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سخن سردبير

در سيطره خوش خيالي هاي دولتمردان

اخيراً دو رخداد ما را در آستانه توجهات ويژه ای به وقايع پيرامون خود قرار داده است. 
وقايعی كه اگر نتوانيم خودمان را در مقابل آنها متمركز كنيم و تصميمات درست اتخاذ 
نماييم، موقعيت های اقتصادی، دغدغه های سياسی و تجديد حيات فرهنگی ما را متأثر 

خواهند كرد. 
نمايش همه پرسی اس��تقالل كردس��تان عراق و س��يری ناپذيری دولتمردان امريكا 
از دش��منی و كينه ورزی نس��بت به ملت ايران و انقالب اس��المی و تش��ديد تحريم ها 
به بهانه های واه��ی و راه اندازی كمدی كالس��يك »بودن يا نبودن برج��ام«، در ميان 
رخدادهای اين فصل، بيش از همه جلب توجه می كند. در اين يادداشت اجماالً به اهميت 

اين دو رخداد پرداخته می شود. 

نمایش »بودن یا نبودن برجام« مسئله این است!!
اولين مطلبی كه در اين فصل فضای سياسی كش��ور را تحت تأثير قرار داده، نمايشی 
اس��ت كه امريكايی ها در خصوص بودن يا نبودن برجام به راه انداختند تا از اين طريق 
اصل تهاجمات مربوط به مسائل دفاعی ما را كه به صورت خزنده به سمت چيزی شبيه 
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مذاكرات برجام سوق داده می شود، تحت الشعاع قرار دهند. حساسيت به اين مسئله و 
دنبال  بازی های انحرافی نرفتن »بودن يا نبودن برجام« از اين جهت اهميت دارد كه ملت 
ما را ياد خاطره غير قابل مذاكره بودن توان هس��ته ای می اندازد. شعاری كه با قاطعيت 
تمام بعضی از مذاكره كنندگان چه در دولت خاتمی و چه در دولت روحانی بر آن تأكيد 
می كردند و دفاع از اين دستاوردها را تنها راه توسعه كش��ور می دانستند؛ اما در نهايت 
قلب اين مسير پس از مذاكرات برجام با بتن مسدود شد و معلوم نيست چه حاصلی به 
همراه داشته باشد و كدام دست مباركی بتواند آن را به مسير انقالبی باز گرداند. تا چندی 
پيش خوش خيال های زمانه ما كه به مذاكره با كدخدای جهانی خيلی خوش بين بودند 
ناراحت می شدند وقتی می شنيدند كه دوران خوشی پس از انعقاد برجام در راه نيست 
و اعتماد به امريكا مسير درست و انقالبی ادامه آرمان های انقالب اسالمی نيست. آنان 
اطمينان قطعی داشتند كه امريكا و تمامی شركای اروپايی و آسيای آن با برجام، كليه 
روش های ناجوانمردانه و غير انس��انی برای كنترل رشد و پيشرفت ايران و نفوذ انقالب 
اس��المی در منطقه و جهان را به كناری خواهند نهاد و گوش��ه ای خواهند نشست و به 
ميمنت و مباركی اي��ن تدبير كه تنها از دولتمردان ما بر می آي��د، از مزايای برجام بهره 
خواهند برد! ديوانساالری ايران حتی گوش شنوايی برای شنيدن احتماالت نشانه های 
عدم پايبندی دولت بعدی امريكا به برجام را كه اوباما در سخنان خود چندين بار تكرار 
كرد، نداشتند. با اين تفاصيل نشر متونی در ستايش برجام كه آرام آرام دارد به صورت 
صنعت رو به توسعه ای درمی آيد هم نتوانسته است جايی برای اين معاهده در تئوری های 
توسعه دولتمردان و كارگزاران دانش��گاهی آنها باز كند. اگر چه در طول اين چند سال 
رئيس محترم دولت و كارگزارانش هر از چندگاهی آفتابی ش��ده تا فرا رس��يدن دوران 
خوش پسابرجام را بشارت دهند. اما نشانه های بی اعتقادی به پيش گويی های قبليشان 
اكنون در حكم اوهامی تلقی می شود كه تا حدودی در سخنان اخير رئيس جمهور محترم 

و وزير امورخارجه و ساير دولت مردانش هويدا است. 
شنيده ايم كه بعضی از تصميمات استراتژيك در خصوص دفاع نكردن از برجام و حذف 
اين شاه كليد دولت تدبير از مجموعه دسته كليدهای گره گشا و معجزه آسای ديوانساالری 

دولت يازدهم و دوازدهم در راه است!! 
ما كاری نداريم كه بعد از حذف اين ش��اه كليد، دولت تدبير چگونه می خواهد مشكل 
آب خوردن مردم را كه حل آن در گرو معاهده برجام و برداشتن تحريم ها بود، برطرف 
كند و راه توسعه ايران را هموار سازد اما می دانيم كه نوستالژی در حسرت تجدد و ترقی 
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ماندن جريان منورالفكری ديوانس��االری در ايران به مراتب غم انگيزتر و تأسف بارتر از 
اين نمايش هايی است كه پيوسته در دويست سال اخير تكرار شده است و روشنفكران 
ما نه تنها هنوز از آن عبرت نگرفته اند بلكه با لجاجت تمام اين خوش خيالی ها را دنبال 

می كنند و تاوان ناتوانی ها و ناكامی های خود را در نهايت از ملت ايران می گيرند. 
اگرچه برای اين نوس��تالژی می توان داليل فكری، عقيدتی و تاريخی زيادی ارايه داد 
ولی به نظر می رسد در س��رلوحه تمامی اين داليل، نابالغی ديوانس��االری در ايران كه 
تابعی از نابالغی و عدم رشد منورالفكری اس��ت قرار دارد. مثاًل همين توافقنامه برجام و 
مكانيسم آن را می توان محملی برای فهم اين نابالغی قرار داد. يكی از مهم ترين داليل 
خوش خيالی های برجامی آن بود، كه دولت با تمام وجود می پنداشت اقتصاد نوين جهانی 
كه از نظر آنها تنها راه گذار به س��وی توسعه است صرفاً توس��عه تجارت روزافزون بين 
دولت هاست. از سياست ها، ديدگاه ها و برنامه ريزی های دولتمردان می توان به راحتی 
فهميد كه درك عميق و دقيقی از اين مسئله وجود ندارد كه اقتصاد جهانی سال هاست 
كه از تجارت بين كشورها به سوی اقتصاد واحد يعنی يك اقتصاد و يك بازار رفته است و 
جهان با تقسيم وظايف اقتصادی و حتی وظايف سياسی ميان كشورها تالش می كند كه 
تمام شبكه های اقتصادی و سياسی را به هم پيوسته نگه دارد. در اين شبكه مالحظات 
اقتصادی اگر چه غلبه دارد ولی با مالحظات سياسی در هم تنيده است. بزرگترين مشكل 
توافقنامه برجام اين است كه در دايره مالحظات سياسی سازماندهی شده و امريكايی ها 
و اروپايی ها با زيركی تمام مالحظات اقتصادی را تابعی از مالحظات سياسی كردند؛ و از 
آنجايی كه مالحظات سياسی پيوسته در معرض دگرگونی است خنثی شدن برجام امری 
عادی تلقی می شود. همين مسئله برای يك تاجر حرفه ای مثل ترامپ، كه درك دقيقی از 
مالحظات اقتصادی دارد بهانه خوبی است تا اين توافقنامه را به بازی های سياسی بگيرد. 
از ديگر داليل خوش خيالی های برجامی، نيت آشكار مذاكره كنندگان ايرانی در تمركز 
بر مس��ئله فروش نفت و بازگرداندن وجوه آن برای حل مشكل درآمدهای دولت است. 
مسئله ای كه به راحتی می تواند با مالحظات سياسی در ايجاد اختالل در اين مكانيسم، 
بدون نقض برجام همه نقش��ه های دولتمردان ايران را نقش بر آب كند؛ زيرا هر كسی 
اگر كمی آگاهی از فرآيند مصرف انرژی نفت از بعد از انقالب اس��المی در جهان داشته 
باشد متوجه می شود كه اين مصرف روز به روز كاهش يافته و بخشی از نيازها از طريق 
جايگزينی منابع انرژی جديد و بخش��ی ديگر از طريق توليدكنندگان جديد حل شده 
است. بنابراين بودن يا نبودن ايران در بازار نفت ديگر اهميت تاكتيكی هم ندارد چه برسد 
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به اين كه دستاويز مذاكرات استراتژيك قرار گيرد. 
در س��ال 1979 يعنی س��ال پيروزی انقالب اس��المی، ذخيره نفتی جهان بر اساس 
آمارهای موجود بالغ بر 611 ميليارد بش��كه نفت بود و همه در ب��وق و كرنا كرده بودند 
كه اين ذخاير ش��ديداً رو به كاهش اس��ت. كمتر از س��ه دهه بعد اين ذخاير به بيش از 
1333ميليارد بشكه رسيد و مرتباً رو به افزايش است. با ورود توليدكنندگان جديد مثل 
هندوستان، مصر، برزيل، كلمبيا، سوريه، عمان، چين، آالسكا، يمن و... از سال 1379 
هم قيمت نفت اوپك و هم توليد روزانه آن دچار نوس��ان های غير قابل محاسبه شده و 
عماًل نقش خود را در اثرگذاری های اقتصادی و مالحظات سياسی از دست داده است. اما 
دولت مردان ما هنوز تمامی استراتژی های خود را حتی در توافقنامه برجام بر فروش نفت 
و درآمدهای آن متمركز كرده اند. وقتی رئيس دولت در چش��م دوربين برای ميليون ها 
ايرانی شعار می دهد كه بايد برجام منعقد ش��ود و تحريم ها برداشته شود تا بتوان نفت 

فروخت و با پول آن مشكل مردم را حل كرد يا می گويد: 
اينكه می گوييم تحريم ظالمانه بايد از بين برود بعضی ها چشم هايشان 
را زياد نچرخانند! تحريم های ظالمانه بايد از بين برود تا سرمايه بيايد؛ 
تا مسئله محيط زيست حل شود؛ تا اشتغال جوانان حل شود؛ تا صنعت 
جامعه حل شود؛ تا آب خوردن مردم حل شود؛ تا منابع آبی زياد شود؛ تا 

بانك های ما احيا شود...
اينها نشان می دهد كه ديوانس��االری ايران هنوز از عصر قاجاری و پهلوی عبور نكرده 
است. س��ال ها مركز تجاری جهان در حوزه مديترانه بود و پس از آن به اقيانوس اطلس 
منتقل شد و شهرهای نيويورك و پاريس و لندن قبله آمال و آرزوهای ترقی خواهی های 
منورالفكران جهان و ايران گرديد. امروزه كس��ی ترديد ندارد كه اين مركز از اقيانوس 
اطلس به اقيانوس آرام منتقل شده اس��ت و به جای نيويورك، پاريس و لندن شهرهای 
لس آنجلس، س��يدنی و توكيو در مركز تعام��الت جهانی قرار دارند. ب��ا اين همه، هنوز 
دولتمردان ايران و منورالفكران وطنی كه هميش��ه در پيش��رفت، توسعه و ترقی مرغ 
همسايه را غاز می بينند، محاس��بات اقتصادی، سياسی و نس��خه های تجدد و ترقی را 
در حوزه مديترانه و اقيانوس اطلس جس��ت وجو می كنند و چش��م به نسخه های حلقه 
ماساچوستی ها در سازمان برنامه! حلقه نيويوركی ها در وزارت امور خارجه! و حلقه های 
فرنگی مآبان لندن و پاريس متمركز در مراكز دانشگاهی عقب افتاده در حوزه علوم انسانی 
در ايران جست وجو می كنند و اين يكی از داليل اساسی عقب ماندگی ديوانساالری در 
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ايران است كه با تمام معايبش در دولت تدبير و اميد جا خوش كرده است. چه زمانی ملت 
ايران از شر اين حلقه ها خالص خواهد شد و ترنم خوش استقالل و آزادی به مشامشان 

خواهد رسيد؟ خدا می داند!! 

افسانه اقليت های قومی و تمایالت تجزیه طلبی
رخداد دوم مسئله همه پرسی استقالل كردستان عراق است. سال ها است كه افسانه 
اقليت های قومی محمل سياس��ت های اس��تعماری در منطقه اس��ت و ايران در دوران 
معاصر بيش از كشورهايی چون عراق، تركيه و سوريه از اين سياست متأثر و متضرر شده 
است. فرضيه اين يادداشت بر آن استوار اس��ت كه نمايش اخير همه پرسی استقالل در 
كردستان عراق هم بيش از هر چيز تأثيرات خود را بر ايران متمركز كرده تا از اين طريق 
با درگير كردن ايران در درون مرزهای خود با مسئله اقوام، نقش حياتی ما را در مناقشات 
»صهيونيستی- داعشی« عراق و سوريه تحت تأثير قرار دهند و فضای تنگ شده فعلی را 

برای نفس كشيدن گروه های مزدور تروريستی در اين مناطق بازتر نمايند؛ 
زيرا همه می دانند كه اگر افسانه اقليت های قومی در كشورهايی كه نگاه آنها به حوزه 
فرهنگی نگاهی قومی و قبيله ای است، منشأ صورت بندی های سياسی و اجتماعی است، 
به طريق اولی اين مسئله در ايران معاصر هيچ گاه محلی از اعراب نداشته است. »ايران« 
در جغرافيای سياس��ی و فرهنگی خود جز با اقوامی كه در اين فالت زندگی می كنند و 
همه از حقوق مس��اوی برخوردارند، معنا ندارد و در دوران معاص��ر بحث غلبه قومی بر 
قوم ديگر، پنداشته های غير تاريخی است كه جز از حلقوم استعمار و گروه های وابسته 

تجزيه طلب شنيده نشده است.
بنابر اين اگر چه تجزيه طلبی در ظاهر به عنوان پديده ای ديرپا در جهان، يا به عنوان 
تجلی ايدئولوژيك يا به عنوان نوعی عالقه عاطفی به آزادی و رفاه اقليتی- قومی تعريف 
شده است اما امروزه كس��ی ترديدی ندارد كه پديده تجزيه طلبی در پوشش واژه های 
فريبنده ای چون خودمختاری، حق تعيين سرنوشت و... ابزاری است در دست نيروهای 
استعماری و استكباری برای بر هم زدن انسجام1 ملی كشورها و باج خواهی از كشورهايی 
كه به نوعی با سيطره استعمار در كش��ور خود به مبارزه برخاسته و دست قدرت ها را از 

كشور خود كوتاه كرده اند. 

1. اين مطلب در پيش گفتاری بر كتاب انقالب اس��المی ايران و گروه های تجزيه طلب آمده اس��ت. رك: اصغر 
حيدری، انقالب اسالمی ايران و گروه های تجزيه طلب، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393. 
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حداقل، آنچه نمايش همه پرسی استقالل كردستان عراق را بيشتر مشكوك می سازد 
يكی اين پرسش اس��ت كه چه ش��ده اين روزها در حالی كه نيروهای مردمی عراق در 
حال پاكسازی آخرين س��نگرهای داعش در خاك عراق هس��تند و هنوز آثار اين زخم 
ناجوانمردانه بر پيكر اين كش��ور در حال خونريزی است، ناگهان حاكم اربيل كه سابقه 
سرسپردگی وی و خانواده اش به رژيم اشغالگر قدس نياز به بينه ندارد و تا سال گذشته 
حتی عرضه نگهداری اربيل را نداشت و از ترس سقوط اربيل دست به دامن قطر، تركيه، 
عربستان و در نهايت ايران شده بود و اگر نبود فداكاری مردان شيردل ايران در جلوگيری 
از سقوط اربيل به دس��ت داعش، امروز او را بايد در س��وراخ های موش پيدا می كرديم؛ 
ناگهان خر افسارگسيخته تجزيه طلبی را زين كرده و بر طبل جدايی طلبی می كوبد؟! او 
می دانست هيچ پشتوانه ای در درون عراق و كشورهای همسايه برای اين توهمات ندارد و 
اقدام او اگر بر وحدت ملی عراق در اين شرايط حساس لطمه ای وارد نسازد حداقل بخشی 
از توان انسانی و تجهيزات نظامی دولت در مقابل داعش را برای مقابله با تجزيه طلبی به 

منطقه كردستان گسيل خواهد داشت. 
دومين مسئله ای كه اين اقدام را مشكوك نشان می دهد آن است كه اغلب جريان های 
معارض جمهوری اسالمی هم صدا با محافل صهيونيس��تی شناخته شده مثل مؤسسه 
رند و غيره، به دنبال اين هس��تند كه بگويند رژيم اش��غالگر قدس هيچ رابطه ای با اين 
تجزيه طلبی ندارد و اگر هم كردستان عراق از دولت مركزی تجزيه شود نه تنها در ايران 

تأثير منفی ندارد بلكه اثرات مثبت ديگری هم دارد. 
به عنوان نمونه، عثمان معروفی يكی از همين قماش ها، در يادداش��تی در سايت ضد 
انقالبی ايران امروز می نويسد: »اسراييل هيچ ارتباط سرزمينی و عاليق خاص مشترك 
تاريخی با مردم كرد ندارد.«1 او با اين مقدمه نتيجه می گيرد كه اسراييل نقشی در اين 

نمايش ها ندارد و اعالم حمايت وی فقط كسب پرستيژ بود.
ش��بيه اين داس��تان ها در نوش��ته بعضی از اصالح طلبان ايرانی مثل تاج زاده و سعيد 
حجاري��ان نيز ب��ه گونه ای ديگ��ر در پ��س واژه هايی چ��ون حقوق ش��هروندی، گروه 
خويش��اوندی، الحاق گری و... وجود دارد. جهل تاريخی يا هر دليل ديگری در پس اين 
اظهارات پنهان نيست وگرنه اگر كس��ی كمی تاريخ خوانده باشد می داند كه خاستگاه 
اصلی سرزمينی فرزندان يهوه بيش از آن كه سرزمين فلسطين باشد سرزمين عراق و به 
طريق اولی منطقه موصل در كردستان است. )به اين مسئله در ادامه خواهيم پرداخت.(

www.iran-emrooz.net ،2017/10/6 ،1. نشريه خبری سياسی الكترونيك ايران امروز
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همچنين اگر كس��ی تاريخ خوانده باشد و دركی از سياست داش��ته باشد می داند كه 
اخيراً سياست سازان در غرب، برای تقليل قبح واژه تجزيه طلبی، تمايل به دفاع از گروه 
خويش��اوند در برابر تبعيض و يكسان س��ازی قوميتی را جايگزين تعاريف تجزيه طلبی 
نموده و از اصطالح »الحاق گری« به جای اين واژه منفور استفاده می كنند تا زشتی اين 
عمل در تجزيه تماميت ارضی كش��ورها نمايان نباشد. به همين اعتبار در تعاريف اخير 
مفاهيم سياس��ی تجزيه طلبی را به تجزيه طلبی افراطی و الحاق گری معتدل! تقس��يم 
كرده و جلوه معتدل تجزيه طلبی را الحاق گری برای دفاع از گروه خويشاوند، حق تعيين 
سرنوش��ت در برابر تبعيض و برخورداری برابر از حقوق ش��هروندی تعريف می كنند و 
جلوه های افراطی الحاق گری را عبارت از به دست آوردن سرزمينی كه گروه خويشاوند 
در آن زندگی می كنند می دانند.1 اين خط معنايی كه اخيراً ش��ديداً در ميان گروه های 
تجزيه طلب دنبال می شود و بعضی از گروه های اصالح طلب ايرانی نيز آن را القا می كنند 
و بی ترديد سر نخ آن در غرب خوابيده است به دنبال آن است تا مفهوم تجزيه طلبی را كه 
معنايی منفور در اذهان عمومی جامعه دارد به معنايی مثبت تبديل نموده و از اين طريق 
حساسيت های ملی نسبت به اقدامات تجزيه طلبی را كاهش دهد و اين عمل غير قانونی 
و تخريب كننده را در پشت مفاهيمی چون حقوق شهروندی، رفع تبعيض، بهره مندی 

كامل از حقوق خويش و غيره پنهان سازد.
اگر چه تجزيه طلبی در كش��ورها پديده تازه ای نيست اما بررس��ی های تئوريك به ما 
می گويد كه در دو قرن اخير اين پديده ماهيتی مدرن پيدا كرده و عموماً به عنوان ابزاری 
در دست قدرت های سلطه گر برای فش��ار به كشورهای مس��تقل و آزاد مورد استفاده 
قرار گرفته است. در دويست سال اخير كشورهای اس��تعمارگر با استفاده از داعيه های 
تجزيه طلبی به تخريب هويت ملی و اختالل در تماميت ارضی، بهم زدن وحدت ملی و 
از همه مهم تر كوچك كردن كشورهايی كه به نحوی يكپارچگی، وحدت ملی و قدرت 
جمعيتی و... اين كش��ورها برای سلطه گران خطر داش��ته اقدام كرده اند و مرزهای اين 
كشورها را به گونه ای تعيين نموده اند كه پيوس��ته تمايالت هم گرايی قومی، قبيله ای 
و فرهنگی با همسايگان به عنوان معضلی بزرگ، بخش��ی از انرژی، وقت و امكانات اين 

كشورها را به خود مشغول می كند.
ايران از زمان قاجاريه تا به امروز از روش های تخريبی اين سياست كه توسط اروپايی ها 

1. رك: جيكوب الندو، پان تركيسم؛ يك قرن در تكاپوی الحاق گری، ترجمه حميد احمدی، تهران، نی، 1386، 
ص19. 
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و امريكا بر ملت ما تحميل ش��ده در امان نبوده و هر از چندی در گوشه و كنار مرزهای 
ايران عزيز گروه های مزدور بلوايی به همين نام ايجاد می كنند. هنوز از حافظه تاريخی 
ملت ايران داستان تجزيه آذربايجان توسط دار و دسته پيش��ه وری كه مزدور شوروی 
بودند و همچنين تجزيه كردستان ايران توسط قاضی محمد و مال مصطفی بارزانی )پدر 
مسعود بارزانی( در دوران پهلوی و نمايش خودمختاری خلق های ايران توسط گروه های 
جاسوس امريكا، شوروی و اسراييل در ابتدای انقالب اس��المی از خاطره ها پاك نشده 

است. 
بنابراين نبايد ترديدی به خود راه داد كه پديده ش��وم تجزيه طلب��ی با هر عنوانی، در 
مفهوم متعارف امروزی، نتيجه روند افسارگسيخته دخالت استعمار از قرن 17 ميالدی 
تا به امروز در جهان است. جنگ ها و تجاوزطلبی های مدرن، بخش اعظمی از كشورها 
و ملت های كنونی با مرزهای به هم ريخته را پديد آورده است؛ ملت ها و كشورهايی كه 
بعضی از آنها حتی در يك صد سال گذش��ته وجود خارجی نداشته ولی امروز با هويت 
جعلی به جنگ استقالل و تماميت ارضی كشورهای ريشه دار تاريخی آمده اند و هر روز 
به همين بهانه جنايت های جديدی مرتكب می شوند. رژيم جعلی صهيونيستی و دولت 

بی ريشه و بی هويت اشغالگر قدس نمونه بارز اين جنايات در دوران اخير می باشد. 
اگر چه تركيب ساختار كشورهای جديد كه استعمار عموماً در قالب تنش های مستدام 
تاريخی و تكه و پاره كردن قوم ها و نژادها در دل مرزهای فرهنگی و جغرافيايی كشورها 
ايجاد كرده، نوعی از مرزبندی های جعلی و عموماً استعماری است ولی امروزه اين مسئله 
به عنوان يك اصل بين المللی پذيرفته ش��ده و هر اقدامی در جهت ايجاد تنش در اين 

مرزها بی ترديد مصداق سياست های شوم تجزيه طلبی به حساب می آيد.
استعمار در سه دهه اخير در سياست های س��لطه طلبی خود، تجزيه طلبی را فراتر از 
تجزيه طلبی تماميت ارضی تعريف ك��رده و مفهوم تجزيه طلب��ی فرهنگی، عقيدتی و 
مذهبی را نيز به عن��وان ابزار كارآمد ديگری در كنار تجزيه طلبی س��رزمينی به ميدان 
آورده و به تخريب كش��ورهای ناهمس��از، آزاد و مس��تقل می پردازد. ايران در سه دهه 
گذشته در كنار مقابله با داعيه های تجزيه طلبی ارضی توسط گروه های مزدور، مقابله با 
تجزيه طلبی های فرهنگی، عقيدتی و مذهبی را نيز تجربه كرده است. از نمونه های عينی 
تجزيه طلبی های نوع دوم می توان به تجزيه اس��الميت و جمهوريت، تجزيه سياست و 
شريعت، تجزيه دين و دنيا، تجزيه تخصص و تعهد، تجزيه دولت و ملت، تجزيه شيعه و 
سنی، تجزيه ايرانيت و اسالميت، تجزيه سنت و تجدد، تجزيه حق و تكليف، تجزيه اصول 
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و اصالح و ده ها تجزيه ذهنی ديگر اشاره كرد. از بدو پيروزی انقالب اسالمی تا به امروز 
ملت ايران با تمام وجود خود مبارزه تجزيه طلبان ارضی، تجزيه طلبان فرهنگی، عقيدتی 

و مذهبی را با انقالب كبير اسالمی حس كرده است. 
نمايش اخيری كه در كردس��تان عراق برپا شد و دس��ت پيدا و پنهان صهيونيست ها 
و امريكايی ها را در آن به راحتی می توان مش��اهده كرد از همين جنس است. شكست 
سنگين داعش در عراق و سوريه و اضمحالل سياست دامن زدن به جنگ های مذهبی، 
دوباره استعمارگران را به مواضع سنتی تفرقه اندازی های قومی و دامن زدن به تمايالت 
تجزيه طلبی متمايل كرده است تا ش��ايد اين تحركات، محمل تازه ای برای گردآوری و 
تمركز گروه های مزدور شكست خورده در عراق و سوريه باشد و از اين طريق امنيت ايران 
و اتحاد ملی آن نيز مخدوش شود. بی ترديد امريكا و صهيونيس��م بين الملل با اين باور 
به بازی خطرناك تجزيه طلبی جغرافياي��ی روی آوردند كه تصور می كنند از اين طريق 
ايران را مانند اوايل انقالب اسالمی در درون مرزهای خود متمركز خواهند كرد و نقش 

تعيين كننده ما را در عراق، سوريه و شكست سنگين داعش كم اثر خواهند ساخت. 
ملت ايران با اين بازی ها آشنايی كاملی دارد. ما هنوز فراموش نكرده ايم كه يك زمانی 
اقتضا می كرد استعمار به كمك استبداد، ناسيوناليس��م ملی را در مقابل ناسيوناليسم 
قومی قرار دهد و از اين طري��ق پايه های امنيت ارضی كش��ورها را متزلزل نمايد. يكی 
از وظايف خطرناك رضاخان اين بود كه به بهانه دفاع از ناسيوناليس��م ملی، اقوام را كه 
منشأ قدرت سياسی و حافظ تماميت ارضی ايران در آن دوران بودند، نابود كند و تخم 
از هم گسيختگی و تفرق اقوام ايرانی را در اين س��رزمين بپاشاند. اكنون پس مانده های 
فكری همان رژيم منفور تالش می كنند كه بذرهای پاشيده شده توسط رضاخان را بارور 
ساخته و ناسيوناليسم قومی را در پشت مفهوم حق تعيين سرنوشت، در مقابل وحدت 
و يكپارچگی ملی قرار دهند. در حالی كه اين دو مفه��وم هم در تئوری و هم در معنای 
حقوقی بر پايه يك مفهوم تاريخی قرار دارند. مفهومی كه به ما می گويد مردم هر قوم يا 

نژادی در ايران عضو اين پيوستگی ملی و شهروند آن می باشند. 
ناسيوناليسم قومی ناسيوناليسمی انحصاری و انحرافی است و عضويت در آن محدود 
به افرادی است كه ويژگی های قومی و ابتدايی دارند كه اين ويژگی ها متكی به تمايزهای 
طبقاتی و منزلت قبيله ای است. كشور ايران دارای يك جريان اصلی فرهنگی است كه 
مردم اين كشور به درجات متفاوت در آن مش��اركت دارند. عالوه بر اين فرهنگ اصلی 
و ملی، خرده فرهنگ هايی نيز وجود دارد ك��ه معموالً در زيرمجموعه های فرهنگ ملی 
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و حتی گاه منطق��ه ای و جهانی قرار می گيرند. اين خرده فرهنگ ها بر اس��اس باورهای 
مذهبی، نژادی، قومی، منطقه ای يا حتی هر نوع دسته بندی ديگری كه مردم نسبت به 
آن احساس همبستگی مشترك دارند ممكن است به وجود آيد. ايران همواره در طول 
تاريخ در برگيرنده مجموعه كاملی از اين خرده فرهنگ ها بوده اس��ت. اما جريان اصلی 
فرهنگی كه عبارت است از فرهنگ ايرانی- اسالمی به گونه ای است كه اكثريت مطلق 

ايرانی ها با هر خرده فرهنگی آن را به عنوان هويت ملی پذيرفته اند. 
فرهنگ ايرانی- اسالمی همراه با نهادها و اجزای سياسی و اجتماعی اش ميراث تاريخی 
ايران است. اين ميراث دربرگيرنده زبان غنی و شيرين فارسی همراه با ارزش ها و مفاهيم 
اسالمی است. اين فرهنگ اصيل قرن هاست كه در ايران ادامه دارد و به خرده فرهنگ های 
درون ايران نيز هويتی ايرانی بخشيده اس��ت. هر جريانی كه بخواهد اين هويت را مورد 
ترديد قرار دهد يك جريان تجزيه طلب به حس��اب می آي��د. تجزيه طلبی هما ن طوری 
كه گفته شد صرفاً مفهوم س��رزمينی ندارد آنهايی كه می خواهند بين فرهنگ ايرانی و 
فرهنگ اسالمی در اين كشور گسس��تگی ايجاد كنند و يكی را به نفع ديگری تعديل يا 
تعطيل نمايند خواسته يا ناخواسته در جرگه يك جريان تجزيه طلب قرار می گيرند و آب 

به آسياب دشمنان ايران، اسالم و انقالب اسالمی می ريزند. 

چرا باید دست ناپاک صهيونيست ها را در جریان همه پرسی کردستان عراق 
مشاهده کرد؟ 

دليل اول آنكه حضور فعال صهيونيست ها در كردس��تان عراق يا حاشيه های امنيتی 
جمهوری اسالمی ايران چندان شگفت آور نيست؛ اما ساده لوحانه خواهد بود اگر تناوب 
و گستره آن را به صورت عميق و دقيق ديده بانی نكنيم. تجزيه و تحليل كاركردهای اين 
حضور هم از جنبه تاريخی، هم از جنبه اعتقادی و هم از جنبه امنيتی و سياسی به مراتب 
از آنچه بدواً تصور می ش��ود، دشوارتر است. كاركنان مؤسس��ات، بنيادها و شركت های 
صهيونيس��تی در منطقه كردنش��ين عراق، لزوماً نه س��الح به دس��ت در توسعه طلبی 
صهيونيس��م قدم به ميدان كارزار می نهند و نه فعاالنه از دوره های آموزش تروريستی 
سازمان سيا، موساد و اينتلجنت س��رويس برای ترور مخالفان خود بهره می گيرند. اين 
شركت ها و مؤسسات در حمايت از اهداف توس��عه طلبانه رژيم صهيونيستی به عنوان 
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ستون عقيدتی نظام جعلی اسراييل در جهان عمل می كنند.1 
اين ستون عقيدتی تا هر جايی در كره زمين كه بوی نفت، ثروت، سرمايه و قدرت از آن 
به مشام می رسد سيطره نفوذ خود را گسترش می دهد و آن مكان را يكی از مكان های 
مهاجرت آن ده قبيله گمشده بنی اسراييل معرفی كرده و بساط خيمه عقايد جعلی خود 
را علم می كند تا گس��تره »ارض موهوم«! كه صهيونيسم آن را »ارض موعود« می نامد، 
تمام پهنه زمين باشد و الجرم امنيت بنی اسراييل به امنيت تمام جهان پيوند خورده و 
كسی جرئت نكند مقبوليت اين امنيت را مورد ترديد قرار دهد. تمام قاره های زمين به 

نوعی اثرات شرارت های اين ستون عقيدتی را در طول تاريخ تجربه كرده است. 
يهوديان از جنب��ه تاريخی هيچ نس��بتی با فلس��طين ندارند؛ بلكه به طري��ق اولی با 
كردستان عراق نسبت قومی دارند. زادگاه اصلی حضرت ابراهيم سرزمين »اورا« در كلده 
در موصل امروزی است. حضرت ابراهيم در دوران كهنسالی به امر خدا از سرزمين عراق 
به كنعان مهاجرت كرد و اين مهاجرت از جنبه تمايالت و تعلقات ارضی برای يهوديان 

هيچ حقی را اثبات نمی كند. 
آنهايی كه تالش می كنند رد پای صهيونيس��ت ها را در وقايع عراق و كردستان عراق 
محو كنند اگر كمی تاريخ بلد بودند می  دانستند كه سال هاست بزرگ ترين پايگاه های 
تحقيقات��ی و اقتصادی ع��راق در منطقه كردس��تان در دس��ت صهيونيست هاس��ت. 
گزارش های منابع خارجی نشان می دهد كه اسراييل از يكی از پايگاه های دائمی خود در 
كردستان عراق برای اقدامات اطالعاتی فرامرزی در درون ايران استفاده می كند. رژيم 
صهيونيستی از بدو اشغال فلسطين و نفوذ در دربار پهلوی با كمك رژيم شاه و كارگزاران 
بهايی- صهيونيست اين رژيم، نفوذ عميقی را در كردستان عراق برای خود ترتيب داده 
است و در قالب فعاليت های تجاری، اقتصادی و حمايتی نه تنها به جمع آوری اطالعات در 
مورد ايران می پردازد بلكه به اقتضای تغييرات منطقه گاهی با ارسال اسلحه به كردستان 
عراق از طريق رژيم شاه در گذشته و زمانی با ارسال تجهيزات نظامی از طريق كردستان 
عراق به گروه های تجزيه طلب در ايران تالش كرده است امنيت ملی و تماميت ارضی دو 

كشور را مخدوش سازد. 
مستندات بی شماری در اين رابطه در تاريخ روابط ايران و عراق وجود دارد كه تنها به 
چند نمونه از آن اشاره می شود: مئير عزری فرستاده ويژه رژيم اشغالگر قدس به ايران در 

1. نگارنده قباًل بخشی از اين مطالب را در مقدمه ای بر اثر زير آورده است؛ رك: عليرضا خسروی، نفوذ اسراييل در 
عراق و تأثير آن بر امنيت ملی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393. 
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دوران پهلوی در خاطرات خود فصل مشخصی را به تالش  برای جاسوسی در كردستان 
ايران و عراق اختصاص می دهد. او می نويسد: 

در ديداری كه ميان مئير عميت سرپرست موساد با سرلشكر حسين 
پاكروان همتای ايران��ی اش انجام يافت )29 ژوئي��ه 1963 در پاريس( 
بخش��ی از گفت وگوها در زمينه ياری اس��راييل به كردها دور می زد... 
نه تنها سرلشكر پاكروان از شنيدن پيش��نهاد ياری اسراييل به كردها 
خرسند بود بلكه جانشين وی ارتشبد نصيری نيز با اين داستان سازگار 

بود و انجام آن را برای ايران سودمند می دانست...1 
عزری می نويسد: 

در ديدارهای عميت با نصيری كه بيش��تر پيرامون كردها دور می زد كار 
ترجمه گفت وگوها را داشتم... با پايان خوش اين گفت وگوها همكاری ميان 
دستگاه های امنيتی ايران و اسراييل در اروپا آغازيد كه چگونه جنگ افزارهای 

اسراييل به كردستان به دست جنگجويان آزادی خواه كرد برسد. 
نخستين بس��ته های بازوكا، گلوله های توپ و جنگ افزارهای سبك 
اس��راييلی روز 18ژوئيه 1962 در كردس��تان به دس��ت ابراهيم احمد 
دس��تيار بارزانی رس��يد كه از آن با ن��ام »عمليات اس��پارتاكوس« ياد 

می كنيم.2
با اين توصيف نبايد به آنهايی كه ابلهانه ردپای صهيونيست ها را در عراق محو می كنند 
و اقدام اخير بارزانی را تمايالت حقوق ش��هروندی و يك امر تاريخی ملت كرد می دانند 

ترديد كرد؟
عزری در ادامه فعاليت های صهيونيست ها در كردستان می نويسد: 

گروه هاي��ی از اس��راييلی ها كه پي��رو پيمان های چندس��ويه بايد به 
جنگجوي��ان ارتش چريكی بارزان��ی جنگ افزار و ياری ه��ای گوناگون 
می رس��اندند از برخی راه ها و بيراهه های كردستان ايران می گذشتند. 
اريه لوبا الياب يكی از فرستادگان جوان اسراييلی بود كه اين گروه ها را 
سرپرستی می كرد. آنها در تابستان 1966 يك بيمارستان صحرايی از 

سوی مردم اسراييل به رزمندگان آزادی بخش كرد پيشكش كردند...3

1. مئير عزری، كيست از شما تمامی قوم ما، يادنامه، ترجمه ابراهام حاخامی، بی نا، 2000م، دفتر اول، ص318. 
2. همان، ص318. 
3. همان، ص321. 
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عزری ابايی ندارد از اين كه بنويسد: 
برخورد كرده��ای بومی و واكنش آنان در براب��ر دولت های چهارگانه 
ايران، عراق، س��وريه و تركيه برای اس��راييل از اهميتی ويژه برخوردار 
است از اين رو دولتمردان اسراييل همواره كوشيده اند با كردها دوستی 

نزديكی داشته باشند...1 
در چنين حالتی كدام ابلهی می تواند ادعا كند كه صهيونيس��ت ها با اعالم حمايت از 
نمايش همه پرسی كردستان عراق فقط به دنبال كسب پرس��تيژ بودند؛ يا حق تعيين 
سرنوشت و حقوق شهروندی حق كردهاس��ت. همان طوری كه در دوران رژيم وابسته 
ش��اه همكاری با اس��راييل در كردس��تان و حمايت از بارزانی ها محملی ب��رای به زانو 
درآوردن رژيم ستيزه جوی عراق بود و عزری بارها در خاطرات خود به اين مسئله تأكيد 
داشته است، امروز نيز مش��اركت در نمايش همه پرسی در كردس��تان عراق و فعاليت 
صهيونيس��ت ها را نمی توان جز با انگيزه به زانو درآوردن دولت مردمی عراق، كمك به 

تروريست های داعش و از همه مهم تر درگير كردن ايران با مسئله قوميت ها دانست. 
در كنار اين اسناد كه دليل روشنی بر تاريخی بودن فعاليت صهيونيست ها در كردستان 
عراق است می توان به شواهد ديگری از نفوذ اقتصادی، سياسی و فرهنگی رژيم اشغالگر 

قدس در اين منطقه اشاره كرد:

الف. فعاليت های تجاری و اقتصادی اسرایيل در شمال عراق
1. اسامی شرکت ها و سازمان های خدماتی

•  سازمان امورخيريه- اربيل
•  شركت تجاری مريوان- دهوك

•  شركت توسعه كردستان عراق )تحت عنوان  kodoسليمانيه(
•  شركت ترك )بازسازی مراقد پيامبران( استان كركوك

•  شركت خدمات امنيتی )بيروت( كركوك
•  سازمان امور خيريه- دهوك- زاخو

•  شركت لوازم پزشكی: اين شركت فعاليت خود را در سه اس��تان اربيل، سليمانيه و 
دهوك انجام می دهد و تقريباً تمام خدمات بيمارس��تانی اين سه استان تحت پوشش 

اين شركت قرار دارد. 

1. همان، ص316. 
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•  شركت عالج و دواء: فعاليت اين شركت در استان های اربيل و سليمانيه است و امور 
مربوط به اعزام بيماران را به خارج از كردستان عراق بر عهده دارد.

•  شركت كودو: فعاليت اين شركت در زمينه های فنی و الكترونيك است و در شهرهای 
اربيل و سليمانيه فعاليت دارد. رئيس اين شركت فردی به نام آنتون ليبكيس شاحاك 

اهل تالويو است.
•  كمپانی introp: عمده فعاليت اين شركت در زمينه سالح و مهمات است و بيشترين 
قراردادهای نظامی و تسليحاتی را با اقليم كردستان منعقد كرده است. رئيس اين شركت 

فردی به نام دنی ياتوم است كه قباًل رئيس بخش اطالعات خارجی اسراييل بوده است.
•  شركت باواچی: فعاليت اين شركت در زمينه اكتشاف و استخراج نفت در شهر بيجی 

از حوالی كركوك است. 
•  شركت سنگ های تزئينی: فعاليت اين شركت پيرامون واردات و صادرات سنگ های 
تزئينی می باش��د و تحت حمايت منصور بارزانی فرزند مسعود بارزانی و دفتر اصلی اين 

شركت در شهر اربيل می باشد. 
•  شركت 77: فعاليت اين شركت در زمينه سنگ های بتنی به ارتفاع حداكثر چهار متر 
است كه در حصاركشی اماكن و مقررات مورد استفاده قرار می گيرد و دفاتر اصلی آن در 

شهرهای اربيل و سليمانيه است.
•  شركت عنسولين يونيه: فعاليت اين شركت در امور راه و ساختمان و شعبه اصلی آن 

در شهر اربيل است.
•  شركت دان: فعاليت اين شركت در زمينه های اتوبوس های مستعمل و اسقاطی است 

و دفتر اصلی اين شركت در شهر اربيل قرار دارد. 
•  شركت سونول: فعاليت اين شركت در زمينه های سوخت و فرآورده های نفتی است 

و دفاتر و شعب اصلی آن در شهرهای اربيل سليمانيه قرار دارد. 
•  شركت دلتا: فعاليت اين ش��ركت در زمينه صادرات و واردات انواع پارچه می باشد و 

دفتر اصلی اين شركت در اربيل است. 
2. اسامی بانك ها 

•  بانك الثقه )بانك قرض(: فعاليت اين بان��ك در زمينه پرداخت وام به يهوديان اكراد 
برای خريد زمين است. رئيس اين بانك فردی اس��ت به نام احمد و اين بانك دارای 13 
كارمند است كه 9 نفر آن مرد و 4 نفر آن زن هستند. محل بانك مذكور سليمانيه است. 

•  بانك آينده روشن سليمانيه
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•  بانك ريليس سليمانيه
•  بانك آشتی 

ب. فعاليت های نظامی- امنيتی 
به طور كلی می توان اهداف و فعاليت های اطالعاتی و نظامی رژيم صهيونيستی را در 

كردستان عراق به شرح زير برشمرد: 
- برگزاری دوره های آموزش اطالعاتی- امنيتی 

- افزايش توان نظامی پيش مرگه های كرد 
- اقدامات اطالعاتی- امنيتی 

- برگزاری دوره های آموزش نظامی 
- اعزام تيم های مستشاری در امور امنيتی- نظامی

1. مقرها و پايگاه های نيروی اسراييلی در کردستان عراق:
- اربيل- هتل خانزاد

- اربيل- هتل شرايتون- اقامتگاه عناصر اسراييلی
- موصل- انتهای پل قديم

- خانه امن سليمانيه- سليمانيه- محله ابراهيم پاشا
- مقر صالحی- اربيل- مصيف دارالضيافه پارتی

2. پايگاه های نظامی و فرودگاه ها: 
- پايگاه هوايی الحريه- كركوك- برخی از ترددهای يهوديان اس��راييلی از طريق اين 

پايگاه انجام می گيرد. 
- فرودگاه اربيل: بيشتر تردد عناصر رژيم صهيونيستی از طريق فرودگاه اربيل انجام می گيرد. 

- احداث پايگاهی در چمچمال سليمانيه- بين روستای حمزه كانی و كانی كوچك 
قابل توجه اينكه مقر مذكور يك قلعه قديمی و باستانی بوده و قرار است به زودی تبديل 

به زندان شود.

ج. فعاليت های فرهنگی و اجتماعی
اس��راييل به صورت مش��ترك با امريكا به منظور جذب مردم به مس��يحيت از طريق 
فعاليت های فرهنگی- تبليغی تالش می كنند و در همين راستا خبری مبنی بر اينكه 800 
نفر مبلغ مسيحی وارد شمال عراق شده و كليسای شهر حلب در سوريه مركز مهم برای 
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انتقال مبلغان مسيحی به شمال عراق است، منتشر شده است. همچنين در خبری نيروهای 
امنيتی تركيه در منطقه مرزی اين كشور با كردستان عراق نيز بالغ بر 10986 نسخه كتاب 

زبور را كه جهت ارسال به شمال عراق در نظر گرفته شده بود، توقيف كرده اند. 
اماكن فرهنگی تبليغی: 

1. جمعيت كتاب مقدس- اربيل
2. چاپخانه ثقافه- اربيل

3. سازمان الحياط- اربيل
4. س��ازمان تبليغی و تبش��يری- دفاتر اين سازمان در مركز اس��تان دهوك، اربيل و 

سليمانيه به تازگی تأسيس شد. 

د. فعاليت سياسی
مهم ترين اقدامات و فعاليت سياسی رژيم صهيونيس��تی در اقليم كردستان عراق، به 
برقراری ارتباط با رهبران و عناصر بانفوذ اكراد عراقی و برقراری روابط ديپلماتيك با اين 
اقليم و در نهايت جذب و بكارگيری افراد هم سو با اهداف صهيونيستی در بدنه سياسی 

عراق خالصه می شود. 
صهيونيست عالوه بر حضور فعال در كردستان عراق در ساير مناطق نيز فعاليت های 

گسترده فرهنگی، اقتصادی، تجاری و اجتماعی دارند.1

ه�. فعاليت های اسرایيل در عراق )غير از اقليم کردستان( 
1. فعاليت های تجاری و اقتصادی

شركت های تجاری اسراييلی به دو شكل اساسی در عراق مشغول فعاليت هستند:
- شركت هايی كه توليدات و محصوالت خود را در اسراييل توليد می كنند و با حذف 

كليه نشان ها و عاليم و با مارك های جعلی به عراق صادر می كنند. 
- شركت هايی كه توليدات و محصوالت ساير كشورها را به عراق صادر می كنند.

الف. مهم ترين شركت های اسراييلی كه در عراق فعال هستند عبارت اند از: 
•  شركت ترانسكالل: اين ش��ركت در زمينه كاالهای الكترونيكی فعاليت دارد و دفتر 

مركزی آن در كراده بغداد می باشد. 
•  شركت اعينش: اين ش��ركت در زمينه حمل و نقل اجناس و كاال از حيفا به اردن و 

1. رك: عليرضا خسروی، همان. 
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سپس به عراق فعاليت دارد.
•  شركت تنور غاز: فعاليت اين شركت در زمينه واردات و صادرات كليه كاالها و اجناس 

مصرفی است و تاكنون 8 جلسه بين مديران شركت با تجار عراقی برگزار شده است.
•  شركت ربينتكس: اين شركت در زمينه ساخت و تهيه جليقه های ضد گلوله نيروهای 

ائتالف فعاليت دارد كه كاالهای مورد معامله را از طريق اردن وارد عراق می كند.
•  شركت عتيس ميئيل: اين شركت متخصص در زمينه توليد وسايل حفاظت فيزيكی 

ساختمان ها و اماكن )نرده، حفاظ درب و...( است.
•  شركت طمبور: اين شركت در زمينه های توليد روغن خوراكی و گياهی فعاليت دارد.
•  شركت بزان: اين شركت در زمينه های تعمير خودروهای زرهی نيروهای ائتالف و 

ارتش امريكا فعاليت دارد و از حمايت وزارت دفاع اسراييل برخوردار است.

•  شركت غايه: اين شركت در زمينه های صنايع الكترونيك فعاليت دارد.
•  شركت تايمی 4: فعاليت اين شركت در زمينه حفاری چاه های آب است.

•  شركت الغروب: فعاليت اين شركت در زمينه تهيه و توزيع مواد دارويی در عراق است.
•  شركت رافنيت: اين شركت در زمينه های صنايع ضد زره فعاليت دارد.

•  شركت نختال: اين شركت متخصص در زمينه زيرساخت ها و بازسازی عراق فعاليت دارد.
•  شركت تروليدور: فعاليت اين شركت در زمينه توليد پنجره های امنيتی و سيم های 

خاردار نظامی و امنيتی است. 
•  ش��ركت ليتم��ون: فعاليت اي��ن ش��ركت در زمينه تولي��دات مش��روبات الكلی و 

نوشيدنی هاست.
•  شركت امنيتی isi: اين شركت از ش��اخص ترين شركت های امنيتی است كه برای 
ارتش امريكا كار می كند و افراد آن از نخبگان مؤسسات اسراييلی هستند؛ مانند يگان 

مبارزه با تروريست و دستگاه امنيتی شين بت. 
•  شركت الفريد: فعاليت اين ش��ركت حفاظت از هواپيماهای نظامی و غير نظامی در 

فرودگاه بين المللی بغداد است. 
•  ش��ركت لالعمار )امريكايی- عراقی(: فعاليت اين شركت در زمينه واردات كاالهای 
اسراييلی به عراق تحت عنوان كاالهای قبرسی، تركی و اردنی است و نمايندگی آن در 

الكراده بغداد است.
•  شركت المدار: فعاليت اين شركت در زمينه حمل و نقل دريايی كاالها و اجناس است 

و نمايندگی آن در الكراده و الوحده بغداد و بصره است. 
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•  ش��ركت نورتن ليلی: فعاليت اين ش��ركت در زمينه حمل و نقل تجهيزات و ادوات 
نظامی از طريق دريايی است و نمايندگی آن در الخضرا بغداد است.

•  مجموعه شركت های العرس: فعاليت اين ش��ركت ها در زمينه حمل و نقل دريايی، 
زمينی و هوايی كاالها و اجناس است و نمايندگی آن در الكراده بغداد است. 

•  شركت اردن: فعاليت اين شركت در زمينه واردات هر گونه كاالهای اسراييلی و دفتر 
نمايندگی آن در اربيل است.

•  شركت الهكاك: فعاليت اين ش��ركت در زمينه واردات كاالهای اسراييلی از طريق 
كشورهای مختلف بوده و نمايندگی آن در الكراده بغداد است.

•  شركت سلمان: اين شركت در زمينه طال و جواهرات فعاليت داشته و دفتر نمايندگی 
آن در المنصور بغداد است.

•  ش��ركت االزل: فعاليت اين ش��ركت در زمين��ه واردات ذرت و علوفه ب��رای وزارت 
كشاورزی عراق بوده و دفتر نمايندگی آن در السعدون بغداد است. 

ب. اسامی شركت هايی كه به عنوان پيمانكار ثانوی در الخضراء فعال هستند عبارت اند از:
•  دفتر گسترش و بهره برداری عراق- الكراده

•  مجموعه الغدوه- المنصور
•  شركت ساخت معاصر- المنصور

•  المدامغه- خيابان الرشيد
•  خدمات مهندسی- المنصور

•  مجموعه االعمار- الكراده
•  مجموعه القدوه- خيابان السعدون

•  شركت قراردادهای عمومی عراق- المنصور
•  الفاج- الكراده

•  خانه مهندسی- الجادريه
•  مجموعه القريه- المنصور

•  شركت ارض الخزف- المنصور خيابان 14 رمضان
•  مجموعه الفنار العربی- الوزيريه

•  مجموعه البرهان- خيابان الكندی
•  مجموعه شركت های عراقی- امريكايی- الحارثيه

•  شركت رواد بغداد- حی بابل
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•  الدانوب- الكراده
•  فريق التصميم- عرصات هندی

•  اصالن- المنصور
•  وادی جنوبی- جاده پادگان الرشيد

•  شركاء االوسی- ساختمان حسيب صالح
•  مجموعه روعه الغانم

•  شركت الرتبا- المنصور
•  خدمات معماری- اربيل

•  سما الفجر- السيديه
•  كوكب الدری- جاده پادگان الرشيد

•  الدجيل- زيونه
•  نيه جنرال المحدوده- الكراده

•  دانه- خيابان فلسطين
•  سويركو- المنصور

2. فعاليت های اطالعاتی و امنيتی
به طور كلی می توان اهداف و فعاليت های اطالعاتی و امنيتی رژيم صهيونيستی را در 

عراق به شرح ذيل بر شمرد: 
الف. تشكيل تيم های عمليات ويژه شامل: ترور، ربايش ، خرابكاری و...

ب. نفوذ در تشكيالت دولتی به ويژه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی
ج. شناسايی، جذب، بكارگيری و آموزش نيروهای عراقی، اكراد و يهوديان مقيم عراق 

به منظور جمع آوری اخبار و اطالعات از فعاليت های جمهوری اسالمی ايران
د. انجام فعاليت های جاسوس��ی تحت پوش��ش س��ازمان های بين الملل��ی، خيريه و 

شركت های تجاری
ه�. پيگيری مواضع گروه ها و جريانات اسالمی سنی و شيعه

فعاليت های عناصر اطالعاتی و امنيتی اسرایيل در مناطق بغداد 
1. منطقه الخضراء

2. هتل السدير در ميدان اآلندلس
3. قصر دجله )مجمع الوزراء سابق(
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4. باشگاه قايقرانی بغداد )مقر سابق عدی(
5. منطقه المنصور

6. منطقه المرصات در امتداد دجله
7. قصر العينی در حارثيه

8. هتل الحمران در الجادريه

فعاليت های اسرایيلی ها در حله
نيروهای اسراييلی 17 باب ساختمان را در حی البابل حله جهت فعاليت های اطالعاتی 
خود اجاره كرده اند كه افسران اطالعاتی در آنجا مستقر هستند. اين ساختمان ها مجهز 
به دستگاه های ارتباطی بسيار پيشرفته می باشند و با دس��تگاه های اطالعاتی آنان در 
استان های سليمانيه، اربيل، بصره و نيز با سفارت امريكا در بغداد ارتباط مستقيم دارند. 

رفت و آمد عناصر اطالعاتی در اين اماكن در هنگام شب يا صبح زود می باشد. 

مالحظات
1. همه تجار و واسطه های اس��راييلی كه در خصوص تجارت و بازرگانی فعال هستند 
دارای اصليت اروپايی و امريكايی بوده و با پاس��پورت های غير اسراييلی به عراق تردد 

دارند. 
2. واسطه های عراقی كه بيشتر آنان كرد هستند در لندن و اردن مالقات های خود را 

با اسراييلی ها انجام می دهند. 
3. يهودی های عراقی االصل بيش��تر به عنوان مش��اور و راهنمای اس��راييلی ها عمل 

می كنند و مانع افشا شدن هويت اصلی تجار و بازرگانان اسراييلی می شوند. 
4. تجار و س��رمايه داران عراقی توجه و حساس��يت چندانی نس��بت به ماهيت تجار 
اسراييلی ندارند اما در سطح عمومی )به ويژه شيعيان( هنوز حساسيت و برخورد منفی 

با اسراييلی ها وجود دارد. 
5. امريكايی ه��ا هنوز با حضور رس��می اس��راييلی ها موافقت نكرده اند ام��ا با حضور 

غيرمستقيم و در پوشش شركت های تجاری ثانويه كاماًل موافق هستند.
6. در حال حاضر اردن )منطقه صنعتی زرقا در ش��مال اردن و منطقه آزاد تجاری در 
عقبه( به عنوان س��رزمين واسطه و تسهيل كننده فعاليت ش��ركت های اسراييلی برای 

فعاليت در عراق عمل می كنند. 
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7. بيشتر شركت های اسراييلی در عراق پوشش های عربی- اروپايی- اسراييلی، عربی- 
اسراييلی- امريكايی و عربی- تركی- اسراييلی را دارا هستند.

صهيونيست ها حضور قابل توجهی از سال 2005 در اين منطقه به همين منظور پيدا 
كرده اند. مهم ترين اين پايگاه ها هم اكنون در س��اختمان های مجللی كه گفته می شود 
متعلق به دولت خودمختار كردس��تان اس��ت، در ش��هر »عقره« واقع است؛ همچنين 
استراحتگاه »چمچمال« نيز ميزبان يك پايگاه ديگر صهيونيست ها بوده و استراحتگاه 
»س��ره رش« كه مقر مس��عود بارزانی رئيس اين اقليم اس��ت نيز ديگر پاي��گاه اصلی 

صهيونيست ها را در خود جای داده است. 
س��يمور هرش در 12 ژوئ��ن 2004 خبر داد كه صهيونيس��ت ها قصد ايج��اد پايگاه 
جاسوسی از مراكز هس��ته ای ايران را در شمال عراق دارند. تش��كيل تيم 60 نفره ای از 
كماندوهای كرد كه توسط موساد برای انجام عمليات تروريستی در داخل و خارج عراق 

آموزش های ويژه ای ديده بودند راز جديدی نيست كه به تازگی فاش شده باشد.
بی بی سی 2 هم فيلم مستندی را از آموزش نيروهای كرد توسط افسران صهيونيستی 
منتشر كرد. اين در حالی است كه رسانه های اروپايی و خبرگزاری های جهانی 3 اكتبر 
2007 خبر از حضور بيش از 1200 افسر موساد و سازمان های اطالعاتی صهيونيستی 
در ش��مال عراق با هدف آموزش عناصر كرد داده بودند. افسرانی كه به طور حتم صرفاً 
برای كمك به يك گروه اقليت در عراق برای احقاق حقوق خود به اين منطقه نيامدند و 
اهدافی فراتر از مسائل كمك به يك هم پيمان قديمی در دستور كار دارند. اين اطالعات 
كه گفته شد منبع اصلی آن سازمان اطالعات فرانسه است محل استقرار اين افسران را 

شهرهای اربيل و سليمانيه اعالم كرد.
به اعتقاد تهيه كنندگان فيلم مستند بی بی سی، يكی از خطرناك ترين ابعاد اين فعاليت 
دست چين كردن تعدادی از اين عناصر تحت آموزش برای انتقال آنها به ساختار سازما های 
فعال در منطقه است؛ سازمان هايی كه عالوه بر فعاليت های تروريستی دست به اقدامات 
جاسوسی در كشورهای منطقه و كش��ورهای واقع در محيط عراق هم می زنند. عالوه بر 
آن، سيمور هرش هم در گزارشی كه در ژوئن 2004 در نيويوركر منتشر شد، فاش كرد: 
صهيونيست ها واحدهای كماندوی كرد را برای انجام عمليات محرمانه در مناطق كردنشين 
س��وريه و ايران آموزش می دهند. اما ش��ايد فراگيرترين و مهم ترين گزارش در رابطه با 
فعاليت های جديد رژيم صهيونيستی در عراق و منطقه، اطالعاتی باشند كه در روزهای 

اول و دوم دسامبر 2005 توسط روزنامه يديعوت احارنوت منتشر شد. 
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اين روزنامه عبری زبان در اين رابطه نوشت: شركت های اسراييلی در منطقه دورافتاده 
در ش��مال عراق مركزی را كه تحت نام موقعيت Z ش��هرت يافته، ايجاد كرده اند و اين 
مركز هم اكنون كاربردی آموزشی دارد. به نوشته احارنوت، واحدهايی از نيروهای نخبه 

صهيونيستی عماًل از سال 2004 از طريق مرز تركيه وارد شمال عراق شده اند.
اين افراد معموالً تحت عنوان مهندس راه سازی يا كارشناس كشاورزی وارد كردستان 
عراق می ش��دند و به كار آموزش كردها در اي��ن منطقه می پرداختند ت��ا اينكه كردها 
دريافتند كه نيروه��ای اطالعاتی ايران از حضور و فعاليت صهيونيس��ت ها در موقعيت 
Z مطلع شده اند. از اين رو از بيم دستگيری يا ربوده ش��دن صهيونيست ها اين مركز را 

تعطيل يا به منطقه ديگری منتقل كردند. 
روزنامه فلسطينی دنيا الوطن هم در گزارش��ی در اين رابطه تأكيد كرد در اين پايگاه 

كماندوهای اسراييل اقدام به آموزش تك تيرانداز و انجام عمليات ترور می كردند. 
بر اساس اطالعات اين روزنامه، موساد در چهارچوب فعاليت يك شركت تجاری به نام 
»انتاروپ« و دو شركت به ثبت رسيده در سوئيس به نام های »كيودو« و »كلوزيوم« كه 
زيرمجموعه اين شركت هس��تند، برخی از فعاليت های خود را در داخل كردستان و به 

تبع آن بقيه خاك عراق انجام می دهد. 
به نوشته اين روزنامه، موساد با استفاده از موقعيت سوق الجيشی كردستان عراق و قرار 
گرفتن اين منطقه در همسايگی سه كشور ايران، تركيه و سوريه تالش دارد با استفاده از 
نيروهای جدايی طلب كرد از اهالی اين كشورها از آنها برای جمع آوری اطالعات و انجام 

عمليات در عمق كشورهای مذكور استفاده كند.
از سوی ديگر امنيتی كه در منطقه شمال عراق مقر اصلی موساد از آن بهره مند است و 
نيز آزادی عمل بسيار زياد عوامل رژيم صهيونيستی در داخل عراق، برخی از رسانه های 
عراقی و عربی را بر آن داشته تا اقدامات تروريستی در عراق و به خصوص عمليات القاعده 
را حاصل فرآيند همكاری موساد با گروهی بدانند كه تا چند سال پيش علناً در افغانستان 
زمان اشغال روس ها با سازمان های جاسوسی غربی و صهيونيستی در ارتباط تنگاتنگ 

قرار داشت.
به نوشته اين مطبوعات وقتی معاون وزير كشور عراق رسماً در گفت وگو با يك روزنامه 
اردنی، ش��بكه های اس��راييل را عامل اقدامات جنايتكارانه بزرگی همچون قاچاق مواد 
مخدر، جعل اسكناس و انتشار مجله و سی دی های غير اخالقی و فساد و فحشا در ميان 
جوانان عراقی اعالم می كند، چه دليلی وجود دارد هم��راه با اين اقدامات مواد منفجره 
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و بمب های ب��ه كار رفته در عمليات تروريس��تی در عراق هم از طريق اين ش��بكه ها به 
تروريست ها نرسيده باشد؟1 

اينها همه داليل آشكاری اس��ت كه ما را نسبت به اتفاقات عراق حساس نمايد تا اسير 
پاره ای از تحليل های انحرافی و گمراه كنن��ده داخلی و خارجی كه وظيفه ای جز پنهان 
كردن اهداف دشمنان ملت ايران و عراق ندارند، نسازد. اين نگرانی وقتی بيشتر می شود 
كه بدانيم متأس��فانه در دولت دوازدهم بعضی از افراد »جمعي��ت توحيد و تعاون« كه 
بيشترين نقش تخريبی را در فتنه 88 در كشور داشته اند و در مبادی تئوريك، وابسته 
به استراتژی تقويت اسالم و مسلمانان ميانه )ليبرال ها و سكوالرها( توسط امريكايی ها 
هستند و همچنين بعضی از مهره های معلوم الحال رس��انه ای حزب انحرافی و اشرافی 
كارگزاران سازندگی كه اتفاقاً نقش آنها را در فتنه 88 نمی توان فراموش كرد، در اركان 
تصميم گيری دولت و حاشيه های آن حضور دارند و پشت سر هم ممكن است تحليل های 

انحرافی خود را بر تصميم گيری های اساسی تحميل نمايند. 

1. رك: عليرضا خسروی، همان. 
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کالبدشکافی راهبردهای امریکا در برخورد با انقالب اسالمی

سيروس حاجی زاده1
چکيده

از زمان پيروزی انقالب اسالمی، ايران مهم ترين چالش در سياست خارجی امريكا شده 
است كه روز به روز مواجهه و مهار آن برای امريكا دش��وارتر می شود. در واقع چگونگی 
تقابل و يا تعامل در سه دهه گذشته يكی از اصلی ترين آموزه های رؤسای جمهور امريكا 
بوده است. در اين پژوهش به دنبال بررسی راهبردهای امريكا در قبال انقالب اسالمی 
هستيم. در واقع مقاله حاضر تحليل روندی است پيرامون راهبردهای مدون امريكا در 
برخورد با انقالب اسالمی به عنوان الگويی كه به يك چالش عمده در سياست خارجی 

آن تبديل شده است. 

مقدمه
پس از جنگ  جهانی دوم موازنه بين المللی ق��درت تغيير كرد و اياالت  متحده و اتحاد  
شوروی سابق به عنوان دو ابرقدرت جهانی سر برآوردند. نبود يك دشمن مشترك و نيز 

1. دانشجوی دكتری روابط بين الملل دانشگاه امام حسين)ع(
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اختالفات ايدئولوژيك و استراتژيك عميق ميان دو ابرقدرت منتهی به دوره ای به نام دوره 
جنگ سرد شد؛ دوره ای كه ويژگی بارز آن نظام دوقطبی1 و رقابت های هسته ای بود. در 
اين شرايط، تهديد هسته ای به مسئله مهمی در تدوين استراتژی امنيتی امريكا تبديل 
شد. در اين زمان امريكا دو دكترين مهم مطرح و اجرا كرد كه هر دو ريشه در خصومت 
ميان اياالت  متحده و اتحاد    شوروی  داش��تند: يكی بازدارندگی هسته ای،2 برای ايجاد 
ترس تالفی جويانه و ديگری مهار3 به منظور جلوگيری از گسترش نفوذ كمونيست بود.4 
با فروپاشی اتحاد  جماهير  شوروی و پايان جنگ سرد بين دو بلوك شرق و غرب، امريكا 
به عنوان تنها ابرقدرت بالمنازع جهان، از موضع يگانه هژمون برتر،5 نظم نوين  جهانی6 را 
خارج از قوانين پذيرفته شده نهاد های بين المللی، طراحی نمود كه به قول نوام چامسكی7 
امريكا پيشبرد طرح نظم نوين  جهانی را با توس��ل به زور و دكترين جنگ پيش دستانه 

بنيان گذاشت.8 
راهبرد امنيت ملی امريكا، پس از 11 س��پتامبر 9،2001 نيز بر اين اصل اس��توار شد 

1. Bipolarsystem
2. Nuclear deterrence
3. containment

4. كبری شوندی مطلق، »جنگ س��رد و زمينه های اتخاذ دكترين ترومن«، پايگاه پژوهشی باقرالعلوم؛ و رك: 
 هاريت وارد، قدرت های جهانی در قرن بيستم، ترجمه  جالل رضای راد، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1360، 

ص309. 
5. هژمونی: موقعيتی است كه يك قدرت برتر از توانايی های خود در جهت حفظ و تثبيت نظم موجود جهان بهره 
می گيرد كه اين نقش از س��وی قدرت های بزرگ مورد پذيرش قرار گرفته و فراتر از سلطه يا تفوق مادی و نظامی 

يك دولت است. 
Puchala,D.J, 2005, "World hegemony&The United Nation" International Studies Review, 

p573.
6. افول قدرت شوروي و به دنبال آن فروپاش��ي رژيم هاي كمونيستي اروپاي شرقي در دهه 1980، و نيز تجاوز 
عراق به كويت و سپس حضور قدرتمندانه و موفقيت آميز امريكا در منطقه، اين فرصت را در اختيار امريكا قرار داد 

تا با طرح »نظم نوين جهاني« درصدد برآيد تا رهبري بالمنازع خود در سطح جهان را تثبيت نمايد. 
7 .Noam Chomsky
8. https://www.sourcewatch.org/.../Defense_Policy_Guidance_ (1992-1994).

9. روز 11 سپتامبر سال 2001 م )20 شهريورماه 80( س��اعت 9 صبح به وقت محلی )17/30 به وقت تهران(  
يك هواپيمای مسافربری از فرودگاه نيويورك برخاست و مستقيم به طبقه 75 يكی از برج های 110 طبقه مركز 
تجارت جهانی برخورد كرد. شاهدان اين حادثه هنوز به خود نيامده بودند كه 13 دقيقه بعد هواپيمای ديگری به 
برج دوم برخورد كرد و با انفجار مهيب، اين دو برج در فاصله  كوتاهی فرو ريخت و سمبل قدرت و عظمت اقتصادی 
امريكا را با خاك يكسان كرد. در حالی كه مردم سرگرم تماشای اين حادثه و وقايع مربوط به آن بودند، 35 دقيقه 
بعد هواپيمای سوم به پنتاگون برخورد كرد. )حسن باقری و ديگران، توطئه يازده سپتامبر، تهران، نذير، 1380، 
ص41، 46، 69 و74؛ جورج گرك، 11 سپتامبر از زبان نوام چامسكی، تهران، سروش، 1381، ص4 و 31؛ و حسن 

عباسی، جنگ جهانی چهارم و رفتارشناسی امريكا پس از 11سپتامبر، تهران، پارسيان، 1382، ص32 و 40(. 
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كه اين كش��ور عالوه بر تهديدهای متقارن1 با تهديدهای نامتقارنی2 رو به روس��ت. در 
سال های بعد از حادثه 11 سپتامبر، اياالت متحده درصدد تشكيل يك نظام سياسی- 
امنيتی و اقتصادی جديد، بر مبنای منزوی كردن بازيگرانی نظير ايران و س��وريه بود.3 
به  طور كلی اس��تراتژی امنيت  ملی امريكا كه چهار سال يك بار منتشر می شود، حاوی 
برآورد تهديدات، فرصت ها و چالش ه��ای فراروی امريكا و مجموع��ه ای از راهبردها و 
دستورالعمل های استراتژيك است. اين استراتژی ها پس از جنگ سرد و به ويژه در اسناد 
سال های 2002 و 2006 از ويژگی های خاصی برخوردار است. زيرا آنچه بعد از حوادث 
11سپتامبر در امريكا عموميت يافت اين بود كه بگويند همه چيز تغيير كرده است و اين 
بدان معنی است كه امريكا بايد در مقابل تهديدات نوين )تهديدات نامتقارن، تروريسم( 
واكنش متناسب را انجام دهد و در همين راستا دولت بوش درصدد بسيج افكار داخلی 
مردم امريكا برای حمايت از دو جنگ )افغانس��تان و عراق( بع��د از حمالت به برج های 

دوقلو و  پنتاگون برآمد.4 

سير تحول استراتژی های امنيتی امریکا عليه ایران از پيروزی انقالب تاکنون
بسط  محور جمهوری  رویکرد  عليه  رئاليسم5(  )دکترین  امریکا  رهيافت   .1

اسالمی ایران 
ترديدي نيست كه پذيرفتن جمهوری اسالمی ايران به عنوان حكومتي ديني در ميان 
حكومت هاي غير ديني )س��كوالر( حاكم در كشورهای جهان دش��وار است؛ بنابراين 
جمهوری اس��المی ايران چه در س��طح منطقه و چه در س��طح بين الملل با يك سري 
چالش های امنيتي روبه رو بوده و اس��ت؛ زيرا فلسفه شكل گيري آن، واكنشي نسبت به 
نفوذ بيگانگان در كشور، قبل از پيروزي انقالب اسالمي است.6 در سال هاي آغازين نظام 
جمهوری اسالمی ايران، گفتمان بسط محور بر جهت گيری های جمهوری اسالمی ايران 
غالب بود كه در آن، حفظ جمهوری اسالمی ايران در گرو بسط آن تلقی شده و امنيت، 

1. Symmetricthreats
2. Asymmetric threats

3. اطالعات، 1390.
4. عباس كاردان، كتاب امريكا 10 )ويژه بررسی اسناد استراتژی امنيت ملی امريكا پس از جنگ سرد(، تهران، 

مؤسسه ابرار معاصر، كتاب منطقه ای، ارديبهشت 1390. 
5. واقع گرايی 

6. غالمرضا خادمي، اس��تراتژی امنيت ملی در جمهوری اسالمی ايران، »جهانی ش��دن امنيت ملی جمهوری 
اسالمی ايران؛ الگوی تعاون تهاتری، الگوی مناسب برای امنيت سازی«، پژوهشكده مطالعات راهبردی، 1384، 

ص206-207. 
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مفهومی محافظه كارانه1 تلقی مي شد. در اين دوره 
نمی توان از امني��ت ملی بحث ك��رد؛ بلكه اولويت 
اصلی، امنيت جهان اسالم است. در اين دوره بحث 
صدور انقالب و نفي سلطه ابرقدرت ها يكي از اصول 
اساسي انقالبيون بود كه از درون و بيرون با مخالفت 
شديد ليبرال های حاكم، اعراب، امريكا، شوروي و 

انگليس روبه رو شد.2 
بنابراي��ن ب��ا پي��روزی انق��الب اس��المی ايران 
جنجال های مختلفي در روابط ايران و امريكا شكل 
گرفت.3 نوع رفتار متقابل ايران و امريكا به گونه ای 
مبين رنجش عميق سياس��ی آنان از هم بود. تا به 
امروز چنين روندی از حوادث بر مؤلفه های امنيت 
ملی جمهوری اس��المی ايران تأثيرات قابل توجهی بر جای گذاشته است.4 نكته حائز 
اهميت اين است كه امريكا جزء اولين كشورهايی بود كه انقالب را به رسميت شناخت 
ولي روابط دو كشور تحت تأثير انديش��ه هاي انقالب قرار گرفت و در كش و قوس های 
فراوان س��رانجام ديپلمات هاي امريكا در دو مرحله يكي در تاري��خ 24 بهمن  1357 و 
ديگري در 13 آبان 1358 توس��ط دانش��جويان خط امام به گروگان گرفته ش��دند تا 
اينكه امريكا در 8 فروردي��ن 1358رابطه خود را با ايران به ط��ور كامل قطع كرد، اين 
عمل پيامدهايي را به دنبال داشت؛ از جمله توقيف دارايی هاي ايران در امريكا، تحريم 
بازرگاني ايران و طرح دعاوي بس��يار از طرف امريكا عليه ايران در محاكم بين المللي5 
تا آنجا كه رونالد ريگان بعدها چند راهبرد ذيل را در قبال سياس��ت هاي ايران در پيش 

گرفت: 

1 .Conservative
2. بهادر زارعي و ديگران، »قاعده نفی سبيل در انديشه اس��المی و سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران«، 

مطالعات انقالب اسالمی، س11، ش36. 
3. پس از انقالب اسالمی ايران در سياست های منطقه ای خود، تكيه بر نيروی نظامی را كنار گذاشت و بسياری 
از قراردادهای خريد جنگ افزار را لغو و به جای آن بر ايدئولوژی اسالمی تأكيد كرد. همچنين جمهوری اسالمی 
وابستگی به غرب را كنار گذاشت و به سياست نه شرقی، نه غربی روی آورد و با هر گونه دخالت خارجی در منطقه 

مخالفت ورزيد. 
4. ابراهيم متقی، »تأثير تحريم های اقتصادی امريكا بر امنيت ملی جمهوری اس��المی ايران، علوم سياس��ی، 

1379، ش9، ص44. 
5. ويليام سوليوان، مأموريت در ايران، ترجمه محمود مشرقی، تهران، هفته، 1361، ص180. 

با فروپاشی اتحاد  جماهير  
شوروی و پایان جنگ سرد بين 
دو بلوک شرق و غرب، امریکا 
به عنوان تنها ابرقدرت بالمنازع 
جهان، از موضع یگانه هژمون 
برتر، نظم نوین  جهانی را خارج 
از قوانين پذیرفته شده نهاد های 
بين المللی، طراحی نمود که 
به قول نوام چامسکی امریکا 
پيشبرد طرح نظم نوین  جهانی را 
با توسل به زور و دکترین جنگ 

پيش دستانه بنيان گذاشت
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1. مسلح كردن مخالفان ايران و ايجاد دل مشغولي هاي داخلي: براي 
مثال سازمان مجاهدين خلق )منافقين( اوج اين جريان بودند كه ترور 
مسئوالن انقالب از جمله شهيد آيت اهلل بهشتی و شهيدان رجايی و باهنر 
را در كارنامه خيانت بار خود ثبت كردند؛1 در اين زمان گفتمان مسلط 
در مقطع مورد بح��ث »انقالب و ضد انقالب« ب��ود. كودتاها، توطئه ها، 

تحريم ها و... نيز در اين مقطع قابل بررسی است.2
2. ايجاد اغتش��اش در نقاط سني نش��ين ايران )طرح عربستان براي 

اجالس طايف 14مرداد 59( 
3. درگير ك��ردن ايران در بحران ه��اي منطقه اي و ق��رار دادن آن در 
محاصره دش��منان در هر زمينه، به تدريج دس��ت امريكايی ها به خون 
جوانان ما و غي��ر نظاميان ايران آلوده ش��د و در س��ال 1983 ميالدي 
سياس��ت ضد ايراني فعال در كاخ س��فيد تصويب ش��د، به موجب اين 
سياست، عراق از ليست حاميان تروريس��م حذف شد و ميلياردها دالر 
اعتبار تسليحاتي در خدمت آن كشور قرار گرفت، بعد از جنگ تحميلي 

نيز ايران با راهبرد مهار دو گانه مواجه شد.3 
با پايان جنگ، ارتحال بنيان گذار جمهوري اسالمي ايران، تهاجم عراق به كويت، تغيير 
در اقتصاد سياسي بين الملل، از جمله عوامل سرنوشت سازی بودند كه زمينه الزم براي 
بازنگري در افكار ايده آليستي امنيت و گذار به سمت واقع گرايی امنيتي را فراهم نمود و 
به تصميم سازان ما آموخت كه در عرصه نظام بين الملل دولت هاي ملي مهم ترين بازيگر 
روابط بين الملل شناخته مي شوند.4 البته در اين راستا امريكا متناسب با تغيير گفتمان 
در ايران از يك طرف و فقدان دست آورد در برنامه هاي خود عليه جمهوري اسالمي از 
طرف ديگر اعتراف به پايدار بودن جمهوري اسالمي داشت تا آنجا كه نتانياهو نخست وزير 
رژيم صهيونيستي در مجمع ساليانه يهوديان امريكا، با اشاره به توطئه عليه ايران، گفت: 

1. اين چالش موجب شكل گيری گفتمانی در ايران شد كه به سبب آن صف بندی انقالبيون و ضد انقالبيون يا به 
عبارت ديگر جريان حزب اهلل و جريان ضد انقالب در آرايش نيروهای سياسی ايران خودنمايی كرد. افزايش فاصله 

ميان مسئوالن و مردم به داليل امنيتی تنها يكی از پيامدهای اين چالش بود.
2. در اين زمينه به طور كلي مي توان به چند نمونه از تهديدات امنيت ملي در بعد داخلي اشاره كرد: 1. تحريكات 
تجزيه طلبانه و استقالل طلبانه؛ 2. تنش ها و درگيري هاي ناش��ي از اختالفات مذهبي و نژادي؛ 3. ابهام در تبيين 

الگوي نوين جامعه توسعه يافته ديني و... 
3. هنری آلفرد كيسينجر، ديپلماس��ی، ترجمه عليرضا امينی و فاطمه سلطانی يكتا، تهران، اطالعات، 1379، 

ص186-189. 
4. اكبر بهمنی و ديگران، مطالعات انقالب اسالمی، س9، ش30، ص177. 
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من از بافت و ماهيت ايران در شگفتم، بيست ميليون دالري كه در اينجا 
)امريكا( براي سرنگوني جمهوري اسالمي ايران تصويب شده است، تنها 
يكي از صد طرح و برنامه اي است كه ما و امريكا به كار بسته ايم، تعجب 
من از همين است. ما هم اكنون ايران را بايكوت خبري كرده و به تنگ 
آورده ايم و با اطالق عنوان تروريست به آن، همه افكار جهانيان را با ايران 
به مخاصمه آورده ايم، اما اين نظام به گونه اي شگفت انگيز آسيب پذيري 

خود را ترميم مي كند.1 
با وجود اين جرج تنت،2 رئيس س��ازمان جاسوسي سيا نيز در بهمن 1378 در كنگره 
گفت: »بايد اوضاع را بي ثبات نگ��ه داريم«؛ و باز در همين زمينه ژن��رال آنتوني زيني، 
فرمانده پيش��ين نيروهاي دريايی امريكا از وقوع ناآرامي هاي سياس��ي- اجتماعي در 
سال 1379 خبر داد. امريكا بارها پس از جنگ سرد جمهوري اسالمي را به عنوان يك 
تهديد عمده نسبت به منافع خود اعالم كرده است تا آنجا كه اصل نظام را هدف تهاجم 

تبليغاتي قرار دادند. 
بنابراين مسائلي مانند »بن بس��ت اصالحات«، »رفراندوم قانون اساسي« و »نافرماني 
مدني« در تحليل ها و اخبار مطرح ش��د. نظرسنجي هاي س��اختگي تنظيم گرديد كه 
نتيجه آن نشان داد اكثر پاس��خگويان پيرو سياست هاي اپوزيسيون جمهوري اسالمي 
ايران هستند.3 آنها همين سياست را در سال 87 به كار بردند، اما پس از مواضع منسجم 
جناح هاي داخلي ايران در قبال سياست هاي تفرقه آميز امريكا اين ترفند نيز مانند ديگر 
ترفندهايشان ناكام ماند. همچنين در اين دوران مسئله فعاليت های صلح آميز هسته ای 
ايران از نظر امريكا از موانع فراروی تحقق اهداف امريكا در خليج فارس به ويژه مسئله 
تأمين امنيت محسوب می شود.4 امريكا در روند دش��منی خود با قدرت يابی جمهوری 
اس��المی در منطقه، ضمن جلوگيري از بهبود روابط ايران با كشورهاي عربي كه براي 
توسعه اقتصادي ايران و تأمين منافع ملی حياتي است، با گسترش جو بی اعتمادي بين 

1. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، بنياد فرهنگي پژوهشي غرب شناسي، 1389. 
2. George tenet

3. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص97.
4. محمد خانی، »استراتژی امريكا در خليج فارس با تأكيد بر جمهوری اسالمی ايران«، اداره آموزش و پرورش 

معاونت سياسی، كد پژوهش 10394، 1387، ص87. 
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اين كشورها زمينه را براي تداوم حضور نظامي خود در منطقه مطلوب نگه  می دارد.1

2. رهيافت ميليتاریستی امریکا در قبال رویکرد حفظ محور امنيتی جمهوری 
اسالمی ایران

پس از فروپاش��ي ش��وروي اس��تراتژي امريكا مبتني بر ايجاد توازن قوا در منطقه و 
جلوگيري از ظهور قدرت س��لطه طلب در منطقه، زمينه ساز مس��ابقه تسليحاتي شد و 
از دهه 90 تاكنون كش��ورهاي منطقه ده ها ميليون دالر براي ساخت تجهيزات مدرن 
نظامي جهت بازدارندگي و تهديد همس��ايگان خود هزينه كرده اند.2 تشكيل نيروهاي 
واكنش سريع، عقد پيمان هاي نظامي با كشورهاي منطقه، )ميليتاريزه شدن منطقه(3 
كمك نظامي و فروش اسلحه )مسابقه تسليحاتي(4 از ديگر موضوعات استراتژيك است 
كه ايران در منطقه با آن مواجه است. در اثر تبليغات امريكا، اين احساس ناامني از ناحيه 
ايران همواره در منطقه رو به افزايش اس��ت. اين احس��اس تهديد، شعله ور شدن آتش 
مسابقه تس��ليحاتي5 را در پي دارد. مخرب ترين عامل در جهت دست يافتن به توسعه 

سياسي و اقتصادي، شركت در »بازي تسليحاتي«6 است.7 
در اين راس��تا، امريكا توس��عه پايگاه ديه گوگارس��يا، ايجاد پاي��گاه در عمان، مصر، 
كشورهاي خليج فارس را در دس��تور كار خود قرار داده و اقدامات عملي مستقيم را نيز 
انجام داده  اس��ت: طرح كودتا در روز پيروزي انقالب، عمليات طبس و تش��كيل نيروي 

1. مهم ترين اهداف يادشده عبارت اند از: ارايه چهره مخوف و خطرناك از اسالم و جمهوري اسالمي در نزد افكار 
عمومي جهان به خصوص غرب، ناكارآمدي دين در اداره جامعه و چالش مشروعيت نظام جمهوري اسالمي، ارايه 
تصوير آرماني از ارزش هاي امريكايي و ليبرال دموكراسي امريكايي، ترسيم ايران به عنوان محور شرارت در منطقه 

 )www.basirat.ir و جهان، تلقين به شكل گيري اجماع جهاني عليه ايران )منبع
2. هوشنگ اميراحمدي، »نظم نوين جهانی، جنگ خليج فارس و تالش امريكا برای رهبری جهان«، اطالعات 

سياسی- اقتصادی، س1، ش223 و 224. 
3. Militarization to the region
4. Arms race

5. در خليج فارس،گذشته از اينكه فرانسه مجدداً به صورت يكی از صادركنندگان اصلی جنگ افزار به كشورهای 
عربی منطقه درآمده، قراردادهای دفاعی چندی با كش��ورهای منطقه امضا كرده اس��ت؛ از جمله با كويت )اوت 
1992(، با قطر )1994( و با ام��ارات عربی  متحده )ژانويه 1995(. پيروز مجته��دزاده، »از خليج فارس تا دريای 
خزر؛ از ايده های ژئوپوليتيك تا واقعيت های ايران«، اطالعات سياس��ی- اقتصادی، مهر و آبان 1375، ش109 و 

110، ص4-13. 
6. Game weapons

7. مهدی ذوالفقاري، »پيامدهای حضور امريكا در منطقه«، رسالت، 1384/12/26، ص12. قابل دسترسی در 
سايت:

http://political.ir/post-659.aspx
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دلتا، كودتاي نوژه كه قبل از مرحله عمل كشف و 
خنثي شد، تحريم تسليحاتي، تهاجم به كشتي ها 
و نفت كش ها، ش��ركت در جن��گ نفت كش ها، 
حمايت از نفت كش ها در لواي طرح پرچم، حمله 
به كش��تي ايران اجر، حمله به قايق های ايراني 
در خليج فارس و در نهاي��ت حمله به هواپيماي 
مس��افربري ايران1 و مهم تر از همه اينها حمايت 
مستقيم از عراق براي حمله به ايران بود. بنابراين 
مهم ترين چالش امنيتی جمهوری اسالمی جنگ 
8 ساله بود كه عراق به سركردگی صدام حسين با 
حمايت اياالت متحده جنگی ظالمانه را به ايران 

تحميل كرد.2 
در اين زمان گفتمان بسط  محور جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه بر اساس 
آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلی برخوردار شد. نظريه هايی مانند ام القرا در اين 
دوره شكل می گيرند. اين نظريه، حفظ جمهوری اسالمی ايران را به خاطر حفظ مصالح 
جهان اسالم ضروری می داند. اين گفتمان تا پايان جنگ، همچنان بر ذهنيت نخبگان 
سياسی جمهوری اسالمی ايران غالب بوده و مبنای تصميم گيری نظام است. بر اساس 
اين گفتمان، بس��ط نظام در گرو حفظ نظام اس��ت. از آنجا كه اين گفتمان رنگ و بوي 
ايدئولوژيك داشت در رويارويی با طرح هاي امريكا براي مقابله با نظام كارايي چنداني 

نداشت. 
نكته تأمل برانگيز اين اس��ت كه روزنامه نيويورك تايمز پنج ماه قبل از تهاجم عراق به 

ايران درباره طرح هاي مقابله امريكا عليه ايران نوشت:
دولت امريكا پس از شكس��ت عمليات طبس، امكان اجراي سه طرح 
نظامي بسيار مهم را بررسي مي كند. طرح هاي مزبور عبارت اند از پياده 
كردن نيروي نظامي در شهرها و محل هايی كه گروگان های امريكايی 

1. مجتبی تهامي و ديگران، سياست امريكا در قبال ايران طی دوره جنگ تحميلی، تهران، مركز اسناد و تاريخ 
ديپلماسی،1380، ص116-203. 

2. در نهايت تجاوز عراق به ايران 16 استان، 87 شهر و 2676 روستا را در كام آتش خود فرو برد و موجب ويرانی 
بيش از 340/328 واحد مسكونی و بازرگانی شهری و 76390 واحد مسكونی روستايی و اشغال نظامی 10 شهر 
ايران و ويرانی همه تأسيسات شهری و روستايی و زيرساخت ها در اين سرزمين ها شد. تا جايی كه خسارت جنگ را 
بالغ بر يك هزار ميليارد دالر برآورد كردند. علی دارابی، كارگزاران سازندگی از فراز تا فرود، تهران، 1382، ص154. 

با پایان جنگ تحميلي، ارتحال 
بنيان گذار جمهوري اسالمي ایران، 
تهاجم عراق به کویت، تغيير در 
اقتصاد سياسي بين الملل، از جمله 
عوامل سرنوشت سازی بودند که 
زمينه الزم براي بازنگري در افکار 
ایده آليستي امنيت و گذار به سمت 
واقع گرایی امنيتي را فراهم نمود و 
به تصميم سازان ما آموخت که در 
عرصه نظام بين الملل دولت هاي 
روابط  بازیگر  مهم ترین  ملي 

بين الملل شناخته مي شوند



43
96

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  2
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سال

ب ا
قال

با ان
رد 

خو
ر بر

ا د
ريك

ی ام
دها

هبر
ی را

كاف
دش

الب
ك

آنجا هستند، مين گذاري در ميادين صدور نفت، يا بمباران پااليشگاهای 
ايران و... همچنين واشنگتن اميدوار است كه تحريم اقتصادي و سياسي 

ايران، در سايه تيرگي ايران و عراق بتواند تأثير بيشتري بگذارد.1 
متعاقب اين سياست زبيگنيو برژينس��كي2 در نيمه اول تير 1359 با صدام حسين در 
اردن ديدار كرد و پس از آن چندين مالقات محرمانه با سران عراق به عمل آورد و هدف 
اصلي را سرنگوني رژيم ايران عنوان كرد. اس��تراتژی جرج بوش3 و حادثه 11سپتامبر 
)تغيير رژيم(4 با به قدرت رسيدن نومحافظه كاران5 در امريكا و نيز حزب جمهوری خواه به 
ويژه در مورد خاورميانه دگرگونی قابل توجهی پيدا كرد. افزون بر اين در آغاز قرن بيست 
و يكم، به لحاظ امنيتی، ايران  به نوعی در محاصره به س��ر می برد.6 نيروهای امريكايی  
)ناتو( از چهار طرف و به طور مستقيم هم مرز و هم جوار با ايران هستند و اگر ايران با غرب 
و اياالت متحده در حال تنش دائم به سر ببرد، به  لحاظ امنيتی در مخاطره خواهد بود.7 
در دوره كنوني نيز موضوع حمله به ايران به دو صورت توس��ط انديش��مندان غربي و 

امريكايي مطرح شده است كه شامل: 
الف. حمله نظامي تمام عيار به ايران و اش�غال خاك ايران؛ كه براساس تجربه عراق 

حمله تمام عيار دشمنان به نظام جمهوري اسالمي ميسر نيست. 
ب. حمله به تأسيس�ات هس�ته اي ايران؛ يك��ي از داليل اتهامات ب��وش عليه ايران 
بهانه سازي براي محروم كردن ايران از فناوري هسته اي، حتي در زمينه مسالمت آميز 

1. محمد ستوده، تحوالت نظام بين الملل و سياست خارجی جمهوری اس��المی ايران، قم، باقرالعلوم، 1386، 
ص182. 

