






 فصلنامه تخصصي
 در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
شماره 58 و59
دوره سوم- سال شانزدهم
زمستان 1397 و بهار 1398



فصلنامه تخصصي در حوزه تاريخ پژوهي ايران معاصر
دوره سوم- سال شانزدهم- شماره 58 و59- زمستان 1397 و بهار 1398

صاحب امتياز و مدير مسئول: دكتر سيد حميد روحاني
سردبير: دكتر مظفر نامدار

دبير سرويس فلسطين: عليرضا سلطانشاهي
مدير داخلي: مهديه مرادپور

هيئت تحريريه )به ترتيــب حروف الفبا(: دكتر بهادر امينيان، دكتر محســن خليجي، دكتر علي رباني 
خوراسگاني، حجت االسالم و المســلمين دكتر ســيد حميد روحاني، دكتر مجتبی زارعی، عليرضا 
سلطانشاهي، دكتر محمد شفيعی فر، دكتر حسين قريب،دكتر رامين خانبگي، دكتر حسين كلباسي 

اشتري، دكتر منوچهر محمدي، دكتر مظفر نامدار 

مدير اجرايي: مهندس سيد محمود حقي
صفحه آرا: آرام بديعي دزفولي

ناشر: بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي

www.iranemoaser.com :پايگاه اطالع رساني
15khordad@iranemoaser.ir :پست الكترونيك
15khordad.mag@gmail.com                                                           

قيمت: 10000 تومان

 آدرس: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، 
كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6

تلفن: 5-22579192                        نمابر: 22761264                      صندوق پستي:19395-7385



1. مقاالت در نشريه ديگر به چاپ نرسيده باشد و يا همزمان براي نشريات ديگر ارسال نشده باشد.
2. نويسندگان محترم مقاالتي را كه جهت چاپ در فصلنامه پانزده خرداد مي فرستند، حداكثر به مدت 6 

ماه  از ارسال آن به نشريات ديگر خودداري نمايند.
3. حجم مقاالت ارسالي از 25 صفحه تايپ شده تجاوز نكند. )هر صفحه 250 كلمه(

4. مقاالت به صورت تايپ شده بر روي كاغذ A4 و با واژه پرداز Word در دو نسخه ارايه شود.
5. ارسال فايل مقاالت در CD يا از طريق ايميل الزامي است.

6. مقاالت به ترتيب ذيل تدوين شوند:
عنوان مقاله؛ نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، همچنين آوردن رتبه علمي: مربي، استاديار و...، سازمان 
وابسته، آدرس، شماره تلفن نويسنده و آدرس ايميل نويسنده)گان( ضروري است؛ چكيده، در حدود 100 
كلمه به زبان فارسي و در صورت امكان به زبان انگليسي؛ كليد واژه ها)تا ده واژه(؛ مقدمه؛ متن اصلي مقاله؛ 

نتيجه؛ فهرست منابع.
7. ارجاعات، اعم از منابع و يادداشت ها با شماره هاي پياپي در متن مشخص و با همان شماره به صورت 
پانوشت در پايان هر صفحه ذكر شود. )شيوه ارجاع براي كتاب: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، نام 
كتاب )به صورت ايرانيك(، نام مترجم، محل نشر، نام ناشر، سال انتشار، شماره جلد، شماره صفحه و 
براي نشريات: نام و نام خانوادگي نويسنده)گان(، عنوان مقاله)داخل عالمت گيومه(، نام نشريه)به صورت 

ايرانيك(، نام مترجم، سال نشريه، شماره نشريه، شماره صفحه مي باشد.(
8. مقاله ترجمه شده بايد حاوي موضوعات بديع و متناسب با نيازهاي علمي و فرهنگي كشور باشد و 
متن اصلي، ضميمه ترجمه ارسال شود و در هر صفحه ترجمه، عالوه بر شماره صفحه هاي ترجمه، شماره 

صفحه متن اصلي نيز قيد گردد.
9. مسئوليت مقاالت بر عهده نويسندگان است و نشريه پانزده خرداد پاسخگوي آرا و عقايد نويسندگان 
نيست. نشريه پانزده خرداد از بازگرداندن مطالب رسيده معذور است و حق چاپ مقاالت پذيرفته شده 

براي مجله محفوظ است. نشريه پانزده خرداد در كوتاه كردن و ويرايش مطالب آزاد است.

نحوه ارزيابي مقاله
مقاله رسيده در صورتي كه با اهداف مجله مطابقت داشته باشد، توسط دو نفر از صاحب نظران ارزيابي 

مي شود و در صورت كسب امتياز الزم و تصويب اعضاي هيئت تحريريه امكان چاپ مي يابد.
مالك هاي ارزيابي مقاالت عبارت اند از: ابتكار و نوآوري، اتقان تحليل ها و استدالل ها، بهره گيري از منابع 

معتبر، نظم و پيوستگي مطالب، رواني و رسايي مطالب و تناسب با نيازها.
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سخن سردبير

در دفاع از انقالب اسالمی

انقالب اســالمی در ســپيده دم آغاز دهه پنجاه، خود را در مصافی عميق با ابعاد جهانی 
می بيند؛ مصافی پيچيده و گسترده كه همه حاالت و صور زندگی ما ايرانيان را در بر گرفته 
است و طپش قلب دوستداران بی شمار انقالب اسالمی در جهان را به شمارش انداخته است. 
اين مصاف نابرابر با استكبار جهانی، سالمت فكری، جســمی، اجتماعی و روانی ما، محيط 
زندگی روابط اجتماعی ما، اقتصاد، تكنولوژی و پيشــرفت ما، سياست و فرهنگ ما، باورها 
و اعتقادات ما، امنيت، آزادی و اســتقالل ما و از همه مهم تر سبك زندگی ما را دستخوش 
تحوالتی كرده است. اين مصاف غيرعادالنه و نامتعادل دارای چنان ابعادی است كه در تاريخ 

برای هيچ ملتی سابقه نداشته است. 
انقالب اسالمی در تجربه گام اول در چهل سال اخير، در مقابل تمامی شيوه های مخربی كه 
می توانست ده ها بار هر جامعه ای را با بحران و خطر اضمحالل روبه رو كند، ايستادگی كرد 
و ملت ايران از اين مواجهه ظالمانه سربلند بيرون آمد. اما امروز دهن كجی به آرمان های 
انقالب اسالمی حتی توسط فريب كارانی كه روزگاری افراطی ترين شيوه ها را برای سركوب 
مخالفان و منتقدان تجويــز می كردند و از حلق آويز كــردن توطئه گرها در نماز جمعه دم 
می زدند، با آهنگی لگام گسيخته در جريان است و اكنون كار به جايی رسيده كه همين افراد، 
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جماعتی را دور خود جمع كرده اند كه وظيفه آنها بزك كردن چهره استكبار و تئوريزه كردن 
وابستگی و سرســپردگی به كدخدای جهانی و نهادينه كردن خط سازش در ديوانساالری 
جمهوری اسالمی است؛ كسانی كه در درون نهادهای وابسته به حاكميت مثل دولت، مجلس، 
دانشگاه ها، رسانه های وابسته به دولت يا رسانه های دست به مزد و ديگر مراكز مأموريت 

دارند در گوش ملت ايران پيوسته بگويند: 
1. هزينه مبارزه با استكبار جهانی و مقاومت در مقابل دشمنان آزادی و استقالل كشور 

باالست.
2. عصر جهانی شدن نياز به هم گرايی با اربابان جهانی دارد.

3. توسعه بدون استفاده از دســتاوردهای جهانی كه عموماً در اختيار امريكا و اروپاست، 
امكان ندارد.

4. عصر انقالب ها به پايان رسيده است. 
5. عصر تساهل و تسامح در مقابل باج خواهی زورگويان است. 

6. عصر گفت وگو، مذاكره و سازش است، نه مقاومت و ايستادگی. 
7. دوران استقالل و آزادی تمام شده اســت زيرا در ادبيات جهانی شدن، لفظ استقالل 

منسوخ شده است.1 
و... 

از زمانی كه عده ای در دولت خاتمی منافع ملی كشور را در پای عوايد گروهی خود قربانی 
كردند و شرايطی در كشور به وجود آوردند كه منجر به صدور قطعنامه شهريورماه شورای 
حكام آژانس هســته ای عليه ايران در سال 1382 شد و رســانه های داخلی برای توجيه 
ضرورت سازش با امريكا و دور شدن از شبح ســاختگی جنگ از سر ايران، از آن به عنوان 
شوك سپتامبر2 ياد كردند و متعاقب آن تيم جديد مذاكره كننده هسته ای به سرپرستی شيخ 
ديپلمات حسن روحانی، زمام مذاكره را در دست گرفت و در نهايت منجر به توافق سعدآباد 
در 29 مهر 1382 با انگليس، فرانسه و آلمان به نيابت از امريكا، و تعليق فعاليت های هسته ای 
ايران شد، پنتاگون و سازمان سيا برنامه های بلندپروازانه خود را برای به زانو درآوردن جبهه 
مقاومت و به سازش كشــاندن ايران آغاز كردند. راهبردی ترين برنامه های امريكا برای 
به سازش كشاندن ايران در درون نظام انتخاباتی و ســاختار ديوانساالری پايه ريزی شد. 

1. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن؛ چالش ها و راه حل ها، با مقدمه ای از حسن روحانی، مركز تحقيقات 
استراتژيك، مهر 1387، ص130. 

2. رك: ديپلماســی هســته ای 678 روز مديريت بحران، تهران، معاونت پژوهش های روابط بين الملل مركز 
تحقيقات استراتژيك، 1385، ص24. قابل ذكر است اين كتاب به محض انتشار توسط ناشر از بازار جمع آوری شد! 
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امريكايی ها در اتخاذ اين اســتراتژی برای خود داليل قابل قبولی داشتند كه دل سپردگان 
به آرمان های امام خمينی و انقالب اسالمی كمتر به اين داليل توجه كردند. مهم ترين آنها 

چهار دليل عمده بود: 
1. وجود طيفی از تكنوكرات های ايرانی تحصيل كرده در اروپا و امريكا كه در فضای جنگی 
دهه اول انقالب و حضور نيروهای انقالبی در دفاع مقدس، شرايط را برای رخنه در ساختار 
ديوانساالری آماده ديدند و با نمايشی از تسبيح و اوركت و ريش و پيراهن يقه آخوندی، جای 
پای خود را در رده های باالی اين ديوانساالری محكم كردند و آرام آرام در سطوح مختلف 

نظام مهره چينی شدند. 
2. اعزام طيف عظيمی از جوانان انقالبی در دولت هاشمی و خاتمی به اروپا برای كسب 
تخصص كه بخش قابل توجهی، به دليل سواد مذهبی پايين و نداشتن تجربه سياسی به شكل 
پنهان و آشكار به استخدام عقيدتی و سياسی و شايد ساير شبكه های جاسوسی اروپا و امريكا و 
اسرائيل درآمدند و بعدها بالی جان همين دولت ها شدند. افرادی چون حميدرضا جاليی پور، 
محسن ميردامادی، محمدرضا خاتمی و ديگر كسانی كه بعدها منشأ بسياری از وادادگی ها و 
فتنه انگيزی ها و تأسيس احزاب منافق جديد مثل حزب مشاركت و حزب اعتماد ملی و غيره 
در جمهوری اسالمی شدند و به قول حميدرضا جاليی پور »حلقه سوم، جريان های معارض 
با انقالب اسالمی در كنار حلقه دوم مركز مطالعات استراتژيك به رهبری حجاريان، عباس 
عبدی، عليرضا علوی تبار، مجيد محمدی و ديگران و حلقه اول به رهبری سروش و شاگردان 

وی بودند.«1
3. وجود طيفی از ارتباطات، تعلقات و عاليق خاص با اروپا و امريكا در ساختار دولتی ايران 

به بهانه حضور فرزندان، وابستگان و پيوستگان بعضی از مسئولين در خارج از كشور و... 
4. شيوه چينش ديوانســاالری ايران كه از دوره هاشمی تغيير آن از تمايالت نهادگرايی 
مورد نظر امام، به سمت تكنوكراسی متمايل به غرب رفت و طيفی از كارگزاران موسوم به 
سازندگی را در خود هضم كرد؛ اين طيف كه در دوره پهلوی از آن به نام »ماساچوستی ها« نام 
برده می شد با همان اهداف، افكار و شيوه ها، به نام »نيويوركی ها« در ساختار جمهوری اسالمی، 
بستر مناسبی برای نفوذ و استحاله در مدل برنامه ريزی، سياست گذاری و تصميم گيری ايجاد 
كرد. اين مدل مرگبار سازش و وادادگی، زهر كشنده خود را در پيكر ديوانساالری جمهوری 
اسالمی در برنامه چهارم توسعه در دولت خاتمی ريخت و با وجود اين كه ناقوس استحاله 
سازمان ديوانســاالری ايران در ديدگاه های ضد انقالبی را به صدا درآورد ليكن نيروهای 

1. حميدرضا جاليی پور، جامعه شناسی جنبش های اجتماعی، تهران، طرح نو، 1381، ص225-227. 
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انقالبی بی تفاوت از كنار آن گذشتند. 

نگاهی اجمالی و گذرا به كتاب مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، عمق نفوذ 
غرب پرســتان و جريان های خط سازش در سطوح مختلف ديوانســاالری ايران را نشان 
می دهد. اين برنامه كه اولين برنامه حوزه چشــم انداز بيست ساله جمهوری اسالمی است 
و قرار بود مسير رسيدن به اهداف چشــم انداز را به گونه ای ريل گذاری كند كه ايران در 
پايان بيست سال، كشوری توســعه يافته با جايگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح 
منطقه، با هويت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در 
روابط بين الملل باشد، نشان می داد كه كارگزاران ديوانساالری غربی تئوريزه شده در دولت 
هاشمی و نهادينه شده در دولت خاتمی، با پيش فرض های عصر قاجاری و پهلوی امكان ندارد 

آرمان های انقالب اسالمی را تحقق بخشند. 
اينها تقی زاده های جديدی هســتند كه از ابتدا با اين پيش فرض كه »نظم جديد اقتصاد 
جهانی برای همه كشورها و از جمله ايران، ترتيبات نهادی- رفتاری و آرايش های فنی نوينی 
را مطرح می سازد كه بدون مالحظه اين شــرايط محيطی و پيروی از قانونمندی های آن، 
توسعه اقتصادی- صنعتی كشورها با موانع جديد روبه رو خواهد شد و فقط در صورت انطباق 
با اين شرايط و ورود به شبكه های ارزش بين المللی است كه می توان از فرصت های تجاری 
و سرمايه گذاری گســترده ای كه در عرصه اقتصاد جهانی پديدار شده، بهره مند گرديد«،1 

سرنوشت مردم را به دست گرفتند. 
چنين اظهارات عجيب و غريبی، آن هم در دل برنامه های اســتراتژيك نظام جمهوری 
اسالمی، از يك طرف نشــان می دهد دامنه نفوذ سازشــكاران، غرب پرستان، وادادگان و 
عافيت طلبان تا كجاســت و از طرف ديگر اثبات می كند شبه روشنفكران عصر جمهوری 
اسالمی با منورالفكری دوره قاجاری و پهلوی تفاوت اساسی نكرده اند. گويی در گفتمان های 
توسعه و تجدد اين سه نسل از غرب پرستان به ظاهر روشنفكر در ايران، هيچ تحولی اتفاق 
نيفتاده است و با وجود اينكه پيوسته در آموزه های تئوريك خود به ما می گويند گفتمان ها از 
جنبه تاريخی تابع فرآيندهای هر دوره می باشند و بايد تغيير كنند، اما گويی اين جبر تاريخی 
در گفتمان غرب پرستی فاقد قطعيت های ايدئولوژيك می باشد. روشنفكری در ايران به تعبير 
دقيق و عميق رهبر فرزانه انقالب اسالمی، در طول تاريخ حيات خود به دنبال تئوريزه كردن 
وابستگی در ايران بود و روشنفكری عصر جمهوری اسالمی با تكرار آرمان های اسالف خود 

در دوره قاجاری و پهلوی گرفتار ارتجاع شده است:

1. مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، تهران، سازمان مديريت و برنامه ريزی كشور، 1383، ج1، 
ص203. 
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د
بعد از جنگ )دفاع مقدس( تالش هاي جدي شــروع شده براي اين كه 
روشــنفكري ايران را به همان حالت بيماري قبــل از انقالب برگردانند- 
برگشــت به عقب- يعني باز قهر كردن با مذهب، قهر كردن با بنيان هاي 
بومي، رو كردن به غرب، دلبستگي و وابســتگي بي قيد و شرط به غرب، 
پذيرفتن هر چه كه از غرب- از اروپا و از امريكا- مي آيد، بزرگ شمردن هر 
آنچه كه متعلق به بيگانه است و حقير شمردن هر آنچه كه مربوط به خودي 
اســت؛ كه در باطن خود، تحقير ملت ايران و تحقير بنيان هايش را همراه 
دارد. من اين را مشاهده مي كنم. اينها چه كساني هستند؟... كساني هستند 
كه »لم يؤمنوا باهلل طرفه عين«. اينها هرگز، نه به اسالم و نه به ايران، ايمان 
نياورده  اند... ارتجاع روشنفكري يعني برگشتن به دوران بيماري روشنفكري؛ 
برگشتن به دوران بي غمي روشنفكران، برگشتن به دوران بي اعتنايي دستگاه 
روشنفكري و جريان روشنفكري به همه سنت هاي اصيل و بومي و تاريخ و 
فرهنگ اين ملت. امروز هر كس اين پرچم را بلند كند، مرتجع است، ولو 
اسمش روشنفكر و شاعر و نويســنده و محقق و منتقد باشد. اگر اين پرچم 
را بلند كرد- پرچم بازگشت به روشنفكري دوران قبل از انقالب، با همان 
خصوصيات و با جهت گيري ضد مذهبي و ضد سنتي- اين مرتجع است؛ اين 

اسمش ارتجاع روشنفكري است.1
مطالعه عميق سرگذشت تقی زاده در جنبش مشروطه و دوران پهلوی، فراز و فرود يك 
انقالبی نمای واداده و عافيت  جو و فرصت طلب را نشــان می دهد. او كه از اساس دل سپرده 
مشروطه ای بود كه به تعبير شهيد شيخ فضل اهلل نوری، از ديگ پلوی سفارت انگليس خارج 
شد، برای تحميل مشروطه انگليسی ابتدا در قامت يك انقالبی نمای افراطی به ظاهر روحانی و 
مذهبی نمايان شد و پس از به كرسی نشاندن اهداف انگليسی ها و انحراف آرمان های نهضت 
عدالتخانه، ماهيت خود را برمال كرد و به يكی از غرب پرســتان معارض با دين و فرهنگ 
تبديل شــد و در اين افراط كاری تا آنجا پيش رفت كه در كارنامه او جز فتوای قتل مردم، 
تأسيس كميته مجازات و ترور رهبران مذهبی مخالف غرب و غرب پرستی، سرسپردگی به 
نازيسم، مديحه سرايی برای شخص حقيری چون رضاخان، آلت فعل تمديد قرارداد ننگين 
دارسی در مسئله نفت در دوره رضاخان، فعاليت در شبكه های فراماسونری و... وجود ندارد. 
به گونه ای كه علمای نجف حكم به تفسيق و فساد سياسی او دادند. مدتی از ايران گريخت و 

1. بيانات مقام معظم رهبری در جمع دانشجويان دانشگاه تهران، 1377/2/22. 
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به دامان اربابان خود در اروپا رفت تا آب ها از آسياب بيفتد و او برای ادامه مأموريت خود 

به ايران برگردد.
تقی زاده ابتدا در هيبت يك روحانی نمای به ظاهر انقالبی، از مردم تبريز رأی گرفت و وارد 
اولين مجلس شورای ملی شد اما گرفتار اين توهم بود كه »مشروطيت را در جاهای ديگر دنيا 
با زحمات چندين ساله اختراع كرده و هر چيز اختراعی را بخواهيم از مأخذش برداريم بايد 
با تمام جزئيات و آالت آن برداريم...«1 و بر اســاس همين اعتقاد رضايت نمی داد كه حتی 
يك بند از قانون اساسی مشروطه موافق قواعد دين و فرهنگ مردم ايران نوشته شود. او به 
سردمداری تمامی غرب پرستانی كه از فرقه ها و گروه ها و جريان های شبه دينی و ضددين 
وارد مجلس شده بودند، مدعی بود كه مجلس شــورای ملی بايد با قوت قلب و جسارت 
الزم برای آن مقصود كه منظور تمام ملل آزادی دوست دنيا و مكنون خاطر دولت انگليس 
است، شمشير زند.2 درست شبيه همين توهماتی كه امروز عده ای معتقدند ترقی و پيشرفت 
بدون رضايت كدخدای جهانی يعنی امريكا ممكن نيســت. تقی زاده بر اين باور استوار بود 
كه مشروطيت فرزند روحانی انگلستان است... و چشم مردم ايران به جزيره بريتانيای كبير 

دوخته... و منتظر معاونت آن دولت نجيب و آن دولت ليبرال هستند!!3 
اين انقالبی نمای دوآتشه، پس از به توپ بسته شدن مجلس مشروطه توسط محمدعلی 
شاه قاجار، اولين كسی بود كه به ســفارت انگليس پناهنده شد و پس از آن به قول خودش، 
اولين نارنجك تسليم به تمدن فرنگی را بی پروا به زمين زد و فرنگی مآب شدن مطلق ظاهری 
و باطنی و جسمانی و روحانی ما ايرانيان را از فرق سر تا نوك پا، واجب شمرد و چهل سال بعد 
هم پس از تمامی آن مصيبت هايی كه بر ملت ايران وارد كردند، اين اقدام را خطا و افراطی 

دانست.4 
زندگی سياسی تقی زاده نشان می دهد كه جلب رضايت و اعتماد ملت ايران برايش پشيزی 
ارزش نداشت. برای او جلب رضايت اربابان قدرت و در رأس آن انگليس و فراماسونری 
جهانی، از آزادی، استقالل، هويت و اصالت و از همه مهم تر منافع ملی ايران، اهميت بيشتری 
داشت. بر اساس همين توهمات، او در تمام تاريخ زندگی سياسی خود آلت فعل استعمار و 
استبداد در ايران بود و لبخند استعمار انگليس و سپس امريكا را بر لبخند ملت ايران ترجيح 

1. روزنامه مذاكرات مجلس شورای ملی، دوشنبه 27 ذی الحجه 1326، ش131. 
2. نامه تقی زاده به سفارت انگليس؛ رك: ايرج افشار )به كوشش(، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، 

تهران، جاويدان، 1359، ص103. 
3. همان، ص109. 

4. سيد حسن تقی زاده، اخذ تمدن خارجی تساهل و تســامح آزادی وطن ملت، تهران، باشگاه مهرگان، 1339، 
ص7. 
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داد تا نشان ترقی خواهی، آزادی خواهی و دموكرات بودن را از پرستشگاه های غرب دريافت 

كند. 
سسيل اسپرينگ رايس وزيرمختار انگليس در دربار ايران در گزارشات خود به ادوارد 

گری وزير امور خارجه در ژوئيه 1907م می نويسد: 
يك خميرمايه يا عامل مؤثری از مردان شــرافتمند و بی غرض وجود 
دارد كه حقيقتًا با عالقه صميمانه برای نجات كشورشــان تالش می كنند 
و نمايندگان تبريز بالاستثناء از اين دســته اند. اين مردان ظاهراً از همان 
خميره ای هســتند كه دموكرات های واقعی از آن ساخته می شوند... آنها 
افكاری مترقی و آزادی خواهانه دارند... مناسبات و روابط آنها با مجتهدين 

هم حسنه نيست زيرا نسبت به مرجعيت آنها دائماً مجادله می نمايند.1 
تقی زاده عدالت، آزادی، امنيت و استقالل ايران را به القابی كه انگليسی ها به وی دادند، 

فروخت. 
امروز ما گرفتار خيال بافی های تنها يك تقی زاده نيســتيم بلكــه گرفتار خيال بافی های 
تقی زاده هايی هستيم كه فرصت طلبانه در ســطوح مختلف ساختار جمهوری اسالمی نفوذ 
كرده اند تا از درون، هسته انقالب اسالمی را فاسد كنند؛ همان طوری كه تقی زاده هسته جنبش 
مشروطه را از درون فاسد كرد. امريكايی ها و صهيونيست ها پس از سال ها توطئه برای نابودی 
انقالب اسالمی فهميدند از بيرون امكان ندارد انقالب ايران آسيب ببيند. بنابراين نزديك به 
سه دهه است كه صف آرايی های لشكر مزدور خود را در مقابل انقالب، به درون  ايران منتقل 
كرده اند و كانون فرماندهی اين صف آرايی ها را به شبكه ای از خط سازش در ديوانساالری 
ايران سپرده اند. ملت ما بايد بر اين شبكه و خيال بافی های آن تمركز كند و فريب سخنان 
به ظاهر شكيل آنها را نخورد. اينها همان توهماتی را القا می كنند كه تقی زاده های عصر قاجاری 
و پهلوی القا می كردند. اين توهمات عمومًا در قالب الفاظ، عبارات، و باورهای عامه پسند و 
به ظاهر موجه آراسته می شود و كسی متوجه نمی شود كه در پس اين آراستگی ظاهری چه 
آشفتگی خانمان ســوزی وجود دارد. در اينجا به نمونه هايی از اين آراستگی های ظاهری و 

آشفتگی های عميق اشاره می شود: 
1. ميرزاملكم خان2 به ظاهری آراسته می گفت: ملل فرنگ سه هزار سال معطل شدند تا 

1. مظفر نامدار، »بازشناسی گوشه ای از تاريخ مشروطه«، مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، قم، مركز بررسی های 
اسالمی، 1370، ج1، ص144. 

2. يكی از كارگزاران دوره قاجاری و از مهره های سرســپرده به انگليس در دربار ناصرالدين شــاه و از اولين 
پايه گذاران شبكه فراماسونری در ايران كه نقش وی در انعقاد بسياری از قراردادهای استعماری به ويژه قرارداد 

رويتر هيچگاه از حافظه تاريخی ايران پاك نخواهد شد. 
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اختراع عكس و يا نظام دولت بروز كرد، حال وزرای ما می توانند اين اختراعات را در بيست 
و چهار ساعت اخذ نمايند اما به يك شرط: ... كه عقل خود را داخل اجرای اين عمل نكنند و 

هر طور كه معلم فرنگی می گويد همان طور رفتار نمايند.1 
اين حرف اگرچه ظاهری آراسته دارد ولی يكی از عوامل اصلی عقب ماندگی ايران در دوره 
معاصر همين باور بود؛ زيرا بذر تقليد و تعطيل كردن عقل را در نظام اداری و تعليم و تربيت 
ايران پاشاند و روح جسارت، خالقيت و نوآوری را در دوره قاجاری و پهلوی در ملت ايران از 

بين برد و ايران را به يكی از وابسته ترين كشورها به غرب تبديل كرد.
امروز هم اين خيال بافی ها در ميان كارگزاران وجود دارد كه می گويند: در شرايط نوين 
مناسبات اقتصادی و سياسی بين المللی نوعی گرايش های مسلط و قانون مندی ها شكل گرفته 
كه همه كشورها و از جمله كشورهای در حال توســعه به نحو اجتناب ناپذيری در فرآيند 
توسعه سياسی، اقتصادی و اجتماعی خود بايد از آن آگاه باشند تا بتوانند از فرصت هايی كه 
در جريان جهانی شدن اقتصاد برای همه كشورها پيش آمده بهره مند گردند. ايران نيز از اين 
قاعده مستثنی نيست... دولت های ملی در تنظيم و اجرای قوانين داخلی ناگزير بايد از قوانين، 

قواعد، استانداردها و هنجارهای بين المللی تبعيت نمايند.2
اين القائات بدان معنا است كه ملت ها نبايد در مسائل سياسی، فرهنگی، اقتصادی بدون 
توجه به آنها كه عمومًا ساخته دست استكبار برای تداوم ســلطه خود بر كشورها هستند 

زندگی خود را سامان ببخشند.
2. تقی زاده برای نهادينه كردن نفوذ انگليس در ساختار قانونگذاری و برنامه ريزی ايران در 
الفاظی به ظاهر عامه پسند می گفت: مشروطيت را در جاهای ديگر دنيا با زحمات چندين ساله 
اختراع كردند و چون هر چيز اختراعی را بخواهيم از مأخذش برداريم بايد با تمام جزئيات 

و آالت آن برداريم.3
اين بدان معنا بود كه فرهنگ ها و خرده فرهنگ ها، باورها، اعتقادات، تمايالت و خواسته های 
ملت ايران در پايه ريزی نظام مشروطه هيچ ارزشی ندارد و بايد بدون كم و زياد هر آنچه را 
كه غرب پرستان می گويند قبول كنيم و سرنوشت خودمان را به دست آنها بسپاريم. چنين 
القائاتی ريشه استقالل و آزادی را در دوران پهلوی در ايران خشكاند و كشور ما آزمايشگاه 
ايده های متناقض و تجربه نشــده تجدد و ترقی غربی شد و چنان شكافی در حوزه فرهنگ، 
هويت، سياست، اقتصاد و آسيب های اجتماعی در ايران ايجاد كرد كه هنوز هم بعد از چهل 

1. حجت اهلل اصيل )گردآورنده(، رساله های ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، نی، 1381، ص133. 
2. مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم، همان، ص77-78. 

3. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقی زاده، تهران، جاويدان، 1359، ص79. 
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سال از پيروزی انقالب اسالمی نتوانستيم بر بعضی از اين زخم ها و آسيب های اجتماعی فائق 

آييم. نمونه آن مسئله حجاب است كه به عزت و حيای جامعه وابسته می باشد. 
امروز هم باز همان تقی زاده ها در قالب الفاظ به ظاهر آراسته می گويند: 

بدون ايجاد يك وجهه مقبول بين المللی كه قدرت های بزرگ در تجلی آن 
نقش اساسی ايفا می كنند راهكارهای سياسی، هر چند علمی باشد تضمينی 
برای تحرك اقتصاد ملی در فضای جديد تحــوالت اقتصادی بين المللی 

نخواهد بود.1 
3. در عصر قاجاری ميرزاملكم خان در همين الفاظ آراسته می گفت: 

هيچ حكيم ايرانی ای بدون چندين سال درس فرنگی هرگز نخواهد فهميد 
كه پول كاغذی يعنی چه و استقراض ملی به چه تدبير ممكن است... چيزی 
كه بايد علی االتصال فرياد بزنيم و شب و روز حواس و قوای خود را صرف 
اجرای آن نماييم اين اســت كه بانك و راه آهن در اين عهد از برای ايران 
شرط حيات شده است و خارج از اين مقدمات هر تدبير و هر زرنگی و هر 
پهلوانی ای كه به كار ببريم به جز مزيد فالكت و هجوم گرسنگی و تمسخر و 

تقبيح دنيا هيچ حاصلی نخواهيم ديد.2 
او با اين حرف، در پی آن بود كه به بهانه آوردن معلم خارجی، تمام امور ايران را به دست 
بيگانگان بسپارد و مأموريت خود را كه تبديل كردن ايران به مستعمره انگليسی ها بود انجام 
دهد و اين اتفاق افتاد. و امروز هم هستند ملكم خان هايی كه خيال بافی های خود را بزك كرده 

و در قالب الفاظی آراسته و پيراسته می گويند: 
بر همه مسئوالن اثبات شده كه كشــورمان در تقابل با قدرت امريكا و 
اســراييل با حالت انزوا و صرفًا متكی بر خود قادر نخواهد بود مسائلی از 
قبيل فقر، بيكاری، عدم توسعه، عدم توليد، عدم صادرات و... را حل نمايد. 
حل معضالت فوق در همه جا با اتصال به اقتصاد جهانی و بهره برداری از 

سرمايه گذاری و تكنولوژی خارجی مقدور و ممكن می باشد.3 
اينها نمونه هــای ناچيزی از خيال بافی هــای ملكم ها و تقی زاده هايی اســت كه هيچ گاه 
نمی توان به فضائل آنها )اگر فضائلی داشته باشــند( در امر اعاده هويت، استقالل، آزادی 
و منافع يك ملت اعتماد كــرد؛ و هيچ جامعه ای نمی تواند با تكيه بــه آنها، جای پای خود 

1. مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم، همان، ص75. 
2. علی اصغر حقدار )به اهتمام(، نامه های ميرزا ملكم خان ناظم الدوله، تهران، چشمه، 1389، ص32-33. 

3. مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم، همان، ص342-343. 
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را در تحوالت اجتماعی، شــاداب، باطراوت، قوی و محكم كند؛ تقی زاده هايی كه با تعلقات 
سطحی، يك سونگرانه و افراطی، به آرمان های مطلق كدخداهای جهانی، آمادگی دارند تمام 
دســتاوردهای يك جنبش بزرگ اجتماعی را در زير پای ديكتاتور حقيری شبيه رضاخان 
قربانی كنند تا به آرزوهای فروهيده خود كه عبارت بود از »فرنگی شدن ايران از فرق سر تا 

نوك پا« نائل آيند.
تقی زاده و ملكم خان دو نمونه عينی از كارگزاران دســتگاه ديوانساالری ايران در عصر 
قاجاری و پهلوی هستند كه فهمشان از سياست، يك فعاليت عملی و لحظه ای محض بود. 
برای آنها، سياست دارای حيات و هويت وابسته به دين، اخالق، قانون، علم، اقتصاد و تاريخ 
نبود. اين فهم، آن هم در آن شرايط سخت تاريخی كه ايران اسير بازی ها و شيادی های دول 
فرنگستان بود و كارگزاران حكومتی درك دقيق و عميقی هم از اين شيادی ها نداشتند، فهمی 
ضعيف، نحيف، ذاتاً وابسته و فرعی به شمار می آمد. رمز سخن معروف آيت اهلل شهيد مدرس 
كه بعداً معمار كبير انقالب اسالمی آن را مبنای سامان سياسی در نظام جمهوری اسالمی قرار 

داد، در آنجايی كه گفت: »سياست ما عين ديانت ماست«، در همين جا نهفته است. 
سياست وقتی عين ديانت است كه يك فعاليت عملی تنها و لحظه ای محض نباشد. چون 
دين و قوانين و احكام دينی در فهم يك مسلمان مؤمن، لحظه ای نيست. امری مستمر و اثرات 
آن مداوم است. هيچ مسلمان سياست ورزی نمی تواند تصميمات و اظهارنظرهای سياسی را 
امری زودگذر و مصرفی تلقی كرده و به اثرات اين اظهارنظرها و تصميم گيری ها نينديشد. 
يك مسلمان مؤمن واقعی برای كسب آرای مردم و به دست آوردن قدرت موقت، وعده های 
دروغين نمی دهد و با اين وعده های دروغين تنها كانون قدرت جمهوری اسالمی، يعنی اعتماد 
مردمی را مخدوش نمی كند. اين نشان می دهد كه كاربرد رايج كلمه سياست از يك طرف و 
 politic برابرنهاد اين كلمه كه در ادبيات اسالمی معنايی عميق و دقيق دارد در ترجمه واژه
نبايد موجب تقويت اين خطای تاريخی شود كه امر سياسی، امری زودگذر و مصرفی است. 
آنجايی كه خمينی كبير می فرمايند: »مگر سياســت چی است؟ روابط مابين حاكم و ملت، 
روابط مابين حاكم با ساير حكومت ها- عرض می كنم كه- جلوگيری از مفاسدی كه هست، 

همه اينها سياساتی است كه هست«،1 معنای دقيقش همين استمرار در سياست است. 
يا به تعبير امام، اين كه بعضی ها می گويند: »ما را چه به سياســت، معنايش اين است كه 
اسالم را اصاًل كنار بگذاريم.«2 ده ها مورد از اين اظهارنظرها در ادبيات سياسی امام وجود 

1. صحيفه امام، ج3، ص227. 
2. همان، ج1، ص270. 
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د
دارد كه نشان می دهد سياست وقتی عين ديانت و ديانت عين سياست می شود كه امری 
زودگذر، سطحی و باب سليقه، انگيزه ها و تعلقات افراد نباشد؛ همچنان كه دين تابع عاليق 
و ساليق افراد نيست و هر كسی نمی تواند احكام و قواعد دينی را به نفع خود، حزب، باند و 

خانواده خود مصادره كند. 
درك اين حقيقت به ما كمك می كند كه هم فهم متعارف خود از سياست را حداقل در 
انديشه اسالمی اصالح كنيم و هم در شناخت تقی زاده های زمان كه دركشان از سياست تابع 

عاليق و ساليق شخصی و گروهی است، دچار خطا نگرديم. 
بی ترديد تشبيه رهبر انقالب از رفتارها و انگيزه های بعضی از كارگزاران سياست و فرهنگ 
امروز ايران به رفتارها و انگيزه های تقی زاده در تاريخ معاصر يك تشبيه راهبردی است؛ زيرا 
تقی زاده از محدود كارگزاران رژيم پهلوی است كه از ابتدای ورود به سياست تا پايان زندگی 
غيرقابل دفاع خود، به قول دكتر مصدق وارد هر معركه سياسی شد تا وجود ناچيز خود را 

شايد مقداری بخشد. 
امروز دفاع از انقالب اســالمی به مراتب حساس تر و سخت تر از ديروز خواهد بود. خط 
رويارويی با انقالب به درون نهادهای آموزشی، پژوهشی، رسانه ها، حوزه های علميه، مساجد 
و هيئت ها و از همه استراتژيك تر، به درون ديوانساالری ايران كه نقطه اصلی حل مشكالت 
مردم است، منتقل شده است. اگر تا ديروز دشمنان اين انقالب، امريكا، اروپا، صهيونيسم، 
استكبار جهانی، سلطنت طلب ها، فراماسو ن ها، منافقين و نيروهای كمونيست چپ و راست، 
حكام مرتجع منطقه و... بودند، امروز عالوه بر همين دشمنان شناخته شده، ما بايد از انقالب 
اسالمی در مقابل ســكوالرها، مرفهين بی درد، ســازش كارها، دولت مردان غرب پرست، 
واداده ها، مسئوالنی كه رگ و ريشــه، مال و منال و فرزند در خارج دارند، دوستان نادان، 
مقدس مآب های حوزه، مرعوبــان از كدخدای جهانی، دموكراســی های آدم كش، حقوق 
بشرهای بی بشر، سياست های توسعه غربی، الگوهای پيشــرفت غيربومی، رانت خوارها، 
مالهای انگليسی، دانشگاهيان بی هويت، بی برنامگی، بيكاری، بی عدالتی، ديوانساالری، و از 
همه مهم تر »وطن فروشی« و »بدن فروشی« و ده ها دشمن آشكار و پنهان ديگر كه به دنبال 

نهادينه كردن خود در هسته انقالب اسالمی هستند، دفاع كنيم.  
بذری كه استعمار اروپايی و امريكايی در گذشته در ايران افشانده است، همچنان ريشه 
می زند و سايه های آنها نهال های بومی فكر و انديشه و سياست و فرهنگ را در كشور مستور 
و ناپديد می سازد. ما هيچ گاه نبايد اين پيام جاودان خمينی كبير را از يادها دور كنيم كه فرمود: 
ما از شر رضاخان و محمدرضا خالص شديم، لكن از شر تربيت يافتگان 
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غرب و شرق به اين  زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان سلطه 
ابرقدرت ها هستند و سرسپردگانی می باشند كه با هيچ منطقی خلع سالح 
نمی شوند، و هم اكنون با تمام ورشكستگی ها دست از توطئه عليه جمهوری 

اسالمی و شكستن اين سد عظيم الهی برنمی دارند.1 
اروپاييان و امريكايی ها از اصالح طلبی تا سوسياليســم و از فاشيســم تا توتاليتاريسم و 
كمونيسم و از سكوالريسم و سوسياليسم تا محافظه كاری و اعتدال گرايی را در رؤياهايشان 
پرورش داده و بذر آنها را در سراسر جهان پاشيده اند و برای تحقق اين رؤياها دورانی هم به 
ملت ها و سرزمين های ديگر يورش بردند و نسل ها و سرزمين ها را به نام بسط دموكراسی 
سوزاندند و ميليون ها انسان را به بردگی فروختند و ميليون ها نفر را قربانی رؤياهای شومشان 

كردند. 
آينده بی ترديد ديگر در اين رؤياهای شوم تحقق پيدا نمی كند بلكه بشر آينده را در مكتبی با 
انديشه عدالت، عقالنيت، آزادی و معنويت جست وجو می كند تا همگان سهمی از آن بردارند 
و چيزی بر ملتی تحميل نشود. اين سعادت عظيم گريزناپذير است و ما برای رسيدن به آن 
بايد از انقالب اسالمی در مقابل فاشيســم، سكوالريسم، كمونيسم، ليبراليسم، دموكراسی، 
حقوق بشر، توتاليتاريسم، سرمايه داری، محافظه كاری، ديوانساالری و ماترياليسم دفاع كنيم. 

1. همان، ج15، ص446. 
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مکتب امام خمينی و بازتوليد فقه اجتماعی شيعه 
در چله انقالب اسالمی 

دكتر مظفر نامدار

هدف اساسي اين است كه ما چگونه مي خواهيم اصول محكم فقه را در 
عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براي معضالت جواب داشته باشيم 
و همه ترس استكبار از همين مسئله اســت كه فقه و اجتهاد جنبه عيني و 

عملي پيدا كند. 
امام خميني)ره(1

گشودگی فقه شيعه در مکتب امام خمينی
15 خرداد 1342 آغاز جنبش سياسي، اجتماعي و فرهنگي گسترده اي در ايران بود كه 
مرجعيت، نظام پادشاهي، حكومت مشروطه سلطنتي، غرب پرستی و سكوالريسم را به چالش 
كشيد. اصول راهنماي اين جنبش اعتماد راسخ به توان دين اسالم و سنت اجتهادي فقه شيعه 
در حل مسائل و مشكالت جهان امروزي و پيوند ناگسستني سياست با ديانت بود. از نظر 

1. صحيفه امام، ج21، ص289.
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ت
مقاال

آموزه هاي اين جنبش، هر مسلمانی فارغ از حصارهای فرقه گرايی، قوه و قابليت آن را دارد كه 
با بررسي مسائل و ارزيابي براهين و مطالعه گذشته و حال، حقيقت و واقعيت حيات اجتماعي 

خود را تشخيص داده و نوع حكومت و حاكميت خود را تعيين كند. 
نوع نگاه امام خمينی، به توانايی های توليدی فقه شيعه در حوزه اجتماعی اصالت بخشيد و 
اين اصالت بخشی شرايط را برای پيروزی انقالب اسالمي ايران آسان كرد. انقالب اسالمي 
طيف گسترده ای از تغييرات را با خود به همراه آورد و به فرهنگ اسالمي شكل نويني بخشيد 
و آرمان »تشكيل تمدن نوين اسالمي« را امكان پذير ساخت. اين دگرگوني فرهنگي، مسير 
جامعه در حال پيشرفت ايران اسالمي را در چهل سال گذشته هدايت كرد و اكنون ايران در 

پرتو اين هدايت يكی از مردمی ترين كشورهای منطقه و بلكه جهان می باشد. 
اين واقعيت را نبايد از نظر دور داشــت كه اگر يك نظام اجتماعی زنده، متحرك و پويا، 
همزمان با پويايی، شرايط تداوم پويايی خود را بازتوليد نكند نمی تواند مدت چندانی همچنان 
يك نظام پويا و توليدكننده باقی بماند. بنابراين شرط توليدكنندگی انقالب اسالمی بازتوليد 

شرايط توليد است.1
انقالب اســالمي در چهلمين ســال حيات طيبه خود، براي تداوم اثرگــذاري ايده ها و 
آرمان های انقالب در دنياي پساسكوالر، پساغرب گرا و پسامدرنيته به بازانديشي فرهنگي 
عميقي نياز دارد كه بتواند الگوي موجهي را براي تغييرات اجتماعي در بستر فرهنگ بومي 
)ايراني- اسالمي( فراهم سازد. اگر فرهنگ را مجموعه اي از اعتقادات، باورها و نمادها در همه 
حوزه هاي اجتماعي تعريف كنيم كه با تالش هاي جامعه در فائق شدن بر مشكالت بيروني و 
يگانگي دروني عمل مي كند، بايد فضا را براي اين نوانديشي در بستر پژوهش هاي فرهنگي، 
به خصوص در فقه اجتماعي فراهم سازيم. در چله انقالب اسالمی بازخوانی تغييرات به ما 
می گويد، ديگر نبايد ترديد داشت كه دامنه پيامدهاي فرهنگي و سياسی مكتب امام خمينی 
بسيار گسترده است. دگرگوني هاي فرهنگي و سياسی بر آهنگ رشد اقتصادي در جوامع، نوع 
پيشرفت اقتصادي، شالوده اجتماعي برخوردهاي سياسي، حمايت مردم از نهادهاي اجتماعي 
و مدني و ديوانساالری و روابط اجتماعي اثرات عميقي گذاشته و به آنها شكل نويني مي بخشد. 
اثرات هدفمند و روشــمند فرهنگ و دگرگوني هاي فرهنگي بر جوامع، بخشي از مطالعات 

حياتي مراكز برنامه ريزي آموزشي، سياست سازي و تصميم گيري در جهان مي باشد. 
منازعات فرهنگي، چندفرهنگ گرايي، فرهنگ مشترك، نظريه هاي فرهنگي، صنعت هاي 
فرهنگ سازي، كاالهاي فرهنگي، صنايع فرهنگي و از همه مهم تر مطالعات فرهنگي امروز، 

1. برای مطالعه بيشــتر در خصوص بازتوليد شرايط توليد رك: لويی آلتوســر، ايدئولوژی و ساز و برگ های 
ايدئولوژيك دولت، ترجمه روزبه صدرآرا، تهران، چشمه، 1387. 
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از جمله مباحث حساس و پيچيده در مطالعات 
علوم انساني و اجتماعي به حساب مي آيند. تداوم 
موفقيت دين در دوران افول سيطره سكوالريسم، 
غرب پرستی و مدرنيسم تا حدودي ناشي از آن 
است كه بتواند جذب مطالعات گوناگون فرهنگي 
شــود. بنابراين دين وقتي مي تواند وارد حوزه 
حكومت و دانش اجتماعي شــود كه روشمند و 
هدفمند زبان زمان را درك كند. اگر دين بخواهد 
به صورت غير روشمند و هدفمند، وارد دستگاه 
سياست و مطالعات اجتماعي شود بي ترديد به 

مشكل برخورد خواهد كرد و اعتبار خود را از دست خواهد داد. در آثار امام خميني معمار 
بزرگ انقالب اسالمي و رهبر معظم انقالب اسالمی، توجه به اثرات سوء ورود غير روشمند 
و غير هدفمند دين در مسائل اجتماعي وجود دارد؛ لذا دستگاه حوزه هاي ديني بايد شديداً 
متوجه اين معنا باشند كه چگونه اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنند كه هم 
فقه و اجتهاد جنبه عيني و عملي پيدا كند و هم معضالت پيچيده اداره جوامع امروزي توسط 

فقه و اجتهاد حل شود. امام در تذكر اين امر حياتي مي فرمايد: 
ما محصور بوديم در يك كتاب ها و در يك عقايــد خاصي، كتاب ها از 
حيث تعليم و تعلم غالباً از طهارت و تجارت و صاله... تجاوز نمي كرد، علوم 
قضايي و حدود و ديانت و اينها از علوم غريبه بود. البته مشايخ نوشته اند، 
همه را مستقصي1 نوشته اند. لكن در حوزه ها از باب اينكه، اين امور خارج 
بود از حيطه عمل آنها، قضاوت دست آنها نبود، حدود و ديات و قصاص 
و اينها عملي نبود، از اين جهت آنها مورد بحث واقعي نمي شد و ما محصور 
شده بوديم در كتاب ها... يك تبليغات خاصي انجام گرفته بود در سال هاي 
طوالني، كه بايد حوزه ها از امور اجتماعي و سياســي به كلي مبرا باشــد و 
اسم سياست را نمي توانستيم در حوزه هاي علميه ببريم و امور مسلمين و 
چيزهايي كه مربوط به جامعه مسلمين است در حوزه ها بحثي از آن نبود. 
بحمداهلل امروز كه ما از آن قيد و بندهــا رهايي پيدا كرده ايم بايد توجه به 
اين معنا داشته باشيم كه امروز حوزه ها، با ديروز حوزه ها فرق دارد، امروز 

1. جامع االطراف

ميرزاي  از  فرآيندي كه  بي ترديد 
شيرازي و مكتب سامرا شروع شد و 
به امام خميني و مكتب قم رسيد نه 
تنها بر عمق و اصالت فقه گذشته شيعه 
و شيوه هاي استنباط فقها و پويايي 
اجتهاد افزود بلكه فقه شيعه را به 
خصوص در فقه اجتماعي صريح تر و 
خواندني تر و اساسي تر ساخت و فقه 
را هر چه بيشتر در معرض پاسخگويي 
به مسائل مبتالبه جامعه قرار داد و به 

رشد و بالندگي آن كمك نمود
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حوزه ها براي دنيا، االن دنيا يك تحولي پيدا كرده است كه كأنه عائله واحده 
شده است... وضع اين طور شــد، دنيا كأنه همه مجتمع شده است در يك 
محصوره كوچكي از حيث جهات.1 ما امروز نمي توانيم مثل سابق فكر كنيم. 
ما سابق تبليغاتمان محصور به ايران بود... امروز همه تبليغات دنيا بر ضد 
اسالم است... بحمداهلل امروز آن بندهايي كه به عقايد ما بسته شده بود رها 
شد... و اين يك امري اســت كه در اين انقالب تحقق پيدا كرد. بنابراين... 
از همه حوزه هاي علميه در هر جا كه هست اين تقاضا را دارم كه دامن به 
كمر بزنند و نقيصه هاي سابق را كه عقب افتادگي هاي سابق را جبران كنند.2
كشمكشی كه انديشه هاي امام بر نقش نظري و عملي فقه در حل معضالت دنياي كنوني 
مطرح مي كند، نشانه تغيير جهتي بســيار بزرگ در مطالعات فرهنگي، فرهنگ سياسي و 
اجتماعي دوران معاصر است. آن شــكل هايي از فقه كه با حوزه دولت و اجتماع پيوند پيدا 
مي كند بي ترديد بايد از اســتعداد و دامنه داري فقه و اجتهاد در انديشه هاي امام، نيروي 
رهايي بخش به دست آورد و انديشه هاي سياسي، مطالعات فرهنگي و تحوالت اجتماعي را 
از سيطره گفتمان هاي رسمي غرب كه چون زنجير بر پاي معرفت و دانش بومي بسته شده 
است، رها ســازد. بازتوليد علم در ايران در پرتو دانش بومي )ايراني- اسالمي( فقط از اين 

طريق امكان پذير است.  
اگرچه اكنون توانايي فقه در فراهم آوردن شــرحي از توليــد فرهنگ بومي در معرض 
شبهه انگيزي و سخت مورد مناقشه اســت، اما فرآيند تكامل تاريخي فقه شيعه و پويايي 
اجتهاد، كاربرد علمي و عملي و بالندگي نظام مند )سيســتماتيك( فقه شــيعه را در حوزه 
اجتماعي به طرز آشكاري در معرض پژوهش هاي علمي قرار مي دهد. دامنه هاي فقه شيعه 
كه به تعبير امام همه اش از كتاب و سنت است3 به ما اين امكان را مي دهد كه تعريف شده 
و تعيين شده به حوزه مسائل اجتماعي وارد شــويم و با مبناي انسان شناسي، جامعه شناسي، 
دين شناسي، معرفت شناسي، سياست شناسي و فرهنگ شناسي بومي خود به دگرگوني هاي 

عصر پساسكوالر، پساغرب گرايي و پسامدرنيته بينديشيم. 
اين همان كاري بود كه امام از ســال 1342 دنبال كرد. امام از سياست، جامعه شناسي، 
علوم اجتماعي، معرفت شناسي و بسياري از مسائل مربوط به علوم انساني تعريف خاص 
خودش را داشت و تحت سيطره گفتمان هاي رســمي غرب نبود. يكي از داليلي كه تمام 

1. در دورانی كه كسی تصويری از دهكده جهانی و جهانی شدن نداشت امام از دهكده جهاني خبر می دهد.
2. صحيفه امام، ج18. ص103-105. 

3. همان، ج2، ص413. 
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شاخصه هاي دگرگوني اجتماعي در تعاريف امام عوض شــد به اين دليل بود كه امام بر 
مبناي تعريفي كه خود از انسان، علوم انســاني و علوم اجتماعي داشت، مفاهيم را تعريف 
مي كرد. تبلور فقه اجتماعي و برآمدن حكومت به معناي واليت مطلقه اي كه از جانب خدا به 
نبي اكرم)ص( واگذار شده و اهم احكام الهي بوده و بر جميع احكام شرعيه الهي تقدم دارد،1 
و همچنين تبديل شدن حكومت به فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت 
و طلوع حكومت در سپهر جنبه عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي و سياسي 
و نظامي و فرهنگي و از همه اساسي تر، قرار گرفتن فقه در مقام تئوري واقعي و كامل اداره 
انسان از گهواره تا گور،2 بي ترديد برخاسته از چنين نگاه ساختارشكني بود كه امام به مباني 
انسان شناختي اسالم در پرتو فقه شيعه داشتند. چنين نظامي براي فقه شيعه بايسته هايي 
دارد كه اگر به اين بايسته ها در بستر دولت اسالمي توجه نكنيم، فقه شيعه خداي ناكرده 

اعتبار خود را از دست خواهد داد. 

بايسته هاي بازتوليد فقه شيعه در حوزه سياست
اين حقيقت دارد كه تفكر فقهي هر عصر، همواره متنوع تر و در عين حال پيچيده تر از آن 
است كه در بادي امر به نظر مي رســد. فقه جديد با وجود نهايت احترامي كه براي اسالف 
برجسته خود قائل است، الاقل از حيث حجم، تنوع موضوعات، تكثر مسائل مبتالبه و تنوع و 
تعقيد عقايد و نظريه هاي فقهي به خصوص در فقه كالن يا فقه اجتماعي، از فقه دوران گذشته 
بس فراتر مي رود. به اين جهت، مشكل بتوان يك موضوع يا مسئله مهمي در آن يافت كه 

اغلب متفكران بزرگ زمان گذشته عمدتاً بدان پرداخته باشند. 
از اين جهت، برابر نهادن نام هــاي بزرگي در فقه چون: ميــرزاي قمي، صاحب جواهر، 
شيخ انصاري، ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، آيت اهلل حائري، آيت اهلل 
بروجردي و غيره در مقابل نوآوري هاي فقه امــروزي، به خصوص فقه اجتماعي كه بخش 
عظيمي از آن زاييده انديشه هاي امام خميني و ياران ايشان است، بيش از آن كه راه گشاي 
دقايق فقهي جهان امروز و دل مشــغولي های فقيه امروز در حل مســائل اجتماعي، فردي، 
سياسي، اقتصادي و فرهنگي مسلمانان باشد، يكباره ذهن را متوجه تفاوت هاي بي سابقه فقه 
معاصر نه تنها در مسائل مبتالبه مسلمانان در دوران جديد مي كند، بلكه تفاوت هاي خوي 
و سبك فقهي و حوزه هاي علميه در عصر جديد را در مقايسه با گذشته نشان می دهد. اين 

1. رك: همان، ج20، ص451. 
2. رك: همان، ج21، ص289. 
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مســئله بيش از آن كه نشان دهنده اختالف و 
ناتوانی فقه باشد، نشان دهنده راز ماندگاري فقيه 

شيعه و پويايي اجتهاد در ادوار تاريخي است. 
با وجــود اينكه ايــن مســئله از امتيازات 
اعجاب برانگيز معرفت شناسي و روش شناسي 
فقيه شيعه در برخورد با عنصر زمان است اما 
مشخص نيست چرا عده اي تالش مي كنند از 
اين عنصر بالنده و حيات بخش و سازنده فضاي 
زندگي مســلمانان در همه ادوار تاريخي، در 
جهت تخريب دســتاوردهاي فقهي دوران به 

خصوص در حوزه اجتماعي و ايجاد دگرگوني هاي سياسي استفاده سوء كنند!
تاريخ نشان مي دهد كه مكتب ها و سلسله هاي فقهي كامل، ظرف چندين دهه نضج گرفته 
و اثرات خود را بر جامعه مي گذارند؛ اما در قرن گذشــته، خطوط شكل گيري فقه جديد و 
افتراق بين اسلوب و مكتب ها و مسائل فقهي به مراتب سرعت اعجاب برانگيزي داشته است؛ 
به طوري كه در اين دو قرن يك طبقه بندي مفيد و سرراست از فقه و فقيهان در يك فرآيند 
تاريخي مشكل مي باشد. همه اينها نشان مي دهد مسائلي كه فقه و فقيه امروز با آن درگير 

است حتي در مسائل شخصي و فردي با مسائل گذشته تفاوت دارد. 
با ظهور ميرزاي شيرازي و مكتب سامرا و پس از آن آخوند خراساني و مكتب نجف و از 
همه اساسي تر، برآمدن امام خميني و مكتب قم به عنوان سه جريان بزرگ دگرگوني هاي 
فقه اجتماعي و تحوالت سياسي در دوران معاصر، تصور فقهي رايج از زمان شيخ مفيد تا شيخ 
انصاري )رضوان اهلل تعالي عليهم اجمعين( دستخوش تغييرات عميقي شد. با اين نتيجه كه 
حتي حدود و دايره اظهارنظرها و معاني اصطالحات اساسي فقهي و ورود فقه و فقيه به مسائل 
امور عرفيه عامه چنان تغييري كرد كه در پاره اي جهات شناخته نشد و همين شناخته نشدن 
مسائل و موضوعات موجب تشكيك دستگاه جاري و عادي فقه و فقاهت نسبت به حدود و 
اختيارات فقه و فقيه براي ورود به بعضي از مسائل حياتي جامعه مسلمانان به خصوص در 
اجتماعيات شد و اثرات نه چندان دلچسب خود را در نهضت مشروطيت بين دو جريان فقهي 
مكتب سامرا به رهبري آيت اهلل شهيد شيخ فضل اهلل نوري و مكتب نجف به رهبري مرحوم 

آخوند مال محمدكاظم خراساني گذاشت. 
مسائلي كه فحواي آن به مدت چند صد سال بالمعارض بود و به تعبير پاره اي از سكوالرها 

فرق ميان فقه فردي و فقهاي گذشته با 
فقه اجتماعي و فقهاي دوران معاصر 
يك فرق عقيدتي و نظري نيست بلكه 
تفاوتي در معناي فرضيه هاي فقهي 
و مشكل گشايي هاي فقه است و اين 
همان بايسته هايي است كه حوزه هاي 
علميه ما بايد بدان عنايت داشته و 
فضاي فرهنگي و دستگاه اجتهاد يا 
فرهنگ فقه و اجتهاد را متناسب با 
آن بازسازي نمايند و پشتوانه عظيم 

تئوريك دولت اسالمي شوند
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و معارضين و معاندين با اسالم: 
دخالت اضطراري ميرزاي شــيرازي در امر سياست گرچه براي حفظ 
استقالل مملكت و نگاهداري از تجاوزات بيگانگان بسي سودمند بود وليكن 
بذري در مزرعه روحانيت پاشيده شد كه معلوم نيست چه حاصلي بروياند 
و چه نتيجه در آينده براي سياست و روحانيت اين مملكت داشته باشد و 
كدام دست قوي بتواند اين خلط و مزج را بر هم زده و هر يك از سياسيون و 

روحانيون را به اداي وظيفه خود وادارد.1
قسمت عمده ابهامي كه در تمام فقه دوران گذشته تا ميرزاي شيرازی سائر است، مستقيمًا 
با اين امر ارتباط دارد. فقه و فقيهي كه به تعبير امام)ره( در قديم محصور شده بود در چهار 
ديواري كه كسي نمي توانست از آن بيرون بيايد و تبليغات سوء به صورتي بود كه اگر طلبه اي 
مي خواست حرفش را بزند و در فكر تشكيالت باشــد مورد طعن قرار مي گرفت و هميشه 
صحبت »نظم در بي نظمي« است مورد تأييد بود و اشكال اساسي به فقه و فقها اين بود كه به 
غير از مسائل عبادي فقه هيچ كاري نمي كردند و حوزه ها در زمينه هاي ديگر حركتي نداشتند 
و اصوالً كسي به اين فكر نبود كه چه چيزهايي باشد و چه چيزهايي نباشد و حركتي در حوزه ها 
نبود؛2 به ناگهان چه اتفاقي افتاد كه رهبري تمامــي جنبش هاي اجتماعي دوران معاصر را 
آن هم در حاكميت مطلقه انديشه هاي غربي، مدرنيته، مدرنيزم و مدرنيزاسيون بر عهده 

مي گيرد و از خود ميراث گرانقدری به جا مي گذارد؟! 
بي ترديد فرآيندي كه از ميرزاي شــيرازي و مكتب سامرا شروع شد و به امام خميني و 
مكتب قم رسيد نه تنها بر عمق و اصالت فقه گذشته شيعه و شيوه هاي استنباط فقها و پويايي 
اجتهاد افزود بلكه فقه شيعه را به خصوص در فقه اجتماعي صريح تر و خواندني تر و اساسي تر 
ساخت و فقه را هر چه بيشتر در معرض پاسخگويي به مسائل مبتالبه جامعه قرار داد و به 

رشد و بالندگي آن كمك نمود. 
تفاوت حجم متون فقهي گذشــته و حال و تنوع مسائل در فقه جديد، بارزترين دليل اين 
مدعاست و خواننده مي تواند با رجوع به اولين منبع منظم سرآغاز اين دوران، يعني كتاب 
شريف عروه الوثقي اثر آيت اهلل العظمي آقا سيد محمدكاظم يزدي كه خود از پرورش يافتگان 
مكتب سامرا و رهبر يكي از معروف ترين جنبش هاي اجتماعي دوران عليه استعمار انگليس 

در عراق است، اين تفاوت آشكار را حس كند. 

