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یادداشت
مقاله حاضر بخش دوم از نقدی اس��ت بر مدخل«خمین��ی» در دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی که توسط دو تن از پژوهش��گران حوزه به نگارش درآمده است .در ابتدا که این
مقاله به دفتر فصلنامه واصل شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور این مسئله بسیار سخت
بود که چگونه ام��کان دارد یک مقاله ص��د صفحهای در مورد ش��خصیت بزرگی چون
امام خمینی که پیرامون وی صدها کتاب و مقاله و متن و س��ند وجود دارد ،آن هم در
دایرهالمعارفی که عنوان دایرهالمعارف بزرگ اسالمی را به دنبال میکشد و به سه زبان
فارسی ،عربی و انگلیسی بیتردید مرجع و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمینی
خواهد بود ،بیش از پنجاه اشتباه و اطالعات نادرست تاریخی حتی در بدیهیترین مسائل
زندگی وجود داشته باشد! اما وقتی به منابع نگارش و نویسندگان این مدخل رجوع شد
تا حدودی منشأ این نادرستی به دست آمد.
اصرار غیر منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع ،بلکه تقریرات رسانهای و فاقد
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اعتبار علمی و تاریخی بعضی از متون و نادیده گرفتن خیل عظیمی از منابع دست اول
و متونی که در مورد امام خمینی تا به امروز به نگارش درآمده است؛ حتی نادیده گرفتن
زندگینامههای دستنوشته خود امام خمینی و عدم بهرهگیری از محققان شناختهشده
در مورد تاریخ نهضت امام خمینی ،باعث ش��د که چنین متن ضعی��ف و پر خطایی در
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی به نگارش درآید و اعتبار دیگر مدخلهای این دانشنامه را
نیز مورد تردید قرار دهد .با کدام منطق علمی باید پذیرفت که مدخل شخصیت بزرگی
چون امام خمینی در دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی با ارجاع ب��ه متنهایی که به تعداد
انگشتان دو دست نیست ،نوشته شود؟ هشت متن استفادهشده در نگارش این مدخل
مستقیماً ربطی به امام ندارد و فقط یک متن که از نظر اعتبار علمی و تاریخی جایی در
متون ندارد ،مبنا و منشأ نوشتن این مدخل قرار گرفت!
ما نمیخواهیم ادعا کنیم که خدای ناکرده دستاندرکاران دایرهالمعارف بزرگ اسالمی
که برای نوشتن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه ،به دهها منبع و نوشته با ربط و
بیربط ارجاع دادهاند اما برای شخصیت بزرگی چون امام خمینی تا آن میزان شأنی قائل
نبودند که الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمایند؛ اما نباید انتظار داشته باشند
که این جفای بزرگ در مورد امام خمینی را نیز در حد یک سهو پژوهشی تقلیل دهیم
و آن را عادیسازی نماییم .نمیدانیم چرا این تقلیلگراییها و سهوها و عادیسازیها
باید در مورد امام اتفاق بیفتد! یا نمیخواهیم ادعا کنیم که عمدی در کار بوده است که
این مدخل در یک منبع جهانی مثل دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی که منسوب به نظام
جمهوری اسالمی هم هست ،ضعیف ،پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع
علمی و دوستداران امام خمینی در داخل و خارج انتظار دارند توجیهات علمی و عقلی
اصحاب دایرهالمعارف در مورد این متن ضعیف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند.
قضاوت این مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت .امید است دستاندرکاران
این دانشنامه حداقل با جمعآوری نسخههای منتشرشده این جلد از دایرهالمعارف که
جفای غیر قابل بخششی نسبت به خمینی کبیر مرتکب ش��ده است و منشأ خطاهای
بعدی تاریخی ،پیرامون امام خمینی خواهد شد؛ و همچنین سپردن نگارش این مدخل
به محققان و دانشپژوهانی که صالحیت و اعتبار الزم علمی و تس��لط کافی بر متون و
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمینی را دارند ،متنی منق��ح ،معتبر و جامع تهیه و
منتشر نمایند.
در شماره قبل فصلنامه 15خرداد بیست و یک مورد از اشکاالت وارده به مدخل خمینی

در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی بررسی شد در این شماره بخش دیگری از اشکاالت وارده
بر این مدخل تبیین میگردد.
به همت بنیاد تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی متن کامل نقد مذکور به صورت
کتاب منتشر شده است .خوانندگانی که تمایل دارند به صورت یکجا این نقد را مطالعه
کنند میتوانند این کتاب را ابتیاع نمایند.
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه

دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی یکی از نخس��تین و گس��تردهترین تالشها در جهت
دانشنامهنویس��ی در ایران پ��س از پیروزی انقالب اس�لامی اس��ت که ب��ا مدیریت و
نظارت کاظم موس��وی بجنوردی 1و با همراهی جمعی از دانش��مندان و نویس��ندگان
ایرانی به نگارش درآمده اس��ت .این دایرهالمعارف از س��الهای اوایل انقالب اس�لامی
(سال  ،)62ش��روع به کار کرده و تاکنون  22جلد از آن منتش��ر شده است 2.در آخرین
مجلد منتشرشده از این دانش��نامه ،مدخلی به بنیانگذار انقالب اسالمی حضرت امام
خمینی(ره) اختصاص داده ش��ده اس��ت .مدخل «خمینی» ،از صفحه  664تا  763از
جلد  22دایرهالمعارف بزرگ اسالمی را شامل است که نویس��ندگان آن آقایان فرامرز
حاجمنوچهری ،احمد پاکتچی و حمید انصاری هستند.
نظر به اهمیت علمی متون دانشنامهای و تأثیرات فراگیر و بلندمدت آن بر محافل علمی
داخلی و خارجی ،بازخوانی نقادانه و علمی این مقاله ضروری مینماید .این مسئله وقتی
اهمیت ویژه مییابد که مدخل مورد اش��اره ،از این پس به عنوان متن معیار در معرفی
امام خمینی(ره) تلقی خواهد شد و بیشک منشأ قضاوت پیرامون پیشینه خانوادگی،
مبارزاتی ،علمی و شخصیتی امام راحل خواهد بود.
ضمن تقدیر از تالشهای نگارندگان مدخل مربوط به امام خمینی(ره) در دایرهالمعارف
بزرگ اسالمی ،تمام همت نگارندگان این مقاله انتقادی بر آن بوده است که با مراجعه به
منابع متقن ،و با تکیه بر مستندات آرشیوهای معتبر ،به نقض و ابرام برخی از دادههای
موجود در مدخل حاضر پرداخته شود .بیشک نتیجه این گفتوگوی مکتوب علمی ،به
همافزایی و رفع نقایص موجود منجر میگردد.
در نگارش این نوشتار ،با استناد به مطالب مندرج در مدخل مورد نقد ،ارجاعات مربوط
به آن به صورت درونمتنی ذکر میش��ود و مس��تندات مرتبط با مطالب مورد نقد ،به
صورت پاورقی ذکر میگردد.
 .1سید کاظم بجنوردی فرزند آیتاهلل میرزا حسن بجنوردی و برادر سید محمد بجنوردی (پدر خانم سید حسن
خمینی) است .وی در دوران مبارزات اسالمی به تأسیس گروهی با نام حزب ملل اسالمی همت گمارد که با مشی
مبارزات مسلحانه اعالم موجودیت کرده بود .اگرچه همه اعضای این تش��کیالت نوپا در یکی از نخستین مجامع
عمومیاش در کوههای اطراف تهران دستگیر ش��دند ،و تومار این گروه از هم پاشید ،اما به همین واسطه از وی به
عنوان یکی از مبارزان انقالب اسالمی یاد میشود.
 .2این دایرهالمعارف در اسفندماه  1362در تهران تأسیس ش��د و نخستین و بزرگترین اثر تحقیقی این مرکز
دایرهالمعارف بزرگ اسالمی است که تاکنون  22جلد از آن نشر یافته است .جلد اول این دایرهالمعارف در ابتدای
دهه  70انتشار یافته است.

این نقد دارای دو بخش کلی است که بخش اول اشکاالت محتوایی را شامل میشود و
بخش دوم به اشکاالت ساختاری و ویرایشی میپردازد.
س��یر تاریخی و ترتیب منطقی مدخل ،مبنای نظم سرفصلها در نوشتار حاضر است.
عمده موارد نقد مربوط به اشکاالت محتوایی و ناظر به رویکرد و روایت تاریخی -تحلیلی
مدخل است و از این حیث ،بخش مربوط به اندیش��ههای فقهی و سیاسی امام -جز در
موارد معدود ،آن هم با رویکرد صرفاً نقضی -مورد خوانش انتقادی در این اثر قرار نگرفته
اس��ت .در کنار نقد محتوا با رویکرد تاریخی -تحلیلی ،از ایرادات س��اختاری نیز غفلت
نشده و در پایان این اثر ،بخش مختصری نیز به اشکاالت ساختاری -ویرایشی اختصاص
داده شده است.
بخش دوم:
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 .1برای اطالع از گستره فعالیت این ستاد و اعضای تشکیلدهنده آن رک :اکبر قاسملو و معصومه آقاجانپور ،تاریخ
شفاهی کمیته استقبال از امام خمینی(ره) ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی.1393 ،
 .2همان ،ص.35-36

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

 .22ورود امام به ایران
در شرح وقایع 12بهمن  57نیز نکات ناگفته بسیار مهمی وجود دارد که نشان از حذف
جهتدار برخی وقایع توسط نویسنده مدخل دارد .در مورد حوادث این روز میخوانیم:
سرانجام امام خمینی به رغم خطرات و تهدیدهای دشمنان ،و بر خالف
نگرانیها و توصیه دوس��تان ،پس از  4ماه (118روز) اقامت در فرانسه،
و رهبری انقالب به مدت  14س��ال از دوردست ،در 12بهمن ،به همراه
یاران به ایران بازگشت .سیل عظیم جمعیت مشتاق ،در فرودگاه مهرآباد
تهران ،در انتظار امام بودند؛ با رسیدن امام و ایراد سخنرانی کوتاه توسط
ایش��ان ،مردم به دنبال اتومبیل آی��تاهلل به طور مس��تقیم راهی مزار
شهیدان انقالب در گورستان بهشت زهرا(س) شدند( .مدخل ،ص)678
نکات قابل ذکر:
 .1از جمله موضوعات مهمی که در بحث ورود امام به ایران در مدخل به آن اش��ارهای
نشده و قابل طرح است ،تش��ریح فعالیتهای ستاد اس��تقبال از امام به ریاست شهید
آیتاهلل مطهری است 1.کمیته اس��تقبال از امام خمینی در روز شنبه30دی ماه 1357
تشکیل شد و اولین اطالعیه خود را درباره چگونگی برگزاری مراسم در تاریخ 3بهمن در
2
روزنامههای کثیراالنتشار منتشر کرد.
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یکی از موضوعات مغفول در

 .2یکی دیگر از موضوعات مغفول ،عدم ذکر اعتراض
مدخل در خصوص موضوع
ورود امام به ایران عدم ذکر تاریخی شهید مطهری به فعالیت سازمان مجاهدین
اعتراض تاریخی شهید مطهری خلق در آس��تانه ورود امام ب��ه ایران اس��ت .واکنش
به فعالیت سازمان مجاهدین اعتراضی ش��هید مطهری از آن جهت دارای اهمیت
خلق در آستانه ورود امام به ویژه است که س��اعاتی قبل از پرواز امام از پاریس به
ایران است .واکنش اعتراضی ایشان منتقل میگردد و در نتیجه آن ،امام پس از ورود
شهید مطهری از آن جهت به ایران از حضور در مراسم منتسب به مجاهدین خلق
1
دارای اهمیت ویژه است که خودداری میورزد.
ساعاتی قبل از پرواز امام از
این نوع برخورد و حساسیت ویژه شهید مطهری در
پاریس به ایشان منتقل میگردد بدو ورود امام به ایران ،و برخورد حکیمانه و دقیق امام
و در نتیجه آن ،امام پس از با موضوع ،مسئلهای مهم و تاریخی است که در جهت
ورود به ایران از حضور در
معرفی سیره سیاسی امام بسیار اهمیت دارد ،و حذف
مراسم منتسب به مجاهدین
آن در مدخل امام خمینی ،در حقیقت حذف بخشی از
خلق خودداری میورزد
سیره سیاسی امام خمینی(ره) است.
 .3یکی دیگر از موضوعاتی که عمدا ً یا س��هوا ً حذف
شده است ،موضوع حساسیت ویژه امام نس��بت به نیروهای نهضت آزادی است که در
ماجرای پیاده کردن هاشم صباغیان از ماشین امام ،مشاهده میشود.
به روایت ش��اهدان عینی ،وقتی که صباغیان در ماشین امام سوار میشود ،امام بدون
فوت وقت و به صراحت از او میخواهد که از ماشین پیاده شود .مقاومت صباغیان برای
باقی ماندن در ماش��ین امام نیز نتیجه نمیدهد و س��رانجام ،تنها امام و سید احمد در
ماشین باقی میمانند و محسن رفیقدوست که به عنوان راننده ،خدمت میکرده است.
در ادامه روایت محسن رفیقدوست از این ماجرا ،را بازگو میکنیم:
آقای صباغیان رفت عقب بلیزر نشس��ت .امام تا چشمش��ان به آقای
صباغیان افتاد ،گفتند :ایشان چرا اینجا هستند؟
هاشم صباغیان گفت :من برای اداره استقبال از شما مسئولیت دارم.
امام فرمودند :خودش اداره میشود ،بیایید پایین.
 .1برای اط�لاع از جزئیات این موض��وع رک :مرتضی میردار ،خاطرات حجتاالس�لام والمس��لمین علیاکبر
ناطق نوری ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اس�لامی ،1392 ،ج ،1ص164-170؛ اکبر قاسملو و معصومه آقاجانپور،
همان ،ص132-134؛ داود قاسمپور ،خاطرات محسن رفیقدوست ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی،1383 ،
ص.141-142

