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سخن سردبير

شبح جنگ، بازی مذاکره و عکس العمل ترسوها
نگاهی به راهبرد »نه جنگ نه مذاکره«

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تََتَولَّْوا قَْوًما َغِضَب اهللُ َعلَيِْهْم قَْد يَِئُســوا ِمَن 
اْلِخَرِه 

ای اهل ايمان، هرگز قومی  را كه خدا بــر آنان غضب كرده يار و 
دوستدار خود مگيريد كه آنها از عالم آخرت به كلی مأيوس اند.1 

اين يادداشت يك مستندسازی سرانگشتی و ساده از شرايطی است كه با تكيه بر 
آن، رهبر انقالب اسالمی  در 22 مرداد 97 فرمودند: 

امريكايی ها اخيراً با ما هم بی شرمانه حرف می زنند. غير از تحريم 
دو چيز ديگر را مطرح می كنند، يكی مسئله جنگ و يكی مذاكره. شبح 
جنگ را مطرح می كنند تا ترسوها را بترسانند. در مسئله مذاكره هم 
يك بازی پيش پا افتاده می كنند، يكی می گويد مذاكره با پيش شرط، 
يكی می گويد مذاكره بدون پيش شرط. دو كلمه در اين باره به مردم 

1. قرآن كريم، سوره ممتحنه، آيه 13. 
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بگويم: جنگ نخواهد شد و مذاكره نخواهيم كرد!!1
اين يادداشت نه ريشه يابی وقايعی است كه رهبر ما را به اتخاذ اين راهبرد رساند و 
نه پيش گويی اتفاقاتی كه ممكن است به خاطر اين راهبرد گرفتارش شويم؛ بلكه دفاع 
از واقعيت است. واقعيتی كه اوالً، ريشه در باورها و آرمان های تاريخی و انقالبی ملت 
ايران دارد. ثانياً، انعكاس رفتارهای يك دولت خودسر و متقلبی است كه به قول امام 
خامنه ای، نقدها را می گيرد و زير وعده ها و تعهداتش می زند. ثالثًا، واقعيتی است كه 
شرايط مناسب توانايی يك دولت ماجراجو و تجاوزگر عليه يك ملت آزاد و مستقل 
را ارزيابی می كند تا بدانيم تهديد به جنگ آيا با واقعيت های امريكا سازگاری دارد 
يا به تعبير رهبر ما ترفندی است برای ترساندن ترسوها؛ و رابعًا تلنگری به ترسوها 
است از اين جهت كه در هيچ ميدانی در كنار مردم نيستند و هميشه در زمين دشمن 

نقش توپ جمع كن را ايفا می كنند. 
حساب مزدوران و سرسپردگان را بايد از ترسوها جدا كرد. آنها كسانی در خاك 
وطن هستند كه در طول تاريخ تابع هيچ قاعده ای نبودند و به تعبير ماندگار و تاريخی 
امام خمينی، »اين ها برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند 
كه با هيچ منطقی خلع سالح نمی شــوند.«2 و اكنون نيز تالش می كنند با زنده نگه 
داشتن شبح جنگ در باالی سر ملت ايران، همان شرايطی را برای ما فراهم كنند كه 
در مذاكرات ننگين تركمانچای اجداد آنها فراهــم كردند. ملت ما می داند كه آن 
عهدنامه شرم آور فقط بخشی از خاك ميهن را از تماميت ارضی ايران جدا نكرد بلكه 

به تعبير ميرزا صادق وقايع نگار، منشی عباس ميرزا: 
به روح سلحشوری ايرانيان لطمه فاحشی وارد ساخت. مذاكرات 
تركمانچای ملت ايران را تحقير كرد و روحيه سپاه اين مرز و بوم را 
سست و ضعيف كرد و دشمنان حيله باز و عهدشكن را برای توقعات 

بعدی نسبت به اين آب و خاك آماده ساخت.3
ما بعد از مذاكرات تركمانچای تا انقالب اسالمی  به دليل همين شرايط خفت باری 

1. سايت همشهری  آنالين، 97/5/22، كد خبر: 413549. 
2. صحيفه امام، ج15، ص446-447. 

3. ميرزا صادق وقايع نگار، آهنگ ســروش، تاريخ جنگ های ايران و روس و يادداشت های ميرزا صادق 
وقايع نگار از آغاز تا عهدنامه تركمانچای، گردآورنده حسين آذر، بی نا، 1369، ص298-297؛ نويسنده اين 
اثر منشی عباس ميرزا بود كه رخدادهای مربوط به اين واقعه را به صورت روزانه به نگارش درآورده است و 

يكی از منابع ناب در مورد جنگ های ايران و روس است. 



11
وها

رس
ل ت

عم
س ال

عک
 و 

ره
ذاک

ی م
باز

گ، 
 جن

بح
ش

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

كه مذاكره كنندگان اين قرارداد فراهم كردند هيچ گاه نتوانستيم ارتشی را سازماندهی 
كنيم كه سر در دامن بيگانگان نداشته باشد و بتواند استقالل و آزادی ايران را تضمين 
نمايد. چون مذاكره كنندگان و عاقدان قرارداد تركمانچای روح ملی و عرق مذهبی 

رزمندگان ايرانی را با اين قرارداد منكوب كردند. 
بنابراين، تحليل مبانی منطقی راهبرد »نه جنگ نــه مذاكره« كه بعد از قرارداد 
سست، ضعيف و متزلزل برجام از ســوی رهبر انقالب اتخاذ شد، برای ما ضروری 
اســت. اين ضرورت از آنجا ناشی می شــود كه اين مبانی و اصول موضوعه آن را 
می توان در بازخوانی بخشــی از دوران حياتی تاريخ شبيه سازی كرد. اين رويكرد 
سازنده به تاريخ از موضع انتقادی، به ما كمك می كند تا هم، از آنچه ممكن است رخ 
دهد و هم، از آنچه نبايد اجازه دهيم رخ دهد، تصوير روشن و عميق تری داشته باشيم؛ 
تصويری كه در شــرايط كنونی روزنه ای است به درك بهتر سياست های جهانی و 
تصميمات عاقالنه تری برای امنيت، آزادی و استقالل كشور در عصر بيداری ملت ها. 
مردم ايران فراموش نكردند كه در آن دوران سخت عصر بی خبری دولت ها، در 
ديوان ساالری ايران كسانی مثل ميرزا ابوالحسن خان ايلچی و ساير »چی ها« كه سر 
در آخور فراماسون ها و بيگانگان داشتند پيوسته در گوش فتحعلی شاه، عباس ميرزا 
و قائم مقام فراهانی شبح جنگ و شبح از دست رفتن تبريز و آذربايجان را خواندند تا 
بخش بزرگی از خاك پاك وطن نصيب روس ها شد. استدالل اين بذل و بخشش بر 
قاعده دفع افسد به فاسد قرار داشت. يعنی اگر وارد مذاكره نمی شديم و رود ارس 
را مرز ايران و روس قرار نمی داديم چون تبريز در اشغال روس ها قرار داشت ممكن 
بود تبريز مرز ايران و روس شود. در حقيقت دولتمردان ايران به جای دفاع، مبارزه، 
استقامت و جنگيدن سنگر به سنگر با دشمن متجاوز، مذاكره و عقب نشينی را انتخاب 
كردند و امتيازاتی به روس ها دادند كه آنها در خواب هم نمی ديدند. ميرزا صادق 

وقايع نگار می نويسد، قرارداد ننگين تركمانچای مولود سه امر مهم بود: 
1. خيانت افرادی مثل ميرفتاح و امثال وی كه علم مخالفت عليه دولت و ملت را 
افراشتند و با جمعی اراذل و اوباش شهر تبريز، كه روح آشوب طلبی داشتند هم آوا 
شده و به استقبال سپاه بيگانه رفتند و آنها را با بوق و كرنا وارد شهر تبريز كردند.1 
ميرفتاح آقازاده ای بود كه به طمع واليت آذربايجان كــه روس ها وعده آن را به 

1. همان. 
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وی داده بودند، به ملت ايران خيانت كرد و با عده ای اراذل و اوباش در شهر تبريز 
بلوا و شورش به راه انداخت و راه را برای روس ها باز كرد؛ و كم نيستند آقازاده ها، 
ايلچی ها و ميرفتاح هايی كه امروز همان نقش را برای امريكا و اســرائيل و انگليس 
بازی می كنند. ديروز ميرفتاح ها و امروز ميرحسين ها با ايجاد فتنه و آشوب در كشور 
و بحرانی نشان دادن اوضاع ايران، آماده اند تا پای مزدوران بيگانه را دوباره به وطن 
باز كنند و به استقبال آنها بروند. بخشی از نقش های نمايشی زنده نگه داشتن شبح 
جنگ و بازی مذاكره امروز بر عهده آنهاست و در هر كوی و برزنی فرياد می زنند: 

برجام سايه جنگ را از كشور دور كرد... امروز بعد از 22 ماه مذاكره پی گير توسط 
فرزندان انقالبی شــما و ديپلمات های قهرمان، به نقطه ای رســيديم كه توانستيم 
سايه شوم جنگ را از سر مردم برداريم )حسن روحانی، رئيس جمهور(؛ اگر برجام 
نبود در حال جنگ بوديم، اگر با ترامپ مذاكره نكنيم به سياست نفت در برابر غذا 
می رسيم )حسين موســويان از اعضای تيم مذاكره كننده دولت روحانی(؛ انتخاب 
روحانی به رياست جمهوری و توافقات هسته ای سايه جنگ را از سر ايران دور كرد 
)مجيد انصاری، معاون رئيس جمهور(؛ وقتی به اين می انديشــم كه اگر برجام نبود 
و توافق نشــده بود، تنم می لرزد )محمدعلی نجفی، مشاور رئيس جمهور(؛ با درايت 
رئيس جمهور خطر جنگ از سر كشور برداشته شد )مسعود سلطانی فر، وزير ورزش 
دولت روحانی(؛ برجام تهديدی بزرگ را از كشــور دور كرد )محمدجواد ظريف، 
وزير خارجه دولت روحانی(؛ اگر اين مذاكرات انجام نمی شد گزينه ديگر جنگ بود 
)علی اكبر واليتی(؛ اگر تحريم ها ادامه داشت مقدمه يك جنگ ديگری بود... كه ما 

را از بين ببرند )هاشمی رفسنجانی( و... 
2. امر ديگری كه در اين شكســت عامل مهمی  به شــمار می رفت عياشی شاه، 
غفلت شاهزادگان و دوئيت )دشمنی، دو قطبی كردن( امراء و درباريان بود.1 يعنی 
درست در آن دوران سخت كه دولتمردان بايد در كنار ملت دفع شرارت دشمن 
می كردند، به فكر منافع شخصی، خانوادگی، حزبی، گروهی و جناحی خود بودند و بار 
خود را می بستند و عجيب است كه امروز هم ديوانساالری ما گرفتار اين آفت است. 

وقايع نگار می نويسد: 
زن پرستی شــاه، جاه طلبی نواب زادگان )آقازاده ها( و رقابت امنا 

1. همان. 
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)كسانی كه مورد اعتماد مردم بودند( سبب اصلی اين عقب نشينی 
گرديد. در تمام دوران جنگ، مركز فســاد دربار و محل پيشرفت 
دشمن بود؛ زيرا رزمنده های ايرانی با اين كه از حيث وسايل جنگی، به 
پای سربازان روسيه نمی رسيدند اما باز هم در كليه ميدان های جدال 

و جنگ های طوالنی پيروز و فاتح بودند.1
3. عامل ديگری كه در اين عقب نشينی بيشتر مؤثر واقع گرديد، دوستی ظاهری و 

دسائس انگليسی ها بود كه به طور پنهان صورت می گرفت.2 
جهل دولتمردان نسبت به مناسبات جهانی، نداشــتن محاسبات دقيق و عميق 
از توانايی دشمن، كارگزاران خائن، سرسپرده و ترســو، نبودن معيار درست برای 
شناخت دوست و دشمن و از همه بدتر، پناه بردن به يك متجاوز از دست متجازی 
ديگر، شرايط را برای اين عقب نشينی و شكست حقارت بار فراهم ساخت؛ شكستی 
كه هنوز هم ملت ايران از اثرات تخريبی آن در امان نيستند. اكنون هم منورالفكران 
و بعضی از كارگزاران ديوانساالری ايران كه درك دقيقی از مفهوم دگرگونی، تغيير و 
اصالحات، بدون فروپاشی سياسی، اقتصادی و ساختاری كشور ندارند، با همان روش 
قديمی به توليد شبح ترس و دلهره در ميان مردم متوسل شده اند و عقب نشينی از 
مواضع و منافع ملی را ضروری نشان می دهند و پيوسته در گوش ما نجوا می كنند كه 
تاريخ مواضع انقالبی، آرمان خواهی، استقالل و آزادی و جمهوری اسالمی  به پايان 
رسيده است و بايد دور ديگری را آغاز كنيم! آنها چون درك دقيق و عميقی از پايان 
تاريخ يك انقالب و يك نظام با در هم تنيدگی تاريخی وقايع و رخدادها ندارند مانند 
گذشته تصور می كنند كه وقايع مهم تاريخی، تصوری جز شكست يا پيروزی را القاء 
نمی كند. در حالی كه امروز ما با حوادثی روبه رو هســتيم كه به سرعت با يكديگر 
برخورد می كنند ولی نمی توان از اين برخوردها معنای فروپاشی يا شكست و پيروزی 
را اســتنباط كرد. چنان كه امريكا در ويتنام، كره، عراق، سوريه و... قدرت مسلط و 
اشغالگری بی رحم و خونريز بود اما تصور معناداری از پيروزی برای اين رژيم متجاوز 

وجود نداشت. 
برخورد پاره ای از حوادث هر چند هم مهم باشد، به خودی خود معنای شكست و 
پيروزی ندارد بلكه نشان دهنده در هم تنيدگی رخدادهای تاريخی است كه ممكن 

1. همان، ص297-298. 
2. همان، ص298. 
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است تصوری غلط از دورنمای تاريخی به ما القا كند كه خود اين تصور مايه شكست 
باشــد نه آن حوادث. مثل تصوری كه دولتمردان ايران در مذاكرات تركمانچای 
گرفتار آن شدند و آن خفت تاريخی را بر مردم ايران تحميل كردند. يا تصور غلطی 
كه دكتر مصدق نسبت به امريكا داشــت و فكر می كرد می تواند برای ايستادگی 
در مقابل اســتعمار انگليس به امريكا تكيه كند ولی ديديم بــه رغم اينكه مصدق 
پای امريكايی ها را در منافع اســتراتژيك نفت در ايران گشود و بيش از يك ماه در 
امريكا با سران اين كشور مذاكره مســتقيم كرد تا شايد بتواند با كمك امريكايی ها 
از زير فشار تحريم همه جانبه انگليس ها خالص شود، امريكايی ها نه تنها گره ای از 
گره های خودخواســته دولت مصدق را باز نكردند بلكه با انتقال نتايج مذاكرات به 
انگليسی ها شرايط را برای شكست مصدق فراهم ساختند. بر اساس اسناد موجود، 
همين مذاكرات زمينه های كودتای 28 مرداد 32 و سقوط دولت وی را فراهم كرد 
و تمام دستاوردهای نهضت ملی شدن نفت بر باد رفت. يا مثل مذاكرات برجام كه 
دولتمردان ايران تصور می كردند در اين مذاكرات چيزی به دســت خواهند آورد 
ولی ديديم كه به تعبير رهبر انقالب اسالمی، امريكايی های متقلب، نقد را گرفتند و 

بدعهدی و خيانت كردند. 
تصور غلط ديوانساالری دولت تدبير و اميد از دورنمای تاريخی تحريم ها و نداشتن 
تحليل دقيق از ناز و غمزه ها و بازی های چشم و ابروی شيطان بزرگ، آنها را به پای 
ميز مذاكره ای كشاند كه نه تنها مشكل محيط زيست، اشتغال، صنعت و آب خوردن 
مردم را حل نكرد )معضالتی كه رئيس جمهور گفته بود تنها با برجام حل خواهد شد( 
بلكه به جای زياد شدن منابع آبی و احيا شدن بانك ها، نه فقط بخشی از ذخاير ارزی 
كشور به خاطر سوء مديريت و ناتوانی دولتمردان در اين شرايط سخت به باد داده 
شد بلكه كشور گرفتار ركودی تورمی  به مراتب بدتر از قبل از برجام گرديد. اينها 

نشان می دهد كه برخالف ادعای آقای رئيس جمهور كه گفتند: 
اين كه می گويــم تحريم ظالمانــه بايد از بين بــرود، بعضی ها 
چشم هايشان را زياد نچرخانند! تحريم های ظالمانه بايد از بين برود 
تا سرمايه بيايد، تا مسئله محيط زيست حل شود، تا اشتغال جوانان 
حل شود، تا صنعت جامعه حل شود، تا آب خوردن مردم حل شود، تا 
منابع آبی زياد شود، تا بانك های ما احيا شود... عده ای در داخل هم 

نمی دانستند تحريم چيست... 
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ظاهراً خود ايشان نمی دانستند تحريم چيست و تحريم كننده چه جانور خطرناك و 
عنودی است كه مذاكره، تعهد، عهد و قرارداد را به بازی می گيرد و برای هيچ دولت 

و ملت و سازمانی ارزش قائل نيست. 
با اين تفاصيل، سرعت فزآينده تحوالت تاريخی و عدم اطمينان از منحنی حركت 
آن به ما می گويد نه تنها تاريخ انقالب اسالمی  پايان نيافته بلكه وقايع تاريخی اين 
انقالب با سرنوشت ملت های منطقه و حتی بخشی از جهان به گونه ای در هم تنيده 
شده است كه غربی ها برای گريز از نتايج اين درهم تنيدگی، ساده لوحانه ترين روش 
را انتخاب كردند و آن پاك كردن صورت مسئله به جای حل مسئله است. از يك 

طرف معروف ترين استراتژيست های غربی می گويند: 
اسالم در مقام يكی از مهم ترين مذاهبی كه گرايش به آن شديد 
اســت... در عصر حاضر به نيروی محركی تبديل شــده است كه 
نابرابری را از طريق انكار نوگرايی غربی طرد می كند... و اين نوگرايی 
را اساسًا فاســد می داند و در حال حاضر متفكران اسالمی  در تالش 
تدوين نوعی از مفهوم نوگرايی هســتند كه اجــازه می دهد جوامع 
اســالمی  از دســتاوردهای تكنولوژيكی تمدن غربی منهای مفاسد 

فرهنگی آن بهره مند شوند...1 
و از طرف ديگر می گويند تاريخ انقالب اســالمی  به پايان رسيده است و جهان 
تا سال 2025م چيزی به نام جمهوری اســالمی  نخواهد داشت و پيوسته به ما القا 
می كنند كه اگر سازش نكنيم، اگر عقب نشينی نكنيم، اگر از آرمان های انقالبی دست 
نكشيم، اگر مذاكره نكنيم، اگر پيوسته دم از استقالل و آزادی بزنيم بايد خود را برای 

يك جنگ خانمان سوز با غرب آماده كنيم. 
واقعيت آن اســت كه چشــم انداز تحوالت منطقه ای و جهانی به ما می گويد در 
شرايط فعلی نه بازی مذاكره برای ملت ايران گشاينده فروبستگی هاست و نه پرهيز 
از مذاكره بر خالف تبليغات دامنه دار ديوانســاالری فرسوده و از كار افتاده فعلی، 
پيام آور جنگی خانمان سوز خواهد بود. اتخاذ راهبرد »نه جنگ و نه مذاكره« توسط 
رهبر انقالب اسالمی  از نظر منطق تاريخی هوشمندانه است و بر قواعدی تكيه دارد 
كه فهم اين قواعد برای جامعه انقالبی راهگشاست. منطق اين راهبرد را می توان در 

1. زبيگنيو برژينسكی، خارج از كنترل: اغتشاش جهانی در طليعه قرن بيست و يكم، ترجمه عبدالرحيم نوه 
ابراهيم، تهران، اطالعات، 1372، ص205. 
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اصول زير خالصه كرد: 

1. چرا جنگ نخواهد شد؟
همان طوری كه رهبر انقالب فرمودند، جنــگ دو طرف دارد كه يك طرفش ما 
هستيم و شروع كننده هيچ جنگی نخواهيم بود. می ماند طرف ديگر كه بايد ببينيم 

از جنبه عقلی و تاريخی امكان آغاز جنگ در ايران و احتمال پيروزی دارد يا خير؟ 
بازخوانی شرايط سياســی و اقتصادی و ايدئولوژيك امريكا از زبان معروف ترين 
استراتژيست های امريكايی كه سال ها در رديف مشاوران امنيت ملی دولت عمل 
می كردند به ما می گويد از بعد از پيروزی انقالب اســالمی  يعنی از سال 1980م 
هژمونی اقتصادی، سياســی و حتی ايدئولوژيك امريكايی هــا در جهان رو به افول 
گذاشته است و امريكا توانايی ورود به مناقشات نفس گير و هزينه بری چون جنگ را 
به تنهايی نخواهد داشت؛ مگر اينكه با ايجاد هم گرايی هزينه را سرشكن كند. بهترين 
اثری كه در اين رابطه نوشته شده، كتاب خارج از كنترل برژينسكی يكی از مشاوران 
شورای روابط خارجی از حزب دموكرات است كه مشاور امنيت ملی كارتر نيز بود.

او در اين كتاب، فضای جهانی در قرن 21 بعد از سقوط شوروی را ترسيم می كند 
و نقش امريكا را در اين فضا نشــان می دهد. از آنجايی كه امريكا پرســتان داخلی 
ارزيابی های ناتوانی اين كشــور و افول جهانی آن را از زبــان تحليل گران داخلی 
افسانه بافی می خوانند، مستندات راهبرد نه جنگ و نه مذاكره را به اين كتاب حواله 

می كنيم. 
برژينسكی در فصل سوم اين كتاب می نويسد: 

تاريخ به ما آموخته است كه نفوذ و تسلط يك ابرقدرت نمی تواند 
هميشگی باشــد مگر اين كه پيامی  جهانی بر پايه عدالت خواهی و 
خيرانديشی داشته باشد و اين تجربه روم و فرانسه و بريتانيای كبير 
است. اين پيام بايد از اصالت اخالقی و معنوی برخوردار و در سلوك و 
رفتار سرمشقی برای سايرين باشد. در غير اين صورت عدالت خواهی 
و نيكوكاری كوته بينانه و به اصطالح ملی به پوچی و نخوت ملی، عاری 
از هر جاذبه جهانی خواهد انجاميد و سرانجام هم طرد خواهد شد كما 
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اين كه در مورد امپراتوری روسيه چنين شد.1
در بخش چهارم اثر خود می نويسد: بيســت معضالت اساسی داخلی در امريكا 
وجود دارد كه اگر بر طرف نشــود توانايی اين كشــور در رهبری جهانی را مورد 
ترديد قرار می دهد. 1. اولين و بزرگ ترين معضل بدهی امريكا است. در حال حاضر 
)1993م( بدهی مالی امريكا به بيش از چهار تريليون دالر )چهار هزار ميليارد دالر( 
بالغ می شود كه اين رقم در سال 1991 كسری بودجه ای نزديك به 400 ميليارد 
دالر به همراه داشته است. اين بدهی كه هر روز هم افزايش می يابد بار سنگينی بر 
دوش آينده امريكا خواهد گذاشت. باری كه افزون بر ايجاد بحران، جنبه تخريبی 

نيز خواهد داشت.2 
ارقام برژينســكی مربوط به بيســت و پنج سال پيش اســت و همان طوری كه 
وی پيش بينی كرده بود رقم بدهی های امريكا كــه عمومًا صرف ماجراجويی های 
توتاليتاريستی در خارج از مرزها شده است، بنابر گزارش رسانه واشنگتن اگزماينر، 
امروز به رقم وحشت انگيز بيســت و يك تريليون دالر رسيده است. يعنی جمعيت 
325 ميليون نفری امريكا هر كدام بيش از شــصت هزار دالر بدهی دارند كه بايد 
از حساب آنها پرداخت شود. 2. كسری موازنه تجاری؛ 3. كاهش سطح پس انداز و 
سرمايه گذاری؛ 4. فقدان قدرت رقابت صنعتی با اروپا، ژاپن و چين؛ 5. كاهش سطح 
رشد توليد در مقايسه با رقبای اصلی و افزايش اعتراضات و اعتصابات كارگری و 
كاهش اخالق كاری؛ 6. وضع نامناســب بيمه های درمانی و كاهش سطح متوسط 
عمر و افزايش مرگ و مير كودكان نسبت به اروپا و ژاپن؛ 7. كيفيت ضعيف آموزش 
متوسطه و بی سوادی عملی بيش از 23 ميليون امريكايی )اين رقم امروز از مرز 44 
ميليون هم گذشته است(؛ 8. زوال شالوده های اجتماعی و انحطاط ارزش های مدنی. 
اين معضل شــهرهای بزرگ امريكا را فرا گرفته اســت و محله های فقيرنشين در 
وضعی شبيه جهان سوم قرار دارند؛ 9. حرص و طمع طبقه ثروتمند؛ 10. نارضايتی 
ناشی از نظام قضايی امريكا كه در دنيا بی سابقه است؛ 11. ريشه دواندن مشكل فقر 
و تبعيض نژادی. شرم آور است كه يك نفر از هر سه سياهپوست برابر آمار 1992م 
زير خط فقر زندگی می كند... يعنی نزديك بــه 35ميليون و هفتصد هزار امريكايی 
بر اســاس آمارهای 1992م زير خط فقر زندگی می كنند؛ 12. گسترش جنايت و 

1. همان، ص105. 
2. همان، ص119. 
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خشونت؛ 13. گسترش فرهنگ اعتياد؛ 14. رشــد روحيه نااميدی اجتماعی؛ 15. 
بی بندوباری جنسی؛ 16. تبليغ گسترش فساد اخالقی؛ 17. روحيه بی تفاوتی در ميان 
اقشار جامعه؛ 18. ظهور چندفرهنگی بالقوه تفرقه افكن؛ 19. ظهور بن بست در نظام 

سياسی؛ 20. گسترش فزآينده احساس پوچی معنوی.1
اينها فهرست مهم ترين معضالتی است كه برژينسكی در كتاب خود از آنها ياد 
می كند و معتقد است كه فهرست يادشده شامل سه مقوله گسترده و در عين حال 
دارای نقاط مشترك اقتصادی، اجتماعی و حتی متافيزيكی است. مقوله اول مستقيمًا 
به توان امريكا برای مقابله و رقابت با رقبای اقتصادی مربوط است و مقوله دوم به 
شرايط كيفيت زندگی در جامعه امريكايی و مقوله سوم ارزش ها و اعتقاداتی را در بر 

می گيرد كه معرف ويژگی، سرشت و ماهيت امريكاست.2
در نتيجه از نظر اين متفكر امريكايی، امريكا نه تنها نمی تواند ژاندارم جهانی باشد 
بلكه نمی تواند بانكدار يا حتی موعظه گر جهانی نيز باشد؛ زيرا امريكا برای قرار گرفتن 
در مقام ژاندارمی  جهانی نيازمند مشروعيت اســت و برای بانكداری جهانی بايد 
نقدينگی كافی داشته باشد و برای موعظه گری جهانی بايد عاری از هر گونه فساد و 

آلودگی باشد.3
ارزيابی اســتراتژيك رهبر معظم انقالب در خصوص اتخاذ راهبرد نه جنگ و نه 
مذاكره از اين جهت يك ارزيابی عقالنی است كه شرايط ورود مستقيم در يك جنگ 
تمام عيار با ايران برای امريكايی كه تاكنون جنگ های نيابتی زيادی را به راه انداخته 
و در تمامی  آنها با شكست های سنگين مواجه شده است، فاقد منطق عقالنی است. 

كشوری كه فاقد چنين ويژگی هايی اســت به قول برژينسكی تنها از يك طريق 
می تواند خودش را در جهان اثرگذار نشــان دهد و آن هم شرارت پيشگی است. از 
اين جهت اكنون ما با امريكايی روبه رو هستيم كه گرفتار جنون سازمان يافته تهديد، 
تحريم و شرارت پيشگی عليه ملت های آزاد و مستقل شده است و اين جنون نه تنها 
به خونريزی های خارج از تصور در افغانستان، عراق، سوريه، يمن، بحرين، مصر و 
ساير سرزمين های اســالمی  انجاميد بلكه با جاه طلبانه ترين و ظالمانه ترين شيوه ها 
بر كنترل شرايط بيرونی و درونی ملت آزاد و مستقل ايران به نمايش گذاشته شد. 

1. همان، ص118-122. 
2. همان، ص122-123. 

3. همان، ص167. 
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2. چرا مذاکره نخواهيم کرد؟ 
منطق سياست به ما می آموزد كه با يك دولت شرارت پيشه نبايد با پيش فرض 
مدخليت و موضوعيت شبح موقعيت جنگی روبه رو شد و به بهانه همين شبح به او 
امتياز داد. مذاكره با آدم شرارت پيشه به نوعی شرارت های او را رسميت می بخشد 
و اين همان منطقی بود كه از ابتدای انقالب، خمينی كبير با اســتفاده از آن راه نفوذ 
امريكا را به درون ديوانساالری ايران مســدود كرده بود. امام خمينی می دانست 
مذاكره با امريكا يعنی به رسميت شناختن تمام شرارت هايی كه اين كشور در طول 
دوران گذشته نسبت به ايران روا داشــته بود؛ يعنی به رسميت شناختن كودتای 
28 مرداد سال 32 كه در رأس شــرارت های امريكا قرار داشت؛ يعنی به رسميت 
شناختن غارت ثروت ملی ايران؛ يعنی به رسميت شناختن كاپيتوالسيون؛ يعنی به 
رسميت شناختن جنايات شاه كه به دستور امريكا نهضت 15 خرداد را به خاك و 
خون كشيد؛ يعنی به رسميت شناختن طرح های اصالحات نمايشی شاه برای نابودی 
كشاورزی ايران؛ يعنی به رسميت شناختن مقابله با انقالب اسالمی؛ يعنی به رسميت 
شناختن جنايات 9 دی 56، 29 بهمن 56 و 17 شهريور57؛ يعنی به رسميت شناختن 
كشتار مردم در دفاع مقدس؛ يعنی به رسميت شناختن سالح های شيميايی؛ يعنی به 
رسميت شناختن جنايت هواپيمای مسافربری كه توسط اين دولت شرور سرنگون 

شد و يعنی...
برای همين امام می گفت مذاكره با امريكا را می خواهيم چه كنيم! رابطه ما با امريكا 
رابطه گرگ و ميش اســت. در كجای تاريخ ميش های مظلوم به ضيافت گرگ ها 
رفتند و بر سفره گرگ ها نشســتند. منطق بی فايده بودن مذاكره كه از ابتدا رهبر 
انقالب بر آن تأكيد داشتند ولی ديوانساالری ما گوش شنوايی برای آن نداشت، بر 

همين اساس استوار بود. 
خود امريكايی ها هم از همين منطق در روابط با ما استفاده می كنند. كسينجر در 

كتاب ديپلماسی امريكا در قرن 21 می نويسد: 
بايد بحث در مورد روابط ايران و امريكا از تفكرات و انديشه های 
تئوريك فراتر رود. اگر قرار بر بهبــود روابط اياالت متحده با رژيم 
اسالمی  ايران است بايد اين مسئله با كنار گذاشتن صدور انقالب از 
طريق زور و براندازی!! مهار كردن تروريسم و پايان دادن به مداخله 
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در روند صلح خاورميانه منوط شود، همچنين بايد پيشرفت در بهبود 
روابط با توجه به تالش ايران برای دستيابی به موشك های دوربرد و 

سالح های هسته ای انجام شود.1
يعنی تمام قواعدی كه به منافع حياتی، حساس و مهم ما وابسته است بايد در اين 

منطق به كناری نهاده شود. 
البته ادبيات سياســی اين منطق ارزش بحــث ندارد چون اساســًا از توهمات 
امريكايی ها و عالقه آنها در انتخاب اصطالحات و واژگان مورد نظر خودشان پيروی 
می كند و اين اصطالحات به كلی با واقعيت هــا فاصله دارد، ليكن منطق درونی اين 
ادبيات همان منطق گرگ و ميش است كه امام به اين مضمون اشاره فرموده بود. 
اين منطق هيچ روزنه اميدی برای عقلی و انسانی شدن امريكايی ها باقی نمی گذارد. 
همه آنهايی كه دركی از سياست دارند می دانند كه منطق سياست 
 چيرگی يا پيروزی بر دشــمنی ها و كينه ورزی های واقعی يا مجازی 
و برقراری صلح در صورت لزوم با بيشــترين دوستی ممكن ميان 
قوم ها، ملت ها و دولت هاست. اين نخستين وجه مشترك سياست 
را می توان از وجهی مثبت و از وجهــی منفی در نظر گرفت. در وجه 
منفی، هنگامی  كه سياست در ارتباط با حضور دشمن بيرونی مطرح 
می شود يكی از نقش های اساسی واحد سياسی، پاسداری از اجتماع 
در برابر تهديدهای بيرونی دولت های ديگر است. دولت هايی كه در 
پی سركوب يا نابودی اين اجتماع اند. در چنين صورتی مسئله اصلی 
واحد سياسی دســت زدن به اقدامات است تا به استقاللش احترام 
گذارند يا استقالل ازدست رفته اش را باز يابد. اين اقدام می تواند با 
عمل نظامی  يا گفت وگو يا هر دو باشد. بر پايه اصل پيش بينی بهترين 
حالت، هر حكومتی وظيفه نگهداری و آماده سازی ارتش خود را به 
دوش دارد و بايد آن را با كارآمدترين افزارهای ممكن مجهز كند تا 
بتواند دشمن را از تهاجم اجتماعی منصرف سازد يا در صورت حمله 
به كشور بجنگد يا در صورت اقتضاء به كار و زاری پيش گيرانه دست 
زند. يكی از تاكتيك ها، تاكتيك ديپلماسی است كه می تواند دفاعی يا 

1. هنری كسينجر، ديپلماسی امريكا در قرن 21، ترجمه ابوالقاسم راه چمنی، تهران، ابرار معاصر، 1381، 
ص329. 
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تهاجمی  باشد. اين تاكتيك راه و روش يا قاعده ای است كه می كوشد 
اختالف ها را از راه مذاكره و بر پايه سازش حل و فصل كند.1 

اين پاراگراف را از آن جهت از يك متفكر غربی انتخاب كردم تا بدانيم مذاكره 
حتی در راهبرد استراتژيســت های غربی، وقتی وجوه منطقی و عقالنی دارد كه اوالً 
ناظر به مباحث مربــوط به وظيفه نگهداری و آماده ســازی ارتش يك ملت برای 
مقابله با دشمن نباشــد. ثانيًا طرف مذاكره همزمان هم هوادار قاطع مذاكره نباشد 
و هم دشمن سرسخت راه حل های مبتنی بر ســازش. مذاكره با دولتی كه در سند 
راهبردی استراتژی امنيت ملی خود كه يك سند رســمی  دولتی است، آشكارا از 
ساقط كردن نظام جمهوری اسالمی  تا سال 2025م سخن به ميان می آورد دارای 
چه منطق عقالنی است؟ و ديوانساالری دولت تدبير و اميد با كدام عقل سياسی و 
ديپلماتيك اين گونه، محور شرارت در منطقه و ويروس مخرب تفرقه و نفاق را به 

رسميت شناخت؟ 
به قول خانم ژولين فروند متفكر فرانسوی سياست: 

باور به اين كه هر مذاكره ای از اســاس ســودمند، خردمندانه و 
پارسايانه اســت و از چنين باوری ايده ای ناب به معنای ديپلماسی 
بی آاليش ساختن يعنی ديپلماســی كه تنها در پی قانع كردن است 
بی آنكه به هيچ يك از ابزارهای فشار مستقيم يا غير مستقيم دست 

يازد، خطايی است سنگين با پيامدهای بسيار سنگين تر...2
مذاكره به عنوان رويدادی سياسی بر پايه تناسب نيروها انجام می گيرد و همزمان 
با توافق به مســئله امنيت از موضع قدرت نيز توجه دارد؛ نه به تعبير رهبر ما كه 
فرمودند نقدها را داديم و چيزی نگرفتيم. بنابراين چرا از اين جهت نيز اســتراتژی 
»نه مذاكره« در كنار »نه جنگ« يك راهبرد عقالنی است؟ چون بازی مذاكره توسط 
امريكايی ها در خدمت تمايالت برتری جويانه كه زير مذاكره نه پنهان، بلكه آشكار 
بود، قرار دارد. يعنی شبح جنگ را چنان واقعی نشان می دهند كه شما در چنين مواقع 
حساس و بحرانی به خوب و بد نيانديشی بلكه از ميان بد و بدتر يكی را انتخاب كنی. و 
اين همان منطقی بود كه در مذاكرات تركمانچای روس ها و انگليس ها و در مذاكرات 

1. تمام اين پاراگراف از كتاب ژولين فروند نقل شــد. برای مطالعه بيشــتر رك: ژولين فروند، سياست 
چيست؟، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران، آگه، 1383، ص53. 

2. همان، ص56. 
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برجام1 امريكايی ها از آن استفاده كردند تا پيامدهای سنگينی را بر ملت ايران تحميل 
كنند و از آنجايی كه ويژگی ديوانســاالری دوره قاجاريه با ديوانساالری امروزی 
تفاوت بنيادی ندارد و هر دو ديوانســاالری در انتخاب كارگزاران از پيوستگی های 
قومی  و قبيله ای، جناحی، باندی و جريانی اســتفاده كرده انــد تا حدودی نتايج اين 

مذاكرات به هم نزديك است. 
به تعبير فروند، تا زمانی كه طرفين قرارداد به مواد موافقت نامه احترام گذارند، 
مذاكره می تواند عامل صلح به شمار رود اما روشن است كه همين مذاكره می تواند در 
خدمت گرايش برتری جويانه كه زير گرايش صلح طلبانه پنهان شده باشد، درآيد. يا 
برای طرح  های سلطه جويانه يا تثبيت مقاصد تهاجمی  به كار گرفته شود و حتی گاهی 

می تواند به فاجعه ای سياسی بی انجامد.2
همه بحث هايی كه توافق برجام برانگيخت به گونــه ای ابهام آميز مذاكره را به 
نمايش می گذارد و روشــن می كند كه راهبرد »نه جنگ و نه مذاكره« يك راهبرد 
عقالنی است و كسانی كه هنوز بر تنور مذاكره می دمند اگر نگوييم فاقد شعور سياسی 
هستند بايد بگوييم يا مزدور بيگانه هستند يا از اساس دشمنانی هستند كه به لباس 
دوســت آمده اند يا همان تعبير ماليم رهبر انقالب را به كار گيريم كه ترسوهايی 
هستند كه شأنيت به دست گيری سرنوشت مردم در اين شرايط حساس را نداشتند 
ولی از بد حادثه امور توسط مردم به آنها واگذار شده است و جبهه انقالب بايد با تمام 

انرژی مواظب باشند تا اين ترسوها به دروازه خودی گل نزنند. 

1. رك: حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص19. 
نويسنده معتقد است در دنيای سياست و در مقاطع بحرانی و حســاس كمتر انتخابی بين خوب و بد وجود 
دارد. معموالً انتخاب بين بد و بدتر است. برای قضاوت نسبت به يك اقدام تنها نبايد فوايد و آثار مثبت آن را 
اندازه گيری كرد بلكه بايد توجه كرد كه اگر آن كار انجام نمی شد كشور با چه شرايطی روبه رو می گرديد. شايد 
تأخير در راه اندازی يك مركز توليدی يا تعليق توليد برای چند ماه در نگاه اوليه عملی مفيد ارزيابی نشود، ولی 
همزمان به اين سؤال هم بايد پاسخ گفت كه اگر همان عمل صورت نمی گرفت با چه پيامدهايی مواجه بوديم... 
با اين منطق نويسنده، ما نبايد از خيانت و خدمت كسی در تاريخ حرف بزنيم. نبايد قاجارها را به خاطر از دست 
دادن سرزمين های شمالی، افغانستان، بلوچستان و انعقاد كاپيتوالسيون شماتت كنيم. بايد ببينيم اگر اين كارها 
را نمی كردند چه خسارت ديگری بر ما وارد می شد. همچنان كه اين منطق به ما می گويد كودتای رضاخان 
را هم نبايد محكوم كنيم، چون معلوم نيست اگر كودتا نمی شد چه اتفاقی می افتاد و ايضًا كودتا عليه مصدق و 
مبارزه عليه رژيم شاه و اقدامات رژيم پهلوی و دخالت های امريكا در ايران و... به نظر می رسد نويسنده درك 
درستی از عواقب فرمايشات خود برای تاريخ يك ملت نداشته است و اين حرف شبيه همان حرفی بود كه 
در مناظرات انتخاباتی به رقيب گفت: من سرهنگ نيستم و حقوقدانم. گويا آنجا هم فراموش كرد كه اگر هر 

مصيبتی سرهنگ هايی مثل رضاخان بر ايران تحميل كردند به فتوای حقوقدانانی چون فروغی بوده است!! 
2. همان، ص56. 
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نتيجه
ما باور نكرده ايم نيروهايی كه در خدمت جنون توتاليتری امريكا و شرارت های آن 
در داخل ايران و در منطقه عمل می كنند فقط در قالب گروه های تروريستی منافقين، 
ســلطنت طلب ها، كمونيست ها، طالبان، داعش و ســاير اراذل و اوباش ساماندهی 
شــده اند. ما می دانيم اين نيروها در قالب های روشــنفكری، آزادی خواهی، حقوق 
بشری، اصالح طلبی، اصول گرايی، دموكراسی خواهی، در قالب جمعيت های دوستدار 
محيط زيست، جمعيت های زنانه )فمنيستی(، در قالب جريان های ملی- مذهبی، در 
پوشش جمعيت های توحيد و تعاون و صدها گروه و جمعيت در دانشگاه ها، مراكز 
تعليم و تربيت، رسانه ها، شبكه های به ظاهر مردمی  و بشردوستانه و از همه مهم تر 
در ديوانساالری ايران با انگيزه ها و تمايالت متفاوت در خدمت اين جنون هستند. 

اما بهترين پاســخ برای غرب پرســتانی كه تالش می كنند با شبح جنگ و بازی 
مذاكره فضا را برای سازش و عقب نشينی از مواضع انقالبی و آرمان های امام خمينی 
و بازگشت امريكا به ايران فراهم سازند، برآورد برژينسكی در پايان كتاب خارج از 
كنترل است. اين برآورد پيام روشــنی به همراه دارد و سازش ناپذيری اسالم ناب 

محمدی با اسالم امريكايی را برمال می كند. برژينسكی می نويسد:
غرب بايد بداند كه ميليون ها مســلمان سراسر جهان مجذوب 
او نخواهند شــد زيرا آنها غرب را به عنوان مظهر اشــاعه فرهنگ 
مصرف گرايی، فرهنگ غير اخالقی و فرهنگ بی دينی ]و اضافه شود: 
فرهنگ تجاوز، فرهنگ ضد بشــری، فرهنــگ بی عدالتی، فرهنگ 
كشتار مردم بی گناه، فرهنگ دفاع از جنايتكاران و...[ می شناسند. پيام 
غرب به ويژه امريكا برای بسياری از مسلمانان نفرت انگيز است... 
و تالش غرب برای وانمود كردن اســالم بنيادگرا به عنوان تهديد 
محوری برای غرب كه به ظاهر جانشين كمونيسم معرفی شده است، 

ساده انديشی محض است.1 

1. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص225. 
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انقالب واژگان
مروری بر پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی

سهراب مقدمی شهيدانی 

چکيده
مستندات تاريخی فراوانی در دست داريم كه نمونه های فراوانی از شعر سياسی 
با مضامين اسالمی را به دست می دهد كه در بســتر حوادث نهضت امام خمينی، 
در جای جای ايران سروده شده اند. اســتفاده از زبان شعر، نقش مهمی در پيشبرد 
وقايع نهضت داشــته، روح مبارزه با مظالم پهلوی را، چونان آتش زير خاكستر در 
ميان توده های مردم، زنده نگاه داشته اســت. اين نوشتار با بررسی تعداد زيادی از 
اشعار سياسی منتشرشده و بعضًا منتشرنشــده، در نهايت يك خط ممتد شعری را 
برای مخاطب ترســيم می نمايد كه هم  مســير تحوالت انقالبی را نشان می دهد و 
هم نمايان گر ماهيت و آرمان های قيام اســالمی مردم ايران است. بازخوانی تنوع 
مضمونی، زبانی و ادبی، گستره عظيم شعر انقالب اسالمی را به رخ می كشد كه در 
عين همه تكثراتش، گرد محور امام خمينی به عنوان يگانه راهبر مبارزات اسالمی 
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مردم ايران، به وحدت می رسد. مرور موضوع و موضع شعر انقالب اسالمی، بخش 
ديگری از اين نوشتار است كه تا حدودی عرصه های مختلف و افق های آينده شعر 

انقالب را نشان داده است. 
کليدواژه ها: انقالب اسالمی، پيشينه تاريخی، شعر، شاعران انقالبی، زبان انقالب

مقدمه
زبان شــعر، زبانی جامعه شــمول اســت كه ذهنيت مردمان عصــر انقالب و 
جهان زيست ايشــان را بهتر از هر زبانی بيان می دارد. برخی نويسندگان در تحليل 
انقالب ها بر نمادهای ذهنی در جامعه پيش از انقالب، تأكيد فراوان دارند و شروع 
انقالب را شــاهدی بر پايان يك جهان زيســت و پديد آمدن جهان زيست تازه، 
برمی شمارند. يعنی زمانی كه مردم خود را بر قالب بندی جامعه بر اساس آرمان ها 
و ايده آل های خود از نو صورت بندی كنند، در اين هنگام جامعه بايد خود را تجديد 
ساخت كند و اين امر بايد بر مفاهيم و اصولی متفق و موافق شود. لذا سياست همان 
»زبان مشترك و در عين حال متناقض بحث و عمل پيرامون مفاهيم اصلی قدرت« 
است كه نمی توان از اهميت و قدرت زبان و مباحثه، در شكل گيری و پيروزی يك 

انقالب غفلت كرد.1
در كنار همه عواملي كه در كنار هم گره خورده بودند تا انقالب اسالمي به حقيقت 
بپيوندد، ادبيات )منظوم باشد يا منثور، شعر باشد يا شعار و سرود و...( تأثيرات بسيار 
زيادي در انتقال مفاهيم، تهييج و ترغيب مردم در مبارزه، آگاهی بخشی، اطالع رساني 

و دميدن روح حماسه و شهادت طلبي داشت. 
به واسطه سابقه تاريخی و فرهنگی مردم ايران، استفاده از زبان شعر در انتقال مفاهم 
سياسی- اجتماعی، در افشای ماهيت جنايت آميز رژيم شاه و ايجاد گفتمان جديد2 بر 
اساس مبانی اسالم ناب، بسيار كارگر افتاد. البته شاعرانه های عصر مبارزات مربوط 
به نهضت امام خمينی)ره( آنچنان كه بايد و شــايد، هرگز مورد التفات هنروران و 

1. مصطفی ملكوتيان و وحيده احمدی، »نيروی اجتماعی و تأثير آن بر شرايط پس از پيروزی در انقالب 
فرانسه و انقالب اسالمی ايران«، مطالعات انقالب اسالمی، س8، بهار 90، ش24، ص14-15. 

2. مراد از »گفتمان« نه بدان معناست كه جامعه شناســان ارجمند و انقالب پژوهان محترم تحت عنوان 
»نظريه های گفتمان« مطرح كرده و می كنند، چه اينكه انقالب اســالمی اساسًا با كليشه های نظريه پردازان 
علوم اجتماعی و علوم سياسی- چنان كه بايسته و شايسته است- قابل تبيين نيست! بحث تفصيلی در اين باب، 

نيازمند گفتاری مستقل و مبسوط است. 
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سخن شناسان ادب فارسی قرار نگرفته، چنان كه 
تاريخ نويسان و مستندنگاران نيز حق اين ساحت 
مظلوم و مغفــول در تاريخ سياســی و اجتماعی 
معاصر را ادا نكرده انــد. آنچه می خوانيد گذری 

كوتاه در بوستان شعر ناب انقالب اسالمی است كه تالش شده برخی آثار و توليدات 
ادبی كمتر شنيده شــده را شامل باشــد. اميد آن  كه اين مختصر در پيدايش آثار 

تفصيلی و تخصصی ديگر به كار آيد. 

شعر انقالب اسالمی؛ حقيقتی مستقل و ممتاز 
وقتی از »شعر انقالب اسالمی« سخن به ميان می آيد، ناگزير بايد در آفاق بلندی 
نظر كرد كه طلوع سپيده صبح انقالب اســالمی را نمايان می سازد. اين پهن دشت 

زيبای بی كرانه، در فرگرد يك تغافل تاريخی، از نظر دور مانده است.
شعر انقالب اسالمی، تنها واژه پردازی و لفاظی نيست، بلكه معبری است به دنيای 
معانی و مفاهيم بلند و پيچيده؛ مفاهيمی در طراز گســتره و اهميت و جايگاه متعالی 
انقالب اسالمی. در شــعر انقالب با انقالبی هايی رو به  رو هستيم كه زبان شعر را به 
استخدام درآوردند برای ستايش مبارزه با استبداد و استعمار و استكبار. همچنين 
با شاعرانی مواجه ايم كه در كاروان انقالب اسالمی جايی برای خويش جستند تا از 
تاريخ جا نمانده باشند. اين است كه چه بسا شعر انقالب، گاهی در عرصه عروض و 
قافيه و لفظ، چندان فخيم و فاخر در چشم نيايد، با آن كه موضوع و معنايش متعالی 
و فخيم است. چنان كه در آثار برخی انقالبيون شاعر مشاهده می شود و چه بسيار 

شعرهای بلندی كه هم در قالب سرآمدند و هم در معنا متعالی. 
گرچه اين حقيقــت در منابع موجود انعكاس درخوری نيافته، اما شــعر انقالب 
اســالمی هرگز از تحوالت نهضت جا نمانده اســت! امروز وقتی از »شعر انقالب 
اسالمی« سخن می گوييم، در بسياری از موارد، شعر روزهای پس از پيروزی نهضت، 
در ذهن انسباق می يابد و كمتر كسی است كه جريان شعر انقالب را همپای تحوالت 
تلخ و شــيرين نهضت امام خمينی بپندارد و بشناســاند. حال آن كه شعر انقالب، 
چاووشی خوان حماسه هميشه جاويد كاروان انقالب اسالمی است. شعر انقالب، يك 
جريان پويا و پيوسته جاری است كه تاريخ تحوالت معاصر در آن تجلی يافته است. 

زبان شعر، زبانی جامعه شمول 
است که ذهنیت مردمان عصر 
انقالب و جهان زیست ایشان 
را بهتر از هر زبانی بیان می دارد
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فقط و فقط، بايد اين آيينه زار را خوب بشناسيم و 
غبار از چهره اش بزداييم تا حقيقت انقالب را در 

آن ببينيم، چنان كه هست. 
شــعری كه از نهتــوی محافــل دودگرفته 
روشــنفكران به در آمد و بر زبــان عامه مردم 
زمزمه شــد و بذر خروش و خيــزش را در دل 

جامعه انقالبی ايران اسالمی رويانيد. 
شعر انقالب اسالمی اگرچه در برخی وجوه، با شعر عصر مشروطه مشترك است 
اما هويتی مستقل و ممتاز دارد. در شعر انقالب اسالمی، مفاهيم دينی و تطبيق های 
تاريخی، به نحو پرشــماری بازتاب يافته و مهم تر آن كه، مفهوم »شهادت طلبی« 

شاه بيت اين غزل عاشقانه تاريخ است. 
شــعر انقالب اســالمی، با عموم مردم ســخن می گويــد، در بنــد لفاظی ها و 
اغالق گويی های روشنفكرانه گرفتار نيامده است، مردم را می فهمد، چنان كه مردم 
نيز از فهمش عاجز نيستند. اين اســت كه در فضای خفقان بار استبداد ظاهرفريب 
پهلوی دوم و در عصر نضج گيری هنر درباری، چه بسيار شعرهای انقالبی كه بر زبان 

عامه مردم زمزمه می شود بدون آن كه نام شاعر آن را بدانند! 
شاعران انقالب اسالمی، درســت در روز واقعه در كنار مردم ايستادند و به جای 
توهم بافی های شبه روشنفكری، روزگار حماسه سازان را در قالب واژگان ريختند و هر 
واژه شان جرعه ای جان افزا به تشنگان خروش و خيزش هديه كرد؛ چنان كه مردمان 
كوچه و بازار با هم آوايی و هم زبانی، شعر انقالب سرودند و بازتابی از نظم شاعرانه در 
دل طوفان حوادث شدند. در اين زمانه غريب البته، همه حوادث تلخ و خونين نهضت 
امام خمينی، در پشت شيشه های دودگرفته عينك شاعران غير مردمی و شعرفروشان 
درباری، تار و تاريك و محو ماند! و آنان در همه آن سال های پرحادثه روزه سكوت 

گرفتند و از عشق های ارزان شان سرودند و نان خون آلوده به نرخ روز خوردند! 

کرامت تراشی روشنفکران ضد انقالب برای شعر درباری 
عجب و عجيب آن كه تاريخ نگاران طرفــدار پهلوی، امروز نقطه عطف انقالب 
و نخســتين جرقه نهضت در سال 56 را به »شب  های شــعر كانون نويسندگان« 

به واسطه سابقه تاریخی و فرهنگی 
مردم ایران، استفاده از زبان شعر در 
انتقال مفاهم سیاسی- اجتماعی، 
جنایت آمیز  ماهیت  افشای  در 
رژیم شاه و ایجاد گفتمان جدید 
بر اساس مبانی اسالم ناب، بسیار 

کارگر افتاد
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نسبت می دهند و بر آن اند كه فضای باز سياسی 
ديكته شده توســط كارتر و به دنبال آن فعال 
شدن مجامع روشنفكری و برپايی شب های شعر 
و به خشونت كشيده شدن اين جلسات، عامل 
ايجاد جرقه انقالب در ســال 56 بوده است.1 

صد البته كه اين دوســتان به اصطالح »انقالب پژوه« در سال های سرد و سخت 
مبارزات مردم ايران از سال 42 تا 56، هيچ نشانه ای از تحرك و اعتراض حضرات 
شاعرپيشه به دست نمی دهند تا دريابيم كه پيشينه و كارنامه جرقه سرايان سال 
56 چه بوده است! و باز اين دوستان نمی نويسند كه بعد از به ميدان آمدن مردم و 
علنی شدن قيام، اين شاعران چه سرودند و پژواك شعرشان كدام تكاپوی انقالبی 

را موجب شد؟ 
اگرچه در مورد كارنامه روشــنفكران عصر پهلوی بسيار گفته اند و نوشته اند، 
اما از اين منظر كمتر به اين جريان پرداخته ايم كه ايشان در بزنگاه های تاريخی 
عصر مبارزه، چه  می خواســتند و چه می گفتند و از چه می ســرودند و چه كسی 
را می ستودند. شــايد به عنوان يك نمونه، بازخوانی ســخنان بنيان گذار »مجله 
ادبی سخن« بسيار گره گشا باشــد. پرويز ناتل خانلری، منتقد، نويسنده و شاعر 
شهير عصر پهلوی در هنگامه وقوع قيام خونين 15 خرداد 42 در كسوت »وزير 
فرهنگ« مشغول بود. او بعد از واقعه در جلســه هيئت دولت به رئيس دولت 
حمله كرده و علم را به كوتاهی در كشتار مردم مســلمان متهم نموده است كه 
چرا با شدت عمل بيشــتری با مردم معترض در روز 15 خرداد برخورد نشده 
است! در واقع از منظر خانلری، می بايست نخست وزير با شدت بسيار بيشتری 
در مقابل انقالبی های طرفدار امام خمينی برخورد می كرده اســت. خانلری در 

آن جلسه چنين می گويد:
اين طور كه بنده ديدم طبقه روشنفكر سخت عصبانی است و بر لَه 
]طرفدار[ دولت است و می گويد چرا دولت سستی می كند و اقدام 

1. مهرداد درويش پور، »ترازنامه و چشم انداز جنبش دانشجويی 18تير«، هوشنگ كشاورز صدر و حميد 
اكبری )به كوشش(، تجربه مصدق در چشم انداز آينده ايران )مجموعه مقاالت همايشی به همين عنوان كه 

از 13 تا 16ارديبهشت 80 در دانشگاه الينويز نورديترون برگزار شد(، ص305. 
عينًا و ايضًا همين سخن بی راه را پيش تر جناب آقای آبراهاميان )نويسنده چپ ديروز و تاريخ پژوه ليبرال 

امروز(، گفته بود. رك؛ ايران بين دو انقالب، ص623-624. 

در شعر انقالب با انقالبی هایی 
رو به  رو هستیم که زبان شعر 
را به استخدام درآوردند برای 
و  استبداد  با  مبارزه  ستایش 

استعمار و استکبار
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شــديد ]در برخورد با معترضان[ نمی كند. مطلب 
ديگر اينكه شترسواری دوال دوال نمی شود؛ ]برای 
ســركوب مخالفان[ تصميم قاطع بايد گرفت. اگر 
سســت بگيريم مملكت از ميان می رود. مســئله 
مربوط به خودمان نيست. ما می توانيم استعفا بدهيم 
ولی مملكت از بين می رود. مــا تصميم قاطع بايد 
بگيريم. ما وقتی يك ستوان دوم اگر عملی كرد او را تعقيب می كنيم، 
به هر صورت حكومت نظامی ضرورت كامل دارد و بسيار شديد بايد 

عمل كرد!1
اين تنها يكی از هزاران است. گرچه بازخوانی حقايق تاريخی شايد برخی مريدان 
چشم و گوش بسته را ناخوشايند به نظر رسد اما تا هنگامی كه تاريخ به همان گونه 

كه اتفاق افتاده روايت نشود، قدر و منزلت شاعران انقالبی، نمايان نگردد. 
شاعران و نويسندگان دهه 40 و 50 بيشتر براي مجامع روشنفكري و محافل ادبي 
مي نوشتند و توجهي به مسائل و مشكالت عامه مردم نداشتند. در اين ميان عده اي 
از نويسندگان كه با وضع داخلي كشور و ارزش هاي انقالب اسالمي نمي توانستند كنار 
بيايند، به كشــورهاي اروپا و امريكا مهاجرت كرده و دور از وطن به كار خود ادامه 
دادند كه در آثارشان مايه هاي ملي، غم غربت و ناخشنودي از انقالب و ارزش هاي 

متعلق به آن ديده مي شد. 
سال های مبارزه، عصر اوج ادبيات چپ در ايران و جهان است. اما چپ ها- در انواع 
و گونه های فكری و رفتاری متفاوت شان- به رغم ادعای مبارزه جويی، هرگز حاضر 
نشدند در هنگامه خطر، در كنار مردم بايستند و پژواك شاعرانه های فانتزی شان 
نوعًا از نهتوی دوداندود محافل ادبی آن ســوتر نرفت. البته بسياري از شاعران و 
نويسندگان متعهد به روال همان روز و يا با تمايالت مذهبي كار مي كردند و با سالح 

قلم به گونه اي مبارزه و اعتراض مي كردند.2

1. متن كامل مذاكرات هيئت دولت طاغوت در پانزده خرداد 1342؛ اسناد فاش نشده ای از قيام خونين 
15خرداد، بی جا، دفتر هيئت دولت و روابط عمومی نخست وزيری، بی تا، ص26. 

2. مرضيه رجبی طوســی، »بوی سيب چشم هايت آشناســت )تأثير ادبيات بر انقالب و ادبيات فاخر(«، 
فرهنگ پويا، ش19، زمستان 1389، ص87-90. 

پس از تبعید امام، آنگاه که 
همه راه های اظهار وفاداری و 
پشتیبانی از امام)ره( بر مردم 
بسته بود، سالح سخنوری در 
میدان مبارزه به کار گرفته شد و 
البته در جهت بیداری همگانی 

بسیار کارگر افتاد
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آغازین چکامه ها در شعر انقالب اسالمی 
شعر انقالب اسالمی در يك نگاه به دو بخش قابل 
تقسيم است: نخست هويت مستقلی كه امروز اين 
جريان شعری را با آن می شناسيم و دوم آن قسمی 
كه ريشه در گذشته دارد. در يك نگاه، نهضت ادبی 

عصر مشروطه تا حدودی نقطه آغازين بخشــی از انقالب اسالمی است. خصوصًا 
آثاری از سيد احمد اديب پيشاوری يا شعری كه درباره شهادت شيخ فضل اهلل نوری 

سروده شده است، به نوعی آغازكننده اين راه بوده اند. 
حتمًا شعر احمد خوانساری در رسای شيخ فضل اهلل، يكی از واگويه های ماندگار 

در شعر انقالبی معاصر است:

تا بلندآوازه ســازد بعد از اين آوای داردست حق در دست می آمد روان بر پای  دار
كی كند انديشه از رنج توانفرسای دارآن كه در آيينه انديشه می بيند خدای
گاه از شــوق خدا خورشيد بر باالی دارگاه خورشيد از عشق خدا بر نيزه ها
جاودان از مشرق خونين و خونپاالی دارپرتو خورشيد فضل اهلل نوری تافته است

در جريان شناسي شعر متعهد و انقالبي معاصر، اگرچه از ادبيات مشروطه به خصوص 
شعر اين دوره می توان به عنوان يك نقطه آغاز ســخن گفت، كه هم در لفظ و هم در 
مضمون شاعران دهه  های بعدی تأثيرگذار بوده اســت، لكن دستاورد  هاي انقالب 
مشروطه در بعد سياسي و اجتماعي، با آغاز ديكتاتوری رضاشاه، يكسره از ميان رفت. 
گرچه در سكوت مرگ اندود عصر رضاخانی، تك واژه های شب شكنی گاه از حلقوم 
حق گويان بلند می شد اما در كوتاه زمانی اين فريادسرايی ها با مشت استبداد، چون 
بغض در گلو خفه می شد. يك نمونه فاخر از شــعر انقالبی در عصر رضاخانی، آثار 
آيت اهلل شيخ يوسف نجفی جيالنی، نويسنده كتاب ارجمند طومار عفت1 است كه در 

1. كتاب طومار عفت، از بهترين رساله هايی اســت كه در باب حجاب به نگارش درآمده و در زمان خود 
هفت سال زودتر از تصويب قانون كشف حجاب، به دفاع از موضوع حجاب پرداخته است. مرحوم آيت اهلل 
جيالنی با همت بلند و بينش عميق و اطالعات گسترده دينی و اجتماعی اقدام به تأليف اين كتاب نمود. بدين 
جهت مجرم شناخته شد و توسط عامل رضاخان در گيالن )ژنرال فضل اهلل زاهدی( دستگير و زندانی و محكوم 
به شالق گرديد. اين عامل مزدور پس از تراشيدن ريش آيت اهلل جيالنی، او را به طرز بی شرمانه ای در يكی 
از روستاهای فاقد امكانات آن روز، يعنی ماسوله تبعيد كرد. ايشان با تحمل محدوديت ها و رنج های فروانی 
اين دوران را سپری نمود. برای اطالع بيشتر در مورد زندگانی ايشان رك: »زندگی نامه آيت اهلل شيخ يوسف 

 http://www.rangeiman.ir/577/ ،»نجفی جيالنی

اسالمی،  انقالب  شعر  در 
تطبیق های  و  دینی  مفاهیم 
تاریخی، به نحو پرشماری 
بازتاب یافته و مهم تر آن که، 
مفهوم »شهادت طلبی« شاه بیت 
این غزل عاشقانه تاریخ است
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ترسيم اوضاع خفت بار عصر پهلوی چنين می سرايد: 

ــوك ــم مل ــاده در چش ــك فت رذالن همه حاكم اند در شــهر و بلوكاركان فل
خنديد كــه الناس علی ديــن ملوك1گفتـم بـه فلـك، رذل پـرور شـده ای

به اعتقاد برخی محققين مهرداد اوستا با شعر »ارمغان غرب«، موسوی گرمارودی، 
طاهره صفارزاده و علی معلم جزو نخستين كســانی بودند كه شعر انقالب اسالمی 
را بنا نهادند.2 اما واقعيت آن اســت كه شعر انقالب اســالمی با آن گستره عظيم 
و ناشــناخته اش، بنايی مســتحكم و بلندمرتبه است كه به اين آســانی نمی توان 
بنيانگذارانش را بازشــناخت يا معماری اش را در يك يا چند نــام منحصر كرد. 
بازشناسی هويت و ماهيت شعر انقالب اســالمی بدون شناخت ريشه ها و پيشينه 
تاريخی آن ممكن نيست و اين نوشتار در پی نشان دادن خط سير تاريخی شعر اصيل 

مبارزه بر اساس مبانی و مفاهيم دينی ناب است. 
راهبر كبير انقالب اسالمی و بنيانگذار نظام جمهوری اسالمی، شخصيت بی بديلی 
است كه در كنار همه فضائل اخالقی و فكری اش، از قريحه بلند شعری نيز برخوردار 
بوده و خود از پيشگامان شعر انقالب اسالمی نيز محسوب می شوند. به عنوان نمونه، 

امام در توصيف زمانه خفقان رضاخانی، چنين می سرايد: 

زيــن ديو، بَــر كه نالــه بُنيــاد ُكنيم از جـور رضاشـاه ُكجـا داد ُكنيـم
اكنون نفسی نيســت كه فرياد كنيم3آن دم كـه نََفـس بـود، َره ناله ببسـت

پيوند حداكثری شــاعران انقالبی با مردم، و در هم تنيدگی ادبيات و تاريخ، يكی 
از امتيازات شعر انقالب اسالمی است. همين امتياز موجب می شود كه نتوان شعر 
انقالب اسالمی را در هيچ قالبی محصور و محدود كرد، نه در قالب جغرافيا و زبان 
خاص، و نه در قالب شخصيت های شــهير. در دوران بحران مخاطب و محروميت 
شاعران از پايگاه اجتماعی، شاعران انقالب از دل مردم جوشيدند و حرف دل آنان 
را سرودند و سخن شان بر دل مردم نشست. شعر انقالب اسالمی در همه سال های 

1. حسن شمس گيالنی، تاريخ علما و شعرای گيالن، تهران، كتاب فروشی و چاپخانه دانش، 1327، ص111. 
2. »ادبيات انقالب اســالمی، حيثيت فرهنگی ماست«: گزارشی از نشســت های تخصصی »درباره شعر 
انقالب اسالمی«، گزارشــگر: مؤذنی، جواهر، مجله رشــد آموزش زبان و ادبيات فارسی، ش102، تابستان 

1391، ص77-79. 
3. امام خمينی، ايوان اشعار، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 1392، ص317. 
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مبارزه، از يك سو با راهبر نهضت ارتباط عاطفی اش 
را حفظ كرد و از ديگرسو بر عهد خويش با مردم باقی 
ماند. يك نمونه خواندنی و جذاب از همزيستی شعر 
انقالبی با ادبيات عاميانه، شعری است كه چند دهه 

است كه در زبان عشاير جنوب زمزمه می شود و حكايتی دارد شنيدنی! 
متن اين شعر به زبان لری است و در آن با زبان ديالوگ، به ماجرای نامه مرحوم 
حبيب اهلل شهبازی به امام خمينی در سال 41 اشــاره دارد. در اين شعر جنگجوی 
عشايری از امام خمينی درخواســت می كند كه فقط كاغذی حاوی فتوای جنگ و 
جهاد صادر كند تا او تفنگ به دست بگيرد! متن شعر و ترجمه آن به شرح ذيل است. 

