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سخن سردبير

انتخابات جمهور دوازدهم و دگردیسی 
مسئوليت ها و مشغوليت ها 

بينش تاریخی و نوسانات سياسی دولت مردان
می گويند نقش تاريخ در كشورداری، تنها به عالقه مندی سياست مدار به تاريخ محدود 
نمی ش��ود، بلكه به بيداری ملی يك كشور نيز مرتبط اس��ت. بيداری تاريخی يك ملت 
رفتارهای سياسی اش را ش��كل می دهد، در تعيين اولويت های ملی كمك می كند و به 
ثبات اعمال قدرت ملی ياری می رساند.1 مسئوالن كشوری كه ملت آن از نظر تاريخی 
بيدار، بالنده و بصير هس��تند، اگر همراه و هم س��طح با خودآگاهی ملت شان نباشند و 
در فرآيند اين بيداری ب��ه برنامه ريزی، سياس��ت گذاری، تصميم گيری و اعمال قدرت 
نپردازند، يا پيوسته ملت خود را به جهل و نادانی متهم می سازند يا آنها را حواله به توهم 
توطئه می دهند و با اين ترفندها، ناتوانی ها، ناكارآمدی ه��ا و نادانی های خود را توجيه 
می كنند، و با ايجاد دل مش��غولی های كاذب، دوقطبی س��ازی های چندش آور و ديو و 
دلبر سازی های دروغين و ساختگی، سرپوشی بر نادانی ها و ناتوانی های خود می گذارند.
اگر مسئولين و روشنفكران كشوری بيدار باشند و وجود واقعيت تنازع در نظام جهانی 

1. زبيگنيو برژينسكی، در جس��ت وجوی امنيت ملی، ترجمه ابراهيم خليلی نجف آبادی، تهران، سفير، 1369، 
ص153. 
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را كه ابرقدرت ها بر زندگی ملت ها تحميل كرده اند، به عنوان امری كاماًل واقعی ببينند و 
اين تنازع را ناشی از نهادينه شدن توهم توطئه يا اضطراب تاريخی در ذهن ما ايرانی ها 

ندانند و نگويند: 
... هميشه در ذهن برخی از مسئولين گويی نوعی اضطراب وجود دارد 
كه دشمنان قوی پنجه مشغول توطئه و برنامه ريزی عليه نظام اسالمی 
 هستند و همواره برای بقای نظام احساس خطر می كنند. گويی همواره 
در خصوص ثبات و استحكام نظام شك و ترديد وجود دارد و اين ترديدها 
باعث می شود اقداماتی كه انجام می گيرد گاهی به حد كافی مناسب و 

دقيق نباشد...1 
در اين صورت هزينه هايی كه يك ملت در فرآيند كسب آزادی و استقالل و رشد و ترقی 
خود خواهد پرداخت به مراتب قابل تأمل نسبت به آن شرايطی خواهد بود كه دولتمردان 
با علم به اين واقعيت ها جرئت يا جسارت رويارويی با آنها را نداشته باشند ليكن با وجود 
اين ضعف ها و ناتوانی ها، اشتياق ديوانه واری به كسب قدرت و مسئوليت داشته باشند... 
واقعيت تنازع در صحنه جهانی به عنوان امری كاماًل عادی را بس��ياری از كش��ورها و 
استراتژيست های نظام بين الملل نه تنها به عنوان انحرافات انسان نگاه نمی كنند بلكه 
آن را نش��انه های عادی نبرد و تنازع در امور انسان محس��وب می كنند و تاريخ گذشته 
انسان را شاهد اين تنازعات دانسته و آينده تاريخ را خالی از اين تنازعات نمی دانند و تمام 
سياست های خود را مبتنی بر واقعی بودن اين منازعات تدوين می كنند اما شخص اول 
دستگاه اجرايی كشور ما كه در نوك سياست های ديپلماتيك كشور حضور دارد و حلقه 
اول آفند و پدافند امنيت كشور و حفظ استقالل و آزادی ملی است در اظهاراتی عجيب 

و غريب می گويد: 
در بيش��تر كش��ورها وضع چني��ن نيس��ت. در نظام ه��ای غربی هم 
چهارچوبی وجود دارد و تصميم گيران نسبت به اصل نظام حاكم نگرانی 

ندارند بلكه بيشتر بحث پيروزی يا شكست حزب حاكم مطرح است.2
نظريه پردازان و طراحان امنيت ملی بزرگ ترين قدرت های جهانی می گويند: 

وجود بيداری تاريخی در يك ملت، رهبر و مردم آن كشور را به قبول 
وجود واقعيت تن��ازع در صحنه جهان��ی به عنوان ام��ری كاماًل عادی، 

1. حسن روحانی، امنيت ملی و ديپلماسی هسته ای، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ص66. 
2. همان، ص66. 
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وامی دارد ديگر به خصومت ها، رقابت ها و تنازعات ممتد بر س��ر كسب 
برتری، به ديد انحرافات انس��ان نگريس��ته نمی ش��ود بلك��ه به عنوان 
نشانه های عادی نبرد و تنازع در امور انسان محسوب می شود و از آنجا 
كه تاريخ گذشته انسان شاهد اين گونه تنازعات بوده قطعاً آينده تاريخ 

نيز شاهد آن خواهد بود...1 
در كش��ور ما بعضی از دولتمردان تاريخ واقعيت ها را بر مبنای پنداش��ته هايی تفسير 
می كنند كه معلوم نيس��ت بر كدام منطق عقلی، تاريخی و پژوهشی و داده های علمی  
استوار است. سردمداران نظام های استكباری غربی با كمال وقاحت و بدون هيچ پوششی 

در رسانه های خود می نويسند: 
بس��ياری از امريكاييان همه مس��لمانان را از دم، مردمی  نامتمدن و 
دس��ت و رو ناشس��ته و وحش��ی و غير منطقی می دانند كه فقط بدين 
دليل شايس��ته توجهند كه بخت با برخی از رهبران ايشان يار بوده و بر 
سرزمينی حاكم ش��ده اند كه بيش از دو، سوم نفت جهان در آن است... 
تصوير هيچ ملتی حتی چين كمونيس��ت در ذهن امريكاييان تيره تر از 

ملت های جهان اسالم نيست...2
در كش��ور ما بعضی از سياست مردان و مسئوليت پيش��گان وجود اين همه مستندات 
تاريخی درباره كينه ورزی امريكايی ها و اروپايی ها نسبت به مسلمانان و ايرانيان را توهم 

توطئه و نگاه غير علمی  ما نسبت به مسائل دانسته و می نويسند: 
يكی از مشكالت در بحث س��اختار و در نظام تصميم گيری كشور اين 
است كه از حوادث تلخ تاريخی گذشته تصويری در ذهن مسئولين نقش 
بسته و معموالً نتيجه گيری از حوادث، به قاعده و مبنای تصميم گيری 
بدل شده است. برای نمونه كودتای 28مرداد، كودتای رضاخانی و اين كه 
در انقالب مشروطه روحانيت كنار زده شد، همگی در نظام تصميم گيری 
كشور نقش بس��يار پررنگی دارد؛ در حالی كه يكی، دو حادثه نمی تواند 
تبديل به قاعده كلی ش��ود و در همه مواردی كه كمترين شباهت با آن 
ح��وادث تاريخی پيدا می كند ف��وراً بر مبنای نتاي��ج حاصله از حوادث 
گذشته حكم قطعی صادر شود در نتيجه هنگام تصميم گيری در مسائل 

1. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص154. 
2. ريچارد نيكسون، فرصت را دريابيم؛ وظيفه امريكا در جهانی با يك ابرقدرت، ترجمه حسين وفسی نژاد، تهران، 

طرح نو، 1371، ص237-238. 
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مهم، گاهی از اصول علمی  پيروی نمی ش��ود، دس��ت كم از آغاز انقالب 
تاكنون در برخی از موارد چنين بوده است...1

رسانه ها و سردمداران رژيم عنود امريكا و اروپا بر اساس چند واقعه محدود، كه بسياری 
از آنها ربطی به مردم آنها نداشته و خس��ارات مالی و جانی برای اين سرزمين ها و مردم 
آنها در برنداشته مثل: جنگ اعراب و اسراييل، اش��غال النه جاسوسی امريكا در تهران، 
حمله مبارزان فلسطينی به ورزشكاران رژيم صهيونيستی در المپيك مونيخ و منازعات 
گروه ها در لبنان را كه از اساس خود امريكايی ها در اين سرزمين ها به راه انداختند و چند 
حادثه ديگر در سوريه و لبنان و عراق را مبنای تاريخی و علمی!! فرض كرده و با استناد 
به اين وقايع حكم به نامتمدن بودن، دست و رو ناشسته بودن، وحشی، غير منطقی و... 
بودن مسلمان ها و ايرانی ها می دهند و بر اساس همين حكم به اين كشورها لشگركشی 
كرده و خون مردم بی گن��اه را می ريزند، اما بعضی از دولتمردان و سياست پيش��گان و 
شبه روش��نفكران ما، اقدامات انگليس ها در انقالب مش��روطه كه مس��ير يك جنبش 
بزرگ اجتماعی را به نابودی كش��اند، يا كودتای س��ياه رضاخان كه بيش از نيم قرن در 
حس��اس ترين فراز تاريخ، كش��ور را به ورطه اضمحالل، عقب ماندگی و جهل و شرايط 
قرون  وس��طايی برد، يا كودتای ننگين امريكايی ها در 28مرداد سال 32 و البد تحميل 
اصالحات ارضی و انقالب سياه شاه و قرارداد ننگين كاپيتوالسيون و ساير جنايت هايی 
كه امريكايی ها در ايران قبل و بعد از انقالب اس��المی  مرتكب شدند را يكی، دو حادثه 
معمولی و غير قابل اعتنا قلمداد كرده و استناد به آنها را استناد غير علمی  می دانند كه 

نبايد مبنای قضاوت ما درباره دشمنان اين مملكت باشد!
به راس��تی چه منطق عقلی و تاريخی پشت اين اس��تدالل ها وجود دارد؟ چرا عده ای 
تالش می كنند حس بيداری تاريخی و بصيرت ملی ما را نس��بت به منازعات غير قابل 
ترديد دش��منان قس��م خورده اين مرز و بوم و اين انقالب، تقليل دهند و با چس��باندن 
نش��ان های افراط گراي��ی و داوری غير علمی  و توه��م توطئه و ده ها برچس��ب ديگر از 

حساسيت های ملی ما بكاهند؟ 
حالت متمايز غير تاريخی ملت امريكا كه نش��ان می دهد امريكا از مردمانی تش��كيل 
ش��ده كه تاريخ مش��تركی ندارند و به تعبير برژينس��كی: بلكه ملتی هس��تند كه وجه 
مشترك آنها تعهد به آينده است؛2 مسئوالن اين كشور را در مورد واقعيت تنازع در نظام 

1. حسن روحانی، همان، ص65-66. 
2. زبيگنيو برژينسكی، همان، ص155. 
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بين الملل گرفتار خوش بينی های تئوريك و استراتژيك نكرده است؛ به گونه ای كه تمام 
دولت مردان و سياس��ت مداران امريكايی متعلق به هر حزب و جريانی در دولت، كنگره 
و مجلس س��نا يك صدا و يكپارچه متفق اند كه اگر منافع حياتی امريكا در هر نقطه ای 
از جهان در معرض تهديد قرار گيرد اياالت متحده، در صورتی كه الزم باشد برای دفع 

تهديد هايی كه متوجه اين منافع شود بايد به نيروی نظامی متوسل گردد.1
ولی ماهيت عينی و اثرات ملموس و ويرانگر اين منازعات در دويس��ت س��ال گذشته 
بر سرنوشت ملت ايران به س��طح تئوری توهم توطئه كه اصوالً بر افكار و سياست های 
استراتژيست ها، روشنفكران و سياستمداران غربی حاكم است و با همين توهم دنيا را به 

خاك و خون كشيده و در سرنوشت همه ملت ها دخالت می كنند؛ تقليل می يابد. 
تفسير بی حد و مرز مفهوم منافع حياتی، منافع حس��اس و منافع حاشيه ای در اتخاذ 
استراتژی های مداخله جويانه امريكا در كش��ورهای ديگر كه گستره آنها بقا و استقالل 
اروپای غربی، ژاپن، كانادا، مكزيك، دولت های حاش��يه خليج فارس، امريكای مركزی، 
كره و از همه مهم تر بقای اس��راييل و هر نقطه ای كه بر اساس توهم امريكايی ها، منافع 
حياتی و منافع حساس و حاشيه ای آنها در خطر باشد و همچنين مسائل استراتژيك و 
ايدئولوژيك چون: دست يابی جهان توسعه نيافته كه بالقوه متجاوز!! )به زعم امريكايی ها 
و اروپايی ها( باشند، به مسائل هسته ای و منافع ريشه دار در بقای دولت های دموكراتيك 
)مثاًل دولت هايی چون رژيم پهلوی، عربستان سعودی و...!!!(، بسط رفاه اقتصادی از راه 
تجارت آزاد و توسعه و بس��ط صورت های دموكراتيك حكومت و خالصه از شير مرغ تا 
جان آدميزاد را در بر می گيرد؛2 به زعم بعضی از دولتمردان ما، نبايد ما را دچار اضطراب 
از خطر دشمنان قوی پنجه كند و مداخالت بی شمار امريكا در ايران و ساير كشور ها را به 

شكل قاعده درآورد و اين قاعده به مبنای تصميم گيری بدل شود!
در لطايف ادب فارسی آمده است: مردی وارد مسجدی ش��د تا كمی  استراحت كند. 
كفش هايش را گذاشت زير سرش و خوابيد. طولی نكشيد كه دو نفر وارد مسجد شدند. 
يكی از آن دو نفر گفت: طالها را بگذاريم پشت جعبه مهرها، آن ديگری گفت: نه آن مرد 
بيدار اس��ت وقتی ما برويم طالها را برمی دارد. گفتند: امتحانش كنيم، كفش هايش را 
از زير سرش برمی داريم اگر بيدار باشد معلوم می شود. مرد كه حرف های آنها را شنيده 
بود خودش را به خواب زد. آنها كفش هايش را برداشتند و مرد هيچ واكنشی نشان نداد 

1. ريچارد نيكسون، همان، ص33. 
2. رك: همان، ص32-34. 
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و گفتند: پس خواب است؛ طالها را بگذاريم زير جعبه مهرهای نماز. بعد از رفتن آن دو، 
مرد بلند ش��د و رفت كه جعبه طالی آن دو را بردارد؛ اما اثری از طال نبود و متوجه شد 
كه همه اين حرف ها برای اين بوده كه در عين بي��داری كفش هايش را بدزدند. امان از 
خواب غفلت، نادانی و طمع! اگر مسئولی خوابيده باشد شايد با بعضی تلنگرها بتوان او را 
بيدار كرد؛ ولی وای به آن روزی كه بر اثر غفلت، نادانی، تكبر و غرور مسئولی خودش را 
به خواب بزند و با نصيحت و تلنگرهای خيرخواهان و دوستداران و مردمش بيدار نشود. 
حتی اگر نه از زاويه تعهد به گذشته و ارتباط با تاريخ كهن ملت ايران بلكه از نگاه تعهد 
به آينده و سرنوشت جوان های اين مرز و بوم، احتمال واقعی بودن منازعات و كينه ورزی 
امريكا و بعضی از كشورهای اروپايی را نسبت به انقالب اسالمی  و ايران رد نمی كرديم و 
همه نادانی ها و ناتوانی ها و بی تدبيری های سياست بازان و دولت مردان را به نارسايی های 
فرهنگ ملی و باورهای مردم و نهادينه شدن توهم توطئه در ذهن تاريخی ملت ايران، 
حواله نمی داديم و تاوان خردگريزی و خوش بينی های س��اده لوحانه و سياس��ت های 
قبيله ای و حزبی و جريانی خود را كه دليل اصلی و واقع��ی بخش بزرگی از ناكارآمدی 
ديوان ساالری در ايران است را از فرهنگ، تاريخ، دين و ايمان مردم نمی گرفتيم؛ باز هم 
بصيرت و بيداری تاريخی ايجاب می كرد كه پايه های حساس��يت های ملی به دشمنان 
قسم خورده اين كش��ور را با گفتارها، رفتارها، سياست ها و باورهای شخصی و آرزوهای 

حزبی خود كه ربطی به ملت ايران ندارد، سست نمی كرديم. 
فقدان اين بعد عميق تاريخی می تواند تا حدی علت اصلی نوس��انات سياس��ت های 
دولتم��ردان اي��ران در ط��ول حي��ات سياسی ش��ان و چرخش ه��ای ايدئولوژي��ك و 
دگرديسی های مشغوليت ها و مس��ئوليت های آنها را نشان دهد. يكی از مسائل اساسی 
سياست در ايران اين است كه سياس��تمدار بدون آگاهی عميق و دقيق از تاريخ ملی و 
ملتش به كسب مسئوليت و اعمال قدرت می پردازد. چنين سياستمداری نمی تواند با 
تقدير ملی و آرمان های آن هماهنگ شود و سياست های خود را هم نوا با آهنگ و ريتم 
معمولی و خوش تركيب تجارب تاريخی ملتش ترسيم كند. يكی از داليل اساسی و اصلی 

ناپيوستگی ها و نوسانات انديشه ها و تصميم سازی های سياسی در ايران همين است. 
مراد ما اين نيس��ت كه ادعا كنيم همه سياس��تمداران بايد به طور برابر از تاريخ خود 
انگيزه بگيرند يا به طور يكسان از بيداری تاريخی بهره مند باشند بلكه منظور اين است 
كه نمی توان بدون مراجعه به تاريخ سياستمدار كارآمدی شد و به ملت و مملكت خود 
خدمت كرد. با مراجعه به تاريخ اس��ت كه می ت��وان به لجاجت و خودس��ری بعضی از 
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دولت های جهان و منطقه با ايران و انقالب اس��المی  و اسالم پی برد. با مراجعه به تاريخ 
است كه می توان فهميد چرا ملت ايران از س��ال 1340 از ميان همه گروه ها، جريان ها، 
احزاب، سازمان ها و ساير تشكل های مدعی مبارزه با رژيم پهلوی، نهضت امام خمينی را 
برتابيد و از ميان تمامی  كسانی كه داعيه رهبری داشتند و خود را مفسر جريانات مدرن 
و مدرنيته در ايران می دانستند و به تمام ترفندهای سياسی كاری و سياست بازی مجهز 
بودند، ملت ايران يك روحانی ساده، بی آاليش، شجاع، انقالبی و سازش ناپذير چون امام 
خمينی را ترجيح دادند. با مراجعه به تاريخ اس��ت كه می توان فهميد چرا ملت ايران از 
ميان همه ايسم ها و ايدئولوژی های پرطمطراق و فريبنده و دهن پركن، اسالم و انقالب 

اسالمی  را پذيرفتند.
همه اينها بيانگر آن است كه در آموزه های امام خمينی اركان و عناصری وجود داشت 
كه با ذهن تاريخ��ی ملت ايران و با آرمان های اين ذهن تاريخی س��ازگاری داش��ت. با 
قاطعيت می توان ادعا كرد كه در تاريخ معاصر ايران هيچ رهبری را سراغ نداريم كه بعد 
تاريخی، يعنی پيوند با فرهنگ و آرمان های بومی  اين مرز و بوم، در بسياری از تصميمات 
اساسی ملی وی به چشم بخورد. مثاًل در انتخاب دو شعار اصلی و اساسی »استقالل« و 
»آزادی« كه دو تمنای تاريخی در تمامی  جنبش ه��ای اجتماعی ايران در طول تاريخ 
بود؛ يا در انتخاب شعار »امريكا شيطان بزرگ است« و »رابطه ما با امريكا مثل رابطه بره 

با گرگ است« و... 
شما تصور نكنيد كه اينها برای ما و برای صالح ما يك قدم بردارند. هر 
كه اين را تصور بكند اين جاهل است كه اينها بخواهند ممالك شرق يك 
قدم رو به ترقی بروند! اينها نمی خواهند. ممالك شرق بايد فكر خودشان 
باشند، نسيان كنند غرب را. و خودشان مشغول بشوند به اصالح حالشان. 
اگر ما می توانستيم كه به كلی منقطع بشويم از اينها... به صالحمان بود. 
خيال نكنيد كه روابط ما با امريكا و روابط ما با نمی دانم شوروی و روابط 
ما با اينها يك چيزی است كه برای ما يك صالحی دارد. اين مثل رابطه 
بره با گرگ است! رابطه بره با گرگ، رابطه صالح مندی برای بره نيست، 

اينها می خواهند از ما بدوشند، اينها نمی خواهند به ما چيزی بدهند.1
در ارزيابی نقش آگاهی تاريخی در اعمال رهبری ام��ام خمينی كه رمز موفقيت وی 
بود ما سه ركن اثرگذاری تاريخ را توأمان در سيره سياست عملی خمينی كبير مشاهده 

1. صحيفه امام، ج10، ص360. 
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می كنيم كه می تواند برای هر سياستمداری كه می خواهد در گستره ايران سياست ورزی 
كند، راهگشا باشد:1

1. تأثير تاريخ علی الخصوص تاريخ معاصر بر شخص امام 
2. عالقه واقعی امام به تاريخ به عنوان يك موضوع و دانش ضروری برای سياستمدار

3. تجربه شخصی امام از تاريخ به عنوان بخشی از فرآيند تجربه اندوزی و سياست ورزی 
در ركن اول اثرگذاری تاريخی، ما با ش��خصيتی س��ر و كار داريم كه شركت و حضور 
شخصی وی در حوادث مهم تاريخ معاصر، يا مشاهده بسيار نزديك اين حوادث، ديدگاه 
وی نسبت به امور ايران و مس��ائل جهانی را ش��كل می دهد. تجربه اين حضور تاريخی 
بعدها بر بسياری از تصميم گيری های امام در مسائل داخلی و سياست خارجی جمهوری 
اسالمی  ايران تأثير مس��تقيم دارد. قاطعيت در برخورد با اضمحالل نظام شاهنشاهی، 
اعتماد نكردن به احزاب و گروه های چپ و راست كه سابقه تاريخی خيانت آنها به ملت 
ايران و جنبش های اجتماعی روش��ن و بديهی بود، اعتماد نكردن به امريكا و شوروی و 
ساير ابرقدرت ها و قدرت ها، اعتماد به بيداری و وفاداری مردم و نفی مبارزه مسلحانه يا 
ساير مبارزاتی كه خدشه ای به اصل نظام شاهنشاهی وارد نمی كرد و ده ها مورد ديگر كه 
نشان می دهد چقدر آن تجربه حضور در حوادث تاريخی مؤثر بوده است. امام هيچ گاه 
مثل بعضی از ساده لوحان اين تجارب تاريخی را، به يكی، دو اتفاق استثنايی كه نمی توان 
آن را قاعده كرد، قلمداد نكرد و تمام سياس��ت های خود را متكی ب��ر همين تجربيات 

ساخت.
در ركن دوم اثرگذاری تاريخی، بيانات و بعضی از نوشته ها، نامه ها و اطالعيه های امام 
نشان می دهد كه ايشان ظاهراً عالقه عميقی به موضوع تاريخ داشت. اين عالقه آنچنان 
عميق بود كه در نامه به حجت االسالم س��يد حميد روحانی در خصوص نگارش تاريخ 

انقالب اسالمی  می نويسد: 
شما به عنوان يك مورخ بايد توجه داش��ته باشيد كه عهده دار چه كار 
عظيمی  شده ايد. اكثر مورخين، تاريخ را آن گونه كه مايلند و يا بدان گونه 
كه دستور گرفته اند می نويس��ند، نه آنگونه كه اتفاق افتاده است. از اول 
می دانند كه كتابشان بنا است به چه نتيجه ای برسد و در آخر به همان 
نتيجه هم می رسند. از ش��ما می خواهم هر چه می توانيد سعی و تالش 

1. مبادی تئوريك اين بخش تحت تأثير عمومی كتاب در جست وجوی امنيت ملی اثر زبيگنيو برژينسكی نوشته 
شده است. رك: زبيگنيو برژينسكی، همان، فصل هفتم. 
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نماييد تا هدف قيام مردم را مشخص نماييد، چرا كه هميشه مورخين 
اهداف انقالب ها را در مس��لخ اغراض خود و يا اربابانشان ذبح می كنند. 
امروز همچون هميشه تاريخ انقالب ها، عده ای به نوشتن تاريخ پر افتخار 
انقالب اسالمی  ايران مشغولند كه سر در آخور غرب و شرق دارند. تاريخ 
جهان پر است از تحسين و دشنام عده ای خاص، له و يا عليه عده ای ديگر 
و يا واقعه ای در خور بحث... شما بايد نشان دهيد كه چگونه مردم، عليه 
ظلم و بيداد، تحجر و واپسگرايی قيام كردند و فكر اسالم ناب محمدی 
را جايگزين تفكر اسالم سلطنتی، اس��الم سرمايه داری، اسالم التقاط و 
در يك كلمه اسالم امريكايی كردند. شما بايد نشان دهيد كه در جمود 
حوزه های علميه آن زمان كه هر حركتی را متهم به حركت ماركسيستی 
و يا حركت انگليس��ی می كردند، تنی چند از عالمان دين باور دست در 
دست مردم كوچه و بازار، مردم فقير و زجركشيده گذاشتند و خود را به 
آتش و خون زدند و از آن پيروز بيرون آمدند. شما بايد به روشنی ترسيم 
كنيد كه در سال 41، سال شروع انقالب اسالمی  و مبارزه روحانيت اصيل 
در مرگ آباد تحجر و تقدس مآبی چه ظلم ها بر عده ای روحانی پاكباخته 
رفت، چه ناله های دردمندانه كردند، چه خون دل ها خوردند، متهم به 
جاسوسی و بی دينی ش��دند ولی با توكل بر خدای بزرگ كمر همت را 
بستند و از تهمت و ناسزا نهراسيدند و خود را به توفان بال زدند و در جنگ 
نابرابر ايمان و كفر، علم و خرافه، روش��نفكری و تحجرگرايی، سرافراز- 

ولی غرقه به خون ياران و رفيقان خويش- پيروز شدند.1
اين نوشته ها نشان می دهد كه امام خمينی به تاريخ به عنوان يك موضوع تفننی نگاه 
نمی كرد بلكه اين دانش را در نوع برخورد با مس��ائل، تصميم گيری ها، آگاهی نسبت به 
مفاهيم مسئوليت آور و حساسيت نسبت به سرنوشت مردم و كشور و... مؤثر می دانست. 
در ركن سوم اثرگذاری تاريخی، تجربه شخصی امام و ذكر پيوسته نمونه های تاريخی 
در س��خنرانی ها و ديدگاه تيزبين امام نس��بت به مس��ائل داخلی و ديناميسم تحوالت 
جهانی به خصوص تحوالت اواخر دهه 60 در ش��وروی و آن نامه تاريخی به گورباچف 
و ده ها موضوع ديگر می تواند نمونه هايی از اين واقعيت باش��د. برخورداری از اين س��ه 
ركن تأثيرگذار و استفاده عميق و دقيق از آنها در فرآيند رهبری انقالب اسالمی  نشان 

1. صحيفه امام، ج21، ص239. 
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می دهد كه امام حس شهودی تاريخی عجيبی نس��بت به تحوالت منطقه ای و فرآيند 
دگرگونی های جهانی داشت. اين حس شهودی كه بخش��ی از فرآيند تجربه اندوزی و 
آگاهی بخشی تاريخ بود باعث شد كه امام مانند اغلب رهبران سياسی و سياست پيشگان 
كه مست پيروزی، مس��ت قدرت و مس��ت زنده باد و مرده بادهای مردم می شوند، و به 
بيماری مزمن و ويرانگر فراموشی تاريخی مبتال می گردند، گرفتار اين بيماری نشود و 
توجه خود را از نگرانی های اصولی و واقعی به س��وی واقعيت گريزی های آرمان شهری 
منحرف نكند؛ آرمان گرايی های سرخوشانه ای كه متأسفانه بعضی از چهره های انقالبی 
را به ورطه خودمحوری، خردگريزی و انقالب ستيزی در دو دهه اخير سوق داده است. 

همين واقعيت گريزی های آرمان شهری كه از دهه 70 بعضی از انقالبيون دوآتشه دهه 
60 را از راه انقالب منحرف كرد، باعث شد كه وفاداران به آرمان های انقالب اسالمی  به 
جای اين كه انرژی خود را بر دش��منان اصلی انقالب متمركز كنند، از ناحيه متحدان و 
دوستان ظاهری انقالب احساس خطر نمايند. دوستانی كه آرام آرام غير قابل پيش بينی 

می شدند و به  جای سرزنش دشمنان، انقالبيون را مورد سرزنش قرار می دادند. 

دگردیسی مسئوليت ها و انتقال ضد انقالب به درون نظام 
دگرديسی مسئوليت ها و مش��غوليت ها چهره بدتركيب و منافقانه خود را از انتخابات 
هفتم نش��ان داد. با روش هايی كه طرفداران يك طيف از جناح های درون انقالب برای 
كس��ب قدرت اتخاذ كردند چنين به نظر می رس��يد كه از اين تاريخ ه��ر دولت جديد 
كه به قدرت می رسد، می كوش��د سياس��ت های دولت قبلی را فاجعه بار اعالم كند. به 
ويژه وقتی كه جناح صاحب قدرت در ديوانس��االری ايران جای خ��ود را به جناح ديگر 
بدهد. متأسفانه از دولت خاتمی  اين واقعيت گريزی های آرمانشهری به انقالب ستيزی 
احمقانه ای بدل شد و به جای آن كه در ميان نيروهای ضد انقالب النه كند اپوزيسيون را 
به بدنه ديوانساالری درون جمهوری اسالمی  منتقل می كند. بنابراين آنچه در دگرديسی 
مسئوليت ها جلب توجه می كند ايفای نقش ضد انقالب توسط دولت مستقر است. وقتی 
دولت مستقر در قالب اپوزيسيون ظاهر می شود اولين پيام روشن آن، دعوت جامعه به 
شورشی گری است. اين دعوت نياز نيس��ت به صورت علنی و با صدای بلند اعالم شود 
بلكه در سياست ها، برنامه ريزی ها، تصميم سازی ها و روابط دولت مستقر تجلی می يابد. 
ش��ورش يعنی برخاس��تن عليه وضع موجود و اين دقيقاً با انقالبی بودن تفاوت دارد. 
انقالبی بودن يعنی برخاس��تن عليه وضعيتی كهنه و فرسوده به منظور ايجاد وضعيتی 
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نوين و بهتر. در حالی كه شورش صرفاً با وضعيتی در هر شرايط مخالفت كردن است. اين 
آن نقشی است كه از انتخابات هفتم و روی كار آمدن دولت خاتمی  بر دوش ديوانساالری 
ايران نهاده شد و دولت ها را رفته رفته جايگزين اپوزيسيون عليه نظام جمهوری اسالمی 

 ساخت. 
رفتارهايی كه در ديوانساالری ايران از دولت خاتمی  به بعد رخ نشان می دهد بيانگر اين 
واقعيت است كه اين ديوانساالری مخاطره آميز شده است. ديوانساالری كه می رود جامعه 
را نيز مخاطره آميز نمايد. اولين نمادهای مخاطره در قتل های زنجيره ای، دومين مخاطره 
در واقعه كوی دانشگاه و سومين مخاطره در ترور حجاريان، از دل دولت خاتمی  سه ركن 

امنيت كشور يعنی وزارت اطالعات، نيروی انتظامی  و سپاه پاسداران را نشانه می رود.
در گذار ديوانساالری انقالبی به ديوانساالری مخاطره آميز دو مرحله را می توان تميز 
داد: مرحله اول مرحله ای اس��ت كه در آن پيامدها و خودخطرناك س��ازی های دولت 
به طور منظم اركان امنيت را متزل��زل می كند و در مرحله دوم خطرات ناش��ی از اين 
تزلزل به سرعت وارد جامعه شده و روح شورش��ی گری را در جامعه پراكنده می سازد؛ 

شورشی گری ای كه رهبری آن به دست خود دولت است.
رخدادهای دولت خاتمی  به س��ردمداری افرادی چون تاج زاده، امين زاده، موس��وی 
الری، بهزاد نبوی و ديگر اصالح طلبان و كارگزاران درون دولت و متعاقب آن رفتارهای 
رسانه های حامی  دولت خاتمی  و پروژه تكميلی آنها، بلواهای سخيف مجلس ششم در 
دامن زدن به شورشی گری های اجتماعی، نمونه های بسيار اندك اقدامات ضد انقالبی ای 

است كه از خارج به بدنه نظام منتقل می شود. 
از نظر سياس��ی، رفتارهای مخاطره  آميزی كه از دولت خاتمی  در قامت اپوزيس��يون 
نظام شروع می شود و تا به امروز ادامه دارد به معنای دقيق تئوريك، در خود انديشيدن 
يا تأمل در خود نيس��ت بلكه بدترين نوع مواجهه با خود اس��ت. مواجهه ای كه می رود 
آرام آرام دولت ها را به رقيب نظام تبديل كند. در خود انديش��يدن منجر به بازس��ازی، 
اصالحات و اقتدار نظام می شود ولی با خود مواجه شدن مقابله جدی با فلسفه وجودی 
خود نظام اس��ت. به عنوان مثال، در فتنه 88 اصالح طلبانی كه نتوانستند آرای مردم را 
جلب كنند زير ميز دموكراسی و مردم س��االری زدند و به بهانه تقلب در انتخابات اقدام 
به لشگركش��ی های خيابانی كردند و آن جنايت های نابخشودنی را نسبت به جمهوری 
اسالمی  مرتكب شدند. اگر از هر كدام از سردمداران اين فتنه سؤال می كردی برای چه 
به شورشی گری دامن می زنيد ادعا می كردند كه دولت حق ماست و آمده ايم كه حق را 
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به صاحب حق برگردانيم. 
از نظر منطق سياس��ی بازگرداندن دولت به بهای تخريب نظ��ام، مبتنی بر كدام داده 
عقلی و تاريخی اس��ت؟! و چنين دولتی پس از تخريب نظام چگونه می توانس��ت دوام 
داشته و مستقر شود؟! اين نشان می داد كه انديشه سخيف و ساده لوحانه رقيب كردن 
دولت با نظام كه داستان آن از بنی صدر آغاز شده بود ولی در دولت خاتمی  نهادينه شد 
اگر چه يك انديشه مبهم و فاقد مبانی تئوريك و مبادی علمی  است ولی ابزاری بود كه 

اصالح طلبان ضد انقالب با آن به جنگ نظام جمهوری اسالمی  آمده بودند. 
اين آن وضعيتی اس��ت كه دقيقاً در انتخابات جمهور دوازدهم نگرانی هايی به وجود 
آورده اس��ت. دولت و داوطلبان دولت��ی جمهور دوازده��م در اين انتخاب��ات به جای 
درخودانديشی بر خود شورش كردند و برای كسب آرای مردم با خود مواجه شدند. اين 
»خود رو در رويی« پيامدهای خطرناكی دارد. پيامدهايی كه بيش از هر چيز اركان نظام 
جمهوری اسالمی  يعنی »استقالل» و »آزادی« مردم را نشانه گيری كرده است. اگر گذار 
خودمختار، ناخواسته و پيش بينی نشده و »بازتابی محور« از يك جامعه انقالبی متكی 
به اعتماد عمومی  به يك جامعه ضدانقالبی مبتنی بر رفتارهای مخاطره آميز همچنان 
در ساختارش��كنی انتخاباتی دولت ها ادامه يابد نبايد ترديدی به خ��ود راه داد كه اين 
خودترديدی و ستيز پيرامون تقسيم بندی ها و جناح بندی های كاذب در ديوانساالری 
در انتها به ستيزهای مربوط به تقسيم بندی ها و جناح بندی های خوبی های اساسی در 
باورهای انقالبی مردم ايران منتهی می شود و از دل آن انقالبی خوب و بد، دفاع مقدس 
خوب و بد، امام خوب و بد، واليت فقيه خوب و بد، مرجع تقليد خوب و بد، س��پاه خوب 
و بد، مذاكرات خوب و بد، آزادی خوب و بد، اس��تقالل خوب و بد، جمهوری خوب و بد، 
ضد انقالب خوب و بد و از همه عجيب تر منافق خوب و بد و اعدام های خوب و بد خارج 
خواهد شد؛ خوبی هايی كه ترديد در آنها به نوعی ترديد در اركان انقالب اسالمی  و اساس 

جمهوری اسالمی  است. 
در انتخاب��ات جمهور دوازده��م با همه عظمت و ش��كوهی كه حضور مردم داش��ت، 

نشانه های اين ستيز در تبليغات نامزدها كاماًل مشهود بود:
1. ستيزهای مسئوليت پذيری

2. ستيزهای امنيت پذيری
3. ستيزهای استقالل پذيری

4. ستيزهای عدالت پذيری



21
ها 

ت 
ولي

شغ
و م

ها 
ت 

ولي
سئ

ی م
يس

رد
دگ

 و 
هم

ازد
 دو

هور
جم

ت 
خابا

انت

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

5. ستيزهای دين پذيری
6. ستيزهای انقالب پذيری
7. ستيزهای اقتدارپذيری

8. ستيزهای خدمت پذيری
9. ستيزهای قدرت گريزی

و ساير ستيزها و جبهه بندی هايی كه اساس نظام را مورد ترديد قرار می دهد. شيوه های 
تبليغ انتخابات جمهور دوازدهم نشان داد كه مبالغه در ابعاد تغيير و تخريب سياست های 
گذشته از سطح روش های اجرايی دولت ها به ساختار برنامه های ميان مدت توسعه و بعد 
از آن به اسناد چشم انداز درازمدت و از همه مصيبت بارتر به آرمان ها و اصول انقالب نيز 

كشيده شده است. 
در ظاهر لحن و سياس��ت های رؤس��ای جمهور ايران از دوره خاتمی  ب��ه بعد در دفاع 
از انقالب اس��المی  اس��ت اما تمام دولت های بع��د از دولت خاتمی  ب��ه تعهدات اصلی 
سياست های اتخاذش��ده انقالب اس��المی  پايبند نبودند. اغلب به نحوی از انحاء تالش 
كردند ابتكارات، دستاوردها و برنامه های دولت قبل را كه به نوعی مربوط به اصل نظام 

بود مورد ترديد و تخريب قرار دهند. 
دامنه اين تخريب و ترديد در هر دوره ای نس��بت به دوره قبل س��ياه تر و خطرناك تر 
شده است. اين مسئله در انتخابات جمهور دوازدهم به اعتبار اين كه دولت قبل خود در 
معرض پرسش بود و مثل جمهور يازدهم، جايگزينی جهت تخريب و سياه نمايی نداشت، 
از حيطه دولت به حيطه نظام رسيد و معلوم نيست چه حاصلی برای انقالب اسالمی  و 
نظام جمهوری اسالمی  داشته باشد. دولت يازدهم از ابتدا با اين شعار روی كار آمد كه 
عقالنيت و تدبير الزم را برای رفع نيازهای جامعه دارد. اما از اول مشخص بود كه اوالً، بايد 
اين نيازها را تابع و منقاد نظم دلخواسته خود كند. برای اين كه آن نظم دلخواسته ايجاد 

شود بايد چند كار صورت می پذيرفت: 
1. سياهنمايی دوران گذشته برای اين كه مردم از آن دوران دل بكنند و خاطره خوشی 
هم اگر در ذهن مردم نقش بسته پاك شود. دقيقاً شبيه همان كاری كه دولت خاتمی  با 

دولت  هاشمی  رفسنجانی كرد.
2. بحرانی نشان دادن شرايط كش��ور و اين كه هيچ راهی برای گذار از اين بحران جز 
عدول از بعضی سياس��ت های بنيادين نظام وجود ندارد. مثل موجه جلوه دادن مسئله 
مذاكره با امريكا به بهانه مسائل هسته ای. اين هم درست همان كاری بود كه همتای وی 
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در دولت هفتم و هشتم و دولت دهم تعقيب می كرد. 
3. صورت بندی مجدد نيازهای جامعه بر اساس تمايالت و توانايی های دولت يازدهم. 
نيازهايی كه عموماً در فهرس��ت مطالبات اصلی و اساس��ی مردم قرار نداشت و بيشتر 
مسائل احساس��ی، حاش��يه ای و س��رگرم كننده بود. مثل مسئله بورس��يه ها، مسائل 

كنسرت ها، پخش شدن يا نشدن اين صدا و آن صدا و... 
ثانياً، نيازها بايد با خواس��ت، ترجيحات و اميال دولتمردان صورت بندی شود، يعنی 
نيازها را تابعی از تمايالت قدرت كند؛ اين به معنای سياسی كردن نيازهای مردم است. 
مثل ضروری نشان دادن مذاكرات هس��ته ای و گره زدن تمامی  معضالت كشور به اين 
مذاكرات و رها كردن كشور در حالت بالتكليفی و ركود تورمی؛ يا سياسی كردن مبانی 
امنيتی كشور و رقيب دولت نشان دادن نيروهای امنيتی كشور يا تخريب ديوانه وار قوه 
قضاييه در مناظرات انتخاباتی و بازی با آتش خطرناك بی اعتمادسازی مردم نسبت به 

قوه حساسی چون قوه قضاييه.
آنهايی كه درك اندكی از سياست دارند و تاريخ را خوب مطالعه كرده باشند می دانند 
كه سياسی كردن نيازها به گونه ای سياس��ت را تابع اميال دولتمردان می كند و آن را از 
حالت عقالنی خارج می س��ازد. دولتمردان به همين بهانه از بسياری از آرمان های يك 
جامعه عدول می كنند. انفكاك حوزه خصوصی نيازها از حوزه عمومی سياست، يكی از 
ويژگی های انقالب اسالمی  بود كه متأس��فانه دولت يازدهم بيش از همه دولت ها بر آن 
ضربه وارد كرد؛ زيرا سياست را كه در مكتب امام خمينی و آموزه های انقالب اسالمی، 
تدبير عمومی، مس��تمر و با دوام اس��ت به امری زودگذر، مصرفی و محدود به تمايالت 
فردی، شخصی، خانوادگی، قبيله ای و جناحی تبديل كرد. منافع چنين سياستی هيچ 
نسبت و سنخيتی به حوزه عمومی  و منافع مردم ندارد و قابل تعميم به انگيزه های يك 

ملت انقالبی و تمايالت پايا و پايدار يك انقالب بزرگ نيست. 
شايد به همين اعتبار بود كه امام خمينی در آن نامه معروف به منشور برادری كه در 
10 آبان 1367 صادر شد در تبيين اصول پايدار انقالب اس��المی  و انقالبی ماندن، كم 
كردن شر زالوصفتان دولت، بازار و خيابان از سر مردم را يكی از اركان وفاداری به انقالب 
اسالمی  معرفی می كند و اختالف بر سر اين مسئله را اختالف زيربنايی و اصولی و موجب 

سست شدن نظام می داند.1 
زالوصفتان دولت هميشه تمايل دارند كه نيازها و آرمان های جامعه را تابعی از تمايالت 

1. رك: صحيفه امام، همان، ص178. 
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دولت س��ازند تا بتوانند اوالً؛ توان پاسخ به آنها را داشته باش��ند. ثانياً؛ جامعه را پيوسته 
وابس��ته به خود نگه دارند. ثالثاً؛ دولت را هميش��ه در قامت يك مج��ری و توليدكننده 
انحصاری در رأس امور ق��رار دهند و از مزايا و رانت های آن برخوردار باش��ند. در حالی 
كه به نظر می رسد امام خمينی تمايل داش��تند اين نيازها و آرمان ها ترجيحاً در بيرون 
از حوزه دولت تعريف ش��وند و وظايف دولت همانند ديگران فقط محدود به تالش های 
رقابتی برای پاسخ به اين نيازها باشد تا همه چيز تحت سيطره دولت، ماهيت انحصاری 

پيدا نكند. 
نيازها در يك جامعه صرفاً تمايالت يك ش��خص، يك طبقه، يك جريان سياس��ی يا 
يك جناح نيست بلكه ناظر به اولويت های فرهنگی، اجتماعی، سياسی، روش زندگی و 
ارزش های مشترك اجتماعی است. در انتخابات دوازدهم با تدليس ويژه ای نيازهای يك 

گروه و يك جريان به شكل غير معقوالنه نيازهای جامعه القا شد. 
يكی از مش��كالتی كه در دولت يازدهم نهادينه ش��د و در انتخابات جمهور دوازدهم 
خود را نشان داد اين بود كه دولت ش��ديداً در تعريف و صورت بندی نيازها ورود كرد و 
رابطه بين نيازها و گفتمان عمومی  را ك��ه به صورت هنجاری در جامعه معطوف به حل 
مشكالت اصلی مردم بود به سطح تمايالت رسانه ای كاذب تقليل داد. اين يك انحراف 
بزرگ از آرمان های انقالب اسالمی  بود زيرا بحث نيازها و پاسخ ها را كه موجب پيشبرد 
فضای زيست مردم در چهارچوب سبك زندگی اسالمی- ايرانی بود، به سطح بسيار نازل 
زيس��ت گروه و طبقه ويژه و خاص تنزل داد. داوطلبان دولتی انتخابات دوازدهم ابتدا 
نمايش اشك ريزان دفاع از حيثيت از دست رفته نيروهای انقالب و در رأس آن  هاشمی 
 رفسنجانی و اصالح طلبان را راه اندازی كردند؛ حيثيتی كه بيش از همه در دولت خاتمی 
 توسط اصالح طلبان به حراج گذاشته شده بود. اصالح طلبانی كه سردار سازندگی را تا 
سطح عاليجناب سرخ پوش، اكبرشاه و فرمانده قتل های زنجيره ای و مروج اشرافی گری 

و انقالب ستيزی پايين كشيدند.
سپس در ادامه اين نمايش، برای جذب آرای معاندان انقالب اسالمی  و جوانان احساسی 
تاريخ نخوانده، به ميدان دفاع از منافقين مزدور، جاس��وس و تروريست آمدند و اعدام 
داعش��ی های دهه 60 ايران را ابزاری ب��رای تخريب رقبای انتخاباتی خ��ود قرار دادند. 
اعدام هايی كه خود، همفكران، هم حزبان و هم جبهه ای هايشان بيش از همه در آن دخيل 
بودند و يك زمانی بدان افتخار می كردند و پيشنهاد می دادند كه اگر اين اعدام ها در نماز 

جمعه صورت گيرد به مراتب اثرگذاری آن در مردم بيشتر است. 
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بنابراين انحص��ار نيازها از طريق ق��وه مجريه يعنی درگير ش��دن و تقاب��ل نيازهای 
دولتمردان با نيازهای حوزه عمومی، يعنی تأثير مستقيم و انحصاری دولت در تخصيص 
منابع و عمومی  جلوه دادن نيازهای جناحی و جبهه ای. دولت يازدهم در انتخابات جمهور 
دوازدهم پروژه دولت هفتم و هشتم را كه با ورود دولت احمدی نژاد تأخير در اجرای آن 
به وجود آمد، تكميل كرد و با تدليس سيستماتيك تمايالت گروه خاص، جريان خاص 

و قشر خاص را تمايالت عمومی  نشان داد.  
جامعه مدنی و ساز و كارهای آن كه ش��عار دولت خاتمی  بود، نيازهای قشر و جريان 
خاص با تعاريف وي��ژه ای بود كه برای مل��ت ايران هزينه های س��نگينی در حوزه های 
سياسی، امنيتی، فرهنگی، اجتماعی و بين المللی به همراه آورد. كمترين اين هزينه ها 
شوك تابستان سال 1382 بود كه بر اساس وابستگی ها و نادانی های مذاكره كنندگان 
دولت خاتمی و جهل كارگزاران اين دولت در خريدهای هس��ته ای، آوار هسته ای را بر 
سر ملت ايران خراب كرد كه تا به امروز نيز همه كسانی كه خود اين آوار را ايجاد كردند، 
نتوانستند آواربرداری كاملی انجام دهند و هنوز هم ملت ايران در زير اين آوار تاوان اين 

نادانی ها را پرداخت می كند. 
شبيه همين داستان مجدداً در دولت يازدهم تكرار شد. رابطه با امريكا به بهانه مذاكرات 
هسته ای خواس��ت گروه و جريان خاصی بود كه س��رمايه گذاری ها و علقه های خود و 
فرزندان و خانواده هايش��ان بيش از آن كه در درون مرزهای ايران قرار داشته باشد در 
امريكا و اروپا قرار دارد! دولت يازدهم با همان روش دولت هفتم، اين نيازهای قشر خاص 

را مجدداً با تدليس سيستماتيك خواست عمومی  می كند.
اين دگرديسی در مسئوليت ها و مشغوليت ها بيانگر همان نوساناتی است كه به دليل 
ضعف بينش تاريخی دامن بسياری از دولتمردان و انقالبيون دهه 60 و 70 و دامن بعضی 

از پيشكسوتان انقالب اسالمی  را گرفت.
ديوانس��االری پر هزينه و كم بازده ايران و در رأس آن ق��وه مجريه و به تعبير خمينی 
كبير، زالوصفتان دولتی، از دولت خاتمی  تا به امروز با ارايه نش��انه های كاذب ما را وارد 
بازی تنسيق، يعنی به هم پيوس��تن های غير واقعی و صورت بندی های تخيلی درباره: 
زندگی خوب، ايران خوب، ايران پيشرفته، ايران توسعه يافته، سياست خارجی توسعه گرا، 
اعتدال و تدبير، جامعه مدنی و امثال اينها كرده است؛ صورت بندی هايی كه هيچ سازوكار 

تعريف شده ای ندارد و صرفاً لفاظی هايی فريبنده است. 
فرو كاستن روند آرمان های انقالب اسالمی  به آرمان ها و خواسته های نحيف و ضعيف 
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تعدادی از دولتمردان و احزاب و جناح های خاص، نماد اصلی اين بازی هاست. مردم هرگز 
به صورت ساده و سرراست خيری از اين بازی ها نمی بينند. ليكن دولتمردان تمايالت 
شخصی خود را در درون مشكالت و س��ختی هايی كه خود دولتمردان توليدكننده آن 

هستند، قرار می دهند كه گويی نيازهای اصلی و واقعی جامعه همين تمايالت است. 