ایش��ان اصرار کرد .امام فرمودند :بیایید پایین ،مسئله میشود .آقای
1
صباغیان پیاده شد.
نپرداختن به موضوعی به این درجه از اهمیت ،به مثابه حذف بخشی از تاریخ سیاسی
انقالب اسالمی است و در عین حال ،به تطهیر نیروهای نهضت آزادی ختم میشود .در
صورتی که موارد محذوف از این قبیل ،به عمد و با طراحی قبلی صورت گرفته باش��د،
نمونهای از جهتدارنویسی و تطهیر یک جریان سیاسی خاص ،در مدخل امام خمینی
قابل مشاهده است.
 .4از دیگر مسائل ناگفته ،عدم اشاره به محل استقرار امام در مدارس رفاه و علوی است
که همراه با چالشهای فراوانی در میان طیفهایی از مبارزین نیز همراه بوده است.
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 .1سعید عالمیان (به کوشش) ،برای تاریخ میگویم؛ خاطرات محس��ن رفیق دوست ( ،)1368-1357تهران،
سوره مهر ،1392 ،ج ،1ص.27
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 .23نواب و فدائیان اسالم زمینهساز فعالیت سیاسی امام
در بخشی از مقاله ،نویسنده از دستگیری و اعدام شهید نواب صفوی به عنوان یکی از
عوامل زمینهساز مبارزات سیاسی امام یاد کرده ،چنین مینویسد:
دس��تگیری و اعدام نواب صفوی ،تصویب الیح��ه اصالحات در دوره
نخستوزیری امینی ،تصویب طرح الیحه انجمنهای ایالتی و والیتی
از طرف دولت ،و در نهایت یورش ساواک به مدرسه فیضیه ،موضوعات
و رخدادهایی بود که امام خمینی را از درس و بحث ،به س��مت مبارزه
سیاسی سوق داد( .مدخل ،ص)725
معرفی امام به عنوان ش��خصیتی علمی که تحت تأثیر برخی عوام��ل پیرامونی وارد
مباحث سیاسی شده است ،با س��یره زندگی ایشان سازگار نیس��ت .چه اینکه گذشته
از اعتراض صریح امام به عملکرد سیاس��ی برخی از بزرگان از جمله ش��یخ عبدالکریم
حائری ،شهید مدرس ،آیتاهلل کاشانی ،حضور ایشان در جلسات مجلس شورای ملی به
عنوان تماشاچی ،و نمایندگی آیتاهلل بروجردی برای مذاکره با شاه و پیگیری منویات
آیتاهلل بروجردی ،همه و همه نشان از آن دارد که امام خمینی(ره) از ابتدا در بطن امور
سیاسی کشور حضور داشته و به فعالیت سیاسی مقتضی ،مشغول بوده است .گرچه به
واسطه حفظ احترام زعمای شیعه -حضرات آیات حائری و بروجردی -از اقدام شخصی
خودداری میورزیده است.
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ایجاد پیوند میان نهضت امام خمینی با جنبش انقالبی شهید نواب صفوی و فدائیان
اسالم ،اما سخن دیگری است که در برخی منابع تاریخی ،تالش میشود حرکت فداییان
اس�لام به عنوان پیش��ینه نهضت امام خمینی معرفی گردد 1.در مدخ��ل امام خمینی
نیز چنین رویهای قابل مشاهده است و لذا ادعا میش��ود که «دستگیری و اعدام نواب
صفوی[ ...از] موضوعات و رخدادهایی بود که امام خمینی را از درس و بحث ،به سمت
مبارزه سیاسی سوق داد( ».مدخل ،ص)725
این تحلیل در حالی مطرح شده است که به شهادت اسناد تاریخی ،هیچ ارتباط ویژهای
میان حرکت فدائیان اسالم با نهضت امام خمینی وجود ندارد .مزید بر آن ،امام خمینی
در اوایل نهضت خود ذکری از ش��هادت نواب صفوی نکرده اس��ت تا کس��ی بتواند این
موضوع را یکی از دالیل آغاز فعالیت سیاسی امام برشمارد .عالوه بر اینکه شهادت نواب
صفوی در سال  1334اتفاق افتاده و نهضت امام خمینی در سال  1341واقع شده است
و در این بین حدود  7س��ال فاصله وجود دارد و در تمام این سالها ،امام خمینی هیچ
موضع علنی دال بر حمایت از نواب نگرفته اس��ت .پس هیچ ارتباط علّی -معلولی (ولو
در حد علت ناقصه) میان نهضت امام و جنبش فدائیان اس�لام به رهبری نواب صفوی،
قابل اثبات نیس��ت .اگر قرار بود این مس��ئله از عوامل نهضت امام خمینی باشد ،منطقاً
میبایست نهضت امام به دنبال شهادت نواب و در سال  1334شروع میشد ،نه پس از
رحلت آیتاهلل بروجردی و در سال .1341
 .24عملکرد دولت موقت در تدوین قانون اساسی
در بخشهایی از مدخل مورد نقد ادعا شده است که از جمله مهمترین اقدامات دولت
موقت ،تدوین قانون اساسی بوده است .در این زمینه چنین میخوانیم:
دولت موقت با رهب��ری و رهنموده��ای آیتاهلل خمین��ی ،برگزاری
انتخابات مجلس خبرگان ،تدوین قانون اساس��ی ،برگزاری همهپرسی
قانون اساس��ی ،و در نهایت تثبیت نظام جمهوری اسالمی برای کشور
ایران ،در 12فروردین  ،1358را صورت داد( .مدخل ،ص)679
در نتیجه آنچه از مت��ن فوق به اذهان متبادر میگردد ،تقریب��اً همه اقدامات بنیادین
انقالب اسالمی برای اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی توس��ط دولت موقت انجام شده
 .1در کتاب معمای هویدا ،نوشته عباس میالنی ،تالش زیادی به منظور ایجاد ارتباط سیاسی میان حرکت فدائیان
اسالم و نهضت امام خمینی صورت گرفته است.
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 .1برای اطالع از جزئیات و روند تدوین قانون اساسی رک :س��ید جواد ورعی ،مبانی و مستندات قانون اساسی
جمهوری اسالمی به روایت قانونگذار ،قم ،دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری.1385 ،
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اس��ت! در صورتی که اوالً این اقدامات در دوران دولت موقت انجام پذیرفته و نه اینکه
این مجموعه در تحقق همه آنها نقش محوری داش��ته باشد .دوم آنکه به طور خاص در
مورد تدوین قانون اساس��ی ،دولت موقت تنها نقش تجمیعکننده آرای کارشناسان را
بر عهده داش��ت که در اجرای این نقش هم چالشهای زیادی را ایجاد کرد .در حقیقت
قانون اساس��ی جمهوری اس�لامی ابتدا به صورت پیشنویسهای متعددی در جامعه
فکری -رسانه ای ایران مطرح گشت و در ادامه ،در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث
گذاشته شد و به دست اعضای همین مجلس تدوین شده و در آذر  1358با همهپرسی
مردمی ،به تصویب عمومی رسید .البته قبل از آن ،عدهای از حقوقدانها به ریاست دکتر
حسن حبیبی از طرف امام مأموریت یافتند تا پیشنویس قانون اساسی را بنویسند و آن
را به مجلس خبرگان قانون اساسی بدهند .اما اعضای دولت موقت در جریان پیشنویس
قانون اساس��ی کارش��کنی کردند و زمانی که آن را در اختیار دولت موقت گذاشتند ،تا
نظریات اصالحی امام و مراج��ع را اضافه کنند ،از درج نظریات ام��ام و برخی از مراجع
تقلید از جمله آیتاهلل العظمی گلپایگانی اجتناب کردند و همین باعث اعتراض مراجع
1
و امام به دولت موقت گردید.
در نگارش این بخش ،عطف اقدامات انجامگرفته بر اساس ترتیب تاریخی نیامده است.
به عنوان مثال ،برگزاری انتخابات مجلس خبرگان که در 12مرداد  58برگزار شده است،
پیش از برگزاری همهپرسی قانون اساسی ذکر شده است.
موضوع دیگری که به اش��تباه در زمره خدمات دولت موقت ذکر شده است« ،برگزاری
همهپرسی قانون اساسی» است .این مسئله در حالی به دولت موقت نسبت داده شده است
که در متن مربوط به «قبول استعفاى نخستوزير و بيان مأموريتهاى شوراى انقالب»،
امام خمینی یکی از مسئولیتهای ش��ورای انقالب را« ،تهيه مقدمات همهپرسى قانون
اساسى» برمیشمارند .در ادامه عین نوشتار حضرت امام(ره) را ذکر میکنیم:
بسم اهلل الرحمن الرحيم
شوراى انقالب جمهورى اسالمى
چون جناب آقاى مهندس مهدى بازرگان ،با ذكر داليلى براى معذور
بودن از ادامه خدمت ،در تاريخ  58/8/14از مقام نخستوزيرى استعفا
نمودند ،ضمن قدردانى از زحمات و خدمات طاقتفرساى ايشان در دوره
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انتقال ،و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشارٌاليه ،استعفا را قبول
نمودم .شوراى انقالب را مأمور نمودم براى رسيدگى و اداره امور كشور
در حال انتقال .و نيز شورا در اجراى امور زير بدون مجال ،مأموريت دارد:
 .1تهيه مقدمات همهپرسى قانون اساسى
 .2تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراى ملى
 .3تهيه مقدمات تعيين رئيسجمهور
الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت
عظيمالشأن ،بايد امور محوله را ،خصوصاً آنچه مربوط است به پاكسازى
دستگاههاى ادارى و رفاه حال طبقات مس��تضعف بىخانمان ،به طور
انقالبى و قاطع عمل نمايند.
58/8/15
1
روح اهلل الموسوي الخمينى
با توجه به متن فوق ،معلوم میگردد که اساساً برگزاری همهپرسی قانون اساسی هیچ
ربطی به دولت موقت نداشته ،نه تنها از جمله خدمات این دولت نیست بلکه حتی از نظر
زمانی در دوره تصدی ایشان نیز واقع نشده است.
 .25تاریخ آغاز جنگ تحمیلی
در بخشی از مقاله ،روز آغاز جنگ تحمیلی به اشتباه ،چنین درج شده است:
سرانجام صدام حسین در 30شهریور  1359رسماً به ایران حمله کرد
و آغازگر جنگی بود که  8س��ال به طول انجامید .وی در همان ماههای
ابتدایی با استفاده از آماده نبودن ایران برای مواجهه با چنین رویدادی،
توانست بخشهای زیادی از خوزستان را اشغال نماید( .مدخل ،ص)679
مطلب مطرح شده در مورد تاریخ آغاز جنگ تحمیلی ،صحیح نیست و روز 31شهریور
2
 ،1359روز آغاز رسمی جنگ ایران و عراق است.
عالوه بر اینکه به اشغال خاک ایران و نیز تجاوز هواییای که در ماههای ابتدایی جنگ،
از سوی مناطق غربی ایران صورت گرفت ،اشارهای نش��ده است و تنها از خوزستان نام
برده است.
 .1صحيفه امام ،ج ،10ص.501
 .2اطالعات ،سه شنبه 1مهر ،1359ش ،16245ص.1

 .26روابط امریکا و انقالب اسالمی
الف .ادعای تالش برای ارتباط مستقیم امریکاییان با امام
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بخش��ی از مدخل به موضوع رابطه امریکا با ایران انقالبی اختصاص یافته که اکثر این
مطالب به آثار محسن میالنی -ساکن امریکا و از نویس��ندگان دایرهالمعارف ایرانیکا-
ارجاع داده شده اس��ت .ارجاعات انحصاری در موضوعی راهبردی و پیچیده مثل رابطه
ایران و امریکا ،به رغم نقدهای علمی پرتعداد به آثار محس��ن میالنی ،اعتبار این بخش
از مدخل را با تردید مواجه کرده اس��ت .به این معنا که بر فرض صحت همه مدعاهای
مطروحه ،باز هم به واس��طه اس��تفاده از انحصاری از روایت یکطرفه نویس��ندهای که
در تقابل با انقالب اسالمی قلم میزند ،به جهتدارنویس��ی متهم خواهد شد .در ادامه
بخشهایی از مدخل امام خمینی که به موضوع ارتباط ایران و امریکا اختصاص یافته را
نقد خواهیم کرد.
در بخشی از مدخل میخوانیم:
حتی امریکا آن زمان که برای تماس با س��ران انقالب تالش میکرد،
ال متقاعد شده بود که برای عادیسازی روابط تنها گریز از تماس یا
کام ً
دیدار با آیتاهلل خمینی است؛ لذا باید در همین مسیر گام نهاد؛ اگرچه
به برخی دالیل این دیدار حاصل نشد ،اما این امر ،نشاندهنده دیدگاه
جهانی نس��بت به نوع رابطه و جایگاه امام و انقالب ،نس��بت به یکدیگر
است( .مدخل ،ص )679
نویسنده از سویی هیچ مستندی دال بر ارتباطگیری مستقیم امریکاییان با امام ارایه
نمیکند و از یکسو اصل این ارتباط را القا مینماید و از دیگرسو ،تالش میکند در مسائل
مربوط به سیاست خارجی همه مسائل را به شخص امام ختم کند تا اگر کسانی در رابطه
با امریکا اقداماتی کرده باشند ،در حقیقت عملکرد مشکوک آنها به پای امام نوشته شود.
ن چنین میخوانیم که:
این است که در بخشی از مقاله ای 
جایگاه ایشان سبب میشد تا در بسیاری از موارد از جمله در مباحث
مربوط به سیاست داخلی و سیاست خارجی ،تمامی راهها به ایشان ختم
گردد( .مدخل ،ص)679
در نوش��ته فوق ادعا شده که س��ران امریکا در پی تماس مس��تقیم با امام بودهاند که
این امر نیاز به دلیل دارد و کتابی مانند ش��کلگیری انقالب اس�لامی نوش��ته محسن
میالنی ،نمیتواند منبع خوبی برای این امر باش��د .از این گذشته ،دالیل عدم برقراری
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معرفی امام به عنوان شخصیتی
علمی که تحت تأثیر برخی عوامل
پیرامونی وارد مباحث سیاسی
شده است ،با سیره زندگی ایشان
سازگار نیست .چه اینکه گذشته
از اعتراض صریح امام به عملکرد
سیاسی برخی از بزرگان از جمله
شیخ عبدالکریم حائری ،شهید
مدرس ،آی تاهلل کاشانی ،حضور
ایشان در جلسات مجلس شورای
ملی به عنوان تماشاچی ،و نمایندگی
آیتاهلل بروجردی برای مذاکره با شاه
و پیگیری منویات آیتاهلل بروجردی،
همه و همه نشان از آن دارد که امام
خمینی(ره) از ابتدا در بطن امور
سیاسی کشور حضور داشته

این ارتباط نیز ب��ه طور مبهم بیان ش��ده و در
هیچ جا از نوش��ته ،موضع امام نسبت به ارتباط
با امریکا یا دیدار مخفیانه س��ران و نمایندگان
امریکا با ایشان بیان نش��ده است .این در حالی
است که در س��یره امام در تمام دوران مبارزه،
همواره عدم مذاکره پنهانی با س��ران استعمار
و استکبار و اس��تبداد نمونههای فراوان دارد .از
نخستوزیر پهلوی در ابتدای دهه  40گرفته تا
سران ساواک ،و فرستادگان رژیم بعث عراق ،یا
نمایندگان دولتهای اس��تعماری در پاریس،
هرگز هیچ کدام نتوانس��تند به مذاک��ره و بند
و بس��ت پنهانی با امام موفق ش��وند .این رویه
در س��یره سیاس��ی جایگاهی ندارد .جا داشت
نویسندگان با مرور نمونههای پیشگفته از رد
مذاکرات پنهانی و برخی برخوردهای مش��ابه
مثل ماجرای مک فارلین ،در پی کشف و معرفی محکمات اندیشه سیاسی امام خمینی-
مبنی بر نفی استکبار و استبداد -برمیآمدند.
به عنوان نمونه پس از تسخير النه جاسوسى امريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو
خط امام ،جيمى كارتر رئيس جمهورى امريكا (احتماالً با هماهنگى عوامل داخلى و به
خصوص چند عضو كابينه دولت موقت) 1،رمزى كالرك و ويليام ميلر را براى مالقات با
امام خمينى به ايران اعزام داشت .نمايندگان اعزامى در حالى كه به تركيه رسيده بودند
و خود را براى سفر به ايران آماده مىكردند ،پيام فوقالذكر حضرت امام صادر شد و آنان
بدون اخذ نتيجه به امريكا بازگشتند .پيام كوتاه و مختصر حضرت امام بالفاصله در جهان
و رسانههاى گروهى بينالمللى انعكاس گسترده و كمنظيرى يافت .يادگار حضرت امام
آقاى سيد احمد خمينى در اين باره تصريح مىكنند:
حضرت امام به محض اطالع اعالميهاى صادر فرمودند و در آن اطالعيه
هيئت امريكايى را نپذيرفتند و به همه اعضاى ش��وراى انقالب ،هيئت
دولت موقت و ساير مس��ئولين تذكر دادند كه هيچ كس حق مالقات با
 .1صحيفه امام ،همان ،ص.504
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 .1مجموعه آثار يادگار امام حجتاالسالم والمسلمین حاج سید احمد خمینی ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینی ،تهران ،عروج ،1385 ،ج ،2ص.41
 .2صحيفه امام ،همان.
 .3محمدرضا پهلوى.

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

اين هيئت امريكايى را ندارد .نكته قابل توجه در اين اعالميه آن است كه
اين تنها اعالميه حضرت امام است كه بدون «بسم اهلل الرحمن الرحيم»
1
است همانند سوره برائت در قرآن كريم.
پيام امام به ش��وراى انقالب و مس��ئوالن دولتى مبنی بر «عدم مالقات با نمايندگان
امريكا» ،در تاریخ زمان 16آبان  ،1358صادر شد .متن این پیام تاریخی به قرار زیر است:
از قرار اطالع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند
به قم آمده و با اينجانب مالقات نمايند .لهذا الزم مىدانم متذكر ش��وم
دولت امريكا كه با نگهدارى شاه ،اعالم مخالفت آشكار با ايران را نموده
اس��ت و از طرفى ديگر آن طور كه گفته شده است س��فارت امريكا در
ايران محل جاسوسى دشمنان ما عليه نهضت مقدس اسالمى است ،لذا
مالقات با من به هيچ وجه براى نمايندگان ويژه ممكن نيس��ت و عالوه
بر اين:
 .1اعضاى ش��وراى انقالب اس�لامى به هيچ وجه نبايد با آنان مالقات
نمايند.
 .2هيچ يك از مقامات مسئول حق مالقات با آنان را ندارند.
 .3اگر چنانچه امريكا ،شاه مخلوع -اين دشمن شماره يك ملت عزيز
ما -را به ايران تحويل دهد و دست از جاسوسى بر ضد نهضت ما بردارد،
راه مذاكره در موضوع بعضى از روابطى كه به نفع ملت است باز مىباشد.
2
روحاهلل الموسوي الخمينى
در جای دیگر امام خمینی ،ضمن یادآوری سازشناپذیری خود با رژیم شاه در ابتدای
نهضت ،با رد هر نوع مذاکره با امریکاییها ،پیشش��رط هر مذاکرهای را تحویل شاه ،و
دست برداشتن از توطئه علیه ایران و همچنین انسانی شدن روابط خصمانه دولت امریکا
با مردم ایران برمیشمارند و چنین میفرمایند:
روابط اينها با همه جا داشتند ،مركز جاسوسى شايد شرق بوده اينجا.
3
اينجا را جاى امنى براى خودشان درست كرده بودند .آقاى «آريامهر»
اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كارى بخواهند بكنند .مركز جاسوسى
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همه جا بوده ،مىگويند نه مخصوص به ايران بوده است ،براى همه جا،
اينجا مركزيت براى همه جا داشته اس��ت ،و مركز توطئه براى همه جا
بوده است .اين مركز را از اينجا كلكش را بكنند ،و آن خائن را هم دست ما
بدهند تا [براى] ما جاى اين پيدا بشود كه حاال ما بنشينيم يك صحبتى
بكنيم .در زمان محمدرضا -آن اوايل نهضت -دس��ت و پا مىكردند كه
ال
يك تفاهمى بشود .يك دفعه كه آمدند پيش ما كه مىخواهيم كه مث ً
مالقاتى ،چيزى طرح بشود ،من به ايشان گفتم كه «علَم» 1هستش؛ ما
وارد مذاكره نمىشويم .شما اول «علم» را كنار بگذاريد ،بعد وارد مذاكره
بش��ويم ،ببينيم چه بگوييم .حاال هم تا اين مركز جاسوس��ى در اينجا
بپاس��ت ،و تا آن خائن را كه آنجا بردند و آنجا هم يك مركز جاسوس��ى
ديگر مىخواهند درس��ت بكنند و يك مركز توطئ��ه ديگر مىخواهند
درست بكنند .تا آن آنجاس��ت و اين اينجاست ،جاى صحبت نيست .نه
من صحبت مىكنم نه كس ديگر .وقتى اين دو تا از بين رفت ،آن وقت
بنش��ينيم ببينيم بايد چه بگوييم .ببينيم كه آيا رابط��ه ما ،رابطه يك
مظلوم با يك ظالم ،يا قلدر با يك مستضعف است .نه ،ما ديگر رابطهاى
نداريم ،و اگر رابطه انسانى است ،روابط انسانى با هيچ جا مانعى ندارد ،و
2
ما با ملتها خوب هستيم.
ب .روایت وارونه از تسخیر النه جاسوسی امریکا