متن شعر به زبان لری:
كاغذی آومده تيم آغی خمينی

دستور جنگ وم بده، تو جانشينی
مو سيد مشتهدم مين دل شيرازم

نيتروم پی قرص شا برنو بسازم
كاغذت وم برس، كاری نيارم
ای روم زر دار بلی برنو ايارم

ترجمه فارسی:
ای آقای خمينی از تو كاغذی می خواهم

دستور جنگ به من بده
زيرا تو جانشين ]امام زمان)عج([ هستی 

امام هم در پاسخ می گويد؛
من يك سيد مجتهد هستم و نمی توانم پای قصر شاه برنو بسازم و برايت بفرستم!

عشاير جواب می دهد؛
الزم نيست تفنگ برايم بفرستی 

فقط كاغذت ]=نامه فتوای جهاد[ به من برســد، می روم و از درختان بلوط برنو 
درمی آورم!1

1. كشواد سياهپور، »تأثيرپذيری ادبيات عاميانه و حماسی ايل بويراحمد از نهضت امام خمينی«، ادبيات 
انقالب، انقالب ادبيات )مجموعه مقاالت(، تهران، مؤسســه تنظيم و نشــر آثار امام خمينی، 1378، ج2، 
ص238-237؛ كشواد سياهپور، قيام عشاير جنوب )1343-1341(، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های 

سياسی، 1388، ص67-68.  

شعر انقالب، یک جریان پویا 
و پیوسته جاری است که 
تاریخ تحوالت معاصر در 

آن تجلی یافته است
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درست در زمانی كه امثال خانلری دستور 
به هدم مردم انقالبی می دهند و از وفاداری 
روشنفكران به دربار سخن می گويند، مردم در 
گوشه و كنار، سالح قلم به دست گرفته اند و 
حماسه می سرايند و اين از عجايب و امتيازات 

شعر انقالب اسالمی است. 
با وقوع قيام 15 خرداد سال 1342و داغ شدن تنور انقالب و اعتراض، بسياري 
از شاعران در آن مقطع زمانی با فرياد تظلم و دادخواهی و با اهتزاز پرچم مبارزه از 
طريق شعر- و البته نه با زبان رمز و كنايه كه به تصريح- به طرفداری از اهداف و 
آرمان های امام خمينی)ره( و مبارزه با سلطنت پهلوی پرداختند. اين بيداري ادبي 
تا پيروزي انقالب اســالمي در بهمن ماه 57 و روزهای شكل گيری نظام جمهوری 

اسالمی ايران تداوم يافت. 
در حقيقت شعر انقالب اسالمی با ورود آشكار امام به عرصه مبارزه در آغازين 
سال های دهه چهل جاری می شود و اولين زمزمه هاي انقالب و حركت هاي منظوم 
به ويژه از قيام 15 خرداد ســال 1342 مطرح می گردد. يكی از عواملی كه در آن 
سال ها تأثيرگذاري اين قيام را در اذهان مردم ايران بيشتر مي كرد، بازتاب سريع و 
متعهدانه واقعه خونين خرداد 1342 در اشعار شاعران انقالبي بود. اگرچه اغلب اين 
اشعار علني و گاهي بدون نام و نشان منتشر مي شد اما دهان به دهان تكرار مي شد و 

هر روز گوشه اي از عمق اين فاجعه عظيم را براي مردم به ياد مي آورد. 
يكی از اشعاری كه در اين زمان خطاب به امام خمينی بيان شده: 

آيت اهلل خميني آيت اللهي توراست 
مرجع تقليد مايي حق خونخواهي توراست 
ما درودت مي فرستيم و سالمت مي كنيم
روزگار تلخ را شيرين به كامت مي كنيم 

لكه ناحق بر پيراهن پاكت زند
ما مسلمانان بري از اتهامت مي كنيم

بر علي سوگند و بر جان عزيزانش قسم
شاه را ما عاقبت روزي غالمت مي كنيم 

يا در زمانی كه نيروهای رژيم پهلوی به مدرسه فيضيه حمله كرده و طالب را مورد 

شاعران انقالب اسالمی، درست در 
روز واقعه در کنار مردم ایستادند و به 
جای توهم بافی های شبه روشنفکری، 
روزگار حماسه سازان را در قالب 
واژگان ریختند و هر واژه شان جرعه ای 
جان افزا به تشنگان خروش و خیزش 

هدیه کرد
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ضرب و شتم قرار داده و بسياری را به شهادت 
رساندند روی ديوار فيضيه شعارها و شعرهايی 

عليه رژيم ديده می شد. 

فكر ويران شــدن خانه صيــاد كنيد آشيان من بيچاره اگر سوخت چه باك
از كشــتگان حوزه قم جست وجو كنيمای دل بيا به كعبه مقصود رو كنيم

يا در شعر ديگری آمده است: 

آتش زدنــد ز كينه، عمامــه و عبا را1 بر خاك و خون كشيدند، طالب بی گناه را

در سال 41 در يكی از اشعاری كه به مناسبت الغای تصويبنامه انجمن های ايالتی و 
واليتی سروده شده و به نقش رهبری امام در مبارزه اشاره دارد می خوانيم: 

 نثــار بــاد ســالم و ثنــای نامحدود به جان پاك حجج، رهبران اين نهضت
كه عاشقانه در اين صحنه قد علم فرمود علی الخصوص خمينی، بزرگ آيت حق 
دلير  پيشوای  و  بيدار  رهبر  كه از شــهامت خود اجتماع زنده نموديگانه 
وز آن قيام، شــكوه و جالل دين افزودنمود تكيـه بـه پـروردگار و كـرد قيام
بدين دو عامل عرشی رسد به هر مقصودشجاعت است و صراحت هميشه شيوه اوست
كز اين قيام ز رخســار دين، غبار زدوددل شريعت و تقوا بدو سكون دارد 
آزادی  پيشوای  اين  بر  باد   درود بــر ايــن رهبر شــجاع، درود2سالم 

مردم اصفهان نيز از هنر شــعر در راه پشــتيبانی از امام بهره گرفتند و مبارزه و 
مخالفت آشتی ناپذير ملت ايران با رژيم شــاه را آشكارا اعالم كردند. يك نمونه از 

اين اشعار چنين است: 

 به رهروان حقيقت بــه حرمت احرارقسم به جان خمينی، زعيم شرع مدار 
آزادی  راه  شهيدان  پاك  خون   به حق هر كه كند با ســتمگران پيكاربه 

 به كودكی كه فكندش، مسلسل اشراربه مادری كه جگرگوشه اش به خون غلتيد 
هــزار مرتبه كشــتار را كنــد تكرار كه شاه خائن بيدادگر، اگر از كين 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، دفتر اول، 
1393، ص395. 

2. همان، ص232. اشعاری كه در اينجا ذكر می شود متعلق به آقای محمدحسين بهجتی اردكانی و مربوط 
به تاريخ 1341/9/14 می باشد. 

شاعران و نویسندگان دهه 40 و 50 
بیشتر براي مجامع روشنفکري و 
محافل ادبي مي نوشتند و توجهي 
به مسائل و مشکالت عامه مردم 

نداشتند
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 به انتقام شــهيدان برآوريــم دمار1ز دودمان وی و جمله جيره خوارانش 

به دنبال وقوع نهضت خونيــن 15 خرداد 42 كه امــام از آن به عنوان »طليعه 
نهضت« ياد می كنند، هر ساله در ســالگرد اين واقعه تاريخی، مبارزان از زبان شعر 
در زنده نگاه داشتن اين واقعه، به صورت حداكثری بهره می جستند و اين اشعار به 
صورت مكتوب و شفاهی مخاطبان عمومی می يافت و در شعله ورتر كردن آتش قيام، 
تأثيرگذار می نمود. با آغاز دهه محرم ســال 43، مراسم نوحه خوانی و عزاداری در 
منزل امام برپا بود و در البه الی نوحه ها، ياد شهدای قيام 15 خرداد زنده نگاه داشته 

می شد. برخی از اين نوحه ها از قبيل زير است: 

ــن  ــن مبي ــر دي ــی رهب ــت اهلل خمين  آيــت اهلل خمينی ای زعيم مســلمين آي
خمينــیدهــم محــرم، عاشــورای حســينی عاشــورای  محــرم،   12

در ســالگرد قمری حادثه 15 خرداد، طی اطالعيه ای با امضای حوزه علميه قم، 
12محرم عزای عمومی اعالن شد و در اين اعالميه نيز، از زبان شعر استفاده شده بود 

و طليعه اعالميه چنين بود: 

 يك گوشه ز الطاف ملوكانه شه بود«2»در نيمه خرداد هر آن ظلم كه رخ داد 

از جمله شــاعران سرشناس متعهد شــعر انقالب غالمرضا قدسي، شاعر شهير 
خراساني است كه بارها به دليل سرودن اشعار انقالبي به زندان افتاده و شكنجه هاي 
جسمي و رواني بسيار در اين راه ديده و چشيده است. او پيش از وقوع قيام 15 خرداد 
بارها با زبان رمز، سكوت مرگبار حاكم بر كشور را به تصوير كشيده بود اما بعد از 
15 خرداد با زبانی صريح به انعكاس حماسه پرشور مبارزات پنهان و پيدای مردم 

مسلمان در اشعار خود پرداخت. 
قدسی در ســالگرد نهضت و در بهار 1343 كه رژيم ستم شاهی مقاومت ها را با 
خفقان پليسی در هم شكســته بود و در پی انزوای مبارزه جويان مسلمان بود، قطعه 

»سايبان شعله« را سرود: 

1. رك: همان، ص571؛ گزارشــی از حماســه 15 خرداد اصفهان به روايت خاطرات؛ ص49. شعر از 
محمدعلی صاعد است. 

2. سيد حميد روحانی، همان، ص945. 
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»سايبان شعله«
بهار آمد و از خرمی نشانی نيست 

گلی به دامان بوستانی نيست 
سرشك ابر غباری نشست از رخ باغی 

كه از طراوت و لبخند گل نشانی نيست 
مگر ز خلوت گل پر نمی كشد نكهت 

كه گرم شور و نوا مرغ نغمه خوانی نيست 
چه غنچه ها كه شد از جور باغبان پرپر 

خوش آن چمن كه گرفتار باغبانی نيست 
سكوت مرگ چنان خيمه زد به دامن دشت
كه در خروش در اين دشت كاروانی نيست

به گوش غنچه نسيم سحر نهانی گفت 
در اين چمن گل شاداب و شادمانی نيست 
در اين محيط چنان بسته لب ز بيم صدف 

كه غير ديده روشن گهر فشانی نيست 
مكن اطاعت فرمان اهرمن ور نه 

تو را به سر به جز از شعله سايبانی نيست 
چنان گرفته دلم »قدسی« از وطن كه مرا 

به غير گوشه ويرانه آشيانی نيست1 

در دومين سالگرد قيام 15 خرداد، شعري نيمايي و نسبتًا بلند با عنوان »خون هاي 
جوشان«، در ششمين شــماره مجله انتقام درج شد.2 اين شــعر از حجت االسالم  

1. محمد طاهری خسروشاهی، »بازتاب قيام 15خرداد در آثار پيشاهنگان شعر انقالب«، پانزده خرداد، 
س10، بهار 1392، ش35، ص278-279. 

2. يكی از نشريات مخفی طالب حوزه علميه، نشريه انتقام بود كه از تاريخ 29 آذر 1343م/ 15 شعبان 1384 با 
استفاده از آيه شريفه »واهلل عزيز ذو انتقام«- در ضمن نام نشريه- شروع به انتشار نمود و تا تاريخ 15 مهر 1344/ 
7جمادی االخر 1385 انتشار آن ادامه يافت و جمعاً هشت شماره از آن منتشر گرديد. حجت االسالم سيد هادی 

خسروشاهی در اين مورد چنين می نويسد: 
»اين نشريه با محتوايی تقريباً مشابه محتوای مقاالت بعثت، اما كمی راديكال تر، توسط آيت اهلل محمدتقی مصباح 
يزدی، تهيه و تنظيم و تكثير و توزيع می شد... در واقع استاد مصباح، همه كار اين نشريه را، از تهيه و نوشتن مقاالت و 
اخبار، تا تايپ و چاپ و حتی بسته بندی و توزيع، خود به تنهايی انجام می داد و اين، عالوه بر همكاری صميمانه ايشان 

با نشريه بعثت و نوشتن مقاالتی برای آن و يا شركت در بعضی از جلسات آن، در زمان انتشار بود...«. 
رك: سيد هادی خسروشاهی، اسناد نهضت اسالمی ايران، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، پاييز 1389، ج2، 

ص15. 
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محمدحسين بهجتي يزدي )شــفق( است. مرحوم 
شفق، از گروه اولين شاعران متعهدي است كه بعد 
از وقوع قيام 15 خرداد، به مناسبت هاي مختلف از 
جمله رثاي شهداي 15 خرداد و آزادي امام خميني، 
اشعار حماسي زيبايي سروده است. در اينجا به برخی 

از بيت های اين شعر فخيم اشاره مي كنيم: 

»خون هاي جوشان«
افق امروز چرا سرخ تر است 

سينه اش خونين است
مي خراشد رخ و خون مي ريزد

دامنش رنگين است
يارب اين منظره چيست؟

راستي اين بر و اين بوم سيه، ايران است؟
پس چرا ويران است

اين همان كشور آباد كهن سال بود؟
راستي بيشه شيران است اين؟

پرورشگاه دليران است اين؟
نه، نه، نه! كو شكوه جمشيد؟

كو جالل ابديت كه بر آن مي زد موج؟
چه شد آن كاخ كه زنجير عدالت مي داد

زينت ايوانش؟
ديگر آن ايران نيست
محبسي ويران است

ملتي پاي به زنجير و اسير
اندر آن مي نالند

اين افق نيست كه بيني از دور
گرد اين حبس، حصاريست بلند

نقطه آغاز شعر انقالب اسالمی 
با آغاز اصل نهضت متولد شده 
است و از آن پس، شعر در همه 
مراحل نهضت، حضور دارد 
تنور  واژگان،  آتشفشان  و 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و 
فرودهای نهضت امام خمینی، 

گرم نگاه داشته است
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كه ز خون شهدا
جا به  جا قرمز و خون آلود است 

وه كه اين صحنه چه درداندوه است
ديگر اين ايران نيست كوره اي سوزان است...

افق امروز مالل انگيز است
مي خراشد رخ و خون مي ريزد

در غم پانزده خرداد است 
تا ابد ننگ از اين حادثه برمي خيزد 

نرود هيچ ز ياد
خون زند جوش هنوز

در تن پاك شهيدان غيور
خون آن مردم آزاد نيفتد از جوش

آري اين شعله نگردد خاموش
هرگز آرام نگيرد اين موج

تا ز بن برنكند ريشه بيداد سياه
به اميد آن روز...1

نعمت  ميرزازاده )م. آزرم(- صرف نظر از عاقبت سياسی و فكری و فرجام ادبی اش 
و تنها به لحاظ اهميت تاريخی- از جمله شــاعرانی است كه در توصيف و ستايش 
نهضت امام خميني اشــعار خوبي دارد. در ميان آنها قصيده »به نام تو سوگند« جدا 
از صالبت كالم، اولين شعري اســت كه در آن از رهبر انقالب با تعبير »امام« ياد 
مي شود.2 اين شعر در سال 43 سروده شده و جالب آن كه امام در نامه خود به جناب 
حجت االسالم والمســلمين محمد حكيمي در آبان 1348، به اين شعر اشاره كرده 

1. محمد قبادی )به كوشش(، خاطرات حجت االسالم والمســلمين محمدحسين بهجتي )شفق(، تهران، 
سوره مهر، 1388، ص83.

2. نخستين شــخصيتي كه عنوان »امام« را براي رهبر و بنيانگذار جمهوري اسالمي ايران به كار برد، استاد 
فرزانه محمدرضا حكيمي بود، كه در كتاب سرود جهش ها كه در سال 1342 به رشته نگارش كشيد، چنين آورد:

»... در اين روز و روزگار، ديگر اين نشــان تشيع را بر كسي نديديم و اين ســخن عزيز شيعي »انتم علي 
احدي الحسنيين« را از كسي نشنيديم، مگر از پيشواي شيعي انديش معاصر و يادگار پيشينه هاي شيعه، امام 

خميني...«. 
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است.1 بخشی از اين شعر در پی می آيد: 

»مجاهد در بند«
اي ز وطن دور اي مجاهد دربند 
اي دل اهل وطن به مهر تو پيوند

ناي تو خاموش همچو خشم كه در مشت
جان تو در جوش همچون شير كه دربند

اي ز وطن دور اي امام  خميني
اي تو علي را يگانه پور همانند2

همين شاعر در سروده ای ديگر خطاب به امام خمينی از شهادت آيت اهلل سعيدی 
ياد كرده و از جنايات رژيم شاه به خلق ايران سخن گفته است. او در اين شعر باز هم 

رهبر نهضت را با لفظ »امام« خطاب می كند و چنين می سرايد: 
1. امام خمينی به تاريخ 28 آبان 1348 خطاب به جناب آقای محمد حكيمی، به اشعار نعمت آزرم اشاره 

می كند و چنين می نويسد: 
»بسمه تعالی 

رمضان المبارك 1389
جناب مستطاب ثقه االسالم آقای حكيمی- دامت افاضاته  

گرچه جناب آقای آزرم  را مالقات نكرده ام لكن تا اندازه ای از روحيات ايشان اطالع دارم. قباًل هم پس از 
انتقال به عراق قطعه شعری كه حاكی از افكار ايشان تا اندازه ای بود مالحظه نموده ام. اينك نيز »پيام« بلندپايه 

را ديده و از ايشان تقدير می كنم.
اين جانب روزهای آخر عمر را می گذرانم، و مع األسف نتوانستم خدمتی به اسالم عزيز و مسلمين بنمايم؛ 
ملت هايی كه با جمعيت بسيار انبوه و اراضی بسيار وســيع و ذخاير بسيار گرانبها و سوابق بسيار درخشان و 
فرهنگ و قوانين آسمانی در تحت اسارت استعمار با گرسنگی و برهنگی و فقر و فالكت و عقب ماندگی دست 
به گريبان و در انتظار مرگ نشسته اند، ]و[ دولت ها كه به دست استعمار تشكيل می شوند، جز در خدمت آنها 
نمی توانند باشند. اختالفات موجوده در بين سران دول اسالمی- كه ميراث ملوك الطوايفی و عصر توحش است 
و با دست اجانب برای عقب نگاه داشتن ملت ها ايجاد شده است- مجال تفكر در مصالح را از آنها سلب نموده 
است. روح يأس و نااميدی كه به دست استعمار در ملت ها حتی در رهبران اسالمی دميده شده است آنها را 
از فكر در چاره جويی بازداشته است. اميد است طبقه جوان كه به سردي ها و سستي های ايام پيری نرسيده اند 
با هر وسيله ای كه بتوانند ملت ها را بيدار كنند؛ با شعر، نثر، خطابه، كتاب و آنچه موجب آگاهی جامعه است؛ 
حتی در اجتماعات خصوصی از اين وظيفه غفلت نكنند، باشد كه مردی يا مردانی بلند همت و غيرتمند پيدا 
شوند و به اين اوضاع نكبت بار خاتمه دهند. بايد جوان های تحصيل كرده از اين هياهوی اجانب خود را نبازند، و 
سرگرم بساط عيش و نوشی كه به دستور استعمار برای آنها و عقب نگه داشتن آنها فراهم شده است نگردند. 
بايد اشخاص بيدار، توليد مثل كنند و هر چه بيشتر هم فكر و هم قدم پيدا كنند و صفوف خود را فشرده كنند، و 
در ناماليماْت پايدار و جدی و قوی االراده باشند، و از تواصی به حق و تواصی به صبر، كه دستوری است الهی، 
غفلت نكنند. از خداوند تعالی عظمت اسالم و مسلمين را خواهانم. سالم اين جانب را به آقای آزرم و هر كس 

كه در فكر چاره است ابالغ نماييد. و السالم عليكم.
روح اهلل الموسوي الخمينی «

رك: صحيفه امام، ج 2، ص 254-255. 
2. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص273. 
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اال ای امـــام بـحـــق بـرگـــزيده 
اال ای تـو اسـالم را نـــور ديــده 
اال ای كه يزدان پس از روزگاران 

پس افكند دوران، تو را آفريده 
امام بحق ای خمينی كه ايران 

تو را چند سالی ست دوری كشيده
بزرگا، اماما كه بعد از امامان
چنان تو اسالم، رهبر نديده

زعيما، اماما از ايران چه پرسی
كه سجن بزرگی است، در خون طپيده 

بيا كه ضحاك، دين و وطن را
چنان كرده سودا كه گويی خريده

محمدرضای سعيدی، بزرگی
كه اسالم او را به جان پروريده

ز بيداد ضحاك و دژخيم هايش
شهيدی است اينك به خون آرميده1

مرحوم مهرداد اوستا2 از ديگر چهره هاي شناخته شده ادبيات انقالب است كه از 
ابتداي نهضت 15 خرداد با سرودن اشعار حماسي و انقالبي، تا انتها در كنار انقالب 
ماند.3 او در كنار اشعار انقالبی پرشــمارش، قصيده اي بلند و خوش قافيه با عنوان 
»پردگي بامداد« ســروده است. اين قصيده پنجاه و شــش بيتي كه در اعتراض به 
تبعيد امام بعد از حادثه 15 خرداد، نگاهي پرشكوه و لبريز از اميد و انتظار دارد به 
روشني بازتاب دهنده تمام واقعيت هاي نهفته در قيام 15 خرداد است كه با كلماتي 
رسا و مستحكم و وزين در ادبيات شعرهاي انقالبي قبل از وقوع انقالب، مي درخشد. 

بندهايي چند از اين قصيده زيبا را مرور مي كنيم:4 
1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص908-914.  

2. مهرداد اوستا )زاده 20 بهمن 1308 بروجرد- وفات: 17 ارديبهشت 1370 تهران(، نويسنده و شاعر 
معاصر ايرانی؛ وی در شهريورماه 1332 خورشيدی شعرهايی در مخالفت با رژيم پهلوی سرود و مدت هفت 

ماه را به عنوان زندانی سياسی در زندان گذراند. 
3. شايد به همين جهت است كه برخي اوستا را »پدر شعر انقالب« مي دانند. 

4. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص276-277. 
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 آوايي و مجــال كــه زي گلبني پريدآن مرغ را چه بيم قفس، كش نمانده اند
 بيداد رفت و فتنه به مردم چه ها رسيدبر من خداي داند و پيغمبرش اگر

 زين باده خدايي اگر جرعه اي كشــيدسرمست هيچ باده نيايد كسي چو من 
 ناگه به تيغ كينه به خون اندرون تپيدبا من به خون تپيد اگر بي گنه كسي 
 خاري بــه پاي برهنه پايــي فرو خليدخونابه اش ز ديده من ريخت گر به قهر 
 تابيــد خاطر مــن و انديشــه ام تنيدواپس تر آمدم چو رسن تاب هر چه بيش 
 تا يكســرش به قهر بنشكست ناخميدباالي آن درخت بنازم كه آسمان 
 وان محنتي كه ديده من ديد كس نديدزان آتشي كه سوخت مرا هيچ كس نسوخت
 دستي كه بر سر ستاره تواند همي رسيدبر سر ستاره خواهي اگر بايدت نخست

 سر بر كشي ز دامن شبگير همچو شيدروزي كه اي اميد دل مهر و مردمي 
 دور از تو و انتظار چه جان ها به لب  رسيدباري بپرس منتظران را كز اشتياق 
 چون ديدگان گشودي ناگه سحر دميدخورشيد اگر نبود به چشمت نهان چرا 
 خار ندامتي كه نــه در پاي جان خليد بخت مرا نكشت يكي گل كه خود نشد 
 كش ديده قطره قطره به دامن فرو چكيد چون غنچه پرده پرده دلم، خون شد از غمت

 و آزادگي و كرامت حالــي تو را گزيدآزادگي چو خواست گزيند نژاده  اي 
 انصاف را طلــوع كدامين بــود نويداي چرخ داد مردم آزاده را بگوي 
 يا مهر من كــه از افــق باختر دميد؟خورشيد تو كه از بر خاور گشود پر 

پس از تبعيد امام، آنگاه كه همه راه های اظهار وفاداری و پشتيبانی از امام)ره( بر 
مردم بسته بود، سالح سخنوری در ميدان مبارزه به كار گرفته شد و البته در جهت 
بيداری همگانی بسيار كارگر افتاد. گرايش به شعر در اين دوره خفقان و سركوب، 
منجر شد به خلق آثاری كه برخی از آنها تاكنون شاعرانش همچنان گمنام مانده اند. 
مرور برخی از اشعار اين دوره، راهی است به كشــف حقايق تاريخ خفقان بار عصر 

پهلوی و از همين رو، در ادامه برخی از اين اشعار را مرور می كنيم:

نايب ختم امامان آيت اهلل خمينی
راهنمای اهل ايمان آيــت اهلل خمينیبنده محبوب يزدان آيت اهلل خمينی 
مجری احكام قرآن آيــت اهلل خمينیناصر دين خدا و حافظ شرع پيامبر 
همچنان خورشيد تابان آيت اهلل خمينی1گرچه پنهانست فيضش، می رسد بر خلق عالم

1. بنابر گزارش ساواك در تاريخ 43/1/19، اين اشعار را يكی از بارفروش های تهران به نام حاج حسن 
شهرزی سروده است. رك: سيد حميد روحانی، همان، ص68-69. 
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*  *  *
دهم دو چشم تصدق به افتخار خمينیصالح اينكه چو يعقوب در فراق عزيزش
به وقت غصه نشيند كه در كنار خمينیخدا نكرده ماللی چو يافت به قلبش
بس است اينكه خدا هست، عون و يار خمينی1مگو مگو كه چنين حرف بر قلوب غم آَرد

*  *  *
خمينـــی  آيـــت اهلل  ای  گل ســـرخ گلســـتان حســـينیاال 
 يگانـــه مرجـــع تقليـــد هســـتیاگـــر چـــه از وطـــن تبعيـــد هســـتی 
آزادگانـــیمجاهـــد مـــرد تاريـــخ زمانـــی محفـــل  فـــروغ   

*  *  *
مسلمين خسته دل را زين الم دلشاد كنشاه را گو مرجع تقليد را آزاد كن
اين جهان فانيست تاريخ پدر را ياد كن2گر كه می نازی به تخت و بخت و تاج و اقتدار

پس از تبعيد امام به تركيه، يكــی از راهبردهای اصلی مبارزاتی در قم، برگزاری 
مراسم دعای توسل بود كه در حرم مطهر حضرت معصومه)س( برگزار می شد و 
در برخی مواقع، افراد مبارز، با تمســك به زبان شعر، به بيان مخالفت با تبعيد امام 
می پرداختند. از جمله، ابيات زير در آن محفل سياسی- معنوی قرائت می شده است: 

اين الخمينی؟
ــی  ــن الخمين ــا، اي ــم بن ــا فارح ــا ربن  واحســرتا من هجــره، ايــن الخمينی ي
 زندان چه باشد، جان به قربان خمينینام خمينی بردن ار زجر است و زندان 

اين الخمينی؟
ـــاده  ـــر دل نه ـــدا ب ـــی را خ ـــر خمين ــی مه ــاد خمين ــينه از ي ــد در س  دل می تپ

اين الخمينی؟
 واحفــظ الهی مصطفی نجــل الخمينیســلّم خمينــی ربنــا فــاردد الينــا 
ــی؟فارحــم علينــا ــن الخمينـ ايـ

چاپ كارت های تبريك نوروز در ســال های 43 و 44، از جمله ابتكارات جالب 
مبارزان ايرانی بود كه در غياب امام شان، با انتشار عكس او در قالب كارت پستال 

1. اين اشعار توسط حسين رحمتی از مرند به تاريخ 16 آبان 1343 سروده شده است. 
2. آنچه در اين مجال نقل شد، گزيده ای از برخی اشعار بود، برای دسترسی به متن كامل رك: سيد حميد 

روحانی، همان، ص68-77. 
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تبريك سال نو، چراغ مبارزه را روشن نگاه داشتند. در 
اين مرحله از مبارزه نيز از زبان برنده شــعر اســتفاده 
گرديد و جالب آن كه در نوروز 1343 و همزمان با ايام 
حصر امام خمينی، كارت تبريكی طراحی شد كه بر روی 

آن اين بيت نقش بسته بود:

 كــه در جنبــش درآيــد پرچم حق بــود آن روز بــر مــا عيــد مطلــق 

عينًا در نوروز سال 1344 نيز همين رويه تكرار شــد و اين بار با توجه به تبعيد 
مظلومانه امام به تركيه، بر روی كارت تبريك ابياتی نقش بسته بود كه به ماجرای 

تبعيد ايشان، اشاره مستقيم داشت: 

رشـــيد ای گل آمـــال و بهـــار اميـــد  زعيـــم  آزاده،  رهبـــر 
ــد  ــاری نمان ــو، به ــی  ت ــی ب ــر كس  شــادی و اميــد و قــراری نمانــد به
تويــیزآنكــه بهــار دل ملــت تويــی بحقيقــت  حقيقــی  عيــد 

مــا  بيــدار  رهبــر  ای  مــا ديدنــت  بيمــار  دل  شــفای  هســت 
ــت1ديــن فروزنــده ز اقــدام توســت  ــام توس ــر از ن ــدا جلوه گ روح خ

سيد اسداهلل رسا مدير روزنامه قانون2 نيز از جمله كسانی است كه اگرچه نامی از 
وی در زمره شاعران انقالب اسالمی به ميان  نيامده اما اين شخصيت سياسی باسابقه 
و ستم ســتيز نيز در مورد حادثه خونين »15 خرداد 42«، شعری سروده است كه 

برخی بيت های آن در ذيل می آيد: 
چون جوی خون ز ديده ببارم من اشك خون 

1. محمدحسن رحيميان، در سايه آفتاب: يادها و يادداشت هايی از زندگی امام خمينی)ره(، تهران، شاهد، 
1390، ص 35-34. اين اشعار به خط جناب حجت االسالم رحيميان در كارت تبريك نگاشته شده است و 
اشعار متأخر در يك نمونه ديگر از كارت های مربوط به سال 43 نيز با اضافه بيت آخر چاپ شده است ولی 

در كارت مربوط به سال 44 بيت آخر كه اشاره به نام روح اهلل دارد، نيامده است.  
2. سيد اسداهلل حسين زاده )مشهور به رسا( در دوران خفقان بار عصر پهلوی ها كارنامه مبارزاتی روشنی 
داشته و بارها به دليل مخالفت با رژيم و قلم فرسايی عليه خط قرمزهای حكومت وقت )از جمله رژيم غاصب 
اسرائيل و امور مشابه(، متحمل زندان های طوالنی مدت و شــكنجه های شديد شد و سرانجام در اثر همين 
زندان ها به بيماری قانقاريا مبتال گرديد و به رغم ميل باطنی به اسرائيل فرستاده شد و بعد از مدتی جنازه اش 
را به ايران فرستادند كه خواهرش )معصومه رسا( بر اين اعتقاد بود كه رسا كشته شده است. مرحوم رسا از 

جمله كسانی است كه با نهضت آيت اهلل نجفی اصفهانی همراهی مستمر و مثبتی داشته است. 
برای اطالع تفصيلی در اين باره، رك: مظفر نامدار، چند قطره خون برای آزادی )خاطرات ســيد اسداهلل 
رســا، روزنامه نگار مبارز و آزاديخواه دوران ديكتاتوري پهلوي به انضمام مقاالت، اسناد، مكتوبات و اشعار 

منتشرنشده رسا(، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1391، ص15-26. 

استخدام زبان شعر برای 
بازگفتن مضامین مرتبط 
با حوادث نهضت، به یک 
یا چند شعر، یا یک مقطع 
تاریخی خاص منحصر و 

محدود نیست
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از بس ميان شهر ]ناخوانا[ از سرگذشت 
از خون پاك سينه افراد بی گناه

بگرفت رنگ خون در و ديوار و كوه و دشت 
داد از دمی كه بی كفنان در كنار عرش 

]ناخوانا[ نيمه خرداد و سرگذشت 
تنها نه شهر تهران گرديد غرق خون 

شد قتلگاه مشهد و قم، اصفهان و رشت 
از پايتخت بس كه به گردون فغان رسيد 
منسوخ گشت حالت تفرج و سير و گشت

ای دست انتقام برون آ ز آستين
تا بنگری كه كار جنايت ز حد گذشت

هر كس كه خون بيگنهان ريخت بر زمين 
خون دلش زمانه بريزد ميان طشت
باری، گذشت نيمه خرداد و ای خدا

تنها تو عالمی كه چنان تلخ و بد گذشت 
تعداد كشتگان را چو دانی تو ای »رسا« 

]ناخوانا[ تا به هفت و هشت!1 
از جمله پيشاهنگان شعر انقالب اسالمي، محمدعلي مرداني است كه با راه اندازي 
انجمن نغمه سرايان مذهبي از سال 1351، در افشا كردن چهره حقيقي رژيم پهلوي 
اهتمام داشت. مردانی در توصيف قيام 15 خرداد و حوادث بعد از قيام، شعرهاي 
بسيار حماسي با وزن هاي مختلف ســروده است. زمزمه يك نمونه از شاعرانه های 

حماسی اين شاعر خالی از لطف نيست: 
»دست ظلم شاه«

آن روز صبح مردم نستوه نامدار از گوشه و كنار 
پير و جوان و مرد و زن از خرد و از كبار 

با عزت و وقار
از هر طرف چو موج خروشان كه در بحار

1. همان، ص429-430. 
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در كوي و رهگذر خوشحال و شاد و خرم و قلب اميدوار 
با گام استوار

حق جوي و حق طلب همه با شعله گناه 
با سوز اشك و آه تا قطع گردد از سرشان دست ظلم شاه

هستند دادخواه1

استقبال شاعرانه از ورود امام به نجف اشرف 
به مناسبت ورود امام به نجف، جشن باشكوهی از طرف روحانيان مبارز و متعهد 
در مدرسه بروجردی نجف برگزار شد كه بسياری از مقامات روحانی و نيز برخی از 

مردم نجف در آن جشن شركت كردند و اشعار زيبايی سرودند. 
آقای غديری يكی از فضالی حوزه نجف نيز قطعه شعری را در آن جشن باشكوه 

قرائت كرد: 

خورشــيد بهر نورفشانی گشــوده راهديدی كه عاقبت ز پس ابر قيرگون
 بلبل به گلشــن آمد و شد تازه هر گياهديدی كه دی گذشت و خزان رفت و گل دميد 

 خفاش وش گريخت كه نتوان كند نگاهديدی كه خصم از بر خورشيد تابناك 
 روح اهلل اســت نام وی و ارواحنا فداه2 آن مرجعی كه هست به او فخر مسلمين 

جناب استاد محمدهادی يوســفی غروی از اساتيد برجســته حال حاضر تاريخ 
اسالم، از جمله كسانی است كه در استقبال از امام خمينی قصيده ای به زبان عربی 
سروده است. گرچه پيش تر يك بيت از شعر ايشان- بدون ذكر نام شاعر- در برخی 
كتب تاريخی منتشر شده بود، اما برای نخستين بار، متن كامل شعر فخيم ايشان در 
گفت وگوی اختصاصی بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی با ايشان، به قلم 
خودشان در اختيار آن مركز قرار گرفت و پنج بيت از آن برای نخستين بار در اين 

مقاله منتشر می شود.3 متن اين شعر به شرح ذيل است: 
بشری فقد أنجز الرحمن ما وعدا   

1. محمد طاهری خسروشاهی، همان، ص274. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص173. 

3. مصاحبه مربوطه در تاريخ 1392/5/23 توســط آقايان صادق عليپور و ميثم عبداللهی در محل بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی ضبط گرديده است. اين شعر از آرشيو همين مركز تاريخی در اختيار 

نگارنده قرار گرفته است. 



49
97

ن 
ستا

  تاب
  5

ه  6
مار

  ش
م 

ده
انز

ل پ
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ن...
ژگا

 وا
ب

قال
ان

نجم الخمينی فی أفق العراق بدا1
هلل آيته العظمی و حجته الكبری       

وغابه علٍم أنجبت أسدا
تعجبوا من هالل العيد يطلع في     
الجمادی أمر عجيب قط ما عهدا
فمن موال يوالی الحمد مبتهال       
و مخلصا يستديم الشكر مجتهدا

و ذو ضغائن طارت روحه شفقا منه     
و طاحت شظايا نفسه قددا2

استخدام زبان شعر برای بازگفتن مضامين مرتبط با حوادث نهضت، به يك يا چند 
شعر، يا يك مقطع تاريخی خاص منحصر و محدود نيست. چنان كه بعد از شهادت 
فرزند برومند امام خمينی، مرحوم »سيد محمد حلی« در رثای مصطفی شعری سرود 
كه امام خمينی شعر او را به خط نسخ بر گوشه يكی از كتاب هايش نگاشت. اين شعر 
كه از هم نوايی حوزه نجف با امام در مصيبت مصطفــی حكايت دارد، به قرار ذيل 

است: 
يا مصابًا ضضع الدين له 
اثكل الشرع و ابكی نجفا

زال اقصی الروح فی تاريخه
اذهل العلم لرزء المصطفا3 

پژواک اعتراض انقالبی در شعر آئينی 
»شعر آئينی« عنوانی است كه نظر به مضامين مذهبی اشعار و پيوند آن با مواليد 
و شهادات اهل بيت)ع(، در سال های اخير مورد اســتعمال و استقبال محافل ادبی 

1. ستاره خمينی در افق عراق پديدار شد/ مژده كه سرنوشت به وعده خود وفا كرد 
2. ترجمه برخی اصطالحات مشكله در شعر: هالل العيد: تشبيه پيشانی امام به هالل عيد فطر، امام در ماه 
جمادی الثانی وارد عراق شدند و در اين شعر آمده اســت كه هالل عيد فطر در ماه جمادی طلوع كرد و اين 
مطلب عجيبی است. ذو ضغائن: انسانی كه دارای عقده ها و كينه هاست و منظور شاه است. )اين نكات به نقل 

از استاد غروی در اينجا ذكر شده است.( 
3. محمدحسن رحيميان، همان، ص131. 
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قرار گرفته است.1 اما در بررسی روند تولد و رشد 
شعر انقالب اســالمی، جايگاه شعر آئينی به عنوان 
نقطه تالقی دو نهضت اصيل شــيعی يعنی »نهضت 
عاشورای سال 61 هجری« و »نهضت امام خمينی 
در ســال 42«، همچنان مغفول مانده است. از اين 
منظر، شعر آئينی كه پيش از آغاز نهضت امام، تنها 
به »موضوع« متوجه بود، حاال در »موضع« قرار گرفت و پيوند و تناسب طرفينی اين 

دو نهضت، در قالب شعر و مرثيه محقق شد. 
بدين صورت كه پس از ماجرای حمله بی رحمانه رژيم شاه به مدرسه فيضيه قم، 
عماًل پهلوی ماهيت ضد دينی خود را در اقدامی بی سابقه نشان داد. امام)ره( درست 
در همين فضای خفقان بار، در آســتانه محرم 1383 )خرداد 42( دست به كار شد 
و در آستانه ماه محرم، شبكه سراســری روحانيت و هيئت های عزاداری را برای 

»روشنگری دينی« بسيج كرد.
ســاواك در تقابل با اين حركــت، از مبلغين التزام نامه ای گرفــت كه طی آن، 
مطالب شان »فقط جنبه مذهبی داشته باشد«، »از آيت اهلل خمينی و مدرسه فيضيه 
اسمی نبرند« و عليه »لوايح ششگانه شاه« سخنی نگويند! و البته به همين اكتفا نكرد 
و در تاريخ 29 ارديبهشت 42، كميسيون ويژه ای به فرمان معاون ساواك تشكيل 

شد و بر اساس آن قرار شد:
- روحانيون طراز اول به منظور تفهيم موقعيت كشــور و بر حذر 
داشتن از هر گونه تحريك در مجالس عزاداری، نزد هيئت رئيسه 

ساواك احضار شوند.
- كارگردانــان و بانيان مجالس روضه و دســتجات عزاداری به 
ساواك احضار شــوند برای جلوگيری از تحركات ]سياسی[ و برای 

حفظ نظم كامل! 
- تعداد تكايا بر حسب ميزان تندروی )!!( و مخالفت احتمالی آنان 

تعيين و به صورت درجه 1 و 2 و 3 مشخص شوند.

1. در تعريف شعر آئينی، نظرهای متفاوتی وجود دارد. برای اطالع بيشتر رك: رضا اسماعيلی، »موضوع« 
يا »موضع«؛ شعر اصيل آيينی چه ويژگی هايی دارد؟ خبرگزاری تسنيم:

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/09/01/124599

شعر انقالب اسالمی به جای 
آن که در محفل های دوداندود 
حبس  روشنفکر  شاعران 
شده باشد، از دل توده های 
مستضعف جامعه ایران برآمد 
و فریاد خروش و خیزش را 

همه گیر کرد
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- مأمورين نفــوذی )از عوامل 
ســاواك و مأموريــن مخفــی 
شــهربانی( برای كســب اخبار 
به موقع، در مجالس روضه خوانی 

گمارده شوند! 
امام در )28 ارديبهشــت( در ضمن انتشــار 

»رهنمون نامه ای« خطاب به گويندگان مذهبی و سران هيئت ها، از آنان خواست كه: 
در نوحه های سينه زنی مصيبت های وارده بر اسالم و مراكز فقه و 

ديانت و انصار شريعت را يادآور شويد.
خطر امروز بر اسالم، كمتر از خطر بنی اميه نيست! 

خطر اسرائيل و عمال آن را به مردم تذكر دهيد.
روز تاسوعا، ساواك عده ای از منبری های تهران را احضار كرد و رسمًا گفت كه 
»اگر نمی خواهيد حمالت تبليغاتی خود را عليه مقامات كشور متوقف سازيد، اقاًل 

اين سه موضوع« را مراعات كنيد: 
عليه شخص اول مملكت سخنی نگوييد!
عليه اسرائيل نيز سخنی بر زبان نياوريد!

مرتب به گوش مردم نخوانيد كه اسالم در خطر است! ديگر هر 
چه بگوييد آزاديد. 

امــام در ســخنرانی عصــر عاشــورای 42 در مدرســه فيضيه، جــواب اين 
سياست گذاری های رژيم را اين گونه داد: 

تمام گرفتاری های ما در همين ســه موضوع نهفته است. اگر از 
اين سه موضوع بگذريم، ديگر اختالفی نداريم و بايد ديد كه اگر ما 
نگوييم اسالم در معرض خطر است، آيا در معرض خطر نيست؟ اگر 
ما نگوييم شاه چنين و چنان است، آيا آن طور نيست؟ اگر ما نگوييم 
اسرائيل برای اسالم و مسلمين خطرناك است، آيا خطرناك نيست؟ 

و اصوالً چه ارتباط و تناسبی بين شاه و اسرائيل است...1
امام در ضمن پيامشان )28 ارديبهشت 42( خطاب به گويندگان مذهبی و سران 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر اول، ص462-497. 

بررسی پیشینه تاریخی شعر 
انقالب اسالمی آرمان ها و 
ماهیت نهضت اسالمی مردم 
ایران را نمایان می سازد و 
محوریت امام خمینی به عنوان 
یگانه راهبر این نهضت فراگیر 

را نشان می دهد
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هيئت ها، از آنان خواسته بودند كه »در نوحه های 
سينه زنی مصيبت های وارده بر اسالم و مراكز فقه 
و ديانت و انصار شريعت را يادآور شوند«. با آغاز 
محرم ســال 42، عزاداری ها رنگ و بوی انقالب 
گرفت و تا پيروزی نهضت، پيوند عزاداری و مبارزه، 
همچنان برقرار ماند. پس از رحلت آيت اهلل بروجردی، مرحوم خوشدل طهرانی در 

قصيده ای گفته بود: 

 چون خمينی را خدا بر شيعه موال می كندآيت اهلل بروجردی اگر بر بست رخت
حكم كن، فرمان بده، از جان و دل فرمان بريم

مردم در لبيك به ندای رهبر نهضت، در محرم ســال 42 در نوحه هايشان، اين 
چنين دم می گرفتند: 

نيســـت ز مـــرگ واهمـــهگفـــت عزيـــز فاطمـــه
زيـــر ســـتم نمـــی رومتـــا بـــه تنـــم تـــوان بـــود
ــش ــات و ذلتـ ــگ حيـ عـــزت و مـــرگ و لذتـــشننـ
ــم مـــن ز يزيـــد بی پـــدر ــتم نمی كشـ ــم و سـ ظلـ

*  *  *
در روز قتـــل زاده زهـــراشــد ســاحت فيضيه عاشــورا
اعلـــی تربـــت  شـــد مـــوج خـــون برپـــادر 
ــوا ــرائيلی رسـ ــال اسـ كشـتند از كين بی پناهـان راعمـ
اعلـــی تربـــت   شــد مــوج خــون برپــادر 

*  *  *
دانشگاه فيضيه/ چو دشت ماريه/ طالب دينيه

افتاده جسم هر يكی شان از لب بام
واويال واويال

قم شده كربال/ هر روزش عاشورا
فيضيه قتلگاه/ خون جگر علما

واويال... واويال

برخی ديگر از عزادارها هم چنين هم خوانی می كردند: 

شعر انقالب اسالمی از حیث 
فنی، نه آنچنان پیچیده و گرفتار 
فرم است که برای عامه مردم 
قابل فهم نباشد و نه آنچنان 
که  است  سطحی  و  ساده 

خواص آن را نادیده بگیرند! 
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الخمينی موالنا  ياری  موسم  ای شــيعيان برپا كنيد شور حسينیشد 
خمينی، خمينــی تو زاده حســينیجان را به كف بنهاده ای در راه قرآن

تو  نگهدار  خدا  خمينی،  بميــرد، بميرد، دشــمن غــدار توخمينی، 
تو  طرفدار  ملت  خمينی،  بميرد، بميرد، دشــمن خونخوار توخمينی 
قانون شكن  قلدر  اين  بر  خمينی شاه شــكن، خــدا نگهدار تو مرگ 

*  *  *
يمينی قطعتموا  ان  واهلل  شــد موســم ياری موالنــا خمينیفرمود 

ای اهل عالم، اهلل اكبر
*  *  *

يوم القيام است، روز انقالب است
تنها نه در كربال قحط آب است

قحط عدل است** قحط فضل است
حق بر باطل پيروز است

*  *  *
رهبر جهانی، مرد آسمانی

حماسه آفرين تاريخ جهانم/ آئينه بابم، اميرالمؤمنانم 
الحق دوله، باطل جوله

رهبر انقالب، تشنه ام نی بر آب 
تشنه آزادی و خون ستمگر 

پس از دستگيری و زندان و تبعيد امام نيز، همچنان بازار اشعار و نوحه های انقالبی 
گرم ماند كه خود موضوع نوشتاری ديگر است.1 اما نبايد از ياد برد كه اين نوحه ها، 
اولين تجلی »هنر انقالب اسالمی«اند كه بســياری به اشتباه، پيشينه آن را به زمان 

پس از پيروزی نهضت بر می گردانند. 
پيوند نهضت امام خمينی با معارف عاشــورايی كه در اشعار فوق متجلی است، 

1. زحمت روايت رويدادها و ثبت شعرها و شعارها، به عهده همان نفوذی هايی بود كه به تصويب كميسيون 
ويژه ساواك، در همه هيئت ها حضور داشتند! اين است كه مطالب پيش گفته همه در اسناد ساواك آمده است. 
اسامی سرايندگان نوحه ها و اشــعار به دليل مراعات اختصار ذكر نشده است. برای اطالع بيشتر رك: سيد 
حميد روحانی، همان، ص486-467؛ اكبر فالحی، محرم و انقالب اسالمی ايران، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی، 1393، ص104-94؛ زاهد غفاری هشجين و هانيه خدادادی، هيئت های مذهبی و انقالب اسالمی، 

تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1393، ص112-114. 
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بهترين دليل بر دينی بــودن حركت مردم به 
رهبری امام خمينی است. خودجوش بودن هنر 
انقالب و مردمی بودنش، همه دستگاه فرهنگی و 
هنری نخبگانی و مزدور رژيم را ناكارآمد كرد. 

موضع و موضوع شعر انقالب 
شعر انقالب اسالمی، همچون هر پديده فرهنگی و هنری ديگری، عاری از تجربه 
نشــيب و فراز های مختلف )در قالب و محتوا، و در لفظ و معنا( نبوده و نيست. اين 
چكامه پرطنين و آهنگين، هم ساز چاكاچاك شمشيرهای آهيخته همه مجاهدان راه 
اسالم، هر آنجا كه الزم است سروده و شنيده می شود. بازخوانی تطور و تحول شعر 
انقالب اسالمی، حتماً موضوع نوشتاری مبسوط و مستقل است اما در اينجا تنها برخی 
سرفصل های آن از نظر خواهد گذشت، باشد كه موضوع تأمالت محققين ارجمند 

گردد. 
در يك بررسی كلی، نكاتی چند در باب شعر انقالب اسالمی قابل ذكر است: 

1. به نظر می رسد نقطه آغازين شعر انقالب اسالمی همچنان به اشتباه، پيروزی 
انقالب اسالمی تلقی می شود؛ در حالی كه همان طور كه گذشت، آثار فاخری در اين 
حوزه وجود دارد كه نشان از تولد اين درخت پرثمر در آستانه نهضت امام در دهه 

چهل دارد. 
2. از انقالب سرودن غير از »انقالب سرايی« است. اگرچه غلبه عواطف و ادبيات 
بر مفاهيم و معانی، موجب شد كه در سال های مبارزه، برخی انديشمندان انقالبی، به 
جای اصالت معنا، شعر و حماسه و انقالب سرايی را اصل قرار دهند.1 اين است كه 
حتمًا در بررسی آثار مربوط به »شعر انقالب اسالمی« ناگزير بايد دست به عصا راه 
رفت تا برخی نوشتارهای التقاطی و احياناً انحرافی يا مكتب زده، به عنوان بيتی از غزل 

شعر ناب انقالب اسالمی جای نگيرد. 
3. در نخستين سال های انقالب، بيش و پيش از هر چيز، شاعران به بيان انديشه ها 
و باورهای انقالبی و دينی پرداختند كه با ظهور جنگ، مســائل جنگ چون ستايش 

1. به رغم احترام به جناب دكتر شريعتی، آثار ايشان- آن گونه كه شهيد مطهری در نامه به امام توصيف 
كرده اند- آكنده از انقالب سرايی است. اين است كه در بازخوانی آثار ادبی عصر انقالب، می بايست تفاوت 

انقالب اسالمی با اسالم انقالبی از نظر نرود. 

شعر انقالب اسالمی، در مضمون 
گرفتار مکاتب الحادی و التقاطی 
آرمان های  چونان  و  نیست 
از  برآمده  و  اصیل  نهضت، 

آموزه های اسالم ناب است
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مجاهدت مردمی، ستايش شهيدان و تقبيح دشمنان 
و متجاوزان، محوری ترين مضمون و موضوع جاری 
در سروده ها شد. جريان ديگری در سال های پايانی 
دهه شصت و دهه هفتاد ظهور كرد كه درگير نوعی 
تكاپو در فرم و قالب های جديد و كشــف فضاها و 

مضمون های تازه شد.1 
4. در بررسی شعر انقالب اسالمی، تفكيك شعر اصيل انقالب- كه پيگير آرمان 
اسالم ناب است- با اشعار سياســی و انقالبی كه در عصر انقالب سروده می شدند، 
يك ضرورت است. گرچه ادبيات چپ بخش مهمی از ادبيات مبارزه را شامل می شد 
اما نمی توان بی محابا آن را در قالب شــعر انقالب دسته بندی كرد. اگرچه برخی از 
شاعران اين عرصه، به رغم دلدادگی به مكاتب الحادی، همچنان از مضامين مذهبی 
بهره می بردند و اين نشان می دهد كه مخاطب مسلمان و متعهد اين شاعران، آنان را 

مجبور به حركت در مسير مضامين دينی نموده است.2 
5. آن گونه كه پيش تر نيز شرح داده شد شعر انقالب اسالمی گرفتار محافل ادبی 
تخصصی نشد و در ميان عامه مردم زبان به زبان چرخيد و همه گير شد. شعارهای 
خالقانه و سرودهای انقالبی در آســتانه پيروزی انقالب اسالمی، يك جلوه از اين 

هم آميختگی هنر انقالب با عامه انقالبيون بوده است. 
6. شعر دفاع مقدس نقطه عطف و نقطه رهايی شعر انقالب اسالمی است كه نسلی 

از شاعران انقالبی و آثار فاخر ادبی، در فضای اين حماسه ماندگار متولد شدند. 
7. بازتاب مصيبت عظمای فقدان امام عزيز، تكانه و تكاپوی مهم ديگری در شعر 

انقالب اسالمی است كه البته همچنان ناشناخته مانده است. 
8. شعر مقاومت و خصوصًا اشعار مربوط به دفاع از سرزمين فلسطين، ژانر مهم 
ديگر در عرصه شعر انقالب اسالمی است. اين عرصه در صدور انقالب اسالمی در 
خارج از مرزهای ايران، و در هم صدايی هنروران آزاده در سراســر جهان تكليف و 

تعهد ويژه بر دوش داشته و دارد. 
9. شعر آئينی كه در سال های اخير تبلوری تحسين برانگيز يافته، اتفاق مهم ديگر 
در شعر انقالب تلقی می شود كه رابطه هيئت ها و حسينيه ها با جريان پويای انقالب 

1. محمدرضا سنگری، »تكامل شعر انقالب اسالمی«، مجله شعر، سوره مهر، 1386، ش53، ص58-61. 
2. گلسرخی نمونه خوبی در تقريب اين حقيقت در شعر انقالب اسالمی است. 

محوریت امام خمینی همواره 
اسالمی  انقالب  شعر  در 
پیداست و یکی از بهترین ادله 
برای اثبات یگانگی رهبری 
در صفوف مبارزه، بازخوانی 
اشعار انقالبی در دهه های 

چهل و پنجاه است
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اسالمی را باقی و برقرار و قويم نگه داشته است. 
10. ماجرای شعر بيداری اسالمی، وقوع حادثه تلخ و عبرت آموز منا، و خصوصًا 
پيدايی جريان دفاع از حرم، هر كدام در جای خويش تحرك و شوك شعری ديگری 

در دل شعر انقالب اسالمی بوده اند كه جای بررسی مستقل و مبسوط دارد. 

جمع بندی
بررسی پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی آرمان ها و ماهيت نهضت اسالمی 
مردم ايران را نمايان می ســازد و محوريت امام خمينی به عنوان يگانه راهبر اين 
نهضت فراگير را نشان می دهد. با مرور پيشينه تاريخی شعر انقالب اسالمی معلوم 
می شود كه نقطه آغاز شعر انقالب اسالمی با آغاز اصل نهضت متولد شده است 
و از آن پس، شــعر در همه مراحل نهضت، حضور دارد و آتشفشان واژگان، تنور 
مبارزه را در همه ادوار و فراز و فرودهای نهضت امام خمينی، گرم نگاه داشــته 
است. تنوع موضوعی و روزآمدی شعر انقالب اســالمی، ظرفيتی تمام نشدنی را 
پيش روی انقالبيون مسلمان گشود كه در مراحل مختلف، از آن به بهترين وجه 
ممكن بهره بردند. شعر انقالب اســالمی به جای آن كه در محفل های دوداندود 
شاعران روشنفكر حبس شده باشد، از دل توده های مستضعف جامعه ايران برآمد 
و فرياد خروش و خيزش را همه گير كرد. شعارهای آهنگين و موزون، سرودهای 
انقالبی ماندگار كه اكنون در حافظه آوايی مردمان ايرانی ثبت شده اند و مرثيه ها 
و نوحه های عاشــورايی مبتنی بر حوادث سياســی- انقالبی، تنها بخشی از نمود 

اجتماعی شعر انقالب اسالمی بود. 
شعر انقالب اسالمی از حيث فنی، نه آنچنان پيچيده و گرفتار فرم است كه برای 
عامه مردم قابل فهم نباشد و نه آنچنان ساده و سطحی است كه خواص آن را ناديده 
بگيرند! در عين عام فهم و خاص پسند بودن، تعهد به استيفای حقوق مردم در قالب 
پی جويی آرمان های اسالمی، شــاخصه ثابت اين  گونه ادبی است و در حقيقت در 
دوران پرحادثه مبارزه شــعر، زبان مردمان مبارز و همراه و همدم آنان بوده است. 
روشنگری و آخته نگاه داشتن آتش های زير خاكستر در اليه های ناپيدای اجتماعی، 
كاركرد سترگ شعر انقالب اسالمی است كه همچنان در آثار انقالب پژوهان ايرانی 

و غير ايرانی، مغفول مانده است. 
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محوريت امام خمينی همواره در شعر انقالب اسالمی پيداست و يكی از بهترين ادله 
برای اثبات يگانگی رهبری در صفوف مبارزه، بازخوانی اشعار انقالبی در دهه های 

چهل و پنجاه است. 
شعر انقالب اســالمی محدود و منحصر به زبان معيار نيست، چه اينكه در يك 
جغرافيای خاص نيز نمی گنجد. شعر انقالب، شهر و روستا نمی شناسد و در قالب يك 
گويش و لهجه و زبان خاص نمی گنجد. شعر انقالب اسالمی در گستره ای به بزرگی 

اصل نهضت و هم پا با آن، حيات دارد و بر جان تشنگان، باران زندگانی می پراكند.
شعر انقالب اسالمی، در مضمون گرفتار مكاتب الحادی و التقاطی نيست و چونان 
آرمان های نهضت، اصيل و برآمده از آموزه های اســالم ناب است. شعر انقالب 
اسالمی از ريشه و هويت تاريخی برخوردار است و توجه به پيشينه تاريخی اين گونه 

شعری، خط امتداد رويش و رسش و تعالی آن را نشان می دهد.
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حکومت و والیت فقيه
نگاهی گذرا به رساله »واليت فقيه« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی

ابوالقاسم کريمی
عبدالحسن مسلمی

1. پيشينه بحث والیت فقيه در نهضت امام خمينی
يكی از مهم ترين اقدامات راهبردی تئوريك در عرصه مبارزات انقالب اسالمی، 
طرح مبسوط موضوع »واليت فقيه« توسط امام خمينی)س( است. رهبر كبير انقالب 
اسالمی در بهمن ماه 1348شمسی، در ضمن مباحث فقهی خود، به طور تفصيلی وارد 
موضوع »واليت فقيه« شد.1 سلسله درس های ايشان به همت برخی از شاگردان، 

ضبط، پياده سازی، تدوين، تكثير و در سطحی وسيع توزيع گرديد.2

1. برای اطالع از جزئيات مربوط به تدوين و توزيع دروس واليت فقيه رك: سيد حميد روحانی، نهضت 
امام خمينی، دفتر دوم، ص730.

2. آن گونه كه در خاطرات روحانيون مبارز حاضر در نجف آمده است، ضبط اين دروس به امر شخص 
امام )برخالف رويه معمول ايشان( انجام گرفته كه اين مسئله نشان از اهتمام ويژه امام نسبت به نشر محتوای 
دروس دارد. آقايان سيد حميد روحانی و سيد هادی موسوی گيالنی )و برخی ديگر از روحانيون مبارز(، در 
ضبط و تدوين اين دروس نقش محوری داشته اند. اين دروس ابتدا به صورت درس نامه های مجزا تكثير و 
توزيع شد و بعداً به صورت يك كتاب مستقل و با عنوان نامه ای از امام موسوی كاشف القطاء منتشر و توزيع 

گرديد. 



