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سيد محمد ميرصالحی

مقدمه 
بعضی از كتاب ها بيشتر از آن  كه خودشان مهم باشــند نام و شهرت نويسنده شان مهم 
است. نتايج انقالب ايران1 هم حتماً يكی از اين كتاب هاست كه نيكی كدی2 در سال 2003 و 
در سن 73 سالگی آن را نوشت. نتايج انقالب ايران در اصل تكمله  ای است سه فصلی بر كتاب 
ريشه های انقالب ايران3 كه در سال 1981م نوشته شده است و هر دو به سفارش دانشگاه 

ييل4 كه دانشگاهی خصوصی و امريكايی ست. 
در اين نوشتار ضمن بازخوانی شبكه ارتباطات انسانی نيكی آر كدی، به زمينه های نگارش 

كتاب نتايج انقالب ايران و خوانش انتقادی محتوای آن خواهيم پرداخت.

1. Modern Iran: Roots and Results of Revolution

2. Nikki Ragozin Keddie

3. Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran

4. Yale University

خوانش انتقادی داستان نتايج انقالب ايران
 به روايت نيکی کدی 
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كليدواژه ها: نيكی كدی، نتايج انقالب ايران، انقالب اسالمی، تحريف تاريخ، نقد

نيکی کدی؛ سوسياليست همگرا با بهائيان 
دانشگاه ييل به داليل قدمت، فارغ التحصيلی پنج رئيس جمهور امريكا از آن و وجود »محفل 
مخفی جمجمه و اســتخوان«1و2 در آن، پر اهميت و قابل مطالعه است. عالوه بر اين، برنامه  
مطالعاتی ايران شناسی در اين دانشگاه زير نظر »عباس امانت« بهايی و از سران جامعه  بهايی 
امريكای شمالی اجرا می شود. امانت همچنين عضو شورای سردبيری دايره المعارف ايرانيكا3 

و نويسنده چندين كتاب درباره  بابيان و بهائيان است. 

بازديد محمدرضاشاه و فرح پهلوی از انتشارات يارشاطر

ارتباط كدی با اين محفل وقتی بيشتر می شود كه در سال 2002، جايزه  »تاريخ ايران« را از 
مؤسسه  دانشنامه  ايرانيكا دريافت كرد. دانشنامه ای كه آن هم باز به همت اميرعباس هويدا 
يك درباری بهايی پايه گذاری شده است و احسان يارشاطر كه در خانواده ای بهايی متولد 

شده مؤسس و هدايت گر اين دانشنامه است. 
»بنياد مطالعات ايران«4 كه توســط اشرف پهلوی5 پايه گذاری شــده و زير نظر او اداره 
می شــد، در فصلنامه  خود به نام ايران نامه، ويژه نامه ای برای بزرگداشت اين ايران شناس 

منتشر كرده است. 

1. The Order of Skull and Bones

2. http://ir.voanews.com/a/yale-university/1952143.html

3. Encyclopædia Iranica

4. http://fis-iran.org/fa

5. http://fis-iran.org/fa/about/trustees
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نويسنده كتاب نتايج انقالب ايران در مقدمه كتاب خود از جهانگير آموزگار برادر جمشيد 
آموزگار كه عضو كابينه هويدا و نخســت وزير بعد از او بوده، تشكر كرده است. فصلنامه 

ايران نامه برای بزرگداشت جهانگير آموزگار نيز ويژه نامه ای منتشر كرده است.

نيكی كدی و جهانگير آموزگار

ويژه نامه فصلنامه ايران نامه برای بزرگداشت نيكی كدی در 380 صفحه فارسی به همراه 
ضميمه ای انگليسی در پاييز 1394 منتشر شده است. اين ارج نامه به سردبيری محمد توكلی 
طرقی از فعاالن برجسته بنياد اشرف  پهلوی و از دوستان نزديك عباس امانت، منتشر شده 

است. 

عباس امانت و محمد توكلی طرقی  نيكی كدی و محمد توكلی طرقی

كدی در سال 2001 جايزه ای به نام »Mentoring award« از انجمن مطالعات خاورميانه 
شمال امريكا1 دريافت كرد و تا ســال 2003 بورس اين انجمن نيز بود. انجمنی كه فيروزه 
كاشانی ثابت از اعضای اصلی و بانفوذ آن است. كاشــانی ثابت، استاد دانشگاه پنسيلوانيا و 

1. http://mesana.org/
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مجری- كارشناس تلويزيون صدای امريكا، ارتباطات گســترده ای با عباس امانت دارد. 
عبداهلل شــهبازی درباره نفوذ بهاييان امريكا و ارتباط عباس امانت و فيروزه كاشانی ثابت 

می نويسد: 
به نظر مي رســد كانون هاي قدرت غرب در قبــال مهاجرت ايرانيان 
سياستي ســنجيده را دنبال مي كنند. مثاًل، ســوئد به عنوان مركز اصلي 
مهاجرت كردهاي ايران در نظر گرفته شده و سفارت سوئد به سادگي به 
كردهاي روستايي ايراني ويزا و اقامت مي داد. بهائيان مهاجر از ايران تنها در 
آلمان نيستند. ثروتمندترين بخش بهائيان در اياالت متحده امريكا حضور 
دارند. اينان بسيار متنفذند و كرســي هاي ايران شناسي و اسالم شناسي را 
در بيشــتر يا همه دانشگاه هاي امريكا به دســت گرفته اند. شاخص ترين 
آنان افرادي مانند دكتر احسان يارشــاطر، باني دانشنامه ايرانيكا و دكتر 
عباس امانت هســتند. اينها عمومًا غير معتقد به دين و آته ئيست هستند 
و پيوندهاي جدي با البي نئوكان و كســاني مانند پل ولفوويتز دارند و به 
شوراي عالي امنيت ملي و وزارت خارجه و سيا و ساير نهادهاي امريكايي 
سرويس مي دهند و البته نظر كارشناسي شان عمومًا عليه ايران و منطبق با 
سياست نئوكان ها يعني در راستاي ايجاد و گسترش نظامي گري و جنگ در 

خاورميانه است.
در انگليس هم همين وضع است. حتماً ماجراي ديويد كلي را به ياد داريد. 
دكتر ديويد كلي كارشناس تســليحاتي و كارمند وزارت دفاع انگليس و 
بازرس سازمان ملل در عراق بود كه در تهيه گزارش هايي كه منجر به حمله 
به عراق شد نقش داشت. او در 17 ژوئيه 2003 به طرز مرموزي خودكشي 
كرد يا به قتل رسيد. خودكشي مرموز كلي جنجال بزرگي در زمان خود بود 
و باألخره ماهيت ماجرا روشن نشد. ديويد كلي بهايي و از گردانندگان فرقه 

بهائي و مسئول مالي آن در بريتانيا بود. 
بخش مهمي از بهائيان نيز در بريتانيا و اروپاي غربي )آلمان و فرانسه( 
و نيز در استراليا زندگي مي كنند. استراليا از نظر تمركز بهائيان قابل توجه 

