوع مسائل می توان 

به عنوان نمونه ذكركرد. 
3. بسياری از دوســتان و عزيزان كه با ارايه نظريات خود، نويسنده نقد را در ادامه اين 
مسير صواب ياری كردند، اگر با اندكی تأمل و زمان برای مطالعه كتاب الف الم همت خود 
را مصروف می ساختند و منطق نقد را به اندازه لحن آن درمی يافتند، چه بسا با عشقی كه به 

امام و راه او داشتند، صريح تر و شفاف تر احساس وظيفه می كردند. 
4. هم اكنون اگر در خالل نقد كتاب الف الم به ســاحت افرادی خدشه وارد شده است 

مبنای قضاوت، كتاب مذكور است و اال ما را چه كار با آن افراد و سوابق خوب و بد آنها!
5. ناشر كتاب الف الم به اندازه نويسنده و چه بسا بيشتر از ايشان در ترويج مطالب خالف 
واقع مسئول است و بايد پاسخگو باشد و كم كاری مؤسسه ذيربط در حفظ و نشر آثار حضرت 
امام)ره( نافی تعهد ايشان به امام و راه ايشان نيست. آن گونه كه در مورد كتاب شرح اسم 
مسبوق به سابقه است و نمی توان به بهانه نشر و توزيع و عدم امكان جمع آوری نسخ، از انجام 

اين مهم شانه خالی كرد. 
6. اصحاب قلم، رسانه و فرهنگ يقينًا با مشــورت اهل فن و تجربه ضرر نخواهند كرد. 
تدبيری الزم بود كه قبل از انتشــار اين اثر و بازبينی آن توسط افراد صاحب نظر، زحمات 

پنج ساله عده ای بی اثر و چه بسا زيان بار، جلوه نمی كرد. فاعتبروا يا اولی االلباب...

فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه
شناخت ريشه ای و همه جانبه ابرمردان وارسته و سالكان ازخودرسته و آگاهی از خوی و 
خصلت آن بزرگواران، برای فروهشتگان در بند و فرودست كه هنوز به اندر خم يك كوچه 
هم نرسيده اند، نه تنها شدنی نباشد، بلكه تيرگی و سياهی های درونی آنان، روز روشن را نيز 
در برابر چشمانشان تار می نماياند، شب پره وار از آفتاب گريزان اند، خورشيد را برنمی تابند، 
از نور و روشنايی بيزارند، آنها نمی توانند به سرشت رهروان راه فضيلت و معرفت پی ببرند 
و از نور زندگی ســاز و روزآفرين آنان بهره مند شــوند؛ »نوريان مر نوريان را طالب اند«. 
شب زدگان خودپرست كه خود را در برج عاج می بينند از روی كبر و نخوت و خودبرتربينی 
هيچ گاه نمی توانند به جايگاه واال و مقام مقدس مردان خدا پی ببرند و چه بسا عارفان از خود 
رسته و به خدا پيوسته را با طعن و طنز و ريشخند و نيشخند، خوار بشمرند و مورد نكوهش 
قرار دهند و به استهزا بگيرند؛ چنان كه خوانده و شــنيده ايم آن گاه كه پيشوای آزادگان و 
موالی پاكباختگان و از خودرســتگان )بنا به روايتی( اعالم كرد: پيش از آن كه من از ميان 
شما بروم و دسترسی به من نداشته باشيد، پرسش های خود را با من در ميان بگذاريد؛1 يكی 
از تاريك انديشان از جا برمی خيزد و می پرسد كه بگوييد كه سر من چند عدد مو دارد؟!! و 
اينجاست می بينيم كه پيامبر خدا )صلوات اهلل و سالمه عليه( خطاب به مواليمان حضرت امام 

علی )عليه السالم( می فرمايد: »ای علی! حقا كه كسی تو را نشناخت، جز من و حق من... .«2
اصوالً مردان خودســاخته و به كمال مطلق دست يافته كه انديشه، ايده و بينشی ژرف تر 
و فراتر از مردم عصر خويش دارند، هيچ گاه در دوران زندگی و حيات خويش به درســتی 
شناخته نمی شوند و ويژگی های واال و ارزشمند آنان آشكار نمی شود و پس از گذر دوران و 
درازای هزاره ای، گوهر و جوهر وجود و كمال آنان صيقل می خورد و به نمايش در می آيد. 
ليكن در دوران عمر كوتاه خويش تا آن پايه مهجور، مظلوم و ناشناخته می مانند كه برخی از 
خودشيفتگان كه خوی فرعونی دارند، خود را از آن خداجويان بی همتا، داناتر، مدير و مدبرتر 
می پندارند و با يك دنيا گستاخی ضد آن معمار كبير انقالب و سازنده انسان  ناب، زبان به 

سرزنش باز می كنند و چنين بر آن بزرگوار می تازند: 
... آيا رواســت كه به خاطر اجرای نظرات جنابعالی ما درگير باشيم و 
متهم و جنابعالی در مقابل اينها موضع بی طرف بگيريد؟ آيا بی خط بودن و 
آسايش طلبی را می پسنديد؟... گاهی به ذهنم خطور می كند كه تبليغات و 

1. اصول كافی، ج1، باب 185، ص250. 
2. شرح من اليحضره الفقيه، ج13، ص273. 
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ادعاهای ديگران شما را تحت تأثير قرار داده و قاطعيت و صراحت الزم را 
كه از ويژگی های شما در هدايت انقالب بوده در موارد فوق الذكر ضعيف تر 

از گذشته نشان می دهيد... .1
اين ديدگاه آقای  هاشمی  رفسنجانی نســبت به امام گواه ديگری است بر اينكه نامبرده 
اصوالً از امام شناخت نداشته و به مصداق »كافر همه را به كيش خود پندارد«، بر اين باور 
بوده است كه امام نيز دچار منيت و كيش شخصيت است!! او از اسرار مگوی سير و سلوك، 
زهد و خلوص، پارسايی، ديد كيميايی و ديگر صفات آسمانی و ملكوتی امام بی خبر بوده است. 
چه دردناك و جانسوز است مظلوميت و غربت امام در جمع ياران نايار در گذشته و امروز؛ 
ديروز او را بی خط و »آسايش طلب« می خواندند و »تحت تأثير« اين و آن می پنداشتند و گاهی 
با طعنه می گفتند كه فتاوا و ديدگاه های فقهی او مبنا ندارد! امروز نيز عناصر ناآشنا به خط و 
راه امام و باندهای مرموزی كه با مكتب و مرام او سر ناسازگاری دارند و ضربه های سنگينی 
از او به اميال و اغراض آنان وارد آمده است، با شيوه ها و شگردهای گوناگون به تحريف و 
تخريب راه او می كوشند و ترفندها و نيرنگ هايی عليه او به كار می بندند. امروز می بينيم كه 
غرب زدگان، بيراهه پويان، كژانديشان و دلباختگان و سرسپردگان به امريكا، برجامی ها و 
ديگر سازشكاران و تسليم طلبانی كه قبله گاهشــان كاخ سفيد است، نيز به فرموده امام آن 
مارهای خوش خط و خالی كه در درون حوزه های علمی، جا خوش كرده اند در تالش و تكاپو 
هستند كه از يك سو با جوسازی ها و دروغ پردازی ها با اسالم ناب محمدی )صلی  اهلل عليه 
و آله( بجنگند و از سوی ديگر با شــيوه ها و شگردهايی خط امام را بی رهرو سازند و سيمای 
انقالبی امام را مخدوش بنمايانند. امروز برای تحريف خط و راه و شخصيت امام كانون ها و 
النه هايی در گوشه و كنار كشور- به ويژه حوزه های علمی - ايجاد شده است كه بزرگ ترين 
انگيزه و انديشه آن النه های فســاد، به زير سؤال بردن امام اســت. بيت شيخ حسينعلی 
منتظری، مجمع به اصطالح محققين، بيوت اشرافی های واپسگرا، باندهای وابسته به مهدی 
 هاشمی  و شيخ علی تهرانی و... از كانون های فتنه و فسادی است كه با ماسك ترقی خواهی، 
اصالح طلبی، روشن انديشی و... امام و آرمان و انديشــه های او را هدف گرفته اند و توطئه 
امام زدايی را با همه توان دنبال می كنند. البتــه توطئه تحريف امام پس از عروج ملكوتی او 
بيشتر دنبال شد؛ باند تسليم طلب كه زير عنوان پرطمطراق »اصالح طلب« پنهان شده است 
و در دوران حيات امام جرئت و قدرت وادادگی آشكار در برابر شيطان بزرگ را نداشت، 
پس از رحلت امام با جسارت بيشتری به صحنه آمد و در گام نخست تالش كرد انديشه های 

1. بخشی از نامه هاشمی رفسنجانی به امام، 1359/11/25. 
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زهرآگين و آلوده خويش را از زبان مهره هايی بازگو 
كند كه در ســلك روحانيت قرار دارند. يك كودك 
سياسی به نام عبداهلل نوری كه روشن نيست پيش از 
انقالب و در آستانه پيروزی انقالب كجا بود و به چه 
كاری سرگرم بود، آن روز كه بوی قدرت در دفتر امام 
به مشامش رسيد، به آن سو شتافت و خط امامی  شد! 
در دوران پس از امام چهره منافقانه و تســليم طلبانه 
خود را نمايان ساخت و در روزنامه ای كه به راه انداخته 

بود اغراض شوم و ننگين تسليم طلبان را يكی پس از ديگری به قلم آورد؛ سازش با امريكا و 
به رسميت شناختن رژيم صهيونيستی را طلب كرد و به تحريف پيام و كالم امام پرداخت و 
اعالم كرد كه امام فرموده اند امريكا و انگليس و شوروی همه از هم بدتر و پليدترند. بنابراين 
با انگلستان روابط ديپلماسی برقرار كرده است اما با امريكا موضع آشتی ناپذيری را دنبال 
می كند؟1 )نقل به مضمون( او با يك دنيا وقاحت، كالم امام را تقطيع كرد تا به گمان خام خود 
راه امام را به بن بست بكشاند.2 تسليم طلبان در گام نخست از زبان عبداهلل نوری ها كه زبان 

امريكا را در دهان دارند توانستند زمينه را برای فتنه های 78، 88، 92 و 96 هموار سازند. 
آقای »باغی« از وابستگان به باند مهدی  هاشمی  نيز از تحريف گران سابقه داری است كه 
در به بيراهه كشاندن راه امام و خدمت به تسليم طلبان از هيچ ترفندی پروا نكرده است. او در 
يك مورد به دروغ ادعا می كند كه امام خود را از مريدان شيخ حسينعلی منتظری می دانسته 
است و در جای ديگر با تزوير و تحريف می نويسد كه به نوشته همه مورخين انقالب، پس 
از امام رهبری مبارزه بر دوش منتظری بوده است و درباره اين دروغ به كتاب نهضت امام 
خمينی استناد می كند؛ در صورتی كه چنين مطلبی در كتاب يادشده ديده نمی شود و اصوالً 
بايد دانست كه آقای منتظری در دوران عمر خويش هيچ گاه قائم به ذات نبود و در دوران 

نهضت و مبارزه از سمپات های آيت اهلل ربانی شيرازی به شمار می آمد.3

1. شوكران اصالح، ص171. 
2. امام اعالم كرده بود كه: ... امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، همه از هم 
بدتر و همه از هم پليدتر، اما امروز سر و كار ما با امريكاست... رئيس جمهور امريكا بداند كه امروز منفورترين افراد 
بشر است پيش ملت ما... جناب عبداهلل نوری اين فراز سرافراز: »اما امروز سر و كار ما با امريكاست« را حذف كرد 

تا توطئه تحريف خط امام را به بار بنشاند. 
3. پيرامون تحريف گری های جناب باقی، رك: ســهراب مقدمی شــهيدانی،  نقدی بر مدخل امام خمينی در 

دايره المعارف تشيع، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1397.

اصواًل مردان خودساخته و به 
که  دست یافته  مطلق  کمال 
اندیشه، ایده و بینشی ژرف تر و 
فراتر از مردم عصر خویش دارند، 
هیچ گاه در دوران زندگی و 
حیات خویش به درستی شناخته 
نمی شوند و ویژگی های واال و 

ارزشمند آنان آشکار نمی شود
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آذرنگ شرنگ 
آذرنگ شرنگ و جانكاه در چنين اوضاع اســفبار و دردآور، عملكرد خودی های ناآگاه 
است كه با نام امام، آبرو و اعتبار يافته و قدرت و موقعيت به دست آورده اند، ليكن از روی 
ندانم كاری و بی توجهی به مسئوليت سنگين كه بر دوش دارند، به تحريف شخصيت امام و 
تخريب تاريخ پرداختند و آب به آسياب دشمن ريختند و طعمه چرب و نرمی  برای دشمنان 

قسم خورده امام و انقالب اسالمی  فراهم كردند.
چنانكه در شماره پيش فصلنامه پانزده خرداد آورده شد، كتاب الف الم خمينی كه زير 
نظر مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياســی نگارش يافته است، به رغم اينكه از اسناد و 
مدارك كامل برخوردار بوده و بيش از چهار ســال روی اين كتاب وقت گذاشته و بيش از 
بيست نفر دستيار و همكار داشته، نتوانسته است از تحريف، نسبت های ناروا و شبهه افكنی ها 
دور بماند و واقعيت ها را به قلم آورد. نويسنده اين كتاب از عنوان »الف الم« استفاده كرده 
تا چنين بنماياند كه امام و نام امام »غير معرفه« است! و او با الف الم )بخوانيد اسناد ساواك( 
به اصطالح امام را »معرفه« كرده و شناسانده است. عالوه بر اين، به نظر می رسد كاستی ها 
و نادرستی های فاحشی كه در كتاب الف الم ديده می شود، ريشه در عوامل و جريان هايی 

دارد كه در پی می آيد: 
1. با وجود آن كه نويسنده الف الم از امام هيچ گونه شناختی نداشته و آنچه را كه درباره 
امام يافته و باور داشته است غالباً افواهی بوده و از مرز شنيده ها از زبان اين و آن فراتر نرفته 
است،1 بر اين نظر اســت كه كتاب الف الم، حركت اول برای شــناخت امام است! او در 

گفت وگو با صبح نو آورده است:
... الف الم خمينی ارايه شــناخت به خواننده است... من عقيده دارم دو 
كتاب الف الم خمينی و شرح اسم نسبت به رهبر پيشين و رهبر فعلی ايران 

شناخت ايجاد می كند...2 
اين ادعا خود نشان آن است كه آقای نويســنده نه از امام هيچ گونه شناخت داشته و نه 
از رهبری. اگر او به راستی از ويژگی های اين خداجويان برجسته و ابرمردان از خود رسته 
كه مصداق »ِرجاٌل ال تُلْهيِهم تِجاَرٌه َو ال بَيٌْع َعن ِذْكِراهللِ«3  اند، كوچك ترين آشنايی داشت، 
درمی يافت كه مدعی شناختن و شناساندن آنان بايســتی خود از قدح نوشان اهل صفا و از 

1. جناب نويسنده اگر روی آثار امام مطالعه داشت، برای شناختن و شناساندن او به جای غرق شدن در اسناد 
ساواك، به كتاب ها و نوشته های امام استناد می كرد. 

2. صبح نو، 1397/2/16، ص15. 
3. قرآن كريم، سوره نور، آيه 27. 
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شــناگران دريای معارف باشد، »نه هر كه سر 
بتراشد قلندری داند«! كسانی كه از ويژگی ها و 
برجستگی های عارفان سالك بی خبرند، بر اين 
باورند كه با قلم فرسايی ها، مديحه سرايی ها و سر 
هم كردن مشتی گزارش های بی محتوا و آوردن 
زندگينامه نارسا و همراه با خطا توانسته اند آنان 

را بشناسند و بشناسانند. 
با مدعی مگوييد اسرار عشق و مستی        تا بی خبر بميرد در رنج خودپرستی 

2. گواه ديگر بر ناآشنايی و بی اطالعی نويسنده محترم الف الم از جايگاه واال و عارفانه امام، 
استناد او به اسناد ساواك برای شناساندن امام است! او نزديك به پنج سال در اسناد ساواك 
غور كرده تا مقام علمی، عرفانی، معنوی، اخالقی و سير و سلوك امام را به دست آورد! و امام 
را كه جامع صفات ملكوتی و ويژگی های انسانی است، با استناد به گزارش های ساواك به 
نسل امروز و نسل های آينده بشناساند!! اگر او كوچك ترين شناختی نسبت به امام داشت، 
هيچ گاه به خود اجازه نمی داد كه با گردآوری مشــتی ســندهای غالباً دروغ و خالف واقع 
پادوهای ساواك، و خاطرات همراه با اغراق و گزافه و دروغ ادعا كند كه الف الم خمينی مايه 

شناخت امام است!! 
3. نويسنده محترم الف الم از آنجا كه در زندگی خود با اسناد و مدارك سّری و محرمانه 
كمتر سر و كار داشته است، آن گاه كه با انبوهی از سندها و گزارش ها رو به رو شده، به اصطالح 
معروف از هول حليم به ديگ افتاده و گمان كرده است هر گزارشی را كه خفيه نويسان ساواك 
و شهربانی و... داده اند مانند آيات قرآنی معتبر اســت و در صحت و درستی آن ترديدی 
وجود ندارد؛ غافل از اينكه بســياری از اين گزارش ها شايعاتی اســت كه بر سر زبان های 
مردم بوده و رواج داشته اســت. مأموران موظف بودند گفته ها و شنيده ها را گزارش كنند 
و مقامات مافوق پس از دريافت گزارش روی درســتی و نادرســتی آن پيگيری، تحقيق و 
ارزيابی می كردند. بخشی از گزارش ها نيز بافته های گزارشگران ساواك برای خوش خدمتی 
به مافوق بوده و تحليل های آبكی از پشيمانی، پريشانی، ســرخوردگی و نوميدی مخالفان 
ارايه می دادند تا خودشــان را نزد مقامات باالتر، صاحب نظر سياســی و تحليل گر مسائل 
و رويدادهای روز بنمايانند و باالترها را دل خوش كنند كه مخالفان در سراشــيبی زوال و 
تسليم اند! بخشی از گزارش ها نيز از عناد گزارش دهنده نسبت به برخی از سوژه ها نشان دارد 
و بر آن است كه با يك سلسله گزارش های مغرضانه مقامات مافوق را ضد مخالفان بشوراند 

چه دردنـاک و جانســوز است 
مظلومیت و غربت امام در جمع یاران 
نایار در گذشته و امروز؛ دیروز او را 
بی خط و »آسایش طلب« می خواندند 
و »تحت تأثیر« این و آن می پنداشتند؛ 
امروز نیز با شیوه های گوناگون به 

تحریف و تخریب راه او می کوشند
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و از آب گل آلود ماهی بگيرد. البته مقامات مافوق روی گزارش ها ارزيابی های كارشناسانه 
 داشته و مانند نويســنده الف الم چشم بسته و بی چون و چرا هر ســندی را بدون ارزيابی

 نمی پذيرفتند و به آن اعتبار نمی بخشيدند. 
4. نويسنده الف الم بنابر اظهارات خود، بر آن بوده اســت كه در كتاب آورده های نو و 
ناشنيده ای پيرامون امام به نمايش بگذارد. او اين انديشه درونی خود را در مصاحبه با صبح 

نو چنين بروز داده است:
... حق داشتيم با انتشار اسناد و مدارك جديد درباره امام يك كار جديد 
و تازه ای به دســت بدهيم و در واقع يك جای خالی را هم به اين وسيله پر 
كرديم... اســناد مرتبط به امام پيش از اين، در پنج جلد اسناد شهربانی و 
22 جلد مربوط به ساواك منتشر شده بود. اما من از مؤسسه مطالعات و 
پژوهش های سياسی خواستم كه اصل اســناد امام در ساواك را در اختيار 
من قرار دهند تا برخی اسنادی را كه به هر دليلی در اين كتاب نيامده است 
در استنباط ها و اســتنتاج های خودم دخالت بدهم... برخی مصاحبه ها هم 

ناگفته ای از زندگی امام داشت كه مورد استفاده ما قرار گرفت... .1
نويسنده الف الم در واقع دنبال آن بوده است كه گزارش تازه ای از امام به نمايش بگذارد و 
به درستی و نادرستی آن كاری نداشته است؛ از اين رو، هر آنچه را كه در خاطرات اين و آن 

يافته يا در اسناد ديده كه به نظر او تازگی داشته، در كتاب آورده است!! 
5. نويسنده الف الم، پايه و شالوده كتاب خود را اسناد ساواك قرار داده و بر مبنای آن در 
راه شناخت و شناساندن امام قلم زده و به بررسی نشسته است و در واقع به شرح و تفسير 
اسناد و گزارش های ساواك پرداخته است. ليكن محققان و پژوهشگرانی كه از پژوهش به 
درستی سر در می آورند هيچگاه اسناد و مدارك پس افكند رژيم شاه را دست مايه تحقيق و 
پژوهش قرار نمی دهند، با همت و زحمت و جستاری توانفرسا واقعيت ها را به دست می آورند 
و مورد تحليل و بررسی قرار می دهند و اگر در اين راستا اســنادی از رژيم گذشته )اعم از 
ساواك، شهربانی، وزارت امور خارجه و...( يافتند كه با واقعيت ها و رويدادها همخوانی دارد 
از آن نيز بهره می گيرند. نگارنده مقاله، حدود هزار صفحه كتاب نهضت امام )دفتر نخست( 
را در نجف اشرف به رشته نگارش كشيد و پس از پيروزی انقالب اسالمی  با دست يابی به 
اسناد و مدارك رژيم شاه، آن اسنادی را كه با رويدادهای تاريخی همخوانی داشت، بر آن 
افزود؛ در دفتر دوم، سوم و چهارم نيز با همين شيوه قلم زد؛ نخست حوادث و رويدادهای 

1. صبح نو، همان. 
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تاريخی را مورد تحقيق و پژوهش قرار داد و آنچه را كه در 
گزارش گزارشگران آن رژيم به دست آمد، پس از بررسی 
همه جانبه و راست آزمايی كارشناسانه مورد بهره برداری 
قرار داد. يك مورخ متعهد و رجال شــناس متبحر كه به 
تاريخ، شــخصيت ها و رجال سياســی و روحانی تا پايه ای 
شناخت دارد به محض ديدن يك سند و نگاهی كارشناسانه 
به آن، به درستی يا نادرستی آن پی می برد و حتی به جستار 
درازمدت برای راستی و درســتی آن نيازی ندارد ليكن 

كسانی كه از تاريخ بيگانه اند و درباره شــخصيت ها نيز مطالعه، كاوش و كنكاشی نكرده اند 
تنها مأخذ و تكيه گاه علمی شان اسناد ساواك است و جز ارايه مجموعه ای از آن اسناد بدون 
وارسی و ارزيابی علمی  و عقلی و راست آزمايی راه ديگری برای نگارش و شرح حال بزرگان 
و تاريخ گذشتگان بلد نيستند و بدين گونه بزرگ ترين آسيب را از اين راه به تاريخ و جايگاه 
تاريخ سازان وارد می كنند. به عبارتی اين گونه افراد به جای اين كه متون و منابع را در خدمت 
تاريخ درآورند تاريخ را اسير دست منابع می كنند. به جای اين كه منابع را شكار كنند، خود 

شكار منابع می شوند و منابع آنها را به راه و بی راهه می برد. 
6. خردورزی و تيزبينی و ريزبينی انديشمندانه و كارشناسانه برای دور ماندن از خطا و 
اشتباه در نگارش تاريخ نقش ريشه ای دارد. يك محقق دانا و پژوهشگر توانا و امين كه بر آن 
است تاريخ را دور از غرض ورزی، دروغ پردازی و نارواگويی به رشته نگارش بكشد هرگز هر 
آنچه را كه ديد و شنيد بازگو نمی كند؛ بلكه نخست آنچه را به عنوان سند، گزارش، روايت و 
خاطره دريافت می كند با معيار خرد و انديشه مورد ارزيابی قرار می دهد و تا به درستی آن 
پی نبرد از آن بهره نمی گيرد. مثاًل اگر در كتاب يا گزارشی آمده بود كه امام در زندان نسبت 
به رژيم شاه اعالم وفاداری كرد، نخستين پرسشی كه برای يك محقق و پژوهشگر مطرح 
می شود اين است كه چرا رژيم شــاه اين وفاداری امام را به كلی پنهان داشت و دفن كرد؟ 
بی ترديد اگر چنين سخنی از جانب امام مطرح شده بود دستگاه تبليغاتی رژيم شاه بايستی آن 
را با بوق و كرنا به همه دنيا اعالم می كردند و تيتر نخست روزنامه های رسمی  و نيمه رسمی  
كشور قرار می گرفت! با اين ارزيابی و بررســی خردمندانه درمی يافت كه چنين گزارشی 
نمی تواند واقعيت داشته باشد. ليكن در نوشته ها و آورده های نويسنده الف الم، تفكر، تأمل، 
خرد و انديشه جايی ندارد. او گزارش های ســاواك را مانند »وحی منزل« از هر نادرستی و 

دروغ و خطا مبرا می داند و بی چون و چرا از آن استفاده می كند.

امروز نیز عناصر ناآشنا به خط 
و راه امام و باندهای مرموزی 
که با مکتب و مرام او سر 
ناسازگاری دارند و ضربه های 
سنگینی از او به امیال و اغراض 
آنـان وارد آمـده اســت، با 
شیوه ها و شگردهای گوناگون 
به تحریــف و تخریـب راه او 

می کوشند 
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7. نويســنده محترم الف الم افزون بــر ناآگاهی، بی اطالعی و عدم شــناخت عميق از 
شخصيت امام بر آن بوده است كه درباره امام با سبك و ســياق ليبرال منشانه قلم بزند تا 
از ديد غرب باوران و تسليم طلبان در جرگه تندروان و خشونت طلبان )بخوانيد آزادمردان 
و راســت قامتان( قرار نگيرد؛ زيرا در آن صورت، كتاب او با انگ »علمی  نبودن«! تحريم 
می شود و زير تيغ سانســور می رود. او می داند اگر كتاب او به گونه ای قلم بخورد كه مورد 
پسند ليبرال ها، سازش كارها و تسليم طلب ها قرار بگيرد در محافل روشنفكرمآبان خودباخته 
و سازشكاران واداده جا باز می كند، كتابی برگزيده خوانده می شود و در صورت امكان كتاب 

سال می شود.
تاريك انديشان غرب زده و تسليم طلبان از خدا و خلق رميده، از كتاب ها و نوشته هايی كه 
تاريخ را با راستی و درستی بنگارد و خط و راه امام را نمايان سازد و درباره ويژگی های ناگفته 
و رمز و راز ناگشوده امام حكايت كند سخت بيمناك اند؛ چون به سياست بازی، ذلت پذيری، 
سازش كاری و تســليم طلبی خو گرفته اند و خط مقاومت، ســازش ناپذيری، ايستادگی و 
تسليم ناپذيری را مايه غروب زندگی ننگ بار خود می بينند. از اين رو، با همه توان با خط و راه 
امام در ستيزند و در راه تحريف آن می كوشند. غافل از اينكه با فوت بی رمق سست عناصر 

نتوان نور خورشيد را از ميان برد و ماه را از نورفشانی باز داشت. 

در راه ساختن چهره ای ليبرالی از امام
8. از ويژگی های امام در موضع گيری ها و اظهارنظرها و نيز در نهضت و مبارزه عليه شاه 
و امريكا، قاطعيت و صراحت بود. امام آنچه را كه باور داشــت به دور از هر گونه مجامله و 
مســامحه بر زبان و قلم می آورد. با نگاهی كوتاه به آثار تاريخی و گرانمايه امام، مانند پيام 
تاريخی در سال 1323 كه در كتابخانه وزيری يزد بايگانی است1 و كتاب كشف اسرار كه 
در سال 1322 به رشته نگارش كشيده است تا اعالميه ها و سخنرانی او در دوران نهضت 
و مبارزه، می بينيم كه امام با صراحت و قاطعيت ديدگاه ها و باورهای خود را به قلم و زبان 
آورده اســت و با صراحت لهجه موضع گيری كرده اســت. در اظهارنظر نه از زورمداران 
پروا كرده و نه از مردم )مقدس مآب ها و روشــنفكران غرب زده( ترديدی به خود راه داده 
است. ليكن ليبرال ها، تسليم طلب ها، سازشــكارها و آنهايی كه چشم اميد به غرب و شرق 
داشتند، در دوران ستمشاهی ديدگاه ها و خواسته های خود را با ترديد و تزلزل و در كارپيچ 

1. در خصوص متن آن نامه تاريخی رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و 
دانشنامه انقالب اسالمی، چ19، ج1، ص116-118. 
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ستايش، چرب زبانی و مجيزگويی بازگو می كردند 
و شجاعت و صراحت در زبان و قلمشان نبود. )البته 
در پی پيروزی انقالب اســالمی در سايه آزادی و 
عدالت نظام اسالمی، می بينيم كه شجاع شدند! و 
در موضع گيری عليه رهبران انقالب و مقدســات 

اسالم، با گستاخی قلم می زنند و زبان می ريزند!(
يكی از خدمات! نويسنده الف الم اين است كه 

در جای جای نوشته های خود تالش كرده اســت چنين وانمود كند كه امام نيز با سبك و 
سياق ليبرال ها قلم می زده و سخن می گفته است؛ هم از مردم واهمه داشته و هم از دولت پروا 
می كرده است! آنجا كه اصرار دارد اين انديشه را به خواننده بباوراند كه امام در اعالميه خود 
فرازهای »شاه دوستی يعنی غارتگری، شاه دوستی يعنی...« را به صورت استفهامی آورده است 
تا ادعای اينكه امام با قيام عشاير مخالف بوده است و... برای اين است كه از امام چهره ای 
ليبرال بسازد. او امام را همانند ليبرال ها از مردم جدا وانمود كرده و انگار امام نگران آن بوده 
است كه رژيم شاه با لوايح شش گانه و تقسيم اراضی »...می خواهد در اين اقدام  ما را در برابر 
مردم قرار دهد...«!1 اوالً، او امام را برنتافته بود كه رگ خواب مردم را در دســت داشت و 
می دانست و می توانست مردم را چگونه به راه حق و صراط حق هدايت كند كه ماديت، ملك 
و منال و ثروت و مكنت آنان را فريب ندهد و گمراه نسازد. ثانيًا، امام در راه انجام تكليف و 
مسئوليت هرگز به اين مسئله نمی انديشيد كه ديد و دأب او مايه خشنودی و خرسندی مردم 
می شود و يا مردم را ضد او می شوراند. به امام گفتند بنی صدر را از فرماندهی كل قوا عزل 
نكنيد، او در ميان بسياری از مردم محبوبيت دارد، پاسخ داد من وظيفه شرعی خود می دانم 
كه او را از اين مسئوليت عزل كنم حتی اگر فرياد... بر خمينی را با گوش خود از عموم مردم 
اين مرز و بوم بشــنوم )نزديك به اين مضامين(. ثالثاً، امام در نامه سرنوشت ساز 68/1/6 

صريحاً اعالم می كند:
... من با خدای خود پيمان بســته ام كه رضای او را بــر رضای مردم و 
دوستان مقدم دارم، اگر تمام جهان عليه من قيام كنند دست از حق و حقيقت 
برنمی دارم... من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته ام 

كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان بگذارم... .2 

1. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص235. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص 331-332.

