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ــت؛ همه آنهايي كه نظاره گر اين  ــالم در حال وقوع اس تحوالت عميقي در جهان اس
تحوالت هستند با سؤاالت متضاد و متنوعي رو به رو مي باشند: 

آيا آنچه در جهان اسالم در حال وقوع است دگرگونى از جنس انقالب اسالمى و تحت 
تأثير ايدئولوژى آن است يا آن گونه كه عده اى مى گويند اين تحوالت ماهيت ايدئولوژيك 

ندارد بلكه بين ايدئولوژى ها ايستاده و فقط خواهان آزادى و دموكراسى است؟ 
آيا نيروهاى عمل كننده در جنبش هاى جهان اسالم تحت تأثير قدرت مذهبى خواستار 
ــالمى ميانه خوبى دارند و نه با  دگرگونى هستند يا نيروهاى سومى كه نه با انقالب اس
رژيم هاى ديكتاتورى حاكم بر اين كشورها سر سازگارى دارند، رهبرى اين دگرگونى ها 

را به عهده دارند؟ 
آيا دوره جنبش هاى اعتقادى، مذهبى و ايدئولوژيك به سر آمده است و اكنون جهان 
ــت  ــت؟ پارادايمى كه به زعم عده اى، بعد از شكس با يك چرخش پارادايمى روبه رو اس
سوسياليسم در جهان اسالم حضور نداشت و همين غيبت باعث پيروزى انقالب اسالمى 

در ايران شد! 

سخن سردبير

جهان اسالم در چرخه دگرگونى
«رويارويى ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى اسالمى معاصر»
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آيا انقالب اسالمى در پارادايم خاصى رخ داده است كه اين پارادايم در جنبش هاى اخير 
كشورهاى اسالمى وجود ندارد؟ 

آيا انقالب اسالمى توانايى بازتوليد خود را در جهان اسالم از دست داده است و نمى توان 
فصل مشتركى بين جنبش هاى اخير جهان اسالم و انقالب اسالمى به دست آورد؟ 

ــبتى با نظريه خاورميانه جديد كه پس از يازده  ــالمى چه نس تحوالت كشورهاى اس
سپتامبر 2001 در سرلوحه بسط سياست هاى ژئوپلتيك غرب قرار گرفت، دارد؟ 

چرا تحوالت دنياى اسالم در اين زمان اتفاق افتاد و چرا در سه دهه گذشته كه انقالب 
اسالمى با ساقط كردن يك نظام استبدادى پادشاهى نظم و ثبات جوامع اسالمى را به  هم 

ريخت و شور اسالمى خاصى براى بيدارى در جهان اسالم برانگيخت اتفاق نيفتاد؟ 
ــرب و رويارويى  ــالم به معناى زوال امپراتورى غ آيا جنبش هاى جارى در جهان اس
ــرى از نظريه  ــا با بهره گي ــت يا غربى ه ــالمى اس ــورهاى اس با ژئوپلتيك غرب در كش
زيست مسلمانى و تئورى «اسالم و مسلمانان ميانه» با سوار شدن بر اين جنبش ها ضمن 
متوقف كردن گرايش هاى بيدارى اسالمى در جهان اسالم به بسط و تثبيت ژئوپلتيك 

غرب مى پردازند؟ 
آيا رضايت غرب به «سكوالريسم حداقلى» در جهان اسالم به ويژه تركيه و الجزاير و... 
در دو دهه اخير و عدول از سياست هاى «سكوالريسم حداكثرى» كه در دو قرن گذشته 
ــى از اين چرخش  تمام برنامه هاى ژئوپلتيك غرب را به خود اختصاص داده بود، بخش

پارادايمى است؟
آيا اتفاقات جارى جهان اسالم نتيجه ادامه پنهان جنبش هاى اسالمى در دو قرن اخير 
است كه اغلب كشورهاى اسالمى را فرا گرفته بود و تظاهر محلى اين جنبش ها در قالب 
جنبش هاى سلفيه، جنبش هاى اصالح طلبى، جنبش هاى مهدى گرايى، جنبش هاى 
تجديد خالفت اسالمى، جنبش هاى نوگرايى دينى، جنبش هاى ناسيوناليستى و... به 

مقابله با گفتمان ژئوپلتيك غرب و غربگرايى آمد؟
سؤاالت مذكور و ده ها سؤال ديگر كه مى توان در اين زمينه مطرح كرد نشان مى دهد كه 
دهه سوم انقالب اسالمى يا دهه دوم قرن 21 ميالدى با فريادهاى بلند ملت هاى مسلمان 

آغاز شد نه با آه كوتاه مسلمانانى كه در سراسر قرن نوزدهم و بيستم تحقير شدند. 
ــورهاى مسلمان به  ــى يكى پس از ديگرى نظام هاى استبدادى حاكم بر كش فروپاش
عنوان شيوه حكومتى كه در تمام دو قرن گذشته با تمام قدرت بر جهان اسالم حكومت 
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ــراى دوام ديكتاتورى  ــى اروپا و امريكا ب ــام امكانات ايدئولوژيك و سياس كردند و از تم
ــلط بر جهان اسالم از طريق  ــت كه الگوى چرخه اى تس خود بهره بردند، بيانگر آن اس
ــى و اقتصادى از ديكتاتورهاى دست نشانده و يا نمايش هاى  حمايت تسليحاتى، سياس
آزادى خواهى، تجددطلبى، قانون گرايى، دموكراسى هاى ارشادى و حقوق بشر توسط 

«ديكتاتورهاى منور» يا ضابطه مند، كارآيى خود را از دست داده است. 
ــى ها اكنون براى همه آنهايى كه از چشم انداز مبانى فلسفه سياسى غرب  اين فروپاش
به دگرگونى هاى اجتماعى نظر دارند شگفت انگيز است، زيرا در ساختار اجتماعى اغلب 
اين جوامع مكانيسم جنبش هاى اجتماعى بر بنياد فلسفه سياسى مدرن وجود ندارد؛ 
به نظر مي رسد كه فيلسوفان و جامعه شناسان غربى همان خطايي را كه در فهم مبانى 
انقالب اسالمى مرتكب شدند در فهم ماهيت جنبش هاى اخير كشورهاى اسالمى نيز 

تكرار مي كنند. 
آيا علم سياست مدرن در تحليل فلسفى و جامعه شناختى دگرگونى هاى اجتماعى در 

كشورهاى اسالمى ناكارآمد است؟
آيا تحليل هاى جامعه شناختى براساس ابزارهاى تجزيه و تحليل مدرن فلسفه سياسى 

و اجتماعى، براى فهم جنبش هاى جهان اسالم گرفتار آفت بى انسجامى است؟
ــه هنوز در متن واقعه  ــالم با توجه به اين ك اگرچه فهميدن جنس تحوالت دنياى اس
قرار داريم و به اندازه كافى و منطقى از آن فاصله نگرفتيم تا درك كلى ترى از آنها داشته 
باشيم، كارى دشوار است اما به رغم اين دشوارى ها نمى توان بزرگ بودن و با اهميت بودن 
اين رخدادها را ناديده گرفت. اكنون، هم در جهان اسالم و هم در غرب نتيجه گيرى هاى 
غلطى از اين رخدادها ارايه مى شود و فروپاشى نظام هاى استبدادى را پيروزى دموكراسى 
ليبرال غربى و پايان انقالب اسالمى القا مى كنند؛ در حالى كه رخدادهاى جهان اسالم 
تنها از مرگ استبداد خبر نمى دهد بلكه از مرگ انديشه سكوالر و غربگرايى كه دو قرن 
ــته و وظيفه اش تحقير هويتى مسلمانان و نفى فرهنگ و  بر جهان اسالم حاكميت داش

تمدن اسالمى بوده نيز خبر مى دهد. 
ــط غرب و غربگرايان مورد تحقير هويتى قرار گرفته است و  جهان اسالم دو قرن توس
ــالمى و تمركز بر غرب به جاى تمركز بر اسالم، دستاوردهاى  جهانشمولى تفكرات اس
ــت. جنبش هاى  ــان نياورده اس ــم گيرى به ارمغ ــى و اقتصادى چش ــى، فرهنگ سياس
سلفى گرى، اصالح طلبى، ناسيوناليستى، اسالم خواهى و غيره واكنش هاى مسلمانان در 
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مقابل اين تحقير هويتى، فرهنگى و تاريخى در دو قرن گذشته بود. اين تحوالت نشان 
مى دهد كه كابوس اسالم هراسى غرب به واقعيت نزديك مى شود. 

ــت كه بى ترديد  ــت ناپذيرى قرار گرفته اس ــالم در چرخه دگرگونى برگش جهان اس
تغييرات زيادى در ژئوپلتيك و ژئوكالچر منطقه ايجاد خواهد كرد. اگر جهان اسالم در 
جست وجوى نظام هاى پساسكوالر و پساغربگرايى است فهميدن مرجعيت تئورى هاى 
اين نظام و الگوى آن براى انقالب اسالمى اهميت ويژه اى دارد. در طول يك قرن گذشته 
سياست هاى ژئوپلتيك غرب، جهان اسالم را بر سر يك دوراهى كاذب قرار داده بود كه 
ــردمدارى امريكا بود يا پذيرش  نتيجه آن يا پيوستن به دموكراتيزاسيون جهانى به س

ديكتاتورهاى محلى. انقالب اسالمى اين دوراهى كاذب را مورد ترديد قرار داد. 
ــت كه به  ــالمى اس مفهوم «تحقير هويتى» يكى از مفاهيم كليدي در فهم انقالب اس
نظر مى رسد به نوعى كاركرد آن را در جنبش هاى جارى جهان اسالم نيز مى توان نشان 
داد. آنچه در سه دهه گذشته به عنوان بخشى از جريان اسالم هراسى در غرب شايع بود 
نگرانى از بازسازى هويتى كشورهاى اسالمى و مسلمانان از طريق جنبش هاى اجتماعى 
و ترديد در هژمونى ژئوپلتيك غرب و توجه به توان ژئوكالچر اسالم در ساماندهى هويتى 

مسلمانان بود. 
در فهم تحوالت جهان اسالم همان طور كه رهبر معظم انقالب اسالمي نيز به درستي 
آن را تحليل كردند، بايد به دنبال اين واقعيت باشيم كه آنچه در جهان اسالم جريان دارد 
بخشى از بيدارى اسالمى و در نتيجه بسط ژئوكالچر انقالب اسالمى است. اين تحوالت 
ــت غرب و غربگرايان درون كشورهاى اسالمى  برخالف القائات جريان هاى چپ و راس
ــت كه از نظر ماهيت ايدئولوژيك بين انقالب  منشأ پيدايش جنبش هاى جديدى نيس
اسالمى و غربگرايى سكوالر قرار دارد و راه سومى بين انقالب اسالمى و غربگرايى است. 
فهم ماهيت و اهميت جنبش هاى جارى كشورهاى اسالمى براى انقالب اسالمى و نظام 
جمهورى اسالمى از اهميت ويژه اى برخوردار است. انقالب اسالمي ايران به  عنوان بخشى 
ــى، اجتماعى و فرهنگى آن تأثير داشته و اثر خواهد  ــالم بر تحوالت سياس از جهان اس
پذيرفت. درك درست از ماهيت رخدادهايى كه در جهان اسالم در حال وقوع است، هم 
از جهت فرصت هايى كه در اختيار ما مى گذارد ارزش دارد و هم ما را از تهديدهاى آن بر 
حذر خواهد داشت. بايد با انجام پژوهش هاى بنيادين پيرامون رخدادهاى اخير جهان 
اسالم و رابطه آن با جنبش هاى دو قرن اخير و همچنين انقالب اسالمى و پرهيز از شعارها 
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و پژوهش هاى ژورناليستى اجازه ندهيم هژمونى تحقيقاتى مخالفان انقالب اسالمى و 
ــيطره بر اين جنبش ها و  ــون انحرافى، به امريكا و اروپا براى س توليد انبوه مقاالت و مت
انحراف آنها فرصت دهد. سؤاالتي كه در ابتداي اين مطلب مطرح گرديد نشان مي دهد 
حجم سرمايه گذاري غرب براي ايجاد پرسش هاي انحرافي پيرامون دگرگوني هاي اخير 

جهان اسالم چقدر گسترده است. 
ــالمى گرفتار فقر تئوريك است و تالش  فلسفه سياسى غرب در فهم جنبش هاى اس
مى كند اين فقر را با توليد انبوه تحليل هاى ژورناليستى و سؤاالت انحرافي پوشش دهد. 
ــد كه نمى توان جنبش هاى جارى جهان اسالم را بر  در انقالب كبير اسالمى آشكار ش

مبناى مبانى تئوريك فلسفه سياسى غرب در فهم جنبش هاى اجتماعى تحليل كرد.
جهان اسالم در مرحله فروپاشى نظم پوسيده موجود در كشورهاى عربى، نبايد خود را 
با اين سؤاالت انحرافى مشغول كند كه آيا مسائل جنبش هاى جارى كشورهاى اسالمى 
و انقالب اسالمى با هم مشترك نيستند و راه حل آنها نيز يكي نيست؟ جهان اسالم براي 
جبران عقب ماندگي هاي خود در قرن گذشته و رهايي از سيطره استبداد و استعمار راهي 
ــالمي و آرمان هاي امام خميني ندارد. اين همان دلهره اي  جز الگوبرداري از انقالب اس
ــت هاي غربي از آن واهمه دارند. لذا تالش مي كنند با ايجاد  است كه اكنون امپرياليس
سؤاالت انحرافي و توليد گزينه هاي كم مايه و به صحنه آوردن چهره هاي پنهان به عنوان 

رهبران حركت هاي جهان اسالم اين جنبش ها را عادي سازي نموده و كنترل كنند. 
آنچه پيوسته بايد مورد پرسش قرار گيرد اين است كه پيروزى يا شكست جنبش هاى 
ــالمى در بخش هاى ديگر جهان اسالم  ــالم چه تأثيرى در بيدارى اس جارى جهان اس
ــالمى جنوب شرق آسيا  ــياى مركزى و قفقاز، خاورميانه و كشورهاى اس مخصوصاً آس

دارد؟
اكنون حجم وسيعى از قلم به مزدان غرب در داخل و خارج از جهان اسالم، براى ايجاد 
ــورهاى  ــالم مى گويند جنبش هاى جارى كش انحراف از فهم دقيق تحوالت جهان اس
اسالمى آن گونه كه بعضى ها پنداشته اند برآمدن الگوى ميانه جنبش هاى اجتماعى در 
مقابل الگوى انقالب اسالمى در جهان اسالم است. آنها مى خواهند با دامن زدن به اين 
ــكوه و عظمت و عمق  ــلمانان و مظلومان جهان را از ش رويارويى هاى كاذب، اذهان مس

تحوالت جهان اسالم منحرف سازند.
مهم آن نيست كه براى فهم جنبش هاى جارى در جهان اسالم مى توانيم به پارادايمى 
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غير از پارادايم انقالب اسالمى فكر كنيم بلكه آنچه اهميت دارد اين است كه سياست هاى 
ديرينه ژئوپلتيك غرب در جهان اسالم شكاف عميقى برداشته است. مسلمانان نبايد اجازه 
دهند كه مانند جنبش هاى اسالمى گذشته، اين شكاف مجدداً توسط استعمار غرب با 

بردن رژيم هاى وابسته فرسوده فعلى و آوردن رژيم هاى وابسته تازه نفس پر شود.
تقابل ژئوكالچر انقالب اسالمى با ژئوپلتيك غرب در جنبش هاى جارى جهان اسالم 
ــت. بايد پذيرفت كه با جنبش هاى جارى در  تقابل حقيقت با واقعيت جهان اسالم اس
جهان اسالم شكاف بزرگى در الگوهاى استبدادى نظام هاى حاكم بر كشورهاى اسالمى 
به وقوع پيوسته است و ديگر نمى توان با اين نظام ها جهان اسالم را كنترل كرد. اين همان 

آرمان بزرگ امام خميني در بيداري اسالمي است. 
اكنون پس از دو قرن جهان اسالم در جست وجوى نظام هاى پساسكوالر و پساغربگرايى 
ــالم بيش از آنكه خيزش گرسنگان و انقالب ستم ديدگان  است. خيزش هاى جهان اس
در مقابل شكم بارگان باشد، انقالب تحقيرشدگان فرهنگى و هويتى در مقابل جريان ها 
ــتكبارى و استبدادى  ــت كه دو قرن بر جهان اسالم، سياست هاى اس و قدرت هايى اس
ــى، ديكتاتورى،  ــى فقر، عقب ماندگى، بى هويت ــد و علت اصلى و اساس را تحميل كردن

بى سوادى و وابستگى مسلمانان به كفار و مشركين هستند.
- درك دقيق، عميق و استنادى از ماهيت و ساختار جنبش هاى جارى جهان 

اسالم؛
- ترسيم فرصت ها و تهديدهاى اين دگرگونى ها براى انقالب اسالمى و نظام 

جمهورى اسالمى؛
ــتيابى به يك الگوى بومى براى فهم جنبش هاى اجتماعى در جهان  - دس

اسالم؛
- شناخت تفصيلى از رابطه بين جنبش هاى جارى در جهان اسالم با پيشينه 
تاريخى آنها در دو قرن گذشته و نقش انقالب اسالمي در بيداري اسالمي؛

- شناخت تفصيلى از جايگاه جنبش هاى جارى در فرآيند بيدارى اسالمى 
و بازسازى تمدن اسالمى؛

ــالمى در بيدارى  ــاى ژئوكالچر انقالب اس ــناخت تفصيلى از توانايى ه - ش
مسلمانان؛

مهم ترين مباحث استراتژيك در فهم تحوالت جهان اسالم هستند. امام عظيم الشأن 
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امت بارها فرموده بودند كه منظور از صدور انقالب لشكركشى به كشورهاى ديگر نيست 
ــاند. اگر اين فرهنگ خوب شناسانده  بلكه بايد فرهنگ انقالب اسالمى را به دنيا شناس
ــمت آن و الگوبردارى از آن را هيچ قدرت مستبدى نمى تواند كنترل  شود گرايش به س
نمايد. بر مبناى الگوهاى نظرى امام، بايد سه مفهوم كليدى را در سرلوحه پژوهش هاى 

خود در فهم بيدارى اسالمى و جنبش هاى جهان اسالم قرار دهيم: 
الف. ژئوكالچر: بيانگر چهارچوب فرهنگى اى است كه نظام ها، مكتب ها و ايدئولوژى ها 
ــود را نه در  ــات و مبانى فكرى خ ــر مى گذارند و مقدم ــدوده آن عمل كرده و اث در مح
ــر مى سازند. در ژئوكالچر  محدوده ملى و محلى بلكه در يك جغرافياى فرهنگى منتش
تمركز فعاليت ها بر فرهنگ به  جاى سياست و اقتصاد است و از مؤلفه هايى چون دعوت 
ــان دادن توانايى توليد سرمايه فرهنگى و  ــان دادن كارآمدى، نش فرهنگى، تبليغ، نش
ــتعمار  ــيطره و اس اجتماعى و رابطه هاى معنوى و فرهنگى و مقاومت به  جاى زور و س

استفاده مى شود.
ب. ژئوپلتيك: ژئوپلتيك مفهوم قديمى ترى نسبت به واژه ژئوكالچر بوده و از ابتداى 
ــانه اى براى تحوالت و درگيرى هاى جهانى در مورد كسب،  ــتم به  عنوان نش قرن بيس
ــتم را قرن ژئوپلتيك گفته اند. در طول  حفظ و بسط قدرت به  كار رفته است. قرن بيس
ــت جهانى بين بلوك  ــتمر رقاب ــتم ژئوپلتيك به منظور تعريف و توصيف مس قرن بيس
سرمايه دارى غرب و بلوك شوروى و سياست هاى استعمارى در جهان سوم به  كار رفته 
ــرزمينى به  جاى تكيه بر فرهنگ و روش هاى  است. در ژئوپلتيك بسط جغرافيايى و س

فرهنگى، بر سياست و اقتصاد تكيه دارد. 
ــال جريان در  ــاى اجتماعى در ح ــوم در فهم جنبش ه ج. تحقير هويتـى: اين مفه
ــت كه در ادبيات انقالب اسالمى توليد  ــالمى، مفهومي جديد و بومي اس كشورهاى اس
گرديد. تا به امروز عموماً علل و عوامل ريشه هاى جنبش هاى اجتماعى با توجه به مبانى 
ــت؛ بنابراين اغلب فيلسوفان و جامعه شناسان در  فلسفه سياسى غرب تحليل شده اس
فهم علل بروز جنبش ها به دو مكانيسم وجود تضاد طبقاتى و رهبرى طبقه پيشرو نظر 
ــالمى هژمونى اين نظريه را مورد ترديد قرار داد و عامل فرهنگى  ــتند. انقالب اس داش
معنادارى به نام «تحقير هويتى» و يا «تحقير فرهنگى» را به  عنوان عامل تأثيرگذار وارد 
ادبيات جنبش هاى اجتماعى به ويژه در جوامع اسالمى كرد. بايد تالش شود كاركرد اين 

مفهوم در برانگيختگى جنبش هاى اجتماعى جهان اسالم به آزمون گذاشته شود. 
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دكتر اميرحمزه ساالرزايي1
دكتر نادر مختارى2
منصوره خسروى3

اشاره
در تاريخ اسالم عمدتاً حاكميت سياسي در اختيار اهل سنت بوده و شيعه همواره در 
حاشيه تاريخ به  سر مي برد و به تبع آن، فقه شيعه كه متكفل مديريت رفتار مكلفين بوده 
نيز ناگزير از هماهنگ كردن خود با شرايط زمان و مكان بوده است؛ بدين معني كه اگر 
حاكميت سياسي وقت در شرايط تساهل و تسامح مذهبي بوده، استعداد بيشتري از آن 
ــده و اگر در شرايط قبض و تعصب مذهبي  در جهت مديريت جامعه اسالمي آزاد مي ش
ــد استعداد  ــت. اما در عصر ما، به نظر مي رس ــكوت و تقيه روي  مي آورده اس بوده، به س
آزادشده فقه شيعه براي مديريت جامعه به اندازه اي بوده كه زعيم فقهي وقت (حضرت 
امام) را از دغدغه هماهنگي تام و تمام فقه شيعه با زمانه رهانيده و به وي اين اطمينان را 

1. استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان
2 . استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان

3 . دانشجوي كارشناسى ارشد فقه و مبانى حقوق اسالمى 

نوانديشي ديني حضرت امام
 در نسبت فقه با زمان و مكان
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داده است كه ديگر الزم نيست رنگ زمانه بر صورت فقه شيعه زده شود، بلكه برعكس، 
فقه شيعه از اين پس مي تواند رنگ خود را بر صورت زمانه بزند. اين سان بود كه در فقه 
سياسي شيعه فتواهايي صادر شد كه پيش از آن سابقه نداشت؛ به عنوان مثال، مي توان 
به فتواي تاريخي حضرت امام درباره مقابله مردم با حكومت محمدرضا شاه پهلوي اشاره 

كرد كه فرمود: «تقيه حرام است... ولو بلغ ما بلغ...» 
توجه به عنصر زمان و مكان در انديشه اجتهادي حضرت امام را نبايد صرفاً به گونه اي 
تفسير كرد كه فقه را تابع متغيري از شرايط زماني ـ مكاني كند كه در اين صورت، چنين 
ديدگاهي نمي تواند نو تلقي شود؛ چه پيش از حضرت امام نيز فقه تا حدودي ناگزير بوده 
ــنجد. آنچه نظريه حضرت امام را نو جلوه مي دهد، درك  كه شرايط زمان و مكان را بس
فائقانه اي است كه از جايگاه فقه، نسبت به زمان و مكان ارايه كرده است؛ به گونه اي كه 
برخالف گذشته كه الزامات زمان و مكان و الزامات فقه در يك نسبت يك سويه از جانب 
زمان و مكان مورد تأمل قرار مي گرفت، اين الزامات در آن، دوسويه مورد مالحظه قرار 
مي گيرد؛ به عبارت ديگر درك متفاوت حضرت امام از دو عنصر زمان و مكان باعث شده 
ــيعه از حالت انفعال و انزواي نسبي نسبت به زمان و مكان بيرون بيايد و  فقه سياسي ش

نقشي فعاالنه ايفا كند.
ــي حضرت امام مناسب با شرايط  به لحاظ عملي، مهم ترين عنصري كه در فقه سياس
ــده، عنصر مصلحت مي باشد. عنصر مصلحت در  زمان و مكان به شكل پررنگي وارد ش
عصر حاكميت فقه نسبت به عصري كه فقه در حالت اپوزيسيون به  سر مي برد، از اهميت 
بسيار بيشتري برخوردار است. مهم ترين كارويژه عنصر مصلحت، پر كردن شكاف ميان 
«واقعيت» و «آرمان» مي باشد؛ آرمان به مثابه «افق» و واقعيت به مثابه «فرآيند» حركت. 
ــرايط زمان و مكان را در خود حل كنند، به لحاظ  اگر آرمان هاي بلند نتوانند موانع و ش
عملي فاقد كارآمدي خواهند بود. وارد شدن نهادينه اي عنصر «مصلحت» در فقه سياسي 

حضرت امام، كارآمدي آن را در متن ضرورت هاي عملي به  اثبات رسانده است.

طرح مسئله
فقه، آن چنان كه حضرت امام(س) به درستي فرموده بودند، تئوري اداره جامعه و برنامه 
زندگي انسان از گهواره تا گور است. چنين تأثير جدي و فراگيري را براي كمتر دانشي از 
دانش هاي انسان مي توان سراغ گرفت. به رغم اين، در تاريخ اسالم، حضور ائمه اطهار(ع) 
بعد از رحلت پيامبر(ص) به مدت قريب به سه قرن و سپس اميد به ظهور امام زمان(عج)، 
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ــاس بي نيازي براي پرداختن به مسائل عميق تر و گسترده تر  موجب برانگيختگي احس
فقه سياسي شده است. عالوه بر اين، به دليل دوري فقه شيعه از حاكميت و اداره جامعه 
ــيعه، يعني آن دسته از احكامي كه با حكومت و اداره  و انزواي پياپي آن، فقه سياسي ش
ــت و غالباً در  ــد، كمتر مورد واكاوي و بحث عميق قرار  گرفته اس جامعه مرتبط مي باش
گردنه ها و بحران هاي تاريخي از طريق «تقيه» به حيات خود ادامه داده است. البته در 
ــي- اجتماعي، يعني «تحجرگرايي»،  ــه جريان سياس مواجهه با مسائل مستحدثه، س
ــت. در طول تاريخ، جريان هاي اصيل ديني  سكوالريسم و «نوانديشه ديني» مطرح اس
ــا تحجر و ديگري مقابله با  ــد در دو جبهه فكري عمل كنند: يكي مقابله ب مجبور بوده ان

افراط گري هاي روشنفكري.
جريان تحجر، ضمن انكار وجود متغيرات در دين، بر ثابتات آن تأكيد كرده و مباحث 
دين را در غير از قالب و ظرف زماني و تاريخي اش ملحوظ نمي داند. اين جريان هرچند با 
فرازونشيب، در سراسر تاريخ اسالم، حتي در عصر ما و در نهضت اسالمي حضور داشته 
است. حضرت امام(س)، در ضمن نقل قضيه اي، در خصوص اهميت مبارزه با اين جريان 

مي فرمايند: 
ــوم آقاي صدر و  ــردي، مرحوم آقاي حجت، مرح روزي مرحوم آقاي بروج
مرحوم آقاي خوانساري(رضوان اهللا عليهم) براي مذاكره در يك امر سياسي 
ــما قبل از هر كار، تكليف  در منزل ما جمع بودند. به آنان عرض كردم كه ش

اين مقدس نماها (متحجرين) را روشن كنيد.1
ــم با رويگرداني از فهم روش مند دين و شريعت در  ــوي مقابل، جريان سكوالريس در س
قالب «اجتهاد» در به دست آوردن مراد شارع، فهم آزاد و غيرمبتني بر علوم ديني را مدنظر 
ــطه و غيرروش مند دين،  ــاني و فهم بي واس خويش قرار داده و با محور قرار دادن خرد انس
گستره شرعيات را محدود به امور عبادي و برخي آموزه هاي منصوص مي داند و در فرآيند 
عرفي نگري در شريعت، حوزه دين را در اموري خاص و حداقلي نگه داشته و دخالت دين و 

شريعت را در امور جامعه و حاكميت سياسي، بلكه امور نوپديد مورد انكار قرار داده است. 
ــوي مخالف و با مباني متفاوت،  در واقع دو گروه «متحجرين» و «سكوالرها» از دو س
بر حداقلي بودن شريعت و محدوديت حضور آن در عرصه هاي زندگي، اشتراك دارند و 

امكان اداره فقهي و شرعي امور سياسي و اجتماعي را برنمي تابند. 
ــت. اجتهاد يعني «فهم روش مند،  در جبهه مقابل اين دو جريان، جريان اجتهادي اس

1. امام خميني، واليت فقيه، قم، آزادي، بي تا، ص172. 
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عميق و دقيق دين» در مقابل «فهم آزاد و غيرضابطه مند و سطحي» آن. جريان اجتهادي، 
گستره شريعت را تمامي نيازهاي بشري تا روز قيامت و در تمامي شئون زندگي مي داند و 
در فرآيند استنباط متغيرات از ثابتات، كارآيي و كارآمدي شريعت را نيز در مرحله عمل و 
در شرايط جديد تضمين مي نمايد؛ به عنوان مثال، حضرت امام(س) فقيه شاخص جريان 
اجتهادي، با شجاعت، خالقيت و اهتمام مضاعف و اميد به برپايي حاكميت ديني و متعاقباً 
تحقق آن آرزو، فصل نويني را در استفاده از عنصر زمان و مكان در استنباط و فهم روزآمد 
ــتفاده نوين از عنصر «مصلحت» امور شريعت را سامان  و دقيق موضوعات رقم زد و با اس

بخشيده و زمينه تحقق حداكثري شريعت در جامعه و نظام سياسي را فراهم آورد.
تاكنون در خصوص نقش زمان و مكان در فقه سياسي حضرت امام(س) مقاالت قابل 
ــت؛ به رغم اين، در خصوص  ــده و حتي كنگره هايي نيز برپا شده اس توجهي منتشر ش
ــته يعني عدم مقهوريت انديشه فقهي حضرت امام  ــي اين نوش پرسش و موضوع اساس
ــكان، ضمن توجه به ضروريات زمان و مكان، كمتر  در برابر اقتضائات تحميلي زمان و م
ــؤال چگونگي ارتباط فقه سياسي با دو  ــده و معموالً در مواجهه با س پژوهشي انجام ش
عنصر زمان و مكان، پاسخ هايي داده شده كه به نظر مي رسد تنها به يك جنبه از «الزامات 
ــت. در اين تحقيق، بر اين باوريم كه حضرت  دوگانه فقه و زمان و مكان» توجه شده اس
امام(س)، ضمن اينكه فقه سياسي شيعه را از حالت انفعال و انزواي نسبي نسبت به دو 
عنصر زمان و مكان بيرون آورده، با دخالت روش مند اين دو، نوعي اجتهاد فعاالنه را رقم 
زده  است؛ به گونه اي كه مي  توان گفت با آن، گامي نوين در سير استكمالي نسبت فقه و 
عرصه عمل برداشته شده است؛ به عبارت ديگر، تمايز مهم فقه سياسي حضرت امام(س) 
ــلف، پيوند وثيق تئوري فقهي با عمل سياسي است. حلقه پيوند و  نسبت به فقيهان س
ــه فقهي حضرت امام(س)، عنصر «مصلحت» مي باشد.  اتصال تئوري و عمل در انديش
در اين تحقيق تالش شده تا در برابر تلقي رايج جريان سكوالريسم كه واژه  روشنفكري 
ديني را در انحصار خود دارد و مصلحت انديشي فقهي را طريقي براي سكوالريزه كردن 
دين و عرفي شدن فقه شيعه مي داند،1 به ويژگي ها، مباني و پيامدهاي مصلحت انديشي 
روش مند در رويكرد اجتهادي حضرت امام(س) اشاره شود. البته، از آنجايي كه معموالً 
ــان و مكان مورد  ــالم و مقتضيات زم ــرت امام نيز توجه به اس و كم وبيش، قبل از حض

ــده در ماهنامه كيان، ش24 (فروردين و  ــر ش ــعيد حجاريان، منتش 1. به عنوان مثال مي توان به دو مقاله از س
ارديبهشت1374) با عنوان «فرآيند عرفي شدن فقه شيعه» و ماهنامه كيان، ش46 (فروردين و ارديبهشت1378) 
ــي در فقه سياسي شيعه،  ــاره كرد كه در آنها فرآيند مصلحت انديش با عنوان «امام خميني؛ فقيه دوران گذار» اش

مترادف با فرآيند عرفي شدن فقه شيعه تفسير شده است.
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توجه بوده، نقش زمان و مكان در فقه و ارتباط دين و 
سياست، مفروض لحاظ شده است. در اين پژوهش از 
روش توصيف و روش تحليليـ  منطقي و كتابخانه اي 

استفاده شده است.

تبيين مفاهيم
جريان اجتهادي(نوانديشـى دينـى): جرياني كه 
مبتني بر اجتهاد اصيل، روش مند و معتقد به حداكثري 
ــي عرصه هاي  ــريعت در تمام ــودن حضور دين و ش ب
ــئون زندگي است؛  زندگي و توانايي دين در تمامي ش
ــاد روش مند، به  اين جريان، ضمن پايبندي به اجته
تأثير دو عنصر زمان و مكان در امر اجتهاد و نهايتاً در 
كارآيي و كارآمدي شريعت در مرحله عمل، به ويژه در 

امور مستحدثه، باور و عنايت دارد.
ــرايط و مقتضيات ضروري اعصار و  زمان و مكان: ش

امصار كه بدون تأثير در تغيير جهت احكام شرعي، در تغيير نوع و شكل، كميت و كيفيت 
آنها مؤثر مي باشند.

مصلحـت: اهل لغت،1 مصلحت را در مقابل مفسده و به معني صالح، شايستگي، سود 
ــان مي گردد. بر اين اساس،  ــته اند كه در نتيجه انجام كاري نصيب انس و فايده اي دانس
مصلحت نظام نيز صالح و فايده اي است كه عايد اسالم، مسلمين و جامعه انساني شود 
ــد مي باشد. شيعه و  ــيعه عبارت از تبعيت احكام از مصالح و مفاس و مصلحت در فقه ش
ــن و قبح ذاتي و عقلي و نيز حكمت و عدل الهي، بر اين  ــاس اعتقاد به حس عدليه بر اس
باورند كه احكام الهي تابع مصالح و مفاسد هستند؛ يعني احكام وجوبي، بر اساس مصالح 
موضوعاتشان و احكام تحريمي، بر اساس مفاسد موضوعاتشان جعل مي گردند. فقيهان 
و انديشمندان اسالمي، براساس تفاوت مصالح و مفاسد موضوعات در الزام و عدم الزام، 
ــتحباب، كراهت و اباحه تقسيم كرده اند؛ به عنوان مثال  احكام را به وجوب، حرمت، اس

خواجه نصيرالدين طوسي در تجريد االعتقاد مي نويسد:
1. به عنوان مثال ابن منظور مي نويسد: «صالح در مقابل فساد است...، اصالح، نقض افساد و مصلحت، عبارت است 

از شايستگي و شايستگي در مقابل افساد است»؛ ابن منظور، لسان العرب، ج2، ص 517- 516، ماده صلح. 

آنچه نظريه حضرت امام را نو جلوه 
مي دهد، درك فائقانه اي است كه 
از جايگاه فقه، نسبت به زمان و 
مكان ارايه كرده است؛ به گونه اي 
كه برخالف گذشته كه الزامات 
زمان و مكان و الزامات فقه در يك 
نسبت يك سويه از جانب زمان و 
مكان مورد تأمل قرار مي گرفت، 
اين الزامات در آن، دوسويه مورد 
مالحظه قرار مي گيرد؛ به عبارت 
ديگر درك متفاوت حضرت امام از 
دو عنصر زمان و مكان باعث شده 
فقه سياسي شيعه از حالت انفعال 
و انزواي نسبي نسبت به زمان و 
مكان بيرون بيايد و نقشي فعاالنه 

ايفا كند
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ــت كه اين  ــت. به اين دليل كه در بر گيرنده مصلحت اس تكليف خوب اس
مصلحت بدون تكليف به دست نمي آيد.1

ــوايان دين از مصالح  ــالم نشان مي دهد كه پيش سيره نبوي، علوي و خلفاي صدر اس
ــه مقتضاي مصلحت جامعه،  ــي، اقتصادي و نظامي بهره مي بردند و ب اجتماعي،  سياس
ــياري از فقها احكام حكومتي را بنابر  از تجارب و فنون بشري استقبال مي كرده اند و بس
ــلمين جعل كرده اند؛ هرچند اين احكام، با احكام اوليه و ثانويه  ــالم و مس مصلحت اس

سازگاري نداشته باشد. 
ــيع را تشكيل  ــاس مذهب تش ــه «مصلحت»، پايه مكتب عدل و اس اعتقاد به انديش
ــان  ــت كه مصلحت، در حقيقت به متعلق احكام، و نه بس مي دهد. البته بايد توجه داش
ــت. بر اين اساس، هر تكليفي ارشاد  تكاليف آزمايشي صرفاً به خود تكليف، معطوف اس
ــده است. نظر به وجود مصلحت در  به مصلحتي است كه در متعلق آن تكليف نهفته ش
متعلق احكام مي توان گفت كه هدف از شريعت، صرف امتثال احكام نيست، بلكه امتثال 
احكام به نوبه خود، منجر به هدايت انسان به سودها و زيان هاي مادي و معنوي مي شود؛ 
ــت آمدن قرب الهي، سعادت عملي در  به عبارت ديگر در انجام تكاليف، عالوه بر به دس

زندگي نيز تأمين مي شود.
حسب احاديث و روايات شريفه، تكاليف شريعت معطوف به مصالح واقعيه مي باشد و 
ــتند: 1. مصالح ثابته كه در همه اعصار و امصار وجود  مصالح واقعيه خود بر دو قسم هس
داشته و ناظر به همه انسان هايي است كه مكلف به رعايت تكاليف مسبوق به آنها هستند 
ــند. ابواب گوناگون  2. مصالح متغيره كه متفرع بر اوضاع و احوال اعصار و امصار مي باش
ــكام مواريث، نكاح، طالق،  عبادات و مقدمات آن (طهارات ثالث)، ابواب محرمات، اح
ــتند كه مصداق حديث  ــات و... نمونه هايي از مصالح ثابته هس عده، حدود، قصاص، دي
ــداً الي يوم القيامه، ال  ــداً الي يوم القيامه و حرامه حرام اب معروف «حالل محمد حالل اب
ــان كه در توقيع  ــند. اما «حوادث واقعه»، هم چن يكون غيره و ال يجيء غيره» مي باش
مبارك امام عصر(عج) از آنها ياد شده، از مصاديق مصالح متغيره مي باشند كه درباره آنها 
بدون آنكه از جانب شارع مقدس حكم خاصي صادر شده باشد، ضوابط ويژ ه اي ارايه شده 
است تا فقهاي شايسته در هر زمان و مكان با تكيه بر آن ضوابط كه رعايت آنها مقتضي 
ــكل متأخري متدلوژي اجتهاد از آن ياد  به كارگيري متدلوژي ويژه اي است- كه به ش

مي شود- احكام آنها را استخراج و صادر كنند. 
1. عبدالحسين خسروپناه، گفتمان مصلحت، تهران، كانون انديشه جوان، 1386، ص94. 
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در حقيقت، احكام متغيره، به دليل تغيير موضوعشان تغيير مي يابند و با فرض ثابت 
بودن موضوع، حكم نيز ثابت خواهد بود و اگر غير از اين باشد، نوعي نسبيت در احكام 
ــتر مسائل سياسي،  ــده است. بيش پيش مي آيد كه تاكنون هيچ فقيهي بدان قائل نش
نظامي، انتظامي و نيز مسائل مربوط به روابط داخلي و خارجي، انواع معامالت نوظهور 
از قبيل مصالح متغيره هستند كه با گذشت زمان و دگرگوني هاي شرايط و احوال، به 
ــان تغيير مي كند. عدم توجه به همين مسبوق بودن  دليل تغيير موضوع شان،  حكمش
تغيير حكم به تغيير موضوع است كه باعث شكل گيري شبهه عرفي شدن و سكوالريزه 

شدن دين در فقه المصلحه شده است. 
احكام اوليـه: دستوراتي هستند كه براي مسلمانان در شرايط طبيعي و عادي، بدون 

هيچ گونه اضطرار و اكراهي، نازل شده است.
ــي از اوصاف اضطرار، ضرر،  ــتند كه ناش احكام ثانويه: احكام موقت و محدودي هس
ــده اند. از آنجا كه اين  ــروحرج، تقيه، عجز، خوف و... بر موضوعات خاصي صادر ش عس
اوصاف، موقت هستند، احكام موقته و از آنجا كه در مرحله دوم و در فرض نبود شرايط 
احكام اوليه جعل مي شوند، احكام ثانويه به آنها گفته مي شود؛ مانند حكم افطار روزه به 

هنگام بيماري.
ــالمي) در حيطه امور  ــتورات ولي فقيه (رهبر مشروع جامعه اس احكام حكومتي: دس
ــود حكم حكومتي نام  اجتماعي كه طبق مصالح عمومي، براي اداره جامعه اتخاذ مي ش

دارد. تفاوت احكام اوليه با احكام حكومتي در اين است كه:
ــورت تغيير موضوع يا  ــتند و فقط در ص 1. احكام اوليه ثابت، دايم و تغييرناپذير هس
قيدوشرط آن تغيير مي كنند، اما احكام حكومتي موقت، تغييرپذير و تابع منشأ اعتبار 

آنها هستند؛
ــاس مصلحت در احكام اوليه فقط در دست  2. تشخيص مصلحت و جعل احكام براس
شارع است، اما در احكام حكومتي، تشخيص مصلحت و اعتبار احكام براساس مصلحت 

در دست حاكم است؛
3. محور صدور احكام حكومتي، وجود مصالح و مفاسد متغير اجتماعي است، ولي محور 

صدور احكام اوليه وجود مصالح و مفاسد ثابت واقعي است؛
ــلمانان در احكام حكومتي، بايد از حاكم جامع الشرايط اسالمي تبعيت كنند،  4. مس
ولي در احكام اوليه تابع مراجع خويش هستند. به همين دليل پيروي ساير فقها از حاكم 
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اسالمي نيز الزم و واجب است؛1
ــي قلمروي احكام حكومتي،  ــت ول 5. قلمروي احكام اولي، امور فردي و اجتماعي اس
محدود به امور عمومي و اجتماعي است كه شامل شئون فردي در صورتي كه با روابط 

اجتماعي ارتباطي نداشته باشد نمي شود.
پرسش مهم در اينجا اين است كه اگر ميان حكم حاكم، با توجه به مصالح اجتماعي و 
حكم اولي تزاحمي پيش آيد، حق تقدم با حكم اولي است يا حكم حاكم؟ در اين خصوص، 
ــاير مراجع و مجتهداني كه با تشكيل حكومت ديني و جريان  ديدگاه حضرت امام و س
احكام حكومتي موافق اند، اين است كه از باب تقدم اهم بر مهم، حكم حاكم بر حكم اولي 
تقدم دارد زيرا مصلحت اجتماعي به صورت قطعي و ضروري كشف شده است و اگر به 
آن توجه نشود، اصل اسالم زير سؤال مي رود و ناتواني آن معلوم مي گردد؛ به همين دليل 
حضرت امام در نامه اي به مقام معظم رهبري فرمودند حكومت يكي از احكام اوليه اسالم 
است و مقدم به تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.2 البته بايد توجه داشت 
كه الزاماً احكام حكومتي با احكام اولي در تزاحم نيستند؛ چراكه اساساً احكام حكومتي 
در عرض احكام اولي قرار نمي گيرند، بلكه احكام حكومتي، احكامي هستند كه حكومت 
براي اداره كشور و جامعه با توجه به مصالح عمومي و اجتماعي صادر مي كند و الزمه آن، 
واليت حاكم اسالمي است؛ چه احكام حكومتي را احكام اوليه يا احكام ثانويه بدانيم؛ به 

همين دليل برخي از محققان در تعريف احكام حكومتي مي نويسند:
احكام حكومتي، به مقرراتي گفته مي شود كه از سوي  مسئولين كشور براي 
برقراري نظم و تأمين مصلحت عمومي صادر مي گردد كه اگر تداوم نسبي 
ــمار مي رود. اين گونه  ــميت پيدا كند، از احكام اوليه به ش داشته باشد و رس
ــتند و هم چنين از  ــوادث واقعه يا مصالح مقتضيه هس احكام در رابطه با ح
ــتگي دارند و قابل تغييرند و  ــتند كه به شرايط زمان بس احكام متغيره هس

تمامي احكام انضباطي و آيين نامه اي از اين قبيل مي باشند.3
تفاوت احكام حكومتي با احكام ثانويه نيز چنين است:

1. احكام حكومتي در حكم اولي به نام حكومت اسالمي تحقق مي يابند؛
2. احكام ثانويه بر عناوين ثانوي چون عسر، حرج، ضرر، تقيه، اضطرار و... بار مي شوند، 

ولي مالك احكام حكومتي، مصالح اجتماعي مسلمين و مصالح اسالم است؛
1. امام خميني، البيع، قم، اسماعيليان، بي تا، ج2، ص466.

2. صحيفه امام، ج20، ص452.
3. محمدهادي معرفت، واليت فقيه، قم، التمهيد، 1387، ص 174.
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ــوي گرچه هر دو موقت و  3. احكام حكومتي با احكام ثان
تغييرپذيرند، اما قلمرو حكم ثانوي بيشتر در احكام شخصي 
و قلمرو احكام حكومتي در احكام اجتماعي است و از اين رو، 
دايره احكام حكومتي وسيع تر از احكام اوليه و ثانويه است، 
اگرچه در بسياري از مصاديق احكام حكومتي، احكام اوليه 

و ثانويه نيز مندرج شده است. 
ــه عبارت ديگر،  ــائل؛ ب فائقانه: يعنى مواجهه فعال با مس

مقهوريت مطلق نسبت به دو عنصر زمان و مكان. 

نگاه فائقانه حضرت امام از جايگاه فقه نسبت به 
زمان و مكان

ــتر فقه سياسي، ضمن لحاظ جدي  مهم ترين ويژگي اجتهاد حضرت امام(س) در بس
ــرايط زمان و مكان در اجتهاد، رويكرد فعاالنه و فائقانه ايشان از جايگاه فقه نسبت به  ش
ــد. در اين راستا توجه ويژه حضرت  زمان و مكان و عدم مقهوريت نسبت به آن مي باش
امام(س) به اصولي همچون اصل تكليف، اصل دعوت و گسترش اسالم و اصل نفي سبيل، 

مؤيد ماست كه ذيًال به بررسي اجمالي اين اصول مي پردازيم:
اصل تكليف

ــال اراده الهي و  ــخصيتي حضرت امام(س) اين بود كه در امتث يكي از ويژگي هاي ش
تكليف شرعي محو مي شد؛ به  گونه اي كه شكست، پيروزي، حيات و شهادت در راه خدا 

را در بستر انجام تكليف، از باب «احدي الحسنين»، پيروزي مي دانست. 
حضرت امام در خصوص لزوم توجه به تكليف گرايي مي فرمايد:

... ما بنا داريم به تكليف عمل كنيم. ما مكلفيم با ظلم مقابله كنيم... ما مكلفيم 
از طرف خداي تبارك و تعالي كه با ظلم مقابله كنيم؛ با اين آدمخوارها و با اين 

خونخوارها مقابله كنيم...1
ــياري از  ــئله تكليف گرايي، از بس ــه مس ــدي ب ــا التزام ج ــام(س) خود ب حضرت ام
حسابگري هاي سياستمداران داخلي و خارجي صرف نظر مي كردند و به همين علت، در 

پاريس به طرفداران سياست گام به گام فرمودند:
... ما [چون] تكليف داريم ادا مي كنيم، مي شود و نمي شود براي ما مطرح 

1. صحيفه امام، ج12، ص322. 

سيره نبوي، علوي و خلفاي 
صدر اسالم نشان مي دهد 
كه پيشوايان دين از مصالح 
اجتماعي،  سياسي، اقتصادي 
و نظامي بهره مي بردند و به 
مقتضاي مصلحت جامعه، از 
تجارب و فنون بشري استقبال 
مي كرده اند و بسياري از فقها 
بنابر  را  حكومتي  احكام 
مصلحت اسالم و مسلمين 

جعل كرده اند
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نيست... اگر پيروز شديم كه خوب الحمدهللا و اگر پيروز هم 
نشديم، الحمدهللا كه به تكليف عمل كرديم...1

ــام(س) عمل به تكليف، چه به  در واقع، از نظر حضرت ام
پيروزي دنيوي منجر شود و چه نشود، داراي پاداش اخروي 

و آسايش وجدان است:
 ... نبايد نگران باشيم كه مبادا شكست بخوريم، بايد نگران 
باشيم كه مبادا به تكليف عمل نكنيم. نگراني از خود ماست. 
ــداي تبارك و تعالي براي ما تعيين  اگر ما به تكاليفي كه خ
ــت عمل بكنيم، باكي از اين نداريم كه شكست  فرموده اس
ــرق و چه از غرب و چه داخل چه از خارج  بخوريم؛ چه از ش
ــتيم؛ خودمان،  ــت خورده هس و اگر به تكاليف خودمان عمل نكنيم، شكس

خودمان را شكست داديم...2
ــلمين به مردم ابالغ  ــط فقيه و ولي امر مس از نظر حضرت امام(س) تكليفي كه توس
مي شود، در واقع همان تكليفي است كه خداوند متعال تعيين كرده است. ايشان خطاب 

به نيروهاي نظامي فرموده است:
... شما هم بدون اينكه در نظر بگيريد كه من چي هستم و او چيست، همه 
در نظر بگيريد خدا به ما وظيفه داده، وظيفه معين كرده، وظيفه خدايي را 
ــعادت دنيا و آخرت شما را ان شاءاهللا  داريم عمل مي كنيم. بدانيد كه اين س

حفظ خواهد كرد...3
ــتندات ديدگاه تكليف گرايي حضرت امام(س)، سيره معصومين(ع) بوده  يكي از مس

است؛ از همين روي، وي در جايي فرموده است:
ــرعي داريم انجام مي دهيم؛ اين وظيفه شرعي كه  ... پس ما يك وظيفه ش
انجام مي دهيم [اگر] نتوانستيم، ما به وظيفه مان عمل كرديم. حضرت امير 
هم نتوانست معاويه را از بين ببرد ولي وظيفه اش را عمل كرد. ما وظيفه مان 

را عمل مي كنيم...4
موارد متعددي را در سيره عملي حضرت امام(س) مي توان يافت كه برخالف ديدگاه 

1. همان. 
2. همان، ج15، ص70. 

3. همان، ج19، ص 459. 
4. همان، ج7، ص52.

جريان تحجر، ضمن انكار 
وجود متغيرات در دين، بر 
ثابتات آن تأكيد كرده و مباحث 
دين را در غير از قالب و ظرف 
زماني و تاريخي اش ملحوظ 
نمي داند. اين جريان هرچند با 
فرازونشيب، در سراسر تاريخ 
اسالم، حتي در عصر ما و در 
نهضت اسالمي حضور داشته 

است
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ديگران و صرفاً بنابر آنچه به عنوان تكليف خود شناسايي كرده، عمل نموده اند. برخي از 
اين موارد  عبارت اند از:

الف. تحريم تقيه
آيت اهللا رضا استادي در خصوص تفاوت حضرت امام(س) با ديگر علما و مراجع در برخورد 

با حكومت ها مي  نويسند:
ــه حكومت ها اعتراض  ــت؛ ديگران گرچه ب تفكر امام با ديگران فرق داش
مي كردند اما درصدد برخورد شكننده و براندازي نبودند؛ حتي وقتي امام اين 
مسئله را مطرح كردند، ديگر علما موافق نبودند، نه به خاطر اينكه با حكومت 
وقت موافق بودند، بلكه با برخورد شكننده موافق نبودند و من فكر مي كنم 
امام اين تفكر را با تشريح يك فتوا بيان فرمود و اين فتوا را اگرچه ديگران هم 
ــدند.  امام(س) فرمودند به ما  گفته اند، اما تنها در حد گفتن با آن روبه رو ش
گفته اند تقيه كنيد، اما تقيه براي حفظ دين است. حال اگر دين دارد از بين 

مي رود، باز هم بايد تقيه كرد؟! خير، در زمان ما تقيه حرام است.1
در همين راستا آيت اهللا جوادي آملي نيز معتقدند: 

ــت و فرمان مي دهد گوش نمي دهند.  مردم حرف كسي را كه نشسته اس
امام(س) نفرمود مردم! برويد! بلكه فرمود من رفتم، شما هم بياييد! امام امت 
جلو افتاد، ساليان متمادي اهانت و فحش شنيد، تبعيد و زندان و سختي را 
ــي كرد، آن گاه فرياد برآورد.  تحمل كرد، مقدار زيادي از راه را به تنهايي ط
ــما هم بياييد! مردم نيز گفتند لبيك يا امام و به  فرمود مردم! من رفتم، ش

دنبال او حركت كرده و رفتند.2
خود حضرت امام نيز مي فرمايند: «... من از آن آدم ها نيستم كه اگر يك حكمي كردم 

بنشينم چرت بزنم كه اين حكم، خودش برود؛ من راه مي افتم دنبالش...»3
حضرت امام با تحريم تقيه، كه در شكل انحرافي خود طي ساليان متمادي مهم ترين 
مانع در راه مبارزات مستقيم و خشونت آميز مردم با رژيم هاي خودكامه و نيز دستاويز 
ــي در عصر ما را باز كردند.  سازشكاران عافيت طلب نيز بود، راه حركت و مبارزه سياس
ايشان، نخستين بار با ابراز صريح مخالفتشان با طرح قانون انجمن هاي ايالتي و واليتي 

1. دين و عرصه سياست در انديشه امام خميني (از مجموعه آثار دومين كنگره بين المللي امام خميني و احياي 
تفكر ديني)، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني، ج5، ص22.

2. آيت اهللا جوادي آملي، بنيان مرصوص امام خميني، قم، اسرا، ص250. 
3. صحيفه امام، ج1، ص292-293. 
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از طرف رژيم شاه و متعاقباً با حمله مستقيم و انتقادات بي واسطه از آن رژيم، سنت تقيه 
را شكستند و فتواي تاريخي خود را در اينكه «... تقيه حرام است؛ و اظهار حقايق، واجب 

ولو بلغ ما بلغ...»1 صادر كردند.
ب. بي اعتنايي امام به حكومت نظامي رژيم در 21بهمن 57

رژيم شاه كه خود را در سراشيبي سقوط مي ديد، چاره را در انجام كودتا تشخيص داد 
لذا در روز 21 بهمن 57، براي اجراي كودتا، با صدور اعالميه اي ساعت منع عبورومرور 
ــاند. توطئه اي بزرگ در جريان بود. برابر  ــاعت 16/30 بعدازظهر رس را در تهران به س
اسنادي كه بعدها فاش شد در ساعت منع عبورومرور مي بايست ارتش بر نقاط حساس 
شهر مستقر گردد، سران انقالب با سرعت دستگير و با اعدام آنان و قتل بسياري از مردم، 

انقالب به طور قاطع سركوب شود.2
سياستمداران اطراف امام مبهوت شده و به بن بست رسيده بودند و اهداف پشت پرده 
اين حكومت نظامي و اعالم ساعت منع عبورومرور، چنان كه بايد، براي كسي مكشوف 
نبود. به گفته شهيد فضل اهللا محالتي- يكي از شاهدان عيني- امام خميني اتاق را خلوت 
ــيد؛  ــمع حاضران در بيت مي رس ــجده گذارد. طنين رازونياز امام به س كرد و نماز و س
لحظاتي بعد ايشان در ميان ديگران حاضر شدند؛ دستور لغو حكومت نظامي را از طريق 
ــي و منع عبورومرور، صادر  ــيل مردم به خيابان ها و تمرد از مقررات حكومت نظام گس
ــالم فرمودند: «... اعالميه امروز  نمودند.3 حضرت امام در آن پيام تاريخي با صراحت اع

حكومت نظامي، خدعه و خالف شرع است و مردم به هيچ وجه به آن اعتنا نكنند...»4
ــهور و  ــي بعضي از بزرگان و مجاهدين مش ــود در واكنش به اين پيام حت گفته مي ش
ــابقه اي هم چون آيت اهللا طالقاني متعجب از تصميم قاطع امام به خاطر پيامدهاي  پرس
وحشتناك آن، مثل كشتار مردم، از حضرت امام(س) درخواست تجديدنظر نسبت به 
اين پيام مي كنند. اما امام بنا به تشخيص وظيفه و تكليف، محكم و قاطع مي ايستند و در 
انجام آن لحظه اي درنگ نمي كنند و با بيان اينكه وظيفه و تكليف اين است، پافشاري 

مي نمايند و نهضت را از يك بن بست قطعي و بحراني بزرگ و پيچيده نجات مي دهند.

1. همان، ص 178. 
2. اطالعات، 57/12/2. 

3. عمادالدين باقي، بررسي انقالب اسالمي ايران، قم، تفكر، 1370، ص456.
4. صحيفه امام، ج6، ص122.
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ج. عزل آقاي منتظري
حضرت امام بعد از سال ها خون دل خوردن و تالش بي وقفه و پيگير براي نجات آقاي 
ــاس «وظيفه  ــان بر اس منتظري از مهلكه اي كه در آن فرو رفته بود، تصميم به عزل ايش
ــالم» گرفتند و طي نامه اي به ايشان و مجلس شوراي  شرعي» و «براي حفظ نظام و اس
ــان را از قائم مقامي رهبري اعالم فرمودند و اذعان  ــتن ايش ــئله كنار گذاش اسالمي مس

داشتند:
ــرادي كه مكلف به اغماض آن  ... من با خداي خود عهد كرده كه از بدي اف
نيستم هرگز چشم پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته ام كه رضاي او را 
بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم. اگر تمام جهان عليه من قيام كنند، دست 
از حق و حقيقت بر نمي دارم. من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي افتد ندارم؛ من 

تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل كنم...1
ــت در ابتدا مشكالتي پيش بيايد  با تصميم به عزل آقاي منتظري هر چند امكان داش
ــور ثقيل باشد، اما آنچه براي  و حتي اين موضوع براي بعضي  از خواص و مسئولين كش

حضرت امام مهم بود، تكليف و وظيفه شرعي شان بود كه به آن عمل كردند.
د. فتواي قتل سلمان رشدي

ــدي در وهن و توهين به اسالم، قرآن و  تأليف كتاب آيات شيطاني به قلم سلمان رش
پيامبر اسالم(ص) كه باعث صدور فتواي تاريخي حضرت امام در سال 1367 گرديد: 

بسمه تعالي. انا هللا و انا اليه راجعون. به اطالع مسلمانان غيور سراسر جهان 
مي رسانم مؤلف كتاب آيات شيطاني كه عليه اسالم و پيامبر و قرآن، تنظيم و 
چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين مطلع از محتواي آن، محكوم به 
اعدام مي باشند. از مسلمانان غيور مي خواهم تا در هر نقطه كه آنان را يافتند، 
ــي جرئت نكند به مقدسات مسلمين  سريعاً آنها را اعدام نمايند تا ديگر كس
توهين نمايد و هر كس در اين راه كشته شود، شهيد است؛ ان شاءاهللا. ضمناً 
اگر كسي دسترسي به مؤلف كتاب دارد ولي خود قدرت اعدام او را ندارد، او را 

به مردم معرفي نمايد تا به جزاي اعمالش برسد...2 
دشمنان خارجي انقالب اسالمي و به تبع آنها اندك ايادي داخلي آنها، حكم حضرت امام 
را يك اقدام تروريستي و قرون وسطايي ناميدند و آن را مغاير آزادي بيان و عقيده خواندند و 

1. همان، ج21، ص331-332. 
2. همان، ص263. 
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در اولين واكنش، جامعه اقتصادي اروپا، ديپلمات هاي خود را از ايران فرا خواندند و حداكثر 
قريب به اتفاق مقامات غربي در مقابل ايران موضع گيري منفي كردند. اما حضرت امام(س)، 
به رغم موضع گيري يكپارچه غرب و بعضاً دولت هاي اسالمي، از موضع خويش و حكم اعدام 
سلمان رشدي كوتاه نيامدند و مجدداً تأكيد كردند كه «اگر رشدي زاهد زمان هم گردد، باز 

هم قتلش واجب است».1
متعاقب اصرار و قاطعيت حضرت امام مبني بر ضرورت اعدام سلمان رشدي، بزرگ ترين ضربه 
بر پيكر استعمار قرن وارد شد و كشورهاي اروپايي خواهان بازگشت ديپلمات هاي خود به ايران 
شدند و از طرفي ديگر، فتواي حضرت امام(س) موجب انسجام و هويت بخشي مسلمانان در 
تمام ممالك دنيا و آزاد شدن پتانسيل قوي هويت اسالمي در دنيا شد. هرچند اين موضوع 
خوشايند سران كشورهاي غربي و مجامع بين المللي تحت سيطره غرب و دولت هاي وابسته 

اسالمي نبود، اما حضرت امام(س) به وظيفه و تكليف خويش عمل نمودند.
ــك اصل ثابت،  ــه «تكليف گرايي» به عنوان ي ــت ك ــه اين نكته بايد توجه داش البته ب
ــردد. عالوه بر اين،  ــرايط مختلف مي گ ــاوت و متنوع در ش پديد آورنده رفتارهاي متف
ــخصي و گاه از طريق  ــي  ـ اجتماعي شان گاه به طور ش حضرت امام در رفتارهاي سياس
ــيدند و عمل مي كردند؛ به عنوان مثال، مرحوم  مشاوره با كارشناسان به نتيجه مي رس
حاج سيداحمد خميني درباره چگونگي تدوين كتاب كشف اسرار توسط حضرت امام 

مي نويسند:
حضرت امام فرمودند يك بار در حال رفتن به مدرسه فيضيه مشاهده كردم 
ــاله بحث مي كنند. ناگهان به  كه عده اي دارند راجع به كتاب اسرار هزارس
ذهنم آمد ما داريم درس اخالق مي گوييم، حال آنكه اين بحث ها در حوزه ها 
نفوذ پيدا كرده است. امام تصميم مي گيرند، از وسط مدرسه فيضيه برگشته 
و ديگر به درس نمي روند و طي  يك ماه تا چهل روز تقريباً همه كارها را كنار 

مي گذارند و كتاب كشف اسرار را مي نويسند.2
ــب اين نقل قول تصميم حضرت امام براي نگارش كتاب كشف اسرار، تصميمي  حس
شخصي بوده كه البته فضاي عمومي حوزه علميه نيز مقتضي آن بوده است؛ اين در حالي 
است كه در خصوص پذيرش قطعنامه، تصميم حضرت امام ناشي از تشخيص شخصي 
ايشان نبوده است. حضرت امام در خصوص جنگ بارها فرموده بودند كه جنگ ما تا رفع 
ــه آيات شيطاني، تهران، سازمان تبليغات  1. واحد مطالعات و تحقيقات فرهنگي سازمان تبليغات اسالمي، دسيس

اسالمي، ص52.
2. حضور، 1369، ش1، ص7.
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ــت  ــالم يا اينكه اگر اين جنگ بيس فتنه ادامه دارد يا اينكه صلح با صدام يعني دفن اس
سال هم طول بكشد، ما ايستاده ايم و... به رغم اين، در سال 1367 نظر ايشان به تبع نظر 

كارشناسان و مسئوالن وقت نظام تغيير كرد و آتش بس را پذيرفتند و فرمودند:
ــيوه دفاع و مواضع اعالم شده در  ... من تا چند روز قبل معتقد به همان ش
جنگ بودم و مصلحت نظام و كشور و انقالب را در اجراي آن مي ديدم؛ ولي 
ــطه حوادث و عواملي كه از ذكر آن فعًال خودداري مي كنم و به اميد  به واس
ــد و با توجه به نظر تمامي كارشناسان  ــن خواهد ش خداوند در آينده روش
سياسي و نظامي سطح باالي كشور، كه من به تعهد و دلسوزي و صداقت آنان 

اعتماد دارم، با قبول قطعنامه و آتش بس موافقت نمودم...1 
مقام معظم رهبري درباره اصل تكليف در سيره حضرت امام فرموده اند: «نقطه اساسي 
كار او اين بود كه در اراده الهي و تكليف شرعي محو مي شد و هيچ چيز برايش غير از انجام 
تكليف مطرح نبود.»2 البته روشن است كه از شرايط تحقق تكليف، قدرت انجام آن است. 
بايد شرايط براي انجام وظيفه الهي فراهم باشد وگرنه، ال يكلف اهللا نفساً اال وسعها».3 لذا 
اصل تكليف با ديگر اصول، در ارتباط با هم و تعديل كننده يكديگرند كه ضمن طرح اصول 

ديگر، ابعاد ديگري از اصل تكليف روشن خواهد شد.
اصل دعوت و گسترش اسالم 

ــترش آن استفاده مي كردند و  حضرت امام از هر فرصتي براي دعوت به اسالم  و گس
چه بسا تمام اقدامات معظم له با اين اصل قابل تبيين و تحليل باشد. دعوت رژيم شاه و 
سران كشورهاي اسالمي به بازگشت به آغوش اسالم و قطع رابطه با استعمارگران و طرح 
«صدور انقالب»، صدور پيام هاي معنوي اسالم به مردم ديگر كشورها و پيام هاي ايشان 
به مناسبت ايام حج، قبل و بعد از انقالب، همه و همه در جهت گسترش پيام اسالم قابل 
ارزيابي است. امام بارها آيات قرآني مربوط به دعوت فرعون توسط حضرت موسي را نقل 
ــابه دعوت مي كردند و در همين راستا، از كساني كه در  و ديگران را به انجام عملي مش
جهت دعوت ديگران اقدامي نمي كردند، گله مي كردند؛ به عنوان مثال، ايشان در نامه اي 

به يكي از علماي مقيم تهران، چنين مرقوم فرموده اند:
... شما كه در تهران هستيد، مردم را دعوت به قرآن، يعني وحدت و يگانگي 
نمي كنيد. فايده اش چيست؟ شما بايد مردم را دعوت به قيام كنيد. شما بايد 

1. صحيفه امام، ج21، ص92. 
2. آيت اهللا خامنه اي، حديث واليت، تهران، سازمان مدارك فرهنگي انقالب اسالمي، 1375، ج1، ص4.

3. قرآن كريم، 286/2. 
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مردم را به اتحاد دعوت كنيد تا موقعي كه مي خواهيم دستور قيام بدهيم آنها 
آماده باشند تا ريشه شاه و دولت را از ميان برداريم...1

دعوت هاي حضرت امام از دعوت مسلمانان به مسجد،2 دين،3 اتحاد و برادري و... فراتر 
رفته و شامل دعوت غيرمسلمانان به اسالم نيز مي شود. ايشان مي فرمايند بايد قشرهاي 

غيراسالمي را به مكتب مترقي عدالت پرور اسالم دعوت كنيد.4
در اين راستا يكي از ابتكارات و دورانديشي هاي حضرت امام كه يادآور نامه هاي پيامبر 
ــاهان جهان بود و موجب نفوذ انديشه سياسي اسالم (عالوه بر دين اسالم)  اسالم به پادش
ــه اي جهاني كه تمام جهان را به  در سطح نظام بين المللي شد و قرآن را به صورت انديش
سوي خويش دعوت مي كند، درآورد نامه حضرت امام به گورباچف مي باشد. در اين نامه به 
صراحت مشكل اصلي كشور شوروي سابق «عدم اعتقاد واقعي به خدا» معرفي شد و حضرت 

امام از موضع عزت از گورباچف خواسته اند كه درباره اسالم به طور جدي تحقيق كنند:
... آقاي گورباچف، بايد به حقيقت رو آورد. مشكل اصلي كشور شما مسئله 
مالكيت و اقتصاد و آزادي نيست. مشكل شما عدم اعتقاد واقعي به خداست؛ 
همان مشكلي كه غرب را هم به ابتذال و بن بست كشيده و يا خواهد كشيد... 
ــالم به صورت جدي تحقيق و تفحص  اكنون... از شما مي خواهم درباره اس
كنيد و اين نه به خاطر نياز اسالم و مسلمين به شما، كه به جهت ارزش هاي 
واال و جهان شمول اسالم است كه مي تواند وسيله راحتي و نجات همه ملت ها 

باشد و گره مشكالت اساسي بشريت را باز نمايد...5
ــانه هاي عمومي دنيا  ــدن محتواي پيام حضرت امام به گورباچف، رس قبل از علني ش
مسائلي از قبيل قطع نامه 598، مسائل سازندگي بعد از جنگ و... را احتمال داده بودند. 
ــالم» را  آنها باور نمي كردند كه در كوران حوادث نيز حضرت امام دغدغه «دعوت به اس

داشته باشد.6
حضرت امام برخالف عمده سياستمداران و عالمان ديني كه انفعال خويش را با فقدان 
يار و ياور توجيه مي كردند، به تأسي از سيره انبيا از نقطه صفر و با رويكرد همفكر سازي 
ــد و مقتضيات جو غالب زمان و  ــا اميد به موفقيت، آغاز كردن و دعوت چهره به چهره و ب

1. صحيفه امام، ج1، ص238.
2. خطاب به مبلغان: «... شما هر چه مي توانيد جوان ها را به مسجد دعوت كنيد...»؛ همان، ص310.

3. به عنوان مثال «... مردم را دعوت به دين بكنيد...»؛ همان، ص394.
4. همان، ج3، ص322.

5. همان، ج21، ص221 و 225. 
6. آيت اهللا جوادي آملي، همان، ص305 (با تغيير و تصرف و نقل به مضمون).
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مكان (ايران، تركيه، عراق و فرانسه) معظم له را از حركت به 
سمت براندازي رژيم شاه و آرمان تشكيل حكومت اسالمي 
ــخنراني ايشان در  مأيوس نكرد. اين مطلب را از فحواي س
نوفل لوشاتو كه خطاب به دانشجويان بوده است، به راحتي 

مي توان دريافت:
ــالم اهللا عليه- مأمور شده  ــي- س حضرت موس
ــون را دعوت كند.  ــودش برود و فرع بود كه خ
ــاط؛ فرعون، بيشتر  آن فرعون، آن هم با آن بس
ــت. از اهرام مصر معلوم  از فرعون ما بساط داش

است...1 
ما به پيروي از انبياي عظام- سالم اهللا عليهم- از صفر شروع كرديم. انبيا- 
ــالم- براي دعوت و قيام برضد طاغوت از صفر شروع مي كردند و  عليهم الس
دعوت هاي بزرگ آنها از واحدواحد شروع مي شد تا گروه گروه جمع مي شدند. 
آن روزي كه ما دعوت برضد طاغوت را شروع كرديم، صفر بوديم... ما از صفر 

شروع كرديم و به دعوت اسالمي مردم را خوانديم...2
اصل نفي سبيل 

در انديشه ديني، اصل نفي سبيل بر تمام روابط خارجي و بين المللي حكومت اسالمي 
در زمينه هاي گوناگون نظامي، سياسي، اقتصادي و... حاكميت دارد. در صورت عملي 
ــدن اين اصل و قاعده فقهي، كفار و بيگانگان كوچك ترين راه نفوذ و تسلط سياسي،  ش
نظامي و اقتصادي بر مسلمين نخواهند داشت. در انديشه و سيره حضرت امام(س) نيز 
نمونه هاي بارزي از عزت طلبي و نفي سلطه كفار بر مسلمين وجود دارد كه فرمايشات 

ايشان درباره فلسطين نمونه اي از آنهاست.
در خصوص آنچه مربوط به تاريخ قبل از پيروزي انقالب اسالمي مي شود، بارزترين و در 
عين حال، مهم ترين موضع گيري حضرت امام(س) در مخالفت با سلطه و سبيل بيگانگان 
بر جامعه اسالمي، موضع گيري ايشان در خصوص اليحه كاپيتوالسيون بود كه براساس 
آن، نوعي سلطه سياسي ـ حقوقي ويژه براي امريكايي ها نسبت به ايراني ها به وجود مي آمد. 
مقاومت حضرت امام در برابر قانون كاپيتوالسيون به اندازه اي بود كه دولت و رژيم وقت 

1. صحيفه امام، ج4، ص108. 
2. همان، ج7، ص240. 

در مكانيسم واليت مطلقه 
مصلحت،  عنصر  و  فقيه 
نه تنها عرفي شدن فقه شيعه يا 
سكوالر كردن دين به معناي 
نتقال از ساحت قدسي به  ا
ساحت عرفي و به حاشيه 
راندن دين از متن زندگي به 
دست نمي آيد بلكه به گستره 
حداكثري دين و شريعت 

داللت مي كند
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براي شكستن آن مجبور به تبعيد ايشان از ايران شد. نكته قابل توجه اين است كه بيانيه 
ــيون با آيه نفي سبيل يعني «و لن  حضرت امام در خصوص مخالفت با قانون كاپيتوالس
ــده بود كه اساس قاعده نفي سبيل  يجعل اهللا للكافرين علي المؤمنين سبيًال»1 شروع ش
مي باشد. عالوه بر اين بيانيه، حضرت امام در چهارم آبان 1343 نيز در مخالفت با قانون 
كاپيتوالسيون سخنراني تندي ايراد كرده اند كه مضامين آن بيانگر توجه جدي معظم له 

به اصل نفي سبيل است:
ــرات قلبي خودم را نمي توانم اظهار كنم.  ... انا هللا و انا اليه راجعون، من تأث
ــائل اخير ايران را شنيده ام  ــت. اين چند روزي كه مس قلب من در فشار اس
ــت. با تأثرات قلبي  ــت. ناراحت هستم. قلبم در فشار اس خوابم كم شده اس
ــماري مي كنم كه چه وقت مرگ پيش بيايد. ايران ديگر عيد ندارد...  روز ش

استقالل ما را فروختند...2
در همين سخنراني ايشان اعالم مي كنند كه سكوت، گناه كبيره است:

ــد، اينجا هم بايد خفه شد؟ اين جا  ... آن آقاياني كه مي گويند بايد خفه ش
هم بايد خفه بشويم؟ ما را بفروشند و خفه بشويم؟ قرآن را بفروشند و خفه 
بشويم؟ واهللا گناهكار است كسي كه داد نزند، واهللا مرتكب گناه كبيره است 

كسي كه فرياد نكند...3
سياست كلي حضرت امام در قبال امريكا نيز در همين سخنراني چنين بيان شده است: 
«... امريكا از انگليس بدتر، انگليس از امريكا بدتر، شوروي از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ 

همه از هم پليدتر، اما امروز سروكار ما با اين خبيث هاست! با امريكاست...»4
ــفارت امريكا تبديل به النه جاسوسي و كانون شرارت و  بعد از انقالب نيز، زماني كه س
عمليات براندازي عليه جمهوري اسالمي ايران قرار گرفت و توسط دانشجويان تسخير 
شد، به رغم مخالفت دولت موقت و ليبرال ها، حضرت امام با نام نهادن «انقالب دوم» بر 
اين رخداد از آن با قاطعيت حمايت كردند و راه هر گونه بازگشت سلطه امريكا و اجانب 
را بر ايران بستند و به رغم تمامي فشارهاي استكبار جهاني، نه تنها ذره اي از مواضع خود 
در مقابل امريكا كوتاه نيامدند، بلكه با گفتن جمله معروف «امريكا هيچ غلطي نمي تواند 
بكند»، امريكا را تحقير كردند. اين در حالي است كه در همان زمان، دولت موقت (دولت 

1. قرآن كريم، 141/4.
2. صحيفه امام، ج1، ص415. 

3. همان، ص420. 
4. همان. 
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ليبرال ها) صريحاً اعالم كرده بود كه حمله هم زمان به استبداد و استعمار، به مصلحت 
كشور نيست و ما نبايد با امپرياليسم امريكا مخالفت كنيم، به ويژه كه آنها سد محكمي 

در مقابل كمونيست هاي بي خدا و ملحد هستند!1

حضرت امام و الزامات زمان و مكان در فقه
امام خميني در كنار درك و نگاه فائقانه و فعال به زمان و مكان از جايگاه فقه، به الزامات 
زمان و مكان در انديشه نيز توجهي جدي داشت. در حقيقت «نقش زمان و مكان» يك 
ــت، ليكن هنر حضرت امام اين بود كه آنچه را در البه الي  مسئله نهفته در فقه شيعه اس
كتاب هاي سلف كمرنگ و حتي غيرفعال بود، از رهگذر اجتهاد فقهي روشمند به صورتي 
ــايد بتوان با مسامحه، ايشان را طراح  شفاف مطرح كردند و سامان دادند تا جايي كه ش
ماتريس جديد اجتهاد با متغيرهاي زمان و مكان دانست. البته از نظر حضرت امام، توجه به 
زمان و مكان و دخالت دادن آنها در فرآيند اجتهاد باعث خروج از متدولوژي فقه استداللي 

معروف به فقه جواهري نمي شود. ايشان در اين خصوص مي فرمايند:
ــنتي و اجتهاد جواهري هستم و تخلف از آن  ... اينجانب معتقد به فقه س
ــت ولي اين بدان معنا  ــبك صحيح اس را جايز نمي دانم. اجتهاد به همان س
ــت، زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در  ــالم پويا نيس نيست كه فقه اس

اجتهادند...2
ــت ولي براي اداره امور عمومي حكومت و  از منظر حضرت امام فقه جواهري الزم اس
مصلحت عمومي كافي نيست؛ از اين رو، ايشان براي ولي فقيه شرط فقاهت و عدالت را 
به تنهايي كافي نمي دانند، بلكه در كنار آنها آگاهي به مقتضيات زمان و مكان را نيز براي 

حاكم سياسي الزم مي دانند:
... يكي از مسائل بسيار مهم در دنياي پرآشوب كنوني، نقش زمان و مكان در 

اجتهاد و نوع تصميم گيري ها است...3 
... زمان و مكان، دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مسئله اي كه در قديم 
داراي حكمي بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و 
اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدي پيدا كند... مجتهد بايد 

1. دانشجويان پيرو خط امام، اسناد النه جاسوسي امريكا، ج 10-9، ص 93ـ91.
2. صحيفه امام، ج21، ص289. 

3. همان، ص217.
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به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد...1 
ــد ولي نتواند مصلحت  ــم در علوم معهود حوزه ها هم باش ... يك فرد اگر اعل
جامعه را تشخيص دهد و يا نتواند افراد صالح و مفيد را از افراد ناصالح تشخيص 
ــي فاقد بينش صحيح و قدرت  دهد و به طور كلي در زمينه اجتماعي و سياس
تصميم گيري باشد، اين فرد در مسائل اجتماعي و حكومتي مجتهد نيست و 

نمي تواند زمام جامعه را به دست گيرد...2
در حقيقت، امام خميني با توجه به الزامات زمان، به دنبال پويا نمودن اجتهاد سنتي و 
جواهري است نه حذف آن؛ زيرا آن را براي استنباط احكام غيرقابل تخطي مي داند. از 

اين رو مي فرمايند:
... البته در عين اينكه از اجتهاد جواهري به صورتي محكم و استوار ترويج 
مي شود، از محاسن و روش هاي جديد و علوم مورد احتياج حوزه هاي اسالمي 

استفاده گردد...3
اين نگاه امام خميني به اجتهاد، افق هاي جديدي را براي فقه سياسي شيعه در قلمرو 
مصلحت عمومي، احكام ثانويه و احكام حكومتي و حتي استنباطات فقه فردي باز مي كند 

كه در پاسخگويي به نيازهاي حكومتي و نظام اسالمي فعال و منعطف است. 

حضرت امام و عنصر مصلحت
ــه، جايگاهي ندارد و  ــت در فقه امامي ــي گمان كرده اند كه مصلح برخالف آنچه برخ
فقه المصلحه يا فقه الضروره، براي نخستين بار در كلمات امام خميني(س) مطرح شده 
ــت، موارد و مصاديق زيادي از مصلحت كلي تحت عناوين جزيي تري مثل مصلحت  اس
ــتري، مصلحت زوجه و... در منابع فقهي شيعه  اسالم، مصلحت مسلمين، مصلحت مش
ــهيد اول در كتاب القواعد به مصلحت و اقسام آن  فراوان ذكر شده است. براي نمونه، ش
اشاره مي كند و موارد مصلحت معتبره را از غيرمعتبره تفكيك مي نمايد. همچنين فقهاي 
شيعه در جريان قاعده تقدم اهم بر مهم و تزاحم احكام شرعي نيز از اين عنصر مهم مدد 
ــياري از فقهاي ديگر، احكام حكومتي را  جسته اند. صاحب شرايع، صاحب جواهر و بس
بر مصلحت اسالم و مسلمين متوقف ساخته اند، گرچه با احكام اوليه يا ثانويه سازگاري 

نداشته باشد.
1. همان، ص289. 

2. همان، ص177-178. 
3. همان، ص380. 
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فقه المصلحه و فقه الضروره، پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران، توسط حضرت امام 
جنبه اجتماعي و حكومتي يافت و بيش از گذشته بسط پيدا كرد و با عناوين مصلحت 
نظام، مصلحت اسالم و مصلحت مسلمين مطرح گرديد و در نهايت نهادي به نام مجمع 
تشخيص مصلحت نظام در سيستم قانونگذاري كشور تأسيس شد. از اين منظر مي توان 
گفت كه حضرت امام اصل مصلحت را كه پيش از اين حداكثر در حوزه  اجتماعي اعمال 
مي شد، به حوزه سياست نيز وارد كرد و آن چنان بدان اهتمام ورزيد كه بارها تأكيد كردند 

اگر مصلحت اسالم يا مسلمين را در عمل خاصي تشخيص دادند، اقدام مي كنند:
... اگر من خداي نخواسته يك وقتي ديدم كه مصلحت اسالم اقتضا مي كند 
ــم.  كه يك حرفي بزنم، مي زنم و دنبالش راه مي افتم و از هيچ چيز نمي ترس

بحمداهللا تعالي، واهللا تا حاال نترسيده ام...1
ــت كه حضرت امام حتي در خصوص تداوم دفاع  با احتساب همين مسئله مصلحت اس
مقدس كه خود بارها بر آن تأكيد كرده و در اين باره سخنان آتشيني نيز ايراد كرده بودند، 
آن گاه كه تشخيص دادند كه مصلحت نظام اسالمي در پذيرش آتش بس است، درنگ نكردند 

و به تعبير خودشان اگر آبرويي هم داشتند، كه داشتند، با خدا معامله كردند و گفتند: 
ــا و عزت و اعتبار ما بايد  ... و خدا مي داند كه اگر نبود انگيزه اي كه همه م
ــود، هرگز راضي به اين عمل  در مسير مصلحت اسالم و مسلمين قرباني ش

نمي بودم و مرگ و شهادت برايم گواراتر بود...2
مهم ترين كارويژه عنصر مصلحت، پر كردن شكاف ميان «واقعيت» و «آرمان» مي باشد؛ 
ــت. اگر آرمان هاي بلند نتوانند  آرمان، به مثابه افق و واقعيت به مثابه فرآيند حركت اس
موانع و شرايط زمان و مكان را در خود حل كنند، به لحاظ عملي فاقد كارآمدي خواهند 
ــي حضرت امام، كارآمدي آن را در  بود. وارد شدن نهادي عنصر مصلحت در فقه سياس
متن ضرورت هاي عملي به اثبات رسانده است. لذا در سيره سياسي حضرت امام حسب 
مقتضيات زمان، شاهد فرامين و دستورات و احكام حكومتي متعددي مبتني بر مصلحت 
اسالم، جامعه مسلمين و حفظ اسالم، انقالب و نظام اسالمي، به منظور تحقق كارآمدي 
ــتيم. فرمان تشكيل مجمع تشخيص  نظام اسالمي در پاسخگويي به نيازهاي روز هس
ــط حضرت امام در بهمن 1366 و نهايتاً اختصاص اصل 112 قانون  مصلحت نظام توس
اساسي مصوب 1368 به آن، نشان از اهتمام ويژه حضرت امام و نظام سياسي برآمده از 

1. همان، ج1، ص293. 
2. همان، ج21، ص92. 
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انديشه وي به عنصر مصلحت در اداره جامعه دارد.
حضرت امام خود در تبيين نقش اين جايگاه در همان نامه مبتني بر صدور فرمان مجمع 

تشخيص مصلحت، مي نويسند:
... مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن موجب شكست 
اسالم عزيز مي گردد... مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت 
در مقابل آن ممكن است اسالم پابرهنگان زمين را در زمان هاي دور و نزديك 
زير سؤال برد و اسالم امريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها 

دالر توسط ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند...1 
هم چنان كه حضرت امام در يكي از پيام هايشان به مجمع تشخيص مصلحت، خطاب 

به اعضاي شوراي نگهبان مي نويسند: 
ــان  ــوراي نگهبان مي دهم كه خودش ... تذكري پدرانه به اعضاي عزيز ش
قبل از اين گير ها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند... و اين بحث هاي طلبگي 
ــت، نه تنها قابل حل نيست كه ما را به  مدارس كه در چارچوب تئوري هاس
بن بست هايي مي كشاند كه منجر به نقض ظاهري قانون اساسي مي گردد. 
شما در عين اينكه بايد تمام توان خودتان را بگذاريد كه خالف شرعي صورت 
نگيرد و خدا آن روز را نياورد، بايد تمام سعي خودتان را بنماييد كه خداي 
ناكرده اسالم در پيچ وخم هاي اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي متهم 

به عدم قدرت اداره جهان نگردد...2
ــيره حضرت امام درمي يابيم كه از نظر ايشان، اجتهاد  با تأمل اندك در فرمايشات و س
ذهني و مدرسه اي و دور از عينيت ها و واقعيت هاي جامعه كه به پيامدهاي مسائل- حتي 
ــالم در اداره جامعه باشد- توجه ندارد، اجتهاد  اگر آن پيامد زير سؤال رفتن توانايي اس
درستي نيست. از اين رو، معظم له در پاسخ به نامه يكي از اعضاي شوراي استفتاي خود، 
ــرايط زمان و مكان را كه ظاهراً ناشي از غفلت وي نسبت به دو  برداشت اشتباه وي از ش

عنصر مذكور در امر اجتهاد بوده است، با اظهار تأسف تصحيح مي كنند و مي نويسند:
ــت جنابعالي از اخبار و احكام الهي اظهار  ــت از برداش ... اينجانب الزم اس
تأسف كنم... و بالجمله آن گونه كه جنابعالي از اخبار و روايات برداشت داريد، 
تمدن جديد به كلي بايد از بين برود و مردم كوخ نشين بوده و يا براي هميشه 

1. همان، ج20، ص464-465. 
2. همان، ج21، ص217-218. 
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در صحراها زندگي نمايند...1
فرمايشات حضرت امام درباره ضرورت رعايت مصلحت نظام اسالمي زياد است كه سخنان 

ذيل، نمونه هايي از آنهاست:
... مسئله حفظ نظام جمهوري اسالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا 
ــرعي است كه هيچ چيز به آن  مشاهده مي شود... از اهم واجبات عقلي و ش

مزاحمت نمي كند...2 
ــض؛ يعني هيچ  ــت، باالتر از تمام فراي ــالم يك فريضه الهي اس حفظ اس
ــالم نيست. اگر حفظ اسالم جزء  فريضه اي در اسالم باالتر از حفظ خود اس
ــت، بر همه ما و شما و همه  فريضه هاي بزرگ است و بزرگ ترين فريضه اس
ملت و همه روحانيون، حفظ اين جمهوري اسالمي از اعظم فرايض است...3 
... گاهي مالحظه مي كنيد كه مصالح اسالمي اقتضا مي كند كه به عناوين 
ثانوي عمل كنيد. به آن عمل كنيد. گاهي مي بينيد كه بايد نخست وزير در 
كاري دخالت كند كه اگر دخالت نكند به ضرر اسالم است، به او اجازه دهيد 

عمل كند...4 
... احكام اسالم براي مصلحت... اسالم است. اگر ما اسالم را در خطر ديديم، 
ــلمان باالتر از  همه مان بايد از بين برويم تا حفظش كنيم... حفظ جان مس

ساير چيزهاست، حفظ خود اسالم از جان مسلمان هم باالتر است...5
پاسخ به يك شبهه درباره مصلحت شرعي

ــنجي در حوزه امور عمومي و حكومتي از سوي مخالفان حكومت ديني و  مصلحت س
طرفداران سكوالريسم، مورد نقد و چالش قرار گرفته است. مشكل اساسي آنها اين است 
كه هرگونه مصلحت سنجي را مصلحت عرفي مي بينند و هيچ گونه مصلحتي را به عنوان 
مصلحت شرعي قبول نمي كنند. هم چنان كه آنها امر حكومت را نيز ضرورتاً امري عرفي 
مي بينند و نمي توانند بپذيرند كه حكومتي ديني نيز امكان وجود دارد. آنها حتي تالش 
كرده اند تئوري واليت فقيه حضرت امام را با مفاهيم سكوالر تبيين كنند، هم چنان كه 
درك آنها از حكومت ديني نيز چيزي شبيه دولت مدرن است! با چنين تلقي اي از فقه و 

1. همان، ص150-151. 
2. همان، ج19، ص153.
3. همان، ج15، ص329.

