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سخن سردبير

روزنه های رخنه

َو الَ تَْدَفَعن ُصلْحاً َدَعاَك إِلَْيِه َع��ُدوَك و ِلِ فِيِه ِرًضا َفإِن فِی اَلصلِْح َدَعًة 
لُِجُنوِدَك َو َراَحًة ِمْن ُهُموِمَك َو أَْمناً لِِبَاِدَك َو لَِكِن اَلَْحَذَر ُكل اَلَْحَذِر ِمْن 
َعُدوَك بَْعَد ُصلِْحِه َفإِن اَلَْعُدو ُربَما َق��اَرَب لَِيَتَغفَل َفُخْذ بِالَْحْزِم َو اِتِهْم فِی 
َذلَِك ُحْسَن اَلظن َو إِْن َعَقْدَت بَْيَنَك َو بَْيَن َعُدوَك ُعْقَدًة أَْو أَلَْبْسَتُه ِمْنَك 
ِذمًة َفُحْط َعْهَدَك بِالَْوَفاِء ... َو الَ تَْعِقْد َعْقداً تَُجوُز فِيِه اَلِْعلََل َو الَ تَُعولَن َعلَی 

لَْحِن َقْوٍل بَْعَد اَلتْأِكيِد َو اَلتْوثَِقِة َو... 
نامه امام علی)ع( به مالك اشتر

اگر دش��منت تو را به صلح فراخواند، از آن روی برمتاب كه خشنودی 
خدای در آن نهفته است. صلح سبب بر آسودن سپاهيانت شود و تو را از 
غم و رنج برهاند و كشورت را امنيت بخشد. ولی، پس از پيمان صلح، از 
دشمن برحذر باش و نيك برحذر باش. زيرا دشمن، چه بسا نزديكی كند 
تا تو را به غفلت فرو گيرد. پس دورانديشی را از دست منه و حسن ظن 
را به يك سو نه و اگر ميان خود و دشمنت پيمان دوستی بستی و امانش 
دادی به عهد خويش وفا كن و امانی را كه داده ای، نيك، رعايت نمای... 
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پيمانی مبند كه دو پهلو و در آن تأويل را راه تواند بود و پس از بس��تن و 
استوار كردن پيمان برای بر هم زدنش به عبارت های دو پهلو كه در آنها 

ايهامی باشد، تكيه منمای.
هان ای دل عبرت بين، از ديده عبر كن هان                     ايوان مداين را، آئينه عبرت دان
خاقانی

حكمای م��ا معتقدند در مع��ارف قرآنی و معارف اه��ل بيت)ع( عبرت ب��ا علم رابطه 
ناگسستنی دارد؛ همان طوری كه خشيت با حكمت پيوسته است. عبرت يعنی عمل به 
دانش و تجربه و خشيت نيز يعنی عمل به حكمت. پس علم با عبرت و خشيت با حكمت 
عجين است. عبرت از نظر قرآن از ويژگی های صاحبان بصيرت است؛ يعنی كسانی كه 

اهل ذكر، تفكر، اهل نظر و اهل دانش و از همه مهم تر اهل خشيت هستند. 
در معارف اسامی عبرت روش رمزگشايی بسياری از روابط، رخدادها و جرياناتی است 
كه در زندگی ما انسان ها جاری است ولی ما از آنها درك دقيق و عميقی نداريم. به تعبير 
موال علی)ع( خداوند از طريق بازخوانی آنچه بر پيش��ينيان گذشت، شيوه رمز گشايی 
بس��ياری از اين رخدادها و وقايع را بر ما معلوم می سازد. موال علی می فرمايد: »)مردم( 
حقيقت را به شما نماياندند اگر بنگريد و به گوش��تان رساندند، اگر بشنويد و راه رهايی 
را نشانتان دادند اگر هدايت شويد. براستی می گويم عبرت ها برای شما روشن و آشكار 
است.«1 اما افسوس كه عليرغم تمامی اين نشانه های رمزگشا و عبرت آموز تنها مردمان 
اندكی پند می گيرند و بخش اعظمی از انسان ها مست غرور و اعتماد به عقل خود بنياد 
خويش می شوند و به همان راهی می روند كه پيشينيان رفتند و سرشان به سنگ خورد.

در منطق عقل توحيدی، عبرت از وقايع، رخدادها، روابط، ش��خصيت ها، جريان ها و 
مناسبات، دانش افزاست. هر بار كه به گذشته بر می گرديم تا حوادث آن دوران را تجزيه 
و تحليل كنيم و علت منطقی رخدادها را دريابيم به نوعی، از اتفاقاتی كه ممكن است در 

آينده دامن ما را بگيرد، رمزگشايی می كنيم. 
اين مقدمه از آن جهت گفته شد كه در چند س��ال اخير، اتفاقاتی در كشور ما به وقوع 
پيوسته اس��ت كه به نظر می رس��د صفات بارز و مختصات اجتناب ناپذير ناشی از عدم 
عبرت آموزی از گذش��ته تاريخ ايران است. گذش��ته ای كه بارها آزموده ايم و می دانيم 
آزادی، اس��تقال، عزت ملی و اصالت های فرهنگی ما در تجربه مجدد آنها نيست. ولی 
گويی بعضی از مسئوالن، روش��نفكران و دولتمردان ما، عدم كفايت و ناتوانی های خود 

1. نهج الباغه، خطبه 20. 
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در فهم، اس��تنباط و پذيرش آرمان ها و واقعيت هايی كه انقاب اس��امی ما را به سوی 
آن سوق می دهد و تداوم عزت مند استقال، آزادی و جمهوری اسامی به پذيرش اين 
واقعيت ها است؛ ما را به امور و روابط و اعتقاداتی حواله می دهند كه در گذشته نه چندان 

دور، ويرانگری اين روابط و اعتقادات را آزموده ايم. 
روابط و اعتقاداتی كه خمينی كبير و رهبر معظم انقاب بارها ما را از آن بر حذر داشتند. 
خطر تفرقه، خطر غفلت از عنادهای امريكا نسبت به انقاب اسامی، خطر بی بصيرتی 
خواص، خطر رفاه طلبی مسئوالن، خطر از ياد بردن مردم، خطر نفوذ ليبرال ها، سكوالرها 
و منافقين در اركان انقاب و نظام جمهوری اس��امی، خطر افتادن انقاب به دس��ت 
نااهان، خطر مقدس مآبان، روحانی نماها و آخونده��ای مرتجع، خطر فراموش كردن 
فقه سنتی و زی طلبگی، خطر اسام امريكايی، خطر جدايی دين از سياست، خطر بسته 
شدن باب اجتهاد، خطر اعتماد به سياست بازان وابسته به غرب و شرق، خطر صهيونيسم 
بين الملل. خطر منسوخ دانستن اس��تقال كشور در عصر جهانی شدن، خطر سيطره و 
شر زالوصفتان وابسته به دولت و بازار و خيابان بر س��ر مردم،1 خطر دزدی و ارتشاء در 
دستگاه های دولتی و خصوصی، خطر فراموش كردن خشم و كينه انقابی خود و مردم 
عليه سرمايه داری غرب و در راس آن امريكای جهانخوار و...2خطر عدول از سياست نه 
شرقی نه غربی، خطر عدم مراقبت از امريكای جهانخوار و شوروی )روسيه( خائن به امت 
اسامی، )هر دو جريان از حيله گری های اين دو ديو استعمارگر غافل نشوند و بدانند كه 

امريكا و شوروی به خون اسام و استقالشان تشنه اند...3(.
امام راحل در وصيت نامه الهی، سياسی خود به ما وصيت كرد: »بايد هوشيار و بيدار و 
مراقب باشيد كه سياست بازان پيوسته به غرب و شرق، با وسوسه های شيطانی شما را به 

سوی اين چپاولگران بين المللی نكشند...«4 
آيا ما عبرت گرفتيم؟ اكنون وسوسه های ش��يطانی همان سياست بازانی كه در قالب 
مش��اور، معاون و كارگزار دولت در كنار رئيس جمهور ما قرار دارند، فضا را چنان مبهم 

جلوه دادند كه دومين شخص سياسی كشور ما می گويد:
ما وقت��ی می گوييم باي��د تحريم ه��ای ظالمانه رفع ش��ود بعضی ها 

1. صحيفه امام، ج21، ص178.
2. همان، ص178.

3. تأكيدات امام به دو جريان روحانيت و روحانيون در نامه معروف به منشور برادری در 10 آبان 1367، صحيفه 
امام، ج21، ص176.

4. صحيفه امام، ج21، ص417.
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چشمان شان زياد نچرخد. تحريم های ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه 
بيايد و مشكل محيط زيست، اش��تغال، صنعت و آب خوردن مردم حل 

شود، منابع آبی زياد شده و بانك ها احيا شوند.1
وسوسه های سياس��ت بازان برای نزديكی ايران به اربابان امريكايی شان، آنقدر كارگر 
افتاد كه رئيس جمهور حقوقدان و سياستمدار ما هم باور كرد كه اگر در مقابل كدخدای 
جهان كوتاه بياييم و از مواضع و آرمان های اصولی انقاب اسامی عقب نشينی كنيم، در 

آينده نه چندان دوری، به زعم خود، جهنم ايران بهشت خواهد شد!!
خداوند درباره بهش��ت گفته ك��ه رودخانه ها و درختان سرس��بز در 
آنجا وجود دارد در واقع بهشت دنيا و آخرت تفاوتی ندارند و از هم جدا 
نيستند. با كمی تسامح می توان گفت اگر كسی دنيای خودش را جهنم 
كرد بايد در آخرت هم منتظر جهنم باش��د و اگر كس��ی دنيای خود را 

بهشت كرد بايد منتظر بهشت آخرت هم باشد...2 
امام راحل در وصيت نامه شريف خود به همه ما هشدار دادند: 

در دانشگاه نقشه آن است كه جوانان را از فرهنگ و ادب و ارزش های 
خودی منحرف كنند و به سوی ش��رق يا غرب بكشانند و دولتمردان را 
از بين اينان انتخاب و بر سرنوشت كش��ورها حكومت دهند تا به دست 
آنها هر چ��ه می خواهند انجام دهند. اينان كش��ور را ب��ه غارت زدگی و 

غرب زدگی بكشانند...3
آيا نبايد تاريخ گذش��ته ايران و تاريخ بيش از سه دهه انقاب اس��امی برای ما توليد 
نگرانی كند؟ آيا نبايد آن روزهای بحرانی و خطرناكی كه ما از اول انقاب با آنها دس��ت 
و پنجه نرم كرديم برای م��ا آموزنده باش��د و درس های جدی از آنه��ا بگيريم؟ ما بايد 
نقطه نظرهای واقع بينانه را بپذيريم و بدانيم كه مخالفان انقاب اسامی چه در داخل و 
چه در خارج از ايران بر اساس پاره ای از حقايق و واقعيت هايی كه ما از آنها دفاع می كنيم 
سياست های تخريبی خود عليه انقاب اسامی و نظام جمهوری اسامی ايران را تدوين 

و ساماندهی می كنند و شدت و ضعف می بخشند.

1. اظهارات رئيس جمهور در مراس��م گراميداش��ت هفته محيط زيس��ت در خرداد س��ال 94، به نقل از سايت 
خبرگزاری فارس 

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940318000379
2. همان. 

3. صحيفه امام، همان، ص418.  
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از آنجا كه عده ای از سياست بازانی كه چه در دولت، چه در دانشگاه، چه در حوزه های 
علميه، چه در جاهای ديگر كشور، پيوسته مرتكب اشتباهاتی می شوند كه برای استقال 
و آزادی و اركان نظام جمهوری اسامی ايران هزينه درست می كنند، )مثل اشتباهاتی 
كه اخيرا يكی از فرزندان نادان، ماجراجو و جاه طلب يكی از مسئوالن نظام در ماقات با 
گروه های ضاله و منحرف انجام داد( ضرورت دارد برای آگاهی هر چه بيشتر نسل جوان 
از آنچه در اين سه دهه با آن روبه رو بوديم پيوسته گذشته را بازخوانی كنيم تا بی جهت 
دس��ت خوش احساس��ات و هيجانات زودگذر نگرديم و يا اس��ير اميال و خواسته های 
كينه جويانه يا ساده لوحانه و يا استحاله  شده بعضی از وادادگانی كه حكومت بر مردم و 
سيطره بر اموال مردم به مزاج آنها و خانواده ها و فرزندانشان خوش آمد و دوست دارند 

اين سيطره برای هميشه تداوم داشته باشد، نگرديم.
بسياری از كس��انی كه امروز ژس��ت های دموكراتيكی، حقوق بش��ری، قانون گرايی، 
آزادی خواهی، جهان گرايی، اصاح طلبی، اصول گرايی و از همه جالب تر ژست اعتدال 
و تدبير گرفته اند از سال 1357 كه انقاب اسامی به پيروزی رسيد، در رأس نظام قرار 
داشته اند و در تمام تصميم گيری ها، سياست گذاری ها و رفتارهای داخلی و خارجی نظام 
چه خوب چه بد، چه كند و چه تند، چه افراطی و چه معتدل، دخيل بودند. آنها نمی توانند 
از مشكاتی كه در وضع و رفتار و گفتار و اعمال خود نسبت به همه سياست هايی كه در 

نظام اتخاذ شد، درست كرده اند؛ اجتناب نمايند. 
همچنان كه آقای ظريف وزير امور خارجه دولت يازدهم به اين حقيقت اشاره می كند 

و می گويد: 
بسيار اتفاق افتاده كه با خود فكر می كنم خس��ارت اشتباهاتی را كه 
من و امثال من در حوزه سياست خارجی مرتكب شديم، در واقع هفتاد 
ميليون ايرانی متحمل شدند. حتی به اين فكر می كنم كه با اين وضعيت، 

چقدر به جای اجر و ثواب، نگرانی اخروی دارم.1
هزينه هايی كه امثال آقای ظريف و همكارانش��ان مثل ناصری و سعيد امامی و غيره 
بر ملت ايران تحميل كردند تا ش��ايد ياد بگيرند چگونه بر م��ردم حكومت كنند و فخر 
بفروش��ند و در نهايت خدا را ش��كر كنند كه زندگی بس��يار راحتی داش��تند!2 اگر چه 
راحتی آنها به قيمت ناراحتی ميليون ها ايرانی تمام شود، و هيچ گاه نه تنها هزينه های 

1. محمدمهدی راجی، آقای س��فير، گفت وگو با محمدجواد ظريف سفير پيشين ايران در سازمان ملل، تهران، 
نی، 1392، ص52. 

2. همان. 
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اين ناراحتی مسترد نشود بلكه حتی از بعضی كس��انی كه اين ناراحتی را ايجاد كردند، 
قهرمانان ملی ساخته ش��ود!! اما چرا بايد مسئوالن اين كش��ور را به فكر نياندازد كه آيا 

آزموده را می توان دوباره در موقعيتی حياتی تر آزمود؟!
ملت ما ح��ق دارد در مورد نقطه نظرهای قبل��ی و اخير اين كارگ��زاران و هزينه های 
جديدی كه تحميل می كنند، نگران باشند. آنها ناگزير از ادای توضيحات به ملت ايران 
و نسل حاضر هستند. كس��انی كه در رأس نظام قرار داشتند به ويژه در دولت، مجلس، 
شورای عالی امنيت، وزارت امور خارجه و در ساير اركان نظام، اگر خطايی مرتكب شدند 
بايد شجاعت و ش��هامت و جرئت الزم برای رويارويی با اين خطاها و دفاع از اركان نظام 

مقدس جمهوری اسامی را داشته باشند.
اين جوانمردانه نيست كه كاستی ها و خطاهای خود را در فهم مسائل، معضات، روابط 
و رخدادها به پای اين نظام مظلوم و ارزشمند بگذارند. سياهنمايی گذشته برای سرپوش 
گذاشتن به نادانی ها و ناتوانی ها نه تنها برای ملت ايران پذيرفته نيست بلكه ما را از زير 

بار پذيرش مسئوليت های آن معاف نمی كند. 
همان طوری كه رهبر معظم انقاب بارها تكرار كردند، تقويت تمايات گريز از انقاب 
و انقابی بودن در مردم توسط هر مسئول و حزب و گروه و جريان و سازمانی، در ضديت 
تمام با استقال، آزادی و جمهوری اسامی است و مسئولينی كه به اين تمايات دامن 
می زنند تا خود را دموكرات، آزادی خواه، معتدل، با تدبير و... جا بزنند، در پيشگاه خدای 

تبارك و تعالی، پيشگاه تاريخ و پيشگاه ملت ايران بايد پاسخگو باشند.
اين مقدمه برای يادآوری مس��ئوليت های تاريخی تمام��ی دولت مردانی كه در ادوار 
مختلف در سنگرهای متفاوت زمام امور مردم را در دست داشته اند و با مواضع، رفتارها، 
گفتارها، تصميم گيری ها و انتخاب های خود سرنوش��ت تاريخ انقاب را تا به امروز رقم 
زدند و بی ترديد اثرات اقدامات آنها در آينده تاريخ اين انقاب بر جای خواهد ماند، نوشته 
شده است. اما اين نوشته در جهت تخريب يا به چالش كشيدن وضعيت حال و گذشته 
آنها نيست، بلكه كالبدش��كافی يك احتمال اس��تراتژيك ناظر به آينده است. احتمال 
عجيب و غريبی كه در يكی از مهم ترين اسناد استراتژيك امريكا يعنی سند استراتژی 
امنيت ملی امريكا در قرن 21 مطرح شد. احتمالی كه بی ترديد بر اساس پيش فرض هايی 

در چنين سند مهمی با قاطعيت مورد تأكيد قرار گرفته است. 
بخشی از اين پيش فرض ها به تقابل تاريخی امريكا با منافع ملت ايران و انقاب اسامی 
باز می گردد اما بخشی ديگر از اين پيش فرض ها به اوضاع داخلی، فراز و فرود دولت ها، 
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مواضع و اعتقادات مسئولين و از همه مهم تر به انقابی بودن و انقابی ماندن ملت ايران 
و مس��ئوالن نظام بر می گردد. اين مقاله در پی آن است تا ش��رايطی را كه ما دانسته و 
نادانسته فراهم كرديم تا سرسخت ترين دشمن انقاب نقشه شكست يك نظام مردمی را 
در اسناد استراتژيك خود قرار دهد و با جسارت و بی شرمی از ساقط كردن چنين نظامی 
سخن به ميان آورد، ارزيابی كند تا ش��ايد از دل اين ارزيابی شرايط برای عبرت آموزی 
دولت مردانی كه چش��مان خود را در مقابل چنين واقعيت هايی بسته اند فراهم شود و 
راهی را كه ديگران آزموده اند و به بن بس��ت رسيدند، طی ننمايند. ملت ما ديگر فرصت 
ندارد به انتظار ده س��ال يا بيست س��ال بعد بماند كه آيا آنها در خاطرات خود از عذاب 

اخروی و اجر دنيوی و امثال اينها خواهند گفت يا نه!! 
بنيادهای تئوريك اين مقاله ناظر به حساب و كتاب گرفتن از مسئولين خطاكار گذشته 
و قهرمانان طلبكار امروز نيست! اصوال كسی جرأت چنين مطالباتی را از مسئولين ندارد!! 
چون ممكن است در پايان اين حسابرسی ها، ملت ايران را بدهكار نمايد. مسئله اساسی 
اين مقاله ناظر به يك رؤيا است. رؤيای جهانخواری كه می تواند با دستان ما به حقيقت 

بپيوندد.

رؤیاهای یک جهانخوار 
آيا تا سال 1404ش )2025م(، نظام جمهوری اسامی ايران به همين شكل كه از دل 
انقاب اسامی 1357 پديد آمد و معمار بزرگ آن خمينی كبير بود؛ باقی خواهد ماند؟! 
طرح اين پرسش، به ظاهر تحريك آميز به نظر می رسد و شايد به قريحه بعضی ها هم 
خوش نيايد. ولی چه عده ای خوشش��ان بيايد يا نيايد اين پرسش يك پرسش بنيادی 
است و ما را با تمامی سياست ها، استراتژی ها و حتی تاكتيك هايی كه از اواسط دهه دوم 
انقاب اسامی تا سال 1395 در ايران، منطقه و نقاط استراتژيك جهان اتخاذ گرديد، 
پيوند می زند و اين پيوستگی به ظاهر با رخدادهايی كه تا سال 1404 خورشيدی يعنی 

2025 ميادی به وقوع خواهد پيوست، ادامه دارد!!
طرح اين پرسش از آن جهت محل توجه است و اهميت راهبردين دارد كه در سال های 
1376 تا 1384 امريكايی ها در بازنگری مهم ترين سند استراتژی امنيت ملی خود، يعنی 
سندی كه از آن تحت عنوان »قانون امنيت ملی« ياد می كنند اين احتمال را درباره نظام 

جمهوری اسامی ايران مطرح می كنند و بدان پاسخ می دهند. 
سند استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن بيست و يكم دارای فصل های مختلفی است. 
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در فصل حركت جهانی در مناطق مختلف ژئوپولتيك، آمده اس��ت: ممكن است )حتی 
به احتمال زياد( كه در بيست و پنج سال آينده }يعنی سال 2025{ حكومت مذهبی 
ايران سقوط كند. در حال حاضر حكومت ايران جمهوری اسامی است؛ اما نمی تواند به 
مدت طوالنی هم جمهوری و هم اسامی باقی بماند. ايران بايد يا از جمهوری بودن دست 
بردارد و به يك حكومت واقعاً قرون وسطايی تنزل يابد و يا اسامی بودن را كنار بگذارد. 
نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز شده اما نتيجه برای كسی روشن نيست. اگر رژيم فعلی 
سقوط كند امواج آن در سراسر جهان اسام احساس خواهد شد و به تبع آن، جنبش های 
اسامی بنيادگرا ضربه خواهند خورد. اين امر راه را برای برقراری روابط پسنديده ميان 
اياالت متحده و ايران هموار خواهد ساخت كه اثرات منطقه ای و فرامنطقه ای آن بسيار 

گسترده خواهد بود.1
ما در اين مقاله به دنبال آن هستيم كه اين احتمال استراتژيك را از چند جهت مورد 
ارزيابی قرار دهيم. تا مردم ما درك كنند كه چرا رهبر فرزانه انقاب پيوسته اين گزاره را 
تكرار می كنند كه امريكا قابل اعتماد نيست و نبايد فريب بعضی از لبخندهاي تصنعی 
آنها را خورد. البته ارزيابی های اين مقاله به خاطر اقتضائاتی كه برای اين نوشته ها مطرح 
هست اجمالی است اما همين ارزيابی اجمالی اگر به صورت جدی مورد توجه مسئوالن 
امنيتی نظام ما قرار گيرد و دولتمردان ما ف��ارغ از تمايات حزبی و جناحی بدان توجه 

كنند بی ترديد عبرت آموز و دانش افزاست. 
قبل از واكاوی اين احتمال، نياز به يادآوری اس��ت كه اس��ناد استراتژيك امنيت ملی 
امريكا جدی ترين اسناد امنيت ملی اين كشور است كه عموما هر دو دهه مورد بازنگری 
و تجديدنظر قرار می گيرد و تمامی استراتژی ها و تاكتيك های سياستمداران امريكا را تا 
دو دهه آينده جهت دهی می كند. اين اسناد در هر دوره ای كه منتشر شد دارای قالب های 
يك شكلی اس��ت كه نش��ان می دهد فصول يكس��انی در تمام اين اس��ناد مورد توجه 
سياست گزاران امريكايی است. فصولی مثل بررسی پويايی جهانی كه حاوی ديدگاه های 
كلی و دگرگونی های بنيادی است و امريكايی ها تحقق آنها را در بيست و پنج سال آينده 
پيش بينی می كنند و از همه مهم تر برای اين كه اين پيش بينی های تئوريك به واقعيت 
بپيوندد برای آن برنامه ريزی عملياتی تدوين می كنند. مثا آينده علمی- فناوری جهان، 
اقتصاد جهانی، آينده سياسی- اجتماعی جهان، محيط امنيتی و نظامی جهان و غيره .

1. اس��تراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، كميس��يون تدوين اس��تراتژی امنيت ملی امريكا، ترجمه جال 
دهمشگی و ديگران، تهران، ابرار معاصر، 1383، ص172. 
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در فصل بعدی به حركت های جهانی و بررس��ی روندهای منطق��ه ای در پرتو پويايی 
جهانی می پردازند و اتفاقاتی كه ممكن اس��ت در بيست و پنج س��ال آينده در مناطق 
مختلف جهان رخ دهد را پيش بينی و برای آن برنامه ريزی می كنند. در فصل سوم عموماً 
اوضاع داخلی خود امريكا و احتماالتی كه در آينده ممكن اس��ت رخ دهد، مورد تحليل 
قرار می گيرد. در فصل چهارم جهان پيش رو با توجه به يافته های س��ه فصل گذش��ته 
توصيف می شود و تمامی سناريوهايی كه ممكن است برای جهان پيش رو در 25 سال 
آينده نوشته ش��ود مورد واكاوی راهبردين قرار می گيرد و فصل آخر اين اسناد عموما 

چكيده ای از موضوعات و پيامدهای اصلی است.1 
از اين جهت، اسناد استراتژی امنيت ملی امريكا را بايد جدی گرفت و به احتماالت آن 
فكر كرد زيرا هر چه از آن سال ها دور و به سال 2025 ميادی نزديك می شويم و وقايع 
اين سال ها را مرور می كنيم به نظر می رسد بايد بيشتر به اين مسئله ايمان بياوريم كه 
رخدادها در حوزه سياست را نبايد اتفاقی تلقی كرد. اگر چه سال ها است كه به ملت ما 
القاء می كنند ايرانی ها گرفتار توهم توطئه هستند ولی رخدادهای سال 1375 به بعد 
در ايران و سياست هايی كه امريكايی ها در نسبت با انقاب اسامی اتخاذ كردند نشان 
می دهد اگر بعضی از دولتمردان و سياستمداران ايران در انقابی بودن و انقابی ماندن 
و دفاع از استقال، آزادی و جمهوری اسامی چندان جدی نيستند و گرفتار رفاه طلبی، 
خط و خط بازی و استحاله فكری هستند؛ امريكايی ها در ساقط كردن انقاب اسامی و 
استفاده از تمامی ابزارها و امكانات و استراتژی ها و تاكتيك ها بسيار فعال و جدی بودند. 
امريكايی ها هر آنچه را كه باور داشتند و برنامه ريزی كرده بودند مو به مو اجرا و از هيچ 

سياست تخريبی در مورد انقاب اسامی كوتاهی نكردند. 
حتی اگر ملت ايران ترديد نداش��ته باش��د كه آرزوی تغيير نظام جمهوری اس��امی 
و برنامه ريزی ش��رم آور آن در اسناد اس��تراتژيك امنيت ملی كش��وری كه خود را تنها 
ابرقدرت قرن 21 در جهان معرفی می كند آرزوی سخيف و توهمی بيش نيست اما باز 
هم جا دارد برای درك دقيق تر و عميق تر پيامدهای چنين توهماتی پيش فرض های آن 
را رصد كرده و ديده بانی نماييم. و گرفتار خوشبينی های ساده لوحانه امريكادوستان و 

امريكاپرستان نشويم. 
دولتمردان، سياستمداران، روش��نفكران و كارگزاران ايران بايد باور كنند كه جهان 
واقعی بر گرد خياالت خام ما درباره مفاهيم، سياست ها، رخدادها و رفتارهای دولتمردان 

1. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، ص22-23.  
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و سياس��تگزاران نمی چرخد و ديد ما درباره »خوش بينی به اس��تكبار«،  »س��ازش با 
كدخدا« و »قدرت های عاقل« و »امپرياليس��م خوب و مهربان« و... چندان تاثيری در 
رفتارهای استكباری آنها نس��بت به ملت ايران ندارد. بلكه تمامی اين رفتارها بر محور 
واقعيت های ژئوپولتيكی و منافع ابرقدرت ها می چرخ��د. منافعی كه هيچ گاه و در هيچ 
حالتی به نفع استقال، آزادی و تماميت ارضی ما نيست. هر چند ممكن است در جاهايی 
دشمن به روی ما بخندد و موضعی از سر خيرخواهی بگيرد و يا به ظاهر امتيازاتی به ما 
در صحنه بين المللی بدهد اما نبايد يكسره عنان خود را به دست خوش بينی ساده لوحانه 

و شور و شوق ناشی از آن بسپاريم. 
اين مقاله يك پيش بينی صرف نيست بلكه اخطاری فوری است و از شرايط سياست در 
ايران سخن می گويد؛ از آنچه ممكن است تا سال 1404 خورشيدی رخ دهد و از آنچه 
اگر خدای ناكرده ش��رايط رخ دادن آن را تا به امروز فراهم كردي��م از امروز نبايد اجازه 
دهيم كه رخ دهد. اين نشست و برخاس��ت هايی كه بعضی از كارگزاران دولت يازدهم 
با امريكا و امريكايی ها به بهانه هماهنگی در اجرای برج��ام برگزار می كنند می تواند از 
جهات ديگری نگران كننده و ساختارش��كن باش��د. و آن نگرانی هايی كه خمينی كبير 
در وصيت نامه خود از آن ياد كردند را جدی كند. بايد هوش��يار و بيدار و مراقب باشيد 
كه سياست بازان پيوسته به غرب و شرق، با وسوسه های ش��يطانی شما را به سوی اين 

چپاولگران بين المللی نكشند. 
اكنون برای بسياری از مردم اين سوال مطرح است كه آيا آن كشش ها اتفاق افتاده است؟ 
آيا وسوسه شيطانی سياست بازانی كه هيچ اعتقادی به اس��تقال و آزادی ايران ندارند و 
معتقدند در عصر جهانی شدن اين لفظ ها منسوخ شده است دولت مردان ما را فريفته است؟ 
و رؤيای دست نايافتنی امريكا را كه عبارت از سقوط نظام جمهوری اسامی است تحقق 
خواهد بخشيد؟ اين پرسش ها و ده ها پرس��ش ديگر به ما می گويد از كنار اين رؤياها در 
اسناد رسمی امريكا به راحتی رد نشويم و با تمام توان، روزنه های رخنه و شيوه های نفوذ و 

بسترهايی كه شرايط رخنه و نفوذ را فراهم می  سازند، بررسی كنيم.
اجازه بدهيد فرضيه سقوط نظام جمهوری اسامی ايران تا سال 1404خ/ 2025م را از 
منظر سند امنيت ملی امريكا و بر مبنای پژوهش های علمی جاری به مفروضات فرعی 
تجزيه كنيم و سپس بعضی از اجزاء كليدی را تحليل نماييم. از منظر استراتژيست های 
امريكايی فرضيه س��قوط نظام جمهوری اس��امی ايران بر هفت مفروض فرعی استوار 

است:
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1. در حال حاضر حكومت ايران جمهوری اسامی است، اما نمی تواند به مدت طوالنی 
هم جمهوری و هم اسامی باقی بماند!!

2. ايران بايد يا از جمهوری بودن دس��ت بردارد و به يك حكومت واقعا قرون وسطايی 
تنزل يابد و يا اسامی بودن را كنار بگذارد!! ) تضاد جمهوريت و اساميت(

3. نبرد برای آن آينده هم اينك آغاز شده اما نتيجه برای كسی روشن نيست!!
4. اگر رژيم فعلی سقوط كند امواج آن در سراسر جهان اسام احساس خواهد شد!!

5. به تبع سقوط جمهوری اسامی ايران جنبش های اسامی بنيادگرا ضربه خواهند 
خورد!! 

6. سقوط جمهوری اسامی راه را برای برقراری روابط پسنديده ميان اياالت متحده و 
ايران هموار خواهد ساخت!!

7. اثرات منطقه ای و فرا منطقه ای روابط ايران و امريكا بسيار گسترده خواهد بود!!
اين هفت بند مفروضات فرعی آن فرضيه اصلی است كه تحقق فرضيه منوط به تحقق 
اين مفروضات است. بنابراين بر اساس نتايج منطقی اين مفروضات، فی البداهه می توان 
نتيجه گرفت، كس��انی كه در خيال برقراری رابطه با امريكا هستند يا فكر می كنند در 
ميدان مذاكره با اين رژيم عنود و بدسرشت چيزی نصيب ايران می شود و يا از فشارهای 
امريكا به نظام جمهوری اسامی ايران كاسته می ش��ود و يا امريكايی ها رؤيای از ميان 
برداشتن نظام جمهوری اسامی ايران را فراموش می كنند؛ از اساس يا دركی از ماهيت 
استراتژی ها در منازعات بين المللی ندارند، يا شناخت عميق و دقيقی از ماهيت امريكا 
و ماهيت امپرياليسم ندارند يا دانس��ته به يك انقاب بزرگ و به يك ملت رنج كشيده و 
شجاع خيانت می كنند و با درك نحيف و ضعيف خود از سياست، روزنه هايی برای رخنه 

امريكا در كشور و نفوذ در ايران فراهم می سازند.
بسترسازی تحقق هر يك از مفروضات درباره القای شكست نظام جمهوری اسامی و 
توهم سقوط اين نظام را از نيمه دوم سال 1375 می توان در روش ها، سياست ها و مواضع 
منطقه ای و جهانی امريكايی ها نسبت به جمهوری اسامی ايران مشاهده كرد. اما قبل از 

بازخوانی اين بسترسازی ها تبيين يك تقارن عجيب راهگشا خواهد بود. 

یک تقارن تصادفی یا هدفمند؟ 
تقارن تدوين س��ند امنيت ملی امريكا در قرن 21 با تدوين اولين سند چشم انداز افق 
بيست س��اله ايران از نكات جالب توجه اس��ت كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته است. 
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مطالعات سند امنيت ملی امريكا در اكتبر 1998 يعنی حدود مهر ماه 1377 آغاز شد و 
در 15 فوريه 2001 يعنی 27 بهمن 1379 نهايی گرديد. 

كار مطالعه و تدوين يك سند چش��م انداز دراز مدت در ايران ابتدا در اواخر دولت دوم 
آقای رفسنجانی يعنی در سال 1375 آغاز شد و يك سندی تحت عنوان »ايران 1400« 
تهيه گرديد ولی اين س��ند هيچ گاه قانونی و اجرا نشد. در س��ال 1379 اولين ايده های 
تدوين سند چشم انداز كه البته آن موقع اين كه اسم اين سند »چشم انداز« باشد يا هر 
عنوان ديگری، مطرح نبود بلكه ايده اين ك��ه ايران بتواند به جايگاه واقعی و اول منطقه 
دست يابد توسط مقام معظم رهبری مطرح شد. لذا بر اساس رهنمودها و دغدغه های 
رهبر انقاب و پس از ش��روع به كار دوره جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 
1381 در اولين نشس��ت دوره جديد اعضای مجمع با ايش��ان كه در اوايل سال 1381 
برگزار شد، كميسيون خاصی در مجمع تشكيل شد تا ساز و كار مؤثر و كارآمدی را برای 
نظارت عاليه بر طرح ه��ای كان و بازنگری در عناوين مورد نياز سياس��ت گذاری های 
بلند مدت كه دارای ويژگی های پويايی، بن بست ش��كنی، گره گشايی، ثبات و منضبط 
كردن برنامه های كش��ور باش��د، طراحی و به مجم��ع و نهايتا رهبری پيش��نهاد كند. 
جمع بندی های اين كميسيون، در آبان ماه 1381 به استحضار مقام معظم رهبری رسيد 
و بر ضرورت تغييرهايی در عناوين سياست های كلی تاكيد شد. و اين سند در نهايت در 

سال 82 اباغ گرديد. 
ما هيچ سندی در دست نداريم تا نش��ان دهيم كه كداميك از اين دو سند بر ديگری 
مقدم و تأثير گذار بوده اس��ت. آيا تدوين كنندگان اين دو س��ند بدون آگاهی از فرآيند 
اقدامات يكديگر، در دو جهت متفاوت در مورد ايران نتيجه گيری كردند؟ يا با آگاهی از 
نتايج راهبردين هر دو س��ند، نتايج متقابل گرفتند؟ در سند چشم انداز بيست ساله، از 
منظر تدوين كنندگان سند، تا سال 1404ش/ 2025م ايران كشوري است توسعه يافته 
با جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه، با هويت اسامي و انقابي، الهام 

بخش در جهان اسام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل.
در حالی كه تدوين كنندگان سند امنيت ملی امريكا در قرن 21، فرضيه خود را در مورد 
ايران بر اين اساس قرار دادند كه تا سال 1404ش / 2025م جمهوری اسامی ايران بايد 
سقوط كند و در منطقه و جهان چيزی به نام جمهوری اسامی وجود نداشته باشد! از نظر 
تدوين كنندگان سند امنيت ملی امريكا تا سال 1404 ايران يا كشوری است جمهوری 
و متصل به امريكا و حافظ منافع او در منطقه و دوست اسراييل و... يا يك كشوری است 
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اسامی شبيه كشورهای اروپای قرون وسطا  با هيبت ترسناكی مثل طالبان و داعش. در 
هر صورت كشوری به نام جمهوری اسامی نبايد وجود داشته باشد.

پيش از هر تحليل و اظهارنظری بايد به اين پرس��ش پاس��خ داد ك��ه امريكايی ها چه 
زمينه هايی را در ايران مشاهده كردند و يا چه توانايی های ويژه ای را در خود ديدند، كه به 
اين فرضيه رسيدند؟ شايد پرسش به اين پاسخ در ده سال گذشته تا حدودی دشوار بود 
اما اكنون كه نزديك به 15 سال از تدوين اين دو سند گذشته است و ما رخدادهای اين 
15 سال را مشاهده می كنيم به راحتی می توانيم داليل اين فرضيه و مستندات تاريخی 

آن را كنار هم قرار دهيم.
بازخوانی اجمالی اين رخدادها به ما كمك می كند عمق سياست های امريكا در ايران 
و شرايطی كه ما را به مسائل هسته ای و در نهايت برجام و پيوند زدن تمام زندگی مردم 

به اين سند رساند را بهتر ارزيابی كنيم.
پيش بينی نيروهای محركه تغييرات در اركان و آرمان های نظام جمهوری اس��امی 
ايران كه از نيمه دوم س��ال 75، وارد مجادالت سياسی و علنی ش��د شايد كار فكری نا 
اميدكننده و نامطبوعی به نظر آيد اما بايد در رويارويی با چنين كار نامطبوعی شجاعت 
نش��ان داد؛ زيرا در عصر سرنوشت ساز، بزدلی بزرگترين دش��من بصيرت است. از نظر 
ظاهری، بسياری از نگرانی هايی كه امروز ما را به خود مش��غول داشته است و در كام 
رهبر عزيز ما پيوسته در قالب عبارات و مفاهيمی چون: بصيرت خواص، فتنه، جنگ نرم، 
تهاجم فرهنگی، نفوذ و رخنه، بی اعتمادی به امريكا، و امثال اينها بروز می كند شباهت 
بسياری با مسائلی دارد كه در اغلب جنبش های سياسی دوران معاصر نيز در صدر قرار 

داشت و موجب انحراف و شكست اين جنبش ها گرديد.
بررسی علل و عوامل شكست اين جنبش ها در صد س��اله اخير، چنين فرآيندی را به 
اثبات می رس��اند. هدف ما در اين نوشته بررس��ی و تجزيه تحليل اين عوامل در فرآيند 
تاريخ تحوالت سياسی- اجتماعی دوران معاصر نيست. اما درك اين فرآيند حداقل بعد 
از انقاب اسامی به ما كمك می كند بيراهه هايی را كه در جنبش های گذشته رفته ايم 

دوباره به آزمون نگذاريم. 
با چنين انگيزه ای ابتدا نگاه��ی اجمالی به آنچه از ده��ه 1360 و 1370 بر انقاب ما 
گذشت و امريكا را به طمع انداخت كه در اواخر دهه 70 در بازنگری سند امنيت ملی خود 
در قرن 21 پيش فرض سقوط نظام جمهوری اسامی ايران تا 25 سال آينده را مبنای 

بسياری از استراتژی های منطقه ای قرار دهد، خواهيم انداخت. 
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روزنه های رخنه و نفوذ
در دهه 60 موقعيت ايران در جهان به ش��دت دچار تغيير شد. در ابتدای اين دهه اين 
انقاب اسامی بود كه اوضاع منطقه و جهان را ش��كل می داد و در طول اين دهه ايران 
خود را با نبردی ژئوپولتيك، ژئواس��تراتژيك و ژئوكالچريك نابرابر با قدرت های جهانی 
و در رأس آن امريكا و ش��وروی روبه رو ديد. قدرت هايی كه به هر دليلی انقاب اسامی 

ايران را بر نمی تابيدند.
از نظر امريكايی ها، فاجعه سقوط شاه و پيروزی انقاب اسامی، تراژدی برای شخص 
ش��اه و فاجعه ای راهبردين برای امريكا و شكست سياس��ی برای رئيس جمهور آن بود. 
برژينسكی مش��اور امنيت ملی رئيس جمهور امريكا در دوران پيروزی انقاب اسامی 

می گويد: 
با پيروزی انقاب اسامی ايران پايه های راهبردين ستون استواری كه 
منطقه حياتی نفت خيز خليج فارس را از نفوذ ش��وروی حفظ می كرد و 
منافع حياتی امريكا را در منطقه تضمين می ساخت، در هم كوبيده شد. 
امريكايی ها مرز شمال خاوری تركيه، مرزهای شمالی ايران و پاكستان 
و منطقه حايل بی طرف افغانستان را سد استواری می دانستند كه زمانی 
كه رژيم شاه ژاندارمی امريكا را از دست داد و فرو پاشيد اين سد استوار 

نيز فرو پاشيد.1
ايران بزرگترين شكس��ت امريكا در دهه های پايانی قرن بيس��تم بود. شكستی كه تمام 
دستاوردهای صلح ننگين كمپ ديويد بين مصر و اسراييل و عادی سازی روابط با چين و اتخاذ 
مواضعی استوار در قبال شوروی سابق را كه تمامی آنها نقطه عطفی برای سياست خارجی 
امريكا به حساب می آمد، به باد داد. انقاب اسامی ايران ماهيت منافع كانونی امريكا و غرب را 

كه بر اهميت محوری ايران در منطقه خليج فارس تمركز داشت، متزلزل كرد.
با اين تفاصيل بديهی بود كه امريكا انقاب اس��امی را برنتابد و تمام امكانات خود را 
برای ساقط كردن آن به كار گيرد. امريكا پرستان و بعضی از خوش خياالن بر اين باورند 
كه نقطه آغازين و علت اصلی كينه ورزی امريكا نسبت به ايران، مسئله حمله به سفارت 
امريكا در تهران و گروگان گيری ديپلمات های امريكايی به مدت 444 روز بود. به عبارت 
ديگر از منظر تبليغات امريكايی و بوق های داخلی آنها، اين انقابيون افراطی ايران بودند 

1. رك: زبيگنيو برژينسكی، قدرت و اصول، خاطرات برژينسكی، ترجمه مرضيه ساقيان، تهران، دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی، 1379، ص472. 
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كه با تسخير النه جاسوسی امريكا در ايران، بذر كينه و دشمنی را در مزرعه روابط اين دو 
كشور پاشاندند. اما اسناد موجود كه توسط بعضی از كارگزاران دولت موقت در سال های 
اخير در نشريات وابسته به خود آنها منتشر شد، نش��ان می دهد داستان كينه امريكا از 
انقاب اسامی ايران ربطی به اجازه ورود شاه به امريكا و جريان گروگان گيری ندارد بلكه 
از اساس به بنيادهای ايدئولوژيك و استراتژيك جمهوری اسامی ايران و شكست فاحش 
امريكا در جريان انقاب اسامی و از بين رفتن كانون اصلی حفظ منافع امريكا در منطقه 

بر می گردد. به عنوان نمونه به يكی از ده ها سند موجود در اين رابطه اشاره می شود: 
در 6 اوت 1979) 15 شهريور 1359( يعنی دو ماه قبل از سفر شاه به امريكا و آغاز بحران 
گروگان گيری، برژينسكی رئيس شورای امنيت ملی و مشاور امنيتی رئيس جمهور امريكا 

در يادداشت محرمانه ای به سايروس ونس وزير خارجه وقت امريكا می نويسد: 
در پاس��خ به يادداش��ت مورخ 16 جوالی )25 م��رداد( در ارتباط با 
برنامه های اجتماعی برای وضعيت كنونی تحوالت و تغييرات در ايران، 
به شما اختيار داده می ش��ود كه در چارچوب اختيارات وزارت خارجه 
اقدام كنيد. در مورد عمليات برای اثرگ��ذاری بر فرآيند تحوالت ايران، 
نظر رئيس جمهوری اين اس��ت كه اي��ن عمليات هر كج��ا الزم آيد با 
هماهنگی وزارت دفاع و سيا و ساير نهادهای مربوطه با توجه به نظراتی 
كه دوستان شاه در مشورت های اخير خود ابراز داشته اند، انجام گيرد... 
رئيس جمهور همچنين تأكيد دارد كه با توج��ه به غير قابل پيش بينی 
بودن تحوالت ايران الزم است كه بدون استثناء با تمام رهبران گرايش ها 
و سازمان های سياسی از جمله اقليت ها و گروه های افراطی كه قادر به 
ايجاد شورش مسلحانه عليه رژيم خمينی هس��تند ارتباط برقرار كرد. 
با وجود اين ظرافت های خاص اين نوع عمليات را در ذهن خود داشته 
باشيد. رئيس جمهور هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و 
سياس��تمداران پيرامون خمينی يا اعضای مخالفين و فرماندهان عالی 
را بدون مشورت قبلی با سيا مخالف می باشد. در صورتی كه رويدادهای 
جديد ايران در ارتباط با منافع ملی، پيشنهاد جديدی را ايجاب كند به 

كاخ سفيد ارجاع داده شود. 
زبيگنيو برژينسكی1

1. برای مطالعه پيرامون اين سند رك: »مذاكره بين دو انقاب«، مهرنامه، س5، ش39، بهمن 1393، ص54-71. 



24
سخن سردبير

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

مبنای تمام استراتژی ها و راهبردهای امريكا در برخورد با انقاب اسامی تا به امروز در 
نامه برژينسكی نهادينه شده است و به طور بديهی تمام تصورات ما از كينه توزی امريكا 
نسبت به انقاب اسامی را شكل می دهد. اين س��ند و صدها سند ديگر به ما می گويد 
تهاجم فرهنگی، نفوذ و رخنه، براندازی، جنگ سخت و نرم و ده ها مسئله ديگر ناشی از 
توهم توطئه نيست؛ بلكه واقعيتی است كه در رفتارها و سياست های امنيت ملی امريكا 
نهادينه شده است. به گونه ای كه حتی در اسناد امنيت ملی نيز بروز می يابد و امريكايی ها 
ابايی ندارند از اين كه با تمام وقاحت بگويند ما با انقاب اسامی مخالفيم و از هر فرصتی 
برای شكست آن استفاده می كنيم و خود را مجاز به استفاده از هر وسيله ای مثل كودتا، 
جنگ نرم، تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تحريم، جلوگيری از رش��د و پيشرفت ايران 

و... می دانيم.
ملت ما نمی داند چرا بعضی از دولتمردان و روشنفكران ما چشمان خود را به روی اين 
واقعيت های آشكار می بندند و تاش می كنند وجود اين اسناد و سوابق اين كينه توزی ها 
را پنهان و يا انكار نمايند و آن را ناش��ی از نوعی اضطراب بی م��ورد و بی جا و غير علمی! 
افراطی گری بعضی از انقابيون و عدم آش��نايی ما ايرانی ها از رفتار كش��ورها در نظام 

بين الملل بدانند؟! 
علی رغم تمام مصائب��ی كه در دهه 60 بر ملت ايران علی الخص��وص از ناحيه امريكا و 
امريكاپرستان داخلی وارد شد ايران توانس��ت از قدرت ايدئولوژيك رهبری خود برای 
تحكيم موقعيت انقاب اسامی و تطبيق آگاهانه خود با واقعيت های جديد استفاده كند. 
البته ملت ايران خسارت های سنگينی برای چنين تحكيمی پرداخت اما در آغاز دهه 70 
به ظاهر همه چيز تحت پوشش بيمه خون پاك شهدايی قرار گرفت كه نقش بزرگی در 

حفظ استقال و تماميت ارضی ايران در اين دهه پر تاطم داشتند.
در آغاز دهه 1370 پس از يك دهه پر تاطم مثل رهايی از خطر كودتاهای امريكايی ها 
عليه انقاب، توطئه دام��ن زدن به اختافات قوم��ی و مذهبی و تجزيه ايران توس��ط 
گروه های مزدور چپ و راس��ت و منافق وابسته به امريكا و ش��وروی، بحران اشغال النه 
جاسوسی امريكا و سقوط دولت موقت، فتنه بنی صدر و منافقين، استراتژی ترور رهبران 
انقاب توسط منافقين، جنگ تحميلی، فتنه مهدی هاشمی و سقوط قائم مقام رهبری، 
فتنه نفوذ و رخنه ليبرال ها در ساختار ديوانساالری ايران و ايجاد دوگانگی ميان دولت و 
ملت، پايان جنگ تحميلی و خطر نااميدی و ريزش بدنه مردمی انقاب، مصيبت عظمای 
رحلت خمينی كبير و احتمال بروز بحران جانش��ينی و... به يك دوران ثبات و آرامش 
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نسبی رسيديم و سياست سازندگی كشور علی الخصوص ويرانه های مربوط به جنگ در 
دستور كار قرار گرفت. 

ميراث نه چندان دلچسب دولت سازندگی و روزنه های رخنه
با نزديك ش��دن پايان دوره رياس��ت جمهوری هاشمی رفس��نجانی، برای آنهايی كه 
با عاقه مس��ائل انقاب اس��امی را تعقيب می كردند، تضادی مهمل نما به وجود آمد. 
رئيس جمهوری قوی فكر كه سال ها سياست داخلی و خارجی موفقی را به ظاهر پيش 
گرفته بود در پايان دوره رياس��ت جمهوری خود، س��نت های خوبی برای ديوانساالری 
ايران به ارث نگذاشت. در رأس اين ميراث نامطبوع، برآمدن يك طبقه انگلی جديد بود 

كه استعداد عجيب و غريبی برای پرورش ويروس امريكا پرستی در درون خود داشت. 
مهارت سياس��ی هاش��می رفس��نجانی و حرافی های تاكتيكی وی در م��ورد انقاب 
اسامی و دشمنان وی، به اين انحرافات اجازه رخ نمايی نداد. اما هر چه از دوره هاشمی 
دورتر شديم به نظر می رس��يد كه محبوب ترين و ظاهراً موفق ترين چهره ديوانساالری 
اين دوره كه خيلی تمايل داش��ت با اميركبير دوره ناصرالدين شاه و ميرزا حسين خان 
سپه س��االر پدر خوانده جريان اصاح طلبی ايران و عاقد قرارداد ذلت بار رويتر، مقايسه 
شود، اريكه قدرت را با به ارث گذاشتن وضعيت خطرناك تمايل به رفاه طلبی، بی عدالتی، 
رانت خواری و از همه بدتر قومی- قبيله ای ش��دن سياست و مسئوليت ها، به نفر بعدی 

تحويل داد.
اينها ادعا نامه ها، اتهامات و دادخواس��ت هايی بود كه كارگ��زاران دولت خاتمی عليه 
دولت هاشمی صادر كرده بودند. دادخواست هايی كه ظاهراً همه مديرانی كه نسبت به 
مديران قبلی خود از فرهمندی، محبوبيت و توانايی كمتری برخوردارند، صادر می كنند 

تا شرايط را برای اعمال رهبری خود فراهم سازند!!
درس��ت در همين غبار مه آلود و انبوه س��وء تعبيرهای جورواجور توسعه ای پنداشتن 
سياست های دولت سازندگی و تسويه حساب های چپ های جوان با پدرخوانده بود كه 
طمع تدوين فرضيه سقوط انقاب اسامی تا 25 سال آينده در مخيله استراتژيست های 
امريكايی شكل گرفت؛ زيرا در آش��فته بازار رقابت های خردكننده ای كه بين مخالفان 
هاشمی رفس��نجانی و طرفداران جامعه مدنی كه پش��ت يك روحانی سكوالری مثل 
خاتمی صف آرايی كرده بودند، معلوم بود دش��منان انقاب اسامی ايران و در رأس آن 

امريكا به فرضيه سقوط جمهوری اسامی ايران بيانديشند.
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دولت اصالحات و روزنه های رخنه
انتخابات رياست جمهوری س��ال 1376 و برآمدن دوم خرداد كه بعدها تاش كردند 
آن را به عنوان جنبش كاذبی در مقابل انقاب اسامی صورت بندی كنند، نشان می داد 
كه چرا امريكايی ها با قاطعيت تمام به زعم خود س��قوط انقاب اس��امی را پيش بينی 
كردند و با قاطعيت نيز اعام كردند كه نبرد برای آن آينده، از هم اينك آغاز شده است. 
ساختار ديوانساالری بر جا مانده از دوره هاش��می و كارگزارانش، كه با تمام امكانات به 
ديوانساالری دوره خاتمی منتقل ش��د و با ادغام در نيروهای به تمام معنا سكوالری كه 
از طرف خاتمی به اين ديوانس��االری جديد تزريق گرديد، نشان می داد كه امريكايی ها 
موضع اصلی چالش درون نظام جمهوری اس��امی را به درس��تی رص��د كرده اند و به 
واقعيت نمايی اين رصد آن چنان معتقد بودند كه آن را در مهم ترين س��ند اس��تراتژی 

امنيت ملی آوردند. 
تقابل جمهوريت و اس��اميت كه مهمترين مفروض استراتژيس��ت های امريكايی در 
فرضيه سقوط جمهوری اسامی است اساس��ی ترين تقابل دولت خاتمی و كارگزاران و 
تئوری پردازانش با اصل نظام بود. ما نمی دانيم آيا اين تقابل از ناحيه امريكايی ها و عوامل 
آنها به بدنه كارگزاران دولت خاتمی تزريق شد و به عنوان يك اصل اساسی در مطالبات 
دولت خاتمی و مهم تر از آن مجلس ششمی كه از همين تمايات سر برآورد، در آمد؛ يا 
اين كه امريكا پرستان درون دولت خاتمی و نظريه پردازان حزبی آنها در حزب كارگزاران، 
و حزب از دل قدرت برآمده مشاركت و حزب مجاهدين انقاب عائم و روزنه های نفوذ 
و رخنه را در ساختار ديوانساالری ايران به امريكايی ها منتقل كردند. )البته اكنون با فرار 
و پناه آوردن بعضی از فتنه گران درون دولت خاتمی و نهادهای وابسته اش و همچنين 
بعضی از نمايندگان مجلس شش��م به دامان غرب، تش��خيص رابط��ه متقابل اين بده، 
بستان ها بين امريكائيان و امريكا پرستان داخلی چندان مش��كل نيست( اما می دانيم 
آتش افروزی هايی كه س��كوالرهای بی پروايی چون تاج زاده، عبدال نوری، مهاجرانی، 
سعيد حجاريان، اكبرگنجی و ساير همپالكی های اينها در درون دولت ايجاد می كردند 
و در نهايت به قتل های زنجيره ای، واقعه كوی دانش��گاه، واقعه ترور درون تش��كياتی 
حجاريان و از همه مهم تر واقعه تحصن مجلس ششم منجر شد، نشانه های همان نبردی 
بود كه امريكايی ها در سند امنيت ملی خود بدان اشاره كرده بودند؛ نبرد اعام نشده ای 

كه رسمی و غير رسمی عليه جمهوريت و اساميت نظام آغاز شد.
برای اين كه نشان داده شود نظريه امريكايی ها در سند امنيت ملی قرن 21 مبنی بر 
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تناقض اساميت و جمهوريت كاما علمی و منطبق با واقعيت است، ده ها مقاله و كتاب 
در مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوری و مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير 
مراكز وابسته و دانش��گاه هايی كه هميشه در دس��ت جريانات نه چندان موافق با نظام 

جمهوری اسامی بوده و هست، نوشته شد. 
سه حلقه مشخص به موازات هم، به كمك تحقق فرضيه استراتژيست های امريكايی 
به جنگ نظام جمهوری اسامی و اصل اساميت نظام آمدند. حلقه اول جمع شاگردان 
سروش و شبكه كيان، شبكه آئين و ش��بكه ملكيان و بعضی از آخوندنماهای وابسته به 
اين شبكه مثل محمد مجتهد شبس��تری، محسن كديور، حس��ن يوسفی اشكوری و 
سكوالرهايی چون : سروش، ملكيان و غيره بودندكه از جنبه معرفتی و ايدئولوژيك نقش 
مؤثری در ايجاد تضاد و تناقض بين اسام و جمهوريت داشتند. حلقه دوم مركز تحقيقات 
استراتژيك بود، مركزی كه در آن افرادی چون سعيد حجاريان، عباس عبدی، عليرضا 
علوی تبار، مجيد محمدی و... قرار داش��تند كه روزنامه هايی چون س��ام، همشهری، 
توس، ايران، و ده ها روزنامه و مجله از ناحيه اينها منتشر شد. اين حلقه، بدنه رسانه ای و 

سياست های خيابانی فرضيه سقوط را پوشش می دادند.
 حلقه س��وم اين جريان را بايد در ميان آن 2500 دانش��جويی جست وجو كرد كه در 
ابتدای دهه 70 در دوران هاشمی رفسنجانی بدون هيچ ضابطه و قانونی برای دوره دكترا 
به خارج از كشور فرستاده شدند تا در كشورهايی مانند انگليس، كانادا، استراليا، فرانسه 
و غيره دكترای خود را بگيرند و به كشور بازگردند و دانشگاه ها، مراكز علمی، تحقيقاتی 
و ساير نهادهای رسمی دولتی و عمومی را به اش��غال و انحصار خود در آورند.1 افرادی 
مثل حميد رضا جايی پور، محسن ميردامادی، محمد رضا خاتمی و بسياری از آنهايی 
كه بدنه كارگزاری دولت خاتمی و باوره��ای ايدئولوژيك اين دولت را می چرخاندند، از 

اين حلقه بودند.
تمامی حامان اين سه حلقه و نظاير آنها در دانشگاه های ايران از گفتمان جامعه مدنی و 
توسعه سياسی متناسب با شرايط جامعه بعد از انقاب نه جامعه انقابی و جامعه اسامی 
حمايت می كردند و دانسته و نادانسته به فرضيه امريكايی تناقض اساميت و جمهوريت 
مدد می رساندند. اغلب سردمداران و هواداران اين حلقه ها، پايه اصاحات را وفاداری به 
نظام و قانون اساسی، نه اعتقاد به نظام تعريف می كردند؛ زيرا معتقد بودند در شرايطی 

1. ب��رای آگاهی بيش��تر از نحوه نف��وذ و كاركرد اين حلقه ه��ا در دولت خاتم��ی رك: حميدرض��ا جايی پور، 
جامعه شناس��ی جنبش های اجتماعی با تأكيد بر جنبش اصاحی دوم خرداد، تهران، طرح نو، 1381، ص230-
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كه جايگزينی وجود ندارد وفاداری به نظام موجود كه در دل آن می توان سهمی از قدرت، 
فرصت و ثروت به دست آورد می تواند به هر دليلی معقول باشد. به عنوان مثال تاج زاده 

كه نماد يكی از افراطی ترين جريان های وابسته به اين حلقه ها بود، می گويد: 
پايه اصاحات، وفاداری به نظام و قانون اساسی است. اما لزوماً اعتقاد 
بدان نيست. يعنی اين رابطه به هر دليلی می تواند برقرار شود. يا به دليل 
نگرانی از آلترناتيوهاست يا آن كه نقاط مثبت وضع موجود بيش از نقاط 
منفی آن ارزيابی می شود، يا هزينه انقاب بسيار باال و دستاوردهايش 

دقيقا قابل ارزيابی نيست...1
صدها سند می توان ارايه داد كه تحقق اس��تراتژی سقوط جمهوری اسامی ايران كه 
در سند امنيت ملی امريكا بدان اشاره شده بود جز به مدد حلقه هايی كه از آنها نام برده 
شد امكان پذير نبوده و نيست. چون اين استراتژی بيش از آن كه ناظر به توانايی و اقتدار 
اجرايی، نظامی و امنيتی جمهوری اس��امی باش��د به قدرت ايدئولوژيك و الگوپذيری 
مدل جمهوری اسامی نظر دارد. امريكا حتی شايد يك جمهوری ايرانی قدرتمند شبيه 
به دوران شاه و يا شبيه به تركيه را تحمل می كرد اما پذيرش جمهوری مبتنی بر اسام 
برای امريكايی ها به معنای به خطر افتادن تمامی منافع حياتی و حساس در منطقه بود.

امريكايی ها پيش از پيروزی انقاب اسامی به اين حقيقت اعتراف كردند كه مشغله 
فكری امام خمينی در مورد نبرد عليه س��لطه خارجی و اس��تبداد داخلی با خواس��ت 
گروه های ميانه روتر مانند جبهه ملی كه به دنبال دموكراسی تحت لوای قانون اساسی 
هستند در تضاد می باشد: »طبق گزارشات واصله خمينی هنوز هم هر گونه مصالحه ای 

كه براندازی سلسله پهلوی را در بر نداشته باشد رد می كند.«2 
تداوم اين منطق برای امريكايی ها در هيچ شرايطی قابل تحمل نبوده و نيست. اصا نام 
جمهوری اسامی برای امريكا رنج آور است. اكنون دقيق تر می توانيم به سؤال اصلی اين 
پژوهش برگرديم كه چرا امريكايی ها در تاش هس��تند تا سال 2025 ميادی انقاب 

اسامی را به هر طريق ممكن از بين ببرند. 
گراهام فولر يك مقام اطاعاتی پيشين سازمان س��يای امريكا و نويسنده كتاب قبله 
عالم، ژئوپلتيك ايران معتقد اس��ت كه عناصر دخيل در سياست های اياالت متحده در 
قبال ايران خيلی بيش از ساقط كردن ساده حكومت ايران توسط قدرت مسلط در منطقه 

1. اصاحات در برابر اصاحات، گفت وگوی انتقادی بين سعيد حجاريان و ديگران، تهران، طرح نو، 1383، ص10.
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، ج9، ص235، 219 و 227. 
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راهبردين خليج فارس است. مركزيت واقعی ايران برای اياالت متحده به گونه ای ژرف تر 
در بسيج منابع كل يك فرهنگ يعنی اسام برای هدايت نيروها عليه امريكای شرور و 
شيطان و يادآوری نارضايتی های ژرف تر جهان سوم عليه غرب توسط تهران نهفته است.1

رمز اين كه امريكايی ها می گويند تا س��ال 2025 ايران نبايد جمهوری اسامی باشد 
همين است. چون بقای جمهوری اسامی با همين نام به خودی خود نماد بسيج منابع 
يك فرهنگ عليه امريكای جهان خوار و شيطان اس��ت. حتی اگر ايران كاری با امريكا 

نداشته باشد امريكا با ايران جمهوری اسامی كار دارد.
با تفاصيل مذكور مفروضات فرعی فرضيه سقوط نظام جمهوری اسامی ايران ناشی از 
توهم توطئه نيست. نگرانی رهبر معظم انقاب در تمام اين دوران يك دغدغه استراتژيك 
و مبتنی بر بصيرت تاريخی است. پروژه هايی كه امريكايی ها و امريكا پرستان داخلی از 
سال 1375 در ايران اجرا كردند مبتنی بر واقعيت های موجود و اسناد منتشرشده است. 
در اين نوشته به شكل اجمالی نمونه های بس��يار كوچكی از عملياتی كه امريكايی ها از 
دهه 70 برای تحقق اين فرضيه در ايران اجرا كردند را نشان داديم. برای بندهای مربوط 
به مفروضات فرعی اين فرضيه نيز عمليات های گس��ترده ای اجرا ش��د كه ذكر آنها در 
ظرفيت اين مقاله نيس��ت. امريكايی ها حتی برای ايجاد هم گرايی جهانی و هم صدايی 
برای شكست جمهوری اسامی در جهان، القای مفهوم قرون وسطايی بودن يك رژيم 
اسامی را نيز با ساختن گروه های تروريستی القاعده، داعش و ده ها گروه ديگر به نمايش 
گذاشتند تا تصوير بقای جمهوری اسامی در جهان را هراسناك جلوه داده و شبيه سازی 

نمايند. 

نتيجه
در حال حاضر بر اساس منطقی كه بر نظام بين المللی و روابط آن حاكم است برخورد 
منافع و منازعه ميان قدرت ها و ملت ها امری گريز ناپذير است. اگر ما از توان و قدرت ملی 
و انقابی خود با مهارت استفاده كنيم و تمام سرنوشت انقاب و نظام خود را به مذاكراتی 
كه فاقد چشم اندازهای استراتژيك است گره نزنيم و اس��تراتژی ها را فدای تاكتيك ها 
نكنيم، اميد به پيشرفت، آزادی و حفظ اس��تقال از همه بيشتر می شود. اگر در مقابل 
واقعيت ها چشم خود را بس��ته نگه داريم و به وعده های لرزان دولت هايی مثل امريكا و 

1. فواز ای جرجيس، امريكا و اسام سياسی، ترجمه سيد كمال سروريان، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 
1382، ص220-221. 
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اروپا كه هيچ گاه و در هيچ دورانی به چيزی جز منافع خود فكر نكرده و نمی كنند، اعتماد 
كنيم، جز شكست و ذلت چيزی نصيب ما نخواهد شد.

ما با درس گرفتن از رفتارها، سياست ها و كينه ورزی های امريكا و هم پيمانان داخلی و 
خارجی وی در سه دهه گذشته می توانيم تصوير دقيقی از نوع روابطی كه بايد در آينده 
داشته باشيم، به دست آوريم. آيا بيش از هفتاد سال تجاوز امريكا عليه ملت ايران، دليل 
كافی برای عدم اعتماد به اين كشور نيس��ت؟ ملت ما از سال 1320 هر جا كه نگاه كرد 
چهره منفور امريكا را در وقايع و رخدادهای فاجعه آميزی كه در ايران به وقوع پيوست 
مشاهده می كند. بنابراين در ترسيم مسير و خط مش��ی خود با امريكا بايد خوش بينی 
آرمانی را كنار گذاش��ت و واقع بينی هوش��مندانه را راهنمای خود كنيم. شيوه، منش، 
بينش، اس��تراتژی، تاكتيك و رفتار امريكا در برخورد با ايران و در معادالت منطقه ای 

آنقدر دگرگون نشده است كه دولت مردان ما واقعيات را ناديده بگيرند. 
حتی اگر رفتار امريكايی ها آن قدر تغيير كرده باش��د كه ما توج��ه و امكانات خود را 
به جای حفظ امنيت و منافع ملی و اس��تقال خود، مصروف چيزه��ای ديگر كنيم، اما 
دستمايه استراتژيك ما بايد تكيه بر آرمانخواهی عملی يعنی بی اعتمادی به اين قدرت 

متجاوز و عنود باشد.
نخستين وظيفه ما مانند هر ملت بصير و بيدار تشخيص منافع حياتی از منافع حساس 
و منافع حاشيه ای و تفكيك آنها از يكديگر است. راست گفته اند كه هيچ كشوری توان 
آن را ندارد كه در همه حال و در هر شرايطی از همه اين منافع دفاع كند. ريچارد نيكسون 
رئيس جمهور اسبق امريكا به نقل از فردريك كبير1 می نويسد: »كسی كه در همه جا در 
حال دفاع باش��د نمی تواند هيچ چيزی را حفظ كند. تنظيم استراتژی مستلزم انتخاب 

است و انتخاب ايجاب می كند كه اولويت ها برای ما روشن باشد.«2
منافع حياتی ما منافعی هس��تند كه اگر از دس��ت برود امنيت اي��ران خود به خود به 
خطر می افتد. بنابراي��ن منافع حياتی ما بی ترديد در رابطه با امريكا تعريف نمی ش��ود؛ 
زيرا در تاريخ اين روابط هيچ نكته قابل اعتمادی وجود ندارد كه نشان دهد هر گاه ما به 
اين كشور اعتماد كرديم استقال، آزادی و پيش��رفت ايران تضمين شد و امنيت ايران 

1. فردريك دوم ملقب به كبير از 1740 تا 1786 بر آلمان كه آن موقع پروس ناميده می ش��د، حكومت كرد. او 
توانست كشورش را در وضعيت آشفته اروپای آن زمان با موفقيت رهبری كند و دولت های نيرومند اتريش و فرانسه 
را شكست دهد. در زمان مرگ فردريك كبير، وسعت پروس سه برابر شده بود و جمعيت آن حدود 2 برابر افزايش 

يافته بود. فردريك كشورش را از يك پادشاهی معمولی به يك قدرت اروپايی تبديل كرد. 
2. ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم، ترجمه حسين وفسی نژاد، تهران، طرح نو، 1371، ص32.
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در خطر نيفتاد. بقا و استقال سوريه، عراق، افغانستان و س��اير همسايگان ما از لحاظ 
امنيت ما می تواند حياتی باشد. همان طوری كه امريكايی ها معتقدند بقا و استقال اروپا 
علی الخصوص غرب اروپا، ژاپن، كانادا، مكزيك و دولت های حاشيه خليج فارس از لحاظ 

امنيت ملی امريكا حياتی است.1 
همچنين يكی از منافع حياتی امريكا اين اس��ت كه از افتادن ساح های هسته ای به 
دست هر دولتی در جهان به زعم خود توس��عه نيافته، به جز اسراييل، جلوگيری كند. 
دولتمردان امريكا بارها در آثار خود می گويند امريكايی ها در صورتی كه الزم باشد برای 

دفاع از اين منافع به نيروی نظامی متوسل می گردند.2 
اكنون مهم ترين پرسش��ی كه در تنظيم اولويت های منافع حياتی و حساس ما وجود 
دارد اين اس��ت كه با توجه به اين اس��تراتژی ها كه در تعريف منافع حياتی و حس��اس 
امريكايی ها وجود دارد و با توجه به آن مسئله ای كه امريكايی ها در سند امنيت ملی خود 
در قرن 21 آوردند و سقوط نظام جمهوری اسامی ايران را در سال 1404 در دستور كار 
خود قرار دادند، ما چگونه می توانيم منافع حياتی خود را در نس��بت با اين قدرت عنود، 

كينه توز و توطئه گر تعريف كنيم؟! 
منافع حياتی و حس��اس اي��ران در هيچ نقطه ای ب��ا منافع حياتی و حس��اس امريكا 

هم گرايی و هم جهتی ندارد. 
الف. از نظر منافع حياتی و حساس امريكا، صلح راس��تين ميان اعراب و اسرائيل تنها 
زمانی محتمل است كه در سوريه يك تغيير رژيم روی دهد.3 اين مسئله برای امريكايی ها 
آنچنان حياتی است كه در س��ند امنيت ملی خود در قرن 21 آن را حياتی ترين منافع 

خود در منطقه استراتژيك خليج فارس قلمداد می كند.
منافع حياتی ايران در مورد سوريه درست در نقطه مقابل منافع امريكا قرار دارد. برای 
ايران بقای سوريه به عنوان خط مقدم مقاومت در مقابل تجاوزات صهيونيسم، حمايت 
از نهضت مقاومت در منطقه و نفوذ افسار گسيخته غرب به منطقه آسيا و از همه مهم تر 

محل پيوند سه قاره اروپا، آسيا و افريقا اهميت حياتی و حساس دارد.
ب. امريكا تمام گروه  های مبارزی كه در لبنان و فلس��طين و جاهای ديگر جهان برای 
استقال و آزادی كشور خود از چنگ استبداد و اس��تعمار و صهيونيسم جهانی مبارزه 
می كنند را تروريسم می داند و در عوض از تمامی گروه های تروريستی در منطقه مثل 

1. همان، ص33. 
2. همان. 

3. استراتژی امنيت ملی امريكا در قرن 21، همان، ص173. 
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طالبان و داعش و غيره به نام دفاع از حقوق بشر و دموكراسی حمايت می كند. اين رويه 
در تناقض با منافع حياتی و حساس نظام جمهوری اسامی ايران است.

پ. نيكسون می گويد: 
تعهد امريكا در قبال اسراييل تعهدی ريشه دار است. ما متحدان رسمی 
نيس��تيم اما با چيزی قوی تر از يك ورق كاغذ با ه��م پيوند داريم. يك 
تعهد اخاقی، تعهدی اس��ت كه هيچ رئيس جمهوری آن را در گذشته 
زير پا نگذاشته و هر رئيس جمهوری در آينده از روی ايمان آن را محترم 
خواهد شمرد... امريكا هرگز اجازه نخواهد داد دشمن های سوگند خورده 

اسراييل به هدفشان كه نابود كردن اين كشور است، دست يابند.1 
در اس��تراتژی ايران تمامی مصائب و جنگ های منطقه ناشی از وجود اسراييل است. 
اسراييل يك غده سرطانی است كه اگر برداشته نشود تمام منطقه را بيمار خواهد كرد. 
ج. امريكا از منظر منافع حياتی و حس��اس خود، تمامی جنبش های بيداری اسامی 
در منطقه را بر مفهوم صدور انقاب اسامی از طريق براندازی و زور توسط ايران تفسير 
می كند در حالی كه از نظر ايران اين جنبش ها بازتاب طبيعی دخالت های اس��تعماری 
و اس��تكباری امريكا و اروپا در اين كش��ورها و حمايت آنها از مس��تبدان حاكمی است 
كه دستش��ان به خون ملت خود آلوده اس��ت و جز تأمين منافع اربابان خود به چيزی 

نمی انديشند.
د. امريكا تمامی سياست های دفاعی و موشكی و تمام فعاليت های صلح آميز هسته ای 
ايران را در تناقض آشكار با منافع حياتی و حساس خود قلمداد می كند در حالی كه برای 
ايران با توجه به تجربه جنگ نابرابر و ناجوانمردان��ه صدام و امريكا و اروپا عليه تماميت 
ارضی و استقال و امنيت ايران، دفاع موش��كی بخش غير قابل تفكيك منافع حياتی و 

حساس كشور به حساب می آيد كه در هيچ شرايطی قابل مذاكره و معامله نيست.
امريكايی ها بارها پيش شرط هايی را برای مذاكره با ايران تعيين كرده اند كه در تضاد 
آشكار با منافع حياتی و حساس كشور و نمودار تداوم خوی كدخدامنشی و استكباری 
اين كشور نس��بت به ايران اس��ت. كس��ينجر در كتاب ديپلماس��ی امريكا در قرن 21 

می نويسد: 
بايد بحث در م��ورد روابط اي��ران و امريكا از تفكرات و انديش��ه های 

1. ريچارد نيكس��ون، 1999، پي��روزی بدون جنگ، ترجمه فريدون دولت ش��اهی، ته��ران، اطاعات، 1368، 
ص318-319. 
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تئوريك فراتر رود. اگر قرار بر بهبود روابط اي��االت متحده با جمهوری 
اسامی ايران است، بايد اين مسئله: به كنار گذاشته شدن صدور انقاب 
از طريق زور و براندازی!! )يعنی ع��دم حمايت از جنبش های بيداری(، 
مهار كردن تروريس��م!! )عدم حمايت از مبارزان فلس��طينی، لبنانی و 
غيره(، و پايان دادن به مداخله در روند صلح خاورميانه )يعنی به رسميت 
ش��ناختن رژيم جعلی و كودك كش اس��راييل( منوط شود. همچنين 
بايد پيشرفت در بهبود روابط، با توجه به تاش ايران برای دستيابی به 

موشك های دوربرد و ساح های هسته ای انجام شود.1 
نمونه های بسياری از اين دست می توان ارايه داد كه نشان می دهد هيچ نقطه اشتراكی 
بين ايران و امريكا در منافع حياتی وجود ندارد. از نظر منافع حساس كه سطح دوم منافع 
ملی هر كشوری است نيز به ندرت می توان منافع مشتركی بين ايران و امريكا پيدا كرد. 
منافع حساس ما منافعی هستند كه با از دست رفتن آنها خطری متوجه يكی از منافع 
حياتی ما می شود. هر خطری كه متوجه لبنان يا افغانستان يا پاكستان شود منافع حياتی 
ما را تهديد می كند و برای ايران حساس اس��ت. هر خطری متوجه كشورهای اسامی 
در منطقه شود يا تصوير اسام هراسی را در جهان تقويت كند با منافع حياتی و حساس 
ما در تضاد اس��ت. امريكايی ها معتقدند گاهی اس��تراتژی محتاطانه دفاع از خط مقدم 
ايجاب می كند كه امريكا منافع حس��اس خود را از سنخ منافع حياتی بداند. اين تصوير 
دقيقی از تعامل بين منافع حياتی و حساس در ملت ها در عرصه نظام بين الملل است و 
اگر دولت مردان ما بصيرت الزم را برای تشخيص آن نداشته باشند خواسته يا ناخواسته 

منافع حياتی و حساس ما را در خطر خواهند انداخت.
ملت ما چرا چشم پوشی از خيانت های افراد، گروه ها و جريان های دخيل در فتنه 88 را 
روا نمی دارد؟ چون در شعارهای فتنه گران مثل »جمهوری ايرانی« ، »نه غزه نه لبنان« 

و امثال آن منافع حياتی و حساس ملت ايران مورد تهاجم قرار گرفت. 
تجرب�ه تاريخی نشان می دهد كه حتی در سطح منافع حاشيه ای نيز امكان همكاری 
و برقراری رابطه با امريكا مورد ترديد اس��ت. درست اس��ت كه منافع حاشيه ای از نظر 
تئوری پردازان روابط بين الملل منافعی اس��ت كه اگر به دست دشمن بيفتد تنها خطر 
دوری متوجه منافع حياتی و حساس ما می شود، مثل تجاوز دزدان دريايی به كشتی ها 

1. هنری كس��ينجر، ديپلماس��ی امريكا در قرن 21، ترجمه ابوالقاس��م راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1381، 
ص329. 
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در خليج عدن، دريای سرخ و باب المندب؛ اما رابطه با امريكا حتی در سطوح اين منافع 
نيز اعتمادزا و قابل اعتنا نيست.

با تفاصيل مذكور تجربه عينی و تاريخی نشان می دهد كه منافع حياتی و حساس ايران 
در نسبت با كدخدا تعريف نمی شود و اس��تراتژی خمينی كبير در حفظ منافع حياتی 
و حس��اس ايران تجديدنظر در اين رابطه بود، رابطه ای كه به تعبير خمينی كبير رابطه 

گرگ و بره بود: 
شما تصور نكنيد كه اينها برای ما و برای صاح ما يك قدم بردارند. هر 
كه اين را تصور بكند اين جاهل است كه اينها بخواهند ممالك شرق يك 
قدم رو به ترقی بروند! اينها نمی خواهند. ممالك شرق بايد فكر خودشان 
باشند، نسيان كنند غرب را و خودشان مشغول بشوند به اصاح حالشان. 
اگر ما می توانستيم كه به كلی منقطع بشويم از اينها... به صاح مان بود. 
خيال نكنيد كه روابط ما با امريكا و روابط ما با نمی دانم شوروی و روابط 
ما با اينها يك چيزی است كه برای ما يك صاحی دارد. اين مثل رابطه 
بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صاح مندی برای بره نيست. 

اينها می خواهند از ما بدوشند، اينها نمی خواهند به ما چيزی بدهند.1
گذش��ته از ماحظات امنيتی، ايران منافع ريش��ه داری در آرام��ش و امنيت منطقه 
خليج فارس و عاری شدن اين منطقه از گس��ترش تسليحات كشتار جمعی، درگيری و 
تشنج و رقابت قدرت ها، بسط رفاه اقتصادی از راه همكاری های منطقه ای با همسايگان 

و بسط و توسعه سبك اسامی زندگی مردم در اين مناطق دارد. 
امريكا از اساس با چنين اس��تراتژی ای در منطقه مخالف است؛ زيرا تشنج در منطقه 
خليج فارس و آسيای غربی موجب حضور مداوم و مستمر امريكا و ناتو در اين منطقه و 
كنترل آن، دامن زدن به رقابت های كش��نده خريد ساح وكسب سود سرشار از فروش 
تسليحات به رژيم های مرتجع و متزلزل منطقه، كمك به اسراييل برای تداوم تجاوز در 

منطقه و... است. 
حرف آخر مقاله اين اس��ت: راست اس��ت كه گفته اند نقش تاريخ در كشورداری، تنها 
به عاقه مندی سياس��تمدار به تاريخ محدود نمی ش��ود، بلكه به بيداری و بصيرت ملی 
يك ملت نيز مرتبط است. بيداری تاريخی يك ملت رفتارهای سياسی اش را نيز شكل 
می دهد، در تبيين اولويت های ملی ياری می رساند و به ثبات اعمال قدرت ملی كمك 

1. صحيفه امام، ج10، ص359-360. 
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می رساند. ملتی كه به وسيله تاريخ جمعی انگيزه می گيرد اغلب ملتی خود آگاه، شجاع 
و انقابی است؛ به راحتی زير بار سيطره ديگران نمی رود. چنين ملتی عموماً قابل اعتماد 
است و كمتر گرفتار تنگ نظری می شود. توانايی تحمل اين ملت نسبت به ملت هايی كه 
فاقد چنين تاريخی هستند به مراتب بيشتر اس��ت. چنين ملتی نياز به بازشناسی خود 
ندارد زيرا كه خود را می شناسد. اين ملت نياز به انگيزه و اعتماد عمومی دارد تا در پس 

اين اعتماد عمومی رسالت تاريخی خود را فراموش نكند. 
رهبری سياسی در ملتی كه از نظر تاريخی بيدار است می كوشد خود را با هويت فردی 
و جمعی ملتش همزاد كند. تنها چنين رهبری در تاريخ موفق می شود به رسالت خود 
عمل كند. بی ترديد يكی از عمده داليل ناكامی بعضی از جريان ها در ايفای نقش رهبری 
مردم در تاريخ معاصر و ناكامی در اين وظيفه مهم ناشی از ناتوانی آنها نسبت به بيداری 
و آگاهی ملی است. اين سياستمداران چون از همگامی با تاريخ ملت خود ناتوان بودند 

به جای اعمال قدرت به اعمال زور پرداختند. 
اغلب كسانی كه داعيه رهبری دارند به طور برابر از تاريخ انگيزه نمی گيرند و يا به طور 
يكسان از بيداری تاريخی بهره مند نيستند. برای همين است كه بدون مراجعه به تاريخ 
با لجاجت و خودس��ری می خواهند بعضی از مس��ائل منطقه ای، ملی و حتی جهانی را 
حل كنند. بيشترين آسيبی كه ممكن اس��ت از ناحيه كارگزاران دولتی به ملت ما وارد 
شود همين است. سياس��تمداران ما يا تمايل ندارند كه از تاريخ انگيزه و عبرت بگيرند 
و يا آگاهی و توانايی اين كار را ندارند. از اين جه��ت پاره ای اوقات در تصميم گيری ها يا 
اظهارنظرها مطالبی را مطرح می كنند كه اين مطالب هر چند عادی نيز ممكن است از 
جنبه دفاع از منافع ما در سطح ملی، منطقه ای يا جهانی خسارت های سنگينی وارد كند.

راهگشايی بيداری تاريخی در يك ملت در اينجا اثرات سازنده خود را نمايان می سازد 
زيرا دولتمردان آن كش��ور را به پذيرش واقعيت آش��تی ناپذيری دشمنان يك ملت به 
عنوان امری بديهی و عادی وا می دارد و به اين منازعات و رقابت های ممتد بر سر كسب 
امتيازات، خوشبينانه نگريسته نمی شود؛ بلكه به عنوان نشانه های مهم نبرد برای كسب 
موفقيت تلقی می گردد. تمام دغدغه های مربوط به پذيرش واقعيت هايی چون تهاجم 
فرهنگی، ناسازگاری و دش��منی ابدی امريكا با انقاب اسامی، جنگ نرم، فتنه، نفوذ و 
مسائلی از اين قبيل كه پيوسته در كام رهبر انقاب تكرار می شود برخاسته از بيداری 

تاريخی ما و پذيرش واقعی بودن اين دغدغه ها است.
ملت ايران برخاف بعضی از ملت های منطقه كه حالت متماي��ز غير تاريخی دارند و 
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از مردمانی تشكيل شده اند كه تاريخ مش��تركی ندارند، ملتی است كه تاريخ مشترك و 
مستمری دارد. وجه شاخص تمام اقوامی كه در ايران زندگی می كنند تعهد به اين تاريخ 
است. حافظه تاريخی ملت ايران كوتاه مدت نيست كه نتوان عناصر تعهد آوری در آن به 
دست آورد. بر همين اساس ملت ايران ارتباطی بين خود و اين تاريخ حس می كند. اگر 
دولتمردی به اين حس مشترك توجه نداشته باشد و يا خود با آن بيگانه باشد و يا بخواهد 
به نام تجدد و ترقی و توسعه و پيش��رفت اين حس را ضعيف كند خواسته يا ناخواسته 

اركان آزادی و استقال ملت ايران را متزلزل كرده و مورد تهاجم قرار داده است. 
بی ترديد يكی از مهم ترين مأموريت های فرنگی مآبان، امريكاپرس��تان و غرب گرايان 
در تاريخ معاصر ايران اين بوده و هست كه در استمرار تاريخی ما گسست ايجاد نمايند. 
دشمنان ملت ايران می دانند كه بين تاريخ حال و گذشته ايران رابطه توليدی وجود دارد 
و تا زمانی كه اين رابطه برقرار است امكان س��يطره بر ايران وجود ندارد. بنابراين تمام 
تاش خود را به كار می گيرند تا با استفاده از مفاهيم جذاب و قشنگی مثل: تجدد، ترقی، 
توسعه، پيشرفت، اصاحات، جامعه مدنی، جهانی ش��دن، متمدن شدن و امثال اينها، 
رابطه توليدی بين تاريخ حال و گذش��ته را از بين ببرند و تمام نشانه های تاريخی را كه 

می تواند به عنوان عائم هشداردهنده راه را از بيراهه نمايان سازد از بين ببرند. 
اتفاقی نيست كه موضوعات درس��ی تاريخ و جغرافيای ايران از دوره پهلوی به بعد در 
مدارس كشور بد و متناقض و كسل آور تدريس می ش��ود. اتفاقی نيست كه پيوسته در 
گوش ما می خوانند تاريخ بايد علمی نوش��ته ش��ود و تاريخ علمی نيز تاريخی است كه 
ارزشی و عقيدتی نباش��د و با خوبی و بدی آدم ها و خدمت و خيانت آنها كاری نداشته 
باشد. زيرا چنين تاريخی فاقد نشانه است و استعدادی برای نشان دادن راه و بی راه ندارد؛ 
بنابراين نمی توان از چنين تاريخی پند و عبرت گرف��ت. تاريخی كه نتوان از آن عبرت 
گرفت تاريخی اس��ت كه اس��تعداد توليد در زمان حال و آينده را ندارد. چنين تاريخی 
چه سودی برای ملت خود دارد؟ زيرا تاريخی اس��ت كه رابطه توليدی خود را از دست 
داده است. اتفاقی نيست كه در دوران معاصر بهترين منابع تاريخی را منابعی می دانند 
كه به دست غربی ها نوشته شده است. به ما می گويند اين نوشته ها علمی تر است چون 
نويسندگان آن بی غرض و بی طرف تاريخ نوش��ته اند. در حقيقت چون اغلب اين منابع 
فاقد نشانه های تاريخی و فاقد رابطه توليدی با زمان حال هستند و بهتر می توانند نقش 

ايجاد گسست تاريخی در ايران را ايفا نمايند به نام تاريخ علمی به خورد ما می دهند. 
در آموزه های اغلب غرب پرستان كه متأسفانه هنوز بر نظام تعليم و تربيت ايران سيطره 
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دارند، بايد اشتياق مردم نسبت به تاريخ گذشته از بين برود و اتحادی بر محور آينده ای 
كه هنوز نيامده و ما نمی دانيم دارای چه عناصر قابل اعتماد و اتكايی است، بنا شود. يعنی 
وحدت و اتحادی نه بر مبنای گذش��ته عينی، عاطفی و تاريخی مشترك بلكه بر اساس 
آينده ای مبهم و گنگ كه می خواهد منشاء بيداری ملی شود!! يكی از مهم ترين مصاديق 
بارز نفوذ، تهی كردن تاريخ يك ملت از عناصر استمرار تاريخی است. فقدان بعد تاريخی 

ريشه اصلی بسياری از گرفتاری های تاريخ معاصر ايران است. 
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نهضت نواندیشی دینی؛ از تجددخواهی تا تجدیدنظرطلبی دینی
بررسی ماهيت، کارکردها، سير تطور،  ادبيات و گفتمان رايج

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

چکيده
در بررس��ی تحريفات و انحرافات دينی و در بازخوانی خاس��تگاه، مبانی و ريشه های 
شكل گيری افراط گرايی دينی، ضرورتاً می بايست نهضت نوانديشی دينی در بازه تاريخی 
دو قرن اخير- از سيد جمال الدين اسدآبادی و سر احمدخان هندی تا عصر حاضر- مورد 

بررسی و مداقه علمی  قرار گيرد. 
بررسی ره آورد آموزه های مستشرقين در ش��كل گيری پديده ای به نام »قرآن گرايی« 
و »قرآن بسندگی« و در نهايت »سلفی گری«، و نيز مشاركت جريان »منورالفكری« و 
بعدتر جريان »روشنفكری دينی« بايد در كنار فعاليت های فكری فرقه های انحرافی و يا 
سازمان های نخبگانی زيرزمينی- مانند فراموشخانه ها و كلوپ های روتاری و الينز و...- 
در كنار هم مورد بررسی قرار گيرد. به نظر می رسد پژوهشی كه اين منظومه گفتمانی در 

جهان اسام را در يك منظر مورد بررسی قرار ندهد، ناقص و ناتمام خواهد بود.
در اين نوشتار برآنيم، با بررسی گفتمان فكری و نيز سير تطور نهضت نوانديشی دينی 
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به جايگاه شناسی انديشه افراط و انحراف بپردازيم و در نهايت نقش مجتهدين نوانديش 
را در مواجهه با اين پديده فكری، مورد بررسی قرار داده ايم.

مقاله حاضر با بررسی تحوالت انديش��ه دينی در جهان اس��ام به ارايه تقسيم بندی 
جديدی در گفتمان نوانديش��ی دينی پرداخته است كه در آن، نوانديشی دينی با چهار 
رويكرد الحادی، ارتجاعی، التقاطی و اجتهادی مورد بررسی مستند و مستدل قرار گرفته 

است. 
کليدواژه ها: نوانديشی دينی، انديشه الحادی، التقاط، ارتجاع، اجتهاد در اصول.

مقدمه
عصری كه در آن به سر می بريم از سوی مقام معظم رهبری به »پيچ تاريخی«1 تشبيه 
شده است كه نش��ان از تحوالت مهم سياس��ی، اجتماعی، فكری در عرصه بين الملل و 
جهان اس��ام دارد. با توجه به طرح روزافزون گفتمان دينی- پ��س از پيروزی انقاب 
اس��امی- در محافل علمی  و فرهنگی بين المللی از يك س��و2 و صف آرايی همه جانبه 
قدرت های جهانی در مواجهه با گسترش اسام ناب، با ارايه الگوهای بدلی و غير اصيل، و 
با توسل به ترسيم چهره ای خشن و مخدوش از اسام، از سوی ديگر، مطالعه روش های 
دين پژوهی در حوزه های علمی  جهان اسام، در تبيين و تقويت گفتمان اسام ناب، و 
ريشه يابی انحرافات اجتماعی و تحريفات دينی-اس��امی، امری ضروری، مهم و مؤثر 

خواهد بود.
بيشترين سهم در تحوالت قرآنی و تفسيری در بس��تر جامعه علمی  اهل سنت شكل 
گرفته اس��ت؛ چه خاورپژوهان كه نوعاً با اتكا به منابع اهل س��نت ب��ه خوانش انتقادی 
اسام پرداخته اند و چه متفكران نوانديش مس��لمان كه در قامت اصاح گران دينی، با 
نقد منابع و روش دين پژوهشی موجود، رويه های تازه ای را بنيان نهاده اند. گرچه برخی 

1. رهبر معظم انقاب اسامی، آيت ال خامنه ای از چنين شرايط حساس��ی، تعبير به »پيچ تاريخی« كرده اند؛ 
نگاه به اوضاع سياسی جهان و منطقه نشان می دهد كه ما در مقطع حساسی هستيم؛ به معنای واقعی كلمه، امروز 

يك پيچ تاريخی است. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مسئوالن نظام، 1393/4/16.
 http://farsi.khamenei.ir/keyword-content?id=2605

2. برای اطاعات بيشتر رك: محمد ستوده و محمدرضا منيری، »انقاب اسامی و احيای كاركردهای دين در 
عرصه جهانی«، حضور، ش74، 1389، ص102-133. 
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اين نوانديشی دينی را متأثر از جريان استشراق دانسته اند1 اما آنچه اهميت دارد، بومی  
شدن اين روش های نوين دين پژوهی و علنی و عينی شدن اثرات اين اصاحات دينی، 

در صحنه اجتماعی در جوامع اسامی  است. 
دنباله روی گروه های افراطی اس��امی  از انديش��ه های س��لفی- مانند برخی تفكرات 
رش��يد رضا و...- بيش از پيش بر اصل تبعيت تحوالت اجتماعی در جوامع اس��امی  از 
برداشت های قرآنی و دينی صحه می گذارد. در تحليل برداشت های قرآنی و تفسيرهای 
نارسا و انحرافی نيز، قدم اول، انديشه در مبانی و روش تفسير و دين پژوهی ايشان است. 
تقليد كوركورانه طيف گسترده ای از روشنفكران به اصطاح دينی از گفتمان انتقادی و 
تخريبی شكل گرفته پيرامون مبانی دينی- و خصوصاً ابعاد سياسی- اجتماعی اسام- و 
شكل گيری خط تخريبی و گفتمان انفعالی- تقليدی گسترده عليه مبانی دينی، حكومت 
اسامی  و اصول انديشه اسام ناب محمدی)ص(، يكی از اثرات مخرب وجود انديشه های 

انحرافی و افراطی در جهان اسام است. 

نهضت نوپدید فکری در دنيای اسالم
با ورود به عصر م��درن و همزمان با پيش��رفت های تمدنی جوام��ع غربی، دغدغه ای 
در ميان برخی از متفكرين مس��لمان ش��كل گرفت كه نقطه عط��ف آن جبران همين 
عقب ماندگی های تمدنی در جوامع اس��امی  بود. اين دغدغه ه��ا اندك زمانی بعدتر به 
گفتمانی فراگير و عميق تبديل ش��د كه زمينه های پيدايش يك نهضت فكری نوپديد 
را فراهم ساخت. گذشته از مش��اهده مظاهر تمدنی جوامع غربی، فعاليت های فكری- 
فرهنگی مستش��رقان در يك قرن گذش��ته را نمی توان در پيدايی اي��ن پديده ناديده 
گرفت. عامل ديگر، تحير و انفعال برخی از نخبگان كش��ورهای اس��امی  در مواجهه با 
پيشرفت های تمدنی غربی ها بود كه به واسطه مسافرت های تحصيلی و تفريحی آنها به 
ممالك متمدن، به وجود آمد و در سفرنامه های آنها نمود يافت2 و به دنبال آن، موجی از 
»حيرت نامه نويسی« در برخی از سرزمين های اسامی- به خصوص ايران- راه افتاد كه 
در پويايی و تقويت جنبش فكری پيش گفته و در دامن زدن به گفتمان اصاح فكری و 

1. علی نصيری، رابطه متقابل كتاب و س��نت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش��ه اسامی، 1385، ص225؛ 
محمدابراهيم روشن ضمير، جريان شناسی قرآن بسندگی؛ پژوهش��ی در پيشينه تحوالت و دادگاه های قرآنيون، 
تهران، سخن، 1390، ص51؛ به نقل از خادم حسين الهی بخش، دراس��ات فی الفرق القرآنيون و شبهاتهم حول 

السنه، ص8-9. 
2. سفرنامه حاج سياح محاتی يكی از معروف ترين نمونه از چنين آثاری است.
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اجتماعی، نقش مستقيم داشت.1
تحليل ماهيت و كاركردهای اين جنبش فكری، همواره مناقشات فراوانی را برانگيخته 
است كه بخشی از آن مربوط به درگيری مستقيم و مستمر اين جريان فكری با نهادهای 
دينی و انديشه های رايج در جوامع اسامی  است و بخشی ديگر مرتبط با سيره عملی و 
علمی  پيروان و بانيان اين نهضت. برخوردهای متعصبانه و قضاوت های غير محققانه- در 
دفاع يا نقد- اين جريان نيز، عامل ديگری است كه به افزايش دامنه اين منازعات دامن 

زده است.
سيد جمال الدين اسدآبادی و سيد احمدخان هندی را بايد از پيشگامان و زمينه سازان 
اين نهضت فكری برشماريم. برخی از اين نهضت فكری با عنوان »بيداری اسامی« ياد 

كرده اند و از بانيان آن به عنوان مصلحان بزرگ قرن نام برده اند. 
بر اساس تطبيقات تاريخی، می توان گفت پيدايش پديده »منورالفكری« نيز مربوط 
به همين دوره تاريخی و چه بس��ا زاييده همين دغدغه ها و گفتمان نوظهور اس��ت و از 
اين حيث، می ت��وان بانيان جنبش فكری مذكور را پديدآورندگان پديده روش��نفكری 
نيز برشمرد. »روشنفكری دينی« اصطاح دقيق تری اس��ت كه بعدتر برای اين پديده 
فكری استفاده ش��د و وجه تس��ميه آن هم به رويكرد و دغدغه »اصاح انديشه دينی« 
طرفداران اين نهضت برمی گردد. اساس��اً كليدواژه »اصاحات دينی« راهبرد مشترك 
و نقطه توافق منورالفكران و روشنفكران دينی است و در برخی از آثار به صراحت از آن 
به عنوان »پروتستانتيسم اس��امی« و »مارتين لوتريسم اسامی« نام برده اند.2 به نظر 
می رسد تاش برای ارايه تعريفی تازه از مبانی دينی در قالب دينی نوين به تقليد از لوتر 
اس��ت كه در نهايت به خلع يد نهاد دين از مناس��بات اجتماعی و پيدايش تقريری تازه 

1. از اولين حيرت نامه هايی كه در ايران منتشر شد، حيرت نامه ابوالحسن خان ايلچی است كه با اين مشخصات 
در ايران منتشر شده است: ميرزا ابوالحسن خان ايلچی، حسن مرسل وند، حيرت نامه، تهران، رسا، 1364، ص215. 
2. در آثار برخی از روشنفكران مانند آخوندزاده و برخی روشنفكران دينی مانند علی شريعتی، چنين رويه ای به 
چشم می خورد و در ادامه به نمونه ای از نظرات ايشان اشاره می شود؛ ميرزا فتحعلی آخوندزاده تبريزی، شخصيتی 
ملحد و ضد دين داش��ت ولی با توجه به فضای اجتماعی ايران در آن زمان، س��عی می كرد گاهی از ادبيات دينی 
استفاده كند. او درباره پروتستانتيسم اسامی چنين می گويد: »دين اس��ام بنابر تقاضای عصر و اوضاع زمانه به 
پروتستانتيزم محتاج است، پروتستانتيزم كامل موافق شروط پروقره و سيويليزاسيون متضمن آزادی و مساوات 
حقوقيه هر دو نوع بشر )زن و مرد( مخفف ديسپوتيزم ساطين شرقيه در ضمن تنظيمات حكيمانه و مقرر وجوب 
سواد در كل افراد اسام ذكوراً و اناثاً.« )فريدون آدميت، انديشه های ميرزافتحعلی آخوندزاده، تهران، خوارزمی، 
1349، ص221.( علی شريعتی اشارات بس��ياری به پروتستانتيسم اس��امی دارد به عنوان نمونه او می نويسد: 
»روشنفكر بايد به ايجاد يك پروتستانتيسم اسامی بپردازد تا همچنان كه پروتستانتيسم مسيحی اروپای قرون 
وسطی را منفجر كرد و همه عوامل انحطاطی را كه به نام مذهب و سرنوشت جامعه را متوقف و منجمد كرده بود 
سركوب نمود، بتواند فورانی از انديشه تازه و حركت تازه به جامعه ببخشد.« )علی شريعتی، چه بايد كرد؟ ]مجموعه 

آثار، ج20[، قلم، 1370، ص292.(
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از مس��يحيت در قالب پروتس��تان انجاميده اس��ت. 
با اين ن��گاه، اين نهض��ت در حقيقت ب��ه دنبال يك 
انقاب معرفتی- فرهنگی اس��ت ك��ه مبانی دينی و 
بنيان های فكری- فرهنگی موجود در جوامع اسامی 
 را مورد نقد جدی ق��رار می دهد. اين نق��د در برخی 
موارد آنچن��ان صريح و راديكال مطرح می ش��ود كه 
مخالفان، اين نهضت را با نام جنبش »دگرانديشی« و 

»تجديدنظرطلبی دينی« می شناسند. 
توجه به ادبيات و گفتمان دينی در نهضت فكری نوپديد، مسئله مهمی  است كه ريشه 
آن به »عدم مشروعيت مردمی  نوانديشان در بستر جامعه اسامی« برمی گردد. به اين 
معنا كه آموزه های »منورالفكری« به معنای مطلق كلمه، در ايران و ساير جوامع دينی، 
امكان نفوذ و نشو و نما نمی يابد و مادامی  كه مردم به آموزه های دينی باور دارند، هر نوع 
تقرير تازه اعتقادی كه با بنيان های فكری موجود در تقابل باش��د، فراگير نمی شود! لذا 
بايد با استمداد از گفتمان، ادبيات و زبان دينی با جامعه و در جامعه دينی سخن گفت. 
تجلی چنين راهبردی به پيدايش »روش��نفكری دينی« و »نوانديش��ی دينی« منجر 
شده است. محور قرارگرفتن قرآن كريم در گفتمان نوانديشی دينی معاصر، موجب آن 
می شود كه برخی از تعبير »قرآنيون« يا »جريان قرآن گرايی« در نامگذاری اين پديده 

فكری استفاده كنند.

از تجددخواهی تمدنی تا تجدیدنظرطلبی دینی 
نظر به س��ير گفتمانی و كاركردهای اجتماعی نهضت فكری مورد بحث، گرايش های 
اصاح طلبی در جهان اسام در سه محور كلی خاصه می شود؛ تجددطلبی، اصاح طلبی 

سياسی، اصاح طلبی دينی! 
اگرچه امروزه تجدد الزاماً به معنای غربی شدن نيست، اما تا اواسط قرن پيش، تجدد 
معنايی غير از غربی شدن نداشته لذا در واقع می توان »تجددطلبان« را »اسام گرايان 
متجدد« يا »اسام گرايان غرب گرا« ناميد! برخی از ايشان- مانند اسماعيل پاشا در مصر 
و سيد حس��ن تقی زاده در ايران- اصًا با قرآن و اس��ام، كاری ندارند و بيشتر به دنبال 
ترويج و تبيين مبانی تمدن غرب هستند و برخی ديگر- مثل ميرزا عبدالرحيم طالب اف 
در ايران و سر سيد احمدخان در هند- به شدت به دين عاقمندند و مايل اند تجددگرايی 

دنباله روی گروه های افراطی 
اسالمی  از اندیشه های سلفی- 
مانند برخی تفکرات رشيد 
رضا و...- بيش از پيش بر اصل 
تبعيت تحوالت اجتماعی در 
جوامع اسالمی  از برداشت های 

قرآنی و دینی صحه می گذارد
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را به نحوی با اس��تفاده از قرآن در قالب مباحث دينی 
ارايه كنند.1 

اصاح طلبان سياس��ی با اعتقاد ب��ه نيازمندی جهان 
اس��ام به اصاحات سياس��ی، نوعاً به ط��رح مباحثی 
همچ��ون نقد تفك��ر م��درن، استبدادس��تيزی و نفی 
وابس��تگی به دولت های بيگانه پرداخته اند. استفاده از 
نصوص دينی و برگش��ت به دين، به منظور ريش��ه كن 
كردن اس��تبداد و وابس��تگی ب��ه بيگان��ه، را می توان 
اصلی ترين راهبرد اين دسته برشمرد. سيد جمال الدين اسدآبادی و شاگردانش مانند 
شيخ محمد عبده در مصر و ش��يخ عبدالرحمن كواكبی در سوريه، دقيقاً همين افكار را 

ادامه دادند كه در نهايت به يك اعتقاد گسترده در جهان اسام تبديل شد.2 
اصاح طلبان دينی بر خاف گروه دوم معتقدند ساده انديشی است اگر فكر كنيم دين 
را درست فهميده ايم و فقط درس��ت به آن عمل نكرده ايم، بلكه آنان ريشه همه مصائب 
را به فهم دين برمی گردانند. اين گروه به دنبال فهم ناب و خالص تری از دين هستند و 
می خواهند از اسارت فهم های پيشين رهايی يابند. افرادی مثل سيد قطب به اين جريان 
تعلق دارند. از ديگر مفس��ران دينی كه در اين گروه قرار می گيرند جمال الدين قاسمی 
 و ابوالكام آزاد اس��ت كه صريحاً می گويد من معتقد به اصاحات دينی هستم. برخی 
از مصلحان سياسی- مانند محمد عبده- بعد از مدتی در زمره اصاح طلبان دينی قرار 

گرفته اند.3
بنابراين در يك جمع بندی می توان چنين نتيج��ه گرفت كه جنبش اصاح طلبی در 
جهان اسام در سيری انتقالی از »تجددطلبی« به سوی »اصاح طلبی سياسی« سوق 
يافته و در نهايت به »اصاح طلبی دينی« رسيده است.4 اين است كه پديده منورالفكری- 
روشنفكری- كه محور اصلی گفتمانش مبتنی بر پيشرفت های تمدنی و تجددخواهانه 
است، در نهايت به ايجاد جريان »روشنفكری دينی« منجر شده است كه كمال مطلوب 

1. رك: يوسف خانمحمدی، تفسير سياسی قرآن در ايران معاصر، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 1392، 
ص79. 

2. همان، ص80. با تغيير و تصرف.
3. همان، ص81. با تصرف و تلخيص.

4. برای مطالعه در باب سير انتقالی از اصاحات سياسی به اصاحات دينی رك: احمد پاكتچی، تنظيم و تحقيق 
محمد جان پرور، تاريخ تفسير قرآن كريم، تهران، انجمن علمی دانشجويی الهيات دانشگاه امام صادق)ع(، 1387، 

ص227.

اساسًا کليدواژه »اصالحات 
دینی« راهبرد مشترک و 
نقطه توافق منورالفکران و 
روشنفکران دینی است و در 
برخی از آثار به صراحت از 
آن به عنوان »پروتستانتيسم 
اسالمی« و »مارتين لوتریسم 

اسالمی« نام برده اند
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آن ايج��اد »اصاح��ات دين��ی« اس��ت و اين آرم��ان در 
ميان طيف ه��ای راديكال از روش��نفكران دينی، در قالب 
»پروتستانتيسم اس��امی«، »تجديدنظرطلبی دينی« و 
»اسام منهای آخوند«1 تبلور و تجلی يافته است. در بيانات 
حضرت ام��ام خمينی)ره( موارد متعددی از نقد انديش��ه 
»اس��ام منهای روحانيت«، وجود دارد كه ب��ه موازات با 
مبارزه با استعمار و رژيم شاه، مورد توجه قرار گرفته است. 
امام اين انديشه را »نغمه ای شوم« برمی شمارد كه در جهت 

از بين بردن اساس اسام و ايجاد بدبينی بين دانشگاهيان و حوزويان مطرح شده است.2 
»تجديدنظرطلبی دينی« آخرين مرحله از نهضت نوانديشی دينی نيست، بلكه برخی از 
روشنفكران و تجديدنظرطلبان دينی پا را فراتر از تغييرات روبنايی گذاشته، در حقيقت 
در پی ارايه يك دين نوين بوده اند. دينی كه در حقيقت يا دستاورد شخص ايشان است 
و همينان پيامبران اين دين نوين هستند و يا نتيجه تجميع آموزه های اديان و مكاتب 
مختلف است كه ايشان مفسران و روحانيان آن دين به شمار می آيند. انديشه دين نوين 
در آرا و آثار برخی از دگرانديشان دينی مانند سيد احمد كسروی، در قالب »پاك دينی« 
مطرح می ش��ود.3 امام خمينی)ره( در نقد انديشه و عملرد احمد كس��روی، به ادعای 

1. شريعتی در نامه ای به پدرش در اين مورد می نويسد: »اكنون، خوشبختانه، همان طور كه دكتر ]مصدق[ تز 
»اقتصاد منهای نفت« را طرح كرد، تا اس��تقال نهضت را پی ريزی كند و آن  را از بند اسارت و احتياج به كمپانی 
استعماری سابق آزاد سازد؛ تز »اسام منهای آخوند« در جامعه تحقق يافته است و اين موفقيت موجب شده است 
كه هم اسام از چارچوب تنگ قرون وسطايی و اسارت در كليساهای كشيشی و بينش متحجر و طرز فكر منحط 
و جهان بينی انحرافی و خرافی و جهالت پرور و تقليدس��ازی، كه مردم را عوام كاالنعام بار آورده بود و روشنفكر را 
دشمن مذهب و ترسان و گريزان از اسام، آزاد شده است...« )علی شريعتی، با مخاطب های آشنا ]مجموعه آثار، 

ج1[، قلم، 1370، ص8.(
2. رك: صحيفه امام، ج 7، ص487؛ همان، ج 5، ص280.

3. كسروی دينی تازه به نام »پاك دينی« را بنيان نهاده  بود و كتاب دينی به نام ورجاوند بنياد )اصول  مقدسه( 
نوش��ته  بود و پاكدينان را در حزبی به نام باهماد آزادگان گرد آورده بود. كتاب مقدس كس��روی در س��ه بخش 
جداگانه اش به صورت جدا منتشر شد. بخش اول »درباره جهان و آدمی« و بخش دوم »درباره دين« در تابستان 
1322 و بخش سوم »درباره زندگانی توده ای« در يكم آذر 1323 منتش��ر شد و مجموع اينها مانيفست كسروی 
برای دين سازی اش بود. )احمد كسروی، ورجاوند بنياد 1323-1322، بی جا، بی تا.( برای دانستن درباره دين سازی 
كسروی رك: احسان طبری، »آورندگان انديشه خطا در دوران ستم ش��اهی )1(«، كيهان فرهنگی، آذر- اسفند 

1375، ش131-130، ص13-23. 

آموزه های دینی باور دارند، 
هر نوع تقریر تازه اعتقادی 
فکری  نيان های  ب ا  ب که 
موجود در تقابل باشد، 
فراگير نمی شود! لذا باید با 
استمداد از گفتمان، ادبيات 
و زبان دینی با جامعه و در 

جامعه دینی سخن گفت
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دروغين پيامبری توسط وی شاره می كند.1
برخی مانند ملكي��ان نيز در همين راس��تا، در عصر حاضر نيز انديش��ه اخاق و دين 
جهان��ی را مطرح كرده اند ك��ه در آن هيچ تعهدی ب��ه گزاره های دين اس��ام و مكتب 
تشيع وجود ندارد و در عوض از ميراث اديان و امم در تأسيس اين دين جهانی نوپديد، 
استفاده می گردد! رسيدن به راهبردی به نام »دين نوين«، نقطه اشتراك دگرانديشان 
و اصاح طلبان با كانون های فكری مشكوك و سازمان های مخفی استعماری است؛ چه 
اينكه اين انديشه، از طرف فراماسون ها2 و بهايی ها،3 به عنوان يك راهبرد اساسی همواره 

مطرح گرديده است.

1. امام خمينی)ره( به طور مكرر در سخنانش��ان به دين سازی كسروی اش��اره كرده اند. به عنوان نمونه يكی از 
اين موارد را كه در تاريخ 21 تير 1359 است نقل می كنيم: »كس��روی نويسنده زبردستی بود، ولی آخری ديوانه 
شده بود يا يك مغزی است كه اين مغز- بسياری از شرقي ها اين طوری هستند كه تا يك چيزی، چهار تا كلمه ای 
ياد می گيرند ادعاشان خيلی باال می شود. كسروی آخری ادعای پيغمبری می كرد- نمی توانست به آن باال برسد 
آنجا را می آورد پايين. اين كتاب مفاتيح الجنان يك كتابی است كه مال حاج شيخ عباس قمی نيست، شيخ عباس 
قمی، جمع كرده اينها را، ادعيه را جمع كرده در آنجا. اين آدمی كه كتاب مفاتيح الجنان را س��وزانده يا يك روزی 
برای سوزاندن امثال كتاب مفاتيح الجنان درست كرده بود اين نمی دانست كتاب مفاتيح الجنان چی تويش است، 

شايد يك دفعه هم مناجات شعبانيه را هم نخوانده بود، فكرش اين طور فكر نبود.« )صحيفه امام، ج 13، ص32.(
2. فراماسونرها قائل به نوعی حكومت جهانی ماسونی هستند و اين انديش��ه را در تمام دنيا تبليغ می كنند. به 
خاطر همين عقيده است كه سفرای انگليس در كشورهای مختلف دنيا و س��اير گروه هايی كه به كشورهای دنيا 
سفر می كردند مانند مأمورين دولتی، كارگزاران سازمان جاسوسی انگليس، بازرگانان، كشيشان، سياحان و حتی 
نظاميان، از پيشگامان تشكيل لژهای فراماسونری در سراسر دنيا هستند. اولين لژ انگليسی كه در ايران تأسيس شد 
به دست قشون نظامی انگليس در شيراز بود و نظاميان انگليسی كه به وجودآورندگان مستعمرات برای امپراطوری 
انگليس بودند پايه های حكومت جهانی ماسونی را محكم می كردند. )اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماسونری 

در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج1، ص89-90.(
3 ميرزا حس��ينعلی نوری با همفكری ديگر طراحان بهائيت، و با توجه به ويژگی روحی و فكری ناش��ی از جلب 
حمايت و منفعت بيگانه در ايران، ابتدا اصل عاقه به »وطن« و وطن دوستی را به هر نحوی از انحاء مورد انكار قرار 
داده، در نتيجه، بهائيان ايران را مكلف ساخت كه ترك عاقه به وطن اصلي شان ايران نموده، و از انجام هر نوع اقدام 
و كوشش��ی كه به نحوی به افتخارات ملی و تحكيم وطن دوس��تی ملت ايران بيانجامد، خودداری كنند. و در اين 
خصوص رهبران بهاييت صريحاً اظهار داشتند: »ليس الفخر لمن يحب الوطن...« )نبايد كسی، افتخار كند كه وطن 
خود را دوست دارد.( حب وطن كه در اسام الزمه ايمان فرد مسلمان به شمار آمده است، بهائيت آن را در جهت 

هموار كردن راه بيگانه در ايران، منسوخ كرد!
ادوارد براون در مقدمه كتاب نقطه الكاف به »جهان وطنی« بودن بهاييت اشاره كرده و به نقل قولی از ديدارش 
با عباس افندی )عبدالبها( چنين داشته می كند: »مذهب بهائی به عقيده اين بنده زياده از آن مشرب بين المللی 
دارد كه امروزه بتوان به حال حاليه ايران مفيد واقع شود يا دردی از دردهای ايران را عاج نمايد. از كلمات بهاءال 
اس��ت كه »ليس الفخر لمن يحب الوطن بل الفخر لمن يحب العالم« و اين سخن اگر چه در مقام خود بس عالی و 
لطيف است ولی امروزه اشخاصی كه وطن خود را باالتر از هر چيز و هر كس در دنيا دوست داشته باشند فقط چيزی 
است كه ايران بدان احتياج دارد.« )ميرزاجانی كاشانی، مقدمه كتاب نقطه الكاف، به سعی و اهتمام: ادوارد براون، 

مطبعه بريل، ليدن از باد هاند، 1328ق، ص ی و عز.(
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تغيير نگرش در مبانی معرفت دینی 
مواجهه جريان اصاح طلبی دينی با نهاد دين 
يعنی روحانيت رسمی، در جهت های متعددی 
شكل گرفته است. نكته اساسی در بررسی اين 
مواجهه، تقليد روشنفكران دينی از نوانديشان 
اروپايی در مواجهه با مفسران رسمی  و نهاد دين 
است. ايشان نيز با مطالعه در سير تطور فكری- 
دينی در اروپا، تاش می كنند همان راهی را طی 
كنند كه دگرانديشان اروپايی در نفی مرجعيت 
كليسا در تفسير متون دينی و حاكميت سياسی، 
طی كرده اند! لذا طرح نزاع عقل و دين، و تقابل 

آموزه های علمی  )تجربی( با گزاره های ايمانی، تاش در جهت انكار امور غير تجربه پذير 
و ماورايی )مانند معجزه، معاد( و... به طور جدی از س��وی اصاح طلبان دينی در جهان 
اسام و ايران پيگيری شده است. مس��ئله محوری در تقابل روحانيت رسمی  و جريان 
نوانديشی دينی، مسئله مرجعيت در ارايه تفسير دينی است؛ چه اينكه نوانديشان با نفی 
روش و آموزه های علمی  روحانيت رسمی  و متهم كردن ايشان به ترويج خرافه و افزودن 
پيرايه دينی، در حقيقت به جای اصاح نهاد روحانيت، به دنبال حذف كامل ايش��ان از 

مرجعيت دينی و جايگزينی خود به عنوان مفسران مدرن دين، هستند.
اين است كه روش��نفكران دينی گاه روش برداش��ت از دين )اجتهاد در علوم مختلفه 
دين��ی، از فقه تا تفس��ير و...( را مورد نقد جدی ق��رار می دهند و گاه به نق��د آموزه ها و 
گزاره های دينی موجود می پردازند. در حقيقت اينان به دنبال يك انقاب دينی- درست 
مانند آنچه كه به دست مارتين لوتر اتفاق افتاد- هستند؛ اين انقاب دينی، هم روش های 
اكتساب معرفت دينی را مورد خدشه قرار داده اس��ت و هم گزاره های موجود را مردود 
می داند. نظريه اجتهاد در اصول، در تقابل با اجتهاد مصطل��ح در حوزه های علميه، در 

امتداد چنين انديشه ای مطرح و پيگيری شده است.1
البته در ميان پيروان اين جنبش فكری در جهان اسام، همواره نوعی افراط و تفريط 
و اعتدال گرايی وجود داشته است. بس��ته به ميزان نفی آموزه های دينی- وحی، سنت، 

1. با مراجعه به آرشيو مجله كيان، نمونه ها و شواهد فراوانی از اظهارنظرهای دگرانديشان در وهن انديشه دينی 
قابل مشاهده است.

اصالح طلبان سياسی با اعتقاد 
به  اسالم  جهان  نيازمندی  به 
اصالحات سياسی، نوعًا به طرح 
مباحثی همچون نقد تفکر مدرن، 
استبدادستيزی و نفی وابستگی 
به دولت های بيگانه پرداخته اند. 
استفاده از نصوص دینی و برگشت 
به دین، به منظور ریشه کن کردن 
استبداد و وابستگی به بيگانه، را 
می توان اصلی ترین راهبرد این 

دسته برشمرد
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حديث، تفس��ير و...- و نيز بسته به كاربس��ت منابع ديگر در 
تفس��ير قرآن، و ميزان جمود بر مبانی شخصی خود، آنان به 
چهار نحله قابل تقسيم اند كه مس��لماً نوع برخورد متفكرين 
جامعه اسامی  با ايشان متفاوت خواهد بود. به عنوان نمونه گر 
چه سيد جمال و سيد احمدخان هندی، هر دو از زمينه سازان 
پيدايش و پويايی نهضت نوپای فكری در جهان اسام اند اما 
عاقه افراطی سيد احمدخان به پياده كردن آموزه های غربی 
در جامعه اس��امی  و انفعال در مقابل آموزه های علم تجربی، در تنافی ش��ديد با سيره 
علمی  و عملی سيد جمال است؛ چه اينكه سيد جمال از يك سو با استعمار در نزاع است و 
از ديگرسو، افراط در نفی منابع دينی و معارف غير قرآنی و گرايش افراطی به آموزه های 
علمی  و تجربی بشری را برنمی تابد و در نامه ای اعتراضی س��يد احمدخان را مورد نقد 
قرار می دهد؛1 اين رويه منحصر به تشيع نيست و در عالم اهل تسنن نيز هرگز نمی توان 
و نبايد قرآن گرايانی افراطی مانند رشيد رضا، توفيق صدقی و صاحب تفسير الهدايه،2 را 
در كنار قرآن گرايان معتدلی مانند محمدامين شنقيطی و يا حتی محمد عبده قرار داد. 
آنچنان كه برخی از ايشان در جامعه علمی  اهل سنت تا مرز تكفير پيش رفته اند و بعضی 

از برجستگان عرصه قرآن پژوهی معاصر از ذكر نام برخی از ايشان ابا دارند.