2 .Zbigniew brzeniski
3. از سوي ديگر امريكا به بهانه انتقام عمليات تروريستي 11سپتامبر، با لشكركشي به افغانستان و مناطق اطراف 
آن، به احداث پايگاه هاي نظامي و استراق سمع در كنار مرزهاي ايران مي پردازد. در واقع، اين گفته بوش كه »هر 

كس با ما نيست پس عليه ماست«، بيش از آنكه داراي بار سياسي باشد، واجد بار نظامي است. 
4 .Regime change
5. Neocene

6. با اين حال حضور نظامي امريكا در منطقه در چند سطح قابل بررسي است؛ حضور ارتش امريكا در افغانستان 
)10 هزار نفر( عراق )135 هزار نفر( و پاكس��تان )20 هزار نفر(، گس��ترش پايگاه هاي نظامي شامل 7 پايگاه در 
عراق، چند پايگاه در افغانستان، پايگاه هاي نظامي در عربس��تان، بحرين، عمان، امارات، و نيز پايگاه هاي نظامي 
در آذربايجان، ازبكستان، قزاقستان، قرقيزستان، گرجس��تان و... قراردادها و پيمان هاي دفاعي دو جانبه، خريد 

تسليحات امريكا توسط كشورهاي منطقه- حضور گسترده سازمان سيا و عوامل آن در منطقه. 
7. حسين س��ليمی، »رفتارهای آتی امريكا در منطقه«، ايران، ش4/2732، اسفند1382، ص22؛ به طور كلي 
مي توان به چند عامل تهديد خارجي اشاره كرد: 1. تقويت جنبه نظامي و پيمان هاي منطقه اي، بدون حضور ايران 
2. تحريم هاي اقتصادي از سوي سازمان های بين الملل 3. حمايت از نيروهاي خواهان جدايي داخلي 4. تالش براي 
تغيير ارزش هاي حاكم بر جامعه و جايگزين كردن ارزش هاي غير بومي مخالفت با وحدت ملي و ثبات سياس��ي، 

اجتماعي. 
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آن است؛ در واقع امريكا در تالش است تا مانع بر هم 
خوردن توازن هس��ته اي در منطقه ش��ود. در مورد 
صلح آميز بودن فعاليت هاي هس��ته اي ايران آقاي 
هانس بليكس،1 رئيس پيشين مؤسسه بين المللي 
انرژي هسته اي، در پاسخ به اين سؤال كه آيا ايران 
مانند عراق، مؤسسه را فريب داده است؟ در مقاله اي 

به نام »علني بودن فوق العاده ايران« مي نويسد: 
اجازه بدهيد بگويم كه ايران در مقايس��ه با عراق 
پيش از جنگ خليج فارس، جامعه بس��يار بازتري 
است، بازرسان سازمان نيروگاه هاي هسته اي ايران 

را بدون هيچ مشكلي و به طور منظم بازديد كردند و...2 
در زمينه محاصره اقتصادی- اس��تراتژيك و چالش های گسترده سياسی و تبليغاتی 
عليه جمهوری اسالمی ايران، تحريم اقتصادی، از طرف شمال با ايجاد بحران در )دريای 
خزر، قفقاز و آس��يای مركزی(، مانع عبور لوله های نفتی و گازی منطقه از ايران شد كه 

اين امر خسارت های متعددی بر منافع ملی ايران وارد كرده است.3 

3. رفتار نرم افزارانه امریکا عليه جمهوری اسالمی ایران
اصوالً مفهوم جنگ نرم4- كه آموزه هاي نوين نظامي- امنيتي معاصر است را مي توان 
متشكل از س��ه مؤلفه منابع، قدرت و تهديد ارزيابي كرد- به اين معني است كه در آن 
تالش مي ش��ود حفظ منافع و مهار تهديد نه تنها از طريق قدرت سخت افزاري بلكه با 
بهره گيري از توانمندي نرم افزاري تأمين شود. در اين راستا آموزه ليبراليستي به عنوان 

1 .Hans blix
2. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص87. 

3. گسترش نفوذ ناتو به ويژه امريكا )و تركيه و اسراييل( در منطقه، گسترش ناتو به شرق و سپس به منطقه خزر، 
اين كشورها را زير چتر حمايتی كشورهای غربی به ويژه امريكا قرار می دهد و بر موقعيت نسبی مساعد ايران در 
اين منطقه تأثير منفی بر جای می نهد؛ به عالوه اين امر، به اجبار بر ديدگاه و روابط خارجی كشورهای منطقه در 
رابطه با ايران تأثير می نهد و زمينه سردی روابط و احتماالً مواجهه با يكديگر در شمال را گسترش می دهد. بعد از 
واقعه 11سپتامبر و با اجرای عمليات ضد تروريستی در افغانستان، حضور امريكا در منطقه آسيای مركزی و خزر 
تقويت شد. اين واقعيت تا حدودی روابط ميان كشورهای ساحلی خزر را كه دارای روابط متفاوتی با امريكا هستند 
را پيچيده نموده و در نهايت باعث پيچيدگی معادالت سياسي و امنيتی ش��ده است. )دينارا كالی يوا، كارشناس 
ارشد مؤسسه مطالعات استراتژيك  قزاقستان است. مقاله مورد استفاده از روسی به فارسی توسط پروين معظمی 
گودرزی برگردان شده است. فصلنامه مطالعات آسيای ميانه و قفقاز، س13، دوره4، س1383، ص250-251(.
4 .Soft war

امریکا در روند دشمنی خود با 
قدرت یابی جمهوری اسالمی در 
منطقه، ضمن جلوگيري از بهبود 
روابط ایران با کشورهاي عربي 
که براي توسعه اقتصادي ایران 
و تأمين منافع ملی حياتي است، 
با گسترش جو بی اعتمادي بين 
این کشورها زمينه را براي تداوم 
حضور نظامي خود در منطقه 

مطلوب نگه  می دارد
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جنبه مهم قدرت نرم اف��زاري از جايگاه خاص��ي در جنگ نرم امري��كا عليه جمهوری 
اسالمی ايران برخوردار است.1 در اين ميان جمهوري اسالمي به مثابه اصلي ترين قدرت 
منطقه اي مخالف هژموني غرب و امريكا، در محور برنامه هاي براندازي خاموش و جنگ 
نرم قرار گرفته اس��ت. در واقع مي توان تهديد براندازي  نرم را در قالب يك طيف تصور 
كرد. در يك طرف طيف هيچ زمينه اي براي براندازي وجود ندارد و در طرف ديگر تمام 

زمينه ها براي اقدام اجتماعي عليه دولت فراهم است. 
تقريباً هيچ جامعه اي وجود ندارد كه در ابتداي طيف باشد، بسياري از جوامع در ميانه 
طيف قرار داشته و هر چه به انتها نزديك تر مي شوند؛ ميزان تهديد نيز افزايش مي يابد. 
امريكا تهديد  نرم براي براندازي نرم را به سبك انقالب هاي مخملي در ايران در دستور 
كار قرار داده است. دولت بوش در رديف بودجه خود، 85 ميليون دالر را براي تغيير رژيم 
جمهوري اسالمي به تصويب كنگره رساند تا جايي كه رايس وزير سابق امريكا در زمان 

تصويب اين بودجه در كنگره مي گويد: 
ما توانستيم با يك براندازي نرم از لهس��تان و با جنبش همبستگي تا 
پشت مرزهاي روسيه، انقالب هاي رنگين را س��امان دهيم و رژيم هاي 
حاكم را س��اقط و رژيم هاي دموكراتيك مورد نظر امري��كا را به قدرت 
برسانيم تنها راه براي تغيير نظام در ايران، استفاده از همين تجربه است.2 
حال سؤال اين اس��ت كه امريكا چگونه اعتصابات و تظاهرات ايران را كنترل مي كرد؟ 

سناريوی كودتاي نرم و مخملي چگونه از سوي آنان سازماندهي مي شد؟ 
3.1. تغيير راهبرد سياسي امريكا در قبال ايران )فروپاشي از درون(3

نگاهي به آشوب هاي خرداد و تير 1388 از تالش سازمان يافته اي پرده برمي داشت كه 
در ذيل سناريوی ناكامي كودتاي مخملي در ايران قابل تعريف است. بي ترديد، بررسي 
اليه هاي اين پروژه كه در مقطعي نيز به صورت مكمل هم عمل كردند بيانگر تالش��ي 
اس��ت كه نقطه عزيمت آن ايجاد »گفتمان اعتراضي« بوده اس��ت. با اين حال در سند 

1. حجت اهلل مرادي، قدرت و جنگ نرم از نظريه تا عمل، تهران، س��اقی، 1389، ص362-361. در اين راستا، 
مؤسس��اتي همچون كميته خطر ج��اري )Committee on the Present Danger(، بني��اد اعانه ملي براي 
دموكراسي )National Endowment for Democracy(، مؤسسه هوور )the Hover Institute(، بنياد دفاع 
از دموكراسي ها )Foundation for Defense of Democracies( در امريكا تأسيس و راه اندازي شد. فعاليت 

اين مؤسسات بر اجراي پروژه هاي براندازي خاموش در كشورهاي مخالف و معارض امريكا متمركز است. 
2. ابوذر عرشيان، فتنه عميق، تحليلی بر حوادث قبل و بعد از انتخابات رياست جمهوری، تهران، اعتدال، 1389، 

ص143. 
3. سيد يحيی علوی، انقالب اسالمی، س13، ش45. 
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اس��تراتژي امنيت ملي بوش در س��ال 2002 به دليل نياز امريكا به همراهي يا حداقل 
بي طرفي كشورمان در تحوالت آتي )لشكركشي به افغانستان و عراق( خصومت چنداني 
را مشاهده نمي كنيم. ولي در سند دوم 2006، يعني زماني كه دو كشور مذكور اشغال 
ش��ده بودند و ديگر خود را بي نياز از كمك ايران مي ديدند، به صراحت از كشورمان به 
عنوان بزرگ ترين چالش پيش روي امريكا ياد كردند: »ما با هيچ چالش��ی از سوي يك 
كش��ور كه بزرگ تر از چالش ايران باشد، مواجه نيس��تيم.«1 در بخش دوم از استراتژي 
امنيت ملي امريكا هنگام بحث از محيط استراتژيك امريكا، جمهوري اسالمي ايران را 
به عنوان اولين حريف جامعه اطالعاتي امريكا معرفي مي كند. در اين زمينه نگروپونته 
در برآورد ساالنه تهديدات عليه امنيت ملي امريكا در برابر كميته نظامي سنا، در سال 
2006 و برآورد س��اليانه تهديدات در برابر كميته سنا در سال 2007، ايران را به همراه 
كره ش��مالي به عنوان دولت هايي كه بيش��ترين نگراني را براي امريكا ايجاد مي كنند 

توصيف كرده  است.2 
در اين راس��تا نبايد از به كارگيری ش��بكه هاي اجتماعي و الكترونيك توسط اياالت 

متحده جهت مقابله با جمهوری اسالمی غافل بود. 
3.2. استفاده ابزاری امريكا از شبكه های اجتماعی برای مقابله با جمهوری اسالمی 

ايران
از نظر استراتژيست های امريكايی در عصر اطالعات، احتمال دارد كشورهايی جذاب تر 
باشند و قدرت نرم بيشتری به دست بياورند كه با استفاده از كانال های متعدد ارتباطاتی، 
به چهارچوب بندی موضوعات بپردازن��د و نظرات و فرهنگ غال��ب آنها به هنجارهای 
رايج جهانی- كه حاال بر ليبراليس��م، پلوراليس��م و خودگرايی3 تأكيد دارند- نزديك تر 
باش��د كه در اين رابطه امريكا نسبت به ديگر كش��ورها اين برتری را داراست. همسو با 
اين مسئله امريكا اس��تراتژی دلتا را برای مقابله با جمهوری اس��المی ايران مورد اجرا 
گذاشته است؛ يعنی استفاده از مش��كالت اقتصادی، تنوع وكثرت قومی ايران، ايجاد و 
دامن زدن به نافرمانی مدنی در تشكل های دانشجويی و نهادهای غير دولتی و صنفی، 
تالش در نزديكی به مردم تحت پوشش حمايت از حقوق بش��ر و دموكراسی در ايران، 
ايجاد ش��بكه های متعدد راديو- تلويزيونی فارس��ی زبان و حمايت از اپوزيسيون )سفر 

1. National, 2006, Security Strategy of the United States of America, p20.
2. Negropnte John, 2007,annual Threat Assesment of Director of National, washington, 

p5. 
3. autonomy
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فعاالن جوان خارجی از كش��ورهای متحد با امريكا به ايران تحت عناوين جهانگرد كه 
NGO در صورت نياز، به جنبش های مدنی و نافرمانی ها بپيوندند(، تس��هيل فعاليت

های امريكايی در ايران، دعوت فعاالن جوان ايرانی به خارج برای شركت در سمينارهای 
كوچك )اين افراد بايد از س��وی مقامات امريكايی انتخاب ش��وند نه نهادهای ايرانی(، 
استفاده از سفارتخانه های كشورهای ديگر جهت تضعيف ستون های حمايتی حكومت 
ايران است.1 برای مثال به منظور سنجش رابطه تهديدات نرم رسانه های غرب با ميزان 
گرايش اقوام به گروه های سياسی معارض و مخالف و پيروی از مدل های غربی از آزمون 

آماری پيرسون استفاده می شود. نتايج كار او بدين قرار است: 
ضريب همبستگی تهديدات نرم رسانه های غرب با ترجيحات سياسی مخالف و گرايش به الگوی غربی

لرهاعرب هابلوچ هاآذریكردهارابطه ها

تهديدات نرم با گرايش 
7./.8./.26/.25/.40/.سياسی مخالف

تهديدات نرم با پيروی 
*18/.*29/.10/.*26/.10/.از الگوی غربی

- رابطه معنادار در سطح 5. / .    * رابطه معنا دار در سطح 1 ./ .

ضرايب مندرج در جدول نشان می دهد كه: 
- تهدي��دات نرم رس��انه ها موج��ب افزاي��ش گرايش های سياس��ی 
مخالف  جويانه كردها، بلوچ ها و آذری ها ش��ده اس��ت، ليكن تأثيری بر 

گرايش سياسی آنها نداشته است. 
- تهديدات نرم رسانه های غرب موجب گرايش های سياسی آذری ها و 
عرب ها به الگوی غربی شده است ليكن تأثير معناداری بر الگوی كردها، 

بلوچ ها، لرها نداشته است.2 
نتايج فوق نشان دهنده توفيق نسبی امريكا و غرب در بهره گيری از شبكه های اجتماعی 

1. www.aei.org/publications
2. محمدحسين الياسی، قدرت و جنگ نرم از نظريه تا عمل، تهران، ساقی، 1389، ص490. 
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و ابزار قدرت نرم بر روی جامعه ايرانی است. 
3.2.1. شبكه های اجتماعی چيست؟

شبكه های اجتماعی، جماعت های مجازی در فضای س��ايبر هستند؛ اين شبكه ها از 
طريق گروه های ايميلی، وبالگ ها، چت روم ها و سايت های دوست يابی نظير اوركات و 
myspace. و facebook.com قزاق و شبكه های اجتماعی بر پايه اينترنت از قبيل
com محيطی را برای تعامل و تبادل آرا به وجود می آورند.1 )طرح زير ش��كل ش��بكه 

اجتماعی را نشان می دهد.(2

در ذيل به سه نمونه از آنها اشاره خواهيم كرد:
فيس بوك3

نكته مهم درباره فيس بوك در مس��ائل انتخابات دهم اين اس��ت كه فيس بوك براي 
اولين بار نسخه فارسي خود را به صورت آزمايشي در زمان انتخابات دهم رياست جمهوري 
فعال كرد و در حوادث بعد از انتخابات اعالم كرد به خاطر اهميت موضوعاتي كه در ايران 
رخ مي دهد و براي اينكه كاربران ايراني بتوانند اقدامات و اخبار خودشان را بدون وقفه 
منتشر كنند، اوقات تعمير و رفع مشكل خود را به گونه اي تنظيم مي كند كه با ساعات 

فعاليت در ايران تداخل پيدا نكند. 

1. http://usinfo.state.gov/usinfo/USINFO/Products/Webchats/ venturelli_11_july_2006.
html.

2 .http://communicationage.blogfa.com/post-28.asp
3. فيس بوك )Face book( يا فضاي مجازي موجود در اينترنت كه نام يك شبكه اجتماعي كه حدود 6 سال 
پيش به صورت جدي كارش را آغاز كرد، امروزه به شبكه اي نام آشنا و تأثيرگذار در عرصه هاي اجتماعي، فرهنگي، 
سياسي و... تبديل شده است. اين شبكه  اجتماعي توسط »مارك زاكربرگ« كه يك يهودی است در فوريه 2004 

راه اندازي شد. 
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توييتر1 
توييتر، سايت جمالت 140 حرفي است كه كاربران از طريق موبايل، اخبار و مشاهدات، 
مكنونات ذهنيشان را براي دوستان به اش��تراك مي گذارند. سايت توييتر در حكم يك 
سامانه اينترنتي براي تبادل پيام كوتاه در كمترين زمان است و جذابيت آن، در سيستم 
راحت و س��اده آن اس��ت. به طوري كه در ايام ملتهب انتخابات و ناآرامي هاي ايران، در 

حدود 2500 پيام در دقيقه درباره اوضاع ايران در اين سايت توليد و تبادل مي شد.
يوتيوب2 

در حال حاضر به عنوان پرطرفدارترين سايت آنالين براي اشتراك گذاري برنامه هاي 
ويدئويي اس��ت. اين س��ايت هم اكنون بيش از 100ميليون كليپ رايگان را در اختيار 
كاربران خود قرار داده است. كرستين ساينس مانيتور درباره نقش )YouTube( و نيز 

فيس بوك در انتخابات دهم مي نويسد:
مير حس��ين موس��وي بيش از يكصد هزار تن از حامي��ان خود را در 
فيس بوك گرد  هم آورده است و بيش از 221 هزار پيام در ساعت به اين 

وب سايت فرستاده مي شود.3 
بر همين اس��اس مي ت��وان از ش��بكه BBC، ش��بكه امريكاي��ي CNN، يورونيوز، 
نيويورك تايمز و نيوزويك به عنوان ديگر اب��زار جنگ نرم ياد كرد. به طور كلي مي توان 
گفت تالش براي كاهش مش��اركت مردم در هر نوع انتخاباتي، ايجاد ترديد نس��بت به 
آينده با القای بحران در حوزه اقتصادي، سياس��ي، امنيتي، تزريق و القای بي حسي به 
كالبد نظام و ذهن توده هاي مردم، تالش براي پش��تيباني نكردن مردم از سياست هاي 

1. توييتر در مارس 2006 به دست جك دورسی ايجاد شد و در ژوئيه 2006 آغاز به كار كرد. اين ميكروبالگينگ 
در سال 2012 دارای 500 ميليون كاربر بوده است كه 340 ميليون توييت در روز می فرستند و بيش از 1.6 ميليارد 
جست وجو در آن انجام می شود. توييتر با شعار »چه كار می كنيد؟« )به انگليسی: ?What are you doing( پا 
به ميدان وب ۲٫۰ گذاشت اما در نوامبر سال 2009 ميالدی اين شعار به »چه چيزی در حال رخ دادن است؟« )به 
انگليسی: ?What's happening( تغيير كرد. يكی از ويژگی های توييتر محدود بودن به تايپ تنها 140 كاراكتر 
است. اين دو شناسه به قدری نو بود كه به سرعت در بين كاربران اينترنت به محبوبيت رسيد. شاخه مركزی توييتر 
در سان فرانسيسكو، ايالت كاليفرنيا است و دفترهايی نيز در ش��هرهای بوستون، نيويورك و سن آنتونيو دارد. هم 

اكنون توييتر بيش از 600 كارمند دارد و در 16 زبان در دسترس است. 
2 يوتيوب )به انگليسی: YouTube( دومين وبگاه جس��ت وجو پس از گوگل و پيش از فيس بوك و بزرگ ترين 
شاخه گوگل است. يوتيوب معروف ترين وبگاه بارگذاری و تماشای ويدئو است كه توسط سه كارمند سابق پی پل 
در فوريه سال 2005 ايجاد شد. چاد هرلی، استيو چن، و جاويد كريم پس از موفقيت های وبگاه فليكر، تصميم به 

ايجاد يوتيوب گرفتند. اين شركت در سان برونو، كاليفرنيا است.
3. پرويز اميني، جامعه شناسی 22خرداد؛ دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری در آينه واقعيت، آفتاب توسعه، 

1389، ص254-258.
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نظام در موضوع فناوري صلح آميز هس��ته اي و ايجاد انفعال در اف��كار  عمومي با پخش 
شايعات، ناظر بر تالش امريكايی ها براي گسس��ت افكار عمومی از نظام اسالمي است. 
بنابراين می توان نتيجه گرفت كه رفتار سياسی، اقتصادی و نظامی گرايانه امريكا همراه 
با تهديدات نرم افزارانه چند سال اخير و مهم تر از همه حضور نظامی در همسايگی ايران 
و تفاوت ارزشی و فرهنگی عميق بين دو كشور و در نهايت سير تقابل و تعارض دو كشور 
طی اين 30 سال، دال بر عمق اختالفات بوده و هست و اين مسئله گامی در جهت اثبات 
فرضيه پژوهش حاضر می باشد. خالصه اي از مباحث مذكور را مي توان در جدول ذيل 

مشاهده كرد.

بخش سومبخش دومبخش اول

عامل يا موضوع 
تهديد

آسيب پذيري هاي 
فرصت هاي عامل انگيزه عامل تهديدتوانايي عامل تهديدحوزه تهديد

تهديد

حضور نظامي 
گسترده امريكا 
در مناطق و 
كشور هاي 

همسايه

قرار داشتن بخش 
اعظم زير ساخت 
انرژي كشور در 
مناطق مرزي

موشك هاي 
بالستيك قوي و 
دقيق رزم ناوهاي 

اتمي پايگاه 
نظامي در منطقه

توقف برنامه 
هسته اي ايران 

تهديد نفوذ ايران 
در منطقه

بهانه تروريسم

تحريم همه جانبه 
امريكا عليه 

جمهوری اسالمی 
ايران

وابستگي به 
واردات* ضعف 

در توليد و قطعات 
و تجهيزات 
استراتژيك

عضويت دائم در 
شوراي امنيت 

*عضويت مؤثر در 
D.8 گروه

توقف برنامه 
هسته اي ايران* 
ناكارآمد كردن 
نظام جمهوری 
اسالمی ايران

بهانه تروريسم

حمايت گسترده 
امريكا از هر گونه 
صداي مخالف در 

ايران

نارضايتي هاي 
سياسي*وجود 

اپوزيسيون 
خارج نشين

رسانه هاي 
گسترده جهان* 
منابع مالي قوي

تغيير ساختار در 
جمهوری اسالمی 

ايران

تكنولوژي نوين 
ارتباطي

4. رفتار اقتصادی امریکا عليه جمهوری اسالمی ایران 
امروزه از گزينه تحريم به عنوان مكانيسم و ابزاری برای تعقيب اهداف سياست خارجی 
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كشورها استفاده می گردد. اساساً تحريم از سوی كشورهايی اعمال می گردد كه در ساختار 
نظام بين الملل دارای ثبات هژمونيك باشند. قراين و نشانگان موجود بر رفتار ديپلماتيك 
كش��ورهای دارای ثبات هژمون، حكايت از اين مس��ئله دارد كه اعم��ال تحريم از ميان 
گزينه های تنبيهی می تواند بيشترين اثربخش��ی را در تعقيب سياست خارجی كشورها 
داشته باشد. چنين نشانگانی را می توان در رفتار سياست خارجی كشورهای دارای هژمون، 
مانند امريكا عليه جمهوری اسالمی ايران مشاهده كرد. مسئله آن است كه اين گزينه در 
ميان مكانيسم های ديگر تنبيهی دارای ابعاد گوناگونی است. از اين گزينه امريكا از سال 

1391 به بعد و به خصوص در زمان دولت دهم بيشترين استفاده را كرد. 
4.1. سوابق تاريخی تحريم اقتصادی امريكا عليه ايران

4.1.1. دوران كارتر: در خالل دوره های متفاوت رياست جمهوری امريكا، تحريم های 
عليه ايران هم دس��ت خوش تغييراتی شده  اس��ت. در دوره رياس��ت جمهوری كارتر، 
ايران چهار بار تحريم شد: اين تحريم ها ش��امل ممنوعيت واردات نفت، مسدود شدن 
دارايی های ايران، ممنوعيت صادرات به ايران و ممنوعيت واردات از ايران بود. اين چهار 
مورد تحريم بعد از تسخير النه جاسوسی و تا قبل از توافق الجزيره اعمال می شد. پس از 
توافق الجزيره سه مورد از اين تحريم ها لغو شد و فقط مسدود بودن دارايی ها ادامه يافت. 
در اين رابطه كارتر در چهاردهم نوامبر سال 1979 بر اساس دستور اجرايي 12170، 
تمام دارايي هاي ايران در امريكا را مس��دود كرد كه تقريباً بالغ ب��ر دوازده ميليارد دالر 
مي شد. همچنين امريكا خواستار حمايت ژاپن در مجازات های ايران شد كه بزرگ ترين 

واردكننده كاالهاي ايراني محسوب مي شد.

برآورد دولت امريكابرآورد دولت ايراننوع دارايي هاي بلوكه شده ايران در امريكارديف

2/5  ميليارد دالر2/5  ميليارد دالردارايي هاي ايران نزد بانك ودروفدرال11

سپرده و اوراق بهادار نزد شعبه اروپايي 22
4/8  ميليارد دالر4/8  ميليارد دالربانك امريكا

سپرده و اوراق بهادار نزد شعبه بانك هاي 33
2  ميليارد دالر2/2  ميليارد دالرامريكا

ساير دارايی ها )اعم از مالي و غير مالي در 44
2 -1 ميليارد دالر4 -1 ميليارد دالرامريكا و خارج از كشور(

11/3 -3/01 ميليارد دالر31  ميليارد دالرجمع55

جدول شماره 1. ميزان دارايي بلوكه شده ايران در امريكا )منبع مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي(
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4.1.2. دوران ري��گان: در زمان رياس��ت جمهوری 
ريگان ايران مجدداً چند بار تحريم ش��د. تحريم اول 
در سال 1983 اعمال شد كه بر اساس آن كمك های 
س��ازمان های بين الملل��ی به اي��ران محدود ش��د و 
نمايندگان امريكا مأموريت يافتند كه در سازمان های 
بين المللی ت��الش كنند تا برای كمك ب��ه ايران رأی 
منفی در نظر گرفته ش��ود كه تا ح��دودی موفق بود. 
در سال 1986 ممنوعيت صدور تس��ليحات به ايران 
تصويب ش��د و در ادامه نيز ممنوعيت واردات از ايران 
در سال 1987صورت گرفت؛ به عبارتی از زمان توافق 
الجزيره تا آن تاريخ نفت ايران به امريكا صادر می شد. 

4.1.3. دوران بوش پدر: در زمان بوش پدر تحريم كاالهای دو منظوره اعمال شد. 
4.1.4. دوران كلينتون: در ادامه اين تحريم ها در زمان رياست جمهوری بيل كلينتون 
مجدداً تحريم های گسترده عليه ايران صورت گرفت. در سال 1995 ممنوعيت كمك 
به توسعه منابع نفتی و سرمايه گذاری در ميادين نفت تصويب شد. در ماه مه همان سال 
دو نوع رابطه تجاری و مالی با ايران قطع ش��د. يك سال بعد يعنی در سال 1996 قانون 
معروف به ايلسا1 توسط كميته مالی سنای امريكا عليه ايران تصويب شد كه مربوط به 

تحريم ايران و ليبی بود.
ايلسا شركت های نفتی را از معامله با ايران منع می كرد. بر اساس همين قانون امريكا 
برای تمام شركت های خارجی كه با ايران معامله می كردند تحريم هايی قائل شد. با توجه 
به چنين تحريم هايی بايد دوران كلينتون را دوره ش��اخصی در استفاده از تحريم های 
اقتصادی دانست. در اين دولت 161 بار از تحريم اقتصادی عليه 35 كشور جهان استفاده 
شد. جمعيت اين 35 كش��ور، 2/3 ميليارد نفر بود. اين كش��ورها 790 ميليارد دالر از 
صادرات جهان را خريداری می كردند. در تاريخ جهان تحريم با چنين ابعادی بی سابقه 

بود. 
در واقع در اين دوره مهم ترين تهديدي كه امنيت اقتصادي ايران را در معرض خطر قرار 
مي داد، دور ماندن از تعامالت اقتصاد جهاني به واسطه برخي عوامل داخلي و واكنش هاي 

1 .ILsa

آموزه ليبراليستي به عنوان 
جنبه مهم قدرت نرم افزاري از 
جایگاه خاصي در جنگ نرم 
امریکا عليه جمهوری اسالمی 
ایران برخوردار است. در این 
ميان جمهوري اسالمي به مثابه 
اصلي ترین قدرت منطقه اي 
و  غرب  هژموني  مخالف 
امریکا، در محور برنامه هاي 
براندازي خاموش و جنگ نرم 

قرار گرفته است



53
96

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  2
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سال

ب ا
قال

با ان
رد 

خو
ر بر

ا د
ريك

ی ام
دها

هبر
ی را

كاف
دش

الب
ك

خارجي بود. در اين زمينه تحريم امريكا عليه اي��ران در دوره كلينتون )قانون داماتو(1 
وارد مرحله جديدي ش��د. اين قانون به منظور جلوگيري از گسترش نفوذ شركت هاي 
غير امريكايي در حوزه نفت و گاز ايران بود؛ در واقع اين قانون هم در جهت فشار بر ايران 
و هم در جهت رقابت با شركت هاي دولت هاي رقيب بود. بر اساس مصوبه پنجم اوت كه 
رئيس جمهور امريكا آن را امضا كرد، شركت هاي غير امريكايي كه در بخش نفت و گاز 
ايران بيش از چهل ميليون دالر سرمايه گذاري مي كردند مورد تحريم و مجازات اقتصادي 

امريكا قرار مي گرفتند.2 
اين مس��ئله دائماً امنيت ملی ما را به مخاطره مي انداخت ت��ا جايي كه كلينتون علت 
اجرای تحريم ها را بدين شرح اعالم كرد: »فعاليت تروريستی ايران كه برای صلح و امنيت 
تمام ملت ها تهديدكننده می باشد؛ اس��تراتژی حمايت ايران از تروريسم بين الملل، از 
جمله حمايت از فعاليت هايی كه صلح خاورميان��ه را به مخاطره می اندازد؛ تالش ايران 
برای دست يابی به سالح كشتار جمعی« اين گونه رفتارها در جهت تغيير رفتار ايران براي 
تطبيق با نظام بين الملل دربردارنده پيامد هاي منفي امنيتي بود و بدون در نظر گرفتن 
جنبه سياسي موضوع، از لحاظ اقتصادي، تحريم بين المللي يك شاخص منفي قلمداد 
مي شود؛ بنابراين اگر ايران از لحاظ اقتصادی شاخصه هاي مطلوبي نداشته باشد اين امر 

در بلندمدت داراي آثار امنيتي زيادي در سطح داخلي و خارجي خواهد بود.3 
علت اعمال اين حجم تحريم از سوی امريكا اين بود كه آنها تحمل رفتار غير سازگار با 
خود را از دست داده بودند. زيرا امريكا احساس می كرد كه جهان به طور كامل از حالت 
چند قطبی درآمده و به يك جهان تك قطبی تبديل شده و كس��ی را يارای مقابله با او 
نيست. در اين ميان تحمل امريكا و سياست مداران آن كشور به تدريج از ميان می رود و 

زمينه تازه ای برای ظهور نومحافظه كاران امريكايی به وجود می آورد.
به منظور فهميدن تأثير تحريم هاي تجاري بر ايران، ضروري است كه كاالها و ميزان 
حجم تجارت بين دو كشور را مورد بررس��ي قرار دهيم. نمودار زير روند تاريخي حجم 

تجارت بين امريكا و ايران از سال 1978 را نشان مي دهد. 

1. اين قانون را بنجامين گيلمن رئيس كميسيون روابط بين الملل مجلس نمايندگان امريكا در نوزدهم مارس 
1996در ابتدا به صورت طرح مطرح كرد و سپس به صورت اليحه داماتو به مجلس فرستاده شد. )سياست خارجي، 

س11، ش1، ص124.(
2. محمد ستوده، همان، ص216. 

3. غالمرضا خادمي، همان، ص206. 
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4.1.5. دوران بوش پسر: در زمان بوش پس��ر هم دو تحريم عليه ايران صورت گرفت. 
اول تمديد قانون ايلسا و دوم تحريمی كه هفته اول مهرماه همان سال تصويب شد كه بر 
اساس آن ايران و كشورهای طرف معامله با ايران زير فشار قرار می گيرند. كنگره و سنای 
امريكا با تصويب اين قانون هم تحريم های اقتصادی عليه ايران را تش��ديد كردند و هم 

شركت های خارجی معامله كننده با ايران را از تنبيه و مجازات مصون نداشت. 
بنابراين در زمان بوش پسر نيز تالش براي هدر دادن فرصت هاي بين المللي ايران، به 
ويژه در زمينه اقتصادي، تجاري و صنعتي و توطئه عليه صنعت و درآمد هاي نفتي ايران 
از جمله اقداماتي بود كه به هدف ايجاد ناكارآمدي در اداره كشور دنبال گرديد. محافل 

سياسي- رسانه اي غرب اقدامات مزبور را اين گونه تقسيم بندي كردند: 
1. تالش براي تضعيف فرصت ها و موقعيت ژئوپليتيك ايران در انتقال 

نفت و گاز، به ويژه در آسياي ميانه. 
2. ايجاد نوسان در قيمت نفت و فعاليت هاي اقتصادي- تجاري ايران 

در اين زمينه.
3. ايجاد محدودي��ت در روابط ايران با س��ازمان هاي تجارت  جهاني، 
همچون ممانعت از پيوستن به سازمان تجارت جهاني و ايجاد مانع در 

گرفتن تسهيالت از بانك جهاني و صندوق بين المللي پول. 
4. جيمز بيل يكي از سياس��ت مداران مطرح امريكا، اين سياس��ت را 
راهبرد پيگير امريكا ناميد و گفت كه فش��ار بر ايران ب��راي نيل به اين 
هدف است كه اين كشور از لحاظ سياسي و بين المللي منزوي و از نظر 

اقتصادي به زانو درآيد.1 

1. بررسی رويكردهای رفتاری امريكا، همان، ص105. 
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4.1.6. دوران اوباما: مشخصاً از سال 2006 به 
بعد زمينه برای تغيير در سياست خارجی امريكا 
نسبت به ايران فراهم شد. دموكرات ها در شورای 
رواب��ط خارج��ی و همچنين در كنگ��ره امريكا 
تالش های زيادی برای دگرگونی در سياس��ت 
خارجی امريكا نسبت به ايران به انجام رساندند. 
به عبارت ديگر آنها بر اين اعتقاد بودند كه رفتار 
تهاجمی ايران مخاطرات زيادی را برای امنيت 
و منافع ملی امريكا ايجاد خواه��د كرد. در اين 
دوران مقاالت متعددی درباره چگونگی برخورد 
با ايران منتش��ر ش��د. گزارش راب��رت گيتس و 
برژينسكی با عنوان »زمان مناسب برای رهيافتی 
جديد در برابر ايران« را می توان زمينه ای برای 
تغيير در رهيافت سياست خارجی امريكا نسبت 

به ايران دانست.1 
انعكاس اين رويكرد را می توان در الگوهای رفتاری سياست خارجی در دوران اوباما نيز 
مشاهده كرد. در اين راستا باراك اوباما نيز يكی از حوزه های سياست تغيير خود را متوجه 
جمهوری اسالمی ايران نمود. الگوهای رفتاری سياست خارجی دوران اوباما، متضمن 
اتخاذ رويكرد جديدی در رفتار با ايران بود. در اين دوره مؤلفه هايی چون مطلوبيت گزينه 
پاداش و مشوق های اقتصادی، مطلوبيت گزينه ديپلماس��ی وگفت وگو، گزينه ترغيب 
ايران، گزينه ترغيب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزينه ترغيب درباره تضمين های 
امنيتی و گزينه ترغيب درباره محرك های سياسی در جهت همكاری با ايران در دستور 
كار قرار گرفت. اما واقعيت های موجود نشان داد كه اين گونه تغييرات، تأثير چندانی در 
سياست عملی و رفتار ايران بر جای نگذاشت. بنابراين در چرخشی بنيادين مكانيسم ها و 
سياست های تنبيهی در مواجهه با ايران در اولويت قرار گرفت. اين مكانيسم ها با الگوهای 

جديد در جهت تنبيه ايران تمهيد يافت. 
در اين راستا، الگوی متقاعدسازی ايران با شاخصه هايی چون: عدم امتناع از همكاری و 

1. احمد سلطانی نژاد و ديگران، »امريكا و برنامه هسته ای ايران؛ استراتژی بر چينش و ابزارهای آن«، مطالعات 
راهبردی، س16، ش1، بهار 1392. 

رهبر معظم انقالب: امروز روز 
حساسی است، روزگار، روزگار 
فوق العاده حساسی است. یک 
دستگاه پی گير و یک جبهه  فراگير 
عليه انقالب اسالمی مشغول کارند؛ 
پول به بازار می آورند، سالح به 
بازار می آورند، توطئه می آورند، به 
قول خودشان اتاق های فکر دارند 
و دائم دارند کار می کنند؛ علت 
هم این است که احساس خطر 
می کنند. حق با آنها است، واقعًا 
باید احساس خطر کنند؛ چون فکر 
اسالمی از محدوده  نظام جمهوری 

اسالمی خارج شده
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اغوای ايران؛ الگوی نظامی با شاخص هايی چون: اشغال نظامی ايران، حمله هوايی عليه 
تأسيسات هسته ای و حمله هوايی نيابتی؛ الگوی براندازی و تغيير رژيم با شاخصه هايی 
چون: انقالب مخملی، الهام بخش��ی ش��ورش های اجتماعی، كودت��ای نظامی؛ الگوی 
بازدارندگی با ش��اخصه هايی چون: به كارگيری گزينه مهار و س��د نفوذ و نهايتاً الگوی 

تحريم به كار گرفته شد.1 
استراتژی باراك اوباما در خصوص جمهوری اسالمی ايران بر خالف استراتژی امنيت 
ملی س��ال 2002 جورج بوش برای انجام جنگ پيش دس��تانه، اقدامات پيش گيرانه و 
رويكرد چندجانبه گرايی و مشخصاً ديپلماسی عمومی و اتحادسازی بود. لذا دولت اوباما 
سياست نرم و آرام تری در استفاده از قدرت نظامی دارد )ليبرالی(. داليل چندی باعث 
شد تا شاهد نوعی چرخش در ادبيات سياس��ی امريكا در قبال جمهوری اسالمی ايران 
باشيم. عواملی مانند نا اميدی امريكا به تغيير قهری و امكان تهييج جنبش های اجتماعی، 
شكست سياست تغيير قهری در عراق و بحران امنيتی پس از سقوط رژيم بعث در اين 
كشور و نيز علل ريشه دارتر تاريخی، موجب شد تا گفتمان تهديدات سخت  افزاری تا حد 
زيادی افول كند و به جای آن انديشه جنگ نرم )ليبراليسم+ سازه انگاری( مطرح شود. 

هر چند نبايد نرم  افزاری عمل كردن را پايان سخت  ا فزاری عمل كردن دانست. 
برای مثال مايكل  هايدن- رئيس سابق سيا- چند ماه قبل از رسيدن به توافق هسته ای 
و روند اجرای برجام، در گفت وگويی با س��ی.ان.ان تأكيد كرده ب��ود كه حمله به ايران 
اجتناب ناپذير است زيرا ديپلماسی در پرونده هسته ای اين كشور با شكست مواجه شده 

است.  هايدن در اين خصوص گفته بود: 
ما از تعامل س��خن می گوييم و ايرانی ها به برنامه هسته ای خود ادامه 
می دهن��د، ما رأی ب��ه تحريم می دهيم و ب��از ايرانی ها ب��ر همان طبل 
می كوبند، ما تالش می كنيم ايران را از دستيابی به تسليحات هسته ای 

بازداريم اما باز هم ايرانی ها ادامه می دهند. 
به طور كلی با مبنا قرار دادن سه سخنرانی عمده اوباما كه به ترتيب شامل: سخنرانی 
شروع رياست جمهوری، پيام های نوروزی و س��خنرانی قاهره در سال 2009 می شود، 
می توان به اين نتيجه رسيد كه وی چرخشی گفتمانی نسبت به دولت بوش ابراز داشته 
است؛ هر چند اين گفتمان جديد به دليل وجود ساختارهای پيچيده و شبكه های البی 
يهوديان قدرتمند در امريكا نمی توانست چرخشی ناگهانی نسبت به گذشته تلقی شود 

1. ابراهيم متقی، همان، ص86. 
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وليكن اقدام نس��بی مثبتی بود كه می توانس��ت در صورت گرفتن سيگنال های مثبت 
طرفين- هر چند اندك- تالشی برای شروع مذاكرات با حاصل جمع مثبت تلقی شود. 

اين تغيير رويه دال بر اين بود كه اياالت متح��ده درصدد بهره گيری از ابزارهای نوين 
در مقابله با ايران اس��ت و در همين راستاس��ت كه مباحثی چون تهديدات نرم  افزارانه، 
براندازی نرم و فروپاش��ی از درون با بهره گيری از ابزارهايی چون ديپلماس��ی عمومی، 
ديپلماسی پنهان، بهره گيری از رسانه ها و ش��بكه های اجتماعی برای مقابله با ايران را 
در دس��تور كار خود قرار داده اند. اين موضوع در كالم رهبر فرزانه انقالب اسالمی تحت 
عنوان پروژه نفوذ تحليل می شود كه الزم است در همه سطوح از مردم گرفته تا مسئوالن 

و نخبگان به سهم و اندازه خود در رصد و پايش آن مراقبت جدی به عمل آورند. 

نفوذ و انتخابات
رهبر معظم انقالب اسالمی در جمع ائمه جمعه و جماعات به تشريح ابعاد پروژه نفوذ 

امريكا پرداخته و فرمودند: 
كسانی كه در مس��ائل گوناگون دسترس��ی به اطالعات دارند، خوب 
می دانند كه چه دامی برای كشور گسترده اند يا می خواهند بگسترانند، 
برای نفوذ كردن در حصن و حصار اراده و فك��ر و تصميم ملت ايران، با 
انحاء مختلف تدابير و سياس��ت ها و توطئه ها؛ اين االن در جريان است؛ 
مردم در باب انتخاب��ات بايد خيلی متوجه اين باش��ند. اگر فرض كنيم 
عنصر نفوذی به شكلی وارد مجلس شورای اسالمی بشود يا وارد مجلس 
خبرگان بش��ود يا در اركان ديگر نظام نفوذ بكند، مثل موريانه از داخل 
می َجود و پايه ها را سست می كند و فرو می ريزد؛ قضيه اين جوری است. 

مسئله ی نفوذ خيلی مهم است. 
معظم له سپس چگونگی نفوذ و راهكارهای عملی امريكا را مورد اشاره قرار داده و تأكيد 

فرمودند: 
برادران عزيز! امروز روز حساس��ی اس��ت، روزگار، روزگار فوق العاده 
حساسی اس��ت. يك دس��تگاه پی گير و يك جبهه  فراگير عليه انقالب 
اسالمی مش��غول كارند؛ پول به بازار می آورند، سالح به بازار می آورند، 
توطئه می آورند، به قول خودش��ان اتاق های فكر دارند و دائم دارند كار 
می كنند؛ علت هم اين اس��ت كه احس��اس خطر می كنند. حق با آنها 
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است، واقعاً بايد احساس خطر كنند؛ چون فكر اسالمی از محدوده  نظام 
جمهوری اسالمی خارج شده. خودش خارج شده؛ من بارها مثال زده ام 
و گفته ام مثل هوای خوش، مثل باد لطيف، مثل بوی گل؛ بوی گل را كه 
نمی شود در باغ محصور كرد، بوی گل می آيد و اطراف باغ پخش می شود. 
تفكر انقالبی، تفكر اسالمی ناب، تفكر اسالمی كه دارای حاكميت است 
و نه اسالمی كه صرفاً حرف زدن است و همين طور به ظاهر و به  صورت 
تقدس مآبانه يك احترام ظاهری ای برايش قائل اند و هيچ هم به آن عمل 
نمی كنند، اسالمی كه منشأ اثر است در س��اخت جامعه و نظام جامعه. 
اين يك فكری اس��ت كه امروز در دنيای اسالم منتشر شده است و يك 
جاهايی انسان های قوی و كارآزموده ای را پرورش داده و تربيت كرده، 
لذا احس��اس خطر می كنند. فك��ر هم می كنند كه كان��ون اين حركت 
عظيم و همه گير اسالمی، جمهوری اسالمی است؛ بايد اينجا را بمباران 
فكری و بمباران سياسی بكنند و دارند می كنند؛ انواع و اقسام كارها را 
می كنند: پول خرج می كنند، توطئه می كنن��د، می روند و می آيند در 
سطوح مختلف كه با جمهوری اسالمی، با ايران اسالمی چه  كار كنيم. 
همه  كارهايی را هم كه برايشان ممكن اس��ت انجام می دهند- ما خبر 
داريم؛ يعنی اين چيزی كه بنده عرض می كنم تحليل نيس��ت، اطالع 
اس��ت- از تحريكات داخلی، از تحريكات اش��رار، از پول خرج كردن، از 
دام های اخالقی پهن كردن؛ انواع و اقسام كارها را دارند انجام می دهند 
برای اينكه بتوانند اين نفوذ را انجام بدهند؛ بايستی به اين توجه داشت 

و اين بسيار مهم است.
با توجه به بيانات صريح مقام معظم رهبری می توان هدف امريكا از نفوذ را غلبه بر روند 
رو به جلو و حرك��ت انقالبی ملت ايران با راهبرد كاهش روحي��ه انقالبی و تغيير موازنه 
نيروهای انقالب به نفع غير انقالبی ها يا ضد انقالبيون توصيف كرد. چراكه آنها معتقدند 
برای غلبه بر يك انقالب پويا و گس��ترش دامنه انقالبی گری الزم است اكثريت انقالبی 
جای خود را به اقليت انقالبی بدهند.1 راهبردی كه اجرای آن از بستر دموكراتيك ميسر 

و كم هزينه می نماياند؛ لذا غرب اين مقصود خود را از دو طريق دنبال می كند: 
1. کاس�تن از حضور نيروهای انقالبی در عرصه های مديريتی با نفوذ سياس�ی؛ در 

1 .Khamenei.ir
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پروژه نفوذ سياس��ی، هدف، تقويت جريان های كمتر انقالبی يا غير انقالبی هستند كه 
اوباما آنها را ميانه رو خوانده و به گمان خودش »توافق هس��ته ای موجب تقويت جناح 
ميانه روی داخل ايران گشته و ايران را در مسير اجتماعی مطلوب امريكا قرار می دهد.«1 

وی همچنين می گويد: 
با امضای توافق، دست نيروهای معتدل تر در ايران را قوی تر كرديم و 
اگر كابينه روحانی اين طور وانمود كند كه اتفاق خوبی برای مردم رقم 

زده اند، دست آنها در مقابل تندروها قوی تر می شود.2
يك سناتور امريكايی همين مفهوم را با تندرو خواندن انقالبيون بيان كرده و می گويد: 
اين تواف��ق به مرحله اساس��ی برای تأمي��ن منافع امنيتی ما اس��ت. 
اميدواريم بعد از 15 س��ال محدوديت ايران ديگر توسط تندروها اداره 

نشود.3
2. نفوذ فرهنگی معطوف به توده مردم به عنوان پشتوانه نظام؛ هدف در نفوذ فرهنگی 
اختالل در باورهای انقالبی مردم و توده ها و تغيير در نگاه مردم نسبت به انقالبيون است 
تا ريشه مشكالت خود را در حركت انقالبی كشور جست وجو كنند و دست برداشتن از 

اين روحيه را پايان دشمنی دنيا با خود تحليل كنند.
چنانچه اوباما در بيان اهدافش از لغو تحريم ها می گويد: 

برداشته شدن تحريم ها باعث تقويت جامعه مدنی در ايران و در نتيجه 
باعث تقويت جبهه نيروهای ميانه رو خواهد ش��د ك��ه آنها هم طرفدار 
مذاكره هستند. اين سرمايه سياسی باعث خواهد شد دولت ايران بتواند 
در س��طوح سياس��ی و اقتصادی اصالحاتی را به وجود آورد تا از طبقه 

متوسط تحصيل كرده حمايت شود.4
اما مقام معظم رهبری با عنايت به معرفت نسبت به بصيرت مردم ايران می فرمايند: 

ملت ايران بايس��تی علی رغم دش��منان، حركت خود را- چه در اين 
انتخابات و چه در هر مسئله  مهم ديگر اجتماعی- درست ضد خواست 

دشمن انجام بدهد و به دهان دشمن بكوبد.5 

1. انديشكده ويلسون، 4مرداد1394. 
2. باراك اوباما رئيس جمهور امريكا، مصاحبه با وب  سايت رسانه ای مايك. 

3. آل فرانكن، سناتور ايالت مينسويا.
4. بنياد كارنگی، 17 فروردين 1394. 

5. سخنرانی مقام معظم رهبری در تاريخ 1394/10/19 در جمع مردم قم. 
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قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران؛ پيشينه و سير تدوین

سهراب مقدمی شهيدانی
محمدجواد فرج نژاد ابرقويی

چکيده
تدوين قانون اساس��ی جمهوری اس��المی اي��ران به عن��وان يكی از دس��تاوردهای 
سياسی بنيادين انقالب اسالمی است. اطالع از پيش��ينه، انگيزه های اوليه و نخستين 
پيش نويس های قانون اساس��ی، از مدعای خالف واقع برخی اعضای نهضت آزادی در 
مصادره اين دس��تاورد پيش��گيری خواهد كرد. اين نوش��تار در پی تبيين سير تدوين 
پيش نويس قانون اساسی در قبل و بعد از پيروزی انقالب اسالمی است و در ضمن آن، 
به تبيين عملكردها و مواضع جريان ها، س��ازمان ها، احزاب و شخصيت های سياسی- 

مذهبی در قبال تدوين قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران می پردازد. 
کليدواژه ها: امام خمينی، پيش نويس قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی، 

نهضت آزادی، جريان های سياسی- مذهبی ايران
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مقدمه
يكی از مهم ترين دستاوردهای سياسی انقالب اسالمی، سقوط نظام سلطنتی و تأسيس 
نظام جمهوری اسالمی بوده است. از جمله لوازم تغيير نظام سياسی كشور، تدوين قانون 
اساسی جديد است كه در آن، ضمن تعيين نوع نظام حاكميتی، حقوق اساسی مردم و 
تعيين وظايف و اختيارات قوای حاكميتی در آن متجلی می گردد. تصميم تاريخی امام 
خمينی)ره( مبنی بر لزوم كنار گذاردن قانون اساسی مشروطيت و تدوين قانون اساسی 
جديد، در حالی اتخاذ ش��د كه برخی جريان های داخلی آخرين تالش ها را در آخرين 
روزهای منتهی به پيروزی انقالب اسالمی برای حفظ نظام شاهنشاهی و قانون اساسی 

مشروطيت به كار بستند. 
در ميان طرفداران حفظ قانون اساسی مشروطيت، نام برخی از سران نهضت آزادی به 
چشم می خورد.1 به عنوان نمونه مهندس مهدی بازرگان، از اعضای باسابقه جبهه ملی 
و از مؤسس��ان نهضت آزادی، در اوايل ش��هريور 57 طی نامه ای خطاب به امام،2 ضمن 
تشريح سياست »مبارزه گام به گام«، بر ضرورت حفظ قانون اساسی مشروطيت تأكيد 

می كند. در بخشی از اين نامه تاريخی چنين آمده است: 
... هدف نهايی البته سرنگونی رژيم است. اما در مرحله اول رفتن شاه، 
در مرحله دوم نظارت و محدوديت جانشينان او، در چهارچوب قوانين 
موجود و آزادی ها، س��وم كار ك��ردن روی افكار و تش��كيل و تربيت و 

تجهيزات و در مرحله چهارم تبديل به جمهوری اسالمی. 
... حكومت اسالمی يگانه هدف و منظور نهايی هر مسلمان بايد باشد. 
عنوان كردن آن در جواب سؤال خبرنگار لوموند كاماًل به جا بوده است اما 
هنوز مشخص و شناخته نشده و تعريف واحدی پيدا نكرده، روی كيفيت 
حكومت اس��المی از جهات عدي��ده ايدئولوژيك اقتصادی- سياس��ی، 
اداری و غيره به قدر كافی و مقبول كار نشده است لذا نمی تواند در حال 
حاضر به عنوان جانش��ين قانون اساسی و مش��روطيت عرضه شود. در 
افكار روشنفكران، حتی متدينين مبارز با سابقه و در محافل بين المللی 

1. برای اطالع تفصيلی از عملكرد »نهضت آزادی« در تدوين قانون اساس��ی جمهوری اس��المی رك: سهراب 
مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، نقدی بر مدخل »خمينی روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی، 

تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1395، ص80-83. 
2. مهندس بازرگان در آذرماه سال 60 طی يادداشتی به ابراهيم يزدی، مضمون اين نامه را »ماحصل بحث ها و 
مشورت هايی در تهران« برمی شمارد! رك: شصت سال صبوری و ش��كوری )يكصد و هجده روز در نوفل لوشاتو(، 

خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، ج3 نسخه اينترنتی(، ص490. 
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عكس العمل مطلوب ندارد...1
آن گونه كه می بينيد، گرچه وی خود را مستقيماً در تقابل با هدف غايی انقالب اسالمی 
)يعنی تشكيل حكومت اسالمی و جمهوری اسالمی( قرار نمی دهد، اما از امام می خواهد 
كه »در چهارچوب قواني��ن موجود« حركت كند و حتی تا ش��هريور 57 هم بر اين باور 

است كه:
حكومت اس��المی نمی تواند در حال حاضر به عنوان جانش��ين قانون 
اساسی و مشروطيت عرضه شود. در افكار روشنفكران، حتی متدينين 

مبارز باسابقه و در محافل بين المللی عكس العمل مطلوب ندارد...2 
چه بسا او نيز به اصل حكومت دينی اعتقاد داش��ته اما با توجه به بن مايه های فكری، 
توانمندی های علمی و احاطه دانشی، قدرت درك ماهيت چنين حكومتی را نداشته و 
الجرم، به جای تالش در جهت تحقق يك نظام دينی، پيش��نهاد حفظ وضع موجود را 

ارايه كرده است.
آن  گونه كه پيداست، الگوی مطلوب مهندس بازرگان، مبارزه گام  به  گام در چهارچوب 
قانون اساسی مش��روطيت اس��ت كه الزمه آن عدم براندازی رژيم سلطنت بوده است. 
به روايت ابراهيم يزدی، پس از س��فر بازرگان به پاريس، محتوای همين نامه بی جواب 
بازرگان به امام، دوباره از طرف بازرگان مطرح شده است كه واكنش منفی امام را در پی 

داشت.3 
مهندس بازرگان در مالقات با امام خمينی، نظرهای خود را بيان كرد، ولی با اقبال امام 
روبه رو نشد و امام به صورت كاماًل قاطع نظريات ايشان را رد كردند و او هم بدون وصول 

به نتيجه مطلوب به ايران بازگشت. 
روايت ديدار بازرگان با امام و حواش��ی مربوط به آن، در كتاب خاطرات دكتر فاطمه 
طباطبايی- همسر مرحوم سيد احمد خمينی- نيز انعكاس يافته و از اين اختالف های 

1. همان، ص491-492. 
2. دكتر ابراهيم يزدی مدعی است كه موضوع گفت وگوی بازرگان با امام در سفر به پاريس نيز همين نامه بوده 
است! و اين نشان می دهد كه تا واپسين روزهای سقوط پهلوی، بازرگان همچنان بر حفظ قانون اساسی مشروطيت 

پای فشاری داشته است. البته او بعد از عدم توفيق در جلب نظر امام با حالت قهر به ايران بازگشت! 
3. ابوالفضل توكلی بينا- از كسانی كه مانند بسياری از انقالبيون مدت كوتاهی در پاريس حضور يافته است- در 

خاطراتش چنين نقل كرده است: 
»مهندس بازرگان وقتی از ايران به پاريس آمد، در اولين مالقات با حضرت امام می گويد كه راه بن بس��ت است. 
مردم خسته ش��ده اند... مهندس بازرگان هم اظهار كرده بود كه می خواهم با دوس��تانم مشورت كنم... مهندس 
بازرگان هم آمد ايران و پس از مشورت اعالميه كم رنگی دادند.« رك: فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در 

نوفل لوشاتو: خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی بينا، تهران، عروج، 1389، ص229-230. 
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بنيادين بين امام و اعض��ای نهضت آزادی حكايت دارد.1 خان��م طباطبايی ضمن بيان 
تفصيلی اختالف دو گفتمان موجود، به اظهار نظر مرحوم س��يد احمد خمينی)ره( در 

مكالمه با خود، اين گونه اشاره كرده است: 
تلفنی با احمد صحبت كردم و تحليل هايی را كه شنيده بودم برايش 
گفت��م. او گفت امام همچن��ان بر اين باورند كه ش��اه بايد ب��رود. رژيم 
شاهنشاهی بايد ساقط شود و به جای رژيم سلطنتی، جمهوری اسالمی 
محقق شود و متذكر شده اند اين مطالب بايد به طور مكرر و پی درپی، به 
مردم گفته شود تا نهضت مردم منحرف نشود و به سردی نگرايد. احمد 
گفت: البته آقای بازرگان بر موضع خود اصرار و امام هم به موضع خود 

اعتقاد دارد.2
طرفداران بقای قانون اساسی مشروطيت )كه الزمه اش حفظ سلطنت پهلوی بود(، به 
شعارهايی مانند »شاه بماند، سلطنت كند و نه حكومت« و »مبارزه در چهارچوب قانون 
اساسی« متمسك شده بودند اما با تدبير قاطعانه و تصميم هوشمندانه امام خمينی)ره( 
همه اين تالش ها بی فرجام ماند و »سقوط س��لطنت« و »تدوين قانون اساسی جديد« 
از سوی امام به عنوان دو راهبرد انقالبی خلل ناپذير و قطعی اعالم شد. امام خمينی)ره( 
نيز عالوه ب��ر مخالفت با سياس��ت های ناصحيح نهضت آزادی در جلس��ات خصوصی، 
خطر انحراف انقالب اسالمی از جانب ايش��ان را بارها در جلس��ات عمومی- و البته به 
دليل مالحظات مبارزاتی، بدون ذكر نام- مط��رح كرده اند كه بازخوانی نمونه ای از اين 
اظهار نظرها كه در پاسخ به طرح بازرگان ايراد شده است، راه گشاست. امام در سخنرانی 
خود در تاريخ 29آبان 57- تنها چند روز پس از مالقات بازرگان با ايش��ان- خطاب به 

دانشجويان و ايرانيان مقيم خارج، چنين می فرمايند: 
من به... بعضی از اين آقايان كه آمده بودند و می گفتند كه »سياس��ت 
قدم  به  قدم«، خوب حاال يك قدم برداريم و بعدش صبر كنيم يك مدتی 
بگذرد بعد قدم دوم را برداريم، گفتم آقا اگر شما اين قدم را سست كنيد، 
]در[ قدم دوم قدم های شما را می ش��كنند! اين طور نيست كه يك قدر 
صبر كنند كه ش��ما حاال قدم اول را برداشتيد حاال ايشان سلطنت كند 
نه حكومت!... بعد از اين هم��ه جنايات حاال ديگر بيايند آقا س��لطنت 

1. فاطمه طباطبايی، اقليم خاطرات، تهران، عروج، 1391، ص446-447. 
2. همان، ص446. 



65
ين

دو
ر ت

 سي
ه و

شين
؛ پي

ران
ی اي

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

اس
 اس

ون
قان

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

كنند نه حكومت! اين اگر پايش مس��تقر بش��ود، دنبال اين هستند كه 
اين نهضت را بخوابانند با هر طور كه می توانند. اينها دنبال اين هستند. 
و اگر اين نهضت بخوابد، اين آتش��ی كه در دل مردم روشن شده است 
و خدا روشن ترش كند اگر اين بخوابد و اين آتش خاموش بشود، ديگر 
امكان ندارد كه اين نهضت پيدا بشود، يا شبيه آن پيدا بشود... ايرانی ها 
بيدار باشند، ملتفت باش��ند كه در چه مقام حساسی واقع شده اند، االن 
چه موقعيتی از برای ايران االن هست. مثل سابق نيست كه خوب حاال 
امروز نشد فردا؛ خير ديگر امكان ندارد. بين موت و حياتيد شماها! بين 

زندگی و موت هستيد.1
امام از نخس��تين روزهای ورود به پاريس، صراحتاً مخالفت خود را با حفظ ش��اه و نظام 
سلطنتی )ولو به شرط كم شدن اختيارات پادشاه و عمل به مفاد قانون اساسی مشروطيت( 

اعالم می كند. به عنوان مثال در تاريخ 10آبان 57 صراحتاً اعالم می دارند كه: 
با توجه به تجارب تلخ گذشته ملت ما از اين خاندان، هيچ گونه راه حلی 
در چهارچوب شاه س��لطنت  كند و نه حكومت، قابل قبول نخواهد بود. 

علی االصول ما با رژيم سلطنتی مخالف هستيم. 2 
طرفدارای از حفظ قانون اساسی عصر پهلوی، فقط منحصر در چهره های ملی- مذهبی 
و خصوصاً اعضای نهضت آزادی نبوده، بلكه يكی از مراج��ع تقليد قم هم در طرفداری 
از تز بقای سلطنت مشروطيت، شناخته می شود. آيت اهلل ش��ريعتمداری، در پاييز 57 
در مصاحبه با خبرگزاری فرانس��ه و خبرگزاری پارس، »عمل به قانون اساسی وقت« را 
مكفی می داند. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری پارس، كه می پرسد: »آيا قانون 
اساسی كه فعاًل مورد اجراست مورد تأييد جنابعالی است؟« چنين پاسخ می دهد: »نص 
همين قانون عمل بشود مورد تأييد ماست.«3 اين نحوه موضع گيری انتقادات فراوان و 
واكنش های شديدی را در ميان انقالبيون برانگيخت. انتش��ار نامه ای سرگشاده به نام 
»آژير قرمز« خطاب به »آيات عظام و علمای اعالم ايران«، يكی از مهم ترين واكنش های 
اعتراضی بود كه در 14آبان ماه 57 در لبنان منتشر شد و در سطح وسيعی در ايران انتشار 
يافت4 و بعداً مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و برخی رسانه ها ماجرا را از شخص آيت اهلل 

1. صحيفه امام، ج 5، ص58-59. 
2. همان، ج 4، ص245. 

3. به نقل از: سيد حميد روحانی، شريعتمداری در دادگاه تاريخ، قم، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1361، ص176. 
4. رك: همان، ص178-164. اين نامه با امضای »روحانيون مبارز-گروه 15خرداد« نشر يافته است. 
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شريعتمداری پی گير شدند.1
نظر به مدعاهای برخی چهره های ملی- مذهبی، با هدف مصادره ابتكار امام در جهت 
»تدوين قانون اساسی«،2 بازخوانی سير تدوين قانون اساسی امری ضروری است. اين 
نوشتار بر آن اس��ت كه ضمن بازخوانی س��ير تاريخی »تدوين قانون اساسی جمهوری 
اسالمی«، عملكردها و مواضع جريان ها و شخصيت های سياسی-مذهبی مختلف را در 

قبال اين ماجرا روشن سازد. 

یک تجربه  ناشناخته
روشن اس��ت كه هيچ انقالبی بدون برخورداری از راهكارهای مترقی و برنامه  روشن 
ب��رای دوران پس از پيروزی، امكان رس��يدن به ثب��ات پس از پيروزی و اس��تقرار يك 
حاكميت ماندگار در جامعه پساانقالبی نخواهد داشت. توجه به تجارب تلخ انقالب ها و 
نهضت های گذشته، اين موضوع را در ذهن انقالبيون ايران به يك دغدغه جدی مبدل 
كرده بود كه ناگزير می بايس��ت برای دوران پس از پيروزی، برنامه عملی ايجابی داشته 
باشند. تشكيل گروه واليت در آغاز دهه چهل، و بعد هم آغاز دروس واليت فقيه امام در 
سال های پايانی دهه چهل )سال 1348(، در پيگيری چنين دغدغه ای اهميت تاريخی 
داشت و در كانون های نخبگانی )و حتی در ميان عموم مبارزان( بازتاب نسبتاً گسترده 
يافت. اين تكاپوها در ابتدای دهه پنجاه شمسی )سال 1354(، منجر به تدوين نخستين 
پيش نويس »قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران« گرديد. سندی بسيار مهم كه تقريباً 
در تمام مقاالت و كتاب های مربوط به بررسی تاريخ حقوق عمومی و اساسی در ايران، از 
آن سخنی به ميان نيامده است. اين سند بسيار مهم، كه البته از موضوع اين مقاله خارج 
اس��ت، نش��ان می دهد كه كانون های انقالبی در ايران، به موازات تالش برای براندازی 
رژيم س��لطنتی، در پی ايجاد يك حكومت دينی مردم س��االر بوده اند. بعيد نيست كه 

1. »ايران پست«، جمعه 27 آذر 1357، ص7.
2. برخالف مستندات تاريخی، برخی از ملی- مذهبی ها تالش می كنند التفات به لزوم قانون اساسی را به خود 
نسبت دهند. به عنوان نمونه دكتر ابراهيم يزدی در كتاب خاطرات خود ادعا دارد لزوم نوشتن پيش نويس را او به 
امام پيشنهاد داده است: »موضوع ديگری كه در اين گفت وگوهای صبحگاهی مطرح كردم اين بود كه آقا حاال دنيا 
خوب می داند كه ملت ايران و ش��ما چه نمی خواهيد، ولی نمی داند چه می خواهيد. اينكه بگوييم شاه برود كافی 
نيست. شاه بايد برود، اما چگونه؟ و به عالوه با رفتن او كشور با خأل روبه رو می شود، ما چه برنامه ای برای بعد از رفتن 
او داريم؟« )ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و ش��كوری، ج3، ص127و 128(، »بنابراين تنها راه حل عملی و 
كم ضرر، تدوين پيش نويس قانون اساسی جديد است. هر نظامی با قانون اساسی آن تعريف می شود. برای تسريع 
امور می توانيم اين پيش نويس را تدوين كنيم و س��پس يك مجلس مؤسسان منتخب مردم آن را بررسی و نهايی 

كند.« )همان، ص151( 



67
ين

دو
ر ت

 سي
ه و

شين
؛ پي

ران
ی اي

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

اس
 اس

ون
قان

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

تدوين كنندگان اين پيش نويس )كه البته تاكنون 
ناش��ناخته مانده ان��د(، نيم نگاهی ب��ه نمونه های 
تحقق يافته حكومت »جمهوری اسالمی« در برخی 
كشورهای اسالمی و نيز توليدات برخی متفكران 
مسلمان در جای جای س��رزمين اسالمی داشته 
باش��ند و از ايشان الهام گرفته باش��ند، اما پيش از 
بررس��ی مفاد اين پيش نويس و انگيزه و آبش��خور 
فكری نگارندگان آن، اصل چنين اقدامی، بس��يار 
پر اهميت و قابل تقدير اس��ت و طبع��اً مدعاهای 
واهی برخی افراد كه خود را مبتكر ايده »جمهوری 

اسالمی« معرفی می كنند را باطل می كند.1 پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی 
در سال 1354 به دليل ضبط آن توسط ساواك )در اداره پست(، در محافل انقالبی امكان 
نشو و نما و بحث و بررسی نيافت و لذا تلقی عمومی آن است كه نخستين بار در سال 57 
نسبت به نگارش پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، اقدام شده است! در اين 
نوشتار بدون مدخليت دادن به پيش نويس سال 1354، سير تدوين پيش نويس نهايی 

قانون اساسی جمهوری اسالمی را مورد بررسی قرار می دهيم. 

سير تدوین پيش نویس قانون اساسی جمهوری اسالمی
در شرايطی كه حتی برخی شخصيت های سياسی و مذهبی مشهور بر حفظ قانون اساسی 
سلطنت تأكيد داشتند امام خمينی)ره( مسئله تدوين قانون اساسی جديد را مستقيماً پی 
گرفت. ايشان در گذشته نيز پس از انتشار جزوات دروس »واليت فقيه« در سال 48، در 
ضمن دعوت عمومی از همه طالب و دانشجويان، بر مطالعه پيرامون كيفيت اجرای حكومت 
اس��المی تأكيد ورزيده بود،2 و در لبيك به اين درخواست عمومی، حركت های فراگيری 
سامان  يافته بود كه انتشار نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 54 

1. برای اطالع تفصيلی از مفاد اين پيش نويس و نيز مشاهده اسناد مرتبط با آن رك: سهراب مقدمی شهيدانی 
)به كوشش(، نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اس��المی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 

انقالب اسالمی، 1396. 
2. برای اطالع تفصيلی در مورد سير تكوين حكومت اسالمی و دعوت امام از نخبگان دانشگاهی و حوزوی برای 
تأمل پيرامون ابعاد حكومت اسالمی رك: حس��ن مقدمی شهيدانی و علی رس��تمی، »پيشينه شناسی مفهومی 

جمهوری اسالمی«، 15خرداد، دوره سوم، س13، تابستان 1395، ص93-132. 

تصميم تاریخی امام خمينی)ره( 
مبنی بر لزوم کنار گذاردن قانون 
اساسی مشروطيت و تدوین 
قانون اساسی جدید، در حالی 
اتخاذ شد که برخی جریان های 
را  تالش ها  آخرین  داخلی 
در آخرین روزهای منتهی به 
پيروزی انقالب اسالمی برای 
حفظ نظام شاهنشاهی و قانون 
اساسی مشروطيت به کار بستند
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يكی از آنهاست.1 اما با نزديك شدن به موسم سقوط نظام شاهنشاهی و پای فشاری امام بر 
تأسيس نظام اسالمی، ايشان اين  بار دستور تهيه پيش نويس قانون اساسی را در ايام حضور 
در نوفل لوشاتو به دكتر حسن حبيبی واگذار كرد. وی دوشنبه دوم بهمن 57 پيش نويس 
اوليه خود را به امام داد و قرار بود كه به تهران آورده ش��ود تا ديگران هم نظر دهند.2 اما به 
دليل بسته بودن فرودگاه ها، امام پيش نويس را به وی پس دادند تا در رفت و آمد ها از بين 
نرود. به گفته وی دو گروه نيز در تهران اقدام به تهيه پيش نويس كرده بودند كه اين مطلب 

را بعد از سفر به ايران فهميدند.3 

1. حجت االسالم والمسلمين سيد حميد روحانی در جلد 4 كتاب نهضت امام خمينی)ره(، از سلسله پژوهش هايی 
حول حكومت اسالمی س��خن می گويد. از جمله آن تحقيقات نوشتن قانون اساس��ی برای جمهوری اسالمی در 
سال 54 می باشد. وی بيان می كند كه »بی ترديد اين طرح و انديش��ه و متن قانون اساسی جمهوری اسالمی در 
سال1354در نجف از نظر امام گذشت و با او مطرح شد. نمی توان باور كرد آنهايی كه متن قانون اساسی جمهوری 
اس��المی را برای عناصر و چهره های گوناگون ايران حتی مقامات ژاندارمری و س��اواك پست كرده اند، اين طرح 
را با امام در ميان نگذاش��ته و از نظر او نگذرانده اند. افزون بر اين، آنچه در ايران می گذش��ت، اعالميه ها، نامه ها و 
شب نامه هايی كه پخش می شد، حتی شعاری در گوشه ای نوشته می شد، كسانی در ايران، بی درنگ آن را برای امام 
گزارش می كردند و امام را در جريان می گذاشتند.« رك: سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، ج4، ص129. 
2. دكتر حبيبی: »من از همان اوائل در مورد حقوق اساسی اسالم و شيعه تحقيقات كرده بودم و جزوه ای هم به 
عنوان امامت در حقوق شيعه نوشته بودم و بر اين اس��اس مفاهيم واليت فقيه و امامت را با موازين حقوق اساسی 
غرب بيان و قالب بندی كرده، اشاره كرده بودم كه حقوق عمومی و حقوق خصوصی در اسالم مجزا نيست و اين يك 
پايه جامعه شناختی دارد... با توجه به كوشش هايی كه در مورد تطبيق امامت با حقوق اساسی جديد كرده بودم، 
اقدام به تهيه يادداشت هايی كردم كه در آن زمان ما می گفتيم يادداشت و حال می گويند پيش نويس و البته فرصت 
بزرگی كه پيش آمده بود، امكان دسترسی به امام و كسب فتاوای حقوقی ايشان بود. به اين ترتيب مسائلی كه برای 
من مبهم بود و يا الزم بود كه نظر امام اخذ شود از ايشان سؤال می كردم... باألخره اين يادداشت ها در آخر بهمن ماه 
آماده شد. ]ظاهراً اشتباهی در گفتار ايشان هست، زيرا در ادامه از ابتدای بهمن سخن می گويد.[ بعد از اينكه اين 
يادداشت ها حاضر شد، با يكی از آقايان اهل علم كه آنجا بودند دو شب نشستيم و اين قانون را از نظر شرعی و فقهی 
مورد بررسی قرار داديم. به خصوص قسمت شورای نگهبان را كه قباًل نظرات امام را در مورد شورای نگهبان كسب 
كرديم... به هر صورت در روز دوشنبه دوم بهمن ماه اين پيش نويس را تقديم امام كردم و اين بدين علت بود كه در 
روز پنج شنبه همان هفته قرار بود به تهران بياييم و قرار بود كه قبل از ما هيئتی روز سه شنبه به تهران بيايد. نظر امام 
اين بود كه متن پيش نويس را اين گروه به تهران ببرد تا در آنجا مورد بررسی عده ای از فقها قرار بگيرد.« )مصاحبه 

اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، 58/6/11، شماره10797. رك: سند شماره117( 
3. در مصاحبه دكتر حبيبی، تنها به نام برخی افراد اش��اره شده است و به طور مش��خص نام گروه خاصی برده 
نمی شود. البته دكتر كاتوزيان به دعوت ش��دن عده ای به منزل آقای صدر حاج سيدجوادی اشاره می كند؛ دكتر 
كاتوزيان: »نهضت آزادی به اروپا رفته بودند و آنجا قرار هايی گذاشته بودند. شورای انقالب تشكيل شده بود. در اين 
زمان از عده ای كه حدود 40 يا 50 نفر می شدند دعوت كردند كه در منزل آقای صدر حاج سيدجوادی كه بعدها 
وزير دادگستری دولت موقت بازرگان شد گردهم آيند. صدر حاج س��يد جوادی در آن جلسه گفت: »به هر حال 
امام روزی به ايران خواهد آمد و ما بايد آمادگی داشته باشيم. دست روی دست گذاشتن درست نيست. بايد قانون 
داشته باشيم.« آن گردهمايی تا چند جلسه ديگر هم ادامه يافت ولی اختالف نظرها در آن گروه بسيار زياد بود و از 
همان ابتدا معلوم بود كه به نتيجه ای نخواهند رسيد. به همين جهت دكتر حسن حبيبی به عنوان نماينده امام از 
اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته اند يك عده محدودی كه هم مسلمان باشند و هم آگاه به مسائل روز و انقالبی 
باشند انتخاب كنيد و از آنان برای نوشتن پيش نويس قانون اساسی استفاده شود. خود دكتر حبيبی نيز ترجمه ای 
از قانون اساسی فرانسه تهيه كرده و به امام نشان داده بودكه امام گفته بودند به ايران برويد و دكتر حبيبی نيز آن 
را در كميسيونی حقوقی مطرح كرد.« ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساسی«، حقوق 
اساسی، س1، ش1، پاييز 82، ص124(. از طرفی آقای ميناچی نيز ميزبان برخی افراد )ظاهراً همان افراد نام برده 
در متن دكتر حبيبی( بوده است. لذا به نظر می آيد اشاره دكتر حبيبی، به جلسات صدر حاج سيد جوادی و جلسات 

آقای ميناچی می باشد، كه ايشان با اعضای جلسات آقای ميناچی كار را ادامه می دهد. 
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با ورود امام به ايران، ايش��ان در حكم نخس��ت وزيری بازرگان به تاريخ 15بهمن 57، 
زمينه س��ازی برای تغيير نظام سياسی و تدوين قانون اساس��ی را يكی از وظايف اصلی 
دولت موقت برشمردند تا همچنان بحبوحه حوادث انقالب، مانع از تدوين قانون اساسی 

جديد نگردد. در حكم بازرگان چنين آمده است: 
جناب آقای مهندس مهدی بازرگان : بنا به پيش��نهاد شورای انقالب، 
بر حسب حق شرعی و حق قانونی ناشی از آرای اكثريت قاطع قريب به 
اتفاق ملت ايران كه طی اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در 
سراسر ايران نسبت به رهبری جنبش ابراز شده است... جنابعالی را بدون 
در نظر گرفتن روابط حزبی و بس��تگی به گروهی خاص، مأمور تشكيل 
دولت موق��ت می نمايم تا ترتي��ب اداره امور مملك��ت و خصوصاً انجام 
رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغيير نظام سياسی كشور 
به جمهوری اسالمی و تشكيل مجلس مؤسسان از منتخبين مردم جهت 
تصويب قانون اساسی نظام جديد و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر 

طبق قانون اساسی جديد را بدهيد.1 
جالب آنكه همزمان با حكم نخس��ت وزيری دولت موقت، دقيقاً در همين روز، نامه ای 
تاريخی از ش��هيد صدر وجود دارد كه در آن پيش نويسی برای قانون اساسی جمهوری 
اسالمی ايران ارايه داده است. شهيد صدر اين متن را در پاسخ به سؤال تعدادی از علمای 
لبنان و در مقام تبيين ديدگاه فقهی خود پيرامون »قانون اساس��ی جمهوری اسالمی 
ايران« نگاشته است. ايش��ان پس از ذكر ويژگی های انقالب اسالمی، به نقش بی بديل 
رهبری نهضت تحت عنوان »مرجعيت رش��يده« تأكيد می ورزد و در ادامه انديشه های 
بنيادين در پيش نويس قانون اساسی را توضيح می دهد. ايشان آنگاه به بيان روش های 
اعمال حاكميت از سوی مردم و همچنين شرايط و ويژگی های شخصی كه مسئوليت 
مرجعيت را قبول می كند، می پردازد. در بخش پايانی نامه نيز ش��هيد صدر تعدادی از 
اهداف جمهوری اسالمی ايران در خارج از كشور را برمی شمارد و نظريه كوتاه فقهی خود 
در اين نامه را، تنها به عنوان پيشنهادی كه قابل بررسی و اجراست معرفی می نمايد. نامه 
مورد بحث به تاريخ 6 ربيع االول 1399 برابر با 15 ب�ه�م�ن 1357 شمس��ی )پيش از 
رفراندوم تعيين نظام سياسی و قبل از انتشار رسمی پيش نويس قانون اساسی جمهوری 

1. صحيفه امام، ج 6، ص55.
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اسالمی ايران( نگاشته شده است.1 اين نامه اكنون به زبان فارسی ترجمه شده و در اختيار 
همه محققين فارسی زبان قرار دارد.2 

به گفته دكتر حبيبی، وی به همراه آقايان صدر حاج س��يد جوادی،3 ناصر كاتوزيان، 
محمدجعفر لنگرودی، عبدالكريم الهيجی4 و ناصر ميناچی5 پيش نويس قانون اساسی 
را در 160 اصل تكميل و اصالح نمودند.6 دكت��ر كاتوزيان نام آقای فتح اهلل بنی صدر7 را 
نيز به اين جمع اضافه می كند.8 پيش نويس در تاريخ 7اس��فند 57 به امام تحويل داده 

1. به تازگی پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر اعالم كرده كه در آستانه پيروزی انقالب اسالمی و بعد از ورود امام 
خمينی به ايران، ش��هيد صدر تأليف مجموعه ای با نام »االسالم يقود الحياه؛ اس��الم راهبر زندگی« را آغاز نموده 
است. به نوشته اين مركز، نگارش اولين مقاله از اين مجموعه در تاريخ 15 بهمن 1357 )6ربيع االول 1399ق( به 
پايان رسيده و »لمحه فقهيه تمهيديه عن مشروع دستور الجمهوريه االسالميه فی ايران؛ نگاهی فقهی و مقدماتی 
به پيش نويس قانون جمهوری اسالمی ايران« نام گرفته است. به گفته اين مركز پژوهشی، به دليل شرايط امنيتی 
عراق، اين پيش نويس به شكل پاسخ به استفتاء نگاشته شده و در تاريخ 6 اسفند57 به ايران فرستاده شده است. 
از قول شهيد صدر چنين آمده است: »رهبران بزرگوار انقالب در ايران مشغول به كارها و مشكالت پرشمار مربوط 
به برقراری امنيت و تحكيم پايه های انقالب هستند و بی شك در اين زمان اين فرصت برای آنها مهيا نمی شود كه 
به تأمين جنبه های فكری نهضت بپردازند و ما بايد در اين زمينه، ولو با همين تالش ساده، به ايشان كمك كنيم«. 
گفتنی است مقاالت مربوطه در سال 58 برای نخستين بار ترجمه شده است. اكنون مجموعه مقاالت شهيد صدر در 
موضوع پيش گفته با نام »اسالم راهبر زندگی« توسط پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر نشر يافته است. برای اطالع 

www.imam-sadr.com  بيشتر در اين باب رك: پايگاه رسمی پژوهشگاه تخصصی شهيد صدر
2. رك: محمدباقر صدر، »نگرشی فقهی و مقدماتی به پيش نويش قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران«، ترجمه 

امين رضا عابدی نژاد داورانی، انديشه صادق، ش10، بهار 1382، ص8-18. 
3. وی از اعضای اوليه و بنيانگ��ذار نهضت آزادی ايران و از اعضای فعال نهضت مقاومت ملی، دادس��تان تهران، 
عضو شورای انقالب، وزير دادگستری، وزير كشور، نماينده مردم قزوين در اولين دوره مجلس شورا، پيش و پس از 

انقالب بوده و به مدت 30 سال سرپرستی دائره المعارف تشيع را عهده دار بوده است. 
4. حقوق دان و از مؤسسين جمعيت ايرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر. 

5. وی از مؤسسان حسينيه ارشاد به شمار می رفت و تا پايان عمر نيز عهده دار سمت مديريت اين مركز بود. نيز 
ارتباط نزديكی با اعضای نهضت آزادی داشت و در دولت موقت، عهده دار وزارت ارشاد بود. 

6. دكتر كاتوزيان تعداد اصول آن پيش نويس را، 150 اصل بيان می كند. 
7. او از اعضای اصلی نهضت مقاومت ملی و عضو كميته اجرايی و كميته انتشارات و تبليغات بود. 

8. دكتر كاتوزيان: »بنابراين می توان گفت اولين پيش نوس قانون اساسی در هيئتی تصويب شد كه اعضای آن 
عبارت بودند از دكتر حبيبی، دكتر جعفری لنگرودی، مرحوم فتح اهلل بنی صدر كه بعدها دادستان كل كشور شدند، 
آقای الهيجی، آقای ميناچی و خود من. آقای ميناچی به دليل مشغله زياد، كمتر در جلسات كميسيون شركت 
می كرد ولی از لحاظ تهيه مكان و غذا پيوسته ما را ياری می كرد و محور تشكيل كميسيون بود. بنی صدر نيز از نيمه 
راه از ما جدا شد و گفت انقالب در جای ديگر به من نياز دارد و در حكومت موقت با سمت دادستان كل كشور شروع 
به فعاليت كرد. از آن جمع چهار نفری بنده مسئول نوشتن اصول پيش نويس شدم. يعنی مذاكرات را می شنيدم 
و خود نيز پيشنهاداتی می دادم. با توجه به نيازهايی كه انقالب داشت، می خواستيم جلوی ضرباتی كه از حكومت 
سابق خورده بوديم، گرفته شود. لذا پس از مذاكرات و تجزيه و تحليل فراوان، مذاكرات را به صورت اصل می نوشتم. 
بس��ياری از اصول را هم در منزل تهيه می كردم و در جمع مطرح می كردم كه اگر مورد موافقت قرار می گرفت به 
عنوان اصل قانون اساسی نوشته می شد. در طول دو يا سه ماه توانستيم كار را تمام كنيم. به طوری كه گاهی در روز 

15 ساعت كار می كرديم و باألخره 150 اصل قانون اساسی را نوشتيم.« 
رك: ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساسی«، حقوق اساسی، س1، ش1، پاييز 82، 

ص124 و 125. 
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می ش��ود1 و در تاريخ 10اس��فند به توصيه امام برای علما در قم فرس��تاده ش��د2 و در 
24اس��فند متن نهايی حاصل از تلفيق نظريات علما توس��ط همان جمع فوق الذكر، را 
به امام دادند.3 همچنين در تاريخ 27اس��فند از طريق آقای صدر حاج سيد جوادی به 
هيات دولت تحويل داده ش��د. در هيئت دولت نيز در شورای طرح های انقالبی زير نظر 
دكتر يداهلل سحابی4 پيش نويس مورد بررس��ی قرار گرفت.5 عزت اهلل سحابی فرزند وی 
می گويد: »در اين مرحله دكتر سنجابی از طرف حزب ملت ايران، دكتر صحت از طرف 
حزب مردم ايران و يكی و دو نفر حقوقدان ديگر روی آن كار كردند. من هم حضور داشتم. 
طرح اوليه كمی تعديل شد.«6 پيش نويس بعد از دولت موقت به شورای انقالب رفت و 
تقريباً با سرعت تصويب شد.7 پيش نويس تصويب ش��ده در دولت موقت يك مرتبه در 
تاريخ 8 و 9 ارديبهش��ت 58 در 160 اصل منتشر ش��د8 و پاره ای از نظريات امام در آن 

1. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، 58/6/11، شماره 10797، ص10. ناصر كاتوزيان، گامی به سوی 
عدالت، ج1، ص535. 

ناصر ميناچی وزير اطالعات دولت موقت در تاريخ 8 اس��فند 57 اعالم كرد كه »طرح قانون اساس��ی در دست 
امام خمينی است.« )كيهان، 57/12/9، ش10649، ص3( البته دكتر كاتوزيان اين تاريخ را 19 بهمن )روز ديدار 
كاركنان نيروی هوايی با امام( بيان می كند اما ظاهراً اشتباه می گويد زيرا در ابتدای خاطرات خود )ص118، نشريه 
حقوق اساس��ی( می گويد: »به خاطر می آورم كه روز 22 بهمن زمانی كه پادگان ها سقوط كردند به همراه دكتر 
حسن حبيبی كه او نيز از نويسندگان پيش نويس بود از حس��ينيه ارشاد ]محل برگزاری كميسيون پيش نويس[ 
برمی گشتيم..« كه نشان می دهد تاريخ 19 بهمن اشتباه است و همان تاريخ 9 اسفند كه دكتر حبيبی می گويد، 

درست می باشد. 
2. ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين قانون اساس��ی«، همان، ص125؛ نيز مصاحب��ه اختصاصی كيهان با دكتر 

حبيبی، 58/6/11، شماره10797، ص10. 
3. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكت��ر حبيبی، همان. دكتر كاتوزيان بيان می كند كه در اين جلس��ات آقايان 

ميناچی و بنی صدر حضور نداشتند. رك: كاتوزيان، گامی به سوی عدالت، ج1، ص537. 
4. از اعضای مؤسس نهضت آزادی ايران بود. 

5. مصاحبه اختصاصی كيهان با دكتر حبيبی، همان. 
6. ماهنامه چشم انداز ايران، »شريعتی الگوی آرمانی توسعه«، ش26، ص70. عزت اهلل سحابی می گويد: »طرح 
اوليه كمی تعديل شد. حبيبی اختيارات رئيس جمهور را خيلی باال برده بود و در مقابل نخست وزير را خيلی ضعيف 
كرده بود، در كميسيون هيئت دولت كه پدر بنده رياست آن را بر عهده داش��ت، اختيارات نخست وزير را باالتر و 

اختيارات رياست جمهوری را پايين آوردند تا تعادلی برقرار شود.« 
7. در روزهای 6،8،10،11،12،13،17،24 خرداد 58 بخش��ی از جلسات ش��ورای انقالب به اين امر اختصاص 
يافت. شهيد محمدجواد باهنر: »شورای انقالب نگاهی فوری و گذرا به پيش نويس كرده و چون بايد نظرات عموم 
مردم لحاظ شود، الزم بود مجلسی از صاحب نظران تشكيل شود... شورای انقالب در مورد اين طرح و پيش نويس 
نظر مساعد و موافق خودش را اعالم نمی كند بلكه منتظر است نظرها جمع شود و در مجلس خبرگان دقيقاً به كار 
تنظيم و تكميل و اصالح اين قانون اساسی رسيدگی شود و حتی شورای انقالب آماده است كه بپذيرد و دگرگونی 

اساسی و مبنايی در بسياری از موارد اين قانون را.« )جمهوری اسالمی، به تاريخ 58/5/13( 
8. كيهان، 8 و 9 ارديبهشت 58، شماره های 10694 و 10695؛ نيز رك: سند شماره46.
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اعمال شده بود1 و به عنوان پيش نويس مقدماتی خوانده شد.2

نظریات مختلف پيرامون ضرورت و کيفيت تأسيس مجلس مؤسسان
بعد از انتشار رسمی پيش نويس مصوب دولت موقت و شورای انقالب )در 151 اصل( 
در تاريخ 58/3/24 3 بحث های داغی پيرامون ضرورت يا عدم ضرورت تش��كيل مجلس 
مؤسسان قانون اساسی شكل گرفت. در مورد تشكيل مجلس مؤسسان يا خبرگان يا به 

رأی گذاشتن همان پيش نويس سه نظريه كلی وجود داشت: 
1. تشكيل مجلس مؤسسان و تصويب قانون اساسی توسط آن: نظر آقايان مهدوی كنی، 

يداهلل سحابی، مهدی بازرگان، ابوالحسن بنی صدر، داريوش فروهر.
2. برگزاری رفراندوم: نظر آقايان سيد علی خامنه ای، اكبر  هاشمی رفسنجانی، عزت اهلل 

سحابی، قطب زاده.
3. تشكيل مجلس كوچك تر )خبرگان قانون اساس��ی(: نظر آقايان بهشتی، موسوی 

اردبيلی، طالقانی.4
البته در اين زمينه نظري��ات ديگری نيز مطرح بود كه كمت��ر در كانون توجهات قرار 

داشت. در اينجا به چهار مورد از مهم ترين آنها اشاره می شود: 
1. نظر آيت اهلل سيد كاظم ش��ريعتمداری: معتبر بودن قانون اساسی مشروطه همراه 
با حذف اصول مربوط به سلطنت و عدم نياز به مجلس خبرگان.5 البته اين نظريه عماًل 
پذيرفته نشد. امام در س��خنرانی خود اعالم نمود كه چون رژيم سلطنتی غير قانونی و 

نامشروع است، قانون اساسی اين نظام هم از اعتبار ساقط است.6
2. برگزاری هم زمان رفراندوم جمهوری اس��المی و قانون اساسی تا مردم هنگام رأی 
به جمهوری اسالمی بدانند كه به چه نظام و قانونی رأی می دهند. اين پيشنهاد نيز در 

شورای انقالب رد شد.7

1. سيد جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی، ص61. 
2. يداهلل سحابی، كيهان، 58/2/22، ش10704؛ حسن حبيبی آن را متن دست كاری شده پيش نويسی شمرد 
كه با استفاده از متن اوليه تهيه شده بود. رك: كيهان 58/10/25، ش10906؛ نيز ناصر كاتوزيان، حقوق اساسی، 

»گذری بر تدوين قانون اساسی«، همان. 
3. كيهان 58/3/24، ش10732؛ نيز رك: اسناد شماره 4 و 8.