1. يحيي دولت آبادي، حيات يحيي، تهران، فردوسي، عطار 1361، ج1، ص137. 
2. رك: صحيفه امام، ج18، ص71-72. 
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اگرچه معرفي و نقد آثار فقهاي مورد نظر در ايــن فاصله زماني با محدود بودن ظرفيت 
اين مقاله مشكل است اما بايد به اين مسئله توجه كرد كه اگر بناست اين مقاله يك مجموعه 
بي معنا از اسامي، تمايالت و نقل قول ها نباشد، نبايد حاوي شرح احوال تمام فقيهان برجسته 
عصر گردد. تمركز اصلي نگارنده، بر سه جريان و و مكتب فقهي و سياسي سامرا، نجف و قم1 

مبتني بر شش مالحظه بنيادي است: 
1. اصالت و پايبندي به روش شناسی و معرفت شناسی فقه سنتي

2. نفوذ تاريخي
3. توانايي در حل معضالت و مشكالت دوران

4. تمايل اساسي به فقه اجتماعي
5. درگيري عيني و عملي با مسائل زمانه و اتخاذ موضع انتقادي نسبت به نظم موجود
6. دارا بودن نظريه سياسي و اجتماعي بر اساس باورهاي فقهي براي ايجاد نظم جديد

با اين مالحظات بنيادي نگارنده ناگزير بود نام چند تن از فقهاي بزرگ را كه شــايد بر 
اساس آن مالحظات شايستگي ذكر نام آنها در اين مقاله بود نيز حذف كند. از جمله شيخ 
مرتضي انصاري، ميرزا حبيب اهلل رشتي، آيت اهلل العظمي حاج شيخ عبدالكريم حائري يزدي، 
آيت اهلل بروجردي و ديگر بزرگان. چنان كه اگر اين كار نمي شــد، مي بايست نام بزرگان 
ديگري حذف مي شد كه جنبه تأثيرات آنها در فقه اجتماعي يا فقه سياسي به مراتب بيشتر 
بود؛ اما شايان ذكر اســت كه قرن گذشــته از حيث فقهي و اجتماعي چنان غني است كه 

مندرجات اين مقاله فقط شمه اي از آن مي باشد. 
عصر فقه اجتماعي براي خواننده متفكري نوشته شده است كه احتماالً به مباحث غامض 
و عالمانه فقهي و شارحان و مفسران ابواب فقه عالقه مند نيست، اما در جست وجوي چيزي 
است كه شايد به مشكالت عقلي و شــرعي خود او مربوط باشد؛ يا كشمكش يا مجادالت 
عقيدتي و فقهي را كه عصر ما از سلف خويش به ميراث برده است را روشن سازد و نشان دهد 
چرا فقه امام خميني از نظر مباحث و موضوعات با فقه شيخ انصاري، ميرزاي قمي، عالمه حلي 
و ديگر اساطين حكمت و فقه متفاوت است و چرا نبايد دستاوردهاي فقهي جديد و نظريات 
فقيهان حال را با منطق گذشته و نظريات فقهاي پيشين به محك آزمون گذاشت و چرا نبايد 
فقه جديد را در تقابل و تعارض با فقه گذشته قرار داد و از اين ميان به ابطال و انكارهاي غير 

1. نگارنده قباًل پيرامون اين سه مكتب به صورت اجمالي در آثار ديگري مطالبي نوشته است. براي آشنايي با 
اين مباحث: رك: مظفر نامدار، رهيافتی بر مباني مكتب ها و جنبش هاي سياســي شيعه در صد ساله اخير، تهران، 
پژوهشگاه علوم انســاني و مطالعات فرهنگي، 1372؛ و همچنين تأمالت سياسي در تاريخ تفكر اسالمي )5 جلد(، 

تهران پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، 77ـ1374. 
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شرعي و غير عقالني رسيد.
به عبــارت ديگر هــدف از اين مقاله نوشــتن 
براي كســاني اســت كه فكر نمي كنند تفاوت هاي 
اســتنباط هاي فقهي و يا به تعبير امام عظيم الشأن 
اختالفــات فقهي ســالح خطرناكي اســت برای 
تشــتت، پراكندگی و رويارويی های حوزوی، بلكه 
وســيله اي براي هدايت زندگي و درك معضالت 

زمان و آشــنايي با حقوق و تكاليف زندگي در اين زمان و از همه مهم تر بازگشت به مباني 
انسان شناسي، معرفت شناسي، جامعه شناسي و سياست شناسي بومي است. اگرچه ممكن است 
اين سؤال مطرح شود كه چرا از ميان همه موضوعات فقهي موضوعي انتخاب نشد كه جنبه 
عقيدتي آنها آشكارتر بوده و با ذهن دينداران مأنوس تر است. مثاًل چرا به جاي فقه اجتماعي 
و مسائلي مثل امور عامه، حق و تكليف و غيره از فقه به مفهوم عام آن كه با نماز و روزه و حج 

و جهاد و تكاليف فرد مكلف و امثال اينها سر و كار دارد صحبت نشد؟ 
پاسخ به اين سؤال كاماًل مربوط است به اصل تصوري كه از فقه قرون گذشته به عنوان 
فقه فردگرا داريم. هيچ كس در فحواي عقيدتي و مسجل فقه فردي و شباهت تاريخي اعمال 
فردي مكلفين كه در اغلب رساله هاي عمليه آمده است شك نمي كند. آنهايي هم كه به فقه 
و فقها به بهانه تقبيح تقليد و تعزيز آزادي انديشه و آزادگي فكر مي تازند نقطه عزيمت تهاجم 
خود را هيچ گاه متوجه فقه فردي نمي كنند زيرا دوست دارند كه دستگاه فقه و اجتهاد شيعه 
براي هميشه تاريخ، متمركز در همين فقه باشد تا ورودي به جامعه سياسي و اجتماعي نداشته 

همين جريانات، مرثيه سرايي مي كنند كه:  باشد. اگر اسالف 
بعد از واقعه دخانيــه و اعتبارات فوق العاده اي كــه از اين راه در مركز 
رياست روحاني هويدا شد و روحانيون پيرو سياست مركز هم از آن استفاده 
اعتباري كردند عموم روحانيون به استثناي وجودهاي مقدس و منزه روحاني 
مي كوشند تا در سياست مملكت دخالت نموده و از اين راه بر اعتبارات خود 
بيفزايند در صورتي كه امتزاج سياست و روحانيت نه تنها دامان روحانيت 

را لكه دار بلكه اساس سياست را هم متزلزل مي سازد...1
و به دنبال آن هســتند كه همان وجودهاي مقدس و منزه روحاني را كه به تعبير امام در 
چهارچوب حصارهاي تنگ حوزه مروج وجود نظم در بي نظمي بودند دوباره به همان حصار 

1. يحيی دولت آبادی، همان، ص136. 

مشخصه پيروزي انقالب اسالمي 
و تبلور فقه اجتماعي شيعه زايش 
جهان فكري و معرفت شناسي 
جديدي بود كه به تدريج از خالل 
جنبش تحريم، جنبش مشروطه، 
قيام قم، جنبش ملي شدن صنعت 
نفت و جنبش 15 خرداد در دو 

سده گذشته سربرآورد
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برگردانند؛ به اعتبار اهتمام حوزه به فقه فردي 
نيست و اگر مي بينيم كه اخالف همان سلف 
نظام فقهي شيعه را متهم به تكليف انديشي و 
گريزان از حق انديشي معرفي مي كنند و ايمان 
شــيعيان را ايمان تقليدي القا مي كنند و امام 
خميني را فقيهي مي دانند كه به نيابت از امام غائب و با برخورداري از امتيازات و اختيارات او 
سقف سياست را بر ستون شريعت زد و دست قدرت از آستين مهدويت درآورد1 به اعتبار 
فقه فردي نيســت. بلكه به اعتبار برآمدن حكومت از دل فقه و رنگ و رو باختن كارآمدي 
سكوالريسم، غرب پرستی و مدرنيزاسيون در انديشه هاي مسلمانان است. برآمدن چنين 
حكومتي از دل فقه يعني آجر شدن نان كساني كه تا قبل از انقالب اسالمي و حتی تا امروز، 
سقف معيشت خود را بر ستون رازداني روشــنفكري مي زدند و با همين دنياي خيالي، دو 
قرن فرصت تحول و دگرگوني را از ملت ايران گرفتند. نظام اليگارشــيك شبه روشنفكران 
غرب پرست از چنين فقه و فقيهي كينه در دل دارد. اگر مي بينيم كه چنين افرادی وقتي در 
كانون قدرت مالزم حكومت بودند، امام را آفتاب ديروز و كيمياي امروز2 مي دانستند ولي 
امروز او را فقيهي مي دانند كه به خود جرئت داده تا اختيارات و امتيازات پيامبر و ائمه را براي 
فقيهان هم ثابت و هم جاري بداند و دست نيابت از آستين امامت به در آورد و نظريه واليت 
مطلقه فقيه را با قدرت سياسي درآميزد و تكيه بر جاي امامان بزند و حكومتي اتوكراتيك و 
غير دموكراتيك بنا كند و از جايگاهي قدسي و الهي به تشريع و تقنين بپردازد و مردم را ملزم 
به اطاعت از خود و گماشتگان خود بداند؛3 آيا چنين سخنان كينه ورزانه ناشي از حاكميت فقه 
فردي است؟ يا به اعتبار آن است كه در مكتب امام خمينی، حكومت در نظر مجتهد واقعي 
فلسفه عملي تمامي فقه در تمامي زواياي زندگي بشريت است و حكومت نشان دهنده جنبه 
عملي فقه در برخورد با تمامي معضالت اجتماعي، سياســي، نظامي و فرهنگي و فقه تئوري 
واقعي و كامل اداره انسان از گهواره تا گور اســت؟4 حقيقتي كه جامعه، انديشه، سياست و 
دولت امروزه با آن سر و كار دارد اين اســت كه هم فقه فردي ]نه فقه شخصي[ و هم فقه 
اجتماعي در جهان، نماينده كشمكش عقيدتي وســيعي هستند كه در زمان ما دغدغه هاي 

1. تعبيرات و اصطالحاتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به يكي از نامه هاي حجت االسالم بهمن پور از آنها 
بر عليه فقه و فقاهت شيعه و روحانيت استفاده كرده است. 

2. عبدالكريم سروش، قصه ارباب معرفت، تهران، صراط، 1373، ص366. 
3. تعبيراتي است كه عبدالكريم سروش در پاسخ به نامه حجت االسالم بهمن پور به كار برده است. 

4. رك: صحيفه امام، ج21، ص289. 

صورت بندي انقالب اسالمي در جهان 
پساسكوالر و پساغرب پرستی نياز به 
بازتوليد فرهنگي جديدي دارد. نقطه 
عزيمت و شاخصه اساسي اين بازتوليد 

فرهنگي فقه اجتماعي است
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خاطر مردم، حوزه هاي علميه و جريانات شبه روشنفكري سكوالر و غرب  پرست كه فقط خود 
را نماينده و رهبر واقعي دنياي جديد مي دانند، شده است. 

آنچه شايد به وضوح درك نمي شود يا اجازه نمي دهند كه درك شود اين است كه فقه به 
ظاهر فردي ما در قرون گذشته ماهيتاً و به طرز وسيعي اجتماعي بوده اما به داليل عدم ظهور 

اجتماعي نتوانسته است خود را نشان دهد. 
وقتي ميرزاي شيرازي ناقوس دگرگوني در فقه فردي را به صدا درآورد شايد فكر نمي كرد 
كه اين مسئله مبدأ بازخيزي فقه اجتماعي از يك طرف و بازخيزي عظيم فقه فردي در پرتو 
تفسيرهاي اجتماعي فقه در كمتر از دو دهه خواهد شد. بنابراين فرق ميان فقه فردي و فقهاي 
گذشته با فقه اجتماعي و فقهاي دوران معاصر يك فرق عقيدتي و نظري نيست بلكه تفاوتي 
در معناي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه است و اين همان بايسته هايي است كه 
حوزه هاي علميه ما بايد بدان عنايت داشته و فضاي فرهنگي و دستگاه اجتهاد يا فرهنگ فقه 

و اجتهاد را متناسب با آن بازسازي نمايند و پشتوانه عظيم تئوريك دولت اسالمي شوند. 

فقه به مثابه آگاهي از تکاليف فردي و فقه به مثابه آشنايي با حقوق فردي و اجتماعي
همان طور كه اشاره شد تفاوت ميان فقه فردي و فقه اجتماعي يك تفاوت عقيدتي و نظري 
نيست بلكه تفاوت در مورد فضاي فرضيه هاي فقهي و مشكل گشايي هاي فقه است. در اينجا 
ما با دو شكل از مسائل و موضوعاتي كه در معرض كنكاش هاي فقهي قرار مي گيرد، روبه رو 
هستيم. فرق است بين شكلي از فقه براي تحصيل آگاهي درباره تكاليف و اعمال فرد و شكل 
ديگري از آن كه به آشــنايي با حقوق و تكاليف فردي و اجتماعي و تحصيل معرفت نظري 
راهبردي و كسب منويات اساسي مالزم با مسلمان بودن، اجتماعي بودن، مسئول بودن، عاقل 
بودن، شهروند حكومت اسالمي بودن و محق و مكلف بودن در جامعه اسالمي در زير سايه 

حكومت اسالمي معطوف مي باشد.
تالش هاي فقهي و اجتهادي تا قبل از مرحوم ميرزاي شيرازي به تجسسات اعمال فرد به 
عنوان مكلف، پيوسته بود و تا حدود زيادي از حيث ساخت فردي اهميت داشت و از همين 
جهت نيز بالنده گرديد. چنين فقهي معطوف به حقوق و تكاليف فرد نه در جامعه اسالمي بلكه 
حتی در نظام اسالمي نيز نبود. اما براي ميرزاي شيرازي، آخوند خراساني، ميرزاي نائيني، 
شيخ فضل اهلل نوري و از همه مهم تر و وسيع تر، براي امام خميني اهتمام به موضوعات و مسائل 

و شيوه فقه در برخورد با آنها اساساً فضاي ديگري مطرح بود. 
فقه ديگر به تنهايي ناظر به تكاليف فرد در مقابل با افراد جامعه نيست بلكه در كنار اين 
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تكاليف، حقوقي بود كه فرد در ساختار متمركز 
يك نظام سياسي و بايســته هاي اين نظام با 
آن درگير مي شد و نياز به آشنايي با حقوق و 
تكاليف ديني خود داشت. اين مسئله وقتي به 
نظام جمهوري اسالمي كه يك نظام برخاسته 
از قوانين شــريعت است رســيد به مراتب 
پيچيده تر شد؛ زيرا فرد مسلمان اكنون ديگر 
با حكومت غاصبي روبه رو نيســت كه فقيه 
تكليف او را با چند فتواي موضوعي و موضعی 
روشن كند. به تعبير حضرت امام، فقيه و فقه اكنون با حكومتي كه به معناي واليت مطلقه اي 
كه از جانب خدا به نبي اكرم)ص( واگذار شــده و اهم از احكام الهي است و بر جميع احكام 

شرعيه الهيه تقدم دارد،1 روبه رو است. 
حقوق و تكاليف يك فرد در چنين نظامي هيچ ســنخيتي با حقوق و تكاليف يك فرد در 
نظام هاي غير اسالمي ندارد. شايد به همين اعتبار بسيار حياتي و حساس بود كه امام عقيده 

داشت كه فقه اسالم نه تنها بايد تحكيم گردد بلكه بايد بسط داده شود: 
كوشش كنيد آقايان در تهذيب نفس، در تحكيم مبادي اسالم، در تحكيم 
فقه، در بسط فقه اسالم، اين فقه غني در عالم مثل فقه شما چيزي نيست، اين 
فقه غني را بسطش بدهيد، لكن در عين حالي كه فقيه هستيد، جناح سياست 
را رها نكنيد، تفكر كنيد در امور، وارد بشويد در امور، دخالت كنيد در امور، 

من فقيهم و ديگر كاري ندارم به چيزي نمي شود اين.2
آنچه گفته شد فقط شرح واقعه نيست بلكه تقريرات و تقيداتي است كه بر بايسته هاي فقهي 
دوران ما حاكم گشته و حقوق و تكاليف ما را در رابطه با حكومت، مسئوليت پذيري اجتماعي، 
مشاركت سياسي و بسياري از مفاهيم دگرگون كرده است. اين همان فقهي است كه امروزه 
مورد تهاجم قرار مي گيرد و از ناحيه اصحاب سكوالر، بي دين و ضد دين مورد ترديد و انكار 
قرار مي گيرد. اين همان فقهی است كه امروزه دولت اسالمی برای اداره جامعه اسالمی به آن 

نياز دارد. اين همان فقهی است كه مرحوم صدرالمتألهين درباره آن می نويسد: 
آن كس كه از طرف رسول اكرم )صلی اهلل عليه و آله( نيابت داشته بايد 

1. رك: همان، ج20، ص451. 
2. همان، ج6، ص289. 

اگر دولت ها احساس نكنند كه مسائل 
پيچيده خود در موضوعاتي چون، 
بانكداري، تأمين اجتماعي، بيمه و 
بسياري از مسائل اقتصادي، سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي مبتالبه را با رجوع 
به فتاوي فقهي مي توانند حل نمايند و 
نظام جمهوري اسالمي را اداره كنند، 
بي ترديد به بيراهه خواهند رفت و ما از 
آرمان هاي امام خميني)ره( و انقالب 

اسالمي دور خواهيم شد
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بتواند ضبط سياستی كه وظيفه اش نگهداری فضای زندگی برای مسلمانان 
است بنمايد. قرآن در اين باره مشتمل بر آيات بسياری است كه بر تو پنهان 
و پوشيده نيست... اين علم را فقها عهده دارند و آن علمی است كه همگی 
بدان نيازمندند، چون در رابطه با صالح دنيا است كه به واسطه آن به صالح 
آخرت می رسند. به همين جهت صاحب اين علم بيش تر مشهور و مورد 
احترام همگان و بر ديگر واعظان و روايت كنندگان و متكلمين مقدم است... 
هر مجتهدی اگر درست اجتهاد كند و تشــخيص بجا دهد دو اجر و بهره 

می برد و اگر خطا كند، يك بهره نصيب او خواهد شد.1  
اين همان فقهی است كه: 

مجاور و همسايه علم آخرت است چه آن را نظر در اعمال و كارهای اعضا 
است و مصدر اعمال و منشأ آنها صفات دل است. اهميت و ارزش فقه در 
توليت، وصايا، جمع مال های يتيمان، عهده دار شدن قضا و حكومت و پيشی 

جستن بر ياران و همسران و دستيابی بر دشمنان است.2 
اين همان فقهی است كه سياست را در ظل شريعت قرار می دهد و غايت سياست را اطاعت 
از شريعت می داند و معتقد است اگر سياست از شريعت اطاعت كند ظاهر عالم مطيع و منقاد 

باطن عالم می گردد و محسوسات در زير سايه معقوالت قرار می گيرد.3
اين همان فقهی است كه باعث می شود نبوت و رسالت از جهت ماهيتشان هيچ گاه بريده و 
منقطع نگردد چون به قول صدرالمتألهين: حكم مجتهدين به آنچه نتيجه اجتهادشان است، 

باقی می ماند.4
اين همان فقهی اســت كه در حفظ و بسط آن فقهايی چون شــيخ فضل اهلل نوری شهيد 

می شوند چون اعتقاد راسخ داشتند كه:
به مذهب جعفری)ع( در صورتی كه تصدی حكومت غير از خدا و سه 
طايفه ديگر}پيامبر، امام و ولی فقيه{باشد واجب االطاعه نخواهد بود. بلی به 
مذاهب اربعه}چهار مذهب اهل سنت{ سلطان اولی االمر و واجب االطاعه 
است... مگر دولت می تواند شــرعاً اعراض از قانون الهی بكند و خود را از 
تحت آن قانون خارج كند و خود قانونی جعل كند و در مملكت مجری دارد 

1. مالصدرا، مفاتيح الغيب، ترجمه محمد خواجوی، تهران، مولی، 1363، ص212. 
2. همان، ص66. 

3. رك: مالصدرا، شواهدالربوبيه فی مناهج السلوكيه، ترجمه جواد مصلح، تهران، سروش، 1362، ص496. 
4. مالصدرا، مفاتيح الغيب، همان، ص190-191. 
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و بدين وسيله قانون الهی متروك شود؟1
اين همان فقهی است كه برای نابودی آن بايد فقهای گرانقدری چون شيخ فضل اهلل نوری، 

آيت اهلل مدرس، شهيد مطهری، شهيد بهشتی و ديگران شهيد گردند؛ چون معتقد بودند: 
قوانين جاريه در مملكت نسبت به نواميس الهيه، از جان و مال و عرض 
مردم بايد مطابق فتوای مجتهدين عادل هر عصری كه مرجع تقليد مردم اند، 
باشــد؛ از اين رو بايد تمام قوانين ملفوف و مطوی گــردد و نواميس الهيه 
در تحت نظريات مجتهدين عادل باشــد تا تصرفات غاصبانه كه موجب 
هزارگونه اشكاالت مذهبی برای متدينين اســت مرفوع گردد و منصب 
دولت و اجزای آن از عدليه و نظميه و ساير حكام فقط اجرای احكام صادره 

از مجتهدين عادل باشد.2 
از زمان ميرزاي شيرازي تا برآمدن امام خميني و طرح حكومت اسالمي، آگاهي روزافزوني 
از تكاليف اساســي اجتماعي وارد معاني عادي كلمه هاي فقهي شده است كه به طور كلي و 
عمومي در فقه گذشته مطرح نبوده است. براي اين آگاهي روزافزون از تكاليف و حقوق هيچ 
تعبير ديگري جز »فقه اجتماعي« نمي توان برگزيد. اين مسئله با تأسيس حكومت جمهوري 
اسالمي توسط امام خميني)ره( وارد دوره اي از فلسفه و فرهنگ فقهي شده است كه به هيچ 
عنوان نمي توان آن را با مالك، مســائل و شــيوه هاي باروري فقهي گذشته و آراي فقهاي 

گرانقدر سلف به تنهايي شكوفا كرد. 
اكنون ديگر فقه و فقيه در حصارهای محصورشده حوزه های علميه محبوس نيست. فقه 
شيعه در جوار ما، با آرمان ها و آرزوها و نيازهای ما و ساكن همان كوچه پس كوچه هايی است 
كه اعتقادات ما شكل می گيرد. فقه اجتماعی عصر امام خمينی با همه آرمان ها و اعمال شخصی، 
فردی و اجتماعی ما پيوند تنگاتنگی پيدا كرده است. فقيه چنين فقهی بايد متوجه جايگاه سترگ 
فقه در دوران معاصر باشد. جهان سكوالر، غرب پرست، بی دين، ضد دين، جاهل و گريزان از 

عقالنيت، عدالت، آزادی و معنويت با تمام قوا به ميدان چنين فقهی آمده است. 

جمع بندي و نتيجه گيري 
اكنون مي توانيم با تفصيل بيشــتري برخي از درون مايه ها و رويكردهاي تكوين انديشه 
سياسي شيعه را در دوران معاصر بررسي كنيم و جايگاه ارزشمند سه مكتب فقهي- سياسي 

1. شيخ فضل اهلل نوری، رساله تذكره الغافل و ارشادالجاهل، تهران، چاپ سنگی، 1326قمری، ص62 و 154. 
2. هما رضوانی )به كوشش(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری، تهران، تاريخ ايران، 1362، ص69. 
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سامرا، نجف و قم را در آن مشخص سازيم. چشم انداز فقه جديد در چهارچوب و بايسته هاي 
چند فرآيند عمده قابل درك است. فرآيندهاي سياسي، فرآيندهاي فرهنگي، فرآيندهاي 
اجتماعي و فرآيندهاي اقتصادي. گذر از سكوالريســم، غرب پرستی و مدرنيته در انقالب 

اسالمي را مي توان در قالب كنش هاي متقابل ميان اين فرآيندها توضيح داد. 
نبايد ترديد كرد كه اين گذار و ورود به دنياي جديد فارغ از غرب و شرق و چپ و راست، 
بدون درك انديشه سياسي امام و بايســته هاي فقه اجتماعي در اين انديشه ممكن نيست. 
هيچ يك از فرآيندهاي مذكور به خودي خود نمي تواند توضيح روشــني در مورد چگونگي 
تكوين فقه اجتماعي و شكل گيري انقالب اســالمي به دست دهد. بنابراين، در فهم انقالب 
اسالمي به راحتي نمي توان ادعا كرد كه كدام يك از اين فرآيندها نسبت به يكديگر اولويت 
تبيين دارد. مشخصه پيروزي انقالب اسالمي و تبلور فقه اجتماعي شيعه زايش جهان فكري 
و معرفت شناسي جديدي بود كه به تدريج از خالل جنبش تحريم، جنبش مشروطه، قيام قم، 
جنبش ملي شدن صنعت نفت و جنبش 15 خرداد در دو سده گذشته سربرآورد. اين تغيير 
در سپهر انديشه هاي اسالمي و جنبش هاي سياسي و اجتماعي دوران معاصر تغييري بنيادي 
بود. صورت بندي انقالب اسالمي در جهان پساسكوالر و پساغرب پرستی نياز به بازتوليد 
فرهنگي جديدي دارد. نقطه عزيمت و شاخصه اساسي اين بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي 

است. 
حوزه هاي علميه ما بايد در پرتو انديشه هاي امام، اركان و بايسته هاي اين فقيه را تدوين 
كنند. اين تدوين بايد يك تدوين فرارشــته اي و ناظر بر حقوق و تكاليف يك مسلمان در 
حكومت و جامعه اسالمي باشد. بازتوليد فرهنگي فقه اجتماعي، بدون مطالعه همه فرآيندها 
و همه متون و ايجاد فضاي كارآمدي و كاربردي براي دولت اسالمي امكان پذير نيست. فقه 
اجتماعي نمي تواند در كليات خود را محصور كند. همان طوري كه فقه فردي در همه ادوار 
تاريخي كارآمدي خود را در حل مسائل حقوقي و تكاليف يك فرد مسلمان در جامعه اي كه 
در آن زندگي مي كند نشان داد، فقه اجتماعي نيز بايد چنين استعدادي را بروز دهد و فضاي 
زندگي مسلمانان را در يك جامعه اسالمي و نظام اسالمي نگهداري كند. نگهداري اين فضا 

همان طوري كه حكيم صدرالمتألهين گفته است به عهده فقه و فقيه است. 
حوزه هاي علميه فقه شيعه براي اينكه چنين بستري را براي دولت اسالمي فراهم سازند 
بايد سياست هاي فرهنگ فقهی مناسبي را در نسبت با مسائل جديد تدوين نمايند. سياست 
فرهنگي شيوه بسيار ضروري و مؤثري براي حفظ هويت فقه شيعه و بازتوليد آن در شرايط 
جديد است. اگر دولت ها احســاس نكنند كه مســائل پيچيده خود در موضوعاتي چون، 
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بانكداري، تأمين اجتماعي، بيمه و بسياري از مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي 
مبتالبه را با رجوع به فتاوي فقهي مي توانند حل نمايند و نظام جمهوري اسالمي را اداره كنند، 
بي ترديد به بيراهه خواهند رفت و ما از آرمان هاي امام خميني)ره( و انقالب اســالمي دور 
خواهيم شد. پاره اي از سياست هاي دولت هاي گذشــته بايد براي ساختار دستگاه فقهي ما 

تحريك كننده باشد. 
تنوع مسائل و موضوعات نشان مي دهد كه حوزه هاي علميه با پذيرش مسئوليت جمهوري 
اسالمي چه وظايف سنگين و حساسي را بر عهده دارند. جمهوري اسالمي براي اينكه به چنين 
بازتوليدي برسد نياز به مباني انسان شناســي، جامعه شناسي، دين شناسي، معرفت شناسي، 
سياست شناسي، فرهنگ شناسي و روش شناسي بومي دارد. بخش اعظمي از اين مباني بايد در 
حوزه هاي علميه و دانشگاه هاي ما توليد شود. زماني حوزه ها و دانشگاه هاي ما قادر به توليد اين 
مباني خواهند بود كه بازتوليد شرايط توليد را روشمند، هدفمند و نظام مند يعني تعريف شده 

و تعيين شده در حوزه مسائل اجتماعي فراهم كنند. 
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تنها گزينه در گرانيگاه چله انقالب اسالمی:
استقالل يا وابستگی؟!

با تمركز بر ديدگاه های رهبر معظم انقالب اسالمی

سيد حامد پورمحب حسينی1

مقدمه
وقوع، بقا، شكوفايی، بالندگی، اقتدار و پيشــرفت همه جانبه انقالب اسالمی تا حصول به 
تمدن نوين اسالمی، صيرورت و حركت مستمر خويش را در جهان متالطم تداوم بخشيده 
است. انقالبی كه رهين مجاهدت ملت ايران و رهبری حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه( 
گرديد. شعارهای اصلی ملت ايران »نه شــرقی نه غربی؛ جمهوری اسالمی« و »استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« بود كه نشــان دهنده عمق بصيرت، آگاهی، بيداری و اراده و در 
واقع عمق خواسته ملت ايران بود. از مؤلفه ها و اركان اساسی انقالب اسالمی كه در خواست و 
اراده ملت ايران متبلور شد، مفهوم »استقالل« بود. استقالل همه جانبه كه مبنا و بنيان آن نفی 
سلطه استكبار جهانی و استبداد برآمده از آن )سلطنت پهلوی( بود؛ استقالل همه جانبه كه 
در حقيقت بنيان ترسيم، تدوين و تحكيم مرزهای خودی در قلمرو اعتقادی، فكری، فرهنگی، 

1. كارشناس ارشد علوم سياسی



40
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

ت
مقاال

سياســی، جغرافيايی و اقتصادی در برابر سلطه غير 
خودی و دشمن گرديد. 

اســتقالل و هويت ملی در عصر پيــش از انقالب 
اســالمی بر باد رفته و غير قابل تصور و تصديق بوده 
است. مغزافزار كشور، مناسبات ملك و مملكت، نظام 
تصميم سازی و تصميم گيری كشور، مناسبات سياسی و فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی ايران، 
به دست اجانب و تربيت يافتگان و عوامل دشمن طرح ريزی، برنامه ريزی و اجرا می گرديد. 
تحقير مردم و حكومت ايران، نابودشدن ظرفيت های انســانی و طبيعی، استثمار فكری و 
برنامه ريزی راهبردی برای اضمحالل گذشته و آينده يك ملت، همراه با متالشی ساختن 
استقالل و تضعيف هويت ايرانی- اسالمی و از همه بدتر تسلط بيگانگان بر تمامی اركان كشور، 
روايت غمبار تاريخ معاصر ايران است. انقالب اسالمی اين نظم هويت گريز و استقالل ستيز 
را متالشی كرد و نظمی نوين بر اســاس باورها و اعتقادات مردم پی افكند. گوهر گرانبهای 
استقالل كه رهين مجاهدت و ايثار ملت ايران گرديد، در چند دهه حيات نظام اسالمی مورد 
هجوم سازمان يافته استكبار قرار گرفته اســت و اكنون در گرانيگاه يا مركز ثقل پايان چله 
انقالب اسالمی و آغاز دهه پنجاه، ملت ايران همچنان در آزمون دو گزينه ای »استقالل« يا 
»وابستگی« قرار دارد. يعنی آزمونی كه دو جهت بيشتر ندارد: يا ايستادگی و دفاع از آزادی، 
تماميت ارضی، آبادانی، پيشرفت، سربلندی و اســتقالل ايران يا وادادگی، تسليم، اسارت، 

سازش، كرنش، عقب ماندگی و واپسگرايی و وابستگی به دشمنان. 
اين نشان می دهد كه تبيين مفهوم استقالل و ارزش واالی آن و مضرات وابستگی و نتايج 
آن در هر زمان ضرورت ويژه ای دارد. هــدف اين مقاله، تبيين اجمالی اثرات اين دو پديده 
در چشم انداز تاريخ تحوالت دوران معاصر به خصوص از منظر رهبر معظم انقالب اسالمی 
است. به دليل حضور ايشان در سطوح گوناگون مبارزات نهضت اسالمی و در جايگاه های 
مهم مسئوليتی در نظام جمهوری اسالمی و رصد مسائل كشور، ترسيم و تبيين عميق و مبتنی 
بر واقعيت تاريخی از مجاهدت توان فرسای ملت ايران برای كسب استقالل و قطع وابستگی 
به دشمنان و واكاوی روند تحوالت و عمق بخشی به تحليل و شناخت مردم و سيطره بر مبانی 
تئوريك انقالب اسالمی و مرزبندی آن با دشمنان و آشــنايی با چرايی دشمنی چهل ساله 
استكبار جهانی با ملت ايران؛ نظرات و ديدگاه های ايشان می تواند مبنای فهم گرانيگاه انقالب 

اسالمی در چهل سال گذشته باشد. 

مواردی مهم از تعاريف و 
تعابير وجود دارد كه جهانی 
شدن را به غربی شدن به طور 
عام و امريكايی شدن به طور 

خاص قلمداد می كند
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چهارچوب مفهومی 
استقالل در قاموس انقالب اسالمی ترجمان و تعين حقيقتی است كه اسالم در عدم انقياد 
مسلمانان و جامعه اسالمی، بر آن تأكيد دارد. چنان كه قاعده نفی سبيل بر اساس آيه شريفه 
»ولن يجعل اهلل الكافرين علی المؤمنين سبيال«1 اشاره صريح به اين دارد كه سلطه كافران 
و مستكبران نبايد بر مؤمنين و مسلمين تحقق يابد. اين به معنای مهم بودن عزت و استقالل 
مسلمين و مؤمنين در برابر دشمنان است. تعريف و تبيينی كه رهبر معظم انقالب اسالمی از 
مفهوم استقالل ارائه می دهند، مبتنی بر قرآن كريم و آموزه های شارع مقدس اسالم است. 
آزادی از استثمار، حيات طيبه، مستقل زيستن، آزادی از اراده دشمن، ارباب نداشتن، روحيه 
اســتغنا، اعتقاد به هويت خود، مقابله با قدرت های مداخله گر و... از جمله گستره واژگانی 
هستند كه هم معمار كبير انقالب اسالمی امام خمينی بر آن متمركز بودند و هم رهبر معظم 
انقالب اسالمی در تبيين استقالل به كار برده اند. اين ديدگاه ميراث مواضع و فتاوای علمای 
شيعه در طول تاريخ ايران پس از اسالم بوده است. در انديشه امام خامنه ای همچون امام 
خمينی، استقالل ملی جايگاه برجسته ای دارد؛ چنان كه ايشان باورمندی و اعتقاد به استقالل را 
يك هدف و آرمان برای امر تربيت افراد جامعه می دانند: »تربيت افرادی معتقد به استقالل: 
استقالل فكری، استقالل سياسی، استقالل فرهنگی، اســتقالل اقتصادی: جوانی كه تربيت 
می شود... بايد به معنای واقعی كلمه اعتقاد داشته باشد به استقالل كشور2 در برابر هجوم 
و شبيخون سازمان يافته و پردامنه منازعه انديشه ها كه غرب آن را تدارك ديده است«؛ و 
شعاع آن به استحاله مفاهيم و تحريف به تعبير قرآن كريم »... يحرفون الكلم عن مواضعه...«3 

كشانده شده است.
مترادف سازی معنای استقالل به انزوا و گوشه گيری و ساير مفاهيم مشابه بيش از هر چيز با 
انگيزه تئوريزه كردن وابستگی با معانی فريبنده ای چون: تعامل جهانی، جهانی شدن، بين المللی 
شدن، عضويت در جامعه جهانی برای رســيدن به رفاه و توسعه و مفاهيم شبيه به اين است. 
مفاهيمی كه بيش از هر چيز در جهت وارونه سازی ذهنيت افكار عمومی جهت شكستن قبح 
سرسپردگی به بيگانه است؛ كه بازگشت به عصر ويرانگر رژيم خودكامه و وابسته پهلوی را تداعی 
می كند. »توصيه حضرات )سردمداران غربی( به ايران اسالمی اين است كه بياييد به جامعه 
بين المللی برگرديد! يعنی چه؟ يعنی اين استقالل فرهنگی، اين استقالل سياسی... را كنار بگذاريد.«4 

1. خداوند تسلطی برای كافرين بر مؤمنين قرار نداده است. قرآن كريم، سوره نساء، آيه 141.
2. بيانات در ديدار رؤسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز رشد و پارك های علم و فن آوری، 1394/8/20. 

3. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 41. 
4. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان و كاركنان ارتش، 1376/1/27. 
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جايگاه استقالل در الگوی حيات طيبه
حيات طيبه آرمان و الگوی قرآنی برای آحاد جامعه مؤمن و مسلمان است. 

حيات طيبه به معنای زندگی كه در آن فوائد اجتماعی، سعادت اجتماعی، 
عزت اجتماعی، استقالل و آزادی عمومی هم در آن تأمين است. قرآن اينها 
را به ما وعده داده است... آن زندگی كه در آن عزت هست، امنيت هست، 
رفاه هست، استقالل هست، علم هست، پيشرفت هست، اخالق هست و...1 
كاری كه انقالب در آغاز انجام می دهد ترســيم آرمان هاست... آرمان 
را ما اگر بخواهيم در يك كلمه بگوييم و يك تعبير قرآنی برايش بياوريم، 
حيات طيبه اســت كه...» فَلنحيينه َحيوه َطيبه...«2 حيات طيبه يعنی چه؟ 
يعنی همه اين چيزهايی كه بشر برای به زيستی خود، برای سعادت خود به 
آنها احتياج دارد؛ عزت ملی جزو حيات طيبه است، ملت ذليل، توسری خور 
حيات طيبه ندارد. استقالل، وابسته نبودن به بيگانگان و ديگران جزو حيات 

طيبه است...3 
هدف از همه مبارزاتی كه ملت ايران به رهبری امام بزرگوار انجام داد تا 
انقالب به پيروزی رسيد و همه تالش هايی كه بعد از پيروزی انقالب در اين 
كشور انجام شد، تشكيل حيات طيبه اسالمی بود... سعی همه دشمنان انسان 
و شياطين و طواغيت آن بوده است كه بشر را از اين حيات طيبه دور كنند.4 
... ما آمديم برای اينكه يك جامعه اسالمی به وجود بياوريم، ما آمديم تا 
حيات طيبه اسالمی را برای كشورمان و برای مردممان بازتوليد كنيم... و اگر 
بخواهيم با يك نگاه وسيع تر نگاه كنيم، چون بازتوليد حيات طيبه اسالمی در 
كشور ما می توانست و می تواند همچنان الگويی برای دنيای اسالم شود...5 

رهاورد مهم انقالب اسالمی تحقق استقالل ملی و سياسی بود و تداوم انقالب اسالمی برای 
حصول استقالل همه جانبه از انقياد و وابستگی به قدرت های استعماری می باشد و موضوعيت 
و موجوديت استقالل و حفظ آن برای نيل به واالترين آرمان های اسالمی پيوند می خورد. 

1. الگوی اسالمی- ايرانی پيشرفت، تهران، انقالب اسالمی، 1392، ص86. 
2. قرآن كريم، سوره نحل، آيه 98. 

3. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 
4. ديدار رهبر معظم انقالب اســالمی با گروه های مختلف مردم و ميهمانان خارجی در مراســم دهه فجر و 

كنفرانس انديشه اسالمی، 1368/11/12. 
5. بيانات در ديدار رؤسای سه قوه و مسئوالن نظام، 1387/6/19. 
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حيات طيبه يك ملت از جمله اين است كه اين ملت عزيز 
زندگی كند، ســربلند زندگی كند، وابسته نباشد، مستقل 
زندگی كند... اين صيرورت و اين فرآيند تمام ناشــدنی 

است. 
از مسائل بسيار مهم تمايز و تفاوت انقالب اسالمی و نظام 

اسالمی با ديگر جنبش ها و نظام های سياسی و انقالب های مهم در جهان مدرن، ماهيت و 
هويت استقالل طلبانه آن بوده است. اما نه استقالل از سنخ جنبش ها يا حركت های سياسی 
عصر پسااستعمارگرايی پس از جنگ جهانی دوم كه ممالك مستعمره جهان از قدرت های 
استعماری به ظاهر استقالل سياسی می يافتند؛ در حالی كه زير سلطه استعمار فكری و فرهنگی، 
استعمار علمی و اقتصادی به طور پيچيده تر و عميق تر گرفتار می شدند. اما اراده و تفكر و تلقی 
ملت ايران از تحقق و طلب استقالل خواهی مبتنی بر دين اسالم بود كه استقالل را به مثابه يك 
ارزش متعالی و شأنی از شئون آرمان حيات طيبه می داند. بنابراين يك جبهه وسيع دشمن و 
دشمنی برای استحاله و اضمحالل اين پديده بزرگ استقالل طلبانه متحد و منسجم می شوند. 

پيوند استقالل و آزادی
استقالل يعنی آزادی در مقياس يك ملت، اين معنای استقالل است...1 
استقالل يعنی آزادی از اراده بيگانگان و اراده ديگران، اين معنای استقالل 
است... معنای استقالل اين است كه يك ملتی سرنوشت خودش را خودش 
تعيين كند.2 اعتقاد ما به آزادی يك مسئله تاكتيكی نيست يك مسئله واقعی 
اســت آزادی به همان معنايی كه جمهوری اسالمی تعريف می كند، نه به 
معنايی كه غربی ها تعريف می كنند كه آن به نظر ما انحراف است. آنجايی 
كه بايد آزادی باشد نيست؛ آنجايی كه بايد محدوديت باشد، قيدها گسسته 
است... ما آزادی را با همان مفهوم اســالمی خود قبول داريم...3 اسالم به 
ملت ها استقالل و آزادی می  دهد؛ هم آزادی در محيط زندگی خودشان، 
آزادی از قدرت های ديكتاتور و مستبد، آزادی از خرافات و جهالت ها... و هم 
آزادی از كمند قدرت اقتصادی و فشار سياسی استكبار... نداشتن استقالل، 
نداشتن آزادی، نداشتن حيثيت انسانی، عقب ماندگی علمی و عقب ماندگی 

1. بيانات در بيست وششمين سالگرد رحلت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1394/13/14. 
2. بيانات در ديدار مسئوالن نظام، 1394/4/16. 

3. بيانات رهبر معظم انقالب اسالمی، 1388/6/8. 

جهانی شدن كه روايت و 
خاستگاه غربی دارد به مثابه 
يك چالش برای فرهنگ ها 
و هويت ها و استقالل ملی 

كشورها تلقی می شود
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در شئون زندگی، از ديگر گرفتاری های ملت های مسلمان است. همه اين 
گرفتاری ها به بركت بازگشت به اسالم، به بركت عمل به اسالم و به بركت 
حاكميت اسالم برطرف می شود...1 آزادی فكر و بيان هم يكی از ارزش های 
انقالب بود. مردم می خواستند آزادانه فكر كنند. آن روز آزادی فكر، آزادی 
بيان و آزادی تصميم گيری نبود...2 آزادی بايد به شكلی منطقی و صحيح در 
جامعه تأمين شود، همان آزادی كه انقالب اسالمی و نظام اسالمی پرچمش 

را در دنيای اسالم بلند كرد...3 
شعار »اســتقالل، آزادی، جمهوری اســالمی« به طور منطقی يك راهبرد و يك معادله 
راهبردی را نشــان می دهد كه وجود دو مؤلفه استقالل و آزادی منتج به جمهوری اسالمی 
است؛ و تحفظ اين دو مؤلفه به مثابه برپادارنده و مقوم نظام جمهوری اسالمی است. استقالل 
فكری و فرهنگی، استقالل علمی، سياسی و اقتصادی از يك سو و آزادی فكر و بيان و آزادی 
انتخاب در چهارچوب و قاعده و ضابطه اسالم كه همان اراده و خواست ملت ايران و تجلی 
مردم ساالری دينی است، پيوند ماهوی استقالل و آزادی را نشان می دهد؛ نه در نظام فكری 
و مسلك غرب و غرب گرايان كه اصالت و تأكيد بر آزادی فردی را تجويز و تحميل می كنند 
و از سوی ديگر وابستگی و اشغال نظامی و سياسی و فرهنگی يك كشور را كه همان نابودی 

استقالل ملی و همان نابودی آزادی يك ملت را تئوريزه می كنند... 
اين كه بعضی در زبان يا در شعار دنبال آزادی های فردی باشند اما عليه 
استقالل كشور حرف بزنند، اين يك تناقض است. چطور ممكن است آزادی 
فردی اشخاص محترم باشــد اما آزادی يك ملت، آزادی در مقياس يك 
كشور، در مقابل تحريم های مخالفان و بيگانگان محترم نباشد... متأسفانه 
كسانی هستند تئوری سازی می كنند برای نفی استقالل كشور كه در دنيای 

امروز كه جهان يك دهكده شده است استقالل پوچ است...4 
اســتقالل را گاهی به انزوا معنا می كنند، گاهی به ايــن عنوان كه امروز 
استقالل كشورها يك ارزش به حساب نمی آيد... اين يك غلط بزرگ است، 

1. بيانات در ديدار با ميهمانان داخلی و خارجی در دهمين سالگرد رحلت حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 
 .1378/3/12

2. بيانات در خطبه های نماز جمعه تهران، 1379/2/23. 
3. بيانات در ديدار مسئوالن و كارگزاران نظام، 1382/5/15. 

4. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شدن، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك،1392. 
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يك خطای بسيار مهم و خطرناك است... اينها استقالل را هدف گرفته اند...1 
حاال كتاب می نويسند برای رد استقالل! انســان واقعًا تعجب می كند كه 
چطور افرادی رويشان می آيد... از آزادی به اسم دفاع می كنند، استقالل را 
می كوبند، استقالل يعنی آزادی، منتها نه آزادی يك شخص، آزادی يك 
ملت از تحميل ها، از توسری زدن ها، از عقب نگه داشتن ها، از استثمارها...2 
بعضی از اين نويسندگان و گويندگان كه عمر باطل خود را غرقه در فساد 
و آلودگی های اخالقی و سياسی و انواع هرزگی ها گذرانيده اند، با حكومت 
اسالمی كه راه را بر اين تباهی ها و هرزگی ها بسته است و اربابان خارجی آنها 
را بيرون رانده، مخالف اند و آنگاه اين مخالفت و عناد را كه مخالفت با اسالم 
و استقالل و آزادگی ملی و طهارت اخالقی است، به حساب خرده گيری و 
انتقاد از اوضاع سياسی و اقتصادی می گذارند، در حالی كه آزادانه هر چه 
خواسته اند، گفته اند؛ با وقاحت و بی شرمی مطالبه آزادی می كنند. خواست 
حقيقی اينها، باز شدن پای امريكا و فروختن كشور به دشمنان است...3 مسئله 
استقالل، مسئله مهمی است برای كل كشور و كل انقالب... شعار استقالل 
در كنار شعار آزادی مهم ترين شعارهای انقالب بود، هست و خواهد بود...4

پيوند استقالل و پيشرفت
آن گونه كه ذكر گرديد انقالب اسالمی به دليل ماهيت خود و نقش احياگری و بيدارگری 
در ملت ايران و شــعاع آن در جهان اســالم و جوامع انســانی، اراده جدی برای تأمين و 
حفظ اســتقالل همه جانبه، طرح و ارايه آرمان گرايی بر اساس اصول و ارزش های اسالمی، 
تحقق آزادی های اجتماعی بر اســاس مبانی و قوانين اســالم و طراحی الگوی پيشرفت و 
عدالت، جامعه مطلوب خود را فرض نموده است. اما در نقطه مخالف و معارض، بازتوليد 
الگوهای رايج توسعه غربی با ابزارها و روش های پيچيده و هدفمند و تئوريزه آن در سطوح 
تصميم ســازی و تصميم گيری در دســتور كار غرب و غرب گرايان قرار گرفته است؛ كه 
در حقيقت تضعيف روند استقالل كشور در حوزه تصميم ســازی و تصميم گيری را در سر 
می پروراند... بنابراين انكار قابليت انقالب اسالمی در طراحی الگوی پيشرفت بومی و عدم 

1. بيانات در بيست و ششمين سالگرد رحلت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1394/3/14. 
2. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 

3. پيام به مناسبت اولين سالگرد ارتحال حضرت امام خمينی)رحمه اهلل عليه(، 1369/3/10. 
4. بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی، 1392/11/19. 
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توانايی در تحقق آن و همزمان تبليغ توانمندی تمدن 
ليبرال دموكراســی غرب در طراحی و تحقق عملی 
بهترين و هوشمندانه ترين الگوی توسعه و رفاه و ترقی 
يك راهبرد مستمر برای خدشه به استقالل كشور 
و راهبرد نه شــرقی و نه غربی بوده است. ليكن در 
حقيقت استقالل واقعی يك مملكت زمينه ساز رشد 
و پيشرفت كيفی و واقعی است. اولين گام در جهت 
پيشرفت همه جانبه يك جامعه، استقالل و عدم دخالت بيگانگان در امور آن است... فرض 
اين است كه اراده سياسی مبتنی بر استقالل سياسی پيش زمينه پيشرفت درون زاست.1 رهبر 

معظم انقالب اسالمی در اين باره بيان می دارند: 
پيشرفت كشور هدف اساسی است. پيشرفت صوری و منهای استقالل و 
عزت ملی پذيرفته نيست. پيشرفت به معنی حل شدن در هاضمه استكبار 
جهانی نيست...2 يكی از الزامات اين اســت، هر الگوی پيشرفتی بايستی 
تضمين كننده استقالل كشور باشد. اين بايد به عنوان يك شاخص به حساب 
بيايد. هر الگويی از الگوهای طراحی شونده برای پيشرفت كه كشور را وابسته 
كند، ذليل كند و دنباله رو كشورهای مقتدر و دارای قدرت سياسی و نظامی 
و اقتصادی بكند مردود است. استقالل يكی از الزامات مدل پيشرفت در 
دهه پيشرفت و توسعه است... يك اصل مهم، مسئله استقالل است. كه اگر 
اين نباشد پيشرفت نيست، سراب پيشرفت است...3 زبان ملی را مغشوش 
كردن، هويت اسالمی ملی را سلب كردن و مدل بازی به جای مدل سازی 

پيشرفت نيست. ما وابسته شدن و غربی شدن را پيشرفت نمی دانيم.4 
هر كس هر كاری برای پيشرفت اين كشور می كند، يك حركت اساسی برای استقالل اين 

كشور می كند...5 

1. توسعه از كدام مسير؟، انديشكده برهان، 1397، ص41. 
2. پيام رهبر معظم انقالب اســالمی به مناســبت حضور مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس 

خبرگان رهبری، 1394/12/9. 
3. بيانات در ديدار استادان و دانشجويان استان كردستان، 1388/2/27.

4. بيانات در ديدار با دانشجويان، 1385/8/18. 
5. الگوی اسالمی- ايرانی پيشرفت، همان، ص46.  

جهانی شدن اسم خيلی قشنگی 
است و هر كشوری فكر می كند 
رويش  به  جهانی  بازارهای 
باز می شود. اما جهانی شدن 
به معنای تبديل شدن به يك 
ماشين  در  مهره هايی  و  پيچ 
سرمايه داری غرب، نبايد مورد 

قبول هيچ ملت مستقلی باشد



47
13

98
ار 

و به
 1

39
ن 7

ستا
  زم

  5
 و9

58
ره 

شما
   

هم
زد

شان
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ی؟!
ستگ

 واب
ل یا

قال
ست

ی: ا
الم

 اس
ب

قال
ه ان

 چل
گاه

رانی
ر گ

ه د
زین

ا گ
تنه

تقابل استقالل و وابستگی
ملت ايران دو وضعيت وابستگی و استقالل را در تاريخ معاصر )پيش از انقالب اسالمی و 
پس از آن( تجربه كرده است. در آغاز زمينه های نفوذ فكری به وسيله كارگزاران سياست 
خارجی و محصالن به فرنگ رفته در دربار و طيف متنفــذ و متمول جامعه ايرانی صورت 
پذيرفت تا زمينه های گرايش ذهنی به غرب به عنوان مرجع و شاخص ترقی پذيرفته گرديد 
و بعد نفوذ سياسی و اقتصادی در حكومت برای دوران استحاله به وجود آمد. پديده ای به نام 
غرب زدگی و غرب پرستی در طيف تربيت يافتگان فرنگ شكل گرفت و سازه ها و ساختار 
وابستگی و فرهنگ وابستگی را صورت بندی نمود كه نتايج آن تجزيه بخش هايی از ايران، 
پذيرش معاهدات استعماری، اعطای حق قضاوت كنسولی، اعطای مصونيت به اتباع بيگانه، 
تحميل مداخله استعمار در مقدرات و مناسبات كشور، تحقير ملت، ذهنيت خودباختگی و... 
بود؛ اما »انقالب اسالمی اين وضعيت فاجعه آميز را دگرگون ساخت. انقالب اسالمی، استقالل 

را به مردم داد بعد از آن كه اين همه خون در راه استقالل ريخته شد...«1 
انقالب اســالمی دوران تحقير ملت ايران را خاتمه داد، قباًل ملت ايران 
به وسيله بيگانگان و قدرت ها تحقير می شد، تحقير سياسی می شد، تحقير 
اجتماعی می شد. آنچه را قدرت های مسلط و عمدتاً امريكا در اين سال های 
آخر مايل بودند، به سران رژيم پهلوی ديكته می كردند و آنها هم عيناً همان 
را عمل می كردند. قبل از امريكا هم انگليســی ها اين نقش را در كشور ايفا 
می كردند، انقالب اسالمی آمد اين تحقير غير قابل تحمل را برطرف كرد 
و به كشور و به ملت عزت داد، اســتقالل داد و انسانيت او را مطرح كرد.2 
به بركت انقالب اسالمی، ملت ايران از فساد روزافزون و انحطاط علمی و 
اخالقی و استبداد سياسی و وابستگی به امريكا نجات يافت و نشاط زندگی 
و ســازندگی را دوباره به دســت آورد. از حاكميت مهره های نوكرمآب 
و بی كفايت و غير امين و فاســق و بدكار و مســتبد و ظالم، خالص شد... 
سرنوشــت كشــور و منابع ملی و ثروت های خداداده اش را كه به وسيله 
بيگانگان غارت می شد، خود به دســت گرفت. نيروی ابتكار و سازندگی 
را كه بر اثر ضعف و فساد پادشاهان خائن و وابسته، سال ها به خمودگی و 
ركود كشيده شده بود، در خود زنده كرد و در همه ميدان های علمی و عملی، 

1. بيانات در خطبه های نماز جمعه، 1376/10/26. 
2. بيانات در ديدار مردم آذربايجان شرقی، 1394/11/28. 
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به جبران دو قرن عقب افتادگی، گام های بلند برداشت...1 انقالب اسالمی 
آمد تحوالت عمده ای را در اين كشــور به وجود آورد، سلطنت را تبديل 
كرد به حكومت مردم، مردم ساالری. وابستگی را تبديل كرد به استقالل، 
عقب ماندگی تاريخی ُمزمن را تبديل كرد به پيشــرفت... تحقيرشدگی را 
تبديل كرد به اعتماد به نفس و احساس عزت، اين كارهای انقالب بوده...2 
امروز وقتی در افق سياسی جهان نگاه می كنيد، اگر يك ملت وجود داشته 

باشد كه هيچ سلطه خارجی بر آن نيست، آن ملت، ملت ايران است.3 
در عصر انقالب اسالمی هجوم سازمان يافته و مستمر برای نفی استقالل و اثبات و تئوريزه 
كردن وابستگی با روش های مختلف صورت گرفته و می گيرد. رهبر معظم انقالب اسالمی 

در اين باره می فرمايند: 
االن هستند كسانی كه صحبت استقالل كه می شود، استقالل را مسخره 
می كنند، می گويند اين عقب افتادگی اســت. استقالل چيست؟ می خواهد 
وابستگی را تئوريزه كند، استقالل را مسخره می كند، دل های جوانان را برای 
مستقل زيستن متزلزل كند... يكی به ضروريات اخالقی و دينی جامعه اهانت 

می كند، زبان فارسی را مسخره می كند، ُخلقيات ايرانی را تحقير می كند...4

استقالل و مقوله فريبنده جهانی شدن
بر اساس تعاريف رايج، می گويند: 

جهانی شــدن از دهه 1960 وارد فرهنگ لغات گرديده و پس از پايان 
جنگ سرد در ابعاد وسيع و متنوعی كاربرد پيدا كرده است... فروپاشی نظام 
دوقطبی به تشديد روند جهانی شدن كمك كرده است... از مختصات جهانی 
شدن به عنصر سرعت، تحول اساسی در كيفيت تعامالت اقتصادی، سياسی، 
فرهنگی، اجتماعی و امنيتی و پيشرفت فن آوری كه باعث كوچكتر شدن 
جهان گرديده می توان اشاره نمود... در عصر جهانی شدن به جای خون و 

سرزمين و زبان مشترك، نماد مليت، اطالعات مشترك می باشد.5 

1. پيام به كنگره عظيم حج، 1377/1/12. 
2. بيانات در ديدار دانشجويان، 1391/5/16. 

3. بيانات در ديدار جمعی از دانش آموزان و دانشجويان، 1377/8/12. 
4. بيانات در حرم مطهر رضوی)عليه السالم(، 1393/1/1. 

5. عبدالعلی قوام، جهانی شدن و جهان ســوم: روند جهانی شــدن و موقعيت جوامع در حال توسعه در نظام 
بين الملل، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، ص7 و9. 
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شواهد مربوط به فرآيند جهانی شدن در 
دوره جديد نشــان می دهد كــه اين فرآيند 
قابل تقليل به ابعاد اقتصادی صرف نيســت 
بلكه فرآيندی گسترده با ابعادی چندگانه و 
حتی متناقض اســت كه عرصه های مختلف 
اقتصادی، سياســی، اجتماعــی و فرهنگی را 
شامل می شــود؛ تا جايی كه در دوره جديد 
فرآيند جهانی شدن با ادغام عميق و گسترده 

اقتصادهای ملی از طريق مبادالت تجاری در عرصه جهانی، گسترش بازارهای مالی و بورس 
جهانی، سازماندهی جريان توليد در ماورای مرزهای ملی، گســترش و افزايش بازارهای 
سرمايه در مقياس جهانی... و وابستگی متقابل جوامع و كشورها و... شناخته می شود...1 به 
عقيده روزنا )نظريه پرداز علوم سياسی و روابط بين الملل( جهانی شدن يك فرآيند است... 
روندی اجتناب ناپذير، تاريخی و پوياســت. به عقيده مالكوم واترز جهانی شدن مركز را به 
پيرامون می آورد، در حدی كه از نوگرايی غربی تغذيه شود... و همچنين پيرامون را به مركز 
می آورد.2 مواردی مهم از تعاريف و تعابير وجود دارد كه جهانی شدن را به غربی شدن به 
طور عام و امريكايی شدن به طور خاص قلمداد می كند؛ يعنی يك جريان سازمان يافته متنفذ 
سياسی، اقتصادی و رسانه ای كه به دنبال استانداردسازی و همگن سازی و يكپارچه سازی 
فرهنگ و اقتصاد و سياست جهانی است. بنابراين از كمرنگ شدن و فروپاشی مرزهای ملی و 
مليت و حاكميت ملی و استقالل كشورها سخن می گويد؛ و به جهان و زيست جهان ارتباطات 
و اطالعات، جامعه جهانی، دهكده جهانی، نظم، نوين جهانی و... اشاره می كند. جهانی شدن 
كه روايت و خاستگاه غربی دارد به مثابه يك چالش برای فرهنگ ها و هويت ها و استقالل 
ملی كشورها تلقی می شود. مهم ترين چالشی كه از جهانی شدن ناشی می شود، تالش غرب 
برای فراگيرسازی فرهنگ ليبرال دموكراسی در سراســر جهان است...3 بر اساس ديدگاه 
رهبر معظم انقالب اسالمی كه مبتنی بر اصول و ارزش های اسالم است و مؤيد ارزش هايی 
چون استقالل ملی، هويت اســالمی و آزادی می باشد، پديده جهانی شدن با خاستگاه غربی 

يك تهديد به شمار می آيد؛ 
توصيه حضرات )سردمداران غربی( به ايران اسالمی اين است كه بياييد 

1. مصطفی ازكيا و غالمرضا غفاری، جامعه شناسی توسعه، تهران، كيهان، 1388، ص357. 
2. همان، ص359-360. 

3. غالمرضا بهروزلك، جهانی شدن و اسالم سياسی در ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمی، 1386. 

استعمار غرب و غرب پرستان بيش از 
يك قرن است كه تبليغات سازمان يافته 
و هدفمند خود را برای نفوذ و سلطه بر 
ملت ايران به كار بسته اند و با روش های 
تاريخ،  منابع،  سرمايه ها،  مختلف 
فرهنگ، استقالل و هويت يك ملت 
را در ذهن و فكر آن ملت، بی اعتبار، 

بی ارزش، بی مبنا و بی معنا القا كردند
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به جامعه بين المللی برگرديد! يعنی چه؟ يعنی اين اســتقالل فرهنگی، اين 
استقالل سياسی... را كنار بگذاريد.1 اين كسانی كه سعی می كنند اهميت 
استقالل يك ملت را به عنوان جهانی شــدن و حل شدن و منطبق شدن با 
جامعه جهانی از بين ببرند و كمرنگ كنند، مقاله می نويسند، حرف می زنند. 
اينها هيچ خدمتی نمی كنند...2 امروز همه ايــن توصيه هايی كه غربی ها و 
امريكايی ها در جلسات به ما می كنند اين است: ايران خودش را با خانواده 
جهانی همراه كند، يكســان كند، جهانی بشــود. مرادشان همان وابستگی 
است... جهانی شدن يعنی زير بار فرهنگی كه چند قدرت بزرگ توانسته اند 
بر اقتصاد دنيا، بر سياست دنيا، بر امنيت دنيا تحميل بكنند. رفتن زير بار 
اين سياست رفتن، در اين قالب خود را جا كردن، اين معنای جهانی شدن 
از نظر غربی ها و امريكايی ها است. وقتی می گويند جهانی بشويد... معنايش 
اين است، اين همان وابستگی است.3 جهانی شدن اسم خيلی قشنگی است 
و هر كشوری فكر می كند بازارهای جهانی به رويش باز می شود. اما جهانی 
شدن به معنای تبديل شدن به يك پيچ و مهره هايی در ماشين سرمايه داری 
غرب، نبايد مورد قبول هيچ ملت مستقلی باشد. اگر قرار است جهانی شدن 
به معنای درســت كلمه تحقق پيدا بكند، بايد كشورها استقالل خودشان، 
استقالل اقتصادی و استقالل سياسی و قدرت تصميم گيری خودشان را حفظ 
كنند و اال جهانی شدن كه ده ها سال پيش، از طريق بانك جهانی و صندوق 
بين المللی پول و ســازمان تجارت جهانی و امثال اينها، كه همه ابزارهای 
امريكايی و استكباری بودند، به وجود آمده، ارزشی ندارد...4 االن هر چی 
حرف زده می شود درباره جهانی سازی است... جهانی سازی فرشته نجاتی 
شده كه اگر ما به تجارت جهانی نپيونديم، پدرمان درآمده است...5 وابستگی 
بعد از انقالب به شــكل های ديگری در كشور بازتوليد شــد... بازتوليد 
همان فرهنگ وابســته، منتها با يك ادبيات شــيك و رنگ آميزی شده و 
قالب بندی شده و بسته بندی شده به اسم های ديگر: جهانی شدن، وارد شدن 

1. بيانات در ديدار جمعی از فرماندهان و كاركنان ارتش، 1376/1/27. 
2. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15. 