1. سيد جمال الدين اسدآبادی در نقد نوش��ته های سر س��يد احمدخان هندی مقاله ای با عنوان تفسير مفسر 
نوشت. همچنين س��يد جمال در مدتی كه در هند به س��ر می برد، رساله ای به زبان فارس��ی با عنوان »نيچريه يا 
ناتوراليسم« در رد مادی گری و مادی گراها نوشت كه هنوز بعد از گذشت حدود 2 قرن از آن، چيزی از ارزش آن 
كم نشده است. )صدر واثقی، سيد جمال الدين حس��ينی پايه گذار نهضت اسامی، تهران، شركت سهامی انتشار، 

بهمن 1348، ص93.(
2. تفسير »الهدايه العرفان فی تفس��ير القرآن بالقرآن« اثر محمد ابوزيد الدمنهوری است. وی كه شاگرد رشيد 
رضا و توفيق صدقی بوده، سنت را مايه نكبت و مصيبت مسلمين و دين شمرده و از بين رفتن منابع سنت را آرزو 
می كند. و فهم قرآن را صرفاً در پرتو خود قرآن و واقعيات نظام هستی ممكن می داند. )رك: محمدحسين ذهبی، 
التفسير والمفس��رون، بيروت، داراحياء التراث العربی، ج2، ص533؛ محمد اس��عدی و همكاران، آسيب شناسی 
جريان های تفسيری، قم، پژوهشگاه حوزه و دانش��گاه، 1389، ج1، ص373؛ دائره المعارف قرآن كريم، قم، مركز 

فرهنگ و معارف قرآن كريم، بوستان كتاب، 1382، ذيل مدخل »تاريخ تفسير«(.
تفسير »الهدايه« تقريباً خاصه ای از تفسير سيد احمدخان و به تقليد از او نوشته شده  است. نويسنده در تفسير 
قرآن به قرآن تنها از قرآن بهره برده و سنت را يكسره كنار نهاده و ارزش تفسيری آن را به يكباره انكار نموده  است 
تا آنجا كه درباره آيات احكام و قصص نيز، از توضيحات روايات صرف نظر كرده، با اس��تناد ظاهر آيات، قسمتی از 
مسلمات و مطالب اتفاقی مس��لمانان را انكار و ادعاهای عجيبی را به قرآن نسبت داده است. محمد حسين ذهبی 
بدون ذكر نام نويسنده، در گزارش��ی از اين تفسير می نويسد: انتشار اين تفس��ير اعتراض شديد علمای االزهر را 
برانگيخت و به دس��تور آنان، گروهی مأمور بررس��ی اين كتاب گرديد. به پيروی از ذهبی، ديگرانی مانند آيت ال 
معرفت و آيت ال عميد زنجانی نيز از ذكر نام وی خودداری، و نقدهای جدی به اين تفسير وارد كرده اند. در ادامه، 
به حضور اين جريان تفسيری در جامعه علمی شيعی- ايرانی، خواهيم پرداخت. )رك: محمدابراهيم روشن ضمير، 

همان، ص93(. 

جنبش اصالح طلبی در 
جهان اسالم در سيری 
انتقالی از »تجددطلبی« 
به سوی »اصالح طلبی 
سياسی« سوق یافته و در 
نهایت به »اصالح طلبی 

دینی« رسيده است
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نواندیشی دینی و قرآن گرایی
قرآن به عنوان محوری تري��ن منبع معرفتی و ب��ه عنوان فصل الخط��اب در گفتمان 
قرآن گرايان و روشنفكران دينی مطرح است. اين رويه از اين جهت اتخاذ شده است كه 
قرآن كريم به عنوان محوری ترين متن در تبيين مبانی و معارف دينی مطرح اس��ت و 
قابل حذف از مناسبات علمی- دينی نيست و از سويی، همه متفكران جهان اسام بر آن 
توافق دارند. مسئله ديگر جايگاه قرآن در انديشه مسلمين است و همين جايگاه موجب 
می شود اگر سخنی با انتساب و استناد به قرآن مطرح گردد، امكان رواج در ميان طيف 
وسيعی از طبقات اجتماعی پيدا كند. دليل ديگر اين قرآن گرايی، مرجعيت دينی ادعايی 
نوانديشان دينی است كه در تفس��ير قرآن تجلی می يابد تا الگويی ايجابی و مستند به 
مبانی دينی و قرآنی به جوامع اسامی  ارايه دهند و نخستين گام در راه مرجعيت دينی 

و دين نوين را با استحكام و با تكيه به تكيه گاهی محكم بردارند. 
قرآن گرايی حاصل از نوانديشی دينی دو گرايش مهم را در خود جای داده است: يكی 
قرآن بسندگی و پيروی از نظريه استقال قرآن در تفسير و ديگری »قرآن محوری« كه به 
پيروی از نظريه »تفسير قرآن به قرآن«، تاش دارد تا با محور قرار دادن قرآن، به تفسير 
آن بپردازد. تفاسير قرآن به قرآن و تفاس��ير اجتماعی و تفاسير عصری محصول اين دو 

گرايش مذكور است.1 
مسئله مهمی كه نبايد از نظر دور داشت اينكه نهاد دين به عنوان متولی اصلی تفسير 
متون دينی، همواره با جريان قرآن گرايی و روش��نفكری دينی در تقابل و مواجهه بوده 
است و در تمام دو قرن گذشته هرگز نتواسته يا نخواس��ته به اين جريان فكری اعتماد 
ورزد. اين بی اعتمادی و برخورد سرد تا بدان جا پيش رفته كه قرآن گرايی اجتهادی- كه 
برآمده از متن حوزه تفك��ری حوزه علميه و از اين حيث جريان اصيل اس��ت- را نيز در 
مواردی مورد بی مهری قرار داده اس��ت. گرچه بعد از گذر سال ها و پس از روشن شدن 
آثار اين جريان، بدنه حوزه در بسياری از موارد تغيير نظر داده است ولی هنوز هم تنها به 
واسطه وحدت گفتمانی و طرح مسائل مشترك با جريان جهانی قرآن گرايی، مجتهدين 

1. گرچه معتقدين به نظريه اس��تقال نيز در اكثر موارد از روش تفسير قرآن به قرآن اس��تفاده كرده اند، اما با 
تحقيقات جديد معلوم می شود كه خاستگاه روش قرآن به قرآن، در حقيقت سيره تفسيری اهل بيت)ع( است )آن 
گونه كه عامه طباطبايی( و از اين حيث ميان اين روش با معارف حديثی نمی توان جدايی انداخت حال آنكه نظريه 
قرآن بسندگی و استقال قرآن در تفسير، برآمده از آموزه های ائمه فكری اهل سنت- مانند صاحب سخن معروف: 
حسبنا كتاب ال- است و از اين روی در نهايت، خود را ملتزم به استفاده- حتی حداقلی- از سنت نيز نمی بيند و از 
اين حيث در بسياری از موارد به جای كاربست سنت و حديث در تفسير، به آرای شخصی مفسران يا نظريات علمی 

و آموزه های عقل تجربی بشری اكتفا می كند.
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قرآن گرا و قرآن گرايان اجتهادی مورد بی مهری و كم لطفی قرار می گيرند.1

طيف بندی و بازشناسی رویکردها در نهضت نواندیشی دینی 
با تمام افراط ه��ا و تفريط ها در نهضت نوانديش��ی دينی، نمی ت��وان و نبايد مجموعه 
اين جريان را بی ثمر دانست يا همه آثار و برداش��ت های ايشان را باطل شمرد. از جمله 
مهم ترين فوائد اين نهضت فكری، تجديد حيات حوزه های علمی  و تاش نخبگان نهاد 
دين در جهت روزآمد كردن آموزه های دينی و تطبيق مبانی بر مسائل جديد است. اين 
تاش ها در نهايت منجر به شكل گيری يك جريان اصيل فكری در جهان اسام و خصوصاً 
تشيع شد كه از سويی به مبانی و اصول موضوعه دينی پايبند است و از ديگرسو با فهم 
ادبيات و گفتمان نوانديشان دينی، به مباحثه و مواجهه علمی  با ايشان پرداخته و پس 
از نقض و ابرام آموزه های روشنفكران دينی، به قضاوت در مورد نظريات ايشان نشسته 
است. ارايه آثار علمی  متقن و توليد نظريات دينی مبتنی بر گفتمان روشنفكران دينی، 
يكی از ش��اخصه های اصلی اين جريان فكری اصيل اسامی  اس��ت. گرچه اين جريان 
به واسطه اشتراكات گفتمانی يا كاربس��ت ادبيات رايج در جريان نوانديشی دينی- كه 
اقتضای مباحثه علمی  با ايشان بود- همواره با اتهامات و بی مهری هايی از سوی برخی 
از عالمان دينی مواجه شده است اما همچنان اعتبار معنوی و پشتوانه فكری اين جريان 
در حوزه های علمی، برقرار و باقی اس��ت و نوعی اطمينان به ايشان وجود داشته و دارد. 
اين سرمايه و اعتبار دينی در ميان مفسران رس��می  دين و جامعه متدينين از يك سو، 
و روزآمدی آنان در مواجهه ب��ا نظريات جديد و گفتم��ان اصاح طلبان دينی، موجب 
آن می ش��ود كه ارزش وجودی جريان اس��امی  اصيل، بيش از پيش روشن گردد. در 
اين نوش��تار در ضمن ارايه تصويری جام��ع طيف ها و رويكرده��ای مختلف در جريان 
روش��نفكری دينی، به تبيين جايگاه اي��ن جريان اصيل می پردازي��م. و از آن به عنوان 

»رويكرد اجتهادی در نهضت نوانديشی دينی« ياد می كنيم.
به طور كلی چهار رويكرد مهم در جريان نوانديشی دينی قابل احصاء است؛

1. نوانديشی دينی با رويكرد الحادی؛ شايد در بدايت امر عنوان مذكور، متناقض نما 
به نظر برس��د اما با دقت در اسناد و اظهارنظرهای برخی از س��ران روشنفكری معاصر، 

1. كسانی مانند عبدالنبی مهدی و ديگران در تاش اند نظريه تفسيری عامه در امتداد نظريه قرآن بسندگی در 
دين و قرآن بسندگی در تفسير معرفی نمايند. نويسنده كتاب روش صحيح فهم قرآن، مدعی است روش تفسيری 
عامه در راستای انديشه قرآن بسندگی خليفه دوم است. برای اطاع بيشتر رك: عبدالنبی مهدی، روش صحيح 

تفسير قرآن: تحليل و نقد نظريه استقال قرآن، تهران، منير، 1386، ص18.
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اين معنا قابل اثبات است كه برخی از نويسندگان معاصر 
كه اساساً هيچ نس��بتی با دين ندارند و در حقيقت ملحد 
هستند، با استفاده ابزاری از ادبيات و گفتمان دينی، در پی 
اصاحات دينی هس��تند و يا برای ايجاد دين جديد همت 
گمارده اند. لذا از آن روی كه اين طي��ف، به ارايه توليدات 
فكری بر محوريت دين همت گمارده اند و در جهت نسخه 
پيچيدن برای حوزه های علمی  و اجتماعات اسامی  تاش 
كرده اند و يا از ادبيات و گفتمان دينی به عنوان ابزار پيشبرد 
انديشه های الحادی شان استفاده جسته اند، می توان آنان 

را در دايره نهضت نوانديش��ی دينی بررس��ی كرد؛ و از آن حيث ك��ه در حقيقت اينان 
تعهدی نسبت به ضروريات اس��امی-  از توحيد و نبوت و معاد و شالوده احكام شريعت 
اس��امی- ندارند، در قالب رويكرد الحادی قرار می گيرند. در بررس��ی پيشينه شناسی 
شكل گيری چنين جريانی، نمی توان و نبايد به برخی نويسندگان معاصر اكتفا كرد بلكه 
بايد به كارنامه فكری- فرهنگی استعمار در جوامع اسامی  توجه ويژه داشت. دولت های 
اس��تعماری در جهت نفوذ در جوامع اسامی، به بررس��ی دقيق مجامع علمی- دينی 
پرداخته، با لحاظ نقاط ضعف و قوت مردم كشورهای اسامی، به ارايه الگوهای بدلی و 
بومی  متناسب با هر كشور، پرداخته اند. تاش مستشرقين در بازشناسی مبانی دينی و 
رفتار مذهبی و فرهنگ بومی  كشورهای اسامی، نخستين گام مهم در اين جهت است. 
آنان با ش��ناختی عميق از معارف دينی، در قدم دوم خود را شخصيت های طالب علم و 
معرفت معرفی كرده، به توليد آثاری با موضوعات مرتبط به دين پرداختند كه با فاصله 
كمی، اين آثار در مجامع علمی  و نخبگانی جهان اسام با استقبال مواجه شد و در برخی 

موارد به عنوان مرجع و پژوهشی نو، مورد استفاده قرار گرفت.1
اسام شناسان و شرق شناس��انی كه خود در اكثريت موارد حتی در ظاهر هم حاضر به 
پذيرش اسام نشدند، چگونه می توانند به عنوان اساتيد اسام پژوهی مورد توجه و اعتماد 
قرار گيرند! نتيجه چنين اعتماد خامی، ورود شبهات و مطالب خاف واقع به متن مباحث 
علمی  در جوامع اسامی گرديد. )برخی از اين ش��بهات به اصل قرآن مربوط است كه در 
كتاب قرآن و شبهات مستشرقان و كتاب شبهات و ردود معرفت به آن پرداخته شده است.(

1. به عنوان نمونه می توان به كتاب های برخی از مستش��رقين در موضوعات مرتبط با معارف دينی- و خصوصاً 
انديشه های قرآنی- اشاره كرد. كسانی مانند ادوارد براون، نولدكه، رژی باش��ر، ايزودسو، هانری ُكربَن و... از اين 

قبيل اند.

»تجدیدنظرطلبی دینی« 
آخرین مرحله از نهضت 
نواندیشی دینی نيست، 
بلکه برخی از روشنفکران 
و تجدیدنظرطلبان دینی 
پا را فراتر از تغييرات 
در  گذاشته،  روبنایی 
حقيقت در پی ارایه یک 

دین نوین بوده اند
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تأسيس مجامع فكری در قالب لژهای فراماسونری، 
گام مهم ديگری است كه در جهت تقويت نوانديشی 
دينی ب��ا رويكرد الح��ادی صورت پذيرفته اس��ت. 
اين جريان چنان با احتياط نس��بت به شعائر دينی 
آغاز به كار می كند كه بس��ياری از بزرگان دين هم 
نس��بت به غير دينی بودن فعاليت های فكری آنها 
احس��اس خطر نمی كنند و در عين ح��ال، جريان 
اصيل اسامی كه مجتهدان روزآمد آن را نمايندگی 
می كنند، سرخط های اين انحراف دينی را تشخيص 
می دهند و با آن به مبارزه بر می خيزند كه نمونه آشكار چنين مبارزه ای در مرحوم حاج 
ما علی كنی در عصر ناصری قابل مش��اهده اس��ت كه به تعطيلی نخستين لژ ماسونی 

ايران می انجامد! 
فرقه سازی از ديگر تاش های اس��تعماری در جهت ايجاد نهضت دگرانديشی دينی 
است كه به موازات موارد پيش گفته انجام پذيرفته است و همواره ثمرات فراوانی را برای 
استعمار به همراه داش��ته اس��ت. ايجاد فرقه وهابيت در جهان تسنن و ايجاد فرقه های 
انحرافی مانند بابي��ه، ازليه و در نهايت بهائيت در جهان تش��يع، و تقويت مجامع دينی 
بدلی مانند صوفيه و باطن گرايان، همه در راستای اين پروژه فكری صورت پذيرفته است.

نتيجه تمام تاش های اس��تعماری در ايجاد جريان دين س��تيزی با پوشش دينی در 
نهايت به ايجاد شعبه ای نوپديد از متفكران به ظاهر مسلمان می انجامد كه از يك سو خود 
بومی  كشورهای اسامی اند و از ديگرسو پيش��ينه و ظاهری دينی دارند و بدين واسطه 
در پوشش حمايت از دين با هدف اصاح انديشه دينی، به مبارزه با تمام اصول انديشه 
اس��امی  برمی خيزند. اگرچه افرادی از اين دس��ت به انحای مختلف از سوی استعمار 
حمايت می ش��وند ولی به نظر می رس��د، پيش از ايجاد روابط س��ازمانی با دولت های 
استعماری، اساس��اً خود اين افراد ظرفيت چنين اقدامات پيچيده ای را داشته اند. سيد 
احمدخان هندی- مؤسس دانشگاه بزرگ اليگر- يكی از اش��خاصی است كه به دنبال 
تاش مستمر در ايجاد نهضت دگرانديشی دينی و نقد آموزه های اسامی، از سوی دولت 
انگليس به لقب »سر« مفتخر می ش��ود. لقبی كه افرادی مانند عباس افندی معروف به 
عبدالبهاء- رئيس فرقه ضاله بهاييت- نيز به دريافت آن از دست نماينده دولت انگليس 

و  روش  نفی  با  نواندیشان 
علمی  روحانيت  آموزه های 
رسمی  و متهم کردن ایشان به 
ترویج خرافه و افزودن پيرایه 
دینی، در حقيقت به جای اصالح 
نهاد روحانيت، به دنبال حذف 
کامل ایشان از مرجعيت دینی و 
جایگزینی خود به عنوان مفسران 

مدرن دین، هستند
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مفتخر شده اند!1 
اشخاصی مانند س��رهنگ آخوندف2 كه در خانواده ای 
روحانی- ن��زد عمويش- در اردبيل بزرگ ش��ده، يكی از 
نخستين شخصيت های اين سلس��له فكری- الحادی در 
ايران است. در ادامه كس��ی مانند احمد كسروی راه او را 
ادامه می دهد و با نگارش آثاری مانند »شيعه گری«، به نفی 
اصول انديشه اسامی  و شيعی می پردازد و از سوی برخی 
بزرگان حوزه علميه نجف، مرتد دينی- منكر ضروريات 

مذهب- شناخته می شود. نگارش كتاب اسرار هزار ساله يكی ديگر از اقدامات مهم در اين 
سير فكری الحادی است كه با واكنش علمای روشن انديش مانند امام خمينی)ره( مواجه 
می شود و نتيجه چنين واكنشی، انتشار كتاب كشف اسرار توسط ايشان است. اين رويه در 
سال های بعد از پيروزی انقاب اسامی  نيز از بين نمی رود و برخی از اطاح طلبان و مدعيان 
روشنفكری دينی، با انكار برخی از ضروريات مذهب- مانند: وجود امام عصر)عج(- همين 
رويه را ادامه می دهند.3 با پيچيده تر شدن نظريه های علمی  و فكری، بازتاب انديشه های 
الحادی در قالب گفتمان دينی نيز، پيچيده تر می شود و در اين فرآيند نوسازی انديشه های 
الحادی با كاربست ادبيات دينی، برخی روشنفكران با گرايش به مكاتب فكری كشورهای 
اسكانديناوی4 به تقابل سازی ميان نوعی »اخاق جهانی« و آموزه های اخاقی فرازمانی و 
فرامكانی اسام می پردازند كه نتيجه ای جز انكار معارف دينی ندارد. برخی ديگر نيز قرآن 
را كامی  بشری برمی شمارند كه مجموعه ای از س��خنان نبی مكرم اسام است، به جای 
آنكه مجموعه ای حاصل از وحی و كام الهی باشد.5 در مجموع چنين نتيجه می گيريم كه 
گرچه افراد با انگيزه های متفاوت و با شكل ها و قالب های مختلف به طرح تئوری های دينی 

1. عبدالحسين آيتی، كشف  الحيل، مولف، چهارم، خرداد 1307، ج2، ص174-176.
2. برای اطاع بيشتر از انديشه های الحادی و سير دين ستيزی آخوندزاده، رك: عليرضا ذاكراصفهانی ، »جريان 

پروتستانتيسم اسامی چگونه توسط روشنفكران غرب گرا در ايران شكل گرفت؟«، وطن امروز، 1394/4/2.
3. اظهارات صريح برخی از دگرانديش��ان ايرانی در اين باب، نمايانگر چنين رويه ای است. به عنوان نمونه اكبر 
گنجی در 15مهر 1387 با درج مقاله ای در سايت ضد انقابی »راديو زمانه«، منكر وجود امام دوازدهم)ع( گرديد 
و اين س��خنان را بارها به انحای مختلف تكرار كرد. )خبرگزاری فارس، اكبر گنجي وجود امام مهدي)عج( را انكار 

كرد، 15/07/87 ، 12:24(
4. رك: گفت وگوی مصطف��ي ملكيان با مجله مهرنامه ب��ا عنوان »ملكيان پنج��م«، س4، ش32، آذر 1392، 

ص50-55.
5. انواع متفاوتی از انديش��ه های الحادی در نظريات افرادی مانند عبدالكريم س��روش قابل احصاء اس��ت كه با 
واكنش های علمی فراوان از سوی علمای روشن انديش معاصر مواجه ش��ده است و گاه برخی از متخصصين امر، 

تصريح به الحادی بودن اين نظريات كرده اند.

نهاد دین به عنوان متولی 
اصلی تفسير متون دینی، 
همواره با جریان قرآن گرایی 
و روشنفکری دینی در تقابل 
و مواجهه بوده است و در 
تمام دو قرن گذشته هرگز 
نتواسته یا نخواسته به این 

جریان فکری اعتماد ورزد
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با رويكرد الح��ادی پرداخته اند،1 ام��ا در نهايت آنچه از 
مجموعه آموزه ها و آثار ايشان به دست می آيد، دشمنی با 
اساس ديانت و روحانيت و اجتهاد دينی ضابطه مند است.

در حقيقت اين طيف با اس��تفاده از روشنفكری دينی 
به عنوان يك پوشش و ابزار برای فريب و نفوذ و پيشبرد 
مباحث خود، به كنار زدن دي��ن پرداخته اند و دقيقاً در 
همين راستاست كه بس��ياری از مستشرقين يا پيروان 
اديان تحريف��ی يا مكات��ب انحرافی تحت همين پوش��ش وارد مباحث��ه درون دينی با 

انديشمندان مسلمان شده اند و برای جامعه مسلمين نسخه پيچيده اند! 
2. نوانديشی دينی با رويكرد ارتجاعی؛ صای »بازگشت به اسام راستين« و »دين 
نخس��تين« يكی از ش��عارهای محوری در نهضت نوانديشی دينی اس��ت كه در نتيجه 
آن، پيرايه زدايی از چهره انديش��ه دينی، به عنوان يك راهبرد اصلی مطرح می گردد. از 
پيروان چنين تفكری نوعاً به »جريان نو سلفی« تعبير می كنند. نقد وضع موجود جوامع 
اس��امی، تاش برای اصاحات فردی- اجتماعی، با اس��تفاده از راهبرد »بازگشت به 
اصالت های دينی«، مواجهه جدی با نهاد دين و نفی برخی آموزه های روحانيت رسمی  در 
قالب »زدودن پيرايه های معرفت دينی«، وجه مشترك نوسلفيان است. در كنار گرايش 
به »دين اصيل و خالص« و تقبيح طيف وس��يعی از »معارف دينی ناشی از تاش های 
فكری مسلمين«، »دعوت به رجوع به متون اصيل دينی« و »برداشت بی واسطه از اين 
متون«، از ديگر مشخصه های اين جريان فكری اس��ت. با وجود ميل تاريخی شديد به 
بازگشت ايشان به متون اسامی  و تاريخ صدر اسام، می توان آنان را در قالب »رويكرد 
ارتجاعی« مورد بررس��ی قرار داد. اينان گرچه خود منادی و مدعی نوانديشی دينی اند، 
اما در نتيجه به ورطه »كهنه انديشی« و »جمود بر ظواهر متون« در می افتند و با تعطيل 
كردن باب برداشت های ضابطه مند از متون دينی يعنی اجتهاد، در حقيقت به دشمنی 
با عقانيت دينی برمی خيزند. جنبش فكری- سياس��ی خوارج در صدر اس��ام )كه با 
دامن زدن به نبرد نهروان، در تقابل با واليت قرار گرفت(، نمونه خوبی برای اين رويكرد 
از نوانديشی دينی است. نهضت »ظاهريه« در ميان اهل سنت به نوعی بازتوليد چنين 
انديشه هايی است و در نهايت »مسلك انحرافی وهابيت«، نمود تام و تمام آن محسوب 

1. حتی ممكن اس��ت برخی از آنها از حيث عملكرد فردی ملحد و منكر ضروريات نباشند اما انديشه آنان رويه 
الحادی را دنبال می كند. 

فرقه سازی از دیگر تالش های 
استعماری در جهت ایجاد 
نهضت دگراندیشی دینی است 
که به موازات موارد پيش گفته 
انجام پذیرفته است و همواره 
برای  را  فراوانی  ثمرات 

استعمار به همراه داشته است
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می شود كه در پوش��ش ادبياتی نوانديشانه به مقابله با مبانی و ش��عائر دينی فرقه های 
مختلف اس��امی  برمی خيزد و اين مقابله به مقاتله- و حذف مخالف��ان فكری- منجر 
می گردد. با ش��كل گيری جريان »قرآن گرايی« در جهان اس��ام، انديشه های سلفی و 
ارتجاعی نيز نمودی تازه يافت و در آثار برخی از متفكران مسلمان- مانند رشيد رضا و... 
در قالب ادبياتی روزآمد، بازتوليد شد. تأثيرپذيری مقلدانه برخی از نوانديشان ايرانی- 
شيعی از انديشه های س��لفی، به پيدايش تفكراتی مشابه، با ادبياتی بومی  منجر شد كه 
نمونه روشن آن در آثار افرادی مانند سيد اسدال خرقانی، شريعت سنگلجی، حبيب ال 
عاشوری، اكبر گودرزی و... و نوعاً در ذيل عناوينی چون »توحيد«، »انديشه توحيدی«، 
»جامعه توحيدی« و... تبلور يافت. اين پيوند فكری با مرتجعين ساير كشورهای اسامی 
 هم در محتوای آثار اينان قابل بازشناسی است و هم در مواجهه روحانيت رسمی  با ايشان 
كه به عنوان نمونه، در اكثريت موارد، صاحبان انديش��ه های سلفی به عنوان كسانی كه 

»وهابی«، يا »وهابی مسلك« شده اند، مورد خطاب قرار می گيرند. 
نوانديش��ی دينی با رويكرد ارتجاعی در حقيقت، نسخه پيش��نهادی اش برای اجرای 
اسام در متن جامعه و اصاح امور، بازگشت به اصالت های دينی است؛ اين اصاح طلبی 
دينی در جامعه اهل سنت نوعاً با پيشنهاد بازگش��ت به قرآن محض- بدون مراجعه به 
سنت- و در جوامع شيعی بازگشت به قرآن و متون دينی اوليه حديثی همراه است. آنها 
در عين حال كه بر متن جمود دارند، تنها مرجع صاحيت دار در فهم متن را نيز منحصر 
به خود می دانند و اجتهاد در متون را به منزله اجتهاد در مقابل نص می شمارند. با آنكه 
ظاهرگرايی و اخباری مسلكی وجه روشن ايش��ان است ولی به واسطه انحصارگرايی در 
فهم دينی و جمود علمی، در نتيجه مواجهه با پرس��ش های پيچيده حاصل از گفتمان 
نوانديشی دينی، و يا روشنفكران و مستشرقان، گاه به تأويات شخصی روی می آورند و 
يا به ارايه تفاسير غير ضابطه مند از متون دينی می پردازند. كه نمونه روشن آن، تفاسير 
سمبليك و التقاطی توسط گودرزی رهبر گروهك فرقان است.1 ايشان يك نظام منسجم 
فكری ندارند. گاه ضديت با مدرنيته دارن��د، گاه مدعی اداره اجتماعات مدرن با تكيه بر 
صرف متن دينی دارند. و در واقع نسخه پرتناقض برای اسام سياسی ارايه می دهند كه 
بازخوانی نظريات روحانيون وهابی، رهبران فكری طالبان و مفتی های افراطی داعش، 

1. اكبر گودرزی با نوعی تفسير سمبوليك به سوءاستفاده از آيات قرآن می رفت. او در مدتی كه در حوزه تهران 
و حوزه قم به سر می برد حدود 25 جزء از قرآن را با اين روش تفسير و بسياری از اينها را منتشر كرد كه تفسيری 
التقاطی و سليقه ای بود. برای دانستن درباره اين تفسير رك: »مصاحبه آيت ال سيد جعفر شبيری زنجانی«، يادآور، 

ش8-6، تابستان1388 تا بهار 1389، ص48-54.
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نمونه های بسياری از اين تناقض نمايی را به دست 
خواهد داد. 

در دوران جديد، يكی از جريان های س��ازمان يافته 
كه ظاهراً با هدف پياده كردن احكام اسامی  و مقابله 
با بهائيت ش��كل می گيرد، انجمن حجتيه به رهبری 
مرحوم شيخ محمود حلبی است. انجمنی كه با تخمير 
نيروهای مذهبی و جداكردن آنها از مبارزات اسامی 
 به رهبری امام خمينی)ره( تاش می كند الگويی نوين از اسام اجتماعی و سياسی ارايه كند. 
اسامی كه با رژيم منحوس شاه در سازگاری است و دغدغه ای جز مبارزه با فرقه بهائيت و كار 
فرهنگی و دينی- با معرفی خاص خودشان- ندارد. ارتباط اين انجمن با حوزه های علميه و 
علمای تراز اول به شدت كم رنگ است و به نظر می رسد قرار دادن فردی روحانی در صدر اين 
تشكيات دينی در حقيقت استفاده ابزاری و تاكتيكی از روحانيت است چه اينكه با مطالعه افكار 
راهبران و تربيت يافته گان اين انجمن، ريشه انديشه »اسام منهای روحانيت« و »جدايی دين 
از سياست« را می توان بازشناخت. اين دو نظريه بنيادين را می توان از جمله توافقات راهبردی 

و نقاط اشتراك رويكردهای الحادی و التقاطی برشمرد.1
جريان ديگری كه می توان آن را در رويكرد ارتجاعی بررس��ی كرد، جريان موس��وم به 
»واليتی ها«ست. اينان با تكيه بر برخی متون دينی، هر نوع مبارزه دينی و تشكيل حكومت 
را ناصحيح برش��مرده، راه نجات را تنها در عمل به متون حديثی- آن هم در قالب تدين 
فردی- دانسته، هر نوع تاش در جهت تأسيس حكومت دينی را غير مجاز برمی شمردند. 
مخالفان تفكر فلسفی و حكمت اسامی، تبار ديگری از نوانديشان دينی با رويكرد ارتجاعی 
محسوب می ش��وند. اينان همواره مهم ترين موانع را در جهت توليد و ترويج انديشه های 
مترقی دينی ايجاد كرده، به معنای حقيقی مصداق حديث شريف »الناس اعدا ما جهلوه« 
بوده اند. برخوردهای تند با بزرگانی مانند عامه طباطبايی)ره(، امام خمينی)ره(، شهيد 
مطهری و... بروز گفتمان ارتجاعی اين نحله فكری است.  امام خمينی)ره( در پيام تاريخی 
خود به روحانيت- معروف به منشور روحانيت- با ذكر نام »انجمن حجتيه« و با اشاره به 
جريان موسوم به »واليتی ها« عملكرد متحجرين و كهنه انديشانی از اين دست در نهضت 
را مورد بررسی قرار داده، با اشاره به باز بودن پرونده تفكر اين جريان، طاب جوان و عموم 

1. برای اطاع بيشتر در اين زمينه و مشاهده اسناد و استدالل های مربوطه، بنگريد به: سيد حميد روحانی، نهضت 
امام خمينی، تهران، عروج، 1382، ج3، ص161-168. 

صالی »بازگشت به اسالم 
راستين« و »دین نخستين« یکی 
از شعارهای محوری در نهضت 
نواندیشی دینی است که در 
نتيجه آن، پيرایه زدایی از چهره 
اندیشه دینی، به عنوان یک 

راهبرد اصلی مطرح می گردد



59
94

ن 
ستا

 زم
 4

ره 6
شما

م 
ده

سيز
ل 

 سا
وم

ه س
دور

نی
ی دي

طلب
ظر

يدن
جد

 تا ت
هی

خوا
دد

 تج
ی؛ از

 دين
شی

ندي
ت نوا

هض
ن

ملت ايران را نس��بت به خطر اين طيف فكری تنبه داده است. ايشان اين دسته را دشمن 
رسول ال)ص( برمی شمارد و آنان را بزاری برای اجرائی شدن اهداف استعماری می داند.1 
تئوری سازی مرتجعين در حمايت از حكومت پهلوی و طرح نظريه »ضرورت حفظ شاه 

1. امام خمينی می فرمايند: »در حوزه های علميه هستند افرادی كه عليه انقاب و اسام ناب محمدی فعاليت دارند... خطر 
تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه های علميه كم نيست. طاب عزيز لحظه ای از فكر اين مارهای خوش خط و خال 
كوتاهی نكنند، اينها مروج اسام امريكايی اند و دشمن رسول ال... استكبار وقتی كه از نابودی مطلق روحانيت و حوزه ها مأيوس 
ش��د، دو راه برای ضربه زدن انتخاب نمود؛ يكی راه ارعاب و زور و ديگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر. وقتی حربه ارعاب و 
تهديد چندان كارگر نش��د، راه های نفوذ تقويت گرديد. اولين و مهم ترين حركت، القای شعار جدايی دين از سياست است كه 
متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه ای كارگر شده است تا جايی كه دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در 
معركه سياسيون تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد؛ يقيناً روحانيون مجاهد از نفوذ بيشتر زخم برداشته اند. گمان 
نكنيد كه تهمت وابس��تگی و افترای بی دينی را تنها اغيار به روحانيت زده است، هرگز؛ ضربات روحانيت ناآگاه و آگاه وابسته، 

به مراتب كاري تر از اغيار بوده و هست. 
... وقتی شعار جدايی دين از سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردی و عبادی شد و قهراً فقيه 
هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود و در سياست ]و[ حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانی در معاشرت با مردم 
فضيلت شد. به زعم بعض افراد، روحانيت زمانی قابل احترام و تكريم بود كه حماقت از سراپای  وجودش ببارد و اال عالم سياس 
و روحانی كاردان و زيرك، كاسه ای زير نيم كاسه داشت. و اين از مسائل رايج حوزه ها بود كه هر كس كج راه می رفت متدين تر 
بود. ياد گرفتن زبان خارجی، كفر و فلسفه و عرفان، گناه و شرك به شمار می رفت. در مدرسه فيضيه فرزند خردسالم، مرحوم 
مصطفی از كوزه ای آب نوشيد، كوزه را آب كشيدند، چرا كه من فلسفه می گفتم. ترديدی ندارم اگر همين روند ادامه می يافت، 
وضع روحانيت و حوزه ها، وضع كليساهای قرون وسطی می شد كه خداوند بر مس��لمين و روحانيت منت نهاد و كيان و مجد 

واقعی حوزه ها را حفظ نمود.
علمای دين باور در همين حوزه ها تربيت شدند و صفوف خويش را از ديگران جدا كردند. قيام بزرگ اسامی مان نشئت گرفته 
از همين بارقه است. البته هنوز حوزه ها به هر دو تفكر آميخته اند و بايد مراقب بود كه تفكر جدايی دين از سياست از اليه های 
تفكر اهل جمود به طاب جوان سرايت نكند و يكی از مس��ائلی كه بايد برای طاب جوان ترسيم شود، همين قضيه است كه 
چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسين نافهم و ساده لوحان بي سواد، عده ای كمر همت بسته اند و برای نجات اسام و حوزه و 

روحانيت از جان و آبرو سرمايه گذاشته اند.
اولين و مهم ترين فصل خونين مبارزه در عاش��ورای 15خرداد رقم خورد. در 15خرداد 42 مقابله با گلوله تفنگ و مسلسل 
شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان می نمود. بلكه عاوه بر آن از داخل جبهه خودی گلوله حيله و مقدس مآبی و تحجر 
بود؛ گلوله زخم زبان و نفاق و دورويی بود كه هزار بار بيشتر از باروت و سرب، جگر و جان را می سوخت و می دريد. در آن زمان 
روزی نبود كه حادثه ای نباشد، ايادی پنهان و آشكار امريكا و شاه به شايعات و تهمت ها متوسل شدند حتی نسبت تارك الصاه 
و كمونيست و عامل انگليس به افرادی كه هدايت مبارزه را به عهده داشتند می دادند. واقعاً روحانيت اصيل در تنهايی و اسارت 
خون می گريست كه چگونه امريكا و نوكرش پهلوی می خواهند ريشه ديانت و اسام را بركنند و عده ای روحانی مقدس نمای 

ناآگاه يا بازی خورده و عده ای وابسته كه چهره شان بعد از پيروزی روشن گشت، مسير اين خيانت بزرگ را هموار می نمودند.
آن قدر كه اسام از اين مقدسين روحانی نما ضربه خورده است، از هيچ قشر ديگر نخورده است و نمونه بارز آن مظلوميت و 
غربت اميرالمؤمنين)ع( كه در تاريخ روشن است... طاب جوان بايد بدانند كه پرونده تفكر اين گروه همچنان باز است و شيوه 
مقدس مآبی و دين فروشی عوض شده است... ديروز مقدس نماهای بي شعور می گفتند دين از سياست جداست و مبارزه با شاه 
حرام است، امروز می گويند مسئولين نظام كمونيست شده اند! تا ديروز مشروب فروشی و فساد و فحشا و فسق و حكومت ظالمان 
برای ظهور امام زمان- ارواحنا فداه- را مفيد و راهگشا می دانستند، امروز از اينكه در گوشه ای خاف شرعی كه هرگز خواست 
مسئولين نيست رخ می دهد، فرياد »وا اساما« س��ر می دهند! ديروز »حجتيه ای«ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه 
مبارزات تمام تاش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز انقابی تر از انقابيون شده اند! 
»واليتی«های ديروز كه در سكوت و تحجر خود آبروی اسام و مسلمين را ريخته اند، و در عمل پشت پيامبر و اهل بيت عصمت 
و طهارت را شكسته اند و عنوان واليت برايشان جز تكسب و تعيش نبوده است، امروز خود را بانی و وارث واليت نموده و حسرت 
واليت دوران شاه را می خورند! راستی اتهام امريكايی و روسی و التقاطی، اتهام حال كردن حرام ها و حرام كردن حال ها، اتهام 
كشتن زنان آبستن و حليت قمار و موسيقی از چه كسانی صادر می ش��ود؟ از آدم های المذهب يا از مقدس نماهای متحجر و 
بي شعور؟! فرياد تحريم نبرد با دشمنان خدا و به سخره گرفتن فرهنگ شهادت و شهيدان و اظهار طعنه ها و كنايه ها نسبت به 
مشروعيت نظام كار كيست؟ كار عوام يا خواص؟ خواص از چه گروهی؟ از به ظاهر معممين يا غير آن؟ بگذريم كه حرف بسيار 
اس��ت. همه اينها نتيجه نفوذ بيگانگان در جايگاه و در فرهنگ حوزه هاست، و برخورد واقعی هم با اين خطرات بسيار مشكل و 

پيچيده است«. )صحيفه امام، ج 21، ص278-282.(
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شيعه«- فارغ از آنكه چه عملكردی داشته باشد- 
را می توان قرينه ای ش��يعی از نظريه ولی امر در 
ميان اهل سنت برشمرد كه اطاعت از پادشاهان 
جائر را به دليل اينكه اولی االمر هستند واجب و 
هر نوع مبارزه با آنان را حرام برمی ش��مرده اند. 
دليل اصلی برق��راری حكومت ه��ای طوالنی- 
عباسی، عثمانی، آل س��عود و...- در جامعه اهل 
تسنن را می توان در ارتباط مس��تقيم با چنين 
انديشه ای برشمرد. حضرت امام خمينی)ره( با 
توجه دادن به نظريه پيش گفته، از تناقض فكری 

مقدس مآبان مرتجع پرده برمی دارد.1
با وجود اين اگرچه در انديشه ها و آثار نوانديشان مرتجع، نوعی التقاط فكری يا تفسير 
به رأی، مشاهده می شود، ولی نظر به انحصارگرايی ايشان در كاربست منابع دينی و با 
توجه به برخوردهای تند و خشن با مخالفان خود- كه نمودی امروزين از سيره سياسی 
و فكری خوارج اس��ت- قرار گرفتن اين��ان در رويكرد ارتجاعی امری قابل دفاع اس��ت. 
همچنين به رغم چپ زدگی شديد افرادی مانند اكبر گودرزی و حبيب ال عاشوری- كه 
به ارايه تفاسير سمبليك از قرآن منجر شده اس��ت- اما به لحاظ سلوك فكری و عملی 
در گرايش به انديشه تكفير مخالفان، و صدور جواز برخورد تند و حتی برخورد حذفی با 
آنان، مشخصه اصلی در قرار گرفتن اين افراد در رويكرد ارتجاعی است. سلوك شخصی 
ايشان نيز به جای آنكه به راهبران انديشه های الحادی شرقی شبيه باشد، بيشتر ناشی 
از برداشتی جامد از سيره معصومين)ع( است كه با نوعی تظاهر به زندگی زاهدانه همراه 
شده است و انسان را به جای آنكه ياد سيره شخصی ائمه شيعه)ع( بياندازد، يادآور سلوك 
1. امام در اين باب می فرمايند: »در شروع مبارزات اسامی اگر می خواس��تی بگويی شاه خائن است، بافاصله 
جواب می شنيدی كه شاه شيعه اس��ت! عده ای مقدس نمای واپس گرا همه چيز را حرام می دانستند و هيچ كس 
قدرت اين را نداشت كه در مقابل آنها قد علم كند. خون دلی كه پدر پيرتان از اين دسته متحجر خورده است هرگز 
از فشارها و سختي های ديگران نخورده است... اوضاع مثل امروز نبود، هر كس صد در صد معتقد به مبارزه نبود زير 
فشارها و تهديدهای مقدس نماها از ميدان به در می رفت؛ ترويج تفكر »شاه سايه خداست« و يا با گوشت و پوست 
نمی توان در مقابل توپ و تانك ايس��تاد و اينكه ما مكلف به جهاد و مبارزه نيستيم و يا جواب خون مقتولين را چه 
كسی می دهد و از همه شكننده تر، شعار گمراه كننده حكومت قبل از ظهور امام زمان- عليه السام- باطل است و 
هزاران »إن ُقلت« ديگر، مشكات بزرگ و جانفرسايی بودند كه نمی شد با نصيحت و مبارزه منفی و تبليغات جلوی 
آنها را گرفت؛ تنها راه حل، مبارزه و ايثار خون بود كه خداوند وسيله اش را آماده نمود. علما و روحانيت متعهد سينه 
را برای مقابله با هر تير زهرآگينی كه به طرف اسام شليك می ش��د آماده نمودند و به مسلخ عشق آمدند«. رك: 

صحيفه امام، همان، ص280-282. 

نظریه حکومت اسالمی  طرح 
توسط  فقيه  والیت  اندیشه   و 
حقيقت  در  خمينی)ره(،  امام 
محکم ترین قدم در تبيين ابعاد 
تمدنی  و  اجتماعی  سياسی- 
اسالم است که همه شعارهای 
اصالح طلبانه نواندیشان دینی- 
اصالح طلبی سياسی، اصالح طلبی 
اصالح طلبی  و  تجددخواهانه 

دینی- را در خود هضم می کند
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فردی خوارج است. برخورد تند آشوری با شهيد مطهری و خرده گرفتن بر نحوه زندگی 
ايشان، مؤيد اين مدعاست.1 

نمود امروزين چنين انديشه های واپس گرايانه ای را می توان در روحانيون مقدس مآب 
و منحرفی مثل »ياس��ر الحبيب«2 و »حس��ن اللهياری«3 و برخی ديگر4 دانست كه با 
شعار تش��يع راس��تين و به دور از عقانيت اس��امی، به ايجاد افتراق در ملل اسامی 
 دامن می زنند، حكومت دينی را نامشروع می دانند، به مخالفان خود ناسزا و لعن حواله 
می كنند و از آن سوی، با حمايت كشورهای امريكا و انگليس و با آسودگی خاطر به ترويج 
انديشه های انحرافی خود مشغول اند. حمايت مش��كوك انگليسی ها از اين نحله فكری 
ارتجاعی، در حالی كه انگليس در خط مقدم مبارزه با انديش��ه های اصيل اسامی  قرار 
دارد، به موضوع اس��تفاده ابزاری از آنان عليه جامعه اسامی  صحه می گذارد. موضوعی 
كه موجب شد، رهبر معظم انقاب اسامی، تعبير »شيعه انگليسی« را برای اين طيف 

به كار ببرند. 
با توجه به مطالب پي��ش گفته، و نظر به وج��ود رويه ای افراطی و رادي��كال در ميان 
طرفداران رويكرد الحادی و ارتجاعی، می توان اصاح طلبان دينی راديكال را به دو طيف 

تقسيم كرد: راديكال الحادی و راديكال ارتجاعی.5
پيروان رويكرد نخست با رويه ای افراطی، به هدم دين كمر بسته اند و پيروان رويكرد 

1. شرح ديدار شهيد مطهری و آش��وری را مرحوم علی دوانی به نقل از خود شهيد مطهری در كتاب خاطراتش 
چنين درج كرده است: »]آش��وری[ آمده بود خانه ما كه نيم ساعت با شما كار دارم ولي بيش از يك ساعت ماند و 
حال مرا گرفت. با جسارت گفت تو نبايد در قلهك و باالي شهر باشي، بايد بروي ميدان شوش و پايين شهر و ميان 
مردم عادی. گفتم: آش��يخ! اگر من با اين حجم كار كه دارم، بروم ميدان شوش ميان آن شلوغي ديوانه مي شوم.« 

)علی دوانی، خاطرات من از استاد شهيد مطهري، قم، صدرا، 1386، ص84.(
2. وی با نگارش كتابی آكنده از توهين به يكی از همس��ران پيامبر)ص(، موجبات خشم بسياری از پيروان اهل 
سنت در سراسر جهان را فراهم كرد و اين خشم در نهايت با فتوای تاريخی رهبر معظم انقاب مبنی بر عدم جواز 

توهين به همسران پيامبر)ص(، فرونشست. 
3. او طلبه ای كم سواد و اصالتاً افغانی است كه با راه اندازی شبكه ماهواره ای در امريكا، پرچمدار توهين به مقدسات 
اهل سنت است. وی خود را از همه مراجع معاصر باالتر می داند و در اظهار نظری عجيب، سقوط جمهوری اسامی 

را از مقدمات ظهور امام زمان)عج( برمی شمارد.
4. مانند همه تابعان جريان موسوم به شيرازی ها كه با اس��تفاده از ابزار رسانه ای پرشمار، به ترويج انديشه های 
ارتجاعی و افراطی خود مشغول اند. اهتمام ويژه به موضوع برائت از بزرگان و پيروان اهل سنت، برقراری دهه برائت، 
برگزاری مجالس لعن و توهي��ن علنی، تأكيد غير معقول بر برخی اعمال غير مس��تند مانند قمه زدن، مخالفت با 
تنها حكومت شيعی جهان كه يك مجتهد در رأس آن قرار دارد، و... از جمله مشخصه های فكری اين جريان است.  
5. برخاف برخی ديگ��ر از رويكردهای نوانديش��ی دينی، كه حداقل در ظاهر ش��عار »زنده ب��اد مخالف من« 
سرمی دهند، در رويكرد الحادی و ارتجاعی شعار اصلی »مرگ بر مخالف من« است. و از اين حيث، گروه نخست به 
دنبال هدم يكباره و يكجای معرفت دينی و دينداری اند، و گروه دوم نابودی مخالفان خود را شعار اصلی در سيره 

فكری و عملی خود قرار داده اند. 
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دوم، هر نوع برداش��ت دينی غير از خود را برداش��تی انحرافی و پيروان آن را مستحق 
لعن و دش��منی و حتی نابودی می دانند. جم��ود، لجاجت، اس��تبداد رأی، فرقه گرايی 
و انحصارطلبی دين��ی، ضديت با نهاد روحاني��ت و به طور مش��خص، مخالفت با تفكر 
اجته��ادی، و ترويج نظريه ه��ای متناقض و مذب��ذب در باب اصاح انديش��ه دينی، از 
مش��خصه های بارز اين دو رويكرد پيش گفته اس��ت.1 در ادامه به بررس��ی دو رويكرد 

»التقاطی« و »اجتهادی« خواهيم پرداخت. 
3. نوانديشی دينی با رويكرد التقاطی؛ بی گمان پردامنه ترين توليدات فكری توسط 
اين طيف از نوانديش��ان دينی صورت پذيرفته و گستره وسيعی از جغرافيای اسام، در 

دهه های پيشين در سيطره انديشه های التقاطی قرار گرفته است. 
التقاط به معنای در هم آميختن معارف دينی با آموزه های علوم بشری، نوعاً با انگيزه 
تطبيق علم و دين و عقل و دين، صورت می پذيرد و در نهايت به تلفيق آموزه های دينی 
با گزاره های مكتبی يا ره يافت های ش��خصی و يا آموزه های علم تجربی منجر می شود. 
در حقيقت فرآيند تحقق التقاط را بايد نتيجه تلفيق گزاره ه��ای وحيانی با آموزه های 
علوم بشری و ارايه بسته ای جديد دانست كه حتی اگر تصريح هم نشود، در حقيقت به 
مثابه يك دين جديد عرضه شده اس��ت. صد البته اين نظام معنايی وحيانی- بشری به 

1. به عنوان نمونه، در رويك��رد الحادی می  توان به رويه افراطی تقی زاده در دعوت به غرب زدگی از فرق س��ر تا 
نوك انگشتان و در دوره ای ديگر به بازگشت از اين نظريه اشاره كرد. موافقت و مخالفت با مسئله تقليد هم يكی از 
عرصه های اين تناقض در روشنفكران ضد دين است. همان گونه كه سرهنگ آخوندف گاهی كه در مقام نقد دستگاه 
اجتهاد و تقليد قرار می گيرد آن را امری غير انسانی می نامد و در جای ديگر كه در مقام تئوريزه كردن غرب زدگی 
اس��ت، تقليد و اقتباس را الزمه و مقدمه اصاح طلبی در جهان اس��ام معرفی می نمايد. سرهنگ آخوندف برای 
كشاندن توده ها به بی دينی و بی بندوباری، »تقليد از مجتهد« و پرداخت خمس و سهم امام را نكوهش كرده و آن را 
از نشانه های تاريك انديشی و پايبندی مردم ايران به »خرافات« پنداشته است. او دست  كم با آزمون از تاريخ اسام، 
به درستی می دانسته است كه تقليد از فقيه و مجتهد جامع الشرايط، مسلمان ها را از چنگال استعمار می رهاند و 
از بيراهه پويی، كج انديشی، دنباله روی و پيروی از اس��ام التقاطی، وارداتی و ناسره باز می دارد و اسام راستين را 
به آنان می نماياند. از اين رو، بر آن بوده كه با زير سؤال بردن »تقليد از مجتهد«، انديشه استعماری »اسام منهای 
روحانيت« را در ش��كل جديد آن پايه گذاری كند و راه چيرگی و اس��تيای جهان خواران بر سرنوشت ملت های 
اسامی را به آسانی هموار كند. او برای دور داشتن و بيزار كردن مردم مسلمان از »تقليد« به سفسطه دست زده، 
آورده است: »... برای فهميدن مطالب بايد عقل را س��ند و حجت دانسته باشی نه نقل را كه اوليای دين ما آن را بر 
عقل مرجح شمرده اند... و عقل را از درجه شرافت و اعتماد انداخته در حبس ابدی نگاه داشته اند... ما ديگر از تقليد 
بيزار شده ايم. تقليد خانه ما را خراب كرده است حاال در اين صدد هستيم كه قاده تقليد را از گردن خودمان دور 

انداخته، از ظلمانيت به نورانيت برسيم و آزاد و آزاده خيال بشويم... .«. 
او تقليد از علما و فقها را محكوم و مردود می داند؛ ليكن تقليد از فرنگی ها و اروپاييان را روا و الزم می شمارد:

»... از ديگر عوارض نادانی، بروز اين حالت در دماغ ايرانيان است كه به دانش خودشان اعتماد می كنند و هيچ  گونه 
مصلحت نمايی را از ديگران قبول نمی نمايند. بابا اول بايد مقلد مقتبس شود و بعد از تكميل يافتن در علوم و فنون 
به ديگران مجتهد و راهنما گردد. امم اروپا اختراعات و ايجادات را از يكديگر اقتباس كرده اند كه به اين درجه معرفت 

و كمال رسيده اند... «. رك: فريدون آدميت، همان، ص174 به نقل از: سيد حميد روحانی، همان، ص20-22.
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طور مستقيم و مشخص ربطی به دين ندارد، آن 
گونه كه مس��تقيماً ربطی به هيچ كدام از مكاتب 
فكری در شرق و غرب عالم هم ندارد! اين است نه 
تنها عالمان دينی، بلكه دانشمندان علوم انسانی 

بشری نيز بر اين باورند كه الصاق غير روش��مند و غير منطقی آموزه های علوم بشری و 
گزاره های دينی، حتی اگر به قصد روزآمد كردن معارف دينی يا آشتی دادن علوم بشری 
با علوم وحيانی باشد، باز هم غير قابل پذيرش و غير معتبر است؛ هم در منظر دين و هم 

در منظر علم و عقل بشری! 
بديهی اس��ت هر نوع تطبيق در منظومه معارف دينی بر آموزه های علمی  و عقانی را 
نمی توان و نبايد با برچس��ب التقاط، نام گذاری كرد بلكه حد وس��ط و ماك تشخيص 
رهيافت های التقاطی از برداش��ت های اجته��ادی، دارامندی ضابط��ه و روش صحيح 
برداشت و تطبيق اس��ت. با توجه به مطالب پيش��ين، می توان گفت، برداشت و تفسير 
غير ضابطه مند از متون دينی و ارايه نتايجی در منظومه معرفت دينی، مشخصه اصلی 

جريان التقاط است. 
آنچه در بررسی انديشه های التقاطی اهميت دارد اينكه، انديشمندانی كه به اين ورطه 
كشيده شده اند، در حقيقت نه مانند پيروان رويكرد الحادی به امحای دين می انديشند، 
و نه مانند مرتجعين به برداشت های جامد و خشك از متون دينی دلبسته اند، بلكه اينان 
با دغدغه پياده كردن دين در عرصه اجتماع و پاس��خ به مسائل نوپديد جامعه انسانی و 
اسامی، در حقيقت از يك سو خود را وفادار به متون و منابع دينی می دانند و از ديگرسو 
نمی خواهند نظام معرفت دينی در تناقض و تعارض با آموزه های علمی  و عقلی معرفی 
شود و از اين روی، با اعتقاد به ظرفيت های دين مبين اسام در پاسخ به مسائل انسانی 
و اجتماعی، به تطبيق رهيافت های وحيانی و بشری می پردازند تا به خيال خود، هم به 
دين وفادار مانده باشند و هم در مقام معارضه با آموزه های روزآمد علوم بشری، برنيامده 
باشند. اين تطبيق برآمده از احساس اصاح گری، اگرچه در بدايت امر استحقاق تشويق 
و تحسين دارد ولی به واسطه خروج اين دانش��مندان از حوزه تخصصی خود و ورود در 
فرآيندی غير علمی و غير دينی، نه تنها مس��تحق تشويق نيس��ت كه به واسطه وصول 
به نتايج نامطلوب و غير قابل پذيرش در مجامع دينی و علمی، اس��تحقاق توبيخ دارد و 
اصًا عملی عقايی به حس��اب نمی آيد. هر چند التقاط گرايان در سلوك شخصی خود 
انس��ان هايی متعهد و موجه و متدين باش��ند ولی اين تعهد در عرصه آثار علمی  ايشان 

نمونه های بارز از برداشت های 
التقاطی در دوران معاصر، تفاسير 
سمبليک، تفاسير علمی و برخی 
تفاسير زمانه ای یا عصری هستند
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تجلی ناصوابی يافته است. 
شايد با طرح نظراتی از اين دست، برخی به اش��تباه چنين تصور كنند كه التقاط تنها 
حاصل تاش علمی  كسانی اس��ت كه در حوزه های علميه تحصيل نكرده باشند. خير، 
اين كل نگری به هيچ وجه مقرون به صحت نيس��ت؛ چه اينكه، تخصص گرايی و توجه 
به برداش��ت های ضابطه مند در معرفت دينی تا بدان پايه اس��ت كه اجتهاد و افتا بدون 
دارامندی از ضوابط علمی  متقن، نيز نتيجه ای جز توبيخ و عقاب الهی ندارد؛ حتی اگر به 
رأی حقيقی دين دست يافته باشد. از اين حيث حتی محصلين حوزه های علميه نيز اگر 
به طور روشمند به برداشت های دينی نپردازند، نتيجه مواجهه با ايشان مانند مواجهه با 

پيروان رويكرد التقاطی و غير مصاب به واقع خواهد بود.
نمونه های بارز از برداش��ت های التقاطی در دوران معاصر، تفاسير سمبليك، تفاسير 
علمی و برخی تفاسير زمانه ای يا عصری هستند. گرچه نمونه های متقن و روشمندی از 
تفاسير علمی  زمانه ای را می توان يافت، اما اساساً آغاز پيدايش چنين تفاسيری در بستر 
و محيط التقاط شكل گرفته است. نمونه هايی از برداشت های التقاطی را در شكل گيری 
تش��كل هايی مانند »سوسياليست های خداپرس��ت«،1 »آثار دكتر ش��ريعتی«، »آثار 
مهندس بازرگان«، »آثار سازمان مجاهدين خلق«، »كتاب های برخی از دگرانديشان 
معاصر مانند س��روش، مجتهد شبس��تری، ملكيان و... می توان يافت. فق��دان مبنا در 
تفس��ير دين و تذبذب در تبيين معنای دينداری و مواجه��ه دايمی  با حوزه های علميه 
و حتی نوانديش��ی دينی با رويكرد اجتهادی، از مشخصه های رويكرد پيش گفته است. 
البته اين رويكرد فكری همواره بيشترين ارتباط و ديالوگ علمی  را با جريان نوانديشی 
دينی اجتهادی برقرار كرده و همواره تاش می كند خود را به موازات روحانيت رسمی  و 
جريان اجتهادی، در كسوت مرجعيت دينی و راهبری اجتماعی مسلمين تصور كند و در 
برخی موارد با تقليدی كودكانه از مارتين لوتر، خيال تحقق يك اصاحات دينی عميق 

و »پروتستانتيسم اسامی« در سر می پروراند.
4. نوانديش�ی دينی با رويكرد اجتهادی؛ اجتهاد به عن��وان ضابطه ای متقن در فهم 
متون دينی است كه ماك تشخيص سره از ناس��ره و معيار سنجه هر نوع سخن دينی 
است. خواه اين برداشت دينی از زبان يك روحانی حوزوی باشد يا از زبان يك دانشگاهی 

1. »نهضت خداپرستان سوسياليست« به رهبری محمد نخش��ب ايجاد گرديد و در ادامه مجموعه ای با عنوان 
»جنبش مسلمانان مبارز« به رهبری حبيب ال پيمان در همين افق فكری پديد آمد. اين جنبش- كه مجله امت 
را چاپ می كردند- از حيث فكری بسيار نزديك به نهضت خداپرستان سوسياليست بودند و به نوعی می توان آنان 

را ميراث دار نهضت مذكور در دهه 50 و 60 شمسی نيز به شمار آورد. 
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جاری ش��ود. ش��هيد مطهری با تمجيد از تعبير 
اقبال الهوری و با تأييد انديشه وی پيرامون نقش 
اجتهاد، از اجتهاد به عنوان قوه محركه اسام ياد 
می كند.1 اين قوه محركه موجب می شود كه عالم 
دين در پاسخگويی به پرسش های پياپی بشری 
هرگز از پاس��خ بازنماند همواره بر اساس مبانی 
و منابع متق��ن، حكم موضوعات مس��تحدثه را 

استنباط كند و اعام دارد.
بررسی آموزه های مكاتب وارداتی و تطبيق بر 
مبانی دينی، اهتمام بر پااليش معرفت دينی از 

ورود انديشه های افراطی و تفريطی، اعتقاد به اس��ام حداكثری و فرازمانی و فرامكانی 
بودن دين، پرهيز از برداش��ت های زمانه ای از متون دينی، تاش برای وصول به فهمی 
 غير هرمنوتيكی از متون دينی، اعتقاد به استمرار مرجعيت دينی در روحانيت و تاش 
برای حراست از اساس روحانيت با اعتقاد به كاستی ها و تاش برای اصاح آن، استفاده از 
ادبيات نوانديشی دينی و داخل شدن در اين گفتمان فراگير كه گاه با بده بستان توليدات 
فكری و تأثير و تأثر همراه است و گاه به واسطه برداشت های غير ضابطه مند و افراطی به 
تخطئه و ترديد در آموزه های علمی  دانشمندان ديگر منجر می شود، از جمله مشخصه 
اصلی اين رويكرد فكری است. در اين رويكرد، اجتهاد در فقه تعبدی الگويی برای بازتوليد 
معارف دينی است كه مرجعيت علمی  روحانيت را از حوزه فردی به اجتماعی و از فرق 
سر تا نوك انگشتان از روز نخس��تين تا واپسين روز حيات انس��ان ها و جوامع انسانی، 

گسترش می دهد.
گرچه نمونه های فراوانی از اين رويكرد علمی- دينی در تاريخ اس��ام و تاريخ معاصر 
قابل احصاء اس��ت، اما به نظر می رسد نخس��تين بروز علنی و عينی اين جريان فكری، 
برخورد علمی  امام خمينی با كتاب اسرار هزارساله است كه با نگارش كتاب گرانسنگ 
كش��ف اس��رار صورت می پذيرد. مجاهده علمی  عامه طباطباي��ی)ره( در وارد كردن 
رشته های تفسير و فلسفه در زمره دروس اصلی حوزه های علميه، گام مهم ديگری است 
كه به نگارش آثار گرانسگی چون تفسير الميزان- در مواجهه با تفسير المنار اثر محمد 
عبده و رشيد رضا- و نيز كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم- در مواجهه با انديشه های 

1. رك: مرتضی مطهری، نهضت های اسامی در صد ساله اخير، قم، صدرا، 1386، ص53.

نکته حائز اهميت در بازشناسی 
رویکرد  با  دینی  نواندیشان 
اجتهادی، گفت وگومحوری و 
خشونت گریزی ایشان است. مطالعه 
عملکرد و نوع مناسبات رفتاری این 
طيف ثابت می کند که اینان هرگز 
باب گفت وگوی دینی را نبسته اند 
و تا بدان پایه که نواندیشان رادیکال 
به انکار ضروریات دینی نپردازند، 

مورد احترام بوده و تحمل شده اند
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الحادی- منجر می شود. طرح نظريه حكومت اسامی  و انديشه واليت فقيه توسط امام 
خمينی)ره(، در حقيقت محكم ترين قدم در تبيين ابعاد سياس��ی- اجتماعی و تمدنی 
اسام است كه همه شعارهای اصاح طلبانه نوانديش��ان دينی- اصاح طلبی سياسی، 
اصاح طلب��ی تجددخواهان��ه و اصاح طلبی دين��ی- را در خود هض��م می كند. عامه 
مرتضی مطهری با الهام از دو استاد فرزانه خود- امام و عامه- به توليد انديشه اسامی  در 
موضوعات متنوع مشغول می شود و در حقيقت جدی ترين مواجهه علمی  با جديدترين 
نظريات روشنفكران و نوانديشان دينی توسط او صورت می پذيرد. راهی كه با مقياسی 
ضعيف تر، در مؤسسه »در راه حق« و توسط كسانی مانند آيت ال مصباح يزدی و ديگران 
دنبال می شود و در حقيقت شهيد مطهری و عامه مصباح را بايد نمونه های بارز رويكرد 
اجتهادی در عرصه »اجتهاد در اصول و عقايد« برش��مرد. در اين ميان شخصيت هايی 
مانند امام موسی صدر و آيت ال بهش��تی، به بازتوليد انديشه های مديريتی، سياسی و 
تشكياتی اسام پرداخته، تاش می كنند نمونه های كوچك عينيت يافته ای از مديريت 
و تشكيات دينی را تجربه كنند و از اين حيث، نخستين گام ها در پياده كردن آموزه های 

اسامی  در بستر اجتماع به دست اينان رقم می خورد.
بازخوانی مناس��بات نوپديد اجتماعی و تطبي��ق آن بر مبانی دينی ب��ه توليد آثاری 
گرانسنگ در حوزه های علوم عقلی- اجتماعی می انجامد كه شهيد سيد محمدباقر صدر 
را بايد از نخستين بانيان اين عرصه برشمرد. او با انتشار آثاری مانند فلسفتنا و اقتصادنا، 
اوالً ثابت كرد كه اسام را نمی توان و نبايد دينی دس��ت و پا بسته مانند اديان تحريفی 
غرب و شرق تصور كرد كه عاری از انديش��ه هايی كارآمد در دنيای مدرن باشد، و ثانياً 
مدعای خود در جامع االطراف بودن انديشه دينی را عينيت بخشيد و با رويه ای ايجابی به 
ابراز نظريات اجتهادی اسامی  در حوزه های مختلف علوم انسانی و اجتماعی پرداخت. 
تاش علمی  ش��خصيت هايی مانند عامه محمدحس��ين فضل ال نيز به تكميل پازل 
رويكرد اجتهادی انجاميده است. وی با انتشار تفسير گرانس��نگ »من وحی القرآن«، 
نمونه ای متقن از »تفس��ير عصری« با رويكرد اجتهادی ارايه كرده است كه در مواجهه 
با تفاس��ير زمانه ای التقاطی و انحرافی- كه نوعاً مبتنی بر رهيافت های شخصی اند- به 
نگارش درآمده است. تاش تفسيری در جريان اجتهادی، محدود به موارد پيش گفته 
نيست و از اين روی، می توان از »تفس��ير نمونه« به عنوان اثری مهم در جرگه تفاسير 
علمی  نام برد كه تاش می كند در عين اشاره به علمی  بودن آموزه های قرآنی و دينی، از 
علم زدگی در تفسير متون دينی پيشگيری كند. بررسی علل انحطاط مسلمين از جمله 
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مهم ترين آثاری است كه توسط متفكرين اين طيف فكری به نگارش درآمده است. اين 
آثار با هدف بررسی غير مغرضانه و غير مقلدانه عوامل عقب ماندگی جوامع اسامی، به 
طرح نظرياتی در اصاح امور سياسی، اجتماعی، فرهنگی، و نيز اصاح نظام روحانيت- و 

نه حذف آن- می پردازد.1 
در عصر حاضر نيز، مقام معظم رهبری، مبتنی بر ظرفيت ه��ای فكری تجارب عينی 
جريان اجتهادی، به تبيين كمال مطلوب های انقاب اس��امی، نظام اس��امی، دولت 
اسامی، جامعه اسامی، و در نهايت به تبيين شاخصه های كان فقه حكومتی به منظور 
وصول به »تمدن نوين اس��امی« پرداخته اند و از اين حي��ث، در حقيقت تمام تاش 

پيشينيان در طرح اين آرمان اسامی  ملحوظ و خاصه شده است. 
نكته حائز اهميت در بازشناسی نوانديشان دينی با رويكرد اجتهادی، گفت وگومحوری 
و خشونت گريزی ايشان اس��ت. مطالعه عملكرد و نوع مناسبات رفتاری اين طيف ثابت 
می كند كه اينان هرگز باب گفت وگوی دينی را نبس��ته اند و تا بدان پايه كه نوانديشان 

راديكال به انكار ضروريات دينی نپردازند، مورد احترام بوده و تحمل شده اند. 
برخورد عالمانه و مش��ی  مؤدبانه مجتهدين در برخورد با مخالفان كه برآمده از سيره 
منور اهل بيت)ع( در مناظرات علمی- دينی اس��ت، مصاديق پرشماری دارد كه تجلی 
روحيه حقيقت جويی و تحمل مخالفان و حتی منحرفان در روحانيت اصيل شيعی است. 
مواجهه علمی  امام با جريان حكمی زاده در نگارش كتاب كشف اسرار؛ برگزاری جلسات 
متعدد گفت وگوی علمی توسط عامه طباطبايی كه به گفته شاهدان در برخی موارد- 
حتی در مقابل برخی ملحدين- ساعت ها به درازا كشيده می شده است؛ حضور پررنگ 
شهيد مطهری در كانون های گفت وگوی دينی و ميل ش��ديد به مباحثه و گفت وگو با 
موضوع علم و دين، تا بدان پايه كه برخی با تكيه بر اين حضور بزرگوارانه در برخی مجامع 
فكری و علمی، ميل به مصادره ايشان به نفع يك جريان فكری محدود و سياست پيشه 
پيدا كرده اند! حمايت ش��هيد بهش��تی از برخی از نوانديش��ان دينی مانند شريعتی و 
حبيب ال آش��وری و تاش در ايجاد يك مباحث��ه علمی  برای تذكر ن��كات انحرافی و 
اشتباهات علمی؛ مراوده دائمی  و وسعت مشرب مقام معظم رهبری در برقراری ارتباط 
با متفكرانی از طيف های مختلف مذكور و تاش برای برقراری ديالوگ علمی  ثمربخش 
كه تاش برای ايجاد ارتباط مثبت بين شريعتی و مطهری و نيز حضور در جلسه مشترك 

1. از مهم ترين آثار در اين زمينه می توان به كتابی با همين عنوان به قلم استاد شهيد مطهری اشاره كرد. در حال 
حاضر بررس��ی تطبيقی مطلوبی پيرامون نوع نگرش متفكران نوانديش در نقاط مختلف جغرافيای فكری اسام، 

با موضوع مورد نظر، صورت گرفته است كه تفاوت مبانی فكری و فقهی در نحوه تحليل ها قابل مشاهده است. 
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با حبيب ال آشوری و دكتر ش��ريعتی به قصد تنبه آشوری و تذكر نكات انحرافی كتاب 
توحيد. همه اين موارد نشانه های روشنی از وسعت مشرب و تحمل قول مخالف در ميان 

متفكران جريان نوانديشی دينی با رويكرد اجتهادی است. 

نتيجه گيری
با توجه به مطالب پيش گفته می توان چنين نتيجه گرفت كه نهضت نوانديشی دينی 
با هدف جبران عقب ماندگی های تمدنی در جهان اس��ام شكل گرفته است و در ادامه 
به تقليد از جوامع اروپايی، ب��ه چالش جدی با مبانی و انديش��ه های دينی و در نهايت، 
از تجددخواهی به تجديدنظرطلبی و اصاحات بنيادين دينی كش��يده شده است. در 
ش��كل گيری اصاحات دينی، مخالفت با حوزه و روحاني��ت و روايت اجتهادی از متون 
دينی، فصل مش��ترك همه نوانديش��ان- در طيف ه��ای مختلف- اس��ت. اين مواجهه 
گاه منجر به س��ردادن شعار »بازگش��ت به اسام نخس��تين« و توصيه مراجعه جامد و 
ظاهرگرايانه به متون دينی می شود كه در جريان ارتجاعی قرار می گيرد و گاه با همين 
شعار، دعوت به برداشت های شخصی و يا تطبيق غيرضابطه مند انديشه دينی با معارف 
بشری صورت می پذيرد كه به التقاط كشيده می ش��ود و گاهی به بهانه مانعيت دين در 
عرصه تمدن س��ازی، با كاربس��ت ادبيات و گفتمان دينی، توصيه به هدم و حذف دين 
صورت می گيرد كه در رويكرد الحادی مورد بررس��ی است. در اين ميان اين مجتهدين 
نوانديش اند كه به دفاع تمام ق��د از مبانی و اصول مترقی دين اس��ام برمی خيزند و با 
كاربست اجتهاد اصيل و توليد معارف دينی روزآمد، در پی معرفی وجوه ناپيدا از اسام 
راس��تين برمی آيند. در حقيقت مجتهدين زمان آگاه در عين حال كه چونان سدی در 
مقابل انواع انحرافات و تحريفات دينی به دفاع از مرزهای انديشه دينی می پردازند، در 
عملكردی غير انفعالی به تبيين مبانی و گزاره های اصيل دينی، به منظور تعالی فردی و 

ترقی تمدنی و اجتماعی، همت می گمارند. 
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بازکاوی کارکردهای فرهنگی عزاداری در دوره پهلوی اول
 و علل مخالفت رضاخان با مذهب

دکتر اصغر منتظرالقائم1
دکتر محمدعلی چلونگر2
عبدالعلی ترابی ورنوسفادرانی3

چکيده 
از آغاز ورود تشيع به ايران در قرن نخس��تين هجري در قم، فرهنگ و شعائر شيعي به 
آرامی  در ايران نفوذ كرد تا اينكه در زمان صفويه و با رس��ميت مذهب تش��يع، فرهنگ 
و مؤلفه هاي فرهنگي و ش��عائر ش��يعي، در تار و پود جامعه ايراني ورود كرده و در گذر 
زمان بر عمق و گستره و شكوفايي آن افزوده گشت. در اين عصر علماي شيعه موفق به 
تمدن سازي شدند و راهبردهاي فرهنگي گس��ترده اي براي مهندسي فرهنگي جامعه 

ايراني طراحي و اجرا كردند.
در اين فرآيند، مكتب حسيني و مؤلفه هاي قيام سيدالش��هدا)ع( كه خود شالوده اي 

1. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان
2. دانشيار گروه تاريخ دانشگاه اصفهان

3. كارشناس ارشد شيعه شناسی
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از عناصر اصلي سياس��ي، اجتماعي و فرهنگي مذهب تشيع و دين اسام است و داراي 
ماهيت فكري، عقيدتي و عاطفي شگرف و پيوستگي عميق با جان و فكر جامعه شيعي 
می باشد، تأثيري نمايان تر، عميق تر و گس��ترده تر می يافت. فرهنگ حسيني كه همان 
فرهنگ دين مداري و سريان انديشه هاي اسامی  در رگ هاي جامعه اسامی  و شيعي و 
فرهنگ آزادي خواهي عملي، فكري و معنوي و كرامت انساني است، با فعاليت حكيمانه 
ائمه اطهار)ع( در بستر سوگواري و عزاداري در مصايب و قيام حسيني پايدار مانده و نسل 
به نسل در فكر و روح و جان جامعه شيعي منتقل گشت. از اين منظر عزاداري حسيني 

در دوره هاي مختلف تاريخي كاركردهاي گوناگون می يافت.
يكي از دوره هاي مهم تاريخي ايران در دوران معاصر دوره حكومت رضاش��اه پهلوي 
است. در اين بازه تاريخي، حكومت پهلوی به خاطر ماهيت خويش و به سبب وابستگی به 
استعمار اقدامات و سياست های فرهنگی مختلفی را در جهت مقابله با فرهنگ اسامی 
و شيعی و نفوذ و سريان دادن فرهنگ و آداب غربی در جامعه شيعی ايران پی گرفته و به 
انجام رسانيد تا هر چه بيشتر زمينه سلطه استعماری و چپاول اقتصادی را برای انگلستان 
فراهم آورد. در اين ميان محافل عزاداري حسيني به س��بب ماهيت خويش كه قبًا به 
آن اشاره كرديم، مأمني براي تقابل با اين سياست ها قرار می گرفت كه البته در هر مورد 
شدت يا ضعفي داشت. از همين منظر در اين مقاله تاش بر آن بوده است كه با تكيه بر 
اسناد، منابع اصلي و منابع تحقيقاتي، كاركرد فرهنگي ای كه محافل عزاداري حسيني 

در اين دوره تاريخي داشت، بررسي گردد.
کليدواژه ها: عزاداري، امام حس��ين)ع(، كاركرد فرهنگی، فرهنگ غربی، اس��تعمار، 

پهلوي اول.

مقدمه
مذهب تشيع در طول تاريخ اسام به خصوص پس از دوران صفويه تأثيرات فرهنگي، 
اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراواني در جهان اسام داشته است. يكي از علل ماندگاري 
و گسترش روزافزون اين مذهب، مكتب عاشوراي امام حسين)ع( است. مكتب حسيني 
براي خود داراي فرهنگي جامع و كامل و عصاره مذهب تشيع است. در طول تاريخ اين 
مكتب واال بر پايه س��وگواري و عزاداري در دو وجهه عاطفي و ش��وري و وجهه فكري و 
ش��عوري پايدار مانده و تداوم يافته است. در واقع، عزاداري و س��وگواري دربردارنده و 

منتقل كننده فرهنگ عاشورا بوده است.
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دوره تاريخی مورد نظر ما يعنی دوره رضاخان، جنبه ه��ای فرهنگی بارزی دارد كه با 
فرهنگ عاشورا و مكتب حسينی در تقابل قرار می گيرد. برخی از اين جنبه ها عبارت اند 
از: هجمه به اصول و ارزش های اس��امی و ش��يعی، رواج فرهنگ بی بندوباری غربی و 
مصاديق آن از جمله كشف حجاب به بهانه رها نمودن مردم از تحجر و ورود به دروازه های 
تمدن جديد، تاش برای جايگزينی مكاتب و عناصر فرهنگی غير اس��امی و شيعی به 
جای اصول و مبانی ارزشی اسام و تشيع و... از اين رو با سيری در اسناد و كتب تاريخی 
كه به اين دوره ارتباط می يابد، می توان نحوه تعامل و تقابل محافل سوگواری حسينی 
و فرهنگ عاشورايی با فرهنگ و سياست های فرهنگی مورد نظر حكومت رضاشاهی و 
اس��تعمار غربی را مورد ارزيابی قرار داد و جايگاه واالی چنين سنت شيعی را مشخص 
نمود. اما پيش از آن گ��ذری كوتاه بر وضعيت عزاداری در اين دوره و سياس��ت دوگانه 
رضاشاه در برخورد با محافل و مراسم سوگواری حسينی می نماييم. در اين بازه تاريخی، 
پهلوی اول بر مبنای آموزه های مأموران انگليس��ی پيش از جلوس بر تخت سلطنت و 
تحكيم پايه های قدرتش، خود را شيفته سنت سوگواری امام حسين)ع( نشان می داد 
تا در ميان مردم و روحانيون، مش��روعيت و مقبوليت كس��ب كند؛ ام��ا پس از تثبيت 
حاكميتش، چهره واقعی خويش را نش��ان داده و به محدودي��ت و در نهايت ممنوعيت 

محافل و مراسم عزاداری سيدالشهدا پرداخت.
به واقع با بررس��ی كاركرد فرهنگی محافل عزاداری حس��ينی و چگونگی تقابل اين 
مجالس با سياس��ت ها و ماهيت فرهنگی حكومت پهلوی، می توان به يكی از علل منع 

برپايی اين سنت شيعی در اين دوره پی برد.

عزاداري در دوران پهلوي اول 
عزاداري حسيني در دوران رضاش��اه را می بايست در دو بازه زماني مجزا مورد بررسي 
قرار داد. يكي دوره پيش از شروع ممنوعيت و محدوديت در عزاداري ها كه قبل از تحكيم 
پايه هاي قدرت رضاشاهي و مبدل شدن او به يك مستبد كامل بود و دوم، دوره پس از 

ايجاد ممنوعيت ها و محدوديت ها. 
1. پيش از ممنوعيت عزاداري

قبل از كودتاي 1299 و ظهور رضاش��اه در عالم قدرت و سياس��ت، مراس��م عزاداري 
حسيني در ايران داراي فراز و نش��يب بود. اين مراسم و محافل كه پس از مشروطه دوم 
دچار ركود گرديده بود، در سال هاي پاياني حكومت احمدشاه قاجار و پيش از كودتاي 
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رضاخاني دوباره رونقي يافته بود.
از جمله علل ركود س��نت س��وگواري حسيني پس 
از مش��روطه دوم، نفوذ غرب زدگان در اركان مختلف 
سياس��ي و فرهنگي كش��ور بود كه با اقدامات خويش 
روحانيت را به انزوا كشاندند و فضاي فرهنگي جامعه 
را به س��مت افكار غرب گرايانه خويش تا آنجا كه توان 
داشتند س��وق دادند و در اين مس��ير، مذهب و شعائر 
ديني از جمله عزاداري حسيني هدف تهاجمات آنان 

قرار گرفت. 
رضاخان نيز دست نشانده انگليسي بود كه مشروطه 
ديني و مردمی  ايران را به زيرك��ي براي خود مصادره 
كرده و به جاي نيروه��اي اصيل و متدي��ن و مردمی 
 قيام كنن��ده، عناص��ر غرب زده و وابس��ته ب��ه خود را 
جايگزين نموده بود و در دار و دسته غرب زدگان و آلت 
دست انگليس قرار می گرفت؛ چنانچه حوادث پس از سلطنت او و عملكردهايش گواه 
اين مطلب است. اما او بعد از اينكه با كودتاي سياه 1299ش به فضاي سياسي كشور راه 
پيدا كرد، بر عكس آنان نه تنها به مقابله با مذهب و شعائر ديني و روحانيون برنخاست 
بلكه خود را حامی  و شيفته دين و مذهب و روحانيت نشان داد. البته اين رويه تنها براي 
جلب نظر مردم و روحانيون و مراجع شيعي اتخاذ گشته بود تا با بركناري قاجاريان، به 
تخت نشسته و پايه هاي قدرتش را تحكيم بخشد و پس از اين مرحله چنانچه خواهد آمد، 
رضاشاه رويه خويش را تغيير داده و در مقابل اعتقادات مكتبي مردم شيعه ايران ايستاد. 
از سال 1300 تا قبل از ايجاد محدوديت ها و ممنوعيت ها در امر مجالس عزاداري، در 
تكيه دولت و در حضور شاه و درباريان و همچنين در ادارات دولتي و نظامی  و حتي در 
مجلس شوراي ملي محافل روضه خواني برپا می گش��ت. در اين زمان تكيه قزاقخانه به 

واسطه شخص رضاخان از مراكز مهم عزاداري و روضه خواني شده بود. 
در يكی از گزارشات تاريخی مربوط به سال 1300 شمسی اهتمام رضاشاه به برگزاری 
مراسم سوگواری حسينی به خوبی منعكس شده است. او در اين زمان وزارت جنگ را 

بر عهده داشت: 
از روز دوم محرم 1340 قمري در تكيه قزاقخانه... شروع به روضه خواني 

از جمله علل رکود سنت 
پس  حسيني  سوگواري 
نفوذ  دوم،  مشروطه  از 
غرب زدگان در ارکان مختلف 
سياسي و فرهنگي کشور 
بود که با اقدامات خویش 
روحانيت را به انزوا کشاندند 
و فضاي فرهنگي جامعه را 
به سمت افکار غرب گرایانه 
توان  تا آنجا که  خویش 
داشتند سوق دادند و در این 
مسير، مذهب و شعائر دیني از 
جمله عزاداري حسيني هدف 

تهاجمات آنان قرار گرفت
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و عزاداري و ذكر مصيبت خامس آل عبا گرديد. دسته بندهاي سينه زن 
و س��نگ زن محلي و صنفي كه به آنجا می رفتن��د، از طرف وزير جنگ 
)سردار س��په( نس��بت به آنها تحبيب و به هر يك از سران و مؤسسين 
آن يك طاقه شال داده می ش��د و پذيرايي گرمی  به عمل می آمد و وزير 
جنگ براي آنكه در تمام طبقات نفوذ كرده باش��د، بدون استثناء تمام 
ذاكرين و روضه خوان ها را براي اقامه ذكر مصيبت دعوت كرده بود. پس 
از اتمام روضه به هر يك مبلغي پول می داد... از همه اينها مهم تر اينكه 
روز دهم محرم )روز قتل( دسته قزاق ها با يك هيئت و نظم و تشكيات 
مخصوصي به بازار آمده و چند دس��ته موزيك در حالي كه آهنگ نوا و 
عزا می نواختند، اسب و يدك همراه داش��تند و خود سردار سپه نيز در 
حالي كه س��ر خود را برهنه كرده بود و كاه روي سر خود می پاشيد در 
جلوي دسته ديده می شد... دسته اي از قزاق ها هم به سر و صورت خود 
گل و لجن زده، عزاداري می كردند... همچنين شب يازدهم قزاق ها شام 
غريبان گرفته بودند و خود سردار سپه س��ر و پا برهنه، شمع به دست 
گرفته با آنها همراه بود. قزاق ها به مس��جد جامع تهران و مسجد شيخ 
عبدالحسين كه از بزرگترين مجالس روضه آن روز بود، آمدند و يك دور، 

دور مسجد گردش كردند.1 
حسن اعظام قدسي از رجال دوره رضاخان، در خاطراتش از سال 1301ش )1341ق( 

می نويسد: 
س��ردار س��په... به فكر افتاد كه حاال بايد توجه مردم را به خود جلب 
كند و معتقد ب��ه خود نمايد و بهتري��ن راه هم اعم��ال مذهبي، خاصه 
عزاداري اس��ت كه عامه طبق��ات متوجه خواهند گردي��د. من االتفاق، 
ماه محرم عموم مردم مش��غول عزاداري ]هس��تند[ و مجالس در تمام 
تهران دائر است. سردار سپه در روز دهم )عاش��ورا(، دسته قزاق ]را[ با 
يك هيئت از صاحب منصب��ان در جلو و افراد با بيرق ه��ا و كتل، با نظم 
و تشكيات مخصوص از قزاقخانه حركت ]كردند و از[ ميدان توپخانه، 
خيابان ناصريه به بازار آمده، صاحب منصبان در جلو و جلوي آنها سردار 
سپه با يقه باز و روي س��رش كاه و غالب آنها به سرشان گل زده بودند و 

1. حسين مكي، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، ناشر، 1363، ج1، ص450-452.
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پاي برهنه وارد بازار شدند و دسته س��ينه زن از افراد، چند قدم ايستاده 
نوحه خوان می خواند و افراد س��ينه می زدند... و نيز شب يازدهم دسته 
قزاق ها به بازار آمده با در دست داشتن شمع، شام غريبان گرفته بودند 
و خود سردار سپه سر و پاي برهنه، شمع به دست آمدند و يك دور، دور 

مجلس گشتند و نيز در قزاقخانه مجلس روضه دائر]بود[.1 
مجلس روضه قزاقخانه و نظاميان آن قدر اهميت يافته بود كه احمدشاه، هم به واسطه 
اين اهميت و هم به واس��طه ترس و ماحظه سردار س��په در ايام محرم در آن شركت 

می جست.2 
با رسيدن به رئيس الوزرائي، رضاخان ديگر مانند قبل در دسته ها شركت نمی كرد، اما 
باز از مراسم عزاداري ائمه)ع( حمايت كرده و خود در آنها حضور می يافت. در آخرين سال 
رئيس الوزرائي و وزارت جنگ رضاخان نيز كه در نهايت به سلطنتش انجاميد، او از به راه 
انداختن دسته هاي عزاداري نظاميان چشم نپوشيد. قهرمان ميرزا عين السلطنه در ذيل 

خاطراتش از ايام محرم سال 1344ق، برابر با 1304ش می نويسد: 
شنبه دهم، امروز عاش��ورا بود. من فقط جلوي بازار خودمان ايستاده 
تماشاي دستجات را می كردم. همه خبرها همين جاست. دسته نظاميان 
گذشت؛ خيلي مبكي و با ش��كوه؛ اول كتل و يدك و سواره نيزه دار، بعد 
موزيك و شاگردان مدرس��ه نظام، بعد پياده نظام توپخانه، سواره همه 
سرهاي باز، بعضي دس��ته جات لخت، صاحب منصبان سر برهنه جلو، 
بعد اصناف متعلق به نظام از قبيل خباز، كف��اش، خياط، دو ذوالجناح 
هم داش��تند. يكي ترك ها، يكي فارس ها. ترك و ف��ارس هم جدا بود. 
آنها فارسي و اينها تركي نوحه س��رايي می كردند. واقعا رقت آور بود. در 
حقيقت از ديشب الي يك ساعت بعد از ظهر، بافاصله از اينجا دسته جات 
سينه زن گذشت... از شب هم دس��ته جات شب غريب شروع می شود تا 

صبح.3 
2. پس از محدوديت و ممنوعيت عزاداري 

رضاشاه كه تا پيش از س��لطنت خود را س��ينه چاك دين و ش��عائر ديني و ارادتمند 

1. حسن اعظام قدسي، خاطرات من يا تاريخ صدساله ايران، تهران، كارنگ، 1379، ج2، ص51-52. 
2. يحيی دولت آبادي، حيات يحيی، تهران، عطار، 1371، ج4، ص299. 

3. قهرمان ميرزا عين السلطنه، روزنامه خاطرات عين السلطنه، مسعود سالور و ايرج افشار )به كوشش(، تهران، 
اساطير، 1374، ج8، ص7307.
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ائمه)ع( نش��ان داده و در ايام س��وگواري حسيني)ع( 
از خود س��نگ تمام می گذاش��ت، پس از رسيدن به 
س��لطنت و تحكيم پايه هاي قدرتش تغيير رويه داده 
و به محدودي��ت و در نهايت ممنوعيت س��وگواري و 

عزاداري حسيني اقدام نمود. 
اولين اقدام مستقيمی كه رضاشاه پس از رسيدن به 
سلطنت براي كاستن از ش��كوه و به نوعي محدوديت 
سوگواري حسيني انجام داد اين بود كه »محل روضه 
قزاقخانه را به تكي��ه دولت منتقل نمود و از ش��كوه و 
جال و مدت آن كاس��ت و پس از چند س��ال به كلي 

متروك گردانيد.«1 
يكي ديگر از اقداماتي كه قبل از شروع ممنوعيت ها 

و محدوديت هاي دستوري و بخشنامه اي، صورت پذيرفت، شكستن حرمت ايام محرم 
و صفر و سبك كردن سوگواري براي حضرت سيدالش��هدا)ع( در اين ايام، با شگردها، 

سياست ها و بهانه هاي گوناگون بود. 
اولين حرمت ش��كني آش��كار در دوره پهلوي اول با دعوت امان ال خان رئيس جمهور 
غرب زده افغانس��تان، براي س��فر به ايران در س��ال 1307ش صورت پذيرفت. آيت ال 
بهلول كه در اين زمان در سبزوار زندگي می كرده، در خاطرات خويش پيرامون اين سفر 

می گويد: 
مقصود پهلوي از دع��وت... اين بود كه امان ال ب��ا زن بي حجاب خود 
بيايد تا زن ها ببينن��د و كم كم بي حجابي عادي ش��ود... امان ال آمد... 
تيمور تاش... مهماندار امان ال بود. با يك ماشين شهر به شهر خط سير 
را ادامه می دادند و به هر شهر كه می خواس��تند بيايند قبًا باغ ملي آن 
ش��هر را آيينه بندي می كردند و جلوي امان ال ساز و فاحشه و شراب و 
غيره می آوردند و می گذاشتند. به ما خبر دادند كه اينها شب اول محرم 
از سبزوار می گذرند. اين امر مصيبت براي من شد... بايد شب اول محرم 
سبزوار را جشن بگيرند... با كمال افسردگي در همان پيچ باغ ملي سبزوار 

ايستادم و آيينه بندي را تماشا می كردم و با خود گريه می كردم. 

1. حسين مكي، همان، ج2، ص19. 

از سال 1300 تا قبل از ایجاد 
محدودیت ها و ممنوعيت ها 
در امر مجالس عزاداري، در 
تکيه دولت و در حضور شاه و 
درباریان و همچنين در ادارات 
دولتي و نظامی  و حتي در 
مجلس شوراي ملي محافل 
روضه خواني برپا می گشت. 
در این زمان تکيه قزاقخانه 
به واسطه شخص رضاخان 
از مراکز مهم عزاداري و 

روضه خواني شده بود
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بهلول باالخره با كمك 50 الي 100 نفر موفق می ش��ود چراغاني آيينه بندي را به هم 
بزند و به اين ترتيب ديگر امان ال خان را به سبزوار نمی آورند.1 

اولين مراسمی  كه به طور رسمی  و دستوري ممنوع ش��د، رسم تعزيه و شبيه خواني، 
قمه زني و زنجيرزني ]از جمله زنجيرهاي تيغ دار[ بود.2 قمه زني طي دستوري در سال 

1308 ممنوع گشت.3 
رضاشاه به دو دليل اين مراسم را قدغن اعام كرد. يكي مخالفت برخي از اين مراسم با 

اصول بهداشتي و ديگري به دليل خرافه دانستن آنها. 
رضاشاه به زيركي از مسئله اي ش��روع كرده بود كه اوالً، در آن مراسم به واقع اوهام و 
خرافاتي رسوخ كرده، مورد تأييد هيچ قوه عاقله اي نبود. ثانياً، مراجع و روحانيون شيعه 
و به تبع آن اكثريت مردم چندان دلبستگي به اين گونه رسوم نداشتند و بعضا مراجع، 
برخي از اين امور را ناپسند می شمردند. در نتيجه رضاشاه با ممنوعيت چنين مراسمی  

در تقابل با مراجع، روحانيت و اكثريت مردم قرار نمی گرفت. 
مرحله بعدي محدوديت و ممنوعيت، در دس��ته جات عزاداري اتفاق افتاد. رضاش��اه 
ابتدا در اي��ن امر محدوديت هايي ايجاد كرد. تا س��ال 1314ش، دس��ته جات عزاداري 
ممنوع گرديد و بقيه اقسام ممنوعيت نيز با سخت گيري كامل مواجه شد. از اين به بعد، 
تنها روضه در مس��اجد، تكايا، اماكن عمومی  و خانه ها مجاز بود. بهانه رضاش��اه در منع 
دسته جات اين بود كه اينها خرافات و اوهام است و از تمدن و مظاهر تمدن به دور است. 
سرلشكر ضرغامی  فرمانده ارتش از قول رضاشاه، در اسفندماه سال 1314، فرماني به 

اين صورت صادر كرد: 
از روضه خوان��ي نبايس��تي ممانع��ت ش��ود... ول��ي س��ينه زني و 
دسته س��ازي هاي س��ابق كه مخالف ش��ئون عزاداري می باشد به كلي 

ممنوع است.4 
بعد از منع رسمی  دس��ته جات نيز به امر ملوكانه به جايگزيني آن، دسته هايي در ماه 
محرم به راه انداختند تا نه تنها ش��كوه و خاطره دسته جات حسيني از اذهان پاك شود 

بلكه سوگواري حسيني را نيز به تمسخر گرفته، اثري از آن باقي نگذارند. 

1. سينا واحد، قيام گوهرشاد، وزارت ارشاد اسامی، 1361، ص228-229.
2. جوزف ام آپتون، نگرشی بر تاريخ ايران نوين، ترجمه يعقوب آژند، تهران، نيلوفر، 1359، ص182. 

3. ريچارد كاتم، ناسيوناليسم در ايران، ترجمه فرشته سرلك، تهران، گفتار، 1371، ص222. 
4. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اس��ناد، تهران، مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1378، 

ص316.
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از سال 1315 و ش��انزده در ماه محرم از طرف دولت از سران اصناف 
و بنگاه ها اجباراً خواس��ته می ش��د كه كارناوال ]كاروان شادي[ به راه 
بياندازند و س��ال 1319 روز كارن��اوال مصادف با ده��ه اول ماه محرم 
)عاش��ورا( بود و ش��ب قتل كارناوال مفصلي در روز تولد رضاشاه به راه 
انداختند كه در كاميون ها عده اي عمل��ه طرب و فواحش را جمع كرده 
بودند كه در كاميون ها به پايكوبي و رقص می پرداختند. اين عمل در نظر 

مردم بسيار سوء اثر داشت.1 
پس از قدغن كردن دسته جات نوبت به آخرين هجمه به سنت هاي عزاداري حسيني 
رسيد و آن منع جلسات روضه و روضه خواني بود تا ديگر اثري از سوگواري سيدالشهدا 
كه توانسته بود در فراز و نش��يب قرن های متمادي، فرهنگ حسيني را زنده نگه دارد، 
نماند. اما پيش از اجرای چنين سياس��تی رضاخان اقداماتی انج��ام داد تا از عظمت و 
شكوه معنوی محافل روضه بكاهد تا آسان تر ضربه نهايی خود را بر پيكره سنت عزاداری 
حس��ينی فرود آورد. از جمله اين اقدامات كليس��ايی برگزار نمودن محافل روضه بود 
كه به واقع به واسطه نفوذ فرهنگ غربی- مس��يحی در اذهان حاكمان اين دوره چنين 
سياستی پياده گشت. رضاشاه خيال می كرد كه اگر همه چيز شكل غرب مسيحي را به 
خود بگيرد، كشور پله هاي ترقي را طي خواهد كرد و به دروازه هاي تمدن خواهد رسيد؛ 

1. حسين مكي، همان، ج1، ص453. 
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به همين علت او سعي كرد تا محافل روضه حسيني را 
مانند مجالس كليسايي نمايد. رضاشاه با اين سياست 
در پي آن بود كه مجالس روضه را از درون بپوس��اند 
و آن را منحرف س��ازد و يا می خواست از جاذبه هاي 
سنتي آن بكاهد. به هر حال از سال 1314 كه كشف 
حجاب زنان و جلسات مختلط زنان و مردان به طور 
رس��می  انجام می پذيرد با بخش��نامه هاي گوناگوني 
كه به شهرهاي مختلف صادر می گردد، دستور داده 
می شود در مجالس روضه به رسم كليسا، از صندلي 
و نيمكت استفاده ش��ود. در اين جلسات زنان بايد از 
حجاب و پوشش اسامی  استفاده نكنند و به صورت 

مختلط در كنار مردان بنشينند.
از وزارت داخله به حكومت گلپايگان دستور داده شده »در مجالس روضه هم ممكن 

است صندلي و نيمكت گذاشت كه مردم راحت بنشينند.«1 
در تلگرافي از ايالت آذربايجان غربي آمده است: 

به تمام حكام دستور داده شد با كمك شهرباني... مجالس روضه خواني 
منعقد و صندلي و نيمكت براي جلوس خانم ه��ا كه بدون چادر حاضر 
می ش��وند بگذارند كه لباس زن ها كثيف نش��ود و ضمن��اً در مجالس 

روضه خواني هم اصاحاتي به عمل آمده باشد.2 
در پي چنين سياستي، زنان متدين و شيعي ايران كه حاضر به كشف حجاب نبودند، در 
جلسات روضه مختلط شركت نمی جستند تا از اختاط با مردان و كشف حجاب در امان 
باشند. از جمله اسنادي كه در اين خصوص وجود دارد مربوط به زنان قايناتي است. در 
محرم سال 1315، زنان قايناتي كه در سنوات قبل روي بام مجالس روضه خواني مردانه 

می نشستند، ديگر به مجالس روضه حاضر نشدند.3 
با كليس��ايي كردن محافل روضه و اجبار در اختاط مردان و زنان در اين جلسات، به 
واقع مجالس روضه از آن شكوه و سوز و گداز حركت آفرين خالي شده، از ماهيت و هدف 

1. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، تهران، سازمان اسناد ملي ايران، 1371، ص253. 
2. مرتضی جعفري و ديگران، واقعه كشف حجاب، تهران، س��ازمان مدارك فرهنگی انقاب اسامی و مؤسسه 

پژوهش و مطالعات فرهنگی، 1371، ص200. 
3. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، ص157. 

با رسيدن به رئيس الوزرائي، 
رضاخان دیگر مانند قبل در 
دسته ها شرکت نمی کرد، اما 
باز از مراسم عزاداري ائمه)ع( 
حمایت کرده و خود در آنها 
حضور می یافت. در آخرین 
سال رئيس الوزرائي و وزارت 
جنگ رضاخان نيز که در 
نهایت به سلطنتش انجاميد، 
او از به راه انداختن دسته هاي 
عزاداري نظاميان چشم نپوشيد
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اصليش كه ائمه)ع( مدنظر داشتند خارج می شد. اگر زنان هم به واسطه اين اختاط و 
الزام در كشف حجاب در اين محافل حضور نمی يافتند، به اين امر كمك می نمود. 

پس از طي اين مراحل، رضاش��اه هدف اصلي و نهايي خويش را پي��اده كرد و آن منع 
روضه و روضه خواني و جلسات سوگواري و عزاداري سيدالشهدا)ع( بود و باالخره تا سال 
1316، مراسم روضه خواني نيز مانند ديگر مراس��م عزاداري حسيني)ع( ممنوع شد و 
بهانه اين ممنوعيت، دور كردن مردم ايران از اوهام و خرافات و آشنا كردنشان با تمدن 

و مظاهر آن بود. 
در يكی از بخشنامه هايی كه در اين سال صادر گشته چنين دستور داده شده: 

به طوري كه استحضار كامل داريد، مسئله كشف حجاب و جلوگيري 
از روض��ه و تعزيه خواني و خارج كردن موهومات از س��ر مردم و آش��نا 
نمودن آنها به اجراي تمدن امروزه، سياست اساسي دولت است و اندك 
تسامح در اجراي منويات دولت مسئوليت ش��ديد توليد خواهد نمود. 
به س��ايرين قدغن فرماييد در بلوكات و قراي تابعه بزرگ و پاسگاه هاي 
تابعه، مأمورين با مراقبت كامل در اجراي ام��ر اقدام و از روضه خواني و 
تعزيه خواني و موهومات قوياً جلوگيري و در كشف حجاب و پيشرفت امر 

نهضت بانوان جديت فوق العاده به عمل آورند.1 

کارکرد فرهنگي عزاداري 
كاركرد فرهنگي مجالس و محافل عزاداري حسيني در دوره پهلوي اول را در دو حيطه 
می توان مورد مطالعه قرار داد. حيطه اول، تقابل اين محافل ش��يعي با فرهنگ غربي و 
سياس��ت هاي فرهنگي برآمده از ذهن استعمار اس��ت. حيطه دوم نيز، تقابل فرهنگي 
جامعه ش��يعي ايران به خصوص نهاد روحانيت ش��يعي با اقدامات تبليغي، فرهنگي و 
عملي حكومت رضاشاه در جهت تضعيف، هتك حرمت، محدوديت و ممنوعيت عزاداري 

حسيني را به نمايش می گذارد. 

1. نقش مجالس عزاداري در مبارزه با غرب زدگي و سياست هاي فرهنگي 
استعمار

اس��تعمار انگليس كه رضاخان را بر س��ر كار آورده ب��ود، براي چپاول اي��ران و حتي 
كشورهاي اسامی  ديگر، تزريق فرهنگ غربي را در ميان دولتمردان و عموم جامعه الزم 

1. همان، ص128. 



مقاالت
80

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

می دانست و نسخه حكومت هاي مستبد غرب زده را براي اين كشورها پيچيده بود. براي 
نيل به اين هدف و استياي اين حكومت ها و نفوذ فرهنگ غربي و اعمال سياست هاي 
فرهنگي استعمار، فرهنگ و اصول و ارزش هاي اسامی  و شيعي مانعي جدي بود و بايد 

از اذهان و قلوب مردم رخت برمی بست.
از عوامل بس��يار مهم و كليدي كه از زم��ان قيام امام حس��ين)ع( در حفظ فرهنگ و 
ارزش هاي اسامی  و شيعي مؤثر بوده، فرهنگ عاشورايي است كه به وسيله مجالس و 
محافل شورآفرين عزاداري در جوامع شيعي تزريق می گشت. از همين رو استعمارگران 
غربي و مس��تبدان غرب زده، براي نيل به آمال خويش و غارت منافع سرشار كشورهاي 
اسامی  و شيعي اي مانند ايران، فرهنگ حس��يني و محافل عزاداري سيدالشهدا)ع( را 

مورد هجمه قرار دادند. 
از بهانه هايي كه استعمار براي كوبيدن ارزش ها و شعائر اسامی  و شيعي و حسيني از آن 
بهره می گرفت، اين بود كه اين عقايد ارزشي و الهي را مخالف تمدن و پيشرفت معرفي 

می كرد و اين تفكر ناصحيح را به خورد دولتمردان وابسته به خود داده بود.
اما آيا به راستي شعائر مذهبي و عزاداري حس��يني باعث عقب ماندگي و دور شدن از 
مسير تمدن است و آيا مبارزات رضاشاه با مذهب و شعائر مذهبي، ايران را پيشرفته كرد؟ 
رضاش��اه مدعي بود كه وقتي مردم لباس متحدالشكل بپوشند، كاه 
پهلوي بر س��ر گذارند و نس��بت به تقيدات ديني سست شوند، متمدن 
خواهند شد. بر اين اساس ستيز با نمادهاي سنتي و ديني، نظير لباس و 
پوشاك سنتي و مراسم ديني امري ضروري می نمود. درك او از تمدن، 

سلوك و رفتار متجددمآبانه بود نه اختراع و اكتشاف.1 
پهلوي اول به جاي تكيه به ريشه حقيقي تمدن يعني علم و اختراع و اكتشاف، تنها به 
انتقال برخي دستگاه ها و مشاغل صنعتي و انتقال برخي ظواهر و مظاهر تمدن غربي- 

مسيحي مانند لباس غربي، كشف حجاب و مبارزه با شعائر مذهبي، تكيه می كرد. 
امام خميني)ره( درباره اين عقيده روشنفكران و غرب زدگان داخلي می نويسند: 

اين ماجراجويان، عقب افتادن خودش��ان را از ملل دني��ا و بازماندن از 
تمدن امروزه اروپا را به عقيده به دين و پيش��وايان آن حساب می كنند و 
افسارگسيختگي و ترك مراسم ديني را، اسباب تعالي و تمدن می شمارند.2 

1. مرتضی جعفري و ديگران، همان، ص21. 
2. امام خميني)ره(، كشف اسرار، بی جا، بي تا، ص5.
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تأثي��ر غرب زدگ��ي در محدودي��ت و ممنوعي��ت 
مجالس عزاداري حس��يني را می ت��وان، در تقليد از 
ش��كل مجالس ديني- مس��يحي در غرب مشاهده 
كرد. دستور رضاش��اه به گذاشتن صندلي و نيمكت 
در مجالس روضه، حضور مختلط زن و مرد در آن و 
كشف حجاب زنان در اين مجالس به تبعيت از مراسم 
كليسايي، در همين راستا بوده است. از موارد ديگر 
كه بسيار ريشه اي است، مخالفت رضاشاه با گريه و 
سوگواري در مجالس عزاداري است كه از يك جهت 

آن را می توان در نبود فرهنگ گريه در مراسم ديني مسيحيان، حتي در به صليب كشيده 
شدن حضرت عيسي)ع( )به زعم مسيحيان( و تأثيرپذيري شاه از اين فرهنگ جست وجو 
كرد. در اين خصوص مخبرالس��لطنه هدايت در يكي از خاطراتش از محرم سال 1308 

می نويسد: 
روضه خواني ك��ه در وزارت جنگ پهلوي در قزاقخانه می ش��د، از اول 
سلطنت در تكيه دولت می ش��ود... پس از اتمام مجلس جلوي در تكيه 
قدري مكث می شد. روزي فرمودند: به سيد الشهدا خيلي ارادت دارم، اما 

اين اندازه گريه و زاري چه لزومی دارد؟ فروغي گفت: می شود كم كرد.1
در اين ميان نقش سياس��تمداران و روش��نفكران غرب زده را در اي��ن مقطع تاريخي 
نبايد فرام��وش كرد. نقش آنان را بايد به عنوان نقش��ي تش��ويقي، تهييجي و تحريكي 
و از طرفي نقشي ايدئولوژيك برشمرد. در واقع سياس��تمداران و روشنفكران غرب زده 
پهلوي، به سبب منافع سياسي براي خود، شاه و اربابان غربيشان و يا به سبب استحاله 
فكري و عوامل روان شناختي، از طرفي رضاشاه را به اين امر تشويق و ترغيب می كردند 
و از طرف ديگر، براي مقابله با مذهب و شعائر مذهبي از جمله عزاداري، پايه هاي فكري 
و ايدئولوژيك می س��اختند. آنان به بهانه اينكه اين امور در جايگاه خرافات و اوهام قرار 
می گيرد و مردم ايران را از تمدن و پيش��رفت، كه در جوامع غربي حكم فرماس��ت دور 
می كند، براي رضاش��اه مقابله با مجالس س��وگواري را، عملي عالمانه جلوه می دادند و 
ذهن جوانان تحصيل كرده و سپس ساير جوانان و ديگر اقش��ار جامعه را براي پذيرش 
اين سياست، آماده می كردند. تيمور تاش به همراه داور، فروغي و نصرت الدوله فيروز، از 

1. مخبرالسلطنه هدايت، خاطرات و خطرات، تهران، كتابفروشی زوار، 1344، ص385. 

اولين اقدام مستقيمی که رضاشاه 
پس از رسيدن به سلطنت براي 
کاستن از شکوه و به نوعي 
محدودیت سوگواري حسيني 
انجام داد این بود که محل روضه 
قزاقخانه را به تکيه دولت منتقل 
نمود و از شکوه و جالل و مدت 
آن کاست و پس از چند سال به 

کلي متروک گردانيد
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عوامل مهمی  بودند كه رضاخان را در تهاجمات ضد مذهبي اش ياري می كردند. اين عده 
نقش مهمی  در روند دين زدايي از جامعه داشتند.1 

در ميان اين افراد، تيمورتاش از افراد بسيار غرب زده و ضد دين و مذهب بود. آيت ال 
بهلول در تشريح شخصيت او می گويد: 

اسم اصلي او عبدالحس��ين بود، ولي می گفت بر پدرم لعنت كه چنين 
اس��می  گذارد. خاصه از بي دينان بود. يك وقتي كسي رفته بود پيش 
او گفته بود كه تو هموطن ما هستي، وزير پهلوي هستي. يك گذرنامه 
كربا براي من صادر كن. تيمور گفته بود كه گذرنامه كربا صادر كنم، 
بروي گل و سنگ را ماچ كني! گذرنامه امريكا و اروپا و فرانسه بخواه كه 

بروي و بعد به ممكلت خود كمال بياوري...!!2 
از روشنفكران ديگري كه در اين دوره، در مقابل فرهنگ و شعائر حسيني قرار گرفته 
بودند، می توان به يحيي دولت آبادي و احمد كسروي اش��اره كرد. اين دو خود ابتدا در 
كسوت روحانيت بودند، اما به داليل گوناگون، از لحاظ فكري تغيير كرده و استحاله شده 

بودند، به گونه اي كه بر ضد اسام و تشيع و روحانيون سخن سرايي می كردند. 
دولت آبادي كه از مش��اوران و نزديكان رضاش��اه، در قبل و پس از سلطنت اوست، در 
كتابش ضمن اشاره به يكي از مجالس روضه خواني كه در مجلس شوراي ملي در دوران 

رياست وزرائي رضاخان برپا بوده آن را كاري »بي تناسب« برمی شمارد.3 
اين بيان، هم نشان از نگاه منتقدانه و استهزاآميز دولت آبادي به مجالس روضه حسيني 
دارد و هم می تواند نشان از تفكر سكوالريس��تي در او باشد، كه مذهب و سياست و امور 

حكومتي را بي ارتباط با هم می داند. 
كس��روي كه از نزديكان تيمورتاش بود و تقابل او با دين اسام و مذهب تشيع بسيار 
واضح و روشن است، در كتاب شيعه گري خود، به تشيع و شعائر شيعي و فرهنگ حسيني 
می تازد. در اين كتاب كه پس از دوران رضاش��اه نگاش��ته شده، كس��روي به برداشتن 
ممنوعيت از مجالس عزاداري سيدالشهدا)ع( اعتراض می كند و به صورتي اهانت آميز 

می نويسد:
شيعي با فهم و باور كسي بودي كه اگر پدرش مرده، به حسين گريد... 

1. فرزانه نيكوبرش، بررسی عملكرد سياس��ی آيت ال حاج ش��يخ عبدالكريم حائری يزدی، تهران، اميركبير، 
1381، ص99. 

2. سينا واحد، همان، ص225-226. 
3. يحيی دولت آ بادي، همان، ص368. 
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روز دهم عاشورا ديوانگي باال گرفتي... در بسياري از شهرها روز عاشورا 
را نخل گردانيدي... از اين ناداني ها چندان بودي كه اگر كسي بشمارد 
و داستان همه را بنويسد، يك كتاب بزرگي باشد. اين ناداني ها در ايران 
رواج داشت تا رضاشاه پهلوي جلو گرفت، ولي چنانكه می دانيم، پس از 
رفتن او دولت به جلوگيري نمی كوشد و مايان می كوشند كه بار ديگر 
آنها را رواج دهند و چنانكه می شنويم، در بسياري از شهرها آغاز يافته و 

در محرم، همان نمايش ها به ميان می آيد.1 
براي روشن شدن تأثير مجالس سوگواري حسيني در حفظ ارزش هاي ديني و مذهبي 
و تقابل اين مجالس با فرهنگ غربي و سياس��ت هاي ضد اسامی  و ضد شيعي استعمار 
در ايران دوره رضاشاهي، به موارد متعددي می توان اشاره كرد. از مهم ترين اين شواهد، 

مقابله اين محافل با سياست كشف حجاب است. 
1.1. مقابله با کشف حجاب 

كشف حجاب در دوره پهلوي اول نشان از اوج غرب گرايي اين حكومت و ضديت پهلوي 
با ارزش هاي ديني و همچنين حاكي از اشتياق استعمارگران در تزريق فرهنگشان در 

ميان ممالك اسامی  براي تسلط سياسي و سپس چپاول ثروت آن هاست.

1. احمد كسروي، شيعی گری، بي تا، بی جا، ص74. 

عزاداری خانگی دوران رضاخان



مقاالت
84

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

رضاخان اولين جرقه اين سياست را در سال 1307ش زد و 
اولين مخالفت توسط يكي از وعاظ و روضه خوانان قم انجام 
گرفت. خانواده رضاشاه در نخستين روز فروردين 1307ش 
بدون حجاب و پوشش اسامی  به اتفاق جمعي از همراهان 
وارد صحن مطهر حضرت معصومه)س( گشتند. اين حركت 
به منظور اجراي طرح بي حجابي زنان ايراني انجام ش��د. با 
مش��اهده چنين وضعي »ابتدا يكي از منبري هاي قم به نام 
سيد ناظم روضه خوان به منبر رفت و در صحن مطهر، زائران 
را عليه اين هتك حرم��ت و جلوگيري از رف��ع بي حجابي 
توسط خانواده رضاشاه تحريك نمود. سپس زماني كه خبر 
اين واقعه به شيخ محمدتقي بافقي رسيد، فوراً خود را به حرم رساند و با تحكم، خانواده 

شاه را ملزم به رعايت آداب اسامی  و حفظ حجاب نمود.«1 
قبل از اعام رسمی كشف حجاب در دي ماه 1314، دو مجلس در تهران و شيراز برگزار 
ش��د و در آن دختران و زنان بدون حجاب حضور يافتند. در شيراز اين مسئله منجر به 
قيامی  كوتاه مدت گشت. آيت ال سيد عبدال شيرازي كه خود شاهد اين ماجرا بوده، در 

خاطرات خويش شرح واقعه را اين گونه نقل می كند:
در عصر روز پنج شنبه س��ال 1353]ه.ق[، مجلس جشني در مدرسه 
شاهپور منعقد شد. در آخر مجلس يكباره... بين سي تا چهل نفر زن ها 
و دخترهاي بزرگ چادرها را انداختند و بن��ا كردند رقصيدن و ورزش 
كردن و ادا و اطوار درآوردن. اين مطلب در شيراز جنجال آفرين شد. روز 
نهم يا هشتم محرم ]اصل: عاشورا[ كه مسجد وكيل روضه برپا بود، سيد 
حسام الدين فالي به منبر رفته و گفت: مردم اين كاري كه شد منكر بود. 
شما چرا نهي نكرديد و اعليحضرت راضي به اين قضايا نيست و نبوده... 
اگر نمی توانس��تيد نهي از منكر كنيد، الاقل می توانس��تيد مانند آن دو 
معمم )محمدعلي حكيم و ميرزا صدرالدين محاتي( از مجلس بيرون 
برويد... در هر صورت به دنبال اطاع يافتن مركز از اجتماع چندين باره 
مردم شيراز در مسجد وكيل، دستور تعقيب سيد حسام الدين فالي صادر 

1. داوود اميني، چالش های روحانيت و رژيم رضاشاه، تهران، سپاس، 1382، ص162-163. 

رسمی  منع  از  بعد 
 دسته جات نيز به امر 
ملوکانه به جایگزیني 
آن، دسته هایي در ماه 
محرم به راه انداختند تا 
نه تنها شکوه و خاطره 
دسته جات حسيني از 
اذهان پاک شود بلکه 
سوگواري حسيني را نيز 
به تمسخر گرفته، اثري 

از آن باقي نگذارند
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گرديد.1 
پس از اينكه كش��ف حجاب به صورت رسمی  اعام ش��د، برخي از وعاظ در شهرهاي 
مختلف، در مجالس وعظ و روضه خواني خويش، به انتقاد از آن پرداختند كه در ذيل به 

مواردي از آن اشاره می كنيم:
در فروردين 1315 فردي به نام رباني واعظ، به جرم اينكه در مجلس 
روضه خواني اظهار داشته بود »باز بودن دست و صورت نسوان شرعاً عيب 
ندارد ولي نمايان بودن موي سر آنها خاف شرع است«، دستگير و از بم 

به كرمان تبعيد شد.2
در گزارشي از شهرباني مشهد در بهمن 1314ش آمده است: 

حاجي س��يد علي اكبر احمدآبادي... مجلس روضه تشكيل داده است 
و... حاجي سيد علي اكبر فوق و غامرضا بخشايش، اجزاء آستانه و سيد 
عبدالكريم مرتض��وي روضه خوان، در مجلس روض��ه از عمليات دولت 
راجع به كشف حجاب تنقيد و اظهارات مهيجي می نموده اند، لذا هر سه 

نفر جلب و توقيف ]گشته اند[.3 
طبق گزارشي كه از روند پيشرفت كشف حجاب و به قول آنان تمدن و تجدد از گناباد 
خراسان ارسال گشته است، گزارش دهنده پس از آن كه از شكست اين سياست در اين 

منطقه خبر می دهد، علت آن را اين گونه بيان می دارد:  
آنان مدرس��ه، تأتر، س��ينما و كافه و گردش��گاه ندارند، »برعكس در 
ماه رمضان و محرم و صف��ر و مواقع ديگر كه در مس��اجد روضه خواني 
می نمايند، پاي منبر آخونده��اي ده رفته، همان اوهام��ات و خرافات 
و حرف هايي ]را[ كه س��ال ها آنها را عقب گذارده اس��ت شنيده و ملكه 
ذهن آنها از طفوليت شده است كه بي اندازه آنها را از تمدن و تجدد دور 

نموده.«4 
در اصفهان و شهرهاي مختلف آن نيز مخالفت هايي در مجالس روضه و منابر با موضوع 
كشف حجاب صورت پذيرفت. شيح حسينعلي راشد كه از وعاظ معروف آن دوره است، 
در يكي از مجالس روضه كه در اصفهان داشت با بيانات زيركانه به خلع لباس روحانيون 

1. حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه، تهران، عروج، 1378، ص418-419. 
2. حكايت كشف حجاب، مؤسسه فرهنگي قدر واليت، 1388، ج2، ص93. 

3. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص261. 
4. همان، ص161. 
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و كشف حجاب بانوان انتقاد می كند. او در ذكر مصيبتش عنوان می كند: 
»سكينه خاتون)س( باالي س��ر پدر خود آمده و گفته است پدرجان 
چشم باز كن و سر برهنه مرا تماش��ا كن« و به واقع كشف حجاب را كار 
يزيد و يزيدمنصبان معرف��ي می كند و در ادامه صحبت��ش رو به زنان 
می گويد: »همهمه نكنيد، چرا ايستاده ايد؟ بنشينيد، چادرها را به خود 
بپيچيد...« به واسطه اين سخنان، ش��هرباني اصفهان شيخ حسينعلي 

راشد را مدتي توقيف می نمايد.1
در گزارشي از هريس آذربايجان شرقي نيز، پس از اين كه سياست كشف حجاب را در 

آنجا شكست خورده معرفي نموده، علت آن اين گونه بيان می شود: 
5000 خانوار هريس داراي 18 نفر معمم بي سواد از قبيل روضه خوان 
و غيره می باشند كه در نتيجه نفوذ اين نوع اشخاص قديم االفكار، موضع 
تجدد نسوان عمًا در هريس عملي نش��ده، حتي بعضي از خانواده هاي 
مأمورين دولتي هم كه در واليات ديگر لباس تجدد نسوان را استعمال 

می نموده اند، در هريس با حجاب رفت و آمد می كنند.2 
اين امر نشان می دهد كه هر جا مجالس حسيني و مضامين عاشورايي نفوذ بيشتري 
داشته، سياست هاي ضد ديني و غرب گرايانه رضاشاه، پيشرفت كمتري می نموده است.

