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مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه، مي باشد.(
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اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، عاوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره صفحه 

متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقاالت بر عهده نويسندگان است و نشريه 15خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان نيست. 
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محفوظ است. نشريه 15خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.
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سخن سردبير

اکثریت خائن و اقليت نادان!!1
نكاتی در کين توزی حزب از نفس افتاده روشنفكری در وقايع اخير

تمهيد بحث
می گويند: اوريان��ا فاالچی خبرنگار مع��روف ايتاليايی در دهه های گذش��ته، در يك 
مصاحبه از وينستون چرچيل نخست وزير انگليس در جنگ دوم جهانی سؤال می كند 
آقای نخست وزير، شما چرا برای ايجاد يك دولت استعماری و دست نشانده به آن  سوی 
اقيانوس هند می رويد و دولت هند شرقی را به وجود می آوريد، اما اين كار را نمی توانيد 
در بيخ گوش خودتان يعنی در ايرلند كه سال هاست با شما در جنگ و ستيز است انجام 
دهيد؟ وينستون چرچيل بعد از اندكی تأمل پاس��خ می دهد: برای انجام اين كار به دو 
ابزار مهم احتياج است كه اين دو ابزار مهم را در ايرلند در اختيار نداريم. خبرنگار سؤال 
می كند اين دو ابزار چيست؟ چرچيل در پاسخ می گويد: اكثريت نادان و اقليت خائن!! 

صرف نظر از درس��تی يا نادرس��تی اين روايت، اكنون ما در عصر جمهوری اس��امی 
ايران يعنی عصر آزادی و استقال، با جماعتی در دانش��گاه ها، رسانه ها و ديوانساالری 

1. اين يادداشت تحت تأثير دقايق فكری محقق گرامی حجت االسام داود مهدوی زادگان در يكی از شبكه های 
اجتماعی نوشته شده است. از ايشان درخواست كردم آن متن كوتاه را بس��ط و توسعه داده و چاپ نمايند. به هر 
دليلی اين تقاضا برای اين شماره نشريه اجابت نشد و نگارنده با اجازه ايشان ايده مطروحه در آن پايگاه را به اقتضای 

فضای اين نشريه بسط و توسعه دادم. 
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كشور سر و كار داريم كه اگر چه از فضای اس��تقال و آزادی و امنيت با تمام وجوه بهره 
مي برند اما گويی هيچ تعلقی به اين مرز و بوم نداش��ته و س��رنخ بينش ها، گرايش ها و 
حتی انگيزش های آنها در خارج از كش��ور وجود دارد. جماعتی كه خود را »روشنفكر« 
می خوانند و تاريخ گذشته آنها اگر نگوييم انباشته از سرسپردگی، نادانی و خيانت است 

ولی با قاطعيت می توان گفت كه دستاورد دلچسبی به همراه ندارد. 
اكثريت خائ��ن و اقليت نادانی ك��ه در بس��ياری از گذرگاه های صعب العب��ور تاريخ، 
ملت ايران را تنها گذاش��ته و به دشمنان اين ملت پيوس��تند و كارچاق كن امتيازات و 
قراردادهای ذلت بار به نفع بيگانگان شدند. جماعتی كه عادت است كشور و مردم ما را 
در عكس هايی ببينند كه از فضای بيرون از ايران گرفته شده است. آن وقت عكس های 
از اين دس��ت را به ما نش��ان می دهند كه در آن فقر، عقب ماندگی، فساد، خردگريزی، 
استبدادزدگی، عقل ستيزی و... به شكل مرموز و وهمناكی در جريان است؛ كشوری بس 

بيچاره و درمانده با ملتی عصبی و بی فرهنگ در مقياس با كشورهای ديگر. 
به رغم هم��ه رؤيا پردازی ه��ای ادبی و سياس��ی اين جماع��ت، تاريخ اي��ران مملو از 
عدالت دوستی، ظلم ستيزی و حق طلبی است. اكنون پرسش اساسی اينجاست كه چرا 
اين همه كين توزی، نفرت و خصومت در جريان منورالفكری نسبت به فرهنگ، تاريخ، 

باورها و جريان های اصيل ايرانی وجود دارد؟ 
به نظر می رسد كين توزی منورالفكری از ايران احساس العاج تحقيری است كه ريشه 
در ناتوانی ها و ضعف های به همان پايه العاج اين جريان و افراد و گروه های وابسته به آنها 
دارد. علی االصول روشنفكری از دوره قاجاريه تا به امروز به دليل اين كه نتوانست نقش 
بديل اروپايی خود را در ايران ايفا كند و اين ناتوانی را ناشی از نفوذ، محبوبيت و قدرت 
توليدی مذه��ب و جريان های مذهبی در ايران می داند، كين��ه مذهب و همه نهادهای 
وابسته به آن را به دل گرفته و اين كين توزی تبديل به يك نظام اخاقی در آن شده است. 
بنابراين هر جنبش، جريان، فرآيند، برنامه، فلس��فه و ايده ای كه به نوعی به مذهب در 
ايران مربوط شود منورالفكری در هر لباسی و در هر مقام و موقعيتی و در هر مرتبه ای با 
آن به مقابله برمی خيزد و اگر فرصتی به دست آورد زهر خود را خالی خواهد كرد. انواع 
گوناگونی از ناتوانی ها در روشنفكری است كه احساس های كين توزی به طرز غريبی از 

درون آنها فوران می كند. به عنوان مثال: 
يكی از ويژگی های روشنفكری در اروپا توليد قدرت است. اين ويژگی باعث شده است 
كه جريان های توليد كننده قدرت مثل ارتش، احزاب، صاحبان سرمايه و غيره هميشه 
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حساب ويژه ای برای روشنفكری به عنوان يكی از حلقه های توليد قدرت باز كنند. اما در 
ايران داستان بر عكس است. روش��نفكری در ايران از ابتدا از دل قدرت درآمد و ساخته 
دس��ت قدرت اس��ت و علی االطاق از قدرتی كه ديگران توليد كرده اند ارتزاق می كند 
و خود هيچ نقشی در توليد قدرت ندارد. روش��نفكري در ايران ريشه در شجره خبيثه 
فراماس��ونري دارد و دين زدايي و كنار زدن دين از حكومت، سياس��ت و كشورداري از 
اصول ثابت سكوالريسم و ليبرال دموكراس��ي غربي است و غرب باوران روشنفكرمآب و 
روش��نفكران دموكرات مآب هيچ گاه نمي توانند با اسام راستين كه با فرهنگ غرب كه 

همانا فرهنگ زور، تجاوز و فزون خواهي است، كنار بيايند. 
يكی ديگ��ر از ويژگی های روش��نفكری در اروپا توليد نظريه اس��ت. بخش اعظمی از 
نظريه های سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی از دل جريان های روشنفكری بيرون می آيد 
ولی روشنفكری در ايران مصرف كننده نظريه های توليدی ديگران است. روشنفكری در 

ايران چون مقلد است استعداد توليد نظريه ندارد. 
از ديگر ويژگی های روش��نفكری در اروپا توليد س��رمايه اجتماعی، فرهنگی و فكری 
است. روش��نفكری در ايران حتی استعداد تش��كيل گروه های اجتماعی محدود را نيز 
ندارد و به شدت از س��رمايه های ديگران ارتزاق می كند. اين ويژگی ها باعث شده است 
كه روش��نفكری در ايران كينه تمامی گروه ها و جريان های توليدكننده نظريه، قدرت، 
س��رمايه اجتماعی و فكری را به دل بگيرد و چون در رأس اين نيروها مذهب قرار دارد، 

روشنفكری كينه مذهب را به دل دارد. 
مثًا از كودتای سياه رضاخان و دوران استبداد تاريك او به نيكی سخن مي گويد ولی 
از سلسله صفويه كه پايه های تأسيس يك دولت- ملت مستقل را در ايران فراهم ساخت 
با كينه توزی ياد می كند. چرا؟ چون سلسله صفويه به رغم لغزش ها با اتكاي به مذهب، 

استقال ايران را پايه ريزي كرد.
از افسانه كتاب سوزی مسلمانان در ايران كه هيچ دليل و سندی برای آن وجود ندارد 
با آب و تاب در نوشته های خود سخن به ميان می آورند ولی احمد كسروی كه روز اول 
دی ماه را به نام روز كتاب س��وزان نام گذاری كرد و در اين روز صدها جلد از كتاب های 
گرانقدری چون ديوان حافظ و س��عدی و موالن��ا را آتش می زدن��د و دور آن پايكوبی 

می كردند به نام مظهر عقل گرايی و ولتر دوم ايران معرفی می كنند. 
از انعقاد قرارداد ننگين رويتر توسط ميرزا حس��ين خان سپهساالر و ميرزا ملكم خان 
ارمنی كه خود انگليس ها از آن ب��ه عنوان عجيب ترين قراردادی كه اتباع يك كش��ور 
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می توانند با يك دولت بيگانه منعقد كنند به عنوان س��رآغاز نوگرايی و اصاح طلبی در 
ايران ياد می كنند و منعقدكنندگان اين قرارداد را پدر اصاح طلبی ايران می نامند ولی 
مقاومت روحانيت با اين قرارداد ننگين را مقابله با ترقی ايران و مخالفت با تجدد معرفی 

می كنند. 
از حس ملی گرايی و عرب ستيزی و ايران دوستی رضاخان و پسرش افسانه های احمقانه 
می س��ازند ولی خود را به نادانی می زنند كه اولين همس��ری كه رضاخان برای پسرش 
محمدرضا انتخاب می كند فوزيه خواهر ملك فاروق مص��ری و از نژاد عرب بود و اگر به 
جای فرزند دختر، پسر آورده بود وليعهد ايران يك عرب به حساب می آمد. يا فراموش 
می كنند كه اش��رف يكی ديگر از اعضاي خاندان پهلوی بعد از علی ق��وام با يك راننده 
تاكسی مصری به نام شفيق ازدواج می كند و در نهايت به رغم تمام نوكری هايی كه شاه 
برای امريكا، انگليس و اس��رائيل انجام می دهد اين عرب ها هستند كه به او پناهندگی 

می دهند. 
از كين توزی و نادانی های تمام نشدنی منورالفكران حامی رضاخان اين بود كه سياست 
ضدمذهبی او را با نوعی آريايی گری باستانی كه تنها پايگاه آن افسانه های خلوص آريايی 
بود توجيه می كردند؛ افسانه خلوصی كه درست در همان زمان داشت در اروپا از طريق 
فاشيست ها و نازيس��م بيداد می كرد. به قول ميش��ل فوكو برای مردم ايران چه ارزشی 
داشت كه روزی چشم باز كنند و خود را آريايی بيابند؟! هم نژاد يكی از جنايت كارترين 

حكومت های تاريخ بشری يعنی هيتلر! 
از اين دس��ت كين توزی ها در تاريخ منورالفكری ايران كه نشان از شكاف های عميق 
ش��خصيت سياس��ی و فكری ميان تهی اين جريان و افراد وابس��ته به آن دارد به وفور 
می توان مثال آورد كه در ظرفيت اين يادداشت نيس��ت. هدف اين يادداشت بازنمايی 
سرچش��مه های وقايع اخيری است كه باز هم در پش��ت آن به وضوح می توان رگه های 

كين توزی سيری ناپذيری حزب روشنفكری را با تمام شقوقش مشاهده كرد. 
وقايعی كه از فتنه 88 تا به امروز هدف اساس��ی خود را ب��ر القای ناكارآمدی حكومت 
فقهی در ايران گذاشته است و عده ای از كارگزاران حكومتی در دل ديوانساالری ايران 
با خرابكاری ها، بی اعتقادی ها، سياه نمايی ها، دروغ گويی به مردم و ناراضی تراشی های 

خود به اين هدف كمك می كنند. 
اگر سياست های كين ورزی حزب روشنفكری را در دو دهه اخير نسبت به جمهوری 

اسامی جمع بندی كنيم از دل اين جمع بندی سه مؤلفه اساسی استخراج می شود: 
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1. خوارشماری ارزش های تاريخی، سياسی و فرهنگی انقاب اسامی 
2. ايجاد تضادهای كاذب ميان اين ارزش ها

3. قياس بين االذهانی 

خوارشماری ارزش های انقالب اسالمی
به رغم اين كه انقاب اس��امی ايران دس��تاوردهای بزرگی با خود ب��ه همراه آورد و 
آزادی و استقال و نظام جمهوری را به ملت ايران هديه كرد ولی حزب روشنفكری در 
سياست های كين ورزانه خود تاش می كند اين دستاوردهای سترگ را ناچيز جلوه دهد. 
سياست تا قبل از انقاب اسامی در ايران مسئله مردم نبود بلكه مسئله دربار، دولت ها، 
احزاب ساخته دست قدرت، گروه های حكومت گر و قليلی از جريان های بی رمق سياسی 
بود ولی با انقاب اس��امی اين واژه مفهوم ديگری پيدا كرد. از نظر بسياری از متفكران 
سياسی، سياست وقتی آغاز می شود كه مردم احساس كنند برنامه، درك، اراده و خواست 
آنان در فرآيند رويدادها و تصميم گيری ها و انتخاب ها می تواند تأثير داشته باشد. تا قبل 
از انقاب اسامی مردم احساس مشاركت در اداره امور كش��ور را نداشتند. امام با ورود 
به سياست اين احس��اس را در مردم زنده كرد و سياس��ت وارد زندگی مردم شد. ديگر 
تصميمات از پيش تعيين ش��ده نبود. مردم ركنی از اركان زندگی اجتماعی شدند و در 
سرنوشت خود تأثير گذاشتند. كين ورزی های حزب روشنفكری اين ره آورد بنيادی را 

ناديده گرفته و خوار نشان می دهد. 
با وجود اين كه بخش قابل توجهی از امور زندگی مردم حتی در دوران استبداد سياه 
رژيم پهلوی به صورت غير رسمی از طريق قواعد دينی رتق و فتق می شد ولی مردم از 
مكانيسم اثرگذاری و تصميم گيری های مذهبی در زندگی خود اطاعات عميق و دقيقی 
نداش��تند. انقاب اس��امی بخش بزرگی از تصميم گيری های فقهی را وارد مناسبات 
روزمره كرد و مردم به صورت مستقيم از طريق مساجد، رسانه ها و متون آزاد و متنوع در 
جريان مباحث و مسائل متنوع حوزوی قرار گرفتند. حزب منورالفكری تاش می كند 
سايه سياه كين ورزی های خود را بر اين دگرگونی ها بيفكند و با خوار كردن يا پوشاندن 

اين تحوالت آنها را بی ارزش نشان دهد. 

ایجاد تضادهای كاذب ميان ارزش ها 
از ديگر روش های كين ورزانه حزب روشنفكری ايجاد تضادهای كاذب ميان ارزش ها 
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است. تا از اين طريق استواری و كارآمدی ارزش ها را تضعيف كند. تضادهايی چون تضاد 
حق و تكليف، تضاد دي��ن و دانش، تضاد دانش و ارزش، تضاد دي��ن و دنيا، تضاد دين و 

دولت، تضاد دين و سياست و...
يكی از تضادهايی كه اخيراً بيش از بقيه بر آن متمركز شدند و آن را حتی در شعارهای 
فتنه ها و ناآرامی های اخير وارد كردند القای ناكارآم��دی حكومت فقهی و زنده كردن 
داستان فقه پويا و فقه سنتی است. پيوسته عده ای پرسش می كنند كه چرا فقه نسبت 
به زمان پويا نيست؟ اين پرسش از اساس بر فرضی استوار است كه آن فرض غلط است. 
چرا؟ چون علم فقه دانش فهم ش��ريعت الهی اس��ت و به نظر امام خمينی مبتنی بر دو 

عنصر است: 
1. عدم جدايی دين از سياست )يعنی فهم مسائل زمان(

2. توجه به عنصر زمان و مكان در اجتهاد )يعنی فهم زبان زمان(
اصل اول ضرورتاً سبب پيش��تازی فقه از زمان و مكان می شود؛ چون در فهم سياست 
پيش بينی های آينده اهميت راهبردين دارد و اگر فقيه چشم انداز فضای زندگی مردم 
را نداشته باشد از فهم  بخشی از مسائل زمان عاجز می شود. و اصل دوم ذهنی نشدن فقه 
و بودن در زمان و مكان و به تعبير صدرالمتألهين نگهداری فضای زندگی مردم در اين 

فرآيند است. 
امام خمينی توانست با اين دو اصل پيش برنده، ملتی از هم گسيخته، خسته و نااميد، 
تحت ستم، بی هويت و وابسته را به ملتی پويا، منسجم، اميدوار، ضد ظلم، شجاع و نترس، 
وفادار و از جان گذشته، بصير و در جس��ت وجوی دگرگونی و پيشرفت تبديل كند. و از 
جامعه ای گسسته، بی هدف، بی تحرك، بی برنامه و خودخواه، جامعه ای انقابی، مبارز، 

متحرك، سرزنده و از همه مهم تر پيشرو و پويا بسازد. 
با اين تفاصيل اكنون اقليتی از جامعه كه خود را روشنفكر دينی و غير دينی! ناميده اند، 
می خواهند اين فقه از پويايی باز بماند و به همان دوره سستی و رخوت برگردد. آنچنان 
كه از دهه 70 به بعد باألخص در ناآرامی های س��ال 78، 88 و 96 تجلی اين خواس��ته 

عجيب در شعارهايشان بود. 
اين عده قليل همان هايی هس��تند كه قبل از انقاب و دهه اول انقاب در كشور، قصه 
تقابل فقه پويا و فقه سنتی را راه انداخته بودند و منافقانه، در دفاع از فقه پويا، روحانيت 
شيعه و در رأس آن حوزه های علميه را به اعتبار آن كه فقه شان سنتی است و فقه سنتی 
توانايی حل مسائل در شرايط انقابی را ندارد، مورد تهاجم قرار می دادند. جالب اينجاست 



15
ن!!

ادا
ت ن

قلي
 و ا

ئن
خا

ت 
ثري

اك

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

كه اكنون از پويايی همين فقه كه ايران را از زير بار ذلت وابستگی و عقب ماندگی نجات 
داد می خواهند كه پويا نباشد و از صحنه زندگی اجتماعی و در رأس آن سياست خارج 

شود. 
همين ها كه تا ديروز به طمع پوشيدن پوس��تين قدرت در كنف حمايت از روحانيت، 
دفاع از روحانيت انقابی را بر خود واجب می دانستند و روحانيونی را كه در قبال استبداد، 
استثمار و استعمار حساسيت نشان ندادند و از آن بی تفاوت گذشتند و سياست سكوت 
را برگزيدند و مشهور به زهد و تقوی و تقدس بودند و هستند، تقوايشان را تقوای گريز 
می دانستند و در مقابل روحانيتی كه در عرصه مبارزه با استبداد، استحمار، استثمار و 
استعمار حضور داشتند و دارند، تقوايش��ان را تقوای ستيز می دانستند و چنين تقوايی 
را می ستودند؛1 وقتی ديدند از اين نمد كاهی نصيب آنها نمی شود تاكتيك گام به گام 

برای حذف واليت فقيه تدوين كردند و نوشتند: 
روشنفكران ما نبايد با روش حذف با موانع حتی اگر واليت فقيه را مانع 
خودش��ان می دانند برخورد كنند... بلكه بايد يك قدم جلو رفت و آن را 
مقيد به نظ��ارت نمود و اگر به كارآمدی الزم نرس��يد باز يك قدم ديگر 
جلوتر رفته و يك قيد ديگر برای آن گذاش��ت. مثًا آن را مقيد به زمان 
)به فرض 10سال( كرد و آنقدر بايد اين قيدها و تخصيص ها را گذاشت 

تا واليت فقيه به مرز كارآمدی برسد!!!2
آنهايی كه تا ديروز در دفاع از فقه پويا و روحانيت مبارز می گفتند:

 هر چند پاره ای از مخالفان و موافقان روحانيت هر كدام به نحوی و با 
انگيزه جداگانه اما منتج به نتيجه واحد می كوشند، خواسته يا ناخواسته 
اين نسلی را كه دست محبت و بيعت به روحانيت به عنوان پاسدار اسام 
داده است به سمتی بكشانند كه در مقابل روحانيت قرار گيرد يا بر عكس 
روحانيت را در مقابل آن نس��ل قرار دهند ولی آنان كه به راستی درك 
و درد دين دارند نه تنها بايد از اين جريان دوری كنند بلكه می بايس��ت 
هر حركتی را كه منجر به رو در رويی روحانيت و نسل جوان و روشنفكر 

1. رك: عمادالدين باقی، كاوشی درباره روحانيت، بی نا، بی تا، ص24-23. اين اثر ظاهراً در سال 1364 منتشر 
شد ولی به دليل سياست منافقانه  ای كه نويسنده در اين كتاب برای دسته بندی روحانيت شيعه و ايجاد اختاف 
بين حوزه های علميه و... به كار گرفته بود از پخش آن جلوگيری شد. ليكن نويسنده بسياری از مطالب اين كتاب 
را در قالب مقاالت، مصاحبه ها و غيره منتشر كرد و در نهايت در كتاب گفتمان های دينی معاصر گرد هم آورد. رك: 

عماد الدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، تهران، سرايی، 1382. 
2. عمادالدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، همان، ص386. 
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و... می شود خيانت به اسام و انقاب و كشور تلقی نمود با آن به مبارزه 
برخيزد.1

امروز می گويند التزام عملی به واليت فقيه به معنای اعتقاد داش��تن به آن نيست. تا 
ديروز جدايی افكندن بين روحانيت و نسل جوان و روشنفكر و مردم، خيانت به اسام و 
انقاب و كشور تلقی می شد و مبارزه با آن واجب بود و چه افراد و گروه هايی كه توسط 
همين جريان به اين بهانه مورد تهاجم و تعدی ق��رار نگرفتند. ولی امروز عدم اعتقاد به 

واليت فقيه حتی جرم هم نيست!!2 
تا ديروز، عالم و روحانی برای امت به مثابه پدر و پيشوا بود كه سكوت او در قبال فقر، 
استثمار، استبداد و اس��تعمار امت در حكم خيانت محسوب می ش��د3 ولی امروز چون 
سياست، مديريت و اقتصاد يك علم است و بايد از دس��تاوردهای اين علوم جديد بهره 

جست، مديريت كشور بايد بر مبنای علم باشد نه فقه!!4
تا ديروز می گفتند: 

بدون ش��ك اينك اس��تكبار جهانی در تاش و تكاپو و جست وجوی 
فرصت  هايی است كه حوزه قم را به سرنوشت حوزه نجف مبتا سازد... 
ولی اكنون روحانيت در ايران اهرم های قدرت و حكومت را در دست دارد 
و امكان موفقيت را برای استكبار جهانی تقليل و تخفيف داده است...5 

ولی امروز می گويند: 
نهاد دين با كليت خودش، اگر حيطه مداخله نهاد سياست و زور گردد 
و عمل به احكام يا رعايت پوش��ش به جای رغب��ت و رضا با ضرب و زور 
و اكراه تحميل ش��ود يا متقابًا نهاد دين در نهاد سياست مداخله نمايد 
يعنی بخش��ی از وظايف خود را به آن تحميل كند يا مانع انجام بخشی 
از كاركردهای قاعده مند سياست شود، تداخل نقش ها به وجود آمده و 
موجب تعطيلی، بی حاصلی عمل و در نهايت اختال اجتماعی خواهد 

شد.6 
تا ديروز همه چيز فقه، روحانيت، طبقه بندی نهادهای مذهبی، انقاب و ضد انقاب، 

1. عمادالدين باقی، كاوشی درباره روحانيت، همان، ص23. 
2. عمادالدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، همان، ص386. 

3. عمادالدين باقی، كاوشی درباره روحانيت، همان، ص24. 
4. عمادالدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، همان، ص253. 

5. عمادالدين باقی، كاوشی درباره روحانيت، همان، ص28. 
6. عمادالدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، همان، ص270. 
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تقوای گريز و ستيز در نسبت با سياست سنجيده می شد و بعضی از شخصيت های بزرگ 
مذهبی به دليل نداشتن سابقه مبارزاتی به مفهوم متعارف، وابسته، روحانی نما، بی تفاوت 

و بی اعتنا ناميده می شدند. اما امروز اين گزاره ها را معكوس كرده اند. 
اكنون بايد از اين كين ورزان پرسيد مگر پويايی فقه در چيست؟ پويايی فقه آيا غير از 
حضور آن در زمان و در فضای زندگی مردم است؟ پويايی فقه آيا غير از جدا نبودن آن 
از سياست و درگيری های زنده و متحرك با مسائل اجتماعی است؟ پويايی فقه آيا غير 
از چالش با دانش های زمان و جس��ت وجو در اين دانش ها برای نگه داری فضای زندگی 

مردم است؟ 
حقيقت آن است كه مناقشه دو دهه اخير غرب پرستان برای خارج كردن فقه از حوزه 
اجتماعی و توسل به هر ابزاری برای ناكارآمد نشان دادن حكومت فقهی، حتی دست به 
دامان شخصيت حقير و مستبدی چون رضاخان شدن، بيش از هر چيز ناشی از ناتوانی و 
از نفس افتادن حزب روشنفكری در رسيدن به سرعت سازگاری و سازندگی فقه در حل 
مسائل و مشكات ايران و باز كردن راه های ساز و كار پيشرفت و دگرگونی كشور ظرف 

سه دهه گذشته است. 
فقه پويای شيعه و ساز و كار حل مسائل آن نه تنها ملت ايران را متحرك، پويا و بالنده 
كرده اس��ت بلكه حتی مخالفان خود را نيز متحرك كرد. اتحادي��ه منورالفكران ايران 
متشكل از روش��نفكری غير دينی و دينی و س��كوالر كه نزديك به دويست سال است 
كهنگی فقه و عقب افتادن آن از تحوالت جهانی و پويا نبودنش را بهانه می كردند تا دين 
و روحانيت را از صحنه تحوالت سياسی و اجتماعی ايران خارج سازند و اين كشور را در 
يك سينی طايی تقديم اربابان خود كنند، از پويايی بيش از حد فقه كه مرام و مشرب 
خمينی كبير از خود به يادگار گذاشت، به نفس افتاده است. اكنون نزديك به يك قرن 
است كه حزب منورالفكری ايران به رغم ميل باطنی اش مجبور به دويدن به دنبال فقه 

پويا و فقيه پوينده است. 
فقيهی كه در سخت ترين شرايط منطقه ای و جهانی به رغم همه ناجوانمردی هايی كه 
بعد از انقاب اسامی، ضد انقاب داخل و خارج و دشمنان دانا و دوستان نادان بر انقاب 
اسامی و ملت بزرگ ايران روا داشتند، توانستند نه تنها ايران عزيز را سربلند نگه دارند 
بلكه كشور را از يك كشور وابسته و سرسپرده به بيگانه و عقب مانده و رشدنايافته به يك 

كشور مستقل، رشيد، بالنده، پيشرفته و مقتدر تبديل نمايند. 
فقه پوي��ا و فقيه پوينده ن��ه تنها ملت اي��ران را متحرك كرد بلك��ه از جريان خمود و 
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عقب افتاده و عنود حزب روشنفكری نيز خيلی كار كش��يد. آنها را مجبور به كار فكری 
كرد. كار فكری هيچ گاه در سنت روشنفكری ايران جايی نداشت. حزب روشنفكری از 
ابتدا شالوده هايش بر تقليد بنا شده بود. اما فقيه پويا، متحرك، شجاع و خردمندی چون 
امام خمينی با ورود به صحنه اجتماعی و اراده معطوف به فقه برای حل مسائل ايران؛ اين 
جريان را به تحرك واداشت. حجم ترجمه ها و فاصله نظريه پردازی های روشنفكری در 

قبل و بعد از انقاب اسامی بهترين دليل برای اين ادعاست. 
حزب روشنفكری به خاطر پويايي فقه و تعقيب نفس گير فقيهان پر جوش و خروشی 
چون ميرزای شيرازی، سيد محمدكاظم يزدی، شيخ فضل اهلل نوری، آخوند خراسانی، 
ميرزای نائينی، سيد حسن مدرس، س��يد ابوالقاسم كاش��انی، حائری يزدی، آيت اهلل 
بروجردی و جان جانان و گل س��ر س��بد همه فقيهان دوران معاص��ر، خمينی كبير و 
شاگردان بافصلش چون: مطهری، بهش��تی و خامنه ای در دويست سال اخير، اكنون 
از نفس افتاده اس��ت و برای نجات از چنين وضعيتی به دنبال از كار انداختن اين فقه و 
فقيهان پايه گذار آن و از صحنه خارج كردن دو عنصر پويای اين فقه يعنی »بودن در حوزه 

سياست« و »وابستگی اجتهاد به زمان و مكان« است. 
اكنون ديگر بهانه فقه پويا و فقه سنتی نيست، بلكه عرفی شدن، شاهد بازاری شدن، 
تهی شدن از تقدس، تكليفی شدن و از همه جالب تر عوام زده شدن و فربه تر از ايدئولوژی 

شدن فقه، دستاويز عوام فريبی های حزب روشنفكری است.  

قياس بين االذهانی 
حجم مطالبی كه در سه دهه گذشته توسط اخاف و اساف حزب روشنفكری در ايران 
نوشته شده به ما می گويد منورالفكری ايران از نفس افتاده است و در جست وجوی راه 
گريزی از زير سايه فقه پويا است. آنها به دنبال اين هس��تند تا با دستاويز قرار دادن هر 
واقعه كوچكی حتی در حد اقدام س��خيف چند جوان نادان و بازی خورده در خصوص 
حجاب و امثال اين و روان شاد كردن روح جنايتكار حقيری چون رضاخان كه در دوران 
استبداد سياه او خون صدها نفر از مردم بی گناه ايران به خاطر برداشتن كاه و چادر بر 
زمين ريخت و دوران او را خود همين منورالفكران در آثارشان دوران سياه تاريخ ايران 
اس��م گذاری كرده بودند، مانند دوران قاجاريه از زير بار مسئوليت های خود شانه خالی 

كنند. 
از دوران نهضت تحريم تنباكو وقتی پيرمردی كوچك با عقل��ی بزرگ به نام ميرزای 
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شيرازی به ميدان مقابله با ايدئولوژی و تكنوكراسی استبداد و استعمار آمد و پيروزمندانه 
مبارزه را به پايان رساند، حزب منورالفكری دريافته بود كه اگر فقه و فقيه شيعه عنصر 
پويای مكتب اهل بيت را بستری برای مقابله با استبداد و استعمار قرار دهد تمامی اركان 
تجدد و ترقی و ايدئولوژی های توسعه اين حزب كه عموماً سر در آخور بيگانگان داشتند، 

رنگ خواهد باخت و حنای آنها برای مردم رنگ نخواهد داشت. 
چنان كه می نويسند: 

بعد از واقعه دخانيه و اعتبارات فوق العاده كه از اين راه در مركز رياست 
روحانی هويدا ش��د و روحانيان پيرو سياس��ت مركز هم از آن استفاده 
اعتباری كردند عم��وم روحانيان به اس��تثنای وجودهای مقدس منزه 
روحانی می كوش��ند تا در سياس��ت مملكت دخالت نموده از اين راه بر 
اعتبارات خود بيفزايند. در صورتی كه امتزاج سياست و روحانيت نه تنها 
دامان روحانيت را لكه دار بلكه اساس سياست را هم متزلزل می سازد.1 

حزب منورالفكری هنوز از اين گزاره رنگ و رو رفته و نخ نما برای باز گرداندن فقه و فقيه 
شيعه به حجره های نمور، كوچك و سوت و كور قبل از انقاب اسامی استفاده می كند. 
حجره هايی كه از دوره صفويه تا به امروز هيچ گاه از پويايی و تحرك باز نايس��تاد؛ دچار 
افسردگی، يأس، تفرقه، روزمرگی، مقدس مآبی و عوام زدگی شد اما، از تحرك باز نماند. 
اكنون حزب منورالفكری با تمام قوا به ميدان آمده اس��ت تا عناصر پويايی و بالندگی 
فقه، فقيه، جامعه ايرانی و روحانيت ش��يعه را مخدوش كند و از آنجايی كه در رسيدن 
به پويايی فقه ناتوان اس��ت و رازدانی و روشنگری او به ش��دت مورد ترديد قرار گرفته 
اس��ت، آمادگی دارد با بهره گيری از هر ابزاری انقاب بزرگ ملت ايران را انكار و جامعه 
را به يك افس��ر قزاق ديگری بدتر از رضاخان تحويل دهد. نشانه های اين خردگريزی و 
استقال س��تيزی نه تنها در ميان نحله های مختلف حزب منورالفكری در دانشگاه  ها و 
رسانه ها و روزنامه های زنجيره ای بلكه در ديوانساالری بر جا مانده از دوره قاجار و پهلوی 
و بعضی از دولت مردانی كه در رسيدن به پويايی فقه و فقيه امروز از نفس افتاده اند نيز 

مشاهده می شود. 
در دوران مشروطه وقتی يكی از سرس��پردگان حزب منورالفكری كه از بد حادثه در 

كسوت روحانيت نيز قرار داشت، در توصيف تاريخ نهضت ملت ايران نوشت كه: 
دخالت اضطراری ميرزای ش��يرازی در امر سياست گرچه برای حفظ 

1. يحيی دولت آبادی، حيات يحيی، تهران، عطار/ فردوسی، 1361، ج1، ص136. 
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اس��تقال مملكت و نگهداری از تجاوزات بيگانگان بس��ی سودمند بود 
وليكن بذری در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلی 
بروياند و چه نتيجه در آينده برای سياست و روحانيت اين مملكت داشته 
باشد و كدام دس��ت قوی بتواند اين خلط و مزج را بر هم زده هر يك از 

سياسيون و روحانيون را به ادای وظيفه خود وادارد.1 
هيچ كس باور نمی كرد كه اين دس��ت آهني��ن و بی رحم از آس��تين مخملين حزب 
منورالفكری و از دل قزاق خانه روس ها بيرون خواهد آمد و در استخدام انگليس ها انجام 

وظيفه خواهد كرد. 
رضاخان آورده شد تا با س��ركوب فقه و فقيه پويا و متحرك و پيش��تاز در پيشرفت و 
رشد، بخشی از زخم ها و كينه های ناش��ی از تحقير بريتانيای كبير به دست فقهای سر 
برآورده از حجره های تنگ حوزه های علميه در جريان ق��رارداد رويتر، تحريم تنباكو و 
ساير جنبش های اجتماعی ايران كه رهبری آنها به دس��ت روحانيت بود، التيام يابد و 

ترميم شود. 
تمام اتفاقات دو دهه اخير در ايران را می توان در پرتو اين سابقه تاريخی تحليل كرد. 
حزب منورالفكری ايران برای اين كه فقه پويای شيعه و فقيه زنده و بيدار و ملت بصير و 
هوشيار ايران را دوباره به دوران ذلت بار عصر قاجار و پهلوی برگرداند حتی آمادگی دارد 

تا از يك ديكتاتور حقيری چون رضاخان، انوشيروان عادل بسازد. 
افس��انه فقه پويا و فقه س��نتی، دنباله رو بودن فق��ه، ظاهربينی فق��ه، حق گريزی و 
تكليف گرايی فقه، مصرف كنندگی فقه، اقلی بودن فقه، ظاهربينی فقه و ده ها اتهام ديگر 
كه در اين دو دهه به فقه و فقيه شيعه بستند نمايانگر آن است كه حزب منورالفكری در 
رقابت با بالندگی و پويايی فقه شيعه و مكتب سياسی امام خمينی از نفس افتاده است و 
يارای رقابت ندارد. همان طوری كه در دوران قاجار اين از نفس افتادگی را با اتهام زنی و 
همكاری تنگاتنگ با استبداد و استعمار برای خارج كردن فقه از صحنه تحوالت سياسی 
ايران پنهان كردند اكنون با دستاويز قرار دادن مس��ائل مشابه و ساماندهی برجام های 
موضوعی و منطقه ای و مسئله ای در ورزش، سياست، فرهنگ، هنر، آموزش و پرورش، 
سندهای 2030 و ديالوگ های ايدئولوژيك علم دينی و غير دينی حتی از دهان آدم های 
به ظاهر موجه كه تا ديروز يك چيز می گفتند و امروز پنجره آبدارخانه مرحوم شاغام 
در جريده گل آقا را باز می كنند تا ببينند، باد از ك��دام طرف می آيد!! تاش می كنند از 

1. يحيی دولت آبادی، همان، ص137. 
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نفس افتادگی خود را به نظام واليت فقيه ايران منتقل كنند. 
ردپای اين از نفس افتادگی در ديوانس��االری ايران نيز قابل رؤيت اس��ت و از چشمان 
تيزبين ملت ايران پنهان نيست. اگر از سرشت انسانی اين از نفس افتادگان بخواهيم كه 
خارج از تمام چهارچوب های اخاقی، ش��كوه و عظمت يك جنبش بزرگ انقابی را در 
پای منافع شخصی، خانوادگی و جناحی خود قربانی نكنند و كمی هم به رنج های مردمی 
بينديشند كه تمام آرمان های خود را در انقاب اسامی ديده اند، انتظاری بيش از ظرفيت 

آنها خواهد بود. به تعبير خمينی كبير: 
ما از شر رضاخان و محمدرضا خاص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و ش��رق به اين  زودي ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی 
خلع ساح نمی شوند و هم اكنون با تمام ورشكستگي ها دست از توطئه 

عليه جمهوری اسامی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1
بيش��تر آنها هر آنچه را كه می كنند باور دارند. آنان از س��وی تش��كل ها، خانواده ها و 
همفكران خود چه در داخل و چه در خارج تجهيز شده اند تا با نفوذ در باالترين سطوح 
ديوانس��االری، نظام جمهوری اس��امی را از نفس بيندازند ت��ا از نفس افتادگی خود را 
در چش��م مردم پنهان س��ازند. آنها را نبايد فقط در گرايش ها يا س��ازمان و نهاد و قوه 
خاصی رصد كرد. در قوای جمهوری اس��امی، در دانش��گاه ها، در حوزه های علميه در 
آموزش و پرورش، در اصن��اف، در بازار، در لباس روحاني��ت، در تن پوش يقه آخوندی، 
از الی پيشانی های پينه بس��ته و در ميان نمازگزاران در صف اول نشس��ته، بايد اين از 

نفس افتادگان را جست وجو كرد.
به ظاهر دم از التزام عملی به واليت فقيه می زنند ولی در عمق جانشان معتقدند: »عدم 
اعتقاد به واليت فقيه جرم نيست؛ به خاطر اين كه مردم به آن رأی داده اند و در اين قانون 
اساسی اصل واليت فقيه است؛ ما به آن التزام عملی داريم؛ اين به معنای اعتقاد داشتن 

نيست.«2
به ظاهر دم از هويت و اصالت ملی می  زنند و خود را كشته و مرده ملت و ملی گرايی نشان 
می دهند ولی در اصل مفاهيمی چون هويت ايرانی، اصالت فرهنگی و امثال اين مفاهيم 

را محافظه كارانه و مغاير با دموكراسی می دانند.3

1. صحيفه امام، ج15، ص446-447. 
2. عمادالدين باقی، گفتمان های دينی معاصر، همان، ص286. 

3. علی ميرسپاسی، دموكراسی يا حقيقت، تهران، طرح نو، 1381، ص37. 
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آخرين حربه كي��ن ورزی ح��زب ازنفس افت��اده روش��نفكری مس��تلزم كنش های 
بين االذهانی فعاالنه يا منفعانه است. يعنی مقايس��ه كردن مستمر ما با ديگران حتی 
اگر اين مقايسه ها از هيچ منطقی پيروی نكند. مثل مقايسه هايی كه امثال سريع القلم و 
ديگران انجام می دهند. در دهه اخير موجی از اين مقايسه های كينه توزانه بر مطبوعات 

و متون منتشره سايه افكنده است. 
چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت؟ نويسنده اين اثر آنچنان در تارهای كين ورزی 
گرفتار بود كه از خود نپرس��يد ايران را با كدام نقطه از جهان مقايسه كرده است. ايران 
يك كشور عينی و قابل احصا با يك جغرافيای مشخص است ولی غرب را در كجای عالم 
بايد جست وجو كرد؟! غرب يك مفهوم ذهنی اس��ت يك مفهوم جغرافيايی نيست كه 
كشوری مثل ايران را بتوان با آن مقايسه كرد. از اين دس��ت آثار مقايسه ای در دو دهه 
اخير فراوان نوشته شده كه تمام آنها يك هدف را دنبال می كنند و آن خوار نشان دادن 

انقاب اسامی ايران است. 
مشخص است وقتی فردی و جريانی لبريز شده از احساس كين توزی، تحريك می شود 
تا از احساس های تضعيف شده ارزشی خود حمايت كند نه تنها ارزش های ناشی از ناتوانی 
و بی قدرتی خود را متعالی می بيند بلكه ارزش های طرف مقابل را به س��طح فهم ناقص 

خود تقليل می دهد تا راه گريزی به دست آورد.1 

1. در قسمت هايی از اين يادداشت به شكل كلی از بعضی ديدگاه های كتاب كين ورزی اثر ماكس شلر استفاده 
شده است. رك: ماكس شلر، كين توزی، ترجمه صالح نجفی و جواد گنجی، تهران، ثالث، 1388. 
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مختصات اسالم امریکایی در منظومه فکری امام خمينی)ره(

مليحه نيكروش رستمی1
چکيده

اصطاح اس��ام امريكاي��ی در مقابل اس��ام ناب به ك��رات در ادبيات سياس��ی امام 
خمينی)ره( مطرح شده و ايش��ان همواره به مردم و مسئولين هش��دار می دهند تا در 
برابر اين جريان خزنده و انحرافی ايستادگی كنند. هدف جريان اسام امريكايی از نظر 
امام اين است كه با رخنه در بدنه نظام اس��امی و انديشه های ناب الهی، دگرديسی در 
دين داری مردم ايجاد كرده و با ترويج اين گرايش جعلی، ظاهرگرايی دينی را در اسام 
رواج دهند. از مهم ترين اهداف اسام امريكايی برای قدرت های استكباری، جدايی دين 
از سياست در ممالك اسامی، كاهش استقامت در برابر زياده خواهی های غرب، ترويج 
عقانيت ابزاری و... می باشد كه ماحصل اين موضوع، وابستگی فرهنگی و بی اعتقادی 
دينی در جامعه خواهد بود. امام خمينی)ره( اعتقاد دارند كه اين دين  ساختگی و اسام 
جعلی، بی مسئوليتی و بی تفاوتی جامعه مسلمين نسبت به يكديگر را فراهم می آورد و 
آمال آنها را در ماديات خاصه می كند و همين موضوع، آفت و آس��يب خطرناكی برای 

1. دانش آموخته كارشناسی ارشد علوم سياسی دانشگاه مازندران
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جمهوری اسامی و ساير دولت های اسامی محسوب می شود. مقاله حاضر تاش دارد 
با رجوع به آثار امام خمينی)ره(، ويژگی ها و مؤلفه های اسام امريكايی را مورد بررسی 

قرار دهد. 
کليدواژه ها: اسام امريكايی، امام خمينی)ره(، جدايی دين از سياست، اسام سياسی، 

اسام شناسی

دیباچه 
اسام راستين و ناب، منشأ رس��تگاری و تعالی فرد، جامعه و حكومت خواهد بود و با 
تعميق و گسترش فرامين اسامی در جامعه اس��امی، آن جامعه در مسير آبادانی قرار 
خواهد گرفت و در نقطه مقابل اين امر، گوشه نشينی دين در جامعه، زوال و نابودی را به 
همراه خواهد داشت؛ زيرا خداوند نيز كليد مانايی و بنيان مرصوص را در تحقق اسام ناب 
می داند و به ميزانی كه انحراف از دين به وجود آيد، به همان مقدار جامعه به وادی زوال 
و اضمحال نزديك تر می شود. دشمنان انقاب اس��امی برای نابودی انقاب اسامی 
و سست كردن پايه های ايمانی و اعتقادی جامعه ايرانی، سعی در انحراف مردم از دين 
راستين و ايجاد اس��ام دست آموز و س��اختگی دارند. به يك معنا، تنها راه مهار انقاب 
اسامی را در نابودی دين مبين اسام دريافتند و به همين منظور، بر راهبرد دين زدايی 
تأكيد دارند و اين همان موضوعی بود كه امام خمينی)ره( به عنوان رهبر ام القرای جهان 
اسام، بارها بر آن تأكيد كردند و به كارگزاران و مسئولين جهان اسام هشدار دادند كه 

مراقب دسيسه های دشمنان در اين زمينه باشند. 
از جمل��ه واژگان تقابلی در گفتمان امام خمينی »اس��ام ناب محمدی« و »اس��ام 
امريكايی« بود. اين تقسيم بندی مبنی  بر نام گذاری امريكا به شيطان بزرگ و جمهوری 
اس��امی به  عنوان حكوم��ت رس��ول اهلل و... از ذو وجوه  بودن انس��ان در انديش��ه  امام 
خمينی)ره( و انسان شناس��ی وی نش��ئت می گيرد. مفهوم »اس��ام ناب محمدی« بر 
بنيادهای فقه جواهری، اس��ام فقاهتی و انقابی، پيوند دين و سياس��ت- اين همانی 
دو مقوله  مزبور با توجه به جامعيت دين مبين اس��ام- اس��توار بود و مفهوم »اس��ام 
امريكايی«، اس��ام متحجرين، اس��ام س��رمايه داری، اس��ام مرفهين بی درد، اسام 
راحت طلبان و مقدس نمايان و جدايی دين از سياس��ت را اف��اده می كند كه اين بيانگر 
اعتقاد امام به پويايی دين و نگرش حداكثری ايشان به اسام بود. اين انديشه در تاريخ 
اسام بی سابقه نبوده است. اولين انديشمند جهان اسام كه عبارت »اسام امريكايی« 
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را مطرح كرد، سيد قطب بود. او معتقد بود دو اسام وجود دارد؛ يكی اسامی كه امريكا 
می خواهد و ديگری اسام راستين. وی در اين زمينه می نويسد: 

اي��ن روزه��ا امريكايی ها ب��از به فكر اس��ام افتادن��د. آنه��ا نيازمند 
اس��ام هس��تند تا در خاورميانه و كشورهای اسامی آس��يا و آفريقا با 
كمونيس��م بجنگند... البته اس��امی كه امريكا و غربی های استعمارگر 
و هم پيمانانش��ان در خاورميانه خواس��تار آن هس��تند، همان اسامی 
نيست كه با اس��تعمار می جنگد و با خودكامگی ها مبارزه می كند، بلكه 
فقط اسامی اس��ت كه با كمونيس��ت مبارزه می كند. زيرا آنها اسامی 
نمی خواهند كه حكومت كند و اصوالً تحمل حكومت اسامی را ندارند؛ 
چرا كه وقتی اسام حكومت يافت، امتی ديگر تربيت و ايجاد می كند و به 
ملت ها می آموزد كه تهيه قدرت و قوه واجب است و طرد و نفی استعمار 
فرض است و كمونيست هم مانند اس��تعمار آفتی است و هر دو دشمن 

هستند و تجاوزكار.1 
امام خمينی با استناد به تأثير واقعی روشنگری های فزاينده  انقاب اسامی و گسترش 
توجه جوامع اس��امی به پيام های ش��ورانگيز و بيدارگرانه  انقاب كه خود برخاسته از 
احيای روح  واقعی اسام و ش��عائر دينی و فرهنگ قرآن و سنت پيامبر اكرم)ص( است، 
معتقد اس��ت كه امريكا و غرب برای مهار امواج بيداری اس��امی چ��اره ای جز تحريف 
جنبه های حيات آفرين اسام و خنثی كردن انديش��ه  سياسی اسام ندارد. هشدار امام 
خمينی نسبت به گفتمانی بود كه امريكا از رهگذر ترويج آن با استفاده از سلطه  رسانه ای 
و تبليغاتی خويش به جنگ انديش��ه های مترقی و اجتماعی اسام ناب برخاسته است. 
به همين دليل امام در كنار معرفی ابعاد مختلف اس��ام، اهميت توجه به كج فكری ها و 
جمود و قشری گری ها و معرفی ناقص اسام و التقاط ها و انحراف ها را گوشزد می كند. 
از همين روست كه او در دو س��ال آخر عمر ش��ريف خويش در معرفی اسام حقيقی، 
اصطاح »اس��ام ناب محمدی)ص(« و در معرفی اس��ام متحجرين و مقدس مآبان و 
التقاطی ها، اصطاح »اسام امريكايی« را به  كار برد و در غالب پيام ها و سخنرانی ها بارها 
به مناسبت های مختلف در معرفی اين دو اسام پافشاری می  كرد و بازشناسی اسام ناب 
محمدی و جدا كردن آن از اسام امريكايی را از واجبات سياسی بسيار مهم می دانست 

1. سيد قطب، ما چه مي گوييم، ترجمه سيد هادي خسروشاهي، تهران، فرهنگ اسامي، 1391، ص101-102. 
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و بر آن تأكيد می  ورزيد.1 امام راحل در ابتدا از چنين اس��امی با نام »اس��ام ساختگی 
امثال معاويه« نام می برند و بعد از آن كه كارتر، عامل كش��ته شدن مردم را روحانيون 

می دانست، حضرت امام در يك موضع گيری، منطق كارتر را منطق معاويه خواند:2 
در جنگ صفين وقتی كه عمار ياس��ر برای خاط��ر جنگ با معاويه در 
ركاب اميرالمؤمنين كش��ته شد، بين لش��كر معاويه حرف واقع شد كه 
پيغمبر به عمار فرمودند كه تو را فرقه ياغی و باغی شهيد می كنند و حاال 
لشكر معاويه شهيد كرده است عمار ياسر را، پس بايد فرقه ياغی و طاغی 
همين معاويه و لشكر او باشند. معاويه گفت كه نه، اين را اميرالمؤمنين 
كشته برای اين كه او فرستاده او را به جنگ... منطق كارتر همين منطق 
معاويه است كه گفته است به اين كه اينها مردم را به كشتن می دهند...3
حضرت امام برای شناخت بهتر اسام جعلی و س��اختگی به مثابه غيريت اسام ناب 
در جوامع اس��امی و در ميان ملت  های آزاده، مختصات و ويژگی های اسام امريكايی 
را معرفی نمودند تا مردم و مسئولين به راحتی بتوانند آن را شناسايی كنند و در وادی 
سقوط قرار نگيرند. به همين منظور، در اين مقاله سعی شده تا مختصاتی را كه حضرت 

امام خمينی)ره( برای اسام امريكايی معرفی كرده اند استخراج نماييم. 

مفهوم شناسی اسالم امریکایی در اندیشه امام خمينی)ره( 
از بدو تولد اسام، روش های زيادی برای مقابله با آن صورت گرفت. يكی از قديمی ترين 
روش ها آن بود كه در مقابل اس��ام ن��اب و اصيل، اس��ام بدلی و التقاطی س��اختند. 
مثل اسام ابوس��فيانی، اس��ام اموی، اس��ام خوارج و... بنابراين تقابل اسام بدلی با 
اسام ناب تاريخی به قدمت تاريخ اس��ام اس��ت كه دامنه آن تا به امروز كشيده شده 
و ما شاهد پيدايش مدل های خاصی از اس��ام های بدلی در مقابل اسام ناب هستيم. 
يكی از مهم ترين نقاط انديش��ه حضرت امام رحمت اهلل تقسيم اس��ام به اسام ناب و 
اسام امريكايی است.4 اس��ام امريكايی، اسام تحريف ش��ده متظاهرانه بی محتوايی 
اس��ت كه عمًا هيچ مخالفتی با منافع مس��تكبران و طواغيت ندارد. اس��ام امريكايی 
اس��ام عرضه و تقاضا اس��ت و آرمان آن تعديل ميان عرضه و تقاضا اس��ت. اين اسام 

1. »اسام امريكايی و اسام ناب در انديشه امام)ره(«، مشرق نيوز، كد خبر: 430097، 1394/3/27. 
2. علی گايری، »امام خمينی رحمت اهلل و بازشناسی اسام امريكايی«، رواق انديشه، ش42، 1386، ص82. 

3. صحيفه امام، ج5، ص243.
4. علی گايری، همان، ص80. 
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انحرافی در يك ساختار س��رمايه داری رشد می كند 
و مبتنی ب��ر »عقانيت ابزاری« اس��ت. اين اس��ام 
يك اس��ام فردگراس��ت كه از فقه اجتماعی نشئت 
نمی گي��رد و در بع��د فرهنگی بر فرهن��گ مبتذل و 
روزمره يا فرهنگ عوام پس��ند صحه می گذارد.1 امام 
خمين��ی)ره(، اس��ام امريكايی را آيين و مس��لكی 
می دانن��د كه ش��عار جدايی دين از سياس��ت س��ر 
می دهد، در خدمت مناف��ع ابرقدرت های جهان قرار 

می گيرد و سرمايه  های مادی و معنوی كشورهای ضعيف اعم از اسامی و غير اسامی را 
در اختيار اربابان قدرتمند خويش قرار می دهد: 

مذهبی كه وس��يله ش��ود تا س��رمايه های مادی و معنوی كشورهای 
اس��امی و غير اس��امی در اختيار ابرقدرت ها قرار گيرد و بر سر مردم 
فرياد كشد كه دين از سياست جداس��ت؛ مخدر جامعه است، ولی اين 
ديگر مذهب واقعی نيست؛ بلكه مذهبی است كه مردم ما آن را مذهب 

امريكايی می نامند.2 
حضرت امام)ره(، جهت تفكيك و جداسازی اسام امريكايی از اسام ناب، در پيام ها 
و سخنرانی های خود به خوبی آن را تبيين می كنند و ويژگی ها، مؤلفه ها و شاخص های 

آن را بيان می كنند: 
اس��امی كه در آن احكام مس��لم قرآن و س��نت پيامبر اكرم در باب 
مسئوليت های اجتماعی ناديده گرفته ش��وند. اسامی كه در آن ابواب 
امر به معروف و نهی از منكر و عدالت اس��امی، احكام مربوط به روابط 
اجتماعی و اقتصادی در جامعه ای اس��امی متروك ش��وند، مسلمانان 
از دخالت در سياس��ت و سرنوش��ت خويش باز داشته ش��وند، دين در 
مجموعه ای از اذكار و عبادات فردی، آن هم بدون توجه به فلسفه و روح 
حقيقی آنها خاصه ش��ود، چنين اسامی س��اخته و پرداخته امريكا و 

وابستگان اوست.3

1. محمد عابدی اردكانی، »آيت اهلل سيد روح اهلل خاتمی پيرو بی بديل اسام ناب محمدی)ص(«، حضور، ش69، 
تابستان 1388، ص107. 

2. صحيفه امام، ج21، ص225-226.
3. همان، ج5، ص188.

هدف جریان اسالم امریکایی 
از نظر امام این است که با 
رخنه در بدنه نظام اسالمی 
الهی،  ناب  اندیشه های  و 
دگردیسی در دین داری مردم 
ایجاد کرده و با ترویج این 
گرایش جعلی، ظاهرگرایی 

دینی را در اسالم رواج دهند
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با توجه به اهميت اس��ام امريكايی و لزوم مقابله با آن، حضرت امام)ره( در پيامی به 
هنرمندان، از آنها می خواهند كه هنر خود را در راه مبارزه و مقابله با اسام رفاه و تجمل، 
سازش و فرومايگی و به بيان ايشان، اسام امريكايی به كار بگيرند. در انديشه امام)ره( 

هنری زيباست كه موجب تقويت و ترويج اسام ناب و نابودی اسام امريكايی گردد: 
هنری زيبا و پاك اس��ت كه كوبنده س��رمايه داری مدرن و كمونيسم 
خون آشام و نابودكننده اسام رفاه و تجمل، اسام التقاط، اسام سازش 
و فرومايگی، اسام مرفهين بی درد و در يك كلمه اسام امريكايی باشد.1

مقام معظ��م رهبری، حضرت آي��ت اهلل خامنه ای، اس��ام امريكايی در انديش��ه امام 
خمينی)ره( را اسامی می دانند كه در مقابل ظلم و س��تم زورگويان و ظالمان سكوت 
می كند؛ و حتی در مواقعی با ظالمان همراهی می نمايد، در خدمت اهداف قدرتمندان و 
مستكبران جهان است، برای تجمات و تشريفات اهميت زيادی قائل است، با حاكمان 

مستبد سازش می كند و صفات ديگر. به تعبير ايشان: 
اسام امريكايی يعنی اسام تشريفاتی، اسام بی تفاوت در مقابل ظلم، 
در مقابل زياده خواهی، اسام بی تفاوت در مقابل دست اندازی به حقوق 
مظلومان، اسام كمك به زورگويان، اسام كمك به اقويا، اسامی كه با 

همه  اينها می سازد. اين اسام را امام نام گذاری كرد: اسام امريكايی.2
اسام امريكايی، اسامی اس��ت كه با طاغوت می سازد، با صهيونيسم 
می سازد، در خدمت هدف های امريكا قرار می گيرد، ظاهر آن هم اسام 
است، اسم آن هم اسام است، شايد بعضی از مراسم اسامی را هم انجام 
می دهند؛ اگرچه آن طوری كه انسان می ش��نود- حاال ما اطاع خيلی 
دقيقی نداريم- اين كسانی كه به نام اس��ام، با شكل تعصب آميزی در 
برخی از كشورها- اخيراً در عراق و قبًا در برخی از جاهای ديگر- ظهور 
و بروز پيدا كردند، خيلی هم پايبند به احكام و ش��رايع دينی و وظايف 
دينی ش��خصی هم نيستند؛ اما آنچه مسلم اس��ت، در جهت كلی قطعاً 
180 درجه در جهت مخالف اس��ام حركت می كنند. اسام همراهی 
با دشمنان دين را، واليت دش��منان دين را، واليت مستكبرين را جزو 
َّذيَن ءاَمُنوا  چيزهايی دانسته اس��ت كه مؤمن بايد از آن بر كنار باشد؛ اَل

1. همان، ج21، ص145. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه  تهران در حرم امام خمينی)ره(، 1389/3/14. 
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يُقاتُِلوَن فی َسبيلِ اهلل َو الَّذيَن َكَفُروا يُقاتُِلوَن فی َسبيِل الّطاُغوت؛ اگر شما 
با نام اسام، در راه طاغوت حركت می كنيد، كشف بكنيد كه اين اسام، 
اسام درست و حسابی ای نيست، اسام واقعی نيست، يك جای كار عيب 

دارد؛ امروز اين جور است.1 
اس��ام امريكايی، چيزی به نام اس��ام اس��ت كه در خدم��ت منافع 
قدرت های اس��تكباری و توجيه كننده  اعمال آنهاس��ت؛ بهانه ای برای 
انزوای اهل دين و نپرداختن آنان به امور مسلمين و سرنوشت ملت های 
مس��لمان اس��ت؛ وس��يله ای برای جدا كردن بخش عظيمی از احكام 
اجتماعی و سياس��ی اس��ام از مجموع��ه  دين و منحصر ك��ردن دين 
به مسجد اس��ت )و مس��جد نه به عنوان پايگاهی برای رتق و فتق امور 
مسلمين- چنان  كه در صدر اسام بوده است- بلكه به عنوان گوشه ای 

برای جدا شدن از زندگی و جدا كردن دنيا و آخرت(....2 
در اسام امريكايی تحريف های بسياری وجود دارد و به رغم اين كه در برخی از مواقع 
نيز ظواهر و احكامش پابرجاست ولی به روح حقيقی اسام و عبادات توجهی ندارد. تمام 
هم و غم آن، اجرای حدود احكام است. پويايی و تحرك را نهی می كند. حكومتش وابسته 
به بيگانگان و مشركين است، به نام اسام رو در روی مسلمان واقعی می ايستد. سازش، 
رفاه و تجمل يك ارزش برای آن محسوب می شود و هرگز انديشه مبارزه با آن را ندارد.3

ویژگی های اسالم امریکایی 
اسالم امريكايی، اسالم منهای سياست )مترصد جدايی دين از سياست(

سكوالريسم يك گرايش طرفدار و مروج حذف يا بی اعتنايی و به حاشيه راندن نقش 
دين در س��احت های مختلف حيات انس��انی از قبيل سياس��ت، علم، اخاق و... است. 
س��كوالرها داعيه دار اداره زندگی دنيوی بش��ر بر اساس انديش��ه های عقانی صرف و 
تجربه های بشری هس��تند. برخی با اس��تفاده از ادله جامعه ش��ناختی، برخی ديگر با 
رويكرد روان شناختی و برخی با رويكرد سياسی و حتی بعضی با استفاده از دين درصدد 
اثبات آن برآمده اند. برای مثال، برخی جامعه شناسان معتقدند وحدت اجتماعی، يكی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در محفل انس با قرآن، 1393/4/8. 
2. پيام مقام معظم رهبری به كنگره عظيم حج، 1368/4/14. 

3. سكينه موسوی سردشتی، »بررسی ويژگی های اسام ناب محمدی)ص( در نهج الباغه با تكيه بر نظريات امام 
خمينی)ره(«، دانشگاه ايام، مقطع كارشناسی ارشد، دانشكده الهيات، 1388، ص16. 
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از لوازم زندگی اجتماعی اس��ت و امروزه به علت تكثر 
اديان نمی توان اداره جامعه را ب��ر عهده يك حكومت 
دينی و غير س��كوالر وانه��اد؛ چرا كه اي��ن امر موجب 
درگيری بين دين رسمی و دولتی شده و پيروان ديگر 
اديان را تحت فشار قرار خواهد داد و همين امر باعث از 
دست رفتن وحدت اجتماعی كه الزمه زندگی جمعی 
اس��ت، می ش��ود. از طرف ديگر، كس��انی كه رويكرد 
روان شناختی داشته اند، مدعی اند اساساً سكوالريسم، 
تناسب و تائم بيشتری با طبيعت انسانی دارد و انسان 
بهتر می توان��د با آن كن��ار آيد، بنابراي��ن حكومت در 
عرصه های مختلف نبايد متأثر از دين و مرجعيت دينی باشد. طرفداران رويكرد سياسی 
نيز مسئله دموكراسی را به رخ كشيده اند و با اين پيش فرض كه دموكراسی از ضروريات 
زندگی سياسی در جهان امروز است، به اثبات سكوالريسم می پردازند.1 در نهايت برخی 
نيز بر اين باورند كه نهاد دين در اعصار گذشته وظايف و كاركردهای گوناگون را بر عهده 
داشته است، ولی امروزه به علت پيچيدگی مناسبات زندگی اجتماعی و تخصصی شدن 
نقش ها، اين وظايف به دولت منتقل شده اس��ت و در حال حاضر، دولت همان وظايفی 
را بر عهده دارد كه ديروز دين بر دوش می كش��يده اس��ت. نكته ای كه مورد غفلت اين 
گروه قرار گرفته، فطری بودن قواعد و دستورهای دين اسام و در نتيجه، جهان شمول 
و جاودانه بودن آن اس��ت. بنابراين حقانيت و جامعيت و جهان شمولی دين اسام برای 
همه زمان ها و مكان هاس��ت و گذش��ت زمان در نقش آفرينی آن ذره ای كاستی ايجاد 
نمی كند. خاتميت نبوت نيز مفهومی جز اين ندارد؛ چراكه اگر دين با گذشت زمان نتواند 
پاسخ گوی نيازهای جامعه باشد، خاتم بودن آن مورد ترديد قرار گرفته و لزوم جايگزينی 
آن توسط نبوت و ش��ريعت جديدی مطرح می ش��ود.2 جالب تر از همه، سخن كسانی 
است كه از موضع دين درصدد اثبات سكوالريس��م برآمده اند. اينان برای اثبات رويكرد 
خود می گويند: متون دينی خاصی وجود دارد كه می توان مقاصد االهی ويژه ای از آنها 
برداشت كرد و اين متون بيانگر جدايی دو حوزه امور معنوی و امور دنيوی هستند: برای 
نمونه، اين سخن حضرت مس��يح كه »كار قيصر از آن قيصر است و كار خدا از آن خدا« 

1. محمد سربخشی، »استقال اخاق، مبنايی برای سكوالريسم«، اخاق، س1، ش1، پاييز 1387، ص2. 
2. حسين جوان آراسته، مبانی حكومت اسامی، قم، مؤسسه بوستان كتاب، 1386، ص25-26.

از مهم ترین اهداف اسالم 
امریکایی برای قدرت های 
استکباری، جدایی دین از 
سياست در ممالک اسالمی، 
کاهش استقامت در برابر 
زیاده خواهی های غرب، 
ترویج عقالنيت ابزاری و... 
می باشد که ماحصل این 
موضوع، وابستگی فرهنگی 
و بی اعتقادی دینی در جامعه 

خواهد بود
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دليلی بر اين جدايی گرفته شده است.1 آنان چه بسا مدعای خود را به اسام و مبانی آن 
نيز نسبت داده و برای مشروعيت بخشيدن به مدعای خود به سه منبع مهم دين يعنی 
قرآن، روايت ها و عقل متوسل شدند. در حالی كه نيم نگاهی به قرآن و روايت ها و توجه 
عقل به آن دو، بطان ادعای تفكيك دين و سياس��ت را آش��كار می كند.2 برخی نيز به 
سبب آن كه دليل خاصی بر پيوستگی بين اين دو دسته امر وجود ندارد، حكم به جدايی 
آنها داده اند؛ چنان كه ديده می شود، اين رويكرد نيز به نوعی توسل به متون دينی برای 
اثبات سكوالريسم است. اما همه اين مواضع از طرف خود مروجان سكوالريسم به چالش 

كشيده شده و نفی گرديده است.3 
سكوالريسم كه مس��تلزم جداانگاری دين از سياست و دنياست، از آنجا شروع شد كه 
انديشوران غربی دريافتند كه مسيحيت توانايی آن را ندارد در همه عرصه های زندگی 
انسان ايفای نقش نمايد و بر اين اس��اس، حوزه دين صرفاً بايد محدود به زندگی فردی 
انس��ان و رابطه او با خدا باشد. س��كوالرها در مواجهه با كليس��ا كه هر گونه معرفت را 
در چهارچوب كتب مقدس محدود می نمود، ابتدا به س��وی جداي��ی دين و دانش گام 
برداشتند و س��پس عاوه بر علم و فلس��فه در حوزه سياس��ت نيز بر جدايی آموزه های 
دينی از آموزه های سياس��ی تأكي��د ورزيدند و عق��ل آدميان را در هم��ه اين عرصه ها 
ماك عمل قرار دادن��د. اين اقدام در غرب پاي��ان كار نبود؛ از آن پس سياس��تمداران 
اس��تعمارگر رژيم های كاپيتاليستی از يك سو و س��ردمداران نظام های سوسياليستی 
از س��وی ديگر، با وجود همه تضادهايی كه ميان آنان حاكم بود در يك جبهه كه همان 
جبهه »دين ستيزی« به ويژه نسبت به اسام بود، متحد گشتند. در واقع، سكوالريسم 
با استفاده از شرايط پيش آمده ابتدا مسيحيت زدايی نمود و به تدريج با هر گونه حضور 
دين در صحنه اجتماع به مقابله برخاس��ت؛ دينی كه به زعم آنان دورانش به سر آمده و 
اينك بايد از مسند خويش به زير كشيده شود و نظاره گر اداره عقانی جامعه كه برخاسته 

از خرد جمعی است، باشد.4
اين رويكرد در اصل با ماهيت دين اسام سازگار نيست، چرا كه دين اسام، دين تمام 
مردم و تمام زندگي است، پس ناگزير اس��ت كه دين اجتماع و سياست ايشان نيز باشد 
و از اين رو، نمي تواند نس��بت به وضعيت مردم بي تفاوت باشد. اين نگرش در اسام آن 

1. محمد سربخشی، همان، ص2.
2. محمدحسن قدران قراملكی، سياست و حكومت، تهران، كانون انديشه جوان، 1389، ص11-12. 

3. محمد سربخشی، همان. 
4. حسين جوان آراسته، همان، ص41-42.
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چنان قوي است كه بعضي از دين پژوهان غربي را به 
اين نتيجه رسانده كه اس��ام دين نيست، بلكه يك 
نظام اجتماعي- سياسي اس��ت.1 سياست به معنای 
تأسيس حكومت و اداره جامعه از روی مبانی و اصول 
صحيح و انسانی، مورد توجه اسام و از اجزای عزيز 
آن است. جدايی دين از سياست، با جدا كردن يكی 
از عزيزترين اعضای پيكر اس��ام از اس��ام، مساوی 
است. اسام، آيينی جامع است كه شامل همه شئون 
زندگی بشر، اعم از ظاهری و معنوی می باشد؛ نظام 
نوينی است كه در عين اخاقی بودن، دارای تفكری 

اجتماعی- سياسی است.2
هر كس اسام را مطالعه كرده باشد، قرآن كريم را مطالعه كرده باشد، 
كافی است كه بفهمد اس��ام و قرآن كريم تربيت می كند يك جامعه را 

در همه ]شئون [.3
پيروزی انقاب اسامی ايران و همبستگی دين و سياست در اين انقاب خط بطانی 
بود كه بر اين تز استعماری كشيده شد و برای اولين بار يك نظام سياسی بر مبنای دين 
پا به عرصه وجود گذاش��ت و به خانواده نظام های سياسی پيوست. يك دهه از پيروزی 
انقاب نگذش��ته بود كه مكتب الحادی ماركسيسم كه دين را افيون توده ها می دانست 
برای هميشه به حافظه تاريخ سپرده ش��د. جهان غرب بار ديگر به سوی باورهای دينی 
روی آورد و در اين ميان آهنگ گرايش به اسام شتاب گرفت. غرب زيرك و مغرور كه 
ضربه سهمگينی از انقاب اسامی خورده بود به خوبی می دانست كه تنها راه مهار قدرت 
انقاب از صحنه خارج نمودن دين است و اين مهم نيز تنها از راه تلقين تقابل ميان دين 
و سياست ميسر است.4 بنابراين، طرفداران سكوالريسم به تكاپو افتادند تا به هر وسيله 
ممكن تز خود را تبليغ و ترويج نمايند.5 در انديشه حضرت امام)ره(، دشمنان اسام، دو 
روش اصلی را برای مقابله با دين اسام به كار گرفته اندكه عبارت اند از: جدايی روحانيت 

1. مهدی منتظر قائم و بش��ير معتمدی، »رويكردهای عرفی در توليد برنامه های تلويزيونی«، مجموعه مقاالت 
دومين هم انديشی سراسری تلويزيون و سكوالريسم، قم، مركز پژوهش های اسامی صدا و سيما، 1387. 

2. محمدحسن قدران قراملكی، همان، ص17-18. 
3. صحيفه امام، ج6، ص41. 

4. حسين جوان آراسته، همان، ص43. 
5. محمدحسن قدران قراملكی، همان، ص11-12. 

اسالم  رهبری،  معظم  مقام 
امام  اندیشه  در  امریکایی 
خمينی)ره( را اسالمی می دانند 
ستم  و  ظلم  مقابل  در  که 
زورگویان و ظالمان سکوت 
می کند؛ و حتی در مواقعی با 
ظالمان همراهی می نماید، در 
خدمت اهداف قدرتمندان و 
مستکبران جهان است، برای 
تجمالت و تشریفات اهميت 
زیادی قائل است، با حاکمان 

مستبد سازش می کند
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از مردم و ديگری جدايی دين از سياست: 
دشمنان دو نكته  اساس��ی را در باب دين دارند دنبال می كنند؛ چون 
ديده اند كه اين دو نقطه در زندگی مردم چقدر تأثيرگذار اس��ت: يكی 
مسئله  اس��ام منهای روحانيت اس��ت؛ چون ديده اند كه روحانيت در 
جامعه  ايرانی چه تأثير ش��گرفی را ب��ه وجود آورد و ب��ر حركت مردم 
گذاش��ت. البته از قبل از انقاب هم اين زمزمه ه��ا را می كردند. حضور 
روحانيون در انقاب و پيشروی آنها در انقاب، موقتاً اين معنا را از صحنه 
خارج كرد؛ اما باز ش��روع كردند. يكی هم اسام منهای سياست است، 

جدايی دين از سياست است.1
از اين رو، اولين خصلتی كه امام خمينی)س( برای اس��ام امريكايی برمی ش��مردند، 
تبليغ جداي��ی دو حوزه »دين« و »سياس��ت« از يكديگر يا به تعبيری سكوالريس��م و 

سفارش به عدم دخالت روحانيون در سياست است.2
اس��ام امريكايی اين بود كه ماها بايد بروند درسشان را بخوانند، چه 
كار دارند به سياس��ت، با صراحت لهجه می گفتند. از بس تزريق ش��ده 
بود در اين مغزها باورشان آمده بود كه ما بايد برويم توی مدرسه درس 
بخوانيم، چكار داريم به اين كه به مل��ت چه می گذرد. آن امر مردم، امر 

حكومت با قيصر است به ما چه ربطی دارد.3
از منظر امام تز جدايی دين از سياس��ت پديده شومی اس��ت كه، بعد از رحلت رسول 
اكرم)ص(، در ابتدا از سوی بنی اميه و بنی عباس طرح ريزی شد. بنی اميه، كه با حاكميت 
اسام و رهبری ائمه)ع( مخالف بودند، سعی داشتند دين را حذف و ائمه)ع( را از صحنه 
سياس��ت خارج كنند؛ زيرا حاكميت دين و رهبری ائمه)ع( با حكومت س��لطنتی آنان 
سازگار نبود. بنی عباس نيز، همانند بنی اميه، با حاكميت دين و ائمه)ع( مخالف بودند؛ 
زيرا می دانستند كه ائمه)ع( برای رهبری امت اس��امی از همه شايسته ترند و با بودن 
آنها مردم رهبری بنی عباس را نمی پذيرند. از اين رو، تز جدايی دين از سياست را مطرح 
كردند، تا آنها رهبران سياسی مردم باشند و ائمه)ع( رهبران دينی. اما امروزه پرچمدار 

1. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع بزرگ مردم قم، 1389/7/27. 
2. سيد محمدصادق حسينی، درآمدی بر اسام ناب، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1389، 

ص164. 
3. صحيفه امام، ج17، ص533-534. 
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تز جدايی دين از سياست، استعمار و استكبار جهانی است:1 
اين يك نقشه ش��يطانی بوده اس��ت كه از زمان بنی اميه و بنی عباس 
طرح ريزی شده است و بعد هم هر حكومتی كه آمده است تأييد اين امر 
كرده است؛ و اخيراً كه راه ش��رق و غرب به دولت های اسامی باز شد، 
اين امر در اوج خود قرار گرفت كه اسام يك مسئله شخصی بين بنده و 

خداست و سياست از اسام جدا است.2 
طرح مسئله جدا بودن سياس��ت از روحانيت، چيز تازه ای نيست. اين 
مسئله در زمان بنی اميه طرح شد و در زمان بنی عباس قوت گرفت. در 
اين زمان های اخير هم كه دست های بيگانه در ممالك باز شد، آنها هم 

به اين مسئله دامن زدند.3
نظام سلطه با علم به اين كه آنچه در برابر ظلم مي ايستد و عليه نظام هاي فاسد مبارزه 
مي كند، دين اس��ت، براي آنكه حركت بر ض��د خود را خنث��ي و آن را در قالب جرياني 
اجتماعي نفي كند، دين را از صحنه سياست كنار زد و با عنوان اين كه دين امري فردي 
و مربوط به امور دروني و اخروي است، مانع مداخله كليسا و مذهب در امور سياسي شد.4 
در واقع، از آنجا كه تعاليم دين با منافع استعمارگران در تضاد بود، سودجويان استعمارگر 

از هر اهرمی بهره گرفتند تا دين را از صحنه سياست خارج كنند:5 
مسائل سياسی اسام چندين برابر مسائل عبادی اش است، برای اينكه 
آن مسائل سياسی هم عبادت است مع االضافه. كتب اسام، كتب فقهی 
اسام مش��حون از مسائل سياسی است، مش��حون از مسائل اجتماعی 
اس��ت. و آن وقت يك دس��ته نادان گمان می كنند كه اسام مثل ساير 
اديان منحرفه- كه آن هم در اول اينطور نبوده است، بعد با دست همين 
استعمارگران به اينجا رسيده است- وضع اين است كه بايد روحانی فقط 
بنشيند و دو ركعت نماز بخواند و برود منزلش و همان جا چرت بزند تا 
دوباره وقت نماز ديگر بيايد. اينها همه تبليغاتی بوده است كه در طول 
مدت از آن وقتی كه اس��ام تولد پيدا كرد و قدرت پيدا كرد به دس��ت 

1. عليرضا انصاری، »پيوند دين و سياس��ت از نگاه امام خمينی)ره()قسمت آخر(«، فرهنگ كوثر، دی 1377، 
ش22، ص36. 

2. صحيفه امام، ج16، ص388. 
3. همان، ص418.

4. ايرج تبريزی، »جدايي دين از سياست از ديدگاه امام خميني)ره(«، راسخون، 1393/10/21. 
5. عليرضا انصاری، همان، ص36.
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خلفای اموی و عباس��ی و بعد هم به دس��ت حكومت های مرتجع و بعد 
هم به دست قدرت های بزرگ اين مسائل شده است كه اسام را منزوی 

كنند و منزوی كردند.1
بنابراين، اگر مسلمانان فقط به امور عبادی صرف بپردازند و از امور سياسی- اجتماعی 
كناره بگيرند، كه با منافع استعمارگران متضاد نباش��د، دولت های استعمارگر با آنها و 

دينشان مشكلی ندارند:  
اگر ما مس��لمانان كاری جز نماز خواندن و دعا و ذكر گفتن نداش��ته 
باشيم، استعمارگران و دولت های جائر متحد آنها هيچ كاری به ما ندارند. 
ش��ما برو هر قدر می خواهی اذان بگو، نماز بخوان، بيايند هر چه داريم 
ببرند، حواله شان با خدا ال حول و ال قوه اال باهلل وقتی كه مرديم، ان شاءاهلل 

به ما اجر می دهند. اگر منطق ما اين باشد، آنها كاری به ما ندارند.2
استعمار، در مسير بيرون كردن دين از صحنه سياست، از دو گروه عمده روشنفكران 
غرب زده و فرمانروايان مسلمان يا حاكمان كشورهای اسامی بهره گرفت. روشنفكران 
غرب زده، با حاكميت جريان تفكيك دين و سياس��ت در غرب، خواس��تند اين الگو را 
در نسبت اسام و سياست نيز عملی سازند كه نخس��ت به تئوری پردازی مدعای خود 
پرداختند.3 اين روشنفكران كه س��خت تحت تأثير فرهنگ و تمدن غرب بودند و غرب 
را مهد تمدن می پنداشتند، عقيده داش��تند كه دين نمی تواند در صحنه  های سياسی 
حضور داشته باش��د و در اين عرصه بايد از قوانين غرب استفاده كرد؛4 چنان كه مهدی 

بازرگان می نويسد: 
مسئله حكومت و ديانت دو شغل متفاوت است، پيامبران هم جز يكی، 
دو، سه نفرشان كه اس��تثنای اين دو ش��غل را توأمان عهده دار بودند؛ 
اكثريت قريب به اتفاقش��ان اصًا اين كاره نبودند و اصًا وارد سياست و 
حكومت نبودند؛ اين كه می گويند برای حكومت كردن و برای اداره امت 
آمده اند، اصًا چنين چيزی نبوده است چون اين دو شغل كامًا متمايز 

است. 
علی عبدالرزاق مصری درباره حكومت پيامبر)ص( می نويسد: 

1. صحيفه امام، ج18، ص52.
2. امام خمينی)ره(، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1391، ص22. 

3. محمدحسن قدران قراملكی، همان، ص11-12. 
4. عليرضا انصاری، همان، ص36.
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گرچه پيامبر)ص( رياست داشته اس��ت، اين رياست با توجه به شأن 
رسالت او بوده است و يك حكومت معنوی و دينی بوده است نه حكومت 

سياسی.1 
حضرت امام)ره( نيز، روش��نفكران غرب زده را عمال غرب دانسته كه در مسير به انزوا 

كشاندن اسام قدم برمی دارند:  
چپاولگران حيله گر كوشش نمودند به دست عمال به ظاهر روشنفكر 
خود اسام را همچون مسيحيت به انزوا كشانده و علما را در چهارچوب 

مسائل عبادی محبوس كند.2 
امام)ره(، درباره گروه دومی كه غرب در اين مسير از آنها بهره برد، يعنی حكومت ها و 

حاكمان وابسته به غرب، می فرمايند: 
چپاولگران حيله گر برای س��رعت عم��ل از برخ��ی ديكتاتورها برای 
اين منظور اس��تفاده كردند و آن كس كه با تمام مقاصد آنها همراه شد 
رضاخان بود و پيش از او نيز آتاتورك بود كه نقش��ه های آنها را به طور 

اجبار و سر نيزه عملی كرد.3 
هدف اس��تعمارگران و عمال داخلی آنها از ترويج جدايی دين از سياست عدم دخالت 
روحانيون در امور اجتماعي- سياسي، جدا كردن روحانيون از سياسيون، حذف دين از 

صحنه اجتماع، از بين بردن اقتدار و عظمت دين و نفوذ در كشورهای اسامی است:4 
اين را كه ديانت بايد از سياس��ت جدا باش��د و علماي اس��ام در امور 
اجتماعي و سياسي دخالت نكنند، استعمارگران گفته و شايع كرده اند. 
اين را بي دين ها مي گويند... اين حرف ها را استعمارگران و عمال سياسي 
آنها درس��ت كرده اند تا دين را از تصرف در امور دنيا و از تنظيم جامعه 

مسلمانان بركنار سازند.5
يكی از امور مهمی كه همه، بس��ياری از آقاي��ان می دانند، قضيه- كه 
برای س��لطه آنهاس��ت- انزوای روحانيت از جامعه هاس��ت. و برای اين 
امر نقشه های مختلف اس��ت؛ از آن جمله جدايی سياست از ديانت، كه 

1. عليرضا انصاری، »پيوند دين و سياست از نگاه امام خمينی)ره(«، همان، ش17، ص90. 
2. صحيفه امام، ج18، ص89.

3. همان. 
4. حسين جوان آراسته، همان، ص41.

5. امام خمينی)ره(، همان، ص22. 
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مع األسف اين نقشه بسيار مؤثر بوده است و گرفته است. و گرفتاری های 
مسلمين اكثراً، بلكه همه از اين راه بيشتر بوده است تا راه های ديگر.1 

مقصود من اين بود كه قضيه سياست يك مطلبی نيست كه در اسام 
مطرح نباش��د. اين  معنايی كه دين از سياس��ت جداست، مطلبی است 
كه استعماری ها انداخته اند در دهن مردم و می خواهند به واسطه اين، 
دو فرقه را از هم ج��دا كنند؛ يعنی آنهايی كه عالم دينی هس��تند علی  
حده ش��ان كنند؛ و اينهايی كه غير عالم دينی هس��تند علی  حده شان 
كنند. سياسيون را از ساير مردم جدا بكنند تا استفاده هايشان را بكنند.2
در انديش��ه امام)ره(، يكی ديگر از عوامل شيوع و گسترش تز جدايی دين از سياست، 
انحراف حكومت ها و حاكمان است. متأسفانه با جدايی رهبری دين از رهبری سياسی 
و كنار گذاشتن امامان معصوم)ع( از صحنه سياست، حاكمانی روی كار آمدند كه واجد 
شرايط رهبری نبودند. عملكرد اين ستمگران موجب ش��د مسلمانان سير و منش آنها 
را ضد دين بدانند؛ زيرا حكومت اس��امی با آنچه فرمانروايان س��تمگر انجام می دادند، 
تفاوت داشت. آنها ميان فرمانروايی مانند يزيد، كه شراب می نوشيد و خانه خدا را خراب 
كرد، با فرمان های خداوند در قرآن فاصله بسيار می ديدند. شيوه ناپسند خلفا سبب شد 
تا دين مداران و دين باوران قداس��ت دين را منافی حكومت بدانند و تصور كنند دين با 
سياست ارتباط ندارد. مدعيان جدايی دين از سياست نيز ستم و جنايات زمامداران را 
يكی از عوامل جدايی دين از سياست می دانند. جنايات و اعمال غير انسانی حكومت های 
غير اسامی، نيز در ايجاد تفكر جدايی دين از سياست در حوزه تاريخ اسامی تأثير فراوان 
داشته است. عملكرد حاكمان ستمگر و انحراف حكومت سبب شد تا برخی از مسلمانان 
به حكومت بدبين ش��ده و ش��عار تنافی قداست دين با سياست س��ردهند؛ شعاری كه 
استعمار نو نيز در تز جدايی دين از سياست از آن بهره گرفت. از اين رو، امام راحل عقيده 

دارد كه يكی از علل ايجاد تفكر جدايی دين از سياست انحراف حكومت است: 
رسول اهلل، پايه سياست را در ديانت گذاشته است. رسول اهلل- صلی اهلل 
عليه و آله و سلم- تش��كيل حكومت داده است؛ تشكيل مراكز سياست 
داده است. و ساير خلفای اس��ام تا آنجايی كه به انحراف كشيده نشده 
بود... از صدر اسام از زمان رسول خدا تا آن وقتی كه انحراف در كار نبود، 

1. صحيفه امام، ج17، ص204. 
2. همان، ج6، ص202. 
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سياست و ديانت توام بودند.1
... پس از رحلت رس��ول اكرم)ص( معاندين و بنی امي��ه )لعنهم اهلل( 
نگذاشتند حكومت اسامی با واليت علی ابن ابی طالب)ع( مستقر شود. 
نگذاشتند حكومت مرضی خدای تبارك و تعالی و رسول اكرم در خارج 
وجود پيدا كند. در نتيج��ه آن را دگرگون كردند، برنامه حكومتش��ان 
با برنامه اس��ام مغايرت داش��ت، رژيم حكومتی و طرز اداره و سياست 
بنی اميه و بنی عباس ضد اسام بود. حكومت كامًا وارونه و سلطنتی شد. 

و به صورت شاهنشاهان ايران و روم و فراعنه مصر درآمد.2 
در انديشه جدايی دين از سياست- آن گونه كه امام خمينی)ره( حكايت می كنند- اگر 
كسی دم از حكومت اسامی برآورد و از سياست سخن بگويد، گويی بزرگ ترين معصيت 
را مرتكب شده است و »آخوند سياسی« در نظر اينان هم معنای »آخوند بی دين« است.3 
گرچه در ميان روحانيون، بزرگاني چون شهيد مدرس و مرحوم كاشاني و علماي بزرگ 
صدر مشروطيت و مرحوم سيد جمال بودند كه دخالت در سياست را از فرهنگ ديني 
خويش قابل تفكيك نمي دانستند ولي جو عمومي حوزه و محافل مذهبي اين گونه نبود؛ 
شاهد آن كه اين بزرگان با همه كوششي كه كردند، از جانب اين محافل مورد پشتيباني 
كافي قرار نگرفتند و تنها امام راحل)ه( بود كه توانست اين موج ويرانگر را بشكند و اسام 

عزيز را از اين زنگار بزدايد و چهره ناب آن را بنماياند و تصحيح انديشه كند:4 
مسئله جدا بودن دين از سياست، مسئله ای كه با كمال تزوير و خدعه 
طرح كردند، حتی بر ما هم مشتبه كردند! حتی كلمه »آخوند سياسی« 
يك كلمه فحش است در محيط ما! فان آخوند سياسی است! در صورتی 
كه آقايان خواندند در دعاهای معتبر ساَسُه الِْعباد مع ذلك از بس تزريق 
شده است، از بس اشتباه كاری شده است، ما خودمان هم باورمان آمده 
است كه دين از سياس��ت جداس��ت. آخوند در محراب برود، و شاه هم 

مشغول دزدی اش باشد!5
و مع األسف به قدری تبليغات دامنه دار دشمنان اسام در همه مسائل 

1. همان، ج17، ص204.
2 امام خمينی)ره(، همان، ص34.

3. كاظم قاضی زاده، »دين و سياست از ديدگاه امام خمينی)س(«، ارايه شده در دومين كنگره بين المللی امام 
خمينی و فرهنگ عاشورا، 1376. 

4. ايرج تبريزی، همان. 
5. صحيفه امام، ج6، ص41. 



41
ره(

ی)
مين

م خ
 اما

ری
 فك

مه
ظو

 من
 در

يی
يكا

امر
ام 

 اس
ات

تص
مخ

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

اسامی زياد و دامنه دار بوده اس��ت كه به خود مسلمين هم باورانده اند 
كه نبايد دخالت در سياس��ت بكنند، به خود روحانيون هم. بسياری از 
روحانيون هم باورشان آمده است كه روحانی نبايد دخالت در سياست 

بكند. روحانی بايد مسئله بگويد، آن هم مسائل غير سياسی.1
اولين و مهم ترين حركت، القای شعار جدايی دين از سياست است كه 
متأسفانه اين حربه در حوزه و روحانيت تا اندازه ای كارگر شده است تا 
جايی كه دخالت در سياست دون شأن فقيه و ورود در معركه سياسيون 
تهمت وابستگی به اجانب را به همراه می آورد... وقتی شعار جدايی دين از 
سياست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآگاهان غرق شدن در احكام فردی 
و عبادی شد و قهراً فقيه هم مجاز نبود كه از اين دايره و حصار بيرون رود 
و در سياس��ت و حكومت دخالت نمايد، حماقت روحانی در معاشرت با 

مردم فضيلت شد.2 
مقام معظ��م رهبری، حضرت آي��ت اهلل خامنه ای ني��ز، جدايی دين از سياس��ت را از 
ويژگی های اسام امريكايی می دانند. اس��ام امريكايی خواهان منزوی شدن و حضور 

كمرنگ دين از صحنه اجتماع است: 
اس��ام امريكايی، چيزی به نام اس��ام اس��ت كه در خدم��ت منافع 
قدرت های اس��تكباری و توجيه كننده  اعمال آنهاس��ت؛ بهانه ای برای 
انزوای اهل دين و نپرداختن آنان به امور مسلمين و سرنوشت ملت های 
مس��لمان اس��ت؛ وس��يله ای برای جدا كردن بخش عظيمی از احكام 
اجتماعی و سياس��ی اس��ام از مجموعه  دين و منحصر كردن دين به 
مس��جد اس��ت )و مس��جد نه به عنوان پايگاهی برای رتق و فتق امور 
مسلمين- چنان كه در صدر اسام بوده است- بلكه به عنوان گوشه ای 
برای جدا ش��دن از زندگی و جدا كردن دنيا و آخرت(... آری، اين اسام 
امريكايی اس��ت كه مردم را به دوری از سياس��ت و فهم و بحث و عمل 
سياسی می خواند؛ ولی اسام ناب محمدی، سياست را بخشی از دين و 
غير قابل جدايی از آن می داند و همه  مسلمين را به درك و عمل سياسی 
دعوت می كند؛ و اين چيزی است كه ملت های مسلمان بايد همواره از 

1. همان، ج18، ص52. 
2. همان، ج21، ص278. 
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امام فقيد خود و زبان گويای اسام به ياد داشته باشند.1
در انديشه مقام معظم رهبری، تز جدايی دين از سياست را يكی از حربه های دشمنان 
اسام می دانند. دشمنان به حدی انديشه جدايی دين از صحنه اجتماع را قبل از انقاب 

تبليغ نمودند كه حتی مؤمنان و متدينين و علما را تحت تأثير قرار داده بود: 
يك سنگر ديگر از سنگرهای دش��من، جدايی دين از سياست بود. به 
همه باورانده بودند كه دين بايد در محيط سياست، در محيط زندگی و 
در نظام اجتماعی دخالت نكند؛ اين را باورانده بودند. حاال آنهايی كه با 
دين سر و كار نداشتند كه به جای خود، حتی متدينين و حتی بعضی از 
علمای دين باور نمی كردند كه اسام بتواند در مسائل سياسی دخالت 
كند؛ اين در حالی است كه اصل تولد اس��ام در اول، با رويكرد سياسی 
بود. پيغمبر اكرم اولين كاری كه در مدينه كرد، حكومت تش��كيل داد، 
اما اين باور را در ذهن ها گنجانده بودند و از اين سنگر عليه نظام و عليه 
كشور و عليه مردم فعاليت می كردند. جمهوری اسامی آمد و اين سنگر 

را هم منهدم كرد و نابود كرد...2 
دولت اسامی دشمنانی هم دارد. كسانی هستند كه به دين يا به ورود 
دين در عرصه  زندگی معتقد نيستند- به اصطاح سكوالرها- اينها هم 
با دولت اس��امی مخالف اند؛ می گويند اقتصاد بايد از دين جدا باش��د، 
سياست از دين جدا باشد، زندگی اجتماعی از دين جدا باشد، تحركات 

و نشاط های مردمی عمومی از دين جدا باشد.3 
جدايی دين از سياست كه توطئه  ديرين دشمنان برای منزوی كردن 
اسام و قرآن است، بايد با شدت محكوم شود و به ميدان آمدن دين در 
همه  كشورهای اسامی در مقابله با سياست های استعماری و استكباری، 

بايد درس عمومی ملت های مسلمان شمرده شود.4 
ايش��ان بر اين باورند زمانی كه سياست از دين جدا ش��د، از اخاق و معنويت نيز جدا 
می شود و اين امر يكی از خطرات جدايی دين از سياست است؛ زيرا سياستی كه از اخاق 
جدا شود ديگر مقيد و پايبند به هيچ اصل اخاقی نيست و هدف چنين سياستی كسب 

1. پيام به كنگره عظيم حج، 1368/4/14. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در اجتماع زائران و مجاوران حرم رضوی، 1395/1/1. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار رئيس جمهور و اعضای هيئت دولت، 1384/6/8. 
4. پيام به كنگره عظيم حج، 1369/4/7. 
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قدرت و ثروت بيش��تر است. اين نوع سياست باعث دور ش��دن انسان ها از مسير رشد و 
كمال می گردد: 

از خطرهای جدايی دين از سياست كه عده ای آن را هميشه در دنيای 
اسام ترويج می كردند همين است كه وقتی سياست از دين جدا شد، از 
اخاق و معنويت جدا خواهد شد. اگر سياست از اخاق و معنويت جدا 
شد، آن وقت سياست     ورزی می شود يك وسيله     ای برای كسب قدرت، به 

هر قيمت؛ برای كسب ثروت، برای پيش بردن كار خود در دنيا.1 
در عين حال، از جمله مهم ترين و عظيم ترين دستاوردها و ثمرات انقاب اسامی ايران 

را ايستادگی در مقابل انديشه سكوالريسم و جدايی دين از سياست می دانند: 
از بزرگترين خدمات حركت عظيم دينی ملت ايران، اين بود كه افسانه  

غلط »جدايی دين از سياست« را زايل كرد و از بين برد.2
مردم و جوانان ما نگذاشتند فرمول قديمی دشمن، در انقاب اسامی 
تحقق پيدا كند. اين فرمول چيست؟ قدم اول، جدايی دستگاه سياست 

و نهضت از دين و روحانيت است.3
يكی از بزرگترين خدمات حركت عظيم دينی ملت ايران، اين بود كه 
افسانه  غلط »جدايی دين از سياست« را زايل كرد و از بين برد. هم مردم 
با انگيزه  دين وارد ميدان شدند و پرچم آزادی بلند كردند و هم به دستور 
دين، مناديان احكام دينی و علمای بزرگ، پيشرو قافله  آنها شدند و به 
حركت درآمدند تا اين  كه آن حركت، منتهی به حاكميت دين خدا در 
اين كشور شد. آن گاه برای مسلمين، روشن گرديد كه امور سياسی- و 
برتر از همه  امور سياسی، امر حكومت و واليت- با دين عجين است و از 

دين جدايی پذير نيست.4
تأسيس جمهوری اسامی در ايران اثبات نمود كه دين در ابعاد مختلف زندگی انسان از 
جمله امور سياسی-اجتماعی برنامه و دستورالعمل دارد، و همچنين دين اسام از قابليت 

و توان بااليی جهت حضور در صحنه اجتماع برخوردار است: 
جمهوری اسامی عمًا اثبات كرد و نشان داد كه دين در صحنه  زندگی 

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 1388/6/20. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران نظام، 1375/2/18.

3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار مردم كاشان و آران و بيدگل ، 1380/8/20. 
4. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار كارگزاران نظام، 1375/2/18. 
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انسان ها دخالت دارد و دين مقدس اسام نيامده است تا انسان ها در كنج 
معبدها، فقط به عبادت مشغول شوند.1

اگر روزی نظريه  جدايی دين از سياست، همچون دستمايه  قدرت های 
استعماری و سلطه های ظالمانه و حكومت های استبدادی برای خاموش 
كردن انگيزه های اصاح طلبانه  مسلمانان و نابود ساختن زمينه  قيام های 
اس��امی، به كار می رفت، امروزه با سربرافراشتن جمهوری اسامی در 
ايران و فائق آمدن آن بر همه  توطئه ها و دشمنی های نظامی و سياسی 
و اقتصادی، و يك تنه ايستادن آن در برابر جبهه  وسيع كفر و استكبار و 
استبداد و ناكام ساختن امريكا و صهيونيزم و همدستان آنان كه با همه  
توان به نابودی يا انحراف آن كمر بسته بودند، و رشد و اقتدار روزافزون 
بيست س��اله  آن، همه  آن كج فهمی ها و غرض ورزی ها خنثی گش��ته و 
نظريه  سياسی و اجتماعی اس��ام، حقانيت و درستی خود را در ميدان 

عمل به اثبات رسانده است.2
به هر روی، می توان اذعان داش��ت كه مهم ترين اقدام حضرت امام)ره(، شكستن جو 
حاكم بر جوامع اسامي مبني بر جدايي دين از سياست، بود. در ديدگاه ايشان جدايی 
دين از سياست نوعی بدعت اس��ت و ريش��ه در آموزه های قرآن كريم و سيره پيامبر و 
ائمه)ع( و تجربه تاريخی اسام ندارد.3 اگر دين با سياست واقعی منافات داشت، پيامبران 
و ائمه)ع( از سياست كناره گيری می كردند و ديگران را نيز به اين كار فرا می خواندند. در 
حالی كه، سيره و روش رسول اكرم)ص( نشان دهنده اين است كه دين از سياست جدا 
نيست. آن حضرت ضمن تشكيل حكومت، مسئوليت اجرايی و قضايی آن را نيز بر عهده 
داش��ت. امير مؤمنان علی)ع( نيز حكومتی بر اس��اس عدل و اجرای دستورات الهی بنا 
نهاد. حكومت كوتاه مدت امام حسن)ع(، قيام خونين امام حسين)ع( و مشروع ندانستن 
حكومت های وقت از سوی ديگر امامان)ع(، همه بيانگر اين واقعيت است كه آموزه های 

سياسی و »تشكيل حكومت صالح« از ضروريات دين اسام است: 
روش پيامبر اسام نسبت به امور داخلی مسلمين و امور خارجی آنها، 
نشان می دهد، كه يكی از مسئوليت های بزرگ شخص رسول اكرم)ص( 

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1372/3/14. 
2. پيام به كنگره  عظيم حج، 1377/12/28.

3. مسعود فوالدفر، »امام خمينی)ره( و پيوند دين و سياست«، رسالت، 1389/4/26. 
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مبارزات سياسی آن حضرت است .1 
س��نت و رويه پيغمبر اكرم دليل بر لزوم تش��كيل حكومت است. زيرا 
اوالً خود تش��كيل حكومت داد... ثانياً، پس از خود به فرمان خدا تعيين 
حاكم كرده است. سيره حضرت علی)ع( نيز مؤيد همين معناست، چه 
آن حضرت پس از بيعت مردم با او به دنبال عزل و قتل عثمان، مبادرت 
به ايجاد س��ازمان حكومتی و اجرايی نموده و پ��س از آن حضرت، امام 
حسن)ع( نيز تا زمان انعقاد صلح با معاويه به مدت شش ماه شيوه پدر و 

جد خويش را ادامه داده است.2 
مگر زمان پيغمبر اكرم)ص(، سياس��ت از ديانت جدا بود؟ مگر در آن 
دوره عده ای روحانی بودند و عده ديگر سياستمدار و زمامدار؟ مگر زمان 
خلفای حق يا ناحق، زمان خافت حضرت امير)ع( سياست از ديانت جدا 

بود؟ دو دستگاه بود؟3
 از منظر امام خمينی)ره( سياس��ت واقعی و حقيقی همان سياستی است كه به تمام 
ابعاد انسان توجه داشته باشد و به تمام نيازهای جسمانی و روحانی انسان پاسخگو باشد. 
سياس��تی كه امام آن را می خواهد دقيقاً همان سياست دينی است. سياستی كه هدف 
آن اصاح جامعه، اجرای احكام الهی و هدايت انسان در مسير كمال بوده و در پرتو آن 
تش��نگی های معنوی و مادی بشر فرو می نش��يند؛ اين همان سياستی است كه رسول 

اكرم)ص( در مدينه و علی)ع( دركوفه پی ريزی نموده است.4 
سياس��ت اين اس��ت كه جامعه را هدايت كند و راه ببرد، تمام مصالح 
جامعه را در نظر بگيرد و تمام ابعاد انس��ان و جامعه را در نظر بگيرد، و 
اينها را هدايت كند به طرف آن چيزی كه صاحشان هست، صاح ملت 

هست.5
قوانين الهی همانند دانه های تس��بيح با همديگر پيوند دارند ك��ه قوانين عبادی آن 
آثار سياسی داشته، قوانين سياس��ی- اجتماعی آن نيز بار و آثار عبادی دارند. سياست 
جزء ديانت اس��ت،  اين آميختگی آن قدر عميق اس��ت كه بين دين و سياست وحدت 

1. صحيفه امام، ج5، ص188، مصاحبه با نشريه لبنانی أمل درباره روابط با لبنان، 1357/9/16. 
2. امام خمينی)ره(، همان، ص26. 

3. همان، ص22.
4. محمدعارف محمدی، »جايگاه دين و سياست در انديشه امام خمينی)ره(«، سايت مركز اسناد انقاب اسامی، 

 .1393/8/21
5. صحيفه امام، ج13، ص432. 
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است. اس��تاد مطهری در زمينه پيوستگی دين و 
سياست بر اين باورند كه تنها در يك صورت است 
كه می توان مسئله حكومت را از دين جدا كرده و 
آن هنگامی اس��ت كه بتوان پيوند جسم را از روح 
آدمی گسس��ت.1 امام خمين��ی)ره( در اين زمينه 

می فرمايند: 
ديانت اسام يك دنياست، عبادت تنها نيست و فقط وظيفه بين عبد 
و خدای تبارك و تعالی و خليفه و روحانی تنها نيست و همين طور يك 
مذهب سياسی تنها عبادی نيس��ت، سياسی هم هست و سياستش در 
عبادات مدغم اس��ت و عبادتش در سياست مدغم اس��ت؛ يعنی همان 

جنبه عبادی يك جنبه سياسی دارد.2
دس��تورات اس��ام از آن جهت كه در جهت صاح جامعه و رفع فس��اد از آن اس��ت، 
دستوراتی سياسی اس��ت. امام خمينی)ره( معتقدند كه تعداد آيات و روايات در زمينه 

سياست از آيات در زمينه عبادت بيشتر است: 
آنقدر آيه و روايت كه در سياست وارد شده است در عبادت وارد نشده 
است، شما از پنجاه و چند كتاب فقه را ماحظه كنيد، هفت، هشت تايش 
كتابي اس��ت كه مربوط به عبادت اس��ت باقيش مربوط به سياس��ت و 
اجتماعات و... اين طور چيزهاست... اسام را همچو بد معرفي كرده اند 
به ما كه ما هم باورمان آمده است كه اسام به سياست چه؟ سياست مال 

قيصر و محراب مال آخوند.3 
امام خميني معتقدند كه اسام براي اداره امور انس��ان ها در اجتماع احكام و مقررات 
ويژه اي در تمامی ابعاد از جمله بعد اقتصادی، حقوقی، سياس��ی، دفاعی و... وضع كرده 

است: 
اسام عبارت از احكام عبادی و اخاقی صرف نيست، كما اينكه بعضی 
بلكه كثيری از جوانان و كهنساالن مسلمين گمان برده اند... اسام برای 
تأسيس حكومت عادله به پا گرديده اس��ت كه در آن قوانين مربوط به 
امور مالی، بيت المال... جزائيات، قضاء، حقوق، جهاد، دفاع و پيمان های 

1. مسعود فوالدفر، همان. 
2. صحيفه امام، ج13، ص325. 

3. همان، ج6، ص43. 