نویسنده الف الم، پایه و شالوده 
کتاب خود را اسناد ساواک قرار 
داده و بر مبنای آن در راه شناخت 
و شناساندن امام قلم زده و به 
بررسی نشسته است و در واقع به 
شرح و تفسیر اسناد و گزارش های 

ساواک پرداخته است
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آيا می توان پنداشت كه امام با اين آزاد انديشی و قدرت روحی و آرامش درونی، دلواپس 
اين باشد كه »عبای من و شما را بگيرند«1 و يا از رويارويی با توطئه رژيم شاه ضد مصالح زنان 
نگران باشد كه »يكی از هدف های هيئت حاكمه چه بسا رو در رو قرار دادن نيمی از جمعيت 
ايران )بانوان( با روحانيت است«!2 جناب  نويســنده برای اينكه امام را يك عنصر ليبرال و 
محافظه كار بنماياند، گزارش بی پايه و ساختگی را كه ريشه در شايعه سازی های سال آغازين 

نهضت امام داشته، چنين استواری بخشيده است: 
آيت اهلل خمينی... مراقب بود دست آويزی به حكومت ندهد. از او دعوت 
كردند ضمن شركت در مجلس عقد فرزند يكی از علمای قم، خطبه پيوند 
دختر و پسر را بخواند، اما نپذيرفت و گفت دولت دنبال بهانه است مرا به 
دادگستری و محاكمه و زندان بكشد! آن زمان عقد در جايی غير از محاضر 

ازدواج ممنوع بود!! 3
اوالً، چنين قانونی كه خطبه عقد بايد حتمًا در محاضر خوانده شود، دور از نظر است. آنچه 
برای آن نظام مطرح بود و اهميت داشت، اين بود كه پيوند زناشويی ميان طرفين در محاضر 
وارد دفتر شود و به ثبت برسد. آنها به خواندن خطبه باورمند نبودند تا برای محل خواندن 
آن قانونی بگذرانند. ثانياً، در آن روز و روزگار بيشتر خطبه های عقد در قم و تهران و ديگر بالد 
كشور از سوی علما و مقامات روحانی خوانده می شد و مردم به اين موضوع اهميت می دادند 
كه علمای بزرگ به عنوان تبرك خطبه را بخوانند. ثالثاً، امام اگر در اين مورد نگرانی داشت 
دستور می داد نخست عروس و داماد به محضر بروند و پيوند زناشويی را در دفتر وارد كنند 
و يا مانند غالب موارد محضر دار را به مراســم جشن عقد فرا خوانند و پس از خوانده شدن 

خطبه به وسيله امام، در دفاتر ثبت شود.
شگفت آور است كه جناب نويسنده ادعا می كند كه: 

رؤسای روحانی حوزه علميه قم در تجزيه و تحليل های مشترك خود به 
اين نتيجه رسيده باشند كه يكی از هدف های هيئت حاكمه چه بسا رو در رو 
قرار دادن نيمی از جمعيت ايران/ بانوان با روحانيت است. از اين رو، تصميم 
گرفته شد مغايرت انتخاب كردن و انتخاب شدن زنان در انجمن های ايالتی 
و واليتی با اشاره به مفاد قانون اساسی بيان و از دادن مستمسك تبليغی به 

1. الف الم، ص255.
2. همان، ص213.  
3. همان، ص278. 
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دست حاكمان خودداری گردد... .1
آيا نويسنده الف الم به راستی چهار سال روی اسناد و مدارك به بررسی و تحقيق نشسته 
و به اصطالح اوراق و مدارك آن دوره را با تيزبينی و ريزبينی مورد ارزيابی قرار داده است 
يا تنها گزارش های ناپخته و ناشيانه پادوهای ساواك را ديده و خوانده و در جهت راست و 
درست جلوه دادن آن كوشيده است؟! ما برای اينكه برای جناب نويسنده روشن شود كه 
علما و شــخص امام از كنار فريب زنان زير عنوان »حق رأی به زنان« با اشاره نگذشته و از 
دادن مستمسك تبليغی به دست حاكمان پروايی نكرده و واهمه ای نداشته اند، بخشی از پيام 
امام را در اين مورد می آوريم. امام در تلگرام به امير اسداهلل علم )شاغل مقام نخست وزيری( 

آورده است:
...ورود زن ها به مجلسين و انجمن های ايالتی و واليتی و شهرداری مخالف 
قوانين محكم اسالم ]است[ كه تشخيص آن، به نص قانون اساسی، محول 
به علمای اعالم و مراجع فتواســت و برای ديگران حق دخالت نيســت و 
فقهای اسالم و مراجع مسلمين به حرمت آن فتوا داده و می دهند. در اين 
صورت حق رأی دادن به زن ها و انتخاب آنها در همه مراحل، مخالف نص 
اصل دوم از متمم قانون اساسی اســت و نيز قانون مجلس شورا مصوب و 
موشــح ربيع الثانی 1325 قمری حق انتخاب شدن و انتخاب كردن را در 
انجمن های ايالتی و واليتی و شهرداری از زن ها سلب كرده است. مراجعه 
كنيد به مواد 7 و 9 قانون انجمن های ايالتی و واليتی و 15 و 17 قانون انجمن 
بلديه )شهرداری(. در اين صورت، چنين حقی به آنها دادن تخلف از قانون 

است... .2
ديگر علما و مراجع نيز در تلگرام به دولت و دربار به صراحت و قاطعيت از »ورود زنان به 
مجلس« اعالم استنكار كردند كه می توان برای آگاهی به متن آورده ها و ديدگاه های آنان در 
اين مورد، كتاب اسناد انقالب اسالمی را مورد بررسی و مطالعه قرار داد.3 نويسنده الف الم 
نه تنها از امام شناخت ندارد بلكه ملت ايران را نيز به درستی نشناخته و بر اين باور است كه 
طرح فريبكارانه رژيم شاه زير پوشش آزادی زنان، مورد حمايت عموم بانوان ايران و به قول او 
»نيمی از جمعيت ايران« بوده است و علما و روحانيان ناگزير بودند با تزلزل و ترديد و به شكل 
سربسته و مجامله با آن طرح، اعالم مخالفت كنند. غافل از اينكه زنان دين باور و مسلمان 

1. همان، ص 213.
2. صحيفه امام، ج 1، ص 80.
3. اسناد انقالب اسالمی، ج 1.
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ايران، با نامه ها و تلگرام های گوناگون خود به شاه و دولت، همراه با صدها امضا، مخالفت خود 
را با تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی اعالم كردند و دست رد بر سينه نامحرم زدند و 
همين زنان غيرتمند و خداجو بودند كه در روز 15 خرداد 42 در قم و تهران در راه دفاع از 
امام، ده ها كشته دادند. شايد او بر اين باور بوده است كه نيمی از جمعيت ايران همانا مشتی از 
زنان فريب خورده ای بودند كه زير نظر اشرف پهلوی »سازمان زنان اميد فردا« را برپا كرده 
بودند و برای بی بندوباری، ناهنجاری و ساختارشكنی تالش می كردند. از آنجا كه سران جبهه 
ملی هم كه به ظاهر از قانون اساسی حرف می زدند، مانند نويسنده الف الم انديشه می كردند، 
ديديم كه در پی تصويبنامه غيرقانونی انجمن های ايالتی و واليتی و به اصطالح »حق رأی به 
زنان«! بی درنگ به شكل پنهانی و »محرمانه« پيامی به »سازمان زنان« فرستادند و به دست 

آوردن اين به اصطالح آزادی را به آنها تبريك گفتند!
ليكن زنان آگاه، رشديافته و باورمند ايران با نامه ها، تومارها و تلگرام ها از آزادی شاهانه 
كه همان بی بندوباری غربی بود اظهــار انزجار كردند. به عنوان نمونه بخشــی از تلگرام 

استنكارآميز زنان غيور و آگاه ايران ضد جريان به اصطالح آزادی زنان در پی می آيد: 
... زنان مسلمان ايران افتخار دارند كه در پرتو تعاليم مقدسه اسالمی از 
حقوق و مواهبی برخوردارند كه زنان اروپايی هنوز به عشری از اعشاران نائل 
نگرديده اند و بنا به حكم محكم قرآن  مجيد و تعليمات پيشوايان جليل القدر 
روحانی، از هر عملی كه خارج از حدود شــرع مطهر اسالم و تقليد بيجا از 
جوامع اروپايی و غيرمسلمان باشد اظهار نفرت و انزجار می نمايند. هياهوی 
چند زن بيكار و بی اطالع از حقوق زن در اسالم دليل خواست اكثريت زنان 

مسلمان ايران نيست... .
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جناب نويسنده الف الم در راه ساختن چهره ای ليبراليستی از امام گاهی گوشه ها و فرازهايی 
از گفته های امام را درز می گيرد و گاهی رســمًا به تحريف تاريخ دست می زند. آن گاه كه 
اظهارات امام در ديدار با وزير كشــور حســنعلی منصور را در دوران حصر بازگو می كند 
جمله ای از گفتار امام را درز می گيرد تا به چهره ليبرال منشــانه ای كه از امام ساخته است 

خدشه ای وارد نيايد. ما متن گفته های امام را در پی می آوريم: 
...آمد گفت به من كه خب آن دولت )اميراســداهلل علم( با شما چه بود 
و چه بود و چه كرد... خب آن رفت. بحمداهلل حاال يك دولتی )حســنعلی 
منصور( آمده است كه اين اشخاصش بسياری شــان پدرانشان روحانی 
بوده اند و... گفتم كه آقا! نه ما دشمنی با آن دولت داشتيم و نه عقد اخوتی با 
شما خوانديم، ما به اعمالتان نگاه می كنيم، ما اينجا مراقبيم اگر اعمال شما 
تكرار اعمال آنهاست، همانطور كه با او مخالف بوديم هستيم الی يوم القيامه 

و رويشان سياه شد تا آخر شما هم آن جور خواهيد شد... .1
نويسنده الف الم اين گفتار امام را آورده ليكن اين جمله را كه »رويشان سياه شد تا آخر« 
و بخشــی از جمله پيش از آن را: »هســتيم الی يوم القيامه« حذف كرده است؛ چون جمله 
»مخالف... هستيم الی يوم القيامه« نشان از ســازش ناپذيری دارد و »رويشان سياه شد تا 
آخر...« نيز از صراحت و قاطعيت يك نيروی انقالبی حكايت دارد و اين ويژگی ها با روش 
ليبراليستی همخوانی ندارد. ليبرال ها همواره با خائنان و حتی حراميان دين و ملت و ناموس 
آماده سازش و كرنش و بند و بست هستند و در اظهارنظرها نيز راست گويی و با صراحت 
سخن گفتن را دور از خرد می پندارند! و بر اين نظرند كه يك سياست مدار در برابر طرف 
بايد با دورويی، نيرنگ بازی، فريب كاری كه برخورد ديپلماسی خوانده می شود، سخن بگويد 
و راستی و درستی در كارش نباشد. به امام علی خرده می گيرند كه وقتی در شورای تعيين 
خليفه از او پرسيدند آيا اگر تو را به خالفت تعيين كنيم به روش شيخين عمل می كنيد؟ چرا 
جواب داد كه به شيوه رسول اهلل عمل می كنم؛ چه عيبی داشت كه طبق خواست و نظر آنها 

پاسخ داده و آنها را فريب می داد! 
نويسنده الف الم در جای ديگر به رغم شــواهد و مدارك آشكار مبنی بر اراده امام برای 
ادامه نهضت و مبارزه و اوج آن، به پيروی از گزارش های بی پايه و دلبخواهی پادوهای ساواك 

آورده است كه: 
به نظر می رسد يكی دو روز مانده به 23 ارديبهشت )اول ماه محرم كه 

1. صحيفه امام، همان، ص298.
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مصادف با سالگرد 15 خرداد بود( آيت اهلل به اين نتيجه رسيد كه محافل 
و مجالس ماه محرم و صفر بايد دور از تشنج و هيجان برگزار شود. البته او 
پيش از اين نيز تمايلی به حضور قهرآميز مردم در راهپيمايی، تظاهرات و يا 
حمله به اماكن دولتی نداشت. آخرين جمله او در سخنرانی عصر عاشورای 

سال گذشته توصيه به حفظ آرامش بود!!1
جناب نويسنده با سفسطه و غلط اندازی و آوردن واژه »تشنج« و »حمله به اماكن دولتی« 
در كنار تظاهرات و راهپيمايی و به كار گرفتن نوعی بازی با كلمات تالش می كند نظر خالف 
واقع و تحريف گرانه خود را به خواننده بباوراند! كيست نداند كه امام با هر گونه تشنج، حمله 
به اماكن دولتی و كارهای خالف موازين آرامــش و امنيت مخالف بود، ليكن هيچ گاه حتی 
برای يك لحظه با تظاهرات و راهپيمايی های سياســی و حضور در صحنه نه تنها مخالفت 
نمی كرد، بلكه بر اين نظر بود كه ضمن بهره گيری از راه حسينی و شور و شعور عاشورايی )آن 
هم در ايام عاشورا( و الهام از مكتب و مقصد حضرت امام حسين)سالم اهلل عليه( بايسته است 
عزاداران حماسه بيافرينند و مردم بايد راهپيمايی و تظاهرات و اعالم انزجار از يزيديان زمان 
را سرسختانه پی بگيرند. جناب نويسنده كاش در كنار غور در اسناد ساواك و شيفتگی در 
گزارشات ساواكی ها، به نوشته ها و ديدگاه های امام نيز گذری می كرد و می ديد و می خواند 
كه امام در اعالميه هايی كه در آن محرم و عاشورای حسينی كه بنا به ادعای جناب نويسنده 
و طبق سياست ليبرال منشانه بايد خاموش و بی سر و صدا از آن بگذرد و نفس كسی در نيايد، 

چنين رهنمود می دهد:
...ما از جانب خدای تعالی مأمور حفظ ممالك اســالمی و استقالل آنها 
هستيم و ترك نصيحت و سكوت را... جرم می دانيم، گناه بزرگ می دانيم، 
استقبال از مرگ سياه می دانيم. پيشــوای بزرگ ما حضرت اميرالمؤمنين 
عليه السالم سكوت را در مقابل ستمكاری جايز نمی دانست و ما نيز جايز 
نمی دانيم... در اين زمان سكوت در مقابل ستمكاری اعانت به ستمكاران 
است. وظايف اسالمی، وظيفه ما تنها نيســت، وظيفه تمام طبقات است... 

وظيفه تمام ملت است...2
9. به نظر می رسد كه نويسنده محترم الف الم بر تمامی  مطالبی كه در كتاب او آمده اشراف 
نداشــته و بخش هايی از آورده های كتاب او را ديگران برای او نوشته اند و او حتی به آنچه 

1. الف الم، ص 414.
2. صحيفه امام، ج1، ص337. 
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ديگران برای او قلم زده اند، گذر نكرده و آن را مورد مطالعه قرار نداده است. همچنين گويا 
اين نويسنده نه تنها از آنچه از كتاب نهضت امام خمينی در كتابش روايت شده، بی خبر بوده 
بلكه در دوران زندگی خود نام اين كتاب را نيز نشنيده! و آوازه آن به گوش او نخورده! و از 
آن بهره ای نگرفته است! يا خدای نخواسته به فراموشی دچار شده است؛ زيرا در گفت وگو با 

روزنامه خراسان آورده است: 
... ذكر اين نكته ضروری است كه پيش از نگارش اين كتاب ]الف الم[ 
تقريباً درباره حضرت امام زندگينامه به معنای واقعی كلمه نداشتيم، غير از 
كاری كه آقای محمدحسن رجبی انجام داده بود و شما هم از آن نام برديد 
و همين طور نوشته ای از آقای سيد حميد روحانی زيارتی با عنوان زندگينامه 
پيشوا كه پيش از انقالب در نجف منتشر شــد، تقريبًا كار ديگری در اين 

زمينه انجام نشده بود... ]![1 
بگذريم از اينكه در درازای چهل سال گذشته پيرامون زندگی امام كتاب های بی شماری 
انتشار يافته است كه برخی از آنها مانند الف الم آكنده از خطا و اشتباه و تحريف است كه 
آوردن نام آن كتاب ها از مجال اين فرگرد بيرون اســت، بايد دانست كه كتاب زندگينامه 
پيشوا را مرحوم شيخ حســن كروبی تنظيم كرده بود كه در سال های آغازين دهه پنجاه در 
نجف منتشر شد و چون جز اعالميه ها و سخنرانی های امام مطلبی در بر نداشت دگر بار چاپ 
نشد و در محافل علمی  و انتشاراتی نيز از آن كمتر سخنی به ميان آمد. اكنون مايه شگفتی 
است كه نويسنده محترم الف الم چگونه نام كتاب زندگينامه پيشوا را كه نزديك نيم  قرن از 
انتشار آن گذشته و تقريباً از كتاب های فراموش شده است، به ياد دارد ليكن نام كتاب نهضت 
امام خمينی را كه همزمان با اوج انقالب اسالمی  و در آستانه پيروزی آن، بارها تجديد چاپ 
شده و تاكنون دفتر نخست آن نوزده بار به چاپ رسيده و در الف الم نيز به آن استناد شده 
است، اصوالً نشنيده يا از ياد برده است؟!! و اصوالً نسبت دادن زندگينامه پيشوا به اينجانب 

روی چه انديشه و انگيزه ای صورت گرفته، به تأمل بيشتری نياز دارد. 

تحریف و تخریب
نويســنده الف الم چنان كه پيش تر نيز اشاره شــد، در جای جای كتاب يادشده هر گاه 
كه از ديدار يكی از مقامات دولتی با امام گزارشــی آورده، كوشــيده اســت آن ديدار را 
 ابهام آميز، شك برانگيز و همراه با نقطه های تاريك بنماياند و امام را زير سؤال ببرد. به اين

1. خراسان، 1397/6/6، ص12. 
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 آورده های او در الف الم دقيق بنگريد: 
... عمادالدين سزاوار سناتور مجلس سنا پنج شنبه روزی/ 28 آذر به ديدن 
آيت اهلل خمينی آمد. به احتمال زياد محمدرضا پهلوی او را فرستاده بود، يك 
ساعت و نيم آنجا بود، چه گفت و چه شنيد روشن نيست...1 در همان روزها 
پاكروان به مالقات آيت اهلل خمينی آمد. ردی از اين ديدار در ميان سندها 
نيست. مأمور ويژه ای كه اين رخدادها را مستقيم يا غير مستقيم گزارش 

می كرد، غايب بود يا غيبش كرده بودند... ]![2 
جواد صدر، وزير كشور، در يك ماهه اخير دو يا سه بار با آيت اهلل خمينی 
مالقات كرده بود، آخرين آن، روز هفدهم فروردين دو روز پس از بازگشت 
آقای خمينی به قم بود. او ساعت هفت بعد از ظهر به قم آمد. پس از ديدار با 
آقايان خمينی، گلپايگانی و شريعتمداری ساعت 23:30 به تهران بازگشته 
بود. صدر چه پيامی  با خود آورده روشــن نيست. شايد آمده بود مراسم و 

عطوفت خاص شاهنشاه را به مقامات روحانی ابالغ كند... .3 
بايد دانست كه امام وزير كشور را در جمع عموم زائران و مجاورانی كه برای ديدن او در 
بيت اجتماع كرده بودند به حضور پذيرفت؛ وزير كشور ديدار خصوصی با امام نداشت تا 
پيامی  با خود آورد و به او برساند. نويسنده الف الم ندانسته است كه برای زير سؤال بردن 
امام در كجاها بايد جمله های سؤال برانگيز را به كار برد! او اگر پيرامون ديدار وزير كشور 
با امام در قم وارسی و كنجكاوی می كرد، درمی يافت كه ديدار او با امام در جمع صدها نفر 
از مردمی  بوده اســت كه گرداگرد امام حلقه زده بودند و در ايــن گونه موارد ديگر جای 

شبهه افكنی نيست. 
نويسنده الف الم از به كار بردن جمله های دوپهلو، مرموز و سؤال برانگيز درباره امام در 
جای جای كتاب كه نمونه هايی از آن در باال و در بخش گذشــته آمد بسنده نكرده و گاهی 
دايره شبهه افكنی را گسترش داده است؛ به اين فراز از آورده معنادار او كه در باال آمد يك 

بار ديگر گذر می كنيم: 
در همان روزها پاكروان به مالقات آيت اهلل خمينی آمد، ردی از اين ديدار 
در ميان سندها نيســت. مأمور ويژه ای كه اين رخدادها را مستقيم يا غير 

مستقيم گزارش می كرد، غايب بود يا غيبش كرده بودند... ]!!![

1. الف الم، ص368.  
2. همان، ص377. 
3. همان، ص394. 
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بايد ديد نويســنده الف الم چه انديشه و 
نقشــه ای در ســر دارد و دربــاره امام چه 
می خواهد بگويد؟ منظور او از اينكه »غيبش 
كرده بودند« چيست؟ اينكه »در همان روزها 
پاكروان به مالقات آيــت اهلل خمينی آمد«، 

كدام روزها است؟! برای اين ادعا كه پاكروان »به مالقات آيت اهلل خمينی آمد« چرا مأخذی 
نياورده است؟ اصوالً مقامات دولتی مانند پاكروان يا وزير كشور كه در زندان به ديدار امام 
يا ديگر زندانيان می رفتند، مگر گزارشگر و مأمور ويژه با خود می بردند؟ در كدام گزارش 
آمده است كه وقتی يكی از مقامات به ديدار زندانی رفته مأموری او را همراهی می كرده و 
گفت و شنود طرفين را يادداشت كرده باشد؟! آنچه در پرونده های ساواك از گفت وگوی 
برخی مقامات با زندانيان آمده است گزارش خود آن مقامات پس از ديدار با زندانی است. او 
در پايان اين ادعای نابجا كه »همان  روزها پاكروان به مالقات آيت اهلل خمينی آمد« اظهاراتی 
از امام در ديدار با پاكروان آورده و به مجله پاســدار اسالم ارجاع داده است كه اگر چنين 
گزارشی در آن مجله آمده باشد خطا و نادرست است. آنچه را كه نويسنده از زبان پاكروان 
آورده است متن سخنرانی امام در جمع دانشجويان دانشــگاه تهران در روز 21 فروردين 
43 است. كيســت كه نداند امام در زندان از روز ورود تا روزی كه حبس او به حصر بدل 
شد و تا روزی كه رسمًا آزاد شد و به قم بازگشت، با مقاماتی كه به ديدار او می آمدند وارد 
بحث نمی شد و به گفت وگو نمی نشست و گاهی جمله كوتاه اقناعی بر زبان می آورد؟! ليكن 
نويسنده الف الم بر آن است كه از آنچه در دوران زندان امام گذشته، از كاهی كوه بسازد. 
آيا اين گونه ادعاهای شبهه افكنانه و جمله های جهت دار برای خواننده نسبت به امام ذهنيت 

منفی پديد نمی آورد؟ 
اين نگارنده هرگز بر آن نيست كه نويسنده الف الم را به عناد و غرض ورزی نسبت به امام 
متهم كند ليكن نمی تواند در برابر آورده ها و نوشته های شبهه انگيز و شك برانگيز او بی تفاوت 
بگذرد. نويسنده الف الم از يك سو متن گفت وگوی پاكروان با امام و پاسخ امام را از اسناد 

ساواك به صورت كامل می آورد: 
... پاكروان به پادگان عشرت ]آباد[ و به ديدن آيت اهلل خمينی آمد، آمد 
تا خبر انتقال او و آقايان محالتی و قمی  را از زندان به خانه ای در شهر بدهد... 
جمالتی هم در لزوم پرهيز از ورود به سياست گفت. گفت كه سياست 
چيزی جز دروغ، خدعه و فريب، نيرنگ و خالصه پدرسوختگی نيست. شما 

نویسنده الف الم در راه ساختن 
چهره ای لیبرالیستی از امام گاهی 
گوشه ها و فرازهایی از گفته های 
امام را درز می گیرد و گاهی رسمًا به 

تحریف تاریخ دست می زند
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اين سياست را برای ما بگذاريد و برويد، دخالتی در آن نكنيد، آقای خمينی 
موقعيت را مناسب پاسخگويی دقيق نديد، وارد گفت و گو نشد و نگفت كه 
اين تعريف تان از سياست نادرست است »اسالم تمامش سياست است«، 
فقط به گفتن اين جمله اكتفا كرد كه »ما از اول ]هم[ وارد اين سياست كه 

شما می گوييد نبوده ايم«.1 
ليكن از سوی ديگر سه صفحه بعد آنچه را كه در اينجا آورده ناديده می گيرد و می نويسد: 
آنچه در اطالعيه دولت از تفاهم ميان حكومت و علمای آزادشده آمد و 
فردايش 13 مرداد در سرمقاله روزنامه اطالعات با تفصيل به آن پرداخته 
شد به دليل در دست نبودن گفت وگوهای پاكروان با آقايان )امام، محالتی 
و قمی( در واپسين روز حبس قابل بررسی و بازنمايی نيست، نه می توان آن 
را يك سره دروغ خواند، نه آن را بســان مدعيان آن سرمقاله تأييد كرد... 
دســت كم مشــی و مرام آيت اهلل خمينی می گويد بعيد است او قولی كه 

حكايت از دخالت نكردن در امور سياسی باشد داده باشد... .2 
آيا اين گونه ضد و نقيض گويی آقای نويسنده از سر در گمی و فراموشكاری  و درنيافتن 
واقعيت ها حكايت نمی كند؟ آيا او نتوانسته بفهمد كه منظور از »تفاهم« در اطالعيه ساواك، 
همان يك جمله ای اســت كه امام آن را بر زبان آورد: »ما از اول وارد اين سياست كه شما 
می گوييد نبوده ايم«؟! اين آورده جناب نويسنده كه »بعيد است او قولی كه حكايت از دخالت 
نكردن در امور سياسی باشد داده باشد«، آيا به معنای آن نيست كه او كالم صريح امام را 
كه فقط گفتند: »ما از اول وارد اين سياست كه شــما می گوييد نبوده ايم«، مورد ترديد قرار 

می دهد؟
قلم زدن پيرامون رويدادها و جريان های تاريخی و مردانی كه تاريخ را ساخته اند، به ويژه 
اگر دارای ابعاد پيچيده و ويژگی های گوناگون و ناشناخته باشند، بدون مهارت و ورزيدگی 
در تاريخ و شناخت ژرف و ريشه ای از مردان تاريخ، مايه گمراهی، بيراهه پويی، وارونه نويسی 
و گمراه كردن ديگران و خدشــه دار كردن چهره بزرگان می شود. نويسنده ای كه به علت 
بی اطالعی از ويژگی های امام هر »رطب و يابسی« را كه غرض ورزان و خودفروختگان ساواك 
به او نسبت داده  اند، بدون چون و چرا و ترديد و تأمل، رونويسی و دوباره نويسی می كند مانند 
عناصر بی خبر از علم پزشكی است كه به دارو و درمان اين و آن می پردازند؛ شماری را كور 

1. همان، ص344. 
2. همان، ص347-348. 
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و برخی را نيز گور می كنند. كسانی كه چند صباحی 
امام را از نزديك ديده باشــند درمی يابند كه يكی از 
ويژگی های امام راســتی و صداقت است و امام حتی 
با دشــمن نيز با راستی و درســتی برخورد می كرد 
و دورويی و دوگانگی نداشــت. آن گاه كه به دست 
ياران نايار ناگزير شد جام زهر سر بكشد و آتش بس 
را پذيرفت، مردم ايران سراســيمه به سوی جبهه ها 
شتافتند و سراسر جبهه از مردم وفادار به امام آكنده 

شد. فرماندهان جنگ و جبهه به امام پيشنهاد دادند كه فرصت برای يك حمله برق آسا به 
خاك عراق و تصرف بخشی از سرزمين عراق مناسب است تا بخشی از خاك عراق را تصرف 
كنيم و آن گاه كه بر سر ميز مذاكره می نشينيم دست خالی نباشيم! امام پاسخ داد اكنون كه 
آتش بس را پذيرفتيم هرگز خالف آن عمل نمی كنيم. در زندگی امام رفتار، كردار و گفتاری 
بر پايه فريب طرف مقابل يا تاكتيك فرصت طلبانه هيچ گاه ديده نشد. امام آنچه را كه بر زبان 
می آورد بر پايه باورمندی بود نه خدای نخواسته از روی فريب كاری و تاكتيك های دور از 

اخالق اسالمی  و انسانی كه برخی در شرايط بحرانی از آن بهره می گيرند. 

نارواگویی نابخردانه 
آزمندی و اهتمام نويسنده الف الم برای پر رمز و راز نشان دادن ديدارهای امام با مقامات 
رژيم شاه، او را در مواردی به ضد و نقيض گويی كشانده است. در دو صفحه پيش خوانديم 
كه جناب نويسنده از يك سو متن اظهارات پاكروان در محضر امام و پاسخ او را بيان كرد و به 
دنبال آن مدعی شد كه آنچه ميان آنان گذشته روشن نيست كه خود از كم حافظگی او نشان 
دارد! او در مورد ديگر به دنبال آوردن گزارش ســاواك مبنی بر ديدار سناتور عمادالدين 
سزاوار با امام در دوران حصر، نخســت می نويسد كه »به احتمال زياد محمدرضا پهلوی او 
را فرســتاده بود«!1 و بی درنگ اين جمله ابهام آميز و شك برانگيز را بر آن افزوده است كه 
»يك ساعت و نيم آنجا بود، چه گفت و چه شــنيد؟ روشن نيست. چه پيامی   داشت؟ زبان 
اسناد خاموش است«! ليكن پس از چند سطری می بينيم كه آن اسناد خاموش چنين زبان 
باز می كند: »... سزاوار در ابتدای ديدار از شــاه تمجيد كرد، او را پادشاهی فهميده، فعال و 
خوش نيت خواند، فرمانروايی كه بايد دوستش داشت و از تقويت او دريغ نكرد... .« )جناب 

1. همان، ص368. 

به نظر می رسد که نویسنده محترم 
الف الم بر تمامی  مطالبی که در 
کتاب او آمده اشراف نداشته و 
بخش هایی از آورده های کتاب او 
را دیگران برای او نوشته اند و او 
حتی به آنچه دیگران برای او قلم 
زده اند، گذر نکرده و آن را مورد 

مطالعه قرار نداده است!
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نويسنده اين بخش از اظهارات سزاوار را با قطع يقين بازگو كرده است، بدون آن كه منبعی 
ذكر كند.( آن گاه چنين ادامه داده است: 

... شايد سناتور از فرستاده شــدن اليحه انجمن های ايالتی و واليتی به 
مجلس شورای ملی هم گفته باشد. اين اليحه در هفدهم آذر با تغييراتی كه 
در آن داده شده بود، برای تصويب به مجلس شورای ملی داده شده بود... 
آقای خمينی يك روز بعد فشــرده ای از اين ديدار را به سيد نورالدين باز 
گفت. سيد نورالدين هندی آن روز به ديدن برادر آمده بود. به آن فرستاده 
گفتم اگر روزی قرار تغيير رژيم در كشور باشد چون آن را به ضرر جامعه 
می دانم صد درصد با آن مخالفت می كنم. من اگر روزی صحبتی كرده ام، 
روی اصول شرعيه بوده و اال هيچ موقعی مدعی نبوده و نيستم. مثاًل موقعی 
كه می ديدم در بعضی لوايح اسم قرآن را به جای خود صريحاً ذكر نمی كنند 
و در اثر همين بی توجهی چه بسا ممكن كه موضوع با تورات و انجيل و غيره 
مشتبه شود صدای من در می آمد ولی در حال حاضر كه اليحه انجمن های 
ايالتی و واليتی رعايت اصول و تأمين نظر شرع شده و در واقع با اين عمل دو 
اختالف ما حل گرديده، من ديگر چه حرفی دارم بزنم و اضافه كردم اگر باز 
اختالفی باشد صرفاً در همين زمينه هاست.1 )جناب نويسنده روی آنچه به 

امام نسبت داده، تكيه كرده است.(
نويســنده الف الم در فراز باال با آنچه از زبان امام آورده، به امام چند نسبت ناروا داده 
است: وفاداری به شاه، اظهار پشــيمانی از آنچه ضد رژيم شاه انجام داده است )توبه نامه(، 
ناديده گرفتن مبارزه امام »با انقالب سفيد شاه«، مواد شش گانه، استعمار و رژيم صهيونيستی 
كه از اصولی ترين اهداف قيام امام بوده است؛ نيز محدود كردن اختالف بر سر تصويبنامه 
انجمن های ايالتی و واليتی، كه نمی توان گفت بــدون پيش زمينه و برنامه ريزی همه جانبه 

انجام شده است.
بی ترديد عناصر هوشــمند و بی غرضی كه از امام ابتدايی ترين شناخت را داشته باشند، 
درمی يابند كه آنچه در باال از زبان امام آورده شده است نمی تواند سخن امام باشد. لحن و متن 
و محتوا با سبك و سياق كالم امام هيچ گونه همخوانی ندارد و سازنده يا سازندگان بافته باال، 
سواد درستی هم نداشته اند و نتوانسته اند بافته ای به ظاهر عالمانه سرهم بندی كنند كه دم 
خروس )موضوع با تورات و انجيل و غيره مشتبه شود( از آن بيرون نزند؛ و نكته درخور توجه 

1. همان. 
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اينكه يك پژوهشگر دانا و محقق توانا با خواندن و شنيدن آنچه در باال به امام نسبت داده اند، 
حتی اگر هيچ شناختی از امام نداشته باشد، بی درنگ چند پرسش برای او مطرح می شود. 