60
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ت
مقاال

انتشار درس نامه »واليت فقيه« تحرك 
پردامنه ای را در ميان مبارزان مســلمان 
پديد آورد و برای نخستين بار، نسخه ای 
ايجابی برای نظام جايگزين ارايه كرد و از 
اين منظر، آن را می توان نقطه عطف مبارزات نهضت امام برشمرد؛ چرا كه در اين 
مباحث، همزمان به براندازی حكومت پهلوی و تأســيس يك نظام جديد پرداخته 
شده بود كه اين موضوع، تأسيس حكومت دينی با نظارت ولی فقيه را به عنوان يك 

»آرمان مبارزاتی« وارد ادبيات مبارزه می كرد.1 
اگرچه همزمان برخی جريان های به ظاهر ملی-   مذهبی، نه تنها تحرك خاصی در 
اين زمينه انجام ندادند، بلكه در جهت سانسور مسئله حكومت اسالمی اقدام كردند،2 
اما با وجود اين گروه های فراوانی به هواداری از حكومت اســالمی به ميدان آمدند 
و مسئله »حكومت دينی« در سال های آغازين دهه پنجاه به يك گفتمان فراگير در 
ميان مبارزان و فعاالن نهضت امام خمينی مبدل گشت و ثمرات فكری- مبارزاتی 

فراوان به دنبال داشت.3 
تأمل پيرامــون حكومت دينــی و لوازم آن، از ســابقه ای تاريخــی به موازات 
نهضت اســالمی برخوردار اســت و به تحقيق می توان ادعا كرد كه قانون اساسی 
جمهوری اســالمی ايران، محصول همين تأمالت تئوريك است. بنابراين برخالف 

1. مجموعه دروس واليت فقيه شــامل 12 درس بود كه هر دو درس در يك جزوه و مجموعًا در شش 
درسنامه، تدوين و منتشر گرديد. از اين ميان، سه درسنامه برای توزيع در مراسم باشكوه حج، آماده و ارسال 
گرديد. برای اطالع تفصيلی از حواشی مربوط به انتشار دروس واليت فقيه و بازتاب های آن در داخل و خارج 

از ايران، رك: سيد حميد روحانی، همان، ص555-712. 
2. حجت االسالم ســيد حميد روحانی از اعضای اصلی تدوين كننده جزوات واليت فقيه امام و تاريخ نگار 
انقالب اسالمی، در مورد برخورد سرد و بی اعتنايی اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و... با مقوله حكومت 
اسالمی، نكات نابی را بيان كرده اســت. برای نمونه وی درباره عملكرد قطب زاده، بنی صدر و ابراهيم يزدی 
چنين اشاره می كند: »اينجا بود كه بنی صدر، قطب زاده و يزدی در كنار كمونيست ها و مادی گراها قرار گرفتند 
و اتحاد نامقدسی عليه حكومت اسالمی امام تشكيل دادند و توطئه سكوت عوامل شرق و غرب در برابر اين 
طرح به صورت زشت و ناموزونی جلوه پيدا كرد و روشن ساخت كه فرزندان مصدق، لنين و مائو، از حكومت 
اسالمی و واليت فقيه، تا چه پايه ای وحشت دارند و گريزانند؛ و امروز وقتی »خبرنامه« بنی صدر- قطب زاده و 
»پيام مجاهد« يزدی- قطب زاده را ورق می زنيم و جرياناتی را كه در آن روز و روزگار در اين نشريه ها منعكس 
شده است، می خوانيم، درمی يابيم كه آنچه هرگز در اين نشــريه ها حتی به صورت يك خبر منعكس نشده 

است، طرح حكومت اسالمی امام در نجف اشرف است!« رك: سيد حميد روحانی، همان، ص735. 
3. برای اطالع از اثرمندی گفتمان »حكومت دينی« و فراگيری آن رك: سيد حميد روحانی، همان، دفتر 

چهارم، ص131-453. 

یکی از مهم ترین اقدامات راهبردی 
تئوریک در عرصه مبارزات انقالب 
اسالمی، طرح مبسوط موضوع »والیت 

فقیه« توسط امام خمینی)س( است
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مدعاهای برخی از غرب گرايان،1 »جمهوری 
اسالمی« چيزی نيست كه محصول القائات 
يك گروه، جريان يا شخص خاص- آن هم 
در شــش ماهه منتهی به پيروزی )دوران 

پاريس(- باشد، بلكه نتيجه يك فرآيند فكری طوالنی به موازات مبارزات مردمی 
است. در اين ميان نقش بزرگانی مانند آيات ربانی شيرازی، شهيد مطهری، شهيد 
بهشتی، مصباح يزدی در داخل ايران و نيز برخی شخصيت های ساكن در خارج از 
ايران مانند آيات سيد محمدباقر صدر و ســيد مصطفی خمينی را نبايد و نمی توان 

ناديده گرفت. 
بعد از انتشار جزوه های واليت فقيه، و پس از دعوت امام از جامعه نخبگانی برای 
تأمل پيرامون ابعاد حكومت دينی، موضوع تعيين نوعی حكومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه و مداقه علمی قرار گرفت و يكی از خروجی های 

اين سلسله مباحثات، نگارش رساله هايی در باب »واليت فقيه« بوده است. 
همزمان با طرح مسئله »واليت فقيه« و »حكومت اسالمی« در سال 48، نخبگان 
حوزوی و دانشگاهی در مظان خطاب و دعوت عمومی رهبر كبير انقالب اسالمی- با 
موضوع تأمل پيرامون ابعاد فكری و اجرايی حكومت اسالمی- قرار گرفتند.2 امام 
خمينی نخستين  بار در ضمن سلسله درس های خويش، نسل حاضر و نسل آينده را 

به تفكر پيرامون مسئله »واليت فقيه« دعوت كرد و چنين فرمود: 
ما اصل موضوع را طرح كرديم و الزم اســت نسل  حاضر و نسل 
آينده در اطراف آن بحث و فكر نمايند؛ و راه به دست آوردن آن را 

1. خصوصًا اعضای نهضت آزادی مانند دكتر ابراهيم يزدی كه در خاطراتش تالش كرده  ايده »جمهوری 
اسالمی« را محصول افكار خويش معرفی كند كه در دوران حضور امام در پاريس به ايشان القاء يا انتقال يافته 
است. مدعای جناب آقای يزدی در نوشتاری نسبتاً تفصيلی و مستقل به نقد و بررسی گذاشته شده است. برای 
اطالع بيشتر در اين زمينه رك: سهراب مقدمی شــهيدانی )به كوشش(، نخستين پيش نويس قانون اساسی 

جمهوری اسالمی ايران، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1396. 
2. با مرور تصريحات امام خمينی در مورد دعوت عمومی از نخبگان حوزوی و دانشگاهی به منظور تبيين 
ابعاد حكومت دينی، اين نتيجه به دست می آيد كه قانون اساسی و دولت ســازی در عصر پيروزی انقالب 
اسالمی، كاماًل خودآگاه و از پيش برنامه ريزی شــده و مهم تر از همه، اصيل و بومی بوده است و نه تقليدی و 
وارداتی! بر عكس اتفاق تلخی كه در دوران پس از پيروزی نهضت مشــروطه به وقوع پيوست و به مصادره 
نهضت به دست نيروهای غير اصيل و وابسته، منجر شد. صد البته زمينه سازی برای تكرار تجربه مشروطه 
از سوی برخی روشنفكران ايرانی نيز صورت پذيرفت اما هوشــمندی و حضور بهنگام شخصيت های علمی 
اصيل و عنصر رهبری و روشنگری عمومی، موجب حراست انقالب و پيش گيری از تكرار تجربه تلخ مصادره 

و تحريف نهضت شد. 

در  اسالمی  انقالب  کبیر  رهبر 
بهمن ماه 1348شمسی، در ضمن 
مباحث فقهی خود، به طور تفصیلی 

وارد موضوع »والیت فقیه« شد
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پيدا كنند. سستی، سردی و يأس را از خود دور 
نمايند و ان شاءاهلل تعالی كيفيت تشكيل و ساير 
متفرعات آن را با مشورت و تبادل نظر به دست 

بياورند.1
ايشان همچنين بعد از انتشار درس گفتارهای 
»واليت فقيه«، اين دعــوت را بارها تكرار كرد 
تا مسئله »حكومت اســالمی« به يك جريان اجتماعی-  فكری در محافل تخصصی 
و عمومی بدل گردد. از جمله در نخستين رهنمودنامه های مكتوب امام با موضوع 
دعوت به مطالعه پيرامون »حكومت اســالمی«، خطاب به دانشجويان ايرانی مقيم 

اروپا چنين آمده است: 
بايد كوشش كرد و پرده از تبليغات مسموم چند صد ساله اجانب 
برداشت. شما نسل جوان موظف هســتيد غرب زده ها را از خواب 
بيدار كنيد و فجايع حكومت های ضد انسانی آنها و عمال آنها را برمال 
نماييد و طرز حكومت اسالم را كه مع األســف بسيار عمر كوتاهی 
داشت و در همان چند صباح، راه و روش اسالم را در واليت و والی 
روشن كرد به جوامع عموماً و به فرزندان اسالم خصوصاً گوشزد كنيد 

و صفوف خود را فشرده تر سازيد.2 
امام خمينی در پيام ديگری خطاب به دانشجويان مسلمان مقيم امريكا و كانادا، 
آنان را به كوشش و اهتمام در جهت پياده سازی »طرح حكومت اسالمی« و »بررسی 

مسائل آن« دعوت كرده، چنين فرمود: 
بر شما جوانان ارزنده اسالم- كه مايه اميد مسلمين هستيد- الزم 
می باشد كه... در شناسايی اسالم بيشتر جديت كنيد، تعاليم مقدسه 
قرآن را بياموزيد و به كار بنديد، با كمال اخالص در نشــر و تبليغ 
و معرفی اســالم به ملل ديگر و پيشــبرد آرمان های بزرگ اسالم 
بكوشيد. برای پياده كردن طرح حكومت  اسالمی  و بررسی مسائل 

1. سيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، حكومت اسالمی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، 
ص106. 

2. سيد حميد روحانی، همان، جلد دوم، ص739. نامه ای به تاريخ 27تيرماه 1349. 

انتشار درس نامه »والیت فقیه« 
میان  در  را  پردامنه ای  تحرک 
مبارزان مسلمان پدید آورد و برای 
نخستین بار، نسخه ای ایجابی برای 
نظام جایگزین ارایه کرد و از این 
منظر، آن را می توان نقطه عطف 

مبارزات نهضت امام برشمرد
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آن اهتمام بيشتری به خرج دهيد.1 
همچنين امام در پيام ديگری خطاب به ملــت و علما و روحانيون ايران ، بار ديگر 

همگان را به تحقيق پيرامون حكومت اسالمی دعوت كرد و چنين فرمود: 
تعليمات اسالم را نصب العين قرار دهيد... و احكام اسالم و كيفيت 
حكومت  اسالمی  را تحقيق و نصب العين خود قرار دهيد، و ناآگاهان را 

آگاه نماييد. باشد كه خداوند قهار اساس اين ظلم را برچيند.2 
دعوت همگانی امام از قشــرهای مختلف برای تفكر پيرامــون ابعاد »حكومت 
اسالمی«، در تمام ايام مبارزه ادامه يافت و در موارد مختلف به عنوان يك مطالبه 
جدی و ثابت، مطرح می شد. به عنوان نمونه امام خمينی در پيامی به تبيين وظايف 
روشنفكران مسلمان در قبال نهضت اســالمی می پردازد و در بخشی از اين پيام، از 
دانشجويان ايرانی برای تحقيق و تفكر پيرامون »حكومت اسالمی« دعوت به عمل 

می آورد. در بخشی از پيام امام چنين می خوانيم: 
اكنون بر شما جوانان روشــنفكر و بر تمام طبقات ملت است كه: 
سرلوحه هدفتان اسالم و احكام عدالت پرور آن باشد؛ و ناچار بدون 
حكومت  اسالمی  عدالت خواه، رســيدن به اين هدف محال است. 
توال و تبرا دو اصل اساسی اسالم است: بايد با حكومت عدل موافق 
و به حاكم عادل دل ببنديد؛ و از رژيم غير اســالم و غير اسالمی كه 
در رأس آن رژيم منحط پهلوی است تبرا كنيد؛ و با كمال صراحت 
مخالفت خود را اظهار و در ســرنگون كردن آن كوشا باشيد و در 
غير اين صورت روی اســتقالل و آزادی را نمی بينيد... بايد جوانان 
روحانی و دانشــگاهی قســمتی از وقت را صرف كنند در شناخت 
اصول اساسی اسالم كه در رأس آن توحيد و عدل و شناخت انبيای 
بزرگ، پايه گذاران عدالت و آزادی است، از ابراهيم خليل تا رسول 
خاتم- صلی اهلل عليه و آله و عليهم اجمعين- و در شناخت طرز تفكر 
آنها از نقطه اقصای معنويت و توحيد تا تنظيم جامعه و نوع حكومت 
و شــرايط امام و اولی االمر و طبقات ديگر، از امرا و والت و قضات و 
فرهنگيان كه علما هستند و متصديان ماليات اسالمی و شرايط آنها 

1. صحيفه امام، ج 2، ص 440، در تاريخ 17 مرداد 1351. 
2. همان، ص453-452، به تاريخ 20 شهريور 1351. 
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تا برسد به شرطه و كارمندان شهربانی؛ و ببينند 
اسالم چه كسانی را برای حكومت و كارمندان 
آن به رسميت شــناخته و چه كسانی از شغل 
حكومت و شــاخه های آن مطرود است... بايد 
برنامه و نشريات همه جناح ها بدون ابهام متكی 
به اسالم و حكومت اسالمی باشد... الزم است 
فعاليت های اسالمی و نشريات شما در ايران خصوصًا حوزه علميه 
زنده قم و دانشگاه های بيدار، نشــر و منعكس گردد تا قشر داخل و 
خارج به پشتيبانی هم دلگرم و با هم، هم صدا شوند و به همكاری با 

هم برخيزند.1

2. آیت اهلل سيد مصطفی خمينی و مسئله والیت فقيه
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از نخســتين مجتهدانی است كه به موازات مطرح 
شدن مسئله »واليت فقيه« توسط امام خمينی)ره(، به دعوت نخبگانی و همگانی امام 
لبيك گفت، و به بسط و تأمل پيرامون »حكومت و واليت فقيهان« پرداخت. حاصل 
تأمالت فكری ايشان در برخی آثار وی مندرج است كه از جمله می توان به رساله 
»اإلسالم و الحكومه«2 و مباحث »واليت فقيه« ايشان در ضمن كتاب البيع اشاره كرد. 
»واليت الفقيه« عنوان مجموعه ای از مباحث آيت اهلل سيد مصطفی خمينی پيرامون 
»واليت فقيه« است كه در ضمن مباحث كتاب البيع ايشان آمده بود و بعداً از آثار 
و دست نوشــته های مرحوم آقا مصطفی خمينی استنساخ شــده است.3 اين رساله 
نخستين بار در ســال 1376، به زبان عربی و بالغ بر 80 صفحه، در كتابی با عنوان 

1. صحيفه امام، ج 3، ص328-324. )24 بهمن 1356( خطاب به انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا. 
2. اين رساله به طور مستقل منتشر نشده و اثری از آن نيست اما در برخی مقاالت علمی كه در نشريات 
وابسته به مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی منتشر شده اند، از اين رساله نام برده شده و به نسخه خطی 
آن ارجاع داده شده است. برای نمونه رك: محمدصادق مزينانی، »ديدگاه های شهيد مصطفی خمينی درباره 
واليت و حكومت اسالمی«، حضور، ش21، پاييز 1376، ص125-96. گفتنی است اين مقاله به همين عنوان 

و با همان محتوا در مجله حوزه، مرداد و شهريور- مهر و آبان 1376، شماره 81 و 82، منتشر شده است. 
3. اين رساله توسط جناب حجت االسالم والمسلمين سيد محمد سجادی از شاگردان آيت اهلل سيد مصطفی 
خمينی در نجف استنساخ شده، كه بعد از حضور در ايران زحمات زيادی در جهت احيای آثار استاد متحمل 

شده است. با تأسف فراوان بخش هايی از مباحث واليت فقيه آقا مصطفی از دست رفته است. 

بعد از انتشار جزوه های والیت 
فقیه، و پس از دعوت امام از جامعه 
نخبگانی برای تأمل پیرامون ابعاد 
تعیین  موضوع  دینی،  حکومت 
نوعی حکومت در محافل حوزوی 
مبارزاتی به طور جدی مورد مباحثه 

و مداقه علمی قرار گرفت
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ثالث رسائل، توسط مؤسســه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی به چاپ رســيد.1 همچنين اين متن 
در كتاب رسائل فی واليه الفقيه در سال 1382 به 
كوشش محمدكاظم رحمان ستايش توسط دفتر 

تبليغات حوزه علميه قم منتشر شده و البته به صورت مستقل نيز در نرم افزار جامع 
فقه اهل بيت)ع( قرار داده شده است.  

رساله »واليت فقيه« آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در چهلمين سالگرد شهادت 
ايشان برای نخســتين بار به زبان فارسی ترجمه شــده و به زودی در اختيار عموم 
مخاطبان قرار می گيرد. اين رســاله از جهت تنوع و تعدد ادلــه موافقان و منكران 
»واليت سياســی فقها در عصر غيبت« و »اثبات و انكار ضــرورت حكومت دينی 
توسط ولی فقيه« اثری كم نظير است و بر اساس شواهد موجود، به دنبال طرح مسئله 

»واليت فقيه« توسط امام خمينی، و برای بسط اين نظريه به تحرير درآمده است.2
گرچه اين رســاله ســال ها در دســترس همگان بوده اســت اما به دليل عدم 
اطالع رسانی بايســته، از سوی محققان عرصه »فقه سياســی« به اين رساله مهم و 
گران سنگ، توجه شايانی نشده اســت. اين كم توجهی در فقدان ارجاعات علمی به 
اين اثر، يا در نبود مقاالت توصيفی مرتبط )جز برخی موارد محدود(3 و همچنين به 
واسطه عدم بازتاب در برخی موسوعه های مربوطه، قابل مشاهده است.4 متأسفانه 

1. در سال 85 چاپ دوم اين رساله نيز وارد بازار نشر شده است. 
2. در بخش پايانی كتاب، در ذيل عنوان »پيشينه بحث واليت فقيه در نهضت امام خمينی«، مستندات و 

تاريخچه مسئله مزبور به تفصيل مورد بررسی قرار گرفته است. 
3. گفتنی است طبق تتبع نسبتًا تام نگارنده، تنها دو مقاله نســبتًا تفصيلی در معرفی انديشه های سياسی 
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی )با محوريت رساله واليت فقيه( منتشــر شده است كه البته امری قابل تقدير 

است. برای مطالعه اين دو مقاله رك: 
الف. محمدصادق مزينانی، »ديدگاه های شهيد مصطفی خمينی درباره واليت و حكومت اسالمی«، حوزه، 
مرداد و شهريور- مهر و آبان 1376، ش81 و 82. گفتنی است اين مقاله بار ديگر به همين عنوان و با همين 

محتوا در )مجله حضور، ش21، پاييز 1376، ص125-96( منتشر شده است. 
ب. يعقوب علی برجی، واليت فقيه در انديشه فقيهان؛ شهيد مصطفی خمينی و واليت فقيه، تهران، سازمان 

مطالعه و تدوين كتب علوم انسانی دانشگاه ها )سمت(، دانشگاه امام صادق)ع(، 1385. 
4. چنان كه به عنوان مثال، در كتاب رسائل سياسی- اسالمی دوره پهلوی به قلم محقق محترم جناب آقای 
رسول جعفريان، اسمی از اين رساله به ميان نيامده است، با آن كه جناب ايشان در مقام تجميع توليدات مرتبط 
با مقوله سياست ورزی دين مدارانه و مطالب مرتبط با حكومت اسالمی بوده اند و در حالی كه رساله واليت فقيه 

آيت اهلل سيد مصطفی خمينی نخستين بار در سال 76 و دومين بار در سال 82 چاپ شده بود. 
رك: رسول جعفريان، رسائل سياسی- اسالمی دوره پهلوی، )مجموعه دو جلدی در 1744 صفحه(، تهران، 

مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384. 

امام خمینی نخستین  بار در ضمن 
سلسله درس های خویش، نسل 
حاضر و نسل آینده را به تفکر 
پیرامون مسئله »والیت فقیه« 

دعوت کرد
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مدخل های دانشــنامه ای نيز در اين جهت گرفتار نقصان اســت و نوعًا به انديشه  
سياسی و حكومتی آيت اهلل سيد مصطفی خمينی توجهی نداشته است.1 چه بسا يكی 
از داليل عدم توجه محافل علمی حوزوی و دانشگاهی به اين اثر، عدم ترجمه آن به 
زبان فارسی بوده باشد. اين مسئله بيش از پيش ضرورت ترجمه اثر مزبور را نشان 

می دهد.2 

1. برای اطالع دقيق از مسئله، مراجعه كنيد به مدخل »خمينی، روح اهلل« در دايره المعارف بزرگ اسالمی و 
مدخل »خمينی، سيد مصطفی« در دايره المعارف تشيع كه در هر دو دانشنامه مشهور ايرانی، به انديشه سياسی 
آقا مصطفی نپرداخته اند. نواقص موجود در مدخل نخســت تفصياًل در اثری مستقل بيان شده است. برای 
اطالع تفصيلی، رك: سهراب مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، »نقدی بر مدخل خمينی، روح اهلل در 
دايره المعارف بزرگ اسالمی«، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1395، ص162-171. 
همچنين مقاله »خوانش انتقادی بازتاب زندگی و زمانه آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، در دو دايره المعارف 
مشهور ايرانی« كه در آن به ذكر اشكاالت وارده بر مداخل در مورد شخصيت و انديشه سياسی آيت اهلل سيد 

مصطفی خمينی پرداخته  شده است. 
گفتنی آن كه مدخل نخست به قلم قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام نوشته شده و با توجه به اطالع 
تفصيلی ايشان از آثار آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی )چه اين كه اكثر اين آثار و از جمله رساله واليت فقيه، 
توسط همان مؤسسه منتشر شــده(، انتظار می رفت گزارشــی در خور در زمينه انديشه حكومتی و سياسی 
آن شهيد و معرفی اين رساله مهم، ارايه گردد كه شوربختانه چنين نشــده و تنها به ذكر نام اين رساله مهم 
بسنده شده است. )رك: دايره المعارف بزرگ اسالمی، ج22، ص758( بحث واليت فقيه آقا سيد مصطفی، 
در زمان غربت امام خمينی در دوران مبارزه و در لبيك به دعوت ايشان نوشته شده و نمادی از حضور فعال 
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در عرصه مبارزات سياســی و تكاپوی تئوريك در جهت تحقق حكومت دينی 
تلقی می شود و از اين جهت جا داشت كه در مدخل مربوط به آن شخصيت مبارز، به طور شاخص مورد توجه 

قرار می گرفت. 
در مدخل »سيد مصطفی مصطفوی خمينی« در دايره المعارف تشيع نيز رساله واليت فقيه مورد بی مهری 
كامل قرار گرفته و نويسنده اين مدخل )عمادالدين باقی(، به رغم اشاره به نامه دو رساله »العوائد و الفوائد« 
و »دروس االعالم و نقدها« كه به همراه رســاله »واليت فقيه« در يك مجلد چاپ شده، هيچ اشاره ای به نام 

اين رساله ننموده است كه بسيار تعجب برانگيز و تأسف بار است. رك: دايره المعارف تشيع، ج7، ص280. 
2. عواملی از اين دست موجب شد كه اين رساله در چهلمين سالگرد شهادت مؤلفش، برای نخستين بار به 
زبان فارسی ترجمه شود و اكنون به همراه تعليقه ها و تحقيقات نسبتاً تفصيلی آماده طبع شده است. گفتنی آن 
كه ترجمه اين رساله بر مبنای متن متخذ از منبع دوم )رسائل فی واليه الفقيه( صورت پذيرفته است، اگرچه 
در مرحله تعليقه نويسی ناگزير تحقيقات مندرج در ذيل هر دو متن مالحظه گرديده است. شايان ذكر است كه 
دو متن در بخش تحقيقات، تفاوت خاصی با يكديگر نداشتند. بر اساس بررسی های مقايسه ای، مشخص گرديد 
كه جناب آقای رحمان ستايش- جز در برخی موارد معدود- تحقيقات خاصی در ذيل مباحث نداشته اند و 
تنها به نگارش مقدمه ای مختصر بسنده كرده اند. شــاهد آن كه در فصل دوم رساله، ذيل بحث »ما للحاكم 
الشرعی من الواليه فی أطوار الفقه« در بخش تحقيق هر دو متن )چه متن منتشر شده توسط مؤسسه تنظيم و 
نشر و چه متن مندرج در كتاب رسائل في واليه الفقيه، ص751( به كتاب بلغه الفقيه، ج3، ص234، ارجاع 
داده شده است؛ حال آن كه طبق تحقيق، مشخص شد كه اين متن مربوط به كتاب مذكور نبوده، بلكه مربوط 
به كتاب العناوين الفقهيه است كه نشــانی كامل در جای خود در همين ترجمه ذكر گرديده است. همچنين 
در ذيل بحث »الدليل العقلی للمسأله« پاورقی شــماره 1، در متن اصلی، به نحو مطلق و بدون ذكر شناسنامه 
دقيق و تعيين چاپ قديم يا جديد به كتاب تذكره الفقهاء ارجاع داده شده است. و نيز در بحث »الدليل العقلی 
للمسأله« ذيل »حول عويصه فی مسأله جعل الواليه العامه عقاًل« هر دو متن در ارجاع به اثر اصولی مؤلف شهيد 
»تحريرات فی االصول، ج2، ص 34-30«، اشتباه صورت گرفته كه ارجاعات دقيق با توضيحات مربوطه در 

جای خود بيان شده است. 
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رساله »واليت فقيه« شــامل يك »تمهيد«، 
دو مقدمه، و نه »جهت« اســت. عمده مباحث 
غير لفظی مربوط به ضرورت تشكيل حكومت 
اســالمی و واليت فقيه، در بخــش مقدمات 
آمده اســت. آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی 
در بخش های مقدماتی اين رســاله گذشته از 
استدالل های عقلی، در ضمن يك سلسله مباحث 

تحليلی از كاركردهای رسالت و نبوت و تحليل ماهوی قوانين اسالمی سخن به ميان 
می آورد و به برخی شبهات در اين باب پاسخ می گويد. آنگاه مؤلف در »جهت اول«، 
پيرامون دليل لفظی در مسئله واليت فقيه سخن گفته و به دسته بندی و بررسی آيات 
و روايات مربوطه پرداخته است. موضوع »جهت دوم«، اجماعات منقول و محصل در 
واليت فقيه است. »جهت سوم« به موضوع خراجات و ماليات اسالمی و ارتباط آن با 
ضرورت تشكيل حكومت اسالمی اختصاص دارد. در »جهت چهارم« اقسام واليت 
اعتباری و حيطه اختيارات فقيه مورد بررســی قرار می گيرد و نويسنده در »جهت 
پنجم« به ارزيابی علمی روايات دال بر اختصاص حكومت و بيعت به ائمه)ع(، و به 
نقض و ابرام سندی و داللی روايات مربوط به ممنوعيت تشكيل حكومت دينی در 
عصر غيبت می پردازد. مؤلف در »جهت ششم« شرايط حاكم اسالمی را بحث كرده 
و در »جهت هفتم« به بحث از امور مورد ترديــد در حيطه اختيارات فقيه پرداخته 
است. »جهت هشتم« به شرايط تصدی زعامت و »جهت نهم« به بررسی وقوع تزاحم 

بين واليت فقيه حاكم با واليت ساير فقيهان اختصاص يافته است. 

3. امتيازات رساله والیت فقيه آیت اهلل سيد مصطفی خمينی
از جمله امتيازات اين اثر به شرح ذيل است: 

1. مؤلف تمام اهتمام خويش را به كار گرفته تا هر آنچه از منابع چهارگانه استنباط 
)كتاب، سنت، عقل و اجماع(1 كه امكان استدالل به آن در اثبات واليت فقيه وجود 
دارد را در سلسله بحث های خويش به كار بندد. لذا اين رساله به رغم ايجاز و اختصار، 

1. ادله مورد توجه مؤلف را نمی توان به همين منابع چهارگانه محدود كرد، چه اينكه ايشان گاه از قواعد 
فقهی و گاه از تحليل های تاريخی و تفسير خاص از ســيره انبياء و ائمه هدی)ع( يا حتی مباحث زبان شناختی 

و... نيز استفاده جسته است. 

خمینی  مصطفی  سید  آیت اهلل 
از نخستین مجتهدانی است که 
به موازات مطرح شدن مسئله 
امام  توسط  فقیه«  »والیت 
خمینی)ره(، به دعوت نخبگانی 
و همگانی امام لبیک گفت، و به 
بسط و تأمل پیرامون »حکومت و 

والیت فقیهان« پرداخت
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دربرگيرنده شــمار زيادی از ادله قرآنی، روايی، 
عقلی و عقاليی برای اثبات واليت فقيه و ضرورت 

تشكيل حكومت توسط ولی فقيه است. 
2. نويســنده با وسعت مشــربی مثال زدنی 
و ســتودنی، بهترين تقرير را از ادله و شــبهات 
مخالفان واليت سياســی فقها، ارايه كرده و در 
ضمن مباحث خويش بدان پاسخ گفته و البته در 
موارد معدودی، از اظهــار نظر قطعی خودداری 

كرده و مخاطب را به تدبر و تفكر در آن مسئله دعوت نموده است.
3. تقسيم بندی رتبی ادله و باب بندی مباحث و عنوان گذاری های ابتكاری، از جمله 
امتيازات اين اثر است كه شــاكله تازه ای به مباحث مربوط به »واليت فقيه« داده 
است. بيان اقسام واليت اعتباری )واليت اختياری، واليت غير اختياری، واليت عامه 
مطلقه و واليت عامه مقيده( و همچنين بازشماری وظايف و اختيارات فقهی حاكم 

شرعی )ولی فقيه(، از جمله نكات ممتاز اين رساله است. 
4. مؤلف با نگاهی تيزبينانه و كالن نگر به همه ابواب فقه از يك سو و نيز با تحليلی 
جامع و عميق به مناسبات اجتماعی و ملزومات حيات بشری، تالش كرده ضرورت 
حكومت و لزوم تصدی گری سياســی- حاكميتی فقيهان را اثبات نمايد و از همين 
حيث، او با نگاهی فراتر از منتقدان واليت فقيه، تالش كرده ســاحت بحث خويش 
را در ادله لفظی منحصر ننمايد. گرچه در هنگامه بحث روايی به صورت كاماًل فنی، 
جهات صدوری، سندی، درايه ای و داللی روايات شريفه )در موافقت يا مخالفت با 

واليت فقيه( را بررسی كرده است. 
5. آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از جمله فقهايی است كه به نحو نسبتًا تفصيلی به 
تبيين مسئله »تزاحم فقها با ولی فقيه« پرداخته  و بر اين باور است كه بعد از تشكيل 
حكومت و بر عهده گرفتن رهبری و تصدی اداره كشور، در مصالح و مفاسد فقط بايد 
از ولی فقيه تبعيت كرد. ايشان حق دخالت در امور- به صورتی كه موجب تضعيف 
حكومت اسالمی شود- را بر ساير فقيهان جايز نمی داند. به نظر وی، اجرای حدود 
و گرفتن ماليات هم برای آنها جايز نيست؛ چون اين امور از اختيارات حاكم و والی 
است و مراد از حاكم در اينجا، حاكم در »مقبوله عمر بن حنظله« نيست؛ چون در اين 
روايت، موضوع تعيين تكليف حكم كردن بين دو فرد در يك نزاع شخصی و جزئی 

آیت اهلل سید مصطفی خمینی 
از جمله فقهایی است که به 
تبیین  به  تفصیلی  نسبتًا  نحو 
مسئله »تزاحم فقها با ولی فقیه« 
پرداخته  و بر این باور است که 
بعد از تشکیل حکومت و بر 
عهده گرفتن رهبری و تصدی 
اداره کشور، در مصالح و مفاسد 
فقط باید از ولی فقیه تبعیت کرد
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است ولی در بحث مالياتی و حدود، مراد حاكم 
مبسوط اليد است نه حاكم بدون قدرت. 

همچنيــن در موضوع قضــاوت-  در فرض 
تشكيل حكومت - نيز ايشان بر اين باور است كه 

دليلی بر اعتبار حكم او وجود ندارد. لذا عدم جواز تزاحم فقيه غير حاكم با ولی فقيه، 
نسبت به موضوع قضاوت و پايان بخشيدن به نزاع ها هم جاری است؛ چون در فرض 
تشــكيل حكومت، دليلی بر اعتبار حكم او وجود ندارد. پس بر ديگران نيز واجب 
است كه در نظر و عقيده از او تبعيت كنند؛ مگر در اموری كه به تخلف از حكومت و 

تضعيف آن منجر نشود. ايشان برای اين مدعا دو دليل ذكر می كند: 
1. دليلی نداريم كه به اطالق آن برای جواز تصدی فقيه غير حاكم، 

در صورت وجود ولی فقيه، داللت داشته باشد. 
2. در حكومت هــای عرفی نيز چنين اســت كه بــا وجود حاكم 
مبسوط اليد، در حكومت مركزی، در عرض او كسی در امور حكومتی 
دخالت نمی كند. بله؛ در صورتی كه ولی فقيه از وظايف خود تخلف 
كند، ناگزير از واليت ساقط است و در صورت امكان بر ديگران الزم 
اســت كه او را از حكومت منع كرده و ديگری را نصب يا خودشان 

مسئوليت را برعهده بگيرند. 
6. مرحوم شهيد ســيد مصطفی خمينی اجتهاد، عدالت، سياستمداری، آگاهی به 
اوضاع زمانه و توانمندی در تشخيص مصالح و تنظيم امور را از جمله شرايط حاكم 
اسالمی برشمرده است؛ گرچه همه فقها در خالل بحث »واليت فقيه« متعرض اين 

بحث نشده اند. 
7. مؤلف شهيد در بخش ادله لفظی، مجموعًا به 22 روايت استدالل كرده است 
كه 15 روايت آن با كتاب عوائد األيام مرحوم نراقی مشــترك است؛ با اين تفاوت 
كه مرحوم نراقی بر خالف مرحوم ســيد مصطفی خمينی به بررسی داللی و سندی 

روايات نپرداخته است. 
8. از جمله امتيازات رساله »واليت فقيه« سيد مصطفی خمينی، استدالل به آيات 
قرآن كريم برای اثبات واليت فقيه است؛ حال آن كه در ساير آثار متقدم و متأخر، 
چنين رويه ای مشاهده نمی شود و اكثر قريب به اتفاق فقها، در مقام طرح ادله نقلی 
واليت فقيه، به تمســك به آيات قرآن نپرداخته اند لذا از اين جهت رساله حاضر 

از جمله امتیازات رساله »والیت 
خمینی،  مصطفی  سید  فقیه« 
استدالل به آیات قرآن کریم برای 

اثبات والیت فقیه است
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اثری ممتاز است.  
گفتنی آن كه گرچه برخی از فقهای ديگر نيز مانند آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 
مستقيمًا و به عنوان دليل مستقل، به برخی آيات استدالل كرده اند و برخی ديگر نيز 
به نحو استطرادی و غير مستقيم، گاه از آيات قرآنی نيز استفاده كرده اند، كه بررسی 
تطبيقی و تفصيلی اين بحث، در خالل ترجمه واليت فقيه آمده و ان شاءاهلل به زودی 

در اختيار مخاطبان ارجمند قرار خواهد گرفت. 
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تحليل ادله غيرلفظی )عقلی- عقالئی( 
اثبات ضرورت تشکيل »حکومت دینی« 

در منظر آيت اهلل سيد مصطفی خمينی 

عبدالحسن مسلمی
مقدمه

آيت اهلل سيد مصطفی خمينی از نخســتين مجتهدانی است كه به موازات مطرح 
شدن مسئله واليت فقيه توسط امام خمينی)ره( به بسط و تأمل پيرامون اين مسئله 
پرداخت و حاصل تأمالت فكری ايشــان در برخی آثار وی مندرج است. از جمله 
مهم ترين اين آثار كه اكنون در دســت قرار دارد، رساله ای با همين عنوان )واليت 
فقيه( است كه توسط جناب حجت االسالم سيد محمد سجادی )از شاگردان ايشان 
در نجف( از آثار و دست نوشته های مرحوم آقا مصطفی خمينی استنساخ و استخراج 
شده است. اين رساله )به عربی( و بالغ بر 80 صفحه است كه در در كتابی با عنوان 
ثالث رسائل در سال 85 توسط مؤسســه تنظيم و نشر آثار امام خمينی چاپ شده 
است. متن اين رساله همچنين در نرم افزار فقه قرار داده شده و در دسترس همگان 
است اما به دليل عدم اطالع محققان عرصه »فقه سياسی« چندان به اين رساله مهم 

و گران سنگ توجهی نشده است. 
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رساله »واليت فقيه« شامل يك »تمهيد«، 
دو مقدمه و نه جهت اســت. عمده مباحث 
غير لفظی مربوط به واليت فقيه در بخش 

مقدمات آمده است. 
جهت اول: پيرامون دليل لفظی در مسئله 

)دسته بندی و بررسی آيات، روايات مربوطه( 
جهت دوم: اجماعات منقول و محصل در واليت فقيه 

جهت سوم: ضرائب )خراجات و ماليات( اسالم اقتضای حكومت اسالمی دارد 
جهت چهارم: در اقســام واليت اعتباری و آنچه كه مقصود از اثباتش برای فقيه 

است 
جهت پنجم: پيرامون بعض رواياتی كــه داللت بر اختصاص حكومت و بيعت بر 

ائمه)ع( دارد 
جهت ششم: پيرامون شرايط حاكم اسالمی

جهت هفتم: پيرامون اموری كه تفويضش به فقيه مورد ترديد است
جهت هشتم: تصدی زعامت مشروط به شروط است

جهت نهم: پيرامون ممنوع بودن فقيه از مزاحمت زعيم و امام
آيت اهلل خمينی در بخش هايی از اين رساله، گذشته از استدالل های عقلی، در ضمن 
يك سلســله مباحث تحليلی، از كاركردهای رسالت، نبوت و تحليل ماهوی قوانين 
اسالمی سخن به ميان می آورد و به برخی شبهات در اين باب پاسخ می گويد. در اين 
مقاله تالش می شود برخی ادله غير لفظی اثبات ضرورت تشكيل حكومت دينی با 
محوريت ولی فقيه، از منظر مرحوم آيت اهلل مصطفی خمينی مورد بررسی قرار گيرد. 

تحليل عقالنی از علت بعثت انبياء و قرار گرفتن حکومت دینی در 
امتداد آن 

در بخش تمهيد، ايشان به حيطه وظايف پيامبران)ص( پرداخته و تشكيل حكومت 
را يكی از وظايف ايشان برمی شمارد و اين شبهه كه »طبيعت و غرائز موجود در مردم 
برای اصالح زندگی بشر كافی است و با توجه به اينكه طبع و ذات انسان اجتماعی 
اســت به پيامبری كه عهده دار قوانين سياسی باشــد، احتياج ندارد« را »سست و 

از  خمینی  مصطفی  سید  آیت اهلل 
به  که  است  مجتهدانی  نخستین 
موازات مطرح شدن مسئله والیت 
فقیه توسط امام خمینی)ره( به بسط 

و تأمل پیرامون این مسئله پرداخت
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واهی برمی شمارد«.1 البته بر تأكيد بيشتر و شديدتر اسالم بر امور اخروی، تصريح 
می نمايد.2 

حکومت دینی و پيشگيری از اندراس اسالم
ايشان دليل اهتمام پيامبر)ص( به »رهبری و تشكيل حكومت« را »ترويج اسالم 
و معرفی آن در جامعه آن زمان و رساندن پيام اســالم به گوش ديگران تا روز 
قيامت« برمی شــمارد3 »تا با از دنيا رفتن پيامبر دين از جامعه رخت برنبندد.«4 
از منظر وی »پيامبر برای جلوگيری از اندراس و به حاشــيه رفتن دين عهده دار 
اين امور سياسی شد.«5 نويســنده در بخش ديگر از مباحث، به ماهيت و ساختار 
و كاركردهای فرازمانی و فرامكانی »قوانين اســالم« اشاره می كند كه »عهده دار 
سعادت بشر در همه شــئون و امور زندگی بشر اســت.« اين مسئله كه »قوانين 
اســالمی به مراحل و جايگاه هــای گوناگون و جهات مختلف فــردی و جمعی و 
اجتماعی پرداخته«، »هيچ موضوع كوچك و بزرگی )كنايه از بی اهميت و با اهميت( 
در زندگی بشری، كه اســالم بدان نپرداخته باشد وجود ندارد«، مهم دليل بر آن 

است كه »اسالم دين دنيا و آخرت است.«6 

بررسی تطبيقی اسالم با سایر ادیان الهی
آقا مصطفی خمينی در ضمن بحثی به واكاوی »معنای دين« می پردازد و در مقام 
مقايسه دين اسالم با ساير اديان الهی )و به طور خاص يهوديت و مسيحيت(، تصريح 
می كند كه »كلمه دين- همانطور كه بدواً از آن به ذهن می آيد- به معنای آنچه كه 
بشر را فقط متوجه آخرت می كند نيست بلكه دين همان سياست بلندمرتبه ای است 
كه عهده دار جميع جهات سعادت در امور جزئی و كلی و دنيوی و اُخروی است.« وی 
در مورد »ساير قوانين و اديان« بر اين باور است كه »قانون های اساسی آنها قاصر 

1. الســيد مصطفی الخمينی)قدس(، ثالث رســائل؛ )واليه الفقيه(، مؤسســه تنظيم و نشــر آثار االمام 
الخمينی)س(، مؤسسه العروج، الطبعه الثانيه، 1385ش، ص3. 

2. همان، ص4. 
3. همان. 

4. همان، ص5. 
5. همان. 
6. همان. 
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از احكام فردی و روحی است بلكه حتی آنها از امور دنيايی بشر هم قاصر هستند.«1 

تعيين رهبر جامعه اسالمی؛ وظيفه بدیهی رسول خاتم
مسئله »سفارش و تعيين رهبر« در منظر نويسنده »از اصول و ريشه های رسالت 
خاتم« اســت و نمی توان تصور كرد كه »دين آن حضرت بدون جانشين و رهبر در 
اماكن و شهرها و زمان های مختلف و نه در يك دوران، بلكه در تمام دوران ها، بدون 
رهبر باشد.« ايشان در ضمن يك استفهام انكاری مدعی می شود كه به دليل پيدايش 
»اهمال و هرج و مرج«، نيازی به »دليل لفظی  كه در آن فرمان به تشكيل حكومت 
به يكی از شــيوه های حكومتی عصر حاضر«، وجود ندارد؛ بلكه برای »جلوگيری از 
فساد در شهرها و بين مردم«، پيامبر وظيفه دارد »تا يك وظيفه كلی برای مسلمين و 

رهبران و بزرگان تعيين كند.«2 
ايشان بعد از تبيين جايگاه و نقش تشكيل حكومت )در جهت حفظ ديانت در زمان 
فقدان نبی)ص((، اين مســئله را به ضرورت عقالئيه ارجاع می دهد و برای اثبات 
ضرورت عقالئيه تشكيل حكومت، به طرح چند پرســش اساسی می پردازد: »آيا 
انسان عاقلی در عالم يافت می شود كه حكم به بر عهده گرفتن مثل اين كار نكند؟... 
آيا عقل سليم و يك ذهن منطقی و مســتقيم اين راه را انتخاب می كند؟ و احتمال 

نمی دهد كه خدا چنين مأموريتی به پيامبر داده باشد؟«3 
ايشان با اشاره به آن كه ارسال رسل و انزال كتب از لطف كريمانه الهی سرچشمه 
می گيرد، عدم اســتدامه اين لطف الهی را بعيد می شمارد و لذا تعيين وظيفه بعد از 
پيامبر)ص( در تشكيل حكومت را از امور ضروری برمی شمارد و بر اين باور است 
كه »تعيين وظيفه مسلمين در امر رهبری توسط پيامبر از اصول رسالت بزرگ پيامبر 
و از شاخه های اين شجره طيبه است« و تأكيد می ورزد كه »همان طور كه بر خداوند 
متعال فرستادن پيامبران و نازل كردن كتاب آسمانی واجب است، بر عهده گرفتن 
امور جامعه بشری در امر دين و دنيا بعد از قطع شدن وحی تا روز ابد و قيامت هم بر 

خداوند متعال واجب است.«4 

1. همان. 
2. همان، ص6. 

3. همان. 
4. همان. 
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اثبات شأن حاکميتی برای جانشينان عام؛ 
امری ضروری و بدیهی

آيت اهلل آقا مصطفی خمينــی در رويكردی كاماًل 
عقالنی، از طريق تحليل علت نبوت انبياء، به اثبات 
ضرورت تشكيل حكومت اسالمی پرداخته است. وی 
در تحليل ويژه خود، بــه نكته ای ناگفته و قابل توجه 
اشاره می كند و بر اين باور است كه »اثبات حكومت 
كلی برای غير پيامبر و يا كســی كه در مسير پيامبر 

است« يك مسئله نظری و ناپيدا نيست كه نياز باشد در قرآن و روايات از آن سخن 
به ميان بيايد. وی در اين زمينه چنين می گويد:

فلعمري إن هذه المسألة ال ينبغي أن تعد من النظريات، بعد الغور 
فيما هو السبب لبعثه االنبياء والرسل، ما هو سر لطفه تعالی بالرعيه، 
والجل وضوح المســأله ال يوجد في الكتاب والسنه ما يفي- حسب 
المصطلحات االخيره- بإثبات هذه الحكومه الكليه لغير الرسول )صلی 
اهلل عليه وآله وســلم( أو من يحذو حذوه، لما يشكل تاره في سنده، 

واخری في داللته علی سبيل منع الخلو. 
پس به جان خود ســوگند، بعد از تحقيق عميــق پيرامون علت 
بعثت انبياء و پيامبران و سر لطف خداوند بر مردم، شايسته نيست، 
مسئله ضرورت تشــكيل حكومت دينی، يك مسئله نظری صرف 
شمرده شود و به دليل وضوح مسئله، در قرآن و روايات به اثبات 
حكومت كلی برای غير پيامبر و يا كسی كه در مسير پيامبر است، 
اشاره نشده است. تا هميشه يك بار به سند و يك بار به داللت آن 

اشكال شود.1 
مرحوم آيت اهلل ســيد مصطفی خمينی در نهايت چنين نتيجه می گيرد كه »لزوم 
تعيين رهبر بر پيامبر اعظم صلی اهلل عليه و آله و سلم، از واضحات و بديهيات است.«2 

1. همان، ص7. 
2. همان، ص7-8. 

مسئله »سفارش و تعیین رهبر« 
در منظر نویسنده »از اصول و 
ریشه های رسالت خاتم« است 
و نمی توان تصور کرد که »دین 
آن حضرت بدون جانشین و 
رهبر در اماکن و شهرها و 
زمان های مختلف و نه در یک 
دوران، بلکه در تمام دوران ها، 

بدون رهبر باشد.«
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تحليل تاریخی؛ اتفاق و اجماع مسلمين 
بر اصل حاکميت دینی 

ايشان با اشاره به تاريخ صدر اسالم، و اختالف 
مسلمين در مسئله »جانشــينی پيامبر)ص(«، به 
اين نكته توجه می دهد كه هر دو طايفه سنی و شيعه در اصل تشكيل حكومت اسالمی 
اتفاق داشته و تنها بر سر شكل حكومت )كه به صورت جمهوری باشد يا با محوريت 

شخص واحد( اختالف نظر داشته اند: 
اگر چه مسلمانان در اين موضوع بعد از ايشان اختالف كردند ولی 
همه آنها بر نياز اسالم و مسلمين به تشكيل حكومت، اتفاق نظر دارند 
ولی اهل سنت معتقدند كه حكومت جمهوری و به رأی و قانون است 
و وابسته به فرد و شخص نيست. ولی مذهب تشيع كه ياری شده از 
جانب خداوند است معتقد است كه: پيامبر بلند مرتبه صلی اهلل عليه 
و آله و سلم با تعيين امير بی مثال علی ابن ابی طالب به عنوان رهبر، 
كمال و تكميل شــدن دين را بيان و اظهار كرد. و اين از خصائص و 
نظر شخصی پيامبر نبود بلكه حكم خداوند متعال و اظهار و بيان آنچه 
خداوند متعال تعيين و نصب كرده بود می باشــد كما اينكه در ساير 

موضوعات هم پيامبر حكم خداوند را بيان می كند.1 

پيامبران و عهده داری توأمان امور دین و دنيا
مرحوم خمينــی بر اين مســئله تصريح می كنــد كه »نصب رهبــر و رئيس و 
سياست مدار بين مردم، از اقتضائات خاتميت پيامبر)ص(« است، »تا شهرها از فساد 
حفظ شود و اگر خاتميت پيامبر چنين اقتضائی نداشته باشد و رهبری نصب نشود هر 
آينه بشر نياز به يك پيامبر ديگری دارد تا عهده دار امور زندگی دنيوی و آخرتی آنان 
بر اساس شرايط زندگی در زمان های آينده باشد.«2 وی با اشاره به »اختالفات اديان 
و امت های گذشته در حيطه سطح زندگی دنيوی و اخروی«، چنين نتيجه می گيرد كه 

»در اين مسئله نياز به اقامه برهان عقلی و نقلی نيست.«3 
1. همان، ص8. 

2. همان. 
3. همان. 

آیت اهلل آقا مصطفی خمینی در 
رویکردی کاماًل عقالنی، از 
طریق تحلیل علت نبوت انبیاء، 
تشکیل  ضرورت  اثبات  به 
حکومت اسالمی پرداخته است
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با وجود اين چه بسا اين ســؤال مطرح گردد كه از چه 
رو اين مســئله ضروری در تاريخ اسالم و از سوی برخی 
از اعاظم فقهای اماميه مورد اهتمام و توجه قرار نگرفته 
يا بدان تصريح نشده است؟! مرحوم خمينی در پاسخ به 

اين اشكال مقدر، »اختالف سطح فهم و ادراك مردم و فقها« را دليل اين عدم اهتمام 
می داند و بر اين باور است كه »چه بسا يك فقيه جامع علوم قرآن باشد ولی حقيقت 
اسالم را درك نكرده باشد و چه بسا كســی كه از اجتهاد در مسائل شرعی چيزی 
نمی داند ولكن خداوند متعال قلب و عقل او را روشن و باز كرده است و لذا لزوم اين 

حكومت در اديان را درك می كند.«1 
وی در تبيين ضرورت تشكيل حكومت دينی كه برای برخی از عوام الناس )البته با 
دو شرط فطانت و معنويت( قابل درك است، به »تشريفاتی شدن دين، در صورت 

عدم اهتمام به حكومت« می پردازد: 
اگر حكومت نباشد، ديانت مغفول واقع می شود و از امور تشريفاتی 
می شــود كما اينكه در ميان روحانيون مسيحی اين چنين شده و اين 

نيست مگر ايجاد خلل و فاصله بين دين و دنيا انداختن.2 

تشکيل حکومت و عدم تنافی با دنياگریزی
از جمله شبهاتی كه در مورد »عدم ضرورت تشــكيل حكومت اسالمی« مطرح 
می شود، »ضديت آموزه های دينی با مظاهر دنيوی« است كه مرحوم آيت اهلل آقا 
مصطفی در پاسخ به اين شبهه نيز تشكيل حكومت را منافی با ضديت اسالم با مظاهر 
دنيا نمی داند و تشكيل حكومت توســط پيامبر)ص( و علی)ع( را روشن ترين دليل 
در اثبات مدعای خود برمی شمارد. چه اينكه ايشان »به عنوان دو رئيس حكومت 
اســالمی كه عهده دار حكومت و امور سياســی مردم بودند وليكــن در عين حال 
شديدترين اعراض و روی گردانی را از دنيا داشتند و در نهايت تنفر و انزجار از شئون 
دنيا و روی آوردن به آن بودند.«3 ولی علت توفيق حكومت را تأســی به سيره آن 
حضرات در دنياگريزی برمی شمارد؛ چنان كه ايشان »در مدت زمان كوتاه و با تعداد 

1. همان، ص9. 
2. همان. 
3. همان. 

خمینی  آیت اهلل  مرحوم 
اعتقاد است که  این  بر 
»امر تکوینی و تشریعی 
و  مقیاس  در  خداوند 

ساختار واحد هستند.«
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اندك حكومت را توسعه دهد. و در صدر اسالم 
توانستند اسالم را در اقصی نقاط عالم ترويج دهند 
تا اينكه اقتدار حكومت اسالمی به تنگه جبل  الطارق 
رسيد و اسالم در سه قاره معروف آن زمان يعنی 

قاره اروپا و آفريقا و آسيا مطرح گرديد.«1 
جمع بندی آن كه »اصل لزوم تشكيل حكومت و 
نياز انسان كه بالطبع متمايل به ساخت تشكيالت 
اجتماعی متناسب با  نياز روز بشر، از اموری است 
كه هيچ شكی در آن نيست و شبهه ای به آن وارد 

نمی باشد و كسی مخالف اين كبری كلی نياز به حكومت نيست.«2 

تأسيس حکومت دینی؛ معروف دینی و خير کثير
ايشان در بخش ديگری از بحث خود با اشــاره به »واليت بر اطفال« به موضوع 
»معروف و خير« در منظر دين )به عنوان يك واجب دينی( وارد می شــود و مسئله 
حكومت را از جمله معروفاتی برمی شمارد كه علت وجوب آن پيشگيری از »هرج 
و مرج و جلوگيری از اختالل نظام در آبرو و اموال و جان مردم« است كه »اين امور، 
عقاًل واضح است كه مطلوب برای همه افراد دارای عقل سليم و فهم سالم و عاری از 

شبهه، ضروری و قطعی است.«3 
ايشان در اين زمينه چنين می گويد: 

چه بسا امور خير و معروف واجب و الزم الوجود است و چيزی در 
مقام تزاحم با آن قياس و مالحظه نمی شــود بلكه جميع اموری كه 
تزاحم پيدا می كنند طرد شده و كنار گذاشته می شود و لذا وجود آن 
به حدی از لزوم می باشــد كه تا نهايت ممكن به غرض خود برسد. 
نظير نظم، جلوگيری از هرج و مــرج و جلوگيری از اختالل نظام در 
آبرو و اموال و جان مردم كه اين امور عقال واضح است كه مطلوب 
برای همه افراد دارای عقل سليم و فهم سالم و عاری از شبهه ضروری 

1. همان. 
2. همان، ص10. 
3. همان، ص11. 

طبق دیدگاه شهید آقا مصطفی 
شرعی  احکام  جعل  خمینی، 
مورد نظر، برای »فرار از هرج 
و مرج و اختالل نظام« بوده، و 
»واگذاری اجرای این احکام به 
همه مردم، مستلزم هرج و مرج 
و اختالل نظام است.« از همین 
روی »مراعات و اجرای این اصل 
مذکور نیاز به تعیین مجری و 

منفذ است.«
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و قطعی است.1

سامان دادن نظم اجتماعی؛ کمال مطلوب عقالنی
مرحوم آقا سيد مصطفی از »ســامان دادن نظم اجتماعی« به عنوان »يك كمال 
مطلوب عقالنی« ياد می كند و دليل آن را »افتخار كردن كارگزاران سياسی )در همه 
دوران ها و همه مكان ها( به توفيق در اين امر« بيان می دارد و چنين نتيجه می گيرد 
كه »همين امور پايه و اساس رسيدن به مقصود و مطلوب در اين عالم دنيا می باشد؛ 
كما اينكه ظاهر و آشكار است«. لذا از »حفظ سياست مديريت شهرها و نظم شهرها 
و دفع فساد از جامعه بشری« به عنوان يك اصل ثابت تعبير می كند كه »مورد توجه 

و اهتمام انبياء و پيامبران و ساير حكومت ها می باشد.«2 
وی »وجود نظم در شــهرها و كشــورها« را با »وجود نظم در خلقت و هستی«، 
»متالزم و همراه« می داند. »همانطور كه خداوند متعال برای مصلحت نظام جمع و 
هستی مالحظه قضايای شخصی و فردی نمی كند و مصلحت افراد و اشخاص را در 
ازای مصلحت جمع و جماعت فدا می كند، و از آسمان بر آن فرو می آيد و از زمين 
گياهان زيبا می رويد و اگرچه به ساختمان ها و بناها آسيب می رسد ولی اين ضرر در 
مقابل آن فايده ملحق به عدم است«. به باور وی »همين روال در ساختار نظام جزيی 
شهری و مملكتی و زمينی و اعتباری نيز وجود دارد و اين اصل مراعات شده است و 

مصالح اجتماعی حفظ و لحاظ شده و منافع فردی بندگان فنا شده است«. 
مرحوم آيت اهلل خمينی بر اين اعتقاد است كه »امر تكوينی و تشريعی خداوند در 
مقياس و ساختار واحد هستند.«3 و از ديدگاه ايشــان، فهم چنين نكته ای »با برهان 
و وجدان قابل مشاهده و فهم است.« او برای آن كه برداشتش به يك فهم ذوقی و 
استحسانی تنزل داده نشود، تصريح می كند كه مطلب مورد نظر وی »از باب قياس 
و يا انس ذهن با استحسان و ذوق نيست. كما اينكه بر صاحب خرده خردی مشخص 

است فضال از عاقل نيست.«4 

1. همان، ص12. 
2. همان. 
3. همان. 

4. همان، ص13. 
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تشکيل حکومت؛ مصلحت اهم 
در »نظام اجرايی اسالم« يك ســری از احكام و »واجبات شرعی برای مديريت 
و سياست اداری شــهرها و حفظ اموال و آبروی مردم وضع و جعل شده اند و حتمًا 
و قطعًا بايد اجرا شود«. »طبق آنچه اســتظهار می شود، اجرای اين دسته از احكام و 
واجبات، واجب و الزم« اســت و در اجرای آن، »مراعات حالت خاص و يا شخص 

خاص نمی شود.«1 
بر طبق ديدگاه شهيد آقا مصطفی خمينی، جعل احكام شرعی مورد نظر، برای »فرار 
از هرج و مرج و اختالل نظام« بوده، و »واگذاری اجــرای اين احكام به همه مردم، 
مستلزم هرج و مرج و اختالل نظام است.« از همين روی »مراعات و اجرای اين اصل 

مذكور نياز به تعيين مجری و منفذ است.«2 

فرازمانی و فرامکانی بودن ضرورت حکومت
با تفطن به ضرورت احكام اجتماعی- سياسی اسالم، برای پيشگيری از هرج و مرج، 
مسئله فراعصری و فرامصری بودن اين اصل، مطرح شده است و از ضرورت استدامه 
عمل به اين اصل تا »پايان عمر دنيا و دين« ســخن به ميان آمده است: »اين امر به 
پيامبر صلی اهلل عليه و آله و ولی عليه السالم يا غير از اين دو نفرتا پايان و نهايت عمر 

و مهلت دين و دنيا است.«3 

حاکميت عدول فقها؛ اقتضای عدل الهی
مرحوم آيت اهلل خمينی با توجه دادن به »اصل حفظ نظام از اختالل و هرج و مرج« 
به »لزوم وجود شخصی كه متكفل و عهده دار امور سياسی و مديريتی شهرها« است، 
می رسد و آنگاه به تبيين ضرورت »عدالت ورزی« برای حكومت بر بشر می پردازد 
و با تكيه بر »عدل الهی« و »ارسال انبياء عدول« و »نزول كتاب های آسمانی مشتمل 
بر احكام عادالنه« اشــاره می كند و از اين داده ها، ضرورت »حاكميت عدول« در 
»حكومت الهی« را نتيجه می گيرد: »براساس ادله لفظی كه تفصيل آن می آيد برای 

1. همان. 
2. همان.
3. همان.
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مردم عالم و عادل خاص مثل امامان معصوم 
عليهم الســالم و عالم عادل عام مانند فقهاء 
معين كرده است.«1 از منظر ايشان، صورت 
مطلوب آنكه »فقهاء عــدول برای بر عهده 
گرفتن اين معروف مذكور كه وجودش الزم و 
ضروری است« اقدام كنند و »به حفظ مرزها 
و... و جان و خون و آبرو و مال« بپردازند. اما 
در صورتی كه به هر دليــل فقهای عدول به 

تأسيس نظام عادالنه اقدام نكنند، اين معروف، نبايد متروك باقی بماند.2 و نوبت به 
»انبعاث سالطين و حاكماِن غيرفقيه« می رسد.3 

اراده تشریعی و تکوینی به مثابه واحد؛ بحثی در قاعده ميسور و ترتب
از جمله ادله عقلی مورد اســتناد در اثبات واليت فقيه، اشاره به »وحدت ساختار 
تشريعی و تكوينی« است. در صورت تســلط ظالمان بر امور اجتماعی، برخی امور 
اجتماعی در ذيل اراده تشــريعی قرار می گيرد. »لذا اگر در اراده تشــريعی، امكان 
برانگيختن و بعث فقهاء عادل به تشكيل نظام صحيح باشد تا در تحت مديريت اين 
حكومت، نواميس بشر حفظ شود، اين مطلوب است.«4 اما در صورتی كه به هر دليل 
»اين اراده تشريعی حاصل نشد، چاره ای نيست از اينكه حكام ديگر عهده دار اين امر 
شود و حاكمان فی الجمله و در برخی موارد برپا كننده عدل در جامعه هستند.«5 در 
اين بخش ايشان به قاعده »ميسور« اشــاره می كند و در فرض عدم دخالت فقهای 
عدول در امر تأسيس حكومت، تالش سايرين به »قدر مقدور«، را ضرورت امری 

ضروری معرفی می نمايد، چه اينكه »ميسور با معسور ساقط نمی شود.«6 
با اينكه در اين صورت هم گام هايی در جهت اراده تشريعيه خداوند برای سامان 

1. همان.
2. همان، ص14. 
3. همان، ص15. 

4. همان.

5. همان.

6. همان.

در صورت تسلط ظالمان بر امور 
اجتماعی، برخی امور اجتماعی در 
ذیل اراده تشریعی قرار می گیرد. 
»لذا اگر در اراده تشریعی، امکان 
برانگیختن و بعث فقهاء عادل به 
تشکیل نظام صحیح باشد تا در 
حکومت،  این  مدیریت  تحت 
این  شود،  حفظ  بشر  نوامیس 

مطلوب است.«
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دادن به امور اجتماعی مردم برداشته خواهد شد اما 
»اينكه حكام ديگر عهده دار نظم امور اجتماعی شوند، 
موجب معذوريت فقيهان عــادل از ايجاد حكومت 
اسالمی در جامعه نخواهد بود«. ايشان وجه اين مدعا 
را »توانمندی نسبی فقهای عدول در تحقق آن واجب و 
معروف دينی )تشكيل حكومت(« برمی شمارد و بر اين 
باور است كه »فقيهان برگزيده و انتخاب شده برای اين موضوع هستند.«1 وی فايده 
استفاده از »اصل مورد اســتناد خود را، تجويز و تصحيح »مراجعه به حاكمان فاسق 
و طاغوت بنحو ترتب« برمی شمارد. چه اينكه در صورت استنكاف فقهای عدول و 
»عدم رجوع به حاكمان فاسق«، »اختالل نظام و ايجاد فساد در جامعه« نتيجه خواهد 
داد. صد البته ايشان تصريح می كند كه »جواز و صحت عهده دار شدن امور توسط 
ظالمان بنحو ترتب موجب معذوريت آنها در اين موضوع نمی شود.« در نتيجه »پس 
همانطور كه اگر فقيه در تشكيل حكومت كوتاهی كند معذور نيست؛ حاكمان ظالم 

هم در عهده دار شدن اين مناصب غير معذور هستند.«2 
ايشان قاعده ترتب را ذيل مسئله »جمع بين اراده تشريعی و تكوينی« بحث می كند 
و »كيفيت جمع بيــن اراده الهی ازلی و فاعل انجام دهنــده كار« را مورد توجه قرار 

می دهد و به جواب از برخی شبهات مربوطه می پردازد.3 

اشکال و جواب پيرامون »والیت عامه عقال«
مرحوم مصطفی خمينی به طرح يك اشكال در مسئله »واليت عامه عقال« و پاسخ 
آن پرداخته است. شبهه اين است كه »اراده تشريع و قانون گذاری همراه با تخلف 
در برخی موارد ممكن است ولی صدور اراده تشريع و قانون گذاری با تخلف مطلق از 
آن قانون و تشريع معقول نيست. چرا كه از قبيل تكليف كردن سنگ بعد از علم به 
عدم تحريك سنگ می باشد. و اگر بگوييم اين بندگان تحت قدرت و تسلط خداوند 
هستند حقيقتًا اين اشكال ســخت تر و جدی تر است و چگونه تشريع اين قانون كلی 

1. همان، ص16. 
2. همان.