4 همان، ج19،ص43-44. 
5. همان، ج15، ص116. 
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حكومت فقهي، آنها در خصوص عصر ما ادعا مي كنند:
ــتگاه  پذيرش معناي مصلحت، به عنوان مهم ترين ابزاري كه مي تواند دس
ــت كه به ابتكار  ــرعت عرفي كند، عنصر مهم ديگري اس فقه قدسي را به س
حضرت امام وارد انديشه تشيع شد... و اساساً تأسيس دولتي مبتني بر انديشه 
واليت فقيه بدون پذيرش عنصر مصلحت، امكان نداشت. چنان كه در عمل نيز 
جمهوري اسالمي به اين نقطه رسيد و بر فراز شوراي نگهبان، مجمع تشخيص 
ــام فرمودند حفظ نظام اوجب  مصلحت را بنا كرد. به همين لحاظ بود كه ام
واجبات است؛ يعني براي رعايت مصالح آن مي توان هر تحولي را در دستگاه 
شريعت پذيرا شد. مجمع تشخيص مصلحت كه در آن مصالح ملي بدون هيچ 
قيدوبندي توسط عقالي قوم تعيين مي شود، شكل عملي و نهادينه دخالت 
عنصر عرف در  سازوكار دولت است كه داراي تأثيرات بنياديني است و فصل 

مميز انديشه سياسي قديم و جديد محسوب مي شود!1
در پاسخ به اين شبهه توجه به نكات ذيل حايز اهميت است:

1.عنصر مصلحت چيزي نيست كه با ابتكار امام خميني وارد انديشه سياسي تشيع شده 
باشد بلكه مصلحت عنصري اصيل، ريشه دار و جوشيده از متن دين است و در آثار فقهاي 
قبل از امام نيز آمده است. هنر امام، در نهادينه كردن اين انديشه و گذراندن آن از مرحله 
ــيدن به جنبه هاي اجتماعي و حكومتي آن بوده  ــاحت عمل و عينيت بخش تئوري به س

است.
ــت،  ــخيص مصلحت نظام، مصالح و منافع ملي اس 2. هر چند از هدف هاي مجمع تش
ــت كه در اين كار هيچ قاعده و معياري در كار نباشد، بلكه در چارچوب  ولي چنين نيس
ــرعي و با توجه به احكام اوليه، ثانويه و غيره آنها صورت مي پذيرد و از طرفي  موازين ش
ديگر، مجمع تشخيص مصلحت، به عنوان كارشناسان مصالح نظام به تشخيص موضوع 
مصلحت مي پردازند، آن گاه ولي فقيه و حاكم اسالمي با استفاده از منابع تشريع حكم و 

قانون، آن را استنباط و صادر مي كند.
3.مصلحت در فقه شيعه تنها به معناي سود مادي و مصلحت دنيوي نيست، بلكه مصالح 
اسالم و مسلمين در آن مدنظر قرار مي گيرد و كامًال با مقاصد شريعت سازگاري دارد؛ در 
ــرعي به لحاظ قلمرو، غايت، فرآيند و حتي كارآمدي متفاوت از  واقع مصلحت گرايي ش

مصلحت گرايي مادي خاص مكاتب سكوالر مي باشد.

1. سعيد حجاريان، از شاهد قدسي تا شاهد بازاري، تهران، طرح نو، 1380، ص83.
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ــت و شريعت تنها  4. مصلحت، مالك احكام حكومتي اس
ــت، بلكه احكام ثانويه و احكام  مشتمل بر احكام اوليه نيس
حكومتي نيز در قلمرو شريعت جاي دارند. بنابراين، جريان 
احكام حكومتي و ثانويه به معناي تبديل حكومت ديني به 
ــت، بلكه به معناي دين حداكثري و  حكومت سكوالر نيس
ــانه غناي حكمي و كارآمدي  فقه حداكثري است و اين نش

حكومت ديني است كه در فقه شيعه تجلي نموده است.
5. همان گونه كه شارع مقدس، احكام اوليه و ثانويه را به ما 

آموزش داده، احكام باب تزاحم و تقدم اهم بر مهم نيز از شارع مقدس به ما رسيده است 
و از آن رو كه حفظ نظام اسالمي از مهم ترين واجبات الهي و حكومت ديني از مهم ترين 
ــد، حفظ نظام مقدم  ــت، هرگاه با واجب ديگري تزاحم پيدا كن ــالم اس احكام اوليه اس

مي گردد و در صورت جمع آن دو حكم بايد به اجتماع آنها اقدام كرد.
ــم ثابت و متغير  ــرعي هم به دو قس ــروكار ندارد، احكام ش 6. دين تنها با امور ثابت س
منشعب مي شوند و متغير دانستن پاره اي از احكام ثانويه و حكومتي، منافاتي با قدسي 

بودن و نقدناپذيري و حجيت آنها ندارد.1
بنابراين در مكانيسم واليت مطلقه فقيه و عنصر مصلحت، نه تنها عرفي شدن فقه شيعه يا 
سكوالر كردن دين به معناي انتقال از ساحت قدسي به ساحت عرفي و به حاشيه راندن دين 

از متن زندگي به دست نمي آيد بلكه به گستره حداكثري دين و شريعت داللت مي كند. 

مباني احكام حكومتي از نگاه حضرت امام
يكي از قانونمندترين حكومت ها، حاكميت ديني است و حضرت امام با توجه تفصيلي 
به اين قضيه، نوع حكومت پس از پيروزي انقالب را حكومت ديني انتخاب و تالش كردند 
تا آموزه هاي ديني را از مرحله آموزه و گزاره به مرحله تئوري و نهايتاً به مرحله نظام سازي 
وارد كنند و عينيت ببخشند. از مطالعه مجموع آثار حضرت امام، مي توان به موارد زير به 

عنوان مباني احكام حكومتي از نگاه معظم له اشاره نمود:
1. حضرت امام با اشاره به اختيارات ويژه حكومت اسالمي، اعمال اختيار را داير مدار 

مصالح كشور و اسالم با توجه به مقتضيات «زمان و مكان» مي دانند. 
2. از نظر امام خميني معيار احكام حكومتي، «مصلحت حفظ نظام جمهوري اسالمي» 

1. عبدالحسين خسروپناهي، همان، ص 143ـ  141.

عمل سياسي حضرت امام 
كه مبتني بر اصولي همچون 
اصل تكليف، اصل دعوت و 
گسترش اسالم و نفي سبيل 
مي باشد، بيانگر نگاه فائقانه 
فقه سياسي ايشان به زمان و 
مكان و عدم مقهوريت نسبت 

به آن دو عنصر مي باشد
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و «حفظ مصالح اسالم و مسلمين»، «جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه» و «رفع حرج» 
ــد، حكم حكومتي پايدار است و  است و مادامي كه موضوع مصلحت تحقق داشته باش
آن گاه كه وضع عادي جريان داشته  باشد، حكم اولي يا ثانوي پابرجاست. امام خميني 

در اين باره در مهرماه سال 1360 فرمود: 
ــه فعل يا ترك  ــالمي دخالت دارد ك ــه در حفظ نظام جمهوري اس ... آنچ
ــرورت دارد كه ترك آن يا فعل  ــود و آنچه ض آن موجب اختالل نظام مي ش
ــت و آنچه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از  آن مستلزم فساد اس
تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكالي مجلس شوراي اسالمي با تصريح 
ــس از رفع موضوع  ــت و پ ــودن آن، مادام كه موضوع، محقق اس به موقت ب

خودبه خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن...1
3.از ديدگاه حضرت امام، مسئله حكومت، نظام و واليت سياسي فقها مقدمه اي بر اجراي 
احكام الهي به شمار مي رود، وگرنه حكومت ارزش ذاتي ندارد. آنچه ارزش و واجب شرعي 

تلقي مي شود، فقط اجراي حدود و احكام الهي است (اصل اصولي مقدمه واجب):
ــكيالت حكومتي براي اجراي  ائمه و فقهاي عادل موظف اند از نظام و تش
احكام الهي و برقراري نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده كنند. 

صرف حكومت براي آنان جز رنج چيزي ندارد...2 (نقل به مضمون)
4. «اصل تقدم اهم بر مهم» مورد مخالفت هيچ فقيهي قرار نگرفته است. فقيهان اماميه 
ــان به قبول آن اتفاق نظر دارند.3 تصديق اين نسبت با نگاهي هرچند گذرا به  و غير ايش
متون اصولي و فقهي ميسر است. اگر اختالفي در اين باره، در انديشه فقيهان وجود دارد كه 
البته چنين است، تفاوت در مصاديق اهم و مهم و امكان يا عدم امكان شناخت اهم و فهم بدون 
راهبري حجت معصوم(ع) است، وگرنه پس از شناخت و توان بر تفكيك اين دو از يكديگر 
نزاعي در لزوم تقديم اهم بر مهم نيست.4 حضرت امام در صدور احكام حكومتي به اين قاعده 
اهميت ويژه اي مي دهد تا جايي كه براي عمل به آن حاضر مى شوند «جام زهرآلود» را بنوشند. 
تأكيد ايشان به مقدم داشتن «حفظ نظام» و «مصلحت نظام بر همه مصلحت ها» را بايد در 

همين راستا درك كرد:
... طالب عزيز، ائمه محترم جمعه و جماعات، روزنامه ها و راديو- تلويزيون 

1. همان، ج15، ص297. 
2. رك: صحيفه امام، ج20، ص114-115.

3. مرتضي مطهري، اسالم و مقتضيات زمان، قم، صدرا، ج 2، ص 86.
4. ابوالقاسم علي دوست، فقه و مصلحت، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي، 1388، ص 442ـ  441.
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بايد براي مردم، اين قضيه ساده را روشن كنند كه در اسالم، مصلحت نظام از 
مسائلي است كه مقدم بر هر چيز است و همه بايد تابع آن باشيم...1 

... حفظ جمهوري اسالمي از حفظ يك نفر، ولو امام عصر باشد، اهميتش 
بيشتر است؛ براي اينكه امام عصر هم خودش را فدا مي كند براي اسالم...2 

ــالمي در اين عصر و با وضعي كه در دنيا  ... مسئله حفظ نظام جمهوري اس
مشاهده مي شود و با اين نشانه گيري هايي كه از چپ و راست و دور و نزديك 
ــود، از اهم واجبات عقلي و شرعي است كه  نسبت به اين مولود شريف مي ش

هيچ چيز به آن مزاحمت نمي كند...3 
... از اهم فرائض است حفظ اسالم؛ يعني حفظ اسالم از حفظ احكام اسالم 

باالتر است...4
ــد. ايشان در  احكام حكومتي بر طبق مبناي حضرت امام از زمره احكام اوليه مي باش
اين باره چنين مي نويسند: «... حكومت كه شعبه اي از واليت مطلقه رسول اهللا (ص) است، 
يكي از احكام اوليه اسالم است و مقدم بر تمام احكام فرعيه...»5 حضرت امام در پاسخ به 
استفتايي درباره اينكه آيا مجازات متخلفان از قوانين مصوب مجلس شوراي اسالمي از 
باب تغييرات شرعي است، با قرار دادن احكام سلطانيه در زمره احكام اوليه مي نويسند:

ــت از تعزيرات شرعيه، در حكم اولي است،  ... احكام سلطانيه كه خارج اس
ــل او مي توانند  ــده به امر حاكم يا وكي متخلفين را به مجازات هاي بازدارن

مجازات كنند...6
ــوراي نگهبان با ايشان، مي فرمايند:  هم چنان كه در ديدار آيت اهللا صافي دبير وقت ش
ــت...»7 نتيجه اينكه احكام حكومتي از  «واليت فقيه و حكم حكومتي از احكام اوليه اس
احكام اوليه است و در مقام ناسازگاري و مخالفت با ديگر احكام، در حقيقت تزاحم ميان 
ــت و در اين فرض بايد به قاعده تزاحم رجوع كرد و طبق علم  احكام اوليه واقع شده اس

اصول بايد اصل اهم و مهم اجرا گردد. 
هرگاه دو واجب با هم تزاحم داشته باشند اگر مصلحت آنها مساوي باشد، 

1. همان، ج21، ص335.

2. همان، ج15، ص365.

3. همان، ج19، ص153.
4. همان، ج20، ص80. 

5. همان، ص452.
6. همان، ج19، ص473.
7. همان، ج20، ص457.
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ــت و مي تواند هر يك از آنها را كه بخواهد انجام دهد، ليكن  انسان مخير اس
هرگاه يكي مهم تر باشد، الزم است آن را امتثال كند و اگر آن را ترك كند و 
به استقبال مهم رود، در ترك اهم معذور نيست، برخالف ترك مهم كه عذر 

او در درگاه الهي پذيرفته است.1  
ــوص ميان فقيهان  ــت،  در اين خص از آنجا كه رجوع به اصل اهم، يك حكم عقلي اس

اختالف نظر وجود ندارد. 
ــش و رد پاره اي ديگر، به  5. حضرت امام، گاه براي ثابت كردن پاره اي از فتاواي خوي
ــالم و بلكه روح آن به شمار مي آيد، استناد  «عدل اسالمي» كه از اصول و هدف هاي اس
ــطوح مختلف، از يك پيشنماز معمولي، رهبر  جسته است.2 از نظر ايشان، عدالت در س
ــالمي تا خداوند متعال، اصلي پذيرفته شده و الزم الرعايه است. در  و زمامدار جامعه اس
سطوح اجتماعي نيز مبارزه با ظلم و برقراري عدالت اجتماعي الزم است. از نظر حضرت 

امام، در عدالت اسالمي همه افراد در برابر قانون مساوي هستند:
... عدالت اسالمي را مي خواهيم در اين مملكت برقرار كنيم... يك هم چو 
اسالمي كه عدالت باشد در آن، اسالمي كه در آن ظلم هيچ نباشد، اسالمي 

كه آن شخص اولش با آن فرد آخر همه در سواء در مقابل قانون باشند...3 
ــا مخالفين راه حق  ــش هايي كه انبيا مي كردند و جنگ هايي كه ب ... كوش
مي كردند و خصوصاً جنگ هايي كه در صدر اسالم واقع شد، قصد جنگ نبوده 
ــت؛ مقصد اين بوده است كه يك  است و مقصد كشورگشايي هم نبوده اس

نظامي عادالنه كه در آن نظام عادالنه، احكام خدا جاري بشود [باشد]...4
تأكيد بر عدالت اجتماعي در فرمايشات حضرت امام جايگاه بسيار مهمي دارد و ايشان 
ــيس نهادهاي ويژه اي  ــئله، از طريق تأس ــا عالوه بر طرح نظري اين مس تالش كردند ت

هم چون: بنياد مستضعفان، بنياد شهيد، كميته امداد و... عمًال نيز آن را محقق كنند. 
عالوه بر موارد فوق مي توان با تدبر و تحقيق در آثار و سيره حضرت امام به موارد ديگري 
ــت يافت كه براي پرهيز از اطاله كالم به همين  نيز به عنوان مباني احكام حكومتي دس
مقدار بسنده مي شود؛ مثًال به عنوان نمونه مي توان به اصل عمل به اصل «قدر مقدور» و 

اصل «تدريجي بودن امور» نيز اشاره كرد.5 
1. تهذيب االصول، به كوشش جعفر سبحاني، ج1، ص245-247. 

2. به عنوان مثال رك: امام خميني، البيع، همان، ج1، ص369 و 409؛ ج5، ص375. 
3. همان، ج 9، ص 424-425.

4. همان، ص10. 
5 رك: نجف لك زايي، سير تطور تفكر سياسي امام خميني، تهران، فرهنگ و انديشه اسالمي، 1383، ص139-143. 
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نتيجه گيري
پرسش اصلي اين نوشتار، چگونگي ارتباط فقه سياسي شيعه با عنصر زمان و مكان از 
ــت. مهم ترين عنصري كه در فقه سياسي حضرت امام در نسبت با  نگاه امام خميني اس
شرايط زمان و مكان به شكل پررنگي وارد شده، عنصر «مصلحت» است كه براي پرهيز 
ــده در اين خصوص، توجه به نكات ذيل حايز اهميت  از افتادن در دام شبهات مطرح ش

است: 
1. جريان اجتهادي اصيل، داراي موضع انفعالي در برابر واقعيات بيروني و تحت تأثير 

كامل شرايط زمان و مكان قرار گرفتن نيست.
2. عمل سياسي حضرت امام كه مبتني بر اصولي همچون اصل تكليف، اصل دعوت و 
ــد، بيانگر نگاه فائقانه فقه سياسي ايشان به زمان و  گسترش اسالم و نفي سبيل مي باش

مكان و عدم مقهوريت نسبت به آن دو عنصر مي باشد.
ــه اجتهادي  3. حضرت امام توجه ويژه اي به دخالت دو عنصر زمان و مكان در انديش
ــنتي و اجتهاد  ــان به روش فقه س ــان را بايد در كنار توجهش دارند. البته اين توجه ايش

جواهري فهم كرد.
4. حضرت امام با وارد كردن اصل مصلحت به عنوان يك اصل مهم اجتماعي در حوزه 
ــخيص  ــيس مجمع تش ــي و نهادينه كردن آن به لحاظ عملي از طريق تأس فقه سياس

مصلحت نظام، زمينه تحقق كارآمدي حاكميت ديني را فراهم كردند.
5. احكام حكومتي از منظر حضرت امام مبتني بر قواعد فقهي و مباني اصولي و عقلي 
مي باشد و از آن جمله مواردي همچون عنصر زمان و مكان، مصلحت حفظ نظام و مصالح 
اسالم و مسلمين، جلوگيري از ايجاد فساد در جامعه، رفع حرج، مقدمه واجب، تقدم اهم 

بر مهم، مسئله تزاحم و اصل عدالت در صدور احكام حكومتي مي باشد.
6. با توجه به مباني قانونگذاري در اسالم براساس احكام اوليه، ثانويه و احكام حكومتي 
ــاير  و همچنين مباني فقهي، اصولي و عقلي و احكام حكومتي از منظر حضرت امام و س

فقها، ضابطه مندي حاكميت ديني اثبات مي شود.
7. احكام حكومتي از منظر حضرت امام از احكام اوليه است.

8. عمل به مصلحت، مستند به داليل شرعي است و با توجه به واليت و حق حاكميتي 
كه شارع مقدس به فقيه جامع الشرايط داده است، مشروعيت پيدا مي كند، لذا عمل به 

مصالح به معناي عرفي شدن و سكوالريزه شدن دين نيست. 

مام
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نوا
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جنون قدرت
«بررسى تالش هاي مسعود رجوى براي دستيابى به حاكميت در ايران»

اصغر حيدرى1
مقدمه

در اين مقاله به بررسى تالش هاي مسعود رجوى، رهبر سازمان مجاهدين خلق، جهت 
ــدام رهبران اوليه و اصلى  ــتيابى به حاكميت در ايران مي پردازيم. وى كه بعد از اع دس
ــط رژيم پهلوى ميدان را براى خود خالى ديد، كوشيد بر  سازمان مجاهدين خلق توس
رهبرى سازمان چنگ زند و آن را به عنوان نردبانى جهت رسيدن به قدرت هر چه بيشتر 
به  كار گيرد. او به مراتب پايين قدرت راضى نبود و در حسرت رسيدن به باالترين مراتب 
ــتگى هاي ملت مسلمان ايران  آن مي سوخت. زمانى كه انقالب اسالمى با از جان گذش
تحت رهبرى حضرت امام  خميني(س) به مراحل نهايى پيروزى رسيد، اعضاى سازمان 
ــيدن در زندان هاي ابد رژيم  ــى از پوس مجاهدين خلق نيز همراه ديگر زندانيان سياس
پهلوى رهايى يافتند. در آن هنگام مسعود رجوى بهترين موقعيت را براى خيز برداشتن 
به سوى حاكميت به  دست آورد و چنان در اين زمينه حريص بود كه دچار نوعى جنون 
قدرت گرديد. اين جنون كه با كيش  شخصيت گره خورد او را به موجودى خودشيفته 
ــت و اگر شخص،  و خودكامه تبديل كرد كه همه چيز و همه كس را براى خود مي خواس

1. كارشناس ارشد ايران شناسى 
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گروه و حتى دولتى را مانع هوا و هوس و رسيدنش به قدرت مي ديد در تقابل و حذف آنها 
توسط سازمانى مخوف كه افرادش دين، دنيا و آخرتشان را در اختيار رهبرى او گذاشته 
ــيار خشن و ميليتاريستى  بودند كوچك ترين ترديدى به خود راه نمي داد. عملكرد بس
سازمان به رهبرى و فرماندهى رجوى در مقابل نظام جمهورى اسالمى، اوضاع عجيب و 

شگفت آور حاكم بر پايگاه اشرف عراق و... مؤيد تحليل فوق است.

رجوى؛ از تولد تا زندان
مسعود رجوى فرزند حسين رجوى و راضيه جالليان، اهل شهر مشهد است و اشتغال 
پدر او در اداره ثبت موجب زندگي كردن آنها در شهرهاى متعدد شد. مسعود رجوي در 
سال 1327 در شهر طبس به دنيا آمد. تحصيالت ابتدايى را در دبستان فارابى كاشمر و 
تحصيالت متوسطه را در دبيرستان دانش بزرگ نيا در شهر مشهد به پايان رساند و در 
سال 1345 در رشته حقوق سياسى وارد دانشگاه تهران گرديد. در سال 1346 حسين 
احمدى روحانى كه از نخستين اعضاى سازمان مجاهدين بود، رجوى را عضوگيرى كرد. 
رجوي از سال 1349 به  عنوان يكى از مسئوالن آموزشى، وارد كميته مركزى سازمان 

گرديد. 
او در سال 1350 دستگير شد و در دادگاه به دفاع ايدئولوژيك پرداخت و همراه با جمعى 
ديگر از اعضاي كادر مركزى سازمان به اسامى ناصر صادق، على ميهن دوست، على باكرى 
و محمد بازرگانى محكوم به اعدام گرديد. پس از گذشت مدتى اعالم شد كه رجوى با يك 
درجه تخفيف به حبس ابد محكوم شده است؛ علت اصلى اين امر، چنان كه از اسناد سال 
1350 ساواك آشكار مي گردد، همكارى وى با اين سازمان در شناسانيدن كامل سازمان 
مجاهدين و اعضاي كادر مركزى آن بوده است. او هر آنچه مي دانست در اختيار ساواك 

قرار داد و افراد زيادى با اعتراف هاي او دستگير، شكنجه و حتى اعدام شدند.
ــال 1350 براى اينكه يكى از مبارزان مسلمان را وادار به  رئيس زندان قزل قلعه در س
ــعود رجوى را به او نشان  ــتور داد پرونده و اعتراف هاي مس همكارى و اعتراف كند، دس
دهند. مبارز مذكور كه حاج محمدحسن عبديزدانى نام دارد، اهل شهر تبريز بود. او در 

خاطراتش مي گويد: 
ــت.  ــعود رجوى اس ــاز كردند ديدم اعترافات مس ــده را آوردند و تا ب پرون
ــدى قاخدى! (دود از كله ام بلند شد) ديدم رجوى هر كه را  باشيمدان توس
مي شناخته لو داده و چند كروكى هم كشيده و تاريخ و محل و خيابان و كوچه 
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را مشخص و حتى منابع را جهت اعتراف گيرى بيشتر معرفى كرده است... 
ــن و بديع زادگان [از اعضاي كادر مركزى  در سلول عمومى به سعيد محس
سازمان] رساندم كه از مسعود رجوى مراقب باشند و گفتم كه اعتراف كرده 

و بسيارى از بچه ها و از جمله حنيف نژاد را لو داده است.1
ــخير زندان اوين مشاركت داشت و موفق  آقاى عبديزدانى روز 23بهمن1357 در تس
ــاند و ضمن انتقال پرونده ها به دفتر اقامتگاه حضرت  شد خود را به بايگانى زندان برس
امام  خميني(س)، پرونده رجوى را بيابد و نگه دارد. وى با تهيه فتوكپى از پرونده رجوى، 
ــتى تحويل داد.2 در اواخر سال 1358 با گسترش  اصل پرونده را به شهيد آيت اهللا بهش
ــهر تبريز چاپ و  ــد صفحه از پرونده اعترافات رجوى در ش فعاليت هاي مجاهدين، چن
ــد. در صفحه چهارم بازجويى هاي رجوى، وى مكان محمد بازرگانى، بهمن  منتشر ش

بازرگانى و محمد حنيف نژاد را با كشيدن كروكى محل سكونت چنين لو داده است:
محل ضربدر، خانه محمد است، كوچه سوم از سمت چپ. در آبى پالك آن 

را نمي دانم. در بعد از گاراژ قرار دارد. 
5. بهمن- ترك- اهل آذربايجان، قد متوسط، چهره تقريباً سبزه، سن حدود 
ــكى. آدرس او را نمي دانم. از نظر شكلى زياد  ــاله، مو تقريباً مش 26-25 س
شبيه محمد است. احتماالً پسر عموى او بايد باشد يا قوم  و خويش نزديك. 
يك بار او را در زمستان گذشته به هنگام خروج از وزارت اقتصاد ديده ام. البته 
نمي دانم كه آنجا كار مي كرده يا  براى انجام كارى رفته بود، محمد بازرگانى 

او را بايد بشناسد.
6. بهروز، قد كوتاه، سيه چرده، اهل آذربايجان، آدرس نمي دانم، چشم و مو 
مشكى. به احتمال قوى فارغ التحصيل و مهندس بايد باشد. محمد بازرگانى 

بايد او را بشناسد. 
7. محمد، چهره كشيده، اهل آذربايجان، قد بلند، چشم  مشكى، گاه عينك 
مي زد. قبًال با من در منزل مهدى فيروزيان اتاقى در اجاره داشت. رنگ پوست 
سفيد و سبزه. من او را از همان اوايل مي شناختم و مدتى نقش مسئول مرا 
ــتم. در مسير خيابان  ــتگيرى ساعت 5/12 با او قرار داش داشت. در روز دس
آريامهر سمت اميرآباد و بالعكس و از اميرآباد سر كوچه بعد از پمپ بنزين 
1. محمدحسن عبديزدانى: اعدامم كنيد! (خاطرات محمدحسن عبديزدانى)، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 

1388، ص184-186.
2. همان، ص293-295.
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به سمت خيابان آريامهر كه البته نيامد. هدف از مالقات اين بود كه بسته اي 
را كه نمي خواستم در خانه حفظ كنم به او بدهم (منظور خانه خودم است) 
ــيايى بود كه خودم هم دقيقاً  ــناد و مدارك و اش بسته حاوى يك سرى اس
نديده بودم و افرادى كه براى دستگيرى [من] آمدند تمام بسته را توقيف و 
به بازداشتگاه آوردند. احتماالً مدارك آن از خارج ارسال شده بود. سعيد و 
ــند. البته باز هم نمي دانم كه تا كجا  ناصر، محمد نامبرده مزبور را مي شناس

مشخصات دقيق او را مي دانند. مسعود رجوى، امضا.
س. مشروح اطالعات در مورد محمد

ج. حدود 3 الي 4 سال پيش او را مي شناختم. از افراد سطح باالي ما بود...
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رجوى در صفحه هاي بعدى بازجويى، تعداد ديگرى از اعضاى اصلى مجاهدين مانند 
اصغر بديع زادگان، هوشمند خامنه اى، ابراهيم داورى و مصطفى ماليرى را معرفى و در 

صفحه اي ديگر چنين اعتراف مي كند: 
اينجانب چنان كه قبًال نيز نوشته ام در گروه سياسى و مسئول تبليغات بودم 
ــه در اين گروه هم  و افرادى را كه از ابتدا تا انتها و حتى براى يك يا دو جلس
شركت كرده اند قبًال نوشته ام از جمله آقايان سعيد محسن، عليرضا زمرديان، 

رضا رضايى و صمد ساجدى. مسعود رجوى، امضا.
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مراجع تقليد و حكم اعدام اعضاى سازمان 
ــازمان مجاهدين كه در آن زمان تحت عنوان  ــران اوليه س در ايام محاكمه اعضا و س
ــان تبريز چون  ــى از روحاني ــده بودند، برخ ــهور ش ــازمان آزاديبخش ايران» مش «س
سيديوسف هاشمى، محمد غروى تبريزى، حسن انگجى، نصراهللا شبسترى، سيداحمد 
خسروشاهى و... با ارسال نامه اي خطاب به آيات عظام مرحوم گلپايگانى، مرحوم ميالنى، 
مرحوم مرعشى نجفى و سيد كاظم شريعتمدارى از آنان خواستند كه جهت جلوگيرى 
ــازمان آزاديبخش ايران تالش نمايند. در اين نامه از افراد  از محاكمه و اعدام اعضاى س
ــخ آيات عظام به  ــازمان با عنوان «جوانان متدين و حافظ قرآن» ياد شده بود.1 پاس س

1. اصغر حيدرى، آيت اهللا شريعتمدارى به روايت اسناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1388، سند ش290، 
ص586. 
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ــدگان مي باشد. در پاسخ آيت اهللا  نامه مذكور بيانگر تالش آنان براي آزادى دستگيرش
گلپايگانى آمده است:

حقير از گرفتارى جوانان مسلمان بسيار متأثر و اين سخت گيرى ها را برخالف 
مصالح كشور مي دانم. با وضع فعلى كه دستگاه به عناوين مختلفه دين را تضعيف 
ــاعه مي دهد و به تذكرات خيرخواهانه علما ترتيب اثر  و فحشا و منكرات را اش

نمى دهد نمي توانم مستقيماً اقدام نمايم.1
آيت اهللا مرعشى نجفى در پاسخ خود مرقوم فرموده اند: «در خصوص گرفتارى جوانان 

مؤمن به طور انفرادى و اشتراكى اقدام كرده و خواهم كرد.»2
آيت اهللا ميالنى نيز نوشته بود: 

اخبار واصله از ابتال و فشار نسبت به جوانان مذهبى بسى موجب تأثر و نگرانى 
ــد براى نجات و استخالص  گرديده و تاكنون به هر نحوى كه به نظر مي رس

آنان اقدام شده است.3
در پاسخ آقاي شريعتمدارى مي خوانيم: «حقير در خصوص زندانيان سياسى مذكور 

اقدامات مكررى نموده ام و اميد به فضل الهى كه خالى از اثر نمى باشد.»4
وى طى تلگرافى از شاه خواهش نمود كه زندانيان را مورد مرحمت و عواطف پدرانه و 
مشمول عفو قرار دهد.5 اما دفتر مخصوص شاه در پاسخ به تقاضاى آقاي شريعتمدارى 

چنين نوشت:
ــكاب قتل و جرح،  ــانى كه به موجب آراى محاكم به علت ارت ... درباره كس
سرقت مسلحانه، انفجار بمب، قيام عليه حكومت و داشتن مرام اشتراكى و 
جرايم ديگر محكوميت يافته اند از پيشگاه مبارك ملوكانه استدعاى عفو و 
بخشايش شده بود... آنچه مربوط به شخص شخيص شاهانه و وجود مبارك 
ملوكانه بوده عفو فرموده و گناهكاران را مشمول بخشايش قرار داده اند ولى 
امر مربوط به كسانى كه عده اى را به قتل رسانيده و مرتكب سرقت مسلحانه 
و ايجاد انفجار و قيام عليه حكومت و داشتن مرام اشتراكى و جرايم عمومى 
ديگر وابسته به حقوق جامعه و افراد شده اند و علناً اعتراف كرده اند، موضوعى 
نيست كه ذات مبارك ملوكانه درباره آن تصميم اتخاذ فرمايند و مورد عفو 

1. همان، ص589.

2. همان، ص590.
3. همان.

4. همان، ص586.

5. همان، ص574.
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ــت، معلوم  ــرض امكان انجام اين درخواس ــوند و بر ف و اغماض قرار داده ش
نيست چه كسى در پيشگاه خداوند جوابگوى خون بيگناهان خواهد شد كه 
ــده و كى مي تواند رضايت و گذشت و عفو زن و  به دست اين عده ريخته ش
فرزندان و خانواده مقتولين را به  دست آورد. مضافاً اينكه آراى محكوميت از 

طرف محاكم صادر شده است...  
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ــت عفو زندانيان را نپذيرفت. تعدادى از خانواده زندانيان و  به اين ترتيب شاه درخواس
محكوم شدگان در خانه آقاي شريعتمدارى تحصن كردند و وى با نوشتن نامه اي نيز از 

محمدرضا پهلوى تقاضاى عفو زندانيان را نمود. در بخشى از اين نامه چنين آمده بود:
پيشگاه معظم اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر دامت عظمته. با ابالغ 
سالم و تقديم مراتب تعظيم و احترام به شرف عرض ملوكانه... لطف و عنايت 
مخصوص شاهنشاه ايران نسبت به مراجع دينى به خصوص در مورد حقير در 
نزد عموم مردم محرز و مسلم است. راجع به زندانيان اخير كثرت مراجعات 
از ناحيه همه طبقات به  خصوص علماى شهرستان ها از حد و نصاب گذشت 
و عقيده داشتند كه اگر از طرف حقير به عرض برسد قطعاً تا حدودى نتيجه 
ــه و تقاضاى يك درجه  ــراف به محضر ملوكان خواهد داد... لذا با عرض تلگ
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ــخصى كه اعليحضرت همايون صالح بدانند... حقير  تخفيف در مورد هر ش
هيچ نظرى غير از خيرخواهى نداشته و نخواهم داشت...1

ــد كه خانواده هاي  ــريعتمدارى خواسته ش ــاه منفى بود و از ش ــخ ش اين بار نيز پاس
تحصن كننده را ارشاد كند. در بخشى از پاسخ دفتر مخصوص شاه آمده بود: 

ــانى كه عالوه بر ارتكاب به قتل و ترور و  ...قبول تقاضاى عفو مربوط به كس
اخالل نظم و ارتباط با اجنبى صريحاً اعتراف كرده اند كه ماركسيسم هستند 
و بنابراين معتقد به دين و مذهب نيستند آن هم از طرف حضرتعالى و ساير 
آقايان مورد انتظار نبوده است و انتظار مي رفت كه داللت و ارشاد شوند و اال 
آنچه در حدود شرع و عرف و مقررات جارى مملكتى باشد قطعاً مورد توجه 

قرار مي گيرد.2
ــام و تالش براى آزادى  ــگارى روحانيان تبريز به آيات عظ محمدرضا پهلوى از نامه ن
محكوم شدگان سازمان، ناراضى و عصبانى شد و به ساواك دستور داد نويسندگان نامه 
به آيات عظام را دستگير نمايند.3 ساواك بعد از گزارش پاسخ هاي آيات عظام و دستور 

دستگيرى، اعالم نظر ژاندارمرى را چنين منعكس ساخته است: 
... با توجه به اينكه موضوع شامل مرور زمان شده و به  عالوه به  موقع در بولتن 
درج و از عرض گذشته است و تحريكات علماى تبريز نيز چندان مؤثر نبوده 

است، لذا مراتب به عرض مي رسد تا هر طور كه صالح است عمل شود.4
البته سندى بيانگر دستگيرى يا عدم دستگيرى نويسندگان نامه به آيات عظام به  دست 
ــاه از نظر خود بازگشت و تنها به  نيامد و با توجه به قسمت آخر گزارش ساواك، گويا ش

اجراى احكام مجازات دادگاه در مورد اعضاى سازمان مجاهدين بسنده كرد. 

سازمان عفو بين الملل و حكم اعدام رجوى
رجوى و سازمان مجاهدين مدعى بودند و هستند كه تالش هاي سازمان عفو بين الملل جان 

او را از اعدام رهانيده است. در نامه اي از سوى سازمان عفو بين الملل چنين آمده است: 
ــيه علوم سياسى در اوت 1971 بازداشت و  مسعود رجوى 21ساله ليسانس
به  وسيله يك دادگاه نظامى به اعدام محكوم و سپس اين محكوميت وسيله 

1. اصغر حيدري، همان، ص580-582.
2. همان، ص583-584. 

3. همان، ص588.

4. همان، ص591.
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اعليحضرت شاه ايران تبديل به حبس ابد گرديد. 
مهم ترين اتهامات او سه اتهام بودند، شركت در:

ــاهزاده  ــودن يك ش ــده رب ــه عملى نش 1. نقش
ــرف  ــر اش ــهرام پس ــق ش ــودن ناموف ايرانى[رب

پهلوى]؛
ــده ربودن يك تاكسى هوايى  2. طرح عملى نش
ــى و انتقال آن به  [ربودن هواپيماى ايرانى از دب
ــار بر رژيم پهلوى با هدف  بغداد جهت ايجاد فش

آزادى جمعى از زندانيان سازمان]؛
3. تعلق به يك گروه مخالف رژيم.

ــت.  ــاه اوت 1971 در زندان بوده اس رجوى از م
ــت كه به خاطر حفظ عقيده اش زندانى است و سازمان عفو  ــخصى اس او ش
بين الملل او را از سال 1973 تحت حمايت خود گرفته است. ما از اعليحضرت 
ــم، عفوى كه  ــعود رجوى را داري ــو و آزادى مس ــاه ايران تقاضاى عف پادش

خبردهنده آزادى همه زندانيان سياسى ايران باشد.1
ــور توسط برادر  ــتر تالش ها براي رهايى رجوى از مجازات اعدام در خارج از كش بيش
ــى حقوق بين المللى  ــتيتوى عال او كاظم رجوى متولد 1312 و عضو هيئت علمى انس
دانشگاه ژنو سوئيس صورت مي گرفت. وى پس از پيروزى انقالب ابتدا توسط دكتر كريم 
سنجابى، وزير امور خارجه دولت موقت مهندس مهدى بازرگان، به سمت سفير ايران 
در سوئيس2 و نمايندگى دايمى ايران در دفتر اروپايى سازمان ملل در ژنو منصوب شد و 
سپس كاردار ايران در سنگال گرديد.3 بعد از پيروزى انقالب اسالمى در پرونده مسعود 
رجوى سندى يافت شد كه ساواكى بودن كاظم رجوى و تالش هاي او را به  خوبى آشكار 

ساخت. به نوشته نشريه مجاهد: 

1. سند  ش6و7. در نشريه مجاهد، ارگان رسمى سازمان مجاهدين خلق، ش28، ص11، 1351/12/29 و نيز 
شماره فوق العاده 9، چند مورد از نامه هاى كميته سوئيسى دفاع از زندانيان سياسى ايران در مورد مسعود رجوى 

البته بدون ترجمه چاپ شده است. 
2. كريم سنجابى، اميدها و نااميدى ها (خاطرات سياسى دكتر كريم سنجابى)، لندن، جبهه مليون ايران، 1368، 

ص407. 
3. سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام (1384-1344)، به كوشش جمعى از پژوهشگران، تهران، مؤسسه 

مطالعات و پژوهش هاى سياسى، 1385، ج2، ص539؛ مجاهد، ش122، ص13، 1360/2/7. 

با پايان كار مجلس خبرگان 
قانون  اساسى و انتشار متن 
آن در روزنامه هاي كشور 
براى اطالع مردم، برخى از 
چون  دينى  شخصيت هاي 
آقايان شريعتمدارى و قمى و 
نيز بعضى گروه هاي سياسى 
مانند سازمان مجاهدين برابر 
سير تدوين قانون  اساسى و 
يا برخى از قوانين آن مواضع 

منفى و مخالف گرفتند
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ــاى كمال خرازى  ــماره 3864 به امض ــخ 1358/9/3 طى حكم ش در تاري
معاون [وقت] وزارت خارجه به خدمت دكتر كاظم رجوى در وزارت خارجه 
خاتمه داده شد و بعد در صحبت تلفنى با او از اتهام رابطه با ساواك صحبت 

گرديد.1
ــاواكى بودن كاظم رجوى به تاريخ 1350/8/15 با  به هر حال متن سند س

طبقه بندى سرى به اين شرح است:
موضوع: منبع ميرزا

محترماً معروض مي دارد
منظور: كسب دستور در مورد تقاضاى نمايندگى ساواك در كشور سوئيس 

پيرامون كمك به برادر منبع فوق كه تحت پيگرد مي باشد. 
خالصه پيشينه: منبع مذكور از فروردين ماه سال 1349 با مقررى ماهانه يك 
ــوئيس در هدف انجمن هاي اسالمى دانشجويان و همچنين  هزار فرانك س
ــط نمايندگى [ساواك در سوئيس]  ــجويان ايرانى توس كنفدراسيون دانش
استخدام و از آن تاريخ منبع موصوف تالش هاي زيادى در اهداف مورد نياز به 
 عمل آورده است. اينك طبق اعالم نمايندگى، برادر اين منبع به نام مسعود 
رجوى يكى از افراد وابسته به يك گروه چريكى است كه اخيراً توسط بخش2 
ــاير اعضاى گروه در بازداشت به  سر  ــتگير و هم اكنون به اتفاق س 312 دس

مي برد و او خواهان كمك به برادرش جهت تخفيف در مجازات مي باشد. 
ــخص گرديده  ــول منبع مزبور مش ــورد پرونده معم ــه اينكه در م با توجه ب
فعاليت هاي اين منبع در اهداف مورد ذكر ارزشمند و قابل بهره بردارى بوده به 
 ويژه با انتشار خبر بازداشت مسعود رجوى نفوذ و دسترسى او در زمينه كسب 
ــنادى به دفاع از كاظم رجوى  ــازمان مجاهدين در همين شماره نشريه با چاپ اس 1. مجاهد، همان، ص20. س

پرداخته است. 
2. بخش مسئول رسيدگى به امور روحانيان ضددولتى و سازمان هاى مسلمان مخالف با رژيم پهلوى؛ اين بخش 
ــت در مورد اين اداره كل مى نويسد: «اين اداره كل  از بخش هاى اصلى اداره كل سوم ساواك بود. ارتشبد فردوس
مهم ترين اداره كل عملياتى ساواك و مسئول امنيت داخلى كشور محسوب مى شد و داراى گسترده ترين تشكيالت 
ــاواك به ترتيب عبارت بودند از: سرتيپ  ــت. مديران اداره كل سوم س ــاواك اداره مى گش و زير نظر رئيس كل س
ــوم، اداره يكم اهميت ويژه اى  ــرهنگ ناصر مقدم و پرويز ثابتى. در ميان ادارات اداره كل س مصطفى امجدى، س
داشت و مهم ترين وظايف آن را كشف سازمان ها و تشكيالت براندازى در سطح كشور يا براندازى منطقه اى و محلى 
ــى مخالف با محمدرضا پهلوى در اين عنوان جاى  (خودمختارى يا تجزيه) تشكيل مى داد. هرگونه حركت سياس
مى گرفت و درجات مختلفى داشت: از فعاليت هاى ساده سياسى گرفته تا تشكيل گروه با مرام و رويه ضدسلطنت 
ــب موضوعات كار خود و مسائل تخصصى جانبى به بخش ها و دواير و  تا قيام مسلحانه و ترور. اداره يكم نيز برحس

شعب تقسيم مى شد...» خاطرات ارتشبد فردوست، ج1، ص262-263. 
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اطالعات از اهداف مورد نظر منتشر [خواهد] گرديد. از طرفى ادامه همكارى 
مشار اليه ثمربخش است. در صورت تصويب از طريق بخش 312 اقداماتى در 

زمينه كمك به مسعود رجوى به  عمل آيد. منوط به رأى عالى است.
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آقاى عبديزدانى كه در سال 1351 در زندان قزل قلعه به  سر مي برد در خاطراتش بعد از 
اشاره به اعدام كادر اصلى سازمان مجاهدين و رهايى مسعود رجوى از حكم اعدام مي گويد:

رجوى هنگام قدم زنى در حياط زندان به من گفت برادرم در سفارت ايران در 
اتريش مسئول تشريفات است و وقتى اعليحضرت رفته بود به آنجا [از شاه] 

خواسته كه آزادم كنند.1
ساواك در دو نامه به تاريخ 1351/1/28 خطاب به رياست اداره دادرسى نيروهاى مسلح 

شاهنشاهى (دادستانى) و با امضاى ارتشبد نصيرى رئيس ساواك چنين نوشته است:
درباره مسعود رجوى فرزند حسين

نامبرده باال كه در دادگاه هاي بدوى و تجديد نظر آن اداره به اعدام محكوم 
1. محمدحسن عبديزدانى، همان، ص214. 
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گرديده از همكاران اين سازمان بوده كه در جريان كشف سازمان آزاديبخش 
ايران همكارى هاي ارزنده و مؤثرى داشته است. مراتب جهت آگاهى اعالم 

مي گردد. رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيرى.
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آزادى از زندان و ديدار با امام  خميني(س)
ــعود رجوى و برخى ديگر از اعضاي اصلى سازمان با حكم ابد همچنان  به هر حال مس
ــدند. در تاريخ  ــروزى انقالب از زندان آزاد ش ــد و اندكى قبل از پي در زندان باقى ماندن

1357/8/10 ساواك گزارش كرده بود:
مجاهدين خلق در اعالميه اي تحت عنوان «رهبر ما خمينى» ضمن تجليل 
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از وى خاطرنشان ساخته اند كه در صورت لزوم، اقدامات قهرآميز را در كليه 
نقاط كشور شروع و ادامه خواهند داد.1

ــد از آزادى از زندان در  ــى2 بع ــى خيابان ــعود رجوى و موس در اول بهمن 1357 مس
ــد اعظم حضرت  ــوان «محضر مبارك مجاه ــام  خميني(س) با عن پيامى خطاب به ام
آيت اهللا العظمى خمينى» چنين نوشتند: «ما آزادى خود [از زندان ابد رژيم پهلوى] را 
مديون مجاهدت و جانفشانى هاى خلق رزمنده و ستم كشيده ايران در پرتو الهامات آن 

زعيم استوار و سازش ناپذير هستيم.»3 
ــازمان هاي مخالف رژيم پهلوى مانند مجاهدين، چريك هاي فدايى،  با اينكه سران س
دموكرات كردستان و... آزادى خود از زندان هاي ابد و نپوسيدن در آن تا هنگام مرگ را 
مرهون و مديون انقالب اسالمى ملت ايران به رهبرى امام  خميني(س) بودند، اما از اين 
انقالب و اهداف متعالى آن خشنود نبودند و در راه پيشرفت و پيشبرد آن هيچ كوششى 
نكردند. آنان به جاى پيوستن به انقالب كوشيدند انقالب را تابع خود سازند. لذا براساس 
جو انقالبى و ملتهب بهمن 1357 به سازماندهى ديگرباره سازمان ها و احزابشان و جذب 
جوانان با هدف دستيابى به قدرت و رسيدن به حاكميت پرداختند. در رأس اين گروه ها 

سازمان مجاهدين (منافقين) قرار داشت.
حضرت امام  خميني براى آنكه سازمان مجاهدين مانند سال هاي 1353 و 1354 به 
گرداب ماركسيسم و بى دينى گرفتار نشود و در مسير اسالم و انقالب حركت نمايد، در 
ــه تا بازگشت به ايران)، تدوين سجاد راعى، تهران،  1. مبارزات امام خمينى به روايت اسناد (از هجرت به فرانس

مركز اسناد انقالب اسالمى، 1387، ص451.
2. وى متولد و بزرگ شده محله خيابان تبريز و نوه مرحوم شيخ محمد خيابانى بود. آقاى محمدحسن عبديزدانى 
از مبارزان مسلمان كه در تشكيل سازمان مجاهدين خلق، نقش مشورتى و فكرى داشت و كارش به زندان و شكنجه 
در ساواك كشيد، در خاطراتش درباره موسى خيابانى مى گويد: «سازمان مجاهدين در تبريز شكل گرفت و به كل 
كشور گسترش يافت... پدر خيابانى حاج سيف اهللا كره فروش بود كه مغازه اش در همسايگى منزل ما قرار داشت. 
از بچگى خيابانى را مى شناختم... وقتى كه خيابانى از كنكور دانشگاه قبول شد، من گزارش او را به حنيف نژاد كه 
با او دوست و همفكر نزديك بودم دادم و افزودم كه خيابانى قابل جذب است... او بعد از يك و نيم سال عضو مؤثر 
سازمان شد كه در ربودن هواپيماى ساواك از دبى و بردن به بغداد نقش بسزايى داشت. ولى چون آموزش و تربيت 
مذهبى او عوامانه بود... وقتى در زندان با افراد الحادى و كمونيست همنشين مى شود با مقدارى بحث و گفت و گو 

متزلزل مى شود...» محمدحسن عبديزدانى، همان، ص142. 
ــاه 57 تا 4خرداد 59)،  ــن خلق ايران (از 28دى م ــى مجاهدي 3. مجموعه اعالميه ها و موضع گيرى هاى سياس
سازمان مجاهدين خلق ايران، تهران، بهمن 1358- بهار 1359، ج1، ص20. غنى بلوريان از سران حزب دموكرات 
كردستان نيز در خاطراتش به اين حقيقت اشاره كرده و مى گويد: «پس از سال ها رنج و درد و شكنجه، از زندان هاى 
رژيم پهلوى با قيام مردم [ايران] آزاد شديم». غنى بلوريان، ئاله كوك(برگ سبز)؛ خاطرات غنى بلوريان، ترجمه 
ــود از زندان هاى مخوف و  ــى، رهايى خ ــا، 1384، ص339. تمام زندانيان سياس ــق، تهران، رس رضا خيرى مطل
ــالمى مردم ايران به رهبرى امام خمينى بوده و هستند. آنها كه  شكنجه گاه هاى رژيم پهلوى را مديون انقالب اس

وامدار و مديون مردم ايران بودند، با همين مردم چه كردند؟!
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ششم ارديبهشت 1358 جمعى از رهبران سازمان از جمله رجوى و خيابانى را در شهر 
ــان و اطالعات 1358/2/8  قم به  حضور پذيرفتند. خبر اين ديدار در روزنامه هاي كيه
ــد. خيابانى بعدها در مورد سخنان امام خطاب به آنان  به صورت بسيار خالصه چاپ ش

چنين گفت: 
[امام] خمينى گفت من تاكنون عليه شما حرفى نزده ام، اما هر وقت كه ببينم 
شما خارج از اسالم هستيد خواهم گفت... خالصه و چكيده صحبت ما در برابر 
[امام] خمينى عبارت بود از آزادى و در مقابل [امام] خمينى ضمن سفارش 
ما به  اصطالح به اسالم، در لفافه خواست تا مبارزه عليه ماركسيست ها را بر 

دوش ما بگذارد.1
از اين ديدار و گفت وگو نوار و متن رسمى تهيه نشد. اما سران منافقين به صورت پنهانى 
ضبط صوت و دوربين با خود داشتند و ضمن گرفتن عكس امام  خميني(س) در حالى 
كه رجوى و خيابانى در دو طرف ايشان نشسته بودند گفت وگوها را ضبط كردند. سپس 
ــازمان اجازه يافتند به اين نوار گوش دهند. رضا كيوان نژاد  برخى از اعضاى بلندپايه س
از اعضاى مهم سازمان كه از سال 1354 در زندان به سازمان پيوسته بود از كسانى بود 
كه به اين نوار گوش داد. به گفته وى بخشى از صحبت هاي امام خطاب به كادر رهبرى 

سازمان چنين بود: 
ــده اند. بايد دست به  ــده و مردم ما متحول ش ــما جوانيد، االن انقالب ش ش
همديگر بدهيم براى سازندگى و شما مي توانيد اشكاالتتان را برطرف كنيد. 
ــت. برويد خودتان را اصالح كنيد و  اگر اشتباهى بوده مربوط به گذشته اس
بعد با توجه به [اصالح] اشتباهتان برويد تبليغ كنيد و برويد با مردم باشيد، 

خدا هم كمكتان مى كند.2
ــتباه هاي  ــتباه ها و در حالى كه اش ــازمان مجاهدين بدون اصالح اش ــفانه س اما متأس
ــتاد و موضع خشن و ضد آن  ــالمى ايس بزرگ ترى مرتكب مى گرديد در برابر انقالب اس
گرفت. آنان در واقع همه چيز و از جمله حاكميت را براى خود مي خواستند و دچار جنون 
قدرت شده بودند. سعيد شاهسوندى عضو كادر مركزى سازمان در اين مورد مي نويسد:

ادعاى سازمان در داخل خود و براى اليه هاي ميليشيا [اعضاى مسلح غيرنظامى 
ــالمى درگيرى نظامى  ــازمان] اين بود كه در آينده نزديك با جمهورى  اس س

1. مجاهد، ش129، 1360/4/16. 
2. كارنامه سياه؛ مناظره زندانيان اوين، تهران، دادستانى انقالب اسالمى مركز، 1362، ج1، ص134-135. 
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ــروزى انقالب، زمان  ــت و حتى در تحليل هاي اوليه در اوايل پي خواهيم داش
درگيرى را سه ماه و سپس 6 ماه بعد از انقالب دانسته و بعد هم گفته مي شد كه 

در آن صورت 6ماهه كار را تمام خواهيم كرد و حكومت را خواهيم گرفت.1
هادى شمس حائرى از اعضاى بلندپايه سازمان و از نزديكان به مسعود رجوى نيز در 

اين مورد مي نويسد:
ــارزات و  ــالب مديون مب ــه پيروزى انق ــا اين تصور ك ــازمان مجاهدين ب س
ــت كه آنها [در مبارزه با حكومت پهلوى]  ازجان گذشتگى ها و خون هايى اس
داده اند خود را صاحب و مالك حكومت مي دانستند و از اينكه [امام] خمينى 
ــونت و از  ــتند با خش حق آنها را غصب كرده به خود مي پيچيدند و مى خواس
موضع قدرت، حكومت خود را از چنگ [امام] خمينى درآورند و رهبرى مردم 
را به  دست گيرند. سازمان مجاهدين كه در آن موقع اكثراً جوانانى بى تجربه و 
غيرسياسى بودند مبارزه را تنها به معنى قبضه كردن حكومت مي دانستند و 
لذا از همان ابتدا بدون اتكا به مردم و با استراتژى... رخنه و نفوذ در درون رژيم 
و با هياهو و صحنه سازى قصد كودتا و تصاحب قدرت را داشتند و از طرفى در 
ــت در اين طرح، خود را براى برخورد مسلحانه با رژيم  صورت احتمال شكس

آماده مي كردند و اين از چشم رژيم پنهان نبود...2
... سازمان مجاهدين در دوره اي كه بدان فاز سياسى نام داده بودند در فكر 
ــورت امكان تصاحب قدرت از  انتقال قدرت از باال و رخنه در ارتش و در ص

طريق كودتا بود.3
... مجاهدين از همان فرداى 22 بهمن [1357] خود را براى مبارزه با رژيم، 
تنها از اين زاويه كه حكومت حق آنان است نه از اين بابت كه رژيم ضدآزادى 

و سركوبگر و نامشروع است[؟!] آماده مى كردند.4
ــال با اعضاى سازمان  ــتان كه چند س غنى بلوريان از رهبران حزب دموكرات كردس
مجاهدين در يك زندان به  سر برده بود و با روحيات آنها به صورت كامل آشنايى داشت 

نيز در مورد قدرت خواهى آنان مي گويد: 
مجاهدين چون از نظر سياسى سابقه كمترى داشتند نتوانستند قدم به قدم 
ــه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، اطالعات،  1. دو مقاله از انوشيروان لطفى و سعيد شاهسوندى، تهران، مؤسس

1367، ص57.
2. هادى شمس حائري، مرداب، چاپ خارج از كشور، 1375، ص11. 

3. همان، ص12. 
4. همان، ص22. 
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به سوى اهداف خود حركت كنند. آنها مى خواستند يك روزه ره صدساله را 
طى كنند و حكومت را در دست بگيرند. آنها با اين خيال خام دست به اسلحه 
بردند و در خيابان هاي شهرها به مقابله با حكومت پرداختند تا مردم ايران از 

آنها پشتيبانى كنند... حركت هاى آنها بيشتر به ضرر خودشان بود.1

مخالفت سازمان مجاهدين با قانون اساسى
ــالمى با دقت تمام تدوين گردد، در 14 تير  براى اينكه قانون  اساسى نظام جمهورى اس
1358 اليحه قانونى انتخابات مجلس بررسى نهايى قانون  اساسى از تصويب شوراى انقالب 
گذشت و اين مجلس بعد از ثبت  نام داوطلبان و انجام انتخابات، در 28مرداد 1358 افتتاح 
ــود.2 البته طرح مقدماتى قانون  ــى بود آغاز نم گرديد و كار خود را كه تدوين قانون  اساس
 اساسى در پاريس در زمان تبعيد امام  خميني و به دستور ايشان توسط آقاى دكتر حسن 

حبيبى نوشته شده بود3 و مجلس خبرگان قانون  اساسى آن را نيز مورد توجه قرار داد. 
در اين ميان، مسعود رجوى رهبر سازمان مجاهدين(منافقين) نامزد مجلس خبرگان 
قانون  اساسى گرديد4 تا بتواند انديشه هاي التقاطى، انحرافى و خطرناك خود و سازمانش 
ــالمى وارد نمايد. اما با تمام كوشش و تالش احزاب و  را در قانون  اساسى جمهورى اس
اشخاص موافق با او و تبليغات دامنه دار اعضا و هواداران سازمان، بيشتر از 297707 رأى 
نياورد5 و به مجلس خبرگان قانون  اساسى راه نيافت. همين شكست عاملى در مخالفت 

سازمان با مجلس مذكور و قانون  اساسى تنظيم و تدوين شده آن مجلس گرديد. 
با پايان كار مجلس خبرگان قانون  اساسى و انتشار متن آن در روزنامه هاي كشور براى 

1. غنى بلوريان، ئاله كوك (برگ سبز)، همان، ص352. 
2. براى مطالعه مشروح مذاكرات مجلس خبرگان قانون  اساسى و چگونگى تدوين قانون  اساسى رك: صورت مشروح 

مذاكرات مجلس بررسى قانون  اساسى جمهورى اسالمى، تهران، مجلس شوراى اسالمى، 1364، چهار جلد.
3 . كيهان، 1357/12/13، ص3؛ از مصاحبه آقاى صباغيان وزير كشور دولت موقت مهندس بازرگان. ابوالحسن 
ــا ترجمه قانون  ــش مى گويد: «دكتر حبيبى ب ــر مى برد در خاطرات ــال 1357 در پاريس به  س بنى صدر كه در س
اساسى فرانسه، پيش نويس قانون اساسى را با همراهى فتح اهللا بنى صدر [برادر ابوالحسن بنى صدر] و احمد صدر 
حاج سيد جوادى در پاريس نوشت كه در اختيار [امام] خمينى قرار گرفت.» خاطرات ابوالحسن بنى صدر، انتشارات 
انقالب اسالمى (خارج از كشور)، شهريور 1380، ص62. به گفته آقاي منتظرى: «مرحوم امام در پاريس به دكتر 
حبيبى گفته بودند كه پيش نويس قانون  اساسى را بنويسند و ايشان هم با كمك برخى آقايان آن را در 151 اصل 
ــت.» خاطرات آيت اهللا منتظرى،  ــى فرانسه نوش تنظيم كرده بودند و وى اصل هايى از آن را با الهام از قانون اساس
ج1، ص451 و 458. در زمستان سال 1384 به هنگام تحصيل در دوره كارشناسى ارشد ايران شناسى، در بنياد 
ــخه اوليه (مقدماتى) قانون  اساسى را در پاريس  ــتاد آقاى دكتر حبيبى پرسيدم آيا ايشان نس ايران شناسى از اس

نوشته اند كه پاسخ ايشان مثبت بود.
4. مجاهد، ش1، ص3، اول مرداد 1358. 

5. كيهان، 1358/11/2، ص1 و 1358/11/3، ص2. 
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اطالع مردم، برخى از شخصيت هاي دينى چون آقايان شريعتمدارى1 و قمى2 و نيز بعضى 
گروه هاي سياسى مانند سازمان مجاهدين برابر سير تدوين قانون  اساسى و يا برخى از 
قوانين آن مواضع منفى و مخالف گرفتند. سازمان مجاهدين به دستور مسعود رجوى 
طى اعالميه اي در تاريخ 17 آبان 1358 مفاد هفتگانه اي منتشر ساخت و افزود: «تا زمانى 
كه پيشنهادهاى هفتگانه آنها در متن قانون  اساسى مراعات نگردد به قانون  اساسى رأى 

مثبت نخواهند داد.» اين مفاد هفتگانه عبارت بودند از: 
1. محدود نمودن حقوق مالكيت و تصرف در چارچوب قرآن؛  

2. منوط كردن بهره ورى از زمين و محصول به كسى كه بر روى آن كار كرده است؛  
3. تصريح حاكميت مردم كه جملگى خليفه و جانشين خدا در زمين بوده و اراده   

خود را تنها از طريق يك مجلس و يك قانون واحد انقالبى و اسالمى بيان مي كنند؛
4. اداره و تصدى كليه امور كشور از طريق شوراهاى واقعى؛  

5. اعاده حقوق همه ملت ها و اقدام مبنى بر تعيين سرنوشت و اداره كليه امور    
داخلى شان در چارچوب تماميت ارضى خدشه ناپذير كشور؛

6. تضمين آزادى احزاب و گروه ها؛   
ــتگى هاي  ــتعمارى و قطع همه وابس ــام قراردادهاى ننگين اس 7. الغاى تم   

1. در مورد مخالفت آقاي شريعتمدارى با قانون اساسى رك: اصغر حيدرى، حزب خلق مسلمان ايران، تهران، 
ــايت  ــريعتمدارى و واليت فقيه» به قلم نگارنده در س كيهان، 1387، ج1، ص185-175 و نيز مقاله «آيت اهللا ش

اينترنتى مركز اسناد انقالب اسالمى، 11دى1387.
ــده است.  ــى در مصاحبه وى با روزنامه اطالعات در تاريخ 1358/12/20 درج ش 2. مخالفت قمى با قانون  اساس
گفته هاى او در مصاحبه مذكور چيزى بيش از فحاشى عليه انقالب اسالمى و نهادهاى انقالبى و پريشان گويى نيست. 
وى مى گويد: «همين حرف ها را در محضر امام خمينى بيان داشتم و امام در جواب سكوت كردند.» همان شماره 
روزنامه. البد معنى سكوت امام خمينى مشخص است! مخالفت آقاى قمى با امام خمينى از چند سال پيش تر شروع 

شده و به اطالع ساواك نيز رسيده بود. در گزارش خيلى محرمانه ساواك به تاريخ 1357/2/2 چنين مى خوانيم:
ــوص خمينى بود و آيت اهللا قمى  ــت اهللا قمى بحث در خصوص جريانات اخير به  خص «در ايام نوروز در منزل آي
اظهار مى داشت: معلوم نيست چرا دولت اين قدر اجازه مى دهد از خمينى اسم برده شود. حجت االسالم سيدمحمد 
ــتيد كه فعًال از مخالفان  ــما هس ــيله براى مبارزه با خمينى ش روحانى خطاب به آيت اهللا قمى گفت: بهترين وس
سرسخت خمينى هستيد و اينها [حكومت] بايستى از وجود شما در مبارزه با خمينى حداكثر استفاده را بكنند. 
ــات خارجى، خمينى را تأييد مى نمايند لذا دولت  آيت اهللا قمى اين مطلب را تأييد كرد. وى معتقد بود چون مقام
نمى تواند آن طور كه بايد و شايد با او مبارزه كند و اال من (قمى) بهترين وسيله هستم كه با زبان و لباس خودش با 

او مبارزه كنم به  خصوص كه از لحاظ دينى و شرعى هم با او مخالفم...
نظريه: چنانچه دستگاه بتواند به طريقى از ناحيه سيدمحمود قمى (پسر آيت اهللا) و يا سيدمحمد روحانى، آيت اهللا 
قمى را در مسير مخالفت با خمينى هدايت نمايد بهترين وسيله براى مبارزه با خمينى مى باشد و نتيجه مطلوب 

عايد مى شود.»
مبارزات امام خمينى به روايت اسناد (دوران تبعيد در نجف)، تدوين غالمعلى پاشازاده، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمى، 1378، سند ش114، ص333-334. 
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امپرياليستى و ملى كردن كليه سرمايه گذارى ها و سهام مربوط.1
اما با پشتيبانى امام  خميني(س) از كار مجلس خبرگان قانون  اساسى، متن آن در نهايت 
تدوين گرديد و در روزهاى 11 و 12آذر 1358 به همه پرسى گذاشته شد و با آراى موافق 

15680339 رأى از مجموع 15758956 آراى اخذ شده، به تأييد ملت ايران رسيد.2

رئيس جمهور در پيش نويس قانون  اساسى
 پس از رأى قاطع مردم ايران به جمهورى اسالمى در روزهاى 10 و 11فروردين 1358 
و اعالم رسمى برقرارى نظام جمهورى اسالمى توسط حضرت امام  خميني(س)، مراحل 
ــى و براساس آن برگزارى  ــى تثبيت نظام و انقالب، تدوين و تصويب قانون  اساس اساس
انتخابات رياست جمهورى بود. انتخابات رياست جمهورى چنان بااهميت بود كه قبل از 
ــى، افرادى به  عنوان نامزد رياست جمهورى مطرح شدند؛  تدوين و تصويب قانون  اساس
ــه تاريخ 1358/1/15  ــازرگان رئيس دولت موقت در مصاحبه اي ب چنان كه مهندس ب
ــت اهللا طالقانى نيز كه از  ــت جمهورى نفى نكرد3 و مرحوم آي نامزدى خود را براى رياس
چهره هاي شاخص براى رياست جمهورى شمرده مي شد، در مرداد 1358 نامزدى براى 

انتخابات رياست جمهورى را نپذيرفت.4
در پيش نويس قانون  اساسى، مهم ترين وظايف و اختيارات رئيس جمهور عبارت بودند از:

1. برقرارى ارتباط سه قوه مقننه، قضاييه و مجريه؛ (اصل 16)
2. اعمال قوه مجريه توسط رئيس جمهور و هيئت وزيران؛ (اصل 199)

ــئول اجراى قانون   ــمى در امور داخلى و روابط بين المللى و مس 3. باالترين مقام رس
اساسى و رياست قوه مجريه؛ (اصل 75)

4. توشيح قوانين؛ (اصل 83) 
5. درخواست تجديد نظر در قوانين از مجلس؛ (اصل84)

6. پيشنهاد همه پرسى براى تصويب عهدنامه يا اليحه؛ (اصل86)
7. انتخاب نخست وزير؛ (اصل 87)

8. انحالل مجلس از طريق اعالن همه پرسى آن گاه كه بين قوه مجريه و مقننه اختالف 
به وجود آيد و توافق ممكن نگردد؛ (اصل 89)

1. اطالعات، 1358/8/24، ص12.
2. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون  اساسى، همان، ج4، ص307.

3. اطالعات، 1358/1/15.
4. همان، 1358/5/11. 
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9. اعالن عفو عمومى پس از تصويب مجلس شوراى ملى؛ (اصل 90)
10. اعطاى نشان ها و عناوين افتخارى؛ (اصل 91)

11. اعالن جنگ و متاركه آن و پيمان صلح پس از تصويب مجلس شوراى ملى؛ (اصل 95)
12. رئيس جمهور بايد مسلمان، ايرانى االصل و تابع ايران باشد. (اصل 76)1

اما براساس فصل نهم متن قانون  اساسى تصويب شده، مهم ترين اختيارات رئيس جمهور 
عبارت بودند از:

1. عالى ترين مقام رسمى كشور پس از مقام رهبرى؛
2. مسئول اجراى قانون  اساسى؛

3. رياست قوه مجريه؛
4.  امضاى مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاى ايران با ساير دولت ها؛

5. مسئول امور برنامه و بودجه و امور ادارى و استخدامى كشور؛
6. معرفى وزرا به مجلس و عزل وزرا؛

7.  تعيين سفراى ايران در كشورهاى ديگر؛2
8. رياست شوراى عالى امنيت ملى.3

در ضمن به شرايط رئيس جمهور عالوه  بر  ايرانى االصل و داشتن تابعيت ايران (مورد اشاره 
در اصل 76 پيش نويس قانون  اساسى) موارد زير اضافه گرديد: «مدير، مدبر، داراى حسن 

سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى و مذهب رسمى كشور».4
همان گونه كه از مقايسه اختيارات رئيس جمهور در پيش نويس قانون  اساسى با متن 
تصويب شده آن بر مي آيد، اختيارات زيادى از رئيس جمهورى سلب و طبق اصل 110 
قانون  اساسى در اختيار مقام رهبرى قرار گرفته است، مانند فرمان همه پرسى، تنظيم 
روابط قواى سه گانه، عفو يا تخفيف مجازات محكومان در حدود موازين اسالمى پس از 
پيشنهاد رئيس قوه قضاييه و اعالن جنگ و صلح. مسئله انحالل مجلس نيز در متن قانون 

 اساسى تصويب شده درج و ثبت نگرديد.
ــى از پيش نويس آن كمتر   با وجود اينكه اختيارات رئيس جمهور در متن قانون  اساس
ــت جمهورى به اندازه اي اختيار و مسئوليت داشت كه تشنگان  بود اما هنوز مقام رياس

ــى نهايى قانون  اساسى، همان، ج4،  ــروح مذاكرات مجلس بررس 1. همان، 1358/3/26، ص6-5. صورت مش
ص5-21.

2. فصل نهم قانون  اساسى مصوب 1358.
3. اصل 178 قانون  اساسى.
4. اصل 115 قانون  اساسى.
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ــب آن به تكاپو و  ــعود رجوى براى تصاح قدرتى چون مس
تالش شديدى بپردازند. 

پيشنهاد رياست جمهورى امام  خميني(س)
ــت جمهوري  اگرچه رجوى به دنبال تصاحب مقام رياس
ــرد امام  خميني  ــنهاد ك ــيطنتى عجيب پيش بود اما در ش
رياست جمهورى را بپذيرد. يقيناً او در اين امر اهداف منافقانه اي همچون اشاعه تلويحي 
اتهام رياست خواهى و قدرت طلبى امام را در نظر داشت. نشريه مجاهد به دستور رجوى 

در اين مورد نوشت:
سازمان مجاهدين خلق ايران با توجه به مجموعه اوضاع و احوال سياسى، 
ــائل و شرايط ملى  اجتماعى و فرهنگى موجود و با در نظر گرفتن كليه مس
ــخص رهبرى انقالب امام  خميني را شايسته ترين  و بين المللى ميهنمان ش
انتخاب براى تصدى مقام رياست جمهورى دانسته و آراى خود را در رأى گيرى 
آينده به شخص ايشان خواهد داد. توضيحاً متذكر مي گرديم قبل از رحلت پدر 
طالقانى اميد ما اين بود كه با احراز اين مسئوليت از جانب پدر، زحمات امام 
كمتر شود. ليكن در شرايط حاضر ناگزيريم كه از حضور امام استدعا كنيم به 
خاطر وحدت كلمه ضدامپرياليستى تمام صفوف خلقمان و به خاطر ممانعت 
از پيشرفت مجدد سرمايه دارى وابسته و پايگاه هاي ليبرالش و به  منظور تأكيد 
ــارهاى مضاعف را  بر حقوق همه مناطق و مليت هاي وطنمان زحمات و فش
ــت جمهورى را شخصاً تقبل نمايند. به نظر  نيز پذيرا شده و مسئوليت رياس
ــئوليت از جانب امام و جمع شدن مسئوليت هاي رهبرى  ما با تقبل اين مس
ــان، يكى از نقايص قانون  اساسى مبنى بر  و رياست جمهورى در شخص ايش
ــده و عواقب بازدارنده آن  دوئيت مراكز تصميم گيرى و عملكرد... خنثى ش
منتفى خواهد گرديد. بديهى است برادر احمد خمينى حسب المعمول از مدد 
نمودن به امام در امور اجرايى دريغ نكرده و خواهد توانست به  عنوان مشاور يا 

دستيار مقدارى از زحمات ايشان را كاهش دهد.
بنابراين ما اميدواريم با يكى شدن مسئوليت هاي رهبرى و رياست جمهورى 
در شخص امام و انتقال ايشان [از شهر قم] به تهران و قرار گرفتن بيشتر در 
دسترس عموم اقشار و نيروها و سازمان هاي انقالبى، وحدت ضدامپرياليستى 

مجاهدين قبل و بعد از پيروزى 
انقالب اسالمي در عمل ثابت 
كردند كه حاضر به تحمل 
گروه ها، احزاب، مطبوعات 
مخالف و حتى منتقد خود 

نيستند
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ــايل پيروزى نهايى انقالب  ــده و وس ــتر تأمين ش تمام نيروها هر چه بيش
رهايى بخش ضدامپرياليستى و اسالمى ما هر چه زودتر تكميل گردد...1

نامزدى رجوى براى رياست جمهورى
از 28آذر1358 ثبت  نام نامزدهاى رياست جمهورى آغاز گرديد. در هفته دوم دى ماه 
ــن  ــاز فعاليت هاي انتخاباتى عبارت بودند از: ابوالحس چهره هاي مطرح در روزهاى آغ
ــن حبيبى. در اين  ــى و حس بنى صدر، داريوش فروهر، احمد مدنى، جالل الدين فارس
ميان سازمان مجاهدين نيز رهبر خود مسعود رجوى را در 15 دى 1358 به  عنوان نامزد 

رياست جمهورى معرفى كرد.2
در 16دى1358 معاون سياسى وزارت كشور با صدور اطالعيه اي، اسامى 106 نفر از 
نامزدهاى واجد صالحيت براى انتخابات اولين دوره رياست جمهورى را اعالم كرد. البته 
تعداد ثبت نام كنندگان 124 نفر بودند كه از اين ميان 18 نفر به داليل گوناگون از سوى 

وزارت كشور حذف شدند.3
ــار اطالعيه اي از كليه هواداران و عالقه مندانش خواست  ــازمان مجاهدين با انتش س
ــبرد تبليغات به نفع رجوى به حساب شماره 1200  كمك هاي مالى خود را جهت پيش

بانك صادرات شعبه پيچ شميران واريز كنند.4
ــى صالحيت داوطلبان رياست جمهورى از جهت  طبق بند 9 اصل 110 قانون  اساس
دارا بودن شرايطى كه در قانون  اساسى درج شده بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراى 
ــده بود] و در دوره اول به تأييد رهبرى مي رسيد. اما با  نگهبان [كه هنوز تشكيل نش
توجه به حجم زياد داوطلبان اولين دوره رياست جمهورى، امام  خميني در 14دى ماه 
ــت جمهورى مرقوم  ــدى در انتخابات رياس ــركت ج ــت ايران براى ش با دعوت از مل

فرمودند: 
با اينكه در اين دوره به حسب قانون  اساسى مصوب از ناحيه ملت تصديق 
ــرايط او به عهده اينجانب است، به  صالحيت رئيس جمهور و واجد بودن ش
ــتثنايى  ــطه بعضى مصالح و جهات الزم المراعات از آن جمله وضع اس واس

1. مجاهد، سال اول، ش16، 1358/10/4، ص1 و 12.
2. همان، سال اول، ش18، 1358/10/18، ص1. 

3. اطالعات، 1358/10/16. 
4. همان، 1358/10/17. مجاهد، همان، ص12. 
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ــت در اين امر مهم حياتى تأخير نشود. از طرفى  ــور دارد،1 الزم اس كه كش
ــايى بيش از 120 نفر محتاج به زمانى طوالنى است و تأخير در اين  شناس
ــت. به اين جهت و جهات ديگر  حالت استثنايى به صالح ملت و كشور نيس
اينجانب امر صالحيت و انتخاب را به ملت واگذار نمودم كه خود سرنوشت 

خويش را تعيين نمايند.2

مصاحبه مطبوعاتى و برنامه هاي انتخاباتى رجوى
به دنبال اعالم نامزدى رجوى، مصاحبه مطبوعاتى سازمان مجاهدين خلق با شركت 
گروهى از اعضاى كادر مركزى مانند رجوى، خيابانى، عباس داورى، مهدى ابريشمچى، 
ــانى در 15دى ماه 1358 ترتيب داده شد. در اين  مهدى فيروزيان، محمد سيدى كاش
ــورى رجوى براى  ــازمان از كانديدات ــى خيابانى در مورد هدف س مصاحبه ابتدا موس

رياست جمهورى گفت:
ــيدن به انقالب خلقمان و  ــت از تداوم بخش ... هدف مورد نظر ما عبارت اس
ــش براى جلوگيرى از  جهت گيرى درست مبارزه ضدامپرياليستى و كوش
انحرافات... ما به شعار انقالبى «بعد از شاه نوبت امريكا است» وفادار بوده و 
هستيم... ما در مورد مسئله رياست جمهورى... وقتى بعد از رفراندوم قانون 
 اساسى در زمينه تصميم گيرى هاي سياسى مسئله انتخابات رياست جمهورى 
به  عنوان مهم ترين مسئله مطرح شد؛ بعد از دقت ها و بحث هاي كافى و بعد 
از بررسى همه جوانب امر به اين نتيجه رسيديم كه كليه نيروهاى سياسى 
جامعه و من جمله خودمان و به عبارت ديگر چه آنهايى كه در رفراندوم قانون  
اساسى شركت كرده اند و چه آنهايى كه شركت نكردند و يا صرف نظر از هر 
رأيى كه دادند موافق يا مخالف، بايد تا آنجايى كه جو و فضاى سياسى حاكم 
ــند و فعاالنه با امر انتخابات رياست جمهورى  بر جامعه اجازه مي دهد بكوش
برخورد كنند تا ما بتوانيم با انتخاب شايسته ترين و مناسب ترين فرد براى 
ــى مصوب،  ــدور در كادر همين قانون  اساس ــاس، حتى المق اين مقام حس
ــرفت ها و پيروزى هاي انقالبى و ضدامپرياليستى هر چه بيشترى را به   پيش
1. اشاره به اوضاع كشور با توجه به فتنه گروه هاى تجزيه طلب در آذربايجان، كردستان، خوزستان و ... و اغتشاش 
گروه هاى سياسى چون منافقين، چريك هاى فدايى و...؛ دولت موقت هم بعد از تسخير جاسوسخانه امريكا استعفا 

داد و شوراى انقالب كشور را اداره مى كرد.
2. اطالعات، 1358/10/16، ص12.
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دست بياوريم... ما قبًال طى اعالميه اى شخص 
امام  خميني را براى مقام رياست جمهورى در 
اولين انتخابات رياست جمهورى ايران كانديد 
كرديم. دليل اصلى مان اين بود كه در اوضاع و 
احوال كنونى، امام  خميني تنها كسى است كه 
مي تواند در جهت تأمين هر چه بيشتر وحدت 
ــار و طبقات جامعه ما و جلوگيرى از  تمام اقش
ــتت ها اين مقام را حايز بشود. ما  تفرقه ها و تش
االن هم بر اين نظر هستيم و معتقديم كه باز هم 
امام مناسب ترين و شايسته ترين انتخاب است. 
اما متوجه شديم كه گويا امام بنا ندارند شخصاً 
ــذا ما در ادامه همان  اين مقام را احراز كنند و ل
ــت جمهورى  ــركت فعاالن در امر رياس خط ش

درصدد برآمديم كانديداى ديگرى را معرفى كنيم و برادرمان مسعود رجوى 
را نامزد كرديم.1 

ــوى براى نامزدى  ــعود رج ــخنانش در مورد اينكه چرا مس وى در بخش ديگرى از س
رياست جمهورى معرفى شده است، گفت:

ــالب خلق ما را و آرمان هاي  ما طالب يك فرد انقالبى بوديم، فردى كه انق
ــالت مكتبى  ــد و بتواند بار يك رس انقالبى خلق ما را عميقاً درك كرده باش
اسالمى را به دوش بكشد. شرط ديگر اين بود كه كانديداى رياست جمهورى 
ما كسى باشد كه با بينش علمى و انقالبى، دشمن اصلى خلقمان را شناخته 
باشد و همچنين به تضادها و تناقضات موجود در جامعه اعم از مسئله مليت ها، 
مسئله زنان، مسئله مذاهب و مسائل اقشار محروم جامعه باالخص كارگران و 
دهقانان واقف باشد و بتواند در چارچوب آرمان هاي رهايى بخش و انقالبى و 
متناسب با شرايط كنونى جامعه يك برنامه كارى داشته باشد. كانديد محبوب 
ما مي بايست فردى صاحبنظر، مكتبى، انقالبى، ضدامپرياليست و در خدمت 
اقشار و طبقات محروم جامعه باشد... در ميدان عمل امتحان خود را پس داده 
ــيله الزم جهت تضمين صحت، عملى  باشد و از طرف ديگر اين فرد بايد وس

1. مجاهد، همان، ص2.

فعاليت هاي تبليغاتى سازمان 
مجاهدين براى پيشى گرفتن 
رجوى از ساير كانديداهاى 
طور  به  رياست جمهورى 
گسترده اي دنبال مي شد. نحوه 
تبليغات، اهداف مشكوك و 
به  ويژه رأى ندادن رجوى و 
سازمان مجاهدين به قانون 
 اساسى و اعالم آشكار آن 
از سوى سازمان، مسئوالن 
انتخابات و نظام و نيز مردم 
مسلمان و انقالبى را به  شدت 

نگران ساخت
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بودن و همه جانبگى برنامه هايش را داشته باشد و وسيله اي كه اجراى چنين 
برنامه هايى را تضمين بكند داشته باشد. اين وسيله از نظر ما همان سازمان 
انقالبى [سازمان مجاهدين خلق ايران] است. وقتى بررسى كرديم اينها را در 
وجود برادرمان [مسعود رجوى] جمع ديديم و بدين دليل بود كه برادرمان 
مسعود را نامزد مقام رياست جمهورى كرديم... به اعتقاد ما سازمان مجاهدين 
خلق ايران در مدت 15 سال موجوديت و مبارزه خود با كانديد كردن برادر 
مجاهد مسعود رجوى قدم ديگرى در مسير تحقق آرمان هاي انقالبى خلقمان 

برمى دارد...1
ــخنان  ــوى متعاقب مجلس گرمى با س ــعود رج ــخنان خيابانى، مس پس از پايان س

ضدامريكايى و ضرورت مبارزه با آن گفت: 
ــت جمهورى مبين يك  حضور فعال ما مجاهدين در صحنه انتخابات رياس
ــى كه از هر حيث اين انتخابات  آزمايش بزرگ تاريخى نيز هست، آزمايش
ــورهاى ديگر ممتاز مي كند؛ يك تفاوت و تمايز كيفى  را از نظايرش در كش
ــاز. چراكه شايد در تاريخ سازمان هاي  شايد هم تعيين كننده و سرنوشت س
انقالبى مسلح در تاريخ معاصر، اين جديدترين تجربه اي است كه برحسب 
ــلطنتى به مبارزه شهرى پارتيزانى  آن سازمانى كه در دوران ديكتاتورى س
ــى كانديداى رياست جمهورى  ــته در ميدان مبارزات سياس ــتغال داش اش

بشود.2
سپس رجوى برنامه هاي انتخاباتى خود را به اين شرح اعالم داشت:

1. تشكيل شوراهاى مردمى براى اداره امور مختلف سياسى و اقتصادى به  
منظور تأمين حكومت مردم بر مردم؛

2. تأمين وحدت ضدامپرياليستى تمام خلق از طريق:
ــتى در زمينه هاي  ــارت بار امپرياليس ــا و لغو كليه قراردادهاى اس الف. افش

سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى؛
ب. ملى كردن تمام سرمايه هاي وابسته؛

ــاورزى و صنعتى براى مقابله با وابستگى  ــد توليدات ملى اعم از كش ج. رش
اقتصادى؛

ــترداد شاه  ــم نبايد فقط به اس د. در مقطع كنونى مبارزه ما عليه امپرياليس
1. همان. 