از مخالفت هايي كه در مجالس عزاداري و با تكيه به فرهنگ حسيني نسبت به كشف 
حجاب صورت گرفت اين بود كه با وجود اينكه رضاشاه پس از اعام كشف حجاب دستور 
داده بود كه زنان بدون حجاب در مجالس روضه بروند، اما زنان شيعي ايران براي شكسته 
نشدن حرمت مجالس حسيني چنين كاري نكردند. اين مسئله با توجه به اصرار رضاشاه 
بر فرامين و سياست هاي مدنظر خويش، می توانس��ت از عواملي باشد كه رضاشاه را به 

محدوديت و ممنوعيت اين گونه مجالس كشاند.
يكي از ن��كات جالب و مه��م ديگري كه در اي��ن زمينه وجود دارد، ت��رس حاكمان و 
دولتمردان شهرهاي مختلف، از ايام محرم و دهه عاشورا براي پيشبرد فرامين رضاشاهي 
از جمله كشف حجاب است. در واقع، آنان به نوعي اعتراف می كنند كه در ايامی  كه شور و 
شعور حسيني و عاشورايي بر فضاي شهرها و قلب و ذهن مردم حاكم است، پياده كردن 

دستوراتي كه مخالف با آموزه هاي ديني و مذهبي است، ناممكن است. 

1. همان، ص98-99. 
2. مرتضی جعفري و ديگران، همان، ص354. 
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در گزارشي كه از زنجان به تهران مخابره شده، اين 
نگراني اين گونه منعكس شده است: 

دائماً مراقب موضوع نهضت بانوان 
هستم و تا حدي هم اجرا شده است 
ولي با استحضار كاملي كه از روحيه 
علما و اهالي زنجان داريد، پيشرفت 
كامل آن مس��تلزم فش��ار اس��ت. 
متأس��فانه، وس��يله اجرا در زنجان 
منحصر به ش��هرباني يا عده نفرات 
خيلي كم است كه حتي خود رئيس 
شهرباني حضورا از عادات اهالي در 
دهه عاشورا، خصوصاً كه تصادف به 
موضوع رفع حج��اب كرده، صريحاً 
اظه��ار نگران��ي می كن��د. در اين 
صورت، مقتضي اس��ت امر فرماييد 

يك عده از پاسبان هاي ش��هرباني تهران با يك عده بيست نفري سرباز 
با يك نفر صاحب منصب آزموده، موقتاً مأم��ور زنجان و طبق تعليمات 
حكومت مراقب انتظامات باشند و بعد از دهه عاشورا مراجعت نمايند.1 

سرانجام وزارت داخله به صراحت در بخش��نامه اي، صحبت عليه كشف حجاب را در 
مجالس وعظ و روضه ممنوع كرد: 

اگر كس��ي از وعاظ و غيره مخالفت يا اظهارات بر ضد كش��ف حجاب 
نمايند، فوراً توسط شهرباني جلب و تنبيه شوند.2 

2.1. مقابله با باستان گرايي 
از جمله سياست هاي فرهنگي كه استعمار غرب و در اين دوره استعمار انگليس براي 
مقابله با تداوم فرهنگ اسامي، شيعي و حسيني در جامعه ايران دنبال كرد و وابستگان 
فكري آنان مجريان آن بودند، رجوع به باستان گرايي به بهانه ناسيوناليسم و ملي گرايي 
بود. در اين بازگشت به ظاهر ملي گرايانه، اس��ام و مكتب تشيع و شعائر شيعي ناديده 

1. همان، ص203. 
2. خشونت و فرهنگ؛ اسناد محرمانه كشف حجاب، همان، ص71. 

پس از قدغن کردن دسته جات 
به  هجمه  آخرین  به  نوبت 
سنت هاي عزاداري حسيني 
رسيد و آن منع جلسات روضه 
و روضه خواني بود تا دیگر 
اثري از سوگواري سيدالشهدا 
که توانسته بود در فراز و نشيب 
فرهنگ  متمادي،  قرن های 
حسيني را زنده نگه دارد، نماند. 
اما پيش از اجرای چنين سياستی 
رضاخان اقداماتی انجام داد تا از 
عظمت و شکوه معنوی محافل 
روضه بکاهد تا آسان تر ضربه 
نهایی خود را بر پيکره سنت 

عزاداری حسينی فرود آورد
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گرفته می شد تا غرب زدگي با پوسته اي بسيار زيبا، 
محقق گردد. اين در حالي است كه ناسيوناليسم 
حقيقي، كل تاريخ ايران چه قبل از اس��ام و چه 
بعد از اسام را جزء هويت ايراني دانسته و مكتب 
تشيع و شعائر شيعي و از جمله فرهنگ حسيني 
را از هويت ايراني و ملي جدا نمی داند. جان فوران 
معتقد است ناسيوناليسم رضاشاه با ناسيوناليسم 
پيشين ايراني فرق داشته است، چون ناسيوناليسم 
را غير ديني می ديد نه اس��امی  و آن را با واژگان 

غير اسامی  بيان می داشت.1 
در اين ميان، مجالس عزاداري امام حسين)ع( 
ك��ه گس��ترش بخش فرهنگ حس��يني و حافظ 
مذهب تشيع و مكتب اسام است مانع جدي در 
مقابل گريز فكري و فرهنگي از تش��يع و اس��ام 
به بهانه باس��تان گرايي و ملي گرايي ب��ود. تاريخ 

كمبريج در اين خصوص می نويسد:
مراسم مذهبي به خصوص مراس��م عزاداري شهادت امام حسين)ع(، 
محدود يا ممنوع شد. اين موضوع حتي در مورد قم و مشهد نيز مصداق 
داش��ت. به عاوه هدف از اين اق��دام رژيم پهلوي، ايج��اد يك فرهنگ 
علي البدل تحت حمايت دولت بود كه به كيش مدرنيس��م و ملي گرايي 
قومی  استوار باشد و سيطره فرهنگي اسام در ايران را به تدريج بفرسايد 

و از بين ببرد.2 
مراس��م و فرهنگ عزاداري حس��يني و ايام محرم از عواملي بود كه به واس��طه شور و 
عاطفه اي كه در آن نهفته و در اعماق روح و جان ايرانيان نفوذ يافته بود، نمی گذاش��ت 
پهلوي به بهانه ناسيوناليسم، باس��تان گرايي را در جامعه و در ميان مردم جا انداخته و 
مكتب تشيع و فرهنگ شيعي را در حاشيه ببرد. به عنوان مثال، در جريان حذف ماه هاي 

1. جان فوران، مقاومت شكننده؛ تاريخ تحوالت ايران از صفويه تا پيروزی انقاب اسامی، ترجمه احمد تدين، 
تهران، رسا، 1377، ص339. 

2. كمبريج، سلس��له پهلوی و نيروهای مذهبی به روايت تاريخ كمبريج، ترجم��ه عباس مخبر، تهران، طرح نو، 
1371، ص283. 

استعمار انگليس که رضاخان را 
بر سر کار آورده بود، براي چپاول 
ایران و حتي کشورهاي اسالمی  
دیگر، تزریق فرهنگ غربي را 
ميان دولتمردان و عموم  در 
جامعه الزم می دانست و نسخه 
حکومت هاي مستبد غرب زده را 
براي این کشورها پيچيده بود. 
براي نيل به این هدف و استيالي 
این حکومت ها و نفوذ فرهنگ 
سياست هاي  اعمال  و  غربي 
فرهنگي استعمار، فرهنگ و اصول 
و ارزش هاي اسالمی  و شيعي 
مانعي جدي بود و باید از اذهان و 

قلوب مردم رخت برمی بست
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عربي و جايگزيني ماه هاي فارسي كه براي حذف آثار اسامی  و شيعي صورت می گرفت، 
ماه هاي محرم و رمضان، يكي به مناس��بت عزاي حس��يني و ديگري به مناسبت روزه 

گرفتن، از به حاشيه رفتن ماه هاي اسامی  و آثار نهفته در آن جلوگيري می كرد.1 
3.1. مقابله با بهايي گري و فرقه سازي

يكي ديگر از سياست هاي فرهنگي غرب و استعمار، فرقه سازي در جهت اختاف افكني 
در ميان جامعه شيعي ايران و انحراف و تضعيف فكري و عقيدتي شيعيان بود تا از فكر و 
فرهنگ اصيل شيعي جدا گرديده و عقايد التقاطي در ميان آنان رسوخ نمايد. در دوره 
رضاش��اه، انگليس س��عي نمود با حمايت و ترويج بهاييت و بهاييان، به اسام و تشيع و 
عقايد و ارزش هاي اسامی  و ش��يعي ضربه وارد نمايد. در اين ميان روحانيون و علماي 
روشن بين و دلسوز از محافل تحرك بخش روضه و سوگواري حسيني استفاده نموده و با 
تكيه به فرهنگ حسيني و عاشورايي در مقابل اين فرقه ساختگي ايستادند كه البته به 

مذاق دولت غرب زده پهلوي خوش نمی آمد.
طبق گزارشي كه در سال 1313ش از سيرجان مخابره ش��ده به يكي از اين مجالس 
اشاره شده است. در اين مجلس كه در ماه صفر برپا گشته است، سلطان الواعظين از وعاظ 
معروف آن دوره، باالي منبر عليه بهاييت روشنگري می نمايد. به اين سبب او را توقيف 
می كنند و به كرمان می فرستند. طرفداران وي در سيرجان جلساتي به عنوان عزاداري 
تش��كيل داده و دكان ها را تعطيل می كنند. در نهايت با فشار حكومت، وضع به صورت 

عادي برمی گردد.2 

2. تقابل فرهنگي روحانيت و مردم با حکومت پهلوي در قالب سنت عزاداري 
مهمترين هجمه فكري و فرهنگي كه حكومت پهلوي نسبت به فرهنگ حسيني و سنت 
سوگواري عاشورايي در دس��تور كار خود قرار داد، اين بود كه محافل عزاداري و مراسم 
سوگواري را آميخته به اوهام و خرافات و اكاذيب معرفي نموده و آنها را سد بزرگي در راه 
پيشرفت فرهنگي، اجتماعي و تمدني ايران قلمداد می كرد. همان گونه كه قبًا متذكر 
شديم، مجالس عزاداري و فرهنگ حسيني ضامن پايداري اسام و فرهنگ اسامی  است 
و چنين مكتب متعالي هيچ گاه با رشد و بالندگي تمدني، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي 
كشورهاي اسامی  و مردم مسلمان مخالف نيست و در تعبيري بهتر، اين رشد و بالندگي 
تنها در سايه سار اسام اس��ت كه به طور حقيقي و متعالي و به دور از هر آسيبي تحقق 

1. يحيی دولت آبادي، همان، ص398. 
2. تغيير لباس و كشف حجاب به روايت اسناد، همان، ص69-72. 
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می پذيرد. اما اگر منظور از تمدن، غرب زده كردن كشورهاي اسامی  و در نهايت چپاول 
ثروت اين كشورها توسط استعمارگران غربي است، به طور حتم مكتب متعالي اسام و 
مكتب عاشورايي با چنين نگرشي به مقابله برمی خيزد. به واقع، اين مسئله علت حقيقي 
محدوديت و منع عزاداري ها نبود و آن را بهانه اي بي��ش نبايد قلمداد كرد. اين هجمه، 
موجب شد كه مردم و روحانيون و مراجع شيعي، خود را در صفي جدا از پهلوي قرار داده 
و در مبارزه اي عملي و فرهنگي، ماهيت ضد مكتبي و غرب زده حكومت را آشكار نمايند.

رضاشاه با دو دستاويز، به تدريج تمامی  انواع عزاداري را منع كرد. اولين دستاويز اين 
بود كه او برخي از سنت هاي عزاداري را به كل خرافه و اوهام دانست. آداب و سنت هايي 
 كه به عنوان مبارزه با خرافات منع ش��د، عب��ارت بودند از: قمه، زنجي��ر زدن، تعزيه و 

شبيه خواني.1 
بعضي از مواردي كه تحت عنوان خرافات مطرح شد، هرگز مورد تأييد اسام نبوده است 
و بسياري از علما و روحانيون با آن موافق نبودند، از جمله تيغ زني كه آيت ال حائري هم با 
آن مخالف بود.2 آيت ال سيد ابوالحسن اصفهاني، مرجع بزرگ عالم تشيع نيز زنجيرهاي 

تيغ دار و قمه را تحريم كرده بود.3 
اينكه در برخي مراسم سوگواري سيدالش��هدا)ع( خرافات زوائدي ناپسند وارد شده، 
جاي هيچ شك و ترديدي ندارد، اما راه مقابله با اين خرافات و حشو و زوائد، زدودن آنها 
و اصاح مراسم عزاداري اس��ت و نه منع اصل عزاداري. قهرمان ميرزا عين السلطنه در 

اين زمينه می نويسد: 
من نمی گويم آن دس��تجات، آن قمه زدن ها خوب ب��ود؛ اما روضه در 
مسجد يا خانه يا نماز جماعت چرا بد بود و متروك شد. به پادشاهي كه 
رسيد، تيمورتاش، داور و جمعي ديگر از المذهب ها، چاپلوس ها دورش 
جمع شدند، خودش هم مايل بود و آبادي و تمدن را روي اصول بي ديني 

تصور كرد، اوضاع دگرگون شد.4 
اما در اين ميان يك مس��ئله را نبايد فراموش كرد و آن اينكه »گاهي نيز مخالفت هاي 
خشكه مقدسان ساده دل، موجب می شد كه رضاش��اه واقعاً معتقد شود كه مذهب مانع 

1. ابراهيم صفايي، رضاشاه كبير و تحوالت فرهنگی ايران، بی جا، 1341، ص111. 
2. اطاعات در يك ربع قرن؛ ح��وادث مهم يك ربع قرن در يك جلد كتاب، ته��ران، روزنامه اطاعات، 1329، 

ص28. 
3. جواد محدثي، فرهنگ عاشورا، قم، معروف، 1374، ص198. 

4. قهرمان ميرزا عين السلطنه، همان، ج10، ص966. 
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ترقي ايران است و جز خرافه پروري... هنري ندارد. 
في المثل، وقتي دستور می داد روزهاي سوگواري قمه نزنند، قفل بندي را دور اندازند... 
ناگهان با مقاومت و هياهوي گروهي از مردم مؤمن و بي اطاع و در همان حال زودباور 
و س��اده دل روبه رو می ش��د و تصور می كرد اين گونه اعمال به اس��اس و بنياد و فلسفه 
وجودي مذهب بس��تگي دارد و ناگريز براي ريشه كن س��اختن اين سلسه از تظاهرات 
قرون وسطايي و احياناً وحشيانه، بايد مذهب را از ريشه و اساس برافكند... غافل از اينكه 
رهبران بزرگ مذهب... خود با تظاهراتي از اين دس��ت، كه اگر چه نه حرام، دست كم از 
اعمال مكروه و ناپسند به حساب می آيد، موافقتي ندارند ولي به جلوگيري از آنها، از بيم 

غوغاي مردم فريبان، فرمان نمی دهند چرا كه به مصلحت نمی بينند.«1 
ديگر دستاويز رضاش��اه، براي خرافه دانس��تن مجالس حس��يني اين بود كه فلسفه 
عزاداري ها و به ويژه قيام حسيني)ع( براي مردم روشن نيست و واعظان در منابر، برخي 
اخبار و روايات ناصحيح را نشر می دهند. در همين خصوص در محرم سال 1310، پس 

از شركت در روضه ساده اي كه در تكيه دولت برگزار شد، گفته بود:
همين روضه س��اده را هم اصاحاتي بفرمايند كه عوض گريه و زاري 
به عوام حالي كنند كه فداكاري هاي امام حسين)ع( براي اين است كه 
غيرت، رشادت، وطن پرستي، تسليم به ظلم نشدن، استقامت و غيره را 
به شما ياد دهند. اگر ش��ما عقيده به امام داريد بايد اين كارها كه براي 

1. نعمت ال قاضي، علل سقوط رضاشاه، آثار، 1372، ص27-28. 

عزاداری محرم در تكيه دولت
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عزت بيرق اسام شده است ياد بگيريد.1 
البته اين درست است كه برخي تفكرات خرافي در ذهن مردم نسبت به قيام حسيني 
و اهداف اين قيام رسوخ كرده بود و يا تمام مردم به تمامه ماهيت قيام حسيني را درك 
نكرده اند و همچنين درست است كه برخي واعظان، در حادثه قيام حسيني و ماهيت و 
اهداف آن خرافاتي را دانسته يا ندانسته وارد نموده اند؛ چنانچه مجله همايون قم كه از 
نشريات آن دوران است، در يكي از شماره هاي خويش به انتقاد از دروغ ها و خرافاتي كه 

در برخي منابر بر زبان می آيد، اشاره كرده و می نويسد: 
در نتيجه اين بدرفتاري ها به قدري منبر و روضه خواني موهون شده كه 
اهل فضل و كمال را عار می آيد از اينكه خود را به عنوان منبري معرفي 
كنند و لذا چنانكه می بينيد علما از چنين شغل شريفي كه تنها وظيفه 

همان هاست كناره گيري كرده اند.2 
هر چند ممكن اس��ت در اين بيان، نس��بت به برخي منابر و برخي وعاظ دانش��مند، 
بي انصافی شده باشد، اما اصل وجود منابر خرافه آميز از آن مدنظر است. با اين وجود راه 
مقابله با اين خرافات حذف آنها و اصاح عزاداري حسيني است نه منع كامل سوگواري. 
اگر با نگاه صحيح و عميق به اين مس��ئله نگريس��ته شود مش��خص می گردد كه اين 
برچس��ب زني ها، بهانه اي بيش نبوده اس��ت. اصل مجالس عزاداري حس��يني با تمام 
حواشي و زوائد خرافي، به خودي خود، فرهنگ مبارزه با ظلم و سلطه، آزادگي و حريت و 
دلبستگي به اسام و احكام اسامی  را در ذهن عامی ترين فرد شيعي منعكس می نمايد 
و اين فرهنگ براي حكومت اس��تبدادي و غرب زده و براي اس��تعمار خطرساز است. به 
عاوه اينكه، واعظان فهيم و دانشمندي بودند كه بسيار عالمانه، قيام حسيني را تشريح 
می كردند و محافل و مجالس فراواني بود كه در آن اثري از خرافات ديده نمی ش��د و در 

همين مجالس، نسبت به سياست هاي ضد ديني رضاشاه انتقاد و اعتراض می شد. 
نيكوبرش در كتاب خويش در اين باره می نويسد: 

علت مخالفت رضاخان با برگزاري چنين مراسمی  اين بهانه بود كه علت 
قيام امام حس��ين را مردم نمی دانند و وعاظ روايات را به طور ناصحيح 
و خرافي به ذهن م��ردم می دهند. در حالي كه س��نت ع��زاداري امام 
حسين)ع(، در حقيقت زنده نگه داشتن قيام اباعبدال الحسين بود كه 

1. سردار اسعد بختياري، خاطرات سردار اس��عد بختياری، ايرج افشار )به كوش��ش(، تهران، اساطير، 1372، 
ص241-242. 

2. حكمی زاده، »منبر و روضه خوانی«، قم، همايون، 1314، س1، ش8، ص29. 
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تصوير جبهه حق و باطل، جبهه ظلم و ستم و ايمان را در مقابل يكديگر 
به تصوير می كشد كه اين موقعيت بسيار مناسبي جهت روحانيون بود 
كه مسائل انتقادي و مخالفت خود را نسبت به حكومت در قالب قيام امام 
حسين)ع( و روضه خواني و بيان فلسفه قيام و شهادت امام حسين)ع(، 
بيان كنند. همين كانال و انجام اين مراسم با اين محتوا، يك جرقه قابل 

انفجار بود كه می توانست براي حكومت خطرناك باشد.1
بر همين اساس باالخره رضاشاه تا سال 1316 به بهانه خارج كردن خرافات از سر مردم 
و آشنا نمودن به اصول تمدن امروزي، عزاداري و س��وگواري براي ائمه)ع( به خصوص 
سوگواري سيدالشهدا)ع( را به كل ممنوع كرد. جالب توجه اين كه مدرس در استنباط 
خود از تغيير رژيم، براي احمدشاه چنين وضعي را پيش بيني كرده و گفته بود: »درهاي 

مساجد و تكايا به عنوان منع خرافات و اوهام بسته خواهد شد.«2
براي خنثي كردن اين تبليغات منفي و ربودن اين توجيهات و بهانه سازي ها از دست 
حكومت پهلوي و روشنفكران غرب زده و آش��كار كردن حقيقت قيام حسيني و اهداف 
عالي آن، روحانيون روشن بيني در اين دوره دس��ت به مبارزه فرهنگي زدند و مقاالتي 
در نشريه هاي مختلف در اين موضوعات نگاشتند. اين مبارزات فرهنگي، هدف حقيقي 
رژيم پهلوي از مقابله با سنت سوگواري حسيني را آشكار كرده و ماهيت ضد ديني و ضد 
عاش��ورايي آن را در مقابل ديدگان ايرانيان قرار می داد. از ديگر آثار اين تقابل فرهنگي 
اين بود كه حقيقت قيام حسيني و علل عالمانه فرهنگ عزاداري عاشورايي بيش از پيش 
براي جامعه شيعي مش��خص می گشت و اين مسئله در رش��د حقيقي فرهنگي جامعه 

ايراني مؤثر بود.
محتواي اين مقاالت را در دو بخش می توان تقسيم نمود: 

- مقاالتي كه در آن به تبيين اهداف اصلي و حقيقي سنت عزاداري حسيني پرداخته و 
در آن بهانه هاي حكومت در منع و محدوديت عزاداري را به نقد كشيده و پشت پرده اين 

بهانه سازي ها را آشكار می كند.
- مقاالتي كه در آن ب��ه نقد و پيرايش خراف��ات و كج فهمی هايي كه نس��بت به قيام 

حسيني و مراسم و سنن عزاداري وجود داشت، می پرداخت.

1. فرزانه نيكوبرش، همان، ص115. 
2. حميد بصيرت منش، همان، ص205. 
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الف. تشريح اهداف حقيقي و متعالي سنت عزاداري 
همان گونه كه قبًا بيان گش��ت، رژي��م پهلوي براي 
توجيه محدوديت و ممنوعيت در س��نت عزاداري اهل 
بيت)ع( و به طور خاص سيدالشهدا)ع(، اين گونه مراسم 
و مجالس را س��د راه پيش��رفت فرهنگي و اجتماعي و 
متمدن شدن ايران و جامعه ايراني و كاري عبث معرفي 

می نمود.
در تقابل با اين سياس��ت، برخي روحانيون با نگاشتن 
مق��االت متعدد در مج��ات ديني، به تش��ريح اهداف 
حقيقي و متعالي قيام حسيني و آثار مراسم سوگواري 
پرداختند تا ثابت نمايند كه فرهنگ حسيني نه تنها موجب رخوت و عقب ماندگي جامعه 
ايران نيست، بلكه پيشرفت حقيقي و رش��د صحيح فرهنگي و سرافرازي مسلمانان در 
گرو همين فرهنگ و همين مجالس سوگواري است. اين عالمان روشن بين، در مقاالت 
خود آشكار نمودند كه فرهنگي كه از مجالس سوگواري و بازگويي هر ساله قيام حسيني 
بيرون می آيد، مخالف فرهنگ غربي و سياس��ت ها و عملكردهاي غرب زده و غير ديني 
حكومت پهل��وي و مخالف با ظواهر ناس��الم يا بي فايده تمدن غربي اس��ت و نه مخالف 
پيش��رفت حقيقي فرهنگي، اخاقي و تمدني؛ و همين مسئله موجب رنجش حكومت 

وابسته و مستبد رضاشاهي، روشنفكران غرب زده و استعمار می گشت.
از جمله اث��رات بزرگي كه ب��ر مجالس ع��زاداري حقيقي مترتب اس��ت و در مقاالت 
گوناگوني به آن اشاره ش��ده، نقش اين مجالس و اين س��نت در حفظ اسام و فرهنگ 
اسامی  است. اين اثر، مسئله اي نيست كه از آن بتوان چشم پوشيد و حتي حكومت نيز 
نمی توانست اين اثر را ناچيز و بي فايده بش��مارد. اين اعتقاد، چه ظاهري و چه حقيقي، 
در فضاي آن دوره هنوز حكم فرما بود كه دين اسام و احكام اسامی  است كه سعادت 
دنيوي و اخروي مس��لمانان را رقم می زند و هر چه باعث پايداري اين دين و احكام آن 

شود، بايد قابل توجه و اعتنا باشد.
آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي كه از علماي مبارز آن دوره بوده است، در مجله 
تذكرات ديانتي كه برگرفته از درس هاي عصر جمعه ايشان در تبريز بوده، به اين مسئله 

اين گونه اشاره می نمايد:
خدمات حس��يني س��بب بقاء اين دين مقدس و كتاب الهي و احكام 

از بهانه هایي که استعمار 
براي کوبيدن ارزش ها و 
شعائر اسالمی  و شيعي و 
حسيني از آن بهره می گرفت، 
این بود که این عقاید ارزشي 
و الهي را مخالف تمدن و 
می کرد  معرفي  پيشرفت 
و این تفکر ناصحيح را به 
خورد دولتمردان وابسته به 

خود داده بود
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و احاديث نبوي گرديد و فداكاري هاي آن وج��ود عالي، مردم را مطلع 
نمود كه بني اميه مسلمان نيستند و قلوبشان پر از عداوت خاندان نبوت 
می باشد... فعلي هذا حق شناسي حضرت حسين)ع( بر همه اساميان 
الزم و هر چه از احكام شرعيه و امتثال اوامر الهي انتفاع می برند و از قرآن 
مجيد استفاضه می نمايند، از بركت مجاهدت غيورانه آن قربان شريعت 
و طريقت است كه نگذاشت آثار نبويه به واسطه مواد مضره امويه محو 
شود؛ و اقل مرتبه حق شناسي آن است كه در روزهاي مظلوميت و ايام 
مصائب جگرس��وز آن مظلوم مطلق، اظهار حزن نموده و با شيعيان آل 
محمد و كليه اهل اسام دست به دس��ت داده، مراسم تعزيه داري را به 
جا بياورند و ابداً به حرف هاي مغرضانه ارباب رياس��ت و جاه طلبان )كه 
می خواهند به واس��طه القاء خ��اف و نفاق مابين مس��لمين پنج روزه 
استفاده ها كنند( گوش نداده و نس��بت به سوگواري آن روح مصطفي، 

اظهار برودت ننمايند.1 
آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي اين مسائل را در آستانه شروع محدوديت ها و 
ممنوعيت هاي رژيم عليه سنت ها و مراسم عزاداري بيان نموده است. به واقع، او به مقابله 
با تبليغات منفي و مسمومی  پرداخته كه رضاشاه از ابتداي سلطنتش به كمك اطرافيان 
و روشنفكران غرب زده آن دوره، در فضاي جامعه پراكنده می كرده، تا مردم شيعه ايران 
را نسبت به سنت عزاداري بي توجه، بي اعتنا و دلس��رد نموده و زمينه هاي مقابله با اين 

سنت بزرگ كه حافظ اسام و فرهنگ اسامی  و شيعي است، فراهم گردد.
يكي ديگر از علماي تبريز كه در اي��ن زمان وارد عرصه مب��ارزه فرهنگي می گردد تا 
عزاداري سيدالشهدا)ع( و فرهنگ حسيني را از هجمه هاي تبليغات غرب زدگان حفظ 
كند، آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي است. ايشان در تبريز مجله الدين و الحيوه را به 
چاپ رسانده و در زمينه قيام حسيني و ماهيت و اثرات اين قيام و آثار مجالس و مراسم 
عزاداري، مقاالت متعددي می نگارد. در يكي از اين مقاالت كه با عنوان »اثرات الظلم« 

نگاشته، در تشريح تأثير قيام امام حسين)ع( در حفظ اسام، اين گونه آورده است:
]هيچ كس[ مانند حس��ين بن علي)ع( مبالغه و پافشاري در فداكاري 
ننموده، سهل است تاريخ بشر او را فراموش نمی تواند... ]طرفداران يزيد 

1. آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزي، »حق شناسی نور دو جهان بر همه افراد بشر الزم است«، تبريز، تذكرات 
ديانتی، 1347ق، ش41، ص4-5. 
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به امام حسين)ع([ گفتند بايد س��لطنت يزيد را كه علًنا به هدم اساس 
دين قيام نموده بود، متابعت و تصديق نمايي. حسين، شهامت و حريت 
را كه شنيدن اين حرف بدتر از مرگ بود و دفاع از دين را دفاع از تنزه ذات 

متعال پروردگار می دانست.1 
آيت ال مقدس تبريزي در ادامه به موضوعي اش��اره می نمايند كه از طرفي نش��ان از 
سخت گيري حكومت پهلوي نس��بت به نگارش مطالبي اس��ت كه به گونه اي به سنت 
عزاداري حسيني داللت می كند و از طرفي حاكي از اين است كه در اين دوره، مجات 
را به سمت و سويي كه خود می خواسته اند سوق می دادند و س��عي می كردند آنها را از 
مطالبي كه به ترويج فرهنگ اسامی  و شيعي و حسيني كمك می نمايد، خالي نگه دارند. 

ايشان در ادامه می نويسد: 
پس معلوم است كه آن مظلوم ]امام حسين)ع([، غرض مهمی  منظور 
داشت و من می خواهم او را توضيح و مدلل بدارم نه اينكه تاريخ كربا و 
يا دفتر مصيبت بنويس��م تا بگويند كه اين خارج از وظيفه مجله نويسي 
است. اوالً، عمده وظيفه مجله نويس، ش��رح احوال رجال تاريخيست و 
كدام شخص تاريخي از حسين بن علي)ع( مقدمست و ثانياً، سياسات و 
پاره اطاعات كه خارج از وظيفه من است، فكاهيات و ادبيات و غزليات 
براي كساني مناسب اس��ت كه س��اير ضروريات را فراهم نموده باشد. 
تنقات و آرايش سفره كسي را سزاست كه نان و خورش الزمی  داشته 

باشد. عمده حاجت ما به اصاح عقيده و اخاق است.2 
جايگاه مجالس و مراسم عزاداري حس��يني در حفظ اسام و فرهنگ اسامي، از علل 
مبارزات حكومت دست نشانده و غرب زده رضاش��اهي با اين گونه محافل و محدوديت 
و ممنوعيت در سنت س��وگواري سيدالش��هدا)ع( بود. اگر فرهنگ اسامی  به خوبي بر 
جامعه حكم فرما می گشت، ديگر جايي براي فرهنگ غربي و سلطه استعمار و استبداد 
نمی ماند. از اين رو، برخي روحانيون روشن بين اين دوره تاريخي، در مبارزات فرهنگي 
خويش، ارتباط تنگاتنگ حفظ فرهنگ اسامی  و عزاداري حسيني را به خوبي تشريح 

و آشكار می كردند. 
از آثار ديگري كه بر بازخواني قيام حسيني به وسيله مجالس عزاداري در طول تاريخ 

1. آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي، »اثرات الظلم«، تبريز، الدين و الحيوه، 1349ق، ش5 و 6، ص149. 
2. همان، ص153-154. 
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مترتب بوده، مبارزه با ظلم و ظالمان و ترويج روحيه ايثار، 
فداكاري و مجاهدت است. اين در حالي است كه رضاشاه 
و اطرافيان او و روش��نفكران غرب زده اين دوره، مراسم و 
سنت عزاداري حس��يني را بي فايده و بي اثر می خواندند. 
علماي ش��يعي در مبارزات فرهنگي خويش، با نگاشتن 
مقاالت متع��ددي در تأثير ع��زاداري سيدالش��هدا)ع( و 
بازخواني قيام و مصائب حسيني در ظلم ستيزي و ترويج 
فرهنگ جه��اد، ايثار و ف��داكاري، به مقابله ب��ا اين گونه 
هجمه هاي فكري پرداختند. اين مقاالت از وجهي ديگر، 
حكومت پهلوي و تخريب كنندگان ع��زاداري و فرهنگ 

حسيني را در صف يزيديان و ظالمان قرار داده، مبارزه اي شديدتر را با رژيم رقم می زد. 
از جمله مقاالت در اين زمينه در مجله »الدين و الحيوه« به چاپ رس��يد و به تشريح 
بازتاب قيام حسيني در س��رنگوني حكومت هاي ظالم و اعتاي اس��ام در طول تاريخ 

پرداخت. آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي می نويسد:
تأثيرات ظلم در فطرت بشري قابل تخلف نيست. اين شد كه از هر طرف 
متوجه خيانت و ظالميت يزيد و ملتفت حقانيت و مظلوميت حسين)ع( 
گشته و طبعاً طرفداري مقصدش در قلوب جاگير گرديده، نوعاً درصدد 
انتقام و هدم بنيان يزي��د و يزيديان برآمده و كمی  نگذش��ت كه اهالي 
مدينه قيام و هر كه از بني اميه آنجا بود گرفتار و محبوس داش��ته، خلع 

يزيد را آشكارا اعان نمودند.1 
سپس نويسنده به برخي قيام هاي شيعي كه با الگوگيري از قيام امام حسين)ع( شكل 

گرفته پرداخته و در ادامه اين گونه می نگارد:
تمام جديت بني عباس آن بود كه از آل علي)ع( اس��می  برده نش��ود، 
بالخصوص آثار حسينيه به كلي فراموش گردد. باز آثار حسينيه هر روز 
رونقي گرفته و مذهب شيعه شيوع يافته تا آنكه صاحب دولت مستقله 
گرديدند.... مقصود اينكه، علت منحصره و يگانه س��بب بقا و ثبات دين 
اسام، همان فداكاريهاي امام مظلوم گرديده، گرچه در ظاهر صورت و 
يك چند روزه غلبه و حاكميت بني اميه و آل مروان را ش��د، ولي فاجعه 

1. همان، ص211. 

پهلوي اول به جاي تکيه به 
ریشه حقيقي تمدن یعني 
علم و اختراع و اکتشاف، 
برخي  نتقال  ا به  تنها 
دستگاه ها و مشاغل صنعتي 
ظواهر  برخي  نتقال  ا و 
غربي-  تمدن  مظاهر  و 
مسيحي مانند لباس غربي، 
کشف حجاب و مبارزه با 
شعائر مذهبي، تکيه می کرد
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كربا چنان آبي به بنيان آنها بست كه در اندك زماني نام و نشاني از آنها 
نماند.1 

آيت ال مقدس تبريزي كس��اني كه به هدم آثار و فرهنگ حسيني اقدام می نمايند را 
در رديف بني عب��اس و بني اميه و ظالمان عالم قرار می دهد و ترويج فرهنگ حس��يني 
را موجب نابودي حاكمان ظالم و س��لطه گران بر جوامع اس��امی  و اعتاي مسلمانان 

می خواند. 
اينكه حكومت پهلوي از اين آثار عظيم چشم پوشيده و به بهانه اينكه عزاداري حسيني 
موجب ذلت و سستي جامعه شده و فايده اي بر آن مترتب نيست، به مقابله با اين سنت 
شيعي می پردازد، در حقيقت به واسطه ترس از فرهنگ ظلم ستيزي و ذلت ناپذيري است 
كه از محافل سوگواري حسيني بيرون می آيد، زيرا اين فرهنگ مانع استبداد و استعمار 

در سلطه سياسي و فرهنگي و چپاول اقتصادي جوامع اسامی  و شيعي است. 
يكي از تبليغات مسمومی  كه غرب زدگان در آن دوره براي حاكم كردن فرهنگ غربي و 
ظواهر تمدن مدرن انجام می دادند، اين بود كه دين و مذهب و شعائر و احكام اسامی  و 
شيعي را مانع آزادي، عدالت، شرافت و رشد اجتماعي و اخاقي و موجب جمود و جهالت 
و ذلت اجتماعي معرفي می نمودند و اين مسئله را بهانه اي براي مقابله با اسام و تشيع و 
احكام و شعائر اسامی  و شيعي از جمله مجالس و مراسم و سنت عزاداري اهل بيت)ع( 
و به طور خاص امام حس��ين)ع( قرار داده بودند. در مقابل اين تهاجم فكري و تبليغاتي 
نيز، روحانيوني به مبارزه فرهنگي و پاسخ به اين بهانه سازي ها پرداختند. مجله تذكرات 

ديانتي نوشت:
پاره اش��خاص آزادي می گوين��د، معناي��ش را نمی دانن��د و حريت 
می طلبند، حقيق��ت آن را نمی فهمند. آزادي طلبي آن بود كه ش��هداء 
كربا فهميدند و به خط هاي جلي با خون هاي مقدس... و اجس��اد خود 
در صفحه آن دش��ت با نوش��تند كه بايد اسام و اس��اميان از فشار و 
رقيت امويه مستخلص ش��وند و عقول و ارواح از استبداد جهلشان آزاد 
گش��ته، در كمال آزادي در تحصيل كماالت و ترقيات كوشيده، در راه 
تكامل، حرالفكر و ضميرآزاد باش��ند... قسم به حقايق مقدسه، در زمان 
ما پاره اشخاص اس��م آزادي به خود بس��تند ولي خود آزادي را از فشار 
اين آزادي خواهان بايد به هزاران زحمت و وس��ايل مس��تخلص نمود. 

1. همان، ص212. 
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اين اش��خاص خش��ك مغز و خالي از حقيقت، بي ديانت��ي و القيدي و 
شهوت پرستي را... آزادي خواهي و حريت طلبي پنداشتند.1 

و در ادامه، نقش سنت سوگواري حس��يني در رشد اخاقي جامعه را اين گونه تشريح 
می نمايد:

گريه و حزن بر مصايب پرمال يگانه قربان ديانت... بنفسه مانع كردار 
زشت و اخاق رذيله و آمر به افعال شايس��ته و خصال حسنه می باشد. 
گريه كننده حقيقي از غل و غش و خيانت اجتن��اب می كند و راغب به 
امور خيريه و سعادت نوعيه بوده، سهل است كه... از امر به معروف و نهي 
از منكر مضايقه نكرده، طالب صاح و ارشاد ديگران باشد، چه كه خود 
حزن و گريه به او تذكر می دهد كه... حسين بن علي)ع(... سر مباركش 
را داد كه اوامر الهي متروك نگردد و مال مردم و ايتام و ضعفاء به ناحق 
خوره نشود و اعراض و نواميس محترمه و نفوس سالمه پايمال نباشد... 
تعزيه داري حضرت سيدالشهدا)ع( بنفسه داراي بسي محسنات و جميع 

فوايد و نتايج مهمه و بزرگ است. هر خللي كه هست از ماست.2 
علي اكبر حكمی زاده ب��ا اينكه خود از حاميان حكومت پهلوي اس��ت و كتاب اس��رار 
هزارساله او در مدح رژيم كه امام خميني)ره( با نگاش��تن كتاب كشف اسرار به نقد آن 

1. آيت ال حاج شيخ غامحسين تبريزی، همان، ص9-11. 
2. همان.

عزاداری مردم در دوره رضاخان
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پرداخت گواه اين مطلب است، در مقاله اي در مجله همايون قم، تأثير بازگويي فضايل 
حسيني در مجالس روضه، بر رشد اخاقي جامعه شيعي را اين گونه توصيف می كند:

داستان شهادت و بلكه كليه رفتار و كردار حسين)ع(، بهترين سرمشق 
اخاقي براي هر كسي است، مخصوصاً به اينكه متعلق به يك نفر بزرگ 
دين است و لذا تأثيرات آن در روحيات و افكار بيشتر و عميق تر خواهد 
بود. چنانكه گذش��تگان نيز به همين نظر تاريخ بزرگان را براي ما ثبت 
نمودند و به يادگار گذاشتند؛ و به همين جهت ديگران هم براي بزرگان 
تاريخي خود، در مواقع مخصوص مجالس س��وگواري يا شادماني برپا 

نمايند تا نام آنان هميشه زنده و رفتارشان درس عبرت باشد.1 
به هر حال، در اين مبارزه فرهنگي، دانش��مندان ديني ثاب��ت نمودند كه بازگويي هر 
ساله قيام و مصائب و فضايل حسيني در مجالس و مراس��م عزاداري، آن هم به مازمه 
حزن و اندوه و بار عاطفي عظيم اين گونه محافل، نه تنها بي فايده و موجب عقب ماندگي 
فرهنگي، اجتماع��ي، اخاقي و تمدني و نيز موجب ترويج اوه��ام و جهالت و رخوت در 
جامعه نيست، بلكه با تكيه بر همين مراسم و محافل روضه و عزاي حسيني و آموزه هاي 
مطرح شده در آن است كه فرهنگ حقيقي ظلم ستيزي و ذلت ناپذيري، آزادي معنوي 
و اجتماعي، عدالت خواهي، اعتاي اخاقي مبتني بر فرهنگ اسامی  و شيعي و رشد و 
شكوفايي اسام و فرهنگ اسامی  و پيشرفت حقيقي جوامع اسامی  تحقق يافته و ترويج 
می گردد. به واقع، با نگاهي عميق تر بايد گفت كه همين ظلم س��تيزي، ذلت ناپذيري، 
آزادي خواهي و فرهنگ و منش و اخاق حس��يني اس��ت كه براي استبداد رضاشاهي 
و چپاولگري اس��تعمارگران و فرهنگ و اخاق و تمدن غربي خطرآفرين اس��ت و تمام 
بهانه سازي هايي كه براي محدوديت و ممنوعيت عزاداري حسيني انجام می گرفت، به 

همين مسئله بازمی گشت. 
ب. مبارزه با اوهام و خرافات و برداشت هاي نادرست در مجالس عزاداري

از مس��ائلي كه حكومت پهلوي براي محدوديت و ممنوعيت عزاداري حس��يني از آن 
بهره می جست، وجود برخي اوهام و خرافات در بعضي مراسم و سنن و مجالس عزاداري 
و همچنين برداشت هاي نادرستي بود كه از قيام و س��وگواري حسيني در اين محافل 
توسط برخي عوام و روحانيون نااليق مطرح می گشت. در تقابل با اين بهانه سازي، مراجع 
و روحانيون بصير آن دوره، در مبارزه اي فرهنگي، در حالي كه به اصل عزاداري و اهميت 

1. حكمی زاده، همان، ص22.
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و فوايد آن توجه وافر داشتند، به مقابله با اين اكاذيب، 
اوهام و خرافات و برداش��ت هاي ناصحي��ح و نامعقول 
پرداختند تا ثابت نمايندكه راه درست، پيرايش و اصاح 
مجالس و مراسم سوگواري و ارايه فهم صحيح از قيام و 

عزاداري حسيني است و نه منع و حذف كامل آن. 
مراجع بزرگي مانند آيت ال حائري و آيت ال س��يد 
ابوالحسن اصفهاني، قمه زني و تيغ زني را ناپسند دانسته 
و يا تحريم كردند. مهدي عبدخدايي فرزند آيت ال شيخ 
غامحسين تبريزي در خاطرات خويش ذكر می نمايد 

كه در تبريز، وقتي پدرم قمه زني را تقبيح كرد، علي منصور استاندار وقت آذربايجان، آن 
را بهانه اي براي مقابله با مجالس عزاداري قرار داد. آيت ال شيخ غامحسين تبريزي با او 
صحبت كرده و او را قانع نمود كه قمه زني ارتباطي با لزوم عزاداري واقعي براي شهداي 

كربا ندارد.1 
در كنار اين فتواها، برخي روحانيون دانشمند در مجات ديني، مقاالتي در نقد اوهام 
و خرافات وارد شده در س��نت عزاداري نگاش��ته و پيرايش محافل و مراسم عزاداري از 
اكاذيب و برداشت هاي نادرستي كه نسبت به قيام و سوگواري حسيني وجود داشت را 

خواستار شدند كه در ذيل به برخي از آنها اشاره می كنيم.
آيت ال شيخ علي مقدس تبريزي درباره آفات رسوخ كرده در مجالس عزاداري و ترويج 

صحيح تر مقصد حسيني اين گونه می نگارد:
بعضي ها فقط به طمع اجر و ثواب اخروي قناعت به گريه و زاري نموده 
و اشخاصي اين موضوع را وسيله معاش و يا ديگر اغراض شخصي خود 
قرار داده، مابقي اش��خاص او را مانند امور تقليدي، رس��م و عادات ملي 
انگاشته، طبل و شيپور و هياهو و مشعل و شبيه و لباس هاي مختلفي بر 
او پوشانيده و به اصل حقيقت پرده كشيده و با وصف اين، چون حقيقت 
اثر قهري در نفوس و طبيعت دارد، خدمات و نيات حس��يني تا قيامت 
فراموش شدني نمی باشد... و همه را به طرف مقصد خويش كه حمايت 
دين و متابعت قانون الهي و تعظيم پروردگار است، جالب مي يابد. چيزي 

1. محمدمهدی عبدخدايي، خاطرات محمدمهدی عبدخدايی، تهران، مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 
1379، ص32. 

این  خمينی)ره(:  امام 
ماجراجویان، عقب افتادن 
خودشان را از ملل دنيا و 
بازماندن از تمدن امروزه 
اروپا را به عقيده به دین و 
پيشوایان آن حساب می کنند 
و افسارگسيختگي و ترک 
مراسم دیني را، اسباب 

تعالي و تمدن می شمارند
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كه الزم اس��ت بزرگان دين و زمامداران عالم اسام در 
حفظ حقيقت و اصاح صورت، بيش��تر باي��د اهتمام و 
مراقبت نموده و وسايلي را فراهم آورند كه ساير اشخاص 
و افراد هم حقيقتاً حسيني بوده، طرفدار مظلوم و مخالف 
و منافر ظالم و باالجمال صدقاً مشايعت امام و حمايت و 

متابعت دين و احكام الهي نمايند.1 
در مجل��ه تذك��رات ديانت��ي، آيت ال غامحس��ين 
تبريزي پس از بيان اثرات و فوايد مراس��م س��وگواري 
و عزاداري حس��يني، به بيان آفات اين مراس��م و نگاه 
ناقص يا نادرستي كه برخي شيعيان نسبت به آن دارند، 
می پردازد. ايش��ان برخاف بهانه گيران، راه درس��ت را 
اصاح اين آفات و برداش��ت هاي نادرست می داند و نه 
هجمه به اصل عزاداري حس��يني. آيت ال غامحسين 

تبريزي بيان می دارند كه:
بديهي اس��ت كه تمام��ی  عبادات ش��رعيه در جميع 
اديان حقه به اثرهاي بزرگ و نتايج سترك حايز و منافع 
اجتماعي و روحي بر آنها مترتب می باشد، ولي معدودي از جهال عابدنما 
و اهالي ديانات، از اصل و روح آنها غفلت ورزيده، به صورت ظاهري آنها 
قناعت می نمايند و بلكه غالباً آداب ظاهري آنها را هم مرعي نمی دارند.

فلهذا فوايدي كه بايد از آنها استفاده شود براي ايشان حاصل نمی گردد. 
ليكن اي��ن قضيه ابداً صدمه به اس��اس ن��زده و اصل حقاي��ق را لكه دار 
نمی نمايد... همچنين تعزيه داري حضرت سيدالشهدا)ع( بنفسه داراي 
بس��ي محس��نات و جامع فوايد و نتايج خيلي مهمه و بزرگ است. هر 
خللي كه هست از ماست، در آن ابداً عيبي نيست. فلذا بالنسبه به آن امر 
مقدس به نظر حقارت نگريستن و به افعال ناشايست مردمی  بي بصيرت 
به اس��اس اين امر مهم توهين و تحقير نمودن، دور از انصاف و خارج از 

وظيفه انسانيت است.2 

1. آيت ال شيخ مقدس تبريزي، تبريز، الدين و الحيوه، 1350ق، ش8، ص213. 
2. آيت ال غامحسين تبريزي، همان، ص10-11. 

از مخالفت هایي که در مجالس 
عزاداري و با تکيه به فرهنگ 
حسيني نسبت به کشف حجاب 
صورت گرفت این بود که با 
وجود اینکه رضاشاه پس از 
اعالم کشف حجاب دستور 
داده بود که زنان بدون حجاب 
در مجالس روضه بروند، اما 
زنان شيعي ایران براي شکسته 
نشدن حرمت مجالس حسيني 
چنين کاري نکردند. این مسئله 
با توجه به اصرار رضاشاه بر 
فرامين و سياست هاي مدنظر 
از  می توانست  خویش، 
عواملي باشد که رضاشاه را 
به محدودیت و ممنوعيت این 

گونه مجالس کشاند
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علی اكبر حكمی زاده نيز در مجله خويش پس از بيان آفات مجالس سوگواري و ضرورت 
اصاح اين مجالس به نكته در خور توجه ای اشاره می كند و می نويسد:

من پيش از وقت به شما می گويم: خواهي نخواهي وضعيت منبر به اين 
حال كنوني نخواهد ماند و اصاحاتي در آن خواهد ش��د. پس خوبست 
پيش از آنكه فشاري آورده شود، ش��ما خود فكري براي اصاح بكنيد. 
جرايد امسال كه هر يك در اطراف منبر مقاالتي نوشتند، باالخره اصاح 
آن را از وزارت معارف خواس��تار ش��دند؛ ولي من می گويم نبايد انتظار 
داشته باشيم كه همه جزييات زندگي ما را دولت با وضع قوانين و مخارج 

گزاف اصاح كند.1 
در واقع او به همه گوشزد می كند كه تبليغات منفي حكومت به بهانه وجود همين آفات 
شروع شده و اگر خود علما و مردم شيعي و دلسوز، به پيرايش مجالس روضه و عزاداري 

نپردازند، رژيم با اين بهانه به اصل سنت عزاداري دستبرد خواهد زد. 
در كنار اين گونه مبارزات فرهنگي، بايد از فعاليت روحانيون و وعاظ فهيم و پرهيزكاري 
ياد كرد كه در مجالس روضه خوان��ي و در منابر وعظ، مردم را نس��بت به حقيقت قيام 

حسيني و فوايد سنت سوگواري حسيني و آفات مختلف آن، آگاه می كردند.
در نهايت هيچ ك��دام از اقدامات زورگويانه عملي و فرهنگي رضاش��اه در ممنوعيت و 
ريشه كن كردن سنت سوگواري حسيني و فرهنگ عاشورايي اثري نبخشيد و با برچيده 
شدن حكومت پهلوي اول، به طور آشكار مشخص گرديد كه جان و فكر مردم شيعي ايران 
و فرهنگ جامعه ايراني با فرهنگ حسيني آميخته گرديده است و همين مسئله بستري 

براي تداوم و رشد اسام و مكتب تشيع در اين سرزمين بوده است. 

نتيجه گيري 
امام حس��ين)ع( براي حفظ اس��ام و فرهنگ اس��امی  و ارايه فرهنگ ظلم ستيزي، 
آزادگي، شرافت و كرامت به انسان ها در تمامی  زمان ها و اعصار، جان خويش و اهل بيت 
و ياران وفادارش را در اين مس��ير ايثار نمود. اين شاخصه هاي فرهنگ عاشورايي با ديد 
حكيمانه پيامبر اكرم)ص( و امامان معصوم شيعه، در بستر عزاداري و سوگواري در قيام و 
مصائب حسيني با توجه به شور فطري، ديني و عاطفي قوي نهفته در آن، در قلب و فكر و 
جان شيعيان و آزادي خواهان در طول تاريخ پايدار ماند. از همين منظر سنت سوگواري 

1. حكمی زاده، همان، ص28. 
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امام حسين)ع( و مجالس و مراسم عزاداري حسيني، كاركردهاي مختلف فرهنگي براي 
شيعيان داشته است. 

در اين مقاله كه به بررسي و تبيين عزاداري ايرانيان در يكي از دوره هاي حساس تاريخ 
معاصر ايران يعني دوران پهلوي اول پرداخته شده، كاركردهاي گوناگون فرهنگي كه بر 
اين سنت بالنده شيعي مترتب بوده، بررسي گرديده است كه در يك جمع بندی می توان 

آنها را چنين برشمرد: 
1. مجالس و مراسم عزاداري امام حسين)ع( به واسطه ماهيت ظلم ستيزي نهضت آن 
حضرت محل مناسبي براي تبيين اهداف امام حسين)ع( بوده است. به همين سبب در 
طول تاريخ، روحانيت شيعه از اين مراسم براي مبارزه خود عليه سياست هاي ستمگرانه 
و ضد ديني حكام استفاده كرده است. در عصر رضاشاه نيز روحانيت، از محافل و مراسم 
سوگواري حسيني براي مخالفت خود با سياست هاي ضد ديني و ظالمانه او سود می برد.

2. در اين مبارزه از طرفي مردم و روحانيت ش��يعي با برگزاري مخفيانه و گه گاه علني 
محافل سوگواري حس��يني به نوعي در مقابل حكومت پهلوي می ايستادند و از طرفي 
ديگر برخي علماي روشن بين با اتكا به سنت سوگواري حسيني و تشريح ماهيت و علل 
حقيقي قيام و عزاداري امام حسين)ع(، به مبارزه فرهنگي و برما كردن چهره حقيقي 

ضد مذهبي رژيم پهلوي دست می زدند. 
3. اين مبارزه فرهنگي از اين منظر ش��كل گرفت كه رضاشاه و حاميان غرب زده او به 
بهانه مبارزه با اوهام و خرافات و در جهت مدرنيزاسيون جامعه ايراني به عزاداري حسيني 
هجمه بردند. در اين ميان علماي ش��يعي با نگارش مقاالت و سخنراني هاي متعدد در 
برخي مجات و محافل، به تشريح هدف اصلي قيام حسيني می پرداختند. نهضتي كه 
موجب بقاي مكتب و اصول اسامی  و رش��د حقيقي فكري، اخاقي و فرهنگي جامعه 

شيعي و اسامی  و عاملي مهم در جهت مبارزه با مفاسد اخاقي و اجتماعي بود.
4. كارگزاران اين مراس��م، علت برگزاري محافل عزاداري را گس��ترش همين تفكر و 
فرهنگ ناب ش��يعي معرفي كردند و با انتقاد از برخي مراسم خرافي و برخي اقدامات و 
اعتقادات نادرست كه در اين محافل راه يافته، راه درست مقابله با آنها را اصاح و پيرايش 
مجالس عزاداري حسيني می دانستند و نه مبارزه و هجمه به اصل عزاداري. با اين شيوه 
مبارزاتي، هدف حقيقي حكومت پهلوي كه حمله به مكتب و اصول و اخاق اس��امی 

 بود، آشكار می گشت.
5. يكي از كاركردهاي مهم س��نت عزاداري حس��يني و محافل و مجالس سوگواري 
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اینکه حکومت پهلوي از این آثار 
عظيم چشم پوشيده و به بهانه اینکه 
عزاداري حسيني موجب ذلت و 
سستي جامعه شده و فایده اي بر آن 
مترتب نيست، به مقابله با این سنت 
شيعي می پردازد، در حقيقت به 
واسطه ترس از فرهنگ ظلم ستيزي 
و ذلت ناپذیري است که از محافل 
سوگواري حسيني بيرون می آید، 
زیرا این فرهنگ مانع استبداد 
و استعمار در سلطه سياسي و 
فرهنگي و چپاول اقتصادي جوامع 

اسالمی  و شيعي است

سيدالشهدا)ع( در اين دوره تاريخي تقابل و مبارزه 
با اس��تعمار و فرهنگ غربي بود ك��ه در جنبه هاي 
مختلف سياسي، اجتماعي و فرهنگي بروز می يافت. 
اس��تعمار انگليس كه در اين دوره خود را در ايران 
بامنازع می ديد و حكومتي مس��تبد و وابسته به 
خوي��ش روي كار آورده بود، براي چپاول وس��يع 
اقتصادي و تداوم سلطه سياسي خويش، بقاي خود 
را در نفوذ فرهنگ غربي در پوشش تجدد و تمدن 
و مدرنيسم می ديد. سياست كشف حجاب، ترويج 
باستان گرايي و ملي گرايي ضد اسامي، فرقه سازي 
و تخريب عقايد اصيل اس��امی  و ش��يعي، هجمه 
به روحاني��ت و دور كردن آنان از فضاي سياس��ي، 
اجتماع��ي، فرهنگ��ي و... در همين راس��تا انجام 

می شد. در اين ميان، محافل س��وگواري امام حس��ين)ع( كه با ترويج مكتب حسيني 
ضامن حفظ اس��ام و مذهب تش��يع بود، مانعي قوي براي اهداف رضاش��اه محسوب 
می گش��ت زيرا چنين مكتب و مذهبي سلطه غير مسلمانان بر مس��لمانان و شيعيان و 
سيطره فرهنگ غربي بر فرهنگ اسامی  و ش��يعي و همچنين هجمه به اصول و فروع 
مذهب را نمی پذيرفت و به شدت در مقابل آن می ايستاد. انتقادات، مبارزات و قيام هايي 
كه در محافل عزاداري حس��يني و بر پايه آن در مقابل با كش��ف حجاب و بي بند و باري 
زنان، خلع لباس روحانيت و هجمه به منزلت اجتماعي آنان، ترويج بهاييت و گسترش 
فرهنگ ضد اسامي، شكل می گرفت، گواهي بر اين مسئله است. به واقع به واسطه همين 
محافل و گس��ترش فرهنگ ناب حسيني و ش��يعي، اگر از تمام ظرفيت آن بهره گرفته 
می شد، استعمار نمی توانست با اشاعه عناصر ضد اسامی  فرهنگ غربي و سياست هاي 

استعماري، راه را براي چپاول بيشتر منابع سرشار اقتصادي ايران هموار نمايد. 
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جمعيت پاسداران آزادی، حزب زحمتکشان و نهضت امام خمينی 

اميد عزيزی1
چکيده

جمعيت پاسداران آزادی )سازمان نگهبانان آزادی( از جمله سازمان هايی است كه در 
دوره نهضت ملی شدن صنعت نفت، توسط دكتر مظفر بقايی تشكيل شد. اين سازمان 
بعد از تأسيس حزب زحمتكشان به اين حزب پيوست و رهبری سياسی آن را بر عهده 
گرفت. اين سازمان كه در سال 1339 با نام »جمعيت پاس��داران آزادی« فعاليتش را 
احيا كرده بود، با مرگ بقايی در سال 1366 منحل گرديد. پذيرش اصل نظام سلطنت و 

مبارزه در چارچوب قانون اساسی مشروطه از اصول اساسی سازمان بود.
کليدواژه ها: س��ازمان نگهبان��ان آزادی، حزب زحمتكش��ان، مظف��ر بقايی، نهضت 

روحانيت، قيام پانزده خرداد.

احزاب سياسی در ایران 
احزاب و تشكل های سياسی از مسائل اساسی در قلمرو فعاليت های سياسی محسوب 

1. كارشناس ارشد تاريخ و مدرس دانشگاه پيام نور ياسوج 
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می گردند كه زمينه ساز بسياری از وقايع و تحوالت سياسی- 
اجتماعی می باش��ند. موريس دوورژه، متفكر فرانس��وی، 
احزاب سياس��ی را همزاد آيين های انتخابات��ی می داند و 
هدف احزاب را در وهله اول فتح قدرت يا شركت در اجرای 
آن می داند. او در ادامه مرز ميان احزاب سياسی و گروه های 
ذی نفوذ را مشخص می كند و می افزايد كه بر خاف احزاب 
كه خواهان تصرف قدرت يا ش��ركت در اجرای آن  هستند، 
گروه های ذی نفوذ بيشترين تاششان فشار بر دولت هاست 

تا بتوانند امتيازاتی به دست آورند.1 
اين ويژگی ها و خصايص احزاب سياس��ی مختص جوامع 
غربی اس��ت كه س��ابقه تاريخی خاصی دارند. قدر مس��لم 
احزاب سياسی كشورهای جهان سوم كمتر توانسته اند   همان تأثيری را در جامعه بگذارند 
كه احزاب كشورهای پيشرفته گذاشته اند. اين حكم را می توان به احزاب سياسی ايران 
هم تسری داد؛ چرا كه احزاب ايران هم به رغم توان بالقوه ای كه داشته اند نتوانسته اند 
برنامه های خود را با موفقيت به انجام برسانند و ما در تاريخ سياسی معاصر خود حزبی 

نداريم كه با موفقيت از آزمون سر برآورده باشد.
با پديدار گشتن فضای مناس��ب فعاليت های سياس��ی در حد فاصل دو رويداد تاريخ 
معاصر- از ش��هريور1320تا مرداد1332- اح��زاب و گروه های بس��ياری پا به عرصه  
فعاليت های سياسی نهادند كه از نظر مدت زمان فعاليت، گسترش جغرافيايی، چگونگی 
و چرايی پديد آمدن، و نيز جلب طرفدار و عضو در يك سطح قرار نداشتند. از طرف ديگر 
به نظر نمی رسد كه بتوان همه  گروه هايی را كه در اين دوره تحت عنوان حزب فعاليت 
می كردند، در چارچوب فعاليت های حزب جای داد. در واقع بيش��تر آنها در قالب های 

ديگر، همچون گروه، دسته، جمعيت، انجمن، محفل و... می گنجند.2
اكثر اين احزاب و سازمان ها بر محوريت يك ش��خصيت سياسی متولد می شدند و با 
خروج آن فرد از صحنه متاشی  می گش��تند. از جمله اين احزاب و تشكل ها می توان به 
حزب زحمتكشان ايران و جمعيت پاس��داران آزادی به رهبری مظفر بقايی اشاره كرد. 
اين جمعيت پس از كودتای 28مرداد سال 32 با خروج رهبرشان از صحنه عمًا منحل و 

1. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضی، تهران، ميزان، 1354، ص148. 
2. محسن مديرشانه چی، »تحزب و توسعه سياس��ی در ايران؛ مطالعه موردی ادوار اول و دوم تحزب«، دانش و 

توسعه، نيمه اول سال1379، ش11. 

در پی مخالفت های بقایی 
با مصدق که مدت ها قبل 
از سال 1331 شروع شده 
بود، دو دیدگاه در حزب 
زحمتکشان پدید آمد: 
دیدگاه بقایی که دوران 
همکاری با مصدق را 
و  می دید  پایان یافته 
دیدگاه خليل ملکی که به 
تداوم همکاری با مصدق 

تمایل داشت
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بی اثر شد و در عرصه سياسی ايران از اين تاريخ به بعد محلی از اعراب نداشت. گاه و بی گاه 
اعاميه ای منتشر می كرد كه در ميان مردم بازتاب مؤثری نداشت. 

پيدایی جمعيت پاسداران آزادی
سنگ بنای جمعيت پاس��داران آزادی »س��ازمان نظارت برای آزادی انتخابات« بود 
كه در ش��هريور 1328 و هم زمان با انتخابات مجلس شانزدهم شورای ملی، با همكاری 
عده اي از دانشجويان و جوانان تحصيل كرده به رياست مظفر بقايی تشكيل شد؛ در دوره 
پانزدهم مجلس اقليتی متشكل از حسين مكی، سيد ابوالحسن حائری زاده، مظفر بقايی 
و عبدالقدير آزاد ش��كل گرفت، كه هدف خود را حل مسئله نفت اعام كردند. اين عده 
توانستند دولت محمد ساعد را كه در پی آن بود مقدمات تصويب اليحه الحاقی نفت را 
فراهم كند، استيضاح كنند.1 در آستانه انتخابات مجلس شانزدهم، كه نفت مسئله روز 
كشور شد، طبيعی بود افرادی كه قصد ورود به مجلس ش��ورای ملی را داشتند، درباره 
اليحه نفت س��خن برانند. همزمان نيز اعتراض ها به نحوه برگزاری انتخابات مجلس به 
اوج رسيد. در اين دوره بود كه نمايندگان اقليت مجلس پانزدهم و دكتر محمد مصدق، 

مشتركاً »سازمان نظارت بر آزادی انتخابات« را تشكيل دادند.2
مظفر بقايی مسئول اجرايی س��ازمان نظارت بر آزادی انتخابات شد. اين سازمان در 

خيابان اكباتان تهران از اعضا نام نويسی می كرد. شعار اين سازمان اين بود كه: 
ملت ايران! ما می خواهيم در انتخابات شانزدهم، وكايمان حائز اهميت 
بشوند، منتها چون دولت نيروی انتظامی، در اختيار دارد، احتمال دارد 
نام عوامل خودش وارد صندوق ها شوند و اگر بشوند، مسئله نفت را باز به 

نفع سياست استعماری تمام خواهند كرد.3
اين گروه فعاليت خود را حول محور روزنامه شاهد قرار دادند كه مديرمسئول آن علي 

زهري از دوستان نزديك بقايي بود. وظيفه اصلي اين سازمان چنين اعام شده بود: 
تأمين آزادي براي رأي دهندگان، حفظ صندوق ها و جلوگيري از تقلب 

1. دانشنامه جهان اسام، ج3، ص612-613. 
2. محمدعلی همايون كاتوزيان، مصدق و مب��ارزه برای قدرت در ايران، ترجمه فرزان��ه طاهری، تهران، مركز، 

1372، ص153. 
3. تاريخ شفاهی، در خلوت خاطرات حس��ين شاه حسينی، از كاس های نخشب تا س��ازمان نظارت بر آزادی 

انتخابات، ص2.
http://tarikhirani.ir/fa/news/1/bodyView/1350/.html
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نيروهاي نظامي و دولتي در انتخابات و نظارت بر شمارش آرا.1
در چنين شرايطی خليل ملكی و همراهانش كه از حزب توده انشعاب كرده بودند، به 
سازمان نظارت بر آزادی انتخابات پيوستند. سازمان نظارت بر آزادی انتخابات گسترش 
يافت. اين س��ازمان در انتخابات دوره شانزدهم مجلس ش��ورای ملی، در شهرستان ها 
نمايندگانی داش��ت كه بر انتخابات نظارت می كردند. اين س��ازمان هن��گام برگزاري 
انتخابات فعال بود و با ديگر گروه ها از جمله طرفداران آيت ال س��يد ابوالقاسم كاشانی 
همكاری كردند. بعدها مشخص شد كه عوامل دولتی صندوق ها را تغيير داده اند و دولت 
مجبور به ابطال انتخابات شد. پس از آن در انتخابات مجدد در تهران 8-7 نفر از ليست 
12 نفره مليون به مجلس راه يافتند. از بعضی از شهرستان ها هم شخصيت های ملی وارد 

مجلس شدند كه با آمدن آنها فراكسيون ملی در مجلس قدرت يافت.
در10آبان 1329 با تشكيل جبهه ملی، سازمان نظارت برای آزادی انتخابات به عنوان 
»س��ازمان مبارزه براي ملي  ش��دن نفت« با ش��عار »صنعت نفت بايد ملی شود« بدان 
پيوس��ت. ضمن اينكه بقايی به طرفداران سازمان خود كه بيش��تر اعضای آن از مجمع 
مسلمانان مجاهد بودند، دستور داد تا شعار »صنعت نفت بايد ملی شود« را به سينه خود 

بچسبانند.2
با پايان يافتن انتخاب��ات و راه يافتن نمايندگان جبهه  ملي ب��ه مجلس )از جمله خود 
بقايی( و پايان يافتن مأموريت اعامی  س��ازمان نظارت بر آزادی انتخابات از يك س��و و 
تاش دولت سپهبد حاجعلی رزم آرا برای كنترل چاپخانه ش��اهد از سوی ديگر )برای 
جلوگيری از چاپ مقاالت عليه دولتش( بقايي نام اين س��ازمان را به »سازمان آزادی« 
و »سازمان نگهبان آزادی« تغيير داد.3 بقايی اصل و اساس سازمان جديد را »تحميل و 
نگهبانی آزادی های فردی و اجتماعی مردم ايران بر طبق قانون اساسی و اعاميه جهانی 
حقوق بشر و حاكم ساختن قانون و عدالت بر سرنوش��ت اين ملت« عنوان كرد و اعام 
نمود كه »س��ازمان نگهبانان آزادی مركز تجمع تمام آزادی خواهان اصولی ايران است 
و از هر گونه برخوردهای مرامی  و سياس��ی بركنار اس��ت. يعنی هر كس با هر عقيده و 
مشرب خاص فلسفی و سياسی كه باشد در صورت اعتماد داشتن به آزادی های قانونی 

1. شاهد، س1، ش4، 1328/6/24، ص2. 
2. حسين آباديان، زندگی نامه سياس��ی دكتر مظفر بقايی، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 

1386، ص141. 
3. مظفر بقايی، خاطرات مظفر بقايی، مصاحبه حبيب الجوردی، ته��ران، علم، ص211؛ مظفر بقايی به روايت 
اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1381، ج1، س��ند ش18؛ همچنين مذاكرات مجلس شورای 

ملی، يكشنبه 1330/9/17. 
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و به خاطر تحق��ق دادن اين هدف بزرگ انس��انی 
می تواند در اين سازمان ش��ركت كند.«1 بقايي به 
دليل مخالفت هاي سرس��ختانه با س��پهبد رزم آرا 
و تصويب طرح ملي ش��دن صنعت نفت ايران نفر 
دوم جبهه ملی و در كنار مصدق از سران اصلی اين 
جبهه شناخته می شد و حتی داعيه رهبری جبهه 

ملی را نيز داشت.2
از روز شش��م ارديبهش��ت 1330 ب��ا انتخ��اب 
دكتر مصدق به نخس��ت وزيری و تش��كيل دولت، 
اختاف��ات در صفوف جبه��ه ملی نيز آغاز ش��د. 
از يك س��و نخس��تين كابينه جبهه مل��ی را صرفاً 
عناصر عضو جبهه ملی تش��كيل نمی داد و افرادی 
خارج از ائتاف نيز در كابينه ش��ركت داشتند، كه 
مهم ترين شان سرلشكر فضل ال زاهدی وزير كشور 
بود3 و از س��وی ديگر اكثر تشكيل دهندگان جبهه 
ملی می خواستند بر موج احساسات عمومی  سوار 

شوند و از اين راه به قدرت دست يابند. از جمله اين افراد مظفر بقايی بود كه دريافت يك 
سازمان كوچك نمي تواند پشتوانه محكمي در جبهه  ملی، برای رسيدن به آرزوهايش 

باشد، از اين رو با همكاری خليل ملكی حزب زحمتكشان ملت ايران را تأسيس كرد.
روز چهارشنبه 25ارديبهشت 1330 در روزنامه شاهد بيانيه ای با عنوان اخطار مهم با 
امضای مظفر بقايی كرمانی منتشر و تأسيس حزب زحمتكشان ملت ايران اعام شد. اين 
بيانيه از اعضای سازمان های »سازمان نظارت آزادی انتخابات« و »سازمان های نگهبانان 
آزادی« و »سازمان دانش��جويان و جوانان مبارز« و »س��ازمان مبارزه برای ملی كردن 
صنعت نفت« خواس��ت در حزب جديد ثبت نام كنند. فردای آن روز و در همان روزنامه 
اساسنامه موقت حزب زحمتكشان ملت ايران و بيانيه تشكيل حزب مذكور درج گرديد 

1. سپيد و سياه ، ص7، روزشمار 1340/4/23. 
2. حسين آباديان، همان، ص141. 

3. محمدعلی همايون كاتوزيان، همان، ص217. 

با استعفای مصدق و مالقات 
بقایی با احمد قوام در روز 
30تير 1331، خليل ملکی و 
همراهانش خواستار توضيح 
درباره این مالقات شدند، اما 
بقایی با این استدالل که حاضر 
نيست تا این درجه از نظم حزبی 
و سازمانی تن در دهد، از دادن 
هر گونه توضيحی خودداری 
کرد و به دليل تمارض بقایی، 
رسيدگی به این مسئله در حزب 
تا مهر 1331 به تعویق افتاد. در 
20مهر 1331 جلسه حزبی در 
این باره تشکيل شد و بقایی که 
می کوشيد از پاسخگویی طفره 
رود با عصبانيت جلسه را ترک 

کرد و از حزب استعفا کرد
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و از همان تاريخ، روزنامه شاهد به عنوان ارگان حزب زحمتكشان ملت ايران خوانده شد.1 
سفارت امريكا به بقايی و حائری زاده به بهانه تشكيل حزب و مبارزه با كمونيسم مبالغ 
هنگفتی پرداخت كرد تا توانستند ساختمان هايی برای فعاليت حزب خود فراهم كنند. 

1. رضا آذری شهرضايی، »از انشعاب تا كودتا؛ نگاهی به چگونگی شكل گيری و مواضع«، گفت وگو، 1380، ش31، 
ص115؛ همچنين رك: شاهد، پنج شنبه 1330/2/26، ش384. 



11
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

ولی آنچه حزب زحمتكش��ان را تضعيف كرد و در نهايت باعث متاشی شدن آن شد، 
تركيب به شدت ناهمگون كادر رهبری و اعضای آن بود.1

در پی مخالفت های بقايی با مصدق كه مدت ها قبل از سال 1331 شروع شده بود، دو 
ديدگاه در حزب زحمتكش��ان پديد آمد: ديدگاه بقايی كه دوران همكاری با مصدق را 
پايان يافته می ديد و ديدگاه خليل ملكی كه به تداوم همكاری با مصدق تمايل داشت. از 
26تيرماه 1331 مواضع بقايی در اين زمينه علنی تر شد.2 با استعفای مصدق و ماقات 
بقايی با احمد ق��وام در روز 30تير 1331، خليل ملكی و همراهانش خواس��تار توضيح 
درباره اين ماقات شدند، اما بقايی با اين استدالل كه حاضر نيست تا اين درجه از نظم 
حزبی و سازمانی تن در دهد، از دادن هر گونه توضيحی خودداری كرد و به دليل تمارض 
بقايی، رسيدگی به اين مسئله در حزب تا مهر 1331 به تعويق افتاد. در 20مهر 1331 
جلسه حزبی در اين باره تشكيل شد و بقايی كه می كوش��يد از پاسخگويی طفره رود با 
عصبانيت جلس��ه را ترك كرد و از حزب اس��تعفا كرد. هواداران بقايی، در عصر 22مهر 
1331 در دفتر حزب حاضر شدند و طرفداران ملكی را پس از ضرب و شتم بيرون رانده 

و بقايی را از منزل به مركز حزب آوردند.3
بقايی در اعاميه ای كه در روزنامه ش��اهد منتش��ر ش��د، علت اخراج خليل ملكی را 

1. مارك گازويورسكی، سياست خارجی امريكا و شاه، ترجمه فريدون فاطمی، تهران، مركز، 1371، ص110. 
2. دايره المعارف انقاب اسامي، ج2، ص96. 

3. مسعود حجازی، رويدادها و داوری ها؛ خاطرات مسعود حجازی 1339-1329، تهران، نيلوفر، 1375، ص50. 

خليل ملكی در كنار حسين مكی در دفتر حزب زحمتكشان ملت ايران
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كمونيس��ت بودن او عنوان ك��رد. در پی اين اطاعيه حزب زحمتكش��ان ب��ه دو گروه 
منشعب شد: حزب زحمتكش��ان ملت ايران به رهبری بقايی و حزب زحمتكشان ملت 
ايران و »نيروی س��وم« به رهبری خليل ملك��ی.1 بقايی پس از جداي��ی خيلی زود به 
حالت طبيعی مخالفت خوانيش بازگشت و يكی از تندترين مخالفان مصدق شد. او در 
روزنامه اش- ش��اهد- و در مجلس به انتقاد از خط مشی مصدق پرداخت2 و سرانجام به 
پاس فداكاری هايش در كودتای 28مرداد از طرف رژيم پهلوی يك قطعه نشان رستاخيز 

درجه )يك( به وی اعطا گرديد. 

1. مظفر بقايی به روايت اسناد ساواك، همان، مقدمه، ص7. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، دانش��جويان مسلمان پيرو خط امام، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های 

سياسی، 1386، ج3، ص90. 
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با سقوط دولت دكتر مصدق در 28مرداد1332 و نرس��يدن بقايی به نخست وزيری، 
اين بار مخالفت پر سر و صدای بقايی متوجه دولت فضل ال زاهدی شد كه آن را متهم 
به فساد و خيانت در برقراری مجدد روابط ديپلماتيك با بريتانيا نمود كه با واكنش تند 
زاهدی در بستن روزنامه شاهد و تبعيدش به زاهدان مواجه گرديد. در ايامی  كه وی در 
تبعيد بود، اوضاع و احوال حزب زحمتكش��ان به  شدت متشنج گرديد.1 بعد از بازگشت 
بقايی از تبعيد هم تغييری در اوضاع و احوال حزب صورت نگرفت. هيئت اجرائيه حزب 
تشكيل جلسه نمی داد و تنها بقايی با عده  معدودی در منزل شخصی خودش جلسات 
حزبی برگزار می كرد كه بيشتر ش��بيه محافل دوستانه بود تا فعاليت سياسی.2 در سال 
1336 تشكيات علنی حزب زحمتكشان لحظات احتضار را سپری می كرد و بقايی ديگر 

يك چهره سياسی فعال به  شمار نمی رفت.3
در س��ال 1339 نيروهای سياس��ی عمده  دوره  های پيش��ين، با همان نام يا نامی ديگر- 
دوباره  پای به  صحنه  گذاش��تند، جبهه  ملی با نام جبهه  ملی دوم، نيروی سوم با نام جامعه  
سوسياليس��ت ها، نهضت ملی ايران با نام نهضت آزادی و حزب زحمتكشان با نام جمعيت 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص80. 
2. رك. اسناد ساواك، اسناد 126-165. 

3. نورالدين كيانوری، گفت وگو با تاريخ، تهران، نگره، 1376، ص426. 

مظفر بقايی در كنار حسين مكی، حسين فاطمی و شمس قنات آبادی در دفتر 
حزب زحمتكشان ملت ايران
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پاسداران آزادی هر يك به  شكلی احيا شدند.1
در شهريور 1339 پس از كناره گيری دولت 
منوچهر اقبال، مظفر بقايی به منظور اين كه 
بتواند عاوه بر اعضای حزب زحمتكشان گروه 
ديگری از طبقات مختلف مردم را كه حاضر به 
قبول عضويت در اين حزب نبودند، به گرد خود 
جمع كند و در انتخابات در پيش مجلس شورای 
ملی موفق ش��ود، با همكاری حسين مكی و 
غامحسين رحيميان نمايندگان سابق مجلس 
ش��ورای ملی و چند نفر ديگر از دوستان خود 
تشكيات سياسی پيشين خود را مجدداً احيا 
كرد و نام »جمعيت پاسداران آزادی« )سازمان 
نگهبانان آزادی( بر آن نهاد.2 بر اساس اسناد النه 
جاسوسی امريكا، با تمام اقدامات بقايی هر دو 
سازمان تحت رياستش )حزب زحمتكشان و پاسداران آزادی( »بدون پايگاه عمده مردمی  و 

تنها با روحيه فردپرستی اداره می شدند.«3

مواضع جمعيت پاسداران آزادی )سازمان نگهبانان آزادی( در مورد قيام 
15خرداد

13خرداد 42 مصادف با عاش��ورای حس��ينی، امام با وجود اع��ام آماده باش ارتش، 
سخنرانی كوبنده و حماس��ی خود را با بهره گيری از مناس��بت عاشورای حسينی عليه 
شخص شاه بيان داشتند كه در نهايت منجر به دستگيری ايشان توسط رژيم گرديد. در 
پی دستگيری امام خمينی كه در اندك مدتی در تمام كشور پخش شد مردم به تظاهرات 

عظيمی  دست زدند كه مجموعاً نهضت پانزده خرداد را تشكيل داد.
با آغاز نهضت اسامی  به رهبری امام خمينی، دو طيف كامًا آشكار در سازمان نگهبانان 
آزادی به چشم می خورد، عده ای همچنان در چارچوب فعاليت قانونی به منظور انتقاد 

1. محسن مدير شانه چی، احزاب سياسی ايران؛ با مطالعه موردی نيروی سوم و جامعه سوسياليست ها، تهران، 
رسا، ص77. 

2. پرونده های انفرادی ساواك، سند ش170. 
3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص89. 

در شهریور 1339 پس از کناره گيری 
دولت منوچهر اقبال، مظفر بقایی به 
منظور این که بتواند عالوه بر اعضای 
حزب زحمتکشان گروه دیگری از 
طبقات مختلف مردم را که حاضر به 
قبول عضویت در این حزب نبودند، 
به گرد خود جمع کند و در انتخابات 
در پيش مجلس شورای ملی موفق 
شود، با همکاری حسين مکی و 
غالمحسين رحيميان نمایندگان سابق 
مجلس شورای ملی و چند نفر دیگر از 
دوستان خود تشکيالت سياسی پيشين 
خود را مجدداً احيا کرد و نام »جمعيت 
پاسداران آزادی« )سازمان نگهبانان 

آزادی( بر آن نهاد



11
7

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

ی 
مين

م خ
 اما

ت
هض

ن و ن
شا

متك
 زح

زب
، ح

دی
 آزا

ران
سدا

ت پا
معي

ج

از دولت های وقت می انديش��يدند و عده ای ديگر بر اين باور بودند كه به صفوف نهضت 
بپيوندند، اين عده معتقد بودند: »كه بايد در كنار ساير مردم در تظاهرات خيابانی شركت 
كرد.« محمدتقی علويان قوانين، علی فتوگرافی، غضنفر يمينی شريف، سيد جال الدين 
حسنی، سيد حسن آيت و محمود دليل ديدار، در زمره اين افراد بودند. برخی از اين افراد 
در تظاهرات خيابانی هم شركت كرده بودند. ليكن شخص بقايی از اين فعاليت ها ابراز 
نگرانی می كرد و مخالف آن بود. س��لطان محمد فريدونی در جمع س��ازمان، نارضايتی 
بقايی را از شركت اعضای حزب در تظاهرات ش��هرهای قم و تهران اعام كرد و هشدار 
داد كه هر كس می خواهد فعاليت حزبی كند، بايد ابتدا به مقامات حزبی اطاع دهد. او 
گفت كه حزب عاوه بر مرامنامه، بايد به قانون اساسی مملكت هم وفادار باشد. بقايی به 
سلطنت شاه وفادار بود و معتقد بود »نظر به اينكه در ايران فردی دلسوز و وطن پرست 
يعنی شاه حكومت می كند، نوك تيز حمات بايد عليه دولت باشد نه عليه شخص شاه.«1

سه روز بعد از قيام 15خرداد 1342 در جلسه سازمان، بقايی موضع صريح خود را در 
برابر نهضت امام خمينی)ره( اعام كرد: 

اين انقاب را ما سه س��ال پيش گفته ايم و تمام تاش ما بر اين بود كه 
هيئت حاكمه را متوجه كنيم انقاب پيش نيايد، ليكن در اثر عدم توجه 
زمامداران، انقاب شروع شده اس��ت و نتيجه اش چه خواهد شد، معلوم 
نيست؛ زيرا انقاب كور است، به طوری كه مشاهده شد خرابكاری ها بيشتر 
از طرف عوامل دولتی صورت گرفته اس��ت و مردم را آن عوامل، به طرف 
خرابكاری س��وق می داده اند. ما همچنان سكوت خواهيم كرد، ولی افراد 
حزب بايستی تا آنجايی كه برايشان توليد خطر ننمايد با مردم همكاری و 
آنها را ارشاد نمايند. اما بايستی همه افراد حزب بدانند كه اگر يكی از افراد 
حزبی زخمی  يا دستگير شود، بنده كه رهبر حزب می باشم و به همگی شما 
عاقمند نيز هستم، برايش فاتحه هم نخواهم خواند. مبارزه را كه عده ای 
روحانی شروع نموده اند اگر ما دخالت كنيم عاوه بر اين كه آنها را سست 
خواهيم نمود و باعث ركود مبارزه آنها خواهيم شد و ما نيز سوءاستفاده چی 
معرفی خواهيم شد كه از مبارزه عده ای استفاده نموده و به نام خودمان 

تمام كنيم ما هرگز در اين فكر نبوده و نخواهيم بود.2

1. حسين آباديان، همان، ص290. 
2. مظفر بقايی به روايت اسناد ساواك، همان، ج2، ص123، اسناد 79 و 81. 
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بقايی معتقد بود افرادی كه در قيام 15خرداد ش��ركت داش��تند رهبری نداشتند كه 
برنامه ای داش��ته باش��د و اگر روزی پی ببرند كه احتياج به رهبری دارند، خواه ناخواه 
به طرف يكی از احزاب سياس��ی می آيند كه اگر به طرف م��ن بيايند من آنها را رهبری 

می كنم.1
س��اواك در يكی از گزارش های خ��ود بعد از حمل��ه كماندوها به مدرس��ه فيضيه در 
فروردين 1342 ادعا می كند2 كه سيد جال حسينی يكی از اعضای حزب زحمتكشان، 
نظر امام خمينی)ره( را در مورد بقايی جويا شده بود كه پاس��خ امام چنين بوده است: 
»خود دكتر بقايی س��ازمان امنيتی اس��ت وگرنه چرا تاش نمی كند و ب��ا ما همگامی 

ندارد«!3
شماره 1417/س ت                            تاريخ 1342/1/18

گزارش اطاعات داخلی
موضوع: وضع حزب زحمتكشان

حزب زحمتكش��ان بسيار در حال س��كوت و ركود بسر می برد و هيچ 
فعاليت��ی در محيط ح��زب )محل س��ازمان نگهبانان آزادی( بچش��م 
نمی خورد. روز ش��نبه 42/1/17 كًا در حزب 20 نفر حضور داشتند. از 

1. همان. 
2. همان، ص99، سند61. 

3. اسناد ساواك، ج2، سند61. 

مظفر بقايی در كنارعلی زهری و تنی چند از اطرافيانش در دفتر حزب زحمتكشان ملت ايران
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اين عده تعدادی برای بازی شطرنج آمده بودند، آقای فراهانی مسوول 
تش��كيات تهران نيز نيامده بود. عده حاضر از سكوت حزب در تعجب 
بودند. آقای فريدونی گفت تمام دستگاه ها منتظر هستند كه ببينند ما 
چه می كنيم و از اين قبيل سخنان و در نظر داشت كه با اين صحبت ها 
سكوت حزب را طور ديگری جلوه دهد و ش��ايد آن را از بين ببرد. يكی 
از حاضرين اظهار داش��ت عده ای از جمله س��يد جال حسينی بدون 
اطاع حزب نزد آقای خمينی رفته اند و آقای خمينی اظهار داشته كه 
خود دكتر بقائی سازمان امنيتی است و گرنه چرا تاش نمی كند و با ما 
همگامی ندارد. آقای فريدونی بنا به مصلحتی تش��خيص دادند كه اين 
بحث ادامه پيدا نكند. در ضمن آقايان ديگر هم سواالتی درباره اعتصاب 
دانشگاه و چگونگی آن كردند كه آقای فريدونی با تصديق و تاييد شايد 
برگزار نمود آقای درخشان اش��اره به جريان روز پنجشنبه بازار كرد و 
گفت بعد از ختم مسجد ارك كه از طرف جبهه ملی گذاشته شده بود، 
عده ای ريختند و بازار زرگرها را غارت كردند و اين جريان به ضرر نهضت 
بود. اين جلسه بعد از صحبت های فوق خاتمه يافت و جلسه بعد به روز 

شنبه آينده موكول گرديد. 
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البته در هيچ كجای تاريخ ماقات فردی به نام سيد 
جال حس��ينی از حزب زحمتكشان با امام خمينی 
بعد از واقعه مصيبت بار و غم انگيز حمله به مدرس��ه 
فيضيه و كشتار طاب بی گناه به ثبت نرسيده است 
و جمله منسوب به امام خمينی در مورد مظفر بقايی 
در اين گزارش از اساس فاقد وجاهت تاريخی است و 
با مرام و مشرب و اخاق امام سازگاری ندارد. اما اين 
گزارش به خوبی نشان می دهد كه در آن دوران غم بار، 
چگونه احزاب پ��ر طمطراق به جای ب��ودن در كنار 
مردم و دفاع از حق��وق و آزادی توده ها در پی حفظ 
خود و منافع حزبی خود بوده و از ترس اين كه خللی 
به جايگاه آنها در اركان رژيم پهلوی به وجود نيايد با 
سكوت مرگبار خود مهر تأييدی بر جنايت های شاه 

می زدند. سياستی كه نه تنها حزب زحمتكشان يا جمعيت دفاع از آزادی بلكه جبهه ملی 
و ساير احزاب، در طول نهضت خون بار ملت ايران به رهبری امام خمينی دنبال كردند.

تنها در واكن��ش به اعتراضات درون حزب��ی و برای اينكه حزب زحمتكش��ان در برابر 
تحوالت اخير سخنی گفته باش��د، بقايی در 15تير 1342 نامه ای  سرگشاده  تهيه كرد. 
متن نامه بسيار مايم بود. محور نامه هشدار به تقلب های انتخابات آتی مجلس شورای 
ملی بود و پيشنهاد اعام مرجعيت عامه امام خمينی بود. اما در مقابل جنايات حمله به 
مدرسه فيضيه و خون ريزی های رژيم ش��اه در 15خرداد سال 42 كوچكترين سخن و 

اعتراضی مطرح نشد.1
در اواخر سال 1342 پس از گذشت ماه ها از زمان خونريزی نظاميان در صحن مدرسه 
فيضيه، بقايی از اين واقعه ياد كرد و از »تخطی دستگاه حكومت به حريم مقدس ديانت 
خبر داد« و اعام كرد: »به دليل حوادث واقعه در مدرسه فيضيه از برپاداشتن جشن های 
نوروز سال 1343 خودداری می كند.« و به منظور اعتراض به اعمال ضد انسانی دستگاه 
حاكمه، كميته مركزی حزب زحمتكش��ان ملت ايران، در جلس��ه فوق العاده سه شنبه 
1342/11/23 تصويب نمود كه تمام شئون و مراس��م نوروز امسال را به افراد مبارز و با 

1. همان. 

با آغاز نهضت اسالمی  به 
رهبری امام خمينی، دو طيف 
سازمان  در  آشکار  کاماًل 
چشم  به  آزادی  نگهبانان 
می خورد، عده ای همچنان 
در چارچوب فعاليت قانونی 
به منظور انتقاد از دولت های 
وقت می اندیشيدند و عده ای 
دیگر بر این باور بودند که به 
صفوف نهضت بپيوندند، این 
عده معتقد بودند: »که باید در 
کنار سایر مردم در تظاهرات 

خيابانی شرکت کرد.« 
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ايمان حزب تحريم نمايد.1 اين اعاميه واكنش مثبت��ی در ميان مردم ايجاد نكرد زيرا 
هنگامی  منتشر شد كه مردم به رهبری روحانيت در برابر اسدال علم و دربار و شخص 
شاه موضع گيری كرده بودند. متعاقب اين اعتراضات نيروهای جوان حزب زحمتكشان 
نيز از بقايی به عنوان رهبر حزب می خواستند در برابر جنبشی كه حتی پس از سركوب 

مردم در 15خرداد1342 نيز فروكش نكرده بود، واكنش نشان دهد.
اما با تسلط حكومت بر اوضاع و فروكش كردن اعتراض ها، ساواك در تير 1343 به حزب 
زحمتكشان اعام كرد كه از تشكيل جلس��ات و حوزه هاي حزبي خودداري كند. از آن 
پس، بقايي و حزبش، دوره ركود تازه اي را تجربه كردند. تنها در مرداد 1350 بود كه به 
تشويق ساواك و با هدف به انحراف كشاندن مسير انقاب اجازه فعاليت يافت و دفتری 

برای ستاد مركزی حزب اجاره كرد.2
بقايي در شهريور 1357 تنها راه رهايي كشور از بن بست را اجراي قانون اساسي دانست 
و از همه گروه ها خواست تا اختافات خود را كنار بگذارند. ضمن آنكه هر تغييري در نظام 
موجود را به صاح مملكت ندانست. او حزب زحمتكشان و سازمان نگهبانان آزادی را يك 
بار ديگر راه اندازي كرد. اما گستردگي حركت، مجالي براي ابراز وجود احزاب و گروه ها، 
از جمله حزب زحمتكشان فراهم نكرد. اين روند پس از پيروزي انقاب اسامي نيز ادامه 
يافت و در بيس��تم تير 1358، بقايي به همراه عده اي از دوستانش به اتهام توطئه عليه 
انقاب اسامي، در كرمان دستگير شد و مدتي در بازداشت به سر برد. او در دي همان 
سال با انتش��ار نواري كه به وصيت نامه سياسي اش شهرت يافت، بازنشستگي خود را از 
سياست اعام كرد، اما فعاليت هاي سياسي پنهاني اش ادامه يافت و ارتباطش با عوامل 
بيگانه او را به بازداشتگاه كشاند.3 سرانجام با مرگ مظفر بقايی در 27آبان 1366پرونده 
حزب زحمتكشان ايران و سازمان های تابعه آن، كه عمًا از بين رفته بود، برای هميشه 

بسته شد.4
البته درباره مظفر بقايی و سياست بازی های حزب زحمتكشان و عناصر وابسته بدان 
می توان و بايد گس��ترده تر قلم زد تا نشان داده ش��ود در آن دورانی كه ملت ايران برای 
رهايی از چنگال استبداد و استعمار همه هس��تی خود را به ميدان آورد، احزاب ساخته 

1. حسين آباديان، همان، ص267. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص92. 

3. حسين آباديان، »حزب زحمتكشان ملت ايران و انقاب اس��امی«، مطالعات تاريخی، س1، ش1، 1382، 
ص209-214. 

4. دايره المعارف انقاب اسامي، ج2، 97. 
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دس��ت قدرت مثل حزب زحمتكش��ان، جبهه ملی و ساير احزاب، س��رگرم بازی های 
بچه گانه انتش��ار اعاميه و صدور بيانيه و تحكيم رژيم شاهنشاهی در ايران بودند و چه 

سرمايه هايی را كه با اين بازی ها به باد ندادند. 
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بهزاد قاسمي1
چکيده 

آسيب شناسی فرآيند شناخت مجموعه ای از عوامل مهم و مؤثر در تداوم نظام سياسی 
دارای اهميت است و شناس��ايی آس��يب ها و راهكارهای برون رفت از آن براي  ساختن  
آينده    مفيد است. همچنين  شناخت و درك  مناسب  آسيب های يك نظام سياسی و در 
اين پژوهش انقاب اس��امی از نگاه رهبران انقاب دارای اهميت است. بر اين اساس، 
مطالعه در حوزه آسيب شناسی انقاب ضروری و مهم به نظر می رسد و از اين جهت كه، 
آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه رهبران انقاب كدام اند، به تحليل چالش ها و آينده 

حيات سياسی انقاب اسامی می پردازد.
تبيين و بررس��ی رهبران انقاب در حوزه آس��يب های احتمالی برای انقاب اسامی 
می تواند تصميم س��ازي و تصميم گيری درباره اين كه امروز چه تصميماتی را می توان 
برای س��اختن فردايی بهتر اتخاذ كرد، تسهيل  كند. واش��كافي اين مسئله به شناخت 
وضعيت و آسيب شناسی از اين حيث حايز اهميت اس��ت كه انقاب اسامي نه تنها در 

1. دانش آموخته دكتري تاريخ انقاب اسامي و پژوهشگر 

آسيب شناسی انقالب اسالمی از دیدگاه رهبران انقالب
تحليل چالش ها و آينده حيات سياسی



مقاالت
128

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

عرصه داخلي تأثير گذار بوده، بلكه بازتاب ها و اثرات فراواني را بر مناسبات منطقه اي و 
بين المللي بر جاي گذاشته است. انقاب اس��امي باعث تحولي نوين و ايجاد تغييراتي 
در نوع نگرش ها، ساختارها و شكل گيري جريان هاي فكري در سطح بين الملل شده كه 
اين چالش ها به نوبه خود زمينه ای ب��رای ايجاد فرصت و يا تهديدی برای انقاب فراهم 

آورده است.  
کليدواژه ها: آسيب شناسی، رهبران انقاب، آينده و چشم انداز، انقاب اسامي، حيات 

سياسی.

مقدمه
آسيب شناس��ی انقاب، همانند خود انقاب، مؤلفه های پيچي��ده و متعددی را در بر 
می گيرد، كه نياز پرداختن به آن از منظرها و ابعاد مختلف ضروری است. البته مطالعات 
آسيب شناسانه انقاب نيز به رغم تازه نبودن موضوع، چندان پيشرفتی نداشته، پژوهش 
جامع و مطالعه علمی و دقيق در اين زمينه صورت نگرفته اس��ت. شناخت موانع تحقق 
آرمان ها، اهداف انقاب و حفظ دس��تاوردهای آن، از مس��ائل مهم در حوزه مطالعاتی 

انقاب اسامی به شمار می آيد. 
واژه  آسيب شناس��ی1 از علوم پزش��كی وارد حوزه علوم اجتماعی و انس��انی شده و به 
معنای »مبحث مطالعه  علل بيماری و عوارض و عائم غير عادی« اس��ت؛ كه توس��ط 
متخصصان و پژوهشگران علوم سياس��ی و مطالعات انقاب اسامی انجام می شود. در 
بحث علوم اجتماعی مطالعه ديدگاه های رهبران يك جنبش در تجزيه و تحليل جنبش 
و آسيب شناسی نظام مبتنی بر آن اهميت بسياری دارد. مبتنی بر همين قاعده بررسی 
ديدگاه حضرت امام خمينی)ره( درباره آس��يب های انقاب اسامی اهميت زيادی در 
آفت زدايی از انقاب و نظام اسامی دارد. از آنجا كه آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه 
امام خمينی كه بيشتر جنبه درونی دارند متعدد است؛ اما پرداختن به همه آنها در اين 
مقاله مقدور نيس��ت و به همين منظور ابتدا آسيب شناس��ی انقاب اسامی از منظر و 
نظرگاه رهبران انقاب اسامی بررسی می شود و س��پس آينده انقاب اسامی ترسيم 

خواهد شد. 
نخست به نگاه و بيانات رهبري در اين باره اشاره مي شود:

...آسيب شناس��ی يك موجود- چه انقاب، چه يك انس��ان- لزوماً به 

1 .pathology
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معنای آسيب هايی نيست كه االن وجود دارد؛ نبايد اين طور تلقی كرد 
كه آنچه به  عنوان آسيب شناسی انقاب مطرح می شود، حتماً به آنچه 
كه امروز تحقق و وقوع يافته است، نگاه می كند. نه، شما بايد آسيب های 
ممكن را بررسی بكنيد؛ چه آنچه كه االن هست، چه آنچه كه ممكن است 
بعداً پيش بيايد. همچنان كه وقتی ما با اين ديد به آس��يب های ممكن 
انقاب نگاه می كنيم، نبايد نتيجه بگيريم كه آنچه ممكن است به  عنوان 
آسيب پيش بيايد، االن وجود دارد. نه، اين قضاوت درستی نيست؛ البته 
ممكن است بعضی دوست بدارند كه انقاب را آسيب يافته، آسيب ديده، 

بيمار، ناتوان و از كارافتاده معرفی كنند. 
امروز در تبليغات محاسبه ش��ده و دقيق و طراحی ش��ده   دستگاه های 
خبری، آنچه كه بيشترين توجه به آن می شود، اين است كه انقاب را از 
كار افتاده، پير، ناتوان و در راه مانده معرفی كنيم! بنده در پيام 22بهمن 
امسال گفتم كه انقاب در بيست سالگی، يعنی در عنفوان جوانی است؛ 
فوراً جواب دادند! حاال اين حضراتی كه- به قول خودش��ان- طراحان و 
ايدئولوگ ها و تئوريس��ين های ضد انقاب هس��تند، سعی می كنند در 
گفته های خود، به »انقاب پي��ر« تعبير كنند! من اين را به خصوص در 
خبرها توجه كردم- »انقاب پير اسامی«، »بيست ساله«؛ بعد خواهم 

گفت كه اين حرف، چقدر ناشی از دستپاچگی و سراسيمگی است. 
به هر حال، توجه كنيد كه اگر ما درباره   آسيب های ممكن انقاب بحث 
می كنيم، معنايش اين نيست كه انقاب، حاال به اين آسيب ها دچار شده 
است و بيمار و ناتوان، در آنجا افتاده است! نخير، اين فرض كامًا ممكن 
است كه انقاب، به هيچ وجه به بعضی از اين آسيب ها و بزرگتر از اينها 

دچار نشده است. 
نكته   دوم اين است كه آسيب شناسی هر موجود، بايد با توجه به بنيه   
آن موجود انجام بگيرد. بنيه   بعضی ها ضعيف اس��ت، كمترين ويروسی 
هم ممكن اس��ت آنها را از بين بب��رد؛ بعضی ها قدرت دف��اع ندارند. آن 
كسانی كه دچار ايدز می شوند، يك ويروس كوچك سرماخوردگی، آنها 
را می كشد! چون قدرت دفاع بدن آنها از بين می رود؛ يعنی سلول های 
مدافع بدن، گلبول های سفيد و سربازان بدن، در بدن آنها مرده، ناتوان اند 
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و نمی توانند از خودشان دفاع كنند- بنابراين آسيب آدمی كه مبتا به 
»ايدز« است، يك سرماخوردگی است؛ در حالی كه آسيب يك آدم توانا، 

حتی سرطان هم نيست.
يك نكته   ديگر اين است كه در آسيب شناسی انقاب، بايد نقش عوامل 
درونی و بيرونی، هر دو ماحظه بشود  البته اينجا دو افراط وجود دارد كه 
من مايلم ذهن خودم را همواره از هر دو افراط، رها كنم و ذهن مردم را 

هم بر حذر بدارم كه دچار اين دو افراط نشوند.
يكی اين كه ما عوام��ل برونی را عمده كني��م و از عوامل درونی غافل 
بمانيم؛ ديگری به  عكس، عوامل درونی را عمده كنيم و از عوامل بيرونی 
غافل بمانيم. االن كس��انی هس��تند كه به هر دو اين افراط ها هم مبتا 
هس��تند؛ هر دو عامل، جداً وجود دارد. اگر انسان نگاه كند، می بيند كه 

عوامل بيرونی، دشمنی دشمنان انقاب از هر دو جهت است.
هر دستگاهی كه عملكرد مؤثری دارد، اگر اين عملكرد را اصاح نكند، 
يا در آن اشكالی و آسيبی وجود داشته باشد، دارای سوء عملكرد است. 
معنای آسيب ها هم كه می گوييم، مطلقاً خيانت نيست؛ كه بگوييم همه 
جا خيانت است. نه، منظورمان تنبلی، بی دقتی، بی اهتمامی، دلسوزی 
و تاش الزم را نكردن، كار علمی انجام ندادن و متناس��ب با نياز، پيش 
نرفتن است؛ همه   اينها سوء عملكرد اس��ت. البته من توقع معصوميت 
ندارم- كه بگوييم ما بايد معصوم باشيم- نه، باالخره گوشه    كار، يك جور 

خالی خواهد ماند؛ ليكن بايد تاش كنيم كار را درست كنيم.1
آسيب شناس��ی و به خصوص در اين نوش��تار آسيب شناس��ی انقاب اس��امی، گاه 
آسيب شناسِی آسيب شناسی را ضروری می سازد؛ زيرا نظام پويا و ديناميك نياز جدی 
در شناختن موانع و آسيب های آن دارد. آسيب ها می تواند در دو حوزه درونی و بيرونی 
ظهور و بروز كند. مطالعه در حوزه آسيب شناسی انقاب ضروری و مهم به نظر می رسد؛ 
از اين جهت كه، آسيب های انقاب اسامی از ديدگاه رهبران انقاب كدام اند؛ و به تحليل 

چالش ها و آينده حيات سياسی انقاب اسامی می پردازد.
در ضرورت پژوهش در قلمرو آسيب های انقاب اسامی، هيچ دليلی آشكار و روشن تر 
از لزوم »بقا« و »تداوم نظام سياس��ی« برای ضرورت آسيب شناسی قابل طرح نيست. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با شركت كنندگان در همايش آسيب  شناسی انقاب، 1377/12/15. 
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عاوه  بر اي��ن پويايی جوامع، تغييرات ناخواس��ته، 
تحوالت جهان��ی، گس��ترش اجتناب ناپذير روابط 
گوناگ��ون، و نيز هج��وم و س��رعت اطاعات مؤيد 
ضرورت آسيب شناسی هس��تند. در پاسخ می توان 
گفت ه��ر گاه مس��ائلی رخ دهند كه باعث ش��وند 
مش��كات خاصی فراتر از انتظار بروز كنند، ادامه 
كارها و برنامه ها با مشكاتی پيچيده روبه رو شود، 
هرگاه التهاب ها فروكش كرده و فرصت برای مرور 
و س��نجش آنها به  وجود می آيد، يا احساس خطر و 
نياز برای برنامه ريزی بيشتر و عميق تر وجود دارد، و 
نيز هر گاه بدانيم يا احساس كنيم كه دارايی های ما 
نياز به مراقبت و محافظت بيشتری دارند. همچنين 
عاقه به رش��د و كس��ب موفقيت، در كل از جمله 

مواقعی هس��تند كه مطالعات آسيب ش��ناختی را برمی انگيزانن��د و روی  آوردن به اين 
مباحث را رونق می بخشند.

نظریاتی در مورد تحليل آسيب ها
1. نظريه ساختار گرايی و ديدگاه کشمكش رويكردی در تحليل آسيب ها 

ساختار گرايی شيوه ای برای انديشيدن است كه به تجزيه و تحليل سيستم های عمده 
با استفاده از بررسی ساز و كارها و عناصر تشكيل دهنده آن می پردازد. به لحاظ ماهيتی 
س��اختارگرايی بيش از كاركرد به ژرفای س��اختار توجه و تمركز دارد. اين آيين فكری 
در نيمه دوم قرن بيستم در قلمرو فلسفه و علوم انسانی پديد آمد و سرچشمه تأثيرات 
فراوانی شد. همه س��اختارگرايان موافق هس��تند كه پديدارهای اجتماعی و فرهنگی 
رويدادهای واجد معنا هس��تند و در نتيجه داللت های آنها باي��د در مركز پژوهش قرار 
گيرد. از اين رو در تحليل ساختاری بر مجموعه مناسبات ميان اجزای هر ساختار در هر 
پديدار تأكيد می شود. با شناخت اين مناسبات درون ساختاری است كه يك پديدار معنا 
پيدا می كند. ساختارگرايی از نظام نشانه ای زبان آغاز می كند. اما فرهنگ نيز می تواند به 
مثابه دستگاهی سرشار از نشانه ها مورد تحليل ساختاری واقع شود. ساختارگرايی برای 
تحليل هر پديده فرهنگی و اجتماعی پيش��نهاد می كند كه نخست تفاوت های درونی 

حضرت امام خمينی)ره(: االن 
حاالیی  مکلفيم  همه مان  ما 
که جمهوری اسالمی شد ما 
همه اسالمی باشيم اگر بنا شد 
جمهوری اسالمی باشد اما ماها 
دیگر اسالمی نباشيم حکومت 
اسالم نيست... اگر بنا شد که 
باشد،  اسالمی  جمهوری 
پاسبان هایش اسالمی نباشند 
خدای نخواسته، دادگاه هایش 
اسالمی نباشد... این حکومت 
طاغوتی است؛ به اسم اسالم. 

همان طاغوت است
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و صوری ميان اجزای يك پديده را كه موجب ايجاد اش��كال متف��اوت آن پديده از نظر 
معناهای فرهنگی می شود را بررس��ی كند. عناصر فرهنگی به خودی خود از الگوهايی 
ساختاری تش��كيل يافته اند و ظاهری بی معنا دارند و تنها بررسی مناسبات، تفاوت ها و 

تقابل هاست كه به آنها معنا می بخشد.1
2. نظريه کارکردگرايی و ديدگاه بی سازمانی اجتماعی در تحليل آسيب ها

بر اس��اس ديدگاه كاركردگرايی، جامعه سيس��تمی از بخش های مرتبط اس��ت كه 
هماهنگ با يكديگر در جهت حفظ و تعادل و توازن اجتماعی كار می كنند. از منظر اين 
ديدگاه هر يك از نهادهای اجتماعی نق��ش مهمی در جامعه ايفا می كنند و بر نهادهای 
ديگر تأثير می گذارند. كاركردگرايان ساختی برای تعريف تأثيرات عناصر اجتماعی بر 
جامعه اصاحات كاركردی وكژكاركردی را به كار می برند. اگر عناصر اجتماعی به ثبات 
جامعه كمك كنند كاركردی و اگر ثبات جامعه را مختل كنند كژكاركردی هستند؛ دو 
نظريه عمده مسائل آسيب ها و تهديدات جامعه و نظام از ديدگاه كاركردگرايی ساختی 
نتيجه می شود. يكی، آسيب شناختی اجتماعی و ديگری، بی سازمانی اجتماعی است؛ 
بر اساس مدل آسيب شناسی اجتماعی مسائل اجتماعی نتيجه نوعی بيماری در جامعه 
است. اگر بخش هايی از جامعه  از جمله عناصر ساختاری و فرهنگی درست عمل نكنند 
بيماری حاصل خواهد ش��د. به عنوان مثال جرم، خش��ونت، فقر و نابرابری از فروپاشی 
نهاد خانواده و بی كفايتی در نهادهای اقتصادی، آموزشی، سياسی و در عرصه اجرايی و 

مديريتی حاصل می شود. 
در نظريه بی سازمانی اجتماعی تأكيد می شود كه تغييرات سريع اجتماعی هنجارهای 
جامعه را دچار اختال می كند. وقتی هنجارها ضعيف يا با يكديگر در تعارض باش��ند، 
جامعه در وضعيت بی سازمانی يا بی هنجاری قرار می گيرد. بر اساس اين نظريه راه حل 
مسائل اجتماعی كم كردن س��رعت تحوالت اجتماعی و قوت بخشيدن به هنجارهای 
اجتماعی اس��ت؛ زيرا ش��تاب تحوالت اجتماعی منجر به تغيير تدريجی در بسترهای 

اجتماعی می شود.2
3. نظريه کشمكش و ديدگاه از خودبيگانگی در تحليل آسيب ها

نظريه كش��مكش در دهه1950 و 1960 به عنوان جانشين كاركردگرايی ساختاری 
از طرف دارندورف مطرح ش��د، ولی در س��ال های اخي��ر تحت تأثير ان��واع نظريه های 

1. تقی آزاد ارمكی، نظريه های جامعه شناسی، تهران، سروش، 1381، ص27، 52 و 57-58. 
2. ادوارد ج گرب، نابرابری اجتماعی ديدگاه های نظريه پردازان كاس��يك و معاصر، ترجمه محمد سياه پوش و 

احمدرضا غروی زاد، تهران، معاصر، 1373، ص120 و 128. 
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نوماركسيستی قرار گرفت. اين ديدگاه برخاف ديدگاه كاركردگرايی ساختی كه جامعه 
را متش��كل از بخش های مختلف می بيند، جامعه را به صورت گروه ها و منافع مختلفی 
می بيند كه برای دس��تيابی به قدرت و منابع با هم رقابت می كنند. دو نظريه عمده در 
ديدگاه كشمكش وجود دارد؛ يكی، ماركسيستی و ديگری، غير ماركسيستی است. در 
نظريات ماركسيستی بر كشمكش اجتماعی ناشی از نابرابری اقتصادی تمركز دارند و 
مسائل اجتماعی را نتيجه اختاف طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و احساس بی عدالتی 
می دانند و معتقدند بسياری از آس��يب ها و بحران های اجتماعی با فقر در ارتباط است. 
اين نظريه همچنين بر از خودبيگانگی يا ضعف و بی معنايی در زندگی مردم تمركز دارد و 
مسائل اجتماعی را نتيجه اختاف طبقاتی، نابرابری های اجتماعی و احساس بی عدالتی 
می داند و معتقد است بسياری از آسيب ها و بحران های اجتماعی با فقر در ارتباط است. 
اين نظريه همچنين بر از خود بيگانگی يا ضعف و بی معنايی در زندگی مردم تمركز دارد.1 

در واقع نگاه ماركسيستی، نگاه اقتصادمحور و براساس ماده است.
4. نظريات غير مارکسيستی تا آسيب شناسی 

نظريات غير ماركسيستی بر كشمكش های اجتماعی ناشی از رقابت بر سر ارزش ها و 
منافع در بين گروه های اجتماعی مبتنی است. راه حل مسائل كه بر اثر رقابت ارزش ها 
ايجاد می شود، می تواند شامل مواردی از جمله تضمين اين كه گروه های درگير عقايد 
يكديگر را بشناس��ند و رفع تفاوت ها از طريق مذاكره يا ميانجی گ��ری يا پذيرفتن اين 
تفاوت ها بشود باشد. با اين حال نتايج حاصل از كشمكش ها اغلب تحت تأثير قدرت قرار 
دارند و گروهی كه بيش��ترين قدرت را دارد می تواند از موفقيت خود برای تأثيرگذاری 
استفاده كند. در اين نگاه كشمكش و تعارض بين گروه های مختلف در يك جامعه و نظام 

سياسی منجر به توليد آسيب می شود.

جایگاه بحث آسيب شناسی در مطالعات انقالب اسالمی
آسيب شناسی انقاب اسامی در حوزه مطالعات انقاب اسامی قرار می گيرد. بر اين 
اس��اس ضعف ها و قوت های موجود در مطالعات انقاب اسامی، به آسيب شناسی های 
آن نيز انتقال می يابد. به  عبارت  ديگر ضعف نظريه پردازی در خصوص انقاب اس��امی 
از سوی محققان داخلی و انتقادات وارد بر نظريه های ارايه  شده در مورد انقاب اسامی 

1. جورج ريتزر، نظريه  جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثاثی، تهران، علمی، 1379،  ص122-
119 و 178-185. 
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ايران، نوعی وضعيت باتكليفی را در اين حوزه 
به  وجود آورده اس��ت كه از دقت و قوت نظری 
بحث آسيب شناس��ی انقاب اس��امی ايران به 
 ش��دت می كاهد. در واقع ضعف شناخت نسبت 
به مباحث نظری و تح��والت جامعه ايران، مانع 
از نگاه جزئی نگر )علمی( به مس��ائل می شود و 
نتيجه اين وضعيت به  هنگام طرح س��ؤال برای 

تحقيقات ميدانی خود را نشان می دهد.1
خأل چهارچوب تئوريك به  معنای عدم امكان 
مطالعه آسيب شناسانه انقاب اسامی نيست؛ 
بلكه مطالعات مختلف��ی در حوزه های متنوعی 
انجام ش��ده كه هر يك می تواند از منظر خاصی 
مطالعه در حوزه انقاب اسامی را در اين زمينه 
ياری و راهنمايی كند؛ هر چند پذيرفتنی است، 
آسيب شناسی انقاب اسامی از پشتوانه نظری 
مطلوبی برخوردار نيست. دشواری های شناخت در دو مرحله پيش از بروز آسيب، يعنی 
دشواری در طرح و تعريف تغيير اجتماعی و مس��ئله اجتماعی، مؤيد اين ادعا هستند؛ 
ضمن  آنكه »شرايط مس��اعد« به  عنوان متغير ميانجی، مباحث متفاوت و متضادی را 

پيش روی محقق قرار می دهد كه عبور از آنها به  آسانی ميسر نيست.
در مطالعه آسيب شناسی انقاب اسامی، بر فرض احساس بروز آسيب ها و صحت آن، 
شناسايی اين آسيب ها و تحديد قلمرو آنها، به شرايط زمانی- مكانی، رويكرد محققان و 
نيز به نوع مفاهيمی كه اين محققان به  كار می برند، بستگی خواهد داشت. عاوه بر اين 
مطالعات مربوط به انقاب ها اغلب به بررسی علل رخداد اين انقابات معطوف هستند 
و لذا از پيامدهای آنها مغفول مانده اند؛ چنانكه طرح مباحث مربوط به حوزه پيامدها و 
نتايج انقاب ها، برای نمونه در خصوص دولت سازی و نهادسازی پس از انقاب، سابقه 
طوالنی ندارد.2 مطالعه و پژوهش در اين زمينه بسيار مهم و ضروری به نظر می رسد؛ زيرا 
شناخت، درك و ارايه راهكار در حوزه آسيب شناس��ی برای جوامع و نظام سياسی پويا 

1. محمدرحيم عيوضی، آسيب شناسی انقاب اس��امی ايران، تهران، پژوهش��گاه فرهنگ و انديشه اسامی، 
1387، ص21. 

2. هادی سمتی، »وضعيت كنونی حوزه مطالعات انقاب«، متين، ش1، زمستان 1377، ص466. 

مقام معظم رهبری: ... من به این 
گفت وگوها خوش بين نيستم. چرا؟ 
چون تجربه های گذشته  ما نشان 
می دهد که گفت وگو در منطق 
حضرات امریکایی به این معنی 
نيست که بنشينيم تا به یک راه حل 
منطقی دست پيدا کنيم- منظورشان 
از گفت وگو این نيست- منظورشان 
از گفت وگو این است که بنشينيم 
حرف بزنيم تا شما نظر ما را قبول 
کنيد! هدف، از اول اعالم شده است؛ 
باید نظر طرف مقابل قبول شود. لذا 
ما هميشه اعالم کردیم و گفتيم که 
این، گفت وگو نيست؛ این، تحميل 
است و ایران زیر بار تحميل نمی رود
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مفيد است تا برای تداوم حيات سياسی آن كمك كند. 

امام خمينی)ره( و حضرت  از دیدگاه حضرت  انقالب اسالمی  آسيب های 
آیت اهلل خامنه ای

امام خمينی)ره( در وصيت نامه سياسی- الهی خويش مقايسه صحيح را رمز توفيق در 
ارزيابی امور و آسيب شناسی علمی، صحيح و اثربخش در انقاب اسامی دانسته اند، در 

اين باره فرموده اند: 
اينجانب توصي��ه می كنم كه قبل از مطالعه وضعي��ت كنونی جهان و 
مقايسه بين انقاب اسامی ايران با س��اير انقابات و قبل از آشنايی با 
وضعيت كش��ورها و ملت هايی كه در حال انقاب و پس از انقابشان بر 
آنان چه می گذش��ته اس��ت و قبل از توجه به گرفتاری های اين كشور 
طاغ��وت زده از ناحيه رضاخ��ان و بدت��ر از آن محمدرضا ك��ه در طول 
چپاولگری هايشان برای اين دولت به ارث گذاشته اند، از وابستگی های 
عظيم خانمان س��وز تا اوضاع وزارتخانه ه��ا و ادارات و اقتصاد و ارتش و 
مراكز عياشی و مغازه های مسكرات فروشی و ايجاد بی بندوباری در تمام 
شئون زندگی و اوضاع تعليم و تربيت و اوضاع دبيرستان ها و دانشگاه ها 
و اوضاع سينماها و عش��رتكده ها و وضعيت جوان ها و زن ها و وضعيت 
روحانيون و متدينين و آزاديخواهان متعهد و بانوان عفيف ستمديده و 
مساجد در زمان طاغوت و رسيدگی به پرونده اعدام شدگان و محكومان 
به حبس و رسيدگی به زندان ها و كيفيت عملكرد متصديان و رسيدگی 
به مال سرمايه داران و زمين خواران بزرگ و محتكران و گران فروشان و 
رسيدگی به دادگستری ها و دادگاه های انقاب و مقايسه با وضع سابق 
دادگس��تری و قضات و رس��يدگی به حال نمايندگان مجلس شورای 
اسامی و اعضای دولت و استاندارها و س��اير مأمورين كه در اين زمان 
آمده اند و مقايس��ه با زمان سابق و رس��يدگی به عملكرد دولت و جهاد 
سازندگی در روس��تاهای محروم از همه مواهب حتی آب آشاميدنی و 
درمانگاه و مقايسه با طول رژيم سابق با در نظر گرفتن گرفتاری جنگ 
تحميلی و پيامدهای آن از قبيل آوارگان ميليونی و خانواده های شهدا 
و آسيب ديدگان در جنگ و آوارگان ميليونی افغانستان و عراق و با نظر 
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به حصر اقتصادی و توطئه ه��ای پی درپی امريكا و وابس��تگان خارج و 
داخلش، )اضافه كنيد فقدان مبلغ آش��نا به مس��ائل به مقدار احتياج و 
قاضی ش��رع( و هرج و مرج هايی كه از طرف مخالفان اسام و منحرفان 
و حتی دوس��تان نادان در دس��ت اجراست و ده ها مس��ائل ديگر تقاضا 
اين است كه قبل از آشنايی به مس��ائل به اشكال تراشی و انتقاد كوبنده 
و فحاش��ی برنخيزيد و به حال اين اس��ام غريب كه پس از صدها سال 
س��تمگری قلدرها و جهل توده ها امروز طفلی تازه پا و وليده ای اس��ت 
محفوف به دشمن های خارج و داخل، رحم كنيد و شما اشكال تراشان 
به فكر بنش��ينيد كه آيا بهتر نيست به جای سركوبی، به اصاح و كمك 

بكوشيد...1 
بر اساس فرازی از وصيتنامه امام و استنباط مطالعاتی در حوزه آسيب شناسی انقاب 
اسامی، به نظر می رسد بايد برخی از مهم ترين مباحث در اين حوزه، از منظر حضرت 

امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری مورد توجه قرار گيرد. 
الف: قانون شكنی: حضرت امام خمينی)ره( فرموده اند: 

اگر همه اش��خاصی كه در كش��ورمان هس��تند و همه گروه هايی كه 
در كشور هستند، به قانون خاضع بش��ويم و قانون را محترم بشماريم، 
هيچ اختافی پيش نخواهد آمد. اختافات، از راه قانون شكنی ها پيش 

می آيد.2 
در جای ديگر اشاره كرده اند: 

ما اگر اختاف س��ليقه داريم، اختاف بينش داريم بايد بنشينيم و در 
يك محيط آرام صحبت كنيم و مس��ائل خودمان را حل كنيم با تفاهم 
مسائل را حل كنيم نه اينكه جبهه گيری كنيم. يكی يك طرف بنشيند با 
دار و دسته  خودش و كوشش كند در تضعيف يكديگر و كوشش كنند در 
تضعيف كشور اسامی... شما ها اگر مسلم هستيد، با احكام اسام عمل 
كنيد و اگر خدای ناخواسته تعهد اسامی را قبول نداريد با ديد سياسی 

مسائل را حل كنيد.3 
در نگاه رهبر انقاب اسامی قانون گرايی و توجه به قانون دارای اهميت است؛ به همين 

1. صحيفه انقاب اسامی، مؤسسه فرهنگی قدر واليت، 1374، ص17-18. 
2. صحيفه امام، ج14، ص414. 