در صفحه  679از دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،در روایت پرداختن به اقدام دانشجویان
پیرو خط امام ،در تسخیر النه جاسوسی ،از ادبیاتی جهتدار استفاده شده که نوعاً توسط
محافل علمی و رسانهای بیگانه به کار میرود .این ادبیات نوشتاری از آن حیث اهمیت
دارد که روایت را با قضاوت و جهتگیری همراه کرده است .به عنوان نمونه وقتی نویسنده
به جای واژه تسخیر ،از واژه اشغال اس��تفاده میکند و به جای «النه جاسوسی» از واژه
«سفارتخانه امریکا» استفاده میکند ،در حقیقت این ایران و دانشجویان پیرو خط امام
هستند که اقدام به اش��غالگری کردهاند! و از این نظر ،نوعی قضاوت و جهتگیری در
نوشته دیده میشود .در ادامه پس از مرور عبارات مدخل ،به نقد آن میپردازیم .در این
بخش چنین میخوانیم:
 .1اسداهلل علم ،كه يك دوره نخستوزير و سالها وزير دربار محمدرضا پهلوى بود.
 .2صحيفه امام ،ج ،11ص.16
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نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

اش��غال س��فارت امریکا توس��ط گروهی از جوانان انقالبی معروف به
دانشجویان پیرو خط امام ،حمله نافرجام تفنگداران امریکایی به قصد
براندازی رژیم ،و کوتای نافرجام نوژه ،برخی از مسائل و مشکالت صدر
انقالب بود که به رهبری هوشمندانه امام خمینی پشت سر نهاده شد.
(مدخل ،ص)679
و در ادامه ضمن اشاره مبهم و کلی به استعفای دولت موقت ،از همان ادبیات در بیان
ماجرای تسخیر النه جاسوسی ،اینچنین استفاده شده است:
پس از اشغال س��فارتخانه امریکا در تهران و استعفای دولت موقت به
دستور امام خمینی ،انتخابات مردمی برای تعیین رئیسجمهور صورت
گرفت( .مدخل ،ص)679
آن گونه که مشاهده میشود در این صفحه دو بار از تس��خیر النه جاسوسی با عنوان
«اشغال سفارت امریکا» استفاده شده است .این ادبیات ،ویژه دشمنان انقالب همچون
انگلیس و امریکا اس��ت و از این ادبیات برای ماجرای تس��خیر النه جاسوسی استفاده
میکنند و جالب اس��ت که در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی نیز از همان ادبیات استفاده
ش��ده اس��ت .از آنجا که مطالب مطروحه در این دایرهالمعارف به مثابه روایت رس��می
جمهوری اسالمی تلقی میشود ،در اثر بیدقتی در استخدام واژگان ،مطالب آن میتواند
در آینده علیه نظام اسالمی به کار گرفته شود یا روایت رسمی بیگانه بلکه دشمنان را در
موضوعات مختلف ،تأیید و تقویت کند.
در بخش دیگری از نوش��ته ،از اقدام نیروهای امریکایی در بران��دازی نظام جمهوری
اسالمی ،تعبیر به «براندازی رژیم» شده است! اس��تفاده از کلمه «رژیم» به جای نظام
اسالمی ،بار منفی مشخص و روشن دارد و نوعاً در مورد حکومتهای متخاصم یا نامشروع
از این تعبیر استفاده میگردد که رژیم اشغالگر قدس و رژیم پهلوی از این قبیلاند.
اقدام نویسندگان مدخل امام خمینی در استخدام واژگانی از این دست ،مانند آن است
که کسانی بخواهند برای رژیم اش��غالگر قدس ،تعبیر «کشور اسراییل» یا «اسراییل»
را ب��ه کار ببرند که این بیدقتی در حقیقت به معنای به رس��میت ش��ناختن این رژیم
مجعول است .متأسفانه این ادبیات توسط دستگاه خارجی جمهوری اسالمی در دولت
یازدهم تاکنون چندین بار مورد استفاده قرار گرفته است .که نمیتوان آن را اقدامی از
سر بیاطالعی دانست .کما اینکه نمیشود تالزم معنایی استخدام این واژگان را به بهانه
استفاده از ادبیات رسمی ،نادیده گرفت و با تساهل تحلیل کرد.
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قانون اساسی جمهوری

بازخوانی این بخش از مدخل امام خمینی اذهان را با
اسالمی ابتدا به صورت
پیشنویسهای متعددی در این س��ؤال مواجه میکند که آیا جوانان انقالبی ایران،
جامعه فکری -رسانه ای بدون دلیل منطقی اقدام به تس��خیر این مرکز کردند؟
ایران مطرح گشت و در آیا حرکت دانشجویان پیرو خط امام «اشغال سفارتخانه
ادامه ،در مجلس خبرگان امریکا» بوده است یا تعبیر «تس��خیر النه جاسوسی»
قانون اساسی به بحث و تعابیر مش��ابه باید برای آن به کار رود که از یکس��و
گذاشته شد و به دست دلیل این اقدام را در خود مستتر دارد و از طرف دیگر،
اعضای همین مجلس ادبیات رسمی نظام اسالمی در تمام سالهای پیشین
تدوین شده و در آذر  1358بوده اس��ت؟ آیا به نظر نویسنده ،س��فارت امریکا النه
با هم هپرسی مردمی ،به جاسوسی نبوده است؟ آیا نویس��نده محترم فرق بین
تصویب عمومی رسید
این اصطالحات -اشغال و تسخیر و -...را نمیداند؟ آیا
اس��تفاده از این ادبیات در دایرهالمعارفی که منسوب
به اسالم و نظام جمهوری اسالمی اس��ت ،صحیح است؟ البته به نظر میرسد ،کاربست
ال
اصطالحاتی از این دس��ت ،آن ه��م در مدخل بنیانگ��ذار جمهوری اس�لامی ،کام ً
حساب ش��ده و دقیق صورت پذیرفته و در حقیقت از سیاست پشت پرده گردانندگان
دایرهالمعارف حکایت میکند که هر چند یک ظاهر اسالمی را به عنوان پوشش حفظ
میکنند ولی درصدد بسط ایدئولوژی غربی و تأیید روایت رسمی بیگانه در متون بنیادین
بومی در ایران هستند.
نکته مهمی که خود نشانه دیگری از جهتدارنویسی است ،عدم اشاره به دلیل تسخیر
النه جاسوسی است که در نتیجه آن ،چنین القا شده است که دانشجویان انقالبی بدون
دلیل منطقی به این اقدام دست زدهاند .بهتر بود به دلیل تسخیر که پناه دادن امریکا به
شاه و امتناع از تحویل او به ایران بود و نیز نقش موسوی خوئینیها 1و عدم اطالع اولیه
2
امام از ماجرای این تسخیر نیز اشاره میشد.
حمایت تمامعیار امام از اقدام دانشجویان خط امام نیز در هیچ جای این مدخل انعکاس
 .1برای اطالع بیشتر از ماجرای تسخیر النه جاسوسی و نقش موسوی خوئینیها رک :محمدرضا امینی ،سراب
سیاست ،قم ،اشراق حکمت.1390 ،

 .2امام راحل در مورد عدم اطالع از قصد اولیه دانشجویان تسخیرکننده النه جاسوسی ،میفرماید« :من احتمال
نمىدادم كه آقاى كارتر بر خالف همه موازين بينالمللى عمل بكند و اينجا را مركز جاسوسى و مركز توطئه و مركز
حكومت بر ملت قرار بدهد .ما حاال بعد از اينكه جوانهاى ما رفتند و شايد آنها روى اين احتماالت رفته باشند كه
من نمىدانم كه آنها روى چه احتمال رفتند و مورد تأييد همه ملت ما شده است»( .صحيفه امام ،همان ،ص).82
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 .1صحیفه امام ،ج ،10ص.493

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

نیافته است .خصوصاً که امام این حرکت را «انقالبی زیادتر از انقالب اول» نامیدند 1و طی
یک سخنرانی در 14آبان 1358در قم چنین فرمودند:
آن مركزى هم كه جوانه��اى ما رفتند گرفتن��د -آن طور كه اطالع
دادند -مركز جاسوس��ى و مركز توطئه بوده است .امريكا توقع دارد كه
شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه ،پايگاهى هم اينجا براى توطئه درست
كنند ،و جوانهاى ما بنش��ينند و تماش��ا كنند .باز ريشههاى فاسد به
فعاليت افتاده بودند كه ما هم دخالتى بكنيم و جوانها را بگوييم كه شما
بيرون بياييد از آنجايى كه رفتند .جوانها يك كارى كردند براى اينكه
ديدند ،آخر ناراحت كردند اين جوانها را .يك شاهى كه در طول پنجاه
سال اين مملكت را به غارت كشيده است و به چپاول برده است و داده
است و داده خوردند و خودش خورده است ،و باالتر از اين ،اين قدر قتل
نفس كرده است ،كشتار عمومى كرده است ...توقع دارند كه يك كسى
كه پنجاه سال به اين ملت آن طور كرده است و حاال امريكا با يك بهانه
بيخود او را برده است نگه داشته در پناه خودش ،و برايش وسایل آرامش
تهيه كرده است ،و به اس��م مريض بودن يا به واقع مريض بودن -فرقى
نمىكند -او را برده در آنجا و نگه داش��ته ،و جوانهاى ما كه آنجا اظهار
مخالفت مىكنند ،آنها را يا متفرق مىكنند يا حبس مىكنند .به همين
دو ،سه روز كه در آن مجسمه آزادى -كه يك دروغ شاخدارى است در
امريكا ،آزادى -جوانهاى ما رفتند به آنجا متوس��ل شدند و يكپارچه
بستند به آنجا كه ش��اه را بايد بدهيد .پليس رفته و آنها را متفرق كرده
و چند نفر از آنها را گرفته اس��ت .توقع اين هس��ت كه جانى دست اول
ما را ببرند آنجا نگه دارند و حمايت از او بكنند ،و اينجا هم مركز توطئه
درس��ت كنند ،و مركز پخش چيزهايى كه توطئهگرى اس��ت درست
بكنند ،نمىدانم ،همه چيزهايى كه مىخواهند بكنند ،بكنند و ملت ما و
جوانهاى ما و جوانهاى دانشگاهى ما و جوانهاى روحانى ما بنشينند
تماشا كنند تا خون اين صد هزار نفر تقريباً -يا كمتر و بيشتر -هدر برود،
براى اينكه احترامى قائل بش��وند به آقاى كارتر و امثال اينها .توطئهها
نبايد باشد .البته اگر توطئه نبود ،اگر اين خرابكاريها نبود ،اگر آن كار
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فاسد نبود ،همه مردم آزادند در اينجا موجود باش��ند .اما وقتى توطئه
هس��ت در كار ،وقتى كه آن طور كارهاى فاسد انجام مىگيرد ،ناراحت
مىكند جوانهاى ما را .جوانها توقع دارند در اين دنيا كه مملكتشان-
كه اين قدر برايش زحمت كش��يدند -دستشان باش��د .وقتى مىبينند
توطئه است كه مىخواهند كه دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه
1
چيزشان به باد برود ،نمىتوانند بنشينند.
 .3عملکرد دولت موقت در ماجرای تسخیر النه جاسوسی
در صفحه  ،679ضمن پرداختن مبهم به ماجرای اس��تعفای دولت موقت ،در فردای
تسخیر النه جاسوسی ،هیچ اشارهای به دلیل این استعفا و ارتباط آن با ماجرای تسخیر
النه جاسوسی امریکا نشده است .بهتر بود دلیل اس��تعفای دولت موقت که مخالفت با
تسخیر النه جاسوسی بود ،مورد اشاره قرار میگرفت .مقارنت استعفای دولت موقت با
تسخیر النه جاسوسی ،حرکتی معنادار تلقی میش��ود که ناظر به پیوند فکری اعضای
نهضت آزادی با دولت امریکا و نشانه اختالف بنیادین با اندیشههای سیاسی امام و جامعه
انقالبی ایران اس��ت .در متن اس��تعفای مهندس بازرگان ،از «دخالتها ،مزاحمتها،
مخالفتها و اختالف نظرها» به عنوان عواملی که «انجام وظایف محوله و ادامه مسئولیت
2
را برای بازرگان و همکارانش غیر ممکن ساخته» یاد شده است.
اعتراض پردامنه فعاالن سیاس��ی -اجتماع��ی و تودههای انقالبی ب��ه دیدار برخی از
اعضای دولت موقت با برژینسکی–معاون امنیتی کارتر -یکی از زمینههای تسخیر النه
جاسوسی است که در بیانیهها و گفتوگوهای مطبوعاتی نیز نمود یافته است .مسعود
بهنود از فعاالن مطبوعاتی اصالحطلب ،در کتاب  275روز بازرگان ،ضمن اشاره به این
دیدار ،بخشی از اعالمیه اعتراضی طالب حوزه علمیه قم در اعتراض به مالقات الجزیره
را انعکاس داده اس��ت .این اعالمیه در 13آبان  ،58و به امضای حوزه علمیه قم ،انتشار
 .1صحيفه امام ،همان ،ص.492
 .2متن این اس��تعفا که من��درج در روزنامهه��ای کثیراالنتش��ار روز 15آبان  58بوده اس��ت ،در پ��ی میآید:
«بسماهللالرحمنالرحیم .حضور محترم حضرت آیتاهللالعظمی روحاهلل الموسوی الخمینی! با کمال احترام معروض
میدارد پیرو توضیحات مکرر و نظ��ر به اینکه دخالتها ،مزاحمتها ،مخالفته��ا و اختالفنظرها ،انجام وظایف
محوله و ادامه مس��ئولیت را برای همکاران و اینجانب مدتی است غیر ممکن ساخته و در شرایط تاریخی حساس
حاضر نجات مملکت و به ثمر رساندن انقالب بدون وحدت کلمه و وحدت مدیریت میسر نمیباشد ،بدینوسیله
استعفای خود را تقدیم میدارد تا به نحوی که مقتضی میدانند کلیه امور را در فرمان رهبری بگیرند یا داوطلبانی
را که با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشکیل دولت فرمایند .با عرض سالم و دعای توفیق .مهدی بازرگان،
( .»58/8/14مسعود بهنود275 ،روز بازرگان ،تهران ،علم ،ششم ،1388 ،ص).804-805
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 .1همان ،ص.800
 .2همان ،ص.803
 .3جيمز.ا.بيل ،به نقل از شير و عقاب؛ روابط بدفرجام ايران و امريكا ،ترجمه فروزنده برليان و حسين ابوترابيان و
عبدالرضا هوشنگ مهدوي ،تهران ،فاخته ،1371 ،ص.294
 .4معصومه ابتکار ،تسخیر؛ اولین روایت مکتوب از درون سفارت تسخیرشده امریکا در تهران ،ترجمه فریبا ابتهاج
شیرازی ،تهران ،اطالعات ،1379 ،ص.100