است. 
با توجه به اين پيوندها، بسيار ساده انديشانه است كه بهائيت را يك فرقه 
معمولي ديني بدانيم. اين نگاه من نيست. بسياري از ايرانيان تحصيل كرده 
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كه در امريكا زندگي كرده اند و اقتدار بهائيان را مي شناسند همين داوري را 
دارند. يكي از دوستان بنده، كه ساليان سال استاد دانشگاه در امريكا بوده، 
مي گفت: در فضايي كه براي استخدام يك اســتاد ايراني در دانشگاه هاي 
امريكا سخت گيري هاي شديد مي شود، فالن خانم تازه دكترا گرفته بهائي از 
ايران مي آيد و به سادگي در بهترين دانشگاه ها مشغول به كار مي شود. يك 
نمونه استخدام خانم فيروزه ثابت كاشاني، از نزديكان دكتر عباس امانت، در 
دانشگاه پنسيلوانيا است. يعني، بهائيان در امريكا به يك البي بسيار قدرتمند 
مافيايي بدل شده اند و بر سياست خاورميانه اي دولت امريكا تأثيرات جدي 
دارند. اين البي قدرتمند بهائي، به دليل برخورداري از بودجه كالن، عماًل 
محققين ايراني را ساپورت مالي مي كند و هدايت همايش هاي مرتبط با ايران 
و اسالم را به دست دارد. كساني كه عملكرد بهائيان در ايران را بدون توجه 
به پيوندهاي آن با مركزيت بهائيت و البي قدرتمند نئوكان در امريكا تحليل 

مي كنند، از سياست چيزي نمي فهمند.1
كدی در كنار تمام ارتباطات پيچيده ا ش با نزديكان و بازماندگان دربار پهلوی، ريشه ها 
و گرايش های غير قابل انكاری به كمونيسم دارد. اين پژوهشگر در سال 1930م در محله 
بروكلين نيويورك متولد شد و در همان جا به دبستان و دبيرستان رفت. پس از پايان دوره  
دبيرستان به مؤسسه  مطالعات پيشرفته  ردكليف؛2 دانشكده  ويژه  زنان در دانشگاه هاروارد3 
وارد شد. پايان نامه  دوره  كارشناسی را درباره  حزب سوسياليست ايتاليا نوشت. در انتخاب 
اين موضوع برای پايان نامه سابقه سياسی خود او و گرايش خانواده اش به اين حزب بی تأثير 

نبوده است. 
كارشناسی ارشد را در دانشگاه استنفورد4 در رشته  تاريخ خواند. پايان نامه اش هم درباره  
يك فيلسوف ايتاليايی به نام باتيســتا ويكو5 نوشت كه به متأثر بودن از ابن خلدون مشهور 
است. دكتری را در بركلی6 با رساله ای با موضوع »تأثير غرب بر تاريخ اجتماعی ايران مدرن« 
در سال 1995 به پايان رساند. شايد هم زمانی دوره  دكترای كدی با جنبش ملی شدن صنعت 

نفت بی تأثير در انتخاب اين موضوع برای رساله اش نباشد. 

1. وب سايت شخصی عبداهلل شهبازی، shahbazi.org، مقاله  »ايران و هولوكاست بهائيان«، 11 تير 1390. 
2. Radcliffe Institute for Advanced Study

3. Harvard University

4. Stanford Encyclopedia of Philosophy

5. Giovan Battista Vico

6. University of California, Berkeley
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كدی آن طور كه خودش می گويد به  خاطر زن بودن 
به سختی توانست در دانشگاه آريزونا1 تدريس بگيرد 
و بعد از چند سال تدريس و كار در اين دانشگاه و كالج 
اسكريپس2 در سال 1961 در مقام استاديار مهمان به 
دانشگاه كاليفرنيا در لس آنجلس3 رفت و در سال 1963 

به رتبه  استادياری آن دانشگاه ارتقا پيدا كرد. 
بيشتر كتاب های اين نويسنده در موضوع تاريخ ايران 
و با نگاهی اجتماعی و سياسی به نگارش درآمده است. 
اولين كتابش مذهب و شورش در ايران؛ جنبش تنباكو4 
در سال 1966 به چاپ رسيد. دو سال بعد پاسخ اســالمی به امپرياليسم5 را منتشر كرد. 
همچنين يك زندگی نامه از سيد  جمال الدين اسدآبادی به نام سيد جمال الدين افغانی: يك 

زندگی نامه  سياسی6 را در دانشگاه بركلی به چاپ رساند. 
ايران: دين، سياست و جامعه7 چهارمين كتابش بود كه او را بيش از پيش در موضوع ايران 
شناخته شده كرد. اين شناخت در شهرت كتاب بعدی اش ريشه های انقالب: تاريخ تفسيری 
ايران مدرن8 بی تأثير نبود. ترجمه اين كتاب با نام ريشه های انقالب ايران كه توسط »نشر علم« 
منتشر شد در بين انقالب پژوهان ايرانی، به خصوص روشنفكران ايران نيز به شهرت خوبی 
رسيد. ايران و جهان اسالم: مقاومت و انقالب9 و عصر قاجار و ظهور رضاخان10 دو كتاب بعدی 
او هستند كه كتاب دوم با نام ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخان توسط »نشر ققنوس« به 
فارسی ترجمه و منتشر شده است. آخرين كتاب او زنان در خاورميانه: گذشته و حال11 است 

كه با همين نام به دست »نشر شيرازه« در سال 1395 ترجمه و منتشر شده است. 

1. University of Arizona

2. Scripps Research Institute

3. University of California, Los Angeles

4. Religion and Rebellion in Iran: The Tobacco Protest of 1891-92, Frank Cass, 1966. 

5. An Islamic Response to Imperialism, University of California Press, 1968. 

6. Sayyid Jamal al-Din “al-Afghani”: A Political Biography, University of California Press, 
Berkeley, 1972. 

7. Iran: Religion, Politics and Society, Frank Cass, London, 1980. 

8. Roots of Revolution: An Interpretive History of Modern Iran, Yale University Press, 1981. 

9. Iran and the Muslim World: Resistance and Revolution, Macmillan, London, and New York, 
New York University (NYU) Press, 1995.

10. Qajar Iran and the Rise of Reza Khan. Mazda, Costa Mesa, CA, 1999. 

11. Women in the Middle East: Past and Present, Princeton University Press, 2007. 

كدی در سال ۲۰۰۲، جايزه  
»تاريخ ايران« را از مؤسسه  
دانشنامه  ايرانيكا دريافت كرد. 
دانشنامه ای كه آن هم باز به 
همت اميرعباس هويدا يك 
درباری بهايی پايه گذاری شده 
است و احسان يارشاطر كه 
در خانواده ای بهايی متولد 
شده مؤسس و هدايت گر اين 

دانشنامه است
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البته كدی در اين بين چندين كتاب  و مقاله  ديگر هم به شــكل مشترك با نويسندگان 
مختلف منتشــر كرده كه از آن جمله می توان به ايران و دنيای مجاورش، انقالب ايران و 
جمهوری اسالمی، شيعه گری و جنبش اعتراضی و دين و سياست در ايران نام برد. او اثری 
مشترك با مارك گازيورفسكی به نام نه شرقی، نه غربی: بررسی روابط ايران با اتحاد شوروی 
و اياالت متحده امريكا دارد كه با ترجمه الهه كواليی و ابراهيم متقی در سال 1379 توسط 

مركز اسناد انقالب اسالمی منتشر شده است. 