3. همان، ص48-49. 
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منظور پس از انتخابات سال 1388 فرمودند »مر قانون«1 يعنی فقط خود قانون، نه كمتر 
نه بيشتر. فقط معنا و مفهومی كه از قانون استنباط می شود ماك است.

ب. وابستگی فكری به غرب و دلبستگی: امام راحل كه خودباوری ملت ايران را احيا 
كردند به شدت از وابستگی فكری روشنفكران به خارج نگران بوده و می فرمايند: 

غرب در نظر يك قشری از اين ملت جلوه كرده است كه گمان می كنند 
غ�ي�ر از غ�رب ه�ي�چ خ�بری در هيچ جا نيست و اين وابستگی فكری، 
واب�س�ت�گ�ی ع�قلی، وابستگی مغزی به خارج، منشأ اكثر بدبختی های 
م�ل�ت ه�اس�ت... در ه�ر امری كه پيش می آيد، از باب اين كه مغزهای 
آن�ه�اي�ی ك�ه در رأس كارها واقع ب�ودند، به طوری بار آمده بوده است 
كه از خ�ودش�ان، ب�ه كلی م�ن�ص�رف و ق�ب�ل�ه شان غرب شده بود. يكی 
از روش�ن�ف�كرهاش��ان به اصطاح متفكرينشان گفته بود كه ما تا همه 

چيزمان را انگليسی نكنيم، نمی توانيم يك رشدی بكنيم.2 
از ويژگی های رهبری امام خمينی)ره( پايبندی به منافع و مصالح اسام و مسلمين و 
خاف جريان حاكم، حركت كردن است؛ پيامبران الهی نيز در هدايت و رهبری جامعه 
اين گونه بوده اند. توضيح اينكه اوج و عمق اين كام را زمانی درك می كنيم كه بدانيم در 
جامعه آن روزی كه مقارن بروز انقاب و جريان های انقاب اسامی به رهبری حضرت 
امام)ره( بود، بدنه روشنفكری كش��ور ما به گونه ای بود كه گويی سرسپرده دو جريان 
غرب يا شرق بود كه س��ركردگی غرب را امريكا كه به تعبير حضرت امام)ره(، شيطان 
بزرگ بود به عهده داشت. و سركردگی شرق را شوروی س��ابق عهده دار بود. در چنين 
جامعه غرب زده به تعبير جال آل احمد يا ش��رق زده، عظمت رهبری امام خمينی)ره( 
در دفاع از منافع ملی و عدم سرس��پردگی به هيچ ك��دام از جريان های فوق بود كه اين 
هم مسئله اوج رهبری امام)ره( را می رساند و اتفاقاً بعدها در قالب شعار بسيار حساس 
و سرنوشت ساز »نه ش��رقی، نه غربی، جمهوری اس��امی« تجلی يافت. اوضاع جامعه 
روش��نفكری ايران آن عصر را اين گونه ترس��يم كردند كه نخبگان ايران يا مروج تمدن 
غربی بودند و يا بخش عمده ديگری به قطب مخالف جهان سرمايه داری وابسته بودند.3 
در اين رابطه هم می توان گفت با مقاومت و تقابل موفقيت آميزی كه انقاب اس��امی 
به رهبری امام خمينی در مقابل قدرت های ب��زرگ به ويژه امريكا صورت داد، و بر همه 

1 .farsi.khamenei.ir
2. صحيفه امام، ج12، ص4. 

3. محمدحسن حسنی، نوسازی جامعه از ديدگاه امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1377، ص211. 
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جوامع اسامی كه طعم حقارت و س��لطه استكبار و استعمار را چش��يده بودند، اثرات 
خود را بر جای گذاشت و امروز روحيه كافی پيدا كرده است، اين امر نيز مرهون اثرات و 

بازتاب های انقاب اسامی است.1
درباره عدم دلبس��تگی به غرب و امريكا رهبر انقاب اس��امی فرمودند: »كليد حل 
مشكات اقتصادی در لوزان و ژنو و نيويورك نيس��ت، در داخل است.«2 ايشان تقويت 
توليد داخلی را ستون فقرات »حل مشكات كشور و تحقق اقتصاد مقاومتی« برشمردند 
و معتقدند برخی می گويند در ش��رايط تحريم و فش��ار، رونق توليد داخلی امكان پذير 
نيست، بدون شك تحريم های ظالمانه در بروز مشكات تأثير داشته است اما تحريم  و 
فشار، بدون ترديد نمی تواند جلوی »تاش عمومی، سازمان يافته و برنامه ريزی شده« را 

برای رونق توليد داخلی بگيرد. 
حضرت آيت ال خامنه ای در جای ديگر می فرمايند: 

نظام اسامی در برابر اردوگاه شرق و غرب ايستاده اما در همان روزها 
يك نظريه اين بود كه ما به نحوی با استكبار كنار بياييم. كسانی كه اين 
نظريه را بيان می كردند آدم های بدی نبودند بلكه س��اده انديش بودند 
و می گفتند كنار بياييم تا ضرر آنها را دفع كنيم اما پاس��خ اين سوال را 
نمی دانند كه اين كنار آمدن كوتاه آمدن و عقب نشينی كردن سنگر به 
سنگر تا كجا بايد از ارزش های خود صرف نظر نماييم تا امريكا بگويد ديگر 
با شما كاری نداريم؟ شايد بعضی از آنها حتی فكر نمی كردند كه استكبار 
به اين حد هم قانع نيست. در جنجال اخير فعاليت های هسته ای ايران 
ديديد كه قدم به قدم شروع كردند به جلو آمدن. اول گفتند ايران بايد 
پروتكل الحاقی را قبول كند بعد گفتند بايد فان اطاعات را بدهد بعد پا 
را فراتر گذاشتند و گفتند اصا ايران نبايد فناوری هسته ای داشته باشد.3

پ. اسالم منهای روحانيت: حضرت امام با رد نظر اين عده می فرمايند: 
اين طور نيست كه شما خيال بكنيد كه ما اسام را می خواهيم اما ما 
نمی خواهيم. مگر می شود اس��ام بی  ما؟ مگر شما می توانيد بدون ما 
كار را انجام بدهيد. باز اين ماها هس��تند كه جل��و می افتند كار انجام 

1. منوچهر محمدی، »بازتاب انقاب اسامی در جهان اسام«، مجله دانشكده  حقوق و علوم سياسی، 1383، 
ش21، ص35. 

farsi.khamenei.ir  :2. رك
3. راهبردهای واليت، ج6، ص178، بيانات رهبر معظم انقاب در ديدار با اعضای هيئت دولت، 1381/6/4. 
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می دهند. اينها هستند كه جانشان را ]می دهند[... گله ای كه من دارم 
از اين آقايان روشنفكرها اين است كه يك همچو جناح بزرگی كه ملت 
پشت سرش ايستاده... كنار نزنيد بگوييد كه ما اسام را می خواهيم ما 
نمی خواهيم. اين خاف عقل است... اين طبقه روشنفكر در عين حالی 
كه من عاقه دارم به اينهايی كه خدمت می كنند به اس��ام- خصوصاً 
اين خارج، اينهايی كه خارج كشور هستند... خدمت های علمای اسام 
و آخون��د جماعت را نديده بگيرن��د و بگويند كه ما اس��ام می خواهيم 
منهای آخوند... مثل اين است كه بگوييد ما اسام می خواهيم، اسامی 
كه سياست نداشته باشد... اس��ام بی آخوند اصًا نمی شود. پيغمبر هم 
آخوند بوده؛ يك��ی از آخوندهای بزرگ پيغمبر اس��ت. رأس همه علما 
پيغمبر است. حضرت جعفر صادق هم يكی از علمای اسام است. اينها 

فقهای اسام اند؛ رأس فقهای اسام هستند.1
ت. ارايه  چهره  طاغوت�ی از حكومت: امام خمينی معتقد ب��ود انقاب ايران به لحاظ 
ماهوی از ساير انقاب های دنيا متمايز است و وجه تمايز آن اسامی بودن آن است.2 در 
واقع از ديدگاه امام رحمه ال عليه هر حكومتی كه محتوای آن اس��امی نباشد طاغوت 

است؛ خواه متوليان آن پهلوی باشند يا ديگران. ايشان می فرمايند: 
االن ما همه مان مكلفيم حااليی كه جمهوری اس��امی ش��د ما همه 
اسامی باشيم اگر بنا شد جمهوری اسامی باشد اما ماها ديگر اسامی 
نباشيم حكومت اسام نيست... اگر بنا شد كه جمهوری اسامی باشد، 
پاسبان هايش اسامی نباش��ند خدای نخواسته، دادگاه هايش اسامی 
نباشد... اين حكومت طاغوتی است؛ به اسم اسام. همان طاغوت است.3

ث. ارايه  چهره  واژگون از اسالم: مفروض امام خمينی رحمه ال عليه اين است كه »اگر 
اسام واقعی به مردم ارايه شود همه  دنيا آن را می پذيرند.«4 علی)ع( می فرمايند: »مردم 
اسام را به تن می كنند ولی آن چنان كه پوستين را وارونه به تن می كنند.«5 ممكن است 
محتوای حكومتی به ظاهر اسامی باش��د ولی چهره ای كه از اسام ارايه می شود چنان 

1. صحيفه امام، ج3، ص246-247. 
2. همان، ج14، ص498-499. 

3. همان، ج8، ص416-417. 
4. همان، ج7، ص487. 

5. همان ، ص195. 
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واژگون و دور از واقعيت باشد كه دل های پاك و توده  مردمان به آن رغبت نكنند. معمار 
انقاب اسامی در اين مورد می فرمايند: 

اگر روحانيون كه در اين جامعه هس��تند روی موازين مقررات به طور 
دقيق عمل نكنند، اگر دولت به طور دقيق عمل نكند... و اعمالش��ان را 
تطبيق ندهند با اس��ام يك صورت قبيحی از اسام در خارج منعكس 
می شود... االن يك تكليف بس��يار بزرگی به عهده  همه  ماست. من يك 
طلبه هس��تم اين تكليف را دارم. آقايان روحانيون اين تكليف را دارند. 
ساير قش��ر ها هم دارند كه كوش��ش كنيم وجهه  اس��ام را آن طور كه 
هست نمايش بدهيم نه آن طور كه خلفايی مثل معاويه و يزيد... جلوه 
می دادند... و اسباب اين می ش��د كه يك وقت وجهه  اس��ام را در دنيا 

دگرگون كنند.1 
اگر خدای نخواس��ته ما پيروز بش��ويم به اين معنا كه آن دسته ای از 
ظالم ها كه بودند و آن دس��ته ای از چپاول گران كه بودند بيرون كرديم 
لكن به جای آنها يك دس��ته ظل��م ديگری با ي��ك محدوديت خاص و 
چپاول گری های ديگری با يك محدوديتی به جای او نشست. اين موجب 
اين می شود كه مكتب ما در دنيا منعكس بشود كه مكتب درستی نبوده 
شكست در مكتب واقع بشود؛ آن شكستی كه جبران نمی تواند بپذيرد.

ج. انحراف خواص و بی تفاوتی عوام: مراد از خواص مجموعه ای از دولتمردان و رجال 
سياسی و مذهبی است كه در ساختار و بدنه نظام دارای وظايف مشخصی هستند. اين 
گروه تأثير مستقيمی بر كارايی و عمكرد نظام و در عين حال رابطه و اعتماد ميان مردم 
و مجموعه نظام، خواهد داشت. هر گونه تجمل گرايی مديران جامعه، اخذ امتيازات ويژه 
برای خود و خانواده، فساد اداری، گسترش و تورم س��اختار اداری و نهايتاً نفوذ عوامل 

فرصت طلب و... می تواند از آسيب های احتمالی باشد.
رهبر انقاب در اين باره می فرمايد تمام مش��كاتی كه در طول تاريخ دردآور و غمبار 
اسامی بروز كرد، ريشه در تركيب دو عامل يعنی خيانت برخی از خواص و دنباله روی 
بسياری از عوام دارد. از طرفی ايشان می فرمايد توسری خوری، شنيدن زور، ديدن فسق 
در كس��انی كه از آنها جامعه توقع عدالت و انصاف و طهارت و پاكيزه دامنی دارد، عادت 
شده بود. يعنی اگر در دوران پيش از انقاب می آمدند به مردم می گفتند فان مسئول 

1. همان، ص495. 
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عالی كشور  فان عياشی را كردند، فان فس��ق را كردند، فان عمل زشت و ناهنجار را 
انجام دادند، مردم تعجب نمی كردند؛ می گفتند خوب، هست ديگر؛ معلوم است، يعنی 
عادت كرده بودند به اينكه مسئوالنی را كه بايد پاك باشند و پاكدامن باشند، آلوده دامن 

و ناپاك ببينند.1
 چ. اشرافی گری و تجمل گرايی: امام)ره( همچون ساير انديشمندان مثل ابن خلدون 
تجمل گرايی را يكی از آسيب های عمده حكومت به شمار آورده و در تحليل گرايش مردم 

به روحانيت و سپردن رهبری انقاب به ايشان می فرمايند:
آن چيزی كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه  آن دنبال ما و 
شما آمده اند و اسام را ترويج نموده و جمهوری اسامی را به پا كردند 
و طاغوت را از مي��ان بردند، كيفيت زندگی اهل علم اس��ت. اگر خدای 
نخواسته مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده اند، عمارت 
درست كرده اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست و آن 
چيزی را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند از 

دست دادن آن همان و از بين رفتن اسام و جمهوری اسامی همان.2
ح. تهاجم و استحاله فرهنگی و ارزش�ی: در عصر كنونی، گسترش و مالكيت وسايل 
ارتباطی و حمل و نقل، توسعه بوروكراسی نوگرا، نشر انبوه و توسعه چشم گير مطبوعات 
و كتاب در سطح جهانی و پيشرفت های خيره كننده تكنولوژی، جهان با نوع جديدی از 
تهاجم فرهنگی رو به رو شده است كه از شكل قديمی و شناخته شده آن، بسيار متفاوت 
است. در اين دوره، تكنولوژی در خدمت سياس��ت های تهاجم فرهنگی قرار دارد و هر 
يك از اشكال آن، به مثابه راه های انتقال دهنده محتويات تهاجم فرهنگی عمل می كند. 
تهاجم فرهنگی در زيرس��اخت جديد خود، انبوهی از محتويات اطاعاتی، تصويری، 
فرهنگی و... را تحت عنوان نوگرايی و گردش و جريان آزاد اطاعات، در يك لحظه و با 
سرعتی شگفت انگيز در ش��اه راه های اطاعاتی، انتقال می دهد. گرچه عنوان نوگرايی، 
اقدام هايی بی طرفانه و مورد تمايل عام را به ذهن متبادر می كند، ولی در باطن، نوگرايی 
را به عنوان عاملی حركت زا در مقابل س��نت گرايی به عن��وان عاملی متوقف كننده قرار 
می دهد. همچني��ن، جريان آزاد اطاعات به علت عدم تس��اوی نس��بی طرفين از نظر 
قدرت اقتصادی، سياس��ی و حتی نظامی، همواره به س��ود كس��انی تمام می شود كه 

farsi.khamenei.ir  ،1. عوام و خواص در نگاه رهبر معظم انقاب امام خامنه ای
2. صحيفه امام، ج19، ص188.
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مالكيت زيرس��اخت اطاعاتی و فرهنگی را به عهده دارند. از اي��ن رو، برای بر هم زدن 
وضعيت موجود و مقابله با سياس��ت های تهاجم فرهنگی، بيش از هر چيز، به شناخت 
زيرس��اخت های تهاجم فرهنگی و آگاهی از خصايص اطاعات��ی، ارتباطی، فرهنگی و 
انتقالی آن نياز است. در غير اين صورت، مقابله با آن، امری دشوار و حتی ناممكن خواهد 

بود.
با اين بيان، تهاجم فرهنگی به ط��ور عمومی به جرياناتی اطاق می ش��ود كه در آن، 
فرهنگ بومی و اصيل جامعه يا كشوری از طريق داخلی يا خارجی، مورد حمله و تسلط 
نظام فرهنگی ديگر قرار می گيرد، ادبيات تهاجم فرهنگی به طور نس��بی، وس��يع، ولی 
پراكنده اس��ت؛ به نحوی كه كتاب ها، جزوه ها و مقاله هايی كه اخيراً درباره امپرياليسم 
فرهنگی و سلطه گرايی فرهنگی در چهارچوب گسترش جهانی رسانه های جمعی نوشته 
شده، فقط بيانگر بخشی از اين پديده است؛ از شرق شناسی و جامعه شناسی گرفته، تا 
تاريخ فلس��فه. تهاجم فرهنگی در البه الی اين فنون و علوم نهفته است. در ايران، بحث 
در مورد تهاجم فرهنگی از زمان قبل از مش��روطه رواج داشته و در قرن اخير، مبارزه با 
تهاجم فرهنگی و شناسايی آن، با نهضت های اسامی همراه بوده است. تهاجم فرهنگی 
را نبايد با نفوذ فرهنگی و تعامل فرهنگی اشتباه گرفت؛ زيرا يكی از ويژگی های مشخص 
تهاجم فرهنگی، س��لطه جويی، دخالت و تخريب ارزش هاست. به عبارت ديگر، تهاجم 
فرهنگی بر دخالت و تخريب ارزش های خاص مبتنی است. شيوه های تهاجم فرهنگی 
در طول تاريخ مختلف است. ما اكنون در آستانه تهاجم فرهنگی جديدی قرار داريم كه 
از جنبه كمی و كيفی، با ادوار گذشته فرق دارد. در دو دهه اخير، در زمينه تكنولوژی های 
جديد ارتباطی، تحوالت شگرف ايجاد شده است. اين تحوالت، سستی و زوال رو به تزايد 
قدرت های سياس��ی، ملی و محلی و متقابًا، نفوذ روزافزون مراكز بزرگ سرمايه داری 
جهانی در فرهنگ و اقتصاد جهان سوم را موجب ش��د. روند رو به رشد ابتذال اخاقی 
در كشورهای در حال توس��عه در دهه اخير نيز نمود بارز جريان تهاجم فرهنگی كانون 

قدرت های جديد است.1
خ. عدم تحق�ق عدالت اجتماعی: يكی از محوری ترين اصول در حيات بش��ر عدالت 
است كه سرچشمه نيكی ها و ارزش ها و مايه تحقق اهداف انسانی می گردد و جامعه به 
حيات مطلوب خود نمی رس��د مگر به اقامه عدالت و از اين رو در راستای تحقق حيات 
طيبه، خداوند تبارك و تعالی از جمله فلس��فه بعثت انبيا را زمينه س��ازی برای تحقق 

1. فرهاد سجادی، »آسيب شناسی انقاب اسامی ايران«، بصائر، ش23، ص81. 
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عدالت اجتماعی برمی شمارد. در انديشه رهبر انقاب عدالت اجتماعی از جايگاه واال و 
ارزشمندی برخوردار اس��ت. از اين رو در طرح رابطه انقاب اسامی و عدالت اجتماعی 

می فرمايند: 
در اين مرحله از انقاب هدف عمده عبارت اس��ت از س��اختن كشور 
نمونه كه در آن رفاه مادی همراه با عدال��ت اجتماعی و توأم با روحيه و 
آرمان های انقابی با برخورداری از ارزش های اخاقی اسام تأمين شود. 
هر يك از اين چهار ركن اصلی تضعيف يا م��ورد غفلت قرار گيرد بقای 

انقاب و عبور آن از مرحله گوناگون ممكن نخواهد بود.1
د. عدم حفظ وحدت و هماهنگی در ميان مسئولين: مقام معظم رهبری در اين باره 

می فرمايند: 
مسئوالن كش��ور در قوای س��ه گانه و همه فعاالن سياسی و فرهنگی 
بدانند كه حفظ منافع ملی در وحدت و پرهيز از تفرقه و اختاف است. 
س��ليقه ها و گرايش های متفاوت نبايد در صحنه اف��كار عمومی به نزاع 
و مجادله و كش��مكش تبديل ش��ود و دش��من كمين گرفته را اميدوار 
كنند. همه با هم به نيازها و خواس��ته های بحق مردم در امور اقتصادی 
و فرهنگی بينديشند و برای تأمين آن دست به دست يكديگر بدهند.2 

مسئله اساسی كه امروز كشور و ملت ما به آن احتياج دارد اين است كه مسئوالن كشور 
در يك جبهه واحد تاش متحد و هماهنگی را برای برطرف كردن مشكات اقتصادی و 

معيشتی مردم شروع كنند.3
ذ. ضعف و تسليم در مقابل امريكا: در ش��رايطی كه برخورد رژيم امريكا با همه دنيا 
برخوردی طلبكارانه و فزون خواهانه اس��ت هر گونه ضعف و تس��ليم شدن بزرگ ترين 
خطای استراتژيك است.4 امام راحل و مقام معظم رهبری بر مقاومت، استقامت تأكيد 

داشته و دارند.
ر. ناکارآمدی نظ�ام: از آنجا كه پايداری نظام جمهوری اسامی و تأثيرگذاری انقاب 
در سطح بين المللی بسته به موفقيت و كارآمدی و توان مديريتی قوی در سطح داخلی 

1. راهبردهای واليت، ج6، ص178. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در جمع مردم اصفهان، 1380/11/23. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع مردم استان زنجان، 1382/7/2. 
4. راهبردهای واليت، ج7؛ بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اس��اتيد و دانش��جويان دانشگاه های زنجان، 

 .1382/7/22
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و جهانی می باش��د لذا دشمنان انقاب اس��امی برای شكس��ت انقاب درصدد القای 
ناكارآمدی نظام برآمده اند. حضرت آيت ال خامنه ای در اين زمينه گفته اند: 

آنها )دشمنان انقاب( می توانند دو كار انجام دهند؛ خواهش می كنم 
مس��ئولين كش��ور مديران گوناگون بخش ها و آحاد مردم به اين نكته 
توجه كنند. دش��منان ملت ايران و نظام جمهوری اسامی فقط به اين 
دو موضوع می توانند اميد داشته باشند يكی ناكارآمدی نظام را به مردم 
القا كنند يعنی بگويند اين نظام نمی تواند خواسته های مردم را برآورده 
كند و با القای آن به مردم ارتباط مستحكم با نظام اسامی را از بين ببرند 
دوم اينكه دس��ته بندی و اختاف ايجاد كنند. اي��ن دو نقطه اميد برای 
صهيونيست ها و امريكايی ها، استكبار و دش��منان نظام اسامی وجود 

دارد همه متوجه اين دو نقطه باشند.1

تحليل چالش ها، منازعات جهانی و انقالب اسالمی 
يكي از عمده ترين مسائلي كه در آسيب شناسی مطالعات انقاب اسامي مورد توجه 
است، مسئله ساختار نظام بين الملل مي باشد. در حقيقت، تحليل آينده انقاب اسامي 
از ساختار نظام بين الملل و بررسي منازعات جهاني و واكنش قدرت هاي بزرگ نسبت به 

انقاب اسامي مي تواند موضوع چالش هاي آينده باشد.
براي فهم بهتر اين موضوع، الزم اس��ت تا دهه  چهارم انقاب با توجه به جايگاه ايران 
در نظام بين المللي- منطقه اي منازعات و تحوالت كنوني بررسي شود. انقاب اسامي 
ايران نه تنها در عرصه داخلي تأثيرگذار بود، بلكه بازتاب ها و اثرات فراواني را بر مناسبات 
بين المللي بر جاي گذاش��ت و باع��ث ايجاد تغييرات��ي در نوع نگرش ها، س��اختارها و 
شكل گيري جريان هاي فكري در سطح بين الملل ش��د كه اين چالش نيز به نوبه خود 
زمينه اي براي ايجاد فرصت و يا تهديد براي انقاب فراهم آورد و مبنايي براي فهم ما از 

منازعات آينده ايران شد.2
در تحليل تح��والت و منازعات ايران در آينده، بايد سياس��ت كلي نظ��ام بين الملل و 
رقابت هاي منطقه اي و نيز تحوالت داخلي كشور ها را در نظر داشت. همچنين در تحليل 
آن، اس��تراتژي هر يك از قدرت ها در جهان و به ويژه منطقه و ايران را بررسي كرد تا بر 

1. راهبردهای واليت، ص390؛ بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با نمايندگان مجلس، 1382/3/7. 
2. محمدرحيم عيوضی، »آينده انقاب اسامي و منازعات آينده جهان«، مطالعات انقاب اسامي، س6، ش18، 

پاييز 1388، ص11-32. 
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اس��اس آن بتوان به تبيين ماهي��ت منازعات آينده 
انقاب به عنوان يكی از مس��ائل مهم آسيب شناسی 

انقاب اسامی پرداخت. 
ماهيت منازعات آينده متفاوت خواهد بود؛ با توجه 
به پيشرفت دانش و تكنولوژي، دستيابي دولت ها به 
توانمندي هاي تسليحاتي پيشرفته و تغييرهايي كه 
در محيط امنيتي كشورها و نظام بين الملل ايجاد شده 
اس��ت، ماهيت س��تيزها و منازعات نيز متحول شده 
اس��ت. در اينجا به مهم ترين جنبه هاي متحول شده 

منازعات آينده اشاره خواهد شد.
ال�ف. اهمي�ت روزاف�زون اطالع�ات: پيش��رفت 
تكنولوژي اطاعاتي، باعث ش��كل گيري ساح هاي 

جنگي پيش��رفته با دقت باال، بهبود توانمندي هاي هدف گيري و نظ��ارت و ديده باني، 
فرماندهي و كنترل بهتر و استفاده بيشتر از روبات هاي اطاعاتي خواهد شد. با توجه به 
نقش تأثيرگذاري كه فناوري هاي اطاعاتي در قابليت هاي جنگي مدرن خواهند داشت، 
پيش بيني مي شود كه خود موضوع اطاعات، هدف عمده منازعات آينده باشد. احتماالً 
برخي از كشورها تا سال 2025 از ساح هايي استفاده مي كنند كه براي تخريب و نابودي 
سيستم ها و ش��بكه هاي اطاعاتي، حس گرها و سيستم هاي ارتباطي طراحي شده اند؛ 

مانند ساح هاي ضد ماهواره، ضد راديو  فركانس و ساح هاي ليزري.1 
از ويژگي هاي مهم و اساسي منازعات در سال 2025 استفاده دولت ها و بازيگران غير  
دولتي از تاكتيك هاي جنگي غير معمول به عنوان راهكار جنگي در مواجهه با نيروهاي 
نظامي پيشرفته خواهد بود. تكنولوژي هاي ارتباطي پيشرفته همچون ماهواره، اينترنت، 
تلفن همراه، روش هاي جديد تجاري و سيس��تم هاي اطاعاتي با ظرفيت بسيار باال كه 
حجم قابل توجهي از متون، نقشه و تصاوير ديجيتالي و فيلم را در خود جاي مي دهند، به 
شكل گسترده اي نيروهاي غير متعارف را قادر مي سازد تا بتوانند عمليات هاي مخربي را 
سازماندهي كرده و در اين امر از هماهنگي و انسجام بيشتري برخوردار باشند. همچنين 
پيش بيني مي شود كه امكان جلوگيري از گسترش ستيزها در آينده بسيار مشكل است. 
پيشرفت و گسترش قابليت هاي هسته اي )مانند ساح هاي با برد طوالني و دقت باال( و 

1. www.cic.nyu.edu

انقالب اسالمي با توجه به 
نگرش اسالمي و رویکرد 
بسياري  منافع  خود  دیني 
از ابرقدرت ها را به خطر 
مي انداخت. دقيقًا همان طوري 
که مشرکان قریش از تبليغ 
مي شدند  خشمگين  اسالم 
و تالش کردند تا با اسالم 
با ابزارهاي مختلف مقابله 
نمایند، انقالب اسالمي ایران 
نيز براي آنان خطرناک بود و 

مي باید با آن مقابله مي نمودند
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توليد مداوم ساح هاي كشتار جمعي و استفاده از اشكال نوين جنگي مثل جنگ مجازي 
يا جنگ فضايي، ابزارهاي��ي را در اختيار نظاميان دولت ه��ا و گروه هاي غير دولتي قرار 
مي دهد كه مي توانند منازعات آينده را فراتر از عرصه هاي جنگ سنتي گسترش دهند. 1

امروزه نيز درباره دانش هس��ته ای و مذاكرات هس��ته ای، يو اس ای تودی2 بدون آنكه 
سخنی از احساس نياز غرب به جمهوری اسامی و داليل حضور اعضای 1+5 پشت ميز 
مذاكره به ميان آورده باش��د، وارد مرحله آسيب شناسی مذاكرات هسته ای شده است. 
و اين چنين مطرح كرده اس��ت كه نخستين مانع رس��يدن به توافق هسته ای نهايی از 
ديد يو اس ای تودی، عدم توافق طرفين بر س��ر ميزان غنی سازی در ايران است. دومين 
موضوعی كه ي��و اس ای تودی نيز از آن به عن��وان مانعی برای توافق هس��ته ای با ايران 
ياد می كند، بازه زمانی اجرای توافق نهايی اس��ت. در اين ميان پروسه و نحوه برداشتن 
تحريم ها موضوعی است كه بر سر آن الزم است توافقی اساسی و مبنايی صورت گيرد. 
ديگر اينكه، بازرسی های آژانس بين المللی انرژی اتمی. در حالی كه جمهوری اسامی 
ايران بارها عنوان كرده است پذيرای بازرسی ها و نظارت های فراقانونی از سوی آژانس 
بين المللی انرژی اتمی نيس��ت، اما در عمل ش��اهد اصرار اياالت متحده امريكا و ديگر 
اعضای 1+5 در اين خصوص هستيم و در نهايت اشاره اين روزنامه به مخالفت دشمنان 
منطقه ای با فناوری هسته ای ايران قابل توجه است. مخالفت رژيم صهيونيستی و برخی 
كشورهای عربی حاش��يه خليج فارس با بهره مندی جمهوری اس��امی ايران از انرژی 
صلح آميز هسته ای موضوع مهم ديگری است كه مورد استناد يو اس ای تودی قرار گرفته 

است.3
رهبری انقاب درباره مذاكره با امريكا فرموده اند: 

جداً دغدغه دارم؛ اين دغدغه ناشی از آن است كه طرف مقابل به شدت 
اهل فريب و دروغ و نقض  عهد و حركت در خاف جهت صحيح اس��ت؛ 
طرف مقابل اين جوری است. يك نمونه اش در همين قضيه اتفاق افتاد؛ 
بعد از آنكه كه مذاكره كنندگان ما مذاكره ش��ان تمام ش��د، بعد از چند 
ساعت بيانيه  كاخ سفيد منتشر شد در تبيين مذاكرات. اين بيانيه ای كه 

1 .Global Trends 20
2. يواس ای تودی )به انگليسی: USA Today( روزنامه سراسری امريكايی است كه توسط شركت گانت منتشر 

می شود. اين روزنامه در سال 1982 بنيان گذاشته شد.
3 .www.usatoday.com/
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آنها منتشر كردند- كه اس��مش را می گذارند »فكت شيت«-1 در اغلب 
موارد خاف واقع اس��ت؛ يعنی روايتی كه اينها دارن��د از مذاكرات و از 
تفاهم هايی كه انجام گرفته است می كنند، يك روايت مخدوش و غلط 

و خاف واقع است. 
... من البته هيچ وقت نس��بت به مذاكره  با امريكا خوش بين نبودم. نه 
از باب يك توهم بلكه از باب تجربه؛ تجرب��ه كرديم. حاال اگر يك روزی 
شماها ان شاءال در جريان حوادث و جزئيات و يادداشت ها و نوشته های 
اين روزها قرار بگيريد، خواهيد ديد كه اين تجربه  ما از كجا حاصل شده؛ 

تجربه كرديم.2
... من به اين گفت وگوها خوش بين نيس��تم. چرا؟ چ��ون تجربه های 
گذشته  ما نش��ان می دهد كه گفت وگو در منطق حضرات امريكايی به 
اين معنی نيست كه بنشينيم تا به يك راه حل منطقی دست پيدا كنيم- 
منظورشان از گفت وگو اين نيست- منظورش��ان از گفت وگو اين است 
كه بنشينيم حرف بزنيم تا شما نظر ما را قبول كنيد! هدف، از اول اعام 
شده است؛ بايد نظر طرف مقابل قبول شود. لذا ما هميشه اعام كرديم و 
گفتيم كه اين، گفت وگو نيست؛ اين، تحميل است و ايران زير بار تحميل 
نمی رود. من به اين اظهارات خوش بين نيستم، اما مخالفت هم ندارم.3 

ب. علم و تكنولوژي: در س��ال 1985 كمتر كس��ي مي توانس��ت تأثيرات انقاب در 
تكنولوژي اطاعات را پيش بيني كن��د. اما تكنولوژي اطاعات به عنوان س��نگ بناي 
تحوالت اساس��ي در عرصه بين الملل و افزايش قدرت بازيگ��ران غير دولتي عمل كرد. 
سناريوهاي محتمل درباره آينده علم و تكنولوژي به اين صورت است؛ اول، ادغام انقاب 
كنوني در تكنولوژي اطاعات ب��ا بيوتكنولوژي، مواد و نانوتكنول��وژي موجب افزايش 
سرمايه گذاري ها در بخش تكنولوژي خواهد شد كه اين خود، موجبات افزايش انگيزه 
نوآوري در كشورهاي توس��عه يافته را فراهم خواهد كرد. اين مس��ئله اساسي در آينده 
انقاب اسامي، بسترساز يكي از مهم ترين منازعات به ش��مار مي آيد. توجه به نهضت 
توليد علم و نظريه سازي در برنامه چش��م انداز بيست ساله و تأكيد بر تحقق آن از سوي 

1. فرهنگستان زبان و ادب فارسی همزمان با انتشار بيانيه سوئيس و رايج شدن استفاده از كلمه »فكت شيت« 
واژه »گزارش برگ« را به عنوان معادل فارسی اين واژه ارايه كرد. 

farsi.khamenei.ir 2. »علت نگرانی رهبر انقاب نسبت به مذاكره با امريكا چيست؟«،1394/1/20؛
3. »علت نگرانی رهبر انقاب نسبت به مذاكره با امريكا چيست؟«، 1392/1/1. 
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مسئولين و نخبگان، در ترسيم وضعيت مقتدرانه ايران در آينده مؤثر است. دوم، منافع 
متحدين امريكا و دشمنان آن در سراسر جهان، بستگي به خريد نسل هاي جديدتري 
از تكنولوژي موشك هاي بالس��تيك و ساح هاي كش��تار جمعي خواهد داشت. سوم؛ 
دولت هاي ناراضي، تروريس��ت ها، توليدكنندگان مواد مخدر و س��ازمان هاي جنايي با 
استفاده از مزاياي فضاي اطاعاتي جديد و ساير تحوالتي كه در تكنولوژي به وقوع خواهد 
پيوست، توانايي آن را مي يابند كه فعاليت هاي غير قانوني خود را به نتيجه برسانند. اين 
مسئله، امنيت و ثبات جهان را با تهديد روبه رو خواهد ساخت. همچنين تهديدي است 
بر امنيت آينده انقاب  اسامي از سوي گروه هاي تروريستي ضد منافع ايران در جهان.1

در مطالعه آسيب های انقاب اسامی با بر ش��مردن موارد مهم كه اگر برای يك نظام 
سياسی به وجود بيايد به پويايی آن آسيب وارد می كند و با شناخت دقيق واقعيت های 
موجود در جامعه و آسيب های نظام سياس��ی و با درك آن و مطالعه درباره آسيب های 
احتمالی می توان به تصميم سازی و تصميم گيری در اين زمينه پرداخت؛ تا مسئوالن بر 
اساس نتايج و حداقل موارد بتوانند راهكارها و اقدامات عملی و اجرايی را استخراج كنند. 

الف. آسيب های احتمالی داخلی )درونی( در جامعه و مطالعه در انقاب اسامی: 
1. نفوذ افكار و انديشه های انحرافی

2. عدم حضور انديشمندان و روحانيت در صحنه
3. نفوذ فرصت طلبان

4. پيروی از تمايات نفسانی و گرايش به زندگی اشرافی 
5. بر مسند رسيدن راحت طلبان 

6. ايجاد تفرقه و اختاف
7. فراموش شدن هدف و آرمان اصلی انقاب

8. دور شدن از واليت فقيه
9. تضعيف ارزش ها و نهادهای انقابی

10. بی تفاوتی مردم نسبت به سرنوشت كش��ور و اصالت يافتن منافع شخصی و غير 
سياسی شدن 

11. ايجاد ترديد در آرمان های انقاب و به فراموشی سپردن يا تضعيف شعار استقال 
و آزادی 

12. در خطر قرار گرفتن امنيت مظلومين، تحت فشار قرار گرفتن مستضعفين، عدم 

1. www.energybulletin.net
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امنيت حقوقی، سياس��ی، جانی، مالی و حيثيتی مردم زمينه را ب��رای رخنه و تقويت 
مخالفان انقاب باز می كند.

13. بروز ابهامات و چالش هايی در سياس��ت خارجی؛ از طري��ق ابهام در مفهوم و مرز 
منافع ملی، نداشتن استراتژی مشخص و عقانی، گرفتار آمدن در ساختاری غير پويا و 

ناكارآمد و روزمرگی و مشخص نبودن كامل روند تصميم گيری.
14. دلبستگی به غرب و امريكا

15. تفرد و گرايش به فرد گرايی در جامعه
16. بهره گيری از تحصيات عالی دانشگاهی )اشتغال، مدرك گرايی و...(
17. مطالعه در حوزه فاصله نسلی و پيشگيری از موضوع گسست نسلی

18. رانت خواري و ي��ا اتفاقاتي از قبيل اختاس و گروهي عمل كردن از آس��يب هاي 
جدي براي آينده حيات سياسي نظام است. در اين باره به بيانات رهبري اشاره مي شود:

وقتی مناسبات غلط اقتصادی در جامعه حاكم باشد، وقتی رانت خواری 
رواج داشته باش��د، وقتی سوءاس��تفاده   از قدرت برای به دست آوردن 
ثروت های بادآورده رواج داشته باشد، كسی كه توليدكننده و زحمتكش 
واقعی است، نااميد می شود. كشاورزی كه زحمت می كشد، صنعت كاری 
كه توليد می كند، سرمايه داری كه سرمايه گذاری می كند، معدن كاری 
كه عرق می ريزد، معلمی كه در مدرسه درس می گويد، استادی كه در 
دانش��گاه تدريس می كند، قاضی ای كه وقت و اعصاب خ��ود را به كار 
صحيح صرف می كند، وقتی ببينند راه برای مناس��بات غلط اقتصادی 
در جامعه باز است و با آن برخورد نمی ش��ود، مأيوس می شوند. اين كه 
ما گفتيم و تأكيد كرديم كه بايد با مفاس��د اقتص��ادی و قاچاق مبارزه 
شود، به  خاطر اين است كه اين پديده ها اساس پيشرفت كشور را دچار 

آسيب های جدی می كنند.1
ب. آسيب های خارجی )بيرونی( انقاب اسامی و تهديدات:

1. شبيخون و تهاجم فرهنگی
2. بحران های سياسی منطقه خاورميانه و تأثير آن بر انقاب اسامی

3. بازگشت استعمار به روش آشكار و پنهان و وابستگی نظامی و سياسی به قدرت های 
بيگانه.

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم استان همدان، 1383/4/15. 
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4. ايجاد جنگ های درون تمدنی اسامي به جاي جنگ تمدني از جمله وضعيت های 
مشابه، سوريه عراق و حمله سعودی ها به يمن؛ در اين باره قدرت هاي بزرگ به خصوص 

امريكا نقش دارد براي نمونه به سخن رهبري انقاب در اين زمينه اشاره مي شود:
مجاهدت، در ميدان های گوناگونی اس��ت كه اهم آنها يكی مجاهدت 
در راه حفظ استقال كشور و عزت ملی در برابر سياست توسعه طلبی و 
انحصارطلبی ای است كه امريكا در نگاه چندساله   اخير خود به دنيا دارد. 
اين انحصارطلبی و تجاوزگری، به كشورهای دنيای اسام يا كشورهای 
شرق يا محيط خاورميانه اختصاص پيدا نمی كند؛ ناظر به همه   دنياست.

امروز حتی اروپايی ها هم احس��اس می كنند كه از سوی امريكا مورد 
تعرض و تجاوز اقتصادی، فرهنگی و سياس��ی قرار گرفته اند و اين يك 
واقعيت است. بخشی از اين سياست توسعه طلبی و تجاوزطلبی متوجه 
به منطقه   ما و كشور ماس��ت. در اين ميدان بايد هوشيارانه مجاهدت و 
مقاومت كرد و نگذاشت استقال كشور آسيب ببيند و عزت ملی پايمال 
شود. عزتی را كه امروز به بركت اس��ام و با مجاهدت مردم برای كشور 
به  وجود آمده است، بايد با همه   وجود حفظ كرد؛ اين يكی از ميدان های 

مجاهدت است.1
5. تأثير مسئله امنيت اسراييل و نقش كشورهای اقتدارگرای عربی منطقه و غرب.

6. ايجاد گروه های افراطی تكفيری مثل القاعده، طالبان، داعش و غيره در جهان اسام 
و مبارزه با گفتمان انقاب و مصادره گفتمان انقاب توسط گروه های افراطی مثل داعش 

با بهره گيری از جهاد، شهادت و...
7. مقابله فكری و فرهنگی با مبانی فكری و عقيدتی رويكردهای افراطی جريان های 

تندرو و راديكاليسم سنی.
عاوه بر شناسايي آسيب هاي فوق و توجه اساسي به آنها در اين زمينه به نظر می رسد 
شرط اساسی برای مقابله با آس��يب های انقاب توجه به علل و عوامل پيروزی، اقتدار و 
تداوم و استمرار انقاب است. يك انقاب در حد كمال مطلوب، سه ركن اساسی دارد كه 
عبارت است از: برخورداری از يك ايدئولوژی و مكتب پويا و انقابی؛ مشاركت گسترده، 
فعاالنه و ايثارگرانه مردم از همه طبقات؛ و ظهور و نهادينه شدن رهبری مورد قبول عموم 
مردم با ويژگی های شخصی هم چون نبوغ، اقتدار، صابت و جسارت در تصميم گيری.

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با اعضای مجلس خبرگان  رهبری، 1382/6/19. 
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آینده حيات سياسی انقالب اسالمی 
در بررس��ي ويژگي هايي كه انقاب اسامي بر اساس آن ش��كل گرفت مي توان گفت 
كه انقاب اس��امي بر مبناي يك حركت ديني و به منظور كنار نهادن طاغوت و روي 
كار آمدن حكومتي به وج��ود آمد كه مبتني بر دين و آموزه هاي ديني باش��د. بنابراين 
در صورتي كه بخواهيم انقاب اسامي را با حركت انبياءالهي تشبيه نماييم مي توان با 
اس��تفاده از نتايج تاريخي در اين گونه حركت ها به تحليل آينده انقاب اسامي اشاره 

نمود.
در طول تاريخ دعوت انبيا و حركت انقابي آنان ش��اهد مشكات فراواني هستيم كه 
انبيای الهي با آن روبه رو مي گردند. يكي از اين مشكات برخورد شديد طاغوت هر زمان 
با اين حركت است. هر چند دعوت انبيا به سوي خداوند دعوتي راستين و حاوي حقيقت 
است اما منافع بسياري را به خطر مي اندازد. بدين ترتيب با آن برخوردهای جدي صورت 
مي گيرد. انقاب اسامي ايران نيز با استفاده از آموزه هاي اسامي و با تأسي از حركت 
انقابي پيامبر اسام صورت گرفت. پيامبر اسام عاوه بر مشكاتي كه در دعوت به اسام 
داشت پس از آنكه موفق به تش��كيل حكومت در مدينه بر مبناي اسام شد، موجبات 

دشمني قريش و سران ديگر قبايل عربستان را به دنبال داشت. 
بنابراين حتي پس از اس��تقرار پيامبر در مدينه و تشكيل دولت اسامي كه آرمان ها و 
اهداف خاصي را دنبال مي نمود، دولت اسامي با چالش هاي خارجي گسترده اي روبه رو 
گرديد. اين چالش ها شامل چالش هاي منطقه اي و فرامنطقه اي مي شد و پيامبر اسام 
عاوه بر مسئله نفاق در درون دنياي اسام با قبايل اطراف مدينه، يهوديت و همچنين 
سران قريش كه منافع آنان با گسترش اسام به خطر مي افتاد، مواجه گرديد.1 هر چند 
در اين وضعيت پيامبر اسام بارها در وضعيتي قرار گرفت كه تصور مي شد كه كامًا از 
بين خواهد رفت اما اين مسئله روي نداد و پيامبر در جنگ هاي مختلف موفق گرديد تا 
حقانيت خود را به اثبات برساند. به عنوان مثال در جنگ احزاب كه تصور مي شد با آن 
لشكر عظيمي كه از سراسر عربستان عليه پيامبر بسيج شده بودند، چيزي از اسام باقي 
نماند و بسياري از مسلمانان در يأس و نااميدي در برخورد با دشمنان قرار گرفته بودند، 
در اين حالت پيامبر ن��ه تنها وعده پيروزي و نصرت مي دهد بلكه بر اس��اس وحي الهي 

وعده مي دهد كه كاخ هاي كسري و امپراتوري رم به دست مسلمانان فتح خواهد شد. 
نكته جالب اين ب��ود كه در زماني كه پيامبر اس��ام اين وعده را مي ده��د، با توجه به 

1. رسول جعفريان، تاريخ سياسي اسام )سيره پيامبر(، قم، دليل ما، 1383، ص562. 
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ش��رايطي كه مس��لمانان در آن قرار دارند برخي از 
مسلمانان و يا منافقان با لحن تمسخرآميزي به پيامبر 
مي گويند: »ما در ش��به جزيره محاصره شده ايم و هر 
لحظه امكان دارد همگي م��ا از بين برويم آن وقت تو 
به ما وعده كاخ كسري را مي دهي«. اين عبارت به كار 
رفته نشان مي دهد كه مسلمانان در وضعيت محاصره 
بسيار سختي قرار گرفته بودند و هيچ اميدي به آينده 
نبود. اما با توج��ه به اينكه حركت ب��ر مبناي دعوت 
حقيقت است، پيروزي حاصل مسلمانان مي شود. اما 
كار به اين پيروزي ختم نمي شود و مسلماناني كه در 
آغاز عده اي ضعيف در شهر مكه را تشكيل مي دادند 
در ادامه موفق مي ش��وند تا امپرات��وري رم و ايران را 

فتح نمايند. 
در بررسي انقاب اسامي نيز در صورتي كه اهداف 
و آرمان هاي آن را بر مبن��اي تعاليم الهي و به منظور 
تش��كيل حكومت اس��امي و اجراي احكام و حدود 
اسامي بدانيم، مي توان بر مبناي تجربيات تاريخ اسام آن را تحليل نمود. بر اين اساس 
انقاب اسامي براي تحقق خود راه سختي را طي نمود تا به پيروزي رسيد و از مهم ترين 
اهداف و آرمان هاي آن تحقق مباني اسام در جامعه اسامي در تمامي عرصه هاي زندگي 

بود.1
انقاب اس��امي با توجه به نگرش اس��امي و رويكرد ديني خود منافع بس��ياري از 
ابرقدرت ها را به خطر مي انداخت. دقيقاً همان طوري كه مشركان قريش از تبليغ اسام 
خشمگين مي شدند و تاش كردند تا با اسام با ابزارهاي مختلف مقابله نمايند، انقاب 
اس��امي ايران نيز براي آنان خطرناك بود و مي بايد با آن مقابله مي نمودند. بنابراين از 
ابتداي وقوع با استفاده از ابزار تحريم، ابزار نظامي و همچنين ابزارهاي تبليغي و جنگ 

نرم به مقابله با نظام جمهوري اسامي ايران پرداختند. 
مشابه همين برنامه ها در راستاي گسترش اسام در عربستان نيز روي داد و مشركان 
با استفاده از ابزار تحريم، جنگ نرم و جنگ س��خت تاش نمودند تا از ادامه راه انقاب 

1. عباسعلی عميد زنجانی، انقاب اسامی و ريشه های آن، تهران، طوبی، 1384، ص500. 

با توجه به حرکتي که انقالب 
اسالمي در راستاي حرکت انبيا 
ترسيم نموده است، در صورتي 
که بر اصول و آرمان هاي خود 
پافشاري نماید و مردم نيز براي 
این وضعيت آمادگي الزم را 
داشته باشند و در این زمينه 
فرهنگ سازي الزم نيز صورت 
در  اسالمي  انقالب  گيرد، 
آینده به عنوان انقالبي فراگير 
و الگویي براي دیگر ملت ها 
در جهات مبارزه با مستکبران 
جهاني خواهد بود و با توجه 
بين المللي  فرصت هاي  به 
اسالمي  انقالب  پيش روي 
خواهد توانست راه تعالي و 

پيشرفت را بپيماید
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پيامبر جلوگيري نمايند. آنها در اين راه حتي از مذاكره نيز استفاده نمودند اما نتيجه اي 
براي آنان نداشت. نتيجه اينكه حركتي كه پيامبر آغاز نموده بود منجر به پيروزي شد و 
در نهايت اسام گسترش يافت و ايدئولوژي هايي كه مقابل اسام ايستاده بودند پس از 

گذشت مدتي رو به افول رفتند.1
حال اگر بخواهيم ش��رايطي كه انقاب اس��امي در آن قرار گرفته را با شرايط آن روز 
پيامبر مقايس��ه كنيم مي توان به نتايج جالب توجهي دس��ت پيدا نمود. امروز انقاب 
اس��امي با توجه به نگاه وي��ژه خود به مس��ائل جهاني و همچنين به چالش كش��يدن 
ايدئولوژي هاي مادي، به شدت از سوي سران قدرت جهاني مورد تهديد قرار گرفته است. 
از تحريم هاي بين المللي گرفته تا تهديد به حمله نظامي و برخوردهاي رواني و همچنين 

جنگ نرم كه با استفاده از رسانه هاي جمعي از آن استفاده مي شود.
البته اين شرايط نيز ممكن است وضعيت دشواري را براي جامعه فراهم نمايد؛ همان 
گونه كه اين وضعيت دشوار را براي پيامبر اسام و جامعه اسامي آن روز فراهم آورد. به 
عاوه تبليغات سوء كه از سوي دش��منان انقاب درباره وضعيت ايران صورت مي گيرد 
نيز ممكن اس��ت به اين موضوع دامن بزند. همچنين منافقان داخلي نيز همچون زمان 
پيامبر با تضعيف روحيه و ايجاد موج منفي در جامعه موجب ايجاد ترديد در ميان افراد 
جامعه گردند اما در صورتي كه به آرمان ها و اهداف توجه ش��ود و در راه آنان استقامت 

شود، آينده مطلوبي در انتظار انقاب اسامي خواهد بود. 
البته در اين زمينه يك نكته را نبايد از نظر دور داشت. و آن اينكه انقاب اسامي ايران 
بر اساس آرمان ها و اهدافي خاص شكل گرفته و اين پافشاري بر آرمان ها و اهداف است 
كه آينده مطلوبي را پيش روي انقاب اسامي قرار مي دهد. بنابراين در صورتي كه از اين 
آرمان ها و اهداف و همچنين اصول انقاب اسامي فاصله بگيريم طبعاً آينده مطلوبي نيز 

در انتظار انقاب اسامي نخواهد بود. 
همانند وضعيتي كه در انقاب پيامبر اس��ام)ص( روي داد و پس از رحلت ايشان، از 
آرمان ها و اصولي كه پيامبر)ص( ترسيم نموده بود فاصله گرفته شد و پس از آن جامعه 
اس��امي با مش��كاتي مواجه گرديد، پس از پيامبر اس��ام جرياني در جامعه اسامي 
حاكم شد كه بر خاف اصول اسامي بود و دنياگرايي را تبليغ مي نمود و دين به عنوان 
ابزاري براي رسيدن به اين هدف استفاده مي گرديد. همين امر موجب شد تا مسلمانان 
كه پيشرفت هاي گسترده اي را داشتند كم كم رو به ضعف رفته و غرب توانست بر آنان 

1. سيد جعفر شهيدي، تاريخ تحليلي اسام، تهران، سمت، 1371، ص45. 
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مسلط شود. 
بايد توجه داشت كه احتمال مبتا شدن انقاب اسامي به چنين وضعيتي زياد است. 
در صورتي كه آرمان ها، اصول و اهداف اوليه انقاب اسامي به فراموشي سپرده شود و 
دنيا گرايي، رفاه طلبي و تجمل گرايي بر اصول و اهداف اوليه انقاب اسامي چيره گردد، 
نبايد انتظار داشت كه انقاب اسامي بتواند در مقابل تهديدها و تحريم ها و مشكاتي 

كه ابرقدرت ها براي آن ترسيم نموده اند، ايستادگي نمايد. 
بنابراين با توجه به حركتي كه انقاب اس��امي در راستاي حركت انبيا ترسيم نموده 
اس��ت، در صورتي كه بر اصول و آرمان هاي خود پافش��اري نمايد و مردم نيز براي اين 
وضعيت آمادگي الزم را داشته باشند و در اين زمينه فرهنگ سازي الزم نيز صورت گيرد، 
انقاب اسامي در آينده به عنوان انقابي فراگير و الگويي براي ديگر ملت ها در جهات 
مبارزه با مس��تكبران جهاني خواهد بود و با توجه به فرصت هاي بين المللي پيش روي 

انقاب اسامي خواهد توانست راه تعالي و پيشرفت را بپيمايد.1

نتيجه گيري 
آسيب شناس��ی انقاب اس��امی ايران، بيش  از هر چيز از ضعف در حوزه نظری رنج 
می برد؛ يعنی آسيب شناسان حوزه انقاب اسامی به  خاطر برخورداری از ذهنيت وابسته 
و غير مستقل يا بيگانه با مسائل بومی، اغلب از درك صحيح مسائل سياسی، اجتماعی 
و اقتصادی ايران ناتوان هستند؛ به  نحوی كه از كشف قواعد تحول از درون به  خاطر باور 
نداشتن به منطق درونی تغييرات نظام اجتماعی در كشور ايران، احساس عجز می كنند 
و اغلب از درك و تحليل مناس��ب واقعيات كنونی ناتوان می مانند. ناسازگاری نظريات 
با واقعي��ات و در نتيجه تحميلی  بودن م��دل و رهيافت هاي تئوريك بر مس��ائل ديني، 
هويتي و ملي ايران اس��امي، همچنين ناتوانی در ارايه چهارچوب های نظری به  عنوان 
تئوری های تبيين گر تحوالت، سبب ابهام در تصوير كلی آينده كشور در اذهان عمومی و 
چگونگی تناسب تغييرات با اهداف پيشينی شده است و به همين  دليل پيش بينی پذيری 

رفتارهای سياسی- اقتصادی و اجتماعی رشد قابل  ماحظه ای نداشته است.
نداشتن دكترين و راهبرد كان نگر دولت ها يا مجريان رسالت و گفتمان انقاب اسامي 
و يا تفاوت در اجرا و مشي سياسي داخلي از مهم ترين آسيب هاي انقاب در طول حيات 

1. محمدجواد هراتي و مس��عود معيني پور، »»سناريونويس��ي« و آينده حيات سياسي انقاب اسامي ايران«، 
سياست، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسی، دوره42، ش3، پاييز 1391، ص78-59. 
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سياس��ي بوده اس��ت. افزون بر آن تحميل برخي تحريم ها و محدوديت هاي ظالمانه و 
استكباري قدرت هاي بزرگ حل بسياري از مسائل را با دشواري مواجه كرده است.

در حوزه مس��ائل سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آسيب های مختلفی نظام 
سياسی پويا را با چالش هايی مواجه می كند؛ در اين مقاله آسيب های انقاب اسامی در 
دو سطح آسيب های درونی و بيرونی دسته بندی شدند. در مرحله نخست پژوهش های 
آسيب شناسی در حوزه انقاب اسامی بايد به شناخت و درك درست و دقيق از آسيب ها 

پرداخت و پس از شناخت آن، بر اساس ضرورت هر كدام راهكارهايی ارايه شوند. 
از آسيب های تهديدكننده انقاب اسامی بحران آفرينی در عرصه داخلي و بين المللی 
جمهوری اسامی ايران اس��ت. بحران آفريني با ايجاد چالش هاي داخلي، منطقه اي و 
بين المللي عاوه بر تهديد عليه انقاب اسامي است؛ بلكه دوري و عدول از گفتمان اصيل 

انقاب اسامي به شمار مي آيد.
در نگاه به آينده حيات سياسی انقاب اسامی بررسی شده است انقاب اسامی ايران 
با تأسی به شعارها و انديشه های صدر اسام س��اماندهی شده است و در صورتي كه در 
اين راه اس��توار بماند راه پيش��رفت و تعالي را طي خواهد نمود. اين انقاب در سه ركن 
رهبری، ايدئولوژی و مردم تجلی خاستگاه شيعی است و حاوی دستاوردهايی است كه 
حفظ و حراست از آنها شعار پايدار و بادوام اين انقاب است. دستاوردها و تجربه سه دهه 
از انقاب نش��ان مي دهد كه آينده مطلوبي در انتظار انقاب اسامي خواهد بود. نظام 
سياسی در ايران اگر بر مبنای عقانيت سعادت محور، اجتهاد از منابع ديني و واليت فقيه 
عادل و تحقق اخاق و معنويت به مشی خود ادامه دهد و پارامترهای قدرت و توانايی های 
ژئوپلتيك خود را فرآوری كند، قطعاً آينده ای روشن )هر چند پرفراز و نشيب( را در پی 

خواهد داشت.1 
براي بقا و تداوم نظام سياسي برآمده از انقاب اسامي و پويايي حيات سياسي نياز به 
فعال بودن تمامي گروه ها به خصوص مردم است و دوري از انفعال كه هر گونه انفعال و 
بي تفاوتي در مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي س��بب تهديد و آسيب براي انقاب 

است. گفتني است: 
اگر اين نظام اسامی، مردم را از دست بدهد؛ مردم بی توجه و دلسرد 
شوند، ايمانشان سست شود، به فكر زندگی شخصی خودشان بيفتند؛ 
هر كسی بگويد ما چند سال در خدمت انقاب بوديم، ديگر بس است، 

1. مسعود معينی پور، »مؤلفه ها و شاخص های توسعه سياسی از ديدگاه امام خمينی)ره(«، متين، 1389، ش49. 
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برويم س��راغ كارمان؛ تاجر برای تجارت خود، كاسب برای كسب خود، 
زارع برای زراعت خود، دانشجو و طلبه برای درس خود و آن يكی برای 
تبليغ خود، ارزش بيش��تری قائل شوند، مسائل كش��ور و انقاب، البته 

آسيب پذير است.1

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1374/11/20. 
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قيام مردم رشت در سال 1305 شمسی در زمان رضاشاه
شرح مبارزات مرحوم آيت اهلل شيخ محمدباقر رسولی رشتی

ميثم عبداللهی
چکيده

آيت ال شيخ محمدباقر رسولی رشتی از علما و مجتهدين صاحب نام گيان در اواخر 
دوره قاجار و اوايل پهلوی بود. ايش��ان در حوزه علميه نجف نزد مراجع تقليد و بزرگان 
بسياری درس خواند و به اجتهاد رس��يد. در پايان تحصيات، به رش��ت بازگشت و به 
تدريس علوم حوزوی و تبليغ دين پرداخت. او در مس��جد بادی ال رشت نماز جماعت 
اقامه می كرد و به درد دل مردم گوش می داد. در زمان نهضت اسامی  جنگل از دوستان 

ميرزاكوچك و از مجتهدين طرفدار نهضت بود كه از نهضت حمايت كرد. 
همزمان با ش��هادت ميرزاكوچك و آغاز گس��ترش يافتن دامنه ديكتاتوری رضاخان بر 
ايران، بس��ياری به كنج عزلت خزيدند و ادامه مبارزه سخت شد. ولی آيت ال رسولی در 
ميان��ه ميدان ايس��تاد و به طور جدی ب��ه مقابله ب��ا كژی ها پرداخت. ايش��ان، تيغ تند 
اعتراض��ات خود را به دربار و اطرافيانش معطوف ك��رد و مبارزاتش را دنبال كرد. وی در 
دوره شش��م مجلس شورای ملی كانديدا شد تا مبارزات را از داخل رژيم يعنی از تريبون 
مجلس ش��ورای ملی پيگری كند. اما خواست رژيم رضاشاه و نيز كنسولگری انگليس بر 
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رأی نياوردن��ش بود؛ پس اي��ن انتخابات به صحنه كارزار بزرگ مردم رش��ت به رهبری 
آيت ال رس��ولی با عامل وقت رضاش��اه در گيان يعنی فضل ال زاهدی بدل ش��د. اين 
درگيری از ابتدای سال 1305 شروع شد و تا پايان اين سال ادامه داشت و در سطح ملی 

اين رژيم را به چالش كشيد و در نهايت با درگيری خونينی به پايان رسيد. 
بعد از اين آيت ال رس��ولی مدت ها در تبعيد و زير نظر قرار داشت. بعد از آن به اجبار 
به تهران رفت و در آنجا ساكن شد. ايش��ان در زمان نهضت ملی نفت به رهبری آيت ال 
كاش��انی، بار ديگر كانديدای مجلس شد ولی باز مثل قبل، خواس��ت دربار بر خواست 
مردم چربيد. ايشان در مدت عمرش هرگز از مبارزه دست نكشيد و هميشه برای احيای 

اسامی  تاش می كرد.
کليدواژه ها: شيخ محمدباقر رسولی رشتی، ش��يخ علی علم الهدی، ميرزا احمدخان 
عمارلويی، قيام مردم رش��ت، جنبش های اجتماعی معاصر، روحانيون مبارز، حكومت 

پهلوی. 

مقدمه 
تاريخ معاصر ايران مملو از ش��خصيت هايی اس��ت كه برای كش��ور و دينشان افتخار 
آفريدند. جنبش تنباكو، نهضت مش��روطه، نهضت جنگل، نهضت ملی ش��دن صنعت 
نفت، فداييان اسام و نهضت امام خمينی)ره( از بزرگ ترين نهضت های اسامی  معاصر 
هس��تند. اما مبارزات اس��امی  مردم ايران منحصر به همين چند قيام نشد بلكه مردم 
مس��لمان ايران به رهبری روحانيون پاك باخته هر زمان كه كوچك ترين مجالی فراهم 
می ش��د و هر مكانی كه موقعيتی را مناس��ب می ديدند قيام می كردند و برای خلع يد 

استعمارگران و رژيم های وابسته، تاش می كردند. 
دوران پادشاهی رضاشاه تاريك ترين دوران تاريخ معاصر است. در اين دوران ملت ايران 
زير سيطره جريان غرب زده ای قرار داشت كه می خواس��ت با زور، سكوالريسم را بر ايران 
حاكم كند. حوزه های علميه در اين دوران به سختی تنفس می كردند. خشونت ديكتاتور 
به حدی بود كه كمتر كسی به خود جرئت قيام می داد و كمتر مخالفتی بود كه از سركوب 
رژيم در امان می ماند و به مرحله قيام و مخالفت علنی می رسيد. در اين ايام هم معدود علما 
و مجتهدينی بودند كه در نقاط مختلف كشور، علم مقابله با رضاخان را بلند كردند و دست 
به قيام زدند. از اين ميان می توان به آيت ال شيخ محمدباقر رسولی اشاره كرد كه در مقابل 
مظاهر بی دينی شجاعانه می ايستاد. ايشان در سال 1305 دست به قيامی  مردمی در شهر 
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رشت زد و ده ها هزار نفر از مردم در حمايت از 
ايشان به صحنه مبارزه پای گذاشتند. 

اين قيام كه يك س��ال به ط��ول انجاميد با 
وحشی گری سركوب شد ولی تأثيراتش از بين 
نرفت و همانند ساير قيام هايی كه در اين دوره 
اتفاق افتادند، مقدمه ای برای پيروزی انقاب 
اس��امی  ش��د. تاش بزرگانی مانند آيت ال 
رسولی و آيت ال ش��يخ علی علم الهدی برای 
تشكيل حكومت دينی در زمان نهضت جنگل 
و بعد در زمان پهلوی ها، به رشد فكری مردم 
ايران انجاميد تا جايی كه در بهمن 1357 اين 
انقاب روحی در مردم ايران به اوج خود رسيد 
و انقاب اسامی  به رهبری امام خمينی)ره( 
به پيروزی رس��يد. اما قيام آيت ال رس��ولی 
مانند بس��ياری از رخدادهای دوران معاصر، 
مورد بغض جريان روشنفكری كه سر در آخور 

ديكتاتوری رضاخان داشت قرار گرفت و چه در زمان وقوع اين جنبش و چه بعد از آن، با 
كينه توزی از آن ياد كردند. 

اين مقاله به شرح زندگی و مبارزات آيت ال رسولی می پردازد و درصدد است تا يكی از 
زيباترين قسمت های مبارزات اسامی  مردمی  ايران را در تاريك ترين برهه های تاريخ 

معاصر به تصوير بكشد. 
آيت ال ش��يخ محمدباقر رسولی در رش��ت متولد ش��د. او وارد دروس حوزوی شد و 
مقدمات و بخشی از سطوح را در رش��ت فرا گرفت. سپس به نجف اشرف هجرت كرد تا 
درس را در آن ديار كامل كند. از اساتيد معروفش می توان به آيات آخوند خراسانی، سيد 
محمدكاظم يزدی طباطبايی،  شيخ الشريعه اصفهانی و ميرزای نائينی اشاره كرد. او در 

نجف به مقام اجتهاد نائل شد.1

1. حسن شمس گيانی، تاريخ علما و شعرای گيان )مختصری از شرح حال رجال گيان(، تهران، كتابفروشی و 
چاپخانه دانش، 1327، ص128؛ صادق احسان بخش،  دانشوران و دولتمردان گيل و ديلم، رشت، صادقين،  1380، 
ص255؛ تاريخ والدت آيت ال رسولی در جايی درج نشده ولی طبق شواهد می توان گفت كه ايشان متولد حدود 

سال 1260ش )1298ق( بوده است. 

فضای گيالن بعد از سال ها فعاليت 
پيشروانه در مشروطه و هفت سال 
مبارزه در نهضت جنگل، سرتاسر 
آماده انقالب و قيام بود. رضاخان بعد 
از به شهادت رساندن ميرزاکوچک، 
برای  را  نيروهایش  زبده ترین 
سرکوبی بقایای نهضت جنگل و 
علمای مبارز به کار گرفت. او 
ابتدا علی اکبر درخشانی را راهی 
گيالن کرد و سپس در20دی 1301 
محمدحسين آیرم را به گيالن فرستاد 
که چند سال بعد به ریاست شهربانی 
کل کشور رسيد. از سال 1304، 
فضل اهلل خان بصير دیوان ریاست تيپ 
مستقل شمال و فرمانداری رشت 
را بر عهده گرفت که عماًل ریاست 

گيالن بر عهده اش بود
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او در حدود سال 1295 يعنی در اواسط نهضت جنگل كه دو سال از شروع آن گذشته 
بود به گيان بازگش��ت و در مسجد »بادی ال«1 كه تازه ساخته ش��ده بود به اقامه نماز 
جماعت پرداخت. وی در رش��ت س��طوح بااليی از دروس حوزوی را تدريس می كرد. 
سال ها بعد نزد بسياری از علمای گيان، تقريرات درس آيت ال رسولی ديده می شد كه 
نشان از مقام باالی علمی  آيت ال رسولی داشت. او عاوه بر اينكه استادی برجسته بود،  
سخنوری بليغ نيز بود.2 از نزديك ترين دوستان وی در رشت آيت ال شيخ يوسف نجفی 
جيانی3 را می توان نام برد كه هر دو در داش��تن روحيه انقابی و مقابله صريح با ظلم و 

انحراف مشترك بودند.4

اولين فعاليت های مبارزاتی 
آيت ال رسولی در زمان نهضت جنگل به طور جدی به حمايت از ميرزاكوچك پرداخت. 
او از سال ها قبل با ميرزاكوچك و افكارش آشنايی داشت. تاريخ نگاران نام آيت ال رسولی 
را در زمره كسانی كه در تقويت »هيئت اتحاد اسام«- كه هسته فكری نهضت جنگل 

1. مسجدی در محله بادی ال رشت است. اين مس��جد ابتدا به نام »بديع ال« سيد بزرگواری كه در اين مسجد 
مدفون است ناميده می شد اما بر اثر كثرت اس��تعمال، امروزه به صورت »بادی ال« خوانده می شود. احداث اين 
مسجد در س��ال 1344ق )مطابق 1304ش( بوده اس��ت ولی پيش از اين بقعه و تكيه ای وجود داشت كه بسيار 
كوچك بود. امام جماعت های اين مس��جد از ابتدا تا به امروز به اين ش��رح می باش��ند: آيت ال شيخ باقر رسولی، 
حجت االسام اسدال اخوان، حجت االسام ابوالقاسم بلخی، حجت االسام عبدالحسين منعم. )منوچهر ستوده، 
از آستارا تا اس��تارباد، تهران، آگاه، ج1، 1374، ص288-287؛ ه. ل. رابينو، واليات دارالمرز ايران، ترجمه جعفر 
خمامی زاده، رشت، طاعتی، 1391، ص87؛ ميرزا ابراهيم ، سفرنامه استرآباد و مازندران و گيان، مسعود گلزاری )به 
كوشش( ، تهران، بنياد فرهنگ ايران ، 1355، ص168؛ ملكونوف و عزالدوله ، سفرنامه ايران و روسيه، محمد گلبن 

و فرامرز طالبی )به كوشش(، تهران، دنيای كتاب ، 1363، ص183؛ گفت وگو با حجت االسام منعم.( 
2. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، يادگارنامه: مجموعه مقاالت تحقيقی تقديم شده به استاد ابراهيم فخرايی، 
نمادی از يك زيست، تهران، نشر نو، 1363، ص40-39؛ صادق احسان بخش، همان، ص255؛ گفت وگو با آقای 

احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی، مندرج در سايت مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان: 
http://www.rangeiman.ir/index.php/1388-10-20-14-33-09/711-1390-08-15-10-56-57

3. آيت ال ش��يخ يوس��ف نجفی جيانی در س��ال 1254ش متولد ش��د. او از محضر بزرگان حوزه نجف مانند 
آخوند خراسانی، ميرزا حس��ين خليلی تهرانی، صاحب عروه و ماعبدال مازندرانی استفاده كرد و بعد از دريافت 
اجازه نامه هايی در اجتهاد، به گيان بازگشت و در رشت سكونت گزيد. ايشان سخنوری توانا و شجاع در بيان حق 
بود. اما بارزترين ويژگی ايشان توانايی زيادش در تأليف و تدوين متون در موضوعات مختلف دينی بود. ايشان بالغ 
بر سی و هفت جلد كتاب و رساله به زبان های فارسی و عربی نوشت كه بسياری از آنها در پاسخ به شبهات آن روز 
جامعه ايران نوشته شده بودند. معروف ترين كتاب ايشان، كتاب طومار عفت است كه در رد كشف حجاب و در زمان 
رضاشاه نوشته شده است و باعث دستگيری و تبعيد مؤلفش گرديد. اين عالم جليل القدر تا پايان عمر لحظه ای از 
مخالفت با رژيم كوتاه نيامد و در اسفند س��ال 1327 دار فانی را وداع گفت و در قبرستان وادی در آستانه اشرفيه 
مدفون گرديد. )س��تارگان حرم، ج24، قم، زائر، 1387، ص98-77؛ پرونده آيت ال جيانی در آرش��يو مؤسسه 

مطالعات مبارزات اسامی گيان؛ صادق احسان بخش، همان، ص142.( 
4. گفت وگوی نگارنده با آقای شهريار نجفی جيانی نوه آيت ال جيانی. 
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بود- بسيار كوشيده، ذكر كرده اند.1
شهادت ميرزاكوچك در سال 1300 باعث شد كه نااميدی شديدی در كسانی كه به 
فكر مبارزه بودند به وجود آيد. ولی آيت ال رسولی از مبارزه دست نكشيد بلكه وارد عرصه 
جديدی از مبارزه ش��د. وی در زمان رضاخان مدت ها در مسجد و منبری كه در اختيار 

داشت به افشاگری جنايت های رژيم رضاخان پرداخت و به مقابله فرهنگی روی آورد.
يكی از روشنفكران درباره اش چنين می نويسد: 

رس��ولی در نجف درس می خواند و بعد از اتمام تحصيل و نيل به مقام 
اجتهاد به گيان بازگشت و متصدی خدمات روحانی گرديد. كسانی كه 
محضر اين مجتهد روشنفكر را در رشت و تهران درك كرده اند تصديق 
دارند كه وی يكی از مبلغين كم نظير ديانت اسام و از فقهای دانشمند 
و آشنا به شرايط زندگی زمان حاضر بود. مردی آزادی خواه كه مواعظ و 

ارشادات منطقيش را در نهايت رشادت و شهامت ايراد می كرد.2
آيت ال رسولی مسجد بادی ال را به پايگاهی عليه رژيم رضاشاه بدل كرده بود. يكی از 

كسانی كه پای منبر وی حضور داشت درباره ايشان می گويد: 
در زمان رضاش��اه به دليل تقابل با دين،  مساجد خلوت بودند و افراد 
معدودی بودن��د كه به مس��جد می رفتند، ولی تنها مس��جدی كه در 
رشت شلوغ بود و نماز جماعت های آن با شكوه برگزار می شد مسجد 
بادی ال در زمان آيت ال رس��ولی ب��ود. در همه ايام س��ال، تمام اهل 
محل در نماز ايش��ان ش��ركت می كردند ولی ماه رمضان خيلی شلوغ 
می شد. شيخ باقر رسولی روزهای ماه رمضان بعد از نماز منبر می رفت. 
منتهی رژيم خيلی حساس بود، آگاهی و دولت هميشه يك عده مأمور 
می فرس��تاد كه ببيند او چه می گويند و مراقبش باش��ند. او هم دائم 
حالت پرخاشگری نس��بت به رژيم داشت. مريدان بسياری هم داشت 
از جمله عده ای از بازاری های متدين از مريدانش بودند و نيز عده ای از 

فرهنگيان متعهد رش��ت.3

1. رسول مهربان، »مقدمه ای بر قضيه نهضت جنگل«، چيستا،  آبان و آذر 1384،  ش222و223،  ص165. 
2. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص40. 

3. گفت وگوی نگارنده با آقای احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی. 
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قيام مردم رشت در زمان رضاخان
خفقان در گيالن 

رضاخان هنوز به پادش��اهی نرس��يده بود ام��ا از كودتای 3اس��فند 1299 با حمايت 
انگليسی ها عمًا حاكميت كشور را به دست گرفت و به وسيله نيروهای قزاق تمام كشور 
را قبضه كرد. او به س��رعت پله های ترقی را طی می كرد تا در كمتر از 5 س��ال بر تخت 

سلطنت ايران بنشيند و سلسله قاجاريه را براندازد. 
فضای گيان بعد از سال ها فعاليت پيشروانه در مشروطه و هفت سال مبارزه در نهضت 
جنگل، سرتاسر آماده انقاب و قيام بود. رضاخان بعد از به شهادت رساندن ميرزاكوچك، 
زبده ترين نيروهايش را برای سركوبی بقايای نهضت جنگل و علمای مبارز به كار گرفت. 
او ابتدا علی اكبر درخشانی1 را راهی گيان كرد و سپس در20دی 1301 محمدحسين 
آيرم2 را به گيان فرس��تاد كه چند سال بعد به رياست ش��هربانی كل كشور رسيد.3 از 
سال 1304، فضل ال خان بصير ديوان رياست تيپ مستقل شمال و فرمانداری رشت را 
بر عهده گرفت كه عمًا رياست گيان بر عهده اش بود. فضل ال خان بصيرديوان همان 

1. علی اكبر درخشانی در سال 1271 در تهران متولد شد. در زمان نهضت جنگل در سال 1297 به فرماندهی 
نيروهای قزاق برای س��ركوبی ميرزاكوچك به گيان فرستاده شد تا نهضت را س��ركوب كند و رضاخان ميرپنج 
)رضاشاه بعدی( يكی از نيروهايش به شمار می رفت. او بعد از ش��هادت ميرزاكوچك از سوی رضاخان فرماندهی 
قوای گيان را بر عهده گرفت و دی 1301 محمدحس��ين آيرم جانش��ينش ش��د. او پس��ت های زيادی در دوره 
پهلوی ها تجربه كرد چون: فرماندهی قشون مازندران، فرماندهی فوج سپاهان اصفهان، حاكم پشت كوه و كبيركوه 
لرستان، رياست بازرسی كل اماك ساحلی رضاشاه، حكومت گرگان، معاون فرمانده لشكر آذربايجان و استانداری 
آذربايجان غربی. او در جريان غائله فرقه دموكرات آذربايجان، پادگان تبريز را به پيش��ه وری تسليم كرد و راهی 
تهران شد و در تهران برای خيانتش به 15 سال حبس محكوم ش��د. وی بار ديگر در سنين كهولت در 7فروردين 
1357 به جرم جاسوسی برای شوروی دستگير شد و همان شب در زندان درگذشت. كتاب خاطراتش منتشر شده 
است. )كيهان، ش10430، پنجشنبه 1357/1/17، ص1 و 24؛ همان، ش10431، شنبه 1357/1/19، ص2-1؛ 
حسن فراهانی ، روزشمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی ،   1385، ج 2، ص258؛ 

باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار و علم، 1380، ج2، ص667-669.(
2. محمدحسين آيرم در س��ال 1261ش در تهران به دنيا آمد. او آجودانی كلنل لياخوف روسی و رياست ستاد 
نيروهای قزاق را تا پيش از سال 1294 تجربه كرد. وی در سال 1301 از سوی رضاخان به فرماندهی تيپ مستقل 
شمال و فرمانداری رشت رسيد و در عمل حاكم بامنازع منطقه بود و برای جلب نظر رضاخان، جنايت هايی كرد و 
به مردم گيان فشار و اختناق زيادی تحميل نمود. سپس به رياست قشون مازندران و بعد از آن به فرماندهی قشون 
آذربايجان رسيد و موجبات نارضايتی عمومی را در تبريز فراهم كرد. او در سال 1310 به فرماندهی شهربانی كل 
كشور دست يافت و تيمورتاش، داور، سردار اسعد و بسياری ديگر از رجال قدرتمند دوره رضاخان را به كام مرگ 
فرستاد يا تبعيد كرد. در سال 1312 درجه سرلش��كری گرفت و به قدری قدرت يافت كه خودش احتمال داد كه 
به سرنوشت تيمورتاش گرفتار شود پس به بهانه درمان، راهی آلمان شد و تا آخر عمر به ايران برنگشت. او در سال 

1327 درگذشت. )حسن فراهانی ، همان، ص533؛ باقر عاقلی، همان، ج1، ص40-42.(
3. حسن فراهانی ، همان، ص611. 
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س��رتيپ فضل ال زاهدی1 اس��ت كه بعدها 
عامل كودتای امريكايی 28مرداد 1332 شد 
كه دولت ملی را نابود كرد و ش��اه را به ايران 
بازگرداند و خودش نخست وزير شد و پسرش 
اردش��ير زاهدی نيز داماد محمدرضا پهلوی 
شد.2 با اين تفاصيل رضاشاه مهره های مهمی  
را برای گيان خرج می كرد تا منطقه را آرام 

كند. 
زاه��دی به قصد قل��ع و قم��ع انقابيون به 
گيان آمده ب��ود و همچ��ون ديكتاتوری كه 
او را به اين مأموريت فرس��تاده بود گيان را 
اداره می ك��رد. او كوچكترين صدای انتقادی 
را با ش��دت س��ركوب می كرد و در اين راه از 
هيچ جنايتی فروگذار نبود تا با اين كار ترس 
و وحشت را بر رش��ت حاكم كند و مانع قيام 

مجدد در گيان شود. 
مرحوم حاج ش��يخ يوسف 
جيان��ی روحانی ب��زرگ و 
معروف و م��ورد عاقه مردم 
رشت، كه در زمينه اخاق و 

1. فضل ال زاهدی در سال 1271ش، در همدان متولد ش��د. او در ابتدا ملقب به »بصير ديوان « بود و تا سال ها 
به اين نام شناخته می شد. او در جوانی وارد سازمان پليس غرب شد كه به دست انگليسی ها ايجاد شده بود و بعد 
از مدتی در زمره افسران قزاق قرار گرفت و در ميان نيروهايی كه عليه ميرزاكوچك جنگيدند حضور داشت. او در 
سال 1303 حكمران خوزستان شد و به طريقی خيانت بار شيخ خزعل را دستگير كرد و او را تحويل رضاخان داد. 
بعد از آن در سال 1304 به فرماندهی تيپ مستقل شمال و فرمانداری رشت رسيد و در سركوب قيام مردم رشت به 
رهبری آيت ال رسولی و بدرفتاری با مردم زياده روی كرد و تا سال 1307 در اين مقام بود. او در سال 1308 رئيس 
كل ژاندارمری كشور شد و در سال 1309 رئيس شهربانی كل كشور گرديد. وی در دوران محمدرضا پهلوی چند 
بار وزير شد و در كابينه دكتر مصدق، وزير كشور گش��ت. او در 28مرداد 1332 با حمايت امريكا و انگليس كودتا 
كرد و دولت ملی مصدق را به زير كشيد و خودش به نخست وزيری رسيد. وی در سال 1348 درگذشت. پسرش 
اردشير زاهدی داماد ش��اه ش��ده و از اركان رژيم پهلوی دوم بود. )همان، ج 1، ص500؛ عبدال شهبازی، ظهور و 
سقوط سلطنت پهلوی، ج2، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، ص258-251؛ ابراهيم فخرايی، 
س��ردار جنگل، تهران، جاويدان، 1357، ص347؛ اردشير زاهدی، خاطرات اردش��ير زاهدی، تهران، كتاب سرا، 

1385، ص24-15 و 52.(
2. عبدال شهبازی، همان، ص253.

دولت استعمارگر انگليسی هم که 
دل پرخونی از نهضت هفت ساله 
ميرزاکوچک و مردم گيالن داشت 
درصدد برآمد تا ریشه چنين وقایعی 
را از گيالن برکند. دولت انگليس آلن 
چارلز ترات را راهی گيالن کرد. او 
از 3اسفند 1302 تا 10خرداد 1307 
ریاست کنسولگری انگليس در رشت 
را بر عهده داشت. ترات چند سال بعد، 
در زمان جنگ جهانی دوم، ریاست کل 
 )6-MI( سرویس اطالعاتی انگليس
را در ایران بر عهده داشت و تحت 
پوشش کاردار سفارت انگليس در 
تهران به فعاليت می پرداخت. وی از 
برجسته ترین عوامل سيستم جاسوسی 
بریتانيا در تاریخ معاصر ایران است 
و محققان، او را در زمره مهم ترین 
چهره های جاسوسی معاصر جهان 
غرب قرار داده اند. یکی از اقدامات 
ترات، ابقای سلطنت پهلوی بعد از 
رفتن رضاشاه و عمليات تدارک 

پادشاهی محمدرضا پهلوی بود
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فلسفه و مسائل سياسی و اجتماعی مؤلفات ذی قيمتی دارد، يك روز از 
عمليات وحشيانه زاهدی انتقاد كرد، فوراً به امر اين جانی پست فطرت 
در سربازخانه رشت زندانی ش��د و در تمام مدت توقيف، مورد توهين و 
تحقير قرار گرفت و باألخره دس��تور داد ريش اين پيرمرد دانش��مند را 
بتراشند و با وضع شرم آوری كه بيان آن حقيقتاً تأثرانگيز است از زندان 

سربازخانه اخراج كنند.1
دولت اس��تعمارگر انگليس��ی هم كه دل پرخونی از نهضت هفت س��اله ميرزاكوچك 
و مردم گيان داش��ت درصدد برآمد تا ريش��ه چنين وقايعی را از گيان بركند. دولت 
انگليس آلن چارلز ترات2 را راهی گيان كرد. او از 3اسفند 1302 تا 10خرداد 1307 3 
رياست كنسولگری انگليس در رش��ت را بر عهده داشت.4 ترات چند سال بعد، در زمان 
جنگ جهانی دوم، رياست كل سرويس اطاعاتی انگليس )MI-6( را در ايران بر عهده 
داشت و تحت پوشش كاردار س��فارت انگليس در تهران به فعاليت می پرداخت. وی از 
برجسته ترين عوامل سيستم جاسوسی بريتانيا در تاريخ معاصر ايران است و محققان، 
او را در زمره مهم ترين چهره های جاسوس��ی معاصر جهان غرب ق��رار داده اند. يكی از 
اقدامات ترات، ابقای س��لطنت پهلوی بعد از رفتن رضاشاه و عمليات تدارك پادشاهی 
محمدرضا پهلوی بود.5 در واقع می توان گفت كه همان كاری را كه ژنرال آيرون سايد در 
كودتای سوم اسفند 1299 برای رضاخان انجام داد را ترات در سال 1320 برای پسرش 

محمدرضا انجام داد.

1. اعاميه »جبهه مركزی گيانيان«، ضميم��ه روزنامه گيانيان، مهرماه 1331 به نقل از عبدال ش��هبازی، 
همان، ص254. 

2. آلن چارلز ترات )Alan Charles Trott( متخصص زبان فارسی بود و به عرف و عادات ايرانی  ها آشنا و در 
زمينه های موسيقی، رياضی، تاريخ و پرنده شناسی خبره بود. او در زمان حضورش در ايران از برجسته ترين مأموران 
دستگاه جاسوسی انگليس در دنيا بود كه به عنوان كاردار در سفارت انگليس در تهران فعاليت می كرد و رياست 
سرويس اطاعاتی انگليس در ايران را بر عهده داشت. وی در سال های 1302 تا 1307 نايب  كنسول انگليس در 
رشت بود و در قلع و قمع بازماندگان نهضت جنگل و خاموش كردن قيام ها، نقش مهمی در كنار فضل ال زاهدی 
ايفا كرد. از مهم ترين اقداماتش در زمان كارداری س��فارت انگليس در تهران در 1320 تا 1325، عمليات تدارك 
سلطنت محمدرضا پهلوی، بازگرداندن سيد ضياءالدين طباطبايی از فلسطين و ايجاد اغتشاش های تجزيه طلبانه 
در جنوب به منظور حفظ برتری قوای بريتانيا در رقابت با ش��وروی بود. سيستم جاسوسی شوروی كه از اقدامات 
ترات به خشم آمده بود برای انتقام گيری از ترات، دست به افشای وسيع فعاليت های ترات زد و نام او را به مطبوعات 
هم كشاند. ترات بعد از اين افشاگری ها، به عنوان يك مأمور اطاعاتی سوخته مجبور به ترك ايران شد. )عبدال 
ش��هبازی، همان، ج1، ص104-100؛ همان، ج2، ص53-47؛ لويی رابينو، ديپلمات ها و كنس��ول های ايران و 

انگليس، ترجمه غامحسين ميرزاصالح، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص143.(
3. مطابق با 22 فوريه 1924م تا 31 می 1928م. 

4. لويی رابينو، همان، ص143. 
5. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص47-48.



16
7

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

شاه
ضا

ن ر
 زما

 در
سی

شم
 13

05
ل 

 سا
 در

ت
 رش

دم
 مر

يام
ق

به اين ترتيب در س��ال 1305 دو شخصيت مهم و 
تأثيرگذار بر رژيم پهلوی يعن��ی زاهدی و ترات در 
رش��ت حضور داش��تند و درصدد بودند تا هر گونه 
صدای مخالفی را در فضای انقاب خيز گيان خفه 
كنند و مردم گيان زير فشار اين اختناق به سختی 

تنفس می كردند. 

مبارزات انتخاباتی مجلس ششم 
با ش��هادت ميرزاكوچك، برای مدت��ی راه مقابله 
مستقيم با استبداد و اس��تعمار بسته شد؛ به همين 
خاطر بود كه آيت ال رسولی روشی جديد در مبارزه 
را آزمود. در اين زمان آي��ت ال مدرس وارد مجلس 

شورای ملی ش��ده بود و از آنجا به مخالفت با رضاخان می پرداخت و موفقيت هايی هم 
كسب كرده بود. آيت ال رس��ولی هم در تاش بود تا به مجلس شورای ملی وارد شود و 
از داخل رژيم، با آن مبارزه كند. همراه با ايشان، يكی از چهره های مجتهد و مبارز ديگر 
يعنی آيت ال شيخ علی علم الهدی فومنی1 كه عاوه بر نهضت جنگل، سابقه مبارزات در 
مشروطه داشت برای انتخابات ششمين دوره مجلس شورای ملی كانديدا شدند. آيت ال 
علم الهدی امام جماعت مسجد و مدرسه علميه »حاج حسن« واقع در محله صالح آباد 

رشت بود و سطوح مختلف دروس حوزوی را در همان مدرسه تدريس می نمود.2
در همين زمان دو نفر ديگر از طرف زاهدی كانديدا ش��دند. مردم اين دو نفر را مورد 
حمايت زاهدی و مورد تمايل ترات كنسول انگليس در رشت می دانستند. از آنجا كه هم 
زاهدی و هم ترات مورد تنفر مردم بودند، اين انتخابات به رقابتی بين مردم و رژيم بدل 

1. آيت ال شيخ علی علم الهدی در روستای »حلقه سر« از توابع فومن در سال 1250ش به دنيا آمد. برای دروس 
دينی به تهران رفت و اين ايام مصادف با نهضت مشروطه شد كه او در تهران حضوری فعال داشت. او سپس به نجف 
رفت و از محضر بزرگانی چون آخوند خراسانی، صاحب عروه، ما عبدال مازندرانی و شيخ شعبان رشتی استفاده 
كرد و بعد از دريافت اجازه نامه های اجتهاد، به گيان بازگشت. ايشان در زمره اعضای ارشد هيئت اتحاد اسام بود 
كه رهبری نهضت جنگل را بر عهده داشتند. ايشان انسان ش��جاعی بود و دائماً در حال مبارزه با ظلم و جور بود و 
بصيرت سياسی اش زبانزد شاگردانش بود. او به همراه آيت ال رسولی در انتخابات دوره ششم مجلس شورای ملی 
كانديدا شد ولی به خاطر مخالفت رژيم، اين انتخابات باطل شد. ايش��ان سال ها امامت جماعت مسجد صالح آباد 
رشت را بر عهده داشت و در 20مهر1330 رحلت كرد. )صادق احسان بخش،  همان، ص397-395؛ ستارگان حرم، 

ج19، همان، 1385، ص123-101.(
2. صادق احسان بخش،  همان، ص397. 

انتخابات دوره ششم در رشت 
شروع شد و مردم برای مبارزه 
ملی با زاهدی که فرماندار رشت 
و در عين حال فرمانده پادگان 
شمال بود، آماده شدند... مردم 
رشت در انتخابات دوره ششم 
آنچنان مبارزه ای کردند که در 
تاریخ مشروطيت ایران نظير 
آن دیده نشده. در روزهای اول 
انتخابات، مردم به علت آشنایی 
کامل از سبعيت و درنده خویی 
زاهدی برای یک مبارزه مردانه و 

خونين آماده شدند
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شد. كانديداهای دولتی »احمد عمارلويی«1 و »شريعت گيانی«2 بودند.3
در اين زمان كسانی بودند كه خود را »روشنفكر« يا »منورالفكر« می ناميدند و غالب 
مطبوعات و رسانه در دست اين عده بود. اين طيف ادعا می كردند كه برايشان »مشروطه« 
و »رأی مردم« خيلی مهم است اما مواضعی عكس ادعاهايشان گرفتند و به حمايت از 
عمارلويی و شريعت گيانی پرداختند! برای نمونه گروهی به نام »هيئت آزادی خواهان 
حقيقی گيان« بيانيه ای صادر كردند و طی آن از مردم گيان درخواست نمودند تا به 

احمد عمارلويی و شريعت گيانی رأی دهند.4 
همچنين گروهی ديگر از اينها با عنوان »هيئت اصناف طهران« بيانيه ای دادند و در آن 
از مردم گيان درخواست كردند كه به احمد عمارلويی رأی دهند. مردم رشت می ديدند 
كه روش��نفكران، ادعای طرفداری از رأی مردم و مشروطه دارند ولی از كانديدای مورد 
حمايت كنس��ولگری انگليس، طرفداری می كنند و همچني��ن از »آزادی خواهی« دم 
1. ميرزا احمدخان عمارلويی در سال 1253ش در روس��تای جيرنده از توابع عمارلوی گيان به دنيا آمد. او در 
نجف اشرف به تحصيل پرداخت و در زمره شاگردان آخوند خراس��انی و ماعبدال مازندرانی جای گرفت. بعد از 
مدتی به ايران بازگش��ت و در تبريز از لباس روحانيت خارج ش��د و در زمره تندروترين مشروطه خواهان سكوالر 
قرار گرفت. وی در دوره دوم مجلس شورای ملی از قزوين و در دوره سوم از طرف يزد به نمايندگی مجلس رسيد 
و به كمك سيد حس��ن تقی زاده به عضويت حزب دموكرات درآمد. او به نمايندگی مجلس مؤسسان انتخاب شد 
تا به تغيير سلطنت، از قاجار به پهلوی رأی دهد. با آغاز ديكتاتوری رضاخان، عمارلويی هم مناصب دولتی مهمی 
را كسب كرد. در سال 1304 كفيل حكومت خوزستان ش��د و در آنجا با فضل ال زاهدی رفاقت پيدا كرد و او را در 
سركوب شيخ خزعل ياری رساند. زمانی كه زاهدی به فرمانداری رشت رسيد، عمارلويی نيز به رشت آمد و تاش 
كرد تا با كمك زاهدی در سال 1305ش وارد مجلس ششم شود ولی تاشش با مجاهدت مردم رشت به رهبری 
آيت ال رسولی، ناكام ماند. وی در سال 1309 به حكمرانی اراك رسيد و در 19آبان 1311ش درگذشت. )ابراهيم 
فخرايی، »رجال صدر مشروطيت ميرزا احمد قزوينی«، يغما، فروردين 1338، ش129، ص45-40؛ علی اميری، 
»ميرزا احمدخان عمارلويی و انتخابات دوره شش��م گيان«، پيام بهارس��تان، دوره دوم،  س3، تابستان 1390،  

ويژه نامه تاريخ مجلس2، ضميمه ش12، ص802-804.( 
2. ش��يخ محمدباقر ش��ريعت گيانی از خادمين صديق خاندان های حكومتگر چون خاندان اكبر بود. در زمان 
نهضت جنگل، در سال 1337ق به دستور ميرزاكريم خان رشتی، جزوه ای سراسر فحش و اتهام به ميرزاكوچك و 
اعضای ارشد هيئت اتحاد اسام نوشت و اين جزوه در تهران منتشر شد تا باعث بدنامی نهضت جنگل و ميرزاكوچك 
گردد. او در زمان ورود بلشويك ها به رشت كه به مهاجرت عده ای از مردم رشت به تهران انجاميد در تهران حضور 
داشت و به عده ای از همفكرانش كمك می كرد. وی در س��ال 1305ش درصدد بود تا با حمايت فضل ال زاهدی 
فرماندار رشت و كنسول انگليس به مجلس ششم راه يابد ولی به خاطر مخالفت مردم رشت و آيت ال رسولی، موفق 
نشد. او در تهران سكونت گزيد و در 18اسفند 1331 درگذشت. شريعت نام خانوادگی »مجلسی« را برای خودش 
انتخاب كرده بود و از وی فرزندی به نام محمد مجلس��ی بر جای ماند كه در رژيم پهلوی دوم پس��ت های مهمی 
چون كفالت وزارت دادگستری و دادس��تانی كل كشور را به دس��ت آورد. )اطاعات، س28، ش8329، يكشنبه 
1332/12/16، ص12؛ ابراهيم فخرايی، همان، ص454-453؛ هوش��نگ عباس��ی، يادبودهای انقاب جنگل، 
محمدرضا توسلی )به كوشش(، رش��ت، بلور، 1390، ص291-283؛ باقر عاقلی، همان، ج3، ص1362-1361؛ 
علی اميری، »ميرزا احمدخان عمارلويی و انتخابات دوره ششم گيان«، پيام بهارستان، دوره دوم،  س3، تابستان 

1390،  ويژه نامه تاريخ مجلس2، ضميمه ش12، ص812.(
3. علی اميری، همان. 

4. همان، ص811-814. 
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می زنند ولی در عمل از كانديدای م��ورد حمايت ديكتاتور وق��ت رضاخان، طرفداری 
می كنند!1

در مقابل، ميرمحمود مدنی2 كه روزنامه ترغيب را در رش��ت چاپ می كرد از آيت ال 
رسولی حمايت می كرد. او با انتش��ار اطاعيه ای در تاريخ 2شوال 1344ق )مطابق 20 
فروردين 1305ش( با اش��اره به آيت ال رس��ولی و آيت ال علم الهدی، از مردم رش��ت 
خواست تا »با انتخاب دو نفر وكيل مسلمان، عالم، اليق، وطن پرست، كرسی پارلمان را 

به نام گيان با عظمت اشغال كنيد.«3
انتخابات دوره ششم در رشت شروع ش��د و مردم برای مبارزه ملی با 
زاهدی كه فرماندار رش��ت و در عين حال فرمانده پادگان ش��مال بود، 
آماده ش��دند... مردم رشت در انتخابات دوره شش��م آنچنان مبارزه ای 
كردند كه در تاريخ مشروطيت ايران نظير آن ديده نشده. در روزهای اول 
انتخابات، مردم به علت آشنايی كامل از سبعيت و درنده خويی زاهدی 

برای يك مبارزه مردانه و خونين آماده شدند.4
مبارزات انتخاباتی ش��روع ش��د و مردم به تبليغ برای كانديداهای مورد عاقه ش��ان 
پرداختند. هنوز يك ماه تا انتخابات باقی مانده ب��ود. زاهدی برای از ميدان به در كردن 
رقيب از حربه جالبی اس��تفاده كرد. او در شهر ش��ايعه كرد كه روحانيون حق ورود به 

مسائل سياسی را ندارند چرا كه امور مذهبی با امور سياسی در تعارض است. 
زاهدی به دس��تور ديكتاتور وقت و با پی ريزی كاخ ديكتاتوری، ناچار 
بود در صف متحد مردم رخنه و قوای متمركز را پراكنده كند، از اسلحه 
انفكاك دين از سياس��ت كه در زرادخانه اس��تعمار صيقلی ش��ده بود 

1. همان، ص808-810. 
2. ميرمحمود مدنی از سال 1302ش روزنامه ترغيب را در رشت منتش��ر می كرد. او نوه ميرحبيب ال طولمی 
بنيانگذار مسجد جامع كاسه فروشان رش��ت و نخستين امام جماعت اين مس��جد بود. همچنين پدرش آيت ال 
سيد محمد طولمی از مجتهدين و از علمای مشروعه خواه رشت در زمان مش��روطه و امام جماعت مسجد صفی 
بود. عمويش ميريحيی طولمی بعد از فوت پدر، امامت جماعت مس��جد كاسه فروشان را بر عهده گرفت. سه پسر 
ميريحيی، يعنی ميرحبي��ب ال، ميرعبدالوهاب و ميراحمد مدن��ی از فعالين نهضت جن��گل و از نزديكان ميرزا 
كوچك بودند. ميراحمد مدنی بعد از نهضت جنگل، روزنامه پرورش را در رشت منتشر می كرد. )سيد محمدتقی 
ميرابوالقاسمی )به كوشش(، جنبش جنگل و ميرزا كوچك خان؛ خاطرات ميراحمد مدنی عضو شورای اتحاد اسام 

و مدير روزنامه پرورش، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1377، ص8-19.(
3. غامرضا سامی )به كوشش(، اسنادی از انتخابات مجلس در دوره رضاش��اه، سازمان اسناد و كتابخانه ملی 

جمهوری اسامی ايران، 1384، ص198. 
4. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص254. 
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استفاده كرد و روحانيون بزرگ را با اين حربه تهديد می نمود.1 
اما اين حربه در فضای آن روز كارگر نيفتاد چون مردم، س��ال ها مبارزات سياس��ی- 
اجتماعی علما و مجتهدين را در نهضت مش��روطه و بعد از آن در نهضت اسامی جنگل 

ديده بودند.
آيت ال رس��ولی از منبر مس��جد بادی ال برای افشاگری و رس��اندن پيامش به مردم 
استفاده می كرد و ديكتاتوری س��ياه رضاخانی نيز او را از فعاليت هايش باز نمی داشت. 

حجت االسام احمدزاده چنين می گويد: 
آيت ال رس��ولی آدم بس��يار ش��جاع و غي��وری ب��ود. از مرحوم حاج 
محمدتقی اعايی2 ش��نيدم كه يك بار آيت ال رس��ولی در مخالفت با 
رژيم رضاخان صحبت كرد و به عملكرد عمال رژيم در گيان اعتراض 
كرد. روز بعد سرهنگ ها و نظامی ها كه نگران بروز واقعه ای بودند اطراف 
مسجد بادی ال حضور پيدا كردند و نيروهای زيادی گذاشتند تا ايشان 
را مرعوب كنند. ايشان در آن روز، نه تنها از سخنرانی اش انصراف نداد 
بلكه با كمال جرئت باالی منبر رفت و با اشاره به نيروهای نظامی گفت: 
خدا را شكر كه حرف های ما باعث شد تا برای يك بار هم كه شده پای اين 

آقايان به مسجد باز شود!3

آغاز سرکوبی 
زاهدی از س��ويی اوضاع كانديداهای مورد حمايتش را نامطلوب ديد و از سوی ديگر 
آرزوی سفر به اروپا را در سر می پروراند. با اينكه قرار بود انتخابات در اوايل تابستان انجام 
شود ولی او طاقت نياورد و با مرخصی ای س��ه ماهه كه از رضاشاه گرفت، تمام تابستان 
را در اروپا ماند. به رغم تأكيد وزارت داخله برای برگزاری انتخابات، مسئولين دولتی تا 
زمانی كه زاهدی بازگشت يعنی اواسط مهرماه، انتخابات را به بهانه های واهی به تأخير 

انداختند.4

1. همان، ص254. 
2. حاج محمدتقی اعايی از بازاريان معتبر اهل رش��ت و در واقع همه كاره آقا ش��يخ باقر رسولی بود كه امروزه 
معادل »مسئول دفتر« می شود. ايشان در سرای صلحی تهران حجره چای فروش��ی داشت كه مراجع و بزرگانی 
چون مرحوم رفيعی قزوينی به آنجا رفت و آمد داشتند. )گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدعلی 

احمدزاده امام جماعت سابق مسجد خواهر امام)س( رشت(
3. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدزاده امام جماعت سابق مسجد خواهرامام)س( رشت.

4. اطاعات، س1، ش41، 1305/7/9، ص1؛ اردشير زاهدی، همان، ص23.
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در آن زمان انتخابات در سراس��ر كشور در يك روز 
انجام نمی ش��د بلكه انتخاب زمان برگ��زاری در هر 
شهری با مس��ئولين دولتی همان اس��تان بود و در 
مدت خاصی مث��ًا يك هفته تعرفه ه��ا را بين مردم 
تقسيم می كردند و صندوقی می گذاشتند و به تدريج 
رأی گيری می كردن��د و آرا را در پاي��ان آخرين روز 

می شمردند و نتيجه را اعام می كردند. 
در تهران اين انتخابات در روز 5تير 1305 به اتمام 
رسيد و تنها در انتخابات تهران بود كه مردم توانستند 
معدودی از نماين��دگان واقعی خود چ��ون آيت ال 
مدرس را به مجلس بفرس��تند. اما فضل ال زاهدی 
انتخابات رشت را به تأخير می انداخت تا اوضاع را به 
نفع خود عوض كند. اين تأخي��ر تا جايی ادامه يافت 
كه نمايندگان شهرهای مختلف كشور انتخاب شدند 

و مجلس ششم در روز 19تيرماه 1305 افتتاح ش��د ولی باز وضعيت نمايندگان رشت 
نامشخص بود.1

رضاخان كه تازه بر تخت سلطنت نشسته بود به وسيله قزاق هايی كه در سراسر كشور 
به كار گمارده بود مانع از انتخاب نمايندگان واقعی مردم در همه شهرها شد. مدرس در 
زمان تأييد اعتبارنامه ها مخالفت خود را با اعتبارنامه بسياری از نمايندگان مانند يكی 
از نماينده های مشهد، نماينده بهبهان، نماينده نجف آباد، نماينده همدان و... كه با زور 

قزاق ها انتخاب شده بودند اعام كرد.2 
در روز 31مرداد 1305، روزنامه ها خبر از اين مسئله دادند كه در گيان هنوز هيئت 

نظارت بر انتخابات را تشكيل نداده اند و حكمران در اين مسئله تعلل می كند.3
وزارت داخله )وزارت كشور( تأكيد داش��ت كه انتخابات ظاهری بايد برگزار شود؛ به 
همين خاطر به حكمران گيان اين مسئله را تأكيد كرد. انجمن نظارت تا 9مهر تشكيل 
شد و اعام كرد كه در همين يكی، دو روزه انتخابات را آغاز خواهد كرد و دو هزار تومان 

1. اطاعات، س1، ش1، ص1؛ حسين مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علمی، 1374، ج4، ص107-109. 
2. اطاع��ات، س1، ش4، 1305/5/22، ص2-1؛ هم��ان، ش7، 1305/5/25، ص1؛ حس��ين مك��ی، همان، 

ص110-114.
3. اطاعات، س1، ش12، 1305/5/31، ص2.

در تهران این انتخابات در روز 
5تير 1305 به اتمام رسيد و تنها 
در انتخابات تهران بود که مردم 
توانستند معدودی از نمایندگان 
آیت اهلل  چون  خود  واقعی 
مدرس را به مجلس بفرستند. اما 
فضل اهلل زاهدی انتخابات رشت 
را به تأخير می انداخت تا اوضاع 
را به نفع خود عوض کند. این 
تأخير تا جایی ادامه یافت که 
نمایندگان شهرهای مختلف 
کشور انتخاب شدند و مجلس 
ششم در روز 19تيرماه 1305 
افتتاح شد ولی باز وضعيت 
نمایندگان رشت نامشخص بود
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ديگر از وزارت داخله پول گرفتند تا انتخابات را برگزار كنند.1 تا 23مهرماه انجمن های 
فرعی مناطقی كه نماينده مستقلی نداشتند و تابع رشت به حساب می آمدند مثل رودبار، 
رحمت آباد، كوچصفهان، خمام و ورزالت هم نماينده هايی به آنجا اعزام ش��د تا انجمن 
نظارت بر انتخابات را تشكيل دهند.2 همچنين انجمن نظار رشت، برای انتخاب نماينده 
ارامنه شمال، انجمنی را در انزلی تشكيل داد تا انتخابات در ميان ارامنه اين شهر برگزار 

شود.3
در روز 11آبان حسن خان ظهيرالملك4 به عنوان حاكم گيان )استاندار( وارد رشت 
شد.5 ظهيرالملك اولين حاكمی  بود كه رضاخان بعد از بر تخت نشستنش، برای گيان 
می فرس��تاد. با حضور فضل ال زاهدی، حكمران عمًا كاره ای نبود ولی برای كمك به 
زاهدی به رشت آمده بود. او هم يكی از نيروهای برجسته ای بود كه رضاخان می توانست 
برای سركوبی رشت اس��تفاده كند. ظهيرالملك در دوره حكمرانی اش در مازندران به 
قدری جنايت كرده بود كه در كشور، اشتهار بلكه تواتر بر خيانتكاری و جنايتكاری اش 
بود و حتی حاميان رژيم رضاخان هم از دست دادن با او ابا داشتند.6 حضور او در رشت 

1. همان، ش41، 1305/7/9، ص1.
2. همان، س1، ش53، 1305/7/23، ص1؛ همان، ش55، 25مهر1305، ص2. 

3. همان، س1، ش53، 23مهر1305، ص1؛ همان، ش68، 11آبان1305، ص2. 
4. حسن رئيس معروف به حسن خان ظهيرالملك در زمان قاجاريه از مسئولين مملكتی بود. او در سال 1293 به 
وزارت خارجه وارد شد و رياست اداره سوم )اداره انگليس( را بر عهده گرفت و در همين زمان يكی از زيردستانش 
به نام رجبعلی منصور بود كه بعدها به نخست وزيری رسيد. او در سال 1299 به حكمرانی مازندران رسيد و در آنجا 
جنايت هايی مرتكب شد كه عده ای از مردم مازندران برای شكايت از او به تهران آمده برای رساندن فريادشان به 
وثوق الدوله رئيس الوزرا در حرم حضرت عبدالعظيم)ع( متحصن ش��دند. تبعيد علما و مردم شريف، كشتن افراد، 
دزدی جواهرات، دزدی بودجه ارسالی برای مازندران و... از كارهايی بود كه در مازندران انجام داده بود و به قدری 
فاجعه آفريد كه از سوی دولت دستگير و محاكمه شد ولی با نفوذی كه داشت تبرئه گرديد. ظهيرالملك در سال 
1300 به حكمرانی خوزستان رس��يد. او در س��ال 1305 مدت چند ماه به حكمرانی گيان رسيد و به فضل ال 
زاهدی در سركوب قيام آيت ال رسولی و مردم رشت كمك نمود. او دو پس��ر به نام های محمود و محسن داشت 
كه از كارگزاران رژيم پهلوی بودند و راه پدر را ادامه دادند. همچنين »رجبعلی منصور« كه دو بار در زمان پهلوی 
اول و دوم به نخست وزيری رسيد داماد حسن رئيس بود و ثمره اين ازدواج فرزندی به نام »حسنعلی منصور« كه 
در سال 42 به نخست وزيری رسيد و امام خمينی)ره( را دس��تگير و تبعيد كرد و خودش به دست عاقه مندان به 
امام، كشته شد كه نوه  حسن رئيس بود. )باقر عاقلی، همان، ج1، ص243 و ج2، ص153؛ محمدجواد مرادی نيا )به 
كوشش(، روزنامه خاطرات سيد محمد كمره ای، تهران، اساطير، 1384، ج2، ص1337، 1348-1349، 1452، 
1506، 1518، 1621-1620؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران از مشروطه تا انقاب اسامی، تهران، فرهنگ 

معاصر، 1390، ص383-384؛ عبدال شهبازی، همان، ج2، ص356-365.( 
5. اطاعات، س1، ش68، 11آبان1305، ص2؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص215. 

6. محمدجواد مرادی نيا )به كوشش(، همان، ص1620. سيد محمد كمره ای در خاطرات روز 12صفر 1339ق 
)آبان 1299ش( می نويس��د: »ميرزا عبدال خان به رسم همه س��اله دو ماه قبل، به خانه اش مرا دعوت كرد. رفتم 
ديدم ظهيرالملك هم هست. دست داد، من رد نمودم و گفتم به شما دس��ت نمی دهم! خيلی منقبض و در هم و 
خفيف گفت: چرا؟ گفتم: چون دست شما دست خيانت و جنايت است. گفت آيا ممكن است خاف باشد؟ گفتم 

با اشتهارات و تواتر، خير!« )همان(
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صرفاً به خاطر كمك به زاهدی در مقابله 
با آيت ال رس��ولی بود و او بع��د از انجام 
مأموريتش و سركوبی قيام، در 17اسفند 
يعنی بعد از حدود 4 ماه، حكمرانی اش به 

پايان رسيد و به مركز بازگشت.1
ب��ا حض��ور زاه��دی و ظهيرالملك در 
رش��ت، توزيع تعرفه ها را آغ��از كردند و 
در 16آبان، 211 برگه دادند و رأی اخذ 
كردند.2 اما همزمان ب��ا توزيع تعرفه ها، 
زاهدی ادامه رقابت با مردم را به مصلحت 
رژيم نديد و دس��ت به مقابله با مردم زد 
و ش��روع به قلع و قم��ع حاميان آيت ال 
رسولی كرد. او عده زيادی از مخالفينش 
را دستگير و زندانی كرد و تحت شكنجه 
قرار داد تا با اين حربه بقيه را از پيگيری 

مطالباتشان بترساند.3
مردم شروع به اعتراض كردند و آيت ال 
رس��ولی تحصنی را آغاز كرد كه س��اير 
روحانيون شهر نيز او را همراهی كردند. 
مردم بازارها را بستند و شهر را به حالت 

نيمه تعطيل درآوردند و ده ها هزار نفر به تحصن كنندگان پيوستند. آنها خواستار ايجاد 
ش��رايط عادی و عادالنه برای برگزاری انتخابات بودند. زاه��دی با لجاجت بر موضعش 
پای می فشرد و به هيچ قيمتی تس��ليم خواست مردم نمی ش��د. اين مسئله باعث شد 
كه اعتصاب عمومی  شروع شود و بازارها بسته ش��ود. اين اعتصاب مدتی ادامه داشت. 
مردم ش��هر را س��ياهپوش كردند گويا كه حادثه ای چون عاش��ورا در ح��ال وقوع بود. 

1. اطاعات، س1، ش170، 17اسفند1305، ص1؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص219.
2. اطاع��ات، س1، ش72، 16آب��ان1305، ص2؛ هم��ان، ش73، 17آب��ان1305، ص2؛ هم��ان، ش74، 

18آبان1305، ص2؛ همان، ش78، 23آبان1305، ص1.
3. عبدال شهبازی، همان، ج2، ص255-254؛ محسن صدر، خاطرات صدراالش��راف، تهران، وحيد، 1364، 

ص284.

در روز 11آبان حسن خان ظهيرالملک 
به عنوان حاکم گيالن )استاندار( وارد 
رشت شد. ظهيرالملک اولين حاکمی  
بود که رضاخان بعد از بر تخت 
نشستنش، برای گيالن می فرستاد. با 
حضور فضل اهلل زاهدی، حکمران 
عماًل کاره ای نبود ولی برای کمک به 
زاهدی به رشت آمده بود. او هم یکی 
از نيروهای برجسته ای بود که رضاخان 
می توانست برای سرکوبی رشت استفاده 
کند. ظهيرالملک در دوره حکمرانی اش 
در مازندران به قدری جنایت کرده 
بود که در کشور، اشتهار بلکه تواتر 
بر خيانتکاری و جنایتکاری اش بود و 
حتی حاميان رژیم رضاخان هم از دست 
دادن با او ابا داشتند. حضور او در رشت 
صرفًا به خاطر کمک به زاهدی در مقابله 
با آیت اهلل رسولی بود و او بعد از انجام 
مأموریتش و سرکوبی قيام، در 17اسفند 
یعنی بعد از حدود 4 ماه، حکمرانی اش 

به پایان رسيد و به مرکز بازگشت
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بازار ش��هر هم به طور كامل تعطيل ش��ده 
بود. مردم رش��ت خود را آم��اده مبارزه ای 
همه جانبه كرده بودند. كم ك��م اعتراضات 
مردم به ش��هرهای مجاور هم سرايت كرد 
و مردم ساير ش��هرهای گيان هم به اظهار 
همدردی با مردم رش��ت پرداختند. اوضاع 
بسيار متشنج بود و فضا ملتهب. يك شعله 
كوچ��ك كافی بود ت��ا گيان را مث��ل انبار 

باروتی به هوا پرتاب كند.1
صدراالش��راف از مهره ه��ای برجس��ته 
رژيم رضاخان، درباره فضای رش��ت چنين 

می نويسد: 
اهالی رشت بدون استثنا، تعطيل عمومی 
 كرده بازارها را سياه پوش ]كردند[ و تعطيل 
به درجه ای بود حتی حمام ها را هم بس��ته 
بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمی كرد.2

آيت ال رسولی و ساير علمای بزرگ رشت 
چون آيت ال سيد محمود روحانی و آيت ال 
ش��يخ محمدحس��ن صيقانی كه به وضعيت انتخابات رش��ت اعتراض داشتند در روز 
22آبان 1305 در تلگرافخانه متحصن شده و تلگرافی به مستوفی الممالك نخست وزير 
فرستادند و از اينكه زاهدی مخل برگزاری انتخابات شده شكايت كردند. همراه با ايشان 
جمع زيادی از مردم رش��ت نيز تحصن كردند.3 آنها رونوش��تی از اين نامه را برای سيد 
محمد تدين رئيس مجلس ش��ورای ملی، داور وزير عدليه، سيد احمد بهبهانی و دكتر 
مصدق از نماينده های مجلس و سه نماينده گيان حاج آقا رضا رفيع، سيد زين العابدين 
فومنی و حس��ين كی اس��توان به ترتيب نماينده های طالش، فومن و بندرانزلی ارسال 

كردند. در اين نامه چنين آمده بود: 
هفت روز اس��ت ]كه[ انجمن نظار در كمال بی طرفی مشغول توزيع 

1. عبدال شهبازی، همان، ص254.
2. محسن صدر، همان، ص284.

3. اطاعات، س1، ش77، 22آبان1305، ص2.