جمع بندی 
تمركز رهبری، بينش استراتژيك اسالمی، وحدت و اراده ملی چهار ويژگی شاخص در 
پيروزی انقالب اسالمی  بر ساير گرايش های سياسی معاصر در ايران بود. در تمام دوران 
پرتالطم دهه اول انقالب اسالمی كه سيل توطئه های داخلی و خارجی عليه جمهوری 
نوپای اسالمی  سرازير شد، اين چهار ويژگی ضامن بقای انقالب اسالمی  بود. با آغاز دهه 
70 تمام سياست های دشمنان داخلی و خارجی انقالب اس��المی  بر اين چهار ويژگی 
متمركز شد. تا به امروز تمامی  مخالفان جمهوری اسالمی  اعم از چپ و راست، كمونيست 
و ليبرال، مقدس مآب و سكوالر و ساير اراذل و اوباش وابسته به امريكا و صهيونيسم تالش 
كردند كه ايران گرفتار سايش وحدت، فرسايش اراده ملی، گسست رهبری و ترديد در 

بينش استراتژيك اسالمی  گردد. 
مطمئناً از نظر ظاهری و شايد در مبادی و مبانی، بسياری از نگرانی هايی كه امروز ما 
را به خود مشغول كرده اس��ت به نوعی مربوط به اين چهار ويژگی است. هر اقدامی، هر 
سياستی، هر دولتی، هر حزبی، هر جناحی، هر مجلسی كه بخواهد در هر سطحی به اين 
چهار ركن اساسی لطمه ای وارد كند، در بينش تاريخی ملت ايران اقدام وی ضد انقالبی 

به حساب می آيد. 
هميش��ه می توان پس از رخدادهای بزرگ و كوچك علل و ريشه های كافی برای آنها 
برشمرد. ترديدی نيس��ت كه برای آنچه در انتخابات جمهور دوازدهم اتفاق افتاد، علل 
و ريشه های عقيدتی و ساختاری خاصی وجود دارد. ما در اين يادداشت در پی واكاوی 
اين علت ها نبوده و نيستيم. اما برآيند مطالعه دگرديس��ی مسئوليت ها و مشغوليت ها 
در دولت های جمهوری اس��المی  به ما می آموزد كه ش��كاف روزافزون��ی بين باورهای 

دولتمردان و مسئوليت ها و مشغوليت های آنها وجود دارد. 
آيا اين شكاف حاصل تنش ميان تمايالت نفسانی، مشغوليت ها با اعتقادات است؟ ما 
نمی دانيم اين تناقض يا تقابل از كجا پيدا شد اما می دانيم واقعيت اين است كه انتخابات 
جمهور دوازدهم و شيوه های جذب آرا و كسب قدرت با تمام بی رحمی  به ما نشان داد كه 



26
سخن سردبير

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

هر لحظه می تواند لحظه معامله بين باورها و آرمان ها با مسئوليت ها و مشغوليت ها باشد. 
مردم در اين انتخابات با تمام وجود خود اين حقيقت را لمس كردند كه در بخشی از بدنه 
ديوانساالری نظام جمهوری اس��المی، نبرد بی پايانی بين تعبيرها، تفسيرها، آرمان ها 
و تمايالت، نيازها و مش��غوليت های دولتمردان وجود دارد كه متأسفانه عموماً غلبه با 

تمايالت است.
آنچه از اين تقابل ها استخراج می شود اين است كه انقالبيون، بعد از انقالب از دهه 70 
به بعد چون انديشه و آرمان قابل توجهی نسبت به ش��رايط توليد نكرده اند و پيوسته از 
ذخاير و سرمايه های انقالبی استحصال كرده اند اكنون گرفتار اين توهم شده اند كه اين 
ذخاير و سرمايه ها به پايان رسيده است؛ بنابراين به نفی انديشه های انقالبی پرداخته اند. 
سياست مبتنی بر تنازع و كشمكش سترون چپ و راست و اصالح طلب و اصول گرا و دو 
قطبی كردن سياست در ايران گويای اين واقعيت است. و اين بدترين روش عادی سازی 

انقالب اسالمی  است.
وقتی انقالبيون در ذخاير بی پايان فرهنگ انقالب اس��المی  ترديد كنند و گرفتار اين 
توهم ش��وند كه اس��تحصال از اين ذخاير به پايان رسيده است از نس��ل های آينده چه 
انتظاری می رود؟ شايد يكی از داليل تأكيدات پيوس��ته رهبر معظم انقالب به انقالبی 
ماندن و انقالبی زندگی كردن ناشی از همين توهم باشد. اين توهمات نشان می دهد كه 
بخشی از انقالبيون كه در چرخه مسئوليت ها و مش��غوليت ها قرار دارند، درك تاريخی 
دقيقی ندارند. زيرا اگر واجد بينش تاريخی بودند می دانس��تند كه در فرهنگ انقالبی 

اسالم، ذخاير و سرمايه ها بی كران است و پايانی ندارد.
آن سياست پيش��ه ای كه در مقابل نگاه ميليون ها نفر فرياد می زند كه حقوقدان است 
و سرهنگ نيست و با اين ديو و دلبرس��ازی ها، آرای مردم را جذب می كند، نادانسته و 
دانس��ته بی خبری خود از تاريخ و بی اطالعی از نيازهای مردم را اعالم می كند. زيرا اگر 
درك دقيق و عميقی از تاريخ داشت می دانست كه اگر در طول تاريخ در اين مرز و بوم 
سرهنگ ها دست به اقداماتی عليه ملت خود زدند جز به حمايت و فتوای حقوق دانان، 
فيلسوفان و روشنفكران نبوده اس��ت. اگر تأييد و فتوای محمدعلی فروغی، سيد حسن 
تقی زاده، س��يد ضياء طباطبايی، علی اصغر حكمت، احمد كسروی و ساير حقوق دانان 
و فيلس��وفان و روش��نفكران عصر قاجار و پهلوی نبود چگونه امكان داشت يك سرباز 
قزاقخانه روس سرنوشت يك كش��ور بزرگ تاريخی چون ايران را در دست بگيرد و آن 

جنايت های بزرگ و آن دوران سياه را در تاريخ اين مرز و بوم رقم بزند؟! 
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آن سياست پيشه ای كه بی پروا در مقابل چشمان ميليون ها نفر، نمايش اقتدار ملی را كه 
موجب افتخار و مباهات هر سياست مدار وطن پرست و ايران دوستی است، نشانه تضعيف 
مذاكراتی كه از اساس بی فايده بودن آن برای هر اهل نظری بديهی بود، می داند؛ خواسته يا 

ناخواسته ناتوانی خود در فهم مسائل اساسی امنيت و اقتدار ملی را اعالم می كند.
آن سياست پيشگانی كه تصور می كنند بين دولتمردان امريكايی و سازمان های حقوق 
بشری ساخته دس��ت آنها، با آرمان های مربوط به »اس��تقالل« و »آزادی« ملت ايران 
نگرانی های مش��تركی وجود دارد و اگر ملت ما كمی  از آرمان ه��ای انقالبی خود پايين 
بيايد دشمنان ايران تمايل دارند مس��ائل خود را با ما حل كنند و درهای بهشت توسعه 
و ترقی را به روی ايران بگشايند، معلوم است حتی در حد تفنن نيز تاريخ دوران معاصر 

را مطالعه نكرده اند.
آن سياست پيش��گانی كه تصور می كنند با اتخاذ سياست روش��ن و شفاف و دوری از 
سياست خارجی مبهم و غير ش��فاف رفتارهای ما برای دنيا قابل فهم و قابل پيش بينی 
اس��ت و راه تعامل سازنده با دنيا گش��وده می ش��ود،1 حتی يك بار به خودشان زحمت 
نداده اند در قامت رئيس جمهور يك كشور انقالبی و تاريخی، سند استراتژی امنيت ملی 
امريكا در قرن 21 را كه سرسخت ترين، سازش ناپذيرترين و شقی ترين دشمن انقالب 
اسالمی  و ملت ايران اس��ت را مطالعه نمايند. به راس��تی اصول و قواعد تعامل سازنده 
با قدرت هايی كه در اس��ناد رس��می  خود با وقاحت تمام می نويس��ند تا سال 2025م/ 
1404ش ايران نبايد جمهوری اس��المی  باش��د و سودای شكس��ت يك انقالب بزرگ 

اجتماعی را در سر می پرورانند چگونه است؟ و... 
نزديك به دو دهه است كه زبان دگرديسی در بيش��تر تحليل ها، سياست ها، باورها و 
مواضع فعلی محيط سياس��ی ايران نفوذ دارد. اگر چه گفته می شود كه زبان تغيير كه 
گاهی عده ای آن را بحرانی تلقی می كنند، امری متداول اس��ت اما برای ملت ايران اين 
سؤال اساسی مطرح است كه چگونه بايد شروط اين تغييرات را تحليل كند؟ آيا حقيقتاً 
اين تغيير مواضع، چرخش های ايدئولوژيك و نوسانات عقيدتی در مسير تحول طبيعی 
اس��ت و منطق خاص خود را دارد يا چرخش های فرصت طلبانه ای اس��ت كه در حوزه 
كسب، حفظ و بسط قدرت در حال وقوع است؟ آيا آنچه دگرگونی ناميده می شود تغيير 

است يا دگرديسی و استحاله؟ 

1. حسن روحانی، »آيا سياست خارجی ايران در مسير چش��م انداز است؟«، مجموعه مقاالت سياست خارجی 
توسعه گرا، گردآورنده مسعود موسوی شفايی، مركز تحقيقات استراتژيك، تهران، 1378، ص24. 
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رویش انقالب اسالمی در بستر فرهنگ اسالمی در 
اندیشه عالمه مطهری

مهدی جمشيدی1
کارکردهای فرهنگ اسالمی برای جامعه ایرانی

يك فرهنگ چه كاركرد يا كاركردهايی می تواند برای يك جامعه داشته باشد كه آن 
را مطلوب و ممدوح بينگاريم؟! فرهنگ اس��المی می بايد برای جامعه ايرانی چه كرده 
باشد كه بتوان آن را »خدمت« قلمداد كرد و زبان به ستايش اين فرهنگ گشود؟! عالمه 
مطهری به اين پرسش پاس��خ می دهد تا مقياسی را برای س��نجش و ارزيابی تأثيرات 

فرهنگ اسالمی بر جامعه ايرانی معرفی كرده باشد. ايشان می نويسد: 
آن��گاه، اثرگذاری ي��ك فرهنگ بر ي��ك جامعه را »خدمت« تفس��ير 
می كنيم كه آن فرهنگ، هنجارها و ارزش های بازدارنده و غير انس��انی 
را از آن جامعه بزدايد و هنجارها و ارزش هايی پيشرفت آفرين و مترقی 
به آن جامعه عرضه نمايد و زمينه شكوفايی و تحقق استعدادهای عالی 

انسانی را فراهم آورد. 
]خدمتی كه يك آيي��ن می تواند به يك ملت بكند[ به اين اس��ت كه 

1. عضو هيئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالمي. 
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تحولی مفيد و ثمربخش در انديشه و روح آنها به وجود آورد، طرز تفكر 
آنها را در جهت واقع بينی نو كند، اخالق و تربيت آنها را بهبود ببخشد، 
سنن و نظامات كهنه و دست و پاگير آنها را براندازد و به جای آنها، سنن 
و نظاماتی زنده جايگزين سازد، ايمانی و ايده ای عالی به آنها الهام نمايد، 
شور و هيجان كار و كوشش و دانش طلبی و نيكوكاری و از خودگذشتگی 
در آنها به وجود آورد. وقتی كه چنين شد، بالطبع زندگی اقتصادی آنها 
بهبود می يابد، نيروهای انسانی شان به كار می افتد، استعدادهای علمی، 
فلسفی، فنی، هنری، ادبی شان می ش��كفد و باألخره در همه شئون آن 

چيزی كه تمدن ناميده می شود تكامل صورت می گيرد.1 
بنابراين، يك فرهنگ متعالی و مترقی می تواند به تكوين يك تمدن عالی انسانی منجر 
گردد و يك جامعه خمود و خفته را به پويايی و تحرك وادارد. آنچه روشن است اين است 
كه فرهنگ اسالمی توانس��ت در زمان كوتاهی، تمدنی كم نظير و باشكوه به نام »تمدن 
اسالمی« ايجاد نمايد. در فرآيند ش��كل گيری اين تمدن، جوامع و ملت های گوناگون 
آسيايی، آفريقايی و حتی اروپايی نقش آفرين بودند، اما جامعه ايرانی بيشترين نقش را 

ايفا كرد: 
پس از ظهور اس��الم و تش��كيل حكومت اس��المی و گردآمدن ملل 
گوناگون در زير يك پرچم به نام پرچم اسالم، تمدنی عظيم و شكوهمند 
و بس��يار كم نظير به وجود آمد كه جامعه شناس��ی و تاريخ، آن را به نام 
»تمدن اس��المی« می شناس��د. در اين تم��دن ملت ه��ای گوناگون از 
آس��يا و آفريقا و حتی اروپا ش��ركت داش��تند و س��هيم بودند. ايرانيان 
جزء مللی هستند كه در اين تمدن، ش��ريك و سهيم اند و به اتفاق همه 

صاحب نظران، سهم عمده از آن ايرانيان است.2 
اما بايد تأمل كرد كه آيا اين تمدن مطابق نامش، از اس��الم برخاست و اسالم، محرك 
و مولد آن بوده است؟ آيا روح حاكم بر آن، روح اسالمی است يا علل و موجبات ديگری 
در ميان بوده اس��ت و هر ملتی- و از آن جمله ملت ايران- به موجبی خاص و انگيزه ای 
كه تنها با سابقه تاريخی او مربوط است، سهم خود را ايفا كرده است؟! البته برای پاسخ 
دادن به اين پرس��ش مهم، بايد تاريخ جوام��ع مقارن ظهور اس��الم- و از جمله جامعه 

1. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، تهران، صدرا، 1387، ص129. 
2. همان، ص130.
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ايرانی- را به دقت مطالعه كنيم و نظامات و س��نن آن را با نظامات و س��نن عرضه شده 
از جانب اسالم، مقايسه كنيم تا دريابيم آيا اس��الم، نقش آفرين بوده است و اگر بوده در 
چه سطح و ميزانی؟ البته چنين پژوهشی در راستای اهداف اين مقاله نيست و مرحوم 
عالمه مطهری در كتاب گرانقدر خدمات متقابل اسالم و ايران به شكل مستدل و مستند 

به اين مهم پرداخته است. 
آنچه اين مقاله در پی تبيين آن اس��ت تعامالت فرهنگ اس��المی و جامعه ايرانی، در 
دوران معاصر به عنوان يكی از پاره های نظريه فرهنگی عالمه مطهری است. در اين مقاله 
رويش انقالب اسالمی از بستر فرهنگ اسالمی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و از 
كاركردهای جامعه ايرانی برای فرهنگ اسالمی در دوران اخير سخن به ميان آمده و به 

بازتوليد امروزين تفكر اسالمی در دوره متأخر اشاره شده است. 
نكته مهمی كه در نتايج اين پژوهش انعكاس دارد آن اس��ت كه عالمه مطهری برای 
ايجاد اتص��ال و ارتباط همدالن��ه ميان فرهنگ اس��المی و جامعه ايران��ی، به »تحليل 
كاركردی« رو آورده و از زاويه ای جامعه شناس��انه، كاركردهای فرهنگ اس��المی برای 
جامعه ايرانی و كاركردهای جامعه ايرانی برای فرهنگ اس��المی را معرفی نموده است. 
اين نوع رويكرد تحليلی نش��ان می دهد كه ايشان »تحليل كاركردی« را در مقام فهم و 

تفسير جهان فرهنگی، روا و معتبر می انگارد. 

رویش انقالب اجتماعي از بستر فرهنگ اسالمي 
از جمله برجسته ترين كاركردهاي فرهنگ اسالمي براي جامعه معاصر ايراني، ايجاد 
يك انقالب اجتماعي باشكوه در سال 1357 شمسي با عنوان »انقالب اسالمي« است. 
از ديدگاه عالمه مطهری فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، در ايجاد انقالب اسالمي ايران، 

نقش آفريني بنيادي كرده است: 
1. توليد »ايدئولوژي انقالبي« 

2. توليد »كنش انقالبي« 
3. توليد »رهبر انقالبي« 

4. توليد »گروه پيشرو انقالبي« 
5. توليد »بسيج فراطبقاتي انقالبي«

در ادامه به بيان اجمالي چگونگي مدخليت علمي فرهنگ اس��المي در وقوع انقالب 
اسالمي در قالب پنج كاركرد و نقش پيش گفته مي پردازيم. 
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1. فرهنگ اسالمي و توليد ايدئولوژي انقالبي 
عالمه مطهري بر اين باور است كه زمينه شكل گيري 
نهضت اسالمي مردم ايران كه از سال 1342 آغاز شد1 
و به وق��وع انقالب اس��المي در س��ال 1357 انجاميد، 
پيدايش تنش س��اختاری برآمده از تالش پنجاه ساله 
رژيم پهلوي در راستاي تحميل هنجارها و ارزش های 
سكوالريس��تی )اعم از ليبراليس��تی، ناسيوناليستی، 
اس��تبدادی و...( به جامعه دين گرای اي��ران بود كه در 
تضاد آشكار با هنجارها و ارزش هاي اسالمي قرار داشت: 
ريشه اين نهضت را در جريان هاي نيم قرن اخير كشور 
از نظر تصادم آن جريان ها با روح اس��المي اين جامعه 
بايد جس��ت وجو كرد. در نيم قرن اخير، جريان هايي رخ داده كه بر ضد 
اهداف عاليه اس��المي و در جهت مخالف آرمان هاي مصلحان صد ساله 
اخير بوده و هست و طبعاً نمي توانس��ت براي هميشه از طرف جامعه ما 

بدون عكس العمل بماند.2 
عالمه مطهري اظهار مي دارد كه »بعضي خيال مي كنند اس��الم چون دين است، يك 
معنويت ]محض[ است و در كنار ساير عناصر ]از قبيل آزادي خواهي، عدالت طلبي و...[ 
قرار مي گيرد«،3 در حالي كه »اسالم يك مكتب جامع است«.4 از اين رو، انقالب اسالمي 
»همه جنبه هايش آميخته به جنبه اسالمي بود«.5 بنابراين، فرهنگ اسالمي هم در يك 
سوي تنش ساختاري مولد انقالب قرار داشت، هم ايدئولوژي انقالب به شمار مي آمد و 

هم آرمان و مبناي جامعه پردازي پس از انقالب انگاشته مي شد. 
2. فرهنگ اسالمي و توليد كنش انقالبي 

»ايدئول��وژي انقالب« عالوه بر اين ك��ه وضعيت موجود را »نامطل��وب« و »بحراني« 
توصيف مي كند و در توده هاي مردم، »نارضايتي« و »ناخرسندي« توليد مي نمايد، بايد 
داراي »آموزه هاي انقالب زا و تحرك بخش« نيز باشد تا بتواند به انقالب اجتماعي منجر 

1. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله اخير، تهران، صدرا، 1386، ص61.
2. همان، ص65. 

3. مرتضی مطهری، آينده انقالب اسالمی ايران، تهران، صدرا، 1387، ص126.
4. همان.

5. همان، ص128-129.

عالمه مطهري اظهار مي دارد 
كه »بعضي خيال مي كنند 
اسالم چون دین است، یك 
معنویت ]محض[ است و در 
كنار سایر عناصر ]از قبيل 
آزادي خواهي، عدالت طلبي 
و...[ قرار مي گيرد«، در حالي 
كه »اسالم یك مكتب جامع 
است«. از این رو، انقالب 
اسالمي »همه جنبه هایش 
آميخته به جنبه اسالمي بود«
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گردد. »اسالم« به عنوان مكتب و ايدئولوژي انقالب، از چنين قابليتي برخوردار است؛ 
يعنی دارای آموزه های انقالب و تحرك بخش است. در اسالم، دو آموزه قطعی »جهاد« 
و »امر به معروف و نهی از منكر«، نش��انگر اين واقعيت است كه اس��الم، دين نخوت و 

ظلم پذيری نيست، بلكه پيروان خود را دعوت به قيام و خيزش و انقالب می كند: 
در اسالم، عنصر تعرض و تهاجم وجود دارد. آن چه كه در اسالم در يك 
جا به نام جهاد و در جاي ديگر به نام امر به معروف و نهي از منكر وجود 
دارد؛ يعني بذر تعرض و تهاجم در مقابل وضع نامطلوب حاكم موجود. 
اسالم مي گويد متعرض باش، مهاجم باش، قيام كن، شورش كن و وضع 

نامطلوب موجود را در هم بريز تا وضع مطلوب را به وجود بياوري.1 
3. فرهنگ اسالمي و توليد رهبر انقالبي 

در انقالب اس��المي، امام خميني)ره( به عنوان يك مرجع ديني، در جايگاه »رهبري 
نهضت اسالمي« قرار گرفت و جمع وسيعي از روحانيان را نيز با خود همراه ساخت؛ اين 
واقعه اي بود كه از صدر مشروطيت تا اين مقطع، به تحقق نپيوسته بود. امام خمينی)ره( 
در اوايل دهه چهل، قصد »اصالح«2- و نه »انقالب«3- داشت و به دنبال مقابله با برخي 
جهت گيري ها و اقدامات ضد اس��المي رژيم پهلوي بود، ولي به دلي��ل اين كه رژيم به 
جاي پذيرش موارد اصالحي، دست به س��ركوب روحانيت و مردم زد و كشتار پانزدهم 
خرداد سال 1342 را رقم زد و همچنان حريم هويت ديني جامعه را پاس نداشت، امام 
خميني اساس رژيم پهلوي را هدف گرفت و تا پايان نهضت اسالمي، هيچ گاه حاضر به 
س��ازش و مصالحه و پذيرش هدفي فروتر از اين نگرديد. چه بس��ا اگر امام خميني)ره( 
قدري عقب نشيني و مداهنه مي نمود، انقالب اس��المي تحقق نمي يافت و جامعه ايران 
در مسيري ديگر قرار مي گرفت. در واقع، يكي از خصوصيات برجسته امام خميني)ره(، 
»ايمان قاطع« و »باور تزلزل ناپذير« ايش��ان بود، آن چنان كه عالمه مطهري، با آن كه 
سال هاي سال، در محضر ايشان تحصيل نموده بود، پس از مالقات با وي در سال 1357، 

اعجاب و حيرت خويش را از روحيه خلل ناپذير ايشان چنين بازگو مي كند: 
من الاقل 12 سال در خدمت ايشان تحصيل كرده ام. باز در سفري كه 
به پاريس رفتم چيزهايي از روحيه اين مرد كش��ف كردم كه نه تنها بر 

1. همان، ص120.
2. Reform
3. Revolution
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ايمان من، بلكه بر حيرت من افزود. وقتي برگش��تم رفقا پرسيدند چه 
ديدي؟ گفتم چهار تا »أَمَن« ديدم: »أَمَن بَِهَدفِه« به هدفش ايمان دارد. 
دنيا جمع بشوند نمي توانند او را از هدفش منحرف كنند. »أَمَن بَِسبيلِه« 
به راهي كه براي هدف خودش انتخاب كرده ايمان دارد، امكان ندارد او 
را از اين راه منحرف كرد؛ شبيه همان ايماني كه پيغمبر به هدفش و به 
راه خودش داشت و »أَمَن بَِقولِه«. من ديدم در همه رفقا و دوستاني كه 
من سراغ دارم احدي به اندازه ايشان، به روحيه مردم ايران ايمان ندارد. 
افرادي به ايشان مي گويند كمي آرام تر، مردم سرد مي شوند، مردم از پا 
درمي آيند. مي گويد مردم اين طور نيستند كه شما مي گوييد، من مردم 

را از شما بهتر مي شناسم. از همه باالتر، »أَمَن بَِربه«1
آيت اهلل شهيد تأكيد مي كند كه »هويت يك ملت، آن فرهنگي است كه در جانش ريشه 
دوانيده است. هويت ملي اين مردم، اسالم است«.2 مردم ايران، با فرهنگ اسالمي از نظر 
روحي، عجين ش��ده بودند و به امام خميني)ره( به مثابه »پيشواي مذهبي و اسالمي« 
خود مي نگريس��تند.3 امام خميني)ره( نيز تمامي آرمان ها و مطالبات نهضت را بر پايه 
تلقي اسالمي و در قالب تعابير اس��المي عرضه مي داشت كه با توجه به »درهم تنيدگي 

فرهنگي« مردم ايران با فرهنگ اسالم، با اقبال عمومي مواجه مي شد.4 
4. فرهنگ اسالمي و توليد گروه پيشرو انقالبي 

هر چند امام خميني)ره( داراي نقشي بي بديل و بسيار بزرگ در پيروزي انقالب اسالمي 
بودند، اما دست كم در برهه پانزده ساله تبعيد ايشان از ايران، اين حلقه وسيع شاگردان 
و مريدان روحاني امام خمينی)ره( بودند كه توانس��تند با تبليغ و هدايت گري، سخن و 
راه امام خمينی)ره( را به صورت مس��تمر به مردم انتقال دهند و اجازه ندهند جوشش 
انقالبي مردم به رخوت يا انحراف كشانده شود. آيت اهلل شهيد درباره اهميت اجتماعي 

روحانيت مي نويسد:
اگر به فرض، حركتي اصالحي و ديني از ناحيه فرد يا افرادي آغاز گردد 
و سازمان روحانيت، آمادگي و هماهنگي نداشته باشد، گمان نمي رود 

1. مرتضی مطهری، آينده انقالب اسالمی ايران، همان، ص51.
2. همان، ص246.
3. همان، ص87.

4. همان.
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موفقيت زيادي نصيب گردد.1 
روحانيت در طول چندين دهه توانست از طريق 
تالش ه��اي فك��ري و فرهنگي و عرض��ه توليدات 
نظري ديني، نوعي »آگاهي اسالمي« در توده هاي 
مردم ايجاد نمايد و به اين واسطه، از يك سو آنها را 
به »ايدئولوژي اسالمي« نزديك تر سازد، و از سوی 
ديگر از طري��ق آموزه ها وتعاليم اي��ن ايدئولوژي، 

»تحول باطني« در درون آنها پديد آورد: 
اي��ن ارزش ها ]عدال��ت، برابري، 
آزادي و...[ نه تنها در متن اس��الم 
يعني در كتاب هاي اس��المي بوده 

است، بلكه در طول پنجاه سال اخير و الاقل از سنه 1320 به اين طرف 
به وسيله يك عده اسالم ش��ناس هاي خوب و داخلي، وارد خودآگاهي 
مردم ش��د، يعني به مردم گفته شد اس��الم دين عدالت است، اسالم با 
تبعيض هاي طبقاتي مخالف است، اسالم دين حريت است، اسالم دين 

آزادي است.2 
آيت اهلل شهيد معتقد بود كه در نهضت اسالمي مردم ايران، روحانيت در مقايسه با ديگر 
نيروها و طبقات اجتماعي، پيشي گرفته و عهده دار هدايت گري آن شده بود: »در نهضتي 
كه از 15خرداد به اين طرف شد، روحانيت تنها نيرويي بود كه پيش افتاده بود و پيشتاز 

بود و به گونه اي وارد عمل شد كه فساد را از ريشه كند.«3 
5. فرهنگ اسالمي و توليد بسيج انقالبي 

انسان داراي فطرت الهي اس��ت و افكار و انديش��ه هايي را كه با آن هم سو و هم خوان 
باشد بهتر مي پذيرد. اسالم داراي چنين خصوصيتي است؛ يعني اسالم بر فطرت الهي 
بشر منطبق است، از اين رو، انس��ان فطرتاً متمايل به تعاليم و معارف اسالم است. اين 
عامل، گراييدن توده هاي مردم به روند انقالبي را تسهيل كرد و گسترش بخشيد.4 امام 
خميني)ره( توانست با تذكر پيامبرگونه خويش، »خودآگاهي الهي« يا »خدا آگاهي« 

1. مرتضی مطهری، ده گفتار، تهران، صدرا، 1388، ص283-284.
2. مرتضی مطهری، بررسی اجمالی نهضت های اسالمی در صد ساله اخير، همان، ص70.

3. همان، ص187.
4. مرتضی مطهری، يادداشت هاي استاد مطهري، تهران، صدرا، 1386، ج10، ص23. 

عالمه مطهری در وصف حضرت 
امام)ره(: در سفري كه به پاریس 
رفتم چيزهایي از روحيه این 
مرد كشف كردم كه نه تنها بر 
ایمان من، بلكه بر حيرت من 
افزود... چهار تا »أَمَن« دیدم: 
َدفِه« به هدفش ایمان  َِه »أَمَن ب
دارد... »أَمَن بَِسبيلِه« به راهي كه 
براي هدف خودش انتخاب كرده 
ایمان دارد... »أَمَن بَِقولِه«... از 

همه باالتر، »أَمَن بَِربه«
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در ضمير توده هاي مردم توليد كند و به اين واسطه، خيزشي اجتماعي به راه اندازد: 
اين نهضت نهضتي اس��ت از تيپ نهضت پيامبران، يعني برخاسته از 
خودآگاهي الهي يا خداآگاهي. اين خودآگاهي ريشه اش در اعماق فطرت 
بشر است، از ضمير باطن سرچشمه مي گيرد. هرگاه تذكري پيامبرانه، 
شعور فطري بشر را به خالق و آفريدگارش، به اصل و ريشه اش، به شهر 
و دياري كه از آنجا آمده و يك آش��نايي مرموز نس��بت به آنجا در خود 
احساس مي كند، بيدار س��ازد، اين بيداري خود به خود به دلبستگي به 
ذات جميل االطالق منتهي مي گردد. دلبس��تگي به خدا كه سر سلسله 
ارزش هاست به دنبال خود، دلبستگي به كمال و زيبايي و عدل و برابري 

و گذشت و فداكاري و افاضه و خيررساني در او به وجود مي آورد.1
آيت اهلل شهيد معتقد است كه چون مكتب اس��الم- كه هويت انقالب ايران را تشكيل 
مي داد- مقتضاي فطرت الهي توده هاي مردم بود، نهضت اسالمي در ايران، فراگير شد و 

همه طبقات اجتماعي را دربرگرفت:
وجدان اسالمي بيدارشده جامعه ما، او را در جست وجوي ارزش هاي 
اسالمي برانگيخته است و اين وجدان مش��ترك و روح جمعي جوشان 
جامعه اس��ت كه طبق��ات مختلف و احيان��اً متض��اد را در يك حركت 

هماهنگ به راه انداخته است.2

کارکرد معرفتي؛ استقالل ایدئولوژیک در برابر ایدئولوژي هاي سکوالر 
فرهنگ اس��المي دربردارنده يك نظام معرفتي منس��جم و منطقي است كه موجب 
پايداري تاريخي جامعه ايراني در دوره معاصر در برابر هجوم ايدئولوژي هاي س��كوالر 
غربي شده اس��ت. در غير اين صورت، جامعه ايراني به طور كامل در منجالب فرهنگ و 
تمدن غربي مستحيل و هضم مي شد و غرب زدگي، تحقق تام و تمام مي يافت. خاستگاه 
»مقاومت فرهنگي« ايرانيان در مقابل سيطره جهاني و شيطاني تمدن غربي، تنها و تنها 

فرهنگ غني و پربار اسالمي است: 
امروز نيز اسالم است كه در مقابل فلسفه های مخرب بيگانه ايستادگی 
كرده و مايه احساس شرف و عزت و استقالل اين مردم است. آنچه امروز 

1. مرتضی مطهری، بررسي اجمالي نهضت هاي اسالمي در صد ساله اخير، همان، ص64. 
2. همان، ص65.
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ملت ايران می تواند ب��ه آن افتخار 
كند و به رخ ديگران بكش��د، قرآن 
و نهج البالغه است نه اوستا و زند.1 

کارکردهای جامعه ایرانی برای فرهنگ 
اسالمی در دوران معاصر 

همچن��ان كه ي��ك فرهنگ می توان��د برای يك 
جامعه، كاركرد داشته باش��د، افراد آن جامعه نيز 
می توانند برای آن فرهنگ، ايفای نقش كنند و به 
آن خدمت رسانند. خدمتی كه يك جامعه به يك 
آيين و فرهنگ می كند به اين معنی اس��ت كه آن 

جامعه، آن آئين و فرهن��گ را تبليغ و ترويج نمايد، در مق��ام توضيح و تبيين مفاهيم و 
آموزه ها و باورهای آن برآيد و آن را از زوال يا تحريف، مصون نگاه دارد.2 ايرانيان توانستند 
چنين خدمتی به فرهنگ اس��المی نمايند، بلكه افزون بر اي��ن، بايد گفت هيچ جامعه 
مسلمانی همچون ايرانيان، از تمام نيروهای مادی و معنوی و با انگيزه بسيار پاك و عالی، 

به فرهنگ اسالمی خدمت نكرد:
ايرانيان بيش از هر ملت ديگر، نيروهای خود را در اختيار اس��الم قرار 
دادند و بيش از هر ملت ديگر، در اين راه صميميت و اخالص نشان دادند. 
در اين دو جهت، هيچ ملتی به پای ايرانيان نمی رس��د، حتی خود ملت 

عرب كه دين اسالم در ميان آنها ظهور كرد.3
نكته مهمی كه درباره خدمات گسترده ايرانيان به فرهنگ اسالم می بايد مورد توجه 
قرار بگيرد اين اس��ت كه ايرانيان در مسير خدمت به فرهنگ اس��المی، موفق به خلق 

»شاهكارهای فرهنگی« شدند: 
ايرانيان شاهكارهای خود را در راه خدمت به اسالم به وجود آوردند و 
جز نيروی عشق و ايمان، نيروی ديگری قادر نيست شاهكار خلق كند و 
در حقيقت، اين اسالم بود كه استعداد ايرانی را تحريك كرد و در او، روح 
تازه ای دميد و او را به هيجان آورد؛ اگر نه، ايرانيان صد يك اين همت را 

1. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، همان، ص318-319.
2. همان، ص130.
3. همان، ص323.

روحانيت در طول چندین دهه 
توانست از طریق تالش هاي 
عرضه  و  فرهنگي  و  فكري 
توليدات نظري دیني، نوعي 
»آگاهي اسالمي« در توده هاي 
مردم ایجاد نماید و به این واسطه، 
از یك سو آنها را به »ایدئولوژي 
اسالمي« نزدیك تر سازد، و از 
سوی دیگر از طریق آموزه ها 
وتعاليم این ایدئولوژي، »تحول 

باطني« در درون آنها پدید آورد
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در راه كيش پيشين خويش بروز ندادند.1
1. كاركردهای تبليغی و نظامی 

اين حقيقت دارد كه در طول تاريخ اسالمی ايرانيان در نشر و تبليغ اسالم، نقش بزرگی 
را ايفا كردند. نفوذ اسالم در كشورهايی از قبيل اندونزی، هندوستان، پاكستان و چين، تا 
حد زيادی مرهون مساعی ايرانيان بوده است.2 سربازی و فداكاری ايرانيان در راه اسالم، 
اعم از آنچه به نتيجه مثبتی رسيده است يا به رغم تالش ها و مجاهدت های خالصانه آنها، 
نتيجه مطلوبی به بار نيامده است، يكی از صفحات درخشان خدمات ايرانيان به اسالم و 
فرهنگ اسالمی است. به عنوان مثال، ايرانيان بر ضد حكومت اموی، قيام نظامی كردند 
تا فرهنگ اصيل و حقيقی اسالم احيا ش��ود، گو اين كه در عين موفقيت نظامی، در اثر 
اين كه دودمانی به قدرت سياسی دست يافتند )عباس��يان( كه بهتر از امويان نبودند، 
نتيجه درخشانی از آن به دس��ت نيامد. افزون بر اين، در ايران در طول قرن های دوم و 
سوم هجری، برخی ش��ورش ها صورت گرفت كه اهداف ضد اسالمی را تعقيب می كرد؛ 
اين خود ايرانيان مسلمان بودند كه آنها را سركوب كردند و اجازه ندادند فرهنگ اسالمی 
از جامعه ايرانی زدوده شود. اگر سرداران و س��ربازان مسلمان ايرانی نبودند، محال بود 
كه اعراب بتوانند قيامی كه در آذربايجان در قرن سوم هجری به وسيله بابك خرمدين 
رهبری می شد، سركوب كنند. قيام های ديگری از اين دست نيز در تاريخ ثبت گرديده 
كه غلبه بر آنها به وسيله مشاركت و همراهی ايرانيان بوده است. سلطان محمود غزنوی 
به جنگ های خود در هند، رنگ و بوی اسالمی داده بود و سربازان ايرانی، فتوحات هند 
را با ش��ور و انگيزه ای همچون جهاد اس��المی انجام می دادند. همچنين در جنگ های 
صليبی، سالطين ايران به سبب احساسات و عاليق اسالمی در برابر هجوم صليبی های 
غربی ايستادند و مقاومت كردند. اين سربازان ايرانی بودند كه اسالم را به آسيای صغير 

بردند نه عرب يا قوم ديگر.3 
در دوران معاصر تاريخ گواهی می دهد كه بيشترين مقاومت در مقابل تهاجم استعمار 
به سرزمين های اسالمی بر اساس سنت اسالمی توسط ايرانيان صورت پذيرفته است. 
نقش انقالب اسالمی در بيداری مسلمانان و احيای فرهنگ اسالمی در پرتو اين انقالب 

را هيچ محققی مورد انكار قرار نداده است. 

1. همان.
2. همان، ص361-374.
3. همان، ص374-377.
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در دوران��ی كه اكثر كش��ورهای اس��المی و 
حاكمان آنها در مقابل تهاجم فرهنگی، تبليغی 
و نظامی اس��تعمار تمايل به غ��رب پيدا كرده 
و اس��الم را در اداره ام��ور زندگ��ی اجتماعی 
مس��لمانان در عصر م��درن ناكارآم��د معرفی 
می كنند اين انقالب اس��المی ايران اس��ت كه 

پرچم دار فرهنگ اسالمی در جهان است. 
2. كاركردهای علمی

جامعه ايرانی از نيمه قرن اول هجری تا نيمه 
قرن سوم هجری، در زير سلطه حكومت اموی و 
سپس حكومت عباسی بوده است. در پايان اين 
مدت به تدريج در ايران، حكومت های مستقل 
تشكيل می ش��وند؛ ابتدا طاهريان در خراسان 

حاكم می ش��وند و بعدها، صفاريان، به استقالل سياس��ی قابل توجهی دست می يابند. 
البته در همين زمان هم، اين حكومت های مس��تقل ايرانی، زير نفوذ و سيطره معنوی 
عباسيان قرار داشتند و از آنها، كسب مش��روعيت می كردند. برخی مستشرقين مدعی 
شده اند كه چون ايرانيان در فاصله ميان نيمه قرن اول هجری تا نيمه قرن سوم هجری، 
زير سلطه حكومت امويان و عباس��يان بوده اند و ايران جزيی از قلمرو خالفت به شمار 
می آمده است، اين دوره را بايد دوره خاموشی، فرسودگی و خمودی جامعه ايرانی قلمداد 
كرد. بر اين اساس، برخی از آنها از اين دوره با عنوان »دو قرن سكوت« ياد كرده اند. حال 
آن كه مطالعه كاركردهای علمی جامعه ايرانی برای فرهنگ اسالمی نشان می دهد كه 
در همين فاصله دو قرن، ايرانيان در عرصه های مختل��ف علمی و فكری، چه خدمات و 
حسنات درخشانی از خود به جا نهاده اند و چه شاهكارهايی خلق كرده اند. اين خدمات 
و حسنات، در دوره های استقالل سياسی ايرانيان نيز همچنان تداوم يافت، بلكه گستره 

و شدت بيشتری پيدا كرد.
عرصه علم، وسيع ترين و پرشورترين عرصه خدمات ايرانيان به فرهنگ اسالمی است. 
بيش��تر آثار علمی در دنيای اسالم، از س��وی متفكران و انديش��مندان مسلمان ايرانی 

نگاشته شد: 
هر چند اكثر آثار علمی كه از خارج دنيای اسالم، نقل و ترجمه شد از 

فرهنگ اسالمي دربردارنده یك 
نظام معرفتي منسجم و منطقي است 
كه موجب پایداري تاریخي جامعه 
ایراني در دوره معاصر در برابر هجوم 
ایدئولوژي هاي سكوالر غربي شده 
است. در غير این صورت، جامعه 
ایراني به طور كامل در منجالب 
فرهنگ و تمدن غربي مستحيل و 
هضم مي شد و غرب زدگي، تحقق 
تام و تمام مي یافت. خاستگاه 
»مقاومت فرهنگي« ایرانيان در مقابل 
سيطره جهاني و شيطاني تمدن 
غربي، تنها و تنها فرهنگ غني و 

پربار اسالمي است
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غير ايران بود، ولی اكثريت آثار اس��المی، چه در رشته علوم دينی و چه 
در رشته های ديگر به وسيله دانش��مندان مسلمان ايرانی به وجود آمد. 

افتخار و امتياز ايرانيان در دوره اسالم، در همين است.1
البته اين سخن به معنی مصادره »تمدن اسالمی« به نام يك قوم خاص نيست؛ چراكه 
تمدن اسالمی اختصاص به هيچ قوم و جامعه خاصی ندارد و همه مسلمانان در تكوين آن 
نقش ايفا كردند، اما شواهد تاريخی نشان می دهد كه ايرانيان در عرصه علم، بيشترين و 

سنگين ترين نقش ها را ايفا كردند: 
تمدن اس��المی از هيچ قوم به خصوص نيس��ت، بلكه از آن اس��الم و 
مس��لمانان اس��ت، هيچ ملتی حق ندارد آن را به نام خود قلمداد كند، 
چه عرب و چه ايرانی و چه غير اين ها؛ هر ملتی حق دارد س��هم خود را 

مشخص كند.2
اما در مقابل اين اس��تعداد ايرانيان، آيين زرتش��تي قرار داش��ت كه مانع از شكوفايي 
آن مي ش��د. از اين رو، زرتشتيان چه در دوره قبل از اس��الم و چه در دوره بعد از اسالم، 
مش��اركت در توليد معرفت و فكر علمی نداش��ته اند، برخالف يهوديان و مس��يحيان و 
مسلمانان.3 علت اين امر، روح حاكم بر آئين زرتش��تی بوده كه با علم و فرهنگ سازگار 

نبوده است: 
روح زرتشتی گری به صورتی بوده )يا درآورده بودند( كه به هيچ وجه با 
علم و فلسفه سازگار نبوده و اگر احياناً افرادی زنجير را پاره می كرده اند و 

به علوم می گراييده اند، زرتشتی گری را بدرود می گفته اند.4
در دوره قبل از اسالم، ايرانيانی كه مشعل دار علم و فرهنگ و در زمره 
عالمان دانشگاه جندی شاپور بوده اند، مس��يحی، يا يهودی و يا صابعی 

بوده اند.5 
نكته ديگر اين كه عالم��ه مطهری، هر يك از اين حوزه ه��ای علمی و معرفتی- يعنی 
قرائت، تفس��ير، حديث، فقه، ادبيات، كالم، فلسفه- را يك »شاخه فرهنگی« و مجموع 
آنها را »شاخه های فرهنگ اسالمی« می خواند و از سوی ديگر، هر گروه از عالمان هر يك 

1. همان، ص384.

2. همان، ص391.

3. همان، ص537.

4. همان، ص538.
5. همان، ص537-538.
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از اين حوزه های علمی- قاريان، مفسران، محدثان، 
فقيهان، اديبان، متكلمان، فيلس��وفان و عارفان- را 
يك »طبقه فرهنگ��ی« و مجموع آنه��ا را »طبقات 

فرهنگی اسالمی« می نامد.1 
الف. قرائت و تفس�ير: در ميان تابعين و شاگردان 
آنها كه در قرن اول و قرن دوم هجری می زيسته اند، 
ده نفر هس��تند كه به عنوان متخص��ص فن قرائت 
شناخته ش��ده اند. هفت نفر از آن ده نفر، مشهورتر 
و معتبرترن��د و به »قراء س��بعه« معروف هس��تند. 

چهار نفر از اين هفت نفر، ايرانی اند و س��ه نفر غير ايرانی، عام بن اب��ی النجود، نافع بن 
عبدالرحمن، عبداهلل بن كثير و علی كسائی.2 

و اما علم تفسير؛ تحقيق و تتبع نشان می دهد كه بيشتر تفاسير برجسته و معتبر، از آن 
ايرانيان است.3 اهل سنت، چهارده تفسير برجسته تا قرن سيزدهم نگاشته اند كه شش 
كتاب تفسير به ايرانيان تعلق دارد. بعضی از تفاس��يری كه ايرانيان نوشته اند، در درجه 
اول قرار دارند و اغلب آنها قبل از قرن هفتم نوشته شده است. بنابراين، ايرانيان در مقام 

تفسير قرآن، شور و نشاط بسياری از خود نشان دادند.4 
ب. حديث و روايت: اغلب محدثان بزرگ ش��يعه، ايرانی اند.5 از ش��ش محدث بزرگ 
شيعه، پنج نفر ايرانی هستند.6 مؤلفان كتب اربعه ش��يعه- كه از معتبرترين كتاب های 
حديث شيعه است- همگی ايرانی بوده اند. در ميان كتاب های حديث اهل تسنن، شش 

كتاب است كه به صحاح سته معروف است و همه از سوی ايرانيان نگاشته شده اند.7 
ج. فقه و فقاهت: در فقهای ش��يعه، چه در عصر ائمه اطه��ار)ع( و چه در اعصار بعد تا 
حدود قرن هفتم، اكثريت را فقهای غير ايرانی تشكيل می داده اند. قدمای فقهای شيعه 
كه اكنون كتاب هايشان در دست است و در كتاب های فقهی، آراءشان نقل می شود، غالباً 
غير ايرانی هستند. علت اين امر اين است كه شيعه در آن دوره ها در ايران، در اقليت بوده 

1. همان، ص542-543.
2. همان، ص393.
3. همان، ص395.
4. همان، ص405.