در اندیشه حضرت امام)ره(، 
دشمنان اسالم، دو روش اصلی 
را برای مقابله با دین اسالم به 
کار گرفته اندکه عبارت اند از: 
جدایی روحانيت از مردم و 

دیگری جدایی دین از سياست
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بين دولت اسامی و دولت های ديگر وجود دارد.1 
در ديدگاه امام حتی احكام به ظاهر غير سياسی اسام نيز رنگ سياست دارد و به تعبير 

بهتر احكام اخاقی و... نيز در ابعاد سياسی جامعه دينی مؤثر است:2 
اسام، احكام اخاقی اش هم سياسی است. همين حكمی كه در قرآن 
هست كه  مؤمنين برادر هستند، اين يك حكم اخاقی است، يك حكم 
اجتماعی است، يك حكم سياسی است. اگر مؤمنين، طوايف مختلفه ای 
كه در اسام هس��تند و همه هم مؤمن به خدا و پيغمبر اسام هستند، 
اينها با هم برادر باشند، همان طوری كه برادر با برادر نظر محبت دارد، 
همه قش��رها با هم نظر محبت داش��ته باش��ند اين عاوه بر اينكه يك 
اخاق بزرگ اسامی است و نتايج بزرگ اخاقی دارد، يك حكم بزرگ 
اجتماعی و نتايج بزرگ اجتماعی دارد. اخوت اس��امی اقتضای اين را 
می كند كه در اين جهت اجتماعی همه با هم كمك كنند و اين كشوری 
كه از خودشان هس��ت همه آباد كنند آن را و پاكس��ازی كنند آن را و 

بسازند آن را.3 
به طور خاصه می ت��وان گفت حضرت امام)ره( به ش��دت از رابط��ه تنگاتنگ دين و 
سياس��ت دفاع می نمود و عقيده داشت كه اسام و سياس��ت عين يكديگر بوده و با هم 
آميختگی ناگسستنی دارند. بر همين مبنا است كه امام خمينی)ره( در راستای ايجاد و 
پديد آوردن حكومت اسامی كوشش بی سابقه و تاش فراوان به خرج داد. باألخره اين 
تاش های بی وقفه به ثمر نشست و جمهوری اسامی را در سايه سار احكام دينی پديد 
آورد. به نظر ايشان اسام تنها دينی است كه بيشترين توجه را نسبت به مسائل سياسی 

و اجتماعی داشته است. 
اسالم امريكايی؛ اسالم سازش و ظلم پذير

طبق آموزه های دين اس��ام، همان گونه كه ظلم كردن كار زش��ت و قبيحی اس��ت، 
پذيرش ظلم و زير بار ستم رفتن نيز غلط است،4 زيرا تسليم در برابر بيدادگران موجب 
تشويق ظالم و در نتيجه توسعه و گسترش ظلم و ستم است. از اين رو، درخشنده ترين 

1. امام خمينی، كتاب البيع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1391، ج2، ص460. 
2. كاظم قاضی زاده، همان. 

3. صحيفه امام، ج13، ص131. 
4. )ال تظلمون و ال تظلمون(؛ نه ظلم كنيد و نه زير بار ظلم رويد. قرآن كريم، بقره/279. 
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عنصر اسام ناب قيام اهلل و نفی عبوديت غير خدا است.1 
اس��ام قرآنی و محمدی )صلی اهلل عليه و آله و س��لم(، اسام عقيده 
و جهاد، اسام خصم ظالم و عون مظلوم، اسام س��تيزنده با فرعون ها 
و قارون ه��ا و خاصه، اس��ام كوبنده  جب��اران و برپاكنن��ده  حكومت 

مستضعفان، سر بركشيده است.2 
مقام معظم رهبری می فرمايند: 

اگر می بينيد كس��انی با نام اس��ام، در مقابل دش��منان اسام كوتاه 
می آيند، به خاطر اين اس��ت كه آنان اسمشان، اس��م اسام است، ولی 
باطنش��ان از اس��ام خبری ندارد. بعضی از اين مرتجع��ان منطقه اين 
مسلمان نام ها، اين مدعيان مسلمانی با نيرنگ های گوناگون، برای فريب 
دادن اذهان ملت ها، اسم اس��ام و ادعای آن را بر زبان جاری می كنند، 
ولی از اسام خبری ندارند! معلوم اس��ت كه اين گونه كسان، در مقابل 
قدرت كفر، متزلزل و مرعوب می شوند؛ اما اسام واقعی و ناب، در مقابل 
هيچ چيزی مرعوب نمی شود و هيچ چيز نمی تواند او را شكست بدهد.3 
برخاف اصل عدم س��ازش اس��ام ناب و اصيل، دومين انحرافی كه امام خمينی)ره( 
معتقدند در اسام امريكايی رواج داده شده، سازشكاری و عدم قيام عليه حكومت جور و 

ظالمين است.4 در اين راستا مقام معظم رهبری می فرمايند: 
اولين و اصلی ترين نقطه در مبانی امام و نظرات امام، مس��ئله  اس��ام 
ناب محمدی اس��ت؛ يعنی اسام ظلم ستيز، اس��ام عدالتخواه، اسام 
مجاهد، اس��ام طرفدار محرومان، اس��ام مدافع حق��وق پابرهنگان و 
رنج ديدگان و مستضعفان. در مقابل اين اس��ام، امام اصطاح »اسام 
امريكايی« را در فرهنگ سياس��ی ما وارد كرد. اسام امريكايی يعنی... 
اسام بی تفاوت در مقابل ظلم، در مقابل زياده خواهی، اسام بی تفاوت 
در مقابل دس��ت اندازی به حقوق مظلومان، اسام كمك به زورگويان، 
اسام كمك به اقويا، اسامی كه با همه  اينها می سازد... اين اسام را امام 

1. سعيد اصفهانيان، راه فردا؛ در مقايس��ه اسام ناب محمدی)ص( با اس��ام امريكايی، تهران، مؤلف، 1391، 
ص132.

2. پيام مقام معظم رهبری به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(،1369/3/10.
3. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار جمعی از آزادگان، 1369/6/4. 

4. سيد محمدصادق حسينی، همان، ص165. 
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نامگذاری كرد.1
در اين برداشت از اس��ام، مظلوم قادر به گرفتن حق خود نيس��ت، زيرا پيروان اسام 
امريكايی به خاطر حفظ منافع ش��خصی خود، در برابر ظالمان س��كوت می كنند و به 

مظلومان ياری نمی دهند و از آنان حمايت و پشتيبانی نمی كنند: 
اسامي وجود دارد كه با اسام ناب در تعارض است و با توجه به آن كه 
امريكا مهم ترين منشأ فساد در عصر حاضر است، چنين اسامي مخالف 
با منافع آنها نيست. از اين رو، با توسل به چنين اسامي، نمي توان حق 
مظلومي را از اين ظالمان گرفت و از آنجا كه كس��اني به س��راغ چنين 
اسامي مي روند كه منفعت ش��خصي و رفاه فردي را بر مصلحت دين و 
ملت ترجيح مي دهند، با وجود اين، در صورت نشستن بر سرير حكومت 
جامعه اس��امي، با احس��اس كوچك ترين خطر، حاصل همه زحمات 
ملت را يك شبه بر باد مي دهند؛ چرا كه آنها هرگز عمق راه طي شده را 

نديده اند.2
در انديشه امام خمينی)ره(، سازش و تسليم در برابر قدرتمندان و ظالمان داليل و علل 
مختلف دارد. دو مورد از مهم ترين اين علت ها در انديشه حضرت امام)ره(، سودجويی و 
ترس است. در اين حالت، افراد يا طمع كار هستند و به خاطر حفظ منافع شخصی خود 

در مقابل ظلم و ستم سكوت می نمايند يا از ظالمان و زورگويان می ترسند: 
)و إنما عاب اهلل ذلك عليهم ألنهم كانوا يرون م��ن الظلمه الذين بين 
اظهرهم المنكر و الفس��اد فا ينهونهم عن ذلك رغبه فيما كانوا ينالون 
منهم و رهبه مم��ا يحذرون(.3 اينكه خدا از »ربانيون« اس��تنكار كرده، 
روی اين اصل است كه آنان با اينكه می ديدند ظلمه چه كارها می كنند و 
چه جنايت ها مرتكب می گردند، ساكت بودند و آنها را نهی نمی كردند. 
و سكوتشان به حسب اين روايت روی دو علت بوده است: 1. سودجويی 
2. زبونی. يا افراد طمع كاری بودند و از ظلمه اس��تفاده مادی می كردند 
و به اصطاح حق الس��كوت می گرفتند؛ و يا بزدل و ترسو بودند و از آنها 

1. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه تهران، 1389/3/14. 
2. صحيفه  امام، ج20، ص334. 

3. و همانا خداوند اين را از اين جهت بر آنها عيب می گيرد كه آنها از س��تمگران آشكارا زشتی و فساد می ديدند 
و آنها را نهی نمی كردند به خاطر عاقه ای كه به دريافتی های خود از آنان داشتند و نيز به خاطر ترسی كه از آزار و 

تعقيب آنان وجود داشت.
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می ترسيدند.1 
حضرت امام)ره( ب��ه آنهايی كه از روی ترس در مقابل ظلم س��كوت می كنند، توصيه 
می نمايند كه در اين راه امامان معصوم را الگوی خويش قرار دهند، زيرا اين بزرگواران 
در راه مبارزه با ظلم از جان خويش گذشتند. از اين رو، ما نيز نبايد از كشته شدن در راه 

حق ابايی داشته باشيم: 
)واهلل يقول: فا تخش��وا الناس واخش��ون( و خدا می فرمايد كه از آنها 
نترسيد. چه ترسی داريد؟ جز اين نيست كه ش��ما را زندانی می كنند؛ 
بيرون می كنند؛ می كشند. اوليای ما برای اس��ام جان دادند؛ شما هم 

بايد برای اين امور آماده باشيد..2
همچنين ايشان در مورد افرادی كه به خاطر ماديات و منافع شخصی در مقابل ظالم 
سكوت می كنند، توصيه می كنند كه زندگی با س��ختی و مرارت ولی مستقل و حاصل 

زحمات خود، ارزش باالتری از زندگی مرفه و راحت ولی وابسته به قدرتمندان دارد: 
من اعتقادم اين است كه انسان اگر با هر زحمت و مرارتی زندگی كند 
و زندگيش مال خودش باشد، مس��تقل باشد خودش در زندگی و نان و 
جو خودش را بخورد، آن ارزش��ش صدها مقابل اين است كه انسان در 
آپارتمان های عظيم بنشيند و دس��تش پيش ديگران دراز باشد و برای 

ديگران سام بدهد.3
از علل ديگر سازش و تسليم در برابر ظلم در انديشه حضرت امام)ره(، حب نفس، حب 
قدرت، حب جاه و مقام است. حب جاه و مقام سبب می شود افراد نسبت به ظلم و جنايت 
قدرتمندان بی تفاوت باشند. حضرت امام)ره( معتقدند آن چيزی كه باعث سكوت سران 
كشورهای اسامی در برابر وضعيت اسفبار كش��ورهايی نظير ايران و لبنان شده است، 
حب جاه و قدرت است. حاكمان كشورهای اس��امی تنها به خاطر حفظ مقام و قدرت 
خويش در برابر ظلم امريكا و اسرائيل سر تسليم فرود آوردند. آنها حتی حاضرند به خاطر 

اينكه چند روز بيشتر در مقام خود باقی بمانند، با اسرائيل سازش كنند: 
حب نفس است كه كش��ورهای اسامی، سران كش��ورهای اسامی 
در مقابل جناياتی كه از اين قدرت ها واقع می ش��ود و از وابستگان آنها 
واقع می ش��ود، بی تفاوت اند. اگر چنانچه اين حب نفس در اين س��ران 

1. امام خمينی)ره(، واليت فقيه، همان، ص117. 
2. همان. 

3. صحيفه امام، ج14، ص437. 
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كشورهای اسامی نبود و اين حب 
جاه و قدرت نبود، با اين فجايع كه 
واقع شده است، با اين ظلم هايی كه 
واقع شده اس��ت بر ايران و بدتر از 
او بر لبنان، نمی نشس��تند و تماشا 
كنند. همه ترس از اي��ن دارند كه 
اين قدرت تخيلی ك��ه بايد بگويم 
هي��چ ارزش ندارد، ازش��ان گرفته 

شود، از اين جهت آن طور خاضع ش��دند در مقابل امريكا و بدتر از او و 
فجيع تر از او در مقابل اسرائيل...1 

دوری و عدم توجه كشورهای اس��امی به تعاليم و آموزه های قرآن كريم از ديگر علل 
ظلم پذيری در انديشه حضرت امام)ره(، می باش��د؛ زيرا همان گونه كه ذكر گرديد، در 

آموزه های اسامی ظلم كردن و پذيرفتن ظلم هر دو نهی شده است: 
دوری دول اس��امی از قرآن كريم، ملت اس��ام را به اين وضع سياه 
نكبت بار مواجه س��اخته و سرنوشت ملت های مس��لمان و كشورهای 
اسامی را دست خوش سياست سازشكارانه استعمار چپ و راست قرار 

داده است.2
در انديشه امام)ره(، علت ديگر پذيرش ظلم و وابستگی به كشورهای قدرتمند از سوی 
كش��ورهای ضعيف، عدم اعتماد به توانايی ها، قابليت ها و ظرفيت های خود است. برای 
بسياری از افراد اين باور و انديشه كه بدون وابستگی به ساير كشورها قادر به ادامه حيات 

نيستند، از دوران كودكی شكل گرفته است: 
هستند اشخاصی كه متدين هم  هستند، نمازخوان هم هستند، شايد 
نماز شب هم می خوانند، اما افكارشان اين طوری پرورش يافته؛ يعنی، از 
بچگی به گوش اينها خوانده اند كه اين كشورهای ضعيف بدون وابستگی 
يا به اين طرف يا به آن طرف، بدون اين، برايشان امكان استمرار حيات 
نيست! وقتی هم وارد شدند در مدرسه، توی مدرسه اين را به گوششان 
خوانده اند. وقتی هم وارد شدند در جامعه، هی اين در گوششان خوانده 

1. همان، ج16، ص459. 
2. همان، ج2، ص438. 

امام خمينی)ره(: طرح مسئله 
جدا بودن سياست از روحانيت، 
چيز تازه ای نيست. این مسئله در 
زمان بنی اميه طرح شد و در زمان 
بنی عباس قوت گرفت. در این 
زمان های اخير هم که دست های 
بيگانه در ممالک باز شد، آنها هم 

به این مسئله دامن زدند
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شده است، در روزنامه ها تبليغ شده است، در مجات تبليغ شده است، 
همه جا اين مطلب پيش آمده است كه شما خودتان نمی توانيد خودتان 
را اداره كنيد. اگر از دامن ش��رق فرار كنيد، به دامن غرب بايد پناهنده 
بشويد! اين اشخاص متدينی هم كه نمازخوان هم هستند، متدين هم 
هستند، لكن اين معنا در ذهنش��ان هست كه چون شوروی الحاد ذاتی 
دارد و اصًا مبدأيی قبول ندارد، ما اگر از او فرار كنيم و ناچاريم ]با[ يك 
جايی پيوند حاصل كنيم، بايد به طرف غرب برويم، و حاال امريكاست. 
اينها نه اينكه غرضشان اين است كه- مثًا- يك صدمه ای به اسام وارد 
بش��ود، نه، اصًا اين طوری پرورش پيدا كرده اند؛ فكرشان اين طوری 
است؛ صاح را اين می دانند. و لهذا، در خال اين گير و دارهايی كه در 
اين دو س��ال اخير بود و من در پاريس بودم، اخيراً اين مسائل را پيش 
می آوردند كه اول راجع به اينكه شاه حاال باشد و او سلطنت بكند و ديگر 
حكومتی برای او نباشد؛ مطابق قانون عمل بكند. خوب، من می دانستم 

كه اينها اغفال شده اند.1
حضرت امام)ره(، هيچ يك از علل و داليل فوق جهت سازش با ظالمان و قدرتمندان را 
نمی پذيرند. از نظر ايشان، جهت انجام امر به معروف و نهی از منكر هيچ عذر و بهانه ای 

قابل قبول نيست: 
به روايات امر ب��ه معروف و نه��ی از منك��ر مراجعه فرمايي��د؛ در آن 
روايات عمل بعضی را كه برای فرار از امر به معروف و نهی از منكر مرتباً 

عذرتراشی می كنند، تقبيح می كند و آن سكوت را عيب می شمرد.2  
حضرت امام)ره(، سكوت و سازش س��ران كشورهای اسامی با اس��رائيل را محكوم 
می كنند. ايشان معتقدند زمانی كه اس��رائيل به خاك يك كشور مسلمان عربی تجاوز 
نموده و مردم را می كش��د، هيچ عذر و بهانه ای برای عدم اعتراض كش��ورهای اسامی 

وجود ندارد: 
امروز كه اسرائيل به يك كشور مسلمان عربی حمله نموده و مسلمانان 
را به خاك و خون می كشد، چه عذری در خفقان مرگبار خود دارند؟ چه 
عذری در پيشگاه خدای قهار و ملت های اسامی در كمك به اسرائيل و 

1. همان، ج14، ص436. 
2. امام خمينی)ره(، واليت فقيه، همان، ص117.
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ارباب جنايتكارش دارند؟1 
ايشان معتقدند همه مس��لمانان جهان بايد در مقابل ظلم امريكا، شوروی و اسرائيل 
ايس��تادگی كنند، و در مقابل كمك های مادی و معنوی برخی كش��ورهای اسامی به 

امريكا و صهيونيسم و به رسميت شناختن اسرائيل اعتراض نمايند: 
من استرجاع برای پشتيبانی بسياری از حكومت ها از اسرائيل و صدام، 
اين دو ولد نامشروع امريكا می كنم. من و هر مسلمانی در هر جا هست 
بايد استرجاع كنيم برای كمك های مادی و معنوی دولت های كشورهای 
اسامی به امريكا رأس جنايتكاران و اسرائيل و بعث عفلقی عراق، پياده 
كننده منويات شوم امريكا و صهيونيسم جهانی. هر مسلمان غيرتمند 
بايد استرجاع كند در راه به رسميت شناختن اسرائيل متجاوز به كشور 

اسامی لبنان و به شهادت رساندن هزاران انسان بی گناه جنوب آنجا.2
و در نهايت می فرمايند: 

در مقابل امريكا و در مقابل ش��وروی و در مقابل صهيونيس��م و ساير 
جنايتكاران با مش��ت های گره كرده بايس��تيد و با آن همه امكاناتی كه 

داريد مقابله كنيد.3
اسالم امريكايی؛ اسالم تجمل و تشريفات 

يكی ديگر از ويژگی های اسام امريكايی در انديشه حضرت امام)ره(، تجمل گرايی و 
تشريفات است. دنياگرايی و تجمل طلبی از بزرگ ترين آفت های زندگی انسان است كه 

نقطه مقابل ساده زيستی در اسام ناب و اصيل می باشد: 
اس��ام رفاه و تجمل... اس��ام مرفهين بی درد و در يك كلمه »اسام 

امريكايی« باشد.4
مردم نبايد فرام��وش بكنند كه ما هر چه داريم، به بركت اس��ام ناب 
و اسام انقابی است؛ اس��امی كه به فكر طبقات مستضعف و محروم 
است، نه اس��امی كه در خدمت قدرتمندان و اغنياس��ت. بله، در دنيا 
كسان ديگری هستند كه ادعای اس��ام می كنند؛ اما اسام آنها اسام 
محمدی نيس��ت؛ اس��ام ابوجهل و ابولهب است؛ اس��ام امريكاست. 

1. صحيفه امام، ج16، ص379. 
2. همان، ص308. 

3. همان، ج18، ص156. 
4. همان، ج21، ص145. 
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كسانی هستند كه ادعای اسام و اسم اسام را وسيله ای برای چاپيدن 
و سوءاستفاده و تحميق بيشتر قرار داده اند. آن اسام، اسامی است كه 
به نفع سرمايه داران و زراندوزان و صاحبان ميلياردها دالر در بانك های 

خارجی است. ما آن اسام را قبول نداريم.1
معنای اصطاحی تجمل گرايی رواج زندگی اشراف مآبانه در ميان افراد جامعه و نمايش 
ثروت بی حد، زندگی مجلل و مرفه و2 استفاده از كاالهای لوكس و غير ضروری است.3 
تجمل گرايی، گويای دگرگونی ارزش مردم است؛ به گونه ای كه در زندگی، ارزش ها جای 
خود را به ضد ارزش ها داده اند و مصرف زدگی، اسراف و تجمل گرايی جانشين قناعت و 

ساده زيستی شده است. 
تجمل گرايی در مصرف به تمايل مصرف كنندگان جهت اب��راز توانايی خود در خريد 
كاالهای لوكس و گران قيمت اش��اره دارد تا بدين وسيله با تواناييش��ان برای پرداخت 
قيمت های باال، به خصوص برای محصوالت لوكس، ديگ��ران را تحت تأثير قرار دهند. 
به عبارت ديگر، برای اين گونه اف��راد، انگيزه های اجتماعی، قوی ت��ر از مطلوبيت های 
اقتصادی و روان شناختی است.4 اش��خاص برای دس��تيابی به اهداف رقابتی، رفتاری 
می كنند كه خود را در چش��م ديگری بزرگ نمايند، خودنمايی كرده، برتری و چيرگی 
خويش را نش��ان دهند.5 امام خمينی)ره(، معتقدند ارزش انس��ان ها به خريد كاالهای 
لوكس و تجمات نيست. ايشان بر اين باورند كه اگر ارزش انسان ها را در تجمات بدانيم، 
غرب در اين زمينه ارزش واالتری دارد، در حالی كه در دين اسام ارزش انسان به ميزان 

ايمان و تقوا بستگی دارد: 
اگر فرش و قالی و تجمات و بزك كردن و... مد را از اطراف آوردن، اين 
ارزش يك انسان را زياد می كند، آنها ارزششان بيشتر از اين است؛ برای 

اينكه آنها مبدأ ارزش هستند...6

1. بيانات مقام معظم رهبری در تاريخ 1369/1/2. 
2. ناهيد خوشنويس، »بررسی تأثير برنامه های تلويزيونی بر سبك زندگی«، انجمن روابط عمومی ايران، ش69، 

آذر1388، ص11.
3. ريحانه كارپرور، »زنان و اصاح الگوی مصرف«، طهورا، ش11، 1389، ص131. 

4. زينب آنت و همكاران، »ارتب��اط ملی گرايی مصرفی با تجمل گرايی، پذيرش فرهنگی و تهديد ادراك ش��ده 
اقتصادی در ارزيابی كاالهای ورزشی داخلی و خارجی«، پژوهش های كاربردی در مديريت ورزشی، دوره2، ش2، 

تابستان 1392، ص13. 
5. اعظم نوری، »عوامل تضعيف استحكام خانواده«، پژوهش نامه اسامی زنان و خانواده، س3، ش6، ص108-

 .107
6. صحيفه امام، ج17، ص184.
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اس��ام، دين اعتدال است و اس��تفاده از زينت و 
زيبايی های طبيعت و اس��باب و لوازم مناسب را، 
هم اجازه داده و هم به آنان س��فارش نموده است. 
به عنوان نمونه، قرآن می فرمايد: »و در آنچه خدا 
به تو داده، سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنيا 
فراموش مكن.«1 همچنين، اس��ام، هماهنگ با 
فطرت و آيين اعتدال اس��ت، به نيازهای طبيعی 
پاس��خ مثبت می دهد، آنچه را مفيد اس��ت حال 
می ش��مرد و از آنچه ضرر دارد نه��ی می كند.2 از 
اي��ن رو، بهره برداری مش��روع از نعمت های الهی 
و زيبايی ه��ای زندگی را حال و اس��راف را حرام 

می داند.3 اگر به آيات قرآن و احاديث رسول اكرم)ص( نيز مراجعه كنيم، بيشتر تأكيد بر 
بی اعتنايی به دنيا و تمتعات آن دارند. به عنوان نمونه »بگو چه كسی زينت های طبيعی 
را كه خداوند برای بندگانش آفريده و روزی های پاك و حال را حرام كرده است.« اين 
يك استفهام انكاری است؛ يعنی كسی حرام نكرده و كسی حق ندارد حرام كند. از اين 
رو، استفاده از نعمت های الهی در دنيا حال اس��ت و تحريم آنها جايز نيست ولی آنچه 
در آيات و روايات ش��ديداً مورد نكوهش قرار گرفته دو جهت است: يكی اسراف و افراط 
در تمتعات و عدم رعايت حال تنگدستان و ديگری حبِّ دنيا و مقدم داشتن آن بر شئون 
معنوی.4 بنابراين، راه رسيدن به خدا، ترك امور حال و طيب نيست، بلكه استفاده  بجا و 
رعايت قسط و عدل است. خداوند متعال كه همواره درهای رحمتش بر بندگان گشوده 
است، خود را »غافر الذنب و قابل التوب«5 معرفی كرده است ولی نسبت به اسراف كاران 
می فرمايد: »همانا خداوند كس��ی را كه اسراف كار و دروغگوس��ت، هدايت نمی كند.«6 
فرهنگ مصرف در اس��ام، بر اصولی همچون قناعت و پرهيز از اسراف و تبذير بنا شده 
اس��ت. پرهيز از تجمل گرايی از ويژگی های زندگی معصومان است. شهيد مطهری در 

1. قرآن كريم، قصص/ 77. 
2. محسن قرائتی، تفسير نور، تهران، مركز فرهنگی درس هايی از قرآن، 1386، ج4، ص55. 

3. محمدحسين حسينی، »اس��راف، عوامل و راه كارهای مبارزه با آن«، س��فير، س5، ش20، زمستان 1390، 
ص160. 

4. »رفاه طلبی و تجمل گرايی«، پاسدار اسام، س8، ش95، آبان 1368، ص27. 
5. قرآن كريم، غافر/ 3.
6. همان، مؤمن/ 28. 

مقام معظم رهبری: از خطرهای 
که  سياست  از  دین  جدایی 
عده ای آن را هميشه در دنيای 
اسالم ترویج می کردند همين 
است که وقتی سياست از دین 
جدا شد، از اخالق و معنویت 
جدا خواهد شد. اگر سياست از 
اخالق و معنویت جدا شد، آن 
وقت سياست     ورزی می شود یک 
وسيله     ای برای کسب قدرت، به 
هر قيمت؛ برای کسب ثروت، 

برای پيش بردن کار خود در دنيا
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تبيين س��يره عملی پيامبر اكرم)ص( می نويس��د: »اولين چيزی كه در سيره پيغمبر 
اكرم)ص( به چشم می خورد اين است كه مردی س��بك خرج بود، لباس و خوراكش و 

همچنين در نشست و برخاست و مسافرت بسيار ساده بود.«1 
از جمله علل تجمل گرايی می توان به فراموشی مرگ و قيامت اشاره نمود. ياد مرگ و 
اعتقاد به اين كه روزی انسان بايد تمام وابستگی های خود را در اين جهان باقی بگذارد و 
جسم خاكی و ضعيفش را به دل خاك بسپارد، عامل مهمی در چگونگی نگرش و رفتار 
انسان در قبال زندگی در دنياست، در مكتب انسان س��از اسام به اين عامل مهم بسيار 
توجه شده و اين دين انسان ها را به يادآوری مرگ سفارش كرده است.2 در قرآن كريم 

آمده است:
اگر انس��ان مرگ و قيامت را فراموش كند، چيزی جز حسرت و اندوه 
جان كاه نصيب او نخواهد بود، زيرا با فراموش��ی، مرگ و معاد س��رگرم 
لذات دنيوی می شود و به امور دنيايی و زرق و برق دنيا خواهد پرداخت.3 
از ديگر علل تجمل گرايی می توان به روی آوردن حاكمان و مسئولين كشور به تجمات 
اشاره نمود. از آنجا كه روش های رفتاری و گفتاری مس��ئوالن جامعه، به ويژه رهبران 
فكری و معنوی در شكل گيری ارزش ها و ضد ارزش های اجتماعی تأثير مستقيم دارد، 
روی آوردن آنها به تش��ريفات و تجمل و بهره وری بيش از حد از زيبايی های دنيوی، در 
اين موضع موجب بروز روحيه تجمل گرايی در بين توده مردم می ش��ود.4 اشرافی گری 
حاكمان، می تواند فرهنگ مردم را تغيير دهد.5 از اين رو، ام��ام خمينی)ره(، به عنوان 
رهبر جمهوری اس��امی ايران در نهايت س��ادگی زندگی می كردند و ديگران را نيز به 
ساده زيستی تشويق می نمودند. ايش��ان نه تنها خود، الگوی ساده زيستی بودند بلكه از 

تمام مسئولين كشور خواستند كه از اسراف و تجمل گرايی دوری كنند: 
بايد تمام ادارات از نخست وزيری تا كوچكترين اداره از تجمل پرستی و 

اسراف و كاغذبازی بپرهيزند.6 
در انديشه حضرت امام)ره(، بر ساده زيس��تی روحانيت به عنوان نماينده دين اسام 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار، تهران، صدرا، 1385، ج25، ص480. 
2. مريم محمدی، »تجمل گرايی زنان از ديدگاه اسام )بررسی عوامل، آثار، راهكارها(«، در كتاب انديشه های 

راهبردی، زن و خانواده، 1391، ص290.
3. قرآن كريم، زمر/ 8.

4. مريم محمدی، همان، ص295. 
5. محسن قرائتی، همان، ج9، ص96.

6. صحيفه امام، ج6، ص266. 
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تأكيد ويژه ای شده است: 
... از گرايش به تجم��ات و زرق و برق دنيا كه دون ش��أن روحانيت و 

اعتبار نظام جمهوری اسامی ايران است، پرهيز كنند.1 
ايش��ان همچنين از جوانان ايران می خواهند كه در راه حفظ استقال و آزادی كشور 
كوشا باشند و اين امور را فدای تجمات نكنند، حتی اگر در اين راه سختی و رنج بسياری 

را متحمل شوند: 
و از جوانان، دخت��ران و پس��ران، می خواهم كه اس��تقال و آزادی و 
ارزش های انس��انی را، ولو با تحم��ل زحمت و رنج، ف��دای تجمات و 
عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در مراكز فحشا كه از طرف غرب و 

عمال بی وطن به شما عرضه می شود نكنند.2
هدف حضرت امام)ره( از تأكيد بر ساده زيستی مسئولين و مقامات و جوانان جمهوری 

اسامی ايران، به نمايش گذاشتن اخاق كريمه اسامی در سراسر جهان است: 
... با مراعات اخاق كريمه اسامی و اجتناب از مجادالت و تجمات، 
صفای اخوت اسامی و دورنمای تشكل امت محمدی- صلی اهلل عليه و 

آله و سلم- را در سراسر جهان به نمايش می گذارند.3
هر پديده اجتماعی، آث��ار و پيامدهايی دارد و بالطبع تجمل گراي��ی هم از اين قاعده 
مستثنی نيست و آثار منفی آن، در خانواده و اجتماع بر جای می ماند. از جمله مهم ترين 
پيامد منفی تجمل گرايی و اس��راف محروميت از هدايت الهی اس��ت.4 پشت كردن به 
ارزش ها و امور معنوی و اخاقی نيز از ديگر آثار شوم تجمل گرايی است؛ افراد و اشخاصی 
كه شيفته ثروت و سرمايه می ش��وند، تمام توان و همت خود را صرف جمع آوری زرق 
و برق دنيا می كنند. در قاموس آنها، مفاهيم ارزش��ی همچون زهد، تقوا، ساده زيستی، 
انفاق و... هيچ جايگاهی نخواهد داشت.5 همچنين، اين روحيه، گاه باعث ايجاد اختاف 
و ش��كاف در خانواده های ضعيف يا متوسط می ش��ود و جامعه را به رقابت و مسابقه در 
مصرف و تجمل گرايی می كشاند. از ديگر آثار منفی تجمل گرايی وابستگی اقتصاد كشور 
به ساير كشورها اس��ت؛ به همين خاطر حضرت امام)ره(، از تمام مسئولين می خواهند 

1. همان، ج20، ص342. 
2. همان، ج21، ص417. 
3. همان، ج20، ص344.

4. مريم محمدی، همان، ص297.
5. اعظم نوری، همان، ص108-109.
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كه برای كمك به اقتصاد كشور از اسراف و تبذير دوری نمايند:
... و به توده های متعهد ميليونی اسامی لزوم تشريك مساعی در تمام 
امور كش��وری و لش��گری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را گوشزد 
نمايند و به آنان توصيه كنند كه برای كمك به اقتصاد كشور- كه امروز از 
اهم مسائل است- از اسراف، تبذير1 و استعمال امور تشريفاتی و تجملی 

اجتناب نمايند...2 
4.2. اسالم امريكايی؛ دين آزادی بی قيد و بند

در اسام، اساس و ريشه  آزادی در جهان بينی توحيدی است. در مفهوم آزادی اسامی، 
توحيد و عبوديت انحصاری خداوند، نهفته است. اسام برای انسان ها شخصيت و ارزش 
ذاتی قائل اس��ت و او را بنده  هيچ كس غير خدا نمی داند. هر كسی اسام و مبانی آن را 
پذيرفت، انسان را آزاد می داند؛ آزادی كه هم در بعد اخاقی و هم در بعد حقوقی خود، 
ظهور پيدا می كند. آزادی دينی تكليف مدار اس��ت؛ انس��ان بايد تنها از خداوند اطاعت 
نموده، به احكام و دس��تورهای او عمل نمايد و حكومت و نظام��ی را بپذيرد كه قانون و 
حاكمان آن از سوی خداوند تعيين شده باش��ند. آزادی اجتماعی و سياسی مطلق، به 
اين معنی كه انسان ها هر چه خواستند انجام دهند و هر قانونی را به دلخواه وضع كنند، 
وجود ندارد. تكليف گريزی، مس��ئوليت ناپذيری و عدم قانونمندی، نشانه  وحشی گری 
و جاهليت اس��ت؛ در اس��ام، تمدن و مدنيت به معنای پذيرفتن تكليف و مسئوليت و 
قانون مداری است و آزادی دينی يعنی رهايی انس��ان ها از قيد بندگی و حاكميت غير 
خدا.3 به عبارت ديگر، از ديدگاه اس��ام، آزادی، يعنی رها شدن از بردگی و اطاعت غير 
خدا كه برای رسيدن به اين خواسته، نقش و آثار ارزنده پيامبر)ص( و ائمه معصومين بر 

هيچ كس پوشيده نيست. 
آزادی در غرب برخاسته از خواسته ها و تمايات نفسانی انسان هاست. فلسفه  آزادی 
آنها اصالت انسان و خواسته های اوس��ت و در اين ديدگاه الحادی، انسان بايد آزاد باشد 
و هر چه خواست انجام دهد. در اين نگرش، آزادی منهای خدا و دين، بُتی است مبتنی 
بر انسان پرستی و طلبكار بودن انس��ان از خدا، و لذا آزادی و خواس��ت انسان، مقدم بر 
دين، و ارزش آن فوق دين اس��ت؛ دين به عنوان يك امر سليقه ای وقتی ارزش دارد كه 
مزاحمتی با خواسته های فردی نداشته باشد. در اين تلقی، حكومت و قانون بر خواست 

1. زياد خرج كردن، بيهوده خرج كردن. 
2. صحيفه امام، ج15، ص388. 

3. زهرا انصاری نسب، »تفاوت آزادی اسامی و آزادی غربی«، بخش اعتقادات شيعه تبيان، 1391. 
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مردم استوار اس��ت، مردم هر قانون و حكومتی را 
خواس��تند انتخاب می كنند و وظيفه  حكومت و 
قانون گذار تأمين و حفظ هر چه بيش��تر اين نوع 
آزادی اس��ت.1 به عبارت ديگر، در غرب اس��اس 
زندگی بر حداكثر بهره ب��رداری از منافع مادی و 
ارضای حداكثر خواست فردی استوار است. تمام 
افراد از قيد معارف و عقايد دينی و اصول اخاقی 

آزادند و هر عملی كه مايل باشند مجازند انجام دهند؛ به شرط اينكه با قوانين موضوعه 
مخالفت نداشته باشد. اين نوع آزادی، روح انس��انيت و ملكات فاضله را در انسان نابود 
كرده، نهايتاً او را تا سرحد حيوانات تنزل می دهد و از تكامل بازمی دارد. در غرب حدود 
آزادی افراد، آزادی ديگران است. اما اس��ام بعد از آن كه آزادی انسان از قيد شهوات، 
اصنام و طاغوت ها را مورد تأكيد قرار می دهد، او را آزاد می گذارد كه هر چه می خواهد 
انجام دهد، فقط از حدود الهی خارج نش��ود و اوامر و نواهی او را در نظر بگيرد. بنابراين 
آزادی كه در غرب و تمدن جديد مطرح شده است در اسام پذيرفته نيست، بلكه حدود 
ديگری برای آن در نظر گرفته ش��ده اس��ت. ولی در مقابل يك نوع آزادی برای انسان 
قائل شده است كه دنيای وسيعی را در برابر او می گشايد و آن آزادی از قيد بندگی غير 
خداست.2 در انديشه حضرت امام)ره(، آزادی كه در دوره پهلوی در ايران حاكم بود، از 

نوع آزادی غربی بود: 
ويژگی بارز آزادی در ايران عصر پهلوی )وارداتی( يا )استعماری( بودن 
آن است. اين نوع از آزادی كه رس��ماً از دوره رضاشاه وارد ايران شد، در 

واقع تجزيه آن كليتی از آزادی بود كه در مغرب زمين جريان داشت.3
ايش��ان از آزادی دوران پهلوی كه از نوع آزادی غربی بود، با عناوين آزادی وارداتی و 
آزادی استعماری ياد می كنند. در اين دوران، آزادی قلم، آزادی بيان، آزادی مطبوعات 

و... وجود نداشت، تنها آزادی موجود، آزادی در فساد و فحشا بود: 
نه مردها آزاد بودند در زمان ايشان، نه زن ها و نه مطبوعات و نه راديو 
و نه هيچی، آزادی در كار نبود، اسم، صحبتش و تبليغاتش زياد بود. آن 

1. زهرا انصاری نسب، همان. 
2. رمضان اكبری مالستانی، »حدود آزادی در نظام اسامی از ديدگاه امام خمينی)ره(«، حضور، ش73، تابستان 

1389، ص12. 
3. عبدالوهاب فراتی، »آزادی در انديشه امام خمينی)ره(«، حكومت اسامی، ش12، 1386. 

مقام معظم رهبری: اسالم امریکایی 
یعنی... اسالم بی تفاوت در مقابل 
ظلم، در مقابل زیاده خواهی، اسالم 
بی تفاوت در مقابل دست اندازی به 
حقوق مظلومان، اسالم کمک به 
زورگویان، اسالم کمک به اقویا، 
اسالمی که با همه  اینها می سازد... 
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آزادی هم كه آنها می خواستند برای مملكت ما آن آزادی است كه هم 
جوان های پس��ر ما را و هم جوان های دختر ما را به تباهی می كشد. آن 
آزادی را آنها می خواهند كه من از اين تعبير می كنم به آزادی وارداتی، 
آزادی استعماری يعنی يك آزادی كه در ممالكی كه می خواهند وابسته 
به غير باشد، اين آزادی ها را سوغات می آوردند... آن طوری كه می گفتند 
از تهران تا آخر شميران صدها محل فساد به بدترين فسادها ]بود[ اينها 
آزاد اما قلم نه، بي��ان هم نه، آن آزادی كه آنه��ا می گفتند. اين معنا بود 
كه مشروب فروشی بيشتر از كتاب فروشی باشد و مراكز فحشا بيشتر از 

مراكز علم باشد.1 
ريشه و مبنای آزادی در غرب تمايات و خواهش های نفس��انی انسان است و فلسفه 
آزادی، خواستن است و همه چيز در راستای آرزوها و تمايات مادی معنی پيدا می كند 
و از نظر بسياری از دانشمندان و فاسفه غرب، كشوری آزادتر است كه انسان ها در آن 
برای ارضای شهوات نفس��انی آزادتر باشند و در آنجا بيش��ترين آزادی های جنسی به 
صورت بی بند و باری رواج دارد.2 بر همين مبنا اس��ت كه در برخی از كشورهای غربی 
همجنس بازی، به حكم احترام به نظر اكثريت قانونی می شود. استدالل تصميم گيرندگان 
و تصويب كنن��دگان قانون اين اس��ت كه چون اكثري��ت با همجنس ب��ازی موافق اند، 
دموكراسی ايجاب می كند كه اين امر به يك قانون الزم االجرا تبديل گردد. از اين رو، در 

قاموس انديشه حضرت امام)ره(، آزادی در غرب مساوی با بی بند و باری است: 
آزادی غربی... يعنی بی بند و باری.3 

خوب، بس��ياری هس��تند كه مهار ندارند، رها هس��تند؛ آزادند! اين 
آزادی ای كه غربی ها می خواهند همين است. آزادند، هر چه می خواهند 
و هر كاری می خواهند بكنند. ظلم بكند آزاد است، شهوات غير مشروع، 
آزاد اس��ت، بدگويی به هر كس، آزاد است، قلم فرسايی به ضد هر كس، 
آزاد است. اگر اين آزادی ای كه همين غير محدود بودن اين قسم حيوان 
است، اين حدی ندارد برای خودش، آزاديش را حدی قائل نيست، هر جا 

جلو برود باز در اين آزادی می خواهد جلوتر برود.4

1. صحيفه امام، ج10، ص5.
2. علی محبی، »آزادی از نظر اسام و غرب«، الهيات، بهار و تابستان 1385، ش3، ص184. 

3. صحيفه امام، ج7، ص536. 
4. همان، ج8، ص516.
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اما ريشه آزادی در اسام، جهان بينی توحيدی است و روح توحيد يعنی نفی عبوديت 
غير خدا و در اين راستا كمال طلبی، حقيقت جويی و عدالت خواهی انسان از مبانی اصلی 
آزادی به شمار می آيند و تقوای الهی مهم ترين عامل آزادی است. كما اين كه حضرت 
علی)ع( می فرمايند: »همانا تقوای الهی كليد هر در بس��ته و ذخيره رس��تاخيز و عامل 

آزادگی از هر گونه بردگی است.« و شهيد مطهری می نويسد: 
برخاف تصور بس��ياری از فاس��فه غرب، آن چيزی كه مبنا و اساس 
حق آزادی و لزوم رعايت به آن می ش��ود، ميل، هوا و اراده فرد نيست، 
بلكه استعدادی است كه آفرينش برای س��ير مدارج ترقی و تكامل، به 

وی داده است.1 
در جايی ديگر می فرمايند: 

ما اسام می خواستيم، اس��ام هم آزادی دارد اما آزادی بی بند و باری 
نه، آزادی غربی نمی خواهيم، بی بند و باری است او...2 

حضرت امام)ره(، خطاب به كس��انی كه بی بند و باری را آزادی می پنداشتند، گوشزد 
می كنند كه هيچ گاه اجازه ترويج چنين آزادی را نمی دهند:  

ش��ما بی بند و باری را آزادی می دانيد، ش��ما فس��اد اخاق را آزادی 
می دانيد، شما فحشا را آزادی می دانيد... البته آزادی كه منتهی می شود 
به فساد، آزادی كه منتهی می شود به تباهی ملت، به تباهی كشور، آن 

را نمی توانيم بدهيم.3
در غرب حد آزادی فقط منافع مادی است، لذا محدود كننده آزادی را قانون می دانند 
و آن هم قانونی كه مبنای تدوين آن، نظر عده ای از انسان هاست كه برای تأمين منافع 
مادی خود به آن اقدام نموده اند يا محدودكنن��ده آزادی را، آزادی ديگران می دانند كه 
اين مانع و محدودكننده نيز صرفاً جنبه مادی دارد، يعنی چون می دانند با آزادی مطلق 
و بدون قيد و شرط نمی شود زندگی كرد، لذا گفته اند حد آزادی را آزادی ديگران تشكيل 
می دهد. اما در اس��ام حد آزادی را در درجه اول منافع معنوی و ش��رع مقدس تعيين 
می كند و برای تمام اعمال و رفتار انسان دستورالعمل سازنده دارد و منافع مادی نيز در 
حدی كه با تكامل انسان سازگار باشد، دخالت دارد. يعنی حد آزادی، بر عكس غرب، در 
اسام، خدا و دين است و قانون و آزادی ديگران كه در غرب به عنوان حد آزادی مطرح 

1. علی محبی، همان، ص185.
2. صحيفه امام، ج8، ص65.

3. همان، ج9، ص344.
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است، در اسام در چهارچوب دين معنی پيدا می كند و نه بيشتر از آن.1 در بيانات امام 
خمينی)ره( آمده است: 

آقايانی ك��ه اس��م از »آزادی« می آورند، چ��ه آقايانی ك��ه داخل در 
مطبوعات هستند و چه قش��رهای ديگری كه فرياد از آزادی می زنند، 
اينها آزادی را درس��ت بيان نمی كنن��د، يا نمی دانن��د. در هر مملكتی 
آزادی در حدود قانون اس��ت، در حدود قوانين آن مملكت است. مردم 
آزاد نيستند كه قانون را بش��كنند. معنی آزادی اين نيست كه هر كس 
بر خاف قوانين برخاف قانون اساسی يك ملت، برخاف قوانين ملت 
هم هر چه دلش می خواهد بگويد. آزادی در حدود قوانين يك مملكت 
است. مملكت ايران مملكت اسامی است و قوانين ايران قوانين اسام 
است. در قانون اساسی زمان سابق هم اين معنا كه هر چه برخاف قانون 
اسام باشد قانون نيست و قانون بايد موافق با قوانين اسام باشد، هست. 
و هر قانون��ی كه در ايران قانون اساس��ی كه در اي��ران بخواهد قانونيت 
داشته باش��د، نمی تواند قانونی باش��د كه برخاف گفته پيغمبر اسام، 
برخاف گفته قرآن باشد. پس آزادی- كه گفته می شود كه مطبوعات 
آزادند، بيان آزاد است- معنايش اين نيست كه مردم آزادند كه هر كاری 
می خواهند بكنند؛ مثًا آزادن��د دزدی بكنند، آزادند به فحش��ا بروند، 
آزادند مراكز فحشا درس��ت كنند. اين آزادی، آزادی غربی است- البته 
به اس��تثنای دزدی اش- اين آزادی غربی ]است [ كه هر كس هر كاری 
دلش می خواهد بكند ولو اينكه فحشا باشد، ولو اينكه يك كارهايی باشد 
ناشايسته. اينطور آزادی در ايران نمی تواند باشد. آزادی در حدود قانون 
بايد باش��د. قوانين اس��ام را بايد ماحظه ك��رد؛ در چهارچوب قوانين 
اسام، در چهارچوب قانون اساسی، بيان آزاد و بحث آزاد. اين اشتباهی 

است كه می كنند.2 
از آنجا كه مهم ترين هدف آزادی از منظر اس��ام رشد و تعالی انسان و نيل او به كمال 
می باشد، اين امر مسلماً با ترويج فس��اد در جامعه در تضاد است، زيرا اساساً فساد باعث 
رشد و تعالی بعد حيوانی انسان می گردد و نه بعد انسانی و الهی او، و لذا بر همين اساس 

1. علی محبی، همان، ص185. 
2. صحيفه امام، ج7، ص535-536. 
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بود كه امام)ره( فرمودند: »اس��ام است كه 
برای م��ا آزادی، يك آزادی س��الم، آزادی 

صحيح تأمين می كند.«1
در انديش��ه حضرت امام)ره(، ثمره آزادی 
غربی فساد، فحش��ا و تباهی جوانان است. 
زمانی هم كه جوانان يك كش��ور به فس��اد 
كشيده ش��وند، جامعه از پيش��رفت عقب 
می ماند، زيرا جوانان نيروی انس��انی جهت 

پيشرفت می باشند: 
مع األس��ف در مراكز ه��م يك آراء فاس��د هس��ت. اينها ك��ه آزادی 
می خواهند، اينها كه می خواهند جوان های ما آزاد باشند، قلم فرسايی 
می كنند برای آزادی جوان های ما، چه آزادی را می خواهند؟ می خواهند 
جوانان ما آزاد بشوند؛ قمارخانه ها باز باش��د به طور آزاد، مشروبخانه ها 
باز باشد به طور آزاد، عشرتخانه ها باز باشد به طور آزاد، هروئين كش ها 
آزاد باش��ند، ترياك كش ها آزاد باش��ند؛ درياها آزاد باش��ند. و درها باز 
برای جوان ها. جوان های ما آزاد باشند و هر مفسده ای را بخواهند عمل 
كنند؛ به هر فحشا كه می خواهند كشيده شوند. اين چيزی است كه از 
غرب ديكته شده است. اين چيزی است  كه می خواهند جوانان ما- كه 
می ش��ود در مقابل آنها بايس��تند- را بی خاصيت كنند. ما می خواهيم 
جوانانمان را از ميكده ها به ميدان جنگ ببريم، ما می خواهيم جوانانمان 
را از عش��رتكده ها به ميدان جنگ ببريم، ما می خواهيم جوانانمان را از 
اين سينماهايی كه بود و جوان های ما را به فساد می كشيد دستشان را 
بگيريم و به جاهايی ببريم كه برای ملت فايده داش��ته باشد. اين آزادی 
كه آقايان می خواهند آزادی ای اس��ت كه قدرتمندها ديكته كرده اند؛ و 
نويس��ندگان ما يا غافل اند و يا خائن. اين دمكرات مآب ها كه می گويند 
بايد آزاد باش��د، به هيچ وجه نبايد جلوی هيچ چيز را گرفت، اينها الهام 
می گيرند از ابرقدرت ها، و آنها می خواهند ما را غارت كنند، و جوان های 
ما بی تفاوت باشند. جوان هايی كه در عشرتگاه ها هستند بی تفاوت اند. 

1. همان، ج7، ص542. 

امام خمينی)ره(: ... کسانی هستند 
که ادعای اسالم و اسم اسالم را 
وسيله ای برای چاپيدن و سوءاستفاده 
و تحميق بيشتر قرار داده اند. آن اسالم، 
اسالمی است که به نفع سرمایه داران و 
زراندوزان و صاحبان ميلياردها دالر در 
بانک های خارجی است. ما آن اسالم را 

قبول نداریم
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جوان هايی كه مبتا به مخدرات هستند در امور كشوری بی  تفاوت اند. 
جوان هايی كه در مراكز فحشا بزرگ می شوند نسبت به مصالح مملكت 
كار ندارند. اي��ن جوان ها به مصالح مملكت كار دارند كه از اين مس��ائل 
دورند؛ در تحت تربيت اسامی هس��تند. رئيس پاسدارها به من گفت 
جوان های ما ش��ب، نماز ش��ب می خوانند و در قنوت فان دعا، دعای 
مفصل را می خوانند. اينها می توانند مملك��ت نگه دارند. ما می خواهيم 
مملكت حفظ كنيم. حفظ مملكت به آزادی كه شما می گوييد نيست. 

اين آزادی مملكت را، بر باد می دهد.1

ویژگی های 
اسالم امریکایی

جدایی دین از 

سياست

ظلم پذیری

گام نهادن در 

مسير قدرت های 

غربی نظير امریکا 

منطبق بودن با 

سياست های نظام 

سرمایه داری 

اعتقاد به 

آزادی های 

بی قيد و بند

تجمالتی و 

تشریفاتی بودن 

دین

سازش با قدرت های 

استکباری 

1. همان، ج9، ص342-343. 
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نتيجه گيری
در جمع بندی مباحث فوق الذكر بايد اذعان داشت كه امام خمينی)ره( با هوشياری و 
بصيرت خويش از نقشه دشمنان اسام آگاه بودند و تاش معاندان در راستای انحراف 
در دين مبين اس��ام و ايجاد دينی جعلی را به دولت ها و امت اس��امی هشدار دادند و 
اعتقاد داشتند كشورهای اس��تكباری برای دس��ت يابی به اهداف و مقاصد شوم خود، 
سعی در تضعيف عامل مقاومت كشورهای اس��امی يعنی دين اسام دارند و به همين 
دليل، از هر گونه تاش برای انحراف، تضعيف دگرگونی و ايجاد آلترناتيو اسام راستين 
حمايت می كنند. قدرت هايی نظير امريكا، انگليس و... با سرمايه گذاری های هنگفت و 
برنامه ريزی های فرهنگی و سياسی، سعی كردند گفتمان اسام جعلی امريكايی را در 
كشورهای اسامی رواج دهند و برای خود، طرفدارانی را به دست آورند تا از اين طريق 
بتوانند قدرت اس��ام را مهار نمايند و ب��ه راحتی بتوانند به چپاول ملت های اس��امی 
بپردازند. اسامی كه مورد توجه قدرت های جهانی بود و س��عی در رواج آن داشتند با 
مبانی و اهداف آنها هماهنگی داشت و می توانست قدرت استقامت و مقاومت ملت های 
اسامی در برابر زياده خواهی آنان را بشكند و كشورهايی وابسته را به وجود بياورد. امام 
خمينی)ره( اعتقاد دارند ك��ه اين دين امريكايی دارای برخ��ی از ويژگی های متضاد با 
اسام راستين است كه برخی از آن ويژگی ها به قرار زير می باشد: سازش با قدرت های 
استكباری، جدايی دين از سياس��ت، ظلم پذيری، گام نهادن در مسير اهداف و مقاصد 
قدرت های غربی نظير امريكا و انگليس، منطبق بودن با سياست های نظام سرمايه داری، 
اعتقاد به آزادی های بی قيد و بند، تش��ريفاتی بودن دين، كينه توزی نس��بت به معارف 
حقيقی اس��ام و معتقدين به آن در جوامع اس��امی، تجمل گرايی و زندگی پر زرق و 
برق، گمراهی انسان و راهبری به سوی پليدی ها و انحراف از مسير حقيقی بشر، حامی 
قشرهای مرفه و متمول جامعه، حامی مستكبران، بی توجهی به قسط و عدل و غيره. اين 
مؤلفه ها به خوبی نشان می دهند كه به لحاظ گفتمانی، اسام امريكايی كامًا در مقابل 
گفتمان اسام ناب محمدی قرار دارد و ويژگی های اين گفتمان، هم سو با سياست های 

نظام سرمايه داری و قدرت های جهانی است. 
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راهبردهای مانایی و ماندگاری انقالب اسالمی

سيروس حاجی زاده1
مقدمه 

هر نظام سياسی در گس��تره و پهنه جهانی دارای ساخت های متفاوتی است. از جمله 
ساخت حقيقی و حقوقی، كه در تمامی نظام های سياسی دنيا، موضوعيت و معنا دارند. 
نكته حائز توجه اين كه س��اخت حقيقی يك نظام، به  عن��وان توليدكننده  رهيافت ها و 
مفاهيم، رويكردها، ارزش ها، هنجارها و جهت گيری های آن نظام، نقش تعيين كننده ای 
در ايجاد ساخت حقوقی دارد. از اين جهت است كه تفاوت  ساخت های حقوقی كشورها 
ناشی از تفاوت در ساخت حقيقی آنهاست و از اين منظر، می توان گفت ساخت حقوقی 
نظام جمهوری اسامی ايران كه مبتنی بر واليت فقيه است، قابليت شبيه سازی و تطابق 

با ساخت حقوقی دولت های ليبرال  دموكرات و توتاليتر را ندارد. 
عملكرد نظام های سياسی در حراست از اين ساخت ها يكسان نيست. از آنجا كه بقای 
يك نظام سياسی به ساخت هويتی و حقيقی آن بستگی دارد، به همين علت نسبت به 
تغيير آن ساخت، تعصب خاصی نشان داده می ش��ود؛ در حالی كه پذيرش تغييرات در 

1. كانديدای دكتری مطالعات بين الملل )مطالعات منطقه ای( دانشگاه جامع امام حسين)ع(
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ساخت حقوقی، در عين اهميت آن، از انعطاف برخوردار است. در تمام كشورها به قوانين 
مرتبط با ساخت حقيقی، اجازه  تغيير به  صورت مطلق داده نشده است، به  طوری كه تنها 
وقوع انقاب می تواند آن را تغيير دهد؛ چراكه آن ساخت، هويت و ماهيت نظام سياسی 

را نشان می دهد و تغيير آن، به معنای تغيير نظام سياسی و انقاب است. 
در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران نيز جمهوريت و اساميت، جزء اصول و هويت 
نظام سياسی است كه قانون گذار اجازه  تغيير و اصاح آن را به كارگزاران نظام سياسی 
نداده است. در جهان امروز، تأكيد و تكيه صرف بر قدرت سخت، پايداری را در پی نخواهد 
داشت. بر اين اساس، قوی ترين كشورها همواره قوی ترين باقی نخواهند ماند، مگر اينكه 
به س��اخت حقيقی قدرت، كه همان جنبه  نرم افزاری قدرت است، اهميت دهند. از اين 
رو، امروزه تهديدات از جنبه  نظامی گری به س��مت تهديدات نرم چرخش كرده اس��ت 
كه هدف آن س��ازه ها و كارگزاران نظام نيس��ت، بلكه عناصر غير مادی قدرت همچون 
هنجارها، ارزش ها، انگاره ها و ايدئولوژی ها می باشد، به همين خاطر، مهم ترين عناصر 

دركالبدشكافی تهديد، »تهديدشونده ها« هستند. 
از منظر نرم افزاری، مهم ترين ش��اخص برای تحليل تهديد در اين س��طح، »موضوع 
تهديد« اس��ت. موضوع تهديد از حيث ماهيت ش��امل موضوعات هنج��اری )هويت و 
س��اخت حقيقی( و موضوعات كاربردی )جنب��ه ای عينی كه ناظر ب��ر كارآمدی نظام 
سياسی و ساخت حقوقی( است. در ش��رايط فعلی موضوعات هنجاری و هويتی محور 
اصلی تهديدات نرم به  ش��مار می روند1 ك��ه در پاي��داری و زوال نظام های هنجارمحور 
نقش بنيادين دارند. انقاب اسامی بر خاف تمامی انقاب های بزرگ دنيا يك انقاب 
»فرهنگ پاي��ه« و »هنجاربنياد« اس��ت كه بر اص��ول اخاقی و دين مبتنی اس��ت. در 
نظام های برآمده از انقاب های روسيه، فرانسه و چين كه در شرايط فشار و بحران حوزه 
اجتماعی برای تسكين محنت های سياسی و اقتصادی، به وجود آمده اند، آزادی تام در 
حوزه اجتماعی را نهادينه كرده اند، اگر در يك انقاب هويت پايه مانند انقاب اسامی 
نيز بينش های معرفتی و عملكردی ساير نظام های سياسی با مختصات و ويژگی های آنان 
اعمال شود مفهومی جزء فروپاشی نخواهد داشت. چون دوام و قوام انقاب هنجاربنياد 
ايران بر هويت ارزشی و اجتماعی رقم می خورد كه در اين نوشته از آن به عنوان ساخت 

حقيقی يا شاخص های هويتی ياد شده است. 

1. اصغر افتخاری، تهديد نرم؛ رويكردی اس��امی، تهران، پژوهش��كده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1391، 
ص40-41. 
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عوامل مانایی و پویایی انقالب اسالمی 
1. مردم ساالری دينی

واژه »مردم س��االري ديني« اصطاح تازه اي در 
گفتمان سياسي دنياس��ت كه- بر خاف واژه هايي 
چون جمهوري اس��امي، پارلمان اسامي و... كه 
همگي تركيب هايي هس��تند از ي��ك مفهوم غربي 
به عاوه يك قيد اسامي- در بستر مباني سياسي 
اسام و متأثر از آموزه هاي نبوي و علوي روييده و بر 

آن است تا ضمن پاسداشت حقوق مردم در حوزه سياست و اداره امور جامعه و پرهيز از 
الگوهاي حكومتي استبدادي، رعايت اصول و مباني ارزشي را بنمايد و بدين ترتيب نظام 
اسامي را از الگوهاي س��كوالر غربي تمييز دهد. براي اين منظور در حكومت اسامي، 

روش نويني مورد توجه قرار گرفته كه نه استبدادي و نه ليبرالي است. 
امام خمينی)ره( در اين الگوی مردم ساالری، از يك سو با تكيه بر فقه سنتی كه ميراث 
گرانبهای شيعه است و از س��وی ديگر با الگوگيری از حاكميت نبوی و علوی تجربه ای 
جديد فراروی جهانيان قرار داد. در همين امتداد، امام حكومت های مدعی مردم ساالری 
كه تحت عنوان فريبنده دموكراسی ظهور پيدا كرده اند را شبيه حكومت های ديكتاتوری 
می دانند و معتقدند اكثر آنها دس��ت به فريب دادن مردم زده اند. ايشان در كشف اسرار 

می فرمايد: 
هيچ فرق اساسی ميان مشروطه، استبداد و ديكتاتوری و دموكراسی 
نيس��ت مگر در فريبندگی الف��اظ و حيله گ��ری قانون گذاری ها، آرای 

شهوت ران ها و استفاده چی ها فرق می كند.1 
مقام معظم رهبری نيز بارها در ديدار با مسؤالن كشور تأكيد كرده اند: 

بهترين چيزی كه ممكن اس��ت امروز ما بتوانيم برای تصحيح اخاق 
و رفت��ار و منش خودمان )يعنی مس��ؤالن كش��ور( ماك ق��رار دهيم 

مردم ساالری دينی به عنوان يك روش حكومتی است.2
ايشان از اين روش حكومتي به »مردم ساالري ديني« تعبير نموده اند و در توضيح آن 

مي فرمايند: 

1. امام خمينی، كشف اسرار، ص231-230 و 365-369. 
2. سيد علي فياضي، »مردم ساالري ديني«، كتاب نقد، پاييز و زمس��تان 1380، ش20 و 21، ص43. و بيانات 

مقام معظم رهبري، كيهان، 1379/8/29. 

استکبارستيزی یک قاعده مشترک 
و بنيادین ميان هویت دینی و ملی 
ایرانيان است و منابع چهارگانه 
قرآن، سنت، عقل و عرف نسبت 
به مقاومت در مقابل استکبار و 
نفی آن اجماع دارند و بر آثار 
تهدیدی آن برای مصالح دین و 
بالد و ملل اسالمی حساس هستند
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اين مردم ساالري ]ديني[ به ريشه هاي دموكراسي غربي مطلقاً ارتباط 
ندارد؛ اين يك چيز ديگر است. اوالً مردم ساالري ديني دو چيز نيست؛ 
اين طور نيست كه ما دموكراسي را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم 
تا بتوانيم يك مجموعه كاملي داشته باشيم؛ نه، خود اين مردم ساالري 
هم متعلق به دين است. مردم ساالري هم دو جنبه دارد، يك جنبه آن 
عبارت است از تشكيل نظام به وسيله اراده و رأي مردم؛ يعني مردم نظام 
را انتخاب مي كنند؛ دولت را انتخاب مي كنند و... اين همان چيزي است 
كه غرب ادعاي آن را مي كند و البته اي��ن ادعا واقعيت ندارد، اين حرف 
متكي به نظرات و حرف ها و دقت ها و مثال آوردن هاي خود برجستگان 

ادبيات غربي است.
جنبه ديگر مردم ساالري ]ديني[ اين است كه »حاال بعد از آن كه من 
و شما را انتخاب كردند، ما در قبال آنها وظايف جدي و حقيقي داريم...1

در جاي ديگر مي فرمايند: 
مردم ساالري ديني... يك حقيقت واحد در جوهره نظام اسامي است 
چراكه اگر نظامي بخواهد بر مبناي دين عمل كند بدون مردم نمي شود، 
ضمن آنكه تحقق حكومت مردم ساالري واقعي هم بدون دين امكان پذير 

نيست...2 
به طور خاص��ه در تبيين مفهوم مردم س��االري دين��ي مي توان چني��ن بيان نمود: 
مردم س��االري ديني ناظر به مدلي از حكومت است كه بر مش��روعيت الهي و مقبوليت 
مردم استوار بوده و حاكم در چهارچوب مقررات الهي، حق مداري، خدمت محوري و ايجاد 
بستري براي رشد و تعالي مادي و معنوي ايفاي نقش مي كند،3 اين مدل بر دو پايه استوار 
است: 1. از سويي ريشه در آموزه هاي وحياني دارد 2. اين آموزه ها را از رهگذر خواست و 
اراده مردم دنبال مي كند. لذا در نظام مردم ساالري ديني، نظام سياسي بر دو ركن الهي 
و انساني استوار است و اين نظام با در نظر داش��تن اصول اعتقادي اسام، رابطه مردم و 

حكومت را تبيين مي كند. 

1. ديدار مقام معظم رهبری با مسئوالن و كارگزاران نظام، 1379/9/12. 
2. ديدار مقام معظم رهبری با اعضاي شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت، 1379/10/13. 

3. »تبيين نظريه مردم ساالری دينی در قياس با دموكراسی غربی«، محمدجواد نوروزی، چكيده مقاالت همايش 
مردم ساالری دينی، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی)ره(، 1382، ص 69.
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اصول مردم ساالري ديني
آرمان گرايي61فضيلت محوري1
تكليف محوري 7هدايت محوري2
شايسته ساالري 8حاكميت الهي3
قانون محوري 9ايمان ديني4
رضايت مندي10انتخاب مردمي5

بدون ترديد مهم ترين عاملي كه پيروزي انقاب اس��امي را رقم زد، حضور فراگير و 
گسترده مردمي بود كه با آگاهي و هوشياري مبارزاتي و مكتبي، حياتی گرم و تحرك به 
اين نهضت در سراسر كشور بخشيد.2 در واقع روح نظام اسامي مترادف با حضور مردم 
در همه امور است؛ در اين صورت استقال، عزت و ماندگاري نظام تأمين خواهد شد و با 
حضور واقعي مردم دفاع از نظام و مرزهاي كشور در مقابل دشمنان نيز امكان پذير خواهد 
بود3. مهم ترين آثار استنباطی از انديشه های رهبری و امام در خصوص حضور حداكثري 

مردم در حفظ نظام اسامي را می توان در محورهای زير مشاهده كرد: 

نتيجه يا آثار کارشاخص
حضور حداكثري و تأثير آن در كارآمدي نظامكارآمدی
حضور حداكثري و افزايش قدرت و اقتدار ملياقتدار ملی

حضور حداكثري و دلسردي و عقب نشيني دشمنان از مواضع بازدارندگی
خصمانه و خنثي شدن توطئه ها

حضور حداكثري باال بردن امنيت ملي افزايش امنيت ملی

1. محسن مهاجرنيا، »مسائل فلسفه سياسی در انديشه مقام معظم رهبری«، حصون، زمستان 1385، ش10، 
ص79-42  و سيد خدايار مرتضوي، »مردم ساالري ديني ايران و ليبرال دموكراسي غرب«، راهبرد، تابستان 1382، 

ش28، مركز تحقيقات استراتژيك، ص200. 
http://ladiez.ir/vdca.enek49n6u5k14.html :2. همشهري، 1375/2/8 و سايت

3. الكامل في التاريخ، ج3، ص93 )كتابی تاريخی درباره سرگذش��ت آدمی و رويدادهای تاريخی سده 7ق، كه 
نوشته عزالدين بن اثير اس��ت.( به نقل از »جمهوريت و واليت فقيه در تئوري انقاب آتي« محمدرضا موثق، روز، 

ش2، زمستان 1380. 
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حضور حداكثري تحقق مطالبات واقعي مردمحل مطالبات واقعی
حضور حداكثري و رفع تهديدات فراروي نظامخنثی كنندگی

حضور حداكثري و رفع شبهات در خصوص مشروعيت نظامافزايش مشروعيت
حضور حداكثری و حل معضات و مشكات فرهنگي اقتصادي و حل معضات

سياسي و اجتماعي كشور
حضور حداكثري زمينه حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس حفظ اصول

اسامي
تحقق هويت و روح دين باوري در نظام اسامي با حضور مردم تحقق دين باوری

غير ممكن بودن ادامه راه اين نظام و حفظ آن بدون حضور مردم  استمرار راه
تثبيت و دوام نظام با حضور مردم در تمامي صحنه هاي انقاب تثبيت و دوام نظام

تأمين عزت و استقال سياسي و بقاء ماندگاري نظام با حضور تامين عزت و استقال
مردم 

وحدت و ثبات نظام جمهوري اسامي ايران با حضور مردم در ثبات نظام اسامی
همه صحنه ها

دفاع از كشور و ارزش هاي نظام و مقابله با دشمنان و دفاع از حفظ تماميت ارضی
تماميت ارضي كشور با حضور مردم 

در مجموع مردم ساالري دينی، ناظر به مدلی از حكومت است كه بر مشروعيت الهی 
و مقبوليت مردم و در چهارچوب مقررات الهی استوار اس��ت و در راستای حق مداری، 
خدمت محوری و ايجاد بستری برای رشد و تعالی مادی و معنوی، ايفای نقش می كند. 
پس، مردم س��االري دينی اوالً؛ از س��ويی ريش��ه در آموزه های وحيانی دارد، ثانياً؛ اين 

آموزه ها را از رهگذر خواست و اراده مردم دنبال می كند.
بر اين اساس، تفاوت ها و شباهت های هر دو ديدگاه تقريباً چنين می شود: 

افتراقاتاشتراکات
1. ذی حق دانستن 

مردم و حرمت نهادن 
به ملت

1. در مردم ساالري سكوالريستي، حاكميت ملی به طور مطلق 
پذيرفته می شود؛ ولی در مردم ساالري دينی با پذيرش حاكميت 

مطلق خداوند، حاكميت ملی نسبی خواهد بود. 
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2. زمينه سازی برای 
مشاركت مردمی 

در تمام مراحل 
تصميم گيری 

سياسی و اجتماعی

2. مردم ساالري سكوالر، رأی اكثريت را به صورت مطلق ماك 
عمل قرار می دهد؛ اما در مردم ساالري دينی در بعد قانون گذاری، 

رأی اكثريت در چهارچوب شريعت پذيرفته می شود.

3. عين انتخابات، به 
عنوان طريق قانونی 
اعمال مردم ساالري

3. در مردم ساالري سكوالر، حاكميت اوالً و بالذات از آن مردم 
است، ولی در مردم ساالري دينی، حاكميت اوالً و بالذات از آن 

خداست و حاكميت مردم در طول حاكميت خداوند است و نه در 
عرض آن. 

4. الزام به رأی 
اكثريت در امور 

اجرايی

4. در مردم ساالري سكوالر، دين صرفاً امری شخصی و مربوط به 
حوزه فردی است؛ اما در مردم ساالري دينی، دين، حوزه فردی و 

اجتماعی مردم را در بر می گيرد.
5. احترام به 

آزادی های فردی و 
جمعی

5. مردم ساالري سكوالريستي با مردم ساالري دينی در ارايه 
تعريف از بشر و حقوق آن در پاره ای از موارد ديگر با هم اختاف 

دارند.1
6. توسعه همه جانبه 

و رشد و شكوفايی 
خاقيت ها در پرتو 
تضارب آرا و تعامل 

افكار 

. وحدت ملي  2
وحدت و انسجام ملی و اس��امی از مقوله هايی اس��ت كه از ديرباز مورد توجه عالمان و 
خادمان به مكتب اهل بيت)ع( بوده و تا گسترش واقعی اسام بر تمام عالم ادامه پيدا خواهد 
كرد. مصلحان و عالمان زيادی اعم از شيعه و سنی به مقوله وحدت اسامی توجه داشته اند 
كه از جمله اين بزرگان می توان به افرادی چون ش��يخ محمد عبده، س��يد  جمال الدين 

1. حسين جوان آراس��ته، مبانی حاكميت در قانون اساس��ی جمهوری اس��امی ايران، قم، دبيرخانه مجلس 
خبرگان رهبری، 1383، ص17 و سايت وزارت جهاد و كشاورزی )سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزی(، 
حوزه نمايندگی ولی فقيه- شورای فرهنگی، »انقاب اسامی، مردم ساالری دينی، مشاركت اجتماعی، عدالت و 

پيشرفت«، كد خبر:70090، 1395/11/13. 
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اسدآبادی، آيت اهلل بروجردی، ش��يخ شلتوت، سيد 
قطب، ام��ام خمين��ی)ره(، مقام معظم رهب��ری و... 
اشاره نمود. بديهی اس��ت وحدت ملي نيز ركن و رمز 
پيروزي انقاب اسامي و ضامن حفظ دستاوردهاي 
آن اس��ت. به تعبير امام و رهبری »اگ��ر ما در داخل 
متحد و منسجم باشيم، دش��من خارجی هيچ تأثير 
س��وئی نمی تواند بگذارد.«؛ »وحدت كلمه، بر اساس 
اصول اساس��ی نظام اس��امی، بّينات قانون اساسی، 
اسام، راه امام، منطبق با منافع مردم، و ظلم ستيزی، يكی از مؤلفه های ضروری است كه 
زمينه امنيت و پيشبرد اهداف در سطوح راهبردی و غير راهبردی را فراهم می  كند و باعث 
عقب نشينی قدرت های سلطه گر می گردد«؛1 »مسلمانان اگر وحدت كلمه خود را حفظ 
نمايند و از اختاف و تنازع... دست بكشند، در سايه پرچم »ال اله اال اهلل« از تجاوز دشمنان 
اسام و جهانخواران مصون خواهند شد و دست شرق و غرب را از باد عزيز مسلمين قطع 
خواهند كرد؛ زيرا هم عده اينها فزون  تر و هم ذخايرشان بی  پايان است و از همه باالتر، قدرت 
غير متناهی خداوند پشتيبان آنان است .«2 در سايه وحدت است كه موتور حركت انسان 
در رخدادها و پيشامدهای مهم،3 پيشرفت های بنيادين،4 تسهيل در حل مشكات جهان 
اسام،5 بازدارندگی در مقابل دشمن،6 اس��تقال و خودكفايی،7 گريز از ذلت و خواری،8 
دستيابی به عزت و اقتدار كامل و عمل به احكام اسامی9 به عنوان مؤلفه های مقوم نظام 

اسامی، بقاء نظام نيز در سايه امنيت و ثبات و رفاه محقق می گردد. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با جوانان در مصای بزرگ تهران،  1379/2/1. 
2. »آرمان وحدت اس��امی در انديش��ه امام خمينی«، حضور، زمس��تان 1379، ش34 و صحيفه امام، ج  17، 

ص 323. 
3. صحيفه امام، ج  21، ص 487. 

4. بيانات مقام معظم رهبری در چهارمين كنفرانس حمايت از ملت فلسطين، 1387/12/14. 
5. همان. 

6. بيانات مقام معظم رهبری در مراسم سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)ره(، 1381/03/14. 
7. صحيفه امام، ج10، ص433

8. بيانات مقام معظم رهبری در جمع مسئوالن نظام، 1387/12/25.
9. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار شركت  كنندگان در هم انديشی علمای اهل تسنن و تشيع، 1385/10/25. 

اجرای قانون اساسی به تمام 
و کمال و با قاطعيت، از جمله 
مواردی است که عالوه بر حفظ 
وحدت ملی و حفظ مردم در 
صحنه، می تواند ماندگاری 
انقالب اسالمی را با الگویی 
به عدالت و ضابطه مندی امور 

تضمين و راه نفوذ را سد کند
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آثار وحدتشاخص
آثار درونیوحدت

انگيزه الهي داشتن و مقصد عالي را حكومت اسامي دانستنكلمه توحيد
يك پارچگي و اجتماع پرشور مردم و حضور در صحنه هاي گوناگون وحدت كلمه

حفظ نظام
اگر با هم نباشيد شكست مي خوريد اگر شكست بخوريد اسام 

شكست مي خورد.1

برادری 
تكليفی

تكليف است براي همه ما كه اين جمهوري كه به اينجا رسيده 
است تا آخر حفظ كنيم تا آخر حفظ كردن اين است كه هر روز 

محكم كنيم برادري خودمان را... حفظ كنيد اين برادري را با حفظ 
َّما  برادري شما به اينجا رسيديد و با حفظ برادري بايد جلو برويد.2 اِن

الُموِمنوَن اِخَوه.3

جامعه ايمانی
1. اعتصام به حبل الهي و خدايي بودن مبنا و ماك وحدت 2. وجود 
الفت بين دل ها و قلوب اعضاي جامعه 3. انسجام و هم گرايي مردم 

در راه مشترك با هدف مشترك. 
سازندگي 

وتوسعه
ما و همه ملت دست به دست هم بدهند و اين خرابي ها را بسازند. 

دست به دست هم بدهيد و مشكات را رفع كنيد.4
آثار بيرونیوحدت
دشمن 
شناسی 

دشمن ستيزي

هيچ قدرتی نمی تواند بر يك ملتی كه همراه هم هستند و با هم 
هستند هيچ قدرتی نمی تواند با او مقابله كند.5

1.  صحيفه امام، ج19، ص69. 
2. همان، ج20، ص56.

3. همان، ج11، ص148. 
4. همان، ج16، ص173. 
5. همان، ج20، ص56. 



مقاالت
76

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

لی
ت م

حد
و

رفع ستم 
دشمنان

من خوشبختم كه جمهوري اسامي بعضي فرصت ها را به ما و ملت 
ما نصيب مي كند و از آن فرصت ها، ماقات با قشرهاي مختلف و 
مذاهب مختلف و دين هاي مختلف است و ما همه در تحت لواي 
مجتمع هستيم، ايران مال همه است و توحيد مذهب همه است، 

مبدأ و معاد ايده همه است و ما اين مشتركات را داريم، ملت واحده 
هستيم و الزم است كه در مسائل ايران همه در صحنه باشيم. 

سد نفوذ

كاركرد وحدت كلمه بين مردم همبستگي براي مقابله با دشمنان 
و شكست ابرقدرت ها است. »هيچ قدرتي نمي تواند بر يك ملتي كه 
همراه هم هستند و با هم هستند، هيچ قدرتي نمي تواند با او مقابله 

كند.«1 

حفظ 
مباني ديني

نوعاً قدرت های ستمگر از راه ارعاب و تهديد يا به وسيله بوق های 
تبليغاتی خودشان و يا به وسيله عمال مزدور بومی خائنشان، مقاصد 

شوم خود را اجرا می  كنند. در صورتی كه اگر ملت ها با هشياری و 
وحدت در مقابلشان بايستند، موفق به اجرای آن نخواهند شد. 

حفظ مصالح 
عمومی

اختاف و تفرقه مضرترين سهم مهلك براي ملت ما و تمدن ها و 
انقاب ها است. اگر بهترين ملت ها دچار اختاف و دو دستگي شوند 
همه نيروي حياتي خودشان نه تنها از بين مي رود بلكه در جهت 

ويراني كشور به كار مي افتد.2 

حفظ روحيه 
مقاومت

شرط اينكه ما بتوانيم مقاومت كنيم بتوانيم حفظ كنيم اين كشور را 
شما بخواهيد حفظ بكنيد حيثيت ملي خودتان را حيثيت اسامي 

خودتان را شرطش اين است كه با هم باشيد.3

وحدت يك جامعه در وفاق، انس��جام ملی و هم گرايی ملی در سطوح سه گانه مردم، 
نخبگان و مديران و مراجع تصميم سازی و سياس��ت گذاری و تصميم گيری در شرايط 
صلح و جنگ، نق��ش كليدی و راهب��ردی دارد. وجود وحدت، اس��باب اعتماد به نفس 
عمومی امنيت و آرامش كان در كش��ور را رقم می زند و عاملی مقوم در تكامل و تعالی 

مادی و معنوی جامعه محسوب می شود. 

1.  همان، ج17، ص77.
2. همان، ج20، ص76. 
3. همان، ج13، ص20. 
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3. نفی سلطه پذيری 
در نظام ارزش محور و دين بنياد ايران اسامی، حمايت از مظلوم و مقابله با ظالم از قواعد 
مسلم دينی است. بر اساس قاعده نفی سبيل هر گونه سلطه كفر بر جامعه مؤمن نفی شده 
است.1 نظام استكبار به دليل ابتنا بر مؤلفه های غير دينی از ماهيتی اومانيستی پيروی می كند 
كه با نظام اسامی مبتنی بر دين و آموزه های الهی كه مقاصد الهی و معنوی را دال مركزی 
خود در مديريت جامعه بشری قرار داده است و سعادت و تكامل انسانی، ارزشی و اخاقی را 
در رديف اهداف راهبردی خود تعريف كرده است، تفاوت ماهوی دارد. انفعال: مرعوب بودن 
و مبدل به اقمار قدرت استكبار شدن برای نظام اسامی به مفهوم دور شدن نظام اسامی از 
اصول و مبانی دينی در حوزه قدرت، سياست و حاكميت و عدول از اصول: يعنی بروز خلل در 
زيرساخت های بقا و پايداری نظام، از اين جهت بقاء بر اصل استكبارستيزی يكی از مؤلفه ها و 

مقوله های مهم و كليدی در ماندگاری انقاب اسامی به حساب می آيد. 
مسئله استكبارستيزی دال مركزی ساخت حقيقی درحوزه روابط بين الملل را تشكيل 
می دهد و در ساحت بقاء و زوال نظام اسامی بايد به آن دقت داشت. اين مسئله برآمده 
از بنيادهای انديشه امام، قانون اساسی و اسناد باالدستی است و در مقام رتبه بندی در 

جايگاه سياست های راهبردی تعريف شده است. 
»به همين دليل، نظام اسامی به دنبال سلطه يافتن بر ديگر دولت ها نيست و سلطه گری 
و زورگويی را از هيچ قدرتی نمی پذيرد.2 در عين ح��ال »خواهان روابط بر مبنای احترام 
متقابل« است و هيچ گونه تحميلی را نمی پذيرد. بر همين مبنا نه ظلم به ديگران می كنيم 
و نه زير بار ظلم ديگران می رويم.3 اين رفتار از يك منطق مشخص برخوردار است كه عاوه 

بر آرمان گرايی و عدالت خواهی از يك مبنای عقانيت نيز پيروی می كند. 
حفظ استقال، نفی هر گونه سلطه جويی و س��لطه پذيری از اصول سياست خارجی 
در قانون اساسی جمهوری اسامی ايران اس��ت،4 هر گونه قراردادی كه موجب سلطه 
بيگانگان بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شئون كشور شود، ممنوع 
اعام شده است.5 جلوگيری از سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور6 وظيفه اصلی مسئولين 

1. قرآن كريم، نساء/ 141، ولن يجعل اهلل الكافرين علي المؤمنين سبيا. 
2. علی دادستان بيركی، سياست خارجی و روابط بين الملل از ديدگاه امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر 

آثار امام خمينی، 1381، ص19-22. 
3. صحيفه امام، ج4، ص338. 

4. قانون اساسی جمهوری اسامی ايران، اصل 152. 
5. همان، اصل 153.

6. همان، اصل 143ف بند8. 
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است كه ضرورت حفظ استقال و عزت مس��لمانان در روابط خارجی دولت اسامی در 
ابعاد سياسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی يك امر ضروری و حياتی تلقی می شود. 

نتيجه اينكه استكبارستيزی يك قاعده مش��ترك و بنيادين ميان هويت دينی و ملی 
ايرانيان است و منابع چهارگانه قرآن، س��نت، عقل و عرف نسبت به مقاومت در مقابل 
استكبار و نفی آن اجماع دارند و بر آثار تهديدی آن برای مصالح دين و باد و ملل اسامی 
حساس هس��تند. منابع چهارگانه پذيرش اس��تكبار و س��لطه آن را مخرب و پرآسيب 

می دانند و نفی آن را مايه عزت و استقال و تحقق مبانی دين برمی شمارند. 

نفی استكبارمنابع

قرآن

استكبار در اصطاح اسامي، گناهي مترادف با شرك است و منشأ ظلم، فساد و 
طغيان در برابر خدا و خلق خدا است و از آن با عناوين: طغيان گري،1 تبهكاري،2 

موجد استضعاف،3 استحقاق مجازات،4 ياد می كند. كه نتيجه آن پايمال شدن حق 
مردم ضعفا و محتاج كردن آنها است) َوَقاُروَن َوفِْرَعْوَن َوَهاَماَن )ص( َولََقْد َجاَءُهْم 

َناِت َفاْسَتْكَبُروا فِي األَأْْرِض َوَما َكانُوا َسابِِقيَن(5 ايجاد تفرق در بين ملت ها،  ُموَسی بِالَْبِيّ
استثمار منافع آنها می باشد.6 درمنطق قرآن پذيرش سرپرستی و دوستی7 با كافران 

و روابط نامتعادل و مستكبرانه8  مشمول قاعده نفی سبيل می شود.9 

فقها
فقها، فقه و حقوق بين الملل اسامی نيز در ابعاد فردی و اجتماعی و تا سطح بين المللی10 

تسلط كافران بر مسلمين را نفی كرده است.11 برای كافر، واليتی ثابت نيست.12

1. قرآن كريم، فرقان/ 21.
2. همان، يونس/ 75. 

3. همان، قصص/ 4.
4. همان، اعراف/ 48.

5. همان، عنكبوت/ 39؛ )و قارون و فرعون و هامان را هم كه موس��ی )عليه الّسام( با معجزات روشن به هدايت 
آنها آمد )و به او نگرويدند و( باز در زمين تكبر و ظلم و طغيان كردند )همه را هاك كرديم( و )بر قهر حق( سبقت 

نگرفتند )و راه نجاتی نيافتند(.
6. همان، قصص/ 4. 

7. همان، نساء/ 141 )َولَن يْجَعَل اهلل لِلْكافريَن علی الُمؤمنيَن َسبيًا(.
8. همان، آل عمران/ 28.

9. همان، ممتحنه/ 1. 
10. محمد تقی مصباح يزدی، تهاجم فرهنگی، قم، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی، 1376، ص51 و 55.

11. ابوالفضل شكوری، فقه سياسی اسام، نورا، 1394، ص327�326. 
12. سيد  ابوالقاسم خويی، كتاب النكاح، قم، دارالهادی، 1407، ج2، ص311؛ شمس الدين السرخسی، المبسوط، 
بيروت، دار المعرفه، 1406، ج17، ص1128؛ عبداهلل بن احمد بن قدامه المقدس��ی، المغنی، بيروت، عالم الكتاب، 

بی تا، ص34. عامه حلی، حسن بن يوسف، مختلف الشيعه، قم، جامعه مدرسين، 1413، ج10، ص93. 



79
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سا

ب ا
قا

ی ان
گار

اند
 و م

يی
مانا

ی 
دها

هبر
را

عقل

بر اساس قاعده: كل  ما حكم بِِه العقل حكم بِِه الشرع و كل  ما حكم بِِه الشرع 
حكم بِِه العقل.1 »عزت از آن خدا و پيامبر او و مؤمنان است.«2 از اين  رو، امكان 
ندارد شارع، احكامی را تشريع كند كه سبب ذلت و پستی مسلمانان باشد و يا 
دولت اسامی پيمان و تعهدی را كه برخاف عزت و استقال مسلمانان است، 

منعقد كند.3 

سيره و 
سنت

فقهای شيعه و سنی در ادوار مختلف تاريخی از اصل نفی سبيل در ستيز با 
استكبار و نفی سلطه   قدرت های مستكبر بهره گرفته اند،4 به تعبير حضرت 
امام)ره( »لوكانت الروابط السياسه بين الدول االساميه و االجناب موجبه 
الستيائهم علی بادهم او نفوسهم او اموالهم او موجبه السرهم السياسی 

يحرم علی روسا الدول تلك الروابط و المناسبات و بطلت عقدها و يحب علی 
المسلمين ارشادهم والزامهم بتركها و لو بالمقاومه المنقيه«.5 بنابراين، اگر 
روابط سياسی با ديگر دولت ها سبب سلطه آنها يا وابستگی سياسی دولت 

اسامی شود، برقراری چنين روابطی حرام است و حتی اگر معاهده ای منعقد 
شده باشد، باطل است. 

قانون 
اساسی

قانون اساسی مهم ترين سند گويای سياست های كان نظام، مقابله با سلطه را 
در اصول 2، 3، 43، 152، 153، 154 و 155 مورد تأكيد قرار می دهد: نفی سبيل 
س�لط�ه و س�لط�ه پ�ذي�ری )اصل 2(؛ رعايت م�ع�ي�اره�ای اس�ام و طرد كامل 
استعمار )اصل 3(؛ نفی سلطه اقتصادی )اصل 43(؛ حفظ استقال همه  جانبه؛ 
تماميت  ارضی، دفاع  از حقوق  همه  مسلمانان  و عدم  تعهد در برابر قدرت  های  

سلطه   گر )اصل 152(؛ ممنوعيت سلطه بيگانه بر منابع طبيعی، ارتش و ديگر شئون 
كشوری )اصل 153(، حمايت از مستضعفان در مقابل مستكبرين )اصل 154( 

قانون گرایی
واژه »قانون« معرب Canon، در اصل سريانی يا يونانی است و پس از انتقال به لغت 
عرب، در معنای اندازه، مقياس اشياء و قضيه كلی كه بيانگر يك رشته جزئيات است و 

1. جواهر الكام فی شرح شرائع االسام، ج 22، ص334. 
ه و لِرُسولِِه َو لِلْمومنيَن(. ِ الْعزَّ 2. قرآن كريم، منافقون/ 8. )َوهلِلَّ

3. سيد  محمد بجنوردی، القواعد الفقهيه، تهران، بنياد، 1372، ص233. 
4. همان، ص349-352. 

5. امام خمينی، تحرير الوسيله، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1392، ج1، ص486. 
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نيز به معنای اصل هر چيز به كار رفته است. اين 
كلمه مجازاً به معنای قاعده و دس��تور می باشد. 
قانون در اصطاح حقوق اساسی، قضايايی است 
كه ش��يوه رفتار انس��ان را در زندگی اجتماعی 
تعيين می كند؛ ب��ه اين معنی كه انس��ان ها در 
زندگی ف��ردی و اجتماعی باي��د چنين كنند و 
چنين نكنند؛ بنابراين، قان��ون ضوابط و اصول 
كلی معينی اس��ت كه از طرف يك منبع دارای 
ق��درت و اعتب��ار اجتماعی، مقرر می ش��ود در 
آن برای همه كس��انی كه در قلمرو آن منبع قدرت زندگی می كنند، تكاليف، حقوق و 
مس��ئوليت هايی معين گردد كه همگان، قوی يا ضعيف، به رعايت آن ملزم باشند و به 

عواقب تخلف از آن گردن نهند.1 
قانون را مجموعه ای از قواعد الزام آور و كلی می نامند كه به منظور ايجاد نظم و استقرار 
امنيت و عدالت و تنظيم مناسبات اجتماعی وضع شده است و ضمانت اجرای آن را نهاد 
و دستگاه سياسی يك كشور تحت عنوان دولت به عهده گرفته است. يكی از ويژگی ها 
و خصوصيات قوانين، محدودكننده بودن و تنظيم كنندگی آنها است. در مواقعی كه با 
تكثر قوانين در جامعه رو به  رو هستيم تعارضی ميان رفتارها با قوانين ايجاد می گردد؛ 
چرا كه قوانين مانع از رفتار آزادانه و دلخواه افراد می گردد. در چنين ش��رايطی قوانين، 
افراد را به قانون گريزی س��وق می دهد. به عبارت ديگر قانون گريزی نوعی جهت گيری 
نسبت به هنجارهای قانونی در جامعه اس��ت كه منجر به كجروی از قوانين می شود. در 
قانون گريزی، فرد تاش می كند از برخورد و مواجه شدن با قوانين طفره برود، در حالی 
كه در قانون ستيزی نوعی عناد و خصومت نسبت به قوانين در افراد وجود دارد و مردم 
از آنجا كه شرايط قانون و مقررات را مناس��ب نمی دانند اقدام به ناديده گرفتن و زير پا 

گذاردن آنها می نمايند. 
1. رك: فرهنگ آنندراج، ص518-517. فرهنگ آنَْندراج يكی از فرهنگ های زبان فارسی نوشته شده در سده 
نوزدهم ميادی و از كامل ترين و منظم ترين فرهنگ های زبان فارسی عصر خود است. اين فرهنگ را محمد پادشاه 
متخلص به »شاد« فرزند غام محيی الدين، ميرمنشی مهاراجه ميرزا آنند گجپتی راج منه سلطان بهادر، راجه ايالت 
ويجی نگر از اياالت دكن هندوستان، بر اساس چند كتاب لغت ديگر گردآوری كرده است. اين كتاب به اشاره ابن 
راجه و به نام او )آنندراج( نوشته شده است. كار تأليف كتاب در 1267 خورشيدی )برابر با 1306 قمری و 1888 
ميادی( به پايان رسيد و يك سال بعد، در س��ه جلد بزرگ به قطع رحلی به هزينه  مهاراجه آنندراج در چاپخانه 
نولكشور لكهنو به چاپ رسيد.اين فرهنگ در سال 1335 خورشيدی در هفت جلد به كوشش محمد دبيرسياقی 

در تهران منتشر شد و در 1363 تجديد چاپ شد. )ويكی پديا(

با توجه به رابطه و ساخت حقيقی 
و هویت نظام سياسی با ماندگاری 
انقالب اسالمی در اندیشه  امام 
و رهبری، می توان چهار گونه  
تهدید عليه ماندگاری انقالب 
ذکر کرد: الف. تهدیدات نرم 
ارزشی- هنجاری ب. تهدیدات 
نرم مرکزبنياد ج. چالش مقبوليت و 

کارآمدی د. تهدیدات نرم 
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ضرورت وجود قانون را بايد در دو خصلت؛ ويژگ��ی تكاثر و افزون طلبی و ويژگی حب 
نفس يا خويشتن دوستی انسان جست وجو كرد. اين دو، هر چند در حد اعتدال زمينه ساز 
كمال اند، اما چنانچه حالت افراط به خود بگيرند، منشأ طغيان، انحراف، استكبار و زمينه 
بهره كشی بی رويه از ديگران را فراهم می آورند. برای جلوگيری از اين روند نامطلوب، به 
لحاظ عقلی در می يابيم كه بايد ضابطه و قاعده و قانونی جامع، كامل و متناس��ب با نياز 
انسان وجود داشته باشد. تأثير نامطلوب اين دو ويژگی در طول تاريخ حيات اجتماعی 
بشر، در پديد آوردن استثمارها و جنايات بی ش��ماری كه بر همنوعان خود روا داشته، 
آشكار اس��ت. نقش قانون تنها در بازدارندگی خاصه نمی شود و در رساندن به كمال و 
سعادت افراد تأثير ويژه ای دارد. در پناه قانون، اجتماعی سالم پديد می آيد تا با برآورده 
شدن منطقی نيازها، انسان س��ير تعالی و صعود را طی كند، همچنان كه با نبود آن، راه 
سقوط و انحطاط را می پيمايد. بدين ترتيب احساس نياز به قانون، به عنوان معيارهای 

1 عام برای تعيين منطقه مجاز هر كس، يك ضرورت عينی تاريخی است.

ون
 قان
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ام 
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اه

در كشوری كه قانون حكومت نكند خصوصاً قانونی كه قانون اسام است اين كشور 
را نمی توانيم اسامی حساب كنيم.2 در اسام، قانون حكومت می كند. پيغمبر 

اكرم)ص( هم تابع قانون بود؛ تابع قانون الهی، نمی توانست تخلف بكند.3 حكومت 
در اسام به مفهوم تبعيت از قانون است و فقط قانون بر جامعه، حكم فرمايی دارد.4 
ما می خواهيم يك حكومت داشته باشيم كه اين حكومت قانون را ماحظه كند 

حكومت قانونی باشد.5 اميدوارم مملكت ما در آينده، مملكتی باشد كه قانون فقط 
حكم كند. هيچ كس غير قانون حكم نكند و تمام مجری قانون باشند و كسی در 
حدود غير قانونی عمل نكند و همه در حدود خودشان عمل كنند.6 كسانی كه 

می خواهند قانون را بشكنند اينها ديكتاتورانی هستند كه به صورت اسامی پيش 
آمده اند يا به صورت آزادی و امثال اين حرف ها.7 

1. برای اطاع بيشتر رك: دوپاكيه، كلود، مقدمه تئوری كلی و فلس��فه حقوق، ترجمه علی محمد طباطبائی، 
تهران، بوذرجمهری، 1332. 

2. صحيفه امام، ج14، ص268.
3. همان، ج10، ص29. 

4. روح اهلل خمينی، واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ص34-35.  
5. صحيفه امام، ج9، ص42. 

6. همان، ج14، ص148.
7. همان، ص268.



مقاالت
82

دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

ذار
ن گ

انو
ی ق

دها
 نها

م به
ترا

مجلس شورای اسامی: امام، مجلس شورای اسامی را باالترين مقام و در رأس تمام اح
نهادها جای می داد و به هيچ كس حق نمی داد به اين ارگان جسارت روا دارد: من تكرار 

می كنم مجلس باالترين مقامی است در اين مملكت، مجلس اگر رأی داد و شورای 
نگهبان هم آن رأی را پذيرفت هيچ كس حق ندارد يك كلمه راجع به اين بگويد، من 

نمی گويم رأی خودش را نگويد، بگويد رأی خودش را بگويد، اما اگر بخواهد فساد كند، 
به مردم بگويد كه اين شورای نگهبان كذا و اين مجلس كذا، اين فساد است و مفسد 

است و يك همچو آدمی، تحت تعقيب مفسد فی االرض، بايد قرار بگيرد.1

اجرای قانون اساسی به تمام و كمال و با قاطعيت، از جمله مواردی است كه عاوه بر 
حفظ وحدت ملی و حفظ مردم در صحنه، می تواند ماندگاری انقاب اسامی را با الگويی 
به عدالت و ضابطه مندی امور تضمين و راه نفوذ را سد كند. چنانكه رهبر معظم انقاب 

می فرمايند: 
قانون اساسی ما يك قانون مترقی، بسيار مستحكم و بسيار هوشمندانه 
نوشته شده اس��ت و بر اس��اس اين قانون، همه چيز در جای خود قرار 
دارد و قرار گرفته اس��ت. توصيه من به همه مس��ئوالن، به همه مراكز 
قانون گذاری، به همه مراكز قانونی، به همه آحاد ملت، رعايت قانون است. 
اگر ما قانون را رعايت كنيم، دشمن نمی تواند به طمع ورزی خود ادامه 

دهد. قانون بايد رعايت شود، قانون راه نفوذ دشمن را هم بسته است.2

پيامدهای قانون گرایی 
الف. نظم: اولين برآيند قانون، »نظم« است و قانون، مس��اوی با نظم مداری است. در 
امور طبيعی و كش��فيات علمی، هنگامی كه از قانون نام برده می شود، معموالً اشاره ای 
به يك نظم مس��تمر و حقيقی اس��ت كه تكويناً وجود دارد و تنها كش��ف و فهم آن به 
دست آدمی ميسر ش��ده اس��ت، اما در مورد قوانين حقوقی در ميان انسان ها، موضوع 
بر عكس اس��ت؛ يعنی وجود نوعی بی نظمی و اختاف، انگيزه قانون گذاری است و پس 
از قانون گذاری و اج��رای آن، نظم پديد می آيد. اضطراب، اغتش��اش و تجاوز به حقوق 
ديگران، نتيجه طبيعی فقدان قانون است، رشد اجتماعی افراد يك جامعه را می توان بر 

1. همان، ص293.
2. بيانات مقام معظم رهبری در خطبه های نماز جمعه، 1378/5/8.
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اساس شاخص رفتارهای قاعده مند و منطبق 
بر قانون س��نجيد. رش��ديافته ترين جوامع، 

قانون مدارترين آنهاست. 
نق��ش حاكميت قان��ون در نظم بخش��ی به 
جامعه به قدری بديهی اس��ت كه كس��ی در 
اهمي��ت و ارزش آن ب��ه ط��ور كل��ی، ترديد 
نمی كند. قرآن كريم، يكی از علل بعثت انبياء 

را رفع اختاف و ايجاد نظم ذكر می فرمايد: 
يَن َو ُمْنِذِريَن َو أَنَْزَل  ��رِ كاَن الّناُس أُمَّه واِح��َده َفَبَعَث اهلُل النَِّبيِّيَن ُمَبشِّ

َمَعُهُم الِْكتاَب بِالَْحقِّ لَِيْحُكَم بَْيَن الّناِس فَِيما اْخَتلَُفوا.1
نظام جمهوری اسامی ايران به عنوان يك سيس��تم دين پايه و ارزش بنياد قوانينش 
تابع قواني��ن وحيانی و الهی اس��ت. تمكي��ن يا عدم تمكين و س��اری و جاری ش��دن 
قوانين در رفتار و كارك��رد مردم و مدي��ران اول و آخر در ماندگاری ي��ا زوال حكومت 
اس��ت، چرا كه قوانين الهی به جای پريش��انی ها، آرامش و به جای بی نظمی ها، نظم و 
به جای توحش و خونريزی ها، الف��ت و برادری را به ارمغ��ان آورد. اين كاركرد دين در 
هر زمانی قابل تكرار اس��ت؛ هر جامعه ای بخواهد بر اس��اس قواع��د و ضوابط دين راه 
س��عادت را بپويد، در هر زمان و مكانی امكان پذي��ر، و بلكه يگانه راه اس��ت. مجموعه 
 دس��تورات الهی غير قاب��ل تفكيك از يكديگرند. پش��ت س��رانداختن »ح��دوداهلل«2

 بر هم زدن نظم ايجادشده را در پی دارد. 
ب. عدل: برآيند ديگر حاكميت قانون، »عدل« است. با طرح واژه قانون، خود به خود، 
عدل و دادگری از آن انتظار می رود؛ يعنی همه می خواهند قانون، عدالت را برقرار كند؛ 
چنان كه هر نظمی، ولو غير منصفانه بهتر از بی نظمی است، اما نام قانون معموالً انتظار 
نوعی نظم همراه با ع��دل را در آدمی به وجود می آورد. از اي��ن رو، واژه عدل، با ارزش و 
قداست همراه است. قانون معموالً مانند ناظر بی طرف است كه انتظار می رود بر اساس 
عدل به تعيين حقوق افراد بپ��ردازد و در اين زمينه چنان عمل كند كه عقل س��ليم و 

وجدان اخاقی انسان كامًا آن را بپذيرد. 
عادالنه بودن قانون در هنگام قضاوت ميان طرفين دعوا بهتر روشن می شود. معموالً 

1. قرآن كريم، بقره/ 213.
2. همان، بقره/ 229-230.

رهبر معظم انقالب: امروز دین 
مسلمانان به  وسيله  تهاجم فرهنگی 
دشمن و ترویج فساد و ظلم و 
بی ایمانی و بی بند و باری در ميان 
جوامع اسالمی... در خطر است... 
امروز استکبار جهانی، نيروی علمی و 
خيل رجال خود را بسيج کرده تا بلکه 
بتواند با تفکر و فرهنگ و ابزار دانش، 

تفکر اسالمی را متزلزل کند
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كسی كه حقی از او تلف شده، به حمايت قانون پشت گرم 
اس��ت، اما چگونه يك قان��ون می تواند عادالنه باش��د؟ 
الزمه عادالنه بودن قانون در زمان تأسيس، آن است كه 
قانونگذار نياز و كمبودی نداشته باشد تا با وضع آن، تأمين 
نياز خود را مدنظر بياورد. قانون گذاران بشری چنين اند 
كه اگر در زمان وضع و تأسيس، بدانند چه گرايش ها، يا 
كسانی از رهگذر آن س��ود يا زيان خواهند ديد، اين امر، 
سامت قانون و عادالنه بودن آن را مخدوش می سازد. تغيير قانون نيز نبايد تابع جابجايی 
جناح ها و ش��خصيت ها باش��د. ثبات، كليت و دوام، الزمه قوانين عادالنه و مطلوب اند. 
عادالنه بودن قانون در مقام اجرا، يكنواخت بودن و رنگ ناپذيری اس��ت. در واقع بايد بر 
سر »چگونه« عمل كردن به قانون بحث كرد، نه بر سر اين كه »چه كسی« آن را اعمال 

می كند. 
بنابراين، تأكيد بر حاكميت قانون، تأكيد بر گسترش هر چه بيشتر نظم و عدل است. 
ض��رورت و مطلوبيت عدل برای امني��ت و آرامش، انگيزه و علت اصلی قانون گس��تری 
است. عموميت نداشتن و اس��تثناپذيری قانون آفتی اس��ت كه خاصيت نظم بخشی و 
عدل گستری قانون را كاهش می دهد. همچنين قرآن كريم هدف از برانگيختن پيامبران 
و ارسال كتب را »اقامه قسط« می داند: »لََقْد أَْرَسلْنا ُرُسلَنا بِالَْبيِّناِت َو أَنَْزلْنا َمَعُهُم الِْكتاَب 

َو الِْميزاَن لَِيُقوَم الّناُس بِالِْقْسِط«1

تهدیدات هویتی انقالب 
هر جامع��ه و نظامی، تهديدات خ��اص خ��ود را دارد؛ چنان  كه منابع ق��درت و نحوه  
فعال سازی آنها نزد بازيگران مختلف، يكسان نيست. به عبارت ديگر، هر واحد سياسی به 
اقتضای ويژگی ها، شرايط، امكانات و اهدافی كه دارد، دارای فرصت ها و تهديداتی است 
كه نسبت به همان واحد معنا و مفهوم می يابند. نظام سياسی ارايه شده از سوی امام)ره( 

و مقام معظم رهبری، در مقام اجرا، با دو گونه از تهديد و چالش رو به  روست. 
دسته  نخست؛ تهديداتی هستند كه كارآمدی و اثربخشی اين نظام را هدف قرار داده اند 
و به نوعی سعی دارند توانمندی آن را مخدوش و زايل كنند. می توان اقدام دشمنان در 
ترور شخصيت های كليدی و محوری نظام در دهه های ابتدايی انقاب و اختال در شبكه  

1. همان، حديد/ 25.

اگر هر سياست و اقدامی 
از جهت گيری الهی خارج 
شود، در نهایت به استکبار 
و نفسانيت ختم می شود که 
این موضوع، نوعی تهدید 
نرم برای نظام سياسی 

اسالمی به وجود می آورد



85
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سا

ب ا
قا

ی ان
گار

اند
 و م

يی
مانا

ی 
دها

هبر
را

روابط سازنده بين ساخت ها و نهادها را در راستای تأثيرگذاری بر كارآمدی نظام تفسير 
نمود. امام)ره( و مقام معظم رهبری از اين گونه تهديدات، تحت عنوان شيطنت، شرارت 
و اقدامات غير عقانی تعبير كرده اند كه بيانگر ارزش كمتر آنها در قياس با دس��ته  دوم 
تهديدات و حكايت از جنبه  نرم تهديد دارد: »يكی از مسائلی كه اينها به  شدت دنبالش 
هستند، سلب اعتماد مردم از كارايی نظام است... همه ]حرف هايشان[ در جهت همين 

تصويرسازی منفی از نظام اسامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.«1
دس��ته  دوم؛ تهديداتی هس��تند كه اعتبار و هويت حقيقی نظام سياسی را هدف قرار 
داده اند و در نتيجه ، شاهد بی توجهی افراد به اصول و قواعد اصلی اين نهادها يا عدم التزام 
به قواعد ارتباطی حاكم بر آنه��ا و در نهايت، ضعف ارتباط عقان��ی- عاطفی مبتنی بر 
پذيرش و دوست داشتن آنها هستيم. در كام امام و رهبری، از چنين تهديداتی كه تعبير 
به آسيب، نقيصه، آفت، بليه و... می شود، می توان به »تهديد نرم« تعبير نمود. اقداماتی 
كه می توان در آنها ، تهديد را بيش��تر معطوف به انس��ان دينی و تربيت دينی وی يافت. 
امری كه تضعيف يا زوال آن، سبب مواجهه  اصل و اس��اس سياست اسامی با مخاطره 

خواهد شد: 
آنها ]امريكا[ در آن دوره  ده ساله  اول، با توطئه  براندازی سخت )جنگ 
تحميلی و تحريم اقتصادی( شروع كردند، اما نتوانستند كاری بكنند... 