متن و حاشيه »نتايج انقالب ايران« 
سه فصل افزوده شده به كتاب ريشه های انقالب اسالمی با نام »نتايج انقالب ايران« توسط 
مهدی حقيقت خواه به فارسی ترجمه و به دست نشر ققنوس روانه بازار شده است. مرجع 
بررسی در اين نوشتار همين ترجمه خواهد بود. اگر چه در مواردی به كتاب اصلی نيز نگاهی 
می اندازيم. در بين ديگر آثار اين مترجم، كتاب هايی مثل رويارويی فكری ايران با مدرنيت 
به قلم فرزين وحدت و تجدد آمرانه، جامعه و دولت در عصر رضاشــاه به قلم تورج اتابكی 
هم ديده می شود. تورج اتابكی و فرزين وحدت نيز عالوه بر آثاری كه جهت گيری های ضد 
جمهوری اسالمی دارند هر دو از از فعاالن انجمن مطالعات ايران شناسی،1 از دبيران فصلنامه  
ايران نامه و از روشنفكران حامی جنبش سبز و كارشناس برنامه های شبكه بی بی سی فارسی 

هستند. 
»انجمن مطالعات ايران شناسی« همان انجمنی است كه كدی سال 2008م »جايزه يك عمر 
دستاورد« را برای مطالعات ايران شناسی از آن دريافت كرد. كدی همچنين عضو »كميته 

آزادی های علمی و عقالنی«2 اين انجمن است. 
اين مترجم پرسابقه البته اشتباهاتی عجيب در ترجمه كتاب داشته است كه بارزترين نمونه 
آن بازگرداندن اشتباه نام »افشين متين عسگری« به »متين دفتری« است كه دقت مترجم 
را زير سؤال خواهد برد.3 اين احتمال وجود دارد كه به خاطر شهرت خانواده متين دفتری در 

دوران پهلوی و ارتباط آنان با دربار اين اشتباه صورت گرفته است. 
كدی در ســال 1966 پژوهشــی در مورد انقالب مشــروطه و جنبش تنباكو در ايران 
انجام داد. اين پژوهش با عنوان تحريم تنباكو در ايران در ســال 1356 با ترجمه شاهرخ 

1. http://associationforiranianstudies.org/

2. http://associationforiranianstudies.org/caif/advisory

3. نيكی آر. كدی، نتايج انقالب ايران، ترجمه مهدی حقيقت خواه، تهران، ققنوس، 1393، ص12. 
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قائم مقامی به وسيله انتشارات تيســفون و با همكاری 
مؤسسه انتشاراتی فرانكلين منتشر شد.1

البته اين، شيوه انتشــارات فرانكلين بود و بسياری از 
كتاب هايش را به همين شيوه و توسط ناشران ديگر به 
چاپ می رساند و در شناسنامه اثر می نوشت: »با همكاری 

مؤسسه فرانكلين«.2
اين انتشارات كه به دســت همايون صنعتی زاده تأسيس شده است به عقيده  بسياری از 
جمله موسوی گرمارودی كه اولين مدير اين انتشارات بعد از انقالب اسالمی بود در دوستی 

با خاندان پهلوی و تحت حمايت دربار فعاليت می كرد. 
موسوی گرمارودی در همان اوايل مديريت خود بر مؤسسه فرانكلين )سازمان آموزشی 
نومرز( در مصاحبه ای با مجله اميد ايران كه در آن زمان به سردبيری عليرضا نوری زاده، 
منتشر می شد، فرانكلين را شعبه ای از سازمان اطالعات مركزی امريكا خواند. در بخش هايی 

از مصاحبه فوق آمده بود:
بايد در مورد بيش از 700 عنوان كتاب بنشينيم و تصميم بگيريم، چون 
اين كتاب ها آماده چاپ هستند و از آنجا كه غالباً مربوط به دودمان پهلوی 
است نياز به بررسی دارد كه آيا چاپ بشود يا نه. تعجبی هم ندارد، چرا كه 
انتشارات فرانكلين زمانی كه به انتشارات »نومرز« تغيير نام داد تازه تحت 
رياست عاليه اشرف درآمد و معلوم است كه به اين ترتيب در اين مؤسسه 

چه كتاب هايی به چاپ می رسيده است. 
طبقه روشنفكر و كتابخوان پی بردند كه فرانكلين در زير پوشش فرهنگی، 
اهداف استعماری هم دارد و بهتر اســت اين طور بگوييم كه به حق اكثر 
قشرهای مردم ما در طی چند سال اخير از چنان بينش و تجربه ای برخوردار 
شــده بودند كه به خوبی می فهميدند مراكزی نظير فرانكلين يا تحت هر 
پوشش غلط انداز ديگری صرفًا هدفشان رواج فرهنگ امريكايی در ايران 

بوده است.3
كدی كتاب خود را با بيان تاريخچه كتاب و چرايی انتشار آن شروع می كند. نويسنده در همان 

ابتدا تا حدودی نسبت خود را با انقالبی كه می خواهد درباره اش بنويسد مشخص می كند: 

1. http://www.qoqnoos.ir/ShowReviews.aspx? ReviewID=63

2. پيام فضلی نژاد، ارتش سری روشنفكران، تهران، كيهان، 1394، ص215. 
3. »سازمان فرانكلين شعبه ای از سازمان سيا«، كيهان، 1396/3/1، ش21629، ص6. 

كدی در كنار تمام ارتباطات 
و  نزديكان  با  پيچيده ا ش 
بازماندگان دربار پهلوی، 
ريشه ها و گرايش های غير 
قابل انكاری به كمونيسم 

دارد
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تالش من بر توازن اســت، اما بی عالقگی خود را نســبت به حكومت 
روحانيان، همچنان كه نســبت به هر طرحی برای مداخله از خارج جهت 
ســرنگونی آن، پنهان نمی كنم. من به قابليت های مردم ايران برای سر و 

سامان بخشيدن به امور خود در درازمدت اعتقاد دارم.1
 change the existing« كدی در نتيجه گيری كتابش اين جمــالت را با كليــدواژه

system«2 تكميل می كند: 

تجربه گذشته ايران نشان می دهد كه بعيد است ايرانيان در درازمدت 
يك حكومت به شدت نامطلوب را تحمل كنند يا اجازه دهند بيگانگان بر 
سرنوشت شان مسلط شوند... قابليت های مبارزه جويانه اثبات شده مردم 
ايران سبب اين اميدواری اســت كه آنها قادر خواهند بود بدون هر گونه 

مداخله خارجی نظام موجود را برای بهتر شدن تغيير دهند.3
بخش اول فصل های افزوده شده به كتاب كه در اصل فصل دهم از كتاب ريشه های انقالب 
محسوب می شود با عنوان »سياست و اقتصاد در دوره ]آيت اهلل[ خمينی)ره( 1358-1368« 
تدوين شده است. محتوای اين بخش كه در ترجمه مذكور حدود 35 صفحه است گزارشی 
موجز است از ده ســال بعد از انقالب با تكيه بر مسائل سياســی و اقتصادی ای كه انقالب 