3. همان، ص17. 

مسئله تشکیل حکومت از 
ضروریات عقلی و عقالیی 
نیاز به تصریح  است که 
به این امر بدیهی  نسبت 
و ضروری در متون دینی 

وجود نداشته است
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ممكن است.«1 
در جواب شبهه چنين گفته است كه: 

اراده تشريعی خداوند كه بندگان را تحريك به تشكيل حكومت 
می كند سابق بر اراده تكوينی است و بين اين دو اراده، ترتب است. 
و اينكه وجود نظم در جامعه بشری مورد نظر خداوند متعال است و 
كمال اين نظم با عهده دار شدن فقيهان عادل محقق می شود و لذا آنها 
را مأمور به تشــكيل حكومت می كند. و زمانی كه فقها از اين وظيفه 
با وجود اختيار و قدرت كوتاهی كنند، خداوند اراده كرده است كه 

ديگران عهده دار اين جايگاه و شغل شود.2 

والیت از امور اعتباری و ناشی از حکم وضعی
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی، واليت را از امور اعتباری و ذيل حكم وضعی بحث 
می كند و معتقد است كه اعتبار آن متقوم به »اثر مطلوب از آن« است كه اين اثر نيز 
در گرو »اجرای آن« است. وی »عدم صدور اراده از طرف مولی« را به دو صورت و 

دو نحو، ممكن می داند: 
1. عدم صدور اراده مستند به عدم مقتضی است و لذا هيچ تكليف عقلی به دنبال 

آن نيست و هيچ ثواب و عقابی هم ندارد.
2. عدم صدور اراده مستند به وجود مانع و فقدان شرطی كه قائم در طرف تكليف 
است می باشد و اين مانع همان عصيان مردم و كفر و عدم تحريك مردم و امثال آن 

است.
و همانا مثل اين موارد مانع از ثبــوت اراده و طلبی كه مراعات آن الزم و ثواب و 

عقاب را به دنبال دارد نمی شود.3 
توجه به مالزمه بين اطالع از غرض موال )تشكيل حكومت دينی( و تبعيت از آن، 

حد وسط استدالل مرحوم آقا مصطفی خمينی قرار گرفته است: 
پس همانا اطالع بر غرض مولــی و مطلوب مولی، موجب تبعيت 
می شــود. پس وقتی به مقتضای ادله لّبی و غيــر لفظی، حكومت و 

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص18. 
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خالفت به گروهی خاص واگذار شــده اســت؛ 
روشن شــد اين حكومت مطلوب از طرف مولی 
برای اين جماعت و گروه اســت و بر آنها الزم و 
واجب است كه به اين امر مطلوب اقدام كنند و 
ديگران هم اقدام به مقدمات آن كنند؛ چرا كه 
تشــكيل حكومت، مطلوب خداوند متعال است 
و امر معروفی اســت كه وجود آن در بين مردم 
واجب اســت. و اگرچه مكلف مستقيم و بدون 
واســطه اين تكليف فقيهان هستند ولی بر ساير 
مردم واجب اســت تا كارها را به نحوی ســاماندهی كنند كه فقيه 
متمكن عهده دار تشكيل حكومت شود؛ به خاطر آن غرض و هدفی 

كه با تشكيل حكومت حاصل می شود.1 

ضرائب )خراجات اسالمی(؛ تابع تشکيل حکومت
از جمله مواردی كه در تبيين ضرورت تشكيل حكومت دينی مطرح شده است، 
رابطه ساماندهی به زكوات و خراجات اسالمی و مسئله حكومت است. شهيد خمينی 
در اين زمينه می گويد: »خراجات و زكوات و خمس و... اســالمی تنها در صورت 
زعامت فقيه و سلطنت فقيه است كه امكان رسيدن به دست نيازمندان دارد.« وی 
ضمن اشاره به ديدگاه امام خمينی پيرامون آن كه »اسالم دين سياست و حكومت 
اســت و ضرورتًا به آن نياز است و انكارش به منسوخيت اســالم می انجامد«، به 
تبيين اين نظريه می پردازد و معتقد است نظر امام در استدالل فوق بر آن است كه 
»اقتصاديات اسالمی به حكومت باز می گردد. ضرائب اسالمی قرار داده نشده مگر 
برای تشكيل حكومت. اخذ ماليات اســالمی به وجه صحيح، تعقل نمی شود مگر به 

انضمام حكومت اشخاص مبسوط اليد القادر بر اخذ و تصرف.«2 
وی آنگاه دو شكل از حكومت را با يكديگر مقايسه می كند؛ در شكل نخست جايگاه 
رياست حكومت »برای غير فقيه اســت، و برای امور به فقها مراجعه می كنند، و در 
مسائل خود به فقها مراجعه می كنند، كه اين صحيح نيست. چون به ضعف حكومت 

1. همان، ص18-19. 
2. همان، ص50. 

بنا به ضرورت و به منظور توقف 
اجرای بسیاری از امور اجتماعی 
دین )مانند قضاوت، خراجات 
اسالمی و...( بر تشکیل حکومت، 
این تکلیف در عصر غیبت بر 
دوش فقهای عدول گذاشته شده 
است. فقیهان نه تنها می بایست 
بر این امر اهتمام ورزند، که 
تحصیل مقدمات الزم نیز بر آنها 

و سایر مسلمین، الزم است
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بين مردم باز می گردد و حكومت مركزی بايد 
قوی باشــد«. و يك بار فقيه در مصدر امر قرار 
دارد و »برای دفع فســاد از بالد؛ حاكم بر عباد 
است« كه اين شــكل حكومتی صحيح ترين و 

مطلوب ترين شكل حكومت است.1 

والیت فقيه؛ تابع مصالح عامه و شخصيه
از جمله اشكاالتی كه برخی در مورد حكومت فقهای عدول و واليت سياسی ايشان 
مطرح می كنند، وقوع هرج و مرج و تصميمات سليقه ای و شخصی است. وی با اشاره 

به اين اشكال، به ضابطه مندی »واليت فقيه« اشاره می كند و چنين می گويد: 
واليتی كه برای فقيه ثابت می شود، واليت هرج و مرج نيست؛ كما 
اينكه چنين واليتی حتی برای معصومين)ع( و برای هيچ يك از انبياء 
و رسوالن الهی هم قابل اثبات نيست. واليت فقها تابع مصالح عمومی 

و شخصی است.2 

رابطه دوسویه اجرای احکام قضایی با تشکيل حکومت دینی
آيت اهلل سيد مصطفی خمينی در بخش ديگری از مباحث خود، به رابطه تالزمی 
ميان »اجرای حدود الهی« و »قضاوت بر مبانی احكام الهی« با »تشــكيل حكومت 
دينی« پرداخته است. به باور ايشان در صورتی كه امت اسالمی در حل اختالفات 
مكلف به مراجعه به قضات است، و در هنگامی كه در اختالفات خاص كه به حاكمان 
بر می گردد، مكلف به مراجعه به فقهای عدول است، در اين صورت باز هم نياز به 
تشكيل حكومت روشن است. چرا كه اگر فرض شود در هر شهری روزانه هزار نفر به 
فقها رجوع كنند، و بر فرض كه قبول قضاوت بين متخاصمين بر آن فقها واجب باشد، 
معقول نيست اداره منظم اين مراجعات، مگر به تشكيل حكومت دينی. در اين صورت 
»عند ذلك تجب ذلك؛ لتوقف أداء الوظيفة عليه بالضروره«. يعنی ادای وظيفه شرعيه 

)قضاوت بين  الناس( ممكن نيست مگر به راه اندازی حكومت.3 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص53. 
3. همان، ص34. 

حفظ جامعه دینی از هرج و 
مرج و اختالل نظام اجتماعی، و 
همچنین حراست از مال، جان و 
نوامیس مسلمین، اقتضای تشکیل 

حکومت دارد
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جمع بندی
از مجموعه ادله مورد استفاده شهيد مصطفی خمينی می توان چنين نتيجه گرفت كه 
مسئله تشكيل حكومت از ضروريات عقلی و عقاليی است كه نياز به تصريح نسبت 
به اين امر بديهی و ضروری در متون دينی وجود نداشته است. شهيد مصطفی خمينی 
بعد از بحث و بررسی ادله روايی مربوط به واليت فقيه، به اين معنا تصريح می كند 

و چنين می گويد: 
احتياج األمه ألی السياسه و الرئاسه، و النظم و الناظم، و أن كل أمه 
اليكون صاحب الزعيم الكبير البصير يضمحل و يمحو بالضروره مما 
الُشبهه فيه، و ال نحتاج إلی الروايه فلو استشكل فی هذه االخبار كما هو 
قابل لذالك، و لكنه ال يورث الخلل فی أساس البحث و ما هو الدليل 

الوحيد الفريد المتين البين عند اهله و منطقه.1 
حفظ جامعه دينی از هرج و مرج و اختالل نظام اجتماعی، و همچنين حراســت از 
مال، جان و نواميس مسلمين، اقتضای تشكيل حكومت دارد. از آنجا كه راهبران الهی 
از انبياء و رسوالن و ائمه هدی)ع( همه بر چنين وظيفه ای برانگيخته شده اند، نمی توان 
در دوران غيبت امام معصوم)ع(، اين تكليف را به طور كلی ساقط شده و غير ضروری 
تصور كرد. لذا بنا به ضرورت و به منظور توقف اجرای بسياری از امور اجتماعی دين 
)مانند قضاوت، خراجات اسالمی و...( بر تشكيل حكومت، اين تكليف در عصر غيبت 
بر دوش فقهای عدول گذاشته شده است. فقيهان نه تنها می بايست بر اين امر اهتمام 

ورزند، كه تحصيل مقدمات الزم نيز بر آنها و ساير مسلمين، الزم است. 

1. همان، ص44. 
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هفتادمين سال اشغال فلســطين، همچون تمام اين هفتاد سال دربرگيرنده وقايع 
مهمی بود. محور اين اتفاقات سه طرف امريكا، رژيم صهيونيستی و جمهوری اسالمی 
ايران بودند كه در دو جبهه مقاومت و اشغالگری روبه روی هم صف آرايی جديدی 

را تعريف كردند. 

امریکا
دونالد ترامپ در ادامه نابخردی های خود نسبت به تحوالت بين المللی و جمهوری 
اسالمی، از قرارداد برجام با هدف ضربه زدن به جمهوری اسالمی خارج شد و نيز 
پس از گذشت نزديك به 30 سال از تصويب قانون انتقال سفارت امريكا از تل آويو 
به قدس در عين اين كه مي توانست همچون ساير رؤساي جمهور قانونًا اجراي آن 
را به تأخير بيندازد، اين كار را نكرد و همزمان با سالگرد اشغال فلسطين و تأسيس 
رژيم صهيونيستي با اعزام داماد و دختر خود، اين وعده انتخاباتی اش را محقق نمود. 
از سوی ديگر ترامپ با طرح كلی ايده صلح همه جانبه خود با عنوان »معامله قرن« 
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ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

به دنبال آن است كه اين پرونده طوالنی و پرهزينه را برای هميشه مختومه اعالم كند. 
ولی اينكه اين طرح صلح دربرگيرنده چه بندهايی است و چگونه چهارچوبی در قبال 
سرفصل هايی همچون: قدس، شهرك های يهودی نشين در كرانه باختری، آوارگان 
فلسطينی، آب، امنيت و... دارد، هنوز هيچ متنی به صورت رسمی منتشر نشده است. 

گمانه زنی ها، تحليل ها و مواضع مقامات رسمی، رسانه ها و افكار عمومی به عالوه 
عملكرد دولت و شخص ترامپ حاكی از آن است كه اوالً در اين طرح صلح، جايگاه 
امريكا حتی به صورت ظاهری ديگر بی طرفانه نيست. اين واقعيتی است كه سران 
سازشكار فلسطينی هم پس از انتقال رسمی سفارت از تل آويو به قدس به آن اذعان 
نمودند و از اينكه ديگر امريكا نمی تواند ميانجی گر عادلی در اين ميان باشد، اظهار 
تأســف كردند.1 ثانيًا در جريان اجرای »معامله قرن« تمام كشــورهای هم پيمان 
امريكا و غرب در منطقه از جمله كشورهای مطرح عربی خليج فارس و شمال آفريقا 
در رفتارهايی آشكار و صريح بايد به صف صهيونيســت ها پيوسته و پنهان كاری 
هفتادساله شان در حمايت از اين رژيم را كنار گذارند و نقشی فعاالنه در روند اجرای 
»معامله قرن« بر عهده بگيرند. در واقع در طرح صلح ادعايي ترامپ، طرف فلسطيني 
و عربي هيچ جايگاهي براي مذاكره به عنوان يك طرف مناقشه ندارند و صرفًا بايد 
پذيراي تصميمات جبهه صهيونيستي با حمايت امريكا باشند؛ كما اينكه رفتارشناسي 
ســران عرب به ويژه در اين اواخر حاكي از اطاعت بي چون و چرا از سياست هاي 

امريكايي و صهيونيستي است.
اين كه ترامپ مي تواند در اين سياست افسارگســيخته در قبال تحوالت منطقه 
و جهان موفق شود، به عوامل بسيار زيادي بســتگي دارد. ترامپ از ميان ر ؤساي 
جمهور امريكا تنها فردي است كه تا اين حد به ماهيت مسئله فلسطين بي توجه بوده 
است؛ ماهيتي كه روز به روز پيچيده مي شود و عناصر تشكيل دهنده پيدا و پنهان آن، 
جهات متعددي را درگير خود كرده است. امريكايي ها اگرچه به اين حقيقت اعتراف 
نمي كنند ولي خود مي دانند كه به راحتي نمي توان در مورد قبله اول مسلمين معامله 

1. در روز دهم شهريورماه 1397، ســخنگوی وزارت خارجه امريكا اعالم كرد كه امريكا كمك خود به 
آژانس امداد و كاريابی آوارگان فلسطينی )آنروا( را قطع كرده است. امريكا با تأمين سی درصد از بودجه تقريبًا 
يك ميليارد دالری اين آژانس، بزرگترين حامی آن بود. اين آژانس مهمترين سازمان حمايت كننده از بيش از 
پنج ميليون آواره فلسطينی در سراسر جهان است. امريكا به دنبال آن است تا با تعطيل كردن اين آژانس اميد 
بازگشت فلسطينی به سرزمين اجدادی خود را از ميان ببرد. بسياری بر اين اعتقادند كه قطع كمك به آنروا 
حاكی از اجرای جدی مفاد »معامله قرن« و پايان ميانجی گری امريكاســت.  شايان ذكر است كه در آخرين 

اقدام،  دفتر دولت خودگردان در امريكا نيز بسته شد و مسئول آن اخراج گرديد.
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كرد. آنها به خوبي دريافته اند كه به راحتي نمي توان سرنوشت بيش از پنج ميليون 
فلسطيني آواره را به دلخواه خود تعيين كرد و... 

شــايد نتايج بررســي رابرت مولر در پرونــده دخالت روســيه در انتخابات 
رياســت جمهوری امريكا يا اعتراف كوهن به فضاحت های اخالقی و مالی ترامپ، 
سرنوشت اين سياســتمدار هوچی گر را خيلی زودتر از اسالف خود در نوامبر آتی 
مشخص كند. يقينًا تا آن زمان نيز او درخواهد يافت كه بسيار بزرگ تر از او ظرف 
اين هفتاد سال با تمام عقبه مالی، سياسی و رسانه ای نتوانستند كه اين پروژه ناتمام 
استعماري را به پايان ببرند. او يقينًا با اندك تجربه خود به عنوان يك كاسب زورگو 
قادر به انجام معامله ای در طول يك ســال كه بتواند حداقل خود را سرپا نگه دارد 

نيست، چه رسد به »معامله قرن«!

رژیم صهيونيستی 
دستاورد انتقال سفارت امريكا از تل آويو به قدس اگرچه برای نتانياهو بسيار بزرگ 
بود ولی »راهپيمايی بازگشت« ظرف اين 24 باری كه از ابتدای فروردين به مناسبت 
»روز زمين« تاكنون به صورت مرتب در مرزهای غزه با اراضی اشــغالی 1948 برپا 

شده،1 تلخی فراوانی بر كام سياستمداران رژيم صهيونيستی بر جای نهاده است. 
جامعه صهيونيستی به طور بی ســابقه ای روند راست گرايی و مذهبی بودن را كه 
از ســال 1977 با پيروزی ليكود به عنوان جريان راســت به رهبری مناخيم بگين 
آغاز كرده، به صورت صعودی طی می كند و به نظر می رســد كه افرادی همچون 
نتانياهو و حتی تندتر از او بر اين موج راست گرايی از اين به بعد با سرعت بيشتری 
جوالن خواهند داد و به همين دليل در تشــكيل دولت بدون ائتالف با جناح چپ 
يا حزب كارگر يا احزاب ميانه موفق هســتند. نتانياهو به همين دليل طوالنی ترين 
نخست وزيری را از جناح راست حفظ كرده و در كنار بن گوريون ركورد جديدی از 

اين حيث به ثبت رسانيده است. 
جامعه فعلی صهيونيســت ها با اما و اگرهای فراوان در مورد نژاد آنها يا ســطح 
مالی و اقتصادی آنها جزء پايين ترين سطح از يهوديان جهان به شمار می روند كه با 

1. شهدای فلسطينی راهپيمايی های بازگشت تاكنون به 254 نفر رسيده است كه نزديك به 50 نفر آنها 
كودك و معلول بوده و تنها 16 نفر از نيروهای مقاومت هستند. ضمن آن كه نزديك به 19000 نفر هم در 

خالل اين چند ماه به دست نظاميان صهيونيست هدف قرار گرفته و مجروح شده اند. 
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وعده های شير و عسل بر ســرزمين موعود پای نهادند و هيچ راهی برای بازگشت 
به 102 كشوری كه از آن آمده اند يا كوچ به سرزمينی بهتر از آنچه در آن گرفتار 
شده اند، ندارند. يقينًا يهوديان فعلی در سرزمين های اشغالی اگر امكان بهتری برای 
پول و امنيت می يافتند، حتمًا از فلسطين اشــغالی مهاجرت می كردند؛ كما اينكه از 
14 ميليون يهودی دنيا 8/800/000 يهودی ديگر در بهترين شرايط از حيث پول 
و امنيت در خارج از فلسطين اشغالی در سراسر جهان به ويژه امريكا، ساكن هستند. 
يهوديان فعلی در فلسطين اشغالی به دليل نداشتن توان جهت كسب پول و امنيت 
بهتر، محكوم به زندگی در فلســطين هســتند و برای توجيه حضور خود ناگزير از 
تمسك به آموزه های مذهبی و نژادی در قبال فلسطينی هايند. تصويب قانون دولت 
ملی يهود پس از 70 سال از تأسيس اين رژيم، حاكی از اين واقعيت است كه جامعه 
صهيونيستی در ضعيف ترين دوره خود اســت كه با وجود ادعای تنها دموكراسی 
موجود در خاورميانه اين قانون را به تصويب می رساند و حتی از حمل پرچم فلسطين 

در اراضی فلسطينی با تصويب قانون ديگر در هراس است. 
يقينًا در چنين صف بندی بی ســابقه ای فلسطينی ها انگيزه بيشتری برای پيروزی 
جهت رسيدن به حقوق و سرزمين از دسته رفته خود دارند، تا مشتی دوره  گردی كه 
در عين بهره مندی از تمام حمايت های هفتاد ساله نه در روند سازش خود را تحميل 

كردند و نه توانستند در برابر جبهه مقاومت ايستادگی نمايند. 
كشــيدن حصار و ديوار و پذيرش ســريع آتش بس در جنگ ها و هماوردهای 
كوتاه مدت با گروه های مقاومتی كه كاماًل در محاصره بوده اند، يا ترس از بالون های 
آتش زا1 كه آتش به جان و مال و زراعت يهودی  زده، واقعيات انكار ناپذيری است 

كه آنها را در آينده نزديك به زانو درخواهد آورد. 

جمهوری اسالمی ایران
با وجود تمام تحريم ها و محدوديت های سياسی، رسانه ای و اقتصادی، سربازان 
حضرت امام)ره( در جبهه مقاومت به كرانه های مديترانه رسيده اند و پس از چهل 

1. از دستاوردهای »راهپيمايی های بازگشت« ظرف چند ماه اخير به كارگيری شيوه جديدی از ضربه زدن 
به طرف صهيونيستی با به پرواز درآوردن بالون های آتش زا است كه مزارع صهيونيستی را به ويژه در فصل 
برداشت تهديد می كند. برخی اخبار حاكی از رسيدن اين بالون ها به نزديكی تل آويو است و عالوه بر مزارع، 

سكونت  گاه ها و مراكز صنعتی را نيز تهديد می كند. 
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سال موفق به ارايه الگوهايی از ايده های رهايی بخش با مصاديق آشكار در برابر غرب 
و صهيونيسم به ملل منطقه شده اند. 

نتانياهو به عنوان نخست وزير رژيم صهيونيستی ظرف يك سال اخير در جايگاه 
نخست وزير دست به رفتارهايی زده اســت كه تاكنون، نمونه مشابه آن در ميان 
سياستمداران ديده نشده است. او با اجرای شوهای تلويزيونی و پخش، توزيع، تكثير 
و تبليغ آن در مرحله جديدی از اين هماورد، مردم مســلمان ايران را هدف قرار 
داده و ســعی می كند كه با به كارگيری تمام ابزارها در عرصه ديپلماسی عمومی و 
عناصر مورد نيــاز در جنگ نرم، ميان حاكميت و حكومت با مردم شــكاف ايجاد 
كند. او اميدوار به نفوذ در ميان قشر خاكستری از جامعه ايرانی است و اميدوار به 
يارگيری در ميان بخشی از اجزای ميانه رو در سطح دولت؛ و تا جايی كه امكان دارد 
به حاكميت و شخص رهبر تاخته و سياست های نظام و ارزش های انقالب را مورد 
هجوم، تمسخر و تشكيك قرار می دهد. بررســی گفت وگوهای او با ملت ايران در 
مقاطع مختلف و تجزيه و تحليل تمام اين سخنرانی هاي كوتاه يك طرفه و منع ديگر 
سياستمداران اســرائيلی از اتخاذ موضع در قبال ايران، حكايت از اجرای دقيق يك 

برنامه فكرشده دارد. 
نمايش نيم تن سند و سی دی از سوابق هسته ای جمهوری اسالمی و ادعای سرقت 
آن از تهران در دی ماه گذشته، اوج اين شــوهای تلويزيونی بود كه تكرار جزئيات 
دقيق  تر از آن در نيويورك تايمز پشتوانه امريكايی آن بود؛ يا سوءاستفاده از اقتدار تيم 
ملی فوتبال ايران در بازی های جام جهانی يا ارايه راهكار در مبارزه با كم آبی و بحران 
آب يا هدف گرفتن اميد مردم ايران با روخوانی از زندگی فرضی يك دختر ايرانی و... 
از جمله دست و پا زدن هايی است كه در كنار ساير عرصه ها با قوت تمام ادامه دارد. 
كنفرانس هر ساله هرتزليا و موضوعيت ايران به عنوان يك تهديد جدی برای رژيم 
صهيونيستی، برآيند ترسی است كه به اشكال مختلف در اجرای اين برنامه ها نمود 
يافته؛ ترسی كه با حضور ايران در مرزهای لبنانی، سوری و مديترانه اي دو چندان 
شده است و به كارگيری مجدد شــعار نه غزه- نه لبنان... اميد ناچيزی برای جدا 

كردن ملت از آرمان های خود. 
توليد، توزيع و تبليغ فيلم جام زهر در سی امين ســال پذيرش قطعنامه در قالب 
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جنگ نرم كه توسط B.B.C اجرا و كارگردانی شد1 به دنبال القاء اين نگاه به مخاطب 
است كه نظام اسالمی به پايان راه خود رسيده است و رهبران نظام برای بقای خود 
در اين شرايط راهی جز نوشــيدن جام زهر ديگری ندارند. غافل از اينكه در تمام 
اين چهل سال از عمر انقالب اسالمی تمام امكانات سياسی، نظامی، مالی و رسانه ای 
به كار گرفته شد كه اين نظام ساقط شــود و به لطف خداوند و همراهی مردم نشد 
و طبيعی است كه با حضور و اســتمرار حمايت مردم از نظام، جام زهر ديگری نيز 
نوشيده نخواهد شد؛ چرا كه ملت مســلمان ايران و رهبران آن به بلوغی از نبرد با 
صهيونيست ها رسيده اند كه ميدان نبرد تهران و شهرهای ايران نيست. هم اكنون 

خط مقدم انقالب اسالمی كرانه های غزه و باب المندب در يمن است. 

1. فيلم 56 دقيقه ای جام زهر در تيرماه 1397 توسط حسين باستانی توليد و چندی بعد از شبكه انگليسی 
B.B.C فارسی پخش شده و حتی در يك ميزگرد و در اين شبكه پيرامون محتوا و اهداف آن بحث می شود. 
سازنده اين فيلم مستند با استفاده از تصاوير و مصاحبه های آرشيوی، روايتی از داليل پذيرش قطعنامه را به 
تصوير می كشد كه با شرايط فعلی حاكميت جمهوری اسالمی در قبال فشارهای غرب و صهيونيسم شباهت 

دارد. 
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به نام ایران؛ به کام صهيونيسم
نقد و بررسی کتاب     ایران من

عليرضا سلطانشاهی
مقدمه

از ميان خاطره نويسي های مربوط به تاريخ يهود ايران، كتاب ايران من منحصر به 
فرد است و همين دليل اصلی برای نقد و بررسی آن در اين مقال است.

ايران من سرگذشت زندگی اســحاق يوم توبيان به قلم خود در ايران، اسرائيل و 
امريكاست. او يك يهودی ايرانی از قشر متوسط است كه بدون وابستگی های سياسی 
يا جناحی خاص در ميان يهوديان يا ايرانی ها، روايتگر فضاهايی است كه در آن زيسته 
است و از ميان اين فضاها، زادگاهش »ايران« جايگاه برتری نسبت به ديگران دارد. 
به طوری كه در عين مهاجرت از ايران به اسرائيل و سپس امريكا، نمی تواند سابقه 
زندگی در ايران را كه همچون چتری بر كل زندگی او سايه افكنده است، كنار بزند. 
مخاطب با مطالعه اين كتاب ضمن آشنايی با اين فضا، ممكن است كه اين سؤال 
برايش ايجاد شــود كه هدف از نگارش اين خاطرات چيست؟ آيا نويسنده كتاب 
صرفًا خاطره نــگاری می كند يا می خواهد حقايقی مغفــول از جامعه يهود يا جامعه 
ايرانی يا حوادث مربوط به آن را بيان نمايد؟ يا اصاًل به دنبال طرح مباحثی فراتر از 
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موضوعات تاريخی و زندگی اش است؟
در اين متن بر آن هستيم تا با مرور اين خاطرات، در يك دسته بندی به شكل ذيل 
به نظرگاه نگارنده تا حد ممكن نزديك و از نيات او برای القای مفاهيم و ديدگاهش 

مطلع شويم. 

درباره کتاب
عنوان : ايران من

نويسنده: آيزيك )اسحاق( يوم توبيان
ترجمه: مريم منظوری

ناشر: اچ اند اس مديا )S&H( لندن 
سال نشر: 1395 )2016(

تعداد صفحات: 385
قطع: رقعی

جلد: شوميز
به غير از يادداشت های نويســنده، مترجم، مقدمه و پيشگفتار، كتاب حاضر در 
برگيرنده سه فصل در سي و دو بخش است. هر كدام از سه فصل با عناوين خانه آباء 
و اجدادی، هجرت به سرزمين اسرائيل و امريكا؛ خط پايان، از هم تفكيك شده است. 
نويسنده با اهدا كتاب به خانواده اعم از همســر، مادر و پدر خود ميزان عالقه به 
ايشان را ابراز می كند. به طوری كه در متن كتاب نيز اين عالقه به اشكال مختلف 

ظهور و بروز دارد. 
بيش از هفتاد تصوير سياه و سفيد در اين اثر، باعث شده است كه جذابيت بصری 
خاصی برای متن و تورق آن ايجاد شود. در واقع جاگذاری منطقی اين تصاوير با آن 
شكل و شمايل قديمی به خواننده برای فهم و درك و فضاگيری از متن كمك ويژه ای 
می كند. تصاويری كه ضمن تأييد محتوا به گوشه ای از وقايع و مراسم ها و ديدني های 

ايران نيز اشاره دارد. 
همانطور كه در متن )ص3( كتاب آمده است، به غير از اقوام درجه يك فاميل، 
تمامی اسامی مورد استفاده در متن جعلی اســت و اين باعث شده است كه دست 
نويسنده در پردازش خاطرات و وقايع باز باشد و مطالب خود را نيز بدون سانسور 
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مطرح نمايد و به همين دليل در انتهای كتاب 
نمايه اعالم نيز وجود ندارد. 

از جمله نــكات مهم اين اثــر عدم ذكر يا 
ارتباط نويســنده با ســران يهودی يا افراد 
برجسته يهودی يا ايرانی است. گويی در خالل 
زندگی وی هيچ برخوردی با رهبران سياسی و 
مذهبی يهود در ايران نداشته است و به همين 

دليل كتاب، استناد كمتری می يابد و از وزانت آن كاسته می شود. و شايد هم نويسنده 
نگران اين مهم نبوده چون می خواسته است كه بخش عوام از مخاطبين حوزه تاريخ 
يهود ايران را هدف قرار دهد. در واقع عاميانه بودن متن و غير مستند بودن آن با 
يك نگاه دقيق، ضعف اثر محسوب نمی شود بلكه او با سطح وسيعی از عموم مخاطبين 
مواجه است كه در خالل روايت يك داستان، مهم ترين فرازها از عقايد، رفتار، رسوم 
و تاريخ يهود ايران را با خواست و نگاه خود القا می كند و الزم به يادآوری است كه 

البته با تدارك شكل و محتوای مناسب تا حدی به اين هدف نائل آمده است.
***

نويســنده در ابتدای هر بخش آيه و روايتی از بزرگان اسالم، يهوديت يا سخنی از 
بزرگان يهود يا شاعرين مطرح می آورد كه ظاهراً تطبيق ظريفی با متن آن بخش دارد. 
در ادامه همچون ساير بخش ها چند واقعه مهم از تقويمی كه می خواهد در مورد 
آن ســخن بگويد می آورد و جالب است كه اين گاه شــمار وقايع، عمدتًا مربوط به 

يهوديان است. ولی در برگيرنده وقايع جهاني هم هست؛ همچون:
- انتشار كتاب خاطرات آن فرانك، دختر به اصطالح بازمانده از هولوكاست )ص23(

- مصدق و تحوالت دوران او )ص41(
- روی كار آمدن ناصر به جای نجيب )ص45 و 63(

- تولد محمود احمدی نژاد )ص79(
- ربودن آدلف آيشمن )ص104( 

- استعفای بن گوريون )ص142(
- ترور كندی )ص142( 

- گودبرداری مركز تجارت جهانی برای احداث در منهتن )ص178(
- استقالل قطر از بريتانيا در سال 1971 )ص252(

در واقع عامیانه بودن متن و غیر مستند 
بودن آن با یک نگاه دقیق، ضعف 
اثر محسوب نمی شود بلکه نویسنده 
با سطح وسیعی از عموم مخاطبین 
مواجه است که در خالل روایت یک 
داستان، مهم ترین فرازها از عقاید، 
رفتار، رسوم و تاریخ یهود ایران را با 

خواست و نگاه خود القا می کند
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- قدرت يافتن حافظ اسد در سال 1971 )ص257(
- ديدار انورسادات از اسرائيل )ص288(
- امضای قرارداد كمپ ديويد )ص305(

- برگزيده شدن پاپ ژان پل دوم )ص305(
- حمله به برج های دوقلو در امريكا )ص336(

- شكست عرفات در مقابل محمود عباس )كه البته 
تعبير اشتباهی است( )ص342(

- مرگ عليرضا پهلوی )ص356(
- آزادی گيلعاد شاليط )ص356(

- آغاز بهار عربی )ص356(
- استعفای پاپ بنديكت شانزدهم )ص368(

- بركناری مرسی از قدرت در مصر )ص368(
- فرار اسنودن، مأمور اطالعاتی امريكا )ص368( 

البته نويسنده صرفًا به ذكر وقايع و تقويم آنها اكتفا نمی كند و در برخی موارد به 
زعم خود شرح مفصل و بعضًا تحريف گونه ای هم از وقايع دارد كه در برخی موارد 
اين تحريفات با ناشی گری فاحشی حكايت از بی ســوادی يا كم اطالعی او دارد. از 
جمله بازخوانی كودتای 28 مرداد كه در جايی به جای كودتا از عمليات نام می برد 

)ص41( يا از نقش حضرت امام)ره( همپای CIA يا بريتانيا می  گويد. )ص41(
او در عين اينكه مدعی تحصيل در مدارس مســلمانان و فراگيری قرآن و علوم 
اسالمی حتی بهتر از دانش آموزان مسلمان اســت، از وجود سجده در نماز ميت! 
می گويد )ص329( يا تخته شــدن دكان خمس و زكات به دليــل برقراری بيمه 
اجتماعی! و با نشان دادن كينه خود نســبت به مسلمانان و علما از همراهی آنها در 
مخالفت با انقالب سفيد شاه داســتان می پردازد؛ يا در جای ديگر روحانيون را در 
كنار مالكين و ثروتمندان قرار می دهد. به غير از چند محوری كه در ادامه به عنوان 
فرازهاي مهم از كتاب مورد نقد و بررسی قرار می گيرد، او به موارد ذيل نيز اشاره 

كرده، رهنمودها می دهد: 
1. مهم ترين پزشكان يهودی در ايران )ص200(

2. ورزشكاران و ورزشگاه های يهودی در ايران )ص200(
3. موسيقی دانان مطرح يهودی در دوره قاجار )ص199(

نویسنده صرفًا به ذکر وقایع 
و تقویم آنها اکتفا نمی کند 
و در برخی موارد به زعم 
بعضًا  خود شرح مفصل و 
تحریف گونه ای هم از وقایع 
موارد  برخی  در  دارد که 
این تحریفات با ناشی گری 
فاحشی حکایت از بی سوادی 

یا کم اطالعی او دارد
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4. گستره فارسی زبانان در دوره های مختلف )ص176-8(
5. تأثير فرهنگ امريكايی بر فرهنگ ايرانی )ص231(

نويســنده در پايان، ارزيابی نســبتًا مثبتی از انعكاس نظر خوانندگان كتاب در 
چاپ های اول در مارس 2012 می دهــد. )ص375( در واقع او نتيجه می گيرد كه 
كتاب مخاطب خود را يافته، مطالب كتاب مورد تأييد مخاطبين اســت و ضرورت 

نشر چنين آثاری هم زياد. 
نويسنده كتاب در مقدمه از آثاری كه در تدوين اين كتاب از آنها استفاده كرده 
است نام می برد؛ از جمله كتاب فرزندان اســتر اثر هومن سرشار كه به فارسی هم 
ترجمه و منتشر شــده و كتاب پيركی آوت برای تطبيق دانسته هايش با اعتقادات 
يهودی و نشريه شوفار؛ ضمن آنكه از مشــورت های احسان يارشاطر1 نيز استفاده 
كرده است. زبان اصلی كتاب انگليسی است و توسط يك مترجم احتماالً غير يهودی 

ترجمه شده است. 

يعقوب آق باباحزقيال

هارون

شلومو آق بابا

يعقوب عمو يوسف

فارهام خانوم )همسر دوم( مانی جون )همسر اول(

عزت مظلوميان منير

ليدا

عزی

ثريا )سارا(

آريال

اسحاق )ايزيك(

رزالين

شهناز )شوشنا(

ميشا

هرتصل

لئا

هما )نوريت( فيض اهلل )روون ياروبن(

الياهو )بابا جون(

ابراهيم )اوراهام(

1. نويسنده معاند انقالب اســالمی و مروج ايده های يهودی، بهايی و صهيونيستی. از بنيانگذاران مركز 
مطالعات ايران شناسی و سرويراستار دانشنامه ايرانيكا. او بازنشســته دانشگاه كلمبيا در نيويورك بود و در 

دهم شهريور 1397 در سن 98 سالگی از دنيا رفت. 
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خانواده، تحصيالت و شکل گيری شخصيت اسحاق
اســحاق فرزند ابراهيم معروف به »ابراهيم جهود« )ص1( از خانواده ای يهودی 
و متوسط در پانزدهم شهريور 1327 در محله ای نزديك كاخ مرمر متولد شد. به 
غير از آنچه در شجره نامه او مشهود اســت اسامی اعضای خانواده به مرور به ويژه 
با مهاجرت به خارج از كشور تغيير می كند؛ از جمله اسحاق به ايزيك، فيض اهلل به 

روبن، ابراهيم به اوراهام، هما به نوريت، ثريا به سارا، شهنار به شوشنا. 
اشتغال پدر از پارچه فروشی ســيار به صورت دوره گردی به خريد يك مغازه در 
دروازه قزوين ارتقا می يابد و در ميان پارچه فروشــان )ص12( و مشتری ها اعتبار 
زيادی به دســت می آورد. اين وضعيت ثابت از درآمد نسبتًا مناسب تعيين كننده 
وضعيت مسكن آنها نيز هست؛ به طوری كه در محله شيخ هادی خانه ای دو طبقه با 
اتاق های زياد برای هر يك از فرزندان به صورت جداگانه را رقم می زند )ص16 و 
17(. اسحاق از اين خانه خاطرات زيادی را به ياد می آورد. شكستن ظرف اسيد روی 
سرش )ص46(، افتادن در ظرف قير )ص145(، افتادن در آب انبار )ص23( و... 
كه هر يك داستان مفصلی دارد. او در اين خانه با ترفندی بچه گانه صاحب دوچرخه 
می شود )ص25( و جايگاه خاصی در ميان خانواده برای خودش به دست می آورد. 

پدر اسحاق همراه با اقوام و دوستان در مغازه پارچه فروشی

پدر اسحاق به داليل نامعلوم و به بهانه آشنايی اسحاق با علوم و معارف اسالمی، 
او را در ابتدا به مدرسه مســلمان ها مي فرستد )ص52( و اســحاق همراه با چند 
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دوســت يهودی خود به تحصيل در اين 
مدارس مشغول می شود و پس از گذراندن 
كالس هــای مقدماتی در 13 ســالگی به 
مدرســه مختص يهوديان يعنی كوروش 
می رود )ص117(. پــس از گرفتن ديپلم 
وارد دانشــگاه تهران در رشته مهندسی 
مكانيك می شود )ص216( و در حالی كه 
در ابتدا از رفتن به اسرائيل امتناع می كرد، 
بدون انصراف از ادامه تحصيل به اسرائيل 
مهاجرت كرده )ص220( و پس از شركت 
در جنگ شش روزه وارد دانشگاه تخينيون 
مي شــود )ص241(. تحصيــالت او پس 
از گرفتن مدرك عمران از اين دانشــگاه 

)ص260( در امريكا ادامه می يابد و فوق ليســانس مديريت بازرگانی را در سال 
1990 از دانشگاه كيس وسترن ريزور دريافت می كند. سپس در كورنل، دكترای 

مهندسی محيط زيست می گيرد )ص1(. 

اسحاق در بلندی های جوالن متعلق به سوريه که توسط اسرائيل در سال 1967 اشغال شد

اســحاق يوم توبيان از ســن 15 ســالگی )ص155( وفق روحيــات يهودی به 
صحنه كار و اشتغال وارد می شود و ضمن فعاليت در مشــاغل مختلف به پدر در 

کتاب ایران من صرف نظر از اغراض 
اصلی در نگارش آن، در ترسیم فضای 
همزیستی میان یهودیان و مسلمانان 
در دوره های مختلف موفق است و 
اگر برخی بحران ها در این روابط که 
دلیل اصلی در رفتار یهودیان است را 
کنار بگذاریم به این اعتراف از سوی 
بسیاری از جامعه شناسان و مورخین 
واقف خواهیم شد که به نسبت سایر 
جوامع، جامعه ایرانی از تساهل و 
تسامح چشمگیری در تعامل با یهودیان 
برخوردار است و یهودیان نیز به دلیل 
همین شرایط، زندگی و فرهنگ خود را 

در این سامان پایه ریزی کردند
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امر پارچه فروشی، بســاط كردن در پياده روها 
)ص165( و وصول طلب های پدر كمك می كند. 
ابتكارات حرفه ای او در امر درآمدزايی جالب 
است؛ از جمله فروش بليط ســانس های مرده 
ســينما و ايجاد رقابت در اين عرصه كه كمتر 
كسی به فكر آن بود )ص155(. او ضمن تفريح 
در مزرعه يك دوست خانوادگی مسلمان، با كار كشاورزی و دامداری نيز آشنا شد 
)ص85( و مدتی همه در امر توزيع دارو در خيابان ناصرخسرو فعاليت كرده است 
)ص145(. او در امريكا با دانشــگاه نبراسكا در كنار تحصيل همكاری می نمود و به 
صورت جدی تاكنون در كار خريد و فروش امالك و مستغالت و همچنين احداث 
ساختمان های مسكونی و تجاری در ايالت های نيويورك و اوهايو فعال است )ص1(. 

***
يوم توبيان در اين كتاب تصوير شــفاف و مفصلی از عقايد، آداب و رسوم زندگی 
خود در يك خانواده يهودی و خانواده های مسلمان ارايه می كند كه كمتر بتوان از اين 

تعريف در جای ديگری به اين شكل يافت. 
او در جريان فوت مادر بزرگش به اعتقادات يهودی و برخی رسوم خانوادگی اشاره 
دارد. از جمله مراســم كفن و دفن و ختم )ص26( تعطيلی كار عضو بزرگ خانواده 
)ص33( و ماندن در خانه و روشن كردن شمع و مراسم دعا و پوشاندن آيينه ها كه 
در تمام اين رسم و رسوم رگه هايی از سنن و آداب مسلمانان ايرانی هم وجود دارد و 

حاكی از نزديكی اين دو فرهنگ به هم است. 
نويســنده در البه الی مطالب كتاب از ذكر عقايد و رســوم يهوديت كه بخشی 
از فرهنگ عامه اين جامعه را تشــكيل می دهد می گويد: خودكشــی مذموم است 
)ص34(، جسد ميت نجس است )ص28( يا طرز تهيه و زمان پخت ماتزو )نوعی 
فطير( در حين عيد پسح )ص324(، جشن تكليف پسران )بار ميتصوا( و دختران )بت 
ميتصوا( )ص40-338(، ازدواج از ميان هم كيشان و پرهيز از ازدواج با غير يهوديان 
)ص212(، گراميداشت روز شنبه و تعطيلی هر كاری، ممنوعيت ازدواج خانوادگی 
خود با خاندان كوهن و اجبار در پرداخت كفاره در صورت شكست عهدی كه در اين 
خصوص بسته اند )ص316(. در اين ميان اسحاق ضمن تأييد اين آميختگی فرهنگی 
ميان يهوديت و اســالم و فرهنگ ايراني، نمونه هايی از آن را نيز ذكر می كند؛ مثل 

کتاب ایران من مملو از مصادیق 
برخوردهای ناخوشایند دیگران 
با خانواده و خود اسحاق است 
که از ناظم مدرسه مسلمانان به 
نام عظیمی شروع می شود و تا 

دانشگاه ادامه دارد
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قربانی سر بريدن )ص93(، تخم مرغ شكستن 
برای چشــم زخم )ص97(، آداب شــب چله 
)ص60(. او ضمن تعريف از آشــپزی مادر، به 
معرفی غذاهايی همچون قورمه سبزی می پردازد 
)ص73( كه در فرهنگ ايرانــی وجود دارد و 

حتی از عدم تقيد خود به استفاده از كاشــر )حالل( نيز در اين خصوص اذعان دارد 
)ص115(. 

يهوديان يك تئاتر يهودی در ايران به نام بارکوخوا را تماشا می کنند

يوم توبيان شديداً وابسته به اين دو فرهنگ اســت؛ در عين اينكه دين يهوديت 
برای او در اختالط با مسلمانان موانعی دارد ولی آنقدر به اين فرهنگ وابسته است 
كه مقاومت های زيادی در پيوســتن به خانواده اش در مهاجرت به اسرائيل دارد. 
يكی از مهم ترين تأثيرات فرهنگ ايرانی بر شــخصيت اسحاق زمانی رخ می تاباند 
كه در زندگی غربی به هيچ عنوان اختالط دختران خود در جمع پسران نامحرم را 
برنمی تابد و به انحاء مختلف چهار دختر خود را از اين كار بازمی دارد. ضمن آنكه 
به اين شكل از فرهنگ غرب و شكافی كه با جوانان در اين خصوص با والدين ايجاد 

شده گله دارد )ص376(. 
كتاب ايران من صرف نظــر از اغراض اصلی در نگارش آن، در ترســيم فضای 
همزيستی ميان يهوديان و مسلمانان در دوره های مختلف موفق است و اگر برخی 
بحران ها در اين روابط كه دليل اصلی در رفتار يهوديان است را كنار بگذاريم به اين 

شاید اگر بگوییم که هدف از 
نگارش و انتشار کتاب ایران من 
وجود  دقیق  و  ظریف  القای 
یهودستیزی در ایران به مخاطب 
خود است، ادعای غریبی نکرده ایم
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اعتراف از سوی بسياری از جامعه شناسان و مورخين 
واقف خواهيم شد كه به نسبت ساير جوامع، جامعه 
ايرانی از تساهل و تسامح چشــمگيری در تعامل با 
يهوديان برخوردار اســت و يهوديان نيــز به دليل 
همين شرايط، زندگی و فرهنگ خود را در اين سامان 
پايه ريزی كردند. و در جای جای ايران سابقه ديرينه 
داشته اند و اسحاق يوم توبيان با سفر به شهرهای مختلف از جمله اصفهان، پير بكران 

و ذكر از سوابق و تاريخ يهود ايران به اين جايگاه اشاره می كند )ص176(. 

یهودستيزی 
شايد اگر بگوييم كه هدف از نگارش و انتشار اين كتاب القای ظريف و دقيق وجود 

يهودستيزی در ايران به مخاطب خود است، ادعای غريبی نكرده ايم. 
در اغلب آثار مربوط به تاريخ يهود ايران، تأكيد بر وجود يهودستيزی جزء الينفك 
از محورهای اصلی كتاب چه در قالب تحقيق و چه در قالب داستان، رمان و خاطره و 
حتی شعر است؛ در حالی كه باز در همين منابع، جامعه ايران مهمان نوازترين ميزبانان 
برای اين قوم آواره تصوير می شود و برای مخاطب، اين سؤال ايجاد می شود كه چطور 

با وجود مهمان نوازی، يهودستيزی هم وجود دارد.
اســحاق در فرازی از كتاب، آزادی مورد نظر يهودی در ايران را رفت و آمد با 
كيپا1 می داند )ص379(. وی اگر ديرزمانی از ايران رفته و اين آزادی را نديده، حاكی 
از كم اطالعی او از وضع خوب يهوديان در ايران است كه وصف مصاديق متعدد و 
متنوع آن در اين مقال نگنجد. ولی چرا با وجود اين آزادی برای يهوديان باز ايران و 

جامعه ايرانی يهودستيز و در عين حال مهمان نواز است؟ 
درك اين تناقض با اطالع از تاريخ طوالنی يهوديان در ايران بسيار آسان است. 
يهوديان گشوده شدن دروازه ورود به ايران را به بهانه استخالص از بابل )!( توسط 
كوروش می دانند. و اين لطف تاريخی كه در متون دينی و قومی آن به ثبت رسيده 
قابل حذف يا فراموشی نيست. آنها به همين دليل از ســرزمين نياكان خود برای 
دســتيابی به پول و امنيت دور شــدند و با همين نيت از فرصت ايجادشده توسط 

1. كاله كوچكی كه يهوديان به ويژه مذهبيون بر سر خود می نهند. 

مورد  در  اسحاق  تأسف 
پروتکل ها از آن رو شدید 
است که دانشگاهیان نیز به 
آن اعتقاد دارند و حتی آن را 
پایه دشمنی روشنفکرها با 

یهودیان ذکر می کند 
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كوروش برای ورود به ايران استفاده كردند. 
ولی ديری نپاييد كه اعتقاد، رفتار و برنامه های 
زياده خواهانــه آنها، تاريخ گذشــته آنها در 
ارتباط با اقوام را تكرار كرد؛ تاريخی كه خود 
از گفتن آن ابا دارند ولــی پيامدهای آن كه 
يهودستيزی است را فرياد می كنند. در واقع به 

ريشه نمی پردازند و تنها از يهودستيزی به عنوان معلول اجتناب ناپذير از حضور خود 
در هر جا ذكر به عمل می آورند؛ به عبارت ديگر اين قوم اقليت در هر مكان و زمانی 
برای توجيه هر رفتاری از خود نياز به مظلوم نمايی دارند و يهودستيزی و دميدن بر 

بوق آن الزمه اين فضاسازی است.1 
اسحاق در كتاب ايران من با اشراف نسبت به تاريخ يهود ستيزی، از همه اسطوره ها 
استفاده می كند و با يك تناسب حساب شده، از ابعاد و زوايای داستان استر و مردخای 
می گويد؛ داستانی كه با وجود درج در عهد عتيق از سوی بسياری از محققين مورد 
تشكيك واقع شده و البته عده ای نيز به صحت آن تأكيد می ورزند ولی اين داستان 
پيوستگی گسترده ای با تاريخ ايران و مردم اين سامان دارد و حتی قهرمانان آن در 

همدان مقبره دارند2 و اسباب وقايع و اخباری در اين حوزه بوده اند. 
اسحاق در خصوص داستان اســتر و مردخاي به عيد يا جشن پوريم می پردازد و 
رهبران جمهوری اسالمی ايران را با وقاحت تمام به هامان عماليقی3 تشبيه می كند 
)ص362( و برای اينكه به نحوی از كشــتار هفتاد و پنج هزار ايرانی در اين روز به 
دست يهوديان گذر كند، مخاطب و دشمن يهود در آن دوره را هامان و دار و دسته 
او معرفی می كند و نه مردم ايران )ص359(. او ضمن برشمردن ابعاد جشن پوريم، 
وظيفه جوان يهودی ايراني را كنار گذاشتن ترس ذكر می كند )ص362( و استر را به 
عنوان اولين زن يهودی تاريخ معرفی می كند )ص362( كه به مشكالتش فائق آمده 
است. از پايين آوردن تابلو مقبره استر و مردخای در همدان با عنوان زيارتگاه راضی 
نيست )ص363( و اخبار صدا و ســيما در اين خصوص را مورد حمله قرار می دهد 

1. برای اطالع بيشتر به كتاب يهودستيزی واقعيت يا دستاويز سياسی، نشر شهيد كاظمی، 1396 از همين 
قلم مراجعه شود. 

2. مقبره استر و مردخای در همدان يكی از مهم ترين آثار به جای مانده از تاريخ يهوديان ايران است. 
3. ضد قهرمان مطرح در داستان استر و مردخای كه صدر اعظم خشايارشا بوده و برنامه الزم جهت تأديب 

يهوديان را طراحی می كند. 

او و جامعه یهودی مرتکب رفتار 
ناخوشایندي می شدند که اسحاق 
به صورت گذرا به بخشی از آنها نه 
به عنوان ریشه های یهودستیزی، بل 
به عنوان خاطره اشاره می کند و چه 
بسا تمام این رفتار ریشه در برخورد 

سرد مسلمانان داشته باشد
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)ص363( و اگر واقعه پوريم را هولوكاست ايرانی 
نمی داند ولی بر نابودی مسجداالقصی به عنوان 
انتقام در ازای نابودی مقبره اســتر و مردخای به 
عنوان يك خط تبليغی عليه مســئولين جمهوری 

اسالمی، پرده برمی دارد )ص364(.
اســحاق از پروتكل های زعمای صهيون1 می گويد كه اتفاقًا بــاز هم موافقين و 
مخالفينی دارد ولی هيچ يك منكر توطئه چينی جهانی يهوديان برای تسلط بر جهان 

نبوده اند كه در اين متن به آن تصريح شده است.
تأسف اسحاق در مورد پروتكل ها از آن رو شديد است كه دانشگاهيان نيز به آن 
اعتقاد دارند )ص217( و حتی آن را پايه دشمنی روشنفكرها با يهوديان ذكر می كند 

)ص217(.
اسحاق ضمن برشمردن قوانين يهودستيزانه در دوره های مختلف از تاريخ ايران 
به ويژه در دوره صفويه، آن را ريشــه در فرهنگ ايرانی می داند! كه حتی در اشعار 

بزرگانی همچون سعدی، مولوی و فردوسی رسوخ يافته است )ص240(. 
اسحاق در زمانی يهودستيزی را لمس می كند كه متوجه خطاب كردن مسلمانان 
به او با واژه جهود با آن بار منفی می شود )ص40(؛ واژه ای كه به پدرش نيز اطالق 
می شد و شديداً او را رنجيده می ساخت. عبارت ديگر به كار گرفته شده در مورد وی، 
نجس بودن بود )ص43( كه مصاديق بسيار زيادی از آن حين غذا خوردن، معاشرت، 
لباس پوشــيدن و... را ذكر می كند. حتی با نزديك ترين دوستان مسلمان اين حس 
منتقل می شود كه به او دست نمی زنند، از ظرف آب و غذای او استفاده نمی كنند و 

سريعًا دست خود را در صورت تماس می شويند )ص75(. 
اسحاق از برخورد فيزيكی مسلمانان با خود و پدرش می گويد )ص11 و 12( كه 
در برخی موارد يهوديان با پرداخت پول امنيت می خريدند )ص112-98( تا آماج 
ضربات ديگران قرار نگيرند. داستان پدر او با يك آخوند به نام آقا عبداهلل محمدی، 
خاطره تلخی از يك زد و خورد در ذهن مخاطب تصوير می كند )ص11( كه اتفاقًا 
دليل اصلی پدر ابراهيم برای مهاجرت به فلســطين اشغالی است چرا كه نتوانسته 

1. سندی مكتوب با 24 بند كه در عين مخفی بودن برمال می شود و حاكی از برنامه يهوديان برای سلطه 
بر جهان در تمام عرصه ها است. عده ای اين سند را جعلی می دانند و عده ديگر به دليل تحقق اين برنامه ها و 

تطبيق وضعيت  فعلی يهود و صهيونيسم با آن، اين سند را حقيقی دانسته اند. 

اسحاق همچون همه یهودیان با 
طرح و بال و پر دادن به داستان 
ساختگی هولوکاست و مدیون 
دانستن دیگران به یهود بابت 
این واقعه غیر واقع، بهره های 
امروزی از آن را نیز مدنظر دارد
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است كه در دادگاه آن آخوند را محكوم نمايد )ص9-157(. كتاب ايران من مملو 
از مصاديق برخوردهای ناخوشايند ديگران با خانواده و خود اسحاق است كه از ناظم 
مدرسه مسلمانان به نام عظيمی شروع می شود )ص110( و تا دانشگاه ادامه دارد. 
در محل زندگی و محله اطراف منزل نمود دارد و در محل كسب و كار و بازار مشهود 
است. او تمام اين داستان ها را در حالی بيان می كند كه استثناء نيز وجود ندارد؛ يعنی 

در مورد دوستان، همسايگان و همكاران تعميم ويژه ای دارد.
در عين حال دليل اصلی رفتارهای يهودستيزانه كه اسحاق در شكل و اجرا در بيان 
آن غلو می كند، معلوم نيست. او و جامعه يهودی مرتكب رفتار ناخوشايندي می شدند 
كه اسحاق به صورت گذرا به بخشــی از آنها نه به عنوان ريشه های يهودستيزی، 
بل به عنوان خاطره اشاره می كند و چه بســا تمام اين رفتار ريشه در برخورد سرد 
مسلمانان داشته باشد. از جمله استهزاء شعائر اســالمی مثل صلوات )ص113(، 
نزديكی يهوديان با بهائيان )ص14(، شماتت بهداشت مسلمانان در عين آلوده بودن 
و مندرس بودن لباس عموم يهوديان )ص119(، نزولخواری يهوديان )ص199(، 
خسيس بودن آنها )ص168(، بی توجهی به عقايد مسلمانان و در برخی موارد تعرض 
به حدود شرعی از جمله چشم داشتن به نواميس مســلمانان كه اسحاق از سر به 
مهرترين راز كسبه پارچه فروش در اين مورد پرده برمی دارد )ص165-160(. او 
نمونه های زيادی را ذكر می كند كه پارچه فروش های دوره  گرد يا حتی مغازه دار، زنان 
مسلمان را كه به عنوان مشتری به آنها مراجعه كرده اند، مورد تعرض قرار داده اند. 
اين رفتار چنان در ميان پارچه فروشان عموميت داشته كه در برخی موارد اسحاق 
به پدر خود نيز در اين مورد كنايه می زند. در عين اينكه همگی در هراس شديدی 

نسبت به برمال شدن اين روابط به سر می بردند )ص173(. 
در واقع سطح روابط جامعه يهودی با مســلمانان در آن دوره به قدری پرتنش و 
مسئله دار بوده است كه به ســادگی نتوان قضاوت های يك طرفه اسحاق را وقعی 
نهاد. تنها زمانی می توان به كنه اين روابط و ترس يهوديان به ويژه اسحاق كه حتی 
از اين ترس كابوس می ديده و هنوز هم اين كابوس هــا ادامه دارد )ص322(، پی 
 برد كه حقايق فراوانی كشــف شــود و آنگاه می توان به اين يافته تحقيقی برخی از 
پژوهشگران واقف شد كه يهودستيزی بيشتر ناشی از رفتار و اعتقاد يهوديان است تا 
غير يهوديان. رفتار و اعتقادی كه جز با نيت دست يابی به پول و امنيت شكل نگرفته 
است. داستان يوسف عموی اسحاق كه برای حفظ ثروت و امالك خود بعد از انقالب 
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اسالم اختيار می كند )ص94(، همسر يهودی 
خود را طالق می دهد و فرزندان يهودی اش 
را در امريكا رها می كند و با يك زن مسلمان 
ازدواج می كند و از او صاحب فرزند مي شود 
و در آستانه مرگ به امريكا رفته و امالكی را 
خريده، به نام فرزندان يهودی خود می كند 
و در بازگشــت به ايران خواســتار مدفون 
شدن در قبرستان يهوديان می شود، داستان 
بی اهميت و كوچكی برای فهــم جهان بينی 
اين عده نيســت و حتمًا برای پــی بردن به 

ريشه های يهودستيزی مهم است )ص98(. 

هولوکاست
داســتان موهوم هولوكاســت در كتاب ايران من به بهترين شكل و به صورت 
باورپذيری با داستان سرايی های اسحاق مورد توجه واقع شده است. گويی نويسنده 
بر آن است كه از هر فرصت در كتاب خود برای اثبات اسطوره های صهيونيستی بهره 
ببرد. اسحاق برای القای اين اسطوره، داســتان را از مدرسه آغاز می كند؛ آن هم به 
نقل از معلم مسلمان خود كه نسبت به ترويج و تبيين داستان هولوكاست متعهد ]!!![ 
است )ص122(. اسحاق اولين كنفرانس علمی خود را در حالی كه خيلی از يهوديان 
در مورد هولوكاست نمی دانستند، در مدرسه با عنوان هولوكاست ارايه می كند؛ يعنی 

نوجوانی 13 ساله در سال 1961. 
او نه تنها يهوديان و مســلمانان را به دانســتن در اين مورد تشويق می كند بلكه 
از شــيندلرهای ايرانی1 می گويد )ص124( كه در نجات يهوديان از هولوكاســت 
نقش داشــته اند. او نه تنها دانستن در مورد هولوكاســت را برای يهوديان ايرانی 
واجب می دانســت بلكه مســلمانان را نيز در اين خصوص ترغيــب می نمود. از 

1. اُسكار شيندلر در داستان سرايی های يهودی به عنوان فردی معروف شده است كه يهودی نيست ولی 
يهوديان زيادی را از چنگال ]!!![ هيتلر و هولوكاست می رهاند. استيون اسپيلبرگ كارگردان معروف يهودی، 
فيلمی به نام فهرست شيندلر در سال 1993 می سازد كه در مراسم اسكار 9 جايزه می برد و به خوبی سازمان 

تبليغاتی صهيونيسم در معرفی هولوكاست را مساعدت می نمايد. 

ابراهیم  جمله  از  ایران  یهودیان 
پدر اسحاق به دالیل مختلف برای 
مهاجرت به اسرائیل چمدان خود 
را بستند. عده ای در پاسخ به ندای 
با  سیاسی  رویکردی  صهیونیسم، 
پایه مذهبی داشتند. عده ای برای 
یافتن شرایط بهتر زندگی تصمیم به 
کوچ می گرفتند و عده ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 
اصطالح یهودستیزانه خسته بودند و 

شرایط بهتری را طلب می کردند
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محاكمه سؤال برانگيز آدلف آيشمن )ص130( 
می گويد و ســخن از نمايش فيلمی در همين 
خصوص در ســينما ركس آبــادان به ميان 
می آورد )ص200(. يا به بهانه طرح موضوع 
بچه های تهران1 از فيلم مستند تهيه شده توسط 
فدراســيون يهوديان ايرانی امريكا می گويد 

)ص124(: 
اسحاق همچون همه يهوديان با طرح و بال 
و پر دادن به داستان ســاختگی هولوكاست و 
مديون دانستن ديگران به يهود بابت اين واقعه 
غير واقع، بهره های امروزی از آن را نيز مدنظر 
دارد؛ آنچنان كه ناهــوم گلدمن2 در ارتباط با 
آلمان پس از جنگ و مقصر دانســتن آنها در 

وقوع هولوكاست، برنامه ای برای دريافت غرامت ريختند كه تاكنون به عنوان يك 
درآمد مهم برای رژيم صهيونيستی به حساب صهيونيست ها از جيب مردم آلمان 
پول واريز می شود. اسحاق در همين زمينه به روايت دوستی خود با يك دختر آلمانی 
می پردازد كه خانواده آنها نيز به اصطالح مديون يهوديان هستند و به دنبال جبران 

آن جنايات!!! )ص268(
نويســنده كتاب ايران من با تكرار موضوع هولوكاست در بخش های مختلف از 
كتاب، دين خود نســبت به آرمان صهيونيسم را ادا كرده و هشدارهايی به سايرين 

از جمله ايرانی ها هم می دهد كه ضد يهود!!! هستند ولی نه مثل آلمان فاشيست!!!

در اسرائيل
مهاجرت خانواده و سپس اسحاق به اسرائيل و تجربه زندگی كوتاه او در آن ديار، 
يكی از مهم ترين فرازهای مورد تأكيد او در كتاب است كه كاماًل با تبليغات آژانس 

يهود در جذب يهوديان جهان در تضاد است. 

1. »بچه های تهران« عنوان كودكان عمدتًا يهودی آواره از لهستان است كه پس از گذر از شوروی سابق 
جهت مهاجرت به اسرائيل وارد ايران می شوند و داستان هايی را در تهران و برخی شهرهای ايران رقم می زنند. 

2. لنی برنر، مشت آهنين، ترجمه حسين ابوترابيان، تهران، اطالعات، 1370، ص232-233. 