در دوره  بعد، براندازی نرم را دنبال كردند.2
 »در جن��گ روان��ی، دش��من ب��ه دنب��ال انه��دام س��نگرهای معن��وی اس��ت.«3

 با توجه به رابطه و ساخت حقيقی و هويت نظام سياسی با ماندگاری انقاب اسامی در 
انديشه  امام و رهبری، می توان چهار گونه  تهديد عليه ماندگاری انقاب ذكر كرد. 

الف. تهدیدات نرم ارزشی- هنجاری
از آنجا كه در جامعه  اس��امی، ارزش های دينی به  عنوان راهنما و دستورالعمل اصلی 
انديشه و عمل سياسی مطرح هستند، بروز هر گونه آسيب در اين حوزه، می تواند به فساد 
ساختار نظام حاكم منتهی شود. در اين حالت، اگرچه كالبد و صورت نظام سياسی خوب 

به نظر می رسد، اما نظام از درون دچار فروپاشی می شود: 

1. سيد علی خامنه ای، از تهاجم فرهنگی تا جنگ فرهنگی، به اهتمام مجتبی احمدی و همكاران، تهران، سازمان 
بسيج ، معاونت فرهنگی اجتماعی، 1388، ص96.

2. همان، ص61.

3. همان، ص21.
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اين شبيخون فرهنگی است كه انسان در بخش های مختلف، عائم آن 
را می بيند. به اين نيت است كه، با اين قصد است كه انقاب را از محتوای 
خود، از مضمون اس��امی و دينی خود، از روح انقابی خود، تهی كند و 

جدا كند.1
اين دسته از تهديدات نرم، متوجه ايده  نظام سياسی هستند كه عبارت اند از: 

1. جهت گيری غير توحيدی 
اگر هر سياس��ت و اقدامی از جهت گيری الهی خارج ش��ود، در نهايت به اس��تكبار و 
نفسانيت ختم می شود كه اين موضوع، نوعی تهديد نرم برای نظام سياسی اسامی به 
وجود می آورد. بديهی است كه در صورت ابتای نظام اسامی به اين تهديد و به تبع آن، 
بروز هر گونه سستی و ضعف در ايمان مردم به مبانی و اصول اسامی، می تواند به معنای 

فروپاشی از درون و تهديد بسيار خطرناكی باشد: 
امروز دين مس��لمانان به  وس��يله ی تهاجم فرهنگی دشمن و ترويج 
فس��اد و ظلم و بی ايمانی و بی بند و باری در ميان جوامع اس��امی... در 
خطر است... امروز اس��تكبار جهانی، نيروی علمی و خيل رجال خود را 
بس��يج كرده تا بلكه بتواند با تفكر و فرهنگ و ابزار دانش، تفكر اسامی 

را متزلزل كند.2
در جنگ روانی، دشمن به دنبال انهدام سنگرهای معنوی است.3

به همين دليل، دشمن تاش می كند با ايجاد يأس و نااميدی، به  نوعی اين كانون مهم 
قدرت نرم را در جمهوری اسامی ايران غير فعال نمايد: 

هدف تهاجم فرهنگی دشمن اين است كه ذهن مردم را عوض كند... 
و از مبارزه نااميد كند. آن آقايی كه... می نويسد ملت ايران خسر الدنيا و 
األخره شده اند... چرا؟ چون با امريكا جنگيدند، مقصودش نااميدسازی 

است...4
نتيجه  چنين تفكری، ش��عار »نه غزه، نه لبنان« و تزلزل در اقداماتی است كه روحيه  

شهادت طلبی نيازمند است. 

1. همان، ص45.

2. همان، ص87.
3.  بيانات رهبر انقاب در موضوع آزادانديشی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، بسيج دانشجويی دانشگاه، 1390، 

ص 2 و 21.
4. همان، ص92.
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2. ضعف در واليت پذيری 
»واليت« در گفتمان اس��امی به  مثابه  عامل اجتماع و تجميع توانايی ها شناس��انده 
می شود. به همين سبب، بروز هر گونه آسيب يا ضعف در واليت يا واليت مداری، می تواند 

به تضعيف قدرت از درون منجر شود كه خاستگاه بسياری از تهديدات نرم است: 
ش��اخص مهم ديگر مكتب سياس��ی امام بزرگ��وار ما، پاس��داری از 
ارزش هاس��ت كه مظهر آن را امام بزرگوار در تبيين مسئله  واليت فقيه 
روشن كردند... واليت فقيه جايگاه مهندسی نظام و حفظ خط و جهت و 

جلوگيری از انحراف به چپ و راست است.1
رابطه  محبت آمي��ز رهبر و مل��ت، در ميدان های مختلف گره گش��ا و 
بازكننده  راه هاس��ت. لذا بيشترين تبليغات دش��من، عليه اصل مفهوم 
رهبری فقيه، واليت فقيه و حاكميت دين شناسان است... دشمن برای 

مبارزه با انقاب، رهبری را هدف گرفته است.2
طرح مسائلی در خصوص مفهوم، ساختار و مصداق واليت در اين روزها از سوی برخی 
افراد منسوب به انقاب از مس��ئله های مهم و قابل تأمل و دقت اس��ت كه استمرار آن 
می تواند زمينه تغيير در مؤلفه های بنيادين نظام جمهوری اسامی و ساخت حقيقی و 

حقوقی آن را فراهم كند. 
3. غرب زدگی و شرق زدگی

تمايل به ايدئولوژی های ش��رقی و غربی، چه به جايگزينی ايدئولوژی رقيب به  جای 
اسام و چه به بازخوانی اس��ام در قالب ايدئولوژی های مزبور منجر شود، در هر حال، 
تهديد هويتی برای نظام دينی و واليی به شمار می آيد كه در نهايت، هويت حقيقی آن را 

هدف قرار داده و از اين طريق، به زوال نظام سياسی از درون دامن می زند: 
تا اين غرب زدگی و ش��رق زدگی در مملكت ما هست، هيچ اميدی به 
اصاح نيست. ما بايد اول تمام همت مان را صرف كنيم كه خودمان را از 
اين وابستگی فكری بيرون بياوريم... چه فرهنگ آن طرف كه همه اش 
فساد و چه فرهنگ اين طرف كه همه اش فساد است. يعنی همه اش برای 

به دام انداختن ماهاست. برای به دام انداختن بشر است. 3
دانشگاه وابسته به غرب، دانش��گاه مبتنی بر اراده و فرهنگ ديگران، 

1. صحيفه امام، ج16، ص388.
2. بيانات رهبر انقاب در موضوع آزادانديشی، همان، ص17، 21 و 92. 

3. صحيفه امام، ج9، ص516. 
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نمی تواند برای يك فرهنگ مفيد باشد... دشمن در تاش است دانشگاه 
را از صراط مستقيم علم و دين و روحيه  انقابی منصرف كند.1

4. تصلب ايدئولوژی سياسی 
تلقی امام و رهبری از فقه به  عنوان متولی تدبير شئون حيات انسان از ابتدا تا انتهاست. 
لذا كارويژه  فقه اس��امی بيش از يك ايدئولوژی ساده اس��ت و می توان از آن به موتور 
محركه  نظام سياس��ی تعبير كرد: »فقه، تئوری واقعی و كامل اداره  انس��ان و اجتماع از 
گهواره تا گور است.«2 بديهی است كه فقه در چنين جايگاهی، بايد با مكانيسم اجتهاد 
و دو عنصر زمان و مكان، بتواند رسالت سياسی و پويايی خويش را تداوم بخشد؛ در غير 
اين صورت، تصلب فقهی و آسيب پذيری اجتهاد می تواند زمينه  انسداد سياسی را فراهم 

كند و در نهايت، نظام فكری از دريافت، تحليل و اداره  امور متحول جامعه باز می ماند. 
5. ملی گرايی منفی يا سلبی

ملی گرايی افراطی با اعتباربخشی به معيار های هويتی چون زبان، نژاد، تاريخ و... موجب 
بروز گسست در ميان امت اسامی و فعال سازی اجزای آن برای جدا شدن از اين پيكره 
و تبديل شدن به واحدهايی مستقل می شود. آسيب ناش��ی از ملی گرايی افراطی، بروز 
تعارض و شيوع جنگ است. اين در حالی است كه اسام منادی وحدت امت واحده است 

و ماحظات جغرافيايی را در حد »حب الوطن« تأييد می كند: 
در اس��ام آمده اس��ت كه همه  نژادها باهم اند. مثل دندانه های شانه 
می مانند. هيچ كدام نف��وذ ندارند. نه عرب بر عجم و ن��ه عجم بر عرب و 
نه ترك بر هيچ كدام از اينها و ن��ه هيچ نژادی بر ديگری... ما كراراً عرض 
كرديم... كه اسام اين  طور مرزهايی كه در ساير مسلك ها هست، ندارد.3

ب. تهدیدات نرم مركزبنياد 
منظور از تهديدات مركزبنياد، بروز آن دس��ته از آسيب ها در ساخت حقيقی است كه 
در نهادهای ساخت حقوقی به وجود می آيد و می تواند به تحريف و انحراف نظام سياسی 
منتهی شود. »انحراف« نقطه  مقابل »سامت« نظام سياسی است. زاويه گرفتن نهادها 
و سازمان های مستقر، از آرمان ها و ارزش ها يا ش��كل گيری فساد گسترده در نهادهای 

حاكميتی، از جمله  اين تهديدات به  شمار می رود. 

1. پيام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشايی دانشگاه  ها، 1378/7/6. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.

3. همان، ج10، ص291.
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ج. چالش مقبوليت و كارآمدی 
نظام سياسی اسامی، به دليل ابتنا بر جريان 
واليت فقيه، س��از و كاری مؤثر ب��رای صيانت از 
س��امت نظام دارد؛ با وجود اي��ن، هم زمان به 
ابعاد و ماحظات عملياتی نظام نيز توجه ش��ده 
و »كارآمدی« در پاسخ گويی به نيازهای جاری 
نيز جزء عناصر س��ازنده  فلس��فه  دولت اسامی 
تعريف شده است. بر اين اساس، شاخص اصلی 
تهدي��دات نرم حكومت��ی، »كارآم��دی نظام« 
سياسی است كه بخش اصلی راهبردهای دشمن 

در مواجهه با نظام اسامی بر اين هدف متمركز اس��ت تا نظام اسامی مبتنی بر دين و 
مقوم بر مديريت واليت فقيه را ناكارآمد نشان دهد و زمينه سلب اعتماد عمومی و تنزل 

مشروعيت و مقبوليت آن در ميان جامعه و افكار عمومی را زايل گرداند. 
1. بی عدالتی و تنزل مقبوليت 

عدم رضايت مردم و بی عدالتی، از آن حيث كه به فرس��ايش روابط اجتماعی و از بين 
رفتن سرمايه  اجتماعی در داخل جامعه منتهی می شود، تهديدی مهلك برای انسجام 
اجتماعی محسوب می شود. پايه اين تهديد نرم، »پشتوانه  مردمی قدرت« است و اينكه 
عدم رضايت و بی عدالت��ی قدرت ها را از نعمت حمايت مردمی مح��روم می كند. از اين 
منظر، امام و رهبری با تأكيد بر ش��عار راهبردی »ال تَظلمون و ال تُظلمون« از عدالت به 
مثابه  اصل محوری و هدايت گر قدرت ياد می كنند. به همي��ن دليل، امام و رهبری هر 
اقدامی را كه رضايت مندی مردم را كاهش می دهد، نوعی آس��يب برای كش��ور و نظام 

می دانند: 
به مسئولين محترم جمهوری اسامی ايران برای چندمين بار سفارش 
می كنم و اين نصيحت و سفارش من هميشگی است كه... در شرايط كنونی 
و آينده های دور... از بهانه جويی و سنگ اندازی و مانع تراشی و كاغذبازی 

كه مانع رشد... ملت دالور اسام است، خودداری ورزند.1
يكی از مسائلی كه اين ها به شدت دنبالش هستند، سلب اعتماد مردم 
از كارايی نظام است... همه  ]حرف هايشان[ در جهت همين تصويرسازی 

1. همان، ج20، ص39. 

تمایل به ایدئولوژی های شرقی 
جایگزینی  به  چه  غربی،  و 
ایدئولوژی رقيب به  جای اسالم 
و چه به بازخوانی اسالم در قالب 
ایدئولوژی های مزبور منجر شود، 
در هر حال، تهدید هویتی برای نظام 
دینی و والیی به شمار می آید که در 
نهایت، هویت حقيقی آن را هدف 
قرار داده و از این طریق، به زوال 

نظام سياسی از درون دامن می زند
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منفی از نظام اسامی در ذهن مردم و برای سلب اعتماد مردم است.1
2. استقالل و عزت ملی

اگرچه مديريت نيازهای ملی در جهان معاصر مبتنی بر تعامل و همكاری اس��ت، اما 
آنچه در اين همكاری ها نبايد ناديده انگاشته ش��ود، اصل »استقال« است. بدين معنا 
كه همكاری ها و رابطه نبايد به معنای هزينه كرد استقال ملی و وابسته كردن كشور در 

عرصه های مختلف باشند: 
من مطمئنم كه ملت عزيز ايران، يك لحظه عزت خود را با هزار س��ال 
زندگی در ناز و نعمت، ولی وابسته به اجانب و بيگانگان، معاوضه نمی كند.2

وابستگی در انديشه  امام و رهبری، صرفاً دارای صبغه  اقتصادی نيست و افزون بر آن، 
ساحت های معرفتی، انسان شناسی و هستی شناسی را شامل می شود. يكی از مصاديق 
اين وابستگی غير اقتصادی، خودكم بينی و عدم تحرك است كه توليد ضعف می نمايد و 

زمينه  تسلط و پيروزی دشمنان را فراهم می كند: 
اينها در طول س��ال های متمادی، به مغز ايرانی و ب��اور ايرانی تزريق 
كردند كه تو نمی توانی، بايد دنباله رو غرب باشی. نمی گذارند خودمان 

را باور كنيم.3
اگر ملتی برای خودش تحركی نداش��ت و ارزش و آينده ای برای خود 

قائل نبود، دشمنان می توانند بيايند و برايش نقشه بكشند.4
3. اشرافيت و مصرف گرايی منفی 

قدرت در انديش��ه  سياسی اس��ام، از جنس »مسئوليت« اس��ت و نه »بهره مندی«. 
بنابراين صاحبان قدرت بيشتر »وظيفه« دارند تا »منافع«. از اين منظر، امام خمينی)ره( 
و رهبر معظم انقاب اس��امی در مقام آسيب شناس��ی نظام سياس��ی، تجمل گرايی، 
راحت طلبی و خروج از اصل ساده زيستی را نوعی تهديد نرم برای آينده  انقاب اسامی 
می دانند ك��ه می تواند ب��دون خون ريزی و جنگ، ب��ه هاكت آن منجر ش��ود؛ چراكه 
راحت طلبی و تاش برای جمع آوری ثروت، غفلت از برخی از قشرهای جامعه را به  همراه 
دارد كه س��بب بی اعتباری نظام سياسی از ساحت دينی ش��ده و همچنين نظام، خيل 

1. سيد علی خامنه ای، همان، ص96. 
2. صحيفه امام، ج21، ص201. 

3. بيانات مقام معظم رهبری در موضوع آزادانديشی، همان، ص26.
4. همان، ص15. 
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عظيم حاميان اصلی خويش را، در مواقع حساس و خطير، از دست می دهد:1
روش اس��راف آميز و تجمل آميز به يك فرهنگ تبديل شود. بقيه نگاه 

می كنند و ياد می گيرند...2
خدا نياورد آن روزی را كه سياست ما و سياس��ت مسئولين كشور ما 
پشت كردن به دفاع از محرومين... باشد؛ آن روزی كه دولت ما توجه به 

كاخ پيدا كرد، آن روز است كه بايد ما فاتحه  دولت و ملت را بخوانيم.3

د. تهدیدات نرم 
1. عرفی گرايی و سكوالريسم 

سكوالريسم با وجود قرائت های مختلفی كه از آن وجود دارد، در ساحت معرفتی امام 
و رهبری، به معنای گرايش و اقبال ساخت پيرامونی بر استقال از ساخت مركزی است. 
اين گرايش ممكن است با توجيهات مختلفی همراه شود؛ از جمله اصل تخصص گرايی 
كه بر انفكاك موضوعی دين از س��اير حوزه های متعارف مثل اقتصاد يا سياست تأكيد 
دارد؛ يا مقوله  نظم سازمانی كه بر تفكيك كارويژه  ساخت واليت از ساير ساخت ها نظر 
دارد؛ يا موضوع تغيير و تحول اجتماعی كه از شكل گيری جوامع مدرنی حمايت می كند 

كه نمی توانند نظارت عاليه  نهادهای دينی را در حوزه های خاص بپذيرند. 
نتيجه  چنين تفكری اين خواهد بود كه ساخت مركزی واليت می تواند نقشی تشريفاتی 
و صوری در نسبت با ساخت پيرامونی داشته باشد. به عبارت ديگر، اين نظريه ها به اين 
نتيجه می رسند كه ساخت مركزی را می توان حفظ كرد و نگاه داشت؛ مشروط بر آنكه 
حيطه  اختياراتش محدود و در حكم مقام تشريفاتی باشد كه از حضور مؤثر در نحوه  تدبير 
و اداره  امور تخصصی ساخت پيرامونی دور است. در نگاه امام)ره( و رهبری، چنين الگوی 

رفتاری، تحقق سكوالريسم است:4
والي��ت فقيه ن��ه ي��ك ام��ر نمادي��ن و تش��ريفاتی مح��ض و احياناً 
نصيحت كننده است؛ آن  طور كه بعضی از اول انقاب اين را می خواستند 
و ترويج می كردند ]و[ نه نقش حاكميت اجرايی در اركان حكومت ]را[ 
دارد... پاسداری و ديده بانی حركت كلی نظام به سمت هدف های آرمانی 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1384/6/8.
2. بيانات مقام معظم رهبری، 1375/9/25.

3. صحيفه امام، ج17، ص376. 
4. همان، ج16، ص388.
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و عال��ی اش، مهم ترين و اساس��ی ترين نقش 
واليت فقيه است.1

دشمن می خواهد با تبليغات، روحانيت را از 
چشم مردم بيندازد... امروز بسياری از همت و 
برنامه ريزی استكبار جهانی صرف اين می شود 
كه ببيند چگونه می تواند طاب، فضا و علما را 

از راه راست انقاب منحرف كند.2
2. تحجر و مقدس مآبی

مبنای اين گروه آن اس��ت كه اسام آن  قدر 
پاك و مقدس است كه نبايد در عرصه  سياست عملی ورود يابد و فقط با حضور حضرت 
حجت)عج( می توان در اين حوزه حضور داشت و اقدام كرد. حضرت امام)ره( در واكنش 

به تهديد چنين تفكر و متفكرانی بيان داشته اند: 
آن ضرری كه از اي��ن آخوندهای درباری اس��ام می خ��ورد، بدتر از 
آن ضرری اس��ت كه از امريكا می خورد؛ برای اينكه اين ها با يك ظاهر 
اسامی، اسام را منزوی می كنند و آن ها ]امريكا[ با اين ظاهر نمی توانند 

كاری بكنند.3
امروز جامعه  مسلمين طوری شده كه مقدس��ين ساختگی جلو نفوذ 

اسام و مسلمين را می گيرند و به اسم اسام به اسام ضربه می زنند.4

نتایج پایبندی به شاخصه های هویت انقالب 
1. پايبندی به مردم ساالری دينی و مس��ئله حضور حداكثري در جهت تحقق نظام و 

ثمرات عالي براي حفظ نظام. 
2. حفظ پش��توانه مردمی به عنوان عامل تعيين كننده مقبوليت نظام اسامی باعث 
فراهم كردن موجبات بيمه شدن كش��ور در مقابل حوادث گوناگون داخلي و خارجي 

می شود. 
3. حفظ وحدت، اس��تقال و خصلت مردم س��االری نظام باعث اقتدار نظام اسامي و 

1. بيانات مقام معظم رهبری، 1383/3/14.
2. بيانات مقام معظم رهبری در موضوع آزادانديشی، همان، ص22-23. 

3. صحيفه امام، ج18، ص53.
4. همان، ص269. 

وابستگی در اندیشه  امام و رهبری، 
صرفًا دارای صبغه  اقتصادی نيست 
و افزون بر آن، ساحت های معرفتی، 
انسان شناسی و هستی شناسی را 
شامل می شود. یکی از مصادیق این 
وابستگی غير اقتصادی، خودکم بينی 
و عدم تحرک است که توليد ضعف 
می نماید و زمينه  تسلط و پيروزی 

دشمنان را فراهم می کند
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افزايش عزت ملی در مجامع بين المللي )در ميان دوستان و دشمنان( می شود. 
4. تكيه به شاخصه هويت انقابی، وحدت، عقبه مردمی، استكبارستيزی و... سازنده 
فرهنگ سياس��ی ملی اس��ت كه نتيجه آن مقاومت و مرعوب نش��دن دولت در مقابل 

تهديدهاي دشمن است. 
5. وحدت و حمايت مردم از نظام اسامی و همچنين تقيد و تعهد مديران به شاخصه های 
هويتی انقاب، س��د نفوذ در مقابل راهبردهای دشمن محس��وب می شود كه نتيجه آن 

شكست توطئه هاي تبليغي و رواني دشمن در نامقبول نماياندن نظام نزد مردم است. 
6. زنده كردن فضاي زندگي، پيشرفت و رفاه و تعالي كش��ور در نيل به اهداف عاليه و 

بسترسازي ظهور حجت حق. 
7. اصاح اعتقادات و تهذيب انسان: كام صريح حضرت امام)ره( اين است كه اسام 
به قانون نظر آلی دارد؛ يعنی آن را آلت و وسيله تحقق عدالت در جامعه می داند، وسيله 
اصاح اعتقادی و اخاقی و تهذيب انسان می داند. از منظر وی، قانون برای اجرا و برقرار 

شدن نظم اجتماعی عادالنه، به منظور پرورش انسان مهذب است.1
8. برقراری نظ��م و امنيت و عمل به قانون جلو هر گونه اخت��اف و بی نظمی را گرفته 
و جامعه را به سمت اهداف تعيين شده س��وق می دهد. بنابر ديدگاه امام خمينی)ره(، 
»اگر همه اشخاص و همه گروه ها و همه نهادهايی كه در سراسر كشور هستند، به قانون 
خاضع بشوند و قانون را محترم بشمارند، هيچ اختافی پيش نخواهد آمد، اختاف از راه 

قانون شكنی ها پيش می آيد.«2
9. جلوگيری از بروز و ظهور و قدرت يابی ديدگاه های تحريف شده در فرآيند مديريت 

سياسی كشور و در تعامات مربوط به روابط بين الملل.
10. تحقق عدالت فردی و جمعی و جلوگيری از تنزل جايگاه و مشروعيت و مقبوليت 

نظام سياسی در ميان افكار عمومی. 
11. ايجاد بازدارندگی و سد نفوذ در مقابل راهبردهای نرم دشمن برای نفوذ و سلطه 

بر فضای داخلی و منطقه ای.
12. خنثی شدن تاش های دشمن برای بهره برداری از ظرفيت های منفی و فعال سازی 
گسل های موجود در جامعه و هدايت سطوح سه گانه مردم، نخبگان و مديران به سمت 

دوقطبی شدن در نقش آفرين های سياسی و اجتماعی. 

1. جمعی از محققين، دانشنامه امام خمينی، قم، بينا، 1394، ج1، ص1572. 
2. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با مردم قم، 1379/7/14.
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13. هويت انقاب اسامی از پشتوانه سه گانه مردم، قانون و دين برخوردار است. اين 
سرمايه اجتماعی و قانونی می توان در تثبيت، توسعه و دوام نظام اسامی در پياده سازی 
مؤلفه ها و شاخصه های هويتی مانند؛ استقال طلبی، استكبارستيزی و... دستگير و ياور 
مديران، سياستگذاران و تصميم گيران باشد. بر همين اساس با توجه به ظرفيت های در 
اختيار انقاب اسامی، می توان با تكيه به داشته های مادی و معنوی و ظرفيت درايت و 
هوشمندی موجود در سطوح سه گانه مردم، نخبگان و مديران، ماندگاری نظام اسامی 
را در ش��رايط س��يال و فاقد آرايش جهانی تضمين كرد و نيز می توان از پشتوانه دينی، 
مردمی و قانونی موجود در كشور در تضمين ماندگاری فلسفه وجودی و ساخت حقيقی 

و هويت نظام اسامی به عنوان عواملی قوی بهره گرفت. 

پشتوانه قانونی )نظارت قوا بر یکدیگر، تأكيد قانون اساسی بر اسالم و 
ارزش های متعالی نظير استقالل طلبی، نقش راهبردی رهبری در تبيين 

سياست های كالن و...(

پشتوانه دینی )مستندات ظلم ستيزی، 
قاعده نفی سبيل، خودباوری، 
عدالت خواهی، شهادت طلبی(

پشتوانه مردمی )مکانيزم های 
انتخاباتی، آزادی بيان در رسانه ها، 

آزادی فعاليت احزاب و...(

بنابراين می توان مدعی شد كه ساختار جمهوری اسامی به  طور سيستماتيك امكان 
انحراف از ارزش ها و شاخصه های هويتی مانند: استقال طلبی، سلطه ستيزی و... را سلب 
كرده است. اما اين تضمين تا زمانی است كه در فرآيند پياده سازی به ُمر و نص قانون و 

اسناد باالدستی عمل شود. 
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نفوذ فرهنگي
تأمالتی در شيوه های نفوذ در نهادهای آموزشی ايران

از منظر اسناد النه جاسوسی امريكا

سيد محمدجواد قربی1
چکيده

غرب برای دس��ت يابی به اهداف خويش در جهان اس��ام از هر ابزار و ش��يوه ای بهره 
می گيرد و بعد از شكس��ت شيوه س��خت افزاری، امريكا به سمت و س��وی نفوذ و رخنه 
فرهنگی سوق يافت تا با استفاده از شگردهای فرهنگی بتوانند منافع ملی خود را تأمين 
كنند. اين موضوع در تاريخ سياسی ايران هم قابل رؤيت است تا جايی كه اياالت  متحده 
امريكا برای كسب منفعت های بيشتر اقتصادی و سياسی در ايران، به سمت و سوی نفوذ 
فرهنگی در ايران گام برداش��ت. يكی از مهم ترين نهادها و ارگان هايی كه امريكا سعی 
در استحاله فرهنگی آن داشت، نهادهای آموزش��ی ايران بودند؛ زيرا اين نهادها ارتباط 
مستقيمی با پرورش نيروی انسانی متعهد و متخصص در هر كشوری دارند و دگرديسی 
در فعاليت آنها می تواند امنيت ملی كشورها را مورد تهديد قرار دهد. سفارت امريكا در 
ايران، تمام تاش خود را برای نفوذ در مدارس و دانش��گاه ها نمود و با توجه به اهميت 
بازخوانی اين مسئله، مقاله حاضر در پی پاسخگويی به اين سؤال است: بر اساس اسناد 

1. دانش آموخته كارشناسی ارشد انديشه سياسی اسام  از پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقاب اسامی 
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النه جاسوسی، سفارت امريكا با چه شيوه و ابزاری در نهادهای آموزشی ايران )مدارس و 
دانشگاه ها( نفوذ فرهنگی نمود؟ مداقه در اسناد سفارت امريكا نشان می دهد كه آنها در 
ايران سعی داشتند با شيوه هايی نظير: آموزش زبان انگليسی، ترويج سبك زندگی غربی، 
رواج انديشه های ليبراليستی، تحول در آرمان ها و ارزش های ملی و دينی، تبادالت علمی 
و جذب دانشجويان و دانش آموزان ايرانی، تخليه اطاعاتی معلمين و اساتيد دانشگاه ها، 
همكاری با شخصيت های مخالف نظام در نهادهای تربيتی و آموزشی، افزايش دبيران 
غربی در مدارس ايرانی، برگزاری مهمانی های غيرمتعارف برای تأثيرگذاری بر معلمان، 
نفاق در نهادهای آموزشی، كنش��گری نهاد فرهنگی فولبرايت، پخش فيلم های غربی 
و تقويت راديو صدای امريكا، ايجاد انش��قاق در نهادهای علمی و... بر اثربخش��ی نفوذ 

فرهنگی خود بيفزايد. 
کليدواژه ها: اس��ناد النه جاسوس��ی امريكا، نفوذ فرهنگی، نهادهای آموزشی، سبك 

زندگی، زبان انگليسی، مراودات علمی 

مقدمه
فرهنگ و دانش مقوله ای بس��يار پيچيده اس��ت كه نقش حياتي در ثب��ات و پويايي 
اجتماعي، سياس��ي و اقتصادي جامعه داراس��ت. با توجه به نقش كليدي فرهنگ، اين 
مقوله گستره ای از فرصت ها و تهديدها را براي حاكمان سياسي فراهم ساخته است، لذا 
نقش مؤسسات آموزشي در قبال فرهنگ نقشي حياتي است.1 نهادهای فعال در زمينه 
آموزش، تعليم و تربيت متعدد و متنوع اند و هر كدام از آنها بخشی از اين فرآيند پيوسته را 
بر دوش دارند. خانواده، مهد كودك، مدرسه، دانشگاه، آموزشگاه های خصوصی، نهادهای 
مردمی و نهادهای مذهبی از قبيل مسجد نيز بخش مهمی از فرآيند تعليم و تربيت در 
ايران را تحقق می بخشند. اين نهادها همچون ديگر نهادهای اجتماعی به  شدت تحت 
تأثير تحوالت پيرامون خود قرار می گيرند و كيفيت و ماهيت عملكرد نظام های تربيتی 
و آموزشی هر جامعه ای، به كيفيت، ماهيت و عملكرد تحوالت پيرامونی بستگی دارد.2 
الجرم، يكی از چهره های مهم نفوذ در تاريخ ايران، نفوذ فرهنگی در نهادهای علمی يا 
آموزشی نظير مدارس و دانشگاه ها است كه با برنامه ريزی بلندمدت انجام  شده و بررسی 

1. عليرضا عصاره و محسن حس��ينی بيدخت، »واكاوی نقش توسعه مؤسسات آموزش عالی در قبال فرهنگ و 
تهاجم فرهنگی«، مطالعات توسعه اجتماعی ايران، س6، ش2، بهار 1393، ص91. 

2. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دش��من در نهادهای تربيتی كشور، تهران، معاونت پژوهش 
مركز مطالعات تربيت اسامی، 1394، ص4. 
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رفتار اياالت  متحده در زمان حيات سياس��ی رژيم پهلوی به  خوبی اين موضوع را نشان 
می دهد و اسناد به  دست  آمده از سفارت امريكا بعد از تسخير اين النه جاسوسی به دست 
دانشجويان پيرو خط امام، گواهی بر اين مدعاست. به همين منظور، در اين مقاله سعی 
خواهيم كرد تا نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ايران را در اسناد النه جاسوسی مورد 

بررسی قرار دهيم.

مفهوم نفوذ و تبيين مسئله 
در زبان فارسی نفوذ در معانی ای چون رخنه، رسوخ، سرايت، داخل شدن در چيزی، 
تأثير و اثر كردن در چيزی، اعتبار، توانايی و قدرت به  كار رفته است و در اين راستا، نفوذ 
به معنای رخنه ای تأثيرگذار در چيزی به ش��كل مثبت يا منفی است. از اين  رو، وقتی 
امری در ديگری تأثيرگذار باش��د به  عنوان امر نافذ از آن ياد می ش��ود.1 نفوذ پديده ای 
پنهان و پيچيده است كه با ظرافت و دقت خاصی طراحی می شود كه شناسايی و مقابله 
با آن نيز دقت و ظرافت می طلبد. مقوله نفوذ امری تدريجی و غيرمستقيم بوده و معموالً 
حساسيت برانگيز نيست و در پوش��ش های مختلفی صورت می گيرد؛ همچنين اسامی 
مختلف و گ��ه گاه خيرخواهانه ای نيز دارد.2 نف��وذ می تواند بر ارتباط��ات افراد جامعه، 
روحيات، ذهنيات، سبك زندگی، اخاق و... تأثير بگذارد،3 و بر همين اساس، می توان 
آن را رفتاری برای ورود در منطقه ممنوعه و حريم خصوصی جامعه  دانس��ت. نفوذ در 
اصطاحات اجتماعی و سياس��ی به مفهوم رخنه در افكار و عقايد به همراه تأثيرگذاری 
برای ايجاد تغيير در جهت اهداف نفوذ كننده اس��ت.4 به تعبير رابرت دال، نفوذ عبارت 
از رابطه ميان بازيگرانی اس��ت كه در آن يك بازيگر، بازيگران ديگ��ر را وادار می كند به 
طريقی كه خواست خود آنها نيس��ت، عمل كنند.5 نظام سلطه برای نفوذ در كشورها و 
در حوزه های مختلف آنها نيازمند استفاده از نيروهايی از درون همان كشورها هستند 
و به اين منظور به حلقه سازی و در مراحل بعد به جريان سازی نفوذ اقدام می نمايند. از 
اين  رو حلقه ها و جريانات نفوذ مستقل و دارای اهداف خودبنياد نيستند بلكه در برآيند 

1. علی جواهردهی، »جريان شناسی نفوذ و مصاديق آن از منظر قرآن«، كيهان، 1394/11/17، ص7. 
2. علی كرمی، مفهوم شناسی نظری نفوذ، تهران، مركز مطالعات راهبردی تربيت اسامی، 1395، ص14. 

3. بهبود برمك، نفوذ فرهنگی از طريق بازی های رايانه ای، تهران، مركز پژوهشی شهيد صياد شيرازی، 1395، 
ص9. 

4. علی جواهردهی، همان.  
5. رابرت آلن دال، تجزيه و تحليل جديد سياست، ترجمه حس��ين ظفريان، تهران، ظفريان، 1364، ص28؛ و 

عبدالرحمن عالم، بنيادهای علم سياست، تهران، نی، 1386، ص95. 
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نهايی پياد ه كننده س��ناريوهای نظام جهانی سلطه 
هس��تند. عملكرد حلقه ها و جريانات نفوذ به سلطه 
كشيدن كشورهای هدف و تحقق اهداف قدرت های 
اس��تعمارگر اس��ت. حلقه يا جريانی ك��ه مجری يا 
عامل نفوذ می گردد به صورت كامًا حساب ش��ده، 
غير آشكار و در پوشش های به ظاهر خيرخواهانه و 
ملی گرايانه برنامه نفوذ را پيگيری و پياده می كند. با 
اين وصف می توان مجريان نفوذ را يك جريان نفاق 
دانست كه با پوش��ش های موجه هر جامعه خود را 
مطرح می كند و برنامه های نفوذ را به پيش می برد. 
با توجه به اهميت مراكز تصميم سازی و تئوريك در 
صحنه اداره جامعه و توليد فكر و گفتم��ان در آن، حلقه های تئوريك مهم ترين محمل 
برای شكل گيری جريانات نفوذ است و نظام سلطه با شناسايی چهره های نخبه انديشه ای 
و فكری و با تأثيرگذاری بر آنها از طريق توليد افكار و گفتمان های انحرافی به پيش��برد 

اهداف خود می پردازند.1 
به لحاظ نظری، نفوذ را می توان تأثيرگذاری جريان، انديشه و منافع گروهی خاص بر 
يك امت، كشور، جامعه يا گروه موردی دانس��ت كه با اعمال قدرت نرم خود كه در آن 
از خشونت و اجبار فيزيكی برخوردار نيس��ت، بر مواضع و نقاط حساس و راهبردی آن 
كش��ور يا جريان تأثير غير مستقيم و در برخی موارد مس��تقيم می گذارد. البته بايد در 
نظر داشت كه سناريوسازی نفوذ و ايجاد بسترهای مناسب برای نفوذ تأثيرگذار، امری 
زمان بر و نيازمند شناخت كامل جامعه هدف است. نفوذ می تواند در دو رويكرد به وجود 
آيد: شخصی و جريانی. هر دو سطح می تواند دارای ابعاد مختلفی در حوزه های سياسی، 
اقتصادی، فرهنگی، نظامی، امنيتی و... باشد. دشمنان سعی در نفوذ كردن به يك گروه 
نخبه، جريان سياسی خاص، محفل علمی، جريان های قدرت و سياسی تأثيرگذار و غيره 
دارند. اين گونه نفوذهای گروهی معموالً خطرناك تر از نفوذ شخصی هستند زيرا قدرت 
تخريب و تبعات منفی آنها بسيار است.2 در اين صورت، پروژه  نفوذ نيز حمله  همه جانبه، 
سازماندهي شده و يك اقدام برنامه ريزي شده، سازمان يافته و بسيار هنرمندانه، فتنه آميز 

1. جمعی از نويسندگان، نفوذ؛ شاخص ها و بروندادها، تهران، انديشگاه آفاق انقاب اسامی، 1395، ص5-7. 
2. سيد محمدجواد قربی، »نفوذ و امنيت ملی جمهوری اسامی ايران«، صباح، س1، پاييز 1394، ش3، ص3. 

نظام سلطه برای نفوذ در کشورها 
و در حوزه های مختلف آنها 
نيازمند استفاده از نيروهایی از 
درون همان کشورها هستند و 
به این منظور به حلقه سازی و 
در مراحل بعد به جریان سازی 
نفوذ اقدام می نمایند. از این  رو 
حلقه ها و جریانات نفوذ مستقل 
و دارای اهداف خودبنياد نيستند 
بلکه در برآیند نهایی پياد ه کننده 
سناریوهای نظام جهانی سلطه 

هستند
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و خلط كلمه  حق با كلمه  باطل و تبديل نقاط قوت به ضعف است. در طراحي نفوذ، دشمن 
به  صورت دوست جلوه مي كند و حقيقت را به شكل باطل و باطل را در لباس حق نشان 

مي دهد و از نقاطي كه مردم قدرت تحليل ندارند، ضربه مي زند.1 

نفوذ فرهنگی
بستر فرهنگی نفوذ، خطرناك ترين و در عين حال حس��اس ترين بستر نفوذ به شمار 
می رود. در واقع فرهنگ يك كش��ور اگ��ر هدف نفوذ ق��رار بگيرد، نفوذ در بس��ترها و 
عرصه های ديگر بسيار تسهيل ش��ده و در عين حال استقال و هويت يك كشور از بين 
می رود و به نوعی آن كش��ور در هويت و فرهنگ ديگر كشورها هضم و جذب می شود و 
حضور نفوذی نه تنها در آن كشور با مانع و مقاومت روبه رو نمی شود بلكه با آغوش باز از 
آن استقبال خواهد شد.2 در فرآيند نفوذ فرهنگی دشمن مترصد است با تغيير ساختار 
فرهنگی و روی كار آوردن قدرتمندان وابس��ته و مطيع، انح��راف در عقايد و باورهای 
دينی و ملی مردم، تأثيرگذاری در آداب و رسوم و فرهنگ ملی و تحميل فرهنگ مبتذل 
خود، جدايی دين از سياس��ت و انزوای روحانيت از امور مردم و حكومت، هويت زدايی 
از نسل جوان كشور، ايجاد مراكز و مجامع فرهنگی، حزبی، آموزشی و هنری بر اساس 
الگوها و نظريه های غربی، ترويج و انتش��ار افكار ترجمه ای و اقتباس��ی، و جلوگيری از 
رشد استعدادها و انسداد راه های توليد فكر و علم، به اهداف ترسيم شده خويش دست 
يابد كه در اين مسير، ابزارهای مختلف و متنوع و بعضاً پيچيده ای به كارگيری شده اند؛ 
روزنامه ها و مجات، رادي��و و تلويزيون، كتاب، فيلم، تئاتر، موس��يقی، مراكز و محافل 
شهوترانی، جش��نواره ها، احزاب و جمعيت ها، محافل فراماس��ونری، اساتيد و معلمان 
غرب زده، اش��رافی گری، الگوس��ازی و... از جمله ابزارهای به كار گرفته ش��ده هستند. 
ابزارها و عوامل نفوذ، عمدتاً در روش هايی چون ش��بهه آفرينی، هويت زدايی، تحريف، 
تحريك شهوات، القيدی و اباحی گری، اعتياد و فساد اخاقی، مدگرايی و تجدد، تفرقه، 
يأس آفرينی، بی مسئوليتی، دنياپرستی، اختافات طبقاتی و خودباختگی، تن پروری و... 
فعال می شوند.3 با بررسی مبانی و اصول مربوط به پروژه نفوذ فرهنگی می توان مراحل 

آن را در سه  گام صورت بندی كرد: 

1. داود فيض و ديگران، »شناسايی ذهنيت افراد نسبت به نفوذ دشمن با استفاده از روش كيو«، سياست دفاعی، 
زمستان 1394، ش93، ص73. 

2. علی كرمی، حقيقت در غبار: بررسی بسترها و عوامل نفوذ، همان، 1395، ص35. 
3. مدارس جديد و نفوذ فرهنگی غرب در ايران، تهران، قدر واليت، 1394، ص8-9. 
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گام اول. رخنه و س�رپل گيری؛ در اين گام 
دش��من با شناس��ايی نقاط ضع��ف فرهنگی 
داخل��ی، عوام��ل و پايگاه ه��ای نفوذپذير را 
شناس��ايی می كند. همان طور كه دشمن در 
نفوذ سياس��ی به دنبال شناس��ايی نيروهای 
مس��ئله دار و طرفدار ليبراليس��م در داخل و 
ارتباط گيری با آنها برای آغاز اين پروژه است، 
در نفوذ فرهنگی نيز به دنبال عوامل فرهنگی 
بريده از نظام، طرفداران تفكر ليبراليسم غربی 
و عوامل مخالف با حكومت اسامی است. به  يقين عاقه مندان مباحث و مسائل فرهنگی 
می دانند كه حوزه هنر، كتاب و نويسندگی، مطبوعات، فيلم و سينما از جمله عرصه هايی 

است كه به علت امكان نفوذ مؤثر، مورد توجه نظام سلطه بوده و هست. 
گام دوم. ارتباط گيری و جايگزينی؛ در اين گام نظام س��لطه پس از شناسايی در گام 
نخست به دنبال ارتباط گيری با عوامل داخلی و فرستادن نيروهای بيرونی خود به داخل 
كشور است. ورود سيل عظيم از نيروهای ضد فرهنگی دش��من كه سال ها در خارج از 
كش��ور آموزش ديده اند به داخل، بيان گر ورود و نفوذ دش��من در مراكز تصميم گيری 
فرهنگی- هنری كشور است. اين گام از مهم ترين مراحل نفوذ بوده كه برای برنامه ريزی 

مقابله ای نيز بايد به  خوبی شناسايی  شده و اشراف اطاعاتی بر آن صورت گيرد. 
گام س�وم. اس�تحاله از درون؛ در اين گام دش��من به عمليات آفندی م��ورد نظر در 
پروژه نف��وذ فرهنگی می پ��ردازد؛ يعنی پس از شناس��ايی نقاط آس��يب پذير داخلی، 
رخنه، ارتباط گيری و گس��يل عوامل فرهنگی به داخل به  س��ازماندهی، شبكه سازی و 
جريان سازی اهداف ش��وم خود می پردازد. هدف از اين عمليات، رخنه در باور، اعتقاد، 
ارزش های مخاط��ب داخلی و جايگزينی آن با ارزش ها و س��بك زندگی غربی اس��ت. 
استحاله از درون با جنگ اعتقادی و هويتی تكميل و به اهداف خود می رسد.1 دستاورد 
اين سه مرحله در جامعه هدف، از خود بيگانگی فرهنگی، نگاه غير بومی و مصرف گرايی 

فرهنگی می باشد.2 

1. عليرضا موحد، »نفوذ فرهنگی؛ رويكرد تمايل گرايانه مبتنی بر ديپلماسی نظام سلطه«، عمليات روانی، س11، 
بهار و تابستان 1394، ش42، ص93. 

2. اصغر افتخاری، »جنگ نرم؛ رويكرد فرهنگی«، جنگ نرم فرهنگی: درآمدی بر نسبت امنيت و فرهنگ، ميشل 
ويليامز، تهران، امام صادق)ع(، 1389، ص40-41. 

با توجه به اهميت مراکز تصميم سازی 
و تئوریک در صحنه اداره جامعه و 
توليد فکر و گفتمان در آن، حلقه های 
برای  محمل  مهم ترین  تئوریک 
شکل گيری جریانات نفوذ است و 
نظام سلطه با شناسایی چهره های 
با  و  فکری  و  اندیشه ای  نخبه 
تأثيرگذاری بر آنها از طریق توليد 
افکار و گفتمان های انحرافی به 

پيشبرد اهداف خود می پردازند
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در خصوص نفوذ در نهادهای آموزشی ايران از منظر اس��ناد النه جاسوسی پژوهشی 
انجام نشده است و صرفاً مقاله ای با عنوان »نفوذ فرهنگي به روايت اسناد النه جاسوسي 
امريكا در ايران«1 منتش��ر شده كه بيش��تر جمع آوری بخش هايی از اسناد در خصوص 
ابعاد فرهنگی نفوذ می باش��د و از اين حيث، اثر حاضر دارای نوآوری می باش��د. مرجع 
اصلی بررسی اين مقاله و جامعه آماری، مجموعه »اسناد النه جاسوسی امريكا در ايران« 
اس��ت كه برای اس��تخراج اطاعات، از روش تحليل محتوای كيفی به منظور استنباط 
معتبر داده  ها بهره گرفته می شود و با مطالعه عينی، كيفی و سيستماتيك فرآورده های 

ارتباطی، از واحد تحليل »عبارات« بهره خواهيم گرفت. 

نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی ایران از منظر اسناد النه جاسوسی 
جنگ نرم علمی و نفوذ علمی يكی از مظاهر جديد جنگ می باشد؛2 و دشمنان جامعه  
ايرانی همواره برای س��يطره يافتن بر منافع خويش در ايران، از هر ابزار و شيوه ای بهره 
جس��تند كه ضمن تصاحب منابع ملی ايرانيان، آينده خويش را هم در كشور تضمين 
نمايند. يكی از ش��يوه های غرب برای ماندگاری و ايجاد فضای مناسب برای حاكميت 
خود در ايران، نفوذ علمی در نهادهايی نظير مدارس، دانشگاه ها و... بوده است؛ به همين 
منظور با برنامه ريزی ه��ای مختلف فرهنگی و نفوذ در م��دارس ايرانی، تاش كردند با 
دگرديسی در فرهنگ ايرانی و توسعه انس��ان های وابسته به غرب، جای پای خود را در 

اين مملكت مستحكم سازند. 
اسناد النه جاسوس��ی امريكا در ايران، مملو از مستنداتی اس��ت كه گواهی بر همين 
موضوع دارد. در يك��ی از گزارش های راهبردی در خصوص نفوذ در مراكز آموزش��ی و 

مدارس تشريح شده است كه: 
بخش قابل توج��ه و اصلی برنامه های آموزش��ی و تربيت��ی كودكان 
و نوجوان��ان به نهاد مدرس��ه واگذار ش��ده اس��ت و اين نه��اد به دليل 
اختصاص بخش زيادی از زمان و توجه دانش آموزان، ظرفيت بااليی در 
جهت دهی تربيتی و آموزشی نسل جديد را داراس��ت؛ اما متأسفانه نه 
تنها ظرفيت های اين نهاد در زمينه تربيت اس��امی مورد استفاده قرار 

1. سعيد مستغاثي، »نفوذ فرهنگی به روايت اسناد النه جاسوس��ی امريكا در ايران«، كيهان فرهنگی، زمستان 
1394، ش351، ص14-32. 

2. اصغر افتخاری، »جهاد علمی؛ دانش��گاه و جنگ نرم علمی«، آموزش عالی، فرهنگ و قدرت نرم، تهران، امام 
صادق)ع(، 1389، ص15-24. 
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نگرفته است بلكه در حال تبديل شدن به محلی امن برای نفوذ دشمن 
می شود. مس��ائلی از قبيل ورود برخی مطالب غير ارزشی به كتاب ها و 
حذف برخی مطالب ارزشی، به حاش��يه رانده شدن مراسم صبحگاهی 
و دعا و نيايش، ورود جشن های غير اس��امی و آالت موسيقی به بهانه 
مناسبت های دينی و انقابی، ورود رقص و آواز به مدارس، رنگ باختن 
برنامه های فوق برنامه و حماسی نظير جشن پيروزی انقاب، جذب افراد 
ضد انقاب در مدارس غير انتفاعی و بعضاً در بدنه آموزش و پرورش، تنها 
بخشی از پيامدها و بسترهای نفوذ دش��من در اين نهاد مهم آموزشی و 
تربيتی است. معلم را می توان مهم ترين عنصر مدرسه دانست؛ ويژگی 
مهمی كه در دين برای معلم و مربی آمده است، آغاز تربيت از خود معلم 
و مربی است. آگاهی از مسائل تربيتی، اساس انتخاب يك فرد برای حرفه 
معلمی است. دانش آموز از طريق مشاهده و تقليد كردن، به درون معلم 
می رود و گفتار و رفتارش را الگو قرار می دهد. پس ورود بی ضابطه افراد 
در چرخه آموزشی كشور می تواند پيامدهای ناگوار فرهنگی را به همراه 

داشته باشد.1 

نفوذ فرهنگی در مدارس ایران از منظر اسناد النه جاسوسی 
در اين بخش به بررسی نفوذ علمی و فرهنگی اياالت  متحده در مدارس ايران از منظر 

اسناد النه جاسوسی خواهيم پرداخت. 
الف. تالش برای تغيير آرمان ها و ارزش های دينی

يكی از تاش های امريكاييان در مدارس ايرانی، تاش برای تغيير ارزش ها و آرمان های 
دانش آموزان به همراه دگرديسی در سبك زندگی و زيست عقيدتی و مذهبی آنهاست. 
امريكا تاش داشت در پرتو تاش های سفارتخانه خود و قراردادهای علمی و فرهنگی 
نهادهای وابسته به خود، فرهنگ غربی كه متضاد با ارزش های دينی و اعتقادات ايرانيان 
بود را به مدارس ايرانی منتقل سازد كه البته بنا به اعترافات خود اعضای سفارت امريكا، 
خيلی از تاش های غرب بر تغيير ارزش های دانش آموزان ايرانی به دليل درايت علمای 

دين در ايران، منجر به شكست گرديد: 
انتقال و تبادل های قراردادی با انستيتوها و مدارس مدرن ايرانی كار 

1. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص28-29. 
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كمی در ايجاد ارتباط ميان امريكايی ها و علم��ا انجام می دهد. هزاران 
ايرانی در امريكا يا اروپای غربی تحصيل كرده اند، اما وقتی كه به ايران 
باز می گردند آرمان ها و طرز زندگی آنها تأييدی بر نظرات و عقايد علما 
در قبال ارزش ها و مفاهيم غربی اس��ت. در اش��تياق آنها به جذب يك 
ديسيپلين و يا تكنولوژی خاص، دانشجويان ايرانی ديدگاه ها و اطاعات 
اندكی درباره انديش��ه س��نتی ايرانی در اختيار امريكايی ها می توانند 
بگذارند. مجذوبيت و يا اش��تغال ذهن آنها به امور سياس��ی زودرس و 
اطاعات كم آنها از بدن بزرگ انديشه اس��امی، توانايی آنها را در وارد 
شدن به بحث های معنی دار با معدود امريكاييانی كه برای كشف نهادها 

و قالب های كلی خارجی )مثل روحانيت( آماده شده اند، كم می كند.1 
در بخشی ديگر از اسناد مشخص است كه كارداران سفارت امريكا مترصد رواج زندگی 
بی قيد و بندی غربی و مبتنی بر آموزه های مفسده انگيز در جامعه  ايرانی هستند و خود 
در محافل فساد شركت می جويند. به  عنوان مثال، يكی از كارداران سفارت به واشنگتن 

اين چنين وضعيت رفاه زدگی مادی برخی از مسئوالن را تشريح می كند: 
با تمام اين حرف ها و خط��رات ما به زندگی ع��ادی و راحتمان ادامه 
می دهيم و چند نمونه می آورد از مس��ابقات ورزشی و مجالس رقص و 

عياشی كه بعضی ايرانی های طاغوتی هم هستند.2 
ب. ترويج غرب گرايی

از ديگر ش��يوه های نف��وذ غرب در م��دارس ايرانی، حماي��ت از ش��اهان ايرانی برای 
غربی سازی محصلين مدارس بوده است: 

در زمان دو ش��اه پهلوی، غرب گرايی مشروعيت و مقامی كسب كرده 
بود و توانس��ته بود خاطرات گذش��ته اس��امی را از اذهان بسياری از 
افرادی كه به مدارس غربی ش��ده می رفتند و يا تحصيات عاليه خود را 
در خارج از كشور می گذرانيدند، عمًا بزدايد. پس از كمال آتاتورك در 
تركيه و بعد از جنگ جهانی دوم، ش��اهان پهلوی دائم در تاش بودند 
كه نهادهای اس��امی را به  عنوان بقايای ارتجاعی گذشته ای كه ديگر 
مناسب زمان حال نبوده مطرود اس��ت به مردم بشناسانند. برای اينكه 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مؤسسه پژوهش های سياسی، 1386، ج1، ص22. 
2. همان، ص159. 
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اين پيشگويی شان باور مردم ش��ود، در اين زمينه و جهت گام هايی نيز 
برداشتند... شاهان ايران سعی داشتند كه ايران را به اجبار از طريق يك 
مرحله غربی شدن كه شامل جدايی حكومت از مذهب باشد كه در اروپا 

طی طريقی چند صد ساله داشت، بگذرانند.1 
البته در گزارش های ديگر نمايان اس��ت كه به رغم اجباری بودن روند غربی س��ازی 
م��دارس و جامع��ه در دوران پهل��وی، غرب و ب��ه خصوص امري��كا به  ش��دت از روند 
مدرنيزاس��يون ايران با تمركز بر »تقليد فرهنگی از غرب« حمايت می كردند. به  عنوان 
مثال، س��وليوان در يكی از گزارش های خود اذعان می دارد كه از گروه های غرب گرا در 

ايران به  عنوان گروه های مترقی حمايت می كنند: 
اگر هر گ��روه ميانه رو و متمايل ب��ه غرب كه به مب��ارزه عليه )ماها( 
برخيزد، در مورد او به  عن��وان يك گروه )مترقی( ب��ا عاقه تمام تبليغ 

خواهيم كرد.2 
از اين  رو، مدارس و دانش��گاه های داخلی كه متأثر و در واقع شعب مراكز عملی غرب 
بوده اند مروج و اشاعه دهنده فرهنگ و تمدن مادی مغرب زمين بوده اند و همچنان كه 
فرهنگ و تمدن غرب به لحاظ اخاقی و انسانی رو به انحطاط می رفته است، به تبع آن 
روشنفكران جهان سوم و كشورهايی نظير ايران كه دست پرورده اين به اصطاح مراكز 
علوم و تمدن عصر جديد بودند نيز از فرهنگ اصيل جامعه خويش دور می شدند و سير 
قهقرايی می پيمودن��د؛ به  طوری كه غرب زدگی به  عنوان يك جري��ان عام تمامی ابعاد 
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه نش��ان از تمدن جديد غرب داشت از قبيل فرهنگ 
مصرفی، نظام پيچيده بوروكراتيك اداری، رفاه طلبی، پول پرستی، تجمل پرستی و... در 
جامعه حكم مبنا و معيار ارزش��ی را پيدا كرد. بدين گونه بود كه غرب زدگی با زيربنای 
فلسفی و اعتقادی خاص خود، بيماری مزمن روشنفكران و تحصيلكرده های جامعه شد 
و در اين ميان تنها كسانی كه متمسك به فرهنگ اصيل اسامی موجود در متن جامعه و 
اسام شناسان واقعی و متشرعين شدند، توانستند از گرداب سلطه فرهنگی غرب رهايی 

يابند.3 
پ. تالش برای سازماندهی معلمين در راستای مقاصد اياالت  متحده

يكی از استراتژی های سفارت امريكا در ايران برای تحصيل منافع غرب و به خصوص 

1. همان، ص686-687. 
2. همان، ص73. 

3. همان، ج2، ص588. 
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امريكا در ايران، تاش برای نفوذ در ش��بكه معلمان بوده اس��ت. به  عنوان نمونه، سفير 
امريكا بارها با محمد درخشش ماقات می نمايد و به دليل رياست وی بر كانون معلمين، 
تاش می كند از جايگاه وی برای سازماندهی معلمين برای دست يابی به اهداف امريكا 

بهره بگيرد. در گزارش يكی از اعضای سفارت امريكا در ايران آمده است: 
چندی پيش چند شب پی در پی مشاور سياسی با محمد درخشش، 
رئيس كانون معلمين... ماقات كرد. در اين ماقات ها تمام مسائل هفده 
سال گذشته مطرح شد. درخشش پس از شغل وزارت فرهنگ )آموزش و 
پرورش(، ديگر پست دولتی نداشته... او رهبر كانونی است كه 400000 
معلم در سراسر كشور عضو آن هستند. درخشش از افراد نادری است كه 
می تواند نوعی سازماندهی به وجود آورد. او اشاره كرده است كه شديداً 

عاقه مند است كه خط سازشكارانه ای را راه بيندازد.1 
گزارش فوق الذكر نش��ان می دهد ك��ه اعضای س��فارت امريكا مترص��د نزديكی به 
ش��خصيت هايی بوده اند كه در ميان نهادهای علمی و معلمين مدارس شاخص باشند 
و از اين طريق بتوانند در مسير اهداف ترسيم ش��ده خويش، رفتار معلمان را منطبق با 

سياست های خود سازماندهی نمايند. 
ت. تقليل دادن روحيه ضد امريكايی در بين معلمين و دانش آموزان در مدارس

در حقيقت جلوگيری از حركت ضد امريكايی در ايران و ايجاد تفاهم و دوس��تی بين 
ايران و امريكا و همچنين ايجاد وابس��تگی فرهنگی و سمپاشی نسبت به امريكا در بين 
مردم و مقامات مملكتی هدفی است كه امريكا با طرح های فرهنگی و سياسی خود دنبال 
می كرده است و در يك مجموعه هماهنگ به پيش��روی خود در انقاب اسامی ادامه 

می داده است: 
افرادی كه روابط بين المللی امريكا بايد با آنها تماس بگيرد عبارت اند 
از: ... معلمين و شاگردان. هيچ مؤسسه ای و يا روشی قادر نيست كه اين 
احساس��ات روحيه ضد امريكايی را تقليل دهد، هر چند كه نامطمئن و 

غير واقعی باشند.2 
به عبارتی ديگ��ر، اداره روابط بين الملل��ی امريكا مأمور برقراری ارتب��اط با معلمين و 
دانش آموزان برای تغيير روحيه و گرايش فرهنگيان و دانش آموزان نس��بت به امريكا و 

1. همان، ج1، ص28. 
2. همان، ص11. 
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سياست های فرهنگی اين كش��ور بود. اين ارتباط برای كاهش روحيه ضد امريكايی در 
مدارس و س��اير نهادهای علمی ايران به حدی برای امريكا مهم بوده است كه ماه های 
نزديك به انقاب اسامی، كاهش معلمان امريكايی در ايران را تهديدی عليه منافع خود 

اعام می كنند: 
انس��تيتوهای آكادميك ايران يك س��ال پيش از معلمان و مشاوران 
و محققان امريكايی اس��تفاده می كرد. اكنون بي��ش از چند تايی باقی 
نمانده اند و محيط های دانشگاهی روی هم رفته در حال حاضر از آوردن 
استادان خارجی خودداری می كنند. با توجه به مهاجرت تعداد زيادی 
متخصص ايرانی و امريكايی، اين موقعيت ممكن اس��ت عكس شود. اما 
مطمئناً تا وقتی كه حساسيت ضد خارجی و به خصوص ضد امريكايی از 

شدتش كاسته نشده است، اين امر امكان پذير نيست.1 
از برخی اسناد س��فارت امريكا می توان دريافت كه كارداران س��فارت اعتقاد داشتند 
نهادهای آموزشی ايران می توانند در ايجاد رابطه صلح آميز بين ايران و امريكا مؤثر باشند 
و از روحيه ضد امريكايی مردم ايران نسبت به امريكا بكاهند. به  عنوان مثال در يكی از 

گزارش های سفارت آمده است: 
نهادهای دانشگاهی ايران يك سال قبل دارای عده زيادی امريكايی بود 
كه تدريس می كردند. آنها يا سمت های مشاور داشتند يا سرگرم پژوهش 
بودند. از اين تعداد مشتی بيش نمانده اند و محوطه های دانشگاه روی هم 
رفته فعًا از وارد كردن مدرسين اجتناب می كنند. با خروج به مقياس 
بزرگ كادرهای واجد ش��رايط چه ايرانی و چه امريكاي��ی، اين اوضاع 
ممكن است معكوس شود؛ ولی بدون شك تا زمانی كه حساسيت های 
ضد بيگانه و به ويژه ضد امريكايی از حدت و ش��دت كاهش يافته باشد، 

اين چنين نخواهد شد.2 
ث. کسب اطالعات علمی و آموزشی از معلمين خارجی در مدارس ايرانی 

ديوي��د. اچ. بلی كه مأمور اطاع��ات ملی امريكا ب��رای خاورميانه بوده اس��ت در 13 
آبان 1355 طی گزارش��ی از س��فارت امريكا تأكيد می كند كه دانشجويان مبادله ای و 
معلمين امريكايی كه در ايران به فعاليت آموزشی در مدارس مشغول بودند، بايد تخليه 

1. همان، ص213. 
2. همان، ج2، ص243. 
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اطاعاتی ش��وند و به صورت متناوب توسط مأموران 
سياسی در مورد مسائل مدارس و آموزش عمومی شان 
پرسش هايی انجام ش��ود تا دامنه اطاعاتی امريكا از 

وضعيت مدارس و دانشگاه های ايران ارتقا يابد: 
دانش��جويان مبادل��ه ای، معلمين، 
مبلغين مذهبی و غيره كه برای مدتی 

در ايران زندگی می كنند، بايس��تی كه به  طور متناوب بر يك اس��اس 
برگزيده )منتخب( درباره اطاعاتی كه از طريق فعاليت های عاديشان 

كسب می كنند، مورد سؤال و پرسش قرار گيرند.1 
برای كسب اطاعات، سفارت امريكا تاش می كرد تا شخصيت های با نفوذ در نهادهای 
آموزشی و پرورشی كشور را شناسايی نمايد و از اين طريق، اطاعات مورد نياز خود را به 
دست آورد. به  عنوان مثال در يكی از گزارش های سفارت امريكا پيرامون يكی از اعضای 

آموزش و پرورش ايران آمده است: 
دكتر امير بيرجندی از وزارت آموزش و پرورش، منبع خيلی عالی برای 

كسب اطاعات در مورد وضع آموزش به  طور عمومی در ايران است.2 
ج. ترويج زبان انگليسی در مدارس و بين دانش آموزان

امريكايی ها نيز بر بهره برداری ابزاری از زبان انگليسی برای پيشبرد اهدافشان اذعان 
دارند. يكی از مهم ترين اسنادی كه استفاده جهت دار از زبان انگليسی را نشان می دهد 
»س��ند راهبرد امنيت ملی امريكا در س��ال 2010« است. در اين س��ند، لزوم توجه به 
آموزش زبان انگليسی و بهره برداری از آن برای گسترش قدرت امريكا مورد تأكيد قرار 
گرفته است: گسترش زبان انگليسي و نفوذ فرهنگ امريكا از اولويت های اصلي و بزرگ 
امريكايي ها در س��فر، كار و مذاكره با كشورهاي خارجي اس��ت. ما بايد مهارت هايي را 
توس��عه دهيم كه به ما كمك مي كند تا در اقتصاد پويا و متنوع جهاني موفق باشيم. ما 
از برنامه هايي حمايت خواهيم كرد كه منافع و رهبري ما را در زبان هاي خارجي و امور 
درون فرهنگي ترويج مي دهند. تری لوكاچ به  عنوان يك متفكر نظامی امريكايی، زبان 
انگليسی را آخرين ساح زرادخانه امريكا در قرن بيست و يكم  معرفی می كند. توماس 
مولُوي پس از حدود 40 سال فعاليت در مراكز آموزش زبان انگليسي وزارت دفاع امريكا 

1. همان، ج1، ص438. 
2. همان، ج2، ص380. 

در طراحي نفوذ، دشمن به  
صورت دوست جلوه مي کند و 
حقيقت را به شکل باطل و باطل 
را در لباس حق نشان مي دهد و 
از نقاطي که مردم قدرت تحليل 

ندارند، ضربه مي زند
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به مسئوالن امريكا می گويد زبان انگليس��ي از قدرت بسيار عظيمي براي ايجاد نفوذ در 
ديگران برخوردار است. وی به سياس��ت گذاران امريكايي يادآور می شود كه با توجه به 
اهميت زبان انگليسي، منطق حكم مي كند كه امريكا در تدوين سياست قدرت نرم خود، 
آموزش زبان انگليس��ي را در اولويت قرار دهد. او عقيده دارد كه آموزش زبان انگليسی 
در كشورهای ديگر راه بسيار ارزان و حتی س��ودآوری برای گسترش قدرت نرم امريكا 
است. وی تأكيد دارد كه اين والدين زبان آموزان هستند كه به ميل خود و با صرف پول 
در آموزشگاه ها به يادگيری زبان انگليسی به وسيله فرزندان خود اقدام می كنند و از اين 
راه فرهنگ امريكايی و قدرت نرم آن را در ميان زبان آموزان افزايش می دهند.1 در همين 
راستا، يكی از برنامه های سفارت امريكا در ايران، گسترش زبان انگليسی در مدارس و 
جامعه  ايرانی بود زيرا اين موضوع را در ارتباط با مناف��ع ملی خود در نظر می گرفت. به  
عنوان مثال در يكی از گزارش های آژانس ارتباطات بين المللی امريكا در س��ال 1358 

آمده است كه: 
به رغم اين مش��كات فرصت های مناسبی حاصل ش��ده است كه ما 
قادريم از آنها بدون توجه به كمبود منابع اطاعاتی خود استفاده كنيم: 
حساب بانكی مدرسه بين المللی شيراز به ما واگذار شد. در اثر تاش های 
استاندار شيراز، ساختمان مدرسه در اختيار ما قرار گرفت. گردانندگان 
مدرسه دوباره تعيين ش��ده اند و طرح هايی برای ش��روع آموزش زبان 
انگليسی آغاز گشته است. نسخه های ترجمه شده قانون اساسی امريكا 
كه به وسيله مجلس خبرگان درخواست ش��ده بود در اختيار آنها قرار 
گرفت كه به  عنوان يك سند مفيد در مرحله تصويب قانون اساسی ايران 
مورد استفاده قرار گيرد. نشرهايی در مورد از سرگيری مجدد خدمات 
كنس��ولی كه در اختيار ابواب ارتباط جمعی ق��رار گرفت و به نوبه خود 
بی نظمی و شايعات زشت و عدم تفاهمات را كاهش داده و در نتيجه به 

نفع ما تمام شد.2 
موضوع آموزش زبان به حدی برای امريكا اهميت دارد كه حتی بعد از انقاب اسامی، 
در تحليل های اعضای سفارت امريكا، از عاقه افراد به آموزش زبان انگليسی صحبت به 

ميان می آيد. به  عنوان مثال در يكی از گزارش ها آمده است: 

1. قدرت حاجی رستملو، »آموزش زبان انگليس��ی به مثابه ابزار نفوذ فرهنگی«، عمليات روانی، س11، بهار و 
تابستان 1394، ش42، ص72-73. 

2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص112. 
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عاقه به آموختن زبان های خارجی و به ويژه انگليس��ی همچنان در 
سطح باال قرار گرفته است و تعداد زيادی از دانشجويان ايران گرايش به 

آموزش و پرورش غربی و امريكايی دارند.1 
سفارت امريكا، يكی از مزايای ترويج زبان انگليسی را، آماده شدن محصان برای فرا 
گرفتن آموزش های غربی و حض��ور در امريكا برای آموزش و ادام��ه تحصيل مبتنی بر 

اهداف امريكا می داند: 
با وزارت علوم دولت ايران همكاری كنيد تا جوانان ايرانی بيشتری برای 
تحصيل در امريكا آماده ش��وند و به عمل آيند. موقعيت های محصلين 
ايرانی را كه در پی تحصيل در امريكا می باشند در موارد مناسب ارزيابی 

كرده و مشورت و تعليم انگليسی قبل از عزيمت را زياد كنيد.2 
چ. فعاليت های گسترده انجمن فرهنگی ايران و امريكا در نهادهای آموزشی ايران 
فعاليت انجمن های فرهنگ��ی و علمی را می توان در چهارچوب ديپلماس��ی عمومی 
كشورها دنبال نمود و اين سياست در عرصه خاورميانه نيز، توسعه يك راهبرد بلندمدت 
برای افزايش تعامات فرهنگی و آموزشی، برای ايجاد يك جامعه مدنی غنی تر و بازتر در 

كشورهای خاورميانه است. همان گونه كه جوزف نای تأكيد كرده است: 
مؤثرترين سخنگويان برای امريكا در اين منطقه امريكايی ها نخواهند 
بود بلكه افراد بومی كه نقاط قوت و ضعف امري��كا را درك كرده اند، در 
اين خصوص مؤثرت��ر خواهند بود. ي��ك نمونه ج��ذاب در رابطه با اين 
موضوع بين لس آنجلس و تهران در حال وقوع است، جايی كه ايرانيان 
مقيم خارج، برای تشويق مردم جهت انجام اصاحات سياسی، از طريق 
شبكه های تلويزيونی خصوصی برای ايرانيان داخل كشور برنامه پخش 
می كنند. ميزان زيادی از كارهای الزم برای برقراری يك جامعه مدنی 
باز، می تواند از طريق شركت های تجاری، مؤسسات، دانشگاه ها و ساير 
س��ازمان های غير انتفاعی انجام گيرد. ش��ركت های تجاری امريكايی 
می توانند فناوری هايی برای مدرنيزه كردن سيس��تم های آموزشی در 
كش��ورهای عربی و كنار گذاش��تن ش��يوه های تكراری يادگيری ارايه 
دهند. دانش��گاه های امريكاي��ی می توانند برنامه های بيش��تری برای 

1. همان، ج2، ص241. 
2. همان، ج1، ص23. 
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تعامل با دانشجويان و اساتيد دانشگاه های اين كشورها در نظر بگيرند. 
بنيادهای امريكايی نيز می توانند از گسترش مؤسسات مطالعات امريكا 
در كشورهای عربی يا برنامه هايی كه تخصص روزنامه نگاران را افزايش 
می دهد، حمايت كنند. دولت می تواند از تدريس زبان انگليسی حمايت 

و تبادالت دانشجويی را از لحاظ مالی تأمين كند.1 
انجمن فرهنگی ايران و امريكا صرفاً و به  طور يك  طرفه ناقل فرهنگ غرب به ايران بود. 
از جمله فعاليت هاي اين انجمن، مي توان آموزش زبان انگليسي و نيز آموزش فرهنگ، 
تاريخ و تحوالت اجتماعي جامعه معاصر امريكا را برش��مرد كه توس��ط استادان زن به 
ايرانيان آموزش داده مي شدند. در كاس هاي انجمن، باب گفت وگو ميان استاد و دانشجو 
باز بود و از مس��ائل خانوادگي گرفته تا رويدادهاي جامعه و چگونگي روابط انساني در 
جامعه نوين امريكا بحث مي شد. تبادل دانشجو ميان ايران و امريكا، توسط انجمن صورت 
مي گرفت و دانشجويان امريكايي، تعطيات تابستاني خود را با خانواده هاي ايراني سپري 
مي نمودند. از ديگر فعاليت هاي هدفدار انجمن فرهنگي ايران و امريكا در جامعه ايران، 

مي توان موارد زير را برشمرد: 
نمايش فيلم هايي كه فرهنگ و تمدن امريكا، رشد و رونق هنر، صنعت، تكنيك، دانش، 
آزادي هاي اجتماعي، معرفي دانشگاه ها، رشد سياس��ي، جامعه مدني، زنان، كودكان، 
منابع طبيعي و زيبايي هاي محيط زيس��ت امريكا در آنها ارايه مي ش��د؛ نمايشگاه هاي 
مختلف درباره هنر، ادبيات، موسيقي، سنن امريكايي، كنسرت پيانيست هاي معروف، 
برگزاري جش��ن روز پيدايش و روزهاي مقدس در آيين مسيحيت، سخنراني در مورد 
شعر، ادب، روزنامه نگاري؛ و نيز سخنراني هاي متعدد با حضور اساتيد دانشگاه هاي امريكا 
در مواردي چون انسان شناسي، فلسفه و فرهنگ امريكايي، شعر، تاريخ و جغرافيا و امور 

آموزشي و فرهنگي انجام می شد. 
امريكايي��ان از طريق ارتباط با توده هاي ش��هري و روس��تايي اي��ران، از حركت هاي 
سياسي- مذهبي مردم مسلمان اطاع حاصل مي كردند و به  تدريج به اعمال نفوذ و تأثير 
در فرهنگ ايران مي پرداختند. در واقع انجمن فرهنگي ايران و امريكا يكي از بازوهاي 
قوي جاسوسي امريكا در ايران محسوب مي شد و مطمئناً بسياري از اعضا و اداره كنندگان 
آن، مأموران كارآزموده س��يا بودند.2 اين انجمن ادعای فعاليت های درخشان علمی در 

1. جوزف نای، قدرت نرم، ترجمه روحانی و ذوالفقاری، تهران، امام صادق)ع(، 1389، ص215-216. 
2. اصغر حيدری، »انجمن فرهنگی ايران و امريكا با چه هدفی تشكيل شد؟«، كيهان، 1393/4/25، ص6. 
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ايران را داشت: »انجمن ايران و امريكا مدعی است كه يك برنامه درخشان علمی را در 
پيش گرفته است.«1 

در بخشی ديگر از اسناد در خصوص فعاليت های اين انجمن فرهنگ در تقويت رابطه 
ايران و امريكا از طريق فعاليت های آموزشی آمده است: 

يكی از مهم ترين پيوندهای ارتباطی نهادی ما با ايرانيان چه در تهران و 
چه در شهرستان ها در قبل از انقاب، مركزی به نام انجمن ايران و امريكا 
بوده اس��ت. در اصفهان و تهران اين دو مركز از خشونت انقاب آسيب 
نديده بيرون آمده است )شايد اين امر تعمدی نيز باشد( و تدريس زبان 
انگليسی و فعاليت كتابخانه ای از سر گرفته شده است )كتابخانه آژانس 
ارتباطات بين المللی امريكا در تهران واقع شده است(... ما اميدواريم كه 
دولت بتواند بازگشت آن را به زودی عملی سازد و تدريس انگليسی در 
آنجا نيز از سرگرفته شود. ما معتقديم كه ادامه اين نهادها در يك چنين 
دوران پرتشنجی در روابط ايران و امريكا بسيار اهميت دارد. اين نهادها 
با توجه به لزوم انتقال دفاتر آژانس ارتباطات بين المللی اياالت  متحده به 
محوطه های امن دفتر سفارت اهميت بيشتری پيدا می كند. اكنون تنها 

پنجره های ما برای شنوندگان و مخاطبان ايرانی باز است.2 
با اين اوص��اف می توان اذعان داش��ت كه امري��كا از همه ابزاره��ای فرهنگی خويش 
برای نفوذ فرهنگی در مدارس ايران بهره جس��ت؛ زيرا اعتقاد داشت با تربيت و پرورش 
شخصيت هايی كه در آينده می توانند در ايران به پست و مقامی برسند، می تواند آينده 
منافع خود را تضمين نماين��د و افرادی را رش��د دهند كه در صدد ارتب��اط با امريكا و 
ارزش های سياسی و فرهنگی اين كشور باشند. به همين منظور از هيچ تاشی در راستای 

نفوذ در مدارس ايران دريغ نكرد و سعی داشت از اين طريق به اهداف زير دست يابد: 
تغيير ارزش ها و آرمان های اسامی و ايرانی، دگرديسی در سبك زندگی ايرانيان، ترويج 
زبان انگليسی، سازماندهی معلمين در راستای اهداف خويش، از بين بردن روحيه ضد 

امريكايی در دانش آموزان و جامعه  ايرانی و غيره. 
ح. بسترسازی برای ايجاد نفاق در مدارس

جان گريوز در روابط عمومی سفارت امريكا در ايران نيز طی گزارشی كه به كشورش 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص749. 
2. همان، ص243. 
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ارسال می كند تأكيد می كند كه يكی از سناريوهای تأمين كننده منافع امريكا در ايران، 
ايجاد نفاق در مدارس ايرانی است و درگيری ميان دانش آموزان و كادر آموزشی مدارس 

زمينه ساز يك نارضايتی عمومی در جامعه  ايرانی خواهد شد: 
تحليلی از اوضاع كنونی بكنم و كارهايی را كه در ش��ش ماه آينده در 
رابطه با افزودن منافع امريكا در ايران می بايست انجام داد، بگويم... نفاق 
در مدارس بين محصلين و بين كادرهای مدارس و هر دو می تواند باعث 
بسته شدن مدارس برای مدت طوالنی بشود و در نتيجه باعث نارضايتی 

عمومی گردد يا تبديل به خشونت های افراطی بشود.1 
در همين راستا، سفارت سعی می كرد ميان گروه های مذهبی و گروه های ليبرال مسلك 
شكاف ايجاد نمايد و با بهره گيری از چهره های منافق و استعانت از فرصت های ناشی از 
اختاف ميان اس��اتيد و مربيان در نهادهای آموزشی، نهايت استفاده را در نفوذ و رخنه 

فرهنگی ببرد. 

نفوذ فرهنگی در دانشگاه ها از منظر اسناد النه جاسوسی 
دانش��گاه مبدأ تحوالت سياس��ی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر جامعه ای است 
و رخوت در اين نهاد علمی می تواند ركود ملی و وابس��تگی سياسی را به همراه داشته 
باشد. به همين دليل، امريكا برای چپاول سرمايه های انسانی و طبيعی ايرانيان، مترصد 
تزلزل در پايه های علمی ايران در دانش��گاه ها بود و يكی از شيوه های تأثيرگذار سفارت 
امريكا در حوزه دانشگاه ها، نفوذ فرهنگی بود كه از شيوه ها و زمينه های مختلف صورت 
می گرفت. امريكا به  خوبی می دانست كه دانش��گاهيان و دانشجويان يكی از مهم ترين 
قشرهای تأثيرگذار در جامعه  ايرانی بودند و هما ن گونه كه در برخی از تحليل های النه 

جاسوسی مشخص است: 
شايد ممتازترين گروه قبل از انقاب، دانشجويان و استادان جوان بودند 
كه به وس��يله رهبران و گروه های زيرزمينی از راديكال گرفته تا ليبرال 
رهبری می شوند يا مورد اس��تفاده قرار می گيرند. اينها پيروان عينی و 

سمعی انقاب در تهران بودند.2 
از اين  رو سعی داشتند با بهره گيری از ابزارهای فرهنگی، علمی، مراودات و مهمانی های 

1. همان، ص63. 
2. همان، ص146. 
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برنامه ريزی شده، در شخصيت های دانشگاهی و علمی 
كشور نيز نفوذ و رخنه علمی و فرهنگی نمايند تا از اين 
طريق بتوانند منافع خود را تأمين و در عين حال، روند 
سياس��ی و اجتماعی جامعه  ايران��ی را كنترل كنند. در 
اسناد النه جاسوس��ی به صراحت و مس��تقيم می توان 
مش��اهده نمود كه نهادهای علمی و دانشگاهی ارتباط 
مستقيمی با منافع ملی امريكا دارند و در اين خصوص 
برنامه ريزی های زيادی در ايران انجام داده اند. به  عنوان 

مثال در بخشی از گزارش 13 مارس 1978 كه توسط شلنبرگر از النه جاسوسی به امريكا 
ارسال شده است، ذكر گرديده: 

اينها زمينه هايی هس��تند كه مربوط ب��ه منافع و نيازه��ای امريكا و 
همچنين ايران می باشند و مدارهای متعددی به ويژه در خارج از تهران 
و در بعضی از نهادهای جديد دانشگاهی برای احتراز از موارد زائد وجود 
دارد. اينها شامل منابع انرژی متناوب و مسئله اشاعه نيروهای هسته ای و 
تعالی در تحصيات و نگرانی های محيطی و مطالعات امريكايی و فارسی 
و ارتباطات در رشد ملی و مش��اورت در امور جهت گيری دانشجويان و 

تدريس انگليسی و پيشبرد بازرگانی و هنرهای زيبا می شود.1 
با توجه به اهميت موضوع نف��وذ فرهنگی و علمی غرب در دانش��گاه های ايران برای 
تحصيل منافع خودشان، در ادامه به بررسی ابعاد نفوذ فرهنگی امريكا در دانشگاه های 

ايران خواهيم پرداخت. 
الف. حمايت از دانشگاهيان مخالف نهادهای حوزوی و علمای دين

دانش��گاه ها كانون توليد و انتقال علم، فرهنگ پذيری، انتق��ال و بازتوليد ارزش های 
فرهنگی در سطح ملی هستند و تأثيرپذيری اين نهاد در برابر نفوذ دشمن پيامدهای خود 
در بخش ها و نهادهای مختلف جامعه را نشان می دهد. اين در حالی است كه مجموعه ای 
از روندهای عميق و گس��ترده در دانش��گاه حاكی از غلبه فرهنگ��ی و تمدنی غرب در 
دانشگاه های ايران است. غرب زدگی اساتيد و دانشجويان، ترجمه محوری و خودباختگی 
در برابر علم غربی از يك س��و و بحران های فرهنگی- اجتماعی و آشوب های سياسی از 
سوی ديگر نشان گر نفوذ گسترده دشمن در اين نهاد تأثيرگذار است. همچنين بررسی 

1. همان، ص709. 

با بررسی مبانی و اصول 
نفوذ  پروژه  به  مربوط 
فرهنگی می توان مراحل آن 
را در سه  گام صورت بندی 
کرد: گام اول، رخنه و 
دوم،  گام  سرپل گيری؛ 
ارتباط گيری و جایگزینی؛ 
گام سوم، استحاله از درون
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سياست ها و اقدامات كشورهای غربی برای نفوذ در ايران نشان می دهد كه دانشگاه ها و 
مراكز علمی يكی از نقاط تمركز اصلی در اين پروژه محسوب می شوند.1 همان گونه كه 
در گزارشات اسناد النه جاسوسی هويداس��ت، »دانشگاه ها همواره برای مدت ها كانون 
فعاليت های سياس��ی در داخل ايران بوده اند«2 و همين امر منج��ر به حمايت امريكا از 
ش��خصيت های مخالف روحانيون می شود؛ به گونه ای كه از اس��اتيد و دانشجويانی كه 

نسبت به غرب گرايش داشتند، حمايت های ويژه ای می شد. 
به  عنوان مثال، در يكی از گزارشات آمده است: 

دكتر عدنان مزارعی، اس��تاد اقتصاد دانش��گاه تهران و كارمند سابق 
س��فارت، بخش اقتصادی به تقاضای خود در 2 ژانويه با مأمور سياسی 
Perett ماقات كرد. مزارعی در اين ماقات خواس��تار حمايت امريكا 
از گروه سياس��ی خود )راما: پيام آور نوع دوس��تی مردم ايران( شد. اين 
گروه مبتنی بر ايدئولوژی نوع دوس��تی است كه قادر اس��ت ايران را از 
فشار قدرت ماركسيس��ت ها و اس��امی های افراطی نجات دهد. گروه 
مزبور ميانه رو، رفرميست و متمايل به غرب اس��ت. مزارعی گفت كه با 
درخشش تماس گرفته و قرار شده كه در هر كدام موفقيت كسب گردد 
به ديگری بپيوندد. او اميدوار است كه برای تبادل اطاعات با ما به  طور 
مرتب تماس داشته باش��د و ما موافقت كرديم كه دوباره با وی ماقات 
كرده و جريان تاش سياسی او را مخفی نگه داريم. مزارعی آدم ماهر و 
هوشياری است. بيوگرافی استخدام و خدمت صادقانه او در سفارت در 
سال 59 و 58 موجود اس��ت. ما هيچ نوع تأييد جدا و مستقلی از قدرت 
و نفوذ سياس��ی او نداريم؛ اما هر گروه ميانه رو و متمايل به غرب كه به 
مبارزه عليه ماها برخيزد، در مورد او به  عنوان يك گروه مترقی با عاقه 

تمام تبليغ خواهيم كرد.3 
در اين راستا، سفارت تأكيد می كند كه اين دانشگاهيان را بايد در مؤسسات آموزشی 

امريكا به  خوبی تربيت كرد و آموزش داد: 
كوش��ش قابل ماحظه ای بايد به عمل آيد تا جوان��ان ايرانی تنها به 
مؤسسه هايی در اياالت  متحده بروند كه می توانند به دانشجويان بيگانه 

1. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص41. 
2. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج2، ص91. 

3. همان، ج1، ص79. 
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تعليم و تربيت خوبی بدهن��د. اين كار از طريق اصاح كار مش��اوره در 
ايران و همچنين اقدام در واش��نگتن برای تأمين اينكه تنها مؤسسات 
واجد شرايط با معيارهای عالی دانشگاهی اجازه داشته باشند دانشجوی 

خارجی بپذيرند، عملی است.1 
ب. مراودات اطالعاتی با اساتيد و دانشگاهيان متمايل به غرب

استاد، يكی از اركان اصلی آموزش��ی و تربيتی در دانشگاه است و غلبه اساتيد سكوالر 
در اين نهاد نه تنها بستر نفوذ دشمن را در اذهان دانشجويان فراهم می كند بلكه مصداق 
عينی نفوذ در دانشگاه محسوب می گردد. در واقع اساتيدی كه دلباخته غرب هستند، 
بازوهای اصلی نفوذ و مروجين ارزش های غربی و مهم تر از آن مانع خاقيت و خودباوری 
علمی در دانشگاه ها هستند. بايد توجه داشت كه بخش��ی از اين اساتيد ماحصل پروژه 
درازمدت غرب برای نفوذ فرهنگی هستند و ناخواسته ارزش ها و اصول حاكم بر تمدن 
غربی را در ذهن دانش��جويان پرورش می دهند. فارغ از اين طيف از اساتيد دانشگاه كه 
درون تمدن غربی هضم شده اند، افرادی نيز به صورت آگاهانه و به رسم مبارزه، با دستگاه 
معرفتی جامعه هدف به مقابله می پردازند.2 در اين زمينه، كاردار و اعضای سفارت امريكا 
س��عی می كردند با فراهم كردن زمينه حضور اساتيد دانشگاه ها و شخصيت های علمی 
ش��اغل در نهادهای علمی ايران در محافل ش��ان و در عين حال، با برنامه های فرهنگی 

تدارك ديده برای آنها، بسترهای كسب اطاعات از آنها را فراهم آورند: 
در ش��امی كه در منزل افس��ر روابط عمومی ترتيب يافت در نمايش 
زن��ده ای نح��وه نش��ان دادن اخب��ار مربوط ب��ه انقاب ايران توس��ط 
تلويزيون های امريكا نشان داده شد. ميهمانان اعضای برجسته انجمن 
خبرنگاران، مسئولين وزارت امور خارجه، يك نويسنده، يك هنرمند و 
يك عضو مديريت مدرس��ه بين المللی امريكا در تهران كه در دانشگاه 
تهران به تدريس حقوق مشغول اس��ت. كمك در ترتيب مهمانی های 
شبانه در منزل كاردار كه در آن فيلم های امريكايی نمايش داده می شد 
و در يك مورد يك پيانيس��ت امريكايی برنامه ای نيز اجرا كرد. مقامات 
دولتی، دكترها، وكيل ها و استادان دانشگاه مهمان های كاردار را تشكيل 

می دادند.3 

1. همان، ص625. 
2. نفوذ و تربيت؛ بررسی ساختار و بسترهای نفوذ دشمن در نهادهای تربيتی كشور، همان، ص50. 

3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص112-113. 
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اين ش��يوه، يعنی دادن ميهمانی های مجلل يا خصوصی متش��كل از افراد مورد نظر 
برای جلب دوس��تی، همكاری و در اختيار گذاش��تن اخبار و اطاعات، مورد اس��تفاده 
قرار می گرفته است. بسياری از گزارش های سفارت از اين گونه ميهمانی ها سرچشمه 
می گيرد. در حقيقت اين ميهمانی ها تورهای امپرياليس��تی برای گرفتن طعمه لذيذ و 

مورد استفاده است. در اين خصوص می توان به مورد زير اشاره كرد: 
شك نيست زمينه ای كه در جريان اين وقايع شكل می گيرد، به دست 
آوردن اطاعات الزم و مورد نياز ما را بسيار مشكل می كند؛ گرچه هنوز 
شرايط به سطح بعضی از كشورهای جهان سوم كه آنها روابط كاركنان 
سفارت و مردم محلی را ش��ديداً تحت كنترل دارند نرسيده است؛ ولی 
فش��ارهای چند هفته اخير، ايران را به س��وی چنان موقعيتی س��وق 
می دهد. اطاعات زير توس��ط يك منبع به Ro رسيده است كه از يك 
ميهمانی شام كه توسط دوستش از وزارت دادگستری در روز 3 آوريل 
برگزار شد كسب شده است. مهمانان غير از منبع، يك تاجر ايرانی، دو 
ستوان پليس، يك سروان پليس و يك س��رگرد دريايی بوده اند. همراه 
صحبت زيادی در مورد مسائل كلی و سياسی، صحبت و بحث در مواردی 

كه در مورد پليس و نظم در ارتش است شد و مسائل ديگر...1 
لينگن كاردار سفارت در گزارشی به وزارت امور خارجه امريكا در 29 مرداد 1358 اعام 
می كند كه روحيه ضد امريكايی در دانش��گاه ها منجر به كاهش يافتن منابع اطاعاتی 
آنها در نهادهای علمی شده است و اين در حالی است كه دانشگاه، دانشجويان و اساتيد 
به  عنوان مهم ترين منابع آگاهی و اطاعاتی امريكا محس��وب می شدند. در اين گزارش 

آمده است: 
عواق��ب نامطلوب تيره ش��دن روابط اي��ران و امريكا خيل��ی از منابع 
اطاعاتی خوب ما را از بين برده است و بی عاقه بودن عده ای از ايرانيان 
در برخورد و صحبت كردن با كارمندان س��فارت امريكا را افزايش داده 
است. اين عكس العمل ها از زمان تصميم 17 ماه مه سنای امريكا )محكوم 
كردن اعدام های دادگاه های انقاب( شروع شد و سپس با تظاهرات در 
مقابل سفارت امريكا در تاريخ 24 و 26 ماه مه و آن گاه نظرات يزدی در 
مورد )كاتلر( در مطبوعات و حمله شديد رسانه های گروهی اوج گرفت. 

1. همان، ص88. 
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اين عمل موقعيت ما را به  طور قابل ماحظه ای متزلزل كرده است؛ حتی 
بدتر از اوايل انقاب. بعضی از منابع خبری در تهران اش��اره كرده اند به 
اينكه سوءظن همكاران و دوستانشان نسبت به آنان رو به افزايش است. 
اين حالت مخصوصاً در دانشگاه ها به شكل حادش بروز كرده است؛ جايی 
كه افراطيون روش��نفكران را از مواضع ضد امريكاي��ی مورد حمله قرار 
می دهند. آن طور كه يكی از منابع خبری گزارش می دهد حتی كسانی 

كه بيشتر در جريان كار قرار دارند با اين موج از بين می روند.1 
با اين اوصاف، همراه با جنايات گسترده امپرياليسم امريكا در ايران، ملت ايران از هجوم 
فرهنگی غرب نيز در امان نماند و در س��ندهای 13 و 14 با ذكر فعاليت های مس��تقيم 
فرهنگی امريكا از انجمن ايران و امريكا و سپاه صلح، اشاره به تشكيل مجمع تفكر جوانان 
در جاسوس خانه امريكا متشكل از كارمندان جوان س��فارت برای جست وجوی شيوه 
نزديك ش��دن به جوانان ايرانی می شود؛ گذش��ته از اينها نفوذ فرهنگی غرب از طريق 
دانشگاه های داخلی ساخته دس��ت خارج و اعزام دانش��جويان ايرانی به امريكا اعمال 
می شود. سند ش��ماره 19 در س��ال 1975 آماری ارايه می دهد مبنی بر اينكه 20 هزار 
دانشجوی ايرانی در امريكا تحصيل می كنند و بيش از 50 دانشگاه امريكايی با مؤسسات 
آموزش��ی ايران رابطه دارند. همچنين در سند ش��ماره 11 به  عنوان نمونه از تأسيس 
مركز مطالعات مديريت ايران تحت نظر دانشگاه  هاروارد ياد می شود. اين مركز، تربيت 
متخصصان وابسته به امپرياليسم را همراه با حمايت های مداوم امريكا برای ادامه كار آن 
به عهده داشته است. مركز برنامه ريزی برای جنايات و خيانت های امپرياليسم خونخوار 
امريكا در تهران، به اصطاح س��فارتخانه يا در واقع مركز جاسوسی شيطان بزرگ بوده 
است كه در سند شماره 13 از آن به  عنوان هيئت بزرگ ديپلماتيك ياد می شود؛ كه در 
سال 1974 به ادعای همين سند بزرگ ترين هيئت در خاور نزديك بوده است. در واقع، 
به اصطاح سفارتخانه امريكا نه تنها بر اداره كشور ما نظارت داشته بلكه صاحب يك نقش 
فعال در كليه كشورهای منطقه و ناظر به فعاليت های ساير به اصطاح سفارتخانه های 
ش��يطان بزرگ بوده اس��ت.2 در جايی ديگر در خصوص فعاليت امري��كا برای افزايش 

مراودات آمده است: 
در ارتباط با تجزيه تحليل جامعه انديشمندان ايران كه در اين گزارش 

1. همان، ص87. 
2. همان، ص337-338. 
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گنجانده شده به نظر ما رسيده است. كميته جوانان گروه بررسی مسائل 
كشور كه مسئله دانشجويان را تحت بررسی مداوم قرار داده است و اداره 
اطاعات اياالت  متحده، سرگرم تهيه برنامه ای برای حادتر كردن تأكيد 
خود بر گروه های هدف ويژه از جمله روشنفكران است؛ همچنين فعاالنه 
سرگرم اكتشاف تعدادی از انديشه های عملياتی در زمينه های خطوط 
زير هست: برقراری مركز مطالعات امريكايی در الاقل سه دانشگاه ايران 
يعنی دانشگاه های تهران و پهلوی شيراز و مشهد. اداره اطاعات امريكا 
مقتضی تر می داند كه مشوق اين برنامه از بنيادهای خصوصی ناشی شود 

و به توسط برنامه مبادله اشخاص به آن كمك شود.1 
پ. نفوذ فرهنگی در دانشگاهيان از طريق فيلم ها و برنامه های فارسی صدای امريكا

در يكی از گزارش های النه جاسوسی آمده است: 
من )كاردار سفارت امريكا در ايران( به خصوص از طرح های خانم مك 
آفی در مورد آگاهی از مشكات محيط، وقايع احتمالی و عقايد استقبال 
می كنم و پيش��نهادهای بعدی كه از معاون وزير امور خارجه ساندرز و 
انجمن حفاظت ملی به ما رسيده اس��ت نيز دارای اهميت است. من به 
خصوص با طرح گسترش برنامه های فارس��ی صدای امريكا VOA و 
نمايش فيلم ه��ای امريكايی از تلويزيون )مقص��ود تلويزيون ملی ايران 

است( كه از طرفداران بی شماری برخوردار است خرسندم.2 
در اينجا به  خوبی نقش صدای امريكا در سياست امريكا و نقش نفوذی او كامًا مشخص 
اس��ت. همچنين نمايش فيلم های امريكايی كه عمدتاً فرهنگ و طرز تفكر امريكايی را 
در ايران رواج می دهد، از طريق تلويزيون ايران مورد تأييد و خرسندی امريكايی هاست. 
در بخشی ديگر از اسناد النه جاسوسی، ش��بكه های تلويزيونی، برنامه صدای امريكا و 
پخش فيلم های غربی و امريكايی در ايران ميان شخصيت های دانشگاهی و افراد دارای 
تحصيات دانشگاهی به  عنوان يكی از ابزارهای نفوذ فرهنگی كه امكان واردات فرهنگ 
غرب به ايران را فراهم می آورد، معرفی شده و در يكی از گزارش های مربوط به 13 مارس 

1978 آمده است: 
مناس��بات ارتباطی بين اياالت  متحده و ايران مناسباتی است كه هر 

1. همان، ج2، ص626. 
2. همان، ج1، ص114. 
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دو كشور آن را جدی می گيرند و در پی توس��عه آن هستند. در سطوح 
برگزيدگان سياس��ی ارتباطات بين ايران و امريكا تس��هيل شده است. 
بدين معنی كه اي��ن گونه ايرانيان از ميان گروه كش��ورهای خاورميانه 
به استثنای احتماالً اسرائيل و لبنان، از لحاظ آشنايی با زبان بيشترين 
مهارت را دارند، سفرهای دور و درازی كرده اند، دارای تحصيات عالی 
هستند )بيش��تر در اياالت  متحده(. عاوه بر اين منابع اطاعاتی درباره 
اياالت  متحده به س��هولت از طريق رس��انه های گروهی محلی و ساير 
وسايل در دس��ترس می باش��ند و هيچ كدام آنها به  طور سيستماتيك 
اياالت  متحده امريكا را آن طوری كه نيس��ت جلوه نمی دهند يا تحقير 
نمی كنند. راديوی زبان انگليس��ی و كانال های تلويزيون به  طور عمده 
وس��ايلی برای اطاعات مرب��وط به امريكا اس��ت و به وس��يله ايرانيان 
عاقه مند تهيه و سرپرستی می شود كه قابليت تحمل و مدارای واردات 
فرهنگی آنها نسبتاً باال است. تماس های روبه رو با امريكاييان صاحب نظر 
و وارد در زمينه های مربوط به هدف ه��ای مأموريتی نه تنها امكان پذير 
است بلكه تحت سرپرس��تی حكومت اياالت  متحده يا ديگران به كرات 

صورت می گيرد.1 
ت. افزايش ارتباطات نفوذی در نهادهای علمی ايران از طريق ازدواج های مصلحتی

يكی از اهداف سفير امريكا در ايران بر اساس گزارش 11 دسامبر 1977 كه از وزارت 
امور خارجه امريكا به سفير اين كش��ور در ايران اباغ شد، »بهبود روش های مرتبط به 
دانشجويان ايرانی خواستار تحصيل در دانشكده های اياالت  متحده و انجام همكاری های 
الزم برای پيشرفت سيستم دانش��گاهی ايران«2 بوده اس��ت و در همين راستا، يكی از 
شگردهای نهادهای فرهنگی و آموزشی امريكا در كنار اقدامات سفارت اين كشور برای 
افزايش مراوده با نهادهای دانشگاهی ايران، ازدواج های مصلحتی است كه ميان برخی 
از مربيان و شخصيت های امريكايی با شخصيت های دانش��گاهی ايران انجام می شد و 

مؤسسه فولبرايت هم در اين زمينه تأثيراتی می گذاشت: 
با توجه ب��ه اينكه 60 هزار ايران��ی در همه س��طوح در اياالت  متحده 
تحصي��ل می كنند و كادر حرف��ه ای اينجا با اياالت  متح��ده و طرق آن 

1. همان، ص707. 
2. همان، ص666. 
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آشنا است، در پايان هر سال تحصيلی به نحو تصاعدی افزايش می يابد. 
ارتباطات از طريق ازدواج رو به افزايش است. حدود 50 پيوند دانشگاهی 
بين ايران و اياالت  متحده وجود دارد. ح��دود 250 مربی امريكايی در 
دانشگاه های مهم ايران )كه هفت نفر از آنها از بورس تحصيلی فولبرايت 
استفاده كرده اند( و ده ها نفر بيشتر از آنان در نهادهای مختلف آموزشی 
تدريس می كنند. يك جامعه بازرگانی امريكايی مقيم ايران كه از لحاظ 

تعداد بزرگ و از لحاظ حرفه متنوع است، نيز در ايران فعاليت دارد.1 
از اين  رو، تعليم و تربيت ناش��ی از ازدواج های مصلحتی در مقابل انقاب مردم ايران 
قرار داشت. برخی از ازدواج های مصلحتی در ميان ش��خصيت های دانشگاهی ايرانی و 
مربيان امريكايی منجر به گسترش تفكرات امريكايی، عاقه به زبان انگليسی و حضور 
ايرانيان در دانشگاه ها و مدارس امريكايی گشته اس��ت. در بخشی از اسناد در خصوص 
حضور فرزندان اين ازدواج های مصلحتی در مدرسه جامعه بين المللی شيراز آمده است: 
مدرسه جامعه بين المللی شيراز در رابطه و وابسته به دانشگاه پهلوی 
است و دارای سطوح آموزش��ی از كودكستان تا سال 12 هست. دروس 
به زبان انگليسی تعليم داده می شوند. مدرسه به منظور تأمين تعليم و 
تربيت برای فرزندان انگليسی زبان كارمندان دانشگاه مشغول فعاليت 
است. چهل درصد اين بچه ها مخصوص ]محصول[ ازدواج پروفسورهای 
ايرانی دانشگاه و زنان خارجی )عموماً امريكايی( می باشند. بقيه پسران 
و دختران ايرانيانی هستند كه يا به واس��طه اينكه والدينشان در خارج 
مش��غول تحصيل بودند از ابتدا با زبان انگليسی آشنايی پيدا كرده اند و 
يا اينكه والدين آنها مايل اند آنها به زبان انگليسی تحصيل نمايند. اكثراً 
مايل اند تا فرزندانش��ان را در آينده برای تحصيل به خارج بفرستند و از 
اين رو احساس می كنند از ابتدا با انگليسی شروع كردن باعث پيشرفت 

آنی آنها خواهد بود.2 
ث. طرح های فرهنگی و دانش�گاهی فولبرايت برای نفوذ در محافل دانش�گاهی و 

علمی ايران 
تبادالت دانشگاهی به مجموعه ای از اقدامات بين المللی گفته می شود كه در محدوده 

1. همان، ص707. 
2. همان، ج2، ص90. 
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فعاليت ه��ای دانش��گاهی ق��رار می گيرد. 
تبادالت دانش��گاهی از مؤلفه ه��ای علمی و 
فرآيندهای آموزش��ی، در ابع��اد ارتباطات 
و اطاع��ات و با محت��وای عل��م و فناوری و 
حوزه های علوم انس��انی و نظری بهره برده، 
درصدد ايج��اد تأثير و تغييرات به  نس��بت 
پايدار در توانمندی ه��ا، باورها و نگرش های 
مخاطب��ان فراملی خ��ود اس��ت. تبادالت 
دانشگاهی، از ابزارهايی همچون برنامه های 
بين المللی س��ازی آموزش��ی در حوزه های 

برنامه های مبادله، اعطای بورس های تحصيلی، همكاری های مشترك علمی و آموزشی، 
تأسيس دانش��گاه های بين المللی، آموزش های مجازی و از راه دور، برندسازی علمی، 
گردش گری آموزش��ی، تبليغات و بازاريابی علمی و آموزش��ی و فرآينده��ای توليد و 
گسترش دانش بومی، اس��تفاده می كند. در اين نوع ديپلماسی، دانشگاه ها، برنامه های 
درسی و آموزشی، اس��اتيد و محققان به مثابه ديپلمات های آموزشی تلقی شده، بنابر 
ميزان قدرت دولت ها در ابعاد علمی و آموزشی در راستای مقاصد آنان عمل می كنند؛1 
اما امروزه مبادالت دانش��گاهی و طرح های علمی، برای نفوذ فرهنگی است. بروكينگز 
اذعان می كند كه تعامات شخصی و آموزش��ی از مؤثرترين شيوه هايی است كه امريكا 
برای برقراری ارتباط با جوامع خارجی در اختيار دارد. اين برنامه ها همچنين بورس های 
تخصصی برای ارتقای نيروهای مسلح، بهداشت همگانی، اقتصاد و اهداف توسعه مستحق 

دريافت بودجه بيشتری هستند. در عين حال بيان می كند كه: 
دولت ما بايد در سطح جهان اعام كند كه امريكا پذيرای دانشجويان، 
گردشگران، تاجران، محققان و س��اير مهمان های خيرخواه است و اين 
تعهد را بايد به  طور آشكار با انواع ويزای كاری دائم و موقت با درآمد باال 
نش��ان دهد. ادوارد برمن در كتاب كنترل فرهنگ، اين مسئله را تبيين 
كرده اس��ت كه برخی مؤسس��ات به اصطاح بين المللی، از قبيل بنياد 
هنری فورد، بنياد كارنگی و راكفلر، در پوشش تأسيس دانشگاه و مراكز 

1. محمد پورخوش، »تبادالت آكادميك؛ رهبرد نفوذ«، عمليات روانی، س11، بهار و تابس��تان 1394، ش42، 
ص107. 