اسالمی با آن درگير بود. 
حوادث سال های 1357 تا 1362، كنار رفتن دولت موقت و رياست جمهوری بنی صدر، 
معرفی و بررسی تعدادی از احزاب و گروه های فعال در سال های اول انقالب، مرور اجمالی 
نهادها و ســازمان های تأسيس شده پس از پيروزی انقالب اســالمی، رفراندوم جمهوری 
اسالمی، تصويب قانون اساسی، خروج بخشی از سرمايه ها، ملی كردن صنايع، بانك ها و ديگر 
مؤسسات اقتصادی، حمله عراق به ايران، سهميه بندی اجناس پس از آغاز جنگ، انقالب 
فرهنگی، مسئله تسخير سفارت امريكا و عمليات امريكا در صحرای طبس، پيروزی حزب 
جمهوری اسالمی و رياســت جمهوری رجايی،  تصويب قانون حجاب در مجلس، قطعنامه 
598، قائم مقامی آيت اهلل منتظری، رهبری آيت اهلل خامنه ای و فرمان ارتداد سلمان رشدی 

مهم ترين موضوعاتی است كه كدی در اين فصل در متنی داستان وار به آنها می پردازد. 
در فصل بعدی نيز شاهد گزارشی بسيار فشرده از وقايع جامعه ايران از نيمه سال 1368 

1. نيكی آر. كدی، همان، ص11. 
2. مترجم به سهو يا از روی آگاهی اين عبارات را غلط ترجمه كرده و مي نويسد: مردم ايران... تغييرات مطلوب 

خود را در نظام موجود به عمل مي آورند. 
3. Modern Iran; Roots and Results of Revolution, Updated Edition, P 322 .
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يعنی روی كار آمدن دولت آقای هاشمی رفســنجانی تا اواخر سال 1381 يعنی دوره دوم 
اصالحات هستيم. 

اين فصل كه عنوان »سياست و اقتصاد در ايران پس از ]آيت اهلل[ خمينی)ره(« را يدك 
می كشد با تقسيم دوران رهبری آيت اهلل خامنه ای به دو دوره قبل و بعد از دوم خرداد 1376 
شروع می شود؛ او ويژگی اصلی دوران قبل از رياست جمهوری سيد محمد خاتمی را هم سويی 
آيت اهلل هاشمی رفسنجانی با رهبر عنوان می كند. كدی با »عمگرا« خواندن هاشمی به بررسی 

اقدامات او پس از پايان جنگ می پردازد. 
وضعيت بازار در دوران پس از جنگ، خصوصی سازی، وضعيت بازار مسكن، تحريم های 
دولت كلينتون عليه ايران، وابســتگی اقتصاد ايران به نفت، موضع ايران در بحران كويت 
و جنگ خليج فارس،1 دگرگونی فكری و سياســی چپ گرايان، انتخابات مجلس و رياست 
علی اكبر ناطق نوری، حمايت ايران از حزب اهلل لبنان و گروه های فلســطينی، بمب گذاری 
سفارت اسرائيل در بوينس آيرس، رياست جمهوری خاتمی و شعارها و وعده های انتخاباتی و 
فعاليت های او،  برنامه پنج  ساله سوم توسعه، سرانه توليد ناخالص، محاكمه كرباسچی، فعاليت 
احزاب، شوراهای شهر و روستا، فعاليت مطبوعات، جنبش های دانشجويی و حوادث سال 78 و 
رفع حصر آيت اهلل منتظری بخشی از موضوعات مرورشده در اين فصل 35 صفحه ای است.
آخرين بخش از اين كتاب با عنوان »جامعه، جنســيت، فرهنــگ و زندگی فكری« 45 
صفحه از حجم اين كتاب را در بر می گيرد. اين بخش كه فعاليت ها و مكتوبات قبلی نويسنده 
نشــان می دهد كه موضوعات اين فصل از عاليق و كارويژه های اصلی اوست، به پيامدها و 

دستاوردهای انقالب اسالمی در اين عرصه ها می پردازد. 
در اين فصل برخالف بخش های گذشــته كه بدون تقســيم بندی بودند پنج زيرعنوان 
اصلی آمده است: »جامعه، آموزش، بهداشت«، »زنان و خانواده«، »هنرها به ويژه سينما«، 

»گرايش های فكری: روحانی و غير روحانی« و »جوامع اقليت«.
نيكی كدی دستاوردهای مثبت جمهوری اسالمی را در بخش آموزش و بهداشت نمی تواند 
انكار كند. بهبود زندگی جمعيت روستايی، افزايش شديد سوادآموزی دختران، ورود آنها به 

دانشگاه ها، برنامه كنترل جمعيت در نگاه كدی شاخص ترين اين دستاوردها هستند. 
در عرصه زنان و خانواده نويسنده با اشاره به سير تحوالت حقوق زنان در جامعه ايران پس 
از انقالب اسالمی، بهبود و افزايش نسبی سطح آزادی های زنان را نتيجه می گيرد كه البته 

هنوز در مقايسه با وضعيت مطلوب  او فاصله دارد.

1. كه البته در متن اصلی، كدی عبارت Gulf War را به كار برده است. 
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كدی در ذيل عنوان هنرها و به ويژه سينما، مدعی می شود كه زمامداران انقالب اسالمی 
از ابتدا محدوديت های شــديدی را بر رشــته های هنری اعمال كردند و در توصيف اين 
محدوديت ها به ممنوعيت بدن ناپوشــيده و ممنوعيت مشــروبات الكلی اشاره می كند. 
گسترش كمی و كيفی حضور زنان در رشته های هنری و توسعه انواع موسيقی در سال های 

اخير نيز از موضوعاتی است كه او در اين فصل به آن پرداخته است. 
آشنايی بيشتر نويسندگان و انديشمندان جامعه ايران با منابع غربی در سال های اخير، 
از نظر نويسنده باعث شكوفايی عقايد دينی و سياسی شده است. او ذيل عنوان گرايش های 
فكری: روحانی و غير روحانی، تالش برخی از نوانديشان دينی مانند عبدالكريم سروش، محمد 
مجتهد شبستری و محســن كديور برای بيان جديد از نسبت مفاهيمی چون سكوالريسم، 

ناسيوناليسم، فمينيسم و دموكراسی با انديشه های دينی، را به ديده تحسين می نگرد. 
باألخره آخرين بخش، درباره وضعيت اقليت های دينی و قومی در ايران امروز است. كدی 
با اعتقاد به كمبود تحقيقات جدی در اين زمينه مدعی است كه در مجموع با گذشت زمان 

توجه بيشتری به حقوق اقليت ها شده است.
شيوه روايت كتاب ســيال، غير خطی و داستان گونه اســت. وقايع تاريخی و تحليل های 
نويسنده با هم درآميخته شــده و در موارد متعددی مخاطب كدی توانايی تفكيك آنها را 
نخواهد داشت. به عنوان نمونه نيكی كدی در صفحه 77 كتاب بدون پاورقی و درج ارجاع 
می نويسد: »مهاجرانی وزير ارشاد، پس از آن كه زير فشــار تندرو ها قرار گرفت، در آذر 