نویسنده الف الم و پرسش های بی پاسخ 
1. چرا اين گزارش كه )بنابر ادعا( در گفت وگوی عمادالدين ســزاوار با امام مطرح شده 
است، در اسناد ديدار و گفت و شنود آن دو نيامده و تنها »فشرده ای از آن« در ديدار سيد 
نورالدين هندی با امام بازگو شده است؟! آيا در ديدار سناتور سزاوار با امام نيز »مأمور ويژه 
غايب بوده يا غيبش كرده بودند«؟! آن مأمور ويژه ای كه در گفت وگوی امام و سيد نورالدين 
حضور داشته و گفته های امام را طابق النعل بالنعل گزارش كرده، در ديدار سزاوار با امام در 

كجا به سر می برده است؟! 
2. سناتور سزاوار كه بنابر ادعای نويسنده الف الم »به احتمال زياد محمدرضا پهلوی او را 
فرستاده بود« آيا خالصه گفتار امام را كه در آن- بنابر ادعای نويسنده- هم وفاداری به نظام 
سلطنتی، هم پشيمانی از نهضت اســالمی  و هم پايان اختالف با رژيم در آن نهفته است، به 

»عرض ملوكانه« نرسانده است؟ يا اينكه شاه از كنار آن بی تفاوت گذشته است؟!! 
3. سخنرانی امام در روز عاشورای 83 )13 خرداد 42( ضد شاه و خاندان پهلوی، ضربه 
سنگين و سهمگينی بر پايه های رژيم شاه وارد كرد. به گفته برخی از صاحب نظران و ناظران 
سياسی، شمارش معكوس برای سقوط شاه از آن تاريخ آغاز شد؛ از اين رو، همه دستگاه های 
امنيتی، اطالعاتی و تبليغاتی شاه پيوسته در تالش و تكاپو بودند كه كالمی  از موافقت امام با 
رژيم شاه به دست آورند و روی آن جار و جنجال تبليغاتی به راه اندازند، تا بتوانند افكار ملت 
ايران را كه در پی سخنان عاشورای امام ضد شاه و كشتار فجيع 15 خرداد به شدت به خشم 
و خروش آمده بود، تا پايه ای آرام ســازند و از انزجار مردم نسبت به شخص شاه بكاهند؛ 
بنابراين چگونه می توان باور كرد كه امام اعالم كرده باشد »اگر روزی قرار تغيير رژيم در 
كشور باشد... صد در صد با آن مخالفت می كنم« ليكن رژيم شاه از كنار آن بی سر و صدا و 
بی تفاوت گذشته باشد؟! نه در آرشيو بايگانی و نه در روزنامه های رسمی  و غير رسمی  از آن 

يادی نكنند؟! 
4. رژيم شاه و دستگاه جاسوســی و به اصطالح امنيتی آن، سراپا گوش بودند كلمه ای از 
دهان امام بگيرند تا از آن به نفع رژيمشان بهره برداری كنند؛ چنان كه می دانيم يك جمله 
امام را كه »ما از اول وارد اين سياست كه شــما می گوييد نبوده ايم« چگونه در بوق و كرنا 
دميدند و روی آن مانور دادند و حتی برای برخی از امام شناسان! كه امروز دنبال آن اند امام 
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را به جامعه بشناســانند! به يادگار گذاشتند كه 
روی آن به تحقيق عميــق بپردازند و به عنوان 
يك »معمای الينحل« روی آن معركه بگيرند 
كه »نه می توان آن را يكســره دروغ خواند و نه 
می شــود آن را... تأييد كرد«!! با وجود اين، بايد 
ديد مقامات ســاواك و ديگر كارشناسان رژيم 
از يك چنين موضوع با اهميتی كه می توانست 
تير خالص نهضت امام به شمار آيد گذاشتند و 
گذشتند و پس از گذشت بيش از نيم قرن نويسنده ای كه دنبال سخن نو، سند نو و مدارك 
جديد در كتاب خود می باشد و كاری هم به درستی و نادرستی آن ندارد، برای شناساندن 

امام! از آن بهره برداری كند! 
5. گزارشی كه در كتاب الف الم، مبنی بر مخالفت صد در صد امام با تغيير رژيم سلطنتی 
آمده است، به نظر می رسد كه از گزارش پس مانده رژيم شاه نباشد. اين گزارش در پرونده 
امام و نيز در پرونده سناتور ســزاوار و در پرونده سيد نورالدين هندی، ديده نمی شود. بايد 

ديد نويسنده الف الم آن را از چه منبع فوق سّری! كه به آن دسترسی دارد، آورده است. 
اين نگارنده از زمان های دور نگران دستبرد به پرونده امام بود. از اين رو، آن گاه كه در سال 
1361 مسئوليت مركز اسناد ساواك را بر عهده گرفت، بی درنگ همه پرونده های امام را در 
چند نسخه تكثير كرد، يك دوره آن را به برادر فقيد حضرت حجت االسالم والمسلمين حاج 
سيد احمد خمينی )رحمه اهلل عليه( تحويل داد )در آن هنگام هنوز مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام تشكيل نشده بود( و دوره ديگر آن را در مركز اسناد انقالب اسالمی  بايگانی كرد. اكنون 
كه همه اسناد امام كه از سوی مؤسسه يادشده انتشار يافته است می بينيم كه چنين سندی 
در آن نيامده است و در پرونده های امام نيز چنين سندی يافت نمی شود. انتظار می رود كه 

مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی در اين مورد پاسخ گو باشد. 
6. اگر امام در ديدار با برادرش )آقا سيد نورالدين( چنين گفت وگويی كرده باشد، حتمًا 
نظرشان را با ديگر بستگان و نزديكان مانند آقای پسنديده و آقا سيد مصطفی )اگر او خود 
در جلسه ديدار سناتور سزاوار با امام حضور نداشته( در ميان می گذاشت؛ در اين صورت 
بی ترديد اين نظريه امام در وفاداری به رژيم شــاه و... در آن روز پنهان نمی ماند و زبان به 
زبان پخش می شــد و بازتاب پيدا می كرد. به ويژه اينكه در ميان بستگان نزديك امام نيز 
كسانی بودند كه دنبال صلح و صفا! ميان روحانيت و رژيم شاه بودند و تالش می كردند كه به 

نویسنده الف الم نزدیک به پنج سال 
در اسناد ساواک غور کرده تا مقام 
علمی، عرفانی، معنوی، اخالقی و 
سیر و سلوک امام را به دست آورد! 
و امام را که جامع صفات ملکوتی و 
ویژگی های انسانی است، با استناد به 
گزارش های ساواک به نسل امروز و 

نسل های آینده بشناساند!!
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اصطالح دل ها را به هم نزديك كنند! با وجود اين، می بينيم كه در درازای بيش از پنجاه سال 
گذشته چنين سخنی نه از سوی دشمن، نه دوست شنيده نشد و چنان كه گفته شد بزرگ ترين 
گواه بر دروغ بودن اين گزارش اين است كه اگر چنين اظهار نظری از سوی امام مطرح شده 
بود دستگاه ساواك و كارگزاران رژيم شاه آن را در رسانه ها و روزنامه ها به صورت گسترده 
بازتاب می دادند و به دنيا اعالم می كردند. و اين نظريه امام مانند توپ در ايران صدا می كرد 
و همه برنامه ها و طرح های امام را به هم می ريخت، تاج و تخت شاه را استواری می بخشيد و 
همه رشته ها را پنبه می كرد. باور كردن چنين بافته های بی پايه و دور از خرد، انسان را به ياد 
داستان گنجشك و صياد می اندازد كه شرح آن در شماره گذشته فصلنامه پانزده خرداد، 
آمد.1 ليكن چه توان كرد كه كج انديشی، بيراهه پويی و وابســتگی باندی و جناحی، خرد و 
انديشه را از كار می اندازد و از آن سو ساده انديشی، خوش باوری و اعتماد نادرست و ناشيانه 
به هر كس و ناكس سبب آن است كه انسان به كار نابجايی دست بزند كه ضرر و زيان آن 

جبران ناپذير باشد.
َُّهْم  نْيَا َوُهْم يَْحَسُبوَن اَن ُيُهْم فِي الَْحيَاِه الدُّ َِّذيَن َضلَّ َســعْ قُْل َهْل نُنَبُِّئُكْم بِاألْْخَسِريَن أَْعَماال ال

يُْحِسُنوَن ُصنًْعا. صدق اهلل العلی العظيم.2 

1.  پانزده خرداد، ش56، ص126-127. 
2. قرآن كريم، سوره كهف، آيه 103 و 104. »بگو: آيا به شما خبر دهيم زيانكارترين مردمان كيستند؟ كسانی 

كه كوشش آنان در زندگی اين جهان هدر رفت و می پندارند كه كار نيك می كنند.« 
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نخستين جرقه انقالب در دهه پنجاه و نقدی بر تحليل 
یرواند  آبراهاميان

سهراب مقدمی شهیدانی
حسن محمدی زنجانی

چکيده
يرواند آبراهاميان در كتاب ايران بين دو انقالب، برخالف روايت مشهور، مدعی است 
نقطه آغاز انقالب به قيام 19دی قم باز نمی گردد بلكه نخستين جرقه آن، به جلسه های شب 
شعر و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف(، باز می گردد. در نوشتار 
حاضر، با تكيه بر مســتندات تاريخی، اين ادعا مورد بررسی علمی قرار گرفته و ضمن وارد 

كردن نقدهای ده گانه، عدم همخوانی مدعای مزبور با شواهد تاريخی اثبات می شود. 
کلیدواژه ها: انقالب اسالمی، علل پيروزی انقالب، نقد متون انقالب اسالمی 

مقدمه
يكی از بخش هــای چالش برانگيز در مبارزات نهضت امام خمينــی، روايت زمينه های 
نُضج گيری انقالب اســالمی در نيمه دوم دهه پنجاه است. در اين مورد تاكنون تحليل های 
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مختلفی ارايه شده كه بعضی از آنها در تنافی مســتقيم با روايت رسمی، و مستندات معتبر 
تاريخی بوده است. كتاب ايران بين دو انقالب نوشــته يرواند آبراهاميان نيز نقطه عطف 
مبارزات انقالبی مردم ايران را از منظری مخالف با روايت رســمی، ترسيم كرده و به نظر 
می رسد دست به تحريفی آشكار زده است. اين نگاه به مرور در برخی آثار منتشرشده در 
داخل ايران نيز اثر گذاشته و به عنوان نمونه عمادالدين باقی، در مدخل »امام خمينی« در 
دايره المعارف تشيع، نقطه عطف مبارزات در دهه پنجاه را به فضای باز سياسی و اصالحات 

شاهانه باز گردانده و چنين می نويسد: 
در دی ماه ســال 1355 به دليل مجموعه ای از شرايط جهانی و داخلی 
فشــارهايی برای اجرای اصالحات و فضای باز سياســی اعمال شد و شاه 
علی رغم ميل خويش می كوشــيد وانمود كند كه شــخصًا تصميم گرفته 
است به مردم آزادی داده شــود. متعاقب آن، جلسات شب های شعر و 
سخنرانی های انتقادی و نامه نويسی های روشنفكران مخالف شاه آغاز شد و 
مراسم بزرگداشت جالل آل احمد و مصدق به تظاهرات سياسی مبدل شد. 
اول آبان 1356ش حاج آقا مصطفی فرزند امام خمينی به طرز مشكوكی 

در نجف درگذشت...1
همان گونه كه می خوانيد، نويسنده نقطه عطف حوادث منتهی به پيروزی و در حقيقت آغاز 
تحوالت شتاب زای انقالب اسالمی را »ايجاد فضای باز سياسی« و »جلسات شعرخوانی« و 
»انتقادهای روشنفكری«، برمی شمارد!2 گرچه نويسنده با مهارت تمام، تصريحی به مرجع 
مطلب مذكور نمی كند اما با مطالعه آثار برخی از انقالب پژوهان مخالف نهضت امام، رديابی 

تأثيرپذيری وی از آثار مخالفان انقالب اسالمی چندان دشوار نيست!3 
تحليل عملكرد و ســهم جريان های فعال در فرآيند تحوالت مربوط به انقالب اسالمی، 
همواره با چالش های جدی همراه بوده و جريان های مختلف با بزرگ نمايی و ارايه روايت های 
غير واقعی در پی مصادره بزرگ ترين انقالب قرن بوده انــد تا بدان پايه كه برخی از همين 
احزاب و جريان ها خود را از معماران اصلی انقالب دانسته و تالش كرده اند روحانيت و حتی 

1. احمد صدر حاج  سيد جوادی و ديگران، دايره المعارف تشيع، تهران، شهيد سعيد محبی، 1380، ج7، ص269. 
2. اينكه يك نويسنده در داخل ايران و آن  هم در مدخل مربوط به بنيان گذار انقالب اسالمی، با رويكردی كاماًل 
انفعالی و مقلدانه به بازنشر ديدگاه يك نويسنده غرب گرا- آن هم بدون درج منبع!- پرداخته، مايه تعجب و تأسف 
است. البته ناگفته پيداست كه عمادالدين باقی به واسطه حضور در ايران و به اقتضای شرايط پيرامونی، به صورت 

روشن و صريح، به مانند آبراهاميان سخن نگفته اما با ادبياتی غير مستقيم همان معنا را القا كرده است. 
3. مدخل »امام خمينی« نوشته آقای عمادالدين باقی، در اثری مســتقل به نام نقدی بر مدخل امام خمينی در 

دايره المعارف تشيع توسط بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر شده است. 
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شخص امام خمينی را در حاشيه روايت كنند و در نتيجه، روايتی كاريكاتوری از تاريخ انقالب 
اسالمی به دست داده اند.1 همين مسئله، بررســی نقش احزاب و جريان های مختلف در 

همراهی با انقالب اسالمی را با دشواری جدی مواجه كرده است. 
نمونه ای از اين روايت های كاريكاتوری و غير واقعــی در تحليل وقايع مربوط به انقالب 
اسالمی، در كتاب ايران بين دو انقالب به چشم می خورد كه به رغم اهميت مسئله، چندان 

مورد توجه تاريخ پژوهان قرار نگرفته است. 
اگرچه پيش از اين نيز برخی پژوهشگران ايرانی به تحريف آبراهاميان درباره نخستين 
جرقه انقالب، وقوف يافته و تا حدودی به نقد اجمالی آن پرداخته اند2 اما طبعاً به دليل اهميت 
مسئله و تالی فاسدهای فراوان آن، نياز به نقد تفصيلی وجود دارد. به همين دليل به منظور 
بازكاوی علمی و بررســی تاريخی مدعای جناب آقای يرواند آبراهاميان، در اين اثر برای 

نخستين بار به  نقد مدعای وی خواهيم پرداخت. 

مدعای آبراهاميان در مورد نخستين جرقه انقالب 
يرواند آبراهاميان از نويسندگانی است كه سال ها از ايران دور بوده و تمام تحقيقاتش تنها 
از دريچه برخی منابع گزينش شده و سازمان يافته )و تقريباً تماماً چپ( روايت شده است؛ او 
در اين كتاب تالش دارد جرقه اوليه و اصلی انقالب ايران را محافل شعری كمونيستی معرفی 

كند! آبراهاميان در اين زمينه چنين می نويسد: 
بعدها روزنامه نگاران جرقه انقالب را انتشــار مقالــه توهين آميز در 
اطالعات و اعتراض مردم قم به آن مقاله اعالم كردند. اما در واقع نقطه آغاز 
انقالب، پيچيده تر بود و نخستين جرقه آن را می توان جلسه های شب شعر 

1. روايت های كاريكاتوری و ناصحيح در مورد زمينه زبانه كشــيدن دوباره آتش انقالب، در مقاله ای تفصيلی 
مورد بررسی قرار گرفته است. رك: سهراب مقدمی شهيدانی، »قيام 15خرداد؛ تبلور اجتماعی ظرفيت های مردمی 

روحانيت و افول تحليل های حزبی«،  پانزده خرداد، دوره سوم، س13، ش47، بهار 1395، ص472-475. 
2. به عنوان نمونه حجت االسالم رهدار در مقاله تفصيلی خود در سال 83، چنين نوشته است: »حقيقت اين است 
كه اگر بخواهيم بهانه جرقه نخســتين تظاهرات خيابانی مداوم و همه گير را معرفی كنيم، انصاف حكم می كند كه 
مقاله توهين آميز روزنامه اطالعات، ضد روحانيان و شخص حضرت امام)قدس سره( در تاريخ 17 دی 1356 را 
ذكر كنيم.« ناگفته نماند كه دكتر رهدار در نقد اين بخش از كتاب ايران بين دو انقالب، برخی از پيش فرض های 
نادرست نويسنده را پذيرفته است. از جمله برگزاری شب های شعر در آبان ماه 1356 و حمله ساواك به اين مراسم 

كه در مقاله حاضر به نادرستی آنها اشاره خواهد شد. 
رك: احمد رهدار، »گزارش و نقد كتاب ايران بين دو انقالب نوشته يرواند آبراهاميان«، آموزه، ش4، تابستان 

1383، ص165-264. 
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و ناآرامی های پس از آن در دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف( دانست.1
در موضوع نامه نگاری روشــنفكران در دهه پنجاه نيز آبراهاميان به دنبال القای چنين 
معنايی اســت؛2 حال آن كه در منابع معتبر تاريخی، ارتحال آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
و علنی شــدن نام امام  در سراسر كشــور و تالش رژيم برای تخريب وجهه امام خمينی با 
نگارش نامه موهن در روزنامه اطالعات و قيام 19دی قم و در پی آن شكل گيری چهلم های 
زنجيره ای، به عنوان جرقه اصلی انقالب اسالمی در نيمه دوم دهه پنجاه معرفی شده است.3

يكی از مســائل تاريخی مهم در زمينه انقالب اسالمی، بحث درباره مقاطع تاريخی مؤثر 
در روند انقالب اسالمی است. گذشته از حوادثی مثل 15خرداد و تبعيد امام خمينی در دهه 
چهل كه ريشه انقالب اسالمی به شمار می آيند، شناسايی مقاطع تعيين كننده در دهه پنجاه 
و سال های منتهی به انقالب اسالمی بسيار مهم است؛ زيرا نقاط عطف و برجسته هر واقعه، 
مشــخص كننده ماهيت آن واقعه خواهند بود. اولين جرقه انقالبی در سال 1356، يكی از 
مقاطعی است كه درباره آن اختالف ديدگاه هايی به چشم می خورد. عمده نويسندگان جريان 
انقالب اسالمی، جرقه انقالب را در قيام 19دی مردم قم می جويند اما يرواند آبراهاميان- 
آن گونه كه پيش تر بخشی از مدعای او از نظر گذشت- در كتاب ايران بين دو انقالب، جرقه 

اوليه انقالب را حوادث آبان ماه دانشگاه آريامهر )صنعتی شريف( می داند.4
آبراهاميان درباره جلسات شب های شعر و اشعار و شاعران حاضر چندان اطالعاتی ارايه 
نمی دهد اما چنين ادعا می كند كه مخالفان رژيم پهلوی تا اواخر آبان 1356، مبارزاتشان در 

حد بيانيه و تشكيل گروه های جديد بوده و اقدام حادی نداشتند؛ اما: 
در اواخر آبان ماه به خيابان ها ريختند و مرحله جديدی از روند انقالب 
را آغاز كردند. نقطه عطف اين مرحلــه 28 آبان 56 بود. در اين روز پس 
از برگزاری نُه جلسه شب شعر آرام كانون نويسندگان5 در باشگاه انجمن 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقالب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1392، 
ص624. در صفحه 623 از همين كتاب شرحی از درگيری دانشجويان شركت كننده در شب های شعر ارايه شده 

است. 
2. برای اطالع از اعالميه ها و نامه های روشنفكران در سال 56، رك: يرواند آبراهاميان، همان، ص618-622. 
3. به عنوان نمونه، رك: مجيدرضا اقدسی، انقالب اســالمی ايران از دی 1356 تا بهمن 1357، تهران، مركز 

اسناد انقالب اسالمی، 1389، ص53-81. 
4. يرواند آبراهاميان، همان، ص624. 

5. كانون نويسندگان كه متولی شب های شــعر در دانشگاه آريامهر )شــريف( بوده است، ابتدا توسط جالل 
آل احمد، به آذين و ديگران در ارديبهشــت ســال 1347 به وجود آمد. اين كانون تركيبی از نيروهای توده ای، 
سلطنت طلب و شاعران مخالف رژيم بودند. پس از مرگ آل احمد، طيف توده ای و چپ توانستند بر كانون غلبه 

كنند. )رك: محمد قبادی، »كانون نويسندگان ايران«، مطالعات تاريخی، بهار 1383، ش2، ص242( 
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ايران و آلمان و دانشگاه صنعتی آريامهر )شريف(، پليس كوشيد تا جلسه 
دهم را كه حدود 10000 دانشجو- ظرفيت كامل محل برگزاری مراسم- 
در آن شركت داشــتند، بر هم بزند. به دنبال اين اقدام، ناگهان جمعيتی 
خشمگين از دانشگاه بيرون ريختند و شــعارهای ضد رژيم سردادند. در 
ده روز بعدی نيز، تهران شــاهد تظاهرات بيشتر دانشجويی و بسته شدن 

دانشگاه های اصلی شهر در اعتراض به خون ريزی 28آبان بود.1 

بنابراين در مدعای آبراهاميان اوالً به خشونت كشيده شدن شب های شعر در 28 آبان 
1356، جرقه حوادث انقالب ايران به  شمار آمده و ثانيًا حوادث بعدی انقالب متأثر از اين 

درگيری تلقی شده است. 

نقدهای ده گانه بر مدعای نویسنده ایران بين دو انقالب
درباره ادعای آقای آبراهاميان پيرامون نقش جلسات شب شعر روشنفكری در آغاز جرقه 
انقالب، تأمالت و انتقادات جدی وجود دارد كه در ادامه به تفصيل بدان پرداخته خواهد شد. 
مطالب مندرج در كتاب ايران بين دو انقالب در گرداب يك نقيصه كلی گرفتار آمده و آن، 
عدم اتكای نويسنده به مستندات معتبر تاريخی است. در ادامه با اتكا به برخی شواهد معتبر، 

به نقد گزاره های ادعايی آقای آبراهاميان پرداخته می شود. 
1. آبراهاميان زمان برگزاری شب های شعر در دانشگاه آريامهر )شريف( را آبان ماه عنوان 
می كند؛ حال آن  كه بر اساس برخی گزارشات معتبر و مستندات موجود، مراسم مذكور از 18 
مـهر تا 27 مهر 1356 برگزار شده بود. برای اطالع از تاريخ و محتوای اشعار و سخنرانی های 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص623. 
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ارايه شده در اين ده شب، كتاب ده شب1 منبع نسبتاً كاملی 
است. ضمنًا اسناد و روزنامه های رسمی نيز همين تاريخ 

را تأييد می كند. 
2. تأكيد آبراهاميان بر نقش تعيين كننده شــب های 
شــعر در تحوالت بعدی انقالب و تلقی وی از اين واقعه 
به عنوان جرقه انقالب، با فرض برگزاری اين مراسم در 
اواخر آبان ماه بوده اســت اما برگزاری مراسم شب های 
شــعر در حدود يك ماه پيش از ناآرامی های مورد ادعا، 
ناقض ادعای نويســنده خواهد بود!! اشتباه آبراهاميان 
درباره زمان برگزاری شــب های شعر، وی را به تحليلی 
غلط درباره انتخاب جرقه انقالب اسالمی كشانده است. 

3. اشــتباه تاريخی ديگر نويســنده به تعداد شــركت كنندگان در مراسم بازمی گردد. 
آبراهاميان جمعيت حاضر در مراسم شب شعر را حدود 10هزار دانشجو می داند حال آن كه 
بر اساس گزارش های رسمی ســاواك، جمعيت حاضر بيش از 5 هزار نفر نبوده اند. از غلو 
نويسنده درباره تعداد شركت كنندگان می توان به عالقه وی به بزرگ نمايی اين محفل ادبی 

چپ گرا پی برد. 
4. شكل گيری تظاهرات گسترده در 28 آبان كه به درگيری با پليس كشيده شد، محل 
تأمل جدی بوده. گزارش خاصی از تظاهرات گسترده در دانشگاه آريامهر )شريف( برای 
28 آبان يافت نشد. از طرفی در روز 28 آبان، اين دانشگاه تهران بود كه اوضاع آشفته ای 
داشت نه دانشگاه آريامهر )شريف(.2 حتی خانم ماندانا زنديان نويسنده كتاب بازخوانی ده 
شب: شب های شعر گوته می گويد: »ده شب شعر گوته، در نهايت بدون دخالت ساواك به 

انجام رسيد.«3 
وجود چنين تصريحاتی، مدعای نويســنده كتاب ايران بين دو انقالب را با ترديد جدی 
مواجه می كند! خصوصًا كه او به دليل تمايالت شــديد چپ گرايانه خود، به صورت كاماًل 
گزينش گرانه، تحوالت مربوط به دانشگاه تهران را به كلی ناديده گرفته و در عوض، با بيانی 
غلوآميز- آن هم با تكيه بر پايه های خالف واقع- به القای مدعای خويش دست زده است. 

1. اين اثر به كوشش ناصر مؤذن گردآوری و توسط مؤسسه انتشارات اميركبير منتشر شده است. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ســاواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، ج1، 1376، 

ص133 و بخش فارسی راديو عدن به نقل از سروش، ص39. 
3. http://ketabnak.com/book/65874
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تحريف حقايق تاريخی و بزرگ نمايی محافل همسوی نويسنده، اعتبار ساير ادعاهای او را نيز 
زير سؤال می برد. در ادامه نمونه های بيشتری از تحريف را مشاهده خواهيد كرد. 

5. آبراهاميان ريشه تظاهرات های دانشگاه آريامهر )شريف( را در جلسات شب های شعر 
جست وجو می كند و می گويد: 

در ده روز بعدی نيز تهران شاهد تظاهرات بيشتر دانشجويی و بسته شدن 
دانشگاه های اصلی شهر در اعتراض به خون ريزی 28 آبان بود.1 

حال آن كه بر اساس برخی گزارشات موجود، اساساً تجمعات دانشجويی در اين مقطع، در 
اعتراض به سفر شاه به امريكا بوده و ربطی به برگزاری شب های شعر نداشته است! مسئله ای 
كه جناب آقای آبراهاميان از كنار آن چشم بسته عبور كرده است! اما جای خوش وقتی است 
كه در اين موضوعات اسناد و گزارشــات تاريخی كافی وجود دارد و كشف حقايق را آسان 
می نمايد. به عنوان نمونه خبرگزاری آلمان در 25 آبان 56، درباره وقايع دانشگاه آريامهر 

)شريف( می گويد:
در پی ناآرامی های روز گذشته دانشجويان، پليس تهران تدابير امنيتی 
بيشتری در اطراف دو دانشگاه بزرگ پايتخت به كار بست. گفته می شود 
كه اين تظاهرات برای هم دردی با تظاهركنندگان دانشجو در امريكا انجام 
شده است. مركز اين تظاهرات دانشگاه تهران و دانشگاه آريامهر )شريف( 
بوده است. حدود هزار نفر از دانشجويان دانشگاه آريامهر )شريف( دست 

به تظاهرات زدند.2 
همچنين روزنامه اطالعات در تاريخ 26 آبان 56 می نويسد: 

هم زمانی تظاهرات تهران و واشنگتن توجه محافل سياسی را جلب كرده 
است.

همچنين بخش فارسی راديو لندن در 24 آبان گزارش داد كه: 
مسافرت شاه به امريكا در حالی صورت می گيرد كه صدای اعتراض ها 
در ايران شديدتر شده است. گزارش های رســيده حاكی از آن است كه 
تظاهركنندگان هنگامی كه شــاه ايران برای مذاكره با كارتر به كاخ سفيد 

می رفت فرياد می زدند مرگ بر شاه.3 

1. يرواند آبراهاميان، همان، ص623. 
2. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 

فروردين 1358، تهران، سروش، 1369، ص38. 
3. همان، ص37.
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گاردين نيز در 24 آبان، اعتصاب های دانشگاه تهران را مرتبط با سفر شاه به امريكا قلمداد 
كرده است.1 

با وجود ايــن بايد از نويســنده كتاب ايران بين دو انقالب پرســيد كه ايشــان چگونه 
تظاهرات های دانشجويی در واشنگتن را متأثر از شب های شعر قلمداد می كند؟! 

برخی ديگر از گزارشات موجود به تظاهرات های اواخر آبان ماه 1356 در دانشگاه آريامهر 
)شريف( اشاره داشــته و ريشه آنها را مســائلی غير از تحريك و تهييج شاعران می دانند. 

ساواك برای 24 و25 آبان، گزارش تظاهرات دانشجويان را ارايه كرده و می گويد: 
تظاهرات مورد بحث بين مردم، توليد شايعاتی به شرح زير نموده است. 
عده ای می گويند كه علت اصلی تظاهرات، اعتراض به گران فروشی بوده و 
تعدادی معتقدند كه چون دولت، دزدهای بزرگ، نظير عليزاده و دار و دسته 
او را تبرئه نموده اين تظاهرات به خاطر آن صورت گرفته است و پاره ای 
اظهار می دارند تظاهرات مذكور جهت آزادی طالقانی و منتظری و بازگشت 

خمينی به وطن بوده است.2 
همچنين در يكی از اسناد النه جاسوسی آمده است:

مخالفت دانشجويی در ايران بيشتر جنبه تشريفاتی داشته و در رابطه با 
مسائل محلی و آموزشی صورت می گيرد!3

گرچه در اين گزارش، اعتراضات دانشجويی دست كم گرفته شده اند اما واقعيت آن  است 
كه اعتراضات دانشجويی- به خودی خود- ظرفيت تبديل شدن به جرقه انقالب را نداشتند. 
به  طور خاص، گرچه تكواژه های مبارزاتی نيز از مجامع روشنفكری و محافل ادبی، شنيده 

شده،4 اما اعضای كانون نويسندگان فاقد اعتقاد و روحيه انقالبی بودند. 
با مراجعه به اسناد، مشخص می شود كه برای تظاهرات های دانشجويی در مقطع آبان ماه، 

هر ريشه ای محتمل است جز ادعای تحريك آنان در شب های شعر كانون نويسندگان! 
6. با توجه به اين كه شب های شعر كانون نويسندگان در دانشگاه آريامهر )شريف( در 
مهرماه برگزار شده و شــب پايانی آن 27 مهرماه بوده است، می توان وقايع انقالبی در اين 
روز را بررسی كرد. بررسی ها نشان می دهد كه اتفاقًا 27مهر 56، دانشگاه صنعتی آريامهر 

1. همان، ص36.
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص123. 