امریکا تالش داشت در پرتو تالش های 
سفارتخانه خود و قراردادهای علمی 
و فرهنگی نهادهای وابسته به خود، 
فرهنگ غربی که متضاد با ارزش های 
دینی و اعتقادات ایرانيان بود را به 
مدارس ایرانی منتقل سازد که البته 
بنا به اعترافات خود اعضای سفارت 
امریکا، خيلی از تالش های غرب بر 
تغيير ارزش های دانش آموزان ایرانی به 
دليل درایت علمای دین در ایران، منجر 

به شکست گردید
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علمی در كشورهای جهان سوم و با عناوين مردم پسندی همچون كمك 
به رشد و توسعه كشورهای جهان سوم و تربيت معلم و مربی و پرورش 
استاد و كمك به رشد علمی و آموزشی مردم، در حقيقت به دنبال نفوذ 
در فرهنگ و ارزش های آنها هستند و می كوشند تا نخبگان علمی را در 

جهت منافع غرب هدايت كنند.1 
الجرم، زمينه فعاليت های پوششی امريكا كه در اصل نفوذ و سلطه را به همراه دارد و 
هدف اصلی است، كامًا مشخص است. مطالعات علمی و فعاليت های فرهنگی پوشش 
هدف های امريكا است. طرح فولبرايت از جمله طرح های فرهنگی و دانشگاهی امريكای 
امپرياليست است كه در تمام كشورهای تحت سلطه از جمله آفريقا و آسيا مورد استفاده 
قرار می گيرد و افرادی از كش��ورهای تحت سلطه را به وس��يله اين طرح به بورس های 
دانش��گاهی دعوت می كنند و همه گونه برنامه ريزی جاسوس��ی و اطاعاتی و نفوذ در 
ارگان های مملكتی را به وسيله آنها انجام می دهند. در خصوص طرح فولبرايت در اسناد 

النه جاسوسی بايد اذعان داشت: 
با اين پيش��رفت عمومی و توصيه مس��ئول افس��ر رواب��ط عمومی ما 
موردهای زير را بررسی كرده كه مس��ئولين ايرانی بايد آن را به روشنی 
بدانند كه هدف ما از زياد كردن روابط معامله ای دو طرفه است: بازديد 
ايران به وسيله دانشجويان و چهره های عمومی هر زمان كه امكان پذير 
باشد. اين بازديد به  طور خصوصی ترتيب خواهد يافت. بازديدكنندگان 
بايستی با اوضاع كنونی ايران وابستگی و اعتبار داشته باشند. دانشجويان 
مسلمان ايرانی و اگر امكان دارد شخصيت های مذهبی ايران را در جشن 
س��الگرد هجرت در ايالت متحده تش��ويق به دعوت كنيد. نمايندگان 
اس��امی جوامع ديگر در آنجا باش��ند كه ماهيت چندمليتی بودن آن 
نشان داده شود و برنامه ها بايستی به صورت خصوصی ترتيب داده شود 
كه كميته سالگرد هجرت نقش بزرگی اجرا كند. بحث بر روی نهادهای 
)مراكز( خصوصی مثل شالوده و اساس جانسون )سازمان خيريه م.( يا 
سمينارهای دانشگاهی كه شامل غرب و ش��رق و مركز )موضوعاتی در 
زمينه اين نواحی( گردد، ترتيب داده و گروهی از دانشجويان ايرانی به 

1. فاطمه مرسلی، »نفوذ در بستر ديپلماسی عمومی با تأكيد بر ارتباطات آموزشی- فرهنگی«، عمليات روانی، 
س11، بهار و تابستان 1394، ش42، ص165-166. 
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ايالت متحده آورده شوند تا در مورد موضوعات و عناوينی كه جدال انگيز 
و مباحثه انگيز نباش��د، صحبت شود و ترجيح داده ش��ود كه ميتينگ 
چندملتی باش��د. رش��ته های امكانی از قبيل ادبيات، نوشتن خاقانه 
يا خيلی روزمره تر، توس��عه آزادی و علوم آزادی باش��د. با چند محصل 
خارجی كه خيلی با دقت انتخاب ش��ده اند و رؤس��ای گروه پذيرش به  
عنوان رابط در دانشگاه ها استفاده كرده تا با چشم و گوش باز محصلين 
اسامی و ايرانی را زير نظر داشته باشند كه؛ ارزيابی شوند در طول مدت 
تغييرات در ايران كه احتياجات و رفتار محصلي��ن ايرانی، ظهور كرده 
به  طوری كه: تاريخ مناس��ب برای كنفرانس و مصاحبه آن ش��خص در 
ايالت متحده در نظر گرفته شود. مؤسسات آموزش��ی امريكا در رابطه 
و حمايت و مبادله تحصيلی با دانش��گاه های كشورهای اسامی جهان 
سوم مثل دانشگاه نبراسكا در پاكستان بوده و امكان دعوت محصلين و 
دانشجويان ايرانی برای شركت در چنين سمينارها و طرح ها كه تشويق 
به درك مصنوعی و تماس های بيش��تر آينده خواهد شد در نظر گرفته 
شد. جريان پيشرفت ICA يادآور ش��ده )در زمينه تدريس انگليسی و 
فرهنگی(؛ به طوری كه مس��ئولين ادعا كنند كه خرابی ها و اش��كاالت 
توسط مسئولين ايرانی تشخيص داده شده اس��ت. به هوش باشيد كه 
ايرانی ها را در هر فرصت��ی در برنامه های تنوعی چندمذهبی ش��ركت 
دهيد؛ مخصوصاً گروه و توده متوسط را. حوادث ايران خارج از چهارچوب 
سياست، يك س��ری موضوعات مطالعاتی اس��امی در ايالت متحده و 
مصاحبه با دانشجويان امريكايی، ايران شناسان و شخصيت های عمومی 

كه نمايانگر نقطه نظرهای وسيع سياسی خواهد بود.1 
در ماه های قبل از پيروزی انقاب اسامی، وزارت امور خارجه امريكا از اعضای سفارت 
می خواهد تا »به ترتيبی كه وضعيت امنيتی و سياس��ی اج��ازه می دهد عمليات مؤثر 
انجمن ايران و امريكا و كميسيون های فولبرايت را تقويت كنيد.«2 در يكی از گزارشات 
النه جاسوسی، يكی از كاربردهای مراودات علمی در طرح فولبرايت، رواج زبان انگليسی 
و كشف انديشه های غربی برای دانشجويان ايرانی ذكر شده است كه می تواند به تقليد 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص115-116. 
2. همان، ج2، ص308-309. 
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فرهنگی و وابستگی آنها به سياست های غربی منجر شود: 
)سفارت( پيشنهاد يك تبادل شاگرد را كرده است. به  طوری كه تحت 
طرح فولبرايت يك يا دو شاگرد پيش��رو )مترقی را از مدرسه فيضيه در 
قم جايی كه بسياری از رهبران مذهبی بسيار مؤثر در آنجا تربيت شده 
و درس داده اند شامل آيت اهلل خمينی به يك مدرسه مناسب امريكايی 
مانند اتحاديه مدارس مذهبی برای دو سال منتقل كنند. سال اول صرف 
می شود برای مطالعه زبان انگليسی و كش��ف انديشه غربی و سال دوم 
موقعيتی فراهم می كند برای بحث های عمي��ق با امريكاييان مجرب و 

ممكن است شامل بعضی تدريس های رسمی نيز باشد.1 
ج. افزايش م�راودات ب�ا دانش�گاهيان ايرانی ب�رای تقويت جريان روش�نفكری 

)متفكران همسو با غرب(
در تحليل های سفارت امريكا مشاهده می شود كه هر چند همه دانشجويان را نمی توان 
در مقوله انديشمندان و روش��نفكران گنجاند، با وجود اين، دانش��جويان را بايد جهت 
مطالعه ويژه مشخص كرد زيرا در ميان اين محيط است كه بزرگ ترين مقدار جوشش 
پيدا می ش��ود و همچنين حادترين نوع س��رخوردگی از رژيم در ايران و آنچه برای ما 
حائز اهميت فوق العاده اس��ت صريح ترين انتقادات از اياالت  متحده، در ميان آنهاست. 
همان طوری كه طرفداران حكومت ايران خاطرنشان ساخته اند يقيناً حقيقت دارد كه 
هيجان ميان دانشجويان دانشگاه تنها اقليتی از ميان دانشجويان فوق العاده توسعه يافته 
و اين امر وسيله بس��يار مطلوبی فراهم می كند كه به موجب آن هيجان و افكار راديكال 
می توانند عمل كنند و راه به جلو پيدا كنند. در ميان دانش��جويان مش��كات سياسی 
انديش��مندان ايران در كانون توجه قرار می گيرد زيرا در ميان دانش��جويان اس��ت كه 
احساسات ضد رژيم انديشمندان تحصيل كرده بيش از همه طنين پيدا می كند.2 سفارت 
امريكا برای برقراری ارتباط با روشنفكران بر دانشگاه تهران تمركز داشت و همان گونه كه 

در تحليل های اعضای سفارت مشخص است: 
دانش��گاه تهران كه در آنجا هم مقدم و هم نگهبان تدريس می كنند 
بدون شك مركز روشنفكری ايران است. اينجا جايی است كه بارزترين 
روش��نفكران ايرانی پيدا ش��ده، هيجان انگيزترين ايده ه��ا مورد بحث 

1. همان، ج1، ص226. 
2. همان، ج2، ص609. 
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واقع گرديده و مش��كات جوان��ان ايرانی 
در مركزيت ش��ديدی م��ورد مذاكره قرار 

می گيرد.1 
ارنست. آر. اونی در اداره تحقيقات سياسی دفتر مركزی 
اطاعات جاسوسی نيز گزارشی با عنوان »نخبگان و تقسيم 
قدرت در ايران« در فوريه 1976 منتشر می كند كه بر ظهور 
يك طبقه جديد نخبگان با عنوان »طبقه روشنفكر صاحب 
فن ديوانساالر« تأكيد می كند و به نوعی می توان دريافت 

كه غرب اين گروه را جزء ابزارهای رخنه فرهنگی و اعمال نفوذ خود در نظر گرفت و برای 
مراودت با آنها برنامه ريزی های فرهنگی زي��ادی انجام داد. در اين گزارش پيرامون اين 

طبقه چنين تحليلی ارايه شده است: 
بعضی از محققين دانشگاهی معتقدند كه ظهور يك طبقه بالقوه نخبه 
جديد را مشاهده می كنند. يكی از آنها آن را طبقه روشنفكر صاحب فن 
ديوانساالر يا يك طبقه متوس��ط صاحب فن ناميده است. خصوصيات 

اين طبقه در ذيل می آيد: 
روابط سنتی قدرت را كه بر جامعه س��لطه دارد، مردود می شمارد. به 
عوض تحصيات س��نتی حاوی مطالب دينی، تحصيات عاليه جديد 
دارند يا سعی به كسب آن دارند. نس��بت به طبقه متوسط سنتی طيف 
وس��يع تری از عقايد و رخنه های خارجی را پذيراست. سيستم ارزش و 
ارزش های قديمی را به دور انداخته اس��ت و در نتيجه ديگر به اسام به 
 عنوان راهنمای زندگی نمی نگرند. اعضای آن به گذشته ای كه جزو آن 
نبوده اند، عاقه ای ندارند و عاقه ش��ان به خدا يا گذش��ته كمتر است. 
اينان در طلب ارزش های جديد بعضی به بهائيت و بقيه به كمونيس��م 
با ايدئولوژی های چپ گرويده ان��د. اين طبقه همه ن��وع صاحب فن را 
در بر می گيرد: دكترها، وكا، معلمان، مهندس��ان و ديوانس��االرهايی 
كه تحصيات جديد و مهارت های خاص دارند: فن س��االران، مديران، 
كارمندان و دانشجويان؛ به عاوه نويسندگان و هنرپيشگان كه از خيلی 
لحاظ س��خنگوی اين طبقه محسوب می ش��وند. اعضای اين گروه اگر 

1. همان، ص607. 

به رغم اجباری بودن روند 
غربی سازی مدارس و جامعه 
در دوران پهلوی، غرب و به 
خصوص امریکا به  شدت 
از روند مدرنيزاسيون ایران 
با تمرکز بر »تقليد فرهنگی از 

غرب« حمایت می کردند
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امكان انتخاب آزاد داشته باشند، احتماالً يكی از انواع نظريه های سياسی 
ناشی از غرب مانند: دموكراسی، سوسياليزم، كمونيسم و معدودی حتی 
فاشيس��م را برخواهند گزيد. تناقض در اينجا است كه آن حكومتی كه 
بر اس��اس هر يك از اين فلسفه ها بنا شود ريش��ه اش در فرهنگ، تاريخ 
و خصوصيات مميزه ايران، س��طحی تر از ريشه پادش��اهی خواهد بود. 
احتماالً تعداد اداره كنندگان چنين حكومتی به اندازه امروز كم خواهد 
بود. همان طور كه ديده ايم، سيستم ايرانی برای تازه واردين به اين شرط 
كه در بازی شركت كنند، جای باز می كند. آنهايی كه چنين كنند پاداش 
می گيرند و آنهايی كه نكنند، بازنشسته می ش��وند و يا مسير خود را به 
زندگی خصوصی يا مشاغل كه صرفاً مهارت های ايشان را به كار گيرد، 
تغيير می دهند. بسياری از روش��نفكران صاحب فن ديوانساالر شركت 
در بازی را انتخاب كرده اند. مركز س��ر برآوردن روشنفكران صاحب فن 
ديوانساالر دانشگاه هاست. رؤسای دانشگاه ها و نخبگان سيستم آموزشی 
پيش از آن كه مدير باشند، سياست مدارند. كوتاهی در مهار ناآرامی های 
دانشجويی می تواند در موقعيت ايشان مؤثر باشد. در 15 سال گذشته 26 
تن از 40 رئيس، قبل از انتصابشان به دانشگاه از مقامات دولت بوده اند. 
هفت نفر ايشان وزير كابينه و يكی اس��داهلل علم نخست وزير بود. از اين 
26 نفر كه ديگر رئيس دانشگاه نيستند 18 نفر پس از ترك اين مقام به 
مناصب دولتی بازگشتند. چندين نفر از آنها از اعضای خانواده های بانفوذ 

بوده اند، حال در آنجا تولد يافته اند يا با ازدواج متصل شده اند.1 
برای غرب، م��راودات دو يا چندجانب��ه ميان دانش��گاهيان و فرهيخت��گان ايرانی و 
شخصيت های نفوذی امريكا بس��يار حائز اهميت بوده و از روش های مختلفی سعی در 
تبادل دانشجويان داشتند و همواره سعی داشتند با تغيير در انديشه و افكار دانشگاهيان 
ايرانی به منافع خود نزديك تر شوند. در اين مسير، مؤسساتی نظير بنياد جانسون تاش 

زيادی نمودند و در برخی از اسناد النه جاسوسی آمده است: 
با مؤسس��ات خصوصی از قبي��ل بنياد جانس��ون و يا س��مينارهای 
تشكيل شده از طريق دانشگاه ها من جمله »مركز شرق و غرب« مذاكره 
شده و از شخصيت ها و گروه های علمی ايران دعوت شده تا در امريكا گرد 

1. همان، ج1، ص258-259. 
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آمده و موضوعات غير بحث انگيز را مورد گفت وگو قرار دهند. جلس��ات 
و گردهمايی های چندمليتی ارجحيت دارند. زمينه هايی كه می توانند 
انتخاب شوند عبارت اند از ادبيات، نويس��ندگی خاقه و يا امور مربوط 
به علوم و توس��عه كتابخانه و كتابداری. تماس با چند نفر از مشاورين و 
مسئوالن پذيرش دانش��جويان خارجی كه به نحو دقيقی انتخاب شده 
و محل كار آنان در دانشگاه های مشهوری است كه در آنها دانشجويان 
ايرانی و اسامی مشغول تحصيل هستند. هدف از كار اين گروه عبارت 
است از: الف. بررسی نيازها و گرايش های دانشجويان ايرانی و تغييرات 
حاصله در آنها در اثر تحوالت اخير. ب. طرح برنامه هايی برای تش��كيل 
كنفرانس دانشجويان و يا ساير انواع مذاكرات در امريكا در تاريخ مناسبی 
در آينده. بررس��ی و پيدا كردن راه های مختلف به منظور دعوت كردن 
دانشجويان ايرانی و ش��خصيت های علمی به س��مينارها و شركت در 
پروژه هايی كه تفاهم و روابط روشنفكرانه را تقويت می نمايد. اين كار را 
می توان از طريق مؤسسات آموزشی امريكايی كه در ارتباط با كشورهای 
اسامی جهان سوم بوده و يا در امر مبادالت دانشجويی از آنها حمايت 

می كنند، انجام داد.1 
برای تحقق اين موضوع و جذب دانش��جويان ايرانی به س��مت و سوی غرب و جريان 
روش��نفكری، انجمنی بين ايران و امريكا توسط سفارت تأس��يس گرديد كه اين امر را 

پيگيری می نمود. در گزارش سفارت امريكا آمده است: 
كميسيون مشتركی بين ايران و امريكا برای پيشبرد همكاری عمومی و 
خصوصی امريكا در زمينه های انرژی، نيروی انسانی، كشاورزی، تجارت 
و امور مالی و عل��م و تكنولوژی برای چهارمين بار در واش��نگتن تحت 
رياست وزير خارجه ونس تشكيل ش��د. بيشتر از 50 دانشگاه امريكايی 
با دانش��گاه های ايران��ی و يا نهاده��ای دولتی ارتباط دارن��د. جمعيت 

دانشجويان ايرانی در امريكا اكنون بيشتر از 30000 نفر هست.2 
افزايش مراودات دانش��گاهی ميان دانش��گاه های امريكا و ايران بر اساس تغيير ذائقه 
سياسی و نفوذ فرهنگی در دانشگاهيان ايرانی برای شكل دهی به جريان روشنفكری و 

1. همان، ص201. 
2. همان، ص210. 
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شبه مدرن در ايران بوده است. 
چ. رصد دائمی عاليق سياسی دانشگاهيان توسط سفارت امريكا

در بخشی از اسناد النه جاسوسی ذكر شده است كه: 
موازنه فعلی ما در گزارش و تحليل اطاعاتی اساسی در مقابل سياست 
گزارش ها و تحليل هايی كه بافاصله پس از وقايع ارايه می گردند كه در 
اوايل دهه 1960 شروع به شكل گرفتن نمود قرار دارد. آن زمان شروع 
اين امر بود كه به ارتباط سياست ارجحيت بيشتری از تحقيق بنيانی داده 
شود. اساس بر اين بود كه جامعه دانشگاهی می تواند مسائل بلندمدت 
را مطالعه كند و از خارج يك پايگاه اطاعاتی برای تحليل گران سياست 
و مأموران گزارش دهنده در وزارت خارجه و ديگر جاها در دولت فراهم 
نمايد. اين روش به  طور معقوالنه خوب عمل كرده اس��ت. در عين حال 
يك كاهش مداوم در بنيان اطاعاتی ما در داخل دولت وجود داش��ته 
است. تحقيق دانشگاهی هميشه روی آن مس��ائلی كه ما در زمان های 
بحرانی در مورد آنها ذی عاقه می باش��يم، تمركز پيدا نكرده است و نيز 
كيفيت محققين دانشگاهی مساوی نيست. بنابراين تحقيق در مورد يك 
موضوع مهم ممكن است اصًا انجام نشده باشد يا به  طور ضعيفی انجام 
 شده باشد. ما نياز داريم كه يك بررس��ی سراسری در جامعه اطاعاتی 
انجام دهيم كه آيا تحليلگران ما تجربه و آموزش و اس��تمرار شركت در 
مس��ائل و كش��ورهای عمده را دارند تا اينكه بنيه تحليلی و اطاعاتی 
الزم برای تحليل های كوتاه م��دت و بلندمدت تر را فراه��م بياوريم. ما 
همچنين بررس��ی خواهيم نمود ك��ه چه تأكيدات بيش��تری در موارد 
سوابق اطاعاتی بنيادی سياسی، جامعه شناسی، فرهنگی و اقتصادی 
الزم هس��ت. نه فقط برای پايگاه اطاعات��ی بلندمدت ترمان بلكه برای 
قادر بودن به ارزيابی داليل آش��فتگی سياسی و اجتماعی وقتی كه رخ 
می دهد و نيز ارزيابی های صحيح تری در مورد اينكه به كجا ممكن است 
منتهی شود و ما در مورد آن چه می كنيم انجام دهيم. ما اين موضوع را 
در بررسی هايمان از برنامه های شش ماهه گزارش سفارت مورد توجه 

قرار خواهيم داد.1 

1. همان، ج2، ص73. 
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در 18 سپتامبر 1978 گزارشی توسط جان واش برن در اسناد النه جاسوسی درج شده 
است كه تأكيد می كند: 

در سازمان سيا و سفارت ارجحيت گزارش به وقايع داخلی و سياست 
داخلی در ايران بايد داده شود. شما بهتر از من می دانيد كه چه چيز در 
اينجا مورد احتياج اس��ت و ما هر دو مشكات مشقت بار انجام اين مهم 
را می دانيم. قابل ذكر است كه به كنسولگری ها بايد اختيار و منابع الزم 
برای درگير شدن در اين كار داده شود. وسيله دسترسی در خارج تهران 
آسان تر اس��ت و خيلی از فعاليت های مهم در جايی كه كنسولگری ها 
هس��تند جريان دارد. بايد مش��اوره سيس��تماتيك و مرت��ب با جامعه 
دانشگاهی وجود داش��ته باشد. خيلی از دانش��گاهيان در مورد مسائل 
سياسی ايران خيلی صريح تر و مس��تقيم تر بوده اند. منابع مصرف نشده 
زيادی برای استفاده در اينجا وجود دارند و اين مردان و زنان بايد بدانند 
كه نظرات آنها مورد نياز هست. اين مش��اوره كه ICA را كه بايد عميقاً 
شركت دهد، چنين بايد متضمن نظارت مرتب بر انتشارات باشد. مطالبی 
كه مورد پوشش قرار می گيرند بايد شامل رساله های دكترا نيز باشند. 
خيلی از مطالبی كه در مورد ايران در نشريه انجمن علوم سياسی امريكا 
می آيد به نظر می رسد كه موضوعاتی را مورد پوشش قرار می دهند كه ما 
خصوصاً ناديده می گيريم. انجمن خاورميانه بايد به  طور مرتب به خاطر 
تخصص آن مورد بهره برداری قرار گيرد و بايد تش��ويق شود كه منابع 
بيشتری به مطالعات ايران اختصاص دهد. انس��تيتوی امريكايی برای 
مطالعات ايران كه در دانشگاه پنس��يلوانيا قرار دارد و ظاهراً از طرف ما 
نديده گرفته می شده است، يك منبع خيلی مهم است. با دانشگاهيانی 
كه در ايران در زمينه های ديگر كار كرده اند )مثل مركز ايرانی هاروارد 
برای مطالعات مديريت( بايد به  طور مرتب مش��اوره ش��ود. يا از طريق 
دانشگاهيان و يا به  طور مستقيم بايد تماس محتاطانه ای با تبعيدی های 

ايرانی و سازمان هايشان در اياالت  متحده گرفته شود.1 
از اين  رو مش��خص می ش��ود كه ميان دانش��گاه و منافع غرب ارتب��اط وثيقی وجود 
دارد كه فق��دان اطاعات موج��ود در خصوص نح��وه عملكرد دانش��گاهيان و مواضع 

1. همان، ج1، ص793-794. 
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سياس��ی آنها می توان��د تدابير س��فارت امريكا و 
سياس��ت گذاری های امري��كا را ب��ا ناكارآم��دی 
مواجه س��ازد و به همي��ن دليل س��فارت امريكا 
تأكيد می كند كه »اطاع��ات درباره فعاليت های 
دانش��گاهی كه به حركت ه��ای احتمالی مخالف 
مربوط می شوند و مواضع كلی دانشجويان به درد 
می خ��ورد.«1 و در جايی ديگر از النه جاسوس��ی 
خواس��ته می ش��ود: »گزارش��ات تحليلی درباره 
تحوالت دانشگاهی، فرهنگی و رسانه های گروهی 
تهيه نماييد.«2 در همين راستا، رصد دائمی عايق 
و كنش سياسی دانش��جويان و اساتيد يكی از نيازهای س��فارت امريكا اعام می شود و 
اظهار می گردد كه برآورد اطاعاتی غير صحيح از دانشگاه های ايران منجر به اشتباهات 

راهبردی در تصميمات و سياست های استراتژيك امريكا در ايران می شود: 
از لحاظ عايق سياسی فعلی، ما از شما می خواهيم كه همچنان ناظر 
صحنه دانشگاه ها باقی بمانيد. اين شايد بيش از آنچه شما فكر می كنيد 
برای ما مفيد باشد. زيرا ش��ما با ناحيه ای حساس سر و كار داريد. اينجا 
متناوباً اطاعات غلط از اطاعات بيشتر می شود و گزارش های تهيه شده 

توسط شما و ديگر كنسول ها معيار اصلی قضاوت ما خواهند بود.3 
در همين راستا، هنری پرش��ت در پيامی از وزارت امور خارجه واشنگتن دی. سی به 
سفارت امريكا در ايران به تاريخ 9 ژانويه 1979 تأكيد می نمايد كه نسبت به »مواضع و 
جهت گيری های سياسی اعضای جامعه دانش��گاهی نسبت به امريكا... عاقه منديم«؛4 
زيرا امريكا به نقش تأثيرگذار دانش��گاه در تحوالت سياس��ی ايران واقف است و تأكيد 
دارند كه اهميت دانشگاه نس��بت به مدارس در كنش های مدنی و سياسی بيشتر است 
و به همين خاطر، كنترل و مديريت تحوالت دانش��گاهی ايران، برای غرب خيلی حائز 

اهميت است: 
از سرگيری كاس های درس در سطح دبيرستان اهميت كمی دارد؛ 

1. همان، ص692. 
2. همان، ج2، ص309. 
3. همان، ج1، ص697. 
4. همان، ج2، ص85. 

با اشاعه فرهنگ و تمدن مادی 
مغرب زمين، غرب زدگی به  عنوان 
یک جریان عام، تمامی ابعاد 
اجتماع ما را در بر گرفت و هر آنچه 
نشان از تمدن جدید غرب داشت از 
قبيل فرهنگ مصرفی، نظام پيچيده 
بوروکراتيک اداری، رفاه طلبی، 
پول پرستی، تجمل پرستی و... در 
جامعه حکم مبنا و معيار ارزشی را 

پيدا کرد
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چون دانش آموزان را می توان در ع��رض چند دقيقه به داخل خيابان ها 
كشاند. بازگش��ايی دانش��گاه ها فقط زمينه افزايش اختافات فزاينده 
سياس��ی داخل جامعه  ايرانی را ايجاد كرده، بحث های دانشگاه اكثراً به 
جبهه گيری های افراطی منجر می شود و وحدتی در نظرات سياسی به 

وجود نمی آورد.1 
ح. ترويج انديشه های غربی و تحت تأثير قرار دادن جامعه علمی کشور

بر اساس يكی از اسناد افشاشده از النه جاسوسی امريكا، تأكيد شده است كه: 
ما همچنين معتقدي��م كه ايجاد يك مؤسس��ه امريكاي��ی مطالعات 
فارس��ی در تهران فرصتی خواهد بود برای اينكه امريكاييان دارای برد 
انديشمندانه آزادی ورود به همراه همتاهای ايرانی خود به يك محيطی 
داشته باش��ند كه از حضور رس��می امريكا در آن مبرا نگه  داشته شده 
است. هر س��ال بيش از ش��ش نفر از دانش��مندان درجه اول امريكايی 
فرهنگ و تمدن ايران به همت برنامه های غير دولتی امريكايی به ايران 
می آيند. اگر مكانی وجود داش��ته باش��د كه آنها زندگی و كار كنند و با 
همتاهای ايرانی خود معاش��رت داشته باش��ند، آنها در تحت تأثير قرار 
دادن انديشمندان ايران نقش مهم تری خواهند داشت. همچنين درباره 
فرهنگ و تمدن خودمان انديشه های سودمندی را عنوان خواهند كرد.2 

در بخش های ديگری از اسناد النه جاسوسی آمده است: 
اداره اطاع��ات امريكا س��رگرم تنظيم برنامه تجديدنظر ش��ده ای به 
منظور تغيير دادن تأكيد از ارتباطات جمعی به هدف گيری دقيق درباره 
گروه های رهبری كننده برگزيده چه در تهران و چه در شهرستان ها شده 
است. البته انديشمندان فقط يكی از هدف های دارای اولويت را تشكيل 
می دهند و برنامه منعكس كننده آگاهی، به اهميت آن اس��ت. ولی كار 
بيش��تری می توان انجام داد و بايد انجام بگيرد. به طور كلی ما از قدرت 
پذيرايی انديشمندان ايران و به ويژه جوانان تحصيل كرده ايرانی درباره 
انديشه های امريكايی و اطاعات درباره امريكا تحت تأثير قرار گرفته ايم. 
س��اخت و الگوهای ارتباطی انديش��مندان ايران چنان است كه كلمه 

1. همان، ص123. 
2. همان، ص625. 
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اداشده وزنه بيشتری نس��بت به كلمه تحريرشده با ساير وسايل بصری 
دارد. اينها اشخاصی هس��تند كه دوس��ت دارند صحبت كنند و گوش 
بدهند و استدالل كنند و بحث كنند و عاقه مند به دريافت انديشه های 
جديد هستند و از لحاظ رشد فكری تحت تأثير قرار می گيرند. بنابراين 
ايران كشوری است كه برای يك برنامه هدف گيری شده مربوط به اهل 
قلم امريكايی و دانش��مندان اجتماع امريكايی با انديش��ه های جالب و 

هيجان انگيز و متفكرين سياسی بسيار مناسب است...1 
در همين مسير »راكول« يك سری از متفكران و انديش��مندان امريكايی را پيشنهاد 
داده و مشخص می كند كه می توانند در تماس با همتايان ايرانی خود و البته قشر جوان 

و دانشجو، روند جذب آنها را به قدرت نرم امريكا سريع تر نمايند: 
انديشمندان امريكايی از جمله ليبرال های برجسته و ساير دانشمندان 
از قبيل »هنری استيل كاميجور«، »راين هلونيبور«، »ارتور شلزنيجر«، 
»ماكس لرنر«، »ال��كار هندلين«، »راك ب��ازون«، »النيل ترينينگ«، 
»كلينتون روسيتر« و غيره می توانند احساسات مساعد نسبت به اياالت 

 متحده را فعال تر كنند.2 
اين مسئله حكايت از اهميت ترويج انديشه های غربی توسط سفارت امريكا در جامعه 
ايرانی دارد؛ زيرا عاوه بر ايجاد نزديكی عقيدتی، می توان��د مبانی فكری جامعه علمی 
هدف را با بن مايه های اعتقادی و جهان بينی غربی پيوند دهد كه در تعارض با انديشه ها 
و افكار اس��امی قرار دارند و به يك معنا، همين مبانی هس��تند كه منجر به مقاومت و 
ايستادگی در برابر زياده خواهی های غرب می شوند. پس، دگرديسی در اين افكار بسيار 

خطرناك می باشد. 
خ. ترويج فرهنگ منحط غربی و سبك زندگی ليبرالی در ميان انديشمندان ايرانی 
كميسيون مش��ترك ايران و امريكا در ايران، تاش داش��ت تا از طريق كمپانی هايی 
امريكايی در روند اصاح زندگی ايرانيان مداخله نمايد. در يكی از اسناد النه جاسوسی 

در خصوص اين كميسيون مشترك آمده است: 
بخش امريكايی همچنين توافق نمودند ك��ه اين ناپايداری اقتصادی 
فعلی گذراست و كمپانی های امريكايی در ايران قاطعانه از اقداماتی كه 

1. سعيد مستغاثی، همان، ص17-18.
2. همان.  
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آرامش را باز گردانده و اجازه 
رشد و شكوفايی اقتصادی را 
دهد حماي��ت می نمايد؛ در 
حال حاضر اجرای قراردادها 
با ايران بامانع است. كميته 
حمايت خود را از كوشش های 
دولت اي��ران ب��رای برقراری 
ثب��ات اقتص��ادی و ادام��ه 
افزايش سطح زندگی ايرانيان 
اعام می دارد و از هيچ گونه 

كمكی برای رسيدن به اين اهداف مهم دريغ نمی ورزد.1 
در بخشی ديگر از اسناد مشخص است كه كارداران سفارت امريكا مترصد رواج زندگی 
بی قيد و بندی غربی و مبتنی بر آموزه های مفسده انگيز در جامعه  ايرانی هستند و خود 
در محافل فساد ش��ركت می جويند. به  عنوان مثال، يكی از كارداران سفارت واشنگتن 
وضعيت رفاه زدگی برخی از مسئوالن را اين چنين تشريح می كند: »با تمام اين حرف ها و 
خطرات ما به زندگی عادی و راحتمان ادامه می دهيم« و چند نمونه می آورد از مسابقات 

ورزشی و مجالس رقص و عياشی كه بعضی ايرانی های طاغوتی هم هستند.2 
س��فارت امريكا با ترتيب دادن محافل ادبی و هنری و ضيافت های مهمانی س��عی در 
ترويج سبك زندگی غربی در ميان دانشگاهيان داشت و در اين مسير تاش های زيادی 
انجام دادند. در يكی از اس��ناد آمده كه شاه از سفارت خواسته اس��ت كه زندگی شاد و 
مفرح غرب در ايران ترويج شود و اعضای س��فارت از اين موضوع رضايت داشتند و اين 

گونه اشاره كرده اند:  
اياالت  متحده برنامه های فرهنگی خود را از جمله ديدار اركس��ترها و 
گروه های رقص و موسيقی دانان و غيره... در اين زمينه گسترش دهند. 
در حالی كه چنين برنامه های پيشبرد داده ش��ده سودمند خواهد بود. 
اين را نمی توان جايگزين راه گشايی مغز به مغز يا نمايش های بصری و 
ساير نمايش های هنری ديگر كرد. معذالك توسعه نمايش های فرهنگی 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ج1، ص120. 
2. همان، ص159. 

طرح فولبرایت از جمله طرح های 
امریکای  دانشگاهی  و  فرهنگی 
تمام  در  که  است  امپریاليست 
کشورهای تحت سلطه از جمله آفریقا 
و آسيا مورد استفاده قرار می گيرد و 
افرادی از کشورهای تحت سلطه 
را به وسيله این طرح به بورس های 
دانشگاهی دعوت می کنند و همه گونه 
برنامه ریزی جاسوسی و اطالعاتی و 
نفوذ در ارگان های مملکتی را به وسيله 

آنها انجام می دهند
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اياالت  متحده اثر مساعدی در جامعه انديشمندان ايران خواهد داشت.1 
در نهايت بايد اذعان داش��ت كه س��فارت امريكا در ايران سعی داش��ت با انحراف در 
نهادهای علمی ايران، مسير تحقق اهداف خويش را در ايران هموارتر نمايد و به همين 
منظور از تمام��ی جاذبه های كاذب فرهنگ��ی و علمی خويش بهره گرفت تا دانش��گاه 
و دانش��گاهيان ايرانی را از مس��ير تعالی جامعه دور س��ازند و در اين مس��ير از تمامی 
ظرفيت های خوي��ش نظير ترويج زبان انگليس��ی، رص��د فعاليت سياس��ی گروه های 
دانش��جويی و حمايت از روشنفكران غرب زده، تغيير س��بك زندگی اسامی- ايرانی و 
اشاعه فرهنگ غربی در زيست ايرانی، مؤسس��ات فرهنگی نظير جانسون و فولبرايت، 
مراودات دانشجويی، آموزش های مبتنی بر انديشه های غربی، ترويج آموزه های غربی 
نظير ليبراليسم، دموكراس��ی و غيره، ايجاد پيوندهای شخصی مصلحتی برای نفوذ در 

محافل علمی ايران بهره جستند. 

نتيجه گيری
نفوذ فرهنگی در نهادهای آموزشی يكی از شگردهای غرب و به خصوص امريكا برای 
حضور پيوسته در يك كشور و ايجاد ش��بكه ای از متحدين در جامعه هدف برای كسب 
منافع ترسيم شده است. سفارت امريكا در طی سال های متمادی با برنامه ريزی هدفمند 
خود سعی داشت كه در بدنه علمی ايران نفوذ نمايد تا از طريق ايجاد انحراف در گروه های 
دانش آموزی، دانشجويی، اساتيد و معلمان به دامنه تأثيرگذاری خود در جامعه بيفزايد 
و در نقطه مقابل، قدرت دانش و علوم بومی كه دارای اهداف اس��تقال و پيشرفت ملی 
است را مورد خدشه قرار دهد. س��فارت تاش داش��ت تا از فرآيند كند شدن تربيت و 
پرورش صحيح در نهادهای تربيتی ايران، نهايت استفاده را ببرد و اصول مورد نظر خود 
كه شامل ارزش های ليبراليستی و زيست غربی است را در ميان محصلين و دانشگاهيان 
رواج دهد و همين موضوع س��بب نزديكی بيشتر جامعه علمی كش��ور با سياست های 
اقتصادی و فرهنگی اياالت  متحده می شد. سفارت امريكا برای نفوذ فرهنگی خود برخی 
از سياست ها را مورد توجه قرار داد كه بخشی از آنها در اسناد النه جاسوسی كه توسط 
دانشجويان خط امام ترجمه و منتشر شده اس��ت، وجود دارد. ابزارها و شيوه  های نفوذ 
فرهنگی غرب در مدارس و دانشگاه های ايران از منظر اسناد النه جاسوسی عبارت اند از: 
تاش ب��رای تغيي��ر آرمان ها و ارزش ه��ای دينی، تروي��ج غرب گراي��ی، تاش برای 

1. همان، ج2، ص626. 
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سازماندهی معلمين در راستای مقاصد اياالت  متحده، تقليل دادن روحيه ضد امريكايی 
در بين معلمين و شاگردانشان در مدارس، كسب اطاعات علمی و آموزشی از معلمين 
خارجی در م��دارس ايرانی، ترويج زب��ان انگليس��ی در مدارس و بي��ن دانش آموزان، 
فعاليت های گس��ترده انجمن فرهنگ��ی ايران و امري��كا در نهادهای آموزش��ی ايران، 
بسترسازی برای ايجاد نفاق در مدارس، حمايت از دانشگاهيان مخالف نهادهای حوزوی 
و علمای دين، مراودات اطاعاتی با اساتيد و دانشگاهيان متمايل به غرب، نفوذ فرهنگی 
در دانشگاهيان از طريق فيلم ها و برنامه های فارس��ی صدای امريكا، افزايش ارتباطات 
نفوذی در نهادهای علم��ی ايران از طريق ازدواج های مصلحت��ی، طرح های فرهنگی و 
دانشگاهی فولبرايت برای نفوذ در محافل دانش��گاهی و علمی ايران، افزايش مراودات 
با دانشگاهيان ايرانی برای تقويت جريان روش��نفكری )متفكران همسو با غرب(، رصد 
دايمی عايق سياس��ی دانشگاهيان توسط س��فارت امريكا، ترويج انديشه های غربی و 
تحت تأثير قرار دادن جامعه علمی كشور و ترويج فرهنگ منحط غربی و سبك زندگی 

ليبرالی در ميان انديشمندان ايرانی. 
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مافيای عتيقه جات و غارت ميراث فرهنگی ایران توسط غربی ها
در دوران پهلوی اول و دوم

احمدرضا شبانيان 
حجت االسالم والمسلمين سيد يداهلل شيرمردی 

مقدمه 
از ديرباز هنر ايران يكی از بزرگ ترين س��رمايه اين كش��ور بوده زيرا 
نه  فقط ثروت و حيثيت برای آن به وج��ود آورده بلكه در هر دوره و هر 
جا برای ايران، دوستان زيادی ايجاد كرده اس��ت و امروز هيچ مملكت 
متمدنی نيس��ت كه مجموعه هايی از آثار هنری ايران را نداشته باشد، 
مجموعه هايی كه به صاحب نظرانشان نش��ان دهد كه ايران استحقاق 

ستايش و محبت دارد.1 
آرتور پوپ كه خودش يكی از سردمداران غارت ذخاير فرهنگی ايران بود اين سخنان 
را در سال 1304 كه تازه به ايران آمده بود و در كار هنر ايرانی مهارتی پيدا كرد، عنوان 
می كند اما واقعيت اين است كه از ساليان پيش دولت های اروپايی پی به ارزش هنر و آثار 

1. بخشی از سخنرانی آرتور پوپ در 2 ارديبهشت 1304. 
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باستانی ايران برده و برای اكتشاف و غارت آن تدابيری انديشيده بودند. اين غارت ميراث 
فرهنگی و هنری در سرزمين باستانی ما سابقه ای بسيار طوالنی دارد. 

مهلك ترين تيشه بر پيكر ميراث فرهنگی و باستانی ايران در دوره قاجار فرود آمد كه 
از نمونه های آن امتيازنامه ها و داس��تان مرواريد های مظفرالدين ش��اه است كه از عهد 
نادرشاه از هندوستان به ايران آمده بود، و اين دو نمونه از بی مباالتی ها و غفلت های آنان 

در حفظ آثار ملی می باشد.1 
با اين حال، گويا قاجارها با همه نادانی ها و خيانت هايی كه نسبت به ملت ايران مرتكب 
شدند، به خزانه مملكت كه جواهرات سلطنتی جزيی از آن بود2 دست درازی نمی كردند 
و اين عمل را بسيار زشت و ناپسند می دانستند. چنانكه ابوالحسن ابتهاج مهره سرسپرده 
امريكايی ها در ديوانساالری ايران و رئيس س��ازمان برنامه و بودجه حكومت پهلوی در 

مورد عملكرد قاجار در اين زمينه می گويد:
بی مناسبت نيست به اين مطلب اش��اره كنم كه بعد از قتل نادرشاه و 
غارت جواهرات، هنگامی كه آغا محمدخان قاجار بر سلس��له قاجار به 
قدرت رسيد، با بی رحمی ش��ديد و حتی با قتل و ش��كنجه كسانی كه 
جواهرات غارت شده را مخفی كرده بودند، قسمتی از آنها را جمع آوری 
كرد. ساطين سلس��له قاجاريه در تمام مدت س��لطنت خود، با آن كه 
احتياج مبرم به پول داشتند و شايد می توانس��تند از راه فروش بعضی 
از قطع��ات اين جواه��رات وضع مالی خ��ود را بهبود دهن��د، هيچ يك 
دس��ت به اين عمل نزدند. به عقيده من آنها به دليل معتقدات مذهبی 
فروش جواهرات سلطنتی را بد يمن و شوم و يك نوع خيانت در امانت 

می دانستند.3 

1. حسن شهرزاد، »مافيای قاچاق آثار فرهنگی و تاريخی ايران«، گزارش، ش39، 1373،ص49. 
2. جواهرات ملی ايران به مجموعه ای از جواهرات سلطنتی گفته می شود كه طی صدها سال توسط پادشاهان 
مختلف ايران جمع آوری گرديده و چه به صورت پياده و چه به صورت ساخته شده اكنون در موزه جواهرات ملی 
ايران وابسته به بانك مركزی جمهوری اسامی ايران نگهداری می شوند. آغاز جمع آوری اين جواهرات به صورت 
جدی به دوران صفويه باز می گردد و پس از آن گاهی پادشاهانی قطعاتی را به آن افزوده اند و گاهی در هنگام تغيير 
حكومت ها، بخش هايی از آن به تاراج رفته  اس��ت. اين مجموعه يكی از بزرگ ترين مجموعه های جواهر در جهان 
بوده و قدمت برخی از جواهرات اين مجموعه به اساطير و پيش از تاريخ باز می گردد. اين جواهرات امروزه به عنوان 
بخشی از فرهنگ و تاريخ ايران شناخته شده و همچون ساير عناصر شناخت فرهنگی مانند معماری، رسوم، هنر 
و... عنصری برای شناخت فرهنگ ايرانی به شمار می رود. تا پيش از انقاب اسامی ايران، در برخی از مراسم رسمی 

همچون ازدواج ها و تاجگذاری از جواهرات ملی استفاده می شد. 
3. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، به كوشش عليرضا عروضی، تهران، علمی، ج1، 1370، ص160. 



13
9

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ا...
ی ه

غرب
ط 

وس
ن ت

يرا
ی ا

نگ
ره

ث ف
يرا

ت م
غار

ت و 
جا

قه 
عتي

ی 
فيا

ما

حتی ناصرالدين ش��اه از اين جواهرات برای اينكه 
آنها را جمع آوری كرده باشد و از بين نروند يك كره 
جغرافيايی ساخت، كره زمين بسيار قشنگی كه آن را 
تمام با الماس و جواهرات و برليان و... تزيين كرده اند. 
و اين جمله معروف ناصرالدين ش��اه كه خطاب به 
كامران ميرزا می گويد اين جواهرات و اين دس��تگاه 

عظيم مال پدر ما نيست. آن چه در دست ماست متعلق به ملت و كشوری است كه آن را 
به امانت به ما سپرده اند؛ ما اگر در خانه خودمان از حفظ و نگهداری اموال عمومی عاجز 
باشيم نه تنها محكوم به بی لياقتی هستيم بلكه نسبت به كشور و ملتی خيانت كرده ايم.1

به رغم اين حساسيت های منسوب به قاجارها در استفاده از جواهرات سلطنتی؛ تاريخ 
به ما می گويد كه قاجارها در حفظ آثار باس��تانی ايران ش��عور و توجه كافی نداشتند و 
همين بی توجهی ها بود كه كشورهای اروپايی را به فكر غارت اموال ايران انداخت. چنان 
كه در ايران رقابت سختی بر سر رمزگشايی از خط و زبان های مختلف سنگ نوشته های 
تخت جمش��يد، مابين كش��ورهای مختلف درگرفت؛ از جمله در سال 1802 گروتفند 
از آلمان، راولينس��ون انگليسی در بيس��تون و ادوارد هينكس كه كشيش ايرلندی بود 
برای رمزگشايی الفبای خط ميخی ]و زبان آبا و اجدادی ما ايرانيان كه خودمان عرضه 
رمزگشايی از آنها را نداشتيم؛[ مش��غول بودند. همچنين الفتوس و چرچيل در شوش، 
كاخ هخامنشی را كش��ف كردند! و بعد از آن فقط فرانس��وی ها بودند.2 بر طبق گزارش 

1. حس��ين مكی نيز در جلد چهارم تاريخ بيست س��اله ايران به نقل خاطره ای در اين زمينه می پردازد كه رمز 
ماندگاری اين جواهرات را حتی در سخت ترين شرايط اقتصادی پادشاهان گذشته روشن می سازد: در ايام پادشاهی 
ناصرالدين شاه قاجار جوانی كه مأمور تنظيف كاخ برليانت بود يك دانه زمرد درشت از يكی از پايه های تخت طاوس 
يا يك تخت مرصع ديگر برداشته در يكی از مراسم رسمی شاه شخصاً ملتفت شده امر شديد به پيدا كردن دانه و 
دستگيری مرتكب صادر می كند. شاه به قدری متغير شده س��خت گيری نمود كه رجال و درباريان اعم از خودی 
و بيگانه مضطرب و به هم افتادند. عاقبت كامران ميرزا كه بی نهايت مورد عاقه ناصرالدين شاه بود قضيه را كشف 
نموده قبًا »دستخط امان« می گيرد كه اگر دانه پيدا شد مرتكب از مجازات معاف باشد. دانه را از جوان كه گفته بود 
هنگام تنظيف آن را در پای تخت يافته و در كاغذی گذاشته و چون شاه آن طور متغير بود جرئت اظهار نمی كند 
پس گرفته در جای خود نصب می كنند. شاه از قضيه آگاه گشته در روز بعد جوان را به شديدترين طرز در حضور 
درباريان اعدام می كنند و بر اثر آن كامران ميرزا چند روزی دربار و شرفيابی را ترك می كند. پس از چند روز شاه 
نامه ای بدين مضمون به شاهزاده مزبور فرس��تاده و عين آن نامه موجود است: »جناب آقا: گويا از اعدام آن جوان 
آزرده خاطر شده مرا ترك كرده ايد بايد بدانيد كه اين جواهرات و اين دستگاه عظيم مال پدر ما نيست و...« )حسين 

مكی، تاريخ بيست ساله ايران، تهران، علمی، ج4، 1380، ص78(
2. محمدقلی مجد، تاراج بزرگ امريكا و غارت ميراث فرهنگی ايران )1941-1925(، ترجمه مصطفی اميدی و 

گ- مرادی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1388، مقدمه، ص16.

کوشش های پوپ در ظاهر 
صرف شناسایی و شناساندن 
هنر و ميراث فرهنگی ایران و 
در باطن صرف شناسایی و 
شکار عتيقه جات ایرانی برای 

موزه های امریکا و اروپا شد
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موری1 در سال 1882 مارسل آگوست دياالفوآ 
فرانسوی با حمايت س��فارت فرانسه در تهران 
امتياز انحص��اری كاوش در محوطه باس��تانی 
ش��وش را از ناصرالدين ش��اه گرفت. همچنين 
مظفرالدين ش��اه در تاريخ 11 آگوس��ت 1900 
پيمانی امضا كرد كه بر اساس آن حق انحصاری 
و دائم��ی كاوش های باستان شناس��ی در ايران 
به فرانس��ه اعطا گرديد كه بر اس��اس ماده اول 
آن نمايندگان فرانس��ه اجازه كاوش در سراسر 
ايران به جز مكان های مقدس مانند مسجدها و 

آرامگاه های مسلمانان را دارند. 
تا دوره قاجاريه، انحصار فرانسوی ها در باستان شناسی ايران درهای ايران را به سوی 
باستان شناسان ديگر كشورها بسته نگه داش��ت و آثار باستانی ايران ميدان تاخت و تاز 
انحصاری فرانسويان بود. اين انحصار در روزهای پايانی عمر سلطنت مصيبت بار قاجارها 
و برآمدن سلطنت نكبت بار پهلوی و فرارسيدن دوران استبداد سياه رضاخانی، از طرف 
دول امريكا و آلمان با انتقاد شديدی مواجه گش��ت. با كودتای رضاخان در سوم اسفند 
1299ش، امتياز انحصاری فرانسه لغو شد و درهای بهشت باستان شناسی ايران به روی 
باستان شناسان خارجی گشوده گرديد و شكارچيان امريكايی آثار باستانی نيز پايشان 

به باستان شناسی ايران باز شد.
امتيازهای باستان شناس��ی و كاوش كه به اندازه امتياز نفت و شيات مهم ولی كمتر 
شناخته ش��ده بود به موزه ها و مؤسس��ات امريكايی واگذار و اين امتيازات استراتژيك 
مابين انگلستان، روسيه و امريكا پخش شد؛ در حالی كه اين سه قدرت استعماری برای 
چپاول سيستماتيك ايران با هم به توافق رسيده بودند. البته كه همچنين امتياز مهمی 
را تنها چند باستان شناس و ايران شناس به تنهايی نمی توانند مديريت و راهبری كنند 

1. همان. 

رضاشاه برخالف پادشاهان گذشته، 
که بر حجم جواهرات سلطنتی 
می افزودند، در موارد گوناگون 
آنها  به  نسبت  تعدیات جدی 
داشته است که البته در زمان خود 
رضاخان کسی جرئت صحبت از 
آنها را نداشت اما در هنگام خروج 
او از ایران این جرئت پيدا شد و 
مجلس از فروغی خواست تا جلوی 
خروج جواهرات سلطنتی از ایران 

توسط رضاخان را بگيرد
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و چنين امر مهمی بدون تدابير مهم ديپلماتيك و سفارت امريكا به سرانجام نمی رسيد.1 
روابط فرهنگی و علمی ايران و امريكا در عرصه تحقيقات باستان شناسی جوری بوده 
1. داستان اين تهاجم ديپلماتيك و فشارهای ديگر كه بر دولت ايران تحميل شد بسيار غم انگيز و مفصل است كه 
به طور خاصه شرح آن می رود: وزارت امور خارجه امريكا و سفارت امريكا در تهران در نظر داشتند كه برای مؤسسه 
شرق شناسی »سهمی مس��اوی« از يافته های تخت جمش��يد تأمين كنند. در طول دوره بحرانی نزاع بين مؤسسه 
شرق شناس��ی و دولت ايران )ژوئن 1934 تا آوري��ل 1935، يعنی از آغاز نزاع تا اعطای امتيازی جديد به مؤسس��ه 
شرق شناس��ی( وزير مختار امريكا در تهران ويليام اچ. هورنی  بروك »نماينده« مؤسسه شرق شناسی بود و به او اين 
اختيار داده شده بود كه به نمايندگی از طرف اين مؤسسه مذاكره كند. حقيقتی كه ايرانی ها با آن مواجه شدند اين بود 
كه دولت امريكا و مؤسسه شرق شناسی با هم يكی بودند؛ دقيقاً به همان ترتيب كه شركت نفت ايران- انگليس و دولت 
انگلستان با هم يكی بودند. به  عاوه، مؤسسه شرق شناسی دولت ايران را به انجام تبليغات منفی عليه ايران در غرب 
تهديد كرده بود و اين تهديد برای رضاخان قابل چشم پوشی نبود. حكومت پهلوی در مواجهه با فشار شديد ديپلماتيك 
امريكا و تهديدهای آن و بدون داشتن پشتوانه مردمی به سرعت تسليم خواس��ته های ناعادالنه دولت امريكا شد و 
موافقت كرد كه بخش بزرگی از آثار باستانی يافت شده در تخت جمشيد را »اهدا كند«. هورنی بروك به اين مسئله كه 
مؤسسه شرق شناسی حقی برای تملك يافته های تخت جمشيد نداشت اعتراف كرده است. اين داستان بهترين نمونه 
امتيازگيری يك دولت قوی از دولتی ضعيف است؛ تقريباً در همين زمان كه امريكاييان پيروزی وزارت امور خارجه شان 
را بر دولت بيچاره ايران جشن می گرفتند ، موری اعتراف كرد كه او آثار باستانی ايران را »بخشی از ثروت و دارايی كشور 
خود و مردم امريكا می داند«. وقايع سال های 1934 و 35 در سال های 1940 و 41 مجدداً تكرار شد. دولت امريكا دولت 

ايران را مجبور كرد كه بخشی ديگر از آثار باستانی تخت جمشيد را به مؤسسه شرق شناسی اعطا كند. 
بر اساس مدارك، پروفسور ارنست ای. هرتسفلد- كه بی شك در زمان خود بزرگ ترين فرد در عرصه باستان شناسی 
و تاريخ ايران باستان است- مانند آرتور اپهام پوپ در غارت آثار باس��تانی ايران دست داشته است. پوپ اين كار را با 
كمك گروه سازمان يافته ای از قاچاقچيان انجام می داد ؛ حال آن  كه هرتسفلد از سفارت آلمان و وزيرمختار اين كشور 
كمك می گرفت. اينجا هم حمايت های بی دريغ يك سفارت را برای چپاول ميراث يك مملكت به خوبی شاهد هستيم. 
در سال 1936 بنياد راكفلر تصميم گرفت حمايت مالی خود را از مؤسسه شرق شناسی قطع كند و به اين ترتيب 
مؤسس��ه با بحران مالی جدی مواجه شد. مؤسس��ه شرق شناسی برای از دس��ت ندادن امتياز تخت جمشيد برنامه 
همكاری مشتركی را با موزه هنرهای زيبای بوستون و موزه دانشگاه پنسيلوانيا ترتيب داد كه بر اساس آن، اين سه 
موزه فعاليت هايشان را مشتركاً در ايران به صورت مخفيانه ادامه دهند. به اين ترتيب بدون كوچك ترين اطاعی- چه 
رسد به كسب اجازه از دولت ايران- امتياز تخت جمشيد بين سه موزه تقسيم شد. اين امر نقض آشكار مفاد قرارداد 
از طرف مؤسسه شرق شناسی بود. اين قرارداد را وزيرمختار امريكا به  عنوان نماينده دولت امريكا و نماينده مؤسسه 
شرق  شناسی امضا كرده بود؛ و به اين ترتيب دولت امريكا قرارداد بين دو دولت را نقض كرده بود. نمايندگان موزه ها 
طی يك نامه نگاری ديپلماتيك به دولت امريكا به موضوع نقض امتياز از جانب خود و تاش برای پنهان كردن آن از 

چشم دولت ايران اشاره كرده بودند؛ و بدين ترتيب دولت امريكا همدست آنها در اين نقض امتياز بوده است. 
آن چنان كه اسناد وزارت امور خارجه امريكا آشكارا نش��ان می دهند اين موضوع نگرانی ويژه ای برای وزارت امور 
خارجه وقت امريكا ايجاد كرد؛ ولی اقدام ويژه ای در جهت رفع اين نقض قرارداد انجام نشد. وزارت امور خارجه امريكا 
عاوه بر اين  كه در نقض اين پيمان نقش داشت، در مخفی كردن اين نقض پيمان نيز شركت جست. حاصل همه اين 
دوز و كلك ها و نقض مفاد امتياز آن بود كه سه موزه مذكور حق تقسيم يافته ها را از دست دادند. مرحله دوم تقسيم 
آثار پيدا شده در تخت جمشيد بين مؤسسه شرق شناسی و دولت ايران در سال 1936 رخ داد و سهم امريكا به سرعت 
از ايران خارج شد. تقسيم نهايی آثار پيداشده در سال 1939 انجام شد ، ولی قبل از آن كه دولت ايران موافقت نهايی 
خود را در مورد اين تقسيم اعام كند گروه امريكايی ، ايران را در دس��امبر 1939 ترك كرد. با خروج امريكايی ها از 
ايران، دولت ايران از پذيرش تقسيم سر باز زد و اشياء در ده بسته به موزه تهران ]ايران باستان[ منتقل شده و به بخش 
مجموعه »دائم« موزه پيوستند. با درخواست مؤسسه شرق شناسی ، دولت امريكا تاش برای گرفتن آثار باستانی را 
مانند آن چه در سال 1934 رخ داده بود تكرار كرد. چون در آگوست 1941 ايران به اشغال نيروهای انگليس و شوروی 
درآمد، آثار باستانی مورد ادعای مؤسسه شرق شناسی از موزه تهران ]ايران باستان[ كه به عنوان بخشی از آثار دائم آنجا 
درآمده بود ، در اكتبر 1941 از ايران خارج شد. در شرايطی كه ايران در اشغال نظاميان خارجی بود اين كار می توانست 

به عنوان تاراج آثار باستانی در موقعيت جنگی تلقی شود. 
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كه در آن متأسفانه ايران هميش��ه زيردس��ت بوده و دكتر مجد در كتاب خود از آن به 
ارتباط مابين ارباب و رعيت ياد می كند. 

رضاش��اه بر اس��اس تصميم اربابان خود، پيش��رفت اهدافش را در كنار مذهب گرايی 
امكان پذير نمی دي��د، لذا درصدد يافتن منبع ديگری به ج��ای مذهب برآمد تا آن را به 
عنوان ستون اصلی دين ستيزی، فرهنگ گريزی و غرب پرس��تی در ايران قرار دهد. در 
همان س��ال تاجگذاری رضاخان، آرتور اپهام پوپ امريكايی همزمان با تحوالت عميق 
سياس��ی وارد ايران ش��د. او در 2 ارديبهش��ت 1304 در محل تاالر بانك ملی كه خانه 
جعفرقلی سردار اسعد بختياری بود سخنرانی تحت عنوان هنر ايران در گذشته و آينده 
ايراد كرد. پوپ كه ظاهراً به بی سوادی و جهل رضاخان آگاهی داشت در سخنانش بسيار 
از هنر و معماری ايران باستان تمجيد و تعريف كرد و خيلی مايل بود ايرانيان قدر هنر و 
تاريخ هنر خويش را بدانند. او در آن جلسه تأكيد كرد كه معماری ايران جديد، به جای 
الگوبرداری از معماری مدرن غرب بايس��تی از روی معماری كه��ن خويش الگو بگيرد. 
معماری باستانی كه پوپ در آن سخنرانی از آن ياد می كرد البته معلوم نبود جلوه های 
عظمت و زيبايی شناسی آن در كداميك از آثار به جا مانده از دوران باستان تجلی دارد 
اما سخنرانی پوپ در آن روز بايد اهدافی را دنبال می كرد كه بر اساس آن اهداف رضاخان 
تحت تأثير قرار می گرفت و به قول عيسی صديق شعله های ملی گرايی را در وی بسيار 
برافروخته می س��اخت.1 به طور مثال از همين جا بود كه می توان نفوذ دكتر پوپ را در 
طراحی ساختمان هايی همچون شعبه اصلی بانك ملی، كاخ مرمر، و موزه ايران باستان 

ديد. 
به گفته حسين عا كه از دوستان پوپ در دوران وزير مختاری اش در امريكا بود، اين 
سخنرانی سبب تأسيس انجمن ايران و امريكا شد. تأثير اين سخنرانی چنان بود كه حتی 
متن سخنرانی او وارد كتب درسی آن زمان شد. پوپ در سال 1309 مؤسسه امريكايی 
1. دكتر عيسی صديق، مترجم س��خنرانی تاريخی پوپ درباره ميزان تأثير اين سخنان می گويد: »ترجمه نطق 
كه با فوريت و با سرعت انجام گرفت در   همان تاريخ به صورت رساله جداگانه از طرف وزارت فرهنگ چاپ و منتشر 
و به مدارس فرس��تاده و به معلمان تاريخ توصيه شد كه در تدريس از آن اس��تفاده كنند و نكات مهم خطابه را به 
دانش آموزان خاطرنشان سازند.« و باز در جای ديگری می گويد: »سخنان پروفسور پوپ كه با شور و شوق و شيوايی 
گفته شد تأثير بسياری در شنوندگان كرد و غرور ملی آنان را برانگيخت و آنان را متوجه اهميت و مقام هنر ايران 
نمود.« وی از جمله آثار مهم اين سخنرانی را چنين برمی شمرد: 1. توجه رضاشاه و مسئوالن درجه اول مملكت به 
احيای هنر 2. تأسيس موزه در تهران و شهرهای مهم 3. فراهم آوردن وسايل كاوش های علمی با كمك دانشگاه ها 
و انجمن های اروپايی و امريكايی 4. ايجاد مدارس متعدد در سطح متوسطه و عالی در پايتخت و شهرهای بزرگ 
5. تشويق صنعتگران 6. تعمير بناهای تاريخی و تاش در جهت حفظ آثار ملی 7. برپايی كارگاه هايی برای احيای 
زری بافی، قالی بافی، كاشی س��ازی و... )عيس��ی صديق، يادگار عمر؛ خاطراتی از سرگذشت دكتر عيسی صديق، 

تهران، وزارت فرهنگ و هنر، 1356.( 



14
3

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

ا...
ی ه

غرب
ط 

وس
ن ت

يرا
ی ا

نگ
ره

ث ف
يرا

ت م
غار

ت و 
جا

قه 
عتي

ی 
فيا

ما

هنر و باستان شناسی ايران را در نيويورك تأسيس كرد كه پس از توسعه مؤسسه آسيا 
نام گرفت. اين مؤسسه در سال 1345 به درخواس��ت دولت ايران به شيراز منتقل و به 
دانشگاه پهلوی وابسته گرديد. كوشش های پوپ در ظاهر صرف شناسايی و شناساندن 
هنر و ميراث فرهنگی ايران و در باطن صرف شناس��ايی و شكار عتيقه جات ايرانی برای 

موزه های امريكا و اروپا شد. 
در مورد موزه نيز تلنگر پوپ به هوش و حواس رجال فرهنگی كار خود را كرد و پس از 
آن نيز پيشنهادهايی تحت عنوان »برای پيشرفت هنر در ايران« به وزارت معارف داد. 

موری، كاردار امريكا در تهران در مورد اين پيشنهاد می گويد: 
دولت و طبقه روش��نفكر ايران چنان با پيام ها و گزارش های آموزنده 
آقای پوپ تحريك شده اند كه بافاصله برای عملی كردن پيشنهادهای 
او كميسيونی تشكيل داده اند. موزه شاهنش��اهی كه مدت زيادی مايه 
استهزای بازديدكنندگان خارجی شده بود تخليه شده است تا گنجينه 
واقعی آثار باستانی جايگزين آن ش��ود. موزه ملی جديد شايسته نامش 
خواهد ب��ود و به مكانی برای نمايش جال و ش��كوه هنر هخامنش��ی، 

ساسانی و اسامی تبديل خواهد شد.1 
و اين چنين تأس��يس موزه در تهران و ش��هرهای بزرگ ديگر به جد مورد توجه قرار 
گرفت؛ امری كه پيش تر توجه چندانی بدان نمی ش��د. در اين ميان تأسيس موزه ايران 
باستان نقطه عطفی در تاريخ فرهنگ و هنر اين سرزمين و نخستين موزه علمی در ايران 

است. 
پيشنهاد ديگر پوپ تأسيس اداره ای برای آثار باستانی بود. موری در اين باره می گويد: 
... ظاهراً پس از كشمكش بر س��ر امتياز نفت، هيچ اتفاقی در ايران به 
اندازه اين كار هموطن برجسته من اين چنين اذهان عمومی را به خود 

جلب نكرده است.2 
می توان گفت اقدامات پوپ كمك بس��ياری به اس��تقرار پايه های فرهنگی سلطنت 
رضاشاه كه بر بنای باستان گرايی استوار شده بود كرد.3 در اين راستا قانون سال 1930 
در مجلس به تصويب رس��يد كه ش��امل 20 بند بود. اين قانون به ظاهر نسبت به قبل، 
اوضاع ايران را در شناسايی و كشف ميراث باس��تانی بهتر كرد اما دو ماده 14 و 18 آن 

1. گزارش موری، شماره 1064، 927، 10/891، مورخ 6 مه 1925، به نقل از دكتر محمدقلی مجد، همان.(
2. گزارش موری، شماره 1080، 927، 13/891، مورخ 13 مه 1925، به نقل از دكتر محمدقلی مجد، همان.

3. همان، ص53. 
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امتيازهای ويژه ای به كش��ورهای كاشف می داد 
كه همين باعث خروج آثار بسياری از ايران شد و 
موزه های سراسر جهان مملو از اين آثار باستانی و 
گران بها شد.1 اين قانون در حالی به تصويب رسيد 
كه خيلی با قوانين ساير كشورها تفاوت داشت كه 
در آن همه آثار باستانی كشف نشده دارايی قطعی 
دولت ها محسوب می شدند. پس از اين قانون خيل عظيم تقاضای كاوشگران برای گرفتن 
امتيازهای باستان شناسی باز شد كه اولين آن از حوزه دانشگاه پنسيلوانيا به نمايندگی 

دكتر اشميت بود. 
در تاراج آثار باس��تانی ايران نبايد نقش عوامل داخلی را ناديده گرفت. از عوامل دسته 
دومی مثل فروغی و اعضای هيئت دولت گرفته تا خود شخص رضاشاه. وزير مختار امريكا 
در گزارش محرمانه ای كه از صحبت های خودش و حكمت وزير فوايد عامه تهيه ش��ده 

بود، به نقش شاه در انتقال اشياء يافت شده در تخت جمشيد به امريكا اشاره می كند: 
ايشان )حكمت، وزير فوايد عامه( همچنين ابراز داشته اند كه اعضای 
هيئت وزيران، به استثنای او و نخست وزير، شديداً با انتقال سی هزار لوح 
گلی به شيكاگو مخالف بودند به نحوی كه نهايتاً ناچار مسئله به شخص 
شاه ارجاع شده بود كه ايشان نيز پس از توضيحات وزير مبنی بر اينكه 
انتقال لوح های مزبور برای موفقيت مذاكرات كنونی ضروری است، نظر 

قبلی خود را تغيير داده و با انتقال آنها موافقت كرده بودند.
همچنين اريك اشميت می گويد كه اعطای امكانات به باستان شناسان امريكايی بخشی 
از سياست رضاش��اه برای جلب حمايت دولت امريكا و رژيم پهلوی بوده است. هر گونه 
احساس تضعيف اين حمايت ها بافاصله تأثيری منفی در فعاليت گروه باستان شناسی 

می گذارد. 
خيانت رضاشاه در چپاول آثار باستانی ايران توسط غربی ها به نظر بعضی از محققين، 
1. ماده چهاردهم آن می گويد اگر ضمن عمليات حفاری علمی يا تجارتی آنچه در يك محل و يك موسم كشف 
شود اگر مستقيماً توسط دولت كشف شده تماماً متعلق به دولت است و اگر ديگری كشف كرده باشد دولت تا ده 
فقره از اشيائی كه حيثيت تاريخی و صنعتی دارند می تواند تملك و از بقيه نصف را مجاناً به كاشف واگذار و نصف 
ديگر را ضبط نمايد. در ماده هجدهم ذكر می شود كه صدور اشيايی كه از حفاری علمی با اجازه دولت حاصل شده و 
سهم كاشف باشد در هر حال جايز و از پرداخت هر گونه حقوق و عوارض معاف است. همچنين ماده پانزدهم قانون 
كه می گويد: دولت از حفاری تجارتی چيزی را كه حاصل شده باشد چيزی را كه قابل موزه باشد ضبط و بقيه را به 
هر نحو مقتضی داند نقل و انتقال می دهد، فروش اين اموال از طرف دولت به مزايده خواهد بود، نشان از بی توجهی 

و غفلت سردمداران آن زمان دارد. )مركز پژوهش های مجلس شورای اسامی( 

پس از مرگ رضاشاه در مصر 
برای انجام مراسم تشریفاتی 
شمشير رضاخان که مزین به 
جواهرات سلطنتی بود به مصر 
فرستاده شد و متأسفانه به 

سرقت رفت و هرگز بازنگشت
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بيشتر ناشی از آن بود كه چون ريشه و پايگاه مردمی در ايران نداشت برای جلب توجه 
و كمك و حمايت دولت ه��ای خارجی در تاراج و غارت منابع م��ردم ايران با آنها همراه 

می شد. 
در گزارش هارت1 كوتاهی های ديگر وی مشخص اس��ت و گاهی اين كوتاهی به پای 
پوپ نوشته می شود.2 هارت سرنوشت گنجينه های ارزشمند ايران را كه برای نمايشگاه 
هنری ايران به لندن برده بودند و منجر به نگرانی هايی در شهرهای مختلف شده بود اين 

گونه بيان می كند كه: 
اين گنجينه ها چند روز پيش با سه هواپيما به تهران حمل و مستقيماً 
به كاخ محل اقامت شاه منتقل شد... اذهان عمومی بر اين باورند كه اين 
نگرانی ها بی دليل نبوده است چون شاه كوچكترين اشاره ای نكرده كه 

اشيا به صاحبان اصلی شان برگردانده شدند. 
اپهام پوپ يكی از افرادی می باش��د كه در م��ورد كارهای او بحث زياد می باش��د و او 
مخالفان و موافقان بسياری در ايران و امريكا برای خود دارد. در ظاهر تاش های پوپ در 
شناسايی تمدن كهن مناطق مختلف شرق مثال زدنی است، اما نبايد از نظر دور داشت 
كه اين امر زمينه های غارت و انتقال اشيا عتيقه بسياری را به موزه های غرب فراهم آورد. 
همچنين هارت در جريان تاراج مكان های مقدس و مس��اجد ايران، مظنون اول را باند 

قاچاق پوپ- رابنو معرفی می كند. 
از ديگر باستان شناسان و ايران شناسان كه نام او نيز با ننگ غارت اموال كشور رنگين 
شده اس��ت و از مدارك وزارت امور خارجه پيداست، پروفسور ارنس��ت. ای. هرتسفلد 
)1879- 1947( باالترين مقام مسئول در باستان شناسی ايران در آن زمان می باشد، 
كه بارها در حين خارج كردن آثار باس��تانی »بدون اطاع دول��ت ايران« مچش گرفته 

شده است.3 

1. وزير مختار امريكا در سال های 1929-1933 
2. در سال 2003 پژوهش��ی از دكتر محمدقلی مجد، محقق ايرانی مقيم امريكا چاپ شد كه در آن طبق اسناد 
دولتی امريكا افرادی مانند پروفسور پوپ در كار س��رقت عتيقه جات از امام زاده ها و مساجد ايران و فروش آنها به 
موزه های امريكايی بودند. طبق اين اسناد اش��يايی كه برای نمايش در نمايشگاه هنر ايران، كه در سال 1931 در 
لندن برگزار شد به خارج انتقال يافت هيچ گاه به ايران بازگردانده نش��دند. )در جای ديگر اسنادی وجود دارد كه 
نشان می دهد كه اين اموال بازگردانده شده اند و در متن به آن اشاره شده است، آنچه كه معلوم است اين قسمت از 
تاريخ سياه و ضد و نقيض می باشد.( اسناد امريكايی نشان می دهند كه محمدعلی فروغی )ذكاءالملك( و پسرش 
محسن فروغی نماينده و كارگزار پروفسور پوپ در ايران بودند و به كار سرقت و قاچاق آثار باستانی اشتغال داشتند. 

)مطالعات تاريخ معاصر ايران، س7، ش25(
3. محمدقلی مجد، همان، ص26-27. 
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رضاشاه برخاف پادشاهان گذش��ته، كه بر حجم جواهرات سلطنتی می افزودند، در 
موارد گوناگون تعديات جدی نسبت به آنها داشته است1 كه البته در زمان خود رضاخان 
كسی جرئت صحبت از آنها را نداشت اما در هنگام خروج او از ايران اين جرئت پيدا شد و 
مجلس از فروغی خواست تا جلوی خروج جواهرات سلطنتی از ايران توسط رضاخان را 
بگيرد اما رضاخان از ايران خارج شد و فروغی تنها كميسيونی را تشكيل داد كه گزارش 
قانع بصيری را گرفت كه شرح آن در جلد چهارم كتاب تاريخ بيست ساله ايران به كرات 

در تاريخ های مختلف درج شده است.2
حسين مكی در كتاب خود در اين باره می نويسد: 

جواهرات و آنچه اشيا نفيس در موزه كاخ گلستان و خزانه بانك ملی و 
دربار موجود است همه را بايد به جای مناسب و مطمئن انتقال دهند... 
طرز اس��تعمال آنها در مواقع مهم و مخصوص بايد طبق مقرراتی برای 
هميشه تعيين شده باشد... اين جواهرات متعلق به اشخاص نيست، اينها 
كه از دستبرد زمان مصون مانده مربوط و متعلق به كشور و ملتی است 
كه دارای هزاران سال نام و نشان می باشد. بخشش از كيسه ملت برای 
هيچ كس جايز نيست... اگر تصور شود كه هر قسمتی از اين جواهرات 

1. يكسری از آن جواهرات بر تاج محمدرضا پهلوی و يكسری بر تاج رضاشاه است، همچنين از محل جواهرات 
سلطنتی به فوزيه هدايايی داده شد كه بعدها دولت خيلی اصرار داشت كه اينها را پس بگيرد اما نتيجه حاصل نشد. 
يك شاهنامه بسيار قيمتی هم به فاروق داده شده بود كه آن نيز برگردانده نشد؛ گويا خانواده پهلوی اينها را ارث 
پدر می دانست، در حالی كه اينها ارث پدری هيچ  كس نيست، و برای ملت ايران و جزء ثروت ملی ايران است و هيچ 
كس در هيچ زمانی حق نداشته است به اينها دست بزند. )همچنين در جريان عروسی فوزيه، ملكه مادر جواهراتی 
را كه از خزانه قرض گرفته بودند باز نگردانده بود كه جريان بر سر اين مسئله باال گرفت و ملكه مادر از دادسرا اخطار 
گرفت( از اين جريانات مشخص می شود كه اگر اين اقتدارات گاه به گاهم نبود چه بسا دزدی های ديگری صورت 

می گرفت و هر آنچه بود با خود می بردند و به قول خسرو معتضد نتوانستند كه نبردند. 
2. پس از استعفای رضاشاه شماری از نمايندگان در مجلس شورای ملی س��ؤاالتی درباره سرنوشت جواهرات 
سلطنتی مطرح كرده و منابع دولتی اظهار داشتند كه تصرفاتی در آن نشده است. حال آن كه بعداً طبق گزارش 
رسمی اداره بيوتات سلطنتی، معلوم شد در چند نوبت به ويژه هنگام عروسی وليعهد، بخشی از جواهرات سلطنتی 
كه به دربار فرستاده شده بود به خزانه عودت داده نشده و مورد دس��تبرد قرار گرفته است. اما امام راحل در شرح 

كاملی از فرار رضاخان از ايران و كاه بزرگ انگليسي ها سر رضاقلدر، مي فرمايند:
از اول اينها شروع كردند به بردن، رضاشاه جواهرات ايران را آن وقتی كه می خواستند بيرونش كنند آن طوری 
كه برای من نقل كردند از يك صاحب منصبی )يكی از آقايان نقل كرد از يك صاحب منصبی كه همراه بوده است( 
وقتی رضاش��اه را متفقين آمدند و بيرونش كردند، در اين خالی كه می خواس��ت برود چمدان های جواهر را پر 
كرد. چمدان ها را پر كردند از جواهرات اي��ران و راه افتادند كه ببرند، منتها بي��ن دريا )همان صاحب منصب نقل 
كرده بود( كه با كشتی اين آدم را می بردند يك جايی نگه داشتند و يك كشتی كه آن شخص گفته بود مخصوص 
حمل حيوانات بوده است، آنها آوردند متصل كردند به اين كشتی و به او گفتند تو برو توی آن كشتی لكن همانجا 
چمدان ها را برداش��تند و انگليس ها بردند، تمام ش��د. آن زمان او اين كار را كردند غير از آنهايی كه دزديده بود و 

برده بود.
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را به نام ي��ك نفر از ش��اهزادگان و 
منسوبان خاندان سلطنتی می توان 
كنار گذاشت و به اين عنوان تصرفات 

بی مورد شود تصوری باطل است.1 
پس از مرگ رضاش��اه در مصر برای انجام مراس��م 
تشريفاتی شمش��ير رضاخان كه مزين به جواهرات 
س��لطنتی بود به مصر فرستاده ش��د و متأسفانه به 

سرقت رفت و هرگز بازنگشت.2 
ماجرا توس��ط دربار ايران پيگيری گرديد، ولی به نتيجه نرسيد و مكتوم ماند. سال ها 
بعد و پس از سرنگونی خاندان سلطنتی مصر در سال 1331، موضوع ابتدا توسط مجله 

روزاليوسف در قاهره و سپس توسط خواندنی ها در تهران برما گرديد. 
با روی كار آمدن محمدرضا پهلوی در سال 1320ش، گويا همگان به اين موضوع پی 
برده بودند كه ميدان برای غارت مردم و سرزمين ايران فراهم گرديده است و هر كس به 
نوعی به اين امر می  پرداخت به نوعی كه حتی پسر اشرف نيز از اين آب گل آلود به خوبی 

ماهی می گرفت.3 
در دوره رضاشاه جواهرات ملی توسط كارشناس��ان جواهرشناس فرانسوی )كمپانی 
بوشرون( بازديد و صورت برداری شد و س��پس بخش عمده آن در صندوق هايی از  كاخ 
گلس��تان به بانك ملی انتقال يافت. بخش كوچك تری نيز جه��ت بازديد در كاخ موزه 
گلستان باقی ماند. بخشی نيز توسط رضاشاه به امرای محلی يا نمايندگان خارجی تقديم 
گرديد. قطعاتی نيز به طور امانت برای مراسم ازدواج فوزيه و محمدرضا پهلوی در سال 
1316 تسليم خانواده سلطنتی شد كه اين قس��مت اخير نيز هيچ گاه به طور كامل به 
خزانه باز نگشت. در سال 1320 هيئتی از سوی مجلس شورای ملی مأمور تحقيق در اين 
امر شد كه گزارش های اين تخلفات تقديم مجلس شد و در جرايد وقت نيز انتشار يافت؛ 

1. حسين مكی، همان، ص76. 
2. ابراهيم حسن بيگی، مرگ در مرداب: خاطراتی از دوران تبعيد رضاشاه، تهران، مدرسه برهان، 1382،ص73-

 .72
3. مصطفی لعل شاطری، »معروف ترين قاچاقچی عتيقه دربار پهلوی كه بود؟«، قدس آناين، كد خبر 152902، 

 .1392/6/26

اشرف پهلوی حتی در آغازین 
ماه های پيروزی انقالب نيز به 
مدد عوامل صهيونيست در کار 
غارت اشيای عتيقه فعال بود؛ 
به گونه ای که قائم مقام فرهنگ 
و هنر وقت برای مقابله با این 
جریان طی نامه ای حضرت 

امام)ره( را به کمک طلبيد
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ولی نتيجه ثمربخشی حاصل نگرديد.1
از معروف تري��ن قاچاقچی ه��ای عتيق��ه در 
دربار منحوس پهلوی اشرف بود. به طور مثال 
زمانی ك��ه در تپه ه��ای مارليك اش��يا عتيقه 
كش��ف ش��د اش��رف اراضی اين منطق��ه را به 
قيمتی ناچيز خريداری كرد و س��پس اش��ياء 
باستانی و گران بهای اين منطقه را از زير خاك 
بيرون آورد و از ايران خ��ارج كرد و به موزه ها و 

كلكسيونر های سرمايه دار فروخت.2 
اشرف و شهرام براي دس��تيابي به آثار تاريخي موجود در دل يك تپه تاريخي دستور 
داده بودند با بولدوزر اين منطقه را زير و رو كنند؛ در نتيجه اين كار غير مسئوالنه هزاران 
شئ تاريخي تكه پاره شد؛ ب�ه ط�وري ك�ه در م�ساحت زي�ادي خ�رده ه�اي سفال هاي 

باستاني و اشيای عتيقه ديده مي شد.3 
از ديگر معروف ترين قاچاقچيان كه ذكر آن پيش تر رفت، ش��هرام پسر اشرف بود كه 
او نيز در كار قاچاق و فروش اش��يای عتيقه با مادرش همكاری می كرد و شريك بود. او 
يك گروه مجهز گنج ياب و حفار را در خدمت داش��ت، آنها را به تپه ها و مناطق تاريخی 
می فرستاد تا اشيای عتيقه را از خاك بيرون بكشند.4 اين فعاليت مشترك اشرف پهلوی 
و پسرش شهرام پهلوی نيا آنقدر گسترده بود كه در گزارش مأموران اطاعاتی سفارت 

1. چنان چه در روزنامه تجدد 5 آب��ان 1320 به نقل از كتاب تاريخ بيست س��اله ايران آمده اس��ت: افراد ملت 
می خواهند بدانند شاه سابق جواهراتی را كه به عنوان ذخيره مملكتی و متعلق به ملت بوده به چه قانون و حقی به 
مصارف شخصی رسانيده و به خانواده خود بذل و بخشش نموده است... آقای كفيل وزارت دارايی سابق كه كامًا 
از جريان امر مطلع و از كسری جواهرات مستحضر بودند گويا به علت ترفيع رتبه از مقام كفالت به وزارت مجلس 
و ملت اطمينان دادند كه جواهرات تماماً موجود و ابداً تصرفی در آنها نشده، امروز كه خاف گفتارشان ثابت شده 

چه جواب می دهند. )حسين مكی، همان، ص79( 
بايد متذكر شد عاوه بر دستبردهايی كه به جواهرات سلطنتی زده شد و تقسيم آنها ميان شاهزادگان و ملكه ها 
انجام ش��د، به خزانه های اماكن مقدس مردم هم دستبردهايی زده شده اس��ت. من جمله موزه آستان رضوی كه 
كتيبه های طا به خزانه بانك ملی منتقل شد كه پس از ش��هريور 1320 در جريانات هياهو مجبور به عودت آن 
شدند. همچنين يك لنگه قاليچه عتيقه متعلق به عصر صفوی از استان گرفته شد و به نيكسون رئيس جمهور امريكا 
پيشكش شد. همچنين يك قرآن عتيقه از خزانه ربوده شد. از خزانه ش��يخ صفی الدين در اردبيل روس ها هنگام 
اقامت در آذربايجان اشيای نفيس و كتب را غارت كردند. همچنين به خزانه حضرت معصومه هم دستبرد زده شد 

كه قاليچه نفيس را به بهانه فرسودگی بردند و به جای آن يك تخته قاليچه ابريشمی فرستادند. 
2. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، اسناد النه جاسوسی، تهران، اس��ناد النه جاسوسی امريكا، 1386، ج7، 

ص50. 
3. فريده ديبا، دخترم فرح، ترجمه الهه رئيس فيروز، تهران، به آفرين، 1381، ص283. 

4. همان، ص283. 

اشرف و شهرام براي دستيابي به 
آثار تاریخي موجود در دل یک 
تپه تاریخي دستور داده بودند با 
بولدوزر این منطقه را زیر و رو 
کنند؛ در نتيجه این کار غير مسئوالنه 
هزاران شئ تاریخي تکه پاره شد؛ 
بـه طـوري کـه در مـساحت 
زیـادي خـرده هـاي سفال هاي 
باستاني و اشيای عتيقه دیده مي شد
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امريكا به واشنگتن انعكاس يافته است: 
شهرام فرزند ارشد اش��رف در بعضی موارد جای پای مادرش را دنبال 
كرده است. برای ايرانيان صاحب اطاع، فروش گنجينه ها و عتيقه های 
هنری كشور از جمله ساخته های دستی مارليك كه يك موضع ]منطقه[ 
باستان شناسی ماقبل تاريخ و حائز اهميت زياد است، بدنام ترين عمل 

حاكی از بی مسئوليتی وی می باشد.1 
گرچه شهرام سردس��ته قاچاقچيان عتيقه دربار بود، اما ساير اعضای خانواده پهلوی، 
به خصوص شمس هم در آن فعال بودند و هنگامی كه به محمدرضاشاه می گفتند تا از 
اقدامات غير قانونی خانواده اش جلوگيری كند، پاسخ می داد اين مملكت بسيار وسيع 

است و از اين گونه اشيای كهنه بی ارزش در دل خاك آن فراوان است.2 
همچنين فريده ديبا، مادر فرح در خاطرات خود درباره شمس از زبان فرح می نويسد 
كه اين دو خواهر )يعنی ش��مس و اش��رف( در براب��ر پول های كان اج��ازه می دهند 
صادركنندگان حتی اشياء عتيقه و غير قابل ارزش گذاری و ميراث فرهنگی و ملی كشور 
را در بسته بندی های منقوش به مهر دربار شاهنشاهی بدون هيچ گونه وارسی به خارج 

بفرستند. 
در زمان نخست وزيری مصدق اتفاقات زيادی در زندگی اشرف رخ داد؛ از جمله تبعيد 
او به دستور مصدق و آشنايی اش��رف با مهدی بوشهری كه بعد از ازدواج با او، مشكات 
مالی شديدی برای اشرف در خارج ايران پيش آمد و اين مشكات به دليل عدم موافقت 
مصدق جهت ارسال ارز مورد درخواست شاهدخت كه در قمار دستی گشاده داشت به 
وجود آمد و اين تنگنای اقتصادی و ولخرجی بيش از حد س��بب شد كه اشرف مقداری 
از اشيا و مبلمان كاخ خود در ايران را بفروشد و مبلغ سی ميليون فرانك لباس و جواهر 
و عتيقه جات خود را در فرانسه به دو نفر كاهبردار فرانسوی و يك تبعه اروپای شرقی 
)يوگساويايی( برای فروش عرضه كند؛3 كه در نامه ای كه وی به فضل اهلل زاهدی نوشته 
خود اين مطلب را تأييد كرده است.4 احسان نراقي يكي از مشاوران نزديك محمدرضا 
و همسرش فرح در كتاب خاطرات خود درباره غارت اشياي عتيقه ايران توسط اشرف و 

پسرش شهرام مي نويسد: 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان. 
2. فريده ديبا، همان، ص285. 

3. زنان دربار به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1381، مقدمه، ص131. 
4. همان، اسناد ص128. 
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مهندس محس��ن فروغي كه از متخصصان آثار عتيقه ايراني اس��ت، 
برايم تعريف كرد كه روزي پرويز راجي، منشي مخصوص هويدا به من 
تلفن زد و گفت نخست وزير مايل است در اسرع وقت با او ماقات كند، 
طي ماقات رئيس دولت به او مي گويد: ش��هرام پسر اشرف به طور غير 
قانوني عتيقه هايي از كشور خارج ساخته است و ظرف سه هفته آينده 
مي خواهد در حراجي آنها را به فروش برس��اند، قرار بر اين شد كه اين 
امر را پيگيری و از انجام عمل جلوگيری ش��ود، فروغي پس از بازگشت 
از مأموريت به هويدا اطاع مي دهد كه ارزش اين مجموعه حدود شش 
ميليون فرانك است، هويدا مي گويد شهرام براي برگرداندن آن دوازده 

ميليون مي خواهد.1 
در اسناد النه جاسوسی به نقل از منابع امريكايی آمده است: 

... با وجود اينكه ش��اه از تجارت های مشكوك خواهرش سودی نبرده 
)كه جای شك و ترديد دارم( ولی در متوقف ساختن وی تمايلی نشان 
نداد و يا قادر به انجام آن نبوده است. در ادوار مختلف مبارزه )ظاهری( با 
فساد در ايران، گاهی به فعاليت های تجاری ناپسند فرزند اشرف حمله ور 
می شد. اين كار سبب شد كه شاهزاده شهرام از اين گونه فعاليت ها كناره 
گرفته و در عوض از طريق مادرش به انجام آنها مبادرت ورزد. تا زمانی 
كه شاه زنده است، اشرف و حيات ضد و نقيضش مايه شرمساری خاندان 

پهلوی می گردد...2 
همچنين قبل از خروج ش��اه از ايران يعنی 23 دی ماه با تأييد ش��اه و به دستور فرح 
384 عدد چمدان و صندوق ش��امل همه گونه عتيقه، جواهرات و الماس های گران بها، 
س��اعت های تمام  طا، تاج و نيم تاج تمام زمرد بس��ته بندی ش��دند و به دليل س��رعت 
بسته بندی چمدان ها بسياری از جواهرات توسط اعضای تيم بسته بندی دزديده شد و 
هرگز ردپايی از آن به دست نيامد. شاه و خانواده اش در موقع فرار از كشور مقدار زيادی از 
جواهرات خود را به همراه بردند؛ از جمله شاه به همراه اثاثيه خود چهار جعبه جواهرات 
از ايران خارج نمود و البته اشرف كه پيش از اوج گيری انقاب از ايران خارج شده بود و 
به همين سبب هم سر فرصت عمده جواهرات خود را از ايران خارج كرده بود. همچنين 

1. احسان نراقی، از كاخ شاه تا زندان اوين، تهران، رسا، 1389، ص7. 
2. دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، از ظهور تا سقوط؛ مجموعه اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مركز اسناد 

النه جاسوسی امريكا، ج1، ص19. 
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»ملكه مادر« )مادر شاه( هم، كه حدود يك سالی قبل از انقاب به لندن آمده بود، بيشتر 
جواهرات خود را در همان زمان همراه آورده بود. 

اشرف پهلوی حتی در آغازين ماه های پيروزی انقاب نيز به مدد عوامل صهيونيست در 
كار غارت اشيای عتيقه فعال بود، به گونه ای كه قائم مقام فرهنگ و هنر وقت برای مقابله 

با اين جريان طی نامه ای حضرت امام)ره( را به كمك طلبيد.1 
از طريقه های ديگر خروج عتيقه در آن زمان ها دوره گرد های يهودی بودند كه به خانه ها 
رفته، اموال نفيس را شناس��ايی می كردند و آنها را از چنگ صاحبانشان در می آوردند. 
از جمله اين اموال غي��ر از ظروف می توان كتاب ه��ای خطی و نفيس ديوان اش��عار با 

نقاشی های ارزشمند و قرآن ها را نام برد. 
اين يكی ديگر از نتايج حضور اس��رائيلی ها در ايران بود كه به تاراج ميراث ملی ايران 
مبادرت می كردند و جالب اين است كه اين مسئله در دوره حكومت باستان پرست پهلوی 
اتفاق افتاد. آثار باستانی و اش��يای عتيقه ايرانی در ميزان و حجم بسيار زياد به اسرائيل 
منتقل می شد و در مجموعه های خصوصی نگاهداری می گرديد يا به موزه های اسرائيل 
ارايه ش��ده و به نمايش در می آوردند يا توس��ط بعضی از افراد به موزه های بزرگ جهان 

منتقل می شدند.
در گزارشی كه از نمايندگی ايران )در زمان محمدرضاشاه( در تل آويو در سال 1344 

در مورد كلكسيون ايرانی موجود در موزه اسرائيل ارسال شده، آمده است: 
كلكسيون مربوط به هنر ايرانی در موزه اس��رائيل در نوع خود يكی از 
مهم ترين كلكسيون های جهان می باشد. به عقيده كارشناسان، ارزش 
آن سه ميليون دالر است. در اين كلكسيون آثاری وجود دارد كه بهايی 
برای آنها نمی توان تعيين كرد زيرا در جهان منحصر به فرد می باشند.2 
در سوم بهمن 1347 وزير خارجه )اردشير زاهدی( طی نامه ای به وزارت فرهنگ و هنر، 
با اشاره به نمايش بعضی اشياء باستانی ايران در موزه اسرائيل می نويسد: »در مورد نحوه 
خروج اين اشيا از ايران اطاعی در دست نيست ولی مرتباً در چمدان های يهوديانی كه 
به اسرائيل می روند اش��يای عتيقه ايرانی، به خصوص نسخ خطی كتب مختلف، مخفی 

1. قائم مقام فرهنگ و هنر در اين گفت و گو اعام كرد: »پس از انقاب اس��امی گروهی فرصت طلب و عده ای از 
ايادی اشرف و پسرش شهرام به كار قاچاق اشيای عتيقه و آثار باستانی در مناطق مختلف كشور اقدام كرده  اند. وی 
در مورد جلوگيری از اقدامات اين گروه گفت در اين زمينه نامه ای برای امام خمينی فرستاديم و تقاضا كرده ايم در 

اين زمينه پيامی بدهند.« )كيهان، 1358/12/1(
2. »تاراج ميراث ملی ايران توسط اسرائيل«، تسنيم، كد خبر: 279604، 1392/11/21. 
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ش��ده و بدون جلوگي��ری پليس، وارد اس��رائيل 
می شود«. اين سند نشان دهنده اوج بی خبری و 
بی توجهی مقامات حكومت در قبال ميراث ملی 

ايران می باشد. 
يكی از افراد بس��يار فعال در زمينه سرقت اشيا 
عتيقه از ايران به اسرائيل يعقوب نيمرودی وابسته 
نظامی اسرائيل در ايران بود. او تا آخرين ماه های 
سلطنت پهلوی با حمايت موس��اد محموله های 
سری خود را از مرز های ايران عبور می داده است.1 
به واسطه وجود فساد مالی و اداری و همچنين 
زد و بند و اعمال خاف قان��ون در رژيم پهلوی، 
افرادی در بين اعضای دولت و درباريان بودند كه 
با اس��تفاده از وجود رانت های ويژه برای افزايش 
ثروت، به قاچ��اق كاال روی آوردند. از اين رهگذر 
تشكيات بهائيت نيز كه در حاكميت رژيم پهلوی چنان فرو رفته بود كه گويی حكومت 
از آن آنهاس��ت، برای ثروت اندوزی به اين ش��يوه غير انس��انی روی آورد تا بلكه بتواند 
كسری بودجه دولت غاصب اسرائيل را از سرمايه ملت مسلمان ايران، تأمين كند. قاچاق 
ذخائر باستانی ايران، نكته ای اس��ت كه كراراً در پرونده عناصر شاخص بهائی به چشم 
می خورد. به عنوان نمونه، می توان از سپهبد علی محمد خادمی و هژبر يزدانی نام برد كه 

پرونده شان آلوده به اين عمل ننگين است: 
خادمی از اعتبارات هواپيمايی ملی ايران ميلياردها تومان به نفع خود 
و به نفع فرقه بهائی و به نفع اربابان خود برداشت كرد. قاچاق مشروب، 
پارچه، س��يگار، هروئين، كوكائين، ورق قمار، عتيقه، از جمله كارهايی 
بود كه عمال خادمی، با اطاع خود او انجام می دادند. خادمی ميليون ها 
تومان عتيقه قاچ��اق را برای ب��رادر ناتنی خود »عط��اءاهلل« به امريكا 

می فرستاد.2 
اسناد و مدارك موجود نشان می دهد كه يكی از فعاليت های هژبر يزدانی )سرمايه دار 

1. »آثار ايرانی موزه رژيم صهيونيستی«، ايسنا، كد خبر 92112215747، 1392/11/22. 
2. محمد مدنی، »عباس افندی و مافيای بهايی- انگليسی قاچاق ذخاير باستانی در ايران«، تاريخ معاصر ايران، 

1388، ش49، ص558. 

به واسطه وجود فساد مالی و اداری 
و همچنين زد و بند و اعمال خالف 
قانون در رژیم پهلوی، افرادی در 
بين اعضای دولت و درباریان بودند 
که با استفاده از وجود رانت های 
ویژه برای افزایش ثروت، به 
قاچاق کاال روی آوردند. از این 
رهگذر تشکيالت بهائيت نيز که 
در حاکميت رژیم پهلوی چنان فرو 
رفته بود که گویی حکومت از آن 
آنهاست، برای ثروت اندوزی به این 
شيوه غير انسانی روی آورد تا بلکه 
بتواند کسری بودجه دولت غاصب 
اسرائيل را از سرمایه ملت مسلمان 

ایران، تأمين کند
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بهائی و لمپن مآب مشهور عصر پهلوی( تجارت قاچاق اشياء باستانی ايران بوده است.1 
پرويز خس��روانی يك بهايی ديگر بود كه در كار قاچاق كاال و ساير مفاسد و بزهكاری ها 
دست داشت. از آنجا كه مبادی ورود كاال در مناطق بندری و تجاری در دست نيروهای 
ژاندارمری بود، اين مهم فرصتی به خسروانی داد كه به عنوان يكی از فرماندهان ارشد 

ژاندارمری دست به قاچاق كاال زده و از اين راه درآمد سرشاری به جيب بزند.2 
در س��ال های اول انقاب نگاهداری از بناها و محوطه های تاريخی كه بوی س��لطنت 
می دادند به ويژه اينكه در زمان محمدرضا دامادش رئيس ميراث فرهنگی بود سخت و 
دشوار بود. آقای مهدی حجت بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگی در جمهوری اسامی 
نخستين و مهم ترين گام در آن زمان را جلوگيری از حفاری های غير مجاز و محافظت از 

تپه های تاريخی و بناهای باستانی می داند. او می گويد: 
خروج اموال فرهنگی شناخته ش��ده كه متعلق به دربار يا دولت بود، 
خيلی كم اتف��اق افتاد؛ داليل��ی ه��م دارد. اوالً در اول انقاب هم خود 
حضرت امام، هم مرحوم طالقانی و ساير بزرگان جامعه اعام كردند كه 
اين اموال و آثار، انفال و بيت المال است و حرام است به آنها دست بزنند. 
چون انقاب ما دينی و عموم مردم متدين بودند بنابراين دزدی نداشتند. 
يك نمونه برجسته مسئله كاخ گلستان بود كه ده ها هزار نفر روز پيروزی 
انقاب وارد كاخ شدند. تمام اش��يا از جمله تابلوها، فرش ها، مبلمان ها 
و... در معرض ديد عموم ب��ود. آنها در كاخ می چرخيدن��د. هيچ اتفاقی 
برای اشيا نيفتاد اال عكس ش��اه كه با چاقو پاره شده بود. در صورتی كه 
می توانستند صدها و هزاران شیء ارزشمند و گران قيمت را ببرند. مردم 
بدون هيچ كنترلی وارد ش��ده بودند. معموالً در انقاب ها، غارت اموال 

و اشيای تاريخی اتفاق می افتد اما انقاب ما در اين زمينه استثنا بود.3 
بسيار بجاست كه امروز در روند بازگرداندن آثار باس��تانی و اشيا تاريخی ايران كه در 
بيش��تر موزه های معروف دنيا پراكنده اند بازنگری و تاش بيشتری صورت گيرد و اين 
ميراث ارزشمند به موطن اصلی خود بازگردد. امروزه ايرانيانی كه به موزه لوور پاريس 
رفته اند ديده اند در سالن ايران كه يكی از بزرگ ترين بخش های اين موزه است و ديدن 

1. اطاعات، 1375/4/31. 
2. پرويز خسروانی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، 1389، ص21. 
3. »گفت و گو با مهدی حجت درباره وضعيت ميراث فرهنگی در آستانه پيروزی انقاب«، ايران آناين، كد خبر: 

 .1394/11/20 ،60523
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تمام بخش های آن )كه به دليل گستردگی و تعدد و تنوع همه اشيای گرانبها و ارزشمند 
ايرانی موجود در آن كه زمانی از اين مملكت به ت��اراج رفته بود(، بيش از يك روز طول 
می كشد چگونه قلب ش��ان به درد می آيد! چرا كه هر اثر باستانی بايد در كشور خودش 
باشد. بيش از 2500 اثر از آثار باستانی و ارزشمند ايرانی در اين موزه در سالن های 12 
تا 20 به چشم می خورد؛ اشيايی كه در زمان های دور و نزديك از ايران به آن طرف دنيا 
سفر كرده اند و حاال در موزه هايی خارج از خانه نگهداری می شوند. گاهی خود خارجی ها 
همه كاره بوده اند. يعنی خود انگليسی ها، فرانسوی ها و روس ها آمده اند ايران، رفته اند به 
شوش و سيلك و عيام و و اشيايی را كه متعلق به اين سرزمين بوده بيرون كشيده اند و با 
خود برده اند، گاهی هم ما پيدا كرده ايم و باز آنها به زور گرفته اند و با خود برده اند، گاهی 
خودمان داده ايم و گاهی كشف ها در سرزمين هايی اتفاق افتاده كه حاال ديگر جزو ايران 
نيستند ولی روزگاری جزو همين خاك به حساب می آمده اند. شايد بيشتر اين اشيا در 
دوران قاجار به پاريس رسيده باشند اما در موزه هايی مانند موزه هنر در نيويورك و موزه 
اسميت سونيان واشنگتن، موزه شرق شناسی دانشگاه ش��يكاگو، موزه هنرهای زيبای 
بوستون و موزه هنرهای زيبای فيادلفيا نزديك به تمامی اشيا، اشيايی هستند كه در 
سال های نحس بين 1925 و 1941 بدان جا برده شده اند. طي سال هاي 1333-1357، 
كه روابط ايران و امريكا در عالي ترين سطوح بود، هيچ گاه آثار باستانی به يغما برده شده از 
كشورمان توسط دولت امريكا بازپس داده نشد. اكنون قريب به هفتاد سال است كه ده ها 
هزار اثر تاريخی و ميراث فرهنگی ايرانی در موزه های امريكايی، به بهانه پژوهش از كشور 
خارج شده و به عنوان امانت نگهداری می شود و امروز، دولت امريكا با خيانت در امانت، 
اين آثار را غصب كرده و از عودت آن امتناع می كن��د. از جمله مهم ترين و معروف ترين 
اين اشيا تنديس نقره ای گاو نشسته، دسته های ظرف پرنده ای، سبوی دهان لوله ای با 
سه پايه، تنگ آبخوری برنزی، بشقاب نقره ای ش��كار قوچ، سگك عقاب و صيد، تكوك 
شير غران، كاسه طايی با حكاكی خط ميخی، سنگ نگاره پيشكش آوران تخت جمشيد، 

كاه خود پرنده و سه پيكر می باشند. 
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بچه کاشي
معرفي و نقد کتاب خاطرات دیوید آليانس

)بخش اول(

عليرضا سلطانشاهي 
مقدمه

وقتي به يك ايراني در خارج از كش��ور برمي خوريم كه به جايگاه وي��ژه مالي، ثروت، 
سياست يا علم رسيده است، بسيار كنجكاو مي ش��ويم كه او كيست يا چه سرگذشتي 
داشته است. وقتي كه اين فرد به تمام قله هاي ثروت، سياست و حتي علم توأمان رسيده 
باشد، كنجكاوي ما براي شناخت او بيشتر مي ش��ود. اينكه او به مقامي رسيده است كه 
افراد كمي از آن كشور هم به ندرت به آن مقام مي رسند شناخت اين فرد را تا حدي براي 

ما واجب مي كند. 
در اين مق��ال برآنيم تا ب��ه معرفي ف��ردي بپردازيم كه در كش��ور انگلي��س به دليل 
موفقيت هاي مهم تجاري، صنعتي و خدمت به اقتصاد آن ديار به افتخارات و مدال هاي 
زيادي همچون عضويت در مجلس اعيان به عنوان يك لرد1 نايل آمده و از لحاظ علمي 
به درجه اي از اهميت و توجه رسيده است كه نامش بر سر در مهم ترين دانشگاه بازرگاني 

1. ظاهراً اولين زن ايرانی و دومين نفر از ايران كه با مقام لردی به عضويت مجلس اعيان انگليس درآمده است، 
هاله افشار می باشد. 
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انگليس و چه بسا دنيا نقش بسته است. 
بخش مهمي از اين معرفي از طريق كتابي اس��ت كه خود به نگارش درآورده و بخش 
ديگر از طريق رمزگش��ايي از متون و نوشته هاي ديگران اس��ت كه تازه شروع شده و تا 
سال ها بايد ادامه يابد؛ چون نه تنها او براي اولين بار، بسياري از مطالب را در كتابش فاش 
نموده، بلكه بايد رد پاي اقدامات او را در س��اير عرصه هاي مالي، سياسي و حتي علمي 
جست وجو كنيم. يعني آنچه در كتاب خاطرات مطرح كرده است، بخشي از سرگذشت پر 
رمز و راز و پرتاطم اوست كه انگليس، ايران و حتي اسرائيل را متأثر كرده است و تعمداً 
بسياري از مطالب را نگفته و چون در واپسين سال هاي عمر به سر مي برد، بعيد است كه 

مطلب جديدي از اين سرگذشت را برما سازد. حال مي پردازيم به اين خاطرات. 
عنوان کتاب: بچه كاشي، زندگي نامه و خاطرات داود آليانس 

نويسنده: داود آليانس
مترجم:گوئل كهن

ناشر: ساتراپ- لندن
سال نگارش و چاپ به زبان انگليسی: 2015م 

سال ترجمه به فارسی: 1395 )2016(
تعداد صفحات: 576

قطع: وزيري

فهرست
مقدمه مترجم/ مقدمه پيتر مندلسون/ پيش گفتار/ زندگي در كاشان/ دوران كودكي در 
ايران/ بازار/ منچستر/ شركت توماس هاتون/ مشكات در كارخانه توماس هاتون/ ايجاد 
يك شركت تجاري/ درگذش��ت پدرم/ جك منژد/ سفارش پستي/ اسپيرال/ بانك داري/ 
داستان اسباب بازي/ شركت وانتونا/ شاه/ شركت كارينگتون وايا/ هما/ يهوديان اتيوپي/ 
س��وار بر موج/ ناتينگهام/ گي نس/ كوتز/ اوقات خوب اوقات ب��د/ تووتال/ پايان خط/ ان 

براون/ در خوشي و ناخوشي/ پي نوشت/ فهرست نام ها 

درباره كتاب 
 A Bazaar Life the Autobiography of David Alliance بچه كاشي ترجمه كتاب
)زندگي بازاري؛ خاطرات ديويد آليانس( است كه در سال 2015 با پياده سازي سلسله 
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گفت وگوهاي ديويد آليانس با »ايوان فالون« به زبان انگليسي در انگليس منتشر شده 
است و يك س��ال پس از آن گوئل كهن كه خاطرات حاخام يديديا شوفط و ژاك ماهفر 
را نيز كار كرده اين اثر را به زبان فارس��ي برگردانده و با عنوان بچه كاشي به بازار كتاب 

عرضه مي نمايد. 
ديويد آليانس براي تنظيم خاطرات خود در نسخه انگليسي به نام »زندگي بازاري« از 
»ايوان فالون« به عنوان يكي از نويسندگان پر كار انگليسي كه آثارش به خوبي فروش 
مي رود استفاده كرده است. فالون در سال هاي متمادي در مطبوعات انگليسي به عنوان 
يك خبرنگار اقتصادي مطرح بوده و در س��اندي تلگراف و ساندي تايمز در همين عرصه 

فعاليت داشته است.1
با فاصله يك سال نس��خه فارسي به نام بچه 
كاشي توس��ط گوئل كهن نيز با حجم بسيار 
زيادتري منتش��ر گرديد و در مورخ 96/5/1 
مطاب��ق ب��ا 23 ژوئي��ه 2017 در كتابخان��ه 
مطالعات ايراني متعلق به ماشاءاهلل آجوداني 
در لندن با حضور مترج��م كتاب يعني گوئل 

كهن رونمايي شد. 
اگر چه آليانس براي نس��خه فارسي نيز، اثر 
را به يك فرد باتجربه همچ��ون كهن واگذار 
كرد2 ول��ي آن گونه كه كهن در ب��ر بال خرد 
يديديا شوفط سنگ تمام گذاشت و با تحشيه 
و پاورقي از آن اثر، يك كتاب مرجع پديد آورد، 

در بچه كاشي ما از تحشيه و تحقيقات جانبي چيزي مش��اهده نمي كنيم؛ در حالی كه 
ديويد آليانس كاشاني بود و اطاعات گوئل كهن از كاشان به دليل تحقيق بر روي كتاب 

1. Ivan Fallon books:
- Magic CARPET RIDE, The Story of My Life, PHIL HARRIS
- Black HORSE, The Inside Story of LLOYDS and the Banking Crisis
- ORIENT – EXPRESS APERSONEL JOURNEY JAMEB SHERWOOD
www. Bitebackpublishing.com

2. گوئل كهن عاوه بر كار كردن بر روی خاطرات ژاك ماهفر و حاخام يديديا ش��وفط دو كتاب ديگر به نا م های 
حديث يك فرهنگ )تاريخ مدارس فرهنگ يهوديان شيراز( و همراه با فرهنگ )گوشه ای از تاريخ مؤسسه آليانس 
در ايران( دارد كه متمركز بر موضوع يهود ايران است و اين سوای آثار ديگر ايشان بر روی عناوين تخصصی وی است. 
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بر بال خرد بسيار زياد مي نمود. 
معرفي و نقد اين اثر به اين دليل اهميت دارد كه تنها كتاب مربوط به ايشان است كه با 
توجه به جايگاه مهم وي منتشر شده، در حالي كه افرادي همچون ايشان موضوع آثار و 
متون متعددي هستند. از سوي ديگر نوشته و متن اينترنتي قابل اعتنای ديگري نيز از 
اين شخصيت براي راستي آزمايي متن كتاب وجود ندارد. حتي تصاوير مربوط به ايشان 
نيز به زحمت فراتر از چند قطعه اي است كه در كتاب آمده و ناخودآگاه اين تصور به ذهن 
متبادر مي شود كه تعمدي در اين اطاع رساني از ديويد آليانس وجود دارد كه تا حدودي 

با مراجعه به متن كتاب مي توان به داليل آن پي برد. 
توزيع نه چندان مناسب اين اثر هم بسيار قابل تأمل است. به ويژه اينكه در لندن و آن 
هم توسط يك ناشر غير مرتبط با آثار مربوط به ايرانيان منتشر شده است و اگر مي شد 
به اين مهم پي برد كه بيژن خليلي در شركت كتاب چرا به اين موضوع ورود نكرده است، 
سؤاالت زيادي پاسخ داده مي شد. چراكه هم اكنون تنها راه اطاع از انتشار اين اثر سايت 

7Dorim مربوط به پايگاه مرجع شناخت تاريخ و سابقه يهوديان ايران است و بس. 