1379 استعفا داد.«
خواننده در اين جمله- و بسيار شــبيه اين جمله- بدون قرينه خارجی نخواهد فهميد كه 
فشارهای تندروها روی وزير ارشاد يك نمود بيرونی يا يك واقعيت عينی داشته يا تحليل 
نويسنده است و اگر تحليل نويسنده است، چه شواهد و قرائنی او را به اين تحليل می رساند. 
چنان كه كدی برای خواننده اش داستانی را تعريف می كند كه خود او هم خالق است و هم 

راوی، پس نيازی به ارجاع نيست. 
برخی از پژوهشگران داخلی حوزه انقالب نيز معتقد هستند كه كدی در شيوه ای همچون 
نگارش يك گزارش مطبوعاتی ســعی در روايت رويدادهای ايران پــس از انقالب برای 

انگليسی زبانان و به ويژه سياست مداران آنها دارد.1
شايد به  دليل همين سبك نوشتار است كه برخی مورخان، در تحليلی سبك نگارش اين 

1. مصطفی مهرآيين، »ريشه ها و نتايج انقالب اسالمی ايران: ديدگاه های نيكی كدی«، متين، ش33، زمستان 
 .1385
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كتاب را گزارش تحليلی و فاقد ارزش قابل توجه علمی و تئوريك توصيف می كنند.1
برخی ديگر از پژوهشگران نيز در ارزيابی شيوه نگارش اين كتاب، سبك كدی را منجر به 
تقليل گرايی2 دانسته كه بر اين اساس گزارش ارايه شده از حيث داشتن استنادات موردی، 
ضعيف ارزيابی می شود. اين شيوه نوشتار باعث شده است قسمت اعظمی از حقايق خواه يا 
ناخواه پنهان گردد؛ نقيصه ای كه به اعتقاد اين منتقد در كليه فصول كتاب قابل مشاهده است.3 
با مرور بندی در صفحه 36 كتاب كه از نحوه برخورد نظام با مجاهدين )منافقين( می گويد 
می توان نمونه ای از تقليل گرايی نويسنده را مشاهده كرد. اين بند نشان می دهد اين سبك 
از نگارش توسط نويسنده خواسته يا ناخواسته باعث شده است كه بسياری از ابعاد مسئله 
منافقين، جنايات آنان و رعب و وحشتی كه در جامعه منتشر كرده بودند، ناديده گرفته شود 

و يك واقعه پيچيده در خوشبينانه ترين حالت به روايتی يك سويه تبديل شود: 
مجاهدين از سال 1357 به بعد روابط بدی با پيروان ]آيت اهلل[ خمينی 
داشتند. حزب اهلل به ستاد مركزی آن حمله كرد كه سرانجام آن را تخليه 
كردند. آنها از شورش كردها حمايت، با واليت فقيه مخالفت و رفراندوم 
قانون اساسی را تحريم كردند. ]آيت اهلل[ خمينی آنها را »منافقين« ناميد. در 
خرداد 1360 كه عليه تحت تعقيب قرار گرفتن بنی صدر دست به تظاهرات 
زدند، حزب اهلل برخی از آنان را كشت و آنها راه مبارزه مسلحانه عليه رژيم 
را آغاز كردند. در يك همايش رهبری حزب جمهوری اسالمی در تيرماه، 
بمبی منفجر شد كه باعث كشته شدن بيش از هفتاد نفر، از جمله بهشتی، 
چهار وزير و 25 نماينده مجلس شد. كمی پس از آن، رئيس زندان اصلی 
تهران به قتل رسيد. مجاهدين مسئول شناخته شدند و سركوب شديدی 

صورت گرفت و در نهايت هزاران نفر اعدام شدند. 
اين عدم ارجاع به منابع حتی گريبان خود كدی را هم می گيرد و با اشــتباهی عجيب در 
صفحه 270 ويرايش جديد كتاب اصلی، آراء دور اول ســيد محمد خاتمی را به  جای 20 
ميليون، 29.7 ميليون رأی- كه مجموع شركت كنندگان در انتخابات است- اعالم می كند. 
كه اين اشتباه عالوه بر اينكه از چشم بازبين ها و ويراســتارانی كه نام شان در مقدمه كتاب 
ذكر شده، دور مانده، توسط مترجم نيز اصالح نشده است و در صفحه 64 شاهد آن هستيم. 
مترجم در مواردی البته اشــتباهات كدی را در پاورقی اصالح كرده است. برای نمونه 

1. hamshahrionline.ir/HAMNEWS/1383/831206/world/_cultw.htm.

2. منظور از تقليل گرايی در اينجا ساده كردن بيش  از حد يك پديده اجتماعی به  صورت ناموجه است. 
3. دين و ارتباطات، ش22، تابستان1383، معرفی و نقد كتاب. 
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در صفحه 27 كتاب، اصل چهارم قانون اساســی 
را اين گونه بيان می كنــد: »فقيه دارای اقتدار الهی 
برای حكومت كردن و تنها در برابر خداوند مسئول 

است.«
با استناد به آن بيان می كند كه مجلس خبرگان 
در تنظيم قانون اساسی اختيارات فوق العاده ای به 
امام خمينی)ره( اعطا كرد كه مترجم در پاورقی با 
اشاره به اين اشتباه بيان می كند كه چنين تعبيری در 

قانون اساسی وجود ندارد. قانونی كه با يك جست وجوی ساده می توان متن آن را مرور كرد. 
يا در ارجاعی به كتاب اكبر گنجی، نام دو كتاب اين نويسنده جريان اصالحات را با يكديگر 
تلفيق كرده كه باز مترجم در پاورقی صفحه 117 اشتباه كدی را اصالح می كند. تلفيق نام دو 
كتاب با هم اين احتمال را در ذهن ايجاد می كند كه حتی نويسنده زحمت رجوع به اين كتاب 

را به خود نداده است. 
مراجعه به دو بخش يادداشت ها و منابع كتاب نشان می دهد كه كدی برای تدوين اين 
فصول به كتب دو گروه مراجعه كرده  است؛ ايران شناسانی كه خود ايرانی نبوده و انقالب ما 
را از دور به نظاره نشسته اند يا پژوهشگرانی ايرانی اما خارج نشين و عمدتًا مخالف انقالب. 
افرادی همچون محسن ميالنی، اصغر شــيرازی، يرواند آبراهاميان، مازيار بهروز، عباس 

ميالنی، مهدی مسلم، شهرام چوبين و...
يكی از ضعف های كدی اين اســت كه فقط از منظر اين افراد به انقالب نگاه می كند و با 
وجود اينكه قبل از انقالب دو بار به ايران آمده، اما بعد از انقالب به جز روايت همين افراد و 

رسانه های شان فهمی از انقالب اسالمی ايران ندارد. 
سيد جواد طباطبايی، مدير گروه فلسفه  مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی، نيز در گفت وگويی 

با نشريه  مهرنامه با اشاره به شرق نويسان غربی و مشكل فهم شان از ايران، می گويد: 
تاريخ نويسی هيچ كشــوری از بيرون آن كشــور تاكنون ممكن نشده 
است. تاريخ نويســان ما هم معموالً در آكسفورد، نيويورك، فرانكفورت و 
پاريس اقامت دارند و برخی حتی فارسی را درســت نمی توانند بخوانند. 
تاريخ نويسی، اگر بخواهد چيزی بيش از روشــن كردن وجهی از تاريخ و 
تاريخ انديشه با پژوهش های علمی باشد، يعنی تاريخ ناحيه ای و منظورم از 
آن، تاريخی است كه فعال سياســی برای توجيه يا توضيح فعاليت سياسی 