مردم شروع به اعتراض کردند و آیت اهلل 
رسولی تحصنی را آغاز کرد که سایر 
روحانيون شهر نيز او را همراهی 
کردند. مردم بازارها را بستند و شهر 
را به حالت نيمه تعطيل درآوردند 
و ده ها هزار نفر به تحصن کنندگان 
پيوستند. آنها خواستار ایجاد شرایط 
برگزاری  برای  عادالنه  و  عادی 
انتخابات بودند. زاهدی با لجاجت بر 
موضعش پای می فشرد و به هيچ قيمتی 
تسليم خواست مردم نمی شد. این 
مسئله باعث شد که اعتصاب عمومی  
شروع شود و بازارها بسته شود. این 
اعتصاب مدتی ادامه داشت. مردم شهر 
را سياهپوش کردند گویا که حادثه ای 
چون عاشورا در حال وقوع بود. بازار 
شهر هم به طور کامل تعطيل شده بود. 
مردم رشت خود را آماده مبارزه ای 

همه جانبه کرده بودند
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تعرفه و اخذ آرا ]می باشند[. يك عده كه وجود انجمن را مخالف مقاصد 
پيشرفت مقاصد غير قانونی خود فرض ]كرده اند[ و به وسايل غير مجاز 
درصدد تخريب هستند، از هيچ اقدامی  فروگذار نكرده، افكار اهالی ساده 
را ترور و زندگانی معاش آنها را مختل و هر روز بيچاره ها را به اين در و آن 
در می كشانند. فعًا دو، سه روز، به روز آخر توزيع تعرفه مانده و موفقيت 
خودشان را اميدوار نيستند؛ می خواهند آن مقامات مقدسه، اشتباه كاری 
نموده بلكه بتوانند برخاف قانون، انجمن ]نظار[ را منحل و يا به حالت 
وقفه بياندازند. سلسله جليله علما و طبقات مختلفه تجار و اهالی، از اين 
اقدامات جاهانه و مغرضانه اين عده متنفر بوده، جداً مستدعی هستند 
كه وقعی به عرايض قانون ش��كنانه اين عده نداده تا اين س��ه روز مدت 

قانونی تمام و نمايندگان مجلس معلوم و اعزام شوند.1
ديگر علمايی كه به حمايت از آيت ال رسولی اين نامه را امضا كردند به اين شرح بودند: 
آيت ال شيخ علی علم الهدی، شيخ محمدمهدی رسولی )رئيس العلما(، ميرزا محمدرضا 
چكوسری، شيخ علی صالحی، مهدی موسوی عضدی، محمدتقی شريعتی، محمدصادق 
لشت نشايی، شيخ محمد زاهد، شيخ محمد واعظ، ش��يخ كاظم صادقی فومنی، شيخ 
علی حافظ الشريعه، حاج ميرزاقاسم سميعی، شيخ اسدال اخوان، سيد جواد فاطمی  و 

سيد حسين موسوی. 
بعد از ارسال اين نامه به مجلس ش��ورای ملی، در 22آبان ابوطالب شيروانی نماينده 
قمشه، در مجلس درباره انتخابات رشت به دولت تاخت و خواستار برگزاری بی طرفانه 

انتخابات شد: 
]درباره[ انتخابات رش��ت يك چيزهايی در ظرف اين دو، سه روزه به 
بنده رس��يد كه مرا وادار كرده اين عرايض را بكنم... شهر رشت را سياه 
پوش��انده اند... باألخره دولت مكلف اس��ت كه قان��ون را جلوی خودش 
بگذارد، ب��دون اينكه نگاه كند كه فان دس��ته يا ف��ان وكيل طرفدار 
كيس��ت يا فان وزير طرفدار كيس��ت يا فان صاحب منصب يا مأمور 
طرفدار كيس��ت، قانون را اجرا كند... باألخره انتخابات را خاتمه بدهد. 
انتخابات رشت چرا تمام نمي شود هر روز جلويش را مي گيرند؟! هی هر 

1. منصوره تدين پور، اسناد روحانيت و مجلس)4(، تهران، كتابخانه مجلس شورای اسامی، 1379، ص69-70. 
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روز توقيف، فردا رفع توقيف؛ باألخره كی تمام مي شود؟1
اما اين توقيف و رفع توقيف ها به پايان نرسيد تا 9 روز بعد يعنی اول آذر، كه سيد يعقوب 

انوار نماينده شيراز در مجلس به دولت چنين تاخت: 
بنده خيلی تعجب می كن��م از اينكه ما همه وقت می خواهيم ش��انه 
خودمان را از زير بار ]مس��ئوليت[ بيرون ببريم. آقاي��ان وقايعی كه در 
گيان... واقع ش��ده در نظر بگيريد. تمام گيان را س��ياه پوش كرده اند 
آن وقت م��ا می توانيم ]عملكرد[ اين انجمن را بگوييم صحيح اس��ت؟! 
با اين كثافت كاری هايی كه در گيان واقع ش��ده اس��ت ما نبايد تا اين 
درجه احتياط بكنيم. فردا بنده و جنابعالی گير هستيم بنده هيچ عقيده 
ندارم كه دولت ُمر قانون را ماحظه ك��رده و می كند... بنده عقيده دارم 
كه مجلس به عنوان كدخدامنش��ی يا به هر عنوانی ك��ه می خواهد به 
اين كثافت كاری هايی ك��ه از طرف دولت های س��ابق و اين دولت واقع 
شده است خاتمه بدهد. آقايان وقايع... گيان را ماحظه كنيد حقيقتاً 
افتضاح آور است. ما رفتيم در هيئت رئيسه نشستيم، وزير داخله هم آمد، 
معاون وزارت داخله آمد، نماينده های محترم آمدند، دولت می گويد من 
عاجز هستم از اينكه به اين وضعيت خاتمه بدهم! پس كی بايد اين كار را 
بكند؟!... می خواهيد حمله هم به من بكنيد بكنيد، اما بنده اين موقع را 
فوق العاده می دانم و حق می دهم به مجلس كه در اين قضيه وارد شود و 
حل مسئله كند، زيرا هيچ قوه]ای[ فوق قوه مجلس نيست... اين مسئله 
فوق العاده است و موقع آن است كه مجلس يك تصميمی  اتخاذ كند كه 
اين... واليت را از اين كثافت كاری و از چنگال اين انجمن ها نجات دهد.2

اما اكثر اعضای مجلس چون محمدتقی بهار )ملك الشعرا( و مهدی فاطمی  و حسين 
دادگر با اين سخنان مخالفت كردند و نتيجه آن شد كه مجلس نه تنها اقدام علمی ای در 
اين مسير انجام نداد بلكه پاسخ دادخواهی های مردم مظلوم رشت را هم نداد.3 رشت به 
قدری بحرانی شده بود كه حتی از دست مجلس هم كاری ساخته نبود. بعد از اين سخنان 
دوباره زاهدی انتخابات رشت را متوقف كرد و در روز 12دی اعام كرد رأی گيری دوباره 

1. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 22آبان 1305، ص364-365.
2. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 1آذر 1305، ص429.

3. همان، ص430-429؛ اطاعات، س1، ش84، 1آذر 1305، ص1-2.
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انجام خواهد شد و شروع به توزيع تعرفه كردند!1

تدبير ملوکانه! 
همان طور كه گفتيم نمايندگان، محمود عامير )احتشام 
الس��لطنه( وزير داخله را به مجلس احضار كردند و درباره 
وضع رشت از او س��ؤال پرس��يدند و او جواب داد كه »من 
عاجز هس��تم از اينكه به اين وضعيت خاتمه بدهم.«2 اما 
واقعيت غي��ر از اين بود و اين تحري��كات و فتنه انگيزی ها 
يك طرفش هم به وزارت داخله ارتباط می يافت. رجبعلی 
منصور )منصورالملك(3 معاون وزير داخله به رشت رفت 
و در آنجا بلوايی به پا كرد ك��ه به قيام خونين مردم تبديل 

شد. او كه می ديد اقدامات زاهدی مؤثر واقع نشده است، از موضعی باالتر و قوی تر دست 
به ايجاد محيط اختناق آلود زد و عده  زيادی از مردم و رهبران را دستگير كرد. منصور، 
داماد ظهيرالملك حاكم گيان نيز بود و او را در اين سركوبی كمك رساند. اين مسئله در 

مجلس بازتاب يافت و يعقوب انوار در 11دی ماه درباره اش چنين گفت: 
چند روز قبل در روزنام��ه خواندم كه مع��اون وزارت داخله به قزوين 
حركت كرده و از آنجا هم به رش��ت خواهد رفت. اول خيال می كرديم 
كه برای سجل احوال اس��ت ]ولی[ حاال مطابق تلگرافاتی كه می رسد 
معلوم ش��ده اس��ت كه ايش��ان برای انتخابات رفته اند و آتشی در آنجا 
روشن كرده اند، مردم را در فشار گذاش��ته و تعقيب كرده اند. از قراری 

1. اطاعات، س1، ش118، 12دی1305، ص2.
2. مذاكرات مجلس، دوره 6، جلسه 29، 1 آذر 1305، ص429.

3. رجبعلی منصور ملقب به منصورالملك در س��ال 1256ش به دنيا آمد. وی در اواخر قاجار پس��ت هايی چون 
كفالت وزارت امور خارجه، وزارت داخله )كش��ور(، حكمرانی اروميه را تجربه كرد و در زمان پادش��اهی رضاخان 
پس��ت هايی چون والی آذربايجان، معاون وزارت داخله، وزارت داخله، وزارت طرق و شوارع )راه(، وزارت صناعت 
)پيشه و هنر( را به دست آورد و در نهايت در 4 تير 1319 به نخست وزيری رسيد و بعد از فرار رضاخان از كشور و 
ورود متفقين به ايران بركنار شد. او در زمان محمدرضا پهلوی بار ديگر در فروردين 1329 به نخست وزيری رسيد 
و اليحه الحاقی نفت »گس- گلشائيان« را كه يك قرارداد اس��تعماری به نفع انگليس بود به مجلس برد ولی اين 
اليحه به قدری فضاحت بار بود كه نمايندگان ضمن رد اين اليحه، رأی به بركناری نخست وزير دادند و او در 5تير 
1329 بركنار شد. او از پيشگامان فراماسونری در ايران و از زمان مش��روطه عضو لژ بيداری ايران بود و در 17آذر 
1351 درگذشت. دو پس��رش در زمان پهلوی دوم از برجستگان رژيم بودند؛ پسرش حس��نعلی منصور در سال 
1342 به نخست وزيری رسيد و پسر ديگرش جواد به وزارت رسيد. )حسن فراهانی، همان، ج2، ص153-154؛ 
ابراهيم صفايی، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، تهران، كتاب س��را، 1371، ص105-101؛ منوچهر نظری، همان، 

ص811-813.(

صدراالشراف از مهره های 
برجسته رژیم رضاخان، 
درباره فضای رشت چنين 
می نویسد: اهالی رشت 
تعطيل  استثنا،  بدون 
عمومی  کرده بازارها را 
و  ]کردند[  سياه پوش 
تعطيل به درجه ای بود 
حتی حمام ها را هم بسته 
بودند و یک نفر کارگر و 

حمال کار نمی کرد



ت ها
مناسب

178
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

كه تلگراف رسيده يك نفر آدم كشته شده است... 
منصورالملك چه حق داشته است كه به رشت برود 

برای انتخابات و آتش روشن كردن؟!1
اسدال زوار نماينده كاشمر نيز در تأييد سخنان 
انوار گفت كه »وزير داخله، ديكتاتور شده است.«2

از نمايندگان نه كسی از وزير داخله سؤال پرسيد 
و نه او را اس��تيضاح ك��رد چون اي��ن ديكتاتوری 
محدود به او نبود، بلكه از باالتر از او يعنی از ش��اه 
شروع شده بود و در تمام مديران هم تأثير داشت 
و در رأس تمام اين خودكامگی ها او نشس��ته بود. 
خواهيم گف��ت كه منصورالملك از س��وی وزارت 
داخله به رشت نرفته بود بلكه مستقيماً از رضاخان 
دستور داشت تا برای كش��تار و هر نوع جنايتی به 
زاهدی چراغ سبز نشان دهد و خودش كمك كارش 
باش��د و در تمام ماجرای سركوب و دستگيری ها، 

منصور در رشت و در كنار زاهدی بود. 
در همين اوضاع بود كه زاهدی، آيت ال رسولی 
را دس��تگير كرده و ريش ايش��ان را تراشيده و به 
جنگل های دور دس��ت فومن تبعيد كرد و »در آنجا »نورمحمدخان تهمتن« به اش��اره 
زاهدی با رسولی بدرفتاری ها می نمود و انواع آزار را در حقش روا می داشت.«3 زاهدی 

عده ای از نزديكان آيت ال رسولی را نيز به جنگل های طالش تبعيد كرد.4
صدراالشراف چنين می نويسد: 

1. اطاعات، س1، ش119، 13دی1305، ص1.
2. همان.

3. رضا رضازاده لنگرودی )به كوش��ش(، همان، ص98؛ علی اميری )به كوش��ش(، خاط��رات ميرزا احمدخان 
عمارلوئی از رجال آزاديخواه انقاب مشروطه )نماينده ادوار دوم تا س��وم مجلس شورای ملی(، تهران، كتابخانه، 

موزه و مركز اسناد مجلس شورای اسامی، 1391، ص13؛ صادق احسان بخش، همان، ص256.
4. عبدال ش��هبازی، همان، ص255-254. دكتر عباس منظرپور درباره آيت ال رس��ولی چنين می نويس��د: 
»مجتهدی كه در اوايل كودتای رضاخان، وقتی فضل ال خان زاهدی )سرتيپ زاهدی بعدی( فرماندار گيان بود 
دست به جنايت و اعمال خاف اخاق فراوان زده بود، با او شديداً به مبارزه برخاست و مردم رشت هم با پيروی از 
ايشان مبارزات و فداكاری های زيادی در مخالفت با زاهدی انجام دادند. همين مبارزات بود كه به زندانی و تبعيد 
شدن آيت ال رسولی رش��تی به فومنات انجاميد.« )عباس منظرپور، در كوچه و خيابان، تهران، وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی، 1384، ص143-144.( 

عالمير  محمود  نمایندگان، 
)احتشام السلطنه( وزیر داخله را 
به مجلس احضار کردند و درباره 
وضع رشت از او سؤال پرسيدند و 
او جواب داد که »من عاجز هستم 
از اینکه به این وضعيت خاتمه 
بدهم.« اما واقعيت غير از این بود 
و این تحریکات و فتنه انگيزی ها 
یک طرفش هم به وزارت داخله 
ارتباط می یافت. رجبعلی منصور 
)منصورالملک( معاون وزیر 
داخله به رشت رفت و در آنجا 
بلوایی به پا کرد که به قيام خونين 
مردم تبدیل شد. او که می دید 
اقدامات زاهدی مؤثر واقع نشده 
است، از موضعی باالتر و قوی تر 
دست به ایجاد محيط اختناق آلود 
زد و عده  زیادی از مردم و رهبران 

را دستگير کرد
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]زاهدی[ 4 نفر را به فومن، 3 فرسنگی شهر برده و به قدری چوب زده 
بود كه يك نفر از چوب مرده و 3 نفر ديگر مدت ها، معالجه زخم های بدن 

خود را كردند.1
خبر دستگيری آيت ال رسولی و اهانت به ايش��ان كافی بود برای اينكه اوضاع به هم 
بريزد. مردم كه به خاطر دستگيری آيت ال رس��ولی و اهانت به ايشان، خشمگين شده 
بودند به تظاهرات پرداختند. آنها در نبود رهبرش��ان نيز دس��ت از مبارزه نكشيدند و با 

شدت بيشتری مبارزه را ادامه دادند.2
روزنامه اطاعات كه زير سانسور رژيم قرار داشت اشاره وار درباره اوضاع رشت چنين 
نوش��ت كه در 11دی ماه )27جمادی الثانی( »تمام دكاكين تعطيل گرديد زيرا اعان 
انتخابات از طرف حكمران امروز در شهر منتشر ش��د كه كسبه بازار اظهار می دارند كه 
انجمن نظار، محل اعتماد ما نيست، به اين جهت ما رأی نخواهيم داد. شايعات ديگری نيز 
هست كه قريب سه هزار نفر خود را كامًا حاضر كرده اند كه در موقع باز كردن صندوق 

انتخابات، آرای مأخوذه خوانده نشود.«3
زاهدی دستور داد نيروهای تيپ شمال به مردمی  كه از دستگيری رهبرشان خشمگين 
بودند حمله كنند و آنها را مورد ضرب و ش��تم قرار داده و بسياری از تظاهركنندگان را 
دستگير كردند. جمعيت بسياری دستگير شدند به طوری كه در 2 روز اول، زندان رشت 
و حياط وسيع شهربانی مملو از جمعيت شد. با دستور زاهدی دستگيری ها ادامه يافت 
و فضای دژبانی و سربازخانه رش��ت را هم به اين امر اختصاص دادند. در همين موقع به 
دستور زاهدی انتخابات برگزار شد و بعد از آن انجمن نظارت بر انتخابات مشغول قرائت 
آرای ساختگی ش��دند. مردم از سركوب و خفقان ش��ديدی كه زاهدی ايجاد كرده بود 
نهراسيدند. چندين هزار نفر از مردم كفن پوش به سمت محل شمارش آرا رفتند. مأموران 
ش��روع به تيراندازی كردند، درگيری خونينی بين مردم و دس��ته های مسلح و سرباز و 
پليس رخ داد و عده ای از مردم به شهادت رسيدند. مردم وارد محوطه انجمن نظارت شده 

و صندوق را در اختيار گرفته و به آتش كشيدند.4

1. محسن صدر، همان، ص284.
2. عبدال شهبازی، همان، ص255. 

3. اطاعات، س1، ش120، 14دی1305، ص1.
4. همان؛ رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص98؛ اطاعات، س1، ش119، 13دی1305، ص2. در 
يكی از اسناد چنين آمده: »چندين هزار نفر از مردم غيور رشت كفن پوشيده و پس از مبارزات خونين با دسته های 
مسلح و سرباز و پليس، وارد محوطه انجمن شدند و صندوق را از تصرف مزدوران بيگانه كه عنوان عضويت انجمن 

داشتند خارج كردند...« )عبدال شهبازی، همان، ص255.(
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عده ای از مردم رشت در 13دی 1305 تلگرافی برای مجلس فرستادند كه رونوشت اين 
تلگراف را برای تيمورتاش وزارت دربار، چند تن از نمايندگان مجلس مانند سيد احمد 
بهبهانی، حاج اسدال زوار، حاج آقا رضا رفيع، دكتر مصدق، سيد يعقوب انوار، آيت ال 
مدرس و سيد زين العابدين فومنی و نيز برای دو روزنامه اقدام و ناهيد فرستادند و تقاضا 
كردند كه به وضع محبوسين در رشت رسيدگی ش��ود چرا كه بدون هيچ دادگاهی در 

زندان به سر می برند: 
وقايع فجيعه گيان به اسم خارجه معروض، محبوسين مجروح و غير 
مجروح در نظميه با تحمل زجر، با منع صريح قانون از توقيف متهمين 
بدون حكم محكمه؛ معهذا رئيس نظميه مرتكب توقيف غير قانونی شده 
]اس��ت[. تقاضا داريم امر اكيد به محاكمه رئيس نظميه- كه برخاف 
مصرحات قانون رفتار و مشمول قانون مجازات عمومی است- فرماييد 
و نيز مق��درات گيانيان را تعيي��ن فرماييد كه بايد در قس��مت قانون 
مشروطيت اداره ش��ود يا در قسمت س��رنيزه؟! و آيا گيانيان از حقوق 

مدنی بايد محروم باشند يا خير؟1 
زاهدی و ترات مغرور از سركوبی قيام، به عياش��ی می پرداختند و در اين مدت بحران 

نيز دست از عياشی نكشيدند: 
در اين مدت، هرزگی و عياش��ی زاهدی در خدمت كنس��ول انگليس 
شب ها در باغ محتشم ادامه داش��ت و روزها با عده انبوهی سرباز مسلح 
به ش��هربانی و س��ربازخانه می رفت و با مش��ت و لگد و ش��اق علمای 
جليل القدر و آزاديخواه گيان و ساير سران نهضت را كه در سربازخانه 

به بيگاری گرفته بودند شخصاً مضروب می نمود.2
منصور در تمام اين ماجرا در كنار زاهدی بود و در اين روز كه كار خودش را تمام شده 
می ديد به سوی تهران رهس��پار شد. او در 16دی نزد رضاش��اه رفت و در كاخ گلستان 

گزارش انتخابات رشت را به رضاشاه بيان كرد.3
مردم با همه سختی هايی كه كشيده بودند و فشارهايی كه تحمل می كردند و نيز برف 
شديدی كه می باريد، در روز 15دی قسمتی از بازار را گشودند و خوشحال بودند كه با 
به آتش كشيدن صندوق رأی، انتخابات رشت باطل شده است. آنها پرچم های رنگی بر 

1. اسناد روحانيت و مجلس)4(، ص69 و73-72. 
2. عبدال شهبازی، همان، ص255.

3. اطاعات، س1، ش121، 15دی1305، ص2؛ همان، ش122، 16دی1305، ص1.
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در و ديوار ش��هر نصب كردند و اين پيروزی را به هم تبريك می گفتند.1 عده ای از مردم 
رشت به وزارت داخله تلگرافی ارس��ال كردند و طی آن درخواست كردند كه انتخابات 
رش��ت باطل و انجمن نظارت بر انتخابات هم منحل گردد. جوابی كه وزارت داخله داد 

بسيار جالب است: 
مطابق ماده 17 قان��ون انتخابات، انحال انجمن غير ممكن اس��ت و 
مطابق ماده 40 قانون انتخابات، نيز ش��كايات از انتخابات، مانع از انجام 

انتخابات نخواهد بود!2 
اين مسئله باعث ش��د كه تحصن ها به حال خود باقی باش��د و اوضاع به حالت عادی 

بازنگردد.

اعزام نماینده 
مسئله انتخابات رشت بازتاب گسترده ای در كش��ور يافت و به يك بحران بزرگ برای 
رژيم رضاخان تبديل شد. رضاشاه درصدد برآمد تا با فرس��تادن نماينده، اين بحران را 
به ش��كل آبرومندانه ای ختم كند. تيمورتاش وزير دربار، محسن صدر )صدراالشراف(3 
رئيس ديوان عالی تميز و حسين سميعی )اديب السلطنه(4 حكمران تهران را به رضاشاه 
پيشنهاد داد تا به عنوان نماينده شاه راهی رشت شوند. زمانی كه تيمورتاش آن دو را نزد 
رضاشاه برد، ديكتاتور به آنها توصيه ای كرد كه شنيدن آن توصيه از زبان يكی از همين 

1. اطاعات، س1، ش122، 16دی1305، ص1.

2. اطاعات، س1، ش131، 28دی1305، ص1.
3. محسن صدر معروف به صدراالشراف از روحانيون مشروطه خواهی بود كه در زمان رضاخان از كسوت روحانيت 
خارج شد. در زمان نهضت جنگل، مدتی از سوی دولت مركزی رياست عدليه )دادگستری( را در گيان بر عهده 
داشت و از طرف وثوق الدوله مأمور مذاكره با نهضت جنگل شد ولی از سوی نهضت دستگير شد. او در زمان رضاخان 
از اركان اين رژيم به شمار می رفت و پست هايی چون دادستانی كل كشور، وزارت عدليه را بر عهده گرفت. وی در 
زمان پهلوی دوم در سال 1324ش به نخست وزيری رسيد و در اواخر عمر به رياست مجلس سنا انتخاب شد و در 

1341ش درگذشت. )باقر عاقلی، همان، ج2، ص918-924.(
4. حس��ين س��ميعی معروف به اديب السلطنه در س��ال 1253ش در رش��ت متولد ش��د. در زمان مشروطه از 
مشروطه خواهان سكوالر بود و در انتخابات سوم مجلس شورای ملی از سوی رشت به مجلس رفت. او به عضويت 
سازمان فراماسونری درآمد و در اواخر قاجار پست های مهمی چون وزارت داخله، معاون نخست وزير، وزير فوائد 
عامه، كفيل وزارت داخله و وزارت عدليه را تجربه كرد. در مجلس مؤسسان رأی به حذف سلطنت قاجار و روی كار 
آمدن رژيم پهلوی داد و بعد از آن به پست هايی چون وزير داخله، حاكم تهران، حاكم آذربايجان، رئيس تشريفات 
دربار، وزير مشاور و رئيس فرهنگستان زبان رسيد. او در 16بهمن 1332ش درگذشت. )حسن مرسلوند، زندگينامه 
رجال و مشاهير ايران، تهران، الهام، 1376، ج4، ص68-65؛ باقر عاقلی، همان، ص828-825؛ باقر عاقلی، مشاهير 
رجال، تهران، گفتار، 1370، ص275-256؛ حميدرضا شاه آبادی، تاريخ آغازين فراماسونری در ايران، تهران، سوره 
مهر، 1380، ج2، ص392-387؛ محمد اسحاق، سخنوران نامی ايران در تاريخ معاصر، طلوع و سيروس، 1363، 

ص320-323(
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دو نماينده بسيار خواندنی است. صدراالشراف چنين می نويسد: 
همين كه ما را نزد رضاشاه برد، شاه جماتی مبهم گفت ولی مقصود او 
روشن بود و آن اينكه غائله انتخابات ]را[ بايد به هر نوع است رفع كنيد 
ولی نه به طور محاكمه؛ كه مابين مردم و قوای دولتی و حيثيت قشونی 

را مراعات بكنيد!1 
جالب اس��ت كه رضاخان به نمايندگانش می گويد كه حق ندارند زاهدی را به عنوان 
خاطی معرفی كنند و نبايد محاكمه ای برای نظاميان خط��اكار صورت بگيرد، گويا كه 

نظاميان ورای قانون هستند! 
صدراالشراف كه تا پايان عمر به رژيم ديكتاتوری پهلوی وفادار بود، در كتاب خاطراتش 

درباره اين دستور رضاشاه چنين می نويسد: 
اين امر درس��ت حكايت كج دار و مريز بود زيرا قوای نظامی  نه تنها در 
امری كه از حقوق خاصه ملت است دخالت كرده بود بلكه به زور سرنيزه 
و تبعيد و حبس و چوب زدن به اشخاص مؤثر، سلب آزادی از مردم كرده 

و می خواهد دو نفر را به زور بر مردم تحميل كند.2
دو نماينده همان ش��ب، 6بهمن حركت كردند و صبح به رش��ت رسيدند. حسن خان 
ظهيرالملك حاكم رشت به استقبال شان رفت و وارد منزل او شدند. اوضاع رشت در اين 
زمان به گونه ای بود كه »مردم تمام بازارهای رشت را سياه پوش كرده و روی آن عبارت 

»مرِگ آزادی« را نوشته بودند و شهر در حال تعطيل عمومی  بود.«3
زاهدی به ديدن نمايندگان رفت و بعد از شور و مشورت قول داد كه برای پايان دادن به 
اعتصاب عمومی، زندانيان را آزاد كند و دست از اقدام خشونت آميز بردارد تا نمايندگان 

هم بتوانند برای جلب اعتماد مردم، اقدام كنند. 
نمايندگان قصد داش��تند با مردم ديدار عمومی  داش��ته باش��ند تا با صحبت با آنها از 
خشم مردم بكاهند ولی حضور نمايندگان در خانه حاكم باعث شد تا هيچ كس به آنها 
نزديك نشود. اين مسئله موجب شد تا آنها از خانه حاكم خارج شده و جای ديگری كه 

1. محسن صدر، همان، ص285.
2. همان. البته صدراالشراف با اينكه به اشتباه بودن سخن رضاخان معترف است ولی مثل هميشه مطيع فرمان او 
بود و خودش عامل تحميل اين ظلم به مردم ستمديده گيان و آيت ال رسولی شد. او در توجيه اين كار می نويسد: 
»من اگر چه اشكال اين مأموريت را می دانستم ولی چاره نداشتم چه مخالفت امر شاه برای هيچ كس مقدور نبود. 

امر شاه طوری بود كه بايد فوراً اجرا شود.« )همان(
3. همان؛ اطاعات، س1، ش138، 6بهمن1305، ص2. صدراالشراف در جای ديگری درباره فضای رشت چنين 
می نويسد: »اهالی رشت بدون استثنا، تعطيل عمومی كرده بازارها را سياه پوش ]كردند[ و تعطيل به درجه ای بود 

حتی حمام ها را هم بسته بودند و يك نفر كارگر و حمال كار نمی كرد.«. )محسن صدر، همان، ص284.(
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منسوب به دولت نباش��د را برای اقامت خود در 
نظر بگيرند. صدراالشرف به منزل محمدهاشم 
كوچصفهانی رفت و حس��ين س��ميعی هم كه 
رش��تی بود به منزل اقوامش رفت. مردم برای 
گله از حاكم به نزد آنها رفته و شكايات بسياری 
را مطرح می كردند. از همه بيشتر جوانان بودند 
كه ناراحت��ی خ��ود را از رژيم و زاه��دی اعام 

می كردند.1
زاهدی خاف وعده ای كه داده بود در مكانی 
كه صدراالشراف مشغول گفت وگو با مردم بود، 
ميرمحمود مدن��ی مدير روزنام��ه ترغيب را به 

خاطر افشاگری، دستگير كرده و او را برای تبعيد به فومن، پياده تا فومن برد!2
اين گونه اقدامات زاهدی، تمام تاش های نمايندگان را نق��ش  برآب می كرد اما آنها 
توانايی مقابله با زاهدی را نداشتند چون او بيش از آنها مورد حمايت رضاشاه بود. زاهدی 
از افسران ارشد و نيروهای زبده رضاخان بود كه در سركوبی مخالفان و بر تخت نشاندنش 
نقش مهمی  ايفا كرده بود. و به قول صدراالشراف »كمك زياد در ترقيات رضاشاه كرد و 

طرف توجه او بود.«3
در مجموع اوضاع به گونه ای پيچيده ش��ده ب��ود كه گويا قابل حل نب��ود تا جايی كه 
رضاش��اه به زاهدی تلگرافی فرستاد تا مدتی از اقدامات خش��ونت بار اجتناب كند. اين 
مسئله باعث ش��د كه مذاكرات انجام ش��ود. نتيجه مذاكرات اين بود كه متحصنين از 
اعتصاب و تحصن خارج ش��وند و بی گناهانی كه به دس��ت زاهدی تبعيد ش��ده بودند 

خصوصاً آيت ال رسولی بازگردند و زندانی ها آزاد شوند.4
در نهايت با صاحديد دو نماينده، انتخابات رش��ت در اين دوره باطل اعام ش��د و در 
تلگرافی كه از وزارت داخله به حكومت رس��يد علت اين امر »اختاف مردم در انتخاب 
كانديداها!« اعام شد و نه تنها زاهدی برای جناياتش در رشت، محاكمه نشد بلكه هرگز 

1. همان، ص285.

2. همان، ص286.

3. همان، ص284.
4. روزنامه اطاعات، س1، ش142، 12بهمن1305، ص1.

آیت اهلل رسولی و سایر علمای 
بزرگ رشت چون آیت اهلل سيد 
محمود روحانی و آیت اهلل شيخ 
به  که  صيقالنی  محمدحسن 
وضعيت انتخابات رشت اعتراض 
داشتند در روز 22آبان 1305 
شده  متحصن  تلگرافخانه  در 
و تلگرافی به مستوفی الممالک 
نخست وزیر فرستادند و از اینکه 
زاهدی مخل برگزاری انتخابات 

شده شکایت کردند
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حرفی از دخالت های زاه��دی در انتخابات به ميان 
نيامد.1 اما اين پيروزی بزرگ و شيرين با پايمردی 
مردم رشت حاصل ش��د كه انتخابات، باطل اعام 
شد و هيچ كدام از نمايندگان دربار، در اين دوره از 
مجلس شورای ملی به عنوان وكيل رشت به مجلس 

نرفتند.2 
با اين ترتيب رژيم رضاخ��ان مهره های مهمی  را 
برای مقابله با آيت ال رسولی درگير اين واقعه كرد 
كه بسياری از آنها چند س��ال بعد به نخست وزيری 
ي��ا وزارت رس��يدند چ��ون فض��ل ال زاه��دی، 
صدراالشراف، اديب السلطنه سميعی، رجبعلی منصور، حسن خان ظهيرالملك. دولت 
انگليس هم مستر ترات را كه در حدود 1320 رياست تشكيات جاسوسی انگليس در 

ايران را بر عهده داشت در اين واقعه برای مقابله با آيت ال رسولی به كار گرفت. 

نقش روشنفکران 
همان طور كه گفتيم، جريان روش��نفكری در اين قيام، نقش رس��وايی را بازی كرد و 
همان طور كه با ديكتاتور و كنس��ول انگليس، همگام و هم جهت عمل كرد، بعدها نيز از 
مردم رشت برای پايداری بر خواسته به حقش��ان انتقام گرفت. به عنوان نمونه ابراهيم 
فخرايی با اينكه بعدها به صحيح بودن خواس��ت مردم رش��ت در اين انتخابات اعتراف 

می كند ولی باز مردم را مورد توهين و اتهام قرار می دهد. او چنين اعتراف كرده كه:
رش��تی ها مايل بودند كانديداهای مورد نظرش��ان حاجی ش��يخ باقر 
رسولی و حاجی شيخ علی فومنی )علم الهدی( را به مجلس شورای ملی 
بفرستند. ليكن فرمانده تيپ مستقل شمال سرتيپ فضل ال زاهدی... با 
نظر مردم مخالف بود و ميل داشت كه كانديداهای خودش انتخاب شوند 

1. همان؛ محسن صدر، همان، ص286. 
2. پرورش، ش232، 1305/11/11ش به نقل از: محمود نيكويه، تاريخچه بلديه رش��ت از مشروطه تا 1320، 
رشت، فرهنگ ايليا، 1387، ص166؛ حميد بصيرت منش، علما و رژيم رضاشاه؛ نظری بر عملكرد سياسی- فرهنگی 
روحانيون در سال های1320-1305، تهران، عروج، 1385، ص436. بعضی تاريخ نگاران مدعی شده اند كه اين 
قيام ثمره ديگری هم داشته است و آن اينكه زاهدی به خاطر عدم توانايی در اداره منطقه، بركنار شده است. ولی 
اين ادعا نبايد درست باشد چون او بعد از اينكه از گيان رفت ارتقا يافت و در كمتر از دو سال دو پست مهم رياست 
شهربانی كل و رياس��ت ژاندارمری كل را به چنگ آورد. )حس��ن فراهانی، همان، ج1،  ص500؛ اردشير زاهدی، 

همان، ص23-24.(

را  رسولی  آیت اهلل  زاهدی، 
دستگير کرده و ریش ایشان را 
تراشيده و به جنگل های دور دست 
فومن تبعيد کرد و »در آنجا 
»نورمحمدخان تهمتن« به اشاره 
زاهدی با رسولی بدرفتاری ها 
می نمود و انواع آزار را در حقش 
روا می داشت.« زاهدی عده ای از 
نزدیکان آیت اهلل رسولی را نيز به 

جنگل های طالش تبعيد کرد
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كه يكی از آنها ميرزا احمدخان عمارلويی بود... اين بار رش��تی ها دامن 
همت به كمر زده، بی تفاوتی را كنار گذارده، مصمم ش��دند كه وكای 

منتخب رشت نمايندگان واقعی خودشان باشند.1
فخرايی اما در مقاله ای ديگر كه به طرفداری از عمارلويی نگاشته است به مردم رشت 

حمله كرده و آنها را مورد اتهام قرار می دهد: 
]عمارلويی[ به علت تشديد اختافات و مقاومت لجوجانه مردم، توفيق 
حاصل نمی كند و شهر رش��ت در اين دوره از داش��تن نماينده محروم 

می گردد.2
بايد از اين نويسنده پرس��يد كه به چه دليل مردمی  را كه برای گرفتن حق خود قيام 
كرده اند به »لجاجت« متهم می كني��د؟ آيا انتخابات حق مردم نيس��ت؟ آيا اين مردم 
نيس��تند كه با رأی خود نمايندگان را انتخاب می كنند؟ آيا در انتخابات حق با زاهدی 
فرماندار رشت بود و مردم بايد كوتاه می آمدند؟ آيا فضل ال زاهدی از تهمت »مقاومت 
لجوجانه« مبراست ولی مردم متهم؟ طبيعی است كه اگر انتخابات حق مردم است پس 
ديگران حق ندارند خواست خود را با زور به مردم تحميل كنند. در اينجا معلوم می شود 
كه روشنفكران شعار »مشروطه« و »احترام به آراء مردم« را فقط به عنوان حربه ای برای 

سركوب مخالفان شان به كار می برند و خود به آن اعتقادی ندارند. 

هجرت به تهران
آيت ال رسولی مدت ها زير فشار و شكنجه مزدوران رضاخان قرار داشت. بعد از گذشت 
مدتی، تبعيد به پايان رسيد ولی فش��ار و اختناق برای حضور ايش��ان به حدی بود كه 

نتوانست در رشت بماند. ايشان به تهران رفت و اين شهر را برای ادامه حيات برگزيد.
ش��مس گيانی در متنی كه در سال 1326 می نويس��د درباره آيت ال رسولی چنين 

1. رضا رضازاده لنگرودی )به كوشش(، همان، ص97. 
2. ابراهيم فخرايی، »رجال صدر مش��روطيت ميرزا احمد قزوينی«، يغم��ا، فروردين 1338، ش129،  ص45. 
عجيب است كه چرا ابراهيم فخرايی كه سابقه مبارزاتی در نهضت جنگل دارد، از شخصيتی مثل عمارلويی دفاع 
می كند. فخرايی اين مقاله را در دفاع از عمارلويی نوشته است! بديهی است در هر انتخابات آنچه كه مردم انتخاب 
می كنند دارای ارزش است و اگر كسی كه مورد پسند مردم نيست بخواهد با توسل به زور يا هر چيز ديگری انتخاب 
شود، اين كارش ارزشی ندارد بلكه كسی كه از اين راه قصد دارد خودش را به مردم تحميل كند بايد توبيخ و مذمت 
شود. دفاع فخرايی از اين شخص مايه تعجب و نيز تأسف است. سردبير مجله يغما كه مقاله فخرايی در آن منتشر 
شده بر خودش الزم ديده كه در پايان مقاله مخالفت خود را با ادعای فخرايی اعام كند و اين چنين بر فخرايی خرده 
گرفته است: »در هنگام تصحيح مطبعی اين مقاله توجه شد كه... ]عمارلويی[ خواسته است به زور سرنيزه از رشت 

وكيل شود و مردم شرافتمند گيان زير بار نرفته اند!... اللهم الجعل عواقب امورنا خيرا.« )همان( 



ت ها
مناسب

186
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

می گويد كه: 
از رجال سياسی شهر رشت صدمات زيادی متوجه او شده و از گيان 
رنجيده، مهاجرت به ش��هر تهران نم��وده. امروز ]س��ال 1326ش[ از 

برجستگان آن ديار و از مدرسين آن سامان است.1
آيت ال رس��ولی كه از مجتهدين مس��لم و از علمای مهذب بود ، به محض ورودش به 
تهران مورد توجه بزرگترين فقهای پايتخت قرار گرفت. او شروع به تدريس سطوح باالی 
دروس حوزوی در حوزه علميه تهران كرد و در مس��جد امامزاده زيد)س( واقع در بازار 

كفاشان به اقامه نماز جماعت پرداخت.2
ايشان كه سابقه طوالنی مبارزاتی داشت  از زمان ورودش به تهران تا سال 1320- كه 
رضاخان از كش��ور گريخت- تحت نظر بود. بعد از رفتن رضاخان، فضا باز شد و آيت ال 

رسولی توانست فعاليت های سياسی- اجتماعی اش را گسترش دهد.
در آن سال ها مطبوعات به طور عمده توسط غرب زدگان اداره می شد ولی با راه  افتادن 
معدود مجات دينی،  علما به حمايت از اين مجات پرداختند تا آنها را به مردم معرفی 
كرده و مردم را به اشتراك آنها ترغيب كنند. از مهم ترين اين حمايت ها، بيانيه ای است 
كه 9 نفر از برجسته ترين علمای تهران در دی ماه 1324 صادر كردند و طی آن مردم را 
»به اشتراك و مساعدت به روزنامه آيين اسام ترغيب كرده بودند.«3 در پای اين بيانيه 
امضای آيت ال شيخ باقر رسولی نيز به چشم می خورد. آيت ال رسولی به همراه عده ای 
ديگر از علمای تهران به حمايت از نشريات دينی پرداختند و در جهت ترويج و تقويت 

اين نشريات تاش زيادی كردند.4
يك سال بعد نشريه آيين اسام فهرستی را با عنوان »كسانی كه به روزنامه آيين اسام 
خدمت كرده اند« منتش��ر كرد. از اولين افرادی كه در اين ليس��ت نامش موجود است 

آيت ال رسولی است.5
حضور آيت ال رسولی در تهران باعث شده بود كه ديگر به عنوان يكی از علمای بزرگ 
پايتخت به حساب آيد. وی در كنار حدود 10 نفر از علمای ديگر از جمله آيت ال كاشانی، 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128.
2. صادق احسان بخش، همان، ص255. 

3. »بيانيه علما برای مساعدت روزنامه آيين اسام«، آيين اسام، 21دی 1324، ش94، ص4. گفتنی است كه 
نسخه چاپی اين اعاميه با امضای آيت ال رسولی در آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان موجود است. 
4. محمد توكلی طرقی، »بهايی ستيزی و اسام گرايی در ايران«، ايران نامه، زمستان 1379 و بهار 1380، ش73 

و 74،  ص102. 
5. »كسانی كه به روزنامه آيين اسام خدمت كرده اند«، آيين اسام، 1مهر 1325ش، ش130،  ص25. 



18
7

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

شاه
ضا

ن ر
 زما

 در
سی

شم
 13

05
ل 

 سا
 در

ت
 رش

دم
 مر

يام
ق

 آيت ال س��يد مرتضی لنگرودی »هيئ��ت علميه« ای را 
تشكيل دادند و در مسائل مذهبی و سياسی و اجتماعی 
نظر می دادند و رهب��ری مردم را بر عهده داش��تند. اين 
هيئت در مناسبت های مختلف بيانيه ها و اعاميه هايی 
را صادر می ك��رد ك��ه در جهت گيری م��ردم نقش ايفا 
می كرد و حتی به ش��اه نيز به خاط��ر خودكامگی هايش 
هشدار می دادند. بعضی از تاريخ نگاران اين هيئت علميه 
را درآمدی بر »جامعه روحانيت مبارز تهران« می دانند.1 
ديگر كس��انی كه در اي��ن هيئت حضور داش��تند آيات 
س��يد علی رضوی قمی، س��يد رضا زنجانی، سيد احمد 
شهرستانی، آقابزرگ نوری، س��يد محی الدين طالقانی، 
سيد محمد نبوی، شيخ عباس مش��كوری نجفی، سيد 

مرتضی تنكابنی و ابوالحسن مدرسی تهرانی بودند.2

انتخابات پانزدهمين دوره مجلس 
آيت ال كاشانی در رژيم استبدادی، برگزاری انتخابات 

آزاد و راه يافتن نمايندگان حقيقی مردم به مجلس را مؤثرترين راه برای مبارزه، انجام 
اصاحات و بهبود اوضاع می دانست. به همين خاطر حدود يك سال مانده به انتخابات 
دوره 15 مجلس شورای ملی شروع به فعاليت و تاش كرد تا نيروهای متعهد را در تمام 
كش��ور گرد هم آورد. تاش های آيت ال كاش��انی ثمر داد و در مدت كوتاهی نيروهای 
متعهد در سراسر كشور به اين مسئله واقف شدند كه تاكتيك مبارزه در اين زمان، وارد 

شدن نمايندگان متعهد به مجلس شورای ملی است. 
آيت ال كاشانی دوستان و آشنايان مورد اعتماد خود را برای كانديداتوری به شهرهای 
مختلف گسيل داشت. آيت ال رسولی خاطره خوشی از كانديداتوری نداشت و آخرش 
به زندان و ش��كنجه و تبعيد ختم ش��ده بود؛ عاوه بر اينكه ورود او ب��ه عرصه ای چون 

1. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان های سياسی- مذهبی ايران سال های1357-1320، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، پاييز 1383، ص110. 

2. روح ال حسينيان، انقاب اسامی )زمينه ها، چگونگی و چرايی(؛ بيست سال تكاپوی اسام شيعی در ايران 
)1340-1320(، تهران، مركز اسناد انقاب اس��امی، 1387، ص469؛ علی ابوالحس��نی )منذر(، »گفت وگو و 
خاطرات: مصاحبه با آقای حسين شاه حسينی راجع به مرحوم آيت ال حس��ين لنكرانی )بخش دوم و پايانی(«، 

تاريخ معاصر ايران، بهار1380، ش17، ص297-300. 

زاهدی دستور داد نيروهای 
تيپ شمال به مردمی  که 
رهبرشان  دستگيری  از 
خشمگين بودند حمله کنند 
و آنها را مورد ضرب و 
شتم قرار داده و بسياری از 
تظاهرکنندگان را دستگير 
کردند. جمعيت بسياری 
دستگير شدند به طوری که 
در 2 روز اول، زندان رشت 
و حياط وسيع شهربانی مملو 
از جمعيت شد. با دستور 
زاهدی دستگيری ها ادامه 
یافت و فضای دژبانی و 
سربازخانه رشت را هم به 

این امر اختصاص دادند
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كانديداتوری مجلس در آن زمان در شأن او نبود. 
اما آيت ال رسولی به اين مسائل اعتنايی نكرد و 
وقتی ديد كه آيت ال كاشانی بهترين كسی را كه 
برای گيان می تواند بفرستد اوست، آمادگی خود 
را اعام كرد و انجام وظيفه ش��رعی را به مراتب 

مهم تر از رعايت شئونات اجتماعی می دانست. 
در همين ايام ع��ده ای از متديني��ن و بازاريان 
گيان ايش��ان را دعوت كردند تا از سوی رشت 
كانديدا شود. آيت ال رسولی دعوت مردم رشت 
را پذيرفت و به سوی اين شهر رهس��پار ش��د. مردم با اعزاز و تجليل فراوانی از آيت ال 

رسولی استقبال كرده و او را وارد رشت كردند.1
آيت ال كاشانی در خرداد سال 1325 سلسله مسافرت هايی را به شهرهای مهم ايران 
آغاز كرد. هدف از اين مس��افرت ها س��ازماندهی نيروهای متعهد در اكثر نقاط كشور و 
نيز دعوت از مردم برای ش��ركت در انتخابات بود. زيرا انتخابات ها تا آن زمان به صورت 
فرمايش��ی برگزار می شد و مردم رغبتی به ش��ركت در انتخابات نش��ان نمی دادند. اما 
انتخاب��ات دوره 15 با بقيه دوره ها فرق داش��ت و در گيان يكی برجس��ته ترين فقها و 
مجتهدين كشور و از نزديك ترين دوس��تان آيت ال كاشانی كانديدا شده بود. استقبال 
فراوان مردم گيان از آيت ال رسولی هم باعث ش��ده بود كه آيت ال كاشانی، گيان را 
از آماده ترين نقاط كشور برای انتخاب نيروهای متعهد تشخيص دهد؛ به همين خاطر 

سلسله مسافرت هايش را از گيان آغاز كرد. 
آيت ال كاشانی در 2خرداد 1325 وارد بندر انزلی ش��د. ايشان در هر شهری با مردم 
و علما و بازاريان ديدار می كرد و س��خنرانی هايی می كرد كه وكيل بايد متعهد به اسام 
باش��د و مردم متدين بايد با هم يك صدا به اين وكا رأی دهند. مأمورين ش��هربانی و 
آگاهی نيز كه از ورود ايشان به گيان وحشت داشتند، او را در همه جا دنبال می كردند 
و مراقب بودند كه اتفاقی نيفتد. طبق اسناد به دست آمده مأمورين، آيت ال كاشانی را 
لحظه به لحظه كنترل می كردند و به مراكزش��ان گزارش می كردند. آيت ال كاشانی به 
ساير شهرهای گيان نيز مسافرت كرد و در هر شهری مورد استقبال چشمگير مردم و 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128. حسن ش��مس گيانی درباره آيت ال رسولی چنين می نويسد: »در 
سنه 1326 آن جناب را دعوت به گيان نمودند و با تجليل تمام به شهر رشت كه موطن اصلی او بود وارد كه شايد 

از طرف گيانيان وكيل گردد.« )همان(

چندین هزار نفر از مردم کفن پوش 
به سمت محل شمارش آرا رفتند. 
تيراندازی  به  شروع  مأموران 
کردند، درگيری خونينی بين مردم 
و دسته های مسلح و سرباز و پليس 
رخ داد و عده ای از مردم به شهادت 
رسيدند. مردم وارد محوطه انجمن 
نظارت شده و صندوق را در اختيار 

گرفته و به آتش کشيدند
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علما قرار گرفت. ايشان روز 3خرداد در رشت، 4خرداد در الهيجان، 5خرداد در لنگرود، 
6خرداد در رودس��ر حضور يافت و س��خنرانی هايی برای مردم انجام داد. ايشان در روز 

7خرداد وارد استان مازندران شدند و سفر ايشان به گيان پايان پذيرفت.1
آيت ال كاشانی در اين س��فر كانديداهای متعهد را به مردم معرفی می كرد و به مردم 
توصيه می كرد كه به آنها رأی دهند. اين س��فر برای آش��نايی مردم شهرهای مختلف 

گيان با كانديداهای متدين بسيار مؤثر بود. 
كمی  بعد كانديداهای گروه های مختلف معلوم ش��دند و رقابت انتخاباتی آغاز گشت. 
در آن زمان از رش��ت دو نماينده به مجلس فرستاده می شد. نيروهای متدين و بازاريان 
رشت، آيت ال شيخ باقر رسولی را به همراه يكی از روحانيون رشت به نام شيخ باقر رسا2 

به كانديداتوری انتخاب كردند. 
اما اين نگرانی وجود داش��ت كه انتخابات اين دوره نيز مثل اكثر دوره های قبل، تنها 
يك انتخابات فرمايشی باشد كه نتايج اش از قبل معلوم است. چند مشكل عمده بر سر 
راه كانديداهای جريان متعهد وجود داشت؛ مش��كل اول قوام السلطنه نخست وزير بود 
كه توسط حزب دموكرات در تمام شهرها نيروهای قوی ای داشت كه توانايی دخالت در 
انتخابات را داشتند. مش��كل ديگر حزب توده بود كه طرفداران زيادی داشت و از طرف 

1. سيد محمود كاشانی، آيت ال كاشانی به روايت اسناد و خاطرات، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، 
ج2، ص339-345. 

2. شيخ باقر رسا فرزند آخوند ماغامعلی در روستای خورگام از توابع رشت در سال 1265ش متولد شد. او در 
نجف از محضر آخوند خراسانی استفاده كرد و بعد از بازگشت به رشت در مدرسه مستوفی شروع به تدريس علوم 
دينی كرد. وی در سال 1302ش به دعوت ابوالحس��ن پيرنيا )معاضدالسلطنه( وارد عدليه )دادگستری( شد و در 
زمان رضاخان از لباس روحانيت خارج شده و مدتی رياست عدليه گيان را بر عهده داشت و به ديكتاتور خدمت 
می كرد. پست هايی چون رياست استيناف آذربايجان، رياست دادگاه های خراسان، رياست شعبه سوم ديوان عالی 
كشور را تجربه كرد. وی را از قضات درستكار و مسلط به امور قضايی دانسته اند كه در سال 1333-1332 بازنشسته 
شد. در پانزدهمين دوره مجلس شورای ملی، در ائتافی با آيت ال رسولی از رشت نامزد شد ولی انتخاب نشد. اندكی 
بعد از سركوبی قيام مردم ايران در 15خرداد 1342، هويدا نخست وزير دست به اصاحاتی زد تا از مخالفت های 
روحانيون بكاهد؛ از جمله اين اقدامات »تعيين يك نفر برای رياست اوقاف كه تا اندازه ای با روحانيون درجه يك، 
شناس و مربوط باش��د ولی دارای فكر و مغز متجدد باشد« بود. يكی از كس��انی كه نخست وزير به رئيس ساواك 
پيشنهاد داد تا اگر صاح دانستند، حكمش را صادر كنند باقر رسا بود. باقر رسا در سال 1351 در تهران درگذشت 
و پيكرش را در قبرستان ش��يخان قم دفن كردند. فرزندش دكتر مرتضی رسا از اعضای برجسته فراماسونری و از 
اعضای لژهای كوروش، سعدی، ابن سينا و رئيس لژ خيام در سال 1347 بود. )مينا احمديان، شيخان قم، تهران، 
دليل ما، پاييز 1383، ص152-150؛ ابراهيم اصاح عربانی )به كوشش(، كتاب گيان، تهران، گروه پژوهشگران 
ايران، 1384، ج2، ص443؛ رضا رضازاده لنگرودی )به كوش��ش(، همان، ص100؛ رجال عصر پهلوی به روايت 
اسناد ساواك؛ اميرعباس هويدا، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، زمستان 1382، ج1، ص163-

161؛ امير جاهد، سالنامه رسمی مملكتی پارس 1309، تهران، مؤلف، 1309، ص84؛ فراماسونرها، روتارين ها و 
الينزهای ايران 1357-1333، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1377، ص245؛ اسماعيل رائين، فراموشخانه 

و فراماسونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج3، ص251.(
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دولت شوروی حمايت های بی دريغی می شد و در انتخابات می توانست به نفع شوروی 
خلل ايجاد كند. مشكل س��وم خاندان های اش��رافی گيان بودند كه معروف ترين آنها 
»خاندان اكبر« و »خاندان امينی« بودند. اين خاندان ها به واسطه قدرت و پولی كه در 
اختيار داشتند و نيز حمايتی كه از سوی انگليس می شدند در اكثر مجالس شورای ملی از 
ابتدای مشروطه تا پيروزی انقاب اسامی، نمايندگانی داشتند و در اغلب انتخابات های 
فرمايشی، اعضای وابسته به همين خاندان ها بودند كه به عنوان وكيل انتخاب می شدند. 
خاندان های اشرافی وابسته، تأمين كننده مطالبات دربار و دولت انگليس بودند. اين سه 

مشكل، مبارزه ای سخت را پيش روی جريان متعهد به نمايش می گذاشت. 
حسن اكبر1 و ابوالقاس��م امينی2 دو كانديدايی بودند كه از دو خاندان اشرافی معروف 

1. حسن اكبر متولد 1289ش فرزند سردار معتمد و از نس��ل دوم خاندان اكبر به شمار می رفت. پدرش و پسر 
عموهای پدرش از پيشگامان فراماس��ونری در گيان و از منحرف كنندگان مشروطه گيان بودند. حسن اكبر به 
واس��طه ثروت هنگفت خانوادگی اش با ويكتوريا صارم دختر صارم الدوله )فرزند ظل الس��لطان( ازدواج كرد. او از 
اعضای لژ فراماسونری مزدا بود و توسط ميرزاكريم خان رش��تی به محمدرضاشاه معرفی شد و در 4 دوره مجلس 
شورای ملی از سوی گيان نماينده بود. او 2 دوره سناتور انتخابی و 4 دوره س��ناتور انتصابی بود و با دربار پهلوی 
دوم ارتباط بسياری داشت و همچنين »مشاور دربار شاهنش��اهی« نيز بود. به شدت اهل عياشی بود و پايه ثابت 
بازی های شبانه محمدرضا پهلوی بود. او جانش را بر اثر كثرت استفاده از مواد مخدر در 30مهر 1357 از دست داد. 
)ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت ال العظمی شهيد حاج مامحمد خمامی: جريان مشروعه خواهی گيان 
و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 1393، ص270؛ كيهان، ش10593، دوشنبه 1آبان 1357، 

ص2؛ باقر عاقلی، همان، ج1، ص169؛ منوچهر نظری، همان، ص130.(
2. ابوالقاس��م امين��ی در س��ال 1285 در خانواده ای اش��رافی، متم��ول و صاح��ب اعتبار متولد ش��د. پدرش 
ميرزامحس��ن خان امين الدوله از رجال مش��هور عصر قاجار و مادرش فخرالدوله دختر مظفرالدين ش��اه و از زنان 
شناخته ش��ده قاجاری و پدربزرگش ميرزاعلی خان امين الدوله صدر اعظم دوره ناصرالدين ش��اه و برادرش دكتر 
علی امينی نخس��ت وزير دوره محمدرضا پهلوی بودند. ابوالقاس��م امينی قبل از نمايندگ��ی مجلس، به تجارت و 
روزنامه نگاری اشتغال داش��ت ولی از نفوذ خانواده امينی اس��تفاده كرد و مورد قبول دربار و حزب دموكرات قرار 
گرفت و توسط آنها در دوره های 14 تا 16 به مجلس شورای ملی راه يافت. او بعد از اندكی با حمايت قوام از سران 
حزب دموكرات در تهران گرديد و در حلقه اول اين حزب جای گرفت. مصدق كه با او نسبت فاميلی داشت او را مورد 
حمايت قرار داد و او را به استانداری اصفهان فرستاد و به اين ترتيب امينی در دوره شانزدهم از نمايندگی مجلس 
استعفا داد. چندی بعد با فشار مصدق، حسين عا از وزارت دربار عزل و به جايش ابوالقاسم امينی به كفالت وزارت 
دربار گماشته شد و او، تنها رابط ميان شاه و دولت بود. وی در كودتای ناموفق 25مرداد 1332 به اتهام طرفداری 
از شاه، دستگير و از مسئوليت هايش خلع شد و برای تبرئه خودش، نامه سرگشاده ای نوشت و در آن به شاه توهين 
كرد و به اين ترتيب آزاد شد. اما در روز 28مرداد كه كودتا صورت گرفت، او به خاطر نامه ای كه نوشته بود توسط 
كودتاگران بار ديگر دستگير شد. او بعد از آزادی از سياس��ت كناره گرفت به ايتاليا رفت و تا پايان عمر در همانجا 
ماند. )اطاعات، س27، ش8077، شنبه 5ارديبهشت 1332، ص1و4؛ و نيز ش8167، دوشنبه 26مرداد 1332، 
ص8؛ محمد مصدق، خاطرات و تألمات مصدق، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، علمی، ص267؛ سپهر ذبيح، ايران 
در دوران مصدق؛ ريشه های انقاب ايران، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، عطايی، 1370، ص159و163؛ 
ابراهيم صفايی، اشتباه بزرگ ملی شدن نفت، تهران، كتاب سرا، 1371، ص258 و 275؛ يرواند آبراهاميان، ايران 
بين دو انقاب، ترجمه احم��د گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی وليايی، ته��ران، نی، 1384، ص247-248، 
286-285، 298، 321، 335 و 345؛ ابراهيم اصاح عربانی )به كوشش(، همان، ج1، ص675-674؛ باقر عاقلی، 

همان، ج1، ص218-216؛ منوچهر نظری، همان، ص151-152.( 
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گيان برای انتخابات كانديدا ش��ده بودند. اين دو عاوه بر اينك��ه مورد حمايت دربار و 
خاندان های ثروتمند شمال قرار داشتند، از حمايت قوام السلطنه و حزب دموكرات نيز 

بهره مند شدند. در واقع جريان های مختلف بر سر اين دو كانديدا به اجماع رسيدند. 
رياست حزب دموكرات در گيان بر عهده حسن ارس��نجانی1 مدير جنجالی روزنامه 
داريا بود. ارسنجانی به عنوان نماينده حزب دموكرات در 5شهريور 1325 به رشت آمده 
حزب دموكرات را در گيان تأسيس كرد و رياست آن را هم بر عهده گرفت. ارسنجانی 

خودش در اين انتخابات از سوی الهيجان كانديدا شده بود.2 
در رشت مبارزات انتخاباتی داغی برپا ش��د و برای اولين بار بود كه بعد از سال ها مردم 
چنين در تكاپو بودند. جريان مخالف هم كه رقابت جدی ای را در مقابل خود می ديد به 
صورت جدی وارد گود شد. قوام السلطنه نخست وزير از طريق حزب دموكرات و ادارات 
دولتی دخالت های زي��ادی در امر انتخابات كرد. اين مس��ئله در رش��ت مخالفت های 
بسياری را برانگيخت و گروه های مختلف به اعتراض پرداختند. مردم متدين به مخالفت 
با دخالت های آشكار ادارات دولتی پرداختند. حتی حزب توده انتخابات رشت را تحريم 
كرد و اعام كرد كه در انتخابات ش��ركت نمی كند. مقابله با رژيم ب��ه دانش آموزان نيز 
س��رايت كرده بود. يكی از دانش آموزانی ك��ه در آن ايام در تظاه��رات دانش آموزی در 

حمايت از شيخ باقر رسولي و شيخ باقر رسا حضور داشت چنين می گويد: 
ما كه دانش آم��وز بوديم از دبيرس��تان هاي مختلف ب��ه طرف ميدان 
شهرداري به عنوان اعتراض به نحوه انتخابات اين دوره حركت كرديم. 
وقتي به ميدان رس��يديم تقريباً تمام ميدان و خيابان هاي اطراف مملو 
از جمعيت بود. در مدخل ميدان، سرهنگ غفاري- كه رئيس شهرباني 
رشت بود- مقابل صف دانش آموزان ايستاد و توصيه كرد متفرق شويم 

1. حسن ارسنجانی در س��ال 1300 در كرج به دنيا آمد. در سال 1323 امتياز روزنامه جنجالی داريا را گرفت و 
با مقاالتی كه می نوشت جنجال زيادی برپا كرد. او در سال 1324 به قوام الس��لطنه نخست وزير نزديك شد و در 
تأسيس حزب دموكرات نقش مهمی ايفا كرد و رياست شاخه جوانان حزب دموكرات را بر عهده گرفت. قوام كه از 
سال ها پيش در الهيجان زمين و متعلقات داشت، ارس��نجانی را در انتخابات دوره پانزدهم مجلس از اين شهر به 
مجلس فرستاد و با تقلب هايی كه در انتخابات گيان صورت گرفت موفق شد راهی مجلس شود ولی اعتبارنامه اش 
در مجلس رد شد. او روزنامه داريا را در تهران منتشر و به قوام در امور سياس��ی كمك می كرد. در دو كابينه علی 
امينی و اسدال علم به وزارت كشاورزی منصوب شد تا قانون اصاحات ارضی را اجرايی كند. او در سال 1348 به 

طور ناگهانی درگذشت. )باقر عاقلی، همان، ج1، ص76-79.(
2. نورالدين ارسنجانی، دكتر ارسنجانی در آيينه زمان، تهران، قطره، 1379، ص48؛ بهروز طيرانی، اسناد احزاب 
سياسی ايران )1330-1320(، سازمان اس��ناد ملی ايران، تهران، 1376، ج1، ص666؛ محمدحسين عليزاده و 
مجيد عليپور، »بررسی داليل رد اعتبارنامه دكتر حسن ارس��نجانی از حوزه انتخابيه الهيجان و لنگرود در دوره 

پانزدهم مجلس شورای ملی«، پيام بهارستان، دوره2، س5، ش19، بهار 1392، ص347. 
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اما دانش آموزان كه من هم جزو آنان بودم بدون توجه به هشدارهاي او به 
سوي بازار حركت كردند و در مسجد كاسه فروشان )مسجد جامع رشت( 
اجتماع كردند. در اين جريان هيچ يك از دانش آموزان توده اي شركت 
نداشت. در مسجد كاسه فروشان يكي از معلمان فاضل كه عربي درس 

مي داد به نام آقاي تائب1 سخنراني كرد.2
اين بار »مسجد كاسه فروشان« كه در آن زمان مسجد جامع رشت بود به كانون مبارزات 
تبديل شده بود. امامت جماعت اين مسجد با آيت ال سيد مهدی رودباری3 بود و ايشان 
در اين مس��جد نماز جمعه اقامه می كرد. تمام علمای رش��ت نيز به حمايت از آيت ال 
رسولی تاش كردند. مسجد كاسه فروشان محل تجمعات مردمی  و نيز سخنرانی های 
علما و روشنگری هايش��ان ش��ده بود. علما از فرصت پيش آمده در ماه محرم و صفر كه 
مصادف با ماه های آذر و دی 1325 شده بود نهايت اس��تفاده را كردند و در اين مسجد 
1. سيد محمد تائب در سال 1275ش در نجف اش��رف در خانواده يك روحانی گيانی متولد شد. وی در سال 
1297 به همراه پدرش به ايران مهاجرت كرد و به شغل معلمی پرداخت و در مجات اسامی روز قلم می زد. وی از 
مريدان پر و پاقرص آيت ال رسولی بود كه از زمانی كه آيت ال رسولی در مسجد بادی ال نماز می خواند به ايشان 
ارادت ويژه داشت. او از جوانان فعال و مذهبی رشت بود كه در حركت های انقابی شركت می كرد و به حمايت از 
علما می پرداخت. تائب در انتخابات پانزدهم مجلس شورای ملی نيز به حمايت از آيت ال رسولی تاش های بسياری 
كرد. وی مورد قبول و احترام دانش آموزان و فرهنگيان گيان قرار داشت و زمانی كه حجت االسام احسان بخش 
مدرسه دين و دانش را در رشت افتتاح كرد، مرحوم تائب مديريت اين مدرسه  اسامی را بر عهده گرفت. در دو دهه 
آخر عمرش، فعاليت های سياسی كمتری از وی مشاهده شده است. او در 29اسفند 1363 درگذشت و در آستانه 
اشرفيه مدفون گرديد. )صادق احس��ان بخش، همان، ص119؛ كيوان پندی، رشت در آيينه  تاريخ، رشت، كتيبه 
گيل، 1387، ص191؛ گفت وگوی نگارنده با آقای احمد سميعی نوه آيت ال حاج ما محمد خمامی، مندرج در 

سايت مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان.( 
2. »گفت وگو و خاطرات: فعاليت سياسی دانشجويان در دهه 1320، مصاحبه با دكتر علي فروحي«، گفت وگو 

از مرتضی رسولی پور، تاريخ معاصر ايران، تابستان1383، ش30، ص237.
3. آيت ال سيد مهدی رودباری فرزند سيد موسی در اول رمضان المبارك 1307ق در روستای دوگاهه رودبار 
به دنيا آمد. در درس اساتيدی چون آيات سيد ابوالحسن اصفهانی، آقا ضياء عراقی و ميرزای نائينی استفاده كرد و 
به مقام اجتهاد نائل شد و در سال 1308ش به شهر رشت هجرت نمود. او در مسجد جامع كاسه فروشان رشت به 
اقامه نماز جماعت پرداخت و به امور عام المنفعه همت گماشت. جنب مسجد كاسه فروشان مدرسه ای مخروبه به 
نام مدرسه حاج علی اكبر قرار داشت و ايشان با كسب اجازه از مرجع تقليد وقت آيت ال سيد ابوالحسن اصفهانی، 
مدرس��ه مهدويه را در آنجا در س��ال 1322ش احداث كرده و خودش مديريت آن را به عهده گرفت. اين مدرسه 
دارای موفقيت های چشمگيری گرديد و طاب جوان بس��ياری جذب اين مدرسه شدند و در آن به تحصيل علوم 
دينی پرداختند چون آقايان خائفی، س��يد مجتبی رودباری، ظهي�ری، احسان بخش، حجتی شفتی، سيد كاظم 
ميرعبدالعظيمی، طاهر شرفی، ش��يخ محمود قاهری، سيد داود مصطفوی و... ايش��ان در 9آذر 1327 )28صفر 
1368ق( دار فانی را وداع نمود و در جنب مسجد كاسه فروش��ان در محوطه ايوان به خاك سپرده شد كه امروزه 
به خاطر گسترش مس��جد، در داخل مسجد قرار گرفته اس��ت. گفتنی است كه او پس��رعموی پدر آيت ال سيد 
مجتبی رودباری مجتهد محبوب مردم رشت و امام جماعت فعلی مسجد صفی می باشد. )حسن شمس گيانی، 
همان، ص120؛ پرونده آيت ال سيد مهدی رودباری در آرشيو مؤسسه مطالعات مبارزات اسامی گيان؛ جعفر 
خمامی زاده، تاريخچه آموزش و پرورش گيان از اواخر دوره قاجاريه تا امروز، تهران، س��نا، 1384، ص78-73؛ 

صادق احسان بخش، همان، ص311-313.(
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منبرهايی را تدارك ديدند كه به افزايش سطح آگاهی مردم می افزود.1
ارسنجانی كه حضور علما در مسجد كاسه فروشان و افشاگری هايشان را به ضرر خود 
می ديد در 22دی 1325 در كلوپ حزب دموكرات سخنرانی تندی انجام داد و به علما و 

روحانيت توهين كرد و آنها را تهديد نمود: 
عده ای از ماجراجويان كه ]تا[ چند ماه قبل، خود را در س��وراخ موش 
پنهان كرده بودند، حاليه به لباس روحانيت درآمده و سنگ وطن پرستی 
را به س��ينه می زنند و شب ها در مسجد كاسه فروش��ان اظهار می دارند 
كه انتخابات آزاد نيس��ت و منحصر به حزب دموكرات ايران است ولی 
بيچاره ها غافل اند و نمی دانند كه در موقع انتخابات، افراد حزبی ما مثل 
سيل خروشان از كوه سرازير شده و تمام موانع را از بين خواهند برد...2 

او پا را از اين هم فراتر گذاشت و درباره علما گفت كه »آنها زالوهايی هستند كه خون 
ملت ايران را می مكند.«3

علما در مراسمی  كه 24دی در مسجد كاسه فروشان برگزار كردند پاسخ توهين های 
ارسنجانی را دادند اما ارسنجانی به دخالت هايش در انتخابات پايان نداد.4

مردم كه دخالت آشكار نيروهای دولتی را در انتخابات می ديدند اعتراضات خود را ادامه 
دادند. اين جريانات ادامه داشت تا اينكه ده ها نفر از علمای رشت چون آيت ال سيد حسن 
بحرالعلوم، آيت ال سيد محمود ضيابری، آيت ال شيخ كاظم صادقی، آيت ال سيد رضی 
رودباری و آيت ال سيد حسين رودباری در طبقه آخر ساختمان پست و تلگراف متحصن 
شده و خواهان رفع تبعيض ها شدند. بازار رشت هم بسته شد و فضا ملتهب گرديد. اين 
فضا مدتی ادامه پيدا كرد ولی متحصنين نتوانستند در رسيدن به مطالبات شان موفق 
ش��وند. نيروهای دولتی و ثروتمندان كه در دربار نفوذ زيادی داش��تند از كانديداهای 
خاندان های اكبر و امينی حمايت می كردند. آنها برای رس��يدن به هدفشان از هر راهی 

استفاده می كردند. اين مسئله باعث به وجود آمدن درگيری هايی در رشت شد.5

1. بهروز طيرانی، همان، ج1، ص668. 
2. همان، ص667. 
3. همان، ص668. 

4. همان. 
5. صادق احسان بخش، همان، ص255؛ صادق احسان بخش، خاطرات صادق، رشت، صادقين، 1378، ص70. 
مرحوم احسان بخش كه در آن روزها حضور داشت می گويد كه: »دستگاه های دولتی می خواستند اكبری ها را به 
مجلس بفرستند. در طبقه آخر ]ساختمان[ پست و تلگراف ده ها عالم بزرگوار و مشهور متحصن شدند و روزها بازار 
رشت تعطيل بود ]ولی[ متحصنين نتوانستند كاری از پيش ببرند.« )صادق احسان بخش، دانشوران و دولتمردان 

گيل و ديلم، همان، ص255.( 
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در روز انتخاب��ات مردم با ش��ور و ش��وق زيادی پای 
صندوق های رأی رفتند و به منتخبين خود رأی دادند 
ولی نگران بودند كه نتيجه ای ديگر از صندوق بيرون 
آيد. انتخابات برگزار ش��د و پس از ش��مارش آراء نام 
كسانی كه از داخل صندوق درآمدند »حسن اكبر« و 
»ابوالقاسم امينی« بود. تاش و فعاليت آيت ال رسولی، 
نيروهای متعهد و بازاريان رشت مثمر ثمر واقع نشد. 
گفتنی است كه ارس��نجانی )از سران حزب دموكرات 
ايران( از سوی الهيجان، ابوالمكارم معتمد دماوندی 
)از سران حزب دموكرات رشت( از س��وی بندرانزلی 
و محمدعل��ی دادور )رئي��س حزب دموكرات ش��عبه 
فومن( از سوی فومن راهی مجلس شدند. يعنی تمام 
نماينده های گيان در اين دوره به جز قائم مقام المك 
)نماينده طالش(، از مسئولين حزب دموكرات بودند! 

حسن شمس گيانی كه در آن زمان شاهد وقايع بود 
چنين می نويسد: 

چون دنيا هميشه مخالف متدينين و رجال علم است و دسايس خارجی 
نگذاشت كه موالنا ]آيت ال رسولی[ وكيل گردد.1

البته اين مسئله مختص رشت نبود بلكه به رغم تاش های مستمر آيت ال كاشانی برای 
انتخاب شدن كانديداهای جريان اسامی  در سراس��ر كشور، هيچ نماينده ای از جريان 
اسامی  انتخاب نشد! بر اثر پافشاری فداييان اسام و نظارت آنها بر صندوق ها و شمارش 
آرای مردم تهران، تنها از اين شهر چند نفر معدود از اين طيف انتخاب شدند. البته همين 

عده هم بسيار مؤثر بودند و مسائل مهمی  را در اين مجلس مطرح كردند.
آيت ال رسولی بعد از اين جريان بار ديگر به تهران بازگشت و به تدريس علوم دينی و 

ترويج معارف الهی مشغول شد.
مبارزات انتخابات��ی در اين دوره به مردم گي��ان ثابت كرد كه در اي��ن رژيم، چه در 

1. حسن شمس گيانی، همان، ص128. همچنين در سخنرانی ای كه در دفتر حزب ايران در رشت انجام شد 
يكی از سخنرانان در 7ارديبهشت 1326 چنين اظهار داش��ت: »از بيچارگی ملت ايران بوده كه در دوره پانزدهم 
انتخابات هر چه مردم دكان ها را بسته كه شايد بتوانند رهبر خود را به وكالت بگمارند مؤثر نيفتاد.« )بهروز طيرانی، 

همان، ج1، ص252.( 

از  مغرور  ترات  و  زاهدی 
عياشی  به  قيام،  سرکوبی 
می پرداختند و در این مدت 
بحران نيز دست از عياشی 
نکشيدند: در این مدت، هرزگی 
و عياشی زاهدی در خدمت 
کنسول انگليس شب ها در باغ 
محتشم ادامه داشت و روزها 
با عده انبوهی سرباز مسلح به 
شهربانی و سربازخانه می رفت 
و با مشت و لگد و شالق علمای 
جليل القدر و آزادیخواه گيالن 
و سایر سران نهضت را که در 
سربازخانه به بيگاری گرفته 
بودند شخصًا مضروب می نمود
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انتخابات شركت كنند و چه ش��ركت نكنند نتيجه معلوم است؛ چون در دوره های قبل 
كه مردم كمتر در انتخابات ش��ركت می كردند كانديداهای خاندان های اكبر و امينی و 
س��ميعی به مجلس می رفتند. در اين مجلس هم كه اس��تقبال مردم بسيار زياد بود باز 
همين ها به مجلس راه يافتند. جالب است كه در دوره بعدی يعنی دوره 16 مجلس هم 
كه استقبال مردم به نحو چشمگيری كم ش��ده بود باز همين دو نماينده به مجلس راه 
يافتند. اين مسائل باعث بی رغبتی مردم به انتخابات مجلس شده بود و غير از چند دوره 

در بقيه دوره ها حضور چشمگيری به وجود نيامد.
گفتنی است كه دخالت های ارس��نجانی و حزب دموكرات گيان در اين انتخابات به 
قدری فضاحت آميز بود كه اين حزب به كلی اقبال عمومی اش را از دست داد. به همين 
خاطر وقت��ی هيئت مديره جديدی برای حزب دموكرات تش��كيل ش��د، آنها در اولين 
كنفرانس حزبی، عملكرد ارس��نجانی و تحميل نمايندگان فرمايشی به مردم گيان را 
محكوم كردند. آنها در 7بهمن 1326 بيانيه ای صادر كردند و هيئت مديره س��ابق اين 

حزب را به خيانت متهم كرده و درباره آنها نوشتند: 
معدودی كه ب��ه ناحق هيئت حاكم��ه حزب دموك��رات را در اختيار 
داشتند، علی رغم تمايات توده های وس��يعی كه در صفوف ما فشرده 
ش��ده بود بعضی عناصر غير ملی را به مردم تحميل ك��رده و بالنتيجه 

موجبات انزجار و تنفر عمومی  را فراهم ساختند.1 
البته حزب دموكرات رسواتر از آن بود كه با اين ظاهرس��ازی ها بتواند اعتماد مردم را 

جلب كند. 
اقليت سالمی  كه موفق شدند به مجلس پانزدهم راه يابند برای اولين بار بحث ملی شدن 
صنعت نفت را مطرح كردند و روی آن بحث های بسياری ش��د. اين بحث ها به مجلس 
شانزدهم كش��يد و در اين مجلس كه كانديداهای متعهد بيشتری انتخاب شده بودند، 
موفق گرديدند دكتر مصدق را نخست وزير كرده و نفت را ملی كنند كه از پيروزی های 

بزرگ ملت ايران به شمار می رفت. 
البته حضور مراجع و علمای بزرگ ش��يعه در وس��ط اين كارزار باعث شد تا اليه های 
مختلف مردم و حتی روش��نفكران س��الم به اين مبارزه جذب ش��وند و ب��ه پيروی از 
روحانيون، خواستار حق ملی مردم شدند. علمای مختلفی در تهران حمايت خود را از 
آيت ال كاشانی، رهبری قيام اعام كردند و همه را به جمع شدن زير علم ايشان دعوت 

1. همان، ص669.
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كردند. روح ال حس��ينيان از تاريخ نويس��ان 
انقاب اسامی، نقش آيت ال رسولی و ساير 
علم��ا را در نهضت ملی ش��دن نف��ت چنين 

تشريح می كند: 
در حوزه سياست، بخش��ی از روحانيت به 
رهب��ری آيت ال كاش��انی ي��ك نهضت ضد 
استعماری به پا كردند. حضور مراجعی مانند 
آيت ال ص��در و خوانس��اری و عالمانی چون 
روحان��ی، محاتی، چهارس��وقی، رس��ولی، 
كلباسی، ش��اهرودی و... ملی ش��دن نفت را 
به يك خواس��ت ملی و بسيج عمومی  تبديل 
كرد تا جايی كه ملی گرايان نيز به اين نهضت 
پيوستند و س��رانجام، مجلس شورای ملی و 
سنا، علی رغم موضع و خاس��تگاه خود، قانون ملی شدن صنعت نفت را 

تصويب كردند.1
آيت ال رسولی در پاسخ به استفتای مردم گيان درباره لزوم حمايت از آيت ال كاشانی 

چنين پاسخ دادند: 
لزوم استرداد حقوق مغصوبه از ستمكاران، ضروری و مجمعٌ عليه جميع 
ديانات و اقوام و ملل مختلفه می باش��د... بنابراين پيروی و همكاری با 
حضرت آيت ال كاش��انی- مدظله- و جبهه ملی- ادام ال بقائهم- و هر 

سازمانی كه بر عليه ستمكاران تأسيس شده، الزم و متحتم است.2

انتخابات دوره هفدهم مجلس 
آيت ال رسولی برای دوره هفدهم مجلس ش��ورای ملی بار ديگر از سوی مردم گيان 
كانديدا شد. در اين دوره اوج درگيری های سياسی بين آيت ال كاشانی و دكتر مصدق 
از يك سو و دربار از سوی ديگر بود. در اواخر سال 1330 انتخابات مجلس برگزار شد. در 

1. روح ال حسينيان، همان، ص571.
2. همان، ص127-126؛ احمد رهدار، »روحانيت و نهضت ملی شدن صنعت نفت«، پانزده خرداد، دوره3، س6، 

ش20، تابستان 1388، ص67. 

در نهایت با صالحدید دو نماینده، 
انتخابات رشت در این دوره باطل 
اعالم شد و در تلگرافی که از وزارت 
داخله به حکومت رسيد علت این امر 
»اختالف مردم در انتخاب کاندیداها!« 
اعالم شد و نه تنها زاهدی برای 
جنایاتش در رشت، محاکمه نشد بلکه 
هرگز حرفی از دخالت های زاهدی در 
انتخابات به ميان نيامد. اما این پيروزی 
بزرگ و شيرین با پایمردی مردم رشت 
حاصل شد که انتخابات، باطل اعالم 
شد و هيچ کدام از نمایندگان دربار، 
در این دوره از مجلس شورای ملی به 

عنوان وکيل رشت به مجلس نرفتند



19
7

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

شاه
ضا

ن ر
 زما

 در
سی

شم
 13

05
ل 

 سا
 در

ت
 رش

دم
 مر

يام
ق

اين دوره آيت ال رسولی با يكی از جوانان متعهد رشت به نام محمدباقر محقق1 كانديدای 
نيروهای مسلمان بودند. اين انتخابات در زمان نخست وزيری دكتر مصدق برگزار شد. 
در همين موقع مردم فعاليت های زيادی را انجام دادند و حتی شعری سروده بودند كه 
در مبارزات انتخاباتی آن را می خواندند: »نكن فضولی، وكيل صالح گيان، محقق است 

و رسولی«2
ولی اين انتخابات به سرانجامی  نرس��يد. دكتر محمدباقر محقق درباره اين انتخابات 

چنين می گويد: 
نيمه ش��ب فردايی كه قرار بود انتخابات انجام ش��ود تلگرافی آمد كه 
انتخابات را متوقف كنيد. آقای دكتر مصدق می خواس��ت برای دفاع از 
اليحه نفت به ديوان داوری الهه برود كه اتفاقاً هم پيروز ش��د. آن زمان 
انتخابات بدين صورت نبود ك��ه در يك روز انجام ش��ود بلكه در اوقات 
گوناگون انجام می شد. ايشان در زمان حضورشان در زاهدان كه انتخابات 
را انجام می دادند آنجا ش��لوغ ش��د. آقای مصدق كه وضع را چنين ديد 
تصور كرد كه در غيبت خودش، وضع بدتر خواهد شد لذا دستور داد در 
غياب خودش انتخابات انجام نشود تا ايشان به كشور برگردد. آقای دكتر 
مصدق رفت و پيروزمندانه برگشت و وقتی مردم به او تلگراف زدند كه 
انتخابات رشت انجام شود يا نه؟ ايشان در پاسخ گفتند هشتاد نفر وكيل 

انتخاب شده اند و همين تعداد بس است!3
به همين خاطر نه فقط رشت بلكه بسياری از شهرهای ديگر هم در اين دوره در مجلس 

1. دكتر محمدباقر محقق فرزند شيخ علی محقق در سال 1298ش در رشت متولد شد. در حوزه رشت و سپس در 
قم و تهران به تحصيل علوم دينی پرداخت تا جايی كه موفق شد از مراجعی چون آيت ال مرعشی نجفی و آيت ال 
سيد محس��ن حكيم اجازه نامه اجتهاد دريافت كند. او در زمان حضور در قم در درس اخاق امام خمينی شركت 
می كرد. سپس به دانشگاه تهران رفت و موفق شد مدرك دكترا بگيرد و در سال 1330 به رشت بازگشت و همراه با 
آيت ال رسولی كانديدای دوره هفدهم مجلس شورای ملی شد ولی اين انتخابات انجام نشد. او در مجات اسامی 
آن زمان مانند مجله مسلمين و مجله آيين اس��ام قلم می زد و در گيان اتحاديه مسلمين گيان را پايه گذاری 
كرد كه از انجمن های فعال و دينی رشت در دهه 30 شمسی بود و نشريه محقق را منتشر می كرد. او بقيه عمرش 
را به تأليف تفسير و علوم قرآنی پرداخت و دو كتاب دائره الفرائد در فرهنگ قرآن در 25 جلد و تفسير محقق در 2 
جلد از تأليفات ماندگار اوست. وی بعد از پيروزی انقاب مسئوليت هايی چون عضويت در ستاد انقاب فرهنگی را 
بر عهده داشت ولی باز به فضای تأليف و تدريس بازگشت. او اكنون زنده است و در سنين كهولت به فعاليت های 
علمی اش ادامه می دهد. )»بازشناسی دانش های قرآنی در گفت وگو با محمدباقر محقق«، كيهان فرهنگی، س9، 

ش87، مرداد 1371، ص5-11.(
2. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام عبدالحس��ين منعم امام جماعت فعلی مس��جد بادی ال رشت. ايشان 

قسمتی از شعر را به ياد نداشت. 
3. »بازشناسی دانش های قرآنی در گفت وگو با دكتر محمدباقر محقق«، همان، ص6. 
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هيچ نماينده ای نداش��تند. اين مس��ئله از 
اشتباهات دكتر مصدق بود كه از غرورش 
به قدرت و احس��اس بی نيازی نس��بت به 
مجلس ناش��ی ش��ده بود. مصدق همين 
مجلس را حدود يك س��ال بعد به دس��ت 
خودش منحل كرد و چند روز بعد كودتای 
28م��رداد 32 توس��ط امري��كا و انگليس 
انجام ش��د و همه نماين��دگان مجلس به 
دست كودتاگران دستگير شده و به زندان 

افتادند. 
از يك س��ال پيش از كودت��ا، اختافاتی 
بين آيت ال كاشانی و دكتر مصدق رخ داد. 
دكتر مصدق كه با حمايت آيت ال كاشانی 
و نيروهای مذهبی به نخست وزيری رسيده 
بود حاضر به اجرای وعده هايی كه داده بود 
نمی شد. به عنوان مثال مشروبات الكی در 
كش��ور به صورت عمومی  وجود داش��ت و 
خريد و فروش و نوشيدن آن كامًا طبيعی 
بود. آيت ال كاشانی درصدد تصويب قانون منع استعمال مسكرات بود ولی دكتر مصدق 
با اين توجيه كه هر ساله از فروش مش��روبات مقدار زيادی عايدات به دولت می رسد، از 
تصويب اين قانون طفره می رفت! اين مس��ئله تا مدتی محل نزاع شديدی بود. پيرامون 
همين مسئله نامه ای با امضای علمای تهران به مجلس فرستاده شد و در روز 12بهمن 
1331 در مجلس قرائت شد كه امضای آيت ال رسولی، آيت ال سيد مرتضی لنگرودی و 

آيت ال شيخ جواد فومنی از علمای مبرز تهران پای اين نامه ديده می شد: 
خاطر آقايان نمايندگان محترم مس��تحضر اس��ت ك��ه راجع به منع 
مسكرات قانونی در دوره 16 از مجلس گذش��ت كه دولت مكلف است 
اليحه مربوط به اين موضوع را در ظرف يك م��اه تقديم نمايد و اليحه 
مزبور به مجلس سنا هم رفت ولی نتيجه معلوم نگرديد. با توجه به اينكه 
استعمال مسكرات از عوامل مهم مفاسد اخاقی و اجتماعی است و در 

رضاشاه درصدد برآمد تا با فرستادن 
شکل  به  را  بحران  این  نماینده، 
آبرومندانه ای ختم کند. تيمورتاش وزیر 
دربار، محسن صدر )صدراالشراف( 
رئيس دیوان عالی تميز و حسين 
سميعی )ادیب السلطنه( حکمران تهران 
را به رضاشاه پيشنهاد داد تا به عنوان 
نماینده شاه راهی رشت شوند. زمانی 
که تيمورتاش آن دو را نزد رضاشاه 
برد، دیکتاتور به آنها توصيه ای کرد 
که شنيدن آن توصيه از زبان یکی از 
همين دو نماینده بسيار خواندنی است. 
صدراالشراف چنين می نویسد: همين که 
ما را نزد رضاشاه برد، شاه جمالتی مبهم 
گفت ولی مقصود او روشن بود و آن 
اینکه غائله انتخابات ]را[ باید به هر نوع 
است رفع کنيد ولی نه به طور محاکمه؛ 
که مابين مردم و قوای دولتی و حيثيت 

قشونی را مراعات بکنيد!
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عرض سال هزاران جنايت در اثر آن واقع می ش��ود آيا سزاوار است كه 
برای تأمين مختصر عايداتی كه از اين ممر ناشايسته به دست می آيد به 
شرف و حيثيت يك كشور اس��امی و ملت مسلمان لطمه زد و بی اعتنا 
بود و ترديدی نيست كه مخارج دولت ها را ملت تأمين مي كنند ولی اين 
عوايد نبايد از طريق نامشروع و منافی شرف ملت جمع آوری شود. عموم 
متدينين مخصوصاً جامعه روحانيون انتظار دارند برای رعايت ش��ئون 
يك ملت اسامی كه بر طبق قانون اساسی خود را مسلمان در عالم اعام 
كرده اس��ت نمايندگان محترم توجهی خاص فرموده كه هر چه زودتر 
اليحه جلوگيری از استعمال و تهيه و فروش مسكرات به تصويب برسد.1

کودتای 28مرداد 1332 
از زمانی كه آيت ال كاشانی وارد فضای سياسی كشور شده بود و رهبری سياسی را در 
ايران بر عهده گرفته بود نقطه عطفی در مبارزات به وجود آمد. آيت ال رسولی كه سابقه 
رفاقت چندين س��اله- از زمان ورود به تهران- با آيت ال كاشانی داشت و به طور كامل 
با آراء و افكار آيت ال كاشانی آشنايی داش��ت به حمايت از ايشان پرداخت. وی چه در 
قالب »هيئت علميه تهران« و چه به صورت شخصی از آيت ال كاشانی حمايت می كرد.

زمانی هم كه دكتر مصدق به حمايت آيت ال كاشانی پشت گرم بود و بحث ملی شدن 
صنعت نفت را پيگيری می كرد از بزرگترين علمايی كه به حمايت از آنها برخاست آيت ال 
رسولی بود.2 از قبل همين حمايت ها بود كه نفت ملی شد و يكی از مبارزات اسامی  مردم 
ايران به ثمر نشس��ت. اما كمی  بعد مصدق به قرارهايش پای بند نماند و ديكتاتوری ای 
همانند ديكتاتوری شاه برای خودش ايجاد كرد كه اينها باعث جدايی آيت ال كاشانی و 

ساير علما از جبهه ملی شد. 
سال ها بود كه به صورت هفتگی در منزل آيت ال كاشانی جلسه روضه برگزار می شد. 
اين جلسه محل تبادل اطاعات و مش��ورت با علما و بزرگان و هم محل ديدار با بزرگان 
بود. شب 31ارديبهشت 1332 در خانه آيت ال كاشانی جلسه روضه برقرار بود. كسی 
باالی منبر رفته بود و درباره مس��ائل دينی و سياسی صحبت می كرد و آيت ال كاشانی 

1. نامه آقايان علما به مجلس شورای ملی كه در جلسه يكشنبه 12بهمن به وسيله آقای جالی در مجلس شورای 
ملی قرائت ش��ده، مجموعه حكمت، ش21، بهمن 1331، ص6؛ مشروح مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره17، 

جلسه66، يكشنبه 12بهمن ماه 1331.
2. صادق تهرانی، »از نهضت ملی شدن نفت تا كودتا«، مطالعات تاريخی،  تابستان 1384، ش8، ص30.
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هم نشسته بود. در همين موقع آيت ال رسولی 
وارد شد. آيت ال كاشانی كه دوست قديمی اش 
را می ديد او را در كنار خود نشاند و با هم مشغول 
صحب��ت ش��دند. صحبت هايی را ك��ه آيت ال 
كاشانی با سايرين، حتی دوس��تان و مريدانش 
نمی توانست مطرح كند با آيت ال رسولی مطرح 
می كرد. درباره محتوای صحبت ش��ان، يكی از 
مخبرين دس��تگاه اطاعاتی رژيم ش��اه چنين 

نوشتند: 
كاشانی با شيخ باقر رسولی كه گويا كانديدای 
نمايندگی از رشت بوده به طور خصوصی مشغول 
صحبت بودند. كاش��انی به ش��يخ باقر می گفت: 
روزی كه آقای دكتر مصدق نخس��ت وزير ش��د 
گفت: »برنامه من فقط نفت است.« ولی فعًا در 
تمام شئون كشور به زور سرنيزه دخالت می كند 
و هر روز بلوايی برای مشغول نمودن مردم ايجاد می كند و نمی دانم چرا 

كنار نمی رود...1
دو ماه از اين ديدار آيت ال رسولی و آيت ال كاشانی نگذشته بود كه فضل ال زاهدی از 
طرف امريكا مأموريت يافت تا كودتايی را عليه دولت مصدق انجام دهد. زاهدی كودتای 
28مرداد را ترتيب داد و با حمايت امريكا، تاج شاهی را به محمدرضا بازگرداند و خودش 

نخست وزير شد. 
در دوران كودتا، فعاليت های سياسی به شدت سركوب شده و ديكتاتور دوباره با شدت 
فضا را در مشت خود داشت. در اين ميان، آيت ال رسولی به بهانه های مختلف به فعاليت 
می پرداخت و نام هيئت علميه را زنده می كرد. وقتی آيت ال صدر از مراجع تقليد ساكن 
قم مرحوم شد آيت ال رسولی با دادن پيامی، اعام كرد كه »8 دی ماه از ساعت 9 تا 12 

مجلس ترحيمی  از طرف جامعه علميه، در مسجد ارك منعقد می باشد.«2
بعد از كودتا، زاهدی كه نخست وزير ش��ده بود درصدد برآمد از آيت ال رسولی انتقام 

1. روحانی مبارز آيت ال سيدابوالقاسم كاشانی به روايت اس��ناد، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 
1379، ج2، ص541.

2. اطاعات، س28، ش8669، يكشنبه 6دی 1332، ص2.

آیت اهلل رسولی مدت ها زیر فشار 
و شکنجه مزدوران رضاخان قرار 
داشت. بعد از گذشت مدتی، تبعيد 
به پایان رسيد ولی فشار و اختناق 
برای حضور ایشان به حدی بود که 
نتوانست در رشت بماند. ایشان به 
تهران رفت و این شهر را برای ادامه 
حيات برگزید. به محض ورودش به 
تهران مورد توجه بزرگترین فقهای 
پایتخت قرار گرفت. او شروع 
به تدریس سطوح باالی دروس 
حوزوی در حوزه علميه تهران 
کرد و در مسجد امامزاده زید)س( 
واقع در بازار کفاشان به اقامه نماز 

جماعت پرداخت
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بگيرد و مش��كاتی را برای آيت ال رس��ولی و نزديكانش به وجود آورد. دكتر ابوالقاسم 
رسولی1 برادر آيت ال رس��ولی و از پزش��كان زبده و خير پايتخت بود كه در ميان مردم 
مستضعف شهرت زيادی داش��ت. در خيابان اميريه تهران مطب داشت و به خدمت به 
محروم ترين قشرهای جامعه می پرداخت. دكتر عباس منظرپور كه سال ها در مطب دكتر 

رسولی و در كنارش به طبابت پرداخت درباره وی چنين گفته است: 
بعد از كودتای 28مرداد و نخست وزيری زاهدی، مأموران فرمانداری 
نظامی  به همان درمانگاه خيابان اميريه ريختند. البد زاهدی مشكاتی 
كه آيت ال رس��ولی برايش ايجاد كرده بود فرام��وش نكرده بود. معلوم 
اس��ت هيچ س��ندی در آن درمانگاه نيافتند چون چنين چيزی وجود 
نداشت؛ ولی در روزنامه های آن زمان نوشتند كه در آنجا يك فرستنده 
و كتاب روس پيدا كرده اند! بعد دكتر فرستنده را به من نشان داد، يك 
نوع پنكه ای بود خيلی بزرگ كه برای آنكه باد آن بيماران را ناراحت نكند 
فقط به سمت طاق اطاق باد می زد و در حقيقت غير مستقيم حاضران 
را خنك می كرد. كتاب روس هم، فرهنگ لغات معروف فرانس��ه به نام 

الروس بود!2

رحلت 
آيت ال رسولی بعد از يك عمر تاش مجاهدانه و مستمر در روز 4بهمن 1332 رحلت 
كرد.3 در اثر اين واقعه بازار تهران به طور كامل بس��ته شد و پيكر آيت ال رسولی از بازار 

1. دكتر ابوالقاسم رسولی برادر آيت ال رسولی و فارغ التحصيل اولين دوره مدرسه طب در ايران بود. وقتی پزشك 
معروف فرانسوی پرفسور »بالتازار« برای تأسيس انستيتو پاس��تور به ايران آمد كسی كه معاون و همراه با او بود 
دكتر رسولی در زمان دانشجويی بود. درباره دكتر رسولی گفته اند كه تمام وجودش وقف به خدمت به مردم بود. 
او بنايی را به وزارت فرهنگ اهدا كرده بود كه به عنوان مدرس��ه ابتدايی مورد استفاده قرار گرفته و دانش آموزان 
بی بضاعت در آن درس می خواندند. اكثر بيمارانش افراد بی بضاعت بودند و خ��ودش زمانی كه بيماران را ويزيت 
می كرد، از آنها هيچ پولی نمی گرفت بلكه در مطبش كش��ويی وجود داشت كه هر كس هر قدر می خواست در آن 
چيزی می گذاشت. خانواده های بسياری را می شناخت و به افراد بی بضاعت، از داروخانه اش نيز رايگان دارو می داد. 
به اقوام بی بضاعت خود نيز رسيدگی می كرد. وی زمانی كه برای رفع مشكل اداری ای كه برای داروخانه اش به وجود 
آورده بودند به وزارت بهداری رفت، مورد بی حرمتی يكی از كارمندان قرار گرفته، همان جا سكته كرد و درگذشت. 

)عباس منظرپور، همان، ص143-145.(
2. همان، ص144.

3. اطاعات، س28، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
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تهران روی دوش مردم عزادار تا بقعه »سرقبرآقا«1 تشييع شد. جمعيت بسياری جمع 
شدند و يكی از علمای تهران طی سخنانی گفت: 

ای مردم،  اين جنازه كه در دست شماست روزگاری سرلشكر زاهدی 
نخست وزير،  در زمان استانداری اش در گيان،  ريش اين عالم را تراشيد 

و او را به زندان محكوم و تبعيد محكوم نمود.2
رحلت آيت ال رسولی مصيبتی بزرگ برای پايتخت بود و بسياری از نقاط تهران برای 
ايش��ان مجلس ختم برگزار كردند و پيام های تس��ليت زيادی رد و بدل ش��د. نزديكان 
ايشان در روز 5آبان در مس��جد ارك تهران اعام مراسم عزاداری كردند. علما و مردم و 
بازاريان و اصناف هر كدام جداگانه برای ايشان مجلس ختم می گرفتند و اين گونه تعلق 
خاطرشان را به او اعام می كردند. آيت ال شيخ جواد فومنی حائری و حاج محمدتقی 
ديبايی مراسمی  در مسجد نو خيابان خراس��ان تهران، گيانيان مقيم تهران در مسجد 
جمعه،3 آيت ال علی رضوی قمی  و آيت ال س��يد رضا زنجانی و هيئت علميه تهران در 
مسجد ارك،4 عده ای از علما چون آيات سيد مهدی جمارانی، سيد علی فيروزآبادی، سيد 
مهدی فيروزآبادی، ابوالقاسم امامی  ش��ميرانی، ابوالقاسم ذاكری شميرانی، محمدامير 
معتضدی و سيد محمدجواد نقوی در مس��جد جامع امامزاده صالح)ع( تجريش،5 حاج 
حسن اتفاق در مسجد اتفاق در خيابان خيام، صنف كاغذفروشان و نوشت افزارفروشان 
در مسجد ارك،6 صنف بنكداران قماش7 در مس��جد امامزاده زيد)ع(8 و... برای ايشان 

مجلس عزا برقرار كردند. 

1. بقعه »سر قبر آقا« مدفن سيد ابوالقاسم، امام جمعه تهران در اوايل قاجار است. تاريخ احداث اين ساختمان 
مصادف با وفات امام جمعه بوده است و قبرستان معتبری در اطراف بقعه وجود دارد كه شخصيت های زيادی در 
آنجا مدفون شده اند. مرحوم سيد ابوالقاسم امام جمعه در سال 1215ق در اصفهان متولد شد. عمويش، بزرگ اين 
خاندان بود كه به امر فتحعلی شاه به طهران آمده و امام جمعه پايتخت گرديد. بعد از فوت عمويش در 1263ق، 
سيد ابوالقاسم امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت و تا سال 1271ق كه در سن 56 سالگی از دنيا رفت دارای اين 
منصب بود. او را بعد از فوتش در مقبره ای كه بعدها »س��ر قبر آقا« ش��هرت يافت دفن كردند. از او كتابی با عنوان 
البلدان مفتوحه عنوه بر جای مانده است. بعد از او پسرش سيد زين العابدين امامت جمعه تهران را بر عهده گرفت 
و عنوان امام جمعه بودن در اين خاندان تا اواخر دوره پهلوی وجود داشت. )محمد شريف رازی، اختران فروزان ری 

و طهران، قم، مكتبه الزهرا، ص417-419.(
2. صادق احسان بخش، همان، ص256.

3. اطاعات، س28، ش8294، دوشنبه 5بهمن 1332، ص10.
4. همان، ش8295، سه شنبه 6بهمن 1332، ص10.
5. همان، ش8297، پنجشنبه 8بهمن 1332، ص12.
6. همان، ش8296، چهارشنبه 7بهمن 1332، ص10.

7. عمده فروشان پارچه.
8. اطاعات، س28، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
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آيت ال كاشانی رهبر مبارزات كه در دوره خفقان و زير 
فش��ار رژيم روزگار می گذراند از اين واقعه بسيار متأثر 
شده و و آن را يك ضايعه بزرگ اسامی  دانست. چنين 

پيامی  صادر كرد: 
بدين وس��يله ضايعه بزرگ اسامی  و 
اسف انگيز، درگذش��ت ناگهانی مرحوم 
حجت االسام آقای حاج شيخ محمدباقر 
رس��ولی را ب��ه خان��واده آن مرح��وم و 
گياني��ان، خصوصاً جن��اب آقای دكتر 
ابوالقاسم رسولی و آقای موسی رسولی 

تسليت عرض می نمايم. 
سيد ابوالقاسم كاشانی1

عده ای از گيانيان مقيم تهران نيز چنين پيامی  منتشر 
كردند: 

با قلبی داغدار و خاطری افسرده، درگذشت آيت ال العظمی  حاج شيخ 
محمدباقر رس��ولی را كه از مفاخر دينی و علمی  عالم تش��يع بودند به 

بازماندگان و دوستان آن مرحوم تسليت عرض نموده...2
روزنامه اطاعات جدا از پيام هايی كه در رحلت ايشان منتشر كرده بود خودش نيز »اين 

ضايعه را به عموم بازماندگان فقيد تسليت« داد.3
مردم نتوانستند شرح مبارزات ايشان را منتشر كنند چون فضل ال زاهدی كه قبًا در 
مسئوليت استانداری گيان با آيت ال رسولی جنگيده بود، االن نخست وزير دولت كودتا 
شده بود. به خاطر حساسيت زاهدی بر آيت ال رسولی، كسی موفق نشد شرح مبارزات 

وی را برای مردم بازگو كند.
پيكر آيت ال رس��ولی را به قم منتقل كردند و در مس��جدی كه در جوار حرم حضرت 

معصومه)س( تازه بنا كرده بودند در قسمت قبله حرم شريف دفن كردند.4
حجت االسام احمدزاده درباره محل دفن پيكر آيت ال رسولی چنين می گويد: 

1. همان، ش8294، دوشنبه 5بهمن 1332، ص10.
2. همان.

3. همان، ش8293، يكشنبه 4بهمن 1332، ص10.
4. صادق احسان بخش، همان، ص256.

آیت اهلل رسولی در پاسخ به 
استفتای مردم گيالن درباره 
آیت اهلل  از  حمایت  لزوم 
کاشانی چنين پاسخ دادند: 
لزوم استرداد حقوق مغصوبه 
از ستمکاران، ضروری و 
مجمعٌ عليه جميع دیانات و 
اقوام و ملل مختلفه می باشد... 
بنابراین پيروی و همکاری 
با حضرت آیت اهلل کاشانی- 
مدظله- و جبهه ملی- ادام اهلل 
بقائهم- و هر سازمانی که بر 
عليه ستمکاران تأسيس شده، 

الزم و متحتم است
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زمانی كه من در قم تحصيل می كردم قبر آيت ال رس��ولی مش��خص 
بود و عكس ايش��ان هم باالی قبرش نصب ب��ود. در صحن بزرگ حرم 
حضرت معصومه)س(، كنار ايوان آينه، مسجد آينه قرار دارد. وقتی وارد 
اين مسجد می شويد و از كفشداری عبور می كنيد، كنار ستون اول اين 
مسجد، قبر آيت ال رسولی قرار دارد. االن آن قسمت محل رفت و آمد 

خانم هاست و نمی دانم كه آثاری از قبر هست يا نه؟1

1. گفت وگوی نگارنده با حجت االسام والمسلمين احمدعلی احمدزاده. 
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تأملی بر توطئه آیات شيطانی و واکنش های جهانی آن

غالمرضا خارکوهي1 
سلمان رشدی و آثارش

ِسر احمد سلمان رش��دی،2 معروف به سلمان رش��دی مقاله نويس به ظاهر مسلمان 
هندی االصل و تبعه دولت انگلستان است. 

همه آثار سلمان رشدی جنجال آفرين و توهين آميز بود، به خصوص در رابطه با اديان 
توحيدی؛ اما كتاب آيات شيطانی كه چهارمين اثر وی محسوب می شود، از همه بدتر بود. 
زيرا او در اين اثر به كتاب مقدس قرآن و رسول مكرم اسام و خانواده و ياران و نزديكان 
آن حضرت توهي��ن كرده بود.3 به همي��ن دليل با فتوای آيت ال العظم��ی امام روح ال 
الموسوی خمينی به مرگ محكوم شد. سپس سلمان رش��دی مورد اعتراض گسترده 
مسلمانان جهان قرار گرفت و از آن پس رشدی به شدت مورد حمايت و حفاظت غرب 
و به ويژه انگليس قرار گرفت و س��اليان درازی به زندگی مخفيان��ه روی آورد و تنها در 

1. فوق ليسانس و تاريخ نگار انقاب اسامی 
2. لقب ِسر )Sir( را ملكه انگليس در اواخر ماه خرداد سال 1386ش به سلمان رشدی داد. از آن پس به ابتدای 

نام او لقب »سر« افزوده  شد و در جرگه شواليه های دربار انگلستان درآمد.
3. محمد واعظ زاده خراسانی، امام خمينی و انقاب اسامی، مشهد، آستان قدس رضوی، 1378، ص196. 



ت ها
مناسب

206
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

برنامه های خاص و با حفاظت شديد در انظار ظاهر می شود.1 
دولت انگليس در حالی از س��لمان رش��دی حماي��ت می كند كه محافل رس��انه ای 

می گويند: 
حمايت از س��لمان رش��دی فش��ار س��نگينی را بر ماليات دهندگان 
انگليس��ی وارد كرده و تاكنون )از بهمن سال 67 تا خرداد سال 86ش( 
مبلغ ده ميلي��ون پوند برای محافظت از وی از زم��ان صدور فتوای امام 
خمينی هزينه شده و اين هزينه برابر با هزينه محافظت از شخصيت های 

سلطنتی اين كشور است.2 
اما كتاب آيات شيطانی آخرين كار او نبود. رشدی تحت حمايت شديد و بی حد و حصر 
انگلس��تان، به نوش��تن ادامه داد و جالب آن كه در كارهای بعدی خود، باز هم به شكل 

مستقيم و غير مستقيم، آموزه های دين اسام را مورد هدف قرار داد.3 
كتاب آيات شيطانی به تحريف حقايق پرداخته و موضوعی جدی را مضحك جلوه داده 
است. اين كتاب به تعبير يكی از منتقدان اروپايی هجونامه ای زيان بار است كه به كردار 
پسركان تخس و نافرمان ش��باهت دارد و به همان ميزان نيز شيطنت آميز و خرابكارانه 
است. رشدی در عرصه تأثير و نفوذ نيز از خود ش��رارت نشان داد، زيرا آنچه اهل تفكر و 
دقت نظر، مقدس می شمارند، او به بازی گرفته و احساس��ات و عواطفی را كه محبوب 
قلب های مردمان است جريحه دار كرد. آيات ش��يطانی از بی بند و باری هنری عاری از 

احساسات نشئت گرفته است. 
به گفته اين منتقد غربی، ش��گفت اينجاس��ت كه حمات صريح و بی پرده مخالفان 
ديرين حضرت محمد)ص(، برچس��ب های دانته، ناس��زاگويی های لوتر و ديگر مردان 
كليسا، هتاكی های مارلو، مس��خرگی ها و ناس��زاگويی های رابله، برخوردهای خشن و 
پرخاشجويانه ولتر را به پيامبر اسام راحت تر می توان تحمل كرد و همگی اينها به عنوان 
رفتار جنون آميز مخالفان جزم انديش و افراطی قابل رد و انكارند. ولی پاسخگويی به قلم 
يك هجوپرداز مثل سلمان رشدی به خاطر كاربرد ظريف و زيركانه تمثيل ها كه موذيانه 
و تهديد آميز به نظر می رسد، تقريباً غير ممكن است. به همين خاطر در دنيايی كه چهره 
حضرت محمد به عنوان مايه تس��كين و منبع عالی الهام به شمار می آيد، هجوپردازی 

1. سايت ويكی پديا 
2. افق حوزه، چهارشنبه 6 تير 1386، ش155، ص8. 

3. همشهری آناين، دوشنبه 28 خرداد 1386، كد مطلب: 24573. 
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رشدی از زندگی و كردار پيامبر اسام به طور انفجارآميزی موهن و دردآور است.1 حمله 
رشدی به تصوير و وجهه حضرت محمد)ص( به عنوان حمله به مردی به حساب می آيد 
كه سخت در روح و روان مسلمانان مسكن گزيده، مسلمانانی كه برای آنان بدون محمد 

زندگی معنای خود را از دست می دهد. 
آيات شيطانی، داستانی فوق العاده پيچيده است كه به سبكی فكاهی و مضحك روايت 
ش��ده، اما در نگاه اول مقصود اصلی آن چيزی جز بدگويی از اس��ام و بنيان گذار آن به 
نظر نمی رسد. آنچه كه در اين رمان آمده، مورد عطف اهريمن سازان صليبی بوده است. 
آيات شيطانی حكايت از دس��ت رفتن هويت و ايمان است، و در يك كام دنيای خود 
سلمان رشدی است به عنوان فردی آواره، از ريشه خود كنده شده، قربانی تعليم و تربيت 
بريتانيايی كه از آن برخوردار بوده اس��ت. حكايت شك و ترديدهای مردی سرخورده و 
مأيوس از پيشينه فرهنگی و دينی خود است، كه با توسل به تصويرپردازی و با زبانی تند 

و مبتذل اغلب بی جهت و موهن و توهين آميز، بيان شده است.2 

1. مينو صميمی، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهرپويا، تهران، اطاعات، 1386، ص490. 
2. همان، ص490-491. 
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خروش جهانی امام عليه آیات شيطانی
روز 25بهمن ماه سال 1367ش مطابق با 7رجب سال 1409ق حضرت امام خمينی 
بنيان گذار انقاب اسامی ايران پيام مهمی خطاب به مسلمانان جهان صادر فرمودند كه 
انفجار بزرگ اجتماعی را در ميان مسلمانان كشورهای مختلف- اعم از شيعه و سنی- به 
وجود آورد. متن اين پيام كه معروف به فتوای قتل سلمان رشدی- نويسنده كتاب آيات 

شيطانی- است چنين می باشد:
بسمه تعالی 

انا ل و انا اليه راجعون 
به اطاع مسلمانان غيور سراسر جهان می رس��انم مؤلف كتاب آيات 
شيطانی كه عليه اس��ام و پيامبر و قرآن، تنظيم و چاپ و منتشر شده 
است، همچنين ناشرين مطلع از محتوای آن، محكوم به اعدام می باشند. 
از مسلمانان غيور می خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، سريعاً آنها 
را اعدام نمايند تا ديگر كسی جرئت نكند به مقدسات مسلمين توهين 

نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است ان شاء ال. 
ضمناً اگر كسی دسترسی به مؤلف كتاب دارد ولی خود قدرت اعدام او 

را ندارد، او را به مردم معرفی نمايد تا به جزای اعمالش برسد. 
والسام عليكم ورحمه ال و بركاته.
روح ال الموسوي الخمينی 1

حضرت امام در اين حكم تاريخی، سلمان رشدی نويسنده كتاب كفرآميز آيات شيطانی 
و ناش��ران مطلع از محتوای آن را به اعدام محكوم كردند. امام اين حكم خود را همانند 
سوره مباركه »برائت« بدون ذكر »بسم ال« صادر نمودند2 كه نمايانگر شدت قهر و خشم 

امام و مسلمين نسبت به دشمنان رسول خدا است. 
با انتشار اين پيام كوتاه موجی از خش��م و نفرت ايران و سراسر جوامع اسامی اعم از 
آسيا، آفريقا، اروپا و حتی امريكا را فرا گرفت و مس��لمانان از هر مذهب و فرقه و رنگ و 
زبان و مليتی اقدام زشت سلمان رشدی با حمايت غربی ها را محكوم نمودند و دلبستگی 
عميق خود را نسبت به قرآن و پيامبر اسام به جهانيان نشان دادند. ايران نيز يكپارچه 
فرياد شد و فردای آن روز- 26بهمن سال67- از سوی دولت عزای عمومی اعام گرديد. 

1. صحيفه امام، ج 21، ص263. 
2. 15خرداد، ش5/6، آذر و اسفند سال1370، ص45. 
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آيت ال خامنه ای- رئيس جمهور وقت- نيز روز چهارش��نبه 26بهمن 67 در يك پيام 
راديويی خطاب به مس��لمانان جهان مبنی بر برخورد با توطئه تبليغاتی استكبار عليه 

مقدسات اسام گفتند: 
كسی كه يك چنين غلطی را می كند باشك مهدورالدم است و واجب 

است كه او را از صفحه زمين بردارند. 
رئيس جمهور كشور ما گفت: 

جوانان غيور و مؤمن سراس��ر جهان اس��ام، بعد از فتوای امام امت و 
دس��توری كه ايش��ان دادند، محتاج هيچ پيام ديگری نيستند و جهان 
اسام در مقابل فرمان امام احساس وظيفه می كند... حكمی را كه امام 
امت بيان فرموده اند، حكمی اس��ت كه هر يك از فقهای اس��امی اگر 
بخواهند بر طبق احكام اس��ام عمل كنند، همين حكم را بايد بدهند و 

اين فتوا قطعی است.
آقای خامنه ای نويسنده كتاب را مهدورالدم خواند و گفت: 

اگر كس��ی در اعدام انقابی اين نويس��نده تاش كند و همان طور كه 
امام فرمودند در اين راه هم كشته ش��ود، شهيد خواهد بود و اميدواريم 
اين درسی برای استكبار جهانی بش��ود و آنها بفهمند كه با احساسات 

مسلمان ها نمی شود بازی كرد.
رئيس جمهور با ستايش از واكنش خوب مردم پاكستان گفت: 

بر همه مس��لمين غيور الزم اس��ت كه اين متهتك فاج��ر و مزدور را 
مجازات و ادب كنند و من اطمينان دارم كه اين كار انجام خواهد شد.

رئيس جمهور افزود: 
نقد اديان با وقاحت و لجن پراكنی فرق دارد و اين كار بس��يار هرزه و 

كم ارزش از نظر هنری و فرهنگی است. 
آقای خامنه ای با اشاره به اينكه ما خود اهل اس��تدالل، مناقشه و بحث و گفت وگو در 
زمينه های گوناگون هس��تيم گفت: »قطعاً جواب ]اينگونه[ دش��منان را با كار علمی و 

فرهنگی نمی توان داد.«1 
پس از انتشار حكم امام كه به طور گسترده در رسانه های گروهی جهان بازتاب يافت، 
سلمان رشدی و ناشران كتابش و حاميان او در مناطق مختلف دنيا مورد تهديد و حمله 

1. آرشيو مطبوعات و اخبار صدا و سيمای كشور در بهمن سال 67. 
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قرار گرفتند. حتی برخی از انديشمندان غربی نيز سخن از مرگ رشدی به ميان آوردند 
كه مؤيد حكم امام بود. چنانكه اريك هاتلند- فيلسوف نروژی- در يك ميزگرد تلويزيونی 
گفت: »كسی كه احترام به مقدسات يك دين را رعايت نمی كند، بايد خودش را آماده 

مرگ كند.«1
به دنبال فتوای امام، مراجع تقليد عظام، ائمه جمعه سراس��ر كش��ور، س��ازمان ها و 
شخصيت های مختلف ايران و گروه های اسامی كشور با انتشار اطاعيه های جداگانه 
حمايت خود را از فرمان امام اعام كردند. مردم با تعطيلی كس��ب و كار و دانشگاه ها و 
حوزه های علميه با تعطيل كردن درس ها، و كس��به با بر افراشتن پرچم عزا و قشرهای 
مختلف شيعه و سنی ايران با برپايی راهپيمايی ها و جلسات و مراسمات باشكوه، انتشار 

كتاب آيات شيطانی را محكوم نمودند. از جمله شعارهای معترضان چنين بود: 
توطئه امريكا افشا بايد گردد، مزدور امريكايی اعدام بايد گردد

فرياد يا محمدا، توهين به آيات خدا
مرگ بر امريكا، مرگ بر انگليس، مرگ بر اسراييل.

در يكی از اين مراسمات آيت ال جوادی آملی استاد برجسته حوزه علميه قم گفت: 
اطاعت از فرمان امام نه تنها بر همه مس��لمين بلكه ب��ر همه الهيون، 
مس��يحيان و يهوديان نيز واجب می باش��د. زيرا كه اينها اصل توحيد و 
پيامبر توحيد را زير سؤال بردند. ديگر اينكه قرآن يهوديت و مسيحيت 
را زنده كرده است. صاحب كش��ف القتال می گويد اگر قرآن نبود نشانی 
از يهوديت و مس��يحيت نبود. زيرا با پيش��رفت علوم عقلی هيچ بش��ر 
خردمندی حاضر نبود انجيل و تورات تحريف شده را به عنوان وحی غيب 
باور كند... الهيون بايد بدانند اگر قرآن زير س��ؤال برود اثری از تورات و 
انجيل باقی نخواهد ماند... هر كس به ساحت مقدس رسول ال اسائه ادب 
كند، امام هفتم از قول پيامبر اكرم می فرمايد كه حكمش اعدام اس��ت، 
و اين يك حكم حكومتی اس��ت و نياز به قضا ندارد و بر مسلمين و والی 
مسلمين اجرای اين حكم نه تنها جايز بلكه واجب است... اگر كسی به 
شخص نبی اكرم توهين كند ممكن است حضرت رسول از او بگذرد، اما 

كسی كه به مقام نبوت توهين كند حكمش اعدام است.2

1. خبرگزاری جمهوری اسامی، استكهلم، 67/12/5. 
2. جمهوری اسامی، 67/11/27، ص4. 
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نخست وزير )موسوی( و اعضای هيئت دولت جمهوری اس��امی ايران ضمن دفاع از 
فتوای تاريخی حضرت امام، خواستار برخورد قاطع دولت ها و ملت های مسلمان با توطئه 
غربی ها شدند. مجلس شورای اسامی اعم از رئيس و نمايندگان مختلف هم در نطق های 
خود ضمن حمله شديد به انگلستان و ساير دول استكباری، حمايت قاطع خود را از حكم 

امام عليه سلمان رشدی و حاميانش اعام نمودند.
شورای عالی قضايی نيز در جلس��ه صبح روز 26بهمن به دفاع از حكم امام پرداخت و 
كشتار مردم مسلمان پاكستان را كه عليه كتاب آيات شيطانی تجمع كرده بودند محكوم 

نمود.
دكتر واليت��ی وزير خارج��ه جمهوری اس��امی ني��ز در جم��ع س��فرا، كارداران و 
نمايندگی های سياسی كشورهای اسامی، ضمن آنكه خواستار تشكيل جلسه فوق العاده 

سازمان كنفرانس اسامی شد، گفت: 
جمهوری اس��امی ايران امروز را عزای عمومی اعام كرده و ملت ما 
به سوگ نشس��ته و ما از تمام كشورهای اس��امی انتظار داريم مراتب 
اعتراض و انزجار خويش نسبت به اهانت به اسام و مقدسات اسامی، به 
خصوص انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطانی را اعام نموده و در رابطه با 

اين موضوع تدابير الزم را اتخاذ نمايند.
انجمن آشوری های تهران، اسقف اعظم، ارداك مانوكيان، خليفه ارامنه ايران و خاخام 
اورحيل مرجع دينی كليميان ايران با انتشار اطاعيه های جداگانه، توهين كتاب آيات 

شيطانی به پيامبر اسام و مقدسات مسلمانان را محكوم نمودند. 
در اين روز بس��ياری از بازاريان و كس��به در اعتراض به توطئه سلمان رشدی تعطيل 

شدند. شورای مركزی اصناف تهران با صدور اطاعيه ای اعام كرد: 
به پيروی از اوام��ر حضرت ام��ام و حمايت از حوزه ه��ای علميه و در 
اعتراض به جسارت به ساحت مقدس پيامبر عظيم الشأن اسام- حضرت 
محمد)ص(- روز چهارشنبه )26بهمن س��ال 67( بازار تهران تعطيل 

خواهد بود.
سپاه پاس��داران انقاب اس��امی نيز با صدور اطاعيه ای آمادگی خود را برای اجرای 
فرمان امام مبنی بر قتل سلمان رش��دی اعام كرد و اضافه نمود پاسداران اين نهاد در 
مراس��می كه به منظور اعام انزجار از توطئه آيات ش��يطانی در سراس��ر كشور برگزار 

می شود شركت می كنند.
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رئيس سازمان حج و اوقاف و امور خيريه با ارس��ال نامه ای خطاب به پاپ ژان پل دوم 
رهبركاتوليك های جهان، از او خواست تا در مقابل تأليف و انتشار كتاب آيات شيطانی 

كه در آن به قرآن و مقام شامخ وحی و نبوت اسائه ادب شده، موضع گيری كند. 
شورای نگهبان، جامعه روحانيت مبارز، ش��ورای سياست گذاری ائمه جمعه، شورای 
هماهنگی تبليغات اسامی، ساير نهادها، سازمان ها، دانشگاه ها و مؤسسات و گروه های 
مختلف سياسی و اجتماعی كش��ور، نيز با انتشار اطاعيه های مختلف در سراسر ايران، 
حمايت خود را از حكم امام اعام نمودند و راهپيمايی ها و مراس��م بی شماری در تهران 
و شهرستان ها و حتی روستاهای كشور برگزار كردند و با قرائت قطعنامه و ارايه شعارها 
و سخنرانی های كوبنده، خواستار اجرای حكم امام برای قتل سلمان رشدی و مجازات 

ناشران كتابش شدند.1

جایزه بنياد 15خرداد
در تاريخ 27بهمن سال 67 يعنی دو روز پس از صدور حكم قتل سلمان رشدی از سوی 
امام، جناب حجت االسام شيخ حسن صانعی نماينده امام و سرپرست بنياد 15خرداد 

در يك اقدام ارزشمند اعام كرد: 
برای اجرای اين حكم مق��دس به هر ايرانی كه اين مزدور را به س��زای عمل ننگينش 
برساند 20 ميليون تومان و به هر غير ايرانی يك ميليون دالر جايزه اهدا می گردد. )البته 
اين رقم تاكنون به دفعات اضافه شده به طوری كه در اواخر مهرماه سال 1391ش و به 
دنبال پخش فيلم موهنی از سوی امريكايی ها و صهيونيست ها به ساحت مطهر رسول 

گرامی اسام، رقم اين جايزه به سه و نيم ميليون دالر افزايش يافته است.(  
تعيين اين جايزه كه از س��وی يكی از ياران و ارادتمندان قديمی امام انجام شد مورد 
استقبال عاشقان رسول ال در داخل و خارج كش��ور قرار گرفت. اين اقدام يك حركت 
نمادين و در عين حال تشويقی و كاری شايس��ته بود و هيچ گاه ديده يا شنيده نشد كه 
امام با آن مخالفت نمايد. بلكه با نامه بس��يار ارزشمندی كه 5 روز بعد امام در تمجيد از 
مبارزات و خدمات و شخصيت او نوش��ت مهر كامًا تأييدی بر اين عمل جناب صانعی 
زد. به همين سبب اعتبار اين جايزه همچنان به قوت خود باقی است و رقم آن نيز بارها 
افزايش يافته است. به طوری كه از يك ميليون دالر بهمن سال67 به سه و نيم ميليون 
دالر در شهريور سال 91ش رسيده است. ش��ايد به دليل همين اقدام آقای شيخ حسن 

1. آرشيو مطبوعات و اخبار صدا و سيمای كشور در بهمن سال 67. 
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صانعی بود كه حضرت امام در تاريخ 2اسفند 1367/ 14 رجب 1409ق طی نامه ای به 
تقدير از خدمات او در طول دوران نهضت و تأييد ايشان  پرداختند و نوشتند:  

بسم ال الرحمن الرحيم 
جناب حجت االسام آقای حاج شيخ حسن صانعی- دامت بركاته 

نمی دانم از كجای آش��نايی ام با تو بنويس��م. تو يك��ی از قديمي ترين 
افرادی هستی كه در كنار من بوده ای. هنوز سبزه ای بر رخسار نداشتی 
كه صميمی ات يافتم. سال ها قبل از شروع مبارزات پانزدهم خرداد ]سال 
42[. تو س��رباز گمنام اين انقابی، و خودت می دانی كه هيچ چيز بهتر 
از گمنامی نيست. تو فردی هستی كه از گذشته های دور خاطرات تلخ 
و شيرين مبارزات را با خود دارد. زيركی و كم حرف، دانايی و محتاط. در 
گرداب مبارزات هميشه دلسوخته بوده ای. كينه ات را نسبت به شاه در 
كمتر كسی ديده بودم. در بحران ها و فشارها هيچ گاه نسبت به من ترديد 

نداشتی، گرچه گاهی خسته می شدی و افسرده.
در كوران فشار دستگاه شاه، تو كه مسئول اداره شهريه طاب بودی، 
وقتی در محاصره دشمن قرار می گرفتی برای اينكه هيچ گونه اطاعی 
به دشمن ندهی كم نبود مواقعی كه قبوض رسيد پول های اخيار را- در 
پانزده سال مبارزه- چون غذايی گوارا می خوردی. پاداشت عندال نيز 

گوارايت باد.
استعدادت، لطافت روحت، صداقتت چيزی نيست كه فراموشم شود. 
تندخوي��ی و عاقل. از خ��دا می خواهم عقلت را ب��ه تندخويی ات پيروز 
كند. من كامًا ب��ه تو اطمينان دارم. لذا وكيل من می باش��ی در تمامی 
زمينه های شرعی. اين چند سطر را نوشتم تا كمی از بسيار حقی كه به 
گردن من و انقاب داری را ادا كرده باشم. خداوند يار و نگهدارت باد. مرا 

از دعای خير فراموش مكن. 
والسام عليكم و رحمه ال و بركاته.