5. همان، ص409-410.
6. همان، ص411.

7. همان، ص411-412.

عالمه مطهری: ایرانيان بيش از 
هر ملت دیگر، نيروهای خود را 
در اختيار اسالم قرار دادند و 
بيش از هر ملت دیگر، در این 
راه صميميت و اخالص نشان 
دادند. در این دو جهت، هيچ 
ملتی به پای ایرانيان نمی رسد، 
حتی خود ملت عرب كه دین 

اسالم در ميان آنها ظهور كرد
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است.1  اما از قرن هفتم به بعد، به ويژه در سه، چهار قرن اخير، اكثريت فقهای شيعه را 
ايرانيان تشكيل داده و می دهند.2 

د. ادبيات: در اين حوزه، خدمات ايرانيان به زبان عربی، بيش از خود اعراب به اين زبان 
بوده و حتی خيلی بيش از خدمات آنها به زبان فارسی بوده است. ريشه اين گرايش قلبی 

و عميق، به عالقه ايرانيان به اسالم بازمی گردد:
ايرانيان به حكم يك انگيزه مقدس دينی، به خدمت زبان عربی همت 
گماشتند. ايرانيان مانند همه مس��لمانان پاك نهاد ديگر، زبان عربی را 
زبان قوم عرب نمی دانستند آن را زبان قرآن و زبان بين المللی اسالمی 
می دانس��تند؛ لهذا بدون هيچ گونه تعصب و با ش��ور و نش��اط و عالقه 

فوق العاده ای، به فراگيری و ضبط و تدوين اين زبان پرداختند.3 
ه. كالم: دس��ته زيادی از ايرانيان ش��يعه در اين حوزه به فعاليت پرداخته اند كه آثار 

گران سنگی از خويش به جا نهاده اند.4 
و. فلسفه: در ميان فالسفه مسلمان، اكثريت با فالسفه شيعه است. اين خود نشانگر اين 
واقعيت است كه »عقل شيعی از اول، عقلی فلسفی بوده است.«5 از سوی ديگر، ايرانيان 
در بخش فلسفه و تفكر فلسفی، نسبت به غير ايرانيان، اكثريت قاطع را تشكيل می دهند. 
به ويژه در قرون متأخرتر )از قرن دهم به بعد( كه ايرانيان يكس��ره به تشيع می گرايند، 
فلسفه اسالمی مختص ايران می شود. ايرانيان فلسفه اسالمی را آغاز نكردند، چون اولين 
فيلسوف اسالمی، عرب اس��ت، اما پس از آشنايی با فلس��فه و تفكر فلسفی، بيش از هر 

جامعه ديگری به آن عالقه نشان دادند.6 
ز. عرفان: در حوزه عرفان نيز، سهم كمی ايرانيان از س��اير جوامع و ملل، بيشتر بوده 

است.7 
در دوران معاصر نيز ايرانيان بازآفرينی فرهنگ و تمدن اسالمی را جز در پرتو فرهنگ 
اسالمی ممكن نمی دانند و دس��تاوردهای انقالب اسالمی نشان می دهد كه دور نيست 
مجدداً عظمت علمی مسلمانان در قرون گذشته در پرتو انقالب اسالمی بازتوليد گردد. 

1. همان، ص414.

2. همان، ص415.
3. همان.

4. همان، ص449-452.
5. همان، ص538.

6. همان.

7. همان.
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3. كاركردهای هنری و صنعتی 
همچن��ان ك��ه ايراني��ان در عرص��ه علم و 
معرفت، توانس��تند فرهنگ اسالمی را شكوفا 
سازند و رش��د بدهند، در عرصه هنر نيز، آثار 
و دس��تاوردهای عظيم و گران سنگی از خود 
به ج��ا نهادند. نكته قابل توجه اين اس��ت كه 
كاركردهای هن��ری ايرانيان ب��رای فرهنگ 
اس��المی، بيش��تر می توان��د نمايانگر عمق 
عالقه آنها نس��بت به فرهنگ اسالمی باشد تا 
كاركردهای علمی آنها؛ زيرا هنر مقوله ای است 
كه با احساس و ايمان انسان مرتبط است و از 

شوق و باور او بر می خيزد: 
خدمات ذوقی و احساسی، بيش از خدمات فرهنگی ]علمی[ می تواند 
نشان دهنده احساسات پاك و خالصانه ايرانيان بوده باشد، زيرا بيش از 

آنها سر و كارش با عشق و ايمان است.1 
مطالعه آثار هنری خلق ش��ده از سوی ايرانيان نش��ان می دهد، كه شاهكارهای آنها، 
متعلق به ارزش و باورهای اسالمی ايرانيان است، معماری ها، نقاشی ها، خوشنويسی ها، 
تذهيب كاری ها، خاتم كاری ها، كاشی كاری ها، معرق سازی ها و... بيشتر در زمينه های 

اسالمی مرتبط هستند:2 
ش��اهكارهای فوق، همه در مس��اجد و مش��اهد و مدارس و قرآن ها و 
كتب ادعيه تجلی كرده است. معمارها، هنر خود را در مساجد و مشاهد 
و مدارس اس��المی بروز داده اند، همچنين كاش��ی كارها، خاتم كارها و 
كتيبه نويس ها. گنجينه های قرآن كه در موزه های مختلف كشورهای 
اسالمی و احياناً كش��ورهای غير اسالمی هس��ت، ارج هنر ايرانی را در 
زمينه های اسالمی و در حقيقت، جوشش روح اسالمی را در ذوق ايرانی 

می رساند.3 
يكی ديگر از نمودهای كاركردهای هنری ايرانيان برای فرهنگ اس��المی، استفاده از 

1. همان، ص574.
2. همان.

3. همان، ص575.

عالمه مطهری: روح زرتشتی گری 
به صورتی بوده )یا درآورده بودند( 
كه به هيچ وجه با علم و فلسفه 
سازگار نبوده و اگر احيانًا افرادی 
زنجير را پاره می كرده اند و به علوم 
می گرایيده اند، زرتشتی گری را 
بدرود می گفته اند. در دوره قبل از 
اسالم، ایرانيانی كه مشعل دار علم 
و فرهنگ و در زمره عالمان دانشگاه 
جندی شاپور بوده اند، مسيحی، یا 

یهودی و یا صابعی بوده اند
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ظرفيت ها و لطافت های زبان فارسی برای خلق و نشر مفاهيم و معارف اسالمی است:
ادبا و عرفا و سخنوران ايرانی، حقايق اسالمی را با جامه زيبای فارسی، 
به نحو احس��ن، آرايش داده اند؛ حقايق اس��المی را با تمثيالتی لطيف 
مجس��م كرده و معانی لطيف قرآنی را در قالب حكاياتی شيرين بيرون 

آورده اند.1 
آثار فاخر نظم و نثر فارسی، در طول دوازده قرن، همواره و به شدت از حقايق و تعاليم 
مندرج در فرهنگ اس��المی، متأثر بوده اس��ت. اغلب مضامين عالی معنوی و اخالقی 

ادبيات اسالمی، ريشه در آيات قرآن يا روايات معصومين)ع( دارند.2 

اسالم مقوم ماهيت فرهنگ جامعه ایران 
گراييدن داوطلبانه و حقيقت جويانه ايرانيان به اس��الم از يك س��و، و حقايق و معارف 
متعالی اين آئين مقدس س��بب گرديد، فرهنگ اس��المی در دل و ج��ان ايرانيان نفوذ 
تاريخی كند و به جزئی ذاتی از »فرهنگ ايرانی« تبديل ش��ود؛ به گونه ای كه در طول 
چهارده قرن گذشته، فرهنگ اسالمی در تمام ش��ئون فردی و اجتماعی ايرانيان نفوذ 

يافته و همه چيز را از خود متأثر كرده است: 
از ابتدای دوره هخامنشی كه تمام ايران كنونی به اضافه قسمت هايی 
از كشورهای همس��ايه، تحت يك فرمان درآمد، تقريباً دو هزار و پانصد 
سال می گذرد. از اين بيست و پنج قرن، نزديك چهارده قرن آن را ما با 
اسالم به سر برده ايم و اين دين در متن زندگی ما وارد و جزء زندگی ما 
بوده است؛ با آداب اين دين، كام اطفال خود را برداشته ايم، با آداب اين 
دين زندگی كرده ايم، با آداب اين دين خدای يگانه را پرس��تيده ايم، با 
آداب اين دين مرده های خود را به خاك سپرده ايم. تاريخ ما، ادبيات ما، 
سياست ما، قضاوت و دادگستری ما، فرهنگ و تمدن ما، شئون اجتماعی 

ما و باألخره همه چيز ما با اين دين توأم بوده است.3 
سازنده و تش��كيل دهنده »هويت« يك جامعه، »فرهنگ« آن جامعه است و فرهنگ 
جامعه ايرانی، »اسالم« است. جامعيت و كمال اسالم سبب گرديده تا اين آئين مقدس، 
فرهنگی پهن دامنه و فراخ از يك سو، و متعالی و مترقی از سوی ديگر، بيافريند و به جامعه 

1. همان.

2. همان.
3. همان، ص47-48.
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انس��انی عرضه بدارد. جامعه ايرانی، »هويت« 
خويش را از فرهنگ اسالمی برگرفته و بيش از 
چهارده قرن است كه تنها بر آن تكيه زده است: 
هويت يك ملت، آن فرهنگی 
اس��ت ك��ه در جانش ريش��ه 
دوانيده است. هويت ملی اين 

مردم، اسالم است.1 
نس��بت »فرهنگ« ب��ا »ف��رد« و »جامعه«، 
نس��بت »روح« به »ب��دن« اس��ت. از اين رو، 
فرهنگ يك فرد يا جامعه به منزله روِح روح او 
است. بنابراين آن گاه كه عالمه مطهری تأكيد 
می كند كه »روح اسالمی« در »كالبد ايرانی« 
دميده شده اس��ت، در واقع مقصود ايشان اين 

است كه فرهنگ اسالمی، مولد شخصيت و هويت جامعه ايرانی است: 
نسبت عقايد و افكار و فرهنگ ها با روح افراد و ملت ها نسبت روح است 
به بدن. عليهذا يك عقيده، يك ايدئولوژی، يك فرهنگ در يك ملت به 
منزله روِح روح اوست. پس مقصود ما از كالبد ايرانی، كالبد روحی ايران 

و ايرانی است.2
آيت اهلل شهيد تصريح می كند كه تنها فرهنگ مشترك است كه می تواند وحدت ملی را 
در هر جامعه ای ايجاد كند، نه نژاد يا جغرافيا. در جامعه ايرانی آنچه عنصر اصلی و هسته 

بنيادين فرهنگ ايرانی به شمار می آيد، »اسالم« است:
نه نژاد و وابس��تگی خون��ی می تواند م��ا را به عنوان ي��ك واحد ملی 
نگه��داری كند و نه مش��خصات و ح��دود جغرافيايی، آنچ��ه می تواند 
نگهداری كند عاليق متين فرهنگی ماست و در ميان مواريث فرهنگی 
ايرانی آن چيزی كه واسطه العقد است و مهره كمر به شمار می رود اسالم 
است، چه از نظر آميختگی اين فرهنگ با اسالم و چه از نظر دل بستگی 
اين مردم به اس��الم، يعنی عالقه به اين فرهنگ ناشی از عاليق اسالمی 

1. مرتضی مطهری، يادداشت های استاد مطهری، همان، ص39.
2. همان، 1382، ج3، ص318.

همچنان كه ایرانيان در عرصه علم 
و معرفت، توانستند فرهنگ اسالمی 
را شكوفا سازند و رشد بدهند، در 
عرصه هنر نيز، آثار و دستاوردهای 
عظيم و گران سنگی از خود به جا 
نهادند. نكته قابل توجه این است 
كه كاركردهای هنری ایرانيان برای 
فرهنگ اسالمی، بيشتر می تواند 
نمایانگر عمق عالقه آنها نسبت به 
فرهنگ اسالمی باشد تا كاركردهای 
علمی آنها؛ زیرا هنر مقوله ای است كه 
با احساس و ایمان انسان مرتبط است 

و از شوق و باور او بر می خيزد
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اين مردم است.1 
اسالم، نيرومندترين عنصر فرهنگی ماست.2 

نكته جامعه ش��ناختی ك��ه عالمه مطه��ری بيان 
می كند اين اس��ت كه همچنان ك��ه »افراد« دارای 
شخصيت ها و روحيه های متفاوتی اند، »جامعه ها« 
نيز دارای شخصيت ها و روحيه های متفاوتی اند. از 
اين رو، می توان از چيزی به عن��وان »روح ايرانی« 
سخن گفت؛ يعنی »جامعه ايرانی« دارای خصايص 
و ويژگی هايی تمايزبخش نس��بت به س��اير جوامع 
بشری است و به همين سبب، »روح ايرانی« با ساير روح ها متفاوت است. از فرد انسان 
شروع كنيم. از نظر جسمی و بدنی، همه انسان ها دارای ش��باهت هايی بسيار هستند، 
در عين حال، تفاوت هايی در رنگ، ش��كل و م��زاج آنها وج��ود دارد. از نظر روحی نيز 
بايد گفت انس��ان ها در كنار اش��تراك در فطرت الهی و گرايش های اصيل انسانی، يك 
سلس��له اختالفات روحی نيز با يكديگر دارند. اما در سطح اجتماعی و ملی، واضح است 
كه مليت های مختلف از نظر ظاهری با يكديگ��ر تفاوت های نمايانی دارد، به طوری  كه 
می توان بر مبنای ظاهر و قيافه حدس زد كه فرد اروپايی اس��ت يا آفريقايی يا آسيايی. 
افزون بر اين، حتی در درون مرزهای ملی نيز، ظواهر جسمی قوميت ها، گاه با يكديگر 
به صورتی آش��كار، متفاوت اس��ت. از نظر روحی نيز جوامع و مليت ه��ا از خصوصيات 
تمايزبخش برخوردارند، به عنوان مثال، جوامع و مليت ها غالباً از نظر س��بك هنرهايی 
همچون شعر، موسيقی، نقاشی و... با يكديگر متفاوت هستند. يا حتی می توان تشخيص 
داد كه به عنوان مثال، برخی از مليت ها و جوامع، تعصب و غرور زيادتری دارند، برخی 
احساساتی و عاطفی اند، برخی عقلی و منطقی اند و...3 عالمه شهيد يكی از خصوصيات 
»روح ايرانی« را »عقالنيت فلسفی« ايرانيان معرفی می كند و همين خصوصيت را عامل 

رشد و گسترش چشمگير فلسفه و حكمت در ميان ايرانيان می داند.4 
با تفاصيل مذك��ور می توان نتيجه گرفت ك��ه از ديدگاه عالمه مطهری اس��الم مقوم 
ماهيت فرهنگ در ايران و يكی از علل اقبال عميق و ريش��ه ای ايرانيان به اسالم بود كه 

1. همان، ج10، ص117.
2. همان، ص119.

3. همان، ج3، ص318-319.
4. مرتضی مطهری، خدمات متقابل اسالم و ايران، همان، ص538.

فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، 
در ایجاد جنبش های اجتماعی 
در ایران به خصوص انقالب 
نيادي  اسالمي، نقش آفریني ب
كرده است: توليد »ایدئولوژي 
انقالبي«، توليد »كنش انقالبي«، 
توليد »رهبر انقالبي«، توليد 
»گروه پيشرو انقالبي« و توليد 

»بسيج فراطبقاتي انقالبي«
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آنها ماهيت اين آئين مقدس را با عقالنيت و فطرت الهی خود، كاماًل س��ازگار و هم سو 
يافتند. كاركردهای فرهنگ اس��المی برای جامعه ايرانی زدودن س��يطره س��نت های 
فرهنگی ناروای زرتشتيان در دوره متأخر و زايش های بنيادين دانش و معرفت در ادوار 
بعدی و از همه مهم تر رويش انقالب اجتماعي از بستر فرهنگ اسالمي در دوران معاصر 
بود. فرهنگ اسالمي به پنج واسطه، در ايجاد جنبش های اجتماعی در ايران به خصوص 
انقالب اس��المي، نقش آفريني بنيادي كرده اس��ت: توليد »ايدئولوژي انقالبي«، توليد 
»كنش انقالبي«، توليد »رهبر انقالبي«، توليد »گروه پيش��رو انقالبي« و توليد »بسيج 
فراطبقاتي انقالبي«. همچنين به استقالل ايدئولوژيك در برابر ايدئولوژي هاي سكوالر 
نيز به عنوان كاركرد معرفتي كمك شايانی كرد. در مقابل كاركردهای جامعه ايرانی برای 
فرهنگ اسالمی، نيز در تاريخ قابل انكار نيست. كاركردهای تبليغی و نظامی، كاركردهای 
علمی و كاركردهای هنری و صنعتی. بر اساس نظريه عالمه مطهری، گراييدن داوطلبانه 
و حقيقت جويانه ايرانيان به اسالم از يك سو، و حقايق و معارف متعالی اين آئين مقدس 
سبب گرديد، فرهنگ اسالمی در دل و جان ايرانيان نفوذ تاريخی كند و به جزئی ذاتی 
از »فرهنگ ايرانی« تبديل ش��ود؛ به گونه ای كه در طول چهارده قرن گذشته، فرهنگ 
اسالمی در تمام شئون فردی و اجتماعی ايرانيان نفوذ يافته و همه چيز را از خود متأثر 

كرده است. از اين رو، هسته مركزی فرهنگ جامعه ايرانی، »اسالم« است. 
رويش انقالب های ب��زرگ اجتماعی، سياس��ی و فرهنگی در ايران از ديدگاه ش��هيد 
مطهری جز در پرتو تعامالت فرهنگی ايران و اسالم ممكن نبود و بقای عظمت و اعتالی 

ايران نيز به اين تعامالت وابسته است. 
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حيات سياسی و علمی شهيد سيد محمد حسينی بهشتی؛ مشكله 
زمانه و مبانی فكری در بستر گفتمان انقالب اسالمی1

سيد محمدجواد قربی2
چکيده 

انديشه، گفتار و سيره عملی شهيد بهشتی در بس��تر گفتمان انقالب اسالمی يكی از 
موضوعاتی است كه بررسی آنها می تواند حائز اهميت باشد؛ زيرا انقالب اسالمی ارتباط 
محكمی با متفكران خويش دارد و خيلی از دستاوردهای فكری و عملی متفكران انقالب 
نيز بر اس��تمرار و تداوم گفتمان انقالب اس��المی تأثير ايجابی داشته اند و تبيين مبانی 
فكری اين انديشمندان می تواند به فهم بهتر انقالب اسالمی كمك شايانی نمايد. شهيد 
سيد محمد حسينی بهشتی يكی از متفكران بزرگ جهان اسالم محسوب می شود كه 
در حوزه عمل و انديشه بسيار پركار بوده است؛ تا جايی كه برخی از انديشه های ايشان 
در قانون اساس��ی، قوه قضاييه، آزادی های مدن��ی در جامعه ايرانی، ش��وراها و... تبلور 
يافته است. انديشه های ايشان تحت تأثير بنيان ها و مبادی فرانظری )هستی شناسی، 

1.  اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان »انديشه سياسی شهيد سيد محمد حسينی بهشتی« می باشد 
كه در مركز اسناد انقالب اسالمی انجام شده است.

2. دانش آموخته كارشناسی ارشد انديشه سياسی اسالم پژوهشكده امام خمينی)ره(
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انسان شناس��ی، معرفت شناس��ی( بوده و برخی از انديشه های ايش��ان بازتاب واكنش 
ايشان به شرايط و مشكالت زمانه خويش می باشد كه برخی از آنها تجربه رژيم پهلوی، 
مادی گرايی افراطی در زندگی امروزی، رواج انديش��ه های ماركسيستی و ليبراليستی، 
ظهور و رواج مكاتب مادی در جهان معاصر و... می باشند. در نهايت بايد اذعان داشت كه 
مبنای اصلی حيات سياسی و علمی شهيد بهشتی در گفتمان انقالب اسالمی، قرآن يا 
همان اسالم ناب محمدی)ص( می باشد كه آثار اين گرايش را می توان در تمامی مواضع 
سياسی و اجتماعی، فعاليت های مدنی، تقريرات و كتب منتشرشده ايشان مشاهده كرد 
و همين پايبندی به مبانی اسالمی بوده است كه پيوند انديشه های وی با انقالب اسالمی 

را تحكيم بخشيده است. 
كليدواژه ها: ش��هيد بهش��تی، مش��كله زمانی، بنيان ه��ای فكری، انسان شناس��ی، 
هستی شناس��ی، رژيم پهلوی، مادی گرايی، حيات علمی، مكاتب مادی، انديش��ه های 

ماركسيستی و ليبراليستی. 

مقدمه
سامان و پيشرفت جهان و جوامع بشری، مديون انديش��ه انديشمندان است؛ اگرچه 
اغلب، سياستمداران در ظاهر نقش اساسی را ايفا كرده اند. شايد بهتر است بگوييم جامعه 
مطلوب بر محور انديشه انديشمندان سياسی می چرخد و سياستی كه مبتنی بر تفكر و 
انديشه دانشمندان نباشد، اگر جامعه را تخريب نكند و به انحطاط نبرد، خود مايه مسرت 
و خوشبختی اس��ت.1 از اين رو، انس��ان هاي بزرگ و به خصوص انديشمندان سياسی 
مي توانند در تغيير و تحول سرنوش��ت تاريخي جوامع و ملت ها مؤثر و سرنوشت س��از 
باشند. بسياري از آنان در سرتاسر تاريخ بشريت بر كره خاكي، توانسته اند روحيه، خلق 
و خو، عادات و س��نن و فرهنگ ملت يا جامعه  اي را دس��ت خوش تحول كنند و با ايجاد 
دگرگوني در جوامع بشري، آنها را به سوي تمدني عالي تر سوق دهند. در اين ميان، نوابغ 
و قهرمانان، پيامبران و پيشوايان ديني، مصلحان سياسي و اجتماعي و شهيدان راه حق و 
هدايت، جايگاه وااليي دارند. زيرا آنها حركت خود و جامعه را در جهت مصالح و نيازهاي 
واقعي جامعه تنظيم مي كنند و بر اس��اس حق و حقيقت سخن مي گويند.2 شهيد سيد 

1. علی اكبر عليخانی، انديش��ه سياسی در جهان اس��الم، تهران، پژوهشگاه علوم انس��انی، فرهنگ و مطالعات 
اجتماعی،1384، ج1، ص20. 

2. محمدحسين جمشيدی، زندگی سياسی سيد محمدباقر صدر با تكيه بر تأثيرگذاری بر انقالب اسالمی ايران، 
تهران، پژوهشكده امام خمينی)ره( و انقالب اسالمی،1389، ص1-2.
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محمد حسيني بهشتي از جمله شخصيت هاي كم نظير در دوران معاصر سرزمين ماست 
كه در برهه اي خاص، بيش��تر مردم با جنبه هاي ويژه اي از وجودش آشنا شدند. شهيد 
بهشتي در كوران حوادث اول انقالب، با خلق حماسه اي به يادماندني و فراموش ناشدني، 
راست قامتانه بر عقيده و انديشه خويش پاي فشرد و جاودانه تاريخ شد. دريافت واقعي 
شخصيت ايشان مستلزم شناخت و آگاهي همه جانبه از او و اهداف و آرمان  هايي است 
كه او را در جاده پرفراز و نش��يب زندگي به حركت درآورد تا ب��ه حيات مادي و معنوي 
پرثمري دست يافت.1 به همين دليل اس��ت كه در خصوص شناخت و بررسی اين عالم 

بزرگوار بيان می كنند: 
معرفي راه و رسم وارستگاني چون بهشتي در روزگار و شرايط جامعه 
و فرهنگ ما ضرورتي انكارناپذير اس��ت. امروز جوانان و دانش��جويان و 
طالب ما به الگوهايي چون بهشتي سخت محتاج اند. امروز دين شناسي 
و مطالعات اس��المي و فلس��فه و تفقه با الگوي بهش��تي بسي كارساز و 
ثمربخش است. امروز سلوك اجتماعي و سياسي بهشتي نمونه اي روشن 
و متين از سياست ورزي اسالمي پيش  روي ما مي نهد. سياستي عاري از 
جمود،  خودكامگي، ارتجاع، وادادگي و وابستگي و آكنده از هوشمندي، 
عقالنيت، اعتدال، آرمان خواه��ي، عدالت طلبي و آزادگي. اميد آن دارم 
كه همه عالقه مندان به اعتال و س��عادت ايران و همه كوشندگان در راه 
تحقق اهداف متعالي اسالم اين الگوهاي گرانقدر را بيشتر بشناسند و به 

نسل جست وجوگر امروز معرفي كنند.2
نكته بعدی اين است كه شهيد بهشتی يك انديشمند پركار بوده كه مباحث علمی وی 
از عمق و منطق استدالل بااليی برخوردار می باش��د و عالوه بر حوزه سياسی، در قلمرو 
مباحث اقتصادی، اجتماعی، عقيدتی و احكام، فقه پزشكی، هنری، تربيتی و غيره دارای 
آرا و برداشت های نوينی هستند كه بر اس��اس متون دينی استخراج شده اند و هدف از 
اين برداشت ها، كمك به برطرف نمودن سؤاالت، شبهات، دغدغه ها، نيازها و مشكالت 
جوامع انسانی بوده است و صرفاً منحصر به زمان حال نمی باشند. به عنوان مثال، در حوزه 

1. حسن اردش��يری الجيمی، رهيافت: گزيده اي از ديدگاه هاي شهيد بهش��تي، قم، مركز پژوهش هاي صدا و 
سيما، 1386، ص1. 

2. نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر بهشتی، آيت اهلل موسوی 
اردبيلی، »پيام آيت اهلل موسوی اردبيلی به همايش نگاهی دوباره به آثار و انديشه های آيت اهلل شهيد بهشتی«، قم، 

دانشگاه مفيد،1392، ص14. 
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پزشكی، مسائل مربوط به س��قط جنين همچنان در 
مباحث فقه پزشكی مطرح می باشد يا در حوزه هنری، 
موس��يقی و نوع تفريحات همواره مورد توجه فقيهان 
می باش��د. به طور اخص در قلمرو انديش��ه سياس��ی 
نيز مباحثی همچون آزادی و نس��بت آن با حكومت 
اس��المی، عدالت پايدار، حكومت مطلوب، اختيارات 
و شئون ولی فقيه، حقوق شهروندی، اقليت ها و غيره 
همچنان از داغ ترين مباحث انديشه سياسی متفكران مسلمان می باشد كه در مجموعه 
آثار شهيد بهش��تی موجود هستند و نظرات ايشان نس��بت به خيلی از هم دوره ای های 
ايشان، از طراوت و تازگی بيشتری برخوردار اس��ت و می تواند همچنان مورد استفاده 
قرار گيرد و اين تأكيد ناشی از اين مهم است كه مبانی فكری و دستگاه انديشگی ايشان 

منطبق با آموزه های اسالمی و مبانی انقالب اسالمی ايران می باشد. 
نكته بعدی در خصوص اهميت بازخوانی انديشه های شهيد بهشتی و منسوخ نشدن 
آنها، كارآمدی انديش��ه های نظام ساز1 ايش��ان می باش��د؛ به اين معنا كه، كادرسازی و 
نظام سازی های سياس��ی، حقوقی- قضايی و اجتماعی ايشان در طی دهه های گذشته 
همچنان از توانمندی الزم برای پاس��خ گويی به نيازهای جديد جامعه ايرانی برخوردار 
است. قانون اساسی، قوه قضاييه، كار تشكيالتی حزبی، نظام مندسازی نهادهای علمی 
و حوزوی، تأس��يس نهادهای دينی از جمله اقدامات عملی شهيد بهشتی می باشند كه 
منطبق با سيره و انديشه های نظری ايش��ان است و همين موضوع داللت دارد كه ميان 
كارآمدی نهادهای انقالب اسالمی با انديشه های ايش��ان ارتباط وثيقی وجود دارد. در 
عين حال بايد اذعان داشت انديشه های سياسی متفكران شيعی برخالف انديشمندان 
غربی، كمتر با موضوع كهنه و منسوخ شدن مواجه می شوند و علت اساسی اين موضوع، 
هم خوانی آرا و تقري��رات آنها با آموزه ه��ای وحيانی و كتاب اهلل اس��ت؛ و از آنجايی كه 
قرآن در بس��تر زمان كهنه نمی شود، انديش��ه های مس��تخرج از آن در صورت قرائت 
صحيح، می توانند همواره مورد توجه باشند و در حوزه نهادسازی ها، تغييرات سياسی، 
آموزش های انسانی و تربيت ش��هروندان و غيره مورد اس��تفاده قرار گيرند و تجربيات 
جديد نظری نيز بر غنای آنها بيفزايند. از آنجايی كه ش��هيد بهش��تی تأكيد زيادی بر 

1. رك: شريف لك زايی، »نهادگرايی در انديشه و عمل شهيد بهشتی«، پژوهشنامه انقالب اسالمی، س1، ش3، 
تابستان1391، ص145-167.

معرفي راه و رسم وارستگاني 
چون بهشتي در روزگار و 
شرایط جامعه و فرهنگ ما 
ضرورتي انكارناپذیر است. 
امروز جوانان و دانشجویان 
و طالب ما به الگوهایي چون 

بهشتي سخت محتاج اند
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برداشت صحيح و قرائت كاربردی از قرآن1 داشتند، ميزان فرسودگی انديشه های ايشان 
بسيار اندك بوده و با بازخوانی انديشه های ايشان می توان، جامعه مسلمانان را از وجود 
انديشه های ناب اين بزرگوار سيراب نمود. الجرم، در ادامه به بررسی بنيان های انديشه 
شهيد بهش��تی در دو حوزه حيات سياس��ی و اجتماعی و مبانی فكری ايشان خواهيم 

پرداخت. 

بنيان های اندیشه شهيد بهشتی 
بازسازي انديشه ديني يكي از مؤلفه هاي اساسي گفتمان ديني- سياسي ايران معاصر 
به شمار مي آيد كه در جهت تجديد حيات ديني و كارآمدتر كردن دين صورت پذيرفته 
است. اين بازسازي متضمن اهدافي چون تعميم انديش��ه ديني براي ايفاي نقش برتر 
سياسي و اجتماعي، همانند كردن آن با مقتضيات زمان و بهره گيري از توانمندي هاي 
دين براي مبارزه با اس��تبداد داخلي و سلطه خارجي بوده است. گس��ترش دامنه اين 
بازشناسي در ميان انديشمندان ش��يعي ايران نقطه عطفي در تحوالت فكري و عملي 
تاريخ معاصر ايران است. منظور از بازس��ازي فكر ديني، همه تالش هايي است كه براي 
كارآمدتر كردن دين و تجديد حيات آن صورت پذيرفته و آثار عميقي بر تفكر و شاكله 
روحانيت معاصر شيعه بر جاي گذاشته است. به لحاظ تاريخي دوره پس از جنگ جهاني 
دوم در ايران ش��روع يك دگرگوني كامل در دريافت مذهبي و نيز س��اخت تفكر ديني 
علماي شيعه است؛ چراكه در شرايط جديد پس از سقوط رضاشاه از يك سو جريان هاي 
چپ مبتني بر ماركسيس��م به مثابه مهم ترين جريان روش��نفكري مطرح شدند كه از 
اصلي ترين پايه هاي آن، ضديت با دين و انديشه ديني بود و از سوي ديگر، دين ستيزي 
در قالب پيراستن مفاهيم س��نتي از دين توسط برخي از روش��نفكران همچون احمد 
كسروي ترويج شد. اين چالش ها و مبارزه طلبي ها نيز واكنش هايي را در اليه هاي مذهبي 
جامعه در پي داشت. دگرگوني يادشده از لحاظ كمي و كيفي تا پيروزي انقالب اسالمي 
روند فزآينده اي يافت و تأثير جدي بر تفكر سياس��ي معاصر شيعه بر جاي گذاشت؛ هر 
چند به طور كلي جريان تفكر اسالم فقاهتي در اصل ارايه دهنده بينش سنتي بود ولي 
در عين حال، در درون خود آمادگي الزم براي نوانديشي را فراهم ساخت و در كنار آن 
انديشه گراني ظهور كردند كه با طرح ديدگاه هاي خويش و به ويژه بيان دين به زبان روز و 
بر اساس مقتضيات زمان و مكان، تحولي عمده در پذيره هاي سنتي- ديني ايجاد كردند. 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، تهران، بقعه،1390، ص11-44. 
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اين جريان فراتر از انگيزه ه��اي اجتماعي، به 
شكل ش��گفت آوري نيز سياس��ي بوده است. 
سخنگويان عمده اين تحول را در اين دوران، 
مي توان افرادي چون آيت اهلل بروجردي)ره(، 
عالمه طباطبايي)ره(، امام خميني)ره(، استاد 
مطهري)ره(، شهيد بهشتي و غيره قلمداد كرد 
كه بيشترشان ضمن تالش براي طرح مجدد 
دين در جامعه، در آماده سازي تفكر ديني براي 
ايفاي نق��ش برتر سياس��ي- اجتماعي جدي 
بودند. كوشش هاي آنها در ميان جامعه شيعي ايران، بيشتر صرف هدف هاي مهمي چون 
آماده سازي ديني براي ايجاد يك حركت فعال بر اساس دين، مبارزه با بي ديني و تفسير 
نوين از پذيره هاي سنتي شيعه، آزادي خواهي و مبارزه با استعمار خارجي بوده است.1 
چنين رويكردی در سيره نظری و عملی شهيد بهشتی به عنوان يكی از متفكران انقالب 
اسالمی به خوبی مشاهده می شود. ايشان يكی از مؤثرترين ياران امام بود كه تالش های 
زيادی در بازسازی و احيای تفكر دينی، به ثمر نشاندن نهال انقالب و اسالم در بين مردم 
و جامعه مسلمين عهده دار بود و مبارزات خود را در عرصه سياسی و فرهنگی توسعه داده 
و به اصالح فكر و انديشه مردم، به ويژه دانش��جويان و جوانان معتقد بود. اين مسئله در 
كنار اين موضوع برجسته تر می شود كه در زندگی انسان ها زمان هايی وجود دارد كه آن را 
از ساير مرحله ها ممتاز می نمايد اما در اين ميان هستند كسانی كه تمام زندگيشان ممتاز 
و تأثيرگذار است. شهيد بهشتی از جمله شخصيت هايی است كه زندگيش استثنايی و 
ممتاز بود به گونه ای كه همواره مورد حمله ليبرال ها و منافقين بود.2 عالوه براين، بهشتی 
انديش��مندی بود كه عالوه بر مباحث نظری حوزوی و دانشگاهی، به دنبال راه چاره ای 
برای برون رفت از مشكالت بود از اين رو، انديشه های نهادی وی مترصد بهبود شرايط 
جامعه و نظام سياس��ی بود. با توجه به موضوعات فوق، برای شناخت بهتر انديشه های 
سياسی و حقوقی ايشان، در ادامه به بررسی زندگی سياسی، آثار تأليفی و مبانی فكری 

ايشان خواهيم پرداخت.

1. جالل درخشه، »بازسازی انديشه دينی و تأثير آن بر گفتمان سياسی شيعه در ايران معاصر با تأكيد بر ديدگاه 
شهيد مطهری)ره(«، فصلنامه دانش سياسی، دوره 2، ش3، پاييز 1385، ص117-119.

2. فاطمه مالكی و ديگران، مردی در هامبورگ، اصفهان، سازمان فرهنگی تفريحی شهرداری اصفهان،1392، 
ص9-11.

محيط هایی هستند كه باروری و 
نيك خواهی، خيرخواهی  رشد 
و خداخواهی انسان را آسان تر 
می كنند. ميدان ها و محيط هایی 
شيطان پرستی،  بعد  كه  هستند 
هواپرستی، خودپرستی، تبه گرایی 
و تباهی گرایی انسان را آسان تر 
می كنند. اینجاست كه اسالم انگشت 
می گذارد بر اینكه ضرورت دارد 

محيط اجتماعی اصالح بشود
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1. زندگی سياسی، اجتماعی و علمی شهيد بهشتی؛ با رویکردی بر مشکله زمانه
همان گونه كه شهيد بهشتی تأكيد دارد: 

ميان من و محيط زندگی ام رابطه های گوناگون وجود دارد. يكی از اين 
رابطه ها آگاهی و شناخت است. ما انسان ها با محيط زندگيمان انواع و 

اقسام رابطه را داريم.1
انسان موجودی اجتماعی و محصول محيط اجتماعی خود است2 و بين فرد و جامعه 
روابط متقابل وجود دارد؛ يعنی فرد در عين حال كه از جامعه تأثير می پذيرد، بر آن تأثير 
می گذارد.3 شهيد مطهری معتقد است كه بينش، امری نسبی و محصول رابطه خاص هر 
فرد با محيط طبيعی و اجتماعی اوست .4 محمدجواد باهنر در كتاب انسان و خودسازی 
بيان می كند كه »شرايط طبيعی و شرايط محيطی، اجتماعی، اقتصادی و سياسی برای 
شكل دادن به خصلت های انسان ها نقش بسيار اساسی دارد و حتی برای برداشت و نوع 
قضاوت درباره ارزش ها نقش بس��يار مهمی را ايفا می كند... محيط انسان را می سازد و 
اصول و ارزش هايی را به وجود می آورد و آنها را به شخص تلقين می كند.«5 شهيد بهشتی 
در كتاب محيط پيدايش اس��الم در خصوص ضرورت شناخت محيط و شرايط زمانی و 

مكانی يك انديشه، مكتب يا حتی شناسايی افراد تأكيد می كنند:  
حقاً شناس��ايی محيط پيدايش هر چيزی، در بهتر شناختن خود آن 
چيز خيلی اثر دارد. ممكن است ما از بعضی چيزها، شناسايی سطحی 
داشته باش��يم بدون اين كه بدانيم متعلق به كجاست و در چه شرايطی 
به وجود آمده است ولی شناس��ايی عمقی يك موجود يا پديده بستگی 
تام به شناس��ايی محيط پيدايش آن موجود و پديده دارد. حتی درباره 
شناسايی افراد، يا شناس��ايی پديده های صنعتی يا هنری يا اجتماعی، 

اين حكم تقريباً كلی است.6 
ايشان در جايی ديگر اذعان می كنند؛ 

1.سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت از ديدگاه فطرت، تهران، بقعه،1390، ص17.
2. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه سياسی غرب، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وزارت امور خارجه، 
1385، ص1؛ رك: محمدحسين جمشيدی، رخ انديشه: روش شناسی شناخت انديشه های سياسی، تهران، كلبه 

معرفت، 1385، ص124-128.
3. محمدحسين فرجاد، اصول و مبانی جامعه شناسی، تهران، اساطير، 1376، ص53.
4. مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهري، تهران، صدرا،1377، ج2، ص227.

5. محمدجواد باهنر، انسان و خودسازی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی،1387، ص103-104.
6. سيد محمد حسينی بهشتی، محيط پيدايش اسالم، تهران، بقعه،1387، ص39. 
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آيا واقعاً همه محيط ها برای ش��كوفايی و باروری انسان يكسان است؟ 
نه! محيط هايی هستند كه باروری و رش��د نيك خواهی، خيرخواهی و 
خداخواهی انسان را آسان تر می كنند. ميدان ها و محيط هايی هستند كه 
بعد شيطان پرستی، هواپرستی، خودپرستی، تبه گرايی و تباهی گرايی 
انسان را آسان تر می كنند. اينجاست كه اسالم انگشت می گذارد بر اينكه 

ضرورت دارد محيط اجتماعی اصالح بشود.1 
الجرم بررس��ی ش��رايط محيط��ی و زندگ��ی سياس��ی و اجتماعی ايش��ان در فهم 

انديشه هايشان تأثيرگذار خواهد بود. 
سيد محمد حسينی بهش��تی در س��ال 1307 در يكی از خانواده های اصيل روحانی 
اصفهان به دنيا آمد.2 دوران كودكی ايش��ان همراه با تحوالت سياس��ی اجتماعی آغاز 
سلطنت غاصبانه رضاخان سپری ش��د و دوران تحصيالت ابتدايی و متوسطه ايشان با 
موجی از گرايش های فكری گوناگون ك��ه در آن روزگار جامعه ايران را در برگرفته بود، 
همزمان می باشد. هنگامی كه شهيد بهشتی دوره مقدمات و سطح علوم اسالمی را در 
حوزه علميه اصفهان می گذراند، چه در درون حوزه و چه در ميان مردم به تجربه تحوالت 
سياس��ی اجتماعی می پرداخت و با مطالعه مكتب های گوناگون وارداتی كه آن روزها 
بازارش��ان داغ بود، داده های فكری آن مكتب ها را با توجه به آگاهی های عميقی كه از 
همان دوره به دليل استعداد سرشار و عالقه و پشتكار فراوان به مطالعه و تحقيق نسبت 
به علوم اسالمی داشت محك می زد.3 ايشان از همان دوران كودكی و نوجوانی، به جای 
پرداختن به بازی و تفريح، به يادگيری قرآن و معارف می پرداختند.4 از سن چهار سالگی 
شروع به تحصيل علم در مكتب خانه نمود و بعد از آن وارد مدرسه ثروت شد.5 ايشان در 
سال 1321 وارد مدرسه صدر شد و پس از تحصيل ادبيات عرب، منطق، كالم و سطوح 
فقه و اصول، در س��ال 1325 راهی قم شد و به مدرس��ه حجتيه رفت. در قم خارج فقه 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، تهران، بقعه، 1386، ص54. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 

بهشتی، »زندگی نامه آيت اهلل بهشتی«، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1394، ص15-16. 
3. مسيح مهاجری، جاودانه تاريخ: آش��نايی با افكار و انديشه های شهيد مظلوم آيت اهلل بهشتی، تهران، روزنامه 

جمهوری اسالمی ايران،1390، ج8، ص41. 
4. رك: علی عليزاده، ديدار با ابرار، تهران، سازمان تبليغات اسالمی، 1374، ص31-32.