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

یافت و در آن ،ضمن حمایت از تسخیر سفارت امریکا ،برای نخستین بار از آن به عنوان
«النه جاسوسی» تعبیر ش��د .این اعالمیه ،ضمن اشاره به موضع قاطع امام ،به تقابل دو
خط موازی در ایران میپردازد ،و دولت موقت به عنوان نماد خط امریکا و در مقابل خط
دشمنی با امریکا معرفی میشود .در بخشی از این بیانیه آمده است:
در این هنگامه ناگهان جرس فریاد برمیدارد که مالقاتی با برژینسکی
معاون امنیتی کارتر صورت گرفته و تازه متوجه میشویم که بدون اجازه
امام بوده اس��ت و دو خط به وجود میآید؛ خط امریکا و خط دشمنی با
1
امریکا.
توگوی مطبوعاتی دانشجویان تسخیرکننده سفارت
در کتاب  275روز بازرگان ،از گف 
امریکا نیز گزارشی انعکاس یافته که حاوی مطالب مهمی است .بر اساس مطالب مطروحه
در این گفتوگوی مطبوعاتی ،دانشجویان تسخیرکننده النه جاسوسی ،میگویند که
فکر تسخیر مربوط به مدتها قبل بوده است ولی «مذاکرات دولت با هیئت امریکا و پیام
2
امام» ،کار آنها را تسریع کرده است.
معصومه ابتکار به دیدار بازرگان و برژینسکی اشاره میکند و از واکنش منفی مردمی
نسبت به ارتباط س��ران دولت موقت با نمایندگان دولت امریکا در الجزایر ،میپردازد و
مینویسد:
مالقات الجزی��ره در  4آبانم��اه  1358میان زبیگینیف برژینس��کی
مشاور امنیت ملی جیمی کارتر و مهدی بازرگان ،ابراهیم یزدی برگزار
ش��د 3بالفاصله پس از پخش خبر ای��ن مالقات در ته��ران ،دو میلیون
4
تظاهراتکننده خشمگین با شعار مرگ بر امریکا به خیابانها ریختند.
آنگونه که میخوانید ،مذاکرات اعضای دولت موقت با هیئت امریکایی به سرپرس��تی
برژینسکی ،یکی از دالیل تسخیر النه جاسوسی عنوان شده است .اقدام مشکوک دولت
موقت در الغای یکطرفه قراردادهای اقتصادی -تس��لیحاتی ایران با امریکا ،یکی دیگر
از نشانههای پیوند فکری اعضای دولت موقت با دولت امریکاست .این اقدام نسنجیده
بهانهای برای اس��تنکاف دولت امریکا از بازپس دادن مبالغ پیشپرداخت قراردادهای
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ایران گشت و تاکنون منشأ خسارتهای مالی فراوان شده است .در این زمینه ،تاکنون
موضعگیری روشنی از سوی وزیر امورخارجه وقت دولت موقت -ابراهیم یزدی -صورت
نگرفته است .در روز 14آبان  58که اس��تعفای دولت موقت در همین روز اتفاق افتاده
است ،دولت موقت در آخرین اقدام مهم خود« ،به پیشنهاد وزارت امور خارجه ،همکاری
1
با ایاالت متحده امریکا را که در 14اسفند  1337منعقد شده بود ،لغو کرد».
در روز 14آبان و تنها یک روز پس از تسخیر النه جاسوسی ،هیئت دولت ضمن تشکیل
2
جلسهای طوالنی ،تصمیم به استعفا گرفت.
خانم معصومه ابتکار از دانشجویان تسخیرکننده النه جاسوسی ،در روایت مکتوبش
از ماجرای تس��خیر ،به رابطه علنی کابینه دولت موقت با امریکا میپردازد و میگوید:
«مهدی بازرگان که دولت خود را به چاقویی بیدسته تشبیه کرد ،رابطه علنی با امریکا
برقرار نموده بود ،آنها به خاطر سادگی بر باد رفتند 3».وی در ادامه به نقل از جیمز بیل،
مینویسد« :برخی از میانهروها عقیده داشتند در شرایطی که دشمنان کشور را محاصره
4
کردهاند ،حمایت امریکا بسیار مهم است».
تقارن استعفای دولت موقت با تس��خیر النه جاسوسی ،مشخصترین نشانه در جهت
پیوند و ارتباط فکری و سیاس��ی اعضای دولت موقت با دولت امریکا بود .گرچه بعدا ً به
واسطه انتشار اس��ناد النه جاسوسی ،ابعاد گس��تردهتری از ارتباطات پیچیده و پنهانی
برخی اعضای دولت موقت از جمله ابراهیم یزدی -وزیر خارجه این دولت -با س��فارت
امریکا روشن گش��ت .معصومه ابتکار پس از تحلیل مشی سیاسی اعضای دولت موقت
و اش��اره به رابطه آنان با دولت امریکا ،از اس��ناد این ارتباط س��خن به میان میآورد و
مینویسد:
اکنون که به گذشته مینگریم دولت موقت را آمیزهای از محافظهکاران
مییابیم .این دولت ناگزیر نمیتوانست در برابر فشارها مقاومت کند و
وظایف خود را به انجام برساند .آنها بر خالف روح انقالب ،زودتر از آنچه
پیشبینی میشد به تماس با امریکا و سایر عناصر خارجی پرداختند .از
جمله میتوان به مالقات ابراهیم یزدی ،وزیر امورخارجه دولت موقت با
مشاور امنیت ملی امریکا زبیگینیف برژینسکی در الجزیره اشاره کرد .بر
 .1همان.
 .2مسعود بهنود ،همان ،ص.804
 .3معصومه ابتکار ،همان ،ص.98
 .4همان.

اساس اسنادی که بعدها در سفارت به دست آمد ،مشخص شد افرادی
مس��تقیماً در تماسهای خارجی و حتی توطئه علی��ه نهادهای جوان
1
انقالب ،شرکت داشتند.
ابتکار با انتقاد از رویه غیر انقالبی دول��ت موقت ،به اتکای فزآینده اعضای آن به دولت
امریکا و بیاعتناییش��ان به قدرتهای مردمی میپردازد .وی معتقد است که« :دولت
موقت به جای اتکا به مردم و منابع بیپایان آن ،س��عی کرد با دشمنی که بیش از همه
2
از انقالب ضرر و از بیثباتی و تضعیف جمهوری جوان سود میکرد ،به توافق برسد».
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 .1همان ،ص.100-101
 .2همان ،ص.100

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

 .4شرایط چهارگانه امام برای مذاکره با امریکا
در بخشی از مدخل ،به بازتاب تس��خیر النه جاسوسی اشاره شده و آن وسیلهای برای
تصفیه انقالب از نیروه��ای غربگرا معرفی میش��ود .در ادامه نیز ب��ه مذاکرات برای
آزادسازی گروگانهای امریکایی اش��اره مینماید و در پایان ،ادعا میشود نخستوزیر
وقت -مرحوم شهید رجایی -در آزادی گروگانها ،نقش مستقیم داشته است .این بخش
از مدخل را از نظر میگذرانیم:
مهمترین بهرهای که امام خمینی از این کار [= تسخیر النه جاسوسی]
گرفت ،تصفیه انقالب از عناصر طرفدار غرب بود .وی با ارایه طرح شرایط
چهارگانه ،موافقت خود را با مذاکره اعالم نمود .پس از آن امام مسئولیت
طراحی مذاکره را به مجلس داد .نخستوزیر وقت ،محمدعلی رجایی،
بدون موافقت ابوالحس��ن بنیصدر ،رئیسجمهور وقت ،آخرین مراحل
مذاکره برای آزادس��ازی را کلی��د زد و در  30دی 1359ش 20/ژانویه
1981م با پذیرش قرارداد الجزایر گروگانهای امریکایی آزاد ش��دند.
(مدخل ،ص)680
در این متن ادعاهای زیادی مطرح شده است که نویس��نده برای استناد و اثبات آنها،
به منابع قابل اعتنایی ارجاع نداده است .از این نظر جا داشت نویسنده به منابع داخلی و
دسته اول برای این ادعاهای بزرگی که مطرح کرده ،ارجاع دهد .همچنین ادعای اینکه
ش��هید رجایی بدون موافقت بنیصدر با امریکاییها وارد مذاکره ش��د ،به گونهای القا
میکند که نخس��توزیر وقت طرفدار مذاکره با امریکاییها بوده است! و در عین حال،
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بنیصدر شخصیتی ملی و مستقل بوده که با این مذاکرات مخالف بوده است!
به رغم مدعای مطرح شده در این مدخل ،در برخی منابع معتبر میخوانیم که بنیصدر
عملکرد دانش��جویان را زیر س��ؤال میبرد و تالش میکرد با همکاری قطبزاده ،به هر
قیمت ممکن ،گروگانها را تحت نظارت دولت قرار دهد و س��پس زمینه آزادی آنان را
فراهم کند 1.معصومه ابتکار نیز در زمینه عملکرد بنیصدر در زمینه آزادی گروگانها
میگوید« :ما متقاعد شده بودیم بنیصدر فعاالنه سعی میکند با اطرافیان کارتر معامله
کند» 2وی در جای دیگر با اشاره به روابط پنهانی بنیصدر با امریکاییها میگوید:
احتماالً تماسهای مخفیانه بنیصدر با سازمان سیا در ماههای بعد نیز
ادامه یافت .همانطور که اسناد س��فارت نشان میداد ،سازمان سیا در
3
درازمدت نزدیکی به بنیصدر را مثبت ارزیابی کرده بود.
با توجه به این بخش از سخنان معصومه ابتکار ،دقیقاً جهت عکس مدعای مطروحه در
مدخل قابل ارزیابی است ،خصوصاً آنجا که چنین آمده است:
نخس��توزیر وقت ،محمدعل��ی رجایی ،ب��دون موافقت ابوالحس��ن
بنیصدر ،رئیسجمهور وقت ،آخرین مراحل مذاکره برای آزادسازی را
کلید زد( .مدخل ،ص)680
مطالب پیشگفته ثاب��ت میکند که مدعای فوقالذکر تناس��بی ب��ا حقیقت ندارد و
نمیتوان در ماج��رای آزادی گروگانها ،فعالیت پنهان و پی��دای بنیصدر را به یکباره
نادیده گرفت و رجایی را مسئول آزادی آنان برشمرد .این بخش از مدخل ،به پیروی از
گفتمان نهضت آزادی و روزنامه انقالب اس�لامی– روزنامه متعلق به بنیصدر -نوشته
شده اس��ت که پس از امضای بیانیه الجزایر ،از آن به عنوان «خیانتی جبرانناپذیر» نام
بردند 4.پس از امضای بیانیه الجزایر ،برخی گروهها بر خالف ماههای قبل از مذاکرات ،و
حتی لحظات قبل از امضای بیانیه ،که اغلب جناحها سکوت اختیار کرده بودند« ،زبان
به انتقاد از بیانیه گشودند و به دولت شهید رجایی اتهام خیانت زدند .در رأس این عده،
بنیصدر بود .بنیصدر عالوه بر طرح مسئله در مصاحبهها و مقاالت متعدد ...رسماً اعالم
 .1احمدرضا ش��اهعلی ،انقالب دوم؛ تس��خیر النه جاسوس��ی امریکا ،آثار و پیامدها ،تهران ،مرکز اسناد انقالب
اس�لامی ،1385 ،ص 108به نقل از فاطمه نظری کهره ،بنیصدر از ظهور تا س��قوط ،تهران ،مرکز اسناد انقالب
اسالمی ،1391 ،ص.225
 .2معصومه ابتکار ،همان ،ص.317
 .3همان ،ص.318
 .4روزنامه انقالب اسالمی و روزنامه میزان23 ،دیماه  1359الی 17خرداد  .1360به نقل از فاطمه نظری کهره،
همان ،ص.231
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 .1بنی صدر از ظهور تا سقوط ،ص.231
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ماجرای طبس
در بخش��ی از مدخل به ماجرای حمله تفنگداران امریکایی در ماجرای طبس اشاره
شده و آمده است:
اش��غال س��فارت امریکا توس��ط گروهی از جوانان انقالبی معروف به
دانشجویان پیرو خط امام ،حمله نافرجام تفنگداران امریکایی به قصد
براندازی رژیم ،و کوتای نافرجام نوژه ،برخی از مسائل و مشکالت صدر
انقالب بود که به رهبری هوشمندانه امام خمینی پشت سر نهاده شد.
(مدخل ،ص)679
در مورد مدعای فوق ،گفتنی است ،هدف حمله امریکا به طبس برای آزادی گروگانها
بوده اس��ت نه برای براندازی رژیم؛ عالوه بر اینکه نویس��نده اینجا برای نظام جمهوری
اسالمی از واژه «رژیم» استفاده کرده اس��ت! یعنی نویسنده همان واژهای که تلویزیون
بیبیسی و صدای امریکا و سایت منافقین و سایر دش��منان انقالب اسالمی ،استفاده
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جرمی را علیه رجایی ...تسلیم قوه قضاییه کرد».
در حقیقت مدعای مطرح ش��ده در مدخل ،به دنبال
همین گفتمان انتقادی-رس��انهای بنیصدر نسبت به
دولت و ش��خص ش��هید رجایی ،قابل بررسی و ارزیابی
است .گرچه بنیصدر در دوره حضور در شورای انقالب
از مس��ئله تس��خیر حمایت میکرد ،ولی در پی کشف
اسناد النه جاسوس��ی و احتمال افشای ارتباطات وی با
امریکاییها ،او مواض��ع و عملکرد پیچیدهای را طراحی
کرد .در آخرین پرده از نمایش سیاسی بنیصدر ،دولت
رجایی در اقدامی خودس��رانه ،به آزادی گروگانها در
قالب بیانیه الجزایر دس��ت زده بود که از نظر او ،نه تنها
ناصحیح ک��ه خیانتی جبرانناپذیر بوده اس��ت! به نظر
میرسد نویسندگان مدخل بدون اطالع از همه جوانب
رخدادهای مربوط ب��ه آزادی گروگانها به نگارش این
بخش دست زدهاند.
1

بخشی از مدخل به موضوع
رابطه امریکا با ایران انقالبی
اختصاص یافته که اکثر
این مطالب به آثار محسن
میالنی -ساکن امریکا و از
نویسندگان دایر هالمعارف
ایرانیکا -ارجاع داده شده
است .ارجاعات انحصاری
در موضوعی راهبردی و
پیچیده مثل رابطه ایران و
امریکا ،به رغم نقدهای
علمی پرتعداد به آثار محسن
میالنی ،اعتبار این بخش از
مدخل را با تردید مواجه
کرده است
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میکنند را مورد اس��تفاده قرار داده اس��ت .با آنک��ه ادبیات مورد اس��تفاده در مداخل
دانشنامهای باید بیطرف و غیر جهتدار باش��د ،اما نویسنده در اینجا از ادبیات رسمی
دشمنان انقالب اسالمی استفاده کرده اس��ت و بر استفاده از این ادبیات متعصبانه پای
میفشرد.
در مورد ماجرای طب��س ،به نقش ابوالحس��ن بنیصدر در محو اس��ناد برجای مانده
از عامالن کودتا ،بمباران منطقه طبس به دس��تور بنیصدر و ش��هادت ش��هید محمد
منتظرقائم فرمانده سپاه یزد 1هیچ اشارهای نشده اس��ت .مهمتر از همه ،جمله معروف
امام خمینی پس از کشف توطئه امریکایی و شکست در صحرای طبس است که به آن
نیز هیچ اشارهای نشده است .امام در این مورد فرمودند:
كى اين هليكوپترهاى آقاى كارتر را كه مىخواس��تند به ايران بيايند
ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ شنها س��اقط كردند ،شنها مأمور خدا
بودند ،باد مأمور خداس��ت ،ق��وم عاد را ب��اد از بين برد .اي��ن باد مأمور
2
خداست ،اين شنها همه مأمورند.
عدم اشاره به درگیریهای تجزیهطلبانه
در صفحه  679از مدخل ،بدون هیچ توضیحی پیرامون درگیریهای تجزیهطلبانه در
گوشه و کنار کشور ،تنها به مدخل «جمهوری اسالمی ایران» ارجاع میدهد .در جایی
که اشاره به درگیریهای اول انقالب شده ،میبایس��ت به جریانات تجزیهطلب که در
اکثر مرزهای ایران مانند آذربایجان و خوزس��تان و بلوچستان و ترکمنصحرا درگیری
ایجاد کرده و انقالب را با چالش مواجه کرده بودند و برخورد قاطع امام با این مقوله نیز
3
اشاره میکرد.
سیاست خارجی «درهای باز» برای عبور از تنگنا از سوی امام
تحلیل اندیشه امام در عرصه سیاس��ت خارجی ،یکی از مهمترین مسائل مطروحه در
مدخل امام خمینی است که در این بخش ،کمترین ارجاع به منابع داخلی و درجه اول
صورت گرفته اس��ت .به عنوان نمونه در مورد «سیاس��ت خارجی درهای باز» ،به رغم
 .1اطالعات6 ،16126 ،اردیبهشت ،1359ص.1
 .2صحيفه امام ،ج ،12ص.380
 .3برای اطالع مبس��وط در ای��ن زمینه رک :اصغر حی��دری ،انقالب اس�لامی و گروهه��ای تجزیهطلب ،بنیاد
تاریخپژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ،تهران.1393 ،
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 .1رک :صحیفه امام ،ج ،19ص.92-95
 .2برای اطالع از اختالف نظرهای موجود در باب پایان جنگ ،و پذیرش قطعنامه و نقش هاشمی رفسنجانی رک:
کامران غضنفری ،راز قطعنامه ،تهران ،کیهان ،اسفند .1392

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

پذیرش قطعنامه598
در بخش مربوط به پذیرش قطعنامه ( ،598مدخل ،ص )681اشارهای به اندیشههای
موافق و مخالف پذیرش قطعنامه و همچنین نقش افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی
و س��ایرین در این باب ،نش��ده اس��ت 2.مهمتر آنکه به تعبیر ویژه امام خمینی در مورد
پذیرش قطعنامه که از آن به عنوان «سرکشیدن جام زهر» تعبیر کرده بود ،هیچ اشارهای
صورت نگرفته است .امام در این زمینه فرمودهاند:
خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال
جانبازان و اسرا و مفقودين و خانوادههاى معظم شهدا! و بدا به حال من
كه هنوز ماندهام و جا م زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيدهام ،و در برابر
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وجود مطالب از منابع درجه اول ،هیچ ارجاعی مش��اهده نمیشود .در این بخش چنین
میخوانیم:
برای عبور از تنگنای انزوای بینالمللی ،با اس��تفاده از روش��ی که به
«سیاس��ت خارجی درهای باز» ش��هرت یافت ،امام اعالم نمود به جز
امریکا ،اسراییل و رژیم نژادپرس��ت آفریقای جنوبی ،سیاست خارجی
جمهوری اسالمی ایران بر اساس ارتباط با تمامی کشورها ،تنظیم گردد.
(مدخل ،ص)681
امام خمینی در روز  6آبان  1363در جمع مسئوالن وزارت امور خارجه درباره حفظ
استقالل در عين رابطه با كشورها سخنرانى کردند و به موضوع عدم ارتباط با رژیمهای
امریکا و اسراییل و آفریقای جنوبی تصریح کردند 1.بهتر بود نویسنده از منبع درجه اول
که کتاب صحیفه امام یا روزنامههای آن دوره باشند ،ارجاع میداد .گذشته از آن ،مدعای
اعالم سیاس��ت درهای باز به منظور خروج از «تنگنای انزوای بینالمللی» نیز نیازمند
اثبات است؛ چه اینکه برخی در تمام سالهای پس از پیروزی انقالب اسالمی ،به دنبال
القای فضای انزوای بینالمللی جمهوری اسالمی ایران بودهاند و این اندیشه اشتباه ،در
حقیقت به دنبال آن شکل میگیرد که ارتباط چند قدرت بزرگ جهانی مالک ارتباط
با کل جهان تلقی میگردد.