3. بيانات در ديدار نخبگان جوان علمی، 1395/7/28. 
4. بيانات در ديدار استادان و دانشجويان كردستان، 1388/2/27. 
5. بيانات در ديدار مسئوالن سازمان صدا و سيما، 1381/11/15. 
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در خانواده جهانی.1 آقايان! ما از غرب صدمه ديده ايم. در تبليغات جهانی 
تكيه می كنند روی اينكه چرا در جمهوری اسالمی، بعضی ها، گاهی اسم بنده 
را بالخصوص می آورند، چرا بــا امريكا مخالف اند. بايد فراموش نكنيم كه 

غرب با ما چه كرده...2 
عمده اين است كه اســير كليشه های تحميلی نظام سلطه نبايد شــد. يك تفكراتی يك 
مفاهيمی از سوی تبليغات پرحجم نظام ســلطه، به طور شبانه روزی در سرتاسر عالم دارد 

پراكنده می شود. 
يكی از مهم ترين مســائل اين است كه ما بايد اســير نشويم... استكبار 
درصدد آن است كه كليشــه های مورد نظر خودش را به همه مردم دنيا 
تحميل كند، هم به آحاد ملت ها و... آن را وارد ذهن آنها و فضای ذهنی آنها 
بكنند. مايل اند همه جهان را از منظر آنان ببينند. مفاهيمی را كه آنها بر روی 
آن تكيه می كنند با همان رويكرد آنها، با همان نگاه آنها تشخيص بدهند و 
بشناسند. اين رويكرد، رويكرد سلطه طلبانه است. با اين رويكرد سلطه طلبانه، 
مفاهيمی را جعل می كنند... مايل اند همه طبق آنها مفاهيم را بفهمند و به كار 

بگيرند و در ادبياتشان استفاده كنند.3 

حفظ استقالل ملی و تعامل با دنيا 
بعد مهم انقالب اسالمی و نظام جمهوری اسالمی، سياســت خارجی و گستره و كيفيت 
ارتباطــات آن با افكار عمومی جهان و آحاد ملت هاســت كه بر اســاس و مبنای اصول و 
ارزش های اسالمی و منافع ملی و منافع عموم مسلمين شكل گرفته و با حفظ عزت، حكمت و 
مصلحت، نفی سلطه استكبار جهانی، حمايت از مستضعفين، عدالت طلبی و... جهت گيری به 

سمت آرمان ها دارد. رهبر معظم انقالب اسالمی در اين باره می فرمايند: 
بروند با تدبير، با سياست گذاری درست، با پيگيری صحيح، با جديت، 
ارتباطات با دنيا برقرار كنند. دنيا بزرگ است، دنيا كه فقط امريكا و چند 
كشور اروپايی نيست، دنيا خيلی وسيع است. بروند ارتباطات برقرار كنند. به 
آن مقداری كه الزم هست اما چشم ندوزند به هيچ نيروی خارجی.4 در امر 

1. بيانات در ديدار نخبگان علمی جوان، 1395/7/28. 
2. بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/12/20. 

3. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1394/6/12. 
4. بيانات در ديدار با كارگران، 1397/2/10. 
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كيفيت حضور جمهوری اسالمی در دنيای امروز، بحمداهلل جمهوری اسالمی 
موفقيت داشته. »و هلل العزه و لرسوله و للمومنين« الحمدهلل جمهوری اسالمی 
مؤمن، مشمول اين آيه شريفه شده و اين عزت را دارد؛ اين را بايد نگه داريم. 
با عقل با تدبير... با اشتباه نكردن در نوع مراودات، نوع تصميم گيری ها....1 
همواره دشمنان خواسته اند ملت ايران را منزوی كنند، اما ملت ايران منزوی 
نشــده، با دنيا همكاری كرده و در عين حال با نظام سلطه و استكبار مقابله 
جدی كرده است... »تعامل بين المللی« نبايد ما را از اين نكته كه دشمنانی 
هستند كه به نابودی ما كمر بسته اند، غافل كند.2 ما نمی توانيم و نمی خواهيم 
كه از لحاظ اقتصادی، ارتباطات را با دنيا قطع كنيم. نه ممكن اســت و نه 
مطلوب...3 مرزبندی به معنای اين نيســت كه ما رابطه مان را قطع بكنيم، 
توجه بكنيد، مغالطه نكنند كه شــما می گوييد ما با همه دنيا دشمن ايم، نه، 
مرزبندی كنيد، مرزها مخلوط نشود.4 »تعامل گسترده با دنيا« اين توصيه 
هميشگی ماست اين درســت نقطه مقابل آن چيزی است كه دشمنان ما 
و سلطه گران عالم دنبالش هســتند. ما می توانيم با دنيا ارتباطات وسيع و 
گسترده ای داشته باشيم. هم به ملت ها و دولت های ديگر كمك كنيم، هم 
از كمك آنها بهره مند بشويم...5 عزت ملی و رعايت حكمت در ارتباطات 
جهانی و اهتمام به اقتدار بين المللی نيز از جمله اولويت های مديريت انقالبی 
و اسالمی اســت.6 ملت ايران امروز در صحنه بين المللی و در مقابل چشم 
ملت های عالم به عنوان يك ملت زنده به ســمت هدف هايی كه برای هر 
ملتی شورآفرين است و هر مجموعه انسانی را در هر جای دنيا به هيجان 
می آورد، می رود. يعنی به سمت استغنا و استقالل مطلق از همه كسانی كه 
ملت ها را با صنعت و با مواد ساخته شده به دست خود ذليل می كنند. پول 
ملت ها را غارت می كنند... شرف و عزت و روحيه استغنای آنها را نيز در 

1. بيانات در ديدار رئيس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1396/6/30. 
2. بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين دوره رياست جمهوری اسالمی ايران، 1396/5/12.  

3. بيانات در جلسه تبيين سياست های اقتصاد مقاومتی، 1392/12/20. 
4. بيانات در ديدار اعضای مجلس خبرگان رهبری، 1392/12/15. 

5. بيانات در مراسم تنفيذ حكم دوازدهمين دوره رياست جمهوری اسالمی ايران، 1396/5/12. 
6. پيام به مناسبت حضور گسترده و حماسی مردم در انتخابات، 1396/2/30. 
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هم می كوبند.1 استقالل يعنی يك كشوری مداخله گر را بشناسد با آن مقابله 
كند و در مقابل آن بايستد. استقالل به معنای بداخالقی كردن با همه دنيا 
نيست. استقالل به معنای مقابله با آن قدرتی است كه می خواهد مداخله 
كند، می خواهد دستور بدهد، می خواهد حيثيت و شرف يك ملت را برای 
منافع خود خرج كند... قدرت های مداخله گر از حس استقالل در يك كشور 
واهمه دارند، می هراسند و سعی می كنند اين حس را در ملت در رهروان و 

در رهبران و در پيشروان ملت تضعيف كنند...2 

تخطئه استقالل ملی و تئوريزه کردن مفهوم وابستگی 
استعمار غرب و غرب پرستان بيش از يك قرن است كه تبليغات سازمان يافته و هدفمند 
خود را برای نفوذ و سلطه بر ملت ايران به كار بســته اند و با روش های مختلف سرمايه ها، 
منابع، تاريخ، فرهنگ، اســتقالل و هويت يك ملت را در ذهن و فكــر آن ملت، بی اعتبار، 
بی ارزش، بی مبنا و بی معنا القا كردند و وابستگی مطلق يك ملت را به قدرت های استعماری، 
ارزشمند، با اعتبار، پديدآورنده رفاه، تقدير تاريخی، منطبق با عقالنيت و رها شدن از فقر و 
پيوستن به كاروان ترقی و توسعه ترويج نمودند. در اين باره شواهد فراوانی در تاريخ معاصر تا 
روزگار امروز ما می توان سراغ گرفت. چنان كه رهبر معظم انقالب اسالمی هشدار داده اند: 
حاال كتاب می نويسند برای رد استقالل!... استقالل را می كوبند...3 بعضی ها 
در اصل مفهوم استقالل خدشه می كنند كه يعنی چه استقالل!4 اگر يك كسی 
است كه روح استقالل ملی را نشانه می رود، االن كسانی هستند كه صحبت 
استقالل كه می شود، استقالل را مسخره می كنند، می گويند اين عقب افتادگی 
است. استقالل چيست؟ می خواهد وابســتگی را تئوريزه كند، استقالل را 
مسخره می كند. دل های جوانان را برای مستقل زيستن متزلزل كند... زبان 
فارسی را مسخره می كند، خلقيات ايرانی را تحقير می كند... سعی شان اين 
است كه بزنند توی سر روح عزت ملی جوانان ايرانی، مكرر خلقيات منفی 
را نسبت می دهند، از اروپايی ها ياد بگيريد، از غربی ها ياد بگيريد. همديگر را 
تحمل می كنند! آن كسانی كه شعارهای اصلی انقالب را مورد تعرض جدی 

1. بيانات در ديدار مردم كرج، 1376/7/24. 
2. بيانات در ديدار فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش جمهوری اسالمی، 1392/11/19. 

3. بيانات در ديدار فرماندهان سپاه پاسداران انقالب اسالمی، 1394/6/25. 
4. بيانات در ديدار مسئوالن نظام، 1394/4/16. 
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قرار می دهند... به جای عزم راسخ ملی، ترديد را در مردم ترويج می كنند... 
جای احساس عزت و اعتماد به نفس ملی، احساس حقارت ملی را به آنها 

تزريق می كنند...1 
با نگاه اجمالی به تاريخ معاصر هم می توان به مواضــع و عملكردهايی از طيف ها، افراد و 
جريانات با عناوين مختلف ليكن با گرايش به تمدن غرب و جهان مدرن مواجه شــد؛ كه 
ميراث، ارزش ها، فرهنگ اسالمی، استقالل و هويت ملی را با روش های گوناگون زير سؤال 
می برده اند كه تا به امروز تداوم يافته است و وابستگی به دشمن استعمارگر را با عناوينی چون 
رسيدن به ترقی و رفاه و توسعه، رهايی از فقر و فالكت و توحش، رشد اقتصادی، فراگيری 
فرهنگ و آداب صحيح و مدنيت و... تئوريزه می كردند. بــرای مردمی كه ايران را ترك 
نكرده اند غير ممكن است كه پيشــرفتی را كه اروپايی ها به آن نائل آمده اند، درك كنند. 
اروپا به اتكاء دو نوع كارخانه به جلو گام برداشــته است. يكی كارخانه توليد كاال و ديگری 
كارخانه توليد انسان...2 ملل يوروپ هر قدر كه در كارخانجات فلزات ترقی كرده اند، صد 
مراتب بيشتر از اين كارخانجات انسانی پيش رفته اند... حال چيزی كه در ايران الزم داريم 
اين كارخانجات انسانی اســت...3 عقالی ايران هنوز بر اين عقيده هستند كه كمپانی های 
خارجه، ايران را خواهند گرفت. در اين عقيده، يك دنيا جهالت است.4 آيين ترقی همه جا 
باالتفاق حركت می كند.5 در اخذ تمدن جديد و مبانی ترقی عقلی و فكری، حق نداريم درصدد 
اختراع باشيم، بلكه بايد از فرنگی سرمشق بگيريم، در جميع صنايع... محتاج سرمشق غير 
بوده و هستيم.6 ايران نه آدم دارد و نه كارخانه آدم سازی كه بتواند رأساً مباشر اجرای نقشه 
پيشرفت و ترقی اقتصادی خود گردد...7 بايد يك هيئت صد نفری مديران و مهندسين فنی 
و متخصصين خارجی به ايران خواست و وزارتخانه ها و تشكيالت دولتی را به آنها سپرد كه 
تحت نظر وزرای ايران امور مملكت را انتظام دهند و آيين جديد مملكت داری را به ايرانيان 

بياموزند.8 

1. بيانات در حرم مطهر رضوی)عليه السالم(، 1393/1/1. 
2. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، تهران، قدر واليت، ج1، ص74. 

3. همان، ص75. 
4. همان، ص83. 
5. همان، ص79. 

6. فريدون آدميت، فكر آزادی و مقدمه نهضت مشروطيت در ايران، به اهتمام سيد ابراهيم اشك شيرين، تهران، 
گستره، 1394، ص113. 

7. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، همان، ص80؛ به نقل از روزنامه قانون، رجب 1307 هجری قمری. 
8. فريدون آدميت، همان، ص150. 
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در عبــارات فوق كــه از ميــرزا ملكم خان 
ناظم الدوله صادر و تجويز شده و گوشه ای كوچك 
از مواضع اوســت، وابســتگی تئوريزه می شود. 
و ناتوانی، نمی توانيم و فقــر را داليل كرنش در 
برابر غرب كــه به عقيده او همــه چيز دارد از 
جمله دانــش، فن، فرهنگ، سياســت و آداب 
سياست ورزی و مملكت داری، اقتصاد و صنعت 

و... می نماياند. همتای روسی ملكم خان، ميرزا فتحعلی آخوندزاده افسر ارتش تزاری كه هيچ 
نسبتی با ايران و ايرانيت ندارد، به تعبير علمای ما روس منحوس را مبنای تحقير ملت ايران 
قرار می دهد و می نويســد: »چرا در مملكت داری و ملت پروری تقليد پطركبير و فريدريخ 
ننمايند كه در ايام حيات، محبوب كل ملت و بعد از رحلت، ممدوح كل تواريخ و ملل بوده 
باشند؟«1 آخوندزاده در نمايشنامه های مختلف همچون: مال ابراهيم خليل كيمياگر، مسيو 
ژوردان حكيم نباتات و درويش مستعلی شــاه جادوگر، وزير خان سراب، خرس دزدافكن، 
مرد خسيس و... آداب و ارزش های اســالمی، ميراث فرهنگی و... را به استهزاء می گيرد و 
مورد هجوم قرار می دهد. در نمايشنامه »مســيو ژوردان حكيم نباتات و درويش مستعلی 
شاه« دنيای تاريك شرق! را با جهان روشن غرب! مقايسه كرده است. در چهره مستعلی شاه 
جادوگر، شــيادی و عوام فريبی... كه از جهل مردم سود می برد؛ و در سيمای مسيو ژورداِن 
گياه شناس، ايده آل های مترقی تمدن غرب را نمايش می دهد.2 ميرزا حسين خان سپهساالر، 
عاقد قرارداد رويتر كه ايرانی و غير ايرانــی آن را ننگين ترين قراردادی می دانند كه تبعه 
يك كشــوری می تواند عليه ملت خود تحميل كند؛ به دليل مقام و منصب خود در دربار 
ناصرالدين شاه و سفارت چند كشــور به ويژه رصد فرآيند تنظيمات عثمانی در تضعيف 
فرهنگ ايرانی و ارزش های اسالمی است می گويد: بر اوليای دولت واجب و الزم است كه 
هر قدر زودتر داخل جاده ترقی شوند و دقيقه ای آرام را بر خود حرام دانند...3 ريل های جاده 
ترقی او فقط از مسير وابستگی و سرسپردگی مطلق به بيگانگان عبور می كند و او اين مسير را 
سرنوشت محتوم ملت ايران می داند. ميرزا عبدالرحيم طالبوف هم همچون ميرزا ملكم خان 
و ديگر غرب پرستان پايه گذار تئوری سرسپردگی مطلق به بيگانگان؛ به تمجيد از سياست، 

1. فتحعلی آخوندزاده، الفبای جديد و مكتوبات، تهران، احيا، 1357، ص95. 
2. نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، همان، ص172-173. 

3. خان ملك ساسانی، سياست گذاران دوره قاجار، به نقل از نقش روشنفكران در تاريخ معاصر ايران، تهران، قدر 
واليت،1390، ص306. 

ميرزا يوسف خان مستشارالدوله 
يكی ديـگــر از تاريــك انديشان 
غرب پرست دربار قاجاری است 
كه آشفتگی و عقب ماندگی مملكت 
ايران را تنها فقدان »قانون« می داند و 
همچون ديگر همفكران خود، غرب 

را شاخص و آرمان ترقی می بيند
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حكومت داری و فرهنگ غرب می پردازد: 
در انگليس قانون اساسی از احترام حقوق و عوايد قديمه ملت توليد شده و 
استقرار يافته... واقعاً اين ملت به عرش تمدن برآمده. مرحبا به قومی كه در 
يك زندگی، به اتفاق جميع ملل، شرف دو حيات را نايل هستند: يكی حيات 

ابدان و ديگری حيات وجدان است...1 
اين نادان پر مدعا، حتی نمی داند كه انگليس قانون اساســی ندارد، ولــی نديده و نخوانده، 
از كرامات قانون اساســی انگليس می گويد! ميرزا يوسف خان مستشــارالدوله يكی ديگر از 
تاريك انديشان غرب پرست دربار قاجاری است كه آشفتگی و عقب ماندگی مملكت ايران را تنها 
فقدان »قانون« می داند و همچون ديگر همفكران خود، غرب را شاخص و آرمان ترقی می بيند 
كه می بايست آن را الگو قرار دهيم و در جهت غرب حركت كنيم. ميرزا يوسف خان پيشنهاد 
می دهد كه مصلحت دولت و ملت در اين است كه مهاجرت اروپايی ها به ايران ترغيب شود، چه 
آن موجب ترويج علم و معرفت و فنون فرنگی و تحول اوضاع ايران خواهد گرديد؛2 خطوط اصلی 
فكری كه غرب مدرن را به عنوان مركز، شاخص و مرجع فكری، فرهنگی، سياسی و الگوی تمام 
شئون زيستن انسان و جوامع انسانی در دو قرن اخير تداوم داده است. چنان كه غرب پرستان 
در ايران و ساير ممالك جهان به انحای گوناگون درصدد تئوريزه كردن اين وابستگی بوده اند و 
انديشه، رويكرد و جنبش های استقالل طلبانه را استحاله نموده و زمينه های مستقل زيستن را به 

وسيله تبليغات و طيف های متنوع تربيت يافته مكاتب غربی از بين برده اند. 

تئوری پردازان مکتب وابستگی و سرسپردگی در عصر انقالب اسالمی!
اكنون در عصر حيات روزافزون انقالب اســالمی هم شاهد ظهور و بروز تئوری پردازان 
مكتب سرسپردگی در قالب های جديد هستيم كه همان گزاره های پوسيده عصر قاجاری و 

پهلوی را تكرار می كنند: 
در دنيا لفظ، مفهوم و تعبيری به نام اســتقالل اصاًل نداريم. اســتقالل 
تعبيری است كه در دهه 1950 ميالدی كشورهای آفريقايی برای دوره 
استعمارزدايی اســتفاده می كردند، مفهومی بود كه مؤثر افتاد و در كسب 
حاكميت ملی برای ايران پس از انقالب اسالمی مفيد بود، اما امروز لغت 

استقالل كاربرد ندارد.3 

1. عبدالرحيم طالبوف، مسائل الحيات، تهران، شيرازه، 1394، ص190-191. 
2. فريدون آدميت، همان، ص183-184. 

3. رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مكتب نياوران تا كابينه توسعه گرا، تهران، انديشكده برهان، ص212. 
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مفهوم استقالل در سه دهه اخير معنای ســنتی خود را از دست داده و 
كشورها عموماً به دنبال اختالط و همكاری و وابستگی های متقابل هستند... 
برداشت غلط و حفظ معنای چهل سال گذشته از استقالل باعث شده است 
كه ارتباطات فكری، سياسی و اقتصادی كشور ما با خارج تحت الشعاع نوعی 
انزواطلبی درونی قرار گيرد و از تعامل و اختالط معقول كه فرآيندی مؤيد 

فراگيری متقابل است، پرهيز كنيم.1 
جمهوری اسالمی با يك پارادوكس روبه روست. از يك طرف می خواهد 
رشد و پيشرفت كند و از طرف ديگر در پی حفظ استقالل سياسی و همين 
طور عدالت در بيرون از مرزهای كشور است. در واقع ريشه اين پارادوكس 

در نوع نگاه به خود و نظام بين المللی است.2 
در كشورهايی كه اين شانس را داشتند كه در يك دوره مستعمره شوند... 
فوايد هم به آنان رسيده اســت... يكی از آنها زبان و فرهنگ است... االن 
در كشورهای مستعمره سابق، توانايی استفاده از زبان مادری از يك زبان 
خارجی اول، چه انگليسی، چه فرانسه، امكانات ارزشمند ارتباطی، علمی و 
حتی تفريحی فراهم آورده است... باال رفتن سطح فرهنگ از طريق زبان و 

هم مستقل از آن، از محصوالت مثبت استعمار است.3 
استعمار ديگر وجود ندارد پس استقالل هم ديگر ارزش روزآمدی نيست 
و استقالل طلبی تحصيل حاصل است و بنابراين بی ارزش... امنيت و توسعه 
ارزش های بالذات اند و اســتقالل ارزش بالعرض... استقالل خواهی اينك 
موجوديتی جز حافظه تاريخ ندارد. اينك رابطه است كه سخن می گويد...4 
آنان كه در فرنگستان گفتار كالن نوبنيادی را به نام »گفتارتجدد« پديد 
آورده بودند، »گفتار بيداری« را نيز برای ما رقم زدند؛ از اين رو ما بايد از 
خواب گران غفلت برخيزيم و در دنيايی نو كه ســاخته فرنگيان بود و در 
مقامی كه تقدير سرمايه داری بر ما مقدر ساخته بود، زندگانی نوينی را تجربه 
كنيم... از ادنی نقطه مدنيت موجود )يعنی خودمان( به اعلی نقطه مدنيت 

1. محمود سريع القلم، »ثبات سياسی و توسعه سياسی«، اطالعات سياسی و اقتصادی، 1378، ش145 و 146، 
ص10. 

2. محمود سريع القلم، ايران و جهانی شــدن؛ چالش ها و راه حل ها، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384، 
ص111. 

3. مهدی ابوطالبی، ارتجاع روشنفكری بعد از انقالب اسالمی، قم، مؤسسه والء منتظر)عج(، 1389، ص175. 
4. مرتضی مرديها، دفاع از عقالنيت، تهران، نقش و نگار، 1379، ص112-111 و 115. 
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ممكن )يعنی غرب( سير كنيم و در آينه شهر فرهنگ به بربريت خود ايمان 
آوريم و به سترگی و فرهيختگی او.1 

اين سخن فردريش فون هايك كه: عدالت نامی است كه فقرا بر حسادت 
خود نسبت به اغنيا گذاشته اند، بی بهره از حقيقت نيست. بعيد نيست كه 
نفرت از اســتعمار و مبارزه با امپرياليسم هم نامی تلقی شود كه كشورها و 
ملت های فقير بر حسادت خود نسبت به كشورها و ملل غنی گذاشته اند...2 

هراس از بيگانه از خصوصيات روانی مردم بدوی و غير متمدن است.3 
و چه دقيق و عميق تحليل كرد خمينی كبير)رحمه اهلل عليه( كه: 

ما از شر رضاخان و محمدرضا خالص شديم؛ لكن از شر تربيت يافتگان 
غرب و شــرق به اين زودی ها نجات نخواهيم يافت. اينان برپادارندگان 
سلطه ابرقدرت ها هستند و سرســپردگانی هستند كه با هيچ منطقی خلع 

سالح نمی شوند...4 

جمع بندی
جمع بندی اين متن را مزين می كنيم به بيانات حضرت امــام خمينی)رحمه اهلل عليه( و 

حضرت امام خامنه ای)مدظله العالی( كه فرمودند: 
اين قدر طرف غرب سجده نكنند، كتاب بنويسند. شما خودت مطلب 
داری؛ چه كار داری كی چی گفته؟... چرا استشهاد به يك قول اجنبی می كنی 
تا روح جوان های ما را افسرده كنی و اينها را از قالب خودشان بيرون بكنی...5 
دشمنان ما كه به كشورمان چشم دوخته اند، هرگز نخواهند گذاشت ما 
استقالل پيدا كنيم و از وابستگی رها شويم. بايد به خود تلقين كنيم كه در 

غرب خبری جز عقب نگه داشتن ما از قافله تمدن و تعالی نيست.6 
ارتجاع روشنفكری اين است؛ يعنی برگشتن به دوران بيماری روشنفكری، 
برگشتن به دوران بی غمی روشنفكران، برگشتن به دوران بی اعتنايی دستگاه 

1. محمدعلی اكبری، پيشگامان انديشه جديد در ايران، عصر روشنگری ايرانی، تهران، مؤسسه تحقيقات و توسعه 
علوم انسانی، 1385، ص10-11. 

2. مهدی ابوطالبی، همان، ص174. 
3. همان، ص179. 

4. صحيفه امام، ج15، ص446، 1360/10/7. 
5. همان، ج9، ص470، 1358/6/2. 

6. همان، ج18، ص340، پيام به ملت ايران در پنجمين سالگرد پيروزی انقالب اسالمی، 1362/11/22. 
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روشنفكری و جريان روشنفكری به همه سنت های اصيل و بومی و تاريخ و 
فرهنگ اين ملت.1 

از سال 1800 ميالدی انگليسی ها اول بار در دستگاه سياسی كشور ما وارد شدند و دخالت 
كردند و نفوذ كردند و يارگيری كردند و همراه آنها يا قريب به آنها، بعضی از كشــورهای 
ديگر اروپايی هم در اين مدت همين كار را كردند. سال 1800 ميالدی اولين سفير انگليس 
وارد كشور شد كه از هند آمد؛ يعنی آن وقتی بود كه حكومت هند در اختيار انگليسی ها بود 
و نايب السلطنه در آنجا بود. از همان بوشهر كه از كشتی پياده شد، شروع كرد به رشوه دادن 
و خريدن افراد و راحت توانست افراد را خريداری كند. اين همه شاهزاده و امير و اسم های 
دهن پركن، همه در مقابل هدايای اين آقا خاضع و تسليم شدند!... اين خاك نرم و خاكريز 
بی بنياد ملی آن روز اجازه داد دشمن نفوذ كند و نفوذ كردند. ما نمی خواهيم ديگر اين ادامه 
پيدا كند. انقالب يك سد پوالدينی در مقابل اينها درســت كرده. ما می خواهيم اين سد را 
مستحكم تر كنيم. به هيچ قيمتی اجازه ندهيم اينها در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سياست، 
در سرنوشت و مقدرات ما دخالت كنند.2 امروز ملت ما به دنبال تحقق آرمان های اسالمی 
است كه در درجه اول، عدالت و معنويت و آزادی، به معنای حقيقی اسالمی و استقالل كشور 

از شر قدرت های بيگانه و متجاوز خارجی است.3 

1. بيانات در ديدار جمع دانشجويان دانشگاه تهران، 1377/2/22. 
2. محمد رستمی، نفوذ: بررسی پروژه برنامه ريزی شده نفوذ دشــمن، از ديدگاه حضرت امام خامنه ای، تهران، 

شهيد كاظمی، 1394، ص110. 
3. همان، ص107. 
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اختراع های مسئله ساز صهيونيستی
معرفی و نقد كتاب   اختراع قوم يهود

عليرضا سلطانشاهی 

»پساصهيونيســم«1 به عنوان يك واژه جديد در ادبيات سياسی حول موضوع فلسطين 
و صهيونيسم، بيشتر در دهه 1990 ميالدی، مطرح شــد. از يك منظر اين واژه بيانگر يك 
نقد درون گفتمانی نســبت به ايدئولوژی و عملكرد صهيونيسم بود و از منظر ديگر خروش 
در قبال جنبشی كه از همان ابتدا مســير خطا پيمود و هم اكنون پس از يك تجربه دردناك 
و خسارت بار از جنگ و خون ريزی، هيچ راهی جز اعتراف به اين اشتباه و جبران خسارات 

ندارد. 
در كنار واژه »پساصهيونيسم« به عنوان ترجمه دم دستی از واژه غربی پست صهيونيسم، 
واژ گان مشــابه ديگری به اين واژه نيز وجود دارند كه به نوعی مدعی تجديدنظرطلبی در 
مفهوم و ايدئولوژی صهيونيسم هستند. واژ گانی همچون »منتقدان صهيونيسم« و »مخالفان 

صهيونيسم« كه هر يك تعريف جداگانه و خاصی در دوره خود داشته اند. 

1. Post- Zionism
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موشه منوهين،1 المر برگر،2 آلفرد ليلينتال،3 اسرائيل شاهاك،4 ايالن پاپه،5 بنی موريس،6 
گيلعاد اتسمون7 و... همگی در شمار افرادی هســتند كه به نحوی پروژه صهيونيسم و حتی 
انديشه انحرافی يهوديت را از زوايای مختلف به نقد می كشند؛ و برای اثبات مدعای خود آثار 

مفصلی در خارج و داخل رژيم صهيونيستی منتشر كرده اند.
الزمه قضاوت در اين متون، فهم و درك پيام و عمق نگاه آنهاست و نمی توان بدون توجه 
به اين مهم، همه را به يك ديده در مسير مبارزه با صهيونيسم و يهوديت منحرف از شريعت 
حضرت موسی )عليه السالم( تأييد كرد يا همه را به يك چوب راند. جريانی همچون »نتوری 
كارتا«8 به عنوان يكی از مهمترين تشكل های ضد صهيونيستی در ميان يهوديان نيز كه با 
هدف محو رژيم صهيونيستی همچون جمهوری اسالمی، شكل گرفته است، در امريكا و ساير 
نقاط جهان و حتی رژيم صهيونيستی فعاليت های گسترده و متنوعی دارد ولی تاكنون حتی 
يك بار از سوی صهيونيست ها كه تمام فعاليت ها عليه خود را در دنيا رصد كرده و با آن به 
مقابله برمی خيزند، مورد هجمه، محدوديت يا تهديد قرار نگرفته است. اصالت و سالمت 
چنين حركتی حداقل از نحوه برخورد صهيونيست ها با آن محل ترديد است. كتاب اختراع 
قوم يهود اثر شلومو ســاند9 بهانه ای خواهد بود كه ضمن معرفی ديدگاه و محتوای مندرج 
در اين اثر، مروری اجمالی بر تعاريف و شــمول جريان های منتقد، مخالف يا آسيب شناس 

صهيونيسم داشته باشيم. 

معرفی کتاب 
اختراع قوم يهود10

نام نويسنده: شلومو زند ]ساند[
نام مترجم: احد عليقليان

نشر: نشر نو با همكاری نشر آسيم

1. Moshe Menuhin
2. Elmer Berger
3. Alfred Lilienthal
4. Israel Shahak
5. Ilan Pappe
6. Benny Morris
7. Gilad Atzmon
8. Neturei Karta
9. Shlomo Sand
10. The Invention of Jewish People 
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سال نشر: 1397
تعداد صفحات: 532 در قطع رقعی

اين كتاب در پنج بخش به همراه يك پيش گفتار نسخه انگليسی و مقدمه تدوين شده است. 
عناوين هر يك از بخش ها عبارت اند از:

ملت سازی: حاكميت و برابری
تاريخ- افسانه: در آغاز خداوند قوم را آفريد

اختراع تبعيد: دعوت به دين و تغيير دين
اقاليم سكوت: در جستجوی زمان گمشده

تمايز: سياست هويت در اسرائيل
اصل كتاب به زبان عبری در سال 2009 نوشته شده است كه به زعم نويسنده زبان تخيل، 

رؤياها و زبان  نوشته های نويسنده است؛ اگرچه زبان اصلی نويسنده »ييديش«1 است. 
اين كتاب به مدت 19 هفته جزء اولين كتاب های پرفروش در رژيم صهيونيستی بوده و 

تاكنون به بيست زبان دنيا منتشر شده است. 
نويسنده كتاب، به غير از اين اثر كتاب های ذيل را به رشته تحرير درآورده است:

- اختراع سرزمين اسرائيل- آوريل 2012 به زبان عبری و در سال 2013 ترجمه به زبان 
انگليسی 

- چطور از يهودی بودنم عقب نشــينی كردم )كه در ايران با نام چرا من يهودی نيستم 
منتشر شد( سال 2013 

- پايان روشنفكری فرانســوی 2016 به زبان 
عبری و در سال 2018 ترجمه به انگليسی 

- روشنفكران، حقايق و قدرت، )قضيه دريفوس( 
1984

- مورخين، زمان و تصور، 2004
- كلمات و سرزمين، 2011

و چند اثر ديگر. 
نويســنده اين كتاب متولد 1946 در اتريش و 
72 ساله است. زندگی شلومو ساند بسيار متفاوت 
از ساير اساتيد و تحصيل كرده های دانشگاهی است 

Yiddish .1 زبان رايج ميان يهوديان اروپای شــرقی كه از تلفيق زبان عبری بــا زبان های اين منطقه به وجود 
آمده است. 
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و اگر وی نسبت به انتشار اين سرگذشت اقدام 
كند، حتمًا همچون آثارش مخاطبين بســياری 

خواهد يافت.
شلومو ساند در دو ســالگی همراه با خانواده 
از مونيخ به فلســطين اشغالی مهاجرت كرده و 
در شهر يافا مستقر می شوند. در شانزده سالگی 
مدرسه را ترك كرده و شبانه به ادامه تحصيل 
می پردازد و در سن بيست و پنج ســالگی در عين فعاليت و اشتغال به كارهای عمدتاً سطح 

پايين موفق به اخذ ديپلم می شود. 
از سال 1988 كه وارد عرصه دانشگاه برای تحصيل و بعد از آن تدريس می شود، مدارج 

علمی را يكی پس از ديگری طی نموده و در دانشگاه تل آويو موقعيت مطلوبی می يابد.
ديدگاه شلومو ســاند را با توجه به خاســتگاه خانوادگی او كه متمايل به اردوگاه چپ و 
انديشه های ضد امپرياليستی بوده و اينكه با فرهنگی ييديشی و سطح پايين است، بايد ارزيابی 
نمود. آثار او به نوعی در جامعه علمی رژيم صهيونيســتی ساختارشكنانه است و منجر به 
جابه جايی برخی بنيان های فكری پايه گذار رژيم صهيونيستی شده است كه در ادامه با توجه 

به مطالب كتاب به آن پرداخته می شود.

نکته ای از ترجمه
احد عليقليان با بيش از ده عنوان ترجمه از آثار برجسته ادبی مطرح در غرب به سطحی 
از مهارت رسيده است كه می توان ترجمه او را از كتاب اختراع قوم يهود، ترجمه ای مطلوب 
ارزيابی كرد؛ اما به دليل عدم ورود به حوزه مباحث يهود و صهيونيسم و نداشتن سابقه ترجمه 
در اين عرصه و همچنين وجود عبارات و اصطالحات متعدد و نيازمند به توضيح و تحشيه 
كه در متن به آن برمی خوريم از پاورقی توضيحی مترجم اثری نيست كه اين نقصان باعث 

ضعف كار ترجمه گرديده است. 
ترجمه حاضر تقريباً غير تخصصی اســت و بعضاً مخاطب را با مشكالتی در فهم مطالب 

مواجه می كند. از جمله: 
1. معلوم نيست كه چرا ارجاع و استناد مباحث در اعتقادات يهودی به كتاب مقدس است. 
در حالی كه كتاب مقدس دربرگيرنده دو بخش عهد عتيق و جديد است كه اصاًل يهوديان 
عهد جديد يا همان انجيــل را قبول ندارند؛ و با توجه به اين اصــل، احتماالً مترجم محترم 

موشه منوهين، المر برگر، آلفرد 
ليلينتال، اسرائيل شاهاک، ايالن 
پاپه، بنی موريس، گيلعاد اتسمون 
و... همگی در شمار افرادی هستند 
كه به نحوی پروژه صهيونيسم و 
حتی انديشه انحرافی يهوديت را از 

زوايای مختلف به نقد می كشند
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دربرگردان عهد عتيق يا تورات و به عبری تنخ، دچار يك اشتباه شده است. 
2. در برگردان بسياری از اسامی شهرها و اماكن و اشخاص همچون شچم كه بايد نابلس 

ذكر شود، كوتاهی شده. )ص 424(
3. در ذكر برخی آمار و ارقام به ويژه جمعيت، اشتباهات بسيار فاحش در متن وجود دارد. 

)ص 439(
4. مقدمه مترجم كه در فهم و دريافت شكل و محتوای كتاب بسيار مؤثر است متأسفانه 

وجود ندارد.
5. اگرچه ناشر از استقبالی كه از كتاب شــده و ظرف مدت كوتاهی به چاپ دوم رسيده 
است، راضی می باشد ولی اين استقبال را نبايد به حساب سرمايه گذاری محتوايی اين اثر!!! 
از جمله ترجمه تخصصی! پاورقی های ضروری! مقدمه ناشــر! يا مترجم! و... گذاشت؛ بلكه 
احتماالً عوامل ديگری مؤثر بوده است كه در آتيه دليل اين ميزان از استقبال غير طبيعی را 

روشن خواهد كرد. 

معرفی و نقد
كليات 

ساند بر آن اســت تا در پنج بخش اصلی از كتاب خود برخی مفاهيم پايه ای در انديشه 
يهود و صهيونيسم را به چالش بكشد؛ مفاهيمی كه به صورت باورمندانه ای همچون تابوهای 
اسطوره ساز، موجبات تكوين و تدوين ملت و دين يهود را در حال حاضر به مخاطب يهودی 
و غير يهودی عرضه می كند و تشكيك و ترديد در آن بسيار سخت و غير محتمل، همچون 

كاری است كه امثال ساند با نيت و هدفمندی خاص به آن نزديك شده اند.
تاريخ يهود، ملت يهود، مليت يهودی، دين يهــود، تعريف يهودی، اصالت يهودی، نژاد 
يهودی، صهيونيسم و چرايی تحقق آن، دموكراسی در سرزمين اسرائيل با تعريف خاص آن، 
غير يهوديان و جايگاه آنها و... از جمله كليدواژه های پر تكرار ســاند در سراسر كتاب برای 

ايجاد اين بحث چالشی است. 
او قبل از ورود به بحث اصلی با ذكر يك داستان از سرنوشت شش نفر به  نام های شولك، 
برناردو، محمود، محمود، ژيزل و الريسا به بيان مناســبات نژادی- ملی آنها در نسبت با 
حضور و زندگی در اسرائيل می پردازد. در پايان به اين نكته هم اشاره می كند كه اين داستان 
واقعيتی از سرگذشت خود با پدرش شولك و پدر همسرش برناردو و دو دوستش محمود 
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كه از قضا يكی از آنها محمود درويش1 شــاعر 
معروف فلسطينی است و ژيزل و الريسا به عنوان 

شاگردان او در فرانسه و اسرائيل است. 
داستان او عماًل نشان می دهد كه تاريخ و مليت 
و مذهب يهودی با دموكراســی اسرائيلی اساسًا 
نسبتی ندارد و حتی نمی توان بر اساس آنها، پايه 
يك زندگی سالم انسانی را در عصر حاضر بنا نهاد 
و به همين داليل اشتياق برای زندگی در اسرائيل 
برای يهودی و غير يهودی مسائل فكری خاص خود 
را دارد و مهاجرت معكوس هم با اين اوضاع قابل فهم است. ساند در نتيجه گيری از اين داستان 
واقعی، ناكارآمدی نظام صهيونيستی در اسرائيل وفق آنچه در حوزه دموكراسی مدعی است را 
نشان می دهد و اينكه محوريت نژاد يهودی در تعامل با غيريهوديان معضل غير قابل انكاری 
است كه اگر سران صهيونيست در مورد آن چاره ای نيانديشند، عماًل اوضاع عليه آنها رقم 

خواهد خورد و در تجربه ميدانی، آنها را به مسير ديگری رهنمون خواهد ساخت. 

فصل اول: ملت سازی 
ساند با ارايه يك بحث عمومی در اين فصل به دنبال آن است كه پيش نياز طرح مباحث 
مربوط به ملت سازی در انديشــه يهود را در آنچه از لحاظ تئوريك مطرح و مقبول است، 
تبيين نمايد. اين بحث از مردم آغاز می شود و در كنار آن نژاد، و به قوم می رسد؛ با ويژگی های 
خاص و تعاريف عام از آن. وقتی بحث تاريخ و زبان و فرهنگ هم به آن اضافه می شــود، 
ملت هويدا می گردد و برابری در سرنوشت سياسی موجب پيدايی ناسيوناليسم و ملی گرايی 
می شود. ساند در اين فصل با اين مفاهيم از منظر انديشمندان مطرح در اين حوزه، عميقًا به 
آنچه يهود از ملت خود ارايه می كند ترديد وارد می سازد؛ ترديدهايی كه در زبان از جمله 
عبری و ييديش و تفاوت های آن، تاريخ پرفراز و نشيب يهود و درستی و نادرستی های آن و 
فرهنگ يهودی وجود دارد و به زحمت بتوان در انطباق آن با اين اصول نظری از قوم و ملت 
به حد مشتركی از ملت دست يافت و ناسيوناليسم يهود و صهيونيسم را بر آن استوار كرد. 

1. شاعر و نويسنده معروف فلسطينی، متولد 13 مارس 1941 در البيروه فلسطين و متوفا در موستون امريكا در 
سال 2008. محمود درويش به عنوان يك عرب اسرائيلی عضو يكی از احزاب اسرائيلی بود. ضمن آن كه بعداً به 
سازمان آزاديبخش فلسطين پيوست و در سال 1987 به عضويت كميته اجرايی ساف انتخاب شد و پس از قرارداد 

اسلو از آن استعفا كرد. 

ساند بر آن است تا در پنج بخش 
اصلی از كتاب خود برخی مفاهيم 
پايه ای در انديشه يهود و صهيونيسم 
را به چالش بكشد؛ مفاهيمی كه 
به صورت باورمندانه ای همچون 
تابوهای اسطوره ساز، موجبات 
تكوين و تدوين ملت و دين يهود را 
در حال حاضر به مخاطب يهودی و 

غير يهودی عرضه می كند
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فصل دوم: تاريخ؛ افسانه
محوری ترين بنياد يهود بر تاريخ استوار اســت؛ و تورات كه به اشتباه در اين اثر، كتاب 

مقدس ذكر می شود، مهمترين منبع در بازشناسی اين تاريخ. 
نزديك به يك چهارم از كتاب ساند حول موضوع و بحث تاريخ می چرخد و اهميتی كه 
صهيونيسم برای پايه ريزی اســطوره خود به آن نياز دارد. نويسندگان بسيار زيادی اعم از 
يهودی و غير يهودی با استفاده از اين منبع به بررسی مناسبات يهوديان با اغيار يا »گوئيم«،1 
محدوده باستان شناسی و سرزمين متعلق به يهود، حكومت حضرت سليمان عليه السالم و 
حضرت داود عليه السالم و محدوده و زمان آن و داستان تصرف اريحا توسط يوشع بن النون 

پرداخته اند و ساند به تفصيل از آنها ياد می كند.
در واقع تورات به عنوان مهمترين دستاويز سران يهود و صهيونيسم همچون بن گوريون، 
به عنوان مهمترين توصيه كننده رفتار يهود با غير يهود در عصر حاضر است و به همين دليل 
اســت كه فردی همچون بن گوريون جهت تعمق در آن، جلسات دو هفتگی با كارشناسان 
اين حوزه برپا می نمايد )ص172( و امثال موشه  دايان مجموعه ای از نسخ تورات را شخصًا 
جمع آوری می كنند. )ص180( آنها كتاب تورات را نه فقط به عنوان يك كتاب بلكه كتابخانه 
بزرگی می دانند كه در طی سه قرن از اواخر قرن شش تا اوايل قرن دوم پيش از ميالد نوشته 
شده اســت. )ص200( كتابی كه در الهی نبودن آن اتفاق وجود دارد و بر نوشته نشدن آن 
توسط حضرت موسی عليه السالم به ويژه در اسفار خمسه تصريحات غير قابل انكار وجود 
دارد. يعنی يك كتاب به ظاهر آســمانی كه همگی به انسانی بودن آن اتفاق  نظر دارند و در 

اصالت محتوای آن شك!! 
ساند با اين تعريف از تورات به دنبال ايجاد ترديد غيرمستقيم اين مطلب است كه مراجعه 

به اين اثر تا چه حد می تواند درست باشد! 

فصل سوم: اختراع تبعيد 
شلومو ساند يك جمله كليدی در اين بخش 100صفحه ای از خود به جای گذاشته است 

كه با فهم دقيق آن بخش مهمی از اسطوره سازی صهيونيسم با مشكل مواجه می شود: 
»يهوديان به زور از سرزمين شان رانده نشدند و داوطلبانه به آن بازنگشتند.« )ص211(

يعنی پراكندگی گســترده يهوديان در جهان از ژاپن تا اياالت متحده كه بر اثر حوادث و 

1. »گوئيم«goyim  يا جنتيل gentiles به غير يهوديان در انديشــه يهودی می گويند كه رتبه و جايگاه انسانی 
ندارند. 
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داستان های ساختگی عليه قوم يهود ايجاد شده به 
هيچ عنوان تبعيدگونه و باالجبار نبوده است. 

به عبارت دقيق تر، اسطوره حمله بابل به فلسطين 
و تبعيد يهوديان به بابل، اســطوره حمله آشــور، 
اسطوره انكيزيســيون در ســال 1492، اسطوره 
پوگروم ها در سال 1881 و اســطوره هولوكاست 
همگی داســتان هايی اســت كه مهاجرت يهود از 
نقطه ای به نقطه ديگر از اين كره خاكی را توجيه می كند و البته آنچه برای يهود مهم نبوده 
است كه از جايی به جای ديگر برود، تقدس سرزمين است. و اگر در ابتدای قرن بيستم شاهد 
رجعت اين قوم به اين منطقه و سرزمين آبا و اجدادی هستيم، ثروت منابع زيرزمينی و نفت 
و موقعيت استراتژيك منطقه است كه به قول سر هنری كمپل بنرمن1 آقايی استعمار در دنيا 
را تضمين می كند، نه تالش برای پايان اين تبعيد ساختگی و بازگشت به ارض موعود. چه 
اگر اين حقيقت می داشت نبايد بعد از هفتاد سال از تأسيس رژيم صهيونيستی تنها به زحمت 
نزديك به نيمی از يهوديان به اين سرزمين مهاجرت كنند؛ بلكه بايد تمام يهوديان موقعيت 

و جايگاه خود را رها كرده و به سرزمين اصلی بيايند.
توجهی كه ساند در اين بخش مهم از كتاب خود به مخاطب می دهد، بسيار سرنوشت ساز 
است و باطل الســحر ادعای وجود نژاد خالص يهودی؛ چراكه معتقد است در پی پراكندگی 
يهود در سراسر جهان، عده ای از غير يهوديان به يهوديت گرايش يافتند و يهودی شدند و 
عده ای از يهوديان هم با غير يهوديان آميزش پيدا كردند؛ و اين يعنی نابودی نژاد يهود كه بر 
اساس آن صهيونيسم شكل گرفت. در واقع آن گونه كه شرح مفصل از آن در كتاب آمده، 
ادعای وجود نژاد خالص يهودی2 حتی آنها كه به فلسطين اشغالی به عنوان يهودی مهاجرت 
كرده اند، كاماًل بی اساس است. با توجه به اين يافته ساند، موضوع برگزيدگی قوم3 يهود نيز 
به طريق اولی منتفی است و هيچ جايگاهی در نظريه پردازی نژادی- نه در مورد يهود و نه در 

مورد سايرين- ندارد. 

Sir Henry Campbell Bannerman .1 )1905-1908( نخست وزير انلگيس 
2. سيامك مره صدق در همايش »شب هارون يشايائی« در سخنرانی خود ذكر می كند كه من يك پزشك هستم 
و آشــنا به مباحث ژنتيك و از لحاظ علمی معتقدم كه پس از اين همه گذشــت از تاريخ قوم يهود، به هيچ عنوان 

نمی توان اثبات كرد كه نژاد يهودی بدون تغيير تاكنون وجود داشته باشد. 
3. Chosen People

محوريت نژاد يهودی در تعامل با 
غيريهوديان معضل غير قابل انكاری 
است كه اگر سران صهيونيست در 
مورد آن چاره ای نيانديشند، عمالً 
اوضاع عليه آنها رقم خواهد خورد 
و در تجربه ميدانی، آنها را به مسير 

ديگری رهنمون خواهد ساخت
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فصل چهارم: اقاليم سکوت 
جريانی در يهوديت وجود دارد كه با توجه به نظريه 
اسباط گمشده يهود، بر آن است تا با اندك نشانه ای 
از سابقه حضور يهوديان در هر نقطه از جهان، سابقه 
تاريخی درست كرده و حقی را بر همين اساس مطالبه 
كند. پيشگام عملی چنين انديشه ای را بايد در كتاب 

سفرنامه بنيامين تودواليی يهودی به وضوح مشاهده كرد كه به عنوان مثال با سفر به ايران از 
سابقه و تعداد انبوه يهوديان در جای جای ايران سخن به ميان می آورد.1 

ساند نيز در اين اثر می كوشد كه گزارشی از ســابقه و حضور يهوديان- چه آن دسته كه 
اصالتاً يهودی اند و چه به يهوديت گرايش يافته اند- در چند نقطه مهم از منطقه ارايه كند. 

او از ميان اعراب شــروع می كند و با ذكر از حميری ها در عربستان )ص304-303( به 
سابقه مفصل از تاريخ آنها می پردازد. البته بر اساس اعتقاد ساند اين عده به يهوديت گرايش 
پيدا كرده اند و در واقع دين و آئين يهودی داشته اند. ساند معتقد است كه از ربع آخر قرن 
چهارم ميالدی تا ربع اول قرن ششم يعنی بين 120 تا 150 سال، پادشاهی قدرتمند يهودی 
بر حمير حكومت می كرد. )ص305( و همين عده از يهوديان تا يمن و حتی حبشه )اتيوپی( 
نيز گسترده شده، حكومت تشكيل می دهند. همچون زونواس كه حتی در اسرائيل نيز مورد 

توجه و اهميت است. )ص308(
پس از آن فنيقی ها و گرايش آنها به يهوديت نيز يك سابقه تاريخی در خاورميانه ايجاد 
می كند كه در پيوند با بربرها در شــمال آفريقا، منطقه وسيعی از ساكنين يهودی را به خود 
اختصاص می دهند؛ و شخصيت های اسطوره ای همچون »ملكه دحيه الكاهنه« و قلمرو وسيع 
تحت حاكميت او زبانزد مورخين است. )ص319-318( و بی دليل نيست كه شاهد همكاری 
گسترده از حكمرانان شمال آفريقا به ويژه مغرب با صهيونيست ها از ابتدای تأسيس رژيم 

صهيونيستی هستيم؛ كه يوسی آلفر نويسنده كتاب پيرامونی هم اشاره ای به آن دارد.2 
يهوديان اسپانيا )ص327( به عنوان ضلع ديگری از اين گستره سرزمينی در اروپا، ادعای 
ساند را كامل می كنند كه در تاريخ واقعه انكيزيســيون در عهد فرديناند و ايزابل در سال 

1492 شهرت زيادی دارد. 
خزرها آخرين بخش از اين حاكميت تاريخی يهود در آسيای ميانه هستند )ص331-332( 

1. سفرنامه رابی بنيامين تودواليی، ترجمه مهوش ناطق، تهران، كارنگ، 1380. 
2. يوسی آلفر، پيرامونی، ترجمه عليرضا سلطانشاهی، تهران، بنياد تاريخ تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی. 

)در دست انتشار( 

پراكندگی گسترده يهوديان در 
جهان از ژاپن تا اياالت متحده 
كه بر اثر حوادث و داستان های 
ساختگی عليه قوم يهود ايجاد 
شده به هيچ عنوان تبعيدگونه و 

باالجبار نبوده است
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كه آنها نيز با گرايش به يهوديت، بنای حكومتی گسترده را می گذارند )ص345( كه بعدها 
با تشــكيل دولت يهودی با بيش از يك ميليون نفر جمعيت، بزرگ ترين قوميت موجود در 

اسرائيل هستند. 
با مروری گذرا بر اين تعريف ساند، تمام منطقه در دوره های مختلف تاريخی، حاكميت 
يهودی را تجربه كرده است و اين تاريخ ســازی از حضور و نفوس يهودی در ممالك، تأمل 

الزمی را بايدست.

فصل پنجم: تمايز سياست، هويت در اسرائيل
پس از هفتاد سال از تجربه استقرار ولو نيم بند از اسرائيل با ابتناء بر جنبش ملی يهود يا 
صهيونيسم، بحران هويت  گريبان ملت، دولت و نخبگان حاضر در اين ملك اشغالی را گرفته 
است. ساند می گويد بايد فكری كرد. او ادامه می دهد كه اگر بپذيريم كه اين يهودی ساكن 
در فلسطين يهودی خالص نيست، پس چرا بايد به نژاد يهودی تأكيد كنيم. اگرچه عده ای 
بر »زيست مشــترك« يهودی در كنار نژاد تأكيد می كنند )ص400( ولی باز هم اين ابهام 
برطرف نمی شود كه اگر نژاد را حل كنند، تاريخ، زبان و اعتقاد يهوديت را چه بايد كرد؟ و 
چطور بايد به اين سؤال پاسخ گفت كه با وجود علم بر نبود نژاد خالص يهودی، تصويب قانون 

ملی يهود برای سرزمين يهوديان ديگر از چه سنخی است. 
ساند با تعريف جامع اوليه از ملت در ابتدای اين اثر، بنيان انديشه ملی يهود را فرو ريخت 

و تمسك به آن برای ايجاد هويت ملی را غير ممكن دانست. 
ساند در ادامه بحث خود پيرامون ماهيت دموكراتيك دولت يهودی اين سؤال را مطرح 
می كند كه اگر اين دولت الئيك است مبنای يهودی بودن ساكنين آن چيست؟ و اگر مذهبی 
است، نژاد معيار است يا اعتقاد؟ و به فرض قبول هر يك از آنها، در مقابل، غير يهوديان چه 

جايگاهی دارند؟ )ص445(  
چطور می شود كه بر اساس قوانين، هر يهودی در هر نقطه از جهان شهروند بالقوه اسرائيل 
است ولی ساكنين فلسطينی تعلقی به جايی كه در آن متولد و بزرگ شده اند، ندارند؟ او اين 
ســؤال را مطرح می كند كه دموكراتيك بودن دولت يهود با توجه به وضع غير يهوديان به 

چه معناست؟ 
در فصل پايانی، ساند با برشمردن وضعيت و كارنامه رفتار دولت يهود با اغيار، دموكراسی 
ادعايی يهود را به بــاد انتقاد می گيرد و حتی آن را با ضعيف ترين كشــورهای مدعی قابل 
قياس نمی داند. و مثال بوسنی هرزگوين )ص445( به عنوان يك معيار در تشكيل دولت آن 
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ديار را قابل قبول تر از اسرائيل می داند كه با جمعيت به ظاهر يهودی بر بنيان های به ظاهر 
دموكراتيك و اصول به ظاهر يهودی، بنا شده است. 

نتيجه 
1. ساند اگرچه در اين كتاب پايه های اسطوره ای صهيونيسم را به لرزه درمی آورد ولی با 
اين كار خود به عنوان يك آسيب شناس تاريخی و نظری از سابقه و انديشه صهيونيسم، دين 

خود به يهوديتی كه به آن تعلق دارد را برای بقای بيشتر ادا می كند. 
او يك منتقد متعهد به صهيونيسم است و به هيچ عنوان در اين آسيب شناسی صادقانه، از 

تعهد خود نسبت به آرمان های يهودی و صهيونيستی عدول نمی كند. 
2. پذيرش راه حل دو دولت او حاكی از اعتقادش به صهيونيســم با يك پااليش فكری و 

عملی است و در عين حال ناديده گرفتن حق مردم فلسطين برای زندگی در اين سرزمين.
3. در عين انتقادات شــديد او بر بنيان های فكــری و اعتقادی يهود و صهيونيســم، او 
هولوكاست را زير ســؤال نمی برد و بر واقعی بودن آن تأكيد دارد و اين موضع به يك نحو 
اعتقاد به صهيونيسم با زمينه ســازی از طريق مظلوم نمايی و توجيه اشغالگری در فلسطين 

است. 
4. با توجه به انتقادهای شديد ساند به صهيونيســم و تاريخ يهود، او كماكان در جامعه 
صهيونيستی مقبوليت دارد و طرد نشده و بسيار متفاوت از شرايطی به سر می برد كه ايالن 
پاپه به عنوان منتقد جنايت و پاكسازی قومی صهيونيست ها در سال 1948 عليه فلسطينی ها، 

دارد.1 
در واقع شلومو ســاند از منظر صهيونيستی شايســته تقدير اســت كه توانسته با اين 
آسيب شناسی، دوام و بقای اين رژيم را ولو چند صباحی افزون تر، تضمين نمايد. در حالی كه 

اين هشدار را هم می دهد كه اگر اين آسيب ها برطرف نشود، سقوط اسرائيل حتمی است. 
والسالم 

1. ايالن پاپه، پاكسازی قومی در فلسطين، ترجمه آزاده كشوردوست، تهران، گروه مطالعات انديشه ورزان آريا. 
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الف الم، خدمت يا خيانت
)بخش سوم(

دكتر سيد حميد روحانی

پيش از پرداختن به نقد نادرســتی ها، خالف گويی ها و تحريف گری ها در كتاب الف الم 
خمينی يادآوری چند نكته بايسته است:

1. در نقد و بررســی كتاب الف الم، سخن بر سر اين نيســت كه نويسنده آن روی چه 
انگيزه ای به نگارش اين كتاب دســت زده اســت؛ آيا اين نگارش بر پايه نقشــه و برنامه 
سازمان يافته و حساب شده ای بوده است كه سازمان های جاسوسی و فراماسونری و باندهای 
مرموز تخريب و تحريف تاريخ انقالب اســالمی كارگردانی كرده اند يا ريشــه در ديدگاه 
گژانديشانه و جناحی جناب نويسنده دارد؟ بی ترديد آفتاب برای هميشه پشت ابر نمی ماند و 
به زودی نقشه ها و دسيسه ها برمال می گردد، زمستان پايان می يابد و سياهی بر ذغال می ماند. 
ليكن بايستی به اين نكته توجه داشــت كه جريان های مرموزی كه دنبال دشمنی با امام و 
تخريب چهره او هستند اگر كتابی عليه او می نوشتند تا او را در تاريخ بدنام كنند بهتر از آنچه 
را كه در كتاب الف الم آمده است، نمی توانســتند ارايه دهند. به ويژه با در نظر گرفتن اين 
نكته كه دشمن به درستی دريافته است كه برای خدشه دار كردن چهره امام بايد زير پوشش 
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ستايش ضربه زد. بنابراين كتاب الف الم خمينی چه از روی نادانی و ناآگاهی و نگرش جناحی 
و چه بر پايه برنامه سازمان يافته و خائنانه به رشته نگارش كشيده شده باشد، از كتاب هايی 

است كه اغراض دشمن را پی گرفته و آب به آسياب دشمن ريخته است. 
2. در شماره پيش فصلنامه پانزده خرداد )شماره 57( در بخش دوم نقد الف الم، يادآور 
شدم كه عناصر مرموز و خيانت پيشه كه از امام)سالم اهلل عليه( دلی پركين و چركين دارند و 
از نوشته شدن تاريخ بدون غرض ورزی و دروغ پردازی، سخت بيمناك اند، از كتاب الف الم 
استقبال می كنند و حتی اين پيش بينی را نيز كردم كه چه بسا آن را به عنوان كتاب سال به 
نمايش درآورند. اين پيش بينی چه زود جامه عمل پوشيد و ديديم كه برجامی های بی وطن 
و دروغ گويان فريب كار مكار كه در دروغ پردازی گوی سبقت را از خدايان دروغ ربوده و 
كذاب قرن لقب گرفته اند، شــتاب زده به صحنه آمدند و كتاب الف الم را به عنوان كتاب 
برگزيده سال مورد ستايش قرار دادند و به نويسنده آن، بابت نسبت های ناروايی كه در اين 
كتاب به امام داده است، جايزه دادند و از او قدردانی كردند. اگر جز اين بود، چگونه شدنی 
است كتابی كه هنوز بيش از يك سال از انتشار آن نگذشته است در ميان صدها كتابی كه 
برای به دست آوردن امتياز در صف انتظارند، كتاب الف الم- خارج از نوبت- به اصطالح 
مورد ارزيابی قرار بگيرد و برگزيده شود و امتياز بگيرد؟! و اكنون نيز پيش بينی می كنم ديری 
نپايد كه اين كتاب از سوی غرب باوران خودفروخته و عناصر ضد انقالب كه قبله گاهشان 
كاخ سفيد است، مورد ســتايش و قدردانی قرار بگيرد و بوق انگليسی بی بی سی به تفسير و 
تجليل آن بپردازد و اين اثر سطحی و سخيف را منبع معتبر تحريف و تخريب شخصيت امام 
قرار دهند و هر جا كه ياران راستين امام، اشكالی و اعتراضی وارد كردند، برگزيده شدن اين 

كتاب در جمهوری اسالمی را چماقی برای خباثت های خود سازند. 