5. در خصوص دوران نوجوانی شهيد بهشتی رك: غالمعلی رجايی، سيره ش��هيد دكتر بهشتی، تهران، شاهد، 
1380؛ امامعلی شعبانی، تاريخ شفاهی زندگانی و مبارزات آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، تهران، مركز اسناد انقالب 
اسالمی،1387؛ ناصر طاهرنيا، شهيد بهشتی، تهران، شركت افست سهامی عام،1380؛ و افسانه وفا، زندگی سيد 

محمد حسينی بهشتی، تهران، روايت فتح، 1385.
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و اصول را نزد س��يد محمد محقق داماد و آيت اهلل خمينی 
فرا گرفت و در درس آيت اهلل بروجردی، س��يد محمدتقی 
خوانس��اری و حجت كوه كمری نيز حاضر می شد. بخشی 
از كفاي��ه را نزد مرتضی حائری ي��زدی و بخش ديگر آن را 
به همراه مكاسب نزد داماد خواند. درس منظومه منطق و 
كالم كه در اصفهان نيمه كاره مانده بود به دليل كم بودن 
استاد فلس��فه در قم ادامه نيافت و بيش��تر به فقه و اصول 
می پرداخت. در كنار تحصيلش در ق��م، همانند اصفهان، 
تدريس نيز می كرد و مخ��ارج زندگيش را از اين راه تأمين 
می كرد. در سال 1327 ديپلم ادبی را با شركت در امتحان 

متفرقه اخذ كرد و به دانش��كده علوم معقول و منقول )دانشكده الهيات و علوم اسالمی 
كنونی( دانشگاه تهران وارد ش��د. مدرك كارشناسی رش��ته معقول )فلسفه و حكمت 
اسالمی( را در سال 1330 از دانشگاه تهران دريافت كرد. عنوان پايان نامه او »بساطت يا 
تركب جسم« بود كه آن را زير نظر محمود شهابی با درجه عالی به پايان رساند. بهشتی 
پس از گرفتن ليسانس تصميم داشت برای مطالعه فلسفه غرب با بورس تحصيلی ای كه 
در آن پذيرفته شده بود به خارج از كشور سفر كند. در آن زمان او در كالس های فلسفه 
در بحث هايی كه می شد اشكال می گرفت، با اس��تاد جدل می كرد و استاد نيز به همان 
شيوه پاسخش را می داد و گاه حتی س��ؤال و جواب ها به داد و فرياد كشيده می شد. به 
همين دليل از فلسفه اسالمی نااميد شده بود. در همان دوره محمدحسين طباطبايی از 
تبريز به قم می آيد. بهشتی به اين استاد جديد هم اميدی نداشت و فقط به خاطر اصرار 
دوس��تش مرتضی مطهری، در يك جلس��ه از كالس های وی حاضر شد. بعد از كالس 
اش��كالی كه به درس وی داش��ت به او گفت. طباطبايی با دقت به حرف او گوش كرد و 
با او با آرامش و بدون تعص��ب و تندی بحث كرد. اين برخورد طباطبايی روی بهش��تی 
تأثير عميقی گذاشت، به  طوری كه او از تحصيل در خارج از كشور منصرف شد و به قم 
بازگشت. در درس های اسفار مالصدرا و شفای ابن سينا و نيز جلسات بحث كتاب اصول 
فلسفه و روش رئاليس��م نزد طباطبايی حضور می يافت. در اين دوره بخشی از وقتش را 
به تدريس درس زبان انگليس��ی در دبيرس��تان های قم اختصاص می داد، از جمله آنها 
دبيرستان حكيم  نظامی بود. در 1333 نيز دبيرستان دين و دانش را در قم تأسيس كرد. 
در سال 1335 دوره دكتری خود را در رشته فلسفه آغاز كرد. اما با توجه به فعاليت در 

از اولين مؤلفه های محيطی 
تأثيرگذار بر اندیشه شهيد 
بهشتی، شرایط حاكم بر 
جامعه ایرانی می باشد 
و عملكرد منفی رژیم 
تا  پهلوی سبب گشت 
ایشان به شدت مترصد 
تحصيل یك نظام سياسی 
مطلوب باشند كه منبعث 
از آموزه های اسالمی باشد 
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قم و مبارزات و سفر به آلمان نتوانست به موقع دوره را به پايان برساند و سرانجام در سال 
1353 از پايان نامه دكتری خود تحت عنوان »مسائل مابعدالطبيعه در قرآن« دفاع كرد. 
در س��ال 1339 به  همراه علی مشكينی، عبدالرحيم ربانی ش��يرازی و سيد محمدرضا 
گلپايگانی و مدرسين ديگر درصدد برآمدند تا به حوزه علميه قم سازماندهی بيشتری 
بدهند. اين تالش به تهيه طرح و برنامه ای هفده ساله برای تحصيل علوم اسالمی انجاميد 

و اين طرح اساس تشكيل مدارسی چون مدرسه حقانی شد.1
البته پرداختن به مباحث علمی، روح تشنه وی را س��يراب نمی كرد و به فعاليت های 
مدنی و سياسی هم رغبت زيادی داشت. در جريان نهضت ملی شدن نفت به كنش گری 
پرداخت و شكس��ت نهضت ملی ش��دن نفت به تجربه عميقی برای وی تبديل گشت2 
و می توان از اولين داليل اهميت داش��تن تشكل و نظام تش��كيالتی در انديشه شهيد 
بهشتی را واكاوی زمينه ها و علل شكست نهضت نفت توسط ايشان دانست. زيرا ايشان 
بعد از مشاهده شكست نهضت، به فكر تربيت نيروی مستعد برای اهداف ملی پرداخت 
و دبيرستان دين و دانش نيز ثمره چنين تفكری می باشد. ايشان در خصوص كنشگری 

سياسی خود در جريان اين نهضت و اوضاع زمانه خويش چنين بيان می دارد:
در س��ال 1329 و 1330 كه تهران بودم، مقارن بود ب��ا اوج مبارزات 
سياسي- اجتماعي نهضت ملي نفت به رهبري مرحوم آيت اهلل كاشاني و 
مرحوم دكتر مصدق. من به عنوان يك جوان معمم مشتاق در تظاهرات 
و اجتماعات و ميتينگ ها ش��ركت مي كردم. در سال 1331 در جريان 
30 تير به اصفهان رفته بودم و در اعتصابات 26 تا 30 تير شركت داشتم 
و شايد اولين يا دومين سخنراني اعتصاب كه در ساختمان تلگراف خانه 
بود را به عهده من گذاشتند. يادم هس��ت كه كار ملت ايران را در رابطه 
با نفت و اس��تعمار انگليس با كار ملت مصر و جمال عبدالناصر و مسئله 
كانال سوئز و انگليس و فرانسه و اينها، مقايس��ه مي كردم. در آن موقع 
موضوع سخنراني اخطاري بود به قوام السلطنه و شاه و اين كه ملت ايران 
نمي تواند ببيند نهضت ملي شان مطامع استعمارگران باشد. به هر حال 
بعد از كودتاي 28مرداد در يك جمع بندي به اين نتيجه رسيديم كه در 

1. محمدرضا سرابندی، سخنرانی ها و مصاحبه های آيت اهلل شهيد دكتر سيد محمد حسينی بهشتی، تهران، مركز 
اسناد انقالب اسالمی، 1386، ج1، ص26-21؛ و حسين رودسری، الگوی حضور؛ نگاهی به سيره شهيد بهشتی در 

عرصه تعليم و تربيت، تهران، مدرسه، 1393، ص31-40. 
2. رك: مسيح مهاجری، »شهيد بهشتی، ركن بزرگ انقالب«، جمهوری اسالمی ايران، 1373، ص12. 
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آن نهضت، ما كادرهاي ساخته شده كم داشتيم، باز اين مسئله مفصل 
اس��ت. بنابراين تصميم گرفتيم كه يك حركت فرهنگي ايجاد كنيم و 
در زير پوشش آن كادر بسازيم؛ و تصميم گرفتيم كه اين حركت اصيل 

اسالمي و پيشرفته باشد و زمينه اي براي ساخت جوان ها گردد.1
از اين رو، تجربه جدی فعاليت در راستای نهضت ملی شدن نفت، بسترهای اين مهم 
را فراهم آورد كه بهشتی به يك انديش��مند نهادگرا تبديل شود. داود فيرحی در كتاب 
فقه و سياست در ايران معاصر2 در اين خصوص بيان می كنند كه بهشتی يك عمل گرای 
نظريه پرداز و يك نظريه پرداز عمل گراست. در واقع شخصيت های تأثيرگذار اين دوره 
چند نفر بودند، مثل امام موسی صدر يا شهيد  بهش��تی كه در ميان مرز عمل و نظر كار 
می كردند.3 در كتاب توسعه و تضاد نيز هم از ايشان به عنوان سازمان دهنده ای قدرتمند 
ياد شده است.4 البته تمامی وجوه انديشه ايش��ان نهادگرا نبود اما بخش مهمی از آرا و 
بيانات ايشان به گونه ای بود كه می توان ايشان را انديش��مندی نهادگرا در نظر گرفت. 
كادرس��ازی ها، تربيت نيروهای مؤمن و انقالبی، فعاليت در حزب جمهوری اس��المی 
ايران، تأسيس مدارس و... نمونه هايی از مصاديق اين موضوع می باشند كه جرقه اهميت 

كادرسازی های فوق، در جريان ملی شدن نفت بود. 
در س��ال هاي 1335 تا 1338 وارد فضاي فرهنگي اجتماعي و مبارزات سياسي شد. 
كاري كه طليعه آن در سال 1339 با تأسيس كانون اسالمي دانش آموزان و فرهنگيان 
قم آغاز ش��د و همراه با دكتر محمد مفت��ح و گروهي ديگر از همفكران به س��خنراني و 
تشكيل جلسات تبليغي و ديني مي پرداخت. اين فعاليت ها سال هاي طوالني سرلوحه 
كار وي بود و بعد با تأليف و تحقيق در معارف و علوم ديني گسترش يافت. دقت در حيات 
و ش��رايط فعاليت فكري و فرهنگي دكتر بهشتي بيانگر اين اس��ت كه وي عالمي نوگرا 
و نوانديش بود؛ به گونه ای كه تفاوت منش و مش��اغل و كيفيت دانسته هايش نيز مؤيد 
همين امر است. او متعلق به همان نسل متعهد و نگراني از روحانيون بود كه در نهايت به 
اصالح ساختارهاي اجتماعي و سياسي از طريق انقالب اسالمي پرداختند و راه كار علمي 
خويش را نيز در گسترش كار فرهنگي متمركز كردند. بهشتي عالي ترين دوره هاي علوم 
س��نتي در حوزه ها را خوانده و به واقع مجتهدي عالي رتبه بود. اما از همان ايام، سوداي 

1. سيد فريد قاسمی، يادنامه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی بهشتی، قم، حر، 1361، ص20.
2. داود فيرحی، فقه و سياست در ايران معاصر، تهران، نی، 1393، ج2، فصل هشتم.

3. داود فيرحی، »بهشتی دنبال تعادل در جمهوری اسالمی بود«، شرق، 1394/4/7، ص9.
4. فرامرز رفيع پور، توسعه و تضاد، تهران، شركت سهامی انتشار، 1377، ص122.
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نوگرايي و درك مس��ائل زمان و مقتضيات جديد داش��ت؛ به همين دليل رغبتي تام به 
تحصيل در دانشگاه و آموختن زبان هاي فرنگي نشان داد. در سال 1342، شوراي فقهي 
و سياسي جمعيت هاي مؤتلفه اسالمي را همراه با استاد مطهري و حجت االسالم انواري و 
مواليي تشكيل داد و مدرسه علميه حقاني را به صورت جديد سامان دادند. در سال هاي 
1343 و بعداً در سال هاي 1349 و 1350، همراه با دكتر محمدجواد باهنر و دكتر علي 
گلزاده غفوري و س��يدرضا برقعي، كتب تعليمات ديني مدارس راهنمايي و متوسطه را 

تدوين و تهيه كرد.1
تاس��يس كانون دانش آموزان قم با كمك دكتر مفتح تشكيل هسته تحقيقاتی جهت 
پژوهش درباره حكومت اسالمی و تنظيم مقاالتی چون »روحانيت در اسالم و در ميان 
مسلمين« مقدمه ای بود كه شهيد بهشتی برای جنبش عظيم سال 42 به رهبری امام 
خمينی)ره( فراهم آورد. فشار ساواك در سال 1342 منجر به هجرت ناخواسته ايشان 
از قم به تهران شد. اينجا بود كه با توصيه امام خمينی)ره( به عضويت شورای روحانيت 
و فقاهت هيئت های مؤتلفه اس��المی درآمد و هنوز مدتی از اقامتش در تهران نگذشته 
بود كه از سوی حكومت نيز به طور موقت بركنار ش��د و نتوانست به فعاليت در آموزش 
و پرورش ادامه دهد. تدبير آيت اهلل بروجردی برای تأس��يس مسجد هامبورگ و تأكيد 
ايش��ان بر ضرورت فعاليت روحانيون صالح در خارج از مرزهای ايران باعث شده بود تا 
مراجع تقليد وقت بر اهميت اين موضوع واقف باش��ند. در آغاز سال 1344، بهشتی با 
توصيه مراجع تقليد به آلمان رفت تا امام جماعت مس��جد هامبورگ ش��ود.2 در همان 
جا بود كه با تأس��يس مركز اسالمی هامبورگ و ارس��ال و تنظيم گزارش هايی از مركز 
برای مبارزان داخل كشور، مرزهای قيام امام خمينی)ره( را تا مركز اروپا گسترش داد. 
از س��وی ديگر، با تأليف كتاب ها و مقاالت اس��المی به زبان های اروپايی موج جديدی 
از عالقه مندی به اسالم را در اروپا باعث شد. حضور دانش��جويان انقالبی در اروپای آن 
روزگار، مركزی برون مرزی برای پيش��برد اهداف انقالب به وج��ود آورده بود. ايرانيان 
مس��لمانی كه روزگاری در س��ودای آموزش علوم و فنون، به مغرب زمين س��فر كرده 
بودند، در ناخودآگاه جمعی شان به اين نتيجه رس��يده بودند كه امروز اولويتی فراتر از 
كس��ب معارف تجربی و علوم دقيقه دارند. آنها مهيای انقالب بزرگی می شدند كه قرار 
بود مرزهاي��ش، دروازه تمدن بزرگ ايران��ی را درنوردد و به بافت سياس��ی- اجتماعی 

1. مرضيه س��ليمانی، »مردی مقتدر: طرحی از زندگی آيت اهلل دكتر س��يد محمد حسينی بهشتی«، خردنامه 
همشهری، ش55، 1384/4/7، ص2.

2. در اين زمينه رك: محمدرضا سرابندي، »بهشتي در هامبورگ«، زمانه، ش24، شهريور1383، ص79-82. 
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جهانی عرضه شود كه هيچ راه ديگری جز 
كاپيتاليسم و سوسياليسم پيش روی خود 
نمی ديد. مركز اسالمی هامبورگ پايگاهی 
برای تبديل اين حس ناخودآگاه به اعتماد 
به نفس عمومی بود. با آمدن شهيد بهشتی، 
دانش��جويان اروپايی دريافتند كه گفتمان 
انقالب اسالمی، بنيادهای فكری خود را نه 
از سرمايه داران و جمع گرايان، كه از آيين 
ارجمندی برمی گيرد كه آزادی و برابری را 
در سايه رستگاری بش��ری تبيين و توصيه 

می كند. حاال ديگر برساختن ايدئولوژی اسالمی، نيازی به تقليد از آموزه های ماركس و 
جان استوارت ميل نداشت. در تابستان 1348 نيز بهشتی به عراق رفت تا ضمن تجديد 
بيعت با امام كه آن روزها در نجف به سر می برد، با بزرگانی چون آيت اهلل سيد محمدباقر 
صدر و آيت اهلل العظمی حكيم ديدار و گفت و گو كند. درك نقش و اهميت فعاليت های 
صدر در سوريه، لبنان و تركيه باعث شد بهش��تی به اين كشورها سفر كند و به تحكيم 
جايگاهی بپردازد كه روحانی بلندآوازه ش��يعه در آن س��رزمين ها برای اسالم و تشيع 

فراهم آورده بود.1
شهيد بهشتی در مدت اقامت در آلمان ارتباط خود را با عناصر مذهبی و مبارز داخل 
كشور حفظ كرد و گزارش و فعاليت های خود در مسجد هامبورگ را برای مراجع تقليد 
ارسال می داشت. گزارش های ساواك حكايت از نامه نگاری های متعدد در مورد فعاليت 
و نحوه اقدامات شهيد بهشتی در ش��هر هامبورگ برای دوس��تان و بستگانش و حتی 
روحانيونی از جمله محمدتقی فلس��فی، محمدتقی مصباح ي��زدی، عبدالكريم ميری، 
ميرمحمدباقر مدرسی و س��يد صدرالدين جزايری دارد كه در آن همچنين اشاراتی به 
وضع دانشجويان ايرانی و مسلمان در هامبورگ نموده است. بر همين اساس، نامه های 
ارسالی شهيد بهشتی به ايران توسط ساواك كنترل می شد و بدين ترتيب فعاليت های 
ايشان تحت نظر قرار می گرفت. البته دكتر بهش��تی بدون هراس از اين گونه نظارت ها 
مبارزات خود را در راستای اقدامات فرهنگی همچنان دنبال می كرد. از جمله آن مرحوم 

1. هدی ملكی، بازخوانش يك شخصيت ماندگار؛ نگاهی به زندگی س��يد محمد حسينی بهشتی، تهران، پيام 
آزادی، 1387، ج1، ص16-17. 

بهره مندی شهيد بهشتی از متون غربی 
و آثار بزرگان اندیشه جهان به معنای 
اقتباس گرایی و تأثيرپذیری عميق از آنها 
نيست. بلكه ایشان برای شناخت مكاتب 
و اندیشه های رایج جهان و پاسخ به 
نيازهای بشر امروزی، به سمت و سوی 
مطالعه و استفاده از آثار متفكران غربی 
سوق یافتند و با حفظ استقالل رأی و 
اندیشه كه منبعث از منابع اصيل اسالمی 
و داشته های علمی ایشان بود، به نقد و 

اصالح آنها نيز می پرداختند
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در يك انجمن علمی و ادبی كه دسته ای از فارغ التحصيالن ايرانی در هامبورگ تشكيل 
دادند يك بحث علمی درباره رابطه علم و دين اس��الم ايراد كرد كه در شنوندگان تأثير 
بسياری داشت. تمام اين فعاليت ها و س��خنرانی ها داليلی بود كه دستگاه امنيتی رژيم 
پهلوی پس از بازگشت آيت اهلل بهشتی به ايران مانع خروج ايشان به آلمان شود. شهيد 
آيت اهلل دكتر بهشتی پس از بازگشت به ايران، مبارزه عليه رژيم پهلوی را در شكل های 

گوناگون تا پيروزی انقالب اسالمی ادامه داد.1
ايشان از اصلی ترين عناصر روحانيت مبارز بود كه در سازماندهی تظاهرات و راهپيمايی 
ميليونی در سال 56 و 57 مهم ترين نقش را داش��ت. در آبان 1357 شهيد بهشتی بعد 
از هجرت امام از عراق به فرانسه، سفری به پاريس كرد و به زيارت امام نائل شد و هسته 
اصلی شورای انقالب اس��المی كه شهيد بهشتی و ش��هيد مطهری اولين و اصلی ترين 
عناصر آن بودند در همان سفر تشكيل شد. بازگشت ايش��ان از پاريس با محرم خونين 
1357 قرين بود و در روزهای تاسوعا و عاشورای همين محرم بود كه او با سخنرانی های 
بس��يار مهم خود در خيابان و ميدان آزادی و اعالم خلع شاه از سلطنت، فصل جديدی 
در مبارزات عليه دربار منحوس پهلوی گش��ود. پس از رخ نمودن همين تحول بود كه 
شاه مزدور تصميم به فرار گرفت و سرانجام مبارزات مردم با رهبری امام خمينی)ره( در 
22بهمن 1357 به پيروزی رسيد. الزم به ذكر است كه شهيد بهشتی در فاصله سال های 
49 تا 57 سه بار توسط ساواك دس��تگير و به زندان افكنده شد كه آخرين آن روزهای 

دهه اول محرم 57 بود.2 
بعد از پيروزی انقالب و تشكيل ش��ورای انقالب، شهيد بهش��تی يكی از مؤثرترين و 
فعال ترين و با اس��تقامت ترين افراد ش��ورای انقالب بودند و نيز ب��ا رأی مردم تهران به 
مجلس خبرگان راه يافت و همچنين از س��وی امام خمينی)ره( به رياست ديوان عالی 
كشور برگزيده شد. ش��هيد بهش��تی همچنين با تعدادی از افراد مؤمن و معتقد، حزب 
جمهوری اس��المی ايران را تأسيس نمودند و ايش��ان را به دبيركل حزب برگزيدند و تا 
لحظه شهادت در اين سمت بودند.3 در عين حال، تحوالت سياسی و اجتماعی ايران در 
كنار مقتضيات جهانی نظير مكاتب ماركسيستی، دگرديسی در سبك زندگی ملت ها، 
روی آوردن به نحله های فكری نيهليستی و... بر انديشه سياسی ايشان تأثير گذاشتند 

كه در ادامه به بررسی اين رخدادها و جريان های تأثيرگذار می پردازيم. 

1. محمدرضا سرابندي، »بهشتي در هامبورگ«، همان، ص80-82.
2. مسيح مهاجری، جاودانه تاريخ، همان، ص53-54.

3. سيد فريد قاسمی، همان، ص28.
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الف. تجربه رژيم پهلوی و نظام سياسی غير اسالمی 
از اولين مؤلفه های محيطی تأثيرگذار بر انديشه بهشتی، شرايط حاكم بر جامعه ايرانی 
می باشد و عملكرد منفی رژيم پهلوی سبب گش��ت تا ايشان به شدت مترصد تحصيل 
يك نظام سياسی مطلوب باشند كه منبعث از آموزه های اسالمی باشد و در آن هيچ گونه 
نشانه ای از سلب آزادی، استبداد، نفی دين، ظلم و تعدی عليه حقوق انسانی شهروندان، 
قالبی بودن، تك حزبی بودن، فساد و... نباش��د. به همين منظور، مواجهه ايشان با رژيم 
پهلوی تأثير عميقی بر نحوه نگرش ايش��ان بر نوع نظام سياسی گذاشت به گونه ای كه 
موجب شد ايشان به فكر طراحی الگوی مطلوب حكومت اسالمی بيفتد. شهيد بهشتی 
در خصوص پرداختن به موضوع حكومت اسالمی و نظام سياسی اسالمی می فرمايند: 

ما همواره به مسئله سامان دادن به انديشه حكومت اسالمی و مشخص 
كردن نظام اسالمی عالقه مند بوديم و اين را به صورت يك كار تحقيقاتی 
آغاز كرديم. اين كارهای مختلف بود كه ب��ه حكومت گران آمد و من را 
ناچار كردند به تهران بيايم. كه در ته��ران نيز آن همكاری را با قم ادامه 
می داديم. بعد از چند ماه، فش��ار دستگاه كم ش��د. باز گاهی آمد و شد 
می كرديم، هم برای مدرسه حقانی و هم برای همين جلسات حكومت 
در اسالم كه البته بعدها س��اواك اينها را گرفت و دوستان ما را تار و مار 

كرد.1
هر حركت اجتماعی كه به منظور اصالح جامعه ش��كل گيرد دو هدف عمده را دنبال 
می كند: نخس��ت، رفع موانع و تخريب س��اختارهای نابهنجار؛ و دوم، ايجاد زيربناها و 
س��اختارهای جديد. آن تخريب و اين ايج��اد بر مبنای مالك ه��ا و معيارهايی صورت 
می پذيرد كه بر اس��اس آنها حركت از وض��ع موجود به وضع مطلوب ش��كل می گيرد. 
انقالب اسالمی ايران نيز، كه پس از به بن بست كشاندن حركت های اصالح طلبانه توسط 
پهلوی ها با هدف رفع موانع اصالح و برپايی جامعه ای كه زمينه ساز رشد و تعالی انسان ها 
باشد صورت گرفت، دو هدف اساسی داشت: يكی محو پايه های ظلم، ستم، بی عدالتی، 
اختناق و سركوب؛ و ديگری تصحيح و تشكيل نهادها و ساختارهای جامعه ای متفاوت. از 
همين رو، پاسداری از آزادي های فردی و اجتماعی در برابر توسعه طلبی گروه های فشار 
و سلطه طلبی حكومت، از جمله مهم ترين دغدغه های فكری و عملی رهبران و فعاالن 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، او به تنهايی يك امت بود! راس��ت قامتان جاودانه تاريخ اسالم، »و به اوست كه 
سوگند می خورم سازش نمی كنم«، تهران، واحد فرهنگی بنياد شهيد، 1361، ص61. 
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انقالب و به خصوص شهيد بهشتی بود.1
با اين اوصاف، شهيد بهشتی طی سال های اوليه تحصيل 
در ق��م و اواخر دهه 1320 شمس��ی يك��ی از دغدغه های 
اصلی اش را وضعيت جامعه سياس��ی پيرامونش تشخيص 
دادند كه نمونه ها در زندگی ايشان زياد است. در اوايل دهه 
1330 يك كارگروه در قم در حوزه علميه با شركت جمعی از فضال  برای مطالعه ماهيت 
حكومت اسال می تشكيل دادند. بعدها به دال يل حساسيت سازمان امنيت وقت، كار اين 
گروه متوقف می شود و در برخی از يورش هايی كه به خانه های اعضا می شد فيش های 
اين كار هم ضبط  شد. ولی شهيد بهشتی برخی از مباحث آن را در نشريه مكتب تشيع 
با عنوان »حكومت در اس��ال م« به چاپ رساند. بعد از آن ش��هيد بهشتی باز هم در باب 
حكومت اس��ال می به تعمق می پردازد و باألخره می انجامد به تشكيل حزب جمهوری 
اسال می و به شكل بارزتر در قانون اساسی آمده است. بنابراين شهيد بهشتی نزديك به 
سه دهه، دغدغه ماهيت حكومت را داشته و روی آن كار جدی نظری و عملی هم انجام 
داده و اينطور نبوده كه بر اثر وقوع انقال ب اين موضوع به فكرش خطور كرده باشد.2 ايشان 
در سال 1338 مسائل حكومت در اسالم را به بحث می كش��اند و با ديگر سيستم های 
حكومتی جهان مقايسه می كند و با بيانی رسا و شيوا در سال های خفقان و ديكتاتوری 

شاهنشاهی، مسائل حكومتی را در مكتب اسالم بررسی می نمايند.3 
ب. هجرت به آلمان و آشنايی با انديشمندان و افكار گوناگون

ش��هيد بهش��تی بنابر ضرورت و با اصرار مراجع تقليد به هامبورگ س��فر نمود تا در 
مسجدی كه توس��ط مرحوم آيت اهلل بروجردی بنيان گذارده ش��ده بود و محل تجمع 
مسلمانان هامبورگ بود، به فعاليت و هدايت و ارشاد پردازد. البته انگيزه اصلی هجرت 
شهيد بهش��تی به خارج از كشور همان احس��اس نيازی بود كه مسلمانان هامبورگ به 
وجود يك روحانی مبلغ و محقق داشتند. شهيد بهش��تی در آن ديار احساس می كرد 
كه جوانان مسلمان نياز شديدی به يك تشكيالت اسالمی دارند و در برابر سازمان های 
الحادی كه به اغوای دانشجويان می پرداختند، وجود چنين سازمان و تشكيالتی بيشتر 
ضروری می نمود. با اين بينش، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا توسط 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان،1390، ص7. 
2. عليرضا بهشتی، »مبانی عقالنی مشروعيت حكومت«، اعتماد ملی، 1387/4/24.

3. سيد محمد حسينی بهشتی، حكومت در اسالم، قم، معراج، 1338، ص3.

شهيد بهشتی معتقد است 
كه طغيان تمایالت و 
انگيزه های مادی موجب 
تباهی و سقوط تمدن و 
جامعه انسانی خواهد شد 
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شهيد بهشتی بنيان نهاده شد و فعاليت های اسالمی سامان گرفت.1 شهيد بهشتی با ايراد 
سخنرانی، سازماندهی، سمينارهای اسالمی، تهيه جزوات، رهنمودهای تشكيالتی و در 
مواردی كمك مالی از مسجد هامبورگ، دانشجويان مسلمان ايرانی را ارشاد می نمود. 
عالوه بر فعاليت های فوق، »مركز اسالمی هامبورگ« با رهنمودهای آن عالم متفكر راه 
هدايت و راهنمايی مسلمانان ايرانی را طی می نمود. همين مركز بود كه بارها از جانب 
ش��اه برای ديدار از آن تالش و تقاضا به عمل آمد، ولی هر بار شهيد بهشتی مانع اينكار 
می شد تا اينكه سرانجام ش��اه به كمك پليس آلمان به مركز اسالمی هامبورگ رفت تا 
بدين ترتيب عالوه بر تظاهر به اسالم، شهيد بهشتی را نيز لكه دار نمايد، لكن وقتی به آنجا 
رفت متوجه شد شهيد بهشتی قبل از آمدن او به شهری ديگر رفته تا بدين وسيله نقشه او 
را نقش بر آب نمايد. شهيد بهشتی بيش از پنج سال در آلمان به سر برد و در سال 1349 
به ايران آمد.2 از جمله اقدامات شهيد بهشتی در آلمان می توان به موارد زير اشاره كرد: 
•  تدوين پيش نويس اساس��نامه اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان اروپا )گروه 

فارسی زبانان(؛
•  دادن هويت مستقل به انجمن اسالمی دانشجويان فارسی زبان؛

•  مناظره با س��ران كليس��ا: ايش��ان مناظره مهمی با اس��قف اعظم اتريش در حضور 
دانشجويان دانشگاه وين داشت كه با استدالل قوی آن را به نفع اسالم تمام كرد؛

•  راه اندازی نشريه مكتب مبارز و قدس به سفارش ايشان و توسط اعضای ايرانی اتحاديه 
در مقابل هفته نامه اعضای حزب توده ايران در اروپا. نشريه مكتب مبارز موجب انسجام 

دانشجويان مسلمان ايرانی در برابر گروه های غير مذهبی شد؛
•  دور نگه داشتن اتحاديه انجمن های اسالمی در آلمان از آسيب ساواك؛

•  تأليف كتاب نماز چيست و چاپ آن در آلمان و ايران؛
•  مناظره با توده ای ها3 و غيره. 

ارسال و تنظيم گزارش هايی از مركز اس��المی هامبورگ برای مبارزان داخلی، تهيه 
كتاب صدای اسالم در اروپا و تنظيم مقاله های »كدام مسلك« و »نقش ايمان در زندگی 

1. در خصوص اتحاديه انجمن های اسالمی و برنامه ها، پيام ها و سياس��ت گذاری های شهيد بهشتی رك: سيد 
محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، تهران، بقعه،1390. 

2. »برگ هايي از زندگي و مبارزات شهيد بهشتي«، پاسدار اسالم، س27، ش319، تير1387، ص28-31.
3. رقيه بيك زاده، »جوان از ديدگاه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر محمد حسينی بهشتی«، پايان نامه سطح دو حوزه 
علميه، قم، شورای عالی حوزه علميه قم، 1383، ص22-19؛ و گزارشی خواندنی از ايام اقامت شهيد دكتر بهشتی 

در آلمان، معارف، ش37، مرداد 1385، ص18-19.
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اسالم« از فعاليت های علمی ديگر ايشان در اين سفر است.1 عالوه بر فعاليت های علمی 
و اجرايی ايشان در آلمان، می توان آشنايی با فالسفه و متفكران غربی را يكی از ثمره های 

سفر ايشان به آلمان دانست. به عنوان مثال، ايشان می فرمايند: 
زبان آلمانی را هم در س��ال های اقامت در آلمان ياد گرفتم و از منابع 
علم��ی آلمانی مخصوصاً در زمينه اقتصاد و فلس��فه اس��تفاده ش��ايان 

می كنم.2
ش��هيد بهش��تی به مطالعه عميق ماركس و اثر كاپيتال به زبان اصل��ی يعنی آلمانی 
پرداختند. محمد پيش��گاهی فرد در يكی از خاطرات خويش از تسلط ايشان بر مباحث 

ماركسيسم اين گونه بيان می كند كه: 
چند ماهی از انقالب نگذش��ته بود كه پس از ف��وت آيت اهلل طالقانی، 
مسعود رجوی از آيت اهلل بهشتی تقاضای مالقات كرد و آيت اهلل بهشتی 
او را در منزلش پذيرفت و آن طور كه خود شهيد بهشتی می گفت جلسه 
مفصلی با مس��عود رجوی داش��ته اس��ت. رجوی در آن مالقات تقاضا 
كرده بود با توجه به مجموعه ای كه در مملكت داريم، به لحاظ س��ابقه 
مبارزاتی و اشراف بر مسائل سياس��ی و اقتصادی و موقعيت اجتماعی 
شما، در نظر داريم با ش��ما ارتباط برقرار نموده و بيعت نماييم. منتهی 
شرايط و نظرياتی داريم و آقای بهشتی گفته بودند: اختالفات ما با شما 
يك اختالفات صوری و س��طحی نيس��ت بلكه اختالفات عميق بوده و 
از اعتقادات اصولی سرچش��مه می گيرد. آن طور كه خود ش��هيد برايم 
تعريف كرد، ايشان درباره اسالم شناسی با رجوی بحث كرده بود؛ به ويژه 
مباحثی كه بعد از جدايی اپورتونيس��ت ها3 به وجود آمده بود و رجوی 
رهبری آن جريان را به عهده داش��ت. البته ايش��ان فرمودند كه من در 
مباحث اسالمی به دليل عدم تسلط رجوی چندان وارد نشدم؛ اما به او 
گفتم آقای رجوی، اشكال من بر شما در اين است كه حتی ماركسيسم را 
هم نشناخته ايد. اين سخن تعجب او را برانگيخته و از اين رو در اين زمينه 
با من وارد بحث شد. به او گفتم: شما اين زيربنای اقتصادی ماركسيسم 

1. رك: فرشته مرادی، نگاهی به زندگی و مبارزات شهيد دكتر بهشتی، تهران، ميراث قلم، 1387، ص51. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 

بهشتی، همان، ص26. 
3. فرصت طلبی و در پی فرصت مناسب بودن برای رسيدن به اهداف شخصی بدون اعتقاد به اصولی خاص. 
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را از چه كتابی گرفته ايد؟ گفت: از كتاب كاپيتال ماركس. گفتم: از كدام 
نسخه است؟ متأسفانه اشتباهات زيادی در ترجمه نسخه آلمانی به زبان 
انگليسی وجود دارد و اگر ش��ما به كتاب اصلی به زبان آلمانی مراجعه 
كنيد، متوجه می شويد كه خيلی اش��تباهات اساسی در تعريف اقتصاد 
ماركس وجود دارد. من اين تفكر اش��تباه رادر تحليل های شما ديده ام. 
س��پس از رجوی تعريف ارزش اضافی در اقتصاد را خواسته بود. رجوی 
تعريفی ارايه داده بود كه ش��هيد بهش��تی گفته بود: اش��كال ما همين  
جا است. شما اصاًل ماركسيسم را نش��ناخته ايد و تعريف ارزش اضافی 
اين نيست. اين تعريف از ترجمه ش��ده كتاب كاپيتال به زبان انگليسی 
گرفته شده اس��ت، ولی من اصل آن را برايتان می خوانم. سپس كتاب 
آلمانی كاپيتال ماركس را آورده و آن را خوانده و ترجمه كرده بود. آنگاه 
رو به او كرده بود، گفته بود: اختالف ما با ش��ما اين است كه شما هنوز 
اصول را نمی دانيد. شما با يك سری ش��عار آمده، مبناهايی را به عنوان 
اسالم شناسی، اقتصاد اسالمی و اقتصاد ماركسيستی با هم خلط كرده و 
آن را مبنای ايدئولوژيك خود قرار داده ايد. ما به طور كلی اينها را قبول 
نداريم. ش��ما بايد همه اينها را زمين گذارده و اس��الم را از منظر اصول 
خودش شناخته و به آن عمل كرده، تبليغ و تبيين كنيد. در اين صورت 
ما حاضريم با ش��ما صحبت و بحث كنيم و اين رويه را ادامه بدهيم تا به 

يك نقطه ای برسيم.1 
مطالب فوق، گويای واقف بودن بهشتی به ابعاد گوناگون مكتب ليبراليسم و ماركسيسم 
است. البته ايشان در حوزه های تربيتی، فرهنگی و روانشناسی هم از انديشمندان غربی 
بهره برده اند. به عنوان نمونه، ايش��ان به آثار ويليام جيمز2 نيز رجوع داش��ته اند و حتی 
مقاله ای از ايشان به عنوان »عادت« را ترجمه كرده ا   ند كه در كتاب نقش آزادی در تربيت 
كودكان نيز آمده است.3 عالوه براين، مطالعه كتاب اسالم اثر پرفسور گرنبوم4 بر ايشان 
تأثيری مثبت داشت و حتی بازبينی و نگارش كتاب حكومت در اسالم را باعث گرديد و 

1. رضا مختاری اصفهانی، خاطرات محمد پيشگاهی فرد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1385، ص203-
.201

2. ويليام جيمز، »عادت«، ترجمه محمد حسينی بهشتی، مكتب تشيع، ش3، خرداد 1340، ص127-143.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، نقش آزادی در تربيت كودكان، تهران، بقعه، 1390، ص93-106.

4. G.E.Von Grunebaum
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همان گونه كه بهشتی در مقدمه اين كتاب آورده است:
چندی پيش به يك كتاب انگليس��ی برخوردم كه اسم آن اسالم و به 
تعبير مؤلف، مجموعه مقاالتی بود كه درباره ماهيت يك ميراث تمدن 
و فرهنگ و توسعه و تكامل آن نوشته شده بود... همه مقاالت كتاب، از 
جمله مقاله حكومت در اسالم مشتمل بر مطالب جالب و ارزنده ای بود كه 
از كثرت مطالعه و عالقه وافر مؤلف به تحقيق در مسائل مربوط به اسالم 
حكايت می كرد و حقا اين مطالعه وسيع آن هم از يك اسالم شناس غربی 
در خور تقدير و س��تايش اس��ت. با اين حال، در مقاالت مختلف كتاب، 
نارس��ايی هايی وجود داش��ت كه نيازمند توضيح يا در خور انتقاد بود. 
مطالعه اين مقاله سبب شد كه نگارنده به دنبال يادداشت هايی كه تقريباً 
دوازده س��ال پيش هنگام بحث از حكم نمازجمعه و ارتباط آن با مقام 
حكومت كرده بودم، مسئله حكومت در اسالم را از جهات مختلف مجدداً 
مورد مطالعه و بررسی قرار دهم. نتيجه اين مطالعات كه مشتمل بر نظر 
اسالم درباره اجتماع، حكومت، نوع حكومت، سهم مردم در حكومت و 
مقايسه اين نظر با بحث های متداول حقوقدانان و جامعه شناسان درباره 

حكومت است، در چند قسمت تدوين و تنظيم گرديده است.1  
به هر روی، نمی توان اين موضوع را ناديده گرفت كه مطالعه آثار اقتصادی، سياس��ی، 
فلسفی، تربيتی و روانشناسی و غيره توسط شهيد بهشتی در طی حضورشان در آلمان، 
بر آرا، جهت دهی به تفكر و انديش��ه های ايشان تأثيرگذار بوده اس��ت. به عنوان مثال، 
پرداختن به موضوعاتی نظير ليبراليس��م، نقد تفكرات آزادمنش��انه افراطی، تش��ريح 
ديدگاه های سياسی هگل و... نشان می دهد كه برخورد داشته های فكری شهيد بهشتی با 
نظام و دستگاه فكری و سياسی آلمانی باعث شد ايشان به فكر مقابله با برخی انديشه های 
رايج در آلمان كه در جهان پايگاه های قوی ای داش��تند، بيفتند. بايد توجه داش��ت كه 
بهره مندی ايش��ان از متون غربی و آثار بزرگان انديشه جهان به معنای اقتباس گرايی و 
تأثيرپذيری عميق از آنها نيست. بلكه ايش��ان برای شناخت مكاتب و انديشه های رايج 
جهان و پاسخ به نيازهای بشر امروزی، به سمت و سوی مطالعه و استفاده از آثار متفكران 
غربی سوق يافتند و با حفظ استقالل رأی و انديشه كه منبعث از منابع اصيل اسالمی و 
داشته های علمی ايشان بود، به نقد و اصالح آنها نيز می پرداختند. به عنوان مثال می توان 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، حكومت در اسالم، همان، ص4-6.
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به جلسات نقد و بررس��ی افكار فيلسوف آلمانی 
هگل و يا ماركس اشاره كرد. 

پ. مادی گرايی افراطی انسان معاصر 
نبايد اين س��نت الهی را از نظر دور داشت كه 
سرنوشت ملت های صرفاً مصرف كننده، هالكت 
و نابودی است. شهيد بهش��تی معتقد است كه 
طغي��ان تماي��الت و انگيزه های م��ادی موجب 
تباهی و س��قوط تمدن و جامعه انسانی خواهد 
شد و چنين بيان می دارد كه انسان ها دارای دو 
سرش��ت خاكی و الهی هس��تند و در عين حال 

تمايالت گوناگون و انگيزه های متفاوتی دارند. ب��ا طغيان و افراط در اين تمايالت نظير 
سودجويی، جاه طلبی، خودخواهی، شهوت پرستی، قدرت طلبی و مادی گرايی، موجبات 
تباهی فرد و جامعه فراهم می شود.1 از اين رو، اميال شهوانی انسان ها اگر كنترل نشوند 
زمينه ساز عصيان فرد و جامعه عليه ارزش های انس��انی و روی آوردن به سوی ماديات 

می شود. 
همان گونه كه بهشتی بيان می كند در نهاد و سرشت انسان عوامل متضادی آفريده شده 
و تمايالت گوناگونی در نهادش قرار داده شده است. خواسته ها و اميال او بسيار متنوع و 
متضادند؛ يك دسته از اميال و خواسته های او متوجه هواها و هوس ها از قبيل آنچه اميال 
صرفاً حيوانی ناميده می شود كه هدفش بهره مندی از خوردنی ها، آشاميدنی ها، ديدنی ها 
و لذت هاست، می باشد و در مقابل اين اميال و خواسته ها تمايالت نيرومند ديگری به او 
داده شده كه وی را از منطقه خطر دور می كند و به جايی برتر و باالتر  كشانده و به زندگی 
معنوی، عقالنی، نورانی و انسانی دعوت می كند. توانايی ها و نيروها و اراده انسان در ميان 
اين دو دسته اميال و خواسته های متضاد و مختلف دائم در حال تشنج و اضطراب است. 
يك انسان را مالحظه می كنيد، می خواهد كاری را انجام دهد، می بينيد بی تأمل و خيلی 
سريع آن را انجام می دهد، چون اين كار از كارهای عادی اوست و به آن عادت كرده است. 
جنگ ميان هواها و هوس ها و ميان زندگی معنوی، ميان مادی گری و معنويت در درون 
انس��ان از همان روز ازل نهاده ش��ده و پايه زندگی اش را بر مبارزه گذاشته است. در راه 
خواسته ها و هدف های يك انسان مشكالت و موانع بی شماری هست، كه چون به برخورد 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، درس گفتارهای فلسفه دين، تهران، بقعه، 1392، ص324.

شهيد بهشتی از منتقدان جدی 
نظام سرمایه داری بودند و ضمن 
مخالفت با رفاه زدگی ناشی از 
سرمایه داری، بيان می كنند كه 
باید افراد را از اليناسيون اقتصادی 
برهانيم و اخالقيات را در زندگی 
جاری نمایيم به گونه ای كه ارتباط 
محكمی بين اقتصاد، اخالقيات و 
معنویت برقرار گردد و این بدان 
معناست كه باید انسانی متعادل و 

عادل بسازیم
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با آنها عادت  كرده ايم معموالً وجود آنها را به خوبی ح��س نمی كنيم. اگر كمی دقيق تر 
حساب كنيد در زندگی روزمره و روزانه  خودتان روزی چند بار بايد با اين موانع برخورد و 
مبارزه و جنگ كنيد.1 با اين اوصاف، جامعه انسانی بايد به جنگ با اميال بی نهايت بشتابد 
و مانع فروپاشی ارزش ها گردد. با وجود تكرار چنين هشدارهايی از سوی متفكران غربی، 
جوامع ليبرال دموكراسی و نظام سرمايه داری در مادی گرايی غوطه ور هستند و هر روز 
در راستای امور مادی بيشتر نيز گام برمی دارند و اين موضوع يكی از بحران های انسان 
معاصر می باشد كه در شرايط زمانی شهيد بهشتی هم وجود داشت و همين خطر و بحران 
بود كه ايش��ان در يكی از مهم ترين آثار خويش به نام شناخت اسالم، با موضوع »انسان 

عصر ما« و »جانورانی حريص« شروع به آغاز مباحث خويش می نمايند. 
ايشان در ابتدای كتاب شناخت اسالم بيان می دارند: 

تمدن مادی امروز همواره با گره گشايی هايی بس ارزنده كه از زندگی 
بش��ر كرده و توانايی های خيره كننده كه در مقابله با طبيعت به او داده، 
در زمينه افزون خواهی مادی آن قدر فلسفه بافته، شعر و ترانه يا سرود 
مقدس خوانده و س��ر و صدا و غوغا راه انداخته كه انس��ان عصر ما را به 
صورت جانوری حريص درآورده است كه ش��ب و روزش در غم توليد و 
مصرف و افزايش آن می گذرد و به چيزی جز آن نمی انديشد. مادی گری 
و اقتصادزدگی چنان در انسان عصر ما ريش��ه دوانده كه او را به صورت 
يك ماشين توليد و مصرف درآورده، يا در حد قوت اليموت يا در طريق 
دست يابی به زندگی مجهز و لوكس و وسايل تفننی هر چه لوكس تر، و 
اين وضع چنان همه گير اس��ت كه زندگی بيشتر انسان های زمان ما، از 
هر نوع محتوای ارزنده ديگر تقريباً خالی شده است. انسانی كه يك روز 
كرامت خود را در آزادی و آزادگی می يافت و در اين راه جان فدا می كرد، 
اينك غالم حلقه به گوش توليد و مصرف شده و همه آزادمنشی های خود 

را به پای اين بت زمان قربانی كرده است.2
به همين دليل، ايش��ان در ادام��ه بيان می كنند ك��ه هر قدر پيش��رفت تمدن مادی 
بيشتر شده، نيازمندی های مصرفی انسان نيز رو به فزونی گذارده و راه های تأمين اين 
نيازمندی ها، پيچيده تر شده است تا آنجا كه بسياری از مردم، سالمت جسمی و اخالقی 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، مبارزه پيروز؛ تاريخ تحليلی قيام عاشورا، تهران، بقعه، 1391، ص9-10.
2.سيد محمد حسيتی بهشتی، محمدجواد باهنر و علی گلزاده غفوری، ش��ناخت اسالم، تهران، بقعه، 1390، 

ص30-31.
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خود را هم در اين راه فدا می كنند. در جامعه ماده گرای امروز همه ارزش های عالی انسان 
به تدريج كنار نهاده شده يا می شود و همه چيز، حتی ارزش های اخالقی، تنها در حدود 
مالحظات مادی اعتبار و ارزش پيدا كرده اس��ت. در بيش��تر نقاط دنيا زيربنای واقعی 
تعليم و تربيت همين مالك های م��ادی و اقتصادی، و جهت اصلی برنامه های تربيتی و 
تعليماتی ساختن انسان هايی شده است كه بازده اقتصادی بيشتری برای جيب ديگران 

يا در خدمت اقتصاد و لذائذ مادی هستند.1 
به اعتقاد بهش��تی، بيش��تر جريان های برجس��ته تاريخ از دل جريان های س��تم بار 
محروميت آفرين به وجود آمده اند؛ از جريان ه��ای رفاه آور هم جريان های تازه به وجود 
آمده است. نيهيليسم غرب، نيهيليس��م و پوچ انگاری اروپای غربی، از رفاه مادی پوك 
و پوچ و بی معنی انسان های جامعه صنعتی ش��ده و به ثروت و رفاه و لذت و تنوع رسيده 

اروپای غربی و امريكا برخاست.2
به همين داليل بود كه ايش��ان از منتقدان جدی نظام س��رمايه داری بودند3 و ضمن 
مخالفت با رفاه زدگی ناشی از سرمايه داری، بيان می كنند كه بايد افراد را از اليناسيون 
اقتصادی برهانيم و اخالقيات را در زندگی جاری نماييم به گونه ای كه ارتباط محكمی 
بين اقتصاد، اخالقي��ات و معنويت برقرار گردد و اين بدان معناس��ت كه بايد انس��انی 
متعادل و عادل بسازيم.4 به هر روی، ايشان در كتاب بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم 
در خصوص بهره مندی های زندگی بيان می كنند كه »انسان اسالم، از بهره مندی های 
زندگی برخوردار می ش��ود و برای او كش��ش نيز دارد اما بهره من��دی از اين مواهب در 
زندگی جاری، در برابر عشق به خدا و عشق به رضای او كشش كمتری دارد. يعنی انسان 
اسالم، اگر خيلی تكامل يافته باش��د، عاشق خداست، عاشق دلباخته ای كه هميشه آن 
چيز برايش نقش تعيين كننده دارد كه رضای دوست را به دست آورد.«5 اين مسائل در 
حالی است كه در شرايط زمانی شهيد بهشتی، آغاز تبليغات بسياری برای مصرف زدگی 
انس��ان و شیء ش��دگی وی بود كه روز به روز در حال گس��ترش بود و نظام اقتصادی و 
سياسی در سطح جهانی بر ساخت انسان های حريص، مادی گرا و به يك معنا »حيوان 
صرفاً اقتصادی« تأكيد داشتند و اين موضوع باعث حساسيت و ناراحتی شهيد بهشتی 

1. همان، ص31.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، دكتر شريعتی جست وجوگری در مسير شدن، تهران، بقعه، 1390، ص17.

3. علی عرب مازار يزدی، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »مؤلفه های اصلی نظام اقتصاد اسالمی از ديدگاه شهيد بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد،1392، ص501. 