از ويژگي هاي شكلي كتاب هم اگر بخواهيم سخني به ميان آوريم بايد اذعان نماييم 
كه نمره قبولي خواهد گرفت. كتابي با جلد و كاغذ سبك و يك روكش طراحي شده قابل 
قبول بر روي جلد و تصاويري با كاغذ گاسه در ميانه آن و نمايه اي مختصر از نام ها براي 
بازيابي برخي افراد و اعام؛ كه مجموعاً به مخاطب القا مي نمايد كه هزينه اي متناسب 

صورت گرفته و نه همچون پياده تا افق پرويز نظريان كه بسيار تجملي و گران بود. 
قيمت اين كتاب نيز نامعلوم اس��ت و در پايگاه هاي فروش كت��اب همچون آمازون با 
ISBN مندرج در صفحه عنوان نمی توان آن را يافت؛ اگر چه نسخه انگليسی آن با قيمت 

34 دالر از همين پايگاه قابل خريد است. مضاف بر آن در مطلع كتاب تمام درآمد حاصل 
از فروش اين كتاب متعلق به بنياد غير انتفاعی و فرهنگ��ی- اجتماعی فريبرز مطلوب 

ذكر شده است. 

زندگينامه
چنان كه در كرونولوژی يا گاه شمار زندگی آليانس خواهد آمد، تمام اين هشتاد و اندی 
سال از زندگی آليانس را می توان در س��ه مقطع مكانی و نه زمانی تقسيم بندی كرده و 

مورد بررسی قرار داد:
مقطع اول از زمان تولد او در كاشان تا مهاجرت به تهران است. 
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مقطع دوم مربوط به زندگ��ی در تهران و اندكی 
درس و كار است. 

مقطع سوم مربوط به مهاجرت به انگليس و كار و 
فعاليت تاكنون است. 

1. در کاشان
دوازده س��ال ابتدايی زندگی آليانس در كاشان 
به قدری برای او خاطره انگيز، شيرين و تأثيرگذار 
بود كه آثار آن بر تمام زندگ��ی آليانس در تهران و 
انگليس سايه افكند و آليانس با تمام تجارب خوب و 
شيرين از زندگی در جاهای ديگر، نتوانست خاطره 

آن دوازده سال را از خود دور كند. 
ديويد آليانس در 25 خ��رداد 1311 )15 ژوئن 1932( در كاش��ان و در يك خانواده 
يهودی به دنيا آمد.1 در ش��ش سالگی و در عين وابس��تگی به مادر خود، او را كه به يك 

بيماری قلبی مبتا بود از دست داد.2
انس ديويد به كاشان از محله يهوديان با 200 خانوار آن و به ويژه خانه آنها با حياط پر 

مرغ و خروس و بره  آن آغاز می شود.3 
او در وصف خانه كاشان و اهميتش می گويد:

خانه ما در كاش��ان نمونه ای از خانه های محله كليميان ش��هر بود، با 
ديوارهای ضخيم گلی و درگاه های آجری. در آن خانه زيرزمين خنكی 
وجود داش��ت كه مواد غذايی را در آن جا نگهداری می كرديم. در فصل 
تابس��تان كه درجه حرارت به باالتر از 38 درجه سانتی گراد می رسيد، 
همه خانواده شب ها در پشت بام می خوابيديم... از هشت اتاق موجود در 
آن خانه، سه اتاق در اختيار ما بود. يك اتاق به ميهمانان اختصاص داشت 
و همه خانواده در كنار هم در دو ات��اق می خوابيديم. همبازی های من، 
حيواناتی بودند كه در حياط خانه ره��ا بودند. مرغ ها، كبوترها، يك بره 
و هفت گنجش��ك كه من عاقه زيادی به همه آنها داشتم. اگرچه طی 

1. داود آليانس، بچه كاش��ی )زندگی نامه و خاطرات داود آليانس(، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 2016، 
ص43. 

2. همان، ص45. 
3. همان، ص34. 

آليانس به واسطه خدمات خود به 
صنعت انگليس مقام های مختلفی 
از جمله »لرد« را از ملکه دریافت 
کرد و عضو مجلس اعيان گردید 
و حتی در عرصه علم مفتخر به 
دکترای افتخاری از دانشگاه های 
مختلف گردید و حتی معتبرترین 
منچستر  بازرگانی  دانشگاه 
انگليس که شهرت جهانی دارد 

به نام او تغيير اسم داد
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س��ال های زندگی ام صاحب چندين خانه مجلل بوده ام، اما هنوز خانه 
دوران بچگی در كاشان مأمن و پناهگاهم است.1

آليانس عاوه بر س��رگرم ش��دن با حيوانات اهلی و كبوتران و تربيت آنها2 كه بسيار 
بدان عاقه مند بود، از طبيعت زيبای كاش��ان نيز لذت خاصی می ب��رد. از نظر او »فين 
دوست داشتنی ترين جای دنيا است«3 و كاشان در منظر او چنان زيبا و پر ابهت بود كه در 
سفر »لرد جيكوب روچيلد« به ايران، او را به اين زيباترين شهر از منظر خود برده بود.4 
در حالی كه ديگران اين ش��هر را به زيبايی آليانس درنيافته بودند. از جمله روچيلد در 

پاسخ به سؤال اميرعباس هويدا كه كاشان را چگونه يافتيد، گفته بود: 
ما آن قدر درباره شهر كاشان تعريف و تمجيد شنيده بوديم كه تصميم 
گرفتيم از آن شهر ديدن كنيم. اما متأسفانه كاشانی را كه داود آليانس 

تعريف كرده بود، نيافتيم.5 
تفريح و گردش آليانس در كاشان و فين همراه با دوستان هم سن و سالش6 چنان در 
ذهن او حك ش��ده كه با هيچ يك از تفريحات دوران مكنت او با آن همه ثروت و نفوذ و 
امكانات برابری نمی كند و به همين دليل دوازده س��ال زندگی او در كاشان با اهميت و 

سرنوشت ساز است. 
در كنار اين سرگرمی ها، آليانس به گوشه ای از عايق خود در مورد درس و تحصيل در 
مدرسه »آقايقوتی ال«7 به عنوان معروف ترين مدرسه يهودی در كاشان هم می پردازد؛ 
ضمن آن كه از تجارب اوليه خود8 در كسب و كار در آن سن و سال نيز به عنوان قدم های 
اوليه در يك مسير سرنوشت ساز به نكاتی اش��اره می كند كه حاكی از استعداد او در امر 

تجارت و صنعت است. 
2. در تهران

به دنبال كاهش سود حاصل از كسب و كار در كاشان،9 پدر آليانس تصميم به مهاجرت 

1. همان، ص35-36. 
2. همان، ص51-54. 

3. همان، ص33. 
4. همان. 

5. همان، ص34؛ لرد »جيكوب روچيلد« معروف ترين و برجسته ترين ش��خصيت متنفذ از خاندان روچيلد در 
انگليس است كه آليانس شديداً از حمايت های بانك او در خريد و تجهيز كارخانه های خود بهره برده است. 

6. همان، ص59-61. 
7. همان، ص53-54. 

8. همان، ص55. 
9. همان، ص62-64. 
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به تهران می گيرد و آليانس در دوازده سالگي مهم ترين خاطرات خوش زندگي خود را 
در كاشان رها كرده و وارد مرحله دوم از زندگی خود می شود كه زياد باب ميلش نبوده 
است. در واقع او اولين مهاجرت از زندگی خود را تجربه می كند؛ تجربه ای كه تقريباً تمام 
يهوديان چند بار در زندگی خود آن را دارند. البته اگر بخواهند از لحاظ مادی تغييری در 

شرايط خود ايجاد كنند و به همين دليل مهاجرترين قوم در دنيا هستند.1
مذاق آليانس از ترك لذات دوران كودكی با س��فر به تهران و س��كنی گزيدن در يك 
خانه كوچك و بی روح زمانی تلخ تر می شود كه باالجبار پدر پس از 7 سال تجرد همسر 
جديدی اختيار می كند كه آليانس با او رابطه خوبی برقرار نمی نمايد.2 اين تلخی زمانی 
به حد اعلی می رسد كه ناگوارترين تصميم برای او در اين سنين گرفته می شود و پدر در 
آغاز دومين سال حضور آليانس در تهران و در آغاز سيزده سالگی و پايان كاس ششم او 

را از ادامه تحصيل واداشته و برای كار كردن به بازار می فرستد.3

پدر آليانس در کنار همسر دوم خود )ننه خان(

اين تصميم پدر در حالی گرفته شد كه آليانس سرش��ار از خوشحالی برای قبولی در 
امتحانات4 بود و تعجب آور اينكه پدر آليانس به دليل عشق و عاقه به مدارس تازه تأسيس 
يهوديان فرانسه در ايران به نام آليانس، نام خانوادگی خود را به همين نام ثبت كرده5 و 
هم اكنون فرزند خود را از رفتن به مدرسه و ادامه تحصيل منع كرده و به بازار می فرستد! 

1. برای اطاعات بيشتر رك: »نسبت يهود با مهاجرت« از همين نگارنده، 15خرداد، ش12، س4، تابستان1386. 
2. داود آليانس، همان، ص63. 

3. همان، ص29-30. 
4. همان، ص30. 

5. همان، ص42 و نام آلياهو آليانس را برای خود برگزيد. 
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اين تصميم پدر اگر هر دليل موجه يا غير موجهی داش��ته باش��د، برای آليانس ناگوار 
بود و البته سرنوشت ساز؛ چرا كه مسير او را برای ساختن آينده كاری اش مشخص كرد 
و تا حدی نشانگر توجه ويژه پدر به مسائل مادی يا نگرانی مربوط به آن در دوران ركود 
اقتصادی بود. بگذريم كه تا پايان كتاب خاطرات آليانس، از شغل پدر به صراحت مطلبی 

ذكر نمی شود ولی برخی نكات، نشان دهنده نزول خواری او بوده است.1 
به هر حال آليانس چاره ای جز تمكين از امر پدر نداشت و با ترك تحصيل كنار آمد ولی 

بخشی از تأسف خود در اين مورد را به اين صورت بيان می كند: 
صبح روز اول سال تحصيلی از خواب بيدار شدم و از خانه بيرون آمدم 
تا پياده به محل كار بروم. متأس��فانه خيابانی كه به بازار ختم می ش��د، 
مسير مدرسه ام بود و بسياری از دانش آموزان در مسير مخالف من رو به 
سمت مدرسه می رفتند. آنانی كه مرا می شناختند با تعجب می پرسيدند 
كه چرا به مدرسه نمی روم. وقتی با حالتی ش��رمگين توضيح می دادم 
كه ترك تحصيل كرده ام و در بازار مش��غول به كار شده ام، متوجه نگاه 

تحقيرآميزشان می شدم و به شدت خجالت می كشيدم.2 
پنج س��ال حضور آليانس در تهران از 12 سالگی تا آس��تانه هجده سالگی صرف كار 
و فعاليت و تجارت در بازار تهران، رش��ته پارچه فروش��ی و در حضور دو تاجر فعال اين 
عرصه »الياهو بروخيم« و »الياهو ستاره« ش��د3 و مدتی هم شراكت و سپس اجاره يك 
مغازه كوچك به صورت مس��تقل4 و نه ماه آخر حضور در تهران ني��ز به صورت كامل و 
مستقل برای خودش كار می كرد.5 در اين زمان ديويد آليانسی كه دوست می داشت با 
ادامه تحصيل به شغل مورد عاقه اش يعنی وكالت6 بپردازد، مسير زندگی او را به سمت 

پارچه فروشی و تجارت در اين عرصه كشاند و او را در خود فرو برد. 
ديويد آليانس در آستانه هجده س��الگی به بهانه تجربه فضای بزرگتری از كسب و كار 
قصد مهاجرت به منچستر كرد و رحل اقامت نزد دايی های خود در آنجا گزيد؛ در حالی 

1. همان، ص66، داود آليانس در اين مورد می گويد: پدرم به پشتوانه سرمايه ای كه اندوخته بود، تجارتی به راه 
انداخت كه در آن با فروختن سفته و عرضه وام به ساير تجار، درآمدی كسب می كرد كه كفاف خرجش را می داد... 

ص66. 
2. همان، ص69. 

3. همان، ص69-70. 
4. همان، ص73.

5. همان، ص75. 
6. همان، ص68.
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كه از خانواده و محدوديت های آن به ويژه برای داماد ك��ردن او می گريخت؛1 از همين 
رو بدون اطاع پدر اسباب و لوازم مالی و قانونی سفر را فراهم كرد2 و تنها با داشتن 14 
پوند3 در سال 1329 بدون كمك از پدر و تنها با خداحافظی از او در آخرين لحظات قبل 
از سفر، به سمت منچستر حركت كرد. سرمايه او در اين ريسك بزرگ، تجربه ای بود كه 
در بازار تهران آموخته بود و عدم وابستگی به پدری كه به دليل ممانعت از درس خواندن 
كدورتی نيز از او در دل داشت و البته نيم نگاهی به مساعدت دايی های خود در منچستر 
كه به تجارت پارچه مشغول بودند. ولی حوادث بعدی زندگی آليانس به گونه ای خاف 

تصور او رقم خورد. 
3. در انگليس 

67 سال از زندگی آليانس در انگليس گذشت. در اين مدت از اقوام خود بی مهری ديد، 
رنج و سختی را برای كار بهتر تحمل كرد، تشكيل خانواده داد، تاجر و صنعتگر معروفی 
شد و هم اكنون با 85 سال س��ن و بيماری های جسمی و روحی، واپسين اوقات زندگی 

خود را می گذراند. 

دايی های آليانس در منچستر. ايستاده از چپ: امير )ادوارد(، آشر )هری(، ابراهيم )آلبرت( 
و عبداهلل )ديويد(

نشسته در طرفين پدربزرگ مادری آليانس: حاجی شعبان )سام( و يعقوب )جف(

اگرچه آليانس با اميد به كمك گرفتن از س��وی دايی های خود به منچس��تر انگليس 

1. همان، ص78. 
2. همان. 

3. همان، ص11. 
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پای نهاد ولی اين شش دايی1 از همان ابتدا آب 
پاكی را روی دس��تانش ريختند؛ به طوری كه 
دايی اميرش در اولين روزهای ورود آليانس به 

منچستر به او می گويد: 
خوب بگذار به تو بگويم، بی خود وقتت را تلف 
نكن. نه تنها از طرف آنها حمايت نخواهی شد 

بلكه يك تيپا هم نوش جان خواهی كرد.2
و اين اولي��ن مرحله از بدبخت��ی آليانس بود 
كه سه س��ال در به دری او در اين ش��هر را در 
پی  داش��ت تا جايي كه برای گريز از نپرداختن 
اجاره منزل زير شيروانی و محقر خود در هوای سرد، شب ها را تا صبح در خيابان ها سر 
می كرده3 يا برای رفع گرس��نگی با اندك پول خود ارزان ترين نان را می خريده و با آب 
خالی و البته با ولع می خورده است.4 هيچ گاه در اين مدت برای سفرهای خود بليط قطار 
تهيه نمی كرده5 و با ترفندهای مختلف س��وار بر قطار شده و مسافرت می كرده است؛ يا 
اينكه در هيچ ميهمانی با دوستان خود هزينه غذا و نوشيدنی را نمی پرداخت6 و با تبحری 
كه در رقص به دست آورده بود7 خيلی از دخترها را در مسير كار يا پرداخت هزينه های 
اسكان، خوراك يا فعاليت كاری فريب می داد. اين س��ختی و رنج فراوان او را تا سرحد 
خودكشی8 و بازگشت به ايران سوق می داد؛9 ولی به هر حال تحمل كرد تا اينكه پس از 
پنج سال توانست از لحاظ مالی با ريسك هايی كه می كرد اولين شركت خود به نام توماس 

هاتون را بخرد10 و اين موفقيت شروع شد و ادامه يافت. 
ديويد آليانس در انگليس دو بار اقدام به ازدواج كرد. اولين بار با دختر دايی بزرگ خود 

1. شش دايی او كه با رفتن به انگليس نام خود را تغيير دادند، عبارت اند از: يعقوب )جف(، شعبان )سام(، ابراهيم 
)آلبرت(، آشر )هری(، عبداهلل )ديويد( و امير )ادوارد(. 

2. همان، ص76. 
3. همان، ص98-97 و 96. 

4. همان، ص107. 
5. همان، ص90. 

6. همان، ص108. 
7. همان، ص105 و 108. 

8. همان، ص112. 
9. همان، ص111. 

10. همان، ص142. 

دیوید آليانس در کتاب خاطرات 
خود به صورت بسيار مشروح و 
مفصل به این روند اشاره می کند که 
چطور یک جوان 18 ساله با ورود 
به منچستر و با داشتن تنها 14 پوند 
به جایی می رسد که 70 تا 80 هزار 
کارگر در 60 کشور جهان برای 
او کار کنند و درآمد ساليانه او به 
دو ميليارد و نيم پوند برسد و او را 

سلطان صنعت نساجی بنامند 
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»آلما«1 در سن 23 سالگی كه صاحب دو فرزند از او به نام های »گراهام« و »سارا« شد.2 
ولی به دليل غرق شدن در امور تجاری و تنها گذاردن همسر در اين دوران او را افسرد و 
از خود دور كرد تا اينكه پس از مدتی هتل خوابی از او جدا شد؛3 آن هم پس از 27 سال 
زندگی مشترك. ازدواج دوم آليانس با »هما« در سال 1361 4 و پس از چهار سال آشنايی 
دورادور با او صورت گرفت. او از يهوديان مهاجر ايرانی و كاشانی االصل بود كه در مسير 
مهاجرت به امريكا با آليانس آشنا شد كه اين آشنايی منجر به ازدواجی شد كه باز هم به 
دليل كار زياد و كم توجهی آليانس فرجام خوشی نداشت. آليانس از اين همسر خود نيز 

پسری بنام جاشوا دارد و بسيار نسبت به فرزندان خود ابراز عاقه می كند.5
آليانس اگرچه در عرصه صنعت و تجارت نام آور و موفق می نمود ولی از لحاظ خانوادگی 
بسيار ضعيف و شكست خورده است كه ش��ايد مهم ترين دليل نداش��تن فضايی برای 
رسيدگی به خود و خانواده در كنار ساعت ها كار و تاش بوده يا دليل ديگری هم داشته 
كه در اين كتاب آن را برای اولين بار آشكار می نمايد6 و آن بيماری افسردگی شديد بوده 
است. آليانس به هر دليل نتوانست بر اين دو مش��كل مهم به عنوان موانع بهبود اوضاع 
خانواده فايق آيد و حتی مورد ش��ماتت پدر نيز قرار گرفت. گويی پدر نيز خود را در به 

وجود آمدن اين شرايط مقصر دانسته و به او می گويد:
داود، كی از جنگيدن با من دست برمی داری؟... معلوم است كه هنوز با 
من سر جنگ داری نمی بينی من به هدفی كه از بردن تو به بازار داشتم، 
رس��يده ام؟ من می خواستم تو تاجر موفقی بش��وی و حاال خوشبختانه 
همان طور هم شده، پس كار من به نتيجه رسيده است. از ستيزه كردن 
با من دست بردار، شبانه روز كار كردن بس است؛ ديگر مجبور نيستی 
چيزی را به من يا به كس ديگری ثابت كنی. كار خودت را كرده ای حاال 

به زندگيت برس.7
آليانس اگرچه تحت تأثير اين خطاب پدر قرار گرفت ولی نتوانس��ت در شرايط خود 

تغييری حاصل كند و بدون توجه به اين اندرز، او را در 41 سالگی خود از دست داد. 

1. همان، ص116. 
2. همان، ص385. 

3. همان.
4. همان، ص386. 
5. همان، ص385. 
6. همان، ص533. 
7. همان، ص185. 
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ُهما

جاشوا

گوهر

يعقوب
 )جف يا جوزف(

جويسمرجوری دلی

الياهو

ننه خان

سارحی

دياناامير

طا

گيان

موسی

مريم رحمت اهلل تشيبي

بالفور

ديويد آليانس

دانيلموريسديويد الوراجيد

؟

؟

آلما )بتی(

حاجی يوسف

امير)ادوارد(شعبان )سام(آشر)هری(عبداهلل )ديويد(ابراهيم )آلبرت(

سارا گراهام يوجين استركينژاكلين

توجه: اين نمودار بر اساس اطالعات مندرج در کتاب طر احي شده است؛ ضمن آنكه از خانواده 
پدري آليانس هم اطالعاتي به دست نيامد.

گبرئيل
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موفقيت آليانس به عنوان بزرگترين مالك صنعت 
نس��اجی انگليس پس از 67 س��ال تاش م��داوم و 
پرمشقت و پرتاطم، س��ه بيماری صعب العاج برای 
او به همراه آورد. اولين بيم��اری كه مدت های مديد 
با او بود افسردگی است كه شايد دليل عدم موفقيت 
در زندگی خانوادگی باشد ولی سرطان پروستات1 و 
لوزالمعده2 او را در سراش��يبی كهولت سن و تحليل 
جس��م قرار داد و او همچنان با اميدواری های كاری 
پس از ورشكستگی در عرصه نساجی به شركت »ان 
براون« به عنوان يك شركت س��فارش پستی چشم 
دوخته و همچنان دنبال خاقيت در اين عرصه است. 

ره آورد زندگی آليانس در انگليس عاوه بر عرصه اقتصادی، حوزه سياسی را نيز شامل 
می شد. او به واسطه خدمات خود به صنعت انگليس مقام های مختلفی از جمله »لرد« را 
از ملكه3 دريافت كرد و عضو مجلس اعيان گرديد و حتی در عرصه علم مفتخر به دكترای 
افتخاری از دانشگاه های مختلف گرديد و حتی معتبرترين دانشگاه بازرگانی منچستر 

انگليس كه شهرت جهانی دارد به نام او تغيير اسم داد.4
با اين مقدمه كلی از زندگی 85 ساله آليانس، در ادامه به سه محور از داليل پرداختن به 
معرفی و نقد اين كتاب يعنی تجارت او، ارتباط با صهيونيسم و انقاب اسامی خواهيم 
پرداخت؛ محورهايی كه تاكنون در هيچ منبعی به اين صورت بدان اشاره نشده و نكاتی 

قابل توجه در بر دارد. 

كار، فعاليت، تجارت
ديويد آليانس در كتاب خاطرات خود به صورت بسيار مش��روح و مفصل به اين روند 
اش��اره می كند كه چطور يك جوان 18 س��اله با ورود به منچس��تر و با داشتن تنها 14 
پوند به جايی می رس��د كه 70 تا 80 هزار كارگر در 60 كش��ور جهان برای او كار كنند 

1. همان، ص534. 
2. همان، ص533. 
3. همان، ص12. 

4. همان.  

دیوید آليانس از آن دست 
یهودیانی است که تنها از 
یهودیت، خصلت مقتصد 
بودن صرف را به ارث برده 
و اال نه در خاطرات و نه در 
متون دیگر از تقيد وی به 
مذهب و آئين موسوی، مورد 
برجسته ای دیده نمی شود؛ در 
عين حال توجه او به یهودیان 
و یهودیت به عنوان یک قوم، 
بسيار قابل توجه و مهم است 
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و درآمد س��اليانه او به دو ميليارد و نيم پوند برس��د1 و او را 
سلطان صنعت نساجی بنامند؛2 يا برجسته ترين معامله گر 
خطاب نمايند.3 در حالی كه سواد كاسيك او به سيكل هم 
نمی رسيد و در امر حس��ابداری كامًا ناآشنا بود و از برخی 

اسناد همچون ترازنامه سر در نمی آورد.4
او تجربه پنج س��ال فعاليت در بازار تهران را تنها سرمايه 
مادی و معنوی برای تمام اين موفقيت می داند و نه ماه تجربه كار مستقل در بازار تهران را 
بسيار سرنوشت ساز ذكر می كند.5 در واقع دانشگاه او بازاری6 بود كه در آن تجربه اندوخت 
قبل از آن كه علم آن را فرا گيرد و به همين دليل تنها شش سال پس از ورود به انگليس 
اولين كارخانه را خريد7 و ظرف يازده سال به يكی از ميليونرها در انگليس بدل گشت.8 

1. اصول کاری
آليانس از ابتدا مبانی و اصولی برای خود در بازار تعريف كرد و بر اساس آن تا وصول به 
موفقيت پافشاری كرد. اين اصول برگرفته از شخصيت خودساخته، تجارب و ديدگاه پدر 

و شرايط محيط شكل گرفت؛ از جمله: 
- »تسليم نشو« عبارت كليدی او بود.9

- توجه ويژه به اصول پنج گانه پدر: 
1. هميشه حد خودت را بدان. 

2. هرگز بيشتر از توانت قول نده. 
3. هرگز بيشتر از ظرفيت تجاری ات وارد معامله نشو. 

4. هميشه به هر قيمتی، قول و قرارت را حفظ كن.
5. از دست دادن سود يك معامله بهتر از، از دست دادن يك مشتری است.10

- به دست آوردن اعتماد و اعتبار نزد تجار و فعاالن11
1. همان، ص8 و11. 

2. همان. 
3. همان، ص547. 
4. همان، ص138. 
5. همان، ص75. 

6. همان، ص9 و 11. 
7. همان، ص11. 

8. همان. 
9. همان، ص21 و 94. 

10. همان، ص47-48. 
11. همان، ص154. 

آليانس در قبال قوم یهود 
در طول دوران تجارت 
و فعاليت خود خدمات 
بزرگی به آنها کرد که 
بارزترین آن در عرصه 

مهاجرت است
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- كوتاه نيامدن در معامله و قطعيت در نظر و لو اينكه به شكست بی انجامد1
- خاقيت تنها راه خروج از ركود2
- گفت وگوی رو در رو با مشتری3

- مايه گذاشتن از قلب و روح برای موفقيت4
- به دنبال كسب رضايت همه برای انجام معامله5

- درس گرفتن از صبر برای ترقی6
آليانس در كنار اين اصول كاری كه خود سعی در اجرای آن داشت از همكاران و مديران 

خود نيز می خواست كه آن را به عنوان يك فرهنگ در نظر بگيرند.7 
2. ويژگی های شخصيتی و مديريتی 

- توجه به هنر پايين آوردن هزينه های توليد8 حتی كمتر از چين 
- توجه و ارزش قائل شدن برای جايگاه خود9

- عدم اتكا به ديگران برای پرهيز از وابستگی10
- سخت كوشی و پايين آوردن هزينه های شخصی، زود خوابيدن، كم كردن تفريحات 

متنوع،11 عدم شركت در مهمانی های معمول12
- چانه زنی بسيار با رقبا و شركا13
- تعامل با روزنامه ها و رسانه ها14

- از بين بردن روحيه نخوت در ميان مديران خود15
- غرق شدن در كار و پرهيز از حاشيه ها16

1. همان، ص165. 
2. همان، ص353. 
3. همان، ص355. 
4. همان، ص558. 
5. همان، ص547. 
6. همان، ص113. 

7. اگرچه آليانس اصول ديگری را نيز در كتاب به صورت فهرست وار اشاره می كند ولی در جريان روايت خاطرات 
و زندگينامه، به آنهايی اشاره كرديم كه به كار بسته بود. 

8. همان، ص220. 
9. همان، ص72. 

10. همان، ص74. 
11. همان، ص95. 

12. همان، ص235. 
13. همان، ص98. 

14. همان، ص169 و 231-232. 
15. همان، ص172. 
16. همان، ص225. 
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- شخصيت دادن به كارگران، مديران و مسئوليت دادن به آنها1
- به كارگيری گروه تحقيق و پژوهش برای حل مشكات2

اگرچه آليانس با برش��مردن اين ويژگی هاي شخصی خود در عرصه تجارت به تصوير 
ذهنيت مثبت از خود نزد مخاطب می پردازد ولی در خال خاطرات خود به نكاتی اشاره 
می كند كه آن روی سكه از شخصيت كاری اين تاجر موفق را نيز نشان می دهد؛ از جمله: 
- بهره گيری از راه های نادرس��ت برای به دست آوردن پول بيش��تر از همان بچگی از 
جمله ريختن آب در شير و فروختن آن،3 تجارت نخ در مدرسه،4 توليد جوهر،5 و تعمير 

خودنويس و تبانی با رقبای همكاسی برای پايين نرفتن حق الزحمه.6
- گرفتن لق��ب اوراقچ��ی دارايی نزد عم��وم به دليل خري��د كارخانه ه��ای در حال 

ورشكستگی7
- فرصت طلب ناميدن او8

- به كارگيری شگردهای الزم برای باال بردن حقوق و عوايد خود9 
- سوءاستفاده از افراد ناآشنا به اين حوزه10

- دسيسه عليه رقبا برای تصاحب اجناس و فروش خوب آنها11
- خريد كارخانه ها بدون پول و فروش آنها روی هوا12

- استفاده از نيروی كار ارزان و مجانی حتی زندانيان برای توليد13
- بر هم زدن شراكت با دايی ها به دليل بلندپروازی14

- به كارگيری ترفندهای بعضاً غير اخاقی در خريد شركت ها از جمله توطئه و تبانی15

1. همان، ص288. 
2. همان، ص11. 
3. همان، ص55. 

4. همان. 
5. همان، ص56. 
6. همان، ص67. 
7. همان، ص22. 
8. همان، ص23. 
9. همان، ص72. 

10. همان، ص73. 
11. همان، ص75. 

12. همان، ص92 و 130. 
13. همان، ص177. 
14. همان، ص182. 

15. همان، ص263-262 و 228-229. 
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- بلوف زدن برای به در كردن رقيب از صحنه1
- رو دست زدن به طرف مقابل و حتی نقض عهد همچون حفظ مديرعاملی شركت در 

عين قول دادن اعطای آن به »هری جناقلی« 
- به كارگيری شيوه جاسوسی و اعتراف به داشتن يك شبكه در اين عرصه2

3. حاميان کاری
بدون شك ديويد آليانس در مسير موفقيت خود مرهون حمايت و اعتماد بسياری از 

افراد بود كه به صراحت از آنها ياد كرده و خود را مديون آنها می داند. 

آليانس در کنار لرد جيكوب روچيلد

لرد »جيكوب روچيلد« به عنوان برجس��ته ترين ش��خصيت فعلی از خاندان مشهور 
روچيل��د صاحب بانك روچيل��د، ضامن خريد تمام ش��ركت های آليانس ب��ود. اگرچه 
روچيلد با ترك بانك و تأسيس گروه س��رمايه گذاری »آر آی تی كاپيتال پارتنر«، حوزه 

گسترده تری از شبكه مالی خود را ايجاد كرده، ولی همچنان حامی آليانس است.3
آليانس در روند كاری و مشاركت با بانك ها ذكر از بهره های بسيار سنگين می كند كه 
ناشی از ريس��ك باالی او برای بازپرداخت آن وام هاست ولی در چند جا به بهره مركب4 
اشاره دارد كه حاكی از اتكای او به ربا در سطح وسيع و گسترده ای است كه البته يهوديان 

1. همان، ص309. 
2. همان، ص451. 

3. همان، ص195-198. 
4. همان، ص118؛ Compound Interest بهره چندگانه، ربح مركب كه آلما همسر اول آليانس تبحر خاصی 

در احتساب آن داشت. 
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به آن شهره و متخصص هستند. 
»جك من��ژد« دومين فرد از لح��اظ اهميت در ميان 
حاميان آليانس اس��ت كه به عنوان شريك در بسياری 
از معامات آليانس، حامی و پشتوانه او بوده است و يك 

بخش از كتاب به نام اوست.1
»جورج الياس« فرد ديگری بود كه آليانس در ابتدای 
بلندپروازی خ��ود و راه يافتن به باش��گاه ميليونرهای 

صنعت نساجی از حمايت و كمك او برخوردار شد.2 
»ماركوس س��يف«3 مدير خ��اق و موفق فروش��گاه های بزرگ زنجي��ره ای »مارك 
اند اسپنس��ر« چهارمين حامی تج��ارت و امپراتوری تجاری آليانس ب��ود كه با فروش 
محصوالتی كه آليانس در گروه صنعتی خود توليد می كرد، تضمينی بود بر چرخش اين 

دستگاه بزرگ نساجی در انگليس. 
با اندكی توجه به ماهيت تمام حاميان آليانس به يك واقعيت می توان پی برد كه همه 
آنها يهودی بودند و واقعيت مهم تر اينكه اين حلقه از حاميان آليانس همچون شبكه ای 

عمل می كردند كه تضمين كننده سود و منافع همه اعضا باشد. 

آليانس با جك منژد بازرگان منچستری و تنها شريك تجاری او

1. همان، ص199. 
2. همان، ص114. 

3. همان، ص129 و 215-217. 

دیوید آليانس بسيار فراتر 
از یک مهره پوششی خود 
را درگير مهاجرت یهودیان 
فاالشه کرد. او در این مسير 
هزینه شخصی پرداخت 
و عالوه بر هزینه مالی در 
برخی موارد جان خود را نيز 

به خطر انداخت
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4. رعايت قانون
ديويد آليانس در عين به كارگيری تمام شگردها، ترفندها و حتی توطئه های تجاری 
در مقابل رقبا و شركا، خود را بسيار پای بند به اجرای قانون و رعايت قواعد مرسوم نشان 

می دهد.
او به صورت منظم و دقيق نسبت به پرداخت ماليات خود اقدام می كند.1 حتی در برخی 
موارد با وجود امكان رهيدن از پرداخت ماليات، داوطلبانه خود را متعهد به پرداخت آن 

می داند.2
در تعامل با اتحاديه های كارگری، نهايت همكاری و همراهی را از خود نشان می دهد.3 
در بسياری از موارد با حمايت از حقوق كارگران و جلوگيری از بيكار شدن4 آنها، وجهه ای 
در ميان رهبران اين اتحاديه به دس��ت می آورد؛ ب��ه طوری كه آنها خواس��تار اعطای 

نشانه های حكومتی به آليانس بابت حمايت از منافع كارگران می شوند.5
اين ماحظه يا دقت آليانس در مواجهه با قانون بود كه حتی او را از يك مهلكه بزرگ 
و رسوايی اقتصادی كه به صورت مفصل به آن می پردازد و به »گی نس«6 مشهور است، 

می رهاند. 
از س��وی ديگر در فرازهاي��ی از فعاليت آليانس ش��اهد بيكاری بس��ياری از كارگران 
كارخانه های او بوده ايم يا اينكه خود اعتراف به داشتن جاسوس در اتحاديه های كارگری 

می كند7 و... 
5. پيوند با سياست

آليانس در پيش��برد اهداف اقتصادی و تكاپوهای مالی خ��ود در انگليس به آن درجه 
از درك می رسد كه بايد دس��تی در عرصه سياست هم داشته باش��د و به همين دليل 
برای خود حوزه نفوذی از افراد از ميان نخست وزيران س��ابق و وزرای دوران مختلف و 
نمايندگان مجلس عوام و اعيان تدارك می بيند8 و حت��ی در قالب حزب ليبرال از خود 
كنش سياسی بروز می دهد تا اهرمی كارآمد در موقع مقتضی به كار گيرد تا امپراتوری 

خود را از هر جهت اداره نمايد. 
1. همان، ص166. 
2. همان، ص21. 
3. همان، ص24. 

4. همان، ص287-290. 
5. همان، ص24. 

6. عنوان يكی از بخش های كتاب هم به اين موضوع اشاره دارد؛ ص453. 
7. همان، ص310. 

8. همان، ص278؛ در اين ميان جرج براون و ديويد اوئن نقش زيادی دارند. 



176
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

ليست اين افراد سياسی محدود به داخل انگليس نمی شود بلكه خارج از آن در ايران و 
حتی اسرائيل را در بر می گيرد كه در ادامه اين مقال به نمونه هايی از اين حوزه فعاليت 

اشاره می شود. 
6. تنوع سرمايه گذاری 

آليانس حوزه فعاليت خود در عرصه اقتصاد را محدود به صنعت نس��اجی نكرد و تمام 
سرمايه حاصل از اين تخصص را در اين حوزه سرمايه گذاری ننمود بلكه برای اطمينان 

از بقاي پول خود ساير عرصه ها را درنورديد. 
او اقدام به تأس��يس بانك نمود،1 در عرصه صنعت اس��باب بازی2 ورود كرد، در معدن 
زغال سنگ3 سرمايه گذاری نمود، شركت سفارش پس��تی را به نام ان براون4 راه اندازی 
كرد و حتی شركت مربوط به امور اموات را تأسيس نمود5 و به حوزه های مهندسی ابزار 
دقيق تلفن همراه، اجاره تلويزيون، شركت ساختمانی، معامات ملكی، خرده فروشی، 
تجهيزات پزشكي، نوشت افزار و بيمه هم ورود كرد6 و اتفاقاً با اين تدبير بود كه توانست 
پس از ورشكستگی در عرصه نساجی، در ش��ركت ان براون، تكاپوی مالی خود را حفظ 

كرده و تداوم بخشد. 
ديويد آليانس با تبحر كم نظير و س��رمايه گذاری بزرگ در صنعت نس��اجی به قله ای 
رسيد كه هر آنچه به نخ و پارچه مربوط بود را توليد می كرد7 و در برخی رشته های توليد 
نساجی در جهان مقام اول را به دست آورد.8 او در توليد يك پيراهن در كارخانه  های خود 
از لحاظ زمانی ركورد زد؛ بدين معنا كه در 13/5 دقيقه در مقابل چين با 1/5 س��اعت9 
 CBE اقدام به دوختن يك پيراهن می نمود و به همين دليل مفتخر به دريافت نش��ان
)شواليه گری(10 و لردی و يازده مدرك افتخاری از دانشگاه های مختلف11 گرديد. ولی 
ش��رايط نامس��اعد اقتصادی انگليس و عدم حمايت دولت و نپرداختن يارانه به صنعت 

1. همان، ص273. 
2. همان، ص287-290. 

3. همان، ص512. 
4. همان، ص527. 
5. همان، ص23. 

6. همان. 
7. همان. 
8. همان. 

9. همان، ص428. 
10. همان، ص24. 

11. همان، ص186. 
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نساجی از يك س��و1 و ضعف مديريت شركت های او 
در پی كهولت س��ن و كنار رفتن او از مدير عاملی و 
سپردن آن به يك فرد كم تجربه به نام »نويل بين« 
از سوی ديگر منجر به س��قوط آليانس و امپراتوری 
نساجی او شد؛2 و زحماتی كه برای به دست آوردن 
تك تك ش��ركت هايی كه خريده بود، متحمل شد، 
از ميان رفت. شركت هايی همچون توماس هاتون، 
جيمز روت ول، سيمسون وگادلی، جی دی ويليامز، 
اس��پيرال، ونتوانا وايا، ناتينگه��ام، كوتز، توتال، كه 

ظرف 48 سال خريده بود و با آن به اين امپراتوری رس��يده بود در سال 2004 رسماً با 
اعام ورشكستگی از دست داد و حوزه فعاليت خود در اين واپسين سال های عمر را به 
ان براون و ديگر امور متمركز كرد. ولی با پيشرفت بيماری هايش از ان براون نيز در سال 

2012 استعفا كرده و اعام بازنشستگی نمود.3 
آنچه از مرور فصل كار و تجارت در زندگی آليانس می توان نتيجه گرفت آن است كه 
اين فرد با زمينه فكری و اخاقی از يك خانواده يهودی، و بروز استعداد در حوزه مالی و 
اقتصادی همراه با كار و تاش بی وقفه به س��طحی از مقبوليت در جامعه مالی يهوديان 
دست يافت تا برای فتح قله های مادی از حمايت آنها بهره مند شود. در واقع آليانس نمونه 
بارز از تحقق روندی است كه برای هر يهودی در نظام س��رمايه داری فعلی امكان پذير 

است. 

صهيونيسم و یهودستيزی
ديويد آليانس از آن دست يهوديانی اس��ت كه تنها از يهوديت، خصلت مقتصد بودن 
صرف را به ارث برده و اال نه در خاطرات و نه در متون ديگر از تقيد وی به مذهب و آئين 
موسوی، مورد برجسته ای ديده نمی ش��ود؛ در عين حال توجه او به يهوديان و يهوديت 
به عنوان يك قوم، بسيار قابل توجه و مهم است و به صورت نه چندان مفصل به برخی از 
رفتارهای ضد يهودی نيز اشاره می كند. او اهل كاشان است و سابقه آنوسيم در اين شهر 

1. همان، ص551. 
2. همان، ص500. 
3. همان، ص530. 

آليانس نسبت به عملکرد آن 
بخشی از رژیم صهيونيستی 
که توافق با فلسطينی ها را 
برنمی تابد شدیداً ابراز مخالفت 
می کند و حتی دیدگاه خود 
با  صلح  ضرورت  باب  در 
فلسطينی ها برای بقای اسرائيل 
را به آنها خاطرنشان می سازد؛ به 
طوری که او را طرفدار صلح با 

فلسطينی ها قلمداد می کنند
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را از منابع مهمی همچون آثار »بابائی بن لطف« و »بابائی بن فرهاد« دريافته اس��ت.1 و 
خود تجاربی از برخورد با غير يهودي��ان دارد آن هم در بازار تهران كه البته طرف مقابل 
را به اصطاح شرمنده می كند.2 همچنين در سطحی گس��ترده تر نسبت به طرفداری 
رضاشاه از هيتلر گله مند است.3 بدين ترتيب متوجه می شويم كه نسبت به هولوكاست هم 
حساس است و آن را به صورت ضمنی تأييد می كند؛4 چرا كه به كمك يهوديان رانده شده 
و اسكان آنها در قبرستان و كنيس��ه های تهران پس از ممنوعيت ]ظاهری[ انگليس در 

مهاجرت يهوديان به اسرائيل، شتافت.5
تبعات ناش��ی از يهودی بودن آليانس محدود به تهران نبود بلكه در انگليس هم نمود 
داشت. اولين شركت خريداری ش��ده توسط او متعلق به يك مس��يحی بود كه آليانس 
حقد و كينه ای عجيب نسبت به او ابراز می دارد.6 در برخی موارد حتی به خريد شركتی 
موفق ش��د كه تعمداً صاحبان آن از تعامل با يهوديان پرهيز داشتند.7 مهم ترين پيامد 
يهودی بودن آليانس در داستان گی نس8 برايش مسئله ساز شد و هنوز كه هنوز است از 
مسئولين دولتی انگليس می خواهد كه با تشكيل يك كميته تحقيق9 به بررسی مجدد 
آن پرونده بپردازند و متهمين به يك رسوايی مالی را از اتهامات وارده تبرئه نمايند؛ چرا 
كه آليانس به صراحت از سوی يكی از منابع خود مطلع شده بود كه يكی از وزرای كابينه 
محافظه كار به يكی از حاميان حزب خود گفته بود كه »عقب بنشين چون می خواهيم 

به سراغ يهوديان برويم.«10
آليانس معتقد است كه تمام متهمين يهودی اين داستان كماكان نسبت به ظلمی كه 

به آنها شده و حتی جامعه يهودی انگليس، از اين جريان دل چركين است.11
آليانس با مطرح كردن داستان نه چندان مفصل و روشن از گی نس بر آن است كه نشان 

1. كتاب آنوسی، منظومه و در قالب پنج هزار و سيصد بيت در سال های 41-1035 شمسی توسط »بابايی بن 
لطف« به شرح مفصل از آزار و ستم]![ يهوديان كاشان می پردازد و به زبان فارس��يهود داشت. كتاب دوم متعلق 
به »بابايی بن فرهاد« نوه بابايی بن لطف در س��ال 1101 شمس��ی در هزار و سيصد بيت ش��عر به همان مضمون 

می پردازد. ص38-39. 
2. داود آليانس، همان، ص57. 

3. همان، ص65. 
4. همان، ص75-76. 

5. همان. 
6. همان، ص132. 
7. همان، ص163. 

8. همان، ص14 و 453. 
9. همان، ص556. 

10. همان، ص453. 
11. همان، ص461. 
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دهد يهودستيزی در ايران حتی در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه و در انگليس حتی به 
عنوان مادر نامشروع اس��رائيل، وجود دارد؛ و تكرار همان داستان از مظلوم نمايی برای 

يهود در تمام جهان با وجود تمام خدماتی كه آنها به جهان كرده اند! 
*  *  *

آليانس در قبال قوم يهود در طول دوران تجارت و فعاليت خود خدمات بزرگی به آنها 
كرد كه بارزترين آن در عرصه مهاجرت است؛ گويی مهاجرت در جريان زندگی يهوديان 
جزء الينفك از دوره ای است كه بايد طی شود. مثل مهاجرت خود و خانواده از كاشان به 
تهران كه شمار آن را در آن زمان 100 هزار نفر ذكر می كند1 و حتی از سوی دايی خود به 
كمك مهاجران از عراق برای مهاجرت به اسرائيل می شتابد.2 اين كمك آليانس شامل 
يهوديان ايرانی برای مهاجرت به سمت اسرائيل، اروپا و اياالت متحده هم می شود.3 حتی 
در انگليس به افتتاح دفتری اقدام می كند4 كه به غير يهودي��ان ايرانی هم برای فرار از 

ايران مساعدت نمايد. 

با ادوارد هيث در خارطوم در زمان انجام بخشی از مأموريت برای 
مهاجرت يهوديان اتيوپيايی

مهم ترين اقدام آليانس در مهاجرت دادن يهوديان مربوط به واقعه ای است كه تا قبل از 
انتشار اين كتاب تقريباً محرمانه بود و عده بسيار كمی از آن مطلع بودند و آن مهاجرت 

1. همان، ص65. 
2. همان، ص76. 

3. همان، ص76-77. 
4. همان، ص340.  
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»فاالشه های اتيوپی« از سودان و اتيوپی طی عمليات های سليمان و موسی1 در سال های 
1977 تا 1984 در تعامل سری با دولت های اتيوپی و سودان بود. در اين عمليات مناخيم 
بگين نخست وزير اسرائيل تصميم گرفت كه به رغم مخالفت های موجود با مأمور كردن 
آليانس به عنوان يك فعال اقتصادی، در يك زد و بند مالی با سران كشورهای مرتبط2 
در اين ماجرا، اقدام به مهاجرت اين عده از يهوديان به اسرائيل كند كه تعداد آنها به 30 

هزار نفر3 رسيد و در دهه نود4 نيز به شمار آنها اضافه گرديد. 
در اين ماجرای محرمانه كه يكبار در دوره موشه  دايان برما گرديد،5 يوری لوبرانی از 
سوی طرف اس��رائيلی هدايت اين عمليات را بر عهده داشت.6 لوبرانی تا قبل از پيروزی 
انقاب اسامی نس��بت به وقوع انقاب به عنوان سفير اس��رائيل در ايران هشدارهايی 
داده بود و اتفاقاً سفرای بعدی بر اساس همين پيش بينی ها اقدام به خروج اسرائيلی ها، 

يهوديان، اموال و اسناد مربوط از ايران كردند.7 
آليانس ضمن شرح مفصل از اين عمليات و سفرهايی كه به همين مناسبت به آفريقا 
كرده و ديدارهايی كه با دولتمردان سودانی و اتيوپيايی داشته، می خواهد كه همچنان 
از نقش او در اين عمليات، ذكری به عمل آيد؛8 كما اينكه اولين بار يوری لوبرانی در يك 
مراسم در انگليس تا حدودی به افش��ای اين عمليات محرمانه و نقش افراد برجسته در 

آن پرداخته است.9 

1. ويكتور استروفسكی در كتاب راه نيرنگ بخشی را تحت عنوان عمليات موسی اختصاص به شرح مفصل از اين 
عمليات داده كه البته از يوری لوبرانی و آليانس ذكری به عمل نيامده است. اين 28 صفحه از كتاب مشروح ترين 
گزارش از جريان مهاجران فاالشه به اسرائيل است كه تا سال 1990 منتشر شده و هم اكنون شرح مفصل تری از 
سوی آليانس با ابعاد و كارگزاران جديد. پيش از اين پرويز نظريان در كتاب پياده تا افق از نقش خود برای مهاجرت 
يهوديان از روسيه گفته بود و جالب اينكه اين مهاجرت توده ای از دو كشور از بزرگ ترين مهاجرت های يهوديان به 

اسرائيل بوده كه توسط دو ايرانی صهيونيست سازماندهی و اجرا شده است.
)ويكتور استروفسكی، راه نيرنگ، ترجمه محسن اشرفی، تهران، اطاعات، 1373، ص380-397( 

2. داود آليان��س، همان، ص401؛ مناخيم بگين از ميان س��ه نفر از كانديداهای اين مأموريت ش��خصاً آليانس 
را برمی گزيند و زمانی كه با اين س��ؤال مواجه می ش��ود كه اگر آليانس قبول نكند، او ج��واب می دهد: »من او را 
می شناسم، او ممكن است به من و شما نه بگويد اما هرگز به آنان ]يهوديان اتيوپی موسوم به بتا اسرائيل[ نه نخواهد 

گفت. همان، ص396. 
3. همان، ص552. 
4. همان، ص406. 
5. همان، ص400. 
6. همان، ص407. 

7. شيطان بزرگ، شيطان كوچك اثر اليعزر تسفرير آخرين نماينده موساد در ايران به شرح اين ماجرا در واپسين 
روزهای حكومت پهلوی می پردازد. 
8. داود آليانس، همان، ص552. 

9. همان، ص416. 
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هواپيمای يهوديان اتيوپيايی در عمليات سليمان

ديويد آليانس بسيار فراتر از يك مهره پوششی خود را درگير مهاجرت يهوديان فاالشه 
كرد. او در اين مس��ير هزينه ش��خصی پرداخت1 و عاوه بر هزينه مالی در برخی موارد 
جان خود را نيز به خطر انداخت. ضمن آن كه از مهاجرت يهوديان سياه پوست فاالشه به 
اسرائيل نيز حمايت كرد؛ نكته ای كه برای جايگاه او در آتيه تجاری و وجهه اش ممكن بود 
خطرساز شود. هم اكنون آليانس از اينكه يهوديان فاالشه در اسرائيل سكنی گزيده اند 
و حتی از ميان آنها دختر شايسته اس��رائيل برگزيده می شود خشنود است!2 ولی ديگر 
به اين واقعيت ورود نمی كند كه ش��كاف اجتماعی حاصل از حضور يهوديان فاالشه در 
اسرائيل با ساير يهوديان در حال افزايش اس��ت و كماكان آنها به عنوان جزئی از جامعه 
يهودی پذيرفته نش��ده اند و حتی موجب بروز ناآرامی هايی در اسرائيل برای دريافت و 

مطالبه بحق خود شده اند. 
*  *  *

آليانس به بهانه های مختلف به اسرائيل رفت و آمد داشت و سرنوشت رژيم صهيونيستی 
برای او مهم بوده و هست. از آبادانی های اس��رائيل تمجيد می كند3 و در كيبوتص های 
اس��رائيلی اقامت می گزيند و حتی از آن ابراز لذت دارد.4 با مقام های اسرائيلی نشست 
و برخاس��ت می كند و دريافت های خود در عرصه سياس��ت را با تجربه ای كه در عرصه 

1. همان، ص397. 
2. همان، ص389؛ اين دختر »آيتيش آيناو« )Yitish Aynaw( نام دارد. 

3. همان، ص391. 
4. همان. 
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بده بس��تان های تجاری به دس��ت آورده در معرض 
استفاده آنها قرار می دهد. 

او نسبت به عملكرد آن بخشی از رژيم صهيونيستی 
كه توافق با فلس��طينی ها را برنمی تابد شديداً ابراز 
مخالفت می كن��د1 و حتی دي��دگاه خ��ود در باب 
ضرورت صلح با فلسطينی ها برای بقای اسرائيل را به 
آنها خاطرنشان می سازد؛ به طوری كه او را طرفدار 
صلح با فلسطينی ها قلمداد می كنند. او در يك ديدار 
با اسحاق رابين يك خودنويس به او به مناسبت روز 
تولدش هديه داد و ابراز اميدواری كرد كه با آن توافق صلح را با فلسطينی ها امضا كند و 
اتفاقاً مدعی است كه رابين به او گفته است كه با همين قلم »توافق اسلو« در سال 1993 

را امضا كرده است.2 
و جالب اينجاست كه او برای نتيجه بخش بودن اراده های صلح آميز بدين صورت از نقش 

ايران در اين خصوص می گويد: 
به عقيده من تنها كش��وری در جهان كه قادر خواهد بود اين گره كور 
را بگش��ايد »ايران« اس��ت. ايران كه با فرهنگ هر دو طرف آشناست، 
پرنفوذترين قدرت اسامی در منطقه اس��ت، قابليت بسياری در انجام 
مذاكرات دارد و از احترام و نفوذ الزم برای ميانجی گری ميان دو همسايه 
خود در منطقه- اسرائيل و فلسطين- برخوردار اس��ت... به اعتقاد من 
دولت ايران بايد خود را به عن��وان كارگزار صلح ميان فلس��طينی ها و 
اسرائيلی ها داوطلب كند. واضح است كه اس��رائيل بايد عدم اعتماد به 

ايران را كنار بگذارد و صادقانه به فرآيند صلح متعهد شود.3
آليانس ضمن مذمت موضع مخالفان صلح در اسرائيل با توجه خاص به نقش ويژه ايران 

در اين ميان راهكار اجرايی نيز ارايه داده و می گويد:  
1. همان، ص394. 

2. همان.
3. همان، ص554. ديويد آليانس در برنامه »به عبارت ديگر« در گفت وگو با شبكه بی بی سی فارسی می گويد: 
»اسرائيلی ها بايد بفهمند كه دنيا عوض شده و قبول كنند كه فلسطينی ها نيز بايد راحت زندگی كنند... ايرانی ها 
از هر دو طرف اطاعات فرهنگی خوبی دارند... يگانه دولتی هستند كه می توانند اين مشكل را حل كنند؛ در حالی 
كه امريكا موفق نشد، اروپا موفق نشد. اعراب موفق نشدند و اگر ايران موفق شود نه تنها شاه بلكه شاه دنيا می شود 
و جايگاه ايران باال می رود. ايران يگانه طرفی است كه می تواند اين مشكل را حل كند و اين كار را هم خواهد كرد]![ 

و اين نظر شخصی خود من است و از هيچ دولتی آن را به توصيه نگرفته ام...« 

خدمات آليانس برای اسرائيل 
حاکی از عشق او به این رژیم و 
ایده صهيونيسم است و تا جایی 
که امکان داشته از مال، جان 
و جایگاه خود برای موفقيت 
این ایده مایه گذاشته است و 
البته به این مهم نيز توجه داشته 
است که آتيه تجاری او نيز تا 

حد امکان ضربه نخورد
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می ت��وان برای پيش��برد س��ريع تر اي��ن فرآيند پيش��نهاد ك��رد كه 
ايران مس��ئوليت مش��ترك اداره اماكن مقدس اس��امی در اورشليم 
)مسجداالقصی و قبه الصخره يا، صخره مقدس گنبد طايی( را به عهده 
بگيرد. روحانيون ايران در هنر مذاكره بسيار خبره اند و می توانند از اين 
فرصت برای گس��ترش و تحكيم موقعيت خود در جه��ان بهره برداری 
كنند. از طرف ديگر اسرائيلی ها بايد بپذيرند كه قدرت و برتری نظامی 
هرگز ضامن صلح نخواه��د بود و مذاكرات صلح باي��د با همراهی مردم 
اسرائيل- كه بيش از هر چيز خواهان صلح هستند- پيش برده شود. به 
اسرائيلی ها تلقين شده كه ايران كشوری دشمن و مهاجم است اما تهاجم 

يك مشخصه ايرانی نيست و اكثر ايرانيان نيز صلح طلب اند.1
در واقع اين راهبرد پيشنهادی آليانس در قبال صلح در منطقه، بازيگران اصلی و موانع، 
حاكی از آن است كه از ميان موانع موجود در برقراری سازش، قدس اهميت درجه يك 
دارد و اين مهم ترين مانع با دست مهم ترين بازيگر مخالف سازش يعنی ايران از طريق 
مذاكره برطرف خواهد شد و شيوه نظامی جوابگو نخواهد بود. و اين دقيقاً مخالف راهبرد 
جمهوری اسامی مبنی بر اهميت قدس، نفی مذاكره و سازش و تأكيد بر مقاومت است.2 
آليانس در عين مخالفت با اقدام نظامی و حمايت از صلح و مذاكره، نس��بت به موضع 
بنگاه خبرپراكنی بريتانيا بی بی سی آنچنان عصبانی و ناراحت است كه تعجب مخاطب 
را با توجه به انگليسی بودن آليانس برمی انگيزد3 و اينكه چطور شده است كه بی بی سی 

از فلسطينی ها حمايت می كند! 
آليانس در طول جنگ دوم غزه4 به ويژه موردی از آن كه در اسرائيل بوده و اين جنگ 
اتفاق افتاده، از غير واقع بينی بی بی س��ی گايه مند اس��ت و دائم��اً از موضع طرفدارانه 

بی بی سی از فلسطينی ها، انتقاد می كند و می گويد: 

1. همان، ص555-554. آليانس در پاسخ به مجری شبكه بی بی سی كه آيا اين ايده عملی است يا خير می گويد: 
»وقتی به تاريخ نگاه می كنيم متوجه می شويم كه اين ايده عملی است. ]آقای[ خامنه ای با قدرتی كه دارد می تواند؛ 

و ملت اسرائيل نيز از اين ايده حمايت می كنند.« 
2. ديويد آليانس دليل مخالفت دولت اسرائيل با ايده خود را در مصاحبه با بی بی سی اين طور بيان می كند: »اگر 
در دولت اسرائيل اجزاء خاورميانه ای قدرت وجود داشت تاكنون صلح برقرار می شد. ولی چون آنها عمدتاً از يهوديان 

اروپايی هستند، هنوز از سايه خود می ترسند و در حال و فضای جنگ دوم جهانی به سر می برند.« 
3. جالب است كه ديويد آليانس در مصاحبه دو قسمتی خود با شبكه بی بی سی فارسی به بهانه انتشار كتابش، 
هيچ گايه از اين شبكه مطرح نمی كند و انگار نه اينكه در كتاب از اين شبكه در قبال رفتارش با موضوع فلسطين 

و انقاب اسامی در ايران شديداً دلخور است. 
4. همان، ص335. 



184
انقاب اسامي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

مشاهد پوشش خبری بمباران های اسرائيل با نتايج خونين بر صفحه 
تلويزيون بی بی سی، باعث شد كه من مانند ساير يهوديان و شهروندان 

اسرائيل دچار تألمی عميق بشوم.1 
او در تشريح اين رفتار بی بی سی می نويسد: 

در جريان تهيه اين كتاب، بخش��ی از اوقات��م را در آپارتمان خود در 
ش��هر تل آويو صرف كردم. اين دوره هم زمان با جنگ دوم در غزه بود و 
من ساعات بسياری را به تماشای پوش��ش خبری تلويزيون بی بی سی 
از درگيری ه��ا در غزه گذران��دم. از نقطه نظر يك بيننده در اس��رائيل، 
گزارش های بی بی سی به شدت يك جانبه و غير عادالنه برآورد می شد. 
اخبار اغلب با اين مقدمه شروع می شد كه »اس��رائيل تازه ترين تهاجم 
خود را آغاز كرد...« و به اين ترتيب به س��ادگی القا می كرد كه اسرائيل 

طرف متجاوز و بی رحم و سازمان حماس قربانی و بی نواست.2
او در خال اين موضع گيری نسبت به بی بی سی، كنايه خود را حواله طرفی نيز می كند 
كه حل مس��ئله صلح اعراب و اس��رائيل را منوط به حضور او در اين پروس��ه می داند و 

می گويد: 
اين روزها اوقات زيادی را در شهر تل آويو می گذرانم؛ درست در تيررس 
راكت های ساخت ايران و شليك شده توسط حماس كه پانزده ثانيه پس 

از پرتاب به تل آويو می رسند.3 
آليانس اين موضع خود در قبال صلح و حتی بی بی س��ی را با س��ابقه و ريشه طوالنی 
می داند كه در مورد بی بی سی نسبت به ايران هم تكرار شده و در جای خود بدان خواهيم 
پرداخت. اما در م��ورد صلح تصريح می كند كه هش��دارهای او به زمان جنگ 1967 4 و 

اشغال كرانه غربی و قدس برمی گردد و می گويد: 
اسرائيل جنگ را باخته است مگر اينكه صدمات واردشده به شهرهای 

1. همان، ص334. 
2. همان. او به برخی صحنه های تكان دهنده بی بی سی به اين صورت اشاره می كند كه در آن نظاميان حماس در 
غزه را در حال شليك راكت ها به سوی مناطق مسكونی اسرائيل نشان می دهد. اين افراد پس از شليك هر راكت با 

شعف فرياد می كشند، منفجر كن، تل آويو را منفجر كن]![ 
3. همان، ص553. 

4. همان، ص392. در جنگ شش روزه 1967 موس��وم به ژوئن يا يوم النكسه شكست س��ختی به اعراب وارد 
شد و ناصر به دليل پيامدهای فضاحت بار آن از جمله از دست دادن صحر ای سينا، نوار غزه، كرانه غربی و قدس و 
بلندی های جوالن از سمت خود استعفا داد. در اين ميان ارتش كشورهای عربی به ويژه هواپيماهای جنگی مصر 

تقريباً نابود شد. 
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عربی را به سرعت ترميم كرده و فوری 
غرامت الزم را ب��ه اعراب بپ��ردازد. تا 
وقتی كه دو طرف ي��اد نگيرند چگونه 
در كنار هم به صورت مس��المت آميز 
زندگی كنند در اين منطقه صلح پايدار 

برقرار نخواهد شد. اين امر مستلزم اين خواهد بود كه بخشی از مناطق 
اشغال ش��ده را به فلس��طينی ها بازگردانند... خش��م، كينه و تلخ كامی 
می تواند در جامعه عرب رخنه كرده و ريش��ه بدواند. چنين احساسات 
مخربی، نسل اندر نسل باقی می مانند. من از صميم قلب اعتقاد داشتم 
كه اسرائيل بايد در اوج پيروزی، بلندهمتی و سخاوتمندی نشان دهد 

وگرنه اين پيروزی اصًا پيروزی نبوده است.1
آليانس با صراحت بيش��تری اين موضع خود را از طريق »آريه لوين« ايرانی االصل و 
سفير سابق اسرائيل در شوروی به اطاع مقامات وزارت خارجه پس از جنگ 1967 به 

شرح ذيل می رساند: 
بايد تا حد ممكن سرزمين هايش��ان را به آنان بازگردانيم. بايد به آنان 
بياموزيم كه سرزمين شان را شكوفا كنند تا حدی كه همه اعراب منطقه 
به آنان رشك ببرند. بلندترين ساختمان خاورميانه را در اين مناطق بنا 
كنيد، چيزی را كه برای خودتان استطاعتش را نداريد، برای فلسطينی ها 

فراهم كنيد.2
آليانس اعتراف می كند كه مقامات اس��رائيلی از اين موضع من متعجب شدند و با آن 
مخالفت كردند؛ ولی به قول او ديری نپاييد كه همان عده از جمله لوين طی يك ديدار 

بدين صورت ابراز پشيمانی كردند: 
ای كاش به حرف های آن روز ش��ما پس از پايان جنگ ش��ش روزه، 
توجه كرده بوديم. اگر به توصيه شما عمل می كرديم امروز اوضاع بسيار 

متفاوت بود.3
*  *  *

خدمات آليانس برای اسرائيل حاكی از عشق او به اين رژيم و ايده صهيونيسم است و 

1. همان، ص391-392. 
2. همان، ص392-393. 

3. همان، ص393. 

آليانس در قبال تمام خدمات 
خود به افتخاراتی از سوی 
اسرائيل نيز نائل شده؛ از 
جمله دکترای افتخاری از 

دانشگاه تل آویو 
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تا جايی كه امكان داشته از مال، جان و جايگاه خود برای موفقيت اين ايده مايه گذاشته 
است و البته به اين مهم نيز توجه داشته اس��ت كه آتيه تجاری او نيز تا حد امكان ضربه 
نخورد و به همين دليل خيلی از اقدامات آليانس پس از سال ها مكتوم ماندن، هم اكنون 
توسط او در كتاب افشا می ش��ود و آنچنان كه در ادامه خواهيم ديد هنوز هم بسياری از 

موارد پنهان و مكتوم مانده است. 

آليانس با حاخام يديديا شوفط رهبر روحانی يهوديان ايران

آليانس در قبال تمام خدمات خود به افتخاراتی از سوی اسرائيل نيز نائل شده؛ از جمله 
دكترای افتخاری از دانش��گاه تل آويو1 كه البته ش��ايد به دليل ايجاد كرسی مطالعات 
ايران شناسی در دانشگاه تل آويو يا كرسی مطالعات يهود در دوران مدرن2 يا مشاركت 
در طرح خيريه مؤسسه پژوهشی علمی وايزمن3 همراه با ماركوس سيف در سال 1986 

باشد. 
او اگرچه تابعيت اس��رائيلی نيافت يا به اس��رائيل مهاجرت نكرد، ولی با فراهم نمودن 

1. همان، ص544. 
2. همان. آليانس هدف خود از راه اندازی كرسی مطالعات ايران شناسی در دانشگاه تل آويو را در مصاحبه با شبكه 
بی بی سی فارسی، اين گونه بيان می كند: »در سال های اخير ايران را بد می بينند؛ اگر وجهه ايران خوب شود من 
هم باال می روم و اگر بد شود من هم پايين می آيم. به همين دليل مركزی در تل آويو تأسيس كردم كه نشان دهد 
ايران اين نيس��ت كه در خارج از آن می گويند. قدمت آن، تاريخ بزرگ آن و حقوق بشر آن باسابقه است. مثًا من 
وقتی وارد مجلس شدم از حقوق بشر 2500 ساله ايران گفتم و افرادی همچون ديويد مناشری كه ايرانی است با 

ارايه سخنرانی در كشورهای مختلف دنيا به دنبال معرفی اين ايران است.« 
3. ديويد آليانس، همان، ص216. 
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كمك های مؤثر سياسی، مهاجرتی و علمی به اسرائيل در قد و قامت يك صهيونيست، 
دين خود را نسبت به اين ايده اشغالگرانه ادا كرده1 و اميدوار است با طرح ايده های خود 
در قبال ايران و اسرائيل، خدمت اساسی در بقای اسرائيل را تكميل نمايد. بخشی از اين 
رويكردهای جديد در قبال برجام در يك گفت وگو با بی بی سی مطرح می شود و با حمايت 
از برجام، خواستار ورود ايران به عرصه مبادالت بين المللی و تعامل با نظام سرمايه داری 

فعلی جهانی می شود.2

1. ديويد آليانس به مناسبت معرفی كتاب خود در مصاحبه با شبكه بی بی سی می گويد: »من در ايران زاده شدم. 
كاشان شهر من است، مال من است و من مال آن هستم. اس��رائيل جای خودش را دارد و ايران هم جای خودش 
را دارد و اينجا هم كه پذيرفتم تا كار كنم جای خودش را دارد. اما من از يك ايرانی به دنيا آمدم و ايرانی هستم.« 

2. در اين مورد آليانس می گويد: »اين قرارداد خيلی خوب اس��ت برای همه خوب اس��ت. برای ايران هم خيلی 
خوب است. من هم به زعم خود س��عی كردم با صحبت با افراد مختلف در انگليس و امريكا اين قرارداد امضا شود. 
ايران را بايد كمك كنيم. درها باز ش��ود. مردم ايران كار داش��ته باشند. اگر وضعش��ان خوب شود سراغ هسته ای 
نمی روند]![ و اال ايران هم توانش را دارد و هم دانش آن را...« )مصاحبه با شبكه بی بی سی فارسی به مناسبت چاپ 

كتاب خاطرات خود( 
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چه کسانی پشت ترومپ بودند؟
داستان عجيب خانواده دونالد! و پشتوانه های صهيونيستی آن

دکتر مظفر نامدار
بعد از انقاب فرهنگی، برای من به عنوان اولين نس��ل از دانش��جويان انقابی رشته 
علوم سياسی دانشگاه تهران، شناخت ساختار سياسی، امنيتی و اقتصادی امريكا بيش 
از هر چيز ديگر اهميت داش��ت. امريكا به عنوان كينه توزترين دشمن انقاب اسامی 
و دولتی كه معمار بزرگ انقاب اس��امی از آن به عنوان ش��يطان بزرگ ياد كرده بود، 
در رأس دش��منان ملت ايران قرار داشت و دانستن از اين ش��يطان و مكانيسم عملكرد 
آن، يك قاعده عقلی در سنت انقابی به حساب می آمد. برای ما شناخت دشمن اصلی 
انقاب اس��امی، عامل اصلی عقب ماندگی ايران، عنصر اساسی حفظ ديكتاتوری سياه 
رژيم پهلوی، غارتگر نفت ايران، نابودكننده ذخاير انسانی و مادی اين كشور، عامل اصلی 
كودتای 28 مرداد 1332 و س��اقط كننده دولت ملی در ايران، زنده كننده خاطره شوم 
قرارداد ننگين كاپيتوالس��يون، عامل اصلی تبعيد رهبر بزرگ ملت ايران امام خمينی، 
امپرياليس��م بزرگ و از همه تعابير دقيق تر و عميق تر، همان ش��يطان بزرگی كه امام 

خمينی فرموده بود، يك دغدغه اصلی و اساسی بود. 
ش��وق مطالعات تئوريك درباره ش��يطان ب��زرگ در من آنچنان ش��ديد ب��ود كه در 
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همان ترم های ابتدايی )ترم سوم- سال 63( درس 
سياس��ت و حكومت در امريكا را مشتاقانه انتخاب 
كردم تا شايد از استاد اين درس كه اسمش عباس 
ميانی بود و به تازگی اثری به نام ريگان و پايه های 

قدرت او منتشر كرده بود، چيزی ياد بگيرم.
البت��ه عب��اس ميان��ی در آن دوران ب��رای م��ا 
دانشجويان انقابی دانشكده حقوق و علوم سياسی 
دانشگاه تهران استاد دلچسب و قابل احترامی نبود. 
بعضی از اساتيد كه ژست انقابی گری در آن دوران 
داشتند و تعدادی از دانشجويان باقی مانده از دوران 
قبل از انق��اب، از او با نفرت ي��اد می كردند و او را 
عنصری خودفروخته و بی اراده می دانستند كه به رغم نداشتن ظرفيت های مبارزه، وارد 
صحنه مبارزه شد و پس از دستگيری با خوردن يك سيلی از دست ساواك، فرو ريخت و 

از ديكتاتور بزرگ تقاضای عفو كرد. 
عباس ميانی ظاهراً در دوران تحصيات يكی از اعضای سازمان انقابی حزب توده و 
تشكيات كنفدراسيون دانشجويان ايرانی در اروپا بود كه در سال 1356 به اتهام عضويت 
در سازمان های كمونيستی توسط ساواك دستگير و به يك سال حبس محكوم شد. ولی 
پس از مدت كوتاهی با نوشتن يك توبه نامه اظهار پشيمانی و تقاضای عفو كرد و ظاهراً با 
واسطه گری هويدا و دخالت فرح پهلوی و تحت شرايط ويژه آن دوران، مورد عفو شخص 
شاه قرار گرفت.1 اما آنچه عجيب است اين كه عباس ميانی توبه نامه خود را وقتی نوشت 
كه صدای انقاب مردم ايران بسيار واضح شنيده می شد. اما ظاهراً ظرفيت های مبارزاتی 
او بيش از اندازه تهی ب��ود و مبادی های ايدئولوژيك او مانن��د مبادی های ايدئولوژيك 

بسياری از منورالفكران غرب پرست، استعداد شنيدن صداهای مردم را نداشت. 
بعضی از دانشجويان نسل قبل از انقاب اسامی كه به انقاب فرهنگی برخورد كرده 
بودند و ادامه تحصيل آنها به دوره بازگشايی دانش��گاه ها منتقل شد نيز كم و بيش از او 
با نفرت ياد می كردند و او را عنصری سست عقيده و حتی خودفروخته می دانستند كه 
خيلی راحت به مهره رژيم پهلوی تبديل ش��د و كرسی دانش��گاهی گرفت. رفتارهای 

1. البته عباس ميانی بعد از رفتن به امريكا با نوشتن كتاب های معمای هويدا و نگاهی به شاه، لطف هويدا و فرح 
پهلوی را جبران كرد.



19
1

د؟
ودن

پ ب
روم

ت ت
 پش

نی
سا

ه ك
چ

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

بعدی عباس ميان��ی تا حدود زيادی اي��ن فرضيه را 
تأييد می كند. او كًا بعد از نوشتن آن توبه نامه احساس 
حقارت می كرد و س��ايه س��نگين نگاه های آنچنانی 
دانشجويان انقابی را در كاس درس حس می نمود و 
در رفتارهای خود اين حقارت را نشان می داد و شايد 
به همين اعتبار بود كه توان ماندن در ايران را نداشت.

البته بعض��ی از اس��اتيدی ك��ه در آن دوران خود را 
انقابی دو آتشه معرفی می كردند1 از اس��اس او را عامل ساواك در دانشگاه می دانستند و 
معتقد بودند كه ژست های مبارزاتی امثال وی نيز دروغ و نيرنگی برای نزديكی به نيروهای 
انقابی دانشگاه و شناسايی آنها بود. مهم ترين دليل پيوند عباس ميانی با ساواك، هويدا 
و فرح را دايی های عباس ميانی يعنی سيد فخرالدين شادمان و سيد ضياءالدين شادمان 
می دانستند. سيد فخرالدين شادمان عضو شورای فرهنگی سلطنتی بود و از سال 1327 
تا سال 1344 در دولت های متعدد پس��ت وزارت اقتصاد، كشاورزی و دادگستری و ده ها 
پست ديگر من جمله توليت آستان قدس رضوی را از طرف دربار به عهده داشت و يكی از 
شاخص های »حلقه ماساچوستی ها« در ايران به حساب می آمد. البته فخرالدين شادمان 
برخاف خواهرزاده بی هويت خود به رغم اين كه كارگزار حكومت پهلوی بود ولی شخصيت 
فرهنگی جالبی داشت. كتاب تسخير تمدن فرنگی2 وی، آن هم در دوران پس از ديكتاتوری 
سياه رضاخان در سال های اوليه دهه بيس��ت كه به نوعی انتقاد از سياست های فرهنگی 
رضاخان به حساب می آمد و انتقاد شديد وی از بی هويتی غرب پرستان و همچنين دفاع 
جانانه از فرهنگ ايران اسامی و زبان شيرين فارسی، هنوز از حافظه تاريخی ملت ايران 
پاك نشده اس��ت. همچنان كه كتاب تراژدی فرنگ او نيز كتابي خواندنی است. اصطاح 
»فكلی« از جمله اصطاحاتی است كه برای اولين بار در آثار او مورد نقد قرار گرفته است. او 

در اوايل كتاب تسخير تمدن فرنگی می نويسد:
امروز ايرانی به بايی گرفتار شده كه بدتر از آن هرگز نديده است. اين بای 
عظيم چيست، اين خصم بزرگ كيست، از كجا و از چه نژاد است، چه حربه ای 

1. مثل دكتر رضا رئيس طوسی عضو هيئت مؤسس جنبش ملی مجاهدين )منافقين( در انگليس كه به دليل 
بی اعتنايی و به بازی گرفته نشدن آنها توسط مسعود رجوی در كادر مركزی س��ازمان منافقين، از او جدا شده و 
كتاب روند جدايی را با دو نفر از همفكران خود در پاسخ به رجوی نوشتند؛ و همچنين محمد محمدی گرگانی عضو 

سازمان منافقين و بعداً عضو جنبش مسلمانان مبارز. 
2. رك: تسخير تمدن فرنگی، بی نا، 1326 و همچنين تراژدی فرنگ، تهران، طهوری،1346. 

در امریکا صهيونيست های 
حکومت گر فقط از یهودیان 
حمایت نمی کنند بلکه از 
افرادی که مذهب یهودی 
ندارند ولی در آینده می توانند 
در خدمت اهداف صهيونيستی 

باشند نيز حمایت می کنند
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دارد و از ما چه می خواهد؟ نام زشت اين دشمن پليد »فكلی«1 است. فكلی 
بدخواه و عدو جان ماست. فكلی بدترين و پست ترين دشمن ملت ايرانست. 
تعريف كامل فكلی... در يكی، دو جمله نمی گنجد و چاره آن است كه بعضی 
از عائم او نوشته شود تا فكلی شناسی آسان گردد. فكلی را به جامه و شغل 
و دين و محل تحصيل نمی توان شناخت. آخوند و آخوندزاده، سيد و عام، 
فرنگ رفته و بغداد نديده، تاجر و تاجرزاده، زن و مرد، استاد و شاگرد، معلم و 
مدرس، ديندار و بی دين بسيارست. فكلی ايرانی، بی شرم نيمه زبانی است كه 
كمی زبان فرنگی و از آن كمتر فارسی ياد گرفته و مدعيست كه می تواند به 
زبانی كه آن را نمی داند تمدن فرنگی را كه نمی شناسد، برای ما وصف كند.2 
البته فخرالدين ش��ادمان نمی دانس��ت كه در آينده خواهرزاده او يكی از اين فكلی ها 

خواهد بود. 
با همه اين تفاصيل، بدنامی استاد درس سياست و حكومت در امريكا چيزی از عاقه 
من برای شناخت دقيق و عميق شيطان بزرگ كم نكرد زيرا در آن دوران اين درس به 

دليل تخصصی بودن، استاد ديگری نداشت و به ندرت ارايه می گرديد. 
تا پايان نيم سال، حضور در كاس درس سياست و حكومت در امريكای عباس ميانی 
اندوخته خاصی، بيش از آنچه كه قبل از ورود به دانش��گاه با مطالع��ه متون مربوط به 
امريكا كسب كرده بودم، اضافه نكرد. او جز همان بخش بسيار مختصری از كتاب ريگان 
و پايه های قدرت او را در كاس مطرح نكرد و نش��ان می داد كه اصوالً شناخت عميق و 

دقيقی از مكانيسم قدرت و حكومت و تاريخ در اين كشور ندارد. 
از آن تاريخ تا به امروز دانستم كه از دل متون تدريسی دانشگاه ها و اساتيد آن به شكل 
عمومی در حوزه علوم سياسی چيزی به دست نمی آيد جز استثنائاتی كه بيشتر مربوط 
به درس های اسامی علوم سياسی بود. بنابراين شوق يادگيری خود را بر مطالعات متون 
بيرون از دانشگاه قرار دادم و هر نوشته ای كه در مورد امريكا پيدا می كردم با ولع خاصی 
مطالعه می كردم تا شناختم از اين ديو استبداد و اس��تكبار عميق تر و دقيق تر شود و از 
مكانيس��م قدرت های پنهانی درون امريكا كه ساختار تصميم سازی و تصميم گيری در 

اين كشور را شكل می داد مطالب بيشتری بدانم. 
در طول اين دوران برای من، كميسيون س��ه جانبه، شورای روابط خارجی، استراتژی 

1.»فكلی« در قديم به فرنگی مآبان يا همان منورالفكرها اطاق می شد. 
2. تسخير تمدن فرنگی، همان، ص13. 
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امنيت ملی امري��كا، بيلدربرگ، راكفلره��ا، روچيلدها، مورگان ها، بان��ك فدرال رزرو، 
سيستم های امپراتوری سازی، دموكراسی ليبرال، حقوق بش��ر، سازمان سيا، مؤسسه 
س��لطنتی امور بين الملل، مك دونالد، جنرال موتورز، بنگاه های آلفابت، سرفرانسيس 
بيكن و آتانتي��س جديد، فراماس��ونری، آيپك، ايوانجليس��ت ها، كوكاس��كان ها، 
انگلوپروتستان، جنرال الكتريك، برده داری، كسينجر، نيكسون، برژينسكی، هانتينگتون 

و... كليدواژه های تحريك كننده ای بودند كه بايد در هر شرايطی رصد می شدند. 
هر اثری كه به اين كليدواژه ها مربوط می شد را گردآوری و مطالعه كردم؛ از جمله كتب: 
چه كس��انی بر امريكا حكومت می كنند اثر حزب مترقی كار امريكا، توطئه جهانی اثر 
جيم مارس، سايه های قدرت اثر جيمز پرالف، هيچ كس جرئت ندارد آن را توطئه بنامد 
اثر گاری آلن، كميته 300، سه جانبه گرايی اثر هالی اسكار، روند سلطه گری اثر استيفن 
امبروز، تئوكراس��ی امريكايی اثر كوين فيليپس، تراست مغزهای امپراتوری اثر لورنس 
اچ. شوب؛ آنها بی پرده سخن می گويند اثر پل فيندلی، فريب های عمدی؛ حقايقی درباره 

روابط امريكا و اسرائيل اثر پل فيندلی و ده ها كتاب ديگر... 
در سال 1388، در اوج فتنه ای كه اركان نظام جمهوری اسامی از طريق كارگزاران نادانی 
چون: ميرحسين موسوی، مهدی كروبی، محمد خاتمی و تنی چند از عمله ها و لمپن های 
سياسی وابسته به ديوانساالری ايران مورد تهاجم ناجوانمردانه قرار گرفت و دست آشكار 
و پنهان امريكا و صهيونيسم در آن وجود داشت، اثری از مايكل كالينز پايپر1 به نام قدرت 

1. از اين نويسنده كتاب های ذيل در ايران به فارسی ترجمه و منتشر شده است: 
- امريكا؛ اورشليم جديد )قدرت صهيونيست در امريكا(، ترجمه علی پاك سرشت، پارسا، 1395، 300 صفحه، 
قطع رقعی )يك ترجمه ديگر از همين كتاب نيز در سال 1388 توسط مؤسسه پژوهش فرهنگ و هنر و ارتباطات 

چاپ شده است.(
- اسرار كثيف جنايت، توطئه و الپوشانی در قرن بيس��تم: مجموعه ای از نوشته ها و مصاحبه های مايكل كالينز 
پايپر و مروری بر آثار وی، ترجمه بهمن نورايی بيدخت، مؤسسه پژوهش فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388، 359 

صفحه، قطع وزيری 
- قضاوت نهايی )ارتباط مفقود در توطئه ترور جان اف. كندی(، ترجمه محمدعلی ش��يخان عليان، مؤسس��ه 

پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1388، 384 صفحه، قطع وزيری 
- جنگ طلبان بزرگ، ترجمه عباس كشاورز لشكری و نفيسه راجی، مؤسسه پژوهشی فرهنگ هنر و ارتباطات، 

1388، 172 صفحه، قطع وزيری 
اين فعال و نويسنده منتقد امريكايی به دليل مشكات قلبی در سن 54 سالگی در 94/3/14 درگذشت. او در سال 
2006 عاوه بر نويسندگی، برنامه راديويی »گزارش پايپر« را آغاز كرد كه در آن عليه سيستم حاكم امريكا انتقاداتی 

را مطرح می كرد. فعاليت او عليه البی های صهيونيستی و نقش آنها در سياست خارجی امريكا بود. 
مايكل كالينز پايپ��ر يكی از منتقدان رژيم صهيونيس��تی در امريكا ب��ود كه حق آزادی بي��ان را برای منكرين 
هولوكاست محفوظ می دانست. وی در يك خانواده كاتوليك ايرلندی رشد يافته بود و انگيزه خود از ورود به عرصه 
انتقاد از سيس��تم حاكم امريكا را تجربه تلخ برادرش در جنگ ويتنام معرفی می كرد كه هيچ گاه از آثار جسمی و 

روانی اين جنگ بهبود نيافت. )تسنيم، 94/3/14، صفحه بين الملل( 
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پنهان در امريكا منتش��ر ش��د كه آقای عليرضا 
عبارتی آن را ترجمه و مؤسسه روايت فتح آن را 

منتشر كرده بود. 
طبق اهداف و عاداتی كه شرح دادم، اين اثر را 
هم ابتياع و مطالع��ه كردم. بخش عمده مطالب 
اين اثر درباره نفوذ پيچيده البی های صهيونيسم 
و يهود در اركان ق��درت امريكا در كنار س��اير 
البی ها مثل البی اس��لحه، البی بازنشس��تگان، 
البی سرمايه، البی انرژی، البی هسته ای، البی 
همجنس بازان و ده ها البی ديگر بود. عنوان يك بخش از اين اثر در كنار ساير بخش ها به 

هر دليلی توجه مرا به خود جلب كرد. 

چه كسانی پشت ترومپ بودند؟ داستان عجيب خانواده دونالد! 
در آن دوران، نام ترامپ در ساختار سياس��ی امريكا اصًا مطرح نبود ولی اين متن كه 
درباره نقش يهود در ارتقای سرمايه و ثروت ترامپ و خانواده وی1 بود چون تا آن موقع 
به گوش��م نخورده بود، جالب به نظر آمد. مقاله را خواندم و متوجه ش��دم كه در امريكا 
صهيونيست های حكومت گر فقط از يهوديان حمايت نمی كنند بلكه از افرادی كه مذهب 
يهودی ندارند ولی در آينده می توانند در خدمت اهداف صهيونيستی باشند نيز حمايت 
می كنند. در همان دوران ترامپ را در موتورهای جست وجو در پايگاه های اينترنتی رصد 

كردم ديدم در سال 88 نشان چندانی از ترامپ و آثار وی در ايران نيست. 
از سال 1389 آرام آرام آثار ترامپ كه عموماً در حوزه موفقيت های اقتصادی وی بود 
در ايران ترجمه ش��د اما مترجمين اين آثار هيچ گاه تصور نمی كردند كه روزی ترامپ 
رئيس جمهور امريكا شود.2 اكنون كه مجدداً به اين اثر رجوع كردم و مقاله »چه كسانی 
پشت ترامپ بودند« را عميق تر مطالعه كردم احساس می كنم خواندن اين مقاله بسيار 

1. هم اكنون نزديك ترين عضو يهودی در خانواده ترامپ جرد كوری كوشنر داماد او و همسر ايوانكا ترامپ است. 
كوشنر پسر ساختمان ساز امريكايی چارلز كوشنر است. جرد كوشنر تاجر، سرمايه گذار در اماك و مستغات و ناشر 
امريكايی و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئيس جمهور امريكاست. او در سال 2007 و در 26 سالگی گران قيمت ترين 
خريد مالكيت يك ساختمان را در تاريخ امريكا انجام داد. او از س��وی ترامپ مأمور حل و فصل مسئله خاورميانه 

يعنی مسئله فلسطين است. 
2. البته معلوم نيست؛ ش��ايد ورود و ترجمه اين آثار در اين دوران در ايران فرآيند برنامه ريزی شده ای باشد كه 

ممكن است مترجمين آن هم در جريان نباشند! 

دونالد ترامپ شبيه رونالد ریگان 
یا هيچ سياستمدار دیگر امریکایی 
نيست. او یک قمارباز بزرگ و 
حرفه ای است. تمام قماربازان 
حرفه ای چند ویژگی مشابه هم 
دارند. اواًل؛ شدیداً اهل ریسک 
هستند. ثانيًا؛ شدیداً معتقد به شانس 
هستند و ثالثًا اصرار به ادامه بازی تا 

مرحله برنده شدن دارند
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مختصر ولی عميق و دقيق می تواند به ما كمك كند تا سردمدار فعلی جال و جبروت 
شيطان بزرگ را بهتر درك كنيم. 

 

به نظر من دونالد ترامپ شبيه رونالد ريگان يا هيچ سياستمدار ديگر امريكايی نيست. او 
يك قمارباز بزرگ و حرفه ای است. تمام قماربازان حرفه ای چند ويژگی مشابه هم دارند. 
اوالً؛ شديداً اهل ريسك هستند. ثانياً؛ شديداً معتقد به ش��انس هستند و ثالثاً اصرار به 
ادامه بازی تا مرحله برنده شدن دارند. حتی اگر شانسی برای برنده شدن نداشته باشند 

ولی تا همه چيز خود را از دست ندهند به بازی ادامه خواهند داد. 
اين برای ما كه امريكا را عنودترين دشمن انقاب اسامی و شيطان بزرگ می دانيم هم 
فرصت است و هم تهديد. مايكل كالينز در اين مقاله ويژگی های دقيقی از اين قمارباز و 

جريان عظيم صهيونيستی حامی وی ارايه می دهد: 
1. شبكه عظيم حاميان ثروتمند صهيونيست

2. آشنايی كامل با هنر معامله )نام يك اثر از ترامپ( 
3. آشنايی كامل با مكانيسم های جرزنی در معامله و به هم زدن ميز قمار

4. پيوند با شبكه های زيرزمينی فساد در دنيا
5. پيوند با قمارخانه ها و قماربازان قهار دنيا 

6. عدم پايبندی به قاعده، قانون و توافق
7. اعتماد به نفس بی پشتوانه

8. وعده و وعيدهای ناممكن در آينده مبهم و موهوم
9. تجارت معطوف به قدرت )موضوع يك اثر ديگر ترامپ(
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10. هنر بازگشت از شكست )موضوع يك اثر ديگر ترامپ(
11. اعتقاد عميق به قابليت تجارت سياس��ت داخلی و خارجی امريكا )نام يك كتاب 

ترامپ(
12. عدم اعتقاد به تسليم شدن )يك اثر ديگر ترامپ( 

به همه دولتمردانی كه هنوز اميدی به امريكا و مذاكره با او دارند و پيش��رفت، رش��د، 
حفظ استقال و آزادی ايران را در داالن های مؤسسات ژنو و اتاق های مذاكرات سازمان 
ملل و تحريك عواطف امپرياليس��تی و ايران هراسی و اسام هراس��ی امريكا و انگليس 
جست وجو می كنند، تا شايد با كمك آنها و ديو و دلبرس��ازی های چپ و راست در دل 
شيطان بزرگ آرايی در داخل برای خود دست و پا كنند تا مدتی ديگر بر اريكه قدرت و 
امارت تكيه زنند توصيه می كنيم اين مقاله مختصر را مطالعه كنند؛ شايد به ذهنيت های 

به هم ريخته ديوانساالری ايران كمكی كند. 
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نقدی   بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی
)بخش پاياني(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

یادداشت
مقاله حاضر كه در چندين ش��ماره در اختيار خوانندگان محت��رم قرار گرفت، بخش 
پايانی نقدی اس��ت بر مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ اسامی كه توسط دو 
تن از پژوهشگران 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 يك مقاله صد صفحه ای درباره شخصيت بزرگی چون امام خمينی كه پيرامون 
وی صدها كتاب، مقاله، متن و س��ند وجود دارد، آن ه��م در دايره المعارفی كه عنوان 
دايره المعارف بزرگ اسامی 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 اطاعات نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين مسائل زندگی وجود داشته 
باشد! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل رجوع شد تا حدودی منشأ اين 

نادرستی به دست آمد. 
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اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلكه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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 اسامی 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 اس��امی با ارجاع ب��ه 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 اسامی 
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��امی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسامی 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 است. اميد است دست اندركاران اين 
دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه جفای 
غير قابل بخششی نس��بت به خمينی كبير مرتكب شده است و منش��أ خطاهای بعدی 
تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد ش��د؛ و همچنين س��پردن نگارش اين مدخل به 
محققان و دانش پژوهانی كه صاحيت و اعتبار الزم علمی و تسلط كافی بر متون و منابع و 
ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منقح، معتبر و جامع تهيه و منتشر نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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اشکاالت ساختاری
منابع مدخل 

از جمله موارد مهم در ارزيابی مداخل، بررسی منابع مقاالت دانشنامه ای است. مدخل 
مورد نقد نيز از اين قاعده مستثنا نيس��ت و نكات قابل تأملی در مورد كاربست منابع و 
رويه منبع گزينی آن به چش��م می خورد. عدم احاطه بر اظهارنظرهای متعدد و متكثر 
و عدم انعكاس اقوال مختلف در موضوعات مورد مناقشه نيز، ايرادی است كه به بخش 
منبع يابی و استفاده صحيح و فنی از همه منابع موجود برمی گردد. در ادامه برخی از اين 

ايرادات به تفكيك مورد اشاره اجمالی قرار می گيرد. 
1. عدم مراعات تقدم و تأخر در استفاده از منابع

يكی از اشكاالت مهم در بخش منابع، عدم استفاده از منابع درجه اول و قديمی تر است. 
به عنوان نمونه نخستين مطلب از امام در كتاب آينه دانشوران درج شده است كه در سال 
1313شمسی منتشر شد و از اين نظر بر ساير منابع تقدم دارد. دومين مطلب از امام در 
كتاب آثارالحجه به قلم شيخ محمد شريف رازی در سال 1332ش نوشته شد كه حاوی 
مطالب مهمی از زندگی و سيره علمی امام خمينی)ره( است. سومين زندگی نامه از امام 
به درخواست حجت االسام سيد حميد روحانی در س��ال های پيش از پيروزی انقاب 
اسامی برای نشريه ای خارجی نوشته شد كه بعداً همان زندگی نامه به صورت مبسوط و 
به انضمام نكات اصاحی شخص امام- كه دست خط مبارك ايشان نيز موجود است- در 
سال 56 در كتاب تحليل و بررسی نهضت امام خمينی درج گرديد. در ويرايش دوم اين 
كتاب، مطالب تكميلی و دست خط حضرت امام پيرامون بيوگرافی و سير علمی ايشان، 
نشر يافت و پس از آن ساير تك نگاری ها و كتب تفصيلی با استفاده از اين مطالب، نكات 
ديگری را بر آن افزودند. عدم التفات به سير تراجم نگاری در مورد امام، در عدم استفاده 
نگارنده مدخل از منابع متقدم، مش��هود اس��ت كه در برخی موارد منجر به درج موارد 

خاف يا غفلت از بازگويی نكاتی مهم گرديده است. 
2. استفاده انحصاری از منابع خاص

اس��تفاده از مناب��ع انحص��اری در برخی موضوع��ات، اش��كال ديگری اس��ت كه به 
يك س��ويه نگری در روايت، ش��كننده بودن مدعاها و غير مس��تند بودن مطالب منجر 
شده است. به عنوان نمونه استفاده مفرط از كتاب خاطرات آيت اهلل پسنديده در روايت 
پيشينه خانوادگی امام خمينی، سير علمی ايشان و... موارد متعددی از تناقض نمايی را 
منجر شده است كه به برخی از آنها در بخش هايی از اين نوشتار به صورت مستند اشاره 
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شده است. 
در موضوع شكل گيری انقاب اسامی و نيز در مقوله 
سياست خارجی انقاب اسامی و رابطه ايران و امريكا 
نيز، در اكثريت م��وارد از كتاب ش��كل گيری انقاب 
اسامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسامی نوشته 

محسن ميانی استفاده شده است.1
در موارد متكثر در اين مدخ��ل، مخصوصاً در بخش 
مرب��وط به دهه ه��ای نخس��ت زندگی ام��ام، به طور 
انحصاری از كت��اب حديث بي��داری نوش��ته حميد 

انصاری استفاده شده است.2
در بخش های مربوط به زندگی مرحوم سيد احمد خمينی نويسنده در اغلب قريب به 
اتفاق موضوعات، از كتاب مهاجر قبيله ايمان- به قلم حميد انصاری- استفاده كرده است. 
در حالی كه تاكنون آثار و منابع زيادی درباره زندگی و فعاليت های سياسی مرحوم سيد 
احمد خمينی منتشر شده يا در دست انتشار است. لذا بهتر آن بود نويسنده از منابعی كه 
خود در نگارش كتاب مذكور استفاده كرده، بهره می برد يا الاقل در عرض كتاب خود، به 

ساير منابع نيز ارجاع می داد تا روايتی انحصاری و يك سويه به دست ندهد. 
3. اشكاالت محتوايی در برخی منابع

يكی از منابع پر كاربرد در مدخل مورد نقد، كتاب حديث بيداری به قلم حميد انصاری 
است. با توجه به كثرت ارجاعات مدخل به اين كتاب و نظر به همه گير شدن اين اثر در 
معرفی امام، اغاط كثيری در آن به چشم می خورد كه بس��ياری از آنها در اين نوشتار 
مورد اش��اره قرار گرفت. بديهی اس��ت اثری با اين حجم از اش��تباهات تاريخی، منبع 
مناسبی برای ارجاع يك مدخل دانشنامه ای نيس��ت؛ چه اينكه ترجمه اين اثر به چند 
زبان با وجود اين همه غلط نيز كاری غير معقول اس��ت كه اشتباهات تاريخی پيرامون 

نهضت امام را در سطح بين المللی نهادينه خواهد ساخت. 
4. استفاده از منابع جهت دار و غير مستند

اس��تفاده از برخی منابع غير مس��تند يا منابعی كه به صورت كامًا جهت دار نوش��ته 
شده اند، موضوع مورد تأمل ديگری است كه در جای جای اين مقاله به چشم می خورد. 

1. محسن ميانی، شكل گيری انقاب اسامی از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسامی، ص709-710. 
2. حميد انصاری، حديث بيداری، ص709. 

یکی از اشکاالت مهم در 
بخش منابع، عدم استفاده از 
منابع درجه اول و قدیمی تر 
است. به عنوان نمونه نخستين 
مطلب از امام در کتاب آینه 
دانشوران درج شده است که 
در سال 1313شمسی منتشر 
شد و از این نظر بر سایر منابع 

تقدم دارد
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به عنوان نمونه می توان به استفاده حداكثری از آثار نويسندگانی مانند محسن ميانی، 
سعيد حجاريان، حسين بشيريه، بالی و... اش��اره كرد كه اختاف فكری اينان با نظام 
اسامی و شخص امام خمينی از نظر محققين پوش��يده نيست و از اين حيث، استفاده 
انحصاری از آثار نويسندگانی از اين دست، مصداق بارز جهت دارنويسی در نگارش مقاله 
دانشنامه ای است. چه اينكه اوالً روايت ايشان در بسياری از موضوعات مهم- مانند رابطه 
ايران و امريكا، تحليل جامعه ش��ناختی از نظام اس��امی و...- به عنوان نظر نهايی ذكر 
شده و هيچ ديدگاه مخالفی منعكس نشده است؛ ثانياً اگر چه انعكاس تحليل مخالفان 
انديشه سياس��ی امام به خودی خود نقص محسوب نمی ش��ود، اما تحليل شخصيتی 
فراحزبی و فراجناحی مانند امام خمينی از زاويه روايت ه��ای جهت دار عده ای معدود 
كه از قضا انگش��ت نمای سياسی نيز هس��تند، از نظر فنی صحيح به نظر نمی رسد. اين 
بخش از مطالب نويسنده، به محتوای كتاب ايران بين دو انقاب مانند شده است كه در 
آن، آبراهاميان با اس��تفاده مفرط از منابع غير اصيل- آثار ايران شناسان و نويسندگان 
چپ- و سانسور منابع و مس��تندات داخلی و اصيل، انقاب اسامی را از زبان ديگران و 

دگرانديشان روايت كرده است. 
استفاده از كتاب هايی مانند آثار ميانی گذشته از محتوای جهت دار و ضد انقاب، اصًا 
منبعی تاريخی نيست و حاوی اغاط تاريخی بسيار زيادی است. نيز برادرش در مستند 
جنجالی بی بی سی به عنوان كارشناس صحبت و از تهمت اين بنگاه خبری انگليسی به 

امام رونمايی كرد. 