4. صورت مذاكرات شورای انقالب، جلسه مورخ 58/2/25 به نقل از: سيد جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون 
اساسی به روايت قانونگذار، ص39. 

5. كيهان، 58/7/15، ش10824، ص3. 
6. صحيفه امام، ج5، ص304. 

7. صورت مذاكرات شورای انقالب، ج1، ص21. 
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3. تدوين قانون اساسی توسط آقايان و معتقدان به 
اصول انقالب؛ اين افراد كه مورد اعتماد رهبر و مردم 
هستند به وس��يله يك ش��ورای محدود سه نفری به 

انتخاب امام و رياست آقای طالقانی انتخاب شوند.1
4. عدم ني��از به برگزاری انتخاب��ات به دليل حجت 
بودن نظ��ر اكثريت اعض��ای مجلس تدوي��ن قانون 

اساسی.2
بررسی داليل هركدام از نظريات، نيازمند تفصيل در 

جای ديگر می باشد.3

روزشمار تدوین پيش نویس قانون اساسی 
در اين بخش، به منظور ارايه تصويری روشن از سير تحوالت، تاريخچه وقايع مرتبط با 

تدوين قانون اساسی، به اختصار مرور می شود. 
پاريس )قبل از بهمن 57(: پيشنهاد شدن به دكتر حبيبی برای نوشتن 

پيش نويس 
2بهمن 57: دادن پيش نويس توس��ط دكتر حبيبی به امام در پاريس 

)كه چند روز بعد به او بازگردانده شد.(
15بهمن 57: تأكي��د امام خمينی بر تدوين قانون اساس��ی جديد در 
حكم نخس��ت وزيری دولت موقت، همچنين نگارش پيش نويس قانون 

اساسی جمهوری اسالمی توسط شهيد صدر 
19بهمن 57: اولين جلس��ه مش��ترك دكت��ر حبيبی با كميس��يون 

مشخص شده برای تدوين پيش نويس
7اسفند 57: دادن پيش نويس در 160 اصل به امام

10اسفند 57: فرستادن آن برای علمای قم 
24اسفند 57: دادن متن نهايی حاصل از تجميع نظريات علما به امام

27اسفند 57: دادن پيش نويس به دست آمده توسط آقای صدر حاج 
سيد جوادی به هيئت دولت

1. امت، ش10، 1358/3/30، ص2. 
2. صورت مذاكرات شورای انقالب، ج2، ص69. 

3. رك: سيد جواد ورعی، همان، ص36-45. 

آیت اهلل گلپایگانی: از بعضی 
از مواد این پيش نویس)اول( 
معلوم می شود که به واسطه 
فاصله ای که در دوران پنجاه 
و چهار ساله اخير ميان مردم 
و فرهنگ اسالم ایجاد شده، 
تحت تأثير یکی از دو فرهنگ 
شرق و غرب ناخودآگاه 
برآن اند که آنچه در مملکت 
به عنوان نظام مقرر شود باید 
یا تقليد از نظامات غربی یا 

نظام شرقی باشد
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8 و 9ارديبهشت 58: انتشار پيش نويس بررسی شده در دولت موقت به 
عنوان پيش نويس مقدماتی برای اعالم نظرها در 160 اصل 

6 تا 24 خرداد58: بررسی در شورای انقالب
24خرداد 58: انتش��ار پيش نويس رس��می مصوب دولت و ش��ورای 

انقالب.
12مرداد 58: انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی 

28 مرداد 58: شروع به كار مجلس خبرگان قانون اساسی 
24آبان 58: اتم��ام كار تدوين قانون اساس��ی در 175 اصل توس��ط 

خبرگان قانون اساسی 
12آذر 58: تصويب نهايی توسط ملت ايران در انتخابات 

ارسال پيش نویس قانون اساسی به علما
پيش نويس اوليه در تاريخ 10اسفند 57 بنابر فرمايش امام1 برای علما و مراجع وقت 
يعنی آقايان گلپايگانی،2 سيد كاظم شريعتمداری،3 سيد شهاب الدين مرعشی نجفی،4 
سيد محمدصادق روحانی، عبدالرحيم ربانی شيرازی5 و برخی از علمای تهران ارسال 
شد.6 امام نيز در حواش��ی متنی كه در اختيارش��ان بود، نكاتی را متذكر شدند و برای 

بررسی به جامعه مدرسين فرستادند. آيت اهلل محمد يزدی بيان می كند:  
پيش نويس��ی كه در اختيار حضرت امام قرار گرفت��ه و به نظر مبارك 
ايشان رس��يده بود و يادداش��ت هايی در كنار صفحاتش مرقوم فرموده 
بودند، عين آن نسخه را برای جامعه مدرسين قم ارسال كردند كه آقايان 

1. دكتر كاتوزيان: »طرح را خدمت امام داديم... امام در آن جلسه گفتند طرح شما يك مدتی پيش من بماند تا 
مطالعه كنم. ايشان اصرار داشتند تا طرح را به قم بفرستيم تا جمعی از علمای قم نيز آن را بخوانند تا از نظر شرعی 

اشكالی نداشته باشد تا من نيز آن را امضا كنم تا به رفراندوم گذاشته شود.« )ناصر كاتوزيان، همان، ص125(. 
2. رك: اسناد شماره 12، 52، 64، 72، 78، 80. 

3. آيت اهلل شريعتمداری در مصاحبه با خبرنگاران: » پيش نويس قانون اساس��ی را سه، چهار ماه پيش به اينجا 
آوردند و مطالعه كرديم و ش��ش، هفت ماده آن را حاش��يه زديم، گفتيم بايد اصالح ش��ود.« )جمهوری اسالمی، 

58/3/21، ص8(.
4. رك: اسناد شماره 32و 58و 76. 

5. آقای ربانی شيرازی در 58/3/24 اظهار داش��ت:  »از مدتی قبل پيش نويس قانون اساسی نوشته شده، وقتی 
كه در قم بودم، آوردند و ديدم اشكاالتی كه به نظر رسيد، توضيح دادم.«)جمهوری اسالمی،58/3/24، ص3(

6. س��يد جواد ورعی، همان، ص54؛ )همچنين آقای احمد معرفت از مؤسس��ه امام صادق)ع( تهران در تاريخ 
58/4/8 به پيش نويس منتشره در مطبوعات اعتراض كرد كه غير از پيش نويسی است كه برای علما ارسال شده 

بود.( رك: همان. 
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آن را مالحظه كنند و اظهار نظر نمايند. ب��رای اين منظور به مدت يك  
ماه صبح ها جلساتی با حضور اعضای جامعه مدرسين تشكيل می شد. 
اين جلسه به رياست آيت اهلل مشكينی تشكيل می شد. اين نسخه محور 
بحث و تبادل نظر بود. يك صفحه خوانده می ش��د، نظر امام مطرح و به 

بحث گذاشته می شد و اگر نكاتی به نظر می رسيد، يادداشت می شد.1

مهم ترین نقدهای وارد بر پيش نویس رسمی منتشره در 24 خرداد 58
پس از انتش��ار پيش نويس قانون اساس��ی جمهوری اسالمی در رس��انه های رسمی، 

انتقاداتی بر آن وارد شد كه در ادامه مهم ترين اين انتقادها را از نظر می گذرانيد. 
الف. اعمال نكردن نظريات علما و امام

جالب توجه است كه در پيش نويس منتشره در تاريخ 8 ارديبهشت پاره ای از نظريات 
امام و علما اعمال شده بود و در پيش نويس منتشره رسمی مورد توجه قرار نگرفته بود!2 
اين در حالی اس��ت كه برخی ادعا دارند پيش نويس های منتشره به  جز در چند مورد با 

تأييد امام همراه بود. بنی صدر در يك مصاحبه اظهار می دارد:  
اين قانون اساسی به نظر امام رسيده، امام با دستخط خود در 9 مورد 
در آن اصالحاتی كرده اند، پيش نويس قانون اساس��ی اوليه يك دست 
نبود و مالحظات امام و آيت اهلل شريعتمداری در مرحله دوم مورد توجه 
قرار گرفت. تمام موارد قانون اساسی جز يكی، دو مورد كه برای مجلس 

خبرگان گذاشته شده، مورد تأييد امام می باشد.3 
آقای حس��ن آيت در يك س��خنرانی اين س��ؤال را مطرح می كند كه »اگ��ر امام اين 
پيش نويس را ديده اند، چرا اينقدر اشكال دارد؟ ديدن غير از تأييد كردن است، ديده اند 
ولی تأييد نكرده اند.«4 بيانات ام��ام از 58/3/26 تا 58/5/29 يعن��ی فاصله زمانی بين 
انتشار پيش نويس رسمی تا تشكيل مجلس خبرگان نيز حاوی ده ها بار تأكيد بر انتخاب 
اسالم شناسان متعهد و ضرورت تدوين قانون اساسی اسالمی می باشد. ايشان در تاريخ 

58/5/3 بيان می دارد:  

1. مصاحبه آيت اهلل يزدی پيرامون تدوين قانون اساس��ی، دبيرخانه مجلس خبرگان، 83/3/25. رك: پيوست، 
حاشيه های امام، سند شماره104.

2. سيد جواد ورعی، همان، ص63-61 و ص66. 
3. جمهوری اسالمی، 58/4/14، ص8.

4. همان، 58/4/16. 
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... بعد از اينكه رسيديم به اينجا، ما بياييم يك قانون امريكايی درست 
كنيم، يك قانون اروپايی درست كنيم، يك قانون اساسی غربی درست 
كنيم، خون جوان هامان را هدر بدهيم! اين االن دست خودتان است. اين 
قانون پيش نويس است، پيش نويس هيچ چيز نيست. بايد رأی بدهيد. 
بايد نظر بكنيد و مهم اين است كه خبرگان بايد اسالمی، امين، مسلمان، 
متوجه، غرب و ش��رق و تحت تأثير غربی و تحت تأثير ش��رقی نباشند، 
تحت تأثير مكتب های انحرافی نباش��ند. اينهايی ك��ه می خواهيد قرار 
بدهيد اين طور نباشد كه تحت تأثير مكتب ماركس مثاًل يا امثال اينها 
باشند، اينها ]نبايد[ باش��ند. مجلس خبرگان را كه می خواهيد درست 
بكنيد، بايد افراد خبير به احكام اسالم و اش��خاصی كه امين هستند و 
اش��خاصی كه تحت تأثير مكتب های انحرافی نيس��تند و اشخاصی كه 
دلسوز به اين ملت هستند و اشخاصی كه دلسوز به اسالم هستند، يك 
همچو اشخاصی را البته اشخاص خبير مطلع و مطلع بر اوضاع روز، اينها 
را بايد تعيين بكنيد تا بررسی بكنند و يك قانونی كه مطابق با ميل همه 
ملت اس��ت، كه آن عبارت از قانون غير مخالف با اس��الم ]است [ و هيچ 
چيزش مخالف با اسالم نباشد، ان شاءاهلل درست بشود. و آن وقت به نظر 
همه مردم گذاش��ته بش��ود؛ مردم رأی به آن بدهند، و آن قانون، قانون 

تصويب شده باشد.1
نيز هشدار آيت اهلل گلپايگانی در تاريخ 58/3/29 و پس از عدم توجه به موارد اصالحی 

مدنظر ايشان مورد توجه می باشد: 
اينجانب از االن ابالغ می كنم اگر قانون اساس��ی ب��ه طور كامل طبق 
قوانين شرع تدوين نشود و مسئله اتكا حكومت به نظام امامت و واليت 
فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه خواهد 

بود...2 
... از بعضی از مواد اين پيش نويس معلوم می شود كه به واسطه فاصله ای 
كه در دوران پنجاه و چهار ساله اخير ميان مردم و فرهنگ اسالم ايجاد 
شده، تحت تأثير يكی از دو فرهنگ شرق و غرب ناخودآگاه برآن اند كه 

1. صحيفه امام، ج9، ص246، 58/5/3؛ نيز رك: همان، ص308، 58/5/29، پيام امام به مناسبت افتتاح مجلس 
خبرگان قانون اساسی. 

2. جمهوری اسالمی، 58/3/29.
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آنچه در مملكت به عنوان نظام مقرر شود بايد يا تقليد از نظامات غربی 
يا نظام شرقی باشد.1

نيز يك��ی از كانديداهای نهضت آزادی ب��ه طور ضمنی به اين مطلب اش��اره می كند. 
عزت اهلل سحابی در جلسه خبرگان قانون اساسی با اشاره به اختالفات صدر مشروطه بين 
مشروطه خواهان و مشروعه خواهان، نظريه نايينی را در خصوص حكومت در عصر غيبت 
و جايگزينی قوای س��ه گانه تحت نظارت ملت به جای حكومت معصوم تشريح كرده و 
می گويد:  »اين پيش نويس قانون اساسی بر اين اساس است.«2 حال آنكه انتظار می رفت 
پيش نويس بر اساس ديدگاه های رهبران نهضت و در رأس آنها امام خمينی تهيه گردد.3
نكته مهم ديگر فقدان مسئله رهبری و نبودن اصل واليت فقيه در پيش نويس است. 
بررسی نظريات موافقين و مخالفين و چرايی اين بحث، نيازمند تفصيل در جايی ديگر 

می باشد. 
ب. سكوالريستی و غير اسالمی بودن پيش نويس 

عدم توجه به مبانی دينی در تدوين پيش نويس مذكور، انتقادات زيادی را برانگيخت. 
اين موضوع آن چنان واضح بود كه اعضای دولت موق��ت و چهره های ملی گرا نيز بر آن 
اذعان داشتند. به عنوان نمونه كريم سنجابی می گويد: »پيش نويس كاماًل دموكراتيك 

بود.«4 همچنين عزت اهلل سحابی نيز تصريح دارد كه: 
در مجموع روح ليبرال دموكراس��ی بر پيش نويس حاك��م بود. اما در 

شورای انقالب به تعبير بنده، آن را سوسيال دموكراسی كردند.5 
حسين بشيريه نيز می گويد: »پيش نويس خصلتی سكوالر داشت.«6 در ادامه نظريات 

برخی ديگر از شخصيت های سياسی و مذهبی را از نظر می گذرانيد: 
صادق طباطبايی: »در اين پيش نويس، رئيس جمهوری برای 5 سال انتخاب می شود و 
فقط مجلس شورای ملی وجود دارد. واليت فقيه در اين پيش نويس نيست و نظام، يك 

نظام دموكراتيك شبه غربی خواهد بود.«7

1. همان.
2. مشروح مذاكرات مجلس بررس��ی نهايی قانون اساس��ی، اداره كل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 

اسالمی، 1364، ج1، ص91-88.
3. رك: سيد جواد ورعی، همان، ص66-67.

4. كريم سنجابی، خاطرات سياسی، لندن، جبهه مليون، 1368، ص332. 
5. محمدحسين رفيعی، »شريعتی الگوی آرمانی توسعه و تجلی آن در قانون اساسی 1358«، چشم انداز ايران، 

ش26، 1383، ص65-78. 
6. حسين بشيريه، ديباچه ای بر جامعه شناسی سياسی ايران، تهران، نگاه معاصر، 1387، ص37.

7. اطالعات، 58/1/7، ش15815.
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غالمحس��ين س��اعدی: »پيش نويس جديد بر 
پيش نويس قبلی يك برت��ری ظاهری دارد و آن 

الئيك بودن آن است.«1
جالل الدي��ن فارس��ی: »... التقاط��ی از قانون 
جمهوری پنجم فرانسه و احكام و اصول اسالمی 

بود.«2
سيد محمد خاتمی: »متأسفانه در پيش نويس 
چيزی كه نيست، اس��الم است و بهتر است آن را 
قانون اساسی جمهوری يا جمهوری دموكراتيك بناميم. اين همان قانون اساسی است 

كه بختيار می خواست آن را عملی كند.«3 
حزب جمهوری اسالمی: »متن پيشنهادی قانون اساسی برخالف آنچه انتظار می رفت 
و فكر می شد، متأسفانه به گونه ای تدوين و تنظيم ش��ده است كه تاراج دهنده منافع و 
منابع نسل حاضر و نسل های آينده كشور است. اين متن پيشنهادی از نوآوری و خالقيت 
اسالمی عاری است... اين قانون اساسی يك رونويسی است از قانون اساسی گذشته...«4 
در كنگره منتقدان مسلمان در سخنان برخی اشاره شد كه »پيش نويس، پيش نويس 

حكومت جمهوری است نه جمهوری اسالمی«5
آيت اهلل گلپايگانی با توجه به برخی موارد پيش نويس، آن را تحت تأثير فرهنگ شرق 

و غرب دانست كه در صفحات گذشته بدان اشاره شد. 
عبدالرحيم ربانی شيرازی، علت تغييرات اساسی در پيش نويس را متناسب بودن آن 
با حكومت دموكراتيك بيان می كند در حالی كه خبرگان انتخاب شدند تا قانون اساسی 

جمهوری اسالمی را تدوين كنند.6
آيت اهلل محمدصادق روحانی: »اين پيش نويس غربی است و نبايد مبنای كار مجلس 

خبرگان قرار گيرد. بدتر از قانون اساسی قبلی است، به درد نمی خورد.«7
آيت اهلل يحيی ن��وری: »پيش نويس نه اس��المی اس��ت ن��ه انقالبی! از منتس��كيو و 

1. همان، 58/4/12، ش15895.
2. جالل الدين فارسی، چهار انقالب و دو گرايش مكتبی و دنيا دولتی، تهران، سوره مهر، 1376، ص407. 

3. اطالعات، 58/4/21، ص9، ش15902.
4. جمهوری اسالمی، 58/5/1.

5. كيهان، 58/4/20، ش10754.
6. اطالعات، 58/7/29، ص4.

7. كيهان، 58/4/25، ش10758.

صرف نظر از این که آیا دولت 
حق دخالت در این کار را 
داشت یا نه، طرح انحالل مجلس 
قانون اساسی به خاطر این بود 
که فهميده بودند که مجلس 
خبرگان، به دنبال تصویب اصل 
والیت فقيه و تغيير برخی اصول 

پيش نویس است
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سوسياليسم غير عملی بيشتر الهام گرفته تا از قرآن و اسالم و بسيار ضعيف تر از قانون 
اساسی مشروطه.«1

ده ها تن از فضالی حوزه قم، قانون اساسی مشروطه به جز اصول مربوط به سلطنت را 
بسيار متقن تر ارزيابی نمودند.2

برای بررسی بيش��تر اين موضوع به بيانيه ها، نامه ها و نقدهای واردشده در بخش بعد 
توجه فرماييد. 

نكته مهم اين است كه در موضوع پيش نويس قانون اساسی ظاهراً آقای ابراهيم يزدی 
اظهارنظری اثباتاً و نفياً ندارد. لذا محتمل است كه با آن موافق بوده و نيز محتمل است 
كه موافق نبوده! شايد هم به اين علت كه می خواس��تند كار سريع پيش برود مخالفتی 
نكردند تا در مجلس خبرگان بررسی های الزم انجام شود. همان گونه كه ديگر اعضای 

شورای انقالب نيز خيلی اظهار نظر ندارند.

بيانيه ها، پيش نویس های پيشنهادی و نقدها
در مورد پيش نويس منتشرشده گروه ها و افراد زيادی به صورت پيام، بيانيه، سخنرانی، 
اطالعيه و طرح پيش��نهادی مس��تقل اظهار نظر نمودند. بنابر مقدمه كتاب مش��روح 
مذاكرات قانون اساسی، بيش از چهار هزار پيشنهاد و نيز بيش از 60 طرح پيشنهادی به 

مجلس خبرگان قانون اساسی رسيد.3 مهم ترين موارد آن عبارت اند از:4
حواشی امام خمينی بر پيش نويس مقدماتی 

بيانيه ها و پيشنهاد های اصالحی آيت اهلل گلپايگانی 
بيانات آيت اهلل شريعتمداری در مورد مجلس خبرگان و پيش نويس 

پيشنهادات آيت اهلل مرعشی نجفی 
نامه شهيد صدر در پاسخ به پرسش ها پيرامون قانون اساسی با عنوان 

نگرش فقهی و مقدماتی بر پيش نويس 
پيام آيت اهلل سيد عبداهلل شيرازی 

1. جمهوری اسالمی، 58/5/6، ص4.
2. همان،58/4/21.

3. رك: مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، همان، 1364، ج1، مقدمه و ج4، ص3.
4. الزم به تذكر است كه اس��ناد مربوط به اين بخش با همكاری دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری و با استفاده 
از آرش��يو روزنامه های مختلف به دست آمده است. با توجه به حجم انبوه اين اس��ناد و عدم امكان ذكر تمامی آن 
موارد، فقط مهم ترين موارد بيان می گردد. الزم است در صورت نياز بيشتر، به مجموعه 20 جلدی اسناد و مدارك 
قانون اساسی موجود در دبيرخانه مجلس خبرگان، مراجعه شود.  نيز فهرست تفصيلی اين مجموعه در دفتر بنياد 

تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی واحد قم موجود است. 
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پيشنهاد های آيت اهلل سيد محمد صادق روحانی 
پيش نويس آيت اهلل سيد محمد حسينی شيرازی، »آيين نامه جمهوری 

اسالمی« و »به سوی حكومت هزار ميليون مسلمان« 
نظريات آيت اهلل مكارم شيرازی در مورد قانون اساسی 

مصاحبه ها و بيانيه ها و پيش نويس پيشنهادی آيت اهلل منتظری 
نامه آيت اهلل محمدحسين حس��ينی طهرانی به امام در نقد و بررسی 

پيش نويس 
اطالعيه آيت اهلل دستغيب 

نامه آيت اهلل وحيد خراسانی به امام )58/3/26( و نامه با همان محتوا 
به رئيس خبرگان 

سخنان آيت اهلل محمدباقر خوانساری از علمای تهران 
سخنان آيت اهلل اسماعيل حسينی مرعشی از علمای اهواز 

سخنان آيت اهلل محالتی 
پيش نويس آيت اهلل لطف اهلل صافی گلپايگانی، »قانون اساسی اسالم«، 

در 198 اصل 
پيام ها و پيشنهاد های آيت اهلل حسن س��عيد از علمای تهران، »قانون 
اساسی در حكومت مهدی)عج(« و »حكومت از ديدگاه قرآن و عترت« 

پيشنهادهای آيت اهلل رضا استادی 
نامه آيت اهلل امينی به مراجع 

پيام عالمه مفتی زاده رهبر مسلمانان كرد 
اعتراض و پيشنهاد های سيد ابوالفضل برقعی بر پيش نويس 

بيانات و اطالعيه آيت اهلل عالمه يحيی نوری 
پيش نويس آيت اهلل سيد محمد خامنه ای در 200 اصل، »طرح قانون 

اساسی جمهوری اسالمی« 
بيانيه آيت اهلل معزی ماليری از علمای قم 

پيش نويس پيش��نهادی مش��ترك آقاي��ان منتظری، س��يد محمد 
خامنه ای، حس��ن آيت، ف��ؤاد كريم��ی در 88 اصل، با عن��وان »طرح 

پيشنهادی در قانون اساسی«
پيشنهاد های آيت اهلل سيد حسن مرتضوی از قضات وقت ديوان عالی 
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كشور، »آنچه هرم مس��لمانی بايد درباره 
قانون اساسی بداند«

بيانيه آقای علی تهرانی از علمای مشهد 
نامه آقای طبس��ی حائری ب��ه علما در 

بررسی پيش نويس
نظر حجج اسالم يوسف صباغی، محمد 

رضايی، محمدرضا علوی سرشكی
نام��ه آق��ای رضا بهج��ت ب��ه آيت اهلل 

گلپايگانی
پيشنهاد های مجمع علمی پژوهش های 
اسالمی، »نقد پيش نويس قانون اساسی«
بيانيه ده ها تن از فضالی حوزه علميه قم
نامه علمای اصفهان، جمهوری اسالمی

نامه نمايندگان گروه های اسالمی كردستان به امام
نظريات جامعه وعاظ قم پيرامون پيش نويس قانون اساسی

بيانيه جامعه روحانيت تهران
مقدمه مؤسسه در راه حق قم بر قانون اساسی

پيش نويس پيشنهادی انجمن حجتيه
پيش��نهادات و نظريات انجمن زرتش��تيان ايران بر پيش نويس قانون 

اساسی
مقاله دكتر حسن آيت

نظريات دكتر سنجابی، دكتر بهشتی و سازمان مجاهدين خلق
حبيب اهلل بصيری، »مطالبی درباره قانون اساسی جمهوری اسالمی«

محمد آل اسحاق، »زمينه قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران«
مقاله سيد محمد خاتمی در مورد قانون اساسی

ح. كريمی، نقد بر پيش نويس قانون اساسی
مصاحبه های بنی صدر در مورد قانون اساسی

نقد های ن. ف. لواسانی بر پيش نويس
نقدهای خسرو علوی زاده بر پيش نويس

خانم دکتر طباطبایي: تلفنی 
با احمد صحبت کردم...
گفت: امام همچنان بر این 
باورند که شاه باید برود. 
رژیم شاهنشاهی باید ساقط 
شود و به جای رژیم سلطنتی، 
جمهوری اسالمی محقق 
شود و متذکر شده اند این 
مطالب باید به طور مکرر و 

پی درپی، به مردم گفته شود
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نظر دكتر فاروق در مورد قانون اساسی
نظر آقای مكفی در مورد قانون اساسی

نقد های دكتر كاتوزيان بر قانون اساسی
صحبت های صدر حاج سيد جوادی در مورد پيش نويس

نظريات جامعه قضات در مورد پيش نويس
جمعيت حقوق دانان ايران، برگزاری س��مينار هشت روزه »خواست 
ملت از قانون اساس��ی« از 58/3/26 تا 58/4/6 با س��خنرانی فاطمی، 
بابكی، سميعيان، بهبهانی، معتمدنژاد، محفوظ، رحيمی، ضياءالدين، 

خواجه نوری، بقايی يزدی، ابوالمحمد، منتظر حقيقی، متين دفتری.
كنگره مس��لمانان منتقد با س��خنرانی های عراق��ی، طالقانی، ملكی، 

صادقی، كريمی، سيد علی خامنه ای و... در نقد و بررسی پيش نويس.
سازمان مجاهدين انقالب اس��المی، پيش نويس پيشنهادی در 166 

اصل
سازمان مجاهدين خلق ايران

س��ازمان انقالبی، پيش نويس پيش��نهادی در 6 فص��ل و 97 بيانيه و 
پيشنهاد های حزب توده

جبهه ملی ايران، »درباره پيش نويس قانون اساسی«
نظريات اصالحی حزب اتحادالمسلمين

بيانيه جامعه بهائيان ايران و »پيش��نهاد مقدمه و متن اصالحی برای 
پيش نويس«

اتحاد دموكراتيك مردم ايران، چاپ سرمقاله در نشريه خود
پيش��نهادات ح��زب زحمتكش��ان اي��ران، »نقطه نظ��رات در مورد 

پيش نويس قانون اساسی«
بررسی های گروه سوسياليست های مبارز از پيش نويس قانون اساسی

پيشنهاد های جاما )جنبش انقالبی مردم ايران(
اتحاديه كارگران و دهقانان، جزوه »قانون اساسی جمهوری اسالمی 

يا قيم نامه؟« 
نشريه راه كارگر، هفته نامه اتحاد چپ. 

دانشجويان هوادار س��ازمان پيكار در راه آزادی طبقه كارگر، »واليت 
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فقيه گشادترين كالهی كه بر سر مردم می رود« 
انتقادات جمعيت دفاع از آزادی

انتقادات جمعيت ملی زنان به پيش نويس قانون اساسی

موضع نهضت آزادی در مورد قانون اساسی و بحث انحالل مجلس خبرگان 
مهندس مهدی بازرگان، دبيركل نهض��ت آزادی قبل از انقالب موضع حزب را چنين 

بيان می كند: 
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است. اگر شاه حاضر باشد تمام 

مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد، ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.1
مهندس مهدی بازرگان هن��گام تقديم طرح پيش نويس به مجل��س خبرگان قانون 

اساسی بيان می كند: 
در طرح تقديمی، آنچه از اصول آزادی، حق انتقاد، حاكميت ملی و رأی 
اكثريت آمده اس��ت، نه ارمغان مغرب زمين و تقليد و تحميل بيگانگان 
است و نه ميراث نظام شاهنشاهی مخلوع بلكه در تعبيرهای اختيار امر 
به معروف و نهی از منكر و دستور مشورت، محتوی اصولی است منطبق 

با قرآن و منبعث از مشيت ازلی رحمانی.2
سخنان فوق نشان از موافقت نهضت آزادی با پيش نويس می باشد. داليل موافقت با اين 
پيش نويس اين بود كه آنها همانطور كه گفته شد، قانون اساسی دلخواه خود را در دولت 
موقت به تصويب رساندند و اصولی چون واليت فقيه در آن ديده نمی شد. نيز با ادعای 
تأييد امام، به دنبال عدم تغيير در آن بودند. ش��ايد دليل ديگ��ر موافقت نهضت آزادی 
با قانون اساس��ی، اين بود كه آنها احتمال نمی دادند در انتخاب��ات مجلس، رأی زيادی 
نخواهند داشت؛ به طوری كه 69 درصد افراد حائز آرا از ميان فقها و روحانيون انتخاب 
شوند. كريم سنجابی از بازرگان نقل قول كرده كه بزرگترين اشتباهش، اصرار بر مجلس 
مؤسس��ان قانون اساس��ی بوده زيرا اين مجلس اصل واليت فقيه را تصويب كرد و نفوذ 
روحانيون را تحكيم بخشيد.3 مهندس بازرگان در جاهايی ديگر نيز پيش نويس مصوب 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، بخش اول، دانشجويان پيرو خط امام، تهران، 1363، ص7؛ اسناد نهضت آزادی، 
بی جا، 1361، ج1، ص16. 

2. اطالعات، 58/5/29.
3. سعيد برزين، زندگی نامه سياسی بازرگان، تهران، مركز، 1395، ص295.
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دولت موقت را بهتر از قانون تصويب شده در مجلس 
خبرگان می دانست.1

نهض��ت آزادی پ��س از تصويب ني��ز در بيانيه ای، 
موافقت خود را با اجرای آن قانون اساسی اعالم نمود: 
با آنكه قانون اساس��ی را از نقص و عيب و بی نياز از 
اصالح و تكميل از طريق قانونی نمی دانيم، ولی چون 
با آرای عمومی، قوت قانونی پيدا كرده و نعم البدلی 
نداش��ته، تضعيف و ترديد در آن واژگون كننده اساس نظاممان خواهد 
شد. طرفدار، وفادار، مدافع و پاسدار آن هستيم و آن را دستاورد انقالب 

و سرمايه ملی خود می دانيم.2 
البته نهضت آزادی بعداً بيان می كرد كه اعتقاد به اين قانون الزم نيست و صرف التزام 
كافی است: »در رابطه با اصول قانون اساس��ی و هر قانون ديگری، بايد اصل التزام مورد 
نظر باشد نه اعتقاد.«3 بررسی التزام عملی آنها به قانون اساسی نيازمند تفصيل در جای 

ديگری می باشد.
بنابراين نهضت آزادی در جريان پيش نويس قانون اساس��ی، كام��اًل موافق بوده زيرا 
خودشان آن را نوشتند اما در مجلس خبرگان قانون اساسی پيش نويس تغييرات فراوانی 
يافت؛4 به طوری كه در همان زمان و هنوز نيز كسی مثل ابراهيم يزدی در صحبت هايش 
از اين موضوع گله مند است. اما موضع بيانيه های نهضت در آن مقطع، قبول كردن قانون 

1. رك: آن س��وی اتهام؛ محاكمات و دفاعيات اميرانتظام، تهران، نی، 1381، ص26؛ رك: خاطرات و مبارزات 
شهيد محالتی، تهران، مركز اسناد انقالب اس��المی، 1376، ص125. به گفته شهيد محالتی، مهندس بازرگان 
روزی در دانشگاه تهران، پيش از خطبه های نماز جمعه در برخورد با آقای منتظری به انتقاد و پرخاش پرداخت كه 
چرا قانون اساسی را عوض كرديد؟ چرا آيين نامه مجدد نوشتيد؟ نيز مرحوم منتظری كه آن زمان رياست مجلس 
خبرگان قانون اساسی را بر عهده داش��ت می گويد: »... متن اين پيش  نويس را دولت موقت چاپ كرد و به ما داد و 
اصرار هم داشت كه همان متن را بنشينيم تصويب كنيم و حتی ما می گفتيم كلماتی از آن را عوض كنيم، می گفتند 
نه عيناً همين متن را تصويب كنيد! ما گفتيم اينكه نمی ش��ود ما بايد نظر خودمان را مطرح كنيم.«)حس��ينعلی 

منتظری، خاطرات، منتشرشده در سايت اينترنتی وی، ج1، ص458.( 
2. نهضت آزادی ايران، كتاب 7اسفند، ص96.

3. بيانيه1621 نهضت آزادی، 68/9/8. 
4. مرحوم منتظری از تصمي��م نهضت آزادی چنين می گوي��د: » در همان روز اول آق��ای صباغيان آمد پيش 
من و گفت ما فكرش را كرده ايم ك��ه آقای طالقانی را به عن��وان رئيس قرار بدهيم و آقای بن��ی صدر را به عنوان 
معاون و جلس��ات را ايش��ان اداره كنند. من چيزی به او نگفتم ولی بعداً هنگامی كه هيئت رئيسه سنی مشخص 
ش��د، برای تعيين رئيس دائم رأی گيری به عمل آمد و مرا به نواب رئيس معين كردند و مرحوم آقای بهشتی را به 
عنوان نائب رئيس. آقای صباغيان چون از گروه نهضت آزادی بود، دوست داش��ت مجلس را آقای بنی صدر اداره 

كند.«)حسينعلی منتظری، همان، ج1، ص451.( 

امام خمينی)ره(: با توجه به 
تجارب تلخ گذشته ملت ما از 
این خاندان، هيچ گونه راه حلی 
در چهارچوب شاه سلطنت  
کند و نه حکومت، قابل قبول 
نخواهد بود. علی االصول ما با 

رژیم سلطنتی مخالف هستيم
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است. نيز در همان زمان بحث انحالل مجلس خبرگان از طرف دولت موقت طرح شد. 
در تاريخ 58/7/18، به پيش��نهاد عباس امير انتظام،1 معاون نخست وزير و سخنگوی 
دولت موقت، جلسه ای در منزل تقی انواری و با حضور آقايان اميرانتظام، مقدم مراغه ای، 
عباس سميعی، فتح اهلل بنی صدر، عباس رادنيا و احمد صدر حاج سيد جوادی برقرار شد 
و طرح انحالل مجلس خبرگان ريخته شد.2 داليل آنها اين بود كه مدت زمان بررسی و 
1. بنی صدر در خاطرات خود ادعا دارد كه اين طرح توسط برادر وی، فتح اهلل بنی صدر تهيه شد. رك: بنی صدر، 

درس تجربه، ص200.
2. امير انتظام، در دادگاه چنين می گويد: »نظر من بر اين بود كه مشكالت ما ناشي از فقدان قانون است و چون 
در اين رابطه مجلس خبرگان كه ماهيتي بدعت آميز داش��ت تخلف كرده بود، طرح انحالل آن را پيشنهاد كردم. 
مردم ايران به نمايندگان خود اين وظيفه را محول نموده بودند كه پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت 
موقت را مورد بررسي قرار دهند. در زمان تشكيل مجلس خبرگان سه تخلف نسبت به رفراندم 12 فروردين 1358 
انجام شده بود: 1.پيش نويس قانون اساسي تهيه شده توسط دولت موقت بايستي مورد بررسي قرار مي گرفت، در 
حالي كه اين پيش نويس دور انداخته شده بود و يك پيش نويس قانون اساسي مذهبي مورد بررسي و مداقه قرار 
گرفته بود 2. قرار بود پيش نويس قانون اساسي دولت موقت در مجلس مؤسسان مورد بررسي قرار گيرد. در حالي 
كه مجلس خبرگان با نمايندگاني كه اكثراً روحاني بودند و با تعداد 75 نفر تشكيل شده بود. 3. مدت زمان رسيدگي 

يك ماه تعيين شده بود در حالي كه مجلس بيش از 3 ماه ادامه داشت. 
بنابراين طرح انحالل مجلس خبرگان، پاس��خي بود به خواس��ت مردم كه منتظر يك قانون اساس��ي جديد و 
دموكراتيك در مقابل قوانين رژيم س��لطنتي بودند و به اين ترتيب بر مبناي پيش بيني من، از تدوين يك قانون 
اساسي كه قدرت را در انحصار روحانيون قرار مي داد، جلوگيري به عمل مي آمد. پس از تأييد پيشنهاد من، از افراد 
حاضر در جلسه كه عده اي حقوقدان در بين آنها بود تقاضا كردم كه متن حقوقي طرح را تهيه نمايند. متن اين طرح 
توسط آقايان احمد صدر حاج سيدجوادي )وزير دادگستري( و فتح اهلل بني صدر )دادستان كل( تهيه و انشا و اصالح 
نهايي آن به عهده فتح اهلل بني صدر گذاشته ش��د. صبح روز بعد به منزل فتح اهلل بني صدر رفتم و طرح تهيه شده را 
گرفتم، ولي طرح مزبور بدون اطالع مهندس بازرگان تهيه شده بود و من مخصوصاً ايشان را در جريان جلسه طرح 
قرار نداده بودم تا نتيجه كار را به اطالع ايشان برسانم. لذا طرح را به نخست وزيري بردم و از آقاي بازرگان خواهش 
كردم دستور دهد در اتاق ايشان را قفل كنند تا من بتوانم جريان مذاكرات ديشب را به اطالعشان برسانم. ايشان 
دستور داد در اتاقشان را قفل كردند و من نخست وزير را در جريان مذاكرات و تصميمات و نتايج جلسه شب قبل 
قرار دادم. آقاي بازرگان پس از مطالعه طرح، سرش را روي دست هاي خود روی ميز قرار داده و مدتي فكر كرد پس 
از نزديك به بيست دقيقه سرش را بلند كرد و گفت: من هم با اين طرح موافقم، بعد اضافه كرد: برو خودت متن را در 
روي كاغذ بلندي ماشين كن و آن را به امضاي وزرا برسان. من متن ماشين شده را به وزارتخانه هاي مختلف بردم 
و 14 نفر از وزرا آن را امضا كردند. آقاياني كه مخالف طرح بودند و آن را امضا نكردند عبارت بودند از: دكتر ابراهيم 
يزدي )وزير امور خارجه(، مهندس هاشم صباغيان )وزير كش��ور(، مهندس علي اكبر معين فر)وزير نفت( و دكتر 

ناصر ميناچي )وزير ارشاد(. 
در آن زمان به دليل ب��روز اختالفاتي بين دولت و ش��وراي انقالب چند نفر از اعضاي دولت در ش��وراي انقالب 
شركت مي كردند و چند نفر از اعضاي شوراي انقالب بدون داش��تن حق رأی در هيئت دولت شركت مي نمودند 
و من مي دانستم در صورتي كه طرح تصويب ش��ده در هيئت وزيران، براي اطالع مردم ايران اعالم نشود و موكول 
به تصويب آيت اهلل خميني گردد آن طرح اجرا نخواهد ش��د. به همين دليل قبل از اينكه نخس��ت وزير از اتاق به 
محل تشكيل كابينه برود به ايشان پيش��نهاد كردم خبرنگاران راديو و تلويزيون و روزنامه ها را دعوت كنيم تا در 
نخست وزيري حضور پيدا كنند و آقاي بازرگان بالفاصله پس از خروج از هيئت دولت، طرح تصويب شده را به اطالع 
خبرنگاران برسانند. نخست وزير پيشنهادم را پذيرفت و من از رئيس دفتر ايشان خواستم تا از خبرنگاران دعوت 
كند و خودم در اتاق رئيس دفتر ايشان منتظر ماندم. جلسه هيئت دولت پنج ساعت طول كشيد. اولين كسي كه 
از جلسه خارج شد و به طبقه باال آمد شخص نخس��ت وزير بود من باالي پله ها انتظار ايشان را مي كشيدم. ايشان 
فوق العاده عصبي و هيجان زده بود. وقتي به من رسيد مرا به كناري كشيد و ابتدا سوگند داد تا مسئله را فراموش 
كنم و دوم اينكه بالفاصله به سوئد بازگردم از ايشان جريان را پرس��يدم: گفت بعداً برايت خواهم گفت.« رك: آن 

سوي اتهام؛ خاطرات عباس اميرانتظام، ج1، ص48-50.
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تنظيم قانون اساسی به پايان رسيده و چون از لحاظ شرعی و حقوقی وكالت و نمايندگی 
به زمان در نظر گرفته شده محدود است و بعد از انقضای آن نمايندگان نمی توانند زمان 
وكالت خود را يك طرفه تمديد نمايند، بنابراين بايد مجلس منحل شود.1 اين طرح در 
هيئت دولت به امضای 17 نفر از اعضای دولت رسيد و تنها 4 نفر آن را امضا نكردند.2 در 
شب تصويب نيز دولت روزنامه ها را آماده نگه داشت تا خبر مصوبه را به صورت فوق العاده 
منتشر كنند و راديو- تلويزيون هم آن را بالفاصله اعالم كنند. در اين ميان بازرگان آن را 

منوط به تأييد امام كرد و البته امام نيز قاطعانه با آن مخالفت كردند: 
مگر ش��ما می توانيد كه مجلس خبرگانی كه ملت با آن آراء زياد اين 
مجلس را درس��ت كرده با يك كلمه ای كه ش��ما بگوييد »ما می گوييم 
كه منحل باش��د« مگر با اين حرف ها شما می توانيد، مگر شما قابل آدم 
هستيد! اگر چنانچه واليت فقيه بشود، ديگر همه قدرت ها دست فقيه 
می آيد! پس بنابر اين ع��زا بايد بگيريد! اينها اگر همه قدرت ها دس��ت 
رئيس جمهور مث��اًل كذايی بيايد، هي��چ حرفی ندارن��د، همه قدرت ها 
دست رئيس جمهور باشد، اگر همه قدرت ها دست يك نخست وزير مثاًل 
منحرفی بيايد، آن هم حرفی ب��ه آن ندارند. اما اگر قدرت، نه آن قدرتی 
كه قدرت شيطانی اس��ت، آنی كه نظارت بر امور مملكت است كه نبادا 
معوج بشود... باز هم با رأی ملت. باز هم رأی ملت است كه آن اشخاص 
را يا آن هيئت هايی را كه مثاًل می خواهند درس��ت  بكنند، با رأی ملت 
درست می شود، با اكثريت. شماها در اقليت هستيد. نشسته ايد آنجا با 

قلم می خواهيد حكومت كنيد بر اكثريت!3
صرف نظر از اين كه آيا دولت حق دخالت در اين كار را داشت يا نه، اين طرح به خاطر 
اين بود كه فهميده بودند كه مجلس خبرگان، به دنبال تصويب اصل واليت فقيه و تغيير 

1. جمهوری اسالمی، 59/4/9، ش311، مصاحبه شهيد قدوسی دادستان كل كشور. 
2. حاج س��يدجوادي، از اعضاي دولت موقت تهيه طرح انحالل مجلس خبرگان قانون اساسي را اين گونه شرح 
مي دهد: »حضرت امام از سخنان توطئه آميز آنان سخت برآشفته مي شود. امير انتظام طرحي كه امضاي 18 وزير 
كابينه را در ذيل خود داشت، به بازرگان داد و اگرچه رئيس دولت موقت امضاي تمامي وزيران را مي پسنديد و از 
عدم امضاي معين فر، صباغيان، يزدي و ميناچي، كه به داليل ناكافي ب��ودن داليل از امضاي آن خودداري كرده 

بودند، راضي نبودند.« آن سوی اتهام؛ خاطرات اميرعباس انتظام، ج1، ص48. 
3. صحيفه امام، ج10، ص309؛ نيز رك: همان، ج14، ص437: »قضيه طرح آنكه مجلس خبرگان منحل بشود 
كه در زمان دولت موقت اين طرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از اميرانتظام  بوده و آن مسائل. آن وقت آمدند 
آقايان پيش ما؛ همه اين آقايانی كه آقای بازرگان  و رفقايش گفتند: ما خيال داريم اين مجلس را منحلش كنيم. من 
گفتم: شما چه كاره هستيد اصلش كه می خواهيد اين كار را بكنيد! شما چه سمتی داريد كه بتوانيد مجلس منحل 

كنيد؟ پا شويد برويد سراغ كارتان. وقتی ديدند محكم است مسئله، كنار رفتند.« 
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برخی اصول پيش نويس اس��ت. مهندس بازرگان در 
يك سخنرانی به مناسبت رحلت آيت اهلل طالقانی از 
مصوبات مجلس خبرگان اظه��ار نگرانی می كند. در 
پاسخ او، نايب رئيس مجلس خبرگان اظهار شگفتی 
می كند و وجود هر گونه نگرانی را رد می كند.1 شهيد 
سيد عبدالكريم  هاشمی نژاد نيز در سخنرانی خود به 

وی جواب می دهد: 
موقعی نگ��ران می ش��ويم كه اين 
انقالب را بدهيم به دست كسانی كه 

در اين مدت هشت ماه تجربه نش��ان داد كه آنگونه كه بايد نمی توانند 
عمل كنند. مسئله واليت فقيه اين اس��ت كه اگر امروز اين را در قانون 
اساس��ی ننويس��يم، فردا امام خمينی هم اگر بخواهد در يك موضوعی 
اظهار نظر كند، می گويند تو مقام غير مسئولی و حق نداری اظهار نظر 
بكنی. ما می خواهيم پای واليت فقيه را به دولت و حكومت بكشانيم تا 
فردا به فقيه نگويند كه تو آدم غير مسئول هستی و نمی توانی اعتراض 

كنی.2 
امير انتظام بعدها از بازرگان به خاطر نداشتن شجاعت در اعالم انحالل مجلس خبرگان 

و در ميان گذاشتن طرح با امام گاليه نمود و گفت: 
متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالی و قدرت فوق العاده 
در قبول شرايط سنگين زمان، فاقد جسارت كافی است. فردا بازرگان و 
عده ای از افراد هيئت دولت به ديدن امام رفتند و طرح را مطرح كردند. 
پرواضح بود كه امام آن را رد خواهد كرد، در حالی كه اگر قباًل اعالم شده 
بود، ش��انس رد كردن آن ده درصد بود ولی در عوض 36 ميليون مردم 
كه به دليل وضع خاص زمان فكر می كردند به جای پياده كردن قانون 
1. شهيد بهشتی: »ملت ما و تحصيل كرده های ما نگران چه هستند؟ برای من و برای دوستانمان خيلی بيشتر 
اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان نخس��ت وزير مورد عالقه مان در س��خنرانی ديروزشان مورد توجه بود زيرا از 
سخنان ايش��ان هم نگرانی از كار مجلس خبرگان استش��مام می شد. ايش��ان از چه چيز نگران هستند؟ از اينكه 
نمايندگان به راستی ميليون ها مسلمان انقالبی ايران، اينجا گردهم آمده اند تا قانون اساسی را بر پايه اصالت های 

اسالم بررسی و تصويب كنند، نگرانند؟« )مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، ج1، ص370.(
2. مشروح مذاكرات مجلس بررس��ی نهايی قانون اساس��ی، ج2، ص1168؛ جالب توجه است كه در همان ايام 
راديوهای بيگانه مثل بی بی س��ی از امام خمينی به عنوان »يك مقام غير رس��می« ي��اد می كردند. رك: كيهان، 

58/6/27، ش10809، ص7. 

آغاز دروس والیت فقيه امام 
در سال های پایانی دهه چهل، 
در کانون های نخبگانی و عموم 
مبارزان بازتاب نسبتًا گسترده 
یافت. این تکاپوها در ابتدای 
دهه پنجاه شمسی، منجر به 
تدوین نخستين پيش نویس 
جمهوری  اساسی  »قانون 

اسالمی ایران« گردید
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اسالم، آخونديسم بر مملكت حكومت خواهد كرد، بپا خاستند و تحت 
رهبری امام بازگشت بازرگان را از ايشان خواستند.1 

بازرگان، بعدها عملكرد مجلس خبرگان در تصويب اصل واليت فقيه را يكی از معضالت 
دانست و از سرايت آن به تمام اركان حكومتی انتقاد كرد.2

مراجعه به آرای عمومی؛ آخرین گام در تدوین قانون اساسی جمهوری اسالمی
پس از استعفای دولت بازرگان در اعتراض به تسخير النه جاسوسی امريكا، )برخالف 
آنچه در برخی منابع رسمی آمده است(3 عماًل پروسه تدوين قانون اساسی ناتمام ماند 
و دولت موقت نتوانست »كار تصويب قانون اساسی در مجلس خبرگان« را به سرانجام 
برس��اند؛ همچنان كه موفق نشد »همه پرس��ی قانون اساس��ی« را برگزار كند. لذا امام 
خمينی در حكم مربوط به »قبول استعفای نخس��ت وزير و بيان مأموريت های شورای 
انقالب«، يكی از مس��ئوليت های ش��ورای انقالب را »تهيه مقدمات همه پرسی قانون 

اساسی « برمی شمارند.4 
قانون اساسی جمهوری اس��المی ابتدا به صورت پيش نويس های متعددی در جامعه 
فكری- رسانه ای ايران مطرح گشت و در ادامه، در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث 
گذاشته شد و به دست اعضای همين مجلس تصويب شد. تصويب قانون اساسی )در 175 

1. آن سوی اتهام؛ خاطرات اميرعباس انتظام، محاكمات و دفاعيات امير انتظام، تهران، نی، 1381، ج2، ص16. 
2. رك: بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، بی جا، 1363،  ص183.

3. به عنوان نمونه در مدخل »خمينی، روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی چنين آمده است: »دولت موقت 
با رهبری و رهنمودهای آيت اهلل خمينی، برگ��زاری انتخابات مجلس خبرگان، تدوين قانون اساس��ی، برگزاری 
همه پرسی قانون اساسی، و در نهايت تثبيت نظام جمهوری اسالمی  برای كشور ايران، در 12فروردين 1358، را 
صورت داد«. )مدخل خمينی،ص679( اساساً برگزاری همه پرسی قانون اساسی مربوط به دوره دولت موقت نيست. 

چه اينكه پس از استعفای دولت موقت در حكم شورای انقالب بر انجام آن تأكيد شده است! 
4. در حكم ايشان چنين آمده است: 

»بسم اهلل الرحمن الرحيم 
شورای انقالب جمهوری اسالمی 

چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذكر داليلی برای معذور بودن از ادامه خدمت، در تاريخ 58/8/14 
از مقام نخست وزيری استعفا نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ايشان در دوره انتقال، و با 
اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاٌراليه، استعفا را قبول نمودم. شورای انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی 

و اداره امور كشور در حال انتقال. و نيز شورا در اجرای امور زير بدون مجال، مأموريت دارد:
1. تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی؛ 

2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی؛ 
3. تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور.

الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً 
آنچه مربوط است به پاكسازی دستگاه های اداری و رفاه حال طبقات مستضعف بی خانمان، به طور انقالبی و قاطع 

عمل نمايند. 58/8/15- روح اهلل الموسوي الخمينی «. رك: صحيفه امام، ج 10، ص501. 



89
ين

دو
ر ت

 سي
ه و

شين
؛ پي

ران
ی اي

الم
 اس

ری
هو

جم
ی 

اس
 اس

ون
قان

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

اصل( در تاريخ 24 آبان 58 به اتمام رس��يد و متن مصوب، در آذر 1358 با همه پرسی 
مردمی، به تصويب عمومی رسيد. 

جمع بندی
بررسی س��ير تدوين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اس��المی در سال های 57 و 
58، نش��ان می دهد جريان حاكم در دولت موقت به دنبال آن ب��ود كه مبانی و موازين 
شريعت به صورت حداقلی در مفاد قانون اساس��ی بازتاب يابد و از همين حيث، چه در 
تعيين نوع نظام سياسی و چه در س��اير اصول تعيين كننده )مانند واليت فقيه(، نوعی 
گرايش به قانون نگاری س��كوالر يا قانون با پيوند حداقلی با ديانت، در عملكرد حضرات 
متبلور است. اين ماجرا نشان می دهد كه آقايان خواس��ته يا ناخواسته، به دنبال تكرار 
تجربه تلخ مشروطه در تبديل مجلس شورای اسالمی به مجلس شورای ملی بودند كه 
با تدبير داهيانه امام خمينی)ره( در وارد كردن مراج��ع، علما و مردم به ماجرای قانون 
اساسی، پروژه آنها با شكس��ت مواجه گرديد و همين شكست تاريخی، زمينه ساز ايجاد 
يك حكومت »مردم ساالر دينی« و تصويب قانون اساسی آن در پاييز 1358 )در دوران 

استعفا و كناره گيری جريان دولت موقت( گرديد. 
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رهيافت های نظری و عملی تشکل سازی
 از دیدگاه امام خمينی)ره( 

رضا لك زايی1
چکيده

مقاله حاضر به دنبال تبيين رهيافت های نظری و عملی تشكل س��ازی از ديدگاه امام 
خمينی است. نگاه مقاله حاضر به تشكل به سان »موضوع حركت« است، به همين دليل 
تالش شده با استفاده از الگوی تحليل اركان ش��ش گانه حركت تشكل سازی از ديدگاه 
امام خمينی تبيين و تحليل شود. به لحاظ عقلی و فلسفی هر حركتی دارای شش ركن 
است؛ مبدأ، مقصد، محرك، متحرك، زمان و مكان، و لذا چهارچوب نظری بحث را الگوی 
حركت شكل می دهد. هدف از بررسی و تحليل اين موضوع اين است كه كسانی كه به 
دنبال تأسيس تشكل هستند، با ديدگاه های امام خمينی در اين زمينه آشنا شوند و آن را 
به كار ببندند. بايد گفت »مبدأ تشكل« از منظر امام خمينی نقطه صفر و بلكه زير صفر و 
ای كاش است. »محرك و انگيزه« تشكل بايد الهی و به تعبير قرآنی امام خمينی مبتنی 
بر قيام هلل باشد. از لحاظ »متحرك« كه ناظر به كيفيت و كميت اعضای تشكل هاست امام 
خمينی شرايطی قائل است از جمله اينكه الزم است كه تك تك اعضا معتقد و عامل به 

1. دانشجوی دكتری انقالب اسالمی و پژوهشگر پژوهشگاه بين المللی جامعه المصطفی العالميه)ص(
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اسالم در تمام ابعاد آن باشند و در يك جبهه و ذيل جريان اسالم ناب محمدی و در مقابل 
اسالم امريكايی فعاليت كنند. به لحاظ »مكانی« تشكل بايد نگاه فراگير و جهانی داشته 
باش��د كه در اين ميان برخی مكان ها از جمله كعبه در موسم حج و مساجد از موقعيت 
ويژه ای برخوردار هستند. به لحاظ »زمانی« هم تشكل ها بايد دارای برنامه های زمانی 
كوتاه مدت و بلندمدت باشند و هرگز نااميد و مأيوس نشوند. »هدف« هر تشكل هم بايد 
عمل به تكليف و كسب رضايت خداوند متعال و تقرب به او باشد و ديگران را هم به همين 
هدف دعوت كند. امام خمينی به نقد و رد برخی از تشكل های منحرف هم پرداخته اند 

كه به برخی از نظريات امام خمينی راجع به آن تشكل ها اشاره شده است. 
کليدواژه ها: اسالم ناب محمدی، امام خمينی، تشكل، حزب اهلل، الگوی حركت

مقدمه
روشن است كه »تفكر سياسی ]امام[ خمينی، منسجم ترين منطق اسالم گرايی است... 
بنابراين، بحث از نظرات و فعاليت های ]امام[ خمين��ی اهميت زيادی دارد؛ زيرا آنها به 
صورت تفاسير موجود اسالم گرايی درآمده اند.«1 با مراجعه به آثار امام خمينی می توان 
گفت »تشكل« يك معنای عام و فراگير دارد كه ش��امل حزب، انجمن، نهاد، سازمان، 
جبهه، جري��ان، جمعيت، نهضت، هيئت و... می ش��ود. به همين دلي��ل تمامی نهادها، 
س��ازمان ها و گروه های مختلف و گوناگون از الگويی كه امام خمين��ی ارايه می دهند، 

می توانند استفاده كنند. 
به تعبير ديگر ما به تعريف دقيق تش��كل، حزب، گروه، انجمن، نهادها و سازمان های 
مختلف با كاركردهای گوناگون و تمايزات آنها وارد نمی ش��ويم، و طبق ديدگاه امام به 
همه آنها »تشكل« يا با مفهومی كه چهارچوب نظری تحقيق در اختيار ما قرار می دهد، 
»متحرك« اطالق می كنيم. بر اين اساس مفهوم تشكل يا متحرك، حتی شامل آن دسته 

از گروه هايی می شود كه هنوز ساخته و پرداخته نشده اند و هيچ اسمی ندارند. 
1. نگاه تشكلی به انسان و اسالم در معارف قرآن كريم و معارف اهل بيت عليهم السالم 

ارايه شده است. 
الف. در معارف قرآن کريم 

قرآن مؤمنان را برادر يكديگر خوانده است و برادری را به مثابه روح تشكل مسلمانان 

1. بابی سعيد، هراس بنيادين )اروپامداری و ظهور اسالم گرايی(، ترجمه غالمرضا جمشيديها و موسی عنبری، 
تهران، دانشگاه تهران، 1389، ص115�114. 
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قرار داده است. به طور كلی از پنج قسم برادری می توان ياد كرد: 
1. اخوت نسبي )اخوت رضاعي هم به منزله اخوت نسبي است(.

2. اخوت قومي؛ انبيا قوم خود را برادر خطاب می كردند؛ در حالي كه آنها مشرك بودند: 
َوإِلَي َعاٍد أََخاُهْم ُهوداً؛ َوإِلَي ثَُموَد أََخاُهْم َصالِحاً. ش��ايد بت��وان از اخوت قومی به اخوت 

انسانی هم تعبير كرد.
ََّما« الُمْؤِمُنوَن إِْخَوٌه 3. اخوت ديني؛ »إِن

َِّذيَن َكَفُروا َوَقالُوا إلِْخَوانِِهْم  َِّذيَن آَمُنوا الَ تَُكونُوا َكال َُّها ال 4. اخوت كافران نسبت به هم؛ يَا أَي
ي لَْو َكانُوا ِعنَدنَا َما َماتُوا َوَما ُقِتُلوا لَِيْجَعَل اهلُل َذلَِك َحْسَره  إَِذا َضَربُوا فِي األَْرِض أَْو َكانُوا ُغزًّ

فِي ُقُلوبِِهم.1 
َِّذيَن َقالُوا إلِْخوانِِهْم َوَقَعُدوا لَْو أََطاُعونَا َما ُقِتُلوا.2  5. اخوت منافقان نسبت به هم؛ ال

تفاوتی كه برادری مؤمنان با ب��رادی منافقان و كافران دارد در اين اس��ت كه برادری 
مؤمنان برادری ظاهری و باطنی و در دنيا و آخرت پايدار و اس��توار اس��ت اما منافقان و 
كافران در ظاهر و در دنيا با يكديگر متحد و برادرند ام��ا در واقع و در باطن و در آخرت 
دشمن يكديگرند؛ األَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُمتَِّقيَن تا جايی كه در صحنه 
قيامت كه روز ظهر حقايق است، هر يك ديگری را لعنت می كند؛ ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّه لََعَنْت 

أُْخَتَها.3
بر اين مبنا، از پنج تش��كل می توان اسم برد. يك قانون مش��ترك كه بر اين تشكل ها 
حكم فرماست، هر كدام از اين تشكل ها اتحاد و برادری بيشتر و بهتری داشته باشد، به 
موفقيت هم نزديك است و هر يك دچار ضعف و اختالف و تفرقه فردی و تشكيالتی و بين 
تشكيالتی شود، دچار انحطاط و سقوط می شود. به هر حال، برادری و اتحاد، ركن اساسی 
قدرت تشكل و نخ تسبيح آن است و هر چه اين برادری مستحكم شود، قدرت و كارايی 
تشكل بيشتر می شود و هر چه اين برادری لطمه ببيند و تضعيف شود، قدرت و كارايی 
خود را از دست می دهد. در اين منظومه همه انسان های مسلمان عضو حزب اهلل اند و مرز 

تشكل خودشان را اسالم امريكايی كاماًل متمايز و شفاف نگاه می دارند. 

1. آل عمران، آيه 156. 
2. آل عمران، آيه 168.

3 آيت اهلل جوادی آملی، پورتال بنياد بين المللی اسرا به آدرس: 
http://www.portal.esra.ir/Pages/Index.aspx?kind=2&lang=fa&id=NDM5Mg%3d%

3d-D2vwPW4zlyA%3d
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ب. در معارف اهل بيت عليهم السالم
امام رضا عليه الس��الم می فرمايند: »ما هي��چ فرقه ای از فرقه ها و آيين��ی از آيين ها را 
نيافته ايم كه زندگی كنند و به حيات ]سياس��ی و اجتماعی و دينی[ خود ادامه بدهند، 

مگر توسط قيم و رئيس... «1 
عن العلل بسنده إلی الفضل بن شاذان عن موالنا أبي الحسن الرضا عليه 
السالم في علل حاجه الناس إلی اإلمام عليه السالم، حيث قال بعد ذكر 
جمله من العلل: »و منها: أنّا ال نجد فرقه من الِف��َرق، و ال ملّه من الملل 

عاشوا و بقوا إال بقّيم و رئيس...2 
2. امام خمينی نيز اسالم ناب را يك تشكل واحد، فراگير و هويت ساز می داند كه احكام 
اسالم هم قانون اين تش��كل كالن را تشكيل می دهد. مس��لمانان در تمام دنيا و صرف 
نظر از رنگ و نژاد و جنسيت و س��ن، تحت فرمان و رهبری و پيامبران الهی و اهل بيت 
عليهم الس��الم و هم اكنون حضرت حجت عجل اهلل تعالی فرجه الشريف می باشند و به 
همين دليل حضرت امام تمامی مس��لمانان را كارمندان اسالم3 و كارمندان امام زمان4 
می داند. به نظر می رسد دو تعبير به روز و مدرن »كارمند اسالم« و »كارمند امام زمان« 

به وضوح از نگاه تشكيالتی امام خمينی به اسالم پرده برمی دارد.  
در چهارچوب همين تعاليم امام خمينی معتقد است ايران و تمامی كشورهای اسالمی، 
يك انجمن اسالمی و تحت رهبری حضرت ولی عصر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف می باشد:
تمام ايران و تمام كش��ورهای اس��المی، انجمن اس��المی است؛ يك  
انجمن ، و آن انجم��ن الهی. همه بايد برای اس��الم با هم باش��يم؛ گرد 
هم درآييم. هر ي��ك از اين انجمن های محترم، ]انجمن های اس��المی 
دانشگاه ها[ شعبه ای اس��ت از آن انجمن بزرگ اسالمی، تحت رهبری 

امام زمان- سالم اهلل عليه.5 
امام خمينی معتقد است:

همه مؤمن ه��ا در همه اقطار عالم برادر هس��تند. همان طوری كه اگر 
يك خطری برای برادر يك كس��ی پيش بيايد او نمی نشيند تماشا كند 

1. شيخ صدوق، علل الشرائع، بی  نا، 1383، باب 182، ص253، ح9.
2. همان. 

3. صحيفه امام، ج 10، ص307. 
4. همان، ج 11، ص249. 
5. همان، ج 7، ص158. 



95
96

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  2
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ه( 
ی)ر

مين
م خ

 اما
گاه

ديد
 از 

زی
سا

كل 
 تش

لی
 عم

ی و
ظر

ی ن
ت ها

ياف
ره

و خطر واقع بش��ود بر برادرش، اگر در يك گوشه دنيا يك خطری برای 
يك برادری پيش بيايد، برادر ايمانی پيش بيايد، نبايد يك برادر ديگری 
كه در آن طرف دنيا هس��ت بی تفاوت باش��د؛ می تواند، بايد قيام كند، 

نمی تواند؛ بايد زمينه فراهم كند كه يك وقتی رفع ظلم كند.1 
اين نگاه مؤمنانه و مسئوالنه و ذاتاً سياسی به اسالم است كه »از مجموع كابوس های 
بسياری كه هر چند وقت يك بار در تمدن غربی پيدا شده، شايد هيچ يك در عصر حاضر 

به اندازه احيای اسالم، گيج كننده تر، عجيب تر و جبران ناپذيرتر نبوده است.«2 
3. استاد امام خمينی، آيت اهلل شاه آبادی نيز همين نگاه تشكيالتی را به اسالم دارد و با 
استناد به قرآن كريم می فرمايد قرآن از آغاز كتابی سياسی و اجتماعی و تشكيالتی است 
كه با اسالم فردی و غير تشكيالتی مناسبتی ندارد، چون قرآن عالوه بر اينكه مسلمين 
را به اقامه نماز دعوت و از زنا برحذر می دارد، ايجاد عفاف و پاكدامنی در جامعه و توليد 
نمازگزار را هم از مس��لمين می خواهد و اين مهم، بيان گر نگاه اجتماعی و سياس��ی و 

تشكيالتی و سيستماتيك قرآن است: 
قرآن مجيد با اسالم انفرادی مناسبت ندارد؛ زيرا كه قرآن نمی فرمايد 
به تنهايی نماز كن بلكه عالوه بر آن، توليد نمازگ��زار و اقامه صلوه را بر 
عهده مسلمين گذارده. قرآن نمی فرمايد تنها تحرز از زنا نما؛ بلكه عالوه 
]بر آن[، حفظ عقد و منع از وقوع زنا را در عالم از وظايف ما مقرر فرمود.3 

و در ادامه می فرمايند: 
افتراق مس��لمين و انفصام خيط اخوت از ميانه آنها اس��ت به واسطه 
اختالط با اجانب موجب اضمحالل هر يك ش��ده معاشا و معادا؛ حتی 
اجتماعات مختلفه المس��الك موجب ضعف و اختالل اس��ت )فضاًل عن 
االفراد( و هر چه انفراد و افتراق بيشتر شود، اختالل و انحالل شدت يابد 
تا به سر حد انعدام همه جهات و حيثيات رسد؛ چنانچه حسن اعداء اين 
جهت را، موجب هيجان و حركت سريعه آنها گرديده و البته با اين حالت 
حاضره، اساس زندگی دينی و دنيوی شما را برچيده، مصداق آيه شريفه 

1. همان، ج 13، ص152. 
2. بابی سعيد، همان، ص9. 

3. عارف حكيم آيت اهلل محمدعلی شاه آبادی، شذرات المعارف )توضيح و تقرير آيت اهلل نوراهلل شاه آبادی(، تهران، 
پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1386، ص43. 
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خسرالدنيا و األخره ذالك هو الخسران المبين خواهد گرديد.1 
4. اگر برادران دينی و انسانی در مقابل برادران منافق و كافر قرار گرفتند، در واقع اين 
دو اخوت، دو تش��كل و دو هويت می سازد كه با يكديگر س��ازگاری ندارند و می توان با 
استفاده از ادبيات امام خمينی آن دو تشكل كالن را تشكل اسالم ناب محمدی و تشكل 
اس��الم امريكايی بناميم. چرا كه »اولين و اصلی ترين نقطه در مبانی امام راحل مسئله 
اسالم ناب محمدی است. در مقابل اين اسالم، امام اصطالح اسالم امريكايی را در فرهنگ 
سياسی ما وارد كرد.«2 بحث اسالم امريكايی توس��ط آيت اهلل خامنه ای بسط داده شده 
است. ايشان اسالم امريكايی را دارای دو شاخه می داند؛ 1. شاخه تحجر كه داعش نمونه 
بارز آن است؛ 2. شاخه سكوالر كه اسالم مطلوب واشنگتن و لندن و پاريس است؛ يعنی 

اسالم انگليسی و تشيع انگليسی.3 
بنابراين تش��كل اس��الم ناب، و در واقع »اس��الم به مثابه دال برتر«4 در گفتمان امام 
خمينی در مقابل تشكل و گفتمان اسالم امريكايی قرار دارد، پس نبايد از كيد دشمنان 
غافل بمانيم، چرا كه در سرشت امريكا و ش��وروی ]سابق[ كينه و دشمنی با اسالم ناب 
موج می زند.5 بر اين اساس الزم است كه يك تشكل، چه نحيف و چه فربه، نسبت خودش 
را با دشمن تعيين كند و دقيقاً بداند كه در كدام تشكل و جبهه و جريانی و با چه تشكل 

و جبهه و جريانی در حال نبرد است كه می توان آن را بصيرت ناميد.
امام خمينی جبهه اس��الم را در مقابل جبهه امريكا تعريف می كند و امريكا را شيطان 
بزرگ معرفی می كند. امام خمينی همچون پانصد سال قبل، دو جبهه از سپاه مسلمين، 
يعنی دولت سنی عثمانی و دولت ش��يعه صفوی را مقابل هم قرار نمی دهد و آن اشتباه 
تاريخی را تكرار نمی كند. يا مرزبندی خود را دايره ضيق تشيع علوی و تشيع صفوی قرار 

نمی دهد و با دست خود، نيروهای سپاه اسالم را چند پاره نمی كند.
6. اگر هويت را به تمايزات و تشابهات تعريف كنيم، اسالم ناب محمدی اوالً بايد متمايز 
از اسالم امريكايی و ارزش های آن باشد و ثانياً بتواند از هويت خود در برابر رقيب و بلكه 
دش��من غدار و كينه توز دفاع كند. به همين دليل به نظر می رس��د اولين، فوری ترين و 
ضروری ترين تشكلی كه امام خمينی تأسيس آن را حياتی می داند تشكل بسيج در همه 

1. همان، ص47. 
2. بيانات آيت اهلل العظمی خامنه ای، 1395/3/14. 

3. همان، 90/11/14. 
4. بابی سعيد، همان، ص63. 

5. صحيفه امام، ج21، ص195. 
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قشرها و اصناف است: 
بايد برای شكستن امواج طوفان ها و فتنه ها و جلوگيری از سيل آفت ها 
به س��الح پوالدين صبر و ايمان مسلح ش��ويم. ملتی كه در خط اسالم 
ناب محمدی- صلی اهلل عليه و آله- و مخالف با اس��تكبار و پول پرستی 
و تحجرگرايی و مقدس نمايی اس��ت، بايد همه افرادش بسيجی باشند 
و فنون نظامی و دفاع��ی الزم را بدانند، چرا ك��ه در هنگامه خطر ملتی 
سربلند و جاويد است كه اكثريت آن آمادگی الزم رزمی را داشته باشد. 
خالصه كالم، اگر بر كشوری نوای دلنشين تفكر بسيجی طنين انداز شد، 
چشم طمع دش��منان و جهان خواران از آن دور خواهد گرديد و اال هر 

لحظه بايد منتظر حادثه ماند.1 
7. وقتی اسالم ناب، خودش يك تشكيالت رسمی و جهانی در نظر گرفته شود، ساير 
تشكل  ها هم ساقه ها، برگ ها، شاخه ها، شكوفه ها و ميوه های شجره طيبه اسالم خواهند 
بود و لذا بحث از تشكل، يك بحث جدا از اسالم نيست تا الزم باشد كه از لزوم آن سخن 
گفته ش��ود. امام خمينی معتقد است »وجود انجمن های اس��المی در همه كشورها و 
خصوصاً ارگان های انقالبی از اموری است كه الزم است.« امام چرايی لزوم را نمی گويد 

چون بديهی است. 
8. هر تشكل و نهاد و سازمانی در پاسخ به يك نياز از نيازهای مادی و يا معنوی انسان بايد 
شكل بگيرد، بنابراين تشكل قابل بسط اس��ت اما اصول و چهارچوب های آن ثابت است. 
آن اصول، اصول ثابت مكتب امام خمينی است كه عبارت اند از: 1. اثبات اسالم ناب و نفی 
اسالم امريكايی 2. اتكال به كمك الهی و اعتماد به صدق وعده های الهی و بی اعتمادی به 
قدرت های مس��تكبر و زورگوی جهان 3. اعتقاد به اراده مردم و نيروی مردم و مخالفت با 
تمركزهای دولتی 4. حمايت از محرومان و مستضعفان و رد كردن نابرابری اقتصادی. 5. 
حضور در جبهه مخالف قلدران و مستكبران بين المللی 6. رد سلطه پذيری و حفظ استقالل 

كشور 7. حفظ وحدت ملی و توجه به توطئه های تفرقه افكنانه.

چهارچوب نظری
به لحاظ عقلی و فلس��فی هر حركتی دارای شش ركن اس��ت، مبدأ، مقصد، محرك، 
متحرك، زمان و م��كان، و لذا چهارچوب نظری بحث را الگوی حركت ش��كل می دهد. 

1. همان. 
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ضمن آنكه از عوامل شتاب زا و تسريع كننده اين حركت هم سخن به ميان خواهد آمد. 
به هر روی، بر اساس اين چهارچوب نظری پرسش ها را اين گونه می توان طرح كرد كه 
الگوی امام خمينی چهارچوب نظری بحث را بر اساس الگوی حركت )و عوامل شتابزای 

آن( بنا كرد. به اين ترتيب كه بحث كنيم: 
1. پرسش از مبدأ: نقطه آغاز شكل گيری يك تشكل )يا گروه، حزب، انجمن، نهاد و...( 

كجاست؟
2. پرس��ش از مقصد: هدف و غايت آن تشكل چيس��ت و چگونه می توان به آن دست 

يافت؟ 
3. پرسش از متحرك: چه كسانی و با چه شرايطی می توانند يا صالحيت دارند كه عضو 

يك تشكل باشند؟ 
4. پرسش از متحرك: چه كس��انی و با چه ش��رايطی می توانند يا صالحيت دارند كه 

رهبران يك تشكل باشند؟
5. پرسش از مكان: تشكل در كجا شكل می گيرد و قابليت شكل گيری دارد؟

6. پرسش از زمان: آيا وظايف تشكل با توجه زمان و موقعيت متفاوت می شود؟
با پاسخ دادن به اين پرسش ها می توان الگوی متشكل سازی امام خمينی را استخراج 
كرد و اجماالً به اين ديدگاه رسيد كه »هر تشكلی با اعضای متعهد و صد در صد اسالمی 
و ضد استكبار )متحرك( به رهبری روحانيت )محرك( بر اساس برنامه های مناسب هر 
عصر )زمان( در راستای نفی استكبار، پول پرستی، تحجرگرايی، مقدس نمايی و استقرار 
حكومت بزرگ اسالمی )مقصد( در جای جای جهان مخصوصاً از مساجد و كنگره جهانی 

حج )مكان(، از صفر و بلكه از زير صفر )مبدأ( می تواند شكل  بگيرد.«

1. نقطه شروع تشکل
هر تشكلی نقطه آغازی دارد و از جايی جوانه می زند و می رويد. از نظر امام خمينی هر 
تش��كلی »تقريباً از صفر«1 و »بلكه از زير صفر«2 و »از نقطه كاش شروع شده است،«3 
ايشان معتقد است »مذهب شيعه هم از صفر ش��روع شد«4 و حتی استعمارگران هم از 

1. همان، ج 5، ص133. 
2. همان، ج 18، ص215. 
3. همان، ج 17، ص47. 

4. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390، ص136. 
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سيصد، چهار صد سال قبل، از صفر شروع كردند تا به اينجا رسيدند.1 
امام خمينی معتقد است بيداری قدم اول است و مفهوم آن بيدار شدن از خواب غفلت 
و هشيار شدن از سكر طبيعت اس��ت، و دريافتن اين نكته است كه انسان مسافر است.2 
امام خمينی اين مسئله عرفانی را به سياست و به داللت تضمنی و التزامی به تشكل ها 
هم تسری می دهد و ضمن آنكه سياس��ت را يك س��ير و حركت الهی و عرفانی مطرح 
می كند تصريح می فرمايند كه اولين گام اساس��ی و مهم در مسائل سياسی »يقظه« و 

آگاهی است.3 

2. محرک
ُقل إنَّما أَِعُظُكْم بِواِحَده أَْن تَُقوُموا هللِ َمْثنی َو ُفرادی؛ يعنی چه به صورت فردی، چه به 
صورت گروهی در غالب تش��كيالت و نهضت ها، قيامتان »هلل« باشد و آلوده به هواهای 

نفسانی و وسوسه های شيطانی و آمال مادی و دنيوی نباشد.4 
محرك تشكل دو عامل است؛ يا شيطان يا خدا. اگر قيام و محرك انسان، خداوند باشد 
آدمی پيروز و س��عادتمند است حتی اگر در ظاهر شكس��ت بخورد و اگر محرك انسان 
شيطان و هواهای نفسانی باشد شكست و شقاوت او حتمی است حتی اگر در ظاهر پيروز 
ش��ود. اين عامل كه همراه با بيداری فردی و جمعی انس��ان ها همراه است در بيداری 
اسالمی و صدور انقالب نقش كليدی دارد كه ملت ها بايد به خاطر خداوند قيام كنند و 
بدانند كه خدا پشتيبان آنهاست. بنابراين می توان گفت بيداری و يقظه بيانگر حركت و 
قيام هلل بيانگر جهت حركت جهان اسالم است. در ادامه به برخی از وظايفی كه محرك و 

مسئول تشكل دارد، اشاره می كنيم. 
2.1. توجه به بعد جهانی تشكل 

امام خمينی همچنان كه به اسالم نگاه تش��كلی و جهانی دارد، به تحوالت داخلی و 
منطقه ای هم جهانی نگاه می كند: »امروز مثل س��ابق نيس��ت. امروز هر مسئله ای در 
يك گوشه دنيا واقع بشود، مس��ئله دنياست، نه مس��ئله همان جا«.5 و سپس نتيجه 
می گيرند كه انقالب اسالمی ايران هم محدود به ايران نيست و رسالت و پيامی جهانی 

1. همان، ص22. 
2. شرح چهل حديث، ص98. 

3. صحيفه امام، ج 12، ص382. 
4. با استفاده از صحيفه امام، ج 10، ص243-244. 

5. همان، ج 13، ص133. 
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و فراگي��ر دارد: 
مس��ئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب 
مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت 
حجت- ارواحنا فداه- است كه خداوند بر همه مسلمانان و جهانيان منت 

نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد.1 
امام خمينی از تمامی خطبا، گويندگان و نويسندگان می خواهد كه در »امر حياتی« به 
وجود آوردن جبهه  مستضعفين اقدام و كوشش كنند تا با وحدت جبهه و وحدت كلمه 
و اخوت اسالمی و شعار »الاله االاهلل« مس��تضعفين از تحت اسارت قدرت های شيطانی 

اجانب و استعمارگران و استثمارگران بيرون آيند.2 
2.2. عضوگيری

امام عضوگيری تش��كل ها را امر يا مس��ئله مهمی می داند3 و در پيامشان به اتحاديه 
انجمن های اسالمی دانشجويان اروپا و امريكا اظهار اميدواری می كنند كه آنها به ساير 
دانشجويان در هند و پاكستان و كشورهای عربی و ديگر كشورها بپيوندند و دامنه فعاليت 
خود را گسترش بدهند و كوشش كنند اسالم و عدالت اجتماعی را به همه طبقات معرفی 

كنند.4 
امام همه تشكل ها را دارای يك درجه از اهميت نمی داند، بلكه تشكل ها را دارای سلسله 
مراتب می داند و معتقد است در برخی از تشكل ها بايد با دقت بيشتری عضوگيری كرد، 
مثل تش��كل هايی كه عنوان اسالمی دارد، مثل انجمن های اس��المی5 و تأكيد می كند 
كه برای عضوگيری سوابق تحصيلی، ش��غلی، فكری، خانوادگی و رابطه  افراد با انقالب 

اسالمی در قبل و بعد از پيروزی انقالب مورد بررسی قرار گيرد.6 
امام تأكيد می كند در تش��كل های حساس، اشخاص فاس��د و گروه های منحرف را به 
تشكل راه ندهند7 و اشخاصی را عضو كنند كه هم خودش و هم خانواده اش مسلمان و 
انقالبی و دارای سوابق روشن باشند.8 البته منظور امام خمينی اين هم نيست كه افراد 
صالح را به خاطر اندك خطاهای گذشته كنار گذاش��ت، بلكه معتقدند: »برای يك امر 

1. همان، ج 21، ص327. 
2. همان، ج 10، ص15. 

3. همان، ج 15، ص271. 
4. همان، ج17، ص112.
5. همان، ج 14، ص323.

6. همان، ج 14، ص322؛ همان، ج 10، ص67؛ همان، ج 15، ص271. 
7. همان، ج 14، ص412. 
8. همان، ص322-323.
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جزئی افرادی ]را[ كه صالح هس��تند، نبايد كنار بگذاريد. بايد ه��ر چه بكنيد كه جاذبه 
داشته باشيد.«1 

امام خمينی هشدار می دهند كه اعضا و مخصوصاً گردانندگان تشكل »عالوه بر اينكه 
بايد مواظب القائات روحانی نماها و مقدس مآب ها باش��ند، از تجربه تلخ روی كار آمدن 
انقالبی نماها و به ظاهر عقالی قوم كه هرگز با اصول و اهداف روحانيت آشتی نكرده اند 
عبرت بگيرند كه مبادا گذش��ته تفكر و خيانت آنان فراموش و دلسوزي های بي مورد و 
ساده انديشي ها سبب مراجعت آنان به پست های كليدی و سرنوشت ساز نظام شود.«2 

از منظر امام برنامه مكتب اسالم در دو جمله خالصه می شود؛ ال تَْظلُِمونَ  َو ال تُْظلَُموَن،3 
بر اين مبنا ركن اساسی و محور تشكيالت اسالمی هم بر همين پايه شكل می گيرد كه نه 
ستم می كنند و نه مورد ستم قرار می گيرند. اين اصل مخصوصاً بايد مورد توجه مسئوالن 
و مديران تشكل ها باشد. هر چقدر گستره تشكل وسيع تر باشد، خطر بيشتری هم او را 

تهديد می كند.  
اصل بعدی اين است كه تش��كل ها با هدايت مدير يا مديران شان بايد در مقابل ظلم و 
ستم بايستند4 و طرفدار مظلوم باشند و برايش��ان فرقی نكند كه اين مظلوم در كجای 

عالم قرار دارد، دارای چه دينی است و از كدام نژاد است.5 
از ديگر وظايف مهم مدير تشكل، مرزبندی با گروه ها و تشكيالت منحرف است. نظارت بر 
تشكل نيز يك امر مهم است. امام خمينی معتقد به نظارت بر تشكل هاست و تأكيد می كنند 
كه خدای نخواسته شخص منحرفی وارد تشكل مهمی نشود يا تصدی تشكل مهمی را بر 
عهده نگيرد،6 اين نظارت هم داخل تشكل توسط مدير و هم توسط ساير اعضا بر فعاليت 
مدير بر اساس مكانيسم امر به معروف و نهی از منكر می تواند صورت بگيرد و هم می توان 

ساز و كاری طراحی كرد كه در سطوح مختلف بر فعاليت تشكل ها نظارت كند. 

3. اعضای تشکل ها
در اينجا پرس��ش اين اس��ت كه اگر ما تش��كل را به عنوان يك ظرف در نظر بگيريم، 
مظروف اين ظرف بايد چه كسی يا كس��انی و با چه ويژگی هايی باشند. به تعبير ديگر 

1. همان، ج7، ص112. 
2. همان، ج 21، ص285. 
3.   همان، ج 14، ص81. 

4. همان، ج10، ص122. 
5. همان، ج5، ص148. 
6. همان، ج7، ص112. 
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»موضوع حركت« كه در اينجا اعضای تشكل هستند، بايد چه خصوصياتی داشته باشند؟ 
3.1. کميت اعضا

پيش از اين گفتيم كه به نظر می رس��د بتوان گفت كه امام خمينی معتقد است كه با 
يك نفر، تشكل شكل می گيرد. و اينكه گفته شد كه يك نفر هم می تواند تشكل بدهد، 
نبايد تعجبی داشته باشد؛ بله! اگر كسی خواست مؤسسه ای ثبت كند بايد هيئت مديره 
داشته باشد و بر اساس قوانينی كه مطرح شده عمل كند و به اين معنی نمی تواند تشكلی 
را شكل بدهد، اما اگر بخواهد در مسجد به دانش آموزان قرآن آموزش بدهد، يا در منزل 
خودش مجلس وع��ظ و روضه برگزار كند، ي��ا از اين قبل كارها انج��ام بدهد،  نيازی به 
چند نفر به معنای دولتی آن نيست. اين نگاه به تشكل مخصوصاً در زمانی كه حكومت 
در اختيار مس��لمانان نيست، بسيار مهم اس��ت و همين الگو هم اكنون برای مسلمانان 

كشورهای ديگر كاربرد بيشتری دارد.
به هر روی، از منظر امام يك نف��ر اهميت دارد و امام خمينی با تأس��ی به قرآن كريم 

تشكل را با يك نفر سامان می دهد و می فرمايد: 
تربيت يك طفل را نبايد فقط يكی محسوب داشت، و همين طور سوء 
تربيت و سهل انگاری درباره يك طفل را نبايد يكی حساب نمود. چه بسا 
كه به تربيت يك طفل، يك جمعيت كثير بلكه يك ملت و يك مملكت 

اصالح شود، و به فساد يك نفر، يك مملكت و ملت فاسد شود.1 
اين سخن امام ناظر به تربيت و اهتمام به تربيت يك كودك است كه ممكن است بر اثر 
اقدام همان كودك در بزرگسالی، سرنوشت تعداد زيادی تحت تأثير قرار بگيرد. بنابراين 
يك نفر و تربيت يك نفر از منظر امام خمينی بسيار مهم است و نبايد دست كم انگاشته 
شود. گرچه با كمی دقت می توان گفت كه هر تشكلی كه پديد آمده، در آغاز توسط يك 
نفر كليد خورده و شكل گرفته، به ديگر سخن فرد بر تش��كل تقدم دارد و فرد به خاطر 
اينكه ايده اش را گسترش بدهد، الجرم سراغ تشكل سازی خواهد رفت؛ چون در غير اين 

صورت با رفتن فرد، ايده اش هم می رود.
3.2. کميت تشكل ها

نكته ديگر بر سر تعداد تشكل هاست. آيا تعدد تشكل مطلوب است يا مضر؟ پاسخ امام 
اين است كه تشكل جديد مفهومش اختالف نيست. اگر اعضای تشكل از اين زاويه كه 
همه می خواهند نظام و اسالم را پشتيبانی كنند به مسائل بنگرند، بسياری از معضالت 

1. امام خمينی، شرح حديث جنود عقل و جهل، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1388، ص154. 
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و حيرت ها و مش��كالت برطرف می گردد ولی اين بدان معنی نيست كه همه افراد تابع 
محض يك جريان باشند.1 

حضرت امام تعدد تشكل ها را می پذيرد اما برای آن شرايطی را مشخص می كند. وحدت 
در هدف، حفظ رفاقت در عين اختالف س��ليقه و تبديل نكردن اختالف به خصومت از 
جمله اين ش��رايط اس��ت. مدلی كه امام ارايه می كند، مدل مباحثه طلبگی است كه با 
هدف واحد )كسب دانش(، و حفظ محبت و دوستی، با يكديگر اختالف ديدگاه دارند و 

آن اختالف را به خصومت و تنش تبديل نمی كنند. 
البته دو تفكر هس��ت، بايد هم باش��د. دو رأی هس��ت، بايد هم باشد. 
س��ليقه های مختلف بايد باش��د، لكن س��ليقه های مختلف اسباب اين 
نمی شود كه انسان با هم خوب نباشد. من عرض كردم مثل طلبه ها كه 
با هم مباحثه می كنند، آن وقتی كه مباحث��ه می كردند جار و جنجال 
جوری بود كه انسان خيال می كرد دش��من هم هستند، وقتی مباحثه 
تمام می شد می نشس��تند به دوس��تی كردن و انس. اگر در يك ملتی 
اختالف سليقه نباش��د، اين ناقص اس��ت. اگر در يك مجلسی اختالف 
نباش��د، اين مجلس ناقصی است. اختالف بايد باش��د، اختالف سليقه، 
اخت��الف رأی، مباحثه، جار و جنجال اينها بايد باش��د، لكن نتيجه اين 
نباشد كه ما دو دسته، بشويم... بايد دو دس��ته باشيم در عين حالی كه 

اختالف داريم، دوست هم باشيم.2 
امام در همين زمينه به آسيب شناس��ی احزاب هم پرداخته اند. تبيين امام خمينی از 
اختالفات احزاب در انگليس و امريكا بر اين اساس اس��ت كه اوالً اختالف آنها عاقالنه و 
حساب شده است و هيچ گاه طوری يكديگر را تضعيف نمی كنند كه كشورشان آسيب 
ببيند. از طرف ديگر »به ما نمايش می دادند كه كشور بايد احزاب داشته باشد و احزاب 
هم بايد مخالف با هم باشند، ما را و احزاب ما را روبروی يكديگر قرار می دادند و به ضرر 
هم صحبت می كردند و به ضرر هم قلمفرس��ايی می كردند؛ و نتيجه اين شد كه به  ضرر 

كشور بود.«3 
با اين نگاه واقع بينانه، امام مشروطه را تحليل می كنند و يكی از عوامل شكست آن را 
احزاب گوناگونی می دانند كه بعد از مشروطه ايجاد شدند و بعد هم به جان هم افتادند و 

1. صحيفه امام، ج 21، ص179. 
2. همان، ص47. 

3. همان، ج 14، ص47-48. 
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در نتيجه پيروزی ملت را به شكست و تباهی مبدل كردند.1 اين امر يا ناشی از الگو گرفتن 
غلط از غرب بود يا توطئه ای بود كه غربی ها در تعريف و تبيين حزب به ساير ملل ارايه 
می دادند كه ظاهراً بر اس��اس فرمايش امام خمينی و به ويژه استفاده از واژه »نمايش« 

ديدگاه دوم درست است. 
با در نظر گرفتن اين نكات است كه می توان اميدوار بود كه اراده جمعی مطلقی كه در 
انقالب اسالمی نمايان شد،2 در هر تشكلی نمايان ش��ود و بر كارآيی و تأثير هر تشكلی 

بيفزايد. 
3.3. سطوح تشكل ها

امام خمينی با تفكيك ملت ها و دولت ها تش��كيل تشكل را با محوريت مبارزه با ظلم، 
حداقل در چهار سطح پيش��نهاد می دهد: 1. ايران. 2. جهان تش��يع 3. جهان اسالم 4. 