2. همان.  
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محدود شود. اين تنها يكى از خواسته هاي حقه ما است. بلكه اين مبارزه بايد 
تا قطع كامل تمام وابستگى ها به امپرياليسم و در رأس آن امريكا ادامه يابد.

3. استقالل، تماميت ارضى و تأمين حاكميت مردم ايران بر سرنوشتشان و 
سياست خارجى ما بايد دقيقاً بر مبناى عدم تعهد استوار باشد؛

ــزاب و كليه  ــم، مطبوعات، اح ــده، بيان، قل ــن آزادى كامل عقي 4. تضمي
اجتماعات سياسى و صنفى با هر عقيده و مرام؛

5. تأمين حقوق مليت ها در كليه مناطق كشور... از جمله كردستان؛
6. تشكيل ارتش 20 ميليونى خلق يا ميليشيا (چريك نيم وقت مردمى براى 

مقابله توده اي با حمالت و تهديدهاى امپرياليستى)؛
7. تضمين شرايط و حقوق اقتصادى، اجتماعى و سياسى مساوى براى زنان 

و مردان كشور؛
8. استقرار مساوات اسالمى ميان شيعيان و برادران اهل تسنن و رفع تبعيض 
بين كليه اتباع ايران اعم از تشيع و تسنن و ساير مذاهب و اديان توحيدى؛

ــه كنونى اجراى موارد زير  9. زمين براى دهقان، كار براى كارگر. در مرحل
ضرورى است:

الف. لغو همه بدهى هاي دهقانان به دولت و كليه تحميالت رژيم پيشين به 
دهقانان؛

ب. تضمين كمك هاي فنى و مالى به دهقانان به  منظور ايجاد شرايط الزم 
براى رشد توليد كشاورزى...

ــن قانون جديد كار با نظر  ج. لغو همه قوانين و مقررات ضدكارگرى و تدوي
خود كارگران؛

10. تأمين حق كار، مسكن، معيشت، آموزش و بهداشت براى عموم مردم به  
خصوص كارگران، دهقانان، پيشه وران، اصناف و كارمندان كم درآمد؛

11. مبارزه با هرج ومرج و تأمين آسايش اجتماعى همه مردم؛
ــتعمارى و  ــتبدادى، ضداس 12. حمايت از تمام جنبش هاي انقالبى ضداس

ضداستثمارى خلق هاي جهان.1
در پايان رجوى راجع به ضمانت اجرايى برنامه هاي انتخاباتى اش گفت:

ــه براى تحقق  ــكلى به نام مجاهدين خلق در اختيار دارم ك ــازمان متش س
1. همان، ص12-11. اطالعات، 1358/10/16.
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ــازمان از جوانانى پاكباز، برازنده  برنامه ها به آن اتكا خواهم داشت و اين س
ــالم و خلق نهراسيده و نمي هراسند  ــرربار كه از هيچ مشكلى در راه اس و ش

تشكيل يافته است.1

مالحظاتى پيرامون برنامه هاي انتخاباتى رجوى
در تحليل محتواى برنامه هاي انتخاباتى رجوى مواردى قابل دقت و بررسى است:

ــوى رجوى اصولى كلى و معيشتى بودند كه هر داوطلب  1. برنامه هاي ارايه شده از س
ــرح كند و در جو  ــت آوردن آراى مردمى آنها را مط ــت براى به  دس انتخابات مي توانس

پرتالطم و پرتنش سال 1358 چشم ها و ذهن ها را به سوى خود معطوف سازد.
ــتى ناقص از اصول متعدد قانون   ــتر برنامه هاي ارايه شده توسط رجوى برداش 2. بيش
ــت؛ به  عنوان نمونه برنامه اول برداشتى از اصل 7؛  ــالمى بوده اس اساسى جمهورى اس
ــتى از اصل هاي 9، 7 و157؛ برنامه چهارم برداشتى از اصل هاى 24،  برنامه سوم برداش
25، 26 و27؛ برنامه هفتم برداشتى از اصل هاي 3، 9، 20 و 21؛ برنامه هشتم برداشتى از 
اصول 12و13؛ برنامه دهم برداشتى از اصل هاي 9، 29، 30، 31 و43 و برنامه دوازدهم 
برداشتى ناقص از اصل 144 قانون  اساسى بوده است. در اين ميان بايد در نظر داشت كه 
ــكارا و با تبليغات در روزنامه ها و نشريات، اعالم كرده  سازمان مجاهدين(منافقين) آش
بودند كه به قانون  اساسى رأى نداده اند، اما بيشتر برنامه هاي انتخاباتى رجوى با استفاده 
از همان قانون  اساسى تدوين شده بود. از طرف ديگر در قانون  اساسى جمهورى اسالمى 
حقوق سياسى، اقتصادى و اجتماعى مردم بسيار جامع تر و كامل تر از شعارهاى سبك و 

فريبكارانه رجوى درج و توضيح داده شده است.
ــت كه آنان هميشه هدف  ــته و آينده مجاهدين به  خوبى بيان داش 3. عملكرد گذش
ــان اقتضا مي كند  ــتند و مي دانند و هر هنگام منافعش را توجيه كننده وسيله مي دانس
ــد و يا برخالف  ــعارها و اهداف خود را عوض مي كنن ــرم و حيايى ش بدون هيچ گونه ش
شعارها و اهداف اعالم شده قبلى حركت مي نمايند؛ به  عنوان نمونه آنان خود را همواره 
دشمن سازش ناپذير امپرياليسم امريكا مي شناسانيدند، اما بعد از فرار از كشور همواره 
ــازند. به يقين اين گروه  ــم امريكا روابطي گرم برقرار س كوشيده اند با همان امپرياليس
ــى، اطالعاتى، مالى و نظامى امريكا برخوردارند و اكنون  تروريست از كمك هاي سياس
ــده اند. در  ــى و واداده آنها با حمايت امريكا در عراق ماندگار ش نيز باقى مانده هاي افيون

1. مجاهد، همان، ص12. 
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ــگفت آور رجوى و سازمانش و  خصوص پستى و رذالت ش
نيز بندوبست با حكومت جهنمى صدام حسين و مزدورى 
حزب بعث، مطالعه مذاكرات محرمانه رجوى و بلندپايگان 
ــد اطالعاتى و امنيتى رژيم صدام  سازمان با مقام هاي ارش

بسيار سودمند است.1
ــورد آزادى احزاب،  ــعارهاى فريبكارانه رجوى در م 4. ش
ــده و مرامى» برخالف  عقايد، بيان و مطبوعات «با هر عقي
ــرعى بوده است. به  ــى و قوانين ش ــلم دموكراس اصول مس
ــر و نمو به احزاب فاشيستى و  ــى اجازه نش يقين دموكراس
آنارشيستى (هرج ومرج طلب) و... را نمي دهد و شرع اسالم 
ــى را كه حامى و مبلغ كفر،  نيز گروه ها و احزاب و مطبوعات
جنايت، تروريسم، شيطان پرستى، مذاهب باطل و غيرالهى 

باشند را آزاد نمي داند. آرى، اسالمى كه مجاهدين (منافقين) خود را مؤمن به آن و مفسر 
ــروزى انقالب و بعد از  ــتند بهتر از اين نتيجه نمي داد! مجاهدين قبل از پي آن مي دانس
پيروزى آن در عمل ثابت كردند كه حاضر به تحمل گروه ها، احزاب، مطبوعات مخالف 
و حتى منتقد خود نيستند. نگاهى گذرا به شماره هاي نشريه مجاهد نشان مي دهد كه 
ــات كوبيده اند. هنوز خاطره  ــنگين ترين كلم آنان هر گونه مخالفت و يا انتقادى را با س
ــازمانى مجاهدين عليه افرادى كه ستون هاي  تسويه هاي خونين و وحشتناك درون س
اصلى سازمان به  حساب مي آمدند به اتهام انتقاد و اعتراض به عملكرد سران سازمان در 

يادها است.2 
هادى شمس حائرى از اعضاى مركزى سازمان مجاهدين پس از جدا شدن از سازمان 

در كتاب معروفش مرداب چنين نوشته است: 
رجوى تا به حال نشان داده كه دلش به حال سركوب ساير انقالبيون و احزاب 
و سازمان هاي ديگر [مخالف جمهورى اسالمى] نسوخته و نمي سوزد بلكه 
كينه و دشمنى آنها را به همان اندازه جمهورى اسالمى در دل دارد و از خدا 
ــد تا ميدان براى خودشان به  عنوان  ــان نباش مي خواهد كه آنها سر به تنش
ــتان 1383. متن اين كتاب از سايت اينترنتى  1. رك: براى قضاوت تاريخ، انجمن ايران اينترلينك، لندن، تابس

انجمن ايران اينترلينك قابل دريافت است. 
2. جسد شريف واقفي را بعد از قتل، آتش زدند و بدن سوخته شده او را تكه تكه كردند و هر تكه را در مكان هاي 

مختلف دفن كردند. تصوير باقي مانده جسد او بعد از پيدا شدن در دست است. 

بركنارى  به  واكنش  در 
مسعود رجوى از انتخابات 
سران  رياست جمهورى، 
سازمان نفاق طرح كودتايى 
تنظيم كردند كه تا انقالب 
تثبيت نشده و بازوهاى اجرايى 
و نظامى آن قوام نگرفته اند و 
كشور نيز در التهاب و نگرانى 
از سالمتى امام و آينده رهبرى 
به  سر مي برد، قدرت را با 
اقدام هاي خشن و خونين به  

دست گيرند
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آلترناتيو [جانشين جمهورى اسالمى] فراهم شود... رجوى 
ــتر از آن مقدار كه با رفسنجانى و  روزهاى اول انقالب بيش
بهشتى ضد باشد با بنى صدر ضديت داشت، چون او را رقيب 
خود در اسالم شناسى و رياست جمهورى مي دانست و او را 
ــوار كه مدت ها در اروپا جا خوش كرده  يك مفتخور موج س
بود تحليل مي كرد كه اكنون براى ميوه چينى خون هايى كه 
مجاهدين داده بودند به ايران آمده است... بيش از آن مقدار 
كه مجاهدين با رژيم جمهورى اسالمى دشمنى مي ورزند با 
اپوزيسيون [گروه هاي مخالف] رژيم ضديت دارند. در روزنامه هاي مجاهدين 
ــزا عليه احزاب و گروه هاي  بيشتر از روزنامه هاي رژيم مي توان فحش و ناس

مخالف رژيم [جمهورى اسالمى] مشاهده كرد.1
5. تأكيدهاى چندباره رجوى در مورد اتكا به سازمانى انقالبى كه جوانانى پاكباز، بدون 
ترس و شرربار آن را تشكيل داده اند و استفاده از اين سازمان جهت پيشبرد برنامه هاي 
اعالم شده، چه معنى و مفهوم سياسى اي داشت؟! آيا هر فردى كه نامزد رياست جمهورى 
ــبه نظامى يا نظامى مي داشت كه بر آن  مي شد يا به آن مقام مي رسيد بايد سازمانى ش
ــد؟! اين همان  ــازمان هم به غير از او به هيچ كس ديگر جوابگو نباش تكيه كند و اين س
انديشه و عمل به ميليتاريسمى بود كه از دل آن عقرب جرار با عنوان ميليشيا بيرون آمد 
ــيارى از مردم مسلمان ايران را مضروب و مقتول ساخت.  و با سالح هاي سرد و گرم، بس
ــريه مجاهد را به تعريف و توصيف ميليشيا اختصاص  سازمان يك شماره فوق العاده نش
ــب آزادى و ثمره خون  ــكرانه كس ــياى مردمى را «عالى ترين ش ــكيل ميليش داد و تش
شهيدان» دانست و با چاپ تصوير امام  خميني و درج سخنان ايشان به استفاده ابزارى و 
فريبكارى پرداخت.2 فاز نظامى مجاهدين در 30خرداد1360 چهره واقعى و دهشتناك 
اين ميليتاريسم ميليشيايى را به  خوبى آشكار ساخت. هادى شمس حائرى در خصوص 

شدت خشونت و نظامى گرى مجاهدين مي نويسد:
مجاهدين بنيادگراترين و خطرناك ترين نيرويى هستند كه اگر به قدرت 
ــنا پيدا كنند در خونخوارى و بى رحمى دست امثال  ــند و آبى براى ش برس

هيتلرها را از پشت خواهند بست.3
1. هادي شمس حائري، همان، ص40،27و55. 

2. مجاهد، سال اول، ش2، 1358/9/6، ص1. 
3. هادي شمس حائري، همان، ص138. 

بعد از رد صالحيت رجوى در 
انتخابات رياست جمهورى، او 
و سازمان تحت امرش با شروع 
فعاليت هاي انتخاباتى اولين 
دوره مجلس شوراى اسالمى  
بيشترين تالششان را وقف راه 
يافتن خود و ساير نامزدهاى 

سازمان به مجلس نمودند
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ــرف،1 مقر اصلى منافقين در آن كشور،  شمس حائرى كه سال ها در عراق و پايگاه اش
زندگى و فعاليت كرده است، موارد فراوان و وحشتناكى از سختگيرى ها و وحشيگرى هاي 
سازمان نسبت به نيروهاى خودى كه اندك اعتراض يا انتقادى به عملكرد رهبرى داشتند 

را بازگو ساخته است.2

ميتينگ انتخاباتى سازمان مجاهدين
اولين ميتينگ انتخاباتى سازمان مجاهدين براى تبليغ برنامه هاي اعالم شده از سوى 
ــگاه تهران با شركت هواداران و  مسعود رجوى در روز پنجشنبه 20دى1358 در دانش

اعضاى سازمان برگزار گرديد. در اين ميتينگ ابتدا موسى خيابانى گفت: 
... ما بر حسب مسئوليت ها و وظايفمان وارد اين صحنه شده ايم و نه از روى 
ــته نبود. ما هميشه  جاه طلبى. اگر اهل جاه طلبى بوديم درها به روى ما بس
ــى تحمل همين  ــى يك انقالبى يعن ــل مي كنيم چون زندگ رنج ها را تحم
رنج ها. كانديداى منتخب سازمان مجاهدين خلق به خاطر گذراندن كوران 
مبارزاتى سال هاي گذشته، معنى حرف هايش را مي فهمد و اگر برنامه هايي 
ارايه مي دهد معنى اين برنامه را مي داند و به الزامات و مشكالت پياده شدن 

آن واقف است.
پس از سخنان خيابانى، مسعود رجوى خطاب به جمعيت چنين گفت:

... ما با شركت خودمان در انتخابات شخصاً دو هدف را تعقيب مي كنيم؛ يكى 
در زمينه سياسى و ديگرى در زمينه تاريخى و اجتماعى. در زمينه سياسى 
ايجاد يك ثقل انقالبى به  منظور مواجهه با امپرياليسم و پايگاه هاي داخلى اش. 
ــزى جبهه اي از تمام نيروهاى  در زمينه اجتماعى و تاريخى به  منظور پى ري
ضدامپرياليست براى به ثمر رساندن خطوط ضدامپرياليستى امام  خميني... 
تا آنجا كه من مي دانم اين اولين بار در تاريخ سازمان هاي انقالبى مسلح جهان 

1. شهر اشرف يا قرارگاه/ پادگان اشرف در 20 كيلومترى شمال شهر عراقى خالص (استان دياله عراق) و در 100 
كيلومترى بغداد و 80 كيلومترى مرز ايران در استان كرمانشاه قرار دارد. پادگان اشرف در سال 1365 پس از خروج 
مسعود رجوى از پاريس و پناهنده شدن به دامان رژيم بعث عراق با همكارى ارتش عراق در محلى به نام معسكر 
ــد. رجوى به  سرعت نيروهاي  خالص ايجاد گرديد و با لطف صدام اين زمين 24 هزار متر مربعى به رجوى اهدا ش
سازماني خود را از فرانسه به عراق آورد و با پول، سالح و تداركات اهدايى رژيم بعثى عراق سازمان تروريستى خود 

را در پادگان اشرف سازماندهى نمود. 
ــت. همچنين رك: هادي شمس حائري،  2. هادي شمس حائري، همان؛ كتاب مذكور از اينترنت قابل دريافت اس

بن بست، تهران، كيهان، 1373. 
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تاريخ معاصر است كه يك سازمان انقالبى كه در دوران ديكتاتورى به مبارزه 
مسلحانه شهرى اشتغال داشته در شرايطى نظير حاال خودش را كانديداى 
رياست جمهورى مي كند، پس مسئله فراتر از داخل كشور ابعاد بين المللى هم 

دارد. آيا جز اين است كه انقالب را بايد انقالبيون اداره بكنند؟1
ــود درباره  ــاده اي خ ــه 12م ــريح برنام ــخنانش به تش ــر س ــش ديگ رجوى در بخ

رياست جمهورى پرداخت و در پايان، اين جمله را با هيجان بازگو ساخت:
به سازمانى انقالبى و متشكل از جوانان پاكباز و تطهيرشده در خون و مكتب 
كه جز خدا و خلق، حبى را در نظر ندارند و با عهدى خونين و شرربار و بدون 

هيچ ترسى اتكا دارم.2
ــخاص ضدانقالب از نامزدى رجوى براى  ــيعى از گروه ها و اش در اين ميان طيف وس
رياست جمهورى حمايت كردند. برخى از اين گروه ها و اشخاص عبارت بودند از: حزب 
ــيطان ناميدند و  ــتان-3 همان گروهى كه امام  خميني آن را حزب ش دموكرات كردس
ــازمان انقالبى زحمتكشان كردستان،  مردم مسلمان كرد را از آن بر حذر داشتند-4 س
جامعه سوسياليست هاي ايران، مبارزان خلق عرب خوزستان، سازمان كموله، سازمان 
ــيخ عزالدين  ــى- فرهنگى خلق تركمن صحرا و... و ش چريك هاي فدايى، كانون سياس
ــتور محمدرضا پهلوى امام جمعه شهر مهاباد بود.5  حسينى روحانى، ساواكى كه به دس
اسامى و عناوين اين گروه ها و اشخاص در نشريه مجاهد بالغ بر 400 مورد است. در اين 
ــت درج نام ها و عناوين گروه هايى است كه وجود خارجى  ــگفتى اس ميان آنچه مايه ش
ــط افراد و اعضاى سازمان ساخته شده و  نداشتند و اين نام ها طبق دستور رجوى توس
ــده اند تا نشان داده شود كه گروه هاي سياسى  از شهرستان ها به تهران ارسال و ابالغ ش
ــيارى از نامزدى رجوى حمايت و جانبدارى مي كنند. در واقع اين امر نمونه كاملى  بس
از نفاق و فريبكارى سازمان مجاهدين و شخص رجوى به  حساب مي آمد. برخى از اين 

گروه هاي ساخته شده عبارت بودند از:
ــادان، انجمن كارگران  ــورى، جمعى از كارگران صنعت نفت آب جوانان آش

1. مجاهد، سال اول، ش19، 1358/10/25، ص7-12.
2. همان.

3. غنى بلوريان، همان، ص396. 
4. اطالعات، 1358/5/30، ص11.

5. نگارنده در كتاب ايرانستان (طرح هاى تقسيم و حركت هاى تجزيه طلبانه در ايران) كه توسط دفتر پژوهش هاى 
مؤسسه كيهان در حال آماده سازى براى چاپ مى باشد، نقش عزالدين حسينى در حركت تجزيه طلبانه در كردستان 

و اسناد ساواكى بودن او را ارايه داده است. 
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ــلمان، دهقانان كليدبر، كاركنان مسلمان  مس
اداره كل كشاورزى همدان، انجمن دانشجويان 
ــى گرگان،  ــكده منابع طبيع ــلمان دانش مس
ــلمان نورى مقيم بابل، انجمن  دانشجويان مس
ــكده علوم شامخى  دانشجويان مسلمان دانش

كاشان و...1
در اعترافات اعضاى تشكيالتى سازمان مانند رضا پيروزى، 
ــين و محمد مقدم پيرامون اسامى گروه هاي  منوچهر افش
ــى رجوى در  ــريه مجاهد به  عنوان حام ــده در نش درج ش

انتخابات رياست جمهورى چنين مي خوانيم:
ــئوالن شهرستان ها  ما به صورت تلفنى از مس
ــت بلندبااليى را تحت  ــتيم كه ليس مي خواس

عناوين مختلف تهيه و بفرستند. مثًال عنوان هاي اين طورى: انجمن جوانان 
ــلمان طوس، انجمن جوانان مسلمان  مسلمان گزمك، انجمن جوانان مس
ــلمان تربت جام. يا به اين صورت: جوانان  بندر ماهشهر، انجمن جوانان مس
مسلمان اسپه كاله، جوانان مسلمان رشكال، جوانان مسلمان پارس آباد مغان، 
جوانان مسلمان مشكين شهر و... سعى مي كرديم عناوين مثل هم نباشد و 

گاف ندهيم.2
چنين اعمالى از سازمانى كه سرشار از نفاق، فريب و دورويى بود، عجيب نيست. عجيب 
آن بود كه سازمان خود را چنان كه بود نشان دهد و شفاف برخورد كند. خط اين نفاق و 
فريبكارى از منافق بزرگ، مسعود رجوى، نشئت مي گرفت. شمس حائرى از افراد نزديك 

به رجوى مي نويسد: 
ــب تا صبح وصيتنامه هاي جعلى از زبان كشته شدگان  رجوى در پاريس ش
ــعى مي كرد رهبرى خود را از زبان شهدا[ى  سازمان مي نوشت و در آنها س

سازمان؟!] به مغزها فرو كند.3
ــازمان ادعاى  ــران زندانى س ــتاي همين خط نفاق و هزاررويى بود كه پس باز در راس
شكنجه شدن و دختران، ادعاى مورد تجاوز واقع شدن مي كردند. رضا هدايتى از اعضاى 

1. مجاهد، سال اول، ش20، 1358/11/2، ص5-8. 
2. سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام، همان، ج2، ص470.

3. هادي شمس حائري، همان، ص36. 

در تيرماه 1359 تعدادى از 
افسران نيروهاى نظامى و به  
ويژه نيروى هوايى با هدايت و 
حمايت امريكا و شاپور بختيار 
آخرين نخست وزير رژيم 
پهلوى، مقدمات كودتايى را 
با هدف سرنگونى جمهورى 
 اسالمى و بازگشت بختيار 
به حكومت فراهم آوردند. 
در صورت پيروزى كودتا، 
بختيار و امريكا بار ديگر بر 

ايران حاكم مي گرديدند
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ــت: «در فاز نظامى در زندان [براى اثبات  ــازمان در اعترافاتش نوشته اس تشكيالتى س
شكنجه شدن مجاهدين] خط اين بود كه با سيگار يا چاقو كمر و پاى خود را بسوزانيم 

يا مجروح كنيم.»1
محمد محمديان 60 نقطه از بدنش را با سيگار سوزانده بود و آن را به  عنوان آثار شكنجه 
ــب هنگام دستشويى زندانيان، با  ــان مي داد. او خود اعتراف كرده است: «در سه ش نش

سيگار، پا و دست و كمرم را مي سوزاندم.»2
سازمان نفاق جهت تبليغ براي رجوى و برنامه هايش ميتينگ هاي ديگرى را نيز برگزار 
ــونت و مظلوم نمايى براى به  دست آوردن آراى  كرد كه در همه آنها خط درگيرى، خش
مردم دنبال مي شد. اين ميتينگ ها كه بدون كسب اجازه قانونى برگزار مى گرديد مورد 
اعتراض و تذكر وزارت كشور قرار مي گرفت. در نامه مورخ 1358/11/11 وزارت كشور 

خطاب به سازمان مجاهدين كه در نشريه مجاهد چاپ شده، چنين مي خوانيم: 
سازمان مجاهدين خلق

ــب مجوز الزم از وزارت كشور در بعدازظهر  ــازمان بدون كس برابر اطالع واصله، آن س
مورخ 58/11/10[13] نسبت به برگزارى ميتينگ در محوطه دانشگاه تهران مبادرت 
نموده كه ضمن آن برخوردهايى رخ داده است. عليهذا خواهشمند است همان طور كه 
طى اعالميه هاي صادره كه از طريق مطبوعات و وسايل ارتباط  جمعى منتشر گرديده 
ــت در صورت تمايل به برگزارى هرگونه راهپيمايى يا ميتينگ مراتب را حداقل 48  اس
ساعت قبل به وزارت كشور اعالم تا پس از بررسى و صدور جواز الزم نسبت به برگزارى 
ميتينگ يا راهپيمايى مبادرت گردد و هماهنگى الزم جهت حفظ نظم و امنيت و آزادى 

انجام گيرد. از طرف سرپرست وزارت كشور، مصطفى ميرسليم.3

چالش هاي سازمان در نپذيرفتن قانون  اساسى
فعاليت هاي تبليغاتى سازمان مجاهدين براى پيشى گرفتن رجوى از ساير كانديداهاى 
رياست جمهورى به طور گسترده اي دنبال مي شد. نحوه تبليغات، اهداف مشكوك و به 
ــازمان مجاهدين به قانون  اساسى و اعالم آشكار آن از سوى   ويژه رأى ندادن رجوى و س
سازمان، مسئوالن انتخابات و نظام و نيز مردم مسلمان و انقالبى را به  شدت نگران ساخت. 
ــى كه بر اساس آن رئيس جمهور  آنان مي پرسيدند: «با توجه به اصل 115 قانون  اساس

1. سازمان مجاهدين خلق؛ پيدايى تا فرجام، همان، ص495. 
2. همان. 

3. سند  ش11. 
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ــالمى باشد و قانون  اساسى از مهم ترين مبانى  بايد مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اس
نظام است، آيا كسى كه قانون  اساسى را نپذيرفته و اين عدم پذيرش را آشكارا و با افتخار 
اظهار مي كند، مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اسالمى است؟ در صورت پيروزى چنين 

شخصى در انتخابات، وى كشور را با كدام قانون  اساسى اداره خواهد كرد؟»
نويسندگان بى سواد و فريبكار نشريه مجاهد به دستور رهبرى سازمان در برابر اين نگرانى ها 
و پرسش ها طى مطلبى با تيتر «آيا بدون شركت در رفراندوم قانون  اساسى معرفى كانديداى 
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رياست جمهورى كارى اصولى است؟» پس از ذكر اين نكته كه «سيستم حاكم از نظر سازمان 
مجاهدين به دو نوع سيستم كامالً ضدخلقى مانند رژيم منفور پهلوى و سيستم حاكم برآمده 
از يك انقالب همه جانبه تقسيم مي شود كه سازمان به مبارزه جهت براندازى سيستم اولى 
مي پردازد و سيستم دومى را تأييد مي كند و در آن ذوب مي شود»، به سفسطه و نفاق  پرداخته 

و در بازى با كلمات چنين نوشتند:
در بعضى موارد مسئله به اين سرراستى نيست و شرايط فعلى ما از همين نوع 
است. يعنى شرايطى كه ضمن نفى شدن سلطه سياسى امپرياليسم، نظام حاكم 
نيز از ديدگاه اصول مكتبى يك سازمان انقالبى نمي تواند يكپارچه مورد تأييد 
آن سازمان قرار گيرد. در اين شرايط مسئله رابطه اين سازمان انقالبى با سيستم 
حاكم از پيچيدگى هاي خاصى برخوردار است. سازمان ما پس از پيروزى انقالب 
ضدديكتاتورى به رهبرى امام  خميني به همين پيچيدگى توجه داشت و با اتكا 
به اصول مكتبى خود و تجارب سياسى- تشكيالتى 14 ساله اش مي دانست كه 
بايد در اين زمينه با هوشيارى و با توجه به شرايط خاص عمل كند. ما از همان 
ابتدا ضمن اينكه مواضع اصولى- انتقادى خود را حفظ كرده، مصلحت گرايانه 
ــى  آنها را فدا نكرديم، در عين حال در هر فرصتى ضمن تأييد عملى و سياس
كليه اقدامات ترقى خواهانه با تمام قوا در اين زمينه ها به يارى سيستم حاكم 
شتافتيم و تمام امكانات مادى و معنوى ناچيز خود را در اين راه بسيج كرديم و 
يادآور شديم كه در خطوط اصلى ضدامپرياليستى امام، خود را سربازان ناچيز 
جان بركفى مي دانيم كه تا آخرين قطره خون در اين راه به پيكار ادامه خواهيم 

داد... سازمان با سيستم حاكم سر جنگ ندارد.1
در طول اين توجيهات عجيب و غريب حتي يك بار هم عنوان «جمهورى اسالمى» به  
كار نرفته است. نشريه مجاهد سپس با ذكر اينكه سازمان به جمهورى اسالمى رأى مثبت 
داده و در انتخابات مجلس خبرگان قانون  اساسى شركت كرده است، چنين مي نويسد: 
ــده را به دليل نارسايى هاي  در مورد رفراندوم قانون  اساسى، اصول ارايه ش
ــه خاطر  ــتيم ب ــى در آن ديديم نتوانس ــاظ ايدئولوژيك ــه لح اصولى كه ب
ــورد نيز بارها و  ــم و در اين م ــى به آن رأى مثبت دهي ضرورت هاي سياس
ــا مجلس خبرگان  ــوراى انقالب و ي ــگاه امام، ش بارها چه با تلگراف به پيش
نقطه نظرهاى خود را كه مي بايست در قانون گنجانده مي شد يادآور شديم... 

1. مجاهد، سال اول، ش19، 1358/10/25، ص6. 
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ــتيم كه به دليل پايگاه  ما با نظامى روبه رو هس
مردمى و موضع گيرى هاي ضدامپرياليستى اش 
هرگز [با آن] سر قهر و ستيز نداريم. بنابر اين در 
ــت جمهورى شيوه اصولى  مورد انتخابات رياس
ــت كه ضمن  ــتوار اس برخورد ما بر اين مبنا اس
ــان از كوچك ترين  ــع انتقادى م ــظ مواض حف
ــرايط دموكراتيك براى پيش بردن اهداف  ش
ضدامپرياليستى انقالب و نيز آگاه كردن توده ها 
ــتفاده كنيم. حسن اين نوع  در همين رابطه اس
موضع گيرى اين است كه اوالً دچار سكتاريسم1 
ــود، ثانياً با  ــى از توده هاي مردم نمي ش و جداي
پافشارى بر مواضع اصولى اش يا خطوط انقالب 
ــاگرى، آگاهى  ــد و يا با افش را تصحيح مي كن
ــص اقدامات  ــردم را در مورد نواق توده هاي م

مسئولين ارتقا مي دهد و به اين ترتيب باعث افزايش پتانسيل و توان انقالبى 
توده ها مي شود.

با تكيه به همين شيوه ما در عين اينكه به لحاظ اصولى موضع انتقادى خود 
ــايى هاي آن را  ــى حفظ كرديم و نارس را با رأى مثبت ندادن به قانون  اساس
ذكر كرديم ولى هرگز از شركت در انتخابات رياست جمهورى سر باز نزديم. 
كانديداى مجاهدين خلق ضمن پذيرش چارچوب قانون  اساسى در صورت 
ــدن تالش خواهد كرد اوالً نقطه نظرهاى انقالبى خود را بتواند از  انتخاب ش
كانال برخى اصول همين قانون  اساسى اعمال كند، ثانياً از فرصت هاي قانونى 
كه همين قانون  اساسى براى به تصويب رسانيدن مواد متمم باقى گذاشته 

به بهترين وجهى سود خواهد برد. 2  
ــازمان، خود را با اين سؤال هاي مهم روبه رو  خوانندگان اين توجيه عجيب  و  غريب س

مي ديدند و البته جواب هاي قانع كننده اي دريافت نمي كردند: 
1. چگونه كانديدايى كه به قانون  اساسى رأى نداده و آن را ناقص مي داند، بر طبق اصل 
ــت ها به كار مى برند؛ از ديد آنها سكتاريسم  1. واژه «سكتاريسم» (SECTARISME) را بيشتر چپى ها و كمونيس

يعنى بريدن از توده ها و تبديل شدن به يك دسته جدا از خلق. 
2. همان. 

حمايت بنى صدر در موضع 
سازمان  از  رئيس جمهور 
 مجاهدين، از بين رفتن اسناد 
همكارى منافقين با كودتاچيان 
توسط عوامل نفوذى سازمان 
در ستاد ضدكودتا و آغاز جنگ 
تحميلى عراق عليه ايران دو ماه 
بعد از كشف و خنثى سازى 
كودتا، شرايط توقف پيگيرى 
نقش سازمان مجاهدين را در 
كودتا فراهم كرد و فضاى 
مناسبى براى تجديد فعاليت 
و رويارويى نظامى و شورش 

مسلحانه آنان پديد آورد
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121 قانون  اساسى قسم خواهد خورد كه پاسدار آن قانون باشد؟
2. اين شخص چگونه و با كدام راه ها طبق اصل 122 در حدود اختيارات قانون  اساسى 

فعاليت خواهد كرد؟
ــئوليت اجراى قانون  اساسى را بر عهده  3. چنين فردى چگونه بر طبق اصل 113 مس

خواهد گرفت؟ 
ــت و آن را نپذيرفته بود به يقين در مقام   شخصى كه قانون  اساسى را ناقص مي دانس
رياست جمهورى با بهانه هاي مختلف آن را اجرا نمي كرد. در اين صورت تكليف كشور و 
مردم چه مي شد؟ مسعود رجوى كه به  شدت دچار جنون قدرت و كيش  شخصيت شده 
بود، در صورت رسيدن به رياست جمهورى با تكيه بر همان سازمان انقالبى متشكل از 
جوانان نترس و شرربار! تمام معترضان و مخالفان خود را قلع و قمع مي كرد و با تعظيم و 
كرنش به ارباب شرقى اش كه حكومت خونين «پرولتاريا» (حاكميت خشن طبقه كارگر) 
را تشكيل داده بود او نيز حكومت خشن و خونين «مجاهدتاريا» را برقرار مي ساخت! در 
اين زمان نيز معمار بزرگ انقالب، امام كبير، خمينى عزيز در برابر اين خطر سهمگين، 

ناجى ملت زجركشيده ايران شد. 

بركنارى رجوى از رقابت هاي انتخاباتى و توجيهات سازمان
در روز شنبه 29دى1358 از محضر امام  خميني(س) كه طبق قانون  اساسى صالحيت 
داوطلبان دوره اول بايد به تأييد ايشان مي رسيد، درباره صالحيت كسانى كه به قانون 
 اساسى رأى نداده اما نامزد انتخابات رياست جمهورى شده بودند كسب تكليف گرديد. 

ايشان در جواب مرقوم فرمودند: 
«بسم اهللا الرحمن الرحيم. كسانى كه به قانون  اساسى رأى مثبت نداده اند 

صالحيت ندارند رئيس جمهور ايران شوند.»1
به اين ترتيب مسعود رجوى از نامزدى رياست جمهورى كنار گذاشته شد و با هوشيارى 
و درايت امام  خميني خطر عظيمى كه انقالب اسالمى و نظام جمهورى اسالمى را تهديد 
مي كرد مرتفع گرديد. بنى صدر، كانديداى مشهور رياست جمهورى، بعد از كنار گذاشته 
ــعود رجوى داراى پايگاه مردمى بوده و با كنار گذاردن  شدن رجوى اعالم كرد كه مس
ــازمان مجاهدين و آراى  ــت.2 وى به اين ترتيب سعى كرد حمايت س او مخالف بوده اس

1 . اطالعات، 1358/10/30، ص10.
2 . كيهان، 1358/11/2، ص1 و 1358/11/3، ص2. 
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هواداران آن را به خود جلب كند. 
سازمان مجاهدين بعد از انتشار نظر امام و بركنارى رجوى از انتخابات در اطالعيه اي 

به تاريخ 24دى1358 چنين نوشت:
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران

سازمان مجاهدين خلق ايران متعاقب فرمايش امام  خميني مبنى بر نفى 
نامزدى كسانى كه به قانون  اساسى رأى مثبت نداده اند، كناره گيرى نامزد 
ــعود رجوى را به اطالع عموم مي رساند. سازمان از  انتخاباتى خود برادر مس
پيش تمام مراحل و تحقيقات و مشورت هاي الزم را در سطوح باالى مملكتى 
ــوده و به اين نتيجه  ــكان كانديدايى برادر مجاهدمان طى نم در رابطه با ام
رسيده بود كه نامزدى فردى كه با اعتقاد كامل به جمهورى  اسالمى و دادن 
رأى مثبت به آن در رفراندوم قانون  اساسى شركت نكرده و اكنون آماده است 
تا در چارچوب همان قوانين مصوب به كار بپردازد از هر حيث بالمانع است. 

مطلبى كه اكنون با ابراز  نظر اخير امام ديگر موضوعيت ندارد...1
ــنامه مسعود رجوى بدون مهر  ــى از اين اطالعيه اشاره شده «فتوكپى شناس در بخش
ــى در هنگام ثبت نام براى انتخابات رياست جمهورى  ــركت در رفراندوم قانون اساس ش
ــور نام وى را جزء  ــت»؛2 با اين وجود وزارت كش ــور تحويل داده شده اس به وزارت كش
ــئول جوابگوى به اين امر، مقامات وزارت  كانديداهاى مورد قبول اعالم كرد. البته مس
ــكارا به قانون  اساسى رأى  كشور دولت موقت هستند كه چگونه نامزدى فردى كه آش
ــالمى نبود را جهت مقام مهم و خطير  نداده و لذا مؤمن و معتقد به مبانى جمهورى اس

رياست جمهورى پذيرفتند؟! 
سازمان مجاهدين به دليل رد صالحيت مسعود رجوى براى رياست جمهورى، شركت 
ــاخت كه هدف اصلى  ــكار س ــت جمهورى را تحريم كرد. اين امر آش در انتخابات رياس
سازمان، رسيدن كانديداى خود به مقام رياست جمهورى بود و ساير قضايا و شعارهاى 
طرفدارى از مردم و حمايت و دفاع از حقوق اساسى آنها بيش از ظاهرسازى و فريبكارى 
نبوده است. اين سازمان در روز يكشنبه 30دى1358 اعالم داشت: «به دليل كناره گيرى 
ــازمان در انتخابات رياست جمهورى شركت  [در واقع رد صالحيت] مسعود رجوى، س

نخواهد كرد.»3

1 . اطالعات، 1358/10/30، ص10. مجاهد، ش20، 1358/11/2، ص1و5. 
2 . اطالعات، همان، ص 10. مجاهد، همان، ص8. 
3 . اطالعات، همان، ص10. مجاهد، همان، ص1. 
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مسعود رجوى نيز همان روز در پيامى به ملت ايران چنين نوشت: 
كانديدايى من، چنانچه از پيش روشن بود، مفهومى تاريخى به خود مى گيرد 
و درست در همين نقطه است كه بايستى خاضعانه به شما بگويم كه اگر اين 
مبارزه انتخاباتى، بازنده اى داشته باشد، من نيستم. گرچه مى دانم هيچ يك 
ــئله نمى نگريد.  ــدن به مس ــما نيز با ديدگاه بردوباخت و اول و دوم ش از ش
ــمگير از جانب  ــى خلقى و چش اما منظورم از بازنده  نبودن، اتكا به جوشش
بخش هاي بسيار وسيعى از مردممان است كه با آرمان ها و حتى اعتراضات ما 
هم عقيده و هم گام اند. به همين دليل از فردفرد شما تمناى حداكثر بردبارى 
ــاس دارم. امر انقالب بيش از  و خويشتندارى انقالبى را در اين شرايط حس
پيش نيازمند صبورى  است. مسئوليتى بس عظيم در قبال خدا و سرنوشت 
خلق فارغ از هر تمايل هرج ومرج طلبانه كه تا وقتى به مسدود ناشدن طرق 
معقول و قانونى اميد مى رود با حداكثر متانت و مسالمت همراه است... اكنون 
ــيم كه يكى از بزرگ ترين  ــت انقالبى مي انديش بيش از هر چيز به سرنوش
مسئوليت هاي خطير و تاريخى خود را بر دوش من و ساير خواهران و برادرانم 
گذاشته است... ما اعتراض مي كنيم كه چرا هنوز كليه روابط و قراردادهاى 
ــت؟ چرا حقوق همه مليت ها محقق نشده  امپرياليستى افشا و الغا نشده اس
ــود؟... من در رفراندوم قانون  ــوراهاى واقعى تشكيل نمى ش مانده؟ چرا ش
ــيده اي نبود. اما نه از موضعى   اساسى شركت نكرده بودم. اين هم چيز پوش

انحرافى بلكه به دليل هر چه بيشتر و انقالبى تر و اسالمى تر خواستن.1
با اين توجيه رجوى، هيچ قانونى مورد پذيرش هيچ شخصى قرار نمي گرفت؛ زيرا همه، 
قانونى برتر و بهتر مي خواستند و به يقين هيچ قانونى كامل، مطلق و عارى از نقص نبود؛ 
ــخيص ضعف قانون  ــد رأى مثبت داد! از طرف ديگر، مالك تش پس به هيچ قانونى نباي
 اساسى و درخواست قانونى انقالبى تر و اسالمى تر كدام شخص و منبع مي توانست باشد؟ 
ــكار، هرج ومرج طلبى و با اسالم التقاطى شان، مالك و  آيا سازمان مجاهدين با نفاق آش
منبع اين تشخيص بودند؟ كدام اصل دموكراسى و حقوق بشرى مي پذيرد كه رأى منفى 
يك يا چند گروه حداكثر چندهزارنفره در برابر آراى مثبت 15ميليونى ملتى قدر و قيمت 
داشته و باعث ابطال قانون  اساسى گردد؟ اگر نپذيرفتن قانون توسط گروهى باعث ابطال 
ــود و اين بار گروه مخالف بپذيرد و  آن گردد و بار دوم قانونى ديگر به انتخاب گذاشته ش

1. اطالعات، 1358/11/1، ص2. مجاهد، همان، ص3. 
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گروه ها و قشرهاى ديگر ملت نپذيرند آيا بايد قانونى ديگر و انتخاباتى ديگر برگزار كرد؟ اين 
دور باطل در كجا خواهد ايستاد؟ كدام نظام و كشورى اين گونه برخورد كرده و اداره شده 
است؟ آيا تاريخ تكرار مي شود؟ در دهمين دوره انتخابات رياست جمهورى نيز سران فتنه 
براساس همان برهان پوسيده و منافقانه مجاهدين خلق يعنى «هر چه بيشتر و انقالبى تر 
ــتن»! انتخابات را نپذيرفتند؛ گويى هر كس يا سازمان و گروهى در  ــالمى تر خواس و اس
انتخابات پيروز نگرديد بايد به دنبال انتخاباتى دوباره و چندباره باشد تا شايد در يكى از 

آنها برنده شود و آن گاه نتيجه انتخابات را بپذيرد...

برگزارى انتخابات و پيروزى بنى صدر
انتخابات رياست جمهورى در 5بهمن1358 برگزار گرديد و روز سه شنبه 9بهمن، ستاد 
انتخابات وزارت كشور نتايج قطعى شمارش آرا در سراسر كشور و خارج كشور را به اين 

شرح اعالم داشت:
كل آراى اخذشده در داخل و خارج كشور/ 14146622 رأى

ابوالحسن بنى صدر/  10709330 رأى
سيداحمد مدنى /  2224554   رأى

حسن حبيبى   /674859   رأى
داريوش فروهر  /  133478 رأى

صادق طباطبايى  / 114776 رأى
كاظم سامى/ 89220  رأى

صادق قطب زاده / 48547  رأى
بقيه كانديداها   /2110 رأى1

ــد.  ــن بنى صدر به  عنوان اولين رئيس جمهور ايران برگزيده ش به اين ترتيب ابوالحس
بنى صدر نيز مانند رجوى در باطن و ظاهر نفاق داشت و با اين نفاق، مردم را به سوى خود 
جذب و جلب كرد. امام  خميني در ايام تبليغات و برگزارى انتخابات رياست جمهورى به 
دليل ناراحتى قلبى در بيمارستان قلب تهران بسترى بودند و همين امر شانس بنى صدر 
ــت،  را افزايش داد. وى خود در خاطراتش كه فايل صوتى و تصويرى آن نيز موجود اس

مخالفت امام با رياست جمهورى اش را بيان داشته است؛ وى مي گويد:
ــت جمهورى  ــه نامزدى ام در انتخابات رياس در قم با آقاى خمينى راجع ب

1. اطالعات، 1358/11/9، ص2. 
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صحبت كردم. ايشان گفت: «شما به سه دليل نمي شود رئيس جمهور شوى، 
يكى اينكه مخالف واليت فقيه هستى، دوم اينكه مخالف مالكيت خصوصى 
هستى و سوم اينكه مخالف اين هستى كه روحانيت در دولت باشد و اگر شما 
بيايى روى كار، اين آخوندها را مي خواهى دست و پايشان را جمع كنى و از 
ــى كه ما آورديم اين بود كه اين آقا رفت به  ادارات بيرون كنى... حاال شانس
بيمارستان. نمي دانم اگر به بيمارستان نمي رفت [با شركت من در انتخابات] 
مخالفت مي كرد يا نمي كرد؟ شب انتخابات رياست جمهورى آقاى رفسنجانى 
ــوراى انقالب و گفت: احمد خمينى گفت كه امام مي گويد  آمد به جلسه ش
بنى صدر به سود [دكتر حسن] حبيبى كنار برود، مدرسين [حوزه علميه] 
قم به امام گفته اند بنى صدر به نفع حبيبى كنار برود بعد بشود نخست وزير 
كه اختيارش هم بيشتره! گفتم حبيبى 4 درصد رأى هم نمي آورد... مردم 

76 درصد به من رأى دادند...1

طرح كودتاى مجاهدين در زمستان 1358
ــت جمهورى، سران سازمان  ــعود رجوى از انتخابات رياس در واكنش به بركنارى مس
نفاق طرح كودتايى تنظيم كردند كه تا انقالب تثبيت نشده و بازوهاى اجرايى و نظامى 
آن قوام نگرفته اند و كشور نيز در التهاب و نگرانى از سالمتى امام و آينده رهبرى به  سر 
مي برد، قدرت را با اقدام هاي خشن و خونين به  دست گيرند. اين طرح با عنوان «عمليات 
ــت وزيرى، زندان  ــغال مراكز مهمى چون راديو و تلويزيون، نخس بزرگ» مبتنى  بر اش
اوين، بيمارستان قلب تهران و... توسط نيروهاى سازمان مجاهدين بود و به اين ترتيب 
ــندى  آنها كودتاى خود را به مرحله اجرا در مي آوردند. اين طرح كه به صورت نامه و س
ــتان كل انقالب در مصاحبه  ــهيد آيت اهللا قدوسى2 دادس درون گروهى بود و توسط ش

مطبوعاتى چهارشنبه 8اسفند1358 افشا گرديد، چنين بود: 
به نام خدا و به نام خلق قهرمان ايران

ــته باشند  ــيج الزم را داش عمليات بزرگ هر لحظه كه بچه ها آمادگى و بس
ــت. راديو و تلويزيون و نخست وزيرى  [شروع خواهد شد]، درنگ جايز نيس

ــش حميد احمدى، برلين، انجمن مطالعات و تحقيقات تاريخ شفاهى  1. خاطرات ابوالحسن بنى صدر، به كوش
ايران، 1380، ص103-104.

ــازمان منافقين به نام محمود فخارزاده  2. آيت اهللا قدوسى در 14شهريور1360 با بمب گذارى عضو نفوذى س
كرمانى در دادستاني انقالب اسالمي به شهادت رسيد. 
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ــخير نيروهاى انقالبى مسلمان در  و زندان اوين1 بايد به طور همزمان به تس
ــه  منظور جلوگيرى از  ــتان مهدى رضايى [قلب تهران] نيز ب بيايد. بيمارس
ــى بايد به محاصره كامل نيروهاى  هر گونه صدمه احتمالى به [امام] خمين
انقالبى درآيد. در لحظه شروع عمليات، واحد تسخيركننده نخست وزيرى، 
ــت؟  مرا هم همراه خودش بردارد (اصطالح رمزى)، همين امروز چطور اس

ستاد ارتش بايد به وسيله نظاميان انقالبى تسخير شود.2
شهيد آيت اهللا قدوسى به دليل حساسيت مسئله و لزوم پيگيرى آن، از قرائت تمام سند 

مذكور خوددارى كرد.3 
ــن و نظامى  ــد تا اين كودتا و ديگر طرح هاى خش اما در بيان اينكه چه عللى باعث ش
مجاهدين خلق در دو سال 1358 و 1359 (تا فتنه خونين 30خرداد1360 و ترورهاى 

متعاقب آن) عقيم بماند، مى توان موارد زير را مورد توجه قرار داد: 
1. كشف طرح مذكور و در نتيجه سوخته شدن آن و هوشيارى مسئوالن نظام جهت 

آمادگى در برابر كودتاهاى احتمالى گروه هاى مسلح؛
2. نداشتن فرصت الزم جهت مسلح ساختن اعضا و هواداران سازمان در سطح وسيع 

براى حركت نظامى گسترده مانند آنچه در خرداد 1360 رخ داد؛
3. اميد داشتن به مهره باارزشى چون بنى صدر كه بر رياست جمهورى تكيه زده بود و 

تعامل نزديك با او جهت رسيدن به اهداف مشترك (كودتا و تقسيم قدرت). 
وقتى در 20خرداد1360 بني صدر با حكم امام از فرماندهى كل قوا عزل و عدم كفايت 
سياسى اش در مجلس به تصويب رسيد، در واقع اين مهره سوخت لذا منافقين حركت 
نظامى خود عليه انقالب را شروع كردند. اقدام مجاهدين جهت مخفى كردن بنى صدر و 
سپس خارج ساختن پنهانى او از كشور به همراه مسعود رجوى، تعامل نزديك بنى صدر 

با سازمان مجاهدين را به  خوبى نشان مى دهد؛
4. اتخاذ سياست صبر جهت از دور خارج شدن گروه هاي مسلح ديگر در درگيرى با نظام 

و خالى شدن ميدان از شريكان و مدعيان احتمالى تقسيم قدرت در صورت پيروزى.
بايد در نظر داشت كه اگر خداى نكرده طرح كودتاى مجاهدين در سال 1358 به نتيجه 
مى رسيد، آنان قادر بودند در تصرف بيمارستان قلب با عمليات پزشكى مخصوص! امام  
ــى از نيروهاى مورد نياز كودتا در آن زندان در حبس  ــت كه بخش 1. گويا زندان اوين از اين لحاظ اهميت داش

بودند. 
2. اطالعات،  1358/12/9، ص2. 

3. همان. 
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خميني(س) را به شهادت برسانند و خود با عنوان واهى «فرزندان مجاهد امام» پرچم 
خونخواهى را به  دست گيرند و آنچه مى خواهند انجام دهند! 

شركت رجوى در انتخابات مجلس
ــت جمهورى، او و سازمان تحت امرش با  بعد از رد صالحيت رجوى در انتخابات رياس
شروع فعاليت هاي انتخاباتى اولين دوره مجلس شوراى اسالمى1 بيشترين تالششان را 
وقف راه يافتن خود و ساير نامزدهاى سازمان به مجلس نمودند. نشريه مجاهد در شماره 
22 در مطلبى با عنوان «شركت در انتخابات مجلس شوراى ملى با تمام قوا، عزم جزم در 

احقاق حقوق خلق» با حمايت آشكار از بنى صدر چنين نوشت: 
ــه از روز اول انقالب نيز مي گفتند اعالم  نيروهاى اصيل انقالبى همچنان ك
ــان از آقاى  ــا در چارچوب برنامه انقالبى و حق طلبانه ش آمادگى مي كنند ت
بنى صدر استقبال كنند. آنها آرزومندند كه آقاى بنى صدر فاصله هاي نظرى 
ــان داده قاطعانه در عمل نيز تا قله  را كه تاكنون بين خود و قطب راست نش
امحاي كامل ستم هاي امپرياليستى به بروز و اثبات برساند... مهم ترين هدف 
كنونى كه همه نيروها اكنون به جانب آن خيز برداشته اند انتخابات مجلس 
ــت... خيز ما يك خيز انقالبى ضدامپرياليستى است. البته  شوراى ملى اس
ــيار محدود است. حتى نمايندگان به خالف  اختيارات نمايندگى بسيار بس
ــى قبلى از مصونيت نيز برخوردار نيستند. ولى با اين همه ما از  قانون  اساس
عشرى از اعشار حقوق خلقمان نيز نمي گذريم. با عزمى جزم در احقاق حقوق 
خلق در هر شرايطى مي كوشيم. يك زمان با سالح و خون و حاال با روش هاي 
اساساً سياسى و طرز عمل دموكراتيك. بگذار اين آزمايش هم تحقق پذيرد. 
از دو حال خارج نيست، يا باز در نيمه  راه كنارمان مي زنند كه خيلى چيزها 
روشن مي شود و يا تا به آخر مي رويم. در اين صورت هر كرسى مجلس را به 
سنگرى تبديل خواهيم كرد براى تك تك مواد برنامه انقالبى رهايى بخش و 

اگر هم نگذاشتند براى افشاگرى...2
با توجه به اينكه هنوز انتخاباتى شروع نشده و مجلسى تأسيس نگرديده بود، مجاهدين 
خلق بر طبل ايجاد تشنج، درگيرى و خشونت در مجلس مي كوبيدند و اين امور از ديد 
ــوراى ملى» بود. براساس دستور امام خمينى به  1. عنوان مجلس در قانون  اساسى مصوب 1358 «مجلس ش

شوراى بازنگرى قانون  اساسى در سال 1358، نام مجلس شوراى ملى به مجلس شوراى اسالمى تغيير يافت. 
2. مجاهد، سال اول، ش22، 1358/11/16، ص1-2. 
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ــازمان برخى از اعضاى بلندپايه خود مانند مسعود  مردم مسلمان ايران پنهان نبود. س
رجوى، محمد سيدى كاشانى، پرويز يعقوبى، منوچهر هزارخانى، عذرا علوى طالقانى، 
محمد ملكى، يزدان حاج حمزه، مهدى ابريشم چى، عباس داورى، اشرف ربيعى (همسر 
ــانه چى، مريم قجر عضدانلو  ــعود رجوى)، ماه منير(فاطمه) رضايى، حاج محمد ش مس
(همسر فعلى رجوى)، عبدالكريم الهيجى، غالمرضا آذرش و عباس آگاه را از تهران براى 
نمايندگى مجلس معرفى كرد.1 همچنين اين سازمان جمعى از اعضاى خود مانند رحيم 
آقاپور بناب از بناب (آذربايجان شرقى)، جعفر صمدى تكالو و خليل عزيزى ثالث از اروميه 

را به  عنوان كانديداي مجلس از شهرستان ها، تعيين، معرفى و تبليغ نمود.2
با انجام انتخابات مجلس در نيمه دوم اسفند 1358، سازمان مجاهدين شكست سختى 
خورد و به آرزوى خود براى حضور در مجلس و ايجاد تشنج و خشونت در آن نرسيد. در 
ــازمان مجاهدين بود كه به دور دوم  دور اول انتخابات مجلس، رجوى تنها كانديداي س
انتخابات راه يافت. اما در دور دوم، امام  خميني پيام روشنگرانه اي را خطاب به ملت ايران 

بيان كرد كه در آن آمده بود:
ــانى را انتخاب كنند كه صددرصد مسلمان و معتقد به احكام اسالم و  ...كس
مخالف با مكتب هاي انحرافى و معتقد به جمهورى اسالمى باشند... بايد به 

اشخاصى كه احتمال انحراف در آنان مي رود رأى ندهند.3
ــدار امام  خميني، به رجوى رأى  لذا مردم واليت مدار ايران در عمل به فرمايش و هش
ندادند و وى اكثريت آرا براى نمايندگى مجلس را به دست نياورد. اين سومين شكست 
ــت. بر طبق اصل 67 قانون  ــازمانش در انتخابات همگانى بوده اس معنى دار رجوى و س
 اساسى نمايندگان مجلس در نخستين جلسه بايد قسم نامه اي را قرائت و امضا كنند كه 

در آن آمده است:
ــوگند ياد مي كنم كه  من در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعال س
... امانت و تقوا را رعايت نمايم و همواره به استقالل و اعتالى كشور و حفظ 
حقوق ملت... پايبند باشم، از قانون  اساسى دفاع كنم و در گفته ها و نوشته ها 
و اظهار نظرها، استقالل كشور و آزادى مردم و تأمين مصالح آنها را مدنظر 

داشته باشم. 
با توجه به اينكه مجموعه سازمان مجاهدين به قانون  اساسى رأى ندادند و آن را ناقص 

1. همان، ش26، 1358/12/14، ص5. 
2. همان، ش25، 1358/12/7، ص12. 

3. كيهان، 1359/2/18، ص1.
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ــازمان به مجلس  ــتند، در صورت ورود برخى از نامزدهاى س و غير قابل  قبول مي دانس
چگونه متن سوگندنامه را قرائت و امضا مي كردند و به چه سان از آن دفاع مي نمودند؟ 
اگر هم قسم نامه را قرائت و امضا مي كردند، نشان ديگرى از نفاق آشكار و پنهان خود را 

بروز مي دادند.
با عدم موفقيت سازمان نفاق در به  دست آوردن رأى ملت ايران و ورود كانديداهايشان 
ــازمان راجع به  ــخنگوى س ــازمان بر طبل تقلب در انتخابات كوبيد و س به مجلس، س

تقلب هاي گسترده در انتخابات، چنين استدالل آورد: 
1. پاره كردن ورقه هاي رأيى كه به اسم كانديداهاى سازمان نوشته مي شد؛

ــط مأموران مشخص كميته ها[ى  2. پر كردن ليست براى بى سوادان توس
انقالب اسالمى]؛

3. اعالم اين مطلب كه اين حوزه مخصوص اسالمى ها است و نام كانديداى 
مجاهدين خلق را نمي نويسيم؛

4. دخالت و بعضاً اداره حوزه ها توسط افراد كميته ها؛ 
5. جابه جايى صندوق ها؛

6. رأى گيرى بدون حضور نماينده فرماندار؛
و...1

سازمان نفاق از اين دسيسه خود نيز نتيجه اي به  دست نياورد.

رجوى و كودتاى نوژه
در تيرماه 1359 تعدادى از افسران نيروهاى نظامى و به  ويژه نيروى هوايى با هدايت 
ــت وزير رژيم پهلوى، مقدمات كودتايى را  و حمايت امريكا و شاپور بختيار آخرين نخس
ــت بختيار به حكومت فراهم آوردند. در  ــرنگونى جمهورى  اسالمى و بازگش با هدف س
صورت پيروزى كودتا، بختيار و امريكا بار ديگر بر ايران حاكم مي گرديدند. اما در صورت 
شكست كودتا، با ضربه هايى كه نيروهاى نظامى شركت كننده در كودتا به  ويژه نيروى 
ــالب مي خوردند قدرت دفاعى و نظامى ايران در  هوايى از مردم و نيروهاى وفادار به انق
ــهريور 1359 به  شدت ضعيف مي گشت. طرح اول  آستانه حمله نيروهاى عراقى در ش
ــت كودتا  امريكا براى حاكميت دوباره بر ايران همان انجام كودتا بود و در صورت شكس
طرح دوم كه حمله نظامى عراق بود انجام مي گرفت. در هر دو طرح، ورود بختيار و اعالم 

1. مجاهد، ش28، 1358/12/29، ص5.
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ــده بود. مركز ثقل كودتا استفاده از نيروى  «ايران آزاد» در مناطق اشغالى گنجانده ش
ــاس پايتخت و از جمله جماران، محل اقامت  هوايى براى بمباران و كوبيدن مراكز حس

امام  خميني، بود.
افسران هوايى شركت كننده در كودتا براى انجام عمليات به پايگاهى هوايى نياز داشتند 
ــد؛ لذا پايگاه هوايى شهيد  كه داراى هواپيماهاى جنگى بمب افكن و نزديك تهران باش
نوژه همدان1 مناسب تشخيص داده شد. نيروهاى اطالعاتى كشور از دو ماه قبل اخبارى 
حاكى از شكل گيرى كودتا دريافت داشته بودند. در 18 تير يكى از خلبانان از همراهى 
با كودتاچيان پشيمان شد و به منزل حضرت آيت اهللا خامنه اي مراجعه كرد و جريان را 
ــئول، مركز تجمع كودتاگران براى عزيمت به  اطالع داد. با دستور سريع مقام هاي مس
ــت  همدان در پارك الله تهران محاصره و جمعى از آنان قبل از هر گونه تحركى بازداش
شدند. نيروهاى كميته، سپاه و پايگاه شهيد نوژه نيز به حالت آماده باش درآمدند و جمع 
ــامگاه 1359/4/19 خبر كشف و شكست  ــتگير كردند. ش ديگرى از كودتاگران را دس

كودتاى نوژه از رسانه ها به اطالع مردم رسيد.2
ــازمان  ــعود رجوى و به تبع او س ــركت مس ــت، ش آنچه در اين ميان حايز اهميت اس
مجاهدين در كودتاى نوژه مي باشد. ستوان ناصر ركنى، افسر فنى نيروى هوايى و رابط 
ميان هواداران شاپور بختيار و عناصر نيروى هوايى با شبكه كودتا كه اطالعات زيادى از 

نيروها، اهداف و نحوه اجراى كودتا داشت،3 در بازجويى هاي خود مي نويسد:
سرهنگ بنى عامرى [رئيس شاخه نظامى كودتا] به من اظهار مي داشت كه 
در روز كودتا تعدادى از سران گروه هاي مختلف كه بيم آن مي رود در مقابل 
كودتا بايستند دستگير خواهند شد، حتى صريحاً اسم آقاى مسعود رجوى 
و موسى خيابانى را نيز ذكر كرد و اظهار داشت كه تيم مخصوص اين كار نيز 
تعيين شده و محل آنها شناسايى شده و مي بايست دستگير شوند. حدود يك 
ــيبانى [عضو شاخه سياسى كودتا]  ماه قبل از تاريخ كودتا از خانم پروين ش
1. پايگاه سوم نيروى هوايى تا قبل از انقالب، پايگاه شاهرخى ناميده مى شد. پس از پيروزى انقالب به پايگاه حر 
ــهر پاوه) در مرداد 1358 و صدور فرمان امام  تغيير نام يافت. به دنبال واقعه پاوه (نفوذ ضدانقالب كردستان به ش
ــتان، يكى از خلبانان مؤمن و انقالبى پايگاه حر، به نام نوژه به يارى شهيد  خمينى مبني  بر پاكسازى سريع كردس
دكتر چمران شتافت و در سقوط هواپيماى جنگى اش به همراه كمك خلبان به شهادت رسيد. از آن تاريخ با هدف 

بزرگداشت او پايگاه حر به پايگاه شهيد نوژه تغيير نام يافت. 
2. براى كسب اطالعات بيشتر راجع به كودتاى نوژه رك: كودتاى نوژه، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى سياسى، 

تهران، 1368؛ محمد محمدى رى شهرى، خاطره ها، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1383، ج1. 
3. محمد محمدي رى شهرى، خاطره ها، همان، ج1، ص147. 
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ــازمان مجاهدين خلق و فداييان خلق برقرار  ــنيدم كه تماس هايى با س ش
ــبت به انجام كودتا بفهميم و مشخص شود كه آيا  شده تا موضع آنها را نس
امكان توافق هست يا نه؟ در يكى از جلسات شوراى نظامى كودتا، سرهنگ 
ــرات خيلى مهمى با  ــبختانه... هم اكنون مذاك ــت كه خوش بنى عامرى گف
سازمان مجاهدين خلق و فداييان خلق در حال انجام دادن است... توضيحى 
ــى كودتا] به تيمسار مهديون و  ــاخه سياس كه مهندس قادسى [رئيس ش
تيمسار محققى [دو تن از سران نظامى كودتا] مي داد به اين ترتيب بود كه 
ما با هر دو گروه در حال مذاكره هستيم اما با فداييان خلق زياد تمايلى [براى 
همكارى] نداريم... اما با مجاهدين صحبت كرده ايم و به اين نتيجه رسيده ايم 
كه در آن روز به نفع ما وارد كار نشوند. همين قدر كفايت مي كند كه احتماالً 
اگر فتوايى [عليه كودتا] صادر شد اينها اسلحه به  دست نگيرند و عليه ما وارد 
كار نشوند تا كار ما را سنگين نكنند، همين براى ما كفايت مي كند. مي گفت 
ــه آن روز بى طرف بمانند. در  ــول را از مجاهدين خلق گرفته ايم ك كه اين ق
عوض بهشان قول داده ايم كه آزادى فعاليت سياسى داشته باشند و هر نوع 

فعاليت سياسى كه بخواهند در نهايت آزادى انجام بدهند.1
ــران، در 15مرداد1359 طى  ــهرى رئيس دادگاه محاكمه كننده كودتاگ آقاى رى ش

مصاحبه اي به ارتباط سازمان مجاهدين با عامالن كودتا اشاره كرد و اظهار داشت:
ــت ها، جبهه ملى،  ــكارى گروه هايى امثال پان ايرانيس ... در تحقيقات، هم
سازمان چريك هاي فدايى و سازمان مجاهدين خلق آشكار شد... محققى 
ــرآورد كرده اند  ــه اي با حضور گردانندگان كودتا] ب اعتراف كرد [در جلس
ــازمان مجاهدين در تهران 800 نفر و سازمان چريك هاي  قدرت رزمى س
ــت... در جلسه، مطرح شد كه با سازمان مجاهدين  فدايى خلق 300 نفر اس
وارد مذاكره شده بوديم و از آنها قول گرفته بوديم نه به نفع ما كارى كنند و 
نه عليه ما وارد عمل شوند، آن وقت بعد از پيروزى يك امتيازاتى در اختيار 

آنها بگذاريم.2
ــابه، همان ارقام و تعداد اعضاى مسلح دو گروه  ستوان ناصر ركنى نيز در اعترافى مش
ــازمان  ــه در هماهنگى كودتاگران با س ــت.3 البت ــن و فداييان را ذكر كرده اس مجاهدي

1. كودتاى نوژه، همان، ص126-127.
2. جمهورى اسالمى، 1359/5/16، ص3. 

3. محمد محمدي رى شهرى، همان، ص393.
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ــده بود كه در مقابل عدم موضع گيرى سازمان، پستى به مسعود  مجاهدين موافقت ش
رجوى واگذار گردد.1 به يقين اين پست تا عضويت در هيئت دولت كودتا را شامل مي شد 
ــتش به مراحل مهمى از حاكميت چنگ  ــازمان تحت رياس و به اين ترتيب رجوى و س
ــيدن به حاكميت مطلق هموار مي ساختند. تجربه به  مي انداختند و راه خود را در رس
 خوبى ثابت كرده است كه سازمان نفاق و بت واره آن يعنى شخص مسعود رجوى قابليت 
ــكى قدرت و حركت هاي زيگزاگى آن دارند و به نظرشان هميشه هدف  عجيبى در اس
ــاخه نظامى كودتا حتى امكان  وسيله را توجيه مي كند! سرهنگ بنى عامرى رئيس ش
ــازمان مجاهدين را در صورت كمبود سالح در روز كودتا  دريافت سالح و مهمات از س

بررسى كرده بود.2
ــتوان ناصر ركنى در مصاحبه تلويزيونى نيز پرده از همكارى سازمان مجاهدين با  س
كودتاگران برداشت. اين امر چنان رجوى را برافروخت كه دستور داد نشريه مجاهد در 
ــازد و همكارى سازمان با شبكه كودتا را  شهريور 1359 شماره فوق العاده اي منتشر س

تكذيب كند. در بخشى از نشريه مذكور آمده بود: 
ــز تمام قضاياى  ــر ضدانقالبى [ناصر ركنى] از ري ...تعجب آورتر اينكه افس
كودتا و حتى ميزان پولى كه براى ايالت يا درجه داران در اقصى نقاط كشور 
پرداخت شده خبر داشت، به مجاهدين كه رسيد نگفت كه كى و كجا و با چه 
كسى از آنان ارتباط برقرار شده و وعده و قرار گذاشته اند و الحق كه بايد به  
ــنت گفت كه اينچنين به سادگى مي توانند  تنظيم كنندگان مصاحبه احس
ــت بازگردانيده و آنها را  ــون را به خط درس ظرف مدت كوتاهى ضدانقالبي
ــازند. منتها بايد ديد كه به اصطالح دم خروس  ــتگو و... س اسالم پناه و راس

ضديت با مجاهدين را چه كسى در قباى ضد انقالب مي گذارد.3
ــازمان مجاهدين در انكار همكارى با كودتا چنين  ناصر ركنى در پاسخ به ادعاهاى س

نوشت:
... هيچ تعجبى ندارد و اگر جز اين بود بايد تعجب كرد. اگر من دروغ گفته 
ــود، آيا امكان  ــده ب بودم و اگر مصاحبه [تلويزيونى من] از پيش تنظيم ش

1. كودتاى نوژه، همان، ص38.
2. محمد محمدي رى شهرى، همان. 

3. مجاهد، شماره فوق العاده شهريور 1359، ص1-2. 
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ــازمان نقاب1  ــت كه بگويم در فالن تاريخ و در فالن خانه مربوط به س نداش
ــره كرده و يا بگويم  ــا فالن كس از مجاهدين خلق مذاك فالن كس از نقاب ب
خودم يك طرف اين مذاكره بوده ام. اين خيلى ساده بود كه چنين مطلبى را 
بگويم حتى اگر با تكذيب مجاهدين خلق روبه رو مي شدم، چون به هر حال 
ــد و فراموش نكنيد گفته گوبلس2  هر چه مي گفتم با تكذيب روبه رو مي ش
ــت: «دروغ هر  ــان در عصر معاصر كه گفته اس بزرگ ترين تبليغاتچى جه
ــان تر است». ولى چنين نكردم چون اوالً  چه بزرگ تر باشد باور كردنش آس
مصاحبه من ازپيش ساخته نبود، ثانياً منظور، گفتن حقايق بود نه دروغ، ثالثاً 
در چنين صورتى در اينجا نمي توانستم خداوند را شاهد صدق گفتار خودم 

بگيرم.
مطلب ديگر در همين رابطه اين است كه بله من از همه چيز خبر داشتم، 
ــد كه از جزييات مذاكره  از ريز عمليات نظامى آگاه بودم ولى اين دليل نش
مجاهدين خلق با سازمان نقاب نيز آگاه باشم، زيرا اين مذاكره توسط شاخه 
سياسى سازمان نقاب صورت مي گرفت در حالى كه من عضو شاخه نظامى 
ــتى مطلع باشم. فقط  بودم و بالطبع از جزييات اين مذاكرات نيز نمي بايس
ــت آمده به اطالع ما مي رسيد. آن هم به خاطر  رئوس مطالب و نتايج به دس
ــرفت ها را با عمليات خودمان هماهنگ كنيم و از نيروهاى  اينكه اين پيش
موجود و در اختيارمان حداكثر استفاده را بكنيم. كمااينكه شاخه سياسى 
ــتند و فقط صورت  ــه ها و عمليات نظامى اطالعى نداش نيز از جزييات نقش
ــتند آن هم نه همه افراد شاخه سياسى بلكه  كلى مسائل نظامى را مي دانس

مهم ترين افراد آن.
اما در پاسخ به اينكه هيچ سندى در مورد همكارى مجاهدين با شبكه كودتا وجود ندارد 

ستوان ناصر ركنى مي نويسد: 
ــچ مدركى و  ــرفت و برنامه ريزى كودتا هي ــم و پيش در تمام مراحل تنظي

ــت. اين سازمان در ظاهر، تشكيالت هوادار  1. «نقاب» نامي رمزى و برگرفته از «سازمان قيام ايران بزرگ» اس
ــالمى ايران بود. سازمان نقاب شامل يك  ــازمان كودتاى نظامى امريكا عليه انقالب اس دكتر بختيار و در واقع س
ستاد در پاريس به رياست بختيار و يك ستاد در ايران بود كه به دو شاخه سياسى و نظامى تقسيم مى شد. محمد 
ــازمان نقاب رك: كودتاى نوژه،  محمدي رى شهرى، همان، ص112-111. براى كسب اطالع بيشتر راجع به س

همان، ص145- 143. 
2 . پاول يوزف گوبلز (1945-1897) سياستمدار ناسيونال سوسياليست آلمانى است كه از سال 1933 تا 1945 

به مدت 12 سال وزير تبليغات حكومت آلمان بود. 
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نوشته اي برجاى نمي ماند و همه چيز به استثناى اعالميه هايى كه قرار بود 
از طريق راديو و تلويزيون قرائت شود شفاهى بود. بنابر اين ادعاى اينكه در 
ــازش مجاهدين خلق با كودتا مدرك ارايه بدهيد درخواست لغو و  مورد س

بيهوده اي است منتها داليل و شواهد وجود دارد.
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سازمان مجاهدين پس از توافق با سازمان كودتا و هماهنگى با سازمان نقاب، از وزارت 
كشور درخواست مي نمايد كه اجازه دهند روز پنجشنبه 1359/4/19 (روز شروع كودتا) 
ــور مبادرت به تظاهرات و راهپيمايى نمايند. ناصر ركنى با اشاره به اين  در سراسر كش

موضوع هدف اصلى سازمان را بدين گونه آشكار مي سازد:
عجيب است سازمانى كه ادعا مي كند از مدت ها قبل در جريان توطئه كودتا 
ــد [و ادعا كرده كه چند روز قبل از  بوده و حتى تاريخ انجام آن را نيز مي دان
انجام كودتا آن را به اطالع مقام هاي كشور رسانيده است] و اطالع دارد كه 
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در تاريخ 4/19 [/1359] چندين نقطه از تهران قرار است بمباران شود، در 
ــت راهپيمايى مي كند، چرا؟ آيا دلشان مي خواست كه  همان روز درخواس
اعضاى سازمان مجاهدين خلق نيز در زير بمباران از بين بروند؟ نه، چنين 

نيست. اين درخواست راهپيمايى فقط به دو منظور صورت گرفته است:
ــش راهپيمايى، اما در  ــان در زير پوش ــيج اعضا و هواخواه 1. به منظور بس
ــتن آمادگى كامل در رابطه با  حقيقت به  منظور همگامى و همكارى و داش
كودتا 2. به منظور داشتن همان جاى پا و اينكه در صورت كشف كودتا بتوان 
ــى كه مي داند در فالن  ــازمان عاقل [بتوانند] گفت [بگويند] كدام فرد يا س
روز بمباران صورت خواهد گرفت راهپيمايى مي كند؟ پس همين دليل بر 
ــت. در حقيقت درخواست اين راهپيمايى براى  عدم اطالع ما [از كودتا] اس

فريب هاى بعدى به  كار گرفته مي شد.1
ــازمان مجاهدين از جمله مسعود كشميرى  ــتاد ضدكودتا نيز عوامل نفوذى س در س
(عامل انفجار ساختمان نخست وزيرى در شهريور1360) و جواد قديرى (عامل انفجار 
ــدن حضرت آيت اهللا خامنه اى) حضور داشتند  مسجد ابوذر در 6تير1360 و مجروح ش
ــفاهى مانند نوار گفت و گوهاى سران سازمان با كودتاچيان را  و معدود اسناد كتبى و ش
از بين بردند يا سرقت كردند. همكارى برخى اعضاى دفتر رياست جمهورى بنى صدر با 

كودتاچيان نيز مدتى بعد افشا شد.2 
آقاى رى شهرى طى مصاحبه اي راجع به نقش بنى صدر در آزادى افراد دستگيرشده در 
جريان كودتا اعالم داشت: «متأسفانه بايد عرض كنم 51 نفر كه در اين رابطه [كودتاى 

نوژه] دستگير شده بودند، بدون مجوز قانونى به دستور آقاى بنى صدر آزاد شدند.»3
حمايت بنى صدر در موضع رئيس جمهور از سازمان مجاهدين، از بين رفتن اسناد همكارى 
منافقين با كودتاچيان توسط عوامل نفوذى سازمان در ستاد ضدكودتا و آغاز جنگ تحميلى 
ــرايط توقف پيگيرى نقش  ــف و خنثى سازى كودتا، ش عراق عليه ايران دو ماه بعد از كش
سازمان مجاهدين را در كودتا فراهم كرد و فضاى مناسبى براى تجديد فعاليت و رويارويى 
نظامى و شورش مسلحانه آنان پديد آورد. ابعاد اين شورش، مقابله با آن، گريختن رجوى و 
بنى صدر از كشور و پيگيرى كردارهاى ضدانقالبى توسط آن دو در خارج كشور، در مقاله اي 

ديگر بررسي خواهد شد. 
1. سند ش 12 . 

2. فصلنامه 15خرداد، دوره سوم، سال پنجم، ش16، تابستان 1387، ص303. 
3. جمهورى اسالمى، 1359/9/3، ص12. 
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استاد شهريار و انقالب اسالمى ايران
محمد طاهرى خسروشاهى1

استاد سيدمحمدحسين شهريار، يكي از كهن سرايان نامي و پرآوازه شعر معاصر ايران 
است كه چندين دهه پس از افول درخشش غزل فارسى، جاني دوباره به كالبد شعر ايران 
ــيرازي را از وراي قرن ها در كلمات جادويي خود  دميد؛ كسي كه نفس گيراي حافظ ش
زنده كرد و نه تنها در اين راستا قلمروهاي كشف نشده زبان شكرين فارسي را به تسخير 
ــگفتي ها و شيريني هاي  قلم درآورد، بلكه با اعجاز زبان مادري در منظومه حيدربابا، ش
ــهريار، «اين تُرك پارسي گوي»2  ازيادرفته  را بر كام و جان همزبانان خويش ريخت. ش
همانند بسياري از شاعران، در عمر خود ناهمواري ها را طي كرد و شعرش نيز بنا به تحول 

و تغيير حادثه هاي زندگاني اش، ادوار مختلفي را تجربه كرد.
ــت مى آيد،  ــهريار در دل و جان خواننده به دس ــوان ش ــگاه از تورق دي آنچه در يك ن
غزل واره هاي سهل و ممتنع اما زالل و روان شاعر است كه حاصل عشقي سركش و ناكام 
مي باشد كه از اوان جواني دامنگير روح خام عاشقي دلشكسته مي شود و رفته رفته، دم 
شعرهايش را آتشين تر مي كند. با اين همه شگفت اينجاست كه امواج سركش اين عشق 
به وصال نارسيده، نه تنها شهريار را به ورطه نوميدي و دل شستن از زندگاني نمي كشاند، 

1. محقق و پژوهشگر حوزه ادبيات انقالب اسالمى، دانشگاه تبريز 
2. نام كتابى از مرحوم حسين منزوى درباره بررسى و تحليل شعر شهريار.



106
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
مقاالت

بلكه از صورت به معنا مي رود و در واقع از رهگذر اين عشق، گوهرهاي نابي در جان او تأللو 
مي يابد و روزني از نور و معرفت براي وصال حضرت ابدي بر رويش گشوده مي شود؛ شاعر 
خام و دلشكسته به پختگي مي رسد و روحش صيقل مي خورد. اين دوران آغاز گشايش 
روزنه  تازه اي در برابر شهريار است. در اين مرحله، آنچه شاعر درمى يابد، طريقه رسيدن 
به معرفت و حقيقتى است كه به واسطه ذوق و اشراق و شهود و نه تعقل و فكر عارضش 
مى گردد. خود در اين زمينه مى گويد: «اگرچه ياد آن عشق [مجازى] با من بود، اما ديگر 
ــاعر عرفاني مي بايست الهام داشته  آن عشق نبود چيز ديگري شده بود؛ عشق الهي. ش
ــت چيزي مثل وحي.»1 جذبه اين نور الهي جان و  باشد و الهام تشعشعي از نور الهي اس
تن شهريار را مي لرزاند و به شوق مراد آسماني اش سر به سجاده  معرفت و عرفان خدايى 

مى زند، تا آنجا كه از ارواح مقدس مدد مي يابد. 
نويسندگان و محققان تاكنون در شرح احوال اين شاعر شيدا كتاب ها و مقاالت زيادي 
ــعر شهريار بگرداند، وجود  ــته اند اما آنچه نگارنده را بر آن داشت تا قلم در وادى ش نوش
گوهر گران و ُدر پنهان شده  نايابي است كه تماشاگران شهر شعر شهريار، كمتر در ارزش 
و خاصيت گرانسنگي آن قلم زده اند. اين گنجينه پربها، وقف هنرمندانه واژگان جادويي 

شهريار به انقالب اسالمي و آرمان هاى جاودانه و ميراث عظيم امام خمينى(س) است.
ــالمى كه از خون هاي پاك جوانان وطن به ثمر رسيده بود، در  گوهر تابنده  انقالب اس
ــعار اين پير تجربه ديده  روزهاي تلخ و گزنده  دهه پايانى عمر شهريار، روح تازه اي به اش
ــى خود و هنرش را در  ــيد و باعث شد آخرين سلطان غزل فارس در دوران پهلوى بخش
خدمت انقالب بگذارد و به مردمي كه جان در گرو اين خيزش عظيم نهاده بودند، پاسخ 
ــعار انقالبي اين  ــتا با تأمل و نيك بيني نگاهي دوباره به اش مثبت بدهد. اگر در اين راس
«پير پس از قبيله مانده»2 داشته باشيم، بايد گفت شهريار در دوران نوپايي نهال نورسته 
انقالب، بسان باغباني وفادار نقشي مؤثر در نگهباني از اين درخت تازه به ثمر رسيده ايفا 
كرد. شهريار اگرچه قبل از انقالب به لحاظ قوت بيان و رواني شعر، محبوبيت خاصي در 
بين مردم داشت، اما محبوبيت اصلي و مقبوليت او در اذهان مردم ايران، مديون همين 
همراهي هاي خالصانه و بي شائبه او با انقالب اسالمي است كه به روشنگري و ظرافت در 

اشعارش نمود يافته است.
شهريار در برهه اي از آغازين روزهاى انقالب اسالمى زبان به مدح و ستايش آرمان هاي 

1. جمشيد علي زاده، گفت وگو با شهريار، تهران، نگاه، 1377، ص177. 
2. عنوان كتابى از شهريارشناس معاصر؛ استاد جمشيد عليزاده. 
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ــود كه هنوز نمايه هاي نقاق و نامردي از  اسالمى مردم و رهبر عظيم الشأن انقالب گش
سوى هواداران گروهك هاى ضدانقالب در گوشه و كنار وطن ديده مي شد و غرض ورزان 
درون وطني و برون  وطنى در پي ملعبه سازي و بدنامي شهرياران وطن نقشه ها داشتند تا 
از آب گل آلود آن روزهاي خون و آتش، طعمه هايي سازگار با مذاق خود و اربابانشان صيد 
كنند تا شايد به خيال ابلهانه، درياي شگفت ادبيات نوپاي انقالب و مقاومت را كه در حال 

فواره زدن بود، بخشكانند و به سراب نشستن آرمان هايش را به تماشا بنشينند.
ــهريار به لحاظ مقبوليت و محبوبيت زيادي كه در بين مردم و به ويژه  در اين ميان ش
خواص هنرمندان داشت، بيشتر مورد توجه بدخواهان انقالب بود، به گونه اي كه از هر 
راهي براي شكستن عقايد دينى و انقالبى او بهره مي بردند، اما به هيچ حال نمي توانستند 
از نزول واژگان روحاني و انقالبى بر جان و دل شهريار جلوگيري كنند.1 شهريار اگرچه 
از هجمه تند و گزنده اين گروه، تلخي ها ديد و شنيد اما دم برنياورد و بدنامي در محضر 
ــنامي در مقابل جمعيت كثير انقالبى ترجيح داد و بر  عده اي قليل تنگ نظر را به خوش

ايشان تأسف خورد و گفت: 
انقالب ملت، اسالمي است اما خائنين  سد راهش با اراجيف و رجزخواني هنوز

ــهريار كه وى آماج اتهام بود  مقام معظم رهبرى در خصوص اين فراز از حيات ادبى ش
مى گويند: 

در همان اوقاتي كه شهريار براي انقالب مي سرود، يك عده از روشنفكرهاي 
ــتي داشتند، مرتب روي  ــته كه با شهريار سابقه دوس وابسته به رژيم گذش
ــتند، در هجوش شعر مي گفتند،  ــار مي آوردند، برايش كاغذ مي نوش او فش
حتي مي رفتند و او را مالمت مي كردند كه تو چرا براي انقالب اين طور دل 
ــتاده بود. من حقيقتاً تعجب مى كردم.  ــوزاني؟ البته او مثل كوه ايس مي س
ــار مى آوردند من خودم از نزديك مى شناختم.  بعضى از كسانى كه بر او فش
بعضى شان وابسته به رژيم شاه بودند، بعضى شان توده اى بودند... شهريار هم 

محكم و قرص ايستاده بود.2 
ــهريار در واپسين روزهاي سالمت و نشاط شاعر بر سر  اگرچه ايستادگي و مقاومت ش
ــگفت و زيبا بود اما مغرضان به ظاهر رفيق  آرمان هاي انقالبي  مردم ايران، براي همه ش
ــتند چون به چشم و گوش خود  شهريار، از بارش مكرر شعرهاي انقالبي او واهمه داش
ــاعرى در هجوم  ــاعران و هنرمندان چپگرا رك: مقاله نگارنده با عنوان «ش 1. درباره تالش هاى اين گروه از ش

چپگرايان»، نشريه آذرپيام، (چاپ تبريز).
2. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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ــعر و ادب و خيل شاعران جوان به  ــنيدند كه چگونه پيشكسوتان ش مي ديدند و مي ش
ــاعر بزرگ ادبيات پايداري و جهاد انقالبي رفته اند و با تأسي به تحول  ــتقبال اين ش اس
انديشه ها و الهامات معنوي او شعر مي سرايند. در واقع شهريار در پيوند شاعران جوان با 

جريان انقالب نقش مهمي ايفا كرده است.
البته از خالق شعر نغز «علي اي هماي رحمت» جز اين نمي توان انتظار داشت، چه او از 
دوران كودكي با قرآن مأنوس بوده1 و مراتب محبت و تواضع خود را به ائمه معصومين كه 
خود نمونه روشن صبح شهادت و پايداري اند، اظهار كرده است.2 در واقع برخوردار بودن 
از روحيه ديني باعث مي شود كه او بعدها با وقوع انقالب اسالمي هيچ گاه از جهاد قلمي 

باز نماند و حتي در جهاد مالي نيز در حد توان شركت كند.
ــهريار زاييده فطرتي نوراني و الهى بود.  ــعرهاي انقالبي ش بايد گفت بارش درونى ش
ــت، چراكه شاعري چون او كه در اوج محبوبيت و  شهريار جز رضاي حق انتظاري نداش
شهريار ملك سخن ايران بود، دغدغه شهرت و نام نداشت تا با اين بهانه به خود جلوه اي نو 
بدهد. در آشفته بازار آن روزها، آن قدر دل هاى چركين و واخورده از انقالب وجود داشت 
كه حاضر بودند با صرف همه مال و منال، امثال شهريار را از حمايت از انقالب منصرف 
كنند اما شهريار نخواست، يعني فطرت دروني و نور ايماني كه از كودكي با جانش آميخته 

بود، نگذاشت تا خود را گم كند و هنرش بي نصيب از جلوه هاي متعالي انقالب بماند. 
كه ادعا بكني حق انقالب اداست نمي رسد هنر منحرف به الهامي 

ــين  ــا، از آغازين روزهاي پيروزي انقالب تا واپس ــاي باصفاي حيدرباب خالق زمزمه ه
لحظات عمر در سال 1367، بارها عشق و شادماني خويش را از پيروزي انقالب اسالمي با 
سرودن شعرهاي تر و باطراوت ابراز كرد و انقالب را نوروزي مبارك براي خود مي خواند 
تا آنجا كه گفته است: «من ده سال آخر عمرم زنده شدم».3 شهريار در اولين قصيده اى 

كه براى انقالب سروده است چنين مى گويد:
نوروز انقالب4

مـژده اي دل كـه تـو را يـار خريدار آمد  دل به دلـخواه تـو و بخت تو را يار آمد
كـز تو هم مشتري عـشق به بازار آمـد غـرفه حسن چراغان كن و نازي بفروش 
بــلبل آهنگ غزل كرد و به گلزار آمـد كارگل، زار نخواهد شدن از زاغ كه دوش 

1. احمد كاويان پور، زندگاني ادبي و اجتماعي شهريار، تهران، اقبال، 1387، ص23. 
2. حسين منزوي، اين ترك پارسي گوي، تهران، برگ، 1372، ص193. 
3. اصغر فردي، شهريار و انقالب اسالمي، تهران، الهدي، 1372، مقدمه. 