بند و بست با برجامی ها
ذوق زدگی و شيفتگی برجامی ها نسبت به كتاب الف الم نشان داد كه اين كتاب احتماالً 
طبق يك برنامه حساب شده و بده بستان های از پيش برنامه ريزی شده به نگارش درآمده 
است و نويسنده آن افزون بر شناســاندن امام گمنام! مأموريت چهره سازی و رونمايی از 
برخی ورشكسته ها را نيز بر دوش كشيده است و در اين مقطع كه جناب رئيس جمهور در 
اوج بدنامی و ورشكستگی در ميان ملت ايران قرار دارد، نويسنده الف الم وظيفه مند بوده 
به تبليغ و پروپاگاندا از او بپردازد و پــاداش بگيرد. در واقع اين جناب در كتابی كه به ظاهر 
برای شناساندن!! امام به رشته نگارش كشــيده از پريزيدنت روحانی چهره بسازد و به او 
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آبرو ببخشد؛ آن جناب نيز در مقابل، تحريف گری ها و 
نارواگويی هايی را كه عليه امام در كتاب الف الم آمده 
است اعتبار ببخشــد و از امام انتقام بگيرد! آخر دنيا، 
دنيای بده بستان و معامله اســت و ضعفای قوم دنبال 
معامله و تعامل اند يا تعامل بــا يكديگر و يا »تعامل با 
دنيا«! و آنهايی كه از قافله اين تعامل پر ســود و بهره 
دور بمانند، بايد بدانند كه به انزوا كشيده می شوند! و 
نه تنها به قافله تمدن نمی رسند بلكه از »دروازه تمدن« 

نيز نمی توانند بگذرند! 
3. دست اندركاران چاپ و نشر كتاب الف الم نشان دادند كه در ارادت و ايمان به امام، 
صادق نيستند. اگر پيش از نقد كتاب يادشده ادعا داشتند كه از شبهه افكنی ها و نسبت های 
ناروا به امام در اين كتاب آگاهی نداشــتند پس از انتشار نقد و بررسی، حجت بر آنها تمام 
شد. ليكن ديديم كه همچنان به تبليغ از اين كتاب ادامه دادند و ثابت كردند كه از امام تنها 
نام او را می خواهند تا نان بخورند. برای آنها اصوالً مهم نيست آنچه را كه به نام امام انتشار 
می دهند و به بازار عرضه می دارند، چه ضربه های جبران ناپذيری به جايگاه و شخصيت امام 
وارد می كند و آب به آسياب دشمن می ريزد. مهم اين است كه به نوعی سری در سرها داشته 
باشند. اگر دستشان از رياست و وزارت كوتاه است، دست كم، به نام امام و با عنوان چاپ و 
پخش آثار و انديشه های امام به نوايی برسند و مقامی كسب كنند و چون خود توان جستار 
و پژوهش ندارند و به اعتراف خود، حتی نمی توانند خالف گويی ها و تحريف گری های يك 
نوشته را به درستی بازشناسند، ناگزيرند از عناصر معلوم الحال يا مجهول الهويه كمك بگيرند 
و كارچاق كن ديگران باشند! و نوشته های بی مايه و بی پايه ای را كه اصوالً يك كار پژوهشی 
به شمار نمی آيد و به قول برخی از اهل نظر يك كتاب تاريخی نيست و به آن نمی توان ارجاع 
تاريخی داد،1 كتابی وانمود كنند كه می تواند »برای عارفــان، درس توحيد و برای عابدان 
درس عبوديت و اخالق و خودسازی و برای مصلحان و مبارزان، علم مبارزه و سياست همراه 

با ديانت« داشته باشد!!2 
اگر ناشران كتاب الف الم، كوچكترين ارادت و علقه و عالقه ای به امام داشتند، در جمع 
كردن اين كتاب از بازار درنگ نمی كردند. هر چند جمع كردن و حتی خمير كردن آن نيز 

1. حبيب اسماعيلی در مراسم همايش نقد و واكاوی آثار مرتبط با »زندگينامه امام« اين نكته را بيان كرد. 
2. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص2. 

كتاب الف الم خمينی چه از 
روی نادانی و ناآگاهی و نگرش 
جناحی و چه بر پايه برنامه 
سازمان يافته و خائنانه به رشته 
نگارش كشيده شده باشد، از 
كتاب هايی است كه اغراض 
دشمن را پی گرفته و آب به 

آسياب دشمن ريخته است
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نمی تواند ضربه ای را كه به امــام و تاريخ انقالب 
زده اند، جبران كند. 

ناشران كتاب الف الم با بی تفاوتی و بی خيالی در 
برابر تهمت های ناروا و نسبت های نابجايی كه در 
اين كتاب به امام وارد شده است، نشان دادند كه 
نه تنها از مخدوش شــدن چهره امام پروايی ندارند بلكه بر آن نيستند راستی و درستی را 
در تاريخ پاس بدارند و از واقعيت های تاريخی صيانت كنند. ناشران كتاب الف الم نه تنها 
از نسبت های ناروايی كه در اين كتاب به امام داده شــده و ظلمی كه به آن مرد خدا شده 
شــرم نكردند و كوچك ترين گامی در راه اصالح و جبران آن خيانت ها برنداشتند بلكه در 
نمايشگاه كتاب تهران با يك اشتياق شرم آوری به تبليغ از اين كتاب پرداختند و به نيشخند 

نقدكنندگان آن نشستند و بيگانگی خود را از امام به نمايش گذاشتند. 
ناشــران كتاب الف الم نه تنها در برابر نقد علمی و منطقی پيرامون اين كتاب، خود را به 
كری زدند و تغافل كردند بلكه حتی از هشدار صريح و تكان دهنده برخی از نمايندگان ملت 
نيز متنبه نشدند و خم به ابرو نياوردند. حجت االسالم والمسلمين نصراهلل پژمانفر، نماينده 
محترم مشهد و كالت در مجلس شورای اسالمی در نشست علنی نوبت عصر روز سه شنبه 
20 فروردين 98 مجلس شورای اسالمی در تذكر شفاهی خود اعالم كردند كه ... الف الم 
خمينی  چهره ای تاريك و سياست زده از امام خمينی به نمايش گذاشته است. متأسفانه اين 
كتاب در صدا و ســيما و در نهادهای مختلف تبليغ شــده... در اين كتاب كاماًل يك چهره 
تاريك، سياست باز و اهل زد و بند و چهره ليبرالی از امام خمينی)ره( معرفی شده است كه پر 

از غرض ورزی ها و اشكاالت فراوان است. 

زمينه سازی برای جايزه فرمايشی 
در دو بخش گذشته در نقد كتاب الف الم، گوشه هايی از آورده های خالف واقع، بی پايه و 
حتی دور از روش پژوهشی كتاب الف الم را با داليل علمی، عقلی و منطقی بازگو كرديم و اين 
واقعيت را به درستی نشان داديم كه كتاب يادشده نه تنها با شيوه تاريخ نگاری نگارش نيافته 
است بلكه حتی آن را يك كار پژوهشی ابتدايی نيز نمی توان به شمار آورد و ناتوانی نويسنده 
در مورد يك گزارش ساده مانند ديدار مهدی عراقی با امام در پاريس، »مشتی نمونه خروار« 

است و فرودستی نويسنده را در امور علمی و تحقيقاتی به نمايش می گذارد. 
اكنون به نقد بخش ديگری از آورده های سست و نادرست كتاب يادشده می نشينيم و در 

ذوق زدگی و شيفتگی برجامی ها 
نسبت به كتاب الف الم نشان داد 
كه اين كتاب احتمااًل طبق يك 
برنامه حساب شده و بده بستان های 
از پيش برنامه ريزی شده به نگارش 

درآمده است
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گام نخست اين نكته باريك تر ز مو را مورد سؤال قرار می دهيم كه نويسنده در كتاب الف الم 
كه به ظاهر پيرامون زندگی امام به رشته نگارش كشيده شده است، چگونه به بازگو كردن 
برخی از خاطرات جناب شيخ حسن روحانی پرداخته و گزافه گويی ها و ناروا گويی های او را 

چنين تكرار كرده است:
... حسن روحانی درباره سخنان هشــتم آبان خود در مسجد ارك گفته 
است: »بعداً كه من به اروپا رفتم اين نوار را در انجمن اسالمی آنجا ديدم. 
دوستانی كه از امريكا آمده بودند، گفتند: اين نوار در همه انجمن های اسالمی 
در سراسر امريكا بود و دست به دســت می گشت. پس از انقالب، يكی از 
مبارزان عراقی...1 به من گفت كه نوار سخنرانی شما را به تعداد چند هزار 
نسخه تكثير و در كويت و ديگر كشورهای خليج فارس پخش كرديم. همين 
مسجد ارك، شــخصی بود...2 كه مغازه نوارفروشی داشت. خودش به من 

گفت: حدود بيست هزار از اين نوار را تكثير كرده و فروخته است...«3
پيش از پرداختن به نقد كتاب الف الم بايســته اســت نظری به نارواگويی هايی كه در 

خاطرات جناب شيخ حسن روحانی آمده است داشته باشم. 
اول اينكه ســخنرانی او در دوران اوج انقالب )8 آبان 56( در آن شرايطی كه برخی از 
سخنرانان، شخص شاه را مورد هجمه قرار می دادند، سخنرانی ای نبود كه برای جوانان انقالبی 
و پرشور درون مرزی و برون مرزی گيرايی ويژه ای داشته باشد. در هيچ يك از منابع معتبر 
تاريخی نيز روايتی وجود ندارد كه كسی، جريانی و گروهی از اين سخنرانی به عنوان يكی از 
عوامل اثرگذار در فرآيند بيداری انقالبی ياد كرده باشد. اولين بار آقای شيخ حسن روحانی 
در كتاب خاطرات خود كه در ســال 1387 توسط مركز اسناد انقالب اسالمی منتشر شد، 

چنين ادعايی كرده است. 
دوم اينكه تــا آنجا كه نگارنده به ياد دارد و در بيرون مرز به ســر می برده اســت، نوار 
سخنرانی هايی كه ميان ايرانيان برون مرزی مداومًا دست به دست می شد، نوار سخنرانی 
شخصی به نام رضوانی بود كه در آن به شخص شاه سخت حمله شده بود.4  از ديگر نوارهای 
صدادار و گيرا ســخنرانی خلخالی، هادی غفاری و آقای عبدوس بــود كه گاهی نيز به نام 
حقدوست به خارج می رسيد كه سخنان شديداللحن و آتشينی بود و در كنار حرم حضرت 
زينب )سالم اهلل عليها( به فروش می رسيد. ســخنرانی های برخی از بزرگان مانند خزعلی، 

1و2. نقطه چين از نويسنده الف الم است. 
3. همان، ص801.

4. نگارنده اين شخص را پس از انقالب يكی، دو بار از نزديك مالقات كرده اما ديگر از او خبری ندارد.
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محمدجواد حجتی كرمانی، ربانی املشی و صادق خلخالی 
در مسجد اعظم قم نيز از ســخنرانی های سر و صدادار 
بود كه حتی روزنامه های رســمی وابسته به رژيم شاه را 
نيز به واكنش واداشت. سخنرانی شيخ حسن روحانی در 
ميان انقالبی ها گيرايی نداشت و آوردن نام خمينی در آن 
مقطع همگانی شده بود و بيشتر منبری ها از او با صراحت نام می بردند؛ از اين رو، سخنان او از 

سخنرانی هايی نبود كه در ميان ايرانی های خارج نشين دست به دست شود. 
سوم ادعای اينكه سيد محمدتقی مدرسی گفته است كه »... نوار سخنرانی شما را به تعداد 
چند هزار نسخه تكثير و در كويت و ديگر كشــورهای خليج فارس، پخش كرده«! يا ريشه 
در خيال پردازی گوينده خاطرات دارد يا بايد گفت كه آقای مدرسی جناب شيخ را دست 
انداخته است. آقا تقی مدرسی و برادر او آقا هادی از مروجان سيد محمد شيرازی بودند و 
نه تنها در راه نهضت امام و مبارزان ايرانی گامی برنمی داشتند و همكاری نمی كردند، بلكه 
كارشكنی هم می كردند. احتماالً به همين علت نويســنده الف الم نام محمدتقی مدرسی 
را درز گرفته و نقطه چين كرده اســت! البته او آن احاطه و آگاهــی تاريخی را ندارد كه از 
موضع مدرسی ها آگاهی داشته باشد ليكن ناشران كتاب يادشده با اطالع از عقبه فكری و 
عملكردهای افراد مختلف از طريق اسناد ساواك احتماالً از پيشينه  برادران مدرسی بی خبر 

نبوده اند و می دانستند كه آنها هيچ گاه نوار سخنرانی سياسی را تكثير و پخش نمی كنند. 
چهارم؛ درباره ادعای »تكثير چند هزار نســخه از نوار ســخنرانی«! بايد گفت يا گوينده 
خاطرات از شمار »چند هزار« غفلت داشته و يا چند هزار نوار را به درستی نتوانسته ارزيابی 
كند كه دارای چه حجمی می باشد و در كشور خفقان بار كويت كه حكم حياط خلوت ساواك 
را داشــت و حتی نامه هايی كه از مبارزان ايرانی برون مرزی به پست خانه كويت می رسيد 
از سوی مأموران ساواك كه در پست خانه كويت مستقر بودند مورد وارسی و كنترل قرار 
می گرفت و حتی از رسيدن برخی نامه ها به دست گيرنده كويتی جلوگيری می شد، چگونه 

امكان پذير بوده است كه چند هزار نسخه از آن نوار تكثير شود؟! 
بگذريم كه در اين خاطرات، دروغ پردازی ها و گزافه گويی های بی شماری ديده می شود 

كه دريغ از وقتی كه صرف رد و نقد آن شود. 
ليكن از نويســنده الف الم جای ســؤال اســت كه به چه منظوری و روی چه انگيزه و 
نيت خالصانه! و خداپســندانه ای!! به بازگو كردن اين خاطرات پرداخته و حتی بخشــی 
 از سخنرانی جناب شــيخ حســن روحانی را زينت بخش كتاب مربوط به زندگينامه امام 

و  بده بستان  دنيای  دنيا، 
معامله است و ضعفای قوم 
دنبال معامله و تعامل اند 
يا تعامل با يكديگر و يا 

»تعامل با دنيا«!
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ساخته و چنين آورده است: 
... روحانی، سختی های رفته بر حضرت ابراهيم عليه السالم را ياد كرد و آنها 
را شبيه مصائب پانزده ســال اخير آيت اهلل خمينی دانست و در پايان گفت: 
»حضرت ابراهيم بعد از گذراندن چندين مرحله از امتحان الهی در نهايت از 
طرف خداوند مأمور شد كه فرزندش را قربانی كند. پس از آن خداوند فرمود: 

اِنّی جاِعلك للناس اماما.« و با اين استدالل، آيت اهلل را امام خطاب كرد...1 
آيا آوردن بخشــی از خاطرات و سخنرانی شيخ حســن روحانی در راستای امام شناسی و 
شناساندن آن مرد بزرگ است؟! آيا سخنرانی ديگر سخنوران كه با كمال شجاعت در باالی منبر 
شخص شاه را مورد حمله و هجمه قرار می دادند به اندازه سخنرانی نامبرده تأثيرگذار نبوده است 
كه جناب نويسنده حتی اشاره ای به آن سخنرانی ها نكرده است؟ چطور شد كه نويسنده الف الم 
از سخنرانی درازمدت شهيد سعيدی كه رژيم شاه را نگران ساخته بود و سرانجام به قيمت جانش 
تمام شد، حتی به قدر سطری نياورده است؟ چرا از سخنرانی حجت االسالم مرواريد در مسجد 
جامع تهران پس از فوت آيت اهلل حكيم در سال 1349 كه به اعتراف صاحب نظران در گرايش 

و روی آوری مردم به امام و تقليد از او نقش سازنده ای ايفا كرد، ياد نكرده است؟ 
آيا به نظر نمی رســد آنچه در كتاب الف الم، درباره شيخ حســن روحانی آمده است 
زمينه سازی و برنامه ريزی حساب شده برای گرفتن جايزه فرمايشی و ساختگی بوده است؟! 
و چنانكه در مقدمه يادآور شدم، دور از نظر نيست كه تخريب تاريخ، خدشه دار كردن چهره 
مقدس و درخشان امام و بزك كردن چهره های آلوده و سياه برخی از عناصر ورشكسته و 
بی آبرو در نگارش كتاب الف الم بی نقش نبوده است و حتی اگر ساده لوحانه و خوش بينانه بر 
اين باور باشيم كه چنين قصد و غرضی در نگارش و تدوين كتاب الف الم در كار نبوده است! 
اين واقعيت را نمی توان ناديده گرفت كه كتاب يادشده چنين پيامدهای ناشايست و ناروا را 

به همراه داشته است. 
اين سبك و سياق قلم زدن و برای ورشكسته ها آبرو دريوزگی كردن، شيوه و شگرد ننگ بار 
فراماسون ها در عصر قاجار و پهلوی بود كه با آوردن نام خيانت پيشگان و بيگانه پرستان در 
كنار نام نامی آزادمردان، تالش می كردند عناصر خودباخته را آبرو بخشند و با لجن كثيف 
آنها وارستگان و آراستگان را آلوده سازند. نقشه اين بود كه هر جا نامی از سيد جمال در ميان 
است نام ميرزا ملكم خان نيز آورده شود تا برای ملكم خان بی وطن، آبرو دريوزگی كنند و در 

برابر، چهره درخشان سيد جمال الدين اسدآبادی را كدر سازند. 

1. همان، ص781. 
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نکوهش در کارپيچ ستايش!
در بخش نخست نقد الف الم يادآور شدم كه امروز معاندان و كينه ورزان نسبت به امام، 
اين نكته را دريافته اند كه برای خدشــه دار كردن چهره امام و زير سؤال بردن شخصيت 
او، بايد با زبان ستايش قلم زد و ســخن گفت و در البه الی بازگو كردن نيكی ها و ويژگی ها، 

سمپاشی و دروغ پردازی كرد و چهره او را مخدوش نشان داد. 
با نگاهی به آورده های الف الم می بينيم كه جناب نويسنده هر آنچه را درباره امام از نيك 
و بد يافته بدون بررسی، راست آزمايی و پژوهش علمی و عقلی بازگو كرده و به نوعی آن را 
مورد تأييد قرار داده است. البته نويسنده الف الم نشان داده است كه در كار پژوهشی ناتوان 
و عاجز است و از عهده امور تحقيقی و پژوهشــی برنمی آيد و توان آن را ندارد كه گزارش 
درست را از نادرست بازشناسد. عالوه بر اين، از امام نيز هيچ گونه شناخت نداشته است تا 
بتواند دريابد آنچه درباره امام روايت شده اســت با روش و منش و ديد و دأب امام تا چه 
پايه ای همخوانی دارد. همچنين اينكه نه تنها انگيزه ای برای شفاف ســازی و روشن كردن 
واقعيت ها نداشته بلكه در راه ابهام آفرينی و شبهه ناك نماياندن زندگی امام می توان گفت 
بی انگيزه نبوده است. ازاين رو، هر جا كه گزارشی مرموز، مخدوش و دوپهلو درباره امام يافته 
با ذوق زدگی ويژه ای آن را در كارپيچ ســتايش به نمايش گذاشته است. شادروان مهدی 
گلپايگانی فرزند آيت اهلل محمدرضا گلپايگانی، پس از ديدار با امام در تركيه و بازگشت به 
ايران، گزارشی به منظور دستان مأموران ساواك سرهم بندی كرده تا خشم و كين آنان را 
نسبت به امام كاهش دهد و زمينه را برای بازگرداندن امام به ايران فراهم سازد و كسانی 
كه بينش سياسی درستی داشته باشــند و از بيماری روحی رنج نبرند درمی يابند كه آنچه 
مرحوم سيد مهدی گلپايگانی در گفت وگو با مقامات ساواك گزارش كرده است، سخنان 
فريب دهنده برای خام كردن آنان بوده است. ليكن نويسنده الف الم از روی خوش باوری! يا 

برای شبهه افكنی نسبت به امام از اين گزارش چنين سوءاستفاده كرده است: 
... دو فرستاده آيت اهلل گلپايگانی... پس از بازگشت... به ايران به يكی از 
ساختمان های ساواك داللت شدند؛ و در مصاحبه ای خصوصی، از ديدارشان 
با آيت اهلل خمينی گفتند. سيد مهدی گلپايگانی گفت كه آيت اهلل ]خمينی[ 
از مالقات ما بسيار خوشحال شد... و از اينكه دولت هزينه های تبعيد او و 
پسرش را می دهد، امتنان داشت و در كل »عالقه خود را نسبت به حكومت 
و رژيم سلطنت و شخص اعلی حضرت همايونی اظهار داشت.« روشن نيست 
چه ميزان از اين جمله اخير سهم آيت اهلل، چه اندازه سهم نمايندگان آقای 



85
13

98
ار 

و به
 1

39
ن 7

ستا
  زم

  5
 و9

58
ره 

شما
   

هم
زد

شان
ل 

 سا
  

وم
ه س

ور
د

ت
خیان

 یا 
ت

دم
، خ

الم
ف 

ال

گلپايگانی]![ و چه مقدار ســهم مصاحبه كننده، تدوين گر و فشرده نويس 
ساواك است...1 

نويسنده الف الم با اين سهم بندی و ســهم دهی دنبال آن است كه ذهن خوانندگان را به 
بيراهه بكشاند و به آنها بباوراند آنچه را كه نمايندگان آقای گلپايگانی در بازجويی روايت 
و گزارش كردند بافته های خودشــان برای انگيختن مروت و عطوفت مقامات دل سنگ و 
بی رحم و مروت رژيم شاه نسبت به امام نبوده بلكه حتماً سخنانی و گفته هايی از امام در آن 
نهفته است! ليكن ميزان، اندازه و مقدار آنچه از زبان امام بيرون آمده است، روشن نيست 
و بايسته است كه صاحب نظران و كارشناسان به بررسی بنشينند! و انديشه خود را به كار 
بگيرند تا دريابند سهم امام در آن گزارش ها چه ميزان، مقدار و اندازه است! آيا تنها نسبت به 
سلطنت مشروطه اعالم وفاداری كرده! يا شخص اعلی حضرت همايونی را نيز ستوده است!! 
و صد البته جناب نويسنده الف الم كه آموزش يافته و آزمون گرفته ويژه از گزارش های »بحر 
طويل« ساواك است، گويا بر اين نظر است كه وفاداری به سلطنت مشروطه و شخص شاه 

را بايد سهم امام در نظر گرفت! 
ناگفته نماند كه بازجوهای ســاواك با وجود فكر و فهم الكلی و مغــز انگلی دريافتند كه 
گزارش ها و روايت های مرحوم سيد مهدی گلپايگانی، بافته های خود اوست و از امام نيست؛ 
از اين رو، از كنار آن گذشتند و به آن بها ندادند. آنها به درستی می دانستند كه اگر امام فرضًا 
چنين موضع و نظری داشته باشد، به جای آن كه نظر خود را به نمايندگان آقای گلپايگانی بازگو 
كند، آن را با مأموران شاه و ساواك كه او را از دور و نزديك در تبعيدگاه تركيه زير نظر و كنترل 
دارند در ميان می گذارد، نه آنكه به نمايندگان آقای گلپايگانی به صورت محرمانه بگويد. اين 

واقعيت را همه كسانی كه از الفبای سياست دركی داشته باشند به درستی درمی يابند. 
نويسنده الف الم- چنانكه اشاره شد- در پوشش ستايش از امام و شناساندن! او تا آنجا 
كه می تواند در راه خرد شــمردن او تالش می كند. حتی گزارش های ساواك را- كه برای 
او العياذباهلل، حكم آيات قرآن را دارد- اگر مايه عظمت امام باشــد، درز می گيرد و در آن 
دست می برد. برای او سخت و سنگين اســت به اين واقعيت اذعان كند كه دانشگاهيان و 
سازمان های سياسی همانند ديگر قشرهای جامعه شيفته امام بودند يا ناگزير بودند خود را از 
ارادتمندان امام بنمايانند. او تالش می كند چنين وانمود كند آنهايی كه سر در راه امام گذاشته 
بودند و به او پيوستگی و دلبستگی داشتند از قشرهای سنتی جامعه و مشتی طلبه بودند، نه 
فرهيختگان و نخبگان و سياست مداران جامعه كه حتی پيرو تز اسالم منهای روحانيت اند. 

1. همان، ص491-492. 
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او جز در مواردی كه ارتباط دانشگاهيان با امام به گونه ای آشكار است كه نمی توان آن را 
ناديده گرفت، به پوشيده داشتن اين ارتباط ها می كوشد. ساواك در گزارشی درباره كسانی 
كه در روز عيد فطر ســال 41 از تهران به قم و به بيت امام رفتند و پای سخنرانی امام گرد 

آمدند چنين آورده است: 
ساعت 7 صبح روز 41/12/7... در حدود چهار هزار نفر از اهالی تهران 
و اعضای جبهه ملی در مسجد اجتماع كردند. در بين آنها... احزاب وابسته 
به جبهه ملی، دانشجويان، دانش آموزان، كسبه بازار و روحانيون از جمله 
شــيخ جواد فومنی، فرهنگ نخعی، )متصدی كانون تشبع و طرفدارانش(، 
شيخ انواری، افراد هيئت قائميه، اعضای مكتب توحيد و باألخره هيئت های 
مذهبی حضور داشتند... افراد مزبور مجدداً اجتماع و برای انجام نماز ]عيد 
فطر[ در پشت آيت اهلل حجت]؟![ و آيت  اهلل شريعتمداری رهسپار شدند... 
آنگاه اجتماع، رو به منزل آيت اهلل خمينی به حركت درآمد و شعارهايی بر 

له آيت اهلل خمينی می دادند...1 
نويسنده الف الم گزارش باال را چنين دست كاری كرده است: 

... هفتم اسفند 1341/ عيد فطر گروهی از طلبه های قم و زائران حضرت 
معصومه عليهماالسالم بنابر رسم جاری، برای گفتن تبريك عيد راهی خانه 
علما شــدند. اين گروه كه عمدتًا از تهران به قم آمده بودند ابتدا به خانه 
آيت اهلل شريعتمداری رفتند و سپس راهی خانه آيت اهلل خمينی شدند...2 

نويسنده الف الم نه تنها هويت جمعيتی را كه به گفته او »عمدتاً از تهران به قم آمده بودند« 
و ماهيت ســازمانی آنان را درز می گيرد، بلكه با آوردن جمله »گروهی از طلبه ها و زائران 
حضرت معصومه، بنابر رسم جاری« چنين وانمود می كند كه عيد فطر سال 41 با سال های 
پيشين تفاوتی نداشته است، بلكه طبق روال سنوات گذشته، طالب و زائرانی برای زيارت 
به قم و به بيوت علما »برای گفتن تبريك« رفتند! و اين واقعيت را كه پيام و كالم بيدارگر 
امام حتی دانشگاهيان، فرهنگيان، دانشجويان و دانش آموزان، نيز گروه های سياسی را به قم 
كشاند و جبهه ملی را كه در اعياد مذهبی به ويژه عيد فطر كمتر به ياد زيارت بودند و اصوالً 
با علما و حوزه های علمی ميانه ای نداشتند، برای ديدار امام و شنيدن سخنان بكر و سازنده 
او روانه آن ديار ساخت، ناديده انگاشته است! با پندار اينكه اگر او آن واقعيت را درز بگيرد، 

1. سير مبارزات امام خمينی در آئينه اسناد به روايت ساواك، تهران، عروج، 1386، ج1، ص155. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص245. 
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تاريخ نيــز آن را از ياد می برد! و به طاق 
نسيان می سپارد. 

جنــاب نويســنده از آنجــا كه به 
گزارش هــای ســاواك دربــاره امام 
باورمنــدی ويــژه ای دارد، بخشــی از 
ســخنرانی امام در جمع ديداركنندگان 
روز عيد فطر را كه پادوهای ســاواك 
ســرهم بندی كرده اند، آورده و بر پايه 
سياست خرد شمردن و زير سؤال بردن 

امام، واژه ركيك و سبكی را كه گزارشگران ساواك به امام نسبت داده اند چنين برجسته كرده 
است: »مملكت را به گند زده اند«!1 و نكته درخور توجه اينكه از تنظيم كنندگان صحيفه امام 
خرده گرفته است كه چرا بخش هايی از سخنرانی امام در روز عيد فطر 41 را از كتاب نهضت 
امام روايت كرده اند! و از منبع »معتبر«! و »موثق«! اســناد ساواك بهره نگرفته اند!! الزم به 
يادآوريست كه جمله »مملكت را به گند زده اند« در كالم امام در روز عيد فطر سال 41 نبود. 

آرايش و پااليش چهره آلوده ديکتاتورها 
نويسنده الف الم دانسته يا ندانسته در راه خدشــه دار كردن چهره امام از هيچ ترفند و 
نيرنگی پروا نكرده است و گاهی به خيال بافی و داستان سرايی دست زده يا بافته های ناشيانه 
و كودكانه برخی نادانان و فرومايگان را برجسته كرده و به آن جنبه واقعيت داده است. او 
پيرامون ديدار امام با شــاه به عنوان نماينده آيت اهلل بروجردی)رحمت اهلل عليه( روايتی 

ساختگی و كودكانه را چنين پر و بال داده است: 
... نماينده مرجع تقليد شــيعيان جهان وارد اتاق انتظار شد، اما منتظر 
نماند و يك راست به اتاق ديدارها رفت. يك صندلی در آنجا ديد، روی آن 
نشست. محمدرضا پهلوی كه وارد شد، با تعجب، تنها صندلی اتاق را پر ديد. 

خيلی زود صندلی ديگری آوردند...]![2 
بافنده اين داستان كودكانه، از روحانيان قم است كه دربار را با محيط زندگی قرون وسطايی 
و بی  در و پيكر عصر خود مقايسه كرده كه به يك كاروانسرای سر راهی می مآند و از نظم و 

1. همان، ص246. 
2. همان، ص160-161. 

دست اندركاران چاپ و نشر كتاب الف الم 
نشان دادند كه در ارادت و ايمان به امام، 
صادق نيستند. اگر پيش از نقد كتاب 
يادشده ادعا داشتند كه از شبهه افكنی ها 
و نسبت های ناروا به امام در اين كتاب 
آگاهی نداشتند پس از انتشار نقد و بررسی، 
حجت بر آنها تمام شد. ليكن ديديم كه 
همچنان به تبليغ از اين كتاب ادامه دادند 
و ثابت كردند كه از امام تنها نام او را 

می خواهند تا نان بخورند
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برنامه ای برخوردار نبود. بايد دانست اول آنكه دربار اين 
گونه نبود كه بی دربان و نگهبان باشد و مراجعه كنندگان را 
رها كنند كه سرشان را پايين بيندازند و به هر جا بخواهند 
بروند. رفت و آمد در دربار از هر سويی به سوی ديگر و از 
هر راهرو و سالنی به سالن ديگر طبق برنامه و با همراهی 
محافظ و نگهبان صورت می گرفــت. دوم آن كه امام، 
شخصی نبود كه برخالف آداب و اصول و مقررات معين 
گامی بردارد و حركتی كند. امام، سخت مؤدب به آداب بود و هيچ گاه خالف مقررات معين 
گامی برنمی داشت و كاری صورت نمی داد. بنابر روايت عالمه شهيد سيد مصطفی خمينی 
)رحمت اهلل عليه( امام در دورانی كه در منزلی در بورسای تركيه می زيست هيچ گاه به حياط 
و بالكن آن منزل قدم نگذاشت. يك بار از آن حياط گذشــت و از چند پله باال رفت و وارد 
سالن و اتاق نشيمن شد و روز ديگر كه به عراق اعزام می شــد از آن پله پايين آمد و از آن 
حياط بيرون رفت. در مدت يازده ماهی كه در آن منزل می زيست هيچ گاه از بالكن و حياط 
آن استفاده نكرد. حتی پيش از تبعيد سيد مصطفی به تركيه، پرده های پنجره های اتاق را پس 
و پيش نكرد. اين منش امام برای اين بود كه نمی دانست اختيار او از آن منزل آيا در همان 
مرز سالن پذيرايی و اتاق هايی است كه در آن اسكان يافته است يا خارج از آن محيط نيز در 
اختيار او قرار دارد؟ و هرگز نمی خواست با صاحب منزل اين پرسش را در ميان بگذارد كه 
اختيارات من در اين منزل تا چه حد و مرزی است؟ كنار زدن پرده ها ممكن بود با اعتراض 
صاحب منزل روبه رو شود كه از نظر امنيتی نبايستی اين پرده ها كنار می رفت و چنانكه اشاره 
شد امام در امور شخصی مؤدب به آداب و پايبند به مقررات بود و هرگز بر آن نبود انتظامات 
و مقررات حاكم در محيطی را ناديده بگيرد. سوم ادعای اينكه امام به دور از موازين اسالمی 
و اصول اخالقی خودسرانه به هر جا كه خواست وارد شود و هر جا كه خواست بنشيند و به 
هيچ مقرراتی پايبند نباشد، ستايش آميز نيست و به دور از نزاكت است. بی خبران ساده لوح 
و ناآگاه كه در تار طنيده خود گرفتارند، خيال می كنند كه با اين گونه بافته های پوچ و بی مايه 

امام را بزرگ می نمايانند! 
و از آن ياوه گويان، الده تر نويسندگان فرومايه ای اند كه اصوالً از تحقيق و پژوهش بيگانه و 
بی بهره اند و تنها هنرشان آن است كه گفته ها و نوشته های اين و آن را بدون در نظر گرفتن 
اينكه جنبه هذيان و هرزه درايی دارد يا بر پايه دروغ بافی و افسانه سرايی گفته و نوشته شده 
است، ســرهم بندی می كنند و به بازار عرضه می دارند و با يك دنيا گزاف، ادعا دارند كه 

آيا به نظر نمی رسد آنچه در 
كتاب الف الم، درباره شيخ 
حسن روحانی آمده است 
زمينه سازی و برنامه ريزی 
گرفتن  برای  حساب شده 
جايزه فرمايشی و ساختگی 

بوده است؟!
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توانسته اند امام را از گمنامی برهانند! و بشناسانند! 
نويسنده الف الم به دنبال آوردن قصه كودكانه باال، فرصت را غنيمت شمرده و كوشيده 
است امام را ستايشگر رضاشاه بنماياند و بدين گونه در راه شناساندن! امام گام برجسته ای 

بردارد! و نكته ناگفته ای را بازگو كند! از اين رو، چنين داستان سرايی كرده است: 
... شــاه نشســت. آقای خمينی احترام الزم را گذاشــت و البد پس از 
گفت وگوهای مقدماتی و ارايه شــرحی از حوادث تلــخ ابرقو، خطاب به 
محمدرضا پهلوی اظهار داشت: »]پدر شما[ اين گروه ضاله1 را داد به طويله 
بستند...2 االن هم مردم ايران همان جريان را از شما انتظار دارند.« شاه آهی 
كشيد و گفت شما االن را با آن وقت مقايسه نكنيد. آن وقت همه وزرا و همه 
رجال مملكت از پدرم حرف شنوی داشتند. جرئت نمی كردند تخطی كنند. 
االن حتی وزير دربار من هم از من حرف شنوی ندارد. من چطور می توانم 

اين كار را بكنم؟...3
چنانكه بيشتر يادآوری كردم به نظر می رسد كه نويسنده الف الم در كتاب هزار صفحه ای 
خود تنها بر آن نبوده است كه در البه الی به ظاهر ســتايش، برچسب هايی به امام بزند و 
نسبت های ناروايی را بر او روا دارد، بلكه انگار مأموريت های ديگری را نيز دنبال می كرده 
اســت؛ از آن جمله بزك كردن چهره های آلوده و پليد كه نزد ملت روســياه اند. او گويا 
وظيفه مند بوده است كه در اين كتاب شيخ حســن روحانی را ستايش و چهره های سياه دو 
ديكتاتور خون آشام، )رضاشاه و محمدرضاشاه( را آرايش كند. البته اين شگرد در نوشته های 
خفيه نويسان مرموز و مأمور فراوان اســت كه تالش دارند زير عنوان تاريخ نگاری، خائن 
را خادم و خادم را خائن بنمايانند؛ ســيد جمال الدين اســدآبادی را زير سؤال ببرند؛ ميرزا 
ملكم خان ماسونی و دالل قراردادهای استعماری را »وطن پرست«! و خدمتگذار! بنمايانند؛ 
شيخ فضل اهلل نوری را هوادار استبداد و تقی زاده جاسوس و مأمور انگليسی ها را از رهبران 
مشروطه و آزادی خواه وانمود كنند؛ آخوند خراسانی را فراماسون و يپرم خان جنايت پيشه 

را قهرمان وطن بنامند! 
نويسنده الف الم در اين كتاب خود، به شــكلی مرموزانه رضاشاه را از مخالفان گروهك 
بهايی- اين زاييده كفتار پير انگليس- نمايانده و ادعا كرده اســت كه نامبرده بهايی ها را به 
صالبه كشيد! و اين ادعای دروغ را به امام نسبت داده و از زبان امام بازگو كرده است تا برای 

1. مقصود بهايی ها هستند. 
2. نقطه چين در متن اصلی است.

3. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص161. 
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خوانندگان در خور باور و پذيرش باشــد! در صورتی 
كه اوالً رضاشاه وامدار بهايی ها بود و آنها در رسيدن 
او به قدرت نقش بسزايی داشتند. اصوالً اين بهايی ها 
بودند كه نامبرده را كشف و با اردشيرجی آشنا كردند 
و زمينه را برای كودتای ســوم اســفند 1299 هموار 
ساختند. دوم اينكه رضاشاه برخالف ادعای نويسنده 
الف الم نه تنها هيچگاه بهايی ها را زير فشار نگذاشت 
بلكه آنها در دوران سلطنت او از جايگاه بلندی برخوردار بودند. حبيب اهلل خان عين الملك، 
مجيد آهی، سلطان يوسف خان، سرهنگ شعاع اهلل عاليی، سرگرد صنيعی، علی محمدخان 
موقرالدوله و... از بهايی هايی بودند كه در رژيم رضاشاه، پست و مقام گوناگونی داشتند.1 در 
پی كودتای سوم اسفند 99 يكی از سران برجسته بهايی به نام علی محمدخان موقرالدوله در 
كابينه سيدضياء به عنوان وزير فوايد عامه و تجارت و فالحت برگزيده شد. »اين مقام نيز به 
دليل خدمات بهائيان در پيروزی كودتا به او اعطا شد.«2 آرامش خاطر رضاشاه به بهايی ها 
تا آن پايه بود كه او سرگرد صنيعی را كه يك بهايی طراز اول بود به عنوان آجودان وليعهد 
گماشت.3 اصوالً بايد دانست همان دستی كه يك قزاق بی فرهنگ و بی سواد، دايم الخمر و 
عربده كش به نام رضا پاالنی را به عنوان شاهنشــاه بر گرده ملت ايران سوار كرد، مشتی 
جاسوسان بی وطن به نام بهايی را زاييد و به عنوان ســتون پنجم به جاسوسی، فتنه گری و 
خيانت به ايران، اسالم و ملت ايران واداشت چگونه شدنی است دو جريانی كه از يك دست 

پروريده است ضد هم كار كنند؟! 
نويسنده الف الم از آنجا كه هيچ گونه شناختی از امام نداشــته و با مكتب و مرام و راه و 
خط امام آشنا نبوده است، چنين پنداشــته كه امام نيز بر پايه خوی و خصلت انتقام جويی و 
كينه توزی جاهالنه، هر گونه ظلم و تجاوز و رفتار غير انسانی با گروهك بهايی را روا می دانسته 
و از اينكه رضاشاه آنها را به طويله بسته خرسند و خشنود بوده است و همان شيوه وحشيانه 
را به محمدرضاشاه سفارش كرده است! او امام را همانند جهله درنده غرب و غرب باوران 
مسخ شده و فاشيست مآب به اصطالح »اصالح طلب«! پنداشته است كه، به صالبه كشيدن 
و زجركش كردن مخالفان را روا می دانند و به آن می بالند! در صورتی كه امام انجام هر گونه 
رفتار غير انسانی و وحشيانه نسبت به بزهكاران كه هر جرم و جنايتی و ظلم و خيانتی مرتكب 

1. مريم صادقی، واكاوی در لجنه، تهران، كيهان، 1392، ص109-112. 
2. عبداهلل شهبازی، جستارهايی از تاريخ بهائی گری در ايران، ص28. 

3. همان، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی )خاطرات حسين فردوست(، تهران، اطالعات، 1382، ج1، ص56. 

نويسنده الف الم در اين كتاب 
نه  مرموزا شكلی  به  خود، 
رضاشــاه را از مخالفــان 
گروهك بهايی- اين زاييده 
كفتار پير انگليس- نمايانده 
و ادعا كرده است كه نامبرده 

بهايی ها را به صالبه كشيد! 
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شده باشند- حتی افراد كافر و ملحد را- خالف مقررات اسالمی و موازين انسانی می دانستند 
و آن را مورد نكوهش قرار می دادند. امام در درسشان در نجف بيان كردند كه وقتی متهمی 
را كه محكوم به اعدام شده است و او را به پای چوبه  دار می برند، اگر كسی به ناحق سيلی به 
گوش او زد بايد اجرای حكم اعدام را پس بيندازند تا متهم آن سيلی را كه به ناحق خورده 
اســت، قصاص كند. خمينی پيرو راستين موال علی )ســالم خدا بر او( و از پرورش يافتگان 
مكتب آن بزرگوار است. آن حضرت فرمود- بنابر روايت- قاتل من با يك ضربه مرا از پای 
درآورده است؛ در دم قصاص مراقب باشيد كه بيش از يك ضربه بر او نزنيد. رضاشاه فرضًا 
اگر بهايی را به طويله بسته بود، از نظر امام اين كار او محكوم و مورد نكوهش و كيفر بود و او 
هرگز آن رفتار غير انسانی را به ديگران سفارش نمی كرد. امام درباره گمراهان، بدعت گزاران 
و كفرپيشــگان خواهان اجرای قانون بود، نه به صالبه كشــيدن و زجركش كردن و رفتار 
وحشيانه ای كه زورمداران غرب و شرق و پيروان خودباخته آنان به آن دست می زنند. امام 
تا آن پايه از رأفت و شفقت برخوردار بود كه حتی از كشتن مگس و پشه  دوری می گزيد و 
در منزل امام در نجف اشرف كه نگارنده از نزديك شاهد بود، اسپری حشره كش هرگز به 

كار نمی رفت. 
چه دردناك و رنج بار اينكه عناصری ناآشنا به خط و راه امام و بيگانه از مبانی اسالم به خود 
اجازه می دهند كه به علت نادانی و خامی يا روی انگيزه شيطانی و از پيش برنامه ريزی شده، 
چهره امام را آن گونه مخدوش سازند كه انگار تا آن پايه از نظر اخالقی و انسانی سقوط كرده 
بود كه جنايت كاری های غير انسانی و ننگين رضا پاالنی قلدر و آدمكش را می ستوده و به 

پس افكند او سفارش می كرده است!! 
جناب نويسنده الف الم پس از آرايش چهره منحوس پهلوی اول و به اصطالح پوشاندن 
راز و رمز او با بهايی ها، به بزك كردن چهره پليد پهلوی دوم پرداخته و از او قيافه ای بی گناه! 
و حق به جانب ساخته است كه انگار تا آن پايه فروتن و بی كبر و ريا بود كه با امام به درد دل 
پرداخته و با صراحت به ناتوانی خود اذعان كرده است و از آن مهم تر اينكه او نيز همانند پدر 
ضد بهايی! خودش از بهايی ها نفرت داشته! و بر آن بوده است كه آنها را به طويله ببندد! اما 
طفلك! چه كند كه از اقتدار الزم برخوردار نبوده و حتی وزير دربارش نيز از او حرف شنوی 
نداشته است!! در صورتی كه محمدرضا شاه نيز همانند پدرش وامدار بهايی ها بود و به آنها 
بيش از هر كس ديگر برای حفظ تاج و تخت خود اعتماد داشت. عالوه بر اين، كيست نداند 
كه آن شاه مغرور و تازه به قدرت رسيده و فرزند خلف رضاخان تا آن پايه كبر و نخوت و 
خودخواهی داشت كه هرگز كاستی و ناتوانی در خود نمی ديد، خود را از پدرش قدرتمندتر 
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می پنداشــت و اقتدار خود را از چرچيل و روزولت و استالين كمتر نمی دانست! »اين تكبر، 
ظالمان را عادت روزانه است«! ليكن گندزدايی از چهره ديكتاتورها از آن خودباختگانی است 

كه ِكلك را با َكلك در هم می آميزند. 

خمينی الف المی! 
مثلی است معروف كه »شنونده بايد عاقل باشد«. شنونده اگر تا آن پايه ميان تهی، فرومايه و 
ناپخته باشد كه هر آنچه را كه در اسناد و خاطرات نامعتبر آمده است بدون ارزيابی، تيزبينی 
و ريزبينی، چشم بسته بپذيرد و بازگو كند مانند مگس حامل ميكروب و آلودگی هاست كه 
تنها هنرش به فساد كشاندن محيط اســت. بايد گفت كه نقش نويسنده الف الم اين گونه 
است. او هر آنچه را درباره امام يافته به ويژه اگر به زيان امام بوده است آگاهانه يا ناآگاهانه 
بازنويسی كرده و به آن اعتبار بخشيده اســت! او روايتی نارسا و نادرست از ديدار سليمان 

بهبودی )نماينده شاه( با امام را چنين بازگو كرده است: 
... بهبودی سالم شاه را رساند و اندكی درباره نظام ارباب و رعيتی گفت و 
از قول شاه ابراز داشت كاری كه می خواهيم بكنيم قانونی است؛ امالك را به 
زور نمی گيريم؛ می خريم. آيت اهلل گفت كه خريد ملك ديگران به زور جايز 
نيست، اما دعوای ما درباره اين چيزها نيست. »بلكه دو مطلب را بايد بگويم 
يكی اينكه شاه قرار بود ديگر ارتجاع ســياه نگويد، ولی دوباره اين حرف را 
گفته است. ]!!![ دوم اينكه علم... گفته است در اين كار1 دولت جلودار نيست، 
بلكه شخص اعلی حضرت جلودار است... بهتر بود در اين قضيه هم علم جلو 

می آمد تا اگر ضربه ای وارد شد، شاه ضربه نخورد]![...2
شاه در پی اعالم رفراندوم پيرامون مواد ششگانه، ســليمان بهبودی را به عنوان نماينده 
رسمی خود به قم فرستاد تا انگيزه و انديشه خود را برای علما توضيح دهد و نظريه های آنان 
را نيز بشنود و تا سر حد امكان آنان را با رفراندوم شاه همراه سازد. امام در اين ديدار آنچه را 
كه با صراحت مطرح كرد در اعالميه ای كه بعد از آن ديدار بيرون داد بازگو كرد و بندهايی 
از آن را برشمرد ليكن بنابر آورده نويسنده الف الم عمده ترين اشكالی كه امام در ديدار با 
سليمان بهبودی مطرح كرده و روی آن با شاه دعوا داشته دو مطلب بوده است: نخست اينكه 
شاه كلمه »ارتجاع سياه« را بر زبان نياورد! چون امام آن را به خود می گرفته! و به اصطالح اهل 

1. مقصود تقسيم اراضی است. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص236. 
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ادب »ضمير مرجع خود را پيدا می كرده است«! 
دوم اينكه علم به جای شاه جلودار انجام رفراندوم 
شود تا اگر پيشنهاد شاه با بی اعتنايی و رأی منفی 
مردم رو به رو شد »شاه ضربه نخورد«!! و چون 
اين دو مطلب مورد نظر امام، از سوی شاه پذيرفته 
نشد! امام دست به قلم برد و با صدور اعالميه ای 
رفراندوم شاه را غير قانونی و فرمايشی خواند و 

در واقع نخستين ضربه را خود به شاه وارد كرد!
خمينی ای كه جناب نويســنده الف الم بر آن 

است به مردم بشناساند و به تاريخ معرفی كند اين گونه است! كه اوالً تا آن پايه ساده انديش، 
ضعيف النفس و خودپسند است كه از هرزه درايی و نارواگويی مخالفان عليه خود او بی تاب 
و از خودبی خود می شود و حتی با طرف، در پشت پرده قرار می بندد كه به او بدگويی نكند و 
آنگاه كه با نماينده شاه رو به رو می شود عمده ترين و مهم ترين اعتراض او اين است كه چرا 
شاه قول و قرار را ناديده گرفته است! »قرار بود ديگر ارتجاع سياه نگويد«! انگار امام خود را 
مصداق ارتجاع سياه می دانسته و از آن كلمه رنج می كشيده است! دوم اينكه امام تا آن پايه 
شاه دوست بوده! كه شكست شــاه در رفراندوم را نمی توانسته است برتابد و بر خود هموار 
كند؛ از اين رو پافشاری داشته است كه اميراسداهلل علم مسئوليت رفراندوم را بر دوش بگيرد 

كه »شاه ضربه نخورد«! 
به ياد دارم كه در اسفندماه 1341 رژيم شــاه برای اينكه بتواند امام را مرعوب كند و به 
پس روی وادارد فحش نامه ای عليه او با امضای ساختگی »سازمان زنان ايران« در قم پخش 
و به ديوار كوچه ها و خيابان های قم نصب كرد. در آن شــب نامه زننده ترين، زشت ترين و 
بی شرمانه ترين نسبت ها را به امام داده بودند. با شماری از جوانان روحانی در آن شب سرد 
زمستان در كوچه ها و خيابان های قم دور زديم و آن شــب نامه های ننگين را در مرز توان 
خود از در و ديوار كنديم. فردای آن شب به بيت امام رفتم. امام در جمع شماری از مردم و 
روحانيان نشسته بود. من به گمان اينكه او از آن شب نامه بی خبر است با شرمندگی و لكنت 
زبان از آن اهانت بی شرمانه سخن گفتم. امام با يك دنيا وقار و متانت اظهار كرد: بله به منزل 
ما نيز ريخته بودند، چرا آن را جمع كرديد بگذاريد بر ديوارها باشد تا ماهيت اين دستگاه 
جبار برای مردم بهتر روشن شود. فردای آن روز در سخنرانی خود در مسجد اعظم در 29 

اسفند 41 با اشاره به اين شب نامه اظهار كرد: 

رضاشاه وامدار بهايی ها بود و آنها 
در رسيدن او به قدرت نقش بسزايی 
داشتند. اصواًل اين بهايی ها بودند 
كه نامبرده را كشف و با اردشيرجی 
آشنا كردند. رضاشاه برخالف ادعای 
نويسنده الف الم نه تنها هيچگاه 
بهايی ها را زير فشار نگذاشت بلكه 
آنها در دوران سلطنت او از جايگاه 

بلندی برخوردار بودند 
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... به من اگر فحش می دهند شما چرا غصه می خوريد؟ شما چرا نگران 
می شويد؟ چرا كاغذها ]شب نامه ها[ را جمع می كنيد؟ مگر من از حضرت 
امير عليه السالم باالتر هستم؟ معاويه چند سال در باالی منبر به علی فحش 

داد و آن حضرت صبر كرد...1
اين از ويژگی های آن ابرمرد تاريخ اســت كه مردم او را به عنوان امام، رهبر و پيشــوا 
برگزيدند و سر در راه او نهادند كه انســانی بود تكامل يافته، از خودرسته و به مقام رضا و 
فنا دست يافته بود. به مردم عشق می ورزيد، مردم را محرم راز می دانست، با مردم حرف 
می زد و با مردم حركت می كرد. در برابر دشمنان و زورمداران و جهان خواران، سرسخت 
و سازش ناپذير بود. هر گونه گفت وگو و بند و بست با دشــمن درون مرزی و برون مرزی 
را رد می كرد و آن را جايز نمی دانســت. آنگاه كه او را به عراق تبعيد كردند )13 مهر 44( 
شب نامه ای ضد او در نجف پخش شد كه در آن نسبت های ناروايی به او داده بودند. امام 
به مصداق »و اذا مروا باللغو مروا كراما« از آن بی تفاوت گذشت و خم به ابرو نياورد. دو تن 
از اساتيد نجف )آيت اهلل رضوانی- آيت اهلل راستی( نزد او رفتند و اظهار كردند: »يا خود اين 
شب نامه را تكذيب كنيد يا به ما اجازه دهيد از شما دفاع كنيم و آن را تكذيب كنيم.« امام 
پاسخ داد: »ديگر فرصتی برای دفاع از خود نمانده است. اگر فرصتی باشد بايد از اسالم دفاع 
كرد. برويد از اسالم دفاع كنيد.« )نزديك به اين مضامين( امام از اينكه به او اهانت كنند و به 
او نسبت ناروا بدهند و تهمت بزنند پروا نمی كرد و خود را نمی باخت، چون خود را نمی ديد، 
از خود رسته بود، به خدا رسيده بود. برای او ستايش يا نكوهش يكسان بود و در او تأثيری 
نداشت. مرحوم سيد احمد آقا روايت می كرد كه روزی با امام نشسته بوديم فرياد »درود بر 
خمينی« از حسينيه جماران از سوی مردمی كه منتظر ديدار او بودند طنين انداز بود. امام به 

من گفت: احمد اگر به جای شعار »درود« بگويند: »مرگ«، برای من مساوی است! 
اما امروز دســت های ناپاكی به كار افتاده اســت كه از امام چهره ديگری بسازد، او را 
ليبراليست و »اصالح طلب«! بنماياند، پيرو اسالم رحمانی )بخوانيد اسالم امريكايی( بداند، از 
او انسانی چند چهره بسازد كه روزی با تيمسار پاكروان رمز و راز سربسته ای دارد كه هيچ گاه 
برمال نمی شود.2 روزی از هواداران سرسخت سلطنت و رژيم شاهنشاهی است و اعالم می كند 
كه »اگر روزی قرار تغيير رژيم در كشور باشد چون آن را به ضرر جامعه می دانم. صددرصد 
با آن مخالفت می كنم«!!3 تا آن پايه خودپرست اســت كه با شاه قرار می بندد كه ديگر در 

1. صحيفه امام، ج1، ص163. 
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص377. 

3. همان، ص368. 
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سخنان خود »جمله ارتجاع سياه را بر زبان نياورد« و به او اهانت نكند و آنگاه كه نماينده شاه 
نزد او می آيد تا پيرامون لوايح ششگانه و رفراندوم برای او توضيح دهد و نظر او را بشنود، او 
اظهار می دارد كه دعوای ما درباره اين چيزها )لوايح ششگانه و رفراندوم( نيست بلكه بر سر 
اين است كه شاه قرار بود ديگر ارتجاع سياه نگويد!!1 اين خمينی است كه الف الم ساخته و بر 

آن است كه به مردم بشناساند! 
آيا نبايستی بر مظلوميت امام و بر تاريخ نويسی افسارگسيخته اين كشور گريست؟! 

1. همان، ص236. 
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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. 



11
1

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ی 
کد

ی 
نیک

ت 
روای

ه 
ن ب

یرا
ب ا

قال
ج ان

نتای
ن 

ستا
 دا

دی
تقا

ش ان
وان

خ

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
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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 



114
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

نقدمتون،منابعوديدگاهها

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. 



11
5

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ی 
کد

ی 
نیک

ت 
روای

ه 
ن ب

یرا
ب ا

قال
ج ان

نتای
ن 

ستا
 دا

دی
تقا

ش ان
وان

خ

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. 