عظمت و فداكارى اين ملت بزرگ احساس شرمسارى مىكنم.
حذف تعابیر تاریخی امام راحل در موضوعات مختلف ،که اندیشه و سیره سیاسی ایشان
است ،از جمله مهمترین ایرادات وارد به متن مدخل امام خمینی است.
1
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عملیات مرصاد
در صفحه  ،681از عملیات مرصاد با عنوان «طرح مرصاد» یاد کرده است؛ «با دستورات
امام ،نیروهای ایشان در طرح مرصاد در هم شکسته شد ».اطالق اصطالح «طرح مرصاد»
برای یک عملیات نظامی ،درست نیس��ت و باید از اصطالح «عملیات مرصاد» استفاده
میشد .این عملیات به دنبال هجمه سازمان مجاهدین خلق (منافقین) به مرزهای غربی
ایران در قالب عملیات «فروغ جاویدان» ،صورت پذیرفت.
امام خمینی و تکثرگرایی
در صفحه  681از این مدخل ادعا شده است که موافقت امام با انشعاب جامعه روحانیت
به معنای اعتقاد و باور ام��ام به تکثرگرایی صورت پذیرفته اس��ت .در این زمینه چنین
میخوانیم:
بروز ش��کاف در جامعه روحانیت که از مدتها پیش آغاز ،و به یکی از
مشکالت اساسی انقالب و جمهوری اسالمی بدل گشته بود ،حضور امام
را برای رفع معضل میطلبید .ایش��ان با اعتقاد و ب��اور به تکثرگرایی ،با
تأکید بر طبیعی بودن شکاف ،بر آن بود که آزادی ابراز عقیده و انتقاد ،و
نیز تأسیس تشکیالت و اجتماعات مختلف ،از ضروریات جامعه اسالمی
است( .مدخل ،ص)681
ادعای فوقالذکر با آنچه در سیره سیاسی امام در مدیریت جریانات سیاسی -و خصوصاً
لزوم وحدت و جلوگیری از چندپارگی سیاسی -میبینیم ،در تنافر است .از جمله موارد
نقض میتوان به توصیه امام به دانش��جویان برای ایجاد وحدت بیشتر اشاره کرد که به
تأسیس «دفتر تحکیم وحدت» توسط انجمنهای اسالمی دانشگاهها ،انجامید .ایجاد
گروهی موسوم به «هیئتهای مؤتلفه اسالمی» مثال نقض دیگری است که متشکل از
هیئتهای مختلف بود و با توصیه امام به صورت واحد درآمد ،و نیز تش��کیل «سازمان
مجاهدین انقالب اس�لامی» که به توصیه امام خمینی به واس��طه تجمیع هستههای
 .1صحيفه امام ،ج ،21ص.94
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 .1متن نامه امام به قرار زیر است:
«بسمه تعالى
حضرات حجج اسالم ،روحانيون مبارز تهران -دامت افاضاتهم
سير قضيه به همين صورتى است كه در نامه آوردهايد ،انشعاب از تشكيالتى براى اظهار عقيده مستقل ،و ايجاد
تشكيالت جديد ،به معناى اختالف نيست .اختالف در آن موقعى اس��ت كه خداى ناكرده هر كس براى پيشبرد
نظرات خود به ديگرى پرخاش كند كه بحمداهلل ،با شناختى كه من از روحانيون دستاندركار انقالب دارم ،چنين
كارى صورت نخواهد گرفت .من به شما و همه كسانى كه دلشان براى اس�لام عزيز مىتپد دعا مىكنم ،و توفيق
آقايان را از خداوند متعال خواستارم .و السالم عليكم و رحمهاهلل -67/1/25 .روحاهلل الموسوي الخمينى»( .صحيفه
امام ،ج ،21ص)28

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

کوچک و گروههای مبارز مسلحانهای که قبل از انقالب به وجود آمده بودند ،تأسیس شد.
مراجعه به اس��ناد و خاطرات ش��فاهی از تالشهای صورتگرفته برای پیشگیری از
انشعاب در میان جامعه روحانیت مبارز تهران حکایت دارد .مجموعه این مطالب مخاطب
را به این نتیجه خواهد رساند که این انشعاب به خودی خود مطلوب و مورد توصیه امام
نبوده است بلکه پس از مشاهده اختالفنظرهای فراوان و عدم نتیجهبخش بودن تالشها
برای ایجاد وفاق ،ایشان به ناچار موضوع را پذیرفتهاند .یکی از مهمترین این اسناد ،نامه
شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تهران است که به منظور رفع سوءتفاهمها و برای
استجازه از امام نوشته شده است .امام در پاسخ به نامه «شورای مرکزی مجمع روحانیون
مبارز تهران» ،تصریح میکنند:
انشعاب از تشكيالتى براى اظهار عقيده مس��تقل ،و ايجاد تشكيالت
جديد ،به معناى اختالف نيست .اختالف در آن موقعى است كه خداى
1
ناكرده هر كس براى پيشبرد نظرات خود به ديگرى پرخاش كند.
پس از رسمیت یافتن این انشعاب ،اثرات منفی آن در جامعه آشکار گردید و به ایجاد
دو قطبی در عرصه سیاست ایران دامن زد .به همین دلیل ،بسیاری از سران و دلسوزان
نظام را به فکر ترمیم شکاف و ایجاد وحدت مجدد بین این دو تشکل انداخت .بازخوانی
موضوع انشعاب در جامعه روحانیت مبارز ،موضوع مهمی است که در خاطرات شفاهی
نیز قابل پیگیری است .حجتاالس�لام ناطق نوری در خاطرات خود ،از مجموعهای از
تالشها برای ایجاد وحدت مجدد بین «جامعه روحانیت» و «مجع روحانیون» چنین
روایت کرده است:
یک بار هم مق��ام معظم رهبری در زمانی ک��ه رئیسجمهور بودند به
منظور ایجاد وحدت بین جامعه روحانیت و مجمع روحانیون ،جلسهای
در ریاستجمهوری تشکیل دادند و ش��ورای مرکزی هر دو تشکیالت
را دعوت کردند که اعضای ش��ورای مرکزی روحانیت همه آمده بودند،
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اما بعضی از اعضای مجمع نیامدند .در این نشست ،مرحوم احمد آقا در
مورد تفرقه بین روحانیت و ضرباتی که از این جهت در طول تاریخ وارد
شده است و آثار و برکات وحدت ،صحبتهای بسیار ارزشمندی داشتند.
مرحوم احمد آقا با عنایت به جایگاه شخصیتی حضرت امام ،در بخشی از
اظهاراتشان چنین فرمودند« :ببینید پدر من امام خمینی است .ایشان
قبل از آنکه امام بش��وند مرجع تقلید و قبل از آن نی��ز یک وزنه علمی
در حوزه بودند ،ش��ما دیدید ،بعضی آقایان با امام ،با این سابقه علمی و
انقالبی ،در همین قم و یا در نجف چگونه رفتار کردند؟ حاال اگر ایشان
سرش��ان را بر زمین بگذارد و از دنیا بروند و آقای منتظری مس��ئولیت
رهبری را عهدهدار ش��وند ،با این اختالف و تفرقهای که شما روحانیون
و علماء دارید ،چط��ور میتوانید انقالب و کش��ور را اداره کنید؟ معلوم
نیست بر س��ر انقالب چه میآید ،بنابر این اقدام آقای خامنهای بسیار
مناسب است .از این فرصت استفاده کنید و اختالفات را کنار بگذارید».
ال جدا شدن آقایان
سپس آقای هاش��می صحبت کردند ،و گفتند« :اص ً
کار عاقالنهای نبود و باید با یک برنامهای قضیه حل شود ».در اینجا آقای
ال بس��اط جلسه را به هم ریخت...
موسوی خوئینیها بحثی کرد که اص ً
البته مقداری هم آقای خاتمی صحبت کردند ...این انشعاب ،هر چه به
جلو آمد بیشتر مایه اختالف شد و روز به روز خسارت این جدایی بیشتر
1
شد .زیرا بسیاری از متدینین آسیب دیدند و مأیوس شدند.
آنگونه که مش��اهده میش��ود ،از مقام معظم رهبری تا آقایان س��ید احمد خمینی و
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری ،همه از این انشعاب ناراضی بوده ،بر لزوم وحدت مجدد،
اتفاق نظر داشتهاند.
نامه به گورباچف
در مورد نامه تاریخی امام خمینی به گورباچف ،در مدخل چنین میخوانیم:
یکی از مهمترین رفتارهای سیاس��ی آیتاهلل خمینی در بعد خارجی،
چند ماه پس از پایان دفاع مقدس ،در قالب نامهای ارش��ادی در مسیر
صدور انقالب و اس�لام ،به رئیسجمهور اتحاد جماهیر سوسیالیستی
 .1مرتضی میردار ،همان ،ج ،2ص.117-119

 .2صحيفه امام ،ج ،21ص.220

 .3به آدرسhttp://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/RunCalConv.asp :

 .4پایان دفاع؛ آغاز بازسازی ،کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1367دفتر نشر معارف انقالب ،تهران،
 ،1390ص.458
 .5صحیفه امام ،همان ،ص.226
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 .1در برخی خاطرات شفاهی منتشرش��ده از آقای محمدجواد الریجانی ،تلویحاً ادعا شده است که وی توسط
مرحوم س��ید احمد خمینی ،از پیشنویس این نامه اطالع داشته و پیش��نهاداتی هم ارایه کرده است که یکی از
مهمترین این پیشنهادها مبنی بر احتیاط در موضوع اعالم «نابودی قریبالوقوع مارکسیسم» ،مورد موافقت امام
قرار نگرفته است .البته مدعای مش��اورت امام از آقای الریجانی در مورد نگارش نامه به گورباچف تنها در روایت
شخص آقای محمدجواد الریجانی آمده است و در منبع دیگری به آن اشاره نشده لذا گذشته از احتمال خدشه در
اصل موضوع ،معلوم نیست مراجعه سید احمد به ایشان به درخواست و دستور امام بوده باشد .برای مشاهده متن
کامل این روایت بنگرید به:

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

شوروی (سابق) ،میخائیل گورباچف ،بود .این نامه رأساً توسط آیتاهلل
خمینی و در برخی موارد با مشاورهای چند با کسانی همچون محمدجواد
الریجانی و آیتاهلل جوادی آملی ،تدوین شد 1.هیئت اعزامی به شوروی،
به سرپرس��تی آیتاهلل جوادی آملی و با همراهی محمدجواد الریجانی
و الریجانی و خانم مرضیه حدیدچی (دباغ) در 14دی  1367مصادف
با اولین روز س��ال 1989م با گورباچف مالقات کرد و نامه امام همراه با
توضیح و تفس��یر آن برای رئیسجمهور ش��وروی قرائت شد( .مدخل،
ص)682
در مورد مطالب این بخش ،نکاتی قابل ذکر است که در پی میآید:
 .1متن نامه امام در روز اول س��ال میالدی تحویل گورباچف نشده است چرا که طبق
تقویمهای رسمی معتبر ،روز اول سال میالدی مصادف با روز  1367/10/11میباشد،
بلکه تاریخ نگارش این نامه در این روز اس��ت و نه تاریخ تحوی��ل آن به گورباچف 2.این
تطبیق دو تقویم شمس��ی و میالدی از نرمافزار تطبیق تقویمهای مرکز تقویم دانشگاه
تهران مستفاد است 3و نیز میتوانید آن را از خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1367
نیز ببینید 4.نامه مورد بحث ،در روز  1367/10/14تحویل گورباچف شده است .عالوه بر
تاریخ مندرج در ذیل نامه امام ،در صحیفه امام نیز چنین میخوانیم« :هيئت نمايندگى
امام خمينى در تاريخ  67/10/13به سرپرس��تى آقاى عبداهلل جوادى آملى متشكل از
5
آقاى محمدجواد اردشير الريجانى و خانم مرضيه حديدچى (دباغ) وارد مسكو شد».
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حضرت امام به محض

اطالع از قصد هیئت خانم حدیدچی نیز همین مطال��ب را در خاطرت خود
امریکایی برای دیدار با آورده و بیان داش��ته اس��ت که صبح روز 14دی ،67در
ایشان اعالمي هاى صادر دیداری که با گورباچف داشتند این نامه را تحویل رهبر
1
فرمودند و در آن اطالعيه شوروی دادند.
 .2در مدخل ادعا شده است که امام نامه به گورباچف
هيئت امريكايى را نپذيرفتند
و به همه اعضاى شوراى را با مش��اوره با محمدجواد الریجانی و آیتاهلل جوادی
انقالب ،هيئت دولت موقت آملی تدوین کرده است .در حالی که این ادعا غلط است
و ساير مسئولين تذكر دادند و خانم دباغ در خاطراتش مینویسد« :ما هیچ یک ،تا آن
كه هيچ كس حق مالقات با لحظه از محتوا و مفاد نامه اطالعی نداش��تیم 2».و ادامه
اين هيئت امريكايى را ندارد میدهد که آیتاهلل جوادی آملی ،شب قبل از دادن پیام
به گورباچف ،ما سه نفر را جمع کرد و گفت که احتمال
پرس��یدن س��ؤال از س��وی گورباچف ،درباره محتوای نامه وجود دارد؛ فلذا باید نامه را
بخوانیم و خودمان را برای هر س��ؤالی آماده کنیم 3.پس این مطالب صریح ،غلط بودن
مدعای نویسنده در مورد مش��ورت گرفتن امام از آقایان جوادی آملی و الریجانی را رد
میکند.
 .3مس��ئله آخر هم پیرامون گزارش از محتوای نامه اس��ت که حاوی مسائل عرفانی
و فلسفی اس�لام است و به آن هیچ اش��ارهای نشده اس��ت .آیتاهلل جوادی آملی که به
منظور تبیین مفاهیم بلند فلس��فی و عرفان��ی مندرج در نامه برای قرائ��ت این نامه به
دیدار گورباچف رفته بود ،در ضمن گزارش سفر به مسکو ،اشاراتی به مضامین بلند نامه
داشتهاند 4.پس از بازگشت از این س��فر تاریخی ،آیتاهلل جوادی آملی به شرح نامه امام
پرداختند که حاصل آن در کتابی با عنوان آوای توحید به انتشار رسید 5.در این کتاب،
ال شرح داده شده اس��ت .در مدخل به این بعد از نامه
معانی فلس��فی و عرفانی نامه کام ً
تاریخی امام اشارهای نشده است.
 .1محسن کاظمی (به کوشش) ،خاطرات مرضیه حدیدچی (دباغ) ،تهران ،سوره مهر ،1390 ،ص.259-249
 .2همان ،ص.253
 .3همان.
 .4برای اطالع از خاطرات آیتاهلل جوادی آملی در این باب رک :پایان دفاع؛ آغاز بازسازی ،خاطرات اکبر هاشمی
رفسنجانی ،همان ،ص.715-718
 .5ش��رح آیتاهلل جوادی آملی بر نامه امام به گورباچف در قالب کتابی با عن��وان آوای توحید در  108صفحه،
توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،در سال 1369ش ،منتشر شده است .رک :آوای توحید :عبداهلل
جوادی آملی ،نامه امام خمینی سالم اهلل علیه به گورباچف و شرح ما منه ،مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،
تهران.1376 ،
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 .1اطالعات ،ش ،16058پنجشنبه  4بهمن  ،1358ص.1-2
 .2صحیفه امام ،ج ،9ص492؛ ج ،12ص.120