جهان
3.3.1. تشكل حزب اهلل

امام خمينی بر اساس نگاه جامع و فراگير اسالم هر مسلمانی را كه موازين و اصول اسالم 
را پذيرفته است و در اعمال و رفتار از انضباط دقيق شيعی برخوردار است، يك عضو از 
اعضای »حزب اهلل« می داند.3 مراد امام خمينی از مفهوم حزب، يك مفهوم قرآنی و غير 
از حزب های متداول امروز دنياست، لذا امام خمينی معتقد است كه تمامی دستورات 
اين حزب و خط مشی آن را قرآن و اسالم بيان كرده است.4 بنابراين در يك سطح ايشان 
تصريح دارد كه »امروز تمام مردم ايران- در هر س��نی كه هس��تند- از زن و مرد كه با 

شعارهای اسالمی مبارزه می كنند جزء حزب اهلل هستند.«5 
در سطح دوم، انسان مسلمان شيعه، فارغ از سن، جنسيت، نژاد و موقعيت جغرافيايی 
يك عضو از يك تشكل بزرگ اس��ت كه امام خمينی به تأس��ی از قرآن آن را حزب اهلل 

می نامد. 
و در سطح سوم هر انسان مس��لمانی عضو تشكيالت بزرگ حزب اهلل است. ايشان حج 
را يك محفل و تشكل ميليونی می داند كه خداوند س��اليانه برای مسلمين آماده كرده 
است كه در صورتی كه مسلمانان وضعيت خودشان را تغيير بدهند و با ايمان به تعاليم 

1. همان، ص47-48. 
2. ميشل فوكو، ايران؛ روح يك جهان بی روح )و نه گفت وگوی ديگر با ميش��ل فوكو(، ترجمه نيكو سرخوش و 

افشين جهان ديده، تهران، بی نا، 1389، ص57. 
3. صحيفه امام، ج 5، ص408.

4. همان. 
5. همان. 
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قرآن كه مسلمانان را برادر هم خوانده می توانند از آن بهره ببرند و خود را از استعمار و 
استبداد نجات بدهند.1 

3.3.2. تشكل مستضعفين
امام از جبهه مسضعفين2 يا حزب جهانی مستضعفين نيز به حزب اهلل تعبير می كنند3 
كه می توان آن را س��طح چهارم حزب اهلل ناميد. محور اين تشكل، صرف نظر از مذهب 
اعضای آن، مبارزه با ظلم مستكبرين است، امام با تأسيس اين تشكل جهانی به دنبال 
حل دو مشكل است؛ اول: ارتباط ملت ها با هم. دوم: ارتباط دولت ها با ملت هايشان، به 
گونه ای كه ملت ها، دولت ها را از خودشان بدانند و اين امر زمانی محقق می شود كه دولت  
به ملت خود ظلم نكند و ملت را از خود بداند.4 امام خمينی به رفتار پيامبر و امير مؤمنان 

مثال می زنند و نيز به حمايت مردم ايران در جريان كردستان. 
3.4. کيفيت اعضای تشكل ها 

3.4.1. عمل جامع به اسالم
شاخص مهم اين است كه افرادی كه می خواهند از اسالم در غالب تشكل دفاع كنند، 
بايد خودشان به اس��الم پايبند باشند و از خود ش��روع كنند، و اگر اين شرط را نداشته 
باشند نمی توانند اسالم را پياده كنند.5 در قرائت امام خمينی از اسالم، اسالم يك دين 
جامع است كه حداقل دارای سه اليه است و همه مسلمانان و مخصوصاً اعضای تشكل ها 
و انجمن های منتسب به اسالم بايد اسالم را در اين س��ه اليه اجرا كنند. اليه اول، اليه 
اعتقادی است، ممكن است كسی از لحاظ اعتقادی مشكل نداشته باشد و معتقد به عقايد 
اسالمی و اصول دين باشد اما از لحاظ اخالقی )اليه دوم( دارای اخالق اسالمی نباشد و 
مثاًل كبر داشته باشد. اليه سوم، اعمال اسالمی است؛ يعنی تعهد به ظواهر اسالم، به اوامر 
و نواهی اسالم و عمل كردن به احكام اسالم.6 با اين تبيين، از يك سو امام خمينی مظاهر 
حس��ی و مادی عبادت را به كلی كنار نمی گذارد و عبادت را فقط يك حالت روحانی و 
معنوی در نظر نمی گيرد، و از طرف ديگر عبادت را تنها عمل حسی خارجی و به دور از 
محتوا و مضمون روحی نيز معرفی نمی كند تا به تعبير آيت اهلل ش��هيد سيد محمدباقر 

1. همان، ج 9، ص331. 
2. همان، ج 10، ص159.
3. همان، ج 9، ص331. 

4. برای مطالعه بيشتر رك: ابوذر گوهری مقدم و سيد علی لطيفی، »انگاره امت در انديشه سياسی امام خمينی«، 
سپهر سياست، س2، ش6، زمستان 1394، ص117-141. 

5. صحيفه امام، ج14، ص244.
6. همان.
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حكيم فاصله اش را با بت پرس��تی حفظ كرده باشد و در نتيجه دينی ميانه شود كه همه 
ابعاد انسان را مراعات نموده است.1 

بر اين اساس پايبندی به همه ابعاد اسالم، نقش مهمی در تشخيص و استحكام هويت 
اجتماعی تشكل ها دارد و موجب تفاوت و امتياز آنها از ساير گروه ها و تشكل ها می شود و 
روح تعاون و تفاهم و دوستی را در ميان اعضا برقرار می كند و از جذب شدن و بلكه ذوب 
شدن آنها در ديگر تشكل ها و اسالم های تقلبی الئيكی، ليبرالی، تكفيری و در يك كلمه 

اسالم امريكايی جلوگيری می كند.
بنابراين هر تشكلی بايد پايبند به اسالم و معارف باشد و دينش را از مرجع تقليد بگيرد. 
ظاهراً می توان گفت كه التزام به رعايت احكام ظاهری اسالم كه در توضيح المسائل گفته 
شده، برای تشكل ها سنجش گر روشنی است؛ به اين معنی كه اگر فعاليت رئيس تشكل 
يا اعضا و بلكه مفاد و محتوای اساس��نامه آن در تضاد با احكام عملی شكل گرفت، بايد 

بداند كه از صراط مستقيم منحرف شده است.  
3.4.2. مسلح بودن به راهبرد سكوت  

يكی از راهبردهای مهم��ی كه امام خمينی در مبارزه با رژي��م پهلوی هم آن را به كار 
می بست، راهبرد سكوت بود. امام خمينی در مسائلی كه اظهار نظر ايشان باعث تفرقه و 
شكاف در ميان صفوف دوستان و بهره برداری دشمنان می شد با صبر و تحمل سكوت را 

در پيش می گرفت و به اين مهم توصيه می كرد: 
من به ش��ما ملت ايران س��فارش می كنم، كه اگ��ر در روزنامه ای، در 
مطبوعاتی، در جای  ديگری، به من َس��ب بكنند، فحش بدهند، كسی 
حق ندارد كه يك كلمه بگويد. من تحريم كردم بر ش��ما جوابگويی را. 
برای اينكه توطئه است. توطئه ها را با سكوت خنثی كنيد. و اگر چنانچه 

توطئه زياد شد، با مشت خنثی می كنيم.2 
بنابراين الزم نيست كه تشكل ها راجع به هر مطلبی و هر جريانی سريعاً موضع گيری 
كنند و له يا عليه آن حرف بزنند بلكه الزم است مصلحت سنجی كنند و دقت كنند كه 

هر كاری كه به نفع اسالم است انجام بدهند. 
3.4.3. دخالت نكردن در كارهای يكديگر 

امام بين دخالت و ارش��اد مرز قائل می شود و بر اين باور اس��ت كه هر تشكلی بايد در 

1. سيد محمدباقر حكيم، نقش اهل بيت عليهم الس��الم در بنيانگذاری جماعت صالحان، ترجمه كاظم حاتمی 
طبری، مجمع جهانی اهل بيت، 1391، ص13. 

2. صحيفه امام، ج 7، ص158.
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حيطه اختيارات و وظايف خودش عمل كند، و در كار س��اير نهادها و ارگان ها )مثاًل در 
كار ارتش يا ارگان ها( دخالت نكند، اما دولت را، مأمورين دولت و ديگران را ارشاد كنند 
و در صورتی كه به ارشاد آنها توجهی نشان ندادند، بايد به مصادری كه مسئوليت دارند، 
مراجعه كنند.1 روشن است كه اين فرمايش امام بر اساس اصل تقسيم كار و برای پرهيز 

از هرج و مرج و بی نظمی بسيار كارآمد و مهم است. 
3.4.4. تمايز ميان انتقاد و برخورد خطی 

و انتقاد سازنده معنايش مخالفت نيست و بلكه باعث رشد جامعه می شود. و البته انتقاد 
غير از برخورد خطی و جريانی است. از منظر امام خمينی اگر در نظام اسالمی كسی يا 
گروهی بی جهت در فكر حذف يا تخريب ديگران باشد و مصلحت جناح و خط خود را بر 
مصلحت انقالب مقدم كند، قطعاً پيش از آنكه به رقيب يا رقبای خود ضربه بزند به اسالم 
و انقالب لطمه وارد كرده اس��ت و به همين دليل بايد از واس��طه هايی كه فقط كارشان 
القای بدبينی نسبت به جناح مقابل اس��ت، پرهيز نمود و در مقابل، بايد به تأليف قلوب 
و تالش جهت زدودن كدورت ها و نزديك س��اختن مواضع اقدام كرد كه يقيناً رضايت 

خداوند متعال در آن است.2 
3.4.5. خودباوری

گفتيم كه يك نفر هم از نظر امام خمينی بسيار مهم است. امام خمينی معتقد است: 
»اساس  همه  شكست ها و پيروزي ها از خود آدم ش��روع می شود. انسان اساس پيروزی 
است و اساس شكست است. باور انسان اساس تمام امور است «. حال آنكه ابرقدرت ها با 
تبليغات دامنه دار به دنبال اين بودند كه به كشورهای ضعيف بباورانند ناتوان اند و هيچ 
كار مديريتی و صنعتی را نمی توانند انجام بدهند.3 بر اي��ن مبنا خودباوری و اعتماد به 
نفس يكی از اركان مهم تشكل را تشكيل می دهد. اگر يك تشكل به خودباوری و اعتماد 
به نفس برسد، می تواند در ديگران هم اين خودباوری را ش��كوفا كند و باعث پيشرفت 
كش��ور ش��ود اما اگر به جای خودباوری و دميدن روح خودباوری به ديگران، چشم به 

ديگران دوخت و منتظر كمك ماند، در آينده نزديك دچار فروپاشی خواهد شد.
لذا حضرت امام می فرمايد افق تازه ای مقابل چش��م تشكل های گوناگون می گشايد و 
با نويد پيروزی و موفقيت به آنها می گويد: »مطمئن باش��يد كه در درازمدت  شما همه 
كار می توانيد بكنيد. و اميدوارم كه مغزها را ب��ه كار بيندازند و آن خوف هايی كه ايجاد 

1. همان، ج16، ص348.
2. همان، ج 21، ص180. 

3. همان، ج14، 306. 
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كرده بودند در كش��ور ما، آن را هم كنار بگذاريد و با شجاعت وارد بشويد و كار خودتان 
را انجام بدهيد.«1 و »خالصه مطلب ما بايد بفهميم كه  همه چيز هستيم و از هيچ كس 

كم نداريم.«2 
3.4.6. مسلمان بودن

توجه به مقصد واحد، توجه به دشمن مشترك و مسمان بودن و نه ملی گرا بودن از ديگر 
خصوصيات تشكل و اعضای آن اس��ت كه مورد توجه امام خمينی بوده است. حضرت 
امام معتقد اس��ت، ملی گراها اهل س��ازش و تس��ليم اند نه اهل مقاومت و استقامت كه 
»برای اينكه خود را از فشارهای سياسی روزمره سياسی برهانند، همه كاسه های صبر 
و مقاومت را يك جا می شكس��تند و به همه تعهدات ملی و ميهنی ادعايی خود پشت پا 
می زدند.«3 امام خمينی تصريح می كند كه آنهايی كه می گويند ما مليت را می خواهيم 
احيا كنيم، آنها مقابل اسالم ايستاده اند. افراد ملی به درد ما نمی خورند، افراد مسلمان به 
درد ما می خورند. اسالم با مليت مخالف است؛ چون معنای مليت اين است كه ما اسالم 
را نمی خواهيم.4 بنابراين تش��كل هايی كه با شعارهای ليبراليس��تی و ناسيوناليستی پا 

می گيرند مورد تأييد امام نيستند. 
3.4.7. استقامت

استقامت و نترسيدن از غربت و تنهايی از ديگر خصوصيات تشكل است. ييش از اين 
هم گفتيم كه از ديدگاه امام خمينی، تش��كل با يك نفر و با يك جمع محدود و معدود 
شكل می گيرد و می بالد و به ثمر می نش��يند. بر اين اساس يك تشكل الهی و اسالمی از 
تنهايی و غربت و كمبود امكانات به خود هراس راه نمی دهد و بلكه با ثبات قدم و توكل 
بر خدا به سوی هدف خود حركت می كند: »اگر خمينی  يكه و تنها هم بماند به راه خود 

كه راه مبارزه با كفر و ظلم و شرك و بت پرستی است ادامه می دهد.«5 
3.4.8. مقابله به مثل

مقابله به مثل با تشكل های منحرف به اين معنی كه به فعاليت های آنها با همان روش 
خودشان پاسخ بدهيم؛ سخنرانی در برابر س��خنرانی، كتاب در برابر كتاب، اجتماع در 

برابر اجتماع. 

1. همان، ج 16، ص84. 
2. همان، ج 15، ص310. 
3. همان، ج21، ص98. 
4. همان، ج13، ص78. 
5. همان، ج21، ص318.
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عقب نشينی از موضع اش��تباه، وحدت، بشردوستی، وفا به عهد، مرزبندی تشكل های 
اس��المی از غير اس��المی، طرد انقالبی نماها و روحانی نماه��ا و مقدس مآب ها از ديگر 

خصوصيات يك تشكل مطلوب از منظر امام خمينی است. 
5.3. تشكل های موفق و ناموفق

الگويی كه امام خمينی برای تمام تشكل ها معرفی می كنند، حضرت رسول اهلل است. 
امام خمينی می فرمايد: 

مردم  ما بايد دائماً پيغمبر اك��رم را به ياد بياورن��د، پيغمبر اكرم قيام 
كردند، پايداری كردند، زحمت ها را متحمل ش��دند، در مكه با آن همه 
زحمت مواجه شده و در محاصره »شعب« آن همه رنج كشيدند، و بعد 
در مدينه تمام ايام زندگی شان را با رنج و زحمت تمام كردند، و حضرت 
حتی در بستر بيماری به جيش اسامه  دستور حركت دادند. ما هم تا آخر، 
زحمت ها و رنج های توطئه ابرقدرت ها را باي��د تحمل كنيم، ما موظف 
هستيم تا امر الهی را انجام دهيم. پس، از سختی ها نبايد هراس داشته 

باشيم.1 
از اين منظر تمامی تشكل ها بايد به رسول اعظم صلوات اهلل عليه و آله اقتدا كنند و از 
سختی ها و رنج ها نهراسند و گرفتاری ها و مش��كالت را در راه خدا و برای خدا و با شرح 

صدر تحمل كنند. 
نظام انقالب اسالمی ايران، يكی از مصاديق مهم تشكل هايی است كه امام خمينی آن 
را تأسيس كرده است. چنان كه روشن است تأسيس اين تش��كل، همراه با هزينه های 
جانی و مالی و پذيرش خطرات گوناگون و مبارزه ای طوالنی بوده است كه البته با پيروی 

از پيامبر اعظم صلوات اهلل عليه و آله با موفقيت به انجام رسيد. 
پس از تأسيس نظام اسالمی، تأسيس تشكل های گوناگون تقنينی، قضايی، فرهنگی، 
خدماتی و... توس��ط امام خمين��ی را نيز می  ت��وان از جمله اقدامات عملی ايش��ان در 
تشكل سازی ذكر كرد. اين تشكل ها بر اساس نيازهای كشور و قشرهای مختلف مردم 

طراحی و تأسيس شده اند. 

1. همان، ج 19، ص54-55. 
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جدول تشكل های انقالب اسالمی كه توسط امام خمينی تأسيس شده اند1

ف
نوع ردي

اسامی تشكلتشكل

شورای انقالب اسالمی، شوراهای شهر و روستا، مجمع تشخيص مصلحت نظام، شورای تقنينی1
بازنگری قانون اساسی

قضايی2

دادسرا و دادگاه انقالب اسالمی، هيئت رسيدگی به شكايات، هيئت عفو زندانيان، سازمان 
تعزيرات حكومتی، هيئت گزينش اداری، ستاد اصالح زندان ها، تلفيق دادستانی كل انقالب 
و كشور، دادگاه های خاص، دادگاه ويژه روحانيت، دادگاه امور صنفی، دادگاه ارتش، دادگاه 

ويژه شهرداری تهران، دادگاه انتظامی قضات، دادگاه اصل 49 قانون اساسی

فرهنگی3
نهضت سوادآموزی، ستاد و شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای عالی تبليغات اسالمی، 
شورای هماهنگی تبليغات اسالمی، سازمان تبليغات اسالمی، شورای عالی مديريت حوزه 

علميه قم، مكتب بانوان قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، مركز اسناد انقالب اسالمی

بنياد مستضعفان و جانبازان، كميته امداد، بنياد مسكن انقالب اسالمی، جهاد سازندگی، خدماتی4
بنياد شهيد انقالب اسالمی، بنياد پانزده خرداد

كميته های انقالب اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی )نيروی زمينی، نيروی هوايی، نيروی دفاعی5
دريايی(، فرماندهی كل قوا، بسيج مستضعفين، شورای عالی دفاع، شورای پشتيبانی جنگ

مقطعی6

هيئت رسيدگی به اوضاع شركت ملی نفت، كميته تنظيم اعتصابات، صندوق ملی ترميم 
خسارات انقالب، هيئت بررسی جنايات امريكا در ايران، هيئت حل اختالف و رسيدگی به 
تخلفات، بنياد امور مهاجرين، ستاد پيگيری فرمان هشت ماده ای، ستاد رسيدگی به امور 

مناطق بمباران شده، هيئت رسيدگی به انتخابات سومين دوره مجلس شورای اسالمی

آنچه در اين ميان با اهميت به نظر می رسد عبارت است از:
1. ]امام[ خمينی هر تشكلی را بر اس��اس يك نياز جامعه تأسيس كرده اند و در واقع 
هدفشان از تأسيس تشكل پاس��خ دادن به نيازی از نيازهای جامعه و برطرف كردن آن 
نياز بوده است نه آنكه صرف تشكيل تش��كل برايشان اولويت داشته باشد. بنابراين بايد 
قبل از هر چيز به درستی نياز و يا نيازهای جامعه هدف را شناخت سپس تشكل مناسب 
آن را تأس��يس كرد. نويس��نده كتاب نتايج انقالب ايران تصريح می كن��د كه برخی از 
نويسندگان نشان می دهند كه پيروان امام خمينی پيش و پس از انقالب از سازماندهی 

خوبی برخوردار بوده اند.2 
2. امام خمينی معتقد بودند هر تشكلی به موقع و در زمان مناسب خودش بايد تأسيس 
1. رك: امام خمينی و نهادهای انقالب اسالمی، )تبيان: آثار موضوعی، دفتر سی و هشتم(، تهران، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام، 1381.
2. نيكی آر. كدی، نتايج انقالب ايران، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1383، ص147. 
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شود. يعنی برطرف ساختن نيازها بعد از كهنه شدن آنها نبايد صورت بگيرد بلكه به محض 
اينكه مشكل و يا نيازی در جامعه روی داد بايد تشكل برای حل آن مشكل تأسيس شود.

3. امام خمينی زمانی شورای انقالب اسالمی را تشكيل دادند كه هنوز حكومت را به 
دست نگرفته بودند و هنوز به ايران نيامده بودند. اين مطلب بيان گر اين نكته است كه 

گاهی الزم است كه نياز پيش بينی و برای حل آن چاره انديشی شود.
4. نكته بعد اين است كه تشكل هايی كه امام خمينی تأسيس كرده اند از جامعيت برخوردار 
هستند و چنانكه در جدول مالحظه می ش��ود، نيازهای همه ابعاد وجود انسان را پوشش 
می دهند و تك بعدی نيستند. يعنی هم نيازهای امنيتی، جسمی، حياتی و هم نيازهای روحی، 

فكری، بينشی و هم نيازهای اخالقی، ارزشی و هم نيازهای عاطفی و احساسی. 
در نقطه مقابل امام خمينی تش��كل هايی را كه در چهارچوب اسالم ناب قرار ندارند را 

نقد می كند و به چالش می كشد كه در جدول ذيل تا حدودی نشان داده شده است.1 

ف
ديدگاه امام خمينینوع تشكلردي

حزب توده1

»حزب كثيف مرتبط به دستگاه شاه«2 
»مطرود جامعه اسالمی«3 

»طرفدار سرمايه دارها و قلدرها«4 
»مستقيماً از انگليس ها بود«5 

»و حاال هم امريكا«6 
»جاسوس«7 

توطئه گر8

»راه آنها با ما مختلف است«9 جبهه ملی2
»ملی گرايی اساس بدبختی مسلمين است«10 

1. رك: امام خمينی و نهادهای انقالب اسالمی، همان، ص343-622. 
2. صحيفه امام، ج3، ص487. 

3. همان، ج5، ص346. 
4. همان، ج9، ص22-23. 

5. همان.
6. همان، ج17، ص460. 

7. همان.

8. همان.
9. همان، ج3، ص439. 

10. همان، ج 13، ص87. 
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»گرچه در بين آنان مردانی متعهد و دلسوز بودند، لكن با اقليت فاحش آنان و در 
تنگنا قرار دادنشان كار مثبتی نمی توانستند انجام دهند«1 

و...

نهضت آزادی3

»نهضت  به  اصطالح  آزادی طرفدار جدی وابستگی كشور ايران به امريكا است، و 
در اين باره از هيچ كوششی فروگذار نكرده است.«2  

»افراد آن از اسالم اطالعی ندارند و با فقه اسالمی آشنا نيستند.«3 
»نداشتن مرز شفاف با منافقان«4 

انجمن حجتيه4

»ديروز حجتيه ای ها مبارزه را حرام كرده بودند و در بحبوحه مبارزات، تمام 
تالش خود را نمودند تا اعتصاب چراغانی نيمه شعبان را به نفع شاه بشكنند، امروز 
انقالبی تر از انقالبيون شده اند! »واليتی«های ديروز كه در سكوت و تحجر خود 
آبروی اسالم 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!«5 

حزب رستاخيز5
»نظر به  مخالفت  اين حزب با اسالم و مصالح ملت مسلمان ايران، شركت در آن 
بر عموم ملت حرام و كمك به ظلم و استيصال مسلمين است؛ و مخالفت با آن از 

روشن ترين موارد نهی از منكر است .«6 

6
گروه های 

ماركسيستی و 
كمونيستی

»اينها ]ماركسيست های داخلی[ هم بسياری شان، سرانشان- حاال شايد 
جوان هايشان اين جور نباشند اما آن سرانشان آنهايی است كه از دربار سر 

درآوردند و در آنجا كارهايی انجام می دهند! و االن بعضی شان نوكر دربار هستند! 
اينها از آنجا سر درمی آورند. اينها- به اصطالح من- كمونيست  امريكايی  هستند 

نه كمونيست واقعی.7 
هيچ  گاه  اسالم  با كمونيسم موافق نيست«8 

1. همان، ج 21، ص402. 
2. همان، ج 20، ص481. 

3. همان.
4. همان، ج15، ص30. 

5. همان، ج 21، ص281. 
6. همان، ج 3، ص71. 

7. همان، ج 5، ص129. 
8. همان، ص170. 
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»آنها برای مقصد خودشان هر چه بوده اينجا و آنجا كرده اند، و يك كارهايی 
انجام داده اند و هيچ ربطی به نهضت ما ندارد. نهضت ما هيچ ارتباطی با چپي ها 

ندارد. و چپي ها هم هيچ خدمتی به نهضت ما نكرده اند. و هر چه كرده اند 
كارشكنی و خالف بوده است.«1

سازمان چريك های 7
فدايی خلق

»شما خيال نكنيد كه يك فدايی  خلق  شوروی  ما داريم اينجا. اين »فدايی 
خلق های امريكايی«اند! اينها از آن طرف اند، نه اين طرف. هر دو طرفش را ما 
مخالف با آن هستيم. از اول هم »حزب توده« يك حزب توده انگليسی بود!«2 

سازمان مجاهدين 8
خلق

»تمام  معنويات  را اينها به ماديات برمی گردانند! می گويند مسلميم، لكن 
نه توحيدشان توحيد اسالمی است؛ و نه بعثتشان بعثت اسالمی است؛ و نه 

نبوتشان نبوت اسالمی است؛ و نه امامتشان و نه معادشان. همه اش بر خالف 
اسالم است. نه اينكه اين حال تازه ]باشد[؛ يعنی ده سال، پانزده سال است 

پيدا شده اند؛ در وقتی كه اوايل شايد حوزه علميه قم بود، بعضی از همين سنخ 
آدم ها، كه معمم هم بودند، يك روزی آمدند بعضيشان پيش من و گفتند كه ما 

اين طور فهميديم كه معاد همين عالم است، جزا هم همين عالم است«3 
اينها طرفدار خلق هستند، طرفدار خلق  ايران ، اما در مقابل اين خلق ميليونی 

ايران می ايستند و به جنگ مسلحانه بر می خيزند؟4 

حزب دموكرات 9
كردستان

»حزب دموكرات« كردستان  يك  جمعيت خرابكار هستند، يك جمعيت فاسد 
هستند، يك جمعيت ُمفِسد هستند«5 

به مردم  شريف  كردستان  اعالم می كنم كه شما را برادر و برابر خود می دانيم، و 
از حقوقی برابر با ساير برادران ايرانی تان در هر كجا كه باشيد، برخوردار خواهيد 
شد. و در جمهوری اسالمی هيچ فرقی بين ترك، كرد و لُر و عرب و فارس و بلوچ 

نمی باشد«6 
»درگيري های  غرب  كشور عزيز ما درگيري هايی است از جانب امريكا كه 

گروه های از خدا بی خبر وابسته، هر روز ما را با آن مواجه كرده اند، و اين به محتوای 
انقالب اسالمی ما مربوط می شود كه بر پايه استقالل واقعی بنا گشته است«7 

1. همان، ج 10، ص94. 
2. همان، ص337. 

3. همان، ص460-461. 
4. همان، ج 14، ص487.
5. همان، ج 9، ص298. 

6. همان، ص317. 
7. همان، ج 13، ص213. 
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حزب خلق 10
مسلمان

»قلم های  شما از تفنگ های آن دموكرات ها به اسالم بيشتر ضرر دارد. نطق های 
شما به اسالم ضررش بيشتر از آن توپ هايی است كه آنها به جوانان ما می بندند 
و تفنگ هايی كه آنها می بندند؛ ضررش به اسالم بيشتر است، برای اينكه آنجا 
دشمن معلوم است، و شما به صورت های مخفی به ميدان می آييد. قلم های  
شما از سرنيزه های رضاخان بدتر است برای اسالم! و شما مضرتر هستيد از 
رضاشاه و محمدرضا برای اسالم، برای اينكه آنها معلوم بود مخالف هستند و 

مردم می شناختند آنها را، مخالفت می كردند با آنها، مقاومت می كردند؛ شما در 
پوشش اسالم، در پوشش طرفداری از خلق مسلمان، بر خالف اسالم داريد عمل 

می كنيد«1 

»يك گروهی كه تروريست هستند و مثل آقای »مطهری« را می كشند و اعالم گروه  فرقان 11
می كنند«2 

4. مکان
ام��ام خمينی همان طور ك��ه از لحاظ تع��داد نيروهای تش��كل هي��چ محدوديتی را 
نمی پذيرد، راجع به مكان تش��كل هم می فرمايد: »برای من مكان مطرح نيست. آنچه 
مطرح است مبارزه بر ضد ظلم اس��ت. هر جا بهتر اين مبارزه صورت بگيرد آنجا خواهم 
بود.«3 چرا كه »ما طرفدار مظلوم هستيم. هر كس در هر كجا كه مظلوم باشد ما طرفدار 
او هستيم.«4 بنابراين مرزهای تشكل، هماهنگ با س��اير ابعاد آن فراگير و جهانی بايد 
در نظر گرفته شوند و نسبت به سرنوشت همه مظلومان جهان حساس باشد و واكنش 

سنجيده نشان بدهد:
امروز مثل س��ابق نيست. امروز هر مس��ئله ای در يك گوشه دنيا واقع 
بشود، مسئله دنياست، نه مسئله همان جا. چنانچه يك تفرقه ای بين شما 
برادرها در ايران واقع بشود، اين يك مسئله ای است در همه دنيا. و اگر 
تفرقه ای مابين برادران ايرانی و برادرهای عراقی واقع بشود، يعنی ملت 
عراق واقع بشود، اين يك مسئله ای در دنيا هست، نه يك مسئله ای بين 

اينجا و عراق باشد؛ اين را در دنيا رويش حساب می كنند.5 

1. همان، ج 10، ص309-310. 
2. همان، ج 11، ص526.
3. همان، ج5، ص301. 

4. همان، ص108. 
5. همان، ج 13، ص133. 
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اما به هر حال مساجد1 و كنگره جهانی حج ويژگی خاصی دارند كه بايد مركز و پايگاه 
تشكل باشند. 

5. زمان
نگاه امام خمينی به تش��كل ها يك نگاه راهبردی اس��ت، بنابراين برنامه هايی هم كه 
ارايه می دهند راهبردی و واقع بينانه است. ايشان در سال 1348 می نويسد نبايد انتظار 
داش��ت كه تبليغات و تعليمات ما به زودی نتيجه بدهد و ما به سرعت بتوانيم حكومت 
اسالمی تشكيل بدهيم، بلكه نياز به زمان و فعاليت های متنوع و مستمر دارد. پيشنهاد 
امام خمينی برنامه ريزی و فعاليت برای دو قرن اس��ت: »عقالی عالم يك س��نگ اينجا 
می گذارند تا بعد از دويست سال، ديگری پايه ای بر آن بنا كند و نتيجه ای از آن به دست 
آيد.« آنگاه از داستان معروفی ياد می كنند كه در آن پيرمردی كه مشغول غرس درخت 
گردوست در پاسخ كسی كه به او می گويد گردو می كاری كه پنجاه سال ديگر و بعد از 
مردنت ثمر می دهد، پاسخ می دهد ديگران كاشتند ما خورديم؛ ما می كاريم تا ديگران 

بخورند.2 
امام افق تالشی در امتداد سه قرن را هم مطرح كرده است كه بايد بدون يأس و نااميدی 

و بدون توجه به زندان و اسارت و رنج های مبارزه آن را پيمود: 
مردان بزرگ، كه دارای سطح فكر وسيعی می باشند، هيچ گاه مأيوس 
نگرديده و به وضع فعلی خود- كه در زندان و اس��ارت به سر می برند و 
معلوم نيست آزاد می شوند يا نه- نمی انديش��ند؛ و برای پيشبرد هدف 
خويش در هر ش��رايطی كه باش��ند طرح نقش��ه می كنند ت��ا بعداً اگر 
توانس��تند ش��خصاً آن طرح را به مرحله اجرا درآورند؛ و اگر خودشان 
فرصت نيافتند، ديگران- هر چند بعد از دويست يا سيصد سال - دنبال 
اين طرح بروند و اجرا نمايند. اس��اس بس��ياری از نهضت های بزرگ به 

همين صورت ها بوده است.3 
بنابراين يك تشكل، از سطح محلی گرفته تا سطح منطقه ای و بين المللی بايد با اميد و 
توكل و تالش مستمر، و افقی بلندمدت و با نگاه به نسل های آينده فعاليت كند و به دنبال 

1. رك: ميثم عبداللهی چيرانی، »مسجد؛ اولين نهاد تشكيالتی در تاريخ اسالم« در: حسن مقدمی شهيدانی )به 
اهتمام(، جستارهايی در باب تشكل دينی، قم، دفتر نشر معارف، 1395، ص154. 

2. امام خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1390، ص134.
3. همان، ص135. 
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نتيجه كوتاه مدت و ناقص و ناكافی نباشد، حتی اگر چند قرن طول بكشد. 

6. هدف 
هر تشكلی به دنبال غايتی است، سؤال اين اس��ت كه غايت را چه كسی يا چه چيزی 
تعيين می كند. به نظر می رس��د بتوان گفت كه جهان بينی و برداش��ت كلی از جهان و 
انسان، غايت ش��خص و تش��كلی را كه او رهبری می كند يا عضو آن شده است، تعيين 
می كند. اگر انسان، معتقد به جهان بينی مادی باشد و خود را جايگزين خدا بداند، غايت 
او متدانی )غير متعالی الهی يا ضد الهی( و اگر معتقد به جهان بينی الهی باشد و خود را 
جانشين خدا بداند، غايت او متعالی )الهی( خواهد بود.1 بر اين اساس غايت تشكل های 
الهی تقرب به خداوند متعال اس��ت و تمام فعاليت های سياس��ی، اجتماعی، اقتصادی، 
خدماتی، رفاهی، نظامی، علمی، تبليغی و... به تنهايی هدف و مطلوب و مقصد تش��كل 

نيستند. 
امر ديگری كه غايت علوم انسانی را تعيين می كند، نظام ارزشی اعضای تشكل است؛ 
اگر تش��كلی امور غير انس��انی را ارزش بداند، همان ارزش را غايت تشكل خود در نظر 
می گيرد؛ بر اين مبنا، دو غايت كالن هلل و للنفس ش��كل می گيرد. به نظر می رسد بتوان 
گفت نظام ارزش ها را هم جهان بينی تعيين می كند و جهان بينی و نگرش كلی به انسان و 
جهان، تأثير مهمی در غايت تشكل دارد كه وحی در اختيار انسان قرار می دهد؛ و به دليل 
اين نقش مهم انبيای الهی اس��ت كه »دعوت شده است كه ما تحت تربيت انبيا برويم و 
تحت تربيت بزرگان از اوليا واقع بشويم، تا آنها ما را هدايت كنند به راه مستقيم. و هر روز 
چندين مرتبه از خدای تبارك و تعالی بخواهيم كه ما را هدايت كند به صراط مستقيم، 

نه راه چپ، و نه راِه راست: َغْيِر الَْمْغُضوِب َعلَْيِهْم َو اَل 
ِّيَن«2 كه در شكل ذيل مالحظه می شود:  ال الضَّ

دو راه ضالي��ن و مغضوبين كه غي��ر فاضله )و بلكه 
فاس��قه و ضاله و جاهله اند( در متدان��ی بودن با هم 
مشترك هس��تند و تنها صراط مستقيم است كه راه 

تعالی هر تشكلی را نشان می دهد. 
امام خمينی راجع به بحث مهم غايت معتقد است:

1. رك: امام خمينی، تفسير سوره حمد، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1389، ص249. 
2. سوره حمد، آيه 6 و 7.
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از همه جا و در همه جا توجه به تربيت انبيا داشته باشيد. شما در قرآن 
كريم- در اول سوره قرآن كريم- می خوانيد كه  الَْحْمُدهللِ َربِّ الْعالَِمينَ 1 
كلمه »ربوبي��ت« را و مبدأ تربيت را در اول قرآن ط��رح می كند. و ما را 
مكلف فرموده اند كه در هر شبانه روز چندين مرتبه  اين را در ركعات نماز 
بخوانيم و توجه داشته باشيم به اينكه مسئله تربيت و ربوبيت- كه درجه 
اعالی آن مخصوص به خدای تبارك و تعالی است و دنبال آن منعكس 
می شود در انبيای عظام و به وسيله آنها به ساير انسان ها- اين در آن پايه 
ِ«، »َربِّ الْعالَِميَن«، مربی عالمين آمده  از اهميت بوده است كه دنبال  »هلِلَّ
است. و باز در همين سوره می خوانيد كه غايت تربيت، حركت در »صراط 
مستقيم« است. و منتهی  إليه اين صراط مستقيم؛ كمال مطلق است، اهللَّ 
« مجتمع شدند و همه بت ها را  است... اگر انسان ها در كلمه مباركه »اهللَّ
شكس��تند، به همه مقصدهای عالی می رسند- چه مقاصدی كه در اين 
دنيا هست برای بشر و اجتماعات بشر، و چه مقاصدی كه مقاصد باالتر 

است و در عالم ديگر هست.2 
فرمايشات امام خمينی در جدول ذيل قابل مشاهده است؛

پذيرش ربوبيت خداوند متعالمبدأ 1

حركت در صراط مستقيم مسير 2

بدون محدوديتزمان 3

تعاليم عقالنی و وحيانیمحرك 4

انسان )در سه اليه  عقلی، قلبی و جسمی(متحرك5

لقاءاهللمقصد 6

اين جدول، بر اس��اس اركان حركت يعن��ی مبدأ )پذيرش تربي��ت توحيدی(، مقصد 
)لقاءاهلل(، زمان و مكان )همه وقت و همه جا(، محرك )وحی( و متحرك )انسان( ترسيم 
شده است. بر اساس موضوع بحث، ركنی كه قابل بسط می باشد، ركن مهم مقصد است. 
مقصد را امام خمينی به صورت تشكيكی و جامع، در چند سطح مطرح كردند: 1. مقصد 

1. سوره حمد، آيه 1.
2. صحيفه امام، ج 14، ص154. 
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فردی 2. مقصد اجتماعی 3. مقصد دنيوی 4. مقصد اخروی؛ كه البته اگر بخواهيم دقيق 
بگوييم بايد بگوييم: 1. مقصد متعالی دني��وی فردی 2. مقصد متعالی دنيوی اجتماعی 
3. مقاصد متعالی باالتر در عالم ديگر. بنابراين حركت در صراط مستقيم رسيدن انسان 
به اهداف متعالی انسان را تأمين می كند. تفاوت غايات، به تفاوت انسان ها برمی گردد؛ 
امام خمينی بر اساس انواع انس��ان هم غايات متفاوت بشر را دسته بندی كرده  و تفاوت 

آنها را گفته اند: 
افرادی كه از فطرت انس��انی خارج شدند، و حيوانی هستند به صورت 
انسان، َسُبعی هستند به صورِت انسان، شيطانی  هستند به صورت انسان؛ 
آنها هم در راه مقصد خودشان كوشش می كنند. مقصدی كه دارند آنها 
هم كوش��ش می كنند. لكن فرق مابين  اي��ن دو راه و اين دو مقصد اين 
است كه آنها كوشش می كنند برای به دست آوردن يك مآرب حيوانی- 
شيطانی؛ و اينها كوشش می كنند برای يك مقصد الهی. اينها می خواهند 
كه جامعه را، تمام جامعه را انس��ان كنند. انبيا مأمورند از جانب خدای 
تبارك و تعالی كه بيايند و جامعه ها را كه در سر دو راهی واقع شدند، يك 
راه، راه انسانيت است و يك راه، راه ش��يطانی و طاغوتی و غير انسانی. و 
خود مردم نمی توانند درست تشخيص بدهند راه را. انبيا موظف اند كه 
ملت ها را و گروه ها و جمعيت ها را با دعوت های خودشان، با تعليمات و 
ارشادات خودشان، انسان كنند. از اول خلقت تا آخر، همين معنا طرح 

است كه اين جمعيت ها انسان بشوند.1 
آنچه آمد در شكل قابل مشاهده است:

1. صحيفه امام، ج 13، ص288؛ مطالبی را كه امام خمينی می فرمايند ريشه در مبانی انسان شناسی ايشان دارد، 
به عنوان مثال رك: چهل حديث، ص399. 
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تفاوت مسير و در نهايت تفاوت غايت تشكل های متعالی و متدانی در شكل ذيل قابل 
مشاهده است:

اگر بخواهيم دقيق تر بحث كنيم، بايد بگوييم امام خمينی معتقد اس��ت هش��ت نوع 
انسان وجود دارد كه بر اساس نظريه دو فطرت، در دو پارادايم يا مجموعه فطرت مخموره 

و فطرت محجوبه طبقه بندی می شوند كه در جدول ذيل ارايه شده است: 

انواع جريان
انواع جبهه
انواع تشكل

متعالی)بر مبنای 
فطرت مخموره(
دارای مراحل 

تشكيكی

در نتيجه گسترش حق و عقل محور 
جنود عقل

متدانی )بر مبنای 
فطرت محجوبه(

دارای كثرت و تشتت

به دنبال سود، لذت و منفعت مادی

در نتيجه گسترش باطل و 
جنود جهل

به دنبال سلطه و قدرت

به دنبال تزوير و فريب و اغوا

به دنبال سود، لذت، منافع مادی و 
سلطه و قدرت

به دنبال سود، لذت، منافع مادی و 
تزوير و فريب و اغوا

به دنبال سلطه، قدرت و تزوير و 
فريب و اغوا

به دنبال سود، لذت و منافع مادی و 
سلطه و قدرت و تزوير و فريب و اغوا

نكته راهبردی درباره مقصد اين است كه وقتی انسان مقاصد عالی خويش را تشخيص 
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داد و انتخاب كرد، رنج و زحمت رس��يدن ب��ه آن مقصد را هم بايد تحم��ل كند؛1 بنابر 
اين هدف تش��كل متعالی به زبان سياسی »خشكانيدن ريش��ه های فاسد صهيونيزم، 
سرمايه داری و كمونيزم در جهان2 و س��يلی زدن به ابرقدرت ها مخصوصاً امريكاست3 
تا جايی كه »مس��تكبری در زمين نباش��د4 و الجرم برای اين مهم بايد قدرت داش��ت 
و س��نگرهای كليدی جهان را فتح كرد5 و »بايد بسيجيان جهان اس��الم در فكر ايجاد 
حكومت  بزرگ  اس��المی  باشند و اين شدنی است، چرا كه بس��يج تنها منحصر به ايران 
اسالمی نيس��ت، بايد هس��ته های مقاومت را در تمامی جهان به وجود آورد و در مقابل 

شرق و غرب ايستاد.«6 
پس اگر گروه ها مختلف باشند، ولی در امور عقيدتی و در اصول عقايد اسالمی تفاهم 
داشته باشند، آسيب نمی بينند. چرا كه درگيری در اختالف آرا و عقيده است و مهم اين 
است كه مقصد، مقصد واحد باشد، هر چند از راه های مختلف به آن مقصد برسيم و اين 

اساس امور است. و اگر اين طور نشود، منجر به درگيری می شود.7 
بنابراين تشكل ها بايد جهانی بينديشند و برای خودشان رسالت جهانی تعريف كنند و 
به اندازه ای كه می توانند و مجال فعاليت دارند عمل كنند و نتيجه را به خدا واگذار كنند. 

جمع بندی
تبيين تشكل س��ازی از ديدگاه امام خمينی در اين مقاله مورد بررس��ی قرار گرفت. با 
اس��تفاده از الگوی تحليل حركت، گفتيم كه نقطه آغاز يك تشكل از صفر و از نقطه  ای 
كاش است و از اين نقطه بايد تشكل حركت خودش را آغاز كند، نه آنكه منتظر باشد تا 
قدرت و امكانات به دست بياورد آنگاه حركت كند؛ بلكه بايد حركت كند تا قدرت كسب 
كند. محرك و انگيزه تشكل بايد الهی و به تعبير قرآنی مبتنی بر قيام هلل باشد و للنفس. 
از لحاظ متحرك كه ناظر به كيفيت و كميت اعضای تشكل هاست امام خمينی شرايطی 
قائل است از جمله اينكه الزم است كه تك تك اعضا معتقد و عامل به اسالم در تمام ابعاد 
آن باشند و در يك جبهه و ذيل جريان اسالم ناب محمدی و در مقابل اسالم امريكايی 

1. همان، ج 13، ص288.
2. همان، ج 21، ص81.

3. همان، ج 20، ص325.
4. همان، ج 7، ص117.

5. همان، ج 20، ص325.

6. همان، ج 21، ص195.

7. همان، ج 15، ص271.
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فعاليت كنند. به لحاظ مكانی تشكل بايد نگاه فراگير و جهانی داشته باشد اما روشن است 
كه برخی مكان ها از جمله كعبه در موس��م حج و مساجد از موقعيت ممتازی برخوردار 
هستند. به لحاظ زمانی هم تشكل ها بايد دارای برنامه های زمانی كوتاه مدت و بلندمدت 
باشند و هرگز نااميد و مأيوس نش��وند. هدف هر تشكل هم بايد عمل به تكليف و كسب 

رضايت خداوند متعال و تقرب به او باشد و ديگران را هم به همين هدف دعوت كند. 
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جستاری بر نقاط افتراق سبک رهبری والیی و سبک رهبری کاریزما
با نگرشی بر شخصيت رفتاری امام خمينی)ره(

سعيد قربانی1
چکيده

يكی از مهم ترين محورهای قابل  بحث در نظام بين الملل، نوع و س��بك رهبری است؛ 
سبك رهبری نش��ئت گرفته از نوع جهان بينی و ايدئولوژی است. اگر ايدئولوژی دارای 
رويكرد مادی باشد نگاه به جهان و ايدئولوژی حاصل از آن مادی خواهد بود؛ در نتيجه 
خروجی حاصل از اين فرآيند، نگاه مادی گرايی خواهد بود. ولی اگر نگاه به جهان هستی 
و ايدئولوژی حاصل از آن دارای روندی دين محورانه باشد، خروجی حاصل از اين فرآيند 
س��بك رهبری الهی و معنوی خواهد بود. در اين مقاله هدف نويس��نده بر اين است كه 
با توجه به اين نگرش، س��بك رهبری در نظام واليی و كاريزماتيك را با استناد بر منابع 
موجود مورد بررسی قرار دهد تا به ماهيت س��بك رهبری واليی و كاريزماتيك با روش 
مقايسه ای دست يابد. سؤال پژوهشی اين است  كه سبك رهبری واليی از لحاظ عملكرد 
و ماهيت چه تفاوتی با س��بك رهبری كاريزما دارد؟ يافته های پژوهشی نشان می دهد 

سبك رهبری واليی در عملكرد و ماهيت خود با سبك رهبری كاريزما متفاوت است. 

1. دانشجوی دكترای مطالعات سياسی انقالب اسالمی ايران گرايش انديشه  سياسی رهبران انقالب اسالمی 
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کليدواژه ها: رهبری واليی، امام خمينی، رهبری كاريزما، سبك رهبری

مقدمه 
سبك رهبری در جوامع مختلف در نظام بين الملل متفاوت است؛ هر كشوری با توجه به 
مبانی ای كه در اختيار دارد و آن مبانی شكل دهنده  سبك رهبری آن جامعه است دست 
به رهبری و مديريت جامعه می زند. در سبك رهبری ليبراليسم كه نگاه به هستی، جهان 
و انسان با رويكرد مادی گرايی است، س��بك رهبری نيز با توجه به اين قانون پی ريزی 
شده است و كسی كه در رأس امور قرار دارد جامعه را با نگاه صرفاً مادی گرايی مديريت و 
سازمان دهی می كند. در سبك رهبری كمونيستی كه خدا را قبول ندارد و دين را افيون 
توده ها می داند، نگاه به جهان صرفاً مادی گرايانه است و دين نه  تنها در فرآيند زندگی و 
مديريت جمعی نقشی ندارد بلكه در فرآيند زندگی فردی نيز بی اثر است و به  نوعی دين 
از زندگی فردی و اجتماعی طرد شده است و نسبت به دين بيگانگی وجود دارد. در نتيجه 
سبك رهبری حاصل در اين جوامع نيز با توجه به اين مبانی شكل  گرفته است. به عبارتی 
چون نگاه به فرآيندهای مختلف در جوامع كمونيستی مادی گرايی و جبرگرايی است، 
پس سبك رهبری نيز متناس��ب با اين نگاه مادی گرايی است كه شكل  گرفته است. در 
سبك رهبری واليی نگاه به هستی و نظام آفرينش و انسان، نگاهی الهی است؛ يعنی هر 
فرآيندی كه در نظام هستی اتفاق می افتد در ذيل اراده  خداوند است و انسان نيز مخلوق 
خداست؛ در نتيجه ايدئولوژی حاصل  ش��ده نيز، ايدئولوژی الهی محور است و خروجی 
اين سمت  و سو نيز كه سبك رهبری است بر اساس روند الهی محور خواهد بود و رهبری 
حاصل از اين فرآيند نيز الهی محور اس��ت. يكی ديگر از س��بك های رهبری در جوامع 
كه توسط وبر مطرح  شده است، س��بك رهبری كاريزماتيك است. فردی با ويژگی های 
فوق انسانی كه دارد در رأس قدرت قرار می گيرد و اين فرد ممكن است پيامبر، نظامی 
يا امثالهم باش��د. در پژوهش حاضر تالش نويسنده بر اين اس��ت كه با استفاده از روش 
مقايسه ای، سبك رهبری كاريزماتيك و سبك رهبری واليی را مورد بررسی قرار دهد تا 
نشان دهد كه تفاوت ها و شباهت های بين اين دو سبك رهبری چيست و دوم در جامعه  
ما در بين عده  قليلی از متفكران، نگاه به رهبران انقالب اسالمی و حتی در بعضی مواقع 
نگاه به امامان معصوم)ع( با نگاه كاريزماتيك همگام ش��ده است و يكی از اهداف اصلی 

پژوهش حاضر اين است كه نگاه كاريزماتيك نسبت به بزرگان دين را رد كند. 
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1. مفاهيم و روش پژوهشی
برای تسهيل روند پژوهش، نياز بر اين است كه مفاهيم پژوهشی مورد بررسی و تحليل 

قرار گيرد و روش به كار گرفته  شده نيز در معرض توصيف و تحليل قرار بگيرد. 
1.1. مفاهيم 

مفاهيمی كه در پژوهش حاضر برای روشن شدن مطلب نياز به بررسی دارند عبارت اند از:
1.1.1. سبك 

س��بك آميزه ای از فكر، ش��كل يا معنا و صورت است كه شخصيت انس��ان را نمايان 
می سازد.1 

2.1.1. ايدئولوژی 
ايدئولوژی جنبه  بسيار حساس و قاطع سياست اس��ت و از فهم واقعيت، تطابق تصور 
با واقعيت و از ارزش گذاری بر واقعيت برآمده، به  مثابه  نوعی نقش��ه برای گزينش روش 
و تفس��ير سياس��ت عمل می كند. ايدئولوژی دربرگيرنده  كم��ال مطلوب ها، هدف ها و 
مقاصدی است كه جامعه بايد آنها را پی گيری كند. ايدئولوژی بر پايه  تفسير گذشته، حال 
را توضيح می دهد و تصويری از آينده عرضه می دارد و هدف ها و حدود قدرت سياسی را 

مشخص می كند.2 
3.1.1. كاريزماتيك 

اين نوع مش��روعيت بر تسليم غير معمول مردم در برابر ش��خصيت مقدس و فضيلت 
قهرمانی يا ارزش های استثنايی يك ش��خص و فرامين او استوار اس��ت. وبر می گويد: 
مقصود ما از كاريزم، ويژگی فوق العاده شخصيتی است كه به  گونه ای خارق العاده در چهره  
پيامبران، حكما، داوران يا رؤسای اقوام ش��كارچی و قهرمانان جنگی آشكار می شود و 
به آنها حالتی فوق طبيعی و فوق بشری می بخشد. اشخاص معمولی و فناپذير را چنين 
مقامی هرگز حاصل نمی شود كه مثل فرستاده  خدا يا يك پيشوا مورد قبول مردم واقع 
شوند.3 در مشروعيت كاريزماتيك، توجيه اقتدار بر مبنای خصوصيات استثنايی رهبر، 
اعتقاد به لطف و عطيه  خارق العاده وی و جاذبه ها و كش��ش های شخصيتی رهبر كه بر 
روحيه  جمعی يك ملت اثر كرده، بر آنها مسلط می شود و به شكل پذيرش دسته جمعی 

1. عباس شفيعی، سبك رهبری امام خمينی قدس سره، تهران، اميركبير، 1387 ،ص7. 
2. عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1386، ص84-85. 

3 احمد نقيب زاده، درآمدی بر جامعه شناسی سياسی، تهران، سمت، 1379، ص157. 
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افراد نمود پيدا می كند، صورت می گيرد.1 
4.1.1. سبك رهبری

مراد از س��بك رهبری عبارت اس��ت از چگونگی رفت��ار رهبر در زمانی كه س��عی در 
تأثيرگذاری بر عملكرد فرد ديگری دارد.2 

5.1.1. واليت
واليت از ماده »ولی« گرفته  شده است و معنای اصلی آن، قرار گرفتن چيزی در كنار 
چيزی ديگر اس��ت، به  گونه ای كه فاصله ای در كار نباش��د؛ اما به معنای دوست، ياری، 
امارت و تصدی أمر، تسلط و معانی ديگری كه نشان گر نوعی مباشرت و اتصال است، نيز 
به كار می رود. اين لفظ، هم درباره امور مادی و جسمانی به كار می رود و هم درباره امور 

معنوی و مجرد.3
6.1.1. سبك رهبری واليی

سبك رهبری واليی، نوعی سبك رهبری است كه هدفش در طول هدف انبيا و اوصيای 
الهی بوده و سير روندش برای رسيدن به اهداف توحيدی شكل يافته است.4 

7.1.1. مشروعيت
مشروعيت به معنی قانونی بودن يا طبق قانون بودن است.5 مشروعيت به حقانيت اشاره 
دارد و عبارت اس��ت از توجيه عقالنی اعمال حاكميت از س��وی حاكم. به  عبارت  ديگر، 
مشروعيت، يك ويژگی در نظام حكومتی است كه حاكم به مدد آن، حكمرانی خويش را 

صحيح می داند و مردم تبعيت از حكومت را وظيفه  خود می شمارند.6 
8.1.1. دين

مجموعه به  هم  پيوس��ته ای از باورها و انديش��ه های برگرفته از وحی الهی در رابطه  با 
جهان، انسان، جامعه و جهان پس از مرگ است كه هدف آن، هدايت انسان به  سوی روش 

بهتر زيستن و كامل تر شدن است.7 

1. مريم بيژنی و ديگران، »جايگاه مش��روعيت قانونی در گفتمان سياسی رسمی نظام جمهوری اسالمی ايران 
)1386-1357(«، علوم اجتماعی، ش46، 1388؛ ص109. 

2. عباس شفيعی، همان، ص9. 
3. محمدجواد نوروزی، فلسفه سياسی اسالم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1391، ص125. 

4. عباس شفيعی، همان، ص12.
5. عبدالرحمن عالم، همان، ص105. 
6. محمدجواد نوروزی، همان، ص83. 

7. عباسعلی عميد زنجانی، مبانی انديشه سياسی اس��الم، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1385، 
ص74. 
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2.1. روش پژوهشی 
در بررسی رويكرد مقايسه ای سبك رهبری واليی و كاريزما در رابطه با نحوه  رهبری 
الزم است كه در مرحله  اول بر خود رهيافت مقايس��ه ای تأملی صورت گيرد تا در ادامه 
به قالب ريزی اين موضوع بر اس��اس رهيافت مقايس��ه ای اقدام گ��ردد. يكی از اهداف 
پژوهش های علم��ی و مطالعات نظری در روابط بين الملل، آزم��ون نظريه های رقيب و 
متعارض است؛ اما به علت فقدان اجماع روش شناختی، روشی واحد برای دستيابی به 
اين هدف مهم وجود ندارد. يكی از روش ها برای س��نجش نظريه ها، مطالعه مقايسه ای 
است.1 در رهيافت مقايسه ای هدف بر اين است كه تفاوت های بين دو موضوع يا مسئله 
مشخص شود. به عبارتی اساس��ی ترين كار در مقايسه بررسی وجه افتراق موضوعات يا 
مسائل مختلف است. در پژوهش حاضر هدف نويسنده بر اين است كه با توجه به رهيافت 
مقايسه ای به بررسی سبك رهبری واليی و كاريزما بپردازد و در انتهای پژوهش نشان 

دهد كه آيا بكارگيری مفهوم كاريزما در مورد امام، قابليت دارد يا نه؟

2. انواع قدرت سياسی 
1.2. قدرت فردی شده

قدرت به  وسيله  يك شخص اعمال می شود كه خود وجوه مختلفی دارد. 
2.2. قدرت نهادينه

قدرت نهادينه قدرتی است كه ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی 
تعيين  شده اس��ت كه به نحوی مورد قبول مردم يك سرزمين است. به طبع اين قدرت 
بيش از آن  كه متعلق به شخص يا اش��خاص خاصی باش��د در نهادهايی نظير دولت يا 
سازمان های دولتی تبلور می يابد و اشخاص هم به اعتبار تصدی اين سازمان ها يا تجسم 

اين نهادها از قدرت برخوردارند. 
3.2. قدرت شخصی  شده 

شخصی شدن قدرت آفتی است كه ممكن است در جوامعی كه دارای قدرت نهادينه 
بوده اند ظهور كند. ظهور قدرت های كاريزماتيك مثل هيتل��ر در آلمان يا نوع بهتر آن 
دوگل در فرانسه يا رواج كيش شخصيت مانند آنچه استالين در مورد خود صورت داد، 

درجاتی از قدرت شخصی شده را به نمايش می گذارد.2 

1. سيد جالل دهقانی فيروزآبادی، رهيافت مقايسه ای بول: روشی برای سنجش نظريات روابط بين الملل، علوم 
سياسی، ش3، 1385، ص66. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
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در قسمت مقايس��ه  دو رويكرد سبك رهبری واليی و س��بك رهبری كاريزما، يكی از 
محورهايی كه مورد مقايس��ه قرار خواهد گرفت، نوع قدرت سياس��ی است. به عبارتی 
ويژگی هايی كه برای سبك رهبری واليی و كاريزما گفته خواهد شد نشان داده خواهد 

شد كه دو سبك در كدام طيف قابليت بررسی دارند. 

3. انواع مشروعيت
1.3. مشروعيت عقالنی

اين نوع مشروعيت با اعتبار قوانين، صالحيت كاركردی افراد و نهادها پديد می آيد و 
مبتنی بر كنش عقالنی معطوف به هدف و خالی از هر گونه عنصر اقتدار شخصی يا سنتی 
است. مش��روعيت قانونی يا عقالنی، مبتنی بر قانون بودن مقررات موجود و حق اعمال 
سيادت كسانی است كه بر اساس اين مقررات به قدرت رس��يده اند. حكم و اطاعت، نه 
بر سنت های قديمی يا ويژگی های خاص شخص، بلكه بر هنجارهای قانونی و تفكيك 

وظايف استوار است.1 مشروعيت قانونی بر پايه  مفاهيم معتبر زير استوار است: 
1. از نظر عقلی امكان اين  كه هر قانونی از طريق پيمان يا اعطا برقرار گردد وجود دارد. 
اين قانون ممكن است در جهت عقالنيت معطوف به هدف يا عقالنيت معطوف به ارزش 

يا هر دو قرار داشته باشد. 
2. هر قانونی در ماهيت خود مجموعه ای از قواعد انتزاعی است كه با هدف قبلی تدوين 

 شده است. 
3. در نتيجه دارندگان قدرت قانونی تابع نظم غير شخصی هستند. 

4. به  اين  ترتيب كسی كه اطاعت می كند مثل اين است كه به  عنوان عضوی از جمع از 
قانونی كه جوهر نظر جمع محسوب می شود اطاعت می كند. 

5. به همين ترتيب كسانی كه اطاعت می كنند مطابق با موضوع  بند 3، از شخص صاحب 
قدرت اطاعت نمی كنند بلكه از قواعد غير شخصی اطاعت می كنند.2 

نوع خالص سلطه  قانونی، بر راه كارهای اداری و ديوانی استوار است. مجموعه  رهبری 
اداری، از كارمندان منفردی تشكيل  شده كه از نظر شخصی آزاد هستند و فقط از تكاليف 
عينی شغل خود پيروی می كنند. آنها در درون يك سلسله  مراتب متصلب، از صالحيت 

1. مريم بيژنی و ديگران، همان، ص109. 
2. احمد نقيب زاده، همان، ص157. 
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كامل شغلی برخوردارند و گزينش آنها به  صورت آزاد انجام داده می شود.1 
2.3. مشروعيت سنتی

اين مشروعيت بر باور مستمر به  درستی سنن هميشه معتبر و حقانيت كسانی استوار 
است كه به شيوه  سنتی به اعمال قدرت می پردازند. سلطه ای سنتی است كه مشروعيت 
آن بر ويژگی مقدس قدرت رئيسی استوار باشد كه قدرت از ازل به او به ارث رسيده است. 
دارنده  قدرت در اينجا بر پايه  قانونی و قاعده ای تعيين می ش��ود كه از پيشينيان به ارث 
رسيده است و مردم هم به دليل باور به تقدس شخصيت او از او اطاعت می كنند. سلطه در 
اينجا بر پايه احترام استوار است و آموزش اجتماعی نقش مهمی در تداوم آن ايفا می كند. 

3.3. مشروعيت کاريزماتيك
اين نوع مشروعيت بر تسليم غيرمعمول مردم در برابر شخصيت مقدس و فضيلت قهرمانی 
يا ارزش های استثنايی يك شخص و فرمان های او استوار است. وبر می گويد: مقصود ما از 
كاريزم، ويژگی فوق العاده شخصيتی است كه به  گونه ای خارق العاده در چهره  پيامبران، 
حكما، داوران يا رؤسای اقوام شكارچی و قهرمانان جنگی آشكار می شود و به آنها حالتی 
فوق طبيعی و فوق بشری می بخشد. اش��خاص معمولی و فناپذير را چنين مقامی هرگز 

حاصل نمی شود كه مثل فرستاده  خدا يا يك پيشوا مورد قبول مردم واقع شوند.2
انواع مشروعيت نيز در مقاله  زير مورد بررسی قرار گرفته است تا در فرآيند مقايسه  دو 
سبك رهبری كاريزما و واليی نشان داده شود كه دو طيف در فرآيند مشروعيت شبيه 

هستند يا دارای اختالف اساسی می باشند. 

4. سبک رهبری کاریزماتيک 
ماكس وبر را می توان نخستين كسی دانس��ت كه مفهوم كاريزما را به  گونه ای خاص 
وارد جامعه شناسی و ش��ناخت پديده های اجتماعی و حركت های اجتماعی كرد. او با 
بيانی نوين از اين مفهوم، تالش كرد تا ارتباط ميان فرد كاريزما و پيروان او را در جامعه 
به نحوی تبيين كند.3 كاريزم��ا در لغت يعنی فرهمند يا فرهمن��دی به عبارتی جاذبه 
استثنايی. كاريزما كلمه ای يونانی به معنای موهبت است. وحی، حكم، تعليم، كشيش، 

1. بهرام اخوان كاظمی، نقد و ارزيابی نظريه كاريزمايی در تبيين رهبری امام خمينی)ره(، تهران، مركز اسناد 
انقالب اسالمی، 1385، ص36. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص157. 
3. رضا كلهر، »درآمدی بر نظريه نهضت های بس��يجی بر مبنای پيام كاريزماتيك«، مطالعات بس��يج، ش52، 

1390، ص16. 
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عقل و شفا دادن از موهبت های پرجاذبه هستند كه در كتاب مقدس بسيجيان توصيف 
 شده اند. كاريزما در اصطالح به خصوصيت شخصی گفته می شود كه خود او معتقد است، 

يا ديگران در مورد او بر اين باورند كه دارای قدرت رهبری فوق العاده است.1 
اقتدار كاريزمايی به  شدت شخصی و منبعث از قدرت های خارق العاده تلقی می شود؛ 
ممكن اس��ت مذهبی يا غير مذهبی باش��د؛ رابطه ای عاطفی ميان پيرو و رهبر اس��ت؛ 
متضمن رسالتی است كه ش��ايد احيای عقيده يا عرضه آرمانی نو باشد؛ در زمان بحران 
اجتماعی، احتمال ظهور آن افزايش می يابد و بيشتر تغييرات اجتماعی و فكری را موجب 
می شود. وبر درباره شرايط پيدايش كاريزما به  تفصيل و روشنی سخن نمی گويد و فقط به 
اين نكته كفايت می كند كه اين نوع رهبری در دوره های فشار و اضطرار روحی، طبيعی، 
اقتصادی، اخالقی، مذهبی و سياسی ظهور می كند. به  عبارت  ديگر، منشأ جنبش های 
كاريزمايی پيدايش خأل معنايی اس��ت كه در نتيجه عدم  كفايت سنت ها و نظام فكری 

مستقر برای تبيين تحوالت نو ايجاد می شود.2 
پيروان، رهبران كاريزماتيك را بر اساس كنش های متقابل می شناسند و به آنها هويت 
می دهند. به كاريزما بايد به  عنوان صفت و ويژگی ساخته  شده توسط پيروان، نگاه كرد.3 
پيروان در اقتدار كاريزما، در شخصيت رهبر كماالتی می يابند كه سعادت و فالح حقيقی 
خود را در جلب رضايت وی می جويند، اما اين سعادت لزوماً با جلب سود يا دفع ضرر در 
حيات مادی و اين جهانی تعبير نمی شود و چه بس��ا كه پيروان، همه سختی ها را نيز به 
جان پذيرا باشند يا بر سر پيمان خود با رهبر و برای اجرای فرمان های وی، به سهولت از 

جان خويش نيز مايه بگذارند.4 
1.4. ويژگی های سبك رهبری کاريزما

قدرت كاريزماتيك آشكارا در برابر سلطه  عقاليی يا سنتی قرار می گيرد؛ زيرا نه عقل 
مبنای چنين سلطه ای اس��ت و نه سنت، بلكه احساسات و سنت ش��كنی الزمه  چنين 

قدرتی است. وبر در مورد قدرت كاريزماتيك به موارد زير اشاره می كند: 

1. علی رضائيان و ديگ��ران، »ارايه الگوی ش��كل گيری رهبری كاريزماتيك در س��ازمان از دي��دگاه مديريت 
برنامه ريزی راهبردی«، مديريت دولتی، ش3، 1388، ص39. 

2. محمدعلی بصيری و ديگران، »الگوی مديريت بحران در سيره امام خمينی)ره(«، علوم سياسی، ش1، 1392، 
ص122. 

3. محمد اخگری، »نگاهی به مفهوم كاريزما: وقتی كه كاريزماتيك روح مقدس می شود«، مديريت ارتباطات، 
ش15، 1390، ص54. 

4. بهجت يزدخواس��تی و مهدی عزتی، »تحليل تطبيقی نظري��ه اقتدار كاريزماتيك وبر ب��ا نقش رهبری امام 
خمينی)ره( در انقالب اسالمی ايران، مطالعات انقالب اسالمی ايران، ش38، 1393، ص144. 
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1.1.4. ويژگی های خارق العاده 
برای خصوصيت ويژه  ش��خصيت يك فرد كه به خاطر اين ويژگی، از افراد عادی، جدا 
انگاشته می شود، و به  عنوان كسی كه صاحب توانايی ها يا خصوصيات فوق طبيعی، فوق 
انسانی يا حداقل استثنايی باشد، به كار می رود. اين ويژگی ها بدان گونه هستند كه برای 
افراد عادی قابل  دسترس نيستند، بلكه منشأ آنها الهی يا منحصر به فرد تلقی می شود و 

بر اين اساس، فرد مورد نظر، رهبر تلقی می گردد.1 
2.1.4. ارادت محوری 

پذيرش آزادانه و همراه با احترام و اشتياق سلطه و ارادت نسبت به قهرمان و اعتماد به 
شخصيت رئيس ضرورت دارد. هر گونه بی احترامی يا بی اعتنايی نه با مجازات شخص 

كاريزما كه با واكنش يكپارچه مردم روبه رو می شود. 
3.1.4. صرف هيجان و عدم تمايل به كادرسازی و تربيت نيرو

گروهی كه در باال و در اطراف رئيس قرار می گيرند جماعتی هيجانی هس��تند كه به 
 هيچ  روی قصد تربيت يك كادر اداری متخص��ص را ندارند؛ بلكه انتخاب آنها در ارتباط 
مستقيم با ويژگی های كاريزمايی رئيس صورت می گيرد. برای اين گروه نه تجربه شغلی 
مطرح است و نه پيشرفت و نه عزل، بلكه به اشاره رئيس كاريزماتيك بر سركار می آيند 

و به اشاره او هم می روند. 
4.1.4. بيگانگی با اقتصاد

قدرت كاريزماتيك با اقتصاد بيگانه است. او نسبت به مسائل اقتصادی بی اعتنا و به ديده  
تحقير می نگرد و بر عكس به فضايل اخالقی، شجاعت و شهامت، ايثار و از خودگذشتی 

بها می دهد. 
5.1.4. درون گرايی

كاريزما قدرت انقالبی و بزرگ اعصاری اس��ت كه با س��نت پيوند دارد. قدرت كاريزما 
متوجه درون است تا افكار و پديده های جديدی به وجود آورد. برخالف عقاليی كه در پی 

دگرگونی اوضاع زندگی است و به  سوی خارج جهت گيری شده است.2 
6.1.4. شخصيت كاريزما عامل ماندگاری

اگر ش��خص صاحب كاريزما برای مدتی طوالنی بدون نش��انه يا خصيصه  كاريزمايی 
بماند، تصور كند كه خداوند يا قدرت های س��حرآميز و قهرمان��ی او را رها كرده اند؛ اگر 

1. حسين حسينی، رهبری و انقالب: نقش امام خمينی در انقالب اسالمی ايران، پژوهشكده امام خمينی)ره( و 
انقالب اسالمی، معاونت پژوهشی، 1381، ص26. 

2. احمد نقيب زاده، همان، ص158. 
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او برای مدت طوالنی ناموفق باش��د به  ويژه، اگر رهبری، نفعی به حال پيروان نداش��ته 
باشد، بسيار محتمل است كه وی سيادت كاريزمايی خود را از دست بدهد.1 اقتدار رهبر 
فرهمند و تداوم آن تنها در گرو اين اس��ت كه او توانايی خود را در عرصه  مورد ادعايش 
به اثبات برساند. اگر او مدعی پيامبری اس��ت، بايد معجزه داشته باشد و اگر می خواهد 
سردار جنگی باشد بايد دست  به  كارهای قهرمانانه بزند. اما قبل از هر چيز، رسالت الهی 
او بايد در نظر كسانی به اثبات برسد كه صادقانه خود را تسليم او می كنند. او بايد از عهده  

تحقق اين رسالت برآيد.2 
7.1.4. عدم ثبات 

قدرت كاريزماتيك ممكن اس��ت به يكی از دو نوع سلطه  مشروع ديگر تغيير وضعيت 
دهد. در فرآيند عادی سازی شرايط، قدرت كاريزماتيك به  نوعی از انواع سلطه  معمولی 

به  ويژه پاتريمونيال يا بوروكراتيك ختم می شود.3 
8.1.4. توجه به رويكرد درونی 

سلطه  فرهمندانه ناب با هر نوع قانون و مقررات مجرد بيگانه است و با روش های رسمی 
داوری و حكميت كمترين آشنايی ندارد. قانون عينی سلطه  فرهمندانه از تجربه  بسيار 
شخصی قهرمان، كه موهبتی است آسمانی، و نيز از قدرت الهی گونه  او نشئت می گيرد. 
س��لطه  فرهمندانه يعنی نفی همه  پيوندها با نظم بيرونی و گراميداش��ت نگرش اصيل 
پيامبر يا قهرمان. بنابراين نگ��رش فرهمندانه عميقاً انقالبی اس��ت و همه  چيز را نفی 
می كند و همه  هنجارهای سنتی يا عقالنی را زير پا می گذارد: »چنين نوشته اند، اما من 

به تو چنين می گويم.«4 
9.1.4. رويكردی متفاوت نسبت به مشروعيت عقالنی

سبك رهبری عقالنی نخست نهادها و ترتيبات اجتماعی را دگرگون می كند و سپس در 
نگرش های فردی تغيير ايجاد می كند. در حالی  كه سبك رهبری كاريزمايی نخست زندگی 
روحی فرد را دچار دگرگونی می سازد و سپس در نهادهای اجتماعی تحول ايجاد می كند.5 

10.1.4. قدرت شخصی شده
شخصی شدن قدرت آفتی است كه ممكن است در جوامعی كه دارای قدرت نهادينه 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص43. 
2. ماكس وبر، دين، قدرت، جامعه، ترجمه احمد تدين، تهران، هرمس، 1384، ص282. 

3. احمد نقيب زاده، همان، ص159. 
4. ماكس وبر، همان، ص283. 

5. حسين بشيريه، جامعه شناسی سياسی، تهران، نی، 1387، ص60. 
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بوده اند ظهور كند. ظهور قدرت های كاريزماتيك مثل هيتل��ر در آلمان يا نوع بهتر آن 
دوگل در فرانسه يا رواج كيش شخصيت مانند آنچه استالين در مورد خود صورت داد، 

درجاتی از قدرت شخصی شده را به نمايش می گذارد.1 
11.1.4. آميزش با منافع مادی گروه

از نظر جامعه شناسی سياسی، جنبش كاريزمايی در صورتی تداوم می يابد كه با عاليق 
مادی برخی گروه های اجتماعی يا گروه های حامل درآميزد.2 

12.1.4. بحران جانشينی
نظام های مبتنی بر سنت و قانون از ثبات نس��بی برخوردارند؛ نظام های كاريزماتيك 
قائم به شخص رهبر كاريزماتيك اند و با مرگ وی، عمر نظام كاريزماتيك خاتمه می يابد 

و با بحران جانشينی جدی تری روبه رو می شود.3 
13.1.4. كيش شخصيت داشتن

داش��تن كيش ش��خصيت، تقريباً در ميان بس��ياری از رهبران بزرگ دنيا و از جمله 
رهبران كاريزمايی، امری كاماًل معمولی به ش��مار می آيد. خودمحوری و خودستايی و 
رياست طلبی بخش عمده ای از اين رهبران به حدی بوده است كه روانشناسان اجتماعی 
آنها را به داشتن عقده های حقارت در ايام كودكی و تالش در بزرگسالی برای جبران آنها، 

در مسير اعمال رهبری بر ديگران، متهم كرده اند.4 
2.4. شاخص های رهبری کاريزماتيك از ديدگاه وبر

1.2.4. جدا از افراد معمولی، دارای قدرت ها و كيفيت های مافوق طبيعی و انسانی
2.2.4. دارای منشأ الهی

3.2.4. پيروی توده مردم از كاريزما مولود شور و شرايط اضطراری و محصول شور، اميد 
يا نااميدی در برهه ای خاص از زمان 

4.2.4. روابط در اقتدار كاريزمايی بر حسب احساس، عاطفه و شديداً شخصی 
5.2.4. جرئت، شجاعت، ابتكار كاريزما و قدرت بيدار كردن ايمان و كسب اطاعت 

6.2.4. اطاعت پيروان از كاريزما بدون كنكاش فكری و كوركورانه
7.2.4. رهايی كاريزما از قوانين سنتی و عقالنی5 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. حسين بشيريه، همان، ص63. 

3. ابراهيم برزگر، تاريخ تحول دولت در اسالم و ايران، تهران، سمت، 1386، ص57. 
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص243. 

5. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص154. 
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8.2.4. رهبران كاريزماتيك، توانايی زيادی در برقراری ارتباط دارند؛ بيان عاطفی آنها 
باعث می شود تا ارتباط موفقی داشته باشند و اعتماد زيادی را القا كنند.1 

5. سبک رهبری والیی 
س��بك رهبری واليی يكی از س��بك های رهبری در نظام بين الملل اس��ت كه دارای 
جهان بينی اله��ی اس��ت و ايدئولوژی ش��كل گرفته در قب��ال اين س��بك رهبری نيز 
نش��ئت گرفته از جهان بينی الهی است. در س��بك رهبری واليی، نظام آفرينش تحت 
حكومت الهی قرار دارد و با اراده  الهی مديريت می شود و رابطه  بين انسان و خدا، رابطه  
خالق و مخلوق است. انسان خودش را در ذيل اراده  الهی می بيند، در نتيجه نوع نگاه به 
حكومت و سبك رهبری نيز رنگ و لعاب الهی به خودش می گيرد. به عبارتی برخالف 
نظام غربی كه نگاه اومانيس��تی و مادی گرايی دارند و برای خداون��د در مديريت نظام 
آفرينش اراده ای قائل نيستند، سبك رهبری واليی، وجود خودش را در ذيل مديريت 

الهی تصور می كند. 
با توجه به مبانی فكری و تئوريك كه درباره  سبك رهبری واليی مطرح شد ويژگی هايی 

را در اين راستا می توان برای اين مدل يا سبك رهبری در نظر گرفت. 
1.5. ويژگی های سبك رهبری واليی با تأکيد بر سبك رهبری امام خمينی)ره(

هر نوع س��بك رهبری در نظام آفرينش دارای مؤلفه ها و شاخص هايی است كه برای 
پی بردن به مبانی و اصول آن سبك رهبری بايد به ش��اخص ها و مؤلفه های آنها توجه 
گردد. سبك رهبری واليی نيز كه نشئت  گرفته از ارزش ها و مبانی اسالمی است دارای 
شاخص هايی است. البته در پژوهش حاضر، هدف نويسنده بر اين است كه سبك رهبری 
واليی را با تأملی بر مبانی نظری و رفتاری امام خمينی)ره( به  عنوان نمادی از س��بك 

رهبری واليی مورد بررسی قرار دهد كه عبارت اند از:
1.1.5. مقبوليت عمومی

يكی از وجوه تمايز رهبری امام خمينی)ره(، وجه مقبوليت عمومی، همه گيری و جاذبه 
عام رهبری ايشان برای همه قشرها و گروه ها در نهضت اسالمی بود كه در مدت كوتاهی 

به بخش هايی از امت اسالمی و حتی ملل ستمديده نيز تسری يافت.2 

1. مرتضی مرادی و ديگران، »نقش هوش هيجانی و هوش معنوی در رهبری حضرت امام خمينی)ره(: آيا رهبری 
حضرت امام)ره( مبدأ الهی داشت؟«، علوم انسانی، دانشگاه امام حسين)ع(، ش81، 1389، ص9. 

2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص204. 
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2.1.5. اعتماد به  نفس
الزمه  خودشناسی و خودآگاهی، اعتماد به  نفس است. امام خمينی با توجه به معرفت 
نفس، خودسازی و بالنده كردن خصلت های متعالی در خويش، رابطه  خود را با خدای 
خود اصالح كردند و بهبود بخشيدند؛ صفاتی مانند ساده زيستی، تقوا، تواضع، مبارزه با 
تبعيض، قانون مداری، شرح صدر، اطاعت از فرمان الهی، كنترل نفس و مخالفت با آن، 
پرهيز از غرور و خودپسندی، پرهيز از ديكتاتوری و... باعث شده بود كه به  عنوان رهبر 
اسالمی در جامعه اسالمی مطرح ش��وند و به  عنوان الگو و سرمشق برای ديگر مديران 

باشند.1 
3.1.5. شخصيتی خودساخته و مهذب 

يكی از واقعيت های بارز درباره  شخصيت امام خمينی)ره( و شيوه  رهبری ايشان، آن 
است كه تأثيرگذاری گسترده  اين شخصيت و الگوی رهبری مزبور در انقالب اسالمی، 
ناشی از آن بوده كه وی مصداق انسان كامل و شخصيتی خودساخته و مهذب بود كه تنها 

در دامن فرهنگ اسالمی شيعی امكان پرورش و بروز آن وجود داشته است.2 
4.1.5. امام خمينی و اقتدار اسالمی

رابطه  امام با مردم »اقتدار سياسی اس��الم« را به دنبال آورد و ما شاهد احيا و دفاع از 
ارزش های دينی و مذهبی توسط مردم و به رهبری امام خمينی)ره( در برابر سياست های 
غرب گرايانه رژيم پهلوی هستيم. در اين الگو، تعهد طرفين، يعنی هم امام و هم مردم، 
به اسالم است نه چيز ديگر، حتی به  طور خاص، نظريه واليت  فقيه نيز ابداع شخص امام 
خمينی)ره( نبود ك��ه بتواند توجيه گر رفتارهای رهبر و برانگيزاننده مردم باش��د. نفوذ 
قدسی امام در بين توده ها معلول نفوذ قدس��ی فرهنگ اسالمی- شيعی در ميان مردم 
بود، نه شخص امام؛ به اين سبب هر فرد ديگری هم كه در موقعيت و منزلت اجتماعی 
وی قرار گيرد، به چنين نفوذ و اقتداری دس��ت می يابد و اين نف��وذ و اقتدار منحصر در 

شخص خاصی نيست.3 
5.1.5. آرامش و اطمينان

حضرت امام خمينی)ره( با توجه به اعتقاداتی كه داش��تند به خودشناس��ی عميقی 
رس��يده بودند. دل آرام و مطمئن ايش��ان، پيامد ايمان محكم و اعتقاد راسخ به دريای 
بيكران الطاف الهی بود. طمأنينه ای كه حوادث ناگوار و كمرشكن، قادر به متزلزل كردن 

1. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص18. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص183. 

3. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص152. 
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و در هم شكستن آن نبود.1 
6.1.5. بحث نفوذ در قلب ها و همانندسازی 

مطابق نظريه  وبر، نفوذ رهبر بر توده ه��ای مردم، نتيجه  همانندس��ازی او با برخی از 
اسطوره های فرهنگی و تجسم ارزش های آنها در ش��خصيت، رفتار و پيام وی است. در 
نتيجه  اين همانندس��ازی، مردم ارزش ها و عواطفی را كه نسبت به اسطوره ها دارند، به 
رهبر معاصر انتقال می دهند و به وجود يك سلسله خصلت های خارق العاده در او ايمان 

پيدا می كنند.2 
7.1.5. خلوص سياسی و معنويت و عدم قدرت طلبی

بيشتر نفوذ حضرت امام خمينی)ره( و آنچه ايش��ان را از ديگر رهبران جهان متمايز 
می كرد و حتی برای كسانی كه با مشی ايش��ان موافق نبودند، موجب احترام و تحسين 
می شد، خلوص سياسی و معنويت خاص ايشان و عدم شائبه های قدرت طلبانه در ايشان 

بود كه توانسته بود از ايشان رهبری استثنايی بسازد.3 
8.1.5. رضايت خدا

امام)ره( در همه حال كاری كه انجام می دادند برای رضای خدا و بندگان خدا بود و اين 
باعث می شد كه هيچ وقت خدا را از ياد نبرند.4 

9.1.5. ساده زيستی 
عش��ق و عالقه  مردم به ام��ام ناش��ی از برخی خصوصي��ات فردی ايش��ان همچون 

ساده زيستی نيز بود.5 
10.1.5. عاطفه و احساسات امام خمينی

يكی از ويژگی های حضرت امام خمينی)ره(، ذوق و قريحه شعر و شاعری ايشان بود. 
طبعاً شاعر بايد انديشه، عاطفه و خيال را با وسيله ای به ذهن شنونده انتقال دهد. امام 
خمينی)ره( بر اس��اس ش��هود درونی و قلبی خود به بهترين وجه احساسات خود را به 
ديگران منتقل می كردند و اين ميسر نمی شود مگر اين  كه ابتدا درون خويش را اصالح 

 كرده باشند.6 

1. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص17. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص91. 

3. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص10. 
4. همان، ص18. 

5. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص153. 
6. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص18. 
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11.1.5. عدم دنياگرايی امام
امام انسان متكاملی بود كه روح الهی خويش را به حقيقت وارسته بود. با آنكه از بهترين 
استعداد و زمينه  مناسب امكانات برای رسيدن به انواع مظاهر دنيا برخوردار بود، هيچ گاه 

به دنبال دنيا نرفت و از آن گريزان و روی گردان بود.1 
12.1.5. مقابله  شديد با مريدپروری و پيروان سازی

امام به دنبال مريدپروری نبود، كمتر كسی را می توان در طول تاريخ يافت كه در مقام 
هدايت نهضتی بزرگ، اين  چنين از مريدپ��روری و از توجه جامعه به خود گريزان بوده 
باش��د مهم ترين نمونه  اجتناب از مريدپروری امام را می توان در برخوردشان با موضوع 
مرجعيت پس از وفات آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل حكيم مشاهده كرد. ابتدا برای هيچ  
يك از آنها مجلس فاتح��ه برگزار نكرد تا مب��ادا اين تصور در مردم ب��ه وجود آيد كه او 

می خواهد به  عنوان صاحب عزا ابراز وجود كند.2 
13.1.5. صرف شخصيت نه بلكه دين

مش��روعيت رهبری امام خمينی)ره(، نه  فقط به دليل داشتن صفاتی صرفاً شخصی، 
بلكه به سبب قرار گرفتن در جايگاهی دينی بود كه مردم مسلمان شيعه گوش به فرامين 

ايشان سپرده بودند و اطاعت از وی را بر خود فرض و واجب می دانستند.3 
14.1.5. عدم محصوريت امام در قوم و نژاد و حزب خاص

امام خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديشه  متعالی و عمل 
وی دارای بع��د جهانی و فراتر از حصاره��ا و زوايای تنگ ن��ژادی، ايدئولوژيك، حزبی، 

منطقه ای، طبقاتی و صنفی و غيره بود.4 
15.1.5. عدم خواست امام به قدرت

امام خمينی)ره( خواست معطوف به قدرت نداشت و هميش��ه اراده خود در رهبری 
سياسی را معطوف به انجام تكليف شرعی و خدمت به مردم می دانست.5 

16.1.5. منبع مشروعيت الهی نه كاريزما
مشروعيت رهبران شيعی مبتنی بر حكم شرع و عقل است و منشأ آن ضوابط و قوانين 
الهی است و در درجه  دوم، خواست و اراده  مردم است. منبع مشروعيت حكومت اسالمی 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص185.
2. همان، ص250.

3. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص151.
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218.

5. محمدعلی بصيری و ديگران، همان، ص121. 
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از منظر امام خمينی)ره( نيز نه شخصی اس��ت و نه كاريزماتيك، بلكه فقط أمری الهی 
است.1 

17.1.5. جايگاه دينی
در مكتب شيعه تأثير سخن و حركت يك فقيه و مرجع تقليد در ميان توده های مردم 
بسيار ش��گرف و عميق اس��ت. نمونه هايی از اين رابطه، در جريان تنباكو، ميان مردم و 
ميرزای شيرازی ديده می ش��ود. در جريان تنباكو و امتياز رژی حتی ميرزای شيرازی 
حكم تحريم تنباكو را به خود نس��بت نمی دهد، بلكه اس��تعمال آن را در حكم محاربه 
با امام زمان)عج( اعالم می كند. در اين قضيه به  طور مش��خص هيچ  كس برای ميرزای 
شيرازی شخصيتی كاريزماتيك قائل نشده است، بلكه اين جايگاه مرجعيت و واليت او 
بود كه چنان مشروعيتی به وی داد كه با اعالم آن حكم، آن حركت عظيم اجتماعی را 

ناشی گرديد.2 
18.1.5. نداشتن كيش شخصيت و داشتن زهد و نفی خودمحوری و رياست طلبی

در بينش عرفانی امام، يكی از موانع اصلی فهم درست و حجاب های دريافت حقيقت، 
دنيادوستی، خودبينی و خودخواهی است. امام از جمله رهبران بی همتای دنيا بودند كه 
در نقطه اوج كمال شخصيت بودند. ايشان با فروتنی از ادبياتی متواضعانه برای اشاره به 
خود اس��تفاده می كنند. چنان  كه در ابتدای وصيت نامه  خويش از خود با عنوان »طلبه  
حقير« ياد می كنند. يا در مكاتب��ات با فرزندش، عمر خود را بر باد رفته و نود س��ال در 

بطالت به شمار می آورد.3 
19.1.5. تابع قانون

در سبك رهبری واليی قانونی اساس��ی وجود دارد كه وظايف رهبری در آن قيد شده 
است و رهبری اختياراتی كه دارد در آن اشاره  شده است. 

20.1.5. توجه به اقتصاد
در سبك رهبری واليی توجه به اقتصاد و مبانی اقتصاد مورد توجه است و سبك رهبری 

واليی با امر اقتصاد بيگانه نيست. 
21.1.5. مشروعيت عقالنی

مشروعيت در سبك رهبری واليی از نوع مشروعيت قانونی عقالنی است؛ چون قانونی 
تعريف  شده و مسئوليت ها بر اساس قانون اساسی است كه اعمال می شود. 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص236.
2. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص151. 

3. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص243. 
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22.1.5. قدرت نهادينه
قدرت نهادينه قدرتی است كه ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی 
تعيين  شده است كه به نحوی مورد قبول مردم يك س��رزمين است. در سبك رهبری 
واليی نيز ميزان و حدود اعمال قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قيد شده 
است و اگر اختيارات ولی فقيه نيز مطلق است باز اين اختيارات در محدوده  قانون اسالم 

است.1 
23.1.5. همدلی 

يك مهارت اجتماعی كليدی، همدلی اس��ت. همدلی يعنی درك احساسات ديگران 
و توجه به دي��دگاه آنان و تفاوت های احس��اس افراد نس��بت به چيزه��ا. حضرت امام 
خمينی)ره( با توانمندی فراوان در چگونگی ايجاد ارتباط برای آگاهی دادن به پيروان و 
ياران انقالب در فضای سانسور، نشان داد از ذكاوت و شناخت احساسات و عواطف پيروان 
خود كاماًل آگاه است و در بدترين موقعيت ها به بهترين نحو ممكن با مردم ارتباط برقرار 

می كردند و عالقه  خود را به مردم نشان می دادند.2 
24.1.5. تقوا و قداست معنوی

ويژگی هايی چون تقوا، قداست معنوی، طهارت روح، عالم بودن، نخبگی و به  خصوص 
نيابت از امام زمان)عج(، موجب شده اس��ت تا مردم عادی با نگاه موجودات برتر به آنها 
بنگرند، آنان را مقدس و صاحب كرامت دانسته و ويژگی های رفتاری خاصی مانند تبرك 
جستن، دست بوسی، صلوات فرستادن در هنگام روبه رو شدن با آنها از خود نشان دهند. 

امام نيز در ميان مردم دارای چنين جايگاهی بود.3 

6. تفاوت های سبک رهبری والیی و کاریزماتيک
سبك رهبری واليی متفاوت از س��بك رهبری كاريزماتيك است. در ذيل به مواردی 
از اين نقاط اختالف س��بك رهبری واليی و كاريزماتيك اشاره می شود كه به شرح زير 

می باشند: 
1.6. رهبری امام خمينی در ايران و جهان اسالم، موجد تحوالت عظيمی شد كه اثرات 
آن تاكنون باقی است. بديهی است كه اين تأثيرگذاری به  هيچ وجه با اتكا به نظريه  سلطه  
كاريزمايی قابل تبيين نيست. زيرا جامعه شناسان سياسی در عصر پيچيده  دولت های 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص22. 