67/12/2- روح ال الموسوي الخمينی 1 

1. صحيفه امام، همان، ص272-273. 
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واکنش غربی ها 
متأس��فانه دولت های غربی خاصه انگليس در اقدامی ش��تاب زده به ج��ای احترام به 
مقدسات يك و نيم ميليارد مسلمان و رعايت حقوق شهروندی آنها، به حمايت همه جانبه 
از كتاب آيات شيطانی و سلمان رشدی پرداختند. به طوری كه غربی های مدعی حقوق 
بشر و آزادی بيان، حتی قائل به حق آزادی بيان برای مسلمانان و غير مسلمانان مخالف 
كتاب رشدی نبودند. در حالی كه اگر به راستی آنها به آزادی بيان باور داشتند می بايست 
همين حق را هم برای مخالفان كتاب رشدی- به عنوان يك حق منطقی و عقايی- قائل 
می بودند. بر اساس همين قاعده اس��ت كه می گوييم امام خمينی هم آزاد است چنين 
فتوايی را در دفاع از مقدسات مسلمانان صادر نمايد. اما غربی ها مثل هميشه با اعمال زور 
و قدرت قهريه، و با سوءاستفاده از مفاهيمی چون آزادی بيان و حقوق بشر و... از يك سو به 
ترويج و انتشار بيش از پيش كتاب آيات شيطانی پرداختند و از سوی ديگر با معترضان 

و مخالفان اين كتاب، اعم از مسلمان و غير مسلمان برخورد می كردند. 
عاوه بر اين در اين ماجرا غربی ها رفتاره��ای غير ديپلماتيك زيادی نيز در مواجهه با 
دولت ايران داش��تند. چنانكه چند روز پس از فتوای قتل سلمان رشدی دولت فرانسه 
بازگش��ت س��فير خود را به ايران به تعويق انداخت و در ادامه اين سياس��ت دو روز بعد 
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)67/12/1( دوازده كش��ور عضو جامعه اقتصادی اروپايی نيز سفرا و كارداران خود را به 
عنوان اعتراض از تهران فراخواندند و هر گونه تماس يا مسافرت در سطح باال را به ايران 
لغو نمودند و محدوديت های سياسی و اقتصادی برای ايران ايجاد كردند، به طوری كه 
ايران كه از اوايل پيروزی انقاب و دوران جنگ تحميلی تحت محاصره اقتصادی امريكا 
و اروپا بود برای تأمين برخی از كاالها و درآمدهای ارزی دچار مضايقی شد. )به همين 
خاطر مسئله خودكفايی كه از سال ها پيش توس��ط حضرت امام مطرح شده بود در آن 
روزها بار ديگر بر سر زبان ها افتاد و برخی مسئوالن جمهوری اسامی برای مقابله بهتر با 
توطئه های غربی ها كه از ابتدای انقاب تاكنون ادامه داشته و در آينده نيز خواهد داشت، 

بر خودكفايی اقتصادی كشور ما تأكيد نمودند.(  
دولت آلمان غربی هم اعام كرد ديدار دو وزير كابينه اش را ب��ه ايران به دليل امتناع 
تهران از لغو حكم اعدام سلمان رشدی كنسل كرده است. وزير خارجه اسپانيا نيز اعام 
كرد اين دولت سرپرست نمايندگی جمهوری اسامی ايران در مادريد را به دليل حمايت 

وی از حكم امام خمينی در مورد مجازات سلمان رشدی اخراج نمود.1 
بريتانيا اعام كرد در پی قطع روابط با ايران ش��ماری از ايرانيان را از خاك اين كشور 
اخراج می كند. سخنگوی وزارت امور خارجه انگليس گفت برقراری مجدد روابط عادی 

با ايران مستلزم انصراف تهران از مواضع اش در مورد سلمان رشدی است. 
تلويزيون دولتی بی بی سی هم با پخش فيلمی از انتشار كتاب آيات شيطانی عليه اسام 

حمايت كرد.
نخست وزير فرانسه در يك فراخوان عمومی از س��ران دولت های غرب خواست تا در 
اعتراض به تهديد امام خمينی عليه جان سلمان رشدی متحد شوند.2 تاچر نخست وزير 
انگليس از ميتران، رئيس جمهور فرانس��ه به خاطر حمايت هايش از رشدی تشكر كرد. 
جرج بوش رئيس جمهور امريكا تهديد مرگ س��لمان رش��دی از س��وی رهبر ايران را، 
تهديدی عليه منافع امريكا اعام نمود. دادستان كل امريكا نيز حمايت از ناشران كتاب 

آيات شيطانی را بر عهده گرفت.3
دولت امريكا رسماً از دولت شوروی خواس��ت تا حكم اعدام سلمان رشدی را محكوم 
كند. اما ادوارد ش��واد نادزه، وزير خارجه اين كش��ور با اش��اره غير مس��تقيم به مسئله 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، تهران، واحد پژوهش ستاد برگزاری سمينار تبيين حكم تاريخی حضرت امام)ره(، 
1369، ص16 و 21. 

2. دسيسه آيات شيطانی، ستاد منطقه 2، تهران، سازمان تبليغات اسامی، 1368، ص41. 
3. آيات شيطانی، تهران، مؤسسه فرهنگی هنری قدر واليت، 1390، ص47-49. 
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كتاب آيات شيطانی گفت: غرب اكنون بايد برای 
ارزش های ايران احترام قائل شود. 

به دنبال خيزش جهانی مسلمانان در كشورهای 
مختلف اس��امی، اروپايی، آفريقايی و آس��يايی 
عليه سلمان رش��دی و دولت انگليس، مارگارت 
تاچر- نخس��ت وزير اين كش��ور- نوزده روز پس 
از اعام حكم امام، در تغيي��ر موضعی تازه برای 
كاهش خشم مسلمانان گفت: من درك می كنم 
كه كتاب آيات شيطانی برای مس��لمانان عميقاً 

توهين آميز است.
همچنين به دنبال آن، س��رجفری ه��او، وزير 
خارجه او نيز گفت: دولت انگلس��تان به اس��ام 

احترام می گذارد و خود را از كتاب آيات شيطانی جدا می داند. 
دولت لهستان نيز از انتشار كتاب آيات شيطانی در مطبوعات اين كشور جلوگيری كرد.1

كانادا، يونان، هلند، چند ش��ركت آلمانی و يك فروش��گاه زنجيره ای امريكا در مورد 
انتش��ار كتاب رش��دی تجديدنظر كردند. ش��ركت »ماروزن«- بزرگترين فروش��نده 
كتاب های خارجی در ژاپن- فروش كتاب كفرآميز آيات شيطانی را متوقف كرد. دومين 
كتاب فروشی بزرگ ژاپن هم اعام كرد تاكنون اين كتاب را نفروخته و از فروش آن در 

آينده خودداری خواهد كرد. 
خانه انتشاراتی يونان نيز از بيم بمب گذاری مسلمانان، انتشار كتاب آيات شيطانی را 
به تعويق انداخت. يك كشيش و مجری مسيحی برنامه بامدادی راديو مونيخ آلمان به 

تمجيد از ابعاد سياسی و اجتماعی مسلمانان پرداختند.2
كار سلمان رشدی و حاميان غربی اش در انتشار كتاب توهين آميز عليه پيامبر اسام 
آنقدر زننده و غير منطقی ب��ود كه حتی صدای برخی از محقق��ان غربی را هم درآورد. 
چنانكه خانم آنه ماری ش��يمل آلمانی- استاد مطالعات و پژوهش های اسامی در چند 
دانشگاه جهان- در مصاحبه ای تلويزيونی، سلمان رشدی را به خاطر جريحه دار كردن 

احساسات مسلمانان »به گونه ای اهريمنی« به شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت:

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص30 و 34. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2- ص1و3. 

آیات شيطانی حکایت از دست 
رفتن هویت و ایمان است، و 
در یک کالم دنيای خود سلمان 
رشدی است به عنوان فردی آواره، 
از ریشه خود کنده شده، قربانی 
تعليم و تربيت بریتانيایی که از 
آن برخوردار بوده است. حکایت 
شک و تردیدهای مردی سرخورده 
و مأیوس از پيشينه فرهنگی و 
دینی خود است، که با توسل به 
تصویرپردازی و با زبانی تند و 
مبتذل اغلب بی جهت و موهن و 

توهين آميز، بيان شده است
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نويس��ندگان وظيفه دارند كه ب��ه اعتقادات مذهبی ديگ��ران احترام 
بگذارند.

او همچنين گفت: 
خود ش��اهد بوده كه مردان عاقل و بالغ پس از آگاه��ی از مضامين و 

محتوای كتاب رشدی به تلخی گريسته اند.1 
حتی چند نفر از نمايندگان پارلمان انگليس خواس��تار منع انتشار مجدد كتاب آيات 
شيطانی شدند. كارتر رئيس جمهور اس��بق امريكا هم اين كتاب را توهين به ميليون ها 

مسلمان خواند. 
كورت والدهايم رئيس جمهور اس��بق اتريش گفت: در كتاب آيات ش��يطانی به كتاب 

مقدس آسمانی قرآن توهين شده است.
سفير ايتاليا در تهران هم گفت: آيات شيطانی اهانت آميز است و بايد محكوم شود.

دولد دال نويسنده مشهور انگليسی، س��لمان رشدی را فردی ماجراجو و فرصت طلب 
خواند.

سناهيد بريس��تيچ يكی از مقامات جامعه يوگس��اوی، كتاب آيات شيطانی را نمونه 
باالترين اهانت به مسلمين دانست.

كيم ايل سونگ رهبر كره شمالی هم از حكم امام خمينی حمايت كرد. 
رابرت گراهام مسيح شناس و عضو آكادمی نويسندگان كاتوليك واتيكان گفت: آيات 
شيطانی بدون شك توهين به يك مذهب است و آيت ال خمينی حق دارد به آن اعتراض 

كنند.2
رفائل گومز پارا روزنامه نگار اسپانيايی در يك برنامه ويژه راديو ملی اين كشور، سلمان 

رشدی را كافر خواند و گفت: 
در تمام انقاب های جهان يك سری اتهامات و تحريكات از سوی غرب 
صورت گرفته و اكنون امام خمينی به دفاع از اسام برخاسته و يك كافر 

را مورد حمله قرار داده است.
وی اضافه كرد: 

در ماجرای انتشار كتاب آيات شيطانی يك مبارزه بين المللی به ويژه از 
سوی غرب عليه اسام و ايران مشاهده می شود... صدور حكم مرگ برای 

1. مينو صميمی، همان، ص475-476. 
2. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص38-39. 
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سلمان رشدی از سوی امام خمينی، دفاع در برابر يك تهاجم وسيع است 
كه در حال حاضر عليه مظلومين و بی دفاعان جهان در جريان است.1

حفاظت از رشدی 
روزنامه حريت تركيه تحت عنوان »فرمان مرگ سلمان رشدی« نوشت: نويسنده كتاب 
آيات شيطانی از ترس مس��لمين به پليس امنيتی انگلستان پناه برده است.2 رشدی در 
گفت وگو با خبرگزاری رويتر در لندن اعام كرد: فتوای آيت ال خمينی را خيلی جدی 

تلقی می كند. 
اين خبرگزاری با اشاره به اينكه او از ترس جانش از خانه خود به نقطه نامعلومی گريخته 
است، نوشت: رشدی از همه كسانی كه می توانند از او حفاظت كنند درخواست كمك 

كرده است. 
خانم تاچر نخست وزير انگليس عاوه بر محافظان پليس، تعداد شش نفر از محافظين 
شخصی خود را كه برای خنثی كردن نقشه های انقابيون ايرلند آموزش ديده بودند را 
برای مراقبت از سلمان رشدی اختصاص داد.3 همچنين به نوشته روزنامه ساندی تايمز، 
اسحاق شامير نخست وزير اسراييل با اعزام تيمی از كارشناسان و مأموران ويژه جاسوسی 

موساد به لندن، حفاظت از جان سلمان رشدی را بر عهده گرفت.
با اين حال، حكم امام چنان موجب وحشت غربی ها شد كه حتی برخی از شركت های 
هواپيمايی از سوار كردن سلمان رش��دی امتناع می كردند. از جمله شركت هواپيمايی 
آلمانی لوفت آنزا بود كه در ژانويه 1995م از پذيرش رشدی به عنوان مسافر خودداری 

نمود.4
غربی ها دريافتند كه حكم امام و تهديد مسلمانان شوخی نيست. مخصوصاً كه با وجود 
ديوار آهنينی كه برای محافظت از جان س��لمان رشدی كش��يده بودند، آقای ابراهيم 
عطايی- كه قصد كشتن رشدی را داش��ت- اولين ايرانی بود كه در سال 68 توسط تيم 
حفاظت رشدی در انگلستان مظلومانه و غريبانه به شهادت رسيد. آقای مصطفی مازج 
نيز كه به منظور اجرای حكم امام با مقداری مواد منفجره در مرداد س��ال 68 خود را به 

هتل محل اقامت سلمان رشدی رسانده بود در انفجاری مشكوك به شهادت رسيد.  

1. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
2. همان، 67/11/27، ص3. 

3. ژنرال مصطفی طاس، پاسخ به شيطان، ترجمه عبدال نجم الدين، تبريز، احرار، 1372، ص49. 
4. مينو صميمی، همان، ص476. 
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به همين خاطر غربی ها هزينه های گزافی برای حفاظت جان رشدی متحمل می شدند، 
مخصوصاً انگلستان كه بيش از هر كشوری مس��ئوليت حفاظت از سلمان رشدی را بر 
عهده گرفته بود ساالنه حدود ده ميليون دالر در اين راه متحمل هزينه می شد. به طوری 
كه وليعهد اين كشور )ش��اهزاده چارلز( گفت: »سلمان رشدی س��رباری پر خرج برای 

ماليات دهندگان انگليسی است.« 
سلمان رشدی در يكی از نوش��ته های بعدی خود ضمن اشاره به ذلت و فاكتش پس 
از انتشار كتاب آيات شيطانی، خبر از مجروحيت شديد مترجم ايتاليايی كتابش توسط 
مس��لمانان ايتاليا، و مجازات مترجم ژاپنی كتابش توسط مسلمانان ژاپن، و مرگ ناشر 

نروژی كتابش می دهد و می نويسد:
روزی كه ناشر نروژی مورد اصابت گلوله ]مسلمانان[ قرار گرفت يكی 

از بدترين روزهای عمر من است.1 

واکنش های جهان اسالم 
در پی اعام فتوای امام، امت اسامی در تمام نقاط جهان به صورت يكپارچه به حركت 
درآمدند و با حمايت قاطع خود از اين حكم تاريخی، نفرت و انزجارشان را نسبت به اين 
دسيسه استعمار نشان دادند و خواستار محاكمه رشدی و ممنوعيت انتشار و جمع آوری 

1. محمدعلی الفت پور، چهل تدبير، تهران، پرستا، 1389، ص158. 
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كتاب آيات شيطانی شدند. در اين رابطه تعدادی از مسلمانان توسط غربی ها بازداشت، 
زندانی، شكنجه شدند و برخی نيز مورد تعقيب و محاكمه قرار گرفتند. حتی برخی نيز 
از شغل خود اخراج ش��دند. به عبارت ديگر حكم امام پتانسيل نيروی عظيم مسلمانان 
جهان را آشكار ساخت و موجی توفنده از توده های ميلياردی مسلمانان را در مصاف با 

كفر جهانی پديد آورد.1 
در واقع فتوای امام موجب ش��د كه يك انقاب اس��امی تازه با مش��اركت همه فرق 
مسلمان اعم از ش��يعه و س��نی برای دفاع از اعتقادات دينی ش��ان در جهان پديد آيد. 
اعتراضات و تحركات م��ردم در ايران و نقاط مختلف جهان تا مدت ها ادامه داش��ت. به 
طوری كه اخبار واكنش های مسلمانان جهان در دو هفته نخست بعد از فتوای امام )از 
25بهمن تا 10اسفند سال 67( نشان از عمق تأثير فرمان امام خمينی در سطح جهان 

می باشد كه در اينجا گزيده ای از اخبار اعتراضات مسلمانان جهان2 را ارايه می كنيم: 
- به دنبال صدور فتوای امام، حضرات آيات عظام گلپايگانی و مرعشی 
نجفی و حوزه های علميه قم و مش��هد درس های خود را در اعتراض به 

انتشار كتاب كفرآميز آيات شيطانی تعطيل كردند.
- مس��لمانان ايالت جامو و كشمير در ش��مال هند، برای دومين روز 
متوالی در اعتراض به انتش��ار كتاب توهين آميز آيات ش��يطانی دست 
به تظاهرات زدند. در اين تظاهرات نيروه��ای امنيتی هند با باتوم و گاز 
اش��ك آور تظاهركنندگان را مورد حمله قرار دادن��د و حداقل 50 نفر 

مجروح شدند.
- جرايد ام��ارات متحده عربی خواس��تار برخورد ج��دی دولت های 

اسامی با كتاب ضد اسامی سلمان رشدی شدند.
- مسلمانان شهر سرينگر هند، در اعتراض به كتاب آيات شيطانی طی 
تظاهراتی با پليس درگير شدند كه منجر به مجروح شدن حدود شصت 

نفر از تظاهركنندگان شد.
- آي��ت ال خامنه ای در ي��ك پيام راديوي��ی به مس��لمانان جهان در 
خصوص برخورد با توطئه تبليغاتی اس��تكبار عليه مقدس��ات اس��ام 
فرمودند: كسی كه يك چنين غلطی را می كند باشك مهدورالدم است 

1. دسيسه آيات شيطانی، همان، ص35. 
2. انعكاس حكم امام در داخل ايران و واكنش غربی ها را در بخش های ديگر اين مقاله آورده ايم. 
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و واجب است كه او را از صفحه زمين بردارند. 
- طی تظاهراتی در شهر برادفورد انگليس در دفاع از حكم امام خمينی، 
مسلمانان اين شهر قس��م خوردند در اولين فرصت حكم امام را به اجرا 

درآورند. 
- نمايندگان مجلس شورای اسامی با صدور بيانيه ای از حكم حضرت 

امام درباره نويسنده و ناشرين كتاب آيات شيطانی حمايت كردند.
- پيرو دستور حضرت امام دولت جمهوری اسامی ايران روز 26بهمن 

سال 67 را عزای عمومی اعام كرد.
- در اعتراض به انتشار و توزيع كتاب موهن آيات شيطانی، مردم تهران 

در مقابل سفارت انگليس دست به تظاهرات زدند.
- موالنا »سيد عبدال بخاری« امام مس��جد اهل تسنن دهلی ضمن 
محكوم ساختن مؤلف كتاب آيات شيطانی، حكم امام خمينی را در مورد 
رشدی و ناشرانی كه از متن كتاب مطلع بوده اند نشانگر نبوغ رهبر كبير 

انقاب اسامی دانست.
- كميسيون سياست خارجی مجلس ش��ورای اسامی در حمايت از 

حكم حضرت امام خمينی پيامی صادر كرد.
- از سوی عامه »سيد ساجد علی نقوی« رهبر شيعيان پاكستان در 

حمايت از حكم حضرت امام پيامی صادر شد.
- در ايران جمعه 67/11/28 به عنوان روز اعتراض به انتشار كتاب آيات 

شيطانی و حمايت از حكم حضرت امام اعام شد. 
- نخس��ت وزير وقت پاكس��تان اعام كرد: در صورت برچيده نشدن 
كتاب آيات شيطانی از فروشگاه ها، خريد و فروش تمام انتشارات مؤسسه 

پنگوئن را در اين كشور ممنوع خواهد كرد. 
- بنياد شهيد انقاب اس��امی ايران اعام كرد هيئتی را به پاكستان 
اعزام می كن��د تا خانواده ش��هدای تظاهرات، عليه انتش��ار كتاب آيات 

شيطانی را زير پوشش بگيرد.
- مفتی اعظم س��وريه با صدور فتوايی ضمن تقبيح شديد كتاب آيات 

شيطانی محتوای آن را كفرآميز و تحريف كننده واقعيات دانست.1 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص14-11 )به صورت گزيده(. 
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- روزنام��ه جمهوريت تركيه ه��م ضمن درج اخب��ار تظاهرات مردم 
پاكستان عليه سلمان رشدی نوشت: انتش��ار فتوای امام خمينی ابعاد 

گسترده ای به عكس العمل مسلمانان جهان خواهد بخشيد.
- اين روزها مطبوعات و رس��انه های خبری غرب محدوديت شديدی 
را در انعكاس و پوشش خبری اعتراضات مسلمانان عليه سلمان رشدی 

اعمال می كنند. 
- »سعيد عبدالقدوس« رئيس شورای مساجد شهر »برادفورد« شمال 
انگلستان اعام كرد: دستور امام خمينی را درباره قتل سلمان رشدی به 

مورد اجرا خواهد گذاشت.
- روزنامه خليج چاپ امارات نوشت: امام خمينی خون سلمان رشدی 
مؤلف كتاب آيات شيطانی و ناش��رينی كه از محتوای اين كتاب مطلع 
بوده اند، به خاطر اس��ائه ادب به ذات باری تعالی و پيامبر گرامی اسام، 
مباح دانس��ته و از مس��لمانان جهان خواسته است كه س��ريعاً مؤلف و 

ناشرين را اعدام كنند.
- روزنامه ملی گازته چاپ اسامبول تركيه در شماره ديروز )26بهمن 
67( تحت عنوان »اين شخص را بكشيد«، ضمن درج فتوای امام در اين 
باره نوشت: نويسنده كتاب آيات شيطانی يك منحرف مرتد است و دامنه 
عكس العمل های مسلمانان جهان عليه وی روز به روز گسترش می يابد.

- در حالی كه هر روز و هر ساعت مسلمانان جهان در حال اعتراض به 
انتشار كتاب ضد اسامی آيات شيطانی هستند، تلويزيون »بی بی سی« 
كه ش��بكه دولتی انگلستان اس��ت خبر از تهيه و پخش س��ريالی عليه 
مس��لمانان داد كه درباره فساد يك دختر مس��لمان و كناره گيری او از 

اعتقادات مذهبی اش و جذب او به فرهنگ يهودی و غربی می باشد.1
- فروش كتاب آيات شيطانی در هند، آفريقای جنوبی، مالزی، مصر و 

عربستان ممنوع شد.
- نشريه العهد ارگان حزب ال لبنان ضمن حمايت از حكم الهی امام، 
كتاب آيات شيطانی را يك كتاب داستان توهين آميز و مملو از بی حرمتی 

و ناسزا به اسام توصيف كرد. 

1. جمهوری اسامی، 27 /67/11، ص3. 
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- شيخ »س��عيد ش��عبان« ضمن تأكيد بر حكم تاريخی حضرت امام 
گفت: آزادی بيان و قلم هرگز به معنای مجوز هتك حرمت به مقدسات 

مسلمين نيست. 
- اعتراض رسمی دولت جمهوری اسامی ايران تسليم كاردار انگليس 

در تهران شد. 
- علم��ای اوقاف پاكس��تان 25000 روپيه برای قتل رش��دی تعيين 

كردند. 
- »طارق وحيد بوتو«- يك پاكستانی مسلمان- گفت: هفت هزار روپيه 

به عنوان جايزه برای قتل رشدی تعيين كرده ام. 
- سازمان كنفرانس اسامی خواستار ممنوعيت انتشار و توزيع كتاب 

كفرآميز آيات شيطانی شد.
- انجمن اسامی دانشجويان در اروپا طی بيانيه ای اعام نمود: خود را 

برای اجرای حكم الهی حضرت امام خمينی آماده می سازند.
- علمای شيعه پاكستان انتشار كتاب آيات شيطانی را محكوم كردند. 
- س��لمان رش��دی در پی يك واكنش فريبكارانه نس��بت به خش��م 
توده های مسلمان در رابطه با كتاب كفرآميز آيات شيطانی ابراز تأسف 
نمود. وی گفت: اين تجربه به ما ثابت كرد كه همه بايد حساسيت ديگران 

را مدنظر داشته باشيم!
- بازگشت سفير فرانسه به تهران از سوی دولت فرانسه به تعويق افتاد.

- شيخ سعيد شعبان گفت: نمی توان در برابر هتك حرمت مقدسات، 
خاموش نشست.

- »حافظ خطير احمد«- رهبر جمعيت اهل حديث پاكستان- مبلغ 
500 هزار روپيه برای مجری حكم قتل رشدی تعيين كرد.

- انتش��ار و توزيع كتاب آيات ش��يطانی در 45 كش��ور عضو سازمان 
كنفرانس اسامی ممنوع شد.

- خليفه ارامنه ايران با ارس��ال تلگرام��ی به پاپ ژان پ��ل دوم رهبر 
كاتوليك های جهان از حكم حضرت امام خمينی حمايت و چاپ و انتشار 

كتاب سلمان رشدی را محكوم كرد.
- در پی شهادت عده ای از مردم مسلمان بمبئی منطقه مسلمان نشين 
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»بندی بازار« به حالت تعطيل درآمد.1
- ش��يخ ماهر حمود- يكی از علمای اهل س��نت لبن��ان- فتوای امام 
خمينی درباره س��لمان رشدی را يك تكليف ش��رعی اسامی دانست 
و اج��رای آن را واج��ب كفايی بر مس��لمين ش��مرد و گفت: س��كوت 
روحانی نماها و وعاظ الساطين در جايی كه سكوت حرام است، توجيه 

ندارد و همه بايد عليه اهانت به مقدسات اسام موضع گيری كنند.
- روزنامه كويت��ی الرأی العام با انتقاد از كم تحركی كش��ورهای عرب 
در اين ماجرا نوشت: اهانت به مقدسات اس��ام، خشم مسلمانان هند، 
پاكس��تان و ايران را برانگيخته اس��ت اما يكصد ميليون عرب همچنان 

خاموش اند.
- تعداد س��ی و س��ه نفر از علمای دينی بنگادش ب��ا محكوم كردن 
ادعاهای كذب سلمان رشدی درباره پيامبر اسام خواستار ضبط كليه 

نسخه های كتاب مذكور و اعدام او شدند. 
- حزب نظام اس��ام، جمعيت مدينه، حركت دانشجويی اهل حديث 
بنگادش و بس��ياری از ش��خصيت های سياس��ی و مذهبی و احزاب و 
گروه های اسامی اين كشور با انتش��ار اطاعيه های جداگانه خواستار 
اعدام سلمان رشدی و نابودی كتاب او ش��دند. مردم شهرهای مختلف 
اين كشور نيز با انجام تظاهرات و اعتصاب و برپايی مجالس از حكم امام 

خمينی حمايت نمودند.
- سخنگوی اقليت مسلمانان يونان نيز به هفته نامه ساندی ويما گفت: 
امام خمينی مرد دين و در مسائل اسامی از ما آگاه تر است، لذا انتشار 

كتاب آيات شيطانی بايد صد درصد محكوم می شد.2
- عامه »سيد س��اجدعلی نقوی« با تأكيد بر واجب االجرا بودن حكم 
امام خمينی گفت: حكم امام وحدتی عميق بين مسلمانان شيعه و سنی 

به خصوص مسلمان پاكستان به وجود آورد.
- نائب رئيس مجلس اعای اسامی ش��يعه لبنان ضمن اعام تأييد 
مطلق و حماي��ت كامل خود از حك��م امام خمينی گف��ت: فتوای امام 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص16-14 )به صورت گزيده(. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
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خمينی نه تنها از احكام مذهب شيعه سرچشمه گرفته بلكه اين حكم 
در كليه مذاهب اسامی موجود و يك حكم عادالنه اسامی است. 

- جوانان مسلمان انگليسی طی اجاسی در شرق لندن با اعام حمايت 
كامل خ��ود از حكم امام خمينی بار ديگر نش��ان دادند ك��ه در دفاع از 

ارزش های واالی اسامی همچنان استوار خواهند بود.
- جامعه اهل تس��نن كويت از حكم امام خمينی در مورد قتل سلمان 

رشدی حمايت كردند. 
- هفته نامه المجتمع چاپ كويت با اظهار تأسف از بی تفاوتی كشورهای 
عرب��ی در قبال كتاب اهانت آميز س��لمان رش��دی خواس��تار مجازات 

نويسنده كتاب آيات شيطانی و ناشران آن شد.
- طی اطاعيه ای نمايندگان اهل سنت مجلس شورای اسامی ضمن 
محكوم كردن سلمان رشدی سكوت سران كشورهای اسامی را بيانگر 

عدم تعهد آنان به اسام دانستند.
- »انور صدر« دبير كل ش��ورای جامعه مسلمانان در بمبئی با ذكر نام 
امام به عنوان يگانه امام جهان اسام از كليه احزاب و گروه ها خواست در 
راهپيمايی اعتراض آميزی كه بر عليه حمايت انگليس از سلمان رشدی 

برگزار خواهد شد شركت كنند.
- كابينه لبنان در جلس��ه خود به رياست »سليم الحص« نخست وزير 
اين كشور ورود و فروش كتاب آيات ش��يطانی را در لبنان ممنوع اعام 

كرد.
- كنفرانس روحانيون مسلمان در عربستان سعودی به منظور همراهی 
با موج اعتراضات مسلمانان جهان از حكم حضرت امام خمينی حمايت 

كرد. 
- عامه »ش��يخ حس��ن طراد« از روحانيون مبارز لبنان��ی و »موالنا 
محمدحسين نعيمی« عضو شورای ايدئولوژی پاكستان و عامه »سيد 
محمدحس��ين فضل ال« روحانی برجس��ته لبنانی و »قاضی حس��ين 
احمد« رهبر جمعيت اسامی پاكس��تان از حكم تاريخی امام خمينی 

حمايت كردند. 
- شورای عالی اس��امی اوگاندا با صدور بيانيه ای س��لمان رشدی را 



ت ها
مناسب

226
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

محكوم كرد و به ناشران و كتاب فروشان اوگاندايی نسبت به وارد كردن 
اين كتاب هشدار داد. 

- هيئت نمايندگی جمهوری اسامی ايران در سازمان ملل متحد در 
يك بيانيه اعام داشت كتاب كفرآميز س��لمان رشدی توطئه ای عليه 

اسام برای جلوگيری از نقش فزاينده اسام در جوامع بشری است.
- جامعه اسامی اروپا كه شامل علمای بس��ياری از كشورهای عرب، 
روحانيون شيعه پاكستانی و افغانی و چند تن از روحانيون ايرانی مقيم 
اروپا می باشد از سازمان كنفرانس اسامی خواست عليه نويسنده آيات 

شيطانی اقامه دعوی كند.
- شيخ سعيد شعبان رهبر جنبش اسامی لبنان با قدردانی مجدد از 
حكم امام خمينی در مورد سلمان رش��دی گفت: اين حكم احساسات 
مسلمانان را برانگيخت و آنها را به ياد اسام عظيم خود انداخت، اسامی 
كه هيچ گاه در برابر كسانی كه عليه اعتقاد و- اخاق مسلمانان به جنگ 

برمی خيزند ساكت نمی ماند و به رويارويی با آنها برمی خيزد.
- درخواست مسلمانان موريس مبنی بر ممنوعيت انتشار كتاب آيات 

شيطانی از طرف نخست وزير آن كشور موافقت شد.
- »سيد عبدال بخاری« در مراسم نماز جمعه دهلی گفت: من به امام 

خمينی تبريك می گويم، هيچ ارفاقی نبايد به رشدی نمود.
- جامعه اس��امی س��يرالئون توطئه انتش��ار كتاب آيات شيطانی را 

محكوم كرد.
- تظاهرات پرشور مردم مس��لمان در بمبئی و دهلی باعث به شهادت 

رسيدن و مجروح شدن عده ای گرديد. 
- دولت كنيا اعام كرد: از انتشار كتاب آيات شيطانی در سطح كشور 

جلوگيری خواهد كرد. 
- مالزی نيز به جمع كشورهايی كه توزيع و نشر كتاب آيات شيطانی 

را ممنوع كرده اند پيوست.
- »زكی باقری« يكی از علمای جامعه مسلمانان كانادا گفت: ما از صدور 

حكم امام در مورد سلمان رشدی حمايت می كنيم.
- كتاب فروشی هايی كه اقدام به فروش كتاب آيات شيطانی كرده اند 
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توسط مسلمانان كانادا تهديد به مرگ شدند. 
- شيخ »احمد سحنون«- مفتی بزرگ الجزاير- اعام كرد: به اجماع 
كليه علمای اسام، سلمان رشدی مرتد و واجب القتل است و نيازی به 

حكم دادگاه نيست و ما پشتوانه اجرای اين حكم هستيم.
- بيش از سه هزار تن از مس��لمانان امريكا در نيويورك بر عليه كتاب 
آيات ش��يطانی تظاهرات كردند. در اين تظاهرات مسلمانان امريكايی 

آدمك های سلمان رشدی را به آتش كشيدند.
- دبير كل سازمان كنفرانس اس��امی از كشورهای اسامی خواست 

كتاب آيات شيطانی را ممنوع كنند. 
- هزاران تن از مسلمانان مقيم امريكا در اعتراض به انتشار كتاب ضاله 
آيات شيطانی، در مقابل فروشگاه مؤسسه انتشاراتی وايكينگ پنگوئن 
در نيويورك دس��ت به تظاهرات زده و در آن خواستار ممنوعيت فوری 

كتاب سلمان رشدی شدند.1
- احمد عبدال رئيس جمهور كومور از اقدام شجاعانه ايران در خصوص 

كتاب آيات شيطانی حمايت كرد.
- دادس��تان كل اندونزی ورود كتاب آيات ش��يطانی را به اين كشور 

ممنوع كرد.
- دولت جمهوری اسامی ايران از كره جنوبی خواست تا از ورود كتاب 

آيات شيطانی جلوگيری كند.
- رئيس شورای عالی امور اسامی نيجريه و رهبر جامعه مسلمانان اين 
كشور خواستار ممنوع شدن ورود كتاب كفرآميز آيات شيطانی توسط 

دولت الگوس شدند.
- آژانس مطبوعاتی هند )پی تی ای( اعام ك��رد: 20 نفر در تظاهرات 

شهر بمبئی بر عليه كتاب آيات شيطانی به شهادت رسيدند.
- مسلمانان ايتاليا، كانادا، اسپانيا و فناند خواستار اجرای حكم اعدام 

برای سلمان رشدی شدند.
- هزاران تن از مسلمانان مقيم فرانسه با برپائی تظاهرات باشكوهی در 
پاريس، لزوم اجرای فتوای امام خمينی مبنی بر اعدام سلمان رشدی را 

1. مطبوعات اسفند سال 67. 
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مورد تأكيد قرار دادند.
- مسلمانان لندن در يك تظاهرات گسترده خواستار منع توزيع كتاب 

»آيات شيطانی« شدند.
- علمای بقاع لبنان از حكم امام حمايت كرده و اعام نمودند كه كليه 

امكانات خود را در خدمت امام قرار خواهند داد.
- جنبش اس��امی مصر اعام كرد كه از حكم محكوميت رش��دی به 

مرگ حمايت می كند.
- مطبوعات نيجريه به دليل حمايت يك نويس��نده از سلمان رشدی 

خواستار مجازات مرگ وی شدند.
- دولت سوريه تصميم گرفت مؤسسه مطبوعاتی امريكايی وايكينگ 
و بنگاه مطبوعاتی انگليس��ی پنگوئن كه كتاب موهن آيات شيطانی را 

منتشر كردند را تحريم كند.
- اندونزی، اردن و مالزی انتشار كتاب آيات شيطانی را ممنوع كردند.

- موالنا سعيدی و موالنا جعفری از رهبران س��ازمان »اتحادالعلماء« 
بنگادش با صدور بيانيه ای خواس��تار به دار آويختن س��لمان رشدی 

شدند.
- يك روزنامه چاپ بنگادش طی مقاله ای در تأييد حكم امام خمينی 
نوشت: امام خمينی در مقابل هيچ قدرتی به جز خداوند تسليم نخواهد 
شد و ايشان با حكم خود در واقع از احساس��ات و آرمان های مسلمانان 

جهان حمايت كرده است.
- شيخ »تيجان سيا« امام جمعه مس��جد مركزی شهر »فری تاون« 
در سيرالئون در خطبه های نماز جمعه، از مجازات اعدام برای رشدی به 
عنوان يك حكم اسامی حمايت كرد، و گفت: از نظر احكام اسامی، توبه 

چنين شخصی قابل قبول نمی باشد.
- پليس اسكاتلند از مسلمانان انگليس تعهد می گيرد كه از واجب القتل 

بودن سلمان رشدی حمايت نكنند.
- طی يك تظاهرات گس��ترده كه در ده سال گذش��ته بی سابقه بود، 
مس��لمانان دانمارك از حكم امام)ره( در مورد اعدام س��لمان رش��دی 
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حمايت كردند.1 

واکنش های منفی برخی کشورهای اسالمی
البته كش��ورها و دولت های عربی متأس��فانه آن طور كه انتظ��ار می رفت در جنبش 
جهانی عليه كتاب آيات شيطانی مشاركت نكردند و به مردم كشورشان هم اجازه برپايی 
تظاهرات عليه سلمان رشدی ندادند. مخصوصاً عربستان، قطر، امارات، كويت، تونس، 
سودان، ليبی، يمن، بحرين، عمان، اردن، مراكش، مغرب، عراق، افغانستان و تركيه كه 
به طور جدی حتی حاضر به محكوم كردن لفظی كتاب رشدی هم نشدند. در اين ميان 
كشورهای عرب مسلمان خيلی بی غيرتی نشان دادند و سكوت كردند. به طوری كه حتی 
صدای برخی از مطبوعات اين كشورها بلند شد. در اين ارتباط روزنامه كويتی الرأی العام 
طی مقاله ای اعراب را به خاطر سكوت آنان نس��بت به اقدام سلمان رشدی عليه اسام، 

مورد سرزنش قرار داد و نوشت:
اعتراض ش��ديد مس��لمانان هند، پاكس��تان و دولت ايران به انتشار 
كتاب آيه های شيطانی مايه شرمساری برای كليه اعراب است... انتشار 
اين كتاب كه احساسات مقدس مس��لمانان جهان را جريحه دار كرد و 
مسلمانان هند و پاكستان و ايران را برآش��فت، اما يكصد ميليون عرب 

دچار خاموشی شده اند.
اين روزنامه ضمن تأييد حكم مرگ سلمان رشدی می نويسد: 

سلمان رشدی يك فراماسونر صهيونيست اس��ت و بايد اعراب قبل از 
ديگران با اجرای حكم اسام، خون وی را بريزند.

الرای العام نوشت: 
غيرت اعراب در زمينه اس��ام و رس��ول خدا بر باد رفته اس��ت... آيا 
پذيرفتن حقيرانه اهانت سلمان رشدی به پيامبر اسام از سوی اعراب 
نشانه اين است كه شخصيت و مقام عالی پيامبر)ص( در دل های اعراب، 
خدای نخواس��ته سبك شده اس��ت؟!... آيا مايه شرمس��اری نيست كه 
ملت هايی كه بعد از اعراب اسام آورده اند، در مورد دين اسام و پيامبر 

اكرم)ص( بيش از خود اعراب غيرت و تعصب نشان دهند؟!2

1. همان. 
2. جمهوری اسامی، 67/12/2، ص3. 
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برخی از اين دولت ها مثل مصر، تركيه و عراق حتی صراحتاً به توجيه و دفاع از كتاب 
سلمان رشدی پرداختند، كه از اين جهت در ميان كش��ورهای اسامی پيشتاز بودند. 
به همين خاطر برخی از نويسندگان اين گونه كشورها با دول استكباری غرب هم صدا 
شدند و به حمايت از رشدی پرداختند. حتی دولت مصر از سلمان رشدی دعوت كرد تا 
به آن كشور سفر نمايد و با علمای آنجا گفت وگو كند. از همه بدتر شيخ بزرگ دانشگاه 
االزهر مصر- كه باالترين مركز آكادميك اسام شناسی اهل سنت جهان است- صراحتاً 

به حمايت از رشدی پرداخت و حكم امام را رد نمود.
در اين ميان تعداد انگشت ش��ماری از نويسندگان كشورهای اس��امی نيز هم صدا با 
غربی ها به حمايت از سلمان رشدی پرداختند، از جمله خانم تسليمه نسرين نويسنده 
بنگادشی بود كه به خاطر حمايت از سلمان رشدی و سخنان كفرآميزش عليه قرآن، او 

از ترس حمله مردم كشورش به اروپا فرار كرد و به غرب پناهنده شد. 
يكی ديگر از نويس��ندگان مدافع سرس��خت س��لمان رشدی، عزيز نس��ين نويسنده 
تركيه ای می باش��د. او مترجم كتاب آيات ش��يطانی به زبان تركی هم می باش��د. مردم 
مسلمان تركيه با حمله به هتل محل اقامت او در تركيه و اشغال آن، خواستار تحويل او 
شدند تا خود او را مجازات نمايند. اما پليس تركيه از اين كار امتناع ورزيد و لذا مردم آن 
هتل را به آتش كش��يدند و حتی عده ای از مردم معترض در اين راه با گلوله های ارتش 

الئيك تركيه به شهادت رسيدند.1
اما شايد مهم ترين نويسنده عرب كه از سلمان رشدی دفاع كرد، نجيب محفوظ )ابن 
عبدالعزيز ابن ابراهيم ابن احمد پاشا( اهل كش��ور مصر بود كه حتی توسط مسلمانان 
تهديد به مرگ شد. او در 11دسامبر 1911م در قاهره به دنيا آمد. وي ليسانس فلسفه 
را در دانش��گاه قاهره كس��ب كرد و توانس��ت بيش از 50 عنوان كت��اب تأليف كند كه 
جنجالي ترين كتاب وي كه چهره اين فرد را در جهان اسام آشكار كرد كتاب بچه هاي 
محله ما بود كه در س��ال 1959 به صورت پاورقي در روزنامه االهرام مصر چاپ مي شد. 
ولي به علت توهين هاي شديد اين نويسنده به اديان و همچنين به پيامبر اسام، شخص 
رئيس جمهور مصر جمال عبدالناصر دستور توقيف انتشار اين رمان را در روزنامه صادر 
كرد. مفتي ها و علماي اهل تسنن دانش��گاه االزهر مصر نيز مخالفت خود را با چاپ اين 
مطالب توهين آميز اظهار داش��تند .نجيب محفوظ ساختار رمان بچه هاي محله ما را بر 
اساس ساختار كتاب هاي مقدس به ويژه قرآن بنا كرده و حتي شخصيت هاي اين رمان و 

1. آرشيو اسناد شخصی مؤلف. 
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نام هايشان را نيز از شخصيت ها و اسامي پيامبران برگرفته است. در پايان اين رمان حدوداً 
پانصد صفحه اي، شخصيت اصلي داستان با اكسيري از عشق به جنگ با خدا مي رود و 

موفق مي شود او را از بين ببرد!! 
اين مطالب عاوه بر باطل بودن كليت در درون خود، حاوي وهن هاي بسياري به ذات 
جاله خداوند و همچنين پيامبران الهي بوده. اما اين تنها حركت ضد اس��امي نجيب 
محفوظ نبود بلكه وي زماني مشهورتر ش��د و مورد توجه محافل جهاني قرار گرفت كه 
مخالفت علني خود را عليه حكم تاريخي امام خميني كه مبتني بر ارتداد و قتل سلمان 
رش��دي ملعون بوده اعام كرد و جنجال هاي زيادي را به پا نمود. اگر س��لمان رشدي 
توانسته بود آيات ش��يطاني را بنويسد بدون ش��ك به لطف هنجارشكني افرادي چون 
نجيب محفوظ بود كه فتح بابي در اين زمينه كرده بودند. نجيب محفوظ به دليل چاپ 
اين اثر و مخالفت با حك��م تاريخي امام خميني با تاش امريكا و محافل ضد اس��امي 
توانست به عنوان اولين مسلمان در سال 1988جايزه ادبي نوبل را تصاحب بكند كه بر 
هيچ شخصي پوشيده نيست كه سياسي ترين نوبل ها جوايز صلح و ادبي نوبل است. اما 
اين سؤال هنوز برجاست كه چرا روزنامه شرق با تيتر دوم و عكسي كه نيمي از روي جلد 

روزنامه را مي پوشاند از اين نويسنده هتاك با نام »پدر رمان عرب« تجليل مي كند؟!1 

توبه سلمان رشدی! 
در چنين شرايطی بود كه حاميان رشدی سخن از توبه سلمان رشدی به ميان آوردند. 
تا به خيال خود هم او را از مرگ نجات دهند و هم از هزينه های گزافی كه برای حفاظتش 
متحمل می شدند خاص شوند. اما دفتر امام با انتشار اطاعيه ای خطاب به ملت مسلمان 
ايران و جهان، ضمن تكذيب اين گونه شايعات، بار ديگر بر وجوب قتل سلمان رشدی و 

عدم امكان توبه او تأكيد ورزيد: 
بسمه تعالی 

رسانه های گروهی اس��تعماری خارجی به دروغ به مس��ئولين نظام 
جمهوری اسامی نسبت می دهند كه اگر نويسنده كتاب آيات شيطانی 
توبه كند حكم اعدام درب��اره او لغو می گردد. ام��ام خمينی- مدظله- 

فرمودند: 
»اين موضوع صد در صد تكذيب می گردد. سلمان رشدی اگر توبه كند 

1. سايت الف، يكشنبه 1385/6/12، كد مطلب: 433. 
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و زاهد زمان هم گردد، بر هر مسلمان واجب است با جان و مال تمامی هم 
خود را به كار گيرد تا او را به درك واصل گرداند.« 

دفتر حضرت امام اضافه كرد: 
اگر غير مسلمانی از مكان او مطلع گردد و قدرت اين را داشته باشد تا 
سريع تر از مسلمانان او را اعدام كند، بر مسلمانان واجب است آنچه را كه 
در قبال اين عمل می خواهد به عنوان جايزه و يا مزد عمل به او بپردازند.1 

البته حاميان غربی سلمان رشدی به خاطر وحشت از اجرای حكم امام، تا مدت ها دنبال 
اين بودند كه با ترفند توبه، رشدی را از اين خطر برهانند. به طوری كه اين حربه را حتی 
پس از ارتحال امام هم پی گيری نمودند. اما بی نتيجه بود و دانستند كه اين حكم اليتغير 

است. چنانكه در تاريخ 69/10/1 اعام شد: 
حس��نی مبارك رئيس جمه��ور مخلوع مصر از س��لمان رش��دی ب��رای گفت وگو با 
اسام شناسان برجسته به مصر دعوت كرده است. البته اين پيشنهاد با استقبال مفتی 

دانشگاه االزهر مصر مواجه شد. جالب آنكه اين مفتی گفته بود: 
حكم واجب القتل بودن رشدی كه از سوی آيت ال خمينی صادر شده از نظر سيستم 

1. صحيفه امام، همان، ص268، زمان 29 بهمن 1367/ 11 رجب 1409. 
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قضايی اسام پايه و اساس ندارد و باطل است! 
باز سه روز بعد در تاريخ 69/10/3 ش��يخ محمدعلی محجوب وزير امور مذهبی مصر 

اعام كرد:
رش��دی قصد دارد برای توبه كردن از عمل گذش��ته خود به مصر مسافرت كند تا در 
حضور علمای مذهبی االزهر، توبه نمايد. به طوری كه حتی شيخ محجوب ضمن ماقات 

با سلمان رشدی، متن توبه نامه او را هم تنظيم كرده بود!1 

یادآوری به سران کشورها
از سوی ديگر حضرت امام به همين مقدار بسنده نكردند، بلكه برای تأكيد بر اهميت 
برخورد با اين پديده شوم، موضوع آيات ش��يطانی را در پاسخ های تبريكی كه برخی از 
سران كشورها به مناسبت دهمين س��الگرد پيروزی انقاب اسامی )بهمن سال 67( 

برايش فرستاده بودند نيز يادآور شدند. 
 امام خطاب به سوهارتو )رئيس جمهور اندونزی(: 

اخيراً ]دش��منان[ با ش��گرد جديدی به جنگ همه ملل اس��امی و 
مقدسات اسام آمده اند و با اجير كردن جمعی مزدور اقدام به تأليف و 
نشر كتاب كفرآميز آيات ش��يطانی كرده اند، كه اميد است با هوشياری 
مسلمانان و بهره گيری از امكانات زيادی كه در اختيار دارند اين توطئه 
خائنانه را نيز خنثی كرده و به وظيفه اسامی خود در قطع ]دست های [ 
اين مزدوران خودفروخته اقدام كنند. و شما كه بيشترين نفوس اسامی 
را در كشور خود داريد وظيفه سنگين تری در انجام اين وظيفه الهی به 
عهده داريد. از خدای تعالی موفقيت همه ملل اس��امی را در اين راه تا 

پيروزی كامل بر دشمنان دين و قرآن مسئلت دارم.2 
امام خطاب به راجيو گاندی )نخست وزير هند(: 

در اين دهه گذشته دش��منان انقاب توطئه های گسترده و وسيعی 
عليه اين انقاب اس��امی و اصيل طرح ريزی كردند كه به ياری خدای 
تعالی همگی خنثی گرديد. و اكنون با تأليف و نشر كتاب كفرآميز آيات 
شيطانی به جنگ خود ]با[ اسام عزيز آمده اند، كه اين توطئه نيز همانند 

1. روزشمار توطئه و آثار حكم، همان، ص55. 
2. صحيفه امام، همان، ص305، 8 اسفندماه 67. 
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گذشته به ياری خدای بزرگ نقش بر آب خواهد شد. اميد است جنابعالی 
نيز مسلمانان كشور هند را كه در ميان كشورهای غير اسامی بيشترين 
رقم را دارا می باشد در اين راه ياری دهيد و روابط سنتی خود را با ايران و 

ساير كشورهای اسامی توسعه دهيد.1 
امام خطاب به شاذلی بن جديد )رئيس جمهور الجزاير(: 

ملت بزرگ و سربلند ايران اس��امی در اين ده ساله به همه مسلمانان 
و ملل در بند جهان نش��ان داد كه با اتكال به خدای تعالی و استقامت و 
پايداری در مقابل توطئه ها و مشكات می توانند بزرگترين قدرت های 
جهان را به شكست و تسليم وادارند. و اميد است ساير ملت های اسامی 
نيز با الهام گيری از همين شيوه به جنگ دشمنان اسام رفته و بر آنان 
پيروز ش��وند و اجازه ندهند دش��منان آنها اين گونه مقدسات اسام را 
ملعبه قرار داده و مورد اهانت قرار دهند. و متأسفانه بسياری از زمامداران 
كشورهای اسامی از كنار يك چنين توطئه بزرگی بی تفاوت گذشته و 
به وظيفه اسامی و دينی خود نيز در اعدام توطئه گران امثال نويسنده 

كتاب آيات شيطانی و حاميان او عمل نكردند.2
امام خطاب به يانگ شانكون )رئيس جمهور خلق چين(: 

ملت بزرگ و مقاوم ايران در اين ده س��اله، انواع توطئه های دشمنان 
غربی و شرقی جمهوری اسامی را به ياری خدای تعالی پشت سر گذارده 
و پيوسته سربلند بيرون آمده. اكنون كه دشمنان انقاب از نابود كردن 
آن مأيوس شده، به جنگ اسام آمده و با تأليف و حمايت كتاب آيه های 
شيطانی درصدد ضربه زدن به اسام و پيامبر گرامی آن برآمده اند و ما 
اطمينان داريم كه اين بار نيز ناكام مانده و ج��ز آبروريزی و زيان برای 
خود نتيجه ای نخواهند گرفت. و ما از همه ملل آزاد جهان انتظار داريم 
كه جلوی اهانت به مقدس��ات بيش از يك ميليارد مس��لمان جهان را 

بگيرند و اين توطئه ننگين را محكوم سازند.3
 امام خطاب به اريك هونكر )رئيس جمهور آلمان شرقی(: 

ملت ش��ريف ايران در اين ده س��اله، انواع توطئه ها و دش��مني های 

1. همان، ص306، 8 اسفندماه 67. 
2. همان، ص318، 21 اسفندماه 67. 

3. همان. 
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دولت های شرق و غرب را پشت سر گذارده و اكنون نيز با توطئه جديدی 
از طرف صهيونيست ها و متحدين غربی آنها مواجه گرديده كه با چاپ 
و نشر كتاب كفرآميز آيات شيطانی مقدس ترين معتقدات آنها و بيش 
از يك ميليارد مسلمان جهان را مورد اهانت و تمسخر قرار داده، و ما به 
ياری خدای تعالی اطمينان داريم كه اين بار نيز همانند گذشته نتيجه ای 

نخواهند گرفت و جز رسوايی و خسران عايدشان نخواهد شد.1

نگرانی های امام از تحليل های غلط آینده 
اما با وجود استقبال گسترده مسلمانان ايران و جهان از حكم قتل سلمان رشدی، امام 
نگرانی هايی نيز از تحليل های غلط برخی جاهان داخل حوزه های علميه و سياسيون 
و روشنفكران داخل و خارج ايران داش��تند. به همين جهت ابعاد تازه ای از اقدام موهن 
س��لمان رش��دی و غربی ها را در پيام معروف به »پيام منش��ور روحاني��ت« خطاب به 
روحانيون، مراجع، مدرسين، طاب و ائمه جمعه و جماعات، با تفصيل بيشتر، تشريح 
نمودند كه بسيار حائز اهميت می باشد. در واقع امام در اين پيام در عباراتی موجز نقشه 

راه را برای آينده مسلمانان در خصوص مسئله سلمان رشدی ترسيم نمودند: 
... مسئله كتاب آيات شيطانی كاری حساب شده برای زدن ريشه دين 
و دينداری و در رأس آن اسام و روحانيت است. يقيناً اگر جهان خواران 
می توانستند، ريش��ه و نام روحانيت را می سوختند ولی خداوند همواره 
حافظ و نگهبان اين مشعل مقدس بوده است و ان شاء ال از اين پس نيز 
خواهد بود، به شرط آنكه حيله و مكر و فريب جهان خواران را بشناسيم. 
البته بدان معنا نيس��ت كه ما از هم��ه روحانيون دفاع كني��م، چرا كه  
روحانيون وابس��ته و مقدس نما و تحجرگرا هم كم نبودند و نيستند. در 
حوزه های علميه هستند افرادی كه عليه انقاب و اسام ناب محمدی 
فعاليت دارند. امروز عده ای با ژس��ت تقدس مآبی چنان تيشه به ريشه 
دين و انقاب و نظام می زنند كه گويی وظيفه ای غير از اين ندارند. خطر 

تحجرگرايان و مقدس نمايان احمق در حوزه های علميه كم نيست. 
طاب عزيز لحظه ای از فكر اين مارهای خ��وش خط و خال كوتاهی 
نكنند، اينها مروج اس��ام امريكايی اند و دشمن رس��ول ال... ضرورتی 

1. همان. 
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نيست كه در چنين شرايطی ما به دنبال ايجاد روابط و مناسبات گسترده 
]با غربی ها[ باشيم، چرا كه دش��منان ممكن است تصور كنند كه ما به 
وجود آنان چنان وابسته و عاقه مند شديم كه از كنار اهانت به معتقدات 
و مقدسات دينی خود ساكت و آرام می گذريم. آنان كه هنوز بر اين باورند 
و تحليل می كنند كه بايد در سياست و اصول و ديپلماسی خود تجديد 
نظر نماييم و ما خامی كرده ايم و اشتباهات گذشته را نبايد تكرار كنيم و 
معتقدند كه شعارهای تند يا جنگ سبب بدبينی غرب و شرق نسبت به 
ما و نهايتاً انزوای كشور شده است و اگر ما واقع گرايانه عمل كنيم، آنان 
با ما برخورد متقابل انسانی می كنند و احترام متقابل به ملت ما و اسام 
و مس��لمين می گذارند. اين يك نمونه است كه خدا می خواست پس از 
انتشار كتاب كفرآميز »آيات شيطانی« در اين زمان اتفاق بيفتد و دنيای 
تفرعن و استكبار و بربريت چهره واقعی خود را در دشمنی ديرينه اش با 
اسام برما سازد تا ما از ساده انديشی به درآييم و همه چيز را به حساب 
اشتباه و سوء مديريت و بی تجربگی نگذاريم و با تمام وجود درك كنيم 
كه مسئله اشتباه ما نيس��ت، بلكه تعمد جهان خواران به نابودی اسام 
و مسلمين است و اال مسئله فردی س��لمان رشدی آنقدر برايشان مهم 

نيست كه همه صهيونيست ها و استكبار پشت سر او قرار بگيرند. 
روحانيون و مردم عزيز حزب ال و خانواده های محترم شهدا حواسشان 
را جمع كنند كه با اين تحليل ها و افكار نادرست خون عزيزانشان پايمال 
نشود. ترس من اين است كه تحليل گران امروز، ده سال ديگر بر كرسی 
قضاوت بنش��ينند و بگويند كه بايد ديد فتوای اس��امی و حكم اعدام 
سلمان رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماس��ی بوده است يا خير؟ و 
نتيجه گيری كنند كه چون بيان حكم خدا آثار و تبعاتی داشته است و 
بازار مشترك و كشورهای غربی عليه ما موضع گرفته اند، پس بايد خامی 
نكنيم و از كنار اهانت كنندگان به مقام مقدس پيامبر و اسام و مكتب 

بگذريم! 
خاصه كام اينكه ما بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز و 
فارغ از ديپلماسی حاكم بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسام برآييم 
و اال مادامی كه فقه در كتاب ها و سينه علما مستور بماند، ضرری متوجه 
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جهان خواران نيست.1 
حضرت امام در واقع با اين پيام رسالت حوزه های علميه و به طور كلی استراتژی نظام 
جمهوری اسامی ايران و خط مشی مسئوالن و سياستمداران كشور را در برخورد با اين 

گونه توطئه ها برای هميشه تبيين نمودند.2 

موضع نمایندگان ملت 
در اين ميان مجلس شورای اسامی كه متشكل از نمايندگان قشرهای مختلف مردم 
ايران است همگام با جامعه به حمايت گسترده از حكم امام پرداختند كه اين مواضع را از 
اولين جلسه پس از صدور حكم امام مشاهده می كنيم. چنانكه رئيس مجلس در جلسه 

مورخ 26بهمن سال 67 می گويد: 
نمايندگان محت��رم و مردم ما در جريان اين فتن��ه ای كه كفر جهانی 
برنامه ريزی كرده برای جهان اس��ام هس��تند كه با اهانت به مقدسات 
اس��ام اهداف خاصی را با انگيزه های خاصی دارن��د تعقيب می كنند. 
ممكن است بعضی از... شياطين موجود در ميان جامعه ذهن مردم را از 
اين جهت آلوده بكنند و بگويند كه اين چه اهميتی دارد كه يك كتاب 
يا يك نويسنده كه يك غلطی كرده، اين همه هياهو و اقدام و تعطيل در 

جامعه درست بكند؟ و تظاهرات در دنيای اسام.
لذا نياز دارد كه يك مقدار مس��ئله باز بش��ود كه ملت ما اگر در مقابل 
چنين وسوسه هايی قرار گرفتند بدانند كه مسئله اين نيست، اين ظاهر 
قضيه است... آنچه كه آدم مي تواند از مجموعه حوادث بفهمد اين است 
كه برنامه ريزی شده، سازماندهی شده برای يك حركت بسيار خطرناك 

1. همان، ص278-273، 3 اسفند 1367. 
2. متأسفانه بعد از ارتحال امام گاهی از سوی برخی از سياسيون داخل تحليل ها و سخنان شبهه انگيزی درباره 
حكم امام ارايه می شد كه غير قابل قبول بود. چنانكه دكتر محمدجواد الريجانی در مذاكرات لندن با نيك براون 
نماينده انگليس، دچار خطای سياسی ش��د و افزايش جايزه برای قاتل سلمان رش��دی توسط آقای شيخ حسن 
صانعی )رئيس بنياد 15خرداد( را خلط كرده و آن را مربوط به يك جناح سياسی راديكال- نه خواسته همه مردم 
و جناح های ايران و جهان اس��ام- معرفی نموده و آن را به انتخابات رياس��ت جمهوری )خاتمی و ناطق نوری در 
س��ال 76( مربوط می كند و می گويد: »اعام موضع اخير آقای صانعی عاوه بر جه��ات مختلف، می تواند به يك 
جناح قوی سياسی ميدان مانور تبليغاتی در افكار عمومی بدهد... می خواهم بگويم بحث سلمان رشدی در ايران 
بعد جديدی هم پيدا كرده و آن ارتباط مس��ئله به انتخابات رياست جمهوری است و به هيچ وجه يك بحث صرف 
بين المللی نيس��ت... اگر اتحاديه اروپا )EU( بتواند در زمان باقيمانده از دولت آقای هاشمی، نظر ايشان را جلب 
كرده و با ايشان به توافق برسد، موقعيت خوبی خواهد بود.« )دكتر محمدجواد الريجانی، مذاكره در لندن، تهران، 

ايران، 1376، ص70-71.(
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كه بدتر از يك نوع جنگ رسمی اس��ت. اينها به دنبال ضربه ای كه بعد 
از انقاب اس��امی در ايران خوردن��د و قدرتی كه از اس��ام در لبنان و 
افغانستان ديدند و تحرك و بيداری سراسری كه در مسلمان ها ديدند، 
در تحليلشان به اينجا رسيدند كه مايه اصلی آن، تقدس و هاله قداستی 
است كه بر عقايد و مقدسات اسام كشيده شده كه ذهن مردم اسامی 
را هميش��ه صاف و پاك نگاه می دارد و به دنيای اسام نشاط و حركت 

می دهد.
با جنگ و انواع حيله های سياسی نتوانس��تند اين تقدس را بشكنند، 
با اين ش��يوه وارد عمل ش��دند. با يك ش��خصی كه از مثًا جايی مثل 
هندوس��تان باش��د كه ظاهراً از دنيای غرب فاصله دارد و با يك اس��م 
غلط انداز كار را شروع مي كنند. آدم می بيند كه قبًا پول داده مي شود 
به اين ش��خص به عنوان حق تأليف، آدم می بيند قبًا برای اين شخص 
محافظ می گذارند به عن��وان اينكه مي دانند چ��ه كار دارند مي كنند، 
می بينيم كه يك بنگاه انتشاراتی صهيونيسم دنبال كار است، می بينيم 
كه از پيش ترجمه ها در كشورهايی مثل امريكا و ايتاليا آماده مي شود، 
می بينيم كه تبليغات به گونه ای است كه ذهن مردم را قبًا برای خريد 
كتاب آم��اده مي كنند. همه اينه��ا حكايت از يك س��ازماندهی در يك 

برنامه ريزی می كند.
حركت، يك حركت معمولی نيست كه آقايان بگويند كه خوب، حاال 
كتاب كه زياد نوشته شده، فحاشی به اس��ام زياد شده، به خداوند، به 
همه بد گفته اند و در تاريخ اين جوری بوده. بله بوده، اما من فكر مي كنم 
يك چنين حركتی با اي��ن ش��يوه هايی ك��ه االن دارد مرموزانه انجام 
مي شود، نبوده و اين يك مقابله ای است برای شكستن قداست اسام و 
مقدسات اسام، و لذا اهميت قضيه  ايجاب می كند كه رهبری عظيم ما 
كه معموالً در مسائل سطحی وارد نمی شوند، در اين مسئله با آن شدت 
و حدت وارد می ش��ود اين گونه ايش��ان برانگيخته می شوند كه خوب، 
تشخيص ايشان هميش��ه برای ما حجت بوده و هميشه هم ديده ايم كه 
ايشان به موقع مسائل حساس دنيای اسام را درك می كنند و به موقع 
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معالجه می كنند.1
يكی ديگ��ر از نماين��دگان مجل��س در همان 
جلسه با اش��اره به آيه »انال و انا اليه راجعون« 

گفت: 
ام��روز جه��ان اس��ام و امام 
بزرگوارم��ان و تمامی روحانيت 
معظم و مجلس شورای اسامی 
و دولت خدمتگزار عزادار است. 
امروز امت مسلمان ايران عزادار 
اس��ت. توطئه ه��ای مختل��ف 
سياس��ی، اقتص��ادی، نظامی و 
اخاقی برای نابودی اسام ناب 
محمدی)ص( را ب��ه كار بردند 
ولی مأي��وس و نااميد گرديدند. 
آنها از اس��ام سيلی خورده اند و 

اكنون متوسل به توطئه فرهنگی شده اند و مي خواهند چهره پاك نورانی 
اسام را با ابرهايی سياه بپوشانند.2

عاوه بر س��خنان نمايندگان در جلس��ات مختلف، آنها بيانيه های متعددی نيز صادر 
كردند كه از جمله بيانيه مورخ 67/12/3 اس��ت كه در رابطه با پيام حضرت امام و روند 

سياست خارجی می باشد: 
پيام كوبنده امام كريم كه با كلمات استوار »تا من زنده باشم« آهنگی 
پر طنين يافته است ما را كه هميشه او را زنده مي دانيم به ادامه نبردی 
عظيم بر ضد استعمار و استكبار برمي انگيزد و هشدار مي دهد كه كينه 
ديرينه كافركيش��ان ضد ايمان، عليه مس��لمين و اس��ام هرگز پايان 
نمی پذيرد و آتش حقد و عداوت آنان حتی يك لحظه خاموش نمي شود.

اهانت هايی كه به س��احت قدس پيامبر اس��ام)ص( و اصحاب كرام 
و همس��ران پاكدامن آن حضرت در كتاب آلوده آيات شيطانی صورت 

1. جلس��ه مورخ 26 بهمن سال 67 مجلس شورای اس��امی، قسمتی از س��خنان رئيس مجلس اكبر هاشمی 
رفسنجانی. 

2. همان، قسمتی از سخنان يونس محمدی نماينده مجلس. 

در پی اعالم فتوای امام، امت 
اسالمی در تمام نقاط جهان به 
حرکت  به  یکپارچه  صورت 
درآمدند و با حمایت قاطع خود 
از این حکم تاریخی، نفرت و 
انزجارشان را نسبت به این دسيسه 
استعمار نشان دادند و خواستار 
محاکمه رشدی و ممنوعيت انتشار 
و جمع آوری کتاب آیات شيطانی 
شدند. در این رابطه تعدادی از 
مسلمانان توسط غربی ها بازداشت، 
زندانی، شکنجه شدند و برخی 
نيز مورد تعقيب و محاکمه قرار 
گرفتند. حتی برخی نيز از شغل 

خود اخراج شدند
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پذيرفته، از صدر اسام تاكنون، بی س��ابقه بوده است. و حمايت امريكا 
شيطان بزرگ و انگليس استعمارگر و كش��ورهای عضو بازار مشترك، 
از نويس��نده اين كتاب س��ياه و آتش بياری صهيونيس��م جنايتكار، در 
اين معركه كثيف، نش��انگر توطئه ای خطرناك بر ضد اسام راستين و 

مسلمانان انقابی است.
ما نمايندگان مجلس شورای اسامی كه هميشه درس مبارزه را از امام 
و قائد بيدار و نستوه و سازش ناپذير خويش می آموزيم، با تأكيد هميشگی 
بر كليه رهنمودهای معظم له، خاصه در پيام بسيار مهم امروز و با الهام 

از اين فرياد بلند بيدارگر، اعام مي داريم كه: 
1. هرگز نبايستی فريب دوست نمايی های اين دشمنان بزرگ اسام را 

بخوريم و از مكايد اهريمنی آنان، خود را ايمن بداريم.
2. سران و علمای كشورهای اسامی، بايستی ملت های مسلمان را به 
عمق فاجعه آگاه سازند و در برابر اين حمله شيطانی، مردانه جبهه گيری 

كنند.
3. عالمان و روحانيون مسلمان )اعم از ش��يعه و سنی( كه وارثان علم 
پيامبرند و حش��مت و حرمت خود را از حضرتش دارند، به فرياد آيند و 
در خطبه ها و بيانيه ها و گفتار آتشين خويش قداست مقدسات اسامی 
را پاس دارند و با رهبری امت های مس��لم، اين هجوم نابكارانه را در هم 
شكنند و خصم بدكار را كه صريح و مس��تقيم به نبرد اسام، بلكه همه 

اديان الهی آمده است، به هزيمت فرستند. 
4. مسئوالن سياست خارجی كشور ما خاصه و دولت جمهوری اسامی 
ايران و همه مسئوالن... با نهايت قدرت و صابت در برابر اين تجاوز آشكار 
كه به حريم معنويات و اعتقادات ما صورت گرفته، نه به صورت انفعالی، 
بلكه به صورت تهاجم، جبهه گيرند و از صولت بی پايه دشمن نهراسند 
و سخن امام را به عنوان آخرين سخن، به ديپلماسی های خارجی ارايه 

دهند.
5. تداوم تجنب ]اجتناب[ از شيطان بزرگ و نفی هر گونه نيت دوستی 
با اين دشمن بزرگ و همچنين بريدن از رابطه با انگليس استعمارگر و 
مقابله به مثل در برابر مكايد و تمهي��دات دولت هاي اروپايی كه با ما بر 
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سر كين ايستاده اند، از ضرورت های هندسه دقيق و قاطعی است كه به 
دست امام ترسيم گرديده است.

6. ملت بزرگ و فداكار ايران كه طی ده سال از نظام مقدس جمهوری 
اسامی، با خون و جان و استخوان و خانمان خويش، پاس داشته اند با 
تبعيت و متابعت از فرمان امام خويش، راه مبارزه را همچنان پی گيرند و 
از قدرت شيطانی مستكبران و مستعمران نهراسند كه: »اال ان اولياء ال 

الخوف عليهم وال هم يحزنون«.1
نمايندگان عاوه بر سخنرانی، حتی قوانينی را در اين زمينه تصويب كردند كه از جمله 
آنها تصويب طرح قطع روابط كامل سياسی و ديپلماتيك با دولت انگلستان با بيش از صد 

امضا بود. محمدابراهيم اصغرزاده يكی از پيشنهاددهندگان اين طرح می گويد:
... با اينكه بيش از صد امضا ش��ده قطعاً اگر به خاطر ضيق وقت نبود و 
ادامه پيدا مي كرد تعداد بيش��تری امضا مي كردند... بحث ما در رابطه با 
انگليس از زمانی كه مطرح شد در رابطه با كشورهای خارجی بحثی بر 
سر منافع مشترك بود و ما هميشه اعام كرده ايم كه در منافع مشتركی 
كه با كشورهاي خارجی داريم انديشه انقاب، احترام رهبری و احترام 
كيان و حيثيت مسلمين جزو بخشی از منافع ملی ماست. و ما نمی توانيم 
فقط صرفاً س��ر مس��ائل اقتصادی و روابط ديپلماتيك مناقع مشترك 
خودمان را با يك كش��ور خارجی بنا كنيم. برای ما احت��رام به انقاب 
اسامی يك اصل در منافع ملی ما است و بنابر اين سياست خارجی ما 
هم بر آن اساس استوار مي ش��ود... وزير خارجه انگليس شروع كرده به 
رفتن به اين كشور، آن كشور و جذب نظرات كشورهای ديگر برای تحريم 
و فش��ار به ايران و استداللشان هم اين اس��ت كه اگر فشار اقتصادی به 
كشور ايران زياد بشود باعث خواهد شد كه مردم در رنج و عذاب باشند و 
اين فشار باعث خواهد شد كه جناح تندرو كه به نظر و زعم آنها حضرت 
امام اس��ت از ش��عار خودش برگردد... دولت انگليس در رابطه با كشور 
ايران تمام آن مسائلی را كه مربوط مي شود به منافع مشترك دو كشور 
يا احترام متقابل كه وزارت خارجه ما مدعی آن اس��ت زير پا گذاشته و 
ما بايد با آن برخورد قوی بكنيم... يكی از اين خألهايی كه بايد پر بشود 

1. بيانيه قرائت شده در جلسه مورخ 3 اسفند سال 1367 مجلس شورای اسامی. 
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و دست دولت باز باش��د در روابط خودش با كش��ورهای خارجی، قطع 
رابطه كامل سياس��ی و ديپلماتيك با دولت انگليس است و ضمناً هيچ 
وقت اين رابطه برقرار نخواهد ش��د مگر اينكه دولت انگليس طبق اين 
ماده واحده عذرخواهی كرده و نظرات جمهوری اس��امی را كه نظرات 
منافع ملی ماست تأمين كند و آن نظرات را دوباره مجلس بپذيرد. هيچ 
مقام ديگری چه دولت و چه وزارت خارجه قادر به ادامه روابط سياسی 
و برقراری روابط سياسی با دولت انگليس نخواهند بود... و اين قطعاً به 

نفع انقاب خواهد بود.1
نمايندگان مجلس گاهی اوقات هم با صدور نامه و بياني��ه و تذكر به صيانت و دفاع از 
حكم امام می پرداختند كه از جمله نام��ه ای با امضای بيش از 150 نفر از نمايندگان در 

تاريخ 12 مهرماه سال 1377 است: 
راه ما راه امام خمينی است. اسام ما اسام ناب محمدی است. حكم 
سلمان رشدی مرتد در گذشته و حال و آينده جز قتل، هاكت، سقوط 
در جهنم ابدی چيز ديگری نيست. به تعبير رهبر معظم انقاب اسامی 
تيری كه حضرت امام )قدس ال نفس��ه الزكيه( ره��ا كرده اند، باألخره 
روزی حنجره اين شيطان مجسم را خواهد دريد و قلم پليد او را از اهانت 
و توطئه باز خواهد داش��ت. البت��ه آن روز پش��يمانی و ندامت فايده ای 

نخواهد داشت.
با توجه به اينكه سياس��ت نظام و وزارت خارجه در مورد حكم اعدام 
رشدی تغيير نكرده، الزم بود دستگاه ديپلماسی كشور هوشياری الزم 
را به خرج می داد و به انگلس��تان اين اس��تعمارگر پير اجازه نمی داد با 
ترفند تبليغاتی ذهن مسلمانان جهان و مردم دنيا را نسبت به جمهوری 
اسامی مشوش كند. ما نمايندگان مجلس شورای اسامی به مسلمانان 
جهان اطمينان می دهيم كه در اين مورد بجز حكم خدا و امام)رحمه ال 
عليه( در ايران چيز ديگری اعتبار ندارد و هيچ كس را يارای آن نيست 

كه جز اين راه، راه ديگری را بپيمايد.2

1. جلسه مورخ 12 مهرماه سال 1377 مجلس شورای اسامی.
2. جلسه مورخ 7 اسفند سال 1377 مجلس شورای اسامی.
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پاسداشت حکم امام بعد از ارتحال امام 
تصور غربی ها اين بود كه با ارتحال حضرت امام خمينی، مقامات جمهوری اس��امی 
فتوای قتل سلمان رشدی را به فراموشخانه تاريخ می س��پارند و مواضع خود را در برابر 
فشارها و تحريم های استكبار جهانی تعديل می كنند، اما به زودی دريافتند كه تصور آنها 
غلط است و به تعبير مقام معظم رهبری- راه ما راه امام خمينی است؛ چنانكه حضرت 
آيت ال خامنه ای مقام معظم رهبری، در تاريخ 1368/11/20 در قسمتی از خطبه های 

نماز جمعه  تهران گفتند: 
دست های مزدور سعی می كنند با توطئه  فرهنگی و تبليغاتی- از قبيل 
توطئه  نوشتن كتاب آيات شيطانی به وسيله  آن مزدور قلم به مزد- ارزش 
اسام را از چشم ها بزدايند و اسام را سبك و خفيف كنند؛ ولی اشتباه 
می كنند، خودشان ضرر می كنند. آن كسی هم كه اين كتاب را نوشت- 
كه البته اين يك نمونه است- و امام بزرگوارمان حكم و فتوای قتل او را 
صادر كردند، اين حكم امام، همچنان به قوت خودش باقی است و بايد 

اجرا بشود.
عاوه بر اين ايشان در مقاطع متعدد تاريخی به دفاع از حكم امام و تحليل توطئه آيات 
شيطانی پرداخته اند از جمله در پيامی كه به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام 

خمينی)ره( در تاريخ 1369/03/10صادر نمودند چنين نوشتند: 
ما آزادی فساد و بی بند  و باری و هرزگی و آزادی دروغ و تزوير و فريب 
و آزادی ظلم و استثمار و تجاوز به حقوق ملت ها را كه غرب پرچمدار و 
مرتكب آن بوده است، صريحاً و قاطعاً رد می كنيم. ما آن آزادی را كه به 
سلمان رشدی مرتد نابكار، اجازه  اهانت به مقدسات يك ميليارد انسان را 
می دهد، اما به مسلمانان انگليس حتی حق شكايت از او را هم نمی دهد؛ 
به دولت امريكا حق تحريك و سردستگی اوباش مخالف با يك حكومت 
مردمی را می دهد، اما به آن حكومت مردمی، ح��ق مقابله با آن اوباش 
را نمی دهد؛ به س��رمايه داران غارتگر، حق ورود نامشروع به كشورهای 
ضعيف و چپاول هست و نيس��ت آن ملت ها را می دهد، و به آن ملت ها 
حق مبارزه  با آنان را نمی دهد، مردود و منفور می ش��ماريم و آن را ننگ 

بشريت می دانيم.
همچنين آيت ال خامنه ای در سخنرانی مورخ 1369/03/15 خود گفتند: 
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آن روزی كه استكبار، ماجرای سلمان رشدی را علم كرد، برای همين 
بود كه ش��ايد بتواند از راه آن موجود حقير س��يه روز و سيه رو و كتاب 
شيطانی او، به روحيه  مسلمانان- الاقل در بخشی از دنيا- لطمه بزند. با 
دشنام و بدگويی در اين كتاب، شايد بتوانند قدری مسلمانان را تضعيف 
كنند. همين عمل وبال جانش��ان ش��د. عكس العمل امام در مقابل اين 
توطئه، آن چنان قاطع و كوبنده بود كه همه  آنه��ا را غافلگير كرد. آنان 
خواستند با نش��ر و بزرگ كردن آن كتاب، روحيه  مسلمانان را تضعيف 
كنند... عكس العمل و ضربه  متقابل امام، آن قدر قوی بود كه به كلی ورق 
را دگرگون كرد. حكم اعدام سلمان رشدی كه با اقبال و تصديق و شوق 
وافر ملت های اسامی در همه جا مواجه شد، كار را دگرگون كرد. حاال 
روحيه  آنها بود كه تضعيف می ش��د. حاال طرفداران آنه��ا بايد در طول 
اين مدت از خودشان دفاع می كردند. لذا از آن روز تا حاال، سردمداران 
غرب و استكبار، در مقابله هايی كه با جمهوری اسامی كردند، از اولين 
كلماتشان اين است كه بياييد اين قضيه  سلمان رشدی را يك  طور حلش 
كنيد! هر جا يكی از اين مهره های زنجيره  استكبار جهانی، كسی را پيدا 
كرد كه فهميد ممكن اس��ت حرف او را به گوش مس��ئوالن جمهوری 
اسامی برساند، اولين حرفی كه زد- يا جزو اولين حرف ها- اين بود كه 
كاری بكنيد اين قضيه حل بش��ود!... فشار آوردند، هو و جنجال كردند، 
متهم نمودند، باال رفتند، پايين آمدند، نوشتند، گفتند، محكوم كردند، 
نويسندگان و هنرمندان آلت دست را جمع كردند، طومار امضا كردند، 
تا شايد بتوانند در اين حكم استوار الهی، اندكی خدشه وارد كنند؛ ولی 
نتوانستند، بعد از اين هم نمی توانند؛ چون حكم اعدام سلمان رشدی، 
متكی به آيات الهی است و مثل آيات الهی، مستحكم و غير قابل خدشه 

است.1 
در اين مسير بسياری از شخصيت های مذهبی و سياسی ايران نيز با مقام معظم رهبری 
هم صدا و هم نوا شدند. چنانكه آيت ال سيد جعفر كريمی- عضو دفتر استفتائات امام- در 
سمينار ارزنده ای كه در يازده اسفند سال 69 به همت بنياد 15خرداد كشور برگزار شد، 

تحليل فقهی زيبايی از ابقای هميشگی حكم امام تا اجرای آن ارايه كرد و گفت: 

1. نرم افزار صحيفه واليت، تهران، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقاب اسامی. 
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امام در »تحريرالوس��يله« به صراح��ت حكم »س��ب النبی« را مقرر 
فرموده اند و عفو چنين حكمی فقط از عه��ده پيغمبر و ائمه معصومين 

برمی آيد و قاضی و مفتی حق ابطال آن را ندارند.
وی خاطرنشان ساخت همه مذاهب اربعه اهل سنت، متفق القول هستند كه مجازات 
سب النبی قتل است... حتی اگر غير مسلمان هم چنين جسارتی بكند بايد كشته شود 

چه برسد به مسلمان. 
وی در مورد اين كه توبه سلمان رشدی باعث تخفيف اين حكم نمی شود، گفت: 

علمای ش��يعه جملگی معتقدند ك��ه اين حكم، در ص��ورت توبه فرد 
اهانت كننده، ساقط نمی شود و به جز ش��افعی ديگر پيشوايان مذاهب 

اربعه اهل سنت نيز چنين اعتقادی دارند.
او در مورد نحوه اجرای حكم گفت: 

همه علمای اهل سنت و ش��يعه معتقدند كه مجازات سب كننده نبی 
بايد با اذن امام و ولی امر مسلمين يا نايب او باشد. 

او گفت: 
جرمی كه عليه يك نظ��ام و يا يك ملت و يك دين باش��د جرم عادی 

نيست و عنوان بغی، طغيان و محاربه دارد.
آيت ال س��يد جعفر كريمی راه های ابطال يك حكم واليی ي��ا قضايی را از نظر فقهی 

اين گونه برشمرد: 
1. موضوع مورد حكم از صفحه وجود محو شود )يعنی بميرد و از بين برود.(

2. پايان يافتن زمان عمل به حكم، اين در مورد احكامی اس��ت كه در اصل پيدايش، 
منوط به زمان خاصی باشند مانند مقاتله با كفار و مشركين در ماه های حرام .

3. عفو و گذشت توسط كس��ی كه اين حكم، برای مصلحت او صادر شده است مانند 
گذشت اولياء دم از قاتل.

وی توضيح داد كه حكم صادره از ساله رسول ال- امام خمينی)قدس سره(- متوقف به 
زمان خاص نبوده است و سلمان رشدی و همكاران او نيز هنوز به درك واصل نشده اند و 
موضوع حكم باقی است؛ و نيز اين حكم، از جمله حقوق الناس نبوده تا با عفو صاحب حق 
قابل رفع باشد. بنابر اين هيچ دليلی برای ابطال حكم امام در مورد اعدام سلمان رشدی 

وجود ندارد و اين حكم تا موقع اجرا به قوت خود باقی است.1

1. محمد واعظ زاده خراسانی، همان، ص 200. 
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آيت ال كريمی، اضافه كرد: 
بعضی از بزرگان گفته اند مجازات س��لمان رشدی از باب اصل قصاص 
است، و عده ای آن را از حدود الهی دانس��ته اند، كه هر دو آنها قابل عفو 

می باشند. 
او با نقد دو ديدگاه فوق گفت: 

قصاص را فرهنگ قرآن بيان كرده است )العين بالعين(؛ و اگر در اين 
راستا قدم برداريم قصاص فحش، فحش است و اين ابداً با فرهنگ قرآن 
جور درنمی آيد. اگر جنايت جانی با بَيِنه و دليل روشن شد حكم صادر 
می شود و اگر با اقرار باشد و خودش به پای خود بيايد و توبه كند بر ولی 
مسلمين است كه او را عفو كند. ]كه چنين چيزی شامل حال مجرمی 

مثل سلمان رشدی نمی شود.[
پس امام، مصلحت ديد كه اين حكم را صادر كن��د و بعد از صدور، نه 
خودش و نه هيچ ولی امر ديگری و نه آحاد مس��لمين حق عفو ندارند و 
موضوع منتفی نمی شود، لذا اين حكم به قوت خود باقی است تا جوانان 
مسلمان و همت اسامی آنان، او را به جزای عملش برسانند و من قسم 

ياد می كنم كه پاداش مجريان اين حكم، بهشت الهی خواهد بود.1 
همچنين مرحوم آيت ال فاضل لنكرانی نيز در يكی از پيام های خود )به تاريخ پنجم 

مهرماه سال 1377ش( درباره غير قابل تغيير بودن فتوای امام خمينی نوشت:
به دنبال انتش��ار برخی از اخبار، مطلع ش��دم كه دنيای كفر خصوصاً، 
دولت انگليس، توهم لغو فتوای الهی- تاريخی امام راحل)قدس س��ره( 
نسبت به قتل سلمان رش��دی مرتد را نموده اس��ت. الزم ديدم در اين 
رابطه اعام نمايم كه اين فتوی به هيچ وجه قابل نقض و يا تغيير نيست 
و اكنون نيز بر همه مس��لمانان جهان اجرای آن واجب است و چنانچه 
دولت محترم جمهوری اسامی تصميم بر مباشرت در اقدام اين فتوی را 
نداشته باشد؛ ليكن بايد در رديف اولين حاميان اين فتوی باشد و بدانند 
حوزه های علميه و ملت اس��امی ايران كه صد در صد در رابطه با نظام 
و امام قلبش��ان می تپد، هرگز اجازه نخواهد داد اين فتوی دست خوش 
سياس��ت های خارجی روزمره گردد؛ و نيز بدانند كتاب سلمان رشدی 

1. همان، ص201. 
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در واقع كتاب دولت انگليس اس��ت، همان طوری كه اين ش��خص پليد 
در ش��رح حال خود اعتراف می كند كه تمام سرفصل های اين كتاب به 
هدايت آن دولت بوده است و اين دولت با سابقه سياهی كه در برخورد با 
اسام دارد، چنانچه زمينه را فراهم ببيند صدها سلمان رشدی و يا بدتر 
از او را تربيت خواهد نمود. خداوند متعال نظام مقدس جمهوری را از هر 

گزندی مصون بفرمايد.1

تداوم سياست غربی ها و تقابل ایرانی ها
غربی ها در ادامه سياست ضد اسامی خود تا سال های س��ال سلمان رشدی را مورد 
تكريم و تجليل قرار می دادند. در دانش��گاه ها و جلسات و سمينارهای فرهنگی و علمی 
خود، او را دعوت می كردند و جايزه می دادند. حتی در برخی از مدارس امريكا كتاب آيات 
ش��يطانی را برای دانش آموزان روخوانی می كردند. آنها هر نوع ترفندی اعم از سياسی، 
اقتصادی، نظامی، علمی، فرهنگی و استفاده از مجامع و مجاری بين المللی را برای دفاع 
از رشدی به كار بردند، اما فايده ای نداش��ت. حتی در بهار سال 69 به نوشته مطبوعات 
اس��پانيا، غربی ها نوعی بازی كامپيوتری درس��ت كردند كه حول محور نجات سلمان 
رشدی از چنگ دش��منانش می چرخيد. فضای اين بازی در وسعتی به پهنای هزار متر 
مربع بود كه در آن 35 مرد مسلح، سلمان رشدی را در حالی كه نسخه ای از كتابش را در 
دست دارد، تعقيب می كنند. او بايد از ميدانی عبور كند تا به محلی امن برسد و مخفی 
شود. برخاف همه بازی های كامپيوتری غرب، در اين بازی هر كس وقتی برنده می شود 
كه نتواند تيری به رشدی شليك نمايد. در صورتی كه در اين بازی، رشدی جان سالم به 
در ببرد، فرد بازی كننده برنده محسوب می شود. اين بازی تمام روزهای آخر هفته مردان 

شمال لندن را به خود مشغول كرده است.2
عاوه بر اين در اواخر خردادماه س��ال 1386ش، ملكه انگلستان لقب ِسر را به سلمان 
رش��دی اعطا كرد. به دنبال آن سازمان فرهنگ و ارتباطات اس��امی با صدور بيانيه ای 
اين اقدام را محكوم نمود و اعطای اين نشان را به رشدی، از مصاديق كينه غرب به  ويژه 
دولتمردان انگليس و امريكا از اسام و مسلمين دانسته و از تمام مسلمانان جهان دعوت 
كرده اس��ت با محكوم كردن اين اقدام دولت انگلس��تان، اهانت كنندگان به مقدسات 

1. آيات شيطانی بارزترين جلوه دشمنی استكبار جهانی با اس��ام ناب محمدی، مؤسسه فرهنگی- هنری قدر 
واليت، ص78-79.

2. بيان، ش2، تيرماه سال 69، ص30. 
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اسامی را نفی و بر لزوم احترام به اعتقادات مذهبی 
همه اديان الهی تأكيد كنند. 

همچنين ملك��ه اليزابت دوم در مراس��می كه هر 
سال به مناسبت س��الگرد تولدش برگزار می شود، 
لقب سر را به سلمان رشدی و ايان بوتهام، كريكت باز 
مطرح انگليس، اعطا كرد. با اي��ن اقدام، از اين پس 
به ابتدای نام اين دو نفر، لقب س��ر افزوده می ش��د؛ 
همان لقبی كه چند سال پيش به آلكس فرگوسن، 
سرمربی تيم فوتبال منچستريونايتد انگلستان نيز 
اعطا شد. ملكه انگلستان علت اين اقدام را »خدمات 
سلمان رشدی به دنيای ادبيات« اعام كرد و رشدی 

60ساله نيز پس از دريافت نشان شواليه، گفت: 
از دريافت اين افتخار بزرگ، احس��اس هيج��ان و كوچكی می كنم و 

عميقاً سپاسگزارم كه كارم به اين شكل مورد توجه قرار گرفته است.1
البته ساير شخصيت های مهم و مؤسس��ات داخلی ايران و جهان نيز از اين اقدام ملكه 
انگليس در اعطای نشان شواليه و لقب سر انتقاد كردند كه از جمله آيت ال نوری همدانی، 
جعفر سبحانی، سازمان آی سيسكو )سازمان آموزش علوم، فرهنگ و تربيت اسامی(، و 

وزير امور مذهبی پاكستان به اضافه صدها شخصيت و سازمان جهانی ديگر بود. 
يكی از اين مراكز مهم، مجلس ش��ورای اس��امی ايران بود كه خوشبختانه تاكنون و 
در ادوار مختلف، نمايندگان ملت همواره و به مناس��بت های گوناگون به دفاع از فرمان 
تاريخی امام و محكوم نمودن حاميان داخلی و خارجی س��لمان رش��دی پرداخته اند. 
چنانكه رئيس مجلس شورای اسامی وقت در جلس��ه مورخ 3 تير سال 86 مجلس در 

اعتراض به اعطای نشان »ِسر«، به سلمان رشدی مرتد توسط ملكه انگليس  گفت:
حقيقتاً جا دارد بپرس��يم كه ملكه 80س��اله انگليس در سالروز تولد 
خودش با چه انگيزه ای به كسی كه پيامبر بزرگوار اسام را مورد اهانت 
قرار داده و شخصيتی را كه محبوب ترين شخصيت يك ميليارد و 500 
ميليون مسلمان جهان اس��ت، مورد بی احترامی قرار داده، به دريافت 
لقب و نشان »ِسر«، مفتخر می كند. اين چه انگيزه و دليلی دارد؟ چگونه 

1. همشهری آناين، دوشنبه 1386/3/28، كد مطلب: 24573. 

حکم امام پتانسيل نيروی عظيم 
مسلمانان جهان را آشکار 
ساخت و موجی توفنده از 
توده های ميلياردی مسلمانان 
را در مصاف با کفر جهانی 
پدید آورد. در واقع فتوای امام 
موجب شد که یک انقالب 
اسالمی تازه با مشارکت همه 
فرق مسلمان اعم از شيعه و 
سنی برای دفاع از اعتقادات 

دینی شان در جهان پدید آید
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می شود اين اقدام را موجه جلوه داد؟ آيا سلمان رشدی با انتشار كتاب 
آيات ش��يطانی خدمتی به مردم انگليس كرده اس��ت؟ آيا خدمتی به 
مردم جهان كرده اس��ت؟ يك دارويی كش��ف كرده، از رنج و آالم مردم 
جهان كاسته است؟ آيا نظريه ای در اقتصاد ابداع كرده، به رفاه عمومی 
كمك كرده است؟ شجاعت و شهامتی در جنگ به خرج داده، از ميهن 
خود دفاع كرده، اين مرتد فراری تبعي��دی؟ آيا برای كاهش رنج و آالم 
كودكان معصوم عراقی كه به دست س��ربازان انگليسی و امريكايی اين 

طور قتل عام می شوند كاری كرده؟
]پس او[ جز بی شرمی و اهانت به پيامبر بزرگوار اسام و به مقدسات 
مس��لمانان كار ديگری نكرده است. چگونه می ش��ود يك دولتی كه با 
كشورهای اسامی، با دولت های اس��امی روابط سياسی دارد و از بازار 
كش��ورهای اس��امی بهره های اقتصادی فراوان می ب��رد، چنين اقدام 
نابخردانه ای انجام بدهد. ما حقيقتاً هيچ دليلی برای اعطای نشان »ِسر«، 
به سلمان رشدی مرتد نمی شناس��يم و اين اقدام را جز خصومت كور و 
بی عقلی محض از جانب دولت انگلستان، به هيچ چيز ديگری نمی توانيم 

تعبير و تفسير كنيم. 
در اذهان مردم مش��رق زمين... امريكايي ها... مظهر نادانی ش��ناخته 
می شوند، انگلستان مظهر شيطنت شناخته می ش��ود، ولی ظاهراً بايد 
بگوييم كه انگلستان با اين اقدام اخير، باهت و سفاهت خود را در عرصه 
بين المللی و روابط سياسی به اثبات رس��انده. دولت انگلستان مطمئن 
باش��د كه اين اقدام نه تنها از نظر مس��لمانان جهان محكوم است، بلكه 
خردمندان و صلح دوس��تان جهان هم اين اق��دام نابخردانه را محكوم 
می كنند و مسلماً همه مردم صلح دوست و آزادي خواه جهان اين اقدام 
تحريك آميز دولت انگلس��تان را اقدامی ضد صلح و تشنج آفرين تلقی 
می كنند كه بايد محكوم ش��ود... و بداند كه س��لمان رش��دی با فتوای 
تاريخی امام، با آن فتوای شجاعانه امام به مرگ ابدی محكوم شده و اين 

مرده با اين لقب ها زنده نخواهد شد.1

1. سخنان رئيس مجلس شورای اسامی )غامعلی حدادعادل( در جلسه 3 تير 86. 
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سه نکته پایانی 
1. فرمان امام برای مجازات سلمان رشدی حكم و فرمانی است كه برای روندگان راه 
تاريك رش��دی به اعتبار خود باقی است. زيرا هر گونه مس��امحه در اجرای حكم رهبر 
انقاب نوعی پش��ت پا زدن به فداكاری ه��ا، ايثارگری ها، جانبازی ها، و ش��هادت های 

مظلومانه مسلمانان از صدر اسام تا به امروز به حساب می آيد.1 
2. همه می دانند كه غربی ها نه دلشان برای سلمان رشدی می سوزد و نه سر از كتاب 
رمان او در می آورند. اساس��اً چنين داستان هايی با چنين اس��امی و شخصيت هايی در 
ميان اروپايی ها جاذبه ندارد. بلكه آنها صرفاً به خاطر اينكه رشدی به مقدسات مسلمانان 

دهن كجی كرده از او حمايت كردند.
3. البته سلمان رشدی ديگر برای غربی ها ارزش سابق را ندارد، او تنها يك مهره سوخته 
است كه در گوشه ای ناپيدا از جهان او را در قفس��ی پوالدين زندانی كرده اند تا مرگش 
فرا برسد، و بعد به مسلمانان بگويند ما مانع از اجرای حكم امام خمينی شديم. اما غافل 
از آنكه سلمان رش��دی سال هاست كه مرده و به قتل رسيده اس��ت. در واقع او از همان 
زمان كه از شدت ترس، در قفس پوالدين اس��راييل و اروپا پنهان شد، در چهارديواری 

حصارهای آن مدفون شده و به زباله دان تاريخ پيوسته است. 
خدايا خدايا تا انقاب مهدي از نهضت خميني محافظت بفرما

1. كيهان، چهارشنبه 67/12/10. 
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قيام 19 دی 1356 قم

توران منصوری1 
چکيده

با شهادت حاج سيد مصطفی خمينی در اول آبان 1356، و برپايی مراسم بزرگداشت 
به منظور شهادت ايشان، تمام ايران غرق در ماتم شد. سخنرانان مجالس با بزرگداشت 
ياد و مبارزات حاج سيد مصطفی به تجليل از مقام و شخصيت امام خمينی پرداختند و 
لبه تيز حمات خود را متوجه حكومت پهلوی ساختند. رژيم پس از اينكه متوجه شد 
در محاسباتش مرتكب اشتباه ش��ده و به طريقی زمينه مطرح شدن هر چه بيشتر نام 
امام خمينی را فراهم ساخته اس��ت اقدام به درج مقاله ای توهين آميز نسبت به ايشان 
در صفحه هفت روزنامه اطاعات در 17دی 1356 كه مصادف با سالگرد جشن كشف 

حجاب بود، كرد.
مقاله پيش رو با بهره گي��ري از منابع معتب��ر تاريخي از جمله كتب و اس��ناد و روش 
توصيفی- تحليلی در تاش برای بررس��ی چگونگی اين قيام، ت��داوم و تأثير آن و اقدام 
رژيم پهلوی در سركوب آن است؛ آيا حكومت با پيش زمينه قبلی دست به كشتار مردم 

1. كارشناس ارشد تاريخ انقاب اسامی 
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در قيام 19دی زد يا خير؟
در نتيجه اين مطالعات، چنين می توان نتيجه گرفت كه حكومت پهلوی جهت مقابله 
با امام خمينی دست به انتشار مقاله ای عليه ايشان زد كه منجر به قيامی عمومی عليه 
رژيم شد. با توجه به حمايتی كه دولت امريكا از شاه نمود، حكومت دست به كشتار مردم 
زد كه بلكه آنها را سركوب كند اما برخاف تصور رژيم، قيام 19دی، سرسلسله قيام های 

متوالی مردم عليه رژيم شد كه تداوم آن منجر به پيروزی انقاب اسامی شد.
کليدواژه ها: انقاب اسامی، قيام 19دی، روزنامه اطاعات، تظاهرات مردمی. 

مقدمه 
رژيم های ديكتاتوری به دليل ماهيت استبدادی كه دارند برای ادامه حيات همواره در 
برابر حركت های مردمی كه عليه سياست ها و ساختار ظالمانه آنها شكل می گيرد دست 
به سركوب و خون ريزی می زنند و اصوالً حربه خون ريزی، خاص حكومت های طاغوتی 
است. حكومت پهلوی اول و دوم نيز از اين امر مستثنی نبودند چنانچه در دوره رضاشاه 
برای مثال با سركوب قيام مسجد گوهرشاد در 20تير 1314، و در دوره پهلوی دوم نيز 
فاجعه خونين فيضيه و سركوب مردمی در قيام 15خرداد 1342 را شاهد هستيم. در اين 
جريانات حكومت درصدد بود با به راه انداختن جوی خون، مردم را از ادامه راه حق طلبی 
باز نگه دارد اما در نهايت اين س��ركوبی ها، به جای اينكه سد حركت های مردمی باشد؛ 
آنها را در راه ايجاد حكومت عدالت خواه مصمم تر كرد كه در نهايت منجر به پيروزی حق 

بر باطل گشت.
در توضيح بيش��تر بايد گفت در جريان قيام مسجد گوهرشاد، رضاش��اه پس از آنكه 
سياس��ت نوس��ازی را در زمينه های اداری، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد توجه 
قرار داد به ضديت با دين پرداخت و در اين راس��تا دست به اجرای اقداماتی چون قانون 
متحدالشكل كردن لباس در سال 1307، قانون استفاده از كاه شاپو در فروردين 1314 1 
و در نهايت كش��ف حجاب در 17دی 1314 زد. اين اقدامات واكنش های زياد طبقات 
مختلف مردم را به همراه داشت. در اين راس��تا آيت ال سيد حسين قمی در مخالفت با 
اقدامات رضاش��اه، تصميم به رفتن به تهران و ماقات با شاه گرفت. اما ايشان در تهران 
مورد آزار و اذيت مأموران دولتی قرار گرفت.2 اين امر نگرانی مردم مش��هد را به دنبال 

1. داود قاسم پور، قيام مسجد گوهرشاد به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص32-34. 
2. همان، ص38-44. 
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داش��ت. از اين رو در اعتراض به اقدامات خاف ش��رع حكومت، مردم مشهد با هدايت 
رهبران دينی در مسجد گوهرشاد تحصن كردند. با رسيدن اخبار مشهد به حكومت، از 
مركز دستور سركوب آن داده شد. علی اصغر حكمت- وزير معارف و اوقاف وقت- درباره 

صدور حمله سركوب به متحصنين مسجد گوهرشاد چنين می نويسد:
شاه به محض رسيدن گزارش بست نشينی مردم در حرم امام رضا)ع(، 
به مأمورين نظامی مش��هد امر تصريح كردند كه اگر ت��ا فردا صبح آن 
جماعت جاهل و اغواش��ده را متفرق نكنند هر آينه به باالترين مجازات 

نظامی گرفتار خواهند شد.1 
از اين رو لحظاتی مانده به اذان صبح در تاريخ 12ربيع الثانی 1345 مطابق با 20 تيرماه 
1314 مأموران دولتی اولين تير را شليك كردند؛ سربازان ديگر كه صدای اين تير را به 
منزله دستور حمله پنداشتند، شروع به تيراندازی و حمله به مردم كردند.2 در مورد آمار 
ش��هدا خبرهای متفاوتی وجود دارد؛ محمدعلی اردبيلی از حاضران در اين روز چنين 
می گويد: »آنها مردم را درو می كردند و اصًا راه فرار نبود. جلوی ما را می گرفتند و بنای 

آنها كشتن همه ما بود.«3 به اين ترتيب حكومت، مردم را به خاك و خون كشاند. 
اين حركت های س��ركوبگرانه در دوره پهلوی دوم نيز ادامه يافت كه نمونه آن فاجعه 
خونين مدرسه فيضيه و سركوب قيام 15خرداد 1342 است. رويارويی روحانيت با رژيم 
پهلوی در روزهای آخر س��ال 1341 به جاهای باريكی كشيده شد. شاه در سخنانی در 
23اسفند در پايگاه وحدتی دزفول بار ديگر سخنان اهانت آميزی عليه روحانيان به كار 
برد. از اين رو در اواخر اسفندماه، امام خمينی در نشستی با روحانيان قم پيشنهاد كرد 
عيد نوروز از سوی علمای قم و ديگر ش��هرها عزا اعام شود و به دنبال آن اعاميه ای در 
اين زمينه صادر كردن��د كه دربردارنده اين عنوان بود: »روحانيت امس��ال عيد ندارد.« 
متقابًا حكومت در مخالفت با جامعه روحانيت در روز دوم فروردين 1342 كه مصادف 
با 25شوال و سالروز شهادت امام جعفر صادق)ع( بود از طريق ماشين های شركت واحد، 
نيروهای خود را در ميدان آستانه، مقابل مدرسه فيضيه پياده كرد و محوطه آنجا را مورد 
محاصره قرار داد و به طلبه ها و حاضران جمع هجوم بردند و شروع به آتش زدن كتاب ها 

1. علی اصغر حكمت، سی خاطره فرخنده از عصر پهلوی، تهران، پارسی، 2535ش، ص210. 
2. مسعود كوهستانی نژاد، واقعه خراسان، تهران، حوزه هنری، 1375، ص140؛ داود قاسم پور، همان، ص71-72. 

3. سينا واحد، واقعه مسجد گوهرشاد، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 1364، ص262. 
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و كتك زدن طاب كردند و در نتيجه تعدادی كشته و زخمی شدند.1 با فرا رسيدن محرم 
1383ق/1342 ش، سير مبارزات مردم عليه حكومت پهلوی و اقدامات ضد دينی آن 
ابعاد گسترده ای يافت. امام خمينی نيز از سخنرانان مذهبی خواست تا مراسم محرم را 
با شكوه هر چه بيش��تر برگزار كنند و خيانات رژيم را برما كنند و خطراتی كه متوجه 
اسام و مسلمين می شود را بيان دارند. به اين ترتيب هيئت های عزاداری در اشعارشان 
به مسائل سياسی پرداختند و مصيبت های وارده بر اسام و مس��لمين را يادآوری و از 
اسراييل و عمال آن اظهار تنفر كردند. از اين رو روزهای تاسوعا و عاشورای حسينی به 
تظاهرات مردم عليه حكومت پهلوی تبديل ش��د. امام خمينی در ادامه مبارزه با رژيم 
پهلوی در 13خرداد 1342 مصادف با عاشورای حسينی در مدرسه فيضيه به سخنرانی 
پرداخت و حكومت شاه را با حكومت يزيد مقايس��ه كرد كه هدف هر دوی آنها نابودی 
اسام است و در ادامه ش��اه را به عبرت از پدرش دعوت كرد. در نتيجه رژيم در مقابله با 
امام در شب 12محرم 1383 مطابق با 15خرداد 1342، ايشان را دستگير و به پادگان 
عشرت آباد تهران منتقل كرد. با انتشار خبر دستگيری امام خمينی، مردم قم با حركت 
به سوی حرم حضرت معصومه)ع( و سردادن ش��عار »يا مرگ يا خمينی« به تظاهرات 
پرداختند كه با مقابله حكومت مواجه شدند و تظاهرات مردمی در راه امام و دينشان به 
خاك و خون كشيده شد. اما اين خون و خونريزی، مانعی در برابر حركت مردم نشد و آنها 
دليرانه در برابر عوامل دژخيمان پيش رفتند و خواستار آزادی امام و اعاده اسام شدند. 
همزمان با مردم قم، مردم تهران و ساير شهرها نيز در اعتراض به اقدام حكومت پهلوی 
در دستگيری به امام خمينی و اهانت به اس��ام به خيابان ها ريختند و خواستار نابودی 
حكومت پهلوی شدند كه در اين ش��هر نيز مردم هدف تير و گلوله رژيم قرار گرفتند اما 
مردم شجاعانه اعتراض های خود را با وجود برقراری حكومت نظامی توسط حكومت در 
روزهای بعد نيز ادامه دادند و آشكارا خواس��تار نابودی حكومت پهلوی شدند.2 تا اينكه 
آتش خشم مردم، قيام 19دی قم را در س��ال 1356 رقم زد كه تا نابودی رژيم پهلوی 

ادامه يافت. 
در سال 1355 ش��اه متأثر از فضای عمومی جهان مبنی بر عدم رعايت حقوق بشر در 
ايران و شعار كارتر رئيس جمهور امريكا در اين زمينه، اعام فضای باز سياسی كرد و از 
شدت اختناق كاست در نتيجه تا حدودی ش��رايط برای مبارزين سياسی فراهم شد. با 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1394، ج1، 
ص364-376. 

2. همان، ص462-580. 
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اوج گيری دامنه مبارزات مردمی عليه حكومت پهلوی، 
چند حادثه در س��ال 1356 رخ داد كه دامنه مبارزات 
را گسترش داد و از طرفی سير حوادث را به گونه ای به 
هم متصل كرد كه در نهايت به پيروزی انقاب اسامی 
ايران در بهم��ن 1357 منتهی ش��د. از مهم ترين اين 
حوادث شهادت حاج آقا مصطفی خمينی در اول آبان 
1356 است كه باعث شدت انزجار مردم عليه حكومت 
پهلوی ش��د از اين رو مراسم ترحيم ايش��ان به كانون 
مبارزه علنی عليه رژيم و تجلي��ل از مقام امام خمينی 
تبديل ش��د. مجالس ترحيم حاج آقا مصطفی، افزايش 

دامنه قدرت علما و روحانيون و گسترش دامنه مبارزات آنها را برای رژيم مسلم ساخت؛ 
بنابراين رژيم تصميم به مقابله گرفت. احسان نراقی به نقل از يكی از كارگزاران ساواك 

در اين زمينه می گويد: 
پس از اين كه آسيد مصطفی خمينی در نجف فوت شد و اين جريان 
وسيله ای ش��د كه در ايران مجامع ترحيم مرتباً تش��كيل بشود. در اين 
بين ياسر عرفات يك تلگراف تسليتی به آقای خمينی در نجف مخابره 
می كند آقای خمينی در جواب به ياسر عرفات می گويد كه درد و محنت 
من روزی پايان می گيرد كه ملت ايران از ش��ر اي��ن آدم جابر مثًا فارغ 
بود، راحت بشود. اين مسئول س��اواك به من گفت نصيری اين متن را 
برده بود برای شاه، به شاه نشان می دهد و شاه می گويد حاال ديگر بايد 
جنگ را علنی كرد با روحانيون به خصوص آق��ای خمينی، برويد يك 

مقاله تهيه كنيد.1 
همچنين در سخنرانی كه امام خمينی بعد از شهادت حاج آقا مصطفی داشت به طور 
مستقيم رژيم را مورد حمله قرار داد. با پخش و توزيع سخنرانی امام، موج انزجار مردم 
عليه حكومت پهلوی شدت بيشتری گرفت. در پاس��خ به طرفداری فزاينده روحانيون 
از امام خمينی، روزنام��ه اطاعات طی مقاله ای از امام خمينی انتقاد و ايش��ان را عامل 

استعمار بريتانيا و هندی قلمداد كرد.2 

1. ع. باقی )به كوشش(، تحرير تاريخ شفاهی انقاب ايران به روايت بی بی سی، قم، تفكر، 1373، ص261-262. 
2. مارك ج. گازيوروسكی، سياست خارجی امريكا و ش��اه، ترجمه جمشيد زنگنه، با مقدمه توضيحی غامرضا 

نجاتی، تهران، رسا، 1371، ص424. 

با اوج گيری دامنه مبارزات 
حکومت  عليه  مردمی 
پهلوی، چند حادثه در 
سال 1356 رخ داد که دامنه 
مبارزات را گسترش داد و 
از طرفی سير حوادث را به 
گونه ای به هم متصل کرد 
که در نهایت به پيروزی 
انقالب اسالمی ایران در 

بهمن 1357 منتهی شد
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به اين ترتيب رژيم پهلوی، با انتشار مقاله توهين آميز، تحت عنوان »ايران و استعمار 
سرخ و سياه« مرتكب اشتباه بزرگی ش��د تا حدی كه از اين واقعه يعنی قيام 19دی به 

عنوان يك نقطه عطف در تاريخ انقاب اسامی ياد می شود. 

مقاله احمد رشيدی مطلق 
مقاله توهين آميز رش��يدی مطلق در روز 17دی 1356، در صفحه 7 در وسط صفحه 
روزنامه اطاعات چاپ شد. مقاله مزبور با عنوان »ايران و اس��تعمار سرخ و سياه« آغاز 
می شود. در آن به معرفی استعمار و تقسيم آن بر دو نوع سرخ و سياه می پردازد و مدعی 
است تنها در موارد خاص از جمله در برابر انقاب ايران و برنامه اصاحات ارضی است كه 
اين دو نوع استعمار با هم همكاری دارند. سپس به واكاوی عوامل ايجاد قيام 15خرداد 
پرداخته و در ادامه امام خمينی را همدس��ت بزرگ مالكان در شكست برنامه اصاحات 
ارضی می داند. سپس امام خمينی را فردی با گذشته و تاريخی نامعلوم و وابسته به عوامل 

استعماری، اين چنين معرفی می كند: 
مردی كه س��ابقه اش مجهول بود و ب��ه قش��ری ترين و مرتجع ترين 
عوامل استعمار وابس��ته بود و چون در ميان روحانيون عالی مقام كشور 
با همه حمايت های خاص موقعيتی به دست نياورده بود در پس فرصت 
می گشت كه به هر قيمتی هست خود را وارد ماجراهای سياسی كند و 

اسم و شهرتی پيدا كند. 
در ادامه امام را عامل قيام 15خرداد معرفی می كند: 

روح ال خمينی عامل مناس��بی برای اين منظور بود و ارتجاع سرخ و 
سياه او را مناسب ترين فرد برای مقابله با انقاب يافتند و او كسی بود كه 

عامل واقعه ننگين روز پانزده خرداد شناخته شد.
سپس از هر فرصتی بهره می جويد تا به گونه ای امام را وابسته به عوامل استعمار معرفی 
كند. در ادامه مقاله بار ديگر بر نقش امام در قيام 15خرداد تأكيد كرده و آورده: »آنچه 
مسلم است شهرت او به نام غائله ساز پانزده خرداد به خاطر همگان مانده است. كسی كه 
عليه انقاب ايران و به منظور اجرای نقشه استعمار سرخ و سياه كمر بست...« ادامه مقاله 
مربوط به شايعه رژيم درباره گرفتن پول توسط عوامل 15خرداد از يك ماجراجوی عرب 

به نام محمد توفيق القيسی است.1 

1. اطاعات، شنبه 17دی 1356، ش15506، ص7. 
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در حقيقت بازتاب قيام 15خرداد 42، چندان وسيع 
و گسترده بود كه باعث ترس رژيم شده بود؛ از اين رو 
سعی داش��تند اين قيام را كوچك به ش��مار آورند و تا 
حدودی به آن رنگ و بوی خارجی بدهند. برای مثال 
محمدرضاش��اه اين قيام را به تحريك عوامل ارتجاع و 
حزب توده دانس��ت و گفت: »بلوای 15خرداد 1342، 
بهتري��ن نمونه اتح��اد دو جناح ارتجاع س��ياه و قوای 
مخرب س��رخ بود كه با پ��ول دس��ته ای از مالكين كه 
مشمول اصاحات ارضی ش��ده بودند، انجام گرفت.« 
همچنين مدعی بود كه مردم به خاطر به دست آوردن 

25 ريال كه از طرف جمال عبدالناصر رئيس جمهور مصر تأمين شده بود حاضر به انجام 
چنين كاری شدند.1 علم نيز در جلسه هيئت دولت در روز 15خرداد 1342، اظهار داشت 
كه منشأ جريان روزهای عزاداری محرم از طريق پول خارجی و كشور عراق و مصر بوده 
است.2 ولی بايد گفت در بين اسناد ساواك و رژيم، هيچ سند يا گزارش رسمی از تحويل 

پول توسط افراد بيگانه به برپاكنندگان قيام 15خرداد وجود نداشت.3 
مقاله مذكور به امضای مجعول احمد رشيدی مطلق بود كه درباره هويت نويسنده آن 
هنوز صاحبنظران به يقين دست پيدا نكرده اند. در فهرست اسامی كسانی كه احتمال 
نوشتن مقاله توس��ط آنها داده می شود اس��امی افرادی چون داريوش همايون،4 فرهاد 
نيكخواه، پرويز نيكخواه، اميرعباس هويدا و س��اواك ديده می ش��ود. مهم نيست مقاله 
توسط چه كسی به نگارش درآمده اس��ت، موضوع اصلی دستور نوشتن اين مقاله است 
كه با مستنداتی كه در ادامه خواهد آمد می توان نتيجه گرفت اين مقاله به دستور شاه 

به نگارش درآمده است. 
محمود جعفريان معاون سازمان راديو و تلويزيون رژيم در اين ارتباط می گويد: 

وقتی مقاله را خواندم كنجكاو شدم ببينم چه كسی آن را نوشته زيرا 
می دانستم احمد رش��يدی مطلق فقط می تواند يك نام مستعار باشد. 