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

انتصاب و عزل آیتاهلل منتظری
یکی از نواقص مهم مدخل مورد نقد ،عدم پرداختن به ماجرای انتصاب و عزل آیتاهلل
منتظری از سمت قائم مقام رهبری است .ماجرایی که در تاریخ پس از پیروزی انقالب
اسالمی ،یکی از نقاط پراهمیت است و بررسی مواجهه امام با این ماجرا ،بخش پررنگی
از اندیش��ه و س��یره سیاس��ی امام را بازتاب خواهد داد .مشخص نیس��ت نویسندگان
دایرهالمعارف بزرگ اس�لامی به چه منظوری این بخش از تاریخ حیات سیاسی امام را
حذف کرده و از کنار آن گذشتهاند! در ادامه ،مروری بر مطالب مهم مرتبط با عزل و نصب
آیتاهلل منتظری در سمت قائم مقام رهبری ،از نظر خواهد گذشت .این مطالب به صورت
شمارهبندیشده در ادامه خواهد آمد.
 .1آیتاهلل منتظری از اولین ش��اگردان امام خمینی بود که س��ابقه مبارزاتی زیادی
داشت و به رغم آنکه در قانون اساسی جمهوری اسالمی ،مسئولیتی به عنوان «قائم مقام
رهبری» وجود نداشت ،در نیمه نخست دهه شصت به عنوان قائممقام رهبری معرفی
شد و سالها به این عنوان شناخته میشد.
 .2پس از بیماری قلبی امام خمینی در 3بهمن  1358و انتقال همیشگی ایشان از قم به
تهران و سکونت در نزدیکی بیمارستان قلب جماران 1،برخی از مسئولین ،به فکر تعیین
جانشین برای امام راحل افتادند .آقای منتظری به واسطه سوابق مبارزاتی ،و همچنین
مسئولیتها و عناوین پس از پیروزی انقالب ،یکی از ش��اخصترین چهرهها به عنوان
جایگزین امام مطرح شد .از جمله این مسئولیتها ،واگذاری امامت جمعه تهران در روز
21شهريور  1358و پس از رحلت آیتاهلل طالقانی ،به وی بود .گذشته از قرار گرفتن نام
آیتاهلل منتظری در کنار نام آیتاهلل پسندیده به عنوان وصی امام در تمام امور ،که امام در
وصیتنامه خود به تاریخ 29دى  1358نوشت ،ریاست بر مجلس خبرگان قانون اساسی-
2
اولین انتخابات پس از پیروزی انقالب اسالمی -از دیگر مسئولیتهای مهم ایشان بود.
 .3طرح موض��وع قائممقامی آیتاهلل منتظ��ری ،در خبرگان بدون مش��ورت با امام و
علیرغم عدم رضایت ایش��ان صورت گرفته است .وقتی که در جلسه 26تیرماه ،1364
مجلس خبرگان طرح تعیی��ن قائممقام برای رهب��ری را به تصویب رس��اند و آیتاهلل
منتظری را مصداق این عنوان تش��خیص داد« ،بعضی خبرگان همی��ن طرح را بدون
قید [تعیین مصداق] ،امضا کردند .ولی چند نفر آن را ب��ا اضافه قید «معظم له مصداق
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قسمت اول اصل  107میباشد» ،امضا کردند 1».این موضوع نشان میدهد که بزرگانی
در مجلس خبرگان ،انتخاب ایشان را به صالح نمیدانس��تهاند .نکته جالب آنکه بعد از
این انتخاب« ،خبرگان در پایان همین اجالس خدمت امام رسیدند و حضرت امام برای
2
آنان سخنرانی کرد ،ولی در رابطه با انتخاب آقای منتظری نفیاً و اثباتاً سخنی نداشت».
بیاعتنایی امام ،پیام روشنی برای فعاالن و صحنهگردانان ماجرای قائممقامی داشته و
نشان از ناراحتی ایشان از این ماجرا دارد.
آیتاهلل امینی ،همشهری و دوست دیرین آیتاهلل منتظری ،با تحلیل ماجرای انتخاب
آقای منتظری ،از عدم مشورت خبرگان با امام در این موضوع مهم پرده برمیدارند و به
این مهم اشاره دارند که «ش��اید خبرگان با این همه دقت و کنجکاوی از یک امر غفلت
کرده باشند ،و آن مشورت و استجازه از امام خمینی(ره) بود .باید در این مسئله بسیار
حیاتی و مهم که از بزرگترین مسائل نظام اسالمی و مربوط به شخص حضرت امام بود،
قبل از انجام عمل مشورت میش��د ،چنانکه خود امام بعدا ً در نامهاش به آقای منتظری
3
نوشت« :واهلل قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم»...
خود آیتاهلل منتظری نیز قبل از نهایی ش��دن انتصابش به این مق��ام ،طی نامهای به
خبرگان اعالم میکند که بهتر است بحث در حول محور اصل جایگاه قائممقامی شکل
بگیرد و «بحث شخص ظاهرا ً به مصلحت نیست» ،و با این وسیله در حقیقت خود را کنار
میکشد ولی اصرار برخی از طراحان ماجرا– مانند آقای هاشمی رفسنجانی -بر فضای
جلسه غالب میشود .آیتاهلل امینی در این زمینه میگویند:
مخصوصاً با توجه به نامه آقای منتظری به مجلس خبرگان ،که از آنان
خواست از انتخاب او به قائممقامی صرف نظر کنند ،جا داشت خبرگان
مسئله را با امام در میان میگذاش��تند و اگر چنین شده بود ،با عواقب و
4
آثار این انتخاب ،آن هم در زمانهای آغازین انقالب مواجه نمیشدیم.
گذشته از عدم مشورت با امام ،بلکه فراتر از این ،بیاعتنایی به خواست و نهی صریح امام
در این موضوع نیز مطرح است .این موضوع در خاطرات آیتاهلل ریشهری از زبان آیتاهلل
محمدی گیالنی به طور مبسوط نقل شده اس��ت که پس از اطالع امام از ماجرا توسط
آیتاهلل گیالنی ،آقای هاشمی برای تذکر به عدم برگزاری خبرگان به جماران فراخوانده
 .1خاطرات آیتاهلل ابراهیم امینی ،تهران ،مرکز اسناد انقالب اسالمی ،1392 ،ص.255
 .2همان ،ص.256
 .3همان ،ص.258
 .4همان ،ص.258-259

وقتی نویسنده مدخل
به جای واژه تسخیر،
از واژه اشغال استفاده
میکند و به جای «النه
جاسوسی» از واژه
«سفارتخانه امریکا»
استفاده میکند ،به زعم
او در حقیقت این ایران
و دانشجویان پیرو خط
امام هستند که اقدام به
اشغا لگری کرد هاند!
و از این نظر ،نوعی
قضاوت و جه تگیری
در نوشته دیده میشود
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 .1محمد محمدی ریشهری ،خاطرهها؛ بررسی برههای حساس از تاریخ رهبری نظام جمهوری اسالمی ایران،
مرکز اسناد انقالب اسالمی ،بهار ،1394ج ،4ص.22-24
 .2خاطرات آیتاهلل ابراهیم امینی ،همان ،ص.260
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میش��ود ولی با این توجیه که دعوت خبرگان انجام شده و
دیگر نمیتوان جلوی این اقدام را گرفت ،حرف امام را زمین
میگذارد 1.ماجرای مخالفت امام با انتخاب آقای منتظری،
از طریق آقای محمدی گیالنی و البته با عدم تصریح به اینکه
شخص امام این ناراحتی را به ایشان ابراز کرده است به گوش
آقای هاشمی میرس��د و واکنش وی به این مسئله در نوع
خود جالب و گویای مشی ایشان در برخورد با فرامین امام
است .آیتاهلل امینی در این مورد میگویند:
در آن زم��ان ک��ه خب��رگان در اج�لاس
فوقالعاده در رابطه با انتخاب آقای منتظری
به قائممقامی در ح��ال مذاکره بودند ،آقای
محمدی گیالنی در بیخ گ��وش من گفت:
من در جماران ب��ودم ،در بی��ت امام گفته
میشد که امام با انتخاب آقای منتظری به
قائممقامی موافق نیست .من نیز همین مطلب را آهسته به آقای هاشمی
رفسنجانی گفتم ،ایشان گفتند امام که نهی نکرده ،به عالوه ،در شرایط
2
فعلی طرح این مطلب به مصلحت نیست ،تا ببینیم چه پیش میآید.
اطالع آیتاهلل هاشمی از عدم رضایت امام از انتخاب آقای منتظری و نهی صریح امام در
این موضوع است که با توجه به اسناد موجود ،مستقیماً با هاشمی مطرح شده ،و وی به
رغم چنین نهی صریحی ،اقدام به برنامهریزی برای انتخاب آقای منتظری به قائممقامی
کرده است .همانطور که مشاهده میشود ،آیتاهلل محمدی گیالنی این دغدغه را قبل
از انتخاب قائممقام رهبری ،و در مجلس خب��رگان دنبال میکند و پرده از عدم رضایت
امام و اطالع هاشمی از این ماجرا برمیدارد .برخورد آقای هاشمی در سانسور خواسته
قلبی امام با تعبیر «در شرایط فعلی طرح این مطلب [نارضایتی امام] به مصلحت نیست،
تا ببینیم چه پیش میآید» ،واقعیت تلخی را به اثبات میرساند!
 .4با اینکه امام خمینی با قائممقامی آیتاهلل منتظ��ری موافق نبود ولی برای حفظ او
تالش زیادی کرد و کارهای مهمی را به او واگذار کرد تا ایش��ان را در چهارچوب اهداف
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حمایت تما معیار امام از

اقدام دانشجویان خط امام انقالب حفظ کن��د .ارجاع بس��یاری از احتیاطهای فقهی
در تسخیر النه جاسوسی توس��ط امام به وی ،به معنای زمینهسازی برای مرجعیت
در هیچ جای این مدخل آقای منتظری تلقی میش��د .واگذاری مس��ئولیت عزل و
انعکاس نیافته است .نصب قضات سراسر کش��ور و نظارت بر بس��یاری دیگر از
خصوص ًا که امام این فعالیته��ای قوه قضایی��ه ،از جمله مس��ئولیتهای مهم
حرکت را «انقالبی زیادتر واگذارشده توسط امام بود .بعضی از این مسئولیتها بعد از
از انقالب اول» نامیدند
قائممقامی به وی واگذار شد مانند عزل و نصب نمایندگان
رهبری در دانش��گاهها و ارگانهای انقالبی و ...سید احمد
خمینی در رنجنامهاش خطاب به آقای منتظری به رویه جوانمردانه امام چنین اش��اره
میکند:
آنچه در توان امام بود ،اعم از اعطای وكالتنامه و عنوان فقاهت و ارجاع
احتياطات به شما و بازگذاشتن دست شما در قوه قضاییه و دادگاه عالي
قم و موافقت با تعيين نمايندگان ش��ما در دانشگاهها و خارج از كشور و
نيز تعيين نماينده در هيئت هفت نفري زمين و دهها عنايت ديگر ،انجام
1
داد.
 .5طیفشناسی حامیان آیتاهلل منتظری برای مطرح شدن به عنوان مرجعیت دینی
و بعد هم قائممقام رهبری ،موضوع مهمی است .یکی از حامیان دو آتشه ایشان ،مرحوم
سید احمد خمینی اس��ت که از س��ال  ،1358بحث قائممقامی آیتاهلل منتظری را در
2
محافل خصوصی و عمومی مطرح کرده و برای این مس��ئله زمینهس��ازی کرده است.
همین مسئله باعث ش��د تا چند س��ال کار فرهنگی و تبلیغی برای قائممقامی آیتاهلل
منتظری نتیجه دهد و مردم آماده پذیرش این مس��ئله شوند .س��ید احمد خمینی در
رنجنامه خطاب به آقای منتظری مینویسد« :در سال  58من قائممقامي رهبري شما را
3
به خيال اين كه رضاي خداي در آن است عنوان نمودم».
با مطرح کردن آیتاهلل منتظری ،کمکم در میان مردم نام او به عنوان رهبر آینده نیز
شنیده شد و در اکثر مکانهای عمومی عکس آیتاهلل منتظری را نیز در کنار عکس امام
 .1سیداحمد خمینی ،رنجنامه به حضرت آیتاهلل منتظری ،ص.47
 .2مانند اس��تفاده از تعبیر «آیتاهلل العظمی» برای آیتاهلل منتظری که زمینه مرجعیت و رهبری وی را فراهم
میساخت.
 .3سید احمد خمینی ،همان ،ص.18
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 .1محسن هاشمی (به اهتمام) ،به سوی سرنوشت؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1363تهران،
دفتر نشر معارف انقالب ،1386 ،ص 170و  .280در خاطرات هاشمی رفسنجانی ،تصویری از آیتاهلل منتظری در
مرداد  1363در کنگره امام رضا(ع) و آذر  1363در فرودگاه مهرآباد در کنار عکس امام درج شده بود.
 .2محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص 15و .19
 .3یاسر هاشمي (به اهتمام) ،عبور از بحران؛ کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1360تهران ،دفتر نشر
معارف انقالب ،1378 ،ص.348
 .4همان ،ص.474

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

درج کردند 1.مردم او را رهبر آینده خود میدیدند و بعد از هر نماز ،پس از دعا برای امام
2
خمینی ،برای او دعا میکردند و در شعارها او را «امید امت و امام» مینامیدند.
با ایجاد فضای اجتماعی مناسب ،افرادی مانند سید احمد خمینی و هاشمی رفسنجانی
از س��ال  1358درصدد به وجود آمدن فرصتی برای مطرح کردن «مسئله قائممقامی
آیتاهلل منتظ��ری» بودند .از دو ف��رد پیشگفته میتوان به عن��وان مهمترین حامیان
قائممقامی آقای منتظری یاد کرد.
 .6به خاطر عملکرد آی��تاهلل منتظ��ری و اطرافیانش ،مس��ئله «قائممقامی آیتاهلل
منتظری» مورد تردید بس��یاری از بزرگان و ی��اران امام قرار داش��ت .از جمله ،جامعه
مدرس��ين حوزه علميه قم با آن مخالف بود .هاش��می در خاط��رات روز 5آبان1360
مینویسد:
احمد آقا آمد و از وضع جامعه مدرس��ين [حوزه علميه] قم نگران بود
كه ممكن است با سمت جانشيني رهبري آقاي [حسينعلي] منتظري
3
مخالفت كنند.
همچنین در روز 23بهمن  1360مینویسد:
اول شب ،احمد آقا آمد و راجع به حوزه علمیه قم و روحانیت و جامعه
مدرس��ین و رهبریبعد از امام ،تذکرات مفیدی داد .افرادی را اسم برد
و گفت ،اینه��ا اگر بتوانند ،مان��ع رهبری آقای[حس��ینعلی] منتظری
4
میشوند.
 .7بارها ش��خصیتهای مختلف نظام با آیتاهلل منتظری درب��اره اطرافیانش صحبت
کردند یا به او نامه نوشتند ولی او زیر بار این مس��ئله نمیرفت و میگفت که حواسش
جمع است و گاهی به منتقدین نیز حمله میکرد و از اطرافیانش دفاع میکرد .هاشمی
در خاطرات روز 23آذر  1362مینویسد:
دوباره به منزل آقای منتظری رفتم .مذاکرات مفصلی داشتیم .ایشان
از این که بیت و اطرافیانش مورد انتقاد و سوءظن قرار گرفتهاند ،ناراحت
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است .مطالبی هم از نظرات جامعه مدرس��ین حوزه علمیه قم ،راجع به
دولت و من و آقای خامنهای نقل کردند و راهنمایی نمودند .از فشاری
که س��پاه علیه روحانیون بی��دار وارد کرده انتقاد نمودن��د .از مخالفت
سپاه با بیت خودشان ،ناراحت بودند .پیامهایی توسط من ،برای امام و
1
رئیسجمهوری در مورد بیت خودشان دادند.
 .8اولین هش��دارهای علنی -و البته غیر مس��تقیم -امام خمینی به آیتاهلل منتظری
درباره بیتش و اطرافیانش در پیام ایشان به مناسبت افتتاح اولین دوره مجلس خبرگان
رهبری در 22تیر  1362بیان شد:
بايد بداني��د كه تبهكاران و جنايتپيش��گان بيش از هر كس چش��م
طمع به شما دوختهاند ،و با اش��خاص منحرف نفوذى در بيوت شما ،با
چهرههاى صد در صد اس�لامى و انقالبى ،ممكن است خداى نخواسته
فاجعه به بار آورند ،و با يك عمل انحرافى نظام را به انحراف كشانند ،و با
دست شما به اسالم و جمهورى اسالمى سيلى زنند .اهلل ،اهلل ،در انتخاب
2
اصحاب خود.
سید احمد خمینی درباره این پیام ،خطاب به آیتاهلل منتظری مینویسد:
اين پيام بيش از سه سال قبل از دستگيري آقا مهدي [هاشمی] است،
گويي فقط براي شما نوشتهاند و گويي تنها كسي كه گوش به آن نداده
است شماييد! ...گويي امام  5سال بعد را ميخوانده است و كانون خطر را
دقيقاً از  5سال قبل نشانه رفته است .آيا خدا را خوش ميآيد شما گوش
3
به حرف چنين مرد زيرك و باهوشي ندهيد؟
 .9از جمله اطرافیان مسئلهدار آیتاهلل منتظری ،سید مهدی هاشمی بود که فقط چند
مالقات مختصر کافی بود که امام او را به خوبی بشناسد و به شدت ،سایرین و مخصوصاً
آیتاهلل منتظری را نسبت به خطر وجود این ش��خص آگاه کرده و از اختالط با او پرهیز
دهد .سید مهدی هاشمی بعدها در اعترافاتش به تیزهوشی امام خمینی آفرین میگفت
4
که او را در چند مالقات ،ش��ناخته و اجازه نداده اس��ت که در کنار رهب��ر آینده بماند.
 .1مهدي هاشمي (به اهتمام) ،آرامش و چالش :کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1362تهران ،دفتر
نشر معارف انقالب ،1382 ،ص.410
 .2صحیفه امام ،ج ،18ص.6-7
 .3سید احمد خمینی ،همان ،ص.23
 .4همان ،ص50؛ محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص.49-50
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 .1سید احمد خمینی ،همان ،ص .55و قریب به همین مضمون در ص.48
 .2محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص.412
 .3حسینعلی منتظری ،خاطرات ،انتشار از سایت وی ،1379 ،ج ،2ص.922