3. آيت قنبری، »منابع قدرت روحانيت شيعه در ايران«، علوم سياسی، ش20، 1381، ص277. 
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جديد امروز، ديگر چندان نقشی برای كاريزما قائل نيستند. اگر كشور و جامعه ای بخواهد 
توسط كارگزاران خويش و با زور و سركوب بر اس��اس خرافه هايی مانند كاريزما اداره و 
رهبری شود، دير يا زود در روند جهانی مس��تحيل خواهد شد و بايد به شيوه های اداره  

عقالنی حكومت و فن ساالران خردمند تن دهد.1 
2.6. در آرای وبر و تفسيرهای وبری، ويژگی هايی كاريزماتيك به  عنوان يكی از منابع 
مشروعيت ساز اعمال اقتدار و سلطه معرفی  شده و اين اعتقاد مطرح  شده است كه وجود 
اين ويژگی های شخصيتی، اعمال قدرت از سوی شخصيت ها و رهبران كاريزماتيك را 
بر جامعه مشروعيت می بخشد و اطاعت مردم، وابسته به اين خصوصيات كاريزماتيك 
و تأثير آنهاس��ت. در حالی  كه مش��روعيت رهبران ش��يعی مبتنی بر حكم شرع و عقل 
است و منشأ آن ضوابط و قوانين الهی است و در درجه  دوم، خواست و اراده  مردم است. 
منبع مشروعيت حكومت اس��المی از منظر امام خمينی)ره( نيز نه شخصی است و نه 

كاريزماتيك، بلكه فقط أمری الهی است.2 
3.6. داشتن كيش شخصيت، تقريباً در ميان بسياری از رهبران بزرگ دنيا و از جمله 
رهبران كاريزمايی، امری كاماًل معمولی به ش��مار می آيد. خودمحوری و خودس��تايی 
و رياس��ت طلبی بخش عمده ای از اين رهبران به حدی بوده اس��ت كه روان شناس��ان 
اجتماعی آنها را به داشتن عقده های حقارت در ايام كودكی و تالش در بزر گسالی برای 
جبران آنها، در مس��ير اعمال رهبری بر ديگران، متهم كرده اند. در حالی  كه در بينش 
عرفانی امام، يكی از موانع اصلی فهم درست و حجاب های دريافت حقيقت، دنيادوستی، 
خودبينی و خودخواهی اس��ت. امام از جمله رهبران بی همتای دنيا بودند كه در نقطه 
اوج كمال ش��خصيت بودند. ايش��ان با فروتنی از ادبياتی متواضعانه برای اشاره به خود 
استفاده می كنند؛ چنان  كه در ابتدای وصيت نامه  خويش از خود با عنوان »طلبه  حقير« 
ياد می كنند. و يا در مكاتبات با فرزندش، عمر خود را بر باد رفته و نود سال در بطالت به 

شمار می آورد.3 
4.6. در سبك رهبری واليی، منبع مشروعيت الهی است و فرد بر اساس پيوندی كه با 
مبانی الهی دارد در ميان مردم مشروعيت دارد در حالی  كه در سبك رهبری كاريزماتيك 
فرد به دليل دارا بودن ويژگی ها و خصوصيات فوق العاده دارای مشروعيت كاريزماتيك 

است. 

1. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص177. 
2. همان، ص236.
3. همان، ص243.
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5.6. سبك رهبری واليی بر اساس قانون بوده و محورهای آن بر اساس قانون اساسی 
است كه تبيين می شود در حالی  كه در كاريزما قانون، خود فرد است و آن چيزی معتبر 

است كه فرد كاريزما مطرح كند.
6.6. سبك رهبری واليی عقالنی است و بر اساس مبانی عقالنی است كه سازمان دهی 
شده است در حالی  كه سبك رهبری كاريزما با عقالنيت بيگانه است و رويكرد غير عقالنی 

دارد و صرفاً بازتاب بيانات و انديشه های فرد كاريزماست. 
7.6. برخالف قدرت انقالبی و عقاليی كه در پی دگرگونی اوضاع زندگی است و به  سوی 
خارج جهت گيری شده است، كاريزما متوجه درون است تا افكار و پديده های جديدی 

به وجود آورد.1 
8.6. تفكر و عمل بس��ياری از رهبران دنيا و به  ويژه، رهبران ب��ه  اصطالح كاريزمايی 
محصور در زوايای تنگ نژادی، صنفی و حزبی، طبقاتی و ايدئولوژيك بوده اس��ت و به  
طور معمول به  هيچ وجه مصالح خ��ارج از اين محدوده ها را لح��اظ نمی كردند. اما امام 
خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديش��ه  متعالی و عمل وی 
دارای بعد جهانی و فراتر از حصارها و زوايای تنگ نژادی، ايدئولوژيك، حزبی، منطقه ای، 

طبقاتی و صنفی و غيره بود.2 
9.6. در ادبيات جامعه شناسانه  وبر و مفسرين ديدگاه های او، يكی از ويژگی های مهم 
رهبران كاريزمايی، مريدپروری و پيروان سازی اس��ت؛ اين رهبران در رأس حلقه های 
هرمی از مريدان و پيروان مجذوب خويش قرار می گيرند كه برحسب ميزان ارادتمندی 
ايشان به رهبر، جايگاهشان در نزديكی يا دوری به وی در اين هرم فرق می كند. رهبران 
مزبور و به  ويژه، نوع فاشيستی و توتاليتر آنها به  ش��دت پرورش مريدان چشم و گوش 
بسته را دامن می زنند؛ انقياد و تبعيت محض و بالشرط آنها را خواستارند. امام به دنبال 
مريدپروری نبود، كمتر كسی را می توان در طول تاريخ يافت كه در مقام هدايت نهضتی 
بزرگ، اين  چنين از مريدپروری و از توجه جامعه به خود گريزان بوده باش��د. مهم ترين 
نمونه ی اجتناب از مريدپروری امام را می توان در برخوردشان با موضوع مرجعيت پس از 
وفات آيت اهلل بروجردی و آيت اهلل حكيم مشاهده كرد. ابتدا برای هيچ  يك از آنها مجلس 
فاتحه برگزار نكرد تا مبادا اي��ن تصور در مردم به وجود آيد ك��ه او می خواهد به  عنوان 

صاحب عزا ابراز وجود كند.3 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص158. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218.

3. همان، ص250. 
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10.6. در كنش كاريزماتيك، مردم وقتی به  هيجان  آمده و احساسات آنها به كسی كه 
در حد زيادی از آنها متفاوت است معطوف شود، به  طور طبيعی، مردم نسبت به او مطيع 
شده و سلطه  او را پذيرا می شوند. به  عبارت  ديگر، منبع توليد اين قدرت، فردی است. در 
نتيجه بنابر تئوری وبر، اين رابطه عاطفی فردی از بستر فرهنگی و زمينه های عقلی آن 
جدا می شود. اين در حالی اس��ت رابطه  امام با مردم »اقتدار سياسی اسالم« را به دنبال 
می آورد و ما شاهد احيا و دفاع از ارزش های دينی و مذهبی توسط مردم و به رهبری امام 
خمينی)ره( در برابر سياس��ت های غرب گرايانه رژيم پهلوی هستيم. در اين الگو، تعهد 
طرفين، يعنی هم امام و هم مردم، به اسالم است نه چيز ديگر، حتی به  طور خاص، نظريه 
واليت فقيه نيز ابداع ش��خص امام خمينی)ره( نبود كه بتواند توجيه گر رفتارهای رهبر 
و برانگيزاننده مردم باشد. نفوذ قدس��ی امام در بين توده ها معلول نفوذ قدسی فرهنگ 
اسالمی- شيعی در ميان مردم بود، نه شخص امام؛ به اين سبب هر فرد ديگری هم كه 
در موقعيت و منزلت اجتماعی وی قرار گيرد، به چنين نفوذ و اقتداری دست می يابد و 

اين نفوذ و اقتدار منحصر در شخص خاصی نيست.1 
11.6. يكی از واقعيت های بارز درباره  شخصيت امام خمينی)ره( و شيوه  رهبری ايشان، 
آن است كه تأثيرگذاری گسترده  اين شخصيت و الگوی رهبری مزبور در انقالب اسالمی، 
به خاطر موهوماتی مانند ويژگی های كاريزماتي��ك كه بدون جامعيت و مانعيت و قابل 
انطباق با بسياری از جنايتكاران تاريخ همانند هيتلر و موسولينی و... است، نيست؛ بلكه به 
اعتراف بسياری از صاحب نظران، ناشی از آن بوده كه وی مصداق انسان كامل و شخصيتی 
خودساخته و مهذب بود كه تنها در دامن فرهنگ اسالمی شيعی امكان پرورش و بروز 

آن وجود داشته است.2 
12.6. يكی از وجوه تمايز رهبری امام خمينی)ره(، وجه مقبوليت عمومی، همه گيری 
و جاذبه عام رهبری ايشان برای همه قشرها و گروه ها در نهضت اسالمی بود كه در مدت 
كوتاهی به بخش هايی از امت اسالمی و حتی ملل س��تم ديده نيز تسری يافت. اين در 
حالی اس��ت كه بس��ياری از رهبران به  اصطالح انقالبی و كاريزمايی، با انواع شيوه های 
س��ركوب و تهديد با خلق ه��ا و ملت های خود مواجه ش��دند و مقبوليتش��ان را با انواع 

شيوه های تهديد و تطميع و تبليغات عوام فريبانه به دست آوردند.3 
13.6. سبك رهبری واليی دارای قدرتی نهادينه است. قدرت نهادينه قدرتی است كه 

1. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص152. 
2. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص183. 

3. همان، ص204. 
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ميزان، حدود و نحوه  اعمال آن بر اساس قواعد و ضوابطی تعيين  شده است كه به نحوی 
مورد قبول مردم يك سرزمين است. در س��بك رهبری واليی نيز ميزان و حدود اعمال 
قدرت در قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران قيد شده است و اگر اختيارات ولی فقيه 
نيز مطلق اس��ت باز اين اختيارات در محدوده  قانون اسالم اس��ت.1 در حالی  كه سبك 
رهبری كاريزماتيك از لحاظ قدرت سياسی، از نوع قدرت شخصی شده است كه قدرت 

نشئت گرفته از مبانی انديشه ای فرد كاريزماست. 
14.6. قدرت كاريزماتيك با اقتصاد بيگانه است. او نسبت به مسائل اقتصادی بی اعتنا 
اس��ت و به آن به ديده  تحقير می نگرد و بر عكس به فضائل اخالقی، شجاعت و شهامت، 
ايثار و از خود گذشتی بها می دهد.2 در حالی  كه در سبك رهبری واليی، نگاه به اقتصاد 
نگاه بيگانه محورانه نيس��ت و اقتصاد يكی از اركان مورد توجه در سبك رهبری واليی 

است. 
15.6. از نظر جامعه شناسی سياسی، جنبش كاريزمايی در صورتی تداوم می يابد كه 
با عاليق مادی برخی گروه های اجتماعی يا گروه های حامل درآميزد.3 در حالی  كه امام 
خمينی)ره( رهبر و مصلحی متمايز از تمام رهبران بود كه انديش��ه  متعالی و عمل وی 
دارای بعد جهانی و فراتر از حصارها و زوايای تنگ نژادی، ايدئولوژيك، حزبی، منطقه ای، 

طبقاتی و صنفی و غيره بود.4 
16.6. امام خمينی)ره( خواس��ت معطوف به قدرت نداشت و هميش��ه اراده خود در 
رهبری سياسی را معطوف به انجام تكليف شرعی و خدمت به مردم می دانست.5 در حالی  
كه سبك رهبری كاريزما با مريدپروری به دنبال قدرت و قدرت طلبی است و قانون در 

نظام كاريزما يعنی خود شخص كاريزماست. 
17.6. بيش��تر نفوذ حضرت امام خمينی)ره( و آنچه ايش��ان را از ديگر رهبران جهان 
متمايز می كرد و حتی برای كسانی كه با مشی ايش��ان موافق نبودند، موجب احترام و 
تحسين می شد، خلوص سياسی و معنويت خاص ايشان و عدم شائبه های قدرت طلبانه 
در ايشان بود كه توانس��ته بود از ايشان رهبری استثنايی بس��ازد.6 در حالی  كه شخص 
كاريزما به دنبال مريدپروری است و اخالص سياس��ی و معنويت برای شخص كاريزما 

1. احمد نقيب زاده، همان، ص133. 
2. همان، ص158. 

3. حسين بشيريه، همان، ص63. 
4. بهرام اخوان كاظمی، همان، ص218. 

5. محمدعلی بصيری و ديگران، همان، ص121. 
6. مرتضی مرادی و ديگران، همان، ص10. 
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محلی از اعراب ندارد. 

7. امام خمينی)ره( کاریزما بود یا نه؟ 
يكی از رهبران برجس��ته در تاريخ جهان، حضرت امام خمينی)ره( بودند كه انقالب 
بزرگی را در تاري��خ رقم زدند. ايش��ان با توكل بر خ��دا و اعتماد به مردم توانس��تند به 
سيطره  حكومت شاهنشاهی پايان دهند. ش��كل گيری انقالب اسالمی ايران، همچون 
پديده ای شگرف و در نوع خود جديد، موجب نقد نظريات در مورد رهبری و جلب  توجه 
نظريه پردازان انقالب به آن شد. نقش مؤثر رهبری انقالب و مشروعيت فراگيرش در تمام 
دوران انقالب و بعد از آن، بسياری از صاحب نظران را بر آن داشت تا رهبری انقالب را بر 

مبنای نظريه های مختلف مورد بررسی قرار دهند.1 
در مورد رهبری كاريزماتيك امام)ره( ديدگاه های موافق و مخالف زيادی وجود دارد. 
اين اختالف نظرها بيشتر به ارتباط دادن رهبری ايشان به مسائل اسالمی برمی گردد؛ به  
عبارت  ديگر مخالفان با طرح ويژگی های خاص رهبری امام خمينی)ره( و پيوند آنها با 
گرايش های دينی و غير شخصی، رهبری ايشان را بر نظريه  كاريزمايی وبر )كه بيشترين 
تأكيدش بر ويژگی های شخصی رهبر است( منطبق نمی دانند و شاخص های ديگری را 
برای تحليل اين پيوند در نظر می گيرند.2 گروهی نيز به برخی صفات و ويژگی هايی كه 
در كاريزما مطرح است و در امام خمينی)ره( نيز وجود داشته توجه كرده اند، به  خصوص 

در بحث ويژگی های فردی كه برای كاريزما مطرح  شده است. 
با توجه به مبانی، اصول و ويژگی هايی كه برای س��بك رهبری واليی و كاريزما مطرح 
شد، به نظر می رسد كه بكارگيری عبارت كاريزما برای بررس��ی امام خمينی)ره( ايده  
درست و منطقی نباشد؛ چون دو س��بك رهبری واليی و كاريزما دارای مبانی و اصول 
خاص خودش��ان هس��تند؛ در نتيجه بكارگيری كاريزما برای امام)ره( كه دارای سبك 
رهبری واليی اس��ت با توجه به تفاوت هايی ك��ه در باال مطرح ش��د از لحاظ منطقی و 
عقالنی جای تأمل دارد، ممكن است بين كاريزما و سبك رهبری واليی كه امام در روند 
آن قرار دارد، شباهت هايی در بعضی موارد جزئی باشد ولی اين  كه امام را كاًل در منطق 

كاريزماتيك قرار دهيم و بررسی كنيم كاری عقالنی نيست. 
1.7. شاخص های رهبری امام خمينی

1. همان، ص9. 
2. همان. 
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1.1.7. زندگی ساده و ساده زيستی امام كه ايشان را به مردم نزديك كرد.
2.1.7. شخصيت علمی با محور فقاهت و عدالت امام در مقام نيابت امام زمان)عج(. 

3.1.7. نفوذ امام در بين مردم، معلول نفوذ قدس��ی فرهنگ اسالمی- شيعی در ميان 
مردم بود. 

4.1.7. عشق و عالقه مردم به امام از نوع عشق و عالقه  فردی نبود، بلكه عشق و عالقه به 
آرمان های اسالمی و عقايد شيعی امام بود. در واقع انگيزش مردم در پيروی از روحانيون 
شيعه به  ويژه مرجعيت را، نه در شخصيت خاص بلكه بايس��تی در جايگاه اين قشر در 

ساختار فرهنگ و جامعه شيعی دانست. 
5.1.7. پيروی از امام، عالوه بر صفات شخصيتی )همچون ساده زيستی، جرئت، شهامت 

و قاطعيت( ايشان مربوط به جايگاه دينی و مرجعيت امام بود.1 
ش��اخص ها و ويژگی هايی كه برای امام خمينی)ره( مطرح شد نش��ان از اين دارد كه 
بكارگيری كاريزما در مورد امام خمينی)ره( دور از ذهن و غير قابل  تصور است. رهبری 
امام خمينی)ره( تنها در قالب س��بك رهبری واليی است كه قابليت تحقيق و پژوهش 
دارد و بكارگيری كاريزما در م��ورد امام خمينی)ره( و تطبي��ق آن در ويژگی های امام 

خمينی دور از عقالنيت است. 

نتيجه گيری 
يكی از مهم ترين مباحث و رويكردها در نظام بين الملل رهبری و مديريت جامعه است 
و در اين باره س��بك های رهبری مختلفی مورد اس��تفاده و در تئوری مورد بررسی قرار 
گرفته است و هر سبك رهبری با توجه به جهان بينی و ايدئولوژی كه در درون آن مطرح 
است به مديريت و رهبری جامعه می پردازد؛ نظام ليبرال با نگاه صانع و مصنوعی كه دارد 
رابطه  خدا و نظام هستی و انسان را به  صورت صانع و مصنوع می داند و دين را در حوزه  
شخصی زندگی استان و در حاش��يه قرار می دهد و در نتيجه نگاه آن به مبانی هستی، 
نگاهی اومانيست محور است و با توجه به اين  كه سبك رهبری كمونيستی، مادی محور 
اس��ت و دين را افيون توده ها می داند، در نتيجه نوع س��بك رهبری در آن نيز بر اساس 
مادی گرايی صرف تعريف  شده است و در سبك رهبری كاريزماتيك نيز فردی كه دارای 
خصوصيات و ويژگی های فوق العاده و فراتر از انس��ان های معمول��ی دارد در رأس قرار 
می گيرد و پيروان در وضعيت مطيع قرار می گيرند. در حالی  كه در سبك رهبری واليی 

1. بهجت يزدخواستی و مهدی عزتی، همان، ص154. 
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كه نگاهش نسبت به  نظام آفرينش و انس��ان، نگاه خالق و مخلوق است و برای خداوند 
نقش مديريتی در تمامی ابعاد زندگی فردی و اجتماعی قائل اس��ت، دين در رأس امور 
قرار دارد و مسائل و حوزه های ديگر با توجه به دين است كه معنا پيدا می كنند و از حالت 
سرگردانی به سمت معنا سير می كنند. در سبك رهبری واليی نيز، ايدئولوژی كه بايدها 
و نبايدهای زندگی انسان است با توجه به جهان بينی توحيدی است كه شكل می گيرد. 
در نتيجه سبك رهبری نيز كه در جامعه برقرار می گردد سبك رهبری توحيدی خواهد 
بود. در پژوهش حاضر هدف نويسنده بر اين بود به اين سؤال اساسی پاسخ دهد كه نقاط 
اختالف بين س��بك رهبری كاريزماتيك و سبك رهبری واليی چيس��ت و آيا افرادی 
مثل امام خمينی)ره( را می توان در حكم كاريزما مورد تحليل قرار داد يا سبك رهبری 
كاريزماتيك قوه  تحليل مبانی امام را ندارد و از اين ظرفيت خالی است؟ با تمركز و تأملی 
كه در منابع و مستندات شد و ويژگی هايی كه برای سبك رهبری كاريزماتيك و سبك 
رهبری واليی مطرح شد و با توجه به نگاه های متفاوتی كه نسبت به خدا، هستی و انسان 
وجود دارد به عبارتی با تفاوت زيربنايی كه در اين دو مقوله وجود دارد، اوالً اين دو مقوله 
ممكن است در مواردی جزيی با هم نقاط اشتراكی داشته باشند ولی فاصله  تفاوتی آنها 
گسترده تر است و به عبارتی دو مسير و فرآيند كاماًل جدا هستند و ثانياً بكارگيری كاريزما 
با توجه به تفاوت های مبنايی و گسترده ای كه بين اين دو مدل سبك رهبری وجود دارد 
دور از منطق و عقالنيت اس��ت. امام خمينی)ره( فقط قابليت تعريف و بررسی در حوزه 
دين را دارد و تعريف امام در هر سبك رهبری به  جز سبك رهبری الهی و اخالقی محور به 
نظر می رسد كه دور از منطق باشد و اين امر به  نوعی اجحاف در حق امام بزرگوار است. 
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یادداشت فصل فلسطين

ظرف سه ماه گذشته در صحنه فلسطين و رژيم صهيونيستی دو رويداد قابل توجه به 
وقوع پيوست: 

1. هفدهمين دوره از كنفرانس هرتزليا با عنوان »فرصت ها و چالش های اسراييل در 
آستانه هفتاد سالگی« به مدت سه روز از 30 خرداد تا اول تيرماه )20 تا 22 ژوئن 2017( 
با حضور 180 شخصيت سياسی، بدون حضور بنيامين نتانياهو در اسراييل برپا گرديد. 
محوريت اصلی در جهت گيری و سخنرانی ها و مقاالت كنفرانس مذكور به عنوان يكی 
از مهم ترين نشس��ت های نظامی و امنيتی رژيم صهيونيس��تی كه ناظران منطقه ای و 

بين المللی زيادی را متوجه خود می كند در اين سال »ايران« بوده است. 
مهم ترين عنوان بخش جنبی »خطر ايران و نفوذ محور راديكالی« شامل ديدگاه های 

مطرح در اين عرصه و پيشنهادات مطرح در برخورد با اين تهديد بود. 
افرادی كه در اين كنفرانس از مقامات نظامی و امنيتی سخن گفتند، عبارت اند از: 

1. هرتسی  هالوی، رئيس سرويس اطالعات ارتش اسراييل- امان 
2. عاموس گلعاد، رئيس مركز 1IPS و مدير كنفرانس هرتزليا 

1. مركزی در دانشگاه هرتزليا كه مديريت و اجرای كنفرانس را بر عهده دارد. 
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3. گادی ايزنكوت، رئيس ستاد مشترك ارتش اسراييل
4. موشه يعلون، وزير دفاع سابق اسراييل

5. حجای تسورئيل، رئيس سابق مركز بررسی و پژوهش های موساد
6. يسرائل كاتس، وزير حمل و نقل و اطالعات اسراييل

7. افرايم سنه، معاون سابق وزارت دفاع اسراييل1
پيرامون تهديد اصلی ايران برای رژيم صهيونيس��تی، مقامات فوق به عنوان اشخاص 
حقوقی فعال در عرصه نظامی امنيتی به مواردی اش��اره كردند ك��ه برخی از آنها برای 
اولين بار مطرح می شد. از جمله اينكه شخص رهبر معظم انقالب به عنوان يك تهديد، 
ديده شده است كه احتماالً در پی اظهارات ايشان مبنی بر نابودی اسراييل با ذكر زمان 
آن تا 25 سال آينده است.2 و شايد بی دليل نبوده است كه نتانياهو نيز در نطق سازمان 
ملل خود از كت��اب مقام معظم رهبری پيرام��ون قضيه فلس��طين در برابر هيئت های 

ديپلماتيك پرده برداری می كند و آن را الهام بخش نابودی اسراييل می نامد.3 
قدرت موشكی نظام جمهوری اسالمی ايران به ويژه در سال های اخير از جهات مختلف 
در رصد ديد و بررس��ی و تحقيق غرب و صهيونيس��م قرار داش��ت. ولی اوج گيری توان 
موشكی جمهوری اس��المی در برد و دقت، قبل از اينكه در ديرالزور4 با هدف قرار دادن 
پايگاه داعش به رخ جهانيان كشيده شود، در كنفرانس هرتزليا پيش بينی شده بود. به 
همين دليل توان نقطه زنی به ثبوت رس��يده موش��ك های ايرانی در ديرالزور، از سوی 
بسياری از آگاهان عرصه امنيتی و نظامی منطقه، نظم موجود را به نفع ايران تغيير داده 

و اولين متضرر در اين تغيير نظم، رژيم صهيونيستی است. 
تقويت نيروهای مردمی و اتصال آن به جبهه مقاومت عليه اشغال و افراط، سومين وجه 
از تهديد ايران است كه تجربه استفاده از آن در عراق و سوريه مقابل داعش، هم پيمانان 

1. بولتن ويژه مؤسسه تحقيقات و پژوهش های سياسی علمی ندا 
2. به دنبال توافق برجام يكی از مسئولين رژيم صهيونيس��تی اذعان نمود كه با اين توافق رژيم صهيونيستی تا 
25 سال آينده امنيت خواهد يافت و مقام معظم رهبری نيز در پاسخ ايشان فرمودند كه انشاءاهلل تا 25 سال آينده 
رژيم صهيونيستی وجود نخواهد داشت. ضمن آنكه ايشان پس از موفقيت مقاومت در جنگ 51 روزه غزه، اظهار 
داشتند كه تسليح كرانه باختری بايد در دستور كار قرار گيرد و عده ای اين بيان را اتخاذ شيوه مسلحانه در مسير 

نابودی اسراييل قلمداد كردند و بازتاب وسيعی به آن دادند. 
3. مجموعه ديدگاه های مقام معظم رهبری پيرامون فلسطين و صهيونيسم در دو جلد جداگانه نزديك به 8 سال 
گذشته منتشر شده اس��ت. همچون مجموعه تبيان كه به ديدگاه های حضرت امام)ره( در اين خصوص پرداخته 

است.
4. حمله موشكی جمهوری اسالمی به پايگاه داعش در سوريه كه با دقت فراوانی صورت گرفت، به تالفی اقدام 

تروريستی داعش در مجلس شورای اسالمی مورخ چهارشنبه 17 خردادماه 96 انجام شد. 
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امريكا و اس��راييل را به وحش��ت انداخته است.1 و 
اگرچه با ترفن��د ايجاد تفرقه، همچ��ون فراخوانی 
صدر به دربار سعودی برای ش��يعی شيعی كردن 
بحران امنيتی عراق، به جای س��نی شيعی بودن 
آن، راه به جاي��ی نبردند ول��ی كماكان ب��ا ايجاد 
محدوديت های قانونی، فنی، سرزمينی و مبارزاتی، 
به دنبال مهار آن هستند و اگر باز هم ناكام ماندند، 
بمباران به اصطالح »اشتباه« مواضع اين گروه های 
مردمی، ناجوانمردانه ترين كاری است كه همواره 
به آن شهره بوده اند. كه هم در سوريه به انجام آن 
در بی رحمانه ترين شكل متوس��ل شدند و هم در 

»تنف«2 عراق.
با حذف داعش از صحنه منطقه و ناكامی وصف ناپذير ايده واهی سعودی- صهيونيستی 
در دو جبهه عراق و سوريه، رژيم صهيونيستی، ايران را عنقريب در كرانه های مديترانه 
نظاره گر خواهد بود؛ وحش��تی كه پيش از اين از ايران در يم��ن و در دهانه باب المندب 
داشت. و اين يعنی پيش روی ايران در عمق استراتژيك كه شديداً به لحاظ شيعی بودن 
مبانی آن، فعاالن جنگ مذهبی از تئوری پرداز آنها همچون مارتين اينديك يهودی3 و 

مجری های آن در منطقه از محمد سلمان تا نتانياهو و ليبرمن را بی خواب كرده است.
به نظر می رسد كه رژيم صهيونيستی، فشار از طريق امريكا در پرونده هسته ای، نزديكی 
به روسيه با هدف كاهش مشاركت با ايران در پرونده های منطقه ای و متحد كردن اعراب 
مقابل جمهوری اسالمی ايران و تحقق پروژه قديمی استقالل كردستان بزرگ در منطقه 

را در برنامه كوتاه مدت خود قرار داده است. 

1. حشد الشعبی نيروی مردمی شكل گرفته در عراق پس از تسخير موصل توسط داعش است كه البته با سقوط 
صدام هسته های اوليه آن با عناصر متعهد و مسلمان كه پيش از اين با صدام مخالف بوده و مبارزه می كردند، شكل 
گرفت و در جريان اشغال عراق توس��ط امريكا روند تكميلی خود را طی كرد. اين نيرو با اعالن عمومی مرجعيت 
شيعه به ويژه آيت اهلل سيستانی پس از اشغال موصل، بروز و ظهور برجسته ای داشت و در خالل آزادسازی مناطق 

تحت اشغال داعش تاكنون، مؤثر و سرنوشت ساز بوده است. 
2. منطقه مهم استراتژيك در مرز سوريه، عراق و اردن 

3. به دنبال پيروزی حزب اهلل در جنگ 33روزه 2006، مارتين اينديك در مصاحبه با هاآرتص اعالم داشت كه 
قدرت ظهوريافته شيعه در منطقه جز با ايجاد جنگ مذهبی ميان شيعه و سنی، قابل كنترل و مديريت نيست. 

وی مشاور خاورميانه ای كلينتون و دو دوره متناوب سفير امريكا در رژيم صهيونيستی بوده است. او يهودی و زاده 
استراليا و در منطقه خاورميانه از صاحب نظران صهيونيستی است. 

قدرت موشکی نظام جمهوری 
اسالمی ایران به ویژه در سال های 
اخير از جهات مختلف در رصد 
دید و بررسی و تحقيق غرب 
و صهيونيسم قرار داشت. ولی 
اوج گيری توان موشکی جمهوری 
اسالمی در برد و دقت، قبل از 
اینکه در دیرالزور با هدف قرار 
دادن پایگاه داعش به رخ جهانيان 
کشيده شود، در کنفرانس هرتزليا 

پيش بينی شده بود



152
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

ولی در بلندمدت با تأكيد ب��ر زمينه های تاريخی 
روابط ايران با مل��ت يهود، به دنبال آن اس��ت كه با 
تقس��يم وظايف ميان دولتمردان صهيونيس��تی در 
اتخاذ مواضع نس��بت به ايران، دو رويكرد معاضدت 
و مخالف��ت را در پيش گيرند. صرف نظ��ر از اين دو 
رويكرد كه فعاالن مختص به خود در عرصه رس��انه، 
سياست، فرهنگ و امنيت را دارد و تاكنون اشكالی 
از آن را در تمام عرصه ها شاهد بوده ايم، اين رژيم بر 
آن اس��ت كه در برخورد با ايران در يك جامع نگری 
آش��كار جمع مخاطبين خود در ايران را در سه سطح س��ران نظام، دولتمردان و مردم 
تقسيم بندی نمايد و متناسب با كاركرد هر يك، با آنها سياست متفاوتی را در پيش گيرد. 
رژيم صهيونيس��تی اصلی ترين راهبرد را آن می داند كه اين اجزا در نهايت از همگرايی 

موجود به واگرايی و اقدام عليه خود در داخل سيستم برسند. 
هم اكنون مهم ترين مشكل رژيم صهيونيستی با سران نظام به عنوان تضمين كننده 
حاكميت نظام است. با دولتمردان و مسئولينی كه پس از آن در داخل حكومت، وظيفه 
پيش برد امور جاری كشور را برعهده دارند به دو ش��كل مواجهه می كند؛ با ميانه روها، 
ابزار مذاكره و همراهی را می چيند و به نفی انقالبيون و متعهدين به ارزش های انقالب 
اسالمی می پردازد و شبيه به اين دسته بندی را با توده مردم و تقسيم آنها به اسالمگرا، 

ملی گرا و قشر خاكستری يا خنثی دارد. 
كتاب های اتحاد خيانت بار اثر تريتا پارسی،1 بيگانه هراسِی2 هگايی رام، پيرامونِی يوسی 
آلفر،3 و پول خون4 آری بن مناشه، از جمله آثاری است كه در نهايت در پی اين انشقاق ميان 
رهبری، دولتمردان و مردم ايران است كه نه فقط از طريق راهكاريابی در كنفرانس های 
امنيتی و نظامی همچون هرتزليا، بلكه با استفاده از شيوه های نوين در عرصه فرهنگ و هنر 

و بكارگيری ظرفيت شبكه های اجتماعی، اميد به ثمر يافتن آن را دارند. 
*  *  *

1. ابتدا به زبان انگليسی در امريكا منتشر شد و پس از آن به زبان عربی 
2. در ايران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

3. در ايران به زبان فارسی در حال ترجمه و ان شاءاهلل انتشار است. 
4. در خارج از ايران به زبان فارسی ترجمه و منتشر شده است. 

با حذف داعش از صحنه منطقه 
و ناکامی وصف ناپذیر ایده 
واهی سعودی- صهيونيستی در 
دو جبهه عراق و سوریه، رژیم 
صهيونيستی، ایران را عنقریب 
در کرانه های مدیترانه نظاره گر 
خواهد بود؛ وحشتی که پيش 
از این از ایران در یمن و در 

دهانه باب المندب داشت
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2. تنها دو هفت��ه پس از برپاي��ی روز جهانی 
ق��دس و همزمان ب��ا اي��ام س��الگرد پيروزی 
حزب اهلل در جن��گ 33 روزه در س��ال 2006 
و همزمانی تقريبی با س��الروز انه��دام هيكل 
يا معبد س��ليمان بر اس��اس ادعاهای موهوم 
يهودي��ان صهيونيس��ت و مهم ت��ر از همه در 
پنجاهمين س��ال اش��غال كامل قدس توسط 
چكمه پوش��ان صهيونی پ��س از جنگ 6 روزه 
اعراب و اس��راييل، اتفاق��ی كم نظير در صحن 

حرم الشريف به وقوع می پيوندد.
سه جوان از خانواده جبارين در ش��هر ام الفحم به نام های محمد با يورش به يهوديان، 
زمينه درگيری در صحن حرم الش��ريف را ايجاد كرده كه در نهايت دو صهيونيس��ت را 

می كشند و هر سه به شهادت می رسند. 

ارتش صهيونيس��تی نيز كه گويی از قبل در انتظار چنين بهانه ای بوده است، حرم را 
بسته و قدس را يكسره در اشغال نيروهای نظامی و امنيتی درمی آورد. اگر چه واكنش 
فلس��طينی ها با اجرای اين عمليات كه به »محمديه«- به اين علت كه نام هر سه عامل 
محمد بود- معروف ش��د، در همان ابتدا با خش��م همراه بود ولی شعله خشم و خروش 
بی بديل مس��لمانان در زمانی زبانه كشيد كه صهيونيس��ت ها به همين بهانه در مبادی 

به نظر می رسد که رژیم صهيونيستی، 
فشار از طریق امریکا در پرونده 
با  روسيه  به  نزدیکی  هسته ای، 
هدف کاهش مشارکت با ایران در 
پرونده های منطقه ای و متحد کردن 
اعراب مقابل جمهوری اسالمی 
ایران و تحقق پروژه قدیمی استقالل 
کردستان بزرگ در منطقه را در برنامه 

کوتاه مدت خود قرار داده است
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ورودی حرم الش��ريف دروازه ه��ای امنيت و 
بازرسی الكترونيكی و دوربين نصب كردند. 

در واقع صهيونيست ها به نظر می رسيد كه 
به مناسبت هايی كه در ابتدا ذكر شد در تالش 
برای اجرای يك اقدام سمبليك و بعد واقعی، 
عليه قدس و مسجداالقصی بوده اند، تا روند 
تهويد يا يهودی س��ازی قدس ك��ه از اظهار 
وجود در سال 1929، آغاز و در سال 1948 
با اشغال فلسطين، ادامه يافته بود و در سال 
1969 با به آتش كش��يدن مسجد االقصی به 
رخ جهانيان كشيده شده بود و با حفر كانال ها 
و تونل های زير مس��جد به مرحله خطرناكی 
رسيده بود و با طرح محدوديت تقسيم زمانی 

)زمان اقامه نماز( و مكانی )مسجداالقصی و قبه الصخره( مرحله نهايی را طی كرده بود 
تا پس از آن به تخريب مسجد و احداث هيكل يا معبد منجر شود، تكميل گردد. ولی اين 
آخرين اقدام يعنی محدوديت زمانی و مكانی در خالل بيداری اسالمی با همت جوانان 

مسلمان و تالش جمعی از فعاالن به نام »مرابطون«، به شكست منجر گرديد. 
واكنش اس��المی در برابر اين اقدام در جهان اس��الم به قدری بود كه حتی در برخی 
كشورها از جمله اردن به تظاهرات مقابل س��فارت اردن و كشته شدن دو اردنی توسط 
كادر امنيتی س��فارت منجر ش��د كه اتفاقاً عمليات محمديه و تبعات آن را منطقه ای و 
جهانی نمود. شهادت محمد الجواوده و بش��ار الحمانه اردنی، بحران را غير قابل كنترل 
كرد؛ به ويژه در زمانی كه بر شمار »روزهای خشم«1 در فلسطين و كشورهای ديگر افزود 
و هماورد جديدی از جبهه ای جديد مقابل صهيونيست ها می گشود كه يارای تحمل آن 
را نداشته و ندارند. در اين مرحله امريكا به حمايت از موضع رژيم صهيونيستی می شتابد 
و با اعزام نماينده ترامپ به نام »جيس��ون گرينبالت« و رايزنی مقامات اردنی از جمله 
شخص ملك عبداهلل پادشاه اردن، راه حلی برای ختم خروش مردم به كار گرفته می شود 

كه به نحوی نجات صهيونيست ها از يك مهلكه جدی، تلقی می شود. 

1. اولين روز خشم در جمعه 23تيرماه و از سوی مقامات مقاومت در سراسر فلسطين اعالم گرديد كه همراهی 
آزادگان خارج از فلسطين را نيز در پی داشت و به صورت مرتب در جمعه های بعدی نيز اطالع رسانی شد. 

نماز جمعه روز خشم
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س��رباز محافظ س��فارت اردن به عن��وان قاتل، 
بدون محاكمه به رژيم صهيونيس��تی بازمی گردد 
و در عوض دوربين ها و دروازه های الكترونيكی نيز 
جمع آوری و همچون گذشته صحن حرم الشريف 
به روی مردم مسلمان و نمازگزاران مسجداالقصی 
و قبه الصخ��ره گش��وده می ش��ود. بدين ترتي��ب 
تجربه ديگری از ثمره مقاوم��ت كام مردم مظلوم 
فلسطين را شيرين می كند و درسی می شود برای 

سازشكاران و هم پيمانان اسراييل. 
عقب نشينی آشكار رژيم صهيونيستی در اجرای 

طرح محدوديت زمانی و مكانی و احداث دوربين و دروازه های الكترونيكی، مس��لماً با 
مقاومت مردم فلس��طين صورت گرفت و آن هم به دليل ت��رس از وقوع مجدد انتفاضه 
و ش��عله ور ش��دن آن بود كه  هاآرتص به آن اعتراف كرد و خيلی از دولتمردان از جمله 
ايهود باراك و نفتالی بنت هم به اين دليل نتانياهو را ش��ماتت كردند، كه چگونه رژيم 
صهيونيستی را درگير يك چالش و افتضاح كرده است. از سوی ديگر برای چندمين بار 
جايگاه و اهميت مسجداالقصی به عنوان قبله اول مسلمين به جهانيان ثابت شد و اينكه 

به راحتی نمی توان هر توطئه ای عليه آن را به اجرا درآورد. 
نكته آخر در بررس��ی و مرور »عمليات محمديه« موضع دولت های اس��المی بود كه 
متأسفانه قابل دفاع نبود و اين تنها ملت ها و جريان های غير دولتی از جمله در كشورهای 

عربی و اسالمی بودند كه به خروش آمدند. 
درخواست اسماعيل هنيه از رئيس  جمهور اس��المی ايران، اوج نياز و ضرورت حضور 

يك دولت اسالمی در اين جريان بود كه به هنگام سكوت ساير دولت ها مطرح گرديد. 
»عمليات محمديه« با محوريت جايگاه و اهميت ق��دس، می رفت كه با خروش ملل 
اسالمی و مردم مسلمان فلس��طين به انتفاضه ديگری تبديل شود كه با دخالت سريع 
امريكا و همراهی سرس��پردگانی همچون ملك عبداهلل و عقب نشينی نتانياهو مديريت 
گرديد. بديهی است كه اگر سكوت دولت ها شكسته می شد و خروش مردم ادامه می يافت 
و گسترده تر می گرديد می توانست به چالش مهمی برای صهيونيست ها تبديل شود كه 

حل آن در مدت كوتاهی امكان پذير نمی بود. 
آسيب شناسی مقاومت در عرصه مبارزات ضد صهيونيستی، اقدام مهمی است كه به 

آسيب شناسی مقاومت در عرصه 
مبارزات ضد صهيونيستی، اقدام 
مهمی است که به هر حال برای به 
ثمر نشستن قيام های مردم فلسطين 
بيش از پيش ضروری می نماید و 
یقينًا پاسخی خواهد بود بر هفتاد 
سال مبارزه بی امان که یا با توطئه 
صهيونيسم و قدرت ها یا اهمال و 
خيانت دولت های اسالمی ناکام 

شده است 



156
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

هر حال برای به ثمر نشس��تن قيام های مردم فلسطين 
بيش از پيش ضروری می نمايد و يقيناً پاسخی خواهد بود 
بر هفتاد سال مبارزه بی امان كه يا با توطئه صهيونيسم 
و قدرت ها يا اهمال و خيانت دولت های اس��المی ناكام 
شده است و طبيعتاً نبايد با تكرار اشتباهات بر اين مدت 

طوالنی از مبارزه بی ثمر افزود. ان شاءاهلل. 

بدیهی است که اگر سکوت 
دولت ها شکسته می شد و 
خروش مردم ادامه می یافت 
می گردید  گسترده تر  و 
می توانست به چالش مهمی 
برای صهيونيست ها تبدیل 
شود که حل آن در مدت 
کوتاهی امکان پذیر نمی بود



15
7

تيز
م س

يس
يون

صه
د 

ض

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

ضد 
صهيونيسم ستيز

عليرضا سلطانشاهی 

مقدمه
در فرهنگ عبری حاخام به مؤمن، صاحب عقل، دارن��ده خرد، دنبال كننده علم و آن 
كس كه حكمت می داند1 گفته می شود. عنوانی كه مخصوص روحانيون يهودی است. 
جمع آن حخاميم و معادل آن در مكان های ديگر، »راو«، »رب«، »َربای« و هيئت چند 
نفری از »حخاميم«، »ربانوت« ناميده می شود2 و مراتب آن در سطوح باالتر، »هاراو« يا 

رهبر مذهبی شاخه ای از آنان، در حوزه وسيع تری است. 
روحانيون يهودی در تمام ممال��ك و به ويژه در ايران از ديرزم��ان، جايگاه خاصی در 
جامعه يهودی داشته اند و عالوه بر راهنمايی های دينی، برخی امور شرعی از جمله ذبح 
حيوانات، ختنه، نوشتن عقدنامه و جاری ساختن صيغه عقد و... با اقدام مستقيم يا تحت 

1. گوئل كهن، بر بال خرد، كاليفرنيای امريكا، نشر بنياد فرهنگی آموزشی حاخام يديديا شوفط، 1388، ص13. 
2. منوچهر كوهن، خاطرات حاخام يديديا شوفط، لس آنجلس، امريكا، نشر بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط، 

بهار 2001، ص396. 
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نظر مستقيم آنها انجام می شود. 
از جمله برجس��ته ترين حاخام های تاريخ يهوديان ايران می توان به »مال اورشرگاء« 
از بازماند گان يهوديان اروپايی نام برد كه به ايران س��فر می كند و در س��بزوار س��اكن 
شده اس��ت. از نوادگان او، ربی كياس، ربی دانيال، ربی ش��موئيل، اور، شموئيل، مشه، 
ماليسحاق، اور و حاخام يوسف اورشرگاء است كه از س��بزوار به يزد و اورشليم و تهران 
مهاجرت كرده و در چرخش بوده اند. مال اورشرگاء در سال 1172 از دنيا رفته و در يزد 

به خاك سپرده می شود.1
نواده او »يوسف اورش��رگاء« در سال 1277 شمس��ی در يزد به دنيا می آيد و در سال 
1300 شمس��ی به تهران مهاجرت می كند. او ظرف هفت س��ال اقام��ت و تحصيل در 
اورشليم، خود را برای بازگشت به يزد برای رهبری دينی آماده می كند. در سال 1320 
به دعوت بزرگان يهود ب��ه تهران مهاجرت كرده و همراه برادر خود حاخام »ماش��اءاهلل 
اورش��رگاء« به امور مذهبی يهوديان می پ��ردازد. او همراه حاخ��ام »اوريل داويدی« و 
»يديديا شوفط«، »بت دين » يا دادگاه شرعی را تأسيس می كنند. او پس از سكته مغزی 
در سال 1353، سه سال بعد در سال 1356 در 80 سالگی از دنيا می رود. سومين فرزند 
او به نام »موسی آزادگان« از سال 1358 تا 1362 رئيس هيئت مديره انجمن كليميان 

بوده است.2
از حاخام های معروف و برجس��ته جامع��ه يهودی به غير از اورش��رگاء با آن س��ابقه 
خانوادگی، تا قبل از انقالب می توان به حاخام »شلومو كهن صدق گلپايگانی« و فرزند او 
حاخام »باروخ كهن صدق« اشاره كرد كه معموالً با حاخام »شلومو كهن صدق )سلطان 
سليمان(« طراح و ناشر تقويم تطبيقی يهودی و فرزندش »اسحاق كهن صدق«3 اشتباه 

گرفته می شود.4
حاخام »يهو ش��وع )فرج اهلل( نتن الی« متولد 1294 در ش��هر همدان، تحصيل كرده 
دانشگاه عبری اورش��ليم نيز از ديگر روحانيون معروف يهودی قبل از انقالب است كه 
حوزه فعاليت او در مؤسس��ه گنج دانش يا اوتصرهتورا در شيراز است كه پس از انقالب 
به اسراييل و س��پس لس آنجلس مهاجرت می كند و در سال 2005 از دنيا می رود. او از 

WWW.7Dorim.com :1. پايگاه اطالع رسانی يهوديان ايرانی به زبان فارسی
2. همان. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص119. 
4. WWW.7Dorim.com
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حاخام های آشنا به چند زبان از جمله عبری، فرانسه، انگليسی و فارسی بود.1
حاخام »يوس��ف حزانی« يا خليفه حزانی كه عنوان روحانيون يهودی در كردس��تان 
است،2 نيز از جمله روحانيون برجسته يهودی غرب كشور می باشد كه تا قبل از انقالب 

اسالمی از معروفيت خاصی برخوردار بود.
و اما مهم ترين حاخام برجسته ايرانی معاصر حاخام »يديديا شوفط« است كه از سال 
1926 با مسافرت به تهران در زمره علمای برجسته يهودی قرار گرفته و تقريباً از همان 
سال ها به صورت نيمه رس��می و رسمی تا سال 1358 يعنی يك س��ال پس از پيروزی 
انقالب اسالمی، رهبری مذهبی يهوديان ايران را بر عهده می گيرد و از آن سال تا 1384 
به مدت 26 سال نيز رهبری يهوديان ايرانی مقيم لس آنجلس را بر عهده داشت. رهبری 
كه گفتار و عملكرد او ظرف اين مدت بس��يار طوالنی در اين كسوت در اين مقال مورد 

بحث و ارزيابی قرار می گيرد. 
البته بعد از انقالب اسالمی در جمهوری اسالمی پس از شوفط، حاخام اوريل داويدی 
از س��ال 1358 تا 1373 كه پيش از اين از نزديك ترين رهبران يهودی به ش��وفط بود، 
رهبری جامعه يهودی ايران را بر عهده می گيرد و در س��ال 1384 در سن 81 سالگی، 
پس از نزديك به 11 س��ال زندگی در رژيم صهيونيستی در اورش��ليم از دنيا می رود.3 
حاخام »يوس��ف همدانی كهن« رهبر بعدی يهوديان ايران پس از داويدی است كه از 
سال 1373 تا 1380 در اين منصب قرار می گيرد. او زاده يزد است كه پس از توقفی كوتاه 
در شيراز برای تحصيل و بازگشت به يزد، در سال 1356 به تهران مهاجرت می كند و در 
كنيسای باغ صبا، به امور مذهبی يهوديان مشغول می شود. او در كارنامه خود مالقات 

با رئيس جمهور خاتمی و دريافت لوح از احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور را دارد.4 
وی در سال 1393 در سن 92 سالگی در ايران از دنيا می رود و منصب خود را از سال 
1386 كه مقارن با ايام بازنشستگی اش بوده به »ماش��اءاهلل گلستانی نژاد« می دهد و او 
نيز پس از مدتی با كناره گيری از اين مقام كه دليل آن به صورت رسمی ذكر نشده است، 
فضا را برای »يونس حمامی الله زار« به عنوان يك روحانی جوان باز می كند كه تاكنون 
همه او را به عنوان بزرگ دينی يهوديان می شناسند؛ اگرچه اطالق عنوان رهبر برای او 

1. همان.
2. گوئل كهن، همان، ص340. 

3. WWW.7Dorim.com 
4. همان.
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هنوز كمی زود است.1
آثار مطرح در اين حوزه كه به معرفی سرگذش��ت شوفط می پردازند، خاطرات حاخام 
يديديا شوفط و بر بال خرد است كه در ادامه به شرح، بسط و نقد و بررسی آن می پردازيم. 

كتاب اول: خاطرات حاخام يديديا شوفط  
تدوين و نوشتار: مهندس منوچهر كوهن
ناشر: بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط

واژه نگاری و صفحه بندی: سازمان خدماتی مينو 
حمودت 

چاپ و صحافی: ديزاين پرينتينگ
سال نشر: 2001

قطع: رقعی
تعداد صفحات: 416

قالب اين كتاب مصاحبه محور است و در 26 فصل 
دسته بندی شده و دربرگيرنده چند بخش مهم از 
زندگی شوفط از تولد تا جوانی در كاشان، مهاجرت 

به تهران و رهب��ری جامعه يهودی و زندگی در امريكاس��ت. البت��ه از لحاظ موضوعی، 
فرازهای جزيی تری از زندگی وی در اين دس��ته بندی وجود دارد كه در ادامه به نقد و 

ارزيابی آن خواهيم پرداخت. 
عالوه بر اين شكل و قالب، اين اثر دارای ويژگی هايی به شرح ذيل می باشد: 

1. در ابتدا سپاس نامه ای از حاميان مؤسسه يا بنياد فرهنگی حاخام يديديا شوفط درج 
شده است كه در آن بيش از 100 نفر از سران مالی، فرهنگی، مذهبی و سياسی يهوديان 
ايرانی مقيم امريكا، اروپا و اس��راييل ليست ش��ده اند. افرادی همچون ديويد آليانس، 
لطف اهلل حی نجات و هما سرشار، مئير عزری، ژاك ماهفر، پرويز و يونس نظريان، مسعود 

هارونيان2 و... 
2. آغاز سخن از اين اثر با مقاله و مقدمه دكتر هوشنگ ابرامی و با امضای او در اوت سال 
2000 است. مقدمه ای كه همچون محتوای كتاب سرشار از القای مفهوم يهودستيزی 

1. نامبرده در يك مصاحبه با دهباشی در برنامه تاريخ آنالين كه در فضای مجازی منتشر شده است، مطالبی را 
مطرح می كند كه در جای خود جای تأمل دارد. 

2. منوچهر كوهن، همان، صفحات ابتدايی كتاب. 
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در ايران، فضای پرتناقض در جامعه اسالمی ايران، تعريف و تمجيد از علم و اخالق حاخام 
و... است. مواردی كه در خالل نقد و ارزيابی به وفور با آن مواجه می شويم.1

3. بخش آلبوم عكس در اين اث��ر، دربرگيرنده 100 عنوان عك��س از زندگی و زمانه 
حاخ��ام، اعضای خانواده، سياس��ت و دي��دار با بزرگان سياس��ی، فرهنگ��ی، مذهبی، 
مراسم های مذهبی، اعياد و جشن های ازدواج و نوادگان حاخام است كه اطالعات جنبی 

آن در تدوين اين اثر و فهم بهتر مطالب بسيار مؤثر است. 
4. بخشی تحت عنوان »گزارشی درباره تدوين و نگارش خاطرات حاخام يديديا از آغاز 
تا انجام« نوشته منوچهر كوهن در آخرين بخش از محتوای اثر آمده كه به داستان نحوه 
مصاحبه و پياده كردن مصاحبه و جريان آماده سازی و مشكالت و مسائل آن می پردازد؛ 

ضمن آنكه به جايگاه خود نيز اشاره می كند.2
5. به دليل استفاده مكرر حاخام از كلمات، واژه ها و اصطالحات مذهبی به زبان عبری، 
واژه نامه ای در 13 صفحه به ش��رح و معنی واژ گان اصلی به كار رفته در متن می پردازد 

كه افزون بر استفاده موردی در متن، به صورت جداگانه نيز بسيار قابل استفاده است.3
6. نمايه اين اثر تنها به نام های افراد اشاره می كند و اگر مكان ها و وقايع و واژگان ديگر 

را نيز در برمی گرفت، بسيار بهتر می بود. در واقع، نمايه اين اثر بسيار ضعيف است.4
كتاب دوم: بر بال خرد، جامع�ه يهودي�ان ايران و 

 هفتاد سال رهبری مذهبی )گام به گام با حاخام 
يديديا شوفط در كاشان، تهران، لس آنجلس(

پژوهشی از: گوئل كهن
ناشر: بنياد آموزشی حاخام يديديا شوفط

سال نشر: 2010
حروف چينی و صفحه بندی: رها- لندن

چاپ و صحافی: شركت مرتضوی- لس آنجلس- 
كاليفرنيا

تعداد صفحات: 481 
قطع: وزيری 

1. همان، نه تا بيست. 
2. همان، ص375-391. 
3. همان، ص392-404. 
4. همان، ص405-415. 
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قال��ب و ش��كل كت��اب در 16 بخ��ش ب��ا 
زيرفصل ه��ای متع��دد همراه با ي��ك مقدمه و 
پيش گفتار، دسته بندی ش��ده است؛ كه باز هم 
به صورت كلی دربرگيرن��ده دوران زندگی در 

كاشان، تهران و لس آنجلس است.
عالوه بر اي��ن ش��كل و قالب، اين اث��ر دارای 

ويژگی هايی به شرح ذيل می باشد: 
1. محتوای كتاب ظاهراً به قلم حاخام اس��ت 
كه خاطرات خود را بازگو می نمايد در حالی كه 
به نظر می رسد با توجه به متن مصاحبه اصلی منوچهر كوهن در 10 سال پيش از اين با 
حاخام، متنی با همت گوئل كهن مستندسازی و پرداخت شده است تا با وقايع و تاريخ 
يهود ايران در دوره معاصر همخوانی و هم افزايی داش��ته باشد. در واقع در اين كتاب به 
وقايع تاريخ يهود ايران پرداخته ش��ده اس��ت و جالب اينكه در بخش هايی از كتاب 70 
صفحه بدون اينكه به خاطرات حاخام اشاره ش��ود، صرفاً به يك موضوع در تاريخ يهود 

ايران پرداخته می شود. 
2. 94 عنوان عكس از خانواده، نزديكان، ديدار با بزرگان، شهر كاشان و بناهای معروف، 
به همراه اسنادی از تصوير روزنامه ها، نامه ها و اعالميه ها به مستند كردن مطالب كتاب 

كمك كرده است. 
3. متن اثر حاضر مملو از پاورقی و اطالعات اضافی از يك واقعه، شخص، مكان و يا واژه 

است كه نشانگر زحمت پژوهشگر است. 
4. نمايه اثر صرفاً به ذكر نام اشخاص می پردازد كه ضعيف است. 

5. شكل صحافی، صفحه آرايی و تذهيب بی بديل اثر، حاكی از توجه ويژه خانواده حاخام 
برای ارايه يك اثر ماندگار است. 

تفاوت های این دو اثر
به نظر می رسد كه خانواده يا بنياد فرهنگی يا آموزشی حاخام يديديا شوفط با همت 
مهندس منوچهر كوهن راضی به تدوين يك اثر از سرگذشت حاخام می شوند و شكل 
آن هم، مصاحبه مقرر می گردد ولی ظاهراً به رغم تالش زياد مهندس كوهن كه منجر 

است  الزم  حاخام  مورد  در 
مقاالتی از اندیشه ها و گرایش های 
فکری، عقيدتی و رفتاری او 
نوشته یا سمينارهایی برپا شود؛ یا 
مصاحبه هایی با دوستان، فرزندان، 
همکاران در مورد دیدگاه های وی 
صورت پذیرفته تا عمق بيشتری از 
شناخت نسبت به زندگی، اندیشه 

و زمانه ایشان حاصل گردد
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به 6 بار بازنويسی1 اثر می ش��ود، رضايت خانواده حاصل نمی گردد؛ به طوری كه پس از 
درگذشت حاخام با دستمايه اوليه مصاحبه، آقای گوئل كهن اقدام به بازنويسی يك اثر 
پژوهشی و مستند با محوريت خاطرات مطرح در مصاحبه قبلی می كند كه به هر ترتيب، 

تفاوت هايی به شكل ذيل نمايان می شود: 
1. كتاب اول صريح تر، صميمی تر و خواندنی تر است و می توان احساس، انگيزه، شور و 
حال و احياناً دل مردگی حاخام در برخی فرازها را بدون واسطه دريافت كرد. در حالی كه 
در كتاب دوم از آن حس حاخام هيچ خبری نيست و زندگينامه ايشان در قالب نوشتاری 
سخت و مستند و بی روح تدوين شده كه تنها، عالقه يك محقق را سيراب می كند تا يك 

عالقه مند به اطالع از سرگذشت حاخام را. 
2. در كتاب اول مواضع تند و سخت حاخام عليه جهات ذيربط از هر دولت و جريان و 
فردی به صراحت مطرح می شود و در برخی موارد اين مصاحبه كننده است كه اين حس 
را منتقل می كند ولی در كتاب دوم جانب احتياط ديده شده و مشی محافظه كارانه در 

پيش گرفته شده است تا كسی از متن نرنجد. 
3. در كتاب اول مصاحبه كننده به شرح و بيان زندگينامه حاخام اميدوار و متعهد است 

ولی در كتاب دوم پژوهشگر به بيان تاريخ معاصر يهود ايران پرداخته است. 
4. كتاب اول مملو از اصطالحات و عبارات مذهبی و به زبان عبری است ولی در كتاب 
دوم، پژوهشگر با بازنويسی متن درصدد است كه متن همه كس فهم و عاميانه و در عين 

حال محققانه باشد. 
5. در كتاب اول مصاحبه كننده در تالش اس��ت تا با سؤال كردن مستقيم از حاخام به 
تمام سؤاالت مطرح و ابهامات موجود پاسخ گويد. در حالی كه در كتاب دوم پژوهشگر 
با وجود داشتن اطالعات در دس��ترس از ذكر برخی مهمات اين سرگذشت در می ماند. 
به عنوان مثال پژوهشگر در كتاب دوم در عين ذكر شجره نامه و نوادگان خيلی از افراد 
باربط و بی ربط در اثر، به معرفی كامل نوادگان شوفط نمی پردازد. در حالی كه بسيار مهم 
است تا نوادگان اين فرد مذهبی، شناخته شوند و معلوم شود كه هم اكنون به چه كاری، 

در كجا مشغول هستند و با چه كسی ازدواج كرده اند و در چه حالی هستند.2

1. همان، ص389. 
2. در كتاب بانوی انقالب، خديجه ای ديگر، خاطرات و يادداشت های بانو خديجه ثقفی، همسر حضرت امام)ره( 
)نشر مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام به همت علی ثقفی، چاپ 1393( نمونه ای بی بديل از شجره نامه حضرت امام، 
همسر ايشان با نوادگان و حتی مشاغل و تحصيالت هر يك از آنها به تفصيل ذكر شده است كه می تواند دستمايه 
تحقيقی برای بسياری از پژوهشگران، به ويژه كسانی كه در مورد زندگينامه افراد برجسته تحقيق می كنند، باشد. 
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توجه: نبيره ها گبرئيال و سابرينا معلوم نيست كه از كدام نوه شوفط هس��تند و جايگاه ملودی محبوب نيز در اين 
خانواده معلوم نيست.

توجه: اطالعات مندرج در اين شجره نامه براساس داده های دو كتاب مربوط به ايشان است.

حاخام يحزقل حاخام الياهوحاخام حزقيا

حاخام يهودا

حاخام اوراهام

حاخام يهودا

حاخام اليشاه

حاخام ُمشه عالم بزرگ حاخام مردخای

حاخام مالرفائيل

رفيع اهلل

مراد ادريه

منوچهر

مايكل )يديديا(يديدياشارونا

دانيئل؟رامين

نعيما ابراهيم مراد موسی داويد يافا

عنايت اهلل ابريشمیپلين نتن الینظر نظرزاده نورا؟؟

ميرزا داود جاويد 
)رئيس انجمن كليميان كاشان(

ميرزا امين جاويد

فرهنگ

سليمان

جميله

جاللت

نجات

جمشيد

رفيعمحبوب 

الياهو اسماعيليان آشر اسماعيليان

بی بی جان

نوراهلل

اسماعيل

عزت

شارونا  حشمت )ميريام(
رامين

حاخام داويد شوفط

حيات

حزقيااُف خانم باشی

شموئيل حييم

يعقوب

اسحاق اسحاقيان 

خاخام يديديا شوفط

اشرفربيع يهوداايران

سارح )رئيس بعدی انجمن پس از جاويد(

حاخام شموئل
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6. توجه به گس��تره طوالنی از زندگی پرفراز و نشيب 
حاخام و وقايع مطرح در اطراف زندگی او، اقتضا می كرد 
كه با تدوي��ن كرونولوژی و گاه ش��مار زندگی به س��ير 
تاريخی از اين زندگی برای درك بهت��ر از آنچه بر او در 
اين سال ها گذشته پی برد ولی پژوهشگر كتاب دوم در 
عين ادعای به رخ كشانيده شده در قالب پژوهشی اثر، 
از انجام حداقلی همچون كرونولوژی انجام شده در اين 

مقال، بازمانده است. 
*  *  *

به رغم گذشت 7 سال از انتشار كتاب دوم و 17 سال از انتشار كتاب اول، معلوم نيست 
كه بنياد فرهنگی يا آموزشی حاخام يديديا شوفط چه كار جديد ديگری را برای شناخت 
زندگی، زمانه و افكار حاخام تدوين كرده است. س��ؤاالتی در ذهن مخاطب با مرور اين 
آثار جاخوش كرده اس��ت كه در كت��اب اول، مهندس كوهن به برخی از آنها اش��اره ای 
گذرا می كند از جمله داليل گرايش يهوديت به بهائيت، يا داليل رش��د يهودستيزی و 
راه جلوگيری از شيوع آن، يا اصالت و پيامدهای جريان های ضد صهيونيستی در ميان 

يهوديان و... كه تاكنون پاسخی به آنها داده نشده. 

گاه شمار زندگی و زمانه مربوط به حاخام یدیدیا شوفط )به هجری شمسی(1 
871- تفتيش عقايد يا انگيزيسيون در اسپانيا

979- ورود موشه هلوی از يهوديان اخراج شده اسپانيا به كاشان
996- تولد بابائی بن لطف در كاشان نويسنده كتاب انوسيم

1100- تولد بابائی بن فرهاد در كاشان نوه بابائی بن لطف و نويسنده 
دومين كتاب از انوسيم

1157- وقوع زلزله در كاشان
1207- شيوع مرض وبا در شهر كاشان

1229- وقوع حادثه اهلل داد در مشهد
1243- تولد پدر شوفط

1250- قحطی در كاشان

1. توجه: گاه شمار موجود توسط نگارنده اين متن بر اساس اطالعات مندرج در دو كتاب مربوطه تدوين شده است. 

از  دیگر  خيلی  همچون 
یهودیان، زندگی یدیدیاشوفط 
با مهاجرت از شهری به شهر 
یا کشور دیگری همراه بوده 
است. او از هنگام تولد تا 39 
سالگی در کاشان زندگی 
کرده است. یعنی تحصيالت 
مقدماتی و مهم را در این شهر 

به انجام رسانده 
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1287/8/33- 20 حشوان 5669 عبری- 14 نوامبر 1908 ميالدی- 
تولد شوفط

1290- حادثه پرت شدن شوفط با سر در خانه همسايه در كاشان
1292- مرگ آقايقوتيئل، صاحب مدرسه و آموزشگاه يهوديان كاشان
1293- آغاز تحصيل در مدرسه آقايقوتيئل در 6 سالگی توسط شوفط

1296- برپايی جشن صدور اعالميه بالفور در كاشان
1298- تشديد قحطی كاشان 

1299- ترك مدرسه توسط شوفط و آغاز تحصيل در منزل
1300- دريافت مجوز ش��رعی برای ذبح مرغ و خروس در س��ن 16 

سالگی از سوی ماليوسف اورشرگاء
1301- كسب عنوان منشی گری و عضويت در انجمن كليميان كاشان 

و بعدها انجام امور مالی انجمن در سال 1305
1301- تشكيل انجمن صيونيت در ايران.

1305- آغاز سخنرانی در محافل يهودی و جامعه كليميان كاشان
1305- دريافت مجوز شرعی برای ذبح از سوی حاخام های اسراييلی

1309- نامزد كردن با حشمت خانم در سن 9 سالگی او و 21 سالگی 
خودش

1312- اولين سفر از كاشان به تهران 
1313- ازدواج رسمی با حشمت خانم در 26 سالگی

1314- آغاز كار دفتر ثبت و ازدواج در كاشان
1315- احتم��االً تولد يافا اولين دختر و فرزند وی در اين س��ال بوده 

است. 
1317- تولد اولين فرزند پسر او داويد

1326- مهاجرت همراه با خانواده به تهران و آغاز كسب و كار و تجارت
1326- ديدار با آيت اهلل كاشانی

1327- اولين ديدار با شاه به هنگام استقبال از او كه به امريكا رفته بود.
1327- افتتاح دفتر ازدواج و طالق در تهران پس از صدور يك آگهی

1329- شركت در مراسم خاكسپاری جسد رضاشاه و برپايی مراسم 
در تهران و شهرستان
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1330- راه اندازی كالس های هفتگی آموزش مبانی دينی و اخالقی 
دانش آموزان در دبيرستان اتحاد

1332- ديدار با مصدق كه بعدها اسباب گاليه شاه شد. 
1332- ديدار با شاه به دعوت فضل اهلل زاهدی پس از كودتا

1333- شركت در مراسم ترحيم عليرضا پهلوی
1334- برپايی مراسم يادبود اينشتين

1339- ورود ناخواسته به عرصه انتخابات مجلس با حمايت كتبی از 
جمشيد كشفی عليه مراد اريه و بازتاب آن

1340- سخنرانی در مجلس يادبود آيت اهلل بروجردی 
1340- مشاركت در تأسيس دارالشرع يا بت دين با هدف رسيدگی به 

مسائل مذهبی يهوديان
1346- اولين س��فر به اس��راييل بابت معالجه قلب به م��دت 3 ماه و 

دومين سفر در همين سال
1346- برپايی مراس��م بزرگداشت هولوكاس��ت در سالن دبيرستان 

اتفاق
1350- شركت در مراسم جش��ن های 2500س��اله به نمايندگی از 

جامعه يهودی و همراه سيد حسن امامی
1352- درگذشت مادر )حيات( 

1353- شركت در مراسم توديع مئير عزری اولين سفير اسراييل در 
ايران

1355- اس��تقبال و ميزبانی از ه��اراب حاخام عوبديا يوس��ف رهبر 
يهوديان كه از اسراييل آمده بود.

1355- نهايی كردن متمم قان��ون ارث زنان يهودی پ��س از تهيه و 
تدوين در ايران و توشيح آن با حضور عوبديا يوسف

1357- دو ديدار با شاه يكی در ديدار نوروزی و ديگری در ديدار مربوط 
به مراسم روز تولد در آبان ماه

1357- ديدار با آيت اهلل شريعتمداری و دريافت توصيه های مشكوك 
از سوی وی

1357- تالش ناموفق برای ديدار با حضرت امام)ره( در مدرسه علوی 
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همراه با سران يهودی
1358- دي��دار با حضرت ام��ام)ره( در قم و تنه��ا 2 روز پس از اعدام 
حبيب اهلل القانيان در ارديبهش��ت ماه و احتم��االً فرمايش امام مبنی بر 

جدايی يهود از صهيونيسم و ارايه تعريف دقيق اين دو عبارت
1358- ديدار با آي��ت اهلل طالقانی و تالش موفقيت آمي��ز در متقاعد 
كردن ايشان به نپرداختن به موضوع يهود و صهيونيسم در خطبه های 

نماز جمعه تهران 
1359- مهاجرت به امريكا به قصد معالجه و ماندگار شدن در آنجا

1364- برپايی كنيس��ه مخص��وص يهوديان ايرانی به ن��ام ارتص در 
لس آنجلس

1367- برپايی مراس��م بزرگداشت ش��وفط در لس آنجلس با حضور 
عوبديا يوسف

1370- مش��اركت در برپايی مجم��ع روحانيون يه��ودی ايرانی در 
لس آنجلس

1371- برپايی مراسم گراميداش��ت نيم قرن خدمات شوفط از سوی 
سازمان فرهنگی ايرانيان يهودی در كاليفرنيا

1373- سومين سفر به اسراييل
1375- ديدار با بيل كلينتون رئيس جمهور وقت اياالت متحده

1377- ديدار با موشه كتس��او، معاون نخس��ت وزير وقت اسراييل و 
رئيس جمهور بعدی، در لس آنجلس

1379- ديدار با اَل گور معاون رئيس جمهور سابق امريكا
1381- مشاركت در برپايی مجتمع آموزشی فرهنگی نصح

1383- برپايی مراسم ويژه از سوی مئير عزری سفير سابق اسراييل در 
ايران با حضور 600 نفر در كنيسه مركز فرهنگی و آموزشی نصح برای 

گراميداشت شوفط
1384/4/4/ )روزجمعه(- 17 سيوان 5765 عبری- 24 ژوئن 2005 

ميالدی- درگذشت شوفط
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در مورد حاخام الزم اس��ت مقاالتی از 
انديشه ها و گرايش های فكری، عقيدتی 
و رفت��اری او نوش��ته يا س��مينارهايی 
برپا ش��ود؛ يا مصاحبه هايی با دوستان، 
فرزندان، همكاران در مورد ديدگاه های 
وی ص��ورت پذيرفته تا عمق بيش��تری 
از شناخت نس��بت به زندگی، انديشه و 
زمانه ايش��ان حاصل گردد. شايد برخی 
از اين سؤاالت و ابهامات پاسخ داده شده 
يا برطرف شود و تاريخ به زوايای پنهان 
و آشكار ش��خصيت سياسی، فرهنگی و 

اساساً مذهبی حاخام پی ببرد. 

چرا کاشان؟ 
قبل از معرفی شخصيت و زندگی حاخام يديديا ش��وفط الزم است كه از خاستگاه او، 
از كاشان سخنی به ميان آيد. شهری كه اهميت بسيار زيادی در تاريخ فرهنگ و تمدن 
يهوديان ايران داش��ته و بعضاً دارد و يكی از داليل پرداختن به موضوع و شخص شوفط 

است. 
كاشان يكی از شهرهای اس��تان اصفهان است كه از شمال و ش��مال باختری به شهر 
قم، از جنوب به ش��هر اصفهان، از جنوب خاوری به دو شهر اردس��تان و نائين، از باختر 
به ش��هرهای محالت و اراك، از جنوب باختری به دو شهر خمين و گلپايگان و از سمت 

خاوری به دشت كوير محدود می شود.1 
ريش��ه لغوی كاش��ان را در كی آش��يان )معبد ي��ا جايگاه پادش��اهان(، كاه قش��ان 
)نشانه گذاری مرزهای اوليه شهر باكاه(، كاشانه )چشنگاه و پناهگاه( و چهل حصاران )بر 
مبنای محله های چهل گانه شهر، قاسان )معرب واژه فارسی كاشان( و كاشان برگرفته 
از جمعيتی در بين النهرين و تغيير يافته به كاسيان و كاش��يان در طی تاريخ، می توان 

جست وجو كرد.2

1. گوئل كهن، همان، ص31. 
2. همان.

شوفط در كنار ديوار براق- قدس
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روس��تاهايی ني��ز ب��ه نام كاش��ان در 
آذربايج��ان، بندرعباس و ش��بيه به آن 
همچون كاشان رود، كاشانتو، كاشانك 

در ايران وجود دارد.1
اين ش��هر آنچنان كه در اي��ن منابع و 
س��اير مآخذ آم��ده، از جه��ات مختلف 

دارای اهميت بوده است: 
1. موقعيت مكانی آن ب��ه عنوان يك 
چهارراه و محور مواصالتی در مركز و در 
مس��ير اصفهان در جنوب، قم در شرق، 
مشهد در شمال شرق و روسيه در شمال 

بوده است.2
2. در عي��ن نب��ود آب كاف��ی، صنايع 
ابريشم ريسی، پارچه بافی، منبت كاری، زرگری، ترمه بافی3 و... اين شهر شهرت جهانی 
دارد به طوری كه به هنگام دوره بازرگانی با روس و انگليس در اواسط قرن نوزدهم ميزان 

ابريشم وارد شده ساالنه به كاشان از مقدار پارچه توليدی در لندن بيشتر بوده است.4
3. وجود بيش از 70 آب انبار5 برای تهيه و توليد آب مورد نياز شهر يكی از مدرنترين 
سيستم های مديريت آب با توجه به كمبود ش��ديد آن در كاشان را به جهانيان معرفی 
می كند كه تأمين كننده مصرف شرب و كشاورزی و دامداری اين شهر بوده و يهوديانی 
همچون ميرزا داود جاويد، در كنار مشاغل مهم ديگری همچون زرگری و ابريشم ريسی، 
مزارعی از اين شهر را با قنات هفت كيلومتری كه نيمی از تره بار كاشان را تأمين می كرده 

است، آباد كرده اند.6 
4. يهوديان يزد اين شهر را پاريس7 خطاب می كردند و قبل از آن در ميان ساير يهوديان 

1. همان.
2. همان، ص32. 
3. همان، ص38. 
4. همان، ص39. 
5. همان، ص35. 
6. همان، ص81. 

7. منوچهر كوهن، همان، ص34. 

داوود جاويد و خليل حقاني، كاشان، 1915 ميالدي
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به اورش��ليم ثانی1 يا اورشليم كوچك2 معروف است 
چرا كه هم به دليل جمعيت زياد يهوديان كه شوفط 
90 هزار3 نفری آن را درك كرده و هم به دليل سابقه 
و اماكن يه��ودی مورد توجه بوده اس��ت؛4 به طوری 
كه قدمت حضور يهوديان را به قبل از ورود اس��الم 
به ايران ذكر می كنند و حتی آن را پناهگاه يهوديان 
رانده ش��ده عهد فرديناند و ايزابل اس��پانيا در سال 
1492 5 می دانند. مقابر بزرگان يهودی از جمله مال 
موش��ه هلوی كه می گويند از همان آوارگان يهودی 

اس��پانيايی بوده در كاشان است.6 ش��خصيت های برجس��ته يهودی مطرحی همچون 
حاخام نهورای ملقب به حكي��م نور محمود )نورالحكما( فرزند حكيم هارون كاش��انی 
كه فرزندان او نيز در حرفه طبابت معروف بودند، كاش��انی بودند.7 دكتر لقمان نهورای 
نماينده يهوديان در مجلس نيز نوه نورمحمود بود.8 از دختر نيز نوه معروف ديگری بنام 
حبيب اهلل ثابت بنيانگذار تلويزيون ايران نيز از اوست9 مراد اريه پسر عموی پدر يديديا 
شوفط10 نيز از شخصيت های برجسته يهودی و كاشانی است كه نماينده يهوديان مجلس 

نيز بوده است. 
لرد ديويد آليانس بزرگترين توليدكننده پارچه در بريتانيا كه زمانی با داش��تن بيش 
از 80 هزار كارگر نيز در كاشان زاده شده و به قدری به اين اصالت كاشانی خود به رغم 
داشتن دو مقام اكتسابی از ملكه انگليس می نازد كه كتاب خاطرات خود را بچه كاشی 
ناميده،11 همچون عشقی كه رفيع جاويد فرزند ميرزا داود جاويد رئيس انجمن كليميان 

1. همان، ص61. 
2. گوئل كهن، همان، ص44. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص52. 
4. برای اطالع بيشتر رك: حسين حيدری و علی فالحيان وادقانی، »تحوالت اجتماعی يهوديان كاشان در عصر 

قاجار«، مطالعات اسالمی: تاريخ و فرهنگ، س42، پاييز و زمستان 1389، ص119-148. 
5. برای اطالع بيشتر رك: عليرضا سلطانشاهی، پان تركيسم و صهيونيسم، تهران، مؤسسه مطالعات ملی، 1385. 

6. گوئل كهن، همان، ص147. 
7. منوچهر كوهن، همان، ص228. 

8. برای اطالع بيشتر رك: داود آليانس، بچه كاشی، زندگی نامه و خاطرات، از بازار تهران تا مجلس لردها، ترجمه 
گوئل كهن، لندن، ساتراپ، آذرماه 2016printed-by satrap( 1395( قطع وزيری، 576 صفحه. 

9. گوئل كهن، همان، ص445. 
10. منوچهر كوهن، همان، ص87. 

11. همان. 

به رغم تصوری که شوفط 
در سخنانش ابراز می دارد، 
وضع او و سایر یهودیان با 
این مهاجرت ها، نه تنها بهتر 
می شود، بلکه آغازگر جریانی 
در ميان خانواده و اجتماع 
یهودی نيز می گردد. گویی با 
این مهاجرت ها، رسالت هایی 

به انجام می رسيده است
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كاش��ان با س��اختن يك خانه كاماًل مشابه با 
خانه ه��ای كاش��انی در س��انتاباربارای ايالت 

كاليفرنيا برای خود ساخته است.1 
جالب اينكه پس از ورود اس��الم نيز، كاشان 
از لحاظ دين��ی جايگاه بس��يار بااليی يافت و 
شخصيت های برجسته ای از جمله اعضای مهم 
خانواده نراقی2 و فيض كاش��انی3 از اين شهر، 
شهره به دينداری هستند به طوری كه آن را 
دارالمؤمنين در كن��ار قم به نام دارالموحدين 
يا دارالعباده می نامند.4 اين دين مداری تاكنون نيز در تمام مناطق ش��هری و روستايی 
كاشان نمود بارزی داش��ته و دارد. از جمله اينكه به دليل كثرت ثبت نام كنندگان حج، 
استان اصفهان دو مركز جدا برای اعزام زائرين دارد كه يكی از آنها فقط مخصوص شهر 
كاشان و توابع است در حالی كه ساير استان ها، تنها يك مركز برای اداره اين امر دارند. 

از همين رو، استعمارگران نيز چشم طمع از لحاظ مذهبی از ديرباز به آن دوخته و حتی 
باالترين ميزان گرايش به بهائيت و بابيت به ويژه از ميان يهوديان پس از همدان در اين 

شهر به ثبت رسيده است.5 
5. شهر كاش��ان به رغم تمام ويژگی های مثبت برشمرده شده، مركز تالطم های مهم 
سياسی، اقتصادی و ياغی گری های زيادی بوده است كه آن را در برخی مقاطع به عنوان 

يك شهر ناامن مطرح ساخته است. 
اكتشافات اخير باستانشناسی در حومه اين شهر در نوش آباد، منجر به كشف يك شهر 
زيرزمينی با قدمت بسيار طوالنی شد كه مهم ترين دليل س��اخت آن را، تأمين امنيت 
ساكنين به هنگام تهاجم اشرار و دشمنان ذكر كرده اند. منطقه ای كه از آن به نوش آباد 
ياد می كنند همراه ب��ا آران و بيدگل در منابع يهودی، به عنوان يك ش��هر يهودی ذكر 

می شود و بر اين اعتقادند كه ساكنين آن نيز به زور مسلمان شده اند.6
6. ويژگی های طبيعی اين ش��هر نيز ش��هرت جهانی دارد. عقرب های سياه هفت بند 

1. گوئل كهن، همان، ص32. 
2. منوچهر كوهن، همان، ص62. 

3. همان، ص21. 
4. همان، ص345. 
5. همان، ص90. 

6. گوئل كهن، همان، ص79. 

شوفط مرگ را به مسلمان شدن ترجيح 
می داد و می پسندید. جالب اینکه 
پذیرش دیگر ادیان در یهودیت یا 
همان »گر صدق« را نيز به راحتی 
برنمی تافت و این تلویحًا یک نوع از 
نژادپرستی است که در اندیشه شوفط 
ریشه داشت. اندیشه ای که از تمام 
جامعه یهودی برخاسته و مختص به 

مکان و زمان خاصی نبوده
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آن پس از عقرب های اهواز و شوش1 در هيچ جای 
ديگری، مش��ابه ندارد. تاكنون چند قحطی بزرگ 
جان بسياری را در اثر كم بارانی و جنگ های اول و 
دوم جهانی گرفته و حتی زلزله اين شهر را لرزانيده 
است.2 شرايط اقليمی در كنار نمك زار و كوهپايه، 
معروف ترين گالب جهان را پديد آورده و باغ های 
نياس��ر آن در كنار كوير، تجربه اس��تفاده از آب و 

هوای خنك را به اهالی آن چشانده است. 

زندگی شخصی حاخام یدیدیا شوفط 
با استناد به منابع موجود و براساس آنچه در شجره نامه وی آورده ايم، يديديا شوفط در 
خانواده ای مذهبی كه تا 10 پش��ت آن حاخام بوده اند3 در بيست و سوم آبان يك هزار و 
دويست و هشتاد و هفت هجری شمسی برابر با بيستم ماه حشوان سال 5669 عبری و 
مطابق با چهاردهم نوامبر سال يكهزار و نهصد و هشت ميالدی در كاشان چشم به جهان 

می گشايد.4
او از خردس��الی تحت آموزش های مذهبی توس��ط پدر و خانواده قرار می گيرد. در 6 
سالگی در مدرسه آقا يقوتيئل شروع به تحصيل می كند و از 12 سالگی با ترك مدرسه 
در محضر اس��اتيدی همچون ماليحزقل ناموردی، حاجی مال، حاخام داود شرگا )اهل 
اورشليم(، حاخام ناتان، اس��حاق نيك فهم و عبدالرحيم فاطمی به صورت خصوصی به 
تحصيل ادامه می دهد؛5 ضم��ن آن كه هم در انجمن و هم در مدرس��ه كمك كار اداره 
مسئولين بوده و از سن 18 سالگی مسئوليت هايی نيز در اين عرصه بر عهده گرفته است.6 
استعداد حاخام در فن خطابه از همان كاش��ان از محافل كوچك شكوفا می شود7 و تا 
جايی پيش می رود كه در مراسم ختم و يادبود بزرگانی از يهود و مسلمان در تهران و در 
مسجد و كنيسه، سخنرانی می كند. در كنار سخن دانی، شوفط به داشتن خط خوش نيز 

1. همان، ص37. 
2. همان، ص61؛ منوچهر كوهن، همان، ص75، 15. 

3. گوئل كهن، همان، ص67. 
4. همان، ص13. 

5. همان، ص106. 
6. همان، ص72. 

7. منوچهر كوهن، همان، ص195. 

آنوسيم یا تغيير اجباری دین 
از  مهمی  مبحث  عنوان  به 
یهودستيزی، همواره محملی برای 
جوالن دادن مظلوم نمایی یهود 
در تمام ادوار تاریخی در ممالک 
مسيحی و مسلمان بوده است. در 
ایران نيز با وقایع دوره صفویه و 
کتاب های بابائی بن لطف و بن 
فرهاد و اهلل داد در مشهد، شاهد 

اوج گرفتن این پدیده هستيم
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معروف بوده و برخی دست نوشته های او در اين مورد گويای اين واقعيت است.1
همچون خيلی ديگر از يهوديان، زندگی او با مهاجرت از شهری به شهر يا كشور ديگری 
همراه بوده اس��ت. او از هنگام تولد تا 39 سالگی در كاش��ان زندگی كرده است. يعنی 
تحصيالت مقدماتی و مهم را در اين شهر به انجام رسانده و وارد به حوزه كار مذهبی، امور 
شرعی پيروان يهودی از جمله ثبت ازدواج و طالق و ختنه و جاری ساختن صيغه عقد و 
طالق و... شده و در كنار همه اينها به خريد و فروش ابريشم كه به عنوان يك شغل، همه 
يهوديان كاشان كم و بيش به آن مش��غول بوده اند، نيز پرداخته است.2 او در همين 39 

سال ازدواج می كند و صاحب فرزند هم می شود.

در كنار خانواده همسر و فرزندان، لس آنجلس، 1373 شمسي/ 1994 ميالدي
نشسته از چپ: همسر حاخام يديديا )حشمت(، حاخام يديديا و راب داويد شوفط

ايستاده ازچپ: نعيما، ابراهيم، يافا، مراد و موسي شوفط

در آستانه تأس��يس دولت صهيونيستی و اشغال رسمی فلس��طين در سال 1327، او 

1. همان، ص 112 و 195.
2. همان، ص146. 
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يك سال زودتر در س��ال 1326 وارد تهران می شود 
و در ابتدا ب��ا فعالي��ت در عرصه اقتص��ادی همچون 
خريد و فروش ابريش��م امورات خ��ود را می گذراند و 
س��پس با فعاليت مذهبی در كنيس��ای مالحنينا1 به 
جرگه روحاني��ون يهودی نزديك می ش��ود. تا جايی 
كه پ��س از مدت كوتاه��ی همراه با س��اير روحانيون 
يهودی »بت دين« را تشكيل می دهند2 و بدون اينكه 
اقدامی برای كس��ب عنوان رهبری يهوديان بكند،3 با 

شايستگی هايی كه از خود در جامعه يهودی بروز می دهد، رهبر يهوديان خطاب شده و با 
او در جايگاه رسمی به همين منوال عمل می شود. سی و دو سال حضور او در تهران، اوج 
فعاليت سياسی مذهبی حاخام يديديا شوفط است كه در بخش های بعد به جنبه های 
مختلف از آن پرداخته می شود و در نهايت سومين دوره از زندگی اين حاخام يهودی با 
مهاجرت از ايران به لس آنجلس امريكا آغاز ش��ده و نزديك به 25 سال، آخرين دوره از 

زندگی او را تا زمان مرگ رقم می زند. 
به رغم تصوری كه ش��وفط در س��خنانش ابراز می دارد، وضع او و ساير يهوديان با اين 
مهاجرت ها، نه تنها بهتر می شود، بلكه آغازگر جريانی در ميان خانواده و اجتماع يهودی 

نيز می گردد. گويی با اين مهاجرت ها، رسالت هايی به انجام می رسيده است. 
از ويژگی های شخصيتی شوفط بنابر آنچه از وی بر جای مانده ساده زيستی نسبت به 
ساير هم كيشان خود اس��ت.4 او اگرچه دانش آموزان خود در مدرسه كوروش را روزانه 
توصيه به جمع آوری پول می كرده است،5 ولی همچون س��اير يهوديان در مال  اندوزی 
حداقل در اين اندازه كه ثبت شده است، شاهد عضويت او در شركت و يا جريان اقتصادی 
نبوده ايم. ضمن آنكه به عنوان يك رهبر دينی پيروان خود را به ويژه در امريكا به دوری 
از تجمالت و توصيه به دينداری6 و همچنين به صورت ويژه به ازدواج با يهوديان و پرهيز 

1. همان، ص112. 
2. همان، ص356. 

3. مصاحبه پرويز جاسمی با عنوان »علم بهتر است يا ثروت«، نسيم قدس، ارگان جمعيت حاميان آزادی قدس 
شريف، ش11، مهر و آبان 1388. پرويز جاس��می در چند سال تحصيل خود در مدرس��ه كوروش به عنوان يك 
مسلمان در ميان يهوديان، شاهد س��خنرانی ش��وفط در صبح هر روز برای يهوديان بود كه بر داشتن پول تأكيد 

می كرد. 
4. همان، ص362.
5. همان، ص364.

6. همان، ص62.

شوفط در خالل صحبت از 
یهودیان مشهد به فضای ضد 
یهودی به عنوان هدف گذاری 
خود از بيان این خاطرات 
تأکيد دارد و اینکه یهودیان 
در چه شرایط سختی بر اعتقاد 
خود باقی ماندند و فشارهای 

مسلمانان چقدر زیاد بود
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از ازدواج با بيگانگان دعوت می كرده است.1
ماحصل سه دوره از زندگی حاخام يديديا ش��وفط در سه مكان و سه شرايط متفاوت، 
الگويی از يك رهبر مذهب��ی يهودی را به ما ارايه می دهد كه ب��ا ابتناء بر آن می توان به 
خيلی از س��ؤاالت، ابهامات و تبليغات واهی دستگاه های صهيونيس��تی پاسخ واقعی و 

تجربه شده داد؛ از جمله در موارد: 
1. شوفط؛ يهودستيزی و پديده آنوسيم

2. شوفط و دستگاه پهلوی
3. شوفط و انقالب اسالمی

4. شوفط و صهيونيسم
5. شوفط و ارتباط و كاركرد او در قبال مراكز و مؤسسات يهودی 

*  *  *

شوفط؛ یهودستيزی و پدیده آنوسيم 
تصريح حاخام بر وجود يهودستيزی در ايران و به ويژه كاشان را بايد در انديشه و مبانی 
فكری و اعتقادی حاخام جس��ت وجو نمود. او به واقع ميان يهودی و غير يهودی تفاوت 
قائل بود و از ازدواج و دوس��تی با غي��ر يهوديان منع می نمود و ب��ه قول خودش زجری 
ناستودنی می كشيد.2 او مرگ را به مسلمان شدن ترجيح می داد و می پسنديد.3 جالب 
اينكه پذيرش ديگر اديان در يهوديت يا همان »گر صدق«4 را نيز به راحتی برنمی تافت و 
اين تلويحاً يك نوع از نژادپرستی است كه در انديشه شوفط ريشه داشت. انديشه ای كه 
از تمام جامعه يهودی برخاسته و مختص به مكان و زمان خاصی نبوده ولی هم مكان و 
هم زمان در قوام اين انديشه نزد شوفط كه شهر كاشان و پس از دوران صفويه و به ويژه 

در ميان شيعيان بوده، مؤثر است.
بابائی بن لطف از يهوديان كاش��انی است كه در قالب مجموعه اش��عار خود در كتاب 
انوس��ی )به معنای به اجبار تغيير دين داده ش��دگان( مظالم ش��اه عب��اس اول و دوم 
نسبت به يهوديان را به ويژه در اصفهان و كاش��ان به تفصيل شرح داده است )1041-

996 خورش��يدی/ 62-1617 ميالدی(. نوه او بابايی بن فرهاد ني��ز مجموعه ديگری 

1. همان.
2. همان، ص62. 