در واقع سطح روابط جامعه یهودی 
با مسلمانان در آن دوره به قدری 
پرتنش و مسئله دار بوده است که به 
سادگی نتوان قضاوت های یک طرفه 
اسحاق را وقعی نهاد. تنها زمانی 
می توان به کنه این روابط و ترس 
یهودیان به ویژه اسحاق که حتی از 
این ترس کابوس می دیده و هنوز 
هم این کابوس ها ادامه دارد، پی 
 برد که حقایق فراوانی کشف شود 
و آنگاه می توان به این یافته تحقیقی 
برخی از پژوهشگران واقف شد که 
یهودستیزی بیشتر ناشی از رفتار و 
اعتقاد یهودیان است تا غیر یهودیان!
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يهوديان ايــران از جمله ابراهيم 
پدر اسحاق به داليل مختلف برای 
مهاجرت به اســرائيل چمدان خود 
را بستند. عده ای در پاسخ به ندای 
صهيونيســم، رويكردی سياسی با 
پايه مذهبی داشــتند. عده ای برای 
يافتن شــرايط بهتر زندگی تصميم 
به كوچ می گرفتند و عده ای همچون 
خانواده اسحاق از برخی رفتارهای به 

اصطالح يهودستيزانه خسته بودند و شرايط بهتری را طلب می كردند. 
به هر حال ابراهيم به عنوان مســئول خانواده پس از يك سفر تحقيقی )ص79( 
جهت مهاجرت به اســرائيل، در ســال 1966 تصميم نهايی خود را می  گيرد و در 
عين مخالفت تمام فاميل )ص207( دســت به اين مهاجرت می زند، در حالی كه 
اسحاق شــديداً به همراه فاميل در نرفتن خانواده، اصرار دارند )ص80(، ولی پدر 
خانواده تصميم خود را گرفته اســت )ص210(. تقريبًا تمــام مايملك و دارايی را 
می فروشد )ص206( و اسحاق كه قصد ماندن داشته، مأمور اتمام كارهای پدر در 
وصول مطالبات و جمع و جور كردن ساير دارايی ها می شود؛ اگر چه اسحاق با ورود 
به دانشــگاه و برخورد ماليم فاميل و آزادی فراوان در خوشگذرانی، زمينه ماندن 
مناسبی داشت، ولی گويی در فضای دانشگاه نيز جهود بودن برايش كمی غير قابل 
تحمل اســت و باألخره تبليغات آژانس يهود1 و هخالوتص2 و تبليغات سينمايی و 
هنری3 كار خودش را می كند و امثال شيمعون حناساب و منوچهر اميدوار با تهييج 

او، راهی اش می كنند )ص221(. 
اسحاق زمانی متوجه اين كار اشتباه می شــود كه وارد فلسطين اشغالی می گردد. 

1. آژانس يهود يا سخنوت در دوره پهلوی تالش می كرد كه با تبليغات متنوع و رنگارنگ و دادن وعده شير 
و عسل در سرزمين موعود، يهوديان ايرانی را به مهاجرت به فلسطين اشغالی ترغيب نمايد. 

2. هخالوتص يا خلوتص سازمان پيشــاهنگی جوانان يهودی در ايران كه شيمعون حناساب از مسئولين 
دوره ديده آن در ايران بود. 

3. سينمای صهيونيســتی با به كارگيری امكانات هاليوود اقدام به توليدات جهانی و پخش آن در سطح 
گسترده به ويژه در دهه اول تأسيس دولت صهيونيستی می كرد. فيلم های ده فرمان، اكسدوس، و ويولن زن 
روی بام كه در ايران هم به نمايش درآمد، تأثير زيادی بر روی مخاطبين يهودی داشت. اسحاق يوم توبيان 

داستان تماشای فيلم ده فرمان در ايران را بسيار خاطره انگيز ذكر می كند )ص81-2(. 

عالوه بر تبعیض میان یهودیان از تیره ها و 
کشورهای مختلف، آنچه خانواده یهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاست. 
پدری که در تهران مغازه داشت و در خانه ای 
بزرگ در منطقه ای موجه زندگی می کرد، 
هم اکنون بدون توان برای خرید خانه 
مجبور به تجربه مشاغل سطح پایین از جمله 
کاسه بشقابی، سبزی فروشی، پارچه فروشی، 
دوره گردی، قالی فروشی و لباس فروشی 

می شود 
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موقعيتی به مراتب پايين تر از لحاظ اجتماعی و بدتر از لحاظ اقتصادی )ص235(. 

اعضای گروه يك تئاتر صهيونيستی در ايران

گويی پدر نيز متوجه اين خبط خود شده است ولی آن اصرار برای مهاجرت، ديگر 
رويی برای بازگشت ميان فاميل در تهران نگذاشته. 

عالوه بر تبعيض ميان يهوديان از تيره ها و كشورهای مختلف، آنچه خانواده يهودی 
اسحاق را به زحمت انداخته اعاشه آنهاســت. پدری كه در تهران مغازه داشت و 
در خانه ای بزرگ در منطقه ای موجه زندگی می كــرد، هم اكنون بدون توان برای 
خريد خانه مجبور به تجربه مشاغل ســطح پايين از جمله كاسه بشقابی )ص235(، 
سبزی فروشی، پارچه فروشــی، دوره گردی، قالی فروشــی و لباس فروشی می شود 
)ص251( و به قول اسحاق نتيجه اين فعلگی يك درآمد بخور نمير بود )ص251( 

كه به صورت مكرر از سوی اسحاق مورد انتقاد واقع می شود )ص250(. 
اسحاق در خالل 5 سال حضور خود در فلسطين اشغالی تجربه های زيادی را كسب 
می كند تا بتواند مسير آتی زندگی خود را به خوبی تعيين كند. او در ابتدا با حضور 
در يك كيبوتص زندگی اشتراكی را می آموزد آن هم فراتر از هر گونه قيودی كه در 
تهران به عنوان يك خانواده مذهبی درگير آن بود )ص236(؛ كه نمونه های آن در 
كتاب متواتر است. ســپس در جنگ 1967 شركت می كند )ص238( و بعد برای 
ادامه تحصيل در دانشگاه تخينيون مشــغول شده )ص241(، به محض اتمام دوره 
آن، پس از مشورت با پدر و گرفتن موافقت او به امريكا مهاجرت می كند تا تجربه 

جديدی را برای آينده خود در اين كشور رقم بزند. 
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ابراهيم پدر اسحاق كه حاال ديگر او 
را اوراهام پارسی می نامند )ص251( 
بــدون اينكه امــكان تجربه مجددی 
داشته باشد خود را محكوم به ماندن 
در فلسطين می داند و در عين سختی 
و تبعيــض فراوان و مشــكالت ديگر 
همچون ندانســتن زبان عبــری، نه 
می تواند به ايران بازگردد و نه با چند 
سر عائله راهی امريكا شــود. تنها اقدام او به زعم خود تشويق خانواده و پسران در 
رفتن از اسرائيل اســت؛ شــايد تا حدی جبران اجباری كه به آنها در مهاجرت به 

اسرائيل را داشت، بكند.

اسحاق در کيبوتص گان شموئل در سال 1966

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطين اشغالی محدود به اين خانواده سطح پايين از 
كليت جامعيت يهودی نيست؛ بلكه افرادی همچون حبيب لوی1 با عشق فراوان به 
سرزمين موعود!!! حتی دو سال هم دوام نياورده و به ايران بازگشته يا پرويز نظريان 
و برادرش يونس نيز خيری از مهاجرت به اسرائيل نديدند و دست از پا درازتر پس 

از تجربه ای كوتاه به ايران بازگشتند.2 

1. حبيب لوی، خاطرات من، لس آنجلس، بنياد فرهنگی آموزشی حبيب لوی،2002.  
2. پرويز نظريان، پياده تا افق، لس آنجلس، شركت كتاب، 2015. 

تجربه ناموفق از زندگی در فلسطین 
اشغالی محدود به این خانواده سطح پایین 
از کلیت جامعیت یهودی نیست؛ بلکه 
افرادی همچون حبیب لوی با عشق فراوان 
به سرزمین موعود!!! حتی دو سال هم دوام 
نیاورده و به ایران بازگشته یا پرویز نظریان 
و برادرش یونس نیز خیری از مهاجرت به 
اسرائیل ندیدند و دست از پا درازتر پس از 

تجربه ای کوتاه به ایران بازگشتند
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انقالب اسالمی
صرف نظر از آشــفتگی قطعی در تحليل 
نويسنده پيرامون ريشه های پيدايی انقالب 
اســالمی، يك كليت در مواضع او نسبت 
به تحوالت انقالب اســالمی وجود دارد؛ از 
جمله اينكه در عين برشمردن خدمات شاه 

می گويد:
1. شــاه خود را از مردم جدا كرده و تنها با هم صدايان موافق در تماس بود. او از 

احساسات توده مردم هيچ نمی دانست. 
2. شاه زمانی كه اوضاع بر وفق مراد بود و با اپوزيسيون مواجه نشده بود، قوی و 

قدر بود اما هنگام بروز بحران ضعف نشان داده و خود را به كلی باخت. 
3. در اواخر دهه هفتاد به پارانديا مبتال شد. به طوری كه ترديد نداشت نيروهايی 
عليه او در حال توطئه هستند. بی اعتمادی شاه به مشاوران و دوستان نزديك او را 

بيش از پيش به انزوا كشاند. 
4. شاه با روشنفكران و دموكراســی  طلبان در ايران رابطه عشق و نفرت داشت 

)ص5-304( و به همين داليل مديريت كشور را از دست داد.
از سوی ديگر شديداً با روحانيون مخالف است و می گويد شاه در برخورد با آنها 
تعلل و شفقت به خرج داد و به توصيه رضاشاه پدرش در قبال روحانيون توجه نكرد 
)ص304( و اال اقدام صحيح در برخورد با حضرت امام به نظر دوستش »اعدام« بود 
و نه تبعيد؛ راهكاری كه آخرين مأمور موساد در ايران نيز نسبت به عدم ترور امام 
و حذف فيزيكی ايشان ابراز تأسف كرد1 و البته بسياری از صهيونيست ها كم توجهی 
به اين روش برای خاموش كردن انقالب را زيان بار دانستند. حتی دوست اسحاق 
از بی تحركی اسرائيل عليه انقالبيون ابراز تعجب می كند. گويی همگی به اين درك 
رســيده اند كه هم بايد يك اقدام نظامی ســخت عليه روحانيت شكل بگيرد و هم 
امام)ره( ترور شود. ولی به هر دليل كه در جای ديگر به آن پرداخته شده است، اين 

توطئه عملی نشد.
آلترناتيو مناسب به نظر اسحاق، مليون به رهبری بازرگان و يزدي برای جايگزينی 

1. اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ؛ شيطان كوچك، ترجمه فرنوش رام، لس آنجلس، شركت كتاب، 2007. 

اسحاق همچون رسانه های غربی 
از خط تبلیغاتی آنها در برخورد 
انقالبیون با اقلیت ها پیروی می کند و 
فضایی بسیار تیره و سیاه از وضعیت 
آنها برای خروج از کشور تصویر 
می کند که به ناگاه فیلم سپتامبرهای 

شیراز به ذهن متبادر می شود 
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شــاه هســتند كه در عين انتقاد محدود 
به آنهــا )ص278( شــيوه برخورد آنها 
در خالل انقالب عليه شــاه را می پسندد 

)ص277(. 
اعدام هــای انقالبی ابتــدای پيروزی 
انقالب از گزند قلم اسحاق مصون نمانده 
ولی جالب است كه از اعدام القانيان هيچ 
نمی گويد در حالی كه اين مهم ترين اعدام 
انقالبــی از ميان يهوديان اســت كه در 

ارديبهشت 58 اتفاق افتاد. 
اســحاق همچون رســانه های غربی از خط تبليغاتی آنها در برخورد انقالبيون با 
اقليت ها پيروی می كند و فضايی بســيار تيره و سياه از وضعيت آنها برای خروج از 
كشور تصوير می كند كه به ناگاه فيلم سپتامبرهای شيراز1 به ذهن متبادر می شود 

)ص310(. 

اسحاق در کنار اشرف پهلوی: نفر دوم از راست

اگرچه بسياری از آثار مرتبط در اين حوزه از روابط گرم ياسر عرفات با حضرت 

1. بر اساس كتاب سپتامبرهای شــيراز اثر داليا ســوفر فيلمی در هاليوود با نقش آفرينی »سلما هايك«، 
»آدرين برادی« و »شهره آغداشــلو« و به كارگردانی »وين بلر« در سال 2015 ساخته و پخش می شود كه 

داستان خروج يهوديان از ايران را به بدترين شكل به تصوير می كشد. 

در عین خدمات فراوانی که ملت و 
مملکت به امثال اسحاق و سایر یهودیان 
کردند، آنها جز منافع و خواست خود، 
حقیقت دیگری را ندیدند و با ناسپاسی 
فراوان نسبت به خاک خود در جبهه 
دشمن قرار گرفتند و با بی انصافی تمام 
قلم به خدمت آرمانی درآوردند که جز 
به نابودی ایران و ایرانی راضی نخواهد 
شد و دیگر سرزمینی نخواهد ماند که او 

با واژه »ایران من« از آن یاد کند
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امام)ره( و انقالبيون در ابتدای انقالب به كنايه ياد می كنند و حتی تحويل ســفارت 
رژيم صهيونيستی به او را شديداً مورد انتقاد قرار می دهند )ص277( ولی هيچ وقت 
هنگام طرح اين كنايه ها به اين مهم اشاره نمی كنند كه هدف انقالب اسالمی تحقق 
آرمان آزادی قدس شريف و نابودی اسرائيل بود كه جزء شعارهای اصلی از ابتدای 
نهضت حضرت امام)ره( بود و در آن زمان پرچم اين شعار توسط ساف1 به رهبری 
عرفات برافراشته شده بود و در زمانی كه او از اين آرمان عدول كرد و مسير سازش 
را درنورديد از حمايت های انقالب اسالمی محروم شد و اتفاقًا اين پرچم با خاستگاه 
اسالمی و نه گرايشات ملی و چپی به دســت فرزندان انقالب اسالمی در فلسطين 
برافراشته گرديد؛ افرادی همچون شهيد فتحی شقاقی كه در اين مسير جان خود را 

نيز فدا كردند.
اســحاق يوم توبيان با گذر از اين حوادث و مدت زمانی همراهی با ضد انقالبيون 
در خارج از كشور به جايی رسيده است كه جز نوشتن و تحريف و تغيير حقايق توان 
انجام كار ديگری را ندارد. ايران من با سياه نمايی ويژه در صورت مطالعه هر كس 
حتمًا مقبول نخواهد بود چرا كه در عين خدمات فراوانی كه ملت و مملكت به امثال 
اسحاق و ســاير يهوديان كردند، آنها جز منافع و خواست خود، حقيقت ديگری را 
نديدند و با ناسپاسی فراوان نســبت به خاك خود در جبهه دشمن قرار گرفتند و با 
بی انصافی تمام قلم به خدمت آرمانی درآوردند كه جــز به نابودی ايران و ايرانی 
راضی نخواهد شد و ديگر سرزمينی نخواهد ماند كه او با واژه »ايران من« از آن ياد 

كند. 

1. سازمان آزادی بخش فلسطين )ساف( يا )PLO (Palestinain Libration Organization به سازمانی 
اطالق می شود كه تمام گروه های فلسطينی به غير از اسالمی جهت آزادی فلسطين در آن گرد هم آمده اند 
و مهم ترين گروه عضو اين سازمان جنبش فتح به رهبری عرفات بود كه به همين دليل به رياست ساف هم 
انتخاب می شد و پس از آن اين مسئوليت هم در فتح و هم در ســاف به محمود عباس معروف به ابومازن 

محول گرديد. 
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الف الم، خدمت یا خيانت
بخش اول

دکتر سيد حميد روحانی 

مقدمه
ســيمای درخشــان و نويدبخش طاليــه داران روز و روشــنگران اميدافروز و 
شــورش هايی كه آفريدند و شــعله هايی كــه افروختند، اگر به راســتی و دور از 
غرض ورزی ها، تاريك انديشــی ها و تحريف گری ها به نمايش و نگارش درآيد و 
ثبت و ضبط شود، می تواند در هر عصری و در ميان هر نسلی آموزنده، پنددهنده و 
الهام بخش باشد و توده ها را به حركت درآورد، شورش راستين به پا كند، حماسه ها 
بيافريند، به جان ها گرمی  بخشد، فلسفه خيزش ها و خروش ها را تبيين كند، انسان ها 
را از خواری، خواب خرگوشی، ذلت پذيری، تاريك انديشی، رخوت و سستی، جمود 
فكری، سازش و كرنش و زبونی برهاند، آزادی و آزادانديشی را استوار سازد، ژغند 
رنجبار و ناهنجار را از ميان ببرد و دســت تبهكاران و تجاوزكاران را از سرنوشت 
ملت ها كوتاه كند؛ ليكن نگهبانان شــب و ســياهی و تاريك انديشان شيدايی كه از 
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نور و روشنايی بيمناك و نگران اند، پيوسته برآن اند كه نگذارند خورشيد شامگاهی 
بر قلب ها نور بپاشد، راه را به سوی ســپيده دمان بگشايد، خط پرواز را به سوی قله 
آزادی، استقالل، سعادتمندی و سربلندی باز كند و انسان ها را از بردگی، وابستگی 

و سرسپردگی رهايی بخشد. 
دلبستگان به تاری و تاريكی و شب زدگان وابسته به جريان های ارتجاعی كه زير 
عنوان روشنفكری و »فراماســونری« بازيگر صحنه شدند، همه توان خود را به كار 
گرفتند كه راه آزادمردان و آزادی آفرينان را بی رهرو سازند، اهداف و انديشه های 
نورانی آنان را وارونه بنمايانند و تاريخ تاريخ ســازان سترگ را تحريف كنند. آنها 
دريافتند كه اگر راه رهبران ملت و آگاهان امــت و تاريخ نهضت ها و جنبش های 
اسالمی و انقالب مردمی  به درستی نوشته شود، درهای رخنه و نفوذ بر روی استعمار 
و حاكمان زورمدار بسته می شود و سلطه بر كشورها و منابع زرخيز ملت ها به آسانی 
شدنی نباشد. از اين رو بر آن شــدند چهره تاريخ را غبارآلود كنند و واقعيت های 
تاريخی را در البه الی دروغ پردازی ها، افسانه بافی ها، ياوه گويی ها و شايعه سازی ها 

پنهان و پوشيده دارند. 
می توان برخی از ترفندها و توطئه هايی را كه آنــان در راه تحريف تاريخ به كار 

گرفته اند، چنين برشمرد: 
1. بی اعتبار کردن نهضت ها و نااميد ساختن ملت ها

از شگردهای شيطانی غرب باورانی كه با حركت ها و نهضت های اسالمی و مردمی  
سر ناســازگاری دارند و از نگارش تاريخ بر پايه راســتی و درستی سخت نگران و 
آشفته اند، اين است كه تالش می كنند نهضت ها را برخاسته از سياست بيگانگان و 
زورمداران غرب و شرق بنمايانند و اين پندار پوچ و دروغ را رواج دهند كه ملت ها 
هيچ گاه نمی توانند برخالف خواست و چشمداشت ابرقدرت ها گامی  بردارند، كاری 

صورت دهند و نهضتی را آغاز كنند و با كاميابی به پايان برند! 
در درازای دو سده گذشته قلم زهرآگين بيگانه پرستان و خودباختگان در اين محور 
چرخيده است كه اين دو پندار استعماری و دروغ را در ميان ملت ها رواج دهند كه 
هيچ حركت و نهضتی بدون سياست و خواست سازمان های جاسوسی غرب و شرق 
پديد نمی آيد و راه به جای نمی برد. نيز از ملت ها بدون همراهی قدرتمندان خارجی 
كاری ساخته نيســت و مردم آنگاه كه به سياست و مبارزه روی آورند آلت دست 
قرار می گيرند و در واقع مجری سياست بيگانگان و سربازان پياده نظام به اصطالح 
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»از ما بهتران اند«!
با نگاهی به كتاب های غرض آلودی كه در درازای دو ســده گذشــته از سوی 
قلم به مزدان با عنوان »تاريخ« به رشــته نگارش كشيده شده است، می بينيم هر 
نهضتی را كه ضد سياست انگليســی ها در ايران آغاز شده است، بی پروا به دولت 
روسيه نسبت داده و زير سر روس ها وانمود كرده اند و هر نهضت ضد روسيه را نيز 
ريشه در سياست مرموزانه انگليسی ها دانسته اند و اگر حركتی مردمی ضد همه 
ابرقدرت های غرب و شرق بوده است بی درنگ به تحليل و تفسير پرداخته اند كه 
ابرقدرت ها برای بازداشتن ايران از پيشرفت های جهش بار و رسيدن به »دروازه 
تمدن«! اين نهضت و حركت را پديد آوردند و انقالب آفريدند!! بدين گونه پيوسته 
تالش دارند كه حركت های آزادی بخش مردمی  را بی اعتبار ســازند و توده ها را 
نيز به نااميدی، سرخوردگی، سردی و سستی بكشــانند و چراغ اميد را در دل ها 

خاموش كنند. 
2. زير سؤال بردن رهبران و پيشتازان 

تاريخ نگاران وابسته به اســتكبار جهانی و سرسپردگان به انديشه های شيطانی و 
استعماری از رهبران نهضت ها و انقالب ها نيز دلی چركين و پر كين دارند و از راه و 
مرام آن دليرمردان و نورآفرينان، اغراض شيطانی خود را در خطر می بينند؛ از اين 
رو پيوسته برآن اند كه سيمای آراسته آنان را خدشه دار كنند و توده ها را از تداوم 
راه آنان بازدارند و با جوسازی ها، شــايعه پراكنی ها و دادن نسبت های ناروا به آن 
پيشگامان نستوه و سازش ناپذير، آنان را در ميان ملت ها و در تاريخ لكه دار سازند 

و زير سؤال برند. 
ما در تاريخ هيچ پيشوای اســالمی و رهبر روحانی را نمی يابيم كه ضد استعمار و 
استبداد به پا خاسته باشد ليكن از سوی تحريف گران تاريخ زير سؤال نرفته باشد. 
سيد جمال الدين اسدآبادی، ميرزای شيرازی و شــهيدان فضيلت: شيخ فضل اهلل 
نوری، سيد عبداهلل بهبهانی، سيد حسن مدرس، نيز آيت اهلل كاشانی و سرانجام امام 
خمينی از بزرگ تاريخ سازانی هستند كه پيوسته با جوسازی ها، سمپاشی ها، بدنامی ها 
و نســبت های ناروا روبه رو می باشــند و هر روز با پيرايه و بهانه ای زير سؤال قرار 
می گيرند و دشمن با اين توطئه ها و ترفندها تالش می كند خط، راه و مكتب آنان را 

بی رهرو سازد و به بن بست بكشاند و تاريخ را تخريب كند. 
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3. آميختن نادرستی ها با راستی ها 
ضــد و نقيض گويی ها، شــايعه پراكنی ها 
و آوردن روايت های گوناگــون و بی پايه و 
سندهای نامعتبر بی پشتوانه، بدون بررسی، 
ارزيابی و راست آزمايی از ديگر نيرنگ ها و 
نقشه هايی است كه در راه بی اعتبار كردن 
تاريخ و تاريخ سازان نســتوه به كار گرفته 
می شود و از اين راه آسيب های سنگينی بر 
تاريخ وارد می شود و پژوهشگران و جويندگان حقيقت را به سردرگمی  دچار می سازد؛ 
به گونه  ای كه نتوانند دريابند در ميان انبوه آورده ها، گزارش ها و ديدگاه ها پيرامون 
يك رويداد تاريخی آنچه به وقوع پيوسته، كدام است و نادرستی ها و دروغ گويی هايی 
كه با راستی درآميخته و باطل را به جای حق نشانده چه نشانه هايی دارد و چگونه 

بايستی شناسايی شود و مورد پاكسازی قرار بگيرد! 
ساختن يك سلسله داستان های بی ريشــه و روايت های خام، خيالی و بی انديشه 
و افزودن آن به رويدادها و جريان های تاريخی از شگردهای شيطانی تاريخ نگاران 
فراماســونری در درازای سده گذشته بوده اســت كه تا به امروز نيز دنباله دارد و 
می توان گفت اين شيوه و شگرد، برگرفته از روش راويان خيانت كار و دروغ ساز صدر 
اســالم، مانند كعب االحبار، ابوهريره و... است كه صدها روايت بافتند و بر آنچه از 
پيشوايان بزرگ اسالم رسيده است افزودند و از اين راه بسياری از حقايق و واقعيات 

را از ميان بردند و نسيًا منسيا )فراموش شده( ساختند. 
برخی از خودباختگان و عناصر بی هويت حتی اگر به نادرستی و بی اعتباری آنچه 
در كتاب های متعدد آمده است پی ببرند، با بهانه اينكه نويسنده ای بی طرف است! و 
»حركت بين دو خط بی طرفی را مبتدای پژوهش های تاريخی می داند«!! آورده های 
سراپا دروغ و ســاختگی غرض  ورزان و ياوه گويان را در نوشته خود تكرار می كنند 
و دانسته يا ندانســته در كنار تحريف گران تاريخ می ايســتند و بازار نارواگويی، 

دروغ پردازی و تحريف گری را رونق می بخشند. 
كيست نداند كه »مورخ« وارسته نمی تواند بی طرف باشد؛ به ويژه اگر بخواهد 
تاريخ را با ديد سياسی و اجتماعی مورد بررسی و پژوهش قرار دهد و ريشه های 

و  تاریکی  و  تاری  به  دلبستگان 
شب زدگان وابسته به جریان های 
به  را  خود  توان  همه  ارتجاعی، 
کار گرفتند که راه آزادمردان و 
آزادی آفرینان را بی رهرو سازند، 
اهداف و اندیشه های نورانی آنان را 
وارونه بنمایانند و تاریخ تاریخ سازان 

سترگ را تحریف کنند
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اصيل رويدادها و پديده های تاريخی را به دســت آورد. مدعيان تاريخ نگاری و 
تاريخ شناســی كه از »بی طرفی در نگارش تاريخ« دم می زننــد يا از تاريخ دركی 
ندارند يا فريب كارانی اند كه با ژست »بی طرفی« برآن اند غرض های تنگ نظرانه 
و كوته بينانه خود را در نگارش تاريخ به شــكل موذيانه و ناديدنی عملی سازند، 
رويدادهای تاريخی را خدشه دار كنند و انديشــه های زهرآگين و انحرافی خود 
را با عنوان »بی طرفی« به بار نشانند و جامعه را به ســوی گمراهی و بيراهه پويی 
بكشانند و تاريخی آكنده از غرض، نادرســتی، دروغ، نيرنگ و فريب از خود به 

يادگار بگذارند. 
بايد گفت زهی تأسف از اينكه امروز می بينيم بســياری از پژوهشگران كشور 
ما در بررســی مســائل و موضوعات تاريخی- به ويژه پيرامون زندگی امام- از 
روی ساده انگاری و خوش باوری و نداشــتن توان تحقيق و پژوهش از كتاب ها و 
نوشــته هايی بهره می گيرند كه به دور از غرض ورزی ها نوشته نشده و از اعتبار 
بايســته برخوردار نيست و ناآگاهانه ناراستی ها و نادرســتی های آن نوشته ها را 
دوباره نويسی می كنند و پای آن، دستينه می گذارند. در كتاب ها و كتابچه هايی كه 
در پی پيروزی انقالب اسالمی  درباره امام و انقالب به رشته نگارش كشيده شده 
است، كمتر نوشــته ای را توان يافت كه از نادرستی ها، ناسزاواری ها، ياوه گويی ها، 
افسانه سرايی ها و تحريف های گمراه كننده دور مانده باشد. امروز دشمن دريافته 
برای خدشه دار كردن چهره امام و به زير سؤال بردن او، بايد با زبان ستايش سخن 
گفت و قلم زد و در البه الی بازگو كردن ويژگی ها و برجســتگی های شــخصيتی 
امام سمپاشــی و دروغ پردازی كرد و چهره او را مخدوش ساخت و نيك و بد را 
موذيانه و زيركانه به هم آميخت و به خــورد مردم داد؛ و از آنجا كه روح تحقيق 
و پژوهش ژرف و ريشــه ای از ميان رفته و روح تحقيق مرده، تن آسايی، بی دقتی 
و سطحی نگری در بررسی مسائل تاريخی بســياری را از رسالت مقدس جستار 
بازداشته اســت، می بينيم كه امروز بزرگترين هنر يك نويســنده و به اصطالح 
»پژوهشگر«! و »محقق«! اين اســت كه گفته ها و نوشــته های اين و آن را بدون 
ارزيابی و راست آزمايی گرد آورد و با عنوان تاريخ انقالب يا زندگينامه امام انتشار 

دهد و ناآگاهانه يا آگاهانه به تخريب و تحريف تاريخ انقالب بنشيند. 
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نگاهی گذرا به الف الم، خدمت یا خيانت
كتاب الف الم خمينی كه به تازگی به بازار آمده اســت، بــه رغم اينكه زير نظر 
مؤسسه ای رسمی  و آشنا به اسناد و مدارك ســری و محرمانه تنظيم شده است، 
متأسفانه نتوانسته است از نادرستی، كاســتی و حتی تحريف و تخريب دور بماند 
و نه تنها نتوانسته اســت امام را »تعريف« كند، بلكه در مواردی دانسته يا ندانسته 

سياه نمايی و نارسايی ساختگی پديد آورده است. 
درباره اين كتاب و نويسنده محترم آن چند نكته بايسته شرح و بيان است:

1. بيشتر مطالبی كه در كتاب الف الم آمده، گردآوری نوشته ها و گفته هايی است 
كه در چهار دهه گذشته و پيش از آن در دوران نهضت و مبارزه امام انتشار يافته 

است و جز تكرار آن نوشته ها و گفته ها، مطالب ديگری در آن كمتر توان يافت. 
2. منابع و دســت مايه های اصلی اين كتاب ســندها و گزارش هايی است كه از 
ساواك به جا مانده يا خاطراتی است كه غالباً با خطا و اشتباه و اغراق و گاهی با دروغ 
و تحريف همراه است و نويسنده محترم بی چون و چرا و بدون وارسی و راست  آزمايی 
از آن اسناد و اين خاطرات بهره گرفته و به گزارش های خالف واقع ساواك و ديگر 
گزارش های مقامات دولتی اعتبار بخشيده است؛ در صورتی كه اين نگارنده در كتاب 

نهضت امام خمينی هشدار داده است: 
بی ترديد هر گونه سند و مدركی خواه محرمانه و سری يا آشكار، 
دولتی و غير دولتی، بدون بررســی و ارزيابــی محتوايی و رعايت 
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اصول سندشناســی نمی تواند از اعتبار الزم برخوردار باشد و مورد 
بهره برداری قرار گيرد...

گزارش های آنان ]مقامات ساواك[ نيز گاهی دور از واقعيت بوده 
كه اشتباه كاری ها و بی دقتی گزارشگران را می رساند و روشن كننده 
اين نكته است كه با اين گونه سندها و گزارش ها نيز بايد با تيزبينی و 
ريزبينی ويژه ای برخورد كرد و نبايد آن را به طور دربست پذيرفت. 1 
بنابراين بهره گيری از اسناد و گزارش های ساواك بدون بررسی و راست آزمايی، 
اعتبار بخشيدن به دروغ پردازی ها و گزارش های غرض آلود مقامات ساواك است 

و به تاريخ و واقعيت های تاريخی خدشه وارد می كند. 
3. شايعات دور از واقعيت درباره امام كه بر سر زبان ها بوده يا در نوشته ای آمده 
است از سوی نويســنده محترم بدون درنگ روی درســتی يا نادرستی آن، مورد 

بهره برداری قرار گرفته و اعتبار يافته است. 
بايد دانســت كه يكی از ترفندهای تحريف گران تاريخ ضد نام آوران تاريخ ساز، 
شايعه ســازی اســت و تالش آنان بر اين اســت كه شــايعات درباره رهبران و 
راست قامتان تاريخ را تا آن پايه گسترش دهند كه پژوهشگران ناگزير باشند پيش از 
بررسی و دست يابی به اهداف و آرمان های ابرمردان و انقالب آفرينان به رد شايعات 

پيرامون آنان بنشينند و از شناخت خط و راه و مرام آنان باز بمانند. 
شايعه سازی ضد سيد جمال الدين اسدآبادی تا آن پايه گسترده است كه امروز 
برای يك پژوهشگر كه بر آن است درباره اهداف و انديشه های او به جستار و كنكاش 
دست بزند گذر از پيچ و خم شايعات و بررسی درستی يا نادرستی آن به گونه ای او 
را در ميان می گيرد كه زمين گير می شود و از شناخت اهداف و آرمان های سيد به 
كلی باز می ماند. اكنون به نظر می رسد درباره امام نيز چنين نقشه ای در كار است. 

4. نويسنده الف الم در جای جای كتاب خود، برخی از رويدادهای تاريخی پيرامون 
امام را ابهام آميز و تاريك می نماياند كه به نظر می رســد ريشــه در ناتوانی او در 
تحقيق و تحليل مسائل و جريان های تاريخی دارد و شايد بتوان گفت كه نويسنده در 

غبارآلود نشان دادن چهره امام بی انگيزه نباشد! 
5. نويسنده به رغم اينكه در مقدمه از بی طرفی در تاريخ نگاری قلم زده است در 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1393، 
دفتر سوم، ص10. 



126
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

نقدمتون،منابعوديدگاهها

جای جای كتاب نه تنها نتوانســته بی طرف باشد، بلكه بايد گفت از غرض ورزی ها 
نيز دور نمانده است. او بيشــتر روايت های تاريخی دوران نهضت امام را- افزون 
بر گزارش های ســاواك- از كتاب ها و منابعی گرفته كه با نويسندگان آن مشكلی 
نداشته است و عمده آورده های ديگر نويســندگان را ناديده انگاشته و در واقع از 

روايت های گوناگون و متفاوت به صورت گزينشی استفاده كرده است. 

6. نويســنده الف الم گويا كوچكترين توجهی به صحت و سقم آنچه از ديگران 
بازگو كرده نداشته است؛ به گونه ای كه بافته های در مرز هذيان و پريشان گويی را از 

سخنانی بر پايه خردمندی باز نشناخته است. مثاًل در گزارشی آمده است:
... آقای خمينی در آخرين ساعات شب/ شب عاشورا، تك و تنها، 
در خيابان باريــك بهار، نزديك پل آهنچی ديده شــد. آيا از خانه 
آيت اهلل مرعشــی كه همان نزديكی ها بود می آمد؟ كسی نمی داند. 
ساعاتی پيش از آن، او در حســينيه چهل اختران بود. استقبال اهالی 
آن محل به اندازه ای بود كه نتوانســته بــود وارد خانه حاج علی 
چهل اخترانی شود. در حسينيه روی سكويی نشسته بود و با عزاداری 
مردم همراهی كرده بود و در پايان با زحمت از ميان مردم گذشته، 

داخل خودرو شده بود...1
در داستانی آمده اســت كه صيادی گنجشــكی را صيد كرده بود. گنجشك در 

1. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص310-
 .309
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دستش به زبان آمد و گفت اگر مرا بكشی گوشتم به اندازه ای نيست كه بتواند در يك 
وعده غذايی تو را سير كند اما اگر آزادم كنی از علم حكمت سه نكته به تو می آموزم 
كه می تواند در زندگی ات به كار آيد. صياد پذيرفت و گنجشك گفت يكی از آن سه 
نكته را در دستت می گويم و آن دو نكته ديگر را پس از رهايی بازگو می كنم. نكته 
نخستين را كه در دست صياد به زبان آورد اين بود كه هر چه را شنيدی بی درنگ 
باور نكن؛ نخست آن را با معيار عقلی مورد ارزيابی قرار بده و بررسی كن كه بر پايه 

خرد و انديشه چقدر می تواند باوركردنی باشد.
آنگاه كه صياد او را رها كرد روی شاخه درختی نشست و به صياد گفت پيش از 
آنكه آن دو نكته ديگر را به تو بياموزم بايد بگويم كه نمی دانی چه كالهی بر سرت 
رفت! يك دّر گرانبهايــی در درونم بود كه بيش از نيم كيلو وزن داشــت! اگر مرا 
می كشتی و به آن دســت می يافتی به اصطالح معروف ميلياردر می شدی! صياد 
بی اختيار دست به دست زد و اظهار پشــيمانی كرد. گنجشك گفت آدم الده! من 
اكنون در دست تو بودم، تمام وزنم با پر و پوست و گوشت و استخوان چقدر بود كه 
يك دّر نيم كيلويی درون آن، جا داشته باشــد؟! نخستين نكته ای كه به تو آموختم 
اين بود: هر آنچه می شنوی به دســت عقل بده و با محك خرد و انديشه به ارزيابی 
آن بنشين تا هر سخن ياوه و بی پايه در مغزت جا خوش نكند ليكن تو چون از خرد و 
انديشه استوار برخوردار نيستی نتوانستی از اين سفارش من بهره بگيری. بنابراين 

آن دو نكته ديگر را نمی گويم چون به كار تو نمی آيد!
كاش نويســنده محترم با خواندن آن گزارش كه امام »در آخرين ساعات شب 
عاشورا تك و تنها در خيابان باريك بهار نزديك پل آهنچی ديده شد«! يك لحظه 
انديشــه می كرد كه چگونه شدنی اســت امام در شب عاشــورای 42 كه در اوج 
محبوبيت است و مردم به او عشق می ورزند؛ در شب عاشورا كه مردم تا اذان صبح 
در هر كوی و برزن سيل آسا روان اند و به عزاداری سرگرم هستند، می تواند »تك و 
تنها در خيابان بهار قم« ديده شود؟! در صورتی كه نويسنده، خود اذعان كرده است 
كه »اســتقبال اهالی آن محل ]از امام[ به اندازه ای بود كه نتوانسته بود وارد خانه 
چهل اخترانی شود...« در گزارش های گوناگون ديگری نيز فراوان آمده است كه در 
آن روزها هر گاه امام در اجتماع ديده می شد، استقبال مردم نسبت به او، به گونه ای 

بود كه او را به طور كلی از حركت بازمی داشت. در گزارشی آمده است: 
... در طول خيابان آذر تا كوچه حكيم، مردم از شور حضور آقای 
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خمينی در ميان خودشان، چه شادی ها می كردند... ]به گونه ای كه[ 
آقای خمينی در عرض 25 دقيقه توانســت در ميان مردم فقط 50 

متر جلو برود...1
برای اين نگارنده جای سؤال است كه سراينده اين داستان خيالی كه آقای خمينی 
در آخرين ساعات شب عاشــورا تك و تنها نزديك پل آهنچی ديده شد، چه نقشه 
و انديشه ای در سر داشته و بر آن بوده كه از آن بافته چه تافته ای به دست آورد و 
چه بهره ای بگيرد؟! و پرسش جدی تر از نويسنده الف الم اين است كه آيا از روی 
ساده انديشی و ناآزمودگی اين خيال پردازی را باور كرده و آورده يا انگيزه ديگری 

در كار بوده است؟! 
7. به نظر می رسد نويســنده الف الم در 
گردآوری مطالــب و گزارش های پيرامون 
امام، كارايی بايســته نداشــته است و شايد 
نخواسته روايت هايی را كه درباره امام آمده، 
بدون دخالت دادن خواســت و برداشــت 
شخصی، سليقه ای، عقيده ای، باندی و جناحی 
بازگو كند؛ از اين رو برخــی از گزارش ها و 
روايت ها را- از زبان اين و آن- كه به سال های 
واپســين مربوط است با آســودگی خاطر و 
بدون دغدغه دوباره نويســی كرده ليكن از 
آوردن آنچه زير نظر امام و عالمه شــهيد 
سيد مصطفی خمينی نگارش يافته اســت، خودداری ورزيده است. به عنوان نمونه 
می بينيم او آورده است كه سيد احمد ]جد امام[ به سال 1257 با سكينه خانم، دختر 
محمدحسين بيك ازدواج كرد2 ليكن ديدگاه سيد مصطفی خمينی را مبنی بر اينكه 
سيد احمد با خواهر يوسف خان ازدواج كرده ناديده انگاشته؛ در صورتی كه طبق سند 

موجود امام نيز آن را رد نكرده است. 

1. مكتب مبارز، نشريه اتحاديه انجمن های اسالمی دانشــجويان در اروپا، دوره سوم، بهار و تابستان 49، 
ش9 و 10، ص6. 

2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص10. 
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سند شماره يك، صفحه ای از كتاب نهضت امام دفتر نخست است كه پيش از چاپ 
در اختيار امام گذاشته شد؛ می بينيم كه ايشان روی آنچه خالف واقع می دانستند خط 
كشيدند و در مواردی نكاتی افزودند ليكن اين جمله را كه سيد احمد »با دختر مرحوم 

يوسف خان ازدواج می كنند« رد نكرده و به طور عينی مورد تأييد قرار داده اند. 

سند شماره 1
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8. الف الم نــه تنها با اصــول و مبانی 
تاريخ نــگاری نگارش نيافته اســت بلكه 
حتی در مواردی يك كار پژوهشی نيز به 
شمار نمی آيد. به نظر می رسد كه نويسنده 
در مواردی با تصــور اينكه موضوع مهم و 
در خور توجه نيســت با بی حوصلگی و با 
ســرهم بندی كردن، موضوع را گذاشته و 
گذشته اســت. در صورتی كه يك مورخ 
امين بدون در نظر گرفتن اين نكته كه يك گزارش تاريخی دارای اهميت می باشد 
يا نه، تالش می كند به واقعيت موضوع دســت يابد و هيچ گاه با ســمبل كاری و 
بی اعتنايی از كنار يك رويداد تاريخی نمی گذرد و گزارش خالف واقع و دروغی را 
به خورد خوانندگان نمی دهد و واقعيت ها را به عنوان يك امانت پاس می دارد. به 
عنوان نمونه از بی توجهی و بی اعتنايی اين نويسنده به واقعيت ها، آنچه را پيرامون 
نخســتين ديدار حاج آقا مهدی عراقی با امام در نوفل لوشاتو نوشته است، در پی 
می آوريم؛ اما پيش از آوردن گزارش او، روايت های گوناگون درباره اين ديدار را 
بازگو می كنيم تا كاستی كار او بهتر نمايان شود. آقای محتشمی پور در كتاب خود 

نوشته است: 
... هفته دوم اقامت ]امام[ در فرانســه يك روز صبح آقای حاج 
مهدی عراقی و حاج ابوالفضل توكلی بينا وارد منزل نوفل لوشــاتو 
شدند... ]من[ آقايان را به اتاق امام هدايت كردم اول مهدی عراقی 

وارد شد و بعد حاج ابوالفضل توكلی آمد و...1 
در خاطرات مرحوم فردوسی پور آمده است: 

... حاج مهدی عراقی گفت: من می خواهــم خدمت امام بروم. از 
امام اجازه گرفتيم... به همراه آقای دعايی كه حاج مهدی عراقی را 
به خوبی می شناخت]![ سه نفری خدمت امام رفتيم... امام... با اشاره 
از ما پرسيدند كه اين شخص كيســت؟... آقای دعايی گفتند: حاج 

1. سيد علی اكبر محتشمی پور، به ايران )از ايران به ايران(، قم، كوثر النبی، 1384، ج2، ص299. 

استکبار  به  وابسته  تاریخ نگاران 
جهانی و سرسپردگان به اندیشه های 
شیطانی و استعماری از رهبران 
نهضت ها و انقالب ها نیز دلی چرکین 
و پر کین دارند و از راه و مرام آن 
دلیرمردان و نورآفرینان، اغراض 
شیطانی خود را در خطر می بینند؛ 
از این رو پیوسته برآن اند که سیمای 

آراسته آنان را خدشه دار کنند
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مهدی عراقی هستند...1
آقای ابوالفضل توكلی بينا درباره نخستين ديدار خود و آقای حاج مهدی عراقی با 

امام در نوفل لوشاتو آورده است:
... يك هفته از ورود امام به فرانســه می گذشت. وقتی به پاريس 
رسيديم در هتل ايفل مستقر شديم... با همان استيشن رفتيم به محل 
استقرار امام... يك مرتبه ديدم يك جوان عمامه مشكی آمد و گفت: 
حاج آقا توكلی شما كی آمديد؟ گفتم من شما را نمی شناسم. گفت من 
پسر حاج آقا مصطفی ]خمينی[ هستم. بچه بودم كه شما می آمديد 
پهلوی بابام.2 من شما را می شناسم... گفتم من با آقای عراقی امروز 
پيش از ظهر رسيدم. ايشان هم رفت خدمت امام و جريان ورود ما را 
به ايشان اطالع داد. امام فرمودند: بگوييد بيايند... رفتيم خدمتشان. 

آن شب خيلی محبت كردند مخصوصًا به مهدی...3
چنان كه می بينيد پيرامون نخســتين ديدار آقای عراقی با امام در نوفل لوشــاتو 
روايت ها متفاوت است؛ آقای محتشمی پور می نويسد او، آقای حاج مهدی عراقی و 
آقای توكلی را نزد امام برده و آقای فردوسی پور ادعا دارد كه خودش و آقای دعايی 
و آقای عراقی ســه نفری به حضور امام رفته اند! آقای توكلی نيز ادعا می كند كه 
سيد حسين خمينی فرزند شهيد سيد مصطفی او و حاج مهدی عراقی را به اتاق امام 

راهنمايی كرده است! 
يك نويسنده پژوهشگر و آگاه به مسائل پژوهشی در اين گونه موارد يكی از اين 
دو شيوه را به كار می بندد يا گزارش ها و روايت های گوناگون و متفاوت را به صورت 
كامل می آورد و برداشت نهايی و داوری را بر عهده خوانندگان می گذارد و می گذرد 
يا آستين را باال می زند و به بررسی ژرف و همه جانبه و تحقيق ميدانی دست می زند 
و با برخی از مدعيانی كه پيرامون اين ديــدار گزارش هايی آوردند و هنوز زنده اند، 
به گفت وگو می نشيند و راستی را از نادرستی و بيهوده گويی جدا می كند؛ ليكن گويا 
نويســنده الف الم، دلخواهانه و از روی بخت آزمايی! و شــايد از راه جفت و طاق!! 

1. فرامرز شعاع حسينی و رحيم نوربخش )تدوين(، خاطرات حجت االسالم والمسلمين فردوسی پور، تهران، 
عروج، 1387، ص250. 

2. آن گاه كه امام و سيد مصطفی از ايران تبعيد شدند، سيد حسين بيش از سه سال نداشت. 
3. فرامرز شعاع حسينی )به كوشش(، ديدار در نوفل لوشاتو )خاطرات سياسی- اجتماعی ابوالفضل توكلی 

بينا(، تهران، عروج، 1389، ص217-218. 



132
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

نقدمتون،منابعوديدگاهها

گزارش آقای فردوسی پور را پســنديده! و برگزيده و آورده های او را چنين تكرار 
كرده است: 

... نزديك غروب با خودرويی كه اسماعيل فردوسی پور می راند...1 
يك راست به نوفل لوشاتو رسيد... وقتی به آگاهی امام خمينی رسيد 
كه عراقی آمده، بی مقدمه او را پذيرفت، اما وارد كه شــد و خود را 
با گريه به پای آقای خمينی انداخت. ]امام[ از ما پرســيدند كه اين 
شخص كيست؟... آقای )ســيد محمود( دعايی گفتند: حاج مهدی 

عراقی هستند.2
بايسته يادآوری است در دورانی كه امام در فرانسه می زيست اصوالً آقای دعايی 
در آن كشور نبود. امام دوستان نجف را از آمدن به فرانسه منع كرده بود. تنها چند 
روز پيش از حركت امام به ســوی ايران مرحوم حاج ســيد احمد خمينی تلفنی به 
دوستان نجف اعالم كرد می توانند به فرانسه بيايند و با امام همسفر باشند كه پس از 
آن برخی از آنان مانند آقايان سجادی، دعايی، ناصری و قاسم پور به فرانسه آمدند. 

آقای دعايی در خاطرات خود آورده است: 
... حاج احمد آقا از پاريس به مــن زنگ زد و گفت: ما عازم ايران 
هســتيم، امام گفتند تو هم به پاريس بيا و با هم از پاريس به تهران 

برويم... من در دوم بهمن به پاريس رفتم...3
بنابراين آقای دعايی اصوالً در نوفل لوشاتو نبودند تا همراه آقای فردوسی پور و 
آقای عراقی به حضور امام بروند و آقای عراقی را به امام معرفی كنند. آقای دعايی 
بنا به اذعان خود، ده روز پيش از حركت امام به سوی ايران وارد پاريس شد ليكن 
حاج مهدی عراقی بيش از يكی، دو هفته ای از اقامت امام در نوفل لوشاتو نگذشته 
بود كه به آنجا وارد شد و مســئوليت امور آشــپزخانه و پذيرايی از ميهمانان و 
مراجعه كنندگان به اقامتگاه امام را بر دوش گرفت. از نويسنده الف الم انتظار اين 
بود اكنون كه دروغ نامه هايی را كه زير عنوان خاطرات انتشاريافته، از منابع اصلی 
نوشته های خود درباره امام قرار داده است، گزارش ها و روايت های ضد و نقيضی 

1. مرحوم فردوسی پور در پاريس وسيله نداشت و اصوالً هنوز رانندگی فرا نگرفته بود. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص921. 

3. گوشه ای از خاطرات حجت االسالم والمسلمين سيد محمود دعايی، تهران، عروج، 1387، ص192-
 .191
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را كه در آن آمده است با شيوه علمی  مورد بررسی و پژوهش قرار دهد و راستی را 
از نادرستی بازشناسد و بازشناساند و اول توضيح دهد چگونه با نبودن آقای دعايی 
در نوفل لوشاتو، ايشان در مراسم ديدار آقای عراقی حضور يافته است؟! دوم اينكه 
فردوسی پور و دعايی كه اصوالً مهدی عراقی را تا آن روز از نزديك نديده بودند و 
ارتباطی با او نداشتند، به چه مناسبتی او را در ديدار با امام همراهی كردند؟ سوم 
اينكه الزم بود توضيح داده شود با اينكه دأب امام هرگز اين نبود كه اعضا و افراد 
دفتر او، دنبال ديداركنندگان راه بيفتند و در مراســم ديدار حضور داشته باشند، 
چگونه نامبردگان در اين ديدار حضور يافتند؟ چهارم، بايد به اين موضوع پرداخته 
می شد كه گزارش هايی كه در خاطرات محتشمی پور و توكلی بينا در مورد ديدار 
آقای عراقی با امام آمده است با ادعای فردوســی پور چگونه همخوانی دارد و از 
ديد يك پژوهشگر در خور جمع اســت؟! ليكن می بينيم كه اين نويسنده بی سر و 

صدا اين گزارش ها را گذاشته و از آن گريخته است! 
چنان كه پيش تر يادآور شدم ديرزمانيســت دريافته ام روح تحقيق، پژوهش و 
كاوش در مســائل علمی- تاريخی در ميان بيشتر قلم زنان تازه به دوران رسيده، از 
ميان رفته است و سطحی نگری، سستی، سمبل كاری و شتاب زدگی برای دست يابی 
به جايگاه استاد، دانشمند و... و به چاپ رساندن آثار خود، بسياری را از ژرف نگری و 
جستار ريشه ای و انديشمندانه بازداشته است؛ ليكن هيچگاه باور نمی كردم كه كار 
نويسندگی به ولنگاری كشيده شود و يك نويسنده به رغم داشتن ادعاهای كذايی و 
مسئوليت ســنگينی كه بر دوش گرفته و امكانات بی شمار مالی و پژوهشی بی حد و 
مرز و فرصت گسترده ای كه داشته است، مجموعه ای نسخه برداری شده از نوشته 
اين و آن و بی اعتبار از نظر علمی- پژوهشی به بازار آورد و در راه تحريف تاريخ و 
خدشــه دار كردن زندگی امام گام ديگری بردارد و تاريخ و تحقيق و پژوهش را به 

بازی بگيرد. 
دو نكته درخور يادآوری: 

الف. در نقد و بررســی كتاب الف الم خمينی، نخست بر آن بودم كه كتاب را از 
آغاز تا پايان مورد بررسی قرار دهم و نادرستی ها را زير عناوينی گوناگون: تحريف، 
دروغ پراكنی، شبهه افكنی، شايعه سازی، وارونه نويسی و... گرد آورم و يك جا منتشر 
كنم، ليكن به طور عينی دريافتم كه اين شيوه زمان زيادی می برد و با رسالت مقدس 
شتاب و سرعت در آشكار كردن نادرستی ها و خالف گويی ها »قول اثم« همخوانی 
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ندارد؛ از اين رو به نظر رسيد كه در گام نخســت ناراستی هايی كه در كتاب ديده 
می شود كه از اهميت بيشتری برخوردار است، مورد نقد قرار بگيرد و بی درنگ انتشار 
يابد و در مرحله بعدی كتاب يادشــده با تيزبينی و ريزبينی بيشتری سطر به سطر 

مورد بررسی و ارزيابی قرار گيرد و با نقدی جامع همراه شود. 
ب. از نويسنده محترم الف الم و ديگر دست اندركاران اين كتاب بابت برخی از 
خرده گيری هايی كه با صراحت و قاطعيتی جدی كه الزمه نقد اســت، همراه بوده 
و طبعًا مايه آزردگی و رنجش خاطر آن بزرگواران می شــود، پوزش خواسته و از 
خداوند متعال می خواهم از جفاهای بی شماری كه از سوی برخی مدعيان بر امام روا 
می دارند بگذرد و ما و آنان را از هدايت و ســعادت و عاقبت به خيری و رستگاری 

محروم نسازد.

تحریف گری ها
از نادرستی های فاحشی كه در كتاب الف الم آمده كه قلب و روان آزادانديشان 
و اصحاب تاريخ را می آزارد تحريف خط فكری و راه سياسی و انقالبی امام و ايجاد 
شبهه و ابهام در زندگی آن مرد بزرگ است. نويسنده در مواردی خود به تحريف 
انديشه های سياسی امام پرداخته يا تحريف های ديگران را تكرار كرده و به آن جلوه 

بخشيده است! و ما نمونه هايی از آن را در ذيل می آوريم:
1. او با صراحت آورده اســت كه »... آيت اهلل خمينی مخالفتی با اجرای مواد 
ششگانه، در صورتی كه به دور از دخالت بيگانگان طراحی شده باشد، نداشت«!1
نخست بايد از اين نويسنده محترم پرسيد كه بر پايه چه سند معتبری اين نكته 
مهم! را به دست آورده است كه امام با مواد ششگانه مخالفتی نداشته است؟! نكته ای 
كه در درازای بيش از نيم قرن گذشــته محققان انديشمند و پژوهشگران خردمند 
نتوانسته اند آن را كشف كنند، چگونه اين نويسنده گرامی  به آن دست يافته است؟!! 
دوم، سندها و آثاری كه از امام در دست است نشان می دهد كه او با مواد ششگانه 
به شدت مخالف بوده و آن را مباين موازين عدل و فقه اسالمی و مخالف عقل و شرع 
و مصالح كشور می دانسته است. امام در پاسخ به پرسش پيرامون اصالحات ارضی 

كه يكی از مواد ششگانه بود، اعالم كرده است: 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص237. 
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... آنچه به اسم قانون اصالحات ارضی درصدد اجرای آن هستند 
مخالف عقل و شــرع و مصالح مملكت و مباين موازين عدل و فقه 
اسالمی است... اصل مالكيت در اسالم محترم است و هيچ مقامی 
 حق ندارد ملك ديگری را بــدون رضايت و طيب نفس او تصرف 
كند يا به ديگری انتقال دهد و تصرف در اموال غير بدون رضايت 
او حرام و نماز خواندن در آن ملكی كه به اين نحو از مالك ســلب 

شود باطل است...1 

سند شماره 2

1. اين، پاسخ تاريخی امام به استفتايی است كه درباره اصالحات ارضی از او شده بود. از آنجا كه اين پاسخ 
به سود مالكان و نيز به نفع فريب خوردگان هوادار تقسيم اراضی نبود هيچ كدام از آن دو دسته به پخش آن 
اقدام نكردند و در البه الی اسناد محرمانه رژيم پنهان ماند )سند شماره 2( تا سرانجام اين نگارنده در بررسی 

اسناد تاريخی به آن دست يافت. 
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امام در هر فرصت و در هر مناسبتی ضد به 
اصطالح اصالحات ارضی شاه و تقسيم اراضی 
فورماليته موضع صريح و روشــنی داشتند و 

هيچ گاه آن را تأييد نكردند. 
سوم اينكه امام يكی از بندهای مواد شش گانه »اصالح قانون انتخابات« را پوششی 
برای دستبرد به قانون اساسی می دانستند و بر اين نظر بودند كه رژيم شاه زير عنوان 
»اصالح قانون انتخابات« بر آن است كه بندهايی از قانون اساسی مانند »قيد اسالم«، 
»تحليف به قرآن مجيد« و قيد ذكوريت را حذف كند، از اين رو به شــدت با آن 

مخالفت كردند. 
چهارم به فتوای امام بهره گيری مردم از اقدامــات و كارهای »عام المنفعه« و 
به ظاهر مذهبی و مردمی  حاكمان جائر )مانند ســاخت مساجد، چاپ قرآن و...( 
بدون اجازه حاكم شرع جايز نيســت و باالتر از آن، حتی اگر دادگاه دستگاه ظلم، 
حق مظلومی  را از قلدری بازستاند و به او بازگرداند، مالك آن مالی كه به وسيله 
دستگاه قضايی حاكم ستم پيشــه به او برگردانده شده است، نمی تواند از آن بهره 
بگيرد و از آن اســتفاده كند مگر اينكه از حاكم شرع اجازه بگيرد. بنابراين چگونه 
می توان پذيرفت كه امام با تقسيم اراضی و ديگر موادی كه از سوی شاه جائر اجرا 
شــده اســت- بر فرض محال كه در راه منافع و مصالح مردم باشد- نظر موافق 

داشته باشد! 
پرسشــی كه نبايد از كنار آن بی تفاوت گذشت اين است كه جناب نويسنده از 
اين ادعای ناروا و خالف واقع كه »آيت اهلل خمينی مخالفتی با اجرای مواد ششگانه 
نداشتند« چه نقشه و نظری داشته و بر آن بوده كه از آن چه بهره ای بگيرد؟ دور 
از نظر نيست كه خواسته است به طور جانبی از موضع »نهضت آزادی« و »جبهه 
ملی« كه مواد شش گانه شــاه را با شــعار »اصالحات آری- ديكتاتوری نه« به 
رسميت شناختند، پشتيبانی كند و چنين بنماياند كه امام نيز همين نظر را داشته 
و با گروه های سياسی كشور در تأييد مواد شــش گانه و رفرم امريكايی، همراه و 
هم صدا بوده و سياست سازشــكارانه آن گروه ها را تأييد می كرده است. نويسنده 
محترم شايد تالش داشته است اين واقعيت كه در آن روز آنچه را كه گروه های 
سياسی و روشنفكرمآبان پرمدعا در آيينه نمی ديدند امام در خشت خام می ديده 

ما در تاریخ هیچ پیشوای اسالمی و 
رهبر روحانی را نمی یابیم که ضد 
استعمار و استبداد به پا خاسته باشد 
لیکن از سوی تحریف گران تاریخ 

زیر سؤال نرفته باشد
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است، انكار كند!
اين نكته را نيز نبايد از نظر دور داشــت 
كه عناصر ضعيف النفس نه تنها هيچ گاه به 
خود رخصت نمی دهند كه ســخن درشتی 
در برابر يك حاكم زورمدار بر زبان آورند 
و به »افضل الجهاد كلمه حق عند ســلطان 
جائر« عمل كنند بلكه نمی توانند باور كنند 
كه انسانی وارسته و از خودرسته ای بتواند 

آشــكارا طرح ها و برنامه های حاكم ديكتاتــور و خون ريزی به نام »شاهنشــاه 
آريامهر« را رسمًا و آشكارا رد كند و آن را برخالف مصالح كشور، ملت و مذهب 
اعالم نمايد. نكته  در خور توجــه آنكه از ديد مدعيان روشــنفكری و هواداران 
»اصالحات«! هر واژه، جمله و فرازی انقالبی، حماســی و جوشــكن، »تندروی«، 
»افراطی گری« و »خشونت طلبی« به شمار می آيد و آن قلم و بيانی كه با اين روش 
و منش ترسيم شده و انتشار يافته باشــد از نظر اين قبيله، علمی  نيست و بر پايه 

احساسات آنی و دور از منطق و انديشه تنظيم شده است!!
البته اين نگارنده بر اين نظر نيســت كه نويســنده الف الم با آن گونه ديدگاه ها 
و انديشــه های انحرافی همراه اســت، ليكن اين واقعيت را نتوان انــكار كرد كه 
تأثيرپذيری از جو كاذب و فريبنده، بسياری را به بيراهه می برد و جريان های مرموز 
و شيطانی را برای آنان درست و شايســته می نماياند؛ چنان كه می بينيم نويسنده 
الف الم با تأثيرپذيری از جو غالب در ميان سازشكاران و به پيروی از غرب باوران و 
دگرانديشان، از به كار بردن عنوان امام در نوشته های خود، پرهيز كرده و به تأسی 
از آنها كلمه »آيت اهلل« و آقای خمينی را به كار برده اســت تا كتاب او به اصطالح 
»غير علمی«! شمرده نشــود و در جرگه كتاب های »افراطی« و »خشونت طلبانه«! 

قرار نگيرد!! 
با نگاهی به اين كتاب می بينيم كه نويسنده در برابر موضع گيری های انقالبی امام و 
فرازهای حماسی از پيام های او تالش كرده است كه يا آن را درز بگيرد و بازگو نكند 

يا آن را به اصطالح »تعديل« كند و زهر آن را بگيرد!!
2. نويسنده محترم آنگاه كه به شعار »شاه دوستی، يعنی غارتگری« در اعالميه 

به نظر می رسد نویسنده الف الم در 
گردآوری مطالب و گزارش های 
پیرامون امام، کارایی بایسته نداشته 
است و شاید نخواسته روایت هایی 
را که درباره امام آمده، بدون دخالت 
دادن خواست و برداشت شخصی، 
سلیقه ای، عقیده ای، باندی و جناحی 

بازگو کند
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امام بر می خورد، نمی تواند باور كند كه امام را قــدرت و جرئت آن بوده كه در 
برابر ديكتاتور خون آشام حاكم، چنين فرازهای حماسی و انقالبی ای را به قلم آورد؛ 
از اين رو به توجيه نشسته اســت كه اين »تعابير سؤالی بوده است، نه خبری«! او 

نوشته است: 
... آيت اهلل خمينی پس از آن كه نامه را به چند تن از شاگردانش 
ســپرد تا مخابره، چاپ و توزيع كنند، برای كسانی كه در خانه اش 
بودند خواند. حتی پيش از قرائت آن به طنز گفت كه اگر می ترسيد، 
برويد بيرون. او می دانست كه شــنيدن اين جمالت برای برخی از 
حاضران چه اندازه وحشت زا اســت... »شاه دوستی يعنی غارتگری، 

هتك اسالم...«1 
او در پانويس نوشته باال به نقد از منابعی كه اين فرازهای حماسی را بازگو كرده اند 

آورده است:
... در منابعی كه از ايــن نامه امام خمينی ياد كــرده، آن را درج 
كرده اند، تعابير يادشــده به صورت جمالت خبری آمده نه سؤالی. 
مطابق يادكرد آيت اهلل ســيد علی خامنه ای و از قول سيد مصطفی 

خمينی، اين جمالت سؤالی بوده است... 
بايد به اين نويســنده كه اين گونه تيزبينانه! و محققانه! مسائل تاريخی را مورد 
بررسی قرار می دهد! و با منقاش عقلی از نارسايی می رهاند! يادآور شوم كه اوالً اين 
تنها منابعی كه اعالميه يادشده امام را درج كرده اند نيستند كه آن فرازهای انقالبی 
»شاه دوســتی يعنی غارتگری« را به صورت خبری آورده اند بلكه متن اصلی سند 
نيز به صورت خبری چاپ شده است )سند شماره 3( و عالمت های پرسش در آن 

نيامده است. 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص271. 
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سند شماره 3
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دوم اين كه امام می دانست فرازها و جمله هايی را كه جنبه پرسش دارد، چگونه 
بياورد كه پس از گذشــت بيش از نيم قرن يك محقق نامی! ناگزير نباشد زحمت 
بكشد و با قرار دادن عالمت سؤال در برابر آن فرازها، متن را به كلی از جلوه و جال 
بيندازد، زيرا روشن اســت جمله هايی كه به صورت خبری آمده است اگر با شيوه 

سؤالی خوانده شود، چقدر نارسا و نازيبا می شود. 
سوم، فرضًا اگر امام چنين توان قلمی ای  نداشــت كه جمله های سؤالی را چگونه 
بياورد كه با فرازهای خبری اشــتباه نشــود، در كنار امام كم نبودند بزدالنی كه 
همه تالش آنها اين بود كه به گفته خودشــان »از زهر اعالميه های امام بكاهند« و 
می توانستند هنگام چاپ با آوردن عالمت سؤال در برابر فرازهای »شاه دوستی يعنی 
غارتگری« آن جمله های حماسی و روح بخش را به جمله های بی روح بدل كنند كه 
مورد پسند عناصر ضعيف النفس و بی جربزه و باب دندان تسليم طلبان واداده باشد، 
ليكن امام اين رخصت را نداد و اعالميه، آن گونه چاپ شد كه او می خواست و نظر 
داشت. بنابراين هر گونه دستبرد در متن سند مذكور حتی با افزودن عالمت سؤال، 

تحريف تاريخ است. 
چهارم، آنچه از زبان عالمه شــهيد ســيد مصطفی خمينی پيرامون سؤالی بودن 
فرازهای »شاه دوستی يعنی غارتگری« آمده است، اشاره به راه گريز امام دارد كه اگر 
روزی كار به دادگاه و محاكمه كشيده شود، امام برای هر آنچه ضد رژيم شاه آورده 
و اعالم كرده اســت توجيه قانونی دارد و درباره فراز »شاه دوستی يعنی غارتگری« 
می تواند بگويد اين فرازها جنبه پرسش دارد و استفهام انكاری است! همان طور كه در 
سخنان بت شكنانه امام در عصر روز 13 خرداد كه شاه را با واژه هايی مانند بدبخت، 
بيچاره و... مورد عتاب و خطــاب قرار داد، جمله هايی ماننــد »من به تو نصيحت 
می كنم« چاشنی آن كرد برای روز مبادا كه بتواند بگويد آن سخنان جنبه نصيحت 
داشته است؛ از اين رو، آن گاه كه تيمسار پاكروان رئيس ساواك در ديدار با امام در 

زندان اظهار كرد: 
... شاهنشــاه دريافتند كه مرجع روحانيت... با اســاس سلطنت 
مخالف نيستند؛ ولی می فرمايند با نطق عاشورای ايشان چه كنم كه 
در آن به شخص اول مملكت و خاندان سلطنت اهانت شده است... 