3. از ظهور تا سقوط، مجموعه اسناد النه جاسوسی، دانشجويان پيرو خط امام، تهران، 1366، ج1، ص155. 
4. به عنوان نمونه در سوم آبان 57، باقر مؤمنی عضو كانون نويسندگان در جمع دانشجويان دانشگاه تهران درباره 
اهميت جايگزينی سازمان های انقالبی به جای رژيم موجود ســخن گفته و حمله به طبقات بوجود آورنده استبداد 

را مهم دانست. رك: ميرزاباقر عليان نژاد، روزشمار انقالب اسالمی، تهران، سوره مهر، 1392، ج13، ص260.   



12
5

97
ز 

ايي
   پ

 5
ه  7

مار
  ش

م 
ده

انز
ل ش

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ل...
حلی

ر ت
ی ب

قد
 و ن

جاه
ه پن

ده
در 

ب 
قال

ه ان
جرق

ن 
ستی

نخ

)شريف( يكی از روزهای آرام پاييزی را گذرانده است!1
7. آبراهاميان به  دنبال نســبت دادن جرقه های انقالب به كانون چپ گرای نويسندگان 
است و شب های شــعر اين كانون را نقطه عطف در روند تحوالت انقالبی می شمارد. برای 
بررســی صحت ادعای آبراهاميان ضروری است تا مواضع سياســی كانون نويسندگان و 

جهت گيری حاكم بر شب  های شعر در دانشگاه آريامهر )شريف( بررسی شود. 

اعضای کانون نويسندگان

بر اساس ادعای آبراهاميان، انتظار مواجهه با محفلی انقالبی و خروشان و ستيزه جو عليه 
رژيم پهلوی می رود؛ اما اين كانون صرفاً حركتی صنفــی و نه اجتماعی، آن هم در محدوده 
»قانون اساســی« بود و اعتقادی به براندازی رژيم شاهنشاهی نداشت. تنها فعاليت رسمی 
كانون نويسندگان انتشار بيانيه هايی در اعتراض به سانسور و درخواست هايی برای حقوق 
صنفی خودشان بود و به  دليل غير مذهبی و غير مردمی بودن شان، فاقد هر نوع اثرگذاری 

جدی در ميان مردم بودند. 
نويسنده كتاب بازخوانی ده شب: شب های شعر گوته از اصرار دبيران كانون نويسندگان 

بر موضع نگرفتن عليه رژيم در شب های شعر گوته خبر داده است. 
با توجه به ممانعت مسئولين شب های شــعر گوته از هر نوع سخن سياسی و تنش زا، آيا 
ممكن است كه اقدامی انقالبی توسط اين محفل رخ دهد؟ آيا اين محفل كه اساسًا مخالف 

1. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 
فروردين 1358، همان، ص39. اين در حالی است كه به عكس، اوضاع دانشگاه تهران در اين ايام بسيار وخيم بوده 
و طی حمله پليس به دانشگاه تهران در 29 آبان،30 نفر زخمی شدند كه حال چند تن از آنان وخيم اعالم شد. نتيجه 
آن كه اگر هم قرار است ناآرامی های دانشجويی مدنظر قرار گيرد، قطعًا دانشگاه آريامهر )شريف(، موضوع بحث 

نيست و نويسنده به اصطالح ضرب المثل »بر گور خالی فاتحه خوانده است«! 
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حركت انقالبی بود، می تواند جرقه انقالب به شمار بيايد؟!
ساواك در يكی از گزارش های خود از اين جلسات كه گزارش شنود مكالمه دو تن از افراد 

مؤثر كانون است، می نويسد: 
شخصی به نام آرام ضـمن تـماس با نام برده باال ]سياوش كسرايی[ اظهار 
داشـت... ايـن شـب شـعر واقعاً مستهجن می باشد. اصـوالً بعضی از شعرا 
مست بودند و تعدادی از آنها پشت ميكروفون افتادند و واقعًا افتضاح به 

بار آوردند.1
تا خرداد ماه سال 1356 از سوی كانون نويسندگان اقدام خاصی مشاهده نمی شود تا 
اين كه جمع پنج نفره  ای از اعضای كانون، صرفًا در اعتراض به سانسور كتاب و روزنامه، 
نامه سرگشاده ای خطاب به اميرعباس هويدا، نخســت وزير منتشر كرده و بدين وسيله 
اعالم موجوديت كردند. امضاءكنندگان بيانيه جمعی از چپ گرايان و عناصر غير مذهبی 

بودند.2

شب های شعر گوته

با اين وضعيت، می توان از جناب آبراهاميان- كه برگزاری شب های شعر را آغازگر خيزش 
انقالبی می داند- پرسيد چگونه است كه كانون نويسندگان می تواند ملتی را به خيزش وادارد 
اما خود اين مجموعه و اعضايش هيچ نقش مؤثری در روند انقالب ايفا نكند؟ پس از برگزاری 
شب های شاعران و نويسندگان، فعاليت های عمده كانون محدود به صدور اعالميه، بيانيه 
و اظهار نظر در مورد مسائل روز بود كه البته رنگ و بوی انقالب- به معنای براندازی رژيم 

پهلوی و تأسيس حكومتی جديد- از آن استشمام نمی شود! 

1. سند ساواك، 20/14699هـ 11-36/7/26 ]1356ش[. 
2. محمد قبادی، همان، ص242. 
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از آن گذشــته، اختالفات درونی آزاردهنده ای بين اعضای كانون حاكم بود كه آنها را 
حتی در اداره تشكيالت كوچك خودشان نيز ناتوان كرده بود، چه رسد كه بخواهند آغازگر 
تحوالت گسترده سياسی يا اجتماعی باشند! ساواك در يكی از گزارشات خود به اختالفات 

داخلی كانون اشاره كرده و می نويسد: 
افراد مؤثر و به اصطالح سركردگان كانون مرتبًا جلساتی جهت بحث و 
مـشورت تـشكيل مـی دهند؛ ليكن تاكنون نتيجه مثبتی عايد آنان نشده 
بلكه اختالفات را تشديد و علنی تر ساخته است. احتمال بـروز چند دستگی 
در بين اعضای كانون و جبهه گيری های آينده دســته جات مختلف زياد 

است.1
در سال 1357، برخی اعتراضات سياسی توسط بعضی از اعضای كانون انجام شد اما هيئت 
دبيران در اين حركت های سياسی نقشی نداشته و واكنش خاصی در برابر وقايع انقالبی انجام 
نمی دادند. در بررسی اســناد تاريخی، موارد محدودی از اقدامات انقالبی برخی از اعضای 
كانون نويسندگان مشاهده می شود. از جمله در30 آبـان 1356 كه »هما ناطق« و »نعمت اهلل 
مـــيرزازاده« در مقابل دانشگاه آريامهر )شريف( دستگير شده و پس از چند ساعت آزاد 

می شوند!2 
بنابراين كانون نويسندگان، برخالف ترسيم آبراهاميان، نه كانونی انقالبی، بلكه محفلی برای 
چپ گرايانی بود كه در اغلب اظهارنظرهای رسمی، به دنبال پيگيری مطالبات و منافع صنفی 
خود بودند. اختالفات درونی در كانون، غير مذهبی بودن اعضا و نداشتن پايگاه مردمی، مانع از 
هر نوع اثرگذاری جدی اعالميه های آنان در ميان مردم می شد و اين گروه در سال  های منتهی 

به انقالب اسالمی، تنها می كوشيد با پيگيری مطالبات صنفی، ابراز وجود نمايد. 
پس از پيروزی انقالب اســالمی، اعضای كانون نويســندگان با حمايــت از منافقين و 
تجزيه طلبان در مسير خيانت قرار گرفت. بعدها در حالی كه مردم درگير جنگ با عراق بعثی 
بودند، كانونی ها- كه حاال ديگر شجاع شده بودند- بيانيه های آتشينی در محكوميت آنچه 
سانسور و سركوب آزادی بيان و قلم می ناميدند، صادر كرده و بهانه هايی برای حمله تبليغاتی 

غرب عليه ايران به وجود می آوردند. 
8. معيار آبراهاميان برای شناسايی جرقه انقالب چيست؟ از عبارات نويسنده در توصيف 
شب های شعر چنين فهميده می شود كه معيار نويسنده برای جرقه بودن يك واقعه، نقش آن 

1. سند ساواك، 20/17634هـ 11-36/11/23 ]1356ش[. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص150. 
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واقعه در ايجاد تظاهرات های همه گير و مداوم در جامعه است. 
بر اساس چنين معياری می توان شهادت آقا مصطفی و قيام 19دی را از نخستين جرقه های 
انقالب اسالمی در آبان سال 56 دانست.1 چرا كه با اين دو واقعه مهم، انقالب به مرحله بسيج 
اجتماعی و تظاهرات های فراگير وارد شده است. اگر بر فرض محال بخواهيم اين دو اتفاق 
اثرگذار را ناديده بگيريم، باز هم مدعای آبراهاميان قابل دفاع نيست؛ چه اين كه مدت ها 
پيش از شب های شعر، در دانشگاه تهران ناآرامی های ممتدی وجود داشت كه بی ارتباط با 

حلقه شعرا بود. در يكی از اسناد ساواك درباره دانشگاه تهران آمده است: 
از آغاز سال تحصيلی جاری به علت اشتباهات فراوان مديريت دانشگاه، 
امسال حوادث بی شماری را ناظر بوده و خواهيم بود... در حال حاضر يكی از 
مراكز اصلی سر و صداها دانشكده ادبيات دانشگاه تهران است كه از آنجا به 

جاهای ديگر و حتی به دانشگاه های ديگر سرايت می كند.2
آبراهاميان می كوشد تا تظاهرات مختلف دانشگاه آريامهر )شريف( را مبدأ تحوالت بعدی 
بنامد؛ غافل از آن  كه حدود دو ماه پيش از مقطع مورد ادعا )28 آبان(، دانشگاه تهران در 
اعتصاب به  سر  می برد و تظاهرات پی در پی دانشجويان دانشگاه تهران حتی صدای شاه را هم 
درآورد. شاه در اعتراض به اغتشاشات مستمر در دانشگاه تهران، دانشجويان تظاهرات كننده 
را افراطی و خائن ناميد.3 دانشجويان دانشگاه تهران و شهرستان ها در 12 مهرماه 57، در پاسخ 
به فراخوان عمومی روحانيون مبارز ايران دست به اعتصاب زدند.4 همچنين گاردين درباره 
اعتراضات دانشگاه تهران، در 25 مهرماه نوشت: »دانشجويان تهران يك هفته است كه در 

اغتشاش و ناآرامی به سر می برند.«5
ناآرامی های دانشگاه تهران به صورت مستمر ادامه داشته به طوری كه در گزارش بخش 

1. البته اختالف اساسی با نويســندگان غرب گرا مانند آبراهاميان، ناديده گرفتن خط ممتد مبارزات اسالمی 
مردم ايران در طول سال های پس از قيام خونين 15 خرداد 42 تا قيام خونين 19 دی قم است. اغلب اين گروه از 
نويسندگان، اين برهه مهم تاريخی كه هسته های مقاومت مردمی چونان آتش زير خاكستر در حال پيدايش است، 
ناديده می گيرند و در نتيجه انقالب اسالمی را از ســال 56 تحليل می كنند كه طبعًا در اين نگاه، نقطه آغاز بسيار 
پراهميت است و لذا با نسبت دادن جرقه انقالب به جريان های خنثی يا التقاطی و انحرافی، به دنبال وارونه نمايی در 

تحليل نهضت عظيم اسالمی مردم ايران هستند. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ص98. 

3. تقويم تاريخ انقالب اســالمی ايران: خبرها و رويدادهای روزانه محرمانه و غيــر محرمانه مرداد 1356- 
فروردين 1358، همان، ص30. 

4. همان، ص31؛ همچنين رك: فرزند اسالم و قرآن، تهران، بنياد شهيد، بی تا. 
5. همان، ص30. 
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فارسی صدای ملی در30 مهر می نويسد: »وضع دانشگاه ها همچنان متشنج است.«1 
آبراهاميان نه تنها از وقايع دانشــگاه تهران غفلت می كند بلكه تظاهرات های مستمر 
و دامنه دار پس از شــهادت آقا مصطفی را نيز كم رنگ جلوه می دهد. او از شهادت آقا 
مصطفی خمينی در اول آبان 1356 كه به تظاهرات های عظيمی در اقصی نقاط كشــور 
كشيده شد، سخنی به ميان نمی آورد. در پی شهادت آقا مصطفی، موجی در كشور ايجاد 
شد كه نه تنها قابل قياس با تظاهرات دانشــگاه آريامهر )شريف( و حتی وقايع دانشگاه 
تهران نبود بلكه بايد ادعا كرد كه تظاهرات دانشــگاه شــريف را بايــد تحت تأثير آن 
دانست. بعد از انتشار خبر شهادت آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی، سلسله مجالسی به 
منظور مراسم بزرگداشــت ايشــان در اقصی نقاط ايران برگزار گرديد كه اكثريت اين 

مراسمات، واجد چند ويژگی ممتاز بودند:
اين سلسله مراســم ها با محوريت علمای طراز اول در قم و ســاير بالد برگزار گرديد و 
اين مسئله هم بر وزانت محافل می افزود، و هم كار مأمورين امنيتی را در برخورد با چنين 
مراسم هايی دشوار می ساخت و هم طيفی از روحانيون و مذهبيون دور از ميدان سياست را 

عماًل وارد گود می كرد.2 
به  رغم ايجاد يك پويش عمومی به منظور برگزاری مراســم های ختم توسط طيف های 
مختلف- اعم از مبارز و غير مبارز- در رأس كارگزاران اجرايی و برگزاركنندگان مجالس 
عزاداری و ختم، روحانيون و ســاير نيروهای انقالبی قرار داشــتند. آنها با استفاده بهينه از 
موقعيت موجود، تالش كردند از اين واقعه بيشــترين اســتفاده را در پيشبرد نهضت امام 
خمينی داشته باشند. گزارش های ساواك نيز در اين مسئله نشان از »انسجام مخالفان رژيم 

و برنامه ريزی آنها برای حداكثر استفاده از فرصت پيش آمده در كنار عزاداری است.«3 
اين مراسمات به صورت خودجوش و سراسری برگزار می شد و نخستين تجربه عمليات 
ميدانی فراگير در به صحنه كشاندن عموم مردم در ميدان بود. تجربه ای كه بعداً در كوران 
وقايع آتی، به بسيج عمومی توده های مردمی انجاميد و مشروعيت سياسی رژيم شاه را از بين 

برد و زمينه ساز سقوط رژيم گرديد. 

1 .همان. 
2. به عنوان نمونه، نخستين مجلس ختم بالفاصله بعد از انتشار خبر شهادت آقا سيد مصطفی توسط آيت اهلل 
العظمی گلپايگانی برگزار شد و اين مسئله نشان داد كه طيفی از روحانيت طراز اول كه تا پيش از اين واقعه، آشكارا 
در ميدان مبارزه حضور نداشــتند، اكنون به شدت فعال شــده اند؛ فعاليتی كه گرچه به ظاهر، يك اقدام سياسی 

محسوب نمی شد اما در نهايت به تقويت نهضت امام خمينی و مخالفت علنی با اقدامات رژيم انجاميد. 
3. سجاد راعی گلوجه، بازتاب ها و پيامدهای رحلت اسرارآميز آيت اهلل مصطفی خمينی به روايت اسناد، تهران، 

مركز اسناد انقالب اسالمی، تابستان 1391، ص58. 
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در اكثريت قريب به اتفاق اين مراسم ها، نام امام خمينی علنًا و با عظمت ياد می شد و به 
دنبال آن مردم يكپارچه صلوات می فرســتادند. بدين وسيله ممنوعيت ذكر علنی نام امام 
شكسته شد و اين مسئله در افزايش شناخت عموم مردم نسبت به امام خمينی و تثبيت بيش 

از پيش جايگاه رهبری ايشان، بسيار مؤثر بود. 
از جمله ويژگی های مجالس يادشده، اتحاد يكپارچه مخالفان رژيم و برگزاری مجالس ختم 
متنوع از سوی طيف های مختلف فكری و سياسی، به صورت جداگانه يا مشترك با نيروهای 
مذهبی و روحانيان انقالبی است.1 در اين جهت، فعال شدن نيروهای ملی- مذهبی بسيار قابل 
توجه است كه يك نمونه از آن، حضور فروهر و برخی ديگر از همفكران او در مجلس ختم 
آقا مصطفی در مسجد اعظم قم است. همچنين برگزاری مجلس ختم آقا مصطفی در لبنان 
توسط شهيد چمران و آقا سيد موسی صدر، حركت قابل تقدير ديگری است كه به بسياری 
از سوء تفاهم ها و اختالف ها بين نيروهای مســتقر در لبنان و نيروهای فعال در نهضت امام 
خمينی پايان داد.2 پخش اعالميه با ماهيت سياسی و اعتراضی، در كنار اطالع رسانی ساير 
مجالس ختم در شهرهای مختلف- يا همان شهر برگزاری مراسم- يكی از كارويژه های مهم 

اين مجالس بود. 
هم افزايی مبارزاتی- سياسی و مشاهده حضور يكپارچه و پرشمار مردم در مجالس ختم 
آقا سيد مصطفی، برای نخستين بار خفقان پليسی رژيم را شكست و نهضت را از غربت در 
محدوده نخبگانی بيرون آورد و عموم مردم را درگير نمود. با وجود اين، می توان شهادت 
آقا ســيد مصطفی و وقايع بعد از آن را، اصلی ترين عامل زمينه ســاز در جهت پيدايش 
»انقالب اجتماعی« و »بسيج توده ها« در جهت »تغييرات بنيادين« و »تغيير رژيم« تلقی 
كرد. بازخوانی اسناد تاريخی، ابعاد فراگير واقعه شهادت آقا مصطفی خمينی را به دست 

خواهد داد.3
9. جالب آن  كــه كارگزاران امريكايی و انگليســی نيز در گزارشــات و خاطرات خود، 
برخالف مدعای آقای آبراهاميان، جرقه نخســت انقالب اسالمی را واقعه خونين 19 دی 

56 برشمرده اند. 
سفير انگليس در ايران می نويسد: »من حادثه 9 ژانويه 1978 ]19 دی 1356 در قم[ را 

1. همان. 
2. شــهيد مصطفی چمران گزارش مكتوبی از جزئيات اين مجلس ختم نگاشته است. اين يادداشت مربوط به 
نوامبر 1977 ميالدی اســت، و در كتاب خدا بود و ديگر هيچ نبود، صفحات 147-142 چاپ شده است. رك: 

مصطفی چمران، خدا بود و ديگر هيچ نبود، مهدی چمران )گردآوری(، تهران، بنياد شهيد چمران، 1396. 
3. برای اطالع تفصيلی در اين باب رك: ســهراب مقدمی شــهيدانی و محمد خاكپور نصراله آبادی، »صاعقه 

سخنوری در غروبی سپيده گشا«، پانزده خرداد، ش53، پاييز 1396، ص247-276. 
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آغاز ماجرا می دانم.«1 
سوليوان نيز در يكی از گزارشات خود به وزارت خارجه امريكا در تاريخ 11 خرداد 57، 
با اشاره به مقاله روزنامه اطالعات عليه امام خمينی در 17 دی 56 2 و تظاهرات های مردم 

در قم، می نويسد: 
خشــونت در قم كه نزديك به يك، دو جين كشــته به بار آورد، آتش 
سرايت كننده ای از مخالفت دينی را بر پا ساخت كه خود را طی ماه های بعد 

در وقايع كوچك مختلفی در سراسر كشور به طور منظم نشان داد.3
با وجود اين، مدعای آبراهاميان، نه تنها در اسناد ساواك و گزارشات رسمی رژيم شاه رد 
می شود، در روايت غربی ها نيز كوچك ترين نشانه ای برای اثبات آن وجود ندارد و عجيب 

است كه وی در مسئله ای به اين درجه از وضوح، خدشه وارد كرده است. 
10. كم رنگ جلوه دادن بخــش اصلی مبارزان انقالب يعنی نيروهــای مذهبی، يكی از 
عادت های آبراهاميان اســت. وی جريان ها و وقايع غير مذهبی را برجسته كرده و در هر 
واقعه ای اســامی تك تك روشــنفكران مرتبط با آن واقعه را نام می برد؛4 اما درباره وقايع 
مذهبی و رهبران مؤثر آن سكوت می كند. وی كه يك كشته در تظاهرات آخرين شب شعر 
را برجسته می كند، درباره تظاهرات يزد يا تبريز سكوت كرده و اسامی افراد مؤثر يا سخنرانان 

مراسم ها را نمی  برد.5
به  طور خالصه آبراهاميان به دليل علقه فكری با كانون نويسندگان به دنبال پيدا كردن 
نقشی برای اين محفل رنگ و رو رفته، منزوی، بی تحرك و از هم پاشيده در يكی از بزرگ ترين 
و اصيل ترين جنبش های مردمی در تاريخ معاصر اســت؛ بنابراين محفل شــب های شعر 
چنين كانونی را برجسته كرده و آن را جرقه تحوالت انقالبی می نامد. وی برای توجيه نظر 
خويش ناچار به تحريف تاريخ شب های شعر و غلو در آمار شركت كنندگان در اين مراسم 
می شود. آبراهاميان، شاعران و نويسندگان مزبور را كه فاقد هر نوع ستيزه جويی انقالبی با 
رژيم بوده اند، مبدأ تحوالت انقالبی تلقی كرده و ساير اعتراضات انقالبی و مستمر در زمان 

1. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط )ايران 1357-1352(، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عسكرانی، تهران، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، 1390، ص195.

2. اطالعات، 1356/10/17، ش15506. 
3. اسناد النه جاسوسی، شماره 12، دخالت های امريكا در ايران )2(، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، 

بی تا. ص134. 
4. به عنوان مثال در موارد متعددی اســامی بازرگان، ســنجابی، متين دفتری، نزيه، فروهر، الهيجی، صديقی، 
مقدم مراغه ای و حاج معينيان و... را برجســته می كند و اصرار دارد كه كم ترين وقايع مربوط به ايشان را پوشش 

دهد. رك: يرواند آبراهاميان، همان، ص627-636. 
5. همان، ص626. 
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شهادت آقا مصطفی خمينی و تظاهرات های دانشگاه تهران را ناديده می انگارد. وی همچنين 
اصرار دارد كه تظاهرات پس از آبان ماه را متأثر از تظاهرات مورد ادعای خويش در دانشگاه 
آريامهر )شريف( بداند؛ اما بر اساس اسناد موجود، انگيزه بسياری از ناآرامی های دانشجويی 
مثل تظاهرات 24 آبان در دانشگاه تهران يا تظاهرات دانشجويان در 30 آبان1356، ابتدا 
شهادت حاج آقا مصطفی خمينی و موجی كه پس از اين شهادت ايران را فرا گرفت، سفر شاه 

به امريكا و سفر انورسادات به اسرائيل بوده است.1 

1. هـ . موحد، رفرم تا انقالب، بی جا، سروش، بی تا، ص41. 
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ظرفيت های بی نظير یک تبعيدی
جستارهايی پیرامون فراز آخر زندگی آيت اهلل شهید سیدمصطفی خمینی

دکتر سید حمید روحانی

اين مقاله قصه و افسانه نيست. روايتی تحليلی و مستند از فراز پايانی زندگی حكيم و فقيهی 
وارسته و انقالبی است كه هويت و اصالت او در پس عظمت انقالب اسالمی و شخصيت امام 
خمينی نهفته است. كمتر كسانی اندازه واقعی و منزلت اصلی او را در به ثمر رسيدن انقالب 
كبير اسالمی دريافته اند. و كمتر كسانی هستند كه اشتياقش به استقالل و آزادی و آزادگی 
را مبنای فهم شخصيت پيچيده، دشمن ستيز، جريان شــناس، باهوش، قاطع و در عين حال 
صميمی و مهربان و متكی به خود او را درك كرده باشند. نويسنده اين مقاله با همه تالش های 
گرانقدری كه برای رمزگشايی از زندگی درس آموز اين شهيد بزرگ به خرج داده است، خود 
معترف است كه مجملی بيش، از شخصيت او عرضه نكرده است. جامعه ما و حتی محققانی 
كه در فهم شخصيت اين شهيد سعيد، شكيبايی به خرج دادند، از بی عدالتی هايی كه نه تنها 
بر سيدمصطفی بلكه بر پايه گذار نظام جمهوری اسالمی و رهبر انقالب اسالمی، خمينی كبير 

روا داشته اند عميقاً آگاه نيستند. 
جلد پنجم مجموعه نهضت امام خمينی كه به همت تاريخ نگار انقالب اسالمی سيد حميد 
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روحانی تدوين شده است، با هدف توصيف خطوط اساسی شخصيت، تفكرات، اقدامات و 
منزلت سياسی و شأن علمی و اخالقی به شهيد ســيد مصطفی خمينی اختصاص يافته و با 
عنوان شهيد ثانی از سالله امام خمينی در دست انتشار می باشد. اين مقاله برگرفته از فراز 
پايانی زندگی آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی و تالش های او در تبعيد، برای به ثمر نشستن 
نهضت امام خمينی است. از نويسنده محترم كه اجازه گزينش اين مقاله را به فصلنامه داده اند 
سپاسگزاريم و اميدواريم انتشار كامل جلد پنجم كه مربوط به اين شخصيت عزيز است در 

معرفی بخش ديگری از زوايای ناگفته فرآيند نهضت امام خمينی مؤثر باشد.
فصلنامه پانزده خرداد

مقدمه
»خون بر شمشير پيروز است«... اين حقيقتی اســت كه در تاريخ بارها مورد آزمون قرار 
گرفته و به اثبات رسيده است. با نگاهی گذرا به تاريخ، با چشمان دل می توان ديد كه خون 
مظلومان و بيگناهان پايه های قدرت و ســلطنت قابيليان، نمروديان، فرعونيان، سفيانيان، 
يزيديان، امويان و عباسيان را در هم شكسته و كاخ های خون پايه شاهان ستمگر و بيدادگر را 

با خاك يكسان ساخته است.
آن روز كه يزيديان فاجعه خونين عاشورا را پديد آوردند و حضرت امام حسين )ع( و ياران 
او را به خاك و خون كشيدند، هيچ گاه باور نمی كردند كه خون به ناحق ريخته آن شهيدان، 
دودمان اموی را به آتش بكشد و از آنان در تاريخ نشانی جز ننگ باقی نماند اما راه حسين 
و مكتب عاشورا جاويدان شود و در شــام مركز تخت و سلطنت يزيد، مرقدی منسوب به 
دختر سه ساله آن حضرت شكوه و جالل ويژه ای يابد و پيروزی خون را بر شمشير به نمايش 
بگذارد. حاكمان عباسی كه امامان معصوم و ياران مظلوم آن بزرگواران را يكی پس از ديگری، 
ناجوانمردانه به شهادت رساندند، بر اين باور بودند كه با اين جنايت، مقام و سلطنت را برای 
هميشه از آن خود ساخته و حيات جاودان يافته اند!! ليكن می بينيم كه امروز از هارون و مأمون 
و ديگر جنايتكاران عباسی جز روسياهی و بی آبرويی نامی نمانده است اما مقام واالی حضرت 

رضا )ع( در طوس ابدی و هميشگی است و پيروزی خون را بر شمشير فرياد می كند.
چنانكه انقراض دودمان های پادشاهی در ايران از دوران باستان تا رژيم بی ريشه پهلوی، 
فريادگر پيروزی خون بر شمشير و چيرگی حق بر باطل است. رضاخان و محمدرضا با يك 
دنيا روسياهی و ننگ ابدی نابود شدند، ليكن مدرس ها، مردان هميشه زنده تاريخ اند و راه و 
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نامشان بر تارك تاريخ می درخشد و برای هر نسلی، 
در هر عصری پيام های پندآميز و عبرت انگيز دارند.

آن روز كه دســتگاه مخوف ســاواك به فرمان 
شاه آيت اهلل مجاهد حاج ســيدمصطفی خمينی را به 
شــهادت رســانيد، بر اين باور بود كه با اين جنايت 
رژيم شاهنشاهی را از خطر خمينی ديگر برای آينده 
آسوده خاطر ساخته و امام را با يك مصيبت دردناك 
رو به رو كرده و از مبارزه بی امان بر ضد رژيم شاه باز 
داشته است!! آن جنايت پيشگان خون آشام هيچگاه 
گمان نمی كردند كه خون آن عالــم مجاهد، توفانی 

كاخ برانداز در ايران پديد آورد، نهضت را فراگير سازد و انقالب اسالمی را به همراه داشته 
باشد. واقعيت اين است كه رژيم شاه و اصوالً همه زورمداران و كاخ نشينان از تاريخ غافل اند 
و از سرگذشت گذشتگان هيچ گاه نمی توانند عبرت بگيرند؛ زيرا كه عبرت پذيری از تاريخ، 
از آن دانشمندانی است كه از عقل و خرد ســالم برخوردار باشند، ليكن آن فرومايگانی كه 
از شهوت مقام و قدرت كر و كور شــده اند راهی برای خردورزی و انديشيدن ندارند، نه از 
گذشته درس می گيرند و نه به آينده می توانند بينديشند و كبر و نخوت و خودخواهی آنان 
را به قلدری، خودكامگی و زورمداری می كشاند و زمينه سقوط آنان را به دست خودشان 
هموار می سازد و اين سرنوشت همه طاغوتيان و قلدرمآبانی است كه بر سر نيزه تكيه می كنند 
و بر اين باورند كه با قدرت سر نيزه می توانند مقام و سلطنت و تاج و تخت را برای هميشه از 
آن خود سازند و سنت خداوند را به سود خويش تغيير دهند! غافل از اينكه سنت خداوندی 
تغييرناپذير است و سر نيزه و شمشير نمی تواند خون بيگناهان را از جوش و خروش فرو نشاند 

و انتقام مظلومان را از ستمگران و سفاكان روزگار باز نستاند.
اكنون در آستانه چهل  و يكمين سالروز شهادت حاج ســيدمصطفی خمينی قرار داريم؛ 
ابرمردی كه شــهادت او خون تازه ای در كالبد نهضت اسالمی ايران جاری ساخت، خفقان 
حاكم را در هم شكست، شب و سياهی و تيرگی و ظلمت را پايان بخشيد و خورشيد زندگی ساز 
انقالب اسالمی را فروزان ساخت و در ميان ملت نستوه و فداكار ايران نور پاشيد و خروشی 
رعدآسا و توفان زا پديد آورد و بيش از شانزده ماه از شــهادت او نگذشته بود كه انقالب 

اسالمی به پيروزی رسيد و نظام كثيف شاهنشاهی برای هميشه به زباله دان تاريخ رفت.
حاج سيدمصطفی افزون بر كسب معنويت در مكتب امام، از ديدگاه ها، تحليل ها و گفتمان 

فاجعه  یزیدیان  که  روز  آن 
خونین عاشورا را پدید آوردند 
و حضرت امام حسین )ع( و یاران 
او را به خاک و خون کشیدند، 
هیچ گاه باور نمی کردند که خون 
شهیدان،  آن  ریخته  ناحق  به 
دودمان اموی را به آتش بکشد و 
از آنان در تاریخ نشانی جز ننگ 
باقی نماند اما راه حسین و مکتب 

عاشورا جاویدان شود
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سياســی امام نيز بهره های فراوانی بــرد. حضور در 
نشســت ها و گفت و گوهای امام با رجــال روحانی و 
شخصيت های سياســی، او را از نظر فكری و سياسی 
كاماًل رشد و توانايی بخشيد؛ روش معنوی و سياسی 
امام را گام به گام دنبال می كرد و آن را به درستی به 
كار می بست و از حوادث و جريان های پشت پرده كه به امام می رسيد، نيز آگاهی می يافت و 

در متن مسائل سری و محرمانه كشور قرار می گرفت.
از سوی ديگر، حضور حاج سيدمصطفی در ميان حوزه و در سطح جامعه آن روز كه آبستن 
حوادث گوناگون بود، در ساختار فكری او تأثير بسزايی داشت. حاج سيدمصطفی بيش از هفده 
سال نداشت كه به سلك روحانيت درآمد و به عنوان يكی از طالب فاضل، دروس حوزوی 
و علوم انسانی را دنبال كرد و در كنار تحصيل، آن چه در سطح حوزه و جامعه می گذشت را 

نيز زير نظر داشت و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار می داد. 
متن حاضر فرازی از دوره پايانی زندگی اين شــخصيت عزيز در دوران تبعيد است كه 

اميدواريم به شناخت دقيق و عميق منزلت آن شهيد در انقالب اسالمی كمك كند.