11
7

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ت ها
سب

منا





11
9

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

داد
خر

15
ی 

اس
حم

ام 
 قی

م و
اما

ت 
هض

ر ن
ی ب

ذر
گ

گذری بر نهضت امام و قيام حماسی 15خرداد

دكتر سيد حميد روحانی

تمهيد
15خرداد سال 1342 را اگر نقطه عطف در تاريخ ايران می دانند به اين اعتبار است كه 
تاريخ ما را به دوران جديدی می برد. اين چرخشگاه تقويمی حاكی از آن است كه ايران ضمن 
نگاه به گذشته، دور تازه ای از تاريخ را آغاز كرده است كه نهضت 15خرداد نقطه گسست 
آن از گذشته می باشد. شايد عده ای بگويند كه سال های 1342 و 1357 شمسی در قياس 
با تاريخ هايی چون 1324 قمری )سال پيروزی مشروطيت( و 1332 شمسی )سال ناكامی 
جنبش نفت( معنای متفاوتی ندارد تا نقطه عطف در تاريخ ايران باشند. عالوه بر آن كه اين 
گونه تقطيع تقويمی غالباً تداوم روزهای ادامه دار اجتماعی را كه بسياری از آنها پيش از سال 
42 شروع شده اند و هنوز هم تداوم دارند از نظرها پنهان می كند و اين برای تداوم تاريخی 

ملت كهنسالی چون ايران مطلوب نيست. 
اگرچه اين تصور در ظاهر بی وجه نشان نمی دهد و كســانی كه می خواهند از سال 42 و 
رخدادهای بعد از آن چهره نگاری نمايند بايــد از ضرب آهنگ های بلندی كه پيش از آن 
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علی الخصوص از جنبش باشكوه تحريم و نهضت مشــروطه شروع شده و به 15خرداد42 
كشيده شد، ياد كنند اما با همه اين تفاصيل 15خرداد از اين جهت برای ملت ايران بيش از 
ديگر رخدادها جاذبه دارد چون پندار غليان انبوه مردم را بدون سازمان حزبی و گروهی و 

جريانی تداعی می كند. 
تغيير ساختاری در نظام مبارزه و ظهور اسلوب هايی از جنس قيام های مردمی كه عماًل 
جايی برای سهم خواهی گروه های مدعی پيشــرو بودن باقی نمی گذارد در طول يك قرن 
گذشته تنها در جنبش 15خرداد متبلور گشت. فرآيندهای دگرگونی اجتماعی كه دنباله آن 
از قرن نوزدهم و دوره قاجاری به قرن بيستم رسيد فقط می تواند به طور نارسا به ما بگويد 
كه آنچه از يك صد سال پيش در ايران شروع شــد به معنی واقعی كلمه چه بود. مورخان 
نهضت تنباكو، نهضت مشروطه و نهضت ملی شدن نفت با همه نقاط ضعف و قوت بيشتر 
ميل داشتند كه رخدادهای تاريخی گذشــته را با حوادث رقم بزنند نه با روندها، فرآيندها 
و تحوالت ســاختاری. اما نهضت 15خرداد توانســت تمامی آن رخدادها را با روندها و 

فرآيندهای تحوالت ساختاری ايران كه منجر به انقالب اسالمی شد پيوند بزند. 
جنبش های اجتماعی تا قبل از 15خرداد مســير سرراســتی را طی نكردند بلكه تنها به 
يك سلسله اقدامات نافرجام بسنده كردند. ميراث خواران نهضت مشروطه به رغم تمامی 
شعارهای جذابی كه می دادند خيلی زود به نبردی بنيان افكن عليه آزادی، استقالل، باورها و 
ارزش های تاريخی ملی روی آوردند و پشت سر ديكتاتور حقيری چون رضاخان، عقده های 
فروهيده خود را تحقق بخشيدند. از سال 1300 شمسی مشروطه سلطنتی ماجراجويی های 
خود را در نبرد با مردم آغاز كرد و در سال 1320 وقتی ديكتاتور سياه نتايج خيانت های خود 
به ملت ايران را ديد هيچ ارزشی حتی برای اربابان خود نيز نداشت و با حقارت به بيرون از 

ايران پرتاب شد. 
سال 1329 كه آغاز جنبش نفت بود، ملت ايران فكر می كرد با كوتاه شدن دست استعمار 
انگليس از ذخاير ملــی در آينده ای نه چندان دور رنگ آســايش را خواهد ديد اما چيزی 
نگذشت كه به دست بخشی از رهبران جنبش، امريكا جايگزين انگليس شد و مفهوم منافع 

ملی، منافع مردم و... رنگ باخت. 
قرار بود دهه پنجاه در ايران به گونه ای آغاز شود كه همه چيز در محاط انقالب شاه بدون 
ملت به پيش رود و ملت ايران به يقين برسد كه يك عصر تاريخی جديدی در ايران آغاز 
شده است كه كسی چيزی درباره آن نمی داند. اما تمام هارت و پورت های اصالح گرايانه شاه 
در كمتر از يك سال با مسئله ای مواجه شد كه ظاهراً در سياست های تقسيم ارضی و انقالب 
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سفيد همه فكر می كردند به كلی حل و فصل شده باشد.
نهضت 15خرداد فرا رسيد و به نابودی منظومه تاريخی ای انجاميد كه قرار بود پايه های 
رژيم شــاه را در ميان توده های مردم مســتحكم كند. نهضت 15خرداد سياهه معضالت 
ساختاری رژيم شاه را به دستور كار سياســی برای قشرهای مردم تبديل كرد؛ مردمی كه 
به رغم تمايالت گروه های سياسی، به تغيير آگاهانه جامعه باور داشتند و بر اساس همين باور 
خودجوش وارد صحنه جنبش 15خرداد شدند. سياهه آسيب شناختی مناقشات اجتماعی كه 
توسط امام به سياهه چالش های سياسی رژيم شاه بدل شد با مفروضات ديگری كه بر بنياد 
تمايالت اسالم خواهانه، عدالت طلبانه و آزاديخواهانه ملت ايران رابطه نزديكی داشت چنان 
شرايطی ايجاد كرد كه مردم باور كردند برای سازماندهی و تغيير شرايط نيازی به گروه های 

سياسی و دستورات حزبی ندارند. 
جنبش 15خرداد اعتمادی در مردم ايران ايجاد كرد كه ترس از آثار زيان بار مقابله با اصل 
نظام شاهنشاهی را به كلی محو كرد و انگاره خدايان سرزمينی پادشاهان را كه قدرت مهار 

بر قلمرو خود را هيچ گاه از كف نمی دهند، ويران ساخت. 
شاه به كمك امريكا خيلی تالش كرد كه اين حركت رهايی بخش به يك معضل اجتماعی 
تبديل نشود و رژيم به باتالق گسست از بستگی های تاريخی فرو نغلتد اما جنبش 15خرداد 
ضربه نهايی را درســت بر جايی وارد آورد كه برای نظام پادشاهی مجال گسترده ای برای 
انتساب بازانديشانه به سنت های هويت بخش باقی نگذاشت. تجربه باشكوه رهايی بخشی به 
شيوه 15خرداد تمامی جريان های مدافع بقای سلطنت را در هر شكلی از بدنه نهضت امام 
خمينی خارج كرد و مرز محكمی بين نهضت و اين جريان ها حتی در حوزه های علميه كشيد. 
با ورود امام به صحنه سياســی ايران ديگر عمل موفق سياسی لزوماً پيروی از روش های 
سنتی مبارزه در قالب احزاب و گروه های سياسی برای گرفتن امتيازات ناچيز از رژيم نبود. 
امام ملت و مردم را به عنوان فاعالن اصلی و اساسی تغيير، مستقيمًا و بالواسطه وارد حوزه 
سياست كرد و هدف نهضت را تغيير ســاختاری رژيم شاهنشاهی اعالم كرد. اين دريافت 
از مبارزه كه ميراث جنبش 15خرداد بود با درك تقليل يافته گروه های سياســی از مبارزه 
كه خالصه می شد به تجمعات قليل محفلی و نشر شــب نامه و گرفتن امتياز روزنامه های 
بی خاصيت و در نهايت كسب يكی، دو كرسی از كرســی های مجلس به كلی متفاوت بود. 
ارزش استفاده از مبارزه در سنت گروه های سياسی ايران تا قبل از 15خرداد به هيچ عنوان 
حاوی بهره مندی از استقالل، خودسامانی و حق انتخاب نوع حكومت و نظام سياسی توسط 

مردم نبود. 
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تساهل، بی تفاوتی نســبت به ارزش های ملی و دينی و بدبينی نسبت به توانايی مردم در 
تأسيس يك نظام سياسی مقتدر، شرط اصلی گروه های سياسی در سنت مبارزاتی تا قبل از 
15خرداد بود. امام خمينی صورت زيبای تكيه بر مردم را به عنوان تنها صورت هويت جمعی 
در قيام 15خرداد به نمايش گذاشت. بســياری از مردم مثل مردم شهر پيشوای ورامين و 
مردم شهر آران و بيدگل كاشان نه خمينی را ديده بودند و نه ايشان را می شناختند اما به دليل 

پيوند عقيدتی و تاريخی كه با راه و مرام حسينی خمينی داشتند به نهضت پيوستند. 
مفهوم اصلی ملت در ايران با نهضت امام خمينی معنا شد. در منطق گروه های سياسی متأثر 
از مبانی فلسفه سياسی غرب، سوژه های اجتماعی كنشگر در تحوالت و تغييرات اجتماعی، 
كه در قالب توده ها، انبوه خلق، قشرها و طبقه تعريف می شوند، به طور سنتی و عقيدتی دارای 
وحدت و هويت يكپارچه نيستند بلكه از جهت منافع مشــتركی كه در تحوالت اجتماعی 
نصيب آنها می شود در كنار يكديگر قرار می گيرند و به ظاهر با هم متحد می شوند و اين اتحاد 
تا وقتی استمرار دارد كه آن منافع تأمين شــود. اما در منطق سياسی و اسالمی امام، مفهوم 
ملت از جنبه فرهنگی و اعتقادی دارای هويت واحد است و افراد لزوماً در اين اتحاد به منافع 

خودشان نمی انديشند و هر كسی نهضت را به سمت منافع خودش سوق نمی دهد. 
در مقاله حاضر نويسنده تالش كرده است برآمدن مفهوم ملت يا مردم و ارزش آن در 
صورت بندی انديشه سياسی امام خمينی و شيوه پايه ريزی سنت مبارزه با نظام شاهنشاهی با 
تكيه بر اين مفهوم و مقاومت و ايستادگی در مقابل ترفندهای استكبار و استبداد را در سرآغاز 
نهضت امام خمينی نشان دهد. در دورانی كه اغلب گروه های سياسی با انگيزه های متفاوت و 
متضاد، اعتقادی به تكيه بر مردم برای مبارزه با استعمار و استبداد نداشتند و باور نمی كردند 
كه قدرت مردم اگر با عنصر آگاهی عجين شود اثرات تخريبی آن در فرو ريختن نظام های 
ظلم و ستم به مراتب بيشتر از سازمان های عريض و طويل حزبی، گروه های چريكی، مبارزه 
مسلحانه و اقدامات تروريستی خواهد بود؛ امام خمينی باور عميق به ملت را تنها سالح مؤثر 
و كارآمد در منطق مبارزاتی خود اعالم كرد و تا روزی كه به ديدار حق شتافت لحظه ای در 

اين باور ترديد نكرد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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اگر ما می خواهيم اســالم و ايران از اضمحالل نجات پيدا كند بايد اين 
خاندان پهلوی را از قدرت به زير بكشيم. استعمار انگليس خاندان پهلوی 
را در ايران به قدرت رساند تا به دست آنها هم اسالم را از ميان ببرد و هم 

ايران را به روز سياه بنشاند... 
اين سخنی اســت كه امام در روز 16 مهرماه1341 )روز آغاز نهضت اسالمی( در بيت 
بنيانگذار حوزه قم، آيت اهلل حاج شيخ عبدالكريم حائری، در جمع علما و مراجع مطرح كردند. 
آقای شريعتمداری كه در اين مجلس حضور داشت با لحن اعتراض آميز از امام پرسيد ما با 
كدام قدرت می خواهيم يك چنين هدفی را بر زبان آوريم؟ ما كه بمب در جيب نداريم بر 
سر شاه بكوبيم؟! امام پاسخ دادند ما قدرتی داريم كه از بمب قوی تر است و آن ملت است. 
ملت اگر به درستی آگاهی يابد و هدايت شود قدرتی است كه قدرت های نظامی و اتمی در 
برابر آن ناچيز است. از اين رو، امام در آن جلسه برای آگاهی بخشيدن به مردم سه پيشنهاد 

دادند:
1. متن تلگرام ها و نامه های اعتراض آميز علما و روحانيان به دولت و دربار چاپ شود و 
در دسترس عموم مردم قرار بگيرد تا مردم در متن اختالف  ها و اعتراض ها قرار بگيرند. اين 
چنين كار در گذشته ها سابقه نداشت. مردم هيچگاه از متن نامه ها و تلگرام های پيشوايان به 
شاهان و دولتمردان اطالع نمی يافتند. سال های بعد در كتابی می خواندند كه مثاًل ميرزای 

شيرازی به ناصرالدين شاه چنين نامه ای نوشته بودند.
2. خود مراجع و علما با مردم حرف بزنند؛ سخنرانی كنند؛ به مردم رشد سياسی ببخشند 
و در ميان مردم روشنگری كنند. تا آن روز سابقه نداشت يك مرجع تقليد سخنرانی كند. 
شايد برخی از مراجع به مناسبتی چند كلمه ای سخن می گفتند. ليكن هيچ گاه رسماً سخنرانی 
نمی كردند. امام از آن روز كه اين پيشنهاد را دادند تا روزی كه چشم از جهان فرو بستند، 
پيوسته و منظم و در هر مناسبتی با مردم حرف زدند؛ سخنرانی كردند؛ به مردم آگاهی دادند. 
3. پيشنهاد سوم امام سفارش اكيد به خطبا، وعاظ و گويندگان اسالمی بود كه در عرصه 
منبر نقشه های ضداسالمی و ضدميهنی شاه را آشكار سازند و مردم را بيدار و هوشيار كنند. 
اين اهداف ضد نظام سلطنتی امام در جمع مراجع و علما در روز 16مهرماه1341 به بيرون 
درز كرد و جاسوسان و خفيه نويسان رژيم شاه از آن باخبر شدند و به مافوق گزارش كردند. 
موضع انقالبی و ضدسلطنتی امام تنها به اين گزارش محدود نمی شد؛ خبرها و گزارش های 
ديگری نيز می رسيد كه نشان می داد امام در انديشه مبارزه با رژيم شاه و برچيدن تاج و تخت 

اوست. ساواك در تاريخ 41/12/15 گزارش داد:
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... در محافل روحانی گفته می شود كه آيت اهلل خمينی در قم گفته است 
من مبارزه عليه مقام سلطنت و دربار را ادامه می دهم و حاضرم در اين راه 

مرا زندان و يا تبعيد كنند.
در روز عيد فطر ]82ق- 41/12/7ش[ نيــز در منزل خود در حضور 
جمع كثيری از مردم، مطالب زننده ای عليه مقام سلطنت بيان كرده است... 
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شاه با دريافت اين گزارش ها كه هدف براندازی امام را نشان می داد، تاج و تخت خود را در 
خطر ديد و بر آن شد طبق شيوه و روش همه ديكتاتورها و زورمدارها در درازای تاريخ، با تطميع 
و تهديد و ديگر ابزارهای شيطانی، امام را از حركت باز دارد و نهضت اسالمی او را در هم شكند.

تطميع و تهديد
شاه در گام نخست نقشــه تطميع و فريب امام را در دستور كار قرار داد و در ديدار حاج 
آقا روح اهلل كمالوند )از علمای برجسته لرستان( به امام پيام داد كه اگر با لوايح ششگانه او 
مخالفت نكند، هر خواسته ای كه در جهت عظمت و پيشرفت حوزه علميه قم و تشكيالت 
روحانيت داشته باشد، شاه آن را بی درنگ می پذيرد و در دست اجرا و انجام قرار می دهد.1 
آن گاه كه اين نقشه از سوی امام نقش بر آب شد و امام طی اعالميه ای رفراندوم شاه و لوايح 
ششگانه را خالف مصالح ملت و كشور دانســت و مردم را به مخالفت با آن فراخواند، شاه 
حربه تهديد را به كار گرفت و با فرستادن احضاريه برای امام تالش كرد او را بترساند و به 
عقب نشينی وادارد؛2 ليكن امام بی اعتنا به اين گونه ترفندها، راه خود را سرسختانه و دليرانه 
پی گرفت و به روشنگری و افشاگری عليه رژيم شاه و قانون شكنی ها و تجاوزگری های هيئت 
حاكمه فاسد ادامه داد. شاه كه نقشه ها و نيرنگ های خود را يكی پس از ديگری با شكست 
روبه رو می ديد اين بار بر آن شد كه با اهانت و ناسزاگويی بر امام چيره شود و راه او را ببندد؛ 

از اين رو، به تحقير روی آورد. 

تحقير و توهين
به ياد دارم نيمه شبی در اســفندماه1341 به قصد حرم از مدرسه حجتيه بيرون آمدم. 
پاسبان ها را ديدم كه در حال چسباندن اوراقی به ديوارند؛ اما با ديدن من فرار كردند! هميشه 
ما نيمه شب ها اعالميه به در و ديوار می زديم و با ديدن مأموران انتظامی می گريختيم. آن 
شب برعكس، آنها از ما می گريختند. آن اوراقی كه آن شــب آنها به در و ديوار می زدند 
فحش نامه ای بود كه با امضای ساختگی »سازمان زنان ايران«! ضد امام چاپ و پخش كردند 
و در آن شب نامه زننده ترين، زشت ترين و بی شرمانه ترين اهانت ها را به امام كرده بودند تا 
با اين شيوه و شگرد امام را به خويشتن داری و در واقع به خودپرستی وادارند و اين انديشه 
شيطانی را برای امام برجسته سازند كه حركت و نهضت او مايه هتك حرمت مقام مرجعيت و 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، ج1، ص255. 
2. همان، ص454-455. 
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در واقع بی حرمتی به اسالم است و از يك مرجع وظيفه شناس نبايد و نشايد كاری سر بزند كه 
بی حرمتی به ساحت مقدس مرجعيت و روحانيت را به همراه داشته باشد! امام در برابر اين 
ناسزاگويی و عربده كشی ملوكانه! نه تنها خود را نباخت و خم به ابرو نياورد، بلكه به جوانان 
روحانی كه آن شب نامه بی شرمانه را از در و ديوار پاره می كردند خرده گرفت كه چرا آن را 
جمع كرديد؟ بگذاريد بر در و ديوار باشد تا ماهيت پليد رژيم را برای مردم بهتر روشن سازد. 
امام می دانست حربه زنگ زده »تحقير« نه تنها مايه خرد شدن و بی اعتباری ساحت مرجعيت 
و روحانيت نمی شود بلكه ماهيت پليد و آلوده شاه را برای مردم بهتر نمايان می سازد. امام 
در سخنرانی خود در تاريخ 29 اسفند1341 با اشاره به آن شب نامه فضاحت بار، اظهار كرد: 
... به من اگر فحش می دهند، شما چرا غصه می خوريد؟ شما چرا نگران 
می شويد؟ چرا كاغذها ]شب نامه ها[ را جمع می كنيد؟ مگر من از حضرت 
امير عليه السالم باالتر هستم؟ معاويه چند سال در باالی منبر به علی فحش 

داد و آن حضرت صبر كرد...1

سرکوب و تخريب
آن گاه كه رژيم شــاه با ابزار تطميع، تهديد و تحقير به جايی نرسيد و توطئه های او برای 
مرعوب كردن امام با شكست روبه رو شد، حربه ديگر حاكمان قلدرمآب و زورمدار را به 
كار گرفت و به سركوب روی آورد. در دومين روز فروردين 1342 كماندوهای شاه با شعار 
»جاويد شاه« به مدرســه فيضيه يورش بردند و طالب را به خاك و خون كشيدند. لباس 
روحانيان )عبا، قبا و عمامه( را آتش زدند؛ در و پنجره ها را شكستند؛ حجره ها را غارت كردند؛ 

1. صحيفه امام، ج1، ص163. 



12
7

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

داد
خر

15
ی 

اس
حم

ام 
 قی

م و
اما

ت 
هض

ر ن
ی ب

ذر
گ

كتاب های درســی و قرآن كريم را پاره 
كردند؛ طالب را از بام ها و ارتفاعات به زير 
افكندند و فيضيه را به ويرانه بدل كردند و 
فاجعه آميزتر اينكه دستور دادند طالب 
زخمی را از بيمارســتان ها بيــرون كنند. 
به رئيس بيمارســتان قم پيام دادند كه 
دشمنان اعليحضرت را معالجه می كنيد؟! 
بايد بدانيد كه تحت تعقيب قرار می گيريد! 
رژيم شــاه بر اين باور بود كــه با اين 

جنايت خونين، امام را وحشت زده و بيمناك می سازد و از هر گونه حركت و سخن باز می دارد؛ 
ليكن امام پرورش يافته مكتب سرخ تشيع و ادامه دهنده راه عاشورائيان بود. نه تنها در برابر 
اين وحشيگری ها و تجاوزگری های شاه كوچك ترين ترديدی به خود راه نداد، بلكه آن فاجعه 
را به فرصت بدل كرد و به راستی آن را مديريت كرد. نخست پس از پايان هجوم كماندوها 
مردم را به بازديد از فيضيه در خونين طپيده فراخواند تا از نزديك شاهد و ناظر جناياتی باشند 
كه از رژيم شاه سر زده است. نيز از مردم خواست به عيادت طالب مجروح و سر و دست 
شكسته در بيمارستان ها بروند و سند زنده جنايت و قساوت و در واقع ماهيت ددمنشانه شاه 
را از نزديك ببينند و او را به درستی بشناسند. امام از فاجعه فيضيه برای نشان دادن چهره 
واقعی شاه بيشترين و بهترين بهره برداری را به عمل آورد و زمينه را برای برانگيختن ملت 
ايران عليه شخص شاه فراهم كرد. رژيم شاه نيز به درستی دريافت كه امام از جريان فيضيه 
بر آن است كه نفرت و انزجار مردم مسلمان ايران را ضدشاه برانگيزد و ماسك اسالم پناهی 
و »رعيت پروری«! او را پاره كند و چهره فاشيستی و ضدانسانی او را به نمايش بگذارد. از اين 
رو، سراسيمه دستور دادند مدرسه فيضيه در محاصره پليس قرار بگيرد و مردم را از ورود 
به فيضيه باز دارند و از آن سو مأموران شهرداری را بر آن داشتند كه مدرسه فيضيه را به 
آب ببندند! و خون هايی را كه بر در و ديوار پاشيده و بر روی زمين دلمه شده بود بشورند و 
لباس ها و كتاب های نيم سوخته و سنگ و چوب و آجر و آهن را كه صحنه جنگ و تجاوز را 
نشان می داد، نيز درهای شكسته و شيشه های خردشده را جمع و جور و رفت و روب كنند و 
ننگ را با رنگ بزدايند! ليكن ويرانی مدرسه و خرابی در و ديوار و حجره های خالی از لوازم و 
وسايل زندگی و بی در و پيكر، از تجاوزها، وحشيگری ها و چپاولگری ها حكايت می كرد و هر 
گوشه ای از مدرسه و حجره ها، صحنه های غمبار و دردناكی را نشان می داد. و اين داستان ها 

امام نخست پس از پايان هجوم كماندوها 
مردم را به بازديد از فيضيه در خونين 
طپيده فراخواند تا از نزديك شاهد و 
ناظر جناياتی باشند كه از رژيم شاه سر 
زده است. نيز از مردم خواست به عيادت 
طالب مجروح و سر و دست شكسته در 
بيمارستان ها بروند و سند زنده جنايت و 
قساوت و در واقع ماهيت ددمنشانه شاه را 
از نزديك ببينند و او را به درستی بشناسند
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و حكايت های افشاگر فيضيه تا آن پايه برای رژيم شاه رسواكننده و شكننده بود كه سرانجام 
ناگزير شد كارگر و بنا به مدرسه فيضيه روانه سازد تا آن مدرسه را بازسازی و تعمير كنند 

و آثار جرم و جنايت را بزدايند و نگذارند رسوايی و بدنامی بيشتری برای شاه پديد آيد. 
شاه با كوبيدن فيضيه بر آن بود كه فاجعه مسجد گوهرشاد را كه به دست رضاشاه روی 
داد بار ديگر تكرار كند تا كشور ايران در رعب و وحشت و خفقان فرو غلتد و با ترس و بيم 
و نگرانی زبان ها را ببندد؛ قلم ها را بشكند و نفس ها را در سينه ها حبس كند. همچنين ملت 
ايران، همانند دوران رضاشاه به گونه ای وحشت زده و مرعوب شوند كه دو نفر در اتاق در 
بسته جرأت گفت وگوی سياسی و بازگو كردن جنايت های رژيم شاه را نداشته باشند تا شاه 
با خيال آسوده و بی دغدغه دكترين ديكته شده جان اف كندی را كه به آن »انقالب سفيد« 
نام داده اســت به اجرا درآورد و زنجير بردگی و وابستگی بر دســت و پای ملت ايران را 
استوارتر سازد. ليكن امام با رهبری حكيمانه خويش، توانست جو خفقان را در هم بشكند و با 
سخنرانی ها و اعالميه های روح بخش و حماسه آفرين، مردم ايران را از نگرانی، دلهره، ترس 
و بيم و آشفتگی برهاند و جو را دگوگون سازد. امام با اعالميه انقالبی و توفانی كه در آن آمده 
بود: »شاه دوستی يعنی غارتگری، هتك اسالم، تجاوز به حقوق مسلمين و تجاوز به مراكز علم 
و دانش و...«،1 توانست روح اميد را در كالبد آزرده مردم بدمد و توده ها را به خشم و خروش 
آورد. طبق رهنمود امام، سخنوران در منابر روضه فيضيه می خواندند و دسته های عزاداری 

و سينه زنی برای شهدای فيضيه نوحه سرايی می كردند:
قم شده كربال- هر روزش عاشورا- فيضيه قتلگاه، خون جگر علما- واويال واويال 

شد موسم ياری موالنا الخمينی                ای شيعيان برپا كنيد شور حسينی 

1. همان، ص178. 
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نكته در خور توجه اينكه فاجعه خونين فيضيه )دوم فرورديــن42( و خاطرات آن روز 
شوم، هيچ گاه از يادها نرفت. ملت آگاه و وفادار ايران در بسياری از مناسبت ها به ياد فيضيه 
شعرهايی می ســرودند و حتی در ســال 1356 در دوران اوج انقالب در مراسم عزاداری 

حسينی، نوحه فيضيه خوانده می شد:
»مدرسه فيضيه را آتش كشيدند، اوالد زهرا جملگی در خون طپيدند، قم كربال شد، محشر 

به پا شد، قم كربال گرديد و برپا شور و شينی، پاينده باشد تا ابد نام خمينی« 

خط موازی
از ترفندها و حربه های ضد مردمی زورمداران و ستمكاران در طول تاريخ در دست گرفتن 
جو انقالبی و شعارها و اهداف مردمی و به بيراهه كشاندن راه حركت و نهضت توده هاست 
كه در اصطالح سياسی »خط موازی« خوانده می شود. زورمداران و زرپرستان عصر فرعونی 
آن گاه كه با زور و زر نتوانستند راه خداپرستی را ببندند و بنی اسرائيل را از خداپرستی باز 
بدارند، با شيوه و شگرد نوينی به جنگ توحيد برخاستند و با ساخت تنديس گوساله، مردم 
را از خداپرستی به گوساله پرستی كشاندند. گردنكشان قريش و بت پرستان جزيره العرب 
آن گاه كه با نيروی نظامی و با به راه انداختن جنگ و خون ريزی نتوانستند اسالم را از بعثت 
و پيشرفت باز بدارند و در هم بشكنند، به خط موازی روی آوردند و در برابر مسجد، مسجد 
بنا كردند و كوشيدند با مسجد »ضرار« با خانه خدا رويارويی كنند. معاويه نيز آن گاه كه از 
راه نظامی نتوانست حضرت موال علی )سالم خدا بر او( را به شكست بكشاند به خط موازی 

روی آورد و با باال بردن قرآن، لشكريان موال را شكست داد.
در دنيای سياســت روز نيز می بينيم خط موازی نقش زيــادی در چيرگی زورمداران و 
جهانخواران بر آزاديخواهان و فريادگران تاريخ داشته و دارد. آن روز كه جمال عبدالناصر 
رهبر مصر يكصد ميليون عرب آن روز را ضد امريكا و رژيم صهيونيســتی بســيج كرد و 
برای اشغالگران فلســطين، خطر جدی پديد آورد، يكی از نقشــه ها و نيرنگ های شيطانی 
صهيونيست ها و زورمداران غربی ايجاد خط موازی با تشــكيل حزب بعث عراق بود كه 
به ظاهر تندترين شعارهای ضد صهيونيستی و ضد استعماری را سر می دادند؛ ليكن در موارد 
گوناگون و حساس )كه شرح آن از مجال اين فرگرد بيرون است( از پشت به نهضت ملت 
عرب و اسالم خنجر زدند و رژيم صهيونيستی را از خطر جدی رهانيدند. واپسين خدمت 
رژيم بعث عراق به رژيم صهيونيستی افروختن آتش جنگ عليه ايران بود كه به مدت هشت 
سال نيروی انقالب اســالمی در مرز عراق زمين گير شد. زورمداران و استعمارگران غرب 
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و شــرق در پی پيروزی انقالب اسالمی به 
درســتی دريافتند كه امام به زودی فرمان 
حركت به ســوی مرز فلســطين را صادر 
می كند و اگر نيروهــای حزب اللهی به مرز 
فلسطين می رسيد آزادی فلسطين و نابودی 
رژيم صهيونيستی اجتناب ناپذير بود. از اين 
رو، صدام با شــعارهای به ظاهــر انقالبی و 
ضدصهيونيستی به جنگ ايران آمد و سپر بالی »اسرائيل« شد و اشغالگران فلسطين را از 

نابودی حتمی رهانيد.
رژيم شــاه نيز آن گاه كه با حربه های تطميع، تهديد، تحقير و سركوب نتوانست نهضت 
اسالمی ايران و امام را به شكست بكشاند و او را از مبارزه با دستگاه سلطنت باز بدارد، به خط 
موازی روی آورد. ساواك شاه سخنرانان و خطبا را فراخواند و به آنها اين پيشنهاد را داد كه 
در سخنرانی های سياسی خود سه موضوع را فاكتور بگيرند و از آن سخنی نگويند و جز آن 
هر چه بگويند دولت با آنها كاری ندارد و ممانعت نمی كند: 1. عليه شاه سخنی نگويند. 2. 
عليه »اسرائيل« نيز حرفی نزنند. 3. اين جمله را كه »اسالم در خطر است« حذف كنند و در 

سخنان خود بر زبان نياورند. 
اگر اين پيشنهاد پذيرفته می شــد، اهداف اصلی و عمده نهضت و مبارزه براندازی و ضد 
صهيونيستی كنار گذاشته می شد؛ و شاه با آسودگی خاطر، به قانون شكنی ها، خودكامگی ها و 
خيانت های خود ادامه می  داد؛ قوانين اسالم را ملغی می كرد؛ اسالم را همانند تركيه از رسميت 
می انداخت؛ رژيم صهيونيستی را به رسميت می شناخت و... رژيم صهيونيستی نيز می توانست 
بی دغدغه سفارت خود را در ايران داير كند و بی سروصدا در همه شئون سياسی، اقتصادی، 
فرهنگی و اجتماعی رخنه و نفوذ كند و سياست ضد اسالمی و استقالل بربادده خود را به اجرا 
درآورد و از راه ايران به ملت عرب از پشت خنجر بزند. ايران به پايگاهی برای اسرائيل بدل 
می شد و عوامل مرموز و خيانت پيشه سازمان های جاسوسی سيا، موساد و اينتليجنت سرويس 
كه به نام »بهايی« نقش ستون پنجم را در ايران ايفا می كردند با كمك صهيونيست ها و ديگر 
سازمان های جاسوسی بين المللی قدرت را در ايران به دست می گرفتند و رژيمی ضداسالمی 
و خانمانسوز حاكم می كردند. حذف شعار »اســالم در خطر است« عامل محرك و پويای 
نهضت را از كار می انداخت و مبارزه در محور انتقاد از دولت و كمبودهای روزمره و انگيزه های 
موسمی و مادی گذر می كرد و واپسين ايده و هدف چه بسا به كنار زدن دولتی و آمدن مهره 

شاه با كوبيدن فيضيه بر آن بود كه 
فاجعه مسجد گوهرشاد را كه به دست 
رضاشاه روی داد بار ديگر تكرار كند 
تا كشور ايران در رعب و وحشت و 
خفقان فرو غلتد و با ترس و بيم و 
نگرانی زبان ها را ببندد؛ قلم ها را بشكند 

و نفس ها را در سينه ها حبس كند
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ديگری محدود می شد. استكبار جهانی و صهيونيسم بين المللی بر همه شئون كشور سلطه 
بيشتری می يافتند و چيره تر می شدند و دار و ندار مردم را به يغما می بردند و مبارزه مردمی 

به كنار زدن يك دولت و يا فرستادن نماينده ای به مجلس محدود می ماند. 
امام با آگاهی از اين نقشــه و نيرنگ، بی درنگ به افشاگری دست زد و رخصت نداد اين 
توطئه مثلث امريكا، شاه و صهيونيست ها، نهضت اسالمی ايران را به بيراهه بكشاند و اهداف 
اصلی و سرنوشت ساز مبارزه به دست فراموشی سپرده شود. امام در سخنرانی خود در تاريخ 

13خرداد42 )عاشورای83( از روی توطئه خط موازی چنين پرده برداشت: 
... امروز به من اطالع دادند كه بعضی از اهل منبر را برده اند در سازمان 
امنيت و گفته اند شما سه چيز را كار نداشته باشيد، ديگر هر چه می خواهيد 
بگوييد. يكی شاه را كار نداشته باشيد. يكی هم اسرائيل را كار نداشته باشيد، 
يكی هم نگوئيد دين در خطر است... خب، اگر اين سه امر را ما كنار بگذاريم 
ديگر چه بگوييم؟! ما هر چه گرفتاری داريم از اين سه تاست... ]آيا[ ما كه 
نگفتيم دين در معرض خطر است، در معرض خطر نيست؟ ما اگر نگوئيم 

شاه چطور است، چطور نيست...1
شكست توطئه خط موازی و سخنان شديد اللحن امام ضد شاه در سخنرانی عصر عاشورا 
)13خرداد42( زنگ خطر را در گوش شاه به صدا در آورد. او بيش از هر زمان ديگر تاج و 
تخت خود را در معرض سقوط ديد؛ به گونه ای كه احساس كرد هر گونه درنگ، كوتاهی و 
سهل انگاری چه بسا مايه از دست رفتن مجال و پذيرش رويداد جبران ناپذيری شود و برای 

هميشه جايگاه خود را از دست بدهد.

تجاوز به حريم امامت و مرجعيت
شاه بر سر دوراهی قرار گرفته بود. او از طرفی با دكترين جان اف كندی و طرح امريكايی 
»لوايح ششگانه« و انقالب سفيد بر آن بود در دل ملت ايران- به ويژه كشاورزان و كارگران- 
به هر حيله رهی يابد و خود را پادشاهی مهربان! »رعيت پرور«! مردم دوست! و فرشته نجات! 
بنماياند كه شبانه روز در راه خدمت به خلق! و ترقی و پيشرفت! ايران تالش می كند؛ با امام 
زمان- العياذباهلل- در ارتباط است! و به استواری اسالم می كوشد! »كمربسته حضرت رضا 
و نجات يافته دست حضرت ابوالفضل از خطرها و پيشامدهای ناگوار است«! از طرف ديگر، 
می ديد كه امام ماسك اســالم پناهی او را دريده و ماهيت ضد اسالمی او را آشكار ساخته، 

1. همان، ص246-247. 
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قدرت و سلطنت او را هدف گرفته و تاج و تخت او را به واژگونی و فروپاشی تهديد می كند و 
جز بازداشت امام راهی برای رهانيدن خود از آن بحران نمی ديد و از طرفی می دانست كه 
بازداشت امامی كه بر قلب ها حكومت می كند، برای او ارزان تمام نمی شود و ملت ايران- حتی 
كشاورزان و كارگران- را ضد او می شوراند و عليه جاه و جايگاه او به حركت در می آورد و همه 
تالش ها و تبليغات درازمدت دستگاه حكومتی را كه در راه فريب توده های محروم به كار 
گرفته است يكجا فرو می ريزد و چهره واقعی شاه را به عنوان جالد، خون ريز و دشمن اسالم، 

به نمايش در می آورد. شاه ناگزير شد راه دوم را برگزيند. 
ساعت 4 بامداد 15خرداد42 ده ها كماندو و چترباز به منزل امام در قم يورش بردند. امام را 
دستگير كردند و به تهران گسيل دادند. شاه با بازداشت امام چند طرح و نقشه را در سر داشت 
و بر آن بود كه آن را به اجرا درآورد. نخست می خواست با اعالم حكومت نظامی و كشتن 
شماری از مردم به پاخاسته، وحشت و ترس را در جامعه حاكم سازد؛ نفس را در سينه ها خفه 
كند و توده های به پاخاســته را از هر گونه حركتی بازبدارد. دوم درصدد بود با حربه اتهام و 
پيرايه های نابجا به امام او را در ميان ملت ايران زير سؤال ببرد و سوم با زمزمه اينكه حركت 
و نهضت امام مايه خون ريزی و كشته شدن جوانان مردم شده است، خانواده هايی را ضدامام 
بشوراند. از اين رو، رژيم شاه در روز 15خرداد در تهران، قم، كاشان )آران و بيدگل(، پيشوا و 

ورامين به آدمكشی دست زد و شماری از بی گناهان را به خاك و خون كشيد.
او برای ريختن خون شــماری از مردم بی گناه مدتی پيش از 15خرداد42 برنامه ريزی 
كرده بود و در سخنرانی خود در 26ارديبهشت42 از روی آن برنامه و نقشه شوم ناخودآگاه 

چنين پرده برداشت:
... اگر تا به حال گفتيم يكی از عجايب اين است كه انقالب بزرگ ما كه 
شايد در تاريخ بی سابقه باشد، بدون خون ريزی و بدون هيچگونه مقاومتی 
پيش رفته است، اگر متأسفانه الزم باشد كه بگويم انقالب بزرگ ما با خون 
يك عده بی گناه]!![ يعنی مأمورين دولت و خون يك عده افراد بدبخت و 
گمراه، متأسفانه آغشته خواهد شــد، اين كاری است كه چاره ای نيست و 

خواهد شد...1 
شاه در اين سخنرانی، ناخودآگاه آنچه را در سر داشته بر زبان آورده است كه برای خاموش 
كردن آتش انقالب و بدل كردن ايران به گورســتان خاموش، بايد خون شماری از مردم 
بی گناه را بريزد و آن گاه كه دريافته با اين جمله »يك عده بی گناه« انديشه و نقشه شيطانی 

1. اطالعات، 42/2/28. 
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خود را بی اختيار برمال كرده است، بی درنگ با اضافه كردن جمله بی معنای »يعنی مأمورين 
دولت« تالش كرده است روی نيت شوم خود سرپوش بگذارد!

اتهام ناروا
شاه در پی بازداشــت امام و ريختن خون شــماری از بی گناهان و از خودرستگانی كه به 
حمايت از رهبر و مرجع خويش برخاسته بودند، سومين نقشه شيطانی خود را كه اتهام سنگين 

به امام بود، به كار گرفت و در روز 17خرداد42 طی نطقی در همدان اظهار كرد: 
... بايد به شما بگويم كه متأسفانه كسانی كه بساط پانزدهم خرداد را به راه 
انداختند كما اينكه در ميان كسانی كه يا زخمی، يا دستگير شده اند، خيلی از 
آنها می گفتند كه... به ما بيست و پنج ريال داده بودند و می گفتند در كوچه ها 
بدويد و بگوييد زنده باد فالنی. ما حاال می دانيم اين وجوه از كجا رسيده است 
و به شما ملت ايران به زودی جزئيات گفته خواهد شد. فقط اين موضوع اوالً 
از لحاظ ايرانيت يك ايرانی كه پول خارجی را بگيرد و بر ضد جامعه خودش 
اقدام كند اين را چه می شود گفت و دوم يك نفر شيعه پول بگيرد از يك نفر 
مسلمان غيرشيعه اين چيســت؟ و اين خون هايی كه در 15خرداد ريخته 
شد به گردن كيست؟ و كی مســئول اين خون هاست و بايد بگويم كسانی 
كه بساط 15خرداد را به راه انداخته و باعث ريخته شدن خون ها شدند، به 

زودی به سزای اعمالشان خواهند رسيد...1
انديشه ها و نقشه های شوم و ضد انسانی شاه را كه در اين سخنرانی بر زبان آورده است، 

می توان چنين برشمرد:
1. بدنام كردن حماسه آفرينان 15خرداد42 با اتهام به اينكه نفری 25 ريال گرفته بودند تا آشوب 

و بلوا به راه بيندازند و در مقابل توپ و تانك سينه سپر كنند و جان خود را به خطر بيندازند!!
2. نسبت ناروا به امام مبنی بر اينكه از يك قدرت خارجی پول دريافت كرده است.

3. پيش كشيدن جريان شيعه و سنی و زنده كردن اختالف های مذهبی برای انحراف افكار 
عمومی از خطر رژيم صهيونيستی برای اسالم و اقتصاد ايران كه از سوی امام مطرح شده بود.
4. تالش در راه اينكه امام را باعث و بانی خون های ريخته شده در 15خرداد42 بنماياند و 

از اين راه مردم را ضد او بشوراند.
5. با يك سلسله دروغ بافی ها و ياوه سرايی ها بر آن بود افشــاگری های امام از ستم ها و 

1. سخنان شاهنشاه، ص52. 
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تجاوزهای بی حد و مرز او به مردم و به بيت المال و خيانت او به اسالم را به گونه ای وارونه 
بنماياند و خود را به اصطالح تبرئه كند. ليكن آنچه او از آن غفلت داشت و توان درك آن 
را نداشت اين نكته باريك تر ز مو بود كه آگاهی و رشد سياسی ملت ايران به پايه و درجه ای 
رسيده است كه ديگر حربه جوســازی، شــايعه پراكنی و تهمت و برچسب كارايی ندارد. 
زورمداران و جنايت كاران ديگر نمی توانند با نيرنگ بازی، پشت هم اندازی و پيرايه تراشی 
ضد فريادگران و بيدارگران تاريخ، توده ها را بفريبند و واقعيات را وارونه بنمايانند. شاه باور 
نداشت تبليغات فريبكارانه ای كه او و دســتگاه دروغ پرداز ساواك در سراسر كشور به راه 

انداخته اند نتواند كوچك ترين ذهنيت منفی نسبت به امام ايجاد كند. 

شکست سهمگين شاه
شاه و دســتگاه تبليغاتی او نه تنها در برابر امام و نهضت اسالمی ايران شكست سنگينی 
خوردند، بلكه مورد تمســخر مردم قرار گرفتند و طبل رسوايی، بی آبرويی و ياوه گويی های 
آنان در هر كوی و برزن، به صدا درآمد. شايد شخص شاه در دوران سلطنت خويش تا آن 
روز به اين پايه رسوا و بدنام نشده بود و مورد استهزا قرار نگرفته بود. برخی از روزنامه های 
وابسته نيز نتوانستند از نيش و طعنه و گوشه و كنايه نسبت به سخنان خام و بی مايه ای كه 
شــاه در روز 17خرداد42 در همدان بر زبان آورد، خودداری ورزند. شاه در نطق خود كه 
در باال بخشی از آن آمد ادعا كرد كه دستگيرشدگان و زخمی های قيام 15خرداد اعتراف 
كرده اند كه »... به ما بيســت و پنج ريال داده بودند و می گفتند در كوچه ها بدويد و بگوييد 
زنده باد فالنی...«! مأموران ساواك پيرامون ديدگاه مردم نسبت به اين ادعای پوچ و رسوای 

شاه نكته ها و ديدگاه های جالبی را گزارش كرده اند: 
در چند روز اخير موضوعی كه اعليحضــرت همايونی در همدان به آن 
اشاره فرموده كه هر نفری 25 ريال گرفته و در تظاهرات شركت كرده اند 
بين مردم مورد تنفر و گفت وگو و تمسخر قرار گرفته است و همه می گويند 
ببينيد چقدر مردم ايران بدبخت شــده اند كه در پايتخت مملكت مردم 
25 ريال می گيرند و جلوی گلوله می رونــد و برای چنين مبلغ جزيی خود 
را به كشــتن می دهند. همه مردم روی اين مطلب به همين نحو صحبت و 

اظهارنظر و مسخره می كنند. 
مأمور ويژه اضافه می كنــد: بايد به هر ترتيب شــده اين مطلب كه به 

خصوص دستاويز مخالفين شده به نحوی اصالح شود... 
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در گزارش ديگر آمده است: 
... مقام سلطنت اينكه در نطق خود اشاره كردند كه عبدالناصر موجبات 
تحريك و اغتشاش را در ايران فراهم ساخته، هم موجب سرشكستگی ايران 
در افكار جهانيان شده و می گويند پايه های اجتماعی ايران به قدری سست 

است كه عبدالناصر آفريقايی قادر به اخالل در كار ايران است.
... نقطه ضعف ديگری كه برای بيانات ملوكانه قائل شــده اند اين است 
كه فرمودند مردم با دريافت 25 ريال به اين آشوب كه خطر مرگ برای 
آنها در برداشت، دست زدند و اين نشان می دهد فقر عمومی در ايران تا 
چه درجه رسيده كه افراد برای 25 ريال، جان خود را به خطر می اندازند و 

يا از دست می دهند... 
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روزنامــه پيغام امروز در تاريــخ 42/3/19 
دو روز پس از سخنرانی شــاه در همدان و اتهام 
به قيام آفرينان 15خرداد كــه نفری 25 ريال 
گرفته بودند و... در گزارشی ادعای شاهانه را به 
ريشخند گرفته و با كنايه و طعنه، گوينده آن را 
مسخره كرده و يادآور شده است كه كله انسان 
از كله پاچه گوســفند ارزان تر است! )كله پاچه 
گوســفند در آن روز 45 ريال بود( و كله آدم از 25 ريال باالتر نرفته اســت!! اين روزنامه 
زير عنوان: »آدم دانه ای 25 ريال«، با اشاره به اين نكته كه اگر مردم بيكار و گرسنه نبودند 

هيچگاه سرشان را برای 25 ريال بر باد نمی دادند، نوشته است: 
وقتی آتش خاموش شد، به هم زدن خاكســتر، كار درستی نيست، در 
داخل خاكستر پی چه می گرديم؟! آتش پنهانی كه مبادا زير خاكستر باشد. 
خاكستر حادثه را باد دادن و از آن غبار چشم درست كردن، جز اينكه داغ ها 

را تازه كند چه حاصل دارد؟
روی كالم ما با مطبوعاتی است كه عادت كرده اند از خبر قتل و جنايت و 
حريق و حادثه، زندگی بكنند و كمتر به مصالح كشور توجه دارند. حادثه ای 
اتفاق افتاد. عواملی در آن حادثه دست به خرابكاری ها و جناياتی آلودند 
كه روح تمدن و فرهنگ از آن بيزار است. در نزاع نبايد انتظار داشت كه 

سری سالم بماند.
نويسنده پيغام امروز پس از مقدمه ای طوالنی به اصل مطلب پرداخته چنين آورده است:

... ديشب شاهنشاه در نطق كشاف خويش بر قسمتی از جريان، روشنی 
افكندند. شاهنشاه فرمودند كســانی كه در جريان حادثه روز چهارشنبه 
]15خرداد[ بازداشت شده اند در بازجويی گفته اند سری 25 ريال گرفته اند 
كه در تظاهرات شركت كنند، آنكه به آنها چوبدست داده گفته نفری 25 
ريال می گيريد، اگر مرديد به بهشت می رويد، اگر زنده مانديد اجرت يك 
روز كار گرفته ايد. فكر كنيد، آن طور كه می گفتند جمعيت تظاهركننده ده 
هزار نفر بوده1 اگر اين جمعيت كه فقط از جنوب شهر سرازير شده، شكسته، 
بسته، آتش زده، جلوی گلوله قرار گرفته، بيكار نبود كی حاضر می شد برای 

1. مقامات دولتی شمار تظاهركنندگان 15خرداد را متفاوت تخمين زده و ده هزار، چهل هزار و پنجاه هزار گزارش 
كرده اند. 

بايد دانست كه تبعيد امام همانند 
بازداشت او، از روی ناگزيری و 
احساس خطر از موج توفانی بود 
كه امام پديد آورد. افزون بر اين، 
فشار امريكا برای تبعيد امام، شاه 
را بر آن می داشت كه اين خواست 

شيطان بزرگ را اجرا كند
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25 ريال سر خودش را بدهد و وارد يك حادثه نامعلوم و خون آلود شود؟ 
حادثه 15خرداد قيمت سر انسان را در جنوب شهر تعيين كرده است. 
عده ای با ميل، سر خودشان را از قرار 25 ريال فروخته اند. اگر قيمت انسان 
را در كشورهای آفريقا بخواهند تعيين كنند گمان نمی بريم از اين ارزان تر 
بشود... اگر وضع اين عده از مردم جنوب شهر بهتر بود شايد به اين ارزانی 
سر خودشان را نمی فروختند. الاقل قيمت يك سر صد ريال بود. حوادث 
روز 15خرداد نشان داد در مدتی كه فترت بوده قيمت زندگی يك آدم حتی 
از قيمت رأی او در انتخابات هم ارزان تر است؛ چون رأی را به بهای يك روز 
كار، يعنی از 50 تا 100 ريال می فروختند و روز 15خرداد سر انسان از سر 

گوسفند هم ارزان تر عرضه شده است... 

يكی از مقامات ساواك با توجه به نيش و نيشخندهای مقاله پيغام امروز، در حاشيه آن 
نوشته است:

»بسيار بسيار قابل توجه و درخور بررسی و دقت است« و مقام ديگری زيرنويس كرده 
است كه »خالصه مقاله به اين مضمون است كه اگر اوضاع اقتصادی ايران خوب بود امكان 

نداشت كه هر آدم در مقابل 25 ريال اجير شود تا تظاهر نمايد«!
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ساواك از جلسه كارگری »جامعه سوسياليست ها نيروی سوم« گزارش داده است!
... گفته بودند شــخصی را با يك ميليون تومان دستگير كرده ايم و آن 
شــخص از طرف دولت مصر برای انقالبيون ايران كمك هايی می آورده 
است. ما می دانيم آن شخص يك قاچاقچی حرفه ای است كه شغلش وارد 
كردن يا خارج كردن ارز كشوری به كشور ديگری است؛ ولی يك ميليون 
تومان پول نمی تواند در انقالب كشــوری مؤثر باشد. مردم بابت خمس و 
زكات ميليون ها تومان پول می دهند و يك ميليون پولی كه از اين قاچاقچی 
گرفته اند بدون جهت به اين قيام نسبت داده اند. شاه در نطق خودش گفته 
است كه مردم 25 ريال گرفتند و در اين تظاهرات شركت كردند. با اين 
حرف ها آبروی خود را می برند. خارجی ها وقتی اين حرف ها را می شنوند، 
می گويند ايرانی ها چقدر بيچاره و بدبخت هستند كه به خاطر 25 ريال جلوی 
گلوله می روند. اين حرف ها غير از اينكه دستگاه خودش را ضايع كند كار 

ديگری انجام نمی دهد...
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مصاحبه مطبوعاتی دادستان فرمانداری نظامی پيرامون قيام 15خرداد و ادعای اينكه طيب 
پول هايی برای به راه انداختن »بلوا و آشوب« دريافت كرده بود، می بينيم كه نه تنها نتوانست 
برای مردم ذهنيت منفی پديد آورد و آنــان را فريب بدهد، بلكه موجب خرده گيری حتی 
برخی از منابع ساواك و ديگر مقامات وابسته به رژيم شاه قرار گرفت و جز رسوايی بيشتر، 

برآيندی برای رژيم شاه به همراه نداشت:
... مصاحبه دادســتان فرمانداری نظامی تهران در مــورد پول گرفتن 
دستجاتی كه در روز 15خرداد جهت بلوا و آشوب راه افتاده بودند از چند 
نظر مورد انتقاد و تقبيح محافل مطبوعاتی و تعجب مخبرين خبرگزاری های 
خارجی واقع شده است. اوالً اينكه اين اظهارات و دعاوی، ضعف وضعيت 
استحفاظی و تأمينی پايتخت را می رســاند كه می شود تنها با سيصد هزار 
تومان، امنيت آن را متزلزل نمود و نيروهای انتظامی را دچار پراكندگی و 
اختالل كرد؛ به طوری كه نياز به اعزام تانك های ســنگين پيش آيد و در 
ثانی، محافل مطبوعاتی اين دعاوی را حاكــی از نهايت ضعف و بيهودگی 
دستگاه های عريض و طويلی نظير سازمان امنيت و اداره اطالعات شهربانی 
و كالنتری های تابعه می دانند كه از اولين ســاعات روز 15خرداد حداقل 
در ميان بيست هزار نفر )به استناد فرمايشــات اعليحضرت همايونی در 
ميان حداقل چهل هــزار نفر( در محالت مختلــف پايتخت جهت ايجاد 
بلوا و اغتشاش پول تقسيم شده باشد و باز اين دستگاه ها آن چنان گرفتار 
خمودگی و بی حسی باشند كه مجموع قوای انتظامی حافظ پايتخت گرفتار 
چنان غافلگيری افتضاح آميزی گردند كه لزوم اعزام واحدهای نظامی از 
پادگان های خارج شهر، آن هم با آن همه تجهيزات سنگين احساس گردد.

خالصه محافل مطبوعاتی و اجتماعی معتقدند كه دادستان فرمانداری 
نظامی توطئه ای را كه آن همه ارگان هــای تبليغاتی دولت درباره عمق و 
وسعت آن داد سخن می دادند، با اين مصاحبه مطبوعاتی خويش تا به حد 
ابتذال پايين آورده و خالق و كارگردان و طراح و اجراكننده آن را محدود به 

يك چاقوكش حرفه ای نموده است. 
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در تاريخ كمتر برهه ای را توان ديد كه تبليغات زهرآگين و گســترده حاكمان مقتدر و 
خودكامه، ضد يك شخصيت خدايی و مردمی، كارايی نداشــته باشد و نتواند برای مردم 
نسبت به آن شخصيت، ذهنيت منفی پديد آورد و افكار را عليه او بشوراند. در پی بازداشت 
امام در 15خرداد42، شخص شاه، نخست وزير، رئيس ساواك، دادستان فرمانداری نظامی 
تهران، رسانه های عمومی و بنگاه های خبری و روزنامه های وابسته به رژيم، يك صدا و بی پروا 
شــبانه روز ضد امام به تبليغات زهرآگينی دست زدند؛ نســبت های ناروا دادند؛ دروغ ها 
گفتند؛ پيرايه ها بستند؛ جوسازی ها كردند؛ ليكن بنا به گزارش های گوناگون مأموران دولتی 
)ساواك و شهربانی( آن جوسازی ها و سمپاشــی ها نتوانست كوچك ترين تأثيری در ميان 
مردم عليه امام داشته باشــد و ترديدی برای مردم پديد آورد. رمز شكست رژيم شاه در 
توطئه تبليغاتی ضد امام در اين نكته نهفته بود كه امام در دوران كوتاهی كه از آغاز نهضت 
اسالمی می گذشت در راه آگاهی توده ها كوشيد و با روشنگری های دامنه دار خود توانست 
به ملت ايران بصيرت ببخشد؛ انديشه ها را رشد دهد و عموم مردم را از ناآگاهی، زودباوری، 
جوزدگی و... برهاند و با اين شيوه انديشمندانه، حربه ديرينه افترا بستن به مردان خدا را، به 
كلی از كار بيندازد و اينجاست كه عمق عظمت كالم امام در جمع علما و مراجع قم در روز 
آغاز نهضت اسالمی )16مهر1341( به درستی روشن می شود كه فرمود: »ما قدرتی داريم 
كه از بمب قوی تر است.« اگر ملتی به درستی رشد سياسی يافت و از آگاهی ژرفی برخوردار 
بود به نيروی پوالدينی بدل می شود كه ابزار حكومت های سركوبگر و ستمكار را توان شكست 
آن نباشد و در آن حكومت دســتگاه تبليغاتی دروغ پرداز حربه زنگ زده ای خواهد بود كه 
كارايی خود را از دست می دهد و رژيم را به بن بست می كشــاند و به روز سياه می نشاند. 
تبليغات گسترده شاه و همدستان و همراهان او ضدامام نه تنها نتوانست آن مرد خدا را در 
ميان ملت ايران زير سؤال ببرد، بلكه بنا به اذعان گزارشگران ساواك، كشش و عشق مردم 

را نسبت به او فزونی بخشيد:
... مطلعين بازار می گويند تاكنون هيچ يك از مراجع تقليد تا اين درجه 
مورد عالقه بازاری ها و مخصوصــًا جوانان متعصب مذهبــی نبوده اند. 
بازداشت خمينی و مطالبی كه عليه او از طرف مقامات دولتی عنوان گرديد، 
بيشتر او را مورد توجه قرار داده و مردم را به او عالقه مند كرده است و كسی 

جرأت ندارد در بازار نام خمينی را به بدی ياد كند.
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مردم ايران تا آن پايه از رشد سياسی و آگاهی رسيده بودند كه اتهام و افترای شاه و دار و 
دسته او ضدامام را با تحليل و بررسی منطقی و علمی رد می كردند و نادرستی آن را با منقاش 
عقل و منطق نشان می دادند. ســاواك ديدگاه مردمی را پيرامون دروغ بودن اتهام به امام 

چنين گزارش داده است:
... در بين طبقات مختلف گفته می شود... كه موضوع پول گرفتن آيت اهلل 
خمينی از دول عربی اتهامی اســت كه دولت به ايشان زده است زيرا اگر 
آيت اهلل خمينی می خواست پول بگيرد از دولت ايران می گرفت و به عالوه 
كسی كه با يك سخنرانی بتواند هزارها تومان پول برای مدرسه فيضيه جمع 

كند، احتياج به پول خارجی ندارد...
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دستاوردهای نهضت امام و 15خرداد 
از هنرهای حكيمانه و انديشمندانه امام اين بود كه در دوران نهضت و مبارزه با شاه و رژيم 
شاهی، كوشيد كه حربه ها و ابزارهای شكننده و سركوبگرانه آن رژيم را از كار بيندازد و خنثی 
سازد. حكومت های ديكتاتور و ضدمردمی در درازای تاريخ چند حربه سهمگين در دست 
داشتند كه با بهره برداری از آن با مردم و رهبران مردمی رويارويی می كردند و نهضت ها و 
حركت ها را در هم می شكستند. از ابزار قدرت آنان يكی سازش، بند و بست و بده بستان های 
پشت پرده با رهبران است و با يك سلسله فريب كاری و نيرنگ بازی زير عنوان »مذاكره« و 
»معامله« آرما ن های مردمی را به مسلخ می برند. برخی از سران را به وادادگی و سازشكاری 
و ذلت پذيری می كشانند و برای ملت ها خواری و ناكامی و توسری خوری به ارمغان می آورند. 
امام از روزی كه نهضت را آغاز كرد تا روزی كه ديده از جهان فروبست دِر هر گونه بند و 
بست و سازش را بر روی دشمن بست و رخصت نداد كه رژيم سوداگر و بند و بست چی شاه از 
اين حربه آلوده در راه به شكست كشاندن نهضت اسالمی ايران بتواند بهره بگيرد. رژيم بعثی 
صدام نيز در درازای جنگ تحميلی تالش كرد با شعار صلح با ايران از اين حربه بهره برداری 
كند. امريكای جهانخوار نيز ديروز و امروز بارها در راه به زانو درآوردن ايران تالش كرد با 
نام صلح، ايران را به سازش و كرنش بكشاند ليكن هميشه به دِر بسته خوردند و ناكام ماندند. 
امام با درس مقاومت و ايستادگی تا آخرين نفر و واپسين نفس، ملت ايران را از فروغلتيدن 

در گنداب سازش و كرنش رهانيد و دشمنان را زمين گير كرد.
حربه ديگر طاغوتيان و زورمداران در برابر طاليه داران و پيشوايان، اتهام و افترا است. با 
نگاهی گذرا به تاريخ می بينيم كه نمروديان، فرعونيان، سفيانيان، يزيديان و حاكمان اموی 
و عباســی، صفوی، قاجار و پهلوی هر گاه كه با فريادگران تاريخ رو به رو می شدند، با حربه 
تهمت و برچســب به رويارويی با آن نورآفرينان و شب ستيزان برمی خاستند و در بدنامی 
آنان می كوشيدند. چنانكه امروز نيز می بينيم اين حربه ننگين از سوی جاه طلبان سازشكار 
و تسليم طلبان بی عار به كار گرفته می شود و با شايعه ســازی و رواج اينكه می خواهند در 
پياده روها و خيابان ها ميان زن و مرد، ديوار بكشــند! شــماری را فريب می دهند و از راه 
اسالم هراسی، انقالب هراسی و دروغ پردازی و پشــت هم اندازی برای خود رأی دريوزگی 
می كنند و با زير سؤال بردن راست قامتان و آزادانديشان تالش می كنند به نان و نوايی برسند. 
امام در دوران نهضت و مبارزه، چه با شاه، چه با امريكا و چه با رژيم بعثی- عفلقی صدام، با 
روشنگری های ژرف، سازنده و بيداركننده، اين حربه زنگ زده را نيز از كار انداخت و ملت 
ايران را تا آن پايه رشد و آگاهی بخشيد كه هيچ ترفند، نيرنگ و خدعه شيطانی زورمداران 
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و فريب كاران ايرانی و استكبار جهانی نتوانست مردم را گمراه كند و نسبت به امام شبهه ای 
پديد آورد. در صفحه های پيش سندهايی به عنوان نمونه از ديدگاه ها و نظريه پردازی های 
مردم در برابر اتهام های رژيم شاه به امام، آورده شد كه نشان می دهد، آن همه جوسازی ها، 
پيرايه تراشی ها و نسبت های ناروا، به تنهايی نتوانسته است كوچكترين شبهه ای نسبت به امام 
در ميان مردم پديد آورد، بلكه كشش قلبی مردم را نسبت به امام افزون ساخته است. امام 
با مبارزه روشنگرانه و نهضت فرهنگی توانست ملت ايران را به درجه ای از رشد و آگاهی و 
بينش سياسی برساند كه حربه اتهام و افترا به كلی از كار بيفتد و هر يك از مردم رشد يافته، 
تحليل گرانی باشند كه به بررسی و تفسير جريان های سياسی بپردازند و سره را از ناسره به 

درستی بازشناسند. 
حربه ديگــر زورمداران و جهان خــواران كــه در درازای تاريخ ضــد آزاديخواهان و 
روشن انديشان به كار گرفته می شد- و می شود- خون ريزی و وحشت آفرينی است. رژيم های 
خون آشام و سفاك، آن گاه كه با خشم و خروش توده های مردمی رو به رو می شدند و احساس 
خطر می كردند، بی درنگ به خون ريزی دست می زدند؛ شماری از مردم را به خاك و خون 
می كشيدند و خفقان وحشــت باری پديد می آوردند و زمان درازی سكوت مرگباری در 
جامعه حاكم می كردند. رضاشاه با كشتار در مسجد گوهرشــاد توانست ترس و وحشت 
جانكاهی در ايران حاكم سازد؛ به گونه ای كه تا ساليان درازی مردم جرأت نمی كردند حتی 
در اتاق دربسته با يكديگر از جور رضاشاه سخن بگويند و درد دل كنند. پهلوی دوم با اوج 
نهضت امام دنبال اين نقشه بود كه با سركوب خونبار ملت ايران، نهضت اسالمی ايران را 
به بن بست بكشاند و خفقان شديد در كشور حاكم كند تا با خيالی آسوده و بی دغدغه نقشه 
امريكا و دكترين جان اف كندی را به اجرا درآورد و ملت ايران را هر چه بيشتر به بردگی 
و وابستگی بكشاند. ليكن او از اين واقعيت غافل بود كه امام در دوران كوتاه نهضت اسالمی 
ايران مكتب سرخ تشيع را زنده كرد، راه عاشــورا و عاشورائيان را استوار ساخت و انديشه 
مقدس شهادت و شــهادت طلبی را در ميان ملت ايران نهادينه كرد. ديگر حربه هراس و 
سركوب خونين نمی تواند برای ملت ايران مايه بيم و هراس و نگرانی باشد. امام راه حضرت 
اباعبداهلل الحسين )سالم خدا بر او( را به ملت نماياند و مكتب عاشورا را به مردم آموخت و 
زيور زيبای شهادت را در ميان ملت ايران جلوه گر ساخت. مردم ديگر از كشته شدن و جان و 
جوان دادن نه تنها پروا نمی كردند، بلكه به خود می باليدند. بنا به گزارش ساواك، خون ريزی 
شاه در 15خرداد42 نتوانست هراس در دل مردم ايجاد كند و آنان را از صحنه بيرون براند. 
در گزارش ساواك آمده است مردم به رغم كشتار گسترده 15خرداد كه چند روزی ادامه 
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يافت، خود را نباخته و مرعوب نشــده اند بلكه به علت 
نداشتن رهبر، بالتكليف و آتش زير خاكسترند.