امام بی درنگ پاسخ داد:
... ممكن است در آن نطق تندروی هايی شده باشد، ولی هر چه بوده 



14
1

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ول
ش ا

 بخ
ت/

خیان
 یا 

ت
دم

، خ
الم

ف 
ال

جنبه نصيحت داشته است و آن نصيحت برای شاه الزم بوده است و 
شما هم شاه را نصيحت كنيد...1

اين نگارنده با مطالعه و بررسی نوشته ها، گفته ها و اظهارنظرهای اين و آن درباره 
امام، به اين نكته رسيدم كسانی كه پيرامون شــخصيت، جايگاه و ويژگی های امام 
به بررسی می نشينند- صرف نظر از آنهايی كه وابستگی جناحی و گروهی دارند و 
طبق سياست باندی و گروهی به تحريف انديشه های امام می پردازند- برخی نيز به 
مصداق »هر كسی از ظن خود شــد يار من«، بر پايه خوی و خصلت فردی و درونی 
و ديد و ديدن خويش، امام را توصيف و تعريف می كنند، نه براساس برجستگی ها 
و ويژگی هايی كه در آن آزادمرد نهفته است. آن جنابی كه روحيه محافظه كارانه و 
زبونانه دارد و پيوسته بر آن است به گونه ای زندگی و رفت و آمد كند كه به اصطالح 
معروف »گربه شاخش نزند« نمی تواند ويژگی های شجاعانه، دالورانه و آزادمنشانه 
امام را به درستی درك كند و برتابد و از آن ســخن بگويد بلكه به نام امام، خوی و 
خصلت خود را بازگو می كند. برای نمونه يكی در خاطرات خود از زبان امام آورده 

است:
... به آن طلبه كه با خوانين ارتباط دارد بگوييد پيش من نيايد، چون 

ما را متهم به ارتباط با خوانين می كنند...2 
در صورتی كه دِر منزل امام به روی عموم باز بود و امام هيچ گاه از جوسازی ها 
و ياوه گويی های دشمن پروا نمی كرد و شــخص يا جمعی را از ديدار با خود باز 
نمی داشت. بنابر گزارش ساواك در 1342/2/29 ســه تن از مالكان لرستان 
با امام ديدار می كنند و او برای آنها ســخنرانی می كند و در آن ســخنرانی شاه 
را مورد حمله قــرار دهد.3 آيا امام كه آن گونه آزادمنشــانه با مالكان ديدار و 
گفت وگو می كند و واهمه ای به خود راه نمی دهــد، می تواند تا آن پايه ضعف از 
خود نشان دهد و بگويد: »به آن طلبه كه با خوانين ارتباط دارد بگوييد پيش من 
نيايد«؟!! امام آن ابرمرد تاريخ است كه ضد تقسيم اراضی يا اصالحات ارضی 
شــاه فتوا داد و با صراحت اعالم كرد اصالحات ارضی شاه مخالف عقل و شرع 
است و ملكی كه از راه تقسيم اراضی شــاهانه تصرف شده غصب و نماز در آن 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر اول، ص698-699. 
2 هدايت اهلل بهبودی، همان، ص255. 

3. صحيفه امام، ج1، ص231. 
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باطل است و... ليكن چه توان كرد كه عناصر ضعيف النفس يارای شناخت امام 
را ندارند و با دروغ نامه هايی زير عنــوان خاطرات، تاريخ را تخريب و راه و خط 

امام را تحريف می كنند. 
3. برخی از مدعيان يار غار امام كه نه امام را شناخته و نه ويژگی ها و خصوصيات 
اخالقی امام را برتافته اند، امام را آن  گونه می نمايانند كه در درون خودشان نهفته 
است. خودشان در وراجی، ياوه سرايی، بيهوده گويی و پرحرفی مهارت دارند و همان 
را به گونه ای به امام نســبت می دهند كه موجب تحريف تاريخ و خدشه دار شدن 

چهره امام می شود. در خاطراتی از امام روايت شده است كه: 
... من در آنجا بازجويی پس نمی دادم. به آنها می گفتم: من شما را 
قبول ندارم؛ تشكيالت شما را تشكيالت حق و قانون نمی دانم؛ شما هر 
كاری می خواهيد بكنيد. فوقش می خواهيد اعدامم كنيد، اعدام كنيد؛ 
من يك كلمه هم جواب نمی دهم. می گفتند: نخير بايد جواب بدهيد. 

گفتم: خير، من جواب نمی دهم... 1
كســانی كه چند صباحی امام را از نزديك ديده و به روش و منش او آشــنايی 
داشته باشــند، به درســتی می دانند كه امام هيچ گاه اهل جر و بحث و بگو مگو 
نبود، با كسی دهن به دهن نمی شد، يك كلمه می گفت كه يك كتاب نكته در آن 
خوابيده بود. اگر امام به پادوهای بی ســر و پای ساواك كه زير عنوان بازجو نزد 
او می آمدند، جرئت بحث می داد، بی ترديد با گستاخی و دريدگی با امام برخورد 
می كردند. ابهت و جبروت امام به پايه ای بود كه مأموران رخصت چون و چرا با 
امام را نداشتند؛ آن گاه كه امام در برابرشان با قاطعيت و استواری كلمه ای بر زبان 
می آورد، جرئت و جسارت آن را نداشــتند كه واكنشی منفی از خود نشان دهند. 
پاسخ امام هر چه بود در يك كلمه خالصه می شد و نقطه پايان بحث بود. آنچه در 

گزارش باال آمده است: 
من يك كلمه جواب نمی دهم

نخير بايد جواب بدهيد
خير، جواب نمی دهم

چرا جواب نمی دهيد بايد جواب بدهيد

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص336. 
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من جواب نمی دهم، هركاری 
می خواهيد بكنيد، فوقش اعدامم 

می كنيد، اعدام كنيد...]![ 
نمی تواند كالم امام باشــد؛ امــام هيچ گاه به 
رژيم شاه اين جرئت و جسارت را نمی داد كه به 
اعدام يك مرجع تقليد در كشور شيعه انديشه 
كند. بر عكس روش و منش امام به گونه ای بود 
كه دشــمن دريابد كه در افتادن با يك مرجع 
عالی مقام تقليد برای او گران تمام می شود. اين 
گونه يافته ها از راويان پياده ای است كه از امام 

شــناخت ندارند و در مرز فكر و فهم عاميانه خود خيال بافی می كنند و متأسفانه 
به امام نسبت ناروا می دهند و تاريخ را خدشه دار می ســازند و از آنها بی مايه تر 
و پياده تر، آن تازه به دوران رســيده هايی اند كه از تاريخ و تحقيق و پژوهش دركی 
ندارند، امام را نيز نشناخته و از صفات و ويژگی های امام بی خبرند و اين بافته ها را 
به عنوان »وحی منزل« از دروغ نامه ها و ناكجاآبادها گرد می آورند، دوباره نويسی 
می كنند و بار ديگر به چاپ می رسانند و باورشان می آيد كه كاری بلكه شاهكاری 
تاريخی صورت داده اند و خسران بيشــتر از آِن آنهايی است كه با پول بيت المال 
و از جايگاه مسئوليت ســنگين كه بر عهده دارند، يك سلسله شايعات، بافته ها و 
ياوه ســرايی ها را اعتبار می بخشــند و بر اين باورند كه به فرهنگ و تاريخ كشور 

خدمت می كنند!! 
پيرامون بازجويی از امام واقعيت درست و استوار آن است كه در كتاب نهضت 
امام دفتر اول آوردم و امام نيز دست كم دوبار بر آنچه درباره بازجويی در آن كتاب 
آمده اســت )پيش از چاپ و پس از چاپ( گذر كردند و به رغم دقت و تيزبينی ای 
كه در بازگو كردن واقعيت ها داشتند، آنچه را نوشته بودم رد نكردند. در آن دفتر 

آمده است: 
... مأمور بی اراده آن گاه كه به عنوان بازجو پرسش های خود را در 
حضور امام مطرح كرد، با بی اعتنايی و سكوت او مواجه شد و آن گاه 
كه برای بار دوم پرسش های خود را تكرار كرد ناگهان با واكنش تند 
امام روبه رو شد كه با ترش رويی و پرخاش به او گفت: »شما مأمور 

از نادرستی های فاحشی که در 
کتاب الف الم آمده که قلب و 
روان آزاداندیشان و اصحاب 
تاریخ را می آزارد تحریف خط 
فکری و راه سیاسی و انقالبی امام 
و ایجاد شبهه و ابهام در زندگی 
آن مرد بزرگ است. نویسنده 
تحریف  به  خود  مواردی  در 
اندیشه های سیاسی امام پرداخته 
یا تحریف های دیگران را تکرار 
کرده و به آن جلوه بخشیده است!
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چشم و گوش بسته حق بازجويی نداری، قلم و كاغذت را بردار برو 
بيرون، نمی خواهم اينجا بنشينی!«... برای بار دوم در تاريخ 42/3/25 
هيئتی را با طمطراق به نزد او فرستاد... مأمورين پس از معرفی خود 
به عنوان فرســتادگان دادگاه، موضوع را به او ابالغ كردند!... ليكن 
عليرغم نقشه و دسيسه آنها، امام بدون كوچك ترين تغييری در حال 
و وضع خود در پاسخ آنها قاطعانه و با صراحت كامل اظهار داشت: 
»دستگاه قضايی كشور ما، متأسفانه اســتقالل خود را از دست داده 
و به صورت آلتی در دســت هيئت حاكمه ايران قرار گرفته است. 
لذا صالحيت ندارد كه مرا محاكمه كنــد. البته اگر روزی محكمه 
صالحيت داری كه خارج از نفوذ دستگاه حاكمه باشد تشكيل شود، 

من حرف های خودم را خواهم زد.«... 
مأموران زبان بســته رژيم در برابر گفته انديشــمندانه امام، به 
كلی سرگردان شده بودند و پاسخی نداشــتند كه بر زبان آورند و 
با سرافكندگی از امام خواســتند اظهارات خويش را درباره دستگاه 
قضايی بنويسند... امام در يك سطر نوشت: »چون استقالل قضايی 
در ايران نيست و قضات محترم در تحت فشار هستند، نمی توانم به 

بازپرسی جواب دهم.«...1
4. آورده است كه »البته )آقا( ]امام[ مرجع تقليد بودند، اما رژيم ايشان را به اين 

عنوان نمی شناخت و الزم بود كه اين مسئله رسمًا اعالم شود.«2 
برخالف اين پندار جايگاه علمی  و مرجعيت امام، پيش از آن كه برای بسياری 
از مردم آشكار و محرز شــود، برای رژيم شاه شناخته شــده بود. گزارش ها و 
نشانه هايی در دست است كه اين واقعيت را روشــن می سازد كه سال ها پيش 
از آغاز نهضت امام، رژيم شــاه از علم و فضيلت و احراز مرجعيت امام آگاهی 

كامل داشته است. 
ســرهنگ قولقســه، رئيس دايره امنيت و مذاهب در گزارشــی در ســال 
1335ش اذعان دارد كه امــام در اياالت مركزی و غرب ايــران مقلد دارد. 
او بنابر گزارشــی كه به مركز داده اســت بيش از يك ماه با لباس شخصی در 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص677-678. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص338. 
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قم زيســته و با كاله پوســتی و پيراهن يقه آخوندی 
و كفش پاشــنه خوابيده، روزها در مــدارس دينی 
و بيوت مراجع و علما پرســه می زده و شــب ها در 
قهوه خانه های قم با زائران و مسافران و مردم قم به 
گپ و گفت می نشسته و اطالعات به دست می آورده 
اســت. او نتيجه پرس و جو و جستار خود را در زمينه 
جريان های مختلــف به تهران گــزارش كرده و از 
جمله از عالمان بزرگی كه پس از درگذشت آيت اهلل 

بروجردی، صالحيت جانشينی او را دارند نام برده كه يكی از آنها امام است. او 
در اين گزارش خود در سال 1335ش آمار شــاگردان امام را حدود پانصد نفر 
برآورد كرده و افزوده است »كه از لحاظ درس حائز اهميت است... در اياالت 

مركزی و غرب ايران مقلد دارد«.1
روزنامه كيهــان در 12 فروردين 1340 چند روز پس از درگذشــت آيت اهلل 
بروجردی از ميان عالمانی كه طبق ديد صاحب نظران روحانی برای جانشينی آقای 
بروجردی و بر دوش گرفتن مرجعيت جهان تشيع صالحيت دارند، نخست نام امام 

را آورده و چنين گزارش كرده است: 
آقايانی كه ذياًل نام آنان برده می شود و طبق نظر علمای علوم دينی 
و كليه اعضای حوزه علميه شهر قم دارای صالحيت مرجعيت تقليد 

و مورد اعتماد كامل حوزه علميه هستند:
1. حضرت آيت اهلل حاج آقا روح اهلل خمينی...

ايشان يك درس فقه صبح ها و يك درس اصول عصرها در حوزه 
علميه قم تدريس می نمايند كه در هر يك از درس ايشان متجاوز از 

400 نفر دانشجو و طالب علوم دينی شركت دارند...2
از همه مهم تر رفتن نخســت وزير وقت ايران )علی امينی( به بيت امام و ديدار 
با ايشان در سال 1340 است كه نشــان از اين واقعيت دارد كه رژيم شاه پس از 
درگذشــت آيت اهلل بروجردی، امام را از علمای طراز اول و در مقام مرجعيت به 
رسميت می شناخته اســت. روزنامه كيهان در تاريخ شــنبه 2 دی ماه/ 1340 با 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص76. 
2. كيهان، 12 فروردين 1340، ص15. 

پرسشی که نباید از کنار آن 
بی تفاوت گذشت این است 
که جناب نویسنده از این 
ادعای ناروا و خالف واقع 
که »آیت اهلل خمینی مخالفتی 
ششگانه  مواد  اجرای  با 
نداشتند« چه نقشه و نظری 
داشته و بر آن بوده که از آن 

چه بهره ای بگیرد؟
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چاپ عكس هايی از ديدار نخست وزير )علی امينی( با امام و ديگر علمای قم )سند 
شماره4(، زير عنوان »نخست وزير هنگام مالقات با آيات اهلل العظام، رؤسای حوزه 

علميه قم« نوشت: 
قباًل به استحضار خوانندگان رســيد كه روز جمعه گذشته آقای 
نخست وزير به اتفاق آقای شريف العلما مشــاور مذهبی و عده ای 
از همراهان با اتومبيل به قم رفت و پــس از زيارت مرقد حضرت 
معصومه عليها سالم با چهار نفر رؤسای حوزه علميه قم مالقات كرد 
و عيد سعيد والدت موالی متقيان علی عليه السالم را به آنان تبريك 

گفت... 

سند شماره 4
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بنابراين، ادعای نويسنده كه »رژيم ايشــان را به اين عنوان نمی شناخت« دور از 
واقعيت است. رژيم شاه نسبت به امام، همان نظر را داشت كه درباره ديگر علمای قم 
داشت و تفاوتی ميان آنان نمی ديد. در پی آغاز نهضت اسالمی در سال 1341 شاه در 
تلگرام خود به علمای قم )از جمله امام( آنان را با القاب واحدی خوانده بود كه خود 
نشــان از اين واقعيت دارد كه ميان امام و ديگر علما تفاوتی نمی ديد و به مرجعيت 

امام، اذعان داشت. 
5. جناب نويسنده، زندانی شدن امام را در يك سلول انفرادی رد كرده! و آورده 

است: 
... آقای خمينی را نه در ســلول مخصوص زندانيان، بلكه در اتاق 
بزرگی در حياط پادگان عشرت آباد زندانی كرده بودند. جلوی اتاق 

را هم با پرده حصيری پوشانده بودند]![...1
البته اين گونه وارونه نويسی و تحريف از نويسنده ای كه مواد خام و سرمايه های 
كار او، اســناد و مدارك ســاواك و خاطرات آكنده از خطا و دروغ اين و آن است 
و گزارش های ســاواك بدون اســتثنا برای او- العياذ باهلل- حكم آيه های قرآن را 
دارد، شــگفت آور نيســت؛ زيرا از ديد او گزارش های »رطب و يابس« ساواك و 
خاطره گويی های امروز راويان، از نوشته های پنجاه سال پيش كه زير نظر امام و عالمه 
شهيد سيد مصطفی تدوين و تأليف شده است، از اعتبار بيشتری برخوردار است. اين 
نكته نيز بايسته يادآوری است كه نگارنده كتاب نهضت امام خمينی در آن كتاب 
ننوشته است كه امام تمام دورانی را كه در زندان پادگان عشرت آباد گذرانده در 

سلول انفرادی بوده است، بلكه آورده است: 
... امــام در 4 تيرماه 42 كه به پادگان عشــرت آباد انتقال يافت 
حدود 24 ساعت را در ســلول تنگی كه در آن هوای آزاد، درست 
جريان نداشت و نشست و برخاست به دشواری صورت می گرفت 

گذرانيد و...2 
نويسنده محترم توضيح نداده است كه اين خبر را كه اتاق امام در حياط پادگان 
عشرت آباد بزرگ بوده و جلوی اتاق را با پرده حصيری پوشانده بودند، از چه منبع 
صادقی گرفته و روايت كرده اســت؟! اين نكته را نيز نبايد ناگفته گذاشت كه امام 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص339. 
2. سيد حميد روحانی، همان، ص680. 
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در پادگان عشرت آباد در محلی زندانی نبود كه ديگر زندانيان می گذراندند. امام 
از روزی كه وارد آن پادگان شد تا روزی كه از آن بيرون آمد هيچ يك از زندانيان يا 
متهمانی كه در آن پادگان محاكمه شدند، اطالعی از زيستن امام در آن پادگان به 

دست نياوردند. 
6. نويســنده الف الم انگار توان تشــخيص يــك خاطره با داستان ســرايی و 
خيال پردازی را نداشته است و پيرامون بازداشــت امام در شب 15 خرداد 42 به 

داستانی ساختگی و افسانه ای استناد كرده كه شگفت آور است.
ما برای اينكه در تاريخ بماند و نســل های آينده بدانند كه در روزگار حاكميت 
روحانيت و نظام جمهوری اسالمی، كســانی كه خود را متولی و متصدی آثار امام 
می دانستند و نان امام می خوردند و معلوم نبود آش چه جريانی را هم می زدند و به 
نام مكتب داری به مقبره داری سرگرم بودند، چگونه با تاريخ امام بازی می كردند 
و دانسته يا ندانسته با همدستی نفوذی ها به تحريف گری دست می زدند و همراه با 
خاطراتی كه از بانوی امام در دست است، مشتی خيال پردازی و افسانه سرايی را با 
آن خلط كرده اند، بخشی از آن داستان ساختگی را كه متأسفانه از زبان بانوی امام و 

به عنوان خاطرات آن بانوی بزرگوار نشر داده اند، در پی می آوريم: 
... آقای خمينی بيدار بود؛ مثل هر شب؛ برای خواندن نماز شب. 
صدای هياهو را شنيد. بر بالين همسرش نشست1 و آهسته صدا زد: 
»خانم!« ساعت 2:30 بامداد 15 خرداد 1342 بود. »... آمده اند مرا 
بگيرند. ناراحت نشو؛ هيچ صدايی درنيايد. بقيه را بيدار كن و به آنها 
سفارش كن كه آرام آرام باشند...« اينها را گفت و برخاست. رفت 
كه لباس بپوشد... ناگهان صدای كوبيده شدن لگدی به در ورودی 
خانه بلند شــد. هياهو باال گرفت... فرياد آقای خمينی سكوت اهل 
خانه را شكست: »چه خبر اســت؟ چرا اينقدر سر و صدا می كنيد؟ 
همسايه ها خوابند؛ مزاحم همسايه ها نشويد!« در ورودی با آخرين 
لگد شكست و نيروهای ويژه وارد خانه شدند. فرمانده شان پرسيد: 
خمينی كجاست؟ »]خمينی[ دست روی سينه اش )گذاشت(]؟!![ و 
با پوزخند گفت: اينجاست... من خمينی هستم. من روح  اهلل خمينی 

1. اين روايت اگر از خانم بود نمی نوشت كه »به بالين همسرش نشست«! 
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هستم. به كسی كاری نداشته باشــيد.«... فرمانده پرسيد: خودت 
هستی؟ »او گفت: بله، خودم هستم. اين وقت شب چه كار داريد؟ دو، 

سه نفر با دست پاچگی گفتند بفرماييد برويم.«...1
از نويســنده الف الم كه ادعای بی طرفی!! در گردآوری وقايع تاريخی دارد جای 
سؤال است كه چگونه خيال پردازی ها و دروغ بافی هايی را كه به نام خاطرات بانوی 
امام بيرون داده اند بدون وارسی، بررسی و راست آزمايی دوباره نويسی كرده است، 
ليكن آنچه در كتاب نهضت امام آمده و از زير نظر امام گذشته را2 نديده يا به آن بها 
نداده است؛ در صورتی كه آنچه در كتاب نهضت امام آمده تنها ده سال پس از فاجعه 
دردناك خرداد خونين بوده است و آنچه از زبان بانوی امام آورده شده است- فرضًا 
كه از زبان آن بانوی بزرگوار باشد- پس از گذشت نزديك نيم قرن از آن روز سياه 
بوده است و بی ترديد انسان هر چند از حافظه قوی برخوردار باشد، خواه ناخواه پس 
از گذشت پنجاه سال، دچار خبط و خطا می شود و رويدادها را به هم خلط می كند. در 

كتاب نهضت امام درباره رويداد شب 15 خرداد چنين آمده است:
... سر و صدای ناهنجار و غير عادی، او را متوجه يورش دژخيمان 
شاه كرد. فوراً از جا برخاست و حاج سيد مصطفی را كه در حياط در 

كنارش خوابيده بود بيدار كرد: 
مصطفی! بلند شو، مثل اينكه آمدند؟

سيد مصطفی چشم باز كرد و در جای خود نشست. ساعت 4 پس 
از نيمه شب را نشان می داد. پدر را ديد كه به سرعت لباس می پوشد، 
زمزمه گنگ و مبهمی  از خارج به گوش می رسيد. نتوانست باور كند 
كه اين مزدوران شاه هستند كه هجوم كرده اند. از جای برخاست و 
خود را به پشت بام رسانيد. ديد سراسر كوچه و اطراف منزل پر از 
سرباز مسلح و كماندو است كه برق اسلحه های گرم و سرد در دست 

آنان منظره وحشتناكی پديد آورده بود. 
امام به پشت در آمده و گوش فرا داد. يقين كرد كه ارتش شاه برای 
دستگيری او يورش آورده است... صدای ضجه و ناله آن چند نفر كه 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص317-318. 
2. امام يكبار پيش از چاپ كتاب نهضت امام يك دور به صورت گذرا كتاب را ديد و در برخی موارد حاشيه 

زد و تذكراتی داد، بار دوم پس از بيرون آمدن از چاپ به طور كامل و دقيق آن را مطالعه كرد. 
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تحت شكنجه دژخيمان، سرسختانه مقاومت می كردند به گوشش 
رسيد... سخت خمينی را برآشفت و خشمناك ساخت به طوری كه 
ديگر نتوانست تحمل كند... امام از خانه بيرون آمد و با صدای رسا 
اظهار كرد: »روح اهلل خمينی منم! چرا اينها را می زنيد؟«... حاج سيد 
مصطفی كه از باالی بام ناظر جريان بود به شدت تحت احساسات 
قرار گرفت و خواســت خود را از ارتفاع پنج متری به داخل كوچه 
بيفكند و تا آنجا كه ممكن است از دستگيری پدر ممانعت به عمل 
آورد! امام كه از داخل ماشين متوجه تصميم خطرناك او شده بود با 
حركت دست او را از اين كار منع كرد... حاج سيد مصطفی روی نهی 
و منع پدر از پايين پريدن منصرف شد، ليكن با تمام نيرو فرياد سر 

داد كه: »... مردم خمينی را گرفتند«...1

از سراينده داستان سراپا دروغ كه به نام بانوی امام ساخته است نمی توان خرده 
گرفت. او به نظر می رسد با اشاره نفوذی های پشت پرده كه انديشه و انگيزه تخريب 
تاريخ امام را در سر می پرورانند به اين افسانه سرايی و خيال پردازی نشسته و شايد 
خود نيز نمی دانسته كه روی چه غرض و نقشه ای اين مأموريت را بر دوش گرفته 
است، ليكن می گويند »شنونده بايد عاقل باشد«. آن كسانی كه چنين دروغ پردازی ها 
و پندار بافی ها را بــدون هيچ گونه ترديد در صحت و كذب آن انتشــار می دهند و 
دوباره نويســی می كنند و به آن دامن می زنند بايد ديد تا چه پايه ای از فهم، درك، 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص509-511. 
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انديشه و خرد برخوردارند؟ و آيا اصوالً با تاريخ و تاريخ نگاری آشنايی دارند؟ بايد 
ديد بر پايه چه مرام و مقصودی دنبال آن اند كه برای امام زندگينامه، معرفی نامه 
و... تنظيم كنند. نويسنده اين كتاب را چه می شود كه پيرامون تاريخ مربوط به امام 
روايتی را برمی گزيند كه چهره امام را مخدوش و غبارآلود بنماياند؟! اكنون بايسته 
است به آنچه نويسنده پيرامون چگونگی بازداشت امام در شب 15 خرداد 42 روايت 
كرده اســت- كه در باال آمد- گذر كنيم تا روشن شود كه نوشتار او با تاريخ نگاری 
تا چه پايه ای مشابهت دارد: او آورده است كه: »... آقای خمينی بيدار بود، مثل هر 
شب، برای خواندن نماز شب، هياهو را شنيد ساعت 2:30 بامداد بود و...«! اوالً روشن 
نيست كه امام در آن ساعتی كه مأموران برای بازداشت او هجوم آوردند بيدار بوده 
باشد و به گمان نزديك به يقين نماز شب را نيز به جا آورده بود. اين نگارنده را در اين 
مورد ديدگاهی است كه در جای خود بايد بازگو شود. دوم، ساعت هجوم مأموران 
برای بازداشت امام از ساعت 3:30 گذشته بود و بازداشت امام حدود ساعت 4 روی 
داد. نويسنده الف الم كه گزارش های ساواك و شهربانی را »وحی منزل« می داند و 
پيوسته به آن استناد می كند، چگونه گزارش بلند باالی رئيس شهربانی قم را نديده 
يا ديده و از روی آن ديد محققانه! ســطر نخست گزارش را خوانده و از همان سطر 
دريافته است كه بازداشت امام ســاعت 2:30 بوده است؟! متن گزارش سرهنگ 

پرتو، رئيس شهربانی قم چنين است:
... ســاعت 2:30 صبح )پس از نيمه شب( روز 42/3/15 سركار 
سرهنگ بديعی رئيس ســاواك قم تلفنًا به اينجانب اطالع داد كه 
برای مذاكراتی فوراً به ساواك بروم. پس از رفتن به ساواك مشاهده 
شد سركار سرهنگ مولوی با عده ای از مأمورين ساواك تهران در 

آنجا هستند. موضوع دستگيری خمينی مطرح گرديد... 
ساعت3:30 صبح، عده ای مأمور ســاواك تهران به طور متفرقه 
به اتفاق راهنمايان ساواك قم و شهربانی به منزل خمينی و دو منزل 
ديگر مورد نظر اعزام گرديدند و خمينی را كه در منزل دامادش بود 
دستگير نموده... در جريان دستگيری فقط يك نفر در منزل خمينی 
قدری مجروح و يك نفر كه قصد داد و فرياد داشته دستگير و از داد 
و فرياد او جلوگيری و پس از دستگيری خمينی آزاد شد و پيش بينی 
می شد كه در منزل خمينی عده ای مستحفظ وی باشند، ليكن در موقع 



152
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

نقدمتون،منابعوديدگاهها

دستگيری غير از دو نفر مزبور در منزل وی كسی نبود... ضمناً خمينی 
در آن موقع بيدار و لباس پوشيده، حاضر و خود را معرفی نمود كه 

روح اهلل خمينی من هستم به ديگران كاری نداشته باشيد...1
سوم، مأموران رژيم شاه كه برای بازداشت امام بيت او را در ميان گرفته بودند سخت 
تالش داشتند كه سر و صدايی ايجاد نشود و همسايه ها و ديگر مردمان در هنگام بازداشت 
امام، خبردار نشوند و آشوبی روی ندهد. از اين رو بنا به گزارش رئيس شهربانی كه در باال 
آمد يكی از ساكنان بيت »كه قصد داد و فرياد داشت دستگير و از داد و فرياد او جلوگيری 
شد«. بنابر اين چگونه پذيرفتنی است كه مأموران برای ورود به منزل سيد مصطفی لگد 
به در بزنند نه يك بار، بلكه بنا به دروغ نامه ای كه به نام خاطرات بانوی امام ساخته اند 
چند لگد به در بزنند؟! كه بی ترديد هر لگدی صدای مهيبی را طنين انداز می كرد! آيا 
می توان گفت اين لگد پرانی ها! هيچ واكنشی هم در آن محل و منطقه پديد نياورد و آب از 
آب تكان نخورد؟! كماندوها و چتربازانی كه به بيت امام يورش بردند، نه در زدند و نه 
به در كار داشتند بلكه از ديوار و بام به درون حياط پريدند. اگر بنا بود كه به منزل سيد 
مصطفی يورش كنند بی ترديد به شكستن در نيازی نبود و از همان راه وارد می شدند كه 
به بيت امام ورود كردند؛ چهارم، يك انسان انديشمند و آزاده كه از عقل سليم برخوردار 
باشد آن گاه كه می داند برای بازداشت او آمده اند و شخصاً نيز قصد فرار ندارد هيچ گاه 
نمی نشيند و انتظار نمی كشد تا مأموران به منزل او يورش برند و همسر و فرزندان او را 
بلرزانند و در برابر خانواده او را دستگير كنند؛ پنجم، امام از غيرت و شرافت فوق العاده ای 
برخوردار بود. بی ترديد هيچگاه وجدان او نمی پذيرفت كه اجازه دهد دژخيمان بی پروا و 
بی حيای رژيم شاه به حريم زندگی او گام بگذارند و به منزلی كه خانواده محترم او در آن 
زيست می كنند تعرض كنند. از اين رو- همان طور كه پيش تر آورده شد- امام به محض 
دريافت اينكه برای بازداشت او آمده اند بی درنگ از منزل فرزندش بيرون آمد و حتی 
درنگ نكرد كه عبای خود را دوش كند. بگذريم از پرسش های ديگری كه از پنداربافی ها 
و خيال پردازی های باال مطرح می شود كه امام چه اصرار داشتند كه همگی اهل منزل را 
هنگام بازداشت او از خواب بيدار كنند و چه برآيندی بر آن بار بود و بگذريم از اينكه در 
آن شب، جز خانم امام و خانم سيد مصطفی خمينی و دو كودك خردسال او- حسين و 

مريم- كسی در آنجا حضور نداشت! 

1. همان، ص512-513. 
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شبهه افکنی و پرونده سازی
7. چنانكه در مقدمه اشاره شد نويسنده الف الم در جای جای كتاب خود بر آن 
است كه رويدادهای تاريخی پيرامون امام را، ابهام آميز، تاريك و نامشخص بنماياند 
و زير سؤال برد! شايد يك علت آن ناتوانی او در تحليل و بررسی جريان های تاريخی 
باشد، ليكن به نظر می رسد كه در ايجاد سؤال پيرامون زندگی امام بی انگيزه نيست. 

او در يك مورد آورده است: 
... اينكه وجود چه زمينه هايی موجــب گرديد آيت اهلل ميالنی با 
پاكروان ديدار كند از نقاط مبهم و تاريك مهاجرت است... موضوع 
تبعيد آقای خمينی چرا مطرح شد؟ و چرا محاكمه ای كه شاه و علم 
از آن دم زده بودند، آغاز نشد و پرسش هايی از اين دست در بخش 
تاريك تاريخ مهاجرت قرار دارند، اما روشــن اســت كه پاكروان، 
حتمًا به دستور شــاه، مقدمات تبعيد آيت اهلل خمينی را فراهم كرد. 
محل تبعيد شهر سنندج بود. حتی دستور داده شد خانه ای برای او 
و عائله اش تهيه كنند، اما اينكه چرا چند روز بعد، يعنی خيلی زود، از 
اين تصميم منصرف شدند و در يازدهم مرداد دستور تبديل حبس به 

حصر آقای خمينی را دادند، از نكات مبهم و تاريك اين دوره است.1
بايسته يادآوری است كه ديدار تيمسار پاكروان با آقای ميالنی نه نخستين ديدار 
او با علمای مهاجر و نه آخرين ديدار بود. مهاجرانی كه پس از بازداشت امام رهسپار 
تهران شدند بر آن بودند كه از راه گفت وگو و روش مسالمت آميز زمينه رهايی امام 
را از زندان فراهم سازند. از اين رو، از روزی كه وارد تهران شدند به گونه ای مستمر 
و پيوسته با مقامات رژيم شاه به گفت وگو نشستند و از اين راه گاهی ميان آنان و شاه 
»پيغام و پسغام« هايی نيز رد و بدل شد كه شرح آن از مجال اين فرگرد بيرون است. 
اين نويسنده از آنجا كه جز گردآوری ناقص و گزيده ای از رويدادهای دوران مهاجرت 
نتوانسته است پژوهشی صورت دهد، تنها گزارش ديدار پاكروان با آقای ميالنی را 
ديده و از آن، جريانی سؤال برانگيز ســاخته است؛ در صورتی كه تيمسار پاكروان در 
دوران مهاجرت علما به تهران در دفعات مختلــف با آنان به صورت فردی و گاهی 
به صورت جمعی ديدار و گفت وگو كرده است. ساواك در يك مورد، ديدار تيمسار 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص341-342. 
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پاكروان با آقای شريعتمداری را چنين گزارش كرده است )سند شماره 5(: 
از ساعت 2:30 الی 2135 روز 42/4/5 تيمسار رياست ساواك به 
اتفاق رئيس ساواك تهران به مالقات آقای شريعتمداری آمدند و... 

سند شماره 5
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ساواك در گزارش ديگری آورده است )سند شماره 6(: 
به قرار اطالع تيمسار سرلشكر پاكروان و آقای امام جمعه از طرف 
اعليحضرت همايونی حامل پيغام برای آيت اله شريعتمداری بوده اند و 
متقاباًل ايشان خواسته های خود را در دو مورد به عرض رسانيده اند و...

سند شماره 6
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اين نكته كه نويســنده محترم چــرا و چگونه 
ديدار تيمســار پاكروان با آيــت اهلل ميالنی را 
ديده، ليكن ديدار مكرر جناب تيمســار با آقای 
شريعتمداری را نتوانسته اســت ببيند از نكات 
مبهم و تاريك آن كتاب اســت. از طرف ديگر 
نويسنده الف الم از اينكه امام- بنابر آنچه شاه و 
علم اعالم كرده بودند- به محاكمه كشيده نشده 
و حتی بنابر برنامه ريزی پشــت پرده به سنندج 
تبعيد نگرديده است، شگفت زده شده و آن را از نكات مبهم و تاريك دانسته است! 
مشكل بزرگ او اين است كه نتوانســته خود، در دوران و روزگاری قرار بگيرد كه 
امام بازداشت شد و قيام 15 خرداد روی داد. او تنها امام را ديده كه در چنگال شاه 
قرار دارد ليكن آن ده ها ميليون مردمی  را كه پشت سر امام ايستاده بودند و برای 
هر گونه جانبازی و حركت های حماسی آماده بودند؛ نيز آن ايثارگرانی كه افق ايران 
را با خون خود سرخ فام كردند، نتوانسته اســت ببيند و بشناسد و دريابد كه رژيم 
شاه در چه بن بست بی بازگشتی قرار گرفته بود. جناب نويسنده اگر توان تحقيق و 
پژوهش داشت و می توانست مســائل و جريان های آن روز را به درستی دريابد و 
برتابد، درمی يافت كه نكته ابهامی  در كار نبوده و رژيم شاه راه ديگری نداشته است. 
رژيم شــاه با تجاوز به حريم مرجعيت شيعه و بازداشــت امام هزينه سنگينی 
پرداخت. ملت ايران و شيعيان سراسر جهان از هند، پاكستان، عراق، لبنان و ديگر 
كشورهای آســيايی و آفريقايی، از اين اهانت او به يك عالم برجسته شيعه سخت 
به خشم آمدند و آن دسته از شيعيانی كه او را به عنوان تنها شاه شيعه می ستودند 
به شدت از او نفرت پيدا كردند و سيل اعتراض و انزجار از طرف آنان به سوی او 
سرازير شد؛1 بی ترديد شاه با پرداخت چنين هزينه سنگينی امام را بازداشت نكرده 
بود كه پس از دو ماه از زندان آزاد ســازد؛ او بر آن بود كه دست كم امام را با يك 
محاكمه فرمايشی نظامی  مادام العمر زندانی كند يا دست كم مانند مصدق تا پايان 
عمر در محاصره نگاه دارد؛ ليكن خشم و خروش ملت ايران و شيعيان ديگر كشورها 
به پايه ای بود كه رژيم شاه خطر را شــديدتر و ژرف تر از آن ديد كه بتواند بر آن 

1. در نهضت امام، دفتر اول گوشه هايی از اين انزجار عمومی و اعتراضات جهانی روايت شده است. 

نویسنده الف الم در جای جای 
کتاب خود بر آن است که 
رویدادهای تاریخی پیرامون 
امام را، ابهام آمیز، تاریک و 
زیر  و  بنمایاند  نامشخص 
سؤال برد! شاید یک علت آن 
ناتوانی او در تحلیل و بررسی 

جریان های تاریخی باشد
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چيره شود. 
شاه در برابر افكار عمومی  تا آن پايه احساس 
خطر كرد كه ناگزير شد در همان دو ماهی كه 
امام را زندانی كرده بود كسانی را به مالقات با 
امام وادارد. از آيت اهلل سيد احمد خوانساری 
بخواهد از امام در زندان ديدن كند و سالمتی 
او را به عموم برســاند، بــار دوم نيز آيت اهلل 
سيد مرتضی پسنديده را به نزد امام در زندان 
برد و از اين راه بــه آرام كردن افكار عمومی  
كوشــيد. اين روش در تاريخ حكومت پهلوی 
مانند نداشت. امام رژيم شاه را تا مرز فروپاشی 

پيش برده بود و شاه اگر او را بازداشت نمی كرد و مردم به پا خاسته را به خاك و خون 
نمی كشيد بی ترديد ســقوط می كرد و با وجود اين نتوانست آن ابرمردی را كه تاج و 
تخت او را به خطر سقوط كشانده بود بيش از دو ماه در زندان نگاه دارد و حتی جرئت 
نكرد او را برای بازجويی تحت فشار قرار دهد. در مرحله دوم رژيم شاه بر آن شد كه 
امام را برای مدتی طوالنی به منطقه دوردستی مانند كردستان تبعيد كند تا وانمود كند 
كه آن نسبت هايی كه به امام داده: »پول گرفتن يك مسلمان شيعه از يك مسلمان غير 
شيعه« ادعای پوچ و پا در هوايی نبوده است، ليكن با بررسی ها دريافت كه تبعيد امام 
نيز برای ملت ايران قابل تحمل نيست و واكنش شــديدتر از دوران زندان به همراه 
دارد. كارشناسان رژيم شاه پيشنهاد دادند كه امام را در تهران زير نظر )حصر( نگاه 
دارند و اگر اوضاع را مناســب يافتند دوران حصر را طوالنی كنند ليكن به طور عينی 
دريافتند كه اين روش نيز نمی تواند ملت ايران را برای هميشه آرام كند و روحانيت 
شيعه را از شور و خروش ضد شاه باز بدارد؛ از اين رو ناگزير شدند او را پس از دو ماه 
زندان و نزديك ده ماه حصر، آزاد سازند و به قم بازگردانند. بررسی آن دوره پرشور 
و آشوب و التهاب و دســتيابی به واقعيت های تاريخی آن روز و روزگار به بررسی ها، 
تحليل ها و جستارهای ژرف، ريشه ای و توان فرسا نياز دارد كه از توان فرودستانی كه 
جز گردآوری گفته ها و نوشته های اين و آن هنری ندارند و ناقالن بافته ها و ساخته های 
نامعتبر ديگران اند، بيرون است. از اين رو، می بينيم كه در جای جای آورده های خود، 
جز رديف كردن واژه های »مبهم، تاريك« و... قلمی  نمی توانند بزنند و نظری نمی توانند 
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بدهند. نويسنده الف الم اگر اهل تحقيق و پژوهش 
بود و منابع گوناگونی را مورد بررســی و مطالعه 
قرار می داد و به تحليلی كه در كتاب نهضت امام 
خمينی پيرامون علل و عواملی كه نتوانستند امام 
را به ســنندج تبعيد كنند، گذر می كرد1 شايد از 
تيره و تار ديدن رويدادهای تاريخی نهضت امام 
تا پايه ای رهايی می يافت، ليكن چنانكه اشاره شد 
به نظر می رسد كه در ابهام آميز نماياندن گوشه هايی از تاريخ زندگی امام و برخی از 

رويدادهای تاريخی آن دوران، بی انگيزه نبوده است. 
8. نويسنده اين كتاب، گستاخی را به آنجا رسانده كه با شيوه ای مرموزانه و شايد 
به گمان خودش خيلی زيركانه! با اشــاره و كنايه تالش كرده اســت كه امام را در 
روز آزادی از زندان به قول و قرار با مقامات امنيتی شاه متهم كند و دوران زندگی 
سياسی امام را مرموز و نامعلوم بنماياند. ما پيش از بازگو كردن سمپاشی های جناب 
نويسنده، آنچه را در روز آزادی امام از زندان گذشت در پی می آوريم تا خوانندگان 

در متن جريان قرار بگيرند: 
روز جمعه 12 ربيع االول 1383 مطابق 11 مرداد 42، پاكروان، رئيس 
»سازمان امنيت« ايران به ديدار امام در پادگان عشرت آباد رفت... ]و 
اعالم كرد[ »اكنون حضرتعالی آزاد می شويد منتهی الزم است به عرض 
برسانم كه سياست يعنی كلك و نيرنگ، سياست يعنی دروغ و تزوير، 
سياست يعنی حقه بازی، و خالصه سياست يعنی پدرسوختگی؛ و اين 
كارها مربوط به ماست و مرجع روحانيت نبايد خود را به اين امور آلوده 
سازد و در سياست دخالت كند«. )چيزی به اين مضمون( امام در پاسخ 
فقط يك كلمه گفت: »ما در سياستی كه شما معنا می كنيد از اول، دخالت 

نداشته ايم«. آقای قمی  نيز در اين مجلس حضور داشت...2
امام در نجف برای اين نگارنده روايت كرد كه پس از اين اظهارات پاكروان ديدم 
آقای قمی  می خواهد به گفته های او درباره معنای سياست پاسخ بدهد؛ با انگشت پا 
به او كه در كنارم نشسته بود زدم و اشاره كردم كه سخنی نگويد. آن گاه كه پاكروان 

1. سيد حميد روحانی، همان، ص695. 
2. همان، ص698-699. 

رژیم شاه و ساواک بیش از هر 
کس دیگری برای زیر سؤال بردن 
امام و مخدوش کردن چهره او 
حریص و پی گیر بوده اند و اگر 
کوچک ترین سوژه ای از امام 
داشتند از کاه، کوه می ساختند و 
آن را با بوق و کرنا به دنیا اعالم 

می کردند



15
9

97
ن 

ستا
  تاب

  5
ه  6

مار
  ش

م 
ده

انز
ل پ

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ول
ش ا

 بخ
ت/

خیان
 یا 

ت
دم

، خ
الم

ف 
ال

رفت به آقای قمی  گفتم اينجا كه جای بحث كردن و نظر دادن نيســت؛ ما پس از 
آزادی حرف های خود را باالی منبر می زنيم. 

رژيم شــاه پس از آنكه امام را از زندان به منزلی در قيطريه برد و زير نظر )حصر( 
قرار داد، به منظور ايجاد تشويش در اذهان عمومی  و زير سؤال بردن امام اطالعيه ای 
صادر كرد كه »بين مقامات انتظامی  و حضرات آقايان خمينی، قمی  و محالتی تفاهم 
حاصل شده كه در امور سياســی مداخله نخواهند كرد...«1 روزنامه اطالعات نيز در 
روز يك شنبه 13 مرداد 42 در سرمقاله خود زير عنوان »سياست و ديانت« كوشيد 
شاه را هوادار اسالم و مذهب بنماياند و »تفكيك مذهب از آلودگی های سياسی را يك 
منطق قوی« نشان دهد و چنين وانمود كند كه ميان مقامات دولتی و علمای زندانی: 
امام، قمی  و محالتی بر سر »تفكيك دين از سياست« تفاهم برقرار شده است!! ليكن 
اين سمپاشی ها و جوسازی ها برای ملت آگاه و رشديافته ايران كه از رهبر و مرجع خود 
شناختی عميق و ريشه ای داشت نه تنها تأثيرگذار و شك برانگيز نبود بلكه با منطق قوی 
و استوار آن را بی جا و ناروا دانستند و اين پرسش را مطرح كردند كه اگر امام با رژيم به 
تفاهم رسيده اند چرا امام آزاد نشدند، بلكه »به منازل خصوصی منتقل شدند« و از آن 

بدتر چرا امام در محاصره قرار گرفت2 و مردم را از ديدار با او محروم كردند؟! 
نكته در خور توجه اينكه امام پس از آزادی و بازگشت به قم در نخستين سخنرانی 
خود كه در 21 فروردين 43 ايراد كرد پاسخ پاكروان را داد و آن دروغ بی پايه را كه 
»بين مقامات انتظامی  و حضرات آقايان خمينی و... تفاهم حاصل شــده كه در امور 

سياسی مداخله نخواهند كرد« چنين تكذيب كرد: 
... در روزنامه مورخ 1342/5/12 كه مرا از زندان قيطريه آوردند 
نوشتند كه مفهومش اين بود كه روحانيت در سياست مداخله نخواهد 
كرد. من االن حقيقت موضوع را برای شما بيان می كنم. آمد يك نفر 
از اشخاصی كه ميل ندارم اسمش را بياورم، گفت: آقا سياست عبارت 
اســت از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ، خالصه پدرسوختگی 
است و آن را شما برای ما بگذاريد. چون موقع مقتضی نبود نخواستم 
با او بحثی بكنم. گفتم: ما از اول وارد اين سياست كه شما می گوييد 
نبوده ايم. امروز چون موقع مقتضی اســت می گويم... واهلل اســالم 

1. روزنامه های عصر تهران، 12 مرداد 1342.  
2. سيد حميد روحانی، همان، ص717. 
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تمامش سياست است، اسالم را بد معرفی كرده اند. سياست مدن از 
اسالم سرچشمه می گيرد...1 

امام در دومين سخنرانی خود پس از آزادی از زندان كه در تاريخ 26 فروردين 
43 ايراد كرد با لحن قاطع تر و جدی تری به تكذيب ادعای رژيم شاه مبنی بر تفاهم 

با علمای زندانی پرداخت و چنين اعالم كرد: 
... اينهايی كه با شما يك قرارداد سری كرده اند، خب اسم ببريد. آقا اگر 
مردی اسم ببر؛ بگو كه خمينی، توی حبس ما رفتيم پيش او، و  او گفت بر 
گذشته ها صلوات! خمينی غلط می كند همچو حرفی می زند، خالف دين 
اسالم؛ خمينی می تواند تفاهم كند با ظلم؟ غلط می كند. خمينی آنجا هم 
كه بود، تو حبس هم كه بود، مجد اسالم را حفظ می كرد، می تواند حفظ 
نكند؟... خمينی و امثال خمينی می توانند كه يك چيزی بگويند كه بر 

خالف مصالح اسالم باشد؟ خمينی را از جامعه بيرون می كنيم...2
امام در چند سخنرانی ديگر نيز آن ادعای دروغ را تكذيب كرد. از جمله در بحث 

و طرح حكومت اسالمی در نجف در روز چهارشنبه 15 بهمن 1348 فرمودند: 
... آن مردك3 وقتی كه آمد در زنــدان پيش من، من بودم آقای 
قمی)سلمه اهلل(... گفت سياست عبارت از بدذاتی و دروغ گويی و... و 
خالصه پدرسوختگی است اين را بگذاريد برای ما. راست هم می گفت 
اگر سياست عبارت از آن است كه او می گفت، طبعًا مخصوص آنها 
است اسالم كه سياست دارد، مســلمان ها كه سياست دارند ائمه 
هدا عليهم السالم كه »ساسهًْ العباد«ند غير آن سياستی است كه او 
می گفت. او می خواست ما را اغفال كند. بعد رفت در روزنامه اعالم 
كرد: تفاهم شده كه روحانيون در سياست دخالت نكنند ما هم بعد از 
آزادی رفتيم سر منبر تكذيبش كرديم؛ گفتيم دروغ گفته است. اگر 

خمينی يا ديگری چنين حرفی بزند بيرونش می كنيم...4

1. همان، ص878. 
2. صحيفه امام، ج1، ص290. 

3. تيمسار پاكروان، رئيس سازمان امنيت كل كشور 
4. سيد روح اهلل خمينی، حكومت اسالمی يا واليت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)س(، 

درس 11، ص29. 
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اكنون پس از گذشت بيش از نيم قرن از اين جريان و آشكار شدن همه اسناد پشت 
پرده كه همگی آن را جناب نويســنده بنا به اذعان خود ديده و بررسی كرده است، 
در مورد آنچه سازمان امنيت شــاه طی اطالعيه ای در 12 مرداد 42 صادر كرده و 

روزنامه اطالعات در روز 13 مرداد 42 نوشته، چنين قلم زده است: 
آنچه در اطالعيه دولت از تفاهم ميان حكومت و علمای آزادشده 
آمد، و فردايش/ 13 مرداد در سرمقاله روزنامه اطالعات با تفصيل 
به آن پرداخته شد، به دليل در دست نبودن گفت وگوهای پاكروان 
با آقايان در واپســين روز حبس، قابل بررسی و بازنمايی نيست؛ نه 
می توان آن را يكسره دروغ خواند و نه می شود آن را بسان مدعيات 
آن سرمقاله تأييد كرد... دست كم مشــی و مرام آيت اهلل خمينی 
می گويد بعيد اســت او قولی كه حكايت از دخالت نكردن در امور 

سياسی باشد داده باشد]!!![1 
نويسنده محترم در اين نوشــته با اين جمله نيش دار كه »دست كم مشی و مرام 
آيت اهلل خمينی می گويد بعيد اســت او قولی...« می نماياند آنچه را امام با صراحت 
اعالم كرده اســت باور ندارد و بدين گونه صداقت امام را زير سؤال برده و در آن 
ترديد كرده است؛ در صورتی كه تاكنون حتی دشمنان اسالم و انقالب در صداقت 
امام اين گونه ترديد نكرده بودند. او چون در صداقت امام كه رسماً هر گونه »تفاهم« 

را رد كرده است مشكل دارد می نويسد: 
اطالعيه دولت ]منظور اطالعيه ساواك[... و فردايش... سرمقاله 
روزنامه اطالعات... »نــه می توان آن را يكســره دروغ خواند و نه 

می شود آن را... تأييد كرد...«! 
و بدين گونه به خيال خود نقطه ابهامی  در زندگی سياسی امام می گذارد و می گذرد. 
بايد به اين نويسنده محترم گفت كه رژيم شــاه و ساواك بيش از هر كس ديگری 
برای زير سؤال بردن امام و مخدوش كردن چهره او حريص و پی گير بوده اند و اگر 
كوچك ترين سوژه ای از امام داشتند از كاه، كوه می ساختند و آن را با بوق و كرنا به 
دنيا اعالم می كردند. رژيم شاه تا آن پايه در راه خدشه دار كردن چهره امام حرص و 
آز داشته است كه پس از آزادی امام از زندان و بازگشت او به قم در كميسيونی كه 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص347-348. 
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نقدمتون،منابعوديدگاهها

برای به اصطالح كنترل اوضاع تشكيل دادند نقشه ها و برنامه هايی را طرح كردند. 
در بند 3 آن طرح چنين آمده بود: 

... مقامات دولتی با رفت و آمد آشكار با امام بكوشند كه »... توجه 
مردم جلب شود كه آقای خمينی هم دولتی است...«1 

شايد نويسنده الف الم بر آن بوده است آن تالش های شكست خورده رژيم شاه را 
مبنی بر تفاهم با امام و دولتی بودن او كه در آن روز و روزگار نتوانست ملت ايران را 
بفريبد، امروز به گونه ای به بار بنشاند و برای نسل امروز نسبت به امام ذهنيت منفی 
پديد آورد ليكن بايد بداند چنين انديشه هايی نه امروز و نه فردا و نه فرداها نمی تواند 
كارآيی داشته باشد. اين گونه ترفندها را انگليسی ها در قرن 19 و 20 ضد رهبران 
مردم به كار می گرفتند و بهره هايی از آن به دست می آوردند؛ امروز ملت ها بيدار 
شده اند و حربه های اين گونه ای ديگر زنگ زده و كارآيی خود را از دست داده است. 
ما از اين نويسنده انتظاری نداريم؛ او نه امام را شناخته و نه به راه و خط امام آگاهی 
يافته و نه امام را باور داشته است و نه محقق توانايی است كه بتواند راستی ها را دريابد 
و نادرستی ها را بازشناسد ليكن ســخن درباره آن عناصری است كه داعيه پيروی از 
خط امام را دارند، از امام و انقالب اســالمی آبرو و اعتبار به دست آورده اند و به نان 
و نوا و جاه و جايگاهی رســيده اند. اينان چگونه به خود رخصــت می دهند كه به نام 
تعريف و شناساندن امام تيشه به ريشه بزنند و راه سوءاستفاده و بهره برداری ناروای 
معاندان و دشمنان اسالم و انقالب را فراهم سازند؟! بی ترديد نقطه های شبهه انگيز و 
سؤال برانگيزی كه در كتاب الف الم پيرامون امام مطرح شده حفره هايی است كه فردا 
و فرداها از سوی عناصر ضد انقالب و تسليم طلب مورد بهره های ناروا قرار می گيرد. 
آيا آن تشكيالت و بودجه كالن و بساط كذايی برای اين است كه با چنين شيوه هايی از 
امام، راه امام و خط انقالب دفاع شود؟! آيا بناست با اين ندانم كاری ها و تحريف گری ها 

تاريخ انقالب به رشته نگارش كشيده شود؟ زهی تأسف! 
قل هل ننبئكم باالخسرين اعماال الذين ضل سعيهم فی الحيوه الدنيا و هم يحسبون 

انهم يحسنون صنعا.2 صدق اهلل العلی العظيم. 
ادامه دارد...

1. سيد حميد روحانی، همان، ص824. 
2. قرآن كريم، سوره كهف، آيات 103-104. 
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غرب ستيزی مردم ایران و بحران عقالنيت غرب پرستان
در گفت وگو با استاد یعقوب توکلی

مقدمه
غرب پرستی در ايران پس از مشروطه، ارتباطی بنيادين با خودباختگی فرهنگی 
دارد. در واقع غرب پرســتی نوعی تمايل مبتنی بر احســاس حقــارت و فارغ از 
انديشمندی اســت كه زمينه های آن: غفلت، فقدان انديشه، نابخردی در بينش و 
روش، بی فرهنگی، بی هويتی و گمگشتگی نشــانه های تاريخی است. در عصری كه 
تمامی وجوه استعماری، استكباری و استبدادی غرب از پرده ابهام به در آمده و برای 
اغلب اهل فكر و انديشه، دست چدنی غرب و غربيان از پشت دستكش های مخملين 
عيان شده است، شــايد از ديدگاه عده ای ضرورت بحث درباره غرب پرستی يا به 
تعبير قدما غرب زدگی، بی معنا باشد. ولی از آنجايی كه هنوز عده ای قبله آرزوهای 
خود را رو به سوی غرب نهاده اند و باور ندارند كه عصر غرب پرستی حداقل در ايران 
به ســر آمده، پرداختن بدان از وجوه متفاوت ضروری است. در اين فضا بايد توجه 
داشت انقالب اسالمی ايران آغازگر عصر جديدی در دوران سيطره غرب است و 
آثار تحقق آن، جهان غرب و غرب پرستان داخلی را به مخاطره انداخته است. ملت 



166
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97
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ما بايد بداند كه اكنون صرفًا با وجه سياسی تمدن غربی يعنی امپرياليسم رو در رو 
نيست. اين گونه نيست كه گفته شود »ما فقط با دندان های غول می جنگيم و به بقيه  
اعضايش كاری نداريم.« آيا می توان فقط با دندان های غول جنگيد و با مغز آن كاری 
نداشت؟ در عصر انقالب اسالمی غرب پرستان داخلی به منزله مغزهای اين غول 
عمل می كنند و خالصی از چنگال ها و دندان های ايــن غول در داخل، جز از طريق 
مقابله با اين مغزهای سرسپرده امكان ندارد. خمينی كبير در سال 60 عميق و دقيق 

به ما هشدار داد كه: 
ما از شــر رضاخان و محمدرضا خالص شــديم؛ ليكن از شــر 
تربيت يافتگان غرب و شــرق به اين زودی هــای نجات نخواهيم 
يافت. اينان برپادارندگان سلطه ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی 
هستند كه با هيچ منطقی خلع سالح نمی شــوند و هم اكنون با تمام 
ورشكستگی ها دســت از توطئه عليه جمهوری اسالمی و شكستن 
اين سد عظيم الهی برنمی دارند. ملت عزيز ايران و ساير كشورهای 
مستضعف جهان اگر بخواهند از دام های شيطنت آميز قدرت های 
بزرگ تا آخر نجات پيدا كنند چاره ای جز اصالح فرهنگ و استقالل 

آن ندارند.1
درك غرب و شناخت جريانات خاصی كه به دنبال وابسته كردن نظام جمهوی 
اسالمی است می تواند ما را در مواجهه ناگزير با غرب كمك شايانی نمايد؛ برای اين 
منظور بر آن شديم تا با دكتر يعقوب توكلی تحليل گر تاريخ معاصر ايران به عنوان 
محقق و متفكری كه همواره در آثار خود نقد ماهيت جريان غرب زدگی در كشور را 
مورد توجه قرار می دهد، به گفت وگو بنشينيم. نكات عميق و دقيقی در مورد شناخت 
آبشخورهای انديشــه اين جريان و عملكرد آنها در تاريخ معاصر ايران وجود دارد 
كه اميدواريم برای خوانندگان مفيد باشــد. زحمت اين گفت و گو و تدوين آن با دو 
تن از دانش پژوهان حوزه انقالب اسالمی آقايان: عيسی مولوی وردنجانی2 و حسين 

شاهوردلو3 بود. 
فصلنامه پانزده خرداد

1. صحيفه امام، ج15، ص446-447. 
2. دانشجوی دكتری انقالب اسالمی دانشگاه معارف اسالمی 
3. دانشجوی دكتری انقالب اسالمی دانشگاه معارف اسالمی 
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اسباب و علل پيدايش پديده غرب ستيزي وامريكاستيزي در بين مردم ايران، به 
خصوص در اوايل انقالب اسالمي چه بود؟ 

در خصوص مسئله غرب ســتيزي در جامعه ايران بايد به تاريخ روابط غرب با 
ســرزمين ما توجه كرد، چه بخواهيم با غرب به  معناي غرب امپرياليستي روبه رو 
بشويم و چه غرب به  معناي انگلستان، روسيه، امريكا و آن قدرت قاهر سرمايه داري 
جهاني كه به اصطالح مفهوم غرب را دارد. در وهله اول آشنايي ايرانيان با غربي ها 
در حمله غربي ها به سرزمين ماست. وقتی يك درياساالر پرتغالي با نيروي توپخانه 
و تفنگ جديد آمد و جزاير منطقه خليج فارس را غارت كرد و خيلي از سرزمين ها 
را به آتش كشيد و اموال فراواني را به غارت برد، در واقع دوره استعمار غارت گرانه 

شكل گرفت. 
غربي ها روند غارت گري را در ايران شروع كردند؛ منتها چون قدرت پرتغالي ها 
خيلي تداوم پيدا نكرد صد سال بيشتر نتوانستند در خليج فارس باقي بمانند. لذا اولين 
برخورد ما با غربي ها حمله بی رحمانه آنها به سرزمين ماست. بعد از اين جريان ايران 
با انگليسي ها در خصوص جنگ با پرتغالي ها به تفاهم رسيد. در اينجا ايران از حس 
رقابت انگليسی ها در منطقه استفاده كرد و آنها كمك كردند به جنگ ايران در جزاير 

منطقه با پرتغالي ها و خود انگليسي ها بعد از اين در منطقه باقي ماندند. 
در دوره هاي بعد كه قدرت تفنگ و قدرت توپخانه در غرب گسترش پيدا كرد 
ما اولين ضربات آن را از طرف روس ها خورديم و روس ها به سرزمين هاي ما حمله 
كردند. در دوره صفويه، در دوره نــادر و در دوره كريم خان روس ها برای تصرف 
سرزمين ايران بارها به كشــور ما حمله كردند. در جنگ هاي ميان ايران و روس 
در زمان فتحعلي شــاه دوباره با غرب درگير شديم؛ در اين زمان كل غرب عليه ما 
متحد شد. از نامه »ولتر« فرانسوي به امپراتوري روسيه كه آنها را تشويق مي كند به 
جنگيدن با ما، به  عنوان پيروان فرقه محمدي1 تا خيانت انگليسي ها در قراردادهاي 
مختلف اين دوره و كمك به روسيه شواهد اين مدعاســت. ما در اين زمان تالش 
كرديم از فرانســوي ها در اين عرصه كمك بگيريم ولی فرانسوي ها خيانت كردند 

يعني همراهي نكردند و ما موفق نشديم آنها را به بازي خودمان بگيريم. 
اين دوره اي است كه ما ناتوانيم نسبت به غرب و قدرت تفنگ و سياست در غرب 

1. رك: مينو صميمی، محمد در اروپا، ترجمه عباس مهرپويا، تهران، اطالعات، 1393 و عبدالهادی حائری، 
نخستين رويارويی انديشه گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازی غرب، تهران، اميركبير، 1367، ص99-103. 
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گسترش پيدا كرده و اقتصاد آنها پيشرفته تر شد. ما در اينجا وارد دوران عقب ماندگي 
شديم و حاال فاصله ايران با آنها هر لحظه افزايش پيدا می كرد. در اين دوره غرب، 
هر آنچه از خشونت توانست عليه ايران اعمال كرد، هر آنچه از تصرف سرزميني 
توانست عليه ما اعمال بكند اعمال كرد. شما مي بينيد جناياتي كه انگليسي ها در ايران 
انجام دادند، تجزيه سرزميني كه انجام دادند؛ در تجزيه افغانستان، در تجزيه هرات، 
مناطق بلوچستان جنوبي، در تجزيه بحرين و احساء، تجزيه مناطق ماوراء شط العرب 
و خود شط العرب، در تجزيه مناطق شــمالي و اينكه در كمك به عثماني در تصرف 

مناطق ايران فعاليت كردند. 
لذا مي بينيم انگليسی ها عموماً يا عليه ما اقدام كردند يا به ضرر ما با ديگران تفاهم 
كردند و نه  تنها اعمال دشمني كردند بلكه اعمال رفتار غارت گرانه نيز كردند. اين 
رفتار غارت گرانه در انعقاد قراردادها، در اتخاذ تصميمات جديد كاماًل مشهود بود. 
مثاًل به  عنوان نمونه در ايران يك آرزوي بســيار مهمي به راه افتاد به نام »آرزوي 
ساخت راه آهن«. تمام مطالعات كارشناسي و حتي تصور تاريخي آن زمان ساخت 
راه آهن در مسير راه ابريشم بود. انگلســتان همه انرژي خود را خرج كرد تا مسير 
راه آهن شرقي و غربي ايران ساخته نشود. چرا؟ چون اگر اين مسير ساخته می شد  ما 
اينجا اهميت استراتژيك پيدا مي كرديم. اهميت استراتژيك ايران باعث مي شد كه 
قدرت نيروی دريايي انگلستان و قدرت تأثيرگذاري تجاري آنها بر اقتصاد جهان 
كاهش پيدا كند. در حالي  كه ترانزيــت كاال در آن زمان عمدتًا در تصاحب نيروی 
دريايی انگلستان بود. همچنين با توجه به اين سياست، انگلستان اجازه نداد راه آهن 
برلين- استامبول- بغداد به كويت ساخته شــود. چرا؟ چون انگليسی ها در رقابت 
اســتراتژيك با آلمان ها رضايت نمي دادند كه آلمان ها بتوانند از طريق خط آهن، 

خودشان را به سرعت به خليج فارس برسانند. 