3. همان.
4. همان، ص401. 
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را كه در برگيرن��ده دوران اف��ول خاندان 
صفويه و حمله اش��رف افغان اس��ت به نام 
كتاب سرگذش��ت كاشان )1100-1110 
خورش��يدی 31-1712 ميالدی( به نظم 
آورده و به تش��ريح دومين تغيير اجباری 

دين پرداخته است.1
همين وقاي��ع در دوران صفويه و همين 
منابع برای توجيه پديده يهودس��تيزی در 
اي��ران آن دوره كفايت می كرد تا انديش��ه 
حاخام بر اين اساس ش��كل گرفته و داد از 
مظلوميت يهوديان و ظلم غير يهوديان سر 
دهد و داس��تان های متعددی از ظلم غير 
يهوديان در مس��لمان كردن يهوديان ذكر 
نمايد؛ از جمله داس��تان حس��ينقلی خان 

كاشی،2 گول زدن زن اهرون پيله ور يهودی و دزديدن زن او توسط يكی از مسلمان ها كه 
اتفاقاً سيد هم بوده3 و موارد ديگر از مسلمان كردن زنان و دختران يهودی.4 و در بسياری 
موارد، روند مسلمان كردن در صورت مقاومت منجر به كشتار می گرديد.5 اين موضوع 
در دوره صفويه بنابر نظر حاخام شدت گرفت6 و شهرهای ديگری به غير از كاشان از جمله 

اصفهان را نيز شامل می شد.7
از اين زمان به بعد در ايران جديدی ها يا به قول يهوديان انوسی ها با ظاهری مسلمان و 
باطنی يهودی به زندگی خود ادامه داده اند و تا سال ها اين رفتار ادامه داشته است تا اينكه 

شرايط برای كشف دين خود فراهم شده و آنها به دين خود اظهار نموده اند. 
كاشان تالقی واقعه ای شبيه به اين با منشأ خارجی نيز بوده است؛ بدين صورت كه پس 
از دوره تفتيش عقايد در سال 1492 ميالدی در اسپانيا عده ای از يهوديان از جمله مال 

1. گوئل كهن، همان، ص46. 
2. منوچهر كوهن، همان، ص18-19. 

3. همان، ص24. 
4. همان، ص26. 
5. همان، ص48. 

6. همان، ص102. 
7. همان، ص193. 

شوفط در تعریف از جنایات هيتلر به 
کشتن شش ميليون یهودی و سوزاندن 
آنها کفایت نمی کرد و حتی مدعی 
سوزاندن چند ميليون کتاب از تورات 
و تلمود یهودیان نيز می شد. او ضمن 
تعریف و تأیيد داستان های واهی از 
وقوع هولوکاست و قتل عام! شش ميليون 
یهودی توسط هيتلر در مراسم های 
یادبود برای هولوکاست شرکت می کرد 
و حتی در آن به سخنرانی می پرداخت 
و با صراحت تمام در نزد شاه نيز افراد 
به اصطالح نجات یافته از آن افسانه را 
همچون اسحاق لوی رئيس اوتصرهتورا، 
معرفی می نمود و از هولوکاست به عنوان 

نماد مقاومت یاد می کرد



178
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

موشه هلوی 500 سال پيش تر1 از اين همچون اعقاب حاخام به ايران و كاشان مهاجرت 
كرده اند.2

در دادگاه های تفتيش عقايد اس��پانيا نيز يهوديان مدعی هستند كه مخير به انتخاب 
مرگ يا مسيحی ش��دن و يا اخراج شده اند، كه عده ای مس��يحيت را انتخاب كرده و به 
»مارانو« مشهور شدند كه نوع مسيحی از انوسيم است و عده ای همچون هلوی به ايران 
آمدند. »دونمه ها« نوعی ديگر از مهاجران يهودی اسپانيا به تركيه هستند كه بعدها از 

سوی حاكم عثمانی به اسالم آوردن مجبور شدند.3
آنوسيم يا تغيير اجباری دين به عنوان مبحث مهمی از يهودستيزی، همواره محملی 
برای جوالن دادن مظلوم نمايی يهود در تمام ادوار تاريخی در ممالك مسيحی و مسلمان 
بوده اس��ت. در ايران نيز با وقايع دوره صفويه و كتاب های بابائی ب��ن لطف و بن فرهاد 
و اهلل داد در مشهد، شاهد اوج گرفتن اين پديده هس��تيم و اتفاقاً با مرور زندگی شوفط 

متوجه خواهيم شد كه حاخام نيز به نحوی در ارتباط با اين جريان است. 
»اهلل داد« نام واقعه ای است كه در سال 1218 در مش��هد روی داد و بر اساس آن عده  
زيادی از يهوديان بنابر تاريخ يهود ايران به انتخاب دين اسالم مجبور گرديدند.4 حاخام 
شوفط دليل اصلی پيدايی اين حادثه را در كشتن يك سگ در روز عاشورا به دست يك 
زن يهودی، ريشه يابی می كند5 كه مس��لمانان اين حركت را توهين به شعائر و مناسك 
خود به ويژه در اين روز تلقی كرده و به محله يهودی ها می ريزند و پس از زد و خوردی 
شديد در نزد مجتهد شهر مخير به انتخاب مرگ يا دين اسالم می شوند و بدين صورت 
يهوديان به اسالم می گروند؛ اسالمی ظاهری و در باطن بقا بر اعتقاد و دين يهوديت كه 

تاكنون حتی در اسراييل هم يهوديان مشهد، هويتی مستقل از ديگر يهوديان دارند. 
نكته حائز اهميت در خاطرات شوفط ذكر از هم صحبتی، همراهی و مجالست و در پی 
آن اطالع شوفط از زندگی يهوديان مشهدی است و پی  بردن به اين واقعيت كه بسياری 
از يهوديان تا سال ها دين خود را در ميان مسلمانان مخفی كرده و با شگردهای مختلف 

خود را مسلمان جلوه داده و به اصل دين خود نيز اعتقاد داشته و عامل بوده اند.6
شوفط در خصوص يهوديان مشهد اظهار می دارد كه بسيار متعصب هستند و در تهران 

1. همان، ص14. 
2. همان، ص18. 

3. Encyclopedia Judaica. Second Edition. Vol 2 P.252-254 Anusim
4. گوئل كهن، همان، ص171-179. 

5. منوچهر كوهن، همان، ص198-199. 
6. همان، ص173-178. 



17
9

تيز
م س

يس
يون

صه
د 

ض

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

6 كنيسه داشته و در نيويورك هم كنيسای خاص 
خود را دارند.1

ش��وفط در خالل صحبت از يهوديان مشهد به 
فضای ضد يهودی به عنوان هدف گذاری خود از 
بيان اين خاطرات تأكيد دارد و اينكه يهوديان در 
چه شرايط س��ختی بر اعتقاد خود باقی ماندند و 

فشارهای مسلمانان چقدر زياد بود.
»هولوكاس��ت«، فراز ديگ��ری از جوالن دهی 
ش��وفط برای اثبات وجود يهودس��تيزی است؛ 

آن هم با ذكر مقدماتی از نظر مردم ايران نس��بت به قدرت گرفت��ن هيتلر در آلمان كه 
می گويد: 

در زمانی كه جنگ غوغا می كرد و قوای هيتلر نزديك العلمين رسيده 
بودند، ما ايس��رائل ها ديگر جان و توان زندگی برايمان باقی نمانده بود. 
روح نداشتيم، شبانه روز گريه و زاری می كرديم و دعا و تفيال می خوانديم. 

اصاًل ديگر روز و شب برای ما معنی نداشت.2
او در حالی به ذكر اي��ن خاطرات می پردازد كه از عالقه وافر م��ردم ايران به هيتلر داد 
سخن می دهد تا حدی كه حاضرند فرزندان خود را مقابل پايش قربانی نمايند3 و حتی 

از شايعه مسلمان بودن او و اينكه نامش محمد است می گويد.4
ش��وفط در تعريف از جنايات هيتلر به كشتن ش��ش ميليون يهودی و سوزاندن آنها 
كفايت نمی كرد و حتی مدعی سوزاندن چند ميليون كتاب از تورات و تلمود يهوديان نيز 
می شد.5 او ضمن تعريف و تأييد داستان های واهی از وقوع هولوكاست و قتل عام! شش 
ميليون يهودی توسط هيتلر در مراسم های يادبود برای هولوكاست شركت می كرد6 و 
حتی در آن به سخنرانی می پرداخت و با صراحت تمام در نزد شاه نيز افراد به اصطالح 
نجات يافته از آن افسانه را همچون اس��حاق لوی رئيس اوتصرهتورا، معرفی می نمود7 و 

1. همان، ص203. 
2. همان، ص78. 

3. همان.

4. همان.
5. همان، ص182. 

6. گوئل كهن، همان، ص279. 
7. همان، ص371. 

شوفط با تمام ارادت و سرسپردگی 
خود به پهلوی در جریان کودتای 
28مرداد و دیدار با دکتر مصدق که 
بعدها باعث عصبانيت شاه شده بود 
نشان داد که خوش خدمت ترین 
افراد همچون محمدرضا به آرمان 
یهود و صهيونيسم هم هيچ وقت بر 
مصلحت و منافع صهيونيسم و یهود 

ارجحيت ندارند



180
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

از هولوكاس��ت به عنوان نماد مقاومت ياد می كرد1 
و در بيانيه ه��ای باربط و بی ربط ب��ر وقوع اين قصه 
صحه می گذارد.2 او با ذكر داستان بچه های تهران 
به عن��وان زخم خوردگان هيتلر به چاش��نی بحث 
می اف��زود؛3 رفتاری ك��ه ضد صهيونيس��ت ترين 

يهوديان جهان نيز از خود بروز می دهند. 
اثبات وجود يهود ستيزی در ايران از راه های ديگر 
با بيان رفتار و ذكر خاطره و گفتار توس��ط ش��وفط 
صورت می گرفت. از جمله به تغيير ماهيت و بافت 
و ظاهر اماكن و ش��هرها بر اثر يهودس��تيزی اشاره 
می كند و خيلی از شهرهای اطراف كاشان از جمله 
آران و بيدگل، نطنز و ابيان��ه4 را اصالتاً يهودی ذكر 
می كند يا از تبديل كنيسه ها به مسجد5 يا مدرسه يهودی به مدرسه مسلمانان،6 سخن 
به ميان می آورد ي��ا از احداث آب انبار خاص يهوديان7 كه در برابر مخالفت مس��لمانان 
جهت استفاده از آب انبارشان ايجاد شده است، سخن می گويد. از وجود يهودستيزی در 
محله های خاصی از تهران می گويد؛ همچون سيروس كه گتويی برای يهوديان معرفی 

می شود.8
شوفط در خالل خاطرات خود از ارتباط با برخی از روحانيون مسلمان سخن به ميان 
می آورد يا به ذكر گفته ها و شنيده هايی از آنان كه قباًل بوده اند و ياد آنها وجود دارد سخن 
می گويد و همه آنها به صورت مستقيم و غير مستقيم به يهودستيزی مرتبط است.9 از 
جمله كمك آيت اهلل محمد نراقی از موقوفه های مسلمانان كاشان به يهوديان در زمان 

قحطی و در حالی كه يهوديان در بدترين شرايط قرار داشته اند.10

1. همان، ص280. 
2. همان، ص360. 

3. منوچهر كوهن، همان، ص112-113. 
4. همان، ص 15 و 53. 

5. همان، ص28. 
6. همان، ص68. 

7. همان، ص60- آب انبار حكيم هارون. 
8. گوئل كهن، همان، ص281. 

9. منوچهر كوهن، همان، ص23. 
10. همان، ص15-17. 

شوفط با تمسک به اصل مورد 
قبول خود مبنی بر »گر خواهی 
نشوی رسوا همرنگ جماعت 
شو« اولين گام در مواجهه با 
انقالب را با موافقت با انقالب 
و انقالبيون برداشت در حالی 
که ذره ای به آن اعتقاد نداشت. 
ولی در تظاهرات ضد شاه حتی 
در دوران قبل از پيروزی انقالب 
شرکت می کرد. پس از آمدن 
امام)ره( از تبعيد برای دیدار با 

وی در تهران و قم اقدام کرد
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- فشار مردم قم به حكيم نهورای يهودی برای ترك شهر در حالی كه به دختر يكی از 
علمای شهر كمك كرده و او را از مرگ رهانيده بود.1

- بازگشت عده ای از مسلمانان يهودی تبار به دين يهوديت در زمان مال محسن فيض 
كاشانی و با كمك او.2

- اعتماد آيت اهلل خالصی زاده به يهوديان و تعاليم آنها3
- كمك آيت اهلل حاجی ميرزا محمدحسين نراقی به ميرزا داود جاويد در باز پس گرفتن 

يك مزرعه بزرگ از مسلمانان4
نمونه های فوق در حالی اتفاق افتاده است كه ظاهراً علمای مسلمان به يهوديان كمك 
كرده اند ولی زمينه داس��تان به گونه ای در خاطرات شوفط چيده شده است كه از تمام 
خاطره، وجود و عمق يهودستيزی استشمام می شود. ضمن آنكه در بسياری از موارد بر 
وجود يهودستيزی از ارتباط با علمای مسلمان نيز مواردی به شرح ذيل، ذكر می شود. 

از جمله:
•  تعرض يك آخوند مسلمان به شوفط در حضور آيت اهلل كاشانی5
•  دريافت كتاب رد اليهود از سوی آيت اهلل كاشانی توسط شوفط6

•  ممانعت حجت االس��الم فلسفی از احترام و تشكر آيت اهلل ش��ريعتمداری نسبت به 
يهوديان7

•  صدور اعالميه آيت اهلل شريعتمداری برای منع مخالفت با يهوديان بعد از انقالب8
•  عدم موفقيت در مالقات با امام)ره( در مدرسه علوی9

•  اعتراض محترمانه به آيت اهلل طالقانی برای كاهش مواضع ضد صهيونيستی10
•  خطاب تند آيت اهلل ش��يرازی با هيئت بزرگان يهودی در حضور آيت اهلل بهشتی در 

مدرسه علوی و تهديد آنها.11
•  پناه بردن به دامان آيت اهلل ش��ريعتمداری برای نجات جان يوس��ف كهن نماينده 

1. همان، ص21-23. 
2. همان، ص102. 

3. همان، ص104-106. 
4. همان، ص81-85. 

5. همان، ص273. 
6. همان، ص276. 
7. همان، ص297. 

8. گوئل كهن، همان، ص387. 
9. همان، ص393. 

10. همان، ص395-396. 
11. منوچهر كوهن، همان، ص300. 
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يهوديان در مجلس كه دستگير شده بود و پس از آزادی از ايران فرار كرد.1 
عالوه بر روحانيون كه پس از تش��كيل دولت صهيونيس��تی مخالفت های بيشتری را 
در قالب يهودستيزی خود بروز دادند،2 جريان های سياس��ی و نشريات خاصی به زعم 
شوفط بر فضای يهودستيزی در داخل كش��ور دميدند از جمله نشرياتی همچون مجله 
ترقی، هفته نامه اتحاد ملی، روزنامه نيس��ان3 و احزاب و جريان های سياس��ی همچون 

پان ايرانيست، سومكا، آريا، كبود و...4
ش��وفط در هيچ يك از بخش ه��ای خاطرات خود ب��ه ويژه در مورد يهودس��تيزی به 
ريشه های علمی و تاريخی آن نمی پردازد؛ چرا كه محققين با پژوهش های خود عمدتاً 
ريشه يهودستيزی را در رفتار و اعتقاد يهوديان جس��ت وجو می كنند تا غير يهوديان.5 
ولی شوفط نه تنها در اين خصوص انصاف به خرج نمی دهد، بلكه يهودستيزی را ناشی از 
اعتقاد راسخ يهود به خدا و مخالفت ديگران با يهود را مخالفت با وحدانيت خدا و اعتقاد 

يهود به آن تلقی و ترويج می نمايد، به طوری كه می گويد:
من واقع��اً می توانم ب��ا س��رافرازی و افتخار بگويم ك��ه علی رغم همه 
مشكالتی كه يهوديان ايران داشتند انواع و اقسام شكنجه های جسمی 
و روحی و توس��ری و توهين را تحمل می كرديم. اما پايداری می كرديم 
ايمان خود را از دس��ت نمی داديم. و آنچه را كه در پای كوه سينا تعهد 

كرديم، حتی االمكان انجام می داديم و ان شاءاهلل انجام خواهيم داد.6 
و برای دفع اين باليا حتی توصيه به روزه ويژه به نام كيپور قاطان می كرد.7

شوفط و پهلوی 
با مرور چند وجه از مناسبات حاخام با دوره پهلوی می توان به نيت و رفتار شوفط با يك 
قاعده مشخص پی  برد و آن حفظ خود و جامعه يهودی بود كه ظرف 30 سال رهبری وی 

در ميان يهوديان دقيقاً به مورد اجرا گذارده شد. 
شوفط نسبت به شخص شاه، چه رضا و چه محمدرضا ابراز محبت و رضايت می نمود و 

1. گوئل كهن، همان، ص387. 
2. همان، ص272. 

3. همان، ص277-278. 
4. همان، ص278. 

5. برای اطالع بيشتر رك: »واقعيت يهودستيزی«، عليرضا سلطانش��اهی، پژوهه صهيونيت، كتاب دوم، مركز 
مطالعات فلسطين، 1381. 

6. منوچهر كوهن، همان، ص5. 
7. گوئل كهن، همان، ص387. 
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در فرازهای مختلفی از خاطرات خود به صراحت به آن اشاره می كند. از پهلوی اول و دوم 
تعريف می كند،1 در مراسم خاكسپاری رضاشاه2 شركت می كند، برای مرگ عليرضا3 از 
سوی يهوديان مجلس يادبودی برگزار می نمايد، ضمن تعريف4 از محمدرضا يا پهلوی 
دوم او را يك انسان5 و به مثابه يك چراغ نورانی6 می دانست و در طول سال و مراسم های 
رس��می از جمله روز تولد يا عيد نوروز7 يا بازگش��ت از رم پس از كودتای 28 مرداد8 به 
ديدارش ش��تافت؛ يا در آخرين ديدار و در زمانی كه برای همه معلوم ش��د كه شاه بايد 
برود، برای وی در حين سخنرانی در حضورش اشك تأسف ريخت و از شاه خواست كه 

از رفتن به خارج منصرف شود.9 
اگرچه شوفط از طراحی و اجرا و نقش صهيونيس��ت هايی همچون »تدی كولك« در 
برپايی جشن های 2500س��اله شاهنش��اهی ذكری به ميان نمی آورد10 ولی با حضور 
خود همراه سيد حسن امامی به عنوان امام جمعه درباری تهران و ضرب سكه از سوی 
يهوديان به همين مناسبت11 در تحكيم پايه های شاهنشاهی ايران نقشی در سطح يك 
رهبر يهودی بازی می كند؛ بدون اينكه پاسخی بر سؤاالت متعدد در اين خصوص داشته 
باشد كه آيا دينی وجود دارد كه بر رفتار ضد انسانی، ضد دينی، ضد اخالقی و مفسده خيز 

محمدرضا و دوره پهلوی مهر تأييد بزند؟!
شوفط با تمام ارادت و سرسپردگی خود به پهلوی در جريان كودتای 28مرداد و ديدار 
با دكتر مصدق كه بعدها باعث عصبانيت شاه شده بود12 نشان داد كه خوش خدمت ترين 
افراد همچون محمدرضا به آرمان يهود و صهيونيسم هم هيچ وقت بر مصلحت و منافع 

صهيونيسم و يهود ارجحيت ندارند. 
فضاحت شديد و رفتار رسوای يهوديان در خالل كودتای 28 مرداد حقيقتاً به قدری 
مضحك اس��ت كه راهی جز اعتراف برای حاخام باقی نمی گذارد كه از يك  طرف مراد 

1. منوچهر كوهن، همان، ص267. 
2. گوئل كهن، همان، ص335. 

3. همان، ص338. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص185. 

5. همان، ص293. 
6. همان، ص282. 

7. گوئل كهن، همان، ص363. 
8. همان، ص363. 

9. منوچهر كوهن، همان، ص267. 
10. برای اطالع بيشتر رك: مئير عزری، يادنامه، چاپ رژيم صهيونيستی، سال 2000، دو جلد. 

11. همان، ص265. 
12. همان، ص278. 
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اريه در رم چك س��فيدامضا به محمدرضا بدهد1 و از 
س��وی ديگر نماينده يهودی ها در مجل��س همراه با 
رهبر يهوديان با حض��ور در منزل مصدق برايش دعا 
بخوانند2 و آرزوی موفقيت كنن��د و چند روز بعد كه 
مصدق شكست بخورد به استقبال شاه و تبريك به او 
بروند3 و در فراز ديگر از تاريخ ايران و يهوديان، به دنبال از بين بردن تصاوير خود با شاه به 
هنگام انقالب باشد.4 در واقع پهلوی و هر حاكم ديگری تا زمانی كه تأمين كننده تمام قد 
منافع صهيونيسم و يهود باشد، انس��ان به دور از تكبر و غرور5 و مايه مباهات است و در 
زمانی كه رفتنی شد حتی می توان در تظاهرات مخالفت6 آميز با او شركت كرد و اميد به 

حمايت عده ای كه ممكن است پيروز شوند داشت. 
*  *  *

س��ايه س��نگين اعالميه حمايت از كش��فی در انتخابات مجلس به جای مراد اريه بر 
خاطرات حاخام، آنقدر آزاردهنده اس��ت كه تنها با اصرار مصاحبه كننده كش��ف و در 
تاريخ ثبت می شود.7 اين اتفاق كه در انتخابات دوره بيستم مجلس شورای ملی به وقوع 
می پيوندد، از يك س��و حكايت از دخالت دربار در امر انتخاب افراد دارد8 كه دليل آن بر 
ما تاكنون مكشوف نشده است و از سوی ديگر حاكی از اختالفات داخلی جامعه يهودی 
ايران است9 كه عده ای حتی تصور كوچكی از آن هم نداشتند و از زاويه ديگر نشان دهنده 
دخالت اسراييل در امر يهوديان ايران است كه مئير عزری در خاطرات خود به نحوی به 
آن اشاره می كند10 كه گويی در عين حمايت بی كم و كاست مراد اريه از شاه كه در دوران 

فرار شاه به رم بروز كرد، برای منافع صهيونيسم كافی به مقصود نيست. 

1. همان، ص234. 
2. همان، ص277. 

3. گوئل كهن، همان، ص367. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص278. 

5. همان، ص241. 
6. همان، ص292. 

7. همان، ص236-239. 
8. همان. 

9. گوئل كهن، همان، ص295-329. 
10. همان، يادنامه. 

شوفط شدیداً نسبت به فرار 
سران یهودی تأکيد داشت چرا 
که پيش از این در محافل خود با 
بزرگان یهودی، آنها را مکرر به 

خروج از ایران توصيه می کرد



18
5

تيز
م س

يس
يون

صه
د 

ض

96
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  2

مار
  ش

م 
ده

هار
ل چ

 سا
  

وم
ه س

دور

شوفط و انقالب اسالمی 
شوفط با تمسك به اصل مورد قبول خود مبنی بر »گر 
خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت ش��و« اولين گام 
در مواجهه با انقالب را با موافق��ت با انقالب و انقالبيون 
برداشت در حالی كه ذره ای به آن اعتقاد نداشت.1 ولی 
در تظاهرات ضد ش��اه حتی در دوران قب��ل از پيروزی 
انقالب شركت می كرد.2 پس از آمدن امام)ره( از تبعيد 

برای ديدار با وی در تهران و قم اقدام كرد3 و مالقات با سران روحانی و اصلی انقالب را در 
دستور كار خود قرار داد.4 در حركت های مردمی از جمله كمك بيمارستان دكتر سپير 
به انقالبيون،5 شركت نمود و حتی در زمان انتخابات رياست جمهوری، كنيسای يهودی 
را در اختيار كانديداهايی همچون قطب زاده و صادق طباطبايی قرار داد.6 در حالی كه 
ضمن ترديد در اصل انقالب به مظاهر انقالب همچون چادر در خفا اهانت می كرد7 و به 

انقالبيون تهمت بی صداقتی وارد می كرد.8
شوفط ديری نپاييد كه پس از مدت كمی حدود يك سال از ايران خارج شد. ولی در اين 
مدت كوتاه گام های مؤثری در جهت منافع يهوديان و صهيونيسم و مخالفت با انقالب 

برداشت. 
او شديداً نسبت به فرار سران يهودی تأكيد داشت چرا كه پيش از اين در محافل خود 
با بزرگان يهودی، آنها را مكرر به خروج از ايران توصيه می كرد9 و از اين گاليه داشت 
كه چون آدم بی پولی بوده اس��ت به اين توصيه ها گوش نمی دادند.10 او از سوی ديگر 
از افرادی همچون شريعتمداری ش��نيده بود كه برخی يهوديان بايد سريع تر از ايران 
خارج ش��وند11 و به همين دليل از اعدام حبيب اهلل القانيان با توجه به تأكيدات قبلی 

1. منوچهر كوهن، همان، ص264. 
2. همان، ص285. 
3. همان، ص296. 

4. همان، ص299-303. 
5. گوئل كهن، همان، ص393. 

6. منوچهر كوهن، همان، ص306. 
7. همان، ص286. 

8. همان.
9. همان، ص283. 

10. همان، ص312. 
11. همان، ص298. 

تالش های شوفط در ارتباط 
با سازمان های یهودی و 
تهران  در  صهيونيستی 
دربرگيرنده تأیيد، همراهی 
و عضویت در آنها و تشویق 
گسترش  و  فعاليت  به 

برنامه های آنها بوده است
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خود شديداً تأس��ف خورد.1 او ضمناً نسبت 
به آزادی تعدادی از يهوديان و خروج آنها از 
كشور همچون يوسف كهن يا لطف اهلل حی 

اق��دام مؤث��ر نم��ود.2
عالوه ب��ر ف��راری دادن س��ران يهودی، 
ش��وفط نس��بت به ايجاد تس��هيالت برای 
مهاجرت يهودي��ان ايرانی ني��ز اقدام كرد 
و بدين ص��ورت، باع��ث كوچ بس��ياری از 
يهوديان در خالل انقالب اسالمی در ايران 
ش��د؛3 اقدامی كه ش��بيه ب��ه آن را ديويد 
آليانس با افتتاح يك دفت��ر ويژه در لندن 
ب��رای كمك ب��ه يهوديان و غي��ر يهوديان 

ف��راری از اي��ران انج��ام داد. 
جالب اينكه شوفط با تمام اين اقدامات ضد انقالبی و صهيونيستی از مصادره اموالش 
پس از خروج از ايران به بهان��ه معالجه قلب، گاليه می كند و انقالبي��ون را به اين دليل 

شماتت می نمايد.4 
و باز هم در اين فراز از خاطرات ش��وفط، وی به اين س��ؤال پاس��خ نمی دهد كه دليل 
برخورد انقالبيون با برخی از س��ران صهيونيس��ت و يهودی چه بوده است؟ اگر قرار بر 
يهودی كش��ی بوده، چقدر يهودی پس از انقالب اعدام ش��ده اند؟ آيا اعدام تعداد بسيار 
محدودی از آنها كه بنابر ادعای خودشان به عدد انگشت های يك دست هم نمی رسد، 

بی دليل بوده؟ 
اين تنها شيوه شوفط نيست كه به داليل و ريش��ه ها بپردازد. يهوديان عمدتاً در قبال 
مصائب و مس��ائل خود، فقط به ذكر مس��ئله و مصيبت می پردازند گويی همه جز خود 
آنها مقصرند. اين برای يك ناظر بی طرف واقعاً جای سؤال دارد كه يك رهبر مذهبی با 

آموزه های دينی چرا بايد با يك انقالب دينی، تا اين حد مخالف باشد؟!

1. همان، ص308-313. 
2. همان، ص298 و 314-316. 

3. گوئل كهن، همان، ص399-404. 
4. منوچهر كوهن، همان، ص290. 

شوفط از آن دسته رهبران یهودی بود 
که در دوره حاکميت پهلوی، اسرایيل 
و صهيونيسم را تأیيد نمود و حتی به 
فلسطين اشغالی تحت سلطه اسرایيل به 
بهانه معالجه سفر نمود. ولی به محض 
پيروزی انقالب اسالمی در شمار ضد 
صهيونيست ها قرار گرفت و در مالقات 
با آیت اهلل طالقانی از وی خواست که 
ميان یهود و صهيونيسم تفکيک قائل 
شود و در دیدار با امام )ره( نيز بر این 
محور تأکيد نمود و در مرحله سوم 
با خروج از ایران و اقامت در امریکا 
دوباره مشی صهيونيستی خود را 

آشکار نمود و بر آن صحه نهاد
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شوفط و صهيونيسم 
هم اكنون در ايران و منطقه و حتی جهان، يهوديان و رهبرانی از يهود وجود دارند كه 
صراحتاً راه خود را از صهيونيس��م جدا می كنند1 و بر جدايی يهود از صهيونيسم تأكيد 
دارند و شوفط از آن دس��ته رهبران يهودی بود كه در دوره حاكميت پهلوی، اسراييل و 
صهيونيسم را تأييد نمود و حتی به فلسطين اشغالی تحت سلطه اسراييل به بهانه معالجه 
سفر نمود.2 ولی به محض پيروزی انقالب اسالمی در شمار ضد صهيونيست ها قرار گرفت 
و در مالقات با آيت اهلل طالقانی از وی خواست كه ميان يهود و صهيونيسم تفكيك قائل 
ش��ود3 و در ديدار با امام )ره( نيز بر اين محور تأكيد نمود4 و در مرحله سوم با خروج از 
ايران و اقامت در امريكا دوباره مشی صهيونيستی خود را آشكار نمود و بر آن صحه نهاد. 
اگرچه تعميم رويه شوفط از نظر عقلی و شرعی در منظر ما ناصواب است ولی اين رويه هم 
اكنون از سوی بسياری از يهوديان و رهبرانشان در قبال غير يهوديان به كار گرفته می شود. 
حاخام شوفط با وجود سه سفر خود به رژيم صهيونيس��تی كه با توجه به جايگاهش 
اندك شمرده می شود و با توجه به عدم مهاجرت به اسراييل جهت اقامت دائم، همواره به 
عنوان صهيونيست بودن مورد ترديد قرار می گرفت. در حالی كه شواهد، قرائن و اسنادی 
از عملكرد، رفتار و انديش��ه او در خاطرات و... مضبوط است كه حكايت از صهيونيست 

1. هم اكنون جريان يهوديان ضد صهيونيست در اياالت متحده به نام »نتوری كارتا« مهم ترين جريان يهودی 
ضد صهيونيست تلقی می شود. 

2. در خاطرات، سه سفر ايشان به فلسطين اشغالی به ثبت رسيده است. 
3. همان، ص301-302. 
4. همان، ص295-297. 

از راست عزت اهلل دليجاني، شوفط، موشه كتساف )رئيس جمهور اسبق رژيم صهيونيستي(
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از ميان دالیل صهيونيست بودن 
حاخام یدیدیا شوفط به رغم ادعای 
دروغين خود، در ایام انقالب، یک 
نکته بيشتر از همه حائز اهميت 
است و آن مخالفت شدید حاخام با 
پارچه نوشته های ضد صهيونيستی 
یهودیان به اصطالح انقالبی به 
هنگام تظاهرات در ایام انقالب 
است؛ به طوری که حتی با قهر 
کردن و تهدید به عدم همراهی، 
دیگران را مجبور به تعویض این 

پالکاردها در چند نوبت می کند

بودن وی دارد. از جمله: 
1. مشاركت در برپايی جشن صدور اعالميه 
بالفور در كاش��ان همراه با ميرزا داود جاويد 
و ذك��ر اين مطلب ك��ه »اصاًل برگ��زاری اين 
جشن يك معجزه الهی بود. چرا؟ برای اين كه 
عامه مردم نمی دانستند اعالميه بالفور يعنی 
تعيين وطن ب��رای ايس��رائل ها )يهودی ها(. 
نمی دانس��تند قبول كردن ح��ق وطن برای 
يهوديان بعد از تقريباً 2500 س��ال دربدری 

و سرگردانی]![ در تمام جهان يعنی چه«؟1
2. تمجيد از ش��خصيت راو عزيزاهلل نعيم به 

عنوان نويسنده تاريخچه صهيونيسم و مكاتبات صهيونيسم ايران2
3. ترغيب يهوديان ايران در مهاجرت و ارسال پول های خود به خارج با تأكيد بر واژه عليا 

عليا )به معنی مهاجرت( و شماتت شدن از سوی خود يهوديان بابت اين تأكيد3
4. اظهار رضايت از مهاجرت تمام يهوديان سقز به جز يك نفر به اسراييل4

5. تأييد و تأكيد بر اقدام يهوديان از طريق اردوگاه بهشتيه برای مهاجرت به اسراييل5 
و خطاب كردن محمدرضا شاه به عنوان ماشيح برای كمك به اين امر6

6. شركت در مراسم سالگرد تأسيس رژيم صهيونيستی در سفارت اسراييل به دعوت 
عزری7 و تعريف از مئير عزری به عنوان يك سفير پر تالش و موفق 

7. تمجيد از شجاعت يهوديان كاشانی مهاجر به اسراييل در جنگ شش روزه8 
8. تعريف از عملكرد اسراييلی ها در دشت قزوين9

9. دو بار س��فر به اس��راييل به هنگام اقامت در ايران پس از جنگ شش روزه به بهانه 
معالجه و پيگيری امور دينی و يك بار از امريكا به هنگام اقامت در لس آنجلس و تعريف 

1. همان، ص75. 
2. همان، ص121. 
3. همان، ص282. 
4. همان، ص318. 

5. همان. 
6. همان، ص317.

7. همان، ص223. 
8. همان، ص319. 
9. همان، ص324. 
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از آبادانی و جايگاه مذهبی آن1
10. ذكر از نقش يهوديان ايرانی مقيم كردستان در آزادی اورشليم2

11. بر شمردن ويژگی های مثبت دانشگاه بار ايالن در اسراييل و اعزام فرزند ارشد خود 
برای تحصيل به اين دانشگاه3 

12. تأسف از عدم مهاجرت به اسراييل پس از انقالب به داليل نامعلوم در عين انتظاری 
كه از وی داشتند و مهاجرت به لس آنجلس4

13. ديدار با مقامات سياسی و مذهبی اسراييل در ايران، اسراييل و امريكا به مناسبت ها 
و زمان های متفاوت5

14. درخواست آزادی 13 جاسوس يهودی شيرازی به جرم جاسوسی برای اسراييل6 
از ميان داليل صهيونيست بودن اين حاخام به رغم ادعای دروغين خود، در ايام انقالب، 
يك نكته بيشتر از همه حائز اهميت است و آن مخالفت شديد حاخام با پارچه نوشته های 
ضد صهيونيستی يهوديان به اصطالح انقالبی به هنگام تظاهرات در ايام انقالب است؛ به 
طوری كه حتی با قهر كردن و تهديد به عدم همراهی، ديگران را مجبور به تعويض اين 

1. همان، ص329. 
2. همان، ص325. 

3. گوئل كهن، همان، ص201. 
4. همان، ص411. 

5. منوچهر كوهن، همان، ص374-376. 
6. گوئل كهن، همان، ص438. 

موشه كتساف، لطف اهلل حي و شوفط
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پالكاردها در چند نوبت می كند.1 با اين اوصاف تا چه حد می توان به ادعای حاخام هايی 
با خدا]![ همچون ش��وفط مبنی بر ضرورت جدا نمودن يهوديت از صهيونيسم اعتماد 
كرد؟! اين واقعيت صرفاً در مورد شوفط به ش��رح مذكور قابل اثبات نيست. رهبر بعدی 
يهوديان ايران نيز پس از اعالم بازنشستگی از سال 1373 تا زمان فوتش در سال 1384، 

11 سال در اسراييل زيست.2 

شوفط و سازمان های یهودی صهيونيستی
عجيب است كه ش��وفط از اولين سال های ورود 
ب��ه عرص��ه اجتماع��ی در دوره جوانی خ��ود، به 
س��ازمان های يه��ودی ورود كرده و در پيش��برد 
اه��داف آنه��ا، كمك و ت��الش نموده اس��ت. اين 
فعاليت را می توان در كاشان، تهران و لس آنجلس 
دسته بندی نمود. فعاليت او در مدرسه يقوتيئل،3 
انجمن كليميان كاش��ان4 ابتدای تالش او در اين 
مس��ير اس��ت كه با ارتباطات آليانس در كاشان و 
ساير ش��هرها تكميل می شود و در تهران عالوه بر 

اوتصرهتورا )گنج دانش(5 و ساير ش��عبات كشوری آن گسترش می يابد. ضمن آنكه 
كنيساهای موجود در كاشان نيز يك سازمان و تشكيالتی برای تمركز فعاليت های 
 يهودی محس��وب می ش��د6 كه به هنگام تش��كيل انجم��ن صيونيت از آن بيش��تر 

استفاده شد.
تالش های شوفط در ارتباط با سازمان های يهودی و صهيونيستی در تهران دربرگيرنده 
تأييد، همراهی و عضويت در آنها و تشويق به فعاليت و گس��ترش برنامه های آنها بوده 
اس��ت. همچون صندوق ملی يهود،7 دادگاه های ش��رعی يا بت دين،8 انجمن فرهنگی 

1. منوچهر كوهن، همان، ص285. 
2. www.7Dorim.com

3. منوچهر كوهن، همان، ص32. 
4. همان، ص33 و170. 

5. همان، ص170-174. 
6. همان، ص142. 
7. همان، ص146. 

8. همان، ص157-158. 

ديدار با كلينتون
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صدق،1 مدرس��ه و كنيس��ا و مركز كوروش،2 س��ازمان بانوان يهود ايران،3 مدرسه نور 
صداقت،4 مدرسه و مركز آموزشی اُرت،5 اتحاد... باش��گاه های ورزشی،6 باشگاه كرمل7 
سازمان خلوتص،8 كتابخانه ها، بنياد هاتف،9 كانون خيرخواه يا بيمارستان دكتر سپير،10 

برخی آرامگاه ها و سرای سالمندان، و...11
حاخام به هنگام اقامت در امريكا نيز با تأسيس كنيسه12 و جمع كردن يهوديان ايرانی 
مقيم لس آنجلس، ارتباطات يهودی و صهيونيس��تی آنها را ني��ز در قالب انجمن هايی 
همچون نصح13 و بعدها بعد از مرگ خود بنياد فرهنگی و آموزشی شوفط، ايجاد كرد و 

تا زمان حيات خود گسترش داد. 

1. همان، ص161 و 178. 
2. گوئل كهن، همان، ص247. 

3. همان، ص99. 
4. همان، ص249-256. 
5. همان، ص285-286. 

6. همان، ص149. 
7. همان، ص218. 

8. همان. 
9. همان، ص213. 

10. همان، ص258. 
11. همان، ص213. 
12. همان، ص415. 
13. همان، ص417. 

ديدار با اَل ُگر )معاون رئيس جمهور سابق امريكا(
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نتيجه 
هم اكنون قول و متن سديدی مبنی بر صحت احكام و آموزه های فعلی شريعت حضرت 
موسی عليه السالم حداقل از منظر اس��المی آن وجود ندارد. اگرچه شريعت اين پيامبر 
به عنوان يكی از پيامبران اولوالعزم، در قرآن و متون اسالمی از جايگاه وااليی برخوردار 
است، ولی به دليل تحريف متون به جای مانده از آن ش��ريعت، نمی توان به آموزه های 

فعلی آن استناد كرد.
عالوه بر آن، بس��ياری از محققين دين پژوه كه عده ای از آنان يهودی هم هس��تند بر 
اين مهم تصريح دارند كه به غير از ده فرمان، هيچ متن و نوش��ته ديگری در عهد عتيق 
يا تورات به عنوان وحی و كالم الهی، قابل اثبات نيس��ت. اين عده بر اين اعتقادند كه در 
طول تاريخ داستان هايی بر اين اثر اضافه شده است كه آن را به وضعيت فعلی درآورده. 
به عنوان مثال كتاب استر، داستان استر و مردخای است كه به شرح ما وقع از چگونگی 
نفوذ استر به دربار شاه ايرانی اش��اره دارد كه حتی يك بار نام »خداوند« نيز در آن بكار 
نرفته. با اين همه در اين داستان در يك چاپ از عهد عتيق شمار قربانيان ايراني توطئه 

استر و مردخای 75 هزار نفر و در نسخ جديدتر 70 هزار نفر ذكر شده و... 
داستان عهد جديد يا انجيل و شريعت حضرت عيسی عليه السالم با توجه به نقش پولس 
يهودی در تدوين آن، بحث مفصل و تأمل برانگيزتر ديگری است كه در اين مقال نگنجد. 
علما و بزرگان دين يهود در بازنش��ر و بيان تعاليم و آموزه ه��ای اين دين نقش مهمی 
دارند. هم اكنون بسياری از آنها در خارج از اسراييل با استناد به همين متون، اسراييل 
را نامشروع می دانند و بسياری ديگر در س��رزمين های اشغالی نه تنها اين كيان غاصب 
را تحقق وعده اله��ی می دانند بلكه مجوز هر گونه جناي��ت و خباثت عليه غير يهوديان 
اعم از فلسطينی ها و اعراب را نيز به فجيع ترين ش��كل صادر می كنند. جالب اينكه در 
همين ميان آن دسته از حاخام های مخالف موجوديت اسراييل با ورود و اقامت در رژيم 
صهيونيستی، موافق و همراه اين رژيم می شوند. گويی اساساً با صهيونيسم هيچ اختالفی 

ندارند. 
صهيونيست بودن اين عده زمانی غير قابل انكار می شود كه هم صدا با تمام حاخام های 
ديگر در سراس��ر جهان به وقوع هولوكاس��ت تأكيد ورزيده بر منكرين آن می تازند و به 
نحوی با اين موضع خود بر مظلوم نمايی يهود به عن��وان توجيه كننده موجوديت رژيم 
صهيونيس��تی به عنوان راه حل اتمام يهودس��تيزی در جهان صحه می گذارند. تقسيم 
نقش ها در بدنه دين��ی و مذهبی يهود با عناصر فع��ال آن در قالب حاخام برای حمايت 
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از كليت يهود و صهيونيس��م، موضوع غامض و پيچيده ای نيس��ت كه غي��ر يهوديان با 
اندك تعمقی در آن، به كل داستان پی نبرند. داس��تانی كه هم اكنون با جدايی يهود و 
صهيونيسم، ذهن عده ای از ما را به آن مشغول داشته اند. و حال آنكه ما با وجود اطالع از 
تحريف شدن يهوديت، دستاويز بودن دين در برنامه های دنيوی آنها، كامل بودن دين 
اسالم و اطالع آنها از اين حقيقت و اينكه حضرت پيامبر)ص( خاتم پيامبران است، محور 
بودن قوميت در انديشه يهود و نهايتاً سابقه و عملكرد يهود در طول تاريخ نسبت به ساير 
اقوام و حتی پيامبران خود، به راحتی می توانيم به اين واقعيت مسلم پی ببريم كه يهود 

با صهيونيسم چه تفاوتی دارد! 
دوره های متفاوت از زندگی، زمانه و انديش��ه حاخام يديديا شوفط حقايق بسياری از 
يهوديت و صهيونيس��م را برای ما آش��كار می كند و فرصت و نعمتی بسيار مغتنم برای 

ماست تا به شناخت صواب از يهود و صهيونيسم رهنمون شويم. 
والسالم
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نقدی   بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی)3(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

یادداشت
مقاله حاضر بخش س��وم از نقدی اس��ت بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ 
اسالمی كه توسط دو تن از پژوهش��گران حوزه به نگارش درآمده است. در ابتدا كه اين 
مقاله به دفتر فصلنامه واصل شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور اين مسئله بسيار سخت 
بود كه چگونه امكان دارد در ي��ك مقاله صد صفحه ای درباره ش��خصيت بزرگی چون 
امام خمينی كه پيرامون وی صدها كتاب، مقاله، متن و س��ند وج��ود دارد، آن هم در 
دايره المعارفی كه عنوان دايره المعارف بزرگ اسالمی را به دنبال می كشد و به سه زبان 
فارسی، عربی و انگليسی بی ترديد مرجع و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمينی 
خواهد بود، بيش از پنجاه مورد اشتباه و اطالعات نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين 
مسائل زندگی وجود داشته باش��د! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل 

رجوع شد تا حدودی منشأ اين نادرستی به دست آمد. 
اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلكه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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اعتبار علمی و تاريخی بعضی از متون و ناديده گرفتن خيل عظيمی از منابع دست اول 
و متونی كه در مورد امام خمينی تا به امروز به نگارش درآمده است؛ حتی ناديده گرفتن 
زندگينامه های دست نوشته خود امام خمينی و عدم بهره گيری از محققان شناخته شده 
در مورد تاريخ نهضت امام خمينی، باعث ش��د كه چنين متن ضعي��ف و پر خطايی در 
دايره المعارف بزرگ اسالمی به نگارش درآيد و اعتبار ديگر مدخل های اين دانشنامه را نيز 
مورد ترديد قرار دهد. با كدام منطق علمی بايد پذيرفت كه مدخل شخصيت بزرگی چون 
امام خمينی در دايره المعارف بزرگ اسالمی با ارجاع به متن هايی كه به تعداد انگشتان 
دو دست نيست، نوشته شود؟ هشت متن استفاده شده در نگارش اين مدخل مستقيماً 
ربطی به امام ندارد و فقط يك متن كه از نظر اعتبار علمی و تاريخی جايی در متون ندارد، 

مبنا و منشأ نوشتن اين مدخل قرار گرفت! 
ما نمی خواهيم ادعا كنيم كه خدای ناكرده دست اندركاران دايره المعارف بزرگ اسالمی 
كه برای نوش��تن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه، به ده ها منبع و نوشته باربط و 
بی ربط ارجاع داده اند اما برای شخصيت بزرگی چون امام خمينی تا آن ميزان شأنی قائل 
نبودند كه الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمايند؛ اما نبايد انتظار داشته باشند 
كه اين جفای بزرگ در مورد امام خمينی را نيز در حد يك سهو پژوهشی تقليل دهيم 
و آن را عادی سازی نماييم. نمی دانيم چرا اين تقليل گرايی ها و سهوها و عادی سازی ها 
بايد در مورد امام اتفاق بيفتد! يا نمی خواهيم ادعا كنيم كه عمدی در كار بوده است كه 
اين مدخل در يك منبع جهانی مثل دايره المعارف بزرگ اس��المی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسالمی هم هست؛ ضعيف، پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع 
علمی و دوستداران امام خمينی در داخل و خارج انتظار دارند توجيهات علمی و عقلی 

اصحاب دايره المعارف در مورد اين متن ضعيف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند.
قضاوت اين مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت. اميد است دست اندركاران 
اين دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه 
جفای غير قابل بخششی نسبت به خمينی كبير مرتكب ش��ده است و منشأ خطاهای 
بعدی تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد شد؛ و همچنين سپردن نگارش اين مدخل 
به محققان و دانش پژوهانی كه صالحيت و اعتبار الزم علمی و تس��لط كافی بر متون و 
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منق��ح، معتبر و جامع تهيه و 

منتشر نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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هيئت تدوین متمم قانون اساسی
در مدخل مورد نقد، در زمينه »شورای بازنگری قانون اساسی«، مطالبی آمده و در بيان 

اهداف و تركيب اين شورا چنين نوشته شده است: 
وی ]=امام خمينی[ در ش��مار آخرين اموری كه برای اصالح انقالب 
صورت داد، تشكيل شورايی به قصد بازنگری و اصالح قانون اساسی بود. 
در 4 ارديبهشت 1368 با تشكيل هيئتی متشكل از 20 عالم و فقيه، و 
5 نفر از نمايندگان مجلس ش��ورای اسالمی، دستور تشكيل شورايی را 
برای بازنگری، اصالح و تكميل قانون اساسی در موضوعات پنج گانه داد. 
در اين شورا، 5 موضوع اصلی از قانون اساسی همچون شرايط رهبری، 
چگونگی بازنگری احتمالی قانون اساس��ی در آينده، تمركز بر مديريت 

صدا و سيما، و جز آن بررسی شد.1
در مورد مطالب پيش گفته نكاتی قابل ذكر و نقد است كه در پی می آيد: 

1. حضرت امام خمينی در حكم مربوط به تش��كيل ش��ورای مذكور، از آن به عنوان 
»هيئت رس��يدگی به تدوين متمم قانون اساس��ی« ياد كرده اند و نه »شورای بازنگری 

قانون اساسی« كه در مدخل با اين تعبير ذكر شده است.2
2. در مورد تركيب اين هيئت نيز، اشكاالتی به چشم می خورد. نكته اول آنكه مراد از 
20 نفر عالم و فقيه، مشخص نيست و نويسنده، آقايان ميرحسين موسوی و دكتر حسن 
حبيبی كه در ليست بيس��ت نفره امام از آنها نام برده شده را نيز در زمره »عالم و فقيه« 
برشمرده است كه نادرست است. در اين ليست 20 نفره تعيين شده توسط حضرت امام 

خمينی)ره(، اسامی ذيل به چشم می خورد: 
الف. حضرات حجج اسالم والمس��لمين و آقايانی كه برای اين مهم در 

نظر گرفته ام: 
1. آقای ]علی[ مشكينی 2. آقای ]سيد حس��ن[ طاهری خرم آبادی 
3. آقای ]محمد[ مؤمن 4. آقای ]اكبر[ هاش��می رفس��نجانی 5. آقای 
]ابراهيم[ امينی 6. آقای ]س��يد علی[ خامنه ای 7. آقای ]ميرحسين[ 
موسوی )نخست وزير( 8. آقای حسن حبيبی 9. آقای ]سيد عبدالكريم[ 
موسوی اردبيلی 10. آقای ]سيد محمد[ موس��وی خوئينی 11. آقای 

1. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص682. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص363-364. 
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]محم��د[ محمدی گيالنی 12. آقای ]ابوالقاس��م[ خزعل��ی 13. آقای 
]محمد[ يزدی 14. آق��ای ]محمد[ امامی كاش��انی 15. آقای ]احمد[ 
جنتی 16. آق��ای ]محمدرضا[ مهدوی كنی 17. آق��ای ]احمد[ آذری 
قمی 18. آقای ]محمدرضا[ توس��لی 19. آقای ]مه��دی[ كروبی 20. 
آقای عبداهلل نوری كه آقايان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و 
اجراييه و قضاييه و مجمع تشخيص مصلحت و افراد ديگر و نيز پنج نفر از 

نمايندگان مجلس شورای اسالمی به انتخاب مجلس انتخاب شده اند.1
ليست مورد اشاره نويس��نده مدخل-  كه به طور كامل از صحيفه امام نقل شد - نشان 
می دهد كه اوالً 2 نفر از اي��ن جمع غير روحانی اند و ديگر آنكه برخی از آنها به واس��طه 
حضور در مناسب اجرايی، قضايی و... در اين تركيب قرار گرفته اند و نه به واسطه عالم و 
فقيه بودن. در حقيقت امام در تعيين اين تركيب 20 نفره، بخش��ی از افراد را به واسطه 
حضور در مناسب حكومتی و جايگاه حقوقی شان در اين تركيب قرار داده است و تعدادی 

را به واسطه لحاظ شخصيت حقيقی آنان. 
در ادامه گفتنی آنكه، با مراجعه به مش��روح مذاكرات مجلس، اس��امی 5 نفر منتخب 

مجلس برای حضور در هيئت تدوين متمم قانون اساسی به قرار زير است:
1. حسين هاش��ميان 2. عباسعلی عميد زنجانی 3. اس��داهلل بيات زنجانی 4. نجفقلی 

حبيبی 5. سيد هادی خامنه ای.2
با احتساب نمايندگان مجلس، افراد روحانی حاضر در اين شورا، بيست و دو نفر خواهند 
ش��د كه البته برخی از آنان را نمی توان مصداق »عالم و فقيه« مصطلح برش��مرد بلكه 
روحانيون باسابقه مبارزاتی و سياس��ی بوده اند كه از پيشينه فقهی، علمی و حوزوی پر 
رنگی برخوردار نبوده اند.3 اين است كه گذشته از اشتباه در ارقام و كميت ها، در انتخاب 

واژگان و در طيف شناسی افراد حاضر در شورا نيز، دقت كافی صورت نگرفته است.
3. در مورد موضوعات مورد بررس��ی در ش��ورای تدوين متمم قانون اساسی نيز آمده 
است: »در اين شورا، 5 موضوع اصلی از قانون اساسی همچون شرايط رهبری، چگونگی 
بازنگری احتمالی قانون اساسی در آينده، تمركز بر مديريت صدا و سيما، و جز آن بررسی 

1. همان، ص365. 
2. مشروح مذاكرات مجلس شورای اسالمی، دوره 3، جلسه 104، 5 ارديبهشت 1368. 

3. افرادی مانند آقايان كروبی، موسوی خوئينی ها، سيد هادی خامنه ای و... از اين قبيل اند كه در تمام سال های 
حضور در عرصه های انقالبی و سياس��ی، آثار فقهی و علمی قابل توجهی از آنها ارايه نش��ده است و از اين حيث، 

نمی توان در كنار ساير بزرگان مانند آيت اهلل مهدوی كنی و... از آنها به عنوان مصداق »عالم فقيه« نام برد. 
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ش��د.« پيش تر نيز آورده بود: »]امام خمينی[ دستور تشكيل شورايی را برای بازنگری، 
اصالح و تكميل قانون اساسی در موضوعات پنج گانه داد.«

استفاده از تعابيری چون بررس��ی »موضوعات پنج گانه« و »5 موضوع اصلی از قانون 
اساسی«، نادرست و غلط  انداز است. چرا كه در حكم صادره از حضرت امام خمينی)ره(، 
8 موضوع به عنوان »مسائل مورد بحث«، مورد اشاره قرار گرفته كه همه اين موارد مهم 
و اساسی است و معلوم نيست به چه دليل نويسنده 3 مورد از آن را حذف كرده و از تعبير 

»موضوعات پنج گانه« استفاده كرده است. در پيام امام چنين می خوانيم:
ب. محدوده مس��ائل مورد بحث: 1. رهبری 2. تمركز در مديريت قوه 
مجريه 3. تمركز در مديريت قوه قضايي��ه 4. تمركز در مديريت صدا و 
سيما به صورتی كه قوای س��ه گانه در آن نظارت داشته باشند 5. تعداد 
نمايندگان مجلس شورای اسالمی 6. مجمع تشخيص مصلحت برای حل 
معضالت نظام و مش��ورت رهبری به صورتی كه قدرتی در عرض قوای 
ديگر نباشد 7. راه بازنگری  به قانون اساسی 8. تغيير نام مجلس شورای 

ملی به مجلس شورای اسالمی .1

رحلت امام 
در موضوع مربوط به رحلت امام نيز اشتباهاتی به چشم می خورد. در اين بخش چنين 

می خوانيم: 
امام خمينی س��رانجام در 14 خرداد 1368 رحلت نمود. فردای روز 
ارتحال امام... آيت اهلل سيد علی خامنه ای... نسخه ای از وصيت نامه امام 
را كه در مجلس خبرگان نگهداری می ش��د، قرائت نم��ود... همان روز، 
نمايندگان مجلس خبرگان كه وظيفه انتخاب جانشين رهبر را بر عهده 
داشتند، طی جلسه ای، در نهايت با اكثريت آرا، به صالحيت دينی، علمی 
و سياسی آيت اهلل سيد علی خامنه ای رأی موافق دادند و او را به رهبری 

نظام جمهوری اسالمی، برگزيدند.2
در مورد مطالب فوق نكاتی قابل ذكر است كه به تفكيك، در پی  می آيد: 

1. تاريخ درج شده در مورد رحلت امام، به اشتباه ذكر شده است؛ رحلت امام خمينی 

1. صحيفه امام، همان. 
2. دايره المعارف بزرگ اسالمی، همان. 



202
نقد متون، منابع و ديدگاه ها
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

شب قبل از آن، يعنی در تاريخ 13خرداد 1368 واقع شده بود. جالب است كه نويسنده 
در اين مدخل، در اكثر موارد به كتاب حديث بيداری نوشته آقای حميد انصاری ارجاع 
داده است و حتی اش��تباهات مندرج در آن كتاب را، بدون هيچ تحقيقی پذيرفته و در 
مدخل امام خمينی، تكرار كرده است. اما در ماجرای رحلت امام كه حديث بيداری آن 
را به درستی »ساعت 22/30 بعد از ظهر روز ش��نبه سيزدهم خرداد ماه سال 1368«1 
دانسته است، تاريخ صحيح رحلت را از اين كتاب نقل نكرده و به غلط، تاريخ رحلت امام 

را روز 14 خرداد نوشته است! 
2. نظر به بيان خط س��ير تاريخی كه نويسنده مدنظر داشته است، وقتی تاريخ رحلت 
را 14خرداد نقل می كند و قرائت وصيت نامه توس��ط مقام معظم رهبری را فردای روز 
رحلت بيان می دارد، با توجه به اينكه انتخاب رهبر بعد از قرائت وصيت نامه اتفاق افتاده 
است، لذا نتيجه آن است كه تاريخ هر دو واقعه مذكور به 15خرداد برمی گردد، كه البته 

اين تاريخ غلط است.
با اشاره به فردای روز رحلت امام-  كه به روايت نويسنده، 15خرداد می شود - ادعا شده 
است كه وصيتنامه امام در اين روز قرائت شد و نمايندگان خبرگان آيت اهلل خامنه ای را 
به رهبری انقالب برگزيدند. در حالی كه تمام اين دو كار در روز 14خرداد اتفاق افتاد.2 

3. در بحث انتخاب آيت اهلل خامنه ای به عنوان رهبر انقالب اسالمی، بحث های مختلفی 
وجود دارد كه بايد به آن می پرداختند، اما در مدخل اشاره ای به آن مباحث نشده است. 
از جمله آن كه بعد از بازنگری قانون اساسی، توسط شورای منصوب از جانب امام، تا زمان 
رحلت، فرصتی برای مراجعه به آرای مردم در قالب يك همه پرسی، به وجود نيامده بود، 
لذا تا هنگام انتخاب رهبری، هنوز قانون اساس��ی جديد قانونيت نداشت و از اين حيث، 
شرايط رهبری مندرج در قانون اساسی وقت، می بايست مورد لحاظ قرار می گرفت كه 
قيد مرجعيت برای رهبری قرار داده ش��ده بود و مقام معظم رهبری آن وقت واجد آن 
نبودند. برای اين منظور دو بار برای رهبری آيت اهلل خامنه ای رأی گرفته ش��د؛ يك بار 

بالفاصله بعد از رحلت امام و دومين بار، پس از برگزاری همه پرسی قانون اساسی. 
در روز 6مرداد 1368 به همراه انتخابات رياس��ت جمهوری، مردم به قانون اساس��ی 
بازنگری شده، رأی مثبت دادند. يكی از قوانينی كه در قانون اساسی وجود داشت، شرط 
مرجعيت برای رهبر انقالب بود كه در بازنگری، اصالح شد و شرط اجتهاد به جای آن قرار 

1. حميد انصاری، حديث بيداری: نگاهی به زندگينامه آرمانی- علمی و سياسی امام خمينی )از تولد تا رحلت(، 
تهران، عروج، 1380، ص202. البته در برخی منابع، ساعت 22:20 نقل شده است كه جای بررسی دقيق تر دارد. 

2. همان، ص206-205؛ فرهنگنامه رجال روحانی عصر امام خمينی)ره(، ص20. 
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گرفت. امام با وجود اصل مذكور، مخالف بود و طی نامه ای به آيت اهلل مشكينی خواستار 
اصالح اين بند شد. با توجه به اينكه در زمان رأی گيری برای رهبری آيت اهلل خامنه ای، 
هنوز شرط اجتهاد وجود داشت به همين خاطر بعد از رأی مردم به همه پرسی، در روز 
15مرداد همان س��ال، دوباره نس��بت به رهبری آيت اهلل خامنه ای در مجلس خبرگان 
رأی گيری انجام شد، و ايشان را مجدداً به عنوان رهبر انقالب اسالمی انتخاب كردند، تا 

شك و شبهه ای باقی نماند.1
4. در مطالب مرتبط با رحلت حضرت امام خمينی)ره(، هيچ اشاره ای به اقامه نماز بر 
پيكر مطهر امام توسط حضرت آيت اهلل العظمی سيد محمدرضا گلپايگانی از مراجع تقليد 

قم، نشده است. با توجه به اهميت موضوع، اشاره به اين مطلب نيز ضروری می نمايد. 

حاکميت مردم از نگاه امام
نويسنده مدخل در ابتدا می گويد كه: 

حق حاكميت از آِن خداوند اس��ت كه از س��وی او به معصومين)ع( و 
س��پس مبتنی بر انديش��ه واليت، به ولی فقيه تعلق می گيرد... در اين 
ميان الگوی مشروعيت در مرحله حق حاكميت، بر اساس انتصاب يا عدم 
انتصاب از سوی پروردگار روی می نمايد، مطلبی كه در اصل دوم قانون 
اساسی جمهوری اسالمی ايران نيز تصريح شده است چرا كه حاكميت 
و واليت مطلق از آِن خداوند است. لذا حق تعيين حاكم و نوع حاكميت 

هم از آن اوست.2 
در ادامه، نويسنده با تمسك به برخی نظريات به ظاهر علمی كه خالی از بن مايه و پايه 
فقهی است، از حرف اول عدول می كند و مقام تحقق و مقام حاكميت الهی را از يكديگر 

تفكيك می كند.3 و در نوشتاری متناقض چنين می نويسد: 
حق تعيين حاكم و نوع حاكميت هم از آن او ]=خداوند[ اس��ت. اما به 
رغم وجود اين حق انتصاب الهی، واقعيت اين اس��ت كه در مقام عمل، 
ميان دارنده حق حاكميت تا رس��يدن به حاكميت فاصله است! يعنی 

1. جمهوری اسالمی، س11، ش2951، دوشنبه 1368/5/16، ص1و8؛ جعفر شيرعلی نيا، روايتی از زندگی و 
زمانه حضرت آيت اهلل سيد علی خامنه ای، تهران، سايان، 1394، ص441. 

2. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص703. 
3. نويسنده اين تناقض را با تمسك به نظريه ای به اصطالح علمی به نام نظريه »مشروعيت مركب«، در قالب بيانی 
علمی ارايه می دهد كه بيشتر به متون برآمده از كالميون مسيحی ش��بيه است كه برای حل تناقض های مندرج 

در انديشه های تثليثی و عدم جمع آن با توحيد، به توليد نظريات متعدد در حل تناقضات توحيدی برآمده اند. 
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مشروعيت مرحله نخست بايد با به قدرت رسيدن تكميل گردد و تحقق 
عينی بيابد و از قوه به فعل آيد. در اسالم چنين مشروعيتی با اصل اختيار 
بشر و حق تكوينی او در تعيين سرنوش��تش رابطه مستقيم دارد؛ و اين 
همانی اس��ت كه امام خمينی بدان تصريح دارد. بنابراين، مالك كسب 
مش��روعيت قدرت برای حاكميت از نظر اس��الم، پذيرش آزادانه مردم 

است.1 
در اين سخن، نويسنده از يك سو مدعی اس��ت حق تعيين حاكم از آن خداوند است و 
از س��وی ديگر در مقام عمل، فاصله ای ميان دارنده حق و رسيدن به حاكميت متصور 
می شود و از آن به رس��يدن از قوه به فعل تعبير می كند. حال بايد از وی پرسيد اگر حق 
حاكميت به فرد مشخص تعلق گرفته اس��ت، ديگر او از جانب خداوند به عنوان حاكم 
منصوب شده است و اين به معنای فعليت يافتن حاكميت است. در حقيقت اگر انتصاب 
حاكم توسط خداوند معلق و متوقف بر چيزی نباشد، فعليت آن با انتصاب الهی صورت 
پذيرفته است؛ اگر چه به هر دليل، در بس��تر اجتماع، اين واليت قابليت اعمال نداشته 
باشد و به حاكميت ولی خدا منجر نش��ود. اين اصل در مورد حضرات معصومين)ع( به 
روشنی قابل تطبيق است؛ چه اينكه پس از ش��هادت يك امام، امام بعدی كه در مظان 
امامت بود و پيش تر شأنيت و صالحيت آن را داشت، امامت بر او محقق می شود. يعنی 
انتصاب الهی كه پيش تر ص��ورت گرفته بود، حال فعليت می يابد و اين فرآيند ش��رعی 
هيچ ارتباطی به انتخاب مردم ندارد. اساساً بازتاب اعتقاد به واليت و حق حاكميت برای 
خداوند كه نتيجه اش حق انتصاب حاكمان بر مردم است، منافی توقف انتصاب ولی خدا 

بر اراده ای غير از اراده الهی است، اگر چه اين موضوع انتخاب مردم باشد. 
نويسنده تالش كرده است برای متوقف دانستن انتصاب ولی خدا به انتخابات مردمی، 
تحقق انتصاب ولی خدا را امری يك طرفه و در تنافی با حق حاكميت مردم معرفی كند. 
اين در حالی است كه اگر فرآيند انتصاب ولی از جانب خداوند از راه مورد اطمينان و با 
الگويی وحيانی صورت پذيرد- همان گونه كه در مورد حضرات معصومين)ع( اتفاق افتاده 
است- اين انتصاب در حقيقت اعمال اراده الهی است. و اراده الهی به واسطه آن كه حق 
حاكميت مطلق از آن خداوند است، در همه جا مطاع است و اعمال آن نيازمند و متوقف 
بر چيزی- از جمله انتخابات مردمی- نيست و بر عكس، اگر اعمال اراده الهی را متوقف بر 
تصميم و اراده مردم بدانيم و قائل به نظريه »مشروعيت مركب« شويم، در حقيقت برای 

1. دايره المعارف بزرگ اسالمی، همان. 
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حق حاكميت الهی شريك تصور كرده ايم. خصوصاً اينكه هيچ تضمينی وجود ندارد كه 
انتخاب مردم همواره مطابق با انتصاب الهی باشد.

مسئله مهم آن كه، نويس��نده تالش می كند تحليل نظری خود را به امام نيز منتسب 
كند و در بيانی مبهم و بدون هيچ  گونه ارجاع به سخنان امام خمينی، مدعی می شود كه: 
در اسالم چنين مش��روعيتی با اصل اختيار بش��ر و حق تكوينی او در 
تعيين سرنوش��تش رابطه مس��تقيم دارد؛ و اين همانی اس��ت كه امام 
خمينی بدان تصريح دارد. بنابراين، مالك كسب مشروعيت قدرت برای 

حاكميت از نظر اسالم، پذيرش آزادانه مردم است.1 
عالوه بر بی س��ند بودن مدعای فوق، نوعی مصادره به مطلوب اس��ت كه در كالم امام 
به وضوح قابل بازيابی نيست. حتی برخی از مجتهدان سياسی خالف مطالب فوق را از 
كالم امام برداشت كرده اند كه آيت اهلل مصباح يزدی از آن جمله است. وی در اين زمينه 

می گويد: 
در بحث مشروعيت اعمال واليت توسط ولی فقيه، جا دارد اين جمله 
را كه همه شما خوانده ايد و در صحيفه  نور هست را يادآور شوم كه امام 
فرمودند: اگر رئيس جمهور به نصب ولی فقيه نباشد، غير مشروع است، 
وقتی غير مشروع شد، طاغوت اس��ت، اطاعت او اطاعت طاغوت است؛ 
معنای اين جمله چيس��ت؟ برای اين كالم چه توجيهی می توان كرد؟ 
فرض اين اس��ت كه مردم، با روش صحيحی از طريق انتخابات صحيح 
كسی را به عنوان رئيس جمهور انتخاب كرده اند، در اين فرض است كه 
می فرمايد: اگر ولی فقيه او را نصب نكند، طاغوت است و نه تنها وجوب 
اطاعت ندارد، كه اطاعتش حرام اس��ت. واليت بايد از طرف خدا باشد: 
طاغوت وقتی از بين می رود كه به امر خدای تبارك و تعالی يك كس��ی 
نصب بشود؛ خداوند نيز واليت را به پيغمبر)ص( داده، پيغمبر از طرف 
خدا، ائمه معصومين)ع( را نصب فرم��وده، ائمه معصومين با واليتی كه 
از طرف خداوند داش��تند فرمودند: فقد جعلته حاكماً، الرد عليه كالرد 
علينا و هو علی حد الش��رك باهلل؛ اكنون اين فرضی را كه امام فرمودند، 
رئيس جمه��وری را كه مردم از طريق انتخاب صحي��ح، انتخابش كنند 
چرا بايد طاغوت باش��د؟ چرا نفرمودند اگر فاس��ق است، طاغوت است، 

1. همان. 
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بلكه فرمودن��د اگر ولی فقيه نصب نكند، طاغوت اس��ت؟ اين كالم قابل 
هيچ توجيه ديگری نيس��ت؛ يعنی از محكمات است و هر چه ديگر كه 
خالف اين باشد، بايد در سايه اين كالم تفس��ير شود. حديثی را هم كه 
خواندم، الرد عليه كالرد علينا و هو علی حد الشرك باهلل برای اين است 
كه، مگر مردم با خلفای بنی اميه و يا بنی عباس بيعت نكردند؟ آنها چه 
كم داشتند؟ البته بعضی هايشان به زور بود، ولی بسياری هم به زور نبود. 
اگر فقط صرف انتخاب مردم و رأی آنان كافی بود، حكومت های آنان بايد 
حكومت های صالحی بود. آيا ما بايد در صحيح بودن يا خطا بودن رفتار 
معصومين شك كنيم؟ متأسفانه در كش��ور ما اگر به بعضی از مقامات 
توجه كنيم، كتاب هايشان را بخوانيم، سخنرانی هايشان را گوش كنيم، 
و مقاالت  شان را نگاه كنيم، می بينيم كه در همين سياق است. كسی كه 
منتحل به شيعه هم هس��ت می گويد مشروعيت حكومت به رأی مردم 
اس��ت، پس چون مردم به خلفا رأی دادند حكومت آنها معتبر اس��ت. 
بنابراين، شكی نيست كه آنچه عنصر اصلی برای اعتبار واليت فقيه است، 

حكم خدا و پيغمبر است.1
واضح است كه توقف تحقق و فعليت واليت حاكم شرعی بر انتخابات، به معنای آن است 
كه اگر به هر دليل نتيجه انتخابات مطابق اراده الهی در انتصاب شخص معين نباشد، به 
واسطه مشروعيت انتخابات، هيچ ايرادی وارد نيست. اين در صورتی است كه بر اساس 
آموزه های حديثی، رد كننده ولی خدا و كسی كه ممانعت از اعمال حاكميت ولی خدا 
می كند، مشرك معرفی شده است. بديهی است كه در اقليت اجتماعی بودن يا اكثريت 
اجتماعی بودن و همچنين در اينكه يك فرد يا طيفی از جامعه مانع حاكميت ولی خدا 
شوند، تفاوتی وجود ندارد؛ به ديگر سخن، فرقی نمی كند كه غصب حاكميت الهی توسط 
يك فرد يا خاندان خاص صورت پذيرد يا به هر دليل، اكثريت جامعه اراده ای غير از اراده 
الهی داشته باشند. موضوع راد بودن و نتيجه اش كه شرك است در هر دو صورت وجود 

خواهد داشت.
امام خمينی)ره( در تنفيذ رياست جمهوری شهيد رجايی، به موضوع مشروعيت حكم 
ولی فقيه اش��اره ای صريح دارد و با وجود اش��اره به انتخاب وی با رأی »اكثريت قاطع« 

1. پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهلل مصباح يزدی، در نشست دفتر پژوهش های فرهنگی، مشهد مقدس، 
www.mesbahyazdi.ir :1384/9/17 به آدرس
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مردم ايران، مشروعيت رياست جمهوری را متوقف بر نصب ولی فقيه برمی شمارد و در 
ادامه، سلب مشروعيت در صورت تخطی از اصول و ارزش های الهی و قانونی، را نيز تذكر 

می دهد. ايشان در اين حكم، چنين نوشته اند: 
]ملت ش��ريف[ با اكثريت قاطع اف��زون از دوره س��ابق، جناب آقای 
محمدعلی رجايی- ايده اهلل تعالی- را به رياست جمهوری كشور اسالمی 
ايران برگزيده و اين مسئوليت بزرگ و بار سنگين را بر عهده او گذاشته 
است. و چون مشروعيت  آن بايد با نصب فقيه ولی امر باشد، اين جانب 
رأی ملت شريف را تنفيذ و ايشان را به سمت رياست جمهوری اسالمی 
ايران منصوب نمودم، و مادام كه ايشان در خط اسالم عزيز و پيرو احكام 
مقدس آن می باشند و از قانون اساسی ايران تبعيت و در مصالح كشور 
و ملت عظيم الش��أن در حدود اختيارات قانونی خويش كوش��ا باشند و 
از فرامين الهی و قانون اساس��ی تخطی ننمايند، اي��ن نصب و تنفيذ به 
قوت خود باقی است. و اگر خدای ناخواس��ته برخالف آن عمل نمايند، 

مشروعيت  آن را خواهم گرفت.1
با تكيه بر سخنان صريحی از اين دست مشخص می شود اين مشروعيت انتخابات است 
كه متوقف بر تأييد ولی خداست و نه اينكه نصب و مشروعيت ولی خدا متوقف بر انتخابات 
باشد. گرچه مراجعه به آرای عمومی، مش��اركت مردم در حكومت دينی، و برخورداری 
از مقبوليت مردمی، ش��رط تحققی حدوث و بقای حكومت اسالمی و حاكميت يافتن 
ولی خداست، اما اين امر، به منزله مش��روعيت انتخابات يا توقف فعليت واليت بر آرای 

عمومی نيست.
نويسنده مدخل، برای توجيه نظريه خود، ابتدا تحقق واليت و به فعليت رسيدن آن را 
متوقف بر انتخابات برمی شمارد و بعد برای رهايی از اشكاالت پيش گفته، تالش می كند 
از مطلق انگاری در زمينه مشروعيت بخش بودن مقوله انتخابات عدول كند. وی در ادامه 

می نويسد: 
مالك مش��روعيت، انتخاب مردم اس��ت؛ از س��وی ديگر، در مسئله 
انتخاب مردم، مش��روعيت مبتنی بر حق حاكميت خداوند است و لذا 
مشروعيت حق انتخاب مردم، به پذيرش حاكم منصوب الهی است. حال 

1. صحيفه امام، ج 15، ص69. 
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بدين ترتيب، اگر اين دو با هم جمع گردند حكومت الهی روی نمايد.1 
نويسنده در واقع مردم را در كنار خدا قرار داده و دو محل برای كسب مشروعيت قائل 
شده است كه يكی خدا و ديگری مردم اس��ت! در حالی كه اين ادعا دچار تناقض است 
و حق حاكميت يا بايد برای مردم باشد يا برای خدا. عالوه بر اينكه، برای اثبات ادعايی 
چنين بزرگ، می بايست از سخنان و سيره امام خمينی استفاده می شد، نه از نويسندگانی 
كه در علوم سياس��ی غربی غوطه ور هس��تند. نويس��نده در هيچ جا بيان نمی كند كه 

مدعايش از كدام سخن امام خمينی مستفاد است؟! 
نويسنده مدخل می نويسد كه »مالك مش��روعيت اين انتخاب مردم، انتخاب حاكم 
مشروع است، يعنی همان كه خدا نصب كرده است؛ يعنی انتخاب درست و اصح مردم 
است كه مشروعيت دارد نه هر نوع انتخابی«. او كمی جلوتر به نظريه ای اشاره می كند 
به نام »مشروعيت مركب« كه مشروعيت حاكم از دو جا يعنی هم از ناحيه خدا و هم از 

ناحيه مردم صادر می شود. نويسنده مدخل در توضيح اين نظريه می نويسد: 
مشروعيت يك حاكم به اين است كه هم آن شخص دارای واليت الهی 
و حق حاكميت از سوی خدا باشد و هم به خواست مردم به قدرت رسيده 
باشد. انتخاب مردم حق حاكميت را اعطا نمی كند اما حاكميت را تحقق 

می بخشد.2 
اين ادعا دارای چند اشكال است: اوالً اينكه اين ادعا كه مالك مشروعيت، انتخاب مردم 
است مستلزم ُدور است؛ چراكه مردم به حاكم مشروعيت می دهند و حاكم هم به انتخاب 
مردم مشروعيت می بخشد! و اين باطل است. ثانياً چگونه بايد فهميد كه حاكمی را كه 
مردم انتخاب كرده اند، همان حاكمی است كه خدا می خواسته انتخاب كند؟ و برای اين 
امر چه ساز و كاری وجود دارد؟ هر قضاوتی مبتنی بر اطالع از واقع و مراد الهی است و اگر 
آن مراد مشخص باشد، چه نيازی است به قوه مشروعيت بخش ديگری به نام انتخابات؟

ثالثاً انتخاب حاكم مشروع، چگونه به انتخاب مردم مشروعيت می بخشد؟ رابعاً چگونه 
انتخاب مردم، به حاكم مشروعيت می بخشد؟! خود مردم مشروعيت را از كجا آورده اند 
كه آن را به حاكم بدهند؟ و آيا مردم می توانند به ولی فقيه مشروعيت بدهند؟ اگر انتخاب 
مردم مشروعيت بخش است، چرا وقتی مردم به رئيس جمهور رأی می دهند، باز او برای 

كسب مشروعيتش، نياز به تنفيذ و امضای ولی فقيه دارد؟ 

1. دايره المعارف بزرگ اسالمی، همان. 
2. همان. 
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گفتنی است رأی مردم كه نشانه مقبوليت و زمينه ساز تشكيل حاكميت دينی است، 
داللت بر مش��روعيت و امری فراتر از مقبوليت ندارد. البته يك��ی از پايه های حاكميت، 
مقبوليت است و مردم می توانند اين مقبوليت را تضمين كنند، ولی مشروعيت ارتباطی 
با مردم ندارد و از آن خداست. امام خمينی تصريح دارد كه رئيس جمهور با اينكه منتخب 
مردم اس��ت، ولی تا زمانی كه از سوی ولی فقيه تنفيذ نشده باش��د، مشروعيت ندارد و 
مشروعيت او به امضای ولی فقيه است و اگر فقيه حكم او را امضا نكند آن رئيس جمهور، 
طاغوت و نامشروع است. امام خمينی در 12مهر 1358 به اين مسئله چنين پاسخ داده 
است كه اگر »رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مش��روع است. وقتی غير مشروع 
شد، طاغوت است؛ اطاعت او، اطاعت طاغوت است؛ وارد شدن در حوزه او، وارد شدن در 

حوزه طاغوت است!«1
امام خمينی در جای ديگر می فرمايد: »اساساً رفراندوم يا تصويب ملی، در قبال اسالم 

ارزشی ندارد.«2
در واقع نظر امام بر آن است كه رأی مردم هيچ تالزمی با مشروعيت ندارد. امام خمينی 
در روز تنفيذ حكم رياست جمهوری شهيد رجايی به صراحت می گويد كه رأی مردم نه 

به كسی مشروعيت می دهد و نه مشروعيت را از كسی می گيرد: 
چون مش��روعيت آن بايد با نصب فقيه ولی امر باشد، اين جانب رأی 
ملت ش��ريف را تنفيذ و ايش��ان را به سمت رياس��ت جمهوری اسالمی 
ايران منصوب نمودم و... اگر خدای ناخواسته برخالف آن عمل نمايند، 

مشروعيت آن را خواهم گرفت.3
خامساً نظريه مشروعيت مركب، در واقع كنار هم گذاشتن خدا و مردم است و بايد هر 

1. صحيفه امام، ج 10، ص221. البته اين ادعا كه منش��أ مشروعيت، رأی مردم اس��ت، مختص به روشنفكران 
امروزی نيست، بلكه از اول انقالب تاكنون روشنفكران چپ و راست اين مس��ئله را مطرح كرده اند. اوايل انقالب، 
روشنفكران با بحث جايگاه واليت فقيه به مخالفت پرداخته و آن را موجب ديكتاتوری دانستند و مشروعيت را با 
رأی مردم می دانس��تند نه با حكم فقيه. امام خمينی در 12مهر1358 به اين مسئله چنين پاسخ داده است: »به 
حرف های آنهايی كه برخالف مسير اسالم هستند و خودشان را روش��نفكر حساب می كنند و می خواهند واليت 
فقيه را قبول نكنند ]اعتنا نكنيد.[ اگر چنانچه فقيه در كار نباشد، واليت فقيه در كار نباشد، طاغوت است... ]اگر[ 
رئيس جمهور با نصب فقيه نباشد، غير مشروع است. وقتی غير مشروع شد، طاغوت است؛ اطاعت او اطاعت طاغوت 
است؛ وارد شدن در حوزه او وارد شدن در حوزه طاغوت است. طاغوت وقتی از بين می رود كه به امر خدای تبارك 
و تعالی يك كسی نصب بشود. شما نترسيد از اين چهار نفر آدمی كه نمی فهمند اسالم چه است؛ نمی فهمند فقيه 
چه است؛ نمی فهمند كه واليت فقيه يعنی چه. آنها خيال می كنند كه ]حاكميت فقيه[ يك فاجعه به جامعه است! 

اينها اسالم را فاجعه می دانند، نه واليت فقيه را!« )همان.(
2. همان، ج 1، ص135. 
3. همان، ج 15، ص67. 
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دو را منشأ مشروعيت دانست كه اين می تواند به شرك نزديك باشد. 
در پايان اين صفحه، به عنوان شاهدی برای تمام ادعاهايش، سخنی از امام خمينی را 

درج كرده است كه هيچ اشاره ای به نسبت مشروعيت با رأی مردم ندارد: 
اوالً متكی به آرای ملت باش��د، ب��ه گونه ای كه تمام��ی آحاد ملت در 
انتخاب فرد و يا افرادی كه بايد مسئوليت و زمام امور را در دست بگيرند 
شركت داش��ته باش��ند؛ و ديگر اينكه در مورد اين افراد نيز خط مشی 
سياس��ی و اقتصادی و س��اير ش��ئون اجتماعی و كليه قواعد و موازين 

اسالمی مراعات شود.1 
اين س��خن در 23دی 1357 در نوفل لوشاتو و در پاس��خ به خبرنگار روزنامه اندونزی 
تمپو با موضوع »ويژگی های جمهوری اسالمی« بيان شده است و تنها بر تكيه حكومت 
جمهوری اسالمی بر رأی مردم تأكيد دارد. نويسنده با ناديده گرفتن تصريحات فراوان 
در سخنان امام در مورد مقوله مذكور، برای اثبات مدعاهايش از نظريه های افرادی مانند 

حجاريان استفاده كرده است كه منطقاً و از نظر نتيجه، ربطی به انديشه امام ندارد. 
سادس��اً اين ادعا كه حق حاكميت از آن خداس��ت و مردم نمی  توانند حق حاكميت 
بدهند، با ادعاهای گذش��ته نويسنده در تناقض اس��ت؛ زيرا فرقی بين حق حاكميت و 

مشروعيت وجود ندارد و اينها يكی هستند و از آن خدا هستند. 
نگارنده مدخل خمين��ی، در ادامه برای اينكه مفاهيم ليبراليس��تی را به امام خمينی 
نس��بت دهد و ادعاهای بدون دليل خودش را ثابت كند، دست به مغالطه ای واضح زده 
است. او ادعا كرده است كه چون در عصر غيبت، نصب خاصی صورت نگرفته، به اين معنا 

است كه مردم بايد حاكم را انتخاب كنند. او نوشته است: 
امام خمينی بر آن اس��ت ك��ه در عصر غيبت، نصب خاصی از س��وی 
پروردگار صورت نگرفته اس��ت و اين بدان معناس��ت كه تنها ش��رايط 
افرادی را مشخص كرده است كه می توانند در مقام تصدی امر حكومت 
و يافتن حاكم قرار گيرند، يعنی علم به قانون و داش��تن عدالت. در اين 
حال خود جامعه، به تعيين مصداق در چهارچوب شرايط )= نصب عام( 

اقدام می نمايد.2 
در زمان حضور معصومين، نصب خاص وجود دارد ولی در زمان غيبت، نصب عام است. 

1. همان، ج 5، ص 437. 
2. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص703-704. 
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در اينجا ادعا شده است كه منظور از نصب عام اين است كه خدا چهارچوب را گفته است 
و خود جامعه به انتخاب حاكم می پردازد و خدا در انتخاب حاكم در عصر غيبت، به بشر 
اختيار داده است و اين انتخاب مردم مشروعيت بخش است! او معنای نصب عام را انتخاب 

ولی فقيه توسط مردم می داند. 
اشكال اول به ادعای باال اين اس��ت كه اين مطلب را به كتاب واليت فقيه امام خمينی 
ارجاع داده است در حالی كه وقتی به كتاب رجوع می كنيم، می بينيم كه هيچ سخنی 
از اين ادعاهای نويسنده نيست و هيچ حرفی از نصب عام در آنجا نشده است، بلكه امام 
خمينی شرايط تشكيل حكومت را به داشتن شرايط از سوی يك يا چند مجتهد می داند 
و همين را برای تشكيل حكومت كافی می داند و هيچ اشاره ای به رأی يا عدم رأی مردم 

نكرده است: 
اگر خدا ش��خص معينی را برای حكومت در دوره غيبت تعيين نكرده 
اس��ت، لكن آن خاصيت حكومتی را كه از صدر اسالم تا زمان حضرت 
صاحب)ع( موجود بود برای بعد از غيبت هم قرار داده است. اين خاصيت 
كه عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده بی شماری از فقهای عصر 
ما موجود است. اگر با هم اجتماع كنند، می توانند حكومت عدل عمومی 
در عالم تش��كيل دهند... اگر فرد اليقی كه دارای اين دو خصلت باشد 
به پا خاست و تشكيل حكومت داد، همان واليتی را كه حضرت رسول 
اكرم)ص( در امر اداره جامعه داش��ت دارا می باشد؛ و بر همه مردم الزم 

است كه از او اطاعت كنند.1 
همان طور كه در سخنان امام ديديد، هيچ سخنی از انتخاب فقيه توسط مردم نيست 

چه برسد به مشروعيت دادن مردم به ولی فقيه! 
اشكال دوم اينكه، اين معنا از نصب عام يك مغالطه بزرگ است؛ زيرا نه در سخنان امام 
خمينی و نه در كتب كالمی شيعه هيچ وقت نصب عام را به اين معنا استفاده نكرده اند. 
اگر بخواهيم مغالطه ای را كه در مدخل صورت گرفته به خوبی درك كنيم، بايد معنای 
صحيح نصب عام و نصب خاص را بدانيم. آيت اهلل جوادی آملی درباره انواع نصب و تعريف 

آنها چنين می نويسد: 
نصب بر دو قسم است؛ نصب خاص و نصب عام. »نصب خاص« يعنی 
تعيين يك ش��خص معين مانند مالك اشتر)رض( كه منصوب حضرت 

1. امام خمينی، واليت فقيه )حكومت اسالمی(، تهران، عروج، 1372، ص50-51. 
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اميرالمؤمني��ن)ع( بود ب��ر واليت و حكوم��ت مصر و مانند مس��لم بن 
عقيل)رض( كه منصوب و نماينده امام حسين)ع( بود. »نصب عام« يعنی 
تعيين فقيه جامع ش��رايط مقرر در فقه، برای افتا، قضا و رهبری، بدون 
اختصاص به ش��خص معين يا عصر معلوم يا مصر معهود. روش��ن است 
كه نصب فقيه جامع شرايط مزبور، نصب عام است نه نصب خاص؛ زيرا 

شخص معينی از طرف امام معصوم)ع( منصوب نشده است.1
همان طور كه ديديم منظور از نصب عام، به معنای اين است كه خدا به صورت مخصوص 
كسی را مشخص نكرده، بلكه شرايط آن را گفته اس��ت و در هر عصری يك شخصی يا 
عده ای می توانند واجد اين شرايط باشند و دارای واليت گردند. در نصب عام، انتخاب يا 
عدم انتخاب مردم شرط نيست، بلكه واجد شرايط بودن شرط است. اين ادعای باطل را 
نويسنده پايه بحث های بسياری قرار داده و بحث های زيادی را بر آن استوار كرده است. 
در مدخل نوشته شده است كه آرای عمومی در انديشه امام به منزله »بيعت« در اسالم 
شناخته شده است. سؤال ما از نويس��نده مدخل اين اس��ت كه آيا بيعت مردم، به امام 

مشروعيت می دهد؟
همچنين درباره نقل قولی كه از امام نقل كرده اند »اينجا آرای ملت حكومت می كند«، 
امام خمينی اين سخن را در مقابل حكومت ديكتاتوری و استبدادی بيان كرده است و 
معنايش اين است كه در ايران استبداد نيست بلكه جمهوری اسالمی است. امام دو خط 
قبل از همين قسمت از سخنان ش��ان می فرمايد: »گمان نكنيد كه در ايران امروز يك 
حكومت مستبد اس��ت.«2 با اين اوصاف نمی توان اين كالم امام را به عنوان دليل برای 

مشروعيت بخشی به آرای مردم مورد استفاده قرار داد. 
در مدخل س��خنانی از امام خمينی به عن��وان دليل بر ادعايش درب��اره تأكيد امام بر 
حاكميت مردم به ويژه در تحقق حاكميت و مشروعيت آن ذكر شده است. يكی از اينها 
نامه ای است كه امام به آيت اهلل مشكينی نوشته است كه اين قسمت از نامه محل بحث 

ماست: 
اگر مردم به خب��رگان رأی دادند ت��ا مجتهد عادلی را ب��رای رهبری 
حكومت شان تعيين كنند، وقتی آنها هم فردی را تعيين كردند تا رهبری 
را به عهده بگيرد، قهری او مورد قبول مردم است. در اين صورت او ولی 

1. عبداهلل جوادی آملی، واليت فقيه واليت فقاهت و عدالت، محمد محرابی )به كوش��ش(، قم، اسراء، 1389، 
ص38.

2. صحيفه امام، ج 14، ص164. 
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منتخب مردم می شود و حكمش نافذ است.1 
اين قسمت از نامه امام داللتی بر مشروعيت ندارد و تنها بر مقبوليت داللت دارد. 

در اين نوشته، به سخنی ديگر از امام استناد ش��ده است و قسمتی از سخن امام را كه 
»رفراندوم يا تصويب ملی، در قبال اس��الم، ارزش��ی ندارد«2 و در ادامه نوشته است كه 
منظور امام در اينجا، به آن بخشی از اصول و احكام اسالم كه با هيچ نظری باطل نمی شود 
اشاره دارد. ولی بحث مشروعيت حاكميت يك امری است كه حكمی درون دينی در آن 

وجود ندارد و صرفاً به رابطه دولت و ملت مرتبط است. 
اوالً ادعا و اين سخنان تمامش غلط و باطل است؛ چراكه سخن امام كه اجماع تمام افراد 
يك كشور در مقابل اسالم هيچ ارزش��ی ندارد، دقيقاً در مقابل ادعای نويسنده مدخل 
است. نويسنده مدخل می گويد كه همين رأی مردم، مشروعيت می دهد. ثانياً بر اينكه 
امام هم در ادامه هيچ تصريح يا اشاره ای به اينكه منظورش، قسمتی از اسالم بوده است 
ندارد، بلكه منظورش كل اسالم است. ثالثاً بحث مشروعيت حاكميت يكی از مهم ترين 
قسمت های اسالم سياسی است عالوه بر اينكه هيچ شأنی وجود ندارد جز اينكه اسالم 
درباره آن نظر داده است؛ و بحث حاكميت و مشروعيت آن نه تنها غير دينی نيست، بلكه 
عين دين است و در اسالم راهكاری برای اين مشروعيت مشخص شده است و آن انتخاب 

الهی است و مشروعيت الهی و مقبوليت از جانب مردم. 
در ادامه به سخنانی از امام اشاره ش��ده اس��ت كه در تأييد رأی مردم است و امام كه 
سيستم حاكم بر ايران را بر اس��اس »جمهوری« قرار داد، به همين خاطر به رأی و نظر 
مردم ملتزم اس��ت و از همين باب اس��ت كه رأی مردم ميزان و مهم است. امام حتی به 
تبعات منفی آرای اشتباه مردم نيز گردن نهاده كه حتی اگر مردم اشتباه نيز كنند و غلط 

انتخاب كنند، اين انتخاب محترم است چرا كه رأی اكثريت ميزان است.