رژيم شــاه آن گاه كه حربه هــا و ابزارهای گوناگون 
طاغوتيــان و فرعونيان را ضد امام و نهضت اســالمی 
ايران يكی پس از ديگری بــه كار گرفت و در عمل به 
ناكارآمدی آن پی برد، ناگزير به عقب نشــينی شــد و 
شمارش معكوس برای سقوط و سرنگونی شاه نيز از آن 

تاريخ آغاز شد.
بايد دانست كه شــاه امام را بازداشت نكرده بود كه 
پس از كمتر از دو ماه از زندان آزاد كند و پس از ده ماه 
حصر در 16فروردين43 به قــم بازگرداند. امام تاج و 
تخت شاه را تا مرز واژگونی رسانده بود و همه نقشه ها، 
طرح ها و برنامه های امريكا را كه زير عنوان پرزرق و برق »انقالب سفيد« دنبال می شد در 
هم شكسته و نقش بر آب كرده بود. شاه از امام دلی پركين و چركين داشت و طبق برنامه ها 
و نقشه های شيطانی كارشناسان و مشاوران درباری بر اين باور بود كه با كشتار 15خرداد، 
مردم را برای ســاليان درازی از صحنه بيرون می راند و حق نفس كشيدن را از آنان سلب 
می كند. امام را با تهمت و افترا زير ســؤال می برد و به جايگاه معنوی و روحانی او آســيب 
سنگينی می رساند و در چنين شرايط خفقان باری او را به محاكمه می كشد و در محاكمه ای 
نظامی- فرمايشی به اعدام محكوم می كند. به دنبال آن، با پا درميانی مراجع قم و نجف با 
يك درجه تخفيف به زندان ابد محكوم می سازد و تا پايان عمر در زندان و يا در يك منطقه 

دوردستی زير نظر خود و به دور از مردم، نگاه می دارد تا مانند مصدق بماند و بميرد. 
ليكن چند رويداد و جريان تعيين كننده و سرنوشت ساز، برنامه های شاه را بر هم ريخت و 
نقشه های او را نقش بر آب كرد و به او فهماند آنچه را كه به عنوان طرح و برنامه ضد امام 
و نهضت اسالمی ايران تدارك ديده جز خيال پردازی و پنداربافی، برآيندی در بر نداشته 

است. 
آن رويدادها و جريان هايی را كه بافته ها و ساخته های شاه را خراب كرد، می توان چنين 

برشمرد: 
1. رشد و آگاهی مردم به پايه ای بود كه هيچ نقشه، نيرنگ و ترفندی نمی توانست آنان 
را فريب دهد و به بيراهه بكشاند. شاه خود را با ملتی رو به رو ديد كه از بينش سياسی ژرفی 

امام در دوران نهضت و مبارزه، 
چه با شاه، چه با امريكا و چه 
با رژيم بعثی- عفلقی صدام، با 
روشنگری های ژرف، سازنده 
و بيداركننده، حربه زنگ زده 
كار  از  نيز  را  افترا  و  تهمت 
انداخت و ملت ايران را تا آن پايه 
رشد و آگاهی بخشيد كه هيچ 
ترفند، نيرنگ و خدعه شيطانی 
زورمداران و فريب كاران ايرانی 
و استكبار جهانی نتوانست مردم 
را گمراه كند و نسبت به امام 

شبهه ای پديد آورد
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برخوردارند، ديدگاه ها، آورده ها و نظريه ها را به درستی ارزيابی و راست آزمايی می كنند، با 
هوشمندی، تيزبينی و تحليل و بررسی علمی شنيده ها و گفته ها را مورد ارزيابی قرار می دهند 
و هيچ سخن و ادعايی را بدون جستار و كنكاش و كنجكاوی پژوهشگرانه نمی پذيرند. شاه خود 

را در برابر چنين ملت هوشيار خلع سالح می ديد. 
2. حضور حماسی و توفانی مردم در صحنه، تزلزل ناپذيری و پايداری آنان را به نمايش 
می گذاشت و نشان می داد كه ملت انقالبی ايران را كشــتار بی رحمانه و وحشيانه شاه در 
15خرداد نتوانسته مرعوب سازد و به عقب نشــينی وادارد. مردم آزاده و آزادانديش در 
پی فاجعه خونين 15خرداد در هر مراســم و گردهمايی كه الزم می دانستند حضور داشته 
باشند بدون كوچكترين نگرانی حضوری فعال داشتند. در مراسم سياسی به تظاهرات دست 
می زدند؛ شعارهای انقالبی سر می دادند؛ پای سخنرانی ســخنوران مبارز و نستوه حماسه 
می آفريدند و شورش راستين به پا می كردند و از هر فرصتی نفرت و انزجار خود را از رژيم 
شاه نشــان می دادند. و می توان گفت مردم از نظر روحی و فكری با دوران پيش از فاجعه 

15خرداد كوچك ترين تفاوتی نداشتند.
3. به رغم جار و جنجال و تبليغات زهرآگين رژيم شــاه ضد امام و دادن نســبت های 
ناروا و بی شــرمانه به آن مرد خدا، در ايمان و ارادت و عشق و محبت مردم نسبت به امام 
كوچك ترين سستی و كاستی پديد نيامد. مردم در هر فرصتی وفاداری و ارادتمندی خود را 
به امام نشان دادند و خشم و ناآرامی خود را از زندانی بودن امام در مناسبت های گوناگون 
به نمايش گذاشتند. ملت ايران، زنان و مردان، از هر گوشه ايران طی تلگرام ها به شاه، دولت 
و دربار، آزادی امام را می خواستند و اين تلگرام ها كه بيشتر با امضا بود، مانند دستينه پای 
حكم اعدام خود بود؛ و از خطر تعقيب و كيفر ســخت ايمن نبود. با وجود اين، ملت وفادار 
و فداكار ايران در راه حمايت و پشــتيبانی از امام، هر خطری را به جان می خريدند. شاه به 
درســتی دريافت كه افكار عمومی تحمل زندانی بودن امام را ندارد؛ از اين رو، ناگزير شد 
برای آرام كردن مردم در آن مدت نزديك دو ماه كه امام در زندان به سر می برد، مقاماتی 
را به مالقات ايشان وادارد و از اين راه ملت ايران را آرام سازد. در 23خرداد42 كه تنها يك 
هفته از بازداشت امام می گذشت آيت اهلل حاج سيد احمد خوانساری را به مالقات امام در 
سه راه زندان بردند. او پس از ديدار با امام در جمع انبوه عظيمی كه در منزل او و اطراف آن 
گرد آمده بودند از ديدار خود با امام و خوبی جا و مكان و راحتی او سخن گفت و مردم را به 
آرامش فراخواند. بار دوم برادر امام حاج سيد مرتضی پسنديده را به ديدار با او فراخواندند 
و تالش كردند با اين مالقات افكار ناآرام و آشفته ملت ايران را به گونه ای آرامش بخشند؛ 



152
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

تها
مناسب

ليكن به طور عينی دريافتند ملت ايران تحمل زندانی بودن مرجع تقليد خويش را ندارد و 
نمی تواند از كنار آن بی تفاوت بگذرد. از اين رو، ناگزير شدند كه امام را در روز 11مرداد42 

از زندان آزاد سازند. 
4. مردم تهران با دريافت خبر آزادی امام، يك باره از جا كنده شدند و سيل جمعيت به 
سوی داوديه كه امام را در آنجا اسكان داده بودند، سرازير شد. راه تهران- داوديه و تهران- 
قلهك به علت سنگينی ترافيك بسته شــد. مردم عاشقانه سر به كوی محبوب گذاشتند و 
برای يك لحظه ديدار امام سر از پا نمی شناختند. شور و هيجان مردم تهران در روز آزادی 
امام صحنه ای حماسی و آكنده از عشق به نمايش گذاشت كه برای رژيم شاه باورنكردنی و 
حيرت آور بود. شاه با موج خروشان شيفتگان امام كه تهران را به لرزه درآورده بود، دريافت 
سمپاشی ها و جوسازی های گسترده او و دستگاه تبليغاتی دروغ پرداز دولت نتوانسته است در 
اركان ارادت ملت نسبت به رهبر كوچك ترين شكاف و سستی پديد آورد. از اين رو، همه آن 
توطئه ها و ترفندها را كه ضد امام تدارك ديده بود، به كلی كنار گذاشت و بر آن شد با آزادی 

امام برای خود پرستيژ كسب كند!
بی ترديد آنچه رژيم شاه را از آهنگ و اراده محاكمه و محكوميت درازمدت امام باز داشت 
و حتی جرأت يك بازجويی ســاده از امام را به آنها نداد، وفاداری و فداكاری ملت آگاه و 
ازخودگذشته ايران و خون های پاك حماسه آفرينان 15خرداد42 بود. رژيم شاه خود را با 
ملتی رو به رو ديد كه از آگاهی و رشد سياسی وااليی برخوردار بودند و در راه پشتيبانی از 

امام تا پای جان ايستاده بودند و از هيچ فداكاری ای دريغ نداشتند. 
نظريه پردازان و نويسندگان تاريخ در درازای چهل سال گذشته و حتی زمان درازی پيش 
از آن، نيز دوروبری های برخی از مقامات روحانی، عامل اصلی خودداری شاه از محاكمه امام 
را تأييد مرجعيت او از سوی چند تن از علما و مراجع پنداشته و چنين تفسير كرده اند كه با 
تأييد مرجعيت امام از سوی خبرگانی از مراجع و علما، ديگر برای رژيم شاه محاكمه و محكوم 
كردن او شــدنی نبود؛ زيرا يك مرجع تقليد طبق قانون اساسی آن روز از مصونيت سياسی 
برخوردار بود و شاه را قدرت آن نبود كه برخالف قانون، امام را به محاكمه بكشد! بايسته 
يادآوريست كه اوالً، در قانون اساسی نظام مشروطه ماده ای كه دربردارنده مصونيت مراجع 
تقليد باشد، ديده نشــده بود و آنچه در اين باره رواج يافته، ريشه در اصل دوم متمم قانون 
اساسی داشت و برداشتی بود كه از آن قانون داشتند. ثانياً، شخص شاه در قانون شكنی و ناديده 
گرفتن قوانين موضوعه و مصوبه مجلس شورای ملی گوی سبقت را از همه قانون شكنان ربوده 
بود. از تأسيس غير قانونی مجلس مؤسسان تا تعيين فرح به عنوان نايب السلطنه تا دست 
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زدن به تصويبنامه انجمن های ايالتی و واليتی و رفراندوم قالبی و تصويب ســاختگی لوايح 
ششگانه با عنوان دروغين »انقالب سفيد شاه و ملت«!! و بازداشت امام در 15خرداد42 و 
اعالم حكومت نظامی و به خاك و خون كشــيدن مردم بی گناه و برپايی محاكمه فرمايشی 
نظامی و صدها خالفكاری ديگر، در كارنامه سياه شاه، نشان از خودكامگی و قانون شكنی های 
او داشت. او به كدام بند از بندهای قانون اساسی نظام مشروطه سلطنتی پايبند بود تا بتوان 
باور كرد كه قانون مانع محاكمه امام از جانب شاه شده است. ثالثاً، می بينيم كه شاه يك سال 
و اندی پس از گذشت قيام 15خرداد، در 13آبان43، امام را بدون محاكمه و حتی بازجويی 
معمولی به تركيه تبعيد كرد. آن كسانی كه تأييد مرجعيت امام از سوی علما را مانع محاكمه 
و محكوميت امام می نمايانند، دانسته يا ندانسته، شاه را قانون مدار و پايبند به مقررات قانونی 
وانمود می كنند. بی ترديد اگر ترس و نگرانی شاه از واكنش ملت قهرمان پرور و هميشه در 
صحنه نبود، تأييد مرجعيت امام به تنهايی نمی توانست شاه را از توطئه ها و دسيسه هايی كه 

ضد امام در سر داشت باز بدارد و او را به آزادی بی قيد و شرط امام وادارد. 
پرسش اين نكته نيز بايسته است كه رژيم شاه اگر از بيم و ترس مردم، امام را به محاكمه 
نكشيد و شتاب زده از زندان رها كرد، چگونه سال بعد، توانست بدون واهمه از مردم، او را 
تبعيد كند؟! بايد دانست كه تبعيد امام همانند بازداشت او، از روی ناگزيری و احساس خطر 
از موج توفانی بود كه امام پديد آورد. افزون بر اين، فشار امريكا برای تبعيد امام، شاه را بر 
آن می داشت كه اين خواست شيطان بزرگ را اجرا كند. با وجود اين، می بينيم ديری نپاييد 
كه شاه چوب گستاخی و بی ادبی به ساحت مقدس امام را خورد و رئيس دولت او )حسنعلی 
منصور( به دست جوانان انقالبی از پای درآمد و به سزای اعمال خود رسيد. رژيم شاه به علت 
مخالفت های مردمی و نگرانی های عمومی، نتوانست امام را بيش از يازده ماه در تركيه نگاه 
دارد و در اين مدت محدود نيز سه بار نمايندگانی را از سوی علما برای ديدار امام به تركيه 
روانه كرد تا ملت ايران را از انفجار كاخ برانداز باز بدارد و از رويدادهايی مانند اعدام انقالبی 
حسنعلی منصور )نخست وزير( پيشگيری كند. رژيم شاه و كارشناسان او از خطری كه امام 
در نجف اشرف می توانست برای تاج و تخت بيافريند، غافل نبودند ليكن جز آن گريزی و 

گزيری نداشتند. 
ادامه دارد... 
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رويارويی خط مقاومت و خط سازش؛
 نقطه کانونی راهبردهای انقالب اسالمی در آغاز دهه پنجاه

)ميزگرد( 

تمهيد 
روجر كيران و توماس كنی دو تن از پژوهشگران انقالب اكتبر روسيه در خصوص فروپاشی 
شوروی معتقدند فروپاشی اتحاد شــوروی به علت بحران اقتصادی يا به سبب قيام مردم 
رخ نداد بلكه به علت اصالحات در باال به وســيله دو جريان عمده درون ساختار حاكميت 
اتفاق افتاد؛ دو گرايش متفاوت كه در ساختار حزب كمونيسم نهادينه شد و سازمان قدرت 
را شكل می داد. يك جريان گرايش پرولتری )كارگری( و بورژوايی )سرمايه دار( و جريان 
دوم گرايش دموكراتيك )مردم  گرا( و بوروكراتيك )دولت گرا(.1 به اعتقاد آنها، سياست های 
گورباچف اگرچه گريزناپذير بود اما در فراهم كردن شرايط فروپاشی انقالب اكتبر تصادفی 
نبود، بلكه بيش از هر چيز ناشی از نفوذ فرصت طلبان و سازشــكارانی بود كه از ديرباز در 
ساختار سياسی شوروی رخنه كرده بودند و با گورباچف به قدرت رسيدند و شرايط را برای 

فروپاشی شوروی فراهم ساختند. 
روش اعتبارزدايی از نظام شوروی و تهی كردن آرمان های انقالبی اين نظام، صرف نظر 

1. رك: روجر كيران و توماس كنی، خيانت به سوسياليسم؛ پس پرده فروپاشی اتحاد شوروی، ترجمه محمدعلی 
عمويی، تهران، اشاره، 1385، ص37. 
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از محتوای سست، ضعيف و مادی گرای آن، اكنون می تواند درس های گرانبهايی به همراه 
داشته باشد. خط فرصت طلبی و خط سازشكاری نطفه ديرپايی در سياست های ضد انقالبی 
در جنبش های اجتماعی است. فروپاشی هيچ يك از انقالب های بزرگ و جنبش های مردمی، 
مقدر و از پيش مقرر نبوده و نيست. اما خط ســازش و خط فرصت طلبی روند بازگشت به 
شرايط پيشاانقالبی را در قالب های به ظاهر جذاب و اصالح طلبانه آنچنان تئوريزه كرده و 
آگاهانه گروه های اجتماعی معينی را برای پشتيبانی از خط سياسی خود ساماندهی می كند كه 

عادی ترين شكل فروپاشی جنبش های مردمی نهادينه شود. 
راست اســت كه گفته اند آزاردهنده ترين وجه فروپاشــی انقالب ها از بسياری جهات، 
فرصت طلبی و سازشــكاری نيســت كه از درون نيروهای به ظاهر انقالبی سر بر می آورد 
بلكه آزاردهنده اين اســت كه جريان انقالبی نتواند جريان های فرصت طلب و سازشكار و 
سياست های فرصت طلبانه و سازشكارانه را در هسته نظام انقالبی شناسايی و خنثی سازد؛ 
يعنی نظام انقالبی و انقالبيون، فاقد هوشياری و اراده پوالدين برای مقابله با فعاليت های آشكار 

و پنهان سازشكاران و فرصت طلبان باشند و درهای كشور را به روی اين خط باز گذارند. 
تاريخ مطالعه جنبش های اجتماعی به ما می آموزد كه رصد پيوســته روزنه های رخنه 
فرصت طلبان و سازشكاران در هسته انقالب، يك ضرورت عقلی و تاريخی خط انقالبی و خط 
مقاومت است. امروز خطرناك ترين آفتی كه می تواند هسته انقالب اسالمی را تهديد كند 
و به آرمان های انقالب اسالمی آسيب رساند نفوذ جريان سازش در ساختار ديوانساالری 

جمهوری اسالمی است. 
فصلنامه پانزده خرداد در جهت ايفای رســالت انقالبی خود، هر از گاهی اين موضوع و 
موضوعات مشابهی را كه می تواند كمين گاه روزنه های رخنه در آرمان های انقالب اسالمی 
باشــد در معرض گفت وگوی صاحب نظران قرار می دهد. گفت وگوی حاضر نيز محصول 
نشست صميمی با تعدادی از اساتيد صاحب نظر در حوزه و دانشگاه است. بازخوانی شيوه های 
رويارويی خط مقاومت و خط سازش بی ترديد يكی از نقطه های كانونی راهبردهای انقالب 
در آغاز دهه پنجاه انقالب اسالمی است كه اميدواريم برای فهم ويژگی های دو خط مقاومت 

و سازش راهگشا باشد. 
از بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اســالمی و رئيس فرهيخته آن حجت االسالم 
والمسلمين سيد حميد روحانی كه اجازه پااليش و استفاده از اين متن را در فصلنامه پانزده 

خرداد صادر كردند، سپاسگزاريم. 
فصلنامه پانزده خرداد



16
1

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ش...
ساز

ط 
و خ

ت 
اوم

 مق
خط

ی 
روی

ویا
ر

روحانی:1 بسم اهلل الرحمن الرحيم، در محضر ســروران عزيز جناب آقايان دكتر مظفر 
نامدار،2 دكتر حميد حاذق نيكرو،3 دكتر ابراهيم فياض،4 جناب آقای محمدحسن رجبی،5 
جناب آقای مســعود رضايی،6 جناب آقای عليرضا سلطانشاهی،7 حجت االسالم سهراب 
مقدمی شهيدانی8 و جناب آقای صالحی9 هســتيم. ما مزاحم اين عزيزان شديم. مهم ترين 
بحث در آستانه چهل سالگی انقالب اسالمی، مسئله »خط سازش و خط مقاومت« است. يادم 
هســت زمانی در نجف، بحثی بين امام و علمای نجف از جمله مرحوم آيت اهلل شهيد سيد 
محمدباقر صدر پيش آمده بود. اينها انتقاد داشتند به امام كه ايشان در ايران لبه تيز حمله را 
متوجه غرب و امريكا و انگليس كرده اند و اين خطر بزرگی است كه كمونيست ها می توانند 
در ايران به اصطالح از اين فرصت سوءاستفاده كرده و مسير نهضت را عوض كنند و موفق 
بشوند. امام می فرمودند كه خطر برای اسالم كمونيست ها نيستند، كفر و الحاد نمی تواند در 
يك جامعه اسالمی تأثيرگذار باشد. خطر اصلی، فرهنگ غرب و ليبراليسم است. به عبارتی 
بی دينی نمی تواند در يك جامعه دينی مسئله ساز باشــد و برد كند، اما شكل مسخ شده ای 

1. رئيس بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، مورخ انقالب اسالمی و استاد دانشگاه 
2. سردبير فصلنامه پانزده خرداد و استاد دانشگاه
3. پژوهشگر مطالعات فرهنگی و استاد دانشگاه 

4. استاد مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران 
5. پژوهشگر تاريخ معاصر ايران و استاد دانشگاه 

6. پژوهشگر و عضو دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
7. كارشناس ارشد علوم سياسی و پژوهشگر مسائل فلسطين 

8. دانشجوی دكترای مطالعات انقالب اسالمی و پژوهشگر تاريخ معاصر ايران
9. معاون هماهنگی و برنامه ريزی بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی 
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از دين می تواند در مقابل دين باشــد. ما می بينيم كه از همان زمانی كه امام در سال 1341 
نهضت را آغاز كرد در ايران هم، باز همين مسئله بود؛ همين بحث بود كه عده ای بر اين نظر 
بودند كه خطر اصلی شوروی است. آنگاه كه امام امريكا را شيطان بزرگ خواندند، مهندس 
بازرگان عكس العمل نشان داد و اعالم كرد كه اگر امريكا »شيطان بزرگ« است، شوروی 
شيطان اكبر اســت! اينها مدعی بودند كه ما بدون كمك امريكا نمی توانيم مبارزه را پيش 
ببريم. می گفتند شوروی كه به طور كلی اوالً ضد مذهب است و از طرفی وفادار هم نيست؛ 
حتی از افراد خودش، پيروان مكتب خودش هم دفاع نمی كند و انگلستان هم كه يك كفتار 
پير و يك استعمارگر و امپرياليسم است. ليبرال های ايران معتقد بودند امريكا يك سلسله 
آزادمنشی هايی دارد و از آزادی خواهان حمايت می كند و به همين دليل سعی می كردند كه 
با امريكا به يك نحوی كنار بيايند و مالحظه امريكا را بكنند. ولی امام روی نظر خودشــان 
ايستادند كه ما می توانيم با اتكا به اسالم و اتكا به ملت به همه مشكالت فائق شويم و خط مان 
را پيش ببريم. به رغم اينكه همه با چشم دل ديدند كه امام با اتكا به اسالم و با كمك ملت 
توانست انقالب را به پيروزی برساند اما با وجود اين، متأسفانه بعد از پيروزی انقالب هم باز 

همين انديشه غرب پرستی و ليبراليستی و خط سازش ادامه پيدا كرد. 
وقتی مهندس بازرگان به اتفاق ابراهيم يزدی رفتند در الجزاير با برژينسكی مشاور امنيت 
ملی كارتر رئيس جمهور آن روز امريكا مالقات كردند، امام اعتراض كرد به مهندس بازرگان 
كه در پاسخ اعتراض امام، جوابش اين بود كه ما نمی توانيم بدون امريكا اين كشور را پيش 
ببريم. بايد با كمك آنها با اطالعاتی كه رد و بدل می كنيم بتوانيم روی پای خودمان بايستيم! 
حتی قبل از انقالب هم در جريان احيای كاپيتوالســيون جز امام هيچ مقامی نه از نيروهای 
مذهبی، نه ملی گراها، نه پان ايرانيست ها و نه آنهايی كه دم از خاك و خون می زدند و شعار 
می دانند: »چو ايران نباشد تن من مباد«، و نشريه خاك و خون داشتند؛ و نه ليبرال های وطنی 
كه دم از آزادی می زدند، هيچ كدامشان نفس نكشيدند و حرفشان همين بود كه هر گونه 

حمله به كاپيتوالسيون حمله به امريكاست و حمله به امريكا برای ما خطرناك است. 
پس از پيروزی انقالب اسالمی نيز يكی از اختالفات شديد بنی صدر با نيروهای انقالبی و 
حزب اللهی و روحانيون و امام همين بود. آنها می خواستند به نحوی حركت كنند و انقالب را 
جلو ببرند كه با خط سازش مغايرت نداشته باشد و بتوانند امريكا را راضی نگه دارند. اما امام 
به شدت با هر گونه سازش و كرنش مخالف بود. اين مشكل تا به امروز هم ادامه پيدا كرد و 

تمام مصيبت هايی كه امروز بر سر ما می آيد ريشه در همين خط سازش دارد. 
ما امروز از عزيزان دعوت كرديم تا در اين مورد بحثی داشته باشيم كه خط سازش چقدر 
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برای اسالم و انقالب خطرناك است؟ چه راهی و شيوه ای وجود دارد كه بتوانيم خط مقاومت 
را استواری بخشيم و جلو ببريم؟ و چگونه با اين خط سازش يك مقابله همه جانبه ای داشته 
باشيم؟ اكنون رشته ســخن را به آقای دكتر نامدار می سپارم كه ايشان در اين زمينه بهتر 

می توانند موضوع را باز كنند و توضيح بدهند؛ سپس لطفاً آقايان ديگر صحبت كنند. 
نامدار: موضوع گفت وگو را آقای روحانی فرمودند. من خوشامد می گويم خدمت دوستان 
بزرگوار كه تشريف آوردند. اميدوارم گفت وگوی مفيدی باشد. اگر دوستان راضی باشند 
ممكن است يك بخش از اين گفت وگو را در پايگاه بنياد بگذاريم و بخشی را هم برای شماره 

زمستان فصلنامه پانزده خرداد استفاده كنيم. 
اســتاد روحانی بحث مهمی عنوان فرمودند. همه انقالب ها در معرض استحاله هستند. 
يك امر طبيعی هم هســت كه اگر به آن فكر نكنيم در حقيقت به يك امر بديهی و طبيعی 
فكر نكرديم. اين كه تصور كنيم با پيروزی انقالب كار تمام شده، كسی كار به كار ما ندارد و 
می توانيم طبق روال عادی كارهای خودمان را با همان شيوه ای كه داريم انجام بدهيم يك 
توهم است. اگر ما هم گرفتار اين توهم باشيم و از دشمن غفلت كنيم، اسنادی كه در غرب 
منتشر می شود، چه در قالب اسناد استراتژی امنيت ملی يا قالب های ديگر، به ما می گويد 
هيچ عالئمی در چهل سال گذشته نشان نمی دهد كه به نوعی غرب و در رأس آن امريكا با 
انقالب اسالمی كنار آمده است. وقتی امريكا در سند استراتژی امنيت ملی خود كه يك سند 
رسمی است، با كمال بی شرمی صحبت از ساقط كردن نظام جمهوری اسالمی می كند، در 
حالی كه ايران به عنوان يك كشوری كه دارای استقالل و تماميت ارضی است و تابع همه 
قواعد بين المللی؛ می بينيم كه در سند رســمی خود می گويد تا 25 سال آينده چيزی به نام 
جمهوری اسالمی نبايد باشد. يعنی رسمًا در يك سند ملی می گويد در پی ساقط كردن يك 
دولت رسمی و قانونی در يك كشور ديگر است. در چنين حالتی می توان خوش خيال بود؟ 
اگر موافقت بفرماييد ســؤال اول ناظر به اين بحث باشد كه آيا وجود خط سازش به عنوان 
مهم ترين پايگاه و روزنه رخنه دشــمن به داخل انقالب، يك امر واقعی است يا ما ايرانيان 

گرفتار توهم توطئه هستيم؟ 
رضايی: ما اگر به تاريخ انقالب اسالمی مان نگاه بكنيم و شرايطی كه پشت سر گذاشتيم 
را دقيق مطالعه بكنيم به واقعی بودن اين مسئله پی می بريم كه امريكا و در واقع دنيای غرب 
و در يك سطح وســيع تر صهيونيســت بين الملل، واقعًا به دنبال براندازی نظام جمهوری 
اسالمی با اصالت های خودش است. به تعبيری آنها شايد با اين قضيه مشكلی نداشته باشند 
كه شكلی از جمهوری اسالمی با همين عنوان باقی بماند اما سيرتش عوض شده باشد. يك 
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سيرت سازشــكار؛ در خدمت غرب؛ در خدمت امريكا؛ و به عنوان يك متحد استراتژيك 
امريكا درآمده باشد؛ اين برای آنها مطلوب است. آنها االن با اين كه پادشاه عربستان سعودی 
خودش را خادم الحرمين الشريفين بخواند هيچ مشــكلی ندارند و اتفاقًا خيلی هم برايشان 
مطلوب است كه اين كار صورت بگيرد. بنابراين، آنها نه در فكر اين هستند كه به صورت 
فيزيكی خانه خدا را خراب كنند، نه در فكر اين هستند كه حتمًا به پادشاه عربستان بگويند 
كه شما ديگر نبايد لباس های سنتی خودتان را بپوشيد، ديگر نبايد خودتان را خادم الحرمين 
شريفه بدانيد يا ديگر نبايد مراسم حج را برگزار بكنيد. می گويند همه اين كارها را شما انجام 

بدهيد ولی آن چيزی باشيد كه ما می خواهيم. 
آن برنامه ها هم كه امريكايی ها و غربی ها در برابر ما داشته و از زمان پيروزی انقالب تا 
به امروز سدهايی را در مقابل ما ايجاد كرده اند ناظر به همين معنا است كه ما آن گونه باشيم 
كه آنها می خواهند. بنابراين می خواهم عرض بكنم كه يك جنگ واقعی در جريان است. يك 
جنگی كه من به نظرم می رسد نتيجه آن بسيار برای اين دنيا مهم است. چه خدای نكرده اگر 
ما شكست بخوريم نتيجه بسيار بزرگی برای اين دنيا دارد. يعنی تمامی كسانی كه چشم به 
اين انقالب و به اين مبارزه دوخته اند كه ببينند آخر كار چه می شود آنها دچار يك نااميدی 
بزرگ خواهند شد و اميد به رهايی از دست خواهد رفت. بنابراين، چه ما اين مبارزه را ببريم 
اين يك پيامد بسيار بزرگ جهانی دارد، و چه ببازيم هم پيامد جهانی آن بزرگ خواهد بود. 
ما االن وسط صحنه هستيم. در اين صحنه، همه كنشگر فعال نيستند، خيلی ها می ايستند و 
تماشا می كنند ببينند كدام طرف ماجرا می برد. من از بعضی از ديپلمات ها و مسئولين سياسی 
خودمان شنيدم كه در بعضی از اين ديدارهای بين المللی كه دارند حتی در بين اين كشورهای 
حاشيه خليج فارس، بعضی از سياستمدارها و شخصيت های آنجا صحبت های دِر گوشی با 
اينها داشته اند كه ما چشممان به اين است كه ببينيم شما چه می كنيد و وقتی به آنها گفته 
می شود كه شما چرا فعاليتی نمی كنيد، می گويند شــما فعاًل از ما انتظاری نداشته باشيد كه 
ما در حال حاضر بتوانيم يك چنين كاری كه شما می توانيد، انجام دهيم. ما محدوديت های 
خاص خودمان را داريم و االن نگاهمان به اين است كه ببينيم انقالب اسالمی به چه مسيری 
می رود و در اين مسير خودش می تواند آن قدم های بلند را بردارد و از اين سدها بگذرد يا 
نه؛ امريكايی ها و صهيونيسم جهانی االن خودشان را در برابر يك چالش بزرگ می دانند. به 
همين دليل هم هست كه شما االن وقتی نگاه می كنيد می بينيد از هيچ امكانی برای شكست 
و محدود كردن ما واقعًا دريغ نكردند. يعنی امريكا با تمام قدرت و ابزار و امكاناتی كه دارد 
آمده در صحنه؛ شايد بشود گفت امريكا تا حاال در هيچ كشوری اين طور وارد صحنه نشده 
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بود. برای اينكه محاصره اقتصادی ما را كامل كند هيئت های خودش را به دورترين نقاط دنيا 
فرستاده است. تعداد نفرات ميز ايران در وزارت امور خارجه امريكا به حد بی سابقه ای رسيده؛ 
شايد تا حاال امريكا ميز به اين گستردگی نداشته و تمامی بانك های دنيا را دارد كنترل می كند 
برای اينكه ببيند كه آيا ما می توانيم پول خودمــان را در اينجا رد و بدل بكنيم يا نمی توانيم! 
امريكا همه هم پيمانان خودش را در حداكثر امكانی كه وجود دارد، آورده پای صحنه مقابله 
با ملت ايران و از كوچكترين حركت آنها چشم نمی پوشد. اينها همه نشان می دهد كه دشمن 
با تمام قدرت آمده جلو؛ البته اين يك نكته مثبت هم دارد، وقتی از يك زاويه ديگری به آن 
نگاه بكنيم؛ و آن هم اين اســت كه ايران و نظام جمهوری اسالمی حريف قدر و قدرتمندی 
است. يعنی آدم اگر حريفش ضعيف باشد كه با همه توان نمی آيد در صحنه بلكه با بخشی 
از توان خودش وارد صحنه می شود. وقتی با تمام توان می آيد پس معلوم است كه حريف 
بسيار قدرتمند اســت و ما بايد اين قدرت خودمان را باور كنيم. بايد تمام آحاد ملت ايران 

اين قدرت را باور كنند. 
نامدار: اگر اجازه بفرماييد در پايان فرمايشات هر يك از دوستان، نقطه كانونی مباحث 

جمع بندی شود. 
نقطه كانونی فرمايشــات جناب آقای رضايی فراگيربودن تقابل و رويارويی امريكا با 
جمهوری اسالمی در تمامی عرصه ها با به ميدان آوردن همه گزينه ها است؛ و اين نشان 
می دهد كه خوش خيالی در اعتماد به غرب نتايج خوبی برای انقالب اسالمی نخواهد داشت 
و عرصه تعيين كننده اين رويارويی تقابل خط سازش با خط مقاومت در تمامی عرصه هاست. 
روحانی: برای آنكه بحث از مسير خودش منحرف نشود اين نكته را عرض كنم كه يك 
بحث اين است كه امريكا و استكبار جهانی و دشــمنی آنها با انقالب اسالمی همچنان كه 
دوستان هم اشاره كردند همه گزينه ها را روی ميز آورده و از هر راهی، از هر زمينه ای و از هر 
توطئه ای دريغ ندارند. اما بحث ديگر ما اين است كه ما در داخل نيز، در مقابل خط انقالب و 
خط امام با كسانی مواجه هستيم كه از روز آغاز نهضت امام تا روز پيروزی انقالب اسالمی و تا 
به امروز، دنبال اين بودند كه آن خط مقاومت و سازش ناپذيری و خط انقالب را به يك نحوی 
زير سؤال ببرند و اين گونه وانمود كنند كه ما جز با كنار آمدن با دشمنان مردم، مذاكره كردن 
و سازش كردن راهی نداريم. يك زمان خط سازش در حد شعار دادن بود و يا در يك روزنامه 
يا در يك مقاله ای مطرح می شد ولی امروز می بينيم كه عماًل وارد صحنه شدند و در رأس 
قدرت قرار گرفتند و دارند خط سازش را در حيطه عمل پياده می كنند. بحث اينجاست كه 
ما بايد در مقابل يك چنين خطری، چه شيوه و چه برنامه ای در پيش بگيريم كه بتوانيم با اين 
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خط و با اين خطر مقابله بكنيم. بحث ما اين است كه 
بايد به شيوه علمی و منطقی به آن بپردازيم. 

فياض: اين به تعريف انقالب برمی گردد. اينكه 
انقالب ما چه بود؟ ما از اول انقالب تا االن به نظرم 
دچار انحراف هستيم. در فهم انقالب دچار انحراف 
هســتيم. يعنی از درون، نيروهای انقالب دارند به 
انقالب لطمه وارد می كنند. حتی روحانيت هم با تحجرش كمر انقالب را دارد می شكند. با آن 
خطی كه امام ترسيم كرد ما انقالبی نيستيم و درك درستی از انقالب نداريم. من اگر جای 
هر كدام از شما بودم اين كتاب واليت فقيه امام را می گرفتم و مجانی داخل مملكت پخش 

می كردم تا با مطالعه آن درك واقعی از انقالب حاصل شود. 
ما درك نمی كنيم چه اتفاقی رخ داده است. اگر درك می كرديم اين بالها را بر سر انقالب 
نمی آورديم. در مشروطه همين سرمان آمد، در انقالب نفت همين سرمان آمد، در انقالب 
اسالمی هم همين سر ما آمده اســت. يكی از مهم ترين مشكالت اين است كه تاريخ دقيق 
مملكت خودمان را نمی دانيم. نمی دانيم از صفويه تا انقالب اسالمی چه بر حال و روز اين ملت 
رفت. يكی از داليل اصلی اين است كه تاريخ ما را از قبل اسالم تا بعد و تا به امروز شبكه های 
فراماسونری در حوزه نشر نوشــته و هنوز هم دارد می نويسد. يعنی می خواهم بگويم با اين 
تاريخ نگاری، در آينده همه فكر می كنند انقالب اسالمی يك حركت انحرافی در تحوالت 
دوران معاصر بود. شما االن كتاب هايی كه نوشته می شود را ببينيد؛ چقدر نوشته های داخلی 
در مورد انقالب اسالمی شبيه نوشته های خارجی هاســت؛ كسانی كه دشمنان اين انقالب 
هستند. شما نمی توانيد بگوييد از ما نيست. اين آثار در درون جمهوری اسالمی توليد می شود. 
در آينده تمام اينهايی كه منتشر می شود مورد استناد قرار می گيرد. شما نيستيد كه بگوييد 
از ما نيست. شما از همين االن، انحرافاتی كه در نگارش تاريخ انقالب اسالمی القا می شود را 
در زمان حياتتان نمی توانيد انكار كنيد چه برسد به اين كه در آينده در دانشگاه ها و حوزه ها 
و مدارس به عنوان منابع اصلی تدريس شوند. ما تا به حال هيچ كاری نكرديم و در آينده هم 
نمی توانيم كاری كنيم. همه اينها به اين اعتبار است كه اصاًل انقالب به نظر من شناخته نشده 
است. ما انقالبيون توانايی اين را نداشتيم كه انقالب اسالمی را بشناسانيم. صدا و سيما هم كه 
جريانی را شروع كرده و سال هاست ادامه داده در برنامه ها، سريال ها و فيلم های سينمايی و... 
اصاًل آن انقالب اسالمی كه اتفاق افتاده را معرفی نمی كند. سال های سال است كه اينها توليد 
می كنند. من باور ندارم در صدا و سيما مثاًل جريانات توليدكننده در حوزه انقالب اسالمی 

كه  آفتی  امروز خطرناک ترين 
می تواند هسته انقالب اسالمی را 
تهديد كند و به آرمان های انقالب 
اسالمی آسيب رساند نفوذ جريان 
سازش در ساختار ديوانساالری 

جمهوری اسالمی است
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جاهل باشند. من معتقدم آنجا جريان فراماسونری و شبكه های وابسته به مخالفان انقالب 
جدی هستند و با جديت هم توليد می كنند. چندی پيش با مدير شبكه يك صحبت می كردم. 
گفتم توليدات شما توليدات فراماسونری است. گفت نه؛ اينها همه بچه مسلمان هستند. گفتم 
بچه مسلمان باشند. ولی خط، همان خط است. وقتی بچه مسلمان مبادی تاريخی برنامه های 
خودش را از منابعی استخراج می كند كه عموماً درك دقيق و عميقی از انقالب اسالمی ندارند، 
می شود بلندگوی رسای متون فراماسونری در حوزه انقالب اسالمی. من آمادگی دارم به 
اينها نشان دهم كه چگونه آنها متون تاريخی خود را تبديل به رسانه می كنند و از كجا انحراف 
از انقالب شروع می شود. حاال تا اين حرف ها را می زنيد عده ای سريع گرفتار مفهوم تئوری 
توطئه می شوند. توطئه همين هاست. يعنی انقالب اســالمی از اول، توسط جريان هايی كه 
حاال شبه فراماسونری هستند يا تعليم و تربيت فراماسونری دارند دچار مشكل است؛ يعنی 
شريعتمداری، بازرگان و كسانی كه در حوزه های علميه طلبه های دوزيست تربيت می كنند و 
اينها قلم برمی دارند و بر مبنای تئوری های فوكو، تيلی، هانتينگتون، جانسون، اسكاچپل، كدی 
و... متون مربوط به انقالب اسالمی توليد می كنند، اينها در يك خط هستند. امام يك مبحث 
تمدنی با انقالب اسالمی مطرح می كند و اينها برای تبيين اين مبحث تمدنی، مجيد تهرانيان 
را برمی دارند و می برند دانشگاه امام صادق كه مفهوم تمدنی تبيين كند. مجيد تهرانيان كه 
هم سر در شبكه سی آی ای، باند گری سيك، شبكه قطبی در راديو- تلويزيون شاه و خالصه 
اينجا و آنجا دارد. اين می شود مفســر مفهوم تمدنی برای فهم انقالب اسالمی در دانشگاه 
امام صادق. همان موقعی كه حسام الدين آشنا او را به دانشگاه امام صادق برد، من خيلی با 
آنها صحبت كردم؛ همان موقعی كه رفتند با دوم خرداد انقالب اسالمی را تفسير ليبرالی و 
سكوالری كنند به آنها گفتم اين ره كه می رويد به ناكجاآباد است. آن وقت نمی خواهيد از 
دل انقالب اسالمی نيروهايی خارج شوند كه با اوركت و يقه آخوندی كتاب سامان سياسی 
در جوامع در حال دگرگونی ساموئل هانتينگتون را مبنای تحوالت اجتماعی و توسعه سياسی 
قرار دهند؟! بعد ديديم، چگونه از دل همين نيروهای تربيت شده، با هدايت مجيد تهرانيان 
در دانشــگاه امام صادق، مركز مطالعات اســتراتژيك و... اصالحات، دوم خرداد، جامعه 
مدنی، گفت وگوی تمدن ها، سياست خارجی توسعه گرا و تمدن گرا و جبهه های دوم خرداد و 
اصالحات و اعتدال و اعتزال و امثال ذلك استخراج می شود. مجيد تهرانيان به اينها گفته بود، 
امريكايی ها تمدنشان جهانی است و شما هم كه االن انقالب كرديد تمدنتان جهانی است. پس 
دو تمدن جهانی در حال جنگ هستند و ما بايد موضع جنگ را به گفت وگو تبديل كنيم. اينها 
بزرگ ترين چالش های امنيتی ماست. بزرگترين مشكلی كه داريم در درون خودمان است. 
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نامدار: اگر تمام فرمايشــات آقای دكتر فياض را بخواهيم در يك جمله اســتراتژيك 
جمع بندی كنيم اين است كه ايشان معتقد است انقالب اسالمی يك پديده جهانی است 
و ما به دليل عدم شناخت دقيق آن داريم تالش می كنيم كه آن را يك پديده درونی و 
بومی كنيم و تناقض ها همين جا پيدا شده است و يكی يكی دارد خودش را نشان می دهد. 
حاذق نيكرو: فكر می كنم اين دوگانه مقاومت و سازش را از زاويه ديگر نيز می شود تحليل 
كرد. اوالً اين مسئله احتياج دارد به يك تبيين معرفتی؛ يعنی تبيين مبانی خيلی محكمی كه 
نهضت ما در رابطه با بحث مقاومت دارد. حتی تطابق آن با بحث ذلت در آيات مختلف- آيه 
120 سوره بقره، 120 سوره آل عمران و حتی در سوره فتح آيه 29- و خطبه های 27 و 11 
نهج البالغه؛ كه ايستادگی در مقابل دشمن به نوعی تأمل برانگيز است و در مقابلش بحث 
ذلت يا ســازش آنقدری كه قرآن و ائمه ما به آن پرداختند به گونه ای است كه می گويند 
شما اگر مقاومت نكنيد دشمن می آيد شما را از خواب غفلت با لگد بيدار می كند. اين يك 
مسئله ای اســت كه بايد در حوزه معرفتی و نظری حل شود؛ مخصوصًا تبديل اين مباحث 
از كليدواژه به يك نظريه علمی. اينكه آقای دكتر فياض هم می گويد حوزه علميه، اين يك 
بخش كار اينهاست كه در اين بحث وارد اين حوزه علمی يا نظری بشود. اما برگشت به اين 
بحثی كه االن ما در بستر انقالب اسالمی داريم؛ انقالب اسالمی در سال 1357 با پيروزی اش 
به نوعی يك ايســتادگی كاملی در مقابل جبهه استكبار به وجود آورد؛ يك انقالب نرمی را 
صورت داد كه به نوعی جبهه غرب، جبهه استكبار و نظام سلطه مورد تهاجم قرار گرفت. 
يك اشاره ای بكنم به گفته آقای جان فوران انقالب شناس امريكايی كه كتاب هايش هم در 
ايران منتشر و ترجمه شده؛ او در يكی از مقاالتش می گويد حوادث دراماتيك 1978-79 
در ايران، طوفانی از امــواج ايجاد كرد كه نه تنها سياست ســازان بين الملل اياالت متحده 
امريكا و مراكز آكادميك و دانشگاهی را در دنيا تحت تأثير خودش قرار داد كه بلكه زندگی 
ميليون ها انسان را تحت تأثير قرار داد و همچنان اين تأثير ادامه دارد. شما اگر اين چهار دهه 
را بررسی كنيد می بينيد كه وقتی انقالب اسالمی به عنوان يك نظريه حاكميت دينی كه قادر 
است دنيا و آخرت انسان ها را مديريت بكند به صحنه جهانی عرضه می شود، در مقابلش 
صف آرايی های مختلف می شود. حاال به اين نظريه هايی كه از 1965 تا االن مطرح بوده مثل 
جهانی سازی آقای مارشال مك لوهان، سه موج آقای آلوين تافلر، بحث پايان تاريخ آقای 
فوكوياما و آخری اش هم همين جنگ تمدن های ســاموئل هانتينگتون كه هر چهار نظريه، 
در يك شكل با هم متفاوت اند ولی يك جا آدرس می دهند و مدينه فاضله شان يكجاست و 
آن هم ليبرال دموكراسی اســت. االن ليبرال دموكراسی صد سال است در غرب با سرعت 
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كامل و بدون هيچ مزاحمتی به هر جايی كه دلش می خواست تاخته است و اين وضعيتش 
است. در فرانسه كه اخيراً آقای فوكوياما حرفش را تا حدودی پس گرفته است. حاال بر اين 
اساس بايد ببينيم كه دوگانه مقاومت و سازش در چه مرتبه ای قرار دارد. درست است كه 
مقاومت هزينه هايی هم دارد ولی كسی ترديدی ندارد كه سازش مطلقًا به بن بست رسيده 
است. اگر می بينيم كه آنها اين صف آرايی عظيم را در مقابل انقالب اسالمی تشكيل دادند و 
به موفقيت هايی هم نرسيدند بر اين اساس بود كه شكست های پی درپی خط سازش را در اين 
چهار دهه ديده اند منتهی دست از تهاجم در انواع مختلف برنداشته و هر جور شده می خواهند 
اين شكست سنگين خط سازش را در پيچيدگی حوادث گم كنند. دو تا هدف را امريكايی ها در 
رأس جبهه استكبارشان در خصوص انقالب اسالمی پيگيری می كردند؛ يكی تغيير رفتار، و 
يكی تغيير ساختار است. ما اين بحث سازش را در درون انقالب اسالمی در ادامه جريان مك 
فارلين ديديم. جريان هايی كه تالش كردند يك جريانی پيش آيد تا آن جمله معروف امام 
كه گفته بود: »جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم«، غلط از آب درآيد و امام ناچاراً جام زهر را 
بنوشد. اين خط سازش همچنان بعد امام ادامه پيدا كرد و ديديم در دوران دولت اصالحات، 
دولت يك نامه ای تنظيم می كند برای آقای بوش. می دهند به دســت آقای كمال خرازی، 
می برد تحويل می دهد به امريكاييان. اين نامه دو تا پيام داشــته: يكی اينكه ما حاضريم از 
حزب اهلل دفاع نكنيم. يكی هم ما مسائل هسته ای مان را جمع می كنيم. بوش هرگز به اين نامه 
جواب نداد. متعاقب اين نامه، بوش ايران را محور شرارت مطرح كرد و مزد اين عقب نشينی 
و سازش را كف دست دولت اصالحات گذاشت. امروز اين خط مقاومت كه يكی از الگوهای 
مقابله با استكبار جهانی در آموزه های انقالب اسالمی بود تبديل شده به يك الگو؛ الگويی كه 
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حاال نتايج آن در منطقه كاماًل مشهود است و می شود راجع به آن صحبت كرد. حاال يك مورد 
را در سطح بين الملل بگويم. مثاًل در امريكای التين در همين شهريورماه سال 97 نشست 
سازمان ملل كه شكل گرفت، شورای امنيت سازمان ملل يك جلسه داشت كه بوليوی هم 
عضو آن جلسه بود. در دو متری آقای ترامپ رئيس جمهور بوليوی- يك كشور خيلی كوچك 
در امريكای التين- آنجا نشسته و می آيد در دفاع از ايران كه ما حاال انقالب اسالمی تعبير 
می كنيم، رجزخوانی می كند بر عليه جبهه استكبار و بر عليه ترامپ و هيچ كس هم صدايش 
درنمی آيد و به زيبايی آنجا دفاع می كند. پس ما االن نياز داريم اين جبهه مقاومت را تقويت 
كنيم و راه را ادامه دهيم. يك جمع بندی بكنم: نياز داريم كه در بحث معرفتی نظری و علمی 
در اين حوزه يك اقدامات ويژه ای صورت بگيرد كه بيان بشود، بعد حاال اين وقتی توليد شد 
بايد در اليه های مختلفی در فضای مجازی در مستندسازی در تلويزيون برود، در مناظره های 
مختلفی مطرح شود يا برود حتی در سريال ها يا حتی فيلم های سينمايی كه االن ما خيلی سوژه 
در اين خصوص داريم. دومی اش اين است كه باز بايد تبيين بشود كه آيا كسانی كه مقاومت 
نكردند چون مطرح می شود ديگر مثاًل می گويند كه ژاپن به دليل اينكه سازش كرد به دليل 
اينكه آمد تسليم شد رشد پيدا كرد؛ اين اصاًل اشتباه است. يكی از كارهايی كه ژاپن كرد اين 
بود كه ورود كاال به كشور را ممنوع كرد و گفت هر كس هم وارد بكند حكمش اعدام است. 
غير از آن البته خصوصيات آن مردم از جمله پركاری اينها، ژاپنی ها را به اينجا رساند؛ فلذا 
می شود اين را هم تبيين كرد كه سازش برای كشور محدوديت ايجاد می كند و هزينه هايی 
بيشــتر از هزينه مقاومت دارد ولی مقاومت يك كشور را به شكوفايی می رساند. نمونه اش 
هشت سال دفاع مقدس است. وقتی هيچ چيز به ما ندادند ما به اين سطح از توليدات از جمله 

تجهيزات نظامی بدون تكيه به خارج رسيديم. 
نامدار: تمام فرمايشات جناب آقای دكتر نيكرو را اگر بخواهيم محدود كنيم به يك گزاره 
استراتژيك اين است كه هر گروه و جريانی كه دنبال شكوفايی است می شود خط مقاومت 
و هر گروه و جريانی كه حركت اين شكوفايی را سد كند و محدوديت برای اين شكوفايی 
ايجاد كند می شود خط سازش. تعريفی كه ايشان از جمع بحث هايشان داشتند اين است 
كه فرق نمی كند اين پديده هر جا باشد آنهايی كه دارند مقاومت می كنند كسانی هستند كه 
دارند شرايط را فراهم می كنند برای شكوفايی و آنهايی كه اين راه را دارند سد می كنند كه 

اين شكوفا نشود اين می شود خط سازش. 
روحانی: اين نكته را همين جا اضافه كنيم كه هواداران خط سازش شعارشان اين است كه 
ما بدون بيگانگان به ويژه امريكا قدرت و توان اداره كشور را نداريم و نان و آب ما نيز بايد با 
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كمك امريكا تأمين شود. در برابر، خط مقاومت بر 
اين عقيده است كه »ما می توانيم«. امام آن روز كه 
نهضت را آغاز كرد يك عده ای و جرياناتی كه خود 
را مبارز می خواندند اولين حرفشان اين بود كه شما 
سراغ شاه نرويد، كشور بدون شاه نمی شود. امام 
گفت: »ما می توانيم«. دوم به امام گفتند به امريكا 
حمله نكنيد؛ در دو جبهه نمی توانيم بجنگيم، هم با 

استبداد و هم با استعمار مبارزه كنيم. امام گفت: »ما می توانيم«. مهندس بازرگان در شهريور 
1357 نامه به امام نوشت و از ايشان خواست كه مسئله تحت عنوان مبارزه با امريكا را فاكتور 
بگيرد. اما امام با مقاومت و شعار »ما می توانيم« خط سازش را شكست داد. بعد از پيروزی 
انقالب اســالمی اين كارهايی كه در كشور توانســت تحولی به وجود آورد در سايه همان 
مقاومت بود و امروز هم بهتر از هر روز ديگری می بينيم خط سازش با شكست فاحشی مواجه 
شــد و آنهايی كه فكر می كردند با مذاكره و كنار آمدن با امريكا می توانند به خواسته های 
مردمی خودشان برسند كاماًل فهميدند كه خط سازش جز ذلت برآيندی ندارد. اصوالً در 
سطح جهانی امريكا خيلی نقشه ها داشت. از مسئله خاورميانه بزرگ تا سرنگون كردن دولت 
سوريه تا از بين بردن حزب اهلل لبنان و در همه اين موارد ديديم خط مقاومت پيروز شد و خط 
سازش هم شكست خورد. خط مقاومت در ايران توانست از نظر علمی، صنعتی، تكنولوژی، 
پزشــكی، فناوری نانو و... دگرگونی عظيمی پديد آورد كه دنيا را به شگفتی وادارد. با وجود 
اين، می بينيم كه عده ای به رغم اينكه با چشم سر می بينند كه خط مقاومت چه تحول عظيمی 
آفريده است و خط سازش و مذاكره و برجام چه ننگی به بار آورده است چگونه است هنوز 
هم دنبال سازش و كرنش و سرسپردگی هستند و پيوسته تالش می كنند كه ملت ايران را 
نااميد كنند و به آنان بباورانند كه بدون امريكا آب خوردن هم نخواهيم داشت. امروز كسانی 
دنبال اين هستند كه با هر قيمتی به امريكا تسليم شوند. آنها قبله گاهشان امريكاست. آنها 
اگر واقعاً با مردم بودند درمی يافتند كه خط ســازش از نظر مردم محكوم و مردود است و 
پذيرفته نيست. اما علی رغم اين همه شكست هايی كه در سطح جهانی در سطح داخلی، بر 
خط سازش وارد آمده، باز هم صحبت از سازش و مذاكره و گفت وگو و اين گونه مسائل است 

كه بايد ديد چرا؟! 
فياض: البته شما كه می گوييد شكست خورد به خاطر رهبری و ملت بوده؛ يعنی ما از نظر 
علمی و نخبگانی هيچ كاری نكرديم. يعنی فقط اين نكته را می خواســتم بگويم اين كه شما 

نقطه كانونی درگيری خط سازش 
و خط مقاومت نه در سوريه هست 
نه در تهران هست نه در هيچ جای 
ديگر دنيا نيست در خود شهر مقدس 
قم هست و به طور خاص در حوزه 
علميه كه دشمنان ما شناخت خيلی 
دقيقی از وضعيت موجود حوزه و 

جريان های حوزوی دارند
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می گوييد آن خط، نخ تسبيح رهبری با مردم است. 
رجبی: من فكر می كنم اگر احياناً برای ما، اين راهی كه در پيش گرفتيم يا راهی كه رهبری و 
مردم در پيش گرفتند، فرض كنيم نتايجش مشخص نباشد اما در تاريخ معاصر ما، درس های 
گرانبهايی وجود دارد كه صحت اين سياست را اثبات می كند. به نظرم اين سرگذشت های 
تاريخی را ما ارزيابی نكرديم تا برای مردم و گروه های مختلف تبيين كنيم كه آن جاهايی كه 

مقاومت كرديم، پيروز شديم يا آنجايی كه سازش كرديم؟ 
ما از تاريخ معاصرمان، درس های گرانبهايی داريم. نمونه بارزش اگر زياد هم دور نرويم، 
همين تاريخ مشروطه است كه ما در پيش روی داريم. در نهضت مشروطه برای عده ای از 
نخبگان ما و متأسفانه مراجع روحانی ما انگليس يك نظام آرمانی و به ظاهر دموكراتيك بود. 
عده ای باور كرده بودند كه انگليس مايل است كه ايران به يك نظام مشروطه تبديل بشود. 
اين اميدواری با كمال تأسف سبب شد كه متوجه توطئه های مشتركی كه روس و انگليس با 
كمك همين خوش باوران و يا شايد سرسپردگان عليه همان مشروطه طراحی كرده بودند، 
نشوند. قرارداد 1907 بين دو قدرت انگلستان و روسيه در همان سال اول پيروزی مشروطه 
به امضا رسيد و بخش عظيمی از شمال و جنوب ايران بين روس و انگليس تقسيم شد و خط 
سازش با همان توهم خوش بينی به غرب، ناله ای از خود سر نداد. اينها تجربيات خوبی است 
كه به ما كمك می كند تا بفهميم تا چه اندازه ای اعتماد به اينها سبب شد كه حتی نوكرها و 
رژيم های وابسته هم نتوانند حاكميت خودشان را حفظ كنند. در دوران مصدق و نهضت ملی 
هم تجربه جديدی داريم و آن اين بود كه اين حمايت مردمی در نهضت ملی به عنوان اينكه با 
ملی شدن صنعت نفت بتوانند استقالل سياسی خودشان را به دست بياورند و انگلستان را كه 
يك قدرت استعماری است از كشور بيرون كنند، همين كه در واقع اين آرمان تبديل شد به 
بازی های ديپلماسی مذاكره و گفت وگو با امريكا و جايگزين كردن امريكا به جای انگلستان، 
ملت همان دستاوردهای نيمه ای كه به دست آورده بودند از دست دادند. سؤال اينجاست 
كه چرا در 30 تير با مقاومت مردمی، دولت مصدق برگشت به قدرت و آن توطئه ناكام ماند 
اما در 28 مرداد آن توطئه پيروز شد؟ اين چيزی نبود غير از اينكه دولت دكتر مصدق فوری 
خودش را بست به همين گفت وگوهای سازش كارانه ای كه امريكاييان به راه انداخته بودند. 
يعنی او در صحنه ای وارد شد كه صحنه گردان آن دشمنان حيله گر و مكار بودند. هر موقعی 
كه ما در ديپلماسی جهانی، وارد عرصه هايی شديم كه به اصطالح ساز و كارشان معامله با 
دشمن بود ما شكست خورديم اما آنجايی كه ما و رهبران ما وارد يك به اصطالح صحنه ای 
شدند كه خودشان صحنه گردانی را در دست داشتند، آنجا پيروز شديم. اين نشان می دهد تا 
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آن زمانی كه برای مردم، افق روشن بود و دل در بيانات امام داشتند ما پيروز شديم و پيش 
رفتيم و آن زمان كه وارد عرصه ای شــديم كه نمی دانستيم چيست و فكر می كرديم كه با 
اعتماد به اين قدرت يا آن قدرت می توانيم آرمان های ملی را پيش ببريم شكست خورديم. 
به نظرم ما گذشــته خودمان را واقعاً هنوز آناليز نكرديم. يعنی در مورد ناكامی های همين 
نهضت های صد سال گذشته مثل جنبش بزرگ مشروطه تجزيه و تحليل نكرديم كه ببينيم 
اينها اسباب و عللش چه بود. اگر ما بشكافيم به نظر من اين دست مايه خوبی است كه می تواند 

امروِز خودمان را هم تبيين كنيم. 
نامدار: گزاره ای را كه جناب آقای رجبی می خواستند نشان دهند عبرت گرفتن از گذشته 
است. يعنی ما كاركرد خط مقاومت يا خط سازش را می توانيم با مطالعه علل شكست در 
مشروطه و علل شكست در نهضت ملی شدن صنعت نفت به راحتی به دست بياوريم و 

حداقل آن راه را ديگر نرويم. 
مقدمی: بحث های بسيار خوبی را اساتيد مطرح فرمودند. بنده در چهار محور فقط طرح 
بحث می كنم. يك مطلب اينكــه به دليل وجود نظريه ضد انقــالب بين المللی حتی اگر از 
ارزش ها و از اسالميت هم عقب بكشيم به صرف انقالبی بودن ما محكوم به اين هستيم كه 
توسط جامعه قدرت های جهانی سركوب بشويم. فلذا تا دست برداشتن از اصل انقالبی گری 
كه البته در ايران دست برداشتن از اسالميت در واقع الزمه اش است اين درگيری تمام عيار 
ادامه دارد. خط ســازش در تمام اين قراردادها گام هايی را كه برمی دارد در حقيقت دارد 
ما را به سمت عادی شدن انقالب ها به قول خودشــان جلو می برد كه كاماًل به قول جناب 
آقای نامدار از منظر آنهايی كه دشمن ما هستند اين فرآيند طبيعی است و هر انقالبی با آن 
مواجه است. نكته دوم اينكه ما درگير يك جنگ شناختی هستيم. به همين خاطر است كه 
واقعيت های اين تصادم تمدنی تمام عيار را نخبگان حوزوی- دانشگاهی متوجه نيستند. يا 
الاقل تصور واقعی از عمق اين مواجهه ندارند. به طريق اولی در فضای اجتماع هم ابعاد اين 
نبرد به طور واقعی ترسيم نشده. به همين خاطر شما می بينيد كه در فضای جنگ شناختی با 
يك ابزار سهل الوصولی با يك اقدامات خيلی نه چندان پر معونه ای می آيند ذهنيت را تغيير 
می دهند. با سراب، در حقيقت زمينه را برای عمليات فراهم می كنند. نكته بعدی اينكه ما 
در خط ســازش، ابعاد يك جنگ تمام عيار با خط مقاومت را داريم و اينها را در چند محور 
می توانيم دســته بندی بكنيم. مرحله اول در حوزه تئوری و انديشه است كه بحث فلسفه 
نقش بسيار محوری دارد؛ فلســفه به معنای اعمش كه حكمت باشد. مرحله بعدی ادبيات 
است. ادبيات انقالبی و ادبيات جهانی شدن، ادبيات سازش، ادبيات مقاومت؛ آن توليد فكر 
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و تئوری می كند. ادبيات آن چيزی اســت كه به غنای حوزه عمومی و يارگيری در ساحت 
ذهن می انجامد و مرحله بعدی توليد متون بنيادين اســت كه به طور خاص در فرمايشات 
بعضی از اســاتيد هم بود و تاريخ در آنجا نقش محوری دارد. مرحله بعدی نيروی انسانی 
است، شبكه سازی، شناســايی و بكارگيری به هنگام و تربيت نيروی انسانی؛ مخصوصًا اين 
خط ريل گذاری اختصاصی كه االن ما با آن درگير هستيم. اين از دهه بيست و سی در ايران 
اتفاق افتاده توسط امريكايی ها؛ و االن دارند ثمره اش را می بينند. يعنی يك بخشی اش به بحث 
نيروی انســانی برمی گردد و آخرين و مهم ترين اتفاق و خطری كه ما را توسط خط سازش 
تهديد می كند كه جناب آقای فياض هم اشاره ای فرمودند ارايه الگوهای بدلی است. اساسًا 
در يك انقالب دينی و ايدئولوژيك نسخه های مواجهه كه با ساير انقالب ها هست اينجا جواب 
نمی دهد. بايد يك نسخه ای باشد از سنخ همان انقالب و فلذا اينجاست كه اين جريان ها به 
سراغ چهره های مذهبی خواهند رفت و به طريق و به طور خاص سراغ حوزه علميه می روند. 
فلذا به نظرم نقطه كانونی درگيری خط سازش و خط مقاومت نه در سوريه هست نه در تهران 
هست نه در هيچ جای ديگر دنيا نيست در خود شهر مقدس قم هست و به طور خاص در 
حوزه علميه كه دشمنان ما شناخت خيلی دقيقی از وضعيت موجود حوزه و جريان های حوزوی 
دارند. اسكات مادل، افسر ارشد سازمان سيا درباره ايران، الگويی كه برای سيا نوشت و اخيراً 
منتشر هم شد، آنجا در بند هفت برنامه ای می دهد و می گويد كه يكی از راه كارها اين است 
كه می خواهيم با اسالم در حقيقت سياسی و حكومت دينی- و از آقا هم اسم می برند- مواجهه 
كنيم؛ بايد آقای شيرازی و اين جريان را بياييم مقابل اسالم سياسی تعريف بكنيم. يا گزارش 
400 صفحه ای كه امريكايی ها تهيه كردند راجع به آينده مرجعيت در نجف؛ يا آن همايشی 
كه در سرزمين های اشغالی برگزار شد و آن پروفسوری كه چند سال در قم هم زندگی كرده 
بود يك گزارش خيلی جزيی و شفاف از فضای قم ارايه كرد؛ و اختالف نظرهايی كه وجود 
دارد. فلذا به نظر بنده كه اين ايده كه در سخنرانی 19 دی مقام معظم رهبری كاماًل تأييد 
شد ايشان آن نكته داخل پرانتزی كه فرمودند داخل پرانتز نكته ای من عرض كنم اين جور 
كه راجع به قم و درگيری خط انقالبی و ضد انقالب و غير انقالبی ها در قم بود دعوا در آنجا 
تكليفش روشن می شود كه حاال اگر بعد فرصتی بود تقابل اين دو جريان ها و سرخط هايش 
را و ســطوح مختلفی كه االن مخالفين ما به يارگيری پرداختند؛ مــن فقط يك نكته اش را 
می خواهم عرض بكنم چرا جناب آقای آشنا می آيد و با آن لشگر سايبری كه واقعًا درست 
كرده، بودجه مراكز دينی را و به طور خاص المصطفی را هدف می گيرد. در حالی كه المصطفی 
عمق راهبردی جمهوری اسالمی و تشيع در كل دنياست و از مظلوميت اينها اين است كه 
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پيوسته در معرض تهديد جانی هستند. ما چند وقت پيش با اينها جلسه داشتيم. گفتيم شما 
فعاليت های خودتان را جايی ثبت و ضبط كرديد؟ هيچ چيزی ثبت و ضبط نكردند؛ يا به خاطر 
غفلت و يا به خاطر مراعات جهات امنيتی. ببينيد دقيقاً يكی از حساس ترين جاهايی كه ابزار ما 
برای مواجهه تمدنی با ضد انقالب بين المللی و خصوصاً امريكا است توسط كسی كه خودش 
هم در اين كسوت بوده خودش هم يك آخوند بدلی از نظر ما حساب می شود می آيد و هدف 
قرار می گيرد. اينها نشان می دهد كه بايد در روزنه های رخنه جريان سازش متمركز شويم. 
نامدار: جناب مقدمی نقطه كانونی تقابل خط سازش و مقاومت را از جنبه محيط تقابل 
تحليل كردند و در حقيقت شهر قم را نقطه تقابل قرار دادند. برخالف آقای دكتر فياض 
كه ماهيت تمدنی تقابل را ديده بودند؛ و يا آقای دكتر حاذق نيكرو كه ماهيت شناختی تقابل 
را ديده و جناب آقای رجبی ماهيت تاريخی نقطه تقابل را ديدند، جناب مقدمی تمركزشان 
محيط تقابل بين خط سازش و خط مقاومت بود. با اين اوصاف، هر كدام از دوستان از يك 
زاويه خاصی كه برای ما هم اهميت دارد تقابل بين خط سازش و خط مقاومت را نگاه كردند. 
صالحی: ما بايد ببينيم كه چرا انقالب پيروز شد؟ همه می دانند اتحاد و يكپارچگی مردم، 
موجب پيروزی انقالب شد. بعد از انقالب هم سال ها همچنان اين مسير ادامه داشت؛ يعنی 
جنگ بود، مردم حضور داشتند، اتفاقات زيادی افتاد، مردم در صحنه حضور داشتند. يادم 
است امام كه قلبشان دچار مشكل شد مردم صف بسته بودند. نه به ظاهر كه مثاًل بخواهند 
قلب خودشان را هديه بدهند. به خاطر اينكه صداقت، عدم دروغ در آن فضا وجود داشت. 
حاال يك كشوری كه می خواهد از آرمان هايش دفاع كند، سازش نكند، با شعار كه نمی شود. 
بايد در عمل هم مــردم نمادهايی را ببينند تا باور كنند انقالب هنوز بر ســر آرمان هايش 
ايستاده است و انقالبيون به خود مشغول نشده اند. وقتی مردم می بينند از يك جايی به بعد، 
اشرافی گری، تماميت خواهی، باندبازی، گروه بازی در مسئوالن رخنه كرده، و از مردم غافل 
شده ايم- مردمی كه بايد به آنها توجه می كرديم- وقتی كه مردم اينها را می بينند آرام آرام 
از انقالب جدا می شوند، آن اتحاد و وحدت انقالبی به هم می ريزد؛ امروز به اين دل می بندند؛ 
فردا به آن دل می بندند؛ فهميدند اين دروغ گفت، اين به ما می گويد پايبند آرمان های انقالب 
باش ولی خودش و خانواده اش به گونه ديگری عمل می كنند! چرا حضرت آقا اخيراً گفت 
آقاجان! اگر من واقعاً امكانش بود، رفت و آمدم را با پيكان انجام می دادم؟ وقتی مردم مظاهر 
اين طوری در جامعه می بينند اين كشمكش را بيشتر می كند. من اين حرف آقای مقدمی 
را قبول ندارم، مثاًل چون جامعه المصطفی خيلی خوب كار می كند بايد بيشتر به آن بدهيم. 
اين خيلی بد است. همين كه من فكر می كنم سهم من بيشتر است، آن يكی فكر می كند من 
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بيشترم اين كشــمكش مردم را جدا می كند. وقتی مردم آن زياده خواهی ها را می بينند آن 
وقت شما با اين بدنه ای كه اعتمادش را از دست داده است، می خواهيد آن خط سازش را 
كنترل كنيد؟ هر چه اين فاصله بيشتر شود تئوری سازی ها فايده ای ندارد. اين حرف كلی 
كه می خواستم خدمتتان بگويم. بعد هم ما افرادی را داشــتيم كه ديگر شايد االن نداريم؛ 
مثل آقای بهشتی، آقای مطهری؛ اينها تئوری داشتند؛ اينها صاحب نظر بودند؛ صاحب فكر 
بودند؛ منتشر می كردند؛ االن صدا و سيما هيچ حرفی برای گفتن ندارد. چهار نفر نمی تواند 
بياورد بنشينند از يك موضوع دفاع بكنند و موفق نيست. اين نكاتی است كه نشان می دهد 
از يك جايی خط عوض شد؛ سرمايه داری حاكم شد، وقتی كه سرمايه داری در جامعه محور 
شد شما نمی توانيد انتظار داشته باشيد مردم بيايند بر اين جامعه سرمايه داری كمك بكنند؛ 