اين در کدام دوره است؟ 
هم زمان با مشــروطه و بعد از آن؛ اصاًل يكي از داليل بركناري احمدشــاه عدم 
موافقت او با ساختن راه آهن شــمال به جنوب و همچنين عدم موافقت او با قرارداد 
1919 است. لذا رضاخان وقتي كه آمد همه پروژه قرارداد 1919 را )يعني آن چيزي 
كه انگليسي ها به دنبال آن بودند كه عبارت بود از تأمين امنيت انتقال ارزان نفت 
به انگلستان( براي انگليس تأمين كرد. مسئله ديگري كه رضاخان برای انگليسی ها 
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تأمين كرد ساختن راه آهن شمال و جنوب است و اين راه آهن شمال و جنوب براي 
انگلستان و براي غرب يك فرصت استراتژيك ايجاد كرد. در چه زماني؟ درست 
در زماني كه انگليس مي خواهد در رقابت بين المللي جنگ در اروپا به كمك روسيه 
عليه آلمان بيايد. چرا؟ چون مي خواهد آلمان را در باتالق روســيه دفن بكند و اين 
اتفاق افتاد؛ در حالي  كه ما اينجا وجه المصالحه قرار گرفتيم بدون آن كه اصاًل نفعي 
در اين ماجرا داشته باشــيم. ما در جنگ جهاني دوم چه نفعي داشتيم؟ چه نقشي 
داشتيم؟ حاال افرادي امثال آقای زيباكالم به دنبال تطهير غرب اند! دنبال آن اند كه 

به اصطالح ثابت بكنندكه آنها خيلي خوب، مرتب و تميز بودند.  

اينجا از سوي برخي غرب پرســتان مثل آقاي زيباکالم، ادعايي مطرح مي شود 
که نگاه ايرانيان به غرب در اين دوره نگاه مثبتي بود! اين ادعا چقدر به واقعيت 

نزديك است؟ 
نگاه و ديد ايرانيان نسبت به غرب در اين زمان مثبت نبود، بلكه اين نگاه و جرياني 
كه فكر مي كرد )اين جريانی خاص است( راه پيشرفت ما از راه تبعيت خطي از غرب 
مي گذرد مثبت بود و اين جريان در دوران انقالب مشروطه خصوصاً از مجلس دوم و 
سوم به بعد به قدرت رسيد و مجلس را در اختيار گرفت. حتي قوانين غرب گرايانه اي 
كه در زمان رضاشاه اجرا مي شــد اينها ايده رضاخان نبود بلكه اينها ايده تقي زاده و 
حزب »اجتماعيون« و »عاميون« بود كه در دوره دوم مجلس، در مجلس تشــكيل 
شده بود و حاال اقتضای سياست انگلســتان اين شد كه بعد از جنگ جهاني اول، آيا 
بيايند قرارداد 1919 يا همان قرارداد تحت الحمايگــي را اجرا كنند و در ازاي اين 
قرارداد تحت الحمايگي پول از خزانه انگلســتان يا درآمد هاي انگلستان آوردند و 
خرج افسرهاي انگليسي و خرج مأموريت هايی كه اينجا صورت مي گرفت بكنند، يا 
اينكه يك راهی را برگزينند كه نه  تنها آن هزينه را ندهند بلكه در ايران هزينه هاي 
قبلي هم كه داشتند را صفر كنند. مثاًل اينها براي تداوم امنيت انتقال نفت به غرب در 
ايران ارتش تشكيل دادند )پليس جنوب(. يازده هزار نفر نيروي پليس جنوب اعم از 
انگليسي، ايراني، هندي در پليس جنوب كار مي كردند و انگلستان مجبور بود حقوق 

و هزينه هاي آنها را بدهد، حاال يا از نفت يا از جاي ديگر. 
در واقع وظيفه حفظ اين امنيت را به عهده رضاخان و ارتش شاهنشاهي سپردند. پول اش 

را هم از جيب ملت ايران دادند و شركت نفت، آن پول را گذاشت در جيب خودش. 



170
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ش ویژه
بخ

آقاي دکتر يک تعبيري از شما شنيديم به اين مضمون که انگليسي ها هميشه 
يک دزدي کثيف انجام مي دادند، اين حرف متعلق به شماست، منظور از دزدي 

کثيف چيست؟ مگر دزدي تميز هم داريم؟! 
شيوه عمل انگليســي ها )غربي ها هم اين طوري بودند( در طول تاريخ اين بود كه 
مثل كالهبردارهاي خيلي حرفه اي كه شــما را دعوت مي كنند به رستوران به شما 
ناهار مي دهند و شما ناهار مي خوريد فكر مي كنيد دعوت اين آقا هستيد بعد مي بينيد 
صورت حساب براي شما صادر می شود يعني شما تشكر كرديد ناهار خورديد فكر 
كرديد كه اين آقا شما را دعوت كرده بعد در ازاي ناهاري كه خورديد يك امتيازي 

به طرف مقابل داديد مي بينيد در آخر صورت حساب را شما بايد بپردازيد! 
انگليسي ها وقتي كه اينجا نفت را كشف كردند، منابع فراواني به دست آمد، پول 
عظيمي براي انگلستان توليد شــد. اين پول كه به دست آمد طيف زيادي از سران 
حكومتي در ايران را اينها استخدام كردند وقتي اسناد خانه سدان1 منتشر شد معلوم 
شد نخست وزير، وزيرخارجه، وزرا، نمايندگان مجلس تا مقامات زيادي از دربار و 
ديگران، همه از شركت نفت انگليس حقوق مي گرفتند. چرا حقوق مي گرفتند؟ براي 
اينكه منافع شــركت نفت در ايران تداوم پيدا بكند. بعد مي بينيم كه نخست وزير 
گردن كلفتي مثل رزم آرا، مثل مومي در دست شركت نفت قرار گرفت. پس عماًل 
شركت نفت بر ايران حكومت می كرد؛ همچنان كه شركت هند شرقي در هندوستان 
حكومت مي كرد. اينجا شاهد اين هستيم كه از نفت ما پول درآوردند، مقامات ما را با 
نفت ما خريدند و در تصاحب بخش هاي ديگري از بازار كشور باز انگليسی ها از اين 

1. ريچارد سدان تحصيلكرده آكســفورد، در سال 1933 وارد شــركت نفت گرديد. اولين سمت او در 
دستگاه توزيع نفت در عراق بود. ايشان در سال 1939 پس از شش ســال خدمت در عراق به اداره توزيع 
نفت در آبادان منتقل شد. زمانی كه در سال 1943 نقشه كمك به روسيه اجرا مي گرديد به تهران آمد و در 
مركز فروش نفت شروع به كار نمود. وظيفه اصلی سدان عالوه بر تأمين منافع انگليس در مورد نفت ايران، 
جمع آوری اسناد و پرونده سازی با هدف حفظ منافع دولت انگليس در ايران بود. )اسماعيل رائين، اسناد خانه 

سدان، تهران، اميركبير، 1358، ص36-37(. 
پس از شكست مذاكرات ميان دولت ايران و انگلستان در خصوص نفت، در اوايل تيرماه 1330، مداركی 

از منزل ريچارد سدان، نماينده شركت نفت در تهران كشف گرديد. 
ريچارد سدان در پوشش نماينده شــركت انگليس و ايران شبكه ای عظيم، مقتدر و مجهز از جاسوسان را 
سازماندهی كرده بود و آنچنان فعال بود كه خانه ايشان رســمًا به عنوان شعبه ای از اداره اطالعات انگليس 

شناخته می شد. 
اسناد به دست آمده، حكايت از مناسبات پنهانی شركت نفت با برخی از مقامات ايرانی از جمله سناتورها، 
وزرا، مســئولين درجه اول كشــور، روزنامه نگاران، نمايندگان مجلس... و فعاليت های جاسوسی آنان برای 
انگليس داشت. )سيد جالل الدين مدنی، تاريخ سياســی معاصر ايران، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1389، 

ص397-401(.
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افراد استفاده كردند. اين رندي سياسي و رندي تجاري كه كالهبرداري بين المللي و 
يكي از كثيف ترين روش هاي اقتصادي در دنيا است را انگليسي ها عليه ملت ايران 
و ساير ملت ها اعمال كردند و بعداً امريكايي ها اين روش را تداوم بخشيدند. لذا ما 
در اين عمل لطمات بسيار سنگيني را ديديم؛ اموالي كه فروختيم، نفتي كه فروختيم، 
بخشی از اين نفت به صورت بســيار محدود به كار مردم ما آمد، و عمده اي از آن 
صرف هزينه نجاست خواري هاي مقامات سياسي شــد كه به اين پول هاي كثيف 

دست مي بردند. 

آقاي دکتر از دوره مشروطه تا انقالب اسالمي، از افراد متشخص و مشهور، 
کساني بودند که منتقد جدي غرب باشند؟ در دوره مشروطه، بعد مشروطه و 

زمان پهلوی اول و دوم؟ 
بله، بين مشاهير از چهره هاي قاجاري مثل مشيرالدوله پيرنيا، مستوفي الممالك را 
داريد بعد، مرحوم مدرس، حتي در مواردي قوام السلطنه، خود دكتر مصدق يكي از 
مشهورترين اين چهره هاست. دكتر مصدق در قانون ساختن راه آهن شمال و جنوب 
مي گويد هر كس به اين قانون رأي بدهد به وطن خيانت كرده و خائن به كشور است. 
بعد در دوره محمدرضا ما شاهد منتقدان جدي غرب در ايران هستيم. لذا مثاًل آقاي 
كاشاني و چهره هاي مذهبي مثل آقاي شيخ عباســعلي اسالمي هر كدام از اينها در 
يك حوزه منتقد بودند. مثاًل عباسعلي اسالمي در حوزه آموزش منتقد بود و به اين 
خاطر مدرسه ساخت يا مثاًل شــهيد نواب. حتي چهره هاي ملي گراي جبهه ملي در 
مواردي منتقد ســيطره غرب اند. دكتر مصدق هم در اين دوره منتقد است، طيف 
بسيار گسترده روشنفكران چپ گرا حاال چه چپ سنتي، چه چپ اجتماعي، چه چپ 
سياسي و فلسفي كه حاال در يك دوره اي جالل آل احمد، خليل ملكي، ابوالفضل لساني 
يا دكتر حســين فاطمي، اينها در اين زمره قرار مي گيرند و همه اينها مجازات هاي 
سخت را در اين روند تحمل كردند و طيف وسيعي از روحانيون حوزه هاي علميه مثل 
عالمه طباطبايي يكي از منتقدان جدي غرب در باب فلســفه مي باشد اصاًل ايشان 
آمد براي نوشتن فلسفه ای ضد فلسفه غرب. خودش هم مي گويد كه من آمدم براي 

پاسخ به شبهات فلسفه غرب. 
در اينجا چهره هاي مختلفي در نقد تفكر فلسفه غرب تربيت شدند و گسترش پيدا 
كردند. به اعتقاد من شاخص ترين اينها امام است. اما در كنار ايشان آقاي سيد محمد 



172
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

ش ویژه
بخ

خوانساري است؛ كسي كه عليه انگلستان فتواي جهاد داد و عليه آنها جنگيد. دست بر 
قضا در ايران يكي از محبوب ترين چهره هاست، چهره اي كه مستجاب الدعوه است؛ نماز 
باران مشهورش كه باألخره جهان اسالم را در آن زمان تكان داد. او جزو منتقدين جدي 
غرب است. آيت اهلل صدر جزو منتقدين جدي غرب مي باشد. يا امام موسي صدر كه 
در دهه سي به لبنان رفت. يا مرحوم شهيد بهشتي در سال 33 يا 34 كتاب حكومت 
اسالمي را مي نويسد و جزو منتقدان حوزه است و همچنين آقاي مطهري، اسناد سدان 

نشان می دهد كه او مخالف سياست هاي غرب و پيرو كاشاني بود. 

آقاي دکتر به نظر شما آقاي زيباکالم در کتابش با عنوان غرب چگونه غرب شد 
مي نويسند شهيد مطهري غرب ستيزي نمي کرد، اين سخن دليلي هم دارد؟ 

دليلش بي سوادي آقاي زيباكالم است به  طور مشخص. 

چطور؟! 
آقاي شهيد مطهري در كتاب خدمات متقابل اسالم و ايران اصاًل تفكر تاريخ نگاري 
مستشــرقين غربي در ايران را به  طور مســتقيم هدف قرار داده و به  شدت آن را 
نقد كرده و در نقد چنين تفكری تاريخ نگاري غربي در ايران را رد كرده اســت. در 
كتاب اصول فلسفه و روش رئاليسم، ايشان همزمان هم تفكر فلسفي غرب، هم تفكر 
سرمايه داري و هم تفكر فلسفي غرب كمونيســت را مورد نقد قرار داده است. در 
كتاب شرح منظومه باز شاهد اين نقد تفكر فلســفي غرب در آثار شهيد مطهري 
هستيم. در كتاب علل گرايش به ماديگري، ايشان به  شدت اين موضوع را هدف قرار 
داده و تفكر ماده گرايي غرب را در اينجا آماج حمالت خود گرفته است. در كتاب 
اســالم و مقتضيات زمان به دفعات غربي ها را هدف قرار داده است و بزرگ ترين 
قهرماني كه در تاريخ اسالم و شيعه در دوره معاصر، آقای مطهری از آن با عظمت 
ياد مي كند شخص تيپو سلطان اســت؛ مردي كه قهرمان جنگ با انگلستان است.1 
1. سلطان فتحعلی خان بهادر مشــهور به تيپوسلطان، پادشاهی شــيعه مذهب در هند بود كه سال ها با 
استعمارطلبی انگليســی ها جنگيد و در برابر آنها مقاومت نمود. انگليسی ها كه در اهداف استعمارطلبی خود 
بزرگ ترين مانع را تيپوسلطان می دانستند جهت از بين بردن ايشان اقدام به توطئه نمودند و با متحد ساختن 
اميران و راجه های مناطق مختلف، تيپوسلطان را محاصره كردند و پس از نبردی طوالنی ايشان را به شهادت 
رساندند. از اقدامات بسيار ارزشمند تيپوسلطان تالش جهت اتحاد كشورهای اسالمی و منطقه برای مبارزه 
با انگليس بود. او در اين راســتا، برای ايران در زمان فتحعلی شاه قاجار نيز نامه نوشت اما وی پاسخ منفی به 
تيپوسلطان داد. )شريف النساء انصاری و محمدمهدی توسلی، »تيپوسلطان«  )فارسی( . دايره المعارف اسالمی. 

بايگانی شده از نسخه اصلی در 9 مهر 1390. بازبينی شده در 9 مهر 1390(. 
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شــهيد مطهري در فضاي حاكميت غرب زده هاي مسلح به ســاواك )و موساد و 
MI6( در ايران، غرب را نقد مي كند نه در فضايي آزاد... يعني ششــلول بندهايي كه 

غرب زدگي بر ايران حاكم كرده بود و همراه با انواع و اقسام شيوه هاي شكنجه بعدها 
كاپيتوالسيون را بر كشور ما تحميل كردند... اين اتفاق چيز كمي نيست! 

چه كسي گفته آقاي مطهري غرب ستيزي نكرده اســت؟! شما در كتاب حق و 
باطل آقاي مطهري و همه كارهايی كه ايشــان به  عنوان طاغوت از آن ياد مي كند 
به اصطالح همه اينها تعبير و تفسير غرب هست و دست بر قضا ايشان كتاب حق 
و باطل را در گروه آموزشي مؤتلفه اسالمي تدريس مي كرد كه اين گروه آموزشي 
مؤتلفه اســالمي يكي از اصلي ترين مهره هاي تبعيت از غرب يعني منصور را ترور 
مي كنند و خود آيت اهلل مطهري در اين پرونده مشاركت دارد؛ منتها به دليل اينكه 
آقاي حكمت يكي از شاگردان ايشان بازپرس پرونده بود كمك مي كند كه رد آقاي 
مطهري ديده نشــود. براي رژيم پهلوي هم جذابيت نداشت كه درگير واكنش در 
دستگيري مطهري باشد. آن هم مطهري فيلسوف، فقيه، استاد دانشگاه تهران. اگر 
اعالم می شد ايشان دست داشت، بر مشروعيت رژيم ضربه مي زد؛ ضمن اينكه آقاي 

حكمت اعمال نفوذ شديدي در اين مسئله به نفع آقاي مطهري انجام داد.1

ما در اين دوره توده اي ها را داريم که با افکار مارکسيسم در حال غرب ستيزي 
هستند. آيا اسالم گرا ها از جمله شهيد نواب صفوي، شهيد مطهري، عالمه 
طباطبايي، امام راحل و پيروان اين افراد با طيف بسيار گسترده، در مبارزه با 
غرب افکار مستقلي داشتند يا در مبارزه با غرب از جريان چپ و توده اي ها 

الهام گرفتند؟ 
يك مثالی بزنم: پيش روي شما يك خرس بزرگ به نام خرس خاكستري يا خرس 
گريزلي هست. از خرس گريزلي، هم شما مي ترسيد، هم يك كمونيست مي ترسد، 
هم يك يهودي مي ترسد. چرا وقتي كه همه ترسيديم بياييم بگوييم چون آن يهودي 
ترسيد، يا يك كمونيست ترســيد، پس ترس ما بي نتيجه و بيهوده است. هر چند 
خرس گريزلي متعلق به سرزمين آنهاست و متعلق به ايران نيست و احيانًا بچه هاي 

آنها را نخورده ولي بچه هاي ما را خورده! 

1. دكتر توكلي در مورد شخصيت شهيد مطهري در كتاب شخصيت شناسي تاريخ معاصر نكاتي را بيان 
كردند كه خوانندگان محترم می توانند به آن رجوع كنند. 
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غرب با ما جنگيد؛ سرزمين مان را تصرف و تجزيه كرد؛ منابع كشورمان را غارت 
كرد؛ بچه هاي ما را كشت؛ در ساواك اصول و فنون و شيوه هاي شكنجه را آموزش 
دادند و ابزار شكنجه را فروختند؛ لذا وقتي ماجراي هفده شهريور پيش آمد، كارتر 
)رئيس جمهور وقت امريكا( شــوراي امنيت ملي امريكا و وزارت خارجه امريكا به 
جاي اينكه محمدرضا را در اين ماجرا تقبيح كنند محمدرضا را تشويق كردند. بعد 
از اين ماجرا 2/5 ميليارد دالر قرارداد جديد فروش سالح ضد شورش با محمدرضا 
بستند و پولش را هم از ما گرفتند. حاال بگوييم چرا توده اي ها ترسيدند؟! علت ماجرا 
اين است كه در ماجراي امپرياليســم و آنچه در راه رشد سرمايه داري مطرح بود 
و غارت گري هاي امپرياليسم، كسي كه براي اولين بار به نقد سرمايه داري به  طور 
جدي در خود غرب پرداخت، ماركس بود. ماركس و انگلس به انتقاد پرداختند و 
بعد از آنها لنين. اينجا كاري كه كمونيست ها انجام دادند به نقد و تحليل سياست هاي 
سرمايه داري جهاني و امپرياليســم پرداختند. اگر ماركس و لنين شيوه هاي غارت 
امپرياليسم را تبيين كردند ما آن شيوه ها را با گوشت و پوست خودمان لمس كرديم. 

منظور از »ما«، اسالم گراهاست؟
ما شرقي ها؛ ما كشورهاي تحت سيطره. چرا داستان غرب ستيزي را فقط داستان 
اسالم گراها مي بينيم؟ مگر اين مبارزه گسترده اي كه در اندونزي صورت گرفت ما 
اسالم گراها و ايراني ها آنجا حضور داشــتيم؟ مگر جنگ گسترده اي كه در الجزاير 
عليه فرانسوي ها صورت گرفت ما آنجا حضور داشتيم؟ مگر مبارزه گسترده اي كه به 
غارت عظيم و تجاوز سرزميني كه به سرزمين فلسطين صورت گرفت و فلسطيني ها 
آواره شدند و مجبور شدند با همه نماد تمدن غرب بجنگند ما آنجا حضور داشتيم؟ 
آنها تجاوز كردند اصاًل تمدن غرب از ديرباز هميشه با تجاوز سرزميني گره خورده 
است. اگر قدرت داشتيد مي توانستيد جلوی آن را بگيريد و اگر قدرت نداشتيد آنها 
بر شما سيطره پيدا مي كردند. مثاًل اســكندر به ايران حمله كرد و ايران را گرفت؛ 
سلوكي ها چند صد سال بر ايران حكومت كردند. بعد تازه مي بينيد پيامبر وقتي ظهور 
كرد غربي ها بر سرزمين هاي وسيعي از آسياي جنوب غربي كه امروزه خاورميانه 
ناميده مي شود مانند شــام، اردن، فلســطين، لبنان حكومت دارند و دست بر قضا 
مسلمانان و پيامبر، اينها را بيرون می كنند. خوي و خصلت تمدني غرب در طول تاريخ 
خوي تجاوزگری اســت؛ خوي تصاحب و تملك ديگران بوده. حاال اگر كسي مانند 
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حزب توده نظام برده داري يا نظام سرمايه داري يا نظام غارت انسان توسط انسان 
را در كارخانه هاي قدرت هاي سرمايه داري در غرب تجزيه و تحليل كرد و ما هم 
آن را فهميديم محكوميم؟! يا اگر يك جايي نقدي به غرب صورت گرفت كه ما هم 
دست بر قضا در آن حوزه به دشمن مشترك اشكالي گرفتيم، ناشي از تبعيت ما از 
حزب توده است؟! اين بحران سفسطه در تفكر، خصوصًا در تفكر سياست زده غربي 
جامعه غرب پرست ايران، متأسفانه بسيار جدي است و از اين جهت آقاي زيباكالم 

سفسطه را خيلي زياد مورد استفاده قرار مي دهد. 

در مورد شخصيت هاي غرب ســتيز، برخي از افراد جبهه ملي را نام برديد؛ 
افرادي مانند مرحوم بازرگان هم در جبهه ملي حضور داشت. ايشان قبل از 

انقالب چه نگاهي در مورد غرب داشت؟ ايشان غرب ستيزي مي کرد؟ 
نگاه منفي به غرب در ايران تكامل پيدا كرد؛ از طرفي چون حكومت تابع غرب بود، 
تابع انگلستان و امريكا بود و مواجهه ما به  طور جدي تر با انگلستان و رژيم پهلوي بود، 
ما هنوز به يك خط سير بسيار جدي در مواجهه با قدرت امريكا و غرب نرسيديم. 
مهندس بازرگان اولين كسي است كه مي رود در شركت نفت تا شركت نفت را از 
دست انگليسي ها و اقتصاد غرب خلع يد بكند اما اين كفايت نمي كند. به  طور طبيعي 
چون حسب قانون، خلع يد صورت گرفته بود و چون قانونًا نفت ملي شده بود اينها 
با وسايل مسالمت آميز رفتند اما به محض اينكه قرار شد نفت مال ايران باشد تمام 
كارگران و مهندسان نفتي در شركت نفت )چهار هزار آدم اند( همه اعتصاب كردند 
و شركت نفت را تعطيل كردند و همين آقا اولين رئيس شركت نفت فقط به اندازه 
مصرف داخلي نفت توانست توليد بكند و انگليسي ها اجازه ندادند ما نفت صادر كنيم 
و كاري در اين مسير انجام بدهيم؛ اين مواجهه اي كه دكتر مصدق دارد در الهه، در 
شوراي امنيت و اسناد وابستگي مقامات ايراني را به شوراي امنيت ارايه مي كند كه 
چطور شركت نفت انگلستان ســخنراني مي نويسد براي شاپور بختيار كه به  عنوان 
نماينده كارگران ايراني در سازمان بين المللي كار صحبت بكند و او حرف شركت 
نفت را منعكس مي كند نه كارگران ايراني را؛ اين متن را دكتر مصدق ارايه مي كند. 
بعد مهندس بازرگان در مواجهه با نمايندگان سياسي غرب در ايران سال ها زنداني 
می شود  و وقتي كه شاه در ايران كودتا كرد بازرگان يكي، دو تا سفر را به مشهد برای 

سخنراني می رود. 
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مرحوم بازرگان در مشهد عليه پهلوي مي گويد: »مه فشاند نور و سگ عوعو كند«؛ 
اين را درباره شاه مي گويد و اين كودتاي امريكايي ها در ايران است. اما واقعيت اين 
است كه اينها در اين زمان احساس نمي كردند كه مي شــود با اين خرس گريزلي 
پنجه در پنجه شد. ملت ايران آن قدر شجاع نشده بود و توان اين مواجهه با امريكا 
را نمی ديدند و امريكا با زور آمد مسلط شد؛ با اســلحه، كودتا، فرمانداري نظامي، 
اعدام، تيرباران و با امكانات ســاواك خيلي ها را خفه كردند. مي خواهم بپرسم چه 
مواجهه اي بايد كرد؟ چه كار بايد كرد؟ مثاًل مي گويند بازرگان اســلحه نكشــيد. 
سازمان مجاهدين خلق يكي از سازمان هايي است كه عمده اعضايش از شاگردان 
مهندس بازرگان هستند. اصلي ترين هدف هاي شاگردان مهندس بازرگان مبارزه با 
امپرياليسم، مبارزه با انگلستان، اسرائيل و امريكاست. ديگر چه كار بايد مي كردند؟ 

هيچ وقت بازرگان آنها را به  خاطر اين عمل سرزنش نكرد.1 

با اين پيش فرض ها و مقدماتي که فرموديد مي توان گفت که شما معتقديد 
مردم ايران يک نوع آگاهي کامل به غرب و ماهيت غرب داشتند که به تبع 
آن در اوايل انقالب عليه امريکا و غرب شــعار مي دادند و استکبار ستيزي 

مي کردند و اين صرف يک شعار ساده نبود. مي توان چنين ادعايي کرد؟ 
بله؛ وقتي كه مدرن ترين بخش هاي شبه صنعتي كشور ما در خدمت اقتصاد غرب 
مي باشد، امريكا در ايران از چوپان تا خلبان كشور ما را در اختيار خودش داشت و 
منافع آنها را هدف قرار داده بود. نظام كشاورزي كشور را از بين بردند، ذائقه جامعه 
ايران انواع و اقسام غذاهاي اروپايي، پنير و روغن هلندي، شيرخشك دانمارك تا به 
اصطالح گوشت نيوزلندي شد. جالب اينكه كارشناسان نيروي هوايي ما كه عمدتًا 
در امريكا آموزش ديده بودند اعالم كردند كه مــا مي توانيم 290 هواپيماي »اف 
15« بخريم كه شــكاري و بمب افكن بودند و قابليت رهگيري داشتند؛ امريكا اينها 
را به اسرائيل و پاكستان داده بود. اما شركت »گرومن« براي نيروی دريايی امريكا 
هواپيماي »اف 14« ســاخته بود. اين هواپيما ها هم بزرگ تر بودند، هم بمب افكن 
نبودند، بعد بردش هم صد و پنجاه مايل بود. نيــروي دريايي امريكا اين هواپيما را 

1. دكتر توكلی در كتاب شخصيت شناسي تاريخ معاصر، درباره شــخصيت بازرگان و نقش او در تاريخ 
معاصر و رفتار او قبل و بعد از انقالب مطالب بسيار مهمی بيان نموده اند كه خوانندگان محترم می توانند به 

آن رجوع كنند. 
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نپسنديد و روي دست شــركت »گرومن« باد كرد و شركت در حال ورشكستگي 
قطعي بود. امريكايی ها اين را فروختند به ما؛ يعني رشوه كالني رد و بدل شد و مقامات 
ما را ژنرال »سيكو« فريب داد و ما با افتخار رفتيم »اف14« را خريديم؛ در حالي  كه 
تنها امتياز »اف 14« داشتن موشك »فونيكس« بود؛ البته مي توانست از موشك هاي 
»سايد« و »ايندر« استفاده بكند. »اف 14« را به ما دادند اما موشك هايش را ندادند! 
يعني چه؟ يعني يك ماشــين هوايي دادند به ما كه مي تواند برود باال و گشت بزند! 
وقتي كه فرماندهان نيروی هوايي ايران متوجه شــدند كه موشــك ها به صورت 
قطعات منفصله در كاالهاي نيروی زميني آمده و يك جا نيست به محمدرضا گفتند 
و محمدرضا جرئت نكرد اين را به امريكايي ها اعتراض بكند. گفت فقط بدانيد اين 
قطعات منفصله كجاست و اين را به امريكايي ها منعكس نكنيد و حاال نگهداري اين 
هواپيماها چهار تا آدم فني مي خواست. شــركت »گرومن« در ازاي 4 نفر، سيصد 
مستشار به ايران فرستاد؛ مستشاري كه حقوق آن چند برابر حقوق سرهنگ خلبان 

و حقوق سرهنگ خلباني كه چندين برابر حقوق وزير است. 

به نظر شــما اين سخن چقدر درست اســت که نه انقالب اسالمي به دنبال 
امريکا ستيزي، استکبار ستيزي، صدور انقالب، مبارزه با نظام سلطه به رهبري 

امريکا بود و نه مردم با شاه به علت نزديکي او با غرب مبارزه مي کردند؟ 
اين سخن غلط است؛ اتفاقاً مبارزه مردم با شاه به علت وابستگي شاه بود. تصاويري 
كه هست در آن حتي هست لباس شاه را با پرچم امريكا مي بندند؛ حتي نقاشي هاي 
ديواري شعار »نه شرقي نه غربي« مردم نشان دهنده همين مطلب است. چرا سياست 
موازنه منفی در ايران مشتري داشت؟ چرا حتي كساني مثل شريف امامي هم گاهي 
مجبور بودند شعارهاي شبيه به اين بدهند؟ چون جامعه ايران نسبت به غرب تنفر 
داشــت امريكايي ها هم بعد از انقالب ايران را رها نكردند. شما وقتي تاريخ دقيق 
تصميم گيري هاي امريكايي ها در جريان انقالب را مي بينيد متوجه می شويد كسي 
كه تصميم مي گرفت در اينجا چه اتفاقي بيفتد كارتر بود نه محمدرضا. پيام هاي كارتر 
به امام در پاريس اين مطلب را روشــن مي كند؛ بيانيه هاي اسناد امريكايي ها اين را 
ثابت مي كند. حاال چون كسي چيزي نمي خواند چيزي بلد نيست و حراف مي باشد 
مي آيد و مدعياتي اين چنيني بيان مي كند. مشكل عمده اين است كه اين آدم چيزي 

نمي خواند اگر چيزي مي خواند اين گونه سطحی صحبت نمی كرد. 
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به نظر می رسد با اين استدالل شما، ذهن به نوعی تناقض مي رسد. از يک طرف 
استدالل مي کنيد جامعه ايران اعم از روحانيون، روشنفکران، اساتيد دانشگاه 
و عموم مردم از امريکايي ها متنفر بودند ولي با اين حال ما در انقالب و بعد از 
آن شاهديم مردم با اروپاييان و امريکايي ها که در ايران زندگي مي کردند با 
خشونت برخورد نمي کنند. حاال اين از بزرگ منشی ايرانيان بوده است يا نه، 

مردم واقعًا از غرب متنفر نبودند؟ 
در اين دوره مستشاران امريكايي كه هدف اين ماجرا بودند همه فرار كردند و 
رفتند. چرا نماندند؟ اينها آماج حمالت بودند. از طرفي شما اگر با يك امريكايي 
برخورد مي كرديد بالفاصله اعدام داشــتيد چراكه كاپيتوالسيون در ايران اجرا 
مي شد. اين كاپيتوالسيون براي اعضاي ســفارتخانه ها و بقيه برقرار بود. وقتي كه 
انقالب در ايران گســترش پيدا مي كند ميزان پرواز هاي خارجــي و فرار امريكا 
از ايران به  طور جدي گســترش پيدا می كند. اتفاقًا آنها فرار كردند و كســي در 
ايران نبود؛ تنها ســفير امريكا در ايران ماند، حتــي كاردار اولش در ايران نماند؛ 
اينها از كشور خارج شدند. بله، يك نفر توريست اســت يا مهمان است، مردم با 
او برخورد  كنند؟ نه، چرا برخورد بكنند؟ مگر مردم ما بي تمدن و وحشــي اند؟! 
اما چون مستشاران پيشــاپيش فرار كرده و رفتند و ترســيدند و ميدان را خالي 
كردند حاال بگوييم چون كسي اينها را نكشــته مردم غرب ستيز نبودند؟! شعار 
مبارزه با امريكايي ها جدي بود. شــاگردان مهندس بازرگان افتخارشــان كشتن 
و ترور امريكايي ها بود. ترانه ای آن موقع ســاخته شده بود: »مجاهد پر كينه، سر 
كوچه كمينه- امريكايي بيرون شو، خونت روي زمينه«. اين ترانه بود در آن زمان 
و امريكايي ها آماج حمالت بودند و چون آماج بودنــد فرار كردند و رفتند. حاال 
چون مردم ما به دليل مالحظه كاپيتوالسيون و به دليل اينكه اينها خارجي هستند 
و انقالب دارد اينها را بيرون مي كند دست به كشتن امريكايي ها نزدند و عقل به 
خرج دادند بايد بگوييم غرب ستيزي نبوده؟! چون قاعده بحث ها قاعده بحث هاي 
سفسطه آميز است و در قالب سفســطه ارايه مي شود خيلي از حرف ها به صورت 

سفسطه و شبهه بحث مي شود. 

بعضي آقايان مدعي هستند اســالم گرايان بدون غرب ستيزي نمي توانند 
هويت تمدني، فرهنگي و هستي شناسانه انقالب اسالمي را تعريف کنند. آيا 
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اسالم گرايان براي ساختن هويت خود بايد غرب را تحقير، مردود، باطل، پست 
و حيواني بدانند؟ 

اين ناشي از جهل تاريخي آنهاست. مسئله اين نيست كه اسالم گرايان، غرب را 
وسيله اي براي اثبات هويت خودشان بدانند. مسئله اينجاست كه آنها تعلق ذهني به 
آن فضا دارند و حقيقت دشمني غرب را نمي توانند ببينند. البته در غرب نوع رفتار با 
جامعه ايرانی دارای نوعی تلورانس و تفاوت است. يعني جرياناتي هستند كه ممكن 
است مثل »ويليام چيتيك« به ما نگاه كنند. شــما جريان مستشرقين را نگاه كنيد، 

مي بينيد كه چند مدل و الگو از مستشرقين داريد. 
بله، ممكن است عده اي مثل »هانري كربن«، يا »چتيك« باشند نسبت به ما، اما 
در آن طرف طيف هايي كه به طور جدي با ما دشمني دارند مثل »برناردلوئيس«، 
برژينسكی، كسينجر و نيكسون را هم بايد ديد؛ كساني كه طراح سياست هاي غرب 
عليه ما هستند. »برنارد لوئيس« و »ويليام چتيك« هر دو آمدند درباره اسالم و تشيع 
مطالعه كردند. االن چه كسي در دنيا آمده داعش را خلق كرده؟ نظام منتهي به خلق 
داعش توسط چه كسي رهبري شد؟ چرا در امريكا رسمًا رئيس جمهور وقت اعالم 
مي كند كه شما داعش را خلق كرديد، شــما داعش را به وجود آورديد، اينها ابزار 
دست شما هستند؟ اگر داعش در منطقه قدرت مي گرفت و تثبيت مي شد آيا همين 
غرب گرايان ما، آرامش داشتند؟ اگر ما زودتر تشخيص داديم كه غرب گرايان و 
غرب در منطقه )يعني پيروان غرب در منطقه( داعش را تشكيل دادند و تشخيص ما 
هم درست درآمد ناشي از غرب ستيزي ماست! نظام عقالنيت در ميان اسالم گرايان 
به دليل پيوند با مرجعيت شــيعي و به دليل پيوند با عقالنيت شــيعي، يك نظام 
عقالنيت بسيار متعالي در جهان امروز است و بسيار فراتر از آن اندازه اي است كه 
روشنفكران فكر مي كنند و اتفاقًا روشنفكران ما نمي توانند به آن چيزي فكر كنند كه 
در نظام عقالنيت شيعي جريان دارد، لذا من در كتاب اربعين گفتم يكي از چيزهايی 
كه مي خواهم اتفاق نيفتد و تحقق پيدا نكند اين اســت كه روشنفكران ما اربعين را 
نفهمند و غربي ها تالش كردند اين اربعين را بفهمند. سال گذشته كه من رفتم كتاب 
اربعين را بنويسم همزمان يك هيئتي از دانشگاه هاروارد آمد و يك كتاب تحقيقاتي 
جدي درباره اربعين نوشت؛ خيلي از افق هاي مطالعاتي ما با هم مشابهت داشت. سال 
اخير چندين گروه از كشورهاي مختلف آمدند اما روشنفكران ما در داخل كشور غر 
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مي زنند! بزرگ ترين اجتماع تاريخ بشــري در تاريخ اتفاق افتاده! كجاي تاريخ شما 
سراغ داريد كه بيست و هفت ميليون نفر آدم يا كمترين آن هفده ميليون نفر آدم 
سر يك قصه اي در يك زمان معين با دست خالي گرد هم مي آيند و همه هم پذيرايي 
مي شوند و همه احترام مي شوند و هيچ حادثه اي اتفاق نمي افتد؟! چرا غرب گرايان ما 
اين را نمي فهمند؟! »بحران فهم« دارند! مشكل اينجاست. اگر غرب گرايان، ما را در 
غرب ستيزي لجوج مي بينند ناشي از اين است كه خودشان در غرب باوري لجاجت 
دارند. ما در غرب ســتيزي لجاجت نداريم اتفاقًا اگر غرب )حاال امريكا يا انگليس( 

تالش نكنند در منطقه بحران سازی كنند ما كاري با آنها نداريم. 
االن حدود چهارصد سال اســت نيروهاي دريايي غربي در خليج فارس هست، 
آيا نيروی دريايي ما در حوزه سرزميني آنهاست يا نيروی دريايي آنها در سرزمين 
ماست؟ آيا غربي ها از حضور ما در سرزمين هاي خود احساس ناامني مي كنند كه ما 
غرب ستيزي مي كنيم يا ما از بابت حضور ناو هواپيما بر آيزنهاور در منطقه خودمان 
دائمًا بايد احساس خطر داشته باشــيم؟ وقتي كه ناو هواپيمابر با صدها بمب افكن 
اينجاست من مجبورم موشك بســازم؛ من مجبورم بروم اژدر بسازم؛ من مجبورم 
بروم الگوي جنگ دريايي متفاوتي خلق كنم كه اگر فردا امريكا خواست كاري بكند 
در برابر آن بتوانم ايستادگی بكنم. چرا؟ چون من اگر اين كار را نكنم تجربه تاريخي 
به من نشان داده هر جا امريكايي ها بدانند كه مي توانند در جنگي به پيروزي برسند 
در شروع به جنگ ترديد نمي كنند. من براي اينكه غرب و غربي به من حمله نكند 
مجبورم دائماً شمشير تيز كنم و اين صداي تيز كردن شمشيرم را به گوش او برسانم. 
من اتفاقاً شمشير تيز مي كنم براي اينكه اتفاقاً مجبور نباشم در اثر تهاجم انسان غربي، 

غرب ستيزي باال تر و گسترده تري بكنم. 

برخي بر عکس کالم شما، مي گويند رفتارهاي امريکا واکنشی به رفتار ماست؛ 
يعني ما کارهايي مي کنيم که امريکا در مقابلش اين حرکات را انجام مي دهد. 

نظر شما در اين باره چيست؟ 
داستان در اينجا دســت بر قضا عكس اين ماجراست. ســؤال اين است كه در 
سرزمين من مستشار امريكايي بود. آن كه مستشــار نبود، او يك سرباز امريكايي 
بود كه رفته در ويتنام جنايت كرده، آدم كشته، براي اينكه افسرده نشود به  عنوان 
مستشــار او را اينجا فرســتادند. حقوق چند برابر به او دادند، به او حق اجازه انواع 
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استفاده ها را دادند. بعد ساواك و همه را مراقب كردند كه اينها بيايند در اينجا تفريح 
بكنند و يك سرزمين را غارت بكنند و بروند. 

هواپيمايي مسافربري ما را زدند ما چه كار كرديم؟ ما هواپيماي امريكا را زديم يا 
آنها زدند؟! من در مقاله اي در همشهري به  عنوان »عمليات بدون سند« گفتم سرباز 
امريكايي، تفنگداران امريكايي در لبنان كشته شدند اينها كجا بودند اين سربازان در 
خاك لبنان بودند در حالي  كه در بقيه خاك لبنان سربازان اسرائيلي بودند كه اينها 
آمدند براي حفاظت از آن سربازان اسرائيلي. سرباز امريكايي در خاك لبناني كه 
در اشغال اسرائيل بود آمده، سرباز امريكايي فرانسوي منطقه را اشغال كردند بعد 
عنصر نظامي كه، معلوم نيست كي است سرباز امريكايي را مي كشد. سرباز براي چه 
سرباز است؟ براي دفاع از منافع ملي؛ بعد وقتي كه كشته می شود  مي توانند از دنيا 
طلب كنند چرا كشته شد؟ تو سرباز فرستادي به اينجا و من راضي نبودم وقتي سرباز 

مي فرستي و من راضي نيستم ممكن است سرباز شما كشته شود. 
سرباز امريكايي در لبناني كشته شد كه انواع و اقسام گروه هاي مختلف سياسي 
از طرف دولت هاي مختلــف منطقه در لبنان حضور داشــتند. چرا؟ آن محصول 
استكبار ستيزي من اســت. آن چرا آنجا حضور دارد؟ چرا اســرائيل آمد لبنان را 
گرفت؟ چرا فلسطيني ها را آواره كرد كه آنها بيايند در مرز اردن يك ناامني براي 

اسرائيل بشوند بعد بخواهند كشتار كنند و...؟! 
اينجا داستان، داستان اين است كه جريان غرب گرا در برابر همه چيزي كه غرب 
مي گويد او فاقد هويت می باشد و جالب تر اينكه خود غرب براي اينها هم ارزشي قائل 
نيست. مثالي مي زنم: ببينيد از بَشير ُجَميل به امريكايي ها، به غربي ها و اسرائيلي ها 
نزديك تر هيچ كــس در دنيا نبود و نيســت. مثاًل »قوات لبنانــي« حزب كتائب 
گردان هاي مسيحي شبه مسيحي را سازمان دهي كرد براي دفاع از منافع اسرائيل 
و براي مقابله با مسلمانان ها. دولت امريكا و فرانسه همه از اين حمايت مي كردند. 
ارتش اسرائيل آمد لبنان را گرفت. وقتي كه لبنان را گرفتند بشير جميل را اسرائيل 
به  عنوان رئيس جمهور لبنان منصوب كــرد. اينكه رئيس جمهور )اين روايت جرج 
بال معاون وزير امورخارجه امريكا در كتاب خطا و خيانت است( در لبنان در يك 
جلسه اي در دريا در يك كشتي به مالقات آريل شارون و اسحاق رابين مي رود آنجا 
بشير جميل مي گويد ما و شما يعني من به  عنوان نماينده دولت لبنان و شما به  عنوان 
نماينده دولت اسرائيل. هم شارون هم رابين به او مي گويند: ما هستيم؛ شمايي وجود 
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ندارد. شما كي هستيد كه خود را با ما مقايسه مي كنيد؟ شما نوكر ما هستيد. شما، 
شماي در برابر ما نيستيد كه آنجا بشير جميل به  شدت ناراحت مي شود و احساس 
خجالت مي كند. توقع نداشت كه اينها او را اين قدر نوكر بدانند؛ نوكري كه سال ها 
براي اينها جنگيد ولي او در نوكري خودش مقداري احترام مي خواست يعني به ميزان 
نوكري ای كه او كرده آنها به او احترام نكردند. بعد وقتي بشير جميل توسط يكي از 
اعضاي حزب قومي سوري كشته شد يك عضو حزب قوم سوري در طبقه پايين دفتر 
حزب كتائب خانه داشت. اينها جشــن گرفته بودند؛ مراسم پيروزي حزب كتائب 
بود. اين آمده خانه خودش را بمب گذاشته )حبيب شرتوني( و تمام رهبران قوات 
لبنان و حزب كتائب آنجا كشته شدند. مشخصًا آن سوري بود؛ حزب ناسيوناليسم 
سوسياليسم. مجازاتش را كي داد؟ اسرائيل اردوگاه صبرا و شتيال را محاصره كرد؛ 
در نتيجه هشتصد تا هزار و سيصد نفر را قتل عام كردند. حبيب شرطوني گفت من 
كشتم گفت ده ها بشير جميل پيدا بشــود من آنها را مي كشم. سرش را بلند كرد و 
هشتاد نفر را هم كشت؛ كسي هم او را مجازات و اعدام نكرد. هشت سال زندان بود؛ 
دولت سوريه او را آزاد كرد. از اين جالب تر اينكه وقتي شما با غربي ها با زبان قدرت 
صحبت بكنيد مجبورند در مقابل، جلوي شما كوتاه بيايند. اينجا يك داستان جالب 
ديگري هم هست. عده اي از عناصر حزب اهلل در درگيري هاي منطقه جنوب، عناصر 
ارتش سعد حداد را مي كشند. باز ما از اين عناصر غرب گرای داخلي كسي مثل سعد 
حداد نداريم كه به غرب نزديك باشــد. اينها آمدند براي اسرائيل ارتش تشكيل 
دادند. ارتش جنوب لبنان، زندان خيام را ساختند و تمام اين لبناني ها و فلسطيني ها 
كه احتمال مي دادند مخالف باشند اينها را دستگير مي كردند. اواخر سيصد تا عنصر 
نيروي نظامي اسرائيلي در جنوب لبنان مانده بودند با سه، چهار هزار قوات لبناني. 
جالب اينكه بعضي از اعضاي حزب اهلل در عمليات را دستگير كردند. هيچ كدام از اين 
افرادي كه دستگير شدند، به  خاطر كشتن عناصر ارتش سعد حداد مورد بازجويي 

قرار نگرفتند و اصاًل سؤال نشده شما براي چه اينها را كشتيد. 
من با اينها مصاحبه كردم فقط تنها اتهامشان، يك عضويت در تنظيم ارعابي عليه 
اسرائيل بوده، و اين كه عمليات كرديد و دستگير شــديد اما اينكه سربازان ارتش 
جنوب يا افسران ارتش جنوب را كه خدمتگزاران اسرائيل بودند اينها را كشتيد به ما 
ربطي ندارد حاال در چنين فضايی كه واقعًا غرب به ما به  عنوان پديده... نگاه مي كند 

ما غرب ستيزيم؟!
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سپهبد نجمي نائيني مي گويد من شــبي )آجودان( نظامي شاه بودم. هميشه 24 
ساعت يك نفر افسر ارشد بايد در اختيار شاه می بود تا هر سؤال نظامي شاه داشت 
او جواب بدهد و بالفاصله پيگير شود و پاسخ بگيرد براي شاه. اين ماجرا را احسان 
نراقي در مصاحبه با مجله مؤسســه مطالعات تاريخ معاصر مي گويد. سپهبد نجمی 
مي گويد در سراي نظامي كشيك بودم كه نصف شب شاه آمد. با سرعت دويدم از 
پله ها آمدم پايين كه اعليحضرت از ماشين پياده مي شود من سالم نظامي بدهم. وقتی 
شاه خواست پياده بشود دو، سه سگ دانماركي كه اعليحضرت داشت به سمت شاه 
دويدند من هم به حال سالم ايستادم سر پا بودم. اعليحضرت نشست و شروع كرد 
به نوازش سگ ها و مشغول سگ ها شد من هم به حالت سالم نظامي ايستاده ام، اصاًل 
به من نگاه نكرد و با همين سگ ها راه افتاد رفت يك آزاد باش هم به من نگفت؛ بعد 
شب آمدم در خانه پيش زنم خيلي گريه كردم كه من دارم براي كي خدمت مي كنم 
در حالي  كه او به سگش توجه مي كند ولي به من سپهبد توجه نمي كند. خيلي است! 

االن فرمانده كل سپاه ما تازه سرلشگر است. 
من براي اولين بار رفتم بيت، جلســه نزديكی با مقام معظم رهبری بود. جمعيت 
ايشان را دوره كرده بودند و ايشان به همه لبخند می زدند و احوال پرسی می كردند. 
اين تفاوت انسان غربي با انسان مؤمن انقالبی است. حاال نپذيرفتن غرب توسط ما 
ناشی از عدم عقالنيت است يا ناشي از عقالنيت؟! ناشي از درك نادرست انسانيت 

است يا دست بر قضا ناشي از درك درست و عميق انسانيت؟! 
انسان سياست مدار غربي به انسان شرقي، به من ايراني مسلمان يا من شرقي به 
چشــم موجود عقب افتاده اي كه بايد برود به كولوسئوم اش1 نقش گالدياتور بازي 
بكند و همديگر را بكشند و او لذت ببرد )با اين چشم به ما( نگاه مي كند. اصاًل تنفر 
نسبت به غرب و ترس از غرب ويژگي خاص اسالم گرايان نيست اما در اسالم گرايان 
به عقالنيت و بلوغ رسيد؛ به قدرت تأثيرگذاري رســيد. شما در گذشته در عصر 
استسباع ايراني2 كه ما در برابر غرب دچار استسباع شده بوديم و ترس حداكثري 
بر وجود ما حاكم شده بود قدرت ستيز نداشــتيم قدرت اعتراض نداشتيم االن ما 

1. كولوسئوم بزرگترين تماشاخانه در امپراتوری روم بوده اســت. در كولوسئوم، گالدياتورها با يكديگر 
يا با حيوانات وحشی می جنگيدند و اسباب سرگرمی تماشــاچيان خود را )كه اغلب از اشراف بودند( فراهم 

می كردند. برخی اعدام ها )مانند اعدام با رهاسازی حيوانات وحشی( نيز در كولوسئوم انجام می شده  است. 
2. شايان ذكر است دكتر يعقوب توكلی، دوره محمدشاه قاجار تا پايان سلطنت احمدشاه را دوره »استسباع 

ايرانی« می خواند.
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وارد عصر اعتالي جامعه ايراني شديم؛ وارد عصر شجاعت حداكثري ايران شديم. 
طبيعي است كه غرب از اين ناراحت است و غرب پرستان از آن ناراحت ترند. لذا 
آنها انسان ايراني عصر استسباع را مي خواهند با انسان ايراني عصر استعال و عصر 
توانايي ما مقايسه كنند و اين دو با هم جور در نمي آيد. آنها انسان عصر استسباع را 
مي پسندند كه در برابر غرب مثل موشي كه يك گربه وحشتناك را ديده و از ترس 
ضربان قلبش افتاده؛ آن انسان را مي خواهند. حال آن كه انسان اسالمي و شيعي عصر 
انقالب و عصر اســتعال و عصر اعتدال نه  تنها در برابر غربي دچار استسباع نيست 
بلكه انسان غربي دچار ترس و وحشت اســت هر چند اين ترس و وحشت ناشي از 
سابقه تاريخي خودش است. شما داستان جيمزبيل را بخوانيد؛ او متخصص روابط 
بين الملل، استاد دانشــگاه ييل و كارمند برجسته سيا و سال ها در ايران بوده. كتاب 
شير و عقاب را ببينيد. ما مي ترسيم يا آنها و خودش تحليل مي كند چرا اين نوع رفتار 
شكل گرفت. بعد وقتي مي گويد آقا شما در برخورد ملت ايران مثل ششلول بند هايی 
كه به پول هاي كثيف هم دسترسي دارند مثل آدم ششلول بندي كه دست به پول 
كثيف دارد بعد مي گويد شما شاه را طوري اسلحه در اختيارش قرار داديد كه مثل 
اينكه يك آدم مشروب خوار دائم الخمر را و انبار بزرگ ترين كليد شراب خانه جهان 
را در اختيارش قرار بدهيد. به  خاطر غارت اين كار را كردند ما غرب ستيزي نكرديم 
آنها خودشان فهميدند چه غلطي كردند. اينجا چه باليی بر سر ما آوردند. از تجربه، 
از پيشينه كاري كه كردند مي ترسند منتها آنها هم فهميدند كه ما وارد عصر انقالب و 
استيالء شديم و از عصر استسباع خارج شديم. ما ديگر انسان عصر استسباع نيستيم. 
منتهي غرب گرايان ما، انسان عصر استسباع را مي پسندند و مي خواهند ما را به عصر 

استسباع برگردانند و اين به آساني تحقق پيدا نمي كند. 

با اين ديد ما تا کجا غرب ســتيزي خواهيم کرد؟ اگر روزي اينها از تجاوز، 
استثمار، دخالت در امور کشورها دست بردارند ما با غرب کاري نداريم يا به 

گفته برخي براي ساختن هويت تا آخر با اينها مي جنگيم؟ 
ما نياز به جنگيدن نداريم و دنبال سلطه بر دنيا هم نيستيم. غرب هم ديگر نمي تواند 
آن روش را ادامه بدهد. غرب مجبور اســت دســت از سياست هاي خود بكشد و 
غرب پرســتان هم در دنيا عقلي ندارند كه عقالنيت جوامع متوجه آنها بشود. تنها 
مزيت اينها تكنولوژي غرب است. اما واقعيتي وجود دارد كه هم تجربه تاريخي ثابت 
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كرده است و هم عقل سياسي در غرب اين را اقتضا مي كند كه حتي اگر افراطي ترين 
نوع غرب پرستی در كشوري مثل كشور ما حاكم بشود، آنها به هيچ وجه فرصت و 
مزاياي ناشي از رفاقت با غرب را در اختيار غرب گرايان نمي دهند. چرا؟ چون اين 
گذشته تمدني و خصومت طوالني فيمابين طوري است كه غربي ها رضايت نمي دهند 
كه حتي غرب گرايان در ايران قوي بشــوند. شــما ببينيد در تركيه دولت عثماني 
برخورد جدي داشت و سرزمين هاي وسيعي را از اروپا تصرف كرد. چند صد سال 
خصومت فيمابين شان بود نهايتًا عثمانی به دليل گسترش ادبيات ناسيوناليستي و 
تحريك اعراب و قوميت هاي درون سرزميني از هم پاشيد... در تركيه تركان جوان 
بعد آنها آتاتورك به قدرت مي رسد. شما در دنيا از آتاتورك غرب گرا تر كه پيدا 
نمي كنيد. رضاشاه و غرب گرايان داخلي ما به دنبال آتاتورك بودند؛ اينها آتاتورك 
را به  عنوان قبله غرب پرستی مي دانستند؛ حتي مجسمه اي از آتاتورك هست كه امام 
مي گويد من رفتم ديدم مجسمه آتاتورك دستش رو به غرب است. يعني آدرس 
مي دهد به سمت غرب. االن هشتاد، نود سال است كه جانشينان آتاتورك و آقاي 
اردوغان... )از اينها غرب گراتر در دنيا داريد؟!( همــه تالش خود را كردند كه به 
جامعه اروپا برگردند و به عضويت آنها دربيايند رضايت ندادند. همه تالش خود 
را كردند كه اروپا دست از پرونده قتل عام ارامنه بردارد برنداشتند. اصاًل قانوني در 
فرانسه هست كه اگر كسي كشته شدن ارامنه در ماجراي جابجايي را قتل عام نداند، 
نسل كشي نداند به مدت شــش ماه به زندان محكوم بشود؛ اين يك قانون است و 
هنوز دست نكشيدند. بنابراين آيا فكر مي كنيد كه اگر ما از آنچه غرب ستيزي تلقي 
مي شود دست بكشيم و كاماًل غرب گرا بشويم غرب براي ما مسائل خرده ريزي كه 
فكر مي كنيم داريم را حل بكند حل نخواهد كرد. غرب فقط در برابر يك چيز كوتاه 
خواهد آمد و آن قدرت و عقالنيت و عزت ماســت. اگر قوي و قادر و عاقل باشيم 
در حوزه هايی كه توانايي داريم غرب كوتاه مي آيد. لذا هيچ نظام فكري به تبعيت از 
غرب در ايران نمي تواند به نتيجه اي كه غرب پرستان مي خواهند در ذهن مردم جا 

بيندازند برسد. 
اولين كار شما اين است كه قتل عام نيروهاي نظامي تان را بپذيريد. دانشمندانتان 
را قتل عام مي كنند. مگر عراق را گرفتند دانشمندانش را قتل عام نكردند؟! همه را 
كشتند. كشــور عراق را به چه دردي دچار كردند؟ يكي، دو جا صدام تخطي كرد. 
چرا اجازه ندادند در عراق امنيت برقرار بشود؟ چرا همين االن نمي گذارند؟ ائتالف 
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تشــكيل داد عليه داعش چرا بمب اين ائتالف را بر سر عراقي ها مي ريزد ولي مواد 
غذايي شان ســر داعش؟ اين چه پديده اي است؟ به  طور جدي عرض كنم جريان 
غرب پرســتی به  شــدت دچار بحران فهم قضاياي تاريخي و فهم قضاياي اطراف 
خودش شده است و اين نقص فهم در شرايطي اتفاق مي افتد كه اينها در تالش اند 
اوج جنتلمني و اوج فهم تاريخي را از خودشان نشــان بدهند. درست است كه به 
سمينارهايی چون دائوس می روند يا جاي ديگر مي روند و از عقالنيت حرف مي زنند 

ولي من »بحران عقالنيت« را در جريان غرب پرستی به  شدت عميق مي بينم. 
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ميرزا صادق آقا مجتهد تبریزي و 
جنبش اجتماعی مشروطه

دکتر معصومه قره داغی1
غالمرضا دوست زاده2

چکيده 
جنبش اجتماعی مشروطه در ايران، واكنش های مختلفی از جانب قشرهای مختلف 
مردم به دنبال داشت؛ به ويژه كه درخواست های مردم ابتدا برای تأسيس عدالتخانه 
بود و سپس تبديل به مشــروطه گرديد. در جريان مشروطه علمای مشروطه خواه 
بر اساس مسئوليت هايی كه احساس می كردند از سوی شريعت بر عهده آنها نهاده 
شده است، ســخنانی ايراد نموده، نظرياتی ارايه داده و مكتوباتی از خود به يادگار 
گذاشته اند. در اين ميان با وجود بهره برداری از آثار بسياری از اين عالمان دين، آرا، 
اقوال و ديدگاه های برخی از آنها كمتر مورد توجه مورخان، محققان و پژوهشگران 
قرار گرفته است كه آثار و انديشه های آيت اهلل حاج ميرزا صادق مجتهد تبريزی، 

1. عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه آزاد اسالمی واحد شبستر )نويسنده مسئول( 
2. دانشجوی دكترای تخصصی تاريخ ايران بعد از اسالم، دانشگاه خوارزمی 
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به خصوص دو رساله وی كه عليه مشروطه نگاشته شده، در زمره مواردی قرار دارد 
كه در باب آنها اعتنای چندانی از جانب اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه صورت 
نگرفته است. وی در رساالت خود مشروطه را به صراحت مخالف اسالم و شريعت 
دانسته و ديدگاه های خود در مورد دخالت مردم در امور حكومتی، مجلس شورا و 
نمايندگان مجلس را بيان نموده است. يافته های اين تحقيق نشان می دهد كه بعد 
از پيروزی جنبش مشروطه به دليل تندروی برخی مشروطه خواهان و زاويه گرفتن 
تعداد قابل توجهی از گردانندگان اصلی مشــروطه با موازين دينی و شرعی، برخی 
از علما از جمله ميرزا صادق مجتهد تبريزی به رغم جانبداری از مشروطه اول، در 
ادامه به همراه حاج ميرزا حسن مجتهد در صف مشروعه خواهان درآمده، از انجمن 
اسالميه ضد مشروطه تبريز هواداری كرده و مشــروطه طلبان را بابی خوانده و در 

نهايت بعد از چندی، انزوا و كناره گيری را پيشه خود نموده است. 
کليدواژه ها: ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزی، مشروعه خواهان، مشروطه طلبان، 

جنبش اجتماعی 

مقدمه
يكی از مهم ترين چالش های فكری موجود در جريان جنبش اجتماعی و نه سياسی 
مشروطه، تضارب آرا و ديدگاه های مشروطه طلبان و مشــروعه خواهان بوده كه 
بالفاصله پس از پيروزی مشــروطه به وجود آمد. كسانی كه مشروطه را پديده ای 
غربی تصور می كردند، مشروطه مشروعه را امری متناقض دانسته و مقوله مشروطه 
را نظامی  غربی می دانند كه ارتباطی به شــرع و مذهب اســالم نــدارد. اين گروه 
هدفشان بيشتر پاسداری از احكام شريعت بود؛ به عبارتی توجه خود را به اصولی از 
قانون اساسی و قوانين ديگر كه به وسيله مجلس اول تصويب شده و بنا به تعبير اين 
گروه مخالف با شريعت به شمار می آمد متمركز ساختند و در نتيجه وظيفه شرعی 
خود می دانستند كه بر ضد مشروطه پايمال كننده قوانين اسالمی  به پاخيزند. چون 
در آن زمان با توجه به وضعيت اجتماعی و فرهنگی، ايدئولوژي زنده و فعال در بين 
مردم در چهارچوب مذهب خالصه مي شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبي و 

مراجع تقليد بودند. 
روش تحقيق در اين مقاله به صورت توصيفی- تحليلی می باشد كه بعد از توصيف 
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داده ها و مطالب به تجزيه و تحليل مطالب پرداخته و در ضمن آن بيان خواهد شد كه 
آيت اهلل آقا ميرزا محمدصادق مجتهد تبريزی به دليل هوشمندی و ذكاوت متوجه 
ناســازگاری منويات مشروطه طلبان دســت اندركار جنبش اجتماعی مشروطه با 
شريعت اسالم شده و آرا و نظريات خود را طی دو رساله در مخالفت با آن بيان نمود. 