4. سيد محمد حسينی بهشتی، مسئله مالكيت، تهران، سيد جمال، بی تا، ص28-31.
5. سيد محمد حسينی بهشتی، بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم، تهران، بقعه، 1387، ص84.
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می گشت زيرا با كرامت انسانی و غايت مندی جامعه انسانی هم خوانی نداشت. ايشان با 
نگرشی انتقادی چنين وضعيتی را اين گونه به تصوير می كشند: 

وقتی دائماً به انس��ان تلقين كنند كه او يك حي��وان اقتصادی بيش 
نيس��ت، وقتی با تبليغ ش��بانه روزی غنای اقتصادی و افزايش امكانات 
گوناگون مادی را تنها معيار خوش��بختی و تنها نش��انه پيش��رفت يك 
ملت يا گروه يا طبقه قلمداد كنند، وقتی ش��ب و روز، بيخ گوش ها و در 
برابر چش��م ها همواره از كيميای پول، معجزه پول، مشكل گشايی پول 
و خروارها پول صحبت كنند كه از راه شانس يا از طريق غارت مستقيم 
و غير مس��تقيم هم نوعان به دس��ت آيد و در راه ارض��ای مبتذل ترين 
خواسته های حيوانی صرف شود، خود به خود انسان ها، يا بهتر بگوييم، 
انس��ان نماهای عصر ما به جانوران حريصی تبديل می شوند كه شب و 
روز بی امان و از هر راه شده، در پی پول درآوردن برای مصرف كردن در 
راه لذت جويی های مادی هر چه بيشتر باش��ند، غالمان حلقه به گوش 
توليد و مصرف شوند، زندگی آنها از هر نوع محتوای عالی و ارزنده ديگر 
كه برازنده انسان و انسانيت است خالی شود و يكسره به پوچی و ابتذال 

گرايد.1
بنابراين، از آنجايی كه ش��هيد بهش��تی معتقد به »روبنا بودن اقتصاد و زير بنا بودن 
اسالم«2 داشتند، مادی زدگی جامعه بشری در عصر خويش را يك آفت جدی می ديدند 
و عالوه بر اين موضوع، به روش ها و راهبردهای اقتصادی هم نقدهای جدی داشتند و در 
اين مسير، آموزه های دو مكتب ماركسيستی و ليبراليستی را آفت و تهديدی جدی در 
برابر بشريت و آموزه های اقتصاد اسالمی می دانستند كه الزم می دانستند در برابر آنها 
به واكنش و موضع گيری بپردازند و حجم باالی آثار و س��خنرانی های اقتصادی ايشان 

گواهی بر اين مدعاست.
ت. ظهور مكاتب مختلف و گمراهی جامعه انسانی 

در ده��ه 50 و 60  انديش��ه های گوناگون در جامع��ه ايران نقش��ی تعيين كننده در 
شكل دهی به جريان های فكری، سياسی و فرهنگی داشتند و از يك سو، در ميان برخی 

1. سيد محمدحسينی بهشتی، محمدجواد باهنر و علی گلزاده غفوری، همان، ص31-32.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سخنرانی های شهيد مظلوم بهشتی، »مكتب و تخصص«، تهران، سيدجمال، 

بی تا، ص67.
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از قش��رهای تحصيل كرده فرهنگی و دانش��گاهی 
ايران كه به طور مس��تقيم ي��ا غالباً غير مس��تقيم 
با علوم تجربی س��ر و كار داش��تند به واسطه خلط 
ميان قلمروهای معرفتی، گرايش��ی به جانب نگرش 
مبتنی بر اصالت علم )سيانتيسم( پديد آمده بود. به 
طوری كه فراتر از دستاوردهای علم و صنعت، يگانه 
معيار برای درستی هر انديشه و سخنی را منوط به 
تأييد آن از جانب علم يا جامعه عالمان می دانس��ت. 
در اين مي��ان، در عرصه تفكر اجتماعی و سياس��ی 
با آن كه نظام س��لطنتی حاكم بر اي��ران هيچ گونه 
سنخيتی با انديش��ه ليبرال دموكراسی نداشت اما 

اين انديش��ه در ميان عده ای به عنوان آرمانی مقبول در مغرب زمين قلمداد می شد كه 
بايد جامعه ايرانی برای گام برداشتن در مسير پيشرفت به جانب آن حركت كند به ويژه 
آن كه اين تفكر را با نوعی كش��ش به جانب اباحی گری نيز همراه و محقق ساخته بود. 
به دليل محيط پرفشاری كه از س��وی نظام حاكم ايجاد شده بود و همچنين به واسطه 
شعارهای عدالت خواهانه مكتب ماركسيس��م طيف گرايش های فكری چپ به ويژه با 
پشت گرمی فكری، تشكيالتی و حتی مالی اردوگاه نظام كمونيسم در ميان گروه هايی 
از تحصيل كردگان كشور حضوری فعال داشت و عمدتاً از دريچه همين جريان فكری، 
نگرش تكاملی تاريخی هگلی و ايدآليس��م آلمانی با قرائت نقادانه، بلكه تخريب گرايانه 

ماركسيستی در محيط فكری جامعه حضوری كم رنگ داشت.
در براب��ر چنين طرز نگرش��ی، انديش��ه های تحصيل گ��را )پوزيتويس��م( و عمل گرا 
)پراگماتيس��م( توجه جمع قابل مالحظه ای را به خود جلب نم��ود. به اقتضای فضای 
فكری پديد آمده گرايش به هيچ انگاری )نيهليسم( با برگردان عمده آثار نيچه به زبان 
فارسی و تأليفاتی دارای همين مضمون از جانب نويسندگان داخلی برای خود جايی را 
باز كرده بود. در طی سال های نزديك به تدوين كتاب های تعليمات دينی انديشه های 
اگزيستانسياليستی به ويژه از طريق ترجمه آثاری از ياسپرس، سارتر و اندك مباحثی 
پيرامون هايدگر نيز پا به عرصه فكری كشور گذاردند. كوشش شهيد بهشتی و همراهان 
ايشان نظير محمدجواد باهنر، گلزاده غفوری، مفتح و ديگران اين بود تا در چنين فضايی 
از انديش��ه به معرفی دينی بپردازند كه از يك س��و انديش��ه ها، آرمان ها و راهبردهايی 

شهيد بهشتی معتقد بودند عصر 
حاضر، »عصر تزلزل سریع 
ارزش ها« می باشد كه برخی 
مكاتب از آنها حمایت می كنند 
و با تأكيد بر نسبی گرایی، سعی 
در بی ثباتی ارزش های انسانی، 
اخالقی و اجتماعی دارند و به 
همين منظور، مقابله با مكاتبی 
كه زمينه ساز گمراهی جامعه 
انسانی می شوند، ضروری و 

حائز اهميت است
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را برای زندگی انس��ان دين دار در دني��ای معاصر بر 
مبنای برداش��تی اصيل از دين طرح كنند و از سوی 
ديگر، در قب��ال موضوعات مطرح ش��ده از جانب اين 
مكاتب، دريافتی همراه با فهم و نقادی دارد، بی آنكه 
به مواجهه ای مجادله آميز با آنها بپردازد. عالوه بر اين 
انديشه دينی مطرح شده در سطح كشور، می بايست 
نقش��ی تصحيح كننده هم ب��رای آن دس��ته از طرز 
تلقی های قشری و سنتی از اس��الم داشته باشند كه 
آن را با تمامی مظاهر سنت دينی برابر می شمردند و يا به نوعی عرفان گرايی واقعيت گريز 
روی آورده بودند و هم ب��رای جريان هايی از تفكر دينی كه به انديش��ه اصالت علم و به 
مكاتب گوناگون فكری به مقتضای شرايط آن روزگار به ويژه ماركسيسم گرايش داشتند، 

عملكردی روشن گرايانه داشته باشند.1 
در عين حال، ايشان در برابر افراد داخلی نظام كه مترصد تقليل دادن دين و كمرنگ 
كردن ديانت و به نوعی ترويج سكوالريس��م بودند، به ش��دت ايستادگی می كردند و به 
شبهات موجود پاسخ می گفتند. به عنوان مثال، ايش��ان در برابر مطلبی كه حسن نزيه 
در روزنامه كيهان مبنی بر ناكارآمدی دين و اسالم برای موضوعات سياسی، اقتصادی 
و قضايی تقرير كرده بود، به پاس��خگويی پرداختند و به طور كاماًل شفاف پاسخ شبهات 
را دادند.2 برخی ديگر نيز با اس��تعانت از مكاتب غربی نظير ليبراليس��م و برداشت های 
ناروا از آن، سعی در ارايه قرائت های نوينی از آزادی و زندگی مدنی داشتند كه حدود و 
ثغور اين برداشت ها، نافی حقوق  ديگران بود و با آرای اسالم متمايز می نمود. به همين 
دليل، ايشان به موضوع آزادی اشاره های زيادی داش��تند3 و در برنامه های تلويزيونی، 
كتب درسی، سخنرانی ها و تقريرات خويش سعی نمودند تا مباحث آزادی، بی بندوباری 

بی قيد و شرط، زورمداری و هرج و مرج4 ناشی از آزادی های افراطی را تشريح نمايند.
در نهايت اين كه ايشان معتقدند عصر حاضر، »عصر تزلزل سريع ارزش ها« می باشد 
كه برخی مكاتب از آنها حمايت می كنند و با تأكيد بر نس��بی گرايی، سعی در بی ثباتی 

1. محمدرضا بهشتی، شهيد بهشتی و آموزش و پرورش، تهران، »شناخت اسالم در بستر انديشه جامعه فكری 
ايران«، مدرسه، 1388، ص179-180.

2. محمد عابدی، دفاع فرهنگی در سيره ابرار، قم، معروف، 1379، ص135-136.
3. رك: سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان. 

4. در اين خصوص رك: شريف لك زايی، »آزادی، هرج و مرج، زورمداری )مناظره ای با حضور شهيد دكتر بهشتی 
درباره آزادی(«، حكومت اسالمی، ش34، زمستان 1383، ص165-179.

اندیشه ها و تقریرات شهيد 
بهشتی از جامعيت كم نظيری 
او مجتهد  بود.  برخوردار 
كليه  در  كه  بود  متفكری 
انسانی  علوم  رشته های 
صاحب نظر بود و عالوه بر این 
از مكتب های فلسفی، فكری و 

سياسی روز نيز آگاهی داشت
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ارزش های انس��انی، اخالقی و اجتماعی دارند1 و به همين منظور، مقابله با مكاتبی كه 
زمينه ساز گمراهی جامعه انسانی می شوند، ضروری و حائز اهميت است.

بعد از بررسی شرايط محيطی فوق مشخص گرديد كه شهيد بهشتی مترصد بهره گيری 
از آموزه های اس��المی برای برون رفت جامعه انسانی و بش��ريت از مشكالت پيش رو در 
عرصه فكر، زندگی شخصی و اجتماعی، معنويت و حكومت ها می باشد و در اين راستا، 
با بهره گيری از نب��وغ و روش اجتهادی، به اس��تخراج راه كارهايی عملی برای چالش ها 
و تهديدهای سياس��ی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، تربيتی، پزشكی، هنری و غيره 
پرداخت تا از اين طريق بتواند به پايداری حكومت اس��المی و جمهوری اسالمی كمك 

نمايد. 

2. آثار سياسی شهيد بهشتی 
عمر به نسبت كوتاه شهيد بهشتی و مشغله فراوان ناشی از برنامه ريزی و سازماندهی 
حركت های اجتماعی و مش��اركت فعال در به ثمر رس��يدن انقالب اسالمی و پی ريزی 
اركان نظام جمهوری اسالمی ايران، مانع از آن شد كه ايشان فرصت و فراغت الزم را در 
جهت تنظيم يادداشت های فراوانی كه  حاصل  سال ها پژوهش  و مطالعه  جدی در معارف  
دينی  بود، بيابند و به  همين  دليل، بيش��تر آثار آن  انديشمند ژرف نگر به  صورت  گفتار و 
يادداشت های  ابتدايی  باقی  مانده  است.2 با وجود اين موضوع، آرا، انديشه ها و تقريرات 
شهيد بهش��تی از جامعيت كم نظيری برخوردار بود. او مجتهد متفكری بود كه در كليه 
رشته های علوم انس��انی صاحب نظر بود و عالوه بر اين از مكتب های فلسفی و فكری و 
سياسی روز نيز آگاهی داشت. او دارای قلمی رسا و بيانی شيوا بود. نوشته ها، سخنرانی ها 
و مصاحبه هايی كه از ش��هيد بهشتی باقی مانده اند نش��انگر عمق انديشه و دقت فكر و 
ظرافت بيان و رسايی قلم او می باشند. ايشان معتقد بودند به ميان مردم رفتن و تربيت 
و پرورش عملی مردم را دنبال كردن اولين وظيفه هر انسان عالم متعهد است. از سوی 
ديگر، شهيد بهشتی سرتاسر عمر خود را به تبليغ اسالم و مبارزه در راه تحقق آرمان های 
اس��المی گذراند و به همين داليل، فرصت كافی برای نوشتن پيدا نكرد. آثار باقی مانده 
از شهيد بهشتی كه بيش��تر آنها را سخنرانی ها و درس های ايش��ان تشكيل می  دهند، 

1. سيد محمد حس��ينی بهش��تی، بايدها و نبايدها: امر به معروف و نهی از منكر از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 
1388، ص91-92.

2. سيد محمدحسينی بهشتی، خدا از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1390، ص11.
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مجموعه كم نظيری از معارف اسالمی است.1
شهيد بهشتي فردي باهوش و با اس��تعداد بود و عالوه بر دروس رايج در حوزه ها كه از 
محضر استاداني چون مرحوم آيت اهلل العظمي بروجردي و امام خميني رحمه اهلل عليه 
آموخته بود با معارف ديگري جز آنچه در حوزه تدريس مي ش��د نيز آشنايي داشت. در 
سال هاي آخر دهه بيست توفيق حضور در مجلس درس فلسفه عالمه طباطبايي را يافته 
بود و يكي از معدود روحانيون جواني بود كه عالمه مق��االت چهارده گانه كتاب اصول 
فلسفه و روش رئاليسم را نخست براي قرائت و تدريس در جمع آنان تحرير كرده بود. در 
سال هاي اقامت در آلمان با فلسفه هاي جديد اروپايي بيشتر آشنا شده بود. در سال هاي 
قبل از پيروزي انقالب، در جلسات هفتگي كه در منزل خود داشت، در جمعي از جوانان 
دانشگاهي درس هايي در زمينه فلسفه هگل و اقتصاد تدريس مي كرد و در اين جلسات 
مس��تقيماً به متون اصلي هگل و نيز به كتاب كاپيتال ماركس مراجعه و از آنها استفاده 

مي كرد.2 ايشان در خصوص تقريرات و آثار خويش بيان می كند: 
آثاری كه از من منتشر شده به صورت مقاالت در سالنامه مكتب تشيع 
بوده و همچنين در شماره های اول مكتب اسالم. نشريه سه ماه مكتب 
تشيع از نش��ريات پس��تی بود و روال كار اين بود كه از يك مجموعه از 
ويليام جيمز مقاالت را ترجمه می كردم. بقيه تأليفات است. بعد در آلمان 
چند جزوه بحث داشتم با عناوين »نقش ايمان در زندگی انسان«، »كدام 
مس��لك؟«، يك دوره »نامه من« بدون نام من منتشر شدند. بعد كتاب 
خدا از ديدگاه قرآن كه يك كتاب تحقيقی پيرامون قرآن است و رساله 
دكتری من است كه چندين بار چاپ شده. يك سخنرانی هم درباره نماز 
داشتم كه بعدا تحت عنوان نماز چيست؟ چندين بار چاپ شده، اخيراً 
درباره مالكيت و درباره شناخت بحث هايی داشتم كه حزب تكثير كرده 
است. بحثی پيرامون كيفيت »آشنايی با قرآن« و مطالعه قرآن داشتم كه 
روی نواری بوده و بعداً در روزنامه جمهوری اسالمی چاپ شده و اخيراً با 
تصحيح آماده چاپ است. اينها نوشته های چاپ شده است و نوشته های 

1. مسيح مهاجری، »شهيد بهشتی، ركن بزرگ انقالب«، همان، ص40؛ همچنين رك: حزب جمهوری اسالمی، 
فهرست موضوعی بخشی از آثار شهيد مظلوم بهشتی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 1361.

2. غالمعلی حداد عادل، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »با ياد بهشتی«، تهران، بقعه، 1377، 
ص38-39.
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منتشر نشده و تكميل نشده متعددی هم وجود دارد.1
در خصوص آثار متعددی كه ايش��ان به تقرير درآورده اند يا در س��خنرانی های علمی 
به طرح مباحث نوين و مورد نياز جامعه پرداخته اند، می توان بصيرت را مشاهده نمود. 
به اين معنا كه »نوعی روش��ن بينی نسبت به مسائل كه روش��ن، قاطع و صريح قضاوت 
نمايند.«2 ايشان در تمامی مراحل حيات علمی و سياسی خويش، با درايت و هوشمندی 
نسبت به مس��ائل موضع گيری می كردند و حتی در صورتی هم كه نسبت به موضوعی 
اطالع دقيق نداش��تند نظري��ات غير قطعی نمی دادن��د. اين اعتدال و روش��ن بينی در 
روش شناسی تفسيری شهيد بهشتی هم نمود بارزی دارد.3 آثار شهيد بهشتی به شرح 

زير هستند: 
- محيط پيدايش اسالم

- مبانی نظری قانون اساسی 
- بايدها و نبايدها

- آزادی، هرج و مرج و زورمداری 
- واليت، رهبری و روحانيت 
- حق و باطل از ديدگاه قرآن 

- سه گونه اسالم 
- شناخت اسالم 

- حكومت در اسالم 
- حزب جمهوری اسالمی ايران )مواضع تفصيلی( 

- حزب جمهوری اسالمی ايران )گفتارها، گفت و گوها و نوشتارها( 
- ويژگی های انقالب اسالمی ايران 

- بررسی و تحليلی از جهاد، عدالت، ليبراليسم، امامت 
- مواضع ما و...

بيشتر آثار فوق مجموعه سخنرانی های ش��هيد بهشتی می باشند كه بر اساس ارتباط 
موضوعی يا سلسله موضوعات مرتبط در يك مجموعه جمع آوری شده اند. در اين ميان، 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، زندگی نامه و خدمات فرهنگی مرحوم شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی 
بهشتی، همان، ص25.

2. محمدجواد باهنر، گفتارهای تربيتی، تهران، شاهد، 1387، ص70.
3. رك: سيد عبداهلل فاطمی نيا، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »اعتدال و روشن بينی تفسيری 

آيت اهلل دكتر بهشتی«، تهران، بقعه، 1377. 
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كتاب حكومت در اسالم، شناخت اسالم، حزب جمهوری اسالمی ايران، واليت، رهبری 
و روحانيت و مبانی نظری قانون اساسی از بيشترين اهميت در بررسی آرا و انديشه های 
سياسی شهيد بهش��تی برخوردار هستند و می توان از كتاب ش��ناخت اسالم به عنوان 
مانيفست انديشه های بهشتی ياد كرد. زيرا عصاره ای از انديشه های ايشان در زمينه های 
اقتصادی، سياسی، اعتقادی، تربيتی، فرهنگی و غيره در اين كتاب آمده است و می توان 
با مداقه در آن، رئوس كلی انديشه سياسی و حقوقی ايشان را دريافت. اهميت اين اثر به 
حدی است كه برخی سخن از تأثيرگذاری اين كتاب در تحقق انقالب اسالمی به ميان 

می آورند. به عنوان نمونه، يكی از پژوهشگران بيان می دارد:
بی ترديد كتاب شناخت اسالم نقش بسزايی در تحقق انقالب اسالمی 
در سال1357 داشته است...اين كتاب نقش بسزايی در مشتاق ساختن 
جوانان به آئين اسالم و برقراری حكومت اس��المی و تحقق آن در دهه 

پنجاه داشته است.1
در عين حال، نوع نظام سياسی و انديش��ه های مرتبط با ارتباط امت و امام، مديريت 
جامعه، رهبری و واليت، عدالت، جامعه عادالنه و نظام اسالمی و مباحث كليدی سياست 
در دو اثر شناخت اسالم و مبانی نظری قانون اساسی قابل رؤيت می باشد. البته مباحث 
واليت و رهب��ری به طور اخص در كت��اب واليت، رهبری و روحانيت ب��ه عنوان يكی از 

مهم ترين محورهای انديشه ايشان نيز بررسی و تبيين شده است. 

3. مبانی فکری و نظری شهيد بهشتی
آنچه در بازگويی يك انديش��ه حايز اهميت اس��ت، توجه به وجوه گوناگونی است كه 
هم در خود انديشه قابل توجه است و هم در چگونگی شكل گرفتن آن. البته رابطه بين 
تفكر و عوامل دخيل در شكل گيری آن رابطه  بس��يار پيچيده ای است و اكنون مكاتب 
معرفت شناس��ی متعددی به بحث و جدال در اين زمينه مش��غول اند؛ تا آنجا كه شايد 
بتوان گفت انديش��ه در باب اين عوامل اكنون خود به انديش��ه ورزی مبدل شده است. 
علت اين امر شايد در اين باشد كه تميز بين تفكر انسانی و آنچه بر انديشه ورزی انسانی 
تأثير می گذارد مستلزم تأمل در باب خود ماهيت تفكر است. ارايه پاسخ به پرسش هايی 
چون تأثير شخصيت مؤلف، تأثير ساختار زبانی، ارتباط بين سنت يا سنت های فكری با 

1. منصور پهلوان، شهيد بهش��تی و آموزش و پرورش، »بررسی تحليلی كتاب شناخت اسالم«، تهران، مدرسه، 
1388، ص149 و 157.
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تفكرات جاری و نقش شرايط اقتصادی و اجتماعی در 
شكل گيری آرا و افكار می تواند هم در فهم يك انديشه 
خاص مؤثر واقع ش��ود و هم اينكه در شيوه انديشيدن 
به معنای عام مثمر ثمر باش��د. مجادالت جاری ميان 
ساختارگرايی، هرمنوتيك، ساخت شكنی، تبارشناسی 
و ديگر گونه های انديشه شناسی به خوبی بيانگر اهميت 
اين مطلب است.1 انديشه سياس��ی، يكی از انواع تفكر 
است كه در باب آن مباحث گوناگونی ارايه شده است. 
آنچه به  رغ��م تفاوت مي��ان انواع ش��رح و تبيين های 

گوناگون درباره انديشه سياسی می توان درباره آن گفت اين است كه هر انديشه سياسی 
مش��تمل بر پنج داللت اس��ت كه عبارت اند از داللت وضعی، دالل��ت معرفتی، داللت 
هنجاری، داللت عملی- كاربردی و داللت فكری. داللت اول اين اس��ت كه هر انديشه 
سياسی به معضل عمده جامعه می پردازد. اين را می توان داللت وضعی ناميد. هر انديشه 
سياسی وضع موجود و ش��رايط و موقعيت و وضعيت معينی كه در آن انديشه می شود 
را بيان می كند. داللت وضعی همانا تبيين وضع موجود و تحليل ش��رايطی است كه در 
آن انديشه ورزی صورت می گيرد و هر انديشه سياسی معين در پاسخ به اين ضرورت ها 
يا بحران ها انديشيده شده است. ش��اخص ترين بحران هايی كه در طول تاريخ انديشه 
سياسی مشخص ش��ده اند، عبارت اند از: بحران ثبات، بحران مشروعيت، بحران امنيت 
و بحران اقتدار. تشخيص مس��ائل و بحران ها در هر شرايط تاريخی و اجتماعی معين از 
طريق مقومات نظری صورت می گيرد. داللت معرفتی، شامل جهان بينی، انسان شناسی 
و اخالق است. داللت معرفتی همانا منابع و مبانی فكری در هر انديشه سياسی است. اين 
مقومات نظری می توانند متكی بر تعاليم وحيانی، تأمالت فلس��فی، تفكرات اجتماعی 
يا ديگر صور انديش��ه باش��ند. بنابراين انواع انديشه سياس��ی متكی بر مقومات نظری 
معينی هستند. فلس��فه سياسی، كالم سياسی، ادبيات سياس��ی، شريعتنامه سياسی، 
ايدئولوژی سياس��ی هر يك از انواع مبانی معرفتی خاصی بهره می برند. ش��اخص ترين 
انواع مبانی معرفتی در تاريخ انديشه سياس��ی انسان شناسی آنهاست كه شامل انسان 
چونان حيوان ناطق، گرگ انسان، موجودی عاقل و موجودی زبانی می شود. به عبارت 

1. عباس منوچهری، نگاهی دوباره: بازخوانی انديش��ه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »عقل و نقل و داللت های معرفتی انديشه سياسی شهيد بهشتی«، تهران، بقعه، 1392، ص270-271. 

به اعتقاد شهيد بهشتی، قرآن 
خدا را از فقر و نياز پيراسته 
می داند و بر این بی نيازی به 
صورت یك اصل مهم در 
خداشناسی تكيه می كند؛ 
اصلی كه می توان به كمك آن 
برخی از انحراف های فكری و 
عقيدتی را كه درباره خدا پيدا 

شده است، باز شناخت
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ديگر، مقومات نظری ه��م تبيين وضعيت و 
معضالت )دالل��ت وضعی( را و هم ترس��يم 
راه حل ه��ا و مطلوبيت ها )دالل��ت هنجاری( 
را تمهيد می كنند. داللت ه��ای هنجاری، بر 
وضعی كه موجود نيست داللت دارد. داللت 
هنجاری در هر انديشه سياسی گونه معينی از 
وضع هنجاری را ترسيم و تدوين می كند. هر 
انديشه سياسی برای برطرف كردن معضالت 
موجود، الگوهای سياسی، اصول و معيارها و 
هنجارهای معينی را تدوين و توصيه می كند. 
از شاخص ترين داللت های هنجاری در تاريخ 
انديشه می توان به آرمان شهر افالطون، مدينه 
فاضله فاراب��ی، اتوپيای توماس م��ور، دولت 
مدنی جان الك اش��اره ك��رد؛ و از مهم ترين 
هنجارهای سياس��ی می توان عدالت، قانون، آزادی، حق، وفاق و همبستگی را نام برد. 
اين الگوها و هنجارها به صورت عملی مورد اس��تفاده قرار گرفته ان��د كه همان داللت 
كاربردی انديشه سياس��ی می ش��ود. داللت كاربردی برای ارايه راه حل های عملی در 
وضعيت معين اجتماعی و سياسی پردازش می شود. بدين معنا، انديشه سياسی مبنای 
خط مشی ها و راهكارها در سياست گذاری اجتماعی اس��ت. كاربرد انديشه سياسی به 
صورت قوانين اساسی، قوانين موضوعه و استراتژی های كالن سياسی اقتصادی همچون 
نظام نمايندگی، دولت تك حزبی، نظام جمهوريتی، دولت رفاه، حقوق اساسی، حقوق 

شهروندی و اقتصاد برنامه ريزی در تاريخ تجربه شده است.1 
داللت های فوق را می توان در انديشه ش��هيد بهشتی مورد بررسی قرار داد و مصاديق 
زيادی برای آنها وجود دارد اما آنچه در اين بخش مورد توجه است، داللت های معرفتی 
است؛ زيرا برای شناخت دقيق تر انديشه های سياسی ش��هيد بهشتی، پيش از هر چيز 
بايد از مبانی فكری او آگاه شد. بنيادهای نظری هر فيلسوف سياسی، به مسائل اساسی 
مشترك چون طبع انسان، نظام هستی و ضرورت دولت و غايات جامعه سياسی مربوط 
می شود. بايد بدانيم در نگاه شهيد بهشتی، به عنوان يك انديشمند سياسی و صاحب نظر 

1. عباس منوچهری، عقل و نقل و داللت های معرفتی انديشه سياسی شهيد بهشتی، همان، ص270-271.

شهيد بهشتی از مباحث هدفداری نظام 
به این نتيجه می رسد كه اگر هدف 
آفرینش این است كه انسان به كمال 
و عمل نيكو و كار بایسته برسد، باید 
قوانين و مقررات و نظام های اجتماعی، 
همگی طوری تنظيم شوند كه این 
ميدان گسترده را برای این مسابقه 
آگاهانه و آزادانه انسان ها آماده نگه 
دارند؛ از این رو هر رفتار، هر كمبود، 
هر محدودیت نابجا، هر بی بندوباری 
نابجا، هر عامل اجتماعی و هر عامل 
مصنوعی كه در قلمرو و ميدان به 
وجود بياید و بخواهد مانع تحقق این 

هدف شود باطل است، ظلم است
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در امور فلسفی و سياسی، انسان، دولت، جامعه و هستی دارای چه ويژگی ها و مشخصات 
و مؤلفه های بنيادی است. نگاه ش��هيد بهش��تی به اين امور به ما كمك می كند تا آرا و 
نظريات وی را در بخش سياس��ت و جامعه بهتر درك كنيم. اصوالً فيلسوفان سياسی و 
انديشمندان، درك خاصی نسبت به اين گونه مسائل دارند.1 الجرم در اين بخش، مبانی 
فكری ايشان در حوزه انسان شناسی و هستی شناس��ی را مورد بررسی قرار می دهيم تا 
بتوان تأثير اين مبانی بر انديشه سياسی ايش��ان را مالحظه نمود و همان گونه كه خود 

ايشان بيان می كنند: 
خدايي را كه اس��الم معرفي مي كند، پيغمبري را كه اس��الم معرفي 
مي كند، رس��تاخيز و معاد و س��را و جهان ديگري را كه اس��الم معرفي 
مي كند، انساني را كه اسالم معرفي مي كند، شيوه زندگي انساني را كه 
اسالم معرفي مي كند، مسئوليتي را كه اسالم بر عهده ما گذاشته است، 
روابط اجتماعي و روابط ميان قشرهاي مختلف جامعه، به خصوص روابط 
ميان مردان و زمام��داران و روابط متقابل ميان آنه��ا، روابط اقتصادي، 
علمي، اخالقي، عاطفي و همه اينها را آن طور كه اسالم خواسته و ساخته 

و پرداخته است به همان صورت بشناسيم.2
الف. هستی و خداشناسی

هستی شناسی شرحی است عام از اين كه چه چيزی وجود دارد و چگونه عمل می كند. 
به عبارت ديگر، هستی شناسی يعنی بنيادی ترين انديشه ها درباره سرشت غايی يا جوهر 
چيزها؛ يعنی ساختارهای جهان واقعی )اش��ياء و واحدها(. اين اصطالح با اين پرسش 
كليدی پيوند دارد كه وجودها يا هس��تی ها چه هس��تند.3 در عين حال، ميان هستی و 
خالق هستی ارتباط نزديكی وجود دارد و به همين دليل می توان اين دو مسئله را در يك 
راستا مورد بررسی قرار داد؛ زيرا در انديشه های متفكران اسالم در هنگام طرح مباحث 
هستی شناس��ی، مس��ئله فاعل و علت العلل نيز مطرح می ش��ود. همان گونه كه شهيد 
بهشتی در كتاب شناخت اسالم بيان می كند: اس��الم عالم طبيعت را با همه بزرگي، با 
همه ريزه كاري ها و با همه رابطه هاي متقابل كه ميان پديده هاي گوناگونش وجود دارد، 
واقعيتي مي داند به هم پيوسته اما نيازمند و وابسته، وابسته به واقعيتي بي نياز، مستقل و 

1. ابراهيم طالبي دارابي، »انسان و جهان در نظام فكري شهيد بهشتي«، پگاه حوزه، ش185، 1385/4/3، ص4. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، همان، ص168-169.

3. محمدتقی قزلسفلی، فلسفه فلسفه سياسی، تهران، رشد آموزش، 1390، ص40.
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غير وابسته، كه خدايش مي ناميم. اين واقعيت غير وابسته واقعيتي است نامحسوس كه 
همچون همه واقعيت هاي نامحسوس ديگر بايد از راه نشانه هاي محسوس به هستي به 
او پي برد و در حدود گويايي و روشنگري همين نشانه هاست كه مي توانيم بر آگاهي هاي 
ارزنده درباره او دست يابيم. قرآن كه اساسي ترين مأخذ براي شناخت جهان بيني اسالم 
است، در زمينه خداشناسي همواره از آيات يعنی نشانه هاي خدا ياد مي كند و از انسان ها 
مي خواهد كه به اين نشانه ها بينديش��ند و از اين راه سرچشمه هستي را بشناسند. اين 
نشانه يابي براي عده اي از انسان ها كاري است سرراست و فطري و در آنها يقيني قاطع، 
رسا و روشن نسبت به خدا به وجود مي آورد، چنان كه گويي خدا را مي بينند. البته نه با 
چشم، بلكه با بينش باطني و به اصطالح معروف با شهود. ولي براي عده اي ديگر مطلب 
به اين آساني و سرراستي نيست، زيرا آنها به چون و چرا و تجزيه و تحليل خو گرفته اند. 
در اين تجزيه و تحليل عده اي با ش��كيبايي و بردباري پيش مي روند و به نتايج روشني 
مي رسند ولي عده اي ديگر در پيچ و خم استدالل ها خسته و كوفته وا مي مانند، بي آن 
كه به نتيجه روشني رسند.1 ايشان معتقدند كه هستی و جهان واقعيتی عينی و مستقل 
از ذهن انسان است. در عين حال، انس��ان و ذهن انسان جزيی از جهان خلقت است كه 

می تواند به آگاهی دست يابد.2
در دستگاه فكری شهيد بهشتی، خداشناس��ی اگر در حد يك شناخت بديهی نباشد، 
الاقل امری فطری اس��ت3 و معنی ديگری كه برای فطری بودن خداشناس��ی می توان 
گفت اين است كه شناخت حق، به استدالل های پيچيده و تو در تو نياز ندارد، به همين 
جهت قرآن هم هر جا استداللی كرده است، از اين حد فراتر نمی رود كه انسان را بر توجه 
به ساده ترين و روش��ن ترين دريافت های فطری اش برانگيزد و از او بخواهد كه به نتايج 
ضروری و غير قابل ان��كار اين دريافت ها، تن در دهد. در بس��ياری از موارد حتی به اين 
مقدار هم پای استدالل به ميان كشيده نمی ش��ود و قرآن به همين اندازه اكتفا می كند 
كه سست پايگی و موهوم بودن يك عقيده يا گرايش ضد الهی را به انسان گوشزد كند و 
از اين راه او را بر جست و جوی بيشتر و استوارتر درباره خدا برانگيزد.4 از نظر اهل سير و 
سلوك و عرفان، بشر اگر به اين كمال دوستی فطری خويش بيشتر برسد، و كمال سير و 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، شناخت اسالم، همان، 1390، ص71.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، شرح مواضع ما؛ راه های كسب آگاهی، اصفهان، حزب جمهوری اسالمی ايران، 

بی تا، ص1.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، خدا از ديدگاه قرآن، همان، ص51.

4. همان، ص61.
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سلوك، رياضت و تمرين و عبادت، به آن نيرو بخشد، به تدريج به مرحله ای می رسد كه 
خدا را می يابد، مرحله شهود و يافتن، كه خود به خود با يقين همراه است؛ يافتن و يقينی 
كه مجالی برای ش��ك باقی نمی گذارد. به نظر اينان تنها راه مطمئن برای خداشناسی، 

همين خداجويی است كه سرانجام به خدايابی می رسد.1
به اعتقاد بهشتی، قرآن خدا را از فقر و نياز پيراسته می داند و بر اين بی نيازی به صورت 
يك اصل مهم در خداشناس��ی تكيه می كند؛ اصلی كه می توان ب��ه كمك آن برخی از 
انحراف های فكری و عقيدتی را كه درباره خدا پيدا شده است، باز شناخت.2 بايد گفت 
هر كس وجود خدا را باور داشته باشد، خود به خود او را الاقل با صفتی كه می شناسد و 
متناس��ب با راهی كه از آن به وجود خدا پی برده است باور خواهد داشت و خداشناسی 
او دست كم با ش��ناخت صفاتی از قبيل مبدأ خالق، رب و مدبر، واجب الوجود و... همراه 

خواهد بود.3 در كتاب خدا از ديدگاه قرآن آمده است: 
مسئله اساسی همان شناخت مبدأ نخستين هستی؛ يعنی خداست، 
كه علت اولی است. علتی كه سررشته بس طوالنی علت و معلول ها، به 
آن می رس��د و همه از آن به وجود آمده اند. اين علت نخستين جوهری 
است نامحسوس كه مبدأ هستی همه جواهر ديگر، اعم از جواهر حسی 
و غير حسی اس��ت. ارس��طو مكرر از پرارجی و بلندپايگی اين بخش از 
معرفت، كه كاوش درباره مبدأ نخستين را برعهده دارد، ياد می كند و در 

يكجا آن را شريف ترين و مقدس ترين علم می خواند.4
يكی از واقعيت های عينی كه قرآن ما را به شناخت آن و پايه و مبنا قرار دادن آن، برای 
همه انديشه های بعدی دعوت می كند، اين مسئله است كه جهان هستی روندی هدف دار 
دارد. اين عالم هستی عالمی بی هدف نيس��ت و يكتاپرستی فقط يك عقيده و امر ساده 
معنوی نيس��ت بلكه توحيد و يكتاپرستی يك ريش��ه فكری جديد برای زندگی انسان 
است. بر اساس انديشه شهيد بهشتی، آفرينش هستی و فرمان روايی بر جهان هر دو از 
خداست؛ نه هيچ چيز به خودی خود پيدا شده و نه هيچ كاری بی فرمان او واقع می شود. 
در عين حال، مالكيت خدا بر سراسر هستی امری مطابق با منطق فطرت است.5 مداقه در 

1. همان، ص59.
2. همان، ص165.
3. همان، ص157.

4. همان، ص31-32.
5. سيد محمد حسينی بهشتی، ارزش ها در نگاه شهيد بهشتی، تهران، روزنامه جمهوری اسالمی ايران، 1375، 

ص1.
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انديشه های شهيد بهشتی نشان می دهد كه معرفت واقعی و حقيقی نسبت به پروردگار 
امری شايسته و الزم است؛ زيرا يكتاپرستی جامع، ديگر كمبودی برای زندگی بشر باقی 
نمی گذارد و كمبودهای انسان و جوامع بشری ناش��ی از عدم يكتاپرستی و انحراف در 
هستی و خداشناسی است.1 از اين رو، ايش��ان خداشناسی را يك وظيفه می دانستند و 

اين چنين تشريح می كنند: 
مسئله اساس��ی در انتخاب من و ش��ما به عنوان انس��ان موجود آگاه 
انتخاب گر اين است كه تاريكی ها و روش��نی را درك كنيم و بشناسيم 
نورانيت خدا، و راه خ��دا را در ميان ظلم��ات و تاريكی های رنگارنگ و 

گوناگون گم نكنيم.2
خداوند را كه ما مبدأ و غايت هستی می دانيم، در همه چيز مطلق است3 و شهيد بهشتی 

در مقاله »توحيد در قرآن« بيان می كند كه: 
نظام علت و معلول از نظر قرآن، نظامی است نيرومند، پر ارج و دارای 
اعتبار، و انس��ان با آن كه به كمك نيروهای خداداد و دانش اين نظام به 
كارهايی شگفت انگيز دست می زند، باز بايد در همه تالش هايش مواظب 
اين نظام باش��د و در همان حدود كه روابط متقاب��ل علت و معلول به او 
امكان عمل می دهد، عمل كند وگرنه كوشش هايش بی اثر می ماند ولی 
همين نظام نيرومند و پراعتبار نيز مقهور اراده خداست... همان خدای 
توانا و دانا كه اين اس��باب را آفريده و به هر يك اثر و خاصيت يا اثرها و 
خاصيت ها داده، در هر لحظه می تواند اثر و خاصيت يك يا چند سبب را 

بگيرد و آنها را خنثی كند.4 
به خاطر همين عظمت می باشد كه وی تأكيد می نمايد از نظر اسالم، ستايش مخصوص 
خداس��ت كه كمال بی نهايت اس��ت. غير از خدا هيچ كس و هيچ چيز شايسته ستايش 
نيس��ت. از هر كس و هر چيز در حدود ارزش واقعی اش می ت��وان قدردانی و در حدود 
محبت و خدمتش می توان تشكر كرد، ولی قدردانی و تشكر هرگز نبايد رنگ چاپلوسی، 
مداحی و ستايشگری به خود گيرد. مداحی و س��تايش گری يك آفت بزرگ اخالقی و 

1. سيد محمدحسينی بهشتی، حج از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1391، ص34-35.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سخنرانی های شهيد مظلوم بهشتی، »آزادی در اجتماع«، تهران، سيدجمال، 

بی تا، ص37. 
3. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان، ص27.

4. سيد محمد حسينی بهش��تی، ديدگاه توحيدی، »توحيد در قرآن«، ايزدی و مسكوب )به كوشش(، تهران، 
فرهنگ اسالمی، 1356، ص157.
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يك آفت بزرگ اجتماعی است1 كه ياد خدا بودن و 
ايمان باطنی می تواند از اي��ن گناه جلوگيری نمايد 
و به همين دلي��ل، توجه به خدا يك��ی از مهم ترين 

ارزش های تربيت دينی می باشد.2  
از نظر ش��هيد بهش��تی، جهان و هس��تی، عبث و 
بيهوده خلق نشده است. خداوند آسمان ها و زمين را 
به حق آفريده است: »ما خلقنا السموات و االرض و 
ما بينهما االبالحق« و اين حق به معنای اين است كه 
انسان ها ايدئاليست نباشند و نگويند اين عالم »وهم 

و خيال« است، بلكه معتقد باشند جهان هس��تی هدف و جهتی دارد. انسان ها، نه تنها 
بايد در نفی پندارگرايی و پوچ انگاری بكوشند، بلكه اين هدف هستی را متحقق نمايند 
كه به نظام آفرينش بينديش��ند و هدف های آن را شناس��ايی كنند و بر مبنای قوانين، 
مقررات و قراردادهای اجتماعی كه خداوند آن را وضع كرد و بنا نهاد، عمل كنند. خداوند 
هم از انس��ان هايی ياد می كند كه با ايمان خود به نظام آفرينش، می انديشند و اعتقاد 
دارند كه خدا اين دستگاه را باطل و عبث نيافريده اس��ت. بدين ترتيب، از نظر آيت اهلل 
بهشتی، نظام هستی، هدف دار است؛ هر چند از نگاه ما، اين مسئله امری بديهی است؛ و 
وقتی فيلسوف و انديشمند از آن به عنوان اصل و اساس انديشه های خود دفاع می كند، 
می تواند به عنوان مبنای بحث انديشه های سياسی تلقی شود. حال كه نظام، از نظر وی، 
هدف دار و عبث و پوچ آفريده نشده است، اين س��ؤال مطرح می شود كه هدف و جهت 
نظام هستی چيس��ت؟ آيا اين اهداف را خداوند مشخص كرده است؟ چرا و چگونه بايد 
به آن توجه كنيم؟ ايشان با اشاره به آيه هفتم سوره مباركه هود،3 به اين نتيجه می رسد 
كه خداوند اين جهان متنوع و گوناگون را كه در ش��ش مرحل��ه آفريده، برای انجام كار 
حسن و نيك و مسابقه آگاهانه و آزادانه انسان ها قرار داد؛ اين آيه از نظر وی، به صراحت 
نشان می دهد كه آسمان ها و زمين از ماده ای همگون شروع و به پيدايش انسان بر عرصه 
اين صحنه بسيار متنوع منتهی شده است؛ همه اين مقطع آفرينش، برای اين است كه 
ميدانی رنگارنگ و متنوع برای عمل و كار انس��ان به وجود بيايد و انسان در مسابقه به 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، نماز چيست؟، تهران، بقعه، 1390، ص22.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، موسيقی و تفريح در اسالم، تهران، بقعه، 1390، ص17.

َماَواِت َواألَْرَض فِي ِستَّه أَيَّاٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعلَی الَْماء لَِيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَماًل َولَِئن ُقلَْت  3. »َو ُهَو الَِّذي َخلَق السَّ
َِّذيَن َكَفُرواْ إِْن َهَذا إاِلَّ ِسْحٌر مُِّبيٌن.« ْبُعوثُوَن ِمن بَْعِد الَْمْوِت لََيُقولَنَّ ال َُّكم مَّ إِن

شهيد بهشتی: اسالم تعليماتش 
را بر این پایه تنظيم كرده كه 
بشر در زندگی باید هدف 
جدی داشته باشد و اصاًل 
انسان باید انسانی جدی تربيت 
شود. اگر انسان طوری تربيت 
شد كه در او اراده نيرومند و 
هدف گيری عالی در زندگی 
نباشد، این انسان، ساخته و 

پرداخته اسالم نيست
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خيرات و نيكی ها در اين ميدان بس گسترده و وسيع 
قرار گيرد و نهان انسان با انتخاب راه و شيوه عملی كه 
دارد، آشكار گردد و معلوم شود در ميان اين موجودات 
تازنده، كدام برنده و ك��دام بازنده اند؛ يعنی اين مقطع 
از هستی دارای آهنگی اس��ت، و آهنگش آماده بودن 
برای عمل انسان ها، برای كار انس��ان ها و برای تالش 
انسان ها است؛ تالشی كه هدفش مشخص شدن اين 
است كه كسی نيكوكارتر اس��ت. پس، مطابق ديدگاه 
شهيد بهشتی، اينكه نظام آفرينش حق است، به يك معنا باز می گردد به اينكه نپنداريم 
جهان بی فرجام و انسان بی هدف خلق شده است. در حقيقت آنچه انسان را از پوچی و 
خيال بيرون می آورد، اين است كه انسان سرانجام و فرجامی دارد و آن فرجام با عمل او 
در اين قلمرو وسيع و رنگارنگ تعيين می ش��ود، بنابراين اگر قرار بود، انسان و عمل او و 
پاداش و كيفرش در كار نباشد، آفرينش او عبث و بيهوده بود: »افحسبتم انما خلقناكم 
عبثا و انكم الينا الترجعون«. در انديشه بهشتی، حق دو معنای اصلی پيدا می كند: آن چه 
هست و آن چه بايد باشد. در علوم عينی وقتی می گوييم حق، ناظر به معنای اول است؛ 
يعنی آنچه هس��ت. وقتی در حقوق و اديان و اخالق از حق صحبت می كنيم، به معنای 
دوم است؛ يعنی آن چه بايد باش��د. و چون نظام هستی حق است، به اين ترتيب ميدان 

عمل برای تميز حق و باطل برای انسان ها بايد وسيع و باز باشد.1 
شهيد بهش��تی از مباحث هدفداری نظام به اين نتيجه می رسد كه اگر هدف آفرينش 
اين است كه انس��ان به كمال و عمل نيكو و كار بايسته برس��د، بايد قوانين و مقررات و 
نظام های اجتماعی، همگی طوری تنظيم ش��وند كه اين ميدان گس��ترده را برای اين 
مس��ابقه آگاهانه و آزادانه انس��ان ها آماده نگه دارند؛ از اين رو هر رفتار، هر كمبود، هر 
محدوديت نابجا، هر بی بندوباری نابجا، هر عام��ل اجتماعی و هر عامل مصنوعی كه در 
قلمرو و ميدان به وجود بيايد و بخواهد مانع تحقق اين هدف شود باطل است، ظلم است. 
اين خالف حق است و بايد از ميان برداشته ش��ود. مؤلفه اصلی اين نظر و رأی اين است 
كه انسان ها فقط بايد در برابر حق تسليم ش��وند و مسلمان، يعنی آدمی كه حق پرست 
است و فقط زير بار حق می رود و در برابر حق لجاج و عناد و استكبار ندارد؛ نه تنها انسان 
مسلمان حق پرست است، بلكه در نگاه شهيد بهشتی، اوج انسانيت انسان در حق پرستی 

1. ابراهيم طالبي دارابي، »انسان و جهان در نظام فكري شهيد بهشتي«، همان، ص4-6.

شهيد بهشتی: اسالم و ادیان 
می خواهند انسان عاشق 
تربيت كنند. نمی گویم انسان 
بی عقل، می گویم انسانی كه 
هم عاقل باشد و هم عاشق. 
نمی خواهد عاقل بی عشق 
تربيت كند. آنچه می خواهد، 

عاشق عاقل است
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است و انسان برتر، انس��انی است كه در برابر حق تسليم تر اس��ت. انسان حق پذير برای 
سعادت آمده است. تيره بختی و انحراف انسان در اين است كه در برابر حق مقاومت كند. 
از نظر شهيد بهشتی، اين جهان دارای هدف است، حق است و هدفی كه اين جهان را حق 
می كند، عمل انسان است و نه خود انسان. از ديدگاه ايشان، شناخت نظام حق از نظر وی 
دو منبع دارد: يكی منبع علم، آگاهی، انديشه و عقل بشری، و ديگری منبع الهام و وحی 
الهی؛ يعنی آنچه می تواند به انسان حق را بشناساند، يكی انديشه مستقيم است و ديگری 
وحی محكم متقن. به طور كلی در نگاه شهيد بهشتی، نظام هستی خالقی دارد كه حق 
مطلق است و اين نظام دارای هدف و غايت است. انسان در اين نظام، محور و احسن است 
و همه آسمان ها و زمين برای گزينش آزادانه و آگاهانه عمل برتر و حسنه انسان تمهيد 
شده است و چون انسان بايد مطابق آيين و مقررات الهی به مسابقه نيكو برسد، نبايد هيچ 
محدوديت و رادعی كه مظهر باطل و ظلم است، در مسير او ايجاد شود؛ از اين رو انسان 
اين هستی، به دنبال حق می گردد و منبع ش��ناخت دين حق، عقل و وحی است، پس 
انسان، مانند نظام هدفدار است و هدف او حق پرستی و تسليم در برابر حق است. قوانين، 
مقررات، سنن و انبيا برای همين هدف بحق برای انسان آمده اند.1 ايشان در كتاب حق و 
باطل از ديدگاه قرآن ذكر می كنند كه هدف دار بودن جهان هستی نيز يك حق می باشد:

يكی از واقعيت های عينی كه قرآن ما را دعوت می كند به ش��ناخت و 
پايه و مبنا قرار دادن آن برای همه انديشه های بعدی اين مطلب است كه 
جهان هستی روندی هدفمند دارد. اين جهان، اين عالم هستی، عالمی 
بی هدف نيست. جهان هدف دارد. آسمان ها و زمين هدف دارند. حتی 
هدفی را كه انسان برای خود انتخاب می كند در ارتباط با هدفدار بودن 

جهان است. جهان هستی حق است يعنی هدف دارد.2
ايشان در عين حال به اين موضوع اشاره می نمايند كه همه انسان هايی كه در درونشان 
ميلی، گرايشی و عش��قی به حق، به صدق، به عدل، به كمال، به ش��جاعت، به ايثار، به 
فداكاری، به عطوفت و رحمت و دلسوزی به ديگران و انصاف هست و همه آنهايی كه در 
دلشان عشق و عالقه ای به اين گونه ارزش ها می يابند، بدانند كه اينها راهی به سوی خدا 

يافته اند و راهی به سوی خدا دارند.3 
در يك جمع بندی بايد اذعان نمود كه نحوه نگرش ايش��ان نس��بت به هستی و خالق 

1. همان. 
2. سيد محمد حسينی بهشتی، حق و باطل از ديدگاه قرآن، تهران، بقعه، 1390، ص32. 

3. سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت عرفانی، تهران، بقعه، 1390، ص18. 
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سبب شده تا انديشه های سياس��ی و اجتماعی ايش��ان معطوف به اين موضوع باشد و 
مؤلفه های كليدی سياست نظير قدرت، امنيت و... به صورت كامل از آن خداوند باشند و 
انسان ها به اندازه نزديك شدن به خداوند می توانند به مقداری از آن دست يابند. وجود 
جهان ديگر باعث گرديده كه انسان سياسی نتواند برای دست يابی به اهداف خويش از هر 
وسيله ای استفاده نمايد بلكه شروطی را پيش روی خود می بيند كه در صورت بی توجهی 
به آنها، عذابی اخروی در انتظار وی خواهد بود و به همين دليل ميان سياست اسالمی 
با ساير سياست های مادی گرای غربی و ليبراليستی تفاوت وجود دارد. هستی شناسی 
سياسی بهشتی را می توان اين گونه تش��ريح كرد كه امور سياسی در اين جهان، صرفاً 
نبايد مترصد تحصيل قدرت، مناصب سياسی و منافع مادی صرف باشد بلكه بايد رضايت 
الهی را در نظر بگيرند و ابزاری برای آبادانی حيات معنوی و اخروی باش��ند و مسئولين 
و حاكمان در جوامع اسالمی بايد از ابزار سياس��ت در مسير خدمتگذاری به مردم بهره 
گيرند و سعادت اخروی امت اسالمی برای آنها مهم باشد. با توجه به همين مسائل است 
كه می توان نوع دوستی، مهربانی، خيرخواهی و جذابيت در مؤلفه های سياسی جامعه را 
در انديشه بهشتی مشاهده كرد. با اين اوصاف، هر مقداری كه اهداف ترسيم شده برای 
مؤلفه های سياسی به رضايت الهی توجه داشته باشد، پسنديده تر می باشد و به ميزانی 
كه از صراط مس��تقيم فاصله بگيرد در جريان باطل قرار می گيرند و تقسيم بندی حق و 
باطل در انديشه سياسی كه به وفور يافت می شود، ناشی از رويكرد هستی شناسی وی 
می باشد. در تعبيری ديگر، مهم ترين تأثير هستی شناس��ی بر انديشه سياسی بهشتی 
را می توان، »تالش برای س��اختن و آبادانی زندگی آن جهانی« از طريق ابزار سياست 
دانست؛ يعنی قدرت حاكم و مسئوليت های حكومتی بايد پلی برای رسيدن به مقاصد 

متعالی و الهی باشند.
ب. انسان شناسی

هر نظريه سياسی- اجتماعی و هر تصويری درباره جامعه، حكومت و عدالت، در تحليل 
نهايی بر نوعی برداشت از »سرشت بشر« تكيه دارد. اين برداشت چه آشكارا بيان شده 
باشد و چه به شكل تلويحی، سنگ بنيادينی اس��ت كه بقيه اجزای نظريه گرداگرد آن 
بنا می شود و چونان معياری اس��ت كه هر اصل و رويه سياسی و اجتماعی ديگری با آن 

سنجيده می شود.1 

1. احمد شفيعی و ديگران، »صورت پردازی مفهوم انسان و چگونگی تأثير آن بر انديشه سياسی«، انسان پژوهی 
دينی، دوره هشتم، ش26، پاييز و زمستان 1390، ص119-121. 
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نوع نگرش شهيد بهشتی مبتنی بر انسان شناسی دينی می باشد1 و می توان بيان داشت 
كه در انسان شناس��ی دينی نيز ابعاد، ويژگی ها، حقايق و ارزش های گوناگون انسانی از 
طريق مراجعه به متون مقدس دينی )كتاب و سنت( به دست می آيد. به بيان ديگر در 
انسان شناس��ی دينی به جای بهره گيری از روش های تجربی، عقلی يا ش��هودی برای 
شناخت انسان از روش نقلی استفاده می شود. پاره ای از اشكاالت در انسان شناسی های 
تجربی و فلسفی و عرفانی باعث شده كه بهترين راه برای شناخت انسان، روش دينی و 
وحيانی باشد، چراكه حقيقت انسان، همانند كتابی است كه نيازمند شرح است و شارح 
اين كتاب هم كسی جز مصنف آن يعنی پروردگار آفريننده آن نمی تواند باشد و خداوند 
سبحان هم حقيقت انسان را به وس��يله انبياء و اولياء و فرشتگان خود شرح كرده است 
و با بيان اين كه آدمی از كجا آمده، به كجا م��ی رود و در چه راهی گام برمی دارد، او را با 
خويشتن، با آفريدگار، با گذشته، حال و آينده اش آشنا كرده است. البته بايد توجه داشت 
كه در اديانی مانند مسيحيت و يهوديت تحريف صورت گرفته است و لذا بر اساس متون 
مقدس آن اديان نمی توان به شناخت انسان دست يافت. ولی اين مشكل در مورد اسالم 
كه متن مقدس آن يعنی قرآن، مصون از هر گونه تحريف بوده و بيانات مفسران واقعی 
آن يعنی اهل بيت)ع( هم، موجود است، وجود ندارد. لذا می توان با مراجعه به اين ثقل 
اكبر و تفسير آن به وسيله ثقل اصغر )ائمه)ع(( به انسان شناسی دينی واقعی دست يافت. 

چند ويژگی عمده را می توان برای اين نوع انسان شناسی بيان كرد: 
الف. جامعيت: انسان شناسی دينی ابعاد مختلف وجود انسان را مورد توجه قرار داده و 
از ابعاد جسمانی و زيستی، تاريخی و فرهنگی، دنيوی و اخروی، فعلی و آرمانی و مادی 
و معنوی سخن به ميان آورده است؛ بر اين اساس وقتی از بعدی خاص سخن می گويد، 
با توجه به مجموعه ابعاد وجودی انس��ان آن را مطرح می كند، چرا كه گوينده سخن از 
معرفتی كامل و جامع نسبت به انسان برخوردار است. البته بايد توجه داشت كه دغدغه 

اصلی دين، هدايت انسان به سوی كمال و سعادت حقيقی اوست. 
ب. توجه به مبدأ و معاد: برخالف انسان شناسی های غير دينی كه در آنها، انسان يا به 
كلی از مبدأ و معاد بريده است يا در قالبی كلی از آنها سخن به ميان می آيد كه نمی تواند 
برای چگونه زيستن انسان راه گشا باشد، در انسان شناسی دينی مبدأ و معاد به عنوان دو 
مسئله مهم برای انسان مورد توجه قرار می گيرد و پيرامون رابطه زندگی انسان با مبدأ و 

1. رك: سيد عليرضا حسينی بهشتی، بررسی مبانی فكری آيت اهلل شهيد دكتر بهشتی، »منزلت انسان در نظام 
سياسی اسالم از ديدگاه شهيد بهشتی«، تهران، بقعه، 1377، ص80-122. 
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معاد به تفصيل بحث می شود. 
پ. اتق�ان: انسان شناس��ی دينی ب��ه دليل 
بهره من��دی از معارف وحيان��ی خطاناپذير، از 

استحكام و اطمينان بااليی برخوردار است.1
انسان موجودی اس��ت كه با همه  هستی در 
ارتباط اس��ت. اگر توجه و تعلق او فقط حيات 
دنيا باشد، رشد و استعداد او زندانی شده و آن 
چه بايد بش��ود، نمی ش��ود؛ مثل اين است كه 
نهنگ را كه آب واس��ع مانند دريا برای رش��د 
الزم دارد در استخر پرورش دهند و باعث تلف شدن او ش��وند. انسان برای آن چه بايد 
بش��ود، نظرگاه وس��يع و جهان  بينی واقعی الزم دارد و حيات دنيا برای جوالن فكری 
او كافی نيس��ت. تحولی كه زيربنای آن بر انسان شناسی صحيح اس��توار باشد هرگز به 
بن بست نمی رس��د اما هر جا شالوده  كار بر ش��رايط عاجل و زودگذر قرار گرفت، كار به 
بن بست كش��يده و از آن چه فرار می كردند به صورت خشن تر گرفتار می آيند. مثاًل اگر 
از ديكتاتوری فرار  كنند، راه به بن بست رسيدنش اين است كه روی شرايط عمل نمايند 
و در نتيجه محصول كار دوباره ديكتاتوری خواهد شد. يا اگر برای رفع اختالف طبقاتی 
اقدامی بر طبق شرايط انجام دهند، معنی به بن بست رسيدنش اين است كه اسم طبقات 
عوض  می شود اما حقيقت آن به صورت حاكم و محكوم به قوت خود بلكه به شدت بيشتر 
باقی می ماند. در تربيت اگر چيستی انس��ان مشخص شود، باعث می گردد كه متناسب 
با آن دستورات الزم تربيتی در كانون خانواده رعايت گردد و خيلی از مسائل با شناخت 
درست انسان حل ش��ود، اما اگر از ابتدا انسان كه دس��ت مايه كار است شناخته نگردد، 
كار تربيت كودك به بن بس��ت می كش��د و صفتی را كه با آن مبارزه می كردند، جايش 
صفت مذموم ديگری می آيد. تربيت دقيقاً همس��ايه  ديوار به ديوار انسان شناسی است؛ 
به اين معنی كه اگر كسی در انسان شناس��ی ذوق پيدا كرد، بالفاصله در مسئله  تربيت 
صاحب نظر می شود.2 همين موضوع به طور واضح در انديشه های شهيد بهشتی وجود 
دارد و هجم سخنرانی ها و تقريرات ايشان در خصوص تربيت و انسان تربيت شده توسط 

1. عبدالحسين خسروپناه و رضا ميرزايی، »چيس��تی انسان شناسی«، انسان پژوهی دينی، دوره هفتم، ش24، 
زمستان1389، ص42-43.

2.محی الدين حايری  شيرازی، انسان شناسی، قم، دفتر نش��ر معارف ، 1395؛ و همان، انسان الهی، تهران، لوح 
محفوظ، 1378.          

آنچه اسالم از هر مسلمان، از مرد 
و زن، از پير و جوان مي خواهد، 
پاكدامني و خویشتن داري در برابر 
طغيان هوس ها، پيشگيري از عوامل 
مختلف فردي و اجتماعي كه به 
طغيان هوس ها و افسارگسيختگي 
و خودكامگي انسان كمك مي كند، 
و  همه جانبه  عدالت  از  دفاع 
ریشه دار اجتماعي و كوشش در راه 

تكامل فضيلت هاي انساني است
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ايشان گواهی بر اين موضوع است. بر اساس چنين بينشی است كه ايشان معتقدند كه 
يكی از مهم ترين رسالت های انبياء نيز تربيت است و از آنجايی كه يكی از خصلت های 
انسانی، احتياج داشتن به هدايت، راهنمايی و كمك شدن در مسير صحيح زندگی است، 

زمامداران بايد مردم را به صراط مستقيم هدايت نمايند. از اين رو می فرمايند: 
انسان در انتخاب راه زندگی و پيمودن راه زندگی، به هدايت، راهنمايی 
و رهبری احتياج ف��راوان دارد. هداي��ت دو مرحل��ه دارد: يكی مرحله 
راهنمايی و نشان دادن راه و ديگری مرحله رهبری؛ يعنی رهرو را با خود 
در صراط مستقيم بردن. معلم به انسان می آموزد؛ مربی انسان را در مسير 
می برد؛ مرشد می آموزد؛ به انسان راه را نشان می دهد، اما پير راه، انسان 
را با خود در راه می برد و به همراه خود به سوی آنچه هست می كشاند. و 
در زندگی اجتماعی رهبر، راه های سعادتمند زيستن را ترسيم می كند و 
انگيزه های به راه افتادن در اين راه را در انسان برمی انگيزد و اوج می دهد 
تا انسان ها بدانند، راه سعادتمند زيس��تن چيست و در اين راه بيفتند و 

حركت كنند.1 
به همين منظور، انسان تربيت شده اسالم در انديشه بهشتی، دارای هدف و غايت است 
و انسانی كه براساس مبانی فكری اسالم ساخته و پرداخته می شود دارای اراده نيرومند 

و هدف گيری عالی در زندگی است و همان گونه كه ايشان بيان می دارند: 
اس��الم تعليماتش را بر اين پايه تنظيم كرده كه بش��ر در زندگی بايد 
هدف جدی داشته باشد و اصاًل انسان بايد انس��انی جدی تربيت شود. 
اگر انسان طوری تربيت ش��د كه در او اراده نيرومند و هدف گيری عالی 
در زندگی نباشد، اين انسان، س��اخته و پرداخته اسالم نيست. زندگی 
مسلمان بايد جدی باشد و هدف های جدی در آن داشته باشد؛ يعنی هر 
چيزی كه انسان را از صورت جدی بودن و هدف های عالی جدی داشتن 

در زندگی خارج كند، بر خالف جهت تربيتی اسالم است.2
ايشان در كتاب بايدها و نبايدها ذكر می نمايند كه: 

اسالم و اديان می خواهند انسان عاشق تربيت كنند. نمی گويم انسان 
بی عقل، می گويم انس��انی كه هم عاقل باش��د و هم عاشق. نمی خواهد 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، »تجلی هدايت و عدالت در امامت«، پگاه حوزه، ش185، 1385/4/3، ص14-16.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، موسيقی و تفريح در اسالم، تهران، روزنه،1394، ص25.
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عاقل بی عش��ق تربيت كند. آنچه می خواهد، عاشق عاقل است. انسانی 
كه حساب ها را برسد، چش��م هايش را باز كند، گوش هايش را باز كند، 
زمينه ها را مطالعه كند، مقتضيات را نگاه كند، استعدادها و آمادگی ها 
را حساب كند، موانع را حس��اب كند، مشكالت را حس��اب كند، تمام 
اينها را حساب كند و راه مناس��ب را انتخاب كند. اما اين را بداند كه در 
زندگی، از تالش باز ايستادن وجود ندارد. اين، كار آدم عاشق است. در 
او شوری و گرمايی اس��ت كه نمی گذارد آرام بگيرد. آرامش انسان های 
نوميد، انسان هايی كه ممكن است محاسبه آنها را به نوميدی بكشاند، 

در آنها نيست.1 
به همين دليل است كه در منظومه فكری شهيد بهشتی، يك فرد و يك انسان قيمتی 
دارد و تمام مكانيسم ها و نظام های اجتماعی بسيج می شود تا »انسان های خودساخته 

انتخابگر انسانی انديش« بسازند.2
الجرم، خودسازی يكی از مؤلفه های مهم برای انس��ان ها در شريعت اسالم محسوب 

می شود و به همين فراخور بهشتی معتقد است: 
برنامه مستمر خودسازی با استفاده از همه عوامل مؤثر در خودسازی، 
اما نه خودسازی خانقاهی، كه خودس��ازی اسالمی مدنظر است. انسان 
در اجتماع و در ميدان عمل و تالش، نه انسان تك و تنها. ماركس انسان 
را فرزند كار و عمل معرفی می كند و قبل از او هگل با همان ايده آليسم 
خويش چنين كرد. ولی اسالم فراتر و جامع تر از همه، انسان را ساخته 
عمل معرفی می نماي��د و اين مس��ئله در روايات اس��المی مكرر گفته 
شده است... انس��ان با يك سلسله اس��تعدادها، با يك سلسله مايه ها و 
دست مايه ها به وجود می آيد اما انسان آينده، ساخته دست عمل است 
با بينش صحيح و با بس��يج كردن همه استعدادهای نهفته برای عمل و 
قرار گرفتن در حلقه خوبان، يعنی خوبان تالش گر، سخت كوش و مقاوم 

می توانند چنين شوند.3
آيت اهلل بهشتی، برای ارايه يك تعريف منطقی از انس��ان، از روش تقسيم ثنايی بهره 
می برد و با خارج كردن مشتركات انسان و ساير موجودات می كوشد تا برای انسان فصل 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، بايد ها و نبايدها، همان، ص49-50.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، سه گونه اسالم، تهران، بقعه، 1385، ص31. 

3. همان، ص34-35.
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قريبی دقيق تر از »ناطق« بجويد. از منظر ايشان ويژگی های ديگری نيز در انسان وجود 
دارد كه بيش از هر ويژگی ديگر می تواند انسان را از غير انسان ممتاز كند.

قدرت تحليل گری فكری، خالقي��ت، نو آوری، انتخابگ��ری و اختيار 
عناصری هس��تند كه هر يك در پيوندی عميق با ديگری، انس��ان را به 
طور كامل از غير خودش ممتاز می كند. در باور ايشان خالقيت و نوآوری 
محصول تحليل گر بودن انس��ان و اختيار الزمه انتخاب گری اوس��ت. 
بنابراين، تعريف ايشان از ماهيت انس��ان چنين است: موجودی دارای 
حيات، رشدكننده و برخوردار از حواس، كه كارهايش تنها از بستر ميل 
برنمی  خيزد بلكه همواره با تحليل گری و بر اساس انتخاب و اختيار انجام 
می شود. به بيان ديگر تعريف منطقی انس��ان از منظر ايشان عبارتست 
از جانداری انديش��مند، تحليل گر، خالق، نوانديش، نوآفرين و مختار. 
دو ويژگی در انسان هست كه س��خت به هم مربوط است؛ يكی قدرت 
تجزيه و تحليل و جمع بندی. انس��ان جانداری است برخوردار از قدرت 
انديشه. جانداری است كه می انديشد. يعنی روی دريافت های حسی و 
درونی اش محاس��به می كند؛ مطالعه می كند؛ تجزيه و تحليل می كند؛ 
جمع بندی می كند؛ و در اين بعد توانايی خاصی دارد. انسان در اين بعد 
يك خصوصيت دارد و آن ابتكار و خالقيت و نوآفرينی اس��ت. بنابراين، 
می گوييم انديشه تحليلگر جمع بندی كِن نوآفرين. ولی اگر تنها ويژگی 
انسان قدرت انديشه و تجزيه و تحليل و خالقيت و ابتكار و نوآفرينی بود، 
فكر نمی كنم می توانس��ت خود را به عنوان تافته جدا بافته عالم هستی 
بشناسد؛ بعد ديگر و ويژگی دوم، كه به انس��ان كرامتی خاص خودش 
و ارزشی فوق العاده داده و به راس��تی او را به عنوان يك موجود برتر در 
عالم خلقت شناسانده، چيست؟ آن بعد ديگر عبارت است از آزاد بودن 
و انتخابگر بودن. انسان جانور و جانداری اس��ت انديشمند، تحليل گر، 

خالق، نوانديش، نوآفرين. اينها همه يك؛ و دو: مختار. 
بنابر آنچه گذش��ت می توان گفت از منظر شهيد بهش��تی ماهيت انسان يا به عبارت 
ديگر پاس��خی كه می تواند در برابر سؤال از چيستی او ارايه ش��ود با ويژگی های اصلی 
انديشمندی و تحليل گری و مهم تر از آنها اختيار همراه است. از آنجا كه فصل را مقوم و 
محصل نوع دانسته اند با صراحت می توان گفت انسانی كه نمی انديشد و اختيار و انتخاب 
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را ف��رو می نهد ماهيتی انس��انی ن��دارد. در ميان 
آثار ايش��ان، تعريف ديگری از انسان نيز به چشم 
می خورد. تعريفی كه از بس��تر انديشه فلسفی و 
جهان بينی توحيدی برمی خيزد. آيت اهلل بهشتی، 
تعريفی فلسفی از انسان ارايه می كند كه ناظر به 
هويت اوست: در جهان بينی اسالم، انسان شدنی 
است مستمر و پويشی است خودآگاه، انتخابگر و 
خودساز. ايشان ش��خصيت انسانی را، شخصيتی 
س��يال و متغير می دانند كه در هيچ لحظه ای به 
حال قبلی خود باقی نمی ماند و هر لحظه در حال »ش��دنی« تازه است. همان مفهومی 
كه در حركت جوهری انسان بيان شد. از ديگر سوی عناوين سه گانه بعدی نشانگر اين 
حقيقت است كه شدن انسان و حركتش از قوه به فعل مرهون خودآگاهی، انتخابگری 
و خودسازی اوست. به اين معنی كه سعه وجودی و مرتبه بودن و وجود انسان مستقيماً 
محصول آگاهی و انتخابگری اوس��ت و اوس��ت كه با بهره مندی از چنين ويژگی هايی، 
چگونه بودن خويش را رقم می زند. در مجموع هر دو تعريفی كه ايشان از انسان به دست 
می دهند نقش بسيار پر رنگ دو عنصر اختيار و آگاهی جالب توجه است؛ عناصری كه 
به باور ايشان منشأ كرامت انسان و سبب شايس��تگی او برای احراز مقام خليفه اللهی و 
نمايندگی خدا روی زمين است. با توجه به اين دو عنصر اساسی می  توان گفت حركت 

از )بودن( به )چگونه شدن( در انسان محصول اين دو عنصر است.1
در كتاب شناخت عرفانی اين گونه تشريح می شود كه انسان اگر به پويش و حركت و 
جنبش و تالش خودش نگاه بكند، اگر به خويشتن خويش بازگردد، اگر آهنگ زندگيش 
را به دقت بنگرد، می بيند زندگی انس��ان اگر صرفاً بر پايه محاسبات و برنامه ريزی ها و 
جهت يابی های عقل حسابگر باشد زندگی او پوچ و بی معنی است... ريشه سلطه نيهيليسم 
و پوچ انگاری بر ذهنيت بخش عظيمی از انسان ها و جوامع پيشرفته صنعتی در همين 
است. در اين رابطه كه انس��ان هر چه بهره مندتر و به آرزو رس��يده تر باشد، خطر نفوذ 
احساس پوچی و هيچی در او بيشتر است. برای اينكه آنهايی كه هنوز به خيلی چيزها 
نرسيده اند. ذهنيت ش��ان به همان چيزهايی كه به آنها دست نيافته اند متمركز است و 

1. محمدحسن مخبر، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديش��ه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »تعريف انسان در آيينه انديشه شهيد مظلوم آيت اهلل دكتر بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد، 1392، ص254-

 .249

بهشتی اعتقاد دارد جامعه اسالمی 
باید از مصرف زدگی ناشی از 
هوس كيشی«  و  »خودپرستی 
رهایی یابد؛ زیرا انسان های 
هوس گرا یكی از آسيب های جدی 
جوامع بشری محسوب می شوند. 
از این رو، انسان ها باید سعی 
نمایند از مادی گرایی رهایی یابند 

تا جامعه ایمانی تحقق یابد
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فرصت اين انديشه باالتر و اين حساب و محاسبه اساسی تر را پيدا نمی كنند. اما اگر آدم 
همه اينها را طی كرد و در آخر ديد كه حاال چه شد، می بيند هيچ است... تمام تالش ها و 
كارهای انسان های بی ايمان و خدا گم كرده و ضالين و سرگشته و بی هدف، نظير سرابی 
است كه تا آدم به آن نرس��يده دنبالش می دود؛ س��رابی در بيابانی در برابر انسان تشنه 
سيراب نشده ای؛ سرابی در بيابانی، تاالبی در بيابانی، در برابر ديدگان حريص تشنه ای كه 
از دور آن را آب می پندارد ولی وقتی به آن می رسد می بيند چيزی نيست. اگر انسان به 
آن نقطه رسيد كه ديد چيزی نيست و توانست به خود بيايد و بيدار بشود، توانست به آنجا 
برسد كه بفهمد اينها همه حجاب و پرده بود و رخ دلدار را در آنجا بيابد، به سعادت رسيده 

است.1 شهيد بهشتی در تعبيری زيبا اين ارتباط را با تمثيل عاشقی تشريح می كنند: 
برای انسان حسابگر، انگيزه ها، معش��وق ها، خواست ها، خواسته ها و 
محبوب ها وجود دارد. وقتی اين انسان حس��ابگر به آنها رسيد و اشباع 
شد تازه می بيند كه همه قافيه ها را يك جا باخته؛ ديگر برای او عشقی، 
محبتی، گرمايی، فروغی و آتشی نمی ماند، در حالی كه انسان تا وقتی 
زنده است كه عشقی داشته باش��د. زندگی بی عشق مردگی است. همه 
انس��ان هايی كه زود بفهمند؛ زندگی بی عش��ق مردگی است، همه اين 
معشوق ها و محبوب ها و خواسته ها موقت و گذراست و درخور آن نيست 
كه عشق انسان بماند و عشق انسان باش��د، همه اينها خيلی آسان... به 

خدا می رسند؛ آن كه »يِحبهم و يِحبونه« است.2
البته نبايد ناديده گرفت كه بهش��تی منكر محاسبه گری انس��ان نمی شود بلكه عقل 
محاس��به گر مادی را به تنهايی برای س��نجش رفتار و عملكرد مناس��ب نمی داند زيرا 
گمراه كننده است. به همين منظور، وی انس��انی را مورد نظر دارد كه خداترس است و 
به همين دليل دائماً به محاسبه عملكرد خويش می پردازد تا در مسير گمراهی و غفلت 
قرار نگيرد. از اين رو، محاسبه گری صحيح كردار و رفتار امری پسنديده است. ايشان در 
كتاب شب قدر، شمای كلی يك انسان نمونه را با ظرافت زيبايی كه مستخرج از مبانی 

اسالمی و قرآن شريف است، اين گونه ترسيم می كند: 
يكی از نشانه های انسان خداترس اين است كه می بينی در دين قوی 
است، انضباطش با نرمش همراه، ايمانش از روی يقين، حريص به كسب 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، شناخت عرفانی، تهران، بقعه، 1390، ص10-14. 
2. همان، ص14. 
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آگاهی و آگاهيش همراه با پرظرفی و شكيبايی است. در حال بی نيازی و 
دارايی ميانه رو، در عبادت و بندگی خدا خاشع، و در تهيدستی با ظاهری 
آراسته، در سختی پر توان در پی درآمد حالل، شاداب و در راه راست و 
گريزان از طمع و آز است. به كارهای شايسته می پردازد، اما باز هم نگران 
است. روز را با اهتمام به سپاس و قدردانی نعمت خدا به پايان می برد و 
با اهتمام به ياد خدا و دل بيداری آغاز می كند، شب با دلهره سر بر بالين 
می نهد و بامدادان شاد و خرم به استقبال كار و تالش می رود و دلهره از 
اين دارد كه مبادا دچار غفلت و بی خبری شده باشد. رحمت و بخشايش 
الهی كه با تالش خويش بر آن دس��ت يافته اس��ت. اگر دل پر هوس در 
برابر انجام وظيفه ای كه برايش نامطلوب است از فرمان او سرپيچيد، او 
را تنبيه كند و در جای ديگر از برآوردن تمنا و خواس��ته اش سر برتابد. 
چش��مش به ارزش های جاودانه و فناناپذير روشن است و دلش از آنچه 
زودگذر و ناماندنی اس��ت روگ��ردان. پرظرفی و ش��كيبايی را با آگاهی 
درآميخته و حرف را عمل می س��ازد. آرزويش دور و دراز نيست، لغزش 
كم، قلبش خاش��ع، دلش قانع، خوراكش اندك، كارش آس��ان، دينش 
استوار، شهوتش مرده و خشمش فرو برده است. به او اميد خير می رود و 
از آسيب و آفتش نگرانی نيست. اگر در ميان بی خبران به سر می برد، باز 
هم نامش در شمار هشياران بيداردل می آيد، و اگر در ميان بيداردالن 
است، از بی خبران محسوب نمی گردد. اگر كسی بر او ستم كند، وی را 
می بخشايد و اگر احسان خود را از او بازدارد، باز هم به او احسان می كند، 

و اگر از او ببرد، باز هم او در تجديد پيوندها می كوشد.1 
بهشتی معتقد بودند كه ممكن است مواضع انسان در دگرگونی ها تغيير كند2 و شايد 
علت اين موضوع را وجود خواس��ته ها، اميال و تمايالت گوناگون انس��ان می دانس��ت3 
ولی تأكيد داش��تند كه انسان مسلك دار بايد تابع مسلك باش��د4 و انسان دارای بينش 
ماترياليستی و مادي گری، با انسان دارای بينش الهی از يك سو متصل به مبدأ و از سوی 
ديگر به معاد، خود به خود و به صورت��ی اجتناب ناپذير، معيارهای فكری و مقياس های 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، شب قدر، تهران، بقعه، 1390، ص68-70.
2.سيد محمد حسينی بهشتی، دكتر شريعتی جست وجوگری در مسير شدن، تهران، بقعه،1390، ص95.

3.سيد محمد حسينی بهشتی، گفتار عاشورا، »مبارزه پيروز«، تهران، ميالد، بی تا، ص38.
4. سيد محمد حسينی بهشتی، بانكداری، ربا و قوانين مالی اسالم، همان، 1390، ص33.
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بررسی ش��ان، نمی تواند كاماًل و صد در صد يكس��ان باش��د. حتی وقتی در يك مسئله 
مادی هم بحث می كنند، باز معيار و مقياس شان با هم كم و بيش متفاوت است و اساساً 
نمی تواند تفاوت نداشته باشد. اينها نمی توانند از يك ديدگاه و از يك نقطه نظر، به مسائل 
بنگرند، باألخره دو ديدگاه است.1 بهشتی اعتقاد دارد كه آئين اسالم بر انسان چند بعدی 

تأكيد دارد و در اين زمينه می فرمايد: 
اس��الم آئين انسان سازی اس��ت و انسان تك بعدی نمی س��ازد، بلكه 
انس��ان دارای قدرت تكامل در ابعاد گوناگون می سازد و ساختن انسان 

چندبعدی، نه تك بعدی.2 
بنابراين، انس��ان مورد نظر بهش��تی بر اس��اس موازين اس��المی بايد مترصد تكامل 
فضيلت های انس��انی باش��د و ضم��ن توجه ب��ه پاكدامن��ی و خويش��تن داری، بايد از 

خودكامگی ها جلوگيری نمايد؛ 
آنچه اس��الم از هر مس��لمان، از مرد و زن، از پير و ج��وان مي خواهد، 
پاكدامني و خويشتن داري در برابر طغيان هوس ها، پيشگيري از عوامل 
مختلف فردي و اجتماعي كه به طغيان هوس ها و افسارگس��يختگي و 
خودكامگي انسان كمك مي كند، دفاع از عدالت همه جانبه و ريشه دار 

اجتماعي و كوشش در راه تكامل فضيلت هاي انساني است.3
در كتاب فلسفه دين نيز بهشتی ذيل »انسان از ديدگاه قرآن« بيان می كند: ماجرای 
آفرينش آدم در قرآن چنين ترس��يم ش��ده اس��ت كه آدمی در جريان تحول مادی و 
دگرگونی های فيزيولوژيك به مرحله ای رسيد كه با نفخه روح الهی، آفرينش ديگر يافت و 
در مسير عادی طبيعی خود به يك جهش الهی و ملكوتی دست يافت و موجودی برتر شد 
بدان گونه كه حتی فرشتگان مأمور شدند در پيشگاه او خضوع كنند و نيروهای معنوی 
جهان هم رام او باشند. شجره ممنوعه بهشت، نه آن شجره معرفتی است كه نبايد بدان 
دست يافت، بلكه نوعی سودجويی و كامجويی اس��ت كه بايد مهار شود و بدين وسيله، 
انسان نيروی اراده و خودداری خويش را بيازمايد، حتی اگر عصيان می كند، نشانه اراده 
آزادی است كه به او داده شده است. دست يافتن به معرفت نه تنها برايش ممنوع نيست، 
بلكه بدين موهبت مخصوص شده كه خدايش به او آنچه را كه نمی داند تعليم می كند و 
اصوالً راز شرفش بر فرشتگان، آگاهی هايی است كه پيدا می كند، همان چه كه فرشتگان 

1. همان، ص153.
2. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، همان، ص47. 

3. سيد محمد حسينی بهشتی، اتحاديه انجمن های اسالمی دانشجويان در اروپا، همان، ص19.
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بر آنها دست نيافتند. حتی اخراج از بهشت، مقدمه 
نوعی خودكفايی و بروز استعدادها و تكاپوی خالق 
است و حركتی اس��ت از مرحله پيش ساختگی به 
مرحله خودسازی. هبوط گرچه به دنبال عصيان 
است اما طرد و نفرت دائم برنمی انگيزد و با استغفار 
و خودآگاهی مورد رحمت ق��رار می گيرد. رابطه 
خدا با انس��ان، نه موضع گيری خصمانه است و نه 
رقابت، چون خدا غنی بالذات و قادر مطلق است 
كه اگر همه انسان ها از فرمانش سرپيچی كنند به 
او زيانی نمی رسد و در او كمبودی حاصل نمی ش��ود، لذا از نگرانی و حسد به دور است. 
وانگهی عصيان انسان نه با قدرت حاكمانه ايس��ت كه دست خدا را ببندد، بلكه با همان 
قدرت انتخاب و نيروی اراده ايس��ت كه خدا به او عطا كرده است. خدا انسان را در روی 
زمين خليفه قرار داد، يعنی حاكميت و سلطه زمين برای اوست، كه بر آن حكمی راند 
و در آن تصرف كند و اين نه تنها در زمين كه در آس��مان نيز؛ مواهب سماوی كه قابل 
مهار كردن و تصرف انسان هاست در چنبر تس��خير آنان قرار داده شده است. خدا را نه 
از آفرينش سلطه انس��ان ها بر طبيعت واهمه ايس��ت كه او را بر اين تشويق می كند و از 
او می خواهد تا زمين را آباد كند و از نيروهای نهفته كوه ها و دش��ت ها بهره برگيرد و راز 
كرامت انسان اين حاكميت و قدرت تصرف و تسلط بر خشكی و درياست. انسان در بينش 
قرآن، نه موجودی پيش ساخته و محكوم طرح جبری تقدير است، و نه موجودی تهی و 
رها و برخود واگذار شده، در محيطی تاريك و بی هدف. بلكه انسان سرشار از استعدادها 
و تمايالت و انگيزه ها و سائقه ها است، همراه نوعی رهبری درونی و هدايت فطری كه اگر 
آلوده نگردد به سوی حق فراخوانده می شود و استعداد يافتن آگاهی و مهارت های خالق 
را دارد. در عين حال، اين انس��ان حامل بار امانت الهی است كه همان شعور و اراده نافذ 
است كه مسئوليت زاست و هم رمز انسانيت انسان است و اين موهبت بزرگ همان است 
كه آسمان ها و زمين و كوه ها يارای پذيرش آن را نداشتند و برازنده آن نبودند چون واجد 
استعداد و لياقت حمل آن نبودند و انسان توانست نيروی انتخاب و اراده آزاد را بپذيرد.1

بر اساس مبانی انسان شناسی شهيد بهشتی، انسان ها با يكديگر برابر هستند و هيچ گونه 
امتياز طبقاتی بيجا برای افراد وجود ندارد زيرا خداوند انسان ها را فارغ از رنگ و نژاد و با 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، درس گفتارهای فلسفه دين، همان، ص301-304.

شدنی  انسان  بهشتی:  شهيد 
است، صيرورتی است، پویشی 
است، حركتی است خودآگاه، 
خودساز، محيط ساز و انتخاب گر، 
كه بر اساس انتخاب آگاهانه و 
آزادانه اش هم خود را می سازد و 
هم در تغيير ساخت محيط طبيعی 
خود دخالت گسترده می كند و 

محيط اجتماعی خود را می سازد
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جنسيت و مذهب برابر آفريده است و بر اساس همين مبانی است كه همه افراد بهره مند 
از حقوق و آزادی های اجتماعی هستند. ايشان می فرمايند: 

دين آسمانی اس��الم اين گونه امتيازات ناروا را به كلی الغا كرده است 
و در اس��الم امتياز طبقاتی به هيچ وجه و هيچ رنگ وج��ود ندارد. افراد 
انسان، سفيد و سياه، عرب و عجم، ش��رقی و غربی، شهري و روستايی، 
عالم و جاهل، فقير و غنی، سردار و س��رباز، شاه و رعيت و سايرين همه 
در استفاده از كليه حقوق و آزادي هاي اجتماعی برابرند. مالك به دست 
آوردن مش��اغل و مناصب، شايستگی ش��خصی و معلومات و صفات و 
ملكات الزم براي تصدي آنها اس��ت و هيچ عام��ل خانوادگی و ارثی در 
آن دخالت ندارد. از هر كس می پرس��ند خودت كيس��تی و چيستی؟ 
نمی پرسند پدرت كيست و از كدام قبيله، خانواده و طبقه هستی. همه 
كس می تواند با پشت كار و كوشش و به كار انداختن استعدادهاي خداداد 
خود به هر كار كه بخواهد و شايس��تگی آن را پيدا كن��د بپردازد. حتی 
عالی ترين مناصب و مقامات اجتماعی حكومتی و عالی ترين مدارج علمی 
و معنوي در گرو هيچ چيز جز شايس��تگی نيست. در اسالم كسب علوم 
و معارف گوناگون در انحصار طبقه معينی نيست. همه به كسب علوم و 
معارف دين و آشنايی به قرآن و روايات تشويق شده اند. زبان كسی براي 
خواندن آيات قرآن يا روايات بريده نمی شود. حافظ قرآن و حديث، هر كه 
باشد، مورد تشويق و تكريم است و پيكر هيچ كس براي از بر كردن آيات 
قرآن يا احاديث پاره پاره نمی شود. اين حقوق همگانی و تشويق عمومی 
از صدر اس��الم تاكنون همواره براي همه محفوظ بوده است. در اسالم 
همه مردم در برابر كليه قوانين و دس��تگاه هاي قانونی برابرند. هر كس 
از هر طبقه و داراي هر شغل و مقام و منصب باشد مشمول كليه قوانين 
هست. قوانين اسالم و دستگاه هاي قضايی و اجرايی آن، شغل و مقام و 
مزاياي فردي نمی شناسد. رئيس حكومت با يك فرد عادي، مالك عمده 
با كشاورز، كارفرماي بزرگ با كارگر ساده، عالم و جاهل، مرجع تقليد و 
مقلدين او، شاه و رعيت و... همه در برابر قانون و مجريان آن يكسانند. در 
دادگاه ها و سازمان هاي ديگر حكومتی حتی انجام تشريفات خاص براي 
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اشخاص ممنوع است.1
در نوع نگرش نسبت به ويژگی های باطنی و ظاهری افراد در انديشه بهشتی، دو دسته از 
انسان ها در مقابل يكديگر در صحنه های سياسی صف بندی می كنند؛ عده ای خداپرست 
و عده ای ديگر هواپرست هستند. جبهه حق را خداپرستان تشكيل می دهند و دسته دوم 
را اهل باطل يا همان استثمارگران تش��كيل می دهند. از اين رو، نوع نگرش به انسان ها 
در گفتار و تقريرات شهيد بهش��تی، نوع عملكرد گروه های سياسی را نمايان می سازد. 
به عنوان مثال، ايش��ان بيان می كنند كه دو جريان سياسی در عالم وجود دارد؛ جريان 

صالحين و جريان فاسدين. 
ايشان در خصوص اين موضوع بيان می كنند: 

مبدأ صالح در درون انس��ان اس��ت؛ ايمان اس��ت، عمل صالح است، 
اخالق است؛ اخالق متعالی؛ به س��وی خدا حركت كردن است. بازتاب 
بيرونی اش جنگ ميان طاغوتيان و االهيان اس��ت. هم��ان طور كه در 
درون، جنگ ميان گرايش به خدا و ميل به خدا و گرايش به ش��يطان و 
هوای نفس است، در برون هم جنگ ميان كسانی است كه هواپرستند 
و خداپرستند. اين هواپرستی می تواند اش��كال گوناگونی داشته باشد. 
يكی از شكل هايش استثمارگری است؛ يكی از شكل هايش سلطه گری 
است؛ يكی از شكل هايش تبهكاری و باده گساری و زن بارگی است و هر 
فساد ديگری. ما بياييم همه اين فاسدها را در يك جبهه بياوريم؛ همه 
صالح ها را هم در يك جبهه. بگوييم صالحين، فاسقين؛ مؤمنين، كافرين؛ 
عباداهلل، عبادالش��يطان. اگر اينطور كرديم، فكر می كنم به يك نتيجه 

مطلوب می رسيم.2
بهش��تی اعتقاد دارد جامعه اس��المی بايد از مصرف زدگی ناش��ی از »خودپرستی و 
هوس كيشی« رهايی يابد؛ زيرا انس��ان های هوس گرا يكی از آسيب های جدی جوامع 
بشری محسوب می شوند. از اين رو، انسان ها بايد سعی نمايند از مادی گرايی رهايی يابند 

تا جامعه ايمانی تحقق يابد و همان گونه كه ايشان بيان می دارد: 
چه عواملی ما را از كسب ايمان بازمی دارد؟ خودپرستی، هواپرستی، 

1.سيد محمد حسينی بهشتی، مباحثی درباره مرجعيت و روحانيت، »روحانيت در اسالم و در ميان مسلمين«، 
تهران، شركت سهامی انتشار، 1341، ص141-139، همچنين رك: سيد محمد حسينی بهشتی، روحانيت در 

اسالم و در ميان مسلمين، تهران، روزنه، 1395.
2. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان،1390، ص119. 
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هوس كيش��ی؛ مس��ئله ای كه امروز دنيای مصرفی، به تعبيری دنيای 
ُكنزوميست با توجه به هوس كيش��ی بدان گرفتار است و راه را بر همه 
نهضت های اصيل مش��كل می كند. انس��ان های رفاه زده، انس��ان های 
هوس كيش، اصالت لذت مادی، اصالت لذت های ش��كمی و از شكم به 
پايين؛ ديگر جايی برای قل��ب و مغز باقی نمی گ��ذارد؛ قلب را كه اصاًل 
می ميراند، مغز را هم در خدمت همان شكم و پايين  تر درمی آورد. تمام 

شد، سخت مواظب باشيد دچار هوس كيشی نشويد.1
بايد اذعان داشت كه مبانی انسان شناسی ش��هيد بهشتی بر انديشه های سياسی وی 
تأثير زيادی گذاشته اس��ت تا جايی كه آزادی به عنوان يكی از كليدی ترين مؤلفه های 
انديشه سياسی ايشان، بر اساس نوع نگرش به انس��ان تعريف، پردازش و مفهوم سازی 
می شود. ايشان از چند اصل مهم ياد می كنند كه به اختصار می توان رابطه آزادی و نوع 
نگرش به انسان را در منظومه فكری ايشان مورد بررسی قرار داد. اين اصول عبارت اند از:
يك. انسان شدنی اس��ت، صيرورتی است، پويش��ی است، حركتی اس��ت خودآگاه، 
خودساز، محيط ساز، و انتخاب گر، كه بر اساس انتخاب آگاهانه و آزادانه اش هم خود را 
می سازد و هم در تغيير س��اخت محيط طبيعی خود دخالت گسترده می كند و محيط 

اجتماعی خود را می سازد.
دو. محيط اجتماعی هم ساخته شده انسان است و هم در ساخت او نقش دارد. ولی در 

اين ساختن متقابل، اصل انسان و خودسازی درونی اوست.
سه. بنابراين، انسان نه محكوم جبر طبيعی است، نه محكوم جبر اجتماعی و تاريخی، 
بلكه به هر حال در برابر محدوديت هايی كه طبيع��ت يا نظام اجتماعی برايش به وجود 
می آورد قدرت حركت مخالف دارد. بدين ترتيب يكی از بزرگ ترين ويژگي های انسان 
اين اس��ت كه به راس��تی آزاد اس��ت و انتخاب كننده، و اين صرفاً يك حق نيست، بلكه 
يك واقعيت هم هست، كه انسان هر چه بيشتر به آن بپردازد، گسترده تر و پيشرفته تر 

می شود. 
چهار. در رابطه با انسان، يعنی فرد و جامعه و اصالت فرد و اصالت جامعه، ما معتقد به 
نقش متقابل فرد و جامعه هستيم، اما با تأكيد بر نقش فرد به عنوان مبدأ. پيشتازانی كه 
حركت ها را آغاز می كنند و قدرت درك درد و رنج و آرمان ها و زمينه های حركت توده ها 
را دارند، می توانند آنها را به حركت درآورند و با كمك آنها جريان های اجتماعی نويی را به 

1. سيد محمد حسينی بهشتی، سه گونه اسالم، همان، ص42.
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وجود آورند كه اين جريان ها روی بسياری از افرادی كه ديرتر آگاه می شوند و به حركت 
درمی آيند، اثر می گذارند و آنها را ب��ا خود همراه می كنند. اين نق��ش فرد، نقش افراد 
پيشتاز، السابقون السابقون، و نقش آنهايی كه توانسته اند با خودسازی، آگاهی خودشان 
را بيشتر و باالتر ببرند، در ايجاد حركت ها و به حركت درآوردن و آگاه تر كردن توده ها، 
از مسائل مهمی است كه ما در فهم مسئله آزادی خيلی روی آن تكيه داريم. همچنين 
بر رابطه ای كه بعد ميان اينها و توده ها به وجود می آيد و باز توده ها را به عنوان افراد آگاه 
و شيفته يك جريان به ميدان نبرد سازنده اجتماعی می كشد، تكيه داريم. روی اين هم 
تكيه داريم كه به هر حال در اين جريان آنچه خيلی مهم است اين است كه افراد از روی 
آگاهی و خصلت هايی كه برای خودشان به وجود می آورند و در آنها زمينه دارد و به آن 
رشد می دهند، می توانند حركت داشته باشند؛ حركت آزاد آگاه، فارغ از وابستگي های 
طبقاتی، فارغ از مسائل گفته شده در زمينه تضادهای طبقاتی. اينها می آيند تا تضادها را 
از بين ببرند و جامعه اسالمی توحيدی را كه بر محورهای ارزش های الهی، يگانه می شود، 
پديد آورند. نمی توان اين نقش و اي��ن تحرك و اين انبعاث آنها را با مس��ائل طبقاتی و 
تضادهای طبقاتی توجيه كرد. بنابراين، محيط اجتماعی نقش دارد: نقش آسان كننده 
تغييرات درونی يا دشواركننده آن. از اين رو، در هدايت كلی يك جامعه به سوی فالح، 
نمی شود به وضع محيط اجتماعی به كلی بی اعتنا بود و گفت هر فردی خود را بسازد تا 

جامعه ساخته شود. نه؛ اين طور نيست.1
در نهايت، مداقه در مجموعه تقريرات و بيانات شهيد بهشتی گواه اين مسئله است كه 
نوع نگاه ايش��ان به انسان، مبتنی بر انسان شناسی دينی اس��ت و مقتضيات اين نگرش 
دينی به جامعه انسانی، وجود پذيرفتن دو بعد برای انسان می باشد؛ بعد مادی و معنوی 
كه اين دو با يكديگر ارتباط دارند و تعالی هر كدام در گرو ديگری است؛ به اين معنا كه 
برای رسيدن به تعالی بعد معنوی انسان نمی توان از رشد مادی جنبه های انسانی غفلت 
نمود و بالعكس. اين جريان باعث می ش��ود كه مؤلفه های كليدی انديش��ه ايشان نظير 
حكومت، عدالت، قدرت، امنيت، نظام عادالنه اجتماعی و... تحت تأثير اين نگاه باشند. 