تبعيد بی بازگشت
روز سه شــنبه 13 مهرماه 1344 )9 جمادی الثانــی 1388( هواپيمــای حامل امام و 
سيدمصطفی در فرودگاه بغداد به زمين نشست. يكی از مقامات ساواك گزارش داده است:

... امروز صبح به  وسيله ســرويس به اينجانب اطالع رسيده كه آقای 
خمينی و فرزندش در ساعت 7050 مورخ 5 اكتبر 65 استانبول را ترك 

كردند.
امام و سيدمصطفی پس از پياده شــدن از هواپيما رهسپار كاظمين شدند. سيد مصطفی 
روايت می كرد كه امام در فرودگاه بغداد ســر كرايه تاكسی چانه می زد و سوار نمی شد. به 
شوخی گفتم تا مأموران عراقی سر نرسيده اند و ما را دستگير نكرده اند بياييد برويم و امام را 
وادار كردم كه سوار تاكسی شوند. ساعتی بعد در مسافرخانه جمالی در كاظمين اتاقی گرفتند 
و به استراحت پرداختند. امام پس از درنگی كوتاه روانه حرم مطهر شد. سيدمصطفی كوشيد 
تلفنی با شيخ نصر اهلل خلخالی در نجف ارتباط بگيرد ليكن او را نيافت. با بيت سيدابوالقاسم 
خويی ارتباط برقرار كرد و ورود خود و امام را به پيشــكار منزل كه در آن ساعت تنها در 
آنجا بود، خبر داد. صاحب مســافرخانه جمالی به  نام عبداالمير جمالی كه تا آن لحظه امام 

انقراض دودمان های پادشاهی 
در ایران از دوران باستان تا رژیم 
بی ریشه پهلوی، فریادگر پیروزی 
خون بر شمشیر و چیرگی حق بر 

باطل است
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و سيدمصطفی را نشناخته بود، از گفت و گوی 
تلفنی ســيدمصطفی با نجف دريافت كه اين 
ميهمانان تازه وارد چه كســانی هســتند؛ از 
اين رو، بی درنگ مقدم آنان را گرامی داشت 

و منزل دربستی در دسترس آنها قرار داد.
ســيدمصطفی در روز جمعه 23 مهر ماه 
1344 همراه امام وارد نجف شد و در برخی 
از ديد و بازديدها با امام بود ليكن پس از پايان 
اين مراســم، راه خويش را در پيش گرفت؛ 
راه تحصيل و تهذيــب؛ راه پژوهش و تحقيق 
و خودآموزی؛ راه برنامه ريزی برای ســامان 

بخشيدن به نيروهای مبارز برون مرزی و راهنمايی آنها از نظر فكری و اخالقی و باز داشتن 
آنان از فرو غلتيدن در وادی گمراهی و كژراهه الحاد و انحراف و تباهی و پيشگيری از اينكه 
نيروهای مبارز و مسلمان ناآزموده آلت دست شبكه های جاسوسی قرار بگيرند و به جای 
خدمت به دين و ميهن برای دشمنان اسالم و ملت ايران پادويی كنند و آب به آسياب دشمن 

بريزند. )در جای خود درباره اين رسالت سيد مصطفی به بررسی خواهيم نشست.(
ســيدمصطفی برخالف روش بيشــتر آقازاده ها و آيت اهلل زاده ها كه تالش می كنند از 
جايگاه پدر برای خود اعتبار به دست آورند و در بيت پدر جوالن می  دهند و فرمان فرمايی 
می كنند، خود را به كلی از بيت امام دور نگاه داشت و از آن گونه روش های آقازادگی كه به 

از خودباختگی و ضعف نفس اشاره دارد، دوری گزيد. 
مصطفی در دوران زندگی عارفانه و زاهدانه خويش به اين نكته باريكتر ز مو رسيد كه از 
آفت ها و آسيب های شكننده و نكبت بار برای پيشوايان روحانی و عالمان دينی، جوالن دادن 
آقازاده ها و آيت اهلل زاده ها در بيت آنها است كه تالش می كنند با نام و مقام پدر خويش، جاه 
و مقام و اقتداری به دســت آورند و فرمان فرمايی كنند و بساط بريز و بپاش راه بيندازند و 
زندگی اشرافی و سلطنتی برای خود تدارك ببينند، برای خود رياست و برای پدر فضاحت، 

سرشكستگی و بی آبرويی به بار آورند و حريم مرجعيت و روحانيت را آلوده كنند.
سيدمصطفی از دورانی كه خود را شناخت اين واقعيت را به درستی دريافت كه امام حركت 
با همراهان و با دبدبه و كبكبه را دور از شأن يك عالم اسالمی كه از فضايل اخالقی و صفات 
خدايی برخوردار است، می داند و هرگز و هيچگاه رخصت نمی دهد كه در رفت و آمدها مشتی 
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ولنگار و بی  كار به نام »اطرافی« او را همراهی كنند. اين روش و منش امام به ســيدمصطفی 
آموخت كه در بيت امام جای آقازاده و آقازادگی نيســت؛ جای فروتنی و كرنش در برابر 
بندگان محروم خدا و گرامی داشتن قدوم مراجعه كنندگانی است كه با اميد و آرزو به بيت 

رهبر و مرجع خويش گام می گذارند و آنجا را پناهگاه خود می دانند.
سيدمصطفی در نجف با بيرونی امام هيچگونه ارتباطی نداشت و دخالتی نمی كرد. مانند 
ديگر روحانيان، روزانه به بيرون می آمد، ســاعتی می نشست، با دوستان و ديداركنندگان 
گپ و گفت و گاهی بحث علمی داشت، ليكن از اينكه چه كسانی به ديدار امام می روند و چه 
كسانی نبايد و نشايد با امام در اندرون ديدار كنند كاری نداشت و نظری نمی داد؛ چون به 
درستی می دانست كه امام بهتر از ديگری و ديگران می داند و آگاهی دارد كه با چه كسانی 
نبايد ديدار و گفت و گوی خصوصی داشته باشد و آنان را به نزد خود نپذيرد. امام ايرانيانی را 
كه در كشورهای ديگر می زيستند آن گاه كه به عنوان دانشجو يا تاجر و كاسب درخواست 
ديدار داشتند با رويی باز می پذيرفتند و به آنان رهنمود می دادند، ليكن آن گاه كه شماری 
به بيت امام آمدند و برای او پيام فرســتادند كه چند تن از اعضای جبهه ملی می خواهند با 
شما ديدار كنند از پذيرفتن آنها خودداری كرد. تيمور بختيار، سيد موسی اصفهانی، محمود 
پناهيان و از اين دســت عناصر مرموز و به اصطالح »مجهول الهويه« هرگز به ديدار ويژه و 

خصوصی با امام دست نيافتند و نتوانستند از جايگاه امام بهره ناروا بگيرند.
البته سيدمصطفی درباره كســانی كه به بيت امام در نجف رفت و آمد داشتند و اگر در 
بيرونی سخن نامناسبی مطرح می كردند و يا حتی حضورشــان در بيرون دور از شأن بيت 
امام شمرده می شــد، امام را در جريان قرار می داد. اصوالً سيدمصطفی در اين رفت و آمد 
كوتاه مدت به بيرونی، آنچه را كه می ديد و می شــنيد به امام گزارش می داد ليكن شخصًا 

دخالتی نمی كرد.
يكی از جريان هايی كه مايه رنج سيد مصطفی بود برخی از كسانی بودند كه بيرونی را اداره 
می كردند و مسئول پذيرايی ميهمانانی بودند كه به بيت می آمدند. سيدمصطفی بر اين نظر 
بود كه اين كسان از آداب و اخالق برخورد با ميهمانان و مراجعه كنندگان بی بهر ه اند و آداب 
معاشرت را بلد نيستند. او معتقد بود نوع نشست و برخاســت آنها دور از آداب و اخالق 
اجتماعی است؛ لذا در اين باره كاستی ها و نادرستی ها را به امام يادآوری می كرد، ليكن امام 
اين كاســتی را در برابر ايمان، اخالص، تعبد و پاكی روح آنها كه بيرونی را اداره می كردند، 
ناچيز می ديد. در آن ديار غربت امام چه كسانی را می توانست در بيت بياورد كه اطمينان يابد 
نفوذناپذير و استوارند؟! چه بسا كسانی به ظاهر شيرين زبان، خوش برخورد، مؤدب به آداب 
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و كاردان باشند ليكن كاستی هايی داشته باشند 
كه دشمن بتواند از آن بهره ناروا گيرد، در آنان 
نفوذ كند و در كنار امام جاسوسانی بگمارد! امام 
تا روزی كه در نجف می زيست آن پاكباختگان 
دلسوز و وفادار را كه به راستی دلباخته و فدايی 
امام بودند از مسئوليت بيرونی كنار نگذاشت 
و سيدمصطفی نيز پيوسته از نابلدی و ناكارايی 
آنها در برخورد بــا مراجعه كنندگان به بيت 

ناخشنود بود ليكن تغييری نمی توانست صورت دهد. 
سيدمصطفی پس از استواری در نجف، در درس های يكايك علما و بزرگان آن حوزه مدتی 
حضور يافت و با شيوه تدريس و تحقيق و بررسی آنها از نزديك آشنا شد و دريافت كه حوزه 
نجف مطلب نو و تازه ای ندارد كه برای او در خور بهره گيری باشد و از دروس آن حوزه بی نياز 
بود ليكن محصالن آن حوزه به علم و دانش او نيازی مبرم داشتند و با اصرار و پافشاری آنها 
سيدمصطفی به تدريس فقه پرداخت و نوآوری های ژرف و ظريفی در مسائل علمی و فقهی 
مطرح كرد و به شاگردان خود آموخت. سيدمصطفی در علوم اسالمی هرگز دنباله رو و پيرو 
نبود. او آنچه را می شنيد با تيزبينی و ريزبينی ژرفی مورد بررسی قرار می داد و چه بسا در 
مواردی با داليل منطقی آن را رد می كرد. از اين رو، در مسائل علوم حوزوی )فقه و اصول( در 

موارد زيادی با مبانی امام اختالف نظر داشت و ديدگاه های امام را رد می كرد.
سيدمصطفی تنها آيت اهلل  زاده ای بود كه در سنين جوانی )35سال( در حوزه نجف درس 
خارج می گفت و اين كالس درس او بيش از ده ســال تداوم داشت و نكته های نو و در خور 
توجهی در بحث او ديده می شد. گزارشگر ساواك نيز در گزارشی پس از بررسی جايگاه واالی 

امام در نجف، درباره حوزه درس سيدمصطفی چنين نظر داده است:
... ســيدمصطفی خمينی هــم در نجف درس خارج را شــروع كرده و 
شــاگردانی دورش جمع كرده، به آنها پول می دهد و ادعای آيت اللهی و 

مرجعيت دارد... .

بیشتر  روش  برخالف  سیدمصطفی 
آقازاده ها و آیت اهلل زاده ها که تالش 
می کنند از جایگاه پدر برای خود اعتبار 
به دست آورند و در بیت پدر جوالن 
می  دهند و فرمان فرمایی می کنند، خود 
را به کلی از بیت امام دور نگاه داشت 
و از آن گونه روش های آقازادگی که 
به از خودباختگی و ضعف نفس اشاره 

دارد، دوری گزید
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البته برخالف آورده اين گزارشگر، سيدمصطفی 
به شاگردان حوزه درس خود نه هيچگاه پول می داد 
و نه پولی داشت تا بتواند به كسی كمك كند و خود 
با زندگی طلبگی می ساخت و با سختی می گذراند. 
افزون بر اين، از ســيدمصطفی رفتار و روشــی كه 
نشان دهنده چنين ادعايی باشد، هرگز ديده نمی شد. 
مانند يك طلبه با ديگران حتی با شاگردان نشست و 

برخاست می  كرد و كوچكترين رفتاری و كرداری كه از خودبرتربينی و شائبه مرجعيت نشان 
داشته باشد، از او سر نمی زد. ادعای اينكه سيدمصطفی ادعای آيت اللهی و مرجعيت دارد، 
ريشه در دغدغه درونی مقامات و پادوهای ساواك داشت كه از وجود سيد مصطفی برای 

آينده خود احساس خطر می كردند.
سيدمصطفی در نجف به رغم اينكه هيچگونه زمينه ای برای مبارزه با رژيم شاه نداشت، 
هيچگاه از رسالت مقدس مبارزه با ظلم و ظلمه و استواری نهضت اسالمی باز نماند و صرفاً به 
درس و بحث و ديگر امور حوزوی ) زيارت و عبادت خشك و صوری ( سرگرم نشد. مردم 
ستمديده كشورش را از ياد نبرد. جو حاكم بر نجف كه سياست و پرداختن به مسائل سياسی 
را دون شأن روحانيت و مرجعيت می پنداشتند، در او كارگر نشد و نتوانست او را به سستی، 
بی تفاوتی و آسوده طلبی بكشاند. او يك سلسله برنامه هايی را در راه تداوم مبارزه از تبعيدگاه 
و انگيختن ايرانيان برون مرزی به خشم و خيزش و خروش بر ضد شاه به كار بست كه برخی 

از آنها در پی می آيد.
در اين بخش اهم فعاليت های وی در تحكيم نهضت امام خمينی در دوران تبعيد، مورد 

بحث قرار می گيرد.

1. سامان دهی و راهنمایی
در پی تبعيد امام به نجف اشرف در سال 1344ش برخی از جوانان روحانی از روی فشار 
و اجبار و يا برای دلبستگی به امام به عراق روی آوردند و در حوزه نجف جای گزيدند. نيز 
برخی از مبارزان باورمند به اسالم برای آموزش چريكی در پادگان سازمان آزادی بخش 
فلسطين آهنگ عراق كردند و ديگر زمينه بازگشت به ايران را نيافتند و در عراق، سوريه و 

لبنان ماندگار شدند. اين نيروها از چند جهت در خطر بودند:
از جهت گروه  های سياســی اروپانشــين مانند: حزب توده، كمونيست ها، مائوئيست ها، 

سیدمصطفی تنها آیت اهلل  زاده ای 
بود که در سنین جوانی )35سال( 
در حوزه نجف درس خارج 
می گفت و این کالس درس او 
بیش از ده سال تداوم داشت و 
نکته های نو و در خور توجهی در 

بحث او دیده می شد
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مصدقی ها ) جبهه ملی - نهضت آزادی ( و برخی از عناصر مرموزی كه در انجمن اسالمی 
دانشجويان فارسی زبان در اروپا، امريكا و كانادا نفوذ داشتند.

از جهت برخی از مهره های سوخته و فرســوده شبكه های جاسوسی كه در آسيای غربی 
پرسه می زدند و به هر قدرتی كه به آنها بها دهد سر می سپردند.

از جهت جريان مرموزی كه زير نام »مجاهد« و با عنوان »به نام خدا و به نام خلق قهرمان 
ايران« بازيگر صحنه شده بودند. 

اين گروه ها و جريان ها در گام نخست تالش داشتند كه به نوعی در امام نفوذ كنند و از امام 
در راه نقشه ها و نيرنگ ها و اعراض و اميال باندی و حزبی خود بهره برداری ناروا كنند و آن 
گاه كه دريافتند امام نفوذناپذير است و جريان ها و گروه های ناباب و مرموز را نزد او راهی 
و جايی نيست، بر آن شدند در ميان جوانان روحانی كه به ناحق و دور از واقعيت »اطرافی« 
امام خوانده می شدند، رخنه و نفوذ كنند و عناصر ســاده انديش و ضعيف النفس را بيابند و 
در خدمت گيرنــد و از راه آنها و به كمك آنها بتوانند از امام بهــره ناروا بگيرند و حرفها و 
انديشه های خود را به وسيله اين ساده انديشان خودباخته به امام ديكته كنند و از اين راه و 

نيروی معنوی و مردمی امام را به كار گيرند.
سيدمصطفی خمينی به رغم اين كه به درســتی می دانست و باورمند بود به اين كه چند 
روحانی جوان ناآزمــوده هيچگاه و هرگز نمی توانند در راه و انديشــه و مرام و مكتب امام، 
كوچك ترين تأثير و ترديدی پديد آورنــد، از اين كه جوانان روحانــی از روی ناپختگی، 
ساده لوحی و ناآگاهی، آلت دست اين و آن شــوند، سخت رنج می برد و با همه توان تالش 
می كرد كه از لغزش و فريب اين جوانان پيشگيری كند و آنان را از بيراهه پويی باز دارد. اين 
هشداردهی و بازدارندگی سيدمصطفی نسبت به جوانان روحانی از چشم گروه ها، جريان ها 
و سازمان های سياسی برون مرزی پنهان و پوشــيده نمی ماند وآنان را نسبت به او سخت 
خشمگين و آشــفته و آزرده می ساخت و به جوسازی و سمپاشــی بر ضد او وا می داشت و 
توطئه ها و ترفندهايی برای زير ســؤال بردن و ترور سفيد آن مجاهد راستين به كار گرفته 
می شد و هر دولت و دســته و گروه و جريانی به شيوه و شــگردی با او دشمنی و خصومت 

می ورزيدند.
از حزب بعث عراق كه سخت دنبال تسلط بر حوزه نجف به ويژه بيت امام بودند و برای 
فريب ما می گفتند: »ما می خواهيم به شما مساعدت كنيم تا در ديار غربت با پنير و صمون1 
نگذرانيد«! تا پادوهای ســاواك كه از روز ورود امام به نجف، دنبال آن بودند كه مهره ای 

1. صمون، نوعی نان ماشــينی در عراق مانند نان سفيد ساندويچی در ايران اســت كه بيشتر قوت ناداران و 
تهيدستان می باشد. 
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در كنار امام بگمارند و برای برآورده كردن اين آرزوی ديرينه به آب و آتش می زدند. نيز 
جاسوسان دو طرفه كا. گ. ب )سرويس جاسوسی شوروی سابق( و سازمان سيا )سرويس 
جاسوس امريكا( و... مانند محمود پناهيان شــتربانی و مهره ورشكسته، فاسد و بی آبرويی 
مانند موسی اصفهانی، نيز عناصر ليبرال و غرب پرستی مانند بنی صدر، قطب زاده، ابراهيم 
يزدی و صادق طباطبايی كه به ظاهر از امام دم می زدند ليكن از تز استعماری »اسالم منهای 
روحانيت« پيروی می كردند، تا مهره های فريب كار و بازيگر »ســازمان مجاهدين خلق« و 
گروه های ماركسيستی، مائوئيستی و... همگی سيدمصطفی را خار راه خود می ديدند و نسبت 
به او دشمنی می ورزيدند و بر ضد او جوسازی می كردند. ليكن او بی اعتنا به اين جوسازی ها 
و نيرنگ بازی ها، رسالت مقدس خود را در راه رويارويی با فريب كاران، حيله گران و نابكاران 
به درستی دنبال می كرد. جوسازی و هوچی بازی بر ضد سيدمصطفی تا آن پايه بود كه روزی 

امام به سيداحمد گفته بود: »مصطفی خيلی مظلوم است.«
يادآوری اين نكته در اين بخش بايسته است كه به رغم تالش شبانه روزی سيدمصطفی، 
برخی از جوانان روحانی از لغزش و خطا و افتادن در دام شيادان بی آبرو و رسوا ايمن نماندند. 
آقای سيدمحمود دعايی پس از آن كه در برهه ای نسبت به قطب زاده و صادق طباطبايی 
سمپاتی داشت، سرانجام رسماً به »سازمان مجاهدين خلق« پيوست و در خدمت آنان قرار 
گرفت. مأموريت اصلی او واداشتن امام به پشتيبانی از آن سازمان بود. ليكن در اين مأموريت 
به هر حيله ای چنگ زد شكست خورد و نتوانست امام را بفريبد. شيخ حسن كروبی نيز در 
واپسين سال زيست امام در عراق به ساواك سر سپرد و در خدمت رژيم شاه قرار گرفت اما 

او نيز در مأموريت خود كه آگاهی و اطالع از برنامه ها و اهداف امام بود، ناكام ماند.

2. فراخوانی به آموزش پارتيزانی
برنامه ديگری كه سيدمصطفی در نجف به شدت روی آن پای می فشرد و به آن اهميت 
می داد انگيختن جوانان روحانی -كه به امام و به آن شــهيد نزديــك بودند- به فراگيری 
ه«1 بود.  آموزش های چريكی و نظامی طبق دستور قرآنی»و اَِعّدوا لَُهم َما اســتََطعُتم ِمن قُوَّ
او خود نيز آموزش های نظامی را فرا گرفته بود. آقای شيخ حسن مهاجر )يزدی زاده( با برقراری 
ارتباط با بعثی ها دوره كامل چريكی را با انواع سالح ها آموزش ديده و به سيدمصطفی در درون 
منزل آموخته بود و همراه با او برای تمرين تيراندازی بارها به بيابان های دوروبر شهر نجف 
رفته بودند. ســيدمصطفی به طالب مبارز بارها يادآوری می كرد كه برای مبارزه مسلحانه 

1. قرآن كريم، انفال، آيه 60. 
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آماده شــويد و آموزش چريكی را كامل كنيد. او 
مانند بسياری از مبارزان باورمند به اسالم و امام 
بر اين نظر بود كه بدون دســت بردن به سالح و 
جنگ مسلحانه نمی توان به پيروزی رسيد و رژيم 
شاه را از قدرت پايين كشيد. نگارنده بنا به سفارش 
او در سفر به سوريه و لبنان به پادگان الفتح رفت و 
آموزش ساخت سالح های گوناگون - مانند ساختن 
نارنجك بمب دستی-  و تيراندازی با سالح هايی مانند كالشينكف، ژ3، يوزی، مسلسل، نيز 
استفاده از موشك را فرا گرفت و از دست ياســر عرفات يك قبضه يوزی كه بنا به گفته او 
دالورمردان فلسطينی در درگيری تن به تن با صهيونيست ها آن را به غنيمت گرفته بودند 
هديه گرفت. اين انديشه و برنامه سيدمصطفی درباره حركت مسلحانه و فراخوانی مبارزان به 
آموزش چريكی و پارتيزانی از ديد مقامات ساواكی پوشيده و پنهان نمی ماند و آنان را بيش از 

پيش از خطر سيدمصطفی برای رژيم شاه نگران و انديشناك می كرد.

3. تالش در راه بازداشتن علما و روحانيان ایران و عراق از ارتباط با رژیم شاه
سيدمصطفی در دورانی كه در نجف به ســر می برد از بهره برداری ناروای رژيم شاه از 
مقام و جايگاه مرجعيت و روحانيت، ســخت در رنج بود و به سهم خويش تالش می كرد از 
سوء استفاده آن رژيم از مقامات روحانی جلوگيری كند و با هشدار به بزرگان دينی در نجف 
و پند و اندرز به عناصر روحانی كه در ايران دانسته يا ندانســته به رژيم شاه گرايش پيدا 
می كردند، حرمت و مصلحت روحانيت را پاس بدارد و دســت تبهكار و آلوده زورمداران 
حاكم بر ايران و عراق و ديگر كشورها را از حريم روحانيت كوتاه كند. آن گاه كه روزنامه های 

وابسته به دربار گزارش دادند كه:
... حضرت آيت اهلل حكيم در مالقات با دكتر عاليخانی، وزير اقتصاد اظهار 
داشتند كه اميدوارم تاجگذاری شاهنشاه برای اعليحضرت و عموم مسلمين 

مبارك باشد... ]!![1
ســيدمصطفی بی درنگ با آقای حكيم ديدار كرد و از اين گونه بهره گيری ناروای رژيم 
شاه از مقام ايشان اظهار تأسف نمود. آقای حكيم در اين ديدار با سيدمصطفی، اين گزارش 
روزنامه های ايران را تكذيب كرده بود. ليكن در پاســخ به پرســش سيدمصطفی كه چرا 

1. كيهان، 1346/7/12.

سیدمصطفی در دورانی که در 
نجف به سر می برد از بهره برداری 
ناروای رژیم شاه از مقام و جایگاه 
مرجعیت و روحانیت، سخت در 
رنج بود و به سهم خویش تالش 
می کرد از سوء استفاده آن رژیم از 

مقامات روحانی جلوگیری کند
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اين دروغ و نســبت ناروا را رســمًا تكذيب نمی كنند، 
اظهار داشــته بود: »... ما اينجا ننشســته ايم كه ببينيم 
روزنامه های ايران دروغ هايی را گزارش می كنند تا آن 

را تكذيب كنيم«!!
ســيدمصطفی از ارتباط مرحوم سيدموسی صدر با 
رژيم ايران و مارونی های فاالنژ لبنان ســخت آزرده 
و رنجيده بود و آن گاه كه شــنيده بود مادر شاه )ملكه 
مادر( شــبی را در منزل آقای موسی صدر در بيروت 

گذرانده است و او در سفر به ايران به ديدار شاه رفته است و مراوده نزديكی با دولتمردان 
ايرانی دارد و نقش مخربی در اتحاد شيعه و سنی لبنان ايفا می كند و نيز از زيستن چريك های 
فلسطينی در جنوب لبنان، ناخرسند اســت و آنان را ميهمانان ناخوانده می داند، نگران  شد 
و اين گونه رفتارها و موضع گيری ها را به زيان عالمان شيعه در ميان آزادی خواهان منطقه 
و بدنامی آنان می دانست و در هر ســفری به لبنان با آقای موسی صدر در اين گونه امور به 
گفت و گو می نشست و می كوشيد كه او را از اين موضع گيری ها باز دارد و از او می خواست 
كه در لبنان و منطقه شامات مايه آبرو و اعتبار عالمان شيعه باشد و توده های ستمديده و زير 
فشار زورمداران را به سوی خود بكشاند و به مصداق »و كونا للّظالِِم َخصمًا و لِلَمظلُوم َعونًا« 
يار و ياور بی پناهان و دشمن آشتی ناپذير زورمداران و مستكبران باشد و اين فرمان علوی با 
مراوده و نشست و برخاست با مارونی ها، فاالنژها و ستمگران و سرمايه داران لبنانی و ايرانی 
همخوانی ندارد. اين خرده گيری و انتقاد سيدمصطفی نسبت به آقا موسی تا پايان عمر آن 

شهيد ادامه داشت.1
سيدمصطفی در ديار غربت و در حوزه نجف آن چه را كه در ايران می گذشت زير نظر 
داشت و آن گاه كه می ديد يك روحانی، گوينده مذهبی، منبری، پيشنماز و يا يك پيشوای 
دينی از سوی رژيم شاه و پادوهای ساواك فريب خورده و به سوی آن رژيم گرايش يافته 
و در خطر گمراهی و بيراهه پويی قرار دارد، اگــر در او صالحيت آگاهی، بيداری و هدايت 
می ديد، بی درنگ اقدام می كرد تا او را از لغزش، كرنش و ســازش باز دارد و از افتادن در 
گنداب وابستگی، سرسپردگی و تباهی و روســياهی رهايی بخشد. او آن گاه كه خبردار شد 

1. تحريف گران تاريخ،اختالف ميان سيدمصطفی وآقا موسی صدر را بر سر عدم پشتيبانی آن مرحوم از مرجعيت 
امام وانمود كرده اند؛ درصورتی كه سيدمصطفی با برخورداری از معرفت و معنويت واالی ملكوتی و دوری گزينی از 
خواسته ها و آرزوهای نفسانی هيچگاه به مرجعيت امام انديشه نمی كرد و در راه استواری آن هرگز گامی برنداشت 

و تالشی نكرد.

برنامه دیگری که سیدمصطفی 
در نجف به شدت روی آن پای 
می فشرد و به آن اهمیت می داد 
روحانی  جوانان  انگیختن 
-که به امام و به آن شهید 
نزدیک بودند- به فراگیری 
آموزش های چریکی و نظامی 

طبق دستور قرآنی بود
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سيد مرتضی برقعی واعظ، به رژيم نزديك شده و در برخی از مراسم مربوط به دستگاه دولت 
منبر رفته است و چه بسا در آينده او را برآن دارند كه از مديحه سرايان و مجيزگويان رژيم 
شاه قرار بگيرد و تا سر در گنداب وابستگی به دولت و دربار فرو غلتد، در پاسخ نامه ای كه 
آقای برقعی به او نوشته بود، فرصت را غنيمت شمرد و نكته هايی را به او هشدار داد. بخشی 

از نامه او در پی می آيد:
... بسيار موضوعی كه عرض می شود موجب تأسف من است. بنا نيست 
شما طوری رفتار كنيد كه باعث دل سردی جماعتی و گفت و گو در اطراف 
وضع آقای خمينی شــود. از طرفی شركت در جلســه مربوط به عنوان 
كشاورزان و از يك طرف كه بســيار بااهميت است شركت در جلسات 

آستانه مقدسه كه به دست پليد آن روسياه دنيا و آخرت اداره می شود.
برادر عزيز! مگر چند روز از عمر من و شما مانده است... بحمد و... شما را 
ملت به بهترين وجه اداره می كرد ]شما[ زندگی و چيزی هم كه نداريد... .1 
يادآوری اين نكته بايسته اســت كه مرتضی برقعی از منبری هايی بودكه در دورانی با 
مقامات دولتی رژيم شاه بی ارتباط نبود و حتی در سال 1339 به عنوان نماينده روحانيت قم 
به دربار رفت و به مناسبت »تولد وليعهد« به شاه تبريك گفت و قرآنی به او هديه داد كه با 
واكنش تند و منفی حوزه قم روبرو شد و اعالميه ای از جانب حوزه، البته با امضای دانشجويان 
قمی دانشگاه تهران زير عنوان »جامعه روحانيت قم نماينده ندارد« پخش گرديد و در آن با 

صراحت اعالم شد:
... شــخص مرتضی برقعی كه اخيراً او را نماينــده روحانيان قم معرفی 
كرده اند هيچگونه بستگی با جامعه روحانيت ندارد و در مراجعت از مركز 
مورد توبيخ مراجع بزرگ روحانی قــرار گرفته و از طرف محصلين حوزه 

علميه تنبيه می شود... .2
چنانكه در دفتر نخست نهضت امام، آمده است در پی رفتن سيدمرتضی برقعی به دربار، 
امام او را نزد خود فرا خواند و به اين كار ناروای او اعتراض كرد و به پند و اندرز او پرداخت. 
نامبرده كه از سخنان هشداردهنده امام پند گرفته و از كردار زشت خويش پريشان و پشيمان 

شده بود، نزد امام به گريه افتاد و اظهار ندامت كرد.3 

1. متن اسناد و نامه ها در ادامه مقاله خواهد آمد. 
2. ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، چ نوزدهم، 

ج1، ص121-122. 
3. همان، ص123.
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سيدمصطفی- چنان كه اشــاره شد- از 
نجف اشرف اوضاع ايران به ويژه روحانيت را 
زير نظر داشت و از برخی روابط و برخوردها 
و نشست و برخاست های روحانيان با برخی 
مقامات به درســتی آگاهی می يافت و در 
برابر آن بی تفاوت نمی ماند. ساواك نيز در 
گزارشی از پی جويی سيدمصطفی از شخصی 
به نام آقای مستجابی درباره گرايش شماری 

از روحانيان اصفهان به دستگاه های دولتی چنين گزارش داده است:
حاج آقا مصطفی خمينی پسر آقای خمينی طی نامه ای به آقای مستجابی 
سردفتر168 اصفهان يادآور شده كه خاطر آقای خمينی از اينكه شنيده اند 
عده ای از روحانيون اصفهان وابســته به دستگاه های دولتی در اصفهان به 
نام دين موسســه ای باز كرده و از حقوق امام زمان جهت اين كار استفاده 
می نمايند ناراحت شده، مصطفی خمينی از نامبرده خواسته است كه تحقيق 

كند اين موضوع حقيقت دارد يا خير؟... 