در آن جامعه سرمايه داری پول، قدرت و ثروت حاكم می شود.
نامدار: از نظر آقای صالحی نقطه كانونی تقابل خط مقاومت و خط سازش، فاصله بين 
حرف و عمل مسئولين اســت. يعنی دقيقًا نقطه كانونی را يك فعل اخالقی قرار دادند. در 
حقيقت فاصله ای كه وجود دارد بين حرف هايی كه زده می شود و عملی كه اصاًل ممكن است 

خيلی فاصله داشته باشد. اين هم يك نوع نگاه است. 
سلطانشاهی: اين حوزه تخصصی دوستان است. ببخشيد از اينكه مطالبی كه عرض می كنم 
خارج از حوزه تخصصی تاريخ است. من وقتی خواســتم از لحاظ جايگاه ببينم كجای قضيه 
هستيم به صحبت يكی از نخست وزيران انگليس توجهم جلب شد و برايم جالب آمد و فكر 
می كنم كه تمام مشكالت ما اگر از اين زاويه ديده شود شايد، نگاه درستی باشد. سر هنری 
كمپبل بنرمن يكی از نخست وزيران اوايل قرن نوزده انگليس است. او می گويد: نقطه ای در 
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دنيا وجود دارد كه غنی ترين ذخاير زيرزمينی 
در آنجاســت. و اتفاقًا مهم تريــن آبراه های 
اســتراتژيك هم در اين منطقه اســت و از بد 
حادثه اينكه تمام مردم اين منطقه هم يك دين 
دارند. اگر ما به فكــر جايگاهی در اين منطقه 

نباشيم، عين اين است كه آقايی مان در سراسر دنيا را از دست داده ايم. 
در واقع فلسفه وجودی اسرائيل همين اســت. از همان زمان دو جناح و دو جبهه ايجاد 
می شــود. يك عده موافق و يك عده مخالف؛ مخالفين با وضع موجود را اگر بگوييم جبهه 
مقاومت؛ موافقين وضع موجود را بايد بگوييم جبهه ســازش. در واقع آنهايی كه در جبهه 
مقاومت قرار می گيرند نمی خواهند اين نظم را تحمل كنند. می خواهند اين به هم بخورد. اين 
آوارگی صهيونيست ها از بين برود. مخالف وضع موجود، بر اساس يك اصول اعتقادی يا ملی 
شكل می گيرد و می تواند در مورد اشغالگری باشد، در مورد اقتصادی باشد، سياسی باشد، 
فرهنگی باشد. سازش هم به معنای همراهی، ســكوت، تأييد و حفظ وضع موجود است؛ با 
وجود اينكه يك اعتقادی دارد، حال چه آن اعتقادش مذهبی است، چه اعتقادش ملی است؛ 
اين دو جبهه از آن زمانی كه در واقع اين موقعيت برای غرب و صهيونيســم برجسته شد، 
روبه روی هم قرار گرفتند و تا االن هم در واقع اين تقابل وجود دارد. نمی شود اين را منكر شد؛ 
چه بخواهيم و چه نخواهيم. حتی اگر با غرب مشكلی نداشته باشيم و نخواهيم مطرح كنيم، 
غرب با ما مشكل دارد، غرب با ما كار دارد، صهيونيسم با ما كار دارد و ما بايد تكليف خودمان 

نسبت به اين دو جبهه را مشخص كنيم. 
مقاومت، استقالل می آورد. استقالل در همه عرصه ها؛ استقالل نظامی می آورد، سياسی 
می آورد، امنيتی می آورد، فرهنگی می آورد. اصاًل راه رسيدن به استقالل همين مقاومت است. 
و اتفاقاً سازش، وادادگی می آورد، از خود بيگانگی می آورد، وابستگی می آورد. و اگر ما اين دو 
تا تعريف را خيلی به اصطالح صريح و شفاف برای خودمان و مخاطبين خودمان تبيين كنيم، 
خيلی راحت تر افراد می توانند تصميم بگيرند كه در كدام جبهه قرار بگيرند و با چه نتيجه ای. 
می گوييم شما اگر آقايی می خواهيد الزمه اش اين است. اگر بردگی و وابستگی را می خواهيد، 

مسيرش اين است. 
البته من سازش را در اين تقسيم بندی به دو دسته تقسيم می كنم: يكی سازش فعاالنه و 
يكی سازش منفعالنه. در داستان فلسطين ما عرفات را در دسته سازشكار تعريف می كنيم. 
همين عرفات با همين ويژگی هايی كه از او تعريف می كنيم در يك مقطعی احســاس كرد 

البته من سازش را در اين تقسيم بندی 
به دو دسته تقسيم می كنم: يكی سازش 
فعاالنه و يكی سازش منفعالنه. در 
داستان فلسطين ما عرفات را در دسته 

سازشكار تعريف می كنيم



178
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

ش ویژه )میزگرد(
بخ

كه اگر اين خط را تا آخر برود هيچ چيزی دستش را نمی گيرد و نه تنها هيچ وعده ای كه به 
او دادند محقق نمی شود )همين يك تكه زمينی كه در كنار صهيونيست ها به او دادند( بلكه 
هيچ نام خيری هم از او در تاريخ باقی نمی ماند و در يك مرحله ای تصميم گرفت كه مخالف 
نظم موجود عمل كند. يعنی در عين اينكه عرفات از اول تا آخر در جبهه سازش بود، ولی يك 
سازشكار فعال بود. او به قدرت ها می گفت من طرف شما هستم ولی يك چيزی هم به من 
بدهيد كه من بتوانم با آن سرم را باال كنم. صهيونيست ها در كوران دوران مذاكره می گفتند: 
ســاف بايد كاماًل از بين برود. فتح بايد كاماًل از بين برود. بنابراين، وقتی كه او نشست پای 
ميز مذاكره، ما ديگر سازمان آزادی بخش فلسطين نخواهيم داشت. ولی عرفات گفت به اين 
شرط كه آن چيزی كه وعده داديد به من بدهيد و قرار شد يك بندهايی از منشور ساف را 
دستكاری كنند. ولی تا االن همان ساف هست؛ همان فتح هم هست؛ اگرچه هم باز مورد قبول 
آنها نيست ولی همين عرفات سازشكار باز هم با يك نگاه فعاالنه، مطالبه گری داشت و سر 

همين جان خود را هم داد. 
اما در بحث برجام هر چقدر فكر می كنم می بينم كه ما كاًل واداديم. يعنی اصاًل چيزی را 
حتی برای خودمان نگه نداشتيم كه بتوانيم بعداً از آن در جريان مذاكره استفاده كنيم. يعنی 
رآكتور را گفتند سيمان بريزيد. حتی عرفات هم با آن همه سازشكاری حاضر نشد دست 
به چنين كارهايی بزند و از خط قرمز رد شود. اگر دوستان توجه داشته باشند در مذاكرات 
كمپ ديويد دوم، عرفات در بحث آوارگان حاضر بود امتياز بدهد؛ در بحث شهرك ها حاضر 
بود امتياز بدهد؛ در مســئله آب حاضر بود امتياز بدهد؛ در مسئله امنيت حاضر بود امتياز 
بدهد. ولی وقتی كه كلينتون فشار آورد كه االن ما در مهم ترين بخش مذاكره هستيم و آن 
بحث قدس است و بايد امتياز بدهی، گفت: من ديگر اينجا نمی توانم تصميم بگيرم. قدس 
متعلق به من نيست؛ متعلق به فلسطين نيست؛ متعلق به جهان اسالم است. اجازه بدهيد من 
بروم با كشورهای اسالمی مذاكره كنم و سران كشورهای اسالمی تصميم بگيرند. در حالی 
كه كلينتون اصرار داشت كه در همان كمپ ديويد موضوع جمع شود؛ مثل صلح ديتون. ولی 
عرفات گفت ممكن است مرا مجبور كنيد كه توافق را امضا كنم ولی فردا بايد در تشييع جنازه 

من شركت كنيد چون قدس چيزی نيست كه بخواهم با آن معامله كنم. 
او برگشت به منطقه و با بعضی از كشورهای اسالمی ديدار و مذاكره كرد و حتی به ايران 
آمد. يك ديدار دو- سه ساعته داشــت و بعد از آن اعالم كرد كه ما نمی توانيم آن چيزی 
كه شما مطالبه می كنيد بدهيم. بعد شارون با هزار سرباز وارد صحن مسجداالقصی و حرم  
شريف شد و داستان انتفاضه االقصی آغاز گرديد. در بحث برجام و سازش با امريكا حتی آن 
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قواعد صوری و ظاهری را برای حفظ آبرو رعايت نكرديم. هم اكنون الزم است تا موقعيت 
خود در منطقه را در يك سطح كلی نســبت به موجوديتی به نام صهيونيسم، كاماًل متوجه 
شويم. يعنی ما هر قدر بخواهيم با غرب و ديگران تعاملی داشته باشيم، يك رفت و آمدی 
داشته باشيم، حواسمان بايد باشد تا اسرائيل را به رسميت نشناسيم مشكل مان با دنيا حل 
نمی شود؛ يعنی بايد خودمان را كاماًل در جبهه مقاومت تثبيت و تقويت كنيم؛ و بايد هزينه 
حضور در جبهه مقاومت را نيز بپردازيم. چون سرنوشت مسلمين و اصل انقالب ما منوط به 
پايداری در اين جبهه است. در سطح مقاومت اسالمی هم معيارهايی وجود دارد كه اگر وقت 

شد عرض می كنم. 
نامدار: آقای سلطانشــاهی نقطه كانونی تقابل بين خط مقاومت و خط سازش را در 
حقيقت تقابل بين طرفداران تغيير به سمت استكبار و طرفداران تغيير به سمت آزادی 

دانستند. 
روحانی: مسئله خيلی مهم اين است كه ما برای تبيين خط مقاومت و خط سازش بهترين 
الگويی كه در دست داريم روش امام اســت، اينكه امام از راه خط انقالب چه دستاوردی 
داشتند و همان زمان آنهايی كه با خط امام مخالف بودند از همان گروه سازمان سياسی يا 
غير سياسی اينها به كجا رســيدند؟ اين موضوعی است كه به نظر من خوب می تواند راه را 
برای ما مشخص كند. امام آن گاه كه نهضت را آغاز كرد اللهيار صالح رهبر جبهه ملی در 
يك گفت وگوی درون سازمانی گفته بود آخوندها سياست سرشان نمی شود. نمی دانند كی 
بايد به صحنه بيايند. االن وقت مبارزه با شاه نيســت، چون شرق و غرب سر شاه به توافق 
رسيدند؛ هم شوروی و هم امريكا. شاه انقدر موقعيتش تثبيت شده است كه نمی توان كاری 
از پيش برد. در حالی كه هيچ كدام از اينها اميد نداشــتند مبارزه به جايی برسد، در نتيجه 
مبارزه با شاه را از اصل اشتباه می دانستند؛ مبارزه با امريكا را اشتباه می دانستند. حال اينكه 
امام معادالت دنيا را به هم زد. بايد ببينيم امام چه داشت؟ معادالت دنيا چه بود كه امام به 
هم زد؟ اينها بحث بسيار جالبی است كه می تواند ريشه انديشه مقاومت را كاماًل مشخص 
كند. آن وقت خواهشی كه می كنم از بحث منحرف نشويم و سعی كنيم كه خط مقاومت را 
خوب تعريف كنيم و نظر امام بهترين الگوست. خط سازش كه در دوران پهلوی اول و دوم 
در ايران حاكم بود موجب چه بدبختی هايی شد؟ چه ضربه هايی به ما وارد كرد و ايران به 
چه روزی افتاد؟ و همين خط مقاومت با همه مشــكالتی كه در كنارش بود چه دستاوردی 
داشت؟ دستاورد خط مقاومت بعد از پيروزی انقالب اسالمی بدون اغراق ما را به اندازه صد 
سال گذشته جلو برد. اين چيزهايی اســت كه بايد بر سر آن بحث بشود. غرب نظرش اين 
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نبود كه اصاًل دين نباشد نه؛ آنها در مقابل كمونيست دين می خواهند اما دينی كه در خدمت 
زورمداران باشــد و به تعبير امام كه فرمودند اسالم امريكايی؛ خود امام در بحث حكومت 
اسالمی خيلی جالب می گويند كه دشمن به شما نمی گويد كه نماز نخوانيد، عبادت نكنيد، 
اينها از عبادت و نماز شما نمی ترسند. آنها نفت شما را می خواهند. بعد مثال می زند و می گويد 
آن فرمانده اشغالگر انگليسی وقتی رسيد به بصره وقت اذان ظهر صدای اذان بلند شد گفت 
چه دارد می گويد؟ برايش توضيح دادند كه مردم را به عبادت فرا می خواند. پرسيد آيا با 
سياست انگلستان مغايرت دارد؟ گفتند نخير. گفت پس هر چه می خواهد بگويد. استعمار 
از اسالم و عبادتی می ترسد كه مايه پايداری مقاومت و سازش ناپذيری شود. اما اسالمی كه 
سستی، سرسپردگی و تسليم را هموار سازد همان اسالم امريكايی است كه امروز سعودی ها، 

برجامی ها، ليبراليست ها و... آن را دنبال می كنند. 
يك نكته ديگر اينكه منظور از خط سازش اين نيست كه فقط كسی با امريكا وارد مذاكره 
شود و با امريكا سازش كند. هر حركتی، هر رفتاری، هر گفتاری، هر انديشه ای كه با سياست 
استكبار جهانی همخوانی داشته باشد، مورد تأييد آنها باشــد و در جهت منافع آنها باشد، 
اين خط سازش است. بنابراين، سازش فقط اين نيســت كه كسی برود و سر ميز مذاكره با 
شيطان بزرگ، تمام عزت و حيثيت، استقالل و آزادی يك ملت را معامله كند بلكه ترويج 
مرام و ارزش های مغاير با آرمان های انقالب اســالمی و راه و خط امام، مثل سرمايه داری، 
اشرافی گری و تجمل گرايی، سكوالريسم، وادادگی، بی اعتنايی به مردم، رواج بی بند و باری و... 
اين خط سازش است. مثاًل شعار اينكه: ما را با اسرائيل چه كار؟ مردم ما كارتن خوابند، ما 
می رويم به آنجا پول صرف می كنيم! چرا به سوريه می روند جوانان ما و آنجا كشته می شوند؟ 
اين خط سازش است. حقوق نجومی دادن به افراد، اين خط سازش است. تبعيض و امتيازات 
طبقاتی، اين خط سازش اســت. بی اعتنايی به وضع اسفناك مردم، بی اعتنايی به مشكالت 
اقتصادی مردم، بی تفاوتی نســبت به تورم و گرانی و... و بی تفاوتی نســبت به مشكالت و 
گرفتاری های ملت در راستای خط سازش و تسليم اســت. اينكه ما بخواهيم با دنيا تعامل 
داشته باشيم و نمی دانيم منزوی شديم، اين خط سازش اســت. اينكه معتقد باشيم اسالم 
جوابگوی مشكالت روز نيست، اين هم خط سازش است. در پيش گرفتن ديپلماسی خيلی 

ضعيف و دردناك مايه ذلت است. 
برخی از حاكمان قلدرمآب ديپلمات های ما را دارنــد بيرون می كنند، ما اينجا برخالف 
عرف بين المللی كه بالفاصله هر كشوری هر چه هم ذليل و ضعيف باشد آن ديپلمات آنها 
را در مقابل ديپلمات ما كه آنها اخراج می كنند بيرون می كند اما ما نفسمان درنمی آيد، اين 
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ثمره خط سازش اســت. انقدر ذلت پذيريم، انقدر 
زبونيم كه برای بازرسی بدنی در تفليس چند بار تا 
حاال اتفاق افتاده زنان و مردان ايرانی را برهنه كردند 
ما هم نفسمان در نمی آيد. اينها ببينيد خط سازش 
است. مثاًل خط سازش فقط مذاكره نيست. هر گونه 
مسئله ای كه در جهت منافع امريكا باشد؛ استكبار 

جهانی اعم از امريكا و غير امريكا. اينكه مثاًل مقام معظــم رهبری اين را فرمودند- قاعدتًا 
هاشمی رفسنجانی بوده- می گويد يك رئيس جمهور محترم آمد پيش من گفت كه چرا ما بايد 
كاری بكنيم كه امريكا به ما حمله بكند؟ اين همه زحمت كشيديم كارخانجاتی ساختيم، سدی 
كه زديم اين را از بين ببرد. اين همه اش خط سازش است. »مرگ بر امريكا« نگوييم، اين خط 
سازش است. منافقين را اعدام نكنيم، اينها خط سازش است. اين نكاتی است كه قاعدتاً ما بايد 
اين را توجه كنيم كه اگر می گوييم خط سازش در مقابل خط مقاومت يعنی سازش صرفاً به 
اين معنا نيست كه با امريكا بنشينيم و مذاكره بكنيم. هر گونه رفتاری، انديشه ای كه با منافع 
ملت ما مغايرت داشته باشد به نفع امريكاست. يك چنين سياستی كه امريكا را دنبال كند، 

اين خط سازش است. 
رضايی: پس اين در واقع معلوم و مشخص است كه يك جنگ بزرگ فرهنگی و تمدنی بين 
انقالب اسالمی و نظام استكبار جهانی وجود دارد و ما نيازمند اين هستيم كه خط مقاومت را 
در كشور و در نظاممان داشته باشيم و جلوگيری بكنيم در پررنگ شدن خط سازش. من در 
اين بخش از صحبت هايم می خواهم به عوامل و نكاتی اشــاره بكنم كه الزمه شكل گيری و 
تقويت و ماندگاری خط مقاومت است و طبيعی است كه در مقابل آن اگر اين شرايط وجود 
نداشته باشد آن خط سازش رشد می كند و تقويت می شود و انقالب را به انحراف می كشاند. 
اين نكاتی كه عرض می كنم هم اطالق بر افراد می شود، هم بر جمع، هم بر جامعه. يعنی هم 
فرد فرد جامعه بايد اين شرايط را داشته باشند اعم از مسئوالن و فرد فرد و هم بر كل جامعه 
اين روح بايد حاكم باشد. طبيعی است كه صحبت بنده هم در چهارچوب انقالب اسالمی و 
فرهنگ اسالمی و شرايط كلی حاكم بر انقالب اسالمی است. اولين نكته ای كه جزو ملزومات 
برای شكل گيری خط مقاومت است معنويت و ايمان به خداست. اين را هم در بيانات حضرت 
امام داريم و هم در بيانات مقام معظم رهبری كه از ذلت پذيری نكوهش كردند و هشــدار 
دادند و خود اين دو بزرگوار نمونه برجسته و بسيار روشن اين مسئله بودند كه هيچ گاه در 
مقابل استكبار ضعف نشان ندادند بلكه با مقاومت و اقتدار بينی آنان را به خاك ماليدند. در 

لوازم تقويت خط مقاومت تكيه 
از جمله:  دارد:  اصل  به شش 
ايمان به معنويت، حافظه قوی 
تاريخی، آگاهی به مسائل روز، 
دشمن شناسی، شجاعت، هماهنگی 

و همدلی در بين مردم
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ميان رهبران، مسئوالن، نخبگان اين مسئله بسيار مهم است و در ميان جامعه هم به همين 
ترتيب ذيل همين اعتقاد و معنويت هست كه مسائلی مثل شهادت، ايمان به شهادت و اشتياق 
به شهادت شــكل می گيرد. ذيل همين مسئله اســت كه اعتقاد به كمك های فرامادی و 
كمك های الهی شكل می گيرد. ذيل همين اعتقاد است كه از بزرگی و از به اصطالح آن ابهت 
دشمن ترس به دل ها راه پيدا نمی كند و اتفاقاً به خاطر همين مسائل است كه تهاجم فرهنگی 
دشمن كاماًل به اين نقطه مشهود است؛ يعنی از بين بردن معنويت، از بين بردن ايمان. آن 
سابقه تاريخی هم كه ما داريم نشان می دهد كه اگر چنين چيزی وجود داشته باشد يك جامعه 
چگونه خط مقاومت به صورت پررنگ درش شــكل می گيرد. نمونه بارزش را ما در جنگ 
تحميلی ديديم. سپاه دشمن با انواع و اقســام تجهيزات حمله كرده و ما نه ارتش درست و 
حسابی در آن زمان داشتيم و نه سپاه درست و حسابی و خيلی در شرايط بغرنجی بوديم. آن 
شــعارهايی كه صدام می دهد، آن رجزخوانی هايی كه می كند خيلی به لحاظ مسائل مادی 
بی مبنا است. اينكه می گويد ما يك هفته می رويم تهران اگر شما حساب دو دوتا چهارتايی 
مادی بكنيد صدام خيلی بی راه نگفت. اما در اين قصه صدام حســاب يك جای ديگری را 
نمی كرد و آن ايمان و توكل به خدا و عشق به شهادت و معنويتی است كه در ايران نفوذ كرده، 
ظهور كرده و خط مقاومتی كه به واسطه اين مسائل شكل می گيرد. آن مقاومتی كه می شود به 
واسطه توپ و تانك خيلی نيست. يعنی اگر اين حساب باشد كه اصاًل معادله كاماًل معلوم است 
كه سرانجامش چه می شود. ژ3 در برابر تانك معلوم است كه نتيجه چه می شود! بنابراين اين 
معنويت و ايمان به خدا يكی از الزمه های شكل گيری خط مقاومت است و حمله به اين قضيه 
از طرف بيگانگان دقيقاً به خاطر اين اســت كه به هر ميزان كه از اين مسئله كم بشود خط 
سازش پررنگ تر می شود. نكته ديگر كه جزو لوازم شكل گيری خط مقاومت است حافظه 
تاريخی قوی در ميان مسئوالن و مردم اســت. اين حافظه تاريخی يعنی اينكه ما بدانيم در 
گذشته ما چه اتفاقاتی افتاده و نه تنها در گذشته خودمان بلكه در گذشته ديگر ملت ها چه 
اتفاقی افتاده. اگر ما يك حافظه قوی تاريخی داشته باشيم متوجه می شويم كه چرا بخش زيادی 
از زمين های شمالی ما در جنگ های ايران و روس از دست رفت. و آن قراردادها و پيمان هايی 
كه نوشته شد چه باليی به سر ما آورد. ما متوجه می شويم كه هرات را چگونه از دست داديم 
و چرا اين سرزمين در هر دوره ای يك بخشی از آن از دست می رود. ما متوجه می شويم كه در 
واقع وقتی كه انگليسی ها می آيند با ما مذاكره می كنند و نفت را در دست خودشان می گيرند 
و بعد سعی می كنند با مذاكرات كار خودشــان را پيش ببرند در نهايت چه كالهی سر ما 
گذاشته می شود. امريكايی ها در اين ماجرا چه نقشی را ايفا می كنند و انبوهی از اين اتفاقات 
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تاريخی كه اگر حافظه تاريخی مردم قوی و پررنگ و صحيح باشد حتماً و حتماً به اين نتيجه 
می رسند كه ما بايد مقاومت بكنيم. باز به همين دليل است كه دشمن سعی می كند اين حافظه 
تاريخی را مخدوش و دستكاری كند. يعنی االن به خصوص وقتی شما نگاه می كنيد می آيند از 
دوره پهلوی يك تصويری ارايه می دهند كه كاماًل جعلی است ولی ممكن است كه قشرهايی 
از جامعه اين تصوير را بپذيرند؛ يعنی احساس بكنند كه در دوره پهلوی يك تمدن شكوفا و 
يك اقتصاد بسيار پويا و يك كشور بسيار در حال پيشرفت وجود داشته كه انقالب اسالمی در 
واقع سد راه آن شده! دارند سعی می كنند اين حافظه تاريخی را مخدوش بكنند. به همان ميزان 
كه بتوانند اين حافظه تاريخی را مخدوش بكنند، خط ســازش در ايران بيشتر شكل خواهد 
گرفت و پررنگ تر خواهد شــد اما اگر اين حافظه تاريخی دقيق و روشن باشد و يك اطالع 
صحيح از گذشته داشته باشد چنين اتفاقی نمی افتد و مقاومت منطقًا برای همه مردم ايران 
يك امر كاماًل الزم به شمار می آيد. در حوزه مسائل بين المللی و جهانی هم همين طور است. 
اگر يك حافظه تاريخی درستی نسبت به آنچه در فلسطين گذشته در مملكت ما در بين امت 
اسالمی وجود داشته باشد منطقاً همه به اين نتيجه می رسند كه بايد مقاومت كرد و در سازش 
هيچ چيز به دست نمی آيد؛ هر آنچه هم كه داريم از دست می رود. پس اين حافظه تاريخی 
بسيار مهم است و بايد به آن توجه بشود. برای اينكه خط مقاومت تقويت بشود و خط سازش 
آن به اصطالح قوت و بروز و ظهور را پيدا نكند، آگاهی به مســائل روز نيز از جمله لوازم 
ضروری است. در هر زمانی همين طور اســت. دشمن شناسی كه از جمله زيرمجموعه های 
آگاهی به مسائل روز است در هر دوره ای برای جامعه ما ضروری بوده و هست و خواهد بود 
و اينكه وقتی می گوييم »دشمن شناسی« نه اينكه به اصطالح فقط امريكا را بدانيم، بلكه پيچ و 
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خم های سياست او را هم بدانيم، اهداف و اغراض 
او را هم بدانيم، ذات او را هم خوب بشناسيم. اين 
كه مقام معظم رهبری در آســتانه مذاكرات 
برجام مرتب توصيه می كنند به مذاكره كنندگان 
كه مراقب حيله گری امريكا باشيد، مراقب دبه 
كردن و پيمان شكنی او باشيد، مراقب بدعهدی 
امريكا باشــيد، اين يعنی اينكه نسبت به امريكا 
شناخت الزم و كافی را داشته باشيم و بدانيم با 
چه كسی داريم صحبت می كنيم و بدانيم كه او از 
چه شيوه ها و روش هايی استفاده می كند. اگر اين 
آگاهی وجود داشته باشد و نسبت به مسائل روز 
اين آگاهی را داشته باشيم مقاومت نتيجه منطقی 
آن خواهد بود و سازش امری مذموم می شود. اما اگر اين آگاهی را نداشته باشيم طبيعی است 
كه امريكايی ها لبخند می زنند و خودشان را اهل مذاكره نشان می دهند؛ امريكايی ها خودشان 
را اهل سازش نشان می دهند، امريكايی ها خودشــان را اهل قانون و حقوق بين الملل نشان 
می دهند و اگر ما ساده انديش باشيم و آن پيچ و خم ها را ندانيم می گوييم اصاًل چه عيبی دارد 
ما برويم با اينها مذاكره بكنيم؟! يا چه عيبی دارد كه با خوش بينی قراردادها را امضا بكنيم؟! 
چرا ما انقدر بايد راجع به كلمه به كلمه قراردادها حساسيت داشته باشيم؟! ولی وقتی ببينيم 
كه آنها در يك كلمه يا در اصطالحی كه بكار می برند در اين قراردادها چقدر می توانند بعداً 
آن را تحليل و تفسير و توجيه بكنند و به هر حال آن قرارداد را به نحوی بچرخانند كه اصاًل ما 
كاماًل مغلوب بشــويم حتماً و حتماً اين خط مقاومت در ما پررنگ و خط ســازش تضعيف 
می شود. و همه اينها مستلزم آن  است كه شجاعتمان را از دست ندهيم. شجاعانه وارد صحنه 
شويم و ايستادگی كنيم. اگر شجاع نباشيم و به شجاعت شناخته نشويم نمی توانيم مقاومت 
كنيم. به اين دليل كه شجاعت جزو لوازم مقاومت است. من يك مثال تاريخی می زنم يك 
مقايسه می كنم برای اينكه اين مسئله خيلی خودش را خوب نشان بدهد. رضاشاه يك فرد 
نظامی است. در جنگ ها هست، اهل جنگ و جدال، شليك و كشتن و اينها هم هست و بعد 
تبديل به پادشاه می شود كه چون خودش احساس می كند كه بيگانگان او را روی كار آوردند 
او به تدريج اين روحيه نظامی گری و جنگجويی را از دست می دهد و بعد از بيست سال هزينه 
كردن برای ارتش، كار به جايی می رسد كه قوای خارجی هنوز وارد اين كشور نشده شيرازه 

مقاومت، استقالل می آورد. استقالل 
در همه عرصه ها؛ استقالل نظامی 
می آورد، سياسی می آورد، امنيتی 
می آورد، فرهنگی می آورد. اصاًل راه 
رسيدن به استقالل همين مقاومت 
است. و اتفاقاً سازش، وادادگی 
می آورد، از خود بيگانگی می آورد، 
وابستگی می آورد. و اگر ما اين دو تا 
تعريف را خيلی به اصطالح صريح 
و شفاف برای خودمان و مخاطبين 
خودمان تبيين كنيم، خيلی راحت تر 
افراد می توانند تصميم بگيرند كه در 
كدام جبهه قرار بگيرند و با چه نتيجه ای
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ارتش از هم می پاشد و خود رضاشاه هم بيش از همه به فكر فرار است. اين نتيجه يك رهبر و 
يك رئيس ترسو در يك كشور است و خط مقاومتی اصاًل شكل نمی گيرد. پاليزبان در خاطرات 
خودش می گويد )چون پاليزبان در آن زمان با درجه ستوان يكمی يا ستوان دومی در اروميه 
حضور داشت خودش در خاطراتش می گويد( كه هنوز قوای دشمن وارد كشور ما نشده بود 
وضعيت پادگان ها و ارتش بــه صورتی درآمد كه ما غذای خودمــان را، جيره خودمان را 
می رفتيم از دهات اطراف می گرفتيم و اگر آنها به ما غذا نمی دادند ما از گرسنگی می مرديم. 
بزرگ علوی در خاطرات خودش می گويد كه دايی من ظاهراً ســرهنگ معينی نامی محل 
مأموريتش شمال غربی كشور بود. قوای روس كه وارد ايران شد تا جنوب كشور اين آدم فرار 
كرد. ارتش ايران هم كه به كلی از هم پاشيد. خود شاه هم كه فرار كرد. ببينيد تا شجاعت نباشد 
آن خط مقاومت شكل نمی گيرد. نمونه ديگرش عكس اين است. برای اينكه متوجه بشويم با 
وجود ارتش نسبتًا از هم پاشيده ای كه در ابتدای انقالب وجود دارد و سپاه هنوز آن شكل و 
شمايل خودش را پيدا نكرده، عراق با دوازده لشگر مكانيزه و پياده و تمام تجهيزات حمله كرده 
به سرعت دارد وارد خاك ايران می شود؛ فرودگاه های ما بمباران شدند، توسط ده ها فروند 
هواپيمای عراقی و مردم به هر حال دچار يك نوع اضطراب هستند؛ امام همان شب می آيد 
می نشيند پشت دوربين و می گويد يك ديوانه ای آمده يك سنگی انداخته و رفته ما جواب او 
را خواهيم داد. تفاوت قضيه از كجا تا به كجاست. يك همچنين امام شجاعی هست كه خط 
مقاومت را شــكل می دهد و بعد با اسلحه خالی فرزندان و ســربازان او جلوی ارتش عراق 
می ايستند. موضوع بعدی برخورداری از مديريت و تشكيالت دقيق و منسجم است كه يكی 
از بزرگواران به سيستم ديوان ساالری اشاره كردند كه اين سيستم می تواند به اصطالح آن 
نقطه ضعف ما باشد و ما را به سازش بكشاند. من از اين زاويه به اين ماجرا نگاه می كنم كه 
علی رغم وجود همه اين مسائلی كه عرض كردم اگر ما از يك سيستم اداری و مديريتی قوی 
برخوردار نباشيم الجرم خط مقاومت در كشور ما شكسته خواهد شد و آن توانايی الزم را 
نخواهيم داشت. ما حتمًا و حتمًا نيازمند يك دولت قوی به معنای عام كلمه هستيم كه اين 
دولت قوی با برنامه ريزی و تدبير خودش بتواند اين خط مقاومت را هر چه بيشتر شكل بدهد 
و از به اصطالح ضعف داخلی جلوگيری به عمل بياورد. هماهنگی و همدلی در بين مردم و 
وحدت در ميان مردم هم از جمله ضروريات شكل گيری خط مقاومت و استمرار آن است. 
شكاف های اجتماعی و شكاف های سياسی كه در جامعه وجود دارد و دشمنان روی آن متمركز 
می شوند برای اينكه اين شكاف ها را هر چه بيشــتر دچار لغزش و تخاصم بكنند اينها جزو 

خطرات جدی برای خط مقاومت محسوب می شود.  
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فياض: من خالصه عرض می كنم كه صحبتی كه ايشان بر آن متمركز بوده بر لوازم تقويت 
خط مقاومت تكيه داشت كه به شش اصل اشاره كردند؛ از جمله: ايمان به معنويت، حافظه 
قوی تاريخی، آگاهی به مسائل روز، دشمن شناسی، شجاعت، هماهنگی و همدلی در بين مردم. 
اين كه در حقيقت در اين قصه مورد توجه قرار دهيم بد نيست. بحث ساير موارد شد. بگوييم 
محور مقاومت بحث امنيت است. من می گويم اگر امنيت داشته باشيم به عدالت می رسيم، 
اگر عدالت با امنيت هم تراز بشود حتماً آزادی خواهيم داشت. يعنی اگر بخواهند آزادی را بر 
امنيت و عدالت مقدم كنند بر عكس است. اول امنيت است، بعد عدالت است، بعد آزادی 
است. اگر اين سه تا با هم تركيب بشوند به خالقيت می رسيم و بُعد جغرافيايی را كه با آن 
تركيب كنيم به تمدن می رســيم. يعنی آنها می خواهند تمدن خودشان را نگهدارند؛ تمدن 
غرب در حال فروپاشی است. خودشان پيوسته می گويند كه غرب در حال فروپاشی است. 
ما متأسفانه اين گفته ها و نوشته ها را منتقل نمی كنيم. اصاًل اين مباحث نه در صدا و سيمای 
جمهوری اسالمی كار می شــود و نه جای ديگر. خيلی هايشان هستند كه پيوسته می گويند 

تمدن غرب در حال فروپاشی است. 
رضايی: امام پيش بينی كردند بعد از اينكه فرمودند صدای شكســتن اســتخوان های 
كمونيست را شنيديم بعد همان موقع فرمودند غرب هم به زودی به همان سرنوشت شاه 

دچار می شود. 
فياض: پس ببينيد اين بحث جدی است. بحث وضعيت فروپاشی است. يعنی ما بايد به اين 
مباحث توجه كنيم. اين نمی شود كه دو تا تمدن با هم فعال برود جلو. فرهنگ ها می توانند با هم 
سازگار باشند ولی تمدن ها نمی توانند. چون تمدن ها ساز و كار امنيتی، اقتصادی، سياسی دارند. 
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قصه مجيد تهرانيان را عرض كردم. اكنون غرب آنقدر احساس وحشت از روسيه نمی كند 
كه از ما می كند. چون روس ها دارند ادای غرب را در می آورند فقط می گويند روســی اش 
كنيم. چين هم ادای غرب را در می آورد. چينی و روسی شدن تمدن غرب، چيزی فراتر از 
سيطره غرب بر روس و چين نيســت. ولی ايران می گويد نه، از بنيان همه چيز بايد عوض 
شود. اين پياده  نظام سازش با غرب می گويد: نه، تمدن غرب حاال هست نابود نمی شود، ما 
بايد با آن راه بياييم. اين يعنی دقيقاً رسيديم به دوره قبل از انقالب؛ هر وقت اين قصه به اوج 
می رسد، تا می خواهد پيروز بشود بحث سازش هم مطرح است. چون فشار سنگين می شود 
دارند اين خط را دنبال می كنند. با مطالعه چند سال آخر عمر پيغمبر)ص(، اين قصه نشان داده 
می شود كه وقتی قدرت به اوج می رسد اين جريان خطرناك كه بعد در سقيفه هم آخرش 
می آيد و باعث می شود كه اســالم در غرب جلو نرود؛ بعد همين ها می گويند كه مجسمه 
معاويه را بگذاريم آن باال. چون علی اگر خليفه می شد تمام غرب را تسخير می كرد. معاويه 
باعث شد كه حكومت اسالمی در همان منطقه شام بماند و ديگر باالتر به طرف غرب نرود. 
اين را خودشان بارها گفتند. سازش يعنی معاويه و ساختارهايی كه ايجاد كرد؛ فسادی كه 
ايجاد كرد؛ گفت آبادی دنيا و آخرت تان را كار ندارم؛ من آمدم اينجا حكومت بكنم و خوش 
بگذرانم؛ فساد هم ايجاد كرد. آن وقت فسادی كه ايجاد كرد راه های پيشروی را بست. من 
اتفاقًا می خواهم بگويم برای خط سازش و مقاومت الگوی تاريخی هم داريم كه علی چه بود 

و معاويه چه بود. 
يك نكته بســيار مهم عرض كنم. ما اصاًل در علوم اجتماعی معرفت و شناخت با كنش 
و ساختار را از هم جدا نمی كنيم. يعنی اگر دين را مهم ترين مقوله معرفتی بدانيم كه همان 
ايمان به غيب اصل كاری اش است، در قرآن بحث ايمان به غيب دايم تكرار می شود و وعده 
می دهد به كسانی كه به اين ايمان باور دارند. اگر شما اين معرفت دينی را بگيريد حتماً كنش 
سياسی تان فرق می كند. پيغمبر در محاصره مدينه گرسنه بودند. سنگ به شكمشان بسته 
بودند. كلنگ كه زد ديد جرقه زد گفت پارس را گرفتيم. ناگهان جرقه زد ايمان به غيب بود. 
سنگ جرقۀ ديگر زد گفت رم را گرفتيم. يعنی ايمان به غيب يعنی باور به وعده الهی. وعده 
الهی كه دروغ نيست. آن موقع شكم همه گرسنه بود. يك خرما را چند نفر می خوردند. ما 
االن چقدر قدرت داريم؟ قباًل بايد در مرزهای خودمان با دشمنان می جنگيديم ولی االن در 
مرزهای اروپا داريد می جنگيد؛ اين ديوانگی است كه االن می گويند آقا اين چندتا ماهواره را 
به فضا نفرست چون اگر تو دو- سه ماهواره بفرستی باال تمام زمين تحت پوشش موشك های 
تو قرار می گيرد. دشمنان ما نمی خواهند ما چنين قدرتی داشته باشيم. ما نقطه ضعفمان اين 
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است كه اينها را به مردم نمی گوييم، آنها پيوسته در شبكه هايشان داستان را وارونه تعريف 
می كنند. ما هيچ چيز نمی گوييم. مردم متوجه نمی شوند چرا برای ما ماهواره، اتم و امثال اينها 
اهميت دارد و چرا بايد برای اينها هزينه بدهيم. حاال باألخره يك ديوانه ای مثل من می رود 
يك چيزهايی را می گويد. ته خط می گويند فياض يك استاد دانشگاه بود كه ادعا كرد ما يك 
چيزهايی داريم در دولت كه مسئوليتی ندارد، يك استاد دانشگاه بود يك چرت و پرتی گفت. 
به ما چه ربطی دارد! او برای خودش در صدا و سيما گفت. در حالی كه سياست ما نبايد چنين 
باشد. ما االن آنقدر اين مسائل را مخفی كرديم كه اگر بخواهيم امنيت خودمان را توجيه كنيم 
بايد در لفافه و پوشش اين حرفها را بزنيم. می گويند داشته باش ولی اسمش را نياور. خودش 
را داشته باش ولی اسمش را نياور؛ چون تمام ابهت ما از بين می رود. در حالی كه هر عاقلی 
می داند اگر شما می خواهيد خط سازش را نابود كنيد بايد قدرت را نشان بدهيد. مثل پيغمبر 
كه كلنگ می زد و گفت پارس را گرفتيم، رم را گرفتيم. خوب اين قصه يك قصه درســت 
است. اگر معرفت كه ايمان به غيب اســت و همان دين است تبديل به كنش سياسی شود 

حتماً ساختار حكومتی هم عوض می شود.
نامدار: برای همين بود كه آقای روحانی با عصبانيت گفت كه شما در اوج مذاكرات برجام 
دوربين برديد زيرزمين، موشك نشان داديد، نوشته نشان داديد تا مذاكرات را خراب كنيد.
فياض: بله؛ چون آن سياست ذلت اســت و آدم ذليل از هر چيزی وحشت دارد و برای 

توجيه ذلت خودش دنبال بهانه می گردد. 
نامدار: حتی اگر اين بهانه حمله به عزت، قدرت، امنيت، استقالل و آزادی مردم باشد؟ 

فياض: بله. مردم االن دارند فحش می دهند؛ چون می بينند در مقابل اين هزينه سنگين 
در مذاكرات چيزی به دست نياوردند. در همين دانشگاه تهران معاون رئيس جمهور نشسته 
بودند. معاون روابط عمومی، معاون حقوقی و... بچه های اصالح طلب شروع كردند بد و بی راه 
گفتن به خود روحانی؛ مستقيم. يعنی استاد اصالح طلب ديگر فهميده كه اوضاع چه است. 
مگر ما می توانيم بدون قدرت، امنيت و اســتقالل خود را حفظ كنيم و ايرانی در دنيا عزت 

داشته باشد؟!
نامدار: تمركز مباحث آقای فياض روی نقاط كانونی خــط مقاومت بود. آن لوازمی كه 
همچنان كه آقای رضايی فرموده بودند آقای فياض از يك جهت ديگر متمركز شدند كه 
بحث مربوط به آزادی و امنيت و عدالت سه نقطه كانونی است كه بايد به آن توجه بشود. 
اقتدار كه يك نقطه كانونی بسيار مهم است و خط ســازش از جهات مختلفی به آن حمله 
می كند. مدام به اين اقتدار حمله می شود. گفتمان سازی مقاومتی كه برای ما يك نقطه كانونی 
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است. در فرمايش آقای دكتر فياض نوعی ادغام فلسفه- اقتصاد و دين وجود داشت. و ايشان 
می خواست نشان دهد كه تمركز خط سازش روی اين سه محور است. 

فياض: تحجر در حوزه های علميه نيز يك مشكل امنيتی است كه دايمًا دارم آن را تكرار 
می كنم. 

حاذق نيكرو: يك مقدمه ای بيان بكنم و بعد در ســه محور مطالبم را عرض كنم. جبهه 
مقاومت و جبهه سازش درست است كه در طول تاريخ وجود داشت اما به نوعی خط مقاومت 
با پيروزی انقالب اسالمی و با نهضت حضرت امام حدود شش دهه است كه شكل تازه گرفته 
و تبديل به يك گفتمان مسلط شده است. تا قبل از نهضت امام بيشتر بحث خط سازش به 
نوعی تسلط داشت. ولی امروز اين خط در نهضت های بيداری و ضد استعماری و استبدادی 

جای قابل توجهی ندارد.
روحانی: در حقيقت خط مقاومت شناخته نشده بود. 

نيكرو: بله؛ منتهی با ظهور و بروز حضرت امام خط مقاومت به شكل ويژه ای اول در ايران، 
همزمان در منطقه و در طی اين چهار دهه در سراســر جهان شكل گرفته است. وقتی نگاه 
می كنيد الگوگيری كه كردند از مقاومتی كه امام شكل داده بود مشهود هم هست در جاهای 
مختلف يعنی اين خط مقاومت به گونه ای است كه شما االن می بينيد كشوری مثل يمن كه 
يك جبهه ای به نام انصاراهلل آنجا دارد به نوعی جهاد می كند چهار سال زير بمباران تن به 
سازش نداده، اين همين خط امام است. حاال شما در سال 96 و 97 يك بررسی بكنيد ببينيد 
كه همين خط مقاومت چه پيروزی  هايی را در منطقه شكل داده؛ يعنی پيروزی در سوريه و 
شكست جبهه استكبار در حلب جزو بزرگترين پيروزی هاست. در لبنان خط سازش شكست 
می خورد؛ با كاری كه عربستان كرد در خصوص رفيق حريری در لبنان و با مقاومتی كه سيد 
حسن نصراهلل كرد در همين سال 96 شكست داد ترفندی كه انگليسی ها زدند و امريكايی ها 
پيگيری كردند. در بحث تجزيه اقليم كردســتان عراق هم اين خط مقاومت بود كه پيروز 
شد. تجزيه اقليم كردستان با مقاومت به نوعی به شكست انجاميد. همين طور در خود بحث 
موصل، بيرون كردن تروريســت های داعش از عراق و يا حتی در افغانستان همه نشان از 
فراگيری و پيروزی خط مقاومت دارد. ناتو االن به نوعی عيناً در باتالق گير كرده و فلسطين 
را می بينيد كه فكر كنم حاال بيش از چهل جمعه است كه مردم دارند ايستادگی می كنند. حاال 
نمی خواهم بگويم فرانسه هم اينطوری. ولی االن فرانسه در اين شنبه های انقالبش به هفتمين 
يا هشتمين شنبه رسيده. با توجه به همه ترفندهايی كه دارند می زنند مردمشان دست بردار 
نيستند كه حاال در بحثی هم گفته بود كه ما الگو از انقالب اسالمی ايران گرفتيم. پس اين خط 
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مقاومت همچنان در حال پيشروی است و اميدواركننده است كه حاال خيلی از اين موارد تا 
جايی كه ما بررسی كرده بوديم نزديك بيست تا پيروزی است. حاال اگر بخواهيم وارد آن سه 
محور بشويم مثاًل علت العلل شكل گيری خط سازش چيست، من به چند مورد اشاره می كنم 

كه در رابطه با صحبت دوستان هم است. 
يكی وحشت برخی از افراد و مسئولين از امريكاست و ترســاندن مردم از هزينه باالی 
مقاومت، وجود عناصر نفوذی كه خط دهی می كنند، ريل گذاری می كنند؛ اين عوامل نفوذی 
كه مثاًل يك شكلش می گويند خط فراماسون است، يك خط غرب پرستی است. اينها خيلی 
عجله هم ندارند، درازمدت كار می كنند. اينها در ســاحت های مختلف و در سيستم های 
مختلفی نفوذ كردند و حضور دارند. يك بخش از حيث فكری و فرهنگی است كه وابستگی 
فكری از مسئولين به غرب عوامل مختلفی دارد. حضورشان آنجا و تأثيرشان از غرب؛ يك 
بخش عدم درك درست از فوايد مقاومت است. يك بخش عدم تبيين درست علمی و هنری؛ 
ببينيد علم می آيد روی آن بحث نظری- معرفت شناسی اين حوزه را توليد می كند. در حوزه 
هنر حس ايجاد می شود؛ يعنی ملموس می شود اين؛ اين تبيين صورت نگرفته. متأسفانه يك 
بخش هم همراهی خط غرب پرستی كه حاال وجود داشته كه با خط سازش به نوعی همراهی 
دارد؛ حاال در اين محور اگر بخواهيم بگوييم كه خط سازش چگونه شكل گرفته يا به نوعی 
تئوريزه و نهادينه شده است؛ يكی از مأموريت های اين خط در اين دهه، بزك كردن غرب 
اســت. به ويژه بزك كردن امريكا. يكی باوراندن اين كه امريكا كدخداست و ما هر كاری 
می خواهيم بكنيم بايد با آن هماهنگ باشيم. حاال در شكل اقتصادی اش می گويند ما اگر برويم 
با آنها مذاكره بكنيم همه مشكالت ما حل می شود. سرمايه گذاری خارجی صورت می گيرد 
كه حاال البته برعكسش اتفاق افتاد. يكی تضعيف روحيه مقاومت كنندگان است. شما در اين 
يكی- دو دهه می بينيد عليه دفاع مقدس به نوعی موضع گيری خاصی می شود. عليه حضور 
رزمندگان در جبهه مقاومت و مدافعين حرم توسط دو گروه موضع گيری هايی می شود؛ يكی 
آنهايی كه كار فكری و انديشــه ای می كنند و يكی هم اينهايی كه پادو هستند تحت عنوان 
همين سلبريتی ها. چهره ها دارند اين كارها را می كنند، دارند تضعيف می كنند روحيه مقاومت 
را؛ يكی بزرگنمايی هزينه های مقاومت در مقابل ايستادگی شان در مقابل ظلم يا گرايش به 
اشرافی گری كه در صحبت بعضی از دوستان رفاه طلبی بود. اينها وادار می كند كه برخی به 
سوی سازش به نوعی حركت بكنند. ترويج منافع محوری هم اين مسئله را تشديد می كند. 
برای رسيدن به خط مقاومت هم قواعدی وجود دارد كه می توان روی آن متمركز شد. اولی 

ايستادگی در همه شرايط  است و دومی اش صبر انقالبی در مصائب و مشكالت است. 



19
1

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ش...
ساز

ط 
و خ

ت 
اوم

 مق
خط

ی 
روی

ویا
ر

مسئله بعدی باال بردن هزينه ســازش و كم كردن هزينه مقاومت است. اينها كارهايی 
است كه بايد بكنيم. بعد بحث روشنگری است كه باز در صحبت دوستان بود. روشنگری و 
هدايت جامعه است كه چگونگی تبيين آن به شيوه های مختلفی می شود. از همه اينها مهم تر 
شناخت دشمن است. شناخت دشمن به ويژه در شناخت ترفندهای دشمن است. در بحث 
دشمن شناسی كه خيلی سفارش شده اين می تواند مردم را در خط مقاومت و ايستادگی به 

هر حال استوار نگه دارد. 
روحانی: طوری نباشد كه ما فقط اينجا انشاء كنيم و به اين سمت بپردازيم كه عماًل چه كار 
بايد كرد. االن همچنان كه می دانيد دشمن در رأس كار قرار دارد و بر كار سوار است. با همه 
قدرت هم چهار اسبه می تازد تا خط سازش را در كشور حاكم كند و حتی اين فشار اقتصادی 
و مشكالت معيشتی مردم ما هم شــايد نگوييم بدتر زير همين توطئه است كه بتوانند به 
مردم بباورانند كه بدون امريكا همين وضع است يا بايد گرسنگی و بدبختی و آشفتگی و در 
هم ريختگی اقتصادی را تحمل كنيد يا بايد تسليم بشويد. همان كه در روايت هم داريم كه 
در روز ظهور آخرالزمان دجال می  آيد. يك چشم هم بيشتر ندارد. يعنی تمام دنيا را به يك 
چشم نگاه می كند و اين حرفش همين است كه يا با من بسازيد همه چيز را می دهند و يا اينكه 
تسليم نشديد بايد گرسنگی بكشيد. در هر صورت اين مسئله را بايد ببينيم چه كار بايد كرد. 
در مقابل يك دولتی كه با همه قدرت در جهت پيشبرد خط سازش ايستاده، علی رغم همه 
فضاحت ها، رسوايی ها كه انجام گرفته خم به ابرويش نمی آورد و انگار مأمور است و معذور 
است كه به هر قيمتی هست خط سازش را حاكم كند و مردم را تسليم كند! در مقابل يك 
چنين جريانی يك راه عالجی هم نشان بدهيم كه ما فقط اين طور نباشد كه گفتيم و نشستيم. 
گفتيم راه عالج چه می شود و ما چه كار بايد بكنيم كه الاقل يك مقداری در جهت مقابله با 

اين خط بی تفاوت نمانيم و كار را جلو ببريم. 
رجبی: يكی از نقاط اتكاء و اميد دشمن به ويژه امريكا، اين ساختارهای بر جا مانده از رژيم 
پهلوی است كه اينها متناسب با ساختار آن رژيم طراحی شد. متأسفانه به دليل مشكالت آغاز 
انقالب به جای اينكه ما ساختارهای متناسب با اهداف و آرمان های انقالب ايجاد كنيم تصور 
كرديم كه می شود از همين ساختارها اهداف انقالب را پيش ببريم اما به تدريج داريم نگاه 
می كنيم كه اين نه تنها در خدمت انقالب قرار نگرفته بلكه مانع بزرگی برای تحقق اهداف 
انقالب شد و بالعكس آن ساختارهايی كه متناسب با اهداف انقالب ايجاد شد كارآيی خودش 
را نشان داد كه يكی جهاد بود؛ يكی سپاه بود؛ سپاه به قوت خودش باقی ماند اما متأسفانه آن 
ســاختارهای انقالبی كه جهاد بود و در آن واحد كار چند وزارتخانه را با هم انجام می داد و 
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با حمايت مردمی با كمترين هزينه می توانست در مقابل اين ديوان ساالری وابسته، نحيف، 
ضعيف و سازشكار بايستد، آن را حذف كردند. يكی از چيزهايی كه به نظر بنده فكر می كنم 
كه مطرح است اين نظام اقتصادی ماست. تصور می كنم از نيمه دوم دوران حكومت قاجار اين 
نظام اقتصادی در اوضاع ما به يك اقتصاد در واقع برون مرزی گره خورد و تجار ما از حالت 
كارآفرينی به واردكننده تبديل شدند و اگر نگاه كنيد می بينيد كه اينها نتوانستند هيچ گاه آن 
طور كه بايد و شايد در خدمت اهداف انقالبی قرار بگيرند. اما البته اگر ما اين بازار را به چند 
سری تقسيم كنيم پيشه ورها و اصناف اينها؛ اينها ارتباط تنگاتنگ با مردم و روحانيت داشتند و 
پا به پای تحوالت درون كشور بودند اما آن تجار بزرگ عمده معموالً در خدمت فعاليت های 
برون مرزی بودند. نمونه اش در دوره مشروطه است. شما ببينيد كسانی كه ارزاق و معيشت 
متحصنين در سفارت انگلستان در دوره مشروطه را تأمين می كردند تجار بزرگی بودند كه 
به شبكه معامالت خارجی وصل بودند. از پيروزی انقالب مشروطه و حاكميت غرب پرستان 
تمام آن هزينه ها با چند برابر سود برگشت. و بعد اينها حتی در دورانی كه روسيه و انگلستان 
از جنوب و شمال كشور را اشغال كردند و علما فتوای تحريم كاالهای روس و انگليس را دادند، 
حاضر نشدند كه تحريم كنند. مردم و علما ترسيدند كه مبادا اگر فتوای تحريم بدهند اينها 
عمل نكنند و لطمات سنگين بر مردم وارد شود. هيچ گاه در تاريخ معاصرمان حمايت مطلق 
تجار و واردكننده های خارجی را در خط مقاومت در كنار مردم نداريم. در دوره نهضت ملی 
نگاه كنيد يكی از مخالفان سرسخت دولت مصدق در اقتصاد نفتی همين تجاری هستند كه 
در حوزه واردات كار می كنند. وقتی مصدق ارز واردات كاالهای غير ضروری را قطع كرد و 
ارز در بازار آزاد باال رفت و واردات تجار دچار كمبود شد، اينها كسانی بودند كه به شدت 
مخالفت می كردند و با كودتاگرها همكاری می كردند. چراكه اينها واردكننده كاالی روسی و 
امريكايی و انگليسی بودند و پيوند تنگاتنگی با آنها داشتند. در دوران انقالب هم اين ساختار 
عوض نشد و بلكه تقويت شد. االن اگر در شرايط فعلی نگاه كنيم، يكی از جريان های اخالل گر 
همين واردكننده هايی هستند كه نمی خواهند پيوند خودشان را با خارج قطع كنند. اين چيزی 
كه االن در نظام اداری ما رخ می دهد، اين دزدی های وسيع و كالن متعدد و بزرگ كه دارد 
رخ می دهد، اين محصول همين در واقع نظام اداری ضعيف ماست كه به جای اينكه در اين 

شرايط در خدمت باشد فرصت را برای دزد بودن و چاپيدن استفاده می كند. 
اين را به نظر بنده بايد در هر زمان در اولويت قرار داد تا اين ساختار به هم نخورد و تمام 
تالش های ملت به باد خواهد رفت. اين يكی از بزرگترين موانع تحقق آرمان های انقالب است 
و بزرگترين اميد ضد انقالب و امريكا به همين هايی است كه منافع مشتركی با هم دارند و 
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منتظر اين هستند كه مناسبات ايران با امريكا و اروپا 
گسترده شود. بنابراين، برخالف منافع ملی حركت 
می كنند. من تا آنجايی كه ديدم شهامت نداريم كه 
اين قضيه را به عنوان يك معضل استراتژيك اعالم 
كنيم. می دانيم اين ساختار در خدمت اهداف انقالب 
نيست ولی دولت با دادن امتيازات زياد به اينها اجازه 
نمی دهد اين پيوند نامبارك ديوانســاالری ايران با 

خارج از مرزها قطع شود.
نامدار: نقطه كانونی ايــن بخش از مباحث آقای 

رجبی، روزنه های رخنه بود. روزنه هايی كه امام از اول انقالب متوجه بود بخشــی از آن در 
ديوانساالری نهفته است. برای همين برای نشــان دادن چهره سازندگی انقالب، نهادهای 
انقالبی را تأسيس كرد. نهادهايی كه نقطه اتكای انقالب برای شرايط غير عادی بودند. خيلی 
جالب است كه در فرمايشات امام در منشور برادری كه حدود هفت ماه قبل از ارتحال صادر 
كردند، يكی از شاخص های انقالبی بودن را اعتقاد به رهايی مردم از سيطره زالوصفتان وابسته 
به دولت، بازار و خيابان عنوان می كنند. اينها می توانند روزنه های رخنه در انقالب اسالمی 

باشد. 
متأسفانه نمی دانم چرا ما روی بسياری از اين منشورها يا به قول غربی ها مانيفست هايی كه 
امام منتشر كردند و تماماً برای شناخت خط مقاومت از خط سازش، خط اسالم ناب از اسالم 
امريكايی، خط اسالم مرفهين بی درد از اسالم اصيل مستضعفين و پابرهنه ها و غيره است، 
متمركز نشديم؟! ما ويژگی های خط انقالب و خط ضد انقالب، خط مقاومت و خط سازش را 

می توانيم در اين منشورات پيدا كنيم ولی در اين مباحث متمركز نيستيم. 
مقدمی: مطالعه تقابل جبهه ســازش و مقاومت به نظر من يك مقدمات و لوازمی دارد. 
سخن گفتن از اين جنگ راحت است ولی وقتی وارد ميدان می شويد كمی سخت می شود. 
مخصوصاً اشاره ای كه اخيراً در 19 دی آقا فرمودند كه ساحت آرمان ها يك ساحتی است اما 
ساحت كشورداری اقتضائات خاص خودش را دارد؛ اين كليدواژه »كشورداری« كه چندبار 
ايشان فرمودند كه در اينجا بايد تعقل و تدبير باشد، حاال من نقل به مضمون عرض می كنم، 
با آن شعار و آرمان، انگيزه برای حركت را ايجاد می كنند. اين فرمايشات آقا به نظر من ناظر 
به مشكالتی است كه در فضای واقعی بيرون از اين نشست های تخصصی و يا قلمی كه زده 
می شود وجود دارد. بی ترديد جبهه مقاومت بايد فاصله بين ايده و عمل را با منطق پر كند. 