يكی از ضعف های كدی اين است كه 
فقط از منظر ايران شناسـان غيرايرانی 
يا پژوهشگران ايرانی خارج نشين  و 
عمدتاً مخالف با نظام، به انقالب ايران 
نگاه می كند و با وجود اينكه قبل از 
انقالب دو بار به ايران آمده، اما بعد 
از انقالب به جز روايت همين افراد 
و رسانه های شان فهمی از انقالب 

اسالمی ايران ندارد
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كوتاه مدت خود می نويسد، جز با تكيه بر آگاهی ملی امكان پذير نمی شود. 
مثالی بزنم چون دانشمندان ما فعاالن سياسی هستند- يا دست كم فعاالن 
سياسی هم هستند- اين مسائل درست فهميده نمی شود. ببينيد در دهه های 
اخير ژاپنی ها در همه رشته های علوم انسانی و فلسفه پيشرفت های شگرفی 
كرده اند. به عنوان مثال، دكارت شناس برجسته دارند كه كتابی مهم درباره 
دكارت نوشته- كه به  طور عمده در تخصص خود فرانسوی هاست و كتاب 
او چنان اهميتی دارد كه به فرانسه هم ترجمه شده، اما تحقيق او پژوهشی 
درباره فلسفه دكارت اســت و از اين حيث دارای اهميت است كه با تكيه 
بر روحيه كارتزين يا دكارتی، كه مبنای آگاهی ملی فرانسوی است، نوشته 
شده است. درباره انقالب فرانسه هم بيرون فرانسه بسيار نوشته اند، اما همه 
فهم های متفاوت از انقالب فرانسه در اصل فرانسوی است، اگرچه برخی از 
تاريخ نويسان انگليسی و امريكايی توانسته اند با مطالعه اسناد و نظريه های 
جديد پرتويی بر برخی زوايای انقالب فرانسه بيفكنند. اما انقالب فرانسه 
را به  طور عمده فرانسوی ها توضيح داده اند. درباره مشروطيت ايران نيز 
برخی از ايران شناســان چيزهايی نوشــته اند، اما هيچ يك از آنان به پای 
آدميت نرسيده اند. مناقشــه من بر آدميت نيز از اين ديدگاه است، يعنی 
فهم مشروطيت ايران مشكل ماست، نه نيكی كدی امريكايی يا ميس لمتن 

كارمند سفارت انگلستان در تهران.1
اين ضعف كه نقيصه كوچكی هم نيست باعث عدم درك درست يا همه جانبه كدی نسبت 
به بسياری از وقايع، تيپ ها و شخصيت های تاريخ ايران به  خصوص در دوران انقالب اسالمی 
شده است. اين نويسنده امريكايی، رفتار روحانيون شيعه و رهبران دينی ايران، از جمله رهبر 
انقالب را با سياستمداران ماكياوليست غربی مقايسه می كند كه برای كسب و حفظ قدرت 
به هر كاری دست می زنند؛ امری كه به  هيچ وجه حداقل در خصوص امام خمينی قابل قبول 
به نظر نمی رسد. به همين دليل است كه تفســير اين نويسنده از تصميمات امام خمينی در 
مواردی چون برخورد ايشان با منافقين، ايجاد نهادهای انقالبی، حمايت از دولت موقت، اعالم 
فتوا بر ضد سلمان رشــدی، نوع مديريت ماجرای بنی صدر، پذيرش قطعنامه و... ناقص و 

كاريكاتوری از آب در می آيد.2

1. حامد زارع، منصور هاشمی و محمد قوچانی، »گفت وگو با سيد جواد طباطبايی: تسويه حساب با چريك ها«، 
مهرنامه، تابستان 1392. 

2. دين و ارتباطات، همان. 
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مسعود كرميان نيز با اشــاره به همين نگاه يك بعدی و 
ناقص معتقد اســت كتاب نتايج انقالب ايران در راستای 
تفكرات روشنفكری غيردينی به جامعه ايرانی می نگرد. اين 
پژوهشگر حوزه تاريخ و فرهنگ كه در نشستی به نقد اين 

كتاب می پردازد ديدگاه كدی را اين طور تحليل می كند: 
زاويه ديد او به كشور ما با دلســوزی و ترحم به نيروهای غير مذهبی، 
اعم از ملی گراها و چپ گراها و فقط به اين خاطر است كه جامعه مذهبی ما 
همه آنان را كه دنياداری را تبليغ می كردند منزوی كرده است. نويسنده 
در قســمت های مختلف از كتابش، نويد می دهد كه به اصطالح خودش 
»فرآيند مدرن سازی« در دين گسترش خواهد يافت و روز به روز شتاب 
خواهد گرفت و نظام حكومتی ايران به ضعف خواهد گراييد و غرب خواهد 

توانست دوباره به همه ابعاد زندگی مردم مسلمان ايران تسلط پيدا كند. 
وی در ص135 از كتابش می نويسد: 

تجربه گسســتن از غرب، اين عقيده را كه گرايش به امپرياليست های 
غربی مسبب همه مشكالت است، تضعيف كرده است و حتی كسانی كه 
دارای تحصيالت روحانی هستند، به طور فزاينده ای در جهت شك كردن 
در گفته و عملكرد روحانيون برجسته سياسی ميل می كنند و اين اعتقاد را كه 
حكومت اسالمی مشكالت انسانی و اجتماعی را حل كند، به شدت سست 
كرده است. شايد عقايد سكوالر در ايران، از هر جای ديگری قوی تر باشد. 

ايرانی كه كدی در كتابش به تصوير می كشد در خأل است و اتفاقات آن در فضايی خالی 
از هر عامل و فشار خارجی رخ می دهد. او چندين بار در كتاب تأكيد می كند كه با هر گونه 

دخالت خارجی در كشور مخالف است و انگار اين خواسته خود را محقق شده می بيند. 
كدی در فضای فكری امريكايی خود به وقايع ايران می نگرد. او وقتی می خواهد از موانع 
ارتباطی ايران با كشورهای غربی بگويد، دو عنوان »حمايت ايران از تروريسم بين المللی« و 
»دنبال كردن برنامه هسته ای« را ذكر می كند1 و ايران را يك طرفه  در اين امور مقصر می داند. 
تحريم های امريكا و كشورهای غربی در كتاب نتايج انقالب ايران تأثيری در اقتصاد كشور 
ندارند و فقط آن  چه اهميت دارد و بايد آن را بزرگ نشــان داد، خوب نبودن حال اقتصاد 

ايران است. 

1. نيكی آر.كدی، همان، ص60. 