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

سید مهدي هاشمی ،از طریق برادرش سید هادی هاشمی رئیس دفتر و داماد آیتاهلل
منتظری ،به بیت آقای منتظری نفوذ کرده و روز به روز دایره نفوذش را گسترش میداد.
دو برادر ،در بیت منتظری به توطئه مشغول بودند و با توجه به بیماری قلبی امام خمینی،
انتظار وفات ایشان را میکشیدند تا بعد از آن خودشان بر رأس قدرت قرار گیرند .سید
مهدی در اعترافاتش درباره افکار برادرش میگوید:
راجع به اف��كار آقا هادي هم البته من يك س��ري مس��ائل كم گفتم،
خصوصي به بعضي از مقامات گفتم ولي كتباً چيزي ننوشتم روي مسئله
حضرت امام و انتظار مرگ حضرت امام .خب آقا هادي مس��ائل زيادي
ميگفت يعني از من خيلي داغتر ب��ود در اين كه امام خميني چند روز
ديگر -زبانم الل اون ميگفت -انش��اءاهلل همین چند روز ديگر خواهد
1
مرد و مسئله حل ميشود!
بسیاری از یاران و شاگردان امام نسبت به اطرافیان آیتاهلل منتظری حساس بودند و
نسبت به انحرافاتی که در اطرافش میگذشت سخت نگران بودند .آیتاهلل آذری قمی در
یکی از جلسات مجلس خبرگان سخنرانی مفصلی درباره مشکالت دفتر و بیت آیتاهلل
منتظری کرده بود و اکثر اعضای خبرگان این سخنان را تأیید کرده و به آیتاهلل منتظری
2
پیغام داده بودند که باید اطراف شما از این افراد پاک شود.
آیتاهلل مش��کینی رئیس مجلس خبرگان رهبری یک ماه قبل از انتخاب ایش��ان به
قائممقامی رهبری ،طی نامهای به تاریخ 1مهر  ،1364نسبت به اطرافیان و بیت آیتاهلل
منتظری اعالم خطر کرده و با صراحت ایش��ان را به پاک کردن اطرافش از افراد فاس��د
دعوت کرده است:
نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شمایید .لکن با یک نگرانی خاص از
ناحیه بیت و بعضی حواشی آن جناب ،که متأسفانه به قول آن مرحوم،
مراجع قبلی پس از مرجعیت گرفتار میشدند و شما قبل از آن .من در
این باره المتثال امرکم کلی میگویم پیوس��ته از دوستان صمیمیتان
3
اظهار ناراحتی میشنوم.
آیتاهلل محمدمهدی ربانی املشی که از این انحرافات سخت نگران بود درصدد برآمد
تا با افزایش ارتباطات خودش با آیتاهلل منتظری ،کمکم اطراف او را پاکس��ازی کند.
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هاشمی رفسنجانی در مصاحبهای که در اردیبهشت  1390با سایت خبری آینده داشت
میگوید:
ما به آقای منتظری میگفتیم كه یكی از مش��كالت ،بیت شماس��ت.
آقای ربانی املشی كه قوم و خویش ایشان شده بود ،تالش كرد مواظب
اینها [گروه سید مهدی هاشمی] در بیت باشد كه نتوانند آقای منتظری
را تحریك كنند [ولی] آنها به آقای ربانی میدان نمیدادند و خودشان
1
نزدیكتر بودند.
ازدواج احمد منتظری با زهرا ربانی املشی در س��ال  1356باعث شده بود تا آیتاهلل
ربانی املشی با آیتاهلل منتظری فامیل ش��وند و این موجب صمیمیت بیش از پیش آن
دو گردید .این ارتباط زمینه خوبی ش��د و آیتاهلل ربانی املشی ارتباطش را با منتظری
بیشتر کرد و همین مسئله باعث گردید تا فعالیتهای مثبتی را در دفتر و بیت منتظری
آغاز کند .سید مهدی هاشمی که از این اقدامات ،سخت به وحشت افتاده بود ،درصدد
برآمد با روشهای مخصوص خودش جلوی فعالیتهای آیتاهلل ربانی را بگیرد و او را به
وسیله سم مبتال به سرطان کرده و در روز 17تیر  1364به شهادت رساند .یک هفته بعد،
بحث قائممقامی منتظری در مجلس خبرگان مطرح شد و شهادت آیتاهلل ربانی املشی
از هزینههایی بود که منتظری و دفترش به انقالب تحمیل کردند و ربانی املشی ،شهید
2
بصیرت و تالش برای مصون نگه داشتن رهبری آینده انقالب بود.
 .10برای اولینبار در روز سهش��نبه 25تير  1364طرح جانش��ینی آیتاهلل منتظری
در مجلس خبرگان به صورت اجمالی مطرح ش��د .هاشمی رفس��نجانی درباره آن روز
مینویس��د« :طرح تعيين آقاي منتظري به عنوان جانش��ين امام با حدود پنجاه امضا
تقديم شد ولي بررسي آن به جلسه آينده موکول گرديد 3».روز بعد در 26تیر  1364تمام
مباحث جلسه خبرگان مربوط به بحث قائممقامی بود .در این جلسه بحثهای مهمی
انجام شد و مسئله قائممقامی آیتاهلل منتظری به صورت جدی مطرح شد و قرار شد که
در جلسه بعد خبرگان ،آن را نهایی و تصویب کنند .هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به
نکات مهمی درباره محتویات این جلسه اشاره کرده است:
 .1سایت آینده به نقل از «ناگفتههای هاشمی رفسنجانی از عزل آیتاهلل منتظری» ،سایت تاریخ ایرانی ،انتشار
در یکشنبه 25اردیبهشت  ،1390ساعت  ،15:45به آدرس:
http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/774/

 .2محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص.427-428
 .3سارا الهوتی (به اهتمام) ،امید و دلواپس��ی :کارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال  ،1364تهران ،دفتر
نشر معارف انقالب ،1387 ،ص.171

اقدام مشکوک دولت موقت
در الغای یکطرفه قراردادهای
اقتصادی -تسلیحاتی ایران با
امریکا ،یکی دیگر از نشانههای
پیوند فکری اعضای دولت
موقت با دولت امریکاست.
این اقدام نسنجیده بهان های
برای استنکاف دولت امریکا از
بازپس دادن مبالغ پیشپرداخت
قراردادهای ایران گشت و
تاکنون منشأ خسارتهای مالی
فراوان شده است

279
دوره سوم سال چهاردهم شماره  51بهار 96

 .1همان ،ص.171
 .2صحیفه امام ،ج ،21ص.331

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه
داش��ت .رهبريت آقاي منتظري در
دستور بود و کس��ي جرئت مخالفت
صريح را نداش��ت و يا مخالف صريح
نبود .عدهاي به عن��وان اينکه اقدام
با عجله اس��ت و باعث اتهام و حرف
مخالف��ان ميش��ود ،ميگفتن��د به
عنوان تحقيق درباره بقيه افراد مورد
احتمال ،تأخير بياندازيم .اين طرح را
حدود پنجاه نفر از نمايندگان مجلس
خبرگان امضا کرده بودند و بيش��تر
آيتاهلل خامنهاي اصرار بر اتمام کار
ميکردند .باألخره در آخر وقت چون هن��وز عدهاي براي صحبت وقت
داش��تند ،با پيشنهاد آقاي مش��کيني قرار شد ظرف دو س��ه ماه آينده
1
اجالسيهاي داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند.
امام خمین��ی بعدها به این مس��ئله تصریح کردن��د که به انتخاب آی��تاهلل منتظری
به قائممقامی رضایت نداش��تهاند و ایش��ان را از هم��ان موقع ،واجد ش��رایط رهبری
نمیدانستند .ایشان در نامه  1368/1/6به منتظری مینویسد:
واهلل قس��م ،من از ابتدا با انتخاب ش��ما مخالف بودم ،ولى در آن وقت
شما را سادهلوح مىدانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولى شخصى بوديد
تحصيلكرده كه مفيد براى حوزههاى علميه بوديد ...واهلل قسم ،من با
نخستوزيرى بازرگان مخالف بودم ولى او را هم آدم خوبى مىدانستم.
واهلل قسم ،من رأى به رياستجمهورى بنىصدر ندادم و در تمام موارد
2
نظر دوستان را پذيرفتم.
سید احمد خمینی مخالفت امام با قائممقامی منتظری را تأیید کرده است و در رنجنامه
خطاب به منتظری نوشته است:
با اين كه معظمله با قائممقامي ش��ما مخالف بودن��د -و آيتاهلل آقاي
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محمدي گيالني شاهد اين قضيه است -به خاطر حفظ مصلحت ،سكوت
1
كردند.
آیتاهلل محمدی گیالنی که درباره قائممقامی آیتاهلل منتظری با امام خمینی دیدار
داشت ،قرار ش��د که مخالفت امام با این مس��ئله را به مجلس خبرگان منتقل کند ولی
متوجه شدند که این بحث در خبرگان انجام شده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند
و بعد به خاطر اصرار دوس��تان پذیرفتند و مخالفتی نکردن��د .مرحوم آیتاهلل محمدی
گیالنی درباره نظر مخالف امام خمینی با قائممقامی آیتاهلل منتظری چنین میگوید:
یک روز قبل از مطرح ش��دن قائم مقامی آق��ای منتظری در مجلس
خبرگان ...من ضمن تماس با دفتر امام(ره) کتباً از طریق آقای توسلی
و آقای رس��ولی ،از ایشان درخواس��ت مالقات کردم .در آن موقع اعالم
شده بود که امام تا پانزده روز مالقات ندارند .من در تکه کاغذی نوشتم
مطلبی واجب و ضروری است ،احس��اس وجوب کردم به عرض مبارک
برس��انم .امام اجازه دادند خدمتشان رس��یدم .گفتم« :فردا قرار است
موضوع قائممقامی آق��ای منتظری در مجلس خبرگان مطرح ش��ود،
خواستم به عرضتان برسانم به آقای هاش��می بگویید مطرح نشود .من
به آقای منتظری ارادت دارم؛ خدمتشان درس خواندهام؛ ایشان را عابد
و زاهد میدانم؛ ولی این خصوصیات ،کافی نیس��ت .او از عهده این کار
برنمیآید .»...امام ،گلههای س��وزانی از آقای منتظ��ری را آغاز کرد که
کجا چه کرده و کجا چه !...و اضافه فرمود« :احمد هم از او دفاع میکند!
از منزل سید مهدی هاشمی ،دستنویسهای او را آوردهاند .من دیدم
نامههای آقای منتظری از نوشتههای مهدی هاشمی الهام گرفته! این را
من برای ایشان نوشتم!» سخن امام که به این جا رسید ،من گفتم« :آقای
منتظری عین نامه شما را آورد و در جلس��ه خواند و با خنده گفت :امام
خیال کرده که آنچه من برایش مینویسم ،الهام از سید مهدی میگیرم!»
امام فرمود« :نامه مرا آورد در جلس��ه خواند؟!» گفتم« :بله! آقای سید
عباس خاتم و سید جعفر کریمی و چند نفر دیگر هم بودند ».امام فرمود:
«او اینطور اس��ت!» عرض ک��ردم« :بفرمایید که فردا ایش��ان به عنوان
قائممقام رهبری مطرح نش��ود ».امام قدری فکر کرد و فرمود« :احمد
 .1سید احمد خمینی ،همان ،ص.47
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 .1در آن تاریخ آیتاهلل محمدی گیالنی عضو فقهای شورای نگهبان بوده است.
 .2محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص.22-24
 .3سارا الهوتی ،همان ،ص.281

نقدی بر مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ اسالمی()2

نیست ،میشود شما زحمت بکشید و به آقای هاشمی بگویید بعد از ظهر
من ایش��ان را ببینم؟» عرض کردم« :بله ،اما به آقای هاشمی نفرمایید
که من آمدم [و این جریان را خدمت شما گفتم] .به هیچ کس نگویید.
میترسم مرا هم شمسآبادی کنند یا مثل شیخ قنبر در چاه بیندازند!»
این را که گفتم ،امام -اعلیاهلل مقامه -سه بار خندید و فرمود« :خاطرت
جمع باشد ».از دفتر امام ،حرکت کردم و آمدم شورای نگهبان 1.جلسه
تمام شده بود و بعد رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم صبح ،خدمت امام
رسیدم .کاری داشتم .فرمودند به آقای هاشمی بگویید که من ایشان را
ببینم ...شب ،بعد از نماز مغرب و عش��ا ،خانم حاج احمدآقا زنگ زد که
«حاج آقا! امام فرمودند :آنچه امروز ما صحبت کردیم ،مبادا از شما تجاوز
کند ».گفتم« :همین طور است ».فردای آن روز ،آقای هاشمی موضوع
قائممقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح کرد ...پس از این
ماجرا ،روزی آقای هاشمی در حضور جمعی گفت :من بعد ازظهر رفتم
خدمت امام .امام فرمودند« :موض��وع قائممقامی آقای منتظری را فردا
مطرح نکن ».گفتم« :چرا؟! ما در اجالس��یه قبل ،به آقایان گفتهایم که
ایشان را به عنوان قائممقام ،مطرح کنیم ».فرمود« :نه ،یکی از دوستان
2
آمده و چنین گفته .»...گفتم :ما اعالم کردهایم .نمیشود...
هاشمی رفسنجانی درباره همین دیدار با امام و صحبت با آیتاهلل محمدی گیالنی در
خاطرات روز 14آبان  1364مینویسد:
آقای محمدی گیالنی به دفترم آمد و پیام امام را درباره برنامه مجلس
خبرگان آورد ...گفت که امام با انتخاب آقای منتظری [برای قائم مقامی]
موافق نیستند ...شب ،خدمت امام رفتم و راجع به پیام ایشان در مورد
مجلس خبرگان مذاکره کردیم .نگرانند که تعیین آیتاهلل منتظری به
عنوان رهبر آینده ،باعث عداوت و کارش��کنی رقبای دیگر شود .باید با
3
احتیاط و مراعات جوانب کار ،عمل شود.
هاش��می در روز 18آبان  1364که قرار بود قائممقامی آیتاهلل منتظری نهایی شود،
اوضاع مجلس خبرگان و نظر امام درباره این موضوع را چنین شرح میدهد:
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ساعت هفت و نیم ،جلسه هیئت رئیسه مجلس خبرگان تشکیل شد.
س��پس به تاالر رفتیم .جلسه رسمی ساعت هش��ت و نیم تشکیل شد.
آقای مشکینی مختصری صحبت کردند و س��پس نامه آقای منتظری
را خواندند که با تشکر از خبرگان خواسته بودند که از انتخاب ایشان به
عنوان جانشین امام در زمان حیات امام منصرف شویم .بحثها شروع
ش��د .احمد آقا اطالع داد که امام به آقای محم��دی [گیالنی] گفتهاند
موضوع پیام را پیگیری نکنند .هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در
این باره بحث کردیم و در تنفسها به مشورت پرداختیم و سرانجام بعد
از نماز مغرب با بیش از دو ،سوم حضار تصویب شد که آیتاهلل منتظری،
مصداق صدر اصل  107قانون اساسی هس��تند؛ یعنی از طرف مردم به
1
مرجعیت و رهبری برای بعد از امام پذیرفته شدهاند.
با نقلی که از آیتاهلل محمدی گیالنی درباره مخالف��ت امام ذکر کردیم ،میبینیم که
امام خمینی(ره) با قائممقامی آی��تاهلل منتظری مخالف ب��وده و در مقابل عمل انجام
شده قرار گرفته اس��ت .امام خمینی میتوانس��تند با اعالم نظر صریح و قاطع خود ،از
این امر جلوگیری کنند ولی این کار را نکردند و اجازه دادند که این امر واقع ش��ده ولی
نظر دوستان و اطرافیان را پذیرفتند .در واقع امام خمینی در این قضیه ،همچون قضیه
نخس��توزیری بازرگان و ریاس��تجمهوری بنیصدر که با هر دوی آنها مخالف بودند،
عمل کردند و به خاطر نظر و اصرار دوستان ،پذیرفتند .امام خمینی در نامه  68/1/8به
منتظری نوشتند که:
هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم ،و در اين زمينه
هر دو مثل هم فكر مىكرديم .ولى خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند؛
2
و من هم نمىخواستم در محدوده قانونى آنها دخالت كنم.
س��یره امام خمینی بر آن اس��ت که تا وقتی که مصالح نظام را در خط��ر نبیند ،نظر
مسئوالن نظام را که شاگردان و یاران ایشان هستند میپذیرفت و حتی بر نظر خود مقدم
میداشت .نظر امام درباره قائممقامی منتظری بر آن بود که او را سادهلوح مىدانستند
كه مدير و مدبر هم نبود .با اصرار سران نظام به این نتیجه رسیدند که همراهی آنها با وی،
خأل بیتدبیری و سادگی را پر خواهد کرد .اما حوادث بعدی نشان داد که مشکل ،بیش
 .1همان ،ص.283
 .2صحیفه امام ،ج ،21ص.334