مسئله خيلی مهم اين است كه ما 
برای تبيين خط مقاومت و خط 
سازش بهترين الگويی كه در دست 
داريم روش امام است، اينكه امام 
از راه خط انقالب چه دستاوردی 
داشتند و همان زمان آنهايی كه با 
خط امام مخالف بودند از همان 
غير  يا  سياسی  سازمان  گروه 

سياسی اينها به كجا رسيدند؟
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اين فاصله اگر بيش از حد عميق باشد يا ما را گرفتار ذهنيت گرايی آرمانی محض می كند و 
يا تبديل به يك عمل گرايی كه گرفتار روزمرگی است می شويم. با وجود اين ما با آن درگير 
هستيم. من می خواهم به بعضی از آنها اشاره كنم. يك بحث بسيار استراتژيك در خط مقدم 
تقابل مقاومت با سازش رسانه است. رسانه كارش توليد ادبيات و ذهنيت سازی است. ابتدا 
به شما خواهند گفت كه نبايد برچســب خادم و خائن به كسی بزنيد. يعنی در مالك های 
خادم و خائن ترديد ايجاد می كنند. پروژه تطهير پهلوی ها و تطهير تمام خائنين به ايران دقيقًا 
با همين هدف صورت می گيرد و از آن طرف تقبيح و متزلزل نشــان دادن همه آنهايی كه 
اسطوره های خط مقاومت هستند. االن همين تاريخ آنالين آمده اين خط را كاماًل اجرا كرده، 
خيلی موذيانه؛ يعنی برای جبهه سازش كاماًل خوراك رسانه ای توليد كرده. از جمله می آيد 
با كسی كه خودش را نوه نراقی معرفی می كند و بعد هم می گويد كه بله، ايشان از پايه گذاران 
نظريه واليت فقيه بوده كه حاال اين هم ناشی از بی سوادی و مغالطه اينهاست، واليت فقيه 
بيرون آمده از كل فقه شيعه اســت. بعد خود مصاحبه كننده می گويد كه اگر ايشان فتوای 
جنگ را نمی داد ما آن عهدنامه ننگين را نمی بســتيم. يعنی اين عهدنامه های ننگين كه در 
حقيقت نماد تقابل خط سازش با خط مقاومت بوده با يك مصاحبه به هم می زند! يعنی شما 
هر قدر هم كتاب و مقاله نوشته باشيد اينجا باخته ايد و وقتی مرحوم مال هادی نراقی را بزند 
چون ارجاعات امام به نراقی را داريد؛ در حقيقت آبشخور اصلی آب زالل واليت فقيه يعنی 
نقطه كانونی مقاومت را كدر كرده ايد. بعد اين داستان را منتقل می كنند به مذاكرات بی بهره 
برجام. بعد وقتی در برجام می آييد مباحثه می كنيد می گويند كه اين كار تقصير شما بوده، 
شما بی وقت فتوای جهاد داديد، حكومت مجبور شده به صلح. در اينجا بنده می خواهم در دو 
جنبه بحثم را پيش ببرم؛ يكی ضعف هايی كه در جبهه مقاومت هست. ما اين را آسيب شناسی 
نكرديم. عليرغم خدمات بی شماری كه هست ضعف های فراوانی هم هست. يك بخش ديگر 
هم به خاطر عدم توجه به مهندسی مبارزاتی خط سازش است. مهندسی اصلی خط سازش 
بر شخصی كردن مسائل متمركز است. تا می گوييم كه برجام يك خيانت است، می گويند 
كه اينها خيانت نمی كنند، اينها نماز شــب می خوانند. به عبارتی عمل قبيح اجتماعی و ملی 
را به انگيزه های سطحی و ظاهری افراد حواله می كنند. در حالی كه از نظر حق هر كس هم 
كه بوده باشد، امامزاده بوده باشد اين ليوان را زده شكســته و اين فعل، فعل خائنانه است. 
يعنی شاخصه های عمل خائنانه را در مقياس عمل ملی قرار دهيم و تطبيق كنيم نه يك فعل 
شخصی. اگر اين فعل از هر كسی سر زده باشد به طريق اولی يك فعل خائنانه در سطح ملی 
است. بحث بعدی سر اتصال طرفداران خط سازش به جبهه جهانی ضد ايرانی و ضد اسالمی 
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و جاسوسی برای اين شبكه است كه اين از قديم هم بوده است. اما اين جاسوسی هميشه در 
پشت فضايی از صحنه سازی های الفاظ و عبارات مدرن پنهان شده است. مبارزه با تمام شقوق 
اين پيوند يك كار استراتژيك در جبهه مقاومت است. ما ســه نوع پيوند با بيگانه را الاقل 
می توانيم تصوير بكنيم. يك پيوند، پيوند استراتژيك است؛ يعنی ممكن است ما دوتا دشمن 
داشته باشــيم؛ يك طيفی از داخلی ها هم با اينكه آن دو تا دشمن را هيچ  كدام قبول نداشته 
باشــند به خاطر يك جهت خاصی بيايند با آنها پيمان ببندند و هم هدف بشوند. دو: پيوند 
ارگانيك است كه اين رسماً جاسوسی و كارگزاری رسمی بودن است. و سه: پيوند ايدئولوژيك 
است. اينها هر سه قبح فعلی را دارند و همان خيانت را انجام می دهند اما مواجهه با اينها بسيار 
متفاوت خواهد بود. آن چيزی كه در دهه چهارم انقالب اسالمی االن با آن درگير هستيم به 
نظر من چون به خاطر اقتداری كه تقويت ساخت درونی قدرت آن پيوندهای استراتژيك و 
پيوندهای ارگانيك با بيگانه را خوب رصد می كند خوب می توانيم مقابله بكنيم ولی اين پيوند 
ايدئولوژيك با بيگانه است كه طرف ذاتاً يك آدمی می شود دو آتشه تر از امريكايی ها؛ واقعًا 
ايمان دارد به آنها. به نظر من سياست گذاران اصلی اين دولت ايمان دارند به امريكا. يعنی 
حتی اگر هيچ ارتباطی هم نداشته باشند، خائن رسمی هم نباشند، چون ايمان دارند به امريكا، 
می شوند يك كارگزار ساده امريكايی ها كه شبانه روز دارند در رؤيای آموزه های امريكايی سير 
می كنند. در رفتار، اينها از آن جاسوس و كارگزار رسمی امريكا بيشتر كار می كنند. چون آن 
باألخره يك ساعت كاری دارد، يك حد و حدودی دارد. اما وظايف اينها شبانه روزشان زيست 
امريكايی است و اين قصه با آن تربيت نيروی انسانی كه عرض كردم، اين اعزام به خارج های 
بی رويه كه در حوزه و دانشگاه در حوزه مرســوم نبود االن دارد می آيد. رفت و آمدها االن 
دارد زياد می شود همايش است؛ مسائل مختلف، اينها زمينه ساز پمپاژ نيروی انسانی برای 
اين پيوند ايدئولوژيك است. بحث بعدی در يك حكومت دينی از جمله نقاط آسيب پذيرش 
اين است كه هم نوايی با آن شاخصه های ارزشی حكومت جمهوری اسالمی به شدت فضا و 
سيستم را نفوذ پذير می كند. يعنی ما نمی توانيم واقعاً تشخيص بدهيم كه اين االن چقدر باور 
دارد؟! عميقاً خودش را شبيه نيروهای جبهه مقاومت می كند، شعارهايی می دهد؛ تندتر هم 
شعار می دهد و اين پذيرفته می شود. حاال اين از آن طرف در حقيقت به ضعف سيستم ما هم 
برمی گردد. ما يا بايد تفتيش عقايد بكنيم يا اين كه بنا را بر وضع ظاهر بگذاريم. چه مالكی 
برای ارزيابی مسائل باطنی، تشخيص حضور فرد در جبهه مقاومت و سازش داريم؟ شايد 
بفرماييد همين رفتارهايی كه از آن سر می زند. اگر ما اجازه بدهيم اين فرد رئيس جمهور بشود 
بعد معلوم بشود تمام اينها نمايش بوده است همين می شود كه االن گرفتارش هستيم. ما بايد 
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در حقيقت شاخصه هايی داشته باشيم و سيستمی طراحی بكنيم كه بتواند جلوی اين آسيب را 
بگيرد كه واقعاً نيروهای ناخالص شناخته بشوند و نيروهای خالص هم شناخته بشوند. يعنی 
خود خلوص جبهه مقاومت به نظرم يك مسئله مهم است و بحث سرفصل آخرم كه بسيار 
مهم است اينكه احساس می شود احساسی كه ناظر به واقعيت هم است اينكه سكوالريسم 
پنهان در حوزه و دانشگاه كه يكی اش سكوالريسم عرفی است از دل روشنفكری برخاسته و 
يكی اش سكوالريسم مقدس است؛ همان جدايی دين از سياست كه كليدواژه پرتكرار است 
و در فرمايشات امام هم هست؛ اين به طور بی سابقه ای دارد به هم پيوند می خورد. پيوند ضد 
انقالب قم و تهران خطرناك ترين تهديد برای جمهوری اســالمی است. من فقط يك مثال 
بخواهم بزنم حاال اشاره هم كردند اساتيد؛ گفته می شود كه يك آقايی كه خيلی سنتی هست 
می آيد می گويد كه ما در اســالم چيزی به نام نظام اقتصادی نداريم. اصاًل اقتصاد مسائلی 
است كه كاری به عرف ندارد. حرف، حرفی است كه با برخی فضاهای فقهی قبل از تأسيس 
حكومت دينی ما هم ظاهرش سازگار است. بعد چه می شود؟ جايش آن آقايی كه اقتصاد دان 
است و قائل نيست كه بايد فقه در اقتصاد دخالت كند می آيد می گويد كه دقيقًا اين حرف 
درست است. ما هم همين حرف را داريم می زنيم. بايد نسخه های مكتبی در اقتصاد پيگيری 
بشود و اينكه می گويم مسخره می كنند، در همين تلويزيون آمدند گفتند شما چه چيزی برای 
عرضه كردن داريد؟! يعنی منظور آنها اين است كه اسالم در اينجا حرفی نداشته و ناكارآمد 
بوده؛ حاال يك صدايی هم در حوزه بيايد پای اين گفته امضا بگذارد! به نظرم اين قصه پيوند 
سكوالريسم حوزوی، سكوالريسم مقدس و سكوالريسم عرفی مهم ترين تهديد برای خط 
مقاومت است كه طريقه مبارزه با اين هم همان طريقه خود امام است كه ايشان با تكيه بر 
حرف هايی كه علنی گفته می شود و اطالعات آشكار فرياد می زدند. حاال قبلش البته ايشان 
شبكه سازی هم كردند. ما االن شبكه نداريم. قبلش ايشان ارتباط با مردمشان هم درست 
شده اما االن ارتباط جبهه مقاومت با مردم قطع است و به نظرم راه حل مقابله با اين قصه هم 
شناخت دقيق است. اگر آقای رحيم پور و امثالهم كه مخلص هستند خوب خطر را تشخيص 
دادند فضای قم را مطالعه می كردند آن وقت می دانستند كه تير را يك جوری بايد شليك 
بكنند كه پا نشود يك كسی كه در قم اشتهار به انقالبی گری دارد عليه اش موضع بگيرد و يك 
دعوای تصنعی كه امام هميشه در جبهه مبارزه عليه اش هشدار می داده درست بشود و بعد 

هم كوتاه نيايند؛ ببينيد اينها از آسيب هايی است كه ما را به شدت ضعيف می كند. 
نامدار: دو نكته كانونی در فرمايشات آقای مقدمی بود كه بايد مورد توجه قرار دهيم يكی 
آسيب شناســی ضعف های خط مقاومت بود. كاری كه ما خيلی كم انجام داديم و ديگری 



19
7

13
98

ار 
و به

 1
39

ن 7
ستا

  زم
  5

 و9
58

ره 
شما

   
هم

زد
شان

ل 
 سا

  
وم

ه س
ور

د

ش...
ساز

ط 
و خ

ت 
اوم

 مق
خط

ی 
روی

ویا
ر

توجه به مهندسی مبارزاتی طرح سازش؛ يعنی شــيوه هايی كه از آن استفاده می كنند. 
چگونه اين دو مطلب را سازماندهی بكنيم، اينها از جمله كارهايی است كه ما خيلی كم بدان 

توجه می كنيم. 
صالحی: من يك نكته بگويم شما گفتيد راهكار بدهيد. بزنگاه های تاريخی مسير جامعه 
را تغيير می دهد يا درســت می كند. اگر امام قبل از رحلتشان آقای منتظری را عزل نكرده 
بودند همه چيز تغيير پيدا می كرد. اگر نمی گفتند اين حصر آبادان بايد شكسته بشود همه 

چيز تغيير می كرد. 
روحانی: ولی آتش بس را نمی پذيرفتند. 

صالحی: اگر آتش بس را نمی پذيرفتند شايد شرايط ديگری بود. درست است كه بعضی 
وقت ها می گويند بايد از پايين اصالح بشود، اصالح از پايين هزينه دارد و مشكل است ولی 
وقتی يك جايی داريم رئيس جمهور انتخــاب می كنيم اينجا بی دقتی می كنيم، اينجا رفاقت 
می كنيم، اينجا يك كار ديگر می كنيم، تبعاتش اين می شود همه اين چيزهايی كه شما گفتيد 
يعنی اقتصاد مقاومتی رخ نمی دهد، حركت جهــادی رخ نمی دهد، مديريت جهادی ديگر 
نيست، مجلس به مشــكل می خورد، تمام چيزهايی كه آقای رضايی گفتند اينجا به مشكل 
می خورد. چه بخواهيم چه نخواهيم وقتی در مجلس می آييم بدون قاعده سخت يك افرادی 
را به مجلس می فرستيم می شود وضعيت تأســف بار فعلی. االن واقعًا تأسف بار است اين 
نمايندگان هر كدامشان هر روز يك چيزی درباره شان در می آيد. به هر دليلی وقتی ما در 
جاهای بزنگاه توجه نمی كنيم نتيجه اش سال های متمادی ضربه به يك انقالب مردمی است 
و اين اگر پشت سر هم باشد مشكل ايجاد می كند. يك احمدی نژاد می آيد- حاال صرف نظر 
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از همه مشكالتی كه دارد- با يك حركت جهادی مســكن مهر مثاًل درست می كند چنان 
تا دل روســتاها می رود و مردم را با نظام نزديك می كند و يكی می آيد سنگ روی سنگ 
نمی تواند بگذارد! به نظرم اگر آن مجلس خبرگان نبود ما قانون اساسی شايد نداشتيم. اگر آن 
انتخاب آقای خامنه ای رهبرمان هم نبود شايد اين طوری نبود. ما بايد در بزنگاه  های تاريخی 

حواسمان را خيلی جمع بكنيم.
نامدار: نشست امروز بر محور تبيين معرفتی و تاريخی خط مقاومت و خط سازش بود. 
اساتيد گرانقدری كه در اين نشست شــركت كردند هر كدام به اقتضای حيطه تخصصی 
خود مطالب ارزشــمندی را مطرح كردند. دامنه بسياری از اين مباحث آنقدر وسيع است 
كه نمی توان با يك يا چند نشست محدود، به نتايج راهبردی قابل قبولی رسيد. از آنجايی كه 
بحث خط مقاومت و خط سازش كليدی ترين بحث در تداوم آرمان های انقالب اسالمی و 
استقالل و آزادی ملت ايران است، پرداختن به اين بحث از زوايای ديگر از ضروريات است 

و اميدواريم باز هم از وجود اساتيد حاضر در چنين نشست هايی بهره مند شويم. 
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موالی متقيان حضرت علی عليه السالم در بخشی از خطبه 215 نهج البالغه می فرمايد: 
َل َوِديَعٍه تَْرتَِجُعَها  َل َكِريَمٍه تَنْتَِزُعَها ِمْن َكَرائِِمي َو أَوَّ اللَُّهمَّ اْجَعْل نَْفِسي أَوَّ

ِمْن َوَدائِِع نَِعِمَك ِعنِْدي... 
خدايا كاری كن كه از چيزهای ارزشــمندی كه به من دادی و از تمام 

امانت هايی كه به من سپردی جانم اولين چيزی باشد كه از من می گيری. 
تمام تاريخ تعلقات نفسانی انسان كه منشأ بدبختی ها و انحراف ها، جنگ ها و ستيزها، انكار 
حق و حقيقت و دلسپردگی به كجی ها و گمراهی ها و همه رذائلی كه بشر با آن دست به گريبان 
بوده و هست، در اين كالم حكيمانه به چالش كشيده شده است. معنای اين كالم گهربار آن 
است كه خدايا نكند قبل از جانم؛ ايمانم، انصافم، عدالتم، ادبم، شرافتم، شفقتم، عشق ورزی ام به 
انسان ها، راستگويی ام، حق جويی ام، ظلم ستيزی ام، معنويتم، دشمن شناسی ام، بصيرتم، غيرتم، 
شجاعتم، عقلم و همه آن نعمت های خدادادی كه برای يك زندگی انسانی نياز است، را از 

من بگيری؛ بعد جانم را بگيری. 
اگر در هر جامعه ای كارگــزاران، نخبگان، دولتمردان، دانشــمندان و مدعيان آزادی و 
مبارزه و اصالح طلبی و اصول گرايی، بيش از هر اساســنامه، بيانيه، متن، گفتمان، مرامنامه، 

اسنادی از فراگيری نهضت 15 خرداد 42
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حزب، گروه و جريان، اين كالم موال را مبنای گفتار و رفتار خود قرار می دادند، بی ترديد در 
سنت خدمتگزاری به خلق خدا به منبع سرشاری از انرژی و قدرت و انگيزه دسترسی پيدا 

می كردند كه نسبت به همه سرچشمه های قدرت، سالم تر و منشأ اثری سازنده تر بود. 
هيچ سياســتمدار پاكی نمی تواند بدون اين انگيزه، جامعه خود را زنده، مســتقل، آزاد و 
آباد سازد. امروزه ديواری كه ميان دولتمردان و سياستمداران با مردم كشيده شده است و 
توده های مردم را از نعمت خدمت يك نظام انقالبی و اسالمی تا حدودی محروم كرده است، 
غفلت از همين انگيزه هاست. آنچه نهضت پانزده خرداد سال 42 و رهبر آن را محبوب قلوب 
ميليون ها انسان در ايران و جهان ساخت و باعث شد كه دوست و دشمن، موافق و مخالف 
در مقابل عظمت نهضت 15 خرداد سر تعظيم فرود آورد و در درون حتی دربار رژيم سفاك 
پهلوی ولوله اندازد، انگيزه خلوص رهبری نهضت و مردم پاكباخته ای بود كه خودجوش و 
بدون اعالميه يا شــبنامه گروه و حزب خاصی، فقط با شعار »يا مرگ، يا خمينی« به صحنه 

آمدند و از رهبری كه مظهر چنين انگيزه های انسانی ای بود حمايت كردند. 
روزنامه اطالعات در 14 خرداد سال 58 خاطره ای از يكی از كارگزاران رژيم پهلوی نقل 
می كند كه نشان می دهد چگونه از يك  طرف خلوص نهضت 15 خرداد 42 و رهبری آن 
آرامش دربار و كانون سازماندهی رژيم شاه را با آن همه امكانات و حمايت بيگانگان، به هم 
می ريزد. و از طرف ديگر يك حكيمی چون امام خمينی را بدون داشــتن كمترين امكانات 

مادی و پشتيبانی حزبی و گروهی محبوب قلب ها می كند. 
بعد از ظهر روز 16 خردادماه 42 بود كه عده ای از رجال معروف از جمله: 
سردار فاخر حكمت، محمد ســروری، محمدعلی وارسته، عبداهلل انتظام، 
جعفر شريف امامی، سپهبد مرتضی يزدان پناه و علی اصغر حكمت به دعوت 
تلفنی حسين عالء وزير دربار وقت در وزارت دربار گرد هم آمدند. بدواً 
عالء اظهار نمود دو روز است مملكت دچار هرج و مرج و انقالب شده است 
و در كليه شهرها ناامنی ايجاد شده و مردم تظاهراتی عليه دولت و به نفع 
روحانيت می نمايند. زد و خوردهای شديدی هم بين مردم و نيروی انتظامی 
رخ داده است كه متأسفانه عده ای كشــته و عده ای مجروح شده اند و اين 
وضع نمی تواند ادامه پيدا نمايد. امروز از آقايان دعوت كرده ام كه نظرات 
شما رجال قديمی مملكت... دريافت نموده و بررسی نماييم كه برای آرامش 

مردم چه بايد كرد؟... 
علی وارســته كه وزير دارايی دولت مصدق بود اظهــار نمود در قديم 
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هر موقع كه مردم از روش ها ناراضی بودند و شــكايات و اعتراضات زياد 
می كردند و يك چنين بحرانی پيش می آمد دولت مستعفی می شد و رجالی 
مانند مؤتمن الملك و مستوفی الممالك مصدر كار می شدند و مردم آرام 
می شدند... عبداهلل انتظام مدير عامل شركت نفت هم ضمن تأييد مطالب 
وارسته اظهار نمود كه مقتضی نبود شاه به قم رفته در ميدان قم اظهاراتی 
عليه روحانيت بنمايد كه اين سخنرانی شاه موجب كدورت روحانيت شده 
است و اين نوع كارها به نفع مملكت نمی باشد و الزم است ترتيبی داده شود 
كه روحانيت دعوت شده و رفع كدورت بشود. جالب اين كه پس از خاتمه 
جلسه تيمسار يزدان پناه يا شــريف امامی مطلب را به شاه منتقل كردند 
كه اعلی حضرتا! چه نشســته ايد كه در منزل خودتان عليه شما گفت وگو 
می نمايند و دولت تعيين می كنند و شــما اطالعی نداريد. اعليحضرت هم 
پس از اطالع، اظهار نمودند كه اين رجال را بايــد در توالت خالی نمود و 

سيفون را كشيد.1
اين واقعه به تمام معنا دو گونه از شخصيت هايی را در روايتی كه در ابتدا از موالی متقيان 
نقل كرديم نشان می دهد. شخصيت هايی كه خداوند قبل از گرفتن جان آنها تمام دارايی های 
ارزشمند انسانی آنها را می گيرد و تبديل به آدم هايی می شوند كه به رغم نوكری بی جير و 
مواجب ارباب خود در انتها به خاطر يك اظهار نظر خالف اربابان خود بايد آنها را در توالت 
ريخت و سيفون را كشيد و شخصيتی كه به دليل جلب رضايت خداوند بدون اين كه حتی 
سخنی در جمع در دفاع از خود گفته باشد، مردم برای رهايی او به خيابان ها می ريزند و جان 

عزيز خود را فدای چنين انسان هايی می كنند. 
نهضت 15 خرداد ميدان عينی و واقعی تفســير روشن اين روايت بود. در اين نهضت دو 
روايت وجود دارد. روايت انسان هايی كه خداوند ابتدا شرف، حق جويی، انسانيت، انصاف، 
عدالت، مردم دوستی و... آنها را قبل از گرفتن جانشان گرفت و در نهايت تبديل به مرده هايی 
شدند كه به زباله دانی تاريخ رفتند و روايت انسان هايی كه با دست خالی و توكل به خدا برای 

دفاع از شرف، عدالت، انسانيت، حق و دفاع از مظلوم به صحنه آمدند و در تاريخ ماندند. 
اسنادی كه در ادامه می آيد بخشی از مستندات مربوط به روايت حق جويان قيام خونين 
15 خرداد ســال 42 اســت كه صدای آزادی بخش نهضت امام خمينی را به رغم تمامی 
روش هايی كه رژيم پهلوی و اربابان امريكايی، انگليسی و صهيونيستی آن به كار بردند تا آن 

1. اطالعات، دوشنبه 1358/3/14، ش15871. 
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را در حصارهای تنگ گروه ها، جريان ها و احزاب بی بركت داخلی تحليل كرده و محدود كنند، 
به گوش ما می رساند. يكی از ويژگی های اين اسناد آن است كه نشان می دهد چگونه صدای 

نهضت امام خمينی در اندك زمانی نه تنها در ايران بلكه در جهان فراگير شد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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رساله ای ناشناخته در تبيين شيوه های نفوذ استعمار 
انگلستان در کشورهای اسالمی

محمدحسن رجبی

رساله ای كه فرا روی خوانندگان گرامی قرار دارد رساله كوچك و كم نظير، بلكه بی نظيری 
از سيد صدرالدين صدر در شيوه های نفوذ استعمار انگليس در سرزمين های اسالمی است 
كه در شهر نجف اشرف نوشته شده و در روزنامه فارسی زبان شمس كه به مديريت سيد 
حسن شمس در اسالمبول منتشر می شد، به تاريخ 6 صفر 1329ق )16 بهمن 1289ش( در 

شماره 10، سال سوم آن روزنامه )البته هفته نامه( انتشار يافته است. 
نويسنده مقاله از خاندان مشهور علمی صدر و فرزند سيد اسماعيل صدر، از مراجع معروف 
شيعه عتبات عاليات و از شاگردان ميرزای شيرازی است كه پس از رحلت ميرزا، از سامرا به 
كربال مهاجرت كرد و در آنجا به تدريس و تعليم پرداخت و حوزه علميه مهمی را در آن شهر 
مقدس تشكيل داد. وی شاگردان مبرزی تربيت نمود كه از جمله آنها می توان به ميرزای 

نائينی، سيد شرف الدين عاملی و حاج سيد حسين فشاركی اشاره كرد.
فرزند او سيد محمدعلی، ملقب به صدرالدين در سال 1299ق در كاظمين به دنيا آمد. 
پس از گذراندن دروس مقدمات و سطح، در درس خارج پدر و آيات عظام: آخوند خراسانی 
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و سيد كاظم طباطبايی يزدی حاضر شد و از آنان اجازه اجتهاد دريافت كرد. در جريان انقالب 
مشروطيت، وی به تأسی از استادان خود: آخوند خراسانی و پدرش شركت فعالی داشت و 
با نگارش نامه هايی به رجال كشور و مقاالتی در جرايد فارسی زبان در ايران و هند و عثمانی، 
به افشای دسايس استعمار انگلستان در سرزمين های اسالمی  پرداخت و مسلمانان را به كنار 
گذاردن اختالفات داخلی و اتحاد كلمه در حفظ استقالل سرزمين های اسالمی و دفع نفوذ 
سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی استعمار دعوت  كرد. او در آن زمان بيش از سی سال 
نداشت و سال بعد در مهاجرت اعتراض آميز مراجع، علما، فضال و روحانيون عتبات عاليات 
عليه سياست استعماری انگليس در عراق در جريان قيموميت عراق پس از سقوط امپراتوری 
عثمانی، به كاظمين به قصد حركت به سمت ايران كه بعد از رحلت آخوند خراسانی صورت 
گرفت، شركت داشت. همچنين مواضع ضد صهيونيستی آشكاری اتخاذ كرد و از مناديان 

»تقريب مذاهب اسالمی« به شمار می رفت. 
وی در سال 1331ق به دليل شرايط ســختی كه استعمار انگليس در عراق عليه علمای 
شــيعه ايجاد كرد به ايران مهاجرت نمود و در شهر مقدس مشــهد سكنی گزيد. در سال 
1337ق بار ديگر به عراق بازگشــت تا از پدرش كه سخت بيمار شده بود پرستاری كند. 
بعد از فوت پدر، در سال 1338ق يا سال پس از آن، بار ديگر به ايران بازگشت و در مشهد 
مقدس سكونت كرد و به تدريس و اقامه جماعت و وعظ و ارشاد پرداخت. در سال 1344ق 
مجدداً به نجف بازگشت و به مدت دو سال مالزم دروس فقه و اصول ميرزای نائينی بود. 
سپس به كشور بازگشت و به خواهش آيت اهلل حاج شيخ عبدالكريم حائری دو سال در حوزه 
جديد التأسيس قم تدريس كرد و در 1348 يا 1349ق بار ديگر به مشهد مقدس رفت و به 
تدريس و اقامه جماعت در مسجد گوهرشاد پرداخت. مجلس درس خارج فقه و اصول او از 

مهمترين مجالس درسی حوزه مشهد به شمار می رفت.
وی سپس به قم مراجعت كرد و تا رحلت آيت اهلل حائری )1315ق( در حوزه علميه قم به 
تدريس و تأليف و تصنيف و اقامه جماعت اشتغال داشت. بعد از رحلت آيت اهلل حائری وی 
همراه با آيات عظام سيد محمد حجت كوه كمری و سيد محمدتقی خوانساری )كه به مراجع 
ثالث معروف اند( حوزه علميه قم را اداره كردند. صدر از جمله كســانی بود كه از آيت اهلل 
بروجردی جهت ترك بروجرد و اقامت در قم دعوت به عمل آورد و پس از پذيرش ايشان و 
مهاجرت به قم در سال 1323ش، آن سه نفر رياست و اداره حوزه را به ايشان تفويض كردند 
و آيت اهلل صدر نيز اقامه جماعتش را در صحــن بزرگ حضرت معصومه)س( به آيت اهلل 

بروجردی واگذار كرد. 
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سرانجام پس از عمری تالش خستگی ناپذير، آيت اهلل صدر در 5 آذر1332 در شهر قم 
رحلت نمود و آيت اهلل بروجردی بر پيكرش نماز خواند و در كنار آرامگاه آيت اهلل حائری در 

حرم مطهر حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شد. 
مدرس تبريزی كه خود از عالمان، اديبان و تراجم نگاران معروف زمان خود به شــمار 
می رفت و از نزديك او را می شناخته، شرح حالش را در كتاب معروف خود، ريحانه  االدب، 

به اختصار تمام نوشته، و پيرامون مقام علمی و اخالقی او می نويسد: 
... حاوی لوای علم و ادب، جامع شــرافت حســب و فضيلت نسب... 
حاوی فروع و اصول، و فقيهی اســت اصولی، محدث رجالی، محقق مدقق، 
عميق النظر، دقيق الفكر، و اديب اريب، شاعر ماهر كه در تمامی علوم عربيه و 
فنون شعريه و ادبيه دستی توانا و يدی بيضا داشته و از اكابر علما و مراجع و 
زعمای عصر حاضر ما می باشد، بالخصوص در مكارم اخالق، طاق به اجداد 
طاهرين خود، وارث باالستحقاق، دارای كماالت نفسانيه و معنويه بوده و 

گوی سبقت از ديگران ربوده است.1
وی كتاب های زيادی در فقه، اصول، رجال و ادبيات به زبان های فارســی و عربی نوشت 
و ديوان شعری نيز از وی به جا مانده است. سيد صدرالدين صدر، رساله حاضر را در زمان 
حيات آخوند خراســانی و حدود يك سال قبل از رحلت او به رشــته تحرير درآورده كه 
نشان دهنده اشــراف و اطالع كامل وی به همه وجوه سياسی، نظامی، اقتصادی، و فرهنگی 

استعمار انگلستان و نقشه راه آن كشور در سرزمين های اسالمی است. 
اين رســاله پس از گذشت يكصد و ده ســال از زمان انتشــار در روزنامه شمس، برای 

نخستين بار است كه با توضيحات الزم انتشار می يابد. 

1. ميرزا محمدعلی مدرس تبريزی، ريحانه االدب، خيام، 1369، ج3، ص427-429. 
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انگليس در مستعمرات
نگارنده: سيد صدرالدين صدر

موضوع: شيوه های سياست استعماری انگلستان
تاريـخ: 6 صفر 1329ق/ 16 بهمن 1289ش 

دولت بريطانيا كه امروزه اولين دول عالم است در كثرت مستعمرات، آخرين دول اروپا 
بود در استعمار، و بعد از پرتغال1 و اسپانيا و هولندا و فرانسه ، قدم حزم در اين ميدان نهاد و از 
زمان وزير دانشمند مستر وليم بت2 روز به روز مستعمرات او در قطعات پنج گانه زمين رو 

به زيادی گذاشت و خود را به »سلطان بحر« در تمام عالم معروف نمود.
اغراض دول در استعمار و استمالك3 زياد و طريق پيشرفت مقاصد ايشان مختلف و فعاًل 
درصدد بيان اين نيستيم، فقط عرض بيان، سياست انگليس است در مستعمرات كه به بركت 

آن تا به حال از قبضه تصرف او بيرون نرفته و به اين زودی ها هم نخواهد رفت. 
بلی، دولتی كه بر امور دهگانه ذيل رفتار نمايد و سياست خود را در اين امور قرار دهد، به 

بقای مستعمرات خود كامياب خواهد شد: 
اول، جلب ارباب نفوذ. چون طبقه ُسفلی4 از مردم، حقوق خود را نمی داند، پيوسته در تحت 
نفوذ طبقه ُعليا5 و سلطه بزرگان می باشــند. چنان خيال می كند كه اسيری خود و امارت6 
ارباب نفوذ، خلقی و طبيعی است كه قابل رفع و دفع نيست )همه بندگان اند خسروپرست( 
و الزمه7 اين حال،  ميلشان است يا به طرفی كه صاحبان نفوذ ميل می كنند و عدم تخطی از 
اوامر و نواهی آنها اين َشقاقلوس8 ترقی و سم قاتل مدنيت در ملل جاهل موجود، و انگليس 
اين را به خوبی فهميده، حقيقت امر را به دست آورده كه به مجرد دخول در يك قُطر9ی و 

1. در اصل: پرتقال
2. ويليام پيت )1708-1778(، ملقب به اولين سياستمدار، خطيب و رئيس دولت انگلستان. او در رزم آرايی و 
انتخاب فرماندهان نظامی و دريايی، چنان حسن تشخيص از خود نشان داد كه پيروزی های درخشان و پی در پی 
نصيب انگلستان گرديد تا جايی كه سال 1759 به »سال پيروزی« معروف شد. او با دادن كمك های مالی و نظامی 
به فردريك كبير، فرانسه را در اروپا مشغول كرد و بدين وسيله درياها را تحت فرمان بريتانيا درآورد و فرانسه را 

از كانادا و هند بيرون راند. 
3. تصرف كردن 

4. پايين تر )مؤنث اسفل(
5. باالتر )مؤنث اعلی(

6. فرمانروايی
7. در اصل: الزم

8. شقاقلوس يا قانقاريا )اصطالحی يونانی(: فساد و مرگ هر يك از بافت های بدن بر اثر قطع خون رسانی به عضو، 
و به دنبال آن، تهاجم و عفونت باكتری ها. 

9. ناحيه، منطقه 
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احتالل1 يك مصر2ی، قلوب ارباب نفوذ و دل های صاحبان سلطه مطلقه را به جانب خويش 
جلب می كند به هر طريقی كه ممكن شود. و انسان بالطبع و الخلقه طماع ]است[، اگر صاحب 

وجدان و حس شريفی نباشد. 
طبقه عليا كه هزار يك ملت نمی شود و صاحب نفوذ است، اگر به طرف انگليس ميل كرد، 
 ساير طبقات كه از جايی خبر ندارند، خواهی نخواهی ميل خواهند كرد. بعد از چندی قلوب 
عامه مردم به طرف انگليس متوجه می گردد و تابع بزرگان خود در مداحی و ثناخوانی دولت 

انگليس خواهند شد، و بالفرض دولت غير از اين غرضی ندارد. 
دوم،  اعانت زارعين و ارباب صنايع. ملل جاهل و اقوام نادان غالباً نظرشان قاصر است و جز 
فعليات را طالب نيستند و غير از خوراك و پوشاك، فكری ندارند و بزرگترين دردی را كه 
تصور می كنند، همانا درد شكم است. اگر شكمشان سير شد و پوشاكشان نرم و لطيف گشت 
قدم به تمام حقوق اجتماعيشان می زنند؛ چه، غير از خوراك و پوشاك، حقوقی را نمی داند. و 
معلوم است كه هر چه وسائل تحصيل3 اين امر مهم بيشتر شود، فراوان تر و ارزان تر می شود 
و طريق رسيدن به اين وسايل، تحسين4 حال صّناعين5 و زارعين است كه هر چه حال ايشان 
َسعه6 پيدا كند و مالشان زياد شود و آالت و ادوات امور مذكوره فراوان تر گردد، خوراك و 

پوشاك زياد و فراوان و ارزان می شود. 
دولت بريطانيا كه اولين سياستدان عالم است، بدين جهت اولين كاری را كه در مستعمرات 
خود می كند، تأسيس بانك زراعت و شركات7 تجارت و كارخانه های صناعت است. قومی 
كه غير از نان و لباس دردی ندارند و چيزی را تصور نمی كنند، در حال مشاهده اين ترتيبات 
و اين ارزانی و فراوانی،  چه حالی پيدا خواهد كرد و به چه درجه انگليس را می پرستند )بايد از 
هندی ها پرسيد!(؟ ای كاش منافع اين امور، به اهالی بر می گشت؛ نه، بلكه تمام به كيسه خود 

دولت بريطانيا بر می گردد و نفع اهالی فقط خوردن و پوشيدن است. 
سيم، اشاعه منكرات قوه حيوانيه انسان، اولين دشمن هيئت اجتماعيه است و پيوسته انسان 
]را[ به ارتكاب قبايح و منكرات دعوت می كند و جز عقل؛ رادع و مانعی ندارد. و اين دو قوه 

1. اشغال كردن، تصرف نمودن
2. شهر

3. به دست آوردن
4. در اينجا به معنی بهبودی 

5. صنعتگران
6. فراخی ، توانايی

7. واژه مطابق با اصل سند است. 



228
دوره سوم   سال شانزدهم   شماره 58 و59    زمستان 1397 و بهار 1398

از تاریخ

متضاده چون ساير قوا قابل زياده و نقصان است، اِعمال هر يك از اين دو قوه در آنچه طالب 
است سبب نمو و زيادتی آن می شود. و بالفرض، قوم جاهل قوه عقليه ايشان معطل و ابداً در 
معارف و كماالت كه مطلوب اوست اِعمال نشده و قدرت مقاومت را با قوه حيوانيه ندارد 
و الزمه اين حال، زياد و نمو كردن قوه حيوانيه به جهت اعمالش در آنچه مطلوب اوست و 
ضعف و نقصان قوه عقليه به جهت ترك و اهمال و عدم اعمالش در آنچه مطلوب اوست، تا 
به جايی رسد كه وجود اين چنين شخص، عين شّر می شود و اين گونه اشخاص در ملل جاهل، 

غالب و فراوان است، اگر همه آنها چنين نباشند. 
دولت بريطانيا كه از ِطباع1 و حيات بشری آگاه اســت، به مجرد2 در قبضه آوردن يك 
قطعه، تمام سعی و كوشش خود را در نشر قبايح و اشاعه منكرات مبذول می دارد و آزادی 
مطلق را اعــالن می كند. ملل جاهل كه قوای عقليه ايشــان به هضم رابع رســيد3 و قوای 
حيوانيشان چون شير درنده در كار است، كمال سعادت خود را در اين حال می دانند و شب 
و روز مشغول اين امور می گردند و مفاسد اين وضع، حاجت به شرح ندارد بلكه برای ملت 
جاهل تمامش ضرر و زيان و به جهت بريطانيا تمامش نفع و ربح4 است. ملت بيچاره را به اين 

امور مشغول و سرگرم می كند و خود مشغول كار خود می شود.
چهارم، تعمير5 و آسايش. انسان بالطبع خوشش می آيد از لباس و خوراك و مسكن خوب 
و َمركب و پيوسته در تحصيل اين امورات و فراهم آوردن اسباب تعّيش و زندگانی كوشش 
می نمايد و رنج ها و مشقت ها در راه تحصيل آسايش خويش می كشد و حالتی دارد كه اگر 

ديگری آمد و اين امور را برای او ترتيب داد، معلوم است او را پرستش خواهد كرد. 
دولت انگليس در مســتعمرات خود كه اهالی و ســاكنان آن زمين ها به غير از اين امور 
چيزی طالب نيستند، جداً درصدد فراهم آوردن اين امور می شود:  راه ها را شوسه می كند، 
گاری های آتشی6 راه می اندازد،  مركب های بخار حركت می دهد،  كارخانه ها و فايريق ها7 
تأســيس می نمايد، كوچه ها و خانه ها را تعمير می كند، چراغ ها و الكتريك روشن می نمايد، 
قصرها و باغ ها و تماشاخانه ها ترتيب می دهد، و واقعاً اين قطعه را از جميع جهات مانند بهشت 

1. جمع طبع: سرشت ها، خوی ها
2. در اصل: تجرد

3. به هضم رابع رسيدن: از دست رفتن، از ميان رفتن 
4. سود

5. آبادانی
6. گاری های آتشی: اتومبيل

7. تلفظ تركی واژه انگليسی فابريك: كارگاه، كارخانه
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می نمايد. برای چه؟ برای آسايش مردم و نوع پرستی و خيرخواهی كه دارد، ولی منافع خود 
را دون1 ديگران می برد. 

شخص كه سابقًا مسكن خود را در يك اطاق سياه می ديد، لباس خويش را قطعه كرباس 
مشــاهده می كرد، خوراك خود را ارزن و جو می ديد، مركب خود را االغ لنگ مشــاهده 
می نمود، راه ها را پر از ِگل و سنگ و چدن می ديد، اگر اين اوضاع حاليه را در اروپا ببيند چه 

حالی خواهد داشت؟ )از هنديان و مصريان بايد پرسيد(.
پنجم، القای خالف. اختالف مابين عناصر و ملل و اقوام مختلفه و ارباب اديان و صاحبان 
الســنه متباينه2 از قديم االيام بوده و تا آخر خواهد بود، و كم قطعه و شهری است كه از اين 

اختالف سالم باشد،  و بسا خون ها به جهت اين اختالف ريخته و مال ها تلف شده است.
دولت بريطانيا چون اولين پولتيك3دان عالَم است، در القای فتنه و فساد، زياده از حد ماهر و 
استاد است؛ خاصه اگر زمينه را قابل ديد. و چون به خوبی می داند كه اتفاق و اتحاد اهالی موجب 
خسران و زيان او خواهد شد، پيوسته در مستعمرات خود فتنه انگيزی می كند. شيعه را با سنی، 
شيخی را با بابی، پرتســتانت را با كاتوليت، هندو را با َگبر، بهم می اندازد و هر يك را در نظر 
ديگری مبغوض و دشمن قرار می دهد و خود با كمال آرامی و بی مانعی مشغول كار می شود. تا 
به حال خيرخواهان هند نتوانسته اند كه ميان شيعه و سنی را اصالح نمايند، يا مسلمان و هندو 
را در استقالل خود متفق سازند؛ چرا، به جهت پولتيكات ديپلوماسی های دولت بريطانيا. هندو 
درصدد استقالل می شود، مسلمانان را بر ضد آنها می گمارد، سنی با شيعه در تعظيم شعائر 
خود كوشش می كند، يكی را به ديگری می اندازد؛  و به عبارت ديگر،  اولين سياست انگليس در 

مستعمرات برپا نمودن جنگ خانگی ميان اهالی و صاحبان بالد است.
ششم، منع از معارف. اساس تمام ترقی ها و تمدن های عالَم و ركن ركين استقالل و ثروت 
و حسن اداره دول و امم و اولين سبب آسايش و استقرار ملل، همانا علم و معارف است. ملت 
جاهل ابداً ترقی نخواهد نمود و روز به روز بر انحطاط و تََقهُقر4ش افزوده می شــود، بلكه به 

سوء  اختيار، خود را اسير و دستگير ديگران و اغيار خواهد نمود.
ملت جاهل،  از حقوق طبيعيه و وضعيه ]خود[ خبر ندارد و شــيرينی استقالل و عزت و 
شوكت را حس نمی كند؛  بالعكِس ملت باعلم و اقوام با معرفِت دولت بريطانيا، از تجربياتی 

1. در اينجا به معنی پايين تر، كمتر. در اصل: منافع را خود... 
2. السنه متباينه: زبان های متفاوت و مختلف

3. برابر نهاد فارسی اين واژه امروز سياست اســت ليكن به معنی تزوير، نيرنگ، فريب و چشم بندی هم به كار 
رفته است. 

4. به قهقرا شدن، به عقب رفتن 
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كه در اين چندين صد سال عمر نموده، اين معنی را به دســت آورده و در حفظ جهالت و 
نادانی اهالی مستعمرات خود كوتاهی نمی كرد و هيچ گاه نشر معارف و علوم در مستملكات 
خود در خاطر شريفش خطور نكرده، بلكه كوشش ها در منع معارف می نمايد و اهالی را به 
چند مدرسه سطحی گول می زند كه نتيجه دوستی او، جز فَقد1 احساسات قوميه وطنيه برای 
اهالی ندارد. در تمام هند كه سيصد و اندی مليان نفوس دارد، مدارس رسمی و غير رسميش 
به سيصد نمی رسد؛ چرا، به جهت بقای اهالی بر جهل و نادانی و ندانستن حقوق اجتماعيه و 

مدنيه خويش را. 
هفتم، ترسانيدن اهالی. رعب و خوف، اولين سبب اضمحالل و زوال هر قوم و مليت است. 
قومی كه رعب ديگری در دل هايشان جا گرفت، ديگر توقع عزم و حزم و استقالل از ايشان 
محال ]است[. رعب، بهتر از هزار قوه عسكريه2 كار می كند و چنان دل های طرف مقابل را 

می ميراند كه به حس و حركت، چون جدار می شود. 
دولت انگليس كهنسال، پيوسته اين رشته را در مستعمرات خود پی كرده، به هر طريقی 
كه ممكن شود، رعب خود را در دل های ساده لوح جا می دهد. به فرامين سخت و تهديد و 
توعيد3 به نمايش های عسكری و كشــتی های زره پوش جنگی به نشر شجاعت و جالدت 
عنصر انگليس سكسونی4 به ذكر ُحروب5 و جنگ های خود كه غلبه با وی بود، به جرايد و 
روزنامه ها چنان می كند كه بيچاره اهالی مستعمرات انگليس را كه می شنوند، به جای خود 
خشك می شوند و قدرت بر حركت ندارند و جهاًل چنين خيال می كنند كه دولت بريطانيا بر 
هر چيزی قادر و هيچ چيز او را عاجز نمی كند. برای چه؟ برای آن كه مبادا روزی بر عليه او 

قيام كنند و حقوق خود را بخواهند.
هشتم، فقير نمودن اهالی. ثروت، اساس هر كاری و اولين وسيله هر اصالحی است. ملت به 
استقالل نخواهد موفق شد مگر به اسباب، و اين اسباب فراهم نخواهد شد مگر به ثروت پول. 

پس ثروت، روح هر قوم و ملت است و ملت فقير چون جسم بی روحی است. 
دولت انگليس در مستعمرات،  تمام فكر خود را در فقير كردن اهالی و نقل6 ثروت ايشان به 
لندن مبذول می دارد و به دسايس و ِحيَل، تعقيب اين رشته را می كند. امتعه كم مايه می آورد 

1. گم كردن. در اصل: نتيجه جز دوستی او... 
2. نيروی نظامی 

3. وعده دادن
4. انگلوساكسونی

5. جمع حرب: به معنای جنگ 
6. انتقال
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به قيمت های گزاف می فروشد، راه های شوسه و گاری های آتشی و مركب های بخار درست 
می كند، و پول اهالی را جمع می نمايد. بانك ها و شركت های تجارتی تأسيس می نمايد و ثروت 
اهالی را می گيرد، نوط1 و كاغذ دو پولی ترتيب می دهد و پول اهالی را در لندن جمع می كند. 
باألخره اهالی را به هر طوری كه هســت فقير و بی چيز و جيره خور خويش قرار می دهد كه 
دارای هيچ ثروتی نباشند. چرا؟ به جهت عدم استعداد2 و ذخيره كردن آالت و ادوات ناريه3 

و عدم استطاعت و قدرت بر خريد و فروش آن. 
آيا می دانی كه چرا هندی ها اين قدر الغرند يا نه؟ به جهت آن كه دولت بريطانيا چون 
افعی خون آنها را می مكد و جز پوست و اســتخوانی برای آنها باقی نگذاشته تا كار به جايی 
رســيد كه هر ده دوازده خانوار4 به يك ديگ قناعت می كردند و جبراً و قهراً مردمان قانع 
شــدند. و آيا از اين قوم، توقع اســتقالل توان كرد؟ نمی دانم. تا بنگالی ها چه بگويند و چه 

می كنند؟ اگر مسلمانان بگذارند.
نهم، سلب قوای ماديه. بقای هر ملت و قومی به دو قوه است: ماديه و ادبيه5 و تا اين دو قوه 

را دارا نباشند حقوق خود را حافظ نتوانند شد. 
دولت بريطانيا هر چه توانسته و دانسته تمام قوای ادبيه مستعمرات را سلب كرده، عطف 
عنان به سوی قوای ماديه می كند. قشون وطنی را كم كم از كار می اندازد و ُضّباط6 و سرداران 
را از عسكر خود قرار می دهد و ترقی عساكر وطنی را محدود می نمايد، چنان كه در مصر و 

هند كرد و فعاًل عسكر هندی بيش از يوزباشی7 رتبه اش ترقی نمی كند. 
قوه ماديه اگر از وطنيين بيرون رفت و سلب شد و قشون وطنی از كار افتاد و قشون انگليس 
بر سر كار آمد و قوه را به دست خود گرفت،  توقع شورش و حقوق طلبی از اهالی مستعمرات 
چگونه بايد داشت و به كدام قوه اهالی بيچاره حقوق خود را طلب نمايند؟ خاصه اين َشرذمه 
قليله8 كه از قشون وطنی باقی می ماند، بعد از مدتی احساسات وطن خود را از دست خواهند 

داد، به بركت معلم و تأثير استاد و شاگرد طبيعی است. 

1. اسكناس 
2. آمادگی های نظامی، نيرو و تجهيزات جنگی 

3. سالح های جنگی و آتشين
4. دراصل: خانه دار

5. علمی، فرهنگی
6. جمع ضابط: درجه داران ارتش 

7. از درجات نظامی. فرمانده صد نفر سرباز
8. گروه اندك
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دهم، نشر مذهب نيشريه.1 قِوام امم و ملل عالم به دين و اعتقاد به عالم غيب، و زوال و فنای 
بنی آدم و دول،  به المذهبی و ترك ديانت است؛ چنانچه در محل خود مذكور شده و تاريخ به 
ما نشان می دهد و مرحوم فيلسوف شرق اسالمی سيد جمال الدين همدانی شهير به افغانی در 
رساله خود كه در بطالن مذهب نيشری تأليف كرده،2 مشروحاً ذكر كرده دولت انگليس با 
وجودی كه مذهب رسمی او پروتستانی است، در مستعمرات بيرق بی دينی و المذهبی را بلند 
می كند و مردم را به ترك ديانت دعوت می نمايد. برای چه؟ برای انقراض و زوال عادات و 
اخالق و احساسات دينيه و وطنيه ايشان؛ چنانچه در مصر كرده و سيد احمدخان3 و شاگردش 
صنيع اهلل خان را به همين جهت4 در هند تأييد نموده و مقربش كرده و مدرسه عليكده5 را كه 
اولين دشمن مطلق ديانت است تأسيس نموده و به جهت نتايج حسنه ای كه از آن  خدمت و 
اين مدرسه عايد انگليس شد، پيوسته درصدد ترويج و توسعه آن است و هر چندی به عنوان 
اعانه، لُكوك6 روپيه جمع می نمايد. و به طور قطع می گويم كه تا مدرسه عليكده موجود و دائر 

است،  توقع خيری از هندی ها نبايد كرد و به استقالل نخواهد نائل شد.
اين است سياست دولت بريطانيا در مســتعمرات خود. و مادامی كه بر اين امور ده گانه 
محافظت می كند، آسوده خاطر در بستر استراحت با كمال راحت خواهد خوابيد و ابداً انظار 
سياسيه ارباب جرايد خاصه شــرقيان نخواهد او را متزلزل كرد. فقط چيزی كه او را خوب 
متزلزل می كند، رقابت ساير دولت اروپ است و آن هم كم كم رفع خواهد شد؛ چه، برای همه 
ثابت شده كه ازدياد مستعمرات، موجب عدم ترقی اصل مملكت و دولت است. آلمان به اين 
درجه به ترقی و شوكت نرسيد مگر به جهت ترك استعمار، به بركت ديپلوماسی اول عالِم 

پرنس بسمارك.
كربال: سيد صدرالدين7

1. مذهب نيشريه يا نيچريه: مكتب مادی. آيين يا مكتب فكری كه به اصالت ماده يا طبيعت اعتقاد دارد و خدا 
را انكار می كند. 

2. منظور، رساله رد نيچريه است كه در پاسخ ارنست رنان فيلسوف فرانسوی تأليف كرد. برای اطالع از نظر رنان 
و پاسخ سيد جمال، رك: حميد عنايت، سيری در انديشه سياسی عرب، تهران، اميركبير، 1358، ص113-104 و 
نيز: سيد جمال الدين اسدآبادی، نيچريه يا ناتوراليسم، جعفر سبحانی )مقدمه(، سيد طيب جزايری )تنظيم و پاورقی(، 
دارالكتاب، قم، بی تا؛ سيد جمال الدين اسدآبادی، نيچريه؛ ماديگری، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، بی تا؛ سيد هادی 

خسروشاهی )به كوشش(، مجموعه رسائل و مقاالت سيد جمال الدين اسدآبادی، تهران، كلبه شروق، 1379. 
3. از نوانديشان مسلمان هند و مؤسس دانشگاه عليگره بود كه برای رفع محروميت و عقب ماندگی مسلمانان 

هند، سياست مسالمت  با حاكمان انگليسی هند را همراه با نشر دانش های نوين اروپايی در پيش گرفت.
4. در اصل: جته

5. عليگره
6. جمع لك: هر لك معادل صد هزار

7. ]روزنامه[ شمس، س3، ش10، مورخ 6 صفر 1329 ق، ص6-8. 
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بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک 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 اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 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، كوچه صدر، 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 اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان 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 كرده است:





نامه ای که مانند آن ظرف چهل سال گذشته ونشته نشد...

ونیسنهد :  سید محید روحاین

قیمت دوره:  195000 وتمان

هنضت امام مخیین 

چهار جلد

قطع: وزیری



جوانان درباری و آرمانشهر

برای پی بردن به ماهیت سازماین به نام مجاهدین خلق که در تئوری و عمل خود را به نام 

سازمان منافقنی شهره ساختند، مطالعه این کتاب وتصیه یم شود.

صتور روییدن یک گل زبیا در لجنزار برای عهد ای دشوار است. شاید با مطالعه سرگذشت 

یلع پهلوی )اسالیم( به عنوان عضوی از خاندان پهلوی به این کالم اهلی رهنمون شومی 

که امکان وتلد از مردگان مه وجود دارد.

ونیسنهد: سید محید روحاین

قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 258

شوریدگی در تذبذب 

ونیسنهد: سید محید روحاین

 قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 251

قطع: وزیری

قطع: وزیری



نقدی بر مدخل مخیین روح اهلل در 

دایرة املعارف بزرگ اسالیم

نقدی بر مدخل امام مخیین در

 دایرة املعارف تشیع

 معریف نشوند، تاریخ در بازشنایس جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهربان بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

نقش آهنا دچار اشتباه خواهد شد؛ این کتاب هنییب است به ونیسندگان این عرصه که متوجه امهیت 

قلمی خود و فردی که در مورد آن یم ونیسند، باشند.

نگارنهد کتاب بر آن است تا با نقد مدخل حضرت امام )ره( در دایره املعارف تشیع، به نقد 

ساختار مدخل و دیدگاه های ناصحیح ونیسنهد آن بپردازد تا   انتظار جامعه علمی ایران اسالیم 

به عنوان بزرگرتین نظام شیعی از چننی اثر مرجعی را به  مخاطبنی، مسئولنی دایره املعارف و 

مدخل ونیسان محرتم گوشزد مناید.

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین و میمث عبداللهی چریاین

قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 213

ونیسنهد: سهراب مقدیم شهیداین

قیمت: 20000 وتمان / تعداد صفحات: 368

قطع: وزیری

قطع: وزیری



اکرنامه هیود به عنوان یک قوم در طول تاریخ ایران در قالب نقد چند اثر مهم در این 

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

عراق ، رکدها و اسرائیل منفصل  از مه، خود به خود در آسیای غریب بار سیایس هر 

تحقییق را باال یم برند . حال اگر این اسایم در اکونین به  نام رکدستان به مه مرتبط شوند 

تحوالت مهمی را در منطقه رقم یم زنند که این اثر به دنبال شرح آن است.

ازجوالنگاه اسرت تا وادی صهیون

ونیسنهد: علریضا سلطانشاهی

قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 293

قطع: وزیری

نفوذ اسرائیل در عراق و تأثری آن

 بر امنیت ملی ایران

ونیسنهد: علریضا خسروی

قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 300

قطع: وزیری



انقالب اسالیم در مراغه 

مراغه اولنی آزمایشگاه طرح اصالحات ارضی وبد و مهنی دلیل قابل اعتنایی است 

که به سابقه این شهر  در جریان مبارزات مردیم و اقدامات پهلوی تا وقوع انقالب 

اسالیم از دریچه این کتاب نظری بیفکنمی.

ونیسندگان: دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 294

قطع: وزیری

اسناد انقالب اسالیم 

اعالمیه ها ،اطالعیه ها ،بیانیه ها،پیامها،تلگرافها و برنامه هایی از آیات عظام ،مراجع 

تقلید،علما ،اسایتدحوزه و دانشگاه اسنادی است که معرف گسرتدگی و عمق فعالیت این قشرها 

در مسری انقالب اسالیم از شکل گریی تا پریوزی آن است  که در شش جلد تدوین شهد .

ونیسنهد: سید محید روحاین

قیمت دوره: 300000 وتمان 

قطع: وزیری



پایه ریزی حکومت مبتین بر اصول اسالیم و آموزه های شیعی منطبق با شرایط 

روز پس از فروپایش پادشاهی 2500 ساله را در اولنی قدم باید در مسری تدوین قاونن 

اسایس آن شاهد باشمی؛ این اثر در پی روایت آن است. 

رق این کتاب یم وتانید لحظه به لحظه از تحوالت سال های مهم انقالب مطلع شوید. با وت

نخستنی پیش ونیس قاونن اسایس  

مجهوری اسالیم ایران

به کوشش: سهراب مقدیم شهیداین

 قیمت: 14000 وتمان / تعداد صفحات: 208

قطع: رقعی

روزهای محاسه و ونر

چهار جلد

هتیه و تنظمی: معصومه مرادپور آراین و

 یلع حسنی امحدی

قیمت دوره: 75000 وتمان 

قطع: وزیری



شریعیت در دادگاه تاریخ

با مرور این اثر یم وتان به نگاهی متفاوت  از زمانه و آثار و دیدگاه  دکرتیلع شریعیت  

دست یافت؛ به نحوی که بتوان به ارتباط او با دستگاه اطالعات رژمی پهلوی پی 

برد  و ماهیت و تبعات این روابط را به نقد نشست    .

ونیسنهد: سید محید روحاین

قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 443

قطع: وزیری

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  بدخواهان زیادی به ویژه  قدرت ها را 

به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غری قابل انکار آن را از میان بردارند. این اثر به دنبال معریف 

مجریان خرد این طرح استعماری است.

انقالب اسالیم ایران و 

گروه های تجزیه طلب

ونیسنهد: اصغر حیدری

 قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 768

قطع: وزیری



پریاموین

این کتاب جامع ترین اثر در معریف اسرتاتژی پریاموین رژمی صهیونیسیت در قالب تألیف و ترمجه 

است . یک اسرتاتژی با هدف ایجاد ارتباط با کشورها و قومیت های غری عرب منطقه خاورمیانه 

که ایران در دوره پهلوی  از اراکن آن وبده و بیشرت از مهه مورد وتجه .

وییس آلفر           علریضا سلطانشاهی

قیمت:  30000 وتمان / تعداد صفحات: 419

به زودی

فراز و فرود یک فرد مبارز روحاین وسیاستمدار را باید در داستان  آقای منتظری به 

عنوان یک درس عربت تاریخی مرور رکد و به گوش آویخت.  دریس که هزینه بسیار 

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

روزگارقائم مقایم

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین  و  محمدجوادفرج نژاد

قیمت: 30000 وتمان / تعداد صفحات: 441

قطع: وزیری

قطع: وزیری