ايرانی كه كدی در كتابش 
به تصوير می كشد در خأل 
آن در  اتفاقات  و  است 
فضايی خالی از هر عامل و 

فشار خارجی رخ می دهد



112
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

نقدمتون،منابعوديدگاهها

كدی از همان ابتدا مردم،  سياست مداران و 
روحانيون را به پيروان ]امام[ خمينی و ديگران 
تقســيم می كند1 و رفته رفته عنوان تندرو را با 
طرفداران امــام و انقالبی ها عجين می كند. در 
مقابل، نيروهای متمايل بــه غرب »ميانه«  رو 
خطاب می شــوند؛ چراكه در همــان فضای 
امريكايی ای كه دارد، وضعيت مطلوب، نزديك 
شدن به آرمان های امريكايی است. فرقی نمی كند بازرگان باشد يا آيت اهلل منتظری. آيت اهلل 

شريعتمداری باشد يا عطاءاهلل مهاجرانی.2
كدی سنگ مردم را به سينه می زند و آرزوی تغيير سيستم برايشان می كند اما وقتی از 
انتخابات های ميليونی مردم می گويد يادش می رود اينها به معنای دموكراتيك بودن سيستم 
و تأييد همين سيستم از سوی مردم است. فرقی نمی كند كه اين حضور در رفراندوم جمهوری 
اسالمی باشد يا رياست جمهوری هاشمی يا دوم خرداد، اين همان سيستم است خانم كدی! 

تاريخ سازی به سبک کدی 
نقد تاريخی نوشته های كدی، كاری  سهل و ممتنع اســت؛ چراكه او هميشه بين روايت 
تاريخی مستند و تحليل شخصی احساسی در رفت و آمد است. اين روش او، ناقد نوشته هايش 
را در موقعيتی قرار می دهد كه گويی می خواهد گزاره های داســتانی را از نگاه تاريخی زير 
سؤال ببرد؛ كه برای اين كار حتی اگر سودی فرض شود، به طور قطع به دليل اختالف مبنا و 
رويكرد، سطح ايرادات را ريشه ای و حجم آنها را زياد خواهد كرد. از سوی ديگر پذيرش اين 
نوشته ها از سوی بسياری از اهالی فكر و قلم به عنوان منابع تاريخی، منتقد را ناگزير به ورود 

به اين عرصه می كند. 
در اين بخش سعی داريم مروری اجمالی داشته  باشيم به صفحات كتاب نتايج انقالب ايران 
و انگشت شماری از اشكاالت پرتعداد يا جهت گيری های طرفدارانه كدی- كه هويت تاريخی 

كتابش را مخدوش می كند- بيان كنيم:  
1. مبارزه ادامه دارد

نتايج انقالب ايران با اين تقديم شروع می شود:

1. نمونه های بسياری در كتاب موجود است؛ برای مثال در صفحه 100. 
2. همان، ص24. 

كدی سنگ مردم را به سينه می زند و 
آرزوی تغيير سيستم برايشان می كند 
اما وقتی از انتخابات های ميليونی مردم 
می گويد يادش می رود اينها به معنای 
دموكراتيك بودن سيستم و تأييد همين 

سيستم از سوی مردم است
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تقديم به مردم ايران
2003- سال سالگردهای مهم:

-  50 سال از كودتايی كه محمد مصدق نخست وزير ايران را سرنگون كرد.
-  25 سال از رخدادهای اصلی انقالب 1357 ايران. 

-  6 سال از انتخاب قاطع محمد خاتمی به رياست جمهوری ايران.
مبارزه ادامه دارد... 

نويسنده در اين بخش با مروری جهت دار و گزينشی بر برخی از وقايع مهم ايران، ضمن 
اشاره به اصالحات، و قرينه قرار دادن آن با كودتای 28 مرداد و انقالب اسالمی، در پايان 
با عبارت »مبارزه ادامه دارد« به مخاطب القا می كند كه اوالً در همه سال ها، نقطه عطف در 
مبارزات سياسی، تغييرات اساسی در رأس هرم قدرت بوده است و ثانيًا اصالحات درگاه و 
دريچه اين سنخ تغييرات است و ثالثًا اين تغييرخواهی و تغيير نظام سياسی، هنوز هم ادامه 
دارد! او در حقيقت با همين چند جمله كوتاه، جهت گيری خود را در كتابش القا می كند و به 
يك معنا، نمی توان و نبايد نقش محوری اين جمالت را در تفسير محتوای كل كتاب، ناديده 

انگاشت. 
همچنين استفاده از تعبير انقالب 57 بی شك تعبير دقيق و درستی نيست؛ چراكه انقالب 
اسالمی ايران نهضتی هجده ساله است كه از دهه چهل تا انتهای دهه پنجاه امتداد يافته است! 

2. امام خمينی )ره(
با آن  كه نويسنده برای ساير روحانيون بلندپايه و حتی برای برخی شاگردان امام خمينی از 
القاب آيت اهلل استفاده می كند، اما در مورد امام)ره(، نه تنها اسم مشهور ايشان )امام خمينی( 
را به كار نمی برد، بلكه از به كار بردن لقب آيت اهلل نيز دريغ می ورزد كه اين روش در كنار 
جانبداری آشكار، به هيچ وجه امری حرفه ای نيست! البته مترجم اين لقب را اضافه نموده 
كه در ارجاعات اين مقاله به تأسی از مترجم نام ايشان به صورت »آيت اهلل خمينی« آورده 

شده است. 
3. انحصار روحانيون 

كدی در كتاب خود می نويسد:
گروه های مخالفی كه می توانستند عليه گرايش روحانيت به انحصار با 
روايت سختگيرانه شان از اســالم متحد شوند، چنين نكردند. سبب آن تا 
حدی اين بود كه در مراحل اوليه انقالب، ]آيت اهلل[ خمينی به طور ضمنی 
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می گفت كه او و روحانيان مستقاًل حكومت نخواهند كرد.1
گروه های مختلف، رهبری امام خمينی را پذيرفته بودند كه يكی از داليل آن پيوند عميق 
روحانيت با توده های اجتماعی و قدرت بســيج همگانی مردمی ايشان بود كه هيچ حزب و 
گروهی از اين ظرفيت و پايگاه اجتماعی برخــوردار نبود؛ لذا همراهی گروه های مختلف در 
حقيقت امری موافق با عقالنيت سياسی بود چه اينكه وقتی بازرگان در پاريس از امام قهر 

كرد حتی نزديكان وی نيز نامه ای عليه او نوشتند! 
همچنين امام بعد از پيروزی نيز به قم رفت و حكومت را به دولت موقت سپرد اما بعد از 
مدتی بی كفايتی اينان موجب شد كه بعد از يك دوره درمانی در تهران، خود مهار كار را به 
دست گيرد اما باز هم با سپردن جانشينی فرماندهی كل قوا به بنی صدر كه در جبهه مخالف 
روحانيان انقالبی قرار داشت، ثابت كرد كه انحصارگرايی و پس زدن مخالفان روحانيت در 