4. اسالم به عنوان منبع اصلی اندیشه های بهشتی 
پيروزی انقالب اسالمی و شكل گيری نظام جمهوری اسالمی، نويدبخش حضور فعال 
دين در عرصه های سياسی- اجتماعی بود. اين ايده در سطح ملی ترسيم كننده هويت 

1. سيد محمد حسينی بهشتی و ديگران، آزادی، هرج و مرج و زورمداری، همان، ص75-78
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دينی- ملی و حيات سياسی- اجتماعی ايرانيان و در 
سطح فراملی تبيين كننده ضرورت بازسازی تمدن 
اسالمی و اعاده هويت و عزت به مسلمانان در دوران 
معاصر بود. ترسيم هويت دينی- ملی و تالش برای 
بازسازی تمدن اسالمی، پرسش ها و معضالتی جديد 
را در دو سطح مذكور به  وجود آورد كه تاكنون منابع 
دينی و دين داران در عرصه عل��وم و مراكز علمی با 
آن به  طور جدی مواجه نشده بودند. پاسخ  گويی به 
اين پرسش ها و معضالت، بی ترديد نيازمند بازنگری 
در مبانی و بينش حاكم بر علوم انسانی و اجتماعی 

رايج در كنار بازگشتی روشمند و نقادانه به سنت فكری است. اين بازنگری ضمن فراهم 
ساختن زمينه های الزم برای بهره گيری از توانمندی های سنت و دانش سنتی، امكان 
اس��تفاده از ظرفيت ها و قابليت های علوم جديد در دوران معاصر را به ارمغان می آورد.1 
بی ترديد برای انسان كه مخلوق برگزيده خداوند متعال است، باالترين علوم و نيكوترين 
هدايت ها الزم اس��ت كه قرآن كريم بالش��ك واجد چنين امتيازی بوده و اساساً جهت 
هدايت انسان نازل شده اس��ت و اين قرآن هدايت اس��ت كه راه ميانه و مستقيم برای 
پيشرفت و تكامل انسان در تمامی ابعاد حيات فردی و اجتماعی در حوزه های مختلف 
زندگی را برای او فراهم می س��ازد. به تعبير قرآن كريم: »َقْد َجاَءُكم  ِمَن اهلَلِ نُوٌر َو ِكَتاٌب 
ُلَماِت إِلَی  النُّوِر بِإِْذنِِه َو  الُم َو يُْخِرُجُهْم ِمَن الظُّ مُِّبيٌن يَْهِدی  بِِه اهلَلُ َمِن اتََّبَع ِرْضَوانَُه ُسُبلَ  السَّ
يَْهِديِهْم إِلَی  ِصَراٍط مُّْسَتِقيٍم«2 و وجه تمايز اصلی اين هدايت نورانی و روش های توأم با 
سعی و خطای بشری كه در اغلب موارد آن نتايج و دستاوردهای خسارت بار و غير قابل 
جبران را نصيب انسان ها و جوامع می سازد، همين است كه نور هدايت قرآن محكم ترين 
و پايدارترين رهنمودهاس��ت كه هيچ گاه نفی و نقص نخواهد شد. همان گونه كه آمده 
الَِحاِت  َِّذيَن يَْعَمُلوَن الصَّ ��رُ الُْمْؤِمِنيَن ال است: »إِنَّ َهَذا الُْقْرآَن يِْهِدي لِلَِّتي ِهَي أَْقَوُم َويَُبشِّ
أَنَّ لَُهْم أَْجًرا َكِبي��ًرا.«3 اگر رهنمودهای غير قرآنی انحراف پذي��ر و خطاپذيرند و امكان 
ابطال آن نيز ندامت و حس��رت برای فرد و جامعه را به دنبال دارد و انواع عدم تعادل ها 

1. ابوالفضل سلطان محمدی، انديشه سياسی عالمه وحيد بهبهانی، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی، 
1386، ص9.

2. قرآن كريم، سوره مائده، آيات 15 و 16.
3. همان، سوره اسراء، آيه 9. 

رویكرد شهيد بهشتی به قرآن به 
عنوان راهنمای عمل و اندیشه و 
اسالم به عنوان مكتب راهنمای 
بشر بوده است. در این راستا، 
هر چند به یك معنا همه آثار او 
بر مبنای اصل قرار دادن فهم 
قرآنی برای مواجهه با مسائل 
مختلف شكل گرفته اند، برخی 
از آثار به شكل خاص تر به دانش 

قرآن شناسی اختصاص دارد
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و اعوجاج ها و بی ثباتی ها را می تواند در پی داش��ته باشد، اما آموزه ها و هدايت های ناب 
قرآنی انحراف ناپذير است و خطا و بطالن در حريم مقدس آن امكان ورود نخواهد داشت.1 
به همين دليل است كه س��يد قطب بيان می كند زندگی در سايه )صراط( قرآن كريم، 
نعمتی است كه فقط هر كس كه آن را چشيده باش��د، آن را ادراك می كند.2 از اين رو، 
تعاليم قرآن منشأ عملكرد انسان ها در افعال خارجی اوضاع نفسانی آنها می باشد و همان 

اوضاع نفسانی است كه منشأ عملكرد سوء يا خوب آنها در روابط با ديگران می شود.3
دامنه مطالعات و تحقيقات آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی بهشتی به قدری گسترده 
و متنوع و در عين حال عميق اس��ت كه به راس��تی توصيف او به صفتی معين را دشوار 
می كند. تحقيقات ژرف انديشانه در فلسفه اسالمی، فهم متون فلسفه غرب كه با تسلط 
وی به زبان های انگليسی و آلمانی بدون واس��طه صورت می گرفت، دانش تحليلی او از 
تاريخ اسالم و جهان، آشنايی با تاريخ و فلس��فه علم، مطالعات گسترده در زمينه علوم 
اجتماعی و انس��انی نوين، دانش عميق در فقه و اصول آن و تبح��ر در علوم حديث، آن 
چنان در آثار به جای مانده از او متجلی است كه زبان را در مقابل توانمندی هايی كه طی 
عمر كوتاه پنجاه و سه ساله اش كس��ب كرده، به تحسين وامی دارد. اما گزاف نيست كه 
مهم ترين دغدغه فكری وی را فهم قرآن و يافتن راه های عمل به آن در زندگی شخصی و 
اجتماعی بدانيم. به همين سبب است كه استناد به قرآن و تكيه بر استدالل های قرآنی، 
تقريباً بر همه گفتارها و نوشتارهای او سايه افكنده است.4 در كتاب انديشه های قرآنی 

شهيد بهشتی آمده است: 
از مروری بر آثار باقيمانده از شهيد آيت اهلل دكتر سيد محمد حسينی  
بهشتی و نيز زندگانی به نسبت كوتاه و كارنامه بس درخشان او در بيش 
از سه دهه تالش اجتماعی، به عنوان يكی از برجسته ترين انديشمندان 
مصلح مس��لمان معاصر، درمی يابيم كه رويكرد وی ب��ه قرآن به عنوان 
راهنمای عمل و انديش��ه و اس��الم به عنوان مكتب راهنمای بشر بوده 
است. در اين راستا، هر چند به يك معنا همه آثار او بر مبنای اصل قرار 
دادن فهم قرآنی برای مواجهه با مسائل مختلف شكل گرفته اند، برخی از 

1. شوقی احمد دنيا، برداشت های اقتصادی از قرآن كريم، ترجمه محمد صفری، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 
1389، ص11-12.

2. سيد قطب، فی ظالل القرآن، قاهره، دارالشروق، 1982، ج1، ص11، به نقل از ابراهيم برزگر، استعاره صراط 
در انديشه سياسی سيد قطب، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1390، ص9.

3. اصغر آقامهدوی، قدرت سياسی، تهران، دانشگاه امام صادق)ع(، 1391، ص11.
4. سيد محمد حسينی بهشتی، در مكتب قرآن: تفسير سوره حمد، تهران، روزنه، 1392، ص7. 
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آثار به شكل خاص تر به دانش قرآن شناسی اختصاص دارد. در اين ميان، 
دو دوره درس گفتارهای تفس��ير قرآن، يك��ی در دوره تصدی مديريت 
مركز اس��المی هامبورگ )1349-1344( و ديگری پس از بازگشت و 
پيش از تعطيل شدن جلس��ات »مكتب قرآن« توسط ساواك در سال 
1355، حائز اهميت ويژه ای است. درس گفتارهای مربوط به دوره اقامت 
در آلمان، س��وره های منتخب قرآن را دربرمی گيرد و درس گفتارهای 
مربوط به »مكتب قرآن«، از ابتدای قرآن آغاز و به تفسير آيات 102 تا 
110 سوره آل عمران و بحث مبسوط امر به معروف و نهی از منكر خاتمه 
می يابد. افزون بر اين، بايد به درس گفتارهايی مراجعه كرد كه در زمينه 
موضوعات خاص با محوريت قرآن ايراد شده است، مانند سلسله مباحث 
حق و باطل از ديدگاه قرآن. نوش��تارها، گفتارها و گفت وگوهای متعدد 

ديگری نيز در اين زمينه از شهيد بهشتی باقی مانده است.1
ايشان در خصوص قرآن بيان می كنند: 

قرآن، كتابی ناظر به انسان و بافت های تودرتو و گوناگون روح و روان 
و انديشه و رفتار برخاس��ته از اميال و خواسته های آدمی است. به دليل 
گوناگونی انسان ها و تنوع بی اندازه يی كه در بافت های روانی و ذهنی و 

رفتاری بشر هست، تأثير قرآن بر روی انسان ها، متفاوت است.2 
البته ايشان تأكيد دارند كه هدف شناختن تعاليم اسالم است كه به صورت يك نظام 
عقيده و عمل كه به پرسش های انسان در همه مسائل عملی و در بخشی از مسائل نظری 
كه به آغاز و انجام جهان و تبيين كلی خلقت مربوط است، پاسخ های روشن می دهد. در 
اين شناخت در عين آگاهی بر نظا م های ديگر فكر يا عقيده و عمل بايد از مخلوط كردن 
اين نظام ها با نظام خاص اسالم كاماًل پرهيز كرد مگر در مواردی كه به راستی يك تعليم 
اسالمی ناظر به يك تعليم يا يك سلس��له از تعاليم نظام ديگر يا نظام های ديگر باشد و 

بخواهد آن را رد يا تأييد يا اصالح كند.3
دكتر بهشتي ش��ناختي نوگرايانه از اس��الم داش��ته، با چنين رويكردي اسالم را نيز 
معرفي مي كند. منبع چنين ش��ناختي متون ديني و به ويژه ق��رآن كريم به مثابه متن 

1. بنياد نشر آثار و انديشه های شهيد بهش��تی، نگاهی دوباره: بازخوانی انديش��ه های قرآنی دكتر بهشتی، قم، 
دانشگاه مفيد قم، 1395، ص8-9.

2. سيد محمد حسينی بهشتی، روش برداشت از قرآن، همان، ص23.
3. رك: سيد محمد حسينی بهشتی، كوششی نو در راه شناخت تحقيقی اسالم، تهران، روزنه، 1394.
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نخس��تين انديشه اس��المي اس��ت اما آنچه شناخت 
وي را از ديگ��ر گونه هاي معرفتي متمايز مي س��ازد، 
رويكرد نوگرايانه وي در مراجعه به اين متن است. اين 
رويكرد در روش شناس��ي دكتر بهشتي نمايان است. 
روش شناسي دكتر بهشتي در مراجعه به قرآن كريم 
بر دو اصل بنيادين بنا شده است. اصل نخست، قابليت 
فهم همگاني قرآن كريم اس��ت. به عقيده وي، قرآن 
براي استفاده همگان آمده است و اين مطلبي است كه 
آيات قرآن روي آن تأكيد ف��راوان دارد. البته اين امر، 
به مفهوم امكان فهم همه آيات براي همگان نمي باشد 
چرا كه قرآن كريم برخوردار از برخي آياتي است موسوم به متشابه كه فهم آنان نيازمند 
برخورداري از توانايي ها و قابليت هايي است كه همگان ممكن است دارا نباشند. از اين 
رو، دكتر بهشتي با اذعان به اين واقعيت اين گونه نتيجه گيري مي كند كه قسمت عمده 
قرآن براي فهم عموم مردم است نه براي فهميدن گروهي خاص. قابليت فهم عمده قرآن 
كريم براي همگان البته مستلزم توجه به نكاتي است كه وي بدين شكل خالصه مي كند؛ 
قرآن به زبان عربي است، به زبان عربي عصر پيغمبر اس��ت، مطلبي است كه به صورت 
شفاهي القا شده و بعداً به صورت سينه به سينه ضبط شده و هم نوشته و ثبت شده است. 
بر اساس اين نكات سه گانه، شناخت دقيق زبان عربي، ش��ناخت معناي رايج واژگان و 
الفاظ قرآن كريم در عصر پيغمبر و نهايتاً ش��ناخت ش��رايط محيطي و اجتماعي زمان 
نزول به مثابه قرائن مورد نياز فهم صحيح آيات، الزم و ضروري اس��ت. افزون بر چنين 
پيش شرط ها و پيش زمينه هاي روش ش��ناختي، درك ارتباط آيات قرآن نيز الزمه فهم 
صحيح آن به حساب مي آيد. از نظر دكتر بهشتي اگر چه قرآن كالمي است كه در شرايط 
تاريخي خاصي نازل شده و به مسائل آن زمان نظر دارد اما به حكم اين كه كتابي جاويد و 
جهاني است، هرگز نمي توان مقصود از آيات را به آن چه مربوط به شرايط ويژه آن زمان 
است، محدود كرد و در نتيجه قابل تعميم به زمان ها و مكان هاي ديگر است. اين ديدگاه 
از آنجا كه فهم قرآن كريم را تاريخ مند ندانس��ته و به تعمي��م چنين فهمي به زمان ها و 
مكان هاي ديگر دانسته، در نتيجه احكام برگرفته از آيات را در زمان حاضر نيز الزم االجرا 
مي داند، با رويكرد تجددگرايانه متمايز مي گردد و از آنجا كه تعميم چنين فهمي مستلزم 
تسلط بيشتر بر فهم همه قرآن است و در نتيجه نيازمند اجتهاد پويا و مطابق با شرايط 

اندیشه های شهيد بهشتی 
تا حدودی متأثر از محيط 
سياسی و اجتماعی ایشان 
و شرایط جهانی است ولی 
و  بی چون  تسليم  ایشان، 
چرای جریان های فكری و 
تحوالت سياسی نبودند بلكه 
با ميزان اسالم به نقد و ارزیابی 
امور سياسی می پرداختند و 

موضع گيری می نمودند
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زماني و مكاني است، با رويكرد سنت گرايانه نيز فاصله پيدا مي كند. چنين اجتهادي در 
واقع برداشتي از قرآن كريم است كه به حكم تعدد اجتهادات مي توان به تعدد برداشت ها 
و تفاس��ير از قرآن كريم نيز حكم راند. اين نتيجه گيري، پاي اص��ل بنيادين ديگر را در 
روش شناسي دكتر بهش��تي به ميان مي آورد. اصل دوم، عدم جواز تفسير به رأي است. 
بر اس��اس اين اصل تعدد تفاسير تا جايي معتبر شناخته مي ش��ود كه منطبق بر قواعد 
تفسيري بوده و نه بر دريافت شخصي مفسر بدون توجه به قواعد مذكور.1 به همين دليل، 
دكتر بهشتي به سطوح فهم قرآن كريم اعتقاد داشته، بر اين باور است كه در سطوح باالتر 
از س��طح عمومي و همگاني، فهم قرآن نياز به تخصص دارد و در برخي از سطوح نياز به 
استفاده از سرچشمه وحي نيز الزم است. وي دليل چنين نيازي را عدم جواز تفسير به 
رأي با وجود آيات متشابه در قرآن كريم مي داند. وي آيات متشابه را به دو دسته تقسيم 
مي كند؛ متشابه كامل مثل الم و امثال آن، و متشابه نسبي، يعني عبارتي كه تا حدودي 
معنايش روشن است ولي از يك حد فراتر، متشابه مي شود و بنابر اين متشابهات كامل 
به طور كلي و در متشابهات نسبي تا حدودي بايد از دست زدن به تأويل خودداري كرد. 
از نظر وي، زمينه تفسير به رأي در چنين آياتي وجود دارد. ضرورت پرهيز از تفسير به 
رأي در روش شناسي دكتر بهشتي، ضرورت ارجاع به منابع معرفتي ديگر يعني احاديث 
را آشكار مي سازد. اما در مراجعه به اين احاديث نيز توجه به اين نكته ضروري است كه 
استفاده از احاديث و روايات در فهم قرآن حرفه اي است بسيار ظريف و بسيار دقيق و يك 
كار كاماًل فني و تخصصي است. در مجموع دكتر بهشتي امكان ارايه برداشت ها و تفاسير 
متعدد از قرآن كريم و استفاده از احاديث براي فهم قرآن كريم را مي پذيرد اما به شرط 
آن كه به حد تفسير به رأي و به حد تحميل عقايد دلخواه به قرآن نرسد. مي توان گفت 
كه در اسالم شناسي دكتر بهش��تي كه با روش شناسي تفسيري وي به دست آمده، سه 
گونه اسالم قابل شناسايي است. اسالم راستين، اسالم مصلحتي و اسالم اقليمي. گونه 
نخست، اسالم واقعي است و گونه س��وم نيز مي تواند به گونه نخست برگردد و راستين 
شود.2 بهشتی اعتقاد دارد اسالم واقعی می تواند به انسان و جامعه كمال بدهد و علت اين 
مسئله از ديدگاه بهشتی اين است كه آيات قرآن كريم زنده هستند و به عبارتی ديگر، 
تعاليم اسالمی نيز تعاليم جاودانی هستند.3 به همين دليل، منبع اصلی انديشه خويش را 

1. منصور ميراحمدی، نگاهی دوباره؛ بازخوانی انديشه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی شهيد آيت اهلل دكتر 
بهشتی، »نوگرايی دينی در انديشه سياسی دكتر بهشتی«، قم، دانشگاه مفيد، 1392، ص344-350.

2. همان، ص344-350.
3. سيد محمد حسينی بهشتی، ارزش ها از نگاه بهشتی، همان، ص5-6.
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اسالم و قرآن قرار داد و توصيه ايشان به جامعه اسالمی، اتصال به منبع حقيقی شناخت 
و معرفت، يعنی قرآن كريم و تعاليم اسالمی است. 

در جمع بندی اين فصل بايد افزود كه انديشه های بهشتی تا حدودی متأثر از محيط 
سياسی و اجتماعی ايشان و شرايط جهانی است ولی ايش��ان، تسليم بی چون و چرای 
جريان های فكری و تحوالت سياس��ی نبودند بلكه با ميزان اسالم به نقد و ارزيابی امور 
سياسی می پرداختند و موضع گيری می نمودند. نگاه اس��المی به انسان و جهان باعث 
گرديد كه نوعی فرجام انديشی و غايت مداری در انديش��ه سياسی ايشان وجود داشته 
باشد و ترس��يم جامعه عادالنه جهانی نمود عينی اين موضوع در منظومه فكری ايشان 
می باشد و در عين حال، پيروزی جريان حق بر گروه های ظالم جهانی، سنت الهی سقوط 
تمدن های مادی، امنيت پايدار در جامعه مهدوی و... نشان می دهد كه سياست مورد نظر 

ايشان تحت تأثير آموزه های قرآنی است. 

فرجام سخن
شهيد بهش��تی يكی از متفكران انقالب اسالمی می باشند كه س��يره عملی و نظری 
ايشان برای اس��تمرار و تقويت گفتمان انقالب اسالمی بس��يار حائز اهميت می باشد. 
يكی از موضوعات بنيادی در خصوص شهيد بهشتی، بررسی بنيان های انديشه و حيات 
علمی و سياسی ايشان اس��ت كه می تواند در فهم و ش��ناخت بهتر انديشه ها و رويكرد 
اجرايی ايشان در فرآيند بسط گفتمان انقالب اسالمی حائز اهميت باشد. به يك معنا، 
فعاليت های اجرايی ايشان بر اس��تمرار و تداوم انقالب اسالمی تأثير زيادی نهاده است 
تا جايی كه ايشان را می توان انديشمندی نهادگرا به حساب آورد؛ به اين معنا كه خيلی 
از انديش��ه های راهبردی بهشتی در حوزه قانون، تش��كل و احزاب، فعاليت های مدنی، 
نوع آزادی و... در جامعه متبلور شده و نهادسازی هايی برای آنها صورت گرفته است كه 
نمود عينی و درخش��ان آن را می توان در تدوين قانون اساسی، استقرار قوه قضاييه و... 

مشاهده نمود. 
انديشه های بهشتی تا حدودی تحت تأثير ش��رايط زمانی ايشان بود و بازتاب واكنش 
ايشان برای بهروزی و تأمين سعادت انسان ها بود؛ تحوالت جهانی نظير رواج نيهليسم و 
پوچ انگاری در جامعه جهانی، گسترش افكار ماركسيستی و ليبراليستی در محافل علمی 
و دانشگاهی و رخنه آنها در بدنه نظام های اسالمی، رواج بی عدالتی های رژيم پهلوی و 
لزوم طرح ريزی حكومت منطبق با آموزه های اسالمی، مادی گرايی و مصرف زدگی جوامع 
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انسانی و غيره باعث شد تا ايش��ان به واكنش در برابر آنها بپردازند و به فكر تشريح نظام 
سياس��ی و حكومت مطلوب خويش بيفتند. طرح اوليه انديشه های ايشان در خصوص 
مباحث سياسی و حكومت اسالمی در سال 1339 در مجله مكتب تشيع انجام شد كه در 
چند شماره به موضوعات مختلف حكومت در اسالم پرداخت و بعد از آن، در سخنرانی ها 
و تقريرات ايشان مباحث مختلف سياسی نظير واليت، آزادی، تشكل سياسی، عدالت، 

قانون و... مطرح گرديد.
بن مايه تفكرات سياس��ی و اجتماعی و انديشه های حكومتی ايش��ان، اسالم )قرآن، 
نهج البالغه، س��يره معصومين، روايات و...( بوده اس��ت و همين موضوع سبب گرديده 
اس��ت تا مبانی هستی شناسی و انسان شناس��ی ايشان بر بينش سياس��ی ايشان تأثير 
عميقی بگذارد. از آنجايی كه بهشتی به دو جهان مادی و معنوی اعتقاد داشت و چنين 
می پنداشت كه اين جهان وس��يله ای برای آبادانی زندگی اخروی انسان هاست، تأكيد 
داشت كه همه مؤلفه های سياس��ی نظير قدرت، حزب و تشكل، آزادی و... وسيله هايی 
هستند تا انس��ان ها بتوانند آخرت خويش را بس��ازند و همين امر مانع از فزون طلبی، 
قدرت پرستی، شهوت گرايی، هرج و مرج، بی بند و باری و... می شد. الجرم، امت و امام در 
برابر نعمت های دنيوی و ابزاری كه در خدمت آنها بود، مسئول بوده و بايد پاسخگوی فعل 
و قول خويش باشند. پس، شهيد بهشتی بر انصاف، صداقت و مسئوليت پذيری مسئوالن 
اعتقاد راسخی داشت و معتقد بود همگان بايد از تشنگی قدرت و جاه و مقام رهايی يابند 
و به س��مت معنويات گام بردارند. چنين رويكردی سبب ارتباط وثيق دين و سياست و 

جدايی ناپذيری آن در انديشه سياسی بهشتی گرديد. 
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تبيين ناكامی نهضت آزادی در انتخابات پس از 
پيروزی انقالب اسالمی

حسين ارجينی1
عيسی مولوی وردنجانی2

چکيده
پس از پيروزی انقالب اس��المی در ايران مهم ترين مسئله پيش  روی رهبران انقالب، 
ساز و كارهای اجرايی و حكومتی بود. در اين ميان هر يك از گروه ها و جريان های دخيل 
در انقالب بيش��ترين تالش خود را در تصاحب حداكثری مناص��ب حكومتی قرار داده 
بودند. نهضت آزادی نيز مانند ساير گروه ها مترصد فرصتی برای به دست آوردن سهم 
حداكثری در نظام جمهوری اسالمی بود كه عرصه انتخابات برای اين سهم خواهی فضای 
مناسبی را فراهم می ساخت؛ با توجه به اينكه انتخابات در هر يك از قوای مجريه و مقننه، 
در واقع جهت و مسير حركت نظام را مديريت می كند و در افكار ملت و اهداف انقالب نيز 
باعث ايجاد تحوالتی می گردد پرداختن به فعاليت جريان ها در انتخابات ضروری است. 

1. استاديار دانشگاه معارف اسالمی
2. دانشجوی دكتری دانشگاه معارف اسالمی
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پرسش اصلی پژوهش پيش  رو اين اس��ت كه عملكرد نهضت آزادی در سه دهه پس از 
پيروزی انقالب اسالمی در هنگام برگزاری انتخابات چگونه بوده است. يافته های تحقيق 
گويای آن اس��ت كه اين طيف در زمانی تأكيد بر تحريم و نامش��روع خواندن انتخابات 
كرده اند؛ گاهی سعی در نفوذ و به  دس��ت گيری اركان حكومت داشته اند و گاهی نيز به 
تخريب و براندازی نظام پرداخته اند؛ كه هر كدام از اين رويكردها را در برهه ای از دوران 
پس از پيروزی انقالب اسالمی در انتخابات مجلس و رياست جمهوری عليه نظام به  كار 

برده اند كه مورد بررسی قرار گرفته است. 
كليدواژه ها: انتخابات، نهضت آزادی، انقالب اسالمی، احزاب و گروه ها. 

مقدمه
با روی كار آمدن دولت موقت 11 نفر از اعضای نهضت آزادی در پس��ت های مختلف 
مشغول به كار شدند كه شامل 36درصد از كل اعضای دولت موقت بود. اين ورود پر حجم 
نهضت آزادی ها به اركان اساس��ی حكومت نوپای جمهوری اسالمی باعث شد تا آنها بر 
عملكرد دولت موقت اثرگذار باش��ند كه مخالفت های جدی را از سوی رهبران انقالب 
و مردم به دنبال داش��ت. اختالفاتی كه ميان نهادهای انقالبی با دولت موقت مخصوصاً 
در جريان تسخير النه جاسوسی ايجاد شد باعث استعفای دولت موقت و نمايان شدن 

ماهيت اصلی اين جريان گرديد. 
پس از تصويب قانون اساس��ی، انتخابات رياس��ت جمهوری، تجل��ی گاه منازعه های 
سياسی قرار گرفت. رقابت اصلی بين حزب جمهوری اسالمی و مخالفان پرشمار، ولی 
پراكنده بود. جالل الدين فارسی، بنی صدر، دريادار مدنی و مسعود رجوی از كانديداهای 
مشهور اين دوره بودند. در اين ميان رقابت اصلی ميان بنی صدر و فارسی شكل گرفت. 
نهضت آزادی كه وامان��ده از قدرت بود برای بقای حيات سياس��ی خ��ود در انتخابات 
رياست جمهوری به حمايت از بنی صدر پرداخت. پس  از اين انتخابات و روی كار آمدن 
بنی صدر، اميد نهضت آزادی برای بازگشت به اركان قدرت زنده شد و منجر به ورود اين 

جريان به مجلس اول در اسفند 1358 بود. 
نهضت آزادی كه خود را در ورطه نابودی می ديد و از طرفی مدعی قدرت در نظام بود 
نامزدهايی در اين انتخابات معرفی كرد و توانست كرسی های اندكی را به خود اختصاص 
دهد و با ائتالف ساير گروه های اپوزيسيون، فراكسيون اقليت را در مجلس تشكيل دهد. 
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بيان مسئله
سقوط دولت موقت، نهضت آزادی را از صحنه قدرت اجرايی دور كرد؛ اما همچنان اين 
تش��كل به  عنوان يك جريان فكری مؤثر در تحوالت نظام جمهوری اسالمی باقی ماند. 
در سال های بعد از بركناری دولت موقت، تضاد بين اين جريان فكری با ديگر نيروهای 
اسالم گرا تشديد شد. نهضت آزادی با تكيه  بر برداش��ت های غلط از ايدئولوژی انقالب 
اسالمی، نه تنها با مسئله انتخابات بلكه با نظام جمهوری اسالمی به مخالفت برخاست و با 
تكيه  بر اصولی همچون نفی حاكميت در نظام، نبود آزادی و انحصاری بودن انتخابات به 
 مواجهه با نظام برآمد. از عرصه هايی كه اين مواجهه را به  خوبی نمايان می ساخت فضای 
انتخابات بود؛ به اين خاطر نهضت آزادی از فضای به  دست آمده از انتخابات برای پيشبرد 
اهداف و مقاصد باطل خود نهايت بهره را برد. اين جريان در طول سه دهه پس از پيروزی 
انقالب اس��المی تالش های س��ازمان يافته زيادی را برای ناكارآمد خواندن و نامشروع 
جلوه دادن نظام جمهوری اسالمی و در نهايت به  زانو درآوردن اين نظام به كاربست. بر 
اين اساس تحليل سياست های نهضت آزادی در حوزه انتخابات و نحوه موضع گيری و 
ائتالف هايی كه نهضت آزادی در روند انتخابات مجلس و رياست جمهوری در سه دهه 
اخير انقالب انجام داده حائز اهميت اس��ت و به اين جهت مهم ترين مسئله ای است كه 

اين پژوهش به آن پرداخته است. 

ضرورت تحقيق
با توجه به اينكه پژوهش و تحقيقی در مورد فعاليت نهضت آزادی در انتخابات انجام 
نشده و به خاطر اهميت تاريخ معاصر ايران، هدف از اين پژوهش، آشنايی نسل كنونی 
با تحوالت و ايجاد چالش های پيش  روی نظام در انتخابات اس��ت، به اين جهت در اين 
پژوهش س��عی ش��ده اس��ت اوالً عملكرد نهضت آزادی در هر دوره از انتخابات و نحوه 
رفتار سياس��ی اين جريان بيان ش��ود. ثانياً ميزان تعامل دولت مردان و رهبران نظام با 
جريان اپوزيس��يون به خواننده ارايه گردد. ثالثاً به توانايی های سران نظام جهت عبور 
از بحران های ناشی از انتخابات و فتنه های ايجادشده توس��ط اين جريان اشاره شود تا 
هوشياری مسئوالن نظام در رفع فتنه ها و چالش های كشور را نشان دهد كه اميد است 
مورد اقبال اصحاب قلم، اس��اتيد و پژوهش��گران قرار گيرد و خدمتی به جامعه علمی و 

فرهنگی كشور باشد. 
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فرضيه تحقيق 
با توجه به ماهيت نهضت آزادی و اپوزيس��يون داخل و خارج از كشور، انديشه دينی 
برآمده از اين انقالب می تواند به عنوان بزرگ ترين تهديد برای تفكر و منش سياسی اين 
طيف از جريان ها قرار گيرد كه به نظر می رس��د رهبران نهضت آزادی پس از كنار زده 
شدن از قدرت، به خاطر اينكه دچار مرگ سياسی نشوند با تأكيد بر آزادی و انحصاری 
بودن انتخابات با ساير گروه ها و احزاب سياس��ی ائتالف نمودند؛ تا به وسيله اين تعامل، 
در حاكميت آينده بتوانند اصول سياسی خود را به اجرا درآورند؛ و از پيشرفت اهداف و 

سياست های راهبردی انقالب اسالمی جلوگيری نمايند.
به نظر می رسد نهضت آزادی بيشترين مشكل را به هنگام انتخابات برای نظام در قالب 
طرح انحصاری بودن انتخابات و نب��ود آزادی انتخاباتی، به وجود آورده اس��ت كه تنها 

توانسته رسانه های بيگانه را تغذيه نمايد. 

روش تحقيق
با توجه به اينكه مقاله حاضر ريشه تاريخی دارد، تكنيك جمع آوری اطالعات به شيوه 
»اس��نادی و تاريخی« خواهد بود؛ يعنی با مراجعه به اسناد دس��ت  اول، كتب، مدارك 
معتبر تاريخی، روزنامه ها و بيانيه های مربوط به اين جريان، مطالب مورد نظر استخراج 
می شود؛ كه با توجه به اين داده های تاريخی، در دو سطح »توصيف« و »تبيين«، تحليل 
وقايع تاريخی امكان پذير می گردد؛ بنابراين در اين مقاله، روش تحليل پژوهش، كيفی 

و مبتنی بر داده ها و شواهد تاريخی است. 

چهارچوب نظری
نهضت آزادی ايران از جمله احزاب و گروه هايی است كه به جهت درآميختن ارزش های 
اس��المی با مبانی و فرهنگ غربی و ايجاد نوعی اصالح طلبی شبه مذهبی در ايران خود 
را به  عنوان يك جريان فكری مؤثر در تحوالت انقالب معرفی می نمايد كه از اين حيث 
شايس��ته نقد و بررسی اس��ت. اين جريان در حقيقت نمونه بارز و س��ردمدار گروه ها و 
سازمان های مذهبی است كه پس از كودتای 28مرداد 1332 به وجود آمدند. شكست 
فكری و سياسی نهضت آزادی و انديشمندان و سياستمداران آن در برابر آرمان خواهی 
مردم مسلمان ايران در انقالب، نش��ان از عدم موفقيت انديش��ه و تفكر اين جريان در 
ميان مؤمنان استوار و معتقدی است كه بار سنگين مشكالت و بحران های انقالب را به 
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دوش كشيده و بر اين نكته پای فشرده اند كه ايران 
اس��المی ره آوردهای فكری غرب را بر نمی تابد و از 

اصول و مبانی اعتقادی خود عدول نمی كند.
مهندس بازرگان ب��ه  عنوان ايدئول��وگ نهضت 
آزادی هم��واره نه  تنها ب��ه ديده احت��رام، بلكه با 
دل بستگی و اشتياق، به غرب و انديشه های غربيان 
می نگريس��ت و به اين جهت تالش داشت اصول و 
مبانی فرهنگ اس��المی را به هر وسيله ممكنی با 
تفكر و انديش��ه غربی منطبق س��ازد. غرب گرايی 

نهضت آزادی به جلوه ها و سطوح روبنايی محدود نمی شود؛ بلكه تا آنجا پيش می رود كه 
آرمان ها و مقاصد پيامبران الهی را با اهداف و آرمان های انسان غربی و انديشه اومانيسم 
يكسان می بيند و دستاوردهای كنونی بش��ريت، در قالب تكنولوژی و تحول علوم را در 

همان هدف مورد نظر انبيا می داند.1 
الزم به ذكر است كه در همان دورانی كه بازرگان محو پيشرفت غرب شده بود و اصول 
و مبانی اعتقادی نهضت آزادی را در كتاب راه طی شده پايه ريزی می كرد و به تمجيد از 
اروپا می پرداخت امام خمينی در كتاب كشف اسرار چهره زشت و پليد غرب را در لباس 

تمدن جديد و تكنولوژی پيشرفته و فرهنگ نو برمال می نمود. ايشان می فرمايد:
آنچه در اروپاست جز ديكتاتوری ها و خودسری ها نيست. اروپا به كجا 
رسيده تا ما قانون او را با قانون خود تطبيق دهيم؟ زندگی امروز اروپا از 
بدترين زندگی هاست كه با هيچ قانونی نمی توان آن را وفق داد لكن شما 
بيچاره های ضعيف العقل يكسره خود را در مقابل آنها باخته به  طوری  كه 

قانون خود را نيز فراموش كرديد.2 
تفاوت اين دو بينش كاماًل مش��هود و ب��ارز بود؛ يك��ی بينش غرب را ب��ه  مثابه دين 
می نگرد و ديگری آن را جز ديكتاتوری و خودسری ندانسته، يكی خودباخته است و راه 
خودباختگی طی می كند و ديگری طاليه دار نهضت بازگشت به خويشتن و احياگر روح 
استقالل و خودباوری اس��ت. در چهارچوب فكری نهضت آزادی نوعی تقابل با انقالب 
اسالمی نهفته است؛ تقابلی كه از نوع انديشه غرب گرايانه نهضت آزادی با تفكر و انديشه 

1. مهدی بازرگان، راه طی شده، تهران، انتشار، 1342، ص19. 
2. روح اهلل خمينی، كشف اسرار، بی جا، بی تا، ص272. 

تكيه  بر  با  آزادی  نهضت 
برداشت های غلط از ایدئولوژی 
انقالب اسالمی، نه تنها با مسئله 
انتخابات بلكه با نظام جمهوری 
اسالمی به مخالفت برخاست و 
با تكيه  بر اصولی همچون نفی 
حاكميت در نظام، نبود آزادی 
و انحصاری بودن انتخابات به 

 مواجهه با نظام برآمد
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برخاسته از اسالم شيعی است. اين انديش��ه گرچه در قبل از انقالب در كتب ايدئولوگ 
نهضت آزادی وجود داشت اما بعد از انقالب با روی كار آمدن دولت موقت و رخدادهای 
بعد از آن، انديشه نهضت آزادی را از حالت تئوری به  صورت عملی در معرض ديد تمام 

مردم ايران قرار داد.
در واقع انديش��ه نهضت آزادی در مقطع پس از پيروزی انقالب اسالمی، بر دو محور 

متمركز گرديد:
الف: طرح جدايی دين از سياست كه به  صورت هسته تئوريك آراء نهضت آزادی قرار 
می گيرد؛ كه از لوازم آن مخالفت با تفكر اصيل اس��المی و نمايندگان و سخنگويان آن 
يعنی روحانيت اس��ت. به همين جهت انديش��ه روحانيت س��تيزی، يكی از اصلی ترين 
اهداف سياسی منورالفكران غرب زده ايرانی از صدر مش��روطه تا امروز، توسط نهضت 
آزادی مطرح گرديد تا بتوانند به  نوعی مبانی انقالب اسالمی را تضعيف نمايند. بايد بيان 
داشت بروز روحانيت ستيزی امری است كه تماماً با مبانی و مقاصد آرای نهضت آزادی 

هم خوانی دارد.
البته در اساس��نامه نهضت آزادی در اوائل دهه 1340 آمده اس��ت: دين را از سياست 
جدا نمي دانيم؛ يا در جنبش روحانيت در س��ال 1341 به دفاع از روحانيت می پردازد 
و همچنين در قيام خرداد 1342 اعالمي��ه ای با نام »ديكتاتور خ��ون می ريزد« صادر 
می نمايد و همچنين پس از انق��الب در انتصاب آقای بازرگان به عن��وان رئيس دولت 
موقت، معتقد می گردد كه اين انتصاب بر اس��اس اختيار مشروع حضرت امام است؛ اما 
بايد توجه داشت كه چنين بياناتی در كنار ساير اعالميه ها و فعاليت های نهضت آزادی 
تنها بيانگر آنست كه اين جريان به اقتضای ش��رايط، بر موج حركت انقالبی مردم سوار 
شده و از منافع آن بهره مند می شده و در زمانی كه خطر تهديدش می كرد شعار اعتقاد 

به اعالميه حقوق بشر و سلطنت شاه را سر می داد. 
ب: ترويج مفهوم آزادی ليبرالی تحت عنوان كل��ی آزادی خواهی؛ اين اصل به  صورت 
شعار سياسی، پس از پيروزی انقالب اس��المی بروز كرد و هدفش ايجاد تشتت و هرج 
 و مرج عمومی و حاكم گردانيدن الگوی پلوراليس��تی- ليبراليس��تی غربی در عمل، به 
 جای معيارها و موازين دينی در اداره جامعه بوده اس��ت؛ كه در نهايت اعتقاد به تساهل 
و سياس��ت گام  به  گام را به دنبال داش��ت. غايت اين دو مبنای اعتقادی- سياسی نفی 
حكومت اصيل اسالمی بود. برای نمونه می توان در تعيين نظام برآمده از انقالب اشاره 
كرد كه رهبر نهضت آزادی يعنی بازرگان مدل حكومت مطلوب خود را بر اساس طرح 



11
9

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

می
سال

ب ا
قال

ی ان
روز

ز پي
س ا

ت پ
خابا

 انت
 در

دی
 آزا

ت
هض

ی ن
كام

ن نا
بيي

ت

كلی به نام مديريت علمی در مقابل مديريت برخاسته از انديشه دينی بيان می كند. در 
اين راستا به مسخ مبانی سياسی دينی می پردازد و اعتقادی به جمهوری اسالمی بدون 

قيد دموكراتيك نداشته و به جمهوری دموكراتيك اسالمی تأكيد می ورزد.1 
اين دو محور اصلی انديش��ه نهضت آزادی نش��ان می دهد كه تالش نهضت آزادی و 
هدف نهايی آنها چيزی جز قداس��ت زدايی و دنيوی كردن ام��ور و پذيرفتن قرائت های 
غير دينی نيست. نهضت آزادی به  حكم انديشه التقاطی به دفاع از دموكراسی به  عنوان 
مابعدالطبيعه ای برای نظام سياسی اس��الم می پردازد. در حالی  كه دموكراسی از پايه و 

اساس و مبنای نظری، خالف بينش دينی و اصول انقالب اسالمی است. 
چنين برداشتی ساده ترين نوع تأويل حكومت اسالمی، برای القای دينی بودن الگوی 
ليبراليسم غربی و همساز بودن آن با آموزه های قرآن است كه البته نشان از فقدان تفكر 
و ضعف تئوريك نهضت آزادی در فهم تفاوت نظام سياس��ی اسالم با نظام های سياسی 

غرب دارد.
حكومت دمكراتيك دينی مطلوب نهضت آزادی بر مبنای عقل جمعی بشر و فهم سيال 
از دين و تكيه  بر حقوق بشر شكل می گيرد كه با تمسك به دستاوردهای علمی غرب بر 
آن پای فشاری می كردند؛ چراكه حاوی مبانی سكوالر خويش، يعنی تز جدايی دين از 
سياست و اسالم منهای روحانيت بود؛ كه علتی جز تأثيرپذيری و توشه گيری زائدالوصف 

و بادوام اين جريان از آموزه های تمدن غرب نداشت.2 
نهضت آزادی با شعار نوگرايی دينی، حركتی را بنيان گذاری كردند تا به  وسيله تصرف 
كامل صحنه سياست، جامعه را به  سوی سكوالريسم س��وق دهند. عمده تالش آنها به 
دست آوردن حاكميت در انتخابات و ايجاد انقالبی مسالمت آميز در طول سه دهه پس 

از پيروزی انقالب اسالمی بود. 
اين جريان گرچه بر اس��اس جامعه مدنی اعالم می كردند شهروندان بدون هيچ حد و 
مرزی می توانند در امور حكومتی جعل قانون نموده و بر مبنای دموكراسی به تنظيم آن 

بپردازند، اما تنها مفهوم غربی و تكثرگرای آن را مدنظر قرار داده بودند. 
از مفاهيم برجسته ای كه نهضت آزادی بر آن تأكيد می ورزد قانون مداری است، اگرچه 
اين تشكل بر نهادينه كردن قانون مداری، پرهيز از رفتارهای سليقه ای و احيای اصول 
ترك شده قانون اساسی تأكيد داشت، اما اعتقاد داش��تند كه قانون و حقوق را در ايران 

1. مهدی بازرگان، بازيابی ارزش ها، تهران، ناشر مؤلف، 1364، ص408-409. 
2. مهدی بازرگان، مجموعه آثار علمی اسالمی مهندس مهدی بازرگان، تهران، انتشار، 1377، ج2، ص80. 



مقاالت
120

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

بايد كنار گذاشت و به قدرت و عملكرد نيروهای 
سياسی و اجتماعی به  عنوان قانون نگاه كرد. به 
اين خاطر پس از نااميد شدن از استحاله نظام در 
دوران دولت موقت با شعار قانون مداری به دنبال 
چالش آفرينی برای نظام و حتی تحريك مردم 
برای انقالبی ديگر شدند و استداللشان اين بود 
كه قانون اساس��ی جمهوری اسالمی منطبق با 

مبانی حقوق بشر جهانی نيست.1 
اما فارغ از بررسی ريشه ای گرايش های فكری 
نهضت آزادی می توان بيان داش��ت اين جريان 
با تمام فراز و فرودش ب��ه حيات خود ادامه داده 
و جدای از قضاوت ه��ای ارزش محور، نمی توان 
نقش آنه��ا را در تحوالت معاصر كش��ور ناديده 
گرفت؛ به  طوری  كه تاريخ نگاری اين مقطع بدون بررس��ی اين تشكل كامل نمی باشد. 
به اين جهت بررسی اين جريان در عرصه های مختلف كمك شايانی به تحليل صحيح 

مسائل ايران به  خصوص آسيب شناسی در كشور را به همراه خواهد داشت.
بر اين اس��اس هدف نهضت آزادی در دهه 1360 با ارايه و تأكيد بر مبانی خود، ايجاد 
فضايی جهت تحرك بخش��يدن به نيروهای منفعل و منزوی ضد انقالب و خارج كردن 
كنترل ميدان حيات اجتماعی از اختيار نيروهای انقالب بوده اس��ت؛ كه در اين راستا 
از فضای ملتهب انتخاباتی كه حساس��يت خاص خود را به همراه دارد بيشترين بهره را 

برده اند.

الف. عملکرد نهضت آزادی در انتخابات در دهه اول پس از پيروزی انقالب
پس از تثبيت قانون اساسی، مرحله تأسيس و شكل گيری مجلس، به  عنوان مهم ترين 
ركن ساختار سياسی كشور، در دس��تور كار س��ران انقالب قرار گرفت؛ و انتخابات در 
24اسفند 1358 انجام ش��د. نهضت آزادی با 20 نماينده كه ش��امل مهندس بازرگان 
و همفكران��ش، از قبيل دكتر يزدی، علی اكبر معين فر، هاش��م صباغي��ان، احمد صدر 
حاج س��يد جوادی، مهندس سحابی، كاظم سامی و... می ش��د، فراكسيون اقليت دوره 

1. حسن يوسفی اشكوری، عصر آزادگان، 1379/1/15. 

شكست فكری و سياسی نهضت 
آزادی و اندیشمندان و سياستمداران 
آن در برابر آرمان خواهی مردم 
مسلمان ایران در انقالب، نشان 
از عدم موفقيت اندیشه و تفكر 
مؤمنان  ميان  در  جریان  این 
استوار و معتقدی است كه بار 
بحران های  سنگين مشكالت و 
انقالب را به دوش كشيده و بر 
این نكته پای فشرده اند كه ایران 
اسالمی ره آوردهای فكری غرب 
را بر نمی تابد و از اصول و مبانی 

اعتقادی خود عدول نمی كند
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اول مجلس را تش��كيل دادند.1 و در مس��ائلی چون انتخاب نخس��ت وزير، حل مسئله 
گروگان گيری در تسخير سفارت امريكا، جريان طرح عدم  كفايت سياسی رئيس جمهور 
و... راه خود را از جريان انقالبی در كشور جدا كرده و به كارشكنی در اين امور پرداختند؛2 
به گونه ای ك��ه حضرت امام س��ركرده منافقين »مس��عود رجوی« را ب��ه دليل تحريم 
همه پرسی قانون اساسی، از شركت در انتخابات مجلس شورای اسالمی محروم می كند. 