ایرادات مربوط به كيفيت استفاده از تقاویم و ذكر تاریخ وقایع 
اين بخش مربوط به رويه نويسندگان مدخل در استفاده از تقاويم برای بيان تاريخچه 
وقايع مرتبط با زندگانی و مبارزات امام خمينی و منسوبين ايشان است. در اين بخش، 
گذشته از نقد رويه استفاده از تقاويم، به نمونه هايی از اشتباهات و اغاط تاريخی مندرج 

در مدخل اشاره خواهد شد. 
1. عدم وحدت رويه در استفاده از تقاويم 

به طور كلی در مدخل مورد نقد، در بيان تاريخ و استفاده از تقاويم، وحدت رويه وجود 
ندارد و نويسنده تقويم شمسی و قمری را به صورت غير اصولی و گنگ در موارد متعدد 
استفاده كرده است؛ در حالی كه بايس��ته بود تاريخ ها به صورت يك دست )طبق تقويم 
شمسی يا قمری( درج می ش��د يا تواريخی كه مربوط به قبل از 1300 شمسی بود را به 
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صورت قمری و بعد از 1300 شمسی را به صورت شمسی ذكر می كردند. به هر حال در 
مقاله، هيچ رويه ثابتی وجود ندارد و تواريخ شمس��ی و قمری، ذهن مخاطب را مشوب 

می كند و بعضاً تطبيق های غلط هم باعث تشتت ذهنی خواننده می گردد. 
2. اشتباه محاسباتی در سالشمار زندگی امام 

در بخش��ی از مدخل، تاريخ های مندرج غلط درج شده است كه نيازمند اصاح است. 
از جمله، سن حضرت امام)ره( در هنگام دريافت شناسنامه در سال 1304ش، 25 سال 
درج شده است: »زمانی كه در سال )1304ش( صدور شناسنامه برای ايرانيان اجباری 

شد، آقا روح اهلل 25 سال داشت.«1
با توجه به اينكه سن تولد امام، 1281 شمسی قيد ش��ده است، سن پيش گفته غلط 
است و امام در هنگام دريافت شناسنامه )سال 1304ش(، به حساب شمسی 23 سال 
داشته است. از آنجا كه ميزان سنجش ايش��ان تقويم شمسی است، بين سال 1281 تا 
1304، معلوم نيست نويس��نده چطور به عدد 25 رسيده اند. حتی اگر تقويم قمری هم 

ماك باشد )كه در اينجا نيست(، باز هم امام 24 ساله بوده اند نه 25 ساله! 
اين اشتباه محاسباتی در جای جای مقاله تكرار شده است و به عنوان نمونه سن امام در 
آستانه ازدواج در بهمن 1308ش، به اشتباه 28 سال درج شده است.2 اگرچه با احتساب 
سال های قمری ايشان در آن هنگام وارد 28 سالگی ش��ده بودند ولی با توجه به ماك 
قرار دادن تقويم شمسی توسط نويسنده )كه سال 1308شمسی را مبنای محاسبه قرار 
داده اند( به حساب شمسی، س��ن امام در هنگام ازدواج 27 سال بوده است. برای پرهيز 
از ثبت غير دقيق تقاويم و سال شمار زندگی امام، پسنديده آن بود كه نويسنده با حفظ 
وحدت رويه در تقاويم، يا ماك خود در بيان اين اعداد را بيان می كرد يا در ذكر ارقام و 
اعداد به هر دو تقويم، توجه می داشت يا الاقل اشاره ای به اختاف تاريخی ناشی از ماك 
قرار دادن تقويم شمسی و قمری می كرد تا دچار سردرگمی و اشتباه محاسباتی نگردد. 
در بخش مربوط به تاريخ آشنايی امام با آيت اهلل شاه آبادی- صفحه 670- نيز اشتباهات 
تاريخی به چشم می خورد. در آنجا تاريخ اين آشنايی »سال 1347ش/ 1307ق« ذكر 
شده است كه به چند دليل اشتباه اس��ت؛ امام متولد سال 1320 قمری است و با توجه 
به تاريخ مندرج در مدخل، می بايست ايشان 13 س��ال قبل از تولدشان يعنی در سال 
1307 قمری با آيت اهلل شاه آبادی آش��نا شده باش��ند! همچنين آيت اهلل شاه آبادی در 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص667. 
2. همان، ص668. 
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تاريخ 1369قمری/ مطابق با س��وم آذرماه 1328 شمسی 
رحلت ك��رده1 و لذا، اگر تاريخ مذك��ور در مدخل را صحيح 
بدانيم، الزمه اش آن اس��ت كه امام حدود 19 س��ال پس از 
رحلت آيت اهلل شاه آبادی با ايشان آشنا شده باشد! گذشته از 
موارد مذكور، دو تاريخ شمسی و قمری مندرج نيز با يكديگر 
تناسبی ندارند؛ يعنی سال 1347 شمس��ی مطابق با سال 
1307 قمری نيست بلكه مطابق 1387قمری خواهد بود و 

از طرفی معادل سال 1307 قمری، به تقويم شمسی، سال 1268 است. 
در مورد نامگذاری سال 78 به عنوان سال امام، چنين آمده است: 

چنان كه پيش تر آمد اين موج توجه و تأليف متأثر از آن اس��ت كه به 
پيشنهاد مؤسسه تنظيم و نش��ر آثار امام خمينی، مقام معظم رهبری 
حضرت آيت اهلل سيد علی خامنه ای سال 1378ش را به دليل مصادف 

شدن آن با يكصدمين سالزاد امام )سال امام( نام نهاد.2
با توجه ب��ه اينكه امام خمينی در س��ال 1281شمس��ی/ 1320ق متولد ش��ده اند و 
نويسندگان مدخل نيز همين تاريخ تولد را درج كرده اند، لذا تنها با محاسبه تقويم قمری، 
سال 1378 ش به عنوان يكصدمين سالزاد امام، بوده اس��ت. بر اساس تقويم شمسی، 
سال 1381ش، يكصدمين سال تولد است و لذا اين مسئله بايد تذكر داده می شد. از اين 
گذشته، بر اساس چه مستندی ادعا شده كه اين نام گذاری با پيشنهاد مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام بوده است؟ نامگذاری س��ال ها به ابتكار مقام معظم رهبری بوده و هست 
و هر جريانی كه اين مسئله را به ديگران نس��بت می دهد بايد دليل ارايه كند. لذا درج 
مدعاهای بدون دليل از اين دست، خود اشكال س��اختاری ديگری است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد. 

عدم وحدت رویه در القاب 
ناهمگونی و عدم برخ��ورداری از منطق و رويه واحد در كاربس��ت الق��اب حوزوی و 
دانش��گاهی در جای جای مقاله به چش��م می خورد. در ادامه برخ��ی از نمونه ها از نظر 

خواهد گذشت. 

1. ناصرالدين انصاری قمی، اختران فضيلت، قم، دليل ما، 1392، ص357.
2. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص685.

استفاده از منابع انحصاری 
در برخی موضوعات، 
اشکال دیگری است که 
در  یک سویه نگری  به 
روایت، شکننده بودن 
مدعاها و غير مستند بودن 

مطالب منجر شده است
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به عنوان مثال در بخشی از مدخل، از شهاب الدين اشراقی با عنوان آيت اهلل و همزمان 
از سيد مصطفی خمينی، بدون اين لقب ياد شده است.1 

در معرفی ش��اگردان امام نيز اين نقيصه به چش��م می خورد. پس از آن كه نويسنده 
از بزرگانی مانند ش��هيد سعيدی و ش��هيد بهشتی و ش��هيد مطهری با عنوان »شهيد 
آيت اهلل...« ياد می كند، در ذكر نام برخی ديگر از جمله شهيدان قدوسی و هاشمی نژاد، 
رويه ای ديگر پيش می گيرد؛ حتی از عنوان »حجت االس��ام« نيز برای يادكرد ايشان 
اس��تفاده نمی كند و چنين می آورد: »ش��هيد حاج شيخ علی قدوس��ی....، شهيد سيد 

عبدالكريم هاشمی نژاد.«2
در بخش های ديگری از اين مدخ��ل،3 اين ايراد به طرز بارزتری مش��اهده می گردد. 
نويس��نده در اقدامی عجي��ب، هر ج��ا از مرجع تقلي��د و زعيم بزرگ ش��يعه حضرت 
آيت اهلل العظمی بروجردی نام می برد، نام ايشان را بدون استفاده از القاب نقل می كند. 
اين اس��ت كه در موارد متعدد از اين مرجع بزرگ با تعبير توهين آميز »بروجردی« نام 
برده شده اس��ت4 كه در آن نوعی اس��تخفاف نيز وجود دارد. اين تش��تت در كاربست 
القاب و عناوين، وقتی روشن می ش��ود كه ببينيم هر جا از شخصيت هايی مانند آقايان 
اكبر رفس��نجانی يا س��يد محمود طالقانی نام برده می ش��ود، لقب »آيت اهلل« را برای 
يادكرد ايشان به كار می گيرند يا در ذكر نام افرادی مانند آقای امام جمارانی، از عنوان 
»حجت االسام والمسلمين« تغافل نشده است.5 معلوم نيست درج القاب و عناوين در 

يك مدخل دانشنامه ای در اين سطح، با چه ماكی انجام شده است؟! 
نكته مهمی كه در اين زمينه به چشم می خورد، عدم توجه به سير تاريخی و موقعيت های 
اجتماعی افراد و عدم تناسب القاب با موقعيت اجتماعی خاص آنهاست. به عنوان نمونه، 
نويسندگان گاه در روايت وقايع مربوط به بعد از رهبری امام خمينی نيز از لقب »آيت اهلل« 
استفاده كرده اند، اين در حالی است كه در دوران بعد از انقاب، ايشان به »امام خمينی« 
اشتهار داش��ته اند، و در يادكرد ايش��ان معموالً »آيت اهلل خمينی« گفته نمی شده است؛ 
همان گونه كه در زمان حيات آيت اهلل بروجردی نيز ايشان به »آقا روح اهلل« اشتهار داشته اند. 
در حال حاضر در روايت برخی از مخالفان امام و انق��اب، به قصد تعريض و يا تنقيص، از 

1. همان، ص669. 
2. همان، ص727. 

3. بخش های مربوط به تحليل انديشه فقهی امام. 
4. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج22، ص741، 745 و 749. 

5. همان، ص762.
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تعبير »آقای خمينی« و تعابيری از اين دست استفاده می شود كه دقت در كاربست القاب 
متناسب با ادوار مختلف زندگی سياسی ايشان را دوچندان طلب می كند. 

عطف مترادف ها
به رغم آن كه مختصرنويس��ی يكی از اصول بنيادين در نگارش مقاالت دانشنامه ای 
است، در متن مورد نقد، موارد زيادی از عطف واژگان مترادف به چشم می خورد كه در 
بس��ياری از اين موارد هيچ ضرورتی برای ذكر اين عطف های تبيينی و توصيفی وجود 

نداشته، حذف آنها خلل و ضرری در بيان مراد نويسندگان وارد نخواهد كرد. 
وجود چنين نقيصه ای در يك دايره المعارف بزرگ و معتبر بسيار دور از انتظار است؛ 
بلكه می بايس��ت حداقل ويژگی های ادبی را كه در نوش��ته های عادی رعايت می شود، 
رعايت كنند. در ادامه نمونه هايی از عطف غيرضرور و تطويل بی مورد را ذكر خواهيم كرد. 
»ش��يوه و روش«،1 »هدف و مقصد«، »مهم ترين و اصلی تري��ن«، »واقعی و عينی«، 
»گس��تردگی و پردامنگی«،2 »ريش��ه يابی و ش��ناخت مبان��ی فك��ری«، »نمودها و 
ظهورها«، »معلوم و مش��خص«، »گروه و مجموعه«، »روزان��ه و عاميانه«، »مفاهيم و 
اصطاحات«، »حد و مرز«، »گونه و نوع«،3 »روش و مشی«،4 »جامع و كامل«، »اساس 
و پايه«،5 »متكفل و مسئول«، »پان و نقش��ه«،6 »پيوند و درهم تنيدگی«، »مظلومان 
و س��تمديدگان«، »حدود و ثغور«، »مطلق و انحصاری«، »عدل و قس��ط«، »موازين و 
شرايع«7 و گاهی در متن مقاله عطف سه مترادف مش��اهده می شود كه از جمله به دو 
مورد آن اشاره می شود: »مبنا و شالوده و ريشه های بنيادين« و »احكام و شرايع اسام 

و قوانين الهی«.8

كاربست ناصحيح اصطالحات علمی و استفاده از تركيب های نامأنوس 
در بخشی از مدخل، از كلمه »نفس االمری« به اشتباه اس��تفاده شده است. نويسنده 
چنين نوشته: »طبيعی اس��ت كه علم در حالت نفس االمری، نمی تواند بد باشد، اما اين 

1. همان، ص725.

2. همان، ص629.

3. همان، ص693.

4. همان، ص694.

5. همان، ص695.
6. همان، ص696.
7. همان، ص698.
8. همان، ص694.
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سخن امام اش��ارتی دارند به دارنده علم...«1 به جای 
كلمه نفس االمر بايد از كلمه »فی نفسه« استفاده كرد. 
چرا كه »نفس االمر« در حقيق��ت عالم حقايق مكتوم 
است كه انطباق همه گزاره های علمی و صحت سنجی 
آن، در آنجا روشن اس��ت و از اين نظر، »علم در حالت 
نفس االمری« در بحث مورد نظر نويسنده، بی معناست 
و بد بودن و خوب بودن در مورد آن مطرح نيست. اما می توان بحث كرد كه علم به صورت 
فی نفسه يا »علم بما هو علم« بد نيست. نويس��نده به دليل عدم آشنايی با اصطاحات 
فلسفی دچار اين اشتباه شده است. اين سخن وقتی روش��ن می شود كه بيان امام را از 
نظر بگذرانيم كه فرموده اند: »علم به تنهايی س��ودآور نيس��ت و برای نافع بودن بايد با 
معنويات همراه باشد«.2 برای موضوع قرار دادن »علم به تنهايی« از تعبير »علم در حالت 
نفس االمری« استفاده نمی شود و بلكه بايد گفت: »علم فی نفسه«يا »علم بما هو علم«. 
در بخش هايی از مدخل، استفاده از برخی از تركيب های نامأنوس به چشم می خورد كه 

از جمله می توان به »پيش نمونه های تحول ساز در فقه«3 اشاره كرد. 
در موارد متعدد،4 از بهشت زهرا)س(، با عنوان »گورستان« تعبير شده است كه تعبيری 
غريب و تا اندازه ای موهن است و حتی اگر به قصد پرهيز از استفاده از كلمات با بار ارزشی 
نوشته شده اس��ت، بهتر بود نويس��نده از عبارت »آرامگاه«، يا »قبرستان« به جای آن 
اس��تفاده می كرد تا بار معنايی منفی به ذهن مخاطب متبادر نشود. اين تعبير در اشاره 
به سخنرانی امام راحل در كنار مزار شهدای انقاب اسامی در بهشت زهرا)س( به كار 
برده شده است؛ در صورتی كه در بخش های ديگر از مقاله، در معرفی مختصات محيطی 
حرم امام كه در جوار بهشت زهرا)س( واقع شده، از تعبير »گلزار شهدای بهشت زهرا« 

استفاده شده است كه نشان از عدم وحدت رويه در كاربست تعابير و تركيب ها دارد.5

1. همان، ص718.
2. همان.

3. همان، ص733.
4. از جمله در صفحه 724. 

5. در هر دو مورد، مراد اشاره به مزار شهدای انقاب اسامی است ولی در يكجا از تعبير گلزار و در جای ديگر از 
تعبير گورستان استفاده شده است زيرا سخنرانی امام در جوار مزار شهدا ايراد شده و لذا هيچ اشكالی نداشت كه 
نويسنده در صفحه 724 نيز از تعبير »گلزار شهدا« اس��تفاده می كرد كه هم تركيبی مورد استعمال و رايج است 
و هم متناس��ب با فرهنگ ايرانی و انقابی و در عين حال، بار معنايی منفی گورستان را ندارد. تعبير گورستان به 
نوعی، با مردگی مازمه دارد؛ حال آن كه گلزار ش��هدا، نمايانگر حيات طيبه شهداست و نشان از تفاوت ايشان با 

مردگان عادی دارد.

استفاده از برخی منابع غير 
مستند یا منابعی که به صورت 
کاماًل جهت دار نوشته شده اند، 
موضوع مورد تأمل دیگری 
است که در جای جای این 

مقاله به چشم می خورد
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در برخی موارد از تركيب »طرح اليحه« اس��تفاده 
شده است1 كه تركيبی غلط است؛ زيرا اليحه مربوط 
به دولت و طرح مرتبط با مجلس است و تركيب اين 
دو، خود متناقض نما و بی معناست. پيش تر در بحث 
تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی به تفصيل به 

اين موضوع پرداخته شد. 
در بخش ديگری از نوشتار نيز تركيب »رويكرد اصوليه« آمده است: »بايد سراغ فضای 
فقاهتی اماميه با رويكرد اصوليه رفت...«2 اين تركيب نيز نارسا و نامأنوس است و بهتر بود 
به جای آن، از تركيب رايج »رويكرد اصولی« استفاده می شد. مضاف بر آن كه استفاده از 
تعابير عربی مثل اصطاح »اصوليه« در يك متن كامًا فارسی كه گرته برداری اصطاحی 
از زبان عربی در آن ضرورت ندارد، نادرست و نابجاس��ت؛ خصوصاً كه واژه »اصولی« به 
عنوان معادل فارسی رايج و رساتر، وجود دارد. به نظر می رسد نويسنده خواسته در بيانی 

سجع آميز، برای هم آهنگی با كلمه »اماميه«، اصطاح »اصوليه« را به كار بندد. 
همچنين در جای ديگر از تركيب غير فارسی و ناآشنای »رابطه ديالوگی« استفاده شده 
است: »افكار امام بيشتر در يك رابطه ديالوگی با افكار بروجردی، و نه تأثيرپذيری چندان 
از او بود.«3 تركيب نامأنوس »رابطه ديالوگی«، با استفاده از دو واژه »رابطه« و »ديالوگ« 
به وجود آمده كه در اين ميان كلمه »ديالوگ«، غير فارس��ی است و لذا گذشته از تنافر 

سمع، اشكال كاربست واژگان غير فارسی نيز در اين تركيب وارد است. 
در بخش ديگر از مقاله، از تعبير »قانون ش��رع« استفاده كرده است و در كاربست اين 
تعبير به وضوح مشخص نمی كند كه مرادش قانون بش��ری است يا قانون الهی. در اين 

زمينه چنين می نويسد: 
يك��ی از ملموس ترين حوزه ها برای فهم نس��بت مي��ان قانون و واقع 
خارجی، مقام اجرا برای عامان قانون است؛ در س��خن از قانون شرع، 

مكلف بايد بداند موقعيت او در قبال قانون چيست؟...4
اس��تفاده از تركيب فوق در اين صورت، ناكارآ، مبهم و فاقد معنای روش��ن است چرا 
كه قانون نوعاً به مجموعه ای از بايدها و نبايدها اطاق می ش��ود كه منش��أ بشری دارد 

1. دايره المعارف بزرگ اسامی، ج 22، ص725. 
2. همان، ص740.

3. همان، ص741. 
4. همان، ص749.

ناهمگونی و عدم برخورداری 
از منطق و رویه واحد در 
کاربست القاب حوزوی و 
دانشگاهی در جای جای مقاله 

به چشم می خورد
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و با اس��تفاده از منب��ع عقل و عرف تدوي��ن می گردد و 
در مقابل، بايدها و نبايدهايی كه توس��ط شارع مقدس 
به عنوان تكاليف ش��رعی القا می ش��ود، مصداق قانون 
وحيانی است كه در قالب نظام شريعت سامان می يابد و 
توسط پيامبران)ص( اباغ می شود. گذشته از ابهام در 
مراد از تركيب »قانون ش��رع«، در تبيين و تحليل و مصداق يابی نيز، اين ابهام سرايت 
می كند و شائبه خلط دو مفهوم »قانون شرعی« يا »قانون الهی« كه منشأ وحيانی دارد 
با »قوانين بشری« را القا می كند. بهتر بود اگر مراد نويسنده در اين بخش، قانون دينی 
و الهی است، از تعبير »قانون شرعی« استفاده می كرد. در ادامه همين صفحه، اصطاح 
»واقع خارجی« را مرادف با »يقين اصولی« گرفته اس��ت و البته در ادامه، پس از سخن 
از »اطمينان عرفی«، التفاتی به مرز و تف��اوت بنيادين مفهوم مذكور با »يقين اصولی« 
و »واقع خارجی«، صورت نگرفته اس��ت و اين اش��تباه ناش��ی از كم دقتی در كاربست 
اصطاحات جامعه شناختی در تحليل مفاهيم فقهی- اصولی است كه اين اشكال، بيش 
از آن كه به تسلط نويس��نده بر مفاهيم اصولی برگردد، به منطق تحليل و روايت علمی 

وی مربوط است. 
در بخش هايی از مقاله نيز، عطف اصطاحات متنافر به چشم می خورد. به عنوان نمونه، 
در بخش مربوط به زندگی نامه مرحوم سيد احمد خمينی چنين آمده است: »به موازات 
و در تداوم آموزش های جديد، احمد خمينی مش��غول تحصيل عل��وم دينيه در حوزه 

علميه شد.«1
می بينيم كه دو كلمه موازات و تداوم به هم عطف شده است؛ درحالی كه اين دو كلمه 
دارای معانی تنافر هستند. سيد احمد يا در موازات آموزش های جديد به دروس دينی 
پرداخت كه يعنی هم��راه با آن به اين يكی پرداخت يا در ت��داوم آموزش های جديد به 

دروس دينی پرداخت كه يعنی در ادامه يكی و بعد از پايان يكی، به ديگری پرداخت. 
در بخش ديگری از مدخل، در مورد نام گذاری يكصدمين سال تولد امام چنين آمده 

است: 
در همان سال 1378ش، كه يكصدمين سال مياد امام خمينی بود و 
از سوی مقام معظم رهبری آيت اهلل العظمی سيد علی خامنه ای به سال 

1. همان، ص658.

در بخش هایی از مدخل- 
که متأسفانه کم هم نيست- 
غلط های امالیی واضح یا 
درج ناصحيح مصطلحات به 

چشم می خورد
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امام اشتهار يافته بود.1
گفتنی آن كه آن سال از طرف حضرت آيت اهلل خامنه ای به عنوان سال امام نام گذاری 
شده است، لذا تعبير »از سوی مقام معظم رهبری... به سال امام اشتهار يافته بود« از نظر 
ادبی صحيح نيست؛ زيرا اشتهار يافتن امری است كه بايد به مرور و در صحنه اجتماعی 
اتفاق بيفتد لذا اشتهار يافتن از سوی يك فرد خاص معنا ندارد بلكه بايد گفت، در ميان 
مردم به اين عنوان اشتهار يافت. چه اينكه، پس از نامگذاری سال 78 به عنوان سال امام، 
توسط مقام معظم رهبری، اشتهار اين سال به عنوان »سال امام« اتفاق افتاده است. البته 

نويسنده در ادامه متن خود، از تعبير »نام گذاری« استفاده كرده است.

غلط های امالیی و اشکاالت ویرایشی 
در بخش هايی از مدخل- كه متأسفانه كم هم نيست- غلط های امايی واضح يا درج 
ناصحيح مصطلحات به چشم می خورد. در يك نمونه اين موارد، در صفحه 739، چنين 
آمده اس��ت: »... و اهتمام به امور ايشان دارند، موجب شده اس��ت تا امام احكام به امور 
مس��لمين را از اوجب واجبات بداند.« در اين فراز، به جای كلمه »اهتمام«، به اش��تباه 
»احكام« درج شده است و واضح است كه اين غلط موجب شده كه جمله »امام احكام به 

امور مسلمين را از اوجب واجبات بداند«، فاقد معنا تلقی گردد. 
برخی از ايرادات ويرايشی نيز در مدخل به چش��م می خورد كه در ادامه چند نمونه از 

آن ذكر می شود: 
1. در برخی موارد در كنار اعداد مربوط به سال های شمسی عامت مميزه )ش( قرار 
داده نشده است و وحدت رويه در اين موارد وجود ندارد و ممكن است موجب سردرگمی 

مخاطب گردد.2 
2. در بخشی از مقاله به دليل عدم استفاده از ويرگول، متن غلط انداز شده است: 

امام خمينی پ��س از آزادی از حص��ر در 18 فروردين 1343 اعتراض 
ش��ديد نس��بت به رأی دادگاه نظامی رژيم، طی بيانيه ای هشدار داد: 

»رأی دهندگان بايد منتظر سرنوشت سختی باشند.«3 
بعد از كلمه حصر، بايد ويرگول قرار گيرد تا 18 فروردين به عنوان تاريخ اعتراض خوانده 

شود و نه تاريخ آزادی امام از حصر.

1. همان، ص684.
2. همان، ص671-672. 

3. همان، ص673. 
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3. در بخش ديگ��ری نيز به دليل ع��دم مراعات 
قواعد ويرايش��ی، احتمال فهم اشتباه وجود دارد. 
در بخشی از مدخل چنين آمده اس��ت: »با پايان 
يافتن دوره دفاع مقدس، رويكرد عمومی نسبت به 
مطالبات خود تغيير كرد...«1 در اينجا نيز الزم است 

پس از كلمه »مطالبات«، يك ويرگول قرار گيرد تا منجر به فهم اشتباه نشود.

ابهام گویی
در بخش هايی از متن، مطالبی كامًا مبهم با قابليت برداش��ت های مختلف درج شده 
است كه با اساس متن دانشنامه ای- تصريح و مس��تندنگاری- همخوانی ندارد. خاصه 
اينكه، ايهام گويی و ابهام گويی در چنين متنی منجر به ايجاد برداش��ت های نادرس��ت 
نسبت به شخصيت ها و جريان های مختلف می گردد. نمونه های زيادی از مبهم نويسی 

در متن قابل احصاء است كه به ذكر يك نمونه اكتفا می شود.
در مدخل چنين آمده است: 

كشتار روز 17 شهريور 1357و برقراری حكومت نظامی در تهران و 11 
شهر ديگر در دولت شريف امامی كه به همراهی يكی از مراجع قم اميد 

بسته بود و با نام دولت آشتی ملی روی كار آمده بود، بی نتيجه ماند.2
در اين بخش، نويس��نده در حقيقت همه مراجع تقليد قم را به طور تلويحی در مظان 
اتهام پشتيبانی از شريف امامی در كشتار مردم قرار داده است؛ لذا برای جلوگيری از اين 
سوءبرداشت بايد اسامی و مشخصات مرجع يا مراجع مورد نظر را با ذكر اسناد مربوطه 
ارايه نمايد يا حداقل با اتكاء به مدارك معتبر، گفته ش��ود مثًا »دولت شريف امامی به 
برخی جريانات حوزوی اميد بسته بود«، ولی اين نوع ابهام گويی، همه مراجع تقليد قم 
كه قابل احصاء هم هستند را در مظان اتهام قرار می دهد و اين ابهام گويی مناسب ادبيات 

دايره المعارفی نيست. 

وجود تحليل و جهت گيری خاص 
گذش��ته از جهت گيری فكری و سياس��ی خ��اص نويس��ندگان مدخ��ل و متوليان 

1. همان، ص681. 
2. همان، ص677.

در بخش هایی از متن، مطالبی 
کاماًل مبهم با قابليت برداشت های 
مختلف درج شده است که با 
اساس متن دانشنامه ای- تصریح 

و مستندنگاری- همخوانی ندارد



ي(
ايان

ش پ
بخ

ی )
ام

 اس
گ

 بزر
رف

معا
ره ال

 داي
 در

ی«
مين

»خ
ل 

دخ
ر م

ی ب
قد

ن
22

1
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

دايره المعارف بزرگ اس��امی، ك��ه طبيعتاً هر ايران��ی در انتخاب آن آزاد اس��ت، متن 
دانشنامه ای بايد فاقد تحليل و جهت گيری خاص باشد. انتظار از يك مدخل علمی آن 
است كه تمام تاش خود را در جهت ارايه روايتی كامًا توصيفی به كار گيرد. متأسفانه 
در جای جای مدخل مورد نقد، اين ايراد س��اختاری به نوشتار وارد است و در مواردی، 
نويسندگان به تطهير برخی جريان های سياسی غيرهمگرا با انديشه سياسی امام- مثل 
نهضت آزادی- پرداخته اند و در حقيقت، اماِم نهضت آزادی را معرفی كرده اند؛ همان گونه 
كه در بخش معرفی انديشه سياس��ی امام نيز، در ضمن اس��تفاده غيرروشمند و كامًا 
جهت دار از منابع خاص، اماِم اصاح طلبان روايت شده است! امامی كه در معرفی نظريه 
فقه سياسی اش ارجاعات فراوانی به آثار دگرانديشانی مثل حجاريان به چشم می خورد 
ولی از آثار پر ارج برخی شاگردان امام مثل حضرات آيات جوادی آملی، منتظری، مصباح 
و... مطلبی به چشم نمی خورد. حال آن كه اينان نخستين آثار مكتوب را در تبيين ابعاد 
انديش��ه ای نظريه واليت فقيه به رش��ته تحرير درآورده اند. در مباحث مربوط به حوزه 
سياست خارجی نيز، روايت افرادی مانند محسن ميانی، محور روايت انديشه امام در 
موضوع روابط ايران و امريكا و... قرار گرفته است كه ناخواسته به تحريف انديشه و سيره 
سياسی امام منجر ش��ده اس��ت. يا در بخش مربوط به زندگانی مرحوم سيد مصطفی 
خمينی كه به قلم حميد انصاری نوش��ته شده اس��ت، بخش ُمعظم زندگانی و مبارزات 
سياسی ايشان به طور كامًا جهت دار انعكاس نيافته و همين رويه در مرور مقطع آخر از 
زندگی مرحوم سيد احمد خمينی نيز به چشم می خورد و نتيجه حذف جهت دار برخی 

از مقاطع تاريخی، به تحريف تاريخ انقاب اسامی انجاميده است. 
ايراداتی از اين دست گرچه در جرگه ايرادات محتوايی هم هست، اما در حقيقت برخی 
از اشكاالت محتوايی به حوزه ساختاری مدخل و رويكرد نويسندگان در انتخاب منابع و 

نحوه ارجاع دهی بازمی گردد، لذا در اين بخش متذكر آن شديم. 
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طومار عفت
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيالنی و مقابله با کشف حجاب رضاخان

ميثم عبداللهی
چکيده 

آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيانی در نجف اشرف متولد شد و تحصيات دينی را در 
همان شهر نزد مراجع تقليد شيعه گذراند و مجتهدی مسلم و مسلط بر علوم متعدد شد 
و اجازه نامه های متعددی از اساتيدش دريافت كرد. در زمان مشروطه به گيان مهاجرت 
نمود و در رشت س��كونت گزيد. او در رش��ت به انتقاد از عملكرد روش��نفكران سكوالر 
پرداخت و درباره فتنه انگيزی ها روشنگری كرد و شبهات دينی را به مردم جواب می داد. 
به فعاليت فرقه های وابس��ته چون بهاييت حس��اس بود و در رد بهاييت كتاب نوشت و 
تاش زيادی در راه مبارزه فكری با بهاييان انجام داد و از سوی روشنفكران حماتی به او 
می شد ولی او از پا نمی نشست. در زمان نهضت جنگل هم در زمره علمای حامی نهضت 
بود و ميرزا كوچك جنگلی از عاقه مندان شيخ يوسف جيانی بود و مراوداتی بين اين 
دو شخصيت وجود داشت. آيت اهلل جيانی در دوران اس��تبداد سياه رضاشاه پهلوی از 
همان آغازين روزهای تاج گذاری رضاشاه، در زمره منتقدين جدی رژيم پهلوی درآمد و 
سياست های اين رژيم را جلوتر از مردم درك می كرد و به مقابله با آن می رفت؛ از جمله 
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كتاب وسيله العفايف يا طومار عفت را در سال 1307 در مقابله با كشف حجاب نوشت كه 
مهم ترين پاسخ علمی علمای شيعه به شبهات حجاب در دوران حكومت رضاشاه بود. به 
خاطر تأليف اين كتاب طعم تلخ زندان و شكنجه و سال ها تبعيد به دست فضل اهلل زاهدی 
را به جان خريد ولی حاضر نشد كه در مقابله با اين انحرافات سكوت كند. او جديدترين 
مجات و روزنامه ها را كه اصلی ترين رسانه های آن روز بودند را رصد می كرد و به شبهاتی 
كه می پراكندند، پاسخ می داد و به فعاليت های شبه سلفی كسروی، فعاليت های مبلغين 
تبشيری مسيحيت، فعاليت های چپ روانه ماركسيستی و هر نوع انحرافی كه واقع می شد 
به شدت حساس بود و مردم را از اين انحرافات آگاه می كرد و هم از قلم استفاده می كرد 

و هم از خطابه و منبر. او در سال 1327 درگذشت. 
کليدواژه ها: آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيانی، رسائل حجابيه، دوران پهلوی، كشف 

حجاب، استبداد سياه

مقدمه 
آيت اهلل شيخ يوس��ف نجفی جيانی از علمای آگاه ايران در عصر پهلوی اول بود. او در 
فضای حوزه نجف به خاطر تأليفات ارزشمندی كه از خود بر جای گذاشت، شناخته شده 
بود و نيز در دوران پهلوی اول به خاطر مجاهدت های علمی، فرهنگی و سياسی كه در 
مقابله با سياست های پهلوی اول مانند كشف حجاب انجام داد، در ايران شناخته شد و 

بيشتر شهرتش به خاطر تأليف كتاب طومار عفت است. 
مجموع تأليفات او حدود چهل عنوان كتاب است كه بسياری از آنها، كتاب های مهمی 
در دوران خود به ش��مار می رود. وی در علوم مختلفی مانند ص��رف، نحو، فقه، اصول، 
تفسير، كام، عرفان، منطق، ش��رح ادعيه، خطابه، كتاب دينی برای كودكان، رياضی، 
ادبيات، شعر، علوم غريبه، طلسم ها، شناخت احجار كريمه، رد فرقه های ضاله، معماها، 
مطايبات و بس��ياری موضوعات ديگر به تأليف پرداخت؛ به جز از يك عامه مس��لط به 
علوم متعدد، چنين كاری ساخته نيست اما متأسفانه اكثر تأليفات او منتشرنشده باقی 

مانده است. 
نگاه آيت اهلل جيانی به مسائل تاريخ معاصر يك سنخ فهمی بود كه ما پيش از اين در 
دوران مشروطه از شهيد حاج مامحمد خمامی- مجتهد مردم گيان- شاهد بوديم كه 
با نگاه نافذ خود، خط انحراف را به خوبی ديده و تشخيص داده بود و شجاعت الزم برای 
روشنگری و بيان حق را هم داشت و در اين مسير زندان، شكنجه و تبعيد را هم به جان 
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خريد و در تمام طول دوران رضاشاه در زير فشار و اختناق قرار داشت. 
شرح حال او، مبتنی بر آرشيو اسناد شخصی آن مرحوم تدوين شده است و از كتاب ها 
و تأليفات ايش��ان و يادداشت های ش��خصی و نيز اسناد منتشرنش��ده ايشان، خصوصاً 
وصيتنامه شان استفاده كرديم. تواريخ مندرج در وصيتنامه ايشان، همه به تاريخ قمری 
بودند و تطبيق تاريخ شمسی در متن ذكر شده و اصل تاريخ قمری در پاورقی آمده است. 
بايد از آقای يوسف نجفی جيانی نوه مرحوم آيت اهلل جيانی كه تنها بخشی از اسناد 
آن مرحوم را در زمانی محدود، در اختيار ما قرار دادند تشكر كنيم. اما جای گله فراوان 
از ايشان و ساير بازماندگان آن مرحوم باقی است كه از ارايه ساير اسناد مرحوم آيت اهلل 
جيانی كه در تكميل شرح حال ايشان خصوصاً در بخش تأليفات آيت اهلل جيانی كمك 
می كرد، مضايقه كردند. كاستی هايی كه در معرفی آيت اهلل جيانی در اين مدت 70 سال 
بعد از فوت ايشان، تاكنون صورت گرفته، به طور عمده از ناحيه فرزندان و نوه های ايشان 
صورت گرفته است كه از در اختيار قرار دادن اسناد و نوشته های آن مرحوم به محققين 
كوتاهی كردند و خودش��ان هم به منظور معرفی اين عالم، اس��ناد و نوشته ها را منتشر 
نكردند. كامل ترين فهرس��ت تأليفات آيت اهلل جيانی به همراه مختصری از معرفی هر 
كدام از كتاب های ايشان، تا حدودی تهيه شده بود ولی به خاطر بی تدبيری بازماندگان 
ايش��ان، كاس��تی های زيادی در آن به وجود آمد كه از درج آن در پايان اين شرح حال، 
خودداری شد. جا دارد كه بازماندگان، تمام آثار آن مرحوم به همراه اسنادی كه از ايشان 
باقی مانده، در قالب چند جلد كتاب منتش��ر كنند و با معرفی ايشان، خدمتی بزرگ به 

اسام و ايران انجام دهند.

تولد و خاندان
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی گيانی متخلص به »فانی« فرزند شيخ محمد نجفی گيانی 
در روز جمعه 25 ارديبهش��ت 1254 مطابق 9 ربيع الثانی 1292ق در نجف اش��رف به 

دنيا آمد.1
پدرش شيخ محمد فرزند يوسف فرزند محمدرضی فرزند محمدسعيد گيانی است و 
اجدادش به خاندان آل نوبخت- از خاندان های علمی شيعه در دوران غيبت صغری در 
بغداد- می رسد و از نوادگان دانشمند برجس��ته علی بن اسماعيل بن ابي سهل نوبختی 
به شمار  می روند. پدران شيخ يوسف جيانی از علما و بزرگان گيان بوده اند و تعدادی 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيت نامه، نسخه خطی، به تاريخ20 ربيع الثانی1366ق، ص33-35.
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از آنها در قبرستان وادی الس��ام نجف مدفون 
هستند.1 

ش��يخ محمد نجفی گيانی از اهالی روستای 
كيابان از تواب��ع فومن بود كه اج��دادش نيز تا 
چند نس��ل از اهالی هم��ان منطق��ه بودند و به 
كش��اورزی و زراعت برنج می پرداختند. ش��يخ 
محمد تحصياتش را در نجف اش��رف پيگيری 
كرد و در همان جا با خانم فاطمه دختر حاجی 
حسن تاجر شالی خلخالی كه در نجف سكونت 
داشت، در روز 17 ارديبهش��ت 1252 2 ازدواج 
كرد. اين بان��و در روز 24 تي��ر 1256 3 هنگامی 
كه پسرش يوسف دو ساله بود در نجف اشرف درگذشت. شيخ محمد درآمد و محصول 
برنجی كه از ملك موروثی اش در روس��تای كيابان به او می رسيد را در ماه های رمضان، 
صرف افطار روزه داران می كرد و فرزندش شيخ يوس��ف نيز تا آخر عمر همين كار خير 
پدرش را ادامه داد و به فرزندانش نيز در همين زمينه توصيه كرد. شيخ محمد در سال 

1293ش4 درگذشت. 
شيخ يوس��ف يك برادر داش��ت به نام »شيخ اس��ماعيل س��يف غروی« كه او هم به 
گيان بازگشت و سال ها در الهيجان س��كونت گزيد و در روز دوشنبه20 آبان 1325 5 

درگذشت.6 
شيخ يوسف همچنين يك خواهر به نام رقيه هم داش��ت كه به ايران نيامد و در شهر 

1. همان، ص10؛ آغابزرگ طهرانی، نقباءالبشر فی القرن الرابع عشر، رتبه و حققه: الدكتور سيد محمد الطباطبايی 
البهبهانی )منصور(، مركز الدراسه و التحقيق فی مكتبه و متحف و مركز وثائق مجلس شورای االسامی، تهران، 
االولی، 1430ق، ج5، ص605. برای شناخت خاندان نوبخت رك: عباس اقبال آشتيانی، خاندان نوبختی، تهران، 

طهوری، 1345. 
2. مطابق با 9 ربيع االول 1290ق.

3. مطابق با 4 رجب 1294ق.
4. مطابق 1332ق. 

5. مطابق با 16 ذی الحجه 1365ق.
6. شيخ يوس��ف نجفی جيانی، همان، ص14 و 35-33 و صفحات پايانی، ص14. شيخ اسماعيل سيف غروی 
دختری به نام حبيبه داشت كه در 3 ارديبهش��ت 1312 متولد ش��د و در تهران زندگی می كرد و در روز 12 تير 
1387 درگذشت و در بهشت زهرا قطعه38، رديف26، شماره51 مدفون شد. پرتال سازمان بهشت زهرا به آدرس: 

http://beheshtezahra.tehran.ir/Default.aspx?tabid=92&ctl=SearchDetails&mid=653
&srid=1317979 

آیت اهلل جيالنی کتابی را به نام 
تذکره المؤمنين فی فضایل العالمين 
در نجف به سال 1279ش تأليف 
کرد و آن کتاب درباره شرافت 
اهل علم است که به وسيله آیات و 
روایات درباره این موضوع بحث 
کرده است. ایشان نسخه خطی 
کتاب را نزد مراجع و علمای بزرگ 
نجف برد و تقریظ های مختلفی در 
حاشيه آن نوشته شد که حکایت از 
ارزش علمی کتاب و نيز جایگاه 

رفيع نویسنده آن داشت
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طويرج در نزديكی كربا ازدواج كرده و در همان شهر، زندگی می كرد.1

تحصيالت
ش��يخ يوس��ف كه او را در نجف به نام »جيانی« ك��ه ُمعّرب كلمه »گيانی« اس��ت 
می شناختند، تحصيل علوم دينی را در نجف اش��رف آغاز كرد و نزد اساتيد برجسته ای 
به تحصيل علوم عقلی و نقلی پرداخت. او دروس س��طح را نزد آيت اهلل ميرزا محمدعلی 
مدرس چهاردهی گذراند و سپس اواخر عمر آيات عظام ميرزا حبيب اهلل رشتی و ميرزای 
شيرازی درس شان را در نجف و سامرا درك كرد و بعد از وفات اين دو شخصيت، در درس 

آيت اهلل شريعت اصفهانی و آيت اهلل مامقانی حضور يافت.2 
آيت اهلل جيانی اجازه نامه هايی در اجتهاد از اس��اتيدش دريافت ك��رد كه حكايت از 
جايگاه رفيع علمی او دارد. آيات عظام آخوند خراسانی، سيد ابوالحسن اصفهانی و ما 
محمد ش��ربيانی از بزرگانی بودند كه به او اجازه نامه اجتهاد دادن��د.3 اجازه نامه آخوند 
خراسانی به آيت اهلل جيانی كه رونوشتی از آن به خط خود آيت اهلل جيانی وجود دارد، 

به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمدهلل الذی رفع درجات العالمين علی العالمين، و الصلوه و السام 
علی خير خلقه محمد و آله اجمعين، و اللعنه علی اعدائهم اجمعين. 

و بعد، جناب العالم العامل و الفاضل الكامل، عمده العلماء الراشدين و 
زبده الفقهاء و المجتهدين، قره العين، الشيخ يوسف الفومنی الجيانی زاد 
اهلل فی علمه و تقواه و َحباه من الفضائل ما ترجاه و غناه، و كان هو ممن 
س��عی فی تحصيل العلوم الش��رعيه برهه من االوان و حضر فی مجلس 
بحثی شطراً من الزمان و بذل جهده فی اكتس��اب الكماالت النفسيه و 
اتعب نفس��ه فی تحصيل العلوم الش��رعيه، و بلغ مرتبه من مراتب العلم 
بحيث حصل له قوه راسخه، فلما بدی له الرواح الی باد العجم، فاستجاز 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، همان، ص13و14 و صفحات پايانی، ص16-15.
2. حسن شمس گيانی، تاريخ علماء و شعرای گيان، تهران، كتابفروشی و چاپخانه دانش، 1327، ص110-

109؛ شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، ناشران: محمد و علی و حس��ن نجفی جيانی، تهران، تير1363، 
ص الف. 

3. در برگه ای كه استاندار گيان به عنوان جواز پوشيدن لباس روحانيت برای آيت اهلل جيانی صادر كرده، تصريح 
شده كه او دارای اجازه نامه اجتهاد از آيت اهلل ما محمد شربيانی است. ولی متأسفانه اصل آن اجازه نامه يا رونوشتی 

از آن در اسناد ايشان يافت نشد. 
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منی فی نش��ر احكام الش��رعيه و ف��ی كل التصرف مما يج��وز فی نظر 
المجتهدين من االماميه و فی مباش��ره االمور الحسبيه من حفظ اموال 
الصغار و الغياب و تولی االوقاف و غير ذلك من اخذ الحقوق الواجبه من 
االخماس و سهم االمام- عليه الس��ام- و الزكوه و رد المظالم و تفريقها 
الی اهلها، فحيث وجدته اهًا لذل��ك، فاجزته و اذنت له فی جميع ذلك 
مشروطاً بمازمه االحتياط و مجانبه التفريط و االفراط. و أن الينسانی 

من الدعاء عند مظان استجابه الدعوات. انه ولی الخيرات. 
حرره االحقر الجانی محمدكاظم الخراسانی. محل ختم: محمدكاظم.1
آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی هم اجازه نامه ای برای ايش��ان نوشتند كه هم اجازه 

اجتهاد است و هم اجازه نامه نقل روايت كه متن كامل آن به اين شرح است: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحم��دهلل رب العالمين و افض��ل صلواته و اكمل تحياته علی اش��رف 
االولين و االخرين محمد و عل��ی آله االئمه الطاهري��ن، فلعنه اهلل علی 

اعدائهم اجمعين الی يوم الدين.
و بعد، فان الجناب العالم العامل و الفاضل الكامل، عماد العلماء االتقياء 
و صفوه الفضاء االزكياء، ركن االسام الشيخ يوسف النجفی الجيانی- 
دام بقاه- مّمن صرف عمره فی تحصيل العلوم الشرعيه و تنقيح مبانيها 
النظريه، و جد و اجتهد و ك��ّد و تعب و حضر عل��ی جماعه من االعيان 
حضور بحث و فحص و تحقيق و تدقيق الی أن بلغ مرتبه االجتهاد، فله 
العمل بما استنبطه من االحكام علی النهج المألوف بين االعام. و أجزُت 
له أن يَروی عنی كلما صّح لی روايته من كتب االربعه المتقدمه و الثاثه 
المتاخره. و المرجو ان الينس��انی من صالح الدعوات و أن يسلك جاده 
1. ترجمه: »و بعد جناب عالم عامل و فاضل كامل، عمده العلماء الراشدين و زبده الفقهاء و المجتهدين، نورچشم، 
ش��يخ يوس��ف فومنی جيانی- كه خدا علم و تقوايش را زياد كند و آنچه از فضائل كه در آرزو دارد را به او عنايت 
فرمايد- او از كسانی است كه ساليانی را در تحصيل علوم شرعيه تاش كرده است و مدتی را در مجلس بحث من 
حضور داشته است و تاشش را در به دست آوردن كماالت نفسی به خرج داده است و برای فراگيری علوم دينی به 
زحمت افتاده است و به درجه ای از مدارج علمی رسيده است كه قوت محكمی برای او حاصل شده است. وقتی كه 
قصد بازگشت به سرزمين ايران را كرد از من در نشر احكام شرعيه و هر آنچه از تصرفات كه نياز به نظر مجتهدين 
دارد اجازه گرفت و همچنين در مباشرت در امور حسبيه از حفظ اموال صغار و مفقود شده ها و توليت اوقاف و غير 
از اينها از گرفتن وجوهات ش��رعی از خمس و سهم امام عليه الس��ام و زكات و رد مظالم و رساندن آنها به اهلش، 
بنابراين من كه او را اهل می دانس��تم به او اذن و اجازه دادم در همه اين موارد به شرط التزام به احتياط و دوری از 

افراط و تفريط و اينكه در مظان استجابت دعا من را از دعا كردن فراموش نكند. انه ولی الخيرات. 
حرره االحقر الجانی محمدكاظم الخراسانی.« 
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االحتياط. و السام عليه و رحمه اهلل و بركاته.
االحقر ابوالحسن الموسوی االصبهانی. ]ُمهر:[ ابوالحسن الموسوی1
آيت اهلل جيانی كتابی را به نام تذكره المؤمنين فی فضايل العالِمين در نجف به س��ال 
1279ش2 تأليف كرد و آن كتاب درباره ش��رافت اهل علم اس��ت كه به وسيله آيات و 
روايات درباره اين موضوع بحث كرده است. ايشان نس��خه خطی كتاب را نزد مراجع و 
علمای بزرگ نجف برد و تقريظ های مختلفی در حاش��يه آن نوشته شد كه حكايت از 
ارزش علمی كتاب و نيز جايگاه بلند نويسنده آن داشت. علمايی كه بر اين كتاب تقريظ 
نوشتند عبارت اند از حضرات آيات ما محمدكاظم خراسانی، ما عبداهلل مازندرانی، ميرزا 
حسين خليلی طهرانی، شيخ عيسی لواسانی طهرانی، ميرزا محمدعلی چهاردهی، سيد 
عبدالحسين بروجردی، شيخ عبداهلل كرمانی، شيخ محمدحسين قمشه ای، شيخ فتح اهلل 
شريعت اصفهانی، شيخ اسداهلل زنجانی، سيدرضا هندی و عبدالهادی شليله همدانی. در 

اينجا به بعضی از اين تقريظ ها اشاره می كنيم. 
آيت اهلل العظمی آخوند خراسانی در حاشيه اين كتاب چنين نوشت: 

لَعمری انه كتاب كري��م، فيه روح و ريحان و جن��ه النعيم لما فيه من 
االيات الكريمه و االحاديث الشريفه و االخبار البديعه و االشعار الظريفه. 
فحری الهل العلم مطالعته بل المداومه فی المراجعه اليه و مازمته. و هلّل 
دّر مولفه لقد اجاد فيما افاد مما صار- سلمه اهلل- بصدده من بيان فضل 

العلم و أهله. و أربی بما هو فوق المراد.3
آيت اهلل العظمی ما عبداهلل مازندرانی گيانی در حاشيه اين كتاب چنين نوشت: 

الناظم لهذه اللئالی و الدرر و الجامع فی بساتين هذه االوراق من الزهر و 

1. ترجمه: »و بعد، جناب عالم عامل و فاضل كامل، اس��توانه علمای با تقوا و برگزيده فضای تزكيه شده، ركن 
اسام، شيخ يوسف نجفی جيانی- بقائش ادامه داشته باشد- از كسانی است كه عمرش را در تحصيل علوم شرعيه 
و تنقيح مبانی نظری آن صرف كرده است و كوشش كرده است و اجتهاد نموده است و رنج و زحمت كشيده است 
و در درس تعدادی از بزرگان، حضوری جس��تجوگر و محققانه و مدققانه پيدا كرده است تا اينكه به درجه اجتهاد 
نائل شده است، بنابراين او بايد بر آنچه كه خودش بر طريق رايج بين بزرگان استنباط كرده است عمل كند. و اجازه 
دادم به او كه روايت كند از من، هر آنچه كه از كتب چهارگانه قديمه و كتب سه گانه جديده روايتشان بر من صحيح 
بوده است و اميد دارم كه از دعاهای خير مرا فراموش نكند و مسير احتياط را طی نمايد. والسام عليه و رحمه اهلل و 

بركاته. االحقر ابوالحسن الموسوی االصبهانی.«
2. مطابق 1318ق. 

3. ترجمه »به جان خودم اين كتابی كريم اس��ت، در آن، روح و ريحان و بهشت پر نعمت است زيرا در آن آيات 
كريمه قرآن و احاديث شريفه و اخبار زيبا و اشعار ظريف وجود دارد. بنابراين مطالعه آن بر اهل علم الزم است بلكه 
مداومت در مراجعه به آن و مازم بودنش نيز الزم اس��ت. پس بر خداوند متعال است كه به مؤلفش پاداش دهد و 
آنچه را كه او- كه خدا سامت بدارش- افاده كرده است- از بيان فضائل علم و اهل علم- به نحو مطلوبی بيان داشته 

و از مرادش نيز بيشتر فايده رسانده است.«
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الثمر، قد فاق بذلك االماثل و االقران و حاز قصب الّسبق فی هذا الميدان 
مع ابتائه بنحوسه الزمان. و هو ان االيام و االوان قد أتی من هذه الكتاب 
من خيار المعانی و حس��ان اللئالی ما يقضی به العجب. فلله الحمد و له 
الش��كر و جزاه اهلل تعالی عن جميع اهل العلم افضل الجزاء، و جاه باكرم 

العطاء، انه اكرم مسئول و افضل مأمول.1
آيت اهلل العظمی حاج ميرزا حسين تهرانی )نجل حاج ميرزا خليل( بر اين كتاب چنين 

تقريظ نوشت: 
لقد اجاد فيما اف��اد و اتی بما فوق م��ا يراد. و أّدی ما ي��راه من حقوق 
اهل العلم و الّسداد بسعيه فی نش��ر تلك الفضائل الباهره و نظم هاتيك 
المناقب الزاهره، فی سلك هذا الكتاب المس��تطاب، الحقيق بأن يكون 
تذكره ألولی االلب��اب. فلله دّره حي��ث انتظمت همم��ه العاليه درره و 
البتهجت بمساعيه المتناهيه عزره. فهو الحّری بأن يكون الخرته زادا و 
لمن َجَهل مراتب اهل العلم رشا. فجزاه اهلل عن العلماء العاملين خير جزاء 

المحسنين، فإنه أرحم الراحمين.
آيت اهلل سيد رضا هندی در وصف شيخ يوس��ف جيانی اين شعر را سرود و در حاشيه 

اين كتاب برايش نوشت: 
لم تبق للُجّهال م�ن معذره يوسف للعلم جا تبصره 
ألجل ذا كان اسمها تذكره2 و ك�ان ع�اق�ه اق�وان�ه 

آيت اهلل شيخ يوس��ف جيانی در نجف اش��رف، نماز جماعت نيز برپا می كرده است. 
عده ای از اهال��ی نج��ف در روز 23 مه��ر 1283 3 از آيت اهلل مي��رزا محمدعلی مدرس 
چهاردهی- كه استاد شيخ يوس��ف جيانی بود- درباره او سؤال كردند كه آيا می توانند 
نمازشان را پشت سر او بخوانند و او به آنها پاسخ داد. متن اين سؤال و جواب چنين است:
صورت سؤال اهالی نجف اشرف و مجاورين آن از حجت االسام آقای 
آقا ميرزا محمدعلی چهاردهی در خصوص عدالت آقای آقا شيخ يوسف 

1. ترجمه: »سراينده اين لولو و ُدرها و جمع كننده نورهای درخشان و ميوه ها در بستان اين صفحات، به درستی 
كه به اين امتياز و مقارنت فائق آمده است و گوی سبقت را در اين ميدان به دست آورده است در حالی كه مبتا به 
نحوست روزگاران بوده است. و آن اينكه در اين ايام و روزگاران، اين كتاب ها كه بهترين معانی و زيباترين لولوها را 
در بردارد فقط موجب تعجب انسان است. پس شكر و سپاس برای خداست و پروردگار متعال پاداش او را در ميان 

همه اهل علم، بهترين پاداش قرار دهد و كريمانه ترين عطا را به او عنايت كند. انه اكرم مسئول و افضل مامول.« 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، تذكره المؤمنين فی فضائل العالمين، نسخه خطی، 1318ق، حواشی كتاب.

3. مطابق با 4 شعبان 1322ق. 
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رشتی نجفی در سنه 1322: 
حجت االس��ام! ما جمعی از اهالی و مجاورين نجف اشرف كه حمد و 
سوره ما چندان درست نيست، با بودن حضرت حجت االسامی و ساير 
حجج اساميه اغلب اوقات به جناب شريعتمدار آقا شيخ يوسف پسر آقا 
شيخ محمد رشتی اقتدا می كنيم و ايش��ان برای ما امامت می كنند. آيا 

برئ الذمه هستيم يا نه؟ چهارم شعبان1322.
جواب: بسم اهلل تعالی شانه. معلوم بوده باش��د بر اخوان دينی و اخاء 
روحانی بر اينكه جناب فواضل اكتس��اب و غنی االلقاب آقا شيخ يوسف 
ثقه و نقه و امين و مؤتمن و محل اطمينان اس��ت و ان شاء ]اهلل[ امامت 
بر ايشان عيب ندارد، خواننده برئ الذمه است. العبد العاصی محمدعلی 

الرشتی.
آيت اهلل جيانی در سال 1287 1 برای انجام فريضه حج، مستطيع شد و قصد كرد كه 
سفری به س��رزمين حجاز انجام دهد، به همين خاطر در ماه ذی القعده سال 1326ق 
)مطابق آذر1287( برگه خروج خود را دريافت كرد و با اينكه متولد و بزرگ شده نجف 
بود، ولی محل اقامتش را به صورت »موقت« نجف اشرف درج كرده بود و اين حكايت از 

قصد او برای بازگشت به گيان- سرزمين اجدادی اش- داشت.2

ورود به گيالن همزمان با مشروطه 
آيت اهلل جيانی بعد از انجام اعمال حج در ذی الحجه 1326ق )مطابق با دی ماه 1287( 
ديگر به عراق برنگش��ت و راهی ايران ش��د و مستقيم به س��وی گيان رفت و در محله 

»َكْرف آباد« رشت سكونت گزيد و تا پايان عمرش در همين شهر باقی ماند.3 
او همزمان با وقايع نهضت مشروطه ايران، در نجف اش��رف در كنار رهبران مشروطه 
يعنی آيت اهلل آخوند خراسانی و آيت اهلل ما عبداهلل مازندرانی حضور داشت. او در مقابل 
فعاليت عناصر مشكوك برای انحراف مشروطه، نمی توانس��ت آرام بنشيند و در مقابل 
اين انحرافات موضع می گرفت و زمانی هم كه در رش��ت حضور يافت نتوانست در برابر 

1. مطابق 1326ق.
2. رونوشتی از تذكره آيت اهلل جيانی، مندرج در وصيتنامه، صفحات پايانی، ص16.

3. آيت اهلل جيانی در جايی درباره خودش می نويسد كه بعد از سفر حج و سفر عربستان، راهی ايران شدم: »خادم 
شرع انور و خاطی راه گذر، در اين اليحه می نگارد، كه از هجرت عربستان پس از زحمات بی پايان، لدی الورود به باد 
محروسه ايران- صانها اهلل عن الحدثان- خاصه دارالمرز گيان...« وارد شدم. )شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه 

مليه اساميه راجع به مزخرفات بابيه و بهائيه، رشت، مطبعه سعادت، 1329ق، ص1.( 
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اين انحرافات س��كوت كند و در مقابل او، كسانی كه 
در مس��ير انحراف مش��روطه، و حاكم شدن جريان 
س��كوالر فعاليت می كردند، به او حمله كردند تا او را 
از ميدان به در كنند؛ ولی اين فشارها برای از ميدان 
بيرون كردن او بی فايده بود و او ب��ه انحاء مختلف به 
روشنگری می پرداخت. او ش��خصيتی نبود كه فقط 
به خواندن نماز جماعت بس��نده كن��د، بلكه عالمی 
صاحب سخن و صاحب قلم و صاحب فكر بود كه امر به 
معروف و نهی از منكر را الزمه اجتماع می دانست و در 
اين راه از پرداخت هيچ هزينه ای هم واهمه نداشت. 

ورود شيخ يوسف جيانی به رشت همزمان با تصرف 
رشت به دست مشروطه خواهان س��كوالر و حركت 
آنان برای فتح تهران بود. در اين زمان در رشت، آيت اهلل العظمی حاج ما محمد خمامی 
و چند مجتهد ديگر به شهادت رسيده و جريان مشروعه خواهی در گيان تضعيف شده 
و جريان سكوالر، به حكومت رس��يده بود. آيت اهلل جيانی به عنوان يك مجتهد جوان 
و ش��جاع، از فضای خفقانی كه در گيان به وجود آمده بود، نهراسيد و به طور جدی به 
انحرافاتی كه در جامعه به وجود آمده بود حمله كرده و با روشنگری، درصدد بود تا اين 

انحرافات را از جامعه بزدايد. 
آيت اهلل جيانی انحرافاتی را ك��ه در آغازين روزهای ورودش ب��ه گيان می ديد، اين 

چنين توصيف كرده است: 
لدی الورود به باد محروس��ه ايران- صانها اهلل ع��ن الحدثان- خاصه 
دارالمرز گيان، چهار كلمه بامداد علی رئوس االشهاد ديدم، »عدالت«، 
»مس��اوات«، »اخوت« ]و[ »حري��ت«. و چون حقيق��ت و ماهيت اين 
كلمات، بر اغلب عباد، از روی بصيرت دس��ت نيفتاد، الجرم افكار نطاق 
احرار در آفاق و ديار، بر خ��اف صغرای تمدن و كب��رای تمدن نتيجه 
بخش��يده. چرا كه اكث��ری از عوام و جمع��ی از انام، به حب��ل ظاهر آن 

متمسك ]شده[ و جمله، باجهت متهتك گشته]اند[.1
اشكاالتی كه جيانی جوان به مشروطه خواهان سكوالر مطرح می كند، همان اشكاالتی 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص1.

زمانی که آیت اهلل جيالنی در 
رشت حضور یافت نتوانست 
در برابر انحرافات سکوت 
کند و در مقابل او، کسانی که 
در مسير انحراف مشروطه، و 
حاکم شدن جریان سکوالر 
فعاليت می کردند، به او حمله 
کردند تا او را از ميدان به در 
کنند؛ ولی این فشارها برای از 
ميدان بيرون کردن او بی فایده 
بود و او به انحاء مختلف به 

روشنگری می پرداخت
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است كه ما محمد خمامی و ش��يخ فضل اهلل نوری در جريان مشروعه خواهی در مقابل 
مشروطه خواهان مطرح كرده بودند. ما محمد خمامی در زمان حياتش، به تفسير غلط 

از دو واژه حريت و مساوات توسط مشروطه خواهان سكوالر چنين اشكال كرده بود: 
قانون حريت و َسويت ]=مس��اوات[ با قوانين مقدسه شريعت مطهره 
منطبق نيست. كدام عضو از اعضاء انسان در شرع انور به حريت موسوم 
اس��ت؟! خداوند متعال برای هر عضو حدی مقرر فرموده، نه چشم و نه 
گوش و نه زبان و نه ساير اعضا، ]هيچ كدام[ را آزادی نداده ]بلكه[ برای 
هر يك، حدی در شرع است. سويت در طبقات افراد انسان چه وقت بوده 

و صاحب شرع، اين سويت را كی مقرر فرموده؟!1 
آيت اهلل جيانی نيز اشكاالتی كه درباره چهار واژه عدالت، مساوات، اخوت و حريت دارد 
را بيان می كند كه اين واژه ها را به معانی غلطی گرفته ان��د و در جامعه آنها را به صورت 

اشتباه عمل می كنند: 
]عده ای[ از راه عماء و جهالت، »عدالت« را تعدی به جريان قلم و تجری 
زبان در هر دو مقوله و عنوان دانس��ته اند. و جمعی از راه حقد و لجاجت، 
»مساوات« را مواسات در حقوق و تسويه در حدود داده و گروهی از كينه 
و اغراض، گوِی »اخوت« را در چوگان نواميس نوع و اعراض نهاده و برخی 
از خريت، »حريت« را در بيان مافی الضمير فهميده، كلمات ش��ريفه را با 
مكنونات خبيثه خسيسه خود، خمير كرده و شالوده خراب و پالوده پرآب 
را در ميدان ناروفته دواب و بازار آشفته خراب آورده و برای تحصيل مقاصد 

نيات فاسده خود مشغول هر گونه تدليسات بوده]اند[.2
تقويت جريان سكوالر باعث شده بود تا جريانات منحرف مانند فرقه ضاله بهاييت هم 
تقويت شوند و كمتر كسی مجالی برای مقابله فكری با آنها بيابد ولی آيت اهلل جيانی در 
همان آغازين روزهايی كه وارد رشت شد- يعنی در روز 13 تير 1288-3 اعاميه ای را در 
رشت منتشر كرد و آمادگی خود را برای مناظره با اعضای فرقه بابيه و بهائيه و نيز پيروان 

ساير اديان و مذاهب اعام كرد. متن كامل آن اعاميه به اين شرح است: 
اعان. هر كس و هر نفس از فرقه جديده يا ساير مذاهب مختلفه را شكی 

1. ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، آيت اهلل العظمی ش��هيد حاج مامحمد خمامی؛ جريان مشروعه خواهی 
گيان و رهبر آن در نهضت مشروطه، قم، صحيفه معرفت، 1393، ص163-164.

2. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص1-2. 
3. مطابق با 15 جمادی الثانی 1327ق.
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در حقانيت دين اسام يا شبهه در قوانين حضرت خيراالنام باشد، احقر افقر 
فانی مدعو به حاجی شيخ يوسف نجفی گيانی در كمال احترام و نهايت 
اكرام دعوت شان می نمايم كه روزهای پنجشنبه و جمعه، از بعد از ظهر الی 
غروب در منزل بنده،1 حاضرم برای رفع تشكيك عموم عباد و ارشاد قوم 
اُم َعلَی  عناد، لِيْهلِك َمْن َهلَك َعْن بَيَنه َو يْحيی َمْن َحی َعْن بَيَنه.2 َو السَّ

َمِن اتََّبَع الُْهَدی.3 فی15 شهر جمادی االخر سنه 1327 .4
آيت اهلل جيانی به فعاليت هايش عليه انحرافات و شبهات بهائيت ادامه داد و در روز 23 
خرداد1290 5 كتابچه ای در 76 صفحه با نام اليحه مليه اساميه؛ راجع به مزخرفات بابيه 

و بهائيه به چاپ رساند و انگيزه اش از انتشار اين كتاب را چنين نگاشت: 
در مدت قليله توقف ]در[ اين سامان، واقف بر عقايد زمره اين نوباوگان 
گرديدم، چون اكثر باد عرب و عجم را سير و اغلب ملل و نحل عالم را غور 
نموده بودم، به هيچ وجه سخافت آرای مستبدين خاصه بی مدركی مذاهب 
جديده و آئين آنها را نپسنديدم. از آن جمله، طايفه ضاله بابيه و بهائيه و 
ازليه و ناقضيه، محض هوای نفسانيه و تعيش جسمانيه، از راه شيطنت و 
خبث و ملعنت، اسمی برای خودشان گذاشته، عوام بيچاره را از طريقه َحّقه 
منحرف و از شاهراه اس��ام منصرف می نمايند. لهذا محض اطاع عموم 
هموطنان در اين انقاب زمان، با حواس پريشان، اين اليحه مليه اساميه 

را بر قاطبه برادران دينيه، اعان و تذكار خاطر آنان می دارم.6
عاوه بر جلسات گفت وگوی آزاد آيت اهلل جيانی كه تا س��ال ها ادامه داشت، در اسناد 
شخصی اش مكاتباتی بر جای مانده كه با بهائيان به صورت مكتوب بحث كرده اند و هر كدام 
از طرفين برای اثبات مدعای خود استدالل كرده اند. آيت اهلل جيانی برای آن كه به مطالب 
و توليدات فكری بهايی ها تسلط داشته باشد، تا سال ها آخرين مجات و كتاب های آنها را 
می ديد و به مسئله مقابله با شبهات آنها، توجه ويژه ای داشت. برای مثال مجله نجم باختر 
كه توسط بهائيان در واشنگتن- پايتخت امريكا- از سال 1328ق منتشر می شد و خوراك 

1. در اصل: »بنده منزل« درج شده است.
2. »تا كسی كه ]بايد[ هاك شود با دليلی روشن هاك گردد و كسی كه ]بايد[ زنده شود با دليلی واضح زنده 

بماند.« )انفال/ آيه42(
3. »و بر هر كس كه از هدايت پيروی كند، درود باد.« )طه/ آيه47( 

4. شيخ يوسف نجفی جيانی، اليحه ملّيه اساميه، ص75.
5. مطابق با 15 جمادی الثانی 1329ق. 

6. همان، ص2-3.
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فكری محافل بهايی برای پيروانشان بود و برای آنها ارسال می شد؛ آيت اهلل جيانی اشتراك 
مجله نجم باختر را داشت و دوره آن مجله در آرشيو ايشان موجود است. همچنين استفاده 
از منابع دسته اول بهايی، برای ايشان بسيار مهم بود فلذا از منابع درجه دو و نقل های ساير 
كتاب های ضد بهايی استفاده نمی كرد بلكه خودش به طور مستقيم منابع بهايی را مطالعه 
می كرد و به آنها پاسخ می داد. كتاب های اصلی بهاييت مانند مفاوضات عبدالبهاء چاپ اول 
آن به سال 1908م در شهر ليدن از كشور هلند، در دست آيت اهلل جيانی قرار داشت و در 
آرشيو او موجود است. همچنين به تصريح خودش برای تأليف اين كتاب از كتاب های بيان، 
ايقان، فرايد، دررالبهيه، تفسير سوره كوثر، اش��راقات و چند لوح ديگر، لوح هيكل الدين، 
اقدس، مجموعه الواح و مقاله شخص سياح بهايی كه از مهم ترين كتاب های اين فرقه بودند 

استفاده كرده است.1 
آيت اهلل جيانی برای تألي��ف كتاب رد بر بهاييت، از آثار علمای مختلف نيز اس��تفاده 
می كرد و خودش مسائل بس��ياری را به آنها می افزود. از آثار منتشرشده سايرين كه او 
تصريح به استفاده از آن كرده، بايد از كتاب رجم الشيطان فی رد اهل البيان نوشته ما 
عبدالرحيم بروجردی نام برد.2 نيز از جمله كتاب های منتشرنشده ای كه آيت اهلل جيانی 
مورد مطالعه قرار داد كتاب رد بر بابيه نوشته شيخ بهاءالدين الهيجانی3 است كه آيت اهلل 
جيانی در سال 1329ق اين عالم را در الهيجان ديده، و از روی نسخه اصلی اين كتاب با 

1. همان، ص4-5. 
2. همان، ص5.

3. ش��يخ محمد بهاءالدين الهيجان��ی مخلص به »بهائ��ی« از علمای برجس��ته الهيجان ب��ود. او فرزند ميرزا 
محمدس��عيد فرزند حاجی ميرزا اسماعيل بود و در س��ال 1288ق در الهيجان متولد ش��د و دروس دينی را در 
الهيجان آغاز كرد و برای تكميل علوم دينی مدتی در نجف و كربا به تحصيل پرداخت. وی در آخرين سفری كه به 
مكه مكرمه سفر كرده بود، تأليفات خود را كه حاصل عمرش بود، نزد يكی از علمای رشت به امانت گذاشت ولی به 
خاطر آتش سوزی بزرگی كه در رشت اتفاق افتاد خانه آن عالم با تمام وسايلش سوخت. شيخ بهايی بعد از مراجعت 
از مكه و خبردار ش��دن از اين ماجرا متأثر ش��د و بعد از مدت كوتاهی هنگام وعظ، در سال 1339ق سكته كرد و 
درگذشت و مزارش در كنار مسجد پره سر الهيجان قرار دارد. خاندان »محصصی« های الهيجان، كه چند چهره 
هنری برجسته دارد، از اين عالم منشأ گرفته است. شيخ بهاءالدين شاعری خوش ذوق بود و به فارسی و عربی شعر 
می سرود و آثاری به نظم و نثر از خود به يادگار گذاشت كه از جمله آنها می توان به اينها اشاره كرد: 1. تفسير قرآن 
در هشت جلد 2. تفسير سوره جمعه. 3. كش��كول 4. اربعين 5. شرح بر كفايه. 6. اكمال فرهنگ 7. خداپرستی 8. 
شرح دعای صباح 9. شرحی بر گلشن راز 10. منظومه شير و شكر )به اقتفای منظومه شير و شكر شيخ بهايی جبل 
عاملی سروده است( 11. اشعار پراكنده شامل ترجيع بند و غزليات عرفانی و رباعيات 12. شرح شمسيه. 13. رد بر 
بابيه. گفتنی است از ميان نويسندگان، كسی در فهرست آثار شيخ بهاءالدين الهيجانی به كتاب رد بر بابيه اشاره ای 
نكرده است و احتماالً نسخه منحصر اين رساله همان است كه به خط شيخ يوسف جيانی موجود است. )بهاءالدين 
محمد محصصی الهيجی، اكمال فرهنگ )تكمله ديوان اش��عار موس��وم به فرهنگ خداپرستی َمْحَرم شيرزای(: 
محمدعلی قربانی )به اهتمام(، رثائيه ساالر شهيدان كربا، تهران، سايه، زمستان1387، ص38-36؛ شيخ محمد 
بهاءالدين الهيجانی، رد بر بابيه، به خط: شيخ يوسف نجفی جيانی، استنساخ به تاريخ 1329ق، تمامی صفحات.( 
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دست خط خود استنساخ كرده و اين نسخه امروز در آرشيو مرحوم جيانی وجود دارد.1 
سران جريان س��كوالر مش��روطه در رش��ت، برای مقابله با روش��نگری های آيت اهلل 
جيانی، به او حمله ك��رده و او را مورد توهين و تهمت قرار می دادند. ميرزا ابوالقاس��م 
افصح المتكلمين كه روزنامه های متعددی در رشت و بندر انزلی داشت و از تندروترين 
مشروطه خواهان سكوالر رشت به شمار می رفت، در اولين شماره روزنامه راه خيال كه 
در سال1290 2 منتشر ساخت، به كتاب اليحه مليه اساميه و نويسنده اش حمله كرده 
است و او را مورد هتاكی  قرار داد.3 البته بهايی ها هم كه قدرتی داشتند، آرام ننشسته و 
برايش دردسرهايی درست كردند ولی او كسی نبود كه با اين كارها از ميدان به در رود.4 

آيت اهلل جيانی در بخشی از حياط خانه اش در محله كرف آباد شروع به ساختن يك مسجد 
نمود و س��اخت بنای آن در س��ال 1328ق )مطابق1289ش( به پايان رسيد. مردم به اين 

1. شيخ محمد بهاءالدين الهيجانی، رد بر بابيه، تمامی صفحات. 
2. مطابق 1329ق. 

3. روزنامه راه خيال، س1، ش1، ص2. ش��ماره اول روزنامه راه خيال، فاقد تاريخ بود ولی سومين شماره از آن در روز 
17 شعبان 1329ق )مطابق22 مرداد 1290( منتشر ش��د. )راه خيال، س1، 17 شعبان1329ق، ش3، ص1.( افصح 
المتكلمين در اولين شماره روزنامه راه خيال، مطلبی با عنوان »ياران ممدلی ميرزا« نوشت و در آن به آيت اهلل جيانی و 
عده ای ديگر از علمای رشت كه به عملكرد فاسد سكوالرها انتقاد می كردند، حمله كرد و با مطلبی گزنده به آنها هتاكی 
كرد. افصح ابتدا نام ميرزا مهدی شريعتمدار را ذكر كرد و به دروغ او را رأس ياران محمدعلی شاه مخلوع در گيان و طرفدار 
استبداد دانست و بعد از او از جيانی نام برد و درباره جيانی مطالب دروغی را نوشت و نسبت های ناروايی را به او داد. برای 
اينكه فضاسازی سكوالرها عليه جريان سالم در مشروطه روشن شود ناچار هستيم تا اين متن توهين آميز را درج كنيم: 
»شيخ يوسف كه در شهر جابلقا، تحصيل علم و اجتهاد كرده و در جا بر عبا ]جابرسا؟[ ترويج دين و ارشاد نموده، در مرتبه 
استبداديان پايه خود را معرفی كرد كه گفت: اگر دال استبداد در كلمه محمد نبود، من از محمد به ماحظه آن كه ميم 
مشروطه در اوست، تنفر داشتم! اين قزعمل الملّه سفرجل الدوله و از بركت رساله ]ای[ كه در جواب مزخرفات بهائيان 
به هم بافته است، يك ركن مملكت ايران را برای امام محبوب خود يعنی ممدلی ميرزا مصفا خواهد نمود«! )راه خيال، 

س1، ش1، ص2.( 
4. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره اول، ش10، پنجشنبه 9 مهر1371، ص2. 
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مسجد »تازه  مسجد« و »مسجد جيانی« می گويند و آيت اهلل جيانی حدود 40 سال اقامه 
نماز جماعت را در اين مسجد بر عهده داشت و بعد از او، فرزندش شيخ محمد نجفی جيانی 
به اقامه جماعت در اين مسجد تا پايان عمرش پرداخت. آيت اهلل جيانی كتيبه ای سفارش داد 
كه بر سر در مسجد نصب كنند و به گونه ای هنرمندانه به نام مسجد و تاريخ ساخت آن اشاره 
داشت. روی اين كتيبه،  عبارت »تاريخ مسجد حاج شيخ يوسف نجفی. عمل: محمد كاشی ساز 
يوسف زاده« درج شده بود و اين كتيبه سال ها باالی ورودی مسجد نصب بود و امروز اين كتيبه 

در همين مسجد وجود دارد. 

عبارت »مسجد حاج شيخ يوسف نجفی« با محاسبه ابجد برابر با عدد 1328 می شود كه 
مطابق سال ساخت آن يعنی سال 1328 قمری است. خود ايشان درباره ساخت اين مسجد 
چنين می گويد كه اين مسجد »از اقدامات و كوشش احقر، در سال هزار و سيصد و بيست و 
هشت هجری قمری احداث گرديده كه تاريخ آن »مسجد حاج شيخ يوسف نجفی« 1328 
است.«1 مطابق آنچه در وصيتنامه ايشان وجود دارد، ايش��ان توليت اين مسجد را بعد از 

فوتش به شيخ محمد و شيخ حسن دو تن از فرزندانش واگذار كرده بود.2

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص10. 
2. همان، ص26. مسجد آيت اهلل جيانی همچنان پا بر جا اس��ت و در خيابان شهيد احمد عطاآفرين، حد فاصل 
بين خيابان الكانی و خيابان سردار جنگل رش��ت قرار دارد و فعاليت های فرهنگی و مذهبی در آن جريان دارد. بعد 
از درگذشت دو فرزند آيت اهلل جيانی كه متولی مسجد بودند، امروزه نوه اش آقای يوسف نجفی جيانی فرزند شيخ 
محمد، متولی مسجد است و امام جماعت نيز روحانی ای به نام حجت االسام ضياءالدين مهرزاد می باشد. هم اكنون 
)سال 1396(، مسجد در حال تعمير می باشد تغييرات بسياری در شكل مس��جد داده اند و بازسازی نمای خارجی 
مسجد و بخشی از نمای داخل آن، هنوز باقی مانده و در حال اتمام آن هستند. كتيبه ای كاشی بر سر در مسجد نصب 
َكاه َولَْم يَْخَش إاِل اهللَ َفَعَسی  اه َوآتَی الزَّ ََّما يَْعُمُر َمَساِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِاهللِ َوالَْيْوِم اْلِخِر َوأََقاَم الصَّ كرده اند و آيه مباركه »إِن
أُولَِئَك أَْن يَُكونُوا ِمَن الُْمْهَتِديَن« )سوره توبه/ آيه18( درج شده و سازنده كاشی، »خاك نگار مقدم« امضا كرده است. 
گروه های مختلف فرهنگی با محوريت اين مسجد در آنجا به فعاليت می پردازند كه از جمله آنها پايگاه مقاومت بسيج 
شهدای سردشت است كه در س��ال 1373 تأسيس ش��ده و زير نظر حوزه مقاومت 4 شهری سردار جنگل، فعاليت 
می كند. همچنين كانون فرهنگی و هنری تسنيم است كه در سال 1385 تأسيس شده و زير نظر دبيرخانه هماهنگی 

و نظارت بر كانون های فرهنگی و هنری مساجد استان گيان فعاليت می كند. 
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در نهضت جنگل
آيت اهلل جيانی در طول دوران هفت س��اله نهضت جنگل، در رش��ت حضور داشت و 
روحانی مجاهد ميرزاكوچك جنگلی، از عاقه مندان آيت اهلل جيانی بود كه با ايش��ان 
ارتباط داشت. ميرزاكوچك در دوران طلبگی، اشعاری را می سرود و تخلصش »گمنام« 
بود؛ از جمله يك غزل در هفت بيت را در دوران نهضت جنگل، در روز جمعه 28 بهمن 
1298 1 در ديداری كه با آيت اهلل جيانی داش��ت، به خط خويش نوش��ت و به او تقديم 
كرد. گفتنی است كه اين شعر، يكی از دو شعری است كه از ميرزاكوچك جنگلی بر جای 

مانده است. متن كامل دست نوشته ميرزا كوچك به همراه آن شعر به اين شرح است: 
هو الحق

ديگر تو راس��تی را يكس��ر نما، نهانش گوهر كج��ی در عالم بودی چ��و ابروانش 
يا سوختی دو گيتی، يا غرق آب دانش ب��ا آه آتش��ينم، از آب دي��ده نب��ود
  ار جان بود هزارم، بادا بدان نش��انش  بين در كمان كمين كرد دل را به تير مژگان
آزرم دارم آن دم، خونين ش��ود بنانشدر زير تي��غ تيزش، ش��ادم بُرد س��رم را
چون كاه می كشاند، موری در آشيانش از دوری جمالش، تن را نگر چس��ان ش��د
ليكن نجست نقشی، وهم من از ميانش می خواس��تم مثالش اندر دو دي��ده بندم 
همچون تو نامور كرد، گم نامش و نشانش»گمنام« را نخس��تين، بُد نامی و نش��انی 

 اين غزل غير قابل را كه در ايام تحصيل در مدرسه گفته شده بود، به 
 عنوان يادگاری تقديم  حضرت حاج شيخ گرديد. 

جمعه 27 جمادی االولی 1338. ميرزا كوچك2
آيت اهلل جيانی پيگير مس��ائل نهضت بود و اش��تراك روزنامه جنگل را داشت و تمام 
اطاعيه ها و جزواتی كه از سوی نهضت جنگل منتشر می شد را می گرفت و مورد مطالعه 
قرار می داد و حتی روزنامه های بلشويكی كه در مقابله با نهضت جنگل در سال 1299 و 
1300 در رشت منتشر می شد را هم می گرفت و مطالعه می كرد تا از هويت صاحبان آن 

تفكر و اوضاع روز مطلع شود. 
فاجعه مهاجرت در اواخر نهضت جنگل و در زمان حضور بلشويك ها در گيان رخ داد 

1. مطابق 27 جمادی االولی 1338ق. 
2. »ميرزاكوچك خان ش��اعر«، دامون، دوره2، س1، ش13، 1 آبان 1359، ص7؛ محمدرس��ول درياگش��ت، 
»كلك مقاله:  شاعری  ميرزاكوچك خان جنگلی«، كلك، اسفند1373، ش60، ص114-117. اين سند در ميان 
اسناد آيت اهلل جيانی وجود داش��ت و فريدون نوزاد در جوانی آن را نزد آيت اهلل جيانی ديده و از روی دست خط 

ميرزاكوچك استنساخ كرده بود ولی متأسفانه تا به امروز اين سند را در ميان اسناد آيت اهلل جيانی نيافتيم. 
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و جمعيت بسياری از مردم گيان، در تابستان 1299 از شهرها فرار كرده و راهی تهران 
ش��دند تا جان خود را حفظ كنند و در تهران افراد جنگ زده ای بودند كه با اعانه دولتی 
زندگی می كردند و ش��رايط بسيار سختی داش��تند. آيت اهلل جيانی خودش مهاجرت 
نكرد و به رغم سختی، در گيان ماند و درباره اين دوران سخت، شعری را با عنوان »در 
مهاجرت گيان و اعانه گرفتن از دولتيان در س��نه1300 شمسی« سرود و در ديوانش 
درج شده است كه شرح اوضاع مردم گيان در آن برهه است. آن شعر به اين شرح است:

ز قي��د دفت��ر ته��ران برس��تندخوش��ا آنان كه در گيان نشس��تند
چه باد صرص��ر از آتش بجس��تندبه قوتی قانع از اين آب و اين خاك
به يك باد ش��مالی رخت بس��تندمهاجره��ای گيان��ی چ��و زاغان
چ��را از اي��ن حوادث ه��ا نرس��تنداگ��ر عاق��ل بُدن��د و دوراندي��ش
زرنگ و ُچس��ت و چاالك از اَلَستندبه خودسازی و شيك و كسب تأنيث
برای ديگ��ران، ه��م پا و دس��تندب��ه پ��اس ميهن خ��ود، پ��ا ندارند
ز بس ب��ا ديگ��ران دائم نشس��تندببردن��د رون��ق آيي��ن خ��ود را
به س��فليس اندر و تن، نادرس��تندز ب��س گفتند از تفلي��س و پاريس
كه پيم��ان ق��وی با دين نبس��تندب��ر آن مل��ت رس��د، عل��ت پياپی
ندارن��د آزم��ودم، رو ب��ه پَس��تندترقی نيس��ت، قوم��ی را ك��ه قائد
تم��ام توده از دم س��رد و ُسس��تندچ��ه ت��ا ب��ازار روحانی نش��د گرم
اجام��ر جملگی مخمور و َمس��تندب��ه س��لطان زم��ان ت��ار و نيازند
هر آن لوطی كه ُكل، شهوت پرستند1نمان��د باق��ی و فاني��ش مي��دان

در دوره پادشاهی رضاخان 
رضاخان در زمانی كه می خواس��ت روی كار بيايد به خاطر برگزاری دسته عزاداری و 
ساير ظاهرسازی هايی كه كرده بود، كمتر كسی از هويت واقعی او خبر داشت و چندان 
مخالفتی با پادشاهی او صورت نگرفت. اما جالب است كه آيت اهلل جيانی با بصيرتی كه 
داشت، به شخصيت واقعی رضاخان از قبل از تاج گذاری اش پی برد و با او مخالفت كرد. 
آيت اهلل جيانی در روز يكشنبه 4 ارديبهش��ت 1305 كه روز تاج گذاری رضاخان بود، 
شعری را سراسر غم و ناراحتی سرود و آن روز را روز زشت و روز سياه بختی مردم ايران 
دانست. اين شعر يكی از اسناد مهم درباره شخصيت آيت اهلل جيانی است كه متن كامل 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص173-174.
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آن شعر از اين قرار است: 
جهل به ما از همه س��و حمله ش��دِعل��م در اين عص��ر هنر، ِعلّه ش��د
چ��رخ ب��ه كام اَُم��م س��فله ش��دروز س��يه بختی م��ا جمل��ه ش��د

ت��اج كيانی ب��ه س��ر َفعله ش��د
معرف��ت و عل��م ب��ود در كس��ورتا ك��ه معارف ش��ده ز اه��ل فجور
ش��هر ش��ده مصطبه ای1 از ش��روركار بل��د يكس��ره نب��ش قب��ور

مس��جد ما مس��خره الدوله ش��د
غل��ط ش��د  غل��ط  راه،  كش��ور و اين ش��اه، غلط شد غلطراه ب��ِر 
س��ال و م��ه و گاه، غلط ش��د غلطخرم��ن ب��ی كاه، غل��ط ش��د غلط

اي��ن غل��ط از دامن��ه تا قله ش��د
خش��م من از اين جو گندم نماستترس م��ن از رفت��ن فّر هماس��ت
زانكه وطن در كف غير از شماستس��ود و زيانش همه راجع به ماست

خون دل از ديده روان، دجله شد
تن به »رضا« دادن ما از قضاس��تآنكه رضا نيست حق از وی، »رضا«ست
ب��ازی ام��روزه ُرل ما َمضی اس��تش��اهی مفضول هم از اقتضاس��ت

بر فضا صدرنش��ين، فضله ش��د
دست قضا، فرق »رضا« تاج ِهشتي��وم االحد2 چه��ارم ارديبهش��ت
سال و َمَهش خامه ز هجرت نوشت از پ��ی تاري��خ چني��ن روز زش��ت

»بك بنگر ُملك كيان، مثله شد«3
آخرين مصراع از ش��عر باال هم ماده تاريخ تاجگذاری رضاخان اس��ت و مطابق 1344 
قمری است. تاريخ نش��ان داد كه نظر آيت اهلل جيانی درباره رضاخان درست بوده و آن 

دوران شانزده ساله سلطنت رضاخان را می توان سياه ترين دوران تاريخ ايران ناميد. 
آيت اهلل جيانی با آيت اهلل شيخ باقر رسولی در رش��ت رفاقت داشت و هر دو با هم در 
داش��تن روحيه بصيرت باال، سازش ناپذيری و شجاعت مش��ترك بودند و هر دو در اين 

1. زباله دان
2. يكشنبه

3. همان، ص204-203. آيت اهلل جيانی اش��عار ديگری نيز در مذمت رضاخان سرود كه در بخش هايی از آن 
چنين آمده: »گرگی فتاده در رمه، بی خوف و بيم و واهمه/ گويی بخوابيم ما همه، غيرت نباشد يك َدَرم/ بر جای 
پاكان آن عنود، بنشسته با دست ُرنُود/ نامحرمان را از ورود، بيرون نماييد از حرم.« )رك: همان، ص172-173.(
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دوران تاريك، افتخارات مهمی را به صفحات تاريخ گيان افزودند.1 
آيت اهلل جيانی هيچ وقت از انتقاد به اين رژيم و مأمورينش كه در گيان مردم را تحت 
فشار قرار می دادند، ابايی نداشت و وقتی بر منبر می نشست، رژيم را مورد انتقاد قرار می داد و 
اين انتقادها برای يك ديكتاتوری بسيار غير قابل قبول بود. فضل اهلل زاهدی توسط رضاخان 
برای سركوبی مردم گيان به منطقه فرستاده شد و در مدت حضورش در گيان از هيچ 
جنايت و فسادی فروگذار نكرد. در يكی از اسناد مربوط به عملكرد زاهدی چنين آمده است:  
كم كم داستان دزدی و قساوت و بی ناموسی اين مرد ]= زاهدی[ زبانزد 
خاص و عام شد و مردم شريف رش��ت كه حتی المقدور از تماس با اين 
آدم نمای ديوسيرت خودداری می كردند، در تماس های ضروری اداری 
تصميم به مقاومت دسته جمعی و مبارزه منفی گرفتند و منتظر بودند 
كه در اولين فرصت پيكار خونين خ��ود را با زاهدی آغاز كنند... مرحوم 
حاج شيخ يوس��ف جيانی روحانی بزرگ و معروف و مورد عاقه مردم 
رشت، كه در زمينه اخاق و فلسفه و مسائل سياسی و اجتماعی مؤلفات 
ذی قيمتی دارد، يك روز از عمليات وحش��يانه زاهدی انتقاد كرد، فوراً 
به امر اين جانی پست فطرت در س��ربازخانه رشت زندانی شد و در تمام 
مدت توقيف مورد توهين و تحقير قرار گرفت و باألخره ]زاهدی[ دستور 
داد ريش اين پيرمرد دانشمند را بتراشند و با وضع شرم آوری كه بيان آن 

حقيقتاً تأثرانگيز است از زندان سربازخانه اخراج كنند.2
اين كار باعث شد تا مدتی آيت اهلل جيانی در خانه بماند و مردم به ديدنش می رفتند. 

يكی از كسانی كه در آن روزها به ديدار ايشان رفته بود می گويد: 
َحلق لِحيه مرحوم جيانی هم در سربازخانه، به دستور زاهدی ملعون، 
صورت گرفت كه آن مرحوم را مدتی خانه نشين كرد و هنگام ]مصاحبت[ 
با زائرانش، چفيه ای )كوفيه ( از زير چانه مطرفين صورت می برد و باالی 
سر دو گوش��ه آن را گره می زد و آنگاه عمامه می گذاشت و اين عمل از 

1. گفت وگوی نگارنده با يوسف نجفی جيانی نوه آيت اهلل جيانی.
2. عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، مؤسس��ه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1387، 
ج2، ص254. ابراهيم صفايی درباره ماجرای اعتراض آيت اهلل جيانی به اقدامات ضد دينی زاهدی می نويسد كه 
زاهدی او را به امامزاده هاشم تبعيد كرد: »... پس از چندی شيخ يوسف نجفی جيانی روحانی بانفوذ رشت بر ضد 
اين كارهای نامناس��ب زاهدی برخاست و گروهی از مردم و بازاری های رشت در ش��هر تظاهراتی برپا كردند ولی 
جيانی و چند نفر ديگر به دستور زاهدی به امامزاده هاشم تبعيد ش��دند و تظاهرات ضد زاهدی خاموش شد.« 

)ابراهيم صفايی، زندگينامه سپهبد زاهدی، تهران، علمی، 1373، ص70.(
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فرط خجالت بود.1 
از سال 1307 كه رضاشاه قانون خلع لباس روحانيت را اجباری كرد تا ديانت را از مردم 
بگيرد و نمادهای دينی را از جلوی چش��م مردم و از دسترس مردم خارج كند، آيت اهلل 
جيانی از معدود عالمانی بود كه چون دارای اجازه نامه اجتهاد بود، در گيان اجازه داشت 
كه لباس روحانيت را بپوشد و به اين طريق به مقابله فرهنگی با رژيم رضاشاه رفت. متن 
مجوزی كه رژيم رضاش��اه برای آيت اهلل جيانی در روز 29 اسفند 1307 با امضای رضا 

افشار، استاندار وقت گيان صادر كرده بود به اين شرح است: 
تاريخ 29 ماه اسفند سال 1307

محل شير و خورشيد
وزارت داخله 

تصديق نامه معافيت
نظر به ماده دوم قانون متحدالش��كل نمودن البسه، چون جناب آقای 
حاج ش��يخ يوس��ف نجفی جيانی صاحب ورقه س��جل احوال 6967 
س��اكن... دارای اجازه اجته��اد از مرح��وم آيت اهلل آخون��د ما محمد 
ش��ربيانی- طاب ثراه-... هس��تند، به نام مجتهد مجاز ]بوده[-����� به 

موجب اين ورقه معاف می باشند. 
حكومت گيان و طوالش، رضا افشار. محل مهر حكومت گيان و طوالش.2

طومار عفت
آيت اهلل جيانی دارای نگاهی نافذ به جامعه بود و در مقابله ب��ا خطراتی كه جامعه را 
تهديد می كرد، می انديش��يد و تاش می كرد تا پادزهرهايی را برای مقابله با مفاسدی 
كه در آينده مردم ايران را تهديد می كند، بس��ازد. كش��ف حجاب به صورت رسمی در 
سال 1314 توسط رضاخان اعام شد اما اين رژيم از آغاز سلطنت رضاخان تاش های 
نرمی را برای زمينه سازی كشف حجاب انجام داده بود و به طور جدی در سراسر كشور، 
روزنامه ها و مجات در وصف كشف حجاب مطالبی سفارشی را می نوشتند تا اين را برای 

مردم ايران به يك امر عادی تبديل كنند.
آيت اهلل جيانی با درك خطری كه در ماجرای كش��ف حجاب، م��ردم ايران را تهديد 

1. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره1، ش10، پنجشنبه 9 مهر 1371، ص2.
2. رونوشت تصديق نامه معافيت، به خط آيت اهلل جيانی. نقطه چين ها در اصل متن آمده است. 
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می كرد كتابی به نام وس��يله العفايف ي��ا طومار عفت 
نوش��ت و آن را در چاپخانه فردوس رشت در روز 26 

ارديبهشت 1307 1 منتشر ساخت. 
اين كتاب درباره ضرورت حجاب و عفاف، هفت سال 
زودتر از اعام رسمی كشف حجاب، نگاشته شد و رژيم 
رضاشاه هرگز برنمی تابيد كه به صورت علمی كسی به 
مقابله با كش��ف حجاب رود؛ به همي��ن خاطر رژيم در 
ماجرای چاپ و توزيع اين كتاب غافلگير شد. آنها تاش 
زيادی كردند تا جلوی توزيع آن را بگيرند و نسخه های 
آن كتاب را توقيف كردند ولی كار از كار گذش��ته بود و 
آيت اهلل جيانی آن را با تدابيری خاص، توزيع كرده بود 

و در اكثر نقاط كشور، آن كتاب ديده شد و مورد استقبال علما و روحانيون قرار گرفت.2 
انتشار اين كتاب را می توان مهم ترين تقابل فكری روحانيت شيعه با ماجرای كشف حجاب در 
دوره رضاخان دانست. اين كتاب در دفاع از حجاب بانوان نوشته شده است و از آيات و روايات و 
اشعار مختلفی در اين راه استفاده كرده است و اما آنچه به اين كار ارزش بيشتری داده و آن را 
به يك كتاب منحصر به فرد در آن عصر تبديل كرد، اين بود كه نويسنده به صورت مستند با 
استفاده از گفته های بزرگان و فاسفه غربی، مضرات بی حجابی و بی عفتی را برشمرده است:

كتاب طومار عفت به ويژه از اين جهت كه می كوشد تا مطالب خود را 
با نوشته های  مؤلفان غربی مس��تند كند، نشان از رويكرد جديدی دارد 
كه مؤلفان مدافع اسام از اين دوره  به بعد، آن را مورد توجه قرار داده اند. 
طبعاً نسل جديدی كه در دوره پس از مشروطه  پرورش يافته و نگاهش به 
غرب و داده های اطاعاتی آن، مثبت است، زمينه اين قبيل  استدالل ها 

را فراهم آورده است.3
ارزش علمی اين كتاب زمانی آشكار می شود كه بدانيم تا به امروز كه قريب يك قرن از 
تأليف آن گذشته است، هنوز يكی از مهم ترين و معروف ترين كتاب هايی است كه درباره 
زن و حجاب نوشته شده است و »اين اثر يكی از منابع بيشتر كسانی بوده است كه پس 

1. مطابق 25 ذی القعده 1346ق. 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، مقدمه، ص ج.

3. رسول جعفريان، رسائل حجابيه: شصت سال تاش علمی در برابر بدعت كشف حجاب، قم، دليل ما، 1380، 
ج1، ص347. 
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از وی، درباره حجاب، كتاب يا مقاله نگاشته اند.«1 
كتابشناسی های مختلفی در موضوع زن و حجاب 
وج��ود دارد كه همگ��ی از كتاب طوم��ار عفت و 

نويسنده آن، به بزرگی ياد كرده اند.2
وس��عت موضوعات و ش��بهات پرداخته شده در 
كتاب طومار عفت باعث می ش��ود كه اهميت اين 
كتاب افزوده ش��ود. موضوعاتی ك��ه در اين كتاب 
مطرح شده است عبارت اند از:  تاريخ حجاب در اقوام و اديان مختلف، بررسی مقام و منزلت 
زن در ادوار گذشته و در كشورهای گوناگون، هويت و صفات زنان، حقوق آنان و مقايسه 
آن با حقوق مردان، ارث و فلسفه تعيين نصف ارث برای زن در اسام، شهادت زنان، تعدد 
زوجات، مباحث اجتماعی و طبيعی حجاب، فوايد حجاب، آيات و احاديث مربوط به حجاب. 
آيت اهلل جيانی در اين كتاب می كوش��د كه اثبات كند در جهان، قوانين و معيارهايی 
درباره بانوان و حفظ كرامت و ش��خصيت آنان وجود داش��ته كه اس��ام با وضع قوانين 
كامل تری سعی بر بهبود اوضاع زنان نموده اس��ت و حجاب نه تنها مانع پيشرفت زنان 

نيست بلكه خود عامل عزت و ترقی آنان خواهد بود و می گويد: 
آنانی كه امروزه به اسم زنان، چيزهايی را كه منافی وظيفه ايشان است 
درخواست می كنند، نه فقط در افس��اد خصايص زنان می كوشند، بلكه 

ايشان را از حظوظ اساميت، بی بهره می نمايند.
اين كتاب از حيث ادبی نيز ارزش بسياری دارد چرا كه نويسنده، اشعار گوناگونی را كه 
در آن روز توسط شاعران مختلف در دفاع از حجاب س��روده شده بود را گرد آورده و در 
جای جای كتاب از آنها استفاده كرده است. اين باعث شده تا كتاب مذكور به منبع مهمی 
برای ادبيات حجاب نيز تبديل شود و از جمله ش��اعرانی كه در اين كتاب از اشعارشان 
استفاده شده است می توان به اين افراد اشاره كرد: محمد خوروش سمنانی )در ص47(، 
سيد اشرف الدين نسيم شمال )در ص138 و 156(، دكتر محمود افشار مدير مجله آينده 
)ص141(، كاظم الكان��ی )ص143(، كاظم غواص زنجان��ی )ص200(، محمد عاصی 
رشتی )ص210(، احمد رشتی )ص211(، اس��ماعيل دهقان )ص142 و 218(، سيد 

1. همان، ص348.
2. رسول جعفريان، »كتابشناسی حجاب«، آينه پژوهش، مرداد و شهريور1380، ش69، ص112؛ »چهل كتاب 
پيرامون مس��ئله حجاب«، نور علم، فروردين1366، ش20، ص119؛ نرگس كرمی، »كارنامه نشر: كتاب شناسی 

زن در اسام«، نهج الباغه، بهار 1383، ش9 و 10، ص231. 

اشکاالتی که جيالنی جوان به 
مشروطه خواهان سکوالر مطرح 
می کند، همان اشکاالتی است که 
مال محمد خمامی و شيخ فضل اهلل 
نوری در جریان مشروعه خواهی 
در مقابل مشروطه خواهان مطرح 

کرده بودند
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محمد نطنزی طباطبايی )ص210-208( و نيز از اشعار خودش هم استفاده كرده است 
)ص251( و نيز اشعار شاعران مخالف حجاب مانند ايرج ميرزا )ص208( را نيز ذكر كرده 

و به جوابگويی ادبی به آنها پرداخته است.
آيت اهلل جيانی به خاطر تأليف كت��اب طومار عفت، مرارت ها و فش��ارهای زيادی را 
از سوی رژيم رضاخان متحمل ش��د كه دستگيری، زندان، ش��كنجه و تبعيد از جمله 
هزينه های آن بود. فضل اهلل زاهدی، آيت اهلل جيانی را دستگير كرده و مدتی در زندان 
»اركان حرب گيان« در بازداشت نگه داشت و او را مورد شكنجه قرار داد و بعد از مدتی 
او را به فومن تبعيد كرد و تا س��ال ها در فومن در شرايط بدی نگه داشته می شد و اجازه 
فعاليت چندانی نداشت. آيت اهلل جيانی در وصيتنامه اش به دستگيری اش بعد از تأليف 
كتاب طومار عفت اشاره كرده كه به حبس و زجر و در نهايت به تبعيد او از رشت انجاميد: 
توقيفم در حبس تاريِك اركاِن حرِب گيان و زجرم در زندان در اثر نشر 
مقاله طومار عفت، و ترويج ديانت و مبارزه با بی حجابی و ساير منويات 

دولت پوشالِی مزدور بيگانه... و همچنين در ايام تبعيدم از رشت...1
حجت االسام حسن شمس گيانی- داماد آيت اهلل جيانی- در زمان حيات آيت اهلل 
جيانی، درباره مرارت هايی كه برای تأليف كتاب طومار عفت متحمل شد، چنين  نوشت:  
موالنا در غائله رفع حجاب، كتابی نوش��ت موس��وم به طومار عفت يا 
وسيله العفايف و مورد پسند علماء و فضا گرديد، بعد از طبع اين كتاب 
و نشر آن، بزرگوار مورد حمله شهوت رانان و دولتيان گرديد و مدتی در 
حبس شاه س��ابق بود. به جهت اين كتاب كه در اثبات حجاب نوشته، 

تعب بسيار كشيد.2
آيت اهلل جيانی در زمان تبعيدش در فومن هم دس��ت از مبارزه بر نداشته و اشعاری 
را در نقد شخص رضاخان می سرود و به دست مردم می داد و اين اشعار، ورد زبان عامه 
مردم شده بود. مرحوم حجت االسام والمسلمين جعفر شجونی در خاطراتش به نكات 
مهمی درباره تأثيراتی كه آيت اهلل جيانی در روحيه م��ردم در مقابله با رژيم پهلوی در 

زمان تبعيد داشت، اشاره می كند و می گويد: 
در زمان بی حجابی )كشف حجاب( كه من كودك بودم، يك روحانی 
به نام ش��يخ يوس��ف گيانی را به فومن تبعيد كرده بودند. ايشان يك 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص16. 
2. حسن شمس گيانی، همان، ص110. 
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شخصيت روحانی بودند كه بعدها كتابی به نام طومار عفت از او منتشر 
شد. ايش��ان در همان زمان بی حجابی، ش��عری عليه رضاخان سروده 
بود. حاكم گيان، فضل اهلل خان بصيرديوان )همان تيمس��ار فضل اهلل 
زاهدی( بود كه كودتای 28 مرداد را به راه انداخت، اما در آن زمان به او 
فضل اهلل خان می گفتند. بصير ديوان، ايشان )شيخ يوسف گيانی( را به 
رشت و از رشت به فومن تبعيد كرده بود. ريش او را تراشيده بودند و در 
بين مردم معروف بود كه ريشش را خشك خشك  تراشيده اند. شعری كه 
ايشان گفته بود در آن زمان خيلی مهم بود و در آن حال و هوای اختناق 
و خفقان و قلدری رضاخان، يك چنين ش��عری گفتن واقعاً دل ش��ير 

می خواست و شعرش اين گونه بود كه:
رذالن همه حاكمند در شهر و بلوكاركان فل��ك فتاده از چش��م ملوك
خنديد كه الناس عل��ی دين ملوك2گفتم كه به دهر1 رذل پرور شده ای

البته، از ظلم و س��تم رضاخانی بی اطاع نبودم تا اين كه خودم يكی، 
دو سال بعد از فرار رضاخان طلبه شدم. همين اشعار انقابی را گاهی در 

روی منابر می خواندم.3
آغاز اين تبعيد در سال 1307 بود و درباره مدت تبعيد آيت اهلل جيانی در فومن اطاعی 
در دست نيست. حجت االسام شجونی حضور آيت اهلل جيانی در فومن را به خاطر دارد.4 
با توجه به اينكه آغاز كشف حجاب در سال 1314 اتفاق افتاد، می توان گفت كه آيت اهلل 

جيانی حداقل تا سال 1314 به مدت 7 سال در تبعيد بوده است.
در پش��ت جلد اول كتاب طومار عفت اين عبارت درج شده بود: »در صورت مساعدت 
عاقه مندان به معارف، تصميم داريم جلد دوم را هم تقديم نماييم.«5 اما رژيم رضاخان 
به هيچ وجه اجازه نداد كه جلد دوم آن منتشر گردد و اين تأسف در اين صد سال برای 

1. به جای عبارت »گفتم كه به دهر« عبارت »گفتم به فلك كه« صحيح است. 
2. اين شعر اولين بار در جلد اول كتاب طومار عفت درج شده، رك: شيخ يوسف نجفی جيانی، وسيله العفايف يا 

طومار عفت، رشت، مطبعه فردوس، 1346ق، ص3؛ حسن شمس گيانی، همان، ص111.
3. عليرضا اسماعيلی، خاطرات حجت االسام جعفر شجونی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، پاييز 1381، 

ص34-35.
4. اشاره به خاطراتش كه می گويد: »در زمان بی حجابی )كشف حجاب( كه من كودك بودم...«

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، طومار عفت، پشت جلد. 
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بس��ياری از محققين وجود دارد كه جلد دوم آن 
تاكنون منتشر نشده است.1 

آيت اهلل جيانی چند رونوش��ت از نسخه خطی 
جلد دوم كتاب طومار عفت تهيه كرده بود و آنها 
را در جاهای مختلف قرار داده بود تا در صورتی كه 
مأموران رژيم به خانه اش حمله كردند و نسخه ای 
از اين كتاب را بردند، اين كتاب از بين نرود و اصل 
آن محفوظ بماند و امروزه چند نسخه خطی از اين 
كتاب در اس��ناد آن مرحوم وجود دارد. جلد دوم 
كتاب طومار عفت هم تاري��خ 1345ق را بر خود 
دارد و حاكی از آن اس��ت كه بافاصله بعد از جلد 
اول و در همان سال نوشته شده است و با اين بيت 

شعر از حافظ كه شبيه شرح اوضاع خودش بود، آغاز می شود: »عزيز مصر به رغم برادران 
حسود- ز قعر چاه برآمد به اوج جاه رس��يد« و از همان آغاز، مجدداً به انتقاد از وضعيت 

موجود و روشنفكرانی كه آرزوی فرهنگ غربی را در سر می پرورانند، می نويسد: 
در اين اواِن شرالزمان، قس��متی از متجددين ايرانياِن الاباليان، در اثر 
اشتباه ديگران... و تقليد بی پروايان، درصدد فتح باب بی غيرتی و فساْد 
افتاده و درِب بی ناموس��ی و بی عفتی را بر روی زنان گشاده می خواهند 
تا نواميس خود را از قيد عفت آزاد و روح مزدك و... را ش��اد نمايند. اما 
بيچاره ها غافل اند كه ترقی و عظمت هر ملتی، بر شالوده اخاقی و آداب 
آن، بنا شده و چون شالوده اخاقی متزلزل شود آن ملت نيز دچار هرج 

و مرج و باألخره محكوم به فنا می گردد.2
آيت اهلل جيانی بعد از بازگشت از تبعيدگاه، سخت در فشار و اختناق بوده و رژيم رضاشاه 
فشار شديدی را عليه دين به وجود آورده بود به حدی كه روز به روز آثار دين در حال محو بود. 
آيت اهلل جيانی شعری تأثربرانگيز با عنوان »روحانيت روح جامعه اسامی است« سروده و از 

1. رس��ول جعفريان در مقاله ای كه به معرفی جلد اول طومار عفت نوش��ته، ابراز تأس��ف كرده كه به جلد دوم 
دسترسی نيافته: »... مع األس��ف ما مجلد دوم اين كتاب را كه  به صورت مخطوط باقی  مانده به دست نياورديم تا 
گزارش آن بخش را نيز در اينجا بياوريم.« )رسول جعفريان، رسائل حجابيه: شصت سال تاش علمی در برابر بدعت 

كشف حجاب، همان، ص348(
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، وسيله العفايف يا طومار عفت، ج2، نسخه خطی، 1345ق، ص1.