منظومه سياسی وی جايگاهی ندارد! 
4. واليت فقيه و جمهوری اسالمی

كدی در بخشی از كتاب می نويسد: 
آيت اهلل خمينی و پيروانش در سال 57 رساله وی تحت عنوان حكومت 
اسالمی، مشهور به واليت فقيه را كه با استدالل های نوظهور شيعی قدرت 
زيادی را برای يك فقيه تنها در نظر می گرفت، از دور خارج كردند و به جای 
آن ديدگاه های آزادمنشانه تر همراهان پاريسی او را منتشر ساختند. چه 
صادقانه و چه غير از آن، آيت اهلل خمينی چندين بار به طور علنی و ثبت شده 
اظهار داشــت كه نه او و نه علما در حكومت جديد قدرت را مستقيمًا در 
اختيار نخواهند گرفت و پيش از رسيدن به قدرت و تا مدتی بعد از آن بحث 

واليت فقيه را به ميان نكشيدند.2
جدای از تعبير »چه صادقانه و چه غير آن« كه اتهام ضمنی دروغگويی به امام)ره( است، 
رهبر فقيد انقالب در كتاب كشف اسرار نيز تصريح دارد كه هرگز دخالت به معنای حضور 
مستقيم فقيه بر رأس قدرت اجرايی وجود نخواهد داشت و اين نشان از قدمت نظر ايشان، 
پيش از انتشار رساله واليت فقيه را دارد. بعد از انتشار رســاله واليت فقيه نيز امام)ره( از 
حوزويان و دانشگاهيان دعوت می كند كه در مورد حكومت و شيوه حكومت داری اعالم نظر 
كنند. همين دعوت مبنايی شد برای طرح بســياری ايده ها. حتی اگر ملی گراها در نگارش 

1. همان، ص15. 
2. همان. 
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پيش نويس قانون اساسی دخالت می كنند و حرف آنها 
شنيده می شود، نشانه و نتيجه وسعت مشرب امام خمينی 
است. همه اينها شواهدی است بر رد اتهام انحصارگرايی. 
اجازه حضور جريان های مختلــف در انقالب تا بدانجا 
پيش رفت كه در پيش نويس رســمی قانون اساسی نيز 
هيچ اثری از اصل واليت فقيه نيست اما طبق يك روند 

دموكراتيك، اين اصل در مجلس خبرگان به بحث گذاشته و تصويب می شود و بديهی است 
كه استنكاف از پذيرش مصوبه مجلس خبرگان قانون اساسی، به معنای انحصارطلبی است! 
همچنين در سلسله دروس حكومت اسالمی امام خمينی كه در سال 48 برگزار شد، ايشان 
تنها به جايگاه واليت فقيه و ضرورت حكومت در منظومه فقه شيعی و معارف دينی سخن 
گفته اند و در مورد شكل حكومت بحثی در ميان نيست  و جزييات آن را به مجامع نخبگانی 
محول كرده اند. البته ايشــان برخی از روش های حكومتی رايج مثل مشــروطه، سلطنتی، 
جمهوری به معنای دموكراتيك و... را صريحًا رد می كند اما در مورد شيوه مورد نظر خود 
نفياً و اثباتاً سخنی به ميان نياورده اند كه گفته شود بعد از پيروزی انقالب، از آن سخن عدول 

كرده است! 
اين گفته ها نشــان می دهد كه امام خمينی در خالل سلسله دروس واليت فقيه، در مقام 
بيان تفصيلی شيوه حكومت نبوده اند؛ لذا اساساً تعارض درسنامه واليت فقيه با قانون اساسی 
فرض ندارد تا برای نگارش آن الزم باشد ايده حكومت اسالمی امام به كناری نهاده شود. 
يعنی در حقيقت بين دروس حكومت اسالمی و پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
يك رابطه طولی )عموم و خصوص مطلق( برقرار است نه يك رابطه تباينی يا از سنخ رابطه 

نقيضين كه اجتماع شان ممكن نباشد و الزمه وجود يكی، نفی ديگری باشد. 
5. بنی صدر

كدی با استدالل به روايت يك ســويه بنی صدر، كه البته در هيچ منبع معتبر مكتوب و 
شفاهی، مؤيدی برای آن وجود ندارد، مدعی می شود كه امام خمينی »به طور خصوصی به اين 
اشاره داشت كه نظرات منعكس در حكومت اسالمی خود را كنار گذاشته است، و در ابتدای 

دوره حكومتش نيز چه در گفتار و چه در عمل همين برداشت را به دست می داد.«1  
  برگزاری موفقيت آميــز رفراندوم قانون اساســی، راه را برای انتخاب 
نخستين رئيس   جمهور انقالب مهيا ســاخت و با انتشار متن كامل قانون 

1. همان، ص16. 

نقد تاريخی نوشته های كدی، 
كاری  سـهل و ممتنـع است؛ 
چراكه او هميشه بين روايت 
تــاريـخی مسـتنـد و تحليل 
شخصی احسـاسی در رفت و 

آمد است
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انتخابات رياست جمهوری )در     مطبوعات مورخ اول دی 1358( و با معرفی 
حجت االسالم محمد خوئينی ها به عنوان     نماينده امام در كميسيون بازرسی 

تبليغات، عماًل مرحله ديگری برای تثبيت نظام     سياسی كشور آغاز شد.  
  تا پيش از اين مرحله، اشخاص زيادی برای رياست جمهوری مطرح شده 
بودند كه     سرآمد همه آنها حضرت امام بودند كه ايشان با قاطعيت رد كرده 

بودند.1
برخالف برداشت نويســنده، اين جمالت صدق گفتار امام را روشن می كند. اين دو نظر 
در كنار هم و فضای ايجادشده در بعد از انقالب كه خيلی از آنان نيز ريشه خارجی داشت، 
نشــان داد كه در عمل نمی توان بدون قرار گرفتن در بدنه نظام امور را اداره كرد؛ تهاجم و 
تهديد خارجی، آشوب و قدرت خواهی گروه های داخلی كه در صدرشان مجاهدين و خلق 
مسلمان بودند و بلند شدن پرچم تجزيه طلبی با شارژ عوامل خارجی در بعضی نقاط مرزی، 
در مكتب تكليف گرايی امام خمينی يك نتيجه داشت: ايشان نمی توانست جامعه ايرانی را 
به بهانه عافيت طلبی، يا ژست دموكراتيك و... در بحران پساانقالبی رها كند. در واقع شرايط 
جديد، اقتضای حكم و تكليف تازه را داشت. خاصه آن  كه هيچ يك از شخصيت های سياسی، 
احزاب و سازمان ها از كاريزمای كافی برای ايجاد هم گرايی ملی برخوردار نبودند و اين ناتوانی 
در عمل بارها ثابت شد. استعفای دولت موقت، عزل بنی صدر، اعالم جنگ مسلحانه توسط 
مجاهدين خلق و... دليل صدق اين مدعاست. اين مطلب را خود نويسنده نيز اذعان دارد كه 

»انگيزه وحدت ملی« را از عوامل پيروزی پيروان امام خمينی برمی شمارد.
در اين مقاله تالش شد شبكه ارتباطی و خط فكری نويسنده كتاب و شاخصه های كلی قابل 
نقد در اين اثر، مورد ارزيابی و بررسی قرار گيرد. نقد كامل محتوای كتاب نتايج انقالب ايران 

نيازمند اثر مستقل ديگری است و در اين نوشتار نمی گنجد. 

1. عبدالرزاق اهوازی، امام خمينی)س( به روايت آيت اهلل هاشمی رفسنجانی، تهران، عروج، 1393، ص118. 