4. محمدحسين شهريار، ديوان اشعار، تهران، زرين/ نگاه، 1378، ص478. 
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پرچم كــاوه نــوروز پـديـدار آمـد ماردوشان دي آسيــمه سـر و پـا بـه فـرار 
تا فريدون عدالـت بـه سـر كـار آمد رفـت ضحاك عـداوت بـه كنار از سر كــار 
نوبـت ياري و غمخـواري احـرا آمد دور خودخواهي و خونخواري اغيار گذشت 

ــه و با روحي متعالي تر، شعر  ــبكبارتر از هميش ــهريار با طلوع فجر انقالب س استاد ش
ــي بود، بلكه  ــيده هاي زمين ــا واژگانش مرهم دل هجران كش ــت و اين بار نه تنه مي گف
آرامش بخش جان مادران هجران كشيده از فراق فرزند شهيد بود و اين موهبت را خود 
شهريار نيك مى دانست و مي گفت: «حضرت حق با اتصال زندگي من به انقالب اسالمي 

حرمان يك عمر مرا جبران كرد.»1 

شهريار و ارادت به بنيانگذار جمهورى اسالمي 
استاد شهريار به معناى واقعى كلمه دلداده بنيانگذار انقالب، حضرت امام خمينى(س) 
ــاعات ورود امام به خاك ميهن در  ــق و ارادت از همان نخستين س بود. بازتاب اين عش
12بهمن 57 در سروده هاى شاعر هويدا بود. استاد در غزلى كه به مناسبت بازگشت امام 

به وطن سروده نشان مى دهد كه دلش سرشار از عشق به امام و انقالب است:
بازگشت امام خمينى از تبعيد...2

دلي دارم چو برگ گل كه از آهي به درد آيد          وليكن درد عشقش هـم همه با آه سرد آيد
تو دريادل نهنگى بـاش گو دريانورد آيد فضاى آفرينش با تو دريايى است بى پايان 

چـه نيكوسنتى تجليل جمهورى اسالمى             كه چون نوروز هر سالش نوآيين سالگرد آيد
كه شمع جمع ما و رهبر هر فردفرد آيد خدا پس داده در روزى چنين با ما امام ما 

بهارى سبز دارى چون جوانى قدر اگر دانى              كه پيرى هست و از در چون خزان زار و زرد آيد
كجا نامرد را ديدي كه جانبدار مرد آيد جهان از ناجوانمردان نگهدارد همه جانب 

شهريار در غزل «دهه فجر» كه در بهمن 1365 سروده شده است با اشاره به ورود امام 
ــر انقالبى را با تعابير لطيف و  به ايران، با انتخاب رديف «باز مى گردد» همين معانى بك
دلكش ادبى پيوند مى زند و با به كارگيرى بن مايه هاى اساطيرى در قالب غزل، شعرش 

را دلنشين تر مى نمايد: 

1. اصغر فردي، همان، ص5. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص523. 
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دهه فجر1
اميد در دل نوميــــد باز مى گردد دميد فجر كه خـــورشيد باز مى گردد 
جهان به جبهه توحيد باز مى گردد درفش فتح و ظفر با سپاهيان خداست 
دوباره جام به جـمشيد باز مى گردد نگين ملك سليمان ستانده ايم از ديـو 
كه با مراجع تقليـد بــاز مى گردد نگين گمشده اينك حكومــت اسالم 
كـه از تزاحم و تبعـيد باز مى گردد بلى امام خمينى كنون تـــوانى گفت 
كه بيخ كفر به ترديـــد باز مى گردد در استقامت راه خــدا مكــن تـرديد 
به جاى خود همه ترديد باز مى گردد دگر حكـومت شيطان نمى شود تأييد 
بهار مى رسـد و عيد بـــاز مى گردد سر سياه زمستان تو شــهريار ببيـن 

در شعرهاى انقالبى شهريار نام و ياد حضرت امام  جلوه اي پررنگ  دارد؛ گويي شهريار 
ــزء الينفك نهضت و وارث  ــان را ج پيروزي انقالب را هم رديف با نام حضرت امام و ايش

واليت حضرت بقيه اهللا مي داند. شهريار در غزلى با اشاره به پيروزى انقالب مى سرايد:
خمينى بت شكن...2

آبى كه كشـور ما در ميـان گــرفـــت            خاكش جواهرى است كه در پرنيان گرفت
بنشان غبار فتنه كه اين كوهــسار عشق          چـون ابـر انقـالب به سـر سايبـان گرفـت
بـا شهسوار توسن خورشيد، هـمركاب         ديـگر عــنان شـوق مگر مى توان گرفت
اين رهبـر كبير، خميني بـت شكـــن        خــط امان خـود ز امــام زمــان گرفـت
سرپنجه ولي ست كزين آستين بـرون          بيخ گلــوي فتنــه آخــر زمــان گرفت

خواهد ره مـسيل به سيل دمان گرفت مردم به صحنه محكم و بيهوده خاروخس 
حلقوم كبر و نخـوت مستكبـران گرفت روز خدا كه پنجه مستضعفان بـه قهر 

ــان را  ــالب را محور نهضت مردم و ايش ــهريار در غزل «خط امام»، رهبر فقيد انق ش
برپا دارنده  نخل اسالم مي داند: 

خط امام3    
تاج هر افتخار بر سر اوست دل كه خط امام دلبر اوست 

چه امامى كه مؤمن و كافـر         سر فروداشته به محضر اوست
سر تعظيم در برابـر اوست آرى آفاق را به پشت دوتــا 
از امام و امام محور اوسـت چرخ هر انــقالب اسـالمى 

1. همان، ص503. 
2. همان، ص484. 
3. همان، ص471. 
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نخل اسالم از اوست شير ين كام                    كز رطب هاي تازه و تر اوست
نـور چشـمان او يتـــيمان اند           صدفش چشم و اشك، گوهر اوست

همه كس خواهر و برادر اوست او به يك چشم بيند انــسان ها 
چه امامى كـــه پرچـم اسالم                 بر سر لشكر و مدور اوسـت

چـــه امـــامى كه نعره تكبير         برق شمشير و كوس لشكر اوست
خطبـــه هاى نـــماز جمعه او  غرش توپ و تانك و اژدر اوست

هر كجا سنگرى است مسجد او             هر كجا مسجدى است سنگر اوست
لشكـر خود كند ميسر اوست گر بخواهد جهان بـه يك فرمان 

شاعر بزرگ معاصر در شعرى كه به نام «هفته دولت» در ديوان او منتشر شده است، امام 
خمينى را برپادارنده  عدالت و احياگر حكومت حضرت محمد(ص) مي خواند. او معتقد است 

كه كليد نجات مستضعفان به دست امام امت است: 
هفته دولت1

عطارد است و حقايق به نوك كلك دبير كنون كه رحمت اسالم و رهبرى است كبير 
كه خواب حضرت يوسف ز نو شود تعبير چه رهــبر و چــه جـــمال نبــوتي بـا وي  
كه بشكند در زندان و بگسلد زنجيـر بـه دست اوست كليد نجات مستضـعف  
كجا به كيد شياطين بود شكست پـذير حكومــتى كه الـــهـى و مـردمــى بـاشد 
كه با زبان و قلم نيست قدرت تقـرير حضور ملت ايران بـه صحنه خود، سرى است 
كه رعب با دل كافر كنـد گريبانگيـر خدا صفــوف مالئـك فـرستـد و خواهد 
سپاه سينه سپركرده با تهاجم تيـــر تمام مـلــت ايـران سپـاه اســالم انــد  
نه احتياج بـه زور و نـه حاجت تزوير حكومتى است همـه مردمى و با خود خلق 

ارادت و شيفتگي شهريار به برپاكننده  حكومت اسالمي در دوران معاصر حضرت امام  
ــعار انقالبي او بخشيده است. اين حس  خميني(س)، زباني صيقل خورده و روان به اش

همواره متعالى  به بهترين واژگان در شعر «مقام رهبري» نموديافته است: 
مقام رهبرى2

تو آن سروي كه چون سر بر كني سرها بيارايي          و گر سرور شدي آيين سرورها بيارايي
به نقـاش ازل مانـي كــه بـا نقـش جهان آرا               چمن ها با گل و سرو و صنوبرها بيارايي
نـه هر كو كاروان رانـد رمـوز رهبـري دانـد               تو روح اهللا رهي داري كه سرها را بيارايي
بدين سوق شهادت  ها چـه بيـم از لشكر كافر            كه هر آني تو آن داني كه شكرها بيارايي

1. همان، ص512. 
2. همان، ص534. 
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به فرمان تو پاكان با لقاءاهللا پيوستند               چه رنگين حجله ها كز سنگ و سنگرها بيارايي
به روزن هاي چشم و دل همه نور جمال توست           به هر روزن تو منظوري و منظرها بيارايي
تو بودي «آفتاب از مغرب» آن كو در حديث آمد           به كشورها گذر كردي كه كشورها بيارايي
اگر خاور به خورشيدي درخشان مي كند آفاق          تو آن خورشيد رخشاني كه خاورها بيارايي
بـه هر گنجت گذار افتاد، گوهرها بيارايى تو هم خود شهريارا گوهرآرايى و گوهرسنج  

«انتخابات خبرگان» يكى از غزليات خوش تركيب در ميان اشعار انقالبى شهريار است. 
استاد در اين غزل با اشاره به مشاركت مردم ايران در انتخابات مجلس خبرگان رهبرى، 
ــانى كه ملتزم واقعى به  به ضرورت انتخاب افراد اصلح تأكيد مى نمايد و اصرار دارد كس
دين اسالم و واليت فقيه هستند بايد انتخاب شوند. وى در اين غزل نتيجه مى گيرد كه 

در جمهورى اسالمى، حتى انتخاب رهبر نيز با رأى مردم انجام مى پذيرد.
انتخابات خبرگان1

اكثريت در امور خير همت مى كنند شكر نعمت كن كه مردم شكر نعمت مى كنند 
عالمى صالح درآمد عالمـى اصــالح كرد                    فاسدان دارند كم كم رفع زحمت مى كنند
نوجوانانى كه بودند از ره ديـن منحرف              با حريم دين خود احساس حرمت مى  كنند
امت اسـالمى و امـــر واليـت بـا فقيــه               انتخاب رهبــرى را نيــز امــت مى  كنند
شهريارا! از مـذمت در گـذر بـا نـادمين       كز ندامت نفس خود را، خود مذمت مى كنند

ــه واليت فقيه، تشريف واليت را بر باالى  شهريار در شعر ديگرى نيز در تشريح انديش
رهبر كبير انقالب زيبنده مى بيند و مى گويد: 

تالى والشمس بيـن  كـه والقمر آيد2 غير واليت چـه جانشين واليت  
ــالم» كه يكى از قطعات پراهميت در  در همين معنى واليت فقيه، در شعر «سرود اس

ديوان شهريار است مى خوانيم:
سرود اسالم3

خراش سينه از مستضعفان اسـت صالى انقالب و دادخواهى است  
نواى ناى دل هاى شكستــه اسـت خروش از حلق و حلقوم شهيدان  

بيا سـوته دالن گـرد هـم آييم
چو طوفانى خروشان در هم آييم مده دامان روحانيت از دست   
خدا از بيخ و بن خواهد بـرافكند بناى ظلم و استكبار عـــالم   

1. اصغر فردي، همان، ص85. 
2. همان، ص9. 

3. محمدحسين شهريار، همان، ص527. 
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كه ميراث زمين باصالحان است
رسالت بى واليت ناتمام است نبوت با امامت نور واحد   
در اين ايام غيبت با فقيه است واليت هم به فرمان الهى   

فـــقيهان وارثــــان انبيـــايند
بيوك نيك انديش مؤلف كتاب مهم در خلوت شهريار كه روايتگر زواياى نهان حيات 

شخصى و ادبى شهريار است مى نويسد: 
ــور و شوق و شعف درآمدند  روزى كه انقالب پيروز شد... استاد چنان به ش
كه اگر بگويم در همه مدت دوستى ام، ايشان را چنان خوشحال نديده بودم 
خطا نرفته ام... زمانى كه جمهورى اسالمى پايه هايش را استوار كرد از طرف 
صداوسيما براى مصاحبه با شهريار آمدند. درست يادم هست كه اولين كالم 
ايشان اين بود: زودتر از اين مى آمديد، من خيلى وقت است كه انتظار شما 

را مى كشم.1 
استاد نيك انديش چنين ادامه مى دهد: 

ــهريار) واقعاً امام خمينى را ناجى اين ملت مى دانست و بسيار  ــان (ش ايش
ــتگارى و آزادى را خواهد ديد.  خوشحال بود كه باالخره اين ملت روى رس
ــق اين انقالب در اتاق را مى بست و  با اينكه پير و ضعيف شده بود اما به عش
هيچ كس را به اتاق راه نمى داد و با حالتى عجيب كه در چهره اش نمايان بود 

به سرودن شعر مى پرداخت.2

مراودات عاطفى و ادبى شهريار و مقام معظم رهبرى
ــهريار افزون بر اظهار محبت و ارادت به بنيانگذار كبير انقالب حضرت امام(س) به  ش
ديگر بزرگان صاحب نام و چهره هاى شاخص و برجسته انقالب نيز عشق مي ورزيد. در 
اين ميان ارادت و دلدادگى شهريار به مقام معظم رهبرى حضرت آيت اهللا خامنه اى كه 
ــتند، جايگاه ويژه و برجسته اى دارد.  در آن زمان رياست جمهورى نظام را بر عهده داش
نكته مهم در اين دلدادگى و عشق، دوسويه بودن آن است؛ مقام معظم رهبرى نيز داراى 
چنان ارادتى به شهريار ملك سخن هستند كه در اغلب محافل شعرى از او ياد مى كنند و 
نامش را بلند مى دارند. ارادت ديرين مقام معظم رهبرى به استاد شهريار از واژگان جانانه 
معظم له در پيام تسليت به مناسبت هفتمين روز درگذشت شاعر كه در تاريخ 67/7/3 

1. بيوك نيك انديش، در خلوت شهريار، تبريز، آذران، 1377، ص309. 
2. همان، ص310. 
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صادر و توسط دكتر حداد عادل قرائت شد، به خوبى هويداست:
اين مرد بزرگ و اين شاعر كهن با دلى جوان و لبالب از شوق و احساس و با 
درك وظيفه بزرگ شاعر دوران انقالب، همه سرمايه عظيم ذوق و هنر خود 
ــور او و مردم او برگزيده و براى  را در خدمت هدف و راهى گذاشت كه كش
آن تن به فداكارى داده بودند. او انقالب را و جهاد و شهادت را در شعر روان 
و روشن خود سرود و برترين مضمون دوران عمر با بركت خود را در بخش 
ــق قرآن بود و قرآن مجسم و  پايانى شعر ماندگار خويش گنجانيد... او عاش
زنده را در انقالب اسالمى و نظام اسالمى مشاهده مى كرد، از آن رو خود را 
در خدمت انقالب خواست و گذاشت و به مردمى كه جان در گرو آن نهاده 
ــهريار آن است كه وظيفه  ــان ترين هنر ش بودند پاسخ مثبت داد... درخش
تاريخى خود را شناخت و با همه و جد و به كمال خلوص به آن عمل كرد... 
ــته مردم از او تجليل از هنر آميخته به ايمان و اخالص است و  تجليل شايس
اين براى هر هنرمند مردمى، پاداشى بزرگ است و پاداش خدا بسى بزرگ تر 

و پايدارتر است.1 
شهريار نيز تا بود از نوازش ها و ديدارهاي صميمانه با حضرت آيت اهللا خامنه اى خوش 
بود و دل به صداي هنرمندنواز ايشان داشت و بارها در اشتياق گفت وگو با ايشان بود و 
شب مصاحبت را غنيمت مي دانست و مي گفت: «اگر مالحظه حال آن لطيف نبود، دل 

به معاشقه و مشاعره با وي پر مي زد كه صحبت به صبوح كشيم.»2
ــي مي دانست و  ــراي غزل فارس ــهريار را بلبل داستانس حضرت آيت اهللا خامنه اي ش
ــدا و براي وظيفه  ــان نبود و براي خ ــاعر متواضعي بود و دنبال نام و نش مى فرمود: «ش
ــهريار به اذعان رهبر معظم انقالب كه خود گنج شناس شعرهاي ناب  كار مي كرد.»3 ش
مي باشند، آن قدر روحيه ديني و شيفتگي خاصي به طلوع فجر انقالب داشت كه «همه 

جزييات را تعقيب و در همه مواقع حساس انقالب، نقش مؤثري ايفا مي كرد.»4
مقام معظم رهبرى در كنگره بزرگداشت شهريار (آذرماه1371) با اشاره به تحول فكرى 

در حيات ادبى و معنوى شهريار مى فرمايند: 
ــايد سى سال آخر  ــهريار در يك دوران مهمى از زندگى اش در حدود ش ش

1. اصغر فردي، همان، ص15. 
2. همان، ص10. 
3. همان، ص13. 

4. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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زندگى اش يك دوران عرفانى و معنوى بسيار زيبايى 
ــد او با همان  ــد... تا وقتى كه انقالب پيروز ش را گذران
ــودش از  ــن خ ــى و ذهنيت صاف و روش روحيه دين
ــيار خوبى كرد. شايد در آن يكى،  انقالب استقبال بس
دوساله اول انقالب، كسى از ماها به ياد شهريار نبوديم. 
گرفتارى ها به قدرى زياد بود كه انسان به ياد شهريار 
نمى افتاد. يك وقت ديديم كه صداى شهريار از تبريز 

بلند شد؛ در ستايش انقالب.1 
از جمله تصويرهاي مخيل و زيبا در بيان ارادت شهريار به سيد 
اديب و فرزانه انقالب، حضرت آيت اهللا خامنه اي تمثيل هنرمندانه 

شاعر از نماز ايشان است: 
ركوع خامنه اى...2

كـه حريفى بـه چندوچون دلم انقالب مـن از تـــو اسـالمى است 
هم شكوهى و هم شگـون دلم چشــم اميـــدى و چــراغ نــويد 
مـن هـم از دور سرنگـون دلم در ركوع و سجـــود خـامنـــه اي 
دست هـا مي شـود ستـون دلـم خـاصه وقـت قنـوت او كـز غيـب 
بــا وي افشانـم از بطـون دلـم او به يك دست و من هزاران دست 
از درون دل و بـــــرون دلــم عرشيـان مـي كشند صـف به نمـاز 
كاين صـال خيـزد از درون دلم مـن بــرونـي نيــم خـــدا دانــد 
شـعر هم شـأنى از شئون دلـم شهـريــارم لســان هاتـف غيــب 

ــن 1363 تقديم مقام  ــهيد زنده» كه آن را در تاريخ 27فروردي ــهريار در غزل «ش ش
معظم رهبرى كرده است، شعرى سرشار از لطايف ادبى و تعبيرات شاعرانه و پراحساس 

مى سرايد و در آن اوج ارادت خود را به حضرت آيت اهللا خامنه اى نشان مى دهد: 
شهيد زنده3

كـه سـايه پـرور سيمــرغ پــور دستـانش جهاد عشق تو پيـروزى است پـايـانش 
نهنگ عشـق چـه بيـم از نهيــب طوفانش تهمتنى چـو تو از هفـت خوان نينديشد 
كه بالمشاهـده جـان مى رسـد به دامانش شهادت تو به قـانون شمع و پروانه است 

1. محمدتقي سبكدل، هويت ملي در شعر شهريار، تبريز، نداي شمس، 1388، مقدمه. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص486. 

3. همان، ص502. 
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سعادت است كه دستـى رسـد به دامانش مقـام نخل شهادت بـه سدره و طوباست 
كه دست داده به قرآن كه جان به قربانش شهيد زنده ما خود رئيس جمهورى است 
كه نـاتـوانى مـا هـم خـداست تــاوانش تــو شهريار همه نـاتوان مبيـن خود را 

ــهريار در غزل هفته دولت پس از تجليل از مقام شامخ بنيانگذار جمهورى اسالمى  ش
در قالبى ديگر ارادت خود به شهيد زنده انقالب را كه آن زمان رداى رياست جمهورى بر 

تن داشت، نشان مى دهد:
حكومت مردمى1

شهيد زنده ما خود رئيس جمهورى است  كه چون وصى رسولش بود جمال غدير
بـه قد اوست قبـاى رياسـت  جمهــور   كه خلعتى است الهى و نيستش تغييـر

حكومتى است همه مـردمى و از خود خلق         نه احتياج بـه زور و نه حاجت تزوير
استاد شهريار به تاريخ 17مرداد1366(در هشتاد سالگى) يك نسخه از منظومه كم نظير 
ــتاد در ديباچه اين كتاب كه  حيدربابا را تقديم حضرت آيت اهللا خامنه اى مى نمايد. اس

دستخط آن ضميمه مقاله است، چنين مى سرايد: 
خامنه اى؛ عيان هنر...2

رشگــم آيد كـه تو حيدربابا     بوسى آن دست كه خود دست خداست
راستان دست چپ از وى بوسند          كه خدا بوسـد از او دست راسـت
در امامت بـــه نمـاز جمعه      صدهزارش به خدا دست دعاست

مـن بيان هنرم يك دل و بس      او عيـان هنر از سر تـا پـاست
او شب و روز براى اسالم       پـــــاى پـويا و زبـان گوياست
او چه بـازوي قوي و محكم      بــا امامـى كه ره و رهبـر ماست
شهريارا! سـرى افراز به عرش     كاو نگاهيـش به حيدربـابـاست

سخن در باب مراودات ادبى شهريار و مقام معظم رهبرى را با نقل فرازهايى از خاطرات 
مؤلف كتاب در خلوت شهريار به پايان مى بريم: 

زمانى كه (با استاد شهريار) در خصوص حضرت آيت اهللا خامنه اى سخن به 
ميان مى آمد، اولين حرف ايشان اين بود كه معظم له هم سخن شناس و هم 
ــند و كامًال به زبان عربى و ادبيات احاطه دارند... زمانى كه  سخنور مى باش
حضرت آيت اهللا خامنه اى به تبريز تشريف فرما شدند (1366/4/29) اولين 

1. همان، ص512. 
2. «شهريار از نگاه رهبر»، بولتن اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي آذربايجان شرقي، 1372. 
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مالقاتشان با استاد شهريار بود. من در آن مالقات بودم. سيماى هر دو بزرگوار 
نشان مى داد كه عالقه زيادى به هم دارند.1 

اين رابطه دوستانه تا پايان حيات استاد ادامه داشت. مؤلف كتاب در خلوت شهريار با 
نقل خاطراتى از آخرين روزهاى عمر استاد مى گويد: 

ــتان امام خمينى تبريز، ايشان (مقام  هنگام بسترى شدن استاد در بيمارس
معظم رهبرى) سه بار تلفن كردند-كه بنده گوشى را برداشتم- جوياى حال 
استاد بودند. معلوم بود كه سخت نگران حال استاد مى باشند... وقتى حال 
استاد به وخامت گراييد ايشان دستور دادند كه با هواپيما شهريار را به تهران 
منتقل كنند... آيت اهللا خامنه اى دوبار به عيادت استاد تشريف آوردند... بعد از 
وفات آخرين سلطان شعر ايران، معظم له تا فرودگاه پيكر استاد را با احترامى 

فراموش ناشدنى بدرقه فرمودند.2 

شهريار و رويدادهاى انقالب اسالمى 
ــار  ــاره دارد. ديوان وى سرش ــهريار به جزيى ترين حوادث و رويدادهاى انقالب اش ش
ــت كه پس از پيروزى انقالب اسالمى در كشور رخ  از تحليل حوادث و رويدادهايى اس
مى دهد. وقتى دانشجويان غيور و انقالبي، النه جاسوسي امريكا را كشف مي كنند، شهريار 
نيز همراه با مردم ابراز شادماني مي كند و ضمن اينكه دانشجويان فاتح را «اصحاب كهف 

انقالب» مى خواند فرياد برمي آورد كه: 
النه جاسوسى3

وه چه دجال عجيبي كه جهانخوار آمد يك جهان وسوسه در النه جاسوسي كشف 
ديـده شـد بازش و با دولت بيدار آمد گويي از خواب قرون باز هم اصحاب الكهف 
نـوبت يارى و غمخــوارى اغيــار آمد دور خودخواهى و خونخواهى اغيار گذشت 

وقتي حضرت  امام(س) دستور تشكيل كميته انقالب اسالمى را صادر مى كنند، شهريار 
شادمانى خود را در يك شعر بلند به نام «كميته انقالب اسالمي» ابراز مي كند:

1. بيوك نيك انديش، همان، ص313. 
2. همان، ص314. 

3. محمدحسين شهريار، همان، ص478. 
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كميته انقالب اسالمى1
كافت هر مفسده است كوره ايـن آفتاب چه آفتابي اسـت اين كميتـه انقـالب 
كاين همه ايفا كند، كميته انقـالب مبـارزه بـا فساد وظيفـه هر كسى است 

سبوس خواهد شدن به چرخ اين آسياب كميته مي چرخد و نخالـه هاي فساد 
كميته با تيشه اي ريشه كن و ريشه ياب ريشه قاچاق را برآرد از بيخ و بن 

شهيد گلگون كفن به خون خود شد خضاب از اين كميته بسي بسيجي و پاسدار 
كه خطبه هايش بـود آيت فصل الخـطاب خطابه خوان شهريار از انقالب و جهاد 

يكي از ويژگي هاي بارز شعرهاي انقالبي شهريار، نگاه همه جانبه او به مسائل جارى در 
جامعه است كه براي مردم حايز اهميت است. از جمله اين موارد مسئله منافقين است كه 
در لباس انقالبيون وفادار شعار اسالم خواهي و عزت براي ايران سر مي دادند، اما از پشت 
به انقالب خنجر مى زدند. شهريار در برهه اي از روزگار كه هنوز چهره  واقعي و نفاق انگيز 
ــه آنها را برمال مي كند و در زبان كنايه،  آنها براي همه مردم مشخص نشده است، نقش

بني صدر را كه هنوز رئيس جمهور بود همپاي منافقان مي داند و مي نويسد: 
روى سياه بنى صدر2

كه بعضاً اسلحه دشمنـان دوست نـماست شعار دادن تنهـا دليـل ايمان نيست 
فتاده پرده و ديدي كه شاهشان چه گداست منافقين همه اول شعار مي دادند 
وگـرنـه روي بني صدرها هميـشه سياست زبان و قلب يكي كن كه رو سپيد شوي 
منافق است كه چرخيده چهره اش به قفاست كنون كه قائد اسالم نايـب مهدي ست 

بلند از همه كائنات دست دعاست در اين جهاد نه تنها دعـاي ماست بلند 
شهريار در همين شعر، فتنه منافقان را ناكام مي خواند و در اميدواري به آينده انقالب 

و پيوند آن با قيام حضرت صاحب الزمان(عج) مي گويد:
سپاه امام زمان(عج)3

مسلم است كه موعد رسيد و عهد وفاست خدا حكومت دين وعده داده بود و كنون 
كه بـا قيام شما حشر صالحان برپاست شمـا عشيـره سلمان فارسى هستيـد  
شما كه نعره تكبيرتان دم عيساسـت سپاه مهدى صاحب زمان شما هستيد  
چنانچه از پس ابر آفتـاب مى تـابـد                  ظهور مهدى دين هـم همـين حاالست

ــهريار و از مؤلفه هاى اصلى شعر او تأكيد بر  از ديگر عناصر زنده و تأثيرگذار بر شعر ش
1. همان، ص490. 
2. همان، ص478. 

3. همان. 
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حفظ وحدت و همدلى ميان امت اسالمى است. شاعر ملى ايران، وحدت امت اسالم را 
چنين پاس مى دارد: 

           وحدت مردم ايران1
نــعـــره اتـــــحاد سـر دادن هفته وحدت است و مي بايد 
خـــواهد اين پند مختصر دادن پير ما آن فقيه عالي قدر 
جـز به تشخيص خير و شر دادن انقالبت نمي رسد به ثمر 
دادي از هــــمت و هــنر دادن بايد امروز در مقابل كفر 
سـرو هــــم خواهدت ثمر دادن آب وحدت اگر به سروستان 
چند از اين بيــــش دردسر دادن اختالف تو شد حكومت كفر 
دست در دست يــــكدگر دادن چيست داني كليد پيروزي؟ 

ــانه هاي بيگانه) را برنمي تابد و با  ــهريار دروغ پردازى بنگاه هاى سخن پراكنى (رس ش
هوشياري، مردم را از اين فتنه ها آگاه مي كند و مي نويسد: 

اراجيف راديوى بيگانه2
دنگ و فنگي كه سر خلق جهان منگ كنند راديوها پر از اخبار دروغ است و شلوغ 
سحر خواهند كه با معجزه همسنگ كنند سامري ها كه مبارزطلب اند از موسي 
همه جا جــنت مـا دوزخ دلــتنگ كنند اين شياطين كه نهان در دهن ماران اند 

استاد در شعر ديگرى با عنوان «جمعه خونين» به برائت كنندگان بي گناهي كه در حرم 
امن كعبه به دست آل سعود به شهادت رسيدند، اشاره مي كند و اقدام ناشايست سعوديان 

را لكه ننگ براى بشريت مي خواند: 
جمعه خونين

كعبه شستند بـه خون، تـا همه خلق خدا                            دامن خود بري از لكه اين ننگ كنند
زايــران حـرم آيات بــرائت خـوانـان               جان سپردند و جبين ها كه پرآژنگ كنند

پس از اين صيد غزاالن حرم، آل سعود         كي توانند دگر تكيه به اورنــگ كنند
اين چنين فاجعه در وهم نگنجد هرگز               مگر اين وهم به پاي چپق و بنگ كنند

شهريارا! خط اسالم به فرهنگ خداست                تا جوانان هدف از اين خط و فرهنگ كنند
ــروده هاى انقالبي او در حمايت از  ــهريار، س ــين برانگيز شعر ش از ديگر تصاوير تحس
ــت كه با قلمي ماهر ضمن تجليل از  انقالبيون فلسطيني و آزادسازي قدس شريف اس

1. همان، ص506. 
2. همان، ص495. 
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سربازان خميني كبير، مي گويد:
فلسطين و حزب اهللا1

قتـل عــام و خـانه هاى خلـق ويران كرده اند سـرزمين قدس لبنان و فلسطين بارها 
كش جهانى گوش جان و دل به فرمان كرده  اند رهبرى قدسى كنون فرمانده كل قـواست 
جان و مـوجودى نثــار پـاى جـانان كرده اند آرزومند لقــــاءاهللا حـزب الـالهيان 
كز خدا گسترده خوان و خلق مهمان كـرده اند صادر است اين انقالب مــا در آفـاق جهان 

شهريار و دفاع مقدس
ــهريار در دهه پايانى عمر، مربوط به رزمندگان و  ــاترين شعرهاي ش از زيباترين و رس
شهداي هشت سال جنگ تحميل شده عراق بر ايران است. شاعر در شيواترين واژگان 

حوادث دوران جنگ را به تصوير كشيده است. به تعبير رهبر فرزانه انقالب: 
ــه او در مراكز  ــهريار براى جنگ گفته، حضورى ك ــعرهايى كه ش تعداد ش
ــرده و مدحى كه او از  ــعر جنگ پيدا ك مربوط به جنگ مثل كنگره هاى ش
بسيج عمومى يا از سپاه و يا از ارتش كرده، به قدرى زياد است كه اگر انسان 
نمى ديد و نمى شنيد و خودش لمس نمى كرد، به دشوارى مى توانست اين را 
باور كند كه مردى در حدود هشتاد سال، در مجامع شعرى حضور پيدا كند 
و براى هر مراسم، خودش شعرى بلكه شعرهايى بگويد. درحالى كه از مثل 
او چنين توقعى هم نبود. اين نشان دهنده نهايت اخالص، صفا و بزرگوارى 

اين مرد بود.2 
ــالمي عاشقانه مي دهد و آنها  شهريار با خطاب قرار دادن رزمندگان اسالم، به آنها س
را صخره هايي صف كشيده در مقابل تانك هاي دشمنان مي داند كه با جنگجويان صدر 

اسالم همطراز شده اند: 
شهادت؛ معراج عشق3

نهنگانى به خـاك و خون شناور سـالم اى جنـگجـــويــان دالور 
به پيش تانـك هـاي كـوه پيكـر سـالم اي صخره هاي صف كشيده 
صـف عمار يـاسر، مالك اشتـر صف جنگ و جهاد صـدر اسـالم 
گـهش پروازى از جبريل بـرتـر شهادت برترين معراج عشق است 

1. همان، ص510. 
2. «شهريار از نگاه رهبر»، همان، ص12. 
3. محمدحسين شهريار، همان، ص472. 
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مالئك در ركابـش يـار و يـاور ولـى اهللا اعظــم بــا شماهاســت 
صف موال علي، سـردار صفــدر به قرآن وصف او (بنيان مرصوص) 
حسينت بـود بــا يـاران ديــگر سـالم اى كربـالى خـون هــويزه 
بـه طوبا مى چمي و حوض كوثر هنياً لك، كـه در يـك طرفه العيـن 

دل از جان كنـده همپـاي پيمبــر ســالم اي پيــرمــردان مـجاهـد 
بـه پـاداريـد در اقطـار كـشور... نمــاز جمعــه دشمـن شـــكن را 

بي شك اگر كهولت و فرسودگي جسماني شهريار نبود، او همپاي جوانان رشيد كشور 
ــت خود به ميدان  ــتاد شهريار اگرچه نتوانس ــركت مي كرد. اس در جهاد بزرگ الهي ش
ــتايش مي كند و  ــتابد، اما با جهاد قلمي، همواره جهادگران توفيق يافته را س جهاد بش

مي نويسد: 
جهاد در راه دين1

هم از بزرگ ترين واجبات ديـن خداست جهاد، دولت دنيـا و عزت عقباست 
يقين، كـه ذروه ايمان و قتله تقواست اگر جهاد نكردي نمي رسي بـه يقين 

مسلم است كه موعد رسيد و عهد وفاست خدا حكومت دين وعده داده بود و كنون 
بلنـد از همه كائنـات، دسـت دعــاست در اين جهاد نـه تنـها دعاي ماست بلند 
جهان جهنم كفر و بهشت صلح و صفاست جهاد كن كه از پس جنگ با جهانخواران 
شهيـد هم كه اگر وصل با لقاء خداست مقدر است كــه پيـروزمنـد بـاز آييــد 

ــهريار، مي توان به عمق وفاداري او به انقالب  با تأملي اندك در گزيده ابيات انقالبي ش
اسالمي پي برد و قطرات اشكي را كه در بدرقه كاروان جهاد از چشمانش جاري مي شود 

ديد: 
قافله جبهه2

رسى به قلــه قــاف بـقيـــه اللــهى بــه فتـح قله قـدس و قصاص خــونخـواهي 
به پشت قافلـه جبهـه مـي كنـم راهي چو شمع صبحم و اشكي كه چون ستاره صبح 
سهيــل تافـته بر كــان گوهــرم، ليكن                   به قهــر صاعقـه ياقـوت كوهيــم كاهـي
بـديـن بـلنـدي خــرگاه جشن عاشق را              كجـا رسـد بــه تـو فرياد معــدلت خـواهي
صبــور بـاش بــه كـار جهاد و وقت شنـاس                  فريب هم مــخور از شايعـــات افــواهـي

به راستي شهريار اين ترك پارسي گوي ايران، غيرت و بلندهمتي را از كوه هاي سترگ 
1. همان،ص487. 
2. همان، ص505. 
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آذربايجان آموخته بود كه با همه بدعهدي هاي روزگار، «نصف حقوق بازنشستگي خود 
ــت كه چك اهدايي  ــم مي كند و حتي آن قدر بلندطبع اس را ماهيانه به جبهه ها تقدي
رياست جمهوري را نيز براي عشق به انقالب و امام به نام جبهه ها پشت نويسي مي كند 

ــد.»1 تا عالوه بر قلم خود با مال و جان خويش نيز در صحنه انقالب حاضر باش
ــهريار كه باعث برانگيخته شدن شوق و اشتياق  ــين برانگيز ش از ديگر شعرهاي تحس
ــيج و بسيجي نوشته و در اكثر  جوانان وطن شده، شعرهايي است كه او در رابطه با بس

اوقات در راديو و تلويزيون قرائت كرده كه با استقبال عمومي مواجه گرديده است:
بسيج2

جاودان كن در جهان اين جلوه و جاه بسيج يـا علي باز از خدا دستي بـه همراه بسيـج 
گـو ببيند زينـب ايـن غوغاي خونخواه بسيج يـا علي خون حسينت كي رود از يـادهــا 
مي دهد فرمـان حسينت كـو بـود شـاه بسيج تـا علـمدارش گشايـد بـال شاهيـن علـم 
قـوم سلمان است ايـن قـوم دل آگــاه بسيـج كـوردل بـودند اهل كـوفه و بيـعت شكن 
تـا رسد فــــــتح قريب از نصرت اهللا بسـيج رهبر از نـصر مــن اهللا داد فرمــان جـهـاد 
مي دهــد پايان به فـــتح گاه و بي گاه بسيـج ايــن سفر بـا فتح پايان بـاز مي گردد سپاه 
شهريارا! تـا بـــــسايي سـر به درگاه بسـيج سر به درگاه خدا مي سايد اين جهد و جهاد 

شايد در نگاه اول، شعرهاي انقالبي شهريار از نظرگاه مضمون و محتوا، همپاى شعرهاي 
انقالبي بسياري از شاعران متعهد كشور باشد كه براي خدمت به اسالم و آرمان هاي انقالب 
نوشته شده است اما تفاوت اساسي اشعار شهريار با اشعار ساير شعرا در محبوبيت و مقبوليت 
ويژه اين شاعر بزرگ در ميان مردم ايران نهفته است؛ مردمي كه همراهي استادي چون او 
را با انقالب مايه خوشدلي و اميدواري مي دانستند؛ كما اينكه رهبر فرزانه انقالب در كنگره 

بزرگداشت شهريار به اين وجهه مردمي شهريار اشاره مي كنند و مي گويند: 
ــت. چند شب پيش  ــور ما يك چهره بسيار نوراني اس امروز شهريار در كش
تلويزيون به مناسبت هفته بسيج مراسمي را نشان مي داد كه شهريار در آن 
مراسم و در جمع بسيجيان شعر مي خواند. من مطمئنم آن بخش از برنامه 
را هر كسي كه متوجه شد تماشا كرد. من خود تصميم داشتم بخوابم، ولي 
وقتي صداي شهريار را شنيدم بلند شدم رفتم و تماشا كردم، ديدم فرزندان 
من هم ايستاده اند و تماشا مي كنند. اين محبوبيت عجيبي كه شهريار پيدا 

1. جمشيد عليزاده، همان، ص132. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص515. 
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كرده است، به خاطر خدمات و كاري است كه او براي خدا انجام داده است. 
شهريار قطعاً ماندني است. او از آن دسته شعرايي است كه در دوران هاي بعد 

معروف تر و بزرگ تر از دوران خود شده اند.1
ــهريار از هر فرصت و هر واژه اي براي به تصوير كشيدن و بهره گرفتن از نعمت هاي   ش
انقالب اسالمي استفاده كرده و بهترين سرود اسالم و انقالب را تقديم ملت ايران نموده 
ــهريار به آرمان هاي انقالب و خدمت به  است؛ سرودي كه تا هميشه نمودار وفاداري ش

مردم مجاهد ايران است: 
نه شرقى نه غربى...2

سپاه پرچم اسالم با ماست خدا اين پرچم از ايران برافراشت  
مده دامان روحانيت از دست شعار ما نه شرقي و نـــــه غربي  
جهاندار آفرين قانونش اسالم كه قرآنش كــتاب آسماني است  

به دوش مرجع اعال خميني است به دوش اوست تشـــريف نيابت  
همان فجري كه موعود كتاب است نويد مهدي موعــــود بـا اوست  

استاد شهريار اين شاعر شگفت ادبيات ايران، در دهه پايانى عمر خويش كه مقارن با 
پيروزي انقالب اسالمي بود، عالي ترين مضامين انساني و عرفاني را تقديم انقالب كرد 
ــادت هاي انقالب و امام نمود. او بحق در عرصه  و واژگان ديوانش را معطر از نام و ياد رش
شهادت و جهاد، ستايش بسيج و جوانان رشيد اسالم و ارتش، جانبازان و نماز شهيدان 
محراب، وحدت كلمه و عشق به رهبر و برپا شدن حكومت عدل حضرت مهدي(عج) و 
وفاداري به اسالم، قلم به ميدان مبارزه چرخاند و به بهترين نحو پيروزمند قافيه هاي هنر 
شد. امروز اگرچه شهريار به خداوند پيوسته است، اما تكريم نام و يادش نه تنها در خاطر 
ــان به صالي  ــه در ياد و جان همه مردماني كه زمزمه صدايش بزرگان و ادب پروران بلك
جهاد بنيانگذار انقالب پاسخ مثبت  دادند، مانده است. ياد شهريار در خاطر آن نورساني 
كه با تكرار مكرر اشعار انقالبي او، ايمان و اميدشان به اين انقالب بيشتر مي شد و افتخار 

مي كردند كه همانند شهريار وفادار به آرمان هاي انقالب هستند، جاودانه خواهد ماند.
شهريار اگرچه خود شهره همه دل هاست، اما شايسته است زواياي پنهان مانده اين شاعر 
پربهاي ايران را همه مردمان كشورمان به شايستگي بسنجند و به گرانسنگي اين استاد 
برجسته پي ببرند، چراكه به اذعان اديب عالي قدر انقالب حضرت آيت اهللا خامنه اي: «حضور 

1. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
2. محمدحسين شهريار، همان، ص527. 
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شهريار در هر كشوري و در ميان هر ملتي حضور مبارك و مفيدي است.»1 
ــي گوي بي نظير بزند، به   ــتان پربار اين ترك پارس ــري به گلس هر كس كه يك بار س
ــتي كه خداوند شهريار  ــتي محو رايحه دلكش اشعار جاودانه او خواهد شد. به  راس راس
ــالمى  ــود و از بركت انقالب اس ــت كه به او توفيق داد تا هنرش متعالي ش را مي خواس
ايران، اشعار انقالبى و آسمانى اش متبرك به تحسين برانگيزترين حس وطن دوستي و 

اسالم خواهي باشد. 

1. گزيده بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار با برگزاركنندگان كنگره بزرگداشت شهريار، 1371/9/11. 
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ــازش ناپذير تاريخ انقالب  فصلنامه 15خرداد به سهم خود از مورخ دردمند و س
اسالمي جناب حجت االسالم و المسلمين آقاي سيد حميد روحاني كه با ريزبيني ها 
و دقت متعهدانه تاريخي كه دارد اين سند را از ميان صدها برگ سند منتشرنشده 
و مهجور درباره  تاريخ اين ملت بيرون كشيد و گرد و غبار تحريف تاريخي را از آن 
ــى از پيشينه  تاريخ با  دور كرد و كريمانه آن را در اختيار فصلنامه قرار داد تا بخش
ــگزاري مي كند. از خداوند بزرگ  شكوه انقالب كبير اسالمي شناخته شود، سپاس
مسئلت داريم كه اين فرصت را در اختيار ايشان قرار دهد تا متن كامل اين سند را 
با گزارش هاي ساواك و اسناد پيرامون آن در جلد چهارم نهضت امام خميني(س) 
كه در دست انتشار است، به جامعه پژوهشگران،  تحليل گران و مورخان تاريخ ايران 

و تفكر اجتماعي اسالمى عرضه دارد.

درس گفتارهاي واليت فقيه امام خمينى(س) در سال 1348
 و سند قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354

دكتر مظفر نامدار 
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ــالمي در  ــيس نظام جمهوري اس ــالمي در 1357 در ايران و تأس ــالب اس پيروزي انق
12فروردين1358، آغاز عصر تازه اي را در حوزه تفكرات اجتماعي،  دگرگوني هاي  سياسي 
و تغييرات فرهنگي رقم زد كه با هيچ دوره ديگري در تاريخ، قابل مقايسه نيست. انقالب 
اسالمي و نظام جمهوري اسالمي نخستين دوره اي است كه برخالف تحوالت دوران معاصر 
و همچنين دگرگوني هاي گذشته، حقانيت،  مرجعيت و مشروعيت خود را نه از تفكرات 
ــالم مي گيرد و نسبت به تمامي  غربي و نه از انديشه هاي اجتماعي و تاريخي، بلكه از اس
ــري كه اراده معطوف به قدرت دارند، اراده معطوف به آزادي،  عدالت،   ايدئولوژي هاي بش
ــر دارد. فكر اجتماعي اسالمي كه امام خمينى(س) آن را در  معنويت و عقالنيت براي بش
شرايط عصر حاضر حيات دوباره اى بخشيد، آن گونه كه در سراسر تاريخ خود نشان داده 
است، بيش از هر چيز، توليدات فكرى و فرهنگى خود را بر سه بعد اصلي زندگي اجتماعي 

متمركز ساخته بود:
1. اخالقي، عقلي و شرعى كردن سياست و قدرت سياسي 

2. اخالقي و اسالمي كردن نهادها و روابط اجتماعي 
3. پرداختن به الگوهاي گوناگون تحقق عدالت اجتماعي در فرهنگ اسالمى

ــبات اجتماعي و اقتصادي،  نظريه هايي كه از رهگذر آنها صورت بندي هاي قدرت  مناس
سياسي تعيين مي شود و الگوهاي گوناگون تغييرات اجتماعي و ثبات سياسي كه متفكران 
برجسته اي چون فارابي،  ابن سينا،  عامري،  بيروني، غزالي، ماوردي،  ابن خلدون،  مالصدرا، 
ميرزاى شيرازى و ديگر بزرگان فكر اجتماعي در تاريخ اسالمي به آن پرداخته اند، عموماً به 
دنبال اين بودند كه رابطه متقابل اين سه بعد اصلي زندگي اجتماعي را در تكوين يك جهان  
انساني، آزاد، عاقالنه،  عادالنه،  اخالقي و در يك كالم، يك جهان توحيدي، دريابند. چنين 
ــي كه در پي مطالعه و فهم انديشه هاي اجتماعي در تاريخ اسالمي  دريافتي براي هر كس
است و دغدغه درك عظمت نهضت امام خمينى(س) را در جهان كنونى دارد، يك ضرورت 

مي نمايد. 
ــه هاي اجتماعي غربى كه عمدتاً بر  ــالمي، برخالف انديش ــه هاي اجتماعي اس انديش
ــبات اقتصادي، ايدئولوژي هايي كه بر اساس اين مناسبات شكل  صورت بندى هاى مناس
مى گيرد و از رهگذر آنها شكل هاي قدرت و جايگاه خدايگان و بندگان در آن توجيه مي شود 
و الگوهاي گوناگون سلطه سياسي در زير سيطره توجيهات اين ايدئولوژى ها متمركز است، 
به جاي تمركز در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادي و ايدئولوژيك آن، بر تعادل قوانين 

دستگاه قدرت و توده ها در تحقق عدالت متمركز است. 
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با تفاصيل مذكور فرآيند تحول فكر اجتماعي در تاريخ اسالمي در رسيدن به يك الگوي 
بديل با صورت بندى هاي كامًال بومي كه در آن اين سه بعد اصلي زندگي اجتماعي مورد 
توجه باشد، هيچ گاه محقق نشد و اشتياق تحقق يك جامعه توحيدي در ميان مسلمانان 

هميشه به صورت آرماني تاريخي به دوران جديد رسيده است.
ــالمي امام خميني(س) يگانه متفكري است كه فعاالنه درگير  معمار بزرگ انقالب اس
ــيد وحدت نظريه و عمل را كه از  سياست زمانه خود شد و در مقام حكيمي انقالبي كوش
لحاظ فقهي و فلسفي به دفاع از آن برخاسته بود، محقق سازد. امام متفكري سترگ بود كه 
در سرخوردگي هاي عالمان ديني از سياست هاي دوران خود، سر بر آورد و زماني از جهان 
اجتماعي سخن گفت كه هيچ گونه شيوه عيني براي اثبات اينكه مي توان با دين و باورهاى 
مذهبى جنبش هاى اجتماعي را رهبري و نظام اجتماعي جديدي بنا كرد، وجود نداشت. 
وقتي امام در سال 1341 فارغ از گفتمان هاي رسمي حوزه سياست به دنياي سياسي قدم 
گذاشت هيچ كس باور نمي كرد كه در كمتر از يك دهه نظريه  اي را در حوزه فكر اجتماعي 
ــي و اجتماعي را با تمامي  ــه تمامي صورت بندي هاي فكر سياس توليد كند كه اين نظري
متفكران بزرگش به چالش كشد و با عبور از فلسفه ها و ايدئولوژي هاي رنگارنگ سياسي و 

اجتماعي، به تأسيس نظامي مبتني بر فقه سياسي شيعه نايل آيد. 
وقتي از بديع بودن فكر اجتماعي  امام سخن مي گوييم مقصود اين نيست كه ادعا كرده 
ــيوه عيني براي اثبات تداوم تاريخى اين فكر در طول تاريخ اسالمي  ــيم هيچ گونه ش باش
وجود نداشته است؛ اتفاقاً دغدغه اصلي اين مقاله توجه به پيش زمينه هاي مغفول نظريه 
واليت فقيه و نظام جمهوري اسالمي در مكتب امام خميني(س) و شارحان و ناقدان آن 

است. 
ــتند فكر تأسيس جمهوري  ــايد بارها اين مطلب را شنيده ايم كه عده اي مدعي هس ش
اسالمي در ايران فاقد پيش زمينه هاي تاريخي و صرفاً محصول يك اتفاق ناخواسته بوده 
ــت. حتي ارادتمندان آرمان هاي امام خميني(س) نيز اين خطاي تاريخي را مرتكب  اس
مي شوند و ناخواسته در مطالب خود مي نويسند كه امام جمهوري اسالمي نمي خواست بلكه 
حكومت اسالمي طلب مي كرد و جمهوري اسالمي يك نظريه  گذار از نظام شاهنشاهي به 
حكومت اسالمي است كه روشنفكران ديني وابسته به جبهه ملي و نهضت آزادي كه به ويژه 
در فرانسه در كنار امام قرار گرفتند، به ايشان القا كردند. ما در اين نوشته مي خواهيم به اين 
نكته اشاره  كنيم كه هر چند رويكرد امام به سياست، بي گمان عامل ارزشمندي در شناسايي 
كوشش هايي است كه در يك صد سال گذشته در تشخيص برخي از موضوع هاي بي زمان 
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و مكان در انديشه اجتماعي اسالمي بوده است، اما در سال 1348 وقتي نظريه واليت فقيه 
به عنوان شكلي از حكومت اسالمي در مقابل نظام هاي سياسي موجود تدريس و منتشر 
شد كسي باور نمي كرد در كمتر از پنج سال به نوشته ها و نظريه  هايى منجر شود كه در آن 

زمزمه تأسيس نظام جمهوري اسالمي ايران و قانون اساسي آن مطرح گردد. 
اهميت اين بحث وقتى آشكار خواهد شد كه دريابيم ما از سال 1356 يا  1357 كه جنبش 
اجتماعي يكصد ساله ملت مسلمان ايران پيش زمينه هاي انقالب اسالمي شد و مردم در آن 
از نظامي به نام جمهوري اسالمي نام بردند،  سخن نمي گوييم بلكه از سال 1353 و 1354 
سخن مي گوييم كه ناگهان سندي در ميان ملت ايران منتشر گرديد كه در اين سند سخن 

از «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» است. 

قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354!! 
ــاواك تهران در نامه اي خطاب به مدير كل اداره سوم  ــال پرنيان فر،  رئيس س در اين س
ــماره 1220/27101 مورخ 54/4/11 بدينوسيله يك نسخه  ساواك مي نويسد: پيرو ش
(در هفت برگ) اعالميه تحت عنوان به اصطالح قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران به 
همراه يك طغري پاكت مربوطه كه توسط پست به دست گيرنده رسيده جهت استحضار به 
پيوست تقديم مي گردد.... مضافاً اينكه احتمال دارد اين اعالميه براي ساير طبقات مختلف 

مردم نيز ارسال گردد. 
شايد در آن سال مأموران و تحليل گران ساواك كه عموماً زير نظر سازمان سيا، موساد 
و اينتليجنت سرويس تعليم ديده بودند، مانند اغلب فيلسوفان سياسى غرب و غربگرايان 
داخلى به اين سند و امثال اين سند خنديده باشند و آن را ناشى از توهم ارتجاعى نيروهاى 
مذهبى تلقى كرده و بهايى براى آن در دستگاه هاى به ظاهر علمى روش شناسى خود قايل 
نشدند؛ اما چهار سال بعد در ايران، انقالب اسالمي با سه شعار بنيادين به پيروزي رسيد: 
استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي. دو واژه استقالل و آزادي در فرهنگ سياسي - اجتماعي 
ــياري از مردم و جريان هاي فكري و  ايران و فلسفه سياسي شناخته شده بود اما براي بس
سياسي و حتي فيلسوفان سياست، مفهوم «جمهوري اسالمي» مفهومي غريب بود. همين 
مسئله نشان مي داد كه انقالب اسالمي از يك منطق منحصر به فرد و غريب پيروي مي كند 
كه براي تمام فيلسوفان سياسي،  نظريه پردازان،  تحليل گران و ناظران خارجي و داخلي 

ناشناخته است. 
ــتي دريافته بود كه «نظام حقيقت انقالب اسالمي با نظام حقيقت  ميشل فوكو به درس
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حاكم بر غرب يكي نيست.»1
وقتي مفهوم جمهوري اسالمي وارد حوزه سياست شد عده اي گفتند: «ايران گرچه سراپا 
اسالمي شده اما با آميختن حقوق اسالمي و اروپايي به شيوه اي بي همتا يك جمهوري مدرن 

به وجود آورده است.»2
ــم مي خورد اين است كه جمهوري  آنچه در تمامي اين گزارش ها و اظهارنظرها به چش
اسالمي ايران به شكل يك نظام سياسي، فاقد سابقه تاريخي حتي در مفهوم اصطالحي آن 

است. آقاي هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال هاي 1357 و 1358 مي نويسد: 
يكي از بحث هاي عمده ما در قبل و بعد از پيروزي انقالب، شكل حكومت و نظام 
ــي مي كرديم. نظام هاي  ــه اين موضوع بحث هاي مفصل بود... در زندان راجع ب
سلطنتي و جمهوري و انواع حكومت هايي كه در آن زمان در دنيا بود مورد صحبت 

ــجل نبود.3 ــكل حكومتي واليت فقيه مس قرار مي گرفت... براي ما آن زمان ش
عجيب ترين نكته اين است كه هيچ كس در گزارش ها و خاطرات و نوشته هاي خود نسبت 
به وجود متني تحت عنوان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، در سال هاي 1353 و 
1354 سخني به ميان نياورد. با وجودي كه ساواك در گزارش هاي خود نسبت به اين متن 
عنوان مي كند احتمال دارد اين متن براي ساير قشرهاي ملت نيز ارسال شده باشد اما حتي 
ــدن نظام جمهوري اسالمي در ايران نويسنده  پس از پيروزي انقالب اسالمي و مطرح ش
يا نويسندگان اين متن ادعايي نسبت به نگارش چنين پيش نويسي در سال هاي گذشته 

نداشتند. 
مورخ انقالب اسالمي حجت االسالم و المسلمين سيد حميد روحاني معتقدند كه پس 
از درس گفتارهاي امام خميني(س) در خصوص واليت فقيه در سال 1348 و انتشار اين 
ــارزه با ادعاى برپايى  ــكل گيري جريان هاي مب درس گفتار ها در قالب هاي متفاوت و ش
حكومت اسالمي، از سال 1350 به بعد به ويژه در ميان جوانان دانشگاهي زمزمه نگارش 
چنين متني توسط آيت اهللا رباني شيرازي در ميان نيروهاي سياسي - مذهبي مطرح بود. 
ــالمي و حتي در بحبوحه مباحث مربوط به تهيه  اما اينكه چرا پس از پيروزي انقالب اس
پيش نويس قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران، نه خود آيت اهللا رباني شيرازي و نه ساير 
ــرخوش و افشين جهانديده، ني،  تهران،  1. ميشل فوكو و ديگران، ايران: روح يك جهان بي روح، ترجمه نيكوس

 1379، ص66. 
ــهين احمدي،  رسا،  تهران،  2. رابين رايت، آخرين انقالب بزرگ: انقالب و تحول در ايران، ترجمه احمد تدين و  ش

1382، ص32.
3. عباس بشيري (به كوشش)، انقالب و پيروزي (كارنامه و خاطرات سال هاي 1357 و 1358 هاشمي رفسنجاني)، 

 تهران،  1383، ص355-356. 
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مبارزان انقالب از وجود چنين متني خبر نداشتند،  در هاله اي از ابهام باقي مانده است. 
آنچه بر ما مسلم است اين است كه متن «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» در سال 
1354 توسط هيچ يك از جريان هاي مدعي مبارزه به نگارش در نيامده است و نويسنده يا 
نويسندگان اين متن بي ترديد از معتقدان به نهضت امام خميني(س) و آرمان هاي حكومت 
اسالمي بودند. نويسنده يا نويسندگان اين متن معتقدند كه راه جمهوري اسالمي ايران راه 
ملت است. آنهايي كه دستي در تاريخ ايران دارند، مي دانند كه اين باور،  باور شاگردان مكتب 
امام خميني(س) بود. هيچ جرياني جز جريان معتقد به آرمان هاي امام به انديشه  حكومت 

اسالمي به عنوان تنها راه آزادي و استقالل ملت ايران نمي انديشيد. 
ــت كه نويسنده يا نويسندگان آن به  آنچه در متن اين قانون جلب توجه مي كند آن اس
موفقيت نظام جمهوري اسالمي ايران در كوتاه ترين زمان ممكن ايمان داشتند. در انتهاي 
اين قانون مي خوانيم: «جمهوري اسالمي ايران در راهي كه پيش گرفته است به حقانيت 
و اصالت آن نهايت اعتماد و اطمينان دارد و در عين حال نسبت به اين واقعيت هم كمال 

ايمان و اطمينان را دارد كه موفقيت را به زودي به دست خواهد آورد.» 
ــالمي ايران در سال 1354 نشان  انتشار متني تحت عنوان قانون اساسي جمهوري اس
مي دهد كه پس از طرح نظريه واليت فقيه به عنوان يكي از اشكال تأسيس حكومت اسالمي، 
بخشي از شاگردان مكتب امام خميني(س) در اين فكر بودند كه اين نظريه را مى توان در 
قالب كدام يك از مدل هاي نظام سياسي تحقق بخشيد كه هم نمايانگر محتواي اسالمي 
ــد و هم با «زبان زمان» به ويژه زبان جوانان تحصيل كرده اين مرز و بوم  نظام سياسي باش
سازگاري داشته باشد. بي ترديد الگوي قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1353 

و 1354 تحت تأثير چنين پرسش هايي بود.
وقتي درس گفتارهاي واليت فقيه از سال 1348 منتشر شد بخش قابل توجهي از جوانان 
ــلمان و مبارز اين مرز و بوم مخصوصاً در دانشگاه سرآسيمه در پي آن بودند  دردمند،  مس
ــور مذهبى  ــازند. جوانان پر ش تا خود را با نهضت امام خميني(س) و مكتب آن همراه س
مى خواستند به نحوي خود را از سيطره فلسفه  سياسي غرب كه بر جنبش هاي اجتماعي و 
الگوي نظام سياسي در ايران و جهان حاكم بود و امتحان خود را پس داده بود، رها ساخته 
و به الگويي كه امام در سال 1348 در قالب درس گفتارهاى حكومت اسالمي و واليت فقيه 
ــازند. شكل گيري جنبش هاي دانشجويي با آرمان هاي  در نجف ارايه كرده بود، متصل س

تشكيل حكومت اسالمي در فاصله سال 1348 تا سال 1357 در ايران بي نظير است. 
«جبهه اسالمي خوزستان» به رهبري شهيد عبدالحسين سبحاني، «گروه حزب اهللا» 
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خرمشهر، «گروه ارتش انقالبي خلق مسلمان ايران»، «گروه دختران عصمتيه» خرمشهر، 
«گروه شهيد حميدرضا فاطمي»،  «گروه ابوذر» و گروه هاي ديگر، آرمان هاي خود را تشكيل 
ــالمي معرفي كردند. تمامي اين گروه  ها بر اين باور بودند كه ارزشمندترين  حكومت اس
موضوع در دوران جديد جنبش هاي اجتماعي در ايران آن است كه چگونه نيروهاي مبارز 
مي توانند به فضاي جديدي كه با طرح نظريه واليت فقيه در حال شكل گيري بود، دسترسي 
پيدا كنند؛ از همين رو است كه ابهاماتي هم چون شكل نظام سياسي آينده ايران و اينكه 
آيا انقالب اسالمي در عرصه توليد نظريه و نظام با توجه به گسترش فزاينده  فعاليت هاي 
ــتعداد كافي دارد و مي تواند از آسيب هاي  سياسي جريان هاي غربگراي چپ و راست، اس
فردي و اجتماعي خاص كه عمدتاً محتوا و شكل جنبش هاي اجتماعي مذهبي را تحت تأثير 
قرار مي دهد، در امان باشد يا نه، وجود داشت. در چنين اوضاع و احوالي اين سؤال مطرح 
مي شد كه شكل نظام حكومتي براي نظريه واليت فقيه امام چه شكلي از نظام هاي موجود 
ــروطه و ساير اشكال نظام هاي  است؟ آيا نظريه واليت فقيه در قالب نظام جمهوري، مش
به ظاهر مدرن ارايه خواهد شد يا در شكل سنتي خود در جهان اسالم كه عموماً در قالب 

خالفت،  امامت يا حتي شيخوخيت مطرح شد، خواهد بود؟
ــه اغلب جوانان  ــده ايران ب ــي آين ــكل نظام سياس امام در تبيين ماهيت و محتوا و ش
تحصيل كرده كشور فهمانده بود كه اين انقالبي كه از راه مي رسد بي ترديد تحت سيطره 
گفتمان هاي رسمي غرب در حوزه سياست نخواهد بود. اما سؤال اساسي اين بود كه چگونه 
ــالمي كه بر پايه سرعت نور  بايد به بينش اجتماعي  عميقى نسبت به نظريه حكومت اس
تحوالت ايران را تحت تأثير خود قرار مي داد و در حال تبديل شدن به بديل نيرومندي براي 
جريان هاي فكري و سياسي حاكم بود، دست يافت؟ در چنين حال و هوايي تغييرات فكر 
سياسي در ايران، وجود جوانان پرشور مبارز را لبريز از شادي و سرور مى كرد اما به ندرت 
كسى تمايل به پشت سر گذاشتن افكار و انديشه هايى داشت كه در طول يك قرن بدان 

خو كرده بود.
ــم انداز نهضت مقدس امام خمينى(س) آينده درخشانى براى خود  مردم ايران در چش
ترسيم مى كردند و اميد به اين كه همه چيز در سايه رهاوردهاى شكل جديد جنبش هاى 
اجتماعى- كه امام خمينى(س) از آن تحت عنوان حكومت اسالمى ياد كرده بود- دگرگون 

خواهد شد، روز به روز در جامعه بيشتر قوت مى گرفت. 
دوران قاجاريه و پهلوى براى ملت ايران دوران مصيبت بار و قرنى بيمار و نااميدكننده به 
شمار مى رفت. جهانى كه غربگرايان و اصالح طلبان عصر قاجارى و پهلوى به ملت ايران 
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وعده داده بودند، جهانى تقليدى، بى انگيزه، استعمارى، وابسته به بيگانگان، استبدادى، 
ضد عقلى و به كلى انتزاعى و توهمى بود.

وابستگى در اين دوران بيش از استقالل، واپس گرايى بيش از پيشرفت و تقليد بيش از 
تجدد جلوه گرى مى كرد. پس از آن همه هياهويى كه پديده تجدد و ترقى در ايران به راه 
ــياه و به ظاهر مدرن پهلوى در پوشش  انداخت، سيطره مرگبار ديوانساالرى استبداد س
قانون اساسى مشروطه بر ايران حكم فرمايى مى كرد. جاروجنجال هاى ناشى از فرنگى مآبى 
خاموشى گرفت و نسيم رمانتيك تجدد و ترقى جاى خود را به اخگرهاى سوزان كوره هاى 
استقالل سوزى، فرهنگ گريزى، دين ستيزى و فرصت سوزى روشنفكرى حامى استبداد 

و استعمار داد.
استبداد ستبر و سنگين با فرآورده هاى سبك و حقير، جايگزين آرمان هاى بلند نهضت 
عدالت خانه و جنبش ملي شدن صنعت نفت شد. دين به الغرى، فرهنگ به سبك سري و 
سياست به توجيه ديكتاتوري و روشنفكري به مجيزگويي اصحاب سلطه گراييد. هيچ چيز 
يا هيچ وضعيتي ميل به شفافيت نداشت. در چنين فضاي تاريكي چه كسي باور مي كرد 
پيرمردي كوچك با عقلي  بزرگ، در فرسنگ ها دور از مردم سرزمين خود، با تبيين ايده هايى 
در حوزه حكومت اسالمي آن هم در عصري كه مي گفتند نه از دين اثري خواهد بود و نه 
از دين داران، پايه ريز يك جنبش بزرگ اجتماعي و مؤسس يك نظام بي بديل اسالمي در 

مقابل تمامي نظام هاي ستبر و سنگين غربي باشد؟! 
ــالمي را كه تا اين اندازه غيرمحسوس نشان  بنابراين سخت است كه واقعيت انقالب اس
ــتقبال ايد ه ها و آرمان هاي آن رفت و باور كرد كه  مي دادند، پذيرفت و با آغوش باز به اس
شكل نظام سياسي اين انقالب كه به نام جمهوري اسالمي ايران شهرت جهاني پيدا كرد، 
برخالف تصورات و توهمات جريان هاي عادي ساز تاريخ نگار دوران معاصر، نه در يك تصادف 
تاريخي و شرايط ناخواسته و تحت تأثير القائات منورالفكري سكوالر كه با شامه قوي خود 
نقطه عزيمت دگرگوني هاى آينده را در كنار امام ديده بودند و در همه جا تالش مي كردند 
ــد و نه  دوربين هاي تلويزيوني و تصويربرداري، آنها را كنار امام ثبت و ضبط كند، پيدا ش

في  البداهه به ذهن كسي رسيد. 
ورود به شرايط جديد اصوالً براي تمامي جريان هايي كه در نهضت مبارزاتي خود از فلسفه 
سياسي غرب و اشكال متفاوت نظام هاي آن استفاده مي كردند غيرقابل قبول و با يك مانع 
ــن در تحوالت اجتماعي  ــود و آن امتناع اين جريان ها از پذيرش نقش دي بزرگ روبه رو ب
ــالمي و واليت فقيه اصوالً در  ــوي نظام كامًال ديني بود. موضوع حكومت اس و رفتن به س
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جريان هاي سياسي شناخته شده آن دوران مثل جبهه ملي، نهضت آزادي، جريان هاي چپ 
و جريان هاي به ظاهر مذهبي مثل سوسياليست هاى خداپرست، سازمان مجاهدين خلق 
و غيره- حتي اگر حضور و تأثير گذاري آنها را در جنبش هاى اجتماعى باور كنيم- نه تنها با 
كم اقبالي بلكه با تمسخر و نفي مطلق روبه رو بود. در سال هاي دهه 40 و دهه 50 هنوز ديد 
مثبت و خوشبينانه اي نسبت به مفهوم حكومت اسالمي و واليت فقيه در ميان جريان هاي 
مبارز وجود نداشت چه برسد به اينكه بحث از تشكيل حكومت جمهوري اسالمي ايران و 
قانون اساسي آن باشد. تمامي ايدئولوژي هاي به ظاهر بزرگ و نيرومند در ايجاد جنبش هاي 
اجتماعي و سياسي جلوي استبداد و غربگرايي صحنه را ترك كرده بودند. صحنه اي كه رو 
به سوي دكترين زدايي فلسفه سياسي در ايران داشت و تمامي شكوه مبارزات سياسي را در 
مخالفت هاي نمايشي پارلماني مجلس شاهنشاهي يا اجازه تشكيل ميتينگ هاي كم مايه 
محفلى يك جريان سياسي در خانه هاي تيمي و در نهايت شوق مباحثه سياسي در پس 

دود سيگارهاى وينستون كافه نادرى1 و ... خالصه كرده بودند. 
ــالمي  ــاره چگونگي آينده جنبش اجتماعي در قالب نظريه حكومت اس پيش بيني درب
امام خميني(س) در چنين فضايى نتيجه اي جز صرف انرژي كالن براي بسيج عواطف و 
احساسات ناپايدار يك ملت رنج كشيده تلقي نمي شد و آرمان گرايي آن هم در برهه اي از 
سرخوردگي هاي سياسي و ناكامي هاي فكري و مبارزات چريكي و ترورهاي كور سياسي 

بحث بسيار كودكانه اى نشان مي داد. 
ــران و نيروهاي  ــاز تاريخ نويس اي ــه جريان هاي عادي س ــايد به همين اعتبار بود ك ش
انحصارطلب مدعي مبارزه سياسي، گوش شنوايي براي شنيدن فريادهاي جوانان مسلمان 
دانشجويي كه تحت تأثير انديشه حكومت اسالمي به سياهچال هاي زندان نظام شاهنشاهي 
گرفتار آمده بودند، نداشتند و چشم ديدن اسناد آشكاري چون قانون اساسي جمهوري 

اسالمي ايران در سال 1353 و 1354 را از دست دادند. 
ــنادى از اين دست و جريان هاي مبارزي در اين قامت فكري  آيا مي توان باور كرد كه اس
كه گريزي از دام هاي مرئي و نامرئي شكارچيان سازمان اطالعات و امنيت نظام مشروطه 
سلطنتي نداشتند، از ديد جريان هاي مدعي روشنفكري و روشن بيني و روشنگري پنهان 

مانده باشند؟!
1. كافه اى در تهران در خيابان جمهورى اسالمي (نادرى سابق) كه در سال 1317 در دوره رضاخان توسط فردى 
يهودى تأسيس گرديد و نزديك به جنگ جهانى دوم خانواده اى ارمنى، اداره آن را به عهده گرفت. اين كافه به تقليد 
ــكوالر ايران بود و تمام مبارزه سياسى را در جمع  از كافه هاى روشنفكرى اروپا پاتوق جريان هاى شبه روشنفكر س
شدن در اين كافه و مست كردن و قهوه خوردن و سيگار كشيدن و توهمات ذهنى خود را به نام ادبيات مدرن انقالبى 

بخورد جوانان دادن، خالصه كرده بودند. 
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پيش بيني يا پيشگويي 
ــاره چگونگي برخورد  درب
ــي چپ  ــاي سياس نيروه
ــي و  ــت و مذهب و راس
ــند  ــي با اين س غيرمذهب
ــه تحت عنوان  تاريخي ك
«قانون اساسي جمهوري 
ــالمي ايران» در سال  اس
ــر  1354 در جامعه منتش
ــود نتيجه اي  ــده ب گردي
ــرژي كالن  ــرف ان جز ص
ــردن مقصر  ــراي پيدا ك ب
ــدارد اما به ما  يا مقصران ن
مي آموزد كه جهاني كه در آن زندگى مي كنيم و مدعي تكنولوژي خودكار ديجيتال است 
به شدت غيرقابل اعتماد مي باشد؛ زيرا سايه ترسناك ايدئولوژي هاي حاكم بر اين جهان 
كه دست در دست اصحاب زر و زور و تزوير دارد، مي تواند افتخارآميزترين اسناد تاريخي 
هويت يك جنبش اصيل اجتماعي و تاريخي ملتي را حتى از چشم و حافظه توليدكنندگان 

اين اسناد نيز پنهان دارد. 
با اين تفاصيل «قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» كه در اوايل سال 1354 منتشر 
گرديد نشان مي دهد كه نام مبارك «جمهوري اسالمي» نه محصول يك اضطرار تاريخي از 
يك شرايط پيش بيني نشده در سال 1357 بود، نه محصول القائات غربگرايي چپ و راست 
كه واژه ها و مفاهيم خوبي چون جمهوري، مشروعيت، مقبوليت،  سياست، اصالحات،  تجدد، 
ترقي، رشد و غيره را كه تمام آنها محصول ادبيات اسالمى است، محصول انحصاري تفكر 
مدرن القا مي كنند و خود را رازدان آن مي دانند و نه يك مفهوم اضطراري براي يك دوره 

گذار از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي است. 
ــي مكتب امام  ــنت مبارزات ــينيه تاريخي در س ــالمي محصول يك پيش جمهوري اس
ــت؛ مكتبي كه پايه گذار و نظريه پرداز آن درك دقيقي از «زبان زمان»  خميني(س) اس
داشته و قدرت اين را داشت كه تمامي دستاوردهاي فكري و سياسي يك مذهب را در قالب 

اين زبان باز توليد كند. 

«قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران» كه در اوايل سال 1354 
منتشر گرديد نشان مي دهد كه نام مبارك «جمهوري اسالمي» نه 
محصول يك اضطرار تاريخي از يك شرايط پيش بيني نشده در سال 
1357 بود، نه محصول القائات غربگرايي چپ و راست كه واژه ها 
و مفاهيم خوبي چون جمهوري، مشروعيت، مقبوليت،  سياست، 
اصالحات،  تجدد، ترقي، رشد و غيره را كه تمام آنها محصول 
ادبيات اسالمى است، محصول انحصاري تفكر مدرن القا مي كنند و 
خود را رازدان آن مي دانند و نه يك مفهوم اضطراري براي يك دوره 

گذار از جمهوري اسالمي به حكومت اسالمي است. 
جمهوري اسالمي محصول يك پيشينيه تاريخي در سنت 
مبارزاتي مكتب امام خميني(س) است؛ مكتبي كه پايه گذار و 
نظريه پرداز آن درك دقيقي از «زبان زمان» داشته و قدرت اين را 
داشت كه تمامي دستاوردهاي فكري و سياسي يك مذهب را در 

قالب اين زبان باز توليد كند
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امام خمينى(س) به ملت ها فهماند كه اگرچه جهان غرب 
ــدت با كمبود  ــت اما به ش ــيله ها و فرآورده هاس مملو از وس
اهداف و آرمان هاي انساني روبه روست؛ با وجود آنكه همه جا 
تلفن هاي سلولي، كامپيوترها، برنامه هاي الكترونيك، تجهيز 
كامل شركت ها به امكانات انفورماتيك و انبوه وسايل ارتباطي 
به چشم مي خورد اما تمامي آنها در خدمت اهداف استعماري 
و سلطه گري قرار دارند و وظيفه اي جز تحريف كردن ندارند.1 
ــالمي نشان داده  ــاله تحقير كشور هاي اس تاريخ دويست س
است كه آنچه در خصوص پيشرفت،  تجدد،  ترقي،  اصالحات، 
ــي مي گفتند صورت  ــر، قانون گرايي و دموكراس  حقوق بش
واقعي ندارد و چنين فضايي را آينده ملت هاي جهان به ويژه 
ــالمي نمي دانند و با تمام قوا از اقتدار و عزت  كشورهاي اس

مسلمانان جلوگيري خواهند كرد. آينده كشورهاي اسالمي در زير سيطره ايدئولوژي مدرن 
ــد. در چنين فضايي باز آفريني آرمان ها  غرب آينده اي كور،  گنگ و تاريك به نظر مي رس
ــالمي در ايجاد جامعه اي توحيدي تالش جهت پيشگيري از  و سنت هاي اصيل تفكر اس

آينده اي است كه مي خواهند آن را از پيش نابود كنند. 
ــالمي آخرين مرحله از پايان تاريخي است كه غرب در دو قرن گذشته بر  آيا بيداري اس
ــاني تحميل كرد؟ جهاني كه در آن مجاز بر واقعيت،  واقعيت  جهان اسالمي و جهان انس
ــانه ها و  ــزي، زندگي مصنوعي بر زندگي حقيقي،  افس بر حقيقت،  پول نامرئي بر پول فل
اسطوره هاي رسانه اي بر سرگذشت هاي واقعي زندگي،  طنز و ايدئولوژي بر جهان بيني و 

فلسفه ها و فيلسوفان مجازي بر حكمت برتري داشتند؟
از زماني كه امام خميني(س) معمار بزرگ بيداري اسالمي در دهه هاي پاياني قرن بيستم 
نظريه پرماجرا و عجيب واليت فقيه،  انقالب اسالمي و نظام جمهوري اسالمي را در مقابل 
ــانه و سياستمدار غرب مطرح كرد  جهان نظريه هاي ستبر و پر از فيلسوف و فلسفه و رس
كسي تصور نمي كرد 15خرداد 1342 نقطه تالقي با گذشته و آينده تقابل حق و باطل به 
شمار آيد. نقطه اي كه از آن پس تمامي جريان هايي كه اراده معطوف به سيطره و قدرت 
ــعاع خطابات اين نظريه خواهند بود. جهاني كه از سه قرن  در طول تاريخ داشته اند در ش

1. نقل به مضمون از مقاله «از تحول واقعي تا تحول مجازي»، ويچنته وردو،  سياحت غرب،  مركز پژوهش هاي 
اسالمي صدا و سيما، سال اول،  ش12،  خرداد 1383، ص18. 
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از زماني كه امام خميني(س) 
معمار بزرگ بيداري اسالمي در 
دهه هاي پاياني قرن بيستم نظريه 
پرماجرا و عجيب واليت فقيه،  
انقالب اسالمي و نظام جمهوري 
اسالمي را در مقابل جهان 
نظريه هاي ستبر و پر از فيلسوف 
و فلسفه و رسانه و سياستمدار 
غرب مطرح كرد كسي تصور 
نمي كرد 15خرداد 1342 نقطه 
تالقي با گذشته و آينده تقابل 

حق و باطل به شمار آيد
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گذشته به دست فيلسوفان و سياستمداران ساخته شده و 
ــهرت دارد، جز كوله باري  به جهان مدرن و پست مدرن ش
ــته اي،  بيكاري و  از بيم ها و نگراني ها، خطر سالح هاي هس
فقر، دستكاري هاي ژنتيكي و توليد جنون، فساد سياسي،  
ــت محيطي،  مافيا، مهاجرت هاي اجباري،  فاجعه هاي زيس
تروريسم، استبداد و ديكتاتوري،  استعمار و استكبار،  فحشا 
ــاد اجتماعي،  بيمارهاي غيرقابل عالج و نژادپرستي و  و فس
نسل كشي و توليد سالح هاي كشتار جمعي، به همراه نداشته 
است و اكنون از انگيزه  پيشرفت نيز بي بهره  است؛ زيرا اين پيشرفت هاي سترگ در حوزه 
ــعادت،  فضيلت،  امنيت،  عقالنيت،  معنويت و عدالت براي بشر به ارمغان  علوم و فنون، س

نياورده است. 
اكنون ترس و بي نظمي و تجاوز، جهان انساني را به ستوه آورده است. مي گفتند اگر دين 
ــر خارج كنيم ديگر دستاويزي براي جنگ هاي  و اخالق را از حوزه اجتماعي زندگي بش
عقيدتي در جهان وجود نخواهد داشت و انسان با عقالنيت خود بهشت را در همين  جهان و 
به روي همين زمين ايجاد خواهد كرد. اما فلسفه و عقل انساني اكنون جهنمي در زمين بر پا 
داشته است كه پر از اسلحه و توپ و سالح هاي وحشت بار شيميايي،  ميكروبي و اتمي است. 