1. همان، يكشنبه 19خرداد 1342، ش11110، ص4. 
2. متن كامل مذاكرات هيئت دول��ت طاغوت در 15خرداد 1342، تهران، دفتر هيئ��ت دولت و روابط عمومی 

نخست وزيری، بی تا، ص22. 
3. »دستگيری حضرت آيت ال خمينی)ره( و قيام 15خرداد 1342 به روايت اسناد ساواك«، 15خرداد، س6، 

بهار 1376، ش25، ص112. 
4. وزير اطاعات و جهانگردی

با پخش و توزیع سخنرانی 
امام، موج انزجار مردم عليه 
شدت  پهلوی  حکومت 
بيشتری گرفت. در پاسخ به 
طرفداری فزاینده روحانيون 
از امام خمينی، روزنامه 
اطالعات طی مقاله ای از 
امام خمينی انتقاد و ایشان 
را عامل استعمار بریتانيا و 

هندی قلمداد کرد
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دس��ت به تحقيق زدم، تحقيقات نش��ان داد كه نويس��نده مقاله پرويز 
نيكخواه مدير گروه تحقيق و دفتر مركزی اخبار راديو تلويزيون اس��ت. 
نيكخواه به دستور شاه مقاله را نوش��ت و در اختيار هويدا كه وزير دربار 
بود گذاشت. هويدا نيز نامه را با مارك سر كاغذ دربار پس از تأييد شاه، به 
يكی از خبرنگاران روزنامه اطاعات سپرد. البته روزنامه اطاعات برای 

اينكه مقاله را چاپ نكند مقاومت زيادی از خود نشان داد.1
سوليوان سفير امريكا در تهران نيز نويسنده مقاله را پرويز نيكخواه می داند.2

داريوش همايون وزير اطاعات وق��ت رژيم نيز درج مقال��ه در روزنامه اطاعات را به 
دستور شاه می داند: 

متن اوليه مقاله به دس��تور خود ش��اه تغيير يافت و تندتر شد. مطلب 
اساسی مقاله همان ها بود كه خود شاه چند سالی پيش در مصاحبه ای 
با يك مجله امريكايی درباره خمينی گفته بود. مقاله از دفتر وزير دربار 
پس از مذاكره تلفنی خود او يعنی هويدا برای من در يك كنگره حزبی 
فرستاده شد و من در شرايطی كه امكان خواندن آن مقاله هم نبود آن 
را تقريباً بافاصله به خبرنگار اطاعات كه اتفاقاً در همان نزديكی ها بود 

1. عمادالدين باقی، بررسی انقاب ايران، تهران، سرايی، 1383، ص231؛ اطاعات، 20اسفند57، ص2. 
2. عمادالدين باقی، همان. 
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دادم. روزنامه اطاعات كه نگران موقعيت خود در قم بود پس از تماس 
گرفتن با وزير اطاعات و جهانگردی و نخست وزير و تأييد مطلب دست 
به انتشار مقاله زد. هيچ فشار خاصی بر روزنامه نيامد- چون دستور شاه 
بود- و مقاله در گوش��ه ای از روزنامه اطاعات چاپ شده و عده كمی از 

جمله خود من آن را خواندند.1
آنتونی پارسونز سفير انگليس در ايران پس از اشاره به تأثير نوارهای سخنرانی امام و 
تصميم حكومت برای بی اعتبار كردن ايشان در اذهان عامه در مورد عوامل نويسنده اين 
مقاله معتقد است: »با توجه به شكل حكومت پهلوی و سلسله مراتب تصميم گيری در 
رژيم چنين تصميمی بايد از طرف شخص شاه يا ساواك يا هيئت دولت اتخاذ شده باشد 
و اينكه چه كس��ی اين تصميم را گرفت، اهميتی ندارد«. وی در ادامه اقدام حكومت را 
شبيه به يك »حماقت بزرگ« می داند.2 می توان گفت اين مقاله به دستور شاه به تحرير 
درآمده است؛ زيرا در آن زمان با تسلط و نظارتی كه س��اواك بر مطبوعات داشت هيچ 

مطلبی بدون اجازه آنها حق انتشار نمی يافت. 
فريدون هويدا، سفير ايران در سازمان ملل و برادر اميرعباس هويدا آورده است: 

موقعی كه خبر ورود و پخش قاچاقی نوارهای خمينی به گوش ش��اه 
رسيد، او را به شدت سس��تی پليس امنيتی خود خشمگين كرد و برای 
آنكه ضمن عمل مقابله به مثل دس��ت به انتقام جويی زده باشد، بدون 
مشورت با كسی دستور داد مقاله ای سراپا بدگويی و ناسزا برای صدمه 
زدن و تخريب خمينی انتش��ار يابد و وزير اطاع��ات آن زمان داريوش 
همايون را مأمور كرد و نيز يكی از روزنامه های مهم تهران را وادار ساخت 

تا اين مقاله را به چاپ برساند.3 
علی امينی نيز درباره نقش شاه و دربار می گويد:

همين كاغذی كه از دربار نوشتند به خمينی كه باعث اون جنجال شد. 
اردش��ير زاهدی برای خود من نقل می كرد كه مدتی با شاه بحث كردم 
كه اين كارها بده اين فحش ها چيه؟ فان. نه خير، اصًا خود اين كار از 

1. همان، ص232-233. 
2. آنتونی پارسونز، غرور و سقوط )1357-1352(، ترجمه سيد محمدصادق حسينی عسكرانی، تهران، مركز 

اسناد انقاب اسامی، 1390، ص108. 
3. فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح. ا. مهران، تهران، اطاعات، 1365، ص18-19. 
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ناحيه دربار زشت است.1
گفتنی است حاج علی اصغر سيدجوادی، روزنامه اطاعات را از عوامل دخيل در نوشتن 

اين مقاله مبرا می داند و می گويد:
اين مقاله از هيئت تحريريه روزنامه اطاعات نبود و هيچ يك از اعضای 
هيئت تحريريه از محتوای اين نوشته شوم و س��راپا نامردانه و عاری از 

كوچك ترين عامت شرافتمندی و اخاق، اطاع نداشت.2 
از مجموع قراين می توان نتيجه گرفت هر چند مقاله توسط ديگران نوشته و در روزنامه 
اطاعات به چاپ رسيده اما دستور تهيه آن از سوی شاه و دربار صادر شده بود. همچنين 
خصومتی كه شاه نسبت به امام داش��ت و اتفاقاتی كه در اين چند ماه اخير در كشور به 
حمايت از امام و نهضت انجام گرفته بود دال بر تأييد نوشتن اين مقاله توسط شاه است 

كه درصدد بوده از اين طريق ضربه خود را بر امام و نهضت وارد آورد. 

شرح واقعه 19دی قم 
انتش��ار مقاله توهين آميز درباره امام در روزنامه اطاعات، پيش از همه جا با واكنش 
شديد مردم قم روبه رو شد؛ به گونه ای كه دو روز پی در پی در قم، اعتراضات گسترده ای 
به وقوع پيوس��ت. طاب حوزه علميه بعد از خواندن اين مقال��ه، آن را در مدارس علوم 
دينی پخش و توزيع كردند تا همه طاب در جريان توهين رژيم نسبت به ساحت مقدس 
امام قرار گيرند. از اين رو نخستين اقدام را مدرسان حوزه انجام دادند و در منزل آيت ال 
نوری همدانی تجمع كردند تا به رايزنی درباره موض��وع بپردازند. از افراد حاضر در اين 
جلسه می توان از آيات عظام شيخ يوس��ف صانعی، وحيد خراسانی، محمدعلی گرامی، 
جعفر سبحانی، ناصر مكارم شيرازی، سيد حسين موسوی تبريزی، محمد مؤمن، محمد 
محمدی گيانی، محمد يزدی، شاكری تهرانی، سيد حسن طاهری خرم آبادی و علی 
مشكينی نام برد. برای مواجهه با اين اقدام رژيم، دو پيشنهاد از سوی آقايان مطرح شد. 
يك نظر اين بود كه كاس های درس حوزه تعطيل نشود بلكه اساتيد در پايان هر كاسی 
در ارتباط با موضوع چند دقيقه ای صحبت و روش��نگری كنند. اين پيش��نهاد از طرف 
آقايان مكارم شيرازی و وحيد خراسانی مطرح شد كه مورد پذيرش قرار نگرفت. پيشنهاد 
دوم كه موافقان بيشتری نيز داشت مبتنی بر تعطيل كردن كاس های درس حوزه بود؛ 

1. ع. باقی )به كوشش(، همان، ص263-272. 
2. مجيدرضا اقدسی، انقاب اس��امی ايران از دی 1356 تا بهمن 1357، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 

1389، ص56. 
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استدالل دسته آخر اين بود كه صحبت كردن به 
تنهايی برای برخورد با اين اقدام كافی نيست و 
نمی تواند منتهی به حركتی شود. سرانجام اين 
پيشنهاد با اكثريت آرا پذيرفته شد.1 اتفاق نظر 
علما در برخورد با حكومت جبهه مشتركی ايجاد 
كرد كه از اهميت زي��ادی برخوردار بود چون از 
طرفی رهبری روحانيان را ثابت كرد و از طرفی 
با هماهنگی كه در صفوف علما پيش آمد جبهه 
مس��تحكمی در مقابل رژيم ايجاد ش��د كه در 
گذشته به نادر شاهد تشكيل اين جبهه مشترك 
و اتفاق نظر در رويارويی با جبهه كفر هستيم و 

همين موضوع در نهايت منجر به سرنگونی نظام پهلوی شد.
موضوع بعدی اطاع رسانی مراجع بزرگ و مدرس��ين حوزه از جمله آيات گلپايگانی، 
حائری، شريعتمداری، آملی و نجفی مرعشی از تصميم جلس��ه بود كه بر عهده آقايان 
مؤمن، سيد حسين موسوی، طاهری خرم آبادی، گذاش��ته شد. مراجع نيز از اين اقدام 
طاب استقبال كردند.2 با توجه به جايگاه و محوريتی كه اين بزرگان نزد طاب و مردم 
داشتند تصميم آنها بدون كوچكترين مخالفتی پذيرفته می شد و از اين رو می توان شاهد 

همراهی بيشتری از سوی مردم بود. 
صبح روز هجدهم دی، حوزه علميه و شهر قم با چهره جديدی مواجه شد كه تعطيلی 
كاس های درس و حوزه و راهپيمايی طاب بود. بعد از اجتماعی كه طاب در مدرسه 
خان با سردادن شعارهايی چون »درود بر خمينی«، »رهبر ما خمينی« و »مرگ بر اين 
حكومت يزيدی« داشتند و تعداد آنها نزديك به دويست نفر شد حركت به سمت منزل 
آيت ال گلپايگانی را شروع كردند.3 ايشان بافاصله از خانه خارج شدند و سخنان خود 
را با آيه استرجاع )انال و انااليه راجعون( كه نشان از رخ دادن حادثه مهمی بود، شروع 

كردند و اضافه كردند:

1. علی شيرخانی )به كوشش(، حماسه 19دی قم، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، تهران، مركز اسناد 
انقاب اسامی، 1377، ص172-173. 

2. همان، ص173. 
3. همان، خاطرات حجت االسام محمدمهدی اكبرزاده، ص36؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، 
مركز بررسی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، 1376، ج2، ص1؛ 19دی به روايت اس��ناد ساواك، تهران، وزارت 

اطاعات، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1382، ص62. 

انتشار مقاله توهين آميز درباره 
امام در روزنامه اطالعات، پيش 
از همه جا با واکنش شدید مردم 
قم روبه رو شد؛ به گونه ای که دو 
روز پی در پی در قم، اعتراضات 
گسترده ای به وقوع پيوست. طالب 
حوزه علميه بعد از خواندن این 
مقاله، آن را در مدارس علوم دینی 
پخش و توزیع کردند تا همه طالب 
در جریان توهين رژیم نسبت به 

ساحت مقدس امام قرار گيرند
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ما هم از وارد ش��دن اين ضايعه بزرگ بر جامع��ه روحانيت و بر فقه و 
اجتهاد خبردار شديم. اينها اشتباه می كنند و دارند راه را بيراهه می روند. 
اينها فكر نكنند ما ديگر سكوت كرده ايم و چيزی نخواهيم گفت و دست 
برمی داريم. اينها بدانند كه اگر سرنيزه را حتی زير گلوی ما بگذارند ما 

حرفمان را می زنيم.1 
آيت ال گلپايگان��ی از اي��ن حادثه به عن��وان ضايعه ب��زرگ نام بردن��د؛ در حقيقت 
می خواستند اهميت موضوع را روشن سازند و با تأكيد بر عدم سكوت در برابر اقدامات 

حكومت، بر تداوم مبارزه حتی اگر منجر به شهادت شود تأكيد كردند. 
بعد از س��خنرانی آيت ال گلپايگانی طاب به طرف منزل آقای شريعتمداری حركت 
كردند. در بي��ن راه درگيری با مأموران دولتی ايجاد ش��د اما گس��ترش نيافت و جنبه 
خشونت آميز پيدا نكرد. وقتی جمعيت وارد خيابان چهارمردان شد، نيروهای شهربانی 
جلوی آنها ظاهر شدند كه رئيس شهربانی )جوادی( به راننده ماشين گريدری كه آنجا 
حضور داشت دستور حركت به س��وی مردم داد و با جلو و عقب رفتن قصد ترساندن و 
متفرق كردن آنها را داشت، قبل از اين كه كار به درگيری بكشد مردم به طرف منزل آقای 
شريعتمداری حركت كردند.2 به نظر می رسد كه هنوز مأموران دولتی دستور تيراندازی 

دريافت نكرده بودند و از وارد شدن به درگيری مستقيم با مردم ابا داشتند. 
در اين ميان بسياری از مردم نيز به راهپيمايان پيوستند. نيروهای پليس با يك دستگاه 
بولدوزر به تظاهركنندگان حمله كردند و درگيری آغاز شد. طاب به راه خود ادامه دادند 
و در منزل و كوچه آقای شريعتمداری تجمع كردند؛ ايش��ان ابتدا در جمع حاضر نشد 
و اعام شد كه آقا مريض اس��ت ولی به دليل اصرار طاب، آقای شريعتمداری در جمع 
حاضر ش��د و قول داد كه از طريق تهران اين قضيه را پيگيری كند ولی جمعيت از اين 

موضع گيری ايشان احساس رضايت نداشتند.3 
طبق برنامه ريزی صورت گرفته قرار ش��د كه بعد از ظهر در حس��ينيه آيت ال نجفی 
مرعشی جمع شوند. ايشان با منزه ساختن ساحت روحانيان از هر گونه توهين در تمام 
ممالك جهان و يادآوری مقام روحانی امام و س��وابق آش��نايی خود با ايشان، چنين به 

انتقاد از اقدام رژيم پرداخت: 
آيا شايسته است در يك روزنامه كثيراالنتش��اری كه تيراژ اول تقريباً 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، خاطرات حجت االسام محمدمهدی اكبرزاده، ص36-37. 
2. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص86. 

3. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص200-203. 
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سيصد هزار است توهين شود به يك عالم ربانی و سيد جليل محترم كه 
ما با هم بزرگ شديم... آن وقت هم می گويند حرف نزنيد متأثر نشويد 
چطور آدم متأثر نشود امروز اين توهين را می كنند فردا فرض كنيد يك 
پله باالتر به ساحت قدس ائمه، به ساحت قدس انبياء مرسلين، خاصه 

من عاجزم از اينكه تأثرات خودم را به شما عرض كنم...
در ادامه عنوان كردند كه به بعضی از علمای تهران چون آيت ال خوانساری و آيت ال 
شيخ بهاءالدين نوری نامه نوشتند كه مسئولين انتشارات روزنامه اطاعات را فراخوانند 
و از آنها بخواهند كه از اين قبيل كارها دست بردارند. آيت ال مرعشی در پايان سخنرانی 
بار ديگر سكوت در برابر اقدام رژيم را جايز ندانس��ت و اهانت به ساحت روحانيان را در 

تمام دنيا امری قبيح برشمرد و سخنان خود را چنين به پايان رساند: 
كجا يك همچو چيزی هس��ت در تمام اين ممالك راويه دنيا ببينيد 
نسبت به روحانيت يك همچو حركاتی هس��ت اگه شما پيدا كرديد در 
يكی از روزنامه های خارجی كه يك عالمی از علمايشان يك كشيشی به 
يك خاخامی به چه به يك معبدی؛ مثًا روحانيت در هر مملكتی مقامی 

دارد مقام مقدسی دارد محترم است.1
جمعيت معترض با پايان سخنرانی آيت ال مرعشی نجفی به سمت منزل آيت ال سيد 
صادق روحانی و آيت ال حائری رفتند. مضمون س��خنان اين دو عالم تأكيد بر مطابقت 
نداشتن متن مقاله با مقام امام خمينی، اهانت رژيم به اسام و ائمه، اتحاد مردم جهت 
اس��تمرار مبارزه بود.2 در ادامه برای اقامه نماز به مس��جد اعظم رفتند. ب��ا پايان نماز با 
سردادن شعارهای »درود بر خمينی« و »مرگ بر اين حكومت يزيدی« از مسجد خارج 

شدند.3 
به اين ترتيب تظاهرات روز هجدهم دی م��اه در اعتراض به اهانت روزنامه اطاعات به 
امام خمينی به پايان رس��يد. كاس های حوزه علميه تعطيل شد و طاب به همراهی 
مردم با حضور در منازل مراجع دس��ت به تظاهرات زدند و با سردادن شعارهايی، فلش 
پيكان حمات خود را متوجه حكومت پهلوی كردند. سخنرانان نيز با تشكر از اين اقدام 
طاب، ضمن دعوت از آنان به اتحاد و همبس��تگی، آنان را به ادامه مبارزه تا سرنگونی 
نظام طاغوت دعوت كردند و به انتقاد از عملكرد دولت پرداختند و حمايت خود را از امام 

1. همان، ص241-243. 
2. همان، ص239-240. 

3. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص91-89؛ انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص3. 
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اعام نمودند. 
صب��ح روز 19دی، بازايان، اعامي��ه حمايت و 
پشتيبانی خود را از حوزه و مرجعيت امام در بازار 
چس��باندند و به صورت يكپارچه ب��ازار را تعطيل 
كردند و حركت خود را به سمت مسجد نو مقابل 
قبرستان شيخان شروع كردند و به همراهی طاب 
به س��مت حرم حضرت معصومه و مسجد اعظم 
ش��روع به راهپيمايی كردند. تعدادی از جمعيت 
با رسيدن به مسجد اعظم وارد شبستان كه محل 
تدريس آقای شريعتمداری بود، شدند؛ ايشان نيز 
برای همراهی با حرك��ت، كاس درس را تعطيل 
كردند. درس ديگر مراجع نظير آيات عظام مرعشی، شيخ هاشم آملی، مرتضی حائری 
نيز برگزار نشد و جمعيت مانند روز قبل سير حركت به سمت منازل علما را آغاز كردند. 
ابتدا به منزل آيت ال ميرزا هاش��م آملی در كوچه آقازاده رفتند.1 ايش��ان صحبت های 
خود را با تأكيد بر سه موضوع خاصه كردند. نخست عظمت و بزرگی امام بود و معتقد 
بودند كه درجات علمی و معنوی ايش��ان به حدی است كه اين گونه نوشته ها به مراتب 
بزرگی ايش��ان لطمه ای وارد نمی كند. س��پس به موضوع وحدت علما و مراجع در اين 
زمينه پرداختند و چنين گفتند: »در بعضی كلمات گفته می شود كه ما وحدت نداريم 
نه هم خاف قاعده است هم نمی فهمند ما وحدت داريم، همه ما يكی هستيم و يك نظر 
داريم«، سپس از آقايان عظام خواستند كه با تش��كيل جلسه ای، نوشتن اين مطالب را 
استيضاح كنند تا بار ديگر تكرار نشوند. در پايان از حضور مردم و طاب تشكر كردند.2 به 
اين ترتيب آيت ال ميرزا هاشم آملی با تأكيد بر مرجعيت و عظمت امام، اين گونه اقدامات 
رژيم را بی اثر دانستند و خواس��تار اين موضوع شدند كه با وحدت كلمه و استيضاح اين 

اقدامات، مانع از ديگر گستاخی های حكومت شوند.
منزل ديگری ك��ه راهپيمايان در براب��ر آن تجمع كردند، بيت عامه محمدحس��ين 
طباطبايی بود. ايشان با حضور در بين مردم، ش��أن و مقام امام را باالتر از اين تهمت ها 
دانست. ايشان به علت كسالت، از آقای محمد يزدی خواستند به ادامه سخنرانی بپردازد. 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، ص174-176. 
2. همان، ص261-262. 

صبح روز 19دی، بازایان، اعالميه 
حمایت و پشتيبانی خود را از 
حوزه و مرجعيت امام در بازار 
چسباندند و به صورت یکپارچه 
بازار را تعطيل کردند و حرکت 
خود را به سمت مسجد نو مقابل 
قبرستان شيخان شروع کردند و 
به همراهی طالب به سمت حرم 
حضرت معصومه و مسجد اعظم 

شروع به راهپيمایی کردند
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آقای يزدی نوشته های روزنامه را غلط و خاف دانست و اظهار داشت حكومت از اين امر 
يك هدف داش��ت؛ آن هم انحراف افكار مردم. اما آنها بايد بدانند مردم هوشيار هستند 
و به اين درجه از آگاهی رسيده اند كه حق را از باطل تشخيص دهند. سپس حكومت را 
در اقدامی كه انجام داده است، ترسو دانست زيرا مطالب مقاله را با اسم فردی كه هويت 
مشخصی ندارد به چاپ رسانده است. در بخش ديگری از س��خنانش به موضوع اتحاد 
مردم و مراجع در نوع برخورد با اين موضوع پرداخت تا مراتب انزجار و تنفرش��ان را به 
گوش حكام ظلم و جور برسانند.1 بدين ترتيب ايشان نيز با تأكيد بر كذب بودن مطالب 
روزنامه، اقدام حكومت را تاشی برای انحراف فكر مردم تحليل كردند تا بتوانند جايگاه 
از دست رفته شان را به دست آورند. همچنين عوامل حكومت را در اين اقدام چنان ترسو 
ارزيابی كردند كه حتی جرئت نداشتند اسم واقعی نويسنده مقاله را درج كنند از اين رو 
مبادرت به چاپ مقاله به اسمی فردی شدند كه بی پايه و اساس بودن آن از همان ابتدای 

امر مشخص بود. 
با پايان سخنان آيت ال محمد يزدی، جمعيت سير حركت به سمت منازل علمای طراز 
دوم از جمله آيت ال مكارم شيرازی و آيت ال وحيد خراسانی را در پيش گرفتند. نخست 
جلوی منزل آيت ال مكارم شيرازی متوقف شدند. سخنان ايشان در دو موضوع اساسی 
خاصه می شد يكی دعوت به اتحاد و همبس��تگی و ديگری آگاهی و بيداری نسبت به 
اقدامات حكومت كه تصميم به ايجاد اختاف و تفرقه دارد.2  آيت ال وحيد خراسانی نيز 
طی سخنانی اقدام حكومت را محكوم كرد و با اشاره به اقدام حكومت در دادن آزادی به 
زنان، اظهار داشت حكومت با دادن اين شعارها، درصدد به فساد كشاندن جامعه است. 
ايشان وظيفه مردم را حفظ قوانين اس��ام دانست كه حكومت درصدد است خاف آن 
حركت كند. وی با تأكيد بر همبستگی جهت حفظ قوانين اسام، سخنان خود را با اين 

شعر به پايان رساند:
كی شود دريا به پوز سگ نجس              كی شود خورشيد از پف منتمس3 

علما و مراجع با س��خنانی كه در اين دو روزه عليه حكومت ايراد فرمودند به حكومت 
نش��ان دادند كه عرصه مبارزه عليه رژيم پهلوی تنها محدود به امام نمی ش��ود كه آنها 
بخواهند با چاپ مطالبی مهمل درصدد محكوم ساختن مبارزات ايشان برآيند. همچنين 
مراجع و علما با اتحاد و يكپارچگی كه در مبارزه عليه حكومت از خود نشان دادند، آنها 

1. همان، ص246-249. 
2. همان، ص263-265. 
3. همان، ص255-259. 
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را متوجه ساختند كه تير آنها به خطا رفته است، با چاپ و درج اين دست مطالب عليه 
شخصيت امام، نه لطمه ای به شخصيت ايشان وارد خواهد آمد و نه خواهند توانست بين 
صفوف روحانيون اختاف و نفاق ايجاد كنند بلكه آنه��ا راهی را كه امام در مبارزه عليه 
رژيم در پيش رو گرفته است با اتحاد و همبستگی، تا سر منزل مقصد، ادامه خواهند داد. 
بدين ترتيب راهپيمايی صبح نوزدهم دی ماه 1356 بدون درگيری با مأموران دولتی 

پايان يافت. 
برای بعد از ظهر نيز قرار ش��د جمعيت در برابر منزل آيت ال حس��ين نوری همدانی 
تجمع كند. ايشان با تأكيد بر نقش روحانيت در پاسداری از اسام به نقش آنها در انقاب 
مش��روطه و تحريم تنباكو پرداخت. س��پس موضوع وحدت و يكپارچگی آنها را مطرح 
س��اخت و فرمود همه روحانيت دارای يك ه��دف بوده و در اين راه پش��تيبان يكديگر 
هستند. سپس به موضوع مقاله روزنامه اطاعات اشاره كرد و گفت اگر خيال می كنند با 
اين نوشته می توانند شخصيتی مانند حضرت امام را از جرگه روحانيت جدا سازند سخت 
در اشتباه هستند.1 پس از استماع سخنان ايشان، جمعيت با سردادن شعارهای »مرگ 
بر حكومت يزيدی«، »درود بر خمينی« به سمت خيابان صفائيه راه افتادند كه از آنجا 
راهی منزل آيت ال مشكينی شوند.2 وقتی جمعيت به نزديكی چهارراه بيمارستان رسيد، 
نيروهای دولتی از باالی كانتری، سنگی به س��مت يكی از شعب بانك صادرات پرتاب 
كردند؛ آنها می خواستند چنين وانمود كنند كه اين حركت از طرف مردم صورت گرفته تا 
با بهانه اقدام عليه امنيت ملی، درگيری را آغاز كنند. سر كوچه ممتاز نيز كامكار و جوادی 
از مأمورين مطرح س��اواك و شهربانی ايس��تاده بودند و به طور مرتب با بی سيم دستور 
می دادند كه »مردم را به قصد كشت بزنيد.« گفتنی است قبل از شروع درگيری، پليس 
صف آرايی كرده بود و چنين به نظر می رسيد آماده بودند با بهانه ای به جان مردم بيفتند. 
در نتيجه صدای تيراندازی بلند شد.3 انتخاب چهارراه بيمارستان به عنوان نقطه شروع 
درگيری نيز گويا با برنامه ريزی قبلی بود زيرا برای حمله به مردم الزم بود مأمورين را در 
جای مناسبی نگه دارند كه كانتری يك در آنجا اين امكان را برای آنها فراهم می كرد و 
از طرفی خود ميدان به دليل فراخی آن، شرايط حمله همه جانبه به سوی مردم را فراهم 
می كرد.4 نيروهای دولتی مجهز به كاه كاسكت و ماسك ضدگاز و باتوم و اسلحه بودند. 

1. همان، ص271-279. 
2. همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص178-179. 

3. همان، خاطرات رضا صادقی، ص111. 
4. همان، خاطرات حجت االسام جعفر صالحی، ص119. 
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تظاهركنندگان آرام جلو می رفتند كه س��اواك با شكستن شيشه بانك صادرات در آن 
حوالی، بهانه حمله را به دست آورد و باتوم ها را باال آورد. با شروع درگيری به دليل كثرت 
جمعيت، افراد زيادی در زير دست و پا مجروح و زخمی شدند، كماندوها نيز فرصت را 
غنيمت شمردند و با اسلحه و باتوم به جان مردم افتادند. اولين شهيد پسر بچه ای يازده، 
دوازده ساله بود كه مردم او را روی دست بلند كردند و از مسير كوچه های اطراف ميدان، 
به طرف مدرسه حجتيه حركت دادند تا به بيمارس��تان منتقل كنند اما هيچ ماشينی 
حاضر نبود كه بايستد و او را حمل كند.1 تعداد زيادی از زخمی ها را نيز به مدرسه رسالت 
كه در آن اطراف بود منتقل كردند؛ صحنه های دلخراش مصدومين حاكی از بی رحمی 
نيروهای دولتی در س��ركوبی مردم بود. همچنين اوج ددمنشی و وحشيگری نيروهای 

حكومت را نشان می داد. 
درگيری ها تا ساعت 23:00 ادامه يافت و منجر به شهادت و مجروح شدن تعداد زيادی 

از طاب و مردم شد. از اين رو چهارراه بيمارستان به »ميدان شهدا« تغيير نام يافت.2
در مورد آمار ش��هدا و مجروحين اين اق��دام، آمارهای متفاوتی وج��ود دارد. از جمله 
حجت االس��ام حس��ين وافی تعداد ش��هدا را حدود هش��ت نفر می دان��د.3 همچنين 
محمدحسن ظريفيان يگانه تعداد شهدا را به تعداد انگشتان دست می داند.4 سيد حسين 
موسوی تبريزی نيز تعداد ش��هدا و مجروحين را 15 نفر اعام می كند.5 ولی در گزارش 
اسناد ساواك و خاطرات به جای مانده درباره شهدای قيام 19دی 1356، به اسامی هفت 
نفر از آنها اشاره شده كه عبارت اند از: 1. حسين قاسمی، 2. علی اصغر خمسه ای، 3. حيدر 
رضايی، 4. غامرضا همراهی، 5. علی اصغر ناصری، 6. محمد انصاری، 7. مرتضی شريفی.6

در مورد مجروحين نيز دكتر غامرضا باهر در خاطرات��ش آنها را در حدود 16 نفر در 
بيمارستان می داند و تصريح می كند بيشتر مجروحين به صورت سرپايی معالجه شدند. 

در اسناد ساواك نيز به اسامی 14 نفر از مجروحين اشاره شده است.7
طبق اسناد س��اواك، روز بعد يعنی 20دی ماه، حكومت يك گروهان از گردان ضربت 
ناحيه ژاندارمری ب��ه منظور جلوگي��ری از تظاهرات مردم��ی به قم اع��زام كردند.8 با 

1. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص205-207. 
2. همان، خاطرات آيت ال مكارم شيرازی، ص162. 

3. همان، خاطرات حجت االسام حسين وافی، ص207. 
4. همان، خاطرات محمد حسن ظريفيان، ص226. 

5. همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص179. 
6. همان، خاطرات محمد شجاعی، ص96-95؛ سند شماره 50-72. 

7. همان، خاطرات غامرضا باهر، ص65؛ سند شماره50-72
8. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص32. 
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وجود اين تظاهرات در روز بعد يعنی بيستم 
دی ماه نيز ادامه داشت. دس��ته های مردم و 
طاب با سردادن شعار به سمت منزل آيت ال 
گلپايگانی راه افتادند ول��ی چون آيات عظام 
ديگر چن��دان رضايت��ی به ادام��ه تظاهرات 
نداش��تند، بعد از متفرق ش��دن مردم توسط 
نيروهای دولتی، تظاهرات ديگر ادامه نيافت.1 
مدرسين حوزه در همين روز تصميم گرفتند 
با تشكيل جلسه در منزل آيت ال سيد حسن 
طاهری خرم آبادی اطاعيه ای اعتراض آميز 

عليه اقدام حكومت تنظيم كنند.2 
اقدام ديگر حكومت عليه دس��ت اندركاران 
قيام 19دی 1356، دستگيری و تبعيد آنها به شهرهای مختلف بود. از اين رو، كميسيون 
امنيت اجتماعی قم روز 21دی ماه تشكيل ش��د و هفت تن از مدرسين قم و سه نفر از 
بازاريان را به عنوان محرك اصلی معرفی و به تبعيد محكوم كرد. اس��امی محكومين به 

اين شرح است:
1. شيخ مرتضی فهيم كرمانی به سه سال اقامت اجباری در سقز

2. شيخ محمد يزدی به سه سال اقامت اجباری در بندر لنگه
3. ناصر مكارم شيرازی به سه سال اقامت در چابهار

4. شيخ حسين نوری همدانی به سه سال اقامت اجباری در خلخال
5. شيخ ابوالقاسم خزعلی به سه سال اقامت اجباری در بيجار

6. شيخ محمدعلی گرامی به سه سال اقامت اجباری در شوشتر
7. شيخ حسن صانعی به سه سال اقامت اجباری در ميناب

8. حاج قاسم دخيلی به سه سال اقامت اجباری در تويسركان
9. غامحسين خردمند به سه سال اقامت اجباری در خوی

10. حسين سليمانی به سه سال اقامت اجباری در تربت جام.3
از مهم ترين موضوعات قابل بررسی پيرامون قيام 19دی 1356، كه در منابع كمتر به 

1. علی شيرخانی )به كوشش(، همان، خاطرات سيد حسين موسوی تبريزی، ص178-179. 
2. همان، خاطرات آيت ال سيد حسن طاهری خرم آبادی، ص127. 

3. همان، سند شماره 10. 

نيروهای دولتی مجهز به کاله 
کاسکت و ماسک ضدگاز و باتوم 
و اسلحه بودند. تظاهرکنندگان 
آرام جلو می رفتند که ساواک با 
شکستن شيشه بانک صادرات در 
آن حوالی، بهانه حمله را به دست 
آورد و باتوم ها را باال آورد. با شروع 
درگيری به دليل کثرت جمعيت، 
افراد زیادی در زیر دست و پا 
مجروح و زخمی شدند، کماندوها 
نيز فرصت را غنيمت شمردند و با 

اسلحه و باتوم به جان مردم افتادند
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آن پرداخته شده است درباره دستور تيراندازی مأموران دولتی به سوی مردم بود. پس 
از قيام 15خرداد 1342 تا 19دی 1356، كه 14 سال می گذشت برای اولين بار بود كه 
به نيروهای ارتش دستور تيراندازی به سوی مردم داده می شد؛ با اينكه تظاهرات مردمی 
به صورت آرام و بدون تخريب اماكن دولت��ی صورت گرفت. حال جای تأمل دارد كه آيا 
مأمورين بدون برنامه ريزی قبلی و گرفتن فرمان از مقامات مركز به تيراندازی و خونريزی 
دس��ت زدند يا طبق نقشه از پيش تعيين شده دستور اين كش��ت و كشتار و سركوب از 
تهران رسيده بود و همان مقاماتی كه دستور نگارش و چاپ آن مقاله اهانت آميز را دادند 

انديشه سركوب و خونريزی را در سر داشتند و فرمان آن را صادر كردند؟ 
در اسناد ساواك سعی شده اس��ت مردم را به عنوان كسانی كه درگيری را آغاز كردند 
معرفی كنند و علت تيراندازی مأموران دولتی را نيز منوط به اقدام مردم در شكس��تن 
شيشه بانك صادرات و حمله به دفتر رستاخيز ذكر كرده اند اما شاهدان عينی معتقدند 
مردم در خيابان در ح��ال تظاهرات آرام بودند تا اينكه مأموران دولتی با صحنه س��ازی 
به شكستن شيش��ه های بانك صادرات و دفتر حزب رستاخيز پرداختند؛ در اين هنگام 
مأموران دولتی به بهانه اقدام عليه امنيت ملی، شروع به تيراندازی به سوی مردم كردند.1 
همچنين درباره اين موضوع كه آيا تصميم حكومت در تيراندازی به سوی مردم ابتدا به 

ساكن بود يا نه بر اساس برنامه ريزی قبلی طراحی شده بود؟ بايد گفت: 
در گزارش سری ساواك به شماره 8001/21 به تاريخ 1356/10/20، از قول يكی از 

مأموران ساواك آمده است:
نظريه ش��نبه- طلبه ها عقيده دارند كه خود دول��ت می خواهد كه در 
مملكت آشوب و بلوا باشد به دليل اينكه خودشان می دانند كه اگر چنين 
مطلبی در اخبار روزنامه ها يا مجات بنويسند مردم اعتراض می كنند و 
اال طلبه ها آرام و مشغول درس خواندن بودند. يك نفر مطلبی در روزنامه 

نوشت حوزه را به هم ريخت.
در واقع اين سند، نظر و عقيده خود مأمور ساواك است كه به دليل ترس و يا هر دليل 
ديگر آن را به طاب حوزه علميه نسبت داده است كه نشان از نقش مستقيم دولت در به 
راه انداختن قيام 19دی قم است. اين موضوع خود گواهی بر نوشتن مقاله روزنامه 17دی 
اطاعات در اهانت به امام خمينی توسط حكومت است. همچنين بايد افزود در دنباله 
سند آمده است: »آنچه مسلم است اينكه هر موقع در جرايد مطلبی عليه خمينی نوشته 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص17-16؛ 19دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص87. 
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شده تظاهراتی را به دنبال داشته اس��ت«كه اين سند نيز ما را به قطع و يقين می رساند 
كه دولت سناريو قيام 19دی قم را از قبل چيده و فراهم كرده است و گرنه خود آنها آگاه 
بودند كه در هر زمانی درج چنين مطالب��ی عليه امام خمينی، منجر به انجام تظاهراتی 
در سطح گسترده خواهد شد. بنابراين اين سند ما را به اين فرضيه كه دستور تيراندازی 
دولت به سوی مردم طبق برنامه ای از قبل طراحی شده بوده راهنمايی می كند كه سند 

زير ما را به قطعيت كامل در اين زمينه می رساند:
نظريه سه شنبه: نظرات يك شنبه و دوش��نبه مورد تأييد بوده و شايع 
است بعد از مسافرت كارتر، دولت جهت س��ركوبی طاب و روحانيون 
مخالف، تعمداً مبادرت به درج اين مقاله كرده تا بتواند مسببين آشوب 

اخير در سراسر كشور را شناسايی و بازداشت كند. 
بنابراين بر اساس اسناد به جای مانده از ساواك، عامل فاجعه خونين 19دی قم خود 
دولت بود؛ دولت مجوز سركوبی مخالفين خود در حوزه های علميه را از كارتر گرفته بود 
و به رغم تبليغات و سر و صدايی كه پيرامون ايجاد فضای باز سياسی تجويز شده از سوی 
كارتر به راه انداخته بود، درصدد بود با استفاده از همين فضا و جوسازی ها، مخالفين خود 
را به آتش گلوله ببندد.1 در حقيقت پس از س��فری كه كارت��ر در 9دی 1356، به ايران 
داشت حمايت امريكا را از رژيم شاه اعام كرد و ايران را »جزيره ثبات« خواند. كارتر طی 
سخنانی گفت: »ايران، مرهون شايستگی ش��اه در رهبری كشور می باشد زيرا توانسته 
است ايران را به صورت جزيره ثبات در يكی از پرآشوب ترين نقاط جهان درآورد.« سپس 

مسائل مربوط به امنيت نظامی را عنوان كرد و گفت: 
نظريات ما در مسائل مربوط به امنيت نظامی متقابل، با هيچ كشوری 
به اندازه ايران نزديك نيست و من نسبت به هيچ رهبری مانند شاه، اين 

همه احساس حق شناسی عميق و دوستی صميمانه ندارم.2 
و چنين ادامه داد: »مفتخر و خوشحالم كه توانسته ام در پايان اولين سال حكومتم و در 
آغاز سالی ديگر با دوستان و متحدان صميمی ام ماقات كنم.« با وجود اينكه مشكات 
اقتصادی و اجتماعی ايران به كارتر گزارش داده شده بود ولی وی در سخنرانی اش به آنها 

1. سيد حميد روحانی، »قيام 19دی به روايت اسناد«، 26 بهمن 1393، سايت بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 
انقاب اسامی: 

www.iranemoaser.com 
2.غامرضا نجاتی، تاريخ بيست و پنج ساله، تهران، رسا، 1384، ج2، ص57-59. 
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اشاره ای نكرد.1 از اين رو شاه از سركوب مخالفان داخلی به پشتيبانی امريكا آسوده خاطر 
بود. اين مسئله شاه را به اين فكر انداخت كه همچنان می تواند سياست فشار و سركوب 
را ادامه دهد و مخالفان را سركوب كند. انعكاس ش��هادت حاج آقا مصطفی و حمايت و 
پشتيبانی مردم و روحانيون از امام خمينی، رژيم را با مشكل مواجه ساخته بود و فضای 
مناسبی را برای پشتيبانی آشكار و بی دريغ مردم از امام فراهم آورده بود. از اين رو پس 
از اعام حمايتی كه كارتر از شاه داش��ت حكومت تصميم گرفت به اجرای يك سناريو 
جديد دست بزند كه همانا نوشتن مقاله »ايران و استعمار سرخ و سياه« بود كه با توجه 
به انعكاس مقاله و شكل گيری قيام، حكومت به كشتار تظاهركنندگان و مخالفان دست 
زد تا بلكه با سركوب مردم، اوضاع را به قبل برگرداند و حكومت خفقان را بار ديگر برقرار 
كند اما اين بار شرايط به مانند قبل نبود زيرا قيام 19دی قم برخاف قيام 15خرداد به 
طور كامل سركوب نشد و تداوم پيدا كرد و دامنه آن به ديگر شهرهای ايران كشيده شد 

كه در ادامه به آن بيشتر می پردازيم.

واکنش امام خمينی به قيام 19دی 1356
خبر حوادث قم در همان روز به نجف رس��يد و امام كه در تبعيد در آن ش��هر به س��ر 

می بردند بعد از چند روز پيام شديداللحنی را صادر نمودند: 

1. مايكل لدين و ويليام لوئيس، كارتر و سقوط شاه، ترجمه ناصر ايرانی، تهران، اميركبير، 1361، ص42. 
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جناي��ات 29محرم امس��ال، نقطه عطفی اس��ت به جنايات ش��اهانه 
12محرم آن سال. شاه خواست ضرب شس��تی به ملت مسلمان نشان 
دهد. پس از تماميت حساب با رئيس جمهور امريكا، با بهانه  مختصری كه 
مأمورين ايجاد كردند، مركز تشيع و حوزه فقاهت اسام را در جوار مرقد 
پاك فاطمه معصومه سام ال عليها به مسلسل بست و جمعيت بی گناه 
فراوانی از جوانان حوزه علميه و متدينين غيور ش��هر مذهبی قم را در 
خاك و خون كشيده و به قتل رساند، كه آمار آنها تا كنون در دست نيست 
و مقتولين را از هفتاد تا س��يصد نفر تا به حال گفته اند. عدد مجروحين 
را خدا می داند و اس��ف آورتر كه ننگش بر جبين آنها خواهد ماند آن كه 
كسانی كه رفته اند خون به مجروحين در بيمارستان ها بدهند، توقيف 
كرده و مانع شده اند از اعطاء خون، و گفته می شود كسانی به اين جهت 

مرده اند.
شاه می خواهد ثابت كند كه نوكری او تحكيم شده است و ملت نبايد 
گمان كنند ك��ه او از پش��تيبانی اجانب برخوردار نيس��ت، ولی ملت با 
تظاهرات عمومی و تعطيل سرتاس��ری دامنه دار و اظهار تنفر، بار ديگر 
ثابت كرد كه او را نمی خواهد و از او و خاندانش بی زار است و اين رفراندوم 
طبيعی سرتاسری، در حقيقت خلع او از سلطنت غاصبانه جائرانه است.

كارتر و ديگر غارتگران مخازن ملت های مظلوم بايد بدانند محمدرضا 
خان خائن و ياغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است، بر فرض قانونی 
بودن سلطنتش، چه رسد به س��لطنت انتصابی از طرف اجانب كه خود 

اعتراف نموده.
به ملت شريف ايران مژده می دهم كه رژيم جائرانه شاه نفس های آخر 
را می كشد و اين قتل عام های بی رحمانه، نشانه وحشت زدگی و حركاتی 
مذبوحانه اس��ت... من به ملت ايران با اين بيداری و هوش��ياری و با اين 
روحيه قوی و ش��جاعت بی مانند نويد پيروزی می دهم. پيروزی توأم با 
سربلندی و افتخار، پيروزی توأم با استقال و آزادی، پيروزی توأم با قطع 
ايادی اجانب و چپاولگران، پيروزی توأم با برچيده شدن بساط ستمگران 

و انقراض دودمان سياه روی پهلوی...1 

1. صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1385، ج3، ص267-296. 
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سخنان امام خمينی نيز دال بر پشت گرمی شاه از حمايت امريكا جهت سركوبی است 
كه از قيام 19دی به عم��ل آورد. امام خمينی در اين پيام به امريكا نيز هش��دار داد كه 
حكومتی كه از آن حمايت می كند به زودی از هم خواهد پاشيد و دوامی نخواهد آورد؛ 

به مردم نيز مژده پيروزی دادند. 

واکنش مطبوعات به قيام 19دی قم
بسياری از مطبوعات داخلی و حتی رسانه های خارج در انعكاس اخبار، پيرامون قيام 
19دی قم متأثر از نوع خبری بودند كه ساواك در اختيار آنها قرار داد. حكومت برای مبرا 
دانس��تن خود از هر نوع جنايتی تاش كرد حوادث اين چند روزه را مخالفت روحانيان 
و مردم با آزادی زنان و اصاحات ارضی وانمود كند و شروع درگيری را نيز متوجه اقدام 
مردم در حمله به اماكن عمومی و اتومبيل های كانتری بداند. از اين رو پرويز ثابتی مدير 
اداره كل سوم س��اواك دس��تور داد خبر زير را برای چاپ به روزنامه ها بدهند. بنابراين 

بسياری از خبرهای داخلی و خارجی متأثر از اين دستور است: 
تظاهرات در شهرستان قم

گزارشات رس��يده از قم حاكی س��ت كه در روزهای 17 و 19 دی ماه 
جاری كه مصادف با روزهای آزادی زنان و اصاحات ارضی بوده در اين 
شهرستان تظاهراتی برپا شده اس��ت. در اين تظاهرات جمعی از طاب 
اخالگر شركت داش��ته اند. اخالگران پس از تظاهرات در روز 17دی 
در روز 19دی ماه نيز مج��دداً گردهم آمده و در نقاط مختلف ش��هر به 
آشوب و بلوا دست زده و بر ضد منافع و مصالح ملی شعارهايی داده اند. 
تظاهركنندگان در بعد از ظهر روز 19دی با چوب و س��نگ و ميله های 
آهنی به شكستن شيشه های مغازه ها و بانك ها و تخريب اماكن پرداخته 
و پس از خرابكاری در محل حزب رس��تاخيز، به طور جمعی به س��وی 
كانتری يك شهرستان قم حمله ور شده اند. اين گروه ابتدا به شكستن و 
منهدم ساختن اتومبيل های كانتری پرداخته و متعاقباً درصدد بوده اند 
كه با چوب و سنگ و ساير وس��ايلی كه در اختيار داش��ته اند قهراً وارد 
كانتری شوند. مأمورين كه تا اين لحظات بر حوادث نظارت می كرده اند، 
با مش��اهده حمله اخالگران به كانتری، به مقابله دست زده و ابتدا با 
اخطارهای پی در پی، پس از آن با شليك های هوايی كوشيده اند تا مانع 
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هجوم اين عده شوند و باألخره پس از آنكه يك افسر و سه نفر از مأمورين 
كانتری شديداً توسط مهاجمين مصدوم و مجروح شده اند، به ناچار به 
سوی عناصر حمله كننده تيراندازی و در نتيجه پنج نفر از آنها كشته و 
9 نفر نيز مجروح ش��ده اند. در جريان تظاهرات اخالگرانه مذكور، يك 
نوجوان 13ساله زير دست و پای جمعيت اخالگر له و كشته شده است.1

با نگاهی به روزنامه ها و نوع انعكاس آنها چند نكته حائز اهميت است؛ يكی اينكه تمامی 
روزنامه هايی كه به انعكاس اين خبر پرداختند با يك يا دو روز تأخير اين خبر را منعكس 
ساختند كه قصدشان بی اهميت دانس��تن آن بود. همچنين به جای درج آن در صفحه 
اول، معموالً آن را در صفحات ميانی يا پايانی و تقريباً در وسط صفحه در كادری كوچك 
منتشر كردند. عاوه بر اين تمامی آنها خبر را به همان صورت كه ساواك به آنها داده بود، 
درج كردند. در واقع دستور پرويز ثابتی را به عنوان گزارشات رسيده از وقايع قيام 19دی 
منتشر كردند. تنها تفاوتی كه در اين ميان ديده می شود عنوان و تيتر خبر است. روزنامه 
اطاعات در روز سه ش��نبه 20دی برای اين خبر چنين تيتر زد: »در تظاهرات خونين 
قم 6 نفر كشته و 9 نفر زخمي ش��دند«،2 روزنامه پيغام امروز نيز چنين نوشت: »5 نفر 
در تظاهرات خونين قم كشته شدند«،3 روزنامه آيندگان نيز تيتر زد: »تظاهركنندگان 

1. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص30؛ 19دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص75-76. 
2. اطاعات، سه شنبه 20 دی 2536، ش15509، ص4. 
3. پيغام امروز، سه شنبه 20 دی 2536، ش5181، ص8. 
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پس از تخريب اماكن به كانتری هج��وم آورده بودند«،1 
رس��تاخيز چنين عنوان زد: »در تظاهرات ضد ملی قم 5 
نفر كشته شدند«2 و كيهان نيز نوشت: »5 نفر در تظاهرات 

خونين قم كشته شدند«.3
اين اقدام دولت در اجبار نش��ريات در چگونگی انعكاس 
خبر به خوبی نقض ش��عار آزادی سياس��ی بود كه مدعی 
اجرای آن بود. داشتن آزادی قلم و بيان برای مطبوعات از 
مهم ترين حقوقی اس��ت كه حكومت ها ملزم به اجرای آن 
هستند اما در اين مورد به خوبی شاهد هستيم كه ساواك 
با آماده كردن خب��ری از تظاهرات در حماي��ت از دولت، 
مطبوعات را مجبور به انعكاس آن ساخت. تنها تفاوت نوع 
انعكاس خبر در روزنامه ه��ای مختلف مربوط به تيتر خبر 

می شد. 
مطبوعات خارج از كش��ور نيز به نوعی در انعكاس اخبار 

قيام 19دی متأثر از اخبار حكومتی ايران بودند. از جمله هفته نامه اشپيگل درباره حادثه 
قم و تعداد شهدا نوشت: 

جريان تظاه��رات و اعتراضات با ش��ورش طلبه های قم آغاز ش��د كه 
طی آن طبق اطاعات رسمی، ش��ش، و طبق اطاعات غير رسمی 60 

تظاهركننده به قتل رسيدند.4
روزنامه آبزرور انگليس نوشت: 

روز 19 ژانويه ]19دی[ طاب مذهبی قم دست به تظاهرات زدند كه 
عليه اقدام های به ستوه آورنده دولت تظاهرات می كردند. اين تظاهرات 
با آتش مسلسل پليس در هم كوبيده شد. رسماً اعام شد كه شش طلبه 
كشته شده اند. يك آمار غير رسمی حكايت از 11برابر بيشتر از آن دارد.5

راديو لندن چنين گفت: 

1. آيندگان، چهارشنبه 21 دی 2536، ش3019، ص13. 
2. رستاخيز، چهارشنبه 21 دی 2536، ش814، ص2. 

3. كيهان، سه شنبه20 دی2536، ش10362، ص2. 
4. 19 دی به روايت اسناد ساواك، همان، ص68. 

5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، همان، ص18. 

بر اساس اسناد به جای مانده 
از ساواک، عامل فاجعه 
خود  قم  19دی  خونين 
دولت بود؛ دولت مجوز 
سرکوبی مخالفين خود در 
حوزه های علميه را از کارتر 
گرفته بود و به رغم تبليغات 
و سر و صدایی که پيرامون 
ایجاد فضای باز سياسی 
تجویز شده از سوی کارتر 
به راه انداخته بود، درصدد 
بود با استفاده از همين فضا و 
جوسازی ها، مخالفين خود 

را به آتش گلوله ببندد
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از ماه ژانويه سال جاری ]دی ماه سال 1356[ دولت شاه با شورش ها و 
ناآرامی های وسيعی رو به رو بوده است كه در 15 سال گذشته بی سابقه 
بوده است و موجی از شورش های خش��ونت بار به طور مرتب در سراسر 
كشور ادامه يافته است. نخستين تعداد كشته شدگان در اين حوادث با 
ارقامی كه دولت منتشر كرده است به ش��دت متفاوت است و به همان 
نسبت مكرراً در مطبوعات غرب و حتی در كنگره امريكا از وضع حقوق 

بشر در امريكا انتقاد شده است.1
برنامه اول تلويزيون سراسری آلمان در بخش خبری خود درباره قيام 19دی گفت: 

بنا به گزارش خبرگزاری پارس در تظاهراتی كه در شهر قم عليه آزادی 
زنان و اصاحاتی انجام گرفته پنج نفر كشته شده اند...2

كه نشان از تأثيرپذيری رس��انه های خارجی از شيوه خبرگزاری های داخلی و ساواك 
است. اين روزها مصادف با سالگرد كشف حجاب و اصاحات ارضی بود به همين دليل 
منابع رسمی حكومت س��عی می كردند علت تظاهرات 19دی قم را به دليل مخالفت با 

اين اقدامات تقليل دهند.
روزنامه دی ولت آلمان نيز با تأثير از خبر ساواك در 20 دی ماه نوشت: 

در عصر تساوی حقوق، در چند شهر ايران در روز دوشنبه )56/10/19( 
صدها نفر زن ايرانی به تظاهرات پرداختند... اما زنان به خاطر اين تصميم 
رضاشاه )برای كش��ف حجاب( تظاهرات نكردند بلكه اقدام آنان جهت 
وضع مقررات برای استفاده مجدد از چادر صورت گرفت. آيا اين اقدامی 
غير منطقی و نامناسب با زمان نيست؟ شايد گرايش به اسام نقشی در 

اين جريان ايفا می كند و شايد عوامل ديگر نيز موجود است...3

بازتاب قيام 19دی قم در سایر شهرها 
با پخش و توزيع روزنامه اطاعات و مقاله رش��يدی مطلق، عاوه بر قم ساير شهرهای 
ايران صدای اعتراض خود را نسبت به توهين رژيم نسبت به امام خمينی بلند كردند. در 
مشهد در تاريخ 19دی تعدادی از مدرسين حوزه علميه اين شهر، به منظور اعتراض به 
درج مقاله رشيدی مطلق، كاس های درس را تعطيل كردند و در برابر مدارس علوم دينی 

1. همان، ص20. 
2. همان، ص28-29. 

3. همان، ص37. 
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نواب، س��ليمان خان، ميانی و ماحيدر تجمع 
كردند و به اعتراض پرداختند.1 علما و مدرسين 
حوزه علميه مش��هد روزهای 20 و 21دی ماه را 
نيز به نشانه اعتراض تعطيل كردند.2 روحانيان 
س��بزوار برای حماي��ت از قي��ام 19دی قم، از 
برپايی نم��از در 20دی ماه خ��ودداری كردند.3 
آيت ال محمد صدوقی در يزد در 20دی ماه، با 
دعوت از تعدادی از روحانيون اين شهر از جمله 

محمدعلی ربانی، كاظم راشدپور يزدی و شيخ ابوالقاسم مناقب از آنها خواست در اعتراض 
به اقدامات حكومت نس��بت به قيام 19دی قم، حوزه های علميه يزد را تعطيل كنند و 
خود ايش��ان تصميم گرفت به قم برود.4 بازار اصفهان نيز به عن��وان اعتراض به حوادث 
اخير اصفهان، از روز چهارش��نبه 56/10/21 مغازه ها را تعطيل كردند.5 دانش��جويان 
دانشگاه اصفهان نيز در 21دی در دانشگاه در پشتيبانی از حوادث قم با سردادن شعار 
»زنده باد خمينی« دس��ت به تظاهرت زدند.6 همچنين روحانيان طراز اول اصفهان به 
دعوت آيت ال س��يد حس��ين خادمی در تاريخ 56/10/22 در منزل وی تجمع كردند. 
وی در اين جلس��ه اظهار داشت از اقامه نماز جماعت به نش��ان اعتراض به قيام 19دی 
خودداری خواهد نمود.7 در مس��جد آقاضياء ش��هر اراك در 21دی ماه حدود 40 برگ 
اعاميه حاوی مضامين پشتيبانی از قيام 19دی قم، حمايت از امام خمينی و حمايت از 
زندانيان سياسی و اعتراض به شعار آزادی زنان رژيم پخش و توزيع شد.8 در اهواز نيز در 
22دی تظاهراتی به حمايت از امام خمينی برگزار شد. در قزوين نيز علما از برگزاری نماز 
جماعت خودداری كردند.9 دانش آموزان شهر بابك نيز در 25دی با سردادن شعارهای 
»مرگ بر خائنين«، »زنده باد خمينی«، »مرگ بر دش��من خمينی«، »دوس��تان ما را 
كشتند«، »مردم به ما كمك كنيد« و »امام ما را كش��تند« به حمايت از امام خمينی و 

1. همان، ص24. 
2. همان، ص41. 
3. همان، ص34. 
4. همان، ص42. 
5. همان، ص45. 
6. همان، ص49. 
7. همان، ص61. 
8. همان، ص48. 

9. همان، ص62-63. 

قيام 19دی برخالف تصور رژیم 
نشد  سرکوب  تنها  نه  پهلوی 
بلکه با بيشتر آشکار شدن ماهيت 
سرکوبگرانه رژیم، سرسلسله و 
دليلی برای انجام قيام های پی در پی 
در قالب اربعين ها در سایر شهرهای 
ایران شد تا اینکه با پيروزی وقوع 

انقالب اسالمی به پایان رسيد
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انتقاد از عملكرد رژيم در قيام 19دی پرداختند.1 تظاهرات در س��اير شهرهای ايران به 
صورت متمادی در دی و بهمن ماه 56 ادامه يافت. 

پس از اعتراضات��ی كه ش��هرهای مختلف ايران نس��بت به وقاي��ع 19دی به صورت 
تظاهرات، تعطيلی كاس و درس، مهاجرت به س��وی قم، پخ��ش و توزيع اعاميه در 
حمايت از نهضت امام خمينی نش��ان دادند، رژيم نيز در مقابل كه خود را محصور بين 
اعتراض��ات مردمی ديد و تصمي��م گرفت با برپايی تظاهراتی آن هم بيش��تر از س��وی 
عوامل حزب رستاخيز، شكاف بين خود و مردم را پر كند. بدين منظور در تاريخ 22دی، 
تظاهراتی از طرف حزب رستاخيز در شهر قم با سردادن شعارهای »زنده و جاويدشاه« 
و در دست داش��تن تمثال هايی از شاه در خيابان های صفاييه و آس��تانه برپا كرد.2 اين 
تظاهرات نمايشی در روزهای ديگر نيز ادامه يافت؛ از جمله در 25دی حزب رستاخيز به 
حمايت از حكومت، تعدادی از مردم را از شهرهای تهران و ساوه به قم آورد و به حمايت از 
حكومت دست به تظاهرات زدند. در پايان در ميدان آستانه با صدور قطعنامه ای، ضمن 
محكوم كردن توطئه های اس��تعمارگران، آمادگی خود را ب��رای جانبازی در راه تحقق 
هدف های انقاب شاه اعام كردند.3 اما برای اين اقدامات ديگر دير شده بود. حكومت با 
به جريان انداختن وقايع اخير در كشور به خوبی چهره خود را به مردم نشان داده بود و 

اين اقدامات نمايشی حكومت ديگر نمی توانست چاره ساز باشد. 

چهلم شهدای قم و حوادث پس از آن 
قيام 19دی برخاف تصور رژيم پهلوی نه تنها سركوب نشد بلكه با بيشتر آشكار شدن 
ماهيت سركوبگرانه رژيم، سرسلس��له و دليلی برای انجام قيام های پی در پی در قالب 
اربعين ها در ساير شهرهای ايران ش��د تا اينكه با پيروزی وقوع انقاب اسامی به پايان 

رسيد. 
با فرا رسيدن چهلم شهدای قيام 19دی قم، مراجع تقليد اين روز را عزای عمومی اعام 
كردند. مردم نيز خود را برای بزرگداشت ش��هدای آرمان راه اسام و امام آماده كردند. 
آيت ال قاضی طباطبايی نيز با صدور اعاميه ای، بيان كرد كه در روز 29بهمن، مجلس 
ختمی در مس��جد حاج ميرزا يوسف )مسجد قلی( برگزار خواهد ش��د و از عموم مردم 
خواست با شركت در آن ياد و نام شهدا را گرامی بدارند. در چهلم شهدای قم )29بهمن 

1. همان، ص95. 
2. همان، ص57. 
3. همان، ص88. 
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 قم
13

56 
دی

 19
ام 

قي

1356( كش��تار فجيعی در تبريز روی داد و شماری ش��هيد و زخمی شدند و به دنبال 
آن اربعين های زنجيره ای به وقوع پيوس��ت كه در جای ديگر و فرصت ديگر بايد به آن 

پرداخته شود. 

نتيجه گيری 
در پی بررسی های صورت گرفته می توان نتيجه گرفت كه رژيم پهلوی پس از شهادت 
حاج آقا مصطفی تصور می كرد امام خمينی تنها می ماند و دست از مبارزه می كشد اما 
پس از اينكه مراسم بزرگداشت ايش��ان به كانون مبارزاتی عليه رژيم تبديل شد و امام 
از شهادت ايش��ان به عنوان الطاف الهی ياد كرد رژيم خود را شكست ديده يافت؛ از اين 
رو تصميم به چاپ مقاله ای توهين آميز به ش��خصيت امام كرد كه در آن سعی داشت با 
مخدوش كردن چهره امام، ايشان را از ساير روحانيون متمايز كند و عامل استعمار سرخ 
و سياه معرفی كند. با انتشار اين مقاله، طاب به رهبری روحانيون با تعطيلی كاس های 
درس و حوزه به تظاه��رات عليه رژيم پرداختن��د كه طی اين تظاه��رات، روحانيان با 
هماهنگی بی سابقه ای ظاهر شدند و يك صدا به حمايت از امام پرداختند و با دعوت مردم 
به اتحاد و همبستگی خواهان ايستادگی در مقابل رژيم شدند. رژيم كه اين بار نيز خود 
را شكست خورده يافت و از طرفی پشتيبانی و حمايت امريكا را از خود به همراه داشت 
تصميم گرفت به س��ركوبی مبارزين بپردازد؛ از اين رو قيام مردم را در 19دی به آتش 
گلوله بست تا با سركوب كردن قيام، شرايط را به مانند سابق برگرداند اما بار ديگر رژيم 
مرتكب اشتباه شد چون اين بار ديگر شرايط تغيير كرده بود، دست رژيم برای مردم رو 
شده بود و ماهيت سركوبگرانه اش بيش از پيش خود را برای مردم نمايان ساخته بود. از 
اين رو قيام 19دی تنها مختص به قم نشد و به ديگر شهرهای ايران نيز سرايت كرد. مردم 
شهرهای مختلف يك صدا با هم مبارزه با رژيم را در پيش گرفتند و به برگزاری مراسم 
چهلم شهدای قم پرداختند كه طی اين مراس��مات مراتب انزجار خود را از رژيم اعام 
كردند. چهلم های متعددی كه در شهرهای مختلف برگزار می شد به اين صورت ادامه و 
گسترش يافت تا اين كه در نهايت منجر به پيروزی انقاب اسامی در بهمن 1357 شد. 





28
1

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

یخ
تار
از





28
3

د؟
 كر

وط
سق

ی 
روب

را ك
چ

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

چرا کروبی سقوط کرد؟

بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي
تمهيد بحث

می گويند ناهش��ياری اجتماعی مانند منش اجتماعی يك واقعيت است. واقعيتی كه 
خيلی ها ميل ندارند بدان اذعان نمايند. ناهشياری اجتماعی را عبارت از سركوب يا پس 
راندن نيازها، افكار، انديشه ها، حقايق و واقعيت هايی می دانند كه اغلب انسان ها به وجود 
آنها واقف هستند ولی با روش های متفاوتی از آن فرار می كنند. همان طوری كه ناهشياری 
فردی از نظر روانشناسان مضامينی است كه فرد به دليل خصائص فردی آنها را پس می زند، 

ناهشياری اجتماعی نيز می تواند به هر دليلی توسط انسان ها پس زده شود.
بنابراين انسان ناهش��يار يا جامعه ناهش��يار، انسان و جامعه ای اس��ت كه خواسته يا 
ناخواس��ته مهم ترين و گرانبهاترين تجربيات خود را س��ركوب می كند و اين سركوبی، 
تعارض ميان واقعيت زندگی فردی و اجتماع��ی و درون فرد ايجاد می كند. تعارضی كه 
باعث می شود آدم يا جامعه ناهشيار، عموماً برداشتی غير واقعی از خود، توان خود، توان 
اطرافيان خود و توان حزب و گروه خود داشته باش��د. و همواره خود و ديگران را با اين 

برداشت های غير واقعی از واقعيت، فريب دهد.
روان شناس��ان اجتماعی معتقدند س��ركوب آگاهی از حقايق و واقعيت ها و سركوب 
تجربه ها، بی ترديد با پذيرش خيال پروری ها، اسارت در چنبر توهمات و داشتن تصاوير 
غير واقع��ی از فرآيند امور رابطه مس��تقيم دارد. ش��كاف هايی ك��ه در زندگی فردی و 
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اجتماعی بعضی از آدم ها، شخصيت ها و جريان ها پيدا می شود محصول امتناع از ديدن 
واقعيت هايی است كه پيرامون ما وجود دارد و ما از وجود آنها آگاه هستيم ولی تمايات 
ديگری ما را در سركوب اين واقعيت ها تحريك می كند. و بين ما و واقعيت ها يا حقايق 
شكافی عظيم ايجاد می كند. شكافی كه اگر پر نش��ود هيچ گاه به تصويری همبسته و 

منسجم از واقعيت و حقيقت دست پيدا نمی كنيم. 
اين تمايات ممكن است واقعی يا اعتباری يا توهمی  باشد. می تواند از يك مسئله ساده 
و بی ارزش شروع شود و به مس��ائل پيچيده و مهم برسد. می تواند ناشی از ايدئولوژی ها 
و باورهايی باش��د كه به ما خوراك فكری می دهد و می تواند از ناحيه كسانی باشد كه يا 
در كنار ما هستند و يا در دوردست ها بر ما تأثير می گذارند. مهم ترين پرسش كه منشأ 
پيدايش مكاتب اخاقی و فلسفی و روان شناختی و غيره می تواند باشد اين است كه چرا 

مردم عموماً آگاهی های خود را سركوب می كنند و به جنگ تجربيات خود می روند؟ 
غرور؟ نفرت؟ شهوت؟ ترس از طرد شدن؟ ترس از ديده نشدن؟ ترس از تك افتادگی؟ 
بی اعتقادی؟ ضعف ش��خصيت؟ فقدان بصيرت؟ قدرت طلبی؟ دنياپرس��تی؟ يا...؟! به 
راستی چرا ما آگاهی ها و دانش های خود را سركوب می كنيم و پنداشته های خود را به 

جای دانش ها می نشانيم؟
تاكنون شواهد كافی برای قبول اين فرضيات به دست نيامده است. ما می دانيم آد م ها 
عموماً تمايلی ندارند كه به افكار و احساسات ناسازگار با الگوهای فكری و فرهنگيشان دل 
ببندند ولی نمی دانيم انگيزه های چنين رفتارهايی چيست. مطالعه بعضی از رخدادهای 
تاريخی و شخصيت های سياس��ی و فكری از اين زاويه می تواند بخشی از مطالعه تاريخ 

باشد. روشی كه خيلی كم در مطالعات تاريخی ما جا باز كرده است. 
اخيراً حجت االس��ام والمس��لمين س��يد حمي��د روحان��ی در مصاحبه ای ب��ا بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی  به علل سقوط آقای شيخ مهدی كروبی از اين 
زاويه پرداخته اس��ت. اگر چه نمی توان گفت كه در اين مصاحبه تمام شقوق مربوط به 
ناهشياری فردی و اجتماعی در سركوب تجربه هايی كه آقای كروبی در فرآيند انقاب 
اسامی  اندوخته بود، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است ولی می تواند بخش هايی از 

اين ناهشياری ها را نشان دهد. 
اين مصاحبه از آن جهت می تواند ماهيت تاريخی داشته باشد چون از زبان كسی گفته 
می شود كه خود از ابتدای نهضت امام خمينی بر تمامی  رخدادهای تاريخی اين نهضت 
و فراز و فرود شخصيت هايی كه به نحوی اگر مطرح شدند و مردم آنها را از مخفی گاه ها و 
آوارگی اين شهر و آن ديار رهانيدند و به مصدر امور نشاندند، از بركت نهضت امام خمينی 
بود؛ آگاهی كافی و وافی داشته است. سابقه دوستی آقای كروبی و سيد حميد روحانی 
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و هم آوازی آنها در بس��ياری از رخدادها و حوادث مربوط به انقاب اس��امی  بر ارزش 
اظهارنظرها و ديدگاه های آقای روحانی در اين مصاحبه می افزايد. 

هنوز از حافظه تاريخی ملت ايران، ياد و خاطره نامه مشتركی كه پس از صف آرايی آقای 
منتظری در مقابل امام توس��ط آقايان كروبی، روحانی و جمارانی در 29 بهمن 1367 
نگاشته شده است، فراموش نشده است. در آن نامه كه تحت عنوان »اين ره كه تو می روی 

به تركستان است« خطاب به آقای منتظری نوشته شده بود، آمده است: 
اين نامه را افرادی به محضر عالی می نويس��ند ك��ه در درازای نهضت 
امام تا پيروزی انقاب اس��امی  و تا به امروز از عاقمندان و وفاداران به 
شما بوده و اخاص آنان نس��بت به حضرتعالی به ثبوت رسيده است و 
عاوه بر اعتراف به مقام علمی  شما از نظر مقاومت و از خود گذشتگی و 
تحمل رنج ها و فشارها شما را اسوه و الگوی كم نظير دوران خفقان رژيم 
ستم ش��اهی می دانند و در اين نگارش جز خير خواهی و صاح انديشی 
و تذكرات مشفقانه و پيش��گيری از ضربه و لطمه ناهنجار به مقام واالی 

آنجناب نظر و انديشه ای ندارند.
اكنون از آن سه نفری كه آن نامه را نوشتند شيخ مهدی كروبی به همان راه تركستانی 
می رود كه او به همراه دو تن از دوس��تان خود، معتقد بود كه منتظری بدان راه می رود. 
پس از اين جهت نمی توان گفت اين مصاحبه وجاهت تاريخی ندارد. زيرا اگر آن نامه در 
سال 67 وجاهت تاريخی داشت بايد اين مصاحبه و همچنين نامه ای كه آقای سيد حميد 
روحانی در 29 ارديبهشت سال 1388 برای شيخ مهدی كروبی نوشت ولی در هياهوی 
انتخابات آن سال و فتنه های بعدی گم شد را هم به همان اهداف و انگيزه ها ديد و تحليل 

كرد و برای آن وجاهت تاريخی قائل شد. 
اكنون كه نزديك به دو دهه از آن نامه اولی كه به آقای منتظری نوش��ته شد گذشته 
است و نزديك به يك دهه نيز از نامه ای كه آقای س��يد حميد روحانی به كروبی نوشته 
بود، گذشته است فصلنامه پانزده خرداد تصميم گرفته اس��ت كه آن دو نامه را در كنار 
اين مصاحبه، مجدداً منتشر نمايد تا هم عبرتی برای شخصيت ها و دولت مردانی باشد 
كه فراموش كرده اند، اگر عزتی دارند و مردم برای آنها دست تكان می دهند يا احترامی  
در جامعه دارند، از بركت انقاب اس��امی، امام خمينی و نظام واليت فقيه است و هم 
معلوم گردد چه انگيزه هايی باعث شده است كه بعضی از شخصيت های انقابی در مقابل 
تجربه های تاريخی خود قيام كنند و اين تجربه ها را سركوب نمايند و پنداشته های خود 

را جايگزين دانش ها سازند. 
فصلنامه پانزده خرداد
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چرا مهدی کروبی سقوط کرد؟
آنچه در پي مي آيد گفت  و  ش��نودي است كه با رياس��ت محترم بنياد تاريخ پ ژوهي و 
دانشنامه انقاب اسامي، حجت االسام دكتر سيد حميد روحاني، انجام داديم. در اين 
گفت وگو تاش كرديم پاره اي از مسائل و موضوعات روز را با ايشان در ميان بگذاريم و 
از ايشان پاسخ های صريح و شفاف بخواهيم. اميدواريم آنچه در پي مي آيد مورد رضاي 
خداوند منان و استفاده عموم خوانندگان عزيز قرار بگيرد و خرسندي و رضايت خاطر 

كسانی را كه به دنبال كشف حقايق هستند به همراه داشته باشد.
روابط عمومي بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامي

15 خرداد: جناب آق�اي روحاني! س�الم عليكم، از اينكه وقت خ�ود را به ما داديد 
متشكريم. به نظر جنابعالي، چرا آقاي شيخ مهدي کروبي پس از ديرزماني سكوت، 
يكباره زبان باز کرده  است؟ ايشان از ارسال نامه به رئيس جمهور چه هدفي را دنبال 

مي کند و چه انديشه اي در سر دارد؟
آقای روحانی: متقابًا همراه با سام و عرض تقدير و تشكر از جنابعالي و ديگر دوستان 
و همكاران، نخست الزم است يادآور ش��وم كه هنوز برای من محرز نيست كه اين نامه 
زير نظر آقا مهدی كروبی و طبق خواس��ت او نوشته ش��ده، يا ديگران- دگرانديشان و 
كژانديش��ان- به نام او جعل كرده اند، چون نامبرده توان نگارش ي��ك نامه و گزارش را 
ندارد. در گذشته، در دورانی كه مسئوليت هايی داش��ت، هميشه نامه ها و گزارش های 
كاری او را، ديگ��ران برايش تنظيم می كردند؛ گروهك هايی كه س��ر در آخور بيگانگان 
داشتند و با انديشه های ليبراليستی و سازشكاری دور او را گرفته بودند، هم او را از نظر 
فكری وسوسه می كردند و هم از نظر نگارش نامه، بيانيه و... به اصطاح پوشش می دادند 
و راه می بردند. فراموش نكنيم كه برخی از كسانی كه شب و روز با آقا مهدی كروبی بودند 
و به  عنوان مشاور، منش��ی، رئيس دفتر و... او را آلت دست كرده بودند و می چرخاندند، 
پس از فتنه 88 سر از انگلس��تان و امريكا درآوردند و ماهيت جاسوس مآبانه شان برما 
شد و همگان دريافتند كه آقا مهدی كروبی توسط چه مهره های خطرناكی به اصطاح، 
ساپورت و به بيراهه كشيده می شده است. در هر صورت به نظر من، چند انگيزه و نقشه 

در اين نامه پراكني نهفته است. 
1. فرار به جلو؛ در اين مقطع كه ش��ايعه ديدار آقای مهدي كروبي با برخي از مقامات 
رژيم صهيونيستي بر سر زبان ها افتاده است، كه طبعاً بررسي آن مي تواند پرده از روي 
فتنه سنگين 88 بردارد، نامبرده تاش كرده است با اين نامه پراكني و جنجال آفريني، 
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آن شايعه را تحت الشعاع قرار دهد و از پاسخگويي درباره آن طفره برود و خود را از اين 
رسوايي و بي آبرويي برهاند.

2. خوش خيالي و طمع ورزي؛ جريان اخير انتخابات مجلس شوراي اسامي در تهران، 
گويا اين خيال را براي نامبرده پديد آورده است كه كاميابي و پيروزي از آِن فتنه گران و 
تسليم طلبان است و روز خودنمايي و رجزخواني او فرا رسيده است! غافل از آنكه آنچه به 

مشام او مي رسد بوي كباب نيست، بوي داغ... است.
3. تالش مذبوحانه، برای اينكه فراموش نش�ود؛ آقا مهدي كروبي كه امروز در ميان 
ملت قهرمان پرور ايران، آبرو و اعتباري ندارد و خود را ورشكسته و سرشكسته مي بيند 
دريافته است كه در معرض فراموشی قرار گرفته و هيچ كس روی او حساب باز نمی كند و 
او را به حساب نمی آورد؛ از اين رو تاش مي كند در ميان گروهك هاي واداده، خودباخته، 
غرب زده و عناصر هيچ و پوچي كه سطح انديشه شان از مس��ائل پايين تنه، باالتر نرفته 
و جز عياش��ي و ش��ادخواري و ولنگاري، درك و دريافتي ندارند، جايگاهي بيابد، خود 
را مطرح كند و به آنان بباوراند ك��ه همچنان در خط فتنه براي ايجاد آش��وب و بلوا در 
نظام جمهوري اسامي و به راه انداختن جنگ داخلي و خياباني، پابرجا و آماده است و 
تاريخ مصرف او هنوز پايان نيافته اس��ت و هرگاه مجال پيدا كند از ايجاد درگيري هاي 
خانمان سوز، خون ريزي و برادركشي پروا ندارد و در راه رسيدن به قدرت و مقام، آماده 

است ايران را به حمام خون و ويرانه اي جغدنشين بدل كند. 
15 خرداد: آيا آقای ش�يخ مهدی کروبی نمی داند که اين گونه موضع گيری ها، و به 
گفته ش�ما نامه پراکنی ها، آب به آسياب دش�من می ريزد و لقمه چرب و نرمی  برای 

امريكا و اسراييل فراهم می کند؟
آقای روحانی: به نظر من، آقا مهدی كروبی متأس��فانه از فضيلت اس��امی  و كرامت 
انسانی تهی شده و به كلی سقوط كرده است؛ حقد و كينه شيطانی، خوی انتقام جويی، 
عقده های چركين شكست های پياپی و دست نيافتن به جاه و مقام به گونه ای او را مسخ 
كرده و به گنداب مذلت و پستی و رذالت كشانده اس��ت كه بعيد نيست بر اين تصميم 
باشد كه برای انتقام گيری از مقام معظم رهبری و ملت عزيز ايران كه به او تودهنی زدند 
با استكبار جهانی و دشمنان قسم خورده اسام، دس��ت همكاری بدهد و چه بسا با اين 
نامه پراكنی با زبان بی زبانی به امريكا و رژيم صهيونيستی بخواهد بگويد كه در مبارزه با 
رهبر ايران روی من حساب كنيد، من می توانم در رويارويي با رهبر انقاب اسامي كه 
امروز خواب و آرامش را از شما سلب كرده است، كارايي بااليي داشته باشم. من مي توانم 
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به نام امام، خط امام را زير سؤال ببرم و به نظام جمهوري اسامي، آسيب سنگيني وارد 
كنم. فراموش نكنيد اين من بودم كه در سال 88 با متهم كردن نظام جمهوری اسامی  
به كودك كشی و اعام اينكه »اعدام كودكان را متوقف كنيد« به آبروي نظام جمهوري 
اسامي ضربه سنگيني زدم و اسراييل را كه به علت قتل عام كودكان فلسطيني در دنيا 
بدنام شده بود از تنگنا، مخمصه و فشار رهانيدم و تاش كردم كودك كشي هاي اسراييل 
را، كه در دنيا سر و صدا به راه انداخته بود، با اتهام كودك كشي در ايران و تجاوز در زندان، 
ناچيز بنمايانم. من بودم كه با اعام اينكه »هولوكاست« واقعيت دارد، به اسراييل كمك 
كردم و ترفند صهيونيست ها را از زبان يك چهره ايراني استواري بخشيدم و زمينه را براي 
شعار »نه غزه، نه لبنان«، كه از سوي هواداران اسراييل سرداده شد، هموار ساختم و اگر 
صداي مرا خفه نمي كردند و مرا به حصر نمي كشاندند، من ايران را اكنون به حياط خلوت 
امريكا و جوالنگاه داعش و جاسوسخانه اسراييل بدل كرده بودم! من مي توانستم ايران را 
به ميدان جنگ و سنگربندي خياباني بكشانم به گونه اي كه امنيت و آرامش و آسايش از 

اين كشور رخت بر بندد و امريكا و اسراييل، خواب راحتي داشته باشند.
15 خرداد: آقاي کروبي ادعا کرده اس�ت که مخالف خواني و مبارزه جويي او پس از 
انتخابات سال 88 براي دفاع از امام و مقدسات اس�الم و مبارزه با دروغ پردازي ها و 
نيرنگ بازي هاي دولت قبلي بوده؛ از نظر جنابعالي اين ادعا تا چه پايه اي مي تواند با 

واقعيت ها هم خواني داشته باشد؟
آقای روحانی:  درس��ت مي گويد!! از آنجا كه مخالف خواني ها و جنجال آفريني هاي او 
براي دفاع از اسام و امام و مقدسات اسامي بود، ديديم كه دختربازها، همجنس بازها، 
تجزيه طلب ه��ا، س��لطنت طلب ها، بهايي ها، ض��د انقاب ها و ديگر عناص��ر بي وطن و 
خيانت پيش��ه، گرد او جمع ش��دند، او را به ميان گرفتند و براي او ب��ه رقص و پايكوبي 
پرداختند! شگفتا! آيا فتنه گري هاي او در راه امام و اسام بود كه هواداران او به ساحت 
مقدس عاش��وراييان اهانت كردند، به عك��س امام بي حرمتي كردند و ش��عارهاي ضد 

اسامي سردادند؟! زهي وقاحت! زهي بي شرمی! 
راس��تي اگر آقا مهدي كروب��ي، آن روز براي روياروي��ي ب��ا دروغ پردازي های دولت 
وقت، بي تاب ش��ده و به اعتراض برخاس��ته بود، چگونه امروز در برابر دروغ پردازي ها و 
بدعت گذاري هاي برخي از دولتمردان، نه تنها به خش��م و خروش نمي آيد، بلكه با آنان 
همدل و همزبان است و به اصطاح معروف »دل مي دهد و قلوه مي گيرد«؟ البته او نيز 
به پيروي از »كدخداي جهان«! و ارباب همه وادادگان و جاه طلبان، به يك بام و دو هوا 
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باورمند است. اگر ترور و كشتن زنان و كودكان در سوريه و لبنان و عراق روي دهد، از ديد 
شيطان بزرگ و نوچه هاي آن بسيار مطلوب و پسنديده است ليكن اگر اين ترور و كشت 
و كشتار در كشورهاي اروپايي يا امريكا يا فلسطين اشغالي روي دهد، اقدامي تروريستي 
و محكوم است! اين دست پرورده بي اراده تسليم طلبان غربي و عاشقان يقه چاك امريكا 
نيز بر اين باور است كه اگر دروغ و نيرنگ و وعده  هاي خاف از سوي رقيب باشد محكوم 
و مورد نكوهش است ليكن اگر از باند تسليم طلبان و سازشكاران وطن، هر روز دروغ هاي 
شاخدار و وعده هاي اغراق آميز سر بزند نه تنها جاي سرزنش و نكوهش نيست بلكه بايد 
مورد تأييد و تشويق قرار بگيرد و جناب آقا مهدي كروبي كه از دروغ پردازي هاي دولت 
گذشته، چشمي اشكبار و دروني رنج بار دارد، در اين مقطع كه ملت مظلوم ايران، هر روز 
از دولتمردان، وعده های دروغ و ادعاهای گزاف و اغراق آميزی می شنوند، قلبي مسرور 
و رواني آسوده دارد! اين است شيوه، روش و منش آن كه راه امام را گم كرده، از راه خدا 

دور شده و شهوت مقام او را كور و كر كرده است.
آقا مهدي كروبي، عم��ري در باالي منبر روضه خواني كرده اس��ت ك��ه حضرت امام 
علي)عليه السام( در راه حفظ وحدت اسامي و پيشگيري از شعله ور شدن آتش اختاف 
در ميان امت اسامي از حق خويش گذشت و 25 سال سكوت پيشه كرد. او اگر راه علي 
را به  درستي شناخته و به آن باورمند بود، فرضاً اگر به اين پندار باطل، يقين داشت كه در 
انتخابات دوره دهم رياست جمهوري، رأي بااليي آورده اما رأي او را خورده اند، علي گونه 
صبر پيشه مي كرد تا كشور ايران- اين ام القرای اسامي- از هر گونه آسيبي مصون بماند؛ 
ليكن چه توان كرد كه نامبرده، نه علي را شناخته بود و نه راه علي پيموده بود. او تنها به 

نام حضرت علي و امام حسين و امام و انقاب، نان خورده بود.
15 خرداد: چگونه مي ش�ود کسي که عمري سر سفره امام حس�ين بوده و از ياران 

امام و از پيروان خط امام شمرده مي شده يكباره چنين انحراف فاحشي پيدا کند؟ 
آقای روحانی: مشكل اصلي اين است كه امثال آقا مهدي كروبي نه اسام را شناخته اند 
و نه خط امام را برتافته اند. تعجب نكنيد! با نگاهي به زندگي نامبرده، مي توان به صراحت 
و قاطعيت گفت كه آقا مهدي كروبي از الفباي اسام بيگانه است. آقا مهدي كروبي تا آن 
پايه از دروس حوزه بي خبر و ناآگاه بود كه نتوانست جمله »موتمر الخليج العربيه« را به  
درستی تجزيه و تحليل كند و در مناظره با احمدي نژاد به اصطاح به او خرده گرفت كه 
زير تابلوی كنفرانس سران خليج عربي نشسته و اعتراض نكرده كه چرا به جای »خليج 
فارس« نوشته اند »خليج عرب«! او اين قدر سواد عربي نداشت كه دريابد اگر »العربيه« 
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صفت خليج است چرا مؤنث است؟ آقا مهدي كروبي تا آن پايه از مباني اسامي بيگانه 
است كه در نفي هر گونه كمك به فلسطيني ها، به شعار عوامانه و سكوالريستي »چراغي 
كه به خانه رواست به مسجد حرام است« اس��تدالل كرد! او اگر اسام را شناخته بود و 
پيرو فاطمه و علي)ع( بود درمي يافت كه »الجار ثم الدار«. آقا مهدي كروبي از خط امام 
نيز چيزي درنيافته و بهره اي نبرده است زيرا اصوالً هيچ گاه در خدمت امام نبوده و پاي 
درس ايشان ننشسته و روي انديشه ها و آرمان هاي امام، مطالعه و تحقيق نكرده است. 
او اگر خط امام را شناخته بود اين دروغ ليبراليست ها و تسليم طلبان را كه به امام نسبت 
داده اند باور و تكرار نمي كرد و اينجا و آنجا دم نمي گرفت كه »... امام به ش��هيد رجايي 
گفته بود من حاال يك حرفي مي زنم؛ شما به حرف من كاري نداشته باشيد! شما ببينيد 
در عرف بين الملل، در موارد مختلف، چگونه بايد برخورد كرد«! و بدين گونه دانسته يا 
ندانس��ته بر آن بود كه بگويد امام هم اظهارنظرهاي خود را باور نداشت و در واقع شعار 
مي داد يا وقتي يكي از مسئوالن، اين شعار منطقي و واجب االتباع امام را بر زبان آورد كه 
»اسراييل بايد از صفحه روزگار حذف ش��ود« آقا مهدی كروبي مانند اسپند روي آتش 
مي جهيد كه اين سخن، ما را در دنيا منزوي مي كند و افكار جهاني را عليه ما مي شوراند! 
اين گونه شعارها تنها برازنده خود امام بود و هر كسي را نش��ايد كه آن را بر زبان آورد!! 
و بدين گونه خواسته يا نخواسته بر آن بود كه انديش��ه هاي امام را به موزه بفرستد و راه 
را براي سكوالرها، ليبراليست ها و عناصر واداده و تس��ليم طلب هموار سازد. آقا مهدي 
كروبي اگر پيرو خط امام بود و اصوالً خط امام را شناخته بود اسير دست بهزاد نبوي ها، 
قوچاني ها، باقي ها، حاج فرج دباغ ها و ديگر ليبراليس��ت ها نمي ش��د و روسياهي دنيا و 

آخرت را براي خود به بار نمي آورد.
از آنجا كه ليبراليس��ت ها دريافتند آقا مهدي كروبي، خط امام را برنتافته و درنيافته، 
ساليان درازي روي او كار كردند و او را آلت دست قرار دادند و توانستند از او يك ليبرال 
و سازشكار واداده و خودباخته بسازند كه دائما افسوس مي خورد كه وقتي مك فارلين 
به ايران آمد، امام نگذاشت از آن فرصت طايي بهره گرفته شود و مشكل ايران با امريكا 

حل شود.
15 خرداد: بنابر اين نظر جنابعالي که آقاي شيخ مهدي کروبي، اسالم را به  درستي 
نش�ناخته و از خط امام بيگانه بوده، چگونه در نظام اسالمي در رأس مسئوليت هاي 

سنگينی قرار گرفته است؟ 
آقای روحانی: اوالً اين تنها آقا مهدي كروبي نيس��ت كه از اسام و خط امام، بي بهره 



29
1

د؟
 كر

وط
سق

ی 
روب

را ك
چ

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

اس��ت؛ جاه طلبان ديگري نيز هس��تند كه مي بينيم به  رغم اينكه عمري سر سفره امام 
حسين)ع( نان خورده و كاسبي كرده اند، نه از اسام به  درستي شناخت دارند، نه خط 
امام را دريافته اند و نه آن را باور دارند. می بينيم كه آقاي شيخ اكبر  هاشمي، كه متأسفانه 
عنوان آيت ال را هم يدك مي كش��د، مباني علمي و فقهي اش تا آن پايه ضعيف اس��ت 
كه براي نفي و نهي ش��عار »مرگ بر امريكا«، به آيه شريفه »والتسبوا الذين يدعون من 
دون ال« تمسك مي كند كه به  راستي مانند »ماس��ت و دروازه« است! بايد دانست كه 
شعار »مرگ بر امريكا« ريشه در مكتب تشيع دارد و در خصوص نفرين به دشمنان، از 
سوي بزرگان تشيع و امامان معصوم)عليهم السام( تأكيد زيادی شده است. يا مي بينيم 
كه آقاي رئيس جمهور امروز ايران، به ائمه بزرگوار، نسبت معامله و مذاكره با دشمنان را 
مي دهد و رسالت ارشاد و پند و نصيحت را با معامله و بند و بست، خلط مي كند. ثانياً اگر 
قرار بود در نظام جمهوري اسامي به افراد و اشخاص، با معيار اسام شناسي مسئوليت 
بدهند، بسياري مردود مي شدند! ش��ما فكر مي كنيد در نظام جمهوري اسامي، پس 
از پيروزي انقاب اس��امي تا به امروز، چند نفر اسام ش��ناس داريم؟ ش��ايد عده شان 
از انگشت هاي دس��ت، تجاوز نكند. معيار در تفويض پس��ت و مقام در نظام جمهوري 
اس��امي، بر پايه اعتماد اس��ت و اينكه اين اشخاص خيانتكار نيس��تند و سر و سري با 
بيگانگان و دشمنان اس��ام ندارند. متأس��فانه ما اسام ش��ناس، كم داريم و دشمنان 
اسام و انقاب اسامي از شخصيت هاي اسام شناس، سخت انديشناك هستند و اگر 
نتوانند آنها را از ميان بردارند تاش مي كنند آنها را ترور س��فيد كنند، زير سؤال ببرند 
و در ميان جامعه س��اقط كنند. آيت ال شهيد مطهري، اسام ش��ناس بود. اكنون مقام 
معظم رهبری يك اسام شناس راستين است كه اين گونه مورد بغض و كينه و عداوت 
امريكا، صهيونيست ها، ليبراليست ها و ديگر دشمنان اسام است.  آيت ال مصباح، يك 
اسام شناس است كه از هر سو مورد حمله و هجوم نااهان و بيگانه پرستان قرار دارد. اما 
آنهايي كه اسام را به  درستي نشناخته اند و از اصول و مباني اسام بي خبرند، مي بينيم 
كه ابن الوقت اند، نان  به  نرخ  روز خورند! آقا مهدي كروبي و باند او، روزي براي اينكه نزد 
امام، جا و جاهي به  دست بياورند تندترين شعارهاي ضد امريكايي را سرمي دادند و روز 
ديگر كه ديگر امام حضور نداش��ت با بهانه اينكه ما اكنون »يك دولت ايم« 180درجه 
چرخش پيدا كردند و براي اينك��ه بتوانند امري��كا را بر گرده اين ملت س��وار كنند، با 
هم دستی ديگر وادادگان و تسليم طلبان، فتنه 88 را پديد آوردند و آب به آسياب دشمن 
ريختند! آقاي  هاشمي رفسنجاني كه سياس��ت و انديشه هاي سياسي را از مصدقي ها و 
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ليبراليست هاي آن دوره، آموخته است، روزگاري خود را يار و پيرو امام وانمود مي كرد 
و تندترين شعارهاي انقابي را سرمي داد و اعام مي كرد كه ما با امريكا هيچ راه سازشی 
نداريم و در همان حال در پش��ت پرده، مانند ليبراليس��ت ها و عناص��ر دورو با مقامات 
امريكايي بي ارتباط نبود و زمينه آوردن مك فارلين به ايران را تدارك مي ديد. ليكن پس 
از رحلت امام به گمان اينكه دوران امام ديگر به سر آمده است ماهيت خود را بروز داد و 
راه سازش و كرنش را در پيش گرفت و تا آنجا سقوط كرد كه امروز به سخنگوي وزارت 
امورخارجه امريكا بدل شده است و در راه بزك كردن چهره شيطان بزرگ، حاضر است 

امام و ملت و رهبر و همه مسئوالن را متهم و مقصر بنماياند! 
15 خرداد: چرا امام با دست دوس�تی ای که امريكا به طرف ايران دراز کرده و مك 
فارلين را با کيك و کلت و انجيل به سوی ايران روانه کرده بود، مخالفت کرد و هر گونه 

صلح و سازش با امريكا را خالف مصالح اسالم و ايران دانست؟ 
آقای روحانی: اوالً اين بند و بست پشت پرده با امريكايی ها به دور از چشم و نظر ملت 
انجام گرفته بود و حتی امام را دور زده بودند و بدون اطاع و آگاهی ايشان وارد گفت وگو 
با امريكا ش��ده بودند كه از نظر امام خيانت به ملت ايران بود. ام��ام، از روزی كه نهضت 
را آغاز كرد تا روزی كه ديده از جهان فروبس��ت، هرگز و هيچ گاه به دور از نظر و آگاهی 
ملت، به كاری دست نزد. ملت ايران را محرم راز می دانست و با ملت صداقت داشت و با 
نظر و كمك مردم حركت می كرد، تصميم می گرفت و اقدام می كرد. ثانياً امام از ماهيت 
شيطانی و ضد بشری امريكا به  درستی آگاهی داشت و می دانست سركرده های امريكا، 
دشمن اس��ام و ملت ايران  هس��تند و به تعبير مقام معظم رهبری، اگر دست دوستی 
به سوی ايران دراز كنند در پشت دستكش مخملی، دس��ت چدن و گزنده ای را پنهان 
كرده اند. امام می دانست امريكا با فرس��تادن كيك و كلت و انجيل دنبال فريب مقامات 
ايرانی و نفوذ و رخنه در شئون كليدی كش��ور و زدن خنجر از پشت است. امريكا در آن 
روز با آن برنامه ظاهرفريب، دنبال نقش��ه های خانمان س��وزی بود كه امروز عليه ايران 
پياده كرد. اگر می خواهيد دريابيد كه اگر آن روز، ايران با امريكا كنار می آمد چه اتفاقی 
می افتاد، امروز به جريان برجام نگاه كنيد كه چه بر س��ر اي��ران آورد؛ راكتور اتمی  ما را 
با سنگ و س��يمان و آهك و آجر بستند، برنامه هس��ته ای ما را تعطيل كردند، زحمات 
دانشمندان هسته ای ما را بر باد دادند، نه تنها به تحريم ها ادامه دادند بلكه آنها را تشديد 
كردند، ملت ما را مورد اهانت قرار دادند و در بحبوحه مذاكره، وندی شرمن با صراحت 
اعام كرد كه دروغ پردازی و نيرنگ بازی در خون ملت اي��ران جريان دارد و به اعتراف 
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رئيس بانك مركزی ايران، هيچ  چيز عايد ملت ايران نشد. امروز، بيكاری و گرانی، كمر 
ملت ما را خم كرده است. بسياری از مردم ما قدرت خريد مايحتاج اوليه را ندارند. حدود 
8 ميليون بيكار روی دست ايران مانده است. طبق نظر كارشناسان در هر ساعت 150 
نفر به عده بيكاران افزوده می شود. بيش از 60% كارخانه ها خوابيده و يا در شرف تعطيل 
شدن است، اجناس و ارزاق عمومی  و كاالهای ضروری مردم روز به روز و ساعت به ساعت 
رو به گرانی می روند و امريكا با كمال وقاحت و بی ش��رمی، هر روز به نوعی ملت ايران را 
تحقير می كند كه آخرين آن، دس��تبرد به اموال ملت ايران و غ��ارت دو ميليارد دالر از 
دارايی های ايران است كه به  عنوان دست مريزاد به دست اندركاران برجام صورت داد. تو 

خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل! 
15 خرداد: برگرديم به موضع و عملكرد جناب آقای شيخ مهدی کروبی. می خواهم 
بپرسم جنابعالی از چه زمانی به انحراف ايش�ان از خط امام و گرايش ايشان به سوی 

ليبراليست ها و غرب گراها آگاهی يافتيد و چه واکنشی از خود نشان داديد؟ 
آقای روحانی: دقيقاً نمی توانم بگويم از چه مقطعی گرايش او به ليبراليس��ت ها و دور 
شدن او از آرمان های انقاب برای من آشكار شد؛ اما پس از رحلت امام به  ويژه در دورانی 
كه رئيس جمهور از گروه او )مجم��ع روحانيان مبارز( انتخاب ش��د، نيز در برهه ای كه 
نامبرده از همه مسئوليت ها كنار رفته و يا او را كنار زده بودند، برخی از موضع گيری های 
او كامًا بوی ضد انقابی می داد و در بحث ها و گفت وگوهايی كه با او داش��تم به  تدريج 
به اين انحراف و كجروی او پی بردم و نگران ش��دم. به ياد دارم ك��ه يك بار موضوع را با 
حاج خانم كروبی در ميان گذاشتم. ايش��ان ضمن تأييد نظر من اظهار كردند كه من از 
ممارست و رفت و آمد برخی از عناصر دگرانديش با ايشان نگرانم و رنج می برم. يك بار 
نيز موضوع را با آقای موسوی خوئينی ها در ميان گذاشتم و هشدار دادم كه به نظر من 
آقای كروبی با انقاب و آرمان های انقابی زاويه پيدا كرده است. آقای موسوی خوئينی ها 
با لحن تندی به من گفت: پدر او آخر عمری روانی شده بود! اين شيخ هم دارد به همان 
سرنوشت دچار می ش��ود! كه از اين سخن او در شگفت شدم، تا س��رانجام در فتنه 88 
ديديم كه نامبرده به كلی در خط امريكا و سازشكارها قرار گرفت و هيزم كش آتشی شد 

كه امريكا افروخته بود.
15 خرداد: آيا به نظر جنابعالی، آقای شيخ مهدی کروبی از آغاز نهضت امام، دنبال 

اين نهضت حرکت می کرد يا دنبال خودنمايی و شهرت طلبی بود؟
آقای روحانی: آقا مهدی كروبی از آغ��از نهضت امام در خدمت اين نهضت بود، رنج ها 
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كشيد، فداكاری ها كرد، شكنجه ها ديد، تا پيروزی انقاب اسامی  از هيچ گونه فداكاری 
دريغ نكرد، ليكن از زمانی كه اس��تكبار جهانی و در رأس آن، ش��يطان بزرگ دريافتند 
كه تنها راه به شكس��ت كشاندن انقاب اس��امی، رخنه و نفوذ اس��ت، روی چهر ه ها و 
شخصيت های انقاب اسامی  به بررسی، ارزيابی و مطالعه نشستند، نقاط ضعف چهره ها 
را پيدا كردند و از همان نقاط ضعف، وارد شدند و اشخاص را به بيراهه كشاندند و از مسير 
امام و انقاب دور كردند و تاش كردند آنهايی را كه نقطه ضعفی نداشتند و رخنه و نفوذ 

در آنها شدنی نبود از ميان بردارند و ترور يا ترور سفيد كنند. 
آقا مهدی كروبی، بزرگ ترين نقطه ضعفش اين بود كه س��خت مغرور شده بود و خود 
را در برج عاج می ديد و عشق و شهوت مقام، او را كور و كر كرده بود و چنانكه قبًا اشاره 
كردم راه امام را نيز نش��ناخته و درنيافته بود و طوطی وار اصطاحاتی را شنيده و بازگو 
می كرد. دش��من از اين نقاط ضعف، بهره برداری كرد. نخس��ت به نام امام و خط امام او 
را به سوی ليبراليسم كشانيد، انديشه های غربی و ليبرال دموكراسی را به نام خط امام 
به او تزريق كرد و بدين گونه او را به طور كلی از راه و خط و آرمان امام، بيگانه س��اخت. 
دوم اينكه روی جاه طلبی و مقام پرستی او نيز كار ش��د به  گونه  ای كه او باور كرد در هر 
انتخاباتی قدم بگذارد ش��خص اول اس��ت و پيروزی او ترديدناپذير اس��ت. دشمنان و 
رخنه گران، در رساندن او به اين باور نقش مهمی  داشتند؛ به تعبير قرآن كريم »فدليهما 
بغرور«. همان هايی كه در ستاد انتخابات كروبی فعاليت می كردند يقين داشتند كه او 
رأی نمی آورد و لهذا با اينكه در ستاد انتخابات او فعال بودند، به ديگری رأی دادند ليكن 
به ظاهر به او باورانده بودند كه پيروزی او در انتخابات رياست جمهوری، حتمی، قطعی 
و ترديدناپذير است و اين بنده خدای ساده لوح كه آلت دست قرار گرفته است، هنوز بر 
اين باور است كه در دوره نهم رياست جمهوری نيز او رأی آورده بوده و حق او ضايع شده 
اس��ت!! در صورتی كه رئيس جمهور آن دوره، آقامحمد خاتمی، و وزير كشور آن دوره، 
آقای موسوی الری، هر دو دوست و همكار و هم گروه او بوده اند و انتخابات دوره نهم زير 
نظر آنها صورت گرفته و هي��چ  كدام از آنها اين ادعای واهی و توه��م توطئه او را نه تنها 
تأييد نكردند بلكه با صراحت رد كردند و درباره انتخابات دوره دهم رياست جمهوری نيز، 
معاندترين كسان در نظام جمهوری اسامی  با صراحت اذعان كردند كه هيچ گونه تقلبی 
در كار نبوده است و چقدر بايد انس��ان، الده و فرومايه باشد كه خود را برنده آن دوره ها 
بپندارد و شايد بتوان گفت اظهار نظر آقای موسوی خوئينی ها درباره نامبرده كه پيش تر 
آورده شد، خيلی بی جا و دور از واقعيت نيست. آقا مهدی كروبی، تا آن پايه اسير جاه و 
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مقام است كه در همين نامه ای كه به نام او نوشته اند، در آغاز، پست  و مقام های خود را 
يكايك برمی شمرد و رديف می كند: من آن كسی هستم كه »... 4 دوره نمايندگی... و... 

و... بوده ام« اعاذنا ال من شرور انفسنا. 
15 خرداد: به  عنوان آخرين سؤال اوالً به نظر جنابعالی، ملت اسالم و مسئوالن نظام 
بايد چه راهی در پيش بگيرند که به سرنوشت امثال آقای کروبی دچار نشوند و ثانيًا 

عاقبت ايشان را چگونه می بينيد؟ 
آقای روحانی: قرآن می فرمايد: »لقد كان فی قصصهم عبره الولی  االلباب«. سرگذشت 
گذشتگان برای كسانی كه صاحب خرد و انديشه باش��ند درس عبرت است. از اين آيه 
شريفه به دست می آيد كه هر كسی نمی تواند از سرگذشت گذشتگان و از تاريخ درس 
بگيرد و عبرت بپذيرد. اين تنها خردمندان و انديش��مندان هستند كه از تاريخ، عبرت 
می گيرند و درس می آموزند. اگر آقا مهدی كروبی از سرنوش��ت آقا ش��يخ حس��ينعلی 
منتظری عبرت می گرفت امروز به سرنوشت او دچار نمی شد و اكنون، كسانی كه برای 
پس��ت و مقام له له می زنند بايد بدانند خطر در كمين اس��ت. از سرنوشت اين جنابان: 
منتظری ها،  هاش��می  رفس��نجانی ها و كروبی ها عبرت بگيرند و پيش از آنكه به چنين 
سرنوشت شومی  دچار شوند و سقوط كنند به خود آيند و به فكر اصاح خود باشند. در 
انتخابات دوره يازدهم رياست جمهوری ديديم كه برخی از كانديداها با اينكه قول داده 
بودند كه به نفع يكديگر كنار بروند چگونه دودستی و با چنگ و دندان، خود را به نردبان 
قدرت آويزان كردند و نتوانستند به نفع يكديگر كنار بروند و ماهيت خود را نشان دادند. 
اگر اين جاه طلبی ها نب��ود و آقايان به نفع يكديگر كن��ار می رفتند، هيچ گاه اين فرصت 
برای آقای روحانی پيش نمی آمد كه با دويس��ت و پنجاه هزار رأی، رئيس جمهور شود. 
خطر جاه طلبی و باندبازی، كشور و ملت را با مشكات و مصائب جبران ناپذيری دست 

به گريبان كرده است. 
اما در مورد عاقبت آقا مهدی كروبی، مرا نشايد كه اظهار نظر كنم، ليكن آرزوی من آن 
است كه نامبرده به صف ملت برگردد و از گذشته های ناروا و ظالمانه خود توبه كند. من 
خيلی روی اين مسئله فكر كردم كه چرا آقا مهدی كروبی به  رغم خدمات و زحماتی كه 
داشت به چنين عاقبت شومی  دچار شد؛ به نظر من، يك عامل اين انحراف، گرفتن پول 
حرام از حراميان دسترنج توده ها مانند شهرام جزايری بود. بی ترديد، خوردن مال حرام، 
انسان را بی پروا و تاريك انديش می سازد. دوم، آن ظلمی  بود كه نامبرده در حق برخی از 
همسران شهدا مرتكب شد؛ او وقتی خبردار می شد كه يك همسر شهيد خبطی كرده و 
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رابطه ای داشته، حتی اگر آن رابطه نامشروع نبود، آن بنده خدا را در بنياد شهيد به زير 
مشت و لگد می انداخت و تا سرحد مرگ می زد به گونه ای كه آن شخص ماه ها در بستر 
بيماری می افتاد! آقا مهدی كروبی با اين ش��يوه مثًا می خواست جلوی فساد را بگيرد! 
اين روش غلط و فاشيستی و قرون وسطايی، در كشيده شدن نامبرده به چنين فرجام 
ننگ باری نقش بسزايی داشت. آقای كروبی به جای اينكه به هزاران همسر شهيد كه با 
متانت، اصالت و نجابت، راه شهدا را پاس می داشتند، توجه كند و برای آنها زمينه كار، 
درس، رشد فكری و علمی  فراهم سازد، در مناسبت هايی كمك مالی می كرد و هدايايی 
تقديم می داشت كه فريبنده بود و اگر به  ندرت از يك همسر شهيد اشتباهی سر می زد 
)كه از نظر شرع، اشتباه هم شمرده نمی ش��د( به جای اينكه ريشه يابی كند و مشكل را 
به صورت منطقی حل كند، وحشيانه برخورد می كرد. نتيجه آن تندروی و وحشيگری، 
اين است كه امروز با امريكا و اسراييل در راه رويارويی با رهبر معظم انقاب اسامی، كه 
مانند كوهی استوار و ديده بان هميشه بيدار در برابر دشمنان اسام و ايران ايستاده اند و 
از راه امام و شهدا پاسداری می كنند، هم صدا شود و با اهانت به مقام شامخ واليت، خون 
شهدا را پايمال سازد. آرزوی من آن است كه برگردد، پيش از آنكه فرصت از دست برود 

و عمرش به پايان رسد كه در آن روز، راه نجاتی نخواهد بود. والسام.
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این ره که تو می روی به ترکستان است! 

»نامه آقايان مهدی کروبی، سيد حميد روحانی و مهدی جمارانی به آيت اهلل 
منتظری«

محضر مبارك حضرت مستطاب آيت  ال  العظمی جناب آقای حاج شيخ 
حسينعلی منتظری دامت افاضاته

با س��ام و تحيت، پيش از پرداختن به موضوعات اصلی الزم می داند 
نكاتی را يادآور شود:

الف: از آنجاك��ه يكی از ويژگی های حضرتعالی صراحت لهجه اس��ت، 
انتظار داريم كه از برخورد صريح و دور از مجامله ما نرنجيد و آن را حمل 

بر جسارت و اسائه ادب نكنيد.
ب: اين نامه را افرادی به محضر عالی می نويسند كه در درازای نهضت 
امام تا پيروزی انقاب اس��امی  و تا به امروز از عاقمندان و وفاداران به 
شما بوده و اخاص آنان نس��بت به حضرتعالی به ثبوت رسيده است و 
عاوه بر اعتراف به مقام علمی  شما از نظر مقاومت و از خودگذشتگی و 
تحمل رنج ها و فشارها شما را اسوه و الگوی كم نظير دوران خفقان رژيم 
ستم ش��اهی می دانند و در اين نگارش جز خيرخواهی و صاح انديشی 
و تذكرات مشفقانه و پيش��گيری از ضربه و لطمه ناهنجار به مقام واالی 

آنجناب نظر و انديشه ای ندارند.
ج: اين نامه، پس از ديرزمانی بردباری و خويش��تن داری در برابر يك 
سلسله برخوردها و موضع گيری های سؤال برانگيز جنابعالی كه برای ما 
در خور توجيه نبوده است، به حضور عالی نگارش شده است. اميد است 
كه آن را بر پايه احساس��ات آنی، جوانی و حساب نشده نانگاريد و توجه 
داشته باشيد كه در پی ديرزمانی انديشه و بررسی همه جانبه، به تقديم 
آن ناگزير شديم. با وجود اين اگر شيوه نگارش دون شأن آن مقام معظم 
است، پوزش می خواهيم چون ما را از آن گريزی نبوده است. والعذر عند 

كرام الناس مقبول.
د: ش��ما توصيه می فرماييد كه: »الزم اس��ت مردم و كسانی كه انتقاد 
س��ازنده دارند آزادانه حرف های خود را بزنند« اميد اس��ت كه به ما به 
عنوان سربازانی كه در راه اسام و انقاب اسامی- انشاء ال- فداكاری 
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و خدمت گذاری ك��رده و می كنند، اين رخص��ت را بدهيد كه دور از هر 
گونه سانسور، انتقاد و نظريه خود را الاقل در نامه ای دربسته، به حضور 

عالی بنگارند.
اما مسائلی را كه الزم می دانيم با آنجناب در ميان بگذاريم و درباره آن 

با كمال ادب و احترام توضيح بخواهيم بدين شرح است: 
1. برخورد و موضع گيری حضرتعالی در ماجرای مهدی  هاشمی  برای 
بيشتر دوستان مخلص و ارادتمندان روحانی ش��ما كه از نزديك و دور 
شاهد موضع گيری های شما بودند، شگفت انگيز و حيرت آور بود و هنوز 
نيز اين ش��گفتی و حيرت ادامه دارد. ش��ما خود می دانيد كه نامبرده و 
باند او عالم روحانی مرحوم ش��مس آبادی و نيز روحان��ی ديگری را به 
جرم ساده انديشی و بنا به گفته خود او »عدم اعتقاد به مبارزه« ربودند 
و به وضع فجيعی به قتل رسانيدند و آنگاه كه دستگير شدند نيز- بنابر 
پرونده موجود- نامبرده در خدمت س��اواك قرار گرفت و به همكاری با 
آنان پرداخت. در پی پيروزی انقاب اسامی  كه از زندان آزاد گرديد، نيز 
به شرارت ادامه داد و حشمت و دو فرزند بی گناه او را به وسيله باند خود 
ربود و به قتل رسانيد و آنگاه كه از سوی حضرتعالی علی رغم هشدارها 
و تذكرات خيرخواهانه حضرت امام و برخی از مس��ئوالن و دوستان، به 
مسئوليت نهضت ها گماش��ته ش��د، می دانيد كه چگونه در افغانستان 
ميان برادران مسلمان كشت و كشتار و برادركشی راه انداخت و فتنه ها 
برپا كرد. و س��رانجام خون های ناحق ريخته گريبان او و باند اورا گرفت 
و از سوی مس��ئوالن نظام جمهوری اسامی  دس��تگير و تحت پيگرد 
قانونی قرار گرف��ت و به جنايات خ��ود اعتراف كرد و ب��ه جزای اعمال 
خود رس��يد در اين ميان انتظار می رفت كه حضرتعالی در پی آگاهی از 
جنايت ه��ا و آدم ربائی ها و خون ريزی ها و ده ه��ا جنايت و خيانت ديگر 
او كه در پرونده های او منعكس اس��ت و خود به خوبی از آن آگاهيد، نه 
تنها از او و باند او اظهار تبری و انزجار كنيد و از مس��ئوالن امر كيفر هر 
چه س��ريع تر آنان را بخواهيد بلكه از وجود چنين جنايتكاران خونخوار 
و خداشناسی در ميان بيت خود به شدت نگران ش��ويد و به خود آييد 
و در راه پاك س��ازی بيت خود از عناصر منحرف و وابسته به باند مهدی 
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بكوشيد و از مقامات و مسئوالنی كه در راه ريشه كن كردن اين ماده فساد 
تاش كرده اند، سپاس��گزاری كنيد و خود را مرهون آنان بدانيد، ليكن 
متأسفانه حضرتعالی نه تنها چنين نكرديد بلكه تا واپسين روز زندگی او 
می كوشيديد كه او را از كيفر قانونی برهانيد؟! آيا اين موضع حضرتعالی 

را می توان با موازين قانونی، مطابق دانست؟
2. شما در س��خنرانی ها و موضع گيری های خود از پايبندی به قانون، 
عدم تجاوز به قان��ون و حركت بر پايه قانون، فراوان س��خن می گوييد. 
پرسش��ی كه برای ما مطرح اس��ت اين اس��ت كه آيا پي��روی از قانون 
برای ديگران اس��ت؟! يعنی اين مس��ئوالن نظام جمهوری اس��امی  و 
امت قهرمان پرور ايران هس��تند كه بايد قان��ون را رعايت كنند؟ ليكن 

اطرافی های شما از هفت دولت آزادند؟! اگر چنين نيست پس چگونه:
الف: خبر كشته شدن حش��مت و دو فرزند او به دست باند مهدی، نه 
تنها شما را تكان نداد بلكه تا آنجا كه امكان داشت از قاتان آنها حمايت 
كرديد. در صورتی كه اگر حش��مت و دو فرزند او بايد به چنين كيفری 
می رس��يدند، اين وظيفه دادگاه انقاب و دس��تگاه های قضايی بود، نه 
وظيفه مهدی و باند او. شما چگونه است كه از دريافت خبر قتل حشمت 
و فرزندان او، به دست باند مهدی تكان نخورديد، ليكن آنگاه كه خبردار 
شديد كه مشتی منافق و محارب را طبق موازين قضائی محاكمه و اعدام 
كرده اند، به نامه نگاری دست زديد و در ديدار با برخی از مقامات قضائی 
اين كار را جنايت خوانديد و آنان را جانی ناميديد؟ شگفتا! مهدی و باند 
او اگر مردم را بدزدند و بكشند جانی نيستند، ليكن مقامات قضائی نظام 
جمهوری اسامی  اگر شماری از توطئه گرانی را كه نقشه براندازی دارند، 

محاكمه و اعدام كنند، جانی هستند؟!
ب: شما آنگاه كه خبردار شديد كه يكی از افراد باند مهدی اوراق و اسناد 
نخست وزيری را دزديده است اظهار داشتيد كه »شايد تصميم داشته در 
آينده نخست وزير بشود و می خواسته است اطاعاتی از چون و چند كار 

نخست وزيری داشته باشد«!
آيا اگر فردا خبردار ش��ويد كه يكی از علما- العياذ بال- به بيت ش��ما 
دستبرد زده است و شماری اسناد و مدارك را ربوده است و توجيه او اين 
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اس��ت كه چون قصد دارد در آينده قائم مقام رهبر شود، برای آشنايی با 
اوضاع و شرايط قائم مقامی  به اين كار دس��ت زده است، با او چه رفتار و 
معامله ای خواهيد كرد و چه ديدی نسبت به او خواهيد داشت؟ آيا درباره 

او نيز چنين اظهار نظری خواهيد فرمود؟
ج: س��عيد آيت ال زاده در حضور حضرتعالی به جعل سند عليه دكتر  
هادی و سيد صادق روحانی اعتراف كرد و صريحاً اعام داشت كه با سند 
جعلی، آنان را ساواكی جا زده است و در حقيقت با بدترين شيوه با آبرو 
و حيثيت آنان بازی كرده است. شما كه درباره قانون و حيثيت افراد آن 
گونه داد سخن می دهيد لطفاً بفرماييد كه درباره اين كار خاف قانون 

نامبرده چه واكنشی از خود نشان داديد؟!
د: حجت االسام آقای سيد  هادی  هاشمی  بنابر اتهاماتی كه در پرونده 
او موجود است و اعترافاتی كه مهدی و باند او عليه نامبرده كردند، طبق 
قانون به بازجوئی فراخوانده شد. حضرتعالی روی احترام به كدام قانون 
او را در بيت خود مخفی كرديد و اعام داش��تيد كه بازجوئی و محاكمه 
او بازجوئی و محاكمه من اس��ت؟! و نيز روی چه مجوزی شماری از هم 
پرونده های مهدی  هاش��می  مانند جعفرزاده قاتل را در درون بيت شما 
پنهان ساختند و اجازه ندادند كه طبق قانون دستگير و كيفر داده شوند؟

راستی كس��ی كه تحت تأثير اطرافی های خود، به اين آسانی قانون را 
ناديده می گيرد و قانون شكنی ها و آدم كشی های آنان را نمی بيند چگونه 

می تواند از قانون دفاع كند و قانون را حاكم سازد؟!
3. شما در سخنرانی ها و موضع گيری های خود از تبعيض نيز گله منديد 
و آن را به حق برای اسام و انقاب اسامی  و جامعه روحانيت زيان آور 
می دانيد. ليكن ب��ار ديگر تحت تأثي��ر جو حاكم در بيت خ��ود درباره 
سعيد آيت ال زاده، خود تبعيض قائل می ش��ويد و آنگاه كه او را به اتهام 
جعل سند، احضار می كنند، از فرستادن او به بازجوئی ممانعت به عمل 
می آوريد و تنها با بازجوئی او در حضور خود شما موافقت می فرماييد؟! 
و آنگاه كه در حضور ش��ما صريحاً اعتراف می كند كه عليه دكتر  هادی 
و سيد صادق روحانی س��ند جعل كرده است ولی از نوشتن اين اعتراف 
سرباز می زند، شما نيز از او حمايت می كنيد و با پرخاش می گوييد چرا 
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می خواهيد از او نوشته بگيريد؟ آيا می خواهيد او را به محاكمه بكشيد؟! 
و اين گونه به ماجرا پايان می بخش��يد. و درس��ت چن��د روز پس از اين 
جريان طی يك سخنرانی اعام می داريد كه تبعيض غلط است، ما نبايد 
ميان خودی و بيگانه فرق بگذاريم! ما بايد از حكومت حضرت علی درس 
بياموزيم كه فرمود اگر عاريه مضمونه نبود اولين  هاشميه ای بودی كه 

دستت را قطع می كردم و...
4. شما از سانسور در رسانه های گروهی انتقاد می كنيد و از اين نگرانيد 
كه »اگر اينطور باشد كار به جايی می رسد كه حرف من طلبه را هم كه 
از اول انقاب در كنار مردم و همراه با انقاب اس��امی  بوده ام سانسور 

می كنند...«!
شگفتا! چگونه است آن روز كه رسانه های گروهی بيانيه حضرت امام 
درباره مهدی  هاش��می  را پخش می كنند، با پرخاش می گوييد كه چرا 
اين موضوع را بوق كرده اند؟ و آنگاه كه خبر به شما می رسد كه راديو و 
تلويزيون می خواهد اعترافات مهدی را پخش كند می كوشيد كه حتی 
با تهديد از پخش آن جلوگيری كنيد و نگذاريد كه امت اسامی  جنايات 

مهدی را از زبان او بشنوند! 
آيا به نظر شما سانسور پيام رهبر انقاب اسامی كه در راه اين انقاب 
همه هس��تی خود را فدا كرده است در صورتی كه ش��ما صاح بدانيد 
بی اشكال است و سانسور اعترافات مهدی و باند او نيز بايد انجام بگيرد و 

تنها سانسور نظريات شما خاف قانون است؟!
5. شما اعام می داريد كه: »متأسفانه ديده می شود طوری شده است 
كه افراد خوب از ترس پرونده سازی نمی توانند نفس بكشند«!! با پوزش 
از محضر عالی بايد عرض كنيم سياه باد روی آن شيادانی كه دور شما را 
گرفته اند و هر روز به گونه ای برای شما جو را ترسيم می كنند. روزی به 
شما می باورانند كه مردم تا آن پايه ناراضی هستند كه به مقامات مسئول 
كشور و روحانيان، در كوچه و خيابان آشكارا هتاكی می كنند و روز ديگر 
وانمود می كنند كه »افراد خوب هم از ترس پرونده س��ازی نمی توانند 
نفس بكشند« و حضرتعالی نيز بدون مطالعه و انديشه روی آن گفته ها، 

آن را باور می كنيد و بر زبان می رانيد. 
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اگر حكومت تا آن پايه ضعيف است كه مردم در كوچه و بازار به مقامات 
مسئول كشور آشكارا ناسزا می گويند چگونه توان پرونده سازی دارد و 

چگونه افراد خوب نمی توانند نفس بكشند؟
آيا به راستی افراد خوب از ترس نمی توانند نفس بكشند كه »خوبان« 
بيت ش��ما بی پروا و آش��كارا به امام، مسئوالن و مقدس��ات اين انقاب 
همه گونه جسارت ها را روا می دارند؟! آيا اين اشرف خانم صبيه جنابعالی 
نيس��تند كه از قم تا قهدريجان و تا هر جايی كه صدای او برسد به امام 
عزيز و جان امت اسامی  اهانت می كند و عكس حضرت امام را در برابر 
چشمان ش��ما از ديوار می كند؟! آيا اين س��عيد آيت ال زاده نيست كه 
فرزند عزيز امام، حجت االسام والمسلمين حاج سيد احمد خمينی را 
به جرم آنكه اجازه نداده است بيت امام نيز مركز جاسوسان، آدم كشان 
و باندبازان قرار بگيرد و برای رس��يدن به قدرت باند آدم كشی تشكيل 
نداده است »احمدشاه« می نامد!! و حجت االسام والمسلمين حاج شيخ 
علی اكبر  هاشمی  رفسنجانی را به جرم آنكه از آغاز نهضت امام با فداكاری 
و پايداری در كنار امام ايستاده است و برای بيرون راندن ديگران از صحنه 

به جعل سند دست نزده است »اكبرشاه« می خواند!!
آيا حضرتعالی شب نامه های نهضت آزادی را كه در آن امام، مسئوالن و 
اصوالً نظام جمهوری اسامی  را به زير سؤال می برند مطالعه نمی كنيد؟!