سیدمصطفی از ارتباط مرحوم سیدموسی 
صدر با رژیم ایران و مارونی های فاالنژ 
لبنان سخت آزرده و رنجیده بود و آن گاه 
که شنیده بود مادر شاه )ملکه مادر( شبی 
را در منزل آقای موسی صدر در بیروت 
گذرانده است و او در سفر به ایران به 
دیدار شاه رفته است و مراوده نزدیکی با 

دولتمردان ایرانی دارد نگران  شد 
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ساواك قم در پی يك سلسله نقشه ها و ترفندهايی كه در راه آسيب رسانيدن به حوزه قم 
دنبال می كرد، مانند در دست گرفتن توليت حرم حضرت معصومه )سالم اهلل عليها( و كنار 
زدن ابوالفضل توليت كه با رژيم شاه سر ناسازگاری داشت و برای نفوذ در ميان روحانيت 
قم، مرتضی برقعی را فريب داد و از او بهره ناروا گرفت. او در برخی از مراسم دولتی به منبر 
می رفت و گام به گام به ذلت و زبونی و تباهی كشيده می شد. سيدمصطفی با آگاهی به پيشينه 
خراب او با لحنی محبت آميز، سازنده و بيداركننده به پند و اندرز او پرداخته و هشدارهايی 

به او داده است: 
... معلوم شد كه شما آهسته آهسته مشغول به بعضی از مشاغل گذشته 
شده ايد. قربانت! خيلی شما را دوست دارم. نمی دانيد كه به شما چه مقدار 
عالقه دارم و اين عالقه است كه مرا وادار می كند كه گستاخانه چيز بنويسم. 
عزيزم و بزرگوارم! شما ارشاد كنيد مردم را تا خدا جزای خير و خوب عطا 

كند...
شيوه خرده گيری و انتقاد ســيدمصطفی به كردار و رفتار يك شخص كه به بيراهه پويی 
كشيده شده كه بخشی از آن باال آمده اســت، از اخالق اسالمی و خوی و خصلت عارفانه و 
خاضعانه نويسنده آن نشان دارد. شيوه سازنده ای كه می تواند برای هر نسلی در هر عصری 
آموزنده باشــد و راه انتقاد و خرده گيری از عناصر فريب خورده و خودباخته را به درستی 
می آموزد. اين شيوه، كسانی را كه به لغزش و خطا دچار شده اند به راه می آورد و از لجبازی، 
سرسختی، يك دندگی و سماجت باز می دارد. اجرای دو اصل امر به معروف و نهی از منكر با 
اين شيوه همخوانی و كارايی دارد و می تواند جامعه را از گمراهی و تباهی برهاند و آرامش و 

آسايش و همزيستی مسالمت آميز را به ارمغان آورد.
ساواك قم درباره اين نامه سيدمصطفی به برقعی چنين توضيح داده است:

طبق تحقيقات معموله تاكنون جلسه ای توسط كشاورزان در قم تشكيل 
نگرديده و منظور مصطفی خمينی اين بوده كه چون در يكی از مراسمی كه 
از طرف دستگاه برگزار شده بود و كشــاورزان نيز در آن شركت داشتند 
برقعی در آن جا به منبر رفته و به نفع دســتگاه سخنرانی كرده و به همين 
جهت مصطفی او را از شركت در اين گونه مراسم منع و خاطرنشان كرده 
كه شركت در اين قبيل مجالس باعث دل سردی مردم و گفت و گو درباره 

وضع خمينی خواهد بود...
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4. جریان شناسی و نفوذناپذیری 
زمامداران برون مرزی و درون مرزی )طاغوتيان( 
در درازای تاريخ پيوسته در انديشه رخنه و نفوذ در 
ميان پيشوايان دينی و رهبران مردمی بوده اند و با به 
راه انداختن جريان ها، چهره ها و سازمان های به ظاهر 
فريور و بهمنش تالش كرده اند، حركت های خدايی 
و نهضت های مردمی را به بيراهه بكشانند و رهبران 
را از راه رستگاری و استواری باز بدارند و آسمندان 
خودفروخته را به عنوان »خواص« و خودی در ميان 

توده های مردمی و مردان نامی و رجال روحانی و سياســی جای دهند و به آنان آراستگی 
بخشند و بدين گونه سررشته فعاليت های ضداستعماری و ضداستبدادی را از چنگ مردم و 
رهبران مردمی بيرون آورند و با يك سلسله ترفندها و نيرنگ ها حركت های رهايی بخش و 
آزادی خواهانه را اگر بتوانند در هم بشكنند و از ميان ببرند و رهبران آن حركت ها را نيز به 

سازش و كرنش در برابر طاغوتيان وادارند و يا دست كم به خاموشی و بی تفاوتی بكشانند.
در اين ميان آنچه می تواند خطر رخنه و نفوذ را ريشه كن سازد و يا كاهش دهد بصيرت، 

آگاهی، رشد سياسی، جريان شناسی و نفوذناپذيری است، كه البته آسان به دست نمی آيد.
با نگاهی گذرا به تاريخ می بينيم كه ابرقدرت ها و گماشتگان آنان در كشورهای گوناگون 
آنگاه كه از ابرمردان فروهيده و از خود رسته احساس خطر می كردند، بی درنگ مهره های 
ورزيده و كارآزموده را به عنوان »مريد« و »اطرافی« در كنارشان می گماردند و اين گماشتگان 
نيرنگ باز به گونه ای در دل آن پيشوايان جا باز می كردند و آنان را نسبت به خود باورمند 
می ســاختند كه در واقع آن مردان برجسته و رهبران وارســته، پيرو، دنباله رو و ارادتمند 
اين گماشــتگان فريب كار قرار می-گرفتند و رأی نظر آنان را »وحی الهی« می پنداشتند و 

بدين گونه از رسالت و مسئوليت دينی و ملی خود به طوركلی باز می ماندند.
اكنون نيز اين شگرد شيطانی و ترفند استعماری به شدت دنبال می شود و چه بسا مردانی 
كارآزموده و سازنده به دست نفوذی های ناباب و دور و بری های خوش رنگ و آب به طور عينی 
از كار باز می مانند، فلج می شوند و يا به بيراهه می روند و ناآگانه در خدمت دشمن قرار می گيرند.
از برجسته ترين ويژگی های امام اين بود كه جريان شناس بود و نفوذناپذير. عناصری را كه با 
ناخالصی و با نيرنگ های شيطانی به نزد او می آمدند، به درستی شناسايی می كرد و به اغراض 
ناروا و بدخواهانه آنان پی می برد و دست رد بر سينه نامحرمان می زد و مهم تر آنكه هيچكس را 

سیدمصطفی پیش از هر عالم دینی 
و پیشوای روحانی به انحراف دکتر 
علی شریعتی پی برد و اندیشه های 
او را برای اسالم راستین و جامعه 
اسالمی زیانبار می دید و برنامه های 
او را جریانی هدایت شده از سوی 
مخوف  دستگاه  و  شاه  رژیم 
جاسوسی- امنیتی آن رژیم در راه 
اختالف افکنی میان ملت ایران- به 

ویژه حوزه و دانشگاه می دانست
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به طور دربست باور نداشت. نه نورچشمی ها، 
نه دور و بری ها و نه شاگردانی كه »حاصل 
عمر« او به شمار می رفتند، برای امام مطلق 
نبودند و صاحب نظران بی عيب و خطا شمرده 
نمی شــدند و آنچه را نزديكان و هواداران، 
گزارش می كردند، می گفتند و می نوشتند، امام 

بدون بررسی، كنجكاوی و پرس و جوی همه جانبه نمی پذيرفت و روی آن اقدامی نمی كردند. 
شهيد سيدمصطفی خمينی نيز از اين ويژگی های به طوركامل رسا و ريشه ای برخوردار 
بود. با يك ديدار و گفت و گو به سرشت زشــت طرف پی می برد و از كيد و كين او آگاهی 
می يافت، او را از خود می راند و ديگران را نيز از خطر او بر حذر می داشــت. سيدمصطفی 
افزون بر جريان شناسی و خط شناسی، خط شــكن بود. با عناصری كه درونی ناپاك و برون 
تابناك داشتند با قاطعيت و دور از رودربايستی برخورد می كرد، از آنان دوری می گزيد، در 
برابر آنان هيچگاه نرمش، كرنش و شكيبايی از خود نشان نمی داد. ليكن در برابر آن دسته 
از بيراهه پويان و فريب خوردگان كه ناآگاهانه به كژراهه كشيده شده بودند و راه را از چاه 
به درستی باز نمی شناختند و اميد هدايت و بازگشــت آنان را داشت، موضع بيداركننده و 
هشــدار دهنده می گرفت و با پنددهی و خرده گيری، تالش می كرد آنان را به راه آورد و از 

گمراهی و روسياهی برهاند. 
سيدمصطفی به رغم اينكه از هواداران سرسخت حركت مسلحانه بود و مبارزان روحانی 
در نجف را به فراگيری و آموزش چريكی و نظامی بر می انگيخت، نسبت به گروهی كه زير 
نام »مجاهدين خلق«! به صحنه آمدند )1349( از آغاز موضع منفی داشت و هيچگاه آنان را 

باور نكرد و با آنان هرگز به گفت و گو ننشست و به شدت از آنان دوری گزيد.
سيدمصطفی پيش از هر عالم دينی و پيشوای روحانی به انحراف دكتر علی شريعتی پی 
برد و انديشه های او را برای اسالم راستين و جامعه اسالمی زيانبار می ديد و برنامه های او 
را جريانی هدايت شده از سوی رژيم شاه و دســتگاه مخوف جاسوسی- امنيتی آن رژيم در 
راه اختالف افكنی ميان ملت ايران- به ويژه حوزه و دانشــگاه می دانست. او بر اين باور بود 
كه شريعتی دانسته يا ندانسته بر آن است كه آن پيوندی را كه به دنبال آغاز نهضت امام 
ميان تحصيلكرده های دانشگاه و حوزه پديد آمده است، از هم بگسلد و بار ديگر روحانيان 
و دانشگاهيان را روياروی يكديگر قرار دهد. از اين رو، هر گونه موضع گيری در رد يا تأييد 

شريعتی را ناروا و در راستای توطئه و ترفند ساواك می دانست و از آن دوری می گزيد.

سیدمصطفی روی خصلت جریان شناسی 
در پی جار و جنجالی که پس از انتشار 
کتاب شهید جاوید در حوزه های علمی 
و محافل مذهبی به راه افتاد، موضعی 
هوشمندانه برگزید و در برابر آن از هر 

گونه مناقشه دوری گزید
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سيدمصطفی روی خصلت جريان شناسی در پی جار و جنجالی كه پس از انتشار كتاب شهيد 
جاويد در حوزه های علمی و محافل مذهبی به راه افتاد، موضعی هوشمندانه برگزيد و در برابر 
آن از هر گونه مناقشه دوری گزيد. او بر اين باور بود كه آن هياهوها جريان ساخته و پرداخته 
دستگاه جاسوسی فتنه ساز رژيم شاه )ساواك( است تا آتش اختالف را ميان حوزه های علمی 

و مقامات روحانی و توده های مذهبی شعله ور سازد و نهضت امام را به چالش بكشد.
موضع ســيدمصطفی در برابر قطب زاده نيز به راســتی آگاهانه، انديشــمندانه و بر پايه 
جريان شناسی و نفوذناپذيری بود. صادق قطب زاده در سال 1349 برای نخستين بار به نجف سفر 
كرد و شبی را در منزل سيدمصطفی گذراند به اميد اينكه بتواند او را از نظر فكری و بينش سياسی 
با خود همراه كند و از راه او ديدگاه ها، نقشه ها و برنامه های ليبرال منشانه و غرب گرايانه خود را 
درباره امام به اجرا در آورد و از جايگاه امام در راه اغراض و اميال ليبراليستی نهضت آزادی بهره 
ناروا بگيرد ليكن سيدمصطفی در همان نخستين ديدار به سرشت زشت و فريب كارانه نامبرده 

آگاهی يافت و برای هميشه او را از خود راند و خطر او را به دوستان يادآور شد.
ديدگاه ســيدمصطفی درباره صادق طباطبايی نيز ژرف نگرانــه و واقع بينانه بود، او را 
دنبال روی ملی- مذهبی های غرب پرست و آلت دست قطب زاده و نوچه او می دانست و او 

را در گفتار و كردار صادق نمی ديد.
اين جريان شناسی و نفوذناپذيری سيدمصطفی برای برخی از سازمان ها و گروه های سياسی 
و مهره های مرموزی كه در انديشــه رخنه و نفوذ در بيت امام و در ميان نزديكان او بودند، 
سخت آزاردهنده و نگران كننده بود و آن شهيد را سدی در برابر نقشه ها و دسيسه های خود 
در بيت امام در نجف می ديدند. از او دلی پر كين و چركين داشتند، پيوسته بر ضد او جوسازی 
و شايعه پراكنی می كردند و اينجا و آنجا رواج می دادند: »حاج آقا مصطفی مبارز نيست«! با 
مبارزين ميانه خوشی ندارد! يا شايع می كردند كه تنها هدف او اين است كه امام به مرجعيت 
مطلق و بی رقيب برسد و ديگر مراجع را پشت سر بگذارد و چون در انديشه مرجعيت امام 

است تالش دارد كه مبارزان و سياستمداران را از دور و بر امام دور كند!!

5. پيام های سازنده
انسان های وارسته و مردان از خودرسته، هيچگاه بر آن نيستند كه كارهای نيك و مفيد 
خود را بازگو كنند و به ديگران بنمايانند، بلكه برعكس به پنهان داشتن آن می كوشند و از 
اينكه نيكوكاری هايشان آشكار شود و مورد ستايش قرار گيرد رنج می برند. امام آن گاه كه 
كتاب كشف اسرار را به رشته نگارش كشيد، از آوردن نام خود بر روی آن كتاب خودداری 
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ورزيد و تا ساليان درازی كمتر كسی از نويسنده آن خبر داشــت و حتی برخی بر اين باور 
بودند كه آن كتاب را عالمه طباطبايی نوشته اند. به ياد دارم آن گاه كه دفتر نخست كتاب 
نهضت امام خمينی آماده چاپ شد )1356( و بر آن بودم كه برای چاپ آن رهسپار لبنان 
شوم با سيدمصطفی ديدار كردم و بخش كوتاهی از آنچه را در كتاب درباره او نوشته بودم 
به او نماياندم و درخواست كردم كه بخش های عمده ای از فعاليت های سياسی و مبارزاتی 
خود و خاطراتی كه در آن مورد به ياد دارد، بازگو كنند تا در كتاب بياورم. او نه تنها از زندگی 
سياسی خود هيچگونه اطالعی به من نداد بلكه خواست كه آنچه را درباره او در كتاب آورده ام 
حذف شود و نامی از او در كتاب نيايد و اين نكته را يادآور شــد كه در برابر فداكاری ها و 
جانفشانی های مردم ايران ضد رژيم شاه، فعاليت های او بی ارزش تر از آن است كه به قلم 

آورده شود و اين رباعی را زمزمه كرد: 
يكی قطره باران ز ابری چـكيــد             خجل شد چو پهنای دريا بديـد
كه جايی كه درياست من كيستم            گر او هست حقا كه من نيسـتم

شهيد ســيدمصطفی در نجف هيچگاه از تالش ها و برنامه های سياسی و مبارزاتی خود با 
همراهان سخنی به ميان نمی آورد و به گونه ای رفتار می كرد كه ديگران باور داشتند كه او جز 
درس و بحث و دعا و زيارت كاری ندارد و در امور سياسی جز راهنمايی ها و رهنمودهای گاه 
و بی گاه به همراهان و مبارزان برون مرزی كه با او ارتباط دارند، كار ديگری انجام نمی دهد؛ 
ليكن اكنون كه به نوشته ها و يادداشت های او دست يافته و به بررسی او نشسته ايم می بينيم 
نامه ها و پيام های انقالبی و سازنده ای از گوشه نجف برای مبارزان درون مرزی و برون مرزی 
می داده و در حد توان خويش به مبارزه و نهضت اسالمی ايران توانايی و استواری می بخشيده 

است.
پيرامون پيام ها و نامه های سيدمصطفی از تبعيدگاه او در نجف نكته هايی در خور يادآوری 

است:
الف.پيام هايی كه خطاب به عموم است و در واقع اعالميه هايی است كه از جانب آن شهيد 
صادر شده است. اما اينكه چرا به چاپ نرسيده و انتشار نيافته است، شايد گيرنده پيام -به 
هر علت- از انتشار آن خودداری كرده اســت. و شايد سيدمصطفی بر اين نظر بوده كه آن 
پيام را شماری از خواص بخوانند و آگاهی يابند و نخواسته است در دوران حيات امام قلمی 
بزند و گامی بردارد. موضع ســيدمصطفی در برابر امام، مانند موضع امام در برابر آيت اهلل 
بروجردی بود. امام در دوران رياست و زعامت آقای بروجردی بر اصل باورمندی به واليت 
فقيه، هيچگاه به خود رخصت نداد كه در امور سياسی، اجتماعی و حوزوی بدون نظر آن مرجع 
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بزرگ قدمی بردارد و قلمی بزند. شهيد سيد مصطفی 
نيز هيچگاه برخالف نظــر امام حركتی نكرد و كاری 
صورت نداد و اصوالً با وجود امام برای خود تكليفی و 

مسئوليتی در سطح عموم باور نداشت.
ب. برخی از پيام ها و نامه ها، هشــدار به مبارزان 
روحانی و پيروان امام، پيرامون نقشه ها و نيرنگ هايی 

بوده است كه رژيم شاه در سر داشته و بر آن بوده است با يك سلسله برنامه های خانمانسوز، 
ايران را هر چه بيشتر به تباهی بكشاند و به استقالل ايران آسيب سنگينی برساند و اسالم را 
از رســميت بيندازد. او در نامه های خود از همرزمان روحانی با فروتنی و زاری می خواسته 
است در برابر خطرهايی كه اسالم و ايران را تهديد می كند آرام ننشينند، بی تفاوت ننمايند و 

از رسالت رويارويی با ستمگران و زورمداران باز نمانند.
پ. برخی از اين نامه ها و پيام ها برای پايان دادن به اختالف ها و كشمكش های دوستان 
و همرزمان بوده است. آن شهيد آن گاه كه خبردار می شــد ميان برادران روحانی نقاری 
پديد آمده است، سخت آزرده و آشفته می شد و با نامه ها و پيام های پندآميز، الفت انگيز و 
محبت آميز كوشــش می كرد به آن ناهنجاری های زيانبار پايان بخشد و صفا و صداقت و 

برادری را ميان همرزمان و همراهان حاكم كند.
ت. نامه های هشداردهنده، بازدارنده و بيداركننده به عناصر روحانی كه فريب وسوسه های 
شيطانی مأموران ســاواك را خورده بودند و در خطر سقوط در دام دستگاه جاسوسی رژيم 
شاه قرار داشتند. سيد مصطفی بی درنگ دست به كار می شد و با فرستادن نامه هايی كه در 
بردارنده پند و اندرز بود تالش می كرد فريب خوردگان را از فرو غلتيدن در گنداب وابستگی 

و سرسپردگی به ساواك برهاند و هشيار سازد .
ث. نامه به دوستان سيدمصطفی از رأفت و محبت و وفا و صفای ژرف و شديد روحی و 

درونی برخوردار بود. 
او اين ويژگی را از امام به ارث برده بود. در دورانی كه در نجف به سر می برد، هيچگاه از 
ياد دوستان ديرينه و صميمی خود دور نمی ماند، در هر فرصتی از آنها ياد می كرد و به ياد 
آنان سخن می گفت و خاطرات تلخ و شيرينی را كه با آنها داشت بازگو می كرد و تا آنجا كه 
راه داشــت با رد و بدل كردن نامه پيوند برادری با آنان را استواری می بخشيد. ساواك به 
رغم كنترل سنگين و سانسور شديد كه روی نامه ها و پيام های سيدمصطفی داشت هيچگاه 
نتوانست نامه پراكنی ميان او و دوستان ديرينه او را قطع كند و پيوند ميان آنان را بگسلد. از 

دیـدگاه سیدمصـطفی دربـاره 
صادق طباطبایی ژرف نگرانه و 
واقع بینانه بود، او را دنبال روی 
ملی- مذهبی های غرب پرست 
و آلت دست قطب زاده و نوچه 
او می دانست و او را در گفتار و 

کردار صادق نمی دید



158
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

تها
مناسب

كسانی كه به طور پيوسته با سيدمصطفی نامه رد و بدل می كردند آقای نجفی مرعشی بودند؛ 
ايشان با آنكه از مراجع تراز اول به شمار می رفتند، هميشه از راه نامه، دوستی، وفاداری و پيوند 
عاطفی خود را نسبت به سيدمصطفی نشان می دادند. ايشان آن گونه كه با سيدمصطفی در 

ارتباط بودند، با امام ارتباط نداشتند.

ج. بخش ديگر از نامه های ســيدمصطفی، نامه هايی بود كه ميان او و خانواده نزديك و 
عزيزان او در ايران رد و بدل می شد. در اين نامه ها ژرفای عشق و عالقه او نسبت به بستگان 

و فاميل به درستی نمايان است و اوج وفا، صفا و صميمت او را می رساند.
برخی از نامه های سيدمصطفی چنانكه پيش تر آورده شد، جنبه اعالميه دارد و خواننده 
را بر می انگيزاند و آگاهی می بخشد. پرسشی كه درباره اين گونه نامه ها و در واقع اعالميه ها 
مطرح اســت اين اســت كه چرا اين اعالميه ها و يا نامه های او به وسيله گيرندگان، چاپ 
نشده و در دسترس همگان قرار نگرفته اســت؟ به نظر می رسد علت اصلی پخش نشدن 
اين نامه ها و يا اعالميه ها امتناع ســيدمصطفی از وارد شــدن به صحنه مبارزه به صورت 
آشكار بود. او بر اين نظر بود كه بنابر اصل واليت فقيه نبايد و نشايد پيشاپيش امام حركت 
كند بلكه بايستی بنابر رأی و نظر امام پای بند باشد و رهنمودهای امام را به كار ببندد، نه از 
امام پيشی بگيرد و نه از امام دوری گزيند. افزون بر اين، او تزی را باور داشت و بر پايه آن 
نيز موضع گيری می كرد و بنابر پايه آن تز راه می رفــت. او بر اين باور بود روحانيان بايد از 
نظر علمی دست كم در مقام مرجعيت باشــند تا نظر و سخن آنان تأثيرگذار باشد و مردم 
را به پيروی از آنان وادارد. او با مطالعه روی تاريخ و سرگذشت گذشتگان به طور عينی به 
اين نكته رسيده بود كه چه بسا روحانيان دلســوز و نستوه به رغم داشتن انديشه های واال و 
سرنوشت ساز به علت اينكه در جايگاه مرجعيت نبودند، نتوانستند اهداف برجسته خود را 
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پياده كنند و در آزادی، رستگاری و خوشبختی 
و ســعادت را به روی توده های ستمديده و 
مظلوم، بگشايند و كشــورهای اسالمی را به 
اســتقالل و آزادی برسانند. سيدجمال الدين 
اسد آبادی از ابرمردان نابغه و بی مانند عصر 
خويش به شمار می رفت. بيش از نيم قرن از 
مردم زمان خويش پيــش بود. ليكن چون از 
نظر علمی در جايگاه مرجعيت و واليت قرار 

نداشت، نتوانست رسالت خويش را به پايان ببرد. شهيد سيدحسن مدرس، سيد ابوالقاسم 
كاشانی، نواب صفوی و ... از بزرگ انديشمندان و متفكرانی بودند كه به علت نداشتن مقام 
علمی واال و جايگاه مرجعيت نتوانستند آن گونه كه بايد و شايد مردم را با خود همراه كنند و 

با يك سخنرانی و يا مصاحبه جامعه را تكان دهند و به خشم و خروش وادارند.
ســيدمصطفی با اين آزمون تاريخی بر آن نظر بود كه نبايد و نشايد نسنجيده به كاری 
دست بزند كه برد بايسته نداشته باشد و برايند گرانمايه ای به بار نياورد. از اين رو، هرگز 
نمی خواست پيام های او به عنوان اعالميه انتشار يابد. افزون بر اين، گيرندگان نامه او كسانی 
بودند كه اصوالً به مبارزه و صدور اعالميه آن گونه كه بايد و شايد باورمند نبودند و ناآگاهانه 
آب به آسياب دشمن می ريختند و موضع انحرافی می گرفتند كه به زيان مبارزان راه خدا و 
مجاهدان فی سبيل اهلل بود. از اين رو، شگفت آور نيست كه نامه سيدمصطفی را چاپ و پخش 
نكردند و حتی از نگهداری آن نيز خودداری ورزيدند. اگر سياسی و انقالبی انديشه می كردند 
دست كم برای روز مبادا آن را در جايی پنهان می كردند و از ميان نمی بردند. سيد مصطفی 
وظيفه خويش می دانست كه با روشنگری و آگاهی بخشی، آنان را از وارد آوردن خنجر بر 
قلب نهضت و پشت ملت باز دارد تا اگر در صف مبارزان و مجاهدان اسالمی قرار ندارند، 
دست كم با آن رويارويی نكنند و در صف دشمنان نايستند و چوب الی چرخ نهضت اسالمی 

نگذارند.
نامه ای كه در پی می آيد تاريخ درستی ندارد و روشن نيســت در چه سالی و خطاب به 
چه كسی نوشته شده است ليكن از محتوای نامه به دست می آيد كه در سال های 50 يا 51 
نگارش يافته است كه در آن سال، رژيم شاه با به راه انداختن جشن های دو هزار و پانصدساله 
پادشاهی، ايران را به تباهی ورشكستگی كشانيد تا آنجا كه شماری از مردم، از گرسنگی جان 

سپردند.

 جریان شناسـی و نفوذنـاپذیری سیــد
مصطفی برای برخی از ســازمان ها و 
گروه های سیاسی و مهره های مرموزی 
که در اندیشه رخنه و نفوذ در بیت امام 
و در میان نزدیکان او بودند، سخت 
آزاردهنده و نگران کننده بود و آن شهید 
را سدی در برابر نقشه ها و دسیسه های 
خود در بیت امام در نجف می دیدند. از 

او دلی پر کین و چرکین داشتند
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سيدمصطفی در اين نامه نكته هايی را يادآور شده 
و روی دردهای عالج ناپذير مردم انگشت گذاشته 
است. او در اين نامه با بازگو كردن قحطی، گرسنگی 
و فقر بسياری از مردم ايران، تالش كرده است آن 
بی خبرانی را كه با آسودگی خاطر آرميده بودند و به 
آسانی آلت دست قرار گرفته و انگيخته می شدند و 
هر روز با دستاويزی جار و جنجال به راه می انداختند 
و به اختالف دامن می زدند، هوشيار سازد و از خواب 
غفلت بيدار كند تا چشــم های خود را باز كنند و 
دريابند كه در كشور چه می گذرد و ملت ايران در 
چه اوضاع نكبت بار و اسف انگيزی به سر می برند و چگونه با ناداری، بی دارويی، تهی دستی و 

مرگ تدريجی دست و پنجه نرم می كنند. او می نويسد:
... برادر عزيز! در اين نادانی ها كه من و دوستان و حوزه ها به سر می بريم و 
در همين حال كه وضع فجيع فارس و ديگر شهرهای ايران با اين نابسامانی ها 
رو به رو هستند، در حوزه های راقی... ســر قضايای زد و خورد می كنند ... 
اين در خور انتظار هم نيســت كه يك جمعيت فاضل و روشن منش گول 
سازمان امنيت را بخورند و با خود مشغول شوند و نگذارند صدای بيچاره ها 
و گرسنه ها و قضايای جشن ها و نابسامانی ها و قضيه قحطی و صدها قضيه 

ديگر به گوش مردم مركز برسد....
سيدمصطفی به رغم دوری از ايران و زندگی در غربت و در آن روزگاری كه ارتباط ايران و 
عراق قطع بود و هيچ ايرانی راه به عراق نداشت، اين نكته باريكتر ز مو را دريافته بود كه رژيم 
شاه برای اينكه آگاهان امت و پيشوايان دينی ملت را از هزينه های سنگين جشن های شاهانه 
و از گرسنگی و فقر و بيچارگی مردم غافل سازد، به كشــمكش ها و بگومگوهای ساختگی، 
بيهوده و نابخردانه بر سر كتاب شــهيد جاويد، سرگرم كرده است و از مسئوليت و رسالت 
دفاع از تهی دستان، ستمديدگان و بی پناهان بازداشته است. او در پيام خود با صراحت آورده 
است:»آيا فكر می كنيد كه به غير از پول سازمان امنيت چيز ديگر می توانست اين هياهو را 

به پا كند... ؟«
 پس از پيروزی انقالب اسالمی آن گاه كه اسناد ســاواك به دست آمد، آشكار شد كه 
ساواك در بر پايی جار و جنجال و هياهو بر سر كتاب شهيد جاويد در حوزه ها و در محافل 

شهید سیدمصطفی در نجف هیچگاه 
از تالش ها و برنامه های سیاسی و 
مبارزاتی خود با همراهان سخنی 
به میان نمی آورد و به گونه ای رفتار 
می کرد که دیگران باور داشتند که 
او جز درس و بحث و دعا و زیارت 
کاری ندارد و در امور سیاسی جز 
راهنمایی ها و رهنمودهای گاه 
و بی گاه به همراهان و مبارزان 
برون مرزی که با او ارتباط دارند، 

کار دیگری انجام نمی دهد
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روحانی و مذهبی نقش ريشــه ای داشته و برخی 
از آتش بياران معركه از اعضای ساواك و حزب 
ايران نويــن بودند. ســيدمصطفی در اين نامه و 
يا در واقع اعالميه بــه بهره برداری ناروای رژيم 
شــاه از آيين ها و مذاهب گوناگون در راه آسيب 
رساندن به اسالم و توطئه اسالم زدايی نيز اشاره 
كرده و تغيير تاريخ اســالم را بــه تاريخ 2500 
ســال شاهنشــاهی پيش-بينی كرده است و در 
پايان از خوانندگان نامه خود خواسته است:»به 
خاطر خدا... به خود آيند... به هوش آيند... و به 

قصه های كوچك ]كتاب شهيد جاويد[ وقت را تلف نكنند...« و از آن خودباختگانی كه آلت 
دست ساواك قرار گرفته و عليه كتاب شهيد جاويد عزا گرفته بودند، پرسيده است:

آيا كتاب برقعی رد اسالم نيست كه سر و صدايی نداشت. كتب كسروی 
از اباطيل نيست كه به آنها مشغول نشديد؟ آيا نوشته های ]ناخوانا[ كذايی 
برخالف اصول اســالم نيست؟... چه شــد كه همه و همه يك نوا به يك 
طرف رفته؟ آيا فكر می كنيد كه به غير از پول ســازمان امنيت چيز ديگر 
می توانست اين هياهو را به پا كند؟... قربونت برم، بس كن. كمی فكر كنيد. 