نهضت آزادی در بيانيه ای می نويسد: 
برای تأمين وحدت و حقوق گروه های اقليت، اميدوارم آقای مس��عود 
رجوی كه معرف جناح پرش��ور از جوانان با ايمان می باش��د به مجلس 
راه يافته و موفق به همكاری صادقانه با گروه های با حسن نيت از طريق 

خدمت به خدا و خلق بشود.3
پس از مجلس اول در سال 1358 كه ماهيت ليبرالی نهضت آزادی به  خوبی نمايان شد، 
انتخابات مجلس دوم در سال 1362 برای آنها از اهميت ويژه ای برخوردار بود؛ زيرا عدم 
توفيق در اين انتخابات عمر سياسی نهضت آزادی را در اركان اساسی جمهوری اسالمی 
به پايان می رساند و آنها خود، واقف به اين مهم بودند. به اين جهت دست به اقداماتی زدند 
به  گونه ای كه اگر نتوانند جايگاهی در بين توده مردم پيدا كنند حداقل توجه اپوزيسيون 
داخلی و خارجی نظام را به خود منعطف سازند؛ اما اين اقدامات تنها خوراك رسانه های 

بيگانه را در آستانه دومين انتخابات مجلس فراهم آورد. 
1. توطئه سمينار تأمين آزادی انتخابات و تحريم انتخابات 1362

نهضت آزادی برای خدشه دار كردن انتخابات مجلس شورای اسالمی در سال 1362 
در يك آگهی به مردم اعالم نمود »از جناب عالی دعوت می شود در سمينار تأمين آزادی 
انتخابات كه در روز جمعه برگزار می شود شركت فرماييد.«4 اين تشكل كه قصد برگزاری 
ميتينگ را داش��ت، بدون اجازه از وزارت كشور، اعالميه س��مينار را پخش نمود تا اين 
وزارت را در مقابل عمل انجام ش��ده ای قرار دهد؛ اما كميته انقالب از پخش اعالميه ها 
جلوگيری كرد. نهضت آزادی با ترفن��دی جهت تحريك مردم عليه وزارت كش��ور در 

1. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، پس از بحران؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1361، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1380، ص98. 

2. روابط عمومی مجلس شورای اسالمی؛ نگرشی به اولين دوره مجلس شورای اسالمی، تهران، آشتيانی، 1363، 
جلسه 45-47.

3. كيهان، 1359/2/16، »حمايت مهدی بازرگان از رجوی«، ش10989. 
4. نهضت آزادی ايران، 1362/8/3، آگهی دعوت برای سمينار تأمين آزادی انتخابات. 
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پالكاردی وزارت كشور را متهم به ممانعت از اجرای اين سمينار نمود.1 
وزارت كش��ور چنين ميتينگی را منحرف كردن ذهن مردم از مس��ئله اصلی كشور، 
يعنی جنگ تلقی می كرد و به علت سابقه بدی كه اين طيف در بين مردم داشته و خطر 

درگيری بين انقالبيون با اين گروه بود اجازه برگزاری ميتينگ را نداد.2 
منظور نهضت آزادی از تأمين آزادی انتخابات به اين معنی بود كه آزادی برای انتخابات 
وجود ندارد و آنها می خواهند آزادی را تأمين نمايند. به عبارتی اعالميه نهضت آزادی، 
تالش برای بی اعتبار كردن انتخابات آينده بود؛ البته جريان نهضت آزادی چون در ميدان 
سياست گرفتار مرگ سياسی شده بود به نحوی می خواست خودش را در انتخابات آينده 

مطرح و به طريقی احيای موات كند؛ اما به دليل بيداری ملت اين عمل نشدنی بود.
اين توطئه با حضور مردم در صحنه، در حالی  كه ش��عار می دادند »اين النه جاسوسی 
دوم است و بايد اشغال ش��ود« از بين رفت. البته عامل تحريك مردم، متن اعالميه بود 
كه به  نظام جمهوری اس��المی توهين كرده بود. چراكه عده ای به بهانه نبود آزادی در 
انتخابات، سمينار تشكيل می دهند در حالی  كه حضرت امام تأكيد می كند در انتخابات 

آزادی وجود دارد.3 
به دنبال اين جريان، نهضت آزادی دست به تبليغات، برای مخدوش كردن چهره نظام 
زد و ادعا نمود شعارها و اشعاری كه مهاجمين در مقابل دفتر نهضت آزادی سرمی دادند، 
مشخص می كرد اين حمله يك طرح از پيش تعيين شده عليه نهضت آزادی بوده است.4 

هاشم صباغيان نيز در نطق قبل از دستور می گويد: 
اهانت و حمله به جمعيتی }نهضت آزادی{ كه مش��روعيت مجلس 
آينده را در گرو انتخاب��ات آزاد می دانند به سرنوش��ت همه آنان كه به 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی دل  بسته اند مربوط می شود و مردم 
بايد بدانند كه اين ها }مسئوالن نظام{ بر سر آزادی و جمهوری اسالمی 

چه آورده اند.5 
به دنبال اين بيانات، صباغيان آزادی در انتخابات و به  تبع آن آزادی در كشور را به  طور 

1. همان، 1362/8/11. 
2. داود علی بابايی، بيست و پنج سال در ايران چه گذشت )از بازرگان تا خاتمی(، تهران، اميد فردا، 1387، ج10، 

ص128-130. 
3. همان، ج9، ص131-132. 

4. نهضت آزادی ايران، سرگذشت تأسف بار س��مينار تأمين آزادی انتخابات، تهران، دفتر نهضت آزادی ايران، 
1362، ص31-32. 
5. همان، ص56. 
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كلی زير سؤال می برد و انتخابات را تحريم می كند.1 
در اين بحبوحه نهض��ت آزادی در يك حرك��ت رو به  جلو نامه ای سرگش��اده به امام 
خمينی)ره( می نويس��د كه مصلحت مملكت و آبرو و حيثيت جمهوری اسالمی اقتضا 
نمی كرد چنين رفتار خالف اسالم و قانون انسانيت با ما انجام گيرد تا به دنيا اثبات شود 

در ايران آزادی و امنيت وجود ندارد.2 
اين تش��كل، آزادی را موهبتی الهی می داند كه امروزه در انحصار مسئوالن نظام قرار 
گرفته است. حتی در مجلس شورای اسالمی نمايندگان مخالف، نه تنها امنيت ندارند؛ 
بلكه با هجمه ای از فحش و ناس��زا و تهديد به مرگ، روبه رو هستند و عماًل قادر به بيان 

نظريات خود نيستند به همين خاطر مجبور به سكوت شده اند.3 
بايد اذعان داشت ترفند »سمينار تأمين آزادی انتخابات« يك امر حساب شده ای بود 
كه به  وسيله آن عالوه بر مخدوش كردن انتخابات و در حاشيه قرار دادن مسئله جنگ 
قصد داش��ت نظام را نيز زير سؤال ببرد؛ ولی عماًل در رس��يدن به اين اهداف با شكست 

مواجه شد. 
هدف نهضت آزادی از چنين اقداماتی در آستانه دومين انتخابات مجلس، همانند ديگر 
جناح های وازده و سرخورده و نااميد از اس��تقبال مردم چيزی جز اعتبارسنجی خود و 
در كنار آن، با ايجاد جو مس��موم تبليغاتی، درصدد روزنه ای برای ورود مجدد به صحنه 
سياسی كشور بود. برای اين مقاصد، دس��ت به اقداماتی زدند كه نه  تنها به اهداف مورد 
نظر خود نرسيده بلكه نتيجه اش ايجاد خوراك برای راديوهای بيگانه بود؛ تا اعالم نمايند 

آزادی حتی برای يك سمينار در جمهوری اسالمی وجود ندارد. 
2. انتخابات رياست جمهوری 1364

نهضت آزادی پ��س از ناكامی در انتخاب��ات مجلس دوم چه از دس��ت يابی به اهداف 
طرح ريزی ش��ده در دوره تبليغات و چ��ه در راه يابی ب��ه مجلس، برای اع��اده حيثيت 
سياس��ی اش، انتخابات رياس��ت جمهوری 1364 را در كانون توجه خود قرار داد. اين 
انتخابات متأثر از حوادث دوران جنگ بود چراكه در سال 1363 جنگ موشكی به شهرها 
نيز آغاز ش��د. نهضت آزادی اين اوضاع كش��ور را برای بهره برداری سياسی خود مغتنم 
ش��مرده و بيانيه ای را به اين مضمون صادر می كند كه »مسئله جنگ، برای ملت ايران 

1. كيهان، 1362/8/14، »سخنان هاشمی رفسنجانی در مراسم عبادی- سياسی نماز جمعه در دانشگاه تهران«، 
ش12006. 

2. نهضت آزادی ايران، 1361/8/9، نامه سرگشاده به بنيان گذار جمهوری اسالمی ايران. 
3. نهضت آزادی ايران، تيرماه 1362، آزادی در جامعه ما، نامه ای به رئيس جمهور، ص2-4. 
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به  صورت فاجعه روزمره درآمده و مردم متأسفانه 
بيش  از پيش نس��بت به مسئله انتخابات بی تفاوت 
می باش��ند«1. از اين  رو پيش��نهاد عقب انداختن 
موعد انتخابات را به ش��ورای نگهبان می دهند؛ اما 
در تغيير زمان انتخابات موفق نمی شوند؛ به  ناچار 
مجدداً بحث تأمين آزادی انتخابات را مطرح كرده 
و در نامه ای به حضرت امام، حداقل شرايط تحقق 
و تأمين آزادی در انتخاب��ات را آزادی مطبوعات، 
اجتماعات و رس��انه های گروه��ی از جمله صدا و 

سيما دانستند.2 
در چهارمين دوره انتخابات رياست جمهوری از نهضت آزادی مهندس بازرگان، ابراهيم 
يزدی، احمد صدرحاج سيدجوادی نامزد شدند.3 ش��ورای نگهبان مهندس بازرگان و 
ساير نامزدهای اين جريان را به دليل حمايت از امير انتظام كه به اتهام جاسوسی برای 
بيگانگان در زندان به س��ر می برد رد صالحيت كرد.4 نهضت آزادی در مواجهه با چنين 
عملی از سوی ش��ورای نگهبان با صدور بيانيه ای شركت در انتخابات رياست جمهوری 
را تحريم نمود.5 بازرگان نيز در تاريخ 22 م��رداد 1364 طی اطالعيه ای با عنوان »پيام 
امتنان و اميد«، خطاب به مردم می گويد ش��ورای نگهبان با اي��ن رد صالحيت در واقع 
اختيار و انتخاب كردن و حق حاكميت را از مردم س��لب نموده است. نتيجه اين عمل 
تبليغات وسيع و دامنه دار رسانه های خارجی درباره ادعای عدم آزادی انتخابات در ايران 

بود.6 
نهضت آزادی در اين دوره از انتخابات، مردم را به قي��ام عليه نظام دعوت می كرد و از 
اينكه آزادی نسبی در ميان موافقين نظام وجود دارد و چنين آزادی اندكی در مخالفين 
نظام از جمله نهضت آزادی نيست به  گونه ای كه حتی حق دفاع از خودشان در بين مردم 

را ندارند به  شدت معترض می گردند و در بيانيه ای اعالم می كنند:

1. نهضت آزادی ايران، 1366/12/24، انتخابات انحصاری و محروميت ملت از مشاركت در آن، ص3. 
2. نهضت آزادی ايران، تيرماه 1362، همان، ص3. 

3. علی اكبر هاشمی رفسنجانی، اميد و دلواپسی؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1364، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1387، ص205-206. 

4. همان، ص236. 
5. همان، ص205-206. 

6. نهضت آزادی ايران، 1364/5/22، پيام امتنان و اميد. 

در همان دورانی كه بازرگان 
محو پيشرفت غرب شده بود و 
اصول و مبانی اعتقادی نهضت 
آزادی را در كتاب راه طی شده 
پایه ریزی می كرد و به تمجيد از 
اروپا می پرداخت امام خمينی در 
كتاب كشف اسرار چهره زشت 
و پليد غرب را در لباس تمدن 
جدید و تكنولوژی پيشرفته و 

فرهنگ نو برمال می نمود
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در انتخابات گذشته حقوق و آزادی های مشروع و قانونی ما از بين رفت 
كه اميدواريم مردم از س��رخوردگی و يأس بيرون آمده برای استيفای 

حقوق خود و نجات مملكت قيام قانونی نمايند.1 
اين تشكل تنها راه نجات از مشكالت را در حاكميت مردم می داند كه سلب شده است 
و معتقد اس��ت انتخابات آزاد، در حكم رفراندومی خواهد بود كه تكليف ملت و دولت را 
روشن می سازد و ابهام و اختالف در مورد اينكه خواس��ت اكثريت ملت در كدام سمت 
است و متصديان و مسئولين چه خطی بايد پيش بگيرند را حل خواهد كرد. در اين باره 

می گويد: 
اجرای قانون تنها با تأمين آزادی های مش��روع امكان پذير است. اگر 
چنين ش��رايطی برای همه گروه ها و افراد ملت، تحقق و تأمين نگردد 
چنين انتخابات��ی ارزش و اعتبار ندارد و به  منزل��ه پايمال كردن اصول 
حاكميت ملی و مخالفت با فرمان »تؤدوا األمانات إلی أهلها« می باشد.2 
اين جبهه گيری ها در زمان��ی رخ می دهد كه امام خمين��ی)ره(، حيات ملت ايران در 
صحنه سياست جهانی را مستقيماً به مشاركت فعال مردم در انتخابات رياست جمهوری 

مرتبط می داند و انتخابات رياست جمهوری را مسئله اسالم می خواند3 و می فرمايد: 
اگ��ر بخواهيد در مقاب��ل دنيا اظهار حي��ات بكنيد باي��د در انتخابات 

رياست جمهوری مشاركت كنيد.4 
اما اين طيف، همراه با ديگر دش��منان اس��الم كه به  خوبی درك ك��رده بودند حضور 
مردم در انتخابات رياست جمهوری به معنای رأی دادن مجدد به انقالب اسالمی است، 
برای كمرنگ كردن اين حضور در صحنه انتخابات، مجبور ش��دند آزادی در انتخابات 
را زير سؤال برده تا اسباب دلسردی مردم فراهم گردد و باعث شود حداقل تعداد كمی 
به  پای صندوق ه��ای رأی بياين��د و از اين طريق كاهش اس��تقبال م��ردم از انتخابات 

رياست جمهوری را به معنای كاهش محبوبيت انقالب تعبير كنند. 
3. انتخابات مجلس سوم

نهضت آزادی در آس��تانه انتخابات دوره س��وم مجلس در اقدامی متهورانه نامه ای در 

1. نهضت آزادی اي��ران، تيرماه 1364، نامه ای ب��ه رهبر انقالب و بنيان گذار جمهوری اس��المی ايران پيرامون 
انتخابات رياست جمهوری، ص5. 

2. همان، ص2. 
3. جمهوری اسالمی، 1364/5/10، »اعالم حيات اسالم در صحنه سياست جهانی، ش1788. 

4. صحيفه امام، ج19، ص328. 
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تاريخ 1367/1/18 به شورای نگهبان می نويسد؛ در اين نامه اجازه شركت همه گروه ها 
و افراد را در انتخاب��ات می خواهد؛ همچنين از دولت نيز آزادی را كه ادای امانت اس��ت 
می طلبد و می نويسد: »ادای امانت در ايجاد امنيت الزمه شركت همه افراد در انتخابات 
اس��ت؛ تا مردم بتوانند آگاهانه انتخاب نمايند«. همچنين خواستار شدند مطبوعات و 
رسانه های گروهی حالت انحصاری نداشته باش��ند و حق تبليغات به  طور يكسان برای 

موافق و مخالف برقرار گردد.1 
اين تش��كل با تبليغات مسموم برای به چالش كش��اندن نظام می گويد كه در دومين 
دوره از انتخابات مجلس، دولت ايفای امنيت نكرده اس��ت و از مخالفين خود، آزادی و 
امنيت را منع نموده، به اين جهت نهضت آزادی از مشاركت در انتخابات و معرفی كانديدا 
خودداری كرده و مشروعيت چنين مجلسی را رد می نمايد. در ضمن متوليان انقالب و 
نظام در انتخابات سومين دوره مجلس از وعده آزادی و امنيت انتخابات، خود را بی نياز 
می دانند و تنها به شعار انتخابات سالم اكتفا كرده اند. حتی در مصاحبه هايشان تصميم 
قطعی خود را در عقب انداختن قانون احزاب و جلوگيری از مش��اركت آنها در انتخابات 
را بيان داش��ته اند.2 نهضت آزادی چنين دروغ پردازی ها و توهماتی را در امر انتخابات، 
بهانه ای برای ترويج افكار ليبراليستی خود قرار داده تا از اين طريق آنچه را اعتقاد دارند 
برای ترويج در افكار عمومی جامعه ايران به كرسی بنش��انند. به اين جهت انتخابات را 

ناسالم و غير قانونی می دانند و آن را تحريم می كنند.
نهضت آزادی می گويد با توجه به اينكه انتخابات، انحصار حاكميت گشته، اين گروه در 
انتخابات شركت نمی كند. همچنين مردم را دعوت می نمايد كه به خاطر حفظ مصالح 

مملكت، ملت و ارزش های انسانی- اسالمی در انتخابات شركت نكنند.3 
نهضت آزادی برای عملی كردن توطئه خود در اين انتخابات از خبرنگاران و رسانه های 
داخلی و خارجی دعوت به عمل  آورده تا با فضای ايجادش��ده توس��ط رسانه ها، نظام را 
دچار بحران سازد؛ اما زمانی كه مسئولين مانع چنين مصاحبه ای می شوند اين جريان 
بهانه خود را در تحريم انتخابات به دست می آورد و بيان می كند نهضت آزادی به  منظور 
طرح نظريات و خواسته های مربوط به انتخابات، از خبرنگاران داخلی و خارجی دعوت 
به عمل آورد تا مصاحبه مطبوعاتی نمايد.4 نهضت آزادی لغو اين مصاحبه مطبوعاتی را 

1. نهضت آزادی ايران، 1366/12/24، همان، ص3-4. 
2. همان، ص4. 
3. همان، ص5. 

4. همان. 
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دليلی بر انحصاری بودن انتخابات می داند و مدعی می شود آزادی در انتخابات نيست و 
حكم به تحريم انتخابات اين دوره می دهد.

بررسی رخدادهای دهه 1360 به  خوبی نش��ان می دهد كه مسئله انتخابات از جمله 
سوژه های ثابت نهضت آزادی است تا موضوعاتی را كه همواره مدنظر خود قرار داده را 
بيان نمايد و نشان دهد فراهم نبودن ش��رايط مناسب سياسی به  منظور توجيه شركت 
نكردن در انتخابات، اس��تمرار بخش��يدن به حضور خود در مجامع خارجی و جريانات 
مخالف انقالب، حفظ ه��واداران و جذب اف��راد جديد و باالخره تبلي��غ روی موقعيت 
نامناسب دموكراسی در جمهوری اسالمی، عمده ترين اهداف نهضت است. در اين راستا 
اين جريان همواره تالش نموده چهره ای ناموفق از نظام ترسيم نمايد و با بزرگ نمودن 
برخی كاستی ها و مشكالت كشور درصدد احيای تفكرات خود باشند كه تمام اين امور 
در چهارچوب سياست های كلی ضد انقالب بوده و زمينه خوش آيند استكبار را همواره 
فراهم نموده است. نهضت با سوژه تراشی های كاذب می خواهد اثبات كند بحران سياسی 

در كشور وجود دارد.1 

ب. عملکرد نهضت آزادی در انتخابات در دهه دوم پس از پيروزی انقالب 
آغاز دهه 1370 متأثر از دو رخداد بزرگ )رحلت امام خمينی)ره( و پايان يافتن جنگ 
تحميلی( بود با روی كار آمدن دولت آقای هاشمی رفسنجانی، فضای سياسی جديدی 
در ايران رقم خورد. نهضت آزادی نيز در اين فضا فعاليت های سياسی و مطبوعاتی خود 
را با استراتژی جديدی دنبال نمود كه نتايج چنين فعاليت هايی در مجلس پنجم و ششم 

نمايان شد. 
1. انتخابات مجلس پنجم

جريان های ليب��رال به رهب��ری نهض��ت آزادی در انتخابات مجلس پنج��م فعاليت 
گس��ترده ای را برای نفوذ در محافل فرهنگی اتخاذ نمودند و تمام تالشش��ان در جهت 
گرفتن امتياز نش��ريه ای برای ايجاد فضای تبليغاتی بر ضد نظام جمهوری اسالمی بود 
تا بتوانند به  وسيله آن انديشه سكوالريسم خود را بر فضای جامعه حاكم نمايند. به اين 

جهت ابراهيم يزدی در دی ماه 1374 تصريح كرد: 
انتخابات مجلس پنجم يك نقطه عط��ف بوده و ما به آن به  عنوان يك 

1. رويدادها و تحليل ها، 1370/12/28، سپاه پاسداران انقالب اسالمی، ش80، ص28. 
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مبارزه علنی سياسی نگاه می كنيم.1 
همچنين غالم عباس توسلی از وابستگان به نهضت آزادی نيز تصريح كرد: 

ما در اين دوره به  طور گسترده و غير علنی فعال خواهيم بود. ما به  طور 
رسمی، مشخص نخواهيم كرد كه كانديداهای ما چه كسانی هستند؛ اما 
به  صورت خصوصی، دوستان و هواداران را در جريان قرار خواهيم داد و 
به  اين  ترتيب، شورای نگهبان متوجه وابستگی كانديداهای غير مطرح 

ما نخواهد شد.2 
در س��ال 1374 عط��اءاهلل مهاجرانی مع��اون پارلمان��ی و حقوقی دولت »هاش��می 
رفس��نجانی« و عضو مركزی حزب كارگزاران، با وجود آگاه��ی از موضع امام خمينی 
مبنی بر عدم صالحيت نهضت آزادی در كارهای دولتی و قانون گذاری، در تاريخ 16 آذر 
1374 بر ش��ركت نهضت آزادی در انتخابات مجلس تأكيد می كند؛ كه حكايت از نگاه 
پلوراليستی- ليبراليستی جريان حاكم بر كشور داشت؛ متقاباًل دبير كل نهضت آزادی نيز 
برای گردهمايی ساليانه حزب كارگزاران پيام مفصلی می فرستد و پس از سياه نمايی های 
بسيار درباره جمهوری اسالمی و اعالم اينكه »ما در استبداد گرفتار هستيم و بايد دست 
 به  دست هم بدهيم تا تماميت خواهان و حزب پادگانی حاكم بر حكومت را به زيركشيم«، 
از جريان كارگ��زاران می خواهد با احزاب اصالح طلب ديگر هم��كاری نمايند و تصميم 
مش��ترك اتخاذ نمايند؛3 كه اين ائتالف در جهت مشاركت يك حزب مخالف نظام يا به 
قدرت رساندن يك حزب، در كش��ور نبود؛ بلكه ائتالف، جهت برتری دادن يك تفكر و 

ايجاد انديشه سكوالريسم و به  تبع آن نوعی اسالم التقاطی در كشور بود. 
جريان نهض��ت آزادی پس از جنگ تحميل��ی تمام فعاليتش را جه��ت نفوذ در نظام 
جمهوری اس��المی معطوف نمود و اين انتخابات روزنه ای ش��د تا بتوانند در انتخابات 
مجلس ششم افرادی كه با افكار ليبرالی آنها نزديك تر می باشند را بر كرسی های مجلس 

بنشانند و در انتخابات رياست جمهوری آينده نيز تأثيرگذار باشند. 
2. هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوری

فعالي��ت نهض��ت آزادی در مجلس پنج��م، فضاي��ی را در هفتمي��ن دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوری به وجود آورد كه تا حدودی اين جريان را امي��دوار به تجديد حيات 

1. مرتضی قمری وفا، براندازی در سكوت: آسيب شناسی دوران گذار به جامعه مردم ساالر دينی )1368-1380(، 
تهران، كيهان، 1380، ص32. 

2. همان، ص32. 
3. كيهان، 1393/10/7، ش20955. 
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سياسی شان گرداند. 
نهض��ت آزادی در اعالميه ای دكتر ي��زدی )دبير كل 
نهض��ت( را برای انتخاب��ات رياس��ت جمهوری معرفی 
می كند. در اين اطالعيه آمده است به  زودی سياست ها، 
مواض��ع و برنامه های ايش��ان در زمينه های سياس��ی، 
اعتقادی و مديريت كشور به اطالع مردم خواهد رسيد.1 
البته علی اكبر معين فر نيز از س��وی اين تش��كل برای 

نامزدی انتخابات رياست جمهوری معرفی شد.
قابل  توجه است كه ابراهيم يزدی و علی اكبر معين فر 
در برگ ثبت نام كانديداتوری رياست جمهوری، عبارت 

»اعتقاد به مباني قانون اساسي و واليت فقيه« را در فرم انتخاباتي خود خط زده و عبارت 
»التزام« را جايگزين نموده اند و با ادبياتی تهديدآميز بيان داشتند ما با ثبت ناممان بار 
ديگر به حاكمان فرصت می دهيم براي رفع بحران های موجود، راه حلی بينديش��ند.2 
ابراهيم يزدي درباره خط زدن كلمه اعتقاد به قانون اساس��ی می گويد همه شهروندان 
بايد به قانون ملتزم باشند هر چند به آن اعتقاد نداشته باشند.3 كه صريحاً به عدم اعتقاد 
به واليت فقيه اعتراف می كنن��د كه برآمده از تفكر سكوالريس��م در ايدئولوژی نهضت 

آزادی است.
س��تاد تبليغاتی ابراهيم يزدی، در بيانيه ای اعالم نمود »توسعه سياسی، اقتصادی و 
فرهنگی كش��ور«، مهم ترين برنامه های اين داوطلب اس��ت؛ و بيان كرده است توسعه 
سياسی از طريق نهادينه كردن دموكراسی با اجرای اصول فراموش شده قانون اساسی، 
از قبيل اصل مربوط به آزادی احزاب، مطبوعات، شوراهای مردمی، استقالل انجمن ها، 

سنديكاها و انجمن های صنفی و تخصصی، در رأس برنامه های ابراهيم يزدی است.4 
با بررس��ی صالحيت نامزدها، اعضای نهضت آزادی واجد صالحيت تش��خيص داده 
نش��دند. در مقابل، اين جريان اعتراض خود را در مصاحبه با راديوهای بيگانه در ميان 
گذاشت. ابراهيم يزدی در مصاحبه ای با راديو فرانسه اعالم كرد امكانات تبليغی و قدرت 
در ايران انحصاری است كه صدای اعتراض تمامی نامزدهای جناح های داخل حاكميت 

1. همشهری، 1384/2/25، ش3698. 
2. همان. 
3. همان. 

4. ابراهيم انصاری الری، انتخاب هفتم )خرداد 1376- خرداد 1375(، تهران، همشهری، 1376، ص325. 

در واقع اندیشه نهضت 
آزادی در مقطع پس از 
پيروزی انقالب اسالمی، 
بر دو محور متمركز گردید: 
الف: طرح جدایی دین از 
سياست كه به  صورت هسته 
تئوریك آراء نهضت آزادی 
قرار می گيرد؛ ب: ترویج 
مفهوم آزادی ليبرالی تحت 

عنوان كلی آزادی خواهی
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نيز بلند شده است.1 
يداهلل س��حابی نيز به همراه 87 تن از همفكرانش، جهت ايجاد تش��نج در جامعه در 

بيانيه ای، از گروه های سياسی، احزاب و مردم ايران خواست: 
در جهت آزادسازی فضای حاكم بر جامعه، بيش از اين، از حقوق قانونی 
خود اعراض نكنند و با س��كوت و بی تفاوتی خود، عم��اًل محيط را برای 

متجاوزان به حقوق ملت باز نگذارند.2 
پس از رد صالحيت نامزدهای نهضت آزادی، ابراهيم يزدی در زمانی كه اكثر طيف ها 
برای حمايت خاتمی ائتالف نمودند در بيانيه ای حماي��ت خود را از آقای خاتمی اعالم 
نمود.3 كه نشان دهنده نوعی همفكری آقای خاتمی با اين جريان محسوب می گرديد. 
تحليل گران سياسی اين حمايت را »بوسه مرگ« برای خاتمی دانسته اند چراكه حمايت 
نهضت آزادی از ايشان كه به طرفداری از سياست های فرهنگی باز شهرت داشت منجر 
می گردد به او برچس��ب ليبرال زده شود كه نشانه ای از س��كوالر بودن و رد واليت فقيه 

دارد.4 
پس از پيروزی آق��ای خاتمی در انتخاب��ات هفتمين دوره رياس��ت جمهوری، تالش 
گسترده نهضت آزادی برای بهره برداری از وجهه سياسی آقای خاتمی و جبهه موسوم 
به دوم خرداد شدت گرفت و توانستند به  وسيله عبداهلل نوری »وزير كشور« مجوز برای 
رسميت پيدا كردن نهضت آزادی را به دست آورند؛ اما اين عمل منجر به استيضاح وی 

گرديد.5 
فعاليت نهضت آزادی در دوران رياس��ت جمهوری خاتمی، عليه نظام به حدی شدت 
گرفت كه محمد سالمتی عضو مركزی س��ازمان مجاهدين انقالب اعالم كرد »نهضت 
آزادی ته فكرش اين است كه حكومت ديگری به وجود بياورد.« به اين خاطر آنها را »غير 
خودی« خواند و خواستار طرد آنها از جبهه دوم خرداد شد6 كه نهايتاً در غائله دانشگاه 
تهران و آشوب های خيابانی تيرماه 1378 سازمان مجاهدين انقالب در بيانيه ای حكم به 

اخراج نيروهای »غير خودی« از جبهه موسوم به دوم خرداد صادر نمودند.7 
1. همان، ص166

2. همان. 
3. همان، ص208. 
4. همان، ص141. 

5. محمود فاضلی بيرجندی، از مهدی بازرگان تا حس��ن روحانی: كابينه ها در جمهوری اسالمی ايران، تهران، 
پايان، 1393، ص288. 

6. كيهان، 1378/11/4، ش16714. 
7. كيهان، 1378/7/29، ش16639. 
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نهضت آزادی در دوران رياست جمهوری آقای 
خاتمی به خاطر حمايتی كه از اين دولت داشت 
چهره دوگانه ای را از خود به نمايش گذاش��ت. 
چراكه هم ژس��ت اپوزيس��يونی می گرفت و به 
انتقاد از حاكميت می پرداخت و هم س��همی در 
حاكميت داش��ت كه می توانس��ت در مجموع 
سياست های حكومتی و اجرايی به  نوعی دخالت 
كند به  گونه ای كه بس��ياری از مصوبات مجلس 
ششم با مش��اوره گروه های اپوزيس��يون نهايی 

می شد.1 
3. انتخابات مجلس ششم

تفكر مبتنی بر تخري��ب بنيان های دينی در جامعه و س��پس تغيي��ر نظام جمهوری 
اسالمی، اشتباه استراتژيك اصالح طلبان ليبرال به  خصوص نهضت آزادی بود. اين جريان 
پيروزی در انتخابات ششم را گامی برای رسيدن به قدرت، حذف رقيبان و نهادينه كردن 
انديشه ليبراليستی خود می دانست؛ اما رفتار سياسی و اجتماعی آنها در مجلس ششم 
چهره واقعی شان را نمايان ساخت كه باعث ش��د عالوه بر تحليل رفتن پشتوانه مردمی 
اين جريان، طرفداران نظ��ام را به مقابله جدی تر با خود تحري��ك نمايند. در واقع »اگر 
اصالح طلبان در انتخابات مجلس ششم همچون ش��كارچيانی بودند كه هدفشان يك 
شكار بزرگ بود«،2 با ايجاد جبهه ای از نيروهای انقالبی عليه آنها ممكن نبود بتوانند از 

شكار شدن سالم بمانند. 
انتخابات مجلس ششم افزون بر آنكه زمينه رسيدن افراد وابسته به نهضت آزادی در 
اركان حكومت را سهل و آسان نموده بود فرصت استثنايی، برای تسويه حساب با برخی 
دوستان و رقيبانشان نيز محسوب می گرديد. اين جريان در ائتالف با جريان دوم خرداد، 
شروع به قدرت نمايی و چنگ و دندان نش��ان دادن به رقبای خود و به تخريب گسترده 
چهره آقای رفسنجانی كه شركت ايشان در انتخابات ششم قطعی شده بود كردند. اكبر 
گنجی در روزنامه صبح امروز در مطلبی با عنوان »عالی جناب سرخ پوش«، عماًل به بهانه 

1. سيد نظام الدين موسوی، انتخابات نهم رياست جمهوری، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1385، ص43. 
2. محمدحسين غياثی، »ستيز برای زيستن«، آفتاب، س3، ش30، آبان 1382، ص19. 

حكومت دمكراتيك دینی مطلوب 
نهضت آزادی بر مبنای عقل جمعی 
بشر و فهم سيال از دین و تكيه  بر 
حقوق بشر شكل می گيرد كه با 
تمسك به دستاوردهای علمی غرب 
بر آن پای فشاری می كردند؛ چراكه 
حاوی مبانی سكوالر خویش، 
یعنی تز جدایی دین از سياست 
و اسالم منهای روحانيت بود؛ كه 
علتی جز تأثيرپذیری و توشه گيری 
زائدالوصف و بادوام این جریان از 

آموزه های تمدن غرب نداشت
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نقد و تحليل دوره رياست جمهوری رفسنجانی 
به هجمه و حمله عليه ايشان پرداخت.1 

نهض��ت آزادی در اي��ن دوره از انتخاب��ات 
مجلس، تمركز خ��ود را بر ش��عار »ايران برای 
همه ايرانيان« قرار داد كه انگيزه اش همبستگی 
مواضع جري��ان اپوزيس��يون داخ��ل و خارج 
كشور بود.2 اين جريان معتقد بود برای تحقق 
اصالحات ريش��ه ای در برابر طيف ها و افراد پيرو نظام، نيازمند پش��تيبانی همه جانبه 
و هدفمند همه اپوزيس��يون، به  ويژه ملی-مذهبی ها می باش��د. به اين خاطر تاكتيك 
گس��ترش »چتر دموكراتيك« را آغاز كردند؛ اگرچه پس از انتخابات مجلس شش��م با 
شعارهای حقوق بشر و ايران مداری مورد تأكيد بيشتری قرار گرفت3 تا بتوانند در پوشش 

چنين رفتاری انديشه ليبرالی خود را ترويج نمايند. 
مجلس ششم كه متشكل از افراد ليبرال بود به مجلس اصالحات مشهور شد؛ البته به 
خاطر اجرای موضوعاتی همچون اصالح قانون مطبوعات، انتخابات، انحالل دادگاه های 
ويژه روحانيت، حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان، تأمين آزادی مخالفان نظام و 
برخوردار كردن آنها از حقوق قانونی، برنامه ريزی و... بود تا به فتح سنگر به سنگر نظام 
بپردازند. درست همان برنامه هايی كه ابراهيم يزدی در تبليغات انتخابات هفتمين دوره 
رياست جمهوری مطرح نمود. اين اصالحات عالوه بر مقاومت همه جانبه جناح مقابل، 
سبب ش��د تا بخش هايی از گروه ها و افراد داخل جناح دوم خرداد كه نمی توانستند آن 

را بپذيرند در مجلس و دولت در برابر تندروی افراد وابسته به نهضت آزادی بايستند.4 
نهضت آزادی پس از طرح مباحث جنجالی در مجلس ششم عزم خود را بر كناره گيری 
و استعفای خاتمی گذاشت تا از اين طريق نظام را با چالش جدی و اساسی مواجه سازد. 
انگيزه اصلی نهضت آزادی در اين مقطع، افزون بر كشاندن مردم به صحنه اجتماعی و 
ايجاد ناامنی در كشور، ائتالف ميان مخالفان داخلی و خارجی نظام نيز بود. آنها به  زعم 
خويش بر اين باور بودند در چنين ش��رايطی نظام با بحران مشروعيت روبه رو می گردد 

1. جهاندار اميری، اصالح طلبان تجديدنظرطلب و پدرخوانده ها، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1386، 
ص205. 

2. مصطفی تاج زاده، »اصالحات نيمه تمام«، آفتاب، همان، ص5. 
3. عزت اهلل سحابی، »انتخابات مجلس؛ تحريم يا مشاركت فعال«، همان، ص1. 

4. عليرضا علوی تبار، »به سوی آينده«، همان، ش28، مرداد و شهريور 1382، ص4. 

فعاليت نهضت آزادی در دوران 
ریاست جمهوری خاتمی، عليه نظام 
به حدی شدت گرفت كه محمد 
سازمان  مركزی  عضو  سالمتی 
مجاهدین انقالب اعالم كرد »نهضت 
آزادی ته فكرش این است كه 

حكومت دیگری به وجود بياورد.« 
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و چنانچه اين بحران با حمايت محافل بين الملل��ی همراه گردد نظام برای جلوگيری از 
فروپاشی مجبور خواهد شد مجدداً اين طيف را با اقتدار بيشتری بپذيرد و آنها را در قدرت 
سهيم نمايد.1 اما با عدم قبول اين پيشنهاد توسط آقای خاتمی طرح »عبور از خاتمی« 
را مطرح نمودند. اين گونه اقدامات نشان از تفكر غرب گرايانه نهضت آزادی می دهد كه 
با الهام از انديشه ليبراليسم و سكوالريسم در نفی حكومت اسالمی از هيچ عملی ابائی 
ندارند؛ حتی از نابودی افرادی كه در اجرای انديشه های نهضت آزادی كوتاهی نكرده اند. 

4. انتخابات مجلس هفتم
در انتخابات مجلس هفتم اين جريان همراه با مؤتلفانش خواهان عدم اجرای انتخابات 
توسط دولت ش��دند؛ زيرا می دانس��تند برگزاری انتخابات، زدن آخرين ميخ به تابوت 
اصالح طلبان تلقی می گردد. چراكه اين جريان پ��س از عدم همراهی رئيس جمهور در 

استعفا دادن، وی را تمام شده معرفی كردند. 
در حقيقت نهضت آزادی با تمام نيروهای وابسته اش، با بن بست مواجه شد؛ و شرايط 
به گونه ای رقم خورد كه برگرداندن اعتماد مردم تقريباً غير ممكن ش��ده بود و در مورد 
انتخابات مجلس هفتم نيز بين آنها در اتخاذ رويكرد تحريم يا مش��اركت در انتخابات، 
شكاف اساسی به وجود آمد و از خواست عمومی مردم عاجز شده بودند.2 نهضت آزادی 
در دوره های بعد مجلس نيز نتوانست تأثير چش��م گيری داشته باشد. هر چند كه افراد 
معدودی به مجلس راه يافتن��د؛ اما وقايع مجلس كاماًل برخالف خواس��ته های نهضت 

آزادی رقم می خورد. 

ج. عملکرد نهضت آزادی در دهه سوم پس از انقالب

1. انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری
نهضت آزادی همانند س��اير انتخابات ب��رای بهره برداری از فض��ای انتخاباتی، جهت 
پيشبرد اهدافش، در انتخابات مجلس سال 1382 و سپس در انتخابات رياست جمهوری 
س��ال 1384 ثبت نام ك��رد. حاج بخش��ی و ابراهيم ي��زدی در انتخاب��ات نهمين دوره 
رياست جمهوری از طرف نهضت آزادی معرفی شدند.3 اگرچه فرمان اكيد امام در پاسخ به 
نامه وزير كشور در سال 1366 مبنی بر فقدان صالحيت اعضای گروه نهضت آزادی، برای 

1. رضا فانی يزدی، »استعفای خاتمی و پيامدهای آن«، همان، ش27، تير 1382، ص6. 
2. همان، »انتخابات مجلس هفتم؛ مشاركت يا عدم شركت«، آفتاب، س3، ش30، آبان 1382، ص28. 

3. ربابه باستانی، سوم تير: واكنش به نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، تهران، اساتيد قلم، 1384، ص193. 
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تصدی مسئوليت های كشوری در تمامی حوزه های 
اجرايی، قضايی و تقنينی، صراحت داشت؛ و كاماًل 
مشخص بود ابراهيم يزدی از سوی شورای نگهبان، 
صالحيتش اح��راز نخواهد ش��د؛ اما ي��زدی طی 
كنفرانس مطبوعاتی در اوايل ارديبهش��ت تمايل 
خود را برای ورود به عرصه انتخابات رس��ماً اعالم 
نمود؛ تا بتوانند طب��ق روال معمول در لوای بحث 
كانديداتوری اتهامات رايج خود عليه نظام و اركان 
آن را مطرح و انديشه ليبرالی خود را ترويج نمايند.1 
نهضت آزادی در اي��ن دوره از انتخابات، يكی از 
شرايط حضور كانديداهای خود را استعفای اعضای 

فعلی شورای نگهبان به علت عدول آنها از عدالت، بيان كرد.2 
پس از رد صالحيت اعضای نهضت آزادی، اين جريان بحثی را به  وس��يله دكتر معين 
جهت ترديد در صدور حكم حضرت ام��ام عليه نهضت آزادی ب��ه راه انداختند؛ و بيان 
داش��تند بر فرض صحت از نوشتن نامه توس��ط امام، بايد توجه داشت حدود دو دهه از 
زمان صدور اين نامه می گذرد كه با استناد به اين نامه نمی توان كشور را از توان فكری و 

مديريتی اين نيروها محروم ساخت.3 
نهضت آزادی با اين بيانات دكتر معين حمايت خود را از ايش��ان احراز نمودند كه در 
عوض دكتر معين نيز ايجاد »جبهه دموكراسی خواهی و حقوق بشر« را به اين جريان و 
ساير جريانات اپوزيسيون مانند حزب توده وعده داد.4 ابراهيم يزدی و عزت اهلل سحابی 
چون ديدند دكتر معين با اجرای ديدگاه ها و نظريات ليبرالی اين طيف در دولت آينده 
موافق است در اطالعيه ای مش��ترك حمايت خود را از كانديداتوری دكتر معين اعالم 

نمودند.5 
با بررسی صالحيت نامزدها، دكتر معين رد صالحيت شد. نهضت آزادی رد صالحيت 
ايشان را بهانه ای جهت تخريب نظام قرار داد؛ اما در نهايت به  وسيله حكم حكومتی رهبر 

1. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص213. 
2. همان، ص446. 

3. خبرگزاری فارس، 1384/1/24. 
4. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص497. 

5. نهضت آزادی ايران، 1383/12/18، بيانيه 1908. 

نهضت آزادی پس از طرح مباحث 
جنجالی در مجلس ششم عزم 
خود را بر كناره گيری و استعفای 
خاتمی گذاشت تا از این طریق 
نظام را با چالش جدی و اساسی 
مواجه سازد. انگيزه اصلی نهضت 
آزادی در این مقطع، افزون بر 
كشاندن مردم به صحنه اجتماعی 
و ایجاد ناامنی در كشور، ائتالف 
ميان مخالفان داخلی و خارجی 

نظام نيز بود
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معظم انقالب به دكتر معين اجازه ورود در انتخابات داده شد كه نشان از تمايل مشاركت 
و حضور حداكثری نظام جمهوری اسالمی می داد.1 

پس از برگزاری انتخابات و كشيده ش��دن انتخابات به دور دوم، رقابت ميان هاشمی 
رفسنجانی و احمدی نژاد به وجود آمد. نهضت آزادی كه در دوره های قبل، آقای هاشمی 
را مورد هجمه های خود قرار می داد؛ اين بار با صدور بيانيه ای ضمن دعوت از مردم برای 
ش��ركت در مرحله دوم انتخابات رياس��ت جمهوری، به حمايت از هاشمی رفسنجانی 

پرداخت و تأكيد نمود: 
با توجه به خطر س��همناك تقويت استبداد و بس��ته شدن جامعه، به 
 هيچ  روی نبايد اين قلمرو باقی مانده از قدرت را همانند شوراها و مجلس 
به فريب تحريم يا س��راب قهر به  رايگان، باخت؛ و عماًل برای كسانی كه 
شليك تير خالص بر شقيقه اصالحات سياسی و ركن جمهوريت نظام را 

لحظه شماری می كنند، فرش رياست جمهوری گستراند.2 
اين جريان با شعار بازگش��ت به  روزهای نخستين انقالب، از آقای هاشمی رفسنجانی 
حمايت نمود و تنها راه برون رفت از افراط گری، رسيدن به  اعتدال و خردورزی و عقالنيت 
سياسی را حمايت از آقای هاش��می دانست.3 چراكه برآورده ش��دن تمام انديشه های 
موهوم به اصطالح اصالح طلبانه خود را در به قدرت رس��يدن آقای هاشمی رفسنجانی 

می ديدند؛ البته اين ائتالف حاكی از وعده هايی نيز بود. 
نهضت آزادی با تبليغ پوستری از آقای هاش��می بدون عمامه ماهيت ليبرالی خود و 
تضاد علنی با روحانيت را نشان دادند. آنها حتی برای تبليغات نيز حاضر نبودند از فردی 
در لباس روحانيت دفاع نمايند. اين جريان با در دس��ت داش��تن پوس��تری از هاشمی 
رفسنجانی بدون عمامه و با اين نوشته كه »ما حاميان دكتر معين برای مقابله با اختناق 
و وحشت به هاش��می رأی می دهيم« س��عی در ممانعت از بازگشت آرمان های انقالب 
اسالمی و امام، توسط جناح مقابل نمودند.4 اما در اين انتخابات با روی كار آمدن آقای 

احمدی نژاد هر آنچه درصدد كسب آن بودند را از دست دادند.
نهضت آزادی در طول اس��تقرار دولت نهم هم نوا با جريان اپوزيسيون خارج از كشور 
اقدام به نقدهای غيرمنصفانه عليه دولت نموده و زمينه های پيش��روی خود را برای به 

1. خبرگزاری ايسنا، 1384/3/2. 
2. سيد نظام الدين موسوی، همان، ص665. 

3. همان.
4. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، تهران، 1390، ج1، ص800. 
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دس��ت آوردن برخی مناصب در قالب حمايت از كانديداهای اصالح طلب در انتخابات 
دهمين دوره رياست جمهوری فراهم كردند.1 
2. انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری متأثر از حضور آقای ميرحسين موسوی بود. 
ايشان در سال 1376 نيز شايعاتی در مورد كانديداتوری شان وجود داشت؛ اما تمايلی 
به آمدن نداشت. همچنين در سال 1384 نيز زمزمه هايی از سوی مجمع روحانيون از 

آمدن وی برای انتخابات رياست جمهوری به گوش می رسيد.
سران نهضت آزادی در پاسخ به سؤال خبرنگاران كه آيا از ميرحسين موسوی حمايت 
می كنند يا نه؟ ضمن طفره رفتن از پاس��خ، بيان داش��تند وی عالق��ه ای به حضور در 
انتخابات ندارد؛ و به  نوعی استقبالی سرد از حضور ميرحس��ين در انتخابات به نمايش 
گذاشتند؛ البته به خاطر مبارزات ايشان در دهه ش��صت عليه ليبراليسم و تكيه وی بر 
همين مواضع در حوادث تير 1378، اين جريان تمايلی بر حمايت ايش��ان در انتخابات 
1384 نداشت. مگر آنكه همانند برخی از استحاله شدگان خط امام، از ديدگاه های سابق 

خود دست بردارد.2 
در انتخابات 1388 اين استحاله صورت گرفت و نهضت آزادی از ميرحسين موسوی 
حمايت نمود و جلسات محرمانه با ايش��ان برگزار كرد.3 اين در حالی است كه طيفی از 
نيروهای مذهبی از ايشان چهره ای اصول گرا و انقالبی و پايبند به راه امام در ذهن خود 

ترسيم كرده بودند.4 
نهضت آزادی در اين انتخابات، استراتژی خاصی را مهندسی كرد كه سه  شاخه داشت. 
عده ای از ميرحسين موسوی حمايت كردند. ميرحس��ين نيز كه دست خود را به روی 
همه احزاب دراز كرده بود به دفاع از آنان پرداخت؛ و بدون توجه به سوابق نهضت آزادی 
و ناديده گرفتن سخنان حضرت امام نس��بت به آنان، بارها از نهضت آزادی دفاع و برابر 

منتقدان