هيچ انساني بدون يك اسلحه آتشين مدرن جرئت زندگي كردن در اين جهنم را ندارد. 
سياستمداران،  سربازان و تاجران با ايدئولوژي هاي ساخته ذهن فيلسوفان اكنون اداره 
چنين جهاني را به عهده دارند. نيچه به انسان ها وعده داده بود كه اگر خدا بميرد ابرانسان 
ــد و به زمين وفادار خواهد ماند اما ديري نپاييد كه با مرگ خدا،  معناي زمين خواهد ش

شيطان بزرگ بر زمين سيطره هژمونيك خود را حاكميت بخشيد. 
ــت زنده كرد و قوت بخشيد. صف آرايي  امام خميني(س) صداي خدا را در جهان سياس
مخالفان انقالب اسالمي در مقابل آرمان هاي امام خميني(س)، صف آرايي شيطان بزرگ 
با اصحابش در مقابل صداي خداست؛  مهم نيست كه مخالفان انقالب اسالمي مستقيماً از 
امريكا يا صهيونيسم و يا ديگران دستور بگيرند يا براي مخالفت با انقالب اسالمي جيره و 
مواجب دريافت كنند. آنچه اهميت دارد اين است كه مخالفت با امام و انقالب خواسته و 

ناخواسته مخالفين را در جرگه اصحاب شيطان بزرگ قرار خواهد داد.
تفاوت ويژه اي كه بين رويكرد امام به سياست با رويكردهاي ديگر وجود داشت نشان داد 
كه اغلب رويكردهاي سياسي ايران قبل از قيام 15خرداد سال 1342 بر بازسازى جريان 

امام خميني(س) صداي خدا را 
در جهان سياست زنده كرد 
و قوت بخشيد. صف آرايي 
مخالفان انقالب اسالمي در 
مقابل آرمان هاي امام خميني(س)، 
بزرگ  شيطان  صف آرايي 
با اصحابش در مقابل صداي 

خداست
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ــاس پس زمينه هاي گرايش هاي چپ و  سياسي خاص براس
ــترك آنها در مقابل رژيم پادشاهي  راست و اسلوب هاي مش
قرار داشت، در حالي كه انديشه امام از بنياد با اين اسلوب ها 

مخالف بود. 
ــه  اسالمي است كه  امام اولين متفكر دوران معاصر انديش
فرآيند تحوالت اجتماعي،  فكر سياسي و انديشه اجتماعي را از 
غرب و غربگرايي خارج ساخت و حكمت اجتماعي اسالمي را 
به سطح انديشه فراگير و حركت آفرين ارتقا بخشيد. دگرگون 
ساختن مفهوم جمهوري از سوي امام آن گونه كه بعدها در 
انقالب اسالمي دريافت شد نمودار رويكرد اجتماعي حكمت 
سياسي جديدي بود كه نبايد نقطه عزيمت آن را در شعار هاي 
دوران انقالب اسالمي جست وجو كرد بلكه بايد عقبه  آن را در 

مبارزات فكري امام در دوران رضاخان ديد.
شرح امام از سياست و فقه سياسي نمونه اي به دست مي دهد كه اين نمونه نشان  دهنده آن 
است كه چگونه عقل به مدد شرع به كار جهان دخيل است. دو عاملي كه به ظاهر غربگرايان 
ايران در يك قرن گذشته آنها را يك سر مخالف هم مي ديدند و شرع را مخالف توسعه در 

ايران معرفي مي كردند. 
ــر نقش دين در دنيا و حكومت اسالمي در  ــي كه نظريه واليت فقيه امام بر س كشمكش
انداخت، نشانه تغيير جهتي بزرگ در فرهنگ سياسي ايران و جنبش هاي اجتماعي بود. آن 
شكل هايي از عقالنيت ابزاري غربي به ويژه شكل هايي كه با مفهوم تجدد و پيشرفت پيوند 
داشتند و جريان غربگرايي در يكصد سال گذشته آنها را نيرويي رهايي بخش مي شمرد، 
با جنبش 15خرداد در سال 42 و نظريه واليت فقيه در سال 48 در معرض شبهه انگيزي 
گسترده اي قرار گرفت. توانايي غرب و روشنفكري غرب زده و همه جريانات سياسي وابسته 
به آن از چپ و راست به ويژه شرحي كه از شيوه دگرگوني در ايران مي گفتند، سخت مورد 

مناقشه قرار گرفت. 
نگراني هايي كه قيام 15خرداد به جنبش هاي بي خاصيت چپ و راست در ايران وارد كرد 
از سال 1342 رفته رفته بقاي جريان ها و احزاب سياسي و رژيم سلطنتي را تهديد مي كرد. 
نظريه واليت فقيه امام كه در سال 1348 به صورت منظم در قالب درس گفتارهاى فقهي 
در نجف  اشرف ارايه گرديد نمودار تغييري بود كه جنبش اجتماعي در نسل گذشته ايران 
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تفاوت ويژه اي كه بين رويكرد 
امام به سياست با رويكردهاي 
ديگر وجود داشت نشان داد 
كه اغلب رويكردهاي سياسي 
ايران قبل از قيام 15خرداد سال 
1342 بر بازسازى جريان سياسي 
خاص براساس پس زمينه هاي 
گرايش هاي چپ و راست و 
اسلوب هاي مشترك آنها در 
مقابل رژيم پادشاهي قرار داشت، 
در حالي كه انديشه امام از بنياد با 

اين اسلوب ها مخالف بود
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و جهان اسالم از سر گذرانده بود. اساس گسترده در هم ريختگي اي كه بر اثر اين نظريه در 
تحوالت دوران معاصر پديد آمد نيرومندترين جلوه هاي يك انقالب فكري بود كه تقريباً 

ميان سال هاي 1341 تا سال 1357 روي داد. 
ــه سياسي شيعه بود كه اغلب  نظريه واليت فقيه نمودار عيني بافت هاى انقالبى انديش
ــرد. آنها فهميدند  ــگاهي به خود جذب ك ــلمان را حتي در مراكز دانش جوانان مبارز مس
مي توانند نظريه واليت فقيه را به عنوان شكلي از حكومت اسالمي در قالب نظام جمهوري 
ــه اي جريان هاي چپ و راست پشت پا  اسالمي تئوريزه كنند و به تمام تحليل هاي كليش

زنند. 
نويسندگان قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران در سال 1354 به درستي دريافته بودند 
كه راه جمهوري اسالمي ايران راه ملت است.1 آنها مي دانستند كه «جمهوري اسالمي ايران 
ظلم و زور را محكوم و مغلوب خواهد كرد.»2 آنها مي دانستند «جمهوري اسالمي ايران از 
راهي كه پيش گرفته است به حقانيت و اصالت آن نهايت اعتماد و اطمينان دارد و در عين 
ــبت به اين واقعيت هم كمال ايمان و اطمينان را دارد كه موفقيت را به زودي به  حال نس

دست خواهد آورد.»3

1. قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران،  بخش پاياني. 
2. همان. 
3. همان. 

مقاالت
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مقاالت



14
5

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

ديبا
رح 

ت ف
طرا

 خا
اب

 كت
ى بر

قد
ن

نقدى بر كتاب خاطرات فرح ديبا
دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
كتاب كهن  ديارا خاطرات فرح ديبا (يا آن گونه كه وي مي پسندد «فرح ديبا پهلوي») 
ــكوت، خاطرات خود را در سال 2004 در پاريس  است. خانم فرح ديبا بعد از سال ها س
ــت. البته ترجمه فارسي اين كتاب نيز بدون مشخص  به زبان فرانسه منتشر ساخته اس
شدن نام مترجم و مقدمه اي كه چگونگي روند انتشار آن را به فارسي مشخص سازد، به 
چاپ رسيده و در خارج از كشور عرضه شده است. در شناسنامه كتاب، محل انتشار آن 
ــر را به عهده داشته است عنوان «فرزاد»  مشخص نيست و انتشاراتي كه مسئوليت نش
را دارد. در شناسنامه كتاب نام نويسندهFarah Diba Pahlavi (فرح ديبا پهلوي) آمده 
ــده كه هر قسمت به دوره اي از زندگي  آخرين  است. كهن  ديارا از پنج بخش تشكيل ش
ملكه دربار پهلوي اختصاص يافته است؛ دوران كودكي تا ازدواج، دوران آغاز فعاليت هايي 
كه پس از ورود به دربار به وي واگذار مي شود، دوران بيماري محمدرضا تا فرار از كشور، 

دوران آوارگي تا مرگ شاه و در نهايت دوران پس از شاه.
خاطرات رمان گونه خانم فرح ديبا به دليل بهره گيري از توان حرفه اي عناصر برجسته  
تبليغاتي دوران پهلوي دوم، هر چند به لحاظ نثر و نوع تنظيم از قوت هايي برخوردار شده 
است، اما همين مسئله آن  را به طور كلي از چارچوب و قواعد خاطره نويسي به ويژه پس 
از دوراني كه اين خانم بر سر راه محمدرضا پهلوي قرار مي گيرد، خارج ساخته است. اين 
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رويكرد، به عالوه بيان خاطرات به زبان فرانسه، آن را به يك 
اثر هنرمندانه! با ريتم عاطفي براي تأثيرگذاري بر مخاطب 
غيرايراني نزديك كرده است. اما تنظيم  كنندگان خاطرات 
ظاهراً به اين مسئله چندان توجه نداشته اند كه در نهايت، 
زماني (بعد از برگردان خاطرات به فارسي) ايرانيان ولو به 
صورت مخاطب دست دوم، از خوانندگان اين اثر خواهند 
بود و در اين صورت اين سؤال به ذهن خواننده ايراني كتاب 
خطور خواهد كرد كه چرا خانم ديبا بعد از سال ها سكوت در 
اين زمينه و پاسخ ندادن به بحث هايي كه از سوي خانواده 
همسرش و برخي درباريان در مورد وي مطرح شده است، اكنون كه لب به سخن گشوده 
و بنا را ولو به ظاهر بر بازگو كردن حقايق و واقعيت هاي تاريخي و آنچه بر ملت ايران در 
ــه و براي مخاطب غيرايراني سخن گفته  دوران پهلوي ها گذشته، نهاده، به زبان فرانس
ــت؟ ديگر اينكه خانم فرح ديبا براي تبرئه خود و به تبع آن پهلو ي ها نزد خارجيان،  اس
حاضر به پرداخت چه هزينه اي و از چه محلي شده است؟ هر چند توليد يك اثر تبليغي 
پيرامون تاريخ ايران براي خارجيان به نظر سهل مي رسد، اما همين سهل انگاري مشاوران 
ــوم محمدرضا موجب بروز تناقضات فراواني شده كه يكي از اهداف  تبليغاتي همسر س
آن، ارايه تصويري بسيار غيرواقعي از فهم و درك سياسي و اجتماعي ملت ايران است. در 
حالي كه براي مخاطب ايراني اثر، اين سؤال مطرح مي شود كه چرا خانم ديبا براي تبرئه 
ــلطنت و پهلوي ها روي مي گرداند) به  خود، ملت ايران را (البته زماني كه اين ملت از س
عنوان جماعتي معرفي مي كند كه حتي قدرت تميز بد و خوب را در ساده ترين اشكال 
ــوند كه  ــيم مي ش ــرا ايرانيان در اواخر دودمان پهلوي به گونه اي ترس آن هم ندارد؟ زي
ــي، اقتصادي و اجتماعي، تفاوت بين عملكرد اميركبيرها و شاهان  گويا به لحاظ سياس
ــن را نمي دانند؛ آيا دادن  ــاوت بين خادم و خائ خودكامه را درك نمي كنند و اصوالً تف
ــت كه خانم ديبا براي تطهير گذشته  چنين نسبت هايي به يك ملت، بهاي ناچيزي اس
خود و دربار پهلوي پرداخته است؟ اگر دوران پهلوي ها آن گونه بوده است كه خانم ديبا 
براي مخاطب فرانسوي خود ترسيم مي كند، از چه رو ملت ايران يكپارچه در يك قيام 
ــتي و از خود بي خود شدن  سراسري و پرهزينه به حاكميت آنان پايان داد؟ آيا سرمس
ناشي از رفاه، آسايش، آزادي و عزت بيش از حد، پير و جوان، زن و مرد، روشنفكر و عامي، 
كارگر و بازاري و خالصه همه و همه را به خيابان ها كشانيد و در برابر نيروهاي تا دندان 

به اين جمله محمدرضا پهلوي 
كه توسط مشاور خانم ديبا نقل 
شده است دقت كنيم: «با اين 
تظاهركنندگاني كه از مرگ 
هراسي ندارند چه كار مي توان 
كرد؟ حتي انگار، گلوله آنها را 
جذب مي كند».آيا اين حاالت 
مي تواند مربوط به يك ملت 
رفاه زده و محترم شمرده شده، 

باشد؟
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ــركوبگر قرار داد؟ آيا جان به لب شدن همه  مسلح و به ويژه گارد شاهنشاهي خشن و س
قشر هاي ملت ناشي از عملكرد خادمانه پهلوي ها بود؟ به اين جمله محمدرضا پهلوي كه 
توسط مشاور خانم ديبا نقل شده است دقت كنيم: «با اين تظاهركنندگاني كه از مرگ 
ــي ندارند چه كار مي توان كرد؟ حتي انگار، گلوله آنها را جذب مي كند».1 آيا اين  هراس
حاالت مي تواند مربوط به يك ملت رفاه زده و محترم شمرده شده، باشد؟ ملتي ديگر از 
مرگ نمي هراسد كه به تعبير عاميانه كارد به استخوانش رسيده باشد، نه اينكه در آستانه 

رسيدن به تمدني بزرگ قرار داشته باشد؛ آن گونه كه خانم فرح ديبا ترسيم مي كند.
ــت معرفي مي كند  ــود و خانواده پهلوي را آنچنان ساده  زيس براي نمونه خانم ديبا خ
كه گويا مردم ايران مي بايست جن زده شده باشند كه از چنين حكمرانان فرهيخته اي 

رويگردان شده اند. اين عبارت مشاور خانم فرح شايد گوياي بخشي از واقعيت باشد:
اين تغيير نام ناگهاني بيمارستان «مادر» عميقاً شاه را جريحه دار كرده بود 
و اگرچه جمالتي نسبتاً آرام بخش به او گفتم، اما بر اين باور بودم كه جدايي 
شاه و ملت ايران براي هميشه صورت گرفته است، زيرا تغيير رفتار ناگهاني 
ــيله دربار و دفتر مادر شاه اداره مي شده و او  كاركنان بيمارستاني كه به وس
ــتگي داشت و نه به  ــتخدام كرده بود، نه به يك حزب سياسي بس آنها را اس
توطئه بين المللي؛ اين به آن معني بود كه همه چيز از درون در هم مي ريزد 
و اين تمام كشور است كه از سلطنت روي گردانيده و به طور آشتي ناپذيري 

رابطه هايش را با آن گسسته است.2 
علت شكل گيري چنين شرايطي در ايران آن روز، ريشه در تجزيه و تحليل چندين ساله 
ملت ايران به ويژه بعد از كودتاي امريكايي 28 مرداد داشت كه در ادامه بحث به تفصيل 
به آن خواهيم پرداخت. اما آن گونه كه به نام خانم فرح ديبا در اين كتاب عنوان شده است 
محل سكونت محمدرضا پهلوي از هيچ گونه وسيله خنك كننده اي برخوردار نبوده است 
و خانواده ايشان همانند طبقات محروم در تابستان ها در سختي به سر مي برده اند. آنها در 
تختخواب هاي كوچك و محقري استراحت مي كرده اند كه هر آن خوف آن وجود داشته كه 
با كمترين تكاني به پايين پرتاب شوند و... البته شايد خواننده خارجي و بي اطالع از زندگي 
بسيار اشرافي و حتي افراطي پهلوي ها (از نوع تازه به دوران رسيده ها) اين ادعاها را بپذيرد 
كه تا حدودي مي توان گفت بعيد به نظر مي رسد، اما براي مخاطب ايراني كه دستكم از 

1 . احسان نراقي، از كاخ شاه تا زندان اوين، ترجمه سعيد آذري، تهران، رسا، 1385، ص154.
2. همان، ص241.
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كاخ هاي پهلوي ها كه اكنون به صورت موزه درآمده بازديد كرده و مسائل اين چنيني را 
(كه در مقايسه با كل عملكرد پهلوي ها از اهميت چنداني برخوردار نيست) از نزديك ديده 
است، اين ادعاها چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ خوشبختانه پهلوي ها كه ميلياردها دالر 
پول و جواهرات و اشياي قيمتي را از ايران خارج ساختند، نتوانسته اند كاخ ها و تجهيزات 
سنگين و حجيم داخلي آنها را با خود ببرند و بنابراين اينك زمينه قضاوتي مستند براي 
ــكل خانم ديبا از آنجا آغاز  ايراني ها به سهولت فراهم است. به اين ترتيب بايد گفت مش
ــود كه خارجي ها را مخاطب خاطرات خود قرار داده  است، وگرنه اگر خاطراتي به  مي ش
رشته تحرير درمي آمد كه نگارنده طي آن براي ايراني ها ارزش قائل مي شد و آنان مخاطب 
اصلي قرار مي گرفتند بدون شك چنين تناقضاتي كمتر بروز مي كرد؛ زيرا در اين صورت 
مشاوران ناگزير مي شدند براي نزديك تر كردن خاطرات به مسلمات و محكمات تاريخي 
ــند. همچنين در اين صورت اولويت ها در بيان مسائل در هم  تالش بيشتري داشته باش
نمي آميخت، موضوعات عمدتاً حاشيه اي، در كانون توجه قرار نمي گرفت و مسائل كالن و 

اساسي كشور آن گونه كه خوانندگان ايراني انتظار آن را داشته اند عرضه مي شد.
خانم فرح ديبا بعد از فراري شدن دو ملكه قبلي، سال هاي مديدي در دربار پررمزورازي 
زيسته كه كانون بسياري از فتنه ها از قبيل مشاركت با بيگانگان در كودتاي 28 مرداد 
عليه دولت قانوني دكتر مصدق و زدوبندهاي سياسي و اقتصادي و... بوده است. همچنين 
عوامل خارجي مانند «ارنست پرون»ها نيز از يك سو و «علم»ها از سوي ديگر به عنوان 
ــرويس هاي اطالعاتي انگليس و امريكا در پناه دربار، شبكه  ــته به س عناصر بومي وابس
ــور به وجود آورده بودند كه انجام هر اقدامي را برايشان ممكن  در هم تنيده اي را در كش
مي ساخت. اتصال شبكه اصلي توزيع مواد مخدر به دربار، ايفاي نقش محوري در خارج 
ساختن اشياي عتيقه و دفينه هاي فرهنگي و قاچاق اين آثار گرانبهاي تاريخي به خارج، 
دريافت رشوه هاي كالن در قبال قراردادهايي كه به نفع جامعه ايران نبود، همه و همه 

صرفاً در يك جمله و آن هم با ايما و اشاره در اين خاطرات آمده است:
ــوهرها و خواهرشوهرها به من تعلق  پيدا كردن جايي كه در ميان برادرش
ــخت پايبند مقامات و  ــوار بود. خصوصاً كه هر يك از آنها س مي گرفت، دش
ــاي نگراني هاي مادرم پي  امتيازات خود بودند. در اين زمان بود كه به معن
بردم. دخترش كه هنوز موجودي ساده بود، چگونه مي توانست در درباري كه 

جوالنگاه متملقان و محل تحركات گوناگون بود، زندگي كند؟1
1. فرح ديبا، كهن ديارا، فرزاد، 2004، ص96.
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خانم فرح ديبا حتي يك نمونه از اين تحركات گوناگون را در طول خاطرات خود بازگو 
ــاوت در اين زمينه ها منابع  ــده معمولي نيز براي قض نمي كند در حالي كه حتي خوانن
ــتكم برخي از آنها براي تطهير ايشان و دربار به  خاطراتي فراواني پيش رو دارد كه دس
نگارش درآمده اند. برخالف رويه در پيش گرفته شده در اين خاطرات يعني رويه صرفاً 
ــده است؛ براي نمونه آقاي  تبليغاتي، در ديگر خاطرات شمه اي از مسائل دربار بيان ش

عباس ميالني در اين زمينه به نقل از هويدا مي نويسد:
به نظر هويدا، دربار تشكيالتي سخت نامنظم داشت و در چنبره سنت هاي 
ــته هاي سودجوي خودمحور از سوي  خشك و پوسيده از يك سو و دارودس
ديگر گرفتار بود. به يكي از دوستانش در همان زمان گفته بود دستگاه دولت 

فقط فاسد بود، حال آنكه دربار يك النه افعي واقعي است.1 
براساس همين منابع تالش خانم ديبا براي سرپوش گذاردن بر مسائل پهلوي ها بي اثر 
مي شود و اين مجموعه خاطرات نمي تواند در رقابت با ديگر آثار موجود، جايگاه مؤثري 
ــوم محمدرضا به عرصه خاطره نگاري گرچه يك  بيابد. ورود بسيار ديرهنگام همسر س
امتياز براي وي به حساب مي آيد (زيرا بعد از گذشت بيش از ربع قرن از سقوط دودمان 
پهلوي اكنون با تكيه بر عامل نسيان و فراموشي، زمينه براي وارونه گويي و جعل حقايق 
به زعم ايشان فراهم شده است)، اما همان طور كه اشاره شد طي اين مدت خاطرات زيادي 
از زبان ديگر صحنه گردانان به چاپ رسيده است كه هر يك، گوشه هايي از واقعيت هاي 
دوران اقتدار اين خانم و همسرش را روشن مي سازد و تعارض آشكار ادعاهاي خانم ديبا 
ــاور شخصي وي، محك ارزشمندي  با مطالب مطرح شده از سوي درباريان و حتي مش
براي اهل دقت و نظر، خواهد بود. البته ناگفته  نماند كه برخي معتقدند انگيزه اين گونه 
ــه دهه، هنوز دو نسل در  ــت، زيرا با وجود گذشت س جعل واقعيت ها، نگاه به آينده اس
ــازي حقايق  ــاهد ماجراهاي آن دوران بوده اند و وارونه س جامعه در قيد حيات اند كه ش
تاريخي براي آنان كاري صعب و ناممكن مي نمايد. از اين رو به نظر مي رسد قضاوت امروز 
اين دو نسل براي طراحان اين گونه خاطرات در درجه اول اهميت قرار ندارد، بلكه مهم، 
ــت. دقيقاً برهمين اساس است كه تمامي  ذهنيت سازي هاي مجعول براي آيندگان اس
ضعف هايي كه منجر به سقوط رژيم پهلوي شد احصا شده و تمام اهتمام ها بر تطهير آنها 
گذاشته شده است. هر چند خاطرات بازگوشده از جانب خانم فرح ديبا موضوعات داراي 
اولويتي براي محققان و تاريخ پژوهان در بر ندارد و صرفاً تالشي براي جعل موضوعاتي 

1 . عباس ميالني، معماي هويدا، تهران، آتيه، 1380، ص379.
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ــهولت قابل كتمان و تحريف نخواهد بود،  ــت كه به دليل وفور اسناد  و مدرك، به س اس
اما از آنجا كه شايد برخي از نسل سومي ها به دليل عدم عادت به مطالعه، با ساير منابع 
ــده در اين كتاب را با پاره اي از اظهارات ديگر  ــند، ادعاهاي مطرح ش ــده باش مواجه نش

صاحب منصبان گذشته حول چند محور محك مي زنيم: 
1. ساده زيستي؛ خانم فرح ديبا در اين كتاب ادعاي غريبي را در مورد ساده زيستي در 
دربار پهلوي و اينكه وي و همسرش در زمان فرار از ايران به جز چند جفت كفش كهنه، 
ــي و... چيز ديگري خارج نكرده اند مطرح مي سازد. البته  ــتار، ديگ هاي مس ــتر س پوس
شايد پرداختن به اين موضوع براي كساني كه از حرص و ولع سيري ناپذير پهلوي ها در 
ثروت اندوزي مطلع اند تا حدودي كسالت  آور باشد، اما براي اطالع مخاطبان جوان - كه اين 

نوع خاطرات، آنها را هدف قرار مي دهد - ارايه توضيحاتي خالي از لطف نخواهد بود:
با خودم فكر مي كردم كه ديگر چه چيزي را بايد برد. به ياد دارم كه ناگهان 
ــد كه همواره در راهپيمايي ها به پا داشتم...  همه حواسم متوجه پوتيني ش
ــي را مي توان در  خداي من چگونه به اين فكر نيفتاده بودم كه چنين كفش

هركجاي دنيا يافت...1
همچنين مكالمه تلفني خانم فرح ديبا با يكي از فرزندانش كه مدت ها پيش از ايشان 

به امريكا اعزام شده بود اين گونه انعكاس مي يابد:
نانازجون (فرحناز) چي دلت مي خواد يادگاري از اتاقت بياورم؟ به من بگو! 
با تعجب در پاسخ شنيدم كه پوستر كنسرت ستار خواننده محبوب ايراني را 
كه در جايي مناسب بر ديوار اتاقش نصب كرده بود مي خواهد و ديگر هيچ. 
درست همان طور كه درباره پوتين  يادآور شدم، وعده بردن اين پوستر به او 

اطمينان مي داد...2
باالخره آشپزمان نيز به اين جمع اضافه شد. او كه پيش بيني مي كرد به اين 
ــت و نخواهد توانست عادات غذايي خود را  زودي ها به ايران بازنخواهد گش
حفظ نمايد، مجموعه اي از ديگ هاي مسي و كيسه هاي محتوي حبوبات و 

برنج را با خود آورده بود.3
ــرش در دوران سلطنت بر ايران  ــان همچنين در مورد وضع زندگي خود و همس ايش

مطالب خواندني! ديگري را مطرح مي سازد:

1. فرح ديبا، همان، ص15-16.
2. همان، ص17.
3. همان، ص21.
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سكونتگاه تابستاني ما خانه اي بود محقر و 
بدون وسايل آسايش الزم. حتي تختخواب 
ــت  ــوري بود كه مي بايس ــخصي من ط ش
مواظب باشم از روي تخت به زمين نيفتم. 
اما علي رغم همه اين اشكاالت، ما از زندگي 

دونفري و بودن با هم لذت مي برديم.1
ــاختن كاخي جديد به  رغم  خانم فرح ديبا درباره س
وجود چندين كاخ براي تك تك افراد خانواده صرفاً در 

تهران مي افزايد:
ــن هزينه هاي  ــاال رفت ــران ب همواره نگ
ــت با ايجاد  ــخصي بودم و به همين جه ش
ــن كاخ  ــوع در اي ــه مطب ــات تهوي تأسيس
ــتان ها  مخالفت كردم به خصوص كه تابس
ــه خنك تر بود  ــعد آباد ك معموالً به كاخ س
ــتي نبود  مي رفتيم. مخالفت من كار درس

و مهندس معمار نيز اين موضوع را به من گوشزد كرد هر چند من در نهان 
ــنود بودم، اما چون  ــختي خود در مقابل تجمل راضي و خوش از اين سرس
ديوارهاي كاخ در مقابل حرارت عايق بندي نشده بودند، ما در تابستان ها از 

گرما رنج مي برديم. 2
من با هرگونه مالكيت در خارج از مرزهاي ايران مخالف بودم؛ همين طور با 

گذراندن تعطيالت در خارج از مملكت.3
اما اينك ببينيم ديگر نزديكان به دربار و خانواده پهلوي در اين زمينه چه مي گويند؛ 
احسان نراقي كه مدت بيست سال مشاور خانم فرح و از خويشاوندانش بوده و هر هفته 
ــرات خود درباره امالك  ــت در كتاب خاط وي را به طور خصوصي مالقات مي كرده اس

زيادي كه در غرب توسط محمدرضا خريداري شده بود مي گويد:
كارشناسان معتقدند هيچ جمعيت خارجي و مهاجري همانند 300هزار 
ايراني [اي] كه در كاليفرنيا مستقر شده اند يك چنين ثروت و اندوخته اي را 

1. همان، ص182.
2. همان، ص159-160.

3. همان، ص184.

در حالي  كه خانواده پهلوي دوم بخش 
اعظم ايام سال را در كاخ هاي خود 
در اقصي نقاط خوش آب وهواي 
جهان مي گذراندند (از جمله كاخي 
كه در انگليس به نام فرح خريداري 
شده بود) خانم فرح ديبا بدون توجه 
به اينكه دستكم مشاور وي به اين 
واقعيت اعتراف دارد كه عالوه بر شاه، 
درباريان نيز در تبعيت از پهلوي ها به 
گونه اي عمل كرده اند كه در غارت 
ملت ايران و خارج نمودن اموال از 
كشور زبانزدند ادعايي را در زمينه 
مخالفت با خريد امالك و كاخ ها 
در خارج از كشور مطرح مي سازد 
كه نمي توان به آن، عنواني جز «يك 

عوام فريبي ناشيانه» داد
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به امريكا نياورده اند؛ مگر خود شاه و خانواده اش كه از زمان 
ــال 1332، امالك زيادي در غرب  بازگشت به ايران در س
خريدند و مدتي از هر سال را در آنجاها مي گذرانيدند، آيا 

آنها الگويي براي سايرين نشده اند؟1
در حالي  كه خانواده پهلوي دوم بخش اعظم ايام سال را 
ــوش آب وهواي جهان  در كاخ هاي خود در اقصي نقاط خ
ــس به نام فرح  ــد (از جمله كاخي كه در انگلي مي گذراندن
ــده بود) خانم فرح ديبا بدون توجه به اينكه  خريداري ش
ــاور وي به اين واقعيت اعتراف دارد كه عالوه  دستكم مش
بر شاه، درباريان نيز در تبعيت از پهلوي ها به گونه اي عمل 
ــارج نمودن اموال از  ــه در غارت ملت ايران و خ كرده اند ك
كشور زبانزدند ادعايي را در زمينه مخالفت با خريد امالك و 
كاخ ها در خارج از كشور مطرح مي سازد كه نمي توان به آن، عنواني جز «يك عوام فريبي 

ناشيانه» داد.
ــاه، با  ــهبازي، محافظ مخصوص ش البته در اين زمينه ديگران، از جمله آقاي علي ش
ــخن گفته اند. وي در خاطرات خود در مورد سومين ملكه رسمي  صراحت بيشتري س

دربار مي گويد:
همين كه فرح، علياحضرت كشور شد هر كدام از اعضاي خانواده به جايي 
ــتن غارتگري ها و بي عفتي هاي آنها عاجز است. از  ــيدند كه قلم از نوش رس
بودجه مملكت براي هر كدام از فاميل فرح، يك كاخ مجلل ساختند و تحويل 
ــين آخرين مدل خريدند و تحويل  ــتگاه ماش دادند و براي هر كدام دو دس

دادند... 2
ــودجويانه خانواده فرح در قبال  شهبازي براي نمونه به يكي از اعمال غيرانساني و س
ملت ايران اشاره مي كند كه طي آن چندين هزار تن گوشت يخ زده تاريخ مصرف گذشته، 
ــتراليا مانده بود، به عنوان گوشت تازه يخي  كه چندين سال در انبار ذخيره گوشتي اس

وارد كشور شد:
وزير كشاورزي استراليا به محمدعلي قطبي كه خود را نماينده علياحضرت 

1. احسان نراقي، همان، ص111.
2. علي شهبازي، محافظ شاه، تهران، اهل قلم، 1377، ص222.

برابر  در  حقارت  احساس 
خارجي ها و تالش براي تظاهر 
به داشتن عاداتي همانند عادات و 
ساليق غربي ها منحصر به خانم 
فرح ديبا نبود، هر چند ايشان در 
اين راه افراط بسيار كرد كه اوج 
آن در نحوه پذيرايي از ميهمانان 
جشن هاي دوهزار و پانصدساله 
بروز نمود. در اين جشن ها هرگز 
از غذاي ايراني نشاني نبود و 
همه غذاها همراه با آشپزها و 
گارسون ها از فرانسه به ايران 

انتقال يافته بودند
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ــت يخ زده داريم  معرفي مي كرد، اظهار كرده بود كه ما ميليون ها تن گوش
ــت داده اند. به  كه طبق نظر متخصصين، ديگر خواص غذايي خود را از دس
دنبال كسي يا كشوري هستيم كه اينها را بخرند و براي كود استفاده كنند... 
قرار مي شود كه با استراليا يي ها وارد گفت وگو شوند و تمام آن گوشت هاي 
يخ زده فاسد را خريداري كنند و وارد ايران كرده و به خورد مردم نجيب ايران 

بدهند...1
ــي آن ايام بسيار ظهور و  اما حس انسان دوستي! خانم فرح كه در حركت هاي نمايش
بروز مي يافت، موجب نشد كه از توزيع اين گوشت هاي فاسد و غير قابل مصرف كه مبالغ 
كالني را به جيب خويشاوندانش سرازير مي كرد، جلوگيري به عمل آيد. آقاي شهبازي 
همچنين در مورد ساده زيستي خانم فرح روايت ديگران را در مورد عادت غذايي وي تأييد 
ــتگاه دربار شد حتي صبحانه اش  مي كند و مي گويد: «فرح از همان روز اول كه وارد دس
از فرانسه وارد مي شد. از غذاها و نوشابه هاي ايراني تنفر داشت.»2 البته احساس حقارت 
در برابر خارجي ها و تالش براي تظاهر به داشتن عاداتي همانند عادات و ساليق غربي ها 
منحصر به خانم فرح ديبا نبود، هر چند ايشان در اين راه افراط بسيار كرد كه اوج آن در 
ــاله بروز نمود. در اين جشن ها  نحوه پذيرايي از ميهمانان جشن هاي دوهزار و پانصدس
هرگز از غذاي ايراني نشاني نبود و همه غذاها همراه با آشپزها و گارسون ها از فرانسه به 
ايران انتقال يافته بودند. اين جشن ها كه به رياست عاليه خانم فرح ديبا برگزار شد ظاهراً 
قرار بود فرهنگ و هنر اين سرزمين را به ميهمانان عرضه كند، در حالي كه گرايش هاي 
اين خانم ساده زيست و دوستدار فرهنگ ايران! موجب شده بود كه هيچ نشاني از ايران 

و ايراني در آن نباشد. ويليام شوكراس در اين زمينه مي نويسد:
غذاهاي ضيافت تخت جمشيد را اصوالً رستوران ماكسيم تهيه كرد... تنها 
غذاي ايراني [اي] كه در صورت غذا وجود داشت خاويار بود، مابقي را تقريباً 

يكسره از فرانسه آورده بودند.3
همان طور كه اشاره شد اين خودباختگي، منحصر به خانم فرح ديبا نبود، بلكه بسياري 
ــاير درباريان نيز به همين منوال عمل مي كردند يعني يا آشپز  از وزرا، نخست وزير و س
خارجي استخدام مي كردند يا آشپزهايشان را براي آموزش طبخ غذاهاي فرانسوي به 

1. همان، ص 225.

2. همان، ص 290.
3. ويليام شوكراس، آخرين سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، چاپ چهارم، ص 40.
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اين كشور گسيل مي داشتند.1
ــط شاه  ــور توس ــاختن جواهرات و پول از كش ــهبازي در مورد خارج س آقاي علي ش

مي گويد:
ــروع اولين تظاهرات ها، محمدرضا پهلوي اقدام به خروج  در سال 56 با ش
ــن خروج دارايي ها من  ــه مرحله از اي پول و دارايي هايي از ايران كرد. در س
دخالت داشتم و جعفر بهبهانيان هم بود. هر مرحله دو كيف دستي بزرگ را 

كه از محتويات آنها بي اطالع بودم به سوييس منتقل مي كرديم. 2
احمدعلي مسعود انصاري، يكي از خويشاوندان فرح نيز در كتاب خاطرات خود تحت 
ــئله خروج جواهرات در چهار جعبه بزرگ، كه هر يك به  ــقوط به مس عنوان پس از س
اندازه  نيم قد انسان بوده اشاره مي كند3 بنابراين سعي خانم فرح ديبا براي ارايه چهره اي 
زاهدانه از خود و اينكه آنها با خود از ايران ثروتي را خارج نساخته اند نافرجام مي ماند زيرا 
دستكم همه واقف اند كه طي 25 سال گذشته خانواده پهلوي زندگي اشرافي خود را در 
خارج از كشور ادامه داده است بدون اينكه هيچ يك از اعضاي خانواده براي اين زندگي، 
ــند. طبعاً ادامه اين زندگي پرهزينه كاخ نشيني در خارج از  فعاليت حرفه اي داشته باش
كشور و داشتن دفاتر مختلف در فرانسه و امريكا (همان گونه كه در خاطرات آمده است) 
ــخدمتان و محافظان متعدد، علي القاعده نشان از ثروت كالني  و همچنين داشتن پيش
دارد كه پهلوي ها از ايران خارج ساخته اند، چراكه قطعاً با چند جفت كفش كهنه، پوستر 
ستار و چند عدد ديگ مسي، راه اندازي بساط چنين اشرافي گري اي در خارج از كشور 
ممكن نبوده است. آيا مشاوران تبليغاتي خانم فرح ديبا، مخاطب خارجي حتي بي اطالع 
از واقعيت هاي دوران پهلوي را فاقد فهم و شعور فرض كرده اند كه محتواي محموله هايي 
ــه هاي حبوبات، ديگ هاي مسي  را كه با هواپيماي شاه از كشور خارج شده است كيس
ــت  و... عنوان مي كنند؟! جالب اينكه در اواخر دوران حاكميت پهلوي دوم بر اثر سياس
ــور، حبوبات عمدتاً از خارج وارد مي شد، مگر آنكه تصور  تخريب عامدانه كشاورزي كش
كنيم ديگ هايي كه خارج شده اند، ديگ هاي مسي نبودند بلكه طاليي بوده اند و حبوبات 
بارگيري شده در دربار نيز دستكم آب طالكاري شده بودند تا انتقال آنها به خارج از كشور 

منطقي به نظر آيد!
1. عباس ميالني، همان، ص 270.
2. علي شهبازي، همان، ص 299.

3. احمدعلي مسعود انصاري، پس از سقوط، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي سياسي، ص301.
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2. ماجراي انتخاب فرح به همسري محمدرضا؛ در اين خاطرات، ماجراي آشنايي خانم 
ــود. گويي همانند رمان هاي تخيلي به يكباره  ديبا با شاه «بسيار اتفاقي» توصيف مي ش
پرنده اقبال بر شانه هاي يك دختر فقير مي نشيند و او بالفاصله به عنوان ملكه كشوري 
كه يكي از پايگاه هاي مهم و استراتژيك امريكاست تعيين مي شود! دستكم براساس آنچه 
در اين خاطرات عنوان شده است اردشير زاهدي (فردي با سابقه ارتباط با سيا) واسطه 
ــته اي به  ــت؛ بنابراين آيا مي توان پذيرفت چنين عنصر پيچيده و وابس اين امر بوده اس
بيگانه با يك بار مالقات با خانم ديبا آن هم به عنوان مراجعه كننده براي حل يك مشكل 
كاري! سريعاً وي را در سر راه شاه قرار  دهد؟ هر چند تنظيم كنندگان اين خاطرات تالش 
كرده اند به سرعت از اين گونه مسائل مهم، عبور كنند تا ناگزير از ارايه اطالعات نباشند، 
اما با وجود اين همان حجم مطالب بيان شده نيز در تناقض با يكديگرند. در اين خاطرات 

شرح اولين ديدار عادي! با محمدرضا پهلوي اين گونه آمده است:
ــنه هاي  ــد كه من با پاش ــراف او را گرفته بودن ــجويان آن چنان اط دانش
ــته  ــدم. در اين موقع آقاي تفضلي وابس ــانتي به زحمت او را مي دي هفت س
فرهنگي دست مرا گرفت و گفت خواهش مي كنم جلوتر بياييد... چند دقيقه 
بعد با او دست دادم و گفتم فرح ديبا، مدرسه معماري و ايشان پرسيدند چند 
وقت است كه در اين شهر هستيد و من در پاسخ گفتم دو سال. تفضلي فوراً 
اضافه كرد اين دختر خانم خيلي درسخوان است و شاگرد اول كالس خود 

شده و زبان فرانسه را هم خوب صحبت مي كند.1
ــير زاهدي كه علي القاعده در اين  خانم ديبا در اين بخش هيچ گونه اشاره اي به اردش
سفر همراه شاه بوده است ندارد و نيز مشخص نمي سازد كه چرا در بين آن همه دانشجو، 
آقاي تفضلي دست اين دانشجوي پاشنه هفت سانتي! را  گرفته و به جلو مي آورد تا امكان 
ــاه فراهم  كند. از اين مهم تر چرا وابسته فرهنگي سفارت ايران  سخن گفتن وي را با ش
ــن دختر خانم كه به دليل  ــاه دروغ مي گويد؟ اي در پاريس در مورد خانم فرح ديبا به ش
ــال اول تحصيل خود مردود شده بود از چه رو به  پرداختن به برخي سرگرمي ها، در س
عنوان شاگرد اول معرفي مي شود؟ «آن سال تحصيلي، با همه كوششي كه از خود نشان 
دادم، به خصوص در زمينه طراحي، پايان درخشاني نداشت و من مجبور شدم سال اول 

را تجديد كنم.»2
1. فرح ديبا، همان، ص 72-73.

2. همان، ص 70.
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ــعود انصاري كه به دليل داشتن نسبت  الزم به ياد آوري است كه آقاي احمدعلي مس
خانوادگي نزديك با فرح از برخي مطالب، بي اطالع نيست در كتاب پس از سقوط اين گونه 
ــه فرح را در سر راه وي قرار مي دهد1 لذا  روايت مي كند كه زاهدي در سفر شاه به فرانس
ــه را كامًال ناديده بگيرد و مبدأ آشنايي با  معلوم نيست چرا بايد خانم ديبا مسائل فرانس
ــك، سخن گفتن از نحوه  ــير زاهدي و بالفاصله با شاه را ايران اعالم كند. بدون ش اردش
ــه كه در نهايت منجر به صحنه پردازي هاي مختلف براي  ــنايي با زاهدي در فرانس آش
آشنايي فرح ديبا با شاه مي شود چندان براي اين خانم خوشايند نيست، اما شايد بتوان 
گفت آقاي ويليام شوكراس در يك جمله پرده از بسياري از مسائل برداشته است، آنجا 
كه مي گويد: «اما فرح يك جنبه ديگر هم داشت كه شايد براي شاه مشكوك تر بوده؛ او 

نماينده يك جريان قوي و نفوذ غرب به شمار مي رفت.»2
ــاي مثبتي كه وي را از ديگران متمايز  بنابراين با توجه به اينكه خانم ديبا از ويژگي ه
سازد برخوردار نبوده آيا مي توان پذيرفت كه دستكم به لحاظ سياسي، قرار گرفتن وي 
در سر راه شاه يك اتفاق ساده بوده است؟ خانم فرح متعلق به خانواده اسم و رسم داري 
نبود و حتي آن طور كه در روايت هاي مختلف به ثبت رسيده است به لحاظ مالي موقعيت 
ــت، به طوري كه خانم فريده ديبا بعد از فوت پدر فرح ظاهراً براي گذران  ويژه اي نداش
زندگي ناچار به خياطي براي خانواده هاي اشرافي بوده است. از طرفي، خانم فرح به لحاظ 
درسي نيز بنا به اعتراف خودش داراي موقعيتي نبوده كه براي خانواده سلطنتي به مثابه 
يك انتخاب محسوب شود. بنابراين به طور قطع بايد داليل ديگري وجود داشته باشد 
كه عوامل سفارت بسيج مي شوند تا با توسل به هر دروغ و حيله اي، وي را به شاه نزديك 
كنند و صد البته به طور قطع خانم فرح ديبا در مقام بازگو ساختن اين داليل برنخواهد 
آمد. اما ايشان نيز نبايد انتظار داشته باشد كه اين مسئله به اين سهولت پذيرفته شود كه 

ايشان، انتخابي طبيعي براي شاه بوده است.
ــار در اين خاطرات  3. اسـتحكام مباني خانواده در دربـار؛ زندگي خانم فرح در درب
ــقي عميق آغاز مي شود و حتي بعد از مرگ  به گونه اي ترسيم شده است كه گويا با عش
ــاير  محمدرضا پهلوي نيز به صورتي كامًال رمانتيك ادامه مي يابد. اين ادعا نيز مانند س
ادعاهاي ايشان، از جمله مواردي است كه تمامي آگاهان از تاريخ، به خالف واقع بودن 
ــمي قبل از خانم فرح ديبا به  آن اذعان دارند. صرف نظر از اين واقعيت كه همسران رس

1. همان، ص 43.
2. ويليام شوكراس، همان، ص 114.
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دليل بي بندوباري هاي غير قابل تصور محمدرضا و عدم پايبندي او به مباني خانواده و 
ــدند، آنچه در مورد دوران بعد از  حتي جزيي ترين اصول اخالقي آن، از دربار فراري ش
ازدواج سوم نيز به ثبت رسيده است حكايت از آن دارد كه اصوالً شاه با مقوالت عاطفي 
و معنوي اي چون عشق كامًال بيگانه بوده است؛ براي نمونه، خانم فوزيه به عنوان كسي 
ــت و داراي اصالت هايي بود، لجام گسيختگي  كه به برخي اصول خانوادگي اعتقاد داش
ــه از وي طالق بگيرد از دربار و  محمدرضا را در زمينه اخالقيات تاب نياورد و بدون آنك
ــوي خانواده اش، جدايي  ــارهاي ديپلماتيك وارده از س ايران فراري شد و سپس با فش
قانوني صورت گرفت. حال با چنين كارنامه اي، خانم فرح ديبا در خاطرات خود درباره 

عاشق پيشه شدن يكباره محمدرضا مدعي است:
اين عشقي كه موجب گذر من از اتاقي كوچك در كوي دانشگاه به كاخ هاي 
ــد، روحيه رمانتيك فرانسو ي ها را برانگيخته، سبب شده  سلطنتي ايران ش
بود به من عالقه مند شوند. پادشاه با يك شاهزاده ازدواج نمي كرد. او از آيين  
برنامه ريزي شده ميان خانواده سلطنتي پيروي نمي نمود، بلكه عاشق يك 
ــتان ها آمده، به دنبال  ــده بود و همان طور كه در داس دختر جوان ايراني ش

عشق رفته بود...1
خانم فرح براي اينكه ثابت كند محمدرضا با وجود داشتن نگاهي بسيار منحط به زن، 

در جريان اين آشنايي با عشق هم آشنا شده است به ذكر شاهدي مي پردازد:
ــب به من تلفن مي كرد... در صداي او نيز هيجان احساس  ــاه هر ش پادش
مي شد. او بعدها مرا مطمئن ساخت كه جمله دوستت دارم را فقط به سه زن 

گفته است و بعد اضافه كرد كه يكي از آن سه زن تو هستي.2
قبل از روشن ساختن ميزان عشق! محمدرضا به خانم فرح توجه به اين نكته ضروري 
است كه باور سخنان دروغ از اطرافيان و تملق پذيري در سومين ملكه پهلوي دوم كمتر 
ــت. هر چند وي در اين خاطرات تالش دارد خود را از اين خصلت  از ديگر درباريان نيس
ــان دهد، اما ذكر يك مثال و برخي مطالب ديگر رنج بردن خانم فرح را از  شوم، بَري نش
اين بيماري مزمن آشكار مي سازد: «بارداري من هنوز رسماً اعالم نشده بود ولي ايرانيان 
و حتي مردم كشورهاي ديگر در انتظار اين خبر بي تابي مي كردند.»3 پذيرش اين گونه 

1. فرح ديبا، همان، ص92.
2. همان، ص 94.

3. همان، ص 107.
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تملق گويي هاي اطرافيان كه جهانيان بي تاب شنيدن خبر بارداري ايشان بوده اند، عمق 
ــت كه لذت باور دروغگويي هاي  فاجعه آميز اين بيماري را مشخص مي كند. جالب اس
اطرافيان بعد از سه دهه همچنان بر كام ايشان شيرين مي آيد، لذا به بازگو كردن چنين 
ــق محمدرضا به  ــود مي پردازد. اما در عش ــك متملقان در خاطرات خ بافته هاي مضح
ــال موضوع بيماري همسرش از وي مخفي نگهداشته  خانم فرح همين بس كه چند س
ــداهللا علم و چند تن ديگر از خواص از آن اطالع  ــود، در حالي كه افرادي چون اس مي ش
ــوي خانم فرح را از موضوع آگاه مي سازند. عالوه بر  داشتند و عاقبت نيز پزشكان فرانس
آن ماجراهايي چون داستان خانم «طال» كه طي آن جسارت شاهنشاه عاشق پيشه به 
جايي رسيد كه حتي كاسه صبر فرد بي توجهي به اخالقيات، چون خانم فرح نيز لبريز 
ــيلي محكمي به اين رقيب وارد آورد، بيانگر ميزان عالقه مندي محمدرضا به  ــد و س ش
همسرش است. برخي روايات ديگر نيز سطحي بودن اين ادعا را مشخص مي سازد؛ براي 
ــي، در كتاب خود درباره ايران در دوران پهلوي  نمونه ويليام شوكراس نويسنده انگليس

دوم مي گويد:
شاه با بي پروايي در بي وفايي هايش ملكه را ناراحت مي ساخت. هر وقت با هم 
به سن موريتس مي رفتند، ملكه به ويالي سوورتا متعلق به خودشان مي رفت و 
شاه براي عياشي در هتل سوورتا اقامت مي كرد. جوليا آندره ئوتي نخست وزير 
ــاه براي شركت در فستيوال ونيز  سابق ايتاليا به خاطر مي آورد كه يك بار ش
ــهر را با تقاضاي خود درباره زني براي آن  شب مبهوت  رفته بود؛ فرماندار ش
ساخت. فرماندار پاسخ داد: «اين كار مربوط به رئيس پليس است.» آندره ئوتي 

اين تقاضا را عاري از «نشانه  نجيب زادگي» دانسته است.1
در حالي كه حتي فاسدترين شخصيت هاي سياسي جهان چنين رفتاري از خود بروز 
نمي دهند، محمدرضا پهلوي به عنوان پادشاه ايران با طرح چنين خواسته هاي زبونانه اي 
و يا بهره گيري از سرويس هاي مؤسسات دختران تلفني مانند مادام كلود، ايران و ايراني 
ــاري در غرب از اين گونه  ــاخت زيرا هر آدم بي بندوب را نزد مطلعان، حقير و ذليل مي س

سرويس ها استفاده مي كند:
دختران تلفني مؤسسه مادام كلود در پاريس و ساير مؤسسات مشابه، يكي از 
اين موارد بود. براي شاه و مقامات دربار صدها دختر به تهران مي آوردند؛ همه 

1. ويليام شوكراس، همان، ص444.
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اينها عادي مي نمود و بخشي از سبك زندگي 
پهلوي ها به شمار مي رفت...1

آقاي شوكراس در كتاب تحقيقي خود در مورد حادثه 
ناپديد شدن محمدرضا در پاناما و نگراني سفير امريكا از 

امكان ربوده شدن وي در اين كشور مي نويسد:
اگر امبلرماس در سفارت امريكا در تهران 
ــاه شگفت زده  خدمت كرده بود از گريز ش
ــد. از دربار ايران بوي تعفن سكس  نمي ش
ــن خصوص  ــاً در اي ــه دائم ــد بود. هم بلن

گفت وگو مي كردند كه آخرين معشوقه سوگلي شاه كيست... داللي محبت 
ــمار مي رفت. يكي از  ــرفته هنر در محافل تهران به ش ــكال پيش يكي از اش
ــه بلگريوياي لندن  ــتكاردار كه در حال حاضر در محل درباريان جوان و پش

زندگي مي كند، مي گويد براي پيشرفت مي بايست پا اندازي كرد.2 
محافظ مخصوص شاه نيز در اين زمينه روايات فراواني دارد كه با توجه به آنها جز اين 
نمي توان گفت كه پهلوي ها به دليل نداشتن اصالت خانوادگي و رنج بردن از فقر اقتصادي 
ــتيابي به قدرت، رفتاري از خود بروز  ــلطنت رسيدن، بعد از دس و فرهنگي قبل از به س
 دادند كه از نظر روانشناسي در مورد اشخاص بي هويتي صادق است كه يكباره از هيچ به 

همه چيز مي رسند:
اگر بخواهيم فقط اسامي تمام خانم ها را كه اين عده كثيف براي باال بردن 
موقعيت خود از راه به در كردند يا باعث شدند از شوهرانشان طالق بگيرند و 
خانواده هايشان از هم پاشيده شده بنويسم يك كتاب قطور خواهد شد. گاهي 

هم واالحضرت اشرف براي شاه خانم هايي را مي فرستاد.3
ــادن ارزش ها و اصالت هاي  ــواده پهلوي در زير پا نه بي پروايي غير قابل توصيف خان
ــل پرهيز از اطاله كالم  ــت كه به دلي خانوادگي، در خاطرات ديگر درباريان نيز آمده اس
ــود كه خواهران شاه نه تنها  از اشاره به آنها در مي گذريم. به اين ترتيب مشخص مي ش
ــيدند بلكه خود نيز آشكارا به  وقيحانه بي بندوباري هاي محمدرضا را رسميت مي بخش
جرگه تأمين كنندگان ابزار سقوط بيشتر شاه ايران پيوسته بودند. جالب است كه خانم 

1. همان، ص112.
2. همان، ص 443.

3. علي شهبازي، همان، ص 85.

جالب است كه خانم فرح ديبا  در 
خاطرات خود  نه تنها انتقادي را 
متوجه افرادي چون اشرف پهلوي 
نمي سازد، بلكه از وي به دليل 
خدماتش! به زنان جامعه تجليل 
نيز به عمل مي آورد. به طور قطع 
دليل آن را بايد صرفاً در همگوني 
وي با وضعيت اسفبار درباري ها 

جست وجو كرد
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فرح ديبا با علم به اين امور، در اين خاطرات نه تنها انتقادي 
ــازد، بلكه از  ــرف پهلوي نمي س را متوجه افرادي چون اش
ــه تجليل نيز به عمل  وي به دليل خدماتش! به زنان جامع
ــد صرفاً در همگوني  ــور قطع دليل آن را باي مي آورد. به ط
ــت وجو كرد؛ اين در  وي با وضعيت اسفبار درباري ها جس
حالي است كه ساير همسران محمدرضا به دليل پايبندي 
ــرايطي  ــتند چنين ش به برخي از اصول خانوادگي نتوانس
ــورد خصوصيات و  ــهبازي در م را تحمل كنند... آقاي ش
تشابهات خانم فرح با درباريان مي گويد: «علت صميميت 
ــكورت فرح) هم اين بود كه  ــير (مأمور اس فرح با پنجه ش
پنجه شير يك بار فرح را در حال معاشقه با مربي سوييسي اش كه يك نجار بود ديده و به 

روي خودش نياورده بود.»1 وي در مورد دوران نوجواني خانم ديبا نيز مي گويد:
ــته بود.  ــل درگذش ــروان ژاندارمري بود كه به مرض س فرح دختر يك س
بازماندگان او (يعني فرح و مادرش فريده ديبا) زندگي رقت باري داشتند و با 

راه انداختن خانه فساد و قمار، زندگي خود را سروسامان دادند.2
ــعود انصاري از اعضاي حلقه خواص دربار و خويشاوند خانم فرح  آقاي احمدعلي مس
ديبا (پسرخاله وي) در مورد خصوصيات آخرين ملكه دربار مسائلي را مطرح مي سازد 
ــخص  ــابه فرح با محمدرضا در عدم پايبندي به اصول اخالقي را تا حدودي مش كه تش

مي سازد. وي مي گويد:
در فرصتي كه در اين سفر پيش آمد مسئله روابط غيرعادي فرح با جوادي 
را با خانم ديبا در ميان گذاشتم و اين را بيشتر يك مسئله فاميلي مي دانستم 
كه صالح را در آن دانستم كه آن را با خاله ام در ميان بگذارم. خانم ديبا حقاً 
ــفر، با عتاب و خطاب مسئله را با فرح در ميان  ناراحت شد و ظاهراً بعد از س

گذاشته بود.3
آقاي انصاري در اين زمينه مي افزايد:

ــش آمد و فوق العاده  ــئله مهم ديگري كه هنگام اقامت در مكزيك پي مس
ــد ماجراي روابط فرح و  ــردگي بيش از پيش ايشان ش موجب تكدر و افس

1. همان، ص 206.

2. همان، ص 222.
3. احمدعلي مسعود انصاري، همان، ص 74.

روايت هايي از اين دست 
فراوان است كه نشان مي دهد 
علت ماندگاري و دوام وصلت 
خانم فرح ديبا با محمدرضا، 
نه عشق، بلكه هم سنخ بودن 
آنها در عدم پايبندي به حتي 
ابتدايي ترين اصول اخالقي 
بوده است. شايد در اين زمينه 
شناختن خانم ديبا از زبان 
خود ايشان نيز خالي از لطف 

نباشد!
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جوادي بود كه از پرده بيرون افتاد و به گوش شاه رسيد.1
البته شايد محمدرضا از اين رو افسرده شده كه در اوج وخامت بيماري وي، همسرش به 
دنبال چنين مسائلي بوده  است و اال شاه ايران همان فرد بي قيدي است كه همسر اولش 
يعني خانم فوزيه را به دليل نرقصيدن با ميهمانان و رؤساي ديگر كشورها شديداً مورد 

انتقاد قرار مي داد.
روايت هايي از اين دست فراوان است كه نشان مي دهد علت ماندگاري و دوام وصلت 
خانم فرح ديبا با محمدرضا، نه عشق، بلكه هم سنخ بودن آنها در عدم پايبندي به حتي 
ابتدايي ترين اصول اخالقي بوده است. شايد در اين زمينه شناختن خانم ديبا از زبان خود 

ايشان نيز خالي از لطف نباشد.
مدرسه (دبيرستان) رازي مختلط بود و نامنويسي من در اين مدرسه نشان 
از روشن بيني مادرم... من به رفت وآمد با پسران همسال خود عادت داشتم... 
مادرم كه در ميان تربيت سنتي و گشايش ذهن من به روي دنيا در ترديد بود، بر 

من سخت نمي گرفت و گهگاه اجازه مي داد تا نيمه شب در خارج خانه بمانم.2
ــود كه وقتي براي تحصيل به پاريس  ولنگاري هاي خانم فرح ديبا در ايران در حدي ب

رفت، قوانين موجود در محيط هاي دانشگاهي بر ايشان سخت آمد:
پس از آن توانستم در «خانه هلند» در كوي دانشگاه پاريس نزديك پارك  
ــختي داشت و  ــوري Montsouris اطاق بگيرم. اين خانه مقررات س مون س
رفت و آمد پسران به آن ممنوع بود... محيط تحصيلي در پاريس با آنچه من 
در مدرسه ژاندارك و رازي تجربه كرده بودم، بسيار متفاوت بود. سال ها ما 
را به داشتن روحيه جمعي(!) تشويق كرده بودند و حاال مي بايست درست 
برخالف آن رفتار كرد. فردگرايي و نخبه گرايي از جمله ارزش هاي مورد توجه 

رفقاي تحصيلي من بود. 3
ظاهراً مقررات دانشگاه براي ايجاد جو تحصيل و كسب علم و كماالت موجب نمي شود 
ــال اول دانشگاه  كه خانم فرح ديبا به همان روال ايران خود عمل ننمايد و در همان س

مردود نشود: «من مجبور شدم سال اول را تجديد كنم.»4
بنابراين با خصوصياتي كه دستكم خانم فرح ديبا از خود ترسيم مي كند علت سازگاري اش 

1. همان، ص 166.
2. فرح ديبا، همان، ص 62-63.

3. همان، ص65-66.
4. همان، ص 70.
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ــازد. زيرا وي نيز به دليل بي بندوباري هاي مفرط  را با محمدرضا به خوبي مشخص مي س
نتوانست دوران دبيرستان را در سوييس طي كند و اصوالً وي هيچ گاه درس نخواند. خانم 
فرح نيز آنچنان كه خود معترف است به دنبال كسب علم نرفته بود. از طرفي هر دو نيز از 
اصالت خانوادگي برخوردار نبودند و به همين دليل قيدوبندي در مورد اصول خانوادگي 
ــتند. براي نمونه زماني كه ليال، دختر كوچك خانم فرح  و عشق و محبت بدون قيد نداش
به بيماري افسردگي شديد مبتال مي شود و بيش از هر زماني به محبت ها و مراقبت هاي 
مادرانه نياز دارد، وي را در انگليس رها مي كنند و هيچ  يك از اعضاي خانواده پهلوي درصدد 
مراقبت از اين بيمار برنمي آيد، حتي مادر وي يعني خانم فرح ديبا! در نتيجه، مشغوليت 
به تفريحات و خوشگذراني هاي پرآوازه پهلوي ها در خارج از كشور موجب مي شود كه ليال 

تك و تنها در يك هتل مجلل! در لندن به زندگي خود پايان بخشد.
چگونگي مرگ ملكه مادر يعني خانم تاج الملوك نيز، فقدان عواطف انساني را در اين 
ــت؛ موضوعي كه خانم فرح ديبا در اين خاطرات آن را  خانواده آشكارا به نمايش گذاش
مسكوت گذاشته و ترجيح داده تا وارد جزييات مسئله نشود زيرا در صورت پرداختن به 
ــدن اين واقعيت، خالف گويي فرزند ارشدش رضا نيز برمال  جزييات، عالوه بر روشن ش
ــوي مدعي كنوني تاج و تخت! در اين زمينه منتشر شد در  مي شد. اطالعيه اي كه از س
ــاندن ضعف هاي خانواده پهلوي تدوين شده  كتاب تاج الملوك كه عمدتاً با هدف پوش

اين گونه انعكاس يافته است:
ملكه مرده بود. خيلي ها از انتظار و رنج درآمدند. يكي، دو نفر دلشان براي 
غريبي و بي حرمتي آخرين روزهاي زندگي اين زن سوخته بود. جنازه وقتي 
به مكزيك منتقل شد مأموران امنيتي و گارد مخصوص نيويوركي نفسي به 
راحت كشيدند. اين دردسر هم تمام شد و چند روز بعد خبر مرگ ملكه مادر 
را در روزنامه هاي فارسي زبان همه اياالت كه روزنامه داشتند چاپ كردند؛ 
ــت آوردن اين آگهي: با قلبي آكنده از تأسف و تأثر درگذشت  پس از به دس
شادروان علياحضرت تاج الملوك ملكه پهلوي، مادربزرگ خود و مادر گرامي 
ــاه فقيد ايران را، در نتيجه يك دوره  اعليحضرت محمدرضا پهلوي شاهنش
كسالت ممتد، در كشور مكزيك به اطالع هموطنان عزيز مي رساند. نظر به 
مقتضيات كنوني و اوضاع فوق العاده حاكم بر كشور عزيزمان ايران، جنازه آن 

فقيد سعيد در محلي به وديعه گذارده خواهد شد. رضا پهلوي1
1. جمشيدي الريجاني، تاج الملوك، تهران، زرياب، 1380، ص 32.
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ــاره وار چنين مي گويد كه  اين در حالي است كه خانم فرح در خاطرات خود صرفاً اش
ــاندن واقعيت ها خبر از به  ــده و فرزندش رضا براي پوش ملكه مادر در نيويورك دفن ش
وديعه سپردن جنازه در جايي در مكزيك مي دهد. اما احمدعلي مسعود انصاري در مورد 

چگونگي رفتار پهلوي ها با مادرشان مي گويد:
وقتي ملكه مادر در نيويورك فوت كرده بود براي كفن و دفن او احتياج به 
دوازده هزار دالر پول نقد بود كه هيچ كس از افراد خانواده حاضر به پرداخت 
آن نبود و هركس به ديگري حواله مي داد. كار افتضاح چنان باال گرفت كه 
آرمائو از ياران راكفلر و دوست خانوادگي پهلوي ها از نيويورك با من تماس 

گرفت و باالخره من پول الزم را حواله كردم.1
ــده، توسط غالمرضا براي   آن طور كه در روايت هاي مختلف آمده است پول حواله ش
ــي متقبل  ــازه تاج الملوك كه كس ــود و عاقبت جن مخارج اعتياد حادش صرف مي ش
ــود به همراه جنازه هاي معتادان و افراد  ــتان و كفن و دفنش نمي ش هزينه هاي بيمارس
ــت كه چرا خانم  ــود. بنابراين پر پيداس ــته جمعي دفن مي ش بي هويت در يك گور دس
ــازد؛ واقعيتي كه حتي براي كساني كه پهلوي ها را  فرح چنين واقعيتي را پنهان مي س

نمي شناسند، پيام روشني دارد.
4. خدمت رساني به مردم؛ طراحان اين خاطرات در فرازهاي بسياري اين گونه وانمود 
ــوي، زندگي خود را وقف مردم كرده بودند، اما  كرده اند كه گويا خانم ديبا و خانواده پهل
ــيدن ايران به تمدني بزرگ شد!  ملت، قدردان اين زحمات نبود و با قيامش مانع از رس
براي روشن شدن اين واقعيت كه پهلوي اول و دوم به چه ميزان در راستاي منافع خود 
گام برداشتند و به چه ميزان براي جامعه ايران منشأ خدمت بودند مناسب خواهد بود. 
ــور مورد  ــران را در آن دوران به عنوان مركز و به اصطالح پايتخت كش ابتدا وضعيت ته

بررسي قرار دهيم.
الف. به لحاظ آموزشي؛ بسياري از دبيرستان هاي تهران حتي در نيمه دوم دهه پنجاه، 
ــازد كه با چهارشيفته  ــيفته كار مي كردند. يك حساب سرانگشتي روشن مي س چهارش
بودن دبيرستان ها، يك دانش آموز به چه ميزان در محيط آموزشي فرصت كسب دانش 
مي يافت. عبدالمجيد مجيدي، رئيس سازمان برنامه و بودجه آن ايام، در كتاب خاطرات 
خود در پاسخ به سؤال مسئول طرح تاريخ شفاهي هاروارد در اين زمينه توضيحي مي دهد 

كه قابل توجه است:
1. احمدعلي مسعود انصاري، همان، ص 174.
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ح ل- يك مثالي كه مطرح شده اين است: در شرايطي كه 
ــت كه در آن سال هاي  امكانات مالي داشتيم دليلي نداش
آخر بعضي از دبيرستان هاي تهران دونوبته يا سه نوبته كار 
بكنند... ع م: واهللا مسئله به نظر من اين طور مطرح مي شود 
كه اگر ما توسعه اقتصادي خيلي آهسته تر و آرام تري را دنبال 
ــتيم  ــاً در بعضي زمينه ها خيلي نمي توانس مي كرديم طبع

سريع پيش برويم...1
ــال هاي پاياني رژيم  ــازمان برنامه و بودجه س مسئول س
ــتان ها- آن هم در  ــد كه دبيرس پهلوي هرگز نفي نمي كن
ــت. البته به دليل تنگناهاي  ــيفته بوده اس تهران - چندش
اقتصادي مردم، قشر قابل توجهي از جمعيت دانش آموزي 
آن دوران اصوالً امكان ادامه تحصيل را نمي يافتند، مابقي 
نيز تا سه ساعت! در روز مي خواستند دروس دبيرستاني را 
بخوانند؛ با چنين وضعيتي چگونه سخن از توسعه اقتصادي 
به ميان مي آيد؟ اين معمايي است كه به سهولت قابل حل 
نخواهد بود. آيا اصوالً چنين جواناني مي توانستند نيروي انساني توسعه  اقتصادي را تشكيل 
دهند؟ البته اهل دقت و نظر هر چند اگر آن دوران را درك نكرده باشند مي توانند حدس 
بزنند زماني كه وضعيت آموزش در تهران چنين اسفبار بود، استعدادهاي ملت ايران در 

شهرستان ها و نقاط دوردست كشور با چه شرايطي مواجه بود.
ب. توسعه اقتصادي؛ در حالي كه افرادي چون آقاي عبدالمجيد مجيدي در خاطرات 
ــعه اقتصادي به ميان مي آورند و مشكالت رفاهي و  ــرعت زياد در توس خود سخن از س
آموزشي مردم را در آن زمان ناشي از اين سرعت! اعالم مي كنند، در تهران دهه پنجاه، 
روزانه متناوباً در تابستان ها بين سه تا هشت ساعت با قطع انرژي برق مواجه بوديم. اگر 
بپذيريم يكي از پايه ها و اركان توسعه اقتصادي هر كشور تأمين انرژي الزم براي به حركت 
ــد كه به لحاظ اقتصادي  ــت، اينان چگونه مي توانند ادعا كنن درآوردن چرخ صنعت اس
ــده بود، طوري كه انگار از دروازه هاي  در دوران پهلوي دوم گام هاي بلندي برداشته ش
«تمدن بزرگ»! فاصله چنداني نداريم. البد ملت، اين همه دستاورد را به دليل فرو رفتن 
در خاموشي هاي مكرر نمي ديد! جالب است كه تنها زمينه اي كه خانم فرح ديبا در آن به 

1. عبدالمجيد مجيدي، خاطرات عبدالمجيد مجيدي، تهران، گام نو، 1381، ص 154.

تهران در دوران پهلوي از 
لوله كشي گاز، شبكه فاضالب، 
قطار زيرزميني، قطار برقي، 
اتوبوس برقي، بزرگراه هاي 
شمالي-   جنوبي و شرقي-   غربي 
و كمربندي و... محروم بود. مردم 
براي استفاده از سيستم گرمايشي 
به دو دسته تقسيم مي شدند؛ طبقه 
مرفه از سيستم شوفاژ بهره مند 
بودند و طبقات متوسط و محروم، 
ساعت ها وقت صرف مي كردند 
تا براي بخاري هاي خود نفت 
تهيه كنند. اين وضعيت پايتخت 
كشوري بود كه رتبه اول را 
در زمينه ذخاير گاز در جهان 

داشت!
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ارايه اعداد و ارقام مي پردازد و به آن مي بالد مسئله افزايش توليد نفت خام است:
مي توانستيم به آنچه كه در طول نيم قرن به دست دو سازنده بزرگ، يعني 
رضاشاه و همسرم كه با قدرداني شاهد پيروزي او بودم، در ايران انجام گرفته 
بود، بباليم، بدون آنكه از بيماري همسرم اطالعي داشته باشم. هيچ گاه وضع 
مملكت به اندازه 1353 اميدبخش نبود. توليد خام نفت ما از 73 ميليون تن 
در سال 1342 به 302 ميليون تن در سال 1353 رسيده بود و به اين ترتيب 
ايران پس از امريكا، روسيه و عربستان سعودي، چهارمين كشور توليدكننده 

نفت به شمار مي رفت.1 
البته خانم فرح و مشاورانشان به دليل بي اطالعي از مسائل، متوجه اين نكته نبوده اند 
ــده نه تنها اثبات كننده هيچ گونه خدمتي به مردم و كشور نيست، بلكه  كه آمار ارايه ش
ــتانه جنگ اعراب و اسراييل و تحريم نفتي حاميان  اين افزايش سرسام آور توليد در آس
صهيونيست ها از سوي اعراب، هم به لحاظ اقتصادي و هم به لحاظ سياسي خيانتي به 
ملت ايران محسوب مي شد. به لحاظ اقتصادي و منافع ملي، افزايش توليد بدون كشف 
ــده ذخاير مخازن زيرزميني  ــد، اقدامي زيانبار و كاهش دهن مخازن و منابع نفتي جدي
است؛ به عبارت ديگر خدمت رساني شاه به رژيم نژادپرست صهيونيستي اقدامي نه تنها 
در جهت پيشرفت كشور نبود، بلكه تخريب كننده چاه هاي نفتي داير به شمار مي آمد؛ 
هر چند در كوتاه مدت عايدات نفتي را باال مي برد و زمينه زدوبندهاي مالي را در كشور 

افزايش مي داد.
ــبكه فاضالب، قطار  ــي گاز، ش ــران در دوران پهلوي از لوله كش ــي؛ ته ج. رفاه عموم
ــرقي- غربي و  ــمالي- جنوبي و ش زيرزميني، قطار برقي، اتوبوس برقي، بزرگراه هاي ش
كمربندي و... محروم بود. مردم براي استفاده از سيستم گرمايشي به دو دسته تقسيم 
ــوفاژ بهره مند بودند و طبقات متوسط و محروم،  ــتم ش ــدند؛ طبقه مرفه از سيس مي ش
ــاعت ها وقت صرف مي كردند تا براي بخاري هاي خود نفت تهيه كنند. اين وضعيت  س
ــت. در چنين  ــوري بود كه رتبه اول را در زمينه ذخاير گاز در جهان داش پايتخت كش
ــيله لوله هاي برزنتي به مخزن يك  پايتختي فاضالب بعد از پرشدن چاه خانه ها به وس
ــهر برده مي شد. قطعاً  ــپس به خارج از ش ــده انتقال مي يافت و س تانكر از رده خارج ش
مي توانيم تصور كنيم در محل بارگيري فاضالب چه وضعيتي به لحاظ بهداشتي به وجود 
مي آمد. همچنين در طول مسير حركت اين تانكرهاي فرسوده تا محل تخليه، هر تكان 

1. فرح ديبا، همان، ص242.
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شديد ماشين يا دست انداز خيابان، صحنه رقت باري را در پيش روي عابران قرار مي داد. 
ــتي به شهر مي بخشيد،  علي القاعده اين نحوه تخليه فاضالب عالوه بر اينكه چهره زش

موجب شيوع بيماري هاي گوناگون نيز مي شد.
از سوي ديگر، تهران فاقد مترو، اتوبوس برقي و... بود و حمل و نقل عمومي عمدتاً توسط 
اتوبوس هاي دوطبقه فرسوده اي صورت مي گرفت كه بعد از سال 1320 براي آزاد كردن 
14 ميليون ليره سپرده رضاخان از بانك هاي انگليس، خريداري شده بود. اين اتوبوس ها 
عالوه بر فرسوده بودن، اصوالً براي شهر تهران كه در كوهپايه واقع شده است، مناسب 
نبودند. اما محمدرضا پهلوي براي تصاحب سريع اين سپرده پدر، به تنها موضوعي كه 

نمي انديشيد همين بود.
باقر پيرنيا در كتاب خاطرات خويش در اين زمينه مي نويسد:

ــتين تصميم خود را كه آزاد كردن 14 ميليون  شاه پس از برگشت، نخس
ليره بود گرفت. رايزنان دولت به ويژه وزارت كشور. برنامه  ايجاد شركت واحد 
اتوبوسراني را پيشنهاد كردند. از اين محل بود كه پول اتوبوس هاي دوطبقه 
در تهران پرداخته شد و در نتيجه از ارزهاي ديگر كه دولت در اختيار داشت، 
14 ميليون ليره آزاد شد، ولي همان گونه كه آگاهيم متأسفانه اين شركت - 
شركت واحد- سررشته اي اقتصادي نداشت و جز زيان براي شهرداري تهران 

و مردم چيزي نساخت.1
ــكن؛ عالوه بر بحراني بودن مسئله مسكن به ويژه براي طبقات كارمند  د. وضعيت مس
ــده – بر اثر سياست هاي  ــور، روستاييان آواره ش و قشرهاي كم درآمد در پايتخت كش
ــاورزي- كه به تهران پناه آورده بودند در  عامدانه و طراحي شده به منظور تخريب كش
وضعيت اسفباري زندگي مي كردند؛ به طوري كه بشر امروز حتي در مورد حيوانات نيز 
زندگي در چنين زيستگاه هايي را روا نمي دارد. به وجود آمدن و رشد سريع حلبي آبادها 
ــانه هاي تمدن مورد اشاره خانم فرح ديبا  ــيني ها در اطراف تهران، يكي از نش و گودنش
ــد افرادي چون خانم شهرنوش پارسي پور(از  ــت. البته شايد الزم باش در دهه پنجاه اس
روشنفكران وابسته به دربار) نقش آفريني گذشته خود را همچنان حفظ كنند تا حتي 
ــان در تجليل نامه اي كه بر كتاب خانم  ادعاهاي اين چنيني نيز مدافع داشته باشد؛ ايش

فرح ديبا نوشته، راجع به گودهاي تهران آورده است:
ــنفكر مرا به ديدار گودهاي جنوب شهر بردند.  ... اين چند شخصيت روش

1. باقر پيرنيا، گذر عمر، با مقدمه عبداهللا شهبازي، تهران، كوير، 1382، ص 141.
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ــرايط زندگي در اين گودها آنچنان ترسناك بود كه من يخ كردم. دره اي  ش
ــتر، و مردم در اين دره وار سوراخ هايي كنده  به عمق شايد پنجاه متر يا بيش
بودند و در اين سوراخ ها زندگي مي كردند... بگذريم از اينكه سال ها بعد من 
كتابي درباره تاريخچه شهر تهران خواندم و روشن شد كه اهالي اين شهر از 
زمان هاي قديم عادت داشتند براي مقابله با هجوم قبايل، كه بارها و بارها از 
اين منطقه عبور مي كردند، سوراخ هايي در زمين بكنند و تمام روز را در اين 
سوراخ ها به سر برند و شب از سوراخ بيرون بيايند. هر كس اين را باور نمي كند 
مي تواند به تاريخ يورش قبايل ترك و تاتار و مغول به ايران رجوع كند و اين 
ــنفكر دوم كه زنداني سابق بود اين  واقعيت را باور كند... البته دوست روش
گودها را به عنوان سند خيانت سلسله پهلوي قلمداد مي كرد. من امروز جداً 
باور دارم كه اين گودها مربوط به همان سابقه تاريخي زندگي مردم هستند... 
البته در كتاب جعفر شهري به نام تهران در قرن چهاردهم هيچ اشاره اي به 
ــك ندارم كه تهران و گودهايش به يك سابقه  اين مسئله نيست. اما من ش

تاريخي بسيار دور بازگشت مي كنند. 1
ــهر تهران در عصر حمله قبايل ترك و تاتار و مغول، وجود  با اين فرض كه بپذيريم ش
خارجي داشته است و آقاي جعفر شهري و ديگر محققان در مقام نگارش تاريخ اين شهر 
ــال هاي پنجاه همچنان خوف حمله  دچار غفلت شده اند، سؤال اين است كه مگر در س
چنين قبايلي مطرح بود كه مردم از سر ترس (و نه به دليل فقر و فالكت) در سوراخ هاي 
تاريك و نمور زندگي كنند؟ در واقع بايد گفت تنها هجومي كه در اين ايام هميشه مردم 
ــس پليس  ــت خوف از حمالت خفاش گونه تيم هاي تجس را نگران و مضطرب مي داش
ــوراخ هايي نيز نمي توانست براي آنها ايجاد  مخفي شاه (ساواك) بود كه البته چنين س

مصونيت كند.
ــاليق و باورها و هم به لحاظ سطح درك  خانم شهرنوش پارسي پور كه هم به لحاظ س
سياسي و تاريخي مشابهت فراواني با خانم فرح ديبا دارد نمونه روشني از قشري است كه 

در دوران پهلوي دوم بر ملت ايران حاكميت يافته بودند. 
ــد، در مورد وضعيت تهران بود. اختالف وضعيت تهران با  آنچه به طور اختصار بيان ش
ــتان ها با روستاها نيز بسيار عميق بود.  ساير استان ها، استان ها با شهرستان ها و شهرس
ــتان ها توجه محققان را به گزارش آقاي  براي ترسيم شماي دقيقي از وضعيت شهرس

1. سايت شهروند، 1383/7/3.
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ــان داشته است، جلب  ــفري كه در سال 1355 به شهر كاش عبدالمجيد مجيدي از س
مي كنيم:

ــتر برويم و  ــرف اين تقاضاها بيش ــت. به ط ... ببينم تقاضاي مردم چيس
جواب اينها را بدهيم. اينها بيشتر تقاضاهايشان در حد ساخت و ايجاد يك 
قبرستان، ايجاد يك درمانگاه، ايجاد يك فرض كنيد... فاضالب، مدرسه و اين 
قبيل چيزها بود در حالي كه   [پاسخگويي به] اين احتياجات، منابع مملكت 
ــادي در ميان مدت  ــيد كه بازده اقتص ــتر به طرف چيزهايي مي كش را بيش
ــام [از اين]  ــم احتياجات مردم، تم ــت... اما مي گوي يا كوتاه مدت نمي داش
ــروب  صحبت ها بود. از همه مهم تر، گفتند تمام اينها هم به كنار. ما آب مش
ــاناتش را - شما قول بدهيد كه  را حاضريم تحمل بكنيم، برق هم اين نوس
درست مي شود- ما قبول مي كنيم، اما چيزي كه در كاشان مي خواهيم يك 
ــالي بود اين، آقاي دكتر حدوداً؟ ع م:  قبرستان خوب است...  ض ص: چه س
1355 يعني 1976. از اين داستان كه گفتم نتيجه اي كه مي خواهم بگيرم 
اين است كه ما رفتيم در شهر كاشان... از يك طرف با اين خانم هايي كه دبير 
بودند و آموزگار بودند، همه چادرسياه و صورت بسته و اين حرف ها [مواجه 

شديم] از طرف ديگر تقاضاي قبرستان...1 
آيا چنين ملت مظلوم و كم توقعي شايسته اين همه توهين از جانب خانم فرح است؟ آيا 
قيام چنين ملتي كه بعد از 55 سال سلطه پهلوي ها حتي در سال 1355 يك قبرستان در 
شهر بزرگي چون كاشان نداشت از سر شكم سيري بوده است؟ آيا مردمي كه به صراحت 
ــدن هاي مكرر برق تا هشت  مي  گويند حاضرند مشكل نداشتن آب بهداشتي، قطع ش
ساعت در روز، نداشتن مدرسه، درمانگاه و... را تحمل كنند اما دستكم جايي داشته باشند 
كه بتوانند اموات خود را به صورت بهداشتي غسل و كفن كنند، درخواست فوق العاده اي 
است كه مسئول سازمان برنامه و بودجه وقت با وقاحت مي گويد: «پاسخ گفتن به چنين 

تقاضاهايي ما را از برنامه توسعه اقتصادي مان باز مي داشت»؟!
وضعيت روستاهاي كشور را هر چند مي توانيم بعد از شناخت شرايط شهرهايي چون 
كاشان حدس بزنيم، اما بي مناسبت نيست كه بي  توجهي مطلق پهلوي ها به روستاها را 

از زبان استاندار فارس و خراسان در آن ايام بشنويم:
روستاهاي دورافتاده فارس فاقد همه چيز بود. عشيره هاي فارس با هر كوچ، 

1. عبدالمجيد مجيدي، همان، ص49-51.
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ــي و در حال حركت فراهم  ــيله ها و نيازمندي هاي خود را به صورت ايل وس
ــالي در مضيقه قرار مي گرفتند، وضع  مي كردند. عشيره ها به علت خشكس

بهداشتي آنان در حد صفر بود و از نظر خوراكي دچار كمبود مي شدند.1
چنين شرايطي مربوط به روستاهاي استاني است كه هم به لحاظ آب وهوايي نسبت به 
بسياري از مناطق كشور بهتر است و هم به لحاظ سياسي مورد توجه قرار داشت. آقاي 
ــتاهاي هم مرز با اتحاد جماهير شوروي  باقر پيرنيا همچنين در شرح سفر خود به روس
ــت به آنها رسيدگي كند  ــان كه رژيم پهلوي به لحاظ سياسي بنا داش در استان خراس

واقعيت هاي تلخي را يادآور مي شود كه علي القاعده بايد آموزنده باشد:
ــوقتي از اين سفر، گفتم  ــوايان ده پس از اظهار خوش به سالمندان و پيش
اعتباري را كه در اختيار دارم محدود است و چون به هر دهي كه مي رفتيم 
ــه مورد توجه اصلي قرار  چهار مسئله آب آشاميدني، گرمابه، برق و مدرس
داشت، گفتم هر كدام از اين چهار برنامه را كه مورد عالقه شماست بگوييد 
تا آن را پس از آمادگي اعتبار انجام دهيم. همه بي كمترين اختالفي اظهار 
كردند كه ما تنها برق مي خواهيم! من در پاسخ گفتم آب آشاميدني و حمام 
ــيري را نشان دادند كه ده سرسبز و  مي انديشم بر برق مقدم باشد. آنان مس
آبادي بود در خاك شوروي كه ضمناً برق هم داشت. اهالي رباط گفتند براي 
ــب در تاريكي بمانيم و آنان از روشنايي سود  ما مايه شرمساري است كه ش

جويند. از اين رو براي حفظ غرور خود ميل داريم برق داشته باشيم.2 
حتي روستاييان به ظاهر كم سواد ايراني به مقوله اي به نام «غرور ملي» مي انديشند و 
ملتمسانه از مسئوالن آن  هم در آغاز دهه 50 مي خواهند آنان را از شرمساري بيرون آورند، 
در حالي  كه آنها جاده نداشتند (آن گونه كه خود آقاي استاندار معترف است)، وضعيت 
درمانشان نيز صفر بود و حتي از حمام كه با رقم ناچيزي قابل ايجاد و تأسيس بود محروم 
ــيدند. البته چنين كمبودهايي براي  بودند، اما همچنان به حفظ آبروي ايران مي انديش
كساني كه به طور روزانه براي زيبايي خود از وان شير استفاده مي كردند و بخش عمده اي 
از سال را در نقاط خوش آب و هواي جهان به عيش و عشرت مي پرداختند قطعاً قابل فهم 
نيست، اين مسائل براي كساني كه در يك شب ميليون ها دالر را در كازينوها مي باختند 

چه مفهومي مي تواند داشته باشد؟! مشاور خانم فرح ديبا در اين باره مي نويسد:
1. باقر پيرنيا، همان، ص 189.

2. همان، ص 358.
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او (اشرف) كه امالكي در پاريس، سواحل جنوب فرانسه و نيويورك داشت، 
بخش عمده وقت خود را در خارج از كشور سپري مي ساخت، عالوه بر اين، 
ــروصدا، او را به شدت  ــگذراني هاي پر س عالقه وافرش به قماربازي و خوش
پرخرج نموده بود. يك روز كه به طور خصوصي با هويدا، نهار مي خورديم، 
تلفن اتاق نهارخوري زنگ زد. اشرف بود از جنوب فرانسه تلفن مي كرد... فوراً 
متوجه شدم كه قضيه پول است و دل به دريا زدم و پرسيدم يك باخت بزرگ 
در كازينو؟ رئيس دولت، از جاي دررفت و گويي منفجر شده باشد گفت خانم 

مبلغ زيادي از من طلب مي كنند آن هم قبل از اينكه شب شود.1
ــا درصدد تطهير خود  ــت كه وي نه تنه نكته قابل توجه در خاطرات فرح ديبا اين اس
ــكارا مبادرت به  ــاد فردي دارد كه بي پروا و آش برآمده، بلكه حتي سعي در كتمان فس
ــرف پهلوي  كارهايي مي كرد كه ديگر درباريان با احتياط انجام مي دادند. مبلغي كه اش
ــاخت تا از پول متعلق به ملت  ــب مي باخت و هويداي بي اراده را وادار مي س در يك ش
ايران هزينه خوشگذراني هاي شبانه ايشان به فوريت تأمين شود آيا پول هزاران حمام 
و درمانگاه روستاييان اين سرزمين نبود؟ همچنين آقاي ابوالحسن ابتهاج در خاطرات 
ــش را نپردازد  ــرف تا قرض ــاه را ديدم، گفت مي دانيد اش ــد: «روز بعد ش خود مي نويس
ــانيد؟»2 بدون شك  ــود؟ آيا امكان ندارد اين پول را به او رس نمي تواند از هند خارج ش
چنين قروضي در حد چندهزار دالر نبود كه مقامات هندي خواهر شاه ايران را به خاطر 
ــرايطي كه پول هاي كالني توسط خانواده پهلوي  آن ممنوع الخروج كنند. در چنين ش
خرج خوشگذراني هايشان مي شد، احداث يك حمام براي يك روستا، چنان هنر بزرگي 
ــاره  مي نمايد كه خانم فرح ديبا در بيان تاريخ خدمتگزاري پهلوي ها به مردم، به آن اش

دارد:
ــرد؛ - علياحضرت،  ــتاندار يكي از واليات به من تلفن ك يك روز صبح اس
ساكنين يكي از دهكده هاي ما مي خواهند حمام عمومي كوچكي را افتتاح 
كنند و مايل اند نام پادشاه را بر آن نهند. به نظر من اين كار درستي نيست... 
چند هفته بعد گزارشي به دفتر همسرم رسيد كه در آن ساواك سوءظن خود 
را نسبت به استانداري كه مانع از گذاشتن نام پادشاه بر يك حمام عمومي 

شده بود، ابراز كرده بود. استاندار بيچاره گرفتاري هايي پيدا كرده بود.3
1. احسان نراقي، همان، ص 121-122.