شما طايفه روشن اين مملكت هستيد... با خدا و پارسا باشيد... 

بسمه تعالی شأنه العزيز
بعرض می رساند مرقومه شريفه رسيد و زيارت شد. اميد است كه سالم 
مخلصانه داعی را قبول نموده و به دوســتان هم ابالغ نماييد. نمی دانم كه 
می دانيد در گوشه و كنار آن ملك و مملكت چه می گذرد؟ هيچ می دانيد 
كه ملت و مملكت در چه حال به ســر می برند؟ و يا می دانيد كه بر مردم 
فارس چه گذشته است؟ آيا می دانيد كه كار فقر و بدبختی به جايی رسيده 
كه بيچارگان به جنگ خدا رفته و از خداوند منان بيزاری می جويند؟ هيچ 
می دانيد كه بالهای خانمان سوز يكی پس از ديگری اين يك مشت ملت 
بدبخت و سيه روز را به بدترين وضع ممكن كشانده است. آيا اطالع از رفتار 
مردم شريف فارس داريد كه به خاطر آنكه نمی توانسته اند با يك پذيرايی 
گرمی دل ميزبان خود را شــاد كنند دست به اين عمل قبيح زده اند؟ هيچ 

موضع سیدمصطفی در برابر امام، 
مانند موضع امام در برابر آیت اهلل 
بروجردی بود. امام در دوران ریاست 
و زعامت آقای بروجردی بر اصل 
باورمندی به والیت فقیه، هیچگاه 
به خود رخصت نداد که در امور 
سیاسی، اجتماعی و حوزوی بدون 
نظر آن مرجع بزرگ قدمی بردارد و 
قلمی بزند. شهید سید مصطفی نیز 
هیچگاه برخالف نظر امام حرکتی 

نکرد و کاری صورت نداد 
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خبر داريد كه آتشكده فارس بعد از چند قرن دوباره شعله ور گرديد؟ آيا 
می دانيد كه شــخص اول مملكت يا بانوی وی برای افتتاح آنجا به شكل 
زردشتيان شركت كردند و پس از1 آن همه زحمات كه اسالم تحمل كرد، 

اساس آن را ويران نمودند؟
آيا می دانيد كه ممكن است تاريخ اسالم در آن منطقه عوض شود و از اين 
پس تاريخ2500ساله رواج گيرد؟ هيچ می دانيد و يا آنكه تمايل به دانستن 
اين همه فجايع اسالمی و انسانی داريد كه با پول اوقاف مسلمين، اين كارها 
می شود؟ و خوب است كه به خود آييد و بدانيد كه از بيش از چند ده فرسخ 
گاز آورده اند و لوله كشی كرده اند و اين آتشــكده را پی ريزی نموده اند؟ 
به خود آييد و بدانيد كه قحطی و خشكســالی دمار از روزگار اين ملت در 
آورده. هيچ مطلع گشتيد كه ســرمايه گذاران پس از قتل مرحوم سعيدی 
عقب نشينی كردند ولی به خاطر آنكه هميشه اسالم در غربت به سر ببرد 
و ديگر سعيدی ها نيستند، برگشته و با كسب انحصار وسايل ساختمانی و 
ساختمان كه در نتيجه تمام شئون مملكت را جلب نمودند و خدا می داند كه 

چه روسياهی ها بار خواهد آورد و چه رسوايی ها در بر خواهد داشت.
برادر عزيز، در اين نادانی ها ]كه[ من و دوستان و حوزه ها به سر می بريم و 
در همين حال كه وضع فجيع فارس و ديگر شهرهای ايران با اين نابسامانی ها 
روبرو هستند، در حوزه های راقی ملت رشيد اسالم سر قضايايی زد و خورد 
می كنند. اين انتظار را ما داشتيم كه يك مشت هندی و كشميری اگر سر 
موی مبارك جنگ و جدال دارند، مانعی ندارد ولی اين در خور انتظار هم 
نيست كه يك جمعيت ]كه[ فاضل اند و روشن منش گول سازمان امنيت 
را بخورند و با خود مشغول شوند و نگذارند صدای گرسنه ها و بيچاره ها و 
قضايای جشن ها و نابسامانی ها و قضيه قحطی و صدها قضيه ديگر به گوش 
مردم مركز برسد. البته وقتی دانشــمندان ما چنين باشند ديگر از ديگر 
قشرهای جامعه انتظار غلط است. شما را به خدا قسم می دهم عوض آنكه 
تحصيل فقه و اصول كنيد، يك چند روز تحصيل امور ديگر كنيد. به خاطر 
خدا از دورانديشی نهراسيد. به خاطر اسالم و مملكت اسالمی قدری به خود 
آييد. جلوی اين مفاســد را بگيريد. برای نجف نامه بنويسيد؛ حتی به آقا. 

1. در اصل: از پس
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بدانيد او هم طبعاً و آهسته آهسته نحيف خواهد شد. نجف را بيدار كنيد و 
دستور بدهيد شاگردان و اساتيد هر چند وقت يك بار قضايای حساس ايران 
را بنويسند. حجت خدا را بر مسئولين امر تمام كنند. باشد كه به فكر آيند و 
روزی شاهين سعادت در آغوش گيريم و اين كركس صفتان را عقب زنيم 
و بدانيد كه نااميدی از معاصی كبيره است. نترسيد. به هوش باشيد. كم به 
اين قصه های كوچك وقت را تلف كنيد. آيا كتاب برقعی رد اسالم نيست 
كه سر و صدايی نداشت. كتب كسروی از اباطيل نيست كه به آنها مشغول 
نشديد؟ آيا نوشــته های ]ناخوانا[ كذايی برخالف اصول اسالم نيست؟ 
آيا افسانه خلقت كه اخيراً در كيهان به قلم صادق هدايت طبع می شود از 
كتب ضدانسانی و اسالمی نيســت؟ چه شد كه همه و همه يك نوا به يك 
طرف رفته؟ آيا فكر می كنيد كه به غير از پول ســازمان امنيت چيز ديگر 
می توانست اين هياهو را به پا كند؟ شما بی خبريد. دشمنان شما گرفتند و 

خوردند و خانه خريدند. نه يك ذره، ده هزارها.
قربونت برم بس كن. كمی فكر كنيد. شــما طايفه روشــن اين مملكت 
هستيد. شما فضال و متفكرين اين قوم می باشيد. كمی عميق تر در اين كارها 
پيش برويد. دسته بندی صحيح داشته باشيد. با هم يك صدا قدم برداريد 
و به يك سعادت قرين عزت و عافيت بنگريد. شجاع و قهرمان بار آييد، با 

خدا و پارسا باشيد، به همه و همه سالم برسانيد. 
ليله 19 شعبان
م.ص.ی



164
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

تها
مناسب



16
5

97
ز 

ايي
   پ

 5
ه  7

مار
  ش

م 
ده

انز
ل ش

 سا
  

وم
ه س

ور
د

دی
بعی

ک ت
ر ی

ظی
ی ن

ی ب
ت ها

رفی
ظ



166
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره  57    پاييز 97

تها
مناسب

پيام ديگر سيدمصطفی به سال 1352 برمی گردد. او در اين پيام، خطاب به همه طبقات و 
قشرهای جامعه، به ويژه مراجع و علما، پيرامون نقشه ها و نيرنگ های رژيم شاه عليه اسالم 
و ايران هشدار داده و همگان را به اتحاد و هماهنگی و قيام و مبارزه فرا خوانده است. در اين 

پيام او آمده است:
ای ملت مسلمان و ای دوســتان ايرانی! اگر سستی كنيد و اگر از مبارزه 
سرپيچی نماييد و اگر از خواب غفلت نخيزيد و اگر به خاطر خدا و دين قيام 
نكنيد و اگر... بدانيد كه ديگران در فكر شمايند و دشمن در كمين نشسته... 
بجنبيد، قيام كنيد، به پا خيزيد، نترسيد، بيم نداشته باشيد، خدای بزرگ را 

در نظر گرفته و جزای بزرگ او را نصب العين قرار دهيد...

بسمه تعالی شأنه العزيز
خدمت عموم طبقــات و خصوصاً علماء اعالم و فقهــاء عظام و مراجع 
بزرگ مذهب ايدهم اهلل تعالی. اخيراً باز دشمن اين مرز و بوم بنيان نغمه 
شوم تازه ای به پا ساخته و زمزمه ای جديد و رسوا به گوش می خورد. نغمه 
دخالت گماشــتگان اوقافی در امور دينی و موضوعات ذهنی زمزمه خلع 
روحانيون حقيقت بين و فقها و علماء اسالم دوست و اسالم شناس از مشاغل 
خود و پست ترويج و تنوير افكار و رهبری جامعه مردم زنده و ملت مسلمان 
ايران خوب می دانند كه استعمار و اســتعمارچيان به خاطر ]ناخوانا[ كه 
دارند و به جهت آنكه بايد هر چــه زودتر مخازن اين مملكت را به چپاول 
و غارتگری ببرند و نظر به اينكه سدهای اين راه را بايد بشكنند و موانع را 
مرتفع سازند و خوب می دانند كه تنها طيف و قشری كه می تواند جلوگير 
اين موج سرسام آور باشند علماء اسالم و فقهاء مذهب اند، اين مراجع بزرگ 
شيعه می باشند كه به خاطر استقالل و روشنگری كه دارند می توانند تار و پود 
آنان را به باد دهند. اين علماء مذهب اند كه مقتدرند به جهت اتكايی كه به 
اصول ديانت خود دارند اين خاك و خاشاك را بر طرف كنند، اين وعاظ و 
گويندگان دلير و شجاع اند كه دائماً مفاسد استعمارچيان ]را[ برمال می كنند 
و ديگران را از نيات فاسده و مقاصد شــوم نوكرهای شرق و غرب روشن 
می سازند. اين فضالء و مدرســين حوزه های علميه هستند كه با ابتكارات 
مخصوص به خودشــان زنگ خطر را به صدا در می آورند و باألخره اين 
طالب و محصلين و روشنفكران و پيش مرگان و مرزبانان می باشند كه ملت 
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و طبقات مختلف مملكت و قشــرهای گوناگون جامعه را لبريز از معرفت 
و روشن ضميری كرده و زنجيرهای اسارت و بردگی را دريده و برای يك 
نهضت پرجوش و خروش و يك قيام عاقالنه و خستگی ناپذير مهيا می شوند 
و اين جوانان تحصيل كرده روز و روشندالن و افشاگران واقع بين می باشند 
كه با كمك و همدســتی و با متانت و هم بســتگی و با محافظت بر اتحاد و 
هماهنگی می توانند اين امواج خروشان خلل ناپذير را به ساحل سعادت و 
هستی برسانند و با به كار بردن جميع ابزار ســرد و گرم و با بسيج كردن 
تمام نيروهای علمی و عملی اين خواب های تلخ و شوم بيگانگان را پشت سر 

گذاشته و اين نقشه های ستمگران را نقش بر آب كنند.
ای ملت مسلمان و ای دوســتان ايرانی! اگر سستی كنيد و اگر از مبارزه 
سرپيچی نماييد و اگر از خواب غفلت نخيزيد و اگر به خاطر خدا و دين قيام 
نكنيد و اگر... بدانيد كه ديگران در فكر شمايند و دشمن در كمين نشسته 
با نهايت مهارت و با تمــام تجهيز و قوا، بجنبيد قيام كنيــد، به پا خيزيد، 
نترسيد، بيم نداشته باشيد، خدای بزرگ را در نظر گرفته و جزای بزرگ او 
را نصب العين قرار دهيد تا بتوانيد به يك زندگی شرافتمندانه دست يابيد 
و به يك دوران با عزت و توأم با عظمت و بزرگی برسيد. تا كی ديگران به 
جای شما باشند و تا كی دشمن لبخند استهزاء بر لب داشته باشد، تا كی به 
اسم اسالم ما را عقب افتاده خوانند؟ اين ننگ را كه آنان خيال می كنند از 
نام اسالم ]است[ بزداييد و اين عار را كه مخالفين ملك و ملت گمان دارند 
از اسالم عزيز ]اســت[ دور كنيد و با يكديگر سعادت ابدی را در آغوش 
گيريد، باشد كه ديگران در اين حسرت بميرند و به خواب غفلت فرو روند. 
نجف، ليله دوشنبه، 18 ذيقعده الحرام/ 92 1

1351/10/3 .1
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شهيد سيدمصطفی در پيام ديگری هشدارها و نويدهايی داده و طرح نو در انداخته است. 
به نظر می رسد اين پيام او در پی طرح حكومت اسالمی در سال 1348 بوده است. او در پيام 
خود پس از نگاهی به اوضاع ايران كه از ديدگاه او به زندان آزادگان و جهنمی برای همگان 
بدل شده بود، حكومت اسالمی را نويد داده و بر پايی آن را بسيار نزديك دانسته است و اين 
نكته را يادآور شده كه »هيچ ملتی با سستی و خوشگذرانی و تن پروری به آينده نوينی نرسيده 
است.« سيد مصطفی روی باورمندی به جنبش مسلحانه و قهرآميز و نااميد از اينكه با اعالميه 

و سخنرانی بتوان بر ديكتاتور حاكم پيروز شد، در اين پيام آورده است:
بايد به اميد يك حكومت عادالنه راه های صعب و سختی را پس از طرح 
و پی ريزی طی كند و در جهت يك دولت عادالنه و گسترده كه به خواست 
خدا بسيار نزديك است، جنبشی همه جانبه به خود گيرند و در اين روش از 
هيچگونه كمك های فكری و عملی به يكديگر كوتاهی نكنند... با گوشه گيری 
و لغت پردازی و تعيين مشی و توضيح آيين ها با كاغذپاره هايی كه به دست 
تاريخ سپرده می شود ديگر نمی توان كاری پيش برد و عمل صحيحی انجام 
داد. با تخرب و تشــكل و ايجاد كميته و انجمن های خرد و ريز و درشت و 
محفل های بزرگ و كوچك، ممكن است يك شبكه سرتاسری ساخت و يك 

جوش و خروش سر و سامان دار به راه انداخت... 
سيدمصطفی اين پيام خود را چنين پايان برده است:

... دست های خود را گره نكنيد و با شعار عقده ها را باز نماييد، بگذاريد 
اين رنج ها و سختی ها تراكم شود و دست ها به ناحيه پهلو كشيده شده و در 
دهان دشمن- )دودمان پهلوی( خورد و جان اين پليدان را گرفته و به اين 

ملك و ملت جان نوين بخشد.

بسم اهلل الرحمن الرحيم 
اكنون كه ايران زندان آزادگان، جوانان، بزرگ مردان، خردساالن و تبديل 
به جهنمی برای همگان شده و در اين زمان كه ايران مهد فحشا و منكر كه 
عفت قلم شرم از بيان و گفتار آن را دارد و مهد برای تربيت دودمان پهلوی 
و رذل صفتان و اين خاندان بی شرم و بی آبرو گشته، در اين عصر كه ايران 
چون جزيره شناور به دست اين و آن، شرق و غرب و چپ و راست می باشد 
و در اين وقت كه چون عروسكی در ميان ببرخويان و درندگان درآمده تا 
آنكه ايران كه مهد دليران است و مقر اسالم و شيعيان و خاصان از اولياء 
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خداست به كلی ويران شده و شمال و جنوب آن به دست مستعمران دور 
و نزديك قسمت شود.

و اكنون كه اين كشور اسالم پرور و مؤمن دوست چون ]ناخوانا[ پيش پای 
دشمنان انسانيت و ضد خلق و دين و خانواده از خدا بی خبر است، محتاج به 
حركتی نوين و جانبازی ای با عقيده و يقين و احتياج شديد به فداكاری از هر 

جانب و هر سو و به هر كيفيت كه در دست امكان است می باشد.
ملت شــريف ايران بايــد بهتر از پيــش بداند كه ايــن زرق و برق و 
صورت سازی و امر جديد و گسترده به خاطر خاطرهای شومی كه استعمار 
در سر می پرورده است آنان خوب و بهتر از هر كس می دانند اقتصاد كشور 
چه نوسانی را طی می كند و ذخاير اين ملك و ملت به دست چه كسانی و در 
كدام اسكله ای پهلو می گيرد و در آينده نه بسيار دور چه خطرهای خطيری 
در انتظار آنان اســت. بايد به اميد يك حكومت عادالنه راه های صعب و 
سختی را پس از طرح و پی ريزی طی كنند و در جهت يك دولت عادالنه 
و گسترده كه به خواست خدا بســيار نزديك است جنبشی همه جانبه به 
خود گيرند و در اين روش از هيچ گونه كمك های فكری و عملی به يكديگر 
كوتاهی نكنند و خوب درك كنند كه هيچ ملتی با سستی و خوشگذرانی و 
تن پروری به آينده نوينی نرسيده و نمی بايست انتظار آن را داشت از گذشته 
اسالم و گذشتگان خود پند گيرند و آن را به رهبری برگزينند. اين روزها 
كه از حركت های اين قاره و قاره آفريقا اطالع دارند می بايست به دست 
آورند آنچه كه برای پيش برد مقاصد خود الزم می دانند با گوشه گيری و 
لغت پردازی و تعيين مشی و توضيح آئين ها با كاغذپاره هايی كه به دست 
تاريخ سپرده می شود ديگر نمی توان كاری پيش برد و عمل صحيحی انجام 
داد با تحزب و تشــكل و ايجاد كميته و انجمن های خرد و ريز و درشت و 
محفل های بزرگ و كوچك، ممكن است يك شبكه سرتاسری ساخت و يك 

جوش و خروش سر و سامان دار به راه انداخت.
دست های خود را گره نكنيد و با شعار عقده ها را باز ننماييد. بگذاريد اين 
رنج ها و سختی ها متراكم شود و دســت ها به ناحيه پهلو كشيده شده و در 
دهان دشمن -دودمان پهلوی- خورد و جان اين پليدان را گرفته و به اين 

ملك و ملت جانی نوين بخشد. 
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پيام ديگر سيدمصطفی كه به ســال 1350 برمی گردد، به محاكمه قالبی اشاره دارد و از 
گرسنگی های مردم و زجر و شكنجه توانفرســای زندانيان ياد می كند و در پايان با سؤالی 
بايستگی برپايی حكومت اسالمی را به طور اشاره يادآور می شود. در اين پيام او آمده است:

اين سفاكان بی شرم و خون آشــامان هر جايی به خيال آنكه پاسخی به 
نداهای جهانی بدهند و بازگو كنند كه ايران مهد قانون و دفاع از قانون است 
اين چنين وانمود نموده اند كه جــز حكومت بر مبنای عدالت خبری ديگر 

نيست و جز پياده ساختن قانون صدايی به گوش نمی خورد. 
آيا دزدی و غارتگری عدالت است، آيا اموال يك ملت گرسنه و بيچاره را 
به ديگران به خاطر چند روز حكومت... تقديم كردن حكومت عدل است؟ 
آيا ذخاير گوناگون اين مملكت را چه تحت االرضی و چه فوق االرضی برای 
چند صباح هوس رانی و خوش گذرانی ]بر باد دادن[ حكومت قانون است؟ 
آيا به زندان طويل المده ريختن و سياه چال های غير معلوم انداختن جوانان 
و روشنفكران حكومت عدالت است؟ كشتن دسته جمعی و زجر و شكنجه 
دادن آزادی خواهان و جوانمردانی كه حاضر به خم شــدن پيش اجانب 

نيستند و به استعمار تن در نمی دهند، عدالت گستری است؟
شهيد مصطفی در پايان برای اثبات حكومت اسالمی می پرسد: 

... آيا هيچ عاقلی می توان اعتراف داشته باشد كه حق تعالی بنيان اسالم 
را توسط نبی اكرم)ص( به پا داشته و ندای ااَل اِنَّ ِحزب اهلل هُم الغالِبون را با 
صدای رسا و با ندای بلند به عالم ابالغ نمودند و فكری برای انجام و اجرای 

دين اسالم نفرمودند؟

در تاريخ 2 محرم الحرام / 92 1
جناب آقای... دامت افاضاته

پس از اهدای تحيات و سالم الزم است كه تذكر دهم:
اخيراً زمزمه محاكمه قالبی در ايران به گوش می رسد و شنيده شده است 
كه حكومت دست نشانده و پوشالی به خاطر آنكه مشكل حق به جانبی به 
قلدری ها و قانون شكنی های خود دهد و به جهت آنكه بتواند سرپوشی روی 
خرابكاری های دائمی خانمان بكشد، دســت به اين كار ابلهانه زده است. 
غافل از آنكه ملت هوشــمند و نجيب ايران ديگر به جهت اين مكاری ها 

1350/11/28 .1
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و خيمه شب بازی ها از حاشيه حقايق دور نمی شوند. اين سفاكان بی شرم و 
خون آشامان هر جايی به خيال آنكه پاسخی به نداهای جهانی بدهند و بازگو 
كنند كه ايران مهد قانون و دفاع از قانون است اين چنين وانمود نموده اند كه 
جز حكومت بر مبنای عدالت خبری ديگر نيست و جز پياده ساختن قانون 

صدايی به گوش نمی خورد. 
آيا دزدی و غارتگری عدالت است؟ آيا اموال يك ملت گرسنه و بيچاره 
را به ديگران به خاطر چند روز حكومت با دســت اخالص تقديم كردن 
حكومت عدل است؟ آيا ذخاير گوناگون اين مملكت را چه تحت االرضی و 
چه فوق االرضی برای چند صباح هوس رانی و خوش گذرانی ]بر باد دادن[ 
حكومت قانون اســت؟ آيا به زندان طويل المده ريختن و ســياه چال های 
غير معلوم انداختن جوانان و روشنفكران، حكومت عدالت است؟ كشتن 
دسته جمعی و زجر و شكنجه دادن آزادی خواهان و جوانمردانی كه حاضر به 
خم شدن پيش اجانب نيستند و به استعمار تن در نمی دهند، عدالت گستری 

است؟
ما نمی دانيم كــی و ِكی بايد به اين بدبختی ها و نابســامانی ها ســامان 
دهد؟ ]آيا[ فقط بايد دلخوش داشــته باشــيم كه وليعصر عجل اهلل تعالی 
فرجه الشريف، تشريف بياورند و اســاس خانمان سوز ظلم را برچينند؟ و 
علم عدالت و داد را برافرازند ]آيا[ ديگران ديگر تكليفی ندارند و وظيفه ای 
برای خود احساس نمی كنند؟ آيا می توان باور نمود كه اساس اسالم را به پا 
ساخته و شالوده او را ريخته و رفته و ديگران را نسبت به اسالم تعيين تكليفی 
نكرده اند؟ هيچ می توان به اين موضوع اذعان نمود؟ آيا هيچ عاقلی می توان 
اعتراف داشته باشــد كه حق تعالی بنيان اسالم را توسط نبی اكرم)ص( به 
پا داشته و ندای ااَل اِنَّ ِحزب اهلل هُم الغالِبون را با صدای رسا و با ندای بلند 

به عالم ابالغ نمودند و فكری برای انجام و اجرای دين اسالم نفرمودند؟
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در پيام ديگر ســيدمصطفی به نوشــته ها و بهره گيری از لغاتی اشــاره دارد كه »... از 
ويژگی های واقع بينانه منحرف گشــته و در نتيجه اين انحطاط معنــوی و واقعی... حكام 
خون آشام... ]توانسته اند[ ريشه خود را هر روز استوارتر كرده و توانسته اند به دنبال اين سيل 
خانمانسوز و اين انقالب اشغالگر فكری و اين ظاهرسازی فريبنده و ممتاز به بهترين اهداف 
ناشايسته خود برسند...« به نظر می رسد اشاره آن شهيد به توطئه ديرينه و درازمدتی است 
كه در دوران پهلوی اول و دوم برای تغيير الفبای فارسی به التين و حذف كلمه ها و واژه های 
عربی دنبال می شد و در هر چند سال يك بار برخی از روزنامه های وابسته و سرسپرده جار و 
جنجال ها و گرد و غباری را به نام كاستی زبان فارسی به راه می انداختند و درباره لزوم تغيير 
زبان داد سخن می دادند و همراه با ستايش از زبان انگليسی، زبان تازی را مورد خرده گيری 
و نكوهش قرار می دادند و برای آن نارسايی ها و كاستی هايی برمی شمردند و آرزو داشتند 
كه در ايران نيز همانند تركيه، زبان بيگانه به كار گرفته شود و زبان قرآن به كلی از ميان 
برود؛ ليكن به رغم تالش های پيگير و مرموزانه نتوانســتند آن را در ايران به بار بنشانند. 
ملت آگاه و دين باور ايران در برابر اين نقشه و دسيسه همانند ديگر دسيسه ها و توطئه های 
استعماری- با سرسختی و دالوری ايستاد و نقشــه های خائنانه استعمارگران و همدستان 

بی وطن آنان در ايران را نقش برآب كرد. 
ســيدمصطفی در اين پيام خود خطر توطئه برای تغيير زبان و لغات فارســی و قرآنی را 

گوشزد كرده و در اين باره هشدار داده است.

بسمه تعالی شأنه العزيز
ليله يكشنبه 21 محرم الحرام/ 93 1
پس از ابالغ ســالم و تحيات بايد از دگرگونی های اخير كه چشمگير و 
جالب و در عين حال وحشت زا و ]ناخوانا[ است، پرده بردارم و نسل نوباوگان 
و جوانان اصيل و مبارز و صلح جويی را به يك خطر عميق و مظاهری بس 
فريب دهنده ]ناخوانا[ متوجه سازم اصوالً استعمارچيان داخلی و خارجی با 
در نظر گرفتن يك اصل و آن هم اشغال افكار طبقات و اقشار مختلف جوامع 
بشری و دائمًا در فكر موجبات آن می باشــند و پيوسته می جويند تا آنكه 
دام های اسارت را به پا و دست ملت ها]ی[ رنجيده و به كاميابی های خويش 
به نحو احسن برسند. هم ذخاير يك ملت فقير و عقب مانده را به يغما برند 
و هم از ارواح پاك يك مشت جوان اليق يك مملكتی را زير پای نحس خود 

1351/12/5 .1
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خرد1 كنند و آلوده سازند و به هر وسيله ممكنه كه در راه هدف ]ناخوانا[ 
كنند متوسل شوند و برای رســيدن به آرزوهای به گور رفته خودشان از 
هيچگونه كوته نظری خودداری نكنند. اينك وقت آن رسيده كه بگوييم اين 
جمله بندی های اخير و اين تعقيدنويسی ها و اين گرايش نابهنجاری كه به 
استعمال لغات فريبنده و به ظاهر زيبا پيدا شده همه و همه يكی از آن دام های 
جديد است كه در جامعه خود مشاهده می كنيم و به نحو كلی ديده می شود 
كه از واقعيت ها و حقايق سرپيچی شده و به دنبال دسته بندی های لغات و 
لشگركشی های جمل و كلمات نفوس پير و جوان رفته و ديگر از ويژگی های 
واقع بينانه منحرف و منصرف گشته و در نتيجه اين انحطاط معنوی و واقعی و 
ارتقا مقطعی و صوری دزدان غارتگر، اموال و ذخاير مملكت را برده و می برند 
و حكام خون آشام ريشه خويش را در هر روز استوارتر كرده و توانسته اند به 
دنبال اين سيل خانمان سوز و اين انقالب اشغالگر فكری و اين ظاهرسازی 
فريبنده و ممتاز به بهترين اهداف ناشايســته خود برسند و بر اين ملك و 
ملت بخندند و من از اين زاويه باريك گوشزد می كنم كه اگر جوان ها كه 
آينده اين مملكت هســتند با توجه كافی به پيش بينی بهتری دست نزنند 
و با آهنگ واحد و فرياد دشمن شــكن قيام نكنند در يك پرتگاه خطرناكی 
هستند كه ممكن است تا قرن ها ديگر نتوانند سر بلند كنند و قدعلم نمايند. 
الزم است كه روشنگران تيزبين از اين دام های حيله گری پرده بردارند و 
ملت و خصوصاً جوان های اين مملكت را به اين گونه خطرها متوجه كنند و 
نگذارند كه وقت و عمر خودشان صرف زينت بخشی های انشائيات بشود و 
بايد بدانند كه در اين انقالب نويسندگی نظر استعمارچيان مداخله دارد و 
به خوبی اين نقشه است كه آنان برای عقب افتادگی پياده می كنند. بكوشيد 
اين پرده ها را پاره كنيد و اين زنگ هــا را بزداييد و اين ملك و ملت و دين 
اسالم از دست رفته را به حال اوليه خودش برگردانيده و با يك روشن بينی 

عميقی به پيش برويد. مصطفی
ليله 12 محرم 93 2

1. در اصل: خورد 
2. 1351/11/26. در خور ذكر است طبق اصل سند، دو تاريخ متفاوت در ابتدا و انتهای نامه آمده است. 
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شهيد ســيدمصطفی در نامه به يكی از دوستان 
خويش به بررسی نشريه های فكاهی در كشورهای 
اســتعمارزده و خفقان گرفته می پردازد و اين نكته 
را يادآور می شــود كه در كشــورهای خفقان بار 
كه جهان خواران و زورمداران آزادی و آســايش 
و آرامش را از مردم ســلب كرده انــد، بی ترديد 
»غده هايی پيدا می شود كه... پس از تراكم« خطر 
انفجار و »امكان بســيج عمومی عليه« استعمار و 

استبداد را به همراه دارد و اگر »اين غده ها« سر باز كند »دمار برای روزگار آنها نمی گذارد، 
اين ناراحتی ها آهسته آهسته جمع می گردد وانگهی دريا شود از اين رو، ]رژيم خودكامه[ به 
فكر آن فرو می رود كه اين مشكل را حل كند و از اين معضله با نهايت مهارت فارغ شود هم 
غده ها را باز كند... هم استعمار بماند، هم آزادی نباشد، هم تراكم روحيه های مختلف موجب 
نابسامانی ها نشود، هم اين ممالك را بچاپند و هم مردم گرسنه باشند و هم اين نابسامانی ها 
پايدار بماند و هم روزی انفجار رخ ندهد و باألخره هم مردم آزادی داشته باشند به حسب 
خيال و صورت و هم نداشته باشند به حسب واقعيت و ديد حقيقی، همه و همه در منشورات 

فكاهی كشورهای استعمارزده جمع می شود... .«

بسمه تعالی شأنه العزيز
نامه ای به يكی از دوستان به تاريخ جمعه 22 شوال/ 94 1

پيدايش منشورات فكاهی در كشورهای مترقی و در حال رشد و اندراج 
انتقادات از روش های دولت و حكومت و احياناً از شخص اول مملكت و به باد 
فضيحت كشاندن حكومت ها و نظام ها در خالل شوخی و مزاح سبب می شود 
كه انديشمندان در فكر بروند و با خود بازگو كنند ]كه[ با وجود منع شديد 
و با آنكه از كوچكترين آزادی، اين سرزمين ها برخوردار نيستند و كوبندگی 
احاطه كافی دارد به جميع جوانب، و گروه های مختلف در زير فشار بوف های 
استعمار به ستوه درآمده و از هيچ مزيت انسانی بهره ندارند ]خرده گيری[ 
با اين و آن و ديگر چيزها اين انتقاد روشن و واضح و اين آزادی همه جانبه 
كه هر روز و شب بر سرزمين ها در گوشه و كنار كشور می شود به چه معنی 
می توان باشد و چگونه تفسير دارد آيا فقط يك پيش آمدی است بی حساب 