امام خمینی م یتوانستند با
اعالم نظر صریح و قاطع
خود ،از قائ ممقامی آقای
منتظری جلوگیری کنند ولی
این کار را نکردند و اجازه
دادند که این امر واقع شده
ولی نظر دوستان و اطرافیان
را پذیرفتند .در واقع امام
خمینی در این قضیه،
همچون قضیه نخستوزیری
بازرگان و ریاستجمهوری
بنیصدر که با هر دوی آنها
مخالف بودند ،عمل کردند
و به خاطر نظر و اصرار
دوستان ،پذیرفتند
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 .1محمد محمدی ریشهری ،همان ،ص.26
 .2آیتاهلل مش��کینی اوضاع بعد از رحلت رس��ول خدا(ص) را به عنوان یک تجربه تلخ تاریخی که مس��یر اکثر
مسلمین را از راه اسالم ناب ،خارج کرد میدانند که احتمال اینکه آن فاجعه در انقالب اسالمی تکرار شود وجود
دارد« :میدانید اگر حادثهای[= رحلت امام] خدای نکرده رخ دهد کار کش��ور چگونه میشود؟ با وجود دشمنان
زهرخورده و آتشهای زیر خاکستر داخلی و روحانیهای ضد انقالب و مرده عبیدالفلوس آنها در شهرها و روستاها
که امکان دارد آنها جنجالی برپا کنند و ناراضیهای بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمایند و اس��تانها را پر از
آشوب کنند و ایادی نفوذی قدرتها نیز سر و صدایی از کارخانهها و مدارس و غیره برپا نمایند ،خوابانیدن چنین
فتنهای مشکل باش��د ...بنده گاهی فکر میکنم در توجه قلوب ملت به رهبر انقالب و عشق و محبت آنها و ارزش
این امر و اثرات آن در حل معضالت جامعه در رفع خطرات هنگام هجوم حوادث که با یک دستور ،مردم یکجا تکان
میخورند و مهمترین مشکل به آسانی حل میشود .و باز فکر میکنم آیا اگر مردم روزی این دل را از وی کندند به
کجا خواهند برد؟ آیا جانشینی با آن سوابق ممتد و خاص دارد که این عالقهها به وی متوجه شود؟ و آیا خبرگان
میتواند این امر پر ارزش را که به منزله رشته تسبیح است به شخصی متوجه نمایند تا انقالب و حکومت اسالمی
سالم بماند؟ ...قانون اساسی میگوید خبرگان منتخب مردم درباره همه کسانی که صالحیت مرجعیت و رهبری
دارند بررسی و مشورت میکنند( .اصل )107آیا صالح است خبرگان ،آن را بگذارند برای روزی که خود ،روز آشوب
و جنجال اس��ت؟ و آیا در آن روز زبانها و قلمهای فتنهجویان منتظرالوالیهها و سیاستمدارها ساکت میمانند و
خبرگان را به حال خود میگذارند که انتخاب اصلح کنند؟ ...خبرگان جازم بودند که به هیچوجه تأخیر امر صالح
نیست بلکه باید کار در نزد آنها روشن و مبرهن شود که عنداللزوم در تمام کشور از حلقوم همه ،یک صدا درآید».
(خاطرات آیتاهلل منتظری ،ج ،2ص).923-920
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از اینهاست فلذا با دلی پرخون و قلبی شکسته ،منتظری
1
را از رهبری آینده کنار گذاشتند.
شخصیتهای برجس��ته و دلس��وز نظام و سران سه
قوه مانند آیتاهلل خامنهای ،آیتاهلل موس��وی اردبیلی
و هاشمی رفسنجانی از کس��انی بودند که در این واقعه
نقش محوری داشتند و نس��بت به آینده انقالب نگران
بودند؛ به همین خاط��ر آیتاهلل منتظ��ری را به عنوان
قائممقام انتخ��اب کردند .این نگران��ی در نامه آیتاهلل
مش��کینی رئیس مجلس خبرگان رهب��ری به آیتاهلل
منتظری ،یک م��اه قب��ل از انتخاب قطعی ایش��ان به
2
قائممقامی رهبری به خوبی هویداست.
به این ترتیب شاگردان امام و رؤسای قوا درصدد بودند
تا از فتن��های که امکان دارد در آین��ده انقالب را تهدید
کند ،جلوگیری کنند و با حس��ن ظنی ک��ه به آیتاهلل
منتظری داش��تند او را برای این امر انتخاب کردند .امام خمینی نیز به رغم مخالفت با
این امر ،آنچه از تأیید و تکریم بود را در حق آیتاهلل منتظری روا داشته و مسئولیتهای
مهمی را به او واگذار کرده و مقدمات مرجعیت و رهبری او را نیز فراهم کردند .اما آیتاهلل
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منتظری در طول مدت قائممقامی ،به خوبی نش��ان داد که شایستگی رهبری انقالب
اسالمی را ندارد و افراد فاسدی که اطراف خودش گرد آورد شاهدی بر این مسئله بودند.
 .11آیتاهلل امینی در خاطراتش ،پس از تبیین فضای دوران قائممقامی و بعد از اشاره
به برخی از اقدامات انتقادبرانگیز آقای منتظ��ری ،به تالشهای امام راحل برای اصالح
رویه آقای منتظری و خصوصاً اصالح بیت ایشان اش��اره میکند ،و آنگاه به خبری غیر
منتظره در این باب ،میپردازد:
من و دوستان به ویژه سران عالیرتبه کشور از نگرانیهای امام نسبت
به موضعگیریهای آقای منتظری ،اجماالً با خبر و ناراحت بودیم ولی با
توجه به اوضاع و شرایط زمان ،احتمال عزل ایشان را از قائممقامی ،آن
ال نمیدادیم ،و تحقق آن برایمان یک امر غیر
هم با سرعت و قاطعیت اص ً
منتظره و شگفتآور بود .تصمیم جدی امام به عزل آقای منتظری این
گونه به اطالع ما رسید:
در روزهای اول فروردین  ،68آیتاهلل مش��کینی به م��ن زنگ زد که
امام به وس��یله حاج احمد آقا پیام مهمی را برای هیئترئیسه خبرگان
فرستاده ،ش��ما و آقای مؤمن و آقای طاهری خرمآبادی ،هر چه زودتر
به منزل من بیایید تا در این باره مش��ورت کنیم .من به اتفاق آقایان به
منزل آقای مشکینی رفتیم .ایشان گفتند حاج احمد آقا به وسیله تلفن
با من تماس گرفت و گفت :امام به من فرموده که به شما بگویم خبرگان
را برای تش��کیل اجالس دعوت کنید و هیئترئیسه هم نزد من بیایند
تا بگویم چه کنند؟ منظور امام برای ما روش��ن بود ،و از ش��نیدن آن و
عواقبش وحشتزده شدیم .پس از بحث و مشورت بدین نتیجه رسیدیم
که باید در این امر مهم و حس��اس با آقای هاش��می رفسنجانی تماس
1
بگیریم و مشورت کنیم.
آقای امینی در ادامه میگوید:
از همانجا با آقای هاشمی تماس گرفتیم و جریان پیام امام را با ایشان
در میان گذاش��تیم و کس��ب تکلیف کردیم .آقای هاشمی گفت«:من
در این رابطه حرف دارم ،ش��ما بیایی��د تهران تا موضوع را در جلس��ه
هیئترئیس��ه مطرح کنیم و تصمیم بگیریم» .برای تش��کیل جلس��ه
 .1خاطرات آیتاهلل ابراهیم امینی ،همان ،ص.263
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 .1تمام مطلب از خاطرات آیتاهلل امینی نقل شده .رک :همان ،ص.263-264
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هیئترئیس��ه روزی را تعیین کردیم .در آن زمان آیتاهلل خامنهای در
مش��هد مقدس بودند ،آقای هاش��می جریان تصمیم امام را به ایشان
اطالع دادند ،آن جناب پس از اطالع بالفاصله به تهران مراجعت کردند
و در دفتر آقای هاشمی حضور یافتند .بنده هم به اتفاق آقای مشکینی
و آقایان محمد مؤمن و طاهری خرمآبادی در زمان مقرر در دفتر آقای
هاشمی حاضر شدیم و تشکیل جلس��ه دادیم .ما جریان پیام امام را در
امر به دعوت خبرگان برای تشکیل اجالس��یه خبرگان مطرح کردیم.
آقای هاشمی رفس��نجانی گفت چندی اس��ت که امام در رابطه با عزل
آقای منتظ��ری از قائممقامی تصمی��م گرفته و یک��ی ،دو مرتبه به من
فرموده که مسئله آقای منتظری را تمام کنید .ولی من چون از عواقب
آن میترسیدم با التماس و خواهش از ایشان خواستم در این اقدام عجله
نکند .ش��اید در آینده راه حل بهتری پیدا ش��ود .ولی امام قبول نکرد و
فرمود من تصمیم خودم را گرفتهام ،هر چه زودتر قضیه را تمام کنید .تا
اینکه امروز ( )1368/1/6خبردار شدم خودش شخصاً وارد عمل شده،
و در رابطه با عزل آقای منتظری نامهای نوش��ته و برای من فرستاده تا
به همراه آقای خامنهای ببریم ق��م و تحویل آقای منتظری بدهیم .یک
نس��خه آن را هم به صدا و سیما فرس��تاده تا در رادیو خوانده شود .ولی
من به حاج احمد آقا گفتم« :به صدا و س��یما بگویید نامه را نخواند تا ما
1
خدمت امام برسیم و حرفمان را بزنیم ،خواندن نامه دیر نمیشود.
پس از توضیحات آقای هاشمی جلسه وارد دستور شد ،موضوع بحث،
انگیزه امام از نوشتن نامه عزل و آثار و عواقب احتمالی این عمل ،ضرورت
یا عدم ضرورت پخش ف��وری نامه ،لزوم یا عدم لزوم تش��کیل اجالس
خبرگان ،و دیگر مسائل از این قبیل بود .این بحث و گفتوگوها چندین
ساعت طول کشید .در نهایت بدین نتیجه رسیدیم که الزم است قبل از
هر اقدامی خدمت امام برسیم ،نظراتمان را عرضه بداریم و کسب تکلیف
کنیم .آنچه قرار بود خدمت امام عرض کنیم عبارت بود از:
 .1تقاضای انصراف امام از این اقدام ولو به ص��ورت موقت ،در صورت
امکان
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 .2تقاضای عدم پخش نامه به وسیله صدا و سیما
 .3تقاضای انصراف از تشکیل اجالس خبرگان و حداقل اجازه تأخیر آن
 .4تقاضای مالیمتر کردن لحن نامه به گون��های که به جنبه حوزوی
ایشان لطمه وارد نسازد.
پیرو این جلسه ،با دفتر امام تماس گرفتیم و تقاضای مالقات کردیم.
حاج احمد آقا گفت :امام این موقع شب کسی را به مالقات نمیپذیرد.
گفته ش��د کار فوری و الزمی داری��م و داریم حرک��ت میکنیم .آقای
هاش��می ،آقای خامنهای (مقام معظم رهبری) ،آقای مش��کینی و من
به س��وی جماران حرکت کردیم و در حدود ساعت نه شب به بیت امام
رسیدیم .حاج احمدآقا گفت« :گمان نکنم در این موقع شب امام اجازه
مالقات بدهد ،ولی خدمت ایش��ان عرض میکنم» .در این موقع آقای
هاش��می در پاکت را باز کرد و متن نامه را برای ما خواند با شنیدن نامه
عاطفی و اندوهبار و قاطع امام که از عمق جانش نشئت میگرفت حالتی
وحشتناک و غیر قابل توصیف بر جانم عارض شد که تلخی آن را هنوز
فراموش نکردهام.
بعد از چن��د دقیقه آقای حاج احم��د آقا از نزد امام برگش��ت و گفت:
«فرمودند چون آقایان آمدهاند تشریف بیاورند».
در حدود ساعت  9:30بود که خدمت امام مشرف شدیم .در ابتدا آقای
هاشمی سخن را آغاز کرد ،با لحن ملتمسانه گفت« :ما همیشه به هنگام
بروز مشکالت و معضالت خدمت شما شرفیاب میشدیم و در حل آن از
جناب عالی کمک میگرفتیم ،اکنون در رابطه با نامهای که برای آقای
منتظری نوش��تهاید و امکان دارد برای نظام مشکالتی به وجود بیاورد،
شرفیاب ش��دهایم .تقاضای ما این اس��ت که در پخش آن عجله نکنید،
شاید در آینده راه حل بهتری پیدا شود .در تشکیل مجلس خبرگان هم
تعجیل نفرمایید ،اجازه بدهید اطراف و جوانب کار را خوب بررسی کنیم
و خدمت شما عرضه بداریم آنگاه هر چه بفرمایید عمل میکنیم» .بعد
از آن آقای خامنهای (مقام معظم رهبری) سپس آقای مشکینی درباره
همین مطلب س��خنانی را عرضه داش��تند .امام که آثار اندوه بر چهره
ربانیاش آشکار بود فرمود« :من در اطراف و جوانب این کار خوب فکر
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 .1امام در این جلسه آقای منتظری را فاسق و فاسد و مفسد خواندند.
 .2خاطرات آیتاهلل امینی ،همان ،ص.264-267
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کردهام و تصمیم گرفتهام .دیگر حرف ندارد .من از اول با انتخاب ایشان
مخالف بودم؛ ولی نخواستم در کار خبرگان دخالت کنم .من گفته بودم
نامه را در اخب��ار بخوانند ولی در این باره کوتاهی ش��د .اگر اصرار کنید
میگویم همین ح��اال بخوانند .من گفتهام عک��س او را از ادارات پایین
بیاورند .تشکیل مجلس خبرگان هم ضرورتی ندارد من خودم او را خلع
میکنم .چون اگر خبرگان او را عزل کنند معنایش این است که انتخاب
س��ابق آنها کار درس��تی بوده در صورتی که من از اول مخالف این کار
بودم» .آنگاه به آقایان خامنهای و هاشمی فرمود« :شما هم الزم نیست
نامه را برای ایشان به قم ببرید ،آن را به وسیله شخص دیگری میفرستم.
شما هم دیگر برای دیدار ایشان به قم رفت و آمد نکنید».
در همین جلس��ه آقای هاش��می از امام درخواس��ت کرد« :لحن نامه
طوری باش��د که به جنبه حوزوی آقای منتظری لطمهای وارد نشود».
امام در جواب س��خنان تندی فرمود 1ک��ه با توجه به برخ��ی مصالح و
مالحظات از ذکر آنها معذورم .بدین صورت ،جلس��ه ب��ا یأس و نگرانی
2
پایان یافت».
 .12بعد از برکناری آیتاهلل منتظری ،بدبینی نسبت به اصل جایگاه قائممقامی به وجود
آمد چرا که آن را جایگاهی میدیدند که افراد فاسد به آن طمع کرده و درصدد برمیآیند
تا با نزدیک شدن به قائممقام ،آینده خوبی را برای خودشان در رأس قدرت رقم بزنند.
تجربه تلخ قائممقامی آیتاهلل منتظری باعث گردید تا بحث قائممقامی برای همیش��ه
منسوخ گردد.
در شماره بعد بخش دیگری از کاستیهای مدخل «خمینی» در دایرهالمعارف بزرگ
اسالمی خواهد آمد.