آیت اهلل جيالنی پيگير مسائل 
نهضت بود و اشتراک روزنامه 
جنگل را داشت و تمام اطالعيه ها 
و جزواتی که از سوی نهضت 
جنگل منتشر می شد را می گرفت 
و مورد مطالعه قرار می داد و حتی 
روزنامه های بلشویکی که در 
مقابله با نهضت جنگل در سال 
1299 و 1300 در رشت منتشر 
می شد را هم می گرفت و مطالعه 
می کرد تا از هویت صاحبان آن 

تفکر و اوضاع روز مطلع شود
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مردم گله كرده چرا بايد خودش در زندان باشد 
و افراد فاسد بر ايران حكومت كنند و خودش را 
يوسف دانسته كه به جرم حق گويی به حبس 
افتاده و از اين مشقت ها به سختی افتاده است. 
او مرگ را مخاطب قرار داده اس��ت و گفته كه 
بيا و مرا از اين بند نج��ات بده و مرا از اين محله 
كرف آباد و شهر رشت كه نماد بخشی از اوضاع 
كشور در زمان پادشاهی رضاش��اه بود، نجات 
بده و از اين بی حالی مردم خسته شده است. او 
روحانی حق گو را، روح جامعه دانسته كه بدون 
وجود آن، جامعه مانند يك جسم مرده است و از جسد مرده هم كاری ساخته نيست و در نهايت 
به خودش نهيب زده كه ديگر بس است و گويا كه آن مشكات و زندان را فراموش كردی كه 

دوباره اين گونه سخن می گويی. قسمت هايی از اين شعر را در اينجا درج می كنيم: 
ديگر اين هان، من نَيم پس ُمرده امبس كه ك��رده زندگی افس��رده ام
الج��رم ممل��وك و با غ��م متصفچون كه يوسف مشتق آمد از اسف
ليك با اي��ن حال ح��رف حق زنمگرچ��ه در بن��د و فش��ار و منگنه م
در ب��رم گي��ر ای الي��ك الملتج��اتحف��ه المومن1 كجاي��ی، ها كجا؟
تازه ام س��از از محاقم، ده تو س��يربهر اس��تخاصم از اي��ن كهنه دير
يا قف��س وش رش��ت بی بني��اد راگ��و س��ليمانی كه ك��رف آب��اد را
ت��ا ره��ا يوس��ف، ز زندان��ش كندخال��ی از م��رِغ خوش الحانش كند
روح اگ��ر نب��ود، نماند جز جس��دروح مل��ت، عال��م حق گ��و ب��ود
او ن��ه بي��دار و ز دني��ا رفته اس��تاز جس��د كاری نيايد ميته اس��ت
پس چ��را واپس رود اي��ن دين تانگ��ر ش��ما را ُعلق��ه ب��ا آيين ت��ان
الج��رم ق��د أطمس��ت أنوارك��م2م��ا لك��م َق��د أعمي��ت أبصاركم؟
گوئيا ك��ردی فرام��وش آن محن3فاني��ا بس ك��ن، مگو ديگر س��خن

1. منظورش مرگ است. اشاره به حديث شريف »أفضل تحفه المومن، الموت« يعنی بهترين هديه برای مؤمن، 
مرگ است. )عبدالواحد بن محمد تميمی آمدی، غررالحكم و دررالكلم ، تصحيح: سيد مهدی  رجائی، قم، دارالكتاب 

االسامي ، الثانيه، 1410ق، ص217(
2. يعنی چه شده است شما را كه چشم های شما نابينا می شود و نورهای شما خاموش می شود.

3. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص89-91. 

از سال 1307 که رضاشاه قانون خلع 
لباس روحانيت را اجباری کرد تا 
دیانت را از مردم بگيرد و نمادهای 
دینی را از جلوی چشم مردم و از 
دسترس مردم خارج کند، آیت اهلل 
جيالنی از معدود عالمانی بود که 
چون دارای اجازه نامه اجتهاد بود، 
در گيالن اجازه داشت که لباس 
روحانيت را بپوشد و به این طریق به 
مقابله فرهنگی با رژیم رضاشاه رفت
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تأليف كتاب طومار عفت و زجر هايی كه آيت اهلل جيانی بعد از انتشار آن متحمل شد، 
از مسائلی بود كه از خاطر ملت ايران نمی رفت و اين تاش و ايستادگی، هميشه ستوده 
شد و ظلمی كه به ايشان از ناحيه رژيم پهلوی رفت، مورد نكوهش قرار داشت. آيت اهلل 
شيخ جواد فومنی حائری از علمای مبارز س��اكن تهران در روز 8 آبان 1338 در يكی از 
سخنرانی های افشاگرانه خود عليه رژيم پهلوی در »مس��جد نو« تهران، سال ها بعد از 

رحلت آيت اهلل جيانی، از او به نيكی ياد كرده و درباره او چنين گفت: 
آقا شيخ يوسف گيانی، كتابی از وضع حجاب نوشته بود. اين كتاب از 
مورخين پيشين و دانشمندان و علما، جمع آوری و تنظيم نموده بود و 
عيوبات رفع حجاب را كامًا با داليلی ثابت توضيح داده بود. اين پيرمرد 

65 ساله را گرفتند، و بردند، زندانی نموده و ريشش را تراشيدند.1

حساسيت به انحرافات 
آيت اهلل جيانی بعد از پايان تبعيدش به رش��ت بازگش��ت و در همان مس��جد محله 
كرف آباد به اقامه نماز جماعت پرداخت و عاوه بر تأليف و تحقيق، به منبر می رفت و به 
ارشاد مردم مشغول بود اما تبعيد، زندان و شكنجه باعث نشد كه او در مقابل انحرافات 
بی تفاوت شود و از كنار انحراف، با سكوت عبور كند. او به شدت در مقابل هر نوع انحرافی 
از جاده حق و از دايره اسام، حساسيت داشت و سعی می كرد كه از جديدترين سؤاالت 
و شبهاتی كه در فضای جامعه تزريق شده اطاع داشته باشد و پاسخ آنها را يا در مجات 
به صورت مكتوب يا در جامعه و در ميان مردم بدهد و همين باعث ش��ده بود كه بسيار 
جلوتر از جامعه حركت كند و به شبهات، از جلوتر پی ببرد و به پاسخگويی آنها بپردازد. 
او بس��يار عاقه مند به مطالعه كتاب ها و مجات جديد بود كه حجم زيادی از آنها به 
جريانات ناسالم فكری مانند بهاييت و غيره تعلق داشت ولی آيت اهلل جيانی برای آگاهی 
از اين شبهات، به منابع درجه اول آنها رجوع می نمود و كتاب ها و مجات و روزنامه برای 
او ارسال می شد يا آنها را خريداری و مطالعه می كرد. او در وصف مجله و مقاله و همچنين 
در وصف كتاب شعر دارد و عاقه خودش به مجله و كتاب را اين گونه ابراز كرده است. او 
سه بيت عربی با عنوان »ما أَحبُّ ِمن المجله« يعنی چقدر مجله را دوست دارم، سروده 

كه به اين شرح است: 

1. ستم ستيزان نستوه- آيت اهلل شيخ جواد فومنی حائری به روايت اسناد س��اواك، تهران، مركز بررسی اسناد 
تاريخی وزارت اطاعات، دی1377، ص102. 
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أن تَصَن��َع الَمق��اَل ف��ی َمحلّهإنّ��ی اُِح��بُّ أن أری المجلّ��ه
ُمدلَّ��ه حقائ��ٌق  ُمخلَّ��هذاك��ره  ن��ٌع  موا رافع��ه 
ُمذلَّ��ه خراي��ٌف  ع��اٌد ِم��ن الَس��وايِف الُمِملَّ��ه1دافع��ه 

و همچنين دو بيت ش��عر فارسی در وصف كتاب سروده اس��ت كه درباره امانت دادن 
كتاب و عنوانش »كتاب عاريه« است و در اين شعر معشوق خود را كتاب دانسته است و 

خيلی لطيف مردم را از امانت گرفتن كتاب های خود منع كرده است: 
گوي��م كه از اين س��خن، ت��و بگذرگوين��د م��را كت��اب عاري��ه ده
ممك��ن نش��ود ده��م ب��ه ديگ��ر2معش��وق من از جهان كتاب است

آيت اهلل جيانی اش��تراك دريافت روزنامه ها و مجات بسياری را كه در نقاط مختلف 
ايران و حتی دنيا منتشر می شد را داشت كه بعضی از اينها مجات خوب و مفيد و بعضی 
از آنها مضر و گمراه كننده بود و همگی را آيت اهلل جيانی با اش��تراك دريافت می كرد. 
فهرست روزنامه هايی كه شماره هايی از آنها به آيت اهلل جيانی می رسيد بسيار زياد است 
و گستره زمانی آن از دوران مشروطه آغاز می ش��ود و تا زمان فوت ايشان ادامه دارد. در 

اينجا به بعضی از اين روزنامه ها به ترتيب تاريخ انتشار اشاره می كنيم: 
حبل المتين )كلكته، هندوستان/ از 1313ق(، معارف )تهران/ از 1316ق(، خيرالكام 
)رشت/ از 1325ق(، نسيم شمال )رشت و تهران/ از 1325ق(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل 
نوری )تهران/ 1325ق(، رهنما )تهران/ از 1325ق(، صبح صادق )تهران/ از 1325ق(، 
انجمن مقدس ملی اصفهان )1325ق(، حبل المتين رشت )1327ق(، طوس )مشهد/ 
از 1327ق(، نج��ات )تهران/ 1327ق(، گيان )رش��ت/ 1328ق(، راه خيال )رش��ت/ 
1329ق(، زمان وصال )رشت/ 1329ق(، نوع بشر )رشت/ 1329ق(، هوشياری )رشت/ 
1329ق(، روزنامه جنگل )كس��ما/ از 1335ق(، كامونيست )رشت/ 1299ش(، اقدام 
)تهران/ از 1299ش(، گل زرد )تهران/ از 1338ق(، ترغيب )رش��ت/ 1300ش(، دريا 

)رشت/ 1305ش(، حقايق )رشت/ 1305ش(، فكر جوان )رشت/ 1305ش( و... 
مجات زيادی ني��ز در طول دوران حيات آيت اهلل جيانی، به دس��تش می رس��يد و 
آرش��يوی از مهم ترين مجات آن عصر را در كنار خود فراهم آورده بود و در تأليفاتش 
از آنها استفاده می كرد. فهرس��ت بعضی از مجات ايشان به ترتيب تاريخ انتشار، به اين 

شرح است: 

1. شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، ص170. 
2. همان، ص171. 
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مجله العلم )نجف اش��رف، عراق/ از 1328ق(، 
مجله نجم باخت��ر، داخلی بهاييان )واش��نگتن، 
امري��كا/ از 1329ق(، مجل��ه اقب��ال )ته��ران/ 
1338ق(، ايرانش��هر )برلين، آلمان/ 1340ق(، 
مجل��ه االس��ام )ته��ران/ از 1341ق(، نام��ه 
فرنگس��تان )برلين، آلمان/ 1303(، مجله قشون 
)تهران/ 1303ش(، المرش��د )بغ��داد، عراق/ از 
1344ق(، تذكرات ديانت��ی )تبريز/ از 1345ق(، 
الدين و الحي��وه )تبري��ز/ از 1346ق(، هفته نامه 
طنز ص��ورت )رش��ت/ از 1305ش(، مجله فروغ 
)رشت/ از 1306ش(، كوكب درخشان )كرمانشاه/ 
از 1306ش(، دع��وت اس��امی )كرمانش��اه/ از 
1306ش(، مجله پيمان )ته��ران/ از 1312ش(، 
مجل��ه دانش��كده )اصفه��ان/ 1312ش(، مجله 

دانشكده معقول و منقول )تهران/ از 1314ش(، آيين اسام )تهران/ از 1322ش( و... 
در ابتدای كتاب های آيت اهلل جيانی عبارتی كه دال بر تملك اوست معموالً به همراه 
امضا يا مهر او درج می ش��د. اما در ابتدای بعضی از همين كتاب ها، نكاتی را يادداش��ت 
كرده كه بسيار حائز اهميت است و حكايت گر برداشت او نسبت به آن كتاب بود كه در 
واقع بيان كننده نوع نگاه او به اطرافش و نيز جايگاه علمی اوس��ت. او در ابتدای يكی از 
كتاب هايی كه متعلق به يكی از فرقه های گمراه بود بعد از مطالعه آن، اين عبارت را در 
ابتدای كتاب درج كرد: »َملّكُته ُعرفاً و إن لَم اَُملُّكه شرعاً ألنّه ِمن الكتب الّضال، علی قائِله 
الِوزُر و الَوبال. حرره االحقر الجانی يوسف النجفی الجيانی.« يعنی: به صورت عرفی اين 
كتاب در ملكيت من درآمد، ولی از حيث شرعی مالك آن نشده ام چرا كه از كتب  ضاله 
است و بر كسی كه به اين كتاب باور دارد گناه و عذاب باشد. اين متن را كوچك تِر گناهكار 

يوسف نجفی جيانی نوشته است. 
چيزی كه ايش��ان در ابتدای اين كتاب نوشته اش��اره به اين نكته فقهی دارد كه كتب 
ضاله يعنی گمراه كننده، از حيث ش��رعی قابليت خريد و فروش ندارند و به ملكيت در 
نمی آيند ولی به طور عرفی در ميان مردم خريد و فروش می ش��وند و اين كار بين مردم 
رايج است. مرحوم جيانی به جای عبارت های هميشگی مخصوص خويش، كه در ابتدای 

آیت اهلل جيالنی با درک خطری که 
در ماجرای کشف حجاب، مردم 
ایران را تهدید می کرد کتابی به 
نام وسيله العفایف یا طومار عفت 
نوشت و آن را در چاپخانه فردوس 
رشت در روز 26 اردیبهشت 
1307 منتشر ساخت. این کتاب 
درباره ضرورت حجاب و عفاف، 
هفت سال زودتر از اعالم رسمی 
کشف حجاب، نگاشته شد و رژیم 
رضاشاه هرگز برنمی تابيد که به 
صورت علمی کسی به مقابله با 
کشف حجاب رود؛ به همين خاطر 
رژیم در ماجرای چاپ و توزیع 

این کتاب غافلگير شد
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كتاب هايش كه دال بر ملكيت ايش��ان بر آن كتاب ها بود می نوشت، در اينجا كه با يك 
كتاب ضاله مواجه بود، اين دقت ظريف را داشت كه اين كتاب يك كتاب ضاله است و به 

صورت شرعی به ملكيت درنمی آيد و همين نكته را در ابتدای كتاب نوشته است. 
حساس��يت های او فقط منحصر به بهاييت نبود بلكه او به فعاليت های انحرافی احمد 
كسروی و شعارهای شبهه سلفی ای كه او می داد، سخت حساس بود و با دقت جديدترين 
سخنان و نظرات و ش��بهات اين جريان را رصد می كرد. در آرش��يو او كتاب آيين چاپ 
1311 در چاپخانه ارمغان تهران موجود است و نيز دوره نس��بتاً كاملی از مجله پيمان 
از سال 1312، متعلق به احمد كسروی را در آرشيو داشت و شبهاتی را كه كسروی در 
جامعه می پراكند مطالعه می كرد و آنها را پاسخ می داد. او كسروی را به طعنه، »كجروی« 

می گفت و اين به خاطر راه كجی بود كه كسروی می پيمود.1 

ساموئل مارينوس زويمر امريكايی از بزرگترين مبلغين مسيحيت پروتستان 

فعاليت های مبلغين مس��يحی و تبش��يری در ايران، از ديگر اموری ب��ود كه آيت اهلل 
جيانی به آنها حساس بود و خودش آنها را رصد می كرد و حتی گفت وگوهای مذهبی 
هم با آنها داشت. او برای مطالعه مس��يحيت و نيز فعاليت های تبشيری، به كتاب های 
دس��ته اول آنها رجوع و آن كتاب ها را مطالعه می كرد. دكتر س��اموئل مارينوس زويمر 

1. گفت وگوی نگارنده با يوسف نجفی جيانی. 



25
5

)...
ی و

ان
 جي

فی
 نج

ف
وس

خ ي
 شي

اهلل
ت 

 )آي
ت

 عف
مار

طو
96

ن 
ستا

  زم
  5

ه  4
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
دور

امريكايی1- از برجسته ترين مبلغين تبشيری مسيحيت پروتس��تان در دنيا- از جمله 
افرادی بود كه فعاليت های تبشيری برای جذب مردم به مس��يحيت انجام می داد و به 

1. س��اموئل مارينوس زويمر امريكاي��ی )Samuel Marinus Zwemer( از بزرگ ترين مبلغين مس��يحيت 
پروتستان و رئيس ميسيونرهای تبشيری پروتس��تان اعزامی به خاورميانه و جهان اسام بود كه در تمام عمرش 
در حيطه تبليغ مذهبی در منطقه غرب آسيا فعاليت كرد. به خاطر ش��دت فعاليت های تبشيری كه زويمر برای 
جذب مردم سرزمين های اسامی به مسيحيت انجام داد، در كتاب های تاريخی خودشان به طعنه به او »رسول به 
اسام« )The Apostle to Islam( می گويند. زويمر در روز 12 آوريل 1867م در ايالت ميشيگان در كشور امريكا 
متولد شد. در سال 1887م مدرك A.B. را از كالج هوف )Hope( در شهر هلند از ايالت ميشيگان، در سال 1890م 
 .D.D در معرفت الهی را از شهر نيوبرانزويك از ايالت نيوجرسی گرفت؛ ديگر مدارك او شامل: مدرك .M.A مدرك
 .D.D در سال 1918م و مدرك )Muskingum( از كالج ماسكينگا  .L.L.Dاز كالج هوف در سال 1904م، مدرك
را از كالج راجرز )Rutgers(  در سال 1919م دريافت كرده است. در سال 1889م همكاری زويمر با جيمز كانتی 
)James Cantine( در دانشكده، روی پروژه »فعاليت های ميسيونری در مناطق عربی« آغاز شد. زويمز در سال 
1890م سازمان مأموريت تبشيری های پروتستان مناطق عربی را تأسيس كرد و در سال 1891م برای اولين بار 
از طريق بصره وارد عراق شد و سال ها در سرزمين های اسامی در سطح كان به سازماندهی فعاليت های تبشيری 
پرداخت و رياست ميسيونرهای تبش��يری پروتس��تان را در كل منطقه خاورميانه بر عهده داشت و در اين زمينه 
فعاليت های چش��مگيری انجام داد. زويمر مركزی را در كاليفرنيا كه دارای تش��كيات چاپ و توزيع كتاب و نيز 
محل آموزش نيروهای داوطلب تبشيری در سطوح مختلف بود تأسيس كرد كه در مناطق ديگر امريكا چون ايالت 
ُكلرادو هم شعبه داشت. زويمر از مستشرقين بسيار فعال و نيز تند و افراطی بود كه كتاب های متعددی برای تبيين 
روش های تسخير كشورهای اسامی و به نابودی كشاندن مس��لمانان و كشورهای اسامی، نوشته است و درباره 
روش های اختاف انداختن بين مسلمين و نيز روش جذب مسلمان ها به مسيحيت، سخن گفته است. فعاليت های 
زويمر و ساير مبلغين تبشيری، با فعاليت های استعماری گره خورده بود و به طور عمده اين افراد زمينه سازان ورود 
نظاميان استعماری به مناطق مختلف دنيا بودند و نيروهای مورد نياز بومی در مناطق مختلف دنيا را، برای تأمين 
منافع استعمار، تربيت می كردند. زويمر بيش از 40 سال، در مناطقی چون عراق، عربستان، تركيه، لبنان، بحرين، 
كويت، عمان، مصر، هند، پاكستان و كشورهای آسيای صغير به طور مداوم به سفر می پرداخت و به كارهای بزرگ 
تبليغی، سخنرانی، برگزاری همايش ها، ديدار با افراد مختلف، مناظره و سازماندهی تشكيات تبشيری می پرداخت. 
او به طور خاص در حيطه كشور ايران فعاليت تبشيری چندانی نداشت ولی مسافرت هايی به ايران داشت و در اين 
مسافرت ها به اوضاع كليسای ايران رسيدگی می كرد و فعاليت های تبليغی خود را پی می گرفت. زويمر مجله علمی 
جهان اسام را به زبان انگليسی در سال 1911م در امريكا منتشر ساخت كه تا االن اين مجله هنوز منتشر می شود. 
او نيز به عضويت انجمن جغرافيايی سلطنتی لندن انتخاب شد. كتاب های فراوانی در كشورهای اسامی و در اروپا و 
امريكا از او منتشر شده است و يك كتاب هم به فارسی با اين مشخصات از او منتشر شده است: دكتر سموئيل  زويمر 
امريكايی ، تمسك  به  خدا: ب رای  م س ي ح ي ان  اي ران  و م واف ق  ع ق ائ د آن ه ا، 1938م / 1317ش ، تهران،  چاپخانه  بروخيم ، 
98 صفحه . اما يكی از معروف ترين كتاب های او در سرزمين های اسامی كتابی به زبان عربی به نام العالم اإلسامي 
اليوم است كه در آن به مشكات داخلی مسلمانان و ش��يوه جذب آنها و چگونگی ايجاد اختاف در آنها پرداخته 
است. ساختار كليسای بزرگ كشور بحرين حاصل تاش های اوس��ت كه تا به امروز ادامه دارد. ساخت مدارس و 
ساختار های تبشيری و نيز مراكز عظيم نشر و توزيع كتاب ، چاپ حجم زيادی از كتاب انجيل و كتاب های تبليغی 
مسيحيت به زبان های مختلف در دنيای اسام و انتش��ار اين كتاب ها در ميان مردم از جمله كارهای مهم و مؤثر 
زويمر بود. زويمر از دولت امريكا بودجه های كان دريافت و آنها را در همين راه مصرف می كرد و از طريق جنبش 
دانشجويی كه به راه انداخت، 14هزار جوان برای فعاليت تبشيری به مأموريت در خاورميانه فرستاده شدند و در 
بسيج بسياری از مسيحيان برای انجام كارهای تبشيری در كشورهای اسامی، تأثيرگذار بود. او در پايان عمر به 
امريكا بازگشت و از دانشگاه پرينستون بازنشسته شد ولی به فعاليت های عمومی خود مانند تدريس و سخنرانی 
ادامه داد. زويمر در روز 2 آوريل 1952م )مطابق 13 فروردين 1331( در سن 84 سالگی در شهر نيويورك كشته 
شد. مركز مطالعات اس��ام »زويمر« در دانشگاه كلمبيا در س��ال 1979م، برای ادامه دادن انديشه های زويمر و 
ارايه دوره های آموزشی در مورد اسام، تسهيل تحقيقات، تبادل نظر، انجام سمينارها، انجام آموزش و ارايه منابع 
تأسيس شد و االن به مركز بزرگی برای مطالعات اسام شناسی مستش��رقين تبديل شده است و نيز ارتباطاتی با 
مراكز مختلف جهان اسام دارد و اهداف تبشيری را دنبال می كند. )حماد الجهنی، موسوعه آسان در بيان گروه ها 
و فرقه ها، ترجمه محمدطاهر عطائی، مركز الثقافه االساميه بخاری، 1380، ص58، 63، 178-179، 181-182، 

 .)www.zwemercenter.com( 185-184 و 188؛ مركز مطالعات اسام زويمر، به آدرس
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منزل آيت اهلل جيانی هم می رفت و گفت وگوهايی با ايشان داشت و كتاب هايی را هم به 
آيت اهلل جيانی هديه داده بود كه از جمله آنها كتاب انجيل بود كه پزشك امريكايی در 
ابتدای آن كتاب به عربی چنين نوشت: »تِذكاراً لزيارتی فی َمنزلكم فی مدينه رشت من 
... صموئيل زويمر االميركانی« كه به معنای آن است كه به عنوان يادگاری از زيارت شما 
در منزل تان در شهر رشت؛ از سوی دكتر صموئيل زويمر امريكايی. آيت اهلل جيانی هم 
در ابتدای اين انجيل عبارت »اهدايی جناب دكتر ساموئل زويمر امريكايی«، را درج كرده 
است. اين كتاب مقدس، شامل ترجمه فارسی عهد عتيق و عهد جديد بود و با حمايت 
مالی جماعِت »بريتيش وفوِرن بَيَبل سوسائيتی« در شهر لندن پايتخت بريتانيا در سال 
1895م منتشر شده و در آرشيو مرحوم جيانی موجود است. زويمر روی كتاب ديگری 
كه به آيت اهلل جيانی هديه كرده اين عبارت را به عربی نوشه است: »تِذكاراً ِمن صديقكم 
الُمخلص. صموئيل زويمر االميركانی« به معنای اينكه به عنوان يادگاری از سوی دوست 
ارادتمند شما ساموئل زويمر امريكايی است. مرحوم جيانی بعد از مطالعه انجيل، نظرش 
درباره انجيل را چنين نوش��ت و امضا كرد: »نظرُت فيه من البدايه الی النهايه. وجدتُها 
ملفوفه من لسان انسان، حاشاه أن يكوَن ِمن لِسان السبحان، بل ليس من كتب الَسماويه، 
و علی ُمفتريه اللّعنه و الهاويه. حّرره االحقر الجانی يوسف النجفی الجيانی.« يعنی: اين 
كتاب را از ابتدا تا انتها مطالعه كردم و آن را مملو از كلمات انسان ديدم و حاشا كه اين از 
سخنان خداوند پاك و منزه باشد. بلكه اصًا از كتب آسمانی نيست و بر كسی كه اين افترا 

را بزند و اين را كتاب آسمانی بداند، لعنت و آتش دوزخ باشد. 
از ديگر جريانات انحرافی كه مورد حساسيت آيت اهلل جيانی قرار داشت، فعاليت های 
چپ روانه ماركسيستی بود. آيت اهلل جيانی جزوات و مجاتی كه متعلق به فعاليت های 
بلشويكی بود را از همان آغاز با دقت مطالعه می كرد و جديدترين مسائل و شبهات آنها را 
مورد بررسی قرار می داد. در آرشيو ايشان آثار ماركسيستی وجود دارد؛ از جمله جزوه ای 
به نام »حكومت شورويه چيست؟« نوشته »م. ريسنر« كه در سال 1919م به فارسی در 
مسكو به چاپ رسيده بود و »از نشريات حچره]؟[ تشكات كامونی- مسلمانی در مسكو« 
كه به فرقه كمونيست های روسيه تعلق داشت. روزنامه كامونيست و مجله طنز صورت، 
در آرشيو ايشان موجود اس��ت. نيز وجود جزوات و مرامنامه جريان كودتاگر در نهضت 
جنگل به رهبری احسان اهلل خان دوستدار كه تظاهر به چپ روی می كردند، همگی در 

آرشيو شخصی ايشان موجود است. 
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ویژگی های شخصی
مردم برای ثبت ازدواج و طاق و ثبت معامات 
و ثبت اسناد به نزد آيت اهلل جيانی می رفتند و 
امروزه سه دفتر از ايشان بر جای مانده كه با نظم 
خاصی، تمامی آن اطاعات را در خود گنجانده 
است. همچنين ايشان به تدريس علوم دينی در 

مدارس علميه رشت مشغول گرديد. 
آيت اهلل جيانی ذوق سرشاری در عرصه شعر داشت و به مناسبت های مختلف اشعاری 
را می سرود كه حاصل آنها در ديوان اشعارش مندرج است. او در انجمن های ادبی رشت 
نيز شركت می كرد و جوانان را برای ورود به عرصه های ادبيات و شعر تشويق می نمود. 
انجمن ادبی گيان در سال 1322 توس��ط عده ای از جوانان اهل شعر در سالن مدرسه 
فروغ رشت تاسيس شده بود و آيت اهلل جيانی، اسماعيل دهقان، رضا شاد، سيد ابراهيم 
صالح و... به عنوان پيشكس��وتان و صاحب نظران عرصه ش��عر، در آن جلسات شركت 
می كردند و درباره شعرخوانی جوانان اظهار نظر كرده و به راهنمايی آنها می پرداختند. 
اين جلسات توسط دولت شوروی- كه گيان در آن زمان در اشغال نيروهای نظامی آن 

كشور بود- تعطيل شد.1 
آيت اهلل جيانی درباره وقايع انقاب اسامی به رهبری امام خمينی نيز پيش بينی هايی 
داشت و در اين باره به نزديكانش نكاتی را گفته بود. آيت اهلل تاج لنگرودی به نقل از فرزند 

آن مرحوم چنين می گويد: 
حجت االسام آقای حس��ن جيانی يادگار آيت اهلل حاج شيخ يوسف 
جيانی می فرم��ود: مرحوم پدرم ديوانی دارد ك��ه در آخر آن آورده كه 
روزی يكی از هم لباس��ی های ما )يك فرد روحانی( می آيد و انتقام ما را 
از خاندان جبار پهلوی می گيرد و مكرر ب��ه فرزندان خود و خانواده اش 

می گفت: به انتظار آن روز باشيد.2
يكی از كسانی كه آيت اهلل جيانی را در كودكی ديده بود، درباره او چنين می نويسد: 

چون سال ها در نجف اقامت داش��ت، لهجه  عراقی داشت، شوخ طبع و 
بذله گو بود، لطيفه های شيرينی به سمع زائران خود می رسانيد، شايد به 

1. فرامرز طالبی، جشن نامه  فريدون نوزاد، رشت، فرهنگ ايليا، 1394، ص20. 
2. محمدمهدی تاج لنگرودی، دين ما و علمای ما، ص118 به نقل از محمدتقی ادهم نژاد، »شيخ يوسف نجفی 

جيانی مؤلف طومار عفت، قامت غيرت«، ستارگان حرم، ج24، مجموعه مؤلفان، قم، زائر، 1387، ص90. 

حساسيت های آیت اهلل جيالنی فقط 
منحصر به بهایيت نبود بلکه او به 
فعاليت های انحرافی احمد کسروی 
و شعارهای شبهه سلفی ای که او 
می داد، سخت حساس بود و با دقت 
جدیدترین سخنان و نظریات و 

شبهات این جریان را رصد می کرد
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اين وسيله می خواست در قلوب مؤمنين ادخال سرور كند. عالمی شجاع 
و در فن خويش، متبحر بود. هر وقت ما كودكان برای تبريك عيد نوروز 
به زيارتش می رفتيم، دست در جيب قبا می كرد و نفری 30 شاهی تا دو 
قران، به ما عيدی می داد. تنها تفريحش نويسندگی و شوخی با اين و آن 

و پك زدن به قليان بود.1
حسن شمس گيانی درباره اخاقيات ايشان چنين می گويد: 

آن بزرگوار هنوز هم مشغول به تأليف و تصنيف است در شهر رشت، به 
غايت نيكوخصال و ستوده احوال و هميشه شادان خرم زندگانی كرده و 
طبع روانی در شعر گفتن دارد و حالتی شوخ و اخاقی حميده كه بزرگان 

و افاضل از محضرش لذت می برند.2

رحلت
آيت اهلل جيانی در اسفند ماه 1327 3 در رشت درگذشت. 

او وصيتنامه اش را به تاريخ 23 اسفند 1325 4 نوشته است و در دو سال پايانی عمرش، 
آن را به تدريج تكميل ك��رده و نكاتی را به آن اضافه كرده اس��ت. اين وصيتنامه حاوی 
مطالب ارزش��مندی از اين خانواده است كه توس��ط آيت اهلل جيانی ثبت و ضبط شده 

است.5 
او سه پسرش محمد و علی و حسن را وصی خود تعيين كرد و درباره محل دفنش چند 
محل را ذكر نمود كه به ترتيب اولويت در يكی از اين مكان ها دفن كنند: 1. اگر در زمان 
فوتم در نجف اشرف بودم، در قبرستان وادی السام نزديك مقبره پدرانم، مرا نيز دفن 
كنيد تا »در وادی السام نزديك مقابر آباء و اجدادم، مجاور حقيقی گردم.« 2. در صورتی 
كه در گيان فوت كردم »جنازه مرا پس از تجهيز، در گوش��ه ايوان متصل به مس��جد 
]خودم كه[ خارج از مسجد اس��ت... دفنم نمايند و حجره بسازند و عامت ُمبِقيه برايم 
بگذارند كه مورد ترّحم گردم.« 3. در صورتی كه اين يكی ممكن نشد، »در مقبره مرحوم 

1. »خاطره ای چند از شادروان حاج شيخ يوسف جيانی«، تحول، دوره1، ش10، پنجشنبه 9 مهر1371، ص2. 
2. حسن شمس گيانی، همان، ص111. 

3. مطابق با جمادی االولی 1368ق.
4. مطابق با 20 ربيع الثانی 1366ق. 

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص32.
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حاجی سيدحسين آقا1 ]در منطقه مديريه رشت[... به خاكم سپارند.« 4. و اگر خواستند 
كه »حمل جنازه، فوری به قم بفرستند، مختارند.« 5. »و اال، به هر محل كه صاح دانند، 

و در هر حال عامت قبری گذارند كه از استرحام، محروم نمانم.«2
او به اوصيايش چنين وصيت كرده است كه بعد از مرگم: 

جز يك مجلس ترحيم، بيش متكفل نگردند، آن هم در مسجد خودم 
كه تقريباً چهل سال عمرم را در او به سر برده ام. و اگر مؤمنين از اقارب و 
غيرهم، خواستند مجلس فاتحه و يادبودی به هر كجا مقتضی دانند، از 

خود اقامه نمايند... مختارند.3 
آيت اهلل جيانی در رشت مرحوم شد و بايد مطابق بند دوم وصيتنامه اش، او را در ايوان 
مس��جد جيانی دفن می كردند تا محل زيارت مردم و يادبودی از او باشد و تا قرن ها به 
پاس تاش هايش، مورد تقدير مردم رش��ت قرار بگيرد و قب��رش زيارتگاه مردم گردد. 
اما متأسفانه پيكر ايش��ان را به قبرستان »وادی« در آستانه اش��رفيه منتقل كرده و در 
همانجا مدفون ساختند! در آنجا هيچ نشان ويژه ای برای ايش��ان درست نكردند و قبر 
ايشان را مانند س��اير مردم عادی قرار دادند و به زودی قبر ايش��ان به فراموشی سپرده 

1. آيت اهلل س��يد محمدحسين موس��وی معروف به »سيد حس��ين آقا مجتهد رشتی« فرزند س��يد عبدالباقی 
شريف العلمای رشتی از مجتهدين صاحب نام رشت بود كه در سال 1250ق در نجف اشرف متولد شد و به رشت 
مهاجرت كرده و سال ها به تبليغ دين در اين شهر پرداخت. سيد حس��ين آقا از علمای برجسته و اخاقی و معمر 
رشت بود كه بين مردم محبوبيت داشت. روزنامه نسيم ش��مال در روز 12 آبان 1299 خبر ورود ايشان به تهران 
را به عنوان اولين خبر در صفحه اول خود درج كرده اس��ت: »ورود به مركز: جناب مستطاب، حجت االسام آقای 
حاج سيد حسين آقای مجتهد رشتی- دامت بركاته- كه در جريده ايران ]شماره[ 725، فقدان اثر جناب ايشان را 
درج نموده بود، دو روز است به طهران وارد شده اند.« در ماجرای قيام آيت اهلل شيخ باقر رسولی كه در سال 1305 
در رشت، سيد حسين آقای مجتهد از علمايی بود كه از اين قيام حمايت  كرد و به همراه جمعی از علمای رشت در 
روز 22 آبان 1305 در تلگرافخانه رشت متحصن ش��ده و تلگرافی به مستوفی الممالك نخست وزير فرستادند و از 
فضل اهلل زاهدی- فرمانده تيپ مستقل شمال مستقر در رشت- شكايت كردند. سيد حسين آقا- مطابق تاريخی 
كه روی سنگ مزار ايشان درج شده- در مرداد 1309شمسی )ربيع االول 1349ق( در 99 سالگی مرحوم شد و در 
قبرستان باغ مديريه رشت مدفون گرديد. ايشان عمو و پدر همسر آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم رشتی بود. محل 
دفن سيد حسين آقا به محل متبركی برای دفن علمای مختلف مردم رشت تبديل شد و افراد مختلفی بعد از ايشان 
در »مقبره سيد حسين آقا« دفن شدند چون آيت اهلل سيد عبدالوهاب صالح ضيابری، مير عبدالباقی صدرالشريعه 
موسوی و.... بعدها مردم بر سر مزار سيد حس��ين آقا ضريحی نهادند و مزارش محل اجابت حاجات مردم گرديد. 
اين مكان امروزه به نام مقبره »بقعه السادات« شناخته می ش��ود و در ابتدای خيابان آيت اهلل ضيابری رشت قرار 
دارد. )»ورود به مركز«، نس��يم ش��مال، س6، ش12، 29 صفر 1339ق، ص1؛ اطاعات، س1، ش77، 22 آبان 
1305، ص2؛ منصوره تدين پور، اسناد روحانيت و مجلس)4(، تهران، كتابخانه مجلس شورای اسامی، 1379، 
ص70-69؛ گفت وگو با مرحوم حجت االسام سيد محمدتقی موسوی فرزند آيت اهلل سيد حسن بحرالعلوم؛ سنگ 

مزار سيد حسين آقای مجتهد( 
2. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص10-11.

3. همان، ص11.
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شد. قبر ايشان بعد از تعميراتی كه در سال های اخير در آن قبرستان صورت گرفته، در 
حاشيه قبرستان در قس��مت پياده رو قرار گرفته و سنگ قبر او را نيز برداشته و روی آن 
را نيز با بقيه پياده رو همسان كرده و هيچ اثری از قبر ايشان باقی نمانده است جز اينكه 
تكه سنگ مرمر بس��يار كوچكی- كوچك تر از يك سنگ سراميك- جای آن گذاشتد و 

روی آن چنين نوشتند: 
آرامگاه مجتهد مبارز، آيت اهلل حاج شيخ يوسف نجفی جيانی. وفات: 

اسفند1327 شمسی.1 
آيت اهلل جيانی ب��ه اوصيايش وصيت ك��رده كه اموال م��ردم را كه ن��زد او به امانت 
می گذاشتند، بدون طمع به صاحبانش بازگردانند. او در اين وصيت می گويد كه دو بار 
ُمهری كه با آن پای نامه ها و اسناد را مهر می كرده از دسترس او خارج شد و همين باعث 
شده تا اين مهر چندان ارزشی نداشته باشد و اگر پای يك نامه ای تنها ُمهر من درج شده 
بود، آن ارزشی ندارد و از حيث حقوقی ساقط است ولی اگر اين مهر با امضای من همراه 
بود، يا آن نامه به خط من بود، يا فحوای آن نامه در وصيت نامه ام درج شده بود، آن نامه 
صحيح است. او دقت فراوانی بر سر اين مسئله داشت كه بعد از فوتش، كسی از اين مهر 
و از نام او سوءاستفاده نكند و درباره ماجرای دو بار خارج شدن ُمهرش از دسترس وی، 

چنين می گويد: 
مهری اينجانب با بودن علويه سيده ربابه مرحوم حليله ام،2 چند روزی 
در خانه ام مفقود و پس از چند روز ديگر در خانه ام يافت شد. و ثانياً هنگام 
توقيفم در حبس تاريِك اركاِن حرِب گيان و زجرم در زندان در اثر نشر 
مقاله طومار عفت... تقريباً يك ماه مهری ام ضبط ادارات دولت نظامی و 
در دست آنها بوده و همچنين در ايام تبعيدم از رشت، و پس از يك ماه 
به من مسترد داشتند. ممكن اس��ت كارهايی كرده باشند. فلذا آنچه به 

امضای شخصی اقل نباشد، بی اثر و خالی از صحت خواهد بود.3
بعد از رحلت ايش��ان، از اقصی نقاط كشور پيام تسليت به س��وی رشت فرستاده شد و 
1. عبدالحس��ين جواهركام به نقل از آيت اهلل ش��يخ محمدالكانی، محل دفن آيت اهلل جيانی را در قبرستان 
شيخان قم دانسته است و اين اشتباه باعث شده تا نويسندگان ديگر مانند آقای محمدتقی ادهم نژاد و خانم مينا 
احمديان نيز به تقليد از او، دچار اشتباه شوند. )عبدالحسين جواهر كام، تربت پاكان قم، شرح حال مدفونين در 
سرزمين قم، قم، انصاريان، 1382، ج4، ص2178؛ مينا احمديان، شيخان قم: شرح حال بزرگان مدفون در شيخان 
كبير )گلزار شيخان(، قم، دليل ما، پاييز1383، ص219؛ محمدتقی ادهم نژاد، »شيخ يوسف نجفی جيانی مؤلف 

طومار عفت، قامت غيرت«، ستارگان حرم، همان، ص98.( 
2. يعنی: همسرم. 

3. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص15-16. 
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مقاالت و يادداشت های متعددی در وصف عظمت 
شخصيت او نوشته شد. محمود مغيثی در مجله آيين 
اسام، مقاله ای با عنوان »حقيقت روحانيت« درج 
كرد و به ذكر اوصافی درباره ايشان پرداخت. مغيثی 
ابتدا يك مقدمه ذكر كرد و سپس چنين ادامه داد: 

غرض از اين مقدمه اشاره به زندگی 
و ش��خصيت يك��ی  از بزرگ تري��ن 
خصوص��ا  اس��ام،  روحانيي��ن 
عالم تش��يع اس��ت يعن��ی حضرت  
حجت االس��ام آيت اهلل العظم��ی 

مرحوم جنت آرامگاه، خلد آشيان، حاجی  شيخ يوسف نجفی جيانی- 
نوراهلل مضجَعه و عّطر اهللُ مرَقده- كه اين  فيلسوف شرق و دانشمند معظم 
يك ركن و يك پايه اس��ام خانه بود. واقعاً زحمات شايس��ته و خدمات 
اليقه ای در پيشرفت مقصود خود يعنی  احقاق حق و احيای حقيقت كه 
هدفی مقدس است نموده. البته قلم  نگارنده كه هيچ، بلكه بزرگ ترين 
قلم قادر، امروز نمی توان��د مقامات  و نيات پاك اي��ن روحانی مهم را به 
رشته تحرير بياورد. همين قدر می گويم كه ]اين[ مرد بزرگ تا آخرين 
ساعت از زندگيش دست از ترويج  دين مبين اسام و تبليغ احكام سيد 
انام نكشيد و با روحی با عظمت  و نيتی پاك، كوشش و جديت می نمود 
و به وسائل مختلفه و طرق متفاوته  از بيان و منطق و قلم و نويسندگی و 
كردار و رفتار، در اين  منظور س��عی خود را مبذول می داشت، كه انصافاً 
افتخار ايرانيان ب��ه ويژه  مردم گيان بود. تأليفات گرانبها و رش��حات و 
ريزش های قلم اين  شخصيت بزرگ، خود يگانه معرف و مشخص او است 
كه سی و هفت  مجله در مطالب متنوع تأليف نموده است. و نيز بلكه از 
نوك قلم  او آب حيات زندگی روحانی و معنوی اساميان تأمين می شد. 
زهی  سعادت و نيكبختی يك ملت و مملكتی كه چنين رجال دانشمند 

و غم  خور دردهای اجتماع داشته باشد.1
مسئولين مجله آيين اسام نيز چنين تسليت گفتند: 

1. محمود مغيثی، »حقيقت روحانيت«، آيين اسام، 1 فروردين 1328، ش223، ص19. 

فعاليت های مبلغين مسيحی 
و تبشيری در ایران، از دیگر 
اموری بود که آیت اهلل جيالنی 
به آنها حساس بود و خودش 
آنها را رصد می کرد و حتی 
گفت وگوهای مذهبی هم با آنها 
داشت. او برای مطالعه مسيحيت 
و نيز فعاليت های تبشيری، به 
کتاب های دسته اول آنها رجوع 

و آن کتاب ها را مطالعه می کرد
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حضرت حجت االسام آيت اهلل آقای حاج  شيخ يوسف جيانی از اجله 
علمای عصر حاضر و از نوادر عالم تشييع  بوده اند. ما اين ضايعه اسفناك 

را نخست به عالم اسامی و سپس به  جهان تشييع تسليت می گوييم.1

همسر و فرزندان
آيت اهلل جيان��ی، نام خانوادگی »نجف��ی جيانی« را برای خود انتخ��اب كرد و تمام 

فرزندان و نوادگانش به همين نام خانوادگی شناخته می شوند. 
اولين همسر آيت اهلل جيانی، خانم فاطمه سلطان دختر كربايی حسن تاجر رشتی 
س��اكن ش��هر كاظمين بود كه در روز پنجش��نبه 6 مهر 1277 2 با هم عقد كردند. اين 
خانم حدود 12 س��ال با آيت اهلل جيانی زندگی كرد و در روز يكشنبه 3 مرداد 1289 3 
درگذش��ت. از اين ازدواج 5 فرزند به دنيا آمد ك��ه تمام آنها در س��نين كودكی از دنيا 
می رفتند، به جز يك دختر به نام زهرا نجف��ی جيانی معروف به خانم نجفی كه در 12 

آبان 1281 4 متولد شد و با حسن محلوجی همدانی ازدواج كرد.5
دومين همسر آيت اهلل جيانی، خانم سيده ربابه نام داشت كه دختر آقای سيدكاظم 
باقروف بود و چند ماه بعد از فوت همسر اولش، در روز 14 آبان 1289 6 با او عقد كرد. از 
اين ازدواج فرزندی به دنيا نيامد و اين خانم در روز سه ش��نبه 22 آذر 1317 7 در رشت 

درگذشت.8
سومين همسر آيت اهلل جيانی، خانم سيده معصومه فرزند آقای سيد محمد باقروف 
بود ك��ه در روز 24 اس��فند 1292 9 با هم عقد كردن��د و اين خانم س��ال ها بعد از فوت 
همسرش تا حدود سال 1358 در قيد حيات بود و وعده همسرش درباره پيروزی انقاب 
اسامی را با چش��م خود ديد و در همه پرسی جمهوری اسامی در فروردين 1358 هم 
شركت كرد و بعد از رأی مثبت دادن، وعده همسرش را يادآوری كرد. از اين ازدواج هشت 
فرزند متولد شدند كه چهار نفر از آنها در س��نين كودكی فوت كردند و چهار نفر ديگر 

1. همان. 
2. مطابق با 12 جمادی االولی 1316ق.

3. مطابق با 17 رجب 1328ق.
4. مطابق با اول شعبان 1320ق.

5. شيخ يوسف نجفی جيانی، وصيتنامه، همان، ص13 و 19 و 33.
6. مطابق با2 ذی القعده 1328ق.

7. مطابق با 20 شوال 1357ق.
8. همان، ص34. 

9. مطابق با 16 ربيع الثانی 1332ق.
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ماندند. فرزندان آيت اهلل جيانی از اين همسر، به ترتيب به اين شرح هستند: 
1. س��كينه نجفی جيانی در 25 ارديبهشت 1297 1 در رش��ت متولد شد. او با شيخ 
حسن شمس گيانی- فرزند شيخ علی اعتماد الواعظين شمس گيانی- ازدواج كرد و 
در وصيتنامه آيت اهلل جيانی چند بار نام حسن شمس رفته و جزئياتی از عروسی او را 
ذكر كرده است. روز عروس��ی اول مهر 1324 2 بود و آنها زندگی خود را در شهر قم آغاز 
كردند، چرا كه حسن شمس از طاب جوان حوزه قم به شمار می رفت. اين دو، چند سال 

بعد از درگذشت آيت اهلل جيانی، از هم جدا شدند. 
2. شيخ محمد نجفی جيانی در روز پنجشنبه 23 تير 1300 3 در رشت متولد شد. او 
در حوزه قم تحصيل علوم دينی كرده بود و سال ها امامت جماعت مسجد جيانی را در 
رشت بر عهده داشت و نيز دفتر ثبت ازدواج داشت و از اين راه زندگی خود را می گذراند. 
او در روز 26 شهريور 1385 در رشت درگذشت و در قبرستان تازه آباد رشت مدفون شد. 
3. علی نجف��ی جيان��ی در روز جمعه 8 خرداد 1304 4 در رش��ت متولد ش��د. او در 
تهران سكونت داش��ت و در روز 25 مرداد 1389 درگذشت و در قبرستان بهشت زهرا، 

قطعه311، رديف86، شماره16 مدفون شد. 
4. حسن نجفی جيانی در روز ش��نبه 12 فروردين 1307 5 در رشت متولد شد. او به 
شغل قضاوت پرداخت و در دوران بازنشستگی ديوان فانی كه اشعار پدرش بود را در سال 
1363 منتشر ساخت. او با دختر حجت االسام محمدعلی انشايی ازدواج كرد و در تهران 
سكونت داشت و در روز 26 تير 1386 درگذشت و در قبرستان بهشت زهرا، قطعه221، 

رديف75، شماره33 مدفون گرديد.6 

1. مطابق با 3 شعبان 1336ق.
2. مطابق با 16 شوال 1364ق.

3. مطابق با 8 ذی القعده 1339ق.

4. مطابق با 6 ذی القعده 1343ق.
5. مطابق با 9 شوال 1346ق. 

6. همان، ص13و 17و 24و 25و 34؛ شيخ يوسف نجفی جيانی، ديوان فانی، همان، مقدمه، ص5؛ محمدتقی 
 http://beheshtezahra.tehran.ir :ادهم نژاد، همان، ص97؛ پورتال سازمان بهشت زهرا به آدرس
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نهضت آزادی و تزلزل و تردید در انقالب اسالمی

کلثوم کريم پور1
چکيده

در بحبوحه انقاب اسامی، گروه ها و احزاب مختلفی بر اساس انديشه ها و آرمان های 
خود در مبارزه با رژيم پهلوی شركت داشتند؛ بسياری از اين جريان ها در آغاز، به  خاطر 
شعارها و نظريه های مختلفی كه ارايه دادند چندان در ميان توده مردم پايگاهی نداشتند، 
از اين رو با اوج گيری انقاب، با انگيزه كس��ب پايگاه مردمی و همچنين نيل به اهداف 
سياسی خود، با نهضت امام خمينی همراه شدند؛ اما پس از پيروزی انقاب اسامی به 
علت پيدايش تضاد منافع و اهداف، از مسير انقاب منحرف گرديدند. نهضت آزادی ايران 
از جمله اين گروه ها بود كه اوايل دهه چهل از دل جبهه ملی متولد شد و با توجه به اصول 
اعتقادی حزب، به مبارزه با رژيم پهلوی پرداخت و در سال های بحرانی حكومت پهلوی 

با نهضت امام خمينی)ره( همراه شد. 
نوشتار حاضر با رويكردی تاريخی و توصيفی و با استفاده از روش كتابخانه ای به بررسی 
فعاليت ها و عملكرد نهضت آزادی در جريان پيروزی انقاب اسامی می پردازد و در واقع، 

1. دانشجوي دكتري تاريخ ايران دوره اسامي، مركز تخصصي تحصيات تكميلي دانشگاه پيام نور تهران
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به دنبال پاسخگويی به اين سؤال هستيم كه نهضت آزادی، چه نقشی در پيروزی انقاب 
اسامی داشت و تا چه ميزان با وقوع انقاب اسامی به معنای واقعی آن يعنی براندازی 
رژيم پهلوی موافق بود؟ در پاسخ بايد گفت نهضت آزادی ايران نقش چندانی در پيروزی 
انقاب اسامی نداشته و در مبارزات سياسی خود هرگز قصد براندازی رژيم شاهنشاهی 

را نداشت؛ بلكه هدف آن در مبارزات، كسب قدرت سياسی بوده است.
کليدواژه ها: انقاب اس��امی ايران، امام خمينی)ره(، نهضت آزادی، مهندس مهدی 

بازرگان 

مقدمه 
سابقه فعاليت احزاب و گروه های سياسی در ايران، به سال های قبل از نهضت مشروطه 
باز می گردد. عواملی چون: مشاهده پيش��رفت اروپا و وجود دموكراسی و قانون در آنجا 
توس��ط تاجران و دانش��جويان اعزامی و بعضی از درباريان، اصطكاك بين س��لطنت و 
برخی علما به علت اعطای امتيازهايی به بيگانگان و همچنين ورود انديشه های جديد 
دموكراتيك و قانون گرايانه و گاهی سوس��يال دموكرات و سوسياليستی از اروپا و قفقاز 
كه اغلب از طريق نويسندگان، روزنامه نگاران، روشنفكران و... صورت می گرفت، تكوين 
نخستين انجمن ها، احزاب و گروه های سياسی را در پی داش��ت و منجر به تشكيل دو 
گروه مهم سياسی در ايران شد كه بس��ياری از تحوالت سياسی- اجتماعی را در تاريخ 
معاصر ايران رقم زد: گروه تجدد خواه كه اغلب شامل روش��نفكران فرنگ رفته بودند و 
از پيشرفت غرب به هيجان آمده، خواهان گس��ترش افكار و انديشه های غربی در ميان 
مردم بودند و گروه ديگر نيز قشر سنتی- مذهبی كه اغلب از طبقه متوسط سنتی بودند 
و نفوذ انديشه های غربی را در تعارض با احكام و قوانين اسامی می دانستند و در مقابل 
آن موضع گرفتند. طبقه  متوسط سنتی كه به دنبال حفظ ارزش های سنتی و اسامی 
در مقابل نفوذ ارزش های غربی بود، احيای فكر دينی و اسام مبارز و خط اصيل اسام را 
سرلوحه  كار خود قرار داد كه از سيد جمال الدين اسدآبادی و جنبش تنباكو به رهبری 

ميرزای شيرازی تا امام خمينی)ره( و انقاب اسامی استمرار و تداوم داشته است. 
منصوره اتحاديه در مورد تشكيل نخستين گروه های سياسی می نويسد: 

در سال های قبل از انقاب مشروطيت تشكيات سياسی و انجمن های 
مخفی بودند كه زمان پيدايی آن، به اواخر س��لطنت ناصرالدين ش��اه و 
اوايل زمامداری مظفرالدين شاه باز می گش��ت، اين انجمن ها خواستار 
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اصاحات بودند و سعی ش��ان بر آن بود كه دس��ته های مختلف، خاصه 
علما و تجار را با يكديگر همگام كنند و همين خواسته آنها سبب توفيق 

انقاب مشروطيت شد.1 
وی در ادامه به مجامعی مانن��د فراموش خانه، انجمن مخفی، انجمن ملی و... اش��اره 
می كند و معتقد است كه اين گروه ها در واقع بانيان احزاب سياسی دوره های مشروطيت 

می باشند. 
از آغاز مشروطه تا پيروزی انقاب اسامی فعاليت احزاب سياسی به سه دوره تقسيم 
می شود: دوره اول از دومين مجلس شورای ملی آغاز و تا پنجمين دوره مجلس شورای 
ملی يعنی تا انقراض قاجاريه در س��ال 1304ش ادامه داش��ت. مهم ترين تشكل های 
تحول س��از حد فاصل مش��روطه و س��لطنت رضاش��اه دو حزب اجتماعيون عاميون و 
اعتداليون عاميون بودند كه با نام های مختلف و با ائتاف های گوناگون در مجلس دوم 
تا پنجم مؤثرترين نقش را ايفا كردن��د. غير از آن دو، احزاب كوچكت��ری نيز بودند كه 
اغلب از طريق ائتاف با اين دو حزب به حيات خود ادامه دادند. به استثنای اين احزاب، 
فرقه داشناكسيون و حزب عدالت، دو تشكل غير اسامی بودند كه به ترتيب به ارامنه و 
كمونيست ها تعلق داشتند و در مناطقی از ايران فعاليت داشتند. ملك الشعرای بهار در 

كتاب تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران می گويد: 
در آغاز مش��روطه دو حزب در ايران پيدا شد: مشروطه خواه و مستبد. 
اعيان و طبق��ه اول و طبقه س��وم يعنی ت��وده مردم مس��تبد بودند و 
مش��روطه خواهان را بی دين و انقابی و هرج و مرج طلب می شمردند و 
مشروطه خواهان كه عددشان قليل ولی بيش��تر آنان از طبقه باسواد و 
روشنفكر بودند و می توان آنان را طبقه دوم ناميد، مستبدان را جاهل و 
ظالم و ارتجاعی و غارتگر می ش��مردند. آن روز هر كس برخاف آزادی 
عقيده و آزادی قلم و مجلس و حكومت ملی و قانون دم می زد و اين اصول 
را خاف ديانت و مخالف مصلحت كش��ور می ش��مرد مرتجع و مستبد 
ناميده می ش��د، كمترين مجازاتش اين بود كه داخل كارهای مملكتی 
نش��ود... رفته رفته مرتجعين حس كردند كه مقاومت در برابر اين قوه 
تازه و حزب نوظهور فايده ندارد. اول ساكت ش��دند، بعد خود را داخل 

1. منصوره اتحاديه )نظام مافی(، پيدايش و تحول احزاب سياسی مشروطيت: دوره های يكم و دوم مجلس شورای 
ملی، تهران، كتاب سيامك، 1381، ص117. 
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مشروطه خواهان كردند يعنی به احزاب سياسی پيوستند.1
با روی كار آمدن رضاشاه، فعاليت احزاب در ايران بسيار ضعيف و عمًا دچار فروپاشی 
شد. رضاشاه نه تنها از فعاليت احزاب و گروه های سياسی جلوگيری كرد، بلكه در دوره 
او عمًا هيچ گونه فعاليت سياس��ی ممكن نبود. اين وضعيت تا ش��هريور سال 1320 و 
تبعيد رضاشاه ادامه داش��ت. آغاز سلطنت محمدرضاشاه در ش��هريور 1320 همزمان 
با دومين دوره فعاليت احزاب و گروه های سياس��ی بود كه از مقاطع مهم تاريخ معاصر 
ايران به حس��اب می آيد. در اين زمان شاهد فعاليت های گس��ترده انجمن ها، گروه ها و 
تشكل های سياسی با مواضع و گرايش های مختلف در جامعه سياسی ايران هستيم. از 
سال 1320ش تا 1332 حدود 30 حزب و تش��كل سياسی شكل گرفتند و در اين بين 
تنها چهار گروه اصلی: حزب توده، ح��زب اراده ملی، حزب دموكرات ايران و جبهه ملی 
برای كسب قدرت با يكديگر به رقابت پرداختند.2 بعد از كودتای 28 مرداد 1332 تا سال 
1339 به علت حاكميت مجدد استبداد زمينه فعاليت گروه های سياسی از بين رفت يا 
اين كه گروه های سياسی به طور پنهانی فعاليت داشتند؛ به طوری كه عمًا تنها دو گروه 
فدائيان اسام و نهضت مقاومت ملی، فعال بودند. ولی اين دو گروه نيز نتوانستند به طور 
جدی فعاليت سياسی داشته باش��ند، به طوری كه گروه فدائيان اسام در سال 1334 
توسط حكومت پهلوی، قلع و قمع شد. اما با گذشت شش سال از ركود فعاليت احزاب، 
در سال 1339 تا 1342 فعاليت خود را از سر گرفتند و همچنين برخی گروه های جديد 

نيز تأسيس شدند.3

تشکيل نهضت آزادی
پس از كودتای 28 مرداد 1332، جبهه ملی اكثر رهبران خود را از دست داد و از لحاظ 
سازمانی ضعيف شد و تقريباً به مدت يك س��ال فعاليت چندانی نداشت. در اواخر سال 
1333ش، اين گروه با نام »نهضت مقاومت ملی« و به پيش��نهاد عباس رادنيا از فعاالن 
جبهه ملی و از بازاريان تهران، دوباره در عرصه  سياست ظاهر شدند.4 از اين رو می توان 
گفت »نهضت مقاومت ملی« پس از كودتای 28 مرداد و به دست باقی مانده های جبهه 

1. ملك الشعرای بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسی ايران، تهران، اميركبير، ج1، 1386، ص2. بايسته يادآوری 
است به رغم آن كه ملك الشعرای بهار از آن دو جريان به عنوان »حزب« نام برده است ولی حزب با مفهوم متعارف 

آن لحاظ نمی گردد. 
2. عليرضا ازغندی، تاريخ تحوالت سياسی و اجتماعی ايران 57-1320، تهران، سمت، 1379، ج2، ص107. 

3. عبدالحميد ابوالحمد، مبانی علم سياست، تهران، توس، 1368، ص404. 
4. سعيد برزين، زندگينامه سياسی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مركز، 1374، ص111. 
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ملی كه در ماه های حكومت مصدق، دچار از هم پاش��يدگی و پراكندگی شده بودند، به 
وجود آمد1 و مهندس مهدی بازرگان كه پيش از اين در سازمان آب تهران مشغول بود،2 
مسئوليت دبيری شورای مركزی و سازماندهی امور »نهضت مقاومت ملی« را به عهده 
گرفت. تفكر و انديشه نهضت مقاومت ملی، در حقيقت، استمرار انديشه جبهه ملی بود 
كه »مصدق« را سمبل مبارزه ملی قلمداد می كرد. انتخاب نام »راه مصدق« برای نشريه 
ارگان نهضت مقاومت ملی به خوب��ی گويای نفوذ تفكر سياس��ی مصدق در اين حزب 

سياسی است.3 
»نهضت مقاومت ملی« كه در حقيقت حلقه ارتباطی بين نهضت آزادی و جبهه ملی 
بود با دستگيری سران آن و فشار سازمان امنيت، در اواخر دهه سی به طور كامل از هم 
پاشيد. با باز شدن تقريبی فضای سياسی در بين س��ال های 1339 تا 1342، »نهضت 
آزادی ايران« به عنوان س��تون فقرات نهضت مقاومت ملی توسط آيت اهلل سيد محمود 
طالقانی، مهندس بازرگان و دكتر يداهلل سحابی تأسيس شد4 و در تاريخ 25 ارديبهشت 
1340 اعام موجوديت كرد.5 اين حزب كه در حقيقت انشعابی از جبهه ملی ايران بود، 
به ابتكار مهندس بازرگان و دكتر يداهلل سحابی و با تأييد آيت اهلل زنجانی و دكتر مصدق6 
پا به عرصه سياس��ی مبارزاتی آن روزها نهاد. چهره هايی چون احمد صدر حاج س��يد 

1. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب )از مش��روطه تا انقاب اس��امی(، ترجمه كاظم فيروزمند، حس��ن 
شمس آوری و محسن مديرشانه چی، تهران، مركز، 1381، ص422. 

2. سعيد برزين، همان، ص111. 
3. همان، ص112. 

4. غامرضا نجاتی، شصت س��ال خدمت و مقاومت، خاطرات مهندس مهدی بازرگان در گفت وگو با سرهنگ 
غامرضا نجاتی، تهران، رسا، 1375، ج1، ص379. 

5. مجتبی سلطانی، خط سازش، تهران، مركز چاپ و نشر س��ازمان تبليغات اسامی، 1367، ص23؛ غامرضا 
نجاتی، همان، ص374. 

6. مهندس بازرگان شش روز پيش از اعام رسمی موجوديت نهضت آزادی در نامه ای كه از سوی هيئت مؤسس 
نهضت امضا شده بود، تأسيس اين گروه را به اطاع دكتر مصدق كه آن زمان در تبعيد به سر می برد، رساند. متن نامه 
مهندس بازرگان بدين شرح است: »به جناب آقای دكتر محمد مصدق- پيشوای نهضت ملی ايران... به استحضاری 
كه از وفاداری و ايمان مداوم مردم نسبت به اصول نهضت ملی ايران داريد و عاقه و انتظاری كه در دل های فرزندان 
وطن به احيای آزادی و تأمين استقال كش��ور عزيز وجود دارد و با توجه به تحوالت اخير جهانی، عده ای از افراد 
مؤمن مبارز كه در طول هشت سال اختناق از ادامه راه پيشوای محبوب و تعقيب خواسته های مردم آرام ننشسته 
بودند درصدد برآمدند با توكل به عنايات خداوندی و به سرمايه شرف و غيرت و همت مردم آزاده ايران، جمعيتی 
به نام »نهضت آزادی ايران« تشكيل دهند. يقين داريم از پشتيبانی و راهنمايی های پيشوای بزرگ خود پيوسته 
برخوردار خواهيم بود.« دكتر مصدق نيز در تصوير اهدايی خود به بنيانگذاران نهضت آزادی می نويسد: »به كسانی 
كه وقتی پای مصالح عموم به ميان آيد از مصالح خصوصی و نظريات شخصی صرف نظر می كنند. به كسانی كه در 
سياست مملكت اهل سازش نيستند و تا آنجا كه موفق شوند مرد و مردانه می ايستند و يك دندگی به خرج می دهند 
و به آن كسانی كه در راه آزادی و استقال ايران عزيز از همه چيز خود می گذرند اين عكس ناقابل اهدا می شود.« 

احمدآباد، آبان ماه 1341، دكتر محمد مصدق. 
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جوادی، س��يد محمدمهدی جعفری، محمدرحيم 
عطايی، عباس رادنيا، حس��ن نزيه، منصور عطائی، 
عزت اهلل سحابی و عباس سميعی از نخستين اعضای 
آن بودند. همچنين علی شريعتی، مصطفی چمران، 
ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده پايه گذاران نهضت 
آزادی در خارج از كش��ور بودند. از هنگام تأسيس، 
بازرگان در سمت دبير كل نهضت آزادی بود و پس از 
درگذشت بازرگان، ابراهيم يزدی به اين مقام رسيد. 
اعضای نهضت آزادی همواره بر اي��ن نكته تأكيد 
داشتند كه نهضت آزادی از دل جبهه ملی متولد شده است و در واقع »رهبران و فعاالن 
و مبارزان نهضت مقاومت ملی، همان كسانی بودند كه بعدها در ارديبهشت سال 1340 
نهضت آزادی را تأسيس كردند.1 پيش از تشكيل نهضت آزادی، بازرگان و همفكرانش 
به نمايندگی از نهضت مقاومت ملی در جبهه ملی دوم شركت داشتند، از اين رو ارتباط 
تنگاتنگی ميان نهضت آزادی و جبهه ملی وجود داش��ت؛ به طوری كه پس از تأسيس 
نهضت آزادی نيز تماس های تشكياتی ميان نهضت آزادی و جبهه ملی دوم برقرار شد 
و به گفته بازرگان: »از درون جبهه ملی، نهضت آزادی به وجود آمد كه هم وارث نهضت 
مقاومت ملی بود و هم فرازنده و بلندكننده شعار: ش��اه سلطنت كند نه حكومت.«2 در 

نشريه داخلی نهضت آزادی در تاريخ 1340/3/21 نيز چنين آمده است: 
تأسيس نهضت آزادی ايران، منطبق با هدف و مرام و اساسنامه جبهه 
ملی ايران و در جهت تأييد و پش��تيبانی و تقويت آن است... به هر حال 
يكی از اهداف تأس��يس نهضت آزادی ايران، تقويت و اعتای نام جبهه 

ملی ايران است.3 
از اين رو نهضت آزادی با وجود جدا شدن از جبهه  ملی، تاش می كرد از حدود قانون 
اساسی خارج نشود و شعار »اصاحات ارضی آری، ديكتاتوری نه« را سرلوحه  كار خود 

قرار داد. 

1. يادنامه بيستمين سالگرد نهضت آزادی ايران، ضميمه روزنامه ميزان، 60/2/31. 
2. عبدالعلی بازرگان، مسائل و مشكات نخستين سال انقاب از زبان مهندس بازرگان، نهضت آزادی، 1362، 

ص214. 
3. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، جريان تأسيس و بيانيه ها 1344-1340، بی جا، 

رايكا، 1361، ج2، ص24 و 26. 

با باز شدن تقریبی فضای سياسی 
در بين سال های 1339 تا 1342، 
»نهضت آزادی ایران« به عنوان 
ستون فقرات نهضت مقاومت 
ملی توسط آیت اهلل سيد محمود 
طالقانی، مهندس بازرگان و 
دکتر یداهلل سحابی تأسيس شد 
و در تاریخ 25 اردیبهشت 1340 

اعالم موجودیت کرد
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نهضت آزادی كه پيش از اين، تز »اسام منهای روحانيت« را سرلوحه كار خود قرار داده 
بود، با مشاهده نهضت روحانيون و استقبال مردم از آن، ناچاراً دنباله رو نهضتی شد كه به 
رهبری امام)ره( پديد آمد1 و سعی نمود با استفاده از عنصر »مذهب« اهداف سياسی خود 
را به انجام رساند و تا حد زيادی نيز موفق شد؛ از اين رو در جلسه اعام تأسيس، اصول 
مرامنامه نهضت آزادی اين گونه اعام ش��د كه: »ما مسلمان، ايرانی، تابع قانون اساسی 
و مصدقی هستيم.«2 ابراهيم يزدی مدعی اس��ت نهضت آزادی اولين گروهی است كه 
مذهب و سياس��ت را در كنار هم قرار داد و تمايات دينی را با گرايش های ملی در هم 

آميخت. او در اين خصوص می گويد: 
تا قبل از ش��كل گيری نهضت آزادی، فعاليت های اسامی كم  و  بيش 
غير سياسی بود و متقابًا، فعاليت های ملی كم  و بيش بدون صبغه  دينی 
بود؛ اما از اين به بعد فعاليت ه��ا وجهه  دو بعدی پيدا كرد؛ هم ملی بود و 

هم مذهبی.3
نهضت آزادي با اين هدف كه يك گروه سياسي- مذهبي باشد، تشكيل شد، اما به طور 
عمده به فعاليت سياسي پرداخت، چون فلسفه تأس��يس آن نوعي مبارزه سياسي بود 
نه مبارزه با بي ديني. بازرگان، هدف از تشكيل نهضت را »حفظ اصالت نهضت ملي، در 
چهارچوب وحدت با جنبش نوين اسامي« عنوان كرده است. همچنين حسن نزيه در 
جلسه تأسيس، هدف نهضت آزادی را، احياء و اجرای قانون اساسی »از نظر اجرای اصول 
دموكراس��ی و مش��روطيت« اعام كرد. می توان گفت نهضت آزادی از دو ويژگی مهم 
برخوردار بود: نخست اين كه می خواست س��ازمانی سياسی با هويتی اسامی به وجود 
آورد و آرمان خواهی، هويت ملی، مشروطه خواهی و آزاديخواهی جبهه ملی را كامل تر 
كند و از طرف ديگر موضعی راديكالی در ميان صفوف مليون به وجود آورد و نهضت را 

به اين طريق تقويت كند.4
اعضای نهضت كه می خواستند در برابر جريان سياسی حاكم مقاومت كنند و از مذهب 
به عنوان زيربنای اصلی هويت اجتماعی خود استفاده نمايند، نقش اجتماعی روحانيون 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، عروج، 1382، ج3، ص179. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص17. 

3. مهرنامه، س4، ش33، دی ماه 1392، ص155. گمان می رود ابراهيم يزدی عمداً يا سهواً مبارزات سياسی- 
مذهبی فدائيان اس��ام يا مجمع مس��لمانان مجاهد و مبارز در دوران نهضت نفت را مورد اغفال قرار داده است و 
فعاليت سياسی آنها را به فراموشی سپرده است؛ در حالی كه بر همگان مبرهن است اين گروه ها از اولين گروه های 

سياسی مذهبی بودند كه در دهه بيست و سی فعاليت های جدی و چشم گيری داشتند. 
4. سعيد برزين، همان، ص154. 
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را مورد توجه ق��رار دادند و از آي��ت اهلل طالقانی دعوت به همكاری كردند و ايش��ان نيز 
پذيرفت و در بيانيه ای به مناسبت تأسيس نهضت آزادی عنوان كرد: 

اينجانب اگر چه از كوتاه��ی در انجام وظيفه خود ن��زد خدا و اوليای 
اسام و نياكان بزرگوارم، شرمسارم ولی پيوسته در صف مبارزه با فساد و 
مفسدين باقی مانده و به اين سبب دعوت همكاری با بنيانگذاران نهضت 

آزادی را پذيرفتم...1
اما همكاری نهضت آزادی با روحانيون تا قبل از رفراندوم ش��اه در بهمن 1341 شكل 
نگرفت. با آغاز فعاليت سياسی روحانيون در نيمه دوم سال 1341، نهضت آزادی نيز چند 
جزوه در دفاع از مواضع روحانيت منتشر ساخت و طی پيامی ورود روحانيت را به صحنه 

سياسی تبريك گفت و از شجاعت، آگاهی و هماهنگی آنها تشكر كرد.2

فعاليت های نهضت آزادی در سال های 1340 تا 1343 
نهضت آزادی در سال های اوليه تأسيس، فعاليت زيادی داشت و همواره با نشر و توزيع 
بيانيه، شب نامه و اعاميه های گوناگون، اعتراض خود را نسبت به اعمال غير قانونی رژيم 
پهلوی نش��ان می داد و حتی دس��تگيری رهبران نهضت آزادی در اوايل بهمن 1341، 
چندان وقفه ای در كار نهضت ايجاد نكرد و س��اير اعضا، اداره ام��ور را بر عهده گرفتند. 
در طول فاصله چهار ماهه ای كه ديگر س��ران و فعاالن نهضت آزادی در خرداد 1342 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص48. 
2. سعيد برزين، همان، ص160-161. 
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دستگير ش��دند، نهضت چندين اعاميه منتشر 
كرد كه در اكثر اعاميه ها دولت را مورد خطاب و 
سرزنش قرار داد و در نامه سرگشاده 23 صفحه ای 
به محمدرضاشاه، در مرداد 1341، ضمن تشريح 
اوضاع نابس��امان كش��ور، ش��اه را در حمايت از 
دولت های زاهدی، عاء، دكتر اقبال، شريف امامی 
و امينی مورد عتاب و سرزنش قرار داد و از عملكرد 
دولت امينی معترض و نااميد ش��ده و دولت او را 

هم طراز دولت های زاهدی، عاء، اقبال و شريف امامی دانست.1 
موضوع اعطای حق رأی ب��ه زنان در مصوبه انجمن های ايالت��ی و واليتی و پس از آن 
تبليغات پيرامون حق رأی زنان از مواردی بود ك��ه نهضت آزادی نيز همانند روحانيون 
نسبت به آن موضع انتقادی گرفت. با مطرح شدن مصوبه انجمن های ايالتی و واليتی، 
نهضت آزادی با صدور اعاميه ای تحت عنوان »دولت از هياهوی انتخابات انجمن های 
ايالتی چه خيالی دارد؟« به انتقاد از اين مصوبه دولت پرداخت و اعتقاد داشت دولت از 
اين برنامه قصد اعطای حق رأی به زن ها حتی آقايان و اجرای صحيح انتخابات را ندارد 
زيرا برخاف قانون اساسی و سنت مش��روطه انتخابات مجلس شورای ملی را به تأخير 
انداخته است و حال از دادن حق رأی به زنان دم می زند. در بخشی از اين اعاميه آمده 
است: »مگر مردها در اين مملكت چه حاال و چه دوره های بعد از كودتا كه با آن رسوايی 
انتخاباتی به عمل می آمد حق رأی دارد و داش��تند كه زن ها از آن محروم باشند؟« اين 
اعاميه در پايان هدف دولت در مطرح كردن انتخابات ايالتی و واليتی را بهانه ای برای به 
تأخير انداختن مجلس شورای ملی تعبير كرد.2 نهضت آزادی پس از موضع گيری علما و 
روحانيون در برابر مصوبه انجمن های ايالتی و واليتی به حمايت از آنان برخاست و درباره 

موضع گيری علما در مورد حق رأی زنان اعام كرد: 
دين اسام و روحانيون اسام مخالف حق و ارزش زنان نيستند... چون 
روحانيون با ش��رايط موجود و علم به اين كه دولت به هيچ دسته ای از 
ملت خدمت نكرده كه حاال بخواهد به خانم ها خدمت كند اصرارش��ان 
بيشتر از جهت اغراضی است كه در چنين نقشه ها نهفته است و شكستن 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج1، ص404. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص171-173. 

نهضت آزادی که پيش از این، 
تز »اسالم منهای روحانيت« را 
سرلوحه کار خود قرار داده بود، 
با مشاهده نهضت روحانيون 
و استقبال مردم از آن، ناچاراً 
دنباله رو نهضتی شد که به رهبری 
امام)ره( پدید آمد و سعی نمود با 
استفاده از عنصر »مذهب« اهداف 

سياسی خود را به انجام رساند 
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سدهای اسام و قانون اساس��ی كه منظور دولت می باشد؛ آقايان ترس 
دارند كه با بيرون انداختن زن ها در جنجال های سياس��ی و كشاندن به 
پرده دری و بی عفتی هم آنها را از وظايف طبيعی بازدارند و هم اختافات 

و مناقشات را در حريم كانون های پاك و گرم خانوادگی وارد نمايند...1
نهضت آزادی پس از مبارزات روحانيون عليه رفراندوم و اصاحات ششگانه، با صدور 
اعاميه ای به تش��كر و تقدير از روحانيون پرداخت و اهداف روحانيون را از اين مبارزات 
معطوف به سه موضوع دانست:1. مبارزه با قانون شكنی، 2. مبارزه عليه تقويت اقليت های 
ضد اسامی، 3. دريدن ماس��ك اصاحات دروغی. در اين اعاميه نيز در مورد حق رأی 
زنان تأكيد شده است: اصوالً رژيم به دادن حقوق به زنان اعتقادی ندارد زيرا عمًا تاكنون 
به آقايان نيز اجازه نداده است در انتخاب نمايندگان مجلس و ساير مسائل كشور دخالت 
كنند. همچنين نهضت آزادی در پاسخ به اتهام مرتجع خواندن روحانيون از سوی رژيم 
به دفاع از آنان پرداخت و بيان داشت رژيم در حالی چنين ادعايی می كند كه خود با زور، 

سرنيزه، ترور و وحشت تمام آزادی های مردم را سلب كرده است.2 
با اعام تاريخ برگزاری رفراندوم، از سوی رژيم، نهضت آزادی در 3 بهمن 1341 با صدور 
اعاميه ای تحت عنوان »ايران در آس��تانه يك انقاب ب��زرگ« در برابر اين اقدام رژيم 
موضع گرفت و انقاب سفيد شاه را انقاب غير واقعی قلمداد كرد و با آوردن داليلی چون 
عدم آزادی و امنيت در جامعه، عدم صاحيت متصديان حوزه ها و انجمن های اخذ رأی و 
اين كه رفراندوم بايد توسط قوه مقننه يا مجريه صورت گيرد نه شخص شاه و اين كه عمل 
رفراندوم برای انجام امور ساده كلی است نه مس��ائلی اساسی چون يك انقاب، بطان 
رفراندوم را اعام كرد.3 انتش��ار اين اعاميه موجب دستگيری و بازداشت سران نهضت 
آزادی يعنی آيت اهلل طالقانی، بازرگان و سحابی توس��ط مأمورين دولت شد و برخاف 
دوره های پيشين اين محكوميت چندين سال طول كشيد.4 و در اواسط شهريور 1342 
به زندان قصر منتقل شدند و مقدمات محاكمه آنان در دادگاه نظامی به اتهام اقدام بر ضد 

امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت آغاز شد.5 
در جريان قي��ام پانزدهم خرداد ني��ز، نهضت آزادی برخاف جبهه مل��ی، از اين قيام 

1. همان، ص174-178. 
2. همان، ص196-202. 
3. همان، ص203-221. 

4. غامرضا نجاتی، همان، ص390-399. 
5. همان، ص411. 
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حمايت و تجليل نمود و در اين زمينه به مناسبت ش��ب هفت شهدای قيام 15 خرداد 
در زندان مراس��می برگزار كرد. همچنين به پيش��نهاد محمد حنيف نژاد قرار شد طی 
اعاميه ای مواضع نهضت آزادی نسبت به قيام 15 خرداد اعام شود و متن آن به بيرون 
از زندان منتقل و تكثير شده و در اختيار مردم قرار گيرد؛ اما اين اعاميه لو رفت.1 ساير 
اعضای نهضت آزادی در بيرون از زندان پس از قيام 15 خرداد با صدور اطاعيه ای تحت 
عنوان »ديكتاتور خون می ريزد« با تشكر از قيام عظيم مردم، دستگيری امام خمينی را 
محكوم نموده و با استناد به حكم آيت اهلل ميانی اعام داشتند: »هر كس در اين شرايط 

دست از مقاومت بردارد به اسام، به قرآن و به آزادی خيانت كرده است.«2
توجه نهضت آزادی به روحانيون پس از قيام پانزده خرداد ابعاد اس��تراتژيك گرفت. 
مثًا در دوره يك ساله قبل از قيام، در نشريات نهضت آزادی فقط ده مورد به روحانيون 
اشاره می شد،3 ولی پس از قيام و در عرض چند ماه بيش از 35 مورد اشاره به روحانيون 
شده است.4 به عاوه در اين زمان نشريات نهضت آزادی از قيام پانزده خرداد به عنوان 
»قيام مقدس« نام برده و روحانيون را به عنوان رهبری اين قيام مورد ستايش قرار دادند5 
و 15 خرداد را نمايش پايگاه اجتماعی روحانيون و »بت شكن كبير- آيت اهلل خمينی« 

معرفی كردند.6

1. همان، ج2، ص118-121. 
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران- اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ج1، ص296-295؛ سعيد صمدی پور، جبهه 

ملی ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1388، ص123. 
3. هشت بار درباره طالقانی و دو مورد آيت اهلل زنجانی. 

4. بيست مورد آيت اهلل خمينی، هشت مورد آيت اهلل ميانی و هفت مورد آيت اهلل شريعتمداری. 
5. سعيد برزين، همان، ص165. 

6. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اس��ناد نهضت آزادی، همان، ج1، ص323. در اعاميه نهضت آزادی در اين 
زمان آمده است: »پيكار تاريخی و هيجان انگيز نيمه خرداد 42 تجسم درخشان آرمانی بود كه طی سال ها مبارزه 
زير پرچم مقدس نهضت ملی ايران در دل می پرورانديم و در راه تحققش تاشی سخت می كرديم. اينك... از اين كه 
ديريست وحدت مبارزه در سايه اسامی شدن نهضت ملی ايران تحقق پذيرفته است غرق شادی و اميد می شويم 
و پيروزی قطعی ملت را بر نيروهای تبهكار استعمار ديكتاتوری برای العين می بينيم. مدتی است كه به ياری قادر 
متعال بازوان پرقدرت مسلمانان از كرانه های ارس تا خليج فارس و از خراسان مردخيز تا آذربايجان قهرمان، نهضت 
آزاديبخش و ضد استعماری ايران گره خورده و به هم پيچيده است. نيروی هنگفت و پيروزمندی كه امروز به ميدان 
مبارزه رهايی بخش ملی متمركز گرديده است و ما بر آن هستيم كه در مسير اين پيكار سهمگين و اميدبخش نظم 
اسامی را كه عادالنه ترين نظم اجتماعی سراسر تاريخ اس��ت بر ويرانه نظام دست نشاندگی پی ريزيم و كاخ آمال 
مسلمانان را در سرانجام خوش شگون نهضت ضد استعماری در ميهن گرامی خودمان ايران، برافرازيم، وحدت كامل 
و بی نظير نيروهای ملی و پشتيبانی مصرانه روحانيت گرامی ما از نهضت ضد استعماری ايران، دشمنان و هيئت 
حاكمه را به نحو عجيبی به هراس افكنده اس��ت. اكنون بيش از هر وقت ديگر از اين وحدت مقدس و ناگسستنی 
هراسناك و خائف است. وحدت كامل و پايدار نهضت آزادی ايران به عنوان پيش قراوالن نيروهای جبهه ملی ايران 
با روحانيت عاليقدر شيعه و مبارزه مشترك تمامی ملت به رهبری پيشوايان مذهبی اركان دستگاه حاكمه جابر 

را به لرزه درآورده است.« 
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در اين برهه زمانی يعنی از سال 1340 تا 1343ش، 
همواره ش��اهد فعاليت های سياس��ی نهضت آزادی 
عليه اقدامات رژيم هس��تيم و با آغاز تبليغات دولتی 
انتخابات مجلس بيست و يكم، اين فعاليت ها به اوج 
خود رس��يد و اعاميه های گوناگونی در اعتراض به 
عدم آزادی انتخابات ص��ادر كردند. در اعاميه ای در 
شهريورماه 1342، نهضت اهدف رژيم را از برگزاری 
انتخابات »استقراض خارجی، ادامه روش آدمكشی و ديكتاتوری حكومت فردی، ادامه 
دزدی و ارتشای فس��اد و چپاول خزانه ملی و ادامه تسلط بيگانگان« برشمرد و در مورد 

شركت در انتخابات متذكر شد: 
ملت ايران با فرمان پيشوايان مذهبی و ملی در چنين انتخاباتی در اين 
شرايط فاشيستی و آدمكشی ش��ركت نمی كند و مجلسی را كه ليست 
نمايندگان آن با دس��تياری چن��د جاد حرفه ای در پاژ نوش��هر تهيه 

گرديده فاقد ارزش قانونی می داند.1
با نزديك ش��دن به انتخابات، اعاميه ای از طرف »سازمان تابعه نهضت آزادی ايران« 
منتشر شد كه در آن با اشاره به حوادث 15 خرداد و توطئه رژيم در سركوبی آن و محكوم 
نمودن دستگيری روحانيون و سران نهضت آزادی، صحنه سازی دولت در برپايی كنگره 
آزادمردان و آزادزنان به اس��تهزاء گرفته ش��ده و در پايان اين اعاميه از مردم خواسته 
شده بود از شركت در انتخابات خودداری كنند.2 اين گروه طی اعاميه ديگری با عنوان 
»ملت وكای انتصابی شاه را نمی پذيرد« با تشريح خفقان حاكم بر جامعه، انتخابات را 
در شرايطی كه هيچ گونه آزادی در جامعه نيست و مراجع و روشنفكران و اعضای نهضت 
آزادی در زندان هس��تند را مردود اعام كرد و با اش��اره به اعمال فشارهای دولت برای 

گرفتن كارت الكترال به مردم، تشكيل مجلس را فاقد ارزش دانست.3 
روز قبل از انتخابات يعنی دوشنبه 25 شهريور 1342 نيز نهضت آزادی تراكتی به اين 

مضمون صادر كرد: 
ديكتاتور روی محمدعلی شاه را سفيد كرد. محمدعلی شاه مجلس را 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ص311. 
2. مهدی بازرگان، يادداشت های روزانه، خاطراتی از دوران زندان، جوانی و سفر حج، دادگاه ها و زندان سياسی، 

تهران، قلم، 1376، ص98-101. 
3. همان ، ص101-104. 

نهضت آزادي با این هدف که 
یک گروه سياسي- مذهبي باشد، 
تشکيل شد، اما به طور عمده به 
فعاليت سياسي پرداخت، چون 
فلسفه تأسيس آن نوعي مبارزه 

سياسي بود نه مبارزه با بي دیني



27
7

96
ن 

ستا
  زم

  5
ه  4

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

دور

می
سا

ب ا
قا

ر ان
د د

ردي
 و ت

زل
 تزل

ی و
زاد

ت آ
هض

ن

به توپ بست. ديكتاتور يا سرس��پردگانش مجلس را به لجن می كشند، 
مش��روطيت را تعطيل و قانون اساس��ی را لگدمال می كند. به اش��اره 
اربابان استعمارگرش آزاديخواهان را به گلوله می بندد، وطن خواهان و 

مجاهدين اسامی را به شكنجه می برد...1 

نزديك به يك هفت��ه پس از برگ��زاری انتخابات دوره بيس��ت و يكم، اولين جلس��ه 
محاكمه سران نهضت آزادی آغاز گرديد و در اين هنگام نيز اعضای اين گروه اعاميه ها 
و بيانيه هايی بدين مناسبت صادر كردند.2 مبارزات نهضت آزادی در اين زمان مبارزاتی 
پارلمانی بود و اين گروه تمام تاش خود را در جهت آزادی انتخابات و به دست آوردن 
كرسی پارلمان انجام داد و ده ها اعاميه و بيانيه در اين زمينه منتشر كرد كه خطاب به 
دولت بود كه هيچ شباهتی به مبارزات امام خمينی)ره( و نهضت اسامی نداشته است. با 
وجود اين در روز 16 دی ماه 1342، دادگاه بدوی نظامی، بدون وارد شدن به ماهيت امر، 
متهمين را به جرم اقدام بر ضد امنيت كشور و اهانت به مقام سلطنت، به مجازات هايی 
محكوم كرد.3 اما اين گروه هرگز روی س��خن خود را جانب مقام سلطنت نگرفتند بلكه 
همواره دولت را متهم و مسبب اصلی جرم و جنايت ها می دانستند. همان طور كه بازرگان 
در جلس��ه چهل و پنجم دادگاه تجديد نظر نظامی كه در روز 13 خرداد 1343 برگزار 

1. همان، ص110. 
2. رحيم روحبخش، تعامل نهضت آزادی با مرجعيت و نهضت روحانيت، تهران، صمديه، 1382، ص64؛ صفحاتی 

از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی ايران، همان، ص312-317. 
3. غامرضا نجاتی، همان، ج 1، ص456. 
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شد اعتراف می كند: 
امروز به اصل مطلب، يعنی س��لطنت می پردازم؛ ع��رض كردم كه ما 
طرفدار قانون اساسی هستيم؛ اما طرفداری ما از قانون اساسی، طرفداری 
از بعضی اصول آن نيست، طرفدار س��لطنت تنها نيستم، طرفدار همه 

اصول آن می باشيم...1

فعاليت های نهضت آزادی از 1343 تا 1356 
به ط��ور كلی، در فاصله  س��ال های 1343 ت��ا 1356، نهض��ت آزادی فعاليت علنی و 
درگيرانه با رژيم شاه نداشت و همان گونه كه ابراهيم يزدی نيز اذعان دارد از سال 1343 
به بعد كه با تبعيد امام خمينی)ره( به تركيه و محاكمه س��ران نهضت آزادی و سركوب 
همه گروه های مبارز همراه بود تا سال 1350 تقريباً نوعی سكوت ولو آتش زير خاكستر، 
بر صحنه فعاليت های سياس��ی حاكم ش��ده بود.2 اما اين س��كوت گروه نهضت آزادی 
نمی توانست تنها به علت فشار و اختناق دستگاه حاكم باشد بلكه سكوت آنها در مقابل 
تصويب اليحه كاپيتوالسيون در مهرماه 1343 كه دربرگيرنده اعطای مصونيت قضايی 
به اتباع امريكايی در ايران بود، نش��انه رضايت و تأييد اين اليحه می باشد و اين رضايت 
به دليل اعتقادات اعضای جديد ملی و نهضت آزادی به امري��كا بود. در اين هنگام امام 
خمينی)ره( به شدت به اين اليحه واكنش نشان داد و در بخشی از سخنرانی در شهر قم 

كه پيش زمينه تبعيد ايشان به تركيه را فراهم كرد گفت: 
امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، ش��وروی از هر دو بدتر؛ 
همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر؛ اما امروز سر و كار ما با اين خبيث ها 
است. با امريكا اس��ت. رئيس جمهور امريكا بداند- بداند اين معنا را- كه 
منفورتري��ن افراد دنياس��ت پيش ملت م��ا... تمام گرفتاری م��ا از اين 

امريكاست.3 
در اين زمان بر خاف سال های 41 و 42 كه نهضت آزادی بسيار فعال بود و در مخالفت 
با اقدامات رژيم همواره به انتشار بيانيه و اعاميه می پرداخت و بدون توجه به سخنرانی 
امام خمينی)ره( كه با اليحه كاپيتوالسيون به شدت مخالفت كردند و احيای آن را ننگی 
برای ملت ايران دانستند، نهضت آزادی س��كوت اختيار كرد و هيچ گونه مخالفتی ابراز 

1. همان، ص544.
2. همان، ج2، ص205. 

3. صحيفه امام، ج1، ص420. 
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نكرد بلكه هر گونه موضع گيری عليه كاپيتوالس��يون، حمله به امريكا دانسته و معتقد 
بودند پيروزی و موفقيت با تكيه بر يك ابرقدرت حاصل می ش��ود. مهندس بازرگان در 
يادداشت های روزانه خود به اعتراض ش��ديد امام خمينی)ره( نسبت به اليحه مذكور 
اشاره كرده است اما هرگز اين عمل ايش��ان را تأييد نكرده و اليحه را مورد اعتراض قرار 
نداده اس��ت.1 در حالی كه حتی بازرگانان و س��اير اصناف تهران عليه كاپيتوالس��يون 

اعاميه دادند و با امام خمينی)ره( همراهی نمودند.2
نهضت آزادی كه در برابر اليحه كاپيتوالسيون سكوت كرده بود، دو ماه بعد از تصويب 
اليحه در آذرماه 1343 با صدور بيانيه در اعتراض به گرانی بنزين، كليه طبقات مردم را 
به مبارزه منفی عليه دولت دعوت نمود و بدينسان با تاكسی رانی ها همراهی كرد: »... ما 
ضمن تأييد و تقدير از اعتصاب رانندگان با ش��هامت تاكسی، در روز شنبه هفتم آذرماه 
جاری و با تذكر حديث ش��ريف »من اعان ظالماً بظلمه قدس��لطه عليه« كليه طبقات 
مردم را به مبارزه منفی عليه هيئ��ت حاكمه غاصب ايران دع��وت می كنيم.« )كميته 
دانشجويان نهضت آزادی(3 و بازرگان در ادامه بيانيه اعام می دارد: »اعتصاب درخشان 
رانندگان تاكسی در سراسر كشور نمونه بارزی از خشم و نفرت توده مردم نسبت به رژيم 

ديكتاتوری و طليعه پيروزی ملت رنجديده ايران است.«4
عاوه بر اين، در سال 1348ش كه امام خمينی)ره( در نجف در درس خارج به تشريح 
مباني حكومت اس��امي پرداختند و هدف خود را از تش��كيل »حكومت اسامی« به 
روشنی بيان كردند، نهضت آزادی به همراه ساير گروه های ملی گرا، حاضر به قبول آن 
نبودند و در برابر آن سكوت اختيار كرده و آن را نشنيده گرفتند. مثًا ابراهيم يزدی در 

مصاحبه ای با شبكه بی بی سی می گويد: 
امام خمينی هيچ وقت نگفت كه من با شاه مبارزه می كنم كه حكومت 
واليت فقيه را به وجود بياورم هيچ وقت در هيچ كجا نگفته بود. در كتاب 
واليت فقيه اصول اعتقاد ب��ه واليت به عنوان دكترين سياس��ی بحث 
می كند ولی در هيچ مصاحبه ای حتی در همان كتاب نگفته كه من دارم 

مبارزه می كنم كه يك چنين حكومتی را به وجود بياورم.5 

1. مهدی بازرگان، يادداشت های روزانه، همان، ص311.
2. همان، ص301. 
3. همان، ص310.
4. همان، ص311.

5. مصاحبه بی بی سی با ابراهيم يزدی. 
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همين طور، هاشم صباغيان از ديگر اعضای نهضت آزادی در اين باره می گويد: 
ما كتاب واليت فقيه ايش��ان را خوانده بوديم، من به عنوان ش��خص 
خودم، وقتی كه خواندم خيلی عميق همه ابعادش را برداش��ت نكردم. 
بعد هم آقای خمينی هيچ بحثی نمی كرد كه اين دستورالعمل حكومتی 

است كه من می خواهم تأسيس بكنم.1
بدينس��ان اعضای نهضت آزادی با وجود آن كه ظاهراً در مرامنام��ه نهضت به اصول 
اسامی تأكيد شده بود به هيچ عنوان از »طرح حكومت اسامی« امام خمينی حمايت 
نكردند و حتی هنگامی كه طرح مزب��ور از جانب امام)ره( مطرح ش��د، در روزنامه ها و 
نشريات وابسته به نهضت آزادي كه در رأس آنها قطب زاده و ابراهيم يزدي قرار داشتند، 

كوچك ترين حرفي از حكومت اسامي زده نشد. 
گاهي اگر فرازي از بحث حكومت اس��امي را ك��ه منهاي »حكومت 
اسامي« بود، مثًا عليه شاه و نظام شاهنشاهي سخني در آن آمده بود، 
در نشريه شان می آوردند، كلمه »حكومت اسامي« را به كار نمی بردند، 

بلكه می گفتند: از درس هاي آقاي خميني)ره(.2

واقعيت اين بود كه نهضت آزادی اصوالً به حكومت اسامی باور نداشت و در باور آنها، 
عدم اعتقاد به حكومت دينی تا آن حد بود كه بازرگان، در مصاحبه ای به تاريخ 4 بهمن 

1. مصاحبه بی بی سی با هاشم صباغيان. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقاب اسامی، 1392، 

ج2، ص736. 
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57 به گونه ای سؤال برانگيز از نظريه »جمهوری دموكراتيك اسامی« پشتيبانی كرد و 
معتقد بود »به جمهوری اسامی، صنعت دموكراتيك را بايد اضافه كرد«.1 اين پافشاری 
نهضت آزادی در دفاع از دموكراسی غربی و پيوند زدن »جنبش دموكراتيك« با انقاب 
اسامی از بار فرهنگی و سياسی خاصی برخوردار بود و تنها در مفاهيم ساده »آزادی و 
حق حاكميت ملی« خاصه نمی شد. بيانات امام خمينی درباره »جمهوری دموكراتيك 
اسامی«، در مصاحبه پروفسور حامد الگار با ايشان، به طور صريح موضع ايشان را بازگو 

می نمايد. امام)ره( در اين باره می فرمايد: 
دشمنان تا توانستند راجع به جمهوری اسامی مخالفت كردند، مثًا 
جمهوری باشد اس��ام را می خواهيم چه كنيم؟ جمهوری دموكراتيك 
باشد، اسامش نباشد. آخرش كه آن خوب خوب هايش صحبت می كرد 
می گفت: جمهوری اس��امی دموكراتيك. ملت ما اي��ن را قبول نكرده 
گفتند آنچه ما می خواهيم و می فهميم اسام را می فهميم و جمهوری 
را می فهميم چيس��ت؛ اما دموكراتيكی كه در طول تاريخ پيراهنش را 
عوض كرده اس��ت هر وقت به يك معنی، االن هم اي��ن دموكراتيك در 
غرب يك معنی دارد و در ش��رق يك معنی ديگر دارد. آن دمكراتيك را 
حتی پهلوی اسام هم بگذاريد قبول نداريم. عاوه بر اين من اين را در 
يكی از حرف هايم گفتم كه ما اين را قبول نداريم برای اينكه اين اهانت 
به اسام اس��ت. ش��ما اين را پهلويش می گذاريد معنايش اين است كه 
اسام دمكراتيك نيست و حال آن كه اسام از دموكراسی ها باالتر است.2
در حقيقت نهضت آزادی نه تنها هيچ گونه حمايت و پشتيبانی از طرح حكومت اسامی 
ابراز نكرد بلكه در تاريخ 27 بهمن 1354 كه ب��رای اولين بار پس از تبعيد امام خمينی، 
نامه سرگشاده ای تحت عنوان »فساد در دستگاه دولت« در سطح وسيعی منتشر كرد، 
هيچ سخنی از طرح حكومت اسامی به ميان نياورد. اين نامه 53 صفحه ای كه به امضای 
علی اصغر حاج سيد جوادی، در پاسخ به سخنان شاه در روز 6 بهمن 1354 بود و در واقع، 
در آن با اشاره به وجود فساد مزمن در اركان مملكت، سازش و همزيستی مسالمت آميز 
دولت با عوامل فساد، رواج رش��وه خواری، تجاوز به حقوق اجتماع، توسل به روش های 
پليسی، سلب آرزوهای اساسی و فشار و اختناق موجود، با صراحت، شاه و دولت را زير 

1. كيهان، 1357/11/4. 
2. در جست وجوی راه از كام امام، از بيانات و اعاميه های امام خمينی از سال 1341 تا 1361، تهران، اميركبير، 

1362، ج10، ص175. 
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سؤال برد و آنها را مسئوالن واقعی فساد دانست.1 ولی هيچ اشاره ای به لزوم اجرای احكام 
اسام و تشكيل حكومت اسامی نشده بود در صورتی كه در اين زمان برخی از گروه های 
مردمی و دانشجويی نظير گروه آيت اهلل س��بحانی، گروه شهيد فاطمی و... حتی برخی 
افراد درباری در راه تشكيل حكومت اسامی مبارزه كردند و شهيد شدند و اين حقيقت 

بر كسی پوشيده نبود. 

فعاليت های نهضت آزادی در سال های 56 و 57 
در سال 1356 با روي كار آمدن كارتر در امريكا، شاه مجبور به اعطای آزادي سياسي 
در سطح محدودی شد. نهضت آزادي كه از سال 1343 به بعد، سكوت اختيار كرده بود 
و از هر گونه حركت جدی در حمايت از نهضت امام خمين��ی)ره( اجتناب می ورزيد با 
استفاده از فضای باز سياسی و اوج گيری مبارزات انقابی، فعاليت خود را از سر گرفت. 
انجمن های دانشجويی ايرانی در اروپا و امريكا نيز، همزمان با انتقاد جوامع بين المللی از 
رژيم شاه، ضمن انتشار اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در ايران، خواستار رسيدگی به 
اوضاع ايران شدند2 و در ادامه كار، فعاليت سياسي خود را كه در امتداد حركت جبهه ملي 
و اين بار در دفاع از نهضت نوين اسامي بود، آغاز كردند. البته باز هم، به رغم انتقادهايي 

كه به شاه داشتند، تاش بر اين بود تا از حدود قانون اساسي خارج نشوند.3 
در چهار س��ال اول دهه 1350ش، در خارج از ايران، اعتراض عليه نقض حقوق بشر و 
سلب آزادی های فردی و اجتماعی در ايران شدت يافت، اما در داخل كشور غير از نامه 
سيد جوادی، اعتراض يا تظاهرات علنی از سوی نهضت آزادی مشاهده نشد.4 با شهادت 
حاج سيد مصطفی خمينی در آبان 1356 و برپايی مراسم بزرگداشت از سوی مردم و 
طبقات مختلف جامعه، نهضت آزادی نيز به منظور همراهی با مبارزات مردمی و انقاب، 
سعی در شركت در چنين جلساتی نمود. از جمله رهبران اين گروه در مراسم برگزاری 
مجلس ختم سيد مصطفی خمينی در مسجد ارك شركت كردند كه شعارهايی را عليه 
دولت س��ردادند.5 اما نزديكی و طرفداری رهبران نهضت آزادی از روحانيت و رهبران 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص209.
2. همان، ص212. 

3. رسول جعفريان، جريان ها و سازمان هاي مذهبي- سياس��ي ايران سال هاي 1357-1320، تهران، مؤسسه 
فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1382، ص208. 