زندگينامه
آيت اهلل آقا ميرزا محمدصادق مجتهد تبريزی فرزند آيت اهلل ميرزا محمد معروف 
به باال مجتهد و نوه آيت اهلل مولی محمدعلی مجتهد دينوری قراجه داغی )صاحب 

شرح معروف بر تبصره عالمه( در سال 1274 ق در شهر تبريز متولد شد.1 
تحصيالت مقدماتی در فقه و اصول را در تبريز و در سال 1288ق و به قولی ديگر 
در سال 1291ق در سن هجده سالگی پشت سر نهاده و برای ادامه تحصيل همراه 
برادرش آقا ميرزا محسن راهی نجف اشرف شد و در نزد استادانی چون شيخ  هادی 
تهرانی2 كه در علم اصول فقه مشرب خاصی داشت و شــيخ حسن مامقانی، مولی 
محمدفاضل ايروانی و فاضل شــربيانی تلمذ كرد.3 آقا ميرزا محمدصادق به شيخ  
هادی تهرانی ارادت بيشتری داشت و نظريات او را دقيق می دانست. مشاراليه بعد 
از بيست و چهار سال اقامت در نجف در سال 1312ق كه به درجه اجتهاد و فقاهت 
رسيده بود، به زادگاهش تبريز بازگشــت4 و به كار تدريس فقه و اصول و امامت و 
مرجعيت دينی مســلمانان پرداخت. وی عالوه بر دانش وسيع در فقه و اجتهاد به 
درجه ای رسيد كه حتی در مبانی حقوق هم از وی به عنوان يك صاحب نظر ياد شده 
و مدرس تبريزی در كتاب ريحانه االدب لقب »افضل المحققين« و »اكمل المدققين« 

1. سيد محسن امين در كتاب اعيان الشــيعه تاريخ تولد آقا ميرزا صادق را سال 1269ق مي داند كه در 
هشتاد و دو سالگي وفات يافته است. سيد محسن امين، اعيان الشيعه، بيروت، االنصاف، 1951م، ج7، ص367؛ 
اين خاندان امروزه به نام »دينوري« يكي از قراء اطراف اهر اســت مشهور هستند. مهدی مجتهدی، رجال 
آذربايجان در عصر مشروطيت، به كوشش غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، زرين، 1377، ص182؛ و احمد 
دنيانور و هادی هاشميان، بيان صادق؛ بررسي احوال، افكار و آثار آيت اهلل ميرزا صادق مجتهد تبريزي، تبريز، 

مهد آزادي، 1386، ج1، ص16. 
2. شيخ هادي تهراني بنا به نوشته مهدي مجتهدي در علم اصول سليقه خاصي داشت و در مباحث الفاظ با 
شيخ مرتضي انصاري هم عقيده نبود. تكفير وی از جانب مرحوم شيخ حبيب اهلل رشتی موجبات زحمت برايش 

گرديد. مهدی مجتهدي، همان، ص183. 
3. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص22-28. 

4. سيد محسن امين، همان، 1951م، ص366. 
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را به او می دهد.1 
ايشان عالوه بر تدريس و تأليف آثاری 
چون مباحث الفاظ، صلوه و مشتق، مرجع 
تقليد مردم در مســائل شــرعی و احكام 
علمی بــود و در موقعيت های مختلف در 
منبر مردم را در مسائل سياسی، اجتماعی و 

فرهنگی با لحن قاطع ارشاد می كرد.2
مخالفت با اســتبداد دوره قاجار و دوره 
پهلوی و تبعيد به شهر قم حاكی از مبارزات 

وی در طول زندگی می باشد.3 
بنيانگذار فقيد جمهوری اسالمی  ايران، 
مرحوم ميرزا صادق آقا را شخص اول روحانيت تبريز در دوران پهلوی اول دانسته 
و با اشاره  به سابقه آشنايی با آذربايجان و مجاهدت های علما و به ويژه آقايان انگجی 
و ميرزا صادق آقا با ذكر اين نكته كه: »... و ما می دانيم كه آذربايجان هميشه در اين 
مسائل پيش قدم بوده است، از قبل از     مشروطيت و در خود مشروطيت و بعدها. و 
علمای آذربايجان در اين مسائل رنج     ديده اند و ما شاهد تبعيد مرحوم آقای انگجی و 
مرحوم آقا ميرزا صادق آقا بوديم؛ و      همين جا هم خدمتشان رسيده ايم، بعد از اين هم 
كه از تبعيد برگشتند و مرحوم آقا ميرزا   صادق آقا اينجا ماندند تا آخر عمر؛ ما هم 
خدمتشان می رسيديم«؛4 به مبارزات و اقدامات مشاراليه در برابر حركت های ضد 
اسالمی  رضاخان عليه روحانيت و كوشش برای كشف حجاب بانوان اشاره نموده و 

خاطرنشان می نمايد: 
... با دست رضاخان شروع كردند به كوبيدن روحانيون، عمامه ها 
را برداشتن و مدرسه ها را جلويش را گرفتن، لباس ها را تغيير دادن، 

1. محمدعلی مدرس تبريزی، ريحانه االدب، تبريز، كتابفروشي خيام، بی تا، ج5، ص269. 
2. سيد ابراهيم سيد علوی، »بيان صادق؛ شرح حال، آثار، افكار و مبارزات آيت اهلل ميرزا صادق آقا«، كيهان 

انديشه، 1366، ش16، ص77. 
3. براي اطالعات بيشتر در خصوص زندگينامه آقا ميرزا صادق رك: عبدالحسين اميني تبريزی، شهيدان 
راه فضيلت، نجــف، بي نا، 1355، ص553؛ ميرزا علی ثقه االســالم تبريزي، مراه الكتــب، تصحيح عبداهلل 
ثقه االسالمي، تهران، بی نا، 1363، ج1، ص108؛ و مرتضی مدرس چهاردهي، سيماي بزرگان، تهران، شرق، 

1355، ص238. 
4. صحيفه امام، ج10، ص31. 

آثار و اندیشه های آیت اهلل حاج میرزا 
صادق مجتهد تبریزی، به خصوص 
دو رساله وی که علیه مشروطه نگاشته 
شده، در زمره مواردی قرار دارد که 
در باب آنها اعتنای چندانی از جانب 
اصحاب نقد و نظر حوزه مشروطه 
صورت نگرفته است. وی در رساالت 
خود مشروطه را به صراحت مخالف 
اسالم و شریعت دانسته و دیدگاه های 
خود در مورد دخالت مردم در امور 
حکومتی، مجلس شورا و نمایندگان 

مجلس را بیان نموده است
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با آن شدتي كه انسان شرم مي كند كه چه كردند با اين طايفه و آن 
هم به اسم اين كه مي خواهيم اصالح بكنيم، با اسم اين كه همه ايران 
يك رنگ باشند، ملت ما كذا باشد، با اين حرف هاي ناروا، اين قدرت 
را هم مي خواستند بشــكنند و شكســتند در آن وقت و سخت هم 
شكســتند و چند قيامي كه در ايران از جانب روحانيون شد كه يكي 
از آنها از اصفهان بود... اين را هم با حيله و قدرت شكســتند، چنان 
كه قيام آذربايجان و علماي آذربايجان و قيام خراســان اينها را هم 
با قدرت شكســتند... و علماي تبريز را دو نفر شخصي كه در رأس 
بود از آنجا گرفتند و بردند، گمانم اين است كه در سنقر، آنجا مدتي 
تبعيد بودند و بعد هم كه اجازه رفتــن را دادند و مرحوم حاج ميرزا 
صادق كه شخص اول آن وقت روحانيت تبريز بود آمد و در قم ماند 
و در همين جا هم ماندگار شد و ديگر نرفت. آنجا مي رفت هم كاري 

نمي توانست بكند.1 
امام خمينی در جايی ديگر با توجه دادن قيام علمای كشور عليه رضاخان متذكر 

می شود: 
در زمان خود ما     چندين نفر قيام كردند؛ روحانيون بر ضد رضاخان، 
چندين دفعه، يك دفعه از خراســان،     يك دفعه از آذربايجان، يك 
دفعه از اصفهان؛ و همه اطراف ايــران را دعوت كردند به     قم؛ كه ما 
اينها را شاهد بوديم و اينها همه قيام بر ضد رضاخان بود. البته قدرت 
او داشت و     شكست اينها را. علمای آذربايجان را گرفت و برد- در 
سنقر- گمان می كنم بود. دو نفر     بزرگان علمای آنجا مرحوم آميرزا 
صادق آقا،  مرحوم انگجی،  اينها را بردند در   ســنقر، يا آنجاها طرف 
كردســتان. آنجاها مدت ها آنها در آنجا تبعيد بودند. بعد هم كه   
  رهايشان كردند، مرحوم آميرزا صادق آقا آمد قم ماند و ديگر نرفت 

به آذربايجان، و در   همانجا فوت شد.2
مؤســس حكومت اســالمی  ايران در عصر حاضر، در نهايت با اشــاره به اينكه 
حركت ها و قيام های اصيل از ســوی روحانيت آگاه شــيعه رهبری شده، در گفتار 

1. همان، ج8، ص452-453. 
2. همان، ص294. 
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ديگری توجه عموم را به قيام علمای آذربايجان 
و شــخص مرحوم ميرزا صادق آقــا مجتهد 

تبريزی معطوف نموده و فرمودند: 
از وقتي كه رضاخــان آمد تا امــروز چند 
مرتبه قيام شــد، كي قيام كرد؟ از اين طبقات 
ديگر، مردم، از روشــنفكرش بگير، نمي دانم از 
نويســنده اش بگير و از اينها. در اين قيام ها بر 
ضد، كي بود كه قيام كرد؟ قيــام آذربايجان 
را كي كــرد؟ علماي آذربايجــان، مرحوم آقا 
ميرزا صادق آقا... و قدرت، آن قدرتي بود كه 
اينها را شكست داد. قيام ها را شكستند، علماي 
آذربايجان را گرفتند و در يكي از بالد كردستان 
تبعيدشان كردند و بعد از مدت ها اجازه دادند كه مرحوم آقا ميرزا 

صادق آقا آمدند همين قم و اينجا هم فوت كردند.1
در نهايت اين عالم مجاهد در شهر قم به سال 1351ق به رحمت حق پيوسته و در 

كنار مرقد حضرت معصومه)س( مدفون گرديد.2 

مواجهه ميرزا صادق آقا با جنبش مشروطه
در نهضت مشــروطه، چهار عنصر روحانيان، مردم، روشــنفكران غرب زده و 
دربار، نقش آفريدند. در اين ميان، سهم روحانيان، بيشتر در »تكوين و راه اندازی« 
و »هدايت و رهبری« نهضت؛ ســهم مردم، در همراهی و پيروی از رهبری نهضت 
و بدين وسيله آماده ساختن بستر رشــد و تكامل آن تا مرز توفيق و پيروزی؛ سهم 
روشنفكران غرب زده، بيشتر در سوق دادن نهضت به مشروطه غربی و انحراف از 
اصول آرمانی و نخســتين آن )كه مورد نظر علمای شيعه بود( و سهم دربار، بيشتر 
در حفظ منافع شخصی كه مستلزم مخالفت با مشــروطه بود، مشهود است. ميان 
واليات و اياالت آن روز ايران، هر چهار عنصر يادشده در ايالت آذربايجان و به ويژه 
شهر تبريز، فعاليت چشمگيری در مقايسه با ديگر واليات داشته اند؛ به گونه ای كه 

1. همان، ج9، ص399. 
2. علی تبريزی خيابانی، علماء معاصرين، تهران، چاپ سنگی، 1366ق، ص154-155. 

نیم که  امام خمینی)ره(: می دا
آذربایجان همیشه در این مسائل 
پیش قدم بوده است، از قبل از   
  مشروطیت و در خود مشروطیت 
و بعدها. و علمای آذربایجان 
در این مسائل رنج     دیده اند و ما 
شاهد تبعید مرحوم آقای انگجی 
و مرحوم آقا میرزا صادق آقا 
بودیم؛ و      همین جا هم خدمتشان 
رسیده ایم، بعد از این هم که از 
تبعید برگشتند و مرحوم آقا میرزا   
صادق آقا اینجا ماندند تا آخر 
عمر؛ ما هم خدمتشان می رسیدیم
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تأثير فعاليت اين چهار عنصر در تبريز، كمتــر از تأثير فعاليت آنها در تهران نبوده 
است. به عبارت ديگر، شــهر تبريز )اگر نه در نطفه و تكوين نهضت مشروطه( به 
يقين، يكی از مراكز ثقل و مهم رشد و سرعت گيری نهضت مشروطه ايران است تا 
جايی كه می توان ادعا كرد: مشروطه تبريز، نمايی كوچك از مشروطه ايران با همه 

شاخصه های آن است.1
با توجه به اهميت انكارناپذير شهر تبريز 
در جنبش اجتماعی مشــروطه، بی ترديد 
نقش عالمان آن در مشــروطه كه بررسی 
افكار يكی از برجســتگان آن موضوع اين 
پژوهش اســت، نيز همواره مــورد توجه 
بوده اســت. اما قبل از ورود به اين مقوله 
بايد خاطرنشان سازيم كه مشروطيت نه 
به لحاظ لفظ بلكه به عنوان يك سيســتم 
حكومت برای اداره مملكت و قالبی برای 
ماهيت ســلطنت، در نظر عالمان دينی از 
مسائل مستحدثه بوده است و عامل اصلی 
اختالف سران روحانی مشروطيت پس از 

صدور فرمان 14 جمادی الثانی 1324ق نيز در همين نكته است. يكی مشروطه را 
امری كه اصول و فروع آن را نمی داند ياد می كنــد و همو در جای ديگر صراحتًا از 
مشروطيت به عنوان »فتنه مســتحدثه« نام می برد. مشروطه خواهان آن را سخنی 
كه از سمت فرنگستان به مملكت ما سرايت كرده و لفظی كه تا به حال در مملكت 
مستعمل نبوده است ياد می كنند و شــيخ فضل اهلل نوری مشروطه را از مخترعات 
ملل خارجه می داند. ديگری آن را رژيمی  می داند كه موجب امنيت و آبادی مملكت 
است. مال عبداهلل مازندرانی و محمدكاظم خراســانی آن را تابش آفتاب عدالت 
قلمداد می كنند. نوراهلل اصفهانی مشروطيت را در اسالم، اساسی می داند كه در ظرف 

ده، بيست سال قصور قياصره و كنوز اكاسره را دارا شد.2 

1. احمد رهدار، »سيری در حيات سياسی ميرزا حسن مجتهد تبريزی«، آموزه، ش3، 1382، ص144-
  .143

2. محمدمهدی مرادی خلج، مشروعه خواهان مشروطيت، شيراز، كوشا مهر، 1389، ص8-9. 

شيخ فضل اهلل نوری
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با اين وصف، علما به سبب تفاوت فهم و ديدگاه از معنای مشروطه در آن دوره 
به دو گروه تقسيم شدند: مشروطه طلب و مشروطه  مشروعه خواه. با توجه به تعلق 
ميرزا صادق تبريزی به گروه مشــروعه خواه، از پرداختن به علمای مشروطه طلب 
عبور می كنيم و روی سخن را به جانب علمای مشروعه خواه برمی گردانيم. عالمان 
مشروعه خواه در رابطه با مشروطه و به ويژه بحث قانون گذاری در آن به دو مقوله 
مهم توجه داشتند: »مباينت قانون گذاری با خاتميت دين محمدی)ص( و عدم نياز 
به جعل قانون در كشور اسالمی  و نيز مســئله  حرمت و قلمرو و دايره  شمول آن«.1 
اين دو مسئله سبب دو جهت گيری متفاوت در ميان مشروعه خواهان شد: عده ای 
اساس مشروطيت را مورد تعرض قرار دادند و آن را مغاير با اسالم دانستند و عده ای 
ديگر مشروطيت را مشروط به شرايطی كه در آن دين محمدی)ص( حفظ گردد 
قبول داشــتند. گروه دوم را اصطالحًا طرفداران مشــروطه  مشروعه می دانستند. 
طرفداران مشروطيت و به تبع ايشان، كثيری از مورخان نهضت مشروطيت به دليل 
تعلقات مرامی  و مسلكی نتوانسته اند تصوير و دركی درست از آرا و داليل مخالفت 
مشروعه خواهان ارايه دهند.2 متأسفانه با توجه به غلبه موافقان مشروطه به ويژه در 
حوزه چاپ و نشر و ممانعت از انتشار آثار مشروعه خواهان چهره واژگونه ای از آنان 
در مكاتيب عصر مشروطه و پس از آن ارايه شده و علت مخالفت آنان با مشروطه 
در هوای نفس و منفعت طلبی آنها عنوان شده است. اما همان گونه كه يكی از محققين 

حوزه مشروعه به درستی اذعان می دارد: 
آنان به دليل درك خاصی از فلســفه  سياســی در دوره  غيبت و 
احساس خطر شديد نسبت به مخدوش شدن ارزش های اسالمی، 
واقعًا از غلبه  المذهبی در قالب مشــروطيت انديشناك و هراسان 
بودند و به همين جهت اوالً فلسفه  سياسی خاص خود يا نظام مشروعه 
را بهتر از مشروطيت و مفيدتر به حال اسالم و مسلمين می دانستند، 
ثانيًا خطر حكومت اســتبدادی محمدعلی شــاهی را كمتر از خطر 
مشروطه طلبانی می شمردند كه مجلس را قبله  خود و محل طواف 

1. غالمحسين زرگری نژاد، رسائل مشروطيت: هيجده رســاله و اليحه درباره  مشروطيت، تهران، كوير، 
1377، ص25. 

2. غالمحسين مقدم حيدری، »بر عليه مشروطيت«: دو بخش، تارنمای مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی 
)مركز پژوهش های اســالمی و ايرانی /http://www.cgie.org.ir/fa/news  به كد 27932 و 27938(، 

1393، بخش اول. 
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توصيف می كردند.1 
آيت اهلل ميرزا صادق در آغاز جنبش مشروطه به عنوان يكی از علمای طراز اول 
شهر تبريز )با مطالب ذكرشــده باال در خصوص اختالف فكری علما در موضوع 
مشروطه و نحوه مواجهه با آن( ابتدا با مشــروطه خواهان همكاری داشت و بعداً از 
مشروطه روی گردان شد و به صف مشروعه خواهان در آمد؛ به طوری كه در سال 
1292 هجری شمســی با برخی از علما به محمدعلی شاه- ششمين پادشاه سلسله  
قاجار- تلگرام فرستاد و لغو مشروطيت را خواستار شد2 كه بررسی اين مقوله را در 

ادامه اين مطلب و در بخش جداگانه ای پی خواهيم گرفت. 
او در مهاجــرت علمــا و روحانيــون 
)مهاجرت كبری( به قم )مشــروطه اول( 
تلگرافی همراه حاجی ميرزا حسن مجتهد،3 
امام جمعــه، ثقه االســالم و حاجی ميرزا 
محسن4 به مظفرالدين شاه مخابره نموده 
و حمايت و پشتيبانی خود از علمای مهاجر 
را اعالم كردنــد و در ادامه تلگراف هايی 
به علمای قم و ديگر روحانيون شهرهای 
مختلف فرســتاده و خواســتار همكاری 
آنها شدند. هر چند كســروی در تاريخ 
مشــروطه ايران تلگراف علمای تبريز به 
مظفرالدين شاه را به اشــاره محمدميرزا 

1. غالمحسين زرگری نژاد، همان، ص39. 
2. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، مؤسسه  كتاب شناسی شيعه، قم، 1390، ص423. 

3. حاجي ميرزا حســن آقا مجتهد تبريزي فرزند حاجي ميرزا محمدباقر مجتهد امام جمعه مي باشد كه 
تحصيالت خود را در محضر اساتيدي چون حاج ميرزا محمدحسن شيرازي و سيد حسين كوه كمري گذراند 
و در همان سنين جواني به درجه اجتهاد نايل گرديد و آثاري چون تشريح االصول، كتاب الطهاره و رساله اي 
در مقدمه واجب از خود به يادگار گذاشته است. وي از بنيانگذاران مشروطه تبريز محسوب مي شود كه در 
آغاز جنبش مشروطه با آن همكاري داشت اما بعد از مدتي مخالف آن گرديد. براي اطالعات بيشتر رك: 
علی )منذر( ابوالحسني، »آيت اهلل حاجي ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي مؤسس و مصحح مشروطه تبريز«، 
تاريخ معاصر ايران، تهران، تابستان 1380، س5، ش18؛ سيد احمد كسروي تبريزی، تاريخ مشروطه ايران، 

تهران، اميركبير، 1373؛ و مهدی مجتهدي، همان. 
4. برادر بزرگ ميرزا صادق آقا كه از علمای فاضل زمان خود بود و مجتهدي مشاراليه را از عقالء تبريز به 
شمار مي آورد كه با برادرش در اسالميه شركت كرد و كتابي هم به نام اربعين نوشته است. مهدی مجتهدي، 

همان، ص185. 

آيت اهلل حاج ميرزا حسن آقا مجتهد تبريزی
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وليعهد در مخالفت با عين الدوله می داند، اما 
متن تلگراف حاكــی از آگاهی و درايت اين 
روحانيون به وضعيت سياسی حاكم در دربار 
و مخالفت آنها با استبداد و ظلم و بی عدالتی 

است.1 
در اين تلگراف اشخاص مغرض درباری را 
مانع رسيدن عرايض به حضور شاه می دانند: 
مغرضين دربــاری نمی گذارند عرايض 
ما و ســاير خادمان شــريف مطهره چه در 
طهران و چه در ساير نقاط ممالك محروسه2 
درست بعرض حضور حضرت سلطانی برسد 
و مقاصد حقه و مشــروعه ما را در البسه ای 
كه منافی اغراض خودشــان نباشــد جلوه 
می دهند... ما خادمان شريعت مطهره و ساير امل آذربايجان چهار 
سال اســت كه... می بينيم عرايض ما را هيچ كدام از لحاظ مبارك 

نگذرانيده اند.3
ميرزا صادق آقا در اين تلگراف اشــاره به درخواست های اوليه علمای تهران در 
مهاجرت به حرم حضــرت عبدالعظيم می كند كه خواســتار اصالحات در اوضاع 
محاكمات و امور مالياتی بودند اما به دليل مخالفت درباريون كه اصالحات را منافاتی 
با استبداد و ظلم و ستم خود می دانستند تنها به دادن وعده های پوشالی به آنها اكتفا 
نمودند.4 چون علما متوجه شــدند كه درباريان اقدامی  در جهت اصالحات انجام 
نمی دهند مجدداً با مهاجرت به قم درخواست های خود را تكرار كردند. اما وزرای 
دربار كه می دانند با اين اصالحات دست استبداد و ظلم آنها كوتاه خواهد شد، علما 
را تهديد نمودند.5 در ادامه تلگراف از مظفرالدين شاه درخواست نمودند تا از علما 

1. احمد كسروی، همان، ص113.  
2. اصطالحي سياسی و اداری كه در دوره قاجاريه رايج بود. 

3. احمد كسروی، همان. 
4. همان. 
5. همان. 

امام خمینی)ره(: از وقتي که رضاخان 
آمد تا امروز چند مرتبه قیام شد، کي 
قیام کرد؟ از این طبقات دیگر، مردم، 
از روشنفکرش بگیر، نمي دانم از 
.. قیام  نویسنده اش بگیر و از اینها.
علماي  کرد؟  کي  را  آذربایجان 
آذربایجان، مرحوم آقا میرزا صادق 
آقا... و قدرت، آن قدرتي بود که اینها 
را شکست داد. قیام ها را شکستند، 
علماي آذربایجان را گرفتند و در یکي 
از بالد کردستان تبعیدشان کردند و 
بعد از مدت ها اجازه دادند که مرحوم 
آقا میرزا صادق آقا آمدند همین قم و 

اینجا هم فوت کردند
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دلجويی كنند و با احترام آنها را برگردانند.1
مظفرالدين شــاه نيــز طــی تلگرافی به 
وليعهد قــول داد كه از علمــا و روحانيون 
مهاجــر دلجويی كرده و آنهــا را به تهران 

بازمی گرداند. متن پاسخ شاه چنين است: 
بجنابان مستطابان حاجی 
ميرزا حسن آقای مجتهد و 

آقای امام جمعه و آقای حاج ميرزا محسن آقا و آقای ميرزا صادق 
آقای مجتهد و آقای ثقه االســالم التفات ما را برسانيد و از طرف ما 
بگوييد كه مراحم ملوكانه هميشه شــامل طبقات مردم خاصه به 
علمای اعالم و مخصوصًا به علمــای آذربايجان بوده و خواهد بود... 
به شفاعت و توسط شما استدعای علمای آذربايجان را در معاودت 
علمای طهران قبول فرموده مشــيرالدوله وزير امور خارجه را برای 
معاودت دادن آنها روانه كرديم به زودی علمای طهران شــرفياب 
می شوند و عرايض حقه آنها را هم مبنی بر صالح دولت و ملت باشد 

قبول خواهيم فرمود.2
همچنين كسروی در كتابش به همكاری ميرزا صادق آقا با مردم در مخالفت با 
ظلم و بی عدالتی و استبداد محمدعلی ميرزا وليعهد در تبريز اشاراتی می كند. در اين 

مورد می نويسد: 
يكی از ســاكنان تبريز به نــام حاجی عباس الكــه ديزجی3 كه 
پيرمردی دلير بود همراه پسرش در برابر حاجی محمدتقی صراف كه 
از نزديكان وليعهد )محمدعلی ميرزا( به شمار می رفت و زمين های 
خالصه اين منطقه را می خريد و به بهانــه آن بقيه اراضی را تصرف 
كرده ايســتادگی نمود، اما هر چه فرياد می كند و تظلم می نمايد به 
جايی نمی رسد. سرانجام به خانه علما و مجتهدين پناه می آورد و راجع 
به غصب امالك و زمين هايش پرسشنامه ای تهيه و جواب می خواهد 

1. همان، ص116. 
2. همان. 

3. يكي از محالت تبريز 

عالمان مشروعه خواه در رابطه با 
مشروطه و به ویژه بحث قانون گذاری 
در آن به دو مقوله مهم توجه داشتند: 
»مباینت قانون گذاری با خاتمیت دین 
محمدی)ص( و عدم نیاز به جعل 
قانون در کشور اسالمی  و نیز مسئله  

حرمت و قلمرو و دایره  شمول آن«
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و به قولی درهای مساجد ميرزا صادق و ديگر علما را قفل می زند و از 
آنها می خواهد جلوی ستم و ظلم را بگيرند. آيت اهلل ميرزا صادق آقا 
چون صحت ادعای آن رعيت مظلوم را می دانسته و به حقيقت ماجرا 

واقف بوده جوابی به مضمون زير می نويسد:
اگر غصب امالك حاجی عباس درســت است پس غصب فدك 
هم درست بوده است. در حالی كه ديگر ماليان پاسخ می دهند ما را 

توانايی نيست كه جلو ستمگران را بگيريم.1 
در منابع مشــروطه همواره نام ميرزا صادق در كنار ثقه االســالم و حاج مهدی 
كوزه كنانی2 آمده است كه بيانگر دوستی اين روحانيون انديشمند می باشد كه در 

آغاز جنبش مشروطه با يكديگر همكاری نزديكی داشتند. 

آيت اهلل ميرزا صادق آقا تبريزی )نفر پنجم از سمت راست( 

انتشار اخبار مشروطه تهران در تبريز باعث شد مردم ابتدا در كنسول خانه انگليس 
و سپس در مسجد صمصام خان3 جمع شده و علمای بزرگی چون حاجی ميرزا حسن 

1. احمد كسروی، همان، ص148. 
2. مرحوم حاجي مهدي كوزه كنانــي تاجر تبريزي كمك هاي قابل توجهي به مشــروطه كرد و از اصول 
مشروطه و آزادي حمايت نمود. وي مردي متدين، متين و بردبار بود و منزلش هم اكنون خانه مشروطيت 
مي باشــد. كريم طاهرزاده بهزاد، قيام آذربايجان در انقالب مشــروطيت ايران تبريز، شركت نسبي حاج 

محمدحسين اقبال و شركاء، 1332، ص460-461. 
3. تا قبل از وصول فرمان مشروطه در تبريز اجتماع مردم در مسجد صمصام خان صورت مي گرفت اما 

بعد از آن محل جديدي به نام انجمن ايالتي را انتخاب كردند. همان، ص148. 
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مجتهد، حاجی ميــرزا كريم امام جمعه 
و ميرزا صادق و حاجی ميرزا محســن 
و ثقه االســالم به آنها پيوسته و تحصن 
كردند تا وليعهد را به قبول مشــروطه 
وادار كنند.1 تحصن در سفارت انگليس 
را بايد نقطه شــروع انحراف در نهضت 
گرفت. اگر چه تحصن در سفارتخانه های 
خارجی سابقه داشت، ولی زمان حادثه و 
پيچيده تر شدن عمل استعمار به گونه ای 
نيست كه انسان اين پناهندگی را هم در 
عداد تحصن و ملتجی شدن های گذشته 
بداند بلكه انگلستان از اين تحصن بهره 

خود را برد.2 
در سيزدهم شــوال 1324 روز آدينه 
هشــتم آذرماه در منزل حــاج مهدی 
كوزه كنانی، تعدادی از تجار و روحانيون 

از جمله مجتهد3 و ثقه االسالم و ميرزا صادق آقا و حاج ميرزا محسن آقا و حاجی سيد 
المحققين در خصوص تأسيس بانك ملی نشستی برگزار كردند و بعد از مذاكرات با 
بنيادگذاری بانك ملی موافقت نموده و پول هايی هم جمع آوری كردند اما با اعطای 
وام به دولت كه به جيب مخالفان مشروطه خواهد رفت مخالف بودند و دو تلگراف 

از سوی تجار و بازرگانان و روحانيون به تهران فرستادند.4 
در اين تلگراف آمده اســت كه تأســيس بانك ملی برای خالصی از استقراض 
خارجی، اصالح بودجه كشور و جلوگيری از اختالس و خيانت است تا در آينده نيازی 
به استقراض خارجی نباشــد و در صورت احتياج به چنين استقراض، امنای دولت 

1. احمد كسروی، همان، ص156. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص14. 

3. در اين جلسه مجتهد براي اثبات وفاداري خود به مشروطه دهاتش را در اختيار انجمن گذاشت تا گندم ها 
را آورده و به هر قيمتي كه مي خواهند به فروش برسانند. نصرت اهلل فتحي، زندگي نامه شهيد نيكنام ثقه االسالم 

تبريزي، تهران، بنياد نيكوكاري نورياني، 1352، ص118. 
4. احمد كسروی، همان، ص185. 

به تدریج با پیشرفت کار مشروطه، 
نوگرایان مذهبي محافظه کار که در 
آغاز   جنبش عالقه مند به اصالحاتي به 
نفع گروه هاي مردم بوده و بهبود وضع 
دادگستري و امور مالیاتي را همراه با 
نظامنامه اسالمي از مطالبات مردم و خود 
می دانستند خواستار اصالحاتي شدند 
که در چهارچوب اسالم بدون کمترین 
انعطاف پذیري و تفسیر و تأویلي صورت 
مي گرفت و مبارزه در این راه را از 
وظایف تردیدناپذیر خویش مي دانستند 
و چون مشروطه را با اسالم هماهنگ 
نیافتند آن را گونه اي الحاد اعالم کرده 
و حمایت از محمدعلي شاه را یکي از 
وظایف حتمي اسالمي به شمار آوردند 
و خود را با درباریان متحد ساختند. این 
گروه از اسالم دفاع مي کردند که آقا 

میرزا صادق در زمره این گروه بود
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بايد آن را بپردازند و مجدداً تأكيد كردند 
كه علما و بازرگانان اســتقراض خارجی را 

تصويب نكرده و به آن رضايت نداده اند.1 
به تدريج با پيشــرفت كار مشــروطه، 
نوگرايــان مذهبــي محافظــه كار كه در 
آغاز   جنبــش عالقه مند بــه اصالحاتي به 
نفع گروه هــاي مردم بــوده و بهبود وضع 
دادگســتري و امــور مالياتــي را همراه با 
نظامنامه اسالمي از مطالبات مردم و خود 
می دانســتند خواســتار اصالحاتي شدند 
كه در چهارچوب اســالم بــدون كمترين 
انعطاف پذيري و تفســير و تأويلي صورت 
مي گرفت و مبارزه در اين راه را از وظايف 
ترديدناپذير خويش مي دانســتند و چون 
مشروطه را با اســالم هماهنگ نيافتند آن را گونه اي الحاد اعالم كرده و حمايت از 
محمدعلي شاه را يكي از وظايف حتمي اسالمي به شمار آوردند و خود را با درباريان 
متحد ساختند.2 اين گروه از اسالم دفاع مي كردند كه آقا ميرزا صادق در زمره اين 
گروه بود. در ماه ربيع االول 1325ق ميرزا حسن مجتهد، حاجي ميرزا محسن، آقا 
ميرزا صادق، حاجي سيد احمد خسروشاهي و ثقه االسالم از شهر تبريز بيرون رفتند. 
ميرزا حسن مجتهد علت مخالفت با مشروطه خواهان تبريز را طي تلگرافي به مجلس 

چنين مي نويسد: 
انجمن تبريز مؤدي شــد به رواج و ظهور مذاهب فاسد و ضعف 
اسالم و هتك حرمت مؤمنين و علما و سلب امن در مال و جان و هرج 

و مرج كلي در شهر و اطراف...3
صفايي هم در كتاب رهبران مشــروطه نقــل مي كند كه از ديــدگاه مجتهد و 

1. همان؛ و نصرت اهلل فتحی، همان، ص118. 
2. عبدالهادی حائری، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، تهران، اميركبير، 1381، 

ص329. 
3. نصرت اهلل فتحی، همان، ص138. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی: عدل 
لهیه و جریان  منحصر به سلطنت ا
قوانین آنها که احکام کتاب مکنون 
به دست مباشرین آن، که  است 
منصوبین از جانب حضرت احدیت 
باشند و سایر مردم گردن به طوع 
نقیاد او نهند و خداوند متعال  و ا
دستگاه همین سلطنت حقه  خود را 
در زمین از ابتدای خلقت تا انقراض 
آن گسترده و مهیا فرموده است. 
مطالبه  مردم لغو و غلط است: اواًل، 
مردم را حق مطالبه نیست، ایشان 
نقیاد وظیفه ای  را جز عبودیت و ا
نیست. ثانیًا، اگر از غیر اولیای امر 
مطالبه می کنند که آنها خود غاصب 

و جائرند، غلط و سفاهت است
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همكارانش، برخي از بابي ها در انجمن تبريز نفوذ كرده بودند كه به دنبال مشروطه 
نبودند.1 ثقه االســالم هم در نامه هايي كه به مستشــارالدوله نوشــته اشاراتي به 
افراط مشروطه طلبان و انحراف مشروطه مي كند. وی در يكي از اين نامه ها چنين 

مي نويسد: 
معلوم گرديده كه مقصودشــان از  هاي و هوي و مشروطه طلبي، 
محض رياست و مداخل و افســاد و خيانت بر ملت بوده است ابدا 
راضي به اجراي قانون و انتخاب وكال و تأسيس انجمن و امنيت شهر 

نيستند.2
مدتي بعد از خروج علما از تبريز، به قصد عتبات به دليل اصرار انجمن و وكال، حاج 
ميرزا محسن آقا و آقا ميرزا صادق آقا را برگرداندند كه آنها هم با عنوان شرايطي 
از جمله انجمن به عرايض مردم نرسند و واعظان اسم مشروطه در منابر برنياورند 
و ما را هم به انجمن احضار ننمايند و علمايي كه رفته اند به شــهر برگردانده شوند، 
بازگشتند.3 به تدريج ميرزا صادق آقا با انجمن اســالمي4 كه به رهبري ميرهاشم 
دوه چي )روحاني و نماينده سابق مجلس و محور مخالفان مذهبي در سال 1326 ق 
بود( همكاري كرد.5 نحوه همكاری وی به اين شرح بوده كه بعد از حوادث تهران و 
انهدام مجلس شورا، »در اين ايام آقا سيد  هاشم... و جناب مستطاب حاج ميرزا حسن 
مجتهد و جناب حاج ميرزا محسن آقا مجتهد و حاج ميرزا كريم امام جمعه و جناب 
آقا ميرزا صادق آقا مجتهد و جناب آقا شيخ عبدالكريم كليبری و ساير عمامه داران 
را جمع نمودند و صحيفه هم عهدی )تشكيل انجمن اسالميه( در بر هم زدن اين امر 
شريف )مشروطه( نوشتند و مهر كردند.«6 در ايام فعاليت اشخاص فوق الذكر در 
انجمن اسالميه تبريز مطلبی مهم و خواندنی از نشريه مال عمو بيان می گردد تا اهميت 

1. ابراهيم صفايي، رهبران مشروطه، تهران، جاويدان، 1362، ج1، ص329. 
2. ايرج افشار، نامه هاي تبريز از ثقه االسالم به مستشارالدوله، تهران، فرزان، 1378، ص343. 

3. محمدباقر ويجويه اي، تاريخ انقالب آذربايجان و بلواي تبريز، تصحيح غالمرضا طباطبايي مجد، تهران، 
اميركبير، 1386، ص30؛ و احمد كسروي، تاريخ هيجده ساله آذربايجان، تهران، اميركبير، 1376، ص336. 
4. انجمن اسالمي توسط ميرهاشم دوه چي، ميرزا حسن مجتهد و امام جمعه در تبريز تأسيس و به صورت 
كانون نيروهاي سلطنت طلب )ضد مشروطه( درآمد. مشروطه خواهان را بابي و ملحد مي ناميدند. اين انجمن 
در سال 1287ش از ميان رفت. ژانت آفاري، انقالب مشروطه ايران، ترجمه رضا رضايي، تهران، بيستون، 

1379، ص280. 
5. ژانت آفاري، همان، ص109. 

6. محمدباقر ويجويه ای، همان، ص36. 
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حضور اين اشخاص در انجمن مذكور و 
ميزان تأثيرگذاری آنها و داليل درگيری 

نظامی  در تبريز به ميان آيد. 
اعضای افراطی انجمن خواســتار آن 
بودند كه اين چند نفر شاه را از سلطنت 
عزل كنند. وقتی قبول نكردند كســی را 
واداشــتند تا آنان را ترور كند كه سيد 
 هاشم را ترور كرده و تروريست اعتراف 
كرد كه برنامه افراطی ها چه بوده است. 
در اين نشريه آمده بود جمعی از مفسدين 
و دشــمنان دين... چند نفــر را تحريك 
و وادار نموده بودند كــه جناب مجتهد 
)ميرزا حسن(، جناب امام جمعه و جناب 
حاج ميرزا محسن آقا مجتهد و جناب آقا ميرزا صادق آقا مجتهد و 
جناب آقا سيد  هاشم و ساير علما را غفلتاً بكشند... بعد از اين است كه 
انجمن اسالميه تدارك می شود و در شهر جنگ داخلی باال می گيرد. 
پس از چند روز جنگ علما گرد آمده، مقاومت را به صالح ندانستند 
و انجمن را منحل كردند. اواخر شــوال 1326ق ميرزا صادق آقا و 

برادرانش از شهر خارج و به قراچه داغ رفتند.1 
اما بعد از انحالل اسالميه خود را از مسائل سياسي كنار كشيده و مداخله نمي كرد. 
بنا به نوشــته مهدي مجتهدي كار او در اين زمينه )عدم مداخله( به افراط كشيد؛ 
چنان كه از صدور فتوي هم در مسائل شرعي خودداري مي كرد. اسناد را تسجيل 
نمي كرد و به هيچ عنوان از حكومت و مشروطه و قانون... صحبت نمي كرد و از هر 
چيزي مشــمئز بود و آن را به اطرافيان خود هم تزريق مي كرد.2 به دليل در پيش 
گرفتن سياســت عدم مداخله چهره وجيه المله اي در بين مردم يافت؛ به ويژه بعد 
از فوت ميرزا حسن آقا مجتهد از حيث نفوذ و وجهه به مقام واالتري دست يافت. 
»چنانچه در شب عيد فطر مردم از نصف شــب به مسجد او مي رفتند و براي خود 

1. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص235-236. 
2. مهدی مجتهدی، همان، ص184. 

به نظر می رسد میرزا صادق به این 
نکته واقف شده بود که دستگاه کفر 
چنان بر همه چیز مستولی شده است 
که مخالفت با آن نه تنها تأثیری ندارد، 
بلکه خود در بازی دستگاه کفر قرار 
می گیرد؛ از این  رو، او نه با کل دنیای 
مدرن )آیین طبیعیات و ملت کفریه( 
هم نوا می شود و نه بر علیه آن قیام 
می کند، بلکه تنها از آن کناره گیری 
می کند؛ البته این بدان معنا نیست که او 
امید خود را از دست داده است، بلکه 
اگر ایمان وی به امام زمان را به این 
امر اضافه کنیم، کناره گیری او دارای 

معنای ویژه ای می شود
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جا مي گرفتند و بعضي از مردم جاي خــود را به قيمت گران به اعيان و اشــراف 
مي فروختند.«1

بررسي اندیشه های ميرزا صادق آقا در مورد جنبش اجتماعی مشروطه 
بسياري از مخالفان مشروطه توصيف از مشروطيت را معادل نظام هاي سياسي 
اروپايي دانسته و با اين نظر كه چنين سيستمي براي ايران هم كاربردي است، مخالف 

بودند.2
آقا ميرزا صادق جزء اين اشخاص اســت. مهدي مجتهدي مشاراليه را شاگرد 
شيخ  هادي طهراني مي داند كه در علم اصول سليقه اي خاص داشت و آرای وي در 
مباحث الفاظ با روحانيون ديگر متفاوت بود و آقا ميرزا صادق راه و روش شيخ  هادي 
را در آذربايجان رواج داد كه برخي از علما پيرو شيخ  هادي مي باشند و  هادوي ناميده 
مي شوند.3 چون مشروطه مفهومي مبهم بود به همين دليل اختالف نظر زيادي به 
وجود آورد كه هر كسي برداشــت خود را از اين واژه داشت.4 به دليل ماهيت ضد 
ديني مشروطه، آقا ميرزا صادق آقا با طرفداران اين طرز فكر هم سويي نكرد، هر چند 
در آغاز همكاري مي كرد، اما به تدريج با تندروي برخي مشروطه خواهان، به تضاد و 
ناسازگاري مشروطه با اسالم پي برده و در آثار و سخنان خود آن را بيان مي كند. البته 
بنا به نوشته حائري در آن زمان ايدئولوژي زنده و فعال در بين مردم در چهارچوب 
مذهب خالصه مي شــد و نمايندگان بحق، رهبران مذهبــي و مراجع تقليد بودند. 
همزماني مبارزات دوجانبه نيروهاي مشــروطه خواه و مستبد عليه همديگر، با ضد 
اسالمي شدن كارها و تصميم هاي حكومت مشروطه به وسيله برخي از روحانيون به 
صورت يك كارزار گسترده سياسي- مذهبي- ايدئولوژيك به رهبري مراجع تقليد 
درآمد.5 جدال ايدئولوژيك منجر به نوشته شدن نشريات و رسايل مختلفي بر له و 
عليه مشروطه گرديد كه ميرزا آقا صادق به عنوان عالم و انديشمند شيعي دو رساله 

1. همان، ص182. 
2. هوشنگ شهابي و ونسا مارتين، انقالب مشروطه ايران، ترجمه محمدابراهيم فتاحي ولياليي، تهران، بنگاه 

ترجمه و نشر كتاب پارسه، 1392، ص460. 
3. مهدی مجتهدي، همان، ص183؛ و ميرزا علی ثقه االسالم تبريزی، همان، ص108. 

4. رسول جعفريان، »امكان يا امتناع تركيب مشروطه با مشروعه«، جريان هاي فكري مشروطيت همايش 
يكصدمين سالگرد مشروطه، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، 1386، ص146. 

5. عبدالهادی حائری، همان، ص213. 
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مشــروطيت اول و دوم را به عنوان نقدي 
به ترتيب بر رساله شوراي آسماني نوشته 
عبدالرحيــم الهي قراچه داغــي و ديگري 
نقدي بر رســاله فوايد مجلس شوراي ملي 
به قلم سيد نصراهلل تقوي كه بر له مشروطه 
نوشته شــده اند، تأليف كرد. او بر عكس 
علمای مشروطه مشروعه خواه )همانند شيخ 
فضل اهلل نوری( مخالف تركيب اين دو بوده؛ 
كساني هم كه عقيده به مشروطه مشروعه 
داشتند به تدريج متوجه اين مسئله شدند 
كه مشروطه، مشروعه شدني نيست. چون 
روند مشروطه به گونه اي بود كه جايي براي 
شريعت باقي نمي گذاشت.1 با طرح مسئله 
مشروطه مشروعه شيخ عبداهلل مازندراني 
طي نامه اي به ميرزا حسن مجتهد تبريزي گفته است كه »اين گاو مجسم مشروطه 
كه مشروعه نمي شود.« كه اين خبر در رســاله ميرزا صادق هم آمده است.2 ميرزا 
صادق آقا با اشاره به اين تعبير بيان مي كند كه شيخ عبداهلل مازندراني و افرادي امثال 

وي دچار تناقض گويي شده اند. 
از يك سو مي گويند مشروطه، مشروعه شدني نيست و اگر چنين 
بگويد گاو مجسم است و از ســوي ديگر مي گويند مشروطه واجب 
شرعي است و اگر كسي آن را قبول نكند از شيوخ نهروان بدتر است و 
گاهي مي گويد مشروطه مخالف شرع است محال است مشروعه شود 
و گوينده او را گاو مجســم عمامه دار مي نامند و گاهي خود با فاصله 
مي گويد شرعًا واجب است و حال آن كه در صورتي كه شرعًا واجب 
شد از واجبات شرعيه مي شود و اين كه واجبات شرعيه مشروع بنا 
شد و يا خالف شرع، شرعًا واجب باشــد اسباب حيرت است... چه 
باشد از اهل علم، مدعي علم... و تعجب از اين است كه اين مرد به هر 

1. رسول جعفريان، همان، ص137-138. 
2. همان، ص137. 

تبریزی:  مجتهد  آقا  میرزا صادق 
مسلمین در اسالمیت خود به تکالیف 
شرعیه و قوانین دینیه  خود کاماًل عمل 
نخواهند کرد؛ لهذا محتمل است 
در آخر به قوانین دول خارجه مبتال 
شده، شکوه و رونق اسالم برود. ما 
خود قوانین آنها را تأسیس و سلطنت 
جوریه به شکل سلطنت آنها تشکیل 
نماییم تا آنها نکنند؛ یعنی ظلمی  به 
شریعت در آخر از اجانب خواهد 
رسید یا محتمل است برسد، ما خود 
آن ظلم را به شریعت برسانیم تا آنها 
نرسانند. مثل اینکه کسی بگوید متوقع 
است من در آخر به دست اجانب 
کشته شوم، به نقد خود را بکشم تا از 

اجانب مأمون شوم!
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دو طرف مي زند.1
به نظر ميرزا آقا صادق توجيه ديني براي مشــروطه القای شيطاني است و رو به 

مسلمانان می گفت: 
ای برادر من، آگاه و هوشيار باش و به عروه الوثقی و حبل ممدود 
الهی محكم بچسب، محل لغزش اســت. مبادا نور ايمان از تو زائل، 
چشم بصيرت تو خيره شده، مشتبه شوی، اين عمله شياطين از راه های 
باريك و موافق هوای نفس تو می آيند، می خواهند به آنچه در دست 
تو است از كتاب و سنت به تدليس و تحريف، تو را مشتبه كرده، روح 
و حقيقت ايمان تو را بدزدند... به خدای الشريك قسم! چنين شخصی 
كه خدا و قرآن و امام و پيغمبر و شرع به زبان می آورد، نه اينست كه 
اعتقادی بر آنها دارد، بلكه تو را معتقد به آنها ديده است. به جهت 
پيشــرفت اغوای خود، خود را به  صورت تو انداخته و به لباس اهل 
دين و قرآن برآمده، می خواهد از همان راه معتقدی تو، به تلبيس و 

تدليس، تو را به وادی كفر برساند.2 
از ديگر نكات حائز اهميت مورد اشاره در رسائل مجتهد تبريزی پاسخ به سخنان 
مشروطه خواهان در باب اســتيفای عدل و داد با برپايی نظام مشروطه می باشد كه 

خود خواندنی است: 
عدل محض و حقانيت صافيه از شوائب ظلم و جور، منحصر است 
به سلطنت الهيه و قوانين او؛ يعنی احكام كتاب مكنون كه به دست 
مباشرين آن سلطنت كه از جانب حضرت احديت منصوب و معين 
باشند، مجری شود و تمام خلق در حدود وظايف عبوديت خود انقياد 
ورزند و ماعدای او هر چه باشد، از هر قسم سلطنت و رياست و اساس 
كه از اين رشته  الهيه خارج است و از مجعول و مخترعات خلق باشد، 
خواه مخترعين آن مسلم باشند يا كافر، به هر شكل و به هر صورت 
اختراع كرده باشند، از استبداد يا مشــروطه يا جمهوريت، به قهر و 
غلبه و اجبار يا به رضا و رغبت خلــق، و همچنين قانون و قرارداد و 
قواعد موضوعه، همه  صنوف خلق از اولين و آخرين، همه ظلم و جور و 

1. رسول جعفريان، همان، ص39-40. 
2. احمد دنيانور و هادی هاشميان، همان، ص618. 
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ناحق و باطل است. مؤسسين آنها مبدع و مباشرين آنها ظالم و اعانت 
و حمايت كنندگان آنها، اعوان و حمايت جور و مفسدين در روی زمين 
و صفحه  ممالك حضرت رب العالمين هســتند و اگر اسم حقانيت و 
مشروعيت بر او بپوشانند، ممزقين و محرفين كتاب و مبدلين دين اهلل 

خواهند شد.1
ميرزا صادق در همين خصوص و با اشــاره به اينكه چاره كار خلق فقط و فقط دل 

سپردن به حكومت الهی و اشخاص مأذون از جانب اوست خاطرنشان می سازد: 
عدل منحصر به سلطنت الهيه و جريان قوانين آنها كه احكام كتاب 
مكنون است به دست مباشرين آن، كه منصوبين از جانب حضرت 
احديت باشند و ساير مردم گردن به طوع و انقياد او نهند و خداوند 
متعال دستگاه همين سلطنت حقه  خود را در زمين از ابتدای خلقت 
تا انقراض آن گسترده و مهيا فرموده است. مطالبه  مردم لغو و غلط 
است: اوالً، مردم را حق مطالبه نيست، ايشان را جز عبوديت و انقياد 
وظيفه ای نيست. ثانيًا، اگر از غير اوليای امر مطالبه می كنند كه آنها 

خود غاصب و جائرند، غلط و سفاهت است.2
از ديدگاه مشاراليه در نقد اظهارات عبدالرحيم الهي قراچه داغي مندرج در رساله 

شورای آسمانی با زنديق احمق خواندن وی خاطرنشان می سازد كه: 
اين بيچاره زنديق احمق اقاًل آن چه از اساتيد خود كه ملل كفرند 
ياد گرفته، او را هم درست نفهميده اســت. آنها كه حق رأی برای 
مردم معتقدنــد، در اموری می دانند كه در تحت واليت شــخصی 
نباشد، و اال امورات شخصی هر كس مثل اموال و انتفاعات متفرعه 
بر نفس و مال از روی واليت شخص بر نفس و توابع نفس خود راجع 
به خود آن شخص است و آن شخص سلطان مستقل در اين جهت 
است... و در امور عامه اختصاص به شخصی ندارد، اهل اديان الهيه 
كه مسلمان باشــند، واليت آنها با خدا و خلفاي او می دانند، لهذا به 
عقيده آنها مردم در اين امور حق مداخله در رأی ندارند. به عبارت 
آخری كســي كه خدا را معتقد و او را اولي و احــق به امور مخلوق 

1. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، همان، ص262. 
2. همان، ص265. 
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خود دانست نمي تواند 
مخلوق را صاحب حق 

رأي بداند.1 
به عبارتي معصومين اليق واليت و 
سرپرستي بر همه انسان ها هستند. از 
اين رو معتقد است كه قوانين موضوعه 
از سوي مردم بالذات  هادم شرع دين 
و مصادم او است. از ديدگاه وی وسايل 
و ابزار تكنولوژيك ســاخته فرهنگ 
و تمدن غربي اســت كه با مشروطه 
ملبس به اسالم شده است؛ به همين 
دليل از مشــروطه رويگردان شده و 

خود را كنار كشيد. 
به نظر می رسد ميرزا صادق به اين نكته واقف شده بود كه دستگاه 
كفر چنان بر همه چيز مستولی شده است كه مخالفت با آن نه تنها 
تأثيری ندارد، بلكه خود در بازی دستگاه كفر قرار می گيرد؛ از اين  رو، 
او نه با كل دنيای مدرن )آيين طبيعيات و ملت كفريه( هم نوا می شود 
و نه بر عليه آن قيام می كند، بلكه تنها از آن كناره گيری می كند؛ البته 
اين بدان معنا نيست كه او اميد خود را از دست داده است، بلكه اگر 
ايمان وی به امام زمان را به اين امر اضافه كنيم، كناره گيری او دارای 

معنای ويژه ای می شود.2 
بيان مجتهد تبريزی در رابطه با داليل مشروعه خواهانی كه قصد داشتند تا با دادن 
ظاهر شرعی به مشروطه آن را برای علما و قاطبه مردم مسلمان و متدين قابل قبول 

سازند نشان از دقت نظر كم نظير او در واشكافی موضوعات دارد: 
مسلمين در اسالميت خود به تكاليف شرعيه و قوانين دينيه  خود 
كاماًل عمل نخواهند كرد؛ لهذا محتمل است در آخر به قوانين دول 
خارجه مبتال شده، شكوه و رونق اســالم برود. ما خود قوانين آنها را 

1. همان، ص622. 
2. مقدم حيدری، همان، بخش دوم. 

میرزا صادق آقا مجتهد تبریزی از جمله 
مراجع و علمای طراز اول آذربایجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است که به 
دلیل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
جانب  از  متعددی  حمالت  مشروطه 
مشروطه طلبان به وی شده است. در حالی 
که مشارالیه به دلیل تسلط بر مسائل فقه و 
اصول و مباحثات و هوشمندی و ذکاوتی 
که داشت پی برده بود که اصل مقوله 
مشروطه از اصول الیتغیر غربی است و 
آن را نمی توان ملبس به شریعت اسالمی 
 کرد. چیزی که به مرور زمان و گذشت ایام، 
بسیاری از مشروطه خواهان و مشروطه 

مشروعه خواهان نیز به آن واقف شدند
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تأسيس و سلطنت جوريه به شكل سلطنت 
آنها تشكيل نماييم تا آنها نكنند؛ يعنی ظلمی  
به شــريعت در آخر از اجانب خواهد رسيد 
يا محتمل است برسد، ما خود آن ظلم را به 
شريعت برسانيم تا آنها نرسانند. مثل اينكه 
كسی بگويد متوقع است من در آخر به دست 
اجانب كشته شوم، به نقد خود را بكشم تا از 

اجانب مأمون شوم!1
نكته مهمی كه ذكــر آن در اين بخش از 
تحقيق ضروری به نظر می رســد اينكه در 
واقع با دست خط مشــروطه در 27 ذيحجه 
1324ق، بايد گفت آنچه روحانيت برايش 
تالش كرده بود از دست اين قشر )روحانيت( 
خارج شد. عامل اين خروج و عقب افتادن از 
جريانات و در موضع انفعالی قرار گرفتن، بخشی ناشی از تفكر خود روحانيت در جدا 
كردن دين از سياست در مرحله به  دست گرفتن حكومت و قدرت از يك طرف و 
انسجام و تشكل جبهه مشروطه خواهان به سبك اروپايی- كه علما به منظور تقويت 
از مرحله گذر از استبداد به سوی قانون به كمك آنها می آيند- از سوی ديگر بود. 
شــريعتی كه علما خواهان آن بودند چيزی نبود كه در مشروطه تحقق يافته باشد، 
ولی اين آگاهی از مشــروطيت به مرور به  دست آمد؛ زمانی كه ديگر دير شده بود 
و موقع عمل نبود. به همين علت است كه ميرزا محمدحسين نائينی پس از نوشتن 
تنبيه االمه و تنزيه المله كه قبل از فتح تهران به آن اقدام كرد، دلسردی خود را از اين 
كار بيان  كرد؛ چراكه می ديد همان كسانی دوباره حاكم شده اند كه آنها برای از ميان 
برداشتن شان تالش كرده بودند. سيد محمد طباطبايی درباره مشروطه دوم نوشته 
است: »مشروطه و مجلس درست شد، ولی نه آن طور كه من می خواستم.« واقعيت 
اين است كه نه نهضتی كه بعدها مشروطه نام گرفت بر نهج واحدی رفته است و نه 

مشروعه  خواهان از جهت فكری و عملی بر يك مسير بوده اند.2

1. سيد ابراهيم علوی، تبيان صادق، همان، ص363. 
2. محمدمهدی مرادی خلج، همان، ص13-15. 

اعتقاد به حق حاکمیت مطلق و غیر 
قابل تغییر خداوند متعال و در امتداد 
آن والیت انبیای کرام و ائمه اطهار و 
فقهای پارسا در عالم امکان جان مایه 
بیان و کالم مجتهد تبریزی است و 
این حق، قابل تفویض به اشخاص 
غیر نبوده و غصب حقوق مسلم الذکر 
خداوند متعال و جانشینان بر حق 
صدراالشاره او می باشد و به طریق 
اولی مشروطه و حاکمیت غیر خدا 
و مأذون از وی نیز غاصب بالوصف 
حق حاکمیت ایزد منان بوده و این 
ساختار و شاکله از اساس باطل 
است و همکاران با آن نیز در ردیف 

دستیاران حاکمیت ظلم هستند
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علمای شهيد مشروطه

نتيجه گيری
ميرزا صادق آقا مجتهد تبريزی از جمله مراجع و علمای طراز اول آذربايجان در 
دوران مشروطه و پهلوی اول است كه به دليل اتخاذ مواضع ضد جنبش اجتماعی 
مشروطه حمالت متعددی از جانب مشروطه طلبان به وی شده است. در حالی كه 
مشاراليه به دليل تسلط بر مســائل فقه و اصول و مباحثات و هوشمندی و ذكاوتی 
كه داشت پی برده بود كه اصل مقوله مشــروطه از اصول اليتغير غربی است و آن 
را نمی توان ملبس به شريعت اسالمی  كرد. چيزی كه به مرور زمان و گذشت ايام، 
بسياری از مشروطه خواهان و مشروطه مشروعه خواهان نيز به آن واقف شدند. وی 
طی دو رساله اول و دوم نظريات خود در اين زمينه را به صورت مبسوط توضيح داد 
و مشروطه و استبداد را در يك رديف قرار داد؛ چون شاه و مردم را بنا به اعتقادات 
مذهب شــيعه غاصب حكومت الهی می دانســت. اما اقدامات او بــه دليل غلبه 
مشروطه طلبان و سركوب شديد مخالفان در اين راستا چندان موفقيت آميز نبود. وی 
در نهايت بعد از انحالل انجمن اسالميه تبريز به كناری كشيده و حتی از صدور فتوی 
در مسائل شرعی هم خودداری می نموده و از مباحث مربوط به مشروطه و قانون و 
مجلس بيزار شده و از مداخله در امور حكومتی هم اجتناب می كرد كه البته اين امر 
بر محبوبيتش افزود. اعتقاد به حق حاكميت مطلق و غير قابل تغيير خداوند متعال و 



212
دوره سوم   سال پانزدهم   شماره  56    تابستان 97

تها
مناسب

در امتداد آن واليت انبيای كرام و ائمه اطهار و فقهای پارسا در عالم امكان جان مايه 
بيان و كالم مجتهد تبريزی اســت و اين حق، قابل تفويض به اشخاص غير نبوده و 
غصب حقوق مسلم الذكر خداوند متعال و جانشينان بر حق صدراالشاره او می باشد و 
به طريق اولی مشروطه و حاكميت غير خدا و مأذون از وی نيز غاصب بالوصف حق 
حاكميت ايزد منان بوده و اين ساختار و شاكله از اساس باطل است و همكاران با آن 

نيز در رديف دستياران حاكميت ظلم هستند. 



بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراك فصلنامه پانزده خرداد

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

پالك6، صندوق پستی 7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصيلی:ميزان تحصيالت:

نشانی:

آدرس الكترونيك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراك قبلی: 

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

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

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

امور مشتركين





بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه 
انقالب اسالمي منتشر کرده است:



نامه ای که شبيه به آن ظرف40 سال گذشته نوشته نشد...



هنضت امام خمیین 
چهار جلد

نویسنده :  سید حمید روحاین

قطع : وزیری  / قیمت دوره:  195000 تومان



شوریدیگ در تذبذب 

نویسنده: سید حمید روحاین

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

برای یپ بردن به ماهیت سازماین به انم مجاهدین خلق که در 

تئوری و عمل خود را به انم سازمان منافقین هشره ساختند، 

مطالعه این کتاب توصیه یم شود.

جواانن درابری و آرمانهشر

نویسنده: سید حمید روحاین

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

تصور روییدن یک گل زیبا در لجزنار برای عده ای دشوار است. 

شاید اب مطالعه رسگذشت عیل هپلوی )اسالیم( به عنوان 

عضوی از خاندان هپلوی به این کالم الهی رهمنون شویم که 

امکان تولد از مردگان هم وجود دارد.



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 

دایره املعارف بزرگ اسالیم

نویسندگان : هسراب مقدیم هشیداین و 

میمث عبداللهی چیراین

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

رهربان بزرگ اتریخ اگر در آاثر مرجع دقیقًا و تحقیقًا معریف نشوند، 

اتریخ در ابزشنایس جایگاه و نقش آهنا دچار اشتباه خواهد شد؛ 

این کتاب هنییب است به نویسندگان این عرصه که متوجه 

اهمیت قلمی خود و فردی که در مورد آن یم نویسند، ابشند.

نقدی بر مدخل امام خمیین

در دایره املعارف تشیع

 نویسنده : هسراب مقدیم هشیداین

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

نگارنده کتاب بر آن است ات اب نقد مدخل حرضت امام )ره( در 

دایره املعارف تشیع، به نقد ساختار مدخل و دیدگاه های انصحیح 

نویسنده آن برپدازد ات انتظار جامعه علمی ایران اسالیم به 

عنوان بزرگرتین نظام شیعی از چنین اثر مرجعی را به  مخاطبین، 

مسئولین دایره املعارف و مدخل نویسان محرتم گوزشد مناید.



ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

نویسنده : علیرضا سلطانشاهی

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

کارانمه یهود به عنوان یک قوم در طول اتریخ ایران در قالب 

نقد چند اثر مهم در این حوزه مورد بحث این کتاب است.

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن بر 

امنیت میل ایران

 نویسنده : علیرضا خرسوی

قطع : 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.



انقالب اسالیم ایران و گروه های 

تجزیه طلب

نویسنده : اصغر حیدری

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

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  

بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت ات اب ابزار 

تجزیه، قدرت غیر قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به 

دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.

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.



روزهای حماسه و نور
چهار جلد

هتیه و تنظیم : معصومه مرادپور آراین و 

عیل حسین احمدی

قطع : وزیری / قیمت دوره : 75000 تومان

اب تورق این کتاب یم توانید لحظه به لحظه از تحوالت 

سال های مهم انقالب مطلع شوید.

نخستین پیش نویس قانون 

اسایس  جمهوری اسالیم ایران

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. 