آيا سخنرانی های عناصر وابسته به انجمن حجتيه و پيروان تز »اسام 
منهای روحانيت « را عليه مقامات و مسئوالن كشور نمی شنويد؟!

آيا خدا راضی است كه با اين گونه س��خنان، برای راديوهای بيگانه و 
ضد انقاب خوراك تهيه كنيد و اصل نظام جمهوری اسامی  ايران را به 

زير سؤال ببريد؟!
حضرت آيت ال!

شما خوب می دانيد كه امت قهرمان پرور ايران هرگز تحمل كوچكترين 
اهانت به س��احت مقدس حضرت امام را ندارد و اين حقيقت در دوران 
ستم شاهی بارها ثابت شده است. راستی اگر روزی اين ملت باخبر شود 
كه در بيت شما نسبت به عكس امام چه جسارتی شده است می دانيد با 

آن بيت چه خواهند كرد؟!
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ش��ما مداحی و ثناگويی را نكوهش كرده ايد! آيا ممكن است توضيح 
بفرماييد كه منظور شما چه می باش��د. تا آنجا كه ما می دانيم در صدا و 
سيما، خطبه های نماز جمعه، نطق قبل از دستور و در قطعنامه ها جز از 
امام و حضرتعالی از هيچ مقامی  مدح و ثنائی نمی شود و مداحی از امام 
از باب »فا ما بنعمت ربك فحدث« و »من لم يش��كر المخلوق لم يشكر 
الخالق« وظيفه همه مسلمانان است و ما چه بخواهيم و چه نخواهيم امت 
حق شناس ايران از اين وظيفه هرگز سر باز نخواهد زد. هر چند ممكن 

است باند آدم كشان را خوش نيايد.
6. شما هميشه در برخورد با مسئوالن و مقامات قضائی از عفو زندانيان 
گروهكی س��خن می گوئييد و آزادی آنان را می خواهي��د. با وجود آنكه 
بارها برای شما ثابت شده اس��ت كه بس��ياری از آنان به سبب اصرار و 
پافشاری شما مورد عفو قرار گرفتند و آزاد ش��دند و با شناسايی بيشتر 
از پاسداران و بسيجيان دست به آدم كشی و ترور زده خون عزيزان ما را 
ريخته اند، ليكن هرگز اين گونه رويدادها در موضع شما در پشتيبانی از 
زندانی های گروهكی تغييری پديد نياورده است. اين موضع شما برای 
ما سؤال برانگيز است ما مطمئن هس��تيم كه عناصر مرموز بيت، در اين 

موضع گيری شما نقش اساسی دارند. 
7. شما در سخنرانی های خود روی اين نكته بارها تأكيد داريد كه برخی 
از شعارهايی كه داديم غلط بود، تندروی بود موجب رميدن افكار جهانی 
شد! حتی در ديدار با هيئت فلسطينی سفارش كرديد كه اشتباهی را كه 

ما مرتكب شديم شما تكرار نكنيد، شعار نابودی اسراييل را سر ندهيد.
بايد اين نكت��ه را يادآور ش��ويم كه اس��تكبار جهانی ب��رای منحرف 
كردن مسير يك انقاب، نخست از اين راه وارد می شود كه به برخی از 
سردمداران انقاب بباوراند كه قاطعيت و انعطاف ناپذيری و ايستادگی 
روی آرمان های انقاب غي��ر عملی و موجب انزوای كش��ور انقابی در 
جهان می شود! و می كوشند افكار جهانی را به شكل لولوی سر خرمن، در 
برابر چشمان مسئوالن انقاب، پيوسته به رژه وادارند. غافل از آنكه، افكار 
جهانی را مش��تی زراندوزان بی وجدان، رفاه طلبان بی درد و انسان های 
تهی از انسانيت می سازند و آنان كه در كش��ورهای مقتدر و استكباری 
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هنوز از انسانيت تهی نشده اند، خود از بس��ياری حقوق محرومند و در 
معادالت جهانی نقشی ندارند.

مسئوالن نظام جمهوری اس��امی  بايد بكوشند شعارها و آرمان هايی 
را دنبال كنن��د كه مورد پش��تيبانی ام��ت قهرمان پرور ايران اس��ت و 
خانواده های معظمی  در راه تحقق آن آرمان ها بهترين عزيزان خود را فدا 
كرده اند و هر گونه كمبود، كاستی و ناراحتی را در راه پيشبرد آرمان های 
مقدس انقاب تحمل می كنند و مس��لماً هيچ گاه از آرمان های مقدس 

خود دست نمی كشند و به آن پشت نمی كنند. 
آری ما بايد بكوش��يم ش��عارها و آرمان هايی را كه امت اس��امی  در 
راه پياده كردن آن قربانی ه��ا داده رنج ها برده و می ب��رد حفظ كنيم و 
جامه عمل بپوش��انيم. نه آنكه برای خوش��ايند بی تفاوتها، رفاه طلب ها 
سرمايه داران و سوداگران اروپا و امريكا، به شعارهای اسامی-  انقابی 

پشت كنيم و آن را غير عملی بخوانيم.
8. شما می فرماييد »هر كس بايد اعمال خود را محاسبه و اشتباهات 
خود را جبران كن��د... و در پی برطرف كردن نواقص و رفع اش��تباهات 
برآيند« البته پيش��نهاد ارزنده و اسامی  اس��ت و همه وظيفه مندند به 
حساب خود برسند پيش از آنكه به حس��اب آنان رسيدگی شود ليكن 
بايد ديد حضرتعالی در اين زمينه چه گامی  برداشتيد؟ اگر حضرتعالی 
نگاهی به گذشته های خود بكنيد و اشتباهات گذشته را دريابيد، شايد 
امروز بتوانيد در برخوردهای خود جانب احتياط را رعايت كنيد و به اين 
حقيقت برسيد كه ممكن است امروز نيز مانند ديروز در اشتباه باشيد. 
شما يك روز به كتاب شهيد جاويد تقريظ نوش��تيد و روز ديگر با فشار 
نيروهای منفی درصدد برآمديد كه آن را رد كنيد و توبه نامه بنويسيد كه 
برخی از دوستان نگذاشتند كه هر دو كار اشتباه بود. شما شهيد قهرمان 
محمد منتظری را تح��ت تأثير گفته های ديگ��ران، روانی خوانديد. در 
صورتی كه امام را هر چه تحت فش��ار قرار دادند تا كلمه ای عليه محمد 
بر زبان آورند نپذيرفتند. و خ��دا می داند كه ليبرال ها و ملی گراها از اين 
اظهارنظر شما درباره او چه بهره برداری های س��وء كردند و در مجلس 
شورای اسامی  او را از قول شما ديوانه خواندند! شما علی رغم توصيه ها 
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و تذكرات حضرت امام ك��ه از نجف درباره مهدی ديد منفی داش��ت و 
نيز دوستان دلسوز، مهدی  هاش��می  را مسئوليت داديد و دست او را باز 
گذاش��تيد و در نتيجه ديديد كه با بهره برداری سوء از امكانات به دست 
آورده، به چه جناياتی در ايران و افغانستان دست زد و امروز نيز علی رغم 
هشدارها و رهنمودهای حضرت امام و بيشتر دوستان وفادار و دلسوز، 
از پاكس��ازی بيت خود، خودداری می ورزي��د و در نتيجه می بينيم كه 
اطرافی ها و نزديكان شما برآنند كه شما را گام به گام از راه انقاب جدا 
سازند و شما را نس��بت به انس��ان های متعهد و فداكار و انقابی بدبين 
سازند و آدم كشان و س��رمايه دارها و ليبرال ها را در ديد شما قهرمانان 

مبارزه با امريكا جا بزنند!
شما ديگران را از يك دندگی و لجاجت منع می كنيد ليكن خود در برابر 
اين همه دوستان ديرينه و خيل خيرانديشان كه از سال های متمادی و 
از دوران های بسيار گذشته آنان را می شناسيد و به اخاص و تعهد آنان 
ايمان داريد سرسختی نشان می دهيد به گونه ای كه انگار همه آنان در 
مس��ير مخالف انقاب حركت می كنند و يا نمی فهمند و در اشتباهند و 
تنها چند نفری كه گرداگرد شما حلقه زده اند دلسوز انقاب می باشند و 

درست می انديشند!
9. شما پيوسته به مسئوالن گوش��زد می كنيد كه نيروهارا كنارنزنيد، 
افراد كاری را ح��ذف نكنيد ليك��ن می بينيم كه ام��روز برخی عناصر 
درس��تكار و متعهد از بيت شما كنار زده ش��ده و يا منزوی گرديده اند و 
س��عيد آيت ال زاده با اهانت از افرادی كه در باند نيستند كليد تحويل 

می گيرد!!
10. گفت��ن ن��دارد ك��ه در نظ��ام جمه��وری اس��امی، كمبودها و 
كاستی هايی وجود دارد كه برخی از آن از پيامد های انقاب نوپا و جنگ 
تحميلی می باشد و اجتناب ناپذير است و برخی نيز به سبب بی تجربگی 
و عدم كارايی برخی از مسئوالن به وجود آمده اس��ت و قهراً با تذكرها 
و راهنمايی های مش��فقانه همراه ب��ا ارايه طرح ه��ا و برنامه ها می توان 
آن را برطرف س��اخت. اما اين شيوه ای كه ش��ما در پيش گرفته ايد كه 
ضعف هايی را كه اطرافيان و نزديكان در نظر شما بزرگ جلوه می دهند، 



از تاريخ
306

دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

بدس��ت می گيريد و با بوق و كرنا به رخ مسئوالن می كشيد، بدون آنكه 
راه حلی ارايه دهيد، نه تنها شيوه ای س��ازنده و اصاحی نيست بلكه از 
يك سو، برای دشمنان اسام و انقاب اسامی  خوراك تبليغاتی فراهم 
می كند و از سوی ديگر نظام را زير سؤال می برد و تضعيف می نمايد. اين 
شيوه آنهايی است كه كنار گود نشسته اند و همه مشكات كشور را يك 

روزه حل می كنند.
شما خوبست به جای حمله به اين و آن، به ارشاد و راهنمايی بپردازيد 
و ضمناً به كارهايی كه خود انجام می دهيد بنگريد تا دريابيد كه تا چه 
پايه ای در صحنه  عمل موف��ق بوده ايد. آن بند ج كه درب��اره آن نتوان 
سخن گفت و اين نمايندگان شما در دانشگاه ها كه برخی از آنان، مايه 
شرمساری و دور داشتن دانشجو از روحانی شده اند و ديگر مجالی برای 

شرح آن نيست.
ما در پايان الزم می داني��م كه راه امام و خط امام را به ش��ما يادآوری 
كنيم. ما بر اين باوريم ك��ه حضرتعالی اگر به زندگ��ی و راه امام عنايت 
بيشتری داشته باشيد و آن را دريابيد و به كار بنديد در زندگی سياسی 
ش��ما 180 درجه دگرگونی پديد خواه��د آمد و راه ديگ��ری در پيش 

خواهيد گرفت.
از ويژگی های برجس��ته و ارزنده امام اين است كه تأثيرناپذيرند و اين 
ويژگی ها معظم له را از بس��ياری خطرها مصون داش��ته اس��ت. در آن 
روزگاری كه در نجف اشرف، در غربت به س��ر می بردند، نامه ها، پيام ها 
و فشارهای همه جانبه بيشتر ياران و دوستان ايشان نتوانست معظم له 
را تحت تأثير قرار دهد و به پش��تيبانی از منافقين وادارد. و چنانكه در 
باال اشاره ش��د درباره ش��هيد محمد نيز تاش های فراوانی شد تا امام 
كلمه ای عليه او بر زب��ان آورد و نيز درباره برخ��ی از چهره هايی كه در 
محافل روشنفكری محبوبيتی  داش��تند   و نيز پيرامون برخی گروه ها و 
  انجمن ها كه متأس��فانه امروز نيز در مراكز حساس جا خوش  كرده اند، 
بارها تاش هايی به عمل آمد تا از امام تأييدی بگيرند كه به سبب بيداری 
و هوش��ياری امام، همه آن تاش ها ناكام مان��د و تأثير ناپذيری امام بر 

همگان ثابت و آشكار گرديد. 
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موضع امام عليه مهدی  هاشمی  در نجف اش��رف كه حتی به برادران 
روحانی نجف، اجازه تحصن و اعتصاب برای نجات جان او را نداد، آموزنده 
و پندآميز اس��ت )در اين زمينه آقای انصاری كه در خدمت حضرتعالی 
انجام وظيفه می كنند و آقای س��يد حميد روحانی كه در اين نگارش، 
سهيم اس��ت، می توانند ديدگاه امام درباره مهدی در نجف را برای شما 

بازگو كنند.(
ما اطمينان داريم ك��ه حضرتعالی با الهام از تذك��رات و رهنمودهای 
حضرت امام بزرگ��وار، می توانيد به بهترين ش��يوه ای در مقام اصاح و 
پاكسازی بيت خود برآييد، عناصر ناباب را از درگاه خود برانيد و نزديكان 

را از دخالت در امور سياسی و اجتماعی خود منع كنيد.
شما از اصاحات، فراوان سخن گفته ايد و رهنمود داده ايد ليكن هيچ 
گاه به سبب جوس��ازی های برخی از اطرافی ها و نزديكان نتوانستيد به 
اصاح بيت خود دست بزنيد يعنی اساساً به شما فرصت انديشيدن در 

اين باره را نداده اند.
صداقت، درستی و سامت نفس شما بر همگان آشكار است، ليكن آنچه 
كه شما را آسيب پذير ساخته است بيت و نزديكان شما و منابع خبری 
شما است كه متأسفانه ناسالم است. و اين منابع خبری ناسالم و برخی 
نزديكان ناصالح شما را به اش��تباهات خطرناكی واداشته اند و دشمن را 
به شكل دوست و دوستان را دشمن در برابر شما به نمايش می گذارند و 
عناصر ليبرال و منحرف مانند نهضت آزادی را به شما نزديك می سازند. 
ما از اين نگرانيم كه اين روش و شيوه شما صبر برادران انقابی و وفادار 
به شما را لبريز كند و آنان را به نگارش نامه های سرگشاده و استفاده از 
رسانه های گروهی برای پاسخگويی به جنابعالی و توضيح حقايق برای 

امت اسامی، ناگزير سازد كه از آن به خدا پناه می بريم.
ما رس��ماً اعام می داريم كه تا منابع خبری و تش��كيات درونی شما 
اصاح نگردد، اين ره به تركستان است و هرگز نخواهيد توانست وظايف 
و مسئوليت هايی را كه در قبال اسام و انقاب اسامی  بر دوش داريد به 
درستی به پايان ببريد بلكه ممكن است خدای نخواسته به خود و اسام 
و انقاب زيان های جبران ناپذيری وارد كنيد. اين حقيقت را می توانيد با 
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مطالعه در زندگی برخی  علما و مراجع گذشته كه در محاصره اطرافی ها 
و نزديكان بوده اند به خوبی به دست آوريدكه قرآن می فرمايد: لقد كان 

فی قصصهم عبره الولی االلباب- والسام عليكم و رحمت ال.
29/بهمن/1367
مهدی كروبی- سيد حميد روحانی- مهدی جمارانی
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نامه حجت االسالم والمسلمين دکتر سيد حميد روحانی به حجت االسالم 
والمسلمين شيخ مهدی کروبی

هوالعزيز
آنچه اكنون در دسترس خوانندگان عزيز قرار مي  گيرد، نامه ای است كه 
در تاريخ 29ارديبهشت/1388 به دوست ديرينه ام جناب آقای كروبی 
نگاش��تم. بر اين اميد بودم كه نامبرده به خود آيد و از كژراهه برهد و به 
انتشار اين نامه هيچ گاه نيازی نباشد، ليكن چه توان كرد كه دست های 
مرموز عناصر پشت پرده، رخصت انديش��يدن را از او سلب كرده اند و او 
را به ورطه ای افكنده اند كه راه بازگش��ت ندارد و هر روز بيش  از پيش از 
اسام و امام »سام ال عليه« دور مي گردد به گونه ای كه امروز هر گونه 
دفاع از اسام، انقاب و رهبری را »دين فروشي«!! مي خواند و هم صدايی 
با امريكا، صهيونيس��ت ها و ديگر دش��منان اس��ام را »دين مداري«!! 

مي داند.
اگر حضرت امام در قيد حيات بودند، بي ترديد امروز با  آقای شيخ مهدی 
كروبی همان برخوردی را مي  كردند كه ديروز با آقای ش��يخ حسينعلی 
منتظري   كردن��د. حضرت امام كه آقای منتظری را »فاس��د، فاس��ق و 
مفس��د« خواندند برای اين بود كه مي ديدند نامب��رده با تأثيرپذيری از 
منافقان و جاسوس��ان حاكم بر بيت خود به نامه پراكنی دس��ت مي زند 
و دروغ پردازي ها و شايعه سازي های بی ش��رمانه اطرافي ها را به عنوان 
»وحی منزل« در نامه های خود منتشر مي سازد؛ كاری كه امروز جناب 
آق��ای كروبی به آن مب��ادرت م��ي ورزد و خوراك چ��رب و نرمی برای 
راديوهای استكبار جهانی و رژيم صهيونيستی فراهم مي سازد. اعاذنا ال 

من شرور انفسنا
سيد حميد روحانی- 25مرداد/1388
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هوالعزيز
فذكر فان الذكری تنفع المؤمنين

برادر گرامی حجت االسام والمسلمين حاج آقای كروبی
تسليم و تحيت وافر بعرض رسانيده به دعوات خالصانه يادآورم 

در تاريخ 2 اسفندماه گذش��ته تلفنی با جنابعالی احوال پرسی كردم و 
فرصتی را برای ديدار و گفت وگو خواستم پاسخ داديد حتماً وقتی را برای 
ماقات مشخص مي كنم و به شما خبر مي دهم، ليكن تا امروز كه زمان 
درازی از آن تاريخ مي گذرد خبری نداديد از اين رو، ناگزير شدم آنچه را 
كه مي خواستم حضوری با شما در ميان بگذارم به صورت كتبی تقديم 
دارم، اميدوارم كه ارس��ال آن مايه آزردگی خاطر مهر مظاهر جنابعالی 
نگردد و رنجيدگی از اينجانب را فزونی نبخش��د. دوستی و دلبستگی و 
پيشينه ديرينه ای كه ميان ما وجود دارد ايجاب مي كند كه در اين برهه 
حس��اس كه جنابعالی را در ورطه خطرناكی مي بين��م آرام و بي تفاوت 
نمانم، زنگ خطر را به صدا درآورم و اين كمترين كاريست كه مي توانم 
در عوالم دوستی و برادری به عنوان حق شناسی انجام دهم »تو خواه از 

سخنم پند گير، خواه مال.«
جناب آقای كروبی

آن روز كه من و ش��ما به همراه حاج آقای جمارانی آن نامه غم بار را به 
آقای منتظری نگاشتيم هرگز مرا اين باور نبود كه روزی من ناگزير شوم 
هشدارنامه ای همسان برای جنابعالی بنگارم و همان نكته های تلخی را 
كه به او گوشزد كرديم به جنابعالی يادآور شوم. اين نكته كه جنابعالی 
امروز روشی ناهمگون با گذشته های درخشان خود در پيش گرفته ايد 
و شايد موضعی همس��ان با آقای منتظری داريد، حتما برای آن جناب 
شگفت آور و باورنكردنی باشد، از اين رو رخصت مي خواهم كه پيش از 
هر گونه بحث و بررسي، به دفتر خاطراتم نگاهی داشته باشم و به ديدگاه 

گذشته جنابعالی گذر كنم:
دوشنبه 3بهمن 1367- ساعت 22/40 سرگرم مطالعه بودم كه تلفن 
منزل به صدا درآمد، حاج خانم كروبی بودند كه پ��س از حال و احوال 
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مختصر گوشی را به حاج آقای كروبی دادند. آقای كروبی از من خواست 
به منزلش��ان بروم، خواستند ماش��ين بفرس��تند، گفتم خودم مي آيم. 
بي درنگ رهسپار منزل او ش��دم، آقای كروبی از دست آقای منتظری 
س��خت گرفته و كافه بود مي گفت اين روزها س��خنان آقای منتظری 
در س��خنراني هايی كه مي كند دش��من ش��ادكن و دهن كجی به نظام 
جمهوری اسامی ايران است، تهمت های ضد انقاب را تكرار مي كند، 
به دوستان چندين ساله خود بي اعتماد شده  است و حرف های افرادی را 
كه دور و برش را گرفته اند قبول دارد و آن حرف ها را وحی منزل مي داند 
و جوسازي ها و دروغ پردازی های آنان را دائم تكرار مي كند و سخنان او 
امروز خوراك تبليغاتی برای راديوهای بيگانه شده است، نمي دانم بايد 
با او چه كار ك��رد؟ گفتم همه اينها را كه گفتي��د مي دانم و بيش از يك 
سال است به شما پيش��نهاد داده ام و چند بار هم تكرار كرده ام كه بيا با 
هم نامه ای خطاب به او بنويسيم و هشدار دهيم شايد به خود آيد و اگر 
در روش خود تجديدنظ��ر نكرد اين نامه را منتش��ر كنيم. آقای كروبی 
گفت: اين درست نيست كه ما به قائم مقام رهبری نامه تندی بنويسيم 
و حرمت شكنی كنيم و بعد هم او را تهديد كنيم كه اگر به حرف های ما 
گوش نكرديد اين نامه را منتشر مي كنيم! گفتم ما نمي نويسيم كه اگر به 
حرف های ما گوش نكرديد، اين نامه را منتشر مي كنيم بلكه روی نقاط 
ضعف او انگش��ت مي گذاريم و توضيح مي خواهيم، يا ما را مي خواهد و 
درباره روش و منش خود توضيح مي دهد، در آن صورت  مي توانيم با بحث 
و گفت وگو او را به برخی از اش��تباهاتش متوجه سازيم و او را از كژراهه 
برهانيم. شايد ما را نپذيرد و با ما گفت وگو نكند ليكن نسبت به رفتار و 
گفتار خود تجديدنظر كند كه خيلی ارزشمند است. پس از اين گفت وگو 
آقای كروبی موافقت كردند كه نامه ای خطاب به آقای منتظری بنويسيم 

و تأكيد داشت كه نامه تند نباشد.
جناب آقای كروبی

چنانك��ه مي بينيد محوره��ای اعت��راض و انتقاد جنابعال��ی به آقای 
منتظری در آن روز در اين چند نكته خاصه مي شد: 

1. اظهارات دشمن شادكن در سخنراني ها و مصاحبه ها 
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2. تكرار اتهامات دشمن به نظام جمهوری اسامي 
3. ذهنيت و بي اعتمادی نسبت به دوستان ديرينه 

4. باورمندی نسبت به دگرانديشان و مخالفان و معاندان 
5. دهن كجی به نظام 

اكن��ون بايس��ته اس��ت ب��ه بررس��ی ديدگاه ه��ا، موضع گيري ه��ا و 
سخنراني هاي  جنابعالی بپردازيم و ببينيم موضع امروز شما با آنچه كه 
آقای منتظری را به جرم آن مورد عت��اب و خطاب قرار داديم و محكوم 
كرديم تفاوتی دارد؟ يا خدای نخواسته همان راه و روش و خطا و لغزش 
او را امروز جنابعالی ندانسته و ناخودآگاه در پيش گرفته ايد و در واقع آن 
عناصر مرموز و نيرنگ بازی كه ديروز آقای منتظری را به چالش كشيدند 
و از ملت و نظام گرفتند امروز با همان ش��يوه و تاكتيك شما را در ميان 
گرفته اند و دور ش��ما گرد آمده اند و مي خواهند شما را به همان شيوه و 

شگرد از ملت و پيشينه درخشانتان جدا سازند.
جناب آقای كروبی

چرا يكباره به دوستان ديرينه و پنجاه ساله خود پشت كرديد و آنان را 
معاند و مغرض پنداش��تيد؟! اين چه دست مرموزی بود كه جنابعالی را 
توانست از ياران و همرزمان ديرينه جدا سازد و برای شما نسبت به آنان 
ذهنيت پديد آورد؟! چه راز مگويی در كار بود كه برخی از عناصر مرموزی 
كه جنابعالی تا ديروز آنان را مخالف امام و انقاب اسامی مي دانستيد، 
يكباره »مقرب الخاقان« شدند و آنان را يار و دلسوز خود و زبان گويای 

خويش پنداشتيد و با طناب آبي رنگ! آنان به چاه رفتيد؟!
آيا به ي��اد داريد كه آق��ای ابطح��ی را »عامل نفوذی مش��اركتي ها« 
مي دانستيد و مي گفتيد دفتر رياست جمهوری را به پايگاه مشاركتي ها 
بدل كرده و آقای خاتمی را در محاصره عناصر مش��اركتی قرار داده به 
گونه ای كه ما نمي توانيم يك جلس��ه مش��ورتی با او داشته باشيم؟! آيا 
به خاطر داريد كه از دس��ت آق��ای ابطحی مي ناليديد ك��ه مي خواهد 
مش��اركتي ها را در همه محافل نفوذ دهد و گفتيد در جلس��ه »مجمع 
روحانيان مبارز« خطاب به او گفته ايد »دفتر رياست جمهوری را كه به 
پايگاه مشاركتي ها بدل كرده ايد، حاال خواهش مي كنم مجمع را به پايگاه 
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ديگری برای آنها تبديل نكنيد«؟! آيا اين »عامل نفوذی مشاركتي ها« 
امروز برای پيشبرد آرمان های مقدس امام و انقاب اسامی به سراغ شما 
آمده يا خدای ناكرده در جنابعالی دگرگونی پديد آمده كه او را به طمع 

انداخته است؟!
جناب آقای كروبی

هيچ انديشيده ايد كه در شما چه ناخالصی پديده آمده است كه مهره ها 
و چهره های مرموزی مانند قوچاني، باقي،  س��حرخيز، ابطحي، دباغ و... 
و... شما را از سنخ خود يافته اند و پشت سر شما قرار گرفته اند؟! آيا شما 
بر اين باوريد كه اين حضرات به ويژه جناب آقای دباغ امروز ش��ما را در 
خط امام و انقاب مي دانند كه از ش��ما حمايت مي كنند؟! شما در يك 
سخنرانی اعام كرديد »... من همان مهدی كروبی خط امام هستم... و 
به اين خط عشق مي  ورزم...«!! )اعتماد ملی 88/2/21( با عرض پوزش 
بايد بگويم مطمئن باشيد كه اگر جنابعالی در عمل- نه در شعار- »همان 
مهدی كروبی خط امام« بوديد، اين مهره ها و چهره هايی كه امروز شما را 
در ميان گرفته اند و گرداگرد شما به پايكوبی و دست افشانی پرداخته اند، 
هيچ گاه به شما نزديك نمي شدند و به شما بها نمي دادند و با شما همان 
گونه برخورد مي كردند كه تاكنون با پيروان راس��تين راه امام برخورد 

كرده و مي كنند.
اگ��ر مي خواهيد دريابيد كه دش��منان امام و انقاب اس��امی درباره 
جنابعال��ی چگونه مي انديش��ند و ديد و دأب ش��ما را چگون��ه ارزيابی 
مي كنند، نكته ای را كه آقای دباغ درباره ميرحسين موسوی آورده است 
با ريزبينی و تيزبينی گذر كنيد: »...من در س��خنان آقای موسوی نكته 
تازه ای نمي بينم، در عملكردش هم كار دلچس��بی مشاهده نمي كنم، 
گمان مي كنم با افكار پيشين اش وداع نكرده است و به رغم اينكه گاهی 
در سخنراني  اشارات تازه ای دارد، اما ريشه ها، همان ريشه های پيشين 

است...«!! )اعتماد ملی 88/2/21(
جان كام اينجاس��ت كه اين عناص��ر بيگان��ه زده و انقاب برانداز در 
كنار كس��انی النه مي كنند كه بدانند و دريابند كه آن كس��ان »با افكار 
پيشين اش وداع كرده اس��ت«! و از انقاب اسامی دست شسته است و 
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چون امروز دريافته  اند كه جناب آقای كروبی با هزاران آه و افسوس »با 
افكار پيشين اش وداع كرده است«، گرد او را گرفته اند تا با دست و زبان 

او بتوانند اميال و اغراض شيطانی خود را به اجرا درآورند.
بايسته يادآوريست كه اينجانب ديرزمانيست دريافته  است كه چرخش 
تندی در موضع جناب آقای كروبی پديد آمده اس��ت، دست كم از آن 
روزی كه باند ايشان به جايگاه رياست جمهوری دست يافتند و يكباره 
همه آن شعارهای انقابی و ضد امريكايی را كنار گذاشتند و اينجانب در 
ديداری با حاج آقا كروبی درباره موضع باند او توضيح خواستم و پاسخ او 
اين بود: امروز ديگر شعارهای ضد امريكايی بردی ندارد! امروز ديگر دنيا 
اين گونه شعارها را برنمي تابد!! مورد ديگری كه اينجانب را به اين واقعيت 
تلخ رسانيد كه جناب آقای كروبی »با افكار پيشين اش وداع كرده است« 
واكنشی بود كه او در برابر شعار مقدس امام مبنی بر »اسراييل بايستی از 
صفحه روزگار حذف شود« كه از سوی رئيس جمهور امروز ايران مطرح 
ش��ده بود، از خود نش��ان داد. آقای كروبی اينجا و آنجا در انتقاد به اين 
موضع رئيس جمهور، پيوس��ته تكرار مي كرد كه »امام به شهيد رجايی 
گفته بود من حاال يك حرفی بزنم، شما به موضع من كاری نداشته باشيد 
ش��ما ببينيد در عرف بين الملل در موارد مختل��ف چگونه بايد برخورد 
كرد«!!، و نيز روی اين نظر تأكيد داش��ت كه شعارهای امام تنها برازنده 

خود امام است و هر كسی نشايد آن را به زبان آورد؟!
حضرت آقای كروبی

آيا بهتر از اين مي توان راه امام را بي رهرو س��اخت؟ و خط امام را كور 
كرد؟ آيا از ديد جنابعالی امام آنچه را كه مي گفت باور نداشت و سخنان 
او جنبه شعار داشت؟ و اصوالً شعارها و ديدگاه های امام درخور پيروی 
و الگو نيست؟ مي بينيد عناصر وابس��ته به بيگانه و مزدوران سرسپرده 
به شيطان بزرگ و صهيونيسم بين الملل چگونه توطئه های امام زدايی 
را به دس��ت عناصر خوش س��ابقه ای چون جنابعالی پياده مي كنند؟ تا 
ديروز تاش مي كردن��د كه راه حضرت امام حس��ين)صلوات ال عليه( 
و راه عاش��وراييان را بي رهرو سازند و نهضت عاش��ورا را منحصر به آن 
حضرت و ياران او بنمايانند كه انگار در خور الگوبرداری نيس��ت و امروز 
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از زبان كس��انی مانند جنابعالی مي كوشند كه راه امام را بي رهرو سازند 
و انديش��ه های امام را به موزه تاريخ بفرستند كه صد البته »عرض خود 

مي برند و زحمت ما مي دارند.«
شما در توجيه همكاری خود با عناصر معلوم الحال و نوكران وظيفه خوار 
يا بي مزد و مواجب امريكا چنين داد سخن داده ايد: »... ما اگر بخواهيم 
به هر بهانه ای افراد را از خود طرد كنيم يك روزی بگوييم صهيونيست 
دش��من اس��ت)؟!!( يك روز بگوييم پايگاه و بلندگوی دشمن است كه 
درست نيست، دشمن س��ازی كه هنر نيس��ت، ما بايد سعی كنيم همه 
كسانی را كه در كشور زندگی مي كنند زير يك سقف گردآوريم و اصل 
برای آن كشور و نظام اس��ت. ما برای جذب كردن آمديم، نه برای دفع 

كردن...« )اعتماد ملی 88/2/21(
اوالً اين ديدگاه امروز جنابعالي، سياس��ت ديرينه مهدی قاتل )بنا به 
تعبير امام)س(،( بود كه در بيت آقای منتظری به اجرا درآمد و عناصر 
منافق، ليبرال، سكوالر، دگرانديش و... زير عنوان »تركش خورده ها« در 
آنجا گرد آمدند و حرف هايشان را از زبان آقای منتظری بازگو كردند و 
اكنون به بركت حضور باقي ها در كنار ش��ما مي بينيم كه تز باند مهدی  
هاشمی نيز گويا از سوی جنابعالی پذيرفته ش��ده است. ثانياً اگر امروز 
به راستی نظر جنابعالی اين است همه كس��انی را كه در كشور زندگی 
مي كنند »زير يك سقف گردآوريم«، چرا برخی از كسانی كه با »انجمن 
حجتيه« ارتباط دارند و آن گروهك را زير پر گرفته اند، از نظر جنابعالی 
به زير س��ؤال اند و جنابعالی آنان را مورد نكوهش ق��رار مي دهيد؟ ثالثاً 
جنابعالی كه چنين ديد بازی داريد! و از چنين سعه صدري! برخورداريد 
كه مي خواهيد »همه كسانی را كه در كش��ور زندگی مي كنند زير يك 
سقف گرد« آوريد! چرا تحمل چاپ يك نامه تاريخی از آيت ال مصباح 
را در فصلنامه پانزده خرداد نداشتيد و با اينجانب به سبب چاپ آن نامه 
قطع ارتباط كرديد؟! رابعاً آيا مي توانيد توضي��ح بفرماييد منظور از آن 
»سقف« كه قرار است »همه كس��انی را كه در كشور زندگی مي كنند« 
زير آن گرد آوريد در كجا قرار دارد؟ به نظر مي رس��د آن »سقف« ستاد 
انتخاباتی جنابعالی باشد، از اين رو، عناصر ضد انقاب، سكوالر، ناباور، 
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آنگاه كه در زير »س��قف« س��تاد قرار بگيرند غس��ل تعميد مي يابند! و 
»سيئات اعمالشان به حسنات« بدل مي گردد!! آقای دباغ و آقای باقی 
تا روزی كه زير اين س��قف قرار نگرفته اند، خطرناك، مرموز و غير قابل 
اعتمادند ليكن آنگاه كه در س��تاد انتخاباتی جن��اب آقای كروبی ثبت 
نام كردند »منا اه��ل البيتند«! آقای ابطحی ت��ا روزی كه در كنار آقای 
خاتمی باشد »عامل نفوذی مش��اركتي ها« است و بايد از او برحذر بود، 
ليكن روزی كه در زير »سقف« ستاد انتخاباتی جناب كروبی قرار گرفت 
فرزند انقاب است!! و همه بايد بدانند كه »ما برای جذب كردن آمديم، 
نه برای دفع كردن«!! آيا احتمال نمي دهيد كه اين حب جاه و مقام است 
كه مشكل ساز شده باش��د؟ آقای منتظری نيز بر آن بود همه كسان را 
)تركش خورده ها را( در زير يك سقف گردآورد و البته »سقف« مورد نظر 
او »بيت« بود، كسانی كه در زير آن سقف قرار مي گرفتند، حتی قرباني فر 
)جاسوس  سيا( نيز از هر زش��تی و پليدی مبرا بودند و او بر خود واجب 
مي دانست كه با همه قوا از آنان پشتيبانی كند و آنان را مورد ستايش قرار 

دهد! زينهار كه پا جای پای آقای منتظری نگذاريد.
جناب آقای كروبی

جنابعالی آن روز از آقای منتظری نگران و ناراحت بوديد كه س��خنان 
دشمن شادكن بر زبان مي راند و به نظام جمهوری اسامی دهن كجی 
مي كند، چرا شما پيوس��ته س��خنانی بر زبان مي آوريد كه مايه شادی 
ش��يطان بزرگ، رژيم صهيونيستي، س��لطنت طلبان ورشكسته و ضد 
انقاب های درون مرزی و برون مرزی ش��ود؟ و خوراك و تبليغاتی برای 
بوق های ش��يطان بزرگ و صهيونيس��م بين المللی و... فراهم آورد؟؟ با 
نگاهی به روزنامه »اعتماد ملي« اين تيترهای امريكاپس��ند جلب نظر 

مي كند: 
»اعدام كودكان را متوقف كنيد«! )88/2/8(

»هولوكاست واقعيت دارد«! )88/2/10(
»با ماجراجويی در سياست خارجی مخالفم«! )88/2/17(

مبادا همان ها كه ديروز اين گونه سخنان دشمن شادكن را برای آقای 
منتظری ديكته مي كردند، امروز به زبان ش��ما بگذارند و از زبان شما به 
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نظام جمهوری اسامی آسيب برسانند؛ دور از واقعيت نيست كه عناصر 
وابسته به سازمان های سيا و موساد س��اليان درازی مترصد بوده اند تا 
چنين روزهايی كه رژيم صهيونيستی به جرم قتل عام كودكان در غزه 
در جهان بي آبرو شده اس��ت، بتوانند با اين گونه تيترهای ننگ بار افكار 
جهانيان را از جنايات آن رژيم منصرف سازند و جنابعالی با خوش باوری 
بر اين گمانيد كه با يك عذرخواهی خش��ك و خالی از مردم، تأثير سوء 
اين تيتر را در جهان از ميان برده ايد!! بايد بدانيد افكار عمومی در جهان 
هيچ گاه باور نخواهند كرد كه چهره ای به نام شيخ مهدی كروبی كه چند 
دوره رياست مجلس را بر دوش داش��ته تا اين پايه بي اراده و بي اختيار 
باشد كه چند مهره دست و رو نشسته او را بگردانند، بچرخانند و به نام 
او دروغ بسازند و تيتر بتراشند. برداشت مردم جهان اين خواهد بود كه 
رئيس مجلس سابق در برابر س��يل اعدام كودكان در ايران به اعتراض 
برخاست و از مقامات مسئول خواست اين اعدام ها را متوقف كنند، ليكن 
بعد از فش��ار و تهديد حاكمان قداره بند!! ايران ناگزير شد آن را تكذيب 
كند و عذر بخواهد! تاريخ نويسان غربی و قلم به مزدان درون مرزی آنان در 
آينده نيز با همين تحليل و برداشت به بررسی اين گونه عنوان ها خواهند 
نشست و نظام جمهوری اسامی و در واقع اسام را به زير سؤال خواهند 
برد. مي بينيد كه عناصر همراز و همراه كه جنابعالی آنان را در زير يك 
سقف گرد آورده ايد چگونه از زبان جنابعالی تيشه به ريشه نظام زدند؟ 
چنانكه اين عناصر ديروز از آقای منتظری نيز چنين سوءاستفاده هايی 
كردند و از زبان و قلم او اتهاماتی بر امام، نظام و اسام وارد كردند كه با 
آب زمزم نيز پاك نمي شود. نكته درخور نگرش اينكه جنابعالی در نامه 
خود به شورای نگهبان يادآور ش��ده ايد كه: »... نمي دانم كه آيا اعضای 
محترم شورای نگهبان به رسانه های بيگانه توجه دارند كه تا چه اندازه 
از اين سخنان سوء استفاده كرده... آيا نبايد از حيثيت نظام در اين مورد 
دفاع كرد؟... )اعتماد ملی 88/1/18( از اينكه جنابعالی در انديشه دفاع 
از حيثيت نظام هستيد! و اينكه مي دانيد رس��انه های بيگانه از سخنان 
مس��ئوالن نظام تا چه اندازه سوءاس��تفاده مي كنند! در خور قدرداني، 
سپاسمندی و اميدواری است! ليكن بايس��ته است كه جنابعالی به اين 
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پرسش پاس��خ دهيد كه آيا اين تنها »اعضای محترم شورای نگهبان« 
هستند كه بايستی مراقب باشند كه رس��انه های بيگانه از سخنان آنان 
سوءاس��تفاده نكنند و س��خنانی بر زب��ان نياورند كه ماي��ه بهره گيری 
ناروای رسانه ها و دستگاه تبليغاتی بيگانگان شود؟! جنابعالی هر آنچه 
بگوييد، بنويسيد و يا اطرافي های شما، به نام شما به دروغ و راست تيتر 
بتراشند، خوراك تبليغاتی برای رسانه های بيگانه فراهم نمي سازد؟! و 
آب به آسياب دشمن نمي ريزد؟! آقای منتظری بر اين باور بود كه آنچه 
مي گويد و مي نويسد، مايه استواری نظام جمهوری اسامی است!! حتماً 
امروز هم باند واداده و ورشكس��ته ای كه دور ش��ما گرد آمده اند به شما 
باورانده اند كه گفتار و نوشتار شما حيثيت نظام را در خارج بيمه مي كند 
و به نظام جمهوری اس��امی آبرو و اعتبار مي بخشد!! جهانيان از اينكه 
ايران چنين  چهره مترقي، روشنفكر و راستگويی به نام »مهدی كروبی« 
دارد به خود مي بالند و به او افتخار مي كنند كه اين ابرمرد در برابر اعدام 
سيل آسای كودكان، به پا خاسته و شجاعانه خواهان توقف اين جنايت 

شده است!
جناب آقای كروبی

جنابعال��ی روی ماجرای هولوكاس��ت تا چه پاي��ه ای تحقيق مطالعه 
و بررس��ی كرده ايد كه چنين قاطع و صريح مي گوييد: »هولوكاس��ت 
واقعيت  دارد«!! )اعتماد ملي 88/2/10( اگر به راستی درباره اين ماجرا 
مطالعه داريد! و تحقيق علمی و مستند صورت داده ايد! و اسنادی بر اين 
ادعای خود به دس��ت آورده ايد خوبست كه دستاورد علمي! و پژوهشی 
خود را درباره هولوكاست انتشار دهيد! همچنان كه روژه گارودی و ده ها 
دانشمند غربی با داليل عقلی و قراين و شواهد علمی هولوكاست را رد 
كرده اند، جنابعالی نيز با داليل و شواهد متقن! آن را اثبات كنيد! و اگر 
اصوالً در اين مورد كوچك ترين اطاع و مطالعه ای نداريد و ديگران برای 
جنابعالی اين موضوع را ديكته كرده اند و به دس��ت شما داده اند، كاش 
لحظه ای درنگ مي كرديد و مي انديش��يديد كه اين نفوذي های مرموز 
و سرسپرده از مطرح كردن اين جريان چه نقش��ه ای در سر دارند؟ و از 
زبان جنابعالی به كدام يك از زورمداران مقتدر و فزون خواه جهان چراغ 
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سبز نش��ان مي دهند؟! آيا جنابعالی لحظه ای نيانديشيده ايد كه پيش 
كشيدن جريان هولوكاست در اين شرايط چه لزومی دارد و چه گره ای از 
مشكات اين كشور باز مي كند؟ البته بعيد نيست كه اطرافيان مترقی و 
دموكرات مآب جنابعالی دستور گرفته باشند كه نه تنها هر ايرانی را زير 
يك »سقف« گردآورند، بلكه جهانيان و در پيشاپيش آن، صهيونيست ها 
را نيز زير يك »س��قف« گردآورند! چون »برای جذب كردن آمديم، نی 
برای دفع كردن« !! و شايد اكنون نيز در گوش جنابعالی زمزمه مي كنند 
كه موضع شما درباره هولوكاست، ايران را از يك حمله اتمی نجات داد! 
فشار اقتصادی را كاهش داد!! ايران را از ورشكستگی رهايی بخشيد! افكار 
جهانيان را نس��بت به ايران دگرگون كرد و از همه مهم تر اينكه ايران را 
از انزوا رهانيد و به جامعه جهانی بازگردانيد!! و... و... از اين رو،  مي بينيم 
مطالبی كه برای شما تهيه و ديكته مي ش��ود به گونه ای است كه انگار 
استكبار جهانی در سرنوشت انتخابات نقش زيربنايی دارد و همان گونه 
كه حضرت كروبی برای گردآوری آرای مردم ايران بايد صلح كل شود و با 
همه انديشه ها، باورمندي ها و ديدگاه ها خود را همراه و همفكر بنماياند، 
با سياست بازي های استكبار جهانی نيز انگار ناگزير است همراهی نشان 
دهد، هولوكاس��ت را به رسميت بشناس��د، از حماس و حزب ال هرگز 
سخنی نگويد، شعار ملی- مردمی »انرژی هسته ای حق مسلم ماست« 
را ناديده بگيرد و رس��ماً اعام كند »با ماجراجويی در سياست خارجی 
مخالفم« )اعتماد ملی 88/2/17( و با اين فراز امريكاپسند دل شيطان 
بزرگ، صهيونيسم بين الملل و ديگر جهان خواران و فزون خواهان را نيز 

به دست آورد!!
جناب آقای كروبی 

استكبار جهانی و عناصر و عوامل نفوذی آن و نيز مهره ها و گروهك های 
بيگان��ه از راه و مرام م��ردم، از ترفندهايی كه برای به زير س��ؤال بردن 
حركت های انقابی و حماسی و عملكردها و موضع گيري های مردمي، 
به كار مي گيرند نعل وارونه و سياه نمايی است، آن گاه كه در برابر موضع 
حماسی و انقابی ملت ها ناتواني هايشان آشكار مي شود، با نيرنگ بازي، 
پشت هم اندازي، جار و جنجال های تبليغاتي، فريب كاری و هوچي بازی 
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تاش مي كنند ناتواني های خود را الپوشی كنند و درماندگي، فرومايگی 
و بيچارگ��ی خود را تاكتيك��ي، مقطع��ی و حتی پي��روزی بنمايانند و 
پيروزي های چش��مگير ملت ها را ظاهري، روبناي��ی و زودگذر وانمود 
كنند. در منطق استكبار جهانی و عوامل آن، انقاب اسامی ايران طبق 
خواس��ت امريكا بود!! و به نفع امريكا تمام شد! سياس��ت امريكا اقتضا 
مي كرد كه ملت ايران دست آن ابرقدرت را از سرنوشت ايران قطع كند! 
و مهره دست نشانده و بي اراده آن )محمدرضا پهلوي( را از ايران بيرون 
بيندازد!! تصرف النه جاسوسی بزرگ ترين خدمت را به امريكا كرد! و به 
ادعای جناب بني صدر »ملت ايران را گروگان امريكايي ها كرد«!! حكم 
اعدام سلمان رشدی خدمت به اين عنصر بي نام و نشان بود، دنيا را به نفع 
او متحد ساخت!! و كتاب آيات ش��يطانی در ميليون ها نسخه به فروش 
رفت! عدم مذاكره ب��ا امريكا، ايران را در دنيا بدنام ك��رد و به نفع امريكا 
تمام شد و س��رانجام بنا بر ادعای جنابعالی »اين دولت با مطرح كردن 
هولوكاست بزرگ ترين خدمت را به اس��رائيل كرد)!!( زيرا دنيا را به نفع 
اسراييل متحد كرد«)!!( و اصوالً انكار هولوكاست حمايت از هيتلر بود. 

)اعتماد 88/2/26(
مهره ه��ا و گروهك هايی كه راهش��ان از م��ردم جداس��ت و به علت 
بي عرضگي، بي غيرتي، وادادگ��ی و خودباختگی نمي توانند كار مردمی 
كنند، حماسه بيافرينند، موضع انقابی داشته باشند و پا به پای مردم 
حركت كنند، ناگزيرند، راه ملت ها را به زير سؤال ببرند، موضع انقابی 
مردم را دور از خردمندی وانمود كنند و با سفسطه بافی و گزافه گويی راه 
ملت ها را بي رهرو س��ازند. ملت ها را نوميد و دلسرد كنند و ناتواني های 

جهان خواران را قدرتمندی جلوه دهند.
جناب آقای كروبی

تكرار بافته های بي پايه مهره های ورشكسته و سرسپرده به بيگانگان، 
نه تنها هنر نيس��ت،  بلكه نش��ان از جوزدگی و دنبال��ه روی كوركورانه 
از عناصری است كه راهش��ان از مردم جداس��ت و نه آنها زبان مردم را 
مي فهمند و نه م��ردم به بافته های سفس��طه آميز و فريب كارانه آنها بها 

مي دهند.
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راس��تی جنابعالی از دنيا چه مي دانيد كه اع��ام مي كنيد: »دنيا را به 
نفع اسراييل متحد كرد«! دنيايی كه محمد قوچاني، عمادالدين باقي، 
عيسی سحرخيز و محمد ابطحی برای جنابعالی ترسيم مي كنند، دنيای 
كاخ نشينان اس��ت، نه دنيای مردم كوچه و بازار كه اين روزها مقامات 
رژيم صهيونيستی به هر كش��وری گام مي گذارند با تظاهرات تنفر آميز 

آنها روبه رو مي شوند.
جنابعالی به دنبال انديش��ه مترقيانه اي! كه در س��ايه همنش��ينی با 
نيروه��ای پياده نظام و عاش��قان يقه چ��اك امريكا به دس��ت آورده ايد 
داد س��خن داده ايد كه: »... اگر فردی رئيس جمهور ش��د بايد بداند كه 
حرف هايش برای كش��ور هزينه دارد و بايد متوجه باش��يم به گونه ای 
س��خن نگوييم كه هزينه ای بر م��ردم هزينه كني��م«!! )اعتماد ملی- 
88/2/17( اين س��خنی اس��ت كه »نهضت آزادي«  و ديگ��ر گروه ها و 
نيروها و چهره هايی كه رو به قبله كاخ س��فيد به نياز ايستاده اند از روز 
پيروزی انقاب اسامی تا به امروز آن را دم گرفته اند و به آن باورمندند 
و يك��ی از مأموريت های ويژه آنان اين اس��ت كه به اف��راد مؤثر نزديك 
شوند و با وسوسه های ش��يطانی آن انديشه تسليم طلبانه را زير پوشش 
»اصاح طلبي« به آنان »تلقين« كنند. ديروز اين مأموريت را در مورد 
آقای منتظری ب��ه انجام رس��انيدند و آن چهره انقاب��ی را كه روزی با 
پش��تيبانی از نهضت های آزاديبخش كش��ورهای مختلف به دنيا اعام 
جنگ مي داد، به گونه ای مسخ كردند كه امروز همه آرمان های انقابی 
و انديشه های امام خمينی را نادرست، تندروی و افراطي گری مي داند و 
همانند جنابعالی گردآوری همه كسانی را كه در ايران زندگی مي كنند- 
حتی بهايي ها - را در زير يك »س��قف« كه عبارت است از بيت او و زير 
نظر او الزم و بايسته مي خواند، اكنون مي بينيم كه همان عناصر و اشباه 
آنان در اطراف جنابعال��ی گرد آمده اند و مأموريت خود را درباره ش��ما 
دنبال كرده اند كه آثار آن را يكی پ��س از ديگری مي بينيم؛ از آن جمله 
موضع جنابعالی كه در باال آمد، نشان از تأثيرپذيری عميق از آن تلقينات 
شيطانی دارد. ليكن نكته ای كه بايسته است جنابعالی به آن پاسخ گوييد 
اين است كه از جناح جنابعالی )باند تسليم طلبان( درست 8 سال قدرت 
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را در دست داشتند و هر گونه شعار انقابی و روش حزب اللهی را تعطيل 
كردند و پيوس��ته به گوش مردم خواندند: پرچم امري��كا را آتش نزنيد، 
مرگ بر امريكا نگوييد، من ش��عار مرگ را دوس��ت ندارم، ما به زندگی 
نيازمنديم )چيزی به اين مضامين( با ش��عار تشنج زدايی و گفت وگوی 
تمدن ها كوش��يدند كه ملت ايران را به تسليم و سازش بكشانند و عصر 
تاريك پهلوی را ك��ه دوران پوچ��ی و بي هويتی ملت اي��ران بود، زنده 
كنند؛ در آن 8 سال ننگ بار استكبار جهانی و نفتخواران بين المللی چه 
گلی بر سر زمامدار تس��ليم طلب ايران و باند او زدند؟! و در اين برهه ای 
كه ش��عارهای ضد  امريكايی و موضع انقابی ملت اي��ران اوج گرفت و 
جهانخواران را در سطح بين المللی و در محافل و مجامع جهانی به چالش 
كشيد، چه هزينه ای بر ملت ايران تحميل شد؟ البته مي توان آمار و ارقام 
كيلويی و فله ای به نمايش گذاش��ت كه در آن 8 س��ال به بركت لبخند 
شيرين! و دلنشين! رئيس جمهور امريكا نعمت در ايران فراوان بود! تورم 
و گرانی نداشتيم! ليكن در اين چند س��ال به علت موضع تند و توفنده 
ايران در سطح جهانی گرانی و تورم بيش��تر شد »ايران در ميان جوامع 
جهانی بيش از پيش منزوی گرديد«! توطئه امري��كا و انگليس و رژيم 
صهيونيستی دست به دس��ت هم داد كه بخش هايی از ايران با بي آبی و 
خشكسالی روبه رو شود!! و شيطان بزرگ و فرزند نامشروع آن )اسرائيل( 
ايران را به حمله اتمی تهديد كنند و در برخی از فصلها گوجه فرنگی گير 
نيايد! شكات رنگارنگ امريكايی بر سر سفره مردم نباشد! و... و... ليكن 
واقعيت اين است نه در آن دوران كه تسليم طلبان بر سر كار بودند و نه در 
اين چند سالی كه مردم ايران در برابر آنها قهرمانانه ايستادند در موضع 
جهانخواران، تفاوتی پديد نيامد؛ ن��ه در آن دوران ذلت بار در برابر ايران 
كوتاه آمدند و نه در اين دوران افتخار آميز توانستند به ملت ايران آسيبی 
برس��انند و هزينه  مضاعفی بر مردم تحميل كنن��د. اين گونه ديدگاه ها 
ريشه در روحيه كسانی دارد كه از جوانمردی و شهامت ذاتی بي بهره اند 
و در برابر زور و قدرت جز س��ازش، كرنش، تملق و ترس، هنری ندارند 
و به گفته يكی از بزرگان اين بيگانه پرستان به اصطاح »روشنفكر« به 
هر كسی كه نزديك شوند او را »اخته« و خودباخته مي سازند. چنانكه 
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مي بينيم ديروز اين با را بر سر آقای منتظری آوردند و امروز مي خواهند 
بر سر جنابعالی بياورند و با دستاويز اينكه هر گونه سخنی كه مورد پسند 
استكبار جهانی نباشد برای كشور هزينه دارد، افراد را به آنجا مي كشانند 
كه به خود رخصت ندهد بر خاف سياست امريكا سخنی بر زبان آورد. 
در اينجا بايسته اس��ت صفحه ای از نامه عتاب آميزی را كه جنابعالی و 
اينجانب به آقای منتظری نوش��تيم عيناً بياورم تا بهتر روشن شود كه 
امروز پا جای پای او گذاش��تيد و آنچه را كه در آن روز »پشت كردن به 
انقاب« و خانواده شهدا و ملت انقابی ايران مي دانستيد اكنون با افتخار 
انجام مي دهيد و با وجود اين ادعا داريد كه هنوز در خط امام هستيد! در 

صفحه 8 نامه تاريخی به آقای منتظری چنين آورده ايم:
»... شما در س��خنراني های خود روی اين نكته بارها تأكيد داريد كه 
برخی از ش��عارهايی كه دادي��م غلط بود، تندروی ب��ود موجب رميدن 
افكار جهانی شد! حتی در ديدار با هيئت فلسطينی سفارش كرديد كه 
اشتباهی را كه ما مرتكب شديم شما تكرار نكنيد، شعار نابودی اسرائيل 

را ندهيد.«
بايد اين نكت��ه را يادآور ش��ويم كه اس��تكبار جهانی ب��رای منحرف 
كردن مسير يك انقاب، نخست از اين راه وارد مي شود كه به برخی از 
سردمداران انقاب بباوراند كه قاطعيت و انعطاف ناپذيری و ايستادگی 
روی آرمان های انقاب غي��ر عملی و موجب انزوای كش��ور انقابی در 
جهان مي شود! و مي كوشند افكار جهانی را به شكل لولوی سر خرمن، در 
برابر چشمان مسئوالن انقاب، پيوسته به رژه وادارند. غافل از آنكه، افكار 
جهانی را مش��تی زراندوزان بي وجدان، رفاه طلبان بي درد و انسان های 
تهی از انسانيت مي سازند و آنان كه در كش��ورهای مقتدر و استكباری 
هنوز از انسانيت تهی نشده اند، خود از بس��ياری حقوق محروم اند و در 

معادالت جهانی نقشی ندارند.
مسئوالن نظام جمهوری اس��امی بايد بكوشند شعارها و آرمان هايی 
را دنبال كنن��د كه مورد پش��تيبانی ام��ت قهرمان پرور ايران اس��ت و 
خانواده های معظمی در راه تحقق آن آرمان ها بهترين عزيزان خود را فدا 
كرده اند و هر گونه كمبود، كاستی و ناراحتی را در راه پيشبرد آرمان های 
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مقدس انقاب تحمل مي كنند و مس��لماً هيچ گاه از آرمان های مقدس 
خود دست نمي كشند و به آن پشت نمي كنند.

آری ما بايد بكوش��يم ش��عارها و آرمان هايی را كه امت اس��امی در 
راه پياده ك��ردن آن قرباني ها داده، رنج ها ب��رده و مي برد حفظ كنيم و 
جامه عمل بپوشانيم. نه آنكه برای خوش��ايند بي تفاوت ها، رفاه طلب ها 
سرمايه داران و سوداگران اروپا و امريكا، به شعارهای اسامی- انقابی 

پشت كنيم و آن را غير عملی بخوانيم.
جناب آقای كروبی

آيا هنوز هم بر اين باوريد كه در خط امام و انقابيد؟! آيا ناخودآگاه پا 
جای پای آقای منتظری نگذاشته ايد؟! راستی موضع ديروز شما كه در 
باال آمد درست است يا موضع امروز جنابعالی كه در روزنامه رسمي تان 
منتشر مي شود؟ آيا جنابعالی هم همانند آقای منتظری اظهار مي كنيد 

كه »انا فی كل يوم رجل«!! آيا معنی پيروی از خط امام اين است؟؟
مش��كل اصولی و ريش��ه ای جهانخواران با ما به اصل انقاب اسامی 
و احيای اس��ام ناب محم��دي)ص( برمي گردد، آنها كودك سياس��ی 
نيستند كه به شعار تند يا كند ما بدحال يا خوشحال شوند، آنها از اينكه 
ايران به عنوان ام القرا برای مس��تضعفان جهان الگو شده است، سخت 
آش��فته و آزرده اند و بر آنند اين انقاب را درهم بشكنند و ملت ايران را 
به تسليم بكشانند تا مستضعفان جهان نتوانند از انقاب اسامی ايران 
الگو بگيرند، آنها بر آنند كه اسام راستين و اسام ناب محمدي)ص( را 
از ميان ببرند. چنانكه قرآن كريم كه امروز ميان ما مهجور اس��ت اعام 
مي كند: »و لن ترضی عنك اليهود و الالنصاری حتی تتبع ملتهم« نيز 
امام مظلوم انقاب كه امروز بسياری نان او را مي خورند و آش دشمنان 

او را هم مي زنند، هشدار داد:
... همه توطئه  جهانخواران عليه ما از جن��گ تحميلی گرفته تا حصر 
اقتصادی و غيره برای اين اس��ت كه ما نگوييم اسام جوابگوی جامعه 

است و حتی در مسائل و اقدامات خود از آنها مجوز بگيريم...
و نيز تأكيدكرد:

... نقشه آن است كه قدم قدم پيشروی كنند، شما هر قدر عقب نشينی 
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كنيد، آنها پيش��روی مي كنند، آنها كمر به نابودی شما بسته اند، گمان 
نكنيد با مايمت و تس��ليم دس��ت بردار هس��تند، بلكه با استقامت و 

ايستادگی و اظهار حق و فرياد مظلومانه عقب مي نشينند...
جناب آقای كروبی

آيا ش��ما مي توانيد دولتی را در دنيا به ما نشان دهيد كه مبعوث ملت 
باشد و استكبار جهانی با او نه يك ارتباط حسنه، بلكه يك ارتباط عادی 
و به دور از تشنج و توطئه داش��ته باشد؟ دولتهای مردمی پيوسته مورد 
بغض و كينه و توطئه و تنفر جهانخواران هستند چون منافع ابرقدرت ها 
همواره با منافع ملتها در تضاد اس��ت. در برابر، هر دولتی كه ديكتاتور و 
ضد مردمی باشد مورد حمايت اس��تكبار جهانی و در رأس آن شيطان 

بزرگ مي باشد.
ارتباط و همكاری با مهره های هرزش��ده، ورشكسته و دلبسته امريكا 
نه تنها مردانگي، دالوري، جرئت و جسارت، غيرت و شجاعت و همت و 
حميت را از انسان مي گيرد، بلكه دين و ايمان و حتی انسانيت انسان ها 
را نيز به يغما مي برد. آقای منتظری اگر در چنگال باندهای ليبراليستی 
و نفاق پيش��ه قرار نمي گرفت تا اين پايه س��قوط نمي كرد كه ملت های 
مسلمان كش��ورهای ديگر را مورد نكوهش و سرزنش قرار دهد كه چرا 
در برابر كاريكاتورهای اهانت آميز به پيامبر اكرم)صلوات ال و س��امه 
عليه( در روزنامه ه��ای دانمارك به اعتراض برخاس��تند و به تظاهرات 
دس��ت زدند!! و امروز مي بينيم ك��ه جنابعالی ب��ا تأثيرپذيری از برخی 
مهره ها و چهره های واداده و تسليم طلب تا آن پايه از راه امام و اسام ناب 
محمدي)ص( دور شده ايد كه برآنيد ملت مس��لمان ايران را از وظايف 
اسامی و انسانی كه در برابر ديگر مسلمان ها و انسان ها بر دوش دارند 

بازداريد و بدين منظور به اين آيه شيطانی تمسك كرده ايد: 
»...اما آنچ��ه بايد بگويم اين اس��ت كه چراغی كه به خانه رواس��ت به 
مسجد حرام است. ما بايد اول مش��كل خودمان را در اولويت قرار دهيم 
و به طور معمول و عرف بين المللی به گونه ای معقول و حساب ش��ده به 

ديگران كمك كنيم...«!! )اعتماد ملی 88/1/25(
»چراغی كه به خانه رواست در مسجد حرام است« بر خاف سفارش 
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مؤكد حضرت پيامبر اسام )صلوات ال و س��امه عليه( است كه اعام 
مي دارد »من اصبح و لم يهتم بامور المس��لمين فليس بمسلم«، »من 
سمع رجا ينادی ياللمس��لمين فلم يجبه فليس بمس��لم«، بر خاف 
روش اخاقی پرورش يافتگان مكتب تشيع است كه »الجار ثم الدار« و 
سرانجام مخالف موازين انسانی و اخاقی مي باشد، چو »بني آدم اعضای 
يكديگرند« بگذريم از اينكه امروز هر گونه كمك به فلسطيني ها در واقع 
دفاع از مرز و بوم ايران است چرا كه رژيم صهيونيستی خواب دستيابی 
بر مراكز نفتی و تش��كيل دولت »از نيل تا فرات« را ديده اس��ت و اگر تا 
كنون به اين آرزوی خود دس��ت نيافته برای اين اس��ت كه در خاكريز 
اول زمين گير شده و نتوانسته است فلس��طيني ها را به تسليم و سازش 
بكشاند و يا نابود كند و اگر روزی- خدای نخواسته- اين خاكريز را فتح 
كند مردم ايران بايد در مرز خود با صهيونيست ها بجنگند و به فرموده 
حضرت علي)ع( بدبخت ملتی كه آن قدر بنشيند تا دشمن وارد خانه او 
شود و در درون خانه خود با دشمن نبرد كند. نكته درخور توجه اينكه 
هر گونه كمك به فلسطيني ها را »به عرف بين الملل« منوط ساخته ايد 
كه خود خوب مي دانيد كه در به اصطاح »ع��رف بين الملل« هر گونه 
كمكی به فلس��طيني ها »كمك به تروريس��م اس��ت« و جرم ش��مرده 
مي شود و رژيم دست نش��انده و مزدور حس��نی مبارك چون پايبند به 
»عرف بين الملل«  است راه مرزی رفح را بست و از رسيدن دارو و غذا به 
كودكان غزه پيشگيری كرد و اجازه داد هزاران زن و كودك از گرسنگی 
و بي دارويی جان بسپرند چون پايبند به »عرف بين الملل« بود و اگر ملت 
ايران- خدای نخواسته- به »عرف  بين الملل« بخواهد بها دهد به امثال 
حاج آقا مهدی كروبی نيازی ندارد، بلكه به س��راغ رضا پهلوي، مسعود 
رجوي، ابوالحس��ن بني صدر و... مي رود كه بهت��ر از او مي توانند به اين 

»عرف بين الملل« عمل كنند!
ش��ما در تبليغات انتخاباتی خود ش��عار داده اي��د: »حاكميت قانون 
مستلزم آن است كه هيچ اراده ای فوق قانون رس��ميت نداشته باشد و 
همه در برابر آن خاضع باشند. تفكيك و استقال قوا يكی از شرايط الزم 
تحقق اين شعار است، به ويژه استقال دس��تگاه قضايی و قاضی ركن 
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ركين آن است... بنابراين سياس��ت  محوری اينجانب دفاع از حاكميت 
قانون و برابری مردم و مسئوالن در برابر اين سياست است و نمي پذيرم 
كه قانون فقط برای رعايت مردم و نه مسئولين باشد...« )اعتماد ملی- 

)1388/1/24
متأسفانه جنابعالی به همين شعاری كه داده ايد باورمند نبوده و از هم 

اكنون آن را زير پا گذاشته و بر خاف آن نظر داده ايد:
...اگر من رئيس جمهور شوم با استفاده از اختياراتم تمام دانشجويانی 
را ك��ه در زن��دان هس��تند و از تحصيل محروم ش��ده اند، به دانش��گاه 

برمي گردانم... )همان- 88/2/6(
شگفتا! جنابعالی انگار كه در دوران ناصر الدين شاهی زندگی مي كنيد 
و اصوالً نمي دانيد كه در كشوری به سر مي بريد كه دارای قوای مستقل 
و منفك از يكديگر اس��ت و ق��وه اجراييه حق دخال��ت در امور قضايی 
ندارد؟ مگر جنابعالی در باال ش��عار نداديد »تفكيك و استقال قوا يكی 
از شرايط الزم تحقق اين شعار است، به ويژه استقال دستگاه قضايی و 
قاضی ركن ركين آن است... و نمي پذيرم كه قانون فقط برای مردم و نه 
مسئولين باشد«! شما اگر رئيس جمهور شديد روی چه مجوزی در امور 
قضايی دخالت مي كنيد و »تمام دانش��جويانی را كه در زندان هستند« 
آزاد مي كنيد و به دانشگاه برمي گردانيد؟ چرا به دانشجويان وعده دروغ 
مي دهيد؟ چرا هنوز كه دستتان به هيچ جا بنده نشده است مي خواهيد 
قانون را زير پا بگذاريد؟ چرا تا اين پايه به قانون و مقدسات مردم بي اعتنا 
هس��تيد و بر آنيد كه همه ارزش ها را در راه رس��يدن به قدرت به بازی 
بگيريد؟ جنابعالی روزی نزد من در مقام نكوهش از »مش��اركتي ها« و 
»مجاهدين...«! از اينكه از تغيير قانون اساسی نظام اسامی دم مي زنند 
سخت اظهار خشم مي كرديد و اظهار داشتيد در تركيه پس از گذشت 
هفتاد سال، هنوز قانون الئيك پابرجاست و هنوز به آن احترام مي گذارند 
ليكن در كش��ور ما بيش از چند صباحی از قانون نظام اسامی نگذشته 
است تغيير در آن را مطرح مي كنند، ليكن امروز برای اينكه بتوانيد آرای 
چند جوجه روشنفكر خودباخته را به دست آوريد تغيير در قانون اساسی 
را وعده مي دهيد و اعام مي كنيد: »... قانون اساسی كه كتاب خدا نيست 
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كه نتوان تغيير داد...« )همان- 88/2/9(
مي بينيد كه حب ج��اه تا چه پايه ای خطرناك اس��ت، چنانكه پيامبر 
اكرم)ص( مي فرمايند: »آخر ما يخرج من رؤس الصديقين حب الرئاسه«

جناب آقای كروبی
از قلم گزنده من كه از سر دلسوزي، نگرانی و دردمنديست آزرده خاطر 
نگرديد و به واقعيت هايی كه در اين هشدارنامه آمده است، بنگريد و روی 
آن تأمل كنيد. من با آزمونی كه از تاريخ دارم و با نگاه ژرف و پندآميزی كه 
در درازای اين سی سال به كاركردهای ريز و درشت گروهك ها، چهره ها 
و عناصر واپسگرا و روشنفكرمآب داشته ام به اين واقعيت  رسيده ام كه اين 
دو دس��ته در يك موضوع با يكديگر همراه، همراز و هم انديشه اند و آن به 
كارگيری تز استعماری »اسام منهای روحانيت« است. اينجانب از ساليان 
درازی پيش از پيروزی انقاب اس��امی به ياد دارم كه دست پرورده های 
»انجمن حجتيه« به هم��ان اندازه از عالمان دينی و پيش��وايان روحانی 
نفرت و ذهنيت داشتند كه هواداران اين تز مانند »نهضت آزادي«، و نكته 
در خور توجه اينكه هر دو دسته يك روحانی را با خود همراه كرده بودند، 
اصوالً بسياری از اعضا و افراد انجمن حجتيه را مي بينيم كه پس از پيروزی 
انقاب اس��امی رنگ عوض كردند و در جامه روش��نفكري، نوانديشي، 
اصاح طلبی و... بازيگر صحنه شدند. جناب آقای دباغ كه امروز پدرخوانده 
روشنفكرمآب ها پنداشته مي شود، خود از دست پرورده های انجمن حجتيه 
است. اين گروهك ها و باندها كه ريشه در فراماسون های عصر مشروطيت 
دارند، با همان شيوه و شگرد در راه از ميان بردن و خنثی كردن روحانيان 
وارسته كار مي كنند. در دوران مشروطيت، فراماسون ها با پنهان شدن در 
پشت سر اين و آن عالم دينی و رهبران روحانی توانستند آنان را روياروی 
يكديگر قرار دهند و رهبران بزرگ و س��ترگ آن نهض��ت را يكی پس از 
ديگری از پای درآوردند، حاج شيخ فضل ال نوری را به دار بكشند، حاج 
سيد عبدال بهبهانی را ترور كنند و بسياری ديگر از عالمان برجسته را در 
اطراف و اكناف ايران از ميان ببرند و راه برای سلطه و حاكميت استعمار 
انگليس هموار سازند و رضاخان قلدر را از اصطبل انگلستان بيرون بكشند 
و بر تخت سلطنت بنشانند و خون ملت را در شيشه كنند. در پی پيروزی 
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انقاب اسامی نيز نخست به همان شيوه و شگرد به رويارويی با روحانيان 
برجسته و وارس��ته برخاس��تند، ش��خصيت های روحانی بزرگی مانند 
مطهري، بهشتی و شهدای محراب را از پای درآوردند ليكن به طور عينی 
دريافتند كه اين خونريزي ها بر آبرو و اعتبار روحانيت افزود و جايگاه آنان 
را در ميان ملت ها استواری بيشتری بخشيد، از اين رو، تغيير تاكتيك دادند 
و كوشيدند كه به ترور سفيد روحانيان دست بزنند. امروز اين گروهك ها 
و مهره های ورشكسته كه نقش نيروهای پياده نظام امريكا را ايفا مي كنند، 
آن گاه كه به يك روحانی نزديك مي شوند در گام نخست دنبال اين هستند 
كه او را ناخودآگاه از خط امام دور كنن��د و در گام دوم در ميان مردم او را 
ساقط و بي آبرو سازند. ديروز آقای منتظری را در ميان گرفتند و گرداگرد 
او به صحنه گردانی برخاس��تند و ديديم او را چگونه از امام و انقاب جدا 
كردند و به روز سياه نشاندند و به دنبال آن سراغ ديگر روحانيان رفتند و چه 
بسا كسانی از روحانيان را نه تنها از راه امام دور ساختند، بلكه زير پوشش 
»اصاح طلبي« به ورطه تسليم طلبی كشاندند و آنان را خنثی و بي اعتبار 
كردند كه بحث و بررسی آن از مجال اين هشدارنامه بيرون است. امروز به 
سراغ شما آمده اند و در گرد شما بساط گسترده اند، شايد جنابعالی بر اين 
باور باشيد اين مهره هايی كه پشت سرتان صف كشيده اند، به شما ايمان 
دارند و در مقام احترام به مقام روحانی شما س��ر در راهتان گذاشته اند، 
اين شيادان نفاق پيش��ه در محافل درونی شما را مس��خره مي كنند و از 
اينكه توانستند شما را اين گونه آلت دس��ت خود كنند و از زبان شما و در 
روزنامه مربوط به شما حرفهای خود را بازگو كنند، به خود مي بالند. آنها 
اين نقش��ه را دنبال مي كنند تا افرادی مانند جنابعالی را اگر توانستند به 
قدرت و رياست برس��انند. در آن دوران به ندانم كاري ها، چوب الی چرخ 
گذاشتن ها، كارش��كني ها و كاغذبازي ها و... ادامه دهند تا روحانيان در 
ميان مردم كامًا بي اعتبار شوند، مردم از روحانيان نااميد گردند و به آنان 
پشت كنند تا راه برای به قدرت  رسيدن مهره ها و چهره ها و گروهك های 
دلبسته به شيطان بزرگ هموار شود و با به قدرت  رسيدن آنان فرش قرمز 
برای بازگرداندن سرجوخه های خون آشام امريكايی به ايران پهن شود و 
امريكا به ايران بازگردد، آن روز مأموريت اي��ن حضرات پايان مي پذيرد. 
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البته اين خواب طايی و آرزوی شيطانی هيچ گاه تحقق نمي يابد، چرا كه 
ملت ايران به رشد كافی و بلوغ سياسی كامل رسيده است و توطئه گران از 
اين ترفندها نمي توانند طرفی بربندند ليكن آسيب هايی كه به چهره های 
انقابی مانند جنابعالی وارد مي كنند،  مايه تأسف است. »زمستان مي رود 
و روس��ياهی به ذغال مي ماند«. اين جار و جنجال ها و گ��رد و خاكهای 
تبليغاتی فرومي نشيند ليكن خوراك  تبليغاتی كه برای راديوهای بيگانه 
فراهم ساختيد و ضربه ای كه از اين طريق به اسام، امام و انقاب و نظام 
جمهوری اسامی وارد كرديد، سخت جبران ناپذير مي نمايد، بي ترديد وزر 
و وبال آن دامنگير جنابعالی خواهد شد. چنانكه خود مستحضريد همه 
ما در معرض آزمون هستيم و متأسفانه تاكنون بسياری از مدعيان خط 
امام و انقاب در اين آزمون، سربلند و رستگار نشدند، برخی امام و انقاب 
را در راه حفظ اطرافيان قاتل خود قربانی كردند، برخی برای 60هزار رأی 
بي قابليت به امام پش��ت كردند! برخی برای اينكه ام��روز خواب رهبری 
مي بينند و آرزو دارند كه دوران سياه شاه و رعيت را زنده كنند و مردم را 
به عنوان رعيت دنبال خود بكشانند مي بينيد كه به چه دروغ ها، تزويرها، 
ترفندها و نيرنگ های فضاحت باری دست مي زنند، برخی نيز به گونه ای 
شهوت مقام آنها را كور كرده كه آماده اند همه آرمان های انقاب را زير پا 
بگذارند و به امام پشت كنند و با هر مهره و چهره ضد انقاب و وابسته به 

استكبار جهانی همدم و هم نفس شوند تا به قدرت برسند.
احسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا و هم اليفتنون. واقعيت اين است 
كه انقاب به هيچ فرد و باند و گروهی متكی نيست و راه امام و انقاب در 
كشورهای دور و نزديك با اس��تواری و صابت رو به حركت و پيشرفت 
است و اين حركت و خروش هيچ گاه باز نمي ايس��تد و هيچ چيزی نور 
خدا را خاموش نمي كند چه رسد فوت سست فروهشتگان سست پايه و 
فرومايه، و كيد شيطان ناتوان تر از آن است كه بتواند راه امام را بي رهرو 
سازد، راه امام راه ملت هاست و راه ملت ها جاويدان است. هر چند امريكا 

و امريكاپرست ها را خوش نيايد.
والسام علينا و علی عبادال الصالحين

دماوند- 29 ارديبهشت /1388- سيد حميد روحاني
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مختصری درباره دانشنامه  انقالب اسالمی 

بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقاب اسامی از زمان تأسيس، جهت تحقق اهداف و 
رسالت های تعريف شده برای بنياد، سياس��ت ها و راهبردهای پژوهشی خود را بر محور 

موضوعات زير متمركز نمود:

الف. انقالب اسالمي و فرهنگ شيعه 
مهم ترين مباحث و موضوعات مربوط به اين محور در پی تبيين نسبت انقاب اسامي 
و نظام جمهوري اسامي با فرهنگ اس��امي به طور عام و فرهنگ شيعه به طور خاص 
اس��ت. هدف پژوهش هاي مربوط به اين مح��ور بايد تأثيراتي را كه انقاب اس��امي از 
فرهنگ ديني پذيرفته است، نشان دهد. مهم ترين س��رفصل هايي كه مي تواند در اين 

محور مورد توجه محققان و دانش پژوهان باشد عبارت اند از: 
1. انقاب اسامي و سنت نبوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 
2. انقاب اسامي و سنت علوي در حوزه سياست و تحوالت اجتماعي و فرهنگي 

3. انقاب اسامي و آموزه هاي قيام حسيني و نهضت عاشورا 
4. انقاب اسامي و رابطه آن با انديش��ه هاي مهدويت و فلسفه دولت كريمه و جامعه 
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ش ويژه از دانشنامه انقاب اسامي
بخ

توحيدي 
و... 

از آنجايي كه سكوالرها و مخالفان حكومت اس��امي در تاش اند كه در جامعه رابطه 
انقاب اسامی با فرهنگ اس��امی را مورد ترديد قرار دهند و در جامعه القا نمايند كه 
انديشه انقاب اسامي و حكومت اسامي تحت تأثير برداشت شخصی امام خمينی)ره( 
از دين بوده و داراي ريشه هاي عميق در فرهنگ اسامي و رابطه دين و سياست نيست، 
محققان و دانش پژوهاني كه مايل به پژوهش در اين محور هستند بايد تاش كنند كه 
با توجه به سنت نبوي و سيره ساير معصومين)ع(حقانيت برداشت هاي امام خميني و 

پيروان انقاب اسامي را در اين رابطه به صورت مستند و علمي اثبات نمايند. 
مهم ترين بحث اين محور نقش انقاب اسامي در بازآفريني تمدن اسامي است. تمدن 
اسامي بي ترديد ميراث گرانقدري اس��ت كه تحت تأثير فرهنگ قرآني، سنت نبوي و 
سيره معصومين)ع( دگرگوني هاي عظيمي را در جهان در طول 1400 و خرده اي سال 
ايجاد كرده است. مسلمانان براي بازآفريني نقش مجدد فرهنگ اسامي در ايجاد موج 
جديدي از تمدن اسامي در دوران جديد نياز به يك انديشه نظام مند، پويا، عدالت محور، 
مقتدر، عقاني و معنوي دارند. اهميت انقاب اسامي و انديشه هاي امام خميني)ره( 
در اين ميان از مهم ترين محورهايي اس��ت كه مي تواند در چنين نسبتي مورد تجزيه و 

تحليل قرار گيرد. 

ب. ريشه هاي فكري انقالب اسالمي 
پژوهش پيرامون هويت فكري، فلسفي، فرهنگي و ديني انقاب اسامي و انديشه هاي 
امام خميني از مهم ترين محورهايي است كه براي غنابخشي به نظريه انقاب اسامي 
اهميت ويژه اي دارد. در حال حاضر مهم ترين موضع تهاجم دش��منان انقاب اسامي 
متمركز بر اين محور است. مخالفان حكومت اسامي براي تضعيف مباني فكري انقاب 
اسامي يا به مباني معرفت شناسي انقاب و يا به هويت تاريخي آن مي تازند و پيوسته 
القا مي كنند كه چون انقاب اسامي و انديشه حكومت اسامي ريشه در مباني فكري 

عالمان شيعه ندارد، نمي تواند پايدار بماند. 
مهم ترين موضوعاتي كه در اين محور قابل پژوهش است عبارت اند از: 

1. چشم انداز عالمان شيعه به مس��ئله حكومت و سياست در تاريخ اسام به خصوص 
در دوران معاصر 
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2. پيشينه هاي تاريخي واليت فقيه در حوزه فقه سياسي، فقه حكومتي و فقه كامي 
3. متفكران حكومت اسامي در دوران معاصر 

4. نظريه هاي مربوط به حكومت اسامي 
نقطه تمركز پژوهش هاي مربوط به اين فصل، استنباط مباني فكري حكومت اسامي 

از كام، فقه، فلسفه، عرفان، اخاق و ديدگاه هاي اجتماعي عالمان شيعي است. 

پ. ريشه هاي اجتماعي، سياسي و تاريخي انقالب اسالمي 
تشكيك در توانايي انديشه ديني براي ايجاد جنبش هاي اجتماعي و تأسيس نظام هاي 
سياسي پايدار يكي ديگر از مهم ترين محورهايي است كه در دفاع از نظام هاي سياسي 
ديني نمي توان از آن غفلت كرد. مخالفان حكومت اسامي در بهره گيري از نوعي نگاه 
پوزيتيويس��تي به تاريخ تحوالت جنبش ها و انقاب ها و فرهنگ ها، عموماً در پي القاي 
اين ديدگاه هستند كه ايجاد دگرگوني اجتماعي در عصر سلطه مطلقه مدرنيته از طريق 

تفكرات ديني كه متعلق به دوران ماقبل مدرنيته است، امكان پذير نيست. 
دانش پژوهاني كه عاقه مند به پژوهش در اين محور هستند عموماً بايد نقطه عزيمت 
پژوهش خود را بر اثبات توانايي دي��ن در ايجاد جنبش هاي اجتماعي در ايران معاصر و 
ساير كشورهاي اسامي متمركز كنند. در اين محور مهم ترين موضوعات عبارت اند از: 

1. انقاب اسامي و نهضت هاي دوران معاصر. 
2. تحوالت سياس��ي، اقتصادي، اجتماعي، فكري و فرهنگي ناشي از اعتقادات ديني 

در ايران معاصر. 
3. ناكارآمدي تفك��رات مدرن و فقر تفك��ر در جريانات شبه روش��نفكري براي ايجاد 

تحوالت بنيادي در ايران معاصر. 
4. اثرات نفوذ تجدد غرب��ي در عقب ماندگي ايران معاصر و نق��ش اعتقادات ديني در 

بيداري جامعه. 
پژوهش��گران عاقه مند به اين محور بايد تاش كنند با توجه به اسناد و مدارك به جا 

مانده در اين دوران موضوعات مربوط به اين محور را مورد پژوهش قرار دهند. 

ت. شناخت ارکان نظام جمهوري اسالمي ايران 
از مهم ترين مباحث مربوط به توانايي نظام جمهوري اس��امي اي��ران مباني فقهي و 
حقوقي آن و تفاوت بنيادهاي اين نظام با ساير نظام هاي سياسي است. متأسفانه هنوز 
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گفتمان رسمي سياس��ت در تحليل انقاب اسامي و ش��ناخت اركان نظام جمهوري 
اسامي ايران غلبه دارد و محققان انقاب اسامي با همان قالب هاي غربي در پي تبيين 
اين انقاب مي باش��ند. اكنون ديگر ترديدي نيس��ت كه قالب هاي تفكر غربي در حوزه 
سياست براي شناخت انقاب اسامي و نظام جمهوري اسامي ايران كامًا عقيم بوده و 

نمي تواند منجر به توليد علم در اين حوزه شود. 
پژوهشگراني كه تمايل به پژوهش در اين محور دارند بايد تمامي همت خود را در توليد 
تفكرات جديد و نظريه هاي بديع برآمده از انقاب اس��امي در ميان نظريه هاي انقاب 
اسامي و نظام جمهوري اسامي در ميان ساير نظام هاي سياسي قرار دهند. مهم ترين 

موضوعات تحت اين محور عبارت اند از: 
1. ماهيت نظام جمهوري اسامي و تفاوت هاي آن با نظام هاي ديگر 
2. تعامل مردم ساالري و باورهاي ديني در نظام جمهوري اسامي 

3. بنيادهاي فقهي و حقوقي نظام جمهوري اسامي و تفاوت آن با ساير جمهوري ها 
4. مطالعه تطبيقي نظام جمهوري اسامي با ساير نظام ها از جنبه حقوق اساسي 

5. نظام جمهوري اسامي و تفكرات جديد در سياست 
6. نظام جمهوري اسامي و بازسازي هويت ملي 

ث. آسيب شناسي انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي ايران 
آسيب شناسي انقاب اس��امي فصل مهم ديگري از چالش هايي اس��ت كه هر نظام 
انقابي، نوپا و جديد در عرض آن قرار دارد. شناخت آفات انقاب بي ترديد بدنه نظام و 
نيروهاي انقاب را از آسيب ها و خطرهايي كه در كمين نشسته است دور نگاه مي دارد. 

در اين محور موضوعاتي چون: 
1. آفات فكري و اخاقي 

2. آسيب هاي تشتت سياسي و فرهنگي 
3. آفات دنياگرايي و گرايش به تمايات اصالت سود و لذت 

4. آفات مردم گريزي 
5. آفات دين گريزي و تمايات سكوالريستي 

6. آسيب هاي ناشي از عدول از آرمان هاي انقاب اسامي 
7. آسيب هاي ناشي از گروه گرايي، باند بازي، حزب سازي و...

8. آفات خروج نسل هاي انقابي از نظام 
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و... مهم ترين موضوعات قابل بررسي در اين محور مي باشد. 

ج. انديشه ها و آرمان هاي امام خمينی)ره(
انقاب اس��امي ايران بي ترديد بدون نام امام خميني)ره( در جهان ش��ناخته ش��ده 
نيست. اگر قرار است اين انقاب پايدار بماند و اثرات خود را در زنده شدن دين در حيات 
اجتماعي نشان دهد بايد ذره اي از انديشه ها و آرمان هاي امام خميني)ره( عدول نكند. 
اكنون دشمنان انقاب اسامي حجم عظيمي از تهاجمات خود عليه انقاب اسامي را 
بر روي تخريب يا تحريف شخصيت، انديشه ها و آرمان هاي امام خميني سرمايه گذاري 
نموده اند. بر تمامي دوستداران انقاب اس��امي واجب است كه ياد و نام امام را هميشه 

زنده نگه دارند. 
كس��اني كه مايل به پژوهش در اين محور هس��تند مي توانند با تمرك��ز و تفحص در 

موضوعات زير سد محكمي بر سر راه دشمنان انقاب اسامي ايجاد نمايند: 
1. زندگي و زمانه امام 

2. آرمان ها و انديشه هاي امام 
3. نوآوري هاي فقهي، كامي، سياسي و... امام 
4. امام در چشم انداز دوستان انقاب اسامي 
5. امام در چشم انداز دشمنان انقاب اسامي 

و...

چ. اثرات انقالب اسالمي در دنياي اسالم و جهان 
انقاب اسامي به عنوان آخرين انقاب بزرگ اجتماعي در دوران سلطه مطلق مدرنيته 
از يك طرف و تنها انقاب بزرگ اجتماعي برآمده از انديشه هاي اسامي و باورهاي ديني 
از طرف ديگر به خودي خود، اثرات ترديدناپذيري را در جهان به جا گذاشته است. اين 
اثرات از زواياي مختلفي قابل بررسي است. عاقه مندان به اين محور مي توانند با تمركز 
بر موضوعات زير فضاي الزم را براي بررسي اثرات انقاب اسامي در همه زمينه ها چه 

در دنياي اسام و چه در جهان سكوالر فراهم سازند: 
مهم ترين موضوعات اين محور عبارت اند از:

1. انقاب اسامي و نهضت هاي اسامي در جهان پساسكوالر 
2. انقاب اسامي و نهضت هاي رهايي بخش در جهان پساسكوالر 
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3. تأثير انقاب اسامي بر نظريه هاي انقاب 
4. تأثير انقاب اسامي بر قالب هاي نظام هاي سياسي مردم ساالر 

5. انقاب اسامي و تحول مفاهيم سياست، فلسفه، فرهنگ و اجتماع 
6. انقاب اسامي و دگرگوني هاي استراتژي هاي سياسي، ديني و فرهنگي 

7. انقاب اسامي و مسئله فلسطين و صهيونيسم بين الملل 
8. انقاب اسامي و دكترين جهاني شدن، فرهنگ، سياست و اقتصاد 

ح. دستاوردهاي انقالب اسالمي 
از مهم ترين مباحثي كه در طول حاكميت انقاب اس��امي تا به امروز دشمنان نظام 
جمهوري اسامي بر روي آن سرمايه گذاري ويژه اي كرده اند، ناكارآمد نشان دادن اين 
نظام در تأمين خواسته هاي فكري، فرهنگي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي جامعه است. 
پيوسته در گوش��ه و كنار مي شنويم كه انقاب اس��امي هيچ كاري براي مردم انجام 
نداده است. كساني كه مايل به پژوهش در اين زمينه مي باش��ند بايد با تكيه بر آمارها، 
اسناد و مدارك و تحليل هاي واقعي و عقاني اوضاع ايران را قبل از انقاب اسامي- به 
خصوص در دوره حاكميت 70 ساله نظام مشروطه سلطنتي- با تحوالت بعد از انقاب 
اسامي مقايسه نمايند و به مردم نش��ان دهند كه چه تحوالت بزرگي از نظر اقتصادي، 
فرهنگي، سياسي، اجتماعي و فكري در ايران اتفاق افتاده است. در اين محور مهم ترين 

موضوعات عبارت اند از: 
1. دستاوردهاي فكري و علمي انقاب اسامي 

2. دستاوردهاي سياسي و فرهنگي 
3. دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي 

4. توليد مفاهيم جديد 
5. زنده شدن دين در حيات اجتماعي 

6. بازسازي نقش محوري زن در جامعه و نجات زن ايراني از كااليي شدن در تقليد غربي 
7. انقاب اسامي و بازسازي هويت زن ايراني 

8. انقاب اسامي و بيداري عقل ايراني 
9. انقاب اسامي و توسعه روستايي 

10. انقاب اسامي و زوال نظام ضد عقلي و ضد ديني شاهنشاهي در ايران 
و...
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خ. ساير موضوعات 
در فرهنگ انقاب اسامي عاوه بر محورها و موضوعات مذكور، ظرفيت هاي بزرگي 
براي پژوهش وجود دارد كه عاقه مندان مي توانند ب��ا تمركز بر آنها در توليد فرهنگ و 

ادبيات ويژه انقاب اسامي كمك شاياني نمايند. مباحثي چون: 
1. چهره ها، شخصيت ها و متفكران تأثيرگذار در انقاب اسامي 

2. شهدا، جانبازان، ايثارگران و خانواده هاي آنها 
3. نقد متون و منابع پيرامون انقاب اسامي و تاريخ معاصر ايران 

4. نق��د ديدگاه ه��ا و جريان��ات و گرايش ه��اي مواف��ق و مخال��ف انقاب اس��امي 
)جريان شناسي( 

5. بررسي اس��ناد و مدارك مربوط به انقاب اسامي مثل اس��ناد ساواك، اسناد النه 
جاسوسي، اسناد منتشرنشده پيرامون انقاب اسامي و...

6. تحليل مناس��بت ها و رخدادهاي مهم و تأثيرگذار در دوران انقاب اس��امي مثل: 
جنگ تحميلي، جنگ قومي گروهك ها عليه انقاب اس��امي، تروريس��م عليه انقاب 

اسامي، تسخير النه جاسوسي، سقوط ليبرال ها و ده ها موضوع ديگر در اين زمينه. 

چرا تدوین دانشنامه انقالب اسالمی؟ 
بی ترديد انقاب اسامی، اهميت و عزتی بی نظير در جهان كنونی دارد. يكی از راه های 
معرفی جامع و روشمند اين انقاب بزرگ اجتماعی، سياسی و فكری، تدوين دانشنامه 

انقاب اسامی است. 
با درك دشواری ها، مشكات و موانع موجود در راه شناخت عميق، دقيق و كامل مبانی 
اصلی انقاب اسامی، مجاهدت ها و جانفشانی های ملت بزرگ ايران در مسير استقال، 
آزادی و جمهوری اسامی و آرمان ها و انديشه های پيشوای بزرگ ملت ايران، حضرت 
امام خمينی)قدس سره الشريف(، ضرورت تدوين دانش��نامه انقاب اسامی به عنوان 
يكی از اصولی ترين اقدامات جهت تحقق سياس��ت ها و راهبردهای مذكور، با توجه به 

مسائل زير بديهی است: 
1. فقدان منابع مرجع

2. خطر منابع رو به رشد شفاهی و ضرورت تأكيد بر منابع تحقيقی 
3. پيشگيری از خطر تحريف

بر اس��اس اين ضرورت ها، اهداف اصلی تدوين دانشنامه انقاب اس��امی به قرار زير 



340
دوره سوم سال سيزدهم شماره 46  زمستان 94

ش ويژه از دانشنامه انقاب اسامي
بخ

تبيين گرديد: 
1. تعريف و تثبي��ت ديدگاه صائبی از تاريخ انقاب اس��امی با ابتناء به انديش��ه های 

حضرت امام خمينی)ره(
2. ارايه مجموعه ای يك دست، دقيق و عميق از تاريخ انقاب اسامی 

3. شناسايی، تدوين و تبيين مفاهيم جديد حوزه انقاب اسامی 
4. تبيين تأثير انقاب اسامی در تحوالت سياسی و اجتماعی ايران، منطقه و جهان

5. تبيين دستاوردهای اقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی انقاب اسامی
6. تبيين تأثير انقاب اسامی در نظريه ها و الگوهای جنبش های اجتماعی و سياسی 

و الگوهای جديد نظام سياسی 
7. گردآوری نظري��ات، موضوعات و ديدگاه های موافق��ان و مخالفان پيرامون انقاب 

اسامی
بنابراين دانشنامه، در برگيرنده اطاعات عمومی، با قالب توصيفی و مستند نسبت به 
مدخل ها به صورت اجمالی و نيز تفصيلی با ذكر زمان و مكان دقيق رويدادها و واقعيت ها 
و اطاعات عمومی مقدمات��ی به اضافه نقش مداخل )رويدادها، ش��خصيت ها، احزاب، 
گروه ها و جريان ها، مفاهيم، رس��انه ها، هنر و ادبيات، رخداده��ا و...( در تحوالت عمده 

دوران معاصر است. 
از آنجا كه تحوالت، شخصيت ها و جريان های متنوعی در دوران معاصر در ايران، جهان 
اسام و غرب، با انقاب اسامی به طور مستقيم و غير مستقيم مرتبط بوده اند، بنابراين 
در گزينش مدخل ها، ساختاربندی و نگارش آنها، به دو شاخص اساسی توجه شده است: 
1. موضوع ها، مفاهيم، ش��خصيت ها و رخدادهايی كه با شكل گيری و پيروزی انقاب 

اسامی مرتبط اند.
2. موضوع ها، مفاهيم، شخصيت ها و رخدادهايی كه تحت تأثير انقاب اسامی شكل 

گرفتند.
با تفاصيل مذكور، نصابنامه گزينش مدخل های اين دانش��نامه به ش��رح زير تعيين 

گرديد: 
الف. مفاهيم برخاسته از فرهنگ و تمدن اسامی، نظير توحيد، شهادت، جهاد، شورا، 
مش��روعيت، واليت، امامت، امت، داراالس��ام، دارالكفر، نفاق، منافقين، فتنه، عاشورا، 
غدير، مهدويت، دولت كريمه... اغلب اين مفاهيم، ابعاد تاريخی، كامی و فقهی دارند؛ 
كه با توجه به هدف اين دانش��نامه، بررس��ی اين ابعاد با توجه به معنازايی آنها در حوزه 
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انقاب اسامی، در حيطه وظايف قرار می گيرد. در اين دانشنامه، معنای سياسی و كاربرد 
اجتماعی اين مفاهيم مدنظر است و به ابعاد فوق فقط تا آنجا اشاره مي شود كه به درك 

فضای انقاب اسامی و نقش اجتماعی دين در دنيا كمك رساند.
ب. ادبيات برخاسته از انقاب اس��امی، مانند اس��تكبار، طاغوت، مفسد فی االرض، 
مستضعف، مس��تكبر و... به اين مفاهيم از آن جهت توجه مي شود كه معنازايی و توان 
توليدی ادبيات انقاب اسامی را در ايجاد مفاهيم جديد در حوزه سياسی و اجتماعی 

نشان می دهد. 
ج. مفاهي��م برخاس��ته از ادبيات روزم��ره اجتماعی، سياس��ی... مانن��د، ايدئولوژی، 
دموكراسی، آزادی، استعمار، فمينيسم، جمهوريت، مقبوليت، مردم ساالری و... به اين 
مفاهيم از اين جهت توجه مي شود كه نحوه ورود اين مفاهيم به ادبيات انقاب اسامی 
و موضع گيری مسلمانان نسبت به آنها، در فهم انقاب اسامی اهميت دارد؛ اينكه ملت 
ايران و رهبری انقاب از لحاظ نظری چگونه اين مفاهيم را تفسير و در عمل چه موضعی 

در برابر آن اتخاذ كرده اند.
در نگارش مداخل دانشنامه انقاب اس��امی نه تنها مبانی مذكور مورد توجه شورای 
علمی و سياستگذاری قرار دارد بلكه در رأس تمامی اين دستورالعمل ها و شيوه نامه ها، 
منش��ور تاريخ نگاری انقاب اس��امی كه امام راحل در نامه م��ورخ 1367/10/25 به 
حجت االسام والمسلمين س��يد حميد روحانی صادر فرمودند مبنای پژوهش مداخل 

دانشنامه است. امام در اين منشور فرمودند: 
اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايل اند و يا بدان گونه كه دس��تور 
گرفته اند می نويس��ند، نه آن گونه كه اتفاق افتاده است. از اول می دانند 
كه كتابشان بنا اس��ت به چه نتيجه ای برس��د و در آخر به همان نتيجه 
هم می رسند. از ش��ما می خواهم هر چه می توانيد سعی و تاش نماييد 
تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين اهداف 
انقاب ها را در مس��لخ اغراض خود و يا اربابانش��ان ذبح می كنند. امروز 
همچون هميش��ه تاريخ انقاب ها، عده ای به نوش��تن تاريخ پر افتخار 
انقاب اسامی ايران مشغول اند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ 
جهان پر است از تحسين و دشنام عده ای خاص، له و يا عليه عده ای ديگر 
و يا واقعه ای در خور بحث. اگر شما می توانستيد تاريخ را مستند به صدا 
و فيلم حاوی مطالب گوناگون انقاب از زبان توده های مردم رنجديده 
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كنيد، كاری خوب و شايس��ته در تاريخ ايران نموده اي��د. بايد پايه های 
تاريخ انقاب اسامی ما چون خود انقاب بر دوش پابرهنگان مغضوب 
قدرت ها و ابرقدرت ها باشد. شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه 
ظلم و بيداد، تحجر و واپس گرايی قيام كردند و فكر اسام ناب محمدی 
را جايگزين تفكر اسام سلطنتی، اس��ام سرمايه داری، اسام التقاط و 
در يك كلمه اسام امريكايی كردند. شما بايد نشان دهيد كه در جمود 
حوزه های علميه آن زمان كه هر حركتی را متهم به حركت ماركسيستی 
و يا حركت انگليس��ی می كردند، تنی چند از عالمان دين باور دست در 
دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را به 
آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشنی ترسيم 
كنيد كه در سال 41، س��ال شروع انقاب اس��امی و مبارزه روحانيت 
اصيل در مرگ آباد تحجر و تقدس مآبی چه ظلم ه��ا بر عده ای روحانی 
پاكباخته رفت، چه ناله های دردمندانه كردند، چه خون دل ها خوردند، 
متهم به جاسوسی و بی دينی ش��دند ولی با توكل بر خدای بزرگ كمر 
همت را بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان با زدند 
و در جنگ نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روشنفكری و تحجرگرايی، 

سرافراز- ولی غرقه به خون ياران و رفيقان خويش- پيروز شدند.1
فصلنامه پانزده خرداد از اين ش��ماره در نظر دارد در بخش ويژه ای به مناس��بت های 
مختلف، تع��دادی از مدخل هايی كه به نگارش درآمده اس��ت را در معرض داوری های 
خوانندگان محترم قرار دهد تا عاوه بر استفاده از ديدگاه های صاحب نظران و محققان 
و دانش پژوهان، نقاط ضعف و كاس��تی های مقاالت برطرف گردد. ت��ا به نصرت الهی و 
وظيفه مندی و مسئوليت پذيری دوستداران انقاب اسامی، دانشنامه ای جامع، مانع و 

منطبق بر خواست و آرمان های انقاب اسامی و امام خمينی تدوين گردد. 
پيشاپيش از تمامی دل سپردگان به انقاب اسامی كه با مطالعه اين مدخل ها و ارايه 
نظرات خود به جامعيت و غنای اين كار بزرگ و ماندگار ياری می رسانند، سپاسگزاريم.

بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی- فصلنامه پانزده خرداد 

1. صحيفه امام، ج21، ص240. 



34
3

94
ن 

ستا
 زم

 4
ره 6

شما
م 

ده
سيز

ل 
 سا

وم
ه س

دور

می
سا

ب ا
قا

ه  ان
نام

انش
ه د

ربار
ی د

صر
خت

م

اشرفي اصفهانی، عطاء اهلل، روحاني، مجتهد، مبارز سياسي نهضت امام خمينی، ملقب 
به چهارمين شهيد محراب. 

عطاءال اشرفی خوزانی مش��هور به حاج آقا عطاء و نيز آيت ال اش��رفی اصفهانی در 
1279ش، در ِسِده اصفهان )خميني ش��هر كنوني(  در خانواده اي روحاني به دنيا آمد. 
پدرش ميرزا اسدال و جدش ميرزا محمدجعفر از علماي مشهور ِسده بودند. )← ياران 
امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص14؛ ربانی خلخالی، ج2، ص619؛ قس ياران امام 
به روايت اسناد ساواك )25(، ص5؛ اشرفي اصفهانی، ص19 كه سال تولد او را به اشتباه 

1281ش دانسته اند.(
دروس مقدماتی را در سده آموخت و در دوازده سالگی به  منظور ادامه تحصيل راهي 
اصفهان شد. وی طي ده س��ال اقامت در اصفهان، ادبيات و س��طوح فقه و اصول و يك 
دوره درس خارج اصول را در محضر اساتيدي چون: سيد مهدي درچه اي و سيد محمد 
نجف آبادي فراگرفت )← اشرفی اصفهانی، ص19(. گفته اند او در دوران طلبگی دچار فقر 
و سختی های بسيار بوده است )همان، ص19- 20(. در 1302ش به  منظور ادامه تحصيل 
و استفاده از دروس اس��تادان حوزه علميه به قم آمد. ابتدا يك سال در مدرسه رضويه و 
پس از آن به مدت بيست و دو سال در مدرس��ه فيضيه اقامت كرد. اشرفی اصفهانی در 
طی اين سال ها به دليل تنگدستي مفرط در يكی از حجره هاي مدرسه فيضيه و دور از 
همس��ر و فرزندانش زندگی می كرد و هر چند مدت يك بار برای ديدن آنها به اصفهان 
می رفت )←همان، ص21- 22(. وی در حدود يك سال به استفاده از دروس خارج فقه و 
اصول شيخ عبدالكريم حائري يزدی و پس از آن به مدت ده سال نزد سيد محمد حجت 
كوه كمره اي، س��يد محمدتقي خوانساري، س��يد صدرالدين صدر و مدتی نيز نزد سيد 
محمد فيض به كسب دانش و تكميل دانس��ته های فقهی و اصولی خويش پرداخت. او 
همچنين منظومه حاج ما هادی سبزواری و اسفار ماصدرا را نزد امام خمينی فرا گرفت 
)←همان، ص22؛ ربانی خلخالی، ج2، ص619(. و در چهل س��الگي از سيد محمدتقی 
خوانس��اري اجازه اجتهاد دريافت كرد. او پيش از آن نيز اجازه ای در امور حسبيه از وی 
دريافت كرده بود )← اش��رفي اصفهانی، ص22؛ برای متن اجازه های مذكور ← همان، 

ص28(. 
اشرفی اصفهانی پس از ورود آيت ال حاج آقا حسين طباطبائی بروجردي به قم سخت 
تحت تأثير درس خارج فقه و اصول و شيوه بيان ايشان قرار گرفت. او دروس مراجع ديگر 
را ترك كرد و به مدت دوازده سال در دروس خارج فقه و اصول آيت ال بروجردی شركت 
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كرد و در اين مدت تمام دروس وی را نگاشت )← همان، ص23- 25(. اشرفی اصفهانی 
به  تدريج مورد توجه خاص آيت ال بروجردی قرار گرفت چنانكه در 1330ش به دستور 
ايشان مأموريت يافت به همراه چند تن ديگر از استادان حوزه علميه قم مانند: حسينعلی 
منتظری، عبدالجواد جبل عاملی و فكور يزدی به  عنوان ممتحن، برنامه امتحانات دروس 
سطح و خارج فقه و اصول عمومی طاب را انجام دهد )← همان، ص24 -25؛ عروج به 
ملكوت در مهر خون، ص28(. به دنبال تأس��يس حوزه علميه كرمانشاه توسط آيت ال 
بروجردی در 1335ش، اش��رفی اصفهانی، عبدالجواد جبل عاملی و بيست و پنج نفر از 
طاب حوزه علميه قم به دستور آيت ال بروجردی به  منظور تبليغ و نشر معارف و احكام 
دين، رونق حوزه علميه نوپای كرمانش��اه و تقويت بنيه دينی اهالی كرمانشاه، در آنجا 
اقامت گزيدند. اش��رفی اصفهانی پس از ورود به مدرس��ه آيت ال بروجردی به تدريس 

مكاسب، رسائل و كفايه پرداخت )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص9(. 
پس از درگذش��ت آيت ال بروجردی، افراد مذكور به قم بازگش��تند. اشرفی اصفهانی 
نيز قصد بازگش��ت به قم را داش��ت اما از آنجا كه با ممانعت مردم كرمانشاه مواجه شد 
بنابر احساس وظيفه ش��رعی با وجود مشكات بسيار در كرمانش��اه باقی ماند. اشرفی 
اصفهانی- كه سابقه آشنايی وی با امام خمينی به سال ها پيش از ورود آيت ال بروجردی 
به قم برمی گشت- در اين زمان و به ويژه پس از درگذشت آيت ال سيد محسن حكيم به 
ترويج امام خمينی پرداخت و در موضوع مرجعيت، مردم را به او ارجاع  داد. او همچنين 
تا زمانی كه امام خمينی در قم بود وجوه ش��رعی را بدون پنهان كاری و از طريق بانك 
برای ايشان ارسال می كرد )←همان، ص9- 12؛ عروج به ملكوت در مهر خون، ص28(. 
اش��رفی اصفهانی پس از حادثه 15 خرداد 42 و دس��تگيری ام��ام خمينی، در جمع 
گروهی از مراجع تقليد و علما در تهران بر لزوم بی تفاوت نبودن نس��بت به دستگيری 
امام خمينی تأكيد كرد. وی همچنين به ماقات س��يد محمدرضا گلپايگانی و س��يد 
شهاب الدين مرعشی نجفی- دو تن از مراجع تقليد شيعه- در قم رفت و از آنها خواست 
تا با انجام اقداماتی مانند نشر اعاميه و س��خنرانی، امام خمينی را تنها نگذارند و مردم 
را به وظايف شرعي و انقابي خود بيش از پيش آگاه كنند. او پس از آزادی امام خمينی 
به قم رفت و با وی ديدار كرد و با كس��ب اجازه مطلق در امور حسبيه و شرعی نماينده 
تام االختيار ايشان در اس��تان كرمانشاه شد )←اش��رفی اصفهانی، ص70؛ ياران امام به 

روايت اسناد)25(، ص10؛ عروج به ملكوت در مهر خون، ص31(. 
ايشان به شيوه های گوناگونی مانند: س��خنرانی، توزيع اعاميه های مراجع تقليد در 
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بين مردم كرمانشاه، تشكيل جلسات با افراد انقابی و ارتباط با علما و مبارزان سياسي 
در قم، تهران، مش��هد و نجف به مخالفت با سياست های ضد اسامی رژيم پهلوی ادامه 
داد. در خرداد 1343 طي سخنراني  اش در مس��جد آيت ال بروجردي كرمانشاه ضمن 
انتقاد از سياست هاي رژيم پهلوی به كس��اني كه علما را مرتجع خوانده بودند، اعتراض 
كرد. اشرفی اصفهانی همچنين با تعطيل نكردن مدرس��ه آيت ال بروجردی كرمانشاه 
در 4 آبان 1343- كه روز تولد شاه و تعطيل رسمی بود- مخالفت خود را با رژيم نشان 
داد )←ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص9، 11 - 12، 16، 18، 55، 58(. عاقه 
فراوان ايش��ان به امام خمينی و تاش وی برای ترويج مرجعيت ايش��ان و نيز مخالفت 
با رژيم پهلوی باعث شد كه توس��ط رژيم پهلوی و نيز افرادی كه مخالف مرجعيت امام 
خمينی بودند تحت فش��ار قرار بگيرد چنانكه بارها از سوی ساواك احضار و يك بار نيز 
بازداشت ش��د )←همان، ص 10 - 12، 23، 95 - 96، 111، 136- 137، 143(. اسناد 
زيادي در دست است كه نشان مي دهد ساواك و نيروهاي امنيتي از 1343 تا 1356ش 
نسبت به فعاليت هاي وی حساس بودند و او را كنترل می كردند )برای نمونه ← همان، 
ص20، 26 - 46، 65، 68، 70، 73، 80، 88 -90، 99- 100(. با وجود آنكه طبق برخی 
از اسناد ساواك، اشرفی اصفهانی از 1345ش به بعد دس��ت به اقدام سياسی آشكاری 
عليه رژيم پهلوی نزد )برای نمونه ← همان، ص68، 78( ولی از زمان ورود امام خمينی 

به عراق، وجوه شرعی را برای ايشان ارسال می كرد )← همان، ص9 - 10، 85 - 86(. 
از 1356ش تا پيروزی انقاب اس��امی، اش��رفي اصفهاني با پخ��ش اعاميه و ايراد 
سخنراني، مبارزات خود را بر ضد رژيم پهلوی به شيوه ای علنی دنبال كرد. به عنوان نمونه 
او به مناسبت شهادت مصطفي خمينی مجلس بزرگداشتي در مسجد آيت  ال بروجردي 
كرمانشاه منعقد كرد كه امام خميني طي نامه اي از وي قدردانی كرد. ايشان همچنين 
بعد از چاپ مقاله روزنامه اطاعات در توهين به امام خمين��ی و حوادثي كه پس از آن 
در شهرهاي قم و تبريز پيش آمد، مجالسي به عنوان بزرگداشت شهدای اين حوادث و 
اعتراض به رژيم پهلوي برگزار كرد. اين مجالس در روزهای نهم و يازدهم مهر 1357 به 
راهپيمايی و تظاهرات مردم منجر شد )←امام خمينی، ج3، ص286؛ ياران امام به روايت 
اسناد ساواك )25(، ص107 - 109، 114، 119- 120، 126 -131، 133 - 134، 136، 
138؛ اشرفي اصفهانی، ص75(. اشرفی اصفهانی به دنبال راهپيمايی مردم كرمانشاه در 
روزهای نهم و يازدهم مهر 1357 و بی اعتنايی به تهديدهای ساواك، در 1357/7/14 
توسط مأموران رژيم بازداش��ت و به تهران منتقل شد. وی در بيست و هشتم همان ماه 
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پس از تبديل قرار بازداشت از زندان آزاد شد )←ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، 
ص136 -137، 143، 145 - 147، 151، 158، 175؛ ع��روج به ملكوت در مهر خون، 
ص31؛ قس ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص14؛ اشرفی اصفهانی، ص81 كه 
دليل آزادی او را اعتراض برخي از مراجع تقليد و ترس از آشوب مردم دانسته اند(. اولين 
راهپيمايی عمومی كه به دعوت اشرفی اصفهانی صورت گرفت راهپيمايی روز عيد فطر 
بود. او همچنين در روز تاس��وعای 1357 با وجود آنكه توسط مقامات ساواك تهديد به 
قتل شده بود، در صف اول تظاهركنندگان در تظاهرات ش��ركت كرد )← ياران امام به 

روايت اسناد ساواك )25(، ص14؛ اشرفی اصفهانی، ص82(.
از ديگر اقدامات مبارزاتی اشرفی اصفهانی عليه رژيم پهلوی انتشار اعاميه ای مشترك 
به همراه روحانياني چون اسدال مدني، عبدالحسين دستغيب و محمد صدوقي مبنی  بر 
خلع شاه از سلطنت بود. به دنبال بسته شدن فرودگاه هاي كشور توسط بختيار و ممانعت 
از ورود امام خمينی، اشرفی اصفهانی جزء علمايی بود كه به دعوت سيد محمود طالقاني 
در مسجد دانشگاه تهران تحصن كرد و خواستار بازگشت امام خميني به ايران شد )← 
ياران امام به روايت اسناد س��اواك )25(، ص14 - 15؛ اشرفی اصفهانی، ص86 - 87(. 
اشرفي اصفهاني در 12 بهمن 1357 به  عنوان نماينده روحانيت ِسده در مراسم استقبال 
از امام خميني در فرودگاه مهرآباد حضور ياف��ت و در اولين روزهای ورود امام خمينی، 
در مدرسه رفاه با ايشان ماقات كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص88(. 
اشرفي اصفهاني بعد از پيروزي انقاب اسامی، با برگزاري انتخابات مجلس خبرگان 
در 1358/5/12 به همراه محمد يزدي از حوزه انتخابي كرمانشاه به مجلس خبرگان راه 
يافت )← جامعه  مدرس��ين حوزه  علميه قم از آغاز تا اكنون، ص579؛ يزدي، ص525(. 
همچنين امام خميني در 1358/7/14 طي حكمي او را به عنوان امام جمعه كرمانشاه 
منصوب كرد. در اين اي��ام، تبيين خط امام خمينی در جريان های مختلف سياس��ی و 
ضرورت حضور مردم در جبهه های جنگ تحميل��ی و كمك به رزمندگان- پس از آغاز 
جنگ تحميلی- از عمده ترين موضوعات خطبه های نماز جمعه وی بود )← ياران امام به 
روايت اسناد ساواك )25(، ص15 - 16؛ امام خمينی، ج10، ص225(. اشرفی اصفهانی 
با وجود كهولت سن و سالخوردگی، با ش��ركت در جبهه های نبرد در مناطق عملياتی 
قصرشيرين، گيانغرب، نوس��ود، پادگان ابوذر، ايام، سومار، بستان، آبادان و خرمشهر 
و ديدار با رزمندگان و سخنرانی برای آنها موجب دلگرمی و روحيه گرفتن آنها می شد. 
اشرفی اصفهانی در پشت جبهه نيز فعاليت های ارزنده ای داشت كه از آن ميان می توان 
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به عيادت و دل جويی از مجروحان جنگی، و جم��ع آوری كمك های نقدی برای كمك 
به افراد جنگ زده و بازسازی گيانغرب اشاره كرد )← ياران امام به روايت اسناد ساواك 
)25(، ص16 - 17؛ اشرفی اصفهانی، ص98 -110(. اشرفي اصفهاني همچنين به  منظور 
ايجاد وحدت بين روحانيان شيعه و سني در استان كرمانش��اه دست به اقداماتي زد از 
جمله سفر به شهرهاي پاوه، جوانرود و روانسر و برگزاري س��مينارهايي مركب از ائمه 

جمعه شيعه و سني )← اشرفی اصفهانی، ص111(.
اش��رفي اصفهانی در 1361/7/23 در ح��ال خواندن خطبه اول نم��از جمعه به دليل 
عمليات انتحاری يكی از اعض��ای گروهك مجاهدين خلق )منافقي��ن( و در اثر انفجار 
نارنجك به شهادت رسيد. پيكر او پس از تش��ييع در كرمانشاه و خميني شهر، در گلزار 
شهداي تخت فوالد اصفهان به خاك سپرده شد. امام خمينی به مناسبت شهادت او و در 
محكوميت اقدام منافقين پيام صادر كردند. به دنبال اين حادثه در كشور عزای عمومی 
اعام و شهر كرمانش��اه تعطيل ش��د )← امام خمينی، ج17، ص49- 51؛ ياران امام به 

روايت اسناد ساواك )25(، ص20؛ اشرفي اصفهانی، ص116- 117(.
او بعد از شهيدان محراب: اس��دال مدني، عبدالحسين دس��تغيب و محمد صدوقي، 
چهارمين شهيد محراب لقب گرفت. اشرفی اصفهانی را برخوردار از صفات پسنديده ای 
چون اخاق نيك، پرهيزكاری، حلم، تواضع، زهد بس��يار و س��ختگيری در استفاده از 
وجوه شرعی و نيز محبت بسيار به اهل بيت پيامبر اكرم عليهم السام دانسته اند )← امام 

خمينی، ج17، ص50؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص19-18(.
اشرفی اصفهانی داراي تأليفاتي در فقه، اصول، تفسير، كام و اخاق بوده كه به چاپ 
نرس��يده اند. برخی از آنها عبارت اند از: تقريرات دروس خارج فقه و اصول اس��اتيدش: 
آيت ال بروجردی، حجت كوه كمره ای، س��يد محمدتقی خوانساری و سيد صدرالدين 
صدر )← ياران امام به روايت اسناد ساواك )25(، ص18، برای ساير فعاليت های فرهنگی 

وی ← همان، ص 17- 18(.
اشرفی اصفهانی در دوران حيات خدمات ارزش��مندی به مردم استان كرمانشاه ارايه 

داده است كه بخشی از آن در متون و منابع به شرح زير نام برده شده است: 
1. تأس��يس حوزه علميه امام خمينی در باختران و اداره اين ح��وزه با بيش از 60 نفر 

طاب 
2. بازسازی مدرسه مرحوم آيت ال بروجردی 

3. توس��عه كتابخانه مدرس��ه مرحوم آيت ال بروجردی كه قريب ب��ه دو هزار جلد به 
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كتاب های آن اضافه نمودند.
4. تأسيس حوزه علميه جهت خواهران، كه پس از شهادت ايشان به نام حوزه علميه 

شهيد محراب نامگذاری شد.
5. ايجاد وحدت كامل بين روحانيت شيعه و سنی كه از بزرگترين خدمات آن شهيد 
اس��ت كه در طول تصدی مس��ئوليت به عنوان امام جمعه در اين رابطه س��مينارهای 
متعددی در شهرهای مختلف به ويژه با حضور برادران اهل سنت تشكيل داد كه اثرات 

بسيار مطلوبی داشته است. 
6. بازسازی مس��جد جامع باختران كه از بركت نماز جمعه اين مسجد بازسازی كامل 

شده است.
7. باز نمودن شماره حساب های متعدد به نام مهاجرين جنگی و جبهه جنگ و بازسازی 
مناطق جنگی و همچنين كمك به سيل زدگان خوزس��تان و زلزله كرمان و طبس كه 
تمام وجوه اين شماره حساب ها جمع آوری و برای نجات برادران و خواهران آسيب ديده 

و برادران رزمنده صرف شده است. 
منابع: محمد اشرفی اصفهانی، محراب خونين باختران، تهران 1362ش؛ امام خمينی، 
صحيفه  امام: مجموعه  آثار امام خمينی )بيانات، پيامها، مصاحبه ها، احكام، اجازات شرعی 
و نامه ها(، ج3، ج10، ج17، تهران 1389ش؛ جامعه  مدرسين حوزه  علميه قم از آغاز تا 
اكنون، تدوين سيد محسن صالح، تهران 1385ش؛ علی رباني خلخالي، شهداي روحانيت 
ش��يعه در يكصد س��ال اخير، ج2، قم 1361ش؛  عروج به ملكوت در مهر خون: يادواره 
چهارمين شهيد محراب حضرت آيت ال اش��رفي اصفهاني، تهران 1362ش؛ ياران امام 
به روايت اسناد ساواك )25(: آيت ال ش��هيد اشرفي اصفهاني، تهران 1382ش؛ محمد 

يزدي، خاطرات آيت ال محمد يزدي، تهران 1380ش. 