4. غامرضا نجاتی، همان، ص213. 
5. انقاب اسامی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطاعات، سروش، 1376، 

ج2، ص51. 
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مذهبی به معنای همدلی و هم زبانی با آنها نبود 
بلك��ه می توان چني��ن گفت: »رهب��ران نهضت 
آزادی آشكارا اعتماد دارند كه در هر گونه ائتاف 
با رهبران مذهبی تس��لط خود را حفظ خواهند 

كرد.«1 
بدين ترتيب، با اوج گيري مبارزات مردم ايران، 
نهض��ت آزادي مث��ل ديگر گروه هاي سياس��ي 
چاره اي جز همراهي با امواج خروش��ان انقاب 
نداشتند و سعي داش��تند هر چه بيشتر خود را 

هماهنگ با انقاب اسامي و مردم نش��ان دهند. در اين راستا، در تاريخ 10 اسفند 56، 
مراتب تسليت و همدردی خود را نسبت به فجايع متوالی شهرهای قم و تبريز، به مراجع 
عظام در قم اعام كردند و دولت را مسئول بی عدالتی ها و اقدامات خاف اصول قانونی و 
انسانی رويدادهای اخير، به ويژه موضع گيری اهانت آميز عليه روحانيت و پيشوايان مورد 
احترام مسلمانان دانستند.2 همچنين در اول ارديبهشت 57، مهندس بازرگان همزمان با 
آغاز اعتصاب عمومی بازاريان تهران و بيش از 40 شهر ايران در اعتراض به ادامه سياست 
استبدادی و سركوب و خفقان رژيم، طی مصاحبه ای با خبرنگار تلويزيون بلژيك، شاه 
را دروغگو و مسئول همه نابسامانی ها خواند و خاطرنش��ان كرد: تا هنگامی كه شاه در 
اين مملكت هست ايران روی آزادی را نخواهد ديد.3 بنابراين گويا اعضای نهضت آزادی 
راهی جز همراهی با انقاب نداشتند زيرا تا قبل از سال 57 در هيچ كدام از سخنرانی ها 
و بيانيه های آنها انتقادی عليه شاه مشاهده نمی شود اما در اين مصاحبه بازرگان صريحاً 

از رفتن شاه سخن به ميان می آورد. 
بايد گفت كه نهضت آزادی از موضع گيری خود نس��بت به رژي��م پهلوی از يك طرف 
و حمايت و همراهی خود با انقاب از طرف ديگر، اه��داف خاص خود را دنبال می كرد. 
در نامه ای كه مهندس بازرگان در مردادماه 1357 به امام خمينی)ره( نوش��ت اهداف 
مبارزاتی نهضت آزادی را به خوبی آشكار می س��ازد. بازرگان ضمن ارسال پيام به امام 

خمينی)ره( از ايشان درخواست نمود: 
1. مسئله استبداد را به جای مسئله استعمار هدف اصلی قرار دهد؛ 2. 

1. اسناد النه جاسوسی امريكا، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1386، ج3، ص112. 
2. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص234-235.

3. همان، ص242. 

در حقيقت نهضت آزادی نه تنها 
هيچ گونه حمایت و پشتيبانی از 
طرح حکومت اسالمی ابراز نکرد 
بلکه در تاریخ 27 بهمن 1354 که 
برای اولين بار پس از تبعيد امام 
خمينی، نامه سرگشاده ای تحت 
عنوان »فساد در دستگاه دولت« 
در سطح وسيعی منتشر کرد، هيچ 
سخنی از طرح حکومت اسالمی 

به ميان نياورد
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استراتژی جنبش را در چهارچوب انتخابات 
آزاد بياورد؛ 3. فراريان سياس��ی را در صفوف 
جنبش انقابی بپذيرد؛ 4. اس��تراتژی تغيير 
تدريجی را دنبال كن��د؛ 5. از انحصار قدرت 

برای روحانيون دوری گزيند.1
از نامه فوق چنين اس��تنباط می ش��ود كه 
نهضت آزادی سعی داش��ت همچنان اذهان 
عمومی و نفرت همگانی مردم را نس��بت به 
امريكا و اس��تعمار منحرف كرده و اس��تبداد 
را مس��ئله اصلی قلمداد كند تا بدين ترتيب 
به اهداف ليبرالی خود نائل ش��ود. در حالی 
كه هدف اصلی مبارزات امام خمينی)ره( از 
همان آغاز نهضت، قطع دست اجانب از كشور 
و مبارزه با اس��تعمار در كنار استبداد بود. در 
بند دو پيام، مهندس بارزگان بر انتخابات آزاد 
تأكيد دارد كه اس��تراتژی اين گروه را بيان می كند و خواستار اصاحات از باال بودند نه 
براندازی رژيم. در صورتی كه مبازرات امام خمينی عليه انتخابات نبود بلكه امام خمينی 
از همان ابتدا هدف مبارزاتی خود را بر پايه براندازی رژيم، بنياد نهاده بود. در بند سه اين 
پيام، بازرگان سعی نموده است فراريان سياسی شامل تمام گروه های سياسی عليه نظام 
اعم از گروه های چپ، ملی گرا، ضد انقاب و حتی كمونيست ها را وارد جريان انقاب كند 
تا بدين ترتيب راه انقاب را به بيراهه بكشاند. در حالی كه امام خمينی)ره( از آغاز هيچ 
كدام از نمايندگان گروه های سياس��ی را به حضور نپذيرفتند و راه نهضت اسامی را از 
ساير گروه های سياسی غير اسامی جدا كردند. پيشنهاد چهارم نهضت آزادی مبتنی بر 
»سياست گام به گام« بازرگان می باشد كه روحيه غير انقابی ايشان را به وضوح آشكار 
می سازد. بازرگان با وجود آن كه روحيه سازش ناپذير امام خمينی را می شناخت، تاش 
كرد كه امام)ره( را به در پيش گرفتن سياست گام به گام متقاعد سازد و شاه را به شرطی 
كه سلطنت كند و نه حكومت، بپذيرد. مهندس بازرگان در مصاحبه ای به اوريانا فاالچی 
می گويد: من به امام گفتم انقاب در ايران زودهنگام اس��ت و بايد سياست گام به گام 

1. سعيد برزين، همان، ص267.

با اوج گيري مبارزات مردم ایران، 
نهضت آزادي مثل دیگر گروه هاي 
سياسي چاره اي جز همراهي با امواج 
خروشان انقالب نداشتند و سعي 
داشتند هر چه بيشتر خود را هماهنگ 
با انقالب اسالمي و مردم نشان دهند. 
در این راستا، در تاریخ 10 اسفند 
56، مراتب تسليت و همدردی خود 
را نسبت به فجایع متوالی شهرهای 
قم و تبریز، به مراجع عظام در قم 
اعالم کردند و دولت را مسئول 
بی عدالتی ها و اقدامات خالف اصول 
قانونی و انسانی رویدادهای اخير، 
به ویژه موضع گيری اهانت آميز عليه 
روحانيت و پيشوایان مورد احترام 

مسلمانان دانستند
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را به پيش ببريم؛  به اين صورت كه اول دبيرس��تان ها را بگيريم، بعد دانشگاه ها و پس از 
آن مردم و در نهايت انقاب كنيم. ولی امام خمينی اصاح نظام را غير ممكن و تنها راه 
نجات ملت و جامعه اسامی را اضمحال و س��قوط رژيم شاهنشاهی دانستند. بند پنج 
نامه بازرگان، از اعتقاد ديرينه ايش��ان راجع به روحانيون ناشی می شود كه ريشه در تز 
»اسام منهای روحانيت« داشت و هدف از آن منزوی كردن روحانيون در جامعه و دور 

ساختن نسل جوان از آنها بود.1
اما امام خمينی)ره( به اين نامه بازرگان پاسخ نگفت و بازرگان برای نيل به اهداف خود 
در مهرماه 1357 به پاريس رفت تا با ايش��ان ديدار كند و دوب��اره ضرورت تعقيب يك 
اس��تراتژی تدريجی از طريق انتخابات آزاد را بيان كند اما اين بار نيز پاس��خی دريافت 
نكرد.2 بعدها بازرگان در مورد ديدار خود با امام خمينی)ره( درپاريس گفت: »فوق العاده 
متعجب شدم كه ديدم ايشان مسائل را ساده می گيرند... دنبال كردن بحث... را بی فايده 

ديدم.«3
با وجود آن كه نهضت آزادی در سال 1343، هيچ موضعی در برابر تبعيد امام نگرفت 
اما در 6 مهر 57 پس از محاصره منزل امام خمين��ی در نجف طی اعاميه ای، به دولت 
عراق اعتراض كرد و در تاريخ 17 مهر 57 در اعاميه ديگری مردم را به پايداری،  بردباری 
و پرهيز از خطا و بی برنامگی تش��ويق كرد و هش��دار داد كه فريب عقب نشينی رژيم را 
نخورند.4 همچنين اين گروه به مناس��بت چهلم شهدای 17 شهريور از طبقات مختلف 
جامعه ايران دعوت كرد كه روز 24 مهرماه با تعطيل عمومی، مخالفت و انزجار خود را به 
عاملين قتل عام مردم مسلمان اعام نمايند.5 با نزديك شدن به پيروزي انقاب، در 16 
آذر 57، بازرگان جمعيتي با عنوان »جمعيت دفاع از آزادي و حقوق بشر«  ايجاد كرد.6 
در اين جمعيت از برخورد بد دولت با مردم و روحانيت انتقاد مي شد و از امام خميني)ره( 
س��تايش فراوان صورت مي گرفت. گويا منافع نهضت آزادی در اين زمان چنين ايجاب 
می كرد كه مواضع حمايتی خود را نسبت به امام)ره( و روحانيت بروز دهد؛ موضوعی كه 

تا قبل از اين ديده نشده است. 
اما به هرحال بين ديدگاه هاي اعضای نهضت آزادی با ديدگاه امام خمينی)ره( و مردم، 

1. سيد حميد روحانی، همان، ج3، ص178. 
2. سعيد برزين، همان، ص267. 

3. غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص256. 
4. همان ، ص245-249. 

5. همان. 
6. رسول جعفريان، همان، ص220؛ همچنين غامرضا نجاتی، همان، ج2، ص232. 
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مغايرت و تفاوت زيادی وجود داشت. نحوه برخورد نهضت آزادی با نخست وزيری شريف 
امامی از مواردی است كه اين گروه سياسی را در مقابل نهضت امام خمينی)ره( قرار داد. 
در مرداد 1357 شريف امامی، با شعار دولت آشتی ملی، پست نخست وزيری را بر عهده 
گرفت. او در عرض دو ماه با اصاحات جزئی مانند رسمی كردن تاريخ شمسی به جای 
تاريخ شاهنشاهی و تعطيل كردن برخی مراكز فساد و قمارخانه ها، وعده انحال ساواك 

و برقراری آزادی و امنيت تاش كرد تا نظر مردم را جلب كند و از ناآرامی ها بكاهد. 
وعده برگزاری انتخابات آزاد از سوی ش��ريف امامی باعث شد كه نهضت آزادی فريب 

خورده و خود را برای انتخابات آماده سازد. بازرگان در اين زمينه می گويد: 
عقيده نهضت آزادی ها و سايرين اين بود كه انتخابات يك مائده الهی 
است. دولت وقتی به مرحله ای رسيده كه می گويند می خواهيم آزادی 
انتخابات بدهيم چه بهت��ر از اين؟ اول كاری كه م��ا می كنيم به دولت 
خواهيم گفت كه اگر راست می گويی و انتخابات آزادی است بايد اجازه 
بدهی كه ما باش��گاه داشته باش��يم. يا می دهد يا نمی دهد، اگر داد اين 
باشگاه وس��يله ای می شود تا ما دور هم جمع ش��ويم. اگر نداد همان جا 
مچش را می گيريم و می گوييم پس تو دروغ می گويی، وقتی كه باشگاه 
داد آن وقت می  گوييم، خيلی خوب آزادی انتخابات است اجازه بده ما 
كانديدا بدهيم و وقتی ما كانديدا بدهيم مردم مسلماً به كانديدای مليون 
رأی خواهند داد. مليون يعنی مثًا مخالفين و آن وقت روی كانديداها 

می توانيم حرف بزنيم ديگر چيست كه آدم نگويد.1
عاوه بر اين نهضت آزادی از دولت بختيار نيز استقبال نمود. بازرگان طي مصاحبه اي 
در سوم بهمن 1357 در مورد بختيار )نخست وزير وقت( گفت: »او مردي وطن پرست، 
بس��يار منطقي و داراي تش��خيص درس��ت اس��ت« گويا بختي��ار با وع��ده واگذاری 
وزارتخانه هايی به اين گروه، سعی داشت با آنها كنار بيايد و می گويد: »... چون هنوز از 
كنار آمدن با بازرگان و گروهش نااميد نبودم صاح در اين ديدم كه چند كرسی وزارت 
را... برای آنها نگه دارم.«2 و اين در حالي بود كه مردم، او را نوكر بي اختيار شاه مي خواندند. 
بازرگان پس از پيروزي انقاب اسامي نيز در دوران نخست وزيري خود از خائن شمردن 
بختيار خودداري كرد، ولي امام خميني)ره(، بختيار را ته مانده استعمار، خائن، ذخيره 

1. مجتبی سلطانی، همان، ص97. 
2. ابراهيم يزدی، آخرين تاش ها در آخرين روزها، تهران، قلم، 1389، ص319. 
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استعمار و نوكر و مأمور و آدمكش، به تباهي كشاننده مملكت، معرفي مي كرد.1
نهضت آزادی تاش فراوانی كرد تا امام)ره( را به پذيرش بختيار وادار سازد و حتی راديو 
نيز خبر پذيرش بختيار از س��وی امام خمينی را پخش كرد؛ اما امام)ره( در اعاميه ای 
در تاريخ هفتم بهمن 1357 گفت: »آنچه ذكر شده اس��ت كه شاپور بختيار را با سمت 
نخست وزيری، من می پذيرم دروغ است. بلكه تا استعفا ندهد او را نمی پذيرم. حضرات 
آقايان به ملت ايران اباغ فرمايند كه توطئه ای در دست اجراست و از اين امور جاريه گول 
نخوريد.«2 امام)ره( در اين اعاميه فريب دادن مردم توسط نهضت آزادی را هشدار داد 

و موضع خود را در قبال آن مشخص ساخت. 
حمايت نهض��ت آزادی از بختيار تا جايی پي��ش رفت كه به بختي��ار كمك كردند تا 
كابينه اش را جمع و جور كند. بدين سان نهضت آزادی در طول سال های پيش از انقاب 
همواره در سازش و كنار آمدن با رژيم پهلوی سعی نمود. ابراهيم يزدی نيز اذعان دارد 
كه بازرگان در 57/10/26 روز فرار شاه از ايران پيام بختيار را به امام اعام كرد: »آقا چه 
امری دارند؟ بروم يا بمانم؟« ولی امام پاس��خ ندادند. باز شش روز بعد در روز دوم بهمن 
بازرگان مجدداً يادآور ش��د: »در تهران در شورای انقاب راجع به پيغام بختيار صحبت 
و موافقت شده اس��ت كه بختيار به پاريس بيايد. اگر آقا اصل مسئله را بپذيرند، او مايل 
است همراه با برخی از وزرا خود بيايد. بختيار از اينكه او را خائن خوانده اند ناراحت است 
و می خواهد به صورتی از او اعاده حيثيت بش��ود.« ابراهيم يزدی در ادامه می گويد من 
مطلب را عيناً به امام گزارش كردم. جواب ايشان اين بود كه: »پذيرش بختيار مشروط 

به استعفای او خواهد بود. آن هم حاال صاح نيست بماند برای بعد.«3
با توجه به آنچه ذكر ش��د می توان گفت، ميان مبارزات نهض��ت آزادی و نهضت امام 
خمينی عليه رژيم پهلوی اختاف زيادی وجود داشت و اين دو جريان، دو مسير متفاوت 
و بعضاً متقابلی را پيموده اند و بس��ياری مواقع اين باورهای متفاوت، آنها را رو در روی 
يكديگر قرار داده است. ابراهيم يزدی نيز به اين نكته اذعان دارد و در اختاف نظر بين 

امام)ره( و اعضای نهضت آزادی اعتراف می كند و می گويد: 
در دی ماه 1357 آقای حسن نزيه به پاريس آمد و در 15 دی ماه 1357 
با امام ديدار و حدود يك س��اعتی با ايشان مذاكره نمود. در اين ماقات 
آقای نزيه نقطه نظرهای خود را پيرامون س��لطنت، جبهه ملی و انتقال 

1. صحيفه امام، ج6، 57/11/9. 
2. همان، ج 5، ص536.

3. ابراهيم يزدی، همان، ص316. 
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قدرت برای امام بيان داشت. به طور مشهودی ميان 
نقطه نظرهايی كه وی مطرح ساخت با مواضع امام 

اختاف بود.1
از موارد بس��يار مه��م اختاف نظر بي��ن ديدگاه 
نهضت آزادی و امام خمينی)ره(، باورمندی نهضت 
آزادی به برقراری »نظام س��لطنت« می باش��د. در 
حقيقت، پايداری نظام دموكراتيك و مشروطه هدف 
اس��تراتژيك و اولويت اول فعالي��ت رهبران نهضت 
آزادی را تش��كيل می داد و پيش از پيروزی انقاب 
اسامی تمامی تاش خود را برای تشكيل نظام سلطنت مشروطه به انجام رساندند؛ به 
گونه ای كه حتی پس از پيروزی انقاب اسامی كه مرامنامه و اصول نهضت آزادی مورد 
تجديدنظر قرار گرفت، اين گروه، قانون اساسی و اعاميه حقوق بشر را به عنوان دو پايه 
از پايه های سه گانه مرامنامه تجديدنظرش��ده نهضت آزادی در كنار اصول عاليه اسام 
معرفی نمود؛ بنابراين نهضت آزادی پيش از پيروزی انقاب اس��امی به دنبال استقرار 
سلطنت مشروطه در ايران بود. حسن نزيه به عنوان عضو هيئت مؤسس كه مسئول شرح 

و توضيح مرامنامه نهضت آزادی در اولين جلسه اعام تشكيل بود، صريحاً می گويد: 
در رژيم سلطنت مش��روطه ش��اه بايد بماند. خاندانش نسًا بعد نسل 
س��لطنت كند و تنها عاملی كه می تواند اين امتياز را برای يك سلسله 
سلطنتی حفظ نمايد، احتراز جدی شاه از قبول مسئوليت و اجتناب او 

از طرفيت با دولت و مجلس و مردم و خارجی هاست.2
هر چند كه تحليل ها و تفسيرهای انتشاريافته از س��وی نهضت آزادی پس از انقاب 
مدعی اين است كه نهضت، جريانی ضد سلطنت بوده و با هدف براندازی رژيم شاه شكل 
گرفته است، اما با اشاره به عملكرد نهضت آزادی پيش از انقاب اسامی نادرستی اين 
ادعا به وضوح آشكار می ش��ود؛ در مرامنامه اين گروه بر مس��لمان بودن، ايرانی بودن، 
تبعيت از قانون اساس��ی و پيروی از مصدق به عنوان اصول اوليه تفكر و انديشه نهضت 
تأكيد شده است. در قانون اساس��ی رژيم شاهنشاهی به اين نكته تصريح شده است كه 
»سلطنت وديعه ای است كه به موجب الهی از طرف ملت به شخص پادشاه تفويض شده 

1. همان، ص323.
2. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، ج1، ص27.

می توان گفت، ميان مبارزات 
نهضت آزادی و نهضت امام 
پهلوی  عليه رژیم  خمينی 
اختالف زیادی وجود داشت و 
این دو جریان، دو مسير متفاوت 
و بعضًا متقابلی را پيموده اند و 
بسياری مواقع این باورهای 
متفاوت، آنها را رو در روی 

یکدیگر قرار داده است
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است« و »سلطنت مش��روطه ايران از طرف ملت، به وسيله مجلس مؤسسان به شخص 
اعليحضرت شاهنشاه رضا پهلوی، تفويض شده و در اعقاب و ذكور ايشان نسًا بعد نسل 
برقرار خواهد بود.« مهندس بازرگان، بر پيروی از همه مواد قانون اساسی تأكيد می نمود 
و هيچ اصل و تبصره ای را استثنا نمی كرد. او می گويد: »تابع قانون اساسی ايران هستيم 
ولی منافق )نُؤِمُن بَِبعٍض َو نَكُفُر بَِبعض( نبوده، از قانون اساسی به صورت واحد و جامع، 

طرفداری می كنيم.«1
اين در حالی است كه امام خمينی)ره( تأكيد داش��تند كه قانون اساسی كامل و دقيق 
نيست و واضح است كه اتخاذ چنين موضعی در برابر قانون اساسی با موضع نهضت آزادی 
كه تبعيت از همه مواد قانون اساسی را در دستور كار خود قرار داده بود، تفاوت زيادی دارد. 
از طرفی، مهندس بازرگان نيز به هنگام دس��تگيری و محاكمه در سال 1342 در دادگاه 
رژيم ش��اه چنين گفت: »نظريات ما در مورد س��لطنت هم بر رونق و دوام مقام سلطنت 
خواهد افزود و هم اجازه توليد نيروهای فوق العاده ملی را می دهد... ما واقعاً طرفدار و موافق 

آن- سلطنت- هستيم.«2 

از س��خنان صريح نهضت آزادی و برخوردی كه با رژيم شاهنش��اهی داش��ت چنين 
برمی آيد كه هر چند نهضت آزادی به مبارزه معتقد بود، اما براندازی و س��رنگون كردن 

شاه از اهداف آن نبوده و اين مبارزات جنبه پارلمانی داشته است. 
از طرفی ديگر، تأكيد نهضت آزادی بر رهبری دكتر مصدق به روشنی موضع اين گروه 
سياس��ی را در مقابل رژيم شاهنشاهی آشكار می س��ازد. مبرهن است كه مصدق بنا به 

1. غامرضا نجاتی، همان، ج1، ص406. 
2. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، كد 12147، ص1 و كد 15436، ص30؛ همچنين مهدی بازرگان، مدافعات 

در دادگاه غيرصالح تجديدنظر نظامی، بی جا، نهضت آزادی، ص116. 
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اعتراف خودش، هيچ گاه مقابل شاه و سلطنت نبود، بلكه معتقد بود شاه بايد سلطنت كند 
نه حكومت. مصدق در دفاع از خود در دادگاه نظامی رژيم گفت كه مخالف شاه نيست، 
بلكه خادم اوست. از سوی ديگر نهضت آزادی در اطاعيه ای كه به سال 1342 منتشر 
كرد، اعاميه هايی كه به ادعای نهضت آزادی از سوی سازمان امنيت رژيم انتشار يافته 

را ضد سلطنت خوانده و آنها را تكذيب كرده است.1
هنگام اوج گيری انقاب اسامی و پيروزی ملت بر رژيم شاهنشاهی نيز نهضت آزادی 
دست از سلطنت خواهی و طرفداری از رژيم برنداشت و در ماقاتی كه بازرگان به همراه 
يداهلل سحابی و محمد توسلی با مأمور سياسی سفارت امريكا در تاريخ 1356/3/9 داشت 
چنين گفته است: »نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است اگر شاه حاضر باشد كه 

تمام موارد قانون اساسی را به اجرا درآورد ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.«2
تفسير نهضت آزادی از قانون اساسی اين بود كه شاه نبايد مسئول دولت باشد و اعضای 
كابينه بايد نسبت به اقدامات دولت پاسخگو باشند و همان گونه كه بيان شد انتقاد اين 
گروه از شخص شاه به دليل نقض قانون اساسی بود و خواستار آن بودند كه شاه سلطنت 
كند و نه حكومت؛ بنابراين نارضايتی اين گروه از دخالت مستقيم شاه در مسائل سياسی، 
نظير انتصاب وزرا بود و هرگز راضی به سرنگونی نهاد سلطنت نبودند.3 در اين خصوص، 

آيت اهلل مهدوی كنی می گويد: 
نهضتی ها در ابتدا اساساً اعتقاد نداش��تند كه ما حكومت سلطنتی را 
از بين ببريم. آنها با رژيم مخالف بودند، منتها می گفتند ما با اس��تبداد 
رژيم مخالفيم نه با ساختار و شكل نظام. به نظر آنان ساختار نظام، همان 
ساختار مشروطه  سلطنتی بود و آن را می پذيرفتند و در تمام مبارزاتشان 
هم به اين نكته تكيه می كردند كه ما طرفدار مشروطه سلطنتی هستيم 

و قانون اساسی مشروطه را قبول داريم.4 
همچنين معين فر در اين خصوص می گويد: 

مهندس بازرگان حتی وقتی جريان انقاب پيش آمد، اعتقاد به اينكه قانون 
اساسی جديدی نوشته شود، نداشت. می گفت هر كجا كلمه  شاه است، آن را 

1. صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، ج 1، ص 130.
2. اسناد النه جاسوسی، ج2، ص18؛ همچنين: جان دی استمپل، درون انقاب ايران، ترجمه منوچهر شجاعی، 

تهران، رسا، 1378، ص351. 
3. سعيد برزين، همان، ص169. 

http://www.tasnimnews.com :4. خبرگزاری تسنيم، ويژه نامه  بازرگان، مصاحبه با آيت اهلل مهدوی كنی
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حذف كنيد و همان قانون اساسی را فعًا نگه داريم؛ يعنی به  صورت گام  به  
گام پيش برويم و بگذاريم كارها به  صورت تدريجی انجام شود.1

ش��عار »ش��اه س��لطنت كند نه حكومت« اساس��ی ترين چهارچوب فعاليت سياسی 
نهضت آزادی و جبهه ملی بود. اين ش��عار نه به عنوان ي��ك »تاكتيك« بلكه در واقع به 
منزله »استراتژی« سياسی اين گروه ها محسوب می ش��د؛ به عبارت ديگر چون هدف 
آنها، استقرار دموكراسی و آزادی بود، آن را در سايه هر نظامی صرف نظر از ماهيت آن 
می پذيرفتند. لذا آنها در واقع نه به حكومت اسامی معتقد بودند و نه هدفشان سرنگونی 
سلطنت بود، بلكه برای آنان استقرار دموكراسی در سايه شاه و امريكا، غايت مطلوب به 
شمار می رفت و بر همين اساس بود كه در خردادماه 1357 بازرگان طی نامه ای به شاه 
از او خواست در يك مناظره تلويزيونی با رهبران نهضت آزادی شركت كند؛2 و به گزارش 
جی. دی. استمپل. او از شاه برای يك مناظره تلويزيونی با خودش و ديگر رهبران مخالف 
برای بحث در موضوعات: 1. نظام سلطنتی و قانون اساسی 2. وسعت و عمق مخالفت در 

ايران 3. خدمات و موفقيت های انقاب سفيد )شاه و مردم( دعوت كرد.3
اين گروه نه تنها در سال های اوج گيری انقاب دست از اين شعار برنداشتند، بلكه حتی 
پس از سرنگونی رژيم سلطنتی نيز در حس��رت دموكراسی در سايه شاه و امريكا به سر 
می بردند كه با افشای اسناد النه جاسوس��ی امريكا، اهداف و مواضع علنی رهبران اين 
گروه  آشكار شد. طبق اسناد النه جاسوسی امريكا، در گزارشی به تاريخ 21 ژوئن 1951 

در مورد بازرگان آمده است: 
او مردی است كه كار كردن با او آسان است، انديشه های جديد را زود 
می پذيرد و در انديشه های خود نيز سازنده است. بازرگان احساس نفرت 
نسبت به بيگانگان ندارد، ولی ضد كمونيست است و عاقه مند به خاص 

شدن دانشگاه از نفوذ توده ای ها است.4 
اين گزارش از شخصيت بازرگان در اوايل دهه سی از سوی مقامات غربی به خوبی نشان 
می دهد كه امريكا در انتخاب افرادی كه روش و خ��ط فكری آنها با اهداف و انگيزه های 
استعماری غرب شباهت و قرابت دارد دقت الزم كرده و با برنامه ريزی عمل نموده است؛ 

1. همان.
2. اس��ناد النه جاسوس��ی امريكا، ج3، ص102؛ همچنين صفحاتی از تاريخ معاصر ايران، اسناد نهضت آزادی، 

ج9، ص233.
3. اسناد النه جاسوسی امريكا، همان، ص105. 

4. همان، ج2، ص442. 
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همان گونه كه بعدها افرادی چون ابراهيم يزدی و صادق قطب زاده و همچنين برخی از 
افراد جبهه ملی نيز هماهنگ با برنامه های آنها پيش رفته اند. 

در گزارشی از طرف س��وليوان س��فير امريكا در تهران مورخ 2 مارس 1979 در مورد 
ارتباط و مذاكرات بازرگان با امريكا آمده است: 

او شخصاً احساس می كرد كه ايران به يك نوع رابطه لجستيكی نظامی 
با اياالت متحده نياز دارد، ولی دولت او هنوز تصميم نگرفته است كه اين 
رابطه چه شكلی بايد به خود بگيرد. او از من خواست تا يك گروه كوچك 
مستشاران نظامی را در مدت تعطيات نوروز نگه داريم و قول داد بعد از 

ايام تعطيل بحث هايی در اين باره داشته باشد.1
مهندس بازرگان كه در مهرماه 1343 در مقابل احيای كاپيتوالسيون ساكت نشسته 
و هيچ گونه واكنشی از خود نشان نداد، در جريان اش��غال النه جاسوسی امريكا توسط 
دانشجويان پيرو خط امام)ره( در مقام عذرخواهی از مقامات امريكايی برآمده و آمادگی 

خود را جهت پرداخت هر گونه خسارت اعام می دارد: 
دولت انقابی موقت ايران ب��ا اظهار تعارفات خود به س��فارت اياالت 
متحده امريكا و ابراز تأس��ف عميق خود از حادث��ه ای كه روز 14 فوريه 
1979 روی داد، مايل اس��ت اع��ام دارد كه اين حادثه اس��ف انگيز به 
تحريك عناصر ضد انقاب صورت گرفت. دولت ترتيباتی داده است تا 
از تكرار چنين حوادثی جداً جلوگيری ش��ود. خواهشمند است مراتب 
تأسف اين دولت به حكومت اياالت متحده اباغ شود، عاوه بر اين، اين 
دولت مايل اس��ت آمادگی خود را برای پرداخت غرامت بابت خسارات 
وارده منتج از اين حادثه اعام دارد. دولت موقت انقابی ايران با استفاده 

از فرصت مراتب تجديد احترامات فائقه خود را تقديم می دارد.2
با پيروزی انقاب اس��امی و انتخاب بازرگان به س��مت نخس��ت وزيری دولت موقت 
از س��وی امام)ره(، نهضت آزادی با موضع گيری در برابر ح��وادث و رويدادهای انقاب 
اسامی مسير خود را از انقاب و ملت ايران جدا كرد و اين موضع گيری از آغاز شروع كار 
دولت موقت نمايان شد. امام خمينی مسئوليت دولت موقت انقاب اسامی ايران را با 
توجه به سوابق مبارزات اسامی و ملی و بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به 

1. همان، ص446. 
2. همان، ص448. 
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گروهی خاص به رهبر نهضت آزادی يعنی مهندس بازرگان و واگذار نمودند1 و نهضت 
آزادی نيز بارها اعام كرد كه به عنوان يك س��ازمان، تأثي��ری در دولت موقت ندارد و 
دولت موقت يك دولت نهضتی نبوده است. واضح است كه اين ادعايی كامًا بی اساس و 
بی پايه است و اكثريت وزرای كابينه بازرگان را همفكران وی در نهضت آزادی تشكيل 
می دادند و در واقع سرنوشت دولت موقت با نهضت آزادی گره خورده بود. بازرگان با اين 
عمل مسير خود را از مسير انقاب و راه امام جدا كرد و از همان مراحل آغازين پذيرفتن 
مسئوليت رياست دولت موقت نشان داد كه با روحيه سازش پذيری كه دارد، نمی تواند 
چهارچوب های قانونی و قالب كلی رژيم گذش��ته را در هم بريزد و طرحی نو و همگام با 
مقتضيات انقاب در اندازد. وی در نخستين سخنرانی خود پس از پذيرفتن مسئوليت 
نخس��ت وزيری می گويد: »طبيعت بنده و اكثريت ملت، س��لم و صفا و صلح و احتراز از 

دشمنی و خشونت و خونريزی است.«2
نهضت آزادي به علت در دست گرفتن دولت موقت گسترش زيادي يافت اما به دنبال 
ماقات خودس��رانه مهندس بازرگان با مقامات بلندپايه امريكا و در پي افش��اي اسناد 
جاسوسي برخي از مقامات دولت موقت و اعضاي نهضت آزادي براي امريكا، يكباره سطح 
موقعيت نهضت آزادي به مقدار زيادي تنزل يافت و بازرگان استعفا داد. از جمله عواملي 
كه موجب تغاير و تضاد ديدگاه ها و عملكرد نهضت آزادي با جريان انقاب اسامي شد، 
مي توان از: اعتقاد به برقراری نظام س��لطنت، عدم اعتقاد به برقراری حكومت اسامی، 
عدم شناخت دقيق باورهای دينی، بروز نفاق و دوگانگی در رفتار، وابستگي و خوش بيني 

به قدرت هاي جهاني به ويژه امريكا نام برد.
با گذشت چند ماه از فعاليت دولت موقت، اختاف آن با خط امام به وضوح آشكار شد؛ 
به طوری كه امام)ره( در موارد بس��ياری از عملكرد دولت موق��ت انتقاد و رهنمودهای 
خودشان را بيان كردند؛ اما بازرگان به جای عمل به رهنمودهای ايشان همواره آن را به 

دخالت های بی جا در دولت تعبير كرد و در يك نطق تلويزيونی اظهار كرد: 
نه تنها طبقات مختلف به دولت فشار می آورند، بلكه آقا هم ما را تحت 
فشار می گذارد. آقا يكپارچه احس��اس و انقاب و عطوفت و هميشه از 
قلب و دل و مغز و زبان مدافع و طرفدار طبقه ضعيفان و بينوايان و به قول 
خودشان پابرهنگان هستند. احساسات ايشان را برمی انگيزند و آن وقت 

1. عبدالعلی بازرگان، همان، ص1.
2. همان، ص2.



ت ها
مناسب

294
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  54    زمستان 96

آقا وادار می شوند، طاقت نمی آورند، از باال سر ما، بدون مراجعه و مشاوره 
با دولت، بدون اينكه از ما بپرسند، اعاميه دستور صادر می فرماييد. يك 
دفعه دست و پای ما را توی پوس��ت گردو می گذارند، شب جمعه اخير، 
هشت نفر از هيئت وزرا خدمت آقا رسيديم. صاف و پوست كنده گفتيم: 

خدا عمر و توفيق آقا را زياد كند، شما هم كه ما را كاف كرديد...1

نتيجه گيری 
با توجه به مطالب ارايه شده در اين نوشتار، مشخص گرديد كه نهضت آزادی در جريان 
شروع، استمرار و پيروزي انقاب اسامي يا نقشي نداشتند يا كمترين نقش را داشته اند. 
از آغاز ش��كل گيری اين گروه، به فعاليت های پارلمانی و سياس��ی پرداختند و هدف آنها 
اصاحات از باال بود و همواره دولت را مسبب اصلی جنايت های رژيم می دانست و نه شخص 
شاه. اين گروه حتی پس از پيروزی انقاب اسامی از قانون اساسی مشروطه دفاع كردند و 
سلطنت را ركن اصلی نظام دانسته و از آن حمايت كردند. در حالی كه امام خمينی از همان 
آغاز شروع نهضت شخص اول مملكت را باعث و بانی تمام فسادها و ناهنجاری های جامعه 
دانستند و قاطعانه اعام كردند: »شاه دوستی يعنی غارتگری«. از اين رو از همان ابتدای 
نهضت مسير نهضت آزادی و نهضت امام خمينی)ره( از هم جدا شد و هيچ گاه در راستای 
نهضت امام پيش نرفتند. بعد از جريان كاپيتوالس��يون و اعتراض امام خمينی)ره( و در 
نهايت تبعيد امام خمينی به تركيه نيز اين گروه با توجه به مشی و منش غرب گرايانه ای كه 
داشتند ساكت ماندند و هرگز عليه امريكا سخنی به زبان نياوردند. در سال 48 نيز كه امام 
خمينی طرح حكومت اسامی را مطرح كردند اين گروه نه تنها هيچ واكنش مثبتی از خود 
نشان ندادند بلكه با اعمال و رفتار خود سعی كردند از گسترش و انعكاس اين طرح در ميان 
مردم جلوگيری كنند. از اين رو در سال های 43 تا 56 كه نهضت اسامی در حال تكاپو برای 
براندازی نظام بود اين گروه هيچ گونه فعاليت مثبتی نداشتند و همواره سعی می كردند با 
نزديك شدن به امريكا و قدرت های خارجی و همچنين با مذاكره و زد و بند تاش كنند 
قدرت را به دست بگيرند. از اين رو در سال 1356 با مشاهده موج عظيم مردمي كه بر اساس 
آموزه هاي اسامي و با رهبريت روحانيت ش��روع به حركت كرده بود، نهضت آزادی نيز 
چاره اي جز همراهي با آن نداشتند، اما اكثر آنها، اين همراهي را با همدلي قرين نكردند و در 
هر جا كه توانستند، حركت انقاب اسامي و ايثارگري مردم را به نفع خود مصادره نمودند. 

1. كيهان، 1357/12/24.
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نهضت آزادی تا سال 1357 خواهان مبارزه  مسالمت آميز در چهارچوب قانون و معتقد به 
حفظ قانون اساسی و نهاد سلطنت و به دنبال تغيير و مبارزه از طريق انتخابات پارلمانی 
بود؛ بدين معنا كه نهضت آزادی ، خواهان آزادی انتخابات، آزادی مطبوعات، آزادی بيان و 
آزادی تشكيل احزاب در چهارچوب نظام سلطنت مشروطه بود. بنابراين فعاليت های اين 
گروه نه تنها هيچ وجه مشتركی با نهضت اسامی نداشت بلكه در يك مسير متفاوت از آن 

حركت می كرد و اكثر اوقات در مقابل آن قرار می گرفت. 
اين رفتار و اعتقاد و مشی نهضت آزادی و اعضای آن با كناره گيری از قدرت، در كنار گود، 
وجوه بسيار خطرناك پيدا كرد كه در مسائل فقهی، جنگ تحميلی و... نمود يافت و روز به 
روز موجوديت نهضت آزادی را با اثر بل خسارت بار می كرد كه اميد است در فرصت و مقال 

ديگر به عنوان بخش مهم از كارنامه اين جريان سياسی، به آن پرداخته شود. 
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آمل در نهضت و انقالب اسالمی

امين عزيزی1
شهر آمل در بين ديگر ش��هرهای اس��تان مازندران چه قبل و بعد از اسام از يك نوع 
مركزيت سياسی و پيشينه تاريخی و مذهبی درخشانی برخوردار بوده است. به طوری كه 
بعد از ورود اسام به ايران اولين حكومت شيعی و علوی و بعدها سلسله سادات مرعشی 
در اين شهر تأسيس گرديد. به دليل وجود حوزه علميه پويا در اين شهر همواره ارتباط 
تنگاتنگی بين مردم علوی و مذهبی اين شهرس��تان با علما و روحانيون در طول دوران 
بعد از اسام و تاريخ معاصر به چشم می خورد. با اين سابقه و پيشينه تاريخی و مذهبی 
بود كه نقش اين شهر در حمايت از نهضت امام خمينی و انقاب اسامی همگام با ساير 
شهرهای بزرگ كشور چشمگير و برجسته بوده است؛ به طوری كه با لبيك به مرجعيت 
دينی و سياس��ی امام خمينی)ره( از همان روزهای اول آغاز نهضت، همگام و همراه با 
علما و روحانيون بزرگ اين ش��هر وارد عرصه مبارزه با رژيم پهلوی گرديدند و در قيام 
خونين 15 خرداد به حمايت از امام خمينی)ره( و نهضت ايشان، تأثيرگذار ظاهر شدند. 
مردم اين شهر در طول دوران نهضت و انقاب فعاليت ها و خدمات مؤثری به نهضت امام 

1. كارشناس اسناد اداره كل پژوهش و اسناد رياست جمهوری 
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خمينی و انقاب اسامی ايفا كردند؛ به طوری كه در ماه های منتهی به انقاب اسامی 
شهر آمل اولين شهری بود كه از يك حكومت مردمی برای اداره شهر برخوردار شد. اين 
مقاله می  كوشد نقش آمل را در پيشبرد نهضت امام تا آنجا كه اين نوشتار گنجايش دارد 
به درس��تي بنماياند. روش اين پژوهش توصيفی- تحليلی و منبع اصلی نگارش آن نيز 
كتابخانه ای است. هر چند برای غنای هر چه بيشتر مطالب از منابع آرشيوی و اسنادی 

نيز بهره گرفته شده است. 
کليدواژه ها: آمل، نهضت امام خمينی، قيام 15 خرداد، روحانيت، بازاريان، حكومت 

پهلوی 

مقدمه
يكی از وقايع مهم و ش��گفت انگيز تاريخ معاصر ايران كه نقش گس��ترده ای در تغيير 
مناسبات سياس��ی جهان داشت، پديده انقاب اس��امی در نيمه دوم قرن بيستم بود. 
يكی از مشخصه  های انقاب اسامی كه تحير و تعجب اكثر تحليل گران و متخصصين 
تحوالت اجتماعی را موجب شد، بسيج ناگهانی همه مردم عليه رژيم پهلوی بود؛ امری 
كه در انقاب های ديگر سابقه نداشت. بر عكس ديگر انقاب های جهان، به جز معدود 
افرادی كه وابستگی نزديك به رژيم شاه داشتند يا منافع آنان با موجوديت رژيم به هم 
گره خورده بود، ديگر قشرها و طبقات جامعه از فقير و غنی، شهری و روستايی، روحاني 
و دانشگاهي، فارس و ترك، كرد و لر، مسلمان و غير مس��لمان، زن و مرد، پير و جوان، 
گويی روحی واحد يافته بودند. تبلور عينی اين همبس��تگی را می توان در روزهای عيد 
فطر، تاسوعا و عاشورای 1357 در تهران و ديگر ش��هرهای ايران ديد. اين اراده جمعی 
برای مفسران و تحليل گران سياسی قابل هضم نبود و به قول ميشل فوكو چنين اراده ای 
»مانند خدا يا روح شايد هرگز به چشم ديده نش��ود اما در تهران و در تمام ايران چنين 
اراده جمعی مشاهد شد.«1 يكی از شهرهايی كه از همان ابتدای نهضت امام خمينی در 
راس��تای مبارزه با رژيم پهلوی و حمايت از نهضت ايشان نقش قابل ماحظه ای از خود 
بروز داد و در پيروزی انقاب اسامی نقش آفريد، شهرستان آمل بود. اين شهر با توجه به 
قدمت تاريخی و مذهبی من جمله مركز تشكيل سلسله علويان طبرستان- اولين سلسه 
شيعی در ايران- و همچنين سلسله سادات مرعشی و وجود حوزه علميه قوی و پويا در 
دوران اسامی از مركزيتی دينی و سياس��ی در بين ديگر شهرهای مازندران برخوردار 

1. پيربانشه و گلوبربر، ايران، انقاب به نام خدا، ترجمه قاسم صنعوی، تهران، سحاب، ص255. 
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بوده اس��ت و حتی در مبارزات ضد استعماری و اس��تبدادی دوران معاصر كه منجر به 
انقاب مشروطه شده بود، نيز فعال بوده است. با توجه به اين صبغه و سابقه بود كه بعد از 
آغاز نهضت امام خمينی مردم، بازاريان و علمای اين شهر در پيوند با يكديگر در قيام 15 
خرداد 1342 كه نقطه عطفی در مبارزات مردم ايران بود، به تكاپويی گسترده افتادند. 
قيام 15 خرداد 42 فصلی جدي��د در مبارزات علما و روحاني��ون و مردم عليه حكومت 
پهلوی گشود. سخنرانی تاريخی امام خمينی در عصر عاشورا منتهی به قيام خونين شد 
كه اگرچه رژيم توانست آن را س��ركوب كند اما در واقع اين مردم، روحانيت و در رأس 
آن امام خمينی بودند كه توانستند پيروزی مهمی را به دست بياورند. گستره اين قيام 
محدود به تهران و قم نشد و عاوه بر شهرهای ايران، انعكاس خارجی نيز داشت. يكی از 
اين شهرهايی كه همگام با ساير شهرها در اين واقعه تأثيرگذار بود، شهرستان آمل است. 
در آمل مردم با رهبری روحانيون و بازاريان به پشتيبانی از اين قيام به فعاليت هايی دست 
زدند. در اين ميان نقش روحانيت برجسته بود. آنها با تشكيل هسته مركزی روحانيت 
مبارز با توزيع اعاميه ها، تشكيل جلسات متعدد، هماهنگی با مبارزان و مهاجرت به قم 
و تهران، اعتراض خود را نسبت به دس��تگيری امام، مراجع و كشتار خونين مردم اعام 

كردند. 
در دوران پساقيام نيز مردم آمل با پيش��گامی علما و روحانيون اين شهر در حمايت از 
امام و نهضت اسامی از پای ننشستند؛ به طوری كه با صدور اعاميه های حمايت آميز 
و مخالفت با اقدامات رژيم، برپاي��ی تظاهرات های متعدد و دادن ش��عارهای انقابی و 
حماس��ی حركت های خود را عليه رژيم شدت بخشيدند و ش��هدای زيادی هم تقديم 
انقاب اس��امی نمودند. در راس��تای همين تاش ها بود كه در آستانه انقاب اسامی 
آمل اولين ش��هری بود كه از يك حكومت مردمی برای اداره شهر برخوردار شد. با اين 
توصيفات و با عنايت به اينكه در مورد نقش آمل در نهضت اس��امی تاكنون هيچ مقاله 
و اثر پژوهشی منتشر نشده است نگارنده در اين مقاله كوشيد با توجه به خأل پژوهشی 
در اين زمينه برای نخستين بار به نقش و عملكرد شهر آمل در نهضت و انقاب اسامی 

بپردازد. 

از تصویب نامه انجمن های ایالتی و والیتی تا قيام 15 خرداد 
اليحه انجمن های ايالتی و واليتی كه در مهرماه 1341 به تصويب دولت پهلوی رسيد، 
در واقع مصوبه اجرا و تعيين ش��رايط اعضای اين انجمن ها بود كه اصول نود تا نود و سه 
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متمم قانون اساسی مشروطه به طور كلی به آن پرداخته و بر اساس آن مقرر می داشت 
كه انجمن هايی در شهر و مناطق ايالتی و واليتی با اعضای منتخب از طرف اهالی تشكيل 

گرديده و برنامه های عمرانی آن مناطق با نظر آنان انجام گيرد. 

لكن مسئله ای كه به وجود آمده بود تعيين شرايط انتخاب اعضای آن بود كه به موجب 
آن واژه اسام در شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان منظور نگرديده يا حذف 
شده بود و انتخاب ش��وندگان نيز به جای اين كه به قرآن قسم ياد كنند می توانستند به 
كتاب آسمانی قسم ياد كنند. افزون بر اين، دولت پهلوی برای اين كه خود و برنامه های 
خود را مترقی جلوه دهد و راه مخالفت را ببندد در اين مصوبه حق رأی برای زنان را هم 
منظور كرده بود تا از اين رهگذر با ادعای مترقی بودن برنامه هايش و اين كه می خواهد 
به زنان نقش دهد و در مجموع با فضای ايجادشده امكان مخالفت با برنامه  های غربی اش 
را ناممكن نمايد؛ ولی به رغم اتخاذ اين مواضع دو پهلو، امام خمينی)ره( كه مصوبه مذكور 
را مقدمه برنامه های ضد قانونی و ضد اسامی رژيم ش��اه می دانست نسبت به تصويب 

چنين اليحه ای اعام خطر كرده و به مخالفت با آن برخاست. 
امام خمينی)ره( و علما در نشس��تی كه در اين باره برگزار كردند در قبال اين مصوبه 
موضع گرفتند و به دنبال آن طی تلگراف به ش��اه مخالفت خود را ب��ا اين اليحه اعام 
داشته و لغو فوری آن را خواستار شدند. امام خمينی)ره( در تلگراف خود تصويب اليحه 
مذكور را مخالف »شرع مقدس« و »مباين صريح قانون اساسی« دانست و ضمن توصيه 
به رعايت قوانين اسام، تأكيد نمود كه علمای ايران و ساير مسلمين در امور مخالف با 
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شرع ساكت نخواهند ماند. 
امام خمينی)ره( در تلگراف بعدی به دولت گوشزد كردند كه: 

معلوم می شود شما بنا نداريد به نصيحت های علمای اسام كه ناصح 
ملت و مش��فق امت اند توجه كنيد و گمان كرديد )كه( ممكن است در 

مقابل قرآن كريم، قانون اساسی و احساسات عمومی قيام كرد..
در واقع دليل مخالفت امام)ره( و علما با اين مصوبه اين بود كه برداش��تن قيد اس��ام 
از شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و قرار دادن سوگند به كتاب آسمانی به 
جای قرآن، اقدامی در جهت تقويت بيگانگان و غير مسلمانان در كشور به شمار می آمد؛ 
و به گروه های صاحب نفوذ غير مسلمان كه در عمل سياست كشور را در اختيار داشتند 
فرصت می داد تا موجوديت خود را اعام دارند؛ كما اينكه امام خمينی بارها خطر نفوذ 

صهيونيست ها و عمال بهايی آنها را در ايران تذكر داده بود. 
در جريان تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی در آمل نيز مانند س��اير شهرهای 
مازندران علما و بازاريان به صحنه آمدند و فعاليت های فراوانی برای تنوير افكار عمومی 
نسبت به اصول ضد قانونی و ش��رعی آن مصوبه به عمل آوردند. با توجه به فرآيندهای 
فوق و به دنبال انتشار خبر تصويبنامه در جرايد از طرف علما و روحانيون حوزه علميه 
قم، و ساير شهرس��تان های ايران من جمله شهرس��تان آمل و حوزه علميه نجف اشرف 
مخالفت های بی س��ابقه ای آغاز ش��د. در همين زمان اعاميه ای از آيت اهلل ميرزا هاشم 
آملی خطاب به آيات و مراجع قم و در حمايت از آنان صادر شد. او اين مسئله را سركوبی 
افرادی كه خيال خام تغيير احكام متين و متقن اسام را در مغز خود می پرورانند اعام 
كرد.1 روحانيون و در صدر آنها مراجع تقليد، خصوصاً امام خمينی اقدامات فوری و الزم 
خود را به طور قاطع عليه تصويب نامه شاه آغاز كردند. اولين جلسه را در منزل آيت اهلل 
حاج آقا مرتضی حائری)ره( تش��كيل دادند. امام خمينی در اين نشس��ت نقش��ه های 
استعمار و امپرياليسم را برای مراجع تش��ريح كرد و تصويب اليحه انجمن های ايالتی 
و واليتی را نمونه ای از آن توطئه ها معرفی كرد و مس��ئوليت علما را در مقابل استقال 
كشور و حفاظت از اسام يادآور شد.2 در پی اين نشست جلسه ديگری با شركت تعداد 
بيشتری از علما از جمله آيت اهلل مرعش��ی نجفی، آيت اهلل سيد محمد موسوی )داماد( 
آيت اهلل احمد زنجانی، آيت اهلل ميرزا هاشم آملی و آيت اهلل حاج آقا مرتضی حائری يزدی، 

1. علی دوانی، نهضت روحانيون ايران، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، ج3، ص120-121. 
2.سيد حميد روحانی، بررسی و تحليلی از نهضت امام خمينی، راه امام، 1360، ج1، ص149. 
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تشكيل و بعد از بحث و تبادل نظر تصميمات زير اتخاذ گرديد:
الف: طی تلگرافی به شاه مخالفت علمای اسام را با مفاد تصويب نامه های مزبور اعام 

داشته، لغو فوری آن درخواست شود. 
ب: طی نامه و پيغام به علمای مركز و شهرستان ها، جريان تصويبنامه و خطرهايی را 
كه برای اسام و ملت ايران در بردارد، بازگو شود و برای مقابله و مبارزه با آن از آنان نيز 

دعوت به عمل آيد. 
ج: هر هفته يكبار و در صورت لزوم بيشتر، جلسه مش��اوره و تبادل نظر ميان علمای 
قم برقرار شود، و در كوش��ش ها و فعاليت هايی كه به منظور مبارزه با تصويبنامه انجام 

می پذيرد با وحدت و اتفاق كامل آنان همراه باشد. 
از اين تاريخ سيل اعتراضات، اعاميه ها، بيانيه ها و تلگرافات به سوی تهران و دربار از 
قم و شهرستان های ايران و نجف اشرف سرازير شد؛ به طوری كه بافاصله بعد از نشست 
مذكور تلگرافی به امضای مش��ترك چهار نفر از علمای حاضر )آيت اهلل زنجانی، داماد، 
آملی و حائری( به ش��اه مخابره ش��د. در اين تلگراف اليحه را موجب »تساوی مسلمان 
و كافر« دانس��تند و به س��وگند به كتاب آس��مانی به جای قرآن نيز اعتراض كردند.1 
هماهنگی در متن تلگرام نش��انه رعايت مصوبات جلسه از س��وی مراجع بود. به طوری 
كه آيت اهلل محمدتقی آملی به همراه س��ه نفر از مراجع طراز اول تهران )آيت اهلل س��يد 
احمد خوانساری، آيت اهلل سيد محمد بهبهانی و آيت اهلل ش��يخ محمدرضا تنكابنی( با 
اطاعيه ای جداگانه از مردم تهران دعوت كردند كه ب��ه خاطر بی اعتنايی دولت در لغو 
اليحه، برای موفقيت مسلمين در مجلس دعايی كه روز پنجشنبه اول رجب )مطابق 8 
آذر( از ساعت 9 صبح در مسجد س��يد عزيزاهلل تشكيل می گردد، شركت نمايند.2 تا آن 
كه در تاريخ 7 آذر ماه 1341- يعنی يك روز قبل از برگزاری مجلس در مس��جد سيد 
عزيزاهلل- هيئت دولت تشكيل جلسه داد؛ پس از گفت وگوهای طوالنی تلگراف هايی به 
سه تن از علمای قم )آيت اهلل گلپايگانی، آيت اهلل مرعشی و آيت اهلل شريعتمداری( مخابره 
و توسط نامه هايی به علمای تهران لغو تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی اعام شد. 
اگر چه با اين تلگراف ظاهراً غائله خاتمه يافته تلقی می نمود، ولی امام خمينی)ره( اصرار 
داش��تند، تا خبر لغو تصويبنامه از طرف دولت در جرايد منعكس نگردد، نبايد ماجرا را 

پايان يافته تلقی كرد. 

1. اسناد انقاب اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1374، ج2، ص20. 
2. روح اهلل حسينيان، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران )1343-1341(، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 

1384، ص163-164. 
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امام خمينی سعی داشتند دولت و رژيم را به عقب نش��ينی وادار و از فرصت به دست 
آمده كمال استفاده را بنمايند. ايش��ان طی نامه و پيغام هايی از علما و مردم خواستند 
تا دولت خبر لغو تصويبنامه را رس��ماً در جراي��د اعام نكرده، به مب��ارزات خود ادامه 
دهند و غائله را خاتمه يافته تلقی ننمايند. در همين راس��تا ام��ام خمينی به جمعيتی 
كه روز جمعه نهم آذرماه 41 و در س��اعت 3 بعد از ظهر آن روز، منزل ايشان گرد آمده 
بودند، گفتند: مبارزه تا درج خبر لغو تصويبنامه در روزنامه ها ادامه دارد. س��رانجام اين 
موضع گيری بسيار حساس و حياتی، رژيم را وادار كرد روز شنبه 1341/9/10 خبر زير را 
در روزنامه های رسمی درج نمايد. روزنامه های دهم آذرماه با تيتر درشت نوشتند كه »در 
هيئت دولت تصويب شد كه تصويبنامه مورخه 1341/7/14 قابل اجرا نخواهد بود.«1 

علمای بنام ديگر آمل نيز در جري��ان اليحه انجمن های ايالتی و واليتی به ش��دت از 
خود واكنش نشان دادند؛ به طوری كه آيت اهلل محمدتقی آملی به همراه شخصيت هايی 
همچون آيت اهلل تنكابن��ی و 114 نفر از روحانيون معروف نامه ای سرگش��اده با عنوان 
»برادران ايمان��ی« امضا كردن��د. اين اعاميه مه��م، جزء مس��تدل ترين و قاطع ترين 

بيانيه هايی بود كه در آن زمان صادر شد.2
در همين برهه زمانی كه آوازه آي��ت اهلل خمينی در مخالفت قاطعان��ه با تصويب نامه 
انجمن های ايالتی و واليتی بر سر زبان ها افتاده بود، با وجود مشقت مسافرت و مشكات 
جاده و مسافت طوالنی و عقب ماندگی وسايل حمل و نقل و كمبود ماشين آالت به خاطر 
ارادت مازندرانی ها به امام تعداد زيادی از مردم از اين استان به قم رفتند و ضمن ماقات 
با امام خمينی مقداری وجوهات شرعيه نيز جهت مصارف حوزه های علميه و تبليغات 
مذهبی و پيش��برد مبارزه عليه حكومت پهلوی به او پرداخ��ت نمودند كه برخی از اين 

مسافرت ها توسط جاسوسان ساواك و شهربانی گزارش شده است. 
پس از آن كه اليحه انجمن های ايالتی و واليتی، با مخالفت و مقاومت پی گير و قاطع 
امام خمينی و ديگر مراجع رو به رو و سرانجام از سوی هيئت وزيران رسماً ملغی گرديد، 
شاه تصور كرد كه اگر خود مجری چنين رفرم هايی شود با مخالفت جدی مواجه نشده 
و اقداماتش با موفقيت همراه خواهد بود. آن چه شاه را واداشت تا مسئوليت اين كار را بر 
عهده گيرد، تعهدی بود كه در قبال تعويض و بركناری علی امينی به امريكا سپرده بود. 
در واقع رفرم های مذكور كه پيش از اين در قالب تصويب انجمن های ايالتی و واليتی با 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی/ عروج، 1381، ج1، 
ص163-247. 

2. روح اهلل حسينيان، همان. 
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شكست مواجه شده بود، با حذف و اضافاتی مجدداً مورد توجه قرار گرفت. از اين رو شاه 
در 19 دی ماه 1341ه ش- سالروز اصاحات ارضی- به طور رسمی اعام كرد قصد دارد 
اصول شش گانه ای را به رفراندوم بگذارد. اين اصولی كه شاه به آن نام »انقاب سفيد« 
داده بود، در حقيقت همان رفراندوم هايی بود كه امريكا به كشورهای توسعه نيافته اعام 
كرده بود. يكی از مهم ترين اعاميه های صادرشده در جريان رفراندوم، اعاميه  معروف 
به اعاميه نه امضايی در محكوميت و تحريم رفراندوم بود كه غير از امام خمينی امضای 
حضرات آيات هاشم آملی، گلپايگانی، شريعتمداری و پنج امضای ديگر را در پای خود 

داشت.1 

با شروع سال 42 مبارزه روحانيت به رهبری امام گسترده تر شد. عيد نوروز سال 42 در 
اعتراض به برگزاری رفراندوم در 6 بهمن 1341 عزای عمومی اعام شد. يك هفته قبل از 
حلول سال 1342 امام خمينی علما و مراجع قم را برای يك نشست دعوت كرد. معظم له 
پيشنهاد كرد تا توس��ط علما اعام شود: »روحانيت امس��ال عيد ندارد.« اين پيشنهاد 
مورد موافقت حاضرين قرار گرفت و قرار شد اعاميه هايی جداگانه توسط مراجع صادر 
شود. حضرت امام در پی نامه ای از حجت االسام محمدتقی فلسفی خواست تا آيت اهلل 
تنكابنی )پدر آقای فلسفی(، آيت اهلل محمد تقی آملی و آيت اهلل آشتيانی نيز اعاميه ای 
صادر و تصميم تحريم عيد نوروز را اعام كنند. در همين راستا مراجع مذكور با صدور 
اعاميه ای اعام كردند: »جامعه روحانيت عزادار و به عنوان عيد جلوس نخواهد داشت.« 

1. صحيفه امام، ج1، ص145-150. 
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اين اعاميه توسط 46 نفر از علما و روحانيون تهران امضا شد كه آيات محمدتقی آملی و 
تنكابنی نيز جزء امضاكنندگان بودند.1 رژيم شاه به سرعت پاسخ شديدی به اين اقدامات 
داد؛ به طوری كه به مراسم عزاداری امام جعفر صادق)ع( در مدرسه فيضيه حمله كرد و 
دست به تخريب مدرسه و ضرب و شتم طاب زد. حمله رژيم به مدرسه فيضيه مقدمه ای 
برای برگزاری اجتماعات و گس��ترش اعتراضات در سال 42 بود. پس از اين حادثه امام 
خمينی با صدور اعاميه ای كشتار طاب در مدرس��ه فيضيه را به شدت محكوم كرد و 
از مردم خواس��ت مخالفت خود را با رژيم پهلوی علنی كنند.2 خبر اين مراس��م توسط 
مازندرانی ها كه در قم حضور داشتند به ش��هرهای مختلف اين منطقه رسيد و موجب 
بروز واكنش هايی شد كه گزارش برخی از آنها در اسناد ساواك منعكس شده است. به 
طوری كه قشرها و گروه های ديگری از اهالی متدين مناطق مختلف مازندران من جمله 
شهرس��تان آمل به ش��هر قم رفتند و با امام خمينی)ره( ديدار و گفت وگو كردند كه بر 
اساس گزارش مورخ 42/1/27 ساواك و اسناد مورخ 42/1/28 و 42/2/30 شهربانی قم 
خطاب به واحد اطاعات شهربانی كشور اسامی آنها عبارت است از: 1. حسن ملك پور 
)اهل آمل( 2. اس��داهلل مقيمی )اهل آم��ل( 3. خليل مرتضوی )اه��ل آمل( 4. محمود 
مهدوی )اهل آمل( 5. شيخ عمادالدين كريمی )اهل كجور( 6. شريف نژاد )اهل عزيزآباد 
بابل( 7. قربانعلی رزاقی )اهل بابل( 8. محمدعلی نوريان )اهل شاهی مقيم كفشگركاه( 
9. شيخ توقی بابلی )اهل ديركاه( 10. هادی آقا )اهل آمل( 11. حاج عادالنی )اهل شاه( 

12. آيت اهلل صبوری )اهل شاهی( 13. حاجی زاده )اهل آمل( 
سپس مقام مسئول ساواك دستور داده كه مقرر نمايند در محل مراقبت قرار گيرند كه 

ارتباط آنها با امام خمينی قطع شود.3

آمل در قيام 15 خرداد 
قيام امام خمينی)ره( عليه رژيم پهلوی كه از تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی و 
انقاب سفيد آغاز شده بود با حمله رژيم به مدرسه فيضيه قم و ضرب و شتم طاب ابعاد 
وسيع تری يافت. در فاصله ميان حادثه مدرسه فيضيه و آغاز ماه محرم، يعنی 2 فروردين 
تا 4 خرداد 1342، مبارزات امام خمينی)ره( در قالب صدور اعاميه های متعدد بود. اما با 

1. روح اهلل حسينيان، همان، ص252-253. 
2. سيد جال الدين مدنی، تاريخ سياسی معاصر ايران، تهران، اسامی، ج2، ص34.

3. قيام 15 خرداد به روايت اس��ناد، تهران، مركز بررس��ی اس��ناد تاريخی وزارت اطاعات، ش��هريور 1378، 
ج2،ص118. 
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آغاز ماه محرم، اعتراضات رفته رفته به يك قيام تبديل شد. آغاز ماه محرم سال 1342ش 
و برگزاری مراسم عزاداری و مجالس وعظ و سخنرانی مذهبی، فرصتی برای تبليغ عليه 
حكومت و افشای اقدامات ضد دينی آن بود. مراسم عاشورا در قم به گونه ای ديگر برگزار 
شد. امام خمينی)ره( در عصر عاشورا در مدرسه فيضيه به سخنرانی پرداخت و حكومت 
شاه را به خاطر كشتار فيضيه به شدت محكوم و وابستگی شاه به اسرائيل را نيز افشا كرد. 
سخنان كوبنده و افشاگرانه امام در عصر عاشورا در مدرسه فيضيه، شاه را بيش از پيش 
نزد مردم تحقير و رسوا كرد. نيمه شب 15 خرداد مأمورين انتظامی قم، آيت اهلل خمينی 
را دستگير و به تهران منتقل و در پادگان عشرت آباد بازداشت كردند. ابتدا به بازداشتگاه 
باشگاه افسران و س پس غروب روز بعد، به زندان قصر واقع در تهران بردند. آيت اهلل قمی 

در مشهد و آيت اهلل محاتی در شيراز نيز دستگير و به تهران منتقل شدند.1 
پخش خبر دستگيری امام، موج اعتراض قشرهای گوناگون مردم ايران را به گونه ای 
باورنكردنی در تهران و ديگر ش��هرهای كش��ور برانگيخت. مردم در تهران، قم، شيراز، 
مشهد، آمل و ورامين و پيشوا به خيابان ها ريختند و شعارهايی نظير »يا مرگ يا خمينی« 

سردادند.2
در تهران تظاهرات از ميدان بارفروش ها ش��روع ش��د و به بازار و ميدان ارگ رس��يد. 
همزمان در تهران، در ش��هرهای بزرگ ني��ز در اعتراض به دس��تگيری امام تظاهرات 
گسترده ای شكل گرفت. هزاران تن از كشاورزان ورامين و روستاهای اطراف تهران، پس 
از اطاع از دستگيری امام، در حالی كه كفن بر تن داشتند به سوی تهران حركت كردند 
و در برخورد با نيروهای مسلح، عده زيادی از آنان كشته و مجروح شدند.3 مردم با خبر 
دستگيری امام و نيز كشتار بی رحمانه 15 خرداد توس��ط مأمورين خونخوار پهلوی به 
ماتم فرو رفتند. در همان روز حكومت نظامی برقرار و دستور كشتار اعتراض كنندگان 
از طرف شاه صادر شد. تظاهرات در بازار تهران كه كانون حوادث و اعتراضات بود، تا سه 
روز ادامه داشت و پليس و نيروهای امنيتی به سختی توانستند آرامش را برقرار سازند و 
بر اوضاع مسلط شوند. بسياری از كسبه و اصناف بازار به عنوان اقدام عليه امنيت مملكت 
دستگير و زندانی شدند. بازار تهران و ديگر شهرها به مدت چهارده روز اعتصاب كرده و 
تعطيل بودند. از جمله در آمل نيز اين تحركات كامًا به چشم می خورد. در جريان قيام 
15 خرداد در آمل با حمايت و پش��تيبانی آيت اهلل ميرزا هاشم آملی كه از علمای آملی 

1. غامرضا نجاتی، تاريخ سياسی بيست و پنج ساله ايران )از كودتا تا انقاب(، تهران، رسا، 1371، ج1، ص235. 
2. غامرضا صديق اورعی، انديشه امام خمينی)ره( درباره تغيير جامعه، تهران، سوره، 1373، ص50-56. 

3. همان. 
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مقيم قم بود، اقداماتی برای اعتصاب بازار به عمل آمد، ولی با دس��تگيری پرويز ناصری 
عامل اصلی اعتصاب، اين تصميم به ثمر نرسيد. آقای پرويز ناصری عامل اصلی اعتصاب 

در اين باره می گويد: 
من به مغازه يكی از بازاريان آمل به نام آقای توكلی بزاز رفته بودم و به 
ايشان گفته بودم شماها كه از طرفداران روحانيت می باشيد، امكاناتی 
فراهم كنيد تا آنها مبارزات خود را تسريع بخش��ند. مثل اينكه يكی از 
مأمورين ساواك از اين ماقات باخبر ش��د كه بعد از مدتی به بازداشت 
بنده منجر ش��د. اما چون بنده قاضی دادگستری بودم نتوانستند اقدام 

سختی عليه بنده انجام دهند.1
اين مس��ئله از نگاه س��اواك نيز پنهان نماند؛ چنان كه در يكی از گزارش های ساواك 

آمده: 
تاريخ 42/3/20- شماره 3365

شب گذشته اطاع رسيد كه عده ای اهالی بابل با چند نفر از اهالی آمل 
تماس گرفته و درصدد تعطيل بازار هر دو شهرستان می باشند. مراتب به 
شهربانی آمل اباغ و در مورد احضار و بازجويی آقای پرويز ناصری ساكن 
آمل كه محرك اصلی می باش��د، اقدام گرديده. مراتب را روز جاری در 
كميته اطاعاتی نيز مطرح خواهم نمود. 312-20-42/3 موثقی رئيس 

سازمان اطاعات و امنيت استان مازندران.2 
جايگاه آيت اهلل هاشم آملی در مبارزه با رژيم پهلوی و حمايت از نهضت امام خمينی به 
گونه ای بود كه ديگر شهرهای استان مازندران نيز با مخابره تلگرافی به ايشان كه در اين 
برهه زمانی در تهران به سر می برد، انزجار خود را از دستگيری امام و كشتار مردم در قيام 
15 خرداد اعام نمودند.3 به دنبال دس��تگيری امام، علمای زيادی از مشهد، قم، شيراز 
و اصفهان به تهران مهاجرت كرده و از آنجا به حرم حضرت عبدالعظيم رفته و دست به 
تحصن زدند. آنها خواستار آزادی و تأييد و تثبيت مرجعيت امام خمينی)ره( بودند.4 از 

ديگر اقدامات علمای مهاجر، افشاگری عليه رژيم با صدور اعاميه و بيانيه بود.5

1. گفت وگوی تلفنی امين عزيزی با پرويز ناصری، مورخه 1394/11/5. 
2. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، همان، ص574؛  آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی، ش119، 

ص119. 
3. اسناد انقاب اسامی، همان، ص90. 

4. خاطرات اسداهلل تجريشی، تهران، عروج، 1387، ص41. 
5. روح اهلل حسينيان، همان، ص400.
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آيت اهلل محمدتقی آملی نيز با حركت به سوی حرم حضرت معصومه)س( به همراه ساير 
علما من جمله آيت اهلل مرتضی حائری، عامه طباطباي��ی كه با همراهی مردم حمايت 
می شد با صدور اطاعيه ای مشترك به همراه آيت اهلل شيخ احمد آشتيانی ضمن محكوم 
كردن دستگيری حضرت امام)ره( به ادعاهای پاكروان مبنی بر موافقت علما با اصاحات 
شاهانه، پاسخ دادند. آنان همچنين وحدت »علمای بلده  طيبه  قم و نجف اشرف و مشهد 

مقدس و مركز و شهرستان ها« را در مخالفت با اعمال خاف شرع دولت اعام كردند.1
مقاومت علما و مردم در برابر رژيم و مطرح شدن مس��ئله مرجعيت امام در اين زمان 
راه هر گونه اقدام عليه او را منتفی كرد. آيت اهلل محمدتقی آملی نيز در زمره علمايی بود 
كه بر مرجعيت امام خمينی)ره( تأكيد كردند و همراه با علمای مهاجر و س��اير علما به 
منظور تثبيت مرجعيت امام خمينی)ره( ده ها اعاميه و اس��تفتائيه به صورت فردی و 
جمعی صادر كردند؛ به طوری كه مجموعه نامه های آيات ميانی، نجفی، شريعتمداری 

و محمدتقی آملی در يك اطاعيه چاپ و منتشر شد.2
لذا در 11 مرداد 1342 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بيست و يكم امام خمينی 
آزاد شد و در داوديه و سپس قيطريه تهران تحت نظر قرار گرفت. در حقيقت، 15 خرداد 
را صبح صادقي براي پيروزي انقاب اس��امي ايران می توان به ش��مار آورد كه در واقع 
بذرهاي پرثمر انقاب اس��امي ايران در چنين قيامي افش��انده شد و تثبيت مرجعيت 

1. اسناد انقاب اسامی، همان، ص79.
2. روح اهلل حسينيان، همان، ص402-403. 
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و رهبري امام خميني)ره( با تأييد مراجع، علما و حمايت مردان و زنان ش��كل گرفت و 
بيداري عمومي را در پي داشت. 

بنابراين می توان خاس��تگاه قيام 15 خرداد را انديش��ه های روحانيت مبارز شيعه به 
رهبری امام خمينی)ره( دانست. با توجه به اينكه ماهيت اصلی سياست ها و برنامه های 
رژيم ش��اه، مبارزه با فرهنگ مذهبی مردم ايران بود و اين مسئله نيز با روحيه مذهبی 
مردم سازگار نبود، قيام 15 خرداد دارای ماهيت اصيل دينی و مذهبی بود؛ چرا كه برای 
دفاع از فرهنگ اس��امی و هنجارهای مذهبی مردم ايران به وقوع پيوست. با توجه به 
سابقه دينی و مذهبی آمل و مهد اولين سلسله های ش��يعی و وجود علمای بنام شيعه 
در اين شهر، می توان به حمايت و نقش غير قابل انكار آنان در حمايت از نهضت دينی و 

اسامی به رهبری يكی از عالمان دينی يعنی امام خمينی بيشتر وقوف يافت. 
همان گونه كه از مطالب باال برمی آيد در جريان قيام 15 خرداد در آمل همانند ساير 
ش��هرها می توان حضور و دخالت دو گروه روحانی و بازاری را تعيين كننده دانست. در 
واقع اين دو قشر در چهارچوب تعامل نهادهای سنتی و مذهبی جامعه به فعاليت سياسی 
پرداختند و با تبليغ و گسترش آموزه های نهضت در سرتاس��ر كشور، قابليت و توانايی 

بالقوه نهادی خود را به آزمون گذاشتند. 

از دوران بعد از قيام 15 خرداد تا پيروزی انقالب اسالمی 
قيام 15 خرداد كه با رهب��ری علما و مراجع در تهران، قم و ديگر ش��هرهای كش��ور 

من جمله آمل شكل گرفت، دستاورهای زيادی به همراه داشت به طوری كه: 
قرار گرفتن علما و مراجع در سطح رهبري نيروهاي مذهبي، بيداري 
مردم و رويارويي آنان با اصل نظام طاغوت، آشكار شدن قدرت مذهب 
به وسيله بسيج گس��ترده مردمي و مقاومت در مقابل حركت هاي ضد 
اسامي استبداد و استكبار، سقوط تشكيات ستم شاهي و اتحاد اقشار 

گوناگون مردم از مهم ترين اين دستاوردها بود.1
هر چند رژيم، قيام 15 خرداد را يك انقاب كور لقب داد اما يك حركت آشكارا مردمی 
بود كه باعث آشنايی هر چه بيش��تر مردم با امام خمينی)ره( گرديد.2 قيام 15 خرداد 
همچنين نقطه عطفی در انقاب اسامی و دگرگونی در محتوا و گستره مبارزه گروه های 

1. http://khabaramol.blogfa.com
2. فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در نوفل لوشاتو، خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی بينا، 

تهران، عروج، 1389، ص106.
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مبارز بود.1 چنان  كه يكی از تأثيرات عميق و حركت آفرين قيام 15 خرداد، سازماندهی  
يافتن نيروهای سياسی- مذهبی بود. شاه كه تصور می كرد با سركوب قيام 15 خرداد، 
دستگيری امام، كوتاه آمدن برخی از علما و از همه مهم تر شايعه تفاهم، امام را منزوی 
ساخته است به تدريج در جهت عادی نش��ان دادن اوضاع حركت كرد. لذا در 11 مرداد 
1342 و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس بيست و يكم امام خمينی)ره( آزاد شد و در 
داوديه و سپس قيطريه تهران تحت نظر قرار گرفت. پس از تشكيل مجلس تا آخر سال 
1342 بحث تغيير كابينه و بركناری علم مطرح بود. در اسفند 1342 اسداهلل علم عامل 
اصلی سركوب قيام 15 خرداد و نخست وزير وقت بركنار شد و حسنعلی منصور به جای 
وی به نخست وزيری رسيد. نخس��ت وزير جديد در اولين اقدام دستور داد امام خمينی 
به قم برگردانده شود. ورود امام خمينی به قم پس از ده ماه دوری، موجی از شادی را در 

كشور به وجود آورد. 
بازگشت امام به قم با چنان ازدحام و اس��تقبالی مواجه شد كه در تاريخ سياسی ايران 
بی سابقه بود. عاقه مندان امام جشن بزرگی برگزار كردند و موجب انبساط خاطر مردم 
مسلمان سراسر كشور شدند. به مناس��بت ورود امام به قم جشن باشكوهی در مدرسه 
فيضيه برگزار شد. ابتدا آقای مرواريد و س��پس آيت اهلل خزعلی به منبر رفتند و بعد نيز 
آقای حجتی كرمانی قطعنامه خواند. آذين بندی فيضيه نيز در آن مراس��م بين طلبه ها 
تقسيم شده بود. از سمت ش��رق به طرف جنوب مدرس��ه در اختيار مازندرانی ها بود و 
آيت اهلل جوادی آملی آنها را سرپرستی می كرد و بقيه قسمت ها نيز با آقايان دين پروری 

خندق آبادی و علی حيدری بود.2 
اين در حالی بود كه يك هفته قبل از آزادی امام، مقامات ساواك در استان مازندران كه 
از آزادی امام در آينده ای نزديك خبر داشتند شروع به تهديد و تطميع افراد مخالف رژيم 
در شهرهای مختلف اس��تان من جمله آمل نمودند تا به زعم خود مانع از هر گونه اقدام 
احتمالی آنها ش��وند. گزارش مورخ 43/1/10 كنگرلو رئيس سازمان اطاعات و امنيت 

استان دوم )مازندران( در اين باره چنين است: 
ضمن تماس��ی كه با روحانيون متنفذ منطقه گرفته شده و مرتباً نيز 
گرفته خواهد شد، به آنان تفهيم گرديده است روحانی واقعی كسی است 

1. جواد منصوری، س��ير تكوينی انقاب اس��امی، تهران، مركز چاپ و انتش��ارات وزارت امور خارجه، 1375، 
ص173. 

2. عبدالوهاب فراتی، تاريخ شفاهی انقاب اسامی؛ از مرجعيت امام خمينی تا تبعيد، تهران، مركز اسناد انقاب 
اسامی، 1380. 
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كه كوشش خود را فقط ]صرف[ ارشاد مردم به طرف دين نموده و از اين 
ره به دين اس��ام و مردم خدمت نمايد و چنانچه مطلقاً به امور مذهبی 
پرداخته و در سياست دخالت ننمايد مورد مرحمت ]ساواك[ قرار گرفته 
و از كمك های مادی و معنوی برخوردار خواهد ش��د. به همين لحاظ تا 
اين تاريخ فعاليت مخالفت آميزی از هيچ يك از آنان ديده نشده و به اين 
جانب نيز قول داده اند من بعد فعاليت مضره ننمايند. با توجه به مراتب 
باال و اينكه تعداد آنان در منطقه مازندران و گرگان، ساری، بهشهر، بابل، 
آمل، محمودآباد، نوش��هر، چالوس، شهسوار، رامسر، نور، گرگان، گنبد 
و بندر ش��اه، پانزده نفر می باش��ند، چنان چه مبلغ يكصد و پنجاه هزار 
ريال ارسال فرمايند می توان با تقسيم بين آنان و ساير تكايا، مساجد در 
ماه های محرم و صفر در پيشبرد مقاصد و نيات سازمان قدم های مؤثری 

برداشت.1
اين در حالی بود كه به خاطر عمق و گستردگی عاقه مردم به قائد و مرجع بزرگشان 
كه معروف به آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی ب��ود، آنان به هر عكس و تصوير و كتاب و 
رساله منتسب به امام خمينی عش��ق می ورزيدند. به همين دليل برخی از عاقه مندان 
امام پس از سفر به قم، تهران و مشهد تصاوير ايشان را نيز از مراكز مختلف تهيه می كردند 
و به مازندران من جمله آمل می آوردند و در ميان مردم توزيع می كردند.2 اين كار موجب 
عصبانيت دس��تگاه امنيتی رژيم شد؛ لذا ساواك، شهربانی و س��اير مراكز نظامی سعی 
وافر نمودند تا عوامل توزيع كننده اين تصاوير را شناس��ايی و دستگير نمايند.3 برخی از 
اين افراد ضمن ماقات با امام وجوهات ش��رعيه خود را نيز پرداخت نموده اند كه طبق 
گزارش مورخ 42/12/30 شهربانی آيت اهلل صبوری و حاج عادالنی مبلغ 10 هزار تومان 
به آيت اهلل شريعتمداری، اس��داهلل مقيمی و حسن ملك پور و هادی آقا پيشنماز مسجد 
جامع و مسجد شاه آمل جمعاً مبلغ پنجاه هزار تومان به امام خمينی، حاج مرتضی مالك 
اهل مازندران مبلغ 4 هزار تومان به امام خمينی و حاجی زاده از تجار بازار آمل مبلغ 40 

هزار تومان به امام خمينی پرداخته است.4

1. آرشيو مركز اسناد انقاب اسامی. 
2. مصاحبه امين عزيزی با حجت االسام عيسی واليی )رئيس سابق مركز تحقيقات و اطاع رسانی معاونت امور 

مجلس رئيس جمهور(.
3. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد س��اواك به روايت اسناد شهربانی، تهران، مؤسسه تنظيم نشر و آثار 

امام خمينی، 1393، ج1، ص478. 
4. همان، ص72-73. 
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پس از آزادی امام نيز )يعنی 16 فروردين س��ال 43( ش��هربانی تهران به ش��هربانی 
مازندران و س��اير نقاط كشور دس��تورات امنيتی و كنترل الزم را برای سركوب هر نوع 
تحرك ياران امام صادر كرد. سپس سرلشكر رئيس س��اواك كشور در تاريخ 43/1/20 

تلگراف رمزی به ساواك مازندران و ساير استان ها مخابره نمود و نوشت: 
حسب االمر نظر به اينكه ممكن است در مورد ترخيص آيت اهلل خمينی 
بعضی محافل بخواهند مراس��می به عمل بياورند برای اينكه بی خودی 
تصور نرود كه ب��ه اين موضوع زياد اهميت داده می ش��ود صاح در اين 
است كه دخالت نشود. اگر در طی اين مراس��م حرف هايی خاف رويه 
زده شد هويت اشخاصی كه اين حرف ها را زده اند مشخص شود تا مورد 
بازخواست و تعقيب قرار گيرند. اوامر فوق را دقيقاً مورد نظر و اجرا قرار 

داده و جريان را به طور روزانه گزارش دهيد.1 
به دنبال اين گونه دس��تورات مقامات ساواك و ش��هربانی بود كه مراقبت های مراكز 
سياس��ی- نظامی در اس��تان مازندران افزايش يافت.2 امام خمينی و علمای طراز اول 
در سالگرد قيام 15 خرداد در س��ال 1343 اعاميه ای صادر كردند كه سكوت را جرم و 

استقبال از مرگ سياه دانستند.3 

يكي از بزرگ تري��ن خيانت  هاي حكوم��ت پهلوي پس از قيام 15 خ��رداد 1342 كه 

1. سير مبارزات امام خمينی در آينه اسناد ساواك به روايت اسناد شهربانی، همان، ص202. 
2. همان، ص109. 

3. حكيمه اميری، تاريخ شفاهی هيئت های مؤتلفه اسامی، تهران، مركز اسناد انقاب اسامی، 1386، ص41. 
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زمينه  را براي تبعي��د امام خميني)ره( به خارج از كش��ور فراهم ك��رد، تصويب اليحه 
كاپيتوالسيون در مجلس شوراي ملي بود. امام خميني كه از حضور مستشاران نظامي 
و امنيتي امريكايي در ايران آگاهي داش��ت و از تصويب كاپيتوالسيون نيز اطاع يافته 
بود تصميم گرفت تا اين توطئه بزرگ و ننگين را افش��ا كند. از اين رو در حالي كه رژيم 
مي  كوشيد تا با برگزاري تبليغاتي پر زرق و برق جشن چهارم آبان )1343ه ش( مصادف 
با چهل و پنجمين سالروز تولد شاه مسئله كاپيتوالس��يون را به فراموشي بسپارد، امام 
خميني س��خنراني افش��اگرانه خود را در همان روز )چهارم آبان 43( ايراد نمود كه در 
همه جا منتشر شد. در همين سخنرانی امام خمينی به صراحت اعام كردند كه سكوت 
گناه كبيره اس��ت.1 همچنين امام در اعاميه اي تصويب اليحه كاپيتوالسيون را »سند 
بردگي ملت ايران« و»اقرار رژيم به مس��تعمره بودن ايران و ننگين  ترين و موهن  ترين 
تصويب نامه غلط دولت هاي بي  حيثيت« ناميد و نسبت به سوء استفاده  هاي ناشي از آن 
هشدار داد. اين اعاميه در تهران و برخي ش��هرهاي كشور پخش شد و تعداد زيادي از 
آن در خانه هاي امريكاييان ساكن تهران انداخته ش��د. نه روز پس از سخنراني امام، در 
نيمه شب 13 آبان صدها كماندو منزل امام در قم را محاصره و ايشان را دستگير و شبانه 
به تهران منتقل كردن��د و با يك هواپيماي باري و به هم��راه دو مأمور امنيتي به تركيه 
تبعيد نمودند. حسنعلی منصور نخس��ت وزير وقت به دليل توهين به امام خمينی)ره(، 
تصويب اليحه كاپيتوالسيون و تبعيد امام به تركيه در اول بهمن 1343 توسط يكی از 

اعضای مؤتلفه اسامی ترور شد.2
نقش علمای آمل در اعتراض به تبعيد امام خمينی چش��مگير بود؛ به طوری كه حاج 
ميرزا هاشم آملی به همراه حاج شيخ مرتضی حائری، سيد احمد زنجانی در اين زمينه 

جلسه ای با آيت اهلل جعفر سبحانی برگزار كردند.3 
الزم به ذكر است كه از همان روزهای نخست تبعيد امام يكی از درخواست های مراجع 
از اوليای امور، اعزام نماينده ای به تركيه برای ديدار با امام به منظور اطمينان از سامتی 
ايش��ان بود كه قريب دو ماه پس از تبعيد ايشان با اين درخواس��ت موافقت شد و گويا 

1. نجف لك زايی، انديشه سياسی امام خمينی)ره(، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی، 1394، ص218. 
2. محمود مقدس��ی و ديگران )به كوش��ش(، ناگفته ها، خاطرات ش��هيد مهدی عراقی، تهران، رس��ا، 1370، 

ص244-246. 
3. ياران امام به روايت اسناد س��اواك، آيت اهلل عبدالرسول قائمی، تهران، مركز بررس��ی اسناد تاريخی وزارت 
اطاعات، 1393، ص76. آيت اهلل س��بحانی در جريان تبعيد امام به تركيه به جرم تشويق علما و مراجع قم برای 
انجام عكس العمل در مقابل عمل دولت وقت و ماقات با آقايان حاج شيخ هاشم آملی، حاج شيخ مرتضی حائری و 

سيد احمد زنجانی بازداشت شد. همان. 
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نخستين فردی كه برای اين مأموريت تعيين شد، حاج سيد فضل اهلل خوانساری )داماد 
آيت اهلل احمد خوانساری( بود. چنين به نظر می رس��د كه به دنبال مكاتبات جاری بين 
آيت اهلل مرعشی با آيت اهلل محمدتقی آملی در تهران، ايشان طی ارتباط با وزير دربار پيام 

را اباغ كرده و اوليای امور نيز با عزيمت نامبرده به تركيه موافقت نمودند.1 
مردم آمل در سال های بعد نيز سعی كردند كه ياد مهم ترين رويدادهای نهضت اسامی 
را زنده نگه دارند؛ به طوری كه در شب 16 فروردين سال 1353 اطاعيه ای توسط »گروه 
خرداد خونين« در حوالی بازار شهرستان آمل توزيع شد كه در آن حماسه دوم فروردين، 

15 خرداد سال 42، تبعيد امام و ايجاد محدوديت در مورد روحانيت تشريح شده بود.2
بعد از جريانات سال های 1342 و 1343ش كه نقطه عطفی در تاريخ انقاب اسامی 
به ش��مار می رود و بس��ياری اين وقايع را س��رآغاز اين انقاب می دانند، رژيم توانست 
با تبعي��د امام)س( به تركيه و بعد از آن به عراق بر اوضاع مس��لط ش��ده و با س��ركوبی 
تظاهرات كنندگان و دستگيری بسياری از اعضای اصلی اين وقايع، دوره ای از آرامش و 
اقتدار مطلقه خود را به نمايش گذارد. اما انقابيون مذهبی شهر آمل در همين شرايط 
خفقان بار، توانستند با رفت و آمدهای مستمر از آمل به تهران و قم و ارتباط با روحانيون 
و مراجع آموزه های انقابی و اسامی را از مركز تحوالت سياسی و اجتماعی به شهر آمل 

انتقال دهند.3
با فرارسيدن ماه محرم سال 1356، از اواس��ط آذرماه 1356 مساجد و حسينيه های 
شهرها و روس��تاهای مازندران، محل تمركز عزاداران ضد رژيم گرديد. در همين روزها 
در شهر آمل و بابل شيشه سينماها كه در آن روز مظهر فساد بود، شكسته شدند. در اين 
ميان روحانيون و وعاظ زيادی در استان و شهر آمل در جهت تقويت و روند انقاب تاش 
كردند.4 قيام 19 دی 1356 مردم قم، انقاب را در سرتاس��ر كشور گسترده كرد و تمام 
مردم ايران رسماً وارد مبارزه با رژيم شدند. در سطح استان مازندران نيز تمامی قشرها 
اعم از دانش��جو، بازاری، كارگر و... بر تظاهرات و مخالفت های خود عليه رژيم افزودند؛ 
به طوری كه جمعی از م��ردم انقابی آمل در روز 25 بهمن ماه ب��ه همراه دانش آموزان 
دبيرستان پهلوی سابق عليه رژيم دست به تظاهرات زدند. در همين رابطه رژيم چهار 

1. متن پاسخ آقای حاج شيخ محمدتقی آملی به نامه  آيت اهلل مرعشی نجفی درباره فرستادن نماينده ای به تركيه 
برای ماقات با امام، اسناد انقاب اسامی، همان، ص129. 

2. غامرضا خاركوهی، همان، ص443. 
3. امين عزيزی، تاريخ شفاهی زندگی و عملكرد س��يد محمود كاظمی دينان در انقاب اسامی، تهران، مركز 

اسناد انقاب اسامی، در دست چاپ. 
4. اطاعات، آذرماه 1356. 
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نفر را دستگير كرد.1
با فرا رسيدن سال 1357 شور انقابی مردم شدت يافت. امام خمينی)ره( عيد نوروز 
سال 1357 را تحريم كردند. در استان مازندران نيز مردم عيد نوروز را تحريم كردند. در 
مساجد استان اعاميه هايی مبنی بر تحريم عيد نوروز نصب شده بود. در 13 فروردين 
1357 چهار نفر از دانش آموزان آمل كه در حال توزيع اعاميه بودند، توسط مأمورين 
شهربانی تعقيب و دو تن از آنها زخمی و روانه بيمارستان شده و يك نفر بازداشت و نفر 
چهارم متواری ش��د.2 در 19 مرداد و 11 مهر 1357 نيز دانش آم��وزان آمل به رهبری 
روحانيون دست به تظاهرات زدند. در 12 مهر كارمندان اداره پست و اداره دادگستری 
آمل دس��ت به اعتصاب زدند؛ به ط��وری كه تا تاري��خ 1357/7/15 تمام��ی ادارات و 
سازمان ها تعطيل شدند و كاركنان آنها به اعتصابيون پيوستند. در روز 1357/7/17 در 
كليه شهرهای مازندران راهپيمايی هايی ضد رژيم انجام شد؛ به طوری كه در همين روز 
سينما آرش آمل در آتش سوخت و به بانك های زيادی حمله شد. در روز 18 مهر نيز به 
مناسبت چهلمين روز ش��هدای ميدان ژاله تهران در آمل تظاهرات گسترده ای صورت 
گرفت. همچنين در تاريخ 1357/7/25 در شهر آمل تظاهرات گسترده ای از سوی مردم 
در پاس��خ به دعوت روحانيون برای اعتصاب صورت گرفت كه ب��ه درگيری با نيروهای 

دولتی انجاميد و در پی آن 2 نفر شهيد و 40 نفر مجروح شدند.3
آمل همانند ديگر شهرها و مناطق كشور در ماه های منتهی به انقاب اسامی تحرك 
فوق العاده ای در مبارزه با رژيم پهلوی از خود بروز داده بود. مهم ترين مسئله ای كه شهر 
آمل را در دوران انقاب به شهرت رساند، نام شهری به نام »حكومت مردمی« بود؛ چراكه 
آمل اولين شهری است كه در اوان پيروزی انقاب اسامی، از ارگان مردمی برای اداره 

شهر برخوردار شد. بنابر گزارش روزنامه اطاعات در تاريخ 1357/8/9 چنين آمده: 
مردم به خيابان ها ريختند ش��هربانی تعطيل ش��د و افراد حزب اللهی 
شهر را با چوب دستی اداره می كردند. در آن زمان مردم اتومبيل مربوط 
به ساواك را در س��ه راهی اداره برق آتش زدند. گروهی از جوانان آمل 
كه از چند شب قبل اداره امور انتظامات ش��هر را عمًا در دست گرفته 
بودند موفق شدند سرنشينان يك اتومبيل BMW را كه به قصد تخريب 

1. همان، بهمن ماه 1356. 
2. همان، مهرماه 1357.

3. همان.
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و آتش زدن شهر و كشتار مردم وارد شهر شده بودند، گروگان بگيرند.1
حكومت مردمی در آمل به گونه ای بود كه مردم و جوان��ان انقابی به جای نيروهای 
پليس در چهارراه ها وظيفه كنترل عبور و مرور را بر عهده داشتند. همچنين ايستگاه های 
بازرس��ی برپا كرده و امور ش��هر را زير نظر داش��تند و كليه فعاليت های انتظامی و غير 

انتظامی شهر را به دست گرفته بودند. 
گروه حفاظت ملی متش��كل از جوانان ش��هر آمل كنترل كليه امور شهر را در دست 
گرفتند. ابتكاری كه جوانان آم��ل به خرج دادند، صدور كارت ه��ای بخصوصی بود كه 
بر روی آن مهر حفاظت ملی خورده بود و رفت و آمد مردم در تمام س��اعات شب با اين 
كارت ها انجام می گرفت.2 اين امر نشان می دهد كه مردم آمل حضوری گسترده و فعال در 
عرصه مبارزه با رژيم پهلوی داشته اند. بی دليل نبود كه مقام معظم رهبری در سفر خود 
به مازندران در سال 1377 در جمع پرشور مردم آمل در مورد سابقه درخشان تاريخی 

و نقش مؤثر شهر آمل در پيروزی انقاب اسامی فرمود:
شهر ش��ما هم در گذشته هم در دوران انقاب، ش��هر درخشانی بوده 
است؛ تاريخ درخشانی پشت سر اين مردم مؤمن و خون گرم است. مردم 
شهر آمل در گذشته، در دورانی كه شمشير مبارزان در سرتاسر دنيای 
آن روز پيش می رفت در مقابل شمشيرها تس��ليم نشدند و پيام حق و 
حقيقت را از خاندان پيامبر، با عاطفه و محبت و عش��قی كه بر خاندان 

پيامبر داشتند، دريافت كردند.3
مازندران به ويژه آمل گسترده ترين حضور بانوان، روس��تاييان، كارگران، فرهنگيان، 
دانشجويان، دانش آموزان، بازاريان و ديگر قشرها را در جريان انقاب تجربه كرده است. 
در اين رابطه بايد نقش بی بديل مساجد و حس��ينيه ها را كامًا استثناء نگريست كه در 
كنار دانش��گاه ها و مدارس، نقش مهمی در ساماندهی، اطاع  رس��انی و سرويس دهی 

فرهنگی نهضت امام خمينی)ره(، بر عهده داشتند. 
در اواخر محرم 1357 و با رش��د حركت های انقابی در سراس��ر كشور، در شهر آمل 
نيز حركات و تكاپوی  های انقابی رش��د و تحرك بيش��تری يافت؛ به طوری كه در اين 
برهه زمانی راهپيمايی هايی از مسجد محله چاكسر آمل كه آيت اهلل جوادی آملی يكی 
از روحانيون و علمای بنام شهر در آن سخنرانی می كردند، شكل گرفت. راهپيمايان با 

1. اطاعات، 1357/8/9. 
2. همان. 

3. گاهنامه آمل در مجلس، س4، ش1382، ص1. 
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رهبری آيت اهلل جوادی كه در پيش��اپيش جمعيت حركت می كرد، پس از طی مس��ير 
طوالنی به سمت ميدان هفده شهريور )ميدان مركزی شهر( رفتند. در اطراف ميدان و 
خيابان هفده شهريور، سربازان رژيم مانع از حركت مردم شدند، ولی اراده و عزم انقابی 
جوانان هر مانعی را از س��ر راه برداش��ت. تعدادی از جوانان لباس خويش را درآورده و 
سينه خود را در برابر ساح سربازان باز كردند تا خود را فدای انقاب اسامی كنند. آنان 
به ميدان هفده شهريور رس��يدند و مجسمه شاه را از باالی بانك س��په اين شهر به زير 
كشيدند. بعد از اين كه مدتی آن را در شهر گرداندند، بر باالی پل معلق حلق آويز كردند.1 
تظاهركنندگان همچنين خواستار آزادی زندانيان سياسی، لغو حكومت نظامی و آزادی 
مطبوعات شدند.2 در 29 دی ماه نيز مردم آمل در يك تظاهرات كه شعارهايی همچون 
»خمينی، خمينی تو وارث حسينی« سرمی دادند اعتقاد قلبی خود به امام خمينی رهبر 

نهضت اسامی را نشان دادند.3

امام خمينی كه در نيمه دوم سال 1343 بعد از سخنرانی افشاگرانه و كوبنده خود در 
4 آبان عليه اليحه خفت بار كاپيتوالسيون به تركيه و از آنجا به عراق تبعيد شده بود، به 
دليل تغيير شرايط و تحت فش��ار دولت عراق، به پاريس )دهكده نوفل لوشاتو( هجرت 
كرد. ورود امام به پاريس همزمان با گسترده  شدن موج انقاب در سراسر ايران و حضور 
گسترده دانشجويان خارج از كشور و نيز علما و ش��خصيت های داخلی در اقامتگاه در 

1. اطاعات، 1357/8/9. 
2. همان، 1357/10/16، ش15752، ص5. 

3. همان، شنبه 1357/10/30، ص8. 
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پاريس برای ديدار با ايش��ان بود. امام در آنجا با س��خنرانی، صدور اعاميه، مصاحبه با 
خبرگزاری ها و جرايد خارجی و ماقات با ش��خصيت های سياسی و مذهبی پيام ملت 

ايران را به گوش جهانيان می رساند و نهضت را به رهبری خود پيش می برد.1
با گسترش موج انقاب و شكل گيری اعتراضات و راهپيمايی های تعيين كننده و فرار 
محمدرضا از كشور، امام در اين شرايط تصميم گرفت به كشور بازگردد. به محض اعام 
تاريخ ورود امام خمينی، كميته هايی به منظور برپايی مجالس جش��ن و سرور در اكثر 
شهرهای كشور از جمله آمل تشكيل شد. همچنين نمايندگانی در آمل تعيين شدند تا 

روز جمعه به تهران اعزام شوند و در مراسم استقبال از امام خمينی شركت كنند.2
به اين ترتيب امام با همه تهديدات از سوی دولت شاپور بختيار نخست وزير وقت رژيم 
پهلوی بعد از تقريباً پانزده سال تبعيد و دوری از وطن، در 12 بهمن 1357ش به ايران 
بازگش��ت. در حالی كه سه ميليون نفر به دليل اين بازگش��ت پيروزمندانه، به استقبال 
ايشان آمده بودند. بنابر گزارش بی بی س��ی: »غوغايی درگرفت وقتی سه ميليون نفر به 

استقبال بازگشت پدر انقاب رفتند تا با انقاب او تجديد بيعت كنند.«3
در تاريخ 16 بهمن 1357 كليه مغازه ها و بازار ش��هر آمل به عنوان اعتراض نسبت به 
س��خنان تهديدآميز بختيار مبنی بر جوخه اعدام تعطيل شد و مردم اقدام به تظاهرات 
كردن��د.4 در روزه��ای سرنوشت س��از 21 و 22 بهمن 1357 درگيری ش��ديدی ميان 
انقابيون از همه طيف های سياسی با نيروهای حكومتی درگرفت.5 سرانجام در ساعت 
6 بعد از ظهر راديو اعام كرد: »اينجا تهران اس��ت، صدای راس��تين ملت ايران، صدای 
انقاب«.6 به اين ترتيب، در پی مب��ارزه مردم با رژيم پهلوی ب��ه رهبری امام خمينی، 
حكومت 2500 ساله شاهنشاهی فرو پاش��يد و انقاب اسامی در 22 بهمن 1357 به 

پيروزی رسيد و به گفته سيد محمود كاظمی  دينان يكی از انقابيون شهرستان آمل: 
تربيت شدگان و فرهيختگان اهل بيت)س( در يك زمان به گرد شمع 

1. عبداهلل جاسبی، تشكل فراگير، مروری بر يك دهه فعاليت حزب جمهوری اسامی ايران، تهران، دانشگاه آزاد 
اسامی، علمی، 1383، ج2، ص268. 

2. اطاعات، دوشنبه 1357/11/2، ش15766، ص5. 
3. يرواند آبراهاميان، مردم در سياست ايران، پنچ پژوهش موردی، ترجمه بهرنگ رجبی، تهران، چشمه، 1394، 

ص114. 
4. اطاعات، دوشنبه 1357/11/16. 

5. جان فوران، مقاومت شكننده )تاريخ تحوالت اجتماعی ايران از صفويه تا سال های پس انقاب اسامی(، ترجمه 
احمد تدين، تهران، رسا، 1392، ص566. 

6. يرواند آبراهاميان، ايران بين دو انقاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهيم فتاحی، تهران، نی، 1377، 
ص651-652. 
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وجود ذراری مرضيه، حماس��ه 22 بهم��ن 1357 را آفريدند و بت های 
طاغوتيان تاريخ را كه در حكومت دژخيمان مجسم شده بود و حمايت 

تام و تمام كج انديشان شرق و غرب را پشت سر داشت، فروپاشيدند.1 

1. آرشيو خانوادگی سيد محمود كاظمی دينان، دست نوشته ها.





بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه 15خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشتراك يك ساله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 
به نام فصلنامه 15خرداد(، به نش��انی: تهران، خيابان ديباجی جنوبی، خيابان ش��هيد 
تسليمی، خيابان نماززاده، كوچه داد آفرين، پاك8، صندوق پستی 19395-7385 

ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اس��اتيد و دانش��جويان محترم می توانند با ارس��ال مدارك خود از 50 % تخفيف حق 
اشتراك فصلنامه بهره مند شوند. 

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

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

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه 
انقالب اسالمي منتشر كرده است:



نامه ای كه شبيه به آن ظرف40 سال گذشته نوشته نشد...



هنضت امام خمیین 
چهار جلد

نویسنده :  سید حمید روحاین

قطع : وزیری  / قیمت دوره:  195000 تومان



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 

دایره املعارف بزرگ اسالیم

نخستین پیش نویس قانون 

اسایس  جمهوری اسالیم ایران

نویسندگان : هسراب مقدیم هشیداین و 

میمث عبداللهی چیراین

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

رهربان بزرگ اتریخ اگر در آاثر مرجع دقیقًا و تحقیقًا معریف نشوند، 

اتریخ در ابزشنایس جایگاه و نقش آهنا دچار اشتباه خواهد شد؛ 

این کتاب هنییب است به نویسندگان این عرصه که متوجه 

اهمیت قلمی خود و فردی که در مورد آن یم نویسند، ابشند.

به کوشش : هسراب مقدیم هشیداین

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

اپیه ریزی حکومت مبتین بر اصول اسالیم و آموزه های شیعی 

منطبق اب رشایط روز پس از فرواپیش اپدشاهی 2500 ساله را 

در اولین قدم ابید در مسیر تدوین قانون اسایس آن شاهد 

ابشیم؛ این اثر در یپ روایت آن است. 



ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن بر 

امنیت میل ایران

نویسنده : علیرضا سلطانشاهی

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

کارانمه یهود به عنوان یک قوم در طول اتریخ ایران در قالب 

نقد چند اثر مهم در این حوزه مورد بحث این کتاب است.

 نویسنده : علیرضا خرسوی

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

عراق ، کردها و ارسائیل منفصل  از هم، خود به خود در 

آسیای غریب ابر سیایس هر تحقییق را ابال یم برند . حال اگر 

این اسایم در کانوین به  انم کردستان به هم مرتبط شوند 

تحوالت مهمی را در منطقه رقم یم زنند که این اثر به دنبال 

رشح آن است.



شوریدیگ در تذبذب 

روزهای حماسه و نور
چهار جلد

نویسنده: سید حمید روحاین

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

برای یپ بردن به ماهیت سازماین به انم مجاهدین خلق که در 

تئوری و عمل خود را به انم سازمان منافقین هشره ساختند، 

مطالعه این کتاب توصیه یم شود.

هتیه و تنظیم : معصومه مرادپور آراین و 

عیل حسین احمدی

قطع : وزیری / قیمت دوره : 75000 تومان

اب تورق این کتاب یم توانید لحظه به لحظه از تحوالت 

سال های مهم انقالب مطلع شوید.



انقالب اسالیم ایران و گروه های 

تجزیه طلب

انقالب اسالیم در مراغه 

نویسندگان : دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

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

مراغه اولین آزمایشگاه طرح اصالحات اریض بود و همین 

دلیل قابل اعتنایی است که به سابقه این هشر  در جریان 

مبارزات مردیم و اقدامات هپلوی ات وقوع انقالب اسالیم از 

دریچه این کتاب نظری بیفکنیم.

نویسنده : اصغر حیدری

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

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  

بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت ات اب ابزار 

تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به 

دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.