تحليل امام با مبانی و الگوی علمی متداول در اندیشه غربی 
يكی از اشكاالت اين مدخل آن است كه ش��رح حال امام خمينی و عملكرد ايشان را 
با مبانی غربی مورد بررسی و واكاوی قرار می دهد. در حالی كه در دايره المعارف بزرگ 
اسالمی، بايد با اس��تفاده از مبانی دينی و با منطق علوم انس��انی اسالمی موضوعات را 
بررسی و تحليل كنند. دايره المعارف نه فقط در مدخل امام، بلكه در اكثر مداخلش گرفتار 

1. همان، ج 21، ص371. 
2. همان، ج 1، ص135. 
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اين اشكال است. در ادامه به چند نمونه از اين دست مطالب اشاره می كنيم: 
1. عمل گرايی: در بخش��ی از مقاله، امام خمينی فردی عمل گرا معرفی ش��ده است و 
عمل گرايی كه مفهومی خاص در علوم سياسی مدرن است را به ايشان نسبت داده اند و 
گفته اند كه ايشان »افزون بر ريشه های اعتقادی از منظر دين، با التفات به وجه بيرونی 
مسائل و رخدادهای اجتماعی، با عنايت به همان شالوده های دينی، رويكرد عمل گرايانه 
را وارد نموده است«. رويكرد عمل گرايی به معنای پراگماتيسم است و نسبت دادن آن به 
امام خمينی چندان مناسب شأن و جايگاه امام نيست و اگر امام خمينی نگاهی به نتيجه 
كارهايش می كند، در واقع به خاطر تأكيد مبانی دينی است نه به خاطر عمل گرايی اش. 
عالوه بر اينكه رويكرد عمل گرايی چه نسبتی با امام خمينی دارد؟ نتيجه گرايی بر آمده 
از تكليف مداری چه تناس��بی با عمل گرايی پراگماتيسمی دارد كه اساساً بر مدار منافع 

شكل می گيرد و مبانی دينی در آن محلی از اعراب ندارد. 
نويسنده در جای ديگر نيز1 به تكرار اتهام عمل گرايی نسبت به امام خمينی پرداخته و 
ايشان را يك شخصيت عمل گرا معرفی كرده است. وی نماد عمل گرايی و عقالنيت مورد 
نظر خود را، پذيرش قطعنامه 598 توس��ط امام خمينی ذكر كرده است. نويسنده هيچ 
دليل و مستندی مبنی بر تحليل و پيش داوری شخصی خود مبنی بر عمل گرا ناميدن 
امام، ارايه نكرده است. عالوه بر اينكه پذيرش قطعنامه يك امر تحميلی به امام خمينی 
بود و ايش��ان به صراحت فرمود »جام زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده ام .«2 با اين 
اوصاف می بينيم كه امام خمينی هرگز از پذيرش اين قطعنامه رضايت نداش��ته است و 
در اين صورت، وقتی كه شخص ايش��ان از اين اقدام با عنوان سر كشيدن جام زهرآلود 
نام می برد، نمی توان آن را اقدامی برآمده از عقالنيت و عمل گرايی امام ناميد، بلكه امام 
خمينی به صورت تحميلی ناچار ش��د آن را بپذيرد و اين تصميم در جغرافيای جبر، به 

روحيه تكليف گرايی امام باز می گردد، نه آنكه ناشی از عمل گرايی باشد. 
2. رواداری: قسمتی از اين مدخل،3 امام خمينی را قائل به موضوع »رواداری« دانسته 
است؛ به معنای اينكه به آزادی های فردی احترام می گذاشت. نويسنده به صراحت امام 
خمينی را مطلقاً فردی اهل تساهل و تسامح دانسته است كه در انديشه اش چنين چيزی 
آشكار است. بايد از او بپرسيم كه با كدام مستند و منطقی امام را قائل به رواداری و تساهل 
معرفی كرده ايد؟ آيا امام خمينی قائل به تساهل و تس��امح بوده است؟ آيا امام قائل به 

1. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص712. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص93.

3. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص706. 
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رواداری بوده است؟ آزادی در انديشه دينی دارای چهارچوب های خاص خود است كه با 
معنا و چهارچوب های آن در انديشه غربی متفاوت است و هرگز نمی توان عبارت تساهل 
و تسامح را برای امام خمينی به كار برد. بهتر بود نويسنده بحث قائل بودن امام خمينی 
به آزادی های فردی را، از چهارچوب مسائل دينی نگاه می كرد و آنها را آزادی های مشروع 

هر فرد كه تحت حاكميت حكومت اسالمی است، معنا می كرد. 
3. تحليل امام بر اساس کليشه های جامعه شناختی غربی: در اين مورد چنين آمده 
است: »در سخن از كاركرد نهاد دين و مذهب بايد گفت كه امام خمينی مباحثی فراتر 
از آنچه را در دانش جامعه شناسی برای اين نهاد در نظر گرفته می شود، مدنظر داشت.«1 
بايد در جواب اين نكته گفت كه اصل اين منطق زير سؤال است و چرا بايد درباره كاركرد 
دين و مذهب، از جامعه شناس��ی استفاده كرد و انديش��ه امام را با آن قياس نمود. اصل 
چنين استفاده ای نابجاست و انديشه امام نس��بتی با كليشه های جامعه شناختی غربی 

ندارد كه با آن مورد قياس قرار گيرد. 

سياست خارجی امام
در بخشی از اين مدخل، پيرامون سيره سياسی امام در حوزه سياست خارجی2 چنين 
ادعا شده است كه انديشه امام خمينی از ابتدا اين بوده است كه امكان تعامل جمهوری 
اسالمی با تمام دولت ها به شرط احترام متقابل وجود دارد. ولی امام خمينی وقتی وارد 
عرصه عمل شد، نتوانس��ت اين تئوری را پياده كرده و رويكردهای كشورهای مختلف 
باعث شد تا امام نيز برخوردهای مختلفی با كشورهای مختلف داشته باشد. مانند اينكه 
امريكا به عنوان شيطان بزرگ ناميده شد. اين  گونه نسبت دادن به امام، اشتباه است و 
نويس��نده امام خمينی را به گونه ای معرفی كرده است كه در ابتدا نمی دانسته است كه 
در عرصه سياست خارجی دولت اسالمی، چگونه بايد با كشورهای مختلف تعامل داشته 
باشد و هيچ شناختی نسبت به امريكا و غرب نداشته و نسبت به همه آنها ساده لوحانه، 
خوش بين بوده است! اما چنين نس��بتی از امام خمينی به دور اس��ت و امام خمينی از 
همان آغاز نهضت در س��ال 1341، مبارزه با تمام قدرت های اس��تعماری مخصوصاً دو 
دولت امريكا و اس��راييل را در اولويت مبارزاتی خود قرار داده و از همان موقع شاگردان 
خود و مردم را به مبارزه عليه اين استعمار ترغيب می كرد. امام خمينی در 9آذر 1341، 

1. همان، ص716. 
2. همان، ص709-712. 
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در بياناتی كه در مخالفت با تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی  مطرح كرده بودند، 
به طور جدی به سه استعمار وقت يعنی انگليس و امريكا و شوروی تاخته و آنها را عامل 
تهديدها و تطميع های دولت وقت ايران ناميده اند.1 در جای جای صحيفه امام، از وقايع 
مربوط به سال 1342 تا زمان رحلت امام، ش��اهد اين بصيرت و اشراف عميق ايشان بر 
سياست حاكم بر دنيا هستيم و بيانات فراوانی درباره امريكا و نيز ساير كشورها از ايشان 
می ش��نويم كه نش��ان  می دهد امام خمينی همواره عملكرد اين رژيم ها را- بر اس��اس 
معيارهای دينی و شرعی - می سنجيد و سپس رابطه نهضت و بعدتر رابطه نظام اسالمی 

ايران با آنها را تعريف می كرد.
يكی از بخش های تأمل برانگيز و قابل نقد، تفكيك سيره رفتاری امام خمينی در باب 
سياست خارجی است. نويس��نده كنش گری سياس��ی امام را در دو حوزه مجزا تحليل 

كرده و چنين نوشته است: 
بايد رفتار سياس��ی امام را در دو س��طح متفاوت بررس��ی نمود: يكی 
عملكرد ايش��ان در سياس��ت خارجی به عنوان بنيان گ��ذار جمهوری 
اس��المی ايران؛ و ديگری رفتار ايش��ان در سياس��ت خارجی به عنوان 

بنيان گذار حكومت و دولتی اسالمی.2 
بايد از نويسنده پرسيد كه اين تفكيك طبق چه مالك و مبنايی انجام شده است؟ در 
بخش اول به بحث نحوه رابطه مثبت يا منفی جمهوری اس��المی با كشورهای مختلف 
به ويژه امريكا و در بخش دوم به بحث صدور انقالب اسالمی پرداخته شده است. با اين 
اوصاف، اين تفكيك چندان دقيق نيس��ت و می توانس��ت به صورتی ديگر انجام شود و 

مالكی برای آن وجود ندارد. 
تفكيك مذكور در حقيقت به معنای جدايی حوزه دين از حوزه سياس��ت است. امری 
كه در انديشه و سيره سياسی امام هيچ جايی ندارد و ايش��ان از ابتدای نهضت تا زمان 
رحلت، همواره بر امتزاج سياست و ديانت پای می  فشردند و به صورت همزمان از موضع 
مرجعيت شيعه و رهبر نظام جمهوری اسالمی، به ابراز نظر در حوزه سياست خارجی و 
سياس��ت داخلی می پرداختند. مطرح كردن چنين تفكيكی در حوزه سياست خارجی 
كاماًل جهت دار و حساب شده است تا محملی برای توجيه برخی از عملكردهای تاريخی 
حضرت امام در موضوعات مورد مناقشه برخی سياست مداران داخلی و خارجی، شود. با 

1. صحيفه امام، ج 1، ص101. 
2. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص710. 
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چنين تفكيكی، هر بخش از رفتار سياسی امام كه با الگوی سياست ورزی متعارف نظام 
بين الملل هم خوانی نداشته باشد، قابل تأويل خواهد بود و به حوزه رفتار دينی محدود 
می شود. از جمله اين موضوعات مورد مناقشه، حكم تاريخی امام در مورد ارتداد سلمان 

رشدی، نويسنده هتاك به ساحت رسول اهلل)ص( است. 
در مدخل نوشته شده كه »از همان آغاز، ارتباط امام با مباحث و مسائل بين المللی و به 
ويژه با دولت هايی همچون امريكا، ناگزير می نمود.«1 در حالی كه انقالب و امام مجبور به 
برقراری ارتباط با امريكا نبوده اند و بعد از پيروزی انقالب، تمايلی از جانب انقالب برای 
برقراری رابطه با امريكا ابراز نمی شود، بلكه در 13آبان 58 با تسخير سفارت امريكا، رابطه 

با اين دولت استعمارگر برای هميشه تعطيل می گردد. 
نويسنده در روايت خود از موضوعات مهم سياست خارجی دوران انقالب، به نوعی بحث 
را مطرح می كند كه نيروهای انقالب اسالمی متهم و بلكه محكوم جلوه داده می شوند. 
برای نمونه، او در ماجرای تسخير سفارت، آن را به عنوان نخستين موضوع قابل تأمل در 

روابط خارجی ايران و امريكا برمی شمارد. در متن چنين می خوانيم: 
... نخستين موضوع قابل تأمل در روابط خارجی ايران روی نمود و آن 
تسخير سفارت امريكا توسط دانش��جويانی بود كه به دانشجويان خط 

امام اشتهار يافت.2 
اين در حالی اس��ت كه پيش از اين اتفاق مهم، دو گفتمان در رابط��ه با امريكا مطرح 
شده بود؛ يكی توس��ط قاطبه مردم و جوانان انقالبی كه خواس��تار استرداد شاه توسط 
امريكايی ها به ايران بودند و ديگری گفتمان دولت موقت و نيروهای سياسی عالقمند 
به ارتباط با امريكا )مانند اعضای نهضت آزادی و...( كه به مذاكره محرمانه با نمايندگان 
دولت امريكا مشغول بودند و به خيال خود زمينه ارتباط وثيق امريكا با انقالب را پی ريزی 
می كردند. اين دو رويكرد كه يكی علنی و عمومی و ديگری مخفيانه و محدود به نيروهای 
غرب انديش بود، هر دو مصداق چيزی است كه نويس��نده ادعای آن را دارد. استنكاف 
امريكا از برگرداندن شاه به ايران، موضوع اصلی و اولی سياست خارجی ايران بود كه به 
همين دليل هم ماجرای تسخير النه جاسوسی اتفاق افتاد. ميل نويسنده به تطهير طرف 
امريكايی و متهم جلوه دادن نيروهای انقالب، وقتی آشكارتر می گردد كه در هيچ جايی از 
مدخل امام خمينی، اشاره ای به موضوع جاسوسی امريكايی ها از ايران انقالبی نمی شود 

1. همان. 
2. همان. 
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و از همين حيث، تعبير تسخير النه جاسوسی كه با هوشمندی سياسی امام خمينی وارد 
ادبيات سياسی جمهوری اسالمی شد، در مدخل مورد نقد، هيچ جايی ندارد. 

بخش ديگری از مقاله، به موضوع قراردادهای اقتصادی ايران و امريكا در عصر پهلوی 
دوم اختصاص دارد و نويسنده با رويكردی يك س��ويه و در دفاع از تصميمات مشكوك 

اعضای دولت موقت، چنين می نويسد: 
آنچه از قراردادهايی ك��ه ميان امريكا و رژيم پهلوی منعقد گش��ته و 
البته به ضرر ايران بود ملغی اعالم گرديد، لذا تصريح نمود كه »ما كليه 
قراردادهايی را كه برخالف مصلحت ملتمان باشد، برايشان ارزشی قائل 
نيستيم و اگر قراردادی باشد كه انصاف در آن رعايت شده باشد و برای ما 

فايده ای داشته باشد، آن قرارداد را تصويب می كنيم.«1 
در مورد اين بخش نكاتی قابل ذكر است كه در ادامه می آيد: 

نخست آنكه در نقل قولی كه از امام شده است، بی دقتی صورت گرفته و كلمات جابه جا 
يا عوض شده اند. نقل قول صحيح امام از اين قرار است: 

ما برای كليه قراردادهايی كه برخالف مصلحت ملت ما باشد، ارزشی 
قائل نيستيم. بله، اگر قراردادهايی باش��د كه انصاف در آن رعايت شده 
باشد و برای ما فايده هم  داشته باشد، آن قراردادها را تصحيح می كنيم.2 
اين جابه جايی اگر به عمد صورت گرفته باشد، مصداق بارز جعل و تحريف است و اگر 
ناشی از اشتباه و تساهل علمی باشد، باز هم ساير نقل قول های نويسنده از حضرت امام 
را با ترديد مواجه می كند و از اعتبار علمی مقاله می كاهد. چه اينكه در يك مقاله عادی 
نيز وقتی نقل قول مستقيم صورت می گيرد، نمی توان و نبايد هيچ تغييری در اصل كالم 
مورد نقل صورت پذيرد، حال دقت در مراعات اين اص��ل بديهی، در يك دايره المعارف 

معتبر و مشهور، به مراتب بيشتر مورد انتظار است. 
نكته ديگر آنكه، الغای قراردادهای ميان ايران و امريكا كه توسط دولت موقت انجام شد، 
حركتی كاماًل مش��كوك و مغاير با منافع ملی بود. اين موضوع توسط صادق طباطبايی 
سخنگوی دولت موقت در روز 20مرداد 1358 اعالم ش��د. از مهم ترين اين قراردادها، 
قرارداد خريد هواپيماهای نظامی اف16 و آواكس و ناوهای جنگی و از همه مهم تر، خريد 
جنگنده های فوق مدرن اف14 بود.3 ابراهيم يزدی وزير امور خارجه دولت موقت نيز در 

1. همان، ص711. 
2. صحيفه امام، ج5، ص149-150. 

3. اطالعات، ش15926، شنبه 20مرداد 1358، ص11.
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يك مصاحبه اعالم كرد كه مذاكراتی را برای فروش هواپيماهای جنگنده اف14 ايران 
آغاز كرده است، وی در استداللی قابل تأمل، علت اين مذاكرات را عدم نياز ايران به اين 

ابزار پيشرفته جنگی عنوان كرد و مدعی شد كه »آنها به درد ما نمی خورد!«1
يكی از نخس��تين و ش��ديدترين واكنش ها را حضرت آيت اهلل خامنه ای از خود نشان 
دادند. ايشان كه آن زمان معاون وزير دفاع در امور انقالب و عضو شورای انقالب بودند، 

در گفت وگويی در مشهد به تبيين ابعاد مختلف ماجرا پرداختند: 
مسئله لغو قراردادهای نظامی مسئله ای نيست كه به اين آسانی بتوان 
درباره آن تصميم گرفت. درست است كه ما قصد نداريم كه مثل دوران 
گذشته ژاندارم منطقه باشيم و قصد نداريم كه حافظ منافع ابرقدرت ها 
باشيم، اما به هيچ وجه جايز نمی دانيم كه با وجود دشمنان سوگندخورده 
خود در منطقه و دولت های ارتجاعی وابسته به امپرياليزم غافل بمانيم. 
ما به نيروی دفاعی كاملی نيازمنديم حتی برای جلوگيری از تجاوزات 
امپرياليزم كه به آسانی با حضور دولت های غاصب در منطقه قابل تصور 

است الزم است كه ما قدرت تهاجمی نيز داشته باشيم.2 
اين برخورد دولت موقت باعث شد دولت امريكا از تحويل ساير جنگنده های ايرانی كه 
پول آنها در زمان شاه داده شده بود، اس��تنكاف ورزند و پول اين جنگنده ها را نيز بلوكه 
كرده و هنوز بعد از گذشت حدود چهل سال، آنها را پس نداده است. در ادامه نظر خواننده 
محترم را به چهار اظهارنظر ديگر از آي��ت اهلل خامنه ای درباره موضوع مورد بحث، جلب 

می كنيم: 
1. »اف14های ما اگر بعد از انقالب به وس��يله ي��ك عناصری فروش 
می رفت، همان طور كه می خواستند هم بفروشندش ديگر، زمزمه اش را 
راه انداختند كه ما اف14 می خواهيم چكار كنيم، تهاجمی است، ما اهل 
تهاجم نيستيم؛ امريكايی است، ما با امريكا بديم. حاال كی می گفت اين 
حرف ها را؟ آنهايی كه با برژينسكی مالقات می كردند«. )بيانات رهبری، 

)1362/12/24
2. »زمزمه اش را راه انداختن��د كه اف14ها را بفروش��ند؛ ما به فضل 
الهی همان وقت مطلع شديم، يك موضع گيری قرص كرديم، گفتم هر 

1. همان، ش15921، شنبه 13مرداد 1358، ص1.
2. كيهان، 27مرداد 1358 به نقل از مقاله »دولت موقت و ماجرای لغو قرارداد اف14 ها دوگانه جهل- خيانت؛ از 

http://farsi.khamenei.ir  :58 تا 95« مندرج در سايت رهبری به آدرس
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كس اسم اين كار را بياورد خائن اس��ت، فهميدند كه نه، نمی شود اين 
كار را كرد. حاال اگر آمده بودند و فروخته بودند، شما امروز چه قضاوتی 
درباره آنها داشتيد؟... كسی شك نمی كند كه آنها با اين مردم بد كردند؛ 
آگاهان ش��ان خيانت كردند، ناآگاهان ش��ان اگر ناآگاهی داشته باشند 

خالف كردند«. )بيانات رهبری، 1362/12/24(
3. »من خبر شدم كه يكی از رجال دولت موقت آن روز گفته است اين 
اف14 هايی كه رژيم طاغوت خريده ب��ه درد ما نمی خورد، می خواهيم 
چه كار كنيم اين اف 14 ها را! پس بدهيم بهشان. آنجا خب ما ايستاديم، 
هياهو كرديم، مصاحبه كرديم و مقابله كرديم، جرئت نكردند اين كار را 
بكنند؛ می خواستند پس بدهند. چند صباح بعدش، جنگ ايران و عراق 

پيشامد كرد«. )بيانات رهبری، 1395/1/11(
4. »اينكه بعضی ها بيايند بگويند »فردای دنيا، فردای مذاكره اس��ت، 
فردای موشك نيست«، اين حرف اگر از روی ناآگاهی گفته شده باشد، 
خب ناآگاهی اس��ت، اگر از روی آگاهی گفته شده باشد، خيانت است... 
مثل اول انقالب كه همين اف 14های ما را می خواستند بفروشند و پس 

بدهند، بنده نگذاشتم...«. )بيانات رهبری، 1395/1/11(
مطرح كردن عملكرد دولت موقت در از بين بردن تس��ليحات نظامی ايران، كه بعد از 
سه دهه بار ديگر توسط آيت اهلل خامنه ای، صورت گرفت، به دنبال هدف گرفتن سيستم 
دفاعی و نظامی جمهوری اس��المی ايران توس��ط برخی از نيروهای داخلی بود. به طور 
مشخص دو اظهار نظر اخير ايش��ان مربوط به جمله ای اس��ت كه در حساب توييتری 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی منعكس ش��ده بود و در آن، تلويحاً نياز به موشك در عصر 
حاضر، منتفی دانسته شده بود و الزمه آن، زمينه سازی برای پذيرش مطالبات وقيحانه 

قدرت های جهانی در خلع سالح نظام اسالمی می نمود.
در قس��متی از مقاله كه به ابتكارات امام خمينی در مقابله با اس��تكبار می پردازد،1 از 
بحث ارتباط جمهوری اسالمی با سازمان اَمل در لبنان و ايجاد حزب اهلل لبنان و ارتباط با 
مبارزان فلسطينی، و نيز فعاليت نهضت های آزادی بخش سپاه-كه توسط شهيد محمد 
منتظری تأسيس شد- سخنی به ميان نيامده اس��ت كه جا داشت از اينها نيز به عنوان 

ابتكارات امام در مقابله با استكبار نام می برد. 

1. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص711. 
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از جمله نواقص مه��م در مدخل مورد نق��د، عدم طرح موض��وع »روز قدس« و اعالم 
همبستگی با فلسطين توسط امام خمينی است. در بحث های طرح شده در ذيل عنوان 
سياست خارجی امام،1 هيچ اشاره ای به بحث روز قدس در انديشه امام خمينی، نشده 
است. اولين روز قدس در جمهوری اسالمی در تاريخ 26مرداد 1358 برگزار شد و اعالم 

همبستگی با ملت مظلوم فلسطين بود.2 
نويسنده همچنين در موضوع »پيشنهاد تش��كيل حزب مستضعفين« توسط امام، با 
وجود تصريحات فراوان در آثار امام، به منبعی برای آن اشاره نكرده است. امام اولين بار 
در 26مرداد 1358 اين بحث را مطرح كرده و عين تعابير در صحيفه امام درج شده است.3 

لذا جا داشت در اين زمينه نيز مستندسازی دقيق صورت می گرفت.
آخرين نكته ای كه در بحث رفتار سياس��ت خارجی امام، در اين مدخل مطرح ش��ده 
است، بحث حكم ارتداد سلمان رشدی است. در اين بحث چند نكته قابل ذكر است كه 

به صورت جداگانه ذكر می شوند: 
1. نويسنده هيچ اشاره  ای به اينكه سلمان رشدی در اين رمان، دست به توهين و وهن 
اعتقادات مسلمانان زده است نكرده، بلكه نوش��ته كه او »به نشر ديدگاه خود نسبت به 
دين اسالم و حضرت محمد)ص( پرداخت و در آن برخی اعتقادات خويش را كه با مبانی 
دينی سازگاری نداشت، بيان نمود. در تبيين وی از شخصيت حضرت رسول اكرم)ص(، 
وجود نش��انه های هتك حرمت، در سطح جهان، به ويژه نزد مس��لمانان بروز و نمودی 

گسترده يافت.«4 
نويسنده در واقع به پلوراليزم قائل شده كه رش��دی هيچ توهينی صورت نداده است 
بلكه صرفاً نظرات شخصی خودش را ابراز كرده و شخصيت پيامبر را تبيين كرده است 
كه اتفاقاً اين نظرات با اسالم سازگاری نداشت! در حالی كه رشدی در اين كتاب تبيين 
صورت نداده، بلكه دست به توهينی بزرگ به اسالم و مسلمانان زده و خودش را به دايره 

ارتداد افكند. 
2. در اينجا كه به موضوع حكم ارتداد امام برای سلمان رشدی پرداخته شده، نويسنده 
بين جايگاه سياسی و دينی امام تفكيك قائل شده و بحث به جدايی دين از سياست ختم 
شده است. او می نويسد كه »... امام خمينی نيز به عنوان رهبر و روحانی دينی و مرجع 

1. همان، ص712.
2. اطالعات، ش15931، شنبه 27مرداد 1358، ص1، 4، 9، 10 و 12.

3. رك: صحيفه امام، ج 9، ص280-285. 
4. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص711. 
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بزرگی در س��طح جهان، در 25بهمن 1367 با فتوايی، حكم ارتداد و مهدورالدم بودن 
سلمان رشدی را صادر كرد... وی در پيامی تصريح نموده است كه »ترس من اين است 
كه تحليل گران امروز، ده سال ديگر بر كرسی قضاوت بنش��ينند و بگويند كه بايد ديد 
فتوای اسالمی و حكم اعدام سلمان رشدی مطابق اصول و قوانين ديپلماسی بوده است يا 
خير؟« اما »ما بايد بدون توجه به غرب حيله گر و شرق متجاوز و فارغ از ديپلماسی حاكم 
بر جهان درصدد تحقق فقه عملی اسالم برآييم .«... در اين پيام، امام دو جايگاه خويش را 
به دقت از هم تفكيك نموده و بر آن است كه حكم صادره، به دور از تمامی مباحث مطرح 
در ديپلماسی جهانی است، و چنين فتوايی با چشم اندازی دين مدار بيان شده است.«1 
در اينجا همان طور كه می بينيم، بين جايگاه رهبری معنوی و رهبری سياسی امام تفكيك 
شده است. بين اين دو جايگاه هيچ تفكيكی وجود ندارد و امام خمينی تالش زيادی كرده 
است تا بين اين جايگاه ها هيچ تفاوتی نباشد. نويسنده سخنان امام-كه فضای ديپلماسی 
رايج دنيا را زير س��ؤال برده و اين فتوا را در فضايی كاماًل اسالمی مطرح كرده است- را به 
گونه ای ديگر تفسير كرده است و گفته كه منظور امام اين بوده كه از جايگاه دينی اين فتوا را 
صادر كرده است نه از جايگاه سياسی اش! حال بايد از نويسنده پرسيد كه كدام نقل يا كدام 
رفتار امام خمينی را در طول رهبری اش س��راغ داريد كه امام خمينی بين اين دو جايگاه 
تفكيك قائل شده باشد؟ بلكه همان سخنان امام نيز درصدد بيان اين مسئله است كه اين 
فتوا از جايگاه سياسی و دينی با هم صادر شده است فلذا از فضای ديپلماسی منحط رايج در 
دنيا فاصله دارد و آن را رد می كند. و اگر كسی ادعای تفكيك اين دو جايگاه را داشته باشد، 

بايد برای ادعای خود دليل ارايه كند و به صرف ادعا، چيزی اثبات نمی شود.

اوضاع دانشگاه قبل از پيروزی انقالب
در بخشی از مدخل، به اوضاع دانش��گاه بعد از پيروزی انقالب اشاره و نيز به اشكاالت 
دانشگاه های آن زمان پرداخته شده است. خوب بود به اين مباحث نيز اشاره می شد كه 
دانشگاه های ايران در آن زمان مطابق با نيازهای رژيم پهلوی طراحی شده بود و همين 

مسئله به معنای آن بود كه: 
1. كتبی كه در آن تدريس می ش��د ترجمه های علوم غربی بود كه بدون كم و كاستی 

ترجمه می شد و در ايران به عنوان متون معيار و درسی قرار می گرفت.2 

1. همان، ص712. 
2. البته در علوم فنی و مهندسی روند و مصداق پااليش منابع، ماهيتاً با علوم انسانی تفاوت دارد. 
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2. غرب زدگی و شرق زدگی از مسائلی بود كه در دانشگاه رايج بود و فضای دانشگاه با 
اين دو امر آغشته بود و كمتر كسی بود كه بتواند از اين فضای آلوده جان سالم به در ببرد.
3. خودباختگی از مس��ائلی بود كه در دانش��گاه های ايران وجود داشت و حاصل آن، 
عدم توليد علم و عدم باور به نيروها و سرمايه های ايرانی بود. در مقابل اين مسائل، بايد 
خوداتكايی، استقالل علمی، توليد علم و توجه به تربيت صورت می گرفت و دانشگاه ها را 

به جايی در تراز جمهوری اسالمی می رساند. 
روايت نويسنده از اخراج اس��اتيد و دانشجويان فاس��د در جريان انقالب فرهنگی به 
گونه ای بيان شده است كه اين شبهه پيش می آيد كه اينها مشكل شان فقط اين بود كه با 
جمهوری اسالمی هم رأی نبودند و همين باعث شد تا قربانی شوند. يك نحو مظلوم نمايی 
نسبت به اينها در روايت نويسنده وجود دارد كه در آن تالش می شود جمهوری اسالمی 

متهم به ديكتاتوری شود. 
يكی از نواقص اين بخش، عدم پرداختن به بحث اسالمی كردن علوم انسانی در دانشگاه ها 
اس��ت. در حالی كه موضوع مذكور از بحث های بسيار مهم سال های اوليه پس از پيروزی 
انقالب اسالمی بود كه با تأسيس ستاد انقالب فرهنگی توسط امام آغاز شد و چند سالی 
هم تالش خوبی انجام داد، ولی عمالً به سرانجامی نرسيد. در اين بخش افرادی مانند آقايان 

مصباح يزدی و سيد منيرالدين حسينی الهاشمی، نقش فعالی داشته اند. 

اندیشه ها و نهادهای انقالبی؛ تربيتی، اقتصادی، امنيتی
بخش هايی از مدخل به ارايه مطالبی پيرامون بحث نهادس��ازی در انقالب اس��المی 
اختصاص يافته اس��ت. در اين بخش ابتدا به نهادهای تربيتی پرداخته شده كه در اين 
بين، به ايجاد معاونت تربيتی در آموزش و پرورش هيچ اشاره ای نشده است. مجموعه ای 
كه در دوران اصالحات، با وجود خدمات فراوان و كادر متعهد و متخصص، از بدنه آموزش 

و پرورش جدا شد و از بين رفت. 
در ادامه به نهادهای اقتصادی كه بعد از پيروزی انقالب اسالمی دست خوش تغيير شده يا از 
اساس ايجاد شده اند، پرداخته شده است، ولی نويسنده به بعضی از اين تغييرها يا تأسيس ها 
هيچ اشاره ای نكرده است: تأسيس جهاد سازندگی با فرمان امام خمينی در روز 26خرداد 
1،1358 اسالمی كردن نظام بانكی،2 تعزيرات حكومتی كه مدتی در زمان جنگ توسط امام 

1. صحيفه امام، ج 8، ص179. 
2. همان، ج 6، ص535-534 و ج 7، ص425-426.
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به دولت واگذار شده بود،1 از جمله اين موضوعات هستند. البته بحث جهاد سازندگی در بحث 
نهاد حكومت ذكر شده است2 كه بهتر بود در بحث نهادسازی مطرح می شد. 

همچنين در هي��چ جای مدخل ب��ه نزاع پردامن��ه اقتص��اد دولتی و اقتص��اد آزاد و 
گرايش  های شديد با محوريت اقتصاد دولتی در دولت ميرحسين موسوی و بيانات امام 

در عرصه های اقتصادی هيچ اشاره ای نشده است. 
در ادامه طرح بحث های اقتصادی در انقالب اسالمی، نويسنده سعی كرده تا به معرفی 
كتاب هايی در اين زمينه بپردازد. وقتی كتاب اقتصادنا نوش��ته ش��هيد صدر را معرفی 
می كند، چنين می نويس��د: »... اقتصادنا از آيت اهلل محمدباقر صدر )نك: سراسر كتاب( 
كه ترجمه فارس��ی آن تحت عنوان اقتصاد ما در ايران توسط كاظم موسوی بجنوردی 
انتشار يافت...«3 در اين بخش نيز مطالب ناقص و ناصحيحی به چشم می خورد كه بايد 
تصحيح گردد. نخست آنكه نام ترجمه اين كتاب »اقتصاد ما: بررسی هايی درباره مكتب 
اقتصادی اسالم« است نه »اقتصاد ما«. اسم كتاب در اين مدخل كامل ذكر نشده است. 
عالوه ب��ر اينكه، اي��ن ترجم��ه در دو جلد انجام ش��ده اس��ت كه فق��ط ترجمه جلد 
اول آن توس��ط كاظم موس��وی بجنوردی انجام ش��ده، ول��ی جلد دوم كتاب توس��ط 
عبدالعلی اس��پهبدی انجام گرفته اس��ت. حذف غير منصفانه نام عبدالعلی اسپهبدی 
از ش��مار مترجمان كتاب اقتصادنا، كاری غيرحرفه ای، غير اخالقی و نش��انه ای بارز از 
جهت دارنويسی است!4 و اين شبهه را تقويت می كند كه نويسنده به خاطر اينكه وام دار 
جناب بجنوردی است، در اينجا نيز به نفع او حق يك نويسنده ديگر را پايمال كرده است 

و اين به معنای عدم مراعات انصاف علمی می باشد.5
بخش��ی از مدخل به بحث نهاد حكومت اختصاص يافته اس��ت6 كه در اين بخش، به 
بحث های اساسی و پردامنه مرتبط با مقوله امنيت در نظام و انقالب اسالمی، نپرداخته 
اس��ت. از جمله موارد ناگفته می توان به تأس��يس كميته های انقالب و تأس��يس سپاه 
پاسداران اشاره كرد كه با وجود اهميت و جايگاه ويژه در نهضت امام، هيچ نشانه ای از اين 

1. همان، ج 6، ص510 و ج 18، ص272 و ج 21، ص118. 
2. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص725.

3. همان، ص722. 
4. با توجه به اينكه نويسنده سال ها در مؤسسه مربوط به آقای موسوی بجنوردی همكاری داشته، چه بسا اين 

مسئله در عدم ذكر نام آقای اسپهبدی در كنار نام آقای بجنوردی به عنوان مترجم، تأثير داشته است. 
5. مشخصات كامل نشر اين ترجمه به اين قرار است: سيد محمدباقر صدر، اقتصاد ما: بررسی هايی درباره مكتب 
اقتصادی اس��الم، ترجمه محمدكاظم موسوی و ع. اسپهبدی، انتشارات اس��المی قم با همكاری جهاد سازندگی 

مشهد، سراسر كتاب. 
6. دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص725. 
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موضوعات در مدخل امام خمينی ديده نمی شود. 

کارکرد ابدی احکام اسالمی در مکتب فقهی امام
در بخشی از مدخل، ضمن بررسی مبادی انديشه فقهی امام، ذيل عنوان »كاركرد تربيتی 
احكام«، به بخش های تقطيع شده ای از يك سخنرانی امام در نجف تمسك شده و برداشتی 

نادرست و تحريف آميز از سخن ايشان ارايه شده است. نويسنده چنين می نويسد: 
همين ديدگاه امام ]مبنی بر اينكه انس��ان بايد قل��ب را تربيت كند[، 
زمينه س��از نگاهی متفاوت به احكام بوده است. در حالی كه مشهور نزد 
عالمان در طول تاريخ فرهنگ اسالمی قول به تكليف شرعی در جهان 
پيش از مرگ است، اما امام در موضعی تصريح دارد كه »اسالم و احكام 
اسالمی... مقصور به اين عالم نيست« )صحيفه، ج3، ص220( و ارتقای 
انس��ان همواره ادامه دارد. در ورای اين عبارت كوتاه، انديشه ای نهفته 
است كه فراتر از تكليف، به نوعی تربيت مستمر برای انسان و در نتيجه 
به كاركردی مدام برای عبادت و احكام الهی قائل است كه با مرگ پايان 

نمی پذيرد.1 
پيرامون اين مدعا گفتنی آنك��ه، مراجعه به متن كامل س��خنرانی امام كه- در تاريخ 
6مهر 1356، در نجف، مسجد شيخ انصاری-  با موضوع »هشدار به روحانيون حوزه نجف 
نسبت به برداشت های غلط از احكام اسالم«، ايراد شده است، نشان می دهد كه برداشت 
تقطيع شده و استنتاج مدنظر نويسنده در اين فراز، هيچ تناسبی با فرمايشات امام ندارد. 
در حقيقت حضرت امام در پی ترسيم تصويری همه جانبه و چند بعدی از اسالم است كه 
در آن از يك سو برداشت های صوفيانه از دين كه فقه، احكام و زندگی را مبادی می نامد و 
عاقبت و آخرت را غاياتی كه بايد فقط به آن انديشيد و مبادی را می توان و بلكه بايد ترك 
كرد، و از ديگرسو پيكان نقد امام متوجه ماده گرايان و قشری مسلكانی است كه همه چيز 

را در دنيا خالصه می كنند و ماورا را منكرند. 
امام در مقام هشدار به برداشت های تك بعدی از دين اسالم، به توصيف فقه اسالمی كه 
برای همه شئون انسانی برنامه دارد، می پردازد و تصريح می فرمايد كه با پايان زندگی، تازه 
نوبت به حيات اخروی می رسد كه آنجا نيز در منظومه انديشه و احكام اسالمی مدنظر است. 
توجه به كاركردها و نتايج دنيوی و اخروی عمل به تكاليف و احكام، مدنظر امام است كه با 

1. همان، ص736. 
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استمداد از برخی مضامين روايی ايراد شده است كه دنيا را مزرعه آخرت معرفی كرده اند. 
اين فرمايش امام، خالف تصور نويس��نده محترم، هيچ تنافی با س��خن ساير علمای 
اسالمی مبنی بر عدم تكليف در قيامت و بهشت، ندارد. در حقيقت حضرت امام كاركرد 
و نتايج ابدی عمل به احكام اسالمی را از يك سو و برنامه ابدی اسالم برای انسان- در هر 

دو دنيا- را مدنظر دارد.1
بنابراين، سخن امام با انديشه »مشهور نزد عالمان در طول تاريخ فرهنگ اسالمی« كه 

1. بخش های مربوطه از سخنرانی حضرت امام، برای قضاوت علمی در برداش��ت نويسنده، عيناً نقل می گردد: 
»اسالم، و همين طور ساير حكومت های الهی و دعوت های الهی، به تمام ش��ئون انسان از آن مرتبه پايين، مرتبه 
درجه پايين، تا هر درجه ای كه باال برود، همه اينها را سر و كار با آن دارد. مثل اين حكومت ها نيست كه فقط به باب 
سياست ُملكی كار داشته باشند؛ همان طوری كه سياست مملكتی دارد اسالم، و بسياری از احكامش احكام سياسی 
است، يك احكام معنوی دارد؛ يك حقايق هست، يك معنويات هست. چيزهايی كه در رشد معنوی انسان دخالت 
دارد، احكام بر آن هست؛ چيزهايی كه در تربيت معنوی انسان هست، بر آن احكام هست؛ و در مرتبه پايين ترش 
هم كه مرتبه اخالق باش��د، احكام اخالقی دارد.- عرض می كنم كه- تربيت های اخالقی می كند اسالم. در مرتبه 
معاشرتش هم كه هست، با هر كس معاش��ر باشد، حكم دارد اسالم. خودش- فی نفس��ه- احكام دارد، خودش با 
عيالش احكام دارد، خودش با اوالدش احكام دارد، خودش با همس��ايه اش احكام دارد، خودش با هم محله اش و 
جارش  احكام دارد. با هم مملكتش احكام دارد، با هم دينش احكام دارد، ب��ا مخالفين از دينش احكام دارد، تا بعد 
از موت. از قبل از اينكه اصاًل تولدی در كار باشد و قبل از ِزواْج احكام دارد تا زواج، و تا حمل و تا تولد و تا تربيت در 
بچگی و تربيت بزرگ تر و تا حد بلوغ و تا حد جوانی و تا حد پيری و تا مردن و در قبر و ما بعدالقبر. قطع نمی ش��ود 
به همانی كه توی قبر گذاشتند، مسئله تمام شد؟ اينها اول كار اس��ت. همه اينها، همه اين زندگی بشر در اينجا و 
تربيت هايی كه در اينجا عقالنی و اخالقی و اينها می شود، اينها آن وقتی كه از اين عالم منفصل شد و مرتبه كمال 
پيدا شد و مرتبه- عرض می كنم- تجرد پيدا شد، مرتبه هر چه كه پيدا شد، بعد از اينكه در قبر رفت، آن وقت عالم 
قبر- خودش- اوِل حياتی است، حيات روحانی قبری؛ حيات روحانی و معنوی- عرض می كنم كه- برزخی؛ ]حتی [ 
حيات روحانی باالتر از برزخ. و اسالم و احكام اسالمی كه خدای تبارك و تعالی اين احكام را فرستاده است، مقصور 
به اين عالم نيس��ت و مقصور به آن عالم هم نيست؛ بسياری از زمان ها بر ما گذش��ت كه يك طايفه ای فيلسوف و 
همان- عرض می كنم كه- عارف و صوفی و متكلم و امثال ذلك كه دنبال همان جهات معنوی بودند، اينها گرفتند 
آن معنويات را، هر كسی به اندازه ادراك خودش، و تخطئه كردند قشريون ]را[. تمام ما عدای خودشان را قشری 
حساب كردند و تخطئه كردند بلكه وقتی دنبال تفسير قرآن رفتند مالحظه می كنيم كه، تمام آيات را، اكثر آيات 
را برگرداندند به آن جهات عرفانی و جهات فلس��فی و جهات معنوی، و به كلی غفلت كردن��د از حيات دنياوی و 
جهاتی كه در اينجا به آن احتياج هست و تربيت هايی كه در اينجا بايد بشود؛ از اين غفلت كردند. به حسب اختالف 
مشربشان رفتند دنبال همان معانی باالتر از ادراك- مثاًل- عامه مردم. و عالوه بر اينكه آن معانی را- مثاًل- تحصيل 
كردند، ما عدای خودش��ان را تخطئه كردند. و در همين اوان و همان عصر، يك دسته ديگری كه اشتغال داشتند 
به امور فقهی و به امور تعبدی، اينها هم تخطئه كردند آنها را: يا حكم الحاد كردند، يا حكم تكفير كردند، يا هر چه 
كردند، آنها را تخطئه كردند. و اين هر دواش خالف واقع بوده. اينها محصور كردند اسالم را به احكام فرعيه؛ و آنها 
هم محصور كرده بودند اسالم را به احكام معنويه، به امور معنويه و به ما فوق الطبيعه. آنها- به خيال خودشان- ما 
فوق الطبيعه همه جهات هست؛ اينها هم- به خيال خودشان- احكام طبيعت و فقه اسالمی و اينهاست و ديگران 
همه اش بی جهت است. و اخيراً باز يك وضع ديگری پيدا شده است و آن اينكه اشخاصی پيدا شده اند، نويسنده هايی 
پيدا شده اند كه متدين اند، خوب اند، خدمتگزارند، چنانچه آنها هم خوب اند، فقها هم خدمتگزار، متكلمين و فالسفه 
هم خدمتگزار، اينها هم- همه هم- می خواستند به اسالم خدمت بكنند، می خواستند احكام اسالم را- او به حسب 
فهم خودش، او به حسب فهم خودش- برای مردم تشريح كنند و بيان كنند. حاال هم يك جمعی پيدا شده اند كه 
اينها نويسنده اند و خوب هم چيز می نويسند لكن آيات قرآن را عكس آن چيزی كه فالسفه و عرفا آن وقت ]مطرح [ 
كرده بودند و همه مادي��ات را برمی گرداندند به  معنويات، اينها تمام معنوي��ات را به ماديات برمی گردانند، عكس 

آنها.« )صحيفه امام، ج 3، ص219-222(
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» قول به تكليف شرعی در جهان پيش از مرگ« دارند، تنافی ندارد و امام برخالف پندار 
نويسنده، در اين موضوع در مخالفت با مشهور »موضعی صريح« ندارد، يعنی نمی توان- 
صرفاً با اتكا به سخنان مورد استناد نويسنده- به امام نس��بت داد كه به وجود اختيار و 

تكليف در عالم آخرت قائل بوده اند. 
از ديگرس��و، مدعای حضرت امام در مورد »تربيت مستمر انس��انی در پوشش احكام 
اس��الم« و قائل بودن »به كاركردی مدام برای عبادت و احكام اله��ی كه با مرگ پايان 
نمی پذيرد« نيز، سخنی خالف مشهور نيست و همه انديشمندان و علما و فقهای شيعی 
بر اين نحو از كاركرد تربيتی و ابدی احكام اسالمی، باور دارند و اين موضوع از اختصاصات 
انديشه فقهی امام محسوب نمی شود. مهم تر از همه، برداشت غلط از قول مشهور است 
كه به اذعان نويسنده، مقصور بودن احكام اسالمی در دنيا را قائل بوده اند! و از اين حيث، 

امام را به موضعی صريح وادار كرده اند! 
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علي احمدي خواه1 
مقدمه 

محققان دقيق، در پيچ و خم های تاريك تاريخ، چه بس��يار سرهای بريده ديده اند كه 
بی جرم و بی جنايت به تيغ تيز تندروان و تندخويان از جس��م جدا شده اند! به عبارتی، 
تاريخ ترورستان است و بند بند آن، سرَكش��ی ظالم و سرُكشی مظلوم. گاهی مظلوم را 
ترور جسمانی می كردند و گاهی ترور جانی و روحانی و شخصيتی؛ و اگر می توانستند از 
هر جهت ترور می كردند؛ نمونه های آن، به قدری بسيار است كه هر جا بنگری، ظالمی 
هست يا مظلومی با مش��خصات پيش گفته؛ اما قصد قلم، اين است كه در اين نوشتار به 
شخصيتی بپردازد كه از هر جهت جسمی و جانی، شخصيتی و بدنی، هر دو ترور شد و 
اعدام؛ و مورد اتهام های دوستان بی خبر و دشمنان بی انصاف قرار گرفته يعنی مجتهد 

نوری )آيت اهلل حاجی شيخ  فضل اهلل(. 
از زمان خود مجتهد نوری- به جه��ت تقاص فتوای تحريم تنباكو از ش��اگرد ميرزا و 
همكاری شيخ ش��هيد با ايشان يا هر علت ديگر- سكوالران دين س��تيز و دين گريز- به 

1. استاديار گروه تاريخ معاصر مؤسسه امام خمينی)ره(

محک تجربه و سخنانی که در آنها »غش« هست 
بررسی ادعاهای آقای حسين آباديان درباره مجتهد نوری



230
نقد متون، منابع و ديدگاه ها
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

سردمداری انگليس- به جان شيخ افتادند. ابتدا با ترور جسمانی، بعد با ترور شخصيت 
و تهمت، بعد هم اعدام؛ در آخر با حقيقت س��وزی و دروغ دوزی و تاريخ س��ازی، دست 
به تخريب  همه جانبه بر ضد ايش��ان زدند؛ او را كه خود از پيش��وايان نخستين نهضت 
عدالتخانه )و بعد مشروطه( بود، ضد مش��روطه، ضد مجلس، ضد واليت فقيه، مدافع و 
دعاگوی محمدعلی شاه و و و و؛ در تاريخ تاريك مشروطه- كه از دست و زبان مخالفان 
ش��يخ و حزب حاكم بيرون تراويده و نگاشته ش��ده- معرفی كردند؛ تا االن كه برخی از 
معاصران نيز با تكرار همان سخنان سخيف مخالفان شيخ شهيد، دست به تكرار تاريخ 
يك قرن پيش زده اند؛ در حالی كه همان زمان، خود شيخ به آن شبهات پاسخ داده است. 
در اين نوش��تار به طور خالصه به ادعاهای جناب آقای حس��ين آباديان درباره مس��ائل 
پيش گفته و نسبت های ناروايشان درباره مجتهد نوری می پردازيم؛ البته اين اتهام و ادعای 
آباديان از زبان پيشكسوتان ايشان مانند: آجودانی ها، محسن  كديور، داود فيرحی و ثبوت  نيز 
پيش تر تكرار شده و اين جماعت معموالً سخنان همديگر را تكرار می كنند و تكثير و استنساخ. 

مطلب جديدی ندارند به جز تكرار ترجيع بند ذيل، مجتهد نوری چنين معرفی شده: 
ضد مشروطه، ضد قانون و مجلس، ضد واليت فقيه، مدافع و دعاگوی محمدعلی شاه 

و طرفدار نظريه سلطنت!
تفصيل پوچی اين ادعاها را در كتاب انديش��ه هاي سياس��ي ش��يخ فضل اهلل نوري از 
زبان خويش )به انضمام جواب به اتهامات( و در رس��اله ای با عنوان »بررسي دو جريان 
مشروعه خواه و مشروطه طلب« و نيز در كتاب در كشاكش مشروطه و استبداد؛ تحليلی 
بر زمانه، زندگی و نقش محمدعلی ش��اه قاجار در مش��روطيت ايران، »واليت فقيهان از 
ديدگاه شيخ  فضل اهلل نوری...« مستند بيان كرده ايم؛1 و در ديگر مقاالت درباره رجال، 
وعاظ و نشريات مشروطه به تفصيل نوشته ايم؛ اما در اينجا، به طور اشاره تنها به ادعاها 
و تهمت هاي آقاي حسين آباديان درباره شيخ شهيد می پردازيم و جواب حضرت شيخ 

به ايشان تا محك تجربه تاريخ به ميان بيايد و سفيدروي نشود هر كه در او غش باشد! 

ادعاها و اتهام هاي آبادیان نسبت به مجتهد نوري
1. ادعا و اتهام مخالفت با مجلس و قانون اساسی

آقای آبادي��ان با انتخاب تيتر معنادار »ش��يخ فضل اهلل نوری و مخالفت با مش��روطه« 

1. علی احمدی خواه )كوه نانی(، »واليت  فقيهان از ديدگاه شيخ فضل اهلل نوری« )بررسی ديدگاه های مخالف و 
مختار(، حكومت اسالمی، شماره پياپی 79، س21، ش1، بهار 1395، ص123-142. 
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می نويسد:
در شوال همان سال شيخ فضل اهلل نوری، در اجتماع باغشاه طی  نامه ای 

خطاب به محمدعلی شاه، مشروطيت را مغاير با احكام اسالمی خواند.1
وی همچنين در مقدمه كتاب ذيل رسائلی كه در مخالفت با مشروطه نوشته شده، بر 
اساس رساله ای- كه خواهيم نوش��ت اصاًل متعلق به شيخ نيست- تا توانسته به تخريب 
شيخ و مخالفت او با مجلس، مشروطه و قانون بر اساس همان رساله قلم زده و باز به بهانه 
معرفی اين رس��اله، مجتهد نوری را قبل از ورود به اصل بحث كتاب، در مقدمه با وصف 

»برجسته ترين دشمن مشروطه« معرفی كرده:
همچنين بايد از رساله فوق العاده مهم »تذكره  الغافل و ارشاد  الجاهل« 
نام برد. اين رساله به شيخ نوری، برجسته ترين مخالف مشروطه منسوب 

است.2
آباديان از جايی كه بيش تر اتهامات او به مجتهد نوری بر پايه همين رس��اله است، در 
عمل نشان داده كه وی نيز اين رساله را از آن ش��يخ  می دانسته )در ادامه بی پايگی اين 

نسبت را مستند می بينيم (.
در عنوان فصل س��وم كتاب، مخالفت و رد مشروطيت نمايان اس��ت. او با تيتر نمودن 
»براهين ش��يخ فضل اهلل نوری در رد مش��روطيت« خواسته كه از ناس��ازگاری شيخ از 

مشروطه قلم بزند.«3 
مؤلف محترم در هر دو كتابش با بيانی مشابه بر خالف حقيقت، می نويسد: 

ش��يخ با تلقی خاصی كه از شريعت داش��ت، تصويب قانون با اكثريت 
آرا را غير ش��رعی و آن را منافی با اقرار به نبوت و خاتميت و كمال دين 
می دانست و به آن حمله می كرد. او حتی تصويب قوانين مطابق با شرع 

را از طرف نمايندگان نمی پذيرفت.4
نويسنده در پايان فصل می نويس��د : »به طور خالصه بايد نتيجه گيری كرد كه پندار 
مشروعه طلبان از مش��ورت و ش��ورا و قانونگذاری، به  گونه ای بود كه پذيرش آنها، نافی 

1. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه به انضمام رسائل موافق و مخالف مشروطه، تهران، 
نی، 1374، ص28. 

2. همان، ص16-15، مقدمه.  
3. همان، ص38. 

4. همان، ص43؛ نيز حس��ين آباديان، بحران مش��روطيت در ايران، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های 
سياسی، 1383، ص68. 
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تقيد به شريعت شناخته می شد.«1
مؤلف در كتاب ديگ��ری ذيل عنوان مبانی نظری ديدگاه های ش��يخ فضل اهلل نوری بر 

اساس رساله تذكره كه تأليف شيخ نيست، ايشان را متهم كرده و نوشته: 
]ش��يخ  فضل اهلل نوری[ با »پارلمنت فرنگ« هم مخالفت داشت؛ زيرا 
آن را هم باعث خدشه دار شدن حوزه شريعت می ديد. او تصويب قانون 
با اكثريت آرا را غير ش��رعی و منافی با اقرار به نبوت و خاتميت و كمال 

دين می دانست.2
آباديان در كتاب ديگر خود نيز بر اس��اس همان رساله تذكره به قضاوت درباره شيخ و 
مواضع ايشان درباره »مجلس شورای ملی و حريت و آزادی و مساوات و برابری... و قانون 

اساسی و مخالفت شيخ]![ با مجلس و مشروطه پرداخته است.«3
نويسنده محترم، بر خالف سخن خود شيخ و شاهدان نوشته است: 

شيخ فضل اهلل نوری اساساً هر گونه قوانين عرفی را كه از اروپا رسيده 
بود، منافی قواعد اس��الم می دانس��ت و می گفت جامعه ايران به دليل 

ويژگی های خاص خود مستعد مجلس نيست.4 
آقای آباديان بر اساس همان رساله، نوشته: »كليه گفته های شيخ در مورد ويژگی های 
جامعه ايران را می توان در عقب ماندگی فرهنگی مردم خالصه كرد كه به دليل وجود آن 

مشروطه نمی توانست مستقر شود.«5
اين اتهام مدعي، واضح البطالن است؛ زيرا اگر شيخ از اساس مخالف مجلس و مشروطه 
بود كه اوالً برای آن قوانين و اصل دوم متمم قانون اساس��ی را پيشنهاد نمی كرد؛ و ثانياً 
اصل قانون گذاری را منكر می شد و نه خواستار اصالح و نظارت فقها بر آن بود؛ ثانياً  خود 
شيخ بنابر شهادت شاهدان گفته كه من، حتی با قانون غربی هم- مادامی كه بر خالف 
شرع نباشد- مخالفتی ندارم. علت جدايی وی از سيدين همين بود؛ چون آنان، به طور 
مطلق قانون اساسی فرانسه و بلژيك را برای كشور امضا كردند، ولی شيخ چنين نكرد؛ به 

1. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص53 و 56.
2. تذكره الغافل و ارشاد الجاهل، ص5-4؛ به نقل از حسين آباديان، بحران مشروطيت ايران، همان، ص67. 

3. تذكره الغافل و ارشاد الجاهل، ص7-4 و ص14-12؛ به نقل از حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه 
و مشروعه، همان، ص45-44 و 53. 

4. حسين آباديان، بحران مشروطيت در ايران، همان، ص61، پاراگراف دوم. 
5. شيخ  فضل اهلل نوری، تذكره الغافل و ارشاد الجاهل، خطی، ص42-40؛ به نقل از حسين آباديان، مبانی نظری 
حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص41. در صدر صفحه 48 باز از نسبت اين رساله به شيخ سخن گفته است. 

در ادامه خواهيم نوشت كه اين نسبت نادرست است؛ چون اين كتاب برای شيخ نيست. 
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همين جهت، آنان به سيدين سندين مشهور شدند.1
بنابراين ادعای آباديان )مبنی بر مخالفت شيخ با هر گونه قانون اروپايی(، كذب محض 

است و تهمت؛ زيرا خود شيخ اين سخن را رد كرده است. داوری با شما. 
غالب اتهام ها و ادعاهاي آباديان نسبت به مجتهد نوري، بر اساس تأليفی است که 

متعلق به شيخ نيست!
آقاي آباديان بسياري از اتهام هايش عليه ش��يخ و ادعاهايش بر ضد جريان مشروطه 
مشروعه را بر اس��اس رساله »تذكره الغافل و ارشادالجاهل« نوش��ته و آن را تأليف شيخ 
شهيد دانسته. در اينجا، به طور خالصه تكليف اين رساله را روشن می كنيم تا سرنوشت 

ادعاها و اتهامات متهم كننده نيز معلوم گردد. 
رس��اله »تذكره الغافل...« تأليف ميرزا ابوتراب قزوينی اس��ت نه ش��يخ. مرحوم استاد 
ابوالحس��نی منذر به طور مس��تند به اين مطلب پرداخته كه »صاح��ب تذكره الغافل 
كيست؟« و از قول خود مرحوم ميرزا ابوتراب شهيدی قزوينی نوشته كه اين رساله مال 

اوست، نه شيخ فضل اهلل نوری.2 
پاسخ اتهامات مخالفت شيخ با مجلس، مش�روطه و قانون از زبان تقی زاده و براون 

انگليسی
به اين مطلب )عدم مخالفت ش��يخ با مجلس و قانون(، هم دشمنان خونی شيخ مانند 
تقی زاده اعتراف نموده اند؛ و هم خود مجتهد نوری. تقی زاده، ش��يخ را يكی از سه عمود 
خميه مجلس دانسته  و نوشته: »تكيه گاه مجلس و مايه قوت و قدرت آن، علمای بزرگ 
طهران بود كه در رأس آنها آقا س��يد عبداهلل بهبهانی و آقا مير سيد محمد طباطبائی و 

حاج شيخ فضل اهلل نوری بودند.«3 
ادوارد براون نيز در كتاب تاريخ انقالب ايران تأليف خود می نويسد: 

از جمله علما، شيخ فضل اهلل معروف به »نوری« كه در آن موقع ]يكی[ 
از سه پايه گذاران نهضت مشروطيت در ميان مردم به شمار بوده، با آقايان 

1. محمد تركمان، مكتوبات، اعالميه ها... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل اهلل نوری در مشروطيت، بی جا، 
رسا، 1363، ج2، ص179-181. 

2. علی ابوالحس��نی )منذر(: »آيت اهلل حاجی مي��رزا ابوتراب ش��هيدی قزوينی )مؤلف رس��اله تذكره الغافل و 
ارش��ادالجاهل(«، تاريخ معاصر ايران، ش39؛ و نيز علی ابوالحسنی، فراتر از روش »آزمون- خطا« زمانه و كارنامه 
آيت اهلل العظمی  آقا سيد محمدكاظم  طباطبايی »صاحب  عروه«، تهران،   مؤسس��ه مطالعات تاريخ معاصر ايران،  

 1389، بخش يازدهم، ص545-607. 
3. سيد حسن تقی زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، عزيزاهلل عليزاده )به كوشش(، تهران، فردوس، 1379، 

خطبه دوم 1337/11/6، ص64. 
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شركت نمود.1
پاسخ مجتهد نوری به كسانی كه اتهام ضد مجلس و مش��روطه به ايشان زده اند: »به 

سخط و غضب الهی گرفتار باشند، كسانی كه می گويند ما مخالف مجلسيم.« 
مجتهد نوری در يكي از اعالميه هاي تحصن حضرت عبدالعظيم)ع( به طور صريح، می نويسد: 
أيها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شورای ملی نيستم؛ بلكه من 
مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس  مي دانم؛ زيرا 
كه علماي بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ 
يك همراه نبودند و همه را به اقام��ه  داليل و براهين من همراه كردم. از 
خود آقايان مي توانيد اين مطلب را جويا شويد. االن هم من همان هستم 

كه بودم. تغييری در مقصد و تجددی در رأی من به هم نرسيده. 
صريحاً  می گويم: همه بشنويد و به غائبين برسانيد كه من آن مجلس 
شورای ملی را می خواهم كه عموم مسلمانان می خواهند؛ به اين معنا كه 
البته عموم مسلمانان مجلسی می خواهند كه اساسش بر اسالميت باشد 
و بر خالف قرآن و بر خالف شريعت محمدی و بر خالف مذهب مقدس 
جعفری قانونی نگذارد. من همچنين مجلسی می خواهم. پس من و عموم 
مسلمين بر يك رأی هستيم. اختالف، ميانه ما و المذهب هاست كه منكر 
اسالميت و دشمن دين حنيف هس��تند؛ چه بابيه مزدكی مذهب و چه 
طبيعيه فرنگی مشرب. طرف من و كافه مسلمين اينها شده اند و شب و 
روز در تالش و تك و دو هستند كه بر مسلمانان اين فقره را مشتبه كنند 
و نگذارند كه ملتفت و متنبه بشوند كه من و آنها همگی هم رأی و همراه 

هستيم و اختالفی نداريم... 
خدای تعالی راضی مباد از كسی كه درباره مجلس شورای ملی، غير از 
تصحيح، تكميل و تنقيح، خيالی داش��ته باشد و بر سخط و غضب الهی 
گرفتار باش��ند كس��انی كه مطلب مرا بر خالف واقع انتشار می دهند و 
بر مسلمان ها تدليس و اش��تباه می كنند و راه رفع شبهه را از هر جهت 
مسدود می سازند تا س��خن ما به گوش مسلمانان نرسد و به خرج مردم 
بدهند كه فالنی و س��اير مهاجري��ن منكر اصل مجلس ش��ورای ملی 

1. مهدی بامداد، شرح رجال ايران در قرن 12 و 13 و 14 هجری، تهران، زوار، 1347، ج3، ص97-98. 
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شده اند... يوم سه شنبه 12 جمادی الثانيه 1326 .1 
أيها الناس! من به هيچ وجه منكر مجلس شورای ملی نيستم 

مشروعه خواهان به رهبري مجتهد نوري مخالف مجلس نبودند؛ بلكه به قول كسروي: 
حاجی ش��يخ فضل اهلل فريفته »ش��ريعت« می بود و رواج آن را بسيار 
می خواست. با يك اميد و آرزوی بسياری پيش آمده چنين می خواست 

كه »احكام شرع« را به رويه قانون آورد.2
به قول آجدانی، اين مش��روطه مش��روعه خواهي شيخ و قانون اس��المی خواستن او،  
»امري بديهي و طبيعي بود كه به نظر وی در يك جامعه  دينی، قوانين مجلس شورای 
ملی ضرورتاً  می بايست مطابق قوانين شرع اسالم باشد. برخاسته از همين  ديدگاه است 
كه ش��يخ  فضل اهلل بارها و از آن جمله  طی صدور بيانيه ای از زاويه  حضرت عبدالعظيم 
]عليه السالم[ در پاسخ به مخالفان خود كه وی را مخالف با اساس مجلس شورای ملی 
معرفی می كردند، تأكيد می كند: »ايها الناس من به هيچ وجه منكر مجلس شورای ملی 

نيستم...«3 
ش��يخ: »المذهب های روزگار و بابی های معلوم الحال، می نويس��ند كه شيخ فضل اهلل 

مخالف مجلس است«
آيت اهلل نوری در بيانی كوتاه، به مكتب  تاريخ نگاری مشروطه  پرداخته و در لوايح خود به 

اين اتهام در همان زمان مكرر پاسخ داد، كه در يك جمله آن چنين گفته  است: 
المذهب های روزگار به من دشنام می دهند و بابی های معلوم الحال با 
من دشمنی می كنند... و به دروغ می نويسند كه شيخ فضل اهلل مخالف 

مجلس است.4
چرا اين نس��بت ناروا را به ما مهاجرين می دهيد؟! عجب از گوينده اين دروغ نيس��ت، 

عجب از باور كردن ديگران است
شيخ و مهاجران بعد از بيان آن كه خطاب به مخالفان خود نوشتند: 

ای كسانی كه نسبت ضديت مجلس به مهاجرين می دهی سندت چيست 
و به چه دليل می گويی و ديگران چرا قبول می كنند؟! در كدام مجلس يا 

1. هما رضوانی، لوايح شيخ فضل اهلل نوری، تهران، تاريخ ايران، 1362،  ص45-44؛ نيز رك: همان، ص58. محمد 
تركمان، رسائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه شيخ فضل اهلل نوري، بی جا، رسا، 1362، ج1، ص245-247. 

2. سيد احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1340، ص287. 
3. محمد تركمان، همان، ص245. لطف اهلل آجدانی، علما و انقالب مشروطيت ايران، تهران، نی، 1374، ص142. 
4. هما رضوانی، همان، ص30. نيز رك: منصوره اتحاديه، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پايان قاجاريه، تهران، 

تاريخ معاصر، 1375،  ص95. 
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منبر يا اليحه از كدام يك از مهاجرين اظهار ضديت ش��د. چشم باز كن! 
اين مقاصد و شرح مقاصد كه بعد از طبع انتشار داده شد با بودن مجلس 
است يا در صورت نبودن؟! اين چه دروغ واضحی است كه گفته می شود و 
اين چه خوش باوری است از ديگران نگفته و ننوشته تو از كجا می گويی؟! 
خدا انصاف بدهد! عجب از گوينده اين دروغ نيس��ت ]چون دشمن است 
و بی انصاف؛ اما[ عجب از باوركردن ديگران است. مكرر در لوايح نوشته و 
طبع شد كه اين فرقه مهاجرين مجلس خواه ترند از ديگران، چه آنكه اهل 
تقوی هستند و به تخفيف  ظلم راضی ترند. به عالوه به مقاصد حقه ايشان 
اساسه مجلس محكم می شود و مجلس انش��اءاهلل ابدی خواهد بود. اينها 
هستند مجلس خواه، نه آن اشخاص كه درصددند پايه آن بر اسالم نباشد.1

نماينده مسلمان، حداقل بايد مسلمان باشد، بيگانه به درد ما نمی خورد
شيخ بعد از آن كه موافقت و پيش��وايی خودش را در مشروطه و مجلس خواهی مدلل 
گفت و نسبت دهندگان ضديت وی با مجلس را به اشد وجه نفرين نمود، در ادامه به علت 
تحصن خود را اصالح و تصحيح مشروطه و مجلس بيان كرد، نه مخالفت؛2 و در همين 
جهت، هنگام گفت وگو با سيدين، يكی از خواسته هايش كه اصالح نمايندگان مجلس 

بود )نه اصل وجود نماينده( كه گفت بايد چنين مشخصاتی داشته باشند:
مقاصد ما: - اما در مورد وكالء: - وكالء بايد از طرف تمام مردم باشند و 
حداقل مسلمان و جعفری )صفات ديگر پيشكش(. از خدا بترسد. دين به 
دنيا نفروشد، برای اجانب كار نكند. واضح تر و ساده تر بگويم  يعنی بهائی 
نباشد. اين هم عملی ش��ود نه فقط در قانون اساسی بنويسند كه افراد 
خارج از اس��الم به  وكالت پذيرفته نمی شوند ولی در عمل...! تمام حرف 
من اينجاست كه وكيل مسلمان، مسلمان بايد باشد. وكيل خارج از ملت 

اسالمی به درد ما نمی خورد و امور ما را اصالح نمی كند.3
عليكم بطلب القانون االساس�ي االس�المي، ث�م عليكم بطلب القانون االساس�ي 

االسالمي
آيت اهلل ش��يخ فضل اهلل نوری در زماني كه حتی حكم به حرمت مشروطه مي دهد باز 

1. محمد تركمان، همان، ص339. 
2. هما رضوانی، همان، ص45-44 و 58. محمد تركمان، همان، ص245-247. 

3. مشروح اين سخنان، را در رسائل تركمان می توان ديد )محمد تركمان، مكتوبات، اعالميه ها... و چند گزارش 
پيرامون شيخ شهيد فضل اهلل نوری در مشروطيت، همان، ص200-225(. 
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هم از تشكيل مجلس شوراي كبراي مملكتي حمايت مي كند و تشكيل اين مجلس را 
به علماي مازندران تبريك مي گويد.1 ش��يخ با اصل قانون گذاري و نظام نامه نويسي نيز 
هيچ گونه مخالفتي نداشت؛ به همين جهت هم اقدام به اصالح نظام نامه و پيشنهاد اصل 
دوم متمم قانون اساسي كرد،  زيرا معتقد بود اصل قانون گذاري براي اداره مملكت الزم 
است لكن مهم اين بود كه اين قانون گذاري در محدوده قوانين شرع باشد. به همين جهت 

در يكي از لوايح تحصن حضرت عبدالعظيم)ع( تصريح شده است: 
عليكم بطلب القانون االساس��ي االس��المي، ثم عليكم بطلب القانون 
االساس��ي االس��المي، فدنه مصلح لدينكم و دنياكم قوت اسالم در اين 
نظام نامه اسالمي است رفع گرفتاري هاي دنياي شما به همين نظام نامه 
اسالمي اس��ت. اي برادر، نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه؛ لكن اسالمي، 
اسالمي، اسالمي. يعني همان قانون شريعت كه هزار ]و[ سيصد و اندي 
است در ميان ما هس��ت و جمله]اي[ از آن- كه به آن، اصالح مفاسد ما 

مي شود- در مرتبه اجرا نبود،  حاال بيايد به عنوان قانون، و اجرا شود.2  
با اين مخالفيم که می گويند اسالم ناقص است و بايد »سی هزار مسئله« به آن افزود! 
مخالفت شيخ و فتواي ايشان بر ضد مش��روطه زماني شروع شد كه ديد با وجود تعهد 
نمايندگان به عدم دخالت در مسائل شرعي، باز حيله در كار كرده اند و بر احكام و شرع 
تاخته اند و به قول خودش��ان مي خواهند كه »سي هزار مس��ئله بر دين و احكام اسالم 
بيفزايند تا به روز شود«3 و تمام احكام شرع را به سخره گرفته بودند. اينجا بود كه شيخ بر 
آشفت و بر آشوبيد. اين سخن آجداني به طور كامل حق است و حقيقت دارد كه نوشته: 
كلي��ه فت��اوي و بيانيه هايي كه از ش��يخ فض��ل اهلل ن��وري در تحريم 
مش��روطيت و مجلس و تكفير مش��روطه خواهان صادر شد، مربوط به 
زماني است كه مجلس شوراي ملي و نيز طرفداران مشروطيت از ديدگاه 
شيخ فضل اهلل آشكارا در مسير متضاد با ش��ريعت و قوانين اسالمی راه 

1. ايرج افشار )به كوشش(، خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، تهران، زرين، 1367، ص401-402. 
2. هما رضوانی، همان، ص50؛ محمد تركمان: رسائل، اعالميه ها و مكتوبات... شهيد شيخ فضل اهلل نوری، همان، 

ص356. 
3. عبدالرحيم طالبوف تبريزی، مسالك المحس��نين، با مقدم��ه باقر مؤمنی، بی جا، بی ت��ا، ص94. )اين كتاب 
قديمی است و شناسنامه ندارد؛ اما از مطالب صفحه نخست نويسنده و مقدمه نويس برمی آيد كه نخستين بار در 
12 ربيع االول سال 1323ق در قاهره چاپ شده باشد. ش��ايد در ايران هم چاپ شده باشد )مسالك المحسنين، 

همان، ص 4 و 56((.
بخشی از اظهارات طالبوف  نجارزاده تبريزی در همين رساله آمده كه معتقد به نقص دين اسالم بود و خواهان 

تغيير احكام و افزودن » سی هزار مسئله« تا به روز شود! 
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می سپردند. تا زمانی كه مشروطه طلبان مفهوم مشروطيت را در معنای 
غير غربی آن و در چهارچوب محدود و معطوف به تحديد قدرت مطلقه  
شاه و نيز رفع ظلم و تعدی نسبت به ملت و مطابق شريعت اسالم جلوه 
می دادند، شيخ  فضل اهلل نيز از آن حمايت می كرد. لذا اين انتقاد كه اگر 
مخالفت شيخ فضل اهلل با مشروطيت نتيجه و نشانه  تلقی شيخ  از ضديت 
مشروطه با اسالم بود، پس چرا در آغاز به دفاع از آن برخاسته بود، نتيجه 
و نشانه  نوعی خامی يا تعصب در ناديده گرفتن واقعيت واكنش دوگانه  
شيخ فضل اهلل در برابر دوگانگی مواضع مشروطه طلبان درباره  شريعت 
دينی و اختيارات روحانی در مقاطع  مختلف نهضت مش��روطيت ايران 

است.1

2. اتهام خالف اسناد )مشروعه خواهان ظاهرگرا، متحجر و مخالف گفت وگو با 
دیگران( 

آقای آباديان به خيال خويش خواسته پرده از رخ مش��روطه بر كنار بزند كه پنداشته 
موفق ش��ده. او ضمن نشس��تن بر جای فقيهان )بدون فراهم كردن اس��باب فقاهت(، 
خواسته به علمای مش��روطه مش��روعه، يك دوره آموزش دين بدهد و عمق دين را به 
ايش��ان بنماياند؛ به همين جهت در آخر در ضمن داوری نهايی به اين مهم پرداخته و 

نوشته:
اكنون گمان می كنيم كه تا حدودی نقاب از رخ هويت مشروطه ايرانی 
برداشته باشيم...2 مش��روعه طلبان... می پنداشتند كه دين فقط همان 
است كه در رسائل به جای مانده از گذشته مندرج است و انديشه دينی 
را تا سطح رعايت ظواهر ش��ريعت تنزل می دادند و بر اين باور بودند كه 
اگر ظواهر شرع رعايت شود جامعه اسالمی ش��ده است. با همين تلقی 
ظاهری از دين بود كه آنها حكم می دادند... تلقی ظاهری از شريعت كه 

در انديشه مشروعه طلبی متجلی و متبلور گشت.3 
در جای جای نوشته هايش درباره جريان مشروعه، آن سخن پيش گفته را تكرار كرده. 
برای نمونه می نويسد: »جناحی ديگر )جناح مشروطه مشروعه( ظواهر شرع را مدنظر 

1. لطف اهلل آجدانی، همان، ص144. 
2. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص117. 

3. همان، ص119. 
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قرار می داده و از حكومت می خواست مروج آن باشد.«1
پاسخ آن ادعا از زبان خود شيخ

اين سخن به قدری سخيف است كه پاسخش تنها سكوت است؛ اما به اشاره ای اكتفا 
می شود و خواننده خردمند خودش از اين حكايت مجمل، داستان مفصل خواهد خواند.

گزارش گر انگليس: مشروطه خواهان سكوالر، ظاهرسازی می کردند
می دانيم كه شيخ از پيشوايان مشروطه بود. وقتی هم كه ديد تندروان مشروطه طلب 
می خواهند از آب گل آلود، ماهی مطلوب خود را بگيرند و هتاكانه بر مقدسات بتازند، شيخ 
برای مهار آن هتاكی ها، اصل دوم متمم قانون اساسی را پيشنهاد كرد و به عنوان »اصل 
نظار« به تأييد و تصويب تمام علما رسيد. تا اينجا، ظاهر قضيه بود كه بايد طبق فرمايش 
آباديان شيخ، به همين اكتفا می كرد چون به ظاهر تمام مصوبات مجلس از زير نظر پنج 
تن از فقهای تراز اول می گذشت تا بر خالف شرع نباش��د؛ اما متأسفانه بر خالف پندار 
آقای آباديان، وقتی كه شيخ ديد وكال و مشروطه طلبان به ظاهرسازی روی آورده اند اما 
در عمل، بر خالف جهت دين شنا می كنند، برآشفت و در زاويه مقدسه بست نشست و 
گفت بايد در عمل نش��ان داد، نه فقط بر روی كاغذ بنويسند. ديگران هم به اين مطلب 
تصريح كرده اند. برای نمونه، كاردار انگليس اس��پرينگ رايس ب��ه ادوارد گری گزارش 
داده و از اين ظاهرس��ازی سكوالرها، دست و سر افش��انده و آن »اصل نظار« را ماده ای 
كهنه پرستانه شمرده كه به ظاهر تصويب شده و در عمل زير پای شيخ را خالی خواهند 
كرد: »بديهی است كه به محض اين كه زمام امر را به دست بگيرند مسلم است كه اين 
ماده كهنه پرستانه را به طور دائم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.«2 )مترجم مطالب 
فوق؛ يعنی حسن معاصر می نويسد: اساس��اً از دوره دوم به بعد موردی برای لزوم- اصل 

دوم- پيدا نشده است!(
در حكايت باال آمد كه شيخ شهيد، ظاهرپرست نبود؛ بلكه به عمل و واقعيت نظر داشت؛ 
و اال با تصويب همان متمم اصل دوم، كناری می نشس��ت و كاری به كار كسی نداشت؛ 
چون ظاهر قانون را مقيد به شرع كرده بود؛ اما ديديم كه شيخ به اين ظاهر راضی نشد 

و تا سر دار رفت. 
ابن تفرشی )از معاصران شيخ(: کسی به ميدان سؤال و جواب با شيخ نمی رود!

جناب »مستوفی« قس��متی از تاريخ خود را به صورت س��ؤال و جواب آورده است كه 

1. همان، ص40. 
2. محمد تركمان، مكتوبات، اعالميه ها... و چند گزارش پيرامون نقش شيخ فضل اهلل نوری در مشروطيت، همان، 

ص375-376. 
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خالصه بخشی از آن را مالحظه می فرماييد: 
س: خوب شيخ نوری حق می گويد يا باطل؟

ج: گرچه س��يدين بر ضد او هس��تند ول��ی عقيده من اين اس��ت اگر 
مسلمانی هست، مسلمين بايد بيانات شيخ را خريدار باشند.

س: چرا بيانات را گوش نمی دهند؟ اگر به موجب كتاب آسمانی مدلل 
كرد تمكين از او بنمايند. اگر در جواب عاجز شد او تمكين خواهد كرد.

ج: حرف در همين مسئله است كه كسی به ميدان جواب و سؤال با شيخ 
نمی رود اين است كه اسباب اختالف در ميان مسلمانان و باعث اضطراب 

و اضطرار مسلمانان بی طرف شده اند.
... لذا می گويد آنها را به حال خود واگذارند... )حرره العاصی بن المرحوم 

المبرور ميرزا نصراهلل تفرشی( شعبان 1325 .1
سيدين و نماينده مجلس شورای ملی: سخنان شيخ، منطقی و حق و بال جوابند 

در نشست سيدين با شيخ، در زاويه مقدسه، به نيكی روشن شده كه طرفدار گفت وگو و 
منطق كيست و مغلوب كدام است و غالب كی؟ شيخ به صراحت، لب به سخن گشود و با 
استدالل و منطق، سيدين و ديگر وكيل مجلس شورای ملی را قانع می كند؛ اما آنان زير 
بار حرف حق نرفته و ضمن اعتراف به حقانيت و با منطق بودن و محكمی سخنان شيخ، 

فقط می گويند: حق با شماست، بايد با تسامح و تساهل كوتاه آمد.2
سخن در اين زمينه زياد اس��ت؛ به گونه ای كه اس��تاد فقيد مرحوم ابوالحسنی منذر 
می گفتند: از بس كه شيخ اهل گفت وگو بود، روزی خواهد آمد كه روشنفكران او را به نفع 
خود مصادره كنند و بگويند از ما بوده؛ او حتی با كريم دواتگر )كسی كه او را ترور كرده 
بود( هم گفت وگو كرده و او را به حضور پذيرفت و بعد از سخنان نصيحت آميزی او را از 

مرگ به دست محمدعلی شاه نجات داد و آزاد كرد.3
حاال آقای آباديان بفرمايند كه بر پايه چه اساس و سندی گفته است جريان مشروطه 
مش��روعه به رهبری مجتهد نوری اهل گفت وگو نبودند و از راه »ممانعت از ابراز عقيده 

مخالفين را]،[ راه حل حفظ عقيده مسلمين می دانستند.«4

1. همان، ص225-238. 
2. همان، ص 200-225. 

3. همان، ص317، خاطرات »مدير نظام«. 
4. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص40. 
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3. ادعای اینکه مشروطه خواهان در پی اجرای احکام شرع بودند و مراعات 
ظاهر دین؛ نه تغيير احکام

جناب آباديان بعد از نگارش حرف های سبك و خالف اسناد و مسلمات تاريخ مشروطه 
و بر خالف قول خود مجتهد نوری، دست به داوری نهايی زده! راستی اگر قرار باشد كه 
سخن يك مجتهد را درباره خودش قبول كنيم يا يك نفر مخالف )= قاتل( او را؛ آن هم 
بعد از يك قرن و اندی، س��خن كدام  يك، مورد اعتماد است و قابل قبول؟ با عرض عذر 
تقصير، وقتی كه يك متهمی را محاكمه می كنن��د، او را بازجويی می كنند و تا اعتراف 
نكند يا ادله بر خالف س��خنانش پيدا نشود، او را مجرم به حس��اب نمی آورند! چه شده 
كه اين نويس��نده محترم بدون اشاره به س��خنان صريح و مواضع روشن مجتهد نوری، 
چشم بر حقايق تاريخ بسته و خيال خامه را در وادی غير مقدسی رها كرده و هر چه به 
ذهنش رسيده يا محملی پيدا كرده با تقطيع كلمات شيخ شهيد، تخيالت و خواسته ها 
و پندارهای خود و همفكرانش را، به عنوان تاريخ و بيان مبانی نظری مش��روعه خواهان 
نوشته؛ بدون آن كه از مواضع روشن دوران پيشوايی شيخ، زمان طرح مشروطه مشروعه 
و چرايی آن، علت اعالن حرمت مشروطه و موافقت اوليه و ثانويه شيخ از زبان خود او يا 
منابع دست اول چيزی بنويسد! از مؤلف عصر فراپست مدرن تعجب بايد كرد كه در تار 
تعصب سكوالران گير كرده و گرفتار شده باشد! ما اين انتظار را از آقای آباديان داريم كه 
دست  كم برخی حرف های حسابی را از آقای لطف اهلل آجدانی ياد بگيرد، كه او نيز ضمن 
سخنان سخيفی درباره شيخ، به بسياری از اتهامات مخالفان جواب مستند داده و الحق 

كه حق آن مجتهد شهيد را از اين جهت  ادا كرده است. 
اما آباديان عزيز می فرمايد: 

مشروطه ايرانی، استمرار تالش و تكاپوی روشنفكران و روشنگران اين 
مرز و بوم در انطباق شريعت با فرهنگ سياسی جهانی بود و در همين جا 
باز هم تذكر می دهيم كه هر جايی كه تشخيص داده می شد سخنی بر 
خالف شريعت جاری و ساری شده است. خود به خود، طرد می گرديد.1 
تفكر دينی در باب مشروطه، بر جنبش حاكم بود سخن گفتن از الئيزم 
و سكوالريزم در آن شرايط و وجه غالب دانستن آن در مشروطه چيزی  

جز سخنی عوامانه نيست.2

1. همان، ص119. 
2. همان، ص120. 
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مشروطه خواهان به هيچ وجه قصد نداش��تند احكام شريعت را زير پا 
بنهند.1

مؤلف در كتاب ديگرش، سخنانی عجيب دارد كه اين مقال، مجال نقد تمام آنان نيست. 
تنها به سخنان ايشان اشاره می شود و سبكی آن نياز به نقد هم ندارد؛ چون هر چوپانی 
كه يك بار پای منبر و قرآن نشسته باشد، می داند كه آدم برای جانشينی خداوند متعال 
خلق شده؛ چه رسد به عالم بزرگی مثل شيخ كه نداند قصه چيست تا امثال من و آباديان 

به ايشان تعليم بدهيم. او می نويسد:
از جمله مسائل رژيم مشروطه، ارايه نظريه در باب بنيادی ترين منشأ 
قدرت بود. از ديد مش��روطه طلبان منش��أ قدرت، مردم هس��تند و اين 
مردم اند كه بنابر مصالح خود زمامداری را به رياست برگزينند و يا او را 
عزل می كنند. قدرت حكام ريش��ه ماورايی ندارد و نمی توان مدعی شد 
كه سالطين سايه خدا بر زمين هستند. در اين جهت ديدگاه خداشناسی 
نوينی ش��كل گرفت كه طبق آن، خداوند به انسان ها كرامت اعطا كرده 
اس��ت. فقر و مذلت و عقب افتادگی بندگان خود را نمی پس��ندد، بلكه 
انسانی آفريده كه مس��جود مالئك و خليفه او بر زمين است. همچنين 
انسان شناسی  نوينی ش��كل گرفت و بر طبق آن بشر در مقام موجودی 
ش��ريف بايد ارزش ها و كراماتش محترم شمرده ش��ود و دين شناسی 
نوين، مذهب را وسيله ای برای تحقق بخشيدن خالفت انسان بر زمين 
می شناخت. به طور كلی، تمامی جهات فكری، سياسی و دينی مردم با 
پذيرش عنصر مشروطه در معرض تحول و دگرگونی قرار گرفت. البته 
مشروطه طلبان دينی هم طالب اجرای احكام شرع بودند، ليكن با عينكی 
دين را می نگريستند كه بتواند جوابگوی نيازهای عصر باشد2 و »فلسفه 
دين« از دين آنها متحول ش��ده بود. آنها دين را در قالب اجرای احكام 
اجتماعی و سياسی آن مدنظر قرار می دادند در عين حال از ظواهر دين 
هم چشم پوش��ی نمی كردند، حال آنكه جناحی ديگ��ر ]بخوانيد جناح 

1. حسين آباديان، بحران مشروطيت در ايران، همان، ص49، 119 و 120. 
2. وانگهی شيخ هم از همه زمان شناس تر بود )همان طور كه خود مؤلف به اين مطلب در دو كتابش اعتراف كرده؛ 
رك: حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص42؛ حسين آباديان، بحران مشروطيت 
در ايران، همان، ص71( و هم جلوتر از زمان حركت می كرده و نبض زمان را در دست داشته و اين را به ناظم االسالم 

كرمانی گفته بود )ناظم االسالم كرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان،  تهران، آگاه، 1362، ج2، ص271-370(.
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مشروطه مش��روعه[ ظواهر ش��رع را مد نظر قرار می داده و از حكومت 
می خواست مروج آن باشد.1

مؤلف محترم، حرف های عجيبی زده و نوشته، »نسخه خطی كمال الدوله«  هرگز چاپ 
نشد! ايشان بايد بدانند كه از طرفی آن كتاب در عصر قبل از مشروطه بوده و در فضای 
مشروطه سكوالر منتشر نشد؛ هر چند كه )از سوی  ديگر( روشنفكران، همان مطالب را 
گرفتند و به سبب همان انديشه های آخوندزاده، طالبوف، ملكم خان و دست اجنبی در 
سفارتين، »عدالتخانه« را به »مش��روطه« تبديل كردند و »مجلس شورای اسالمی« را 
به »مجلس شورای ملی«! و هتك مقدسات و ترور مقدسان و مؤمنان كه در تاريخ ثبت 
و ضبط است. جالب است كه اين مسلمان می گويد: در كمال الدوله، »مفاهيم ضد دينی 
در آن ديده می شود«؛2 در حالی كه خود آخوندزاده، نوشته آن را برای هدم دين نوشته! 

الگار نيز به اين مطلب تصريح دارد.3
همين طور مؤلف محترم برای طرد شدن مطالب خالف شرع در مشروطه ايرانی مطلوب 
روشنفكران، به آخوندزاده، طالبوف، ميرزا يوسف خان مستشارالدوله و ملكم خان4 مثال 

زده؛ اما بايد می دانست كه: 
1. تمام مورخان مشروطه، انديشه ها، نوشته ها و نمايش نامه های آخوندزاده را مبانی 
فكری جريان مشروطه س��كوالر يا به قول ايشان »مش��روطه ايرانی كه حاصل تالش 
روشنفكران بود« می دانند؛ نه اين كه نوشته های آخوندزاده را به دو بخش دينی و ضد 
دينی تقسيم كنند. آخوندزاده، نماد الحاد عريان است؛ حتی به نبرد خدا و رسول رفته؛ 

چه رسد به عدالتخانه و مشروطه مشروعه! 
2. نيز هيچ مورخ اهل نظر و خبره ای، آن س��ه نفر، به خصوص ملكم خان را اهل تدين 
ننوشته تا امثال اين بزرگوار بفرمايند كه ملكم يا آن دو نفر ديگر »به طرد مسائل خالف 
شرع در مشروطه« می پرداخت! اوالً كه در زمان حيات او، دو سال از مشروطه نگذشته 
بود، در خارج از كشور درگذشت؛ ثانياً عروسی او با چنان زنی و در چنان مكانی )كليسا 
و به رس��م آنان( و نيز وصيت به سوزاندن جس��دش به سبك و رس��م ارمنی ها و دفن 
خاكسترش در قبرستان غير مسلمانان؛ و نيز به قول فريدون آدميت: فراموشخانه ملكم، 

1. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص40.
2. همان، ص119. 

3. حامد الگار، پژوهش��ی در ب��اب تجددخواهی ايراني��ان، ص86 به نق��ل از: محمدصادق مزينان��ی، تمايزات 
مش��روطه خواهان مذهبی و غرب گرا )با تطبيق آن بر انقالب اسالمی(، قم، دفتر تبليغات، بوستان كتاب،  1390، 

ص85. 
4. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص119. 
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»تأليفی از اصالت عقل، مشرب انسانيت، فلس��فه علمی تحققی و اصول اعالميه حقوق 
بشر بود« و هوشيارانه بر خالف حمله انتهاری آخوندزاده به اسالم، ملكم هوشيارانه و با 
تحميل انديشه های غربی بر انديشه های اسالمی، يك نوع تجديد نظر و »پروتستانيسم 
اسالمی« ش��روع كرد، كه اين راه، به وس��يله طالبوف، ادامه پيدا كرد. طالبوفی كه به 
تنهايی، كار ملك��م و آخوندزاده را می كرد؛ يعنی تخري��ب و تجديدنظر در دين! آيا اين 
امور و امثال اين مسائل، مهر باطلی بر ادعای مدعی محترم نيست كه فرمود: او »به طرد 

مسائل خالف شرع در مشروطه« می پرداخت!
3. از مسلمانی مانند آباديان، تعجب بايد كرد كه درباره طالبوف و خالف شرع نبودن 
مطالب وی و مستشارالدوله و ملكم خان و ديگر روشنفكران اين  چنينی و نيز نظر او مبنی 
بر اين كه »اگر فكر كنيم مشروطه، ضد دين بود« همان طور كه نظر مشروعه خواهان بود، 
اين عوام فريبی است؛ و نيز مشروطه نيامده بود كه »احكامی را كم يا زياد كند«. رسالت 
اين رس��اله، بيش از اين نبود كه ما گفتيم. تفصيل مطالب را در دو كتاب در كش��اكش 
مشروطه؛ تحليلی بر زندگی، زمانه و عملكرد محمدعلی شاه قاجار در مشروطه و كتاب 

هتاكی مطبوعات و مكتوبات مشروطه آورده ايم.