2. ابوالحسن ابتهاج، خاطرات ابوالحسن ابتهاج، لندن، 1991، ص102.
3. فرح ديبا، همان، ص229.
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ــاختن يك حمام كوچك مي تواند چنين جايگاهي  در نبود خدمت رساني به مردم، س
بيابد و همه مسئوالن وقت را درگير خود كند؛ و اال اگر روند خدمات  رساني منطقي بود 

چنين بحث هايي معنا نمي يافت.
5. نقش پهلوي ها در تاريخ ايران؛ خانم فرح ديبا در اين بخش دچار تناقض گويي هاي 
ــردازد و ضمن آن  ــود. او ابتدا به تجليل از رضاخان و خدمات وي مي پ ــتري مي ش بيش
ــتمرار سلطنت دارد»1  ــي عظمت ايران پيوندي نزديك با اس مي گويد: «از نظر فردوس
در حالي كه همگان بر اين واقعيت واقف اند كه رضاخان از يك سو سوگند مكتوب خود 
ــوي ديگر با طرح شعار  ــلطنت احمدشاه زير پا گذاشت و از س را مبني بر وفاداري به س
جمهوريت براي كنار زدن سلطنت قاجار، ثابت كرد صرفاً به قدرت مي انديشد و هرگز به 
نوع خاصي از آن تعلق خاطر ندارد. خانم فرح همچنين به رغم تجليل فراوان از خدمات 

رضاخان، سخن از انقالب توسط همسرش به  ميان مي آورد:
پادشاه گمان مي برد كه به زودي خواهد توانست انقالب آرامي را كه مملكت 
را از عقب ماندگي خارج كند، آغاز نمايد. او از زمان تحصيل در سوييس به فكر 
اين انقالب بود. نخستين مرحله اين انقالب طبيعتاً اصالحات ارضي بود كه 

موانع بي شماري در راه حصول به آن وجود داشت.2
ــت چرا در زمان حكومت وي، فرزندش  ــت گام برمي داش اگر رضاخان در مسير درس
محمدرضا نيز بايد در فكر انقالب باشد؟ انقالب يعني ايجاد تحول اساسي و بنيادي در 
ــرايط. طرح چنين شعاري از سوي  وضعيت موجود و به عبارت ديگر، زيرورو كردن ش
محمدرضا اعتراف آشكار به نامطلوب بودن وضعيت در زمان حاكميت پدرش است. اما 
در مرحله بعد همين پسر، فرزندش را دعوت مي كند كه به راه ديگري جز آنچه او رفته 

برود:
پادشاه كه از كوتاهي عمر خود آگاهي داشت، درصدد آماده كردن مملكت 
ــلطنت وليعهد بود. او بارها گفته بود كه پسرش نبايد مانند خود او  براي س
ــلطنت كند. هدف رضا كه وارث مملكتي روبه توسعه مي شد، مي بايست  س

ايجاد دموكراسي در ايران باشد.3
ــرخرمني است براي فراهم كردن زمينه  به قدرت  اين مطلب گرچه از يك سو وعده س
رسيدن فرزند، اما از سوي ديگر اعتراف صريحي به حاكميت 57ساله ديكتاتوري در ايران 

1. همان، ص45.
2. همان، ص113.
3. همان، ص261.
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و به انحراف كشيدن جامعه از سوي رژيم پهلوي است.
طمعكاري خانواده پهلوي براي تجديد دوران طاليي گذشته خود موجب اين اعتراف 
ــود كه ملت ايران در دوران پهلوي اول و دوم، استبداد را تجربه كرده است اما اگر  مي ش
مردم پهلوي سوم را از غربت و انزوا خارج سازند وي به راه پدر و پدربزرگ خود نخواهد 

رفت و دموكراسي را براي آنها به ارمغان خواهد آورد!
اما آيا پهلوي ها در سايه ديكتاتوري، جامعه را به توسعه اقتصادي رساندند يا با سركوب 
و ارعاب درصدد ارضاي حرص و ولع خود به اندوختن ثروت برآمدند؟ نگاهي به برخي 
آمار نقل شده از سوي مشاوران و درباريان رژيم پهلوي، گوياي بسياري از واقعيت ها در 

اين زمينه است. نراقي مشاور خانم فرح مي گويد:
اين بنياد (پهلوي) در سال 1337 تأسيس شد و سپس امالك خصوصي 
ــارت از 830 دهكده با  ــه عب ــرار گرفت. اين امالك ك ــاه در اختيار آن ق ش
مساحتي برابر با دو ميليون و نيم هكتار بودند به عنوان ارث پدر، از رضاشاه 
ــال هاي آخر حكومتش  ــيده بود. رضاشاه، در طول س به محمدرضاشاه رس
يعني تا 1320، به گونه اي مستبدانه، بهترين زمين هاي كشاورزي ايران را 
غصب كرد كه بخش اعظم اين زمين ها در مناطق حاصلخيز سواحل درياي 

خزر واقع شده بودند.1
اظهارات آقاي باقر پيرنيا استاندار دو استان مهم فارس و خراسان در دوران پهلوي دوم 

نيز گوياي مسائل بسياري است:
پس از اينكه رضاشاه كنار رفت، موضوع دارايي ايشان در گردهمايي هاي 
ــد و بزرگان قوم به اين نتيجه  سياست پيشگان داخلي و خارجي مطرح ش
رسيدند كه براي جلوگيري از هر گونه سوءتفاهمي، در آغاز ملك ها و نقدينه 
و غيره كه متعلق به ايشان بود، به محمدرضا وليعهد منتقل شود... در ضمن 
ــت هايي درباره زمين ها و دارايي  شان كه از سوي رضاشاه  كساني دادخواس
گرفته شده و يا خريداري شده به دادگاه تسليم كردند. جمع رقبه هايي كه 
به مالكيت رضاشاه درآمده بود نزديك پنج هزار و ششصد فقره بالغ مي شد. 
دادگاه اختصاصي امالك واگذاري به تدريج به اين مسئله رسيدگي كرد و به 
كساني كه داراي سند معتبر بودند دارايي شان را باز گرداند ولي زمين هاي 
باير و موات و جنگل هاي ويران و همچنين جنگل هاي آباد به مالكيت بنياد 

1. احسان نراقي، همان، ص 95- 94.
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پهلوي ماند. 1
رضاخان در طول حكومت شانزده ساله خود دستكم بنابر آنچه آقاي پيرنيا به آن اذعان 
ــور را از آن خود مي سازد.  دارد پنج هزار و ششصد فقره از امالك وسيع و ارزشمند كش
ــاب روزهاي تعطيل، رضاخان به  ــان مي دهد كه با احتس يك ضرب و تقسيم ساده نش
ــط در هر 1/2 روز، يعني نزديك به هر روز ملكي را با قلدري به تصرف خود  طور متوس
درمي آورده است. اين تصرفات غيرقانوني كه گستره آنها را آقاي احسان نراقي در خطه 
ــازد، سند بارزي است كه رضاخان  شمال و ساير مناطق خوش آب وهوا مشخص مي س
ــته است. البته عالوه بر اين امالك،  انرژي و توان خود را در چه مسيري مصرف مي داش
ــن ابتهاج در  ــه تملك خود درآورد؛ براي نمونه ابوالحس رضاخان كارخانه هايي را نيز ب

خاطرات خود در اين زمينه مي نويسد:
ــمتي از آن را به خاطر دارم.  ــاه آن روز بياناتي كرد كه من فقط قس رضاش
گفت... مي گويند من كارخانه (نساجي) شاهي را براي استفاده شخصي داير 
كرده ام در صورتي كه اين طور نيست. من اين  كار را انجام دادم چون كسي 

حاضر نبود دست به اين كار بزند و گرنه من كه نبايد كارخانه درست كنم.2
ــتكم آورندگان رضاخان بر  ــه عذر بدتر از گناه مي ماند، زيرا دس اين توجيه رضاخان ب
اريكه قدرت اين گونه تبليغ مي كنند كه وي مدير مقتدري بوده است. اگر چنين مديري 
ــت كارخانه اي را در چارچوب مالكيت دولت اداره كند و بايد همه  چيز را به  نمي توانس
ــد، پس نمود اين همه  ــته باش مالكيت خود درمي آورد تا انگيزه الزم براي اداره آن داش
ــد در برابر بيگانگان  ــكل دهي يك ارتش قوي كه بتوان تبليغات را بايد در كجا ديد؟ ش
ايستادگي كند؟ به گواه تاريخ متأسفانه در اين زمينه نيز رضاخان كارنامه روشني از خود 
ارايه نكرده است. رضاخان اگر قرار بود در كنار ديكتاتوري و چپاول اموال مردم، در جايي 
قابليت خود را به منصه ظهور برساند علي القاعده آنجا جز ارتش نمي توانست باشد، زيرا 
ــاعدت آيرون سايد) طي كرده بود و  از رده قزاقي ساده تا رده سردار سپه را (البته با مس
مي بايست تبحري در امور ارتش كسب كرده باشد. اما زماني كه هنوز ارتش شوروي از 
قزوين به طرف تهران راه نيفتاده بود، وي به عنوان فرمانده كل ارتش به اصفهان گريخت. 

آقاي جعفر شريف امامي در خاطرات خود در اين زمينه مي نويسد:
روزي موقع خروج ديدم كه سرگرد لئالي، معاون پليس راه آهن، در ايستگاه 

1. باقر پيرنيا، همان، ص285 - 284.
2. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص303.
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ــت چپ گرفته و  ــي تلفن ديگر را به دس راه آهن يك گوش
مطالبي را (كه) از يك طرف مي شنيد به طرف ديگر بازگو 
مي كند. چند دقيقه ايستادم. ديدم مي گويد كه روس ها از 
ــمت تهران حركت كرده اند و ايستگاه بعد نيز  قزوين به س
مطلب را تأييد كرده و بدون (تحقيق) موضوع را به رئيس 
ــوع را به هيئت  ــهرباني با تلفن اطالع مي دهد و او موض ش
وزيران و از آنجا به دربار و به اعليحضرت خبر مي دهند كه 
ــرازير شده اند. ايشان (رضاشاه)  روس ها به سمت تهران س
ــاده كنند كه به  ــتور مي دهند كه فوراً اتومبيل ها را آم دس
طرف اصفهان حركت كنند... زودتر رفتم به منزل. ولي از آنجا به راه آهن تلفن 
ــي و پرسش از ايستگاه ها، معلوم  كرده و خط قزوين را گرفتم. پس از بررس
شد چند كاميون عمله كه بيل هاي خود را در دست داشتند به طرف تهران 

مي آمده اند و چون هوا تاريك بود، نمي شد درست تشخيص دهند...1
دكتر محمدعلي مجتهدي رياست دبيرستان البرز و مؤسس دانشگاه آريامهر (شريف) 

درباره آنچه رضاخان در تهران از خود به نمايش گذاشت مي گويد:
ــار  ــم تيمس ــريفي به اس ــه اهواز و آنجا با يك مرد ش ــرم رفتيم ب با همس
ــت (بود) منتها معلوماتي نداشت. ولي  ــري) وطن پرس ــاه بختي- (افس ش
فوق العاده وطن پرست، باايمان (بود)- تماس پيدا كردم. فرمانده لشكر بود... 
ــران وظيفه را مرخص نكرد- و  سوم شهريور شاه بختي اصًال سربازان و افس
مثل تهران خيانت به مملكت نكرد- تا بتواند در مقابل سربازان خارجي كمي 

مقاومت كند و تا آخرين دقايق جنگيد تا از تهران دستور متاركه رسيد.2
دكتر مجتهدي ضمن اشاره صريح به خيانت رضاخان در تهران كه هيچ گونه مقاومتي 
ــغالگران نكرد و فرار را بر قرار ترجيح داد، در يك تحليل كلي از پهلوي اول و  در برابر اش
دوم بسيار محتاطانه واقعيت هايي را مطرح مي سازد؛ هر چند همين فردي را كه حاضر 

نمي شود لحظه اي در برابر بيگانگان ايستادگي كند وطن پرست مي خواند و مي گويد:
ــاه بود؛ رضاشاه ببخشيد، مرد بي سواد،  محمدرضاشاه، عزيزدردانه رضاش
وطن پرست، عالقه مند به مملكت. [و با] تجربه چهل ساله توي محيطي بود 

1. جعفر شريف امامي، خاطرات جعفر شريف امامي، تهران، سخن، 1380، ص 52-53.
2. محمدعلي مجتهدي، خاطرات محمدعلي مجتهدي، تهران، كتاب نادر، 1385، ص28.

اعمال نظر امريكايي ها در 
مسائل كشور بعد از كودتاي 
آنها در 28 مرداد صرفاً محدود 
به ارتـش،سـاواك،ســازمان 
برنامه و بودجه و مسائل كالن 
ديگر نبود، بلكه در مسائل 
جزيي همچون تعيين رياست 
دانشگاه ها دخالت مستقيم 

داشتند
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كه همه دزدها، بي شرف ها، نوكرهاي خارجي نمي گذاشتند اين مملكت تكان 
بخورد. درست است. درست است. روز اول رضاشاه را خارجي ها آوردند، ولي 
چنان لگدي به خارجي ها زد در ساختمان مملكت- اين عقيده من (است)... 
انگليس ها هم مي خواستند از شر بختياري ها و قشقايي ها و كساني ديگر كه 
نمي گذاشتند نفت ببرند از دست آنها خالص بشوند. از دست (شيخ) خزعل 
ــند. ولي آيا رضاشاه به مملكت  خالص بشوند. الزم بود كسي را داشته باش
خدمت نكرد؟ بله؟ يك شخص بي سواد، يك شخصي كه مهتر بود، مغزش 
درست كار مي كرد. محمدرضاشاه، نه . اين مهتر نبود. اين عزيزدردانه پدر 
ــت كار نمي كرد. در درجه اول علم جاسوس را وزير  و مادر بود، مغزش درس

دربار و همه كاره خود كرده بود.1
دكتر مجتهدي به عنوان يك شخصيت علمي و بسيار محتاط در مسائل سياسي ضمن 
تجليلي سطحي از رضاخان، واقعيت هاي تحقير كننده ملت ايران را در دوران حكومت 
ــي ها مهتر سفارت خود يعني  ــت مي كند؛ اينكه انگليس پهلوي ها بر اين مرز و بوم ليس
كارگر نظافتچي اصطبل خود را به عنوان پادشاه بر اين كشور مي گمارند، اينكه اين مهتر 
ــت، اينكه چنين عاملي با قلدري و خشونت يك حكومت  به هيچ وجه سواد نداشته اس
ديكتاتوري متمركز ايجاد مي كند تا انگليسي ها بتوانند به سهولت به چپاول نفت ايران 
بپردازند و اينكه رضاخان بعد از خود فرزندش را (البته با تأييد همان بيگانگان) بر ايران 
مسلط ساخت كه همان خصوصيات مثبت پدر را هم نداشت و يك عزيزدردانه بي سواد 
بود و... آقاي دكتر مجتهدي در مورد دخالت امريكايي ها در همه شئون كشور در زمان 
محمدرضا پهلوي، به تحميل «پروفسور رضا» به عنوان رياست دانشگاه آريامهر اشاره 

مي كند و مي گويد:
ــتور آنها  ــكا- و به طور يقين به دس ــفارت امري ... بعد از بازديد اعضاي س
(شاه) رضا را رئيس دانشگاه آريامهر كرد... چنين كسي را كه اين خصايل را 
دارد- خصايل كه چه عرض كنم اين معايب را دارد- به عنوان دبير استخدام 
نكردند و ايشان رفت به امريكا. يك موقعي كارمند جنرال موتورز بود و بعد 
هم اسمش را گذاشت «پروفسور»... آيا همان امريكايي هايي كه آمدند (براي 
بازديد از دانشگاه) دستور دادند و اوامر امريكايي را اعليحضرت انجام مي داد؟ 

1. همان، ص190.
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شاه ضعيف النفس بود... از اين (جهت) كه خودش تحصيالتي نداشت...1
بنابراين اعمال نظر امريكايي ها در مسائل كشور بعد از كودتاي آنها در 28 مرداد صرفاً 
ــائل كالن ديگر نبود، بلكه در  ــازمان برنامه و بودجه و مس محدود به ارتش، ساواك، س
مسائل جزيي همچون تعيين رياست دانشگاه ها دخالت مستقيم داشتند. لذا آقاي دكتر 
محمدعلي مجتهدي كه به لحاظ مراتب علمي خود حاضر نبود همراهي هاي مورد نظر 
امريكايي ها را داشته باشد با وجود اينكه لياقت خود را در راه اندازي يكساله يك دانشگاه 
به اثبات رسانده بود، كنار گذاردند و فرد بي سواد و البته حرف شنويي را كه براي دبيري 
قبول نشده بود جايگزين وي كردند. اما براي روشن شدن ميزان وطن پرستي رضاخان 
در برابر بيگانگان، تجديد معاهده ويليام دارسي را توسط وي يادآور مي شويم. قاجارها 
همواره در تاريخ به عنوان پادشاهاني بي لياقت كه قراردادهاي ننگين و ذلت آوري چون 
قرارداد دارسي را امضا كرده اند مورد سرزنش قرار مي گيرند. اما بايد ديد انتخاب مهتر 
سفارت انگليس در تهران به عنوان پادشاه، شرايط كشور را از دوران قاجار بهتر ساخت 
يا بدتر، منوط به آنكه برخي سرويس دهي ها به بيگانگان چون ايجاد دولت مركزي كه 
خواسته مستقيم دولت انگليس بود يا ايجاد راه آهن سراسري كه آلمان ها و انگليسي ها در 
ايجاد آن نقش محوري داشتند، موجب نشود كه در واقعيت هاي تاريخ عميق تر نشويم... 

آقاي ابوالحسن ابتهاج در مورد تجديد قرارداد دارسي توسط رضاخان مي نويسد:
رضاشاه در سال 1312 ناگهان تصميم گرفت قرارداد امتياز نفت را كه در 
سال 1901 بين دولت ناصرالدين شاه قاجار و ويليام دارسي انگليسي بسته 
شده بود، فسخ كند... سپس به دستور رضاشاه، تقي زاده قرارداد جديدي با 
ــركت نفت انگليس امضا كرد و به موجب آن همان امتياز براي مدت 32  ش
سال ديگر تجديد شد و اين قرارداد به تصويب مجلس هم رسيد، در صورتي 
كه قرارداد سابق به تصويب مجلس نرسيده بود. گذشته از اين طبق قرارداد 
ــابق، در انقضاي مدت امتيازنامه، تمام دستگاه هاي حفر چاه بالعوض به  س

مالكيت ايران درمي آمد و حال آنكه در قرارداد جديد اين ماده حذف شد.2
بنابراين به سهولت مي توان به يك مقايسه نسبي بين عملكرد قاجار و پهلوي پرداخت. 
در ضمن، پهلوي اول در تجديد اين قرارداد ضمن آنكه امتيازات بيشتري به انگليسي ها 
اعطا مي  كند آن را به تصويب مجلس نيز مي رساند كه ملت ايران به راحتي نتواند از زير 

1. همان، ص152-153.
2. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص234.
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بار اين قيود استعمارگرانه رهايي يابد! اين نمونه اي از خدمات مهتر سفارت انگليس به 
دولت فخيمه البته به كمك عناصر فراماسوني چون تقي زاده است.

چنانچه در تاريخ مضبوط است خدمات محمدرضا پهلوي به امريكايي ها به هيچ وجه 
ــت، زيرا رضاخان به دليل  ــي ها انجام داد قابل مقايسه نيس با آنچه پدرش براي انگليس
ــيدن و قلدري، در برخي امور جزيي دستكم ايستادگي هايي داشت، اما  محروميت كش
ــليم محض بودن نمي انديشيد؛ براي نمونه در  فرزند دردانه اش هرگز به موردي جز تس
اجراي طرح يا دكترين نيكسون بعد از رويارويي امريكا با مشكالت در ويتنام، محمدرضا 
ــت.  ــران را به منظور توفيق اين  دكترين مصروف داش بخش اعظم درآمدهاي نفتي اي
ــت در كانون هاي استراتژيك جهان به طور  براساس اين دكترين ديگر امريكا نمي بايس
ــورهايي در اين نقاط تعيين مي شدند تا به صورت  ــتقيم حضور پيدا كند، بلكه كش مس
ــت سالح هاي الزم  ــاس اين طرح قاعدتاً مي بايس حافظ منافع امريكا عمل كنند. براس
ــد در اين كشورها انباشت (دپو)  براي مقابله با تهديداتي كه متوجه منافع امريكا مي ش
شود. محمدرضا نه تنها تمامي هزينه چنين سالح هايي را پرداخت مي كرد، بلكه مبالغ 
هنگفتي براي كارشناسان امريكايي نگاهدارنده اين تجهيزات نيز مي پرداخت و اين همه 
در حالي بود كه تجهيزاتي چون دستگاه هاي پيچيده استراق  سمع و ثبت تحركات اصوالً 

براي ايرانيان نه قابل بهره برداري بود و نه مورد نياز. 
شاه همواره بودجه عمراني كشور را قرباني زياده خواهي امريكايي ها مي ساخت. علينقي 

عاليخاني وزير اقتصاد دهه 40 پهلوي دوم در اين ارتباط مي گويد:
ــازه براي ارتش  ــه را غافلگير مي كردند و طرح هاي ت هر چند يك بار، هم
ــورد ادعا جور درنمي آمد. در  مي آوردند كه هيچ با برنامه ريزي درازمدت م
ــت از  اين مورد هم يكباره دولت خودش را مواجه با وضعي ديد كه مي بايس
طرح هاي مفيد و مهم كشور صرف نظر نمايد تا بودجه اضافي ارتش را تأمين 

كند.1
وي همچنين مي گويد كه شاه مرتب از بودجه عمراني كشور كه نسبت به بودجه نظامي 
ــالح هاي مورد نظر خود را به ايران  بسيار اندك بود مي كاست تا امريكايي ها بتوانند س

ارسال دارند؛ عاليخاني مي افزايد:
ــر دفعه گرفتاري مالي پيش  از يك طرف براي من باعث تعجب بود كه ه
مي آمد، بيشترش به خاطر برنامه هاي شاه و مرتب توپ زدن به بودجه هاي 

1. علينقي عاليخاني، خاطرات علينقي عاليخاني، تهران، آبي، 1385، ص212.
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عمراني بود، هويدا هم هيچ مقاومتي نشان نمي داد و زود تسليم مي شد...1
اسداهللا علم نيز در خاطراتش مي گويد: «محمدرضا مي گفت من بودجه نظامي مملكتم 
ــنگي مردم باشد.»2 جالب اين است كه زماني  را تأمين مي كنم حتي اگر به قيمت گرس
ــري آنها مواجه مي شود به گونه اي  كه محمدرضا بر اثر فشار زياد بر مردم با قيام سراس
ــتن از بودجه عمراني  ــخن مي گويد. در واقع سياست كاس متفاوت از خانم فرح ديبا س
موجب فقر و فالكت به ويژه در روستاها شده بود، لذا شاه در آستانه فرار از كشور چنين 

اعتراف مي كند:
ــبت به  ــي از ابراز يأس او نس ــراز كرد كه حاك ــاه به ناگهان فكري را اب ش
ــفانه بايد بگويم، خارجي ها، در  خارجي ها و خصوصاً امريكاييان بود: متأس
ــًال در آنها منظور  ــل كردند كه منافع ما، اص عمل بعضاً طرح هايي را تحمي

نشده بود.3
ــود، زيرا وي در قبال خريدهاي  البته در اين زمينه هم شاه به رياكاري متوسل مي ش
نظامي، پورسانت هاي كالني مي گرفت و به همين دليل نيز به اين خيانت تن درمي داد. 
اينكه شاه اصوالً خريدهاي نظامي را از تشكيالت ارتش جدا ساخت و فرد مورد نظر خود 
ــتقل از ارتش به اين كار گمارد، جز به اين دليل نبود كه  يعني ارتشبد طوفانيان را مس
ــليحات را كه دستكم نزديك به يك ميليارد  پورسانت خريد ساالنه ده ميليارد دالر تس
ــوابقي خانم فرح ديبا  ــد كامًال در اختيار گيرد. اما با وجود چنين س دالر در سال مي ش

مدعي مي شود:
من و همسرم نسبت به ماديات بي اعتنا بوديم و هر گاه كه پادشاه از اختالس 
و تقلب، خصوصاً در معامالت آگاه مي شد، براي اجراي عدالت به  شدت با آن 
مبارزه مي كرد. ما معتقد بوديم كه دربار بايد در زمينه درستي و درستكاري 

در همه موارد سرمشق ديگران باشد.4
شايد مطالعه كتاب آقاي نراقي توسط فرح ديبا موجب مي شد تا اين حد مردم - حتي 

ساير ملت ها - ناآگاه تصور نشوند:
ــت كذايي  آن  روز هم، هنوز كامًال در جايمان قرار نگرفته بوديم كه فهرس
شركت هاي وابسته به بنياد پهلوي را بيرون آوردم. آن را در برابر او، روي ميز 

1. همان، ص225.
2. اميراسداهللا علم، گفت وگوهاي من با شاه، تهران، طرح نو، 1371، ص214.

3. احسان نراقي، همان، ص214.
4. فرح ديبا، همان، ص252.
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قرار دادم و گفتم همين االن، از مالقات با اعليحضرت مي آيم. مدتي طوالني 
ــلطنتي با ايشان صحبت كردم.  راجع به فعاليت هاي مالي افراد خانواده س
ــب را به كمك شما بيابم. شايد بتوان  او از من خواست كه راه حل هاي مناس
ــكيل داد كه بتواند اين ماجراي دردآور را، خاتمه بخشد...  كميسيوني تش
ــن كرده بود له كرد و با  ــهبانو با عصبانيت تمام، سيگاري را كه تازه روش ش

حالتي كه گويي عاصي شده است گفت:
كميسيون چه فايده اي دارد؟ ما به  جاي اول باز مي گرديم. اين مسلم است 
ــود، اما چنين تصميمي نه به عهده من است، نه  كه بايد تصميمي گرفته ش
به عهده شما و نه به عهده كميسيون، بلكه بستگي به خود اعليحضرت دارد. 

چه بخواهد چه نخواهد.1
واكنش فرح به فساد مالي ديگر درباريان - و نه خود و اطرافيانش در خارج از دربار - به 
نوعي است كه به هيچ وجه مايل نيست وارد اين مقوالت شود؛ كما اينكه شاه نيز به شدت 
از آن پرهيز دارد. جواب چرايي اين مطلب كامًال روشن است، زيرا به عنوان مثال اگر فرح 
معترض فساد اشرف و فرزندانش مي شد بالفاصله وي نيز فساد فرح و فاميل  وي را برمال 
ــت؛ او به دليل دخيل بودن در  مي ساخت. موضع شاه در مورد فساد دربار مشخص اس
پورسانت گيري ها هرگز تا آخرين لحظه سقوط سلطنتش حاضر نشد معترض مفسدان 

اقتصادي دربار شود. نراقي در اين مورد مي نويسد:
ــت اشاره اي به حيف وميل هاي بيش  قبل از ترك دفتر، فكر كردم الزم اس
از حد خانواده سلطنتي در كارهاي اقتصادي بكنم، او كه گويي يكه خورده 
بود، گفت: چه مي خواهيد بگوييد؟ يعني خانواده من حق ندارد مانند ساير 

شهروندان به فعاليت تجاري بپردازد؟2
ارتشبد طوفانيان بعضاً اشارات صريحي به معرفي برخي افراد توسط شاه به منظور سود 

بردن از خريدهاي تسليحاتي دارد:
اما بعد ها خبردار شدم كه همين آقاي ابوالفتح محوي رفته يك شركت باز 
كرده در نيويورك و به نام employee آن حق العمل را گرفته است... شاه از او 

پشتيباني مي كرد... آخر سر گفت: اين يك مرد خوبي است.3
طوفانيان در مورد اطالع فراگير جامعه از فساد اقتصادي دربار مي افزايد:

1. احسان نراقي، همان، ص112-113.
2. همان، ص50.

3. حسن طوفانيان، خاطرات ارتشبد حسن طوفانيان، تهران، زيبا، ص100.
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اين به نفع اعليحضرت بوده صددرصد، براي خاطر اينكه در همه جا در افواه 
است كه خانواده سلطنتي Corrupt (فاسد) است اين حرفي كه من مي زنم 

به نفع اعليحضرت است. فوري قانع شد، فوراً بدون معطلي قانع شد.1
ــاد  آقاي دكتر عباس ميالني نيز در كتاب خود در مورد فعاليت هاي غيرقانوني و فس

اقتصادي شاه و دربار مي نويسد:
ــرف، در آن روزها به عنوان دالل و  ــاهدخت اش ــد ش ــر ارش شهرام، پس
ــار ملي و  ــل او فروش آث ــهر بود... بي پرواترين عم ــهره ش كارچاق كن، ش
عتيقه هاي مملكت بود... اعضاي خاندان سلطنت، شاه را متقاعد كرده بودند 
كه براي گذران امور خود هم كه شده، بايد در فعاليت هاي اقتصادي مملكت 
ــركت كنند و حق داللي بگيرند... حتي پرويز ثابتي هم تجربه اي مشابه  ش
ــي درباره فعاليت هاي غيرمجاز برخي از اعضاي  رئيس بانك داشت. گزارش
خاندان سلطنت تدارك كرد و گزارش نه تنها مفيد فايده اي نشد، بلكه خشم 
ــازمان سيا «ايادي» را، كانال  شاه را نيز برانگيخت... در گزارش ديگري، س

اصلي فعاليت هاي اقتصادي شاه مي داند.2
نويسنده همين كتاب در بخش ديگري با اشاره به تيرگي روابط ايران و فرانسه به دليل 
ــائل غيرقانوني چون تجارت مواد مخدر و  درگير شدن سفارت ايران در پاريس در مس

قاچاق ارز و طال مي افزايد:
حتي پيش از تالش دولت فرانسه براي تغيير سفير ايران، تنش ديپلماتيك 
ــه، رخ نموده بود. در 29 تيرماه 1324، يكي از  ديگري ميان ايران و فرانس
مجالت فرانسوي به نام نويي اژور (Nuit Et Jour) در مقاله اي مدعي شد كه 
هر ساله دوازده ميليون دالر از درآمد نفت ايران مستقيماً به حساب خصوصي 

شاه و اقوامش واريز مي شود.3
ــركت نفت ايران و انگليس) در جريان  البته بعد از كشف اسناد خانه سدان (رئيس ش
نهضت ملي شدن صنعت نفت مشخص شد كه همه درباريان و مسئوالن وقت مقرري هاي 
ــته اند و همين امر نيز موجب مي شد كه چپاول نفت ايران  متفاوتي از انگليسي ها داش
ــت اندركاران وقت امور كشوري مواجه شود. متأسفانه  توسط انگليسي ها با سكوت دس
اين اسناد به دست مظفر بقايي، عنصر مرموز وابسته به امريكا افتاد و صرفاً بخش ناچيزي 

1. همان، ص115.
2. عباس ميالني، همان، ص347-349.

3. همان، ص124.
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از آن در جريان دادگاه الهه عليه انگليس استفاده شد. 
هر چند روايت ها و اسناد بسياري در اين زمينه وجود 
دارد، اما به دليل پرهيز از مطول شدن اين بحث به نظر 
مي رسد در اين حد نيز بي اساس بودن ادعاي خانم فرح 

در مورد حساسيت دربار به فساد روشن شده باشد. 
6. فرح ديبا و پايان رژيم پهلـوي؛ هر چند برخي از 
ــتگان به آنها عملكرد خانم فرح ديبا را  درباريان و وابس
ــدن رژيم پهلوي مي خوانند، اما  عامل اصلي ساقط ش
نبايد فراموش شود كه ورود وي به دربار بعد از كودتاي 
28 مرداد، كه عمًال مشروعيت سلطنت نزد افكار عمومي 
ــم بخش چماق داران  ــؤال رفته و نام دربار تجس زير س
ــعبان جعفري (شعبان بي مخ)  و چاقوكشاني چون ش
بود، نقش مؤثري در ترميم چهره دربار داشت. عناصر 

تبليغاتي دربار از چهره اين زن جوان و ناشناخته بيشترين بهره را براي جلب نظر مردم به 
سلطنت بردند. حركت نمايشي زايمان فرح در يك بيمارستان جنوب شهر تهران، حضور 
ملكه در ميان مردم، تشكيل انجمن هاي خيريه و... از جمله برنامه هايي بود كه با محوريت 
وي صورت مي گرفت، در حالي كه اعضاي خانواده پهلوي به شدت منفور بودند و هنگام 
حضور در اجتماعات مردمي به  شدت با واكنش منفي مردم مواجه مي شدند. استفاده از 

چهره گمنام فرح داراي منافع زيادي براي حاميان رژيم پهلوي بود.
چنانچه اشاره شد، چه در جريان كودتاي امريكا عليه دكتر مصدق و چه قبل از آن، يكي 
از بازوهاي دربار براي ايجاد اختناق، استفاده از چهره هاي منفوري چون شعبان جعفري 

بود. وي در اين باره در خاطراتش مي گويد:
خالصه اون  روز ديدم از طرف اداره آگاهي يه سرگردي در زد اومد خونه پيش ما 
و گفت نمي خواي چند روز بري اينور اونور؟... آره گفت كار خوبي كردين. خالصه، 
دستگاه خوشش آمده از اين كارتون، اينا داشتن نمايش «مردم» ميدادن عليه 
شاه. تو فقط يه چند وقتي خودتو نشون نده و بيا برو... خالصه پونصد تومن به ما 
دادن- اون وقتا پونصد تومن خيلي پول بود! – ما گفتيم برادر! پونصد تومن خرج 

چار روز كله پاچه مام نميشه. خالصه كردنش دو هزار تومن.1
1. هما سرشار، خاطرات شعبان جعفري، تهران، آبي، 1381، ص 59.

جنجال هاي جشن هنر وقتي به 
اوج خود رسيد كه در سال 1977 
يك گروه هنرپيشه، دكاني را در 
يكي از خيابان هاي اصلي شيراز 
در نزديكي مسجد گرفت و در 
درون دكان و در پياده روي جلوي 
آن نمايشي اجرا كرد كه شامل يك 
هتك ناموس تمام عيار و اعمال 
هنرپيشگان  بين  شهوت انگيز 
زن و مرد بود. چنين نمايشي در 
خيابان هاي هر شهرك انگليسي 
يا امريكايي جنجال برپا مي كرد 
و منجر به بازداشت هنرپيشگان 

مي شد
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همچنين شعبان جعفري اعتراف دارد كه وي به همراه زنان بدنام در كودتاي 28 مرداد 
نقش اساسي داشته است:

ــين  ــروف به] پروين آژدان قزي بود، مي بخش ــه  [رقيه آزادپور مع  بله... ي
معذرت مي خوام، اين فا... بود، اينم آورده بودن قاطي ما؛ يكي، دو تاي ديگرم 
آورده بودن كه مثًال مي خواستن به مردم بفهمونن كه طرفداران شاه يه مشت 
چاقوكش و فا... هستن!... همه كاره بود خانم. خونه اش پشت انبار نفت بود. 

همه كاري ام مي كرد.1
ــته است و در  ــان بالفاصله فراموش مي كند كه از خانم آژدان قزي تبري جس اما ايش
ادامه همچنان به دخالت اين گونه مدافعان سلطنت كه با پول امريكايي ها به خيابان ها 

ريخته اند، اعتراف مي كند:
- دارودسته ها به دستور شما راه افتاده بودند؟ يعني آن نامه يا پيغامي كه به 
خانم پروين آژدان قزي داديد اثر كرد؟ - نامه نه، پيغوم دادم... - پيغوم داديد 

گفتيد بچه ها بيان بيرون؟ درسته؟ ... - بله...2
آقاي ابوالحسن ابتهاج نيز در خاطرات خود به نقش شعبان جعفري در تحكيم موقعيت 

شاه و دربار اشاره مي كند و مي نويسد:
ــدون اطالع قبلي  ــهرباني، ب پس از چندي يك روز علوي مقدم، رئيس ش
ــند.  ــما را بكش به ديدن من آمد و گفت از دفترتان بيرون نرويد، آمده اند ش
پرسيدم كي آمده مرا بكشد؟ گفت شعبان جعفري (معروف به شعبان بي مخ) 
با عده اي از چاقوكش هايش آمده اند جلوي ساختمان برنامه، عكس هاي شاه 
و عبدالرضا را آورده اند كه در دفتر مديرعامل نصب كنند و مي گويند هر كس 

بخواهد مانع شود او را مي زنند. 3
بنابراين بازگردانيدن شاه از خارج كشور به كمك كودتاي امريكايي و به مجري گري 
ــعبان جعفري و آژدان قزي، دربار را كامًال از مردم منزوي ساخته بود.  افرادي چون ش

عبدالمجيد مجيدي در اين باره مي گويد:
ــت براي من  ــي بود كه هنوز [كه هنوز] اس ــرداد واقعاً يك تغيير و تحول جريان 28 م
[اين مسئله] حل نشده كه چرا چنين جرياني بايد اتفاق مي افتاد كه پايه هاي سيستم 

1. همان، ص 158.

2. همان، ص 170.
3. ابوالحسن ابتهاج، همان، ص 343.
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سياسي- اجتماعي مملكت اين طور لق بشود و زيرش خالي بشود.1
ــاختن وي به عنوان تابلوي جديد دربار و به جاي  انتخاب فرح در اين دوران و فعال س
آژدان قزي ها، دقيقاً براساس يك نياز ضروري صورت گرفت و بايد اعتراف كرد كه تأثير 
ــت. در اين زمينه آقاي نراقي، مشاور خانم  زيادي نيز در فراموشي تابلوي قديمي داش

فرح، معتقد است:
ــي از شوهرش اقدام كرد و از  اما فرح به محض اينكه جهت حمايت سياس
نقش يك پشتيبان هنر و يك نيكوكار در قبال محرومان (از قبيل جذاميان) 
خارج شد، به سرعت به دامن سياستمداران تشنه قدرتي افتاد كه در جهت 

اهداف خاص خودشان از او استفاده كردند.2
هر چند آقاي نراقي خانم فرح را در بخشي از زندگي اش بازيچه دست سياستمداران 
ــد خانم فرح حتي قبل از ورود به  ــوكراس مي نويس عنوان مي كند، اما همان طور كه ش
دربار در خدمت سرويس هاي اطالعاتي غرب درمي آيد و در كنار ترميم چهره پهلوي ها 
ــترده اي در تخريب اخالق جامعه نيز ايفا  در سال هاي اوليه ورودش به دربار، نقش گس

مي نمايد؛ براي نمونه ويليام شوكراس در كتاب خود مي نويسد:
ــت. در اواسط  ــيراز را نيز برعهده داش ــت عاليه جشن هنر ش ملكه، رياس
ــن رويدادهاي فرهنگي  ــن مزبور يكي از پرجنجال تري ــال هاي 70 جش س
كشور به شمار مي رفت. جنجال هاي جشن هنر وقتي به اوج خود رسيد كه 
ــه، دكاني را در يكي از خيابان هاي اصلي  در سال 1977 يك گروه هنرپيش
شيراز در نزديكي مسجد گرفت و در درون دكان و در پياده روي جلوي آن 
نمايشي اجرا كرد كه شامل يك هتك ناموس تمام عيار و اعمال شهوت انگيز 
ــي در خيابان هاي هر شهرك  بين هنرپيشگان زن و مرد بود. چنين نمايش
انگليسي يا امريكايي جنجال برپا مي كرد (و منجر به بازداشت هنرپيشگان 

مي شد). 3
ــوطي را  ــط خانم فرح بحث مبس ــرح چگونگي ترويج هنر و فرهنگ توس بي ترديد ش
ــودكان و نوجوانان كه در  مي طلبد؛ به ويژه فعاليت هاي وي در كانون پرورش  فكري ك
ــنفكران چپ گرا با دربار پيوند خوردند، حديث مفصلي  ــياري از روش چارچوب آن بس
است. شايد فرح به عنوان تنها كسي كه در دربار پهلوي پايش به دانشگاه باز شده بود و 

1. عبدالمجيد مجيدي، همان، ص 42.
2. احسان نراقي، همان، ص 128.

3. ويليام شوكراس، همان، ص 115.
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ــت نظر چپگرايان ضددين را  يك كالس درس خوانده بود از نظر امريكايي ها مي توانس
ــترك با خودباختگان در برابر فرهنگ غرب براي تضعيف اعتقادات  به يك فعاليت مش
ــت خانم فرح در اين زمينه نيز توفيقاتي كسب  جامعه جلب كند. البته بايد اذعان داش
كرد و توانست برخي عناصر تحصيلكرده الييك و چپگراي معاند با دين را دور خود جمع 

كند.
نكته ديگري كه در خاطرات خانم فرح ديبا جلب توجه مي كند تالش وي براي تطهير 
پهلوي دوم از جناياتي است كه قبل از سقوط براي منصرف ساختن مردم از تحول خواهي 
و ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه مرتكب شد. به آتش كشيدن سينما ركس آبادان از 
جمله اين جنايات است. منصور رفيع زاده، نماينده ساواك در امريكا، در خاطرات خود 

در اين زمينه مي نويسد:
در اين هنگام تيمسار (نصيري) صورت خود را با دستانش پوشاند. سپس 
دستانش را برداشت و با صدايي كه انگار از ته چاه درمي آيد ادامه داد مي داني 
هفته گذشته چند تا مرسدس بنز را درب و داغان كرديم؟ چند تا آتش سوزي 
ــهر راه انداختيم؟ چه تعداد آدم درجا كشته شدند؟ و  در منطقه تجاري ش

هنوز كافي نيست! او (شاه) امروز به من مي گفت اين كافي نيست.1
وي همچنين در زمينه تحريك ارتش براي كشتار مردم در حالي كه راهپيمايان سعي 
ــوع درگيري اجتناب ورزند،  ــه تظاهرات بپردازند و از هر ن مي كردند در آرامش كامل ب

مي افزايد:
ــاه، اعليحضرت كه به وضوح نگران و  چند هفته بعد در مالقات روزانه با ش
ــت كه به اين بي نظمي، پايان داده  برآشفته بود به اويسي گفت وقت آن اس
ــي كه خود نيز در هچل افتاده بود جواب  شود. بايد جلوي آن را گرفت. اويس
داد سربازان من در زره پوش هاي خود در خيابان ها مستقر شده اند مردم به 
طرف آنها مي روند، با آنها دست مي دهند و گل ميخك قرمز به آنها مي دهند. 
ــربازان من ديگر بر روي آنها آتش  آنان سربازان را برادر خطاب مي كنند! س
نمي گشايند... شاه مدتي به فكر فرو رفت سرانجام گفت اگر طبق يك نقشه، 
كماندوها به سربازان شما در خيابان حمله كنند و عده اي را بكشند چه؟ به 
اين ترتيب بقيه برآشفته مي شوند و به سمت جمعيت شليك مي كنند. نظرت 

1. منصور رفيع زاده، خاطرات منصور رفيع زاده، ترجمه اصغر گرشاسبي، تهران، اهل قلم، 1376، ص 320.

نقد متون، منابع و ديدگاه ها
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در اين مورد چيست؟1 
عبدالمجيد مجيدي نيز به صراحت به نقش ساواك در انفجارها و تخريب براي تطهير 
ــروي حزب رستاخيز را در اين گونه  خود اشاره دارد؛ البته اين اعتراف نقش جناح پيش
جنايات كمرنگ نمي سازد. وي در پاسخ به سؤال مجري طرح تاريخ شفاهي، گوشه اي 

از حقايق را بيان مي كند:
ــه زير نظر مجيدي بود داخل  ح ل: خالصه، چند نفر گفته اند كميته اي ك
خانه عده اي بمب  گذاشته است. براي روشن شدن تاريخ، اين سؤال را مطرح 
مي كنم... ع م: من آن موقع در دولت نبودم ولي هماهنگ كننده جناح پيشرو 
ــتاخيز بودم. گفتم كه جناح پيشرو حاضر است پشت سر شما  در حزب رس
ــما و دستگاه هاي  ــت به شما بدهد و بين ش بيايد و هر نوع كمكي الزم اس
انتظامي و شهري ارتباطات الزم را برقرار بكند و كمك بكند. اين را من رسماً 
اعالم كردم. اين را گويا، خوب، بعضي ها نپسنديدند. موقعي بود كه ساواك 
ديگر آن نقش قبلش را عوض كرده بود و نقش ديگري بازي مي كرد- براي 
اينكه سابوتاژ بكند [در] اين حرفي كه من زدم. چون استقبال خيلي خوب 
ــنيدم كه بمب گذاشتند و بمب منفجر شد  از آن شده بود. اما يك روزي ش
پشت در خانه بازرگان، پشت در خانه رحمت مقدم و پشت در خانه هدايت 
ــداري تراكت بخش كرده بودند كه من [مجيدي]  متين دفتري و ... بعداً مق
ــلماً به نظر من كار خود  بودم كه دستور داده ام اين بمب را بگذارند كه مس

ساواك بود...2 
در آخرين فراز از اين مقال، اشاره به اغالط متعدد و فاحش تاريخي (از جمله مالقات با 
محمدرضا در بهار 3،1339 اعالم بي طرفي ارتش در 29 بهمن 4،1357 ورود به مراكش 
در 2 دي 13585 و...) و اشتباهات فراوان در موضوعات طرح شده ضروري مي نمايد. اين 
خطاها از جمله موضوعاتي چون حمله چريك هاي فدايي خلق به سفارت امريكا و تصرف 
آن براي چند ساعت در روزهاي اوليه پيروزي انقالب كه در اين خاطرات به نام پاسداران 
ــي از ضعف اطالعاتي باشد. اما  انقالب اسالمي به ثبت رسيده است، بعضاً مي تواند ناش

1. همان، ص 367.
2. عبدالمجيد مجيدي، همان، ص 179.

3. فرح ديبا، همان، ص 72.
4. همان، ص 298.
5. همان، ص 296.
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برخي خطاها نيز مي تواند عامدانه باشد همچون نسبت دادن جمله «بي بي سي صداي 
من است.»1 به رهبر انقالب اسالمي و يا طرح ادعاي بي پايه و مدرك اعالم آمادگي رضا 
ــك خلبان2 كه يك خالف  واقع نگاري  پهلوي براي حضور در جنگ تحميلي به عنوان ي
ــيار متفاوت از  ــت. همچنين لحن گفتاري صفحات پاياني اين كتاب را بس ــكار اس آش
ــتر شاهد نوعي تشابه لحن گفتار  ديگر بخش هاي آن مي يابيم؛ در اختتاميه كتاب بيش
ــتيم به ويژه اينكه بعضاً از ادعاهاي  ــازمان مجاهدين خلق هس با تبليغات توپخانه اي س
ــازي هاي خاص آنها در مورد حكم اعدام دختران ازدواج نكرده بهره  تبليغاتي و دروغ س

گرفته شده كه كامًال بي اساس است.
ــي در اين خاطرات بايد اذعان  اما صرف نظر از خطاهاي فراوان و جابه جايي هاي زمان
ــدگان و اهل دقت و نظر،  ــت نگارش اين خاطرات به نام خانم فرح ديبا براي خوانن داش
يك بار ديگر فريبكاري كودكانه و دغلكاري ناشيانه درباريان و عناصر وابسته تبليغاتي 
آنان را به نمايش مي گذارد و اين نكته را به اثبات مي رساند كه وقايع و تحوالت ربع قرن 
گذشته هيچ گونه تأثيري در اين جماعت نداشته است چراكه به دليل غوطه وري در رفاه 
و اشرافي گري غير قابل تصور در خارج كشور، هرگز فرصت تجديدنظر در آنچه بر ملت 
ايران روا داشته اند را به دست نياورده اند. آنها بدون كمترين اعترافي به خطاهاي گذشته 
و با طلبكاري از ملت ايران كه گويا قدر و منزلت حضرات را نشناخته اند! هر نوع توهين 
ــري آحاد اين مرز و بوم كه به ديكتاتوري و خودكامگي  و تحقير را نسبت به قيام سراس
رژيم پهلوي پايان داد، روا مي دارند. به اين ترتيب ظاهراً اين جماعت هنوز هم در رؤياي 
ــرهاي  ــد؛ دوراني كه مردم و به ويژه قش ــر مي برن تجديد دوران حاكميت خويش به س
غيرشهري در فقر مطلق و درباريان و وابستگان به آنان در اوج لذت جويي هاي حيواني 
سير مي كردند. درست در اوج چنين غفلتي از خشم و غضب ستمديدگان بود كه سيلي 
محكم و سنگين ملت ايران بر گونه هاي پهن دودمان هزارفاميل نواخته شد و آنان را از 

اريكه به زير انداخت.

1. همان، ص 279.
2. همان، ص388.

نقد متون، منابع و ديدگاه ها
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جايگاه فلسطين و مسئله صهيونيسم
در انديشه و مبارزات آيت اهللا طالقاني

بيژن تقى زاده
اشاره

ــئله فلسطين را   بنيان هاى فكرى و اعتقادى آيت اهللا طالقانى در مورد قوم يهود و مس
ــي قرار داد؛ حوزه اول تفاسيرى است كه ايشان از قرآن  مى توان در دو حوزه مورد بررس
به خصوص سوره بقره داشتند و حوزه دوم اقدامات و سخنرانى هاى ايشان درباره رژيم 

صهيونيستى و فلسطين مى باشد.
ايشان با توجه به سير تاريخى و نص صريح قرآن و همچنين حمايت هاى استعمارگران 
ــت يافتند كه عمل نمودن به دستورات قرآن از جمله بحث  از اين قوم به اين نتيجه دس

جهاد و شهادت، عالج اين بحران بزرگ در جهان اسالم مى باشد.
ــئله يهوديت و  ــبت به مس  از آنجا كه اقدامات و بنيان هاى فكرى آيت اهللا طالقاني نس
صهيونيسم مهجور واقع شده است، اين تحقيق با دو رويكرد تاريخ نقلى و تاريخ تحليلى 
ــهادت از  ــي آن مي پردازد؛ ضمن اينكه در مقاله پيش رو به مباحث جهاد و ش به بررس
ديدگاه ايشان و همچنين به عوامل فتنه داخلى و خارجى و طرق دفع فتنه ها با تأكيد بر 

صهيونيسم، پرداخته مى شود.
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انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

مقدمه
ــيدمحمود طالقانى در چهارم ربيع االول سال 1329  س
هجري قمرى مطابق با پانزدهم اسفند سال 1290 هجري 
شمسى و مارس سال 1911 ميالدى در گليرد طالقان در 
خانواده اي روحانى چشم به جهان گشود. پدر وى آيت اهللا 
ــن از جمله پيروان و مناديان مكتب نجف و  سيدابوالحس
مجاهد طرفدار مشروطه مشروعه، به همراه شهيد مدرس 

از شاگردان آيت اهللا ميرزاى شيرازى بودند. 
آيت اهللا طالقانى كه تحصيالت مقدماتى را نزد پدر و دروس حوزوى را در محضر اساتيدى 
همچون آيت اهللا خوانسارى، حجت، مرعشى، محمدتقى يزدى و اديب تهرانى فراگرفت، در 
نزد علما و مراجع بزرگ معاصرش مقام و منزلت خاصى داشت و با اكثر آنها در ارتباط بود؛ 
به طورى كه در جهان بينى اسالمى و مسائل علمى و فقهى و اداره حوزه ها او را صاحب نظر 
ــنين 30- 25 سالگى از محضر آيت اهللا  مى دانستند. از نبوغ ذاتى ايشان آن بود كه در س
اصفهانى و آيت اهللا حائرى اجازه نامه اجتهاد و از آيت اهللا قمى و آيت اهللا مرعشى اجازه نامه 
حديث و از طرف وزارت معارف هم تصديق مدرسى فقه و اصول دريافت داشتند. نمايندگى 
مرحوم آيت اهللا بروجردى در برخى از كنفرانس هاى خارج از كشور و يا نمايندگى آيت اهللا 

كاشانى در كنفرانس كراچى، نمونه هايى از اعتماد زعماى روحانى به ايشان بود.1 
آيت اهللا طالقاني از مفسران عاليقدر قرآن بود. از ويژگى هاى تفسير ايشان، بحث هاى 
ــت. آيت اهللا طالقانى در مواردى و بيشتر در موضوع داستان هاى  تطبيقى با عهدين اس

پيامبران به عهدين استشهاد و يا از آن انتقاد مى كند. 
ــالمى اين موضوع  ــت اهللا طالقاني با علما و روحانيان بارز ايران اس به لحاظ نزديكى آي
ــان و در  ــت اهللا حائرى از نزديكان بيت ايش ــه وى در عصر زعامت آي كفايت مى كند ك
ــان و در دوران نهضت امام  ــردى از نمايندگان خاص ايش زمان مرجعيت آيت اهللا بروج
خمينى(س) تا پيروزى انقالب اسالمى و بعد از آن، از ياران صديق حضرت امام و به كالم 

ايشان، ابوذر زمان بودند.
ــتبدان داخلي،  ــه گروه مس ــي خود، با س ــي در طول مبارزات سياس  آيت اهللا طالقان
ــن ميان گروه آخر  ــارزه مي كرد و در اي ــتعمارگران خارجي و روحانيون درباري مب اس
ــت. همانگونه كه امام خمينى در پيامى خطاب به روحانيان خطر  اهميت خاصي داش

1. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، طالقانى؛ فريادى در سكوت، تهران، شركت سهامى انتشارات، ص119. 

طول  در  طالقاني  آيت اهللا 
با  خود،  سياسي  مبارزات 
سه گروه مستبدان داخلي، 
و  خارجي  استعمارگران 
روحانيون درباري مبارزه 
مي كرد و در اين ميان گروه آخر 

اهميت خاصي داشت
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ــزد كرده بود،1 آيت اهللا  ــته به دربار و مقدس نما و تحجرگرايان را گوش روحانيون وابس
طالقانى نيز اين خطر را احساس كرده و ضربه مشابهى از اين قشر خورده بود. وى همواره 
ــه اى در رنج و عذاب  ــت علماى دربارى و روحانيان حرف بيان مي كرد آن قدر كه از دس
هستيم از محمدرضا و دار و دسته اش نيستيم، سهم امام را مى گيريم اما كار اسالم را به 

مصلحت انديشى مى گذرانيم، پس اسالم ما را نگه داشته است نه ما اسالم را.2
در چنين فضايى بود كه آيت اهللا طالقانى آگاهانه در صحنه سياسى و مذهبى ايران حضور 
داشتند. يكى از موضوعاتى كه ايشان همواره آن را دنبال مى كرد و دغدغه ايشان شده بود 
وجود اشغالگران قدس و آوارگى مردم مظلوم فلسطين بود. فرياد ايشان همواره اين بود: 
اگر انسانى جزء اسالم باشد، مظلوم هم باشد و فرياد هم بزند كه مسلمانان 
به داد ما برسيد، اگر اجابت نكنيم، مسلمان نخواهيم بود. فرياد فلسطينى ها 

بلند است و ما بايد به داد آنها برسيم.3
اگرچه در رابطه با عملكرد و اقدامات آيت اهللا طالقانى كتب و مقاالت بسيارى به رشته 
تحرير درآمده، اما موضوع فلسطين و اهميتى كه ايشان به اين موضوع مى دادند كمى 
مغفول واقع شده است؛4 به طورى  كه كمتر كسى از دغدغه هاى ايشان در اين رابطه سخن 
رانده است. البته نبايد فراموش كرد كه در برخى كتب چاپ شده به موضوع فلسطين از 
ديدگاه ايشان اشاره شده است اما با توجه به اهميتى كه براى خود آيت اهللا داشت، فصلى 
مستقل براي آن باز نگرديده است و باز هم جاى تأكيد دارد كه چنانچه از اقدامات ايشان 
سخنى به ميان آمده، به صورت تاريخى و يا به عبارت ديگر تاريخ نقلى مى باشد و به تاريخ 
ــت. در اين تحقيق، از يك سو به تاريخ نقلى و تاريخ تحليلي و  تحليلى توجهي نشده اس
بنيان هاى فكرى و اعتقادى آيت اهللا طالقانى در خصوص مسئله فلسطين پرداخته شده 
ــران بزرگ قرآن مجيد مى باشد به تفاسير ايشان  و از سوى ديگر از آنجا كه وى از مفس
درباره قوم يهود اشاره شده است؛ به عبارت ديگر نگاه ايشان به موضوع يهود و صهيونيسم 

نگاهى قرآنى و تاريخى- سياسى مى باشد. 

1. صحيفه امام، ج21، ص278.
2. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص130. 

3. اصغر طاهرى بروجنى، هميشه به ياد او و به  كار بستن نوشته هاى او، بى جا، 1358، ص36. 
ــال 1389 برگزار  ــه مطالعات تاريخ معاصر ايران در س ــى كه مؤسس 4. مصداق اين ادعا را مى توان در همايش
نمود(نيمه دوم سال) مالحظه كرد. از 24 محور مطروحه هيچ يك مربوط به مسئله فلسطين و يا ديدگاه آيت اهللا 

طالقاني نسبت به سياست خارجى نبوده است. 
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نگاه قرآن به يهوديت از منظر آيت اهللا طالقانى
ــت كه وى ابتدا به ذكر چند  ــير قرآن استفاده نموده، آن اس روشى كه ايشان در تفس
ــرايط روز و ساير كتب معتبر به  آيه مى پردازد و سپس ريشه يابى لغوى مي نمايد و با ش
تفسير آيه شريفه مى پردازد. اين رويه در مورد سوره بقره كه بخش اعظمى از آن به قوم 
ــت؛ به طور مثال هنگامى كه ايشان به آيه  «بنى اسراييل» اختصاص دارد نيز صادق اس
شريفه «يا بنى اسرائيل اذكروا نعمتى التى انعمت عليكم و اوفوا بعهدى اوف بعهدكم و 
ــه يابى لغت «بنى اسراييل» مى پردازد.  اياى فارهبون» (بقره/40) مى رسد ابتدا به ريش
سپس به موضوع بنى اسراييل و يهود اشاره مى كند. او بيان مى دارد كه خطاب يهود به 
ــراييل براى يادآورى آن پدر عاليقدر برگزيده خدا (يعقوب بن اسحاق) و  عنوان بنى اس
ديگر پدران بزرگوار ايشان است تا شايد با اين يادآورى آن دوستى و وابستگى و توحيد 

و راه و روش را زنده گردانند.1 
ايشان از يك سو با توجه به نص صريح قرآن به بررسى «برترى بنى اسراييل» مى پردازد 
و از سوى ديگر با نگاهى به ساير آيات اين برترى را مشروط مى نمايد. سپس به انتقاداتى 
كه قرآن به قوم يهود وارد ساخته و همچنين رويه اى كه آنها در پيش گرفتند مى پردازد. 
ــان براي يهوديت به كار مي برد بسيار جالب توجه است كه در  صفات و تعابيرى كه ايش

ادامه به آنها پرداخته مى شود. 
ــت عليكم و انى  ــراييل اذكروا نعمتى التى انعم ــير آيه «يا بنى اس ــان در تفس 1. ايش
ــراييل است و تذكر  ــتند كه اين آيه خطاب به بنى اس فضلتكم على العالمين» بيان داش
ــراييل است. آيات بعد هم تفصيل و بيان  و توجه به نعماتى دارد كه منشأ برترى بنى اس
نمونه هاى همين برترى و الطاف خداوند و گذشت در مقابل لغزش ها و كفران نعمت ها و 
سرپيچى هاى آنان است. خداوند بنى اسراييل را به نعمت هدايتگرى در دنياى گمراهى، 
ــرك، نور ايمان در دنياى جهل و تاريكى، قوانين و شرايع در جهان  توحيد در دنياى ش
ــتگى در دنياي از هم گسيختگى برترى داد. اين خالصه  بى بندوبارى و توحش و پيوس
بعثت و دعوى پيامبران است كه بيشتر از ميان بنى اسراييل برخاستند. بنى اسراييل اين 
برترى را قدردانى نكردند. بني اسراييل از توحيد به شرك و از ايمان به كفر گرويدند و به 
جاى عمل صالح و اجراى شريعت به تشريفات غرورانگيز سرگرم شدند و آيين عمومى 
ــر در هم  ــازات قومى درآوردند و آن را با اوهام ملل مجاور و معاش خدا را به صورت امتي
ــاى بى پايه پرداختند تا آنكه عقيده  آميختند و به جاى تقوا، به پروراندن آمال و اميده

1. سيدمحمود طالقانى، پرتوى از قرآن، تهران، شركت سهامى انتشار، 1360، ج3، ص138. 



19
3

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

عمومى آنها اين شد كه مردم دنيا هر چه باشند اهل جهنم و عذاب اند و ما هر چه باشيم 
اهل نجات و بهشتيم و پيامبران و بزرگانى كه از ميان ما برخاستند شافعان و مدافعان ما 
مى باشند. اين اوهام و عقايد بى پايه همان اوهام مصريان و ديگر ملل آن روز دنيا بود كه 
به صورت ديگرى در ميان بنى اسراييل ظاهر گشت.1 لذا آيت اهللا طالقاني اولين انحراف 

بنى اسراييل و يهود را عدم توجه به نعمات مى داند كه اين امر باعث انحراف يهود شد. 
2. دومين انحراف و صفت ناميمونى كه اين قوم دارند و آيت اهللا طالقانى از تفسير قرآن 
كشف نمودند، عدم وفاى به عهد است كه در آيه 31 سوره بقره از آن ياد شده است. ايشان 

در تفسير اين آيه بيان مى دارند: 
ــرط و تعهد، وعد و وعيد پس از هبوط، عهد مخصوص خداوند است كه  ش
ــراييل تحقق يافت. اينها در دنياى هبوط و انحطاط و كفر  در تاريخ بنى اس
عمومى تا آنجا كه از هاديان پيروى كردند، راه ترقى و صعود را پيش گرفتند 
و امنيت يافتند... سپس آيين خدايى را وسيله شهوات و هواها قرار دادند و 
دسته دسته و متفرق شدند... [و] در ميان خود دچار دشمنى و ترس گرديدند 
و قدرت هاى دينى را براى ناتوان كردن يكديگر به كار بردند، آن گاه قهر ملل 

همسايه به سرشان تاخت و زبونشان ساخت.2
ــايگان و زبونى  بنابراين از نظر آيت اهللا طالقانى عدم وفاى به عهد منجر به حمله همس
ايشان شد چرا كه توحيد و پيروى از پيامبران، عهديست كه خداوند در كتاب و بر حسب 
فطرت و تجربه هاى تاريخى و كرامتى كه داراى آيين خدايى است از آنها گرفته و عزت، 

قدرت و آسايش، عهديست كه وفاكنندگان به عهود خدايى با خدا دارند.3 
البته فارغ از اين صفات ناميمون اين قوم، صفت خوبى كه آيت اهللا براي آنها ذكر مى كند، 
صفت اتحاد و تعصبات قومى و مذهبى آنها مى باشد. اگرچه اين تعصبات براى ساير اديان 
و اقوام ملل مايه عذاب و اذيت است، اما براى خود آنها مايه انسجام و پيشرفت مى باشد. 
3. سومين انحرافى كه يهوديان (علماى يهود) داشتند آن بود كه آيين خدايى را وسيله 
ــهوات و هواي نفس خود قرار دادند و آيات خدا را به كمترين بها فروختند؛ به عبارت  ش
ديگر آنان آيات را از جهت لفظ و معنا تحريف كردند.4 آيت اهللا طالقاني بيان داشتند آياتى 
كه مورد معامله قرار مى گيرد، شريعت، كتاب، معابد و شعائر و لباس دين است كه بايد 

1. همان، ص148. 
2. همان، ص149. 
3. همان، ص139. 
4. همان، ص203. 
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ــته هاى خدايى با هم مربوط گرداند و نفوس را  خلق را به ياد خالق آورد و همه را در رش
تربيت كند. اين آيات است كه چون در تصرف مردم دنياپرست قرار گرفت در برابر مال 
ــود. ارزش اين آيات را قدر ارزش نفوس آدمى است كه از همه چيز  و هوا فروخته مى ش
ارزنده تر است و به دست چنين مردمى چون كااليى بى ارزش در رهگذر بازار دنياپرستان 
گذارده مى شود. چون آيين و آيات خداوند وسيله زندگى و به صورت كاال درآمد، اثرش 
جهل و پراكندگى و ستم مى گردد و خاصيت اصلى خود را از دست مى دهد و براى مردم 
موجب نفرت و رميدگى مى شود. در اين معامله و در برابر هواها، هم دين و آيين پيامبران 
دگرگون مى شود و مردم از آن برمى گردند، هم استعدادهاى بشرى زيان مى بينند و هم 
ادراكات و معلومات فطرى از ميان مى رود؛ بايد هوشيار باشند كه در برابر از دست دادن 
اين سرمايه هاى معنوى هر چه به دست آورند، اندك و ناچيز است. آن مردمى كه گوهر 
آيات را در معرض معامله قرار مى دهند مردم ناتوان و خودباخته در مقابل قدرتمندان و 
دنياداران هستند. هر چه هراس از مردم دنيا را بيشتر به دل راه دهند از خدا و مؤاخذه 
او بيشتر غافل مى گردند و هر چه انديشه از مؤاخذه بيشتر باشد ترس و خودباختگى در 

برابر مظاهر شهوات و قدرت دنيا كمتر مى شود.1 
ــتفاده علماى يهود از عواطف دينى  4. از ديگر انحرافات يهود ، مربوط است به سوءاس
ــتند كه «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم  مردم. آيت اهللا طالقاني بيان داش
تتلون الكتب افال تعقلون» خطاب به همه بنى اسراييل و سركوفت بر علماي آنهاست كه 

مردم را به نيكى و خير امر مى كنند و خود را فراموش مى نمايند. 
ــتى و  ــت، صفت بت پرس ــه بر قوم يهود وارد اس ــتى ك 5. دو صفت از صفات ناشايس
ــت. آيت اهللا طالقانى پس از بيان داستان عبور از دريا و غرق شدن  فراموشكارى آنها اس

فرعونيان در دريا و سكنا گزيدن يهوديان در بيابان، بيان داشتند: 
موسى(ع) به دستور الهامى پروردگار، براى فراگرفتن دستور و قانون، خود 
را آماده و از ميان هياهو و بهانه جويى ها و تقاضاهاى گوناگون بنى اسراييل 
براى چندى به باالى كوه در غار مى رود. بعد از رفتن موسى به كوه، محيط 
ــه دارى در نفوس يهود باقى گذارد، چنان  شرك و گاوپرستى مصر اثر ريش
كه تنها قدرت معنوى موسى بود كه آنها را به سوى عزت توحيد مى كشاند. 
همين كه قدرت قاهر موسى از باالى سر آنها چند روزى دور شد و آن آيات 
فراموش گرديد، كشش ارتجاعى اوهام مصر به سراغشان آمد و گوساله را به 

1. همان، ص141. 
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ــرك و تاريكى آن  خدايى گرفتند و در... ش
فرو رفتند. 1 

ــبب كفر اختيارى، قلوبشان  ايشان به س
ــت و گوساله جاى آن را  از حقايق تهى گش

گرفت. 2
6. از ديگر صفاتى كه آيت اهللا طالقانى در تفسير قرآن نسبت به بنى اسراييل روا مى دارد 
ــت كه آنها به انحطاط عقلى و جمود فكرى مبتال شده بودند. استدالل ايشان آن  آن اس
است كه قوم بنى اسراييل با بهانه جويى هاى مكرر خود و درخواست هاى عجيب و غريب و 
همچنين فراموشكارى، همواره درخواست معجزات پى در پى از حضرت موسى داشتند. 
ــت كه از عقل و انديشه درست بهره وافى  معجزات و خوارق براى رام كردن مردمى اس
ندارند و برهان و دليل در نفوس جامد آنان راه ندارد. پيروى كردن و ايمان آوردني كه از 
راه ديدن معجزات و محكوميت حواس باشد نه ارزش واقعى دارد و نه پايدار است. ارزش 
ــر راه بردارد تا اصول عقلى به نفوس  ــت كه مانع نفوس ناقابل را از س آن همين قدر اس
مستعد رسد. معجزات پى درپى موسى دليل بر انحطاط عقلى و جمود فكرى يهود بود 

كه جز از اين راه رام نمى شدند. 3 
ــول هاى  ــت اهللا طالقانى در رابطه با قوم يهود به كار مى برد «كپس 7. از عباراتى كه آي
ــت. در اين خصوص ايشان به بيان گروه بندى  دسيسه و خودخواهي و نفع پرستي» اس
ــليمان (974ق.م) مى پردازد و سپس بيان مى دارد كه به محض  بنى اسراييل پس از س
اينكه معتقدات دينى و قواى اجتماعى آنان ضعيف گرديد از هر سو مورد هجوم ملل ديگر 
واقع شدند و به بندگى بيگانگان درآمدند. چنان كه در برابر قدرت نينوا پادشاه اسراييل 
ــارگن دوم با سپاهش به  ــت كمك نمودند. در نتيجه آن، س به ناچار از فرعون درخواس
فلسطين هجوم آورد و بيت المقدس را ويران ساخت (822ق.م) و ده سبط بنى اسراييل 
را با خود به اسارت برد. بخت النصر بر اورشليم يورش برد (568ق.م) و آنجا را خراب كرد 
و گروه بسيارى را كشت و 70 هزار نفر يهودي را به بابل برد تا كوروش پادشاه ايران پس 
از 70 سال آنها را آزاد ساخت و اين كپسول هاى دسيسه و خودخواهى و نفع پرستى را 

در ايران و بعضى از كشورهاى مجاور متفرق نمود. 4 

1.  همان، ص156. 
2.  همان، ص234. 
3. همان، ص156. 
4. همان، ص218. 
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از عباراتى كه آيت اهللا طالقانى در 
رابطه با قوم يهود به كار مى برد 
«كپسول هاى دسيسه و خودخواهي 

و نفع پرستي» است
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8. از ديگر صفاتي كه آيت اهللا طالقاني بر قوم يهود بر اساس تفسير قرآن وارد مي داند، 
غرور است. ايشان بيان مي داشتند كه يهود چنان در تنگناي غرور و كوته بيني و حسد 
گرفتارند كه چون به آنان گفته شود به آنچه نازل شده ايمان آوريد و ظروف، مكان ها و 
اشخاص را ميزان حق قرار ندهيد، از روي همين كوته بيني گويند به حقي ايمان مي آوريم 
كه در رنگ انديشه ها و قبيله و قوم ما باشد. لذا از نظر آيت اهللا طالقاني، منشأ كفر يهود، 
غرور و عصبيت و پيش از آن هواهاي نفس آنهاست كه در آيه 87 سوره بقره به آن اشاره 
شده است؛ وگرنه موسي با آن آيات روشن آنها را از قهر و ذلت فرعونيان رهاند، پس چرا 

همين كه او را در ميان خود نديدند دنباله رو گوساله شدند؟1

يهود و پذيرش دين اسالم
ــراييل و قوم يهود، به رابطه  ــس از بيان صفات و ويژگي هاي بني اس آيت اهللا طالقاني پ
قوم يهود و پذيرش دين خاتم از جانب آنها مي پردازد. ايشان بيان داشتند كه در محيط 
ــالت پيامبر اكرم(ص) انتظار مي رفت كه يهوديان با آن سوابق و پيش بيني ها  ظهور رس
ــت و طمع مسلمانان به ايمان يهود كه شايد  از نخستين مؤمنان باشند.2 اين چشمداش
ــرب به خصوص در اطراف يثرب  ــلمانان گرايند، بجا بود زيرا در جزيره الع به دعوت مس
ــماني پيامبران آگاهي داشتند تنها يهوديان بودند. طوايف  مردمي كه از كتاب هاي آس
ــرمي بردند و  ــركان محصور بودند و با ترس و بيم به انتظار فرج به س يهود در ميان مش
گاه گاهي ظهور پيامبر نجات دهنده را پيش بيني مي كردند تا آن كه پيامبر خدا از ميان 
ــراييل و قبيله و كتاب آنها را تصديق  همين اعراب برخاست و پيامبران بزرگوار بني اس
ــتند كه اينها به زودي به اسالم بگروند و به مخالفت  و تثبيت نمود. مسلمانان اميد داش
برنخيزند ولي يهوديان نه گرويدند و نه آنچه از اسرار و اخبار گذشتگان را كه در دل هاي 
ــتند- كه دعوت به توحيد و هدايت به راه پيامبران گذشته را تأييد  خود پنهان مي داش
ــتند و او را عالم محيط  ــكار كردند.3 آنان خدا و علم او را محدود مي دانس مي كرد- آش
ــناختند و گمان مي كردند فقط به آنچه گفته و  به باطن مظاهر همه موجودات نمي ش
ــود خداوند آگاه مي گردد. اين مغروران كه به خيال خود درهاي اسرار دين را  اظهار ش
تنها به روي خود گشوده مي ديدند، اظهار اين اسرار به مسلمانان را از بي خردي و عدم 

1. همان، ص230. 
2. همان، ص140. 
3. همان، ص203. 
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دورانديشي مي پنداشتند.1
ــلمانان را  ــمني يهوديان با مس آيت اهللا طالقاني دش
ــي) مي ديدند و  ــته وح در خصومت با جبرييل (فرش
ــود از پيامبر اكرم  مي گويند چون بعضي از رهبران يه
شنيدند كه جبرييل قرآن را نازل مي كند بهانه ديگري 
ــز جبرييل، كس ديگري قرآن را  يافتند و گفتند اگر ج
نازل مي كرد ما مي پذيرفتيم. چون ما و جبرييل با هم 

سابقه دشمني داريم نمي پذيريم. آنها مي گفتند خرابي بيت المقدس و آوارگي يهود و 
چيرگي دشمنان بر ما همه به وسيله جبرييل بوده است. گويا پيامبران بزرگ، يهود را 
از ويراني ها و آوارگي ها كه نتيجه سوء اعمال و اخالقشان بود پيش از وقوع بيم مي دادند 
و آن را از جانب فرشته وحي كه نامش جبرييل به زبان عبراني بود، مي خواندند؛ از اين 
ــود و همين را بهانه  ــته و مصايب همراه ب رو نام جبرييل در ذهن آنها با خاطرات گذش

نپذيرفتن دعوت اسالم مي آورند.2

اقدامات تاريخى و سياسى آيت اهللا طالقانى در خصوص موضوع فلسطين
ــطين به دو دوره پيش و پس از  ديدگاه هاى آيت اهللا طالقانى در خصوص مسئله فلس
ــيم بندى را بدان دليل بيان نموده ايم كه بنابر شرايط  انقالب تقسيم مي شود. اين تقس
ــكل خاصى به خود گرفته بود. اما در  زمانى حمايت ايشان از مردم مظلوم فلسطين ش
ماهيت موضوع كه ايشان صهيونيسم را عامل فساد و تفرقه در جهان اسالم مى دانستند، 
در دو دوره تفاوتي وجود نداشت. ايشان چه قبل از انقالب اسالمى و چه بعد از آن، همواره 
و به هر شكلى فرياد آزادى خواهى و حق طلبى فلسطينى ها را به گوش مردم ايران رساند. 

در هر مصاحبه ، اعالميه  و خطبه نمازجمعه اى از فلسطين گفت و از آن حمايت كرد.3

اقدامات ضدصهيونيستى آيت اهللا طالقانى در دوران پيش از انقالب 
اقدامات و فعاليت هاى آيت اهللا طالقانى را در يك تقسيم بندى ساده مى توان به شكل 

زير بيان داشت:
1. همان، ص206. 
2. همان، ص237. 

3. جزوه طالقانى و فلسطين، بى تا، بى جا، ص10. (اين تأكيد در حدي بود كه خاخام يديديا شوفط، رهبر وقت 
ــم و  ــان مي خواهد كه به هنگام حمله به صهيونيس يهويان ايران بنابر گفته خودش در يك ديدار حضوري از ايش

اسراييل از واژه يهود يا يهوديان استفاده نكند چرا كه باعث مشكالتي براي يهوديان ايراني مي شود.) 
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آيت اهللا طالقاني چه قبل از انقالب 
اسالمى و چه بعد از آن، همواره و 
به هر شكلى فرياد آزادى خواهى و 
حق طلبى فلسطينى ها را به گوش 
مردم ايران رساند. در هر مصاحبه ، 
اعالميه  و خطبه نمازجمعه اى از 
فلسطين گفت و از آن حمايت كرد



198
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

ــطين به مردم ايران و  ــاندن فرياد مظلوميت فلس - رس
جهان؛

- رسوايى دولت و شاه در همكارى با رژيم صهيونيستى و 
بى توجهى به مردم فلسطين؛ 

ــركت در  ــطين و ش ــارز فلس ــران مب ــا س ــات ب - مالق
كنفرانس هاى ضدصهيونيستى؛ 

- جمع آورى كمك هاى مالى براى مردم فلسطين. 

1. رساندن فرياد مظلوميت فلسطين به مردم ايران و جهان
ــت ها درآمد  ــطين به اشغال صهيونيس هنگامى كه فلس
ــى و هفت سال سن داشتند. با وسعت  (سال1327شمسى)، آيت اهللا طالقانى حدود س
ديدى كه ايشان داشتند، به عمق فاجعه آگاه بودند. اين زمان با فعاليت ضدصهيونيستى 
آيت اهللا كاشانى و شهيد نواب صفوى تقارن پيدا مى كند. چنان كه در سال 1333 شمسي 
كه نواب به كنفرانس اسالمى بيت المقدس دعوت مى شود، پس از بازديد از عراق و بسيج 
مردم عليه رژيم اشغالگر قدس، هنگام بازگشت به ايران فقط آيت اهللا طالقانى در فرودگاه 
مهرآباد از نواب استقبال مى نمايند.1 ايشان قبل از آن نيز در سال 1327 هنگام جنگ اول 
اعراب و صهيونيست ها به همراه آيت اهللا كاشانى و انجمن اسالمى دانشجويان و فداييان 

اسالم اولين گردهمايي عليه اسراييل و حمايت از اعراب را برپا كردند.2
آيت اهللا طالقاني با داشتن انديشه جهان شمول اسالم در مبارزه با استعمار و استبداد 
ــتمديدگان جهان اسالم نيز بود.  ــيد و به فكر س تنها به درون مرزهاي ايران نمي انديش
از سال 1948م/1327ه ش كه سرزمين يهودي نشين در فلسطين ايجاد شد لحظه اي 
ــغالگران آرام نگرفت. براي شناساندن ماهيت صهيونيست ها به مردم  از مبارزه عليه اش
ــطين و نشان دادن علت اين گرفتاري ها  ايران، شناساندن حقوق غصب شده مردم فلس
و عقب ماندگي ها كه همان تفرقه در ميان امت اسالم است، به نوشتن و گفتن و اعالميه 
ــركت در كنفرانس ها براى دفاع از حق ملت فلسطين3  دادن و تبليغ و مسافرت براى ش

اقدام مي كرد به  طوري  كه وي در مبارزه عليه صهيونيسم هرگز نياسود.4
1. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص269. 

2. غالمرضا نجاتى، جنبش ملى شدن صنعت نفت و كودتاى 28 مرداد 1332 و سه گزارش پيرامون ملى شدن 
صنعت نفت، تهران، 1378، ص89. 

3. على محمدى، آيت اهللا طالقانى ابوذر زمان، تهران، سازمان تبليغات اسالمي، 1373، ص56. 
4. سيدمحمدمهدى جعفري، آيت اهللا طالقانى و تفسير پرتوى از قرآن، تهران، خانه كتاب، 1389، ص12. 

آيت اهللا طالقاني با داشتن انديشه 
جهان شمول اسالم در مبارزه با 
استعمار و استبداد تنها به درون 
مرزهاي ايران نمي انديشيد 
و به فكر ستمديدگان جهان 
سال  از  بود.  نيز  اسالم 
1948م/1327ه ش كه سرزمين 
يهودي نشين در فلسطين ايجاد 
شد لحظه اي از مبارزه عليه 

اشغالگران آرام نگرفت
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در فضاى خفقان آن دوره كه روحانيان بسيار منفعل 
ــت نمى كردند،  ــى دخال ــى و اجتماع ــور سياس در ام
هرگونه اقدام آيت اهللا طالقانى به خصوص در زمانى كه 
ــده بود و آيت اهللا كاشانى بدرود  نواب صفوى شهيد ش
ــيارى از سوى رژيم مواجه  حيات گفته بود، با فشار بس
مى شد؛ با وجود اين از زندان و تهديد و برچسب خوردن 
ــيدند و همواره اقدام به جمع آورى پول براى  نمى ترس
مردم فلسطين و شركت در كنفرانس هاى بين المللى و 

سخنرانى هاى ضدصهيونيستى مى كردند. 
ــت ها را در  ــود صهيونيس ــى كه وج ــت اهللا طالقان آي
ــالم  ــر پيكر جهان اس ــت ب ــطين خنجرى از پش فلس
ــال 1948م/1327ه ش هم زمان با  ــت، از س مى دانس

ــت ها به مبارزه عليه آنان و شناساندن آن دارودسته  اشغال فلسطين توسط صهيونيس
ــغالگر و تجاوزكار و نيز به معرفى حقوق طبيعى و تاريخى مردم فلسطين  فاشيست اش
ــوان مدافع حقوق مردم  ــت زد و تا پايان زندگى پر بركت خود به عن به مردم ايران دس
فلسطين و مخالف حكومت اسراييل به روشنگرى و افشاگرى ادامه داد و از اين مبارزه و 

تالش دست برنداشت.1
روزنامه اطالعات در سال 1370 به نقل از يكي از روحانيان بيان مى دارد: 

ــينا و كرانه غربي  در جنگ ژوئن سال 1967، ارتش اسراييل صحراي س
رود اردن و بخشى از نوار غزه را تصرف كرد و ارتش مصر، شكست عظيمي 
ــرب و راديو  ــد، راديو صوت الع ــد. ابتدا كه اين جنگ آغاز ش را متحمل ش
ــدند، اخبار جنگ را ساعت به ساعت  ــط از قاهره پخش مي ش الشرق االوس
منتشر مي كردند. من يادم مي آيد در اولين ساعات ژوئن، آقاى طالقانى در 
ــان را چند بار ديدم كه  يكى از اتاقك هاى زندان از راديو جدا نمى شد. ايش
وقتى مارش نظامى هيجان انگيز از راديو پخش مى شد، گريه مى كرد و براى 

سربازان مسلمان دعا مى كرد كه در جنگ با اسراييل پيروز شوند.2
مسجد هدايت يكى از مهمترين پايگاه هاي آيت اهللا طالقانى بود؛ به عبارت ديگر مبارزات 
ــى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، 1382،  1. ابوذر زمان؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررس

ج2، ص10. 
2. تقي ابراهيمي، اطالعات، 1370/6/19. 
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هرگونه اقدام آيت اهللا طالقانى 
به خصوص در زمانى كه نواب  
صفوى شهيد شده بود و آيت اهللا 
كاشانى بدرود حيات گفته بود، با 
فشار بسيارى از سوى رژيم مواجه 
مى شد؛ با وجود اين از زندان و تهديد 
و برچسب خوردن نمى ترسيدند 
و همواره اقدام به جمع آورى پول 
براى مردم فلسطين و شركت 
در كنفرانس هاى بين المللى و 
سخنرانى هاى ضدصهيونيستى 

مى كردند
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علنى ايشان از طريق مسجد هدايت دنبال مى شد.1 اين مركز فرهنگي- سياسي چنان با 
اقبال عمومي روبه رو شد كه در زمان وفات جمال عبدالناصر، مراسم بزرگداشت وي در 
سال 1349 بدون فراخوان رسمي از جانب ايشان، در مسجد هدايت برگزار گرديد و با 
استقبال فراوان مردم مواجه شد و در آن مراسم سخنان روشنگرانه اي را در مورد جهان 
ــياه و واقعه درگيري فلسطينيان به اطالع  عرب و اوضاع فلسطين و حادثه سپتامبر س

مردم رسانيد.2 
ايشان بيان مي داشتند: 

ــالمي 1333 در بيت المقدس)،  از نزديك (بعد از شركت در كنفرانس اس
افسردگى، ظلم، حق خوردگى مردم فلسطين را مى ديديم. چگونه اينها مورد 
رعايت و مورد اتفاق سازمان ملل و همان كشورهايى واقع شده اند كه اينها 
ــان راندند و بعد به صورت يك مشت  را آواره كردند؟ اول از سرزمين هايش
فقير و بيچاره به اينها كمك مى كردند. چه بسا در مسير بين بيت المقدس 
و خليل الرحمن مى ديدم كه عده اى از اين آوارگان در يك سوى سيم هاى 
خاردار بودند و در سوى ديگر عده اى قوم و خويشان بودند، به طورى كه از 
دور با دست با هم اشاره كنند؛ زير نفوذ و قدرت پاسداران صهيونيسم، اين 

وضع را ديدم.3
ــان آن بود كه حمايت از مظلومان فلسطين، فقط وظيفه مسلمانان  همواره فرياد ايش
ــت كه بر دوش كليه پيروان اديان مختلف اعم از مسيحيت  ــت بلكه وظيفه اي اس نيس
ــت مى نمود كه  ــروان مذهب يهود صميمانه درخواس ــت. در نتيجه از پي و يهوديت اس

صهيونيسم را محكوم كنند.4
ايشان بيان داشتند مسئله بيت المقدس مسئله اي نيست كه تنها مربوط به مسلمين 
ــت. مسئله همه  ــئله انسان آزاد دنياس ــئله بيت المقدس مس و يا مسيحيان باشد. مس
اديان الهي است. همه مردم دنيا براي نجات بيت المقدس و حاميان و نگهبانان آن- كه 
ــند- بايد قيام كنند. همه با يك صدا، يك فرياد و يك مشت بايد اين  فلسطيني ها باش
ــت پاك كنند... اين صهيونيست ها...  مركز توحيد را كه تبديل به مركز شرك شده اس
ــناد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمى، 1368،  1. سليمان حيدرى، آيت اهللا سيدمحمود طالقانى به روايت اس

ص58. 
2. سيدمحمدمهدي جعفري، همان، ص12. 

3. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى (متن سخنرانى آيت اهللا طالقانى در دانشگاه راجع به فلسطين)، جمال، 1359، 
ص158. 

4. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص17. 
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خودشان را وارث انبيا مي دانند؛ ابراهيم خليل بت شكن 
ــراييل كه براي نجات بشر قيام  و منادي توحيد بني اس
كرده اند، اينها چهره آنان را هم خراب مي كنند. آيت اهللا 
ــتند كه اين صهيونيست ها  طالقاني همواره تأكيد داش
ــتند  ــتند كه چهره انبيا را خراب كردند. اينها هس هس
ــتي  ــرك و خودپرس كه توحيد خالص را تبديل به ش
كردند. بيت المقدس از آن همه اديان الهي است؛ اسالم، 
مسيحيت و يهوديت. اين مركز بايد از لوث صهيونيسم 

پاك شود و اين وظيفه فرد فرد مسلمين است.1 
ــالمى تظاهر به حمايت  در آن دوره زمانى كه به قول آيت اهللا طالقانى، دولت هاى اس
از مردم فلسطين مى نمودند و دولت ايران نيز اسراييل را مورد شناسايى قرار داده بود، 
ايشان بر اين باور بودند كه مظلوميت فلسطينيان است كه روزى تبديل به بغض مى گردد 
و خانه و كاشانه صهيونيست ها را ويران مى كند. با اينكه اين مظلوميت خاموش است اما 

صدايش را همه خواهند شنيد. ايشان بيان مى داشتند: 
بران ترين سالح ما مسلمانان در حال حاضر مظلوميت ماست... تا به حال 
هر چه موفق بوديم با سالح مظلوميت بوده است. او (اسراييل) تير مى زد و ما 
مى گفتيم اهللا اكبر، او تير مى انداخت و ما مى گفتيم الاله االاهللا. آن دخترى كه 

زير شكنجه جان داد و لب باز نكرد، باالخره صدايش به همه رسيد.2
2. رسوايى دولت و شاه در همكارى با رژيم صهيونيستى و بى توجهى به مردم فلسطين

آيت اهللا طالقاني در هر فرصتي اعم از سخنراني ها در اماكن و مساجد يا در كنفرانس هاي 
بين المللي، همواره بيان مي داشتند كه ملت ايران با رژيم صهيونيستي مخالف است و 
با آن مبارزه مي كند. از نظر ايشان دولت هاي ايران دست نشانده هستند و توان و ياراي 
ــت ها را ندارند. لذا وي در فرصت به دست آمده به  مخالفت با استعمارگران و صهيونيس
جهان اسالم اعالم مي داشت كه ملت ايران با صهيونيسم مخالف است و حساب ملت ها 
از دولت هاي وابسته و دست نشانده جدا است.3 هنگامي كه آيت اهللا طالقانى براي شركت 

در كنفرانس اسالمى به بيت المقدس رفته بودند بيان داشتند: 

1. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى، همان، ص33. 
2. سيدمحمود طالقانى، تبيين رسالت براى قيام به قسط، بنياد فرهنگى آيت اهللا طالقانى، ص74. 

ــتر دوران: آيت اهللا طالقانى، تهران، مركز  3. سيدمحمدمهدى جعفري، همان، ص12؛ همچنين رك: مالك اش
بررسى اسناد تاريخى وزارت اطالعات، 1382، ج3. 
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همواره فرياد آيت اهللا طالقاني 
آن بود كه حمايت از مظلومان 
فلسطين، فقط وظيفه مسلمانان 
نيست بلكه وظيفه اي است كه بر 
دوش كليه پيروان اديان مختلف 
اعم از مسيحيت و يهوديت است. 
در نتيجه از پيروان مذهب يهود 
صميمانه درخواست مى نمود كه 

صهيونيسم را محكوم كنند 
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ــالمى؟! ما در مؤتمر اسالمى سرمان  اين شد مملكت اس
ــربلند بكنيم، وقتى كه صورت  به زير بود. نمى توانستيم س
روابط را به ما نشان دادند. آقاى وزير كشاورزى مگر مستشار 
مسلمان در اين مملكت نيست؟ مهندس نداريم؟ اگر نداريم 
از سوييس بيار! نداريم از هند بيار! نداريم از آلمان بيار! حتماً 

بايد مستشار امالك فرد يهودى صهيونيست باشد.1
البته تاريخ و اسناد تاريخى ادعاى آيت اهللا طالقانى را به اثبات رسانيد. ادعا و ايراد ديگر 

ايشان به روابط پنهانى مسئوالن نظام با اسراييل بود. ايشان بيان مى داشتند: 
ــقانه است. جزء چند  ــراييل، روابط عاش روابط هيئت حاكمه ايران با اس
كشورى كه حكومت هاى آن براى نگهدارى هوس هاى ظالمانه و تحميلى 
ــى از همه  ــدند ول ــتعمارى وارد ش ــت هاى اس خود در پيمان ها و بندوبس
خوش رقص تر در اين بازى نوين استعمارى هيئت حاكمه ايران است. گرچه 
ــلمانان و علماى غيور و فعال، مردم اين پايگاه  از ترس شورش عمومى مس
ــناخته اند ولى روابط آن چنان كه  ــوس را به رسميت نش استعمارى و جاس
ــراييل نيز اعتراف دارند، بيش از يك رابطه معمولى است،  روزنامه هاى اس
ــراييل روابط عاشقانه  ــف رابطه هيئت حاكمه ايران با اس بلكه با كمال تأس
است و ايران اكنون چنان كه پايگاه دول استعمارى متجاوز امريكا، انگليس 
و فرانسه است، پايگاه جاسوسى اسراييل گشته است. مهم ترين رشته هاى 
ــركت ها و عمال اسراييل در پست  اقتصادى و سياسى مملكت به وسيله ش
وزارتخانه ها، نظاميان و سازمان هاى انتظامى به نام مذهب (بهاييون) شكل 
و اداره مى شود. اينها رشته خون اقتصادى مملكت ما را به وسيله بورس هاى 
ــرف جهودهاى امريكايى  ــركت هاى قالبى و نمايندگى ها از ط زمينى و ش

مى مكند.2
ايشان در سخنرانى خود تحت عنوان «جهاد و شهادت» با مردم خطاب به دولت بيان 

داشتند: 
كى ها هستند در اين مملكت با دشمنان مسلمين دارند همدستى مى كنند؟ 
ــت، از خودتان اعتراف مى خواهم،  ــالمى اس ــالم، اين فقه اس اين قانون اس

1. انديشه هاى حضرت آيت اهللا طالقانى، همان، ص33. 
2. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، طالقانى و تاريخ، تهران، نيلوفر، 1360، ص204. 

آيت اهللا طالقاني بر اين باور 
بودند كه مظلوميت فلسطينيان 
است كه روزى تبديل به بغض 
مى گردد و خانه و كاشانه 
صهيونيست ها را ويران مى كند
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ــلمان ها را مى دزدند و به  كى ها اموال مس
صهيونيست ها و اسراييلى هاى بين المللى 
كمك مى نمايند؟ كى ها زن هاى مسلمان ها 
ــد؟ اينها  ــت خارج مى كنن را از حدود عف
ــش را بايد  ــا محارب اند؟ حكم ــد ي ذمى ان
ــن حدودى كه علماي  فقيه بدهد. اگر با اي
ــان كردند، اگر  ــيعه بي ــالم و علماى ش اس
ــت  ــى هم با اينها بندوبس دولت و حكومت
ــلمان با اين دولت  داشت تكليف مردم مس
چيست؟ به حكم فقه اسالمى از يك طرف 

ــلمان ها را آواره بكنند ميان بيابان ها و به حدود اسالم تجاوز بكنند و از  مس
ــلمان ها را به عناوين مختلف نه كارهاى اساسى و  يك طرف ثروت هاى مس
توليدى بردند و مى برند، ترويج فحشا بكنند، اگر دولتى آمد بدون اسم، براى 
ــالمى هم در آنجا رفتند و  اينها سفارتخانه باز كرد، رؤسا و وزراى كشور اس
ــان با چنين حكومتى چيست؟... امروز  عيش ونوش كردند، مردم تكليفش
صهيونيسم پوست دوم استعمار است، استعمار به صورت اولى خود شكست 
ــت. صهيونيسم به پوست  ــت و به پوست صهيونيسم درآمده اس خورده اس
اسراييل باز يك قيافه ديگرى در كشور ما گرفته و به صورت بهاييت درآمده و 

در تمام وزارتخانه ها و اركان اين دولت شيعه اسالمى نفوذ كرده است.1
بنابر اين آيت اهللا طالقانى همواره دولت وقت ايران را براى موارد يادشده و تحت سلطه 
درآمدن توسط صهيونيست ها مالمت و سرزنش مى كردند؛ به طوري كه به گفته خود 
ــان از سال 1341 به بعد دست  وي، در تشكيل پرونده و محاكمه و زنداني نمودن ايش

موساد كه از سال 1339 با ساواك ايران همكاري مي كرد، آشكارا ديده مي شد. 
ــزد مى كرد و دولت نيز سعى داشت  آيت اهللا طالقانى به دولت انتقادات مذكور را گوش
ــت و آن عدم  تا خود را تبرئه نمايد. وي انتقاد ديگرى را نيز به دولت وقت وارد مى دانس
ــازى مردم در خصوص اقدامات وحشيانه رژيم اشغالگر فلسطين  اطالع رسانى و آگاه س
بود. نمونه اى از انتقادات وى در رابطه با عدم اطالع رسانى دولت آن بود كه ايشان بعد از 
شركت در كنفرانس هاى اسالمى از دولت توضيح مى خواست كه چرا خبر چنين مجمعى 

1. انديشه هاى آيت اهللا طالقانى، همان، ص31. 
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هنگامي كه آيت اهللا طالقانى براي 
اسالمى  كنفرانس  در  شركت 
به بيت المقدس رفته بودند بيان 
داشتند: آقاى وزير كشاورزى 
اين  در  مسلمان  مستشار  مگر 
مملكت نيست؟ مهندس نداريم؟ 
اگرنداريم از سوييس بيار! نداريم از 
هند بيار! نداريم از آلمان بيار! حتمًا 
بايد مستشار امالك فرد يهودى 

صهيونيست باشد
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را به گوش مسلمانان ايران نمى رساند تا با سرنوشت مردم فلسطين آشنايى بيابند.1 
هر كس به هر جايى مسافرت مى كند، مى رود و مى آيد... يك كلمه ننوشتند 
اين مؤتمر اسالمى قدس چه گفتند و كى ها بودند و چه گفت وگوها كردند. 

اين دست كيست؟ جز عمال اسراييل؟2 
3. مالقات با سران مبارز فلسطين و شركت در كنفرانس هاى ضدصهيونيستى 

حضور در كنفرانس هاى بين المللى از اقدامات مهم آيت اهللا طالقاني در جهت شناساندن 
و همراهى ايران با جهان اسالم به منظور مبارزه با رژيم اشغالگر قدس بود. ايشان با توجه 
به شناختى كه از صهيونيست ها و روحيه تجاوزگرى آنها داشتند، به اقدام دسته جمعى و 
همبستگى جهان اسالم قائل بودند و بر اين باور بودند كه همان گونه كه آقاي مطهري بيان 
مي داشتند كه اسراييل خطر بزرگ است،3 با اين خطر بزرگ راهي به غير از وحدت جهان 
اسالم و اقدام دسته جمعي عليه اين رژيم وجود ندارد. ايشان با اين ديدگاه به كنفرانس هاي 
ــلمان جهان مي رفتند. اولين كنفرانسى كه  ضدصهيونيستي و به مالقات با رهبران مس
ايشان شركت نمودند در سال 1328 بود. ايشان در رابطه با اين كنفرانس بيان مى دارند: 
در سال 1328 اولين سفر به كنفرانس فلسطينى رفتم از نزديك به آوارگان 
انديشيدم از كشورهاى اسالمى و عربى به كنفرانس آمده بودند ولى بعضى 
ــجد  ــه مى خواندند و تظاهر به طرفدارى از اين مظلومين و مس فقط حماس

غصب شده داشتند.4
اما با وجود اين ايشان همواره به نزديكي مسلمانان جهان و القاي اين موضوع كه مسئله 
فلسطين، مسئله جهان اسالم است اشاره داشت و معتقد بود كه مي بايست براي حل اين 

مشكل با يكديگر همكاري كرد. 
حضور ديگر ايشان در كنفرانس سال 1331 به نمايندگى از آيت اهللا كاشانى بود. اين 
كنفرانس شعوب المسلمين نام داشت و در كراچى برپا شد. آيت اهللا كمره اى، سيد رضا 
زنجانى و آيت اهللا صدر بالغى نيز از طرف علماى اعالم مأمور به شركت در كنگره مذكور 

شدند. 
دومين كنفرانس بين المللى كه عليه رژيم صهيونيستى شركت داشتند در 27 رجب  
1379 (1338 هجري  شمسي ) در مؤتمر اسالمي  قدس  در شهر بيت المقدس تشكيل 

1. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص11. 
2. همان، ص13. 

3. كاظم حسينى، آيت اهللا طالقانى و آيت اهللا مطهرى و تبيين جهان، نويد، 1359. 
4. سيدمحمود طالقانى، از آزادى تا شهادت، تهران، ابوذر، 1358، ص170. 
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گرديد؛ در اين كنفرانس نيز آيت اهللا طالقانى به همراه آيت اهللا كمره اى شركت جستند. 
ــتند در 27 رجب  1381  ــان در آن حضور داش كنفرانس بين المللى ديگرى كه ايش
(دي1340 شمسي ) برپا شد. در اين اجالس كه به رياست آيت اهللا طالقانى تشكيل شد، 

آقايان شيخ يحيى نورى و مهاجرانى حضور داشتند.1 
ايشان در اين كنفرانس ها ضمن مذاكره با رهبران مسلمان كشورهاى اسالمى با مسائل 
و مشكالت مردم فلسطين نيز آشنايى مى يافتند. ايشان در مصاحبه اى كه بعد از پيروزى 

انقالب اسالمى در اين مورد داشتند بيان نمودند: 
ــاوت نبوده اند. صداى  ــطين هرگز بى تف ــئله فلس مردم ايران درباره مس
ــارج ايران همه جا  ــدان ما در ايران و خ ــا را من خودم و فرزن مظلوميت آنه
ــالمى كراچى،  ــاى اس ــن در كنفرانس ه ــور م ــس مى كردند. حض منعك
ــراى دفاع از حق  ــان عبدالناصر اصًال ب ــره در زم بيت المقدس، مكه و قاه
ــطينى ها فقط دشمن فلسطين نيست و  فلسطينى ها بود چون دشمن فلس

نبوده بلكه دشمن همه عالم است.2
4. جمع آورى كمك هاى مالى براى مردم فلسطين

ــجد هدايت به عنوان پايگاه مهم آيت اهللا طالقانى جهت  همان گونه كه بيان گرديد مس
ــتبدادگر پهلوى و همچنين ساير مبارزات  ــالمى و مبارزات عليه رژيم اس ــر افكار اس نش
همچون مبارزه با رژيم اشغالگر بوده است. در آن دوره خفقان يكي از اصلي ترين راه هاي 
جمع آورى كمك هاى مالى، فطريه هاي مردمي بود زيرا منابع مالى ديگرى براى كمك به 
مردم فلسطين وجود نداشت. اين در حالى بود كه دولت با اين گونه حركت هاى اسالمى 
و اسالم دوستانه مخالفت مى ورزيد. لذا فطريه هاى مردم ايران بزرگ ترين كمك به مردم 

فلسطين  بود.  
ــع آورى فطريه براى  ــال 1340 كه آيت اهللا طالقاني براي اولين بار اقدام به جم در س
ــطين نمود، امامت نماز عيد فطر را در دبيرستان كمال (تهران) بر  كمك به مردم فلس
ــت. اين اقدام اولين اقدام عمومى و مردمى بود كه از طرف ملت ايران نسبت  عهده داش
به ملت فلسطين انجام مى گرفت و آغاز حركتى شد كه در عيد سال 1349 به تبعيت از 
اقدام ايشان توسط استادان شهيد مطهرى و دكتر شريعتى در مسجد الجواد و حسينيه 
ارشاد تداوم يافت. اما دستگاه جبار حاكم كه از اين اقدام رشادت آميز و جسورانه آيت اهللا 

1. مصاحبه با سيدمهدى عاليى فرزند مرحوم طالقانى رك: 
http://www.hawzah.net/hawzah/Magazines/MagArt.aspx

2. همان، ص68. 

اني
طالق

هللا 
ت ا

ه  آي
ديش

در ان
م  

يس
يون

صه
له 

سئ
 و م

ين
سط

ه فل
يگا

جا



206
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين

طالقانى وحشت زده شده بود در عيد فطر سال 1350 خانه ايشان را به محاصره درآورد و 
مانع ورود ايشان به مسجد شد و يك ماه بعد ايشان را به زابل تبعيد كرد.1 

اقدام مهم ديگر مربوط به جمع آورى كمك ها و فطريه هاى مردم در سال 1348 بود. 
در عيد فطر سال 1348 كه نماز عيد به امامت آيت اهللا طالقانى در مسجد 
ــگاهى، روحانى، بازارى  ــمارى از دانش هدايت ترتيب يافت، جمعيت بى ش
ــا و بعد به اوضاع  ــان ابتدا به بيان هدف بعثت انبي و... تجمع نمودند... ايش
ــاره نمود و رشته  ــالمى و گرفتارى و پراكندگى مسلمين اش كشورهاى اس
ــطينى كه در اثر تجاوزات ظالمانه  ــخن را به وضع رقت بار آوارگان فلس س
ــرزمين هاى خود را از دست  ــت خانه و كاشانه و س يهودى هاى صهيونيس
داده و آواره بيابان ها و سرگردان شهرها بودند كشاند... آن گاه ضمن مطالب 
كوتاهى درباره فلسفه فطريه و اهميت همبستگى و رفع گرفتارى مسلمانان، 
ــهرها خارج  براى اولين بار مصارف فطريه را از محدوده خانواده، قبيله و ش
ــالمى ضرورت كمك به برادران مسلمان  ساخت و با نگرش جهان بينى اس
آواره فلسطينى را تجويز نمود... پس از اتمام سخنرانى قبل از اينكه بنشيند 
فطريه خانواده خود را از جيب بيرون آورد و در كنار محراب گذاشت و فرمود 

1. نهضت آزادي، طالقاني در آيينه گفتار و كردار، تهران، نهضت آزادي ايران، 1362، ص24. 
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من فطريه ام را براى كمك به فلسطينى ها مى دهم.1
ــان تداوم يافت.  ــان گرديد اين رويه آيت اهللا طالقاني، تا پايان عمرش همان گونه كه بي
ــال 1349 روز عيد  مهندس ميثمى در خاطراتش بيان مى دارد: «يادم مى آيد كه در س
فطر پدر طالقانى در مسجد هدايت فطريه ها را براى فلسطين جمع آورى نمود.»2 آقاى 

جعفرى نيز در خاطرات خود چنين بيان مى دارد: 
در آن روز ايشان براى مردم و سازمان هاى فلسطينى كمك مالى جمع آورى 
كردند. از جمله اين سازمان ها الفتح بود. بعد از آنكه اين كمك ها جمع آورى 
ــت و بنده، اين  ــيخ رهنما كه رابطه خوبى با فلسطينى ها داش شد، آقاى ش
ــفارت كه تازه در تهران بازگشايى شده بود و تحويل  كمك ها را برديم به س
ــفارت مصر در ايران داديم و از آنها درخواست كرديم كه به الفتح  مقامات س
ــفارت مصر مطلع شد و روزى  بدهند. شهيد مطهرى از رفت و آمد من به س
مرا خواست و گفت... ما هم در حسينيه ارشاد كمك هايى جمع كرديم. اين 
كمك ها به نام سه نفر است: ابوالفضل زنجانى، دكتر على آبادى و خود من. از 
آنان بخواه كه ما هم اين كمك ها را به آنها بدهيم تا به فلسطينى ها برسانند.3 

اقدامات ضدصهيونيستى آيت اهللا طالقانى در دوران بعد از انقالب
ــالمى ايران تحوالت عظيمى را در نظام بين الملل ايجاد كرد  همانگونه كه انقالب اس
ــه هاى غرب را به چالش كشيد، در روش مبارزاتى  و كليه اعتبار فكرى مكاتب و انديش
نيروهاى مذهبى نيز تحولي ماهوى ايجاد نمود. مبارزات روحانيان و نيروهاى مذهبى 
ــم و... بود و بعضاً در خفا و پنهانى بر اساس موازين  ــتعمار، صهيونيس كه ضد فساد، اس
اسالمى صورت مى گرفت، بعد از انقالب از خفا درآمد و همسو با اصول و اهداف انقالب 
اسالمى قرار گرفت. در اين راستا صهيونيسم ستيزى نيز با اهداف روحانيان مبارز قبل 
از انقالب اسالمى و اصول و اهداف سياست خارجى جمهورى اسالمى ايران همسو شد؛ 
اين همسويى باعث شد كه ايران با اسراييل قطع رابطه سياسي- اقتصادي نمايد و از مردم 

مظلوم فلسطين حمايت كامل كند. ايشان بيان مى داشتند: 

1. سيدمحمدحسين مير ابوالقاسمى، همان، ص562. 
ــالمى صداوسيما،  2. عباس داوديان فر، ابوذر انقالب؛ زندگينامه آيت اهللا طالقانى، تهران، مركز پژوهش هاى اس

 .1382
ــفاهى سيدمحمدمهدى جعفرى؛ تدوين سيدقاسم  3. سيدمحمدمهدى جعفرى، همگام با آزادى؛ خاطرات ش

حسيني، صحيفه خرد، ص51. 
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در واقع هر انقالب عليه ظلم، عليه استثمار در هر جاى دنيا 
كه باشد از نظر ما يك انقالب اسالمى است چرا كه روح اسالم 
ــالم در جهت رفع ظلم از همه ابناى بشر، همه  و مفاهيم اس
انسان ها، مظلومين و مستضعف است. سرنوشت ما سرنوشت 
كوبا، فلسطين و همه كشورهاى اسالمى است. سرنوشت ما 

از يكديگر جدا نيست.1 
ــالت خود را رهايى و آزادى تمامى محرومان و  اسالم رس
زحمتكشان جهان مى داند و در نتيجه مسلمانان بايد خصلت 
اسالمى خود را حفظ نموده و براى رهايى و آزادى همه ملل 

محروم و مسلمانان استعمارزده جهان تالش نمايند.2 
لذا ايشان با توجه به مظلوميت مردم فلسطين ، مسئله فلسطين را اصلى ترين مسئله 
جهان اسالم عنوان نمودند و اين مسئله را رأس مسئله جهان اسالم مى دانستند.3 ايشان 

در خصوص چگونگى رابطه با فلسطين بيان داشتند: 
ــطين بلكه از هر دولت  ــات داديم، نه تنها از دولت فلس اگر خودمان را نج
مظلوم ديگرى طبق وظايف اسالمى و انسانى حمايت مى كنيم. اگر توانستيم 
از طريق دولت ها و اگر نتوانستيم از طريق ملت ها آنها را مورد حمايت قرار 

مى دهيم.4 
آيت اهللا طالقانى در مورد مبارزه با اسراييل بيان مى داشتند: 

ــال است كه ملت  ــت در مبارزه با اين قوم مى گذرد، سي س سى سال اس
فلسطين در زير سخت ترين ضربات تبليغاتى و جنگى به سر مى برد و امروز 
سرافراز بيرون مى آيد و امروز مى بينيم ما كه در ايران جرئت نداشتيم يك 
جلسه اى براى هماهنگى و هم صدايى و هم ندايى با مردم فلسطين تشكيل 
ــطين و نماينده  ــان را با صداى مردم فلس ــا آزادى، صداى خودم بدهيم، ب
فلسطين با هم براى پيشبرد هدف هاى مشترك، بلند مى كنيم. ما كه در دوره 
ــطين كلمه اى بگوييم، امروز مسائل  استضعاف جرئت نداشتيم درباره فلس
فلسطين را در مركز علمى مان در دانشگاهمان مطرح مى كنيم. اميدواريم 

1. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص511. 
2. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص23. 

3. سيدمحمود طالقاني، همان، ص285. 
4. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص407. 

آيت اهللا طالقاني بيان داشتند: 
اگر خودمان را نجات داديم، 
نه تنها از دولت فلسطين بلكه 
از هر دولت مظلوم ديگرى 
طبق وظايف اسالمى و انسانى 
حمايت مى كنيم. اگر توانستيم 
اگر  و  دولت ها  طريق  از 
نتوانستيم از طريق ملت ها آنها 
را مورد حمايت قرار مى دهيم
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ــائل فلسطين را  ــتر مس جوان هاى ما بيش
بشناسند كه يك درس بزرگ تاريخى قرن 
ماست و بيشتر روابطشان را تحكيم بكنند 
و هماهنگى خودشان را بنمايانند تا بتوانيم 
اين انقالبى را كه در دو نقطه حساس دنيا 
ــطين) پديد آمده، به  (ايران و منطقه فلس
يارى حق و به همت و هم رزمى همه ملت ها 

به پايان برسانيم.1
در اين راستا بسيارى از رهبران يا نمايندگان ملت ها، 

نهضت ها و جنبش هاى كشورهاى اسالمى كه به طور سرى يا علنى به ايران مي آمدند و 
همه آنان تشنه دريافت ايدئولوژى و اهداف انقالب اسالمى ايران بودند، بعد از مالقات با 
بنيان گذار انقالب اسالمي به مالقات آيت اهللا طالقانى كه عمًال تجربه مبارزه داشت و طعم 
زندان را چشيده بود مى شتافتند، در محضرش به گفت وگو مى نشستند و از انديشه هاى 
ــد از پيروزي انقالب  ــان بع ــالمى و ديدگاه هاى انقالبى وى بهره مى گرفتند. لذا ايش اس
اسالمي، توجه بسياري به مسئله فلسطين نشان دادند. ايشان در دفتر كارشان با اعضاي 
يك هيئت كوبايى كه رياست آن را وزير صنايع شيميايى آن كشور برعهده داشت و خود را 
براى كنفرانس غير متعهدها آماده مى كردند، ديدار و مالقات داشتند. در اين جلسه ضمن 
بيان اينكه در كنفرانس غير متعهدها در هاوانا مى بايد به دنياى آزاد، دنياى مستضعفان و 
مظلومان خدمت كرد، در مورد اسراييل خاطرنشان ساختند كه انقالب ما به يارى خداوند 
پيش خواهد رفت و از اين جهت نگرانى نداريم اما نگرانى ما مربوط به عقده هاى چركينى 
است كه به نام اسراييل و صهيونيسم خوانده مى شود. اميدواريم كه كشورهاى غيرمتعهد  
همه سعى خود را به كار ببندند تا اين برج هاى مراقبت را كه منشأ درگيرى ها و جنگ ها 
هستند از بين ببرند. ما انتظار داريم كه مسئله اسراييل در صدر مسائل كنفرانس قرار گيرد 
و همه با اتفاق، قرارداد كمپ ديويد را محكوم و از ملت مظلوم و آواره فلسطين پشتيبانى 
كنند.2 در افطاري شب 28 رمضان 1358ه ش كه در دفتر آيت اهللا طالقانى براي سفراي 
كشورهاي اسالمي ترتيب داده شد، ايشان از فلسطين به عنوان رأس به درد آمده و شاكي 
ــخن گفت و با يادآوري اين زخم مزمن در بدنه امت اسالمي، از مسلمانان  پيكر اسالم س

1. ابوذر زمان؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك؛ همان، ص10. 
2. بهرام افراسيابى و سعيد دهقان، همان، ص512. 
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آيت اهللا طالقانى در سخنرانى هاى 
بعد از انقالب بيان مى داشتند: 

ما ملت ايران، اين ملتى كه انقالب 
كرد، برخاست با تمام قوا براى 
دستگيرى و كمك به هر ملت 
مظلوم، به خصوص ملت فلسطين 
و مستضعفين در هر كجاى دنيا 
تا آن قدرى كه امكان داريم اقدام 

مى كنيم
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خواست كه آزادي قدس را در سرلوحه برنامه خود قرار دهند.1 
ــطين در تهران به خدمت آيت اهللا طالقاني  چنان كه رهبران سازمان آزادى بخش فلس
رسيدند، مبارزات آنها را براى آزادى سرزمين هاى خود ستود و صميمانه قول كمك و 
حمايت از مقاومت فلسطين را به آنان داد. ايشان ايران را وطن فلسطينيان مى دانست 
ــر عرفات را در ايران مالقات  و به همين دليل وقتى كه برادران فلسطينى از جمله ياس
نمود به آنان گفت: «شما برادران امروز در خانه خودتان هستيد» و عرفات يك جلد قرآن 
نفيس، هديه مردم ايران را به گرمى پذيرفت و از سفارت نوبنياد فلسطين ديدن نمود.2 

آيت اهللا طالقانى در سخنرانى هاى بعد از انقالب بيان مى داشتند: 
ما ملت ايران، اين ملتى كه انقالب كرد، برخاست با تمام قوا براى دستگيرى 
و كمك به هر ملت مظلوم، به خصوص ملت فلسطين و مستضعفين در هر 
ــدام مى كنيم. چون قيام ما براى  كجاى دنيا تا آن قدرى كه امكان داريم اق
نجات مستضعفين است. اول مستضعفين ايران بعد مستضعفين ملت هاى 
عرب و ملت هاى مسلمانى كه اسير حكومت هايى هستند كه به ناحق و بدون 

رضاى ملت ها بر آنها حاكميت دارند...3
1. سيدمحمدمهدي جعفري، همان. 

2. سيدمحمدحسين ميرابوالقاسمى، همان، ص566. 
3. سيدمحمود طالقاني، همان، ص173. 

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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ايشان همواره فراتر از شعارها مي رفتند و خواهان اقدام 
عملى در برابر صهيونيست ها و استعمارگران بين المللى 

و همچنين وحدت مسلمانان جهان بودند.
ــعارها و اجتماعات به  بايد بيش از اين ش
عمل بپردازيم، مجهز شويم. همان طور كه 
امام فرمودند اگر يك سطل آب هر كدام از 
ــلمانان ريخته بودند، سيلى مى شد كه  مس
ــم را از بين مى برد. همان طورى  صهيونيس
كه در «منا» هر كدام هفت ريگ مى زنيد و 

برج شيطان و كفر را غرق ريگ مى كنيد. هر كدام يك ريگ، يك سنگ و يك 
سالح در دست بگيريد. همه مجهز بشويد.1 صهيونيست ها دشمن واحد تمامى 
خلق هاى محروم جهان مى باشند. لذا براى مقابله با دشمنان ملل محروم به 

همكارى و روابط فيمابين اين ملل، نياز است.2
به خصوص ما مسلمان هاى ايران كه دايماً در معرض اين فتنه هستيم. ببينيد 
ــم خونخوار چگونه دندان روى هم مي فشارد و براى ما نقشه  االن صهيونيس
مى كشد! به خصوص از اين ابتكارى كه مسلمان ها، رهبر ما، دولت ما و ملت ما 
نشان داد كه روز جمعه آخر رمضان در سراسر كشورهاى اسالمى را روز قدس 
نام نهاد. ما خطابمان به عموم ملت هاى اسالمى است. بعضى از دولت ها هستند 
كه هنوز آگاهانه و ناآگاهانه بازى مى كنند. ملت هاى مسلمان بايد خودشان 
ــه حركت كنيم به طرف  ــد كه هم راه بيفتند. همه مجهز و آماده. روزى برس
ــتان، دبيرستان و دانشگاه بايد  بيت المقدس. ما هم بايد آماده باشيم. از دبس
بچه هاى خردسال ما، زن ها و مردهاى ما، پير و جوان ما آماده دفاع باشند. دفاع 
از بيت المقدس. چرا كه دفاع از بيت المقدس دفاع از حريم خداست و بر همه 
واجب است. من پيشنهاد مى كنم در مدارس، روستاها و كارخانه ها، روزهاى 
معينى اشخاص وارد، بچه ها و جوانان و زن هاى ما را تمرين نظامى بدهند و در 

تمام كشورهاى اسالمى به اين صورت باشد.3
ايشان همچنين بيان داشتند: 

1. اصغر طاهرى بروجنى، همان، ص35. 
2. جزوه طالقانى و فلسطين، همان، ص19. 

3. اصغر طاهرى بروجنى، همان، ص35. 
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آيت اهللا طالقاني: ببينيد االن 
صهيونيسم خونخوار چگونه 
دندان روى هم مي فشارد و براى 
ما نقشه مى كشد! به خصوص از 
اين ابتكارى كه مسلمان ها، رهبر 
ما، دولت ما و ملت ما نشان داد 
كه روز جمعه آخر رمضان در 
سراسر كشورهاى اسالمى را 

روز قدس نام نهاد
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از آن روزي كه روز قدس اعالم شد، ببينيد در خيابان هاي 
تهران چه حوادثي پيش آمده است! يك جا آرام مي گيرد، 
جاي ديگر شلوغ مي شود... به يقين بدانيد اينها چه بخواهند 

چه نخواهند آلت دست صهيونيست ها و استعمار هستند.1
از ديگر پيشنهاداتى كه ايشان بيان داشتند آن بود كه به پاس فداكارى ها و رشادت هاى 
مردم فلسطين، شهردار تهران يكى از خيابان هاي تهران را به نام قدس نامگذارى نمايد.2 
ــر اختصاص يك روز به موضوع  همچنين پيرو فرمايش حضرت امام خمينى(س) مبني ب
فلسطين به منظور همبستگي تمام جهان اسالم با مسئله فلسطين، آيت اهللا طالقاني بعد از 
سخنراني نماز جمعه آخر ماه مبارك رمضان (26مرداد 1358) پيشنهاد دادند كه هر سال 

در اين روز (روز قدس) اجتماعي برگزار و مسائل قدس و فلسطين براى عموم تبيين شود.3

نتيجه گيري
شناخت آيت اهللا طالقانى از قوم يهود و تسلط ايشان بر تاريخ يهود، برگرفته از اشراف وى 
به قرآن كريم و تفسير آن مى باشد كه اين امر خود منجر به شناخت  ايشان از صهيونيسم 
ــد كه آيت اهللا طالقانى مسئله فلسطين را مسئله بسيار  گرديد. چنين شناختى باعث ش
بزرگ دنيا بدانند. ايشان بيان مى داشتند كه وظيفه مسلمانان دنياست كه اين جرثومه 
فساد را دفع نمايند؛ در غير اين صورت اتحاد مسلمانان نابود مى گردد. ايشان تأكيد داشتند 
ــه گيرى برگزينيم همه نابود مي شويم.  كه اگر با اين جرثومه فساد مقابله نكنيم و گوش
ايشان با تأكيد بر اينكه دشمنان مردم فلسطين، فقط دشمنان فلسطيني ها نيستند، بيان 
مى داشتند كه صهيونيست ها دشمن واحد تمامى خلق هاى محروم جهان مى باشند و براى 

مقابله با دشمنان ملل محروم به همكارى و روابط فيمابين اين ملل نياز است.4
وى معتقد بود در حال حاضر صهيونيست ها و استعمارگران همواره در پى ايجاد و شكل 
دادن به فتنه هايى هستند كه حركت انقالبى ايران را فلج نمايند. از نظر آيت اهللا طالقانى 
عوامل فتنه چنان براى ما برنامه ريزى كرده اند كه تنها راه مقابله با آن هوشيارى و حضور 

در صحنه مى باشد.5 
1. خطبه هاى نماز (از بيانات مجاهد نستوه حضرت آيت اهللا طالقاني)، ناس، بي تا، ص35. 

ــت اهللا طالقاني، تهران، انجمن  ــن رك: مجموعه خطبه هاي نماز جمعه ابوذر زمان آي 2. همان، ص35؛ همچني
اسالمي دانشجويان دانشگاه علم و صنعت، بي تا. 

3. خطبه هاى نماز، همان. 
4. جزوه طالقانى و فلسطين، همان. 

5. خطبه هاى نماز، همان. 

شناخت آيت اهللا طالقانى از قوم 
يهود و تسلط ايشان بر تاريخ 
يهود، برگرفته از اشراف وى به 
قرآن كريم و تفسير آن مى باشد 

انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
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قيام فراموش شده
«جستارهايى پيرامون قيام 17خرداد سال 1354 فيضيه»

دكتر سيد حميد روحاني
اوضاع ايران در دهه 50

ــال 1348 در قالب يك نظريه منسجم و بديل  وقتى طرح حكومت اسالمى امام در س
نظام پادشاهى مطرح شد، روحانيان مبارز حوزه هاي اسالمي نيز بيش از گذشته ايده و 
انگيزه براندازي را جدي گرفتند. حمله به شخص شاه در اعالميه ها و تظاهرات روحانيان 
ــته مطرح و دنبال شد و اين در شرايطي  و طالب- به رغم خفقان حاكم- بيش از گذش
بود كه هرگونه نيش و طعنه و گوشه و كنايه به شاه، در حكم انتحار بود و كساني كه در 
ــاه را مورد انتقاد و اعتراض قرار مي دادند، در واقع حكم  اعالميه ها و نوشته هاي خود ش
اعدام خود را امضاء مى كردند. حماسي ترين و توفانى ترين خيزش و خروش ملت ايران 
در نفى نظام پادشاهى در خرداد1354 در فيضيه قم روي داد. در اين قيام خونين كه در 
تاريخ نگارى دوران معاصر به كلى فراموش شد، طالب و روحانيان با شعارهايي انقالبي 
ــاه مزدور، از پهلوي بيزاريم و... به  ــاه قاتل،  مرگ بر ش و بنيان افكن از جمله مرگ بر ش

تظاهرات دست زدند و رژيم شاه را به چالش كشيدند. 
حركت رعدآساي فيضيه در خرداد54 و متعاقب آن نگارش پيش نويس قانون اساسى 
ــو ريشه در طرح حكومت اسالمي امام  جمهورى اسالمى ايران در اين سال، از يك س
داشت كه در آن رژيم شاهنشاهي، ناهمگون با اصول اسالمي نشان داده شده بود و از 
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سوي ديگر اين حركت پيش زمينه طرح انقالب اسالمي 
ــعارهاي انقالبي و  در سال 1356 بود و مي توان گفت ش
ــهيدان 15خرداد،  ضدشاهي طالب در مراسم يادبود ش
ــت زدن به اين گونه  ــارت مردم را براي دس جرئت  و جس
ــاهي و طرح نظام جمهورى اسالمى در  شعارهاي ضدش
سال 1356 فراهم كرد و اين خيزش حماسي را گسترش 

داد و انقالب آفريد. 
دهه 50 با يك سلسله دگرگوني ها، نقشه ها و برنامه هاي 
از پيش تعيين شده همراه بود؛ رژيم شاه از يك سو با به راه 
انداختن سيرك هاي ميان تهي،  به ويژه جشن هاى پرهزينه 
ــاله شاهنشاهي و فراخواني  و خانمانسوز دوهزاروپانصدس
ــران فزونخواه و تجاوزگر جهان به اين سيرك دل آزار،  س
كوشيد تا ناله جانسوز مردم رنجديده، گرسنه، نادار و بيمار را در ميان هلهله هاي مستانه 
ــادخواران و فزونخواهان بين المللي و حراميان درباري، خاموش  نفتخواران جهاني و ش
سازد و به دنيا چنين بنماياند كه ملت ايران در اوج رفاه و توانگري، جز ولنگاري، پايكوبي، 
ــادي و... كاري ندارد! و از سوي ديگر با پايان  دست افشاني، چراغاني،  عيش و نوش و ش
دادن به حزب هاي ساختگي رنگارنگ و ايجاد حزبي به نام رستاخيز كوشيد خفقان حاكم 
بر ايران را استواري بخشد، جو پليسي را گسترش دهد، نفس  را در سينه ها خفه سازد، 
ــيدن را از هم وطنان ايراني بگيرد. از اين رو، در پي  قلم ها را بشكند و رخصت نفس كش
برپايي حزب رستاخيز، جو پليسي و خفقان در كشور شدت يافت. زندان ها از آزاديخواهان 
آكنده شد، شكنجه هاي توانفرسا، كشتن بي گناهان در زير شكنجه در سلول هاي زندان، 
سر به نيست كردن برخي از زندانيان، تبعيد شماري از عالمان مجاهد روحاني و بازداشتن 
شماري از گويندگان و سخنوران مبارز از سخنراني، روز به روز فزوني يافت. طبق گزارش 
ــال 1355 يكصد و دوازده تن از روحانيان «ممنوع المنبر»  ساواك از سال 1352 تا س
شدند. ليكن بايد دانست كه شمار روحانيان زنداني، همزمان با برپايي حزب رستاخيز و 

به دنبال تشكيل اين حزب كم تر از روحانيان ممنوع المنبر نبوده است.1
ــاه براي پياده كردن اين سياست شوم و مرگبار بسان  دستگاه جاسوسي و امنيتي ش
ــگ را رها كرده» ديرزماني از برپايي حزب رستاخيز و نيز  ــته و س اينكه «سنگ را بس

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 

حماسي ترين و توفانى ترين 
خيزش و خروش ملت ايران 
در نفى نظام پادشاهى در 
خرداد1354 در فيضيه قم روي 
داد. در اين قيام خونين كه در 
تاريخ نگارى دوران معاصر به 
كلى فراموش شد، طالب و 
روحانيان با شعارهايي انقالبي 
و بنيان افكن از جمله مرگ بر 
شاه قاتل،  مرگ بر شاه مزدور، از 
پهلوي بيزاريم و... به تظاهرات 
دست زدند و رژيم شاه را به 

چالش كشيدند
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ــي را يا به زندان  ــس از آن، مبارزان روحان همزمان و پ
ــخنراني و منبر رفتن  و تبعيد گسيل داشتند و يا از س
ــتند،  ــتند، دهان ها را بس ــتند، قلم ها را شكس بازداش
ــتواري بخشيدند و زندان ها  خفقان را بيش از پيش اس
ــالمي و  را از مبارزان روحاني و ديگر آزادي خواهان اس
نيروهاي مردمي آكنده ساختند. نگارنده با پيگيري ها و 
بررسي هايي نام شماري از روحانيان زنداني در دهه 50 
و در آستانه برپايي حزب رستاخيز و نيز پس از تشكيل 

آن حزب را به دست آورده است كه در پي مي آورد:
ــاه آبادي- شيخ  سيدعلي خامنه اي- شيخ مهدي ش
عباس طبسي- هاشمي نژاد- محمد مفتح- شيخ اكبر 

ــيدهادي خامنه اي- محمد حكيمي- فاكر  هاشمي رفسنجاني- محمدعلي گرامي- س
ــيد مهدي طباطبايي- علي غفوري- انصاري  خراساني- شيخ مهدي رباني املشي- س
قزويني- زين العابدين حقاني- الهوتي- موحدي قمي- عرفا شيرازي- حسين طارمي-  
ــدي  ــواه- محصل يزدي- محمد حجازي- اس ــي- عبدالمجيد معاديخ جعفري گيالن
خراساني-  كرباسچي- احمد فاضل زاده- مهدي كروبي- شيخ جواد نوروزي- سيد جالل 
طاهري- كالنتر- عباسي- اميد نجف آبادي- شجاعي زنجاني- يزداني اصفهاني- موسوي 
زنجاني- الهي تهراني- اكبر معيني- محسن اسالمي- عبدالرضا حجازي- ايوبي- حسين 
هاشميان- شيخ نصراهللا صالحي- كرباسچي- سيد اكبر موسوي اصفهاني- شيخ قدرت اهللا 
عليخاني- شيخ جواد نوروزي- سيدهادي هاشمي- جالل گنجه اي- سيد كاظم زنجاني- 
غالمحسين نادري- شفيعي خلخالي- اسالمي خراساني- شكري- سليمان حيدري- 
سيف الدين محمدي زنجاني- حسين بهرامي- ابراهيم سلكي- عبداهللا غفوري- محمد 
محسني رفسنجاني- حجت اهللا حاجي پور- كاظم ميرصادقي- احمد رحماني- سيد رضي  
حسيني- سيد عبدالوهاب موسوي- صدرالدين خلخالي- علي كشاني- شيخ حسن ارمي 

خراساني- رضي اهللا سعادتي- متبحري- صادقي- محققي- شيخ محمد واعظي و... 
رژيم شاه در راستاي سياست سركوب و تشديد خفقان و گسترش هراس و بيم در ميان 
ــهرهاي بد آب و هوا تبعيد  مردم، شماري از سخنوران روحاني و عالماني ديني را به ش

حركت رعدآساي فيضيه در 
خرداد54 و متعاقب آن نگارش 
اساسى  قانون  پيش نويس 
جمهورى اسالمى ايران در اين 
سال، از يك سو ريشه در طرح 
حكومت اسالمي امام داشت 
كه در آن رژيم شاهنشاهي، 
ناهمگون با اصول اسالمي 
نشان داده شده بود و از سوي 
ديگر اين حركت پيش زمينه 
طرح انقالب اسالمي در سال 

1356 بود 
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كرد. ساواك در ليست خود تنها نام هاي يازده تن از روحانيان تبعيدي را آورده و چنين 
ــبت به سال هاي پيش از آن  وانمود كرده است كه شمار تبعيدي ها در سال 1355 نس
كاهش داشته است،1 ليكن نگارنده در بررسي هاي خود نام  بيش از سي تن از روحانيان 
ــر مي برده اند؛ نام روحانيان  ــال يادشده در تبعيد به س را به دست آورده است كه در س

تبعيدي در پي مي آيد:
شيخ محمدفاضل قفقازي- شيخ علي مشكيني- سيد اسداهللا مدني- شيخ حسينعلي 
منتظري- شيخ احمد جنتي- شيخ ابوالقاسم خزعلي- شيخ محمد مؤمن قمي- شيخ 
ــيخ علي اصغر مرواريد- شيخ  محمدرضا مهدوي كني- سيد محمدصادق لواساني- ش
ــيخ محمدصادق تهراني- شيخ مهدي رباني  محمد محفوظي- شيخ محمد يزدي- ش
ــيخ محمد امامي  ــيخ صادق خلخالي- سيد علي غيوري- ش املشي- راشد يزدي- ش
ــيخ حسن صانعي- شيخ  ــرخي- صالحي نجف آبادي- ش كاشاني- شيخ غالمرضا گلس
ــيد محمد صالح طاهري- عندليب همداني- احمد منتظري-  مجتبي حاج آخوند- س
ــوري زاده- جهانبخش  ــا-  عبدالعلي كني- محمد ن ــدي- عبايي- موالن علي اصغر احم

تعميركاري-  جعفر گلستانه- رمضان جنتي- احمدي خميني 
ــوي رژيم شاه به زندان ها و  اين تنها روحانيان مبارز و عالمان مجاهد نبودند كه از س
تبعيدگاه  ها گسيل مي شدند و زير فشار قرار مي گرفتند، بلكه بسياري از مبارزان دين باور 
و زنان و مردان مسلمان دالور و جوانان فداكار دانشگاهي، بازاري، كارگر و كشاورز نيز در 
زندان هاي شاه زير سخت ترين فشارها و شكنجه ها قرار داشتند. رژيم شاه براي خاموش 
ــتگيري هاي  ــت مي زد، دس ــاي انقالبي و آزاديخواهي به هر جنايتي دس كردن صداه
ــتگيري بيش از 200 نفر در آبادان، نزديك 200 نفر در نهاوند،  دسته جمعي مانند دس
60 نفر در دزفول، شمار زيادي در اصفهان و اهواز، تيرباران 9 نفر از زندانيان سياسي در 
تهران و... از كارنامه هاي رژيم پهلوي در دوران سياه برپايي حزب رستاخيز بود، تا ايران 
را به ويرانه اي جغدنشين بدل كند و صداي مخالف را براي هميشه خاموش سازد، ليكن 
ــتين راه امام و راه  به رغم اين جنايت ها و بي فرهنگي آن رژيم مي بينيم كه پيروان راس
عاشورا نه تنها يك گام پس نرفتند، آرام ننشستند از مبارزه بازنماندند، بلكه با استواري، 
ــژه اينكه امام در طرح  ــختي مبارزه را پي گرفتند و پيش تاختند؛ به وي پايداري و سرس

حكومت اسالمي از همگان خواسته بود آرام و بي تفاوت نمانند:
ــما كه قدرت نداريد جلوي اين اعمال را بگيريد و اين مفاسد را دفع  ... ش

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
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ــينيد، تو سر شما  نماييد، اقًال ساكت  ننش
مي زنند داد كنيد، انظالم نكنيد. انظالم (تن 
ــت، بگوييد،  به ظلم دادن) از ظلم بدتر اس
ــد در مقابل  ــاد بزنيد. باي ــكار كنيد، فري ان
ــتگاه هم اين طرف  ــتگاه آنها يك دس دس
ــد و هر چه به دروغ مي گويند تكذيب  باش
كند، بگويد دروغ است، عدالت اسالمي اين 

ــالمي غير از اين است كه آنها  نيست كه آنها ادعا مي كنند... برنامه هاي اس
دارند.1

ــتر اعالميه ها و  ــاه 1348، در بيش ــالمي در بهمن م ــت اس ــرح حكوم امام در پي ط
ــاهي را مورد حمله قرار مي داد و روي  ــاه و رژيم پادش ــخص ش سخنراني هاي خود ش
ــن و قاطع  ــالم تأكيد مي كرد. اين موضع روش ــاهي با اصول اس ناهمگوني نظام پادش
ــاه استوارتر و پابرجاتر  امام، مردم ايران و مجاهدان روحاني را در مبارزه بر ضد رژيم ش

مي ساخت.
امام در پيام خود به زائران خانه خدا در بهمن ماه1349 آشكارا و با صراحت اعالم كرد:

... اساساً اسالم با اساس شاهنشاهي مخالف است. هر كس سيره رسول خدا 
ــالم آمده است اين كاخ هاي  را در وضع حكومت مالحظه كند مي فهمد اس
ظلم شاهنشاهي را خراب كند. شاهنشاهي از كثيف ترين و ننگين ترين نمونه 

ارتجاع است...2
ــن دوهزار و پانصدساله رژيم پادشاهي در ايران، در  امام در سخنراني خود بر ضد جش

تيرماه 1350 نيز اظهار كرد:
... شاهنشاهي ايران از اولي كه زاييده شده است تا حاال روي تاريخ را سياه 
كرده است، جنايات شاه هاي ايران روي تاريخ را سياه كرده است... مسلمين 

عار دارند از اين شاهنشاهي...3
امام در پيام خود به ملت ايران در تاريخ 27مهر1352 هشدار داد: 

... من از اين خدمتگزار بي چون و چراي امريكا براي جهان اسالم احساس 
خطر مي كنم... اينجانب كراراً خطر اسراييل و عمال آن را كه در رأس آنها شاه 

1. حكومت اسالمي يا واليت فقيه، درس 11، ص44. 
2. صحيفه امام، ج 2، ص326. 

3. همان، ص363. 

امام در پي طرح حكومت اسالمي 
در بهمن ماه 1348، در بيشتر 
اعالميه ها و سخنراني هاي خود 
شخص شاه و رژيم پادشاهي را 
مورد حمله قرار مي داد و روي 
ناهمگوني نظام پادشاهي با اصول 

اسالم تأكيد مي كرد
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ايران است، گوشزد كرده ام. ملت اسالم تا اين جرثومه فساد را از بن نكنند، 
روي خوش نمي بينند و ايران تا گرفتار اين دودمان ننگين است روي آزادي 

نخواهد ديد...1
در پيام امام بر ضد حزب رستاخيز در تاريخ 21 اسفندماه 1353 آمده است: 

... مردم محروم اين كشور مجبورند موافقت خود را با نظام شاهنشاهي اعالم 
ــالم مردود و محكوم به فناست... مردم  كنند، نظام پوسيده اي كه از نظر اس
مسلمان ايران مجبورند در برابر شاهي سر تسليم فرود آورند كه دستش تا 

مرفق به خون علماي اسالم و مردم مسلمان آغشته است...2
ــدارها، در انگيختن توده ها بر ضد رژيم شاه و اوج  اين رهنمودها، روشنگري ها و هش
ــت جو خفقان نقش بسزايي داشت. پيروان  بخشيدن به مبارزه براي براندازي و شكس
راستين امام، به ويژه مبارزان روحاني در راه پيشبرد نهضت اسالمي و رويارويي با رژيم 
شاهنشاهي و خروش و خيزش در راه برپايي حكومت اسالمي، بيش از پيش به فداكاري، 
ــاه را در استقرار حكومت  ايثارگري و از خودگذشتگي دست مي زدند و توطئه رژيم ش
ــتند و آتش نهضت و مبارزه را فروزان تر مي ساختند. از  وحشت و ترور، در هم مي شكس
اين رو، مي بينيم در خردادماه 1354 به رغم اينكه صدها تن از مبارزان روحاني در زندان 
ــته شده بودند، بزرگداشت  ــر مي بردند و از سخنراني و منبر رفتن باز داش و تبعيد به س
سالگرد 15خرداد، در قم با ويژگي هاي بي مانندي برگزار شد و حماسه تاريخي آفريد. 

فريادگران 17خرداد54
مبارزان روحاني و محصلين علوم اسالمي كه در خردادماه 1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 نشستند، تنها هدفشان، گراميداشت آن روز تاريخي نبود؛ 
نمي خواستند- همانند سال هاي پيشين- تظاهراتي برپا كنند و به ياد شهيدان آن روز، 
شعارهايي سردهند و پراكنده شوند، بلكه بر آن بودند تا با الهام از مكتب امام و به پيروي 
از رهنمودها، ايده ها و انديشه هاي آن رهبر كبير جو خفقان باري را كه در آسمان ايران 
ــكنند. نام و ياد 15خرداد هميشه سرچشمه خروشان نفرت ملت  پايدار بود، در هم بش

ايران از شاه و نظام پادشاهى بود. 

1. همان، ج3، ص7. 
2. همان، ص72. 



22
1

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

شده
ش 

امو
م فر

قيا

ــيخ احمد كروبي كه يكي از مبارزان پاكباخته و عالم وارسته شهرستان  ــادروان ش ش
اليگودرز بود، چند روز پيش از فرا رسيدن 15خرداد 54 به قم آمد و در برخي از مجالس 
ــتگي برپايي حكومت اسالمي و  خصوصي و نيمه عمومي درباره امام، 15خرداد و بايس
واژگوني رژيم شاه سخناني بر زبان آورد و در مدرسه فيضيه،  در جمع طالب و روحانيان 
نيز پيرامون غيرقانوني بودن نظام پادشاهي و ساختگي بودن حزب رستاخيز و بايستگي 
تالش و كوشش در راه برپايي حكومت اسالمي به رهبري امام خميني سخنراني كرد و 
روي هدف استقرار حكومت اسالمي تأكيد ورزيد. او پس از دستگيري نيز در بازجويي ها 
ــد قرار داد. در بولتن  ــنگرانه خود در قم اذعان كرد و آن را مورد تأيي به برنامه هاي روش

ساواك درباره شيخ احمد كروبي چنين گزارش شده است: 
ــده باال در بازجويي هاي معموله عضويت و فعاليت خود را در  ... متهم يادش
ــته به آن انكار و ضمن تأييد  احزاب و گروه هاي مذهبي و سازمان هاي وابس
اعمال اقدامات گروه به اصطالح مجاهدين خلق اظهار ميدارد: چون دستگاه 
فعلي، جبار است و به هيچ وجه عدالت اجتماعي در ايران وجود ندارد بنابراين 
ــالم جايگزين رژيم سلطنتي گردد. البته  معتقدم كه مي بايستي حكومت اس
ــران اجرا نمايد روح اهللا خميني  تنها فردي كه بتواند چنين نظريه اي را در اي
ــخ دارم لذا تصميم  ــت [و] اضافه مي نمايد چون به اين نظريه عقيده راس اس



222
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
مناسبت ها

ــار نمايم تا در نزد  گرفتم مطالبي جهت طالب و مردم اظه
ــم. بنابراين پس از ورود به قم نزد آيت اهللا  خدا مسئول نباش
گلپايگاني رفتم و پس از تعارفات معموله به ايشان و افرادي 
كه در آنجا بودند گفتم در 15خرداد42 به عناوين مختلف از 
خميني پشتيباني نموديد و پس از تبعيد او خاموش شديد، 

نفاق را كنار بگذاريد. درباريان به شما خيانت مي كنند... 
ــب ها را در حجرات  وي مي افزايد يك هفته در قم بودم ش
مدارس مي گذراندم و روزها در مدرسه فيضيه براي طالب 
و مردم مطالبي درباره روز 15خرداد و عقايد خميني اظهار 
مي كردم، تا اينكه قبل از تظاهرات 15خردادماه سال 2534 
در مدرسه فيضيه سخنراني جامعي كردم... و اضافه مي كند در مورد رستاخيز 
ــاري نمايند تا عدالت  ــتم پافش ــرانجام از آنان خواس نيز اظهاراتي كردم و س

اجتماعي بشري و حكومت اسالمي به وجود بياورند...1
ساواك در گزارش ديگري از ايده و انديشه شادروان شيخ احمد كروبي چنين گزارش داده است:

... در ساعت 17:15 مورخه 36/10/26 شيخ احمد كروبي در منزل خود 
ــتگاه هاي امنيتي ثابت  ــت به همه مردم و دس واقع در اليگودرز اظهار داش
شده كه من مردي هستم مؤمن و معتقد به مباني دين مقدس اسالم و قرآن 
مجيد و مردي هستم مبارز و دوست دار مردم، حق گو و حق پرست و مخالف 
با زمامداران و سالطين، مخالف با رژيم فعلي مملكت، دوست دارم حكومت 
ما حكومت اسالمي باشد. من پيرو دستورات آيت اهللا خميني كه رادمردي 

است دين دار، مي باشم...2
طالب و روحانياني كه در روز 15خرداد1354 به تظاهرات دست زدند افزون بر اينكه 
ــاري او روي برپايي حكومت اسالمي الهام گرفته و با  از موضع ضد سلطنتي امام و پافش
روحيه انقالبي و ضدشاهي به خروش و خيزش برخاسته بودند، از سخنراني هاي تند و 
ــزايي گرفته بودند و با هدف  توفنده و انقالبي شادروان شيخ احمد كروبي نيز تأثير بس
مبارزه با رژيم شاه در راستاي برپايي حكومت اسالمي در عصر روز پنج شنبه 15خرداد54 
ــهيدان آن روز تاريخي به سوگ  ــه فيضيه به تظاهرات دست زدند و به ياد ش در مدرس

1. بولتن ويژه ساواك، ش1821- 311، ص2-3. 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 

مبارزان روحاني و محصلين 
علوم اسالمي كه در خردادماه 
1354 در مدرسه فيضيه به 
سوگ شهيدان 15خرداد42 
نشستند،  بر آن بودند تا با الهام 
از مكتب امام و به پيروي از 
رهنمودها، ايده ها و انديشه هاي 
آن رهبر كبير جو خفقان باري را 
كه در آسمان ايران پايدار بود، 

در هم بشكنند
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نشستند و اعالم عزا كردند. در اين مراسم تني چند از روحانيان پيرامون كشتار 15خرداد 
و پايداري حماسي مردم و پشتيباني بي دريغ آنان از مقام واليت و مرجعيت سخن گفتند 
و به دنبال آن تظاهرات آغاز شد. طالب مبارز در پشتيباني از امام و شهيدان و بر ضد شاه 

و حاكمان طاغوتي شعارهايي سردادند. برخي از شعارها چنين بود: 
ــمن خونخوار تو؛  ــو- بميرد، بميرد، دش خميني، خميني، خدا نگهدار ت
ــالم تو را مي خواهد- مرجع دور از وطن، ملت تو را  ــكن، اس خميني بت ش
مي خواهد؛ درود بر خميني بت شكن- لعنت بر اين يزيد قانون شكن؛ مرگ 
بر شاه مزدور؛ مرگ بر شاه قاتل؛ درود بر شهيدان؛ درود بر خميني؛ درود بر 

سعيدي؛ ملت ما بيدار است- از پهلوي بيزار است. 
ــه خيابان هاي  ــرون روند و تظاهرات را ب ــيدند كه از فيضيه بي تظاهركنندگان كوش
ــا يورش خود  ــده بودند، ب ــاي انتظامي كه از پيش آماده ش ــانند، ليكن نيروه قم بكش
ــتند. در اين تظاهرات چند تن از طالب دستگير  تظاهركنندگان را از پيشروي بازداش
شدند. رئيس ساواك قم به نام معيني پيرامون تظاهرات روز 15خرداد54 در فيضيه به 

مديريت كل اداره سوم چنين گزارش داده است: 
ــاعت ..21 روز جاري قريب 500 نفر طالب مدرسه فيضيه قم  ... مقارن س
ــعارهاي توهين آميز (شعارهايي  به مناسبت 15خرداد سال 42 با دادن ش
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عليه مقامات عاليه مملكتي) به خاندان جليل سلطنت در جلو درب ورودي 
مدرسه مذكور اجتماع نموده كه پليس با آب پاش آنها را متفرق و به داخل 
مدرسه رانده است. در حال حاضر كنترل محوطه خارج مدرسه را پليس در 
اختيار داشته ضمناً منطقه ژاندارمري قم نيز به حالت آماده باش درآمده و 

آماده هر گونه كمك مي باشد... 
در زير اين گزارش پي نويس شده است: 

ــيد فرمودند به دفتر ويژه اطالعات و  مراتب به عرض مقام مديريت كل رس
نخست وزيري منعكس شود. 
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ــب  ــه فيضيه به امامت آيت اهللا اراكي در ش ــا در مدرس پس از پايان نماز مغرب و عش
ــت زدند.  ــعارهاي انقالبي به تظاهرات دس جمعه 16خرداد طالب مبارز بار ديگر با ش
ــمار آنها بيش از پانصد نفر برآورد مي شد به سمت ميدان آستانه  تظاهركنندگان كه ش
حركت كردند ليكن وقتى وارد ميدان شدند، بار ديگر مورد يورش پليس ضدشورش كه 
با ماسك، باتوم، كپسو ل هاي گاز اشك آور، سرنيزه و ديگر سالح هاي گرم و سرد مجهز 
بودند، قرار گرفتند. پليس شاه وقتى با حمله بي رحمانه و با ماشين آب پاش و فشار آب و 
باتوم و سرنيزه نتوانست تظاهركنندگان را به عقب نشيني وادارد، از كپسول گاز اشك آور 
بهره گرفت و دو كپسول گاز ميان تظاهركنندگان افكند و بدين گونه راه را بر روحانيان 

بست و آنان را به عقب نشيني و بازگشت به صحن فيضيه ناگزير ساخت.
روحانيان و طالب كه از تظاهرات خياباني باز داشته شده بودند، بر آن شدند با بلندگو و 
از راه بام فيضيه و دو پنجره اي كه از مدرسه به ميدان آستانه باز مي شد صداي خود را به 
گوش مردم قم و هزاران تن از زائراني كه در شب جمعه در قم به سر مي بردند برسانند و 
تظاهرات را اوج بخشند. شماري از طالب با گردهمايي در بام فيضيه به شعارهايي انقالبي 
و ضدشاهي دست زدند. شعارهاي مرگ بر شاه قاتل، مرگ بر شاه مزدور، ملت ايران بيدار 
ــت و... براي مردم و زائراني كه از ميدان آستانه و خيابان هاي  است- از پهلوي بيزار اس
پيرامون فيضيه گذر مي كردند،  گيرايي ويژه اي داشت. چه بسا تا آن روز چنين شعاري 
ــياري از رهگذران در كناره ها و پيرامون فيضيه  هيچ گاه به گوش مردم نخورده بود. بس
ــعارها گوش فرا مي دادند و گاهي با صلوات تظاهركنندگان  گرد آمده بودند و به اين ش
را همراهي مي كردند. بايسته يادآوري است كه شماري از طالب كه منزل و شايد زن و 
ــتند و نيز يك نفر كارمند صنايع هواپيمايي كه براي زيارت به قم رفته بود و  فرزند داش
در تظاهرات فيضيه شركت داشت از در فرعي فيضيه بيرون رفتند، ليكن در راه توسط 
مأموراني كه فيضيه را محاصره كرده بودند و زير كنترل داشتند، دستگير شدند. نام هاي 

22 نفر آنان در گزارش شهرباني، به اين شرح آمده است: 
1ـ عباس حسيني فرزند ابراهيم 2ـ سيد محمود دريابادي فرزند علي 3ـ احمد محدث 
فرزند حسين 4ـ سيد محمدهادي ناجي فرزند حسين 5 ـ  سيد مصطفي شريفي فرزند 
ــم آبادي فرزند محمدرضا 7ـ غالمرضا رضايي فرزند  سيدعبدالحسين 6ـ علي اصغر ش
محمدابراهيم 8ـ اسالم الدين رستگار فرزند احمد 9ـ محمدعلي بخشي فرزند قربانعلي 
ــينعلي 12ـ  ــيني فرزند محمد 11ـ محمدتقي متقي فرزند حس 10ـ علي محمد حس
ــيدحبيب اهللا  ــيدعلي ميرديلمي فرزند س نبي اهللا ابراهيم زاده فرزند محمدرضا 13ـ س
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14ـ محمود برازنده فرزند علي اكبر15ـ احمد عابدي فرزند عباسعلي 16ـ كمال الدين 
اديب فرزند علي اكبر 17ـ ابوالفضل حسيني فرزند افضل 18ـ محب علي انصاري فرزند 
علي 19ـ جواد حبيبي فرزند فضل اهللا 20ـ حسين خدادادي فرزند محمد 21ـ اهللا رحم 
ــركت  غالم نژاد فرزند غالم عباس 22ـ صادق تركماني فرزند حاج علي (زائر) كارمند ش

هواپيمايي...1 
ــي به تهران از تظاهرات طالب در غروب روز  رئيس ساواك قم به نام معيني در گزارش

15خرداد، چنين گزارش داده است: 
... ساعت  2000 روز جاري حدود 200 نفر از طالب مدرسه فيضيه قم با 
دادن شعار توهين آميز به خاندان جليل سلطنت جلو درب ورودي مدرسه 
مذكور اجتماع كه با دخالت مأمورين شهرباني به داخل مدرسه رانده شدند2 و 
هم اكنون از داخل پنجره هاي مدرسه همچنان به دادن شعار و پرتاب سنگ 
به طرف مأمورين ادامه مي دهند. ضمناً طالب مدرسه خان نيز از باالي بام، با 
دادن شعارهاي درود بر خميني به طرف مأمورين سنگ پرتاب كه با استقرار 
ــت. عليهذا  ــه مورد بحث، موضوع فيصله يافته اس مأمورين روي بام مدرس
ــود اين تظاهرات در روزهاي آينده با شدت بيشتري ادامه  پيش بيني مي ش
يابد. لذا چنانچه دستوري در اين مورد از طريق مركز مي باشد مراتب را اعالم 
تا به مورد اجرا گذارده شود. ضمناً تا اين ساعت سه نفر از تظاهركنندگان به 
شرح زير دستگير شدند: 1ـ رجبعلي ملكيان فرزند حسين 2ـ محمد نادري 

فرزند نادرعلي 3ـ سيدصدرالدين موسوي فرزند سيد سخاء الدين...3
شهرباني قم در گزارش خود شمار دستگيرشدگان در روز 16خرداد را پنج نفر نوشته و 
افزون بر سه نفري كه نامشان در گزارش 54/3/16 ساواك آمده است،  دو نفر ديگر را سيد 

محمدصادق احمدي فرزند سيد مهدي و عليرضا محبتي فرزند ابراهيم نام برده است.4
ساعت 9 صبح روز جمعه 16خرداد، در مدرسه فيضيه باز شد و رفت و آمد به مدرسه 
ــه  ــاني در برابر مدرس ــين هاي پليس و آتش نش به حال عادي درآمد؛ ليكن پارك ماش
فيضيه و صف آرايى نيروهاي انتظامي و مأموران مجهز به ماسك، سپر، باتوم، مسلسل 
دستي، كپسول گاز اشك آور و... پيرامون فيضيه، ميدان آستانه و صحن مطهر حضرت 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
2. ساواك قم در گزارش ديگري شمار تظاهركنندگان را «قريب 500نفر» برآورد كرده است. 

3. سند  ش2. 
4. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
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ــان از ناآرامي ها مي داد و ديد رهگذران را به خود جلب مي كرد. درون  معصومه(ع) نش
ــت روي ديوارها و پارچه هاي  فيضيه نيز شعارهايي انقالبي به رنگ قرمز و با خط درش
ــم مي خورد. عكس بزرگي نيز از امام باالي  ــفيدي كه بر ديوار نصب شده بود به چش س
ــه بر ديوار فيضيه  ــود جلب مي كرد. روي پارچه بزرگي ك در كتابخانه، ديدگان را به خ
ــالروز قيام امام خميني را گرامي  نصب شده بود اين شعار ديده مي شد: «15خرداد س
مي داريم.» تظاهركنندگان فيضيه در ساعت هايي كه رفت و آمد به فيضيه به شكل عادي 
ادامه داشت، مي توانستند از اين مجال بهره گيرند و از صحنه بگريزند،  ليكن آنان بر آن 
ــمان ايران طنين انداز سازند و اين رسالت، به  بودند كه صداي اعتراض خويش را در آس
پايداري، ايستادگي و جانفشاني نياز داشت و نمي بايست برنامه ها را نيمه كاره رها كنند؛ 
افزون بر اين ساواك به وسيله عوامل نفوذي و از راه عكسبرداري از گلدسته حرم توانسته 
بود، روحانيان فعال و پركار در اين تظاهرات را شناسايي كند و آن گاه كه يكي از آنان از 
مدرسه بيرون مي آمد، بي درنگ دستگير مي شد. چنانكه در صبح اين روز (16خرداد) 5 
نفر از مبارزان روحاني- كه به نامشان اشاره شد- به دنبال بيرون آمدن از مدرسه فيضيه 
دستگير و به شهرباني گسيل شدند. ساواك بر آن بود تظاهركنندگان را بدون هجوم به 
فيضيه يكي پس از ديگري در بيرون از مدرسه شكار كند و به زندان و شكنجه گاه بكشاند. 
مقامات رژيم از هجوم به فيضيه و بازتاب آن در ميان مردم، سخت هراسان بودند؛ از اين 
ــتند تظاهركنندگان را با حيله و نيرنگ و تهديد و نويد از مدرسه فيضيه  رو، تالش داش
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بيرون بياورند و به تحصن آنان بي سروصدا پايان دهند و در بيرون مدرسه به حسابشان 
ــتي پي برده بودند، با  ــند. روحانيان تظاهركننده كه به اين نقشه و نيرنگ به درس برس

سرسختي و هوشياري در برابر آن ايستادند و به برنامه هاي انقالبي خود ادامه دادند. 
ــمان قم  ــعارهاي انقالبي از بلندگوي فيضيه در آس در ظهر روز 16خرداد بار ديگر ش
ــاه  ــاه مزدور، مرگ بر ش ــعارهاي اهللا اكبر، درود بر خميني، مرگ بر ش طنين افكند. ش
قاتل، ملت ما بيدار است- از پهلوي بيزار است، خميني بت شكن- ملت طرفدار تو، مرگ 
ــتاخيز و... لرزه بر اندام دژخيمان و مزدوران رژيم شاه انداخت و مردم قم،  بر حزب رس
رهگذران و زائران را به گردهمايي پيرامون فيضيه كشاند. نيروهاي شهرباني و ساواك از 
گردهمايي هاي مردم نگران شده بودند؛ به ويژه اينكه مي ديدند مردم با فرستادن صلوات 
با تظاهركنندگان همراهي مي كنند. از اين رو، از هر سو به مردم يورش بردند و كوشيدند 

آنان را پراكنده كنند. 
تظاهركنندگان در شب 17خرداد بار ديگر با يك حركت ناگهاني از مدرسه بيرون آمدند 
ــاه و درود بر خميني تا ميدان آستانه پيش رفتند كه با يورش  و با شعارهاي مرگ بر ش
پليس و مأموران ساواك روبه رو شدند. تظاهرات توفنده و رعدآساي طالب از بام فيضيه، 

مردم قم و زائران و مسافران را سيل آسا به سوي آن صحنه كشانيد.
ــا  ــتانه، چهارمردان، ارم، اراك گردآمده و به تماش  انبوهي از مردم در خيابان هاي آس
ــاه قاتل،  براي مردم تازگي داشت و نيز با  ــاي مرگ بر ش ــتاده بودند. فرياد رعدآس ايس
شنيدن نام «خميني» ياد آن مرجع تبعيدي در دل آنان زنده مي شد؛ مردم با شنيدن 
نام امام بي اختيار صلوات مي فرستادند، سوت و كف مي  زدند و ابراز احساسات مي كردند. 
ــت و دلهره شده بود، وحشيانه به سمت  پليس شاه كه از اين واكنش مردم، دچار وحش
مردم يورش  برد و تالش  كرد آنها را پراكنده كند، ليكن مردم از صحنه دور نمي شدند و 

بدين گونه جنگ و گريز ميان مردم و پليس تا نيمه شب 17خرداد ادامه يافت. 
در روز 17خرداد صدها كماندو و چترباز از گارد شاه همراه با چند دستگاه بالگرد وارد 
قم شدند و پيرامون فيضيه پابرجا ايستادند. ساواك قم در اين روز، در گزارشي به تهران 

اعالم كرده است:
... از بامداد روز جاري تعدادي در حدود 100 نفر از طالب در مدرسه فيضيه 
شروع به دادن شعار عليه مقامات عاليه نموده و از ساعت 0930 حدود 60 نفر 
طلبه  كه برخي از آنان با پارچه صورت خود را پوشانيده اند بر روي بام مدرسه 
آمده و مشغول دادن شعار و پرتاب سنگ به طرف مأمورين مي باشند. ضمناً 
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جلسه شوراي هماهنگي صبح امروز تشكيل و پس از استمزاج نظر مقامات 
ــدت و قدرت از اقدامات طالب جلوگيري  مركز، تصميم گرفته شد كه با ش
و شهرباني قم براي تأمين اين منظور از مركز تقاضاي نيروي كمكي نموده 

است...
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فريادگران حماسه فيضيه با ديدن نيروهاي ويژه، كماندوها و چتربازها كه از تهران آمده 
و همراه با چند دستگاه آمبوالنس، ماشين هاي پليس و آتش نشاني، در ميدان آستانه به 
صف ايستاده بودند، دريافتند كه به زودي فيضيه مورد يورش قرار مي گيرد؛ از اين رو، 

چند برنامه را به كار بستند: 
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ــت ترين نقطه شهر ديده  1.  پرچمي قرمز در بلندترين نقطه بام فيضيه كه از دوردس
مي شد، برافراشتند و با اين شگرد به بينندگان آن پرچم، خطر خونيني را كه در پيش بود 
گوشزد كردند و اين نكته را نيز با اين كار اعالم كردند كه راه آنان راه سرخ حسيني است 
و حماسه آفرينان آن روز فيضيه براي شهادت در راه آرمان هاي اسالمي آماده شده اند. 

ــته كردند و براي رويارويي خونين آماده  ــنگ و چوب انباش 2. تا آنجا كه توانستند س
شدند. 

3. از تلفن فيضيه با مراكز گوناگون اسالمي، ديني، سياسي و علمي مانند بيت علماي 
ــي، خوابگاه   ــفي، خبرگزاري هاي خارج ــتان ها، آقاي فلس قم، علماي برخي از شهرس
ــگاه تهران تماس برقرار كردند و خبر اوضاع وخيم و خونيني را كه در  دانشجويان دانش

پيش بود به آنان رسانيدند. 
4. در صحن فيضيه نشستي برگزار كردند و با يكديگر به رايزني پرداختند كه در برابر 

يورش دژخيمان چه راهي در پيش بگيرند. 
ــرهنگ جوادي معاون رئيس شهرباني قم از راه  نزديك ظهر روز شنبه 17خرداد، س
ــيد با به اصطالح پند و اندرز آنان  دارالشفاء با تظاهركنندگان ارتباط برقرار كرد و كوش
ــنگ و چوب به او حمله كردند و او را  ــليم وادارد. روحانيان و طالب مبارز با س را به تس
ــاواك قم طي تلگرامي به تيمسار نصيري (رياست ساواك كشور)  به گريز واداشتند. س
ــختي و مقاومت  از گفت وگوي نمايندگان برخي از علماي قم با تظاهركنندگان و سرس
طالب در برابر پيشنهاد آنان براي پايان دادن به تظاهرات و تسليم شدن چنين گزارش 

داده است: 
ــاعت 1230 روز جاري نمايندگان آيات، همراه معاون شهرباني و  ... در س
نماينده ساواك از درب مدرسه دارالشفاء داخل و به تظاهركنندگان پيشنهاد 
نمودند طالب و اشخاصي كه مايل هستند بدون درگيري با پليس به محل 
ــوند لكن تظاهركنندگان  ــه خارج ش كار و منازل خود بروند از درب مدرس
ــتن درب و پنجره از خروج مدرسه  ــعار و شكس مقاومت نموده و با دادن ش

خودداري نمودند...1 

1. سند ش 4. شكستن در و پنجره از سوي طالب دروغي بيش نيست. شايد با اين دروغ خواسته اند جنايت هاي 
وحشيانه مأموران خود را، در قيام فيضيه پنهان كنند و چنين وانمود نمايند كه شكستن در و پنجره حجره ها كار 

خود طالب بوده است!  
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يورش خونين به فيضيه
متعاقب اين اقدامات در ساعت 16:30 حمله آغاز شد. طالبي كه در باالي بام به مراقبت 
ــتاده بودند با زد و خوردي كوتاه به صحن فيضيه پرتاب شدند. در درون  و مقاومت ايس
ــعار  ــد. مبارزان روحاني هنگام يورش كماندوها با ش فيضيه نيز جنگ تن به تن آغاز ش
ــر مي دادند، مردم و رهگذران كنار فيضيه  اهللا اكبر، اهللا اكبر كه به شكل دسته جمعي س
ــت اجرا بود آگاه مي كردند. طالب جوان- حتي نوجواناني كه  را به جناياتي كه در دس
بيش از 10- 12 سال از عمرشان نگذشته بود در برابر كماندوها تا واپسين نفس پايداري 
ــي گري هاي بي حدومرز كماندوها،  مي ورزيدند. به رغم درندگي ها، خشونت ها و وحش
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ــت هرگز به گوش نرسيد. شماري از طالب با  صداي عجز و البه و گريه و ناله و درخواس
سر و دست و كمر شكسته و بدن هاي خون آلود، نقش زمين شدند. كماندوها، برخي از 
ــه مي انداختند به گونه اي كه آب  طالب دست و پا شكسته و خونين را به حوض مدرس
حوض به رنگ ارغواني درآمده بود. برخي از طالب توانستند از دست كماندوها و مأموران 
بگريزند و جان سالم به در ببرند. برخي نيز توانستند در گوشه و كناري پنهان شوند و به 

چنگ دژخيمان نيفتند. 
ــركوب طالب كه در بام و صحن مدرسه بودند، به حجره ها  كماندوهاي شاه پس از س
يورش بردند، در و پنجره ها را شكستند، قرآن و كتاب هاي ديني و علمي را پاره و لگدمال 
ــيدند و به شديدترين  كردند و طالبي را كه به درون حجره ها پناه برده بودند بيرون كش
ــهرباني و ژاندارمري قم نيز همراه  ــت و لگد گرفتند. مأموران ساواك،  ش شيوه زير مش
كماندوها انجام وظيفه! مي كردند و به زدن طالب و غارت حجره ها و پاره كردن كتاب ها 
ــبب ضربه هايي كه به سرشان وارد آمد آسيب هاي  مشغول بودند. برخي از طالب به س
جبران ناپذيري ديدند، به ضعف بينايي و سردردهاي مزمن دچار شدند، برخي از جانب 
كمر و پا و زانو آسيب هاي سختي ديدند و ناتوان شدند. مسئوالن و كارگردانان سركوب 
فيضيه پس از پايان مأموريت خود و دستگيري حدود 300 تن از طالب، صورت جلسه اي 

تنظيم كرده، در آن آوردند: 
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صورت مجلس
ــنبه 54/3/15 عده اي  ــد از ظهر روز پنجش چون از بع
ــدارس فيضيه  ــت و اخاللگر در داخل م از طالب ناراح
ــرات و دادن  ــفاء موضع گرفته و با انجام تظاه و دارالش
ــعارهاي مضره عليه مقامات عاليه مملكتي موجبات  ش
ــاش و بي نظمي منطقه را فراهم نموده بودند و با  اغتش
نصب يك قطعه پرچم قرمزرنگ بر روي بلندترين نقطه 
بام مدرسه فيضيه تظاهر به مقابله با پليس نموده و چند 
ــعارهاي مخالف نوشته شده  قطعه پارچه كه روي آن ش
ــه الصاق كرده بودند و با  بود به درب و ديوارهاي مدرس
اينكه از طرف مأمورين پليس مكرر به آنها تذكر داده شده بود كه از مدرسه 
خارج و متفرق شوند توجهي ننموده و با نشان دادن چوب هايي كه در دست 
ــاعت 1630 روز  ــدت تظاهرات خود مي افزودند. عليهذا س ــتند به ش داش
ــهرباني و ساواك  54/3/17 طبق طرح و برنامه تنظيمي قبلي مأمورين ش
ــفاء وارد كه  ــپ اعزامي از مركز به مدارس فيضيه و دارالش قم در معيت اكي
طالب داخل مدارس مزبور به محض مشاهده مأمورين شروع به تظاهرات و 
دادن شعارهاي مخالف نموده و با سنگ و چوب به طرف مأمورين حمله ور 
ــه پرداخته و در اثر زد و خورد و پرتاب  گرديدند كه مأمورين ناگزير به مقابل
ــهرباني قم مجروح و تعدادي از  سنگ از جانب طالب 12 نفر از مأمورين ش
شيشه هاي در و پنجره مدارس مزبور شكسته و سرانجام 243 نفر از طالب 
مزبور دستگير و به شهرباني داللت گرديدند-  اين برنامه در ساعت 17:30 
خاتمه پذيرفت- ب توضيح اينكه در اين جريانات 28 اصله از باتن هاي چوبي 

و چهار عدد از كاله هاي ايمني مأمورين شكسته است. 
رئيس ساواك قم. معيني   

رئيس شهرباني قم. سرهنگ شهرستاني
معاون انتظامي شهرباني قم. سرهنگ جوادي

 معاون اداري شهرباني قم. هـ سرهنگ2 كامكار
فرمانده اكيپ اعزامي از مركز. سروان كيا

رئيس دايره پليس. سرهنگ 2 پارسا

كماندوهاي شاه پس از سركوب 
طالب كه در بام و صحن مدرسه 
بودند، به حجره ها يورش بردند، 
در و پنجره ها را شكستند، قرآن و 
كتاب هاي ديني و علمي را پاره 
و لگدمال كردند و طالبي را كه 
به درون حجره ها پناه برده بودند 
بيرون كشيدند و به شديدترين 

شيوه زير مشت و لگد گرفتند
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رئيس دايره زندان. سرگرد مؤمن زاده
رئيس كالنتري بخش 2. سروان نيكومنش
معاون كالنتري مركز. ستوانيكم افاضلي

رئيس شعبه اطالعات. هـ ستوانيكم محمدي
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حماسه آفرينان فيضيه در شكنجه گاه پادشاه
ــدگان به  در روز 18خرداد نمايندگاني از علماي تراز اول قم براي ديدار از دستگيرش
زندان شهرباني رفتند. پيش از رسيدن اين نمايندگان به شهرباني، مأموران آن دسته از 
روحانيان و طالبي را كه زخم هاي عميقي داشتند از ديگر دستگيرشدگان جدا كردند و 

از ديد نمايندگان دور داشتند! 
در بعد از ظهر روز 18خرداد دستگيرشدگان را با چند دستگاه اتوبوس به تهران حركت 
ــل به دست، گماشته  دادند. در هر اتوبوس 12 تن از مأموران انتظامي و امنيتي مسلس
شده بودند و به دستگيرشدگان رخصت جنبيدن نمي دادند. دستگيرشدگان را در كف 

اتوبوس نشانده بودند تا از بيرون ديد نداشته باشد.1 
رئيس ساواك قم (سرهنگ معيني) همزمان با گسيل دستگيرشدگان  به تهران و زندان 
اوين گزارشي براي تيمسار رياست ساواك كل كشور (سپهبد نصيري) فرستاد؛ در اين 

گزارش آورده بود: 
... تاكنون دويست و هفتاد و دو نفر از طالب كه در جريانات اخير دخالت 
و يا شركت داشته اند وسيله مأمورين دستگير كه از اين عده بيست و دو نفر 
ــماره يك) و شش نفر در روز 54/3/16 (ليست  در روز 54/3/15 (ليست ش
شماره دو) و دويست و چهل و چهار نفر در روز 54/3/17 (ليست شماره سه) 
بازداشت گرديده اند كه اسامي و مشخصات آنان به پيوست تقديم مي گردد. 
برابر تحقيقات انجام شده و شواهد موجود نوزده نفر از افراد مورد نظر بيش 
از ديگران در انجام تظاهرات و مقابله در برابر پليس شركت نموده بودند كه 
در ليست شماره سه مشخص گرديده اند. و يك نفر از آنان (رديف اول ليست 
ــهرباني را داشته است كه كليه اين  شماره دو) قصد ربودن اسلحه راننده ش

افراد قرار است وسيله شهرباني به مركز اعزام گردند...