1353/8/17 .1

شهید سیدمصطفی: در خور انتظار 
هم نیست که یک جمعیـت ]که[ 
فاضـل اند و روشـن منـش گـول 
سازمان امنیت را بخورند و با خود 
مشغول شـوند و نگذارند صدای 
گرسـنه ها و بیـچاره ها و قضایای 
جشـن ها و نابسـامانی ها و قضیـه 
قحطی و صــدها قضیـه دیـگر به 

گوش مردم مرکز برسد
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و يا آنكه موضوعيت حساب شده ]است[ اين آزادی به خاطر تحكيم آن 
سختی ها و فشارهاست. اين رخصت دادن نسبت امثال آن منشورها به خاطر 
ممانعت از ديگر انتشارات است يا آنكه جز اين اغراض سطحی و مقاصد 
شوم استعمار نظر عميق تری دارد. استعمار يك پير سالخورده كهن سالی 
است جسور و شكيبا و بردبار و پارسانما، دوربين و انديشمند؛ بايد هم چنين 
باشد. پس از آن همه امتحانات و فراز و نشيب ها قهراً از پختگی مخصوص 
بهره مند می باشد. او خوب می داند كه در كشورهای استعمارشده غده هايی 
پيدا می شود كه نبايد از آنها غفلت كرد و اين غده ها است كه پس از تراكم 
و اجتماع امكان بسيج عمومی را عليه او ايجاد می كند. اين غده ها است كه 
اگر روزی برســد ديگر دمار برای روزگار آنان نمی گذارد. اين ناراحتی ها 
آهسته آهسته جمع می گردد وانگهی دريا شــود. از اين رو به فكر آن فرو 
می رود كه اين مشكل را حل كند و از اين معضله با نهايت مهارت فارغ شود 
و هم غده ها را باز كند و هم با محدوديت ها و سرشكنی ها پايان نبخشد. هم 
استعمار بماند و هم آزادی نباشد و هم تراكم روحيه های مختلف موجب 
نابسامانی ها نشــود هم اين ممالك را بچاپند و هم مردم گرسنه باشند و 
هم اين نابسامانی ها پايدار بماند و هم روزی انفجار رخ ندهد و باألخره هم 
مردم آزادی داشته باشند به حسب خيال و صورت و هم نداشته باشند به 
حسب واقعيت و ديد حقيقی. همه و همه در منشورات فكاهی كشورهای 
استعمارزده جمع می شود. آنانی كه فكر می كنند، به قول معروف الميسور 
اليسقط بالمعسور... اين فكر بسيار اشتباه است و درست در جهت خالف 
مقصود و مسير حركت مردمی می باشــد. از كوچك ترين غفلت انسان ها 
استفاده سرشار1 می كنند. از كمترين اشتباه نهضت ها به بهترين وجه بهره 
می گيرند. امثال روزنامه های توفيق كه به اسم نيمه ملی پخش می شود به 
گمان نگارنده در كوی خدايی های ]ناخوانا[ جهت خالف مطلوب می باشد 
از اين نشريه ها هر چه جلوگيری بشود بهتر است و معلوم است كه چه بسا 
حكومت ها از استيال آنقدر برخوردار می باشند كه احياناً امثال همين روش ها 
را طرد می كنند. چنان با خون پاك مردم ســتمديده سرمست هستند كه 
ديگر سببی برای ]چند كلمه ناخوانا[ با ابزارهای گوناگونی چنان رمق مردم 

1. در اصل: شرشار
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را كشيده اند كه ديگر رگ و پوستی نمانده كه شرايط آن ]ناخوانا[ باشد.
نگارنده خيال می كند كشور ايران چه بسا به اين مرحله رسيده است و 
توفيق ها را از نشر و پخش منع شده و كوته فكران فكر می كنند كه او تجاوز 
به حريم كبريايی دولت و سلطنت كرده. اين ]ناخوانا[ اشتباه واضح است و از 
نابخردی است. اين نوشته به خاطر آن بدگويی ها تأسيس شد. تأسيس شد 
كه نشر كند مثاًل فالنی ديوانه شده و فالنی سرطان گرفته و فالنی به علل 
كذا مبتال است. غفلت نكنيد و به گمان روشنفكران روشنگر غفلت ندارند و 

نخواهند داشت. در خاتمه تذكر می دهم:
مجاهدين خلق و مبارزين مخلص از اينكه يــك مرد فكاهی در جامعه 
شناخته شوند بپرهيزند شرع اســالم آنقدر بلندفكر است كه به اين امر 
گوشــزد كرده و ]ناخوانا[ را ذم نموده مزاح اساس و شالوده جديت را تباه 
می كند و ديگر انسان از به كار رفتن در جهت جنبش خلق باز می ماند. اميد 
است كه مرا در مواقع اســتجابت دعا فراموش نكنيد. باشد كه روزگاری 
پيش آيد و دال و عقاب آزادی و خلعت خدمتگــذاری كه افتخار مردان 

خداست نصيب آزادمردان و زنان واقعی بشود. 
والسالم عليكم
ربيع، سيدمصطفی
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شهيد سيدمصطفی در آذرماه 1354 پيامی دارد 
كه در آن نكته های سازنده و برازنده ای نهفته است 
و نشان می دهد كه آن شــهيد در ديار غربت و در 
آن محيط نامناسب، تا چه پايه ای در انديشه ملت، 
روحانيت و آيين مقدس اســالم بوده و از نقشه ها 
و نيز كمك های رژيم شــاه و ديگر دشمنان بر ضد 
اسالم و عالمان اســالمی و مبارزان روحانی آگاهی 
داشته و از آن رنج می برده اســت. او در اين پيام از 
آسيب های سنگينی كه دشمنان بر حوزه هزار ســاله نجف زدند ياد می كند و روی غفلت، 
سكوت، خواب ربودگی و ندانم كاری برخی از مسئوالن روحانی انگشت می گذارد و به برخی 

از ويژگی های برجسته مردان روحانی چنين اشاره می كند:
اصوالً مردان روحانی بايد با تمام قوا، روحانی باشند و روحانی تربيت شوند 
و از ابتدا در فكر ديگران به سر برند و از اساس، محبت دنيا كه روش همه 

خطيئه ها است به طور همه جانبه و كلی تجنب كنند...
شهيد سيدمصطفی برخی از برنامه ها و انديشه هايی را كه يك روحانی از دوران جوانی بايد 
به آن همت گمارد چنين يادآور می شود و در پايان از مردم مظلوم، بی پناه و گرسنه ايران ياد 
كرده و خطاب به »رادمردانی كه برای رهايی بخشيدن يك ملت بزرگ قيام كرده اند و جان 

جانان خود را ]در[ معرض خطر قرار داده اند« هشدار داده است: 
اين دغدغه را به خود راه ندهيد كه چه ســود و چه فايده]؟[ بايد پايدار 
باشيد، بايد فشرده تر گرديد، بايد اين يك مشــت ابله نادان افيونگر را از 
ميان برداريد و اين خوارها را نابود سازيد، تا روزی در سايه بلند پايه اسالم 
بياراميد و تا هنگامی كه شاهباز سعادت را در آغوش گيريد به هوش باشيد، 
با يكديگر همصدا گرديد و با يك ندای بلند جواب آن واماندگان و گرسنگان 
و درافتاده در اعماق بيابان ها را بدهيد. نگذاريد يك مشت بی حيثيت همه جا 
رفته، مال اين ملت فقير را بخورند و آنان را به اين روز سياه بنشانند... عاقبت 

از آن شما است، آخراالمر غلبه در آن است...

ملت  ای  سیدمصطفی:  شهید 
مسلمان و ای دوستان ایرانی! 
اگر سستی کنید و اگر از مبارزه 
سرپیچی نمایید و اگر از خواب 
غفلت ]بر[ نخیزید و اگر به خاطر 
خدا و دین قیام نکنید و اگر... 
بدانید که دیگران در فکر شمایند 

و دشمن در کمین نشسته 
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بسمه تعالی شأنه العزيز
صبح چهارشنبه 26 آذر 1354

اين گرفتاری های گوناگون شيطان پليد و مفسق است. اين ابتال به دام های 
مختلف االلوان دنيا و زيبايی های اوســت. اين كوچك بينی و ددمنشــی و 
پست فطرتی بشر اســت. اين عقب افتادگی از كاروان و قائله خوبان است. 
اين باألخره احتجاب از كمال هستی و بيماری فطرت محجوبه است كه با 
هشداری و بيداری و با نهايت التفات و توجه حوزه هزار ساله مهد علم چند 
صدساله و ]ناخوانا[ اساس همه خيرات نجف اشرف را معدوم می كنند و 
دشمنان دين و شياطين شــرق و غرب با ابزاری بسيار ضعيف و پست و 
وسايلی ناچيز اين كاروانی كه هزاران شخصيت ها نتيجه او بوده و اين قطر 
علم كه در جوار پر افتخار بزرگ شخصيت عالم هستی اميرالمؤمنين )ع( 
می باشد اين سلســله و مجمع پر غلغله را از بين می برند و ما باز در خواب 
غفلت به خاطر چند روز حيات1 تخيلی و سياســت و دوستی رياست نعوذ 
باهلل سكوت می كنيم. دشمن را ديده و نهايت هشداری تشخيص می دهيم و 
نمی فهميم كه چه بر سر اسالم و مسلمين اين منطقه خواهد آمد. اين نيست 
مگر آنكه از اول بدان گونه كه بايست فكر مكنيم نينديشيديم و بدان گونه 

كه بايد باشيم نبوديم.
اصوالً مردان روحانی بايد با تمام قوا،2 روحانی باشــند و روحانی تربيت 
شوند و از ابتدا در فكر ديگران به سر برند و از اساس محبت دنيا كه روش 
همه خطيئه ها اســت به طور همه جانبه و كلی تجنب كنند. اگر از ابتدای 
جوانی به نحو صحيح تربيت می شديم و اگر از اول اساتيد اخالق داشتيم و 
اگر علم عرفان و حكمت صحيح را می آموختيم و به خاطر خياالت پوچ از 
آنها اجتناب نمی كرديم و اگر به روح اسالم كه در زوايای اخبار اهل بيت 
عصمت است مطلع می شديم مسلم می دانستيم كه اين چنين امری پيش 
نمی آمد. كمرها را محكم می بســتيم و ابزار كار معنــوی و مادی كه الزم 
اســت برای دفاع از حق تهيه می كرديم و در اين روز روشن نمی گذاشتيم 
دشمن اساس هستی ما را به تاراج برد و چه بسا به دنبال او تا روزگارهای 

1. در اصل: حياه
2. در اصل: قوی
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طوالنی و ازمنه بی حد و حصر كودكان معصوم كه به وجود خواهند آمد، به 
ضاللت هدايت نمی شدند و به دوزخ سرازير نمی گشتند. اگر علماء اسالم 
می دانستند كه قانون علت و معلول در همه افق ها حكمفرما است و اگر فقهاء 
عظام درك می كردند كه برزخ و ]ناخوانا[چون دنيا جزاف بردار نيست و هر 
چيز در هر مرحله حسب مقدمات الزمه به ظهور می پيوندد و اگر فضالی 
حوزه ها می خواندند مســائل عقلی را هم آغوش ]ناخوانا[ بدين روز دچار 
نمی گشتند كه هم خود از انوار دانش محروم شوند و گرفتار حساب و كتاب 
افتند و هم نســل های آينده كه خدای بزرگ می داند شكست های او چه 
مقدار و به دست كيست و بر گردن كه]؟[ من كه به نوبه خود باور نمی كنم 
با در نظر گرفتن اين و هر وظيفه بزرگ و با در نظر داشتن ندای وجدان و 
شور باطنی و احساس انسانی الزم دانســتن از اين گوشه تاريك و دور و از 
اين زاويه ]ناخوانا[ اظهار ادب كنم به پيشگاه آن رادمردانی كه برای رهايی 
بخشيدن يك ملت بزرگ قيام كرده اند و جان و جانان خود را در معرض 
خطر قرار داده اند و به آنان بايد تذكر دهم كه فكر نكنيد از ديده ملت ايران 
محو خواهيد شد اين دغدغه1 را به خود راه ندهيد كه چه سود و چه فايده، 
بايد پايدار باشيد، بايد فشرده تر گرديد، بايد اين يك مشت ابله نادان افيونگر 
را از ميان برداريد و اين خارها را نابود سازيد تا روزی در سايه بلند پايه اسالم 

بياراميد و تا هنگامی كه شاهباز سعادت را در آغوش گيريد. 
به هوش باشيد، با يكديگر هم صدا گرديد و با يك ندای بلند جواب آن 
واماندگان و گرسنگان درافتاده در اعماق بيابان ها را بدهيد. نگذاريد يك 
مشت بی حيثيت همه جا رفته، مال اين ملت فقير را بخورند و آنان را به اين 
روز سياه بنشانند و در سايه نكبت بار آن بيارايند. عاقبت از آن شما است 
آخراالمر غلبه در آن است. اينها جز يك صورت افسرده ]ناخوانا[ كاری  
از پيش نخواهند برد ]ناخوانا[ يك يك ملل صلح دوســت جهان و دعای 
نيمه شب مستمندان و دلباختگان نجات ]ناخوانا[ خواهيد و از چنگال اين 

ناجوانمردان رهايی خواهيد بخشيد َو العاقِبَُه لِلّتقوي َو اَهِل اليقين. والسالم

1. در اصل: دقدقه 
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يادداشتی از سيدمصطفی در دست است كه در 
آن به صورت اشاره و كنايه از مرجعيت در عراق 
خرده گيری كرده اســت و از اينكــه آن بزرگانی 
كه در جايگاه مرجعيــت قرار گرفته اند صالحيت 
بايسته نداشته و نتوانسته اند رسالت مقدسی را كه 
بر دوش دارند، به درستی به پايان برسانند اظهار 
نگرانی كرده اســت. از امام نيز خرده گرفته است 
كه در برابر كاســتی هايی كه در مرجعيت عراق 
وجود داشته كوتاهی كرده و در راه اصالح و سامان 

بخشيدن به آن جايگاه مقدس اقدامی شايسته و بايسته انجام نداده است؛ كه البته ما اكنون 
بر آن نيستيم درباره اين ديدگاه او نسبت به امام اظهار نظر و قضاوت كنيم. 

سيدمصطفی اين يادداشت را در روزگاری به نگارش كشيده است كه دولت بعثی عراق 
از مقام و موقعيت سيد ابوالقاسم خويی بهره های ناروايی می گرفت و در هر فرصتی از جايگاه 
مرجعيت او برای به دست آوردن پرستيژ در ميان شيعيان سوء استفاده می كرد. آقای خويی 
برای اينكه دور و بری های او را از عراق اخراج نكنند و پراكنده نسازند به خواسته های شيطانی 

آنان تن در می داد و از اين راه آسيب های سنگينی بر مرجعيت شيعه وارد آمد. 
سيدمصطفی از اين جريان سخت آشــفته و آزرده و خشــمگين بود و مرجعيت آقای 
سيدابوالقاسم خويی را ناصالح می دانست و حتی برای مدتی ارتباط با آقای خويی و بيت او را 
قطع كرد. برخی از روحانيان وابسته به بيت آقای خويی چند بار تالش كردند ارتباط او را با 
آقای خويی التيام بخشند و او را به ديدار با آقای خويی وادارند ليكن او هر گونه ديدار با آقای 

خويی را به قطع ارتباط او با بعثی ها منوط كرد. سيدمصطفی در اين يادداشت آورده است:
مرجع عراق، مردی ناصالح اســت كه يا ناصالح از جهت فكری، يا نعوذ 
باهلل ناصالح عملی اســت و با وجود آنكه از هر گونه ربط با شعب و ملت ها 
برخوردار بوده اند ولی بدان جهت كه الزم می بود فكر صحيح از اول نداشته 
و مرجعيت را هدف می پنداشــتند، نه وسيله، نتوانسته اند مردم را بر وجه 
صحيح و طريقه روز كه جز تعليمات جنگی و چريكی نيست تعليم دهند... 

شهید سیدمصطفی: ]ملت[ باید به 
امید یک حکومت عادالنه راه های 
صعب و سختی را پس از طرح و 
پی ریزی طی کند و در جهت یک 
دولت عادالنه و گسترده که به 
خواست خدا بسیار نزدیک است، 
جنبشی همه جانبه به خود گیرند و 
در این روش از هیچگونه کمک های 
فکری و عملی به یکدیگر کوتاهی 

نکنند...
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بسمه تعالی شأنه العزيز
26آذر 1354 چهارشنبه

عجب آن است كه نگارنده فكر می كردم مرجع صالح و ناصالح در مسائل 
اسالمی اثری مثبت ندارد، فالن چيز پاك و يا ناپاك است، دخالتی در مصالح 
و مفاسد اجتماع نمی كنيد. غافل از آنكه مرجع صالح به خاطر انقالبی بودن 
و به گونه انسانی فكر كردن و در مسير شيطان به دام او گرفتار نشدن طبعًا 
در روش ديگر خواهد بود و با اتكاء حق و ملت ها كه دائماً با آنها ســر و كار 
دارند و به عنوان تقليد و اجتهاد برخورد معنوی پيدا می كنند و رگ و ريشه 
روح و جسم آنان بدين مراجع گرفتار است و در نتيجه حكومت ها از آنان 
بيم و هراس دارند در پيشبرد حقايق اسالم و در بازگو كردن واقعيت دين و 
در دفاع از هجمه ها روشن و دژخيمان شيطان نزديك و دور و در اين جهت 
مرجعيت صالح بسيار دخيل است و مفيد و چه بسا يك كشور و يا ]ناخوانا[ 
مملكت و اقليم تا ابــد به خاطر اين عقب افتادگی و كجروی و بدانديشــی 
علی الدوام دور از حقايق مانده و از اســالم خبری ندارند. در اين روزها كه 
حكومت عراق كه از هر گونه مزايای انســانی دور است اشتغال به اين كار 
پيدا كرده و مرجع عراق مردی ناصالح است كه يا ناصالح از جهت فكری يا 
نعوذباهلل ناصالح عملی است و با وجود آنكه از هر گونه ربط با شعب و ملت ها 
برخوردار بوده اند ولی بدان جهت كه الزم می بود فكر صحيح از اول نداشته 
و مرجعيت را هدف می پنداشتند نه وسيله، نتوانســته اند مردم را بر وجه 
صحيح و طريقه روز كه جز تعليمات جنگی و چريكی نيست تعليم دهند و در 
رابطه با اين وسيله ثمربخش و سرنوشت ساز كه از هر جهت برای آنان سهل 
می بود، تمام مصالح را از دست داده و دشمن را ]ناخوانا[ شده و از سرزمين 
اسالم و عراق به عقب نشــينی مظفر از خرسندند اسف است هزاران اسف 
كه شخصيتی چون خمينی بزرگ هم به جهت بعضی افكار غير صحيح گرچه 
منزه و پاك است در پيشبرد مرجعيت اين منطقه عراق كوتاهی كرده و راه 
را برای ديگر ناشايستگان باز گذاشته است. هر دو عمل جرم است، چنانچه 

برای اهل تاريخ و مردم فهميده و روشنفكر بسيار واضح و معلوم می باشد.
16 ذی الحجه الحرام 95 1

1354/9/29 .1
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سيدمصطفی پيام ديگری دارند كه گويا به سال 1355 برمی گردد و به دورانی كه شماری 
از طالب مبارز نجف برای همدردی با زندانيان سياســی ايران در كليسايی در پاريس به 
اعتصاب دست زدند، كه با واكنش های گســترده درون مرزی و برون مرزی رو به رو شد. 

شهيد سيدمصطفی در اين پيام آورده است:
اخيراً دوستان ايرانی مســلمان اروپايی و امريكايی به خاطر آنكه بانگ 
خود را به وســيله به امثال اين جوامع برسانند دست به اعتصاب زده اند و 
بحمداهلل والمنه والشكر، به استقبال رو به رو شده و چه بسا ممكن شود كه 
اين حركت ها مخلصانه، زيربنای يك حركت و جنبش داخلی كه در شرف 
تكوين بوده و می باشد، باشد و همه و همه در راه رسيدن به يك راه و روش 
علی صفت و علی دوست و علی خواه دست به دست يكديگر داده و اين بنای 
ظلم و ستم و اين كاخ، كه كوخ ها به پا ساخته از بيخ و بن بركنند. دست همه 

خلق های ستمكش را می بويم و می بوسم...

بسمه تعالی شأنه العزيز
گرچه نبايد سكوت كرد و درنگ از هر حيث جايز نيست چه به عنوان 
مبارزات خارج كشــور نزديك و يا به عنوان انجمن های اسالمی خارج از 
كشور دور و يا با اعتصاب سرتاسری به شكل روزه و يا به هر جهتی كه ممكن 
باشد صدای خود و فرياد آزادی خواه خويش را به مجامع بين المللی برسانيد 
گرچه آنان هم از جانبداری اين پليد خفقان و احمقان و بی شرمان دور نيستند 
ولی باز هم اينها از پوشالی بودن خود چنان خوف و هراس دارند كه بانگ 
اين به اصطالح انسان دوستان آنان را به حركت برای يك چند روزی بيشتر 
برای خون آشامی بر می انگيزد و شكل دفاع از زندان و رنج زندانيان و خشم 
آنان و شكنجه گری در درون آن می گمارند. اخيراً دوستان ايرانی مسلمان 
اروپايی و امريكايی به خاطر آنكه بانگ خود را به وسيله جديدی به امثال اين 
جوامع برسانند دست به اعتصاب زده اند و بحمداهلل و اكثراً با استقبال رو به 
رو شده و چه بسا ممكن است اين حركت های مخلصانه زيربنای يك حركت 
و جنبش داخلی كه در شرف تكوين بوده و می باشد باشد و ... همه و همه در 
راه رسيدن به يك راه و روش علی صفت و علی دوست و علی خواه دست به 
دست يكديگر داده و اين بنای ظلم و ستم و اين كاخ كه كوخ ها به پا ساخته 
از بيخ و بن بركنند دست همه خلق های ستمكش را می بوسيم و می بوسم... 
 محرم
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سيدمصطفی افزون بر پيام های عمومی كه جنبه اعالميه داشت در نامه هايی به نزديكان، 
از روی برخی از جريان ها و رويدادها پرده بر می داشــت و نكته هايی را يادآوری می كرد؛ 
چنانكه پيش تر آمد، از پيام های سازنده و هشــداردهنده سيدمصطفی نامه هايی بود كه به 
عناصر روحانی كه در خطر گمراهی و سقوط در دام ساواك بودند، می نوشت و تالش می كرد 
آنان را از لغزش، كرنش و سازش برهاند و از فرو افتادن در گنداب وابستگی و سرسپردگی 
رهايی بخشد. آنگاه كه خبردار شد يكی از منبری های قم به نام سيدمرتضی برقعی به دستگاه 
جاسوسی شاه )ساواك( نزديك شده است، در نامه ای به او نكته هايی را يادآور شد كه بخشی 

از آن در صفحه های پيش آمده و اكنون متن كامل آن نامه در ادامه می آيد:

بسمه تعالی شأنه العزيز
خدمت سالله السادات العظام استاد و بزرگ دانشمند عصر، آقای برقعی 
واعظ دامت بركاته. مرقومه شريفه قرائت شد ولی بسيار موضوعی كه عرض 
می شود موجب تأسف من است و بنا نيست كه شما طوری رفتار كنيد كه 
باعث دل سردی جماعتی و گفت و گو در اطراف وضع آقای خمينی بشود. از 
طرفی شركت در جلسه مربوط به عنوان كشاورزان و از يك طرف كه بسيار 
با اهميت است شركت در جلسات آســتانه مقدسه كه به دست پليد آن 
روسياه دنيا و آخرت اداره می شود. برادر عزيز! مگر چند روز از عمر من و 
شما مانده است، بحمده و تعااله شما را ملت به بهترين وجه اداره می كردند. 

ديگر عذری هم كه نداريد.
من نمی دانستم اين قضايا را به نحو تفصيل تا آنكه قبل از چند ماه پيش 
آخرينش به گوش رســيد و معلوم شد كه شما آهســته آهسته مشغول 
به بعضی از مشاغل گذشته شــده ايد. قربانت! خيلی شما را دوست دارم. 
نمی دانيد كه به شــما چه مقدار عالقه دارم و اين عالقه است كه مرا وادار 
می كند كه گستاخانه چيز بنويسم. عزيزم و بزرگوارم! شما ارشاد كنيد مردم 

را تا خدا جزای خير و خوب عطا كند.
با آنكه معلوم است آستانه را دست كسی نداده اند جز آنكه بخواسته اند 
محدوديت ايجاد كنند در روحانيت، چنانكه شده است و بدانيد كه در آينده 
نزديك ممكن اســت طالب را به عنوان استقبال، مثل سپهساالر، و شما را 
وادار كنند خطابه بخوانيد. در آن روز ديگر خر بيار معركه ببر زياد معذرت 

می خواهم. منتظر جواب اين نامه.
 مصطفی موسوی 
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نامه های دوستانه
رژيم شاه در پی تبعيد امام به عراق اين نقشه و انديشه را در سر داشت كه بتواند ارتباط 
امام با نزديكان، ياران و همراهان او را به كلی از هم بگسلد و امام و بستگان او را در نجف هر 
چه بيشتر به انزوا بكشاند و از اين راه امام را هر چه بيشتر زير فشار قرار دهد تا از اوضاع ايران 
بی خبر بماند و نتواند آن گونه كه بايد و شايد نهضت را رهبری كند و از آن سو از نظر روحی 
به سردی، افسردگی و نوميدی دچار شود تا شايد از صالبت، مقاومت و سرسختی در برابر 
رژيم شاه دست بكشد و به سازش و تسليم تن در دهد. و سانسورچی های ساواك كسانی را 
كه در ايران با امام و سيدمصطفی نامه رد و بدل می كردند مورد تعقيب و فشار قرار می دادند 
و نامه ها را مقصد نمی رساندند، ليكن به رغم اين فشــارها و پرونده سازی ها، ارتباط امام و 
سيدمصطفی با ياران و همراهان و عموم ملت ايران هيچگاه گسسته نشد و مردم وفادار ايران 
از هر راه ممكن با امام در نجف ارتباط خود را تداوم بخشيدند. در بيشتر موارد اشخاص آگاه 
و متعهد، نامه ها و گزارش های خود را به وسيله مسافران به اروپا و كشورهای خليج فارس 

می فرستادند و از آن كشورها برای امام در عراق پست می كردند.
از رسالت های ديگر شهيد سيدمصطفی در نجف ارتباط هر چه بيشتر با دوستان و آشنايان 
و همراهان بود. او با نامه پراكنی، پيوند خويش با دوستان و همرزمان را استواری می بخشيد 
و حتی اگر دوستان او در ايران در نامه نگاری سســتی و سهل انگاری می كردند، او با ارسال 
نامه های گله آميز و محبت انگيز، با آنان تجديد عهد می كرد، به آنان درس وفاداری می داد 
و ارتباط مكاتبه ای را تداوم می بخشيد و از اين راه اطالعات بايسته را از اوضاع ناهنجار ايران 

به دست می آورد.
از كسانی كه در دوران تبعيد سيدمصطفی به نجف، پيوسته با او در ارتباط بودند و از راه 
نامه نگاری، از او دلجويی می كردند، آقای سيدشــهاب الدين نجفی مرعشی بود، آن مرجع 
بزرگوار نسبت به سيدمصطفی نزديكی و دلبســتگی ويژه ای داشت و اين كشش و گرايش 
ميان آن دو از راه پيك و پيام همواره پا بر جا بود و از اين راه امام و آقای نجفی نيز از ديدگاه ها 

و انديشه های يكديگر تا پايه ای آگاهی می يافتند.
در پايان، يادآوری اين نكته بايسته است كه نامه ها، پيام ها و يادداشت های آن شهيد بيشتر 
از آن است كه در اين فرگرد آمده است و به ياری خداوند در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 

پنجم، در بخش زندگی »شهيد ثانی از سالله امام خمينی« می آيد. 







بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیالت:

نشانی:

آدرس الكترونیك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنیاد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب 
اسالمي منتشر کرده است:



نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته نوشته نشد...



هنضت امام خمیین 
چهار جلد

نویسنده :  سید حمید روحاین

قطع : وزیری  / قیمت دوره:  195000 تومان



شوریدیگ در تذبذب 

نویسنده: سید حمید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 251

برای یپ بردن به ماهیت سازماین به انم مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به انم سازمان منافقین هشره 

ساختند، مطالعه این کتاب توصیه یم شود.

جواانن درابری و آرمانهشر

نویسنده: سید حمید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 258

تصور روییدن یک گل زیبا در لجزنار برای عده ای دشوار است. شاید اب مطالعه رسگذشت عیل هپلوی )اسالیم( به 

عنوان عضوی از خاندان هپلوی به این کالم الهی رهمنون شویم که امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 
دایرة املعارف بزرگ اسالیم

نویسندگان: هسراب مقدیم هشیداین و میمث عبداللهی چیراین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 213

رهربان بزرگ اتریخ اگر در آاثر مرجع دقیقًا و تحقیقًا معریف نشوند، اتریخ در ابزشنایس جایگاه و نقش آهنا دچار اشتباه خواهد 

شد؛ این کتاب هنییب است به نویسندگان این عرصه که متوجه اهمیت قلمی خود و فردی که در مورد آن یم نویسند، ابشند.

نقدی بر مدخل امام خمیین در 
دایرة املعارف تشیع

نویسنده: هسراب مقدیم هشیداین

قطع: وزیری / قیمت: 20000 تومان / تعداد صفحات: 368

نگارنده کتاب بر آن است ات اب نقد مدخل حرضت امام )ره( در دایره املعارف تشیع، به نقد ساختار مدخل و دیدگاه های انصحیح 

نویسنده آن برپدازد ات انتظار جامعه علمی ایران اسالیم به عنوان بزرگرتین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، 

مسئولین دایره املعارف و مدخل نویسان محرتم گوزشد مناید.



ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

نویسنده: علیرضا سلطانشاهی

قطع: وزیری / قیمت: 3500 تومان / تعداد صفحات: 293

کارانمه یهود به عنوان یک قوم در طول اتریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این حوزه، مورد بحث این کتاب است.

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن
 بر امنیت میل ایران

نویسنده: علیرضا خرسوی

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 300

عراق ، کردها و ارسائیل منفصل  از هم، خود به خود در آسیای غریب ابر سیایس هر تحقییق را ابال یم برند . حال اگر این اسایم 

در کانوین به  انم کردستان به هم مرتبط شوند تحوالت مهمی را در منطقه رقم یم زنند که این اثر به دنبال رشح آن است.



انقالب اسالیم در مراغه 

نویسندگان: دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

قطع: وزیری / قیمت: 15000 تومان / تعداد صفحات: 294

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصالحات اریض بود و همین دلیل قابل اعتنایی است که به سابقه این هشر  در جریان 

مبارزات مردیم و اقدامات هپلوی ات وقوع انقالب اسالیم از دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

انقالب اسالیم ایران و گروه های 
تجزیه طلب

نویسنده: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 35000 تومان / تعداد صفحات: 768

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت ات اب 

ابزار تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.



نخستین پیش نویس قانون اسایس  
جمهوری اسالیم ایران

به کوشش: هسراب مقدیم هشیداین

قطع: وزیری / قیمت: 14000 تومان / تعداد صفحات: 208

اپیه ریزی حکومت مبتین بر اصول اسالیم و آموزه های شیعی منطبق اب رشایط روز پس از فرواپیش اپدشاهی

 2500 ساله را در اولین قدم ابید در مسیر تدوین قانون اسایس آن شاهد ابشیم؛ این اثر در یپ روایت آن است. 

روزهای حماسه و نور
چهار جلد

هتیه و تنظیم: معصومه مرادپور آراین و عیل حسین احمدی

قطع: وزیری / قیمت دوره: 75000 تومان 

اب تورق این کتاب یم توانید لحظه به لحظه از تحوالت سال های مهم انقالب مطلع شوید.