نقد و نقض این ادعای مدعی از زبان خود مشروطه طلبان
طالبوف نجارزاده: اسالم ناقص است و بايد سی هزار مسئله به آن افزود و احكامش 

را تغيير دهيم  
مشتی از خروار )طالبوف و جهد جدی برای تغيير احكام الهی به قوانين بشری(

محمدرحيم نجارزاده تبريزی، معروف به طالبوف يا طالب اف )نماينده دور اول مجلس 
از حوزه تبريز(،1 به نقد پاره ای از احكام و انديشه های دينی می پرداخت و آنها را خرافه و 
افسانه می ناميد و معتقد بود كه احكام دينی بايد بر مبنای علوم تجربی و دانش بشری، 
مورد دخل و تصرف قرار گيرند و برخی از مفاهيم دينی، كنار گذاشته شوند يا حذف و 
اضافه گردند! اين مطالب و نظرهای بدعت گذار صريح او، در كتاب های مسالك المحسنين 
و احمد بيان شده؛ به همين جهت، برخی از علمای تراز اول تهران او را تكفير كردند؛ حتی 
برخی از مسلمانان معمولی هم كتاب او را نمی خواندند و بر بچه هايشان حرام كرده بودند؛ 

پدر عبداهلل مستوفی )مؤلف كتاب تاريخ زندگانی من(.

1. طالبوف در دوره نخست مجلس ش��ورای ملی از تبريز انتخاب ش��د، اما به مجلس نرفت كه كسروی هم اين 
انتخاب را از خبط مشروطه طلبان نوشته كه بی جهت او را مدح كرده اند.
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كفريات طالبوف به جايی می رس��د كه ش��خصی همچون دولت آبادی هم می گويد: 
»طالب اف در كتابش )مسالك المحس��نين(، »بياناتی دارد كه دليل بر كفر اوس��ت«؛1 
چه اين  كه كسی مثل كامران ميرزا نايب السلطنه ناصرالدين شاه هم قباًل، كتاب وی را 

»كتاب ضاله« معرفی كرده بود.2
کتاب احمد يا سفينه طالبی

طالبوف نجارزاده در كتاب احمد يا سفينه طالبی، در صفحه نخست آن، سخنی دارد 
كه بوی كالم شيطان در زمان ابای از س��جده دارد كه گفت: چرا سجده كنم؟! در حالی 
كه من از آتش ساخته شده ام و آدم از گل! وی، آن جمله را جدا كرده و در صفحه قبل از 
مقدمه به عنوان »تابلو كتاب« نصب كرده! طالبوف در اين نظر، خصيصه و كنار گذاشتن 
تعبد را اصل انسانيت انسان می داند.3 طالبوف در ادامه كه به صورت پاسخ و پرسش به 
س��راغ عقايد و احكام رفته، پايه آنان را تاريك و كفرآلود نم��وده، در ضمن يك اتهام به 
»قبله سازی به وسيله بانيان هر مذهب« تصريح كرده و به آرامی، وجود و حضور خدای 

محيط را منكر شده و گفته: »گفتم خدا در هيچ طرف نيست.«4
کتاب مسالك المحسنين طالبوف

طالبوف بعد از آن  كه در مسالك المحسنين »برای پيش��رفت و ترقی، مردم را به اخذ 
تمدن فرنگی ترغيب می كند«،5 به قول شارح سخنانش، طالبوف »از پولتيك دول فرنگ 
و استعمار به نحوی بسيار سطحی و پر از تناقض سخن گفته« و درباره مذاهب و اديان و 
مسائل جهانی به اظهار نظر پرداخته؛6 و بعد هم خواسته كه در قامت يك فيلسوف عارف 
و متكلم صاحب سخن برخيزد كه سرش سخت به سنگ الحاد خورده و قرآن را »قديم و 
ثابت« خوانده و جامعه را خدا خوانده7 و »قدمت فقط مخصوص يك وجود واجب قديم 

و كالم او كه قرآن مبين است می باشد.«8
طالبوف به صراحت بي��ان كرده كه دين ما، كافی و كامل نيس��ت و بايد ما آن را كامل 

1. سيد علی محمد دولت  آبادی، خاطرات و مالحظات، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، سخن، 1388، ص288. 
2. ميرزا فضلعلی آقا تبريزی ، يادداشت ها و نامه های خصوصی )بحران دموكراسی در مجلس اول(، غالمحسين 

ميرزا صالح )به كوشش(، تهران، نگاه معاصر، 1387، ص65. 
3. عبدالرحيم طالبوف نجارزاده تبريزی، كتاب احمد )ادبيات مشروطه(، با مقدمه و حواشی باقر مؤمنی، بی جا، 

شبگير، 2536 شاهنشاهی،  ص13. 
4. همان، ص18. 

5. عبدالرحيم طالبوف تبريزی، مسالك المحسنين، همان، ص36.
6. همان، ص42. 
7. همان، ص48.
8. همان، ص95.
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كنيم. او می نويسد: »احكام شرعی ما، حقوق و حدود آن برای هزار سال قبل خوب بود 
و بجا...؛ ولی در عصر ما... بايد سی  هزار نكته جديد بر او بيفزاييم تا اداره امروزی را كافی 

باشد.«1
بعد هم شروع به پيش��نهاد برای تغيير احكام می دهد و به عنوان نمونه تغيير »زكات 
فطره، قربانی در عيد قربان و تغيير در زكات« را ذكر كرده و سخنان سخيف و كفرآلودی 

بر زبان آورده و نقش قلم زده.2
صور اسرافيل و دهخدا: ما نيازي به قانون ديني و مراجع نداريم 

يكی از نشريات جريان سكوالر عريان، نشريه صوراسرافيل و نشركنندگان آن بودند.3 
نشريه صوراسرافيل، در نفی قانون وحيانی و اعتماد به قانون بشری و اومانيستی، خطاب 
به علمای دين و مراجع تقليد، آنان را »كهنه پرست و خرافه ای  و اوهامی« خطاب كرده 

كه به زودی »لوث اين اوهام و خرافات مندرسه شما را از روی زمين خواهند شست.«4
خود ميرزا علی اكبرخان دهخدا )دبير و همه  چيزنويس آن نش��ريه(، در ذيل »چرند و 
پرند« به همين مطلب معترف است؛5 همين نشريه و گردانندگان و گردان آنها به بانگ 
بلند، فرياد برمی دارد كه: قوانينی كه به تأييد مجتهد بخواهد باش��د،»آن قانون به كلی 

بي مصرف و به قدر ذره ای، معنی نخواهد داشت.«6
كار اين نشريه به جايی رسيد كه س��يد محمد طباطبايی پيشوای مشروطه حكم به 
تكفير نويسندگان آن داد و سيد عبداهلل بهبهانی خواستار توقيف آن شدند؛ چون به قول 
برخی از وكالی مجلس، نشرياْت اصل دين را هدف گرفته بودند. در اصل مذهب دست 

انداختند و به قول عبدالحسين نوائی به »هيچ اصلی پای بند نبودند.«7
فريدون آدميت فرزند عباس��قلی خان آدميت )رئيس مجمع آدميت يا بخوانيد همان 

فراموش خانه( سخن از »نفی كامل احكام به قلم نشريات« زده.8 

1. همان، ص94.
2. همان، ص27-26 و 97-98. 

3. ما، گردانندگان و مدير و دبير آن را؛ يعنی ميرزا قاسم خان تبريزی معروف به صوراسرافيل، ميرزا جهانگيرخان 
شيرازی معروف به صوراسرافيل، ميرزا علی اكبرخان قزوينی معروف به دهخدا )دخو( به طور تفصيل در دانشنامه 
رجال سياسی مشروطه برای مؤسسه امام خمينی)ره( نوشته ايم و عقايد و اعمال آنان را فاش گفته ايم و مستند. نقد 
نشريه آنان را هم با عنوان »بررسی هفته نامه صوراسرافيل« مندرج در فصلنامه تخصصی تاريخ در آيينه پژوهش، 

س6، ش1، بهار 88« آورده ايم. 
4. صوراسرافيل، ش12، ص3. 

5. همان، ش24، ص6، ذيل ستوِن دوِم چرند و پرند. 
6. رك: همان، ش16، ص1، ستون دوم، پاراگراف دوم و ص8.

7. عبدالحسين نوايی، فتح تهران، تهران، بابك، 2536 شاهنشاهی، ص43. 
8. فريدون آدميت، ايدئولوژی مشروطيت ايران، ص416. 
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ناظم االسالم هم مكرر بر خالف آقای آباديان كه فرمودند: مشروطه طلبان، قصد بدعت 
و تغيير احكام و سكوالريزه كردن نداشتند، نوشته است: اينان، »نه مشروطه می دانند 
و نه دين و نه خدا و نه پيغمبر را... خدا لعنت]شان[ كند«!1  و در ذيل يادداشت های روز 
يكشنبه 13 شوال 1326، »در روزنامه ها بد نوشتند. زبان فحش و طعن و لعن را گشودند. 

در مذهب اسالم دست انداختند.«2
در بخش مبانی سكوالران مشروطه، سخنان ثقه االسالم تبريزی را آورده ايم كه در آن 
»انجمن ملی تبريز«، اعالميه به ديوار می زدند كه: »ت��ا كی در مذاهب قديمه خواهيد 
بود و حرف های كهنه خواهيد شنيد و تا كی به مجلس و مسجد علما خواهيد رفت؟! ای 
مردم! روز عيد، قربانی نكنيد و پ��ول آن را به فقرا بدهيد. دراويش، در مدح اهل البيت- 

عليهم السالم- نخوانند و در وصف انجمن، شعر بسرايند.«3
همچنين شبنامه هايی منتشر شد كه از لزوم ضديت با علما حرف می زد و تبليغ می كرد 
كه »بايد چهار هزار عالم را سر بريد تا مردم آسوده شوند.«4 انتباه نامه ای نيز پخش شد 
كه ثقه االسالم، آن را انتباه نامه زكی )= اسم رمز تقی زاده( می نامد و در آن، حريت وجدان 

و حريت اديان اعالم شده بود.5
در مذاكرات مجلس، در روز شنبه 11 ماه مبارك 1325 سخن از تندروی مطبوعات 
بود و توقيف آنها كه نه تنها به هتاكی به ش��اه و ديگر ب��زرگان نمودند بلكه طبق نطق 
حاج س��يد نصراهلل )كه ابتدا از طرفداران آزادی مطبوعات بود و از اين هتاكی ناراحت 
كه( س��خن از آزادی مذهب به ميان آورده و )طبق نطق محقق الدوله( روزنامه ها، اصل 
دين اسالم را هدف گرفته و »نوش��تند قوانين اسالم، ناقص اس��ت«، به همين جهت، 
روزنامه صوراسرافيل و حبل المتين توقيف شدند؛6 حرف های كفرآميز زيادی زده- كه 
در نوش��تاری مفصل به نقد آن پرداخته ايم- از جمله كه نوش��ته ب��ود: »قوانينی كه به 
تأييد مجتهد بخواهد باش��د، آن قانون به كلی بي مصرف و به قدر ذره ای، معنی نخواهد 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ص163. 
2. همان، ص200-198 و 237-238. 

3. زندگينامه شهيد نيكنام ثقه االسالم تبريزی...، ص 117-116 و 120، مجموعه آثار قلمی ثقه االسالم تبريزی، 
ص187، روزنامه انجمن، س1، ش 30؛ به نقل از: علی ابوالحسنی منذر، »مشروطه و پهلوی؛ پيوندها و گسست ها«، 

تاريخ معاصر ايران، س4، ش15 و 16، زمستان 1379، ص126. 
4. زندگينامه شهيد نيكنام...، ص129 به نقل از علی ابوالحسنی منذر، همان.
5. نامه هايی از تبريز...، ص127-126 به نقل از: علی ابوالحسنی منذر، همان.

6. مجلس، س1، ش195، ص2 )يكشنبه 12 ماه مبارك 1325(.
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داشت«؛1 با اين وصف برخی با قوت قلب، البته بی خبر از اسناد تاريخ می نويسند: »تفكر 
دينی در باب مش��روطه بر جنبش حاكم بود و س��خن گفتن از الئيزم و سكوالريزم در 
آن شرايط و وجه غالب دانستن آن در مش��روطه چيزی جز سخنی عوامانه نيست«؛2 و 

»مشروطه خواهان به هيچ وجه قصد نداشتند احكام شريعت را زير پا بنهند.«3
آيا امثال اين آرزوی سناتور ملك زاده- كه البد آقای آباديان در تاريخ آن را نديده- از 
دين است؟!  اين  كه او سخت در آرزوی مسائل خالف عفت می سوخته و حتی آرزو كرده 
مثل س��گان در خيابان، كار هايی بكند كه اين قلم از نگارش آن ش��رم دارد. او با حالت 
عصبانيت از جريان مشروطه مشروعه، نوشته اس��ت: »زن های ايران از مزايا و امتيازات 
حيوانات اهلی هم بی نصيب بودند زيرا حيوانات ماده همان آزادی حيوانات نر را داشتند 
و با هم آميزش داشتند و آزادانه در كوه و صحرا... ولی زن از معاشرت و مالقات و صحبت 

با مردان محروم بود«!4 
اميدوارم كه آقای آباديان، مطالب خود را از روی كتاب اين تاريخ نگار مشروطه ننوشته 
باشد؛ زيرا كه او دشمن روحانيت اس��ت و به افتخار معترف كه: »در اينجا، يك حقيقت 
را تذكر می دهم؛ نويس��نده ]يعنی خود ملك زاده[، به طوری كه خوانندگان اين كتاب 
مالحظه فرموده اند، به طبقه آخوند ارادتی ندارم و مكرر از اعمال زشت و كردار ناپسند 

آنها]؟! [ انتقاد كرده ام و آنها را مصدر بدبختی كشور ايران می دانم.«5
در اينجا، همين اندازه كافی اس��ت تا صحت و سقم فرمايش آقای آباديان روشن شده 
باشد كه فرمودند: مشروطه خواهان در پی تغيير احكام نبودند؛ بلكه دنبال اجرای احكام 
بودند؛ و نيز مدعی شد كه سخن از س��كوالريزه كردن جامعه به دست مشروطه طلبان، 

سخنی »عوامانه« است! حال شما بفرماييد: عوام كيست؟  

4. اتهام و نسبت اعتقاد مجتهد نوري به ثابت و ابدي بودن احکام اسالم 
آبادي��ان در بيانی عجي��ب و غريب، مثل هميش��ه بر اس��اس ديدگاه مؤلف رس��اله 
تذكره الغافل )= حاجی ميرزا ابوتراب شهيدی قزوينی(، مجتهد نوری را متهم كرده، او 
احكام اسالم را ثابت می دانست و به مقتضيات زمان توجه نداشته؛ در ادامه هم به آموزش 

1. رك: صوراسرافيل، دوره كامل؛ مجموعه متون و اسناد تاريخی، كتاب پنجم، قاجاريه. تهران، نشر تاريخ ايران، 
1361ش و 1403ق،  ش16، ص1، ستون دوم، پاراگراف دوم و ص8.

2. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص120. 
3. حسين آباديان، بحران مشروطيت در ايران، همان، ص57، پاراگراف آخر. 

4. مهدی ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، سخن، 1383، ج1، ص76. 
5. مهدی ملك زاده، همان، ص51. 
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مقتضيات زمان به مجتهد نوری پرداخته! نويس��نده بزرگوار در ادامه اتهام هايی كه به 
جريان مشروعه خواه و مجتهد آن زده، به قول خودش به نكته ای اشاره می كند: 

نكته ای كه در ديدگاه مشروعه خواهان، »مورد غفلت واقع شده، اين است كه به طور 
طبيعی در هر عصر و زمانی برای بشر مسائل و مشكالت خاصی مطرح می شود كه ويژه 
آن عصر است... ترديدی وجود ندارد كه نيازهای انسانی كه در ابتدای قرن بيستم- يعنی 
سال های وقوع مشروطيت ايران- زندگی می كند با نيازهای انسانی كه در فی المثل در 

قرن چهارم هجری می زيست تفاوت و تمايز فراوان دارد.«1
آباديان اين ادع��ا و اتهام ها را مكرر و در ديگر نوش��ته هايش تكرار ك��رده. او در كتاب 
ديگرش باز بر اساس همان رس��اله آيت اهلل حاجي ميرزا ابوتراب، شيخ را متهم كرده و 

نوشته:
شيخ هميشه بر اين معنا پای می فش��رد كه احكام فقهی ابدی اند، به 
همين دليل اين كه قوانين شرعی بايد با اوضاع و احوال عصر انطابق داده 

شود صريحاً  مورد انكار او قرار می گرفت.2 
شيخ و تكذيب اين اتهام آباديان

اوالً آقاي آباديان مي داند كه هر قانونی تغيير نمی كند؛ قوانين ثابت و متغير، جای خود 
را دارند؛ چه اين كه اس��الم به مقتضيات زمان بيش از هر دينی، توجه دارد و خود شيخ 
هم به همين مطلب عمل می كرد. رساله حرمت حج ايشان و تالش او برای متقاعد كردن 
تمام علمای ايران و عراق برای حكم تحريم حج در يك زمان، نشان از ديد به روز و آگاهی 

به زمان و بصيرت دينی- سياسی و اجتماعی شيخ را می رساند.
ثانياً خود شيخ به ناظم االسالم گفته كه عالم اسالمی چه قدر بايد بصيرت داشته باشد و 
مناسبت های بين المللی را بداند و جلوتر از زمان حركت كند نه جمود؛3 چون اساساً  فقيه 
شيعه، اهل جمود نيست. مسائل جديد )مس��تحدثه( و فقه پويا اجازه جمود نمی دهد. 

آنكه جمود و جهود دارد، غير شيعه است.
ثالثاً از كسی مثل اين نويس��نده بعيد است چنين سخنان س��بكی درباره مجتهدی 
بصير مثل شيخ بگويد! آيا وی نشنيده و نديده كه در اسالم ، تقيه داريم؟!  آيا نشنيده و 

1. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص53-54. 
2. تذكره الغافل و ارشاد الجاهل، ص7 به نقل از: حسين آباديان، بحران مشروطيت ايران، همان، ص66-68.

3. ناظم االسالم می گويد كه شيخ به من گفت: »بلكه مالی سی س��ال قبل به درد امروز نمی خورد. مالی امروز 
بايد عالم به مقتضيات وقت باش��د. بايد مناس��بات دول را نيز عالم باشد و...« ناظم االس��الم كرمانی، همان، ج2، 

ص370-371. 
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نديده كه شيخ، رساله حرمت حج در زمانی خاص دارد و علما را به حكم حرمت دعوت 
كرده؟!  در آن مسئله، شيخ نظر تمام علما را معطوف به اين باب كرده و از آنان می خواهد 
كه با توجه به شرايط خاص، حكم به حرمت حج بدهند و آنان نيز به ندای شيخ، لبيك 
می گويند و حكم به حرمت حج در آن ش��رايط می دهند؛ از جمله مراجع عظام و آيات 
كرام: آخوند خراسانی، سيد محمدكاظم يزدی)صاحب عروه(، شيخ عبداهلل مازندرانی، 
محمد غروی شرابيانی، حاجی ميرزا حسين طهرانی نجل ميرزا و... )قريب به بيست تن 
از فقها(، از مجتهد نوری تبعيت كردند و به درخواس��ت ايشان، لبيك گفتند و حكم به 

حرمت حج دادند.
مجتهد نوری در رساله »تحريم رفتن حجاج به مكه معظمه از راه جبل«، ابتدا نظر خود 
را مبنی بر حرمت حج رفتن از آن راه بيان كرده كه حتی در صورت رفتن، حج ش��ان به 
جای حج واجب پذيرفته نيست و همچنان بر گردن شان باقی  است؛ بعد هم از مالقات 
خود با علمای عتبات عاليات سخن گفته و فتواهای حضرات ايشان را در رساله اش آورده 

است: 
صورت حكم شريف جناب مستطاب حجه االسالم و المسلمين رئيس 
المله و الدين آقائی الحاج ش��يخ فضل اهلل الن��وری ادام اهلل ظله العالی بر 

حرمت استطراق جبل بمكه معظمه...
مخفی  نماناد كه رفت��ن در اين صحراهای موحش��ه و اين بيابان های 
بی پايان با اين اعراب خونخوار و اين دشمنان بی شمار، عقاًل و شرعاً غير 

جائز و حرام و از اظهر افراد القاء نفس در تهلكه است...
اليوم اقدام باستطراق از راه جبل ذهاباً و اياباً و مظنون الضرر ماالً  و عرضاً 
و نفساً بلكه مقطوع الضرر است و در اين صورت استطراق حرام است... و 
اگر برود كافی از َحجه االسالم نخواهد بود و من حسن االتفاق آنكه داعی 
وقتی كه به نجف اشرف و عتبات عاليات مشرف شده و زيارت علماء اعالم 
و حجج اسالم آن بقاع شريفه مرزوق شد، ديدم كه تمام آقايان از كثرت 
تظلمات حاج و تراكم شهادات آنها بر واردات متفق الكلمه حكم به حرمت 

و منع استطراق از جبل ذهاباً و اياباً فرموده اند... 
صورت حكم تمام آنان را در اين رساله می آوريم.1

1. شيخ فضل اهلل نوری، تحريم رفتن حجاج به مكه معظمه از راه جبل به نقل از: محمد تركمان، رسائل، اعالميه ها، 
مكتوبات... و روزنامه شيخ شهيد فضل اهلل نوری، همان، ص28-38. 
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شرح بيش از اين در رد اين ادعا الزم نيست؛ چه اين كه خود مؤلف به غرب شناسی شيخ 
در دو كتابش اعتراف كرده و پيش تر گذشت. فقط به اشاره بگذريم كه مجتهد نوری بنابر 
قول يكی از مخالفانش، جلوتر از زمان حركت می كرده و نبض زمان را در دست داشته. 
ناظم االسالم كرمانی در اين باره مثل آباديان فكر می كرده و گفته به شيخ فضل اهلل گفتم:

 مالی سيصد سال پيش به كار امروز نمی خورد. شيخ در جواب گفت: 
» خيلی دور رفتی، بلكه مالی س��ی س��ال قبل به درد امروز نمی خورد. 
مالی امروز بايد عالم به مقتضيات وقت باشد. بايد مناسبات دول را نيز 

عالم باشد و...«1

5. اتهام طرفداری از سلطنت به مجتهد نوری 
آباديان در ادامه، با تقطيع كلمات شيخ، بدون توجه به مفهوم آن ادبيات و بدون عنايت 
به زمان و فضای آن سخنان، اهانت به مجتهد نوری را به اوج رسانده و بر اساس پندار خام 
خود، ابتدا شيخ را طرفدار س��لطان معرفی كرده، بعد هم اين تفكر شيخ را »كودكانه«2 
شمرده و باز با همان لفظ مجعول »مشروعه طلبان« به جای »مشروطه مشروعه«، تأكيد 
اكيد دارد كه جريان مشروطه مشروعه را، جريان س��لطانيزم معرفی كند و ضد واليت 
فقيه؛ البته آرام و در سايه. او می نويس��د: »مشروعه طلبان به صراحت از نظريه سلطنت 
حمايت می كردند... اين ديدگاه ضمن اينكه ادامه نظريه كهن در مورد سلطنت بود.«3 
آباديان همچنين بدون توجه به نظر شيخ در اين باره و تحليل فضای سخن می نويسد:
محور انديشه مشروعه خواهی حول پذيرش نظريه دو قطبی حكومت 
دور می زد كه يك قطب آن در اختيار اولي��ای دين بود و قطب ديگر در 

اختيار سلطان.4
عالوه بر مطالب پيش گفته از جناب آقای آباديان در كتاب، مبانی نظری مش��روطه و 
مش��روعه، فصل دوم از كتاب »بحران...«  نيز در حدود 50 صفحه درباره »مبانی نظری 
ديدگاه های شيخ فضل اهلل نوری« اس��ت. تمام س��خن وی در يك ادعا و اتهام خالصه 
می شود كه شيخ »سلطانيزم« است؛ آن هم يا از قول رساله ای كه تأليف شيخ نيست؛ يا 
تهمت می باشد و بر خالف عين عبارات و سخنان به جای مانده از شيخ؛ زيرا وی مجتهد 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ص271-370. 
2. حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص54. 

3. همان، ص 53 و 55. 
4. همان، ص56.
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نوری را طرفدار سلطان و نظريه س��لطانيزم معرفی كرده؛ در حالی كه مجتهد نوری به 
صراحت اين اتهام را رده كرده، كه در ذيل ب��ه ديدگاه مجتهد نوری درباره واليت فقيه، 
اشاره می شود تا مشخص شود كه شيخ  ش��هيد طرفدار »نظريه كهن درباره سلطنت« 
نبوده و او را »سايه خدا« نمی دانست )»واليت  فقيهان از ديدگاه شيخ  فضل اهلل نوری« 
)بررس��ی ديدگاه های مخالف و مختار(، مندرج در فصلنامه علمی- پژوهشی حكومت 
اسالمی، شماره پياپی 79، سال 21، ش1، ص142-123، بهار 1395ش نيز اتهام آقای 

آباديان و دوستانش را رد كرده(. 
آقای آبادي��ان همچنين با عدم دقت در بيان ش��يخ ي��ا به دليل عدم اط��الع از ديگر 

ديدگاه های شيخ، نوشته است: 
مشروعه طلبان، با صراحت از نظريه سلطنت، حمايت می كردند. حتی 
شيخ فضل اهلل نوری... سلطنت را قوه اجرايی احكام اسالمی می داند و... 
در حق محمدعلی شاه دعا می كرد كه »اللهم ايد سلطاننا و ايد جيشه و 
ايد جيشه و خلد ملكه و سلطانه ثبته علی الصراط المستقيم و العن من 

اهان االسالم و او اراد توهينه و تبديله.«1
اين دعا در حق مدافع اسالم است و نفرين بر ضد اهانت کننده به دين 

آقای آبادي��ان با عنايت ب��ه اين دع��ای پيش گفته ش��يخ، می گويد ك��ه او »در حق 
محمدعلی ش��اه دعا می كرد«؛ در حالی كه اوالً شيخ ش��اه را مصون از تعرض ندانسته و 
حركت او در مهاجرت كبری و نيز پيشواييش در نهضت برای اصالح همين امر سلطنت 
بود؛ ثانياً حمايت از شاه را مقيد به حمايت ش��اه از اسالم كرده بود؛ ثالثاً در ادامه همين 
مطلب می بينيم كه وی شاه را واجب االطاعه نمی داند؛ رابعاً در آخر، حكم به ارتداد شاه 
هم داد؛ خامس��اً اين دعا هم زيركانه و در حق سلطانی اس��ت كه دين را حمايت كند و 
نفرين به هر كسی )سلطان يا غير سلطان كه در فتوايش آمده( كه دين را تضعيف دهد يا 
تغيير دهد، نه به طور مطلق از شاه؛ بنابر اين، از اين عبارت كسی بخواهد شيخ را دعاگوی 

شاه معرفی كند، مطلب درستی نيست.
پاسخ اين اتهام و ادعا از زبان خود مجتهد نوری

»در زمان غيبت امام عصر، حكومت از آن فقهاست، نه هر بقال و بزاز«
مجتهد نوری، از جمله كسانی است كه نظريه های صريح خود وی در موارد بسياری، 
تحريف شده يا گفته نش��ده. از طرفی هم، بر عكس نظريات او را منتشر ساخته اند. چرا 

1. همان، ص54-55. 
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چنين ش��د و چنين كردند؟ چون دشمن بودند. دش��من غير عادل. دشمن بی انصاف. 
دشمن قاتل. دشمنی كه او را بر دار كشيدند! آيا از چنين كسانی كه يك مجتهد را با آن 
عظمت، به دار می كشند و به جنازه اش انواع جسارت ها می كنند، انتظار می رود در مدح 

و وصف او بنويسند؟! هرگز! بلكه تا توانسته اند بر ضد وی قلم و قدم زده اند!
بعد هم سلف و خلف ايشان، شيخ را به »سلطان پرس��ت/ سلطانيزم، طرفدار سلطنت 
اسالميه، مدافع پادشاه اسالم پناه، مخالف واليت فقها و نيابت عامه و از اين قبيل جعليات 

نموده اند؛1 اما از كسی مثل آباديان چنين انتظاری نداشتيم.  
شهيد نوری، به تصريح خودشان در صفحه دوم رس��اله حرمت مشروطه، به صراحت 

گفته: 
حكومت در زمان غيب��ت امام عصر عج��ل اهلل تعالی فرج��ه با فقها و 
مجتهدين است؛ نه فالن بقال و بزاز؛ و اعتبار ]دادن به واليت از طريق[ 

اكثريت آرا به مذهب اماميه غلط است.2 
در زمان غيبت امام عليه السالم مرجع در حوادث، فقهای شيعه هستند 

مجتهد  نوری در رساله حرمت مشروطه، نوشته است: »در زمان غيبت امام عليه السالم 
مرجع در حوادث فقها از شيعه هستند و مجاری امور به يد ايشان است.«3

حاکميت از آن خداست، نه مردم و شاه
استاد تاريخ دانشگاه كمبريج )پيتر آوری( به درس��تی به اين اعتقاد شيخ، پی برده و 

نوشته است: 
ش��يخ فضل اهلل نوری، مرد دانش��مند و افتاده ای بود... شيخ فضل اهلل 
نوری را بايد نماينده آن مكتب فكری دانست كه حاكميت را از خداوند 
می دانند و نه از مردم و شاه. اعدام شيخ فضل اهلل نوری، يكی از كارهای 

1. رك: محسن كديور، سياست نامه آخوند خراسانی؛ قطعات سياسی در آثار آخوند مال محمدكاظم خراسانی 
صاحب كفايه، تهران، كوير، 1385، ص12-10 و 20؛ همچنين محس��ن كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، 
تهران، نی، 1376، ص79-58. بعد هم دقيقاً  همين سخنان به وسيله برخی ديگر تكرار شده اند )لطف اهلل آجدانی، 
همان، ص61(؛ چه اين كه آقای مسعود امامی نيز همين  راه طی شده كديور و آجدانی را می رود )رك: مسعود امامی، 
»جدال تعبد و تعقل در فهم ش��ريعت )4(؛ تقابل ديدگاه های ميرزای نائينی و شيخ فضل اهلل نوری در مشروطيت 
)قسمت دوم(«، فقه اهل البيت عليهم السالم، س15، ش57، بهار 1388، ص143-142و 164(. حسين آباديان، 
مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص120-119؛ حس��ين آباديان، بحران مشروطيت در ايران، 

همان، ص54 و 57. 
2. آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری، رساله حرمت مشروطه، 1326ق،  مندرج در مهدی ملك زاده، همان، ص871. 

3. همان، ص877. 
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زشت و تندروانه مشروطه خواهان بود.1
اطاعت تنها از خدا و معصوم و نايب امام واجب است؛ نه هر سلطان و حاکمی

در لوايح متحصنان زاويه مقدسه حضرت عبدالعظيم عليه السالم مشروعه خواهان، بعد 
از بيان مسائل مهمی، به ديدگاه ايشان درباره واليت فقيه و نيز به رد نظريه »سلطانيزم« 

و مردود دانستن اطاعت از »هر صاحب امری« پرداخته و نوشته: 
وجوب اطاعه ثابت اس��ت از برای خدا و رسول خدا صلی اهلل عليه و آله 
ائمه عليهم السالم و كسانی كه نيابت از امام داشته باشند... بلی به مذاهب 
اربعه ]مالكی، ش��افعی، حنبلی و حنفی[ ديگران س��لطان، اولواالمر و 

واجب االطاعه است.2 
راس��تی خوب بود كه آقای آباديان می فرمودند كه: در كدام كالم رهبر مشروعه خواه، 
قشری گری و استمرار استبداد و مصون بودن شاه، آمده است؟! در جايی كه »حكومت 
را از آن فقها می داند نه هر بقال و بزاز«3 يا در روزی كه تير خالص را بر محمدعلی ش��اه 
و هر كسی كه با او همراه مشروطه س��كوالر برود زد و گفت: »چنين آدمی مرتد است... 
هر كه باشد از عارف يا عامی، از اولی الش��وكه يا ضعيف، هذا هوالفتوی و... عليه حكمت 
و الزمت فرحم اهلل من اعان االسالم و اهله«؛4 يا در آنجا كه پيشوای مشروطه با »پانصد 
نفر« كه خيلی از علمای اعالم و فضالی حوزه به همراه ايشان به مهاجرت پيوست و آن 
را »مهاجرت كبری« كرد و به قول ناظم االسالم، »شيخ كمر عين الدوله را شكست«5 يا 

1. پيتر آوری، تاريخ معاصر ايران از تأسيس تا انقراض سلسله قاجاريه، ترجمه محمد رفيعی مهرآبادی، تهران، 
مؤسسه مطبوعاتی عطايی، 1367، ص251. 

2. محمد تركمان، رسائل، اعالميه ها، مكتوبات... و روزنامه ش��يخ فضل اهلل نوري، همان، ص339. با اين وصف، 
برخی بعد از چيدن كلماتی تقطيع شده، نظريه هايی به شيخ نسبت داده و بر خالف واقع، منتشر كرده اند كه: شيخ، 
قائل به سلطنت مش��روعه بود: »اداره دنيای مردم مسلمان در زمان غيبت توس��ط »فقيهان عادل« و »سالطين 

اسالم پناه« صورت می گيرد.« )محسن كديور، نظريه های دولت در فقه شيعه، همان، ص73-75(. 
3. آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری، رساله حرمت مشروطه،  مندرج در مهدی ملك زاده، همان، ص871. با اين بيان 
صريح شيخ، افزون بر بی خبران يا مخالفان معاند، باز از معاصران كسانی مثل آقای مسعود امامی نيز از اين جماعت 
متهم كننده است كه وی نيز به شيخ افترا بسته كه قائل به واليت فقها نبوده و »به باور او، سياست و حكومت داری 
كه از آنها به عرفيات ياد می كند،  از حوزه فقها خارج اس��ت« و به عبارتی ديگر: »در نظر او واليت سياسی در عصر 
غيبت، حق گروه خاصی هم چون فقيهان نيست، پس حاكمان در چنين دورانی، حق كسی را غصب نكرده اند.« 

)رك: مسعود امامی، همان، ص143-142 و 164(.
4. شيخ فضل اهلل نوری، رساله حرمت مشروطه، مندرج در مهدی ملك زاده، همان، ص877-879. 

5. ناظم االسالم كرمانی، همان، ج3، ص506. راستی مگر شيخ چگونه شخصيتی بوده كه حركت او، كمر شاهزاده 
مستبدی مثل عين الدوله را شكسته؟ آيا اين شخص كه از شاهزاده مقتدری مثل عين الدوله نمی ترسيده از مردم 
يا كس ديگری ترس داشته كه پای به نهضت عدالتخانه نهاده و مهاجرت كبری؛ همان طور كه برخی از معاصران 
بی خبر مدعی  شده اند؟ )باقر عاقلی، شرح حال رجال سياسی و نظامی معاصر ايران، تهران، گفتار و علم، 1380، 

ش، ج1، ص303(. 
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آنجا كه شيخ، شاه را عتاب می كند و از زاويه خطاب به او عتاب نموده كه: »اعليحضرت 
غافل است يا خود را به تغافل می زند....« يا آنجا كه در حضور علما و مردم در اجتماع و 
همايش باغشاه می گويد: »كه  ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوكانه تا حدی حاضريم كه 
مخالف با مذهب ما نباش��د، ولی چيزی كه مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم 
نخواهيم گذاشت اجرا شود. البته سلطان كه حافظ بيضه اسالم است راضی نخواهد شد 
كه اس��المی را كه اين طور زحمات در ترويج او شده ضايع و مضمحل شود...«1 يا وقتی 
كه تمام بيرق و پرچم ها را رد كرد و بر س��ر دار هويدا گشته و به همراه شاه و ديگران به 

سفارت پناه نبرد؟!
اصاًل شيخ فضل اهلل، كار مجلس و مشروطه را »اصالح امور سلطنتی می دانست و غير 
مستحق دخالت در احكام دينی و دنيوی اسالم كه منحصر به علماست اين امور معاشيه 
و معاديه؛ يعنی حكومت دينی كه در بيان كسروی و ديگران نيز آمده. كسروی نوشت: 

»حاجی شيخ فضل اهلل... به بنياد نهادن يك »حكومت شرعی« می كوشيد.«2
اين ادبيات نسبت به مجتهد نوری، در شأن کسروی و ملك زاده است نه آباديان

آقای آباديان، با ادبياتی درباره شيخ سخن گفته كه در شأن او نيست؛ بلكه به ادبيات 
كسروی و ملك زاده پهلو می زند. او با عبارات ذيل از نظريات جريان مشروطه مشروعه 
سخن گفته؛ هر چند كه اين وصف ها، به مطالبی خورده كه بر اساس رساله ديگران بوده 
)تذكره الغافل(، اما چه آن نظريه مال شيخ باشد يا ابوتراب، در هر صورت از امثال آقای 
آباديان كه ادای روشنفكری و مدنيت دارند، اين ادبيات زيبنده نيست كه بنويسند نظريه 
و حرفی »كودكانه، عوامانه، مخالفت شيخ با مشروطه، سرسخت ترين دشمن مشروطه، 

دعاگو در حق محمدعلی شاه، ظاهرگرا، قشری و...«3

نتيجه گيری
ادعاها يا تهمت های پنج گانه و سخنان آقای حس��ين آباديان را درباره مجتهد نوری 
)شهيد شيخ فضل اهلل(، بر اساس دو كتاب؛ مبانی  نظری حكومت مشروعه و مشروطه و 
بحران مشروطيت ايران بر رسيديم. ادبيات كسروی گونه و ملك زاده  منش حضرت ايشان 
را باز گفتيم كه خطاب به جريان مشروطه و افكارشان، سخنانی سبك مثل »عوام فريب«، 

1. راهنمای كتاب، س19، ش11 و 12 بهمن 1355،  ص906 تا 909 به نقل از: محمد تركمان، رسائل، اعالميه ها، 
مكتوبات... و روزنامه شيخ شهيد فضل اهلل نوری، همان، ج1، ص371-375. 

2. سيد احمد كسروی، همان، ص287 )تأكيد بر روی كلمات از ماست(.
3. رك: حسين آباديان، مبانی نظری حكومت مشروطه و مشروعه، همان، ص38-56. 
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»عوام فريبی«، نظريه ای » كودكانه«، »مشروعه طلب« )بدون ذكر مشروطه مشروعه(، 
دشمن سرسخت مشروطه، براهين شيخ در رد مش��روطيت و با ادبياتی خاص- كه در 
شأن جناب ايشان نبود- عزم آن دارد كه از اول، شيخ را به عنوان نماد و دشمن مشروطه 
معرفی فرمايد؛ آنگاه بعد از القای اين فرض نادرست و صد در صد دروغ، به خيال خويش 
به سراغ ش��رح و بيان اين اتهام ها و ادعا رفته و تهمت هايی زده كه نه خود شيخ آنان را 
قبول دارد، نه دشمنان شيخ، نه اسناد مكتوب به جای مانده از حزب حاكم و قاتل مجتهد 
نوری؛ تهمت هايی مانند: دشمنی شيخ با مش��روطه، ضديت ايشان با مجلس و قانون و 
هر  گونه قانون، مخالفت با رأی مردم، سلطانيزم يا به عبارتی ضد واليت فقيه، دعاگوی 
محمدعلی شاه، متحجر و ظاهرگرا، قشری گرا، زمان نش��ناس و بدون توجه به نيازهای 
عصر، بی منطق يا اهل گفت وگو نبودن، مخالف هر گونه گفت وگو، مخالف  هر گونه قانون 
عرفی و قانون اروپايی، معتقد به ابدی و ثابت بودن احكام اسالم؛ در عين حال به يك نكته 

معترف است كه شيخ، غرب و مشروطه را خوب می شناخت. 
وانگهی ديدي��م كه اوالً،  بس��ياری از اين اتهامات را بر اس��اس رس��اله تذكره الغافل و 
ارشادالجاهل به شيخ زده و عماًل آن رس��اله را تأليف شيخ دانسته و مطالب را از آن نقل 
نموده و شيخ را ضد آن قوانين و مشروطه و مجلس معرفی كرده؛ در حالی كه اين رساله، 
تأليف آيت اهلل حاجی ميرزا ابوتراب شهيدی قزوينی است نه اثر مجتهد نوری؛  ثانياً، خود 

شيخ هيچ يك از آن ادعاها و اتهام ها را قبول نداشت و می گفت: 
بر سخط و غضب الهی گرفتار باشند كس��انی كه مطلب مرا بر خالف 
واقع انتشار می دهند. من با مجلس مسلمانان و مجلس مورد نظر آخوند 
خراس��انی مخالف نيس��تم؛ بلكه با مجلس��ی مخالفم كه نمايندگانش 
بابی و بهايی باشند و بخواهند مجلس ش��ورای ملی را پارلمنت پاريس 
كنند و می گويند بايد به احكام اس��الم، سی هزار مس��أله اضافه كنيم! 
المذهب های روزگار به من دش��نام می دهند و بابی های معلوم الحال با 
من دشمنی می كنند... و به دروغ می نويسند كه شيخ فضل اهلل مخالف 
مجلس است. ای كسانی كه نسبت ضديت مجلس به مهاجرين می دهی 
سندت چيست و به چه دليل می گويی و ديگران چرا قبول می كنند؟! در 
كدام مجلس يا منبر يا اليحه از كدام يك از مهاجرين اظهار ضديت شد. 
چشم باز كن! اين مقاصد و شرح مقاصد كه بعد از طبع انتشار داده شد 
با بودن مجلس اس��ت يا در صورت نبودن؟! اين چه دروغ واضحی است 
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كه گفته می شود و اين چه خوش باوری است از ديگران نگفته و ننوشته 
تو از كجا می گويی؟! خدا انصاف بدهد! عجب از گوينده اين دروغ نيست 

]چون دشمن است و بی انصاف؛ اما[ عجب از باور كردن ديگران است.
نكته آخر اين  كه مشابه اين شايعات و مانند اين ادعا و اتهامات از زمان كسروی تا كديور 
وجود داشته و دارد )كه آن را در نوشتاری مفصل، نوشته ايم( و به طور ويژه در اين زمان، 
از زبان كسانی مثل محسن  كديور، داود فيرحی، حس��ين  آباديان و آجودانی ها و چند 
نفر از اين طيف و طايفه، تكرار شده كه به طور خالصه، اين جوابی كه به برادر عزيزمان 
جناب آقای آباديان داده شد، جواب آنان نيز می باشد تا بدانيد كه باطل است آن  چه اين 

مدعيان گفته اند. 
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بررسی حادثه آتش سوزی سينما رکس آبادان در 28 مرداد 1357 

مريم صادقی پری1
الهام نيك فرجام2

مقدمه 
آتش سوزی در س��ينما ركس آبادان در شرايطی به وقوع پيوس��ت كه مبارزات مردم 
عليه حكومت پهلوی به مقطعی حساس رس��يده بود. قيام مردم قم در 19 دی 1356، 
در اعتراض به انتشار مقاله توهين آميز عليه امام خمينی)ره( در روزنامه اطالعات، قيام 
مردم تبريز در 29 بهمن 1356 و در ماه های بعد قيام های مردم در يزد، كرمان، اصفهان، 
مش��هد، خوزس��تان و... نمونه ای از مبارزات مردمی بر ضد حكومت پهلوی اس��ت كه 
حاكميت توان كنترل و مهار آن را نداشت؛ لذا برای بيرون رفتن از بحران و مقابله با اين 
گونه پديده های سياسی و اجتماعی، به منظور خدشه دار كردن چهره انقالبيون مذهبی 
مخالف حكومت، جنگ روانی گسترده ای را به راه انداخت تا بدين وسيله نهضت اسالمی 
را دچار انفعال نمايد. از جمله طرح های اطالعاتی و روانی حكومت عليه نيروهای اسالمی 
و با استفاده از رسانه های گروهی طرفدار خود، معرفی انقالبيون مذهبی به عنوان عاملين 

1و2. پژوهشگر تاريخ معاصر
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فاجعه سينما ركس آبادان به افكار عمومی در داخل و خارج از كشور بود. اين توطئه نه 
تنها باعث كند شدن يا توقف حركت انقالب نشد، بلكه برمال شدن آن موجب تسريع روند 

انقالب، اعتراض بيشتر و تنفر توده ملت از حكومت پهلوی گرديد.

جو سياسی حاکم بر شهر آبادان در فاصله سال های 1356 و 1357 
از زمان ش��روع نهضت امام خمينی)ره( در 1341 و اعتراض ايشان نسبت به تصويب 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، خوزس��تان نيز همانند ساير شهرهای كشور همگام 
با حركت علم��ا و روحانيان، صحن��ه مبارزات مردمی ب��ر ضد حكومت پهل��وی بود و 
فعاليت های سياس��ی در جهت حمايت از نهضت امام خمينی)ره( صورت گرفت كه از 
جمله آن به وجود آمدن جرياناتی نظير »تشكيالت علما و اصناف« بود.1 پس از تبعيد 
امام خمينی)ره( به عراق، آبادان به دليل نزديكی به شهر عراق يكی از مراكز نقل و انتقال 
اعالميه های امام خمينی)ره( بود. با اوج گيری انقالب اس��المی در زمان ارتحال س��يد 
مصطفی خمين��ی در 1356، مردم آبادان و اهواز نيز همانند ديگر ش��هرها به برگزاری 
مراسم ختم پرداختند. جمعيتی بيش از 4500 نفر در حسينيه اعظم اهواز در اين مراسم 
شركت كردند.2 پس از كشتار خونين مردم قم در 19 دی 1356، مردم اهواز نيز همگام با 
علما و روحانيان اين شهر با عدم برگزاری نماز جماعت، تعطيلی بازار و برپايی تظاهرات، 
اعتراضات خود را به حكومت نشان دادند.3 به دنبال قيام مردم تبريز در 29 بهمن 1356، 
به مناسبت چهلم شهدای قم، واكنش های گسترده ای در سرتاسر كشور از جمله در شهر 
اهواز ش��كل گرفت. يك روز پس از اين واقعه در 3 بهمن 1356، جامعه روحانيت اهواز 
در استان خوزستان عزای عمومی اعالم نمود و در 13 فروردين 1357)چهلم شهدای 
مردم تبريز( مراسم عزاداری برگزار شد كه اين مراسم در مسجد جزايری منجر به برپايی 
تظاهرات عليه حكومت پهلوی و كشته شدن يك نفر گرديد.4 عالوه بر اعتصاب مردم و 
بازاريان، دانشجويان دانشگاه جندی شاپور نيز در پشتيبانی از مبارزات مردمی از تاريخ 
26 ارديبهش��ت 1357 از رفتن به دانش��گاه ها خودداری و كالس های درس را تعطيل 

كردند.5 

1. محمدرضا علم، انقالب اسالمی در اهواز، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1386، ج2، ص288. 
2. همان، ص37. 
3. همان، ص48. 

4. همان، ص112 و 119. 
5. همان، ص139. 
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شرح واقعه آتش سوزی سينما رکس آبادان 
در 28 م��رداد 1357 مص��ادف با 15 رمض��ان 1398، س��الروز والدت امام حس��ن 
مجتبی)ع(، سينما ركس آبادان در نزديكی اداره شهربانی كه در يك منطقه كارگرنشين 
قرار داشت، در ساعت بيس��ت و يك و چهل و پنج دقيقه و بر اساس گزارش ساواك در 
ساعت بيست و دو و ده دقيقه دچار حريق گرديد و 377 نفر در حالی كه درهای سينما 
از بيرون قفل شده بود، در آتش سوختند؛1 تعداد كشته شدگان اين حادثه در منابع غير 
رسمی متفاوت ذكر شده است. روزنامه كيهان در 29 مرداد 1357، اين تعداد را حدود 
430 نفر می داند2 و در 31 مرداد 1357، از قول س��رتيپ رضا رزمی )رئيس شهربانی( 
نقل می كند: »سالن سينما گنجايش 700 تا 750 نفر داشته است، شهود مختلف متذكر 
شدند كه سالن كاماًل پر از تماشاچی بوده است.«3 روزنامه رستاخيز در 30 مرداد 1357، 

آمار ديگری را در اين خصوص ارايه می دهد: 

حادثه در س��اعت ده و سی دقيقه بعد از ظهر ش��نبه در سينما ركس 
آبادان در حالی  كه نزدي��ك به هفتصد تن مرد و زن و كودك س��رگرم 

1. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1377، ج7 و 8، ص214؛ غالمرضا 
كرباسچی، هفت هزار روز، تهران، بنياد تاريخ انقالب اس��المی ايران، 1371، ص883؛ جالل فرهمند، در آستانه 
انقالب اسالمی، اسنادی از واپسين سال های حكومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1384، 

ص525؛ انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی، 1381، ج2، ص264. 
2. كيهان، ش10547، 1357/5/29، ص2. 

3. همان، ش10549، 1357/6/1، ص2. 
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تماشای فيلم فارس��ی »گوزن ها« بودند، روی داد. اوالً كه سينما ركس 
آبادان بين 900 تا 930 صندلی دارد و به خاطر ديدن فيلم جوان پسند 
»گوزن ها«، كه شب  آخر نمايش آن هم بوده است، سالن سينما كاماًل 
پر بوده، يعنی 900 تا 930 بليط فروش رفته بوده است، از آن گذشته، 
تعدادی كودك چند ماهه تا چهارساله هم هستند كه بدون بليط و همراه 
با والدينشان به سينما می آيند، پس تعداد می تواند اندكی بيش از هزار 

نفر باشد.1 
بر اساس گزارش های به دست آمده از اسناد س��اواك، وزارت كشور و شاهدان عينی، 
اطفای حريق از سوی مأموران آتش نشانی به دليل نبود تجهيزات الزم به كندی پيش 

می رفت. در گزارش ساواك در خصوص فعاليت مأموران آتش نشانی آمده: 
ساعت22:10 روز جاری سينما ركس آبادان دچار آتش سوزی گرديد، 
مأمورين آتش نشانی شهرداری با سه دس��تگاه اتومبيل به محل اعزام 
شده بودند ولی اين اتومبيل ها فاقد تجهيزات الزم از قبيل نورافكن سيار 
و بلندگو برای اعالم خطر بودند. كه اطفاء حريق تا اين ساعت به كندی 

پيش می رود...2 
در گزارش كامل تری كه پس از حادثه مأموران ساواك آبادان در خصوص آتش سوزی 
سينما ركس ارايه می دهند، ضمن تأييد موارد قبل، نسبت به تأخير آتش نشانی شركت 

نفت در آبادان از قول مسئول اين آتش نشانی می نويسد: 
رانندگان اتومبيل های آتش نشانی در هنگام وقوع حادثه محل خدمت 
خود را ترك و اتومبيل ها را نيز قفل كرده بودند. به عالوه آتش نش��انی 

شركت ملی نفت تعهدی در مقابل آتش سوزی های شهری ندارد و...
در ادامه اين گ��زارش دو نكت��ه مهم مطرح می ش��ود، اول آنكه ش��ير آب مخصوص 
آتش نشانی در خيابان جلوی سينما در زير اليه ای آسفالت پنهان بوده و نكته دوم اينكه 
مدير سينما پس از ش��روع نمايش فيلم در هر سانس درب های خروج سالن را به خاطر 
صرفه جويی در هزينه سينما برای استخدام دربان، می بسته است و در انتهای گزارش 
با يك اظهار نظر پيش از موقع و بدون نظر كارشناس��ان و متخصصين امر، علت قطعی 

آتش سوزی سينما را خرابكاری معرفی می كند.3 

1. غفار رحمتی، »سندی از كارنامه رژيم پهلوی«، زمانه، ش59، مرداد 1386، ص78. 
2. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص264. 

3. همان، ص266. 
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برخالف گزارش های مأموران ساواك، روزنامه های دولتی در برخی از گزارش های خود 
به كتمان واقعيت می پرداختند: 

مقامات و مأموران ش��هربانی، ش��ركت نفت، ژاندارمری، شهرداری و 
نيروی دريايی آبادان كه دقايق��ی بعد در جريان ق��رار گرفته بودند، با 
سرعت به محل حادثه شتافتند. اما زمانی به محل رسيدند كه ديگر كار 
از كار گذشته بود و تمام تماشاچيان سينما سوخته و ذغال شده بودند.1 
البته گزارش ه��ای روزنامه ه��ا در اين زم��ان از زبان ش��اهدان عينی واقع��ه، قصور 
دستگاه های دولتی را در اين فاجعه نشان می دهد. روزنامه اطالعات در 30 مرداد 1357 

چنين آورده: 
در اين ميان قصور دستگاه های آتش نش��انی را نبايد ناديده گرفت با 
آنكه چندين تلفن فوری به مراكز آتش نشانی شد و آنها در جريان حريق 
قرار گرفتند؛ اما خيلی دير خود را به محل رساندند و ضمناً اتومبيل های 
آتش نشانی فاقد تجهيزات الزم بود. حتی يكی از ماشين ها آب نداشت.2 
در گزارش كارشناسان ايمنی در خصوص آتش سوزی سينما ركس آبادان، آتش نشانان 
با 25 دقيقه تأخير به محل حادثه اعزام ش��دند.3 مأموران دولتی نيز علت كثرت تلفات 
اين فاجعه را در عدم حضور مسئولين و افراد آموزش ديده و موظف از طرف مدير سينما، 
عدم آمادگی شيرهای آب آتش نشانی، عدم تجهيز دستگاه های آتش نشانی و عدم حضور 

نگهبان از طرف واحدهای انتظامی در محل سينما عنوان می كنند.4 
صاحب س��ينما فردی به نام نادری بود كه هنگام وقوع حادثه در سفر و خارج از شهر 
آبادان بود و مديريت سينما به عهده شخصی به نام اس��فنديار رمضانی بود كه وی نيز 
زمان وقوع حادثه در سينما حضور نداشت؛ تنها فرد حاضر در سينما حميد پايان نگهبان 
و سرايدار سينما بود كه به جهت اهمال در وظيفه به همراه اسفنديار رمضانی دستگير 
و زندانی شد.5 اين مطالب نش��ان می دهد كه در زمان وقوع حادثه مسئولين سينما در 
سينما حضور نداش��تند تا بتوان گزارش س��اواك را مبنی بر علت قفل بودن درب های 

سينما درست تلقی كرد.

1. كيهان، ش10544، ص2. 
2. اطالعات، ش15692، 1357/5/30، ص4. 

3. همان، ش15696، 1357/6/5، ص32. 
4. همان، ش15695، 1357/6/2، ص25؛ كيهان، ش10548، ص2. 

5. ليال اشرفی، خروج ممنوع؛ بررسی فجايع سينما ركس آبادان و مسجد جامع كرمان، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1387، ص68. 



ت ها
مناسب

266
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

بر طبق گزارشات شاهدان عينی واقعه نيز درب سينما در ابتدا باز و پس از آتش سوزی 
بسته ش��ده اس��ت. »محمد جعفرزاده« از ناظران حادثه در خصوص بسته شدن درب 

سينما اين گونه عنوان می كند: 
وقتی كه نگاه كرديم، ش��عله های آتش كه هنوز زبانه نكش��يده بود را 
ديدم كه سينما را در بر می گرفت. عده ای از در ورودی به سرعت بيرون 
می دويدند، چند نفر كه بيرون آمدند، نفهميديم چطور شد كه در بسته 
شد ما هم سمت سينما دويديم، اما به كسی اجازه نزديك شدن به سينما 

را نمی دادند.1 

موضع گيری امام خمينی)ره( و علما در رابطه با فاجعه سينما رکس 
امام خمينی)ره( در 31 مرداد 1357 طی پيامی از ش��هر نجف اين جنايت را محكوم 

نمودند: 
من گمان نمی كنم هيچ مس��لمانی بلكه انس��انی دست به اين چنين 
فاجعه وحشيانه ای بزند جز آنان كه به نظاير آن عادت نموده اند و خوی 

درندگی و وحشی گری، آنان را از انسانيت بيرون برده باشد.
و در ادامه حكومت پهلوی را عامل انجام اين جنايت معرفی می كند: 

قراين نيز شهادت می دهد كه دست جنايتكار دستگاه ظلم در كار باشد 
كه نهضت انسانی- اس��المی ملت را در دنيا بد منعكس كند. آتش را به 

1. همان، ص79. 
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طور كمربند در سراسر سينما افروختن و بعد توسط مأمورين درهای آن 
را قفل كردن، كار اشخاص غير مسلط بر اوضاع نيست...1 

عالوه بر امام خمينی)ره(، علما و مراجع تقليد ديگر نيز اطالعيه هايی را در محكوميت 
اين جنايت صادر كردند؛ آيت اهلل محمد صدوقی در سخنرانی خود در 29 مرداد 1357 
در مسجد حظيره با حضور قريب دو هزار نفر، با محكوم كردن عملكرد حكومت، عاملين 
آتش س��وزی س��ينما ركس را مأموران دولتی اعالم می نمايند و در 30 مرداد 1357 با 

صدور اطالعيه ای رسماً رژيم را مجرم دانسته و اعالم نمودند:
بار ديگر دست های خون آلود رژيم تا مرفق در خون بی گناهان اصفهان، 
مشهد، قم، يزد، رفسنجان و... غوطه می خورد، از آستين مرگ و خدعه 
شيطانی بيرون آمد و جنايتی بس هولناك كه روح چنگيز از شنيدن آن 

به لرزه درمی آيد در شهر آبادان بيافريد.2 
ايشان در ادامه اين اعالميه هدف حكومت را از اين اقدام اين گونه بيان می كنند:

برای اينكه افكار و احساس��ات ي��ك عده س��اده لوح ]را[ عليه نهضت 
مقدس تحريك كنند، دس��ت به اقدام چنين فاجعه هولناكی زدند و به 
دنبال آن، در رسانه های گروهی و راديو تلويزيون با قيافه هايی كه دروغ 
سالوس و نفاق از س��راپای آنها می ريزد برای اين جنايت اشك تمساح 

می ريزد...3 
جامعه روحانيت تهران نيز فاجعه مرگبار س��ينما ركس آبادان را محكوم و مس��ئول 
اصلی اين فاجعه را حكومت عنوان كردند.4 در سوم شهريور 1357، اعالميه ای به امضای 
فضال و مدرس��ين حوزه علميه قم درباره فاجعه سينما ركس آبادان منتشر شد؛ در اين 
اعالميه جنايت س��وختن 377 تن از اهالی آبادان به حكومت نسبت داده شده است.5 
آيت اهلل شهيد سيد عبدالحسين دستغيب در سخنرانی خود در مسجد جامع شيراز در 
3 شهريور 1357، به آتش كشيدن س��ينما ركس آبادان را كار عوامل حكومت پهلوی 
عنوان می كند.6 آيت اهلل شريعتمداری نيز در پاسخ حجت االسالم سيد محمد دهدشتی 

1. صحيفه امام خمينی، ج3، ص445. 
2. شهيد آيت اهلل محمد صدوقی به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 

1377، ص312. 
3. همان، ص312-313.

4. علی دوانی، همان، ص219. 
5. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، ج10، ص108. 

6. شهيد آيت اهلل سيد عبدالحسين دستغيب به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت 
اطالعات، 1378، ص572.



ت ها
مناسب

268
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

نيز فاجعه آبادان را شبيه جنايت نازی ها و فاشيست ها در طی جنگ جهانی دوم عنوان 
می كند و اعالم می دارد: »مسلماً هيچ مسلمان متش��رع و عاقلی به چنين عمل خالف 
انسانی و اسالمی دست نمی زند« و همچنين ايشان با كنايه حكومت پهلوی را مرتكب 
انجام اين جنايت معرف��ی می كند: »بگذاريد كه هر چه بيش��تر چهره ظلم و ظالمين و 
مرتكبين اين چنين حوادث تكان دهنده آفتابی تر و بی آبرويی و رس��وايی آنان بيش��تر 

گردد.«1 

واکنش مردم به فاجعه سينما رکس آبادان 
پس از فاجعه آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان واكنش ه��ای اعتراض آميزی عليه 
حكومت پهلوی در آبادان و بسياری از شهرهای كشور شكل گرفت، تظاهرات كوچك و 
بزرگی كه معموالً منجر به درگيری مردم با نيروهای نظامی و انتظامی می شد.2 در 30 
مرداد 1357، چند نفر از بازرگانان و متنفذين آبادان با اجتماع در دفتر شهردار اين شهر 
اعالم نمودند كه مقامات مسئول به موقع در محل حاضر نشدند و كمك های الزم به عمل 
نياوردند.3 بنابر گزارش روزنامه كيهان مردم به دليل جلوگيری پليس و ياری رساندن به 
حريق زدگان با اجتماع در مساجد خواستار رسيدگی به مسئله اهمال رئيس شهربانی و 

مأمورانش در جريان اطفاء حريق شدند.4 

1. علی دوانی، همان، ص218. 
2. هدايت اهلل بهبودی، »25 منزل تا انقالب اسالمی«، مطالعات تاريخی، زمستان 1389، ش31، ص60. 

3. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص268. 
4. كيهان، 1376/6/1، ص1و2و27.
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در 31 مرداد 1357، مردم آبادان عليه حكومت پهلوی و رئيس ش��هربانی تظاهرات 
می كنند و اعالم می دارند كه سرتيب رضا رزمی )رئيس ش��هربانی( بايد بركنار شود.1 
س��رتيب رزمی به پاس س��ركوب قيام مردم قم در 19 دی 1356 از درجه سرهنگی به 
سرتيبی ارتقا پيدا می كند و به رياست شهربانی آبادان انتخاب می شود. در اول شهريور 
مردم آبادان پس از برگزاری مجلس ترحيم كشته شدگان سينما ركس تظاهرات نموده 
و تمامی شهر به خاطر همدردی با خانواده های س��وگوار به حالت نيمه تعطيل درآمد.2 
در 3 شهريور 1357، تظاهرات گس��ترده مردم به مناسبت هفتم كشته شدگان سينما 
ركس منجر به درگيری نيروهای نظامی حكومت و مردم و به شهادت رسيدن يك نفر 
شد.3 مردم به هيئت های تحقيق و تفحصی كه برای بررسی اين فاجعه تشكيل شد، كاماًل 
بی اعتماد بودند.4 تظاهرات و اعتراض های مردمی س��بب شد تا حكومت نظامی در اين 
شهر برقرار شود و تا هفتم كشته شدگان س��ينما تعداد بسياری از مردم آبادان به ضرب 
گلوله نيروهای رژيم شهيد و مجروح شدند. مردم در شهرهای مشهد، كرمان، تهران، قم 

و چند شهر ديگر تظاهرات خونينی به دفاع از مردم آبادان برپا كردند.5 
گروه ها و س��ازمان های متعددی با صدور بيانيه اين جنايت را محكوم كردند و دست 
مأموران دولتی را در آن هويدا ديدند. جمعيت حقوق دانان ايران كه جمعيتی متشكل 
از حقوق دانان معروفی مانند عبدالكريم الهيجی و هدايت اهلل متين دفتری بودند، طی 

بيانيه ای دولت را مقصر دانسته و نوشتند: 
مگر ممكن است در شهری كه دارای عظيم ترين تأسيسات نفتی است 
و مجهزترين سيستم آتش نشانی را دارد اتومبيل های آتش نشانی فاقد 

آب باشند و يا وسايل كامل تری در دسترس نباشد.6 
عالوه بر داخل كش��ور هس��ته مبارزه در خارج كش��ور و اتحاديه های بين الملل نيز با 

محكوم كردن حكومت، عليه حكومت راهپيمايی و اطالعيه هايی را صادر كردند.7 

1. روح اهلل حسينيان، يك س��ال مبارزه برای سرنگونی رژيم شاه، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1385، 
ص322.

2. كيهان، ش10547، ص1؛ غالمرضا كرباسچی، همان، ج2، ص877. 
3. روح اهلل حسينيان، همان، ص292. 
4. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص64.

5. روح اهلل حسينيان، همان، ص326-327. 
6. اطالعات، 1357/6/6، ص21. 

7. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص64. 
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عملکرد حکومت پهلوی در مقابل آتش سوزی سينما رکس 
پس از آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان حكومت پهلوی تالش كرد مسئوليت اين 
جنايت را به گروه های مبارز و انقالبيون مذهبی منتسب كند. بالفاصله پس از اين واقعه 
روزنامه ها خبر اين فاجعه را به شكلی شتاب زده تنظيم كردند و آن را به خرابكاران نسبت 
دادند؛ خرابكار صفتی بود كه ساواك به مبارزان و افرادی كه عليه سلطنت پهلوی اقدام 
می كردند، داده بود. رسانه های تبليغاتی دولت، عاملين فاجعه سينما ركس را اين گونه 

معرفی كردند: 
گروه خرابكار و غير معتقد به اصول انسانی با همكاری سرايدار سينما 

با مواد آتش زا سالن سينما را به آتش كشيدند.1 
س��رتيب رضا رزمی در 30 مرداد 1357، ادعا كرد يك گروه تروريستی ماركسيست 
اس��المی، مواد آتش زا را در سينما ركس كار گذاش��ته اند. داريوش همايون سخنگوی 
دولت، برای انحراف اذهان از مسبب واقعی حادثه گفت: »تمام گروه های چپ و راست 
بايد موضع خود را روش��ن كنند.«2 در 30 مرداد 1357، خبرگ��زاری رويترز طی يك 
گزارش ساختگی اعالم كرد: »مرد ناشناسی به دفتر خبرگزاری رويترز در تهران تلفن 
زد و اعالم كرد كه ما گروه انقالبيون س��ياه مس��ئول آتش سوزی س��ينما ركس آبادان 
هستيم.«3 ش��اه نيز در مصاحبه ای با اين خبرگزاری، آتش س��وزی سينما ركس را كار 
متعصبين مذهبی و كمونيست ها اعالم كرد.4 مس��ئوالن آبادان گروه های افراطی چپ 
مانند مجاهدين خلق را عامل اين فاجعه معرف��ی كردند.5 تمامی اين اظهارنظرها، يك 
حقيقت را به خوبی روشن می كند كه حكومت قصد دارد اين اقدام را به تمامی گروه های 
مخالف خود منتسب نمايد و به همين منظور گروه های اسالمی را در كنار ماركسيست ها 

به عنوان عاملين اين فاجعه معرفی می كند. 
يكی از بهانه های متهم كردن مذهبيون در خصوص آتش زدن س��ينما ركس توسط 
حكومت پهلوی اين بود كه تعدادی از س��ينماها در ش��هرهای مختلف كش��ور توسط 
انقالبيون به آتش كشيده شده بودند. اما واقعيت اين بود كه مخالفت مذهبيون با سينما 
به دليل پخش فيلم های مس��تهجن و غير اخالقی بود. برای نشان دادن اعتراض خود، 

1. اطالعات، ش15691، ص4؛ انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص264. 
2. غالمرضا كرباسچی، همان، ج2، ص884. 

3. همان. 
4. ليال اشرفی، همان، ص80. 

5. همان، ص81. 
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چند س��ينما را در نيمه های ش��ب 
كه مردم در آن حضور نداش��تند به 
آتش كش��يدند. در حال��ی كه فيلم 
گوزن ها كه در سينما ركس آبادان 
نمايش داده می شد، نگاهی انتقادی 
به ش��رايط فرهنگ��ی، اجتماعی و 
سياسی جامعه داشت. بنابراين اين 
اتهام آنچنان س��اده لوحانه بود كه 

كسی باور نكرد. 
اقدام��ات حكوم��ت ب��رای اينكه 
مخالف��ان خ��ود و ب��ه خص��وص 
انقالبي��ون مذهب��ی را عام��ل اين 
جنايت معرفی كند با روشن شدن 
جزئيات حادثه نتيج��ه عكس داد. 
جزئياتی نظير قفل بودن درب های 

خروجی، كيفيت مواد آتش زا، تأخير ده دقيقه ای در خبركردن آتش نشانی، نبود آب در 
شيرهای آتش نشانی يكی از بزرگ ترين مراكز پااليشگاه نفتی جهان، نزديكی شهربانی 
با محل سينما و توضيحات كارشناسان؛ همگی مبين دست داشتن ساواك و شهربانی 
در آتش سوزی سينما ركس بود.1 با اوج گيری دامنه اعتراضات مردم نسبت به عملكرد 
حكومت در قبال آتش سوزی سينما ركس، برخی از سردمداران حكومت پهلوی برای 
پاك كردن جنايات به وقوع پيوسته به دخل و تصرف در حقايق پرداختند. علی نوری زاده 
از روزنامه نگاران وابسته به دربار پهلوی، يكی از اقدامات تبليغاتی حكومت را اين چنين 

بيان می كند: 
در ديداری كه محمدرضا عاملی تهران��ی وزير اطالعات و جهانگردی 
دولت شريف امامی با او و شمار ديگری از روزنامه نگاران داشته به آنان 
گفته براساس پرونده ای كه در دست دولت است اسالميون عامل آتش 

زدن سينما ركس بوده... 
وی در ادامه برای توجيه اين مطلب كه چرا دولت با وجود داش��تن مس��تندات عليه 

1. محمدرضا علم، همان، ج2، ص164. 
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مذهبيون اقدامی را انجام نداده است، می نويسد: 
دولت اما نمی خواس��ته پرونده را پيگيری كند چون از يك س��و، اين 
می توانسته باعث رنجش آيات عظام و ايجاد مانع بر سر راه برنامه آشتی 
با آنان ش��ود و از س��وی ديگر مردم بی اندازه به حكومت بدبين بوده و 

ادعاهای آنان را باور نمی كرده اند.1 
هوش��نگ نهاوندی )وزير علوم كابينه ش��ريف امامی( در كتاب آخرين روزهای پايان 
سلطنت و درگذشت شاه در حالی كه سعی می كند به تبرئه حكومت پهلوی از اين جنايت 

بپردازد، مطالبی را بيان می كند كه نمايانگر چهره حقيقی ماجرا است: 
حكومت با بی خيالی به اين ماجرا پرداخت ب��ه گونه ای كه گويا يكی 
از حوادث معمول رخ داده اس��ت. از مطبوعات خواستند كه زياد به اين 
ماجرا بند نكنن��د و مطبوعات نيز تقريباً همين گون��ه رفتار كردند. اين 
روش برخورد افكار عمومی را شگفت زده و منزجر ساخت. اعليحضرتين 
در نوشهر بودند نه نخس��ت وزير و نه وزيری از دولت او به خود زحمت 

رفتن به آبادان را نداد...2 
اين ادعای نهاوندی كه حكومت به مطبوعات دس��تور داده كه به فاجعه سينما ركس 
نپردازند نشان می دهد كه رژيم پهلوی می دانست با زنده نگه داشتن اين جنايت بزرگ 
در اذهان عمومی، پس از چندی سرنخ ها به دولت، ساواك و شهربانی ختم خواهد شد. 
وگرنه دست و پاهای مذبوحانه ای كه حكومت برای مقصر جلوه دادن انقالبيون مذهبی 
زد، اگر واقعيت داشت به دليل اوج گيری نهضت امام خمينی)ره(، می توانست به عنوان 
فرصتی برای ضربه زدن به نهضت از آن استفاده كند. اما رژيم می دانست اين دست و پا 

زدن ها بيش از هر چيز شرايط را برای غرق شدن سلطنت فراهم می كند. 
نهاوندی در ادامه اين مطالب به برگزاری جشن بزرگی در فردای اين جنايت در دربار 

اشاره می كند و می نويسد: 
چند روز بعد، هنگامی كه همگان از ابعاد فاجعه آبادان آگاهی يافتند، 
مخالفان تندروی رژيم از مهمانی باش��كوه و آتش بازی آن شب به سود 
خود اس��تفاده كردند و آن را به باد انتقاد گرفتن��د. می گفتند هنگامی 

1. علی سجادی، »آتش س��وزی س��ينما ركس آبادان«، برنامه ويژه راديو فردا، بخش سوم، واكنش های دولت، 
 .1384/5/30

2. هوش��نگ نهاوندی، آخرين روزهای سلطنت و درگذشت ش��اه، ترجمه بهروز صوراسرافيل و مريم سيحون، 
امريكا، شركت كتاب، 1383، ص134-136. 
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كه شهر يكپارچه عزادار اس��ت آنان در دربار سرگرم رقص و آتش بازی 
هستند. اشتباه بزرگی روی داده بود. بايد آن مهمانی را متوقف می كردند 
و از خير آتش بازی چشمگير هم می گذشتند. بايد حتی عزای ملی اعالم 

می كردند. اين ماجرا ضربه شديدی به رژيم بود.1 
هوش��نگ نهاوندی در حالی معترض به اقدام درباريان در بی توجهی به ملت است كه 

خود نيز همانند سايرين از شركت كنندگان اين مجلس بوده است. 
پرويز راجی )آخرين س��فير ش��اه در لن��دن( در خاطرات خود در 25 م��رداد 1357 

می نويسد: 
در مالقات با هوش��نگ انصاری )وزير دارايی( به او گفتم: اعليحضرت 
فعاًل چاره ای ندارد جز اينكه خونس��ردی خود را حفظ كند؛ اوضاع را به 
حال خود بگذارد و در خصوص خونريزی و خرابكاری مخالفان دس��ت 
به تبليغات بزند تا بلكه طبقات متوس��ط از خواب غفلت بيدار شده، به 
عواقب س��لطه اجامر و اوباش)!( پی ببرند. وقتی كارد به استخوان همه 
رسيد، می بايس��ت يك واقعه قهرآميز و مرگ بار و ويران گر را بهانه قرار 
دهد، به عكس العمل محكم و چشمگيری دست بزند، ارتش را به صحنه 
آورد و با هر مقدار خشونت كه الزم باشد، به سركوبی مخالفان بپردازد.2 
شواهد و قرائن نشان می دهد كه ساواك طی برنامه ای با همين اهداف، آتش كشيدن 
س��ينما ركس آبادان را طراحی كرده؛ محمدحس��ن ناصری معروف به عضدی )معاون 
كميته مش��ترك ضد خرابكاری س��اواك(، ناصر نوذری معروف به رسولی )شكنجه گر 
ساواك(، مجتهدی معروف به دكتر مجيدی )بازجوی ساواك( و سعدی جليلی اصفهانی 
معروف به بابك )متخصص مواد منفجره و تخريب ساواك( درست يك روز قبل از حادثه 
س��ينما ركس، وارد آبادان می شوند.3 در روز 27 مرداد ش��اه طی مصاحبه ای می گويد: 
»من از فاجعه بزرگی كه ارتجاع سياه برای ايجاد وحشت بزرگ در اين مملكت به وجود 
می آورد، می ترس��م.«4 موضع گيری زودهنگام قبل از روشن ش��دن جزييات حادثه در 
رس��انه های داخلی و خارجی، عاملين اين جنايت را به عناوينی نظير خرابكار خواندن 
كه اصطالح ساواك در مقابل انقالبيون مذهبی بود، بدون اعالم نظر كارشناسان و ارايه 

1. همان، ص141-142. 
2. پرويز راجی، در خدمت تخت طاووس، ترجمه حسن كامشاد، تهران، طرح نو، 1381، ص276. 

3. ليال اشرفی، همان، ص85 و 177. 
4. جواد منصوری، 25 سال حاكميت امريكا بر ايران، تهران، بی نا، 1364، ص192. 



ت ها
مناسب

274
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  52    تابستان 96

مدارك مستند در اين زمينه، دليل ديگری بر دخالت دولت در آتش سوزی سينما ركس 
آبادان است.1 

منوچهر آزمون )معاون اجرايی نخست وزير در زمان شريف امامی( در اعترافات خويش 
در دادگاه انقالب اسالمی اظهار می دارد: »سينما ركس را به دستور مستقيم شاه آتش 
زدند. نخست وزير )آموزگار( روحش هم خبر نداشت. وقتی به او خبر داديم، رنگش مثل 
گچ سفيد شد؛ دستور مستقيم شاه بود.«2 پرويز راجی در يادداشت روز 29 مرداد 1357 

خود با اشاره به واقعه آتش سوزی آبادان می نويسد: 
ب��ه ميرفخراي��ی در وزارت دربار تلف��ن زدم كه از قول م��ن به هويدا 
پيشنهاد كند تا يك روحانی بلندپايه را همين امشب به تلويزيون بياورند 
تا وی اين وحشی گری جنون آميز را محكوم كند و آن را خالف قوانين 
الهی بخواند... هنگامی كه ب��ه فرودگاه رفت��م، از صحبت های فرهاد و 
حسين اش��راقی اين طور فهميدم كه حادثه آتش سوزی سينما دارد به 
سرعت زمينه را برای اقدامات شديد فراهم می س��ازد... به فكرم رسيد 
كه ش��ايد چند واقعه ديگر از اين نوع بايد اتفاق بيفتد تا سركوب نهايی 

انجام گيرد.3 
به دنبال فاجعه سينما ركس آبادان، جمشيد آموزگار در اول شهريور ماه استعفا داد و 
شاه نيز به دليل بحران فراگير در كشور تصميم به تعويض دولت گرفت؛ كاری كه بعدها 
در كتاب پاسخ به تاريخ از انجام آن اظهار پشيمانی كرد.4 تظاهرات و ناآرامی های مردمی 
در اعتراض به فاجعه باعث شد كه دس��تگاه های امنيتی رژيم برای آرام كردن اوضاع از 
همان روزهای اول خبر دستگيری عاملين اين جنايت را دادند. سرتيب رزمی در فردای 

روز حادثه در مصاحبه ای گفت: 
به دنبال تالش مأمورين س��رنخ هايی به دس��ت آمده و حدود ده نفر 
دس��تگير ش��ده اند كه اميد می رود عامالن اصلی به زودی شناسايی و 
دستگير شوند. آنچه مسلم است آتش سوزی به دست خرابكاران انجام 

شده است.5 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص319. 
2. كامران غضنفری، مداخالت؛ روايتی مستند از جنايات امريكا در ايران، تهران، كيهان، 1393، ج1، ص203. 

3. همان، ص204. 
4. محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاريخ، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، زرياب، 1385، ص345. 

5. روح اهلل حسينيان، همان، ص323-324. 
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چند روز پس از نشر اين گزارش، روزنامه ها اعالم كردند كه عامل فاجعه آتش سوزی 
آبادان، فردی ايرانی به نام »عبدالرضا آشور« در عراق دستگير شده و اعتراف كرده كه 

در حادثه سينما ركس دست داشته است. 
عبدالرضا آشور در منابع ساواك به نام »هاشم منيشدپور« معروف به هاشم مقدم ذكر 
شده است. در تحقيقات مشخص شد كه وی كارگری ساده اس��ت كه به منظور كار به 
كشورهای جنوبی حاشيه خليج فارس تردد می كرده اس��ت.1 او تحت شكنجه ساواك 
وادار به اقرار دروغين شد و اتهام آتش زدن سينما ركس آبادان را پذيرفت. سپس وی را 
به آبادان انتقال دادند، دادستان وقت آبادان )ضرابی( و بازپرس پرونده )صرافی( متهم 
را بی گناه تشخيص دادند. ضرابی پس از پيروزی انقالب در مصاحبه ای مطبوعاتی علت 

بی گناهی آشور را اين گونه بيان می كند: 
بارها مرا زير فشار قرار دادند كه بازپرس دادسرای آبادان را وادار كنم 
برای عبدالرضا آشور كيفرخواس��ت صادر كند اما من زير بار اين دروغ 
بزرگ نرفتم، در نتيجه اختالف بين باهری )وزير دادگستری( و شريف 
امامی )نخست وزير( اوج گرفت. شريف امامی از باهری مصراً می خواست 
كه در جهت اجرای نيات شاه برای خواباندن سر و صدای سينما ركس، 
عبدالرضا آشور را عامل اين جنايت معرفی كنم و باهری همه اين فشار 

را به من منتقل می كرد.2 
محمدرضا پهلوی نيز در كتاب پاسخ به تاريخ می نويسد: 

مقصر واقعی به عراق گريخت و در آنجا دستگير شد. اعترافات او ثبت 
شد ولی قضاتی كه مرعوب ش��ده يا جبون بودند بر اين قضيه سرپوش 
نهادند. فقط اين شخص بود كه می توانست بگويد اين جنايت را به نيابت 

از چه كسی مرتكب شده بود.3 
اصرار محمدرضا پهلوی و ديگر درباريان برای مقصر دانستن آشور به اين دليل بود كه 

حضور وی در عراق را به ارتباط با امام خمينی)ره( ربط بدهند. 
صرافی )بازپرس پرونده( پس از پيروزی انقالب اس��المی در دادگاه رسيدگی به اين 

موضوع، در خصوص عدم موافقت مجرميت هاشم آشور چنين اظهار می كند: 
هاشم آشور كه بعداً معلوم شد هاشم منيشدزاده كارگر ريل شادگان 

1. انقالب اسالمی به روايت اسناد ساواك، همان، ج9، ص270. 
2. عباس سليمی نمين، ، قتلگاه ركس، تهران، روزنامه همشهری، 1388، ص12. 

3. محمدرضا پهلوی، همان، ص334-335.
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و ساكن خرمشهر است، فقط به خاطر فقر و بدبختی و برای كار به عراق 
رفته بود. وی تحت فشار در كميته مشترك تهران افراد بی گناهی را به 
عنوان همدست معرفی كرده بود، ولی من زير بار صدور قرار مجرميت 
نرفتم. رژيم تالش می كرد كه وانمود كند مس��ببين حادثه، روحانيت 

مبارز تحت رهبری امام خمينی بوده اند.1 
ارتش��بد قره باغی در مصاحبه ای با احمد احرار در خالل بررسی وقايع سال های 56 و 
57 به اعترافات باهری در قبال بی نتيجه ماندن اين ترفند حكومت برای فرار از فش��ار 

مردم اشاره می كند: 
می دانيد كه آتش س��وزی س��ينما ركس قبل از تشكيل دولت شريف 
امامی اتفاق افتاد ولی چون مس��ئله ای بود كه فراموش ش��د. در هيئت 
دولت از همان ابتدا صحبت می شد كه باألخره بايد عوامل اين حادثه را 
پيدا كند... هر بار در جلسات هيئت دولت قبل از ورود در دستور راجع به 
اين موضوع مذاكره می شد و آقای شريف امامی از باهری سؤال می كرد 

پرونده به كجا رسيد. ايشان هم جواب می داد كه مشغول هستيم... 
در ادامه قره باغی به گفت وگ��وی خصوصی خود و باهری در مورد آن موضوع اش��اره 
می كند كه باهری عنوان می كند: »من اين پرونده را مطالعه كردم ولی چيز درس��ت و 

حسابی در آن نديدم.«2 
از شيوه های شناخته شده كه به تقليد از كش��ورهای غربی در ايران به كار گرفته شده 
بود، ايجاد رعب و وحشت بعد از سراسری ش��دن قيام و مبارزات مردمی عليه حكومت 
بود. ايجاد آتش سوزی در اماكن عمومی برای ترساندن و خسته كردن مردم از مبارزه از 
جمله روش های اين شيوه بود. ارتش��بد قره باغی در همين مصاحبه عالوه بر آتش زدن 
سينما ركس آبادان به مصاديق ديگر اين سياست اش��اره می كند. وی چند ماه پس از 
فاجعه آتش سوزی سينما ركس آبادان از عملكرد دولت، مأموران نظامی و شهربانی به 

دليل عدم كنترل بر اوضاع در شهر تهران معترض می شود: 
در طبقه شش��م س��اختمان وزارتخانه كه در جنوب پارك شهر قرار 
داشت نگاه كردم و ديدم از نقاط مختلف آتش و دود زبانه می كشد ضمناً 
بعضی اش��خاص كه تلفن می كردند می گفتند كه مأمورين فرمانداری 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص326. 
2. چه شد كه چنان شد؟، گفت وگوی احمد احرار با ارتشبد عباس قره باغی، امريكا، آران، 1999م، ص72-73. 
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نظام��ی و مأمورين پليس كه آنه��ا هم مأمور فرمان��داری نظامی تلقی 
می شدند ايستاده اند نگاه می كنند و هيچ اقدامی انجام نمی دهند... بنده 
ديدم ديگر قابل تحمل نيس��ت، تلفن كردم حضور اعليحضرت، عرض 
كردم نقاط مختلف شهر در آتش می س��وزد و حاال كمی هم هوا تاريك 
شده ستون آتش كاماًل ديده می شود. با س��پهبد صمديان پور صحبت 

كردم، اين طور اظهار می كند. فرمودند خوب، ديگر چه خبر است؟...1 
مقايسه گذرا بين آتش سوزی سينما ركس آبادان و اين آتش سوزی ها عملكرد مشابه 
را در همه آنها نشان می دهد؛ بعد از به آتش كشيده شدن سينما ركس، پليس كه مقر 
آن در سيصد قدمی سينما بود اجازه نداد كه مردم به محصورين در آتش كمك كنند. 
همچنين به نوعی عمل شد كه آتش نشانی پيش��رفته آبادان بعد از پايان جنايت، يعنی 
سوختن حاضران در س��ينما در صحنه حاضر شود، در حالی كه اطفای حريق در همان 

دقايق اوليه آتش سوزی ممكن بود. 

دادگاه پس از انقالب
پس از گذشت دو سال از ماجرای سينما ركس آبادان با تالش بازماندگان فاجعه و در 
نهايت دادخواهی از امام خمينی)ره( برای رس��يدگی به پرونده اين جنايت در 26 تير 
1359، اطالعيه ای از سوی دادستان آبادان انتشار يافت كه در آن از عموم مردم خواسته 
شده بود كه كليه اسناد و مدارك خود را در مورد سينما ركس در اختيار دادستانی قرار 
دهند.2 سرانجام در 3 ش��هريور 1359، اولين جلس��ه دادگاه به رياست حجت االسالم 
موسوی تبريزی در سينما نفت برگزار ش��د. اين دادگاه در حالی تشكيل شد كه عوامل 
اصلی اين جنايت نظير سرتيب علی اصغر وديعی )رئيس س��اواك خوزستان( سرتيب 
رضا رزمی )رئيس وقت ش��هربانی آبادان(، مهندس عزيزی )رئيس وقت س��ازمان آب 
آبادان(، دكتر بيژن صالحی )ش��هردار وقت آبادان(، محمدحس��ين ناصری معروف به 
عضدی )معاون كميته مش��ترك ضد خرابكاری(، نوذری معروف به رس��ولی )بازجوی 
كميته مشترك و شكنجه گر(، س��رهنگ تيمور وثوقی )بازپرس نظامی ارتش( و سعيد 
جليل بابك اصفهانی )مأمور كميته مش��ترك ضد خرابكاری( از ايران گريخته بودند و 

غياباً مورد محاكمه قرار گرفتند.3 

1. همان، ص94-95. 
2. ليال اشرفی، همان، ص127-128. 
3. عباس سليمی نمين، همان، ص25. 
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متهم رديف اول پرونده فردی به نام حسين تكبعلی زاده )21 ساله( فرزند علی، اهل و 
ساكن احمدآباد آبادان كه معتاد و بيكار بود و بر اساس اقرارش عامل اصلی آتش سوزی 
سينما ركس وی و دوستانش بودند كه در آتش سوزی مفقود شده اند. حسين تكبعلی زاده 
در 4 دی1357 با صدور قرار بازداش��ت موقت زندانی و در 22 بهمن 1357 و پيروزی 
انقالب اسالمی با باز شدن درب های زندان از زندان فرار كرده بود و در 6 خرداد 1358 
مجدداً بازداشت شد.1 وی يكی از افرادی بود كه برای سوزاندن سينما ركس به خدمت 
س��اواك درآمده بود، اما برای فرار از مجازات اعدام در دادگاه عمل خود را يك حركت 
انقالبی عنوان می نمود. ادعايی كه هيچ دليل و مدركی برای اثبات آن نتوانس��ت ارايه 
بدهد. در ابتدای بازجويی ها به گفته بازپرس پرونده حرف های ضد و نقيض بس��ياری 
در رابطه با آتش سوزی س��ينما ركس می زد كه تماماً ضبط و ثبت شده است تا اينكه از 
سوی بازپرس احضار و خبر دستور تش��كيل دادگاه علنی در رابطه با سينما ركس را به 
وی دادند. حسين تكبعلی زاده در نامه ای خطاب به مردم آبادان مجرم اصلی اين اقدام 
را ساواك و شاه معرفی می كند و در آخرين دفاعيات خود از مردم می خواهد آنهايی كه 
در بستن درهای سينما دست داشتند را مقصر واقعی اين جنايت بدانند. وی در نامه ای 
ديگر به كميسيون نظارت بر دادگاه های شهرس��تان نوشته است: »اين كار، كار رژيم و 
بازپرس وقت بود و من بی گناه هستم.« طبق سخنان دادس��تان پرونده، متهم طی ده 
الی يازده بازجويی صورت گرفته، مطالب را هر بار به گونه ای بيان كرده و از سوی ديگر 
تحقيقات صورت گرفته از كسانی كه متهم مدعی مالقات با آنهاست، خالف گفته های 

1. ليال اشرفی، همان، ص133. 
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او را ثابت می كند.1 
سرانجام پس از 18 جلسه پی در پی كه در آن دفاعيات 34 متهم پرونده و گزارش های 
32 تن از شهود شنيده شد، رأی نهايی از سوی رئيس دادگاه صادر گرديد. در نتيجه اين 
حكم سيزده تن از عامالن فاجعه كه به طور مستقيم و غير مستقيم در آن نقش داشتند 
همانند حسين تكبعلی زاده به اتهام مش��اركت در آتش زدن سينما ركس، علی نادری 
)مدير و صاحب  امتياز سينما ركس(، اس��فنديار رمضانی دهاقانی )مدير داخلی سينما 
ركس( و حميد پايون )مس��ئول حفاظت س��ينما( به اتهام عدم رعايت مقررات و انجام 
وظايف قانونی و ترك وظيفه به اعدام محكوم شدند.2 چهارده تن از متهمان اين پرونده 

به زندان محكوم شدند و پنج تن، از اتهامات وارده تبرئه گرديدند.3 

کالم آخر 
بررس��ی عملكرد حكومت پهلوی در فاجعه س��ينما ركس آبادان، نشانگر اين مطلب 
است كه دست اندركاران رژيم پهلوی برای حفظ قدرت و تسلط بر مردم از هيچ جنايتی 
كوتاهی نمی كردند. در زمانی كه آتش انقالب مردم ايران به رهبری امام خمينی سراسر 
ايران را يكپارچه كرده بود، حكومت پهلوی برای فرو نش��اندن اين انقالب و دور كردن 
مردم از نهضت امام خمينی و مخدوش كردن چهره مذهب و انقالبيون مذهبی، اعمال 
غير انسانی نظير آتش سوزی س��ينما ركس آبادان را به نمايش گذاشت تا بلكه با توسل 
به اين شيوه و ايجاد رعب و وحش��ت در جامعه با هدف بدنام كردن انقالبيون مذهبی، 
مردم را از مسير مبارزه دور و ادامه راه را برای آنها غير ممكن سازند. اين سياست رژيم 
به خواس��ت خدا و افش��اگری های امام خمينی)ره( و علما خنثی گرديد و آتش سينما 
ركس آبادان بيش از هر چيز دامن رژيم پهلوی را گرفت و دودمان سلطنت را سوزاند و 

خاكستر كرد. 

1. همان، ص142-146. 
2. عباس سليمی نمين، همان، ص25-26. 

3. ليال اشرفی، همان، ص174. 
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