1. برخي از زخمي ها كه خون زيادي از آنها رفته بود، سخت تشنه بودند و آب مي خواستند ليكن مأموران تا تهران 
به كسي آب ندادند. يكي از زخمي ها كه خون زيادي از او رفته بود به سبب شدت تشنگي با صداي بلند گفت: «من 
آب مي خوام.» سربازي كه باالي سر او ايستاده بود خطاب به فرمانده خود گفت: «جناب سروان! اين ميگه من آب 
مي خوام!» فرمانده با يك لحن مخصوص پاسخ داد: «بهش بده»! سرباز با چماقي كه در دست داشت چنان بر سر 

او كوبيد كه انگار از هوش رفت. 
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رئيس ساواك قم در گزارش ديگري نام  چند تن از طالب 
پاكستاني و افغاني را كه در تظاهرات فيضيه شركت داشتند 

چنين اعالم كرده است:
... عده اي از طالب عصر روز 54/3/15 به مناسبت سالگرد 
15خرداد در مدرسه فيضيه اجتماع و تظاهراتي عليه دولت 
ــرانجام با دخالت پليس، تظاهركنندگان  برپا داشتند و س
عصر روز 54/3/17 كه مقاومت نموده بودند دستگير شدند. 
ضمناً بيگانگان مشروحه زير نيز كه جزء دستگيرشدگان 
ــي از آنان در اين ساواك  ــند تاكنون سوابق سياس مي باش

موجود نمي باشد.
ــيدعلي، معروف به موسوي...  1.سيد احمدشاه فرزند س

تبعه پاكستان
2.محمدعارف فرزند محمدمهدي، معروف به مهاجري... 

تبعه پاكستان
3. محمدهادي فرزند محمدقادر، معروف به فهيمي... تبعه پاكستان
4. عبدالحسين فرزند نوروزعلي، معروف به عاقلي... تبعه پاكستان

5. عباس فرزند قنبر، معروف به مروج زاده... تبعه افغانستان
6. سيدكمال فرزند سيدحسين، معروف به حسين زاده... تبعه افغانستان...1

ــاعت 20:50 روز 18خرداد به زندان اوين رسيدند. از ساعت  ــدگان در س دستگيرش
21 (هنگام ورود به زندان) تا ساعت 4 پس از نيمه شب دستگيرشدگان را در فضاي باز 
زندان روي موزاييك و سنگ ريزه ها بدون آب و غذا خواباندند و هرگونه سخن، حركت، 
ــت و لگد و باتوم و شالق پاسخ  درخواست و يا اعتراضي را به شديدترين شيوه اي با مش

دادند و حتي به آنان رخصت به جا آوردن نماز ندادند. 
از بامداد روز 19خرداد، جابه جايي دستگيرشدگان و گسيل آنان به درون زندان آغاز 
شد؛ هر 25 نفر تا 30 نفر را در يك اتاق جا دادند. پس از پايان جابه جايي، بازجويي اوليه 

آغاز شد و تا نيمه هاي شب 20خرداد ادامه يافت. 
ــال 54 يك قيام خودجوش و يادآور قيام خونين سال  قيام 17خرداد فيضيه قم در س

1342 و آغاز نهضت امام خمينى بود. 
1. سند  ش7. 

قيام 17خرداد فيضيه قم در 
سال 54 يك قيام خودجوش و 
يادآور قيام خونين سال 1342 و 

آغاز نهضت امام خمينى بود. 
برخي از طالب و روحانيان 
دستگيرشده در اين قيام در 
و  بالندگي   با  بازجويي ها 
صراحت، اذعان   كردند كه در 
راه برپايي حكومت اسالمي 
تالش و كوشش مي كنند و 
به مبارزه برخاسته اند. برخي 
نيز ريشه انديشه سياسي و 
مبارزاتي خود را در طرح و 
بحث حكومت اسالمي بيان 

مي كردند
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ــا بالندگي  و  ــن قيام در بازجويي ها ب ــده در اي برخي از طالب و روحانيان دستگيرش
صراحت، اذعان   كردند كه در راه برپايي حكومت اسالمي تالش و كوشش مي كنند و به 
مبارزه برخاسته اند. برخي نيز ريشه انديشه سياسي و مبارزاتي خود را در طرح و بحث 

حكومت اسالمي بيان مي كردند. بنابر گزارش ساواك: 
... غالمرضا خلف رضايي... در ادامه تحقيقات معموله اظهار داشته هنگام 
شركت در جلسات انجمن دانشوران [در شهرستان دزفول] با دو نفر طلبه 
ــالمي در كشور بودند آشنا و بر  علوم ديني كه طرفدار تشكيل حكومت اس
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ــه فكري الزم جهت مبارزه در او به  اثر بحث و مذاكره با آنان، به تدريج زمين
وجود آمده است...1

ــاه تالش كردند براي پرونده سازي و  ــتگاه اطالعاتي رژيم ش ــاواك و دس مأموران س
محكوم كردن بازداشت شدگان دستاويزي به دست آورند؛ از اين رو، بي درنگ به بازرسي 
حجره ها پرداختند  و كتاب هاي گوناگوني را كه طالب از ماركسيست ها، سوسياليست ها، 
ــخگويي در كتابخانه خود داشتند  ملي گراها و ديگر گروه ها و عناصر منحرف براي پاس
و نيز رساله «توضيح المسائل»، اعالميه ها و سخنراني هاي امام و ديگر عالمان برجسته 
مبارز كه در ميان كتاب هاي طالب موجود بود، به عنوان مدارك جرم گردآوري كرده و 
دستاويز قرار دادند و طبق آن براي بازداشت شدگان پرونده سازي كردند. ساواك قم در 

اين مورد چنين گزارش داده است:
... متعاقب دستگيري طالب مدرسه فيضيه و دارالشفاء و اعزام آنان به مركز 
از شب گذشته (1354/3/18) وسيله مأمورين ساواك و شهرباني از حجرات 
مدارس مزبور بازرسي و مقداري كتب و اوراق مضره كشف گرديده و از حجره 
دارالشفاء يك جعبه محتوي باطري و يك ساعت آماده براي تله هاي انفجاري 
و مقداري دارو كشف كه تصور مي رود براي وسايل انفجار تهيه شده است...

1. بولتن ويژه ساواك، ش113، 1354/4/2، ص3. 
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مأموران در بازرسي از حجره ها، صورت جلسه اي نيز كه دربردارنده كتاب ها، اعالميه ها، 
ــه برگ تهيه كرده و به امضاي نماينده  سخنراني ها، عكس ها، نوارها و... مي باشد، در س
ــاواك قم به نام ترابي و نماينده شهرباني قم به  دادستان قم به نام شب افروز، نماينده س

نام هاي احمدي و فالح رسانيدند.1
ــدگان كه با شكنجه هاي توانفرسا همراه  مأموران در بازجويي هاي خود از دستگيرش
بود، توانستند از طالب و روحانياني كه در تظاهرات فيضيه نقش داشتند و دستگير نشده 
بودند سرنخي به دست آورند و چند تن از آنها را در شهرهاي گوناگون دستگير كنند و 
مورد بازجويي و شكنجه قرار دهند. در بولتن كميته مشترك به اصطالح ضدخرابكاري 

گزارش شده است: 
ــاس  ــده و بر اس ــه از متهمين دستگيرش ــان تحقيقات معمول ... در جري
گزارشات منابع اطالعاتي ساواك كه مشخصات تعدادي از طالب علوم ديني 
شركت كننده در تظاهرات و اخاللگري هاي حوادث شهرستان قم را در اختيار 
قرار داده بودند، اقدامات الزم به منظور شناسايي و دستگيري عناصر مذكور 
معمول و در نتيجه 12 نفر از آنان به وسيله مأمورين ساواك در شهرستان هاي 
قم، شيراز، ساري و دزفول دستگير و به مركز اعزام و مورد تحقيق قرار گرفتند. 
ــي از حجره هايشان تعدادي كتب مضره  متهمين دستگيرشده كه در بازرس
مذهبي كشف و ضبط گرديده در جريان بازجويي هاي معموله به فعاليت هاي 
ــان به منظور اخذ كليه  ــه خويش معترف و تحقيقات از آن مضره و اخاللگران

اطالعات و دستيابي به ساير عناصر مرتبط با آنها ادامه دارد... 
 در اين گزارش نام  دستگيرشدگان چنين آمده است: 

شغلشهرتنامرديف
طلبه علوم ديني در شهرستان قمحسين نيامحمد1
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكيافتوحيمحمديوسف2
طلبه علوم ديني در شهرستان قمكالنترياحمديوسف3
طلبه علوم ديني در شهرستان قمرباني شيرازيمحمدمهدي4
طلبه علوم ديني در شهرستان قمعليخانيقدرت اهللا5

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
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طلبه علوم ديني در شهرستان شيرازخلوتيابراهيم6
دانش آموز در شهرستان دزفولخلف رضايي زارعغالمرضا7
دانش آموز در شهرستان دزفولسعيدفررحيم8
دانش آموز در شهرستان دزفولامينمحمدعلي9
دانش آموز در شهرستان ساريمقصوديجاويد 10
كشاورز در شهرستان ساري1اوالد اعظمياحمد11

چنانكه پيش تر اشاره شد شماري از مردم و دانش آموزان نيز به تظاهركنندگان فيضيه 
پيوستند و با آنان همراهي كردند؛ در گزارش كميته مشترك نيز  نام  برخي از افراد غير 
روحاني و دانش آموزان برخي از شهرستان ها را مي بينيم كه در تظاهرات فيضيه شركت 
داشتند و توانسته بودند هنگام يورش مأموران به فيضيه از صحنه بگريزند. پيش تر اشاره 
شد كه ساواك آنان را دستگير و بازداشت كرده است، ليكن ساواك با اين دستگيري ها و 
بازداشت ها نيز نتوانست عامالن اصلي جريان فيضيه را بيابد؛ از اين رو، ناگزير شد چنين 
بنماياند كه محركان و عامالن اصلي را يافته است! ليكن هنوز دستگير نشده اند! ساواك 

در گزارشي اعالم كرد: 
... محركين اصلي تظاهرات اخاللگرانه حوزه علميه قم كه دستگير نشده اند 

به شرح زير مي باشند:
1ـ برادران فاضل زاده، جواد، باقر 2ـ شيخ قدرت اصفهاني 3ـ شيخ خليل 

2 (جواني است عينكي و صبح ها در مدرسه بروجردي تدريس مي كند)...
ساواك براي توجيه ناتواني خود در شناخت و دستگيري عامالن اصلي جريان فيضيه 

دروغ هايي سر هم بندي كرده و چنين گزارش داده است: 
طرفداران خميني در قم

جمعيتي به نام متحركين طرف دار خميني در قم داراي فعاليت بوده و سعي 
مي كنند كم تر شناخته شوند، اشخاص شناخته شده اين جمعيت عبارتند از: 
1ـ شيخ علي فاضل زاده 2ـ شيخ محمد فاضل زاده 3ـ شيخ جواد فاضل زاده 
4ـ  شيخ محمد افشار 5ـ  سيدحسين سبحاني 6ـ سيدمحمدعلي موسوي 

مازندراني
1. بولتن ويژه ساواك، ش 112، 1354/4/2، ص2و6. 

2. سند  ش9.
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ــنبه شب و  ــدن 9 نفر زنداني1 در يك ش ــبت معدوم ش افراد فوق به مناس
دوشنبه شب 31فروردين و اول ارديبهشت، مجلس فاتحه خواني در مدرسه 
فيضيه قم برپا نموده و رديف 3 مذكور ضمن سخنراني، از معدومين تجليل و 

اظهار داشته آنان افرادي بي گناه بودند و بدون جرم كشته شده اند...

1.اشاره به 9 نفر زنداني كه در 30فروردين 1354 به دست زندانبان شاه به شكل مرموزي كشته شدند و ساواك 
به دروغ ادعا كرد كه آنان هنگام گريز از زندان هدف قرار گرفتند و از پاي درآمدند! اسامي آنان به اين شرح است: 

مصطفي خوشدل، كاظم ذواالنوار، بيژن جزني، حسن ضياظريفي، احمد جليلي افشار، مشعوف كالنتري، عزيز 
سرمدي، محمد چوپان زاده، عباس سوركي. 
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كارفرمايان ساواك بنا به سياست شاه و مقامات درباري بازداشت شدگان واقعه فيضيه 
ــي را روانه دادگاه كردند، بخش ديگري را به اداره  را به چند دسته پخش كردند؛ بخش
ــتند، پس از شكنجه هاي  ــتادند و شماري را كه كم تر از 18 سال داش نظام  وظيفه فرس
وحشيانه و غير انساني و تهديد و خط و نشان كشيدن، با گرفتن ضمانت آزاد كردند. در 

بولتن محرمانه ساواك آمده است:
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... مختصري از اعترافات متهمين دستگيرشده 
1. احمد كروبي كه عامل اصلي تظاهرات بوده در تحقيقات معموله ضمن 
تأييد فعاليت هاي مضره خويش، خود را از مخالفين رژيم شاهنشاهي معرفي 
نموده و با صراحت خود را معتقد به ايجاد حكومت اسالمي در كشور معرفي 
ــت با كليه برنامه هاي  ــديد اس مي كند. اين فرد كه داراي افكار ارتجاعي ش

اصالحي در كشور رفع حجاب مخالف و از سرسپردگان خميني مي باشد. 
2. احمد محدث يكي ديگر از عناصر دستگيرشده، معترف گرديده كه تحت 
تبليغ شخصي به نام حسين جوانبختي... قرار داشته و از طريق او اعالميه ها 
و جزوات مختلف گروه به اصطالح مجاهدين خلق را دريافت و مطالعه و به 
سايرين مي داده است. وي اضافه نموده تاكنون اعالميه هاي مختلفي منجمله 
«گرسنگي ناشي از چيست؟» و اعالميه خميني مبني بر مخالفت با حزب 
ــافرت به شهرستان هاي دزفول،  رستاخيز ملت ايران را تكثير و ضمن مس
شيراز، الهيجان، تعدادي از اين اعالميه ها را در اختيار چند نفر از روحانيون 
ــب  ــتان هاي مذكور قرار داده و بقيه را نيز در قم و نقاط مناس مقيم شهرس

شهرستان هاي اخيرالذكر توزيع كرده است. 
3. تعدادي از متهمين دستگيرشده در جريان تحقيقات معموله به شدت 
ــاي مضره آنان موجود  ــل كافي در زمينه فعاليت ه مقاومت و با اينكه دالي
است معهذا سرسختانه از دادن اطالعات خود به مأمورين تحقيق خودداري 
ــته و نتايج حاصله متعاقباً به  مي نمايند كه بازجويي مداوم از آنها ادامه داش

استحضار خواهد رسيد. 
ــتگيري طالب مورد بحث، از حجره هاي آنان در مدرسه  ب: به دنبال دس
فيضيه و دارالشفاء بازرسي به عمل آمد كه در نتيجه حدود 2000 جلد كتب 
و نشريات مختلف مضره مذهبي، تعداد زيادي جزوات و اعالميه هاي مربوط 
به گروه به اصطالح مجاهدين خلق و اعالميه هاي مضره مربوط به طرفداران 
ــطين و  ــم» و اعالميه هايي مربوط به فلس ــي و «روحانيون مترقي ق خمين
ــتي منجمله جزوه «ضرورت مبارزه مسلحانه»،  تعدادي نشريات كمونيس

«رد تئوري بقا» كشف و ضبط گرديده است...
ت: وضعيت متهمين دستگيرشده:

در جريان تحقيقات از مجموع 279 نفر عناصر دستگيرشده و بررسي هايي 
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ــد، مي توان آنها را در پنج  كه در زمينه اقدامات اخاللگرانه آنان به عمل آم
گروه تقسيم بندي نمود كه در صورت استقرار رأي عالي به ترتيب زير رفتار 

خواهد شد:
1. تعداد 46 نفر عناصري كه فعاليت گروهي و ارتباط آنها با عناصر خرابكار 
محرز و در تظاهرات دخالت مستقيم داشته اند، پس از انجام تحقيقات و اخذ 
كليه اطالعات پرونده اتهامي آنها تكميل و به اداره دادرسي نيروهاي مسلح 

شاهنشاهي ارسال گردد.
ــرات فعاليت هاي مؤثري  ــرادي كه در جريان تظاه 2. از تعداد 71 نفر اف
نداشته اند، آن عده كه بين 18 الي 35 سال دارند و خدمت زير پرچم انجام 
نداده اند براي خدمت وظيفه به اداره وظيفه عمومي تحويل و بقيه كه خدمت 

وظيفه را انجام داده اند پرونده آنها به دادگاه نظامي احاله شود. 
ــد، پس از دادن  ــال دارن 3. تعداد 61 نفر عناصري كه بين 10 الي 17 س

تذكرات الزم و اخذ تعهدات كافي آزاد و به خانواده هايشان تحويل گردند. 
4. تعداد 96 نفر متهميني كه داليل و مدارك كافي در زمينه شركت آنها 
در تظاهرات و فعاليت هاي مضره در دست نبوده و بي گناه مي باشند، با اخذ 

تعهد آزاد شوند. 
ــتاني و افغاني كه داليلي حاكي از شركت آنها در  5. پنج نفر از اتباع پاكس
ــتگير و زنداني  تظاهرات موجود نبوده و بر اثر محاصره مدارس مذكور دس

مي باشند به كشورهاي متبوعه خود عودت داده شوند. 
با تقديم يك جلد آلبوم محتوي عكس هايي از صحنه هاي مختلف تظاهرات 
كه به وسيله مأمورين گرفته شده به استحضار مي رساند كه تحقيقات مداوم 
از عناصر دستگيرشده و اقدامات الزم به منظور دستيابي به افراد مرتبط با 
آنها و كساني كه در تظاهرات شركت داشته و در حال حاضر متواري شده اند 

در جريان بوده و نتيجه متعاقباً به استحضار خواهد رسيد... 
ارتشبد نصيري در زير اين گزارش يادداشت كرده است: 

1. موافقت مي شود، اقدام شود
ــد «ت» بقيه به طور خبر به روزنامه ها داده  2. به جز بند3 از اعترافات و بن

شود1 
1. بولتن ويژه ساواك، ش1821، 312، 1354/3/26، ص2 و 3. 
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به دنبال موافقت تيمسار نصيري با اعزام طالب مشمول به نظام وظيفه، ساواك شماري 
از طالب زنداني را در دو ليست جداگانه به اداره نظام وظيفه تحويل داد. 38 تن از آنان در 
تاريخ 54/3/31 به اداره نظام وظيفه تحويل شدند. 24 تن ديگر از آنان نيز در مرحله دوم 
به آن اداره اعزام گرديدند. ساواك در تاريخ 54/4/21 زير عنوان «اعزام طالب اخاللگر به 

حوزه نظام وظيفه» ليست طالبي را كه به سربازي گسيل شده اند اعالم كرده است.
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بايسته يادآوري است طالبي را كه به سربازخانه ها گسيل داشتند، معافيت تحصيلي 
داشتند و در مدت تحصيل از معافيت برخوردار بودند و تحويل آنان به اداره نظام وظيفه 
ــام قانون و نظام  ــون بها نمي داد و به ن ــاه هيچ گاه به قان برخالف قانون بود، اما رژيم ش
ــتبدادي را دنبال مي كرد و همانند دوران پيش از استقرار نظام  ــروطه حكومت اس مش
ــت؛ از اين رو،  ــاه و «اوامر ملوكانه» حكم قانون را داش ــروطه «رأي» و «فرمان» ش مش
مي بينيم ساواك طي نامه اي به فرماندهي ژاندارمري كشور پيرامون «اعزام طالب» به 

اداره نظام وظيفه چنين نوشته است:
... تعدادي از طالب علوم ديني كه صالحيت ادامه تحصيل در حوزه هاي علميه را 
ندارند  به فرمان مطاع مبارك اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر جهت انجام 

خدمت به اداره وظيفه عمومي طبق ليست پيوست معرفي و اعزام مي گردند. 
خواهشمند است دستور فرماييد پيش بيني هاي الزم را معمول دارند تا در 
موقع معرفي و اعزام نامبردگان به اداره وظيفه عمومي اشكالي پيش نيايد. 

رئيس سازمان اطالعات و امنيت كشور. ارتشبد نصيري1
ساواك در گزارش هاي خود پيرامون آمار و ارقام دستگيرشدگان فيضيه و نيز در مورد 
ــت آمار دقيق و درستي ارايه  شمار طالبي كه به نظام وظيفه اعزام شدند، نتوانسته اس
ــدگان از 243 نفر تا 272 نفر و تا 300 و اندي نفر در گزارش ها  دهد. درباره دستگيرش
ــتگيري طالب و روحانياني بوده است كه توانسته  ــايد يك علت آن دس آمده است؛ ش
بودند، هنگام يورش كماندوها از صحنه بگريزند و در فرصت هاي ديگر در قم و در برخي 
از شهرستان ها شناسايي و دستگير شدند؛ علت ديگر به پريشاني، سرآسيمگي و نداشتن 
تمركز فكري مأموران و مقامات ساواك برمي گردد كه در برابر خيزش و خروش رعدآساي 
ــده بودند. از اين رو، مي بينيم در  ــته و آشفته ش فرزندان فيضيه خود را باخته و سرگش
گزارش هاي نخستين، شمار طالبي را كه به سربازخانه روانه كردند در دو ليست جداگانه 
38 نفر و 24 نفر نماياندند، ليكن نامه رئيس ساواك كل كشور به فرماندهي ژاندارمري- 
كه بدان اشاره شد- همراه با نام هاي 68 تن از طالب علوم اسالمي، مي باشد؛ با وجود اين 

در زيرنويس نامه يادشده آمده است:
صورت اسامي 39 نفر كه مجدداً به وسيله بخش 312 تنظيم شده بود به 
ــد... بقيه افراد در روز 54/3/31 به بلوار  تيمسار سرلشكر دولو قاجار داده ش

اليزابت اداره وظيفه عمومي به سركار سرهنگ اتابكي تحويل داده شود. 
1. سند  ش13. 
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بازتاب ها و واكنش ها
ــاه در يك سخنراني، قيام 15خرداد  همزمان با يورش كماندوها به مدرسه فيضيه، ش
ــگاه و حوزه در گراميداشت آن روز  را مورد حمله و اهانت قرار داد و از هم صدايي دانش
حماسي اظهار شگفتي و حيرت كرد. شاه در سخنان خود كه نگراني و ناآرامي و خشم و 

كين از آن نمايان بود، چنين گفت: 
پريروز يا يك روز پيش تر در محيط دانشگاهي ايران منجمله دانشگاه تهران، 
ما شعارهايي ديديم عجيب يعني با همان عناصر بي وطن سرخ با مرتجعين 
ــالروز 15خرداد. مالحظه بكنيد! 15خرداد.  سياه هر دو گفتند گرامي باد س
معناي آن چه بود؟ يك دقيقه پيش گفتم چطور ممكن است يك ايراني آن 
ــياه و كثيف را گرامي بدارد؟! اين از دهن مرتجع سياه و بي وطن سرخ  روز س
ــه يك چيز عجيبي  ــل دارم مطالعه كنيد. گو اينك درمي آيد. البته اين را مي
نيست... ولي معلوم مي شود اين دو دسته در يك چيز با هم شريك هستند و 
آن در كجروي و بدسليقگي. اين را بدم نمي آيد اگر خانم ها و آقايان به خودشان 
زحمت مي دادند كه در اطراف اين موضوع يك قدري بررسي و غور كنند كه 
اصالً يك كسي چطور از خودش خجالت نمي كشد كه بيايد و به اصطالح ارتجاع 

سياهي را كه باعث بدبختي اين مملكت مي شد تجليل كند...1
ــته به دربار نيز بر ضد قيام 15خرداد42 به  به دنبال اين گفتار شاه، روزنامه هاي وابس
ــت زدند و تظاهرات دالوران فيضيه در خرداد54 را حركتي  سمپاشي و جوسازي دس

ارتجاعي و توطئه كمونيستي وانمود كردند و تالش كردند آن را به زير سؤال ببرند. 
ــور پديد آورد. خبر يورش  ــم و نگراني در سراسر كش رويداد خرداد54، موجي از خش
كماندوها به فيضيه و سركوب طالب و دستگيري دسته جمعي آنان، در حوزه هاي علمي، 
محافل روحاني، مجامع مذهبي و در ميان عموم مردم، به ويژه كساني كه فرزندانشان در 
قم به تحصيل علوم اسالمي سرگرم بودند، بازتاب ناگواري به همراه داشت و مايه نگراني 
و بي قراري همگان شد و خشم و كين مردم را نسبت به رژيم شاه فزوني بخشيد و بسياري 
از روحانيان و مردم را به جنب و جوش و تكاپو واداشت. نخستين واكنش از سوي علماي 
قم بود كه در اعتراض به جنايات مأموران شاه در فيضيه بي درنگ نماز جماعت را تعطيل 
كردند. ديگر پيشنمازهاي قم نيز در قم و برخي از شهرها از حضور در مساجد و برگزاري 
نماز جماعت خودداري ورزيدند. علماي تراز اول قم در روز 18خرداد54 براي رايزني و 

1. كيهان، 1354/3/17، ص2. 
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تصميم گيري پيرامون فاجعه فيضيه در بيت بنيانگذار 
ــاتيد،  حوزه قم (آيت اهللا حائري يزدي) گرد آمدند. اس
ــوان اظهار همدردي و  روحانيان و طالب قم نيز به عن
ــتيباني از دالوران فيضيه به اعتراض برخاستند و  پش
دست به تظاهرات زدند و در جلوي منزل آيت اهللا حائري 
اجتماع كردند و از علما كه در آن منزل نشست داشتند، 
خواستند كه وظيفه آنان را در برابر جنايات رژيم شاه در 

فيضيه روشن كنند. 
علما در اين نشست به نتايج ذيل رسيدند: 

ــتند و براي  ــهرباني بفرس 1. نمايندگاني به زندان ش
مداواي زخمي شدگان و برطرف كردن نيازمندي هاي 

دستگيرشدگان اقدام كنند. 
ــدگان، آنان كه همسر و فرزند دارند،  2. از دستگيرش

شناسايي شوند و به همسر و فرزندانشان از نظر مادي كمك كنند. 
ــبت هاي ناروا كه از سوي دستگاه  3. براي خنثي كردن پيرايه كمونيستي و ديگر نس
تبليغاتي رژيم شاه به طالب دستگيرشده روا داشته شده است، نامه هايي به ديگر مقامات 

روحاني بنويسند و از دستگيرشدگان پشتيباني كنند. 
ــه دارالشفاء به عمل  ــه فيضيه و مدرس ــه اي براي بازپس گيري مدرس 4. اقدامي ريش

آورند. 
ساواك قم در تلگرامي به تهران چنين گزارش داده است:

ــي، نجفي جهت  ــريعتمداري، گلپايگان ــاعت 10 روز جاري آيات ش ... س
تبادل نظر پيرامون اوضاع و احوال اخير حوزه به منزل شيخ مرتضي حائري 
ــزل مذكور اجتماع  ــري از طالب در كوچه و جلو درب من رفته و تعداد كثي
نمودند. پس از مدتي با اصرار طالب درب منزل باز و آنان را به داخل هدايت 
ــيخ مرتضي حائري به نمايندگي از طرف آيات از اتاق خارج شده  كردند. ش
ــت به خاطر حفظ حوزه دست از اجتماع  و با گريه و التماس از طالب خواس
ــه عهده مراجع واگذار كنند و به طالب  و تظاهرات بردارند و اصالح امور را ب
ــه فيضيه را تحويل بگيرد و  ــاعد داد كه با تماس با مقامات، مدرس قول مس
ــرف مراجع اعزام دارند  ــدگان از ط نمايندگاني جهت مالقات با دستگيرش

رويداد خرداد54، موجي از 
سراسر  در  نگراني  و  خشم 
كشور پديد آورد. خبر يورش 
كماندوها به فيضيه و سركوب 
طالب و دستگيري دسته جمعي 
آنان، در حوزه هاي علمي، محافل 
روحاني، مجامع مذهبي و در ميان 
عموم مردم، به ويژه كساني كه 
فرزندانشان در قم به تحصيل علوم 
اسالمي سرگرم بودند، بازتاب 
ناگواري به همراه داشت و مايه 
نگراني و بي قراري همگان شد و 
خشم و كين مردم را نسبت به رژيم 

شاه فزوني بخشيد
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كه در نتيجه طالب ساعت 1200 متفرق شده و جلسه آيات نيز در ساعت 
ــريعتمداري، ابوالفضل فيض مشكيني،  1230 خاتمه پذيرفت. از جانب ش
ــي، شرعي شيرازي و دو  از جانب گلپايگاني، شاكري از طرف نجفي مرعش
نفر طلبه به اسامي سيدحسن طاهري خرم آبادي و موسوي تويسركاني به 
نمايندگي طالب تعيين گرديده كه ضمن مراجعه به شهرباني از وضع و حال 
دستگيرشدگان و مجروحين جويا شده و در صورت لزوم كمك هايي به آنان 
بنمايند. ضمناً تا آنجايي كه كسب اطالع شده نتيجه مذاكرات آيات در سه 

مورد اصلي به شرح زير خالصه مي شود:
1. تسريع در پرداخت شهريه و تعطيل مدارس، به منظور متفرق كردن طالب 

و خلوت كردن حوزه. 
2. عيادت از مصدومين حادثه و مالقات با دستگيرشدگان و كمك به خانواده آنان. 
3. درخواست استرداد مدرسه، به دستگاه روحانيت به منظور اسكان مجدد 

طالب.
ــهرباني قم مي باشند  با توجه به اينكه نمايندگان مذكور هم اكنون در ش
مقرر فرماييد در استرداد مدرسه صريحاً نظريه اعالم فرمايند. رئيس ساواك 

قم. معيني1
ــت، كينه او نسبت به  ــت داده اس ــار نصيري به صورت يادداش ــخي كه تيمس از پاس

حماسه آفرينان فيضيه به درستي آشكار مي شود. در پاسخ او آمده است:
ــبت به اين افراد نبايد كرد، اينها همان ارتجاع  1. كوچك ترين ارفاقي نس

سياه هستند. در اخبار اعمال آنها درج شود.
2. محركين اصلي تحت تعقيب قرار گيرند و مشمولين به نظام وظيفه بروند 
و شديداً بايد در خدمت وظيفه تحت مراقبت و خدمت سخت انجام دهند. 

3. رئيس ساواك قم به آقايان آيات قم بگويد آنچه استنباط مي شود اينها 
ــما به اين اعمال دست زده اند و پيغام شما يك عمل  با موافقت و حمايت ش

ظاهري بوده است و كمك و ديدار از فاميل آنها خود بهترين دليل است.
اين افراد ديگر به قم حق مراجعت ندارند و چنانچه به اين روش ادامه دهيد 

به جز آنكه به حوزه قم صدمه بخورد نتيجه ديگري عايد شما نخواهد شد...2
1. سند  ش14. 
2. سند ش15. 
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اين دستورالعمل كه از آن بوي خون مي آيد، عظمت و برجستگي خروش فيضيه و نقش 
آن در شكستن خفقان بازآمده از حزب رستاخيز و نيز نگراني و آشفتگي كه براي رژيم 
شاه در پي داشت را تا پايه اي آشكار مي سازد؛ به گونه اي كه رئيس ساواك ايران با خشم و 
كين به خود رخصت مي دهد بدون مجوز قانوني، آن قهرمانان را براي هميشه از بازگشت 
به قم به گمان خود بازدارد!! و حوزه قم را از عناصر سلحشور، پرشور، زنده و رزمنده تهي 
سازد تا آن حوزه به گورستاني خاموش بدل شود. او و ديگر سردمداران شاه بر اين باور 
ــه در فعاليت اين چند صد تن طلبه اي دارد كه  بودند كه خيزش و خروش در قم، ريش
در 15خرداد54 لرزه بر اندام كاخ نشينان افكندند و بر چهره غمبار و خاك گرفته ايران 
ــيدند. آنها نمي توانستند دريابند كه رهروان راستين راه  نور پاشيدند و به آن جان بخش
خميني و فرزندان انقالبي آن رهبر سترگ در سراسر ايران، براي پديد آوردن رستاخيزي 
عمومي و انقالبي اسالمي آماده مي شوند و آن حماسه اي كه در 15خرداد54 در قم به 
نمايش درآمد، به زودي در سراسر ايران جلوه گر خواهد شد و كاخ ها را فرو خواهد ريخت 
ــت. دستگاه امنيتي شاه بر آن بود  و قدرت پوشالي شاه و ساواك را در هم خواهد شكس

دالوران فيضيه را به گونه اي كيفر دهد كه از همگان زهر چشم بگيرد. 
ــه بودند كه خيزش فيضيه را يك جريان  ــاواك دنبال پياده كردن اين نقش ــاه و س ش
ــه در توطئه بلوك شرق بر ضد رژيم شاه و سياست هاي  ماركسيستي بنمايانند كه ريش
امريكا در ايران دارد و با خواست ملت ايران كه همگي يك دست و يك زبان پشت سر شاه 
ايستاده! و به حزب رستاخيز پيوسته اند! هيچ گونه ارتباطي ندارد!  ليكن پشتيباني آيات 
قم از حماسه آفرينان فيضيه مي توانست اين نقشه شاه را با شكست روبه رو كند؛ از اين 
رو، مي بينيم تيمسار نصيري در يادداشت خود، براي بازداشتن علماي قم از پشتيباني 
ــبت به تظاهركنندگان فيضيه و دالورمردان قيام 17خرداد خط و نشان مي كشد و  نس
تهديد مي كند: «... چنانچه به اين روش ادامه دهيد به جز آنكه به حوزه علميه قم صدمه 
ــان  ــد...»! ليكن اين بيم دادن و خط و نش ــما نخواهد ش بخورد، نتيجه ديگري عايد ش
كشيدن نتوانست علماي قم را از وظيفه و مسئوليتي كه در آن برهه بر دوش داشتند باز 
ــي گرفته  بدارد. آيات قم بنابر تصميمي كه در بيت آيت اهللا حائري با رايزني  و هم انديش
بودند، به پخش نامه هايي دست زدند و در اين نامه ها از «طالب و محصلين علوم ديني» 
كه بي گناه مورد «ضرب و جرح قرار گرفته» و به زندان كشيده شده بودند حمايت كردند. 

در نامه آقاي سيدمحمدرضا گلپايگاني به آقاي سيد احمد خوانساري آمده است:
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بسم اهللا الرحمن الرحيم
حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي حاج سيد احمد خوانساري 

دامت بركاته
با ابالغ سالم و استفسار از سالمت وجود محترم، به طوري 
ــده اي از مأمورين به  ــتحضار داريد، چند روز پيش ع كه اس
مدرسه فيضيه و دارالشفاء حمله كردند و درب و پنجره ها را 
شكستند و جمعي از طالب و محصلين علوم ديني را مضروب 
ــت نمودند. اين فاجعه ناگوار موجب تأثر  و مجروح و بازداش
عميق حقير و جامعه روحانيت گرديد. تهمت هاي ناروايي كه 
در مطبوعات نسبت به روحانيت درج شده، تكذيب مي شود و 
ساحت مقدس روحانيت شيعه از تأييد مرام كمونيسم منزه 
و مبراست. مستدعي است به هر نحو مقتضي مي دانيد عاجًال 
ــه فيضيه و دارالشفاء و آزادي طالب  براي رفع منع از مدرس
و زندانيان بي گناه اقدام فرماييد تا رفع نگراني شود و تذكر 
دهيد جرايد را از توهين به مقدسات اسالمي باز دارند و بيش 
از اين موجبات نگراني مسلمانان را فراهم ننمايند. سالمت و دوام تأييدات 
وجود مبارك را از خداوند متعال مسئلت دارم. تاريخ غره ج1،95/2 محمدرضا 

الموسوي الگلپايگاني2
آقاي شهاب الدين مرعشي نجفي نيز نامه اي خطاب به آقاي سيد احمد آشتياني نوشته 

است:
بسمه تعالي

حضرت مستطاب آيت اهللا آقاي آشتياني دامت بركاته
ــي دوام توفيق و  ــاحت قدس ربوب ــاند: از س به عرض محترم عالي مي رس
تأييدات سركار را مسئلت مي نمايد. غرض از تصديع چنانچه خاطر شريف 
مستحضر شده حادثه ناگوار حمله ناجوانمردانه به مدرسه فيضيه كه منجر 
ــتگيري جماعتي از طالب و  ــارات زياد و ضرب و شتم و هتك و دس به خس
محصلين محترم علوم دينيه گرديد، موجب تأثر و تأسف عميق داعي و كليه 

1. برابر با 1354/3/21 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 

شاه و ساواك دنبال پياده 
كردن اين نقشه بودند كه 
خيزش فيضيه را يك جريان 
ماركسيستي بنمايانند كه ريشه 
در توطئه بلوك شرق بر ضد 
رژيم شاه و سياست هاي 
امريكا در ايران دارد و با 
خواست ملت ايران كه همگي 
يك دست و يك زبان پشت 
سر شاه ايستاده! و به حزب 
رستاخيز پيوسته اند! هيچ گونه 
ارتباطي ندارد!  ليكن پشتيباني 
آيات قم از حماسه آفرينان 
فيضيه مي توانست اين نقشه 
شاه را با شكست روبه رو كند



263
90

هار
2 ب

ره 7
شما

م 
شت

ل ه
 سا

سوم
ره 

دو
شده

ش 
امو

م فر
قيا

اهل علم حوزه مقدسه علميه قم و ساير طبقات مؤمنين و جريحه دار شدن 
ــابق متذكر شدم. و مزيد بر  ــده چنانچه اين مطلب را در نوشته س قلوب ش
ــدگان  علت مفتريات و اكاذيب واضحه بعضي از جرايد در مورد دستگيرش

مي باشد. 
جاي بسي تأسف است كه اين اسنادهاي ناروا از حيث افعال و مرام به طالب 
ــربازان مذهب و ولي عصر(عج) مي باشند داده شود. لذا  علوم دينيه كه از س
مصدع شده اميد است در ترميم اين خصوص و استخالص محبوسين بي گناه 
معجًال اقدام فرموده تا رفع نگراني عموم خاصه روحانيون بشود. بديهي است 
ــتدعي دعا به  ــد فرمود. در خاتمه مس ــر چه زودتر اعالم خواهي نتيجه را ه
جهت رفع اين گرفتاري ها مي باشم. والسالم خير ختام. في 2ج/1،1395/2 

شهاب الدين الحسيني المرعشي النجفي2
آقاي سيدكاظم شريعتمداري نيز در اعالميه كوتاهي آورده است: 

بسمه تعالي
ــه فيضيه و دارالشفاء موجب كمال  حادثه مولمه و گرفتاري طالب مدرس
ــيعه و حوزه علميه قم با مرام كمونيستي و  تأسف و تأثر است. روحانيت ش
ماديگري به هيچ وجه و قسمي امكان سازش ندارد و طالب بازداشت شده از 
مدرسه فيضيه و دارالشفاء هيچ كدام وارد اين مرام نيستند و آنچه در جرايد 

نوشته شده است صحيح نيست و تكذيب مي شود. 
ــده اند به  ــئلت مي نمايم آقايان طالبي كه گرفتار ش از خداوند متعال مس

زودي مستخلص شوند. 3جمادي الثاني 3،1395 سيد كاظم شريعتمداري4
آقاي سيدمحمدصادق روحاني نيز در نامه اي خطاب به آقاي ميالني آورده بود: 

بسمه تعالي واليه المشتكي
حضرت آيت اهللا ميالني دامت بركاته

با يك دنيا تأثر و ناراحتي به عرض مبارك مي رساند در چند روز قبل عده اي 
ــه فيضيه و دارالشفاء به بهانه  از طالب و محصلين جوان و متدين در مدرس
ــب المعمول براي شهدا گرفته  آنكه دو شب قبل از آن، مجلس ختمي حس

1. برابر با 1354/3/22 
2. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي.

3. برابر با 1354/3/23
4. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
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ــلحانه ناجوانمردانه كماندوهاي دولتي اعزام شده از  بودند، مورد حمله مس
تهران قرار مي گيرند و در حدود يك ساعت آنها را مورد ضربات شديد قرار 
مي دهند كه تا حال نمي دانيم چند نفر مرده اند و چند نفر جراحات خطرناك 
دارند. چون نتوانستيم از نزديك شاهد اوضاع باشيم و در تمام اين مدت از 
عزيزان ما غير از اهللا اكبر و ان  تنصرواهللا ينصركم و دعوت يكديگر به استقامت 
و مواسات، چيزي نقل نشده و پس از آن آنها را به شهرباني برده اند و در مسير 
ــاعت آنها را با وضع دلخراشي  راه هم آنها را كتك مي زده اند و پس از 24 س
منتقل به تهران نموده اند و از همان وقت تا حال هر دو مدرسه با اثاثيه طالب 
در تحت اختيار دولتي هاست و بعد از آن روزنامه ها آنچه ممكن بوده است 
نسبت هاي دروغ و بي اساس و ناروا به آنها داده و وقاحت را به جايي رسانده اند 
كه راستي روي تاريخ را سياه و موجب خشم و نفرت عمومي قرار گرفته اند. 
به هر حال خواسته هاي خود را بعرض مي رساند و تقاضا مي شود با مصادر امر 

تماس گرفته و انجام فوري آنها را بخواهيد. 
ــيدگي فوري به وضع طالب زنداني و مداواي آنان و باالخره آزادي  1. رس

از زندان؛
2. عدم تعرض دولتي ها به طالب قم، چون مرتب ايجاد ناراحتي براي آنها 

مي نمايند؛ 
3. پس دادن اثاثيه؛

4. تحويل دادن فيضيه و دارالشفاء به زعماي حوزه بدون قيد و شرط؛
5. توبيخ روزنامه نويس ها و جلوگيري از اهانت بيشتر به مقدسات ديني؛

ــيدگي جدي در اصل قضيه و مجازات مأموريني كه مرتكب خالف  6. رس
شده اند. 

ــالم عليكم و  ــم. والس در خاتمه منتظر اقدام فوري و اعالم نتيجه مي باش
رحمت اهللا و بركاته 3ج1،95/2 محمدصادق الحسيني الروحاني 

ــكل هاي پلي كپي، تايپي،   ــش اين نامه ها به ش ــي از روحانيان مبارز قم براي پخ برخ
ــتند و گاهي نيز اين نامه ها را همراه با  فتوكپي و... تالش و كوشش پيگير و فراواني داش

پيش نويسي روشنگرانه پراكنده مي ساختند كه نمونه هايي از آن را در پي مي آوريم:

1. برابر با 1354/3/23
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بسم اهللا المنتقم القهار
ــود. طالب و  ــزرگ و حادثه اي خونين ب ــاهد فاجعه ب خردادماه جاري ش
محصلين محترم حوزه علميه قم در روز 15خرداد به خاطر تجليل از شهداي 
اين روز تاريخي و اظهار تنفر و انزجار از حزب پليسي و فاشيستي شاه (كه 
ــم فرموده اند) و  ــركت در آن را تحري ــفاهاً و كتباً ش زعما و مراجع تقليد ش
همچنين به منظور اعالن مخالفت با انتخابات قالبي و پوشالي هيئت حاكمه، 
مجلسي در مدرسه فيضيه سرپا كردند و به دنبال آن تظاهرات پرشوري انجام 
دادند. پليس و مزدوران مسلح رژيم از غروب شب 16 تا عصر روز 17خرداد، 
ــغال نظامي خود درآورده، آب و برق  دو مدرسه فيضيه و دارالشفاء را در اش
ــري كردند. روز هفدهم  ــيدن آذوقه به طالب جلوگي را قطع نموده و از رس
ــاه، منطقه را زير نظر گرفت و حتي  ــخص ش هلي كوپتر نظامي و اعزامي ش
ــه نيز به عمل آورد و سپس  عكسبرداري هايي از محوطه داخلي دو مدرس
صدها تن از افراد گارد كه از تهران فرستاده شده بودند به اتفاق چند صد رأس 
ژاندارم و پليس به مدرسه ريختند، طالب بي پناه را به شدت مجروح و مصدوم 
نموده، ده ها نفرشان را از باالي بام به زير انداختند، سر و دست گروهي از آنان 
را شكسته و حتي عده اي از آنها در اين حادثه جان دادند. كتاب هاي مذهبي 
و درسي و اثاثيه هاي آنان را پاره پاره و لگدمال كردند. اين جانيان آدمخوار 

حتي قرآن ها را زير لگد پاره پاره كرده و در و پنجره ها را شكستند. 
ــر قم به عنوان  به دنبال اين حادثه درس ها و نمازهاي جماعت در سرتاس
اعتراض به اين يورش وحشيانه، تعطيل شد و روحانيون خشم و نفرت خود 

را از اين عمل ناجوانمردانه عمال شاه ابراز نمودند. 
ــرت آيت اهللا العظمي آقاي  و اينك متن رنجنامه مرجع معظم تقليد حض
گلپايگاني مدظله را كه به منظور محكوم كردن رژيم شاه كه عامل اصلي اين 

فاجعه مي باشد، به استحضار عموم مسلمين مي رسانيم...
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در پيش نويس ديگري مي خوانيم:
به نام خداي توانا

15خرداد42 در اوج شكوفايي و عظمت خويش در بستر زمان جاري شد و 
بحق نقطه تحولي در تاريخ مبارزات توده هاي رنجديده ما بود. از همان زمان 
بود كه فرزندان عزيز خلق يعني پيشگامان نبرد مسلحانه ايران، به ضرورت 
جهاد خويش و نقش گلوله در پيشبرد تاريخ ملت ها پي بردند و به دنبال آن 
ــتگاه فاشيستي و ضد مردمي  تكاملي در امر مبارزه ملي صورت گرفت. دس
شاه كه پيوسته مي كوشيد حادثه خونين 15خرداد را در افكار مردم ميهن 
ــاد آوردن آن روز و آن حادثه كه در حقيقت لكه  ما وارونه جلوه دهد، از به ي
ننگي بود بر دودمان كثيف پهلوي،  پيوسته وحشت داشت. به همين سبب به 
دنبال شعارهاي انقالبي دانشگاه هاي ايران در روز 15خرداد54 و همچنين 
ــور طالب و محصلين حوزه علميه قم كه در  پس از اطالع از تظاهرات پرش
شب 16 و 17خردادماه صورت گرفت، شاه بي وطن اين مرتجع مزدور، صبح 
روز 17خرداد، در حالي كه از خشم و عصبانيت مي لرزيد، در يك سخنراني 
گفت: باز همان عناصر بي وطن سرخ با مرتجعين سياه هر دو گفتند «گرامي 
ــد تا انقالبيون مسلح خلق را بي وطن  باد سالروز 15خرداد». شاه مي كوش
سرخ و روحانيت مترقي و بيدار شيعه را مرتجع سياه بنامد ولي غافلست كه 
توده هاي ما فريب اين دغلكاري ها و نقشه هاي اهريمني را نخواهند خورد. 
شاه كوشيد تا 15خرداد را از خاطره ها محو كند در حالي كه پس از 13 سال، 
هفدهم خردادي هم بر آن اضافه گشت. كوشش كرد تا به وسيله روزنامه هاي 
وابسته به دربار، چهره اين فريادگران پرتالش را مسخ كند كه مراجع تقليد 
ــت محكم به دهن او  ــتند و با مش و روحانيون بزرگ در اين ميان به پا خاس
ــاخته منزه است.  كوبيدند كه دامن پاك روحانيت از اين تهمت هاي شه س
و اينك توجه شما را به دو سند گويا و زنده در اين زمينه از حضرت آيت اهللا 
العظمي آقاي شريعتمداري دامت بركاته و حضرت  آيت اهللا روحاني مدظله 

معطوف مي داريم...
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ديري نپاييد كه خبر فاجعه فيضيه در 17خرداد54 در استان ها و شهرهاي گوناگون 
ايران، بازتاب يافت. ساواك مشهد طي گزارشي، از پخش نامه آقاي گلپايگاني به آقاي 
خوانساري در مسجد گوهرشاد، خبر داد؛1 ساواك همدان نيز رسيدن اين نامه براي يكي 

از علماي آن شهر را گزارش كرد.2
در پي بازتاب فاجعه 17خرداد فيضيه در مشهد و آگاهي علما و روحانيان اين شهر از 
جنايت هاي رژيم شاه در قم و زدن و كشتن و دستگير كردن طالب، حوزه علمي مشهد 
نيز در روز 54/3/19 به عنوان اظهار همدردي با قم تعطيل شد. برخي از اساتيد آن حوزه 
سر كالس درس طي سخنراني، آنچه را كه در قم روي داده بود براي شاگردان درس خود 
ــماري از روحانيان و طالب حوزه مشهد  بيان كردند. حوزه مشهد در ماتم فرو رفت. ش
به تظاهرات دست زدند و در پشتيباني از امام، حوزه قم و دستگيرشدگان شعار دادند و 
جنايت هاي شاه را محكوم كردند. ساواك در گزارشي زير عنوان «اعتراض چهار نفر از 
مدرسين حوزه علميه مشهد و تعطيل دروس حوزه، به علت دستگيري طالب اخاللگر 

شهرستان قم» آورده است: 
ــهد به شرح اسامي  ــين حوزه علميه مش روز 54/3/19 چهار نفر از مدرس
ــالب اخاللگر مدارس فيضيه  ــتگيري اخير ط زير به عنوان اعتراض  به دس
ــه درس خود حاضر نشده و دروس حوزه  و دارالشفاء شهرستان قم در جلس

علميه مذكور را تعطيل نموده اند: 
ــمي نژاد 2- ميرزا جواد آقا تهراني 3- ميرزا علي  1- سيدعبدالكريم هاش

فلسفي 4-حسينعلي مرواريد                                   ارزيابي خبر: صحت دارد
اقدامات انجام شده:

1. مراتب به نخست وزيري اعالم شده است. 
2. ضمن دادن تذكرات الزم به مشاراليهم، به آنان تفهيم شده در صورت 

ادامه تحريكات از تدريس آنان در حوزه جلوگيري به عمل خواهد آمد. 
ــار نصيري در زير اين گزارش فرماني صادر كرده كه از كينه شديد او نسبت به  تيمس
فريادگران فيضيه و ضربه سنگين حركت آنان به نظام شاه و دستگاه امنيتي ساواك نشان 

دارد؛ او پي نوشت كرده است: 

1. سند  ش18. 
2. سند ش19. 
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اين تذكر ساده كافي نيست. بايد معلوم شود سوابق اين چهار نفر چيست 
ــعار كمونيستي تظاهراتي  ــود اين افراد با پرچم قرمز و ش و به آنها گفته ش
كرده اند و در منازل آنها مدارك كمونيستي وجود داشته يا بايد اعمال آنها را 
تقبيح كنيد و اال شماها هم جزو آنها منظور و رفتاري كه با آنها شده و مي شود 

با شماها هم خواهد شد.1
در پي اين فرمان، دو تن از اساتيد حوزه مشهد به نام هاي سيدعبدالكريم هاشمي نژاد 
و شيخ عباس واعظ طبسي بازداشت شدند؛ ساواك ديگر اساتيد آن حوزه را كه به عنوان 
اظهار همدردي با قم درس هاي خود را تعطيل كرده بودند- مانند ميرزا جواد آقاتهراني، 
شيخ حسينعلي مرواريد و ميرزا علي آقاي فلسفي- به سبب جايگاه ويژه اي كه در ميان 

مردم مشهد داشتند، نتوانست دستگير كند. 
ــمي نژاد و آقاي واعظ طبسي، 12 تن از طالب  در پي دستگيري و بازداشت آقاي هاش
ــه آفرينان فيضيه تظاهرات كرده بودند دستگير  حوزه مشهد كه در پشتيباني از حماس

شدند. نام هاي دستگيرشدگان چنين است:
ــلي فرزند حاج ميرزا بابا 2- نوراهللا خائفي فرزند حاج فرج 3- علي  1- سيد احمد توس
ــن جعفري فرزند  ــماعيل 4- محمدحس ــه اردمه اي فرزند محمداس جعفري معروف ب
ــين  ــعلي 5- محمدرضا باقري فرزند حيدر 6- علي نمايي مال فرزند محمدحس عباس
ــجاعي فرزند ميرزا محمد 8- يحيي نصرآبادي فرزند عبدالصمد  ــين ش 7- محمدحس

1. سند  ش20. 
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9- احمدعلي باقري فرزند باباقلي 10ـ اسحق زاهديان فرزند ابوالقاسم 11ـ سيد حامد 
هاشمي فرزند ميرحمزه 12ـ احمد نجاري فرزند حسن

ــركت در تظاهرات و انگيختن ديگران به شور و  ــدگان هرگونه ش با اينكه دستگيرش
شورش را رد كرده و آن را نادرست اعالم كردند بازجوي ساواك چنين نظر داده است:

ــركت در تظاهرات و دادن شعار  ... اظهارات 12 نفر طالب در مورد عدم ش
ــعار به نفع  ــركت نامبردگان در تظاهرات و دادن ش مضره كذب  بوده و ش
ــيدعبدالكريم] از  ــد. سيد حبيب اهللا هاشمي نژاد [س خميني محرز مي باش
ــت و 2 ماه  ــه بار بازداش روحانيون ناراحت و مخالف رژيم بوده و تاكنون س
محكوميت حاصل كرده و روز جمعه 54/3/23 با وجودي كه ممنوع المنبر 
ــخنراني طالب را تحريك نموده  بوده مجلسي در منزل خود ترتيب و با س
است. وي در همان مجلس اظهار نموده طالب حق طلب را بازداشت مي كنند 
ــاره به حوادث اخير قم بوده  و آنان را كمونيست مي نامند. كه منظورش اش
است. لذا اتهام منتسبه به يادشده محرز و مسلم مي باشد. شيخ عباس واعظ 
طبسي نيز از روحانيون مخالف رژيم بوده و از سال 42 فعاليت داشته و چند 
بار بازداشت و سه ماه محكوميت داشته است. اتهام منتسبه به وي نيز مسلم 

و محرز است...1
مردم مسلمان و مبارز ايران نيز با آگاهي از فاجعه خونبار فيضيه، سخت به خشم آمدند 
و به رغم خفقان شديد و جو پليسي، در حد توان خود واكنش نشان دادند. شماري از مردم 
نيكوكار و نيك سرشت به قم شتافتند و با برقراري ارتباط با نمايندگان امام در قم به خانواده 
بازداشت شدگان فيضيه كمك رسانيدند. برخي از اصناف با صدور اعالميه هايي، با روحانيان 
مبارز قم اظهار همدردي كردند. شهرباني قم در گزارشي به ساواك آن شهرستان، از پخش 

«دو برگ اعالميه  اهل بازار» خبر داده است. در اين گزارش آمده است:
ــب گذشته دو برگ اعالميه پلي كپي شده  ... برابر گزارش يكان وابسته، ش
ــماره دوم نشريه  تحت عنوان (ابراز همدردي اهل بازار با روحانيون قم و ش
ــت آمده كه در آنها نوشته شده در  آزادي جوانان مبارز قم و كاشان) به دس
ــهادت رسيده و چهل نفر از  حادثه اخير مدرسه فيضيه بيش از ده نفر به ش

طالب و بيست نفر از كماندوها به سختي مجروح گرديده اند...2
1. سند  ش21. 
2. سند ش22. 
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رئيس ساواك قم نيز بي درنگ اين خبر را به تهران گزارش كرده و كپي آن دو اعالميه 
را به مركز فرستاده است.1

ــازمان مجاهدين خلق» نيز طي اعالميه اي به  ــي مانند «س برخي از گروه هاي سياس
بررسي و تحليل خيزش و خروش فيضيه پرداخته و آن را برآيند جنبش مسلحانه وانمود 

كرده كه «خروش نويني در ميان روحانيون مبارز به وجود آورد»!!
... اين مبارزات در ابتدا به صورت نهضت آيت اهللا خميني با پشتيباني خلق 
مسلمان ما متجلي شد و با يورش وحشيانه و بي سابقه رژيم خائن به ركودي 
ــكنجه شدند. سعيد ي ها و  ــد. مبارزين به زندان افتادند و ش نسبي دچار ش
غفاري ها در زير شكنجه جان سپردند و عده اي از آنها نيز به تبعيدگاه ها روانه 
ــدند... باالخره بعد از ظهر روز 17خرداد فرمان حمله از جانب شاه خائن  ش
صادر مي شود. كماندوهاي شهرباني و ساواك... به مدرسه حمله مي كنند. 
ــه از انجام هيچ عمل  زد و خوردي خونين درمي گيرد. كماندوهاي رژيم ك
خائنانه اي ابا ندارند وحشيانه فجايع ننگين 15خرداد42 را تكرار مي كنند.

ــدهاي خونين كشتگان و بدن هاي  آنچه از اين عمليات به جا مي ماند جس
غرق در خون مصدومين در كف حيات مدرسه است. اما آنچه در اين عمليات 
چشمگير بوده مقاومت دليرانه برادران روحاني است كه در زير ضربات وحشيانه 
گارد شعارهاي انقالبي مي دادند و آيات جهاد زمزمه مي كردند؛ به طوري كه 
در يك مورد طبق گفته يك شاهد عيني چند مزدور گارد با تجهيزات خويش 
روحاني جواني را زير ضربات خويش گرفته و به شدت او را كتك مي زدند. ضربات 
باتوم ها به قدري بود كه شاهدين ماجرا اميدي به زنده ماندن اين روحاني مبارز 

نداشتند و او دايماً در زير ضربات، قطعه شعر زير را زمزمه مي كرد:
اني احامي ابدا عن ديني...2 واهللا ان قطعتموا يميني   

1. سند ش23. 
ــوتي آزموده به بررسي  ــت مداري ورزيده و پيش كس ــده در اين اعالميه خود، از موضع سياس 2. سازمان يادش
ــته و به اصطالح رهنمودهايي داده است! و نخستين و بزرگ ترين  كاستي ها و نادرستي هاي خيزش فيضيه نشس
«نقصي» كه خيزش فيضيه از ديد سازمان داشته است «علني بودن آن در شرايط خفقان پليسي حاكم است و به 

همين خاطر است كه ضرباتي را كه از جانب رژيم مزدور متحمل مي شوند، سخت و مهلك است»!! 
ــازمان محدود نبود، بيشتر گروه ها و سازمان هاي سياسي در آن دوران بر  اين انديشه تنها به سردمداران اين س
اين باور بودند كه اعالميه دادن و سخنراني كردن و تظاهرات و... نوعي انتحار سياسي است! و امام با اعالميه هايي 
كه صادر مي كند و با فراخواني مردم به تظاهرات و راهپيمايي ها، نيروهاي مبارز را به چنگ ساواك مي اندازد و در 
واقع به هدر مي دهد؛ بايد نيروها را سازماندهي كرد و آماده ساخت تا سياست جهاني دگرگون شود! و با چراغ سبز 
قدرتمندان جهاني و در چارچوب ستايش آنان پيش رفت. ليكن امام با اعالميه ها و روشنگري ها و مردم با تظاهرات 

و حماسه آفريني هاي خود توانستند جو خفقان را بشكنند، نهضت را پيش ببرند و انقالب بيافرينند. 
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جوسازي رسانه اي
واكنش گسترده عالمان اسالمي و پيشوايان روحاني و عموم مردم ايران در برابر فاجعه 
ــتيباني آنان از دالورمردان فيضيه، رژيم شاه را بيش از پيش هراسان و  17خرداد و پش
آشفته كرد. شاه و دستياران او دريافتند كه دروغ پردازي هاي آنان در مورد قيام فيضيه و 
ادعاي اينكه آن جريان يك حركت كمونيستي بوده نتوانسته است مردم را فريب دهد و 
نسبت به آن رويداد ذهنيت منفي پديد آورد. رژيم شاه نمي توانست باور كند كه در ميان 
ملت ايران تا آن پايه فرومايه و بي اعتبار است كه اگر بگويد ماست سفيد است، مردم در 
درستي آن دچار ترديد مي شوند. شاه به جاي اينكه از بي اعتمادي ملت نسبت به سخنان 
ــتگاه تبليغاتي ايران پند بگيرد و به دروغ پردازي ها و جوسازي ها پايان دهد، با  او و دس
ــا بوده، دستور داد كه روي  پندار اينكه حتماً تبليغات برضد جريان فيضيه كوتاه و نارس
ــه فيضيه بيش از پيش سرمايه گذاري كنند و  سمپاشي ها و نارواگويي ها بر ضد حماس
دستگاه تبليغاتي و رسانه هاي گروهي، بر ضد آن حماسه خونين جار و جنجال بيشتري 
ــترده تري،  ــاه با برنامه گس ــته به رژيم ش به راه اندازند. اينجا بود كه روزنامه هاي وابس
ــت زدند. در  ــه آفرينان فيضيه دس به صحنه آمدند و به تبليغات دروغين بر ضد حماس

روزنامه هاي آن روز ايران اين عناوين به چشم مي خورد:
ــتند و شعار  ــرخ برافراش ــياه در قم پرچم س ــرخ و س - عوامل ارتجاع س

كمونيستي دادند. 
- افراد نقاب دار در قم بلواي خياباني به راه انداختند. 

- نقابداران با چوب و چماق در و پنجره مدارس را شكستند و به مأموران 
حمله كردند. 

- كتب كمونيستي و مدارك و اسناد در دو مدرسه ديني به دست مأموران افتاد. 
- بمب و مواد منفجره در مدارس ديني قم كشف شد. 
- اخاللگران به مدارس ديني قم خسارت وارد كردند. 

ــف عميق مراجع تقليد و روحانيون روبه رو  - تظاهرات نقاب داران با تأس
شد. 

ــدند و بازداشت گرديدند و به  - كليه اخاللگران در حوادث قم شناخته ش
زودي پرونده اتهامي آنان براي رسيدگي قانوني به مراجع قضايي ذي صالح 

فرستاده خواهد شد... 1
1. كيهان، 1354/3/20. 
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- اخاللگران در قم دست به اغتشاش زدند. 
- اخاللگران ماسك به صورت زده، شعار كمونيستي مي دادند و پرچم سرخ 

برافراشته بودند و با چوپ و چماق به مأموران انتظامي حمله بردند. 
- عده اي از محركين و اخاللگران شناخته و بازداشت شدند. 

- در بازرسي محل سكونت اخاللگران بمب دست ساز كشف شد.



28
1

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

شده
ش 

امو
م فر

قيا

- اسرار بلواي قم فاش شد. 
- عوامل ارتجاع سرخ و سياه در قم با هم اتحاد بستند. 

- اخاللگران مي خواستند مانع مشاركت مردم در انتخابات شوند. 
آشوبگران اعتراف كردند كه معتقد به اصول انقالب نيستند و به سه اصل 

رستاخيز ايمان ندارند. 
- يك روحاني نما كه پسرش از عوامل ماركسيست اسالمي است طالب را 

تحريك به ايجاد بلوا كرد. 
ــلحانه دعوت  ــوبگران محصلين حوزه هاي علميه قم را به مبارزه مس آش

مي كردند...1
ــعورآفرين حماسه فيضيه و 15خرداد در ميان  بازتاب سازنده، بيداركننده و شور و ش
ــتپاچه و شتاب زده به واكنش  ملت تا آن پايه گسترده و دامنه دار بود كه رژيم شاه دس
ــت زد و هر روز روزنامه ها را به  ــازي، دروغ پردازي و عربده كشي دس نسنجيده و جوس
نگارش مقاله ها و يادداشت هاي ديكته شده وادار مي كرد، تا شايد بتواند از موج آفريني 

خيزش و خروش فيضيه در ميان ملت ايران پيشگيري كند. 
روزنامه كيهان در تاريخ 21خرداد54 نوشته اي را به چاپ رسانده است كه مي توان در 
آن، پايه و درجه بيم و هراس رژيم شاه از نهضت اسالمي و خروش پيروان امام در ايران 
را به درستي ديد. در اين نوشته تالش شده است كه چند موضوع ناروا و دور از واقعيت به 

باور ملت ايران برسد: 
1. اينكه شعار مرگ بر شاه و ديگر شعارهاي ضد نظام شاهي در فيضيه ريشه در انديشه 
ــعارها نمي تواند از سوي روحانيان و توده هاي مسلمان  كمونيست ها دارد و اين گونه ش
ــنده اين مقاله بر آن بود با اين شگرد، دين باوران اسالمي را نسبت به  مطرح شود. نويس

نهضت روحانيت هراسان سازد و براي آنان ذهنيت منفي پديد آورد. 
ــالمي ايران دنبال آن است كه «زن زير رو  2. با مطرح كردن اين دروغ كه نهضت اس
بند باشد» و خرافه پرستي را رواج دهد و... نيروهاي روشنفكر و دانشگاهي را از حوزه و 
روحانيت دور كند و ديوار سياه رضاخاني ميان حوزه و دانشگاه را- كه در پي نهضت امام 

فروپاشيد- بار ديگر بنياد نهد. 
3. به كشاورزان و زنان ايراني نيز بباوراند كه اگر نهضت اسالمي ايران پيروز شود، آنان را 
از حقوق و آزادي باز مي دارد و زمين هايي را كه در پي به اصطالح «اصالحات ارضي شاه»! 

1. اطالعات، 1354/3/27. 
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به كشاورزان رسيده است به مالكان و زمين داران بازمي گرداند!
4. اينكه اسالم راستين، همانا اسالم شاهنشاهي است!! و نهضت امام و انديشه هاي او با 

اصول اسالمي همخواني ندارد! 
در اين يادداشت، زير عنوان «تكني كالرها و چوب زيربغل» آمده است: 

ــبز، ريش حنايي و پرچم  ــال كمر س ــتار سفيد، ش ... رداي قهوه اي، دس
سرخ شايد اگر اشعه ايكس به كار مي برديم قلب سياه و ذهن سياه تر را نيز 
ــخصيت كاريكاتوري در يك كمدي تكني كالر  ــخن از يك ش مي ديديم. س
نيست. از كساني سخن مي گوييم كه مي كوشند پلي پوشالي ميان كمونيسم 

و خرافه بزنند. 
ــدند، سر و صدايي به راه  گروهي از اين افراد در اين هفته در قم آفتابي ش
ــپس از صحنه بيرون رانده شدند.  انداختند، در و پنجره اي را شكستند و س
ــد ديد آنها چه  ــتند. اما باي ــي بود كه همراه داش منطق آنها چوب و چماق
مي خواهند و چه مي گويند؟ نمايشگران قم شعارهاي كمونيستي مي دادند. 
آنها يا به شعارهاي خود اعتقاد دارند يا ندارند، اگر اعتقاد ندارند كه بايد گفت 
ــده اند يا به خاطر خالي كردن عقده هاي خود  آلت دست دشمنان كشور ش
ــوي ديگر آنها به شعارهاي  چپ آوازه افكندن را انتخاب كرده اند، اگر از س
خود اعتقاد دارند بايد گفت كه مردم ايران اجازه نخواهند داد يك ايدئولوژي 
ــيار مسائل اجتماعي داشته  بيگانه به آنها تحميل شود. ما ممكن است بس
ــائل به كتاب دعاهاي قرن  ــتيم براي حل اين مس ــيم، اما مجبور نيس باش
نوزدهم اروپا متوسل شويم. از اين گذشته ديده ايم كه تحميل كمونيسم بر 
كشورهاي گوناگون نتايج چندان درخشاني نداشته است. پس اين كاال در 
ايران خريداري ندارد. نزديك به 50 سال فشار خارجي و داخلي در اين زمينه 
ــت اين واقعيت را عوض كند و نخواهد توانست. پرسوناژهاي  ــته اس نتوانس
ــخن مي گويند، به زعم آنان زن بايد  تكني كالرها، در همان حال از خرافه س
زير روبنده باشد وگرنه بايد به رويش اسيد پاشيد. اصالحات ارضيـ  به گفته 
ــت، منشور انقالب ايران، به طور  بعضي سردمداران آنهاـ  مغاير شريعت اس
ــان عاقلي ممكن  ــت. خوب، كدام انس كلي، از نظر اين افراد پذيرفتني نيس
ــت اين مزخرفات را بپذيرد و اصرار ورزد كه ايران به عهد بوق بازگردد.  اس
مي توان طرح ها و پيشنهادهايي براي نتيجه گيري بهتر از اصالحات ارضي 
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داد اما تخطئه اصل دادن زمين به زارعي كه در آن كار مي كند، نشانه كوري 
ــت. مي توان گفت كه فالن اصل انقالب خوب  سياسي و ضديت با مردم اس
اجرا نمي شود اما تخطئه اصولي كه هدفشان مشاركت بيشتر مردم در درآمد 
كشور و تحكيم حاكميت ملي بر منابع طبيعي است به قلمرو سفسطه تعلق 

دارد. 
اسالم دين ترقي و تساوي است. ديني است كه يكي از نخستين اقداماتش 
جلوگيري از زنده  به گور كردن نوزادان دختر بود. ديني است كه كسب علم و 
به كار گرفتن شيوه هاي نو را وظيفه پيروان خود مي داند... اما اسالم در به كار 
گرفتن ابزار پيشرفت و امروزي شدن نيازمند چوب زير بغل نيست. در حالي 
كه تكني كالرها ماركسيسم را به عنوان يك چوب زير بغل براي اسالم توصيه 
مي كنند. بدين سان آن ها در يك زمان هم اسالم را ناتوان اعالم مي كنند و 
هم ماركسيسم را. فرهنگ ما يك فرهنگ اسالمي است و اگر هويت اسالمي 

خود را از دست بدهيم تقريباً هيچ چيز نخواهيم بود...1
ــت كه مبارزه روحانيان و خيزش قم هيچ گونه  ــي مي دانس ــاه بهتر از هر كس رژيم ش
ــته و  ــام از مكتب قرآن به پا خاس ــدارد و فرزندان فيضيه با اله ــم ن ارتباطي با كمونيس
خواهان سرنگوني نظام شاه هستند؛ و از آنجا كه به درستي دريافته بود انديشه براندازي 

1. كيهان، 1354/3/21. 
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ــه در مذهب دارد مي تواند خطر جدي و ريشه اي براي تاج و تخت  و ضدشاهي كه ريش
شاه باشد، آن گونه سرآسيمه، آشفته و شتاب زده به سمپاشي و جوسازي دست زده بود 
و تبليغات ناهنجار و زنجيره اي بر ضد حماسه فيضيه و حماسه آفرينان خرداد54 به راه 

انداخته بود. 
پيرايه انتساب قيام طالب مدرسه فيضيه قم به كمونيسم و غيره، احمقانه ترين اقدام 
مطبوعات رژيم پهلوى بود. امام در پشتيباني از فريادگران فيضيه، اعالميه اي خطاب به 

ملت ايران صادر كرد. متن آن اعالميه در پي مي آيد:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

1 شهر رجب 1395
خدمت عموم ملت شجاع و مظلوم ايران- ايدهم اهللا تعالي

اخبار واصله از ايران، دنبال شكست مفتضحانه شاه در حزب بازي جديد، 
ــت مايه اميد و طليعه درخشان آزادي  با آنكه موجب كمال تأسف و تأثر اس
ــف از آنكه در عصري كه ملت ها يكي پس از ديگري از زير يوغ  ــت. تأس اس
استعمار خارج مي شوند و استقالل و آزادي خود را به دست مي آورند، ملت 
بزرگ مسلم ايران با گماشته شدن يكي از مرتجع ترين افراد و يكي از عمال 
بي چون و چراي استعمار و سايه افكندن وحشتناك ترين استبداد وحشيانه 
بر سرتاسر كشور، از تمام شئون آزادي محروم و با جميع مظاهر استبداد و 
ارتجاع دست به گريبان هستند. سازمان امنيت ايران به دستور شاه به صورت 
اداره تفتيش عقايد قرون وسطايي درآمده و با مخالفان حزب تحميلي شاه، 
كه اكثريت قاطع ملت متدين است، با انواع تهديدها و اهانت ها و ضرب ها و 
شكنجه هاي وحشيانه رفتار مي كنند. ملت ايران، از علماي دين تا دانشگاهي 
و از بازاري تا زارع و از كارگر تا اداري و كارمند جزء، بايد معتقد به عقيده شاه 
باشند؛ گرچه بر خالف اسالم و مصالح مسلمين و ملت باشد، گرچه استقالل 
ملت و آزادي همه را بر باد دهد! و در صورت تخلف، سرنوشت آنها ضرب ها 
ــاني است و متخلفين  ــكنجه ها و محروميت ها از حقوق انس و حبس ها و ش
«مرتجع سياه» و «بي وطن سرخ» اند و بايد سركوب شوند. تأسف از سركوب 
ــر كشور. تأسف از واقعه  كردن ملت مظلوم، و هجوم به دانشگاه هاي سراس
ــه فيضيه و دارالشفاء- كه واقعه قتل عام  جانسوز هفده خرداد (54) مدرس
15خرداد 42 را زنده كرد- و يورش بي رحمانه و مسلحانه عمال استعمار بر 



28
5

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

شده
ش 

امو
م فر

قيا

ــالم و  مدارس ديني كه جز با علم و فقه اس
دفاع از قرآن كريم و احكام سازنده اسالم سر 
و كاري ندارند، و شكستن سر و دست ها و در 
و پنجره ها و كوبيدن تا سرحد مرگ و پرتاب 
ــت بام ها (به  كردن جوانان بي پناه را از پش
جرم اظهار عقيده بر خالف حزب شاهي و 
به جرم سوگواري براي مقتولين 15خرداد)  
كه به حسب نقل بعض مطبوعات خارجي، 
عدد مقتولين به 45 نفر و عدد مجروحين 
ــتان ها پذيرفته  بسيار است كه در بيمارس
ــده اند؛ و بيش از سيصد نفر در زندان ها  نش

به سر مي برند كه سرنوشت آنها معلوم نيست. اين است وضع كشور مترقي! 
اين است معيار دموكراسي شاه!  اين است حال مملكت آزادمردان و آزادزنان! 
تأسف از وضع مطبوعات ايران كه مستقيماً زير نظر سازمان اداره مي شوند، و 
هر چه ديكته كنند مي نويسند و هر تهمتي خواستند به هر مقامي مي زنند. 
ولي با همه مصيبت ها، بيداري ملت مايه اميد است. مخالفت دانشگاه هاي 
سرتاسر ايران- به حسب اعتراف شاه- و مخالفت علماي اعالم و محصلين و 
طبقات مختلف ملت با همه فشارها و قلدري ها، طليعه به دست آوردن آزادي 
و رهايي از قيد استعمار است. شركت نكردن ملت غيور در حزب فرمايشي و 

انتخابات خائنانه، نمونه بيداري و پيروزي است. 
اينجانب به ملت بزرگ ايران پس از تسليت در اين مصيبت هاي دلخراش 
و تسليت در اهانت به قرآن كريم و حريم اهل بيت طهارت- عليهم السالم- و 
ــليت در واقعه 15خرداد 42 و هفده خرداد 54، تبريك مي گويم بر اين  تس
روشنفكري و آزادمنشي! تبريك مي گويم بر طلوع صبح آزادي و قطع ريشه 

استعمار و عمال خبيث آن! 
ــالم من بر مصدومين و  ــالم من بر مقتولين و مصدومين 15خرداد! س س
مظلومين هفده خرداد! سالم من بر طبقات اهل علم و خطباي محترم! سالم 
من بر جوانان غيرتمند دانشگاه هاي ايران! سالم من بر مؤمنين و مسلمين 
سراسر كشور كه با عدم شركت در حزب تحميلي و انتخابات غيرقانوني مشت 

خروش فيضيه به رغم جوسازي ها 
و سمپاشي هاي گسترده رژيم 
شاه توانست در آسمان تيره و تار 
سرزمين ايران رعد و برق پديد آورد 
و نور اميد در دل ها بتاباند،  نهضت 
امام را اوج بخشد، موج ها بيافريند، 
راه نويني براي شورش و خيزش 
باز كند، صداي فرزندان فيضيه را 
در سراسر ايران طنين انداز سازد 
و مايه رويش شود و دستاوردهاي 

پرباري به همراه آورد
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محكم بر دهان ياوه سرايان زدند و وفاداري خود را به اسالم و مسلمين ثابت 
كردند! سالم من بر زندانياني كه در راه هدف مقدس اسالم در زير شكنجه 
به سر مي برند! سالم من بر جوانان و دانشجويان غيرتمند ايراني خارج كشور 
كه با كوشش ارزنده خود به اسالم و برادران مسلم خود خدمت مي كنند و 

فجايع استعمار و عمال آن را برمال مي كنند.
من در اين لحظه هاي آخر عمر، نگراني هاي فراوان دارم. خوف از آن دارم 
كه اين شخص، كه با هر حيله اي متشبث شد مواجه با مخالفت ملت و طبقه 
جوان شد، بيش از اين مبتالي به تشنج اعصاب شود و ملت مظلوم را بيش 
ــد و با تهمت «مرتجع سياه» و «بي وطن سرخ»،  از اين به خاك و خون كش
علماي اسالم و دانشمندان و روشنفكران را قتل عام كند. به خداوند متعال 
ــألت مي نمايم.  ــر عناصر خبيثه پناه مي برم و قطع ايادي اجانب را مس از ش

والسالم عليكم و رحمت اهللا. روح اهللا الموسوي الخميني1 

دستاوردهاى قيام فيضيه 
خروش فيضيه به رغم جوسازي ها و سمپاشي هاي گسترده رژيم شاه توانست در آسمان 
تيره و تار سرزمين ايران رعد و برق پديد آورد و نور اميد در دل ها بتاباند،  نهضت امام را 
ــورش و خيزش باز كند، صداي فرزندان  اوج بخشد، موج ها بيافريند، راه نويني براي ش
فيضيه را در سراسر ايران طنين انداز سازد و مايه رويش شود و دستاوردهاي پرباري به 
ــاهـ  بنابر گزارش خبرگزاري هاي  همراه آورد؛ هر چند در اين راه برخي از طالب بي گن
ــماري به اداره نظام وظيفه گسيل شدند و با رفتار  ــهادت رسيدند، ش برون مرزي- به ش
ــماري نيز در  ــد و رنج ها بردند. ش ــه رو بودن ــن و اهانت بار فرماندهان نظامي روب خش
ــي نظامي با زندان هاي درازمدت كيفر ديدند. طالب بازداشتي كه  دادگاه هاي فرمايش
به زندان محكوم شدند، بيش از يكصد نفر بودند كه از 6 ماه تا 15 سال كيفر گرفتند. با 
وجود اين، خروش فيضيه در 15خرداد54 دستاوردي ارزنده، برجسته و سرنوشت ساز 

به همراه داشت. 
ــاواك يك مورد از اخبار يكي از روزنامه هاي  ــاه در نامه اي به س وزارت امور خارجه ش

خارجي پيرامون رويداد قم را چنين گزارش كرده است:
... روزنامه TAGES-ANZEIGER در شماره 11 ژوئن 1975 خود در خبري 

1. صحيفه امام، ج3، ص100-102. 



28
7

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

شده
ش 

امو
م فر

قيا



288
دوره سوم سال هشتم شماره 27 بهار90
مناسبت ها



28
9

90
هار

2 ب
ره 7

شما
م 

شت
ل ه

 سا
سوم

ره 
دو

از تهران مي نويسد كه طبق گزارشات روزنامه هاي تهران دانشجويان رشته 
ــديدي بر عليه دولت  ــهر قم در هفته گذشته تظاهرات ش علوم ديني در ش
ــتگير و روانه  به عمل آورده اند و تظاهركنندگان از طرف قواي انتظامي دس
زندان گرديده اند كه به زودي در دادگاه محاكمه مي شوند. بريده روزنامه براي 

مالحظه به پيوست ارسال مي گردد... 
حماسه خونين فيضيه هيمنه شاه را در هم شكست و به ملت ايران نماياند كه مي توان 
آشكارا روياروي شاه ايستاد و با شعار مرگ بر شاه سرنگوني رژيم او را فرياد زد. مردم از 
خيزش فيضيه درس گرفتند، جرأت يافتند، پيش آمدند. ديري نپاييد كه شعار فرزندان 
خميني در فيضيه شعاري همگاني و فراگير شد و در سراسر ايران طنين افكند و انقالب 
ــه آفرينان فيضيه، طاليه داران و  ــالمي را به ارمغان آورد. از اين رو، بايد گفت حماس اس

پيشقراوالن انقالب سال 57 بودند. 
در پايان به بخشي از اعالميه حوزه علميه قم كه در سالروز فاجعه 17خرداد، در سال 

1355 انتشار يافته است، اشاره مي كنيم: 
ــانزدهم و هفدهم  ــت كه از حوادث روزهاي پانزدهم و ش ... يك سال اس
ــتار بي رحمانه 15خرداد42 توسط  ــالگرد كش خرداد54 (دوازدهمين س
ــمنان  ــاه)  مي گذرد. حوادثي كه- برخالف همه تبليغات دش رژيم جالد ش
داخلي و خارجي حوزه روحانيت كه آن را يك شورش ماجراجويانه توصيف 
مي كردند- كامًال از مواضع ضد طاغوتي، ضد سلطنتي، ضد اشرافيت اسالم 

ريشه مي گرفت...1
ــه هاي حجتيه و آيت اهللا  ــاواك به مدرس ــيانه پليس و س اين اعالميه از يورش وحش
ــت وجو و  ــت كه پس از جس بروجردي و حقاني در تاريخ 5خرداد ماه55 خبر داده اس
بازرسي حجره ها، 35 نفر از طالب مدرسه بروجردي و 11 نفر از طالب مدرسه حقاني 
ــان مي دهد كه رژيم شاه از  ــكني نش ــتگير مي كنند. اين خودكامگي و قانون ش را دس
ــيب ديده، ضربه خورده و هراسان بوده است و  ــه 15خرداد54 تا چه پايه اي آس حماس
براي پيشگيري از تكرار آن در خرداد55 به بگير و ببند و ايجاد جو پليسي در حوزه قم 
ــگيري كند اما متعاقب اين قيام،  دست زده  است، تا از تكرار حماسه 17خرداد54 پيش
طوفان توفنده انقالب اسالمى در سال 1356 از راه رسيد و بنيادهاى نظام ظلم و فساد 

شاهنشاهي را از هم گسيخت. 

1. رك: آرشيو اسناد بنياد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي. 
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15

15خرداد و مطبوعات مزدور خارجي
اشاره 

ــد مربوط به اظهار نظر بعضي از رسانه هاى  اسنادي كه در اين بخش منتشر خواهد ش
ــام خونين  ــت. قي ــال 1342 اس ــت خونبار 15خرداد س ــور تركيه پيرامون نهض كش
ــياري از بافته ها و دروغ هاي رژيم پهلوي را در  ــلمان ايران در 15خرداد، بس مردم مس
ــت طرح  ــاخت. محمدرضا پهلوى وقتى مى خواس ــكار س جهان، به ويژه در منطقه آش
ــازد به سفارتخانه ها و  ــيم اراضى و انقالب سفيد را در ايران عملياتى س امريكايى تقس
ــايه به ويژه در كشور تركيه دستور  كنسولگري هاي ايران در كشورهاي مسلمان همس
داد با پرداخت مبالغ هنگفتى به روزنامه هاى سكوالر تركيه از آنها خواسته شود كه در 
خصوص اقدامات شاه پيرامون اصالحات ارضي و انقالب سفيد قلم فرسايي كنند و نشان 

دهند كه مردم مظلوم و محروم ايران با اين اصالحات موافق هستند. 
ــد، تمامي بافته هاي  ــال 42 به جهان مخابره ش وقتي قيام ملت ايران در 15خرداد س
مطبوعات مزدور خارجي مورد ترديد قرار گرفت و مطبوعات تركيه كه بيشترين نقش را 
در دفاع از اقدامات ضد ملي و ضد ديني رژيم پهلوي داشتند، به سفارش كنسولگري هاي 
ــلمان  ــام 15خرداد را براي مردم مس ــره واقعي قي ــت و پا افتادند كه چه ايران به دس
ــي بودن اين مقاالت را نشان مي دهد اجماع  تركيه مخدوش نشان دهند. آنچه سفارش
روزنامه هاي مليت، سون باسكي،  آكشام، جمهوريت و بقيه روزنامه هاي سكوالر تركيه 
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در نسبت دادن قيام 15خرداد به تحريكات جمال عبدالناصر مصري، مخالفت با آزادي 
زنان،  مخالفت روحانيون و زمين داران با واگذاري اراضي به مردم ايران و ارتجاعي نشان 
دادن مذهبيون است.  اين گزارش ها نشان مي دهد كه تمامي اين روزنامه ها هم صداي 
ــر كردند. در هر صورت گردآوري اين گزارش ها بخشي  با هم،  همين مطالب را منتش
از تاريخ نهضت امام خميني است كه مطالعه آن براي نسل هاي حال و آينده اين مرز و 
بوم مفيد خواهد بود. اين اسناد نشان مي دهد كه نهضت امام خميني و انقالب  اسالمي 
چگونه در غربت رسانه اي و همسازي تمامي عمال استبداد و استعمار جز خداي بزرگ و 

توده  مردم پشتوانه اي نداشت و همين پشتوانه رمز ماندگاري انقالب اسالمي شد. 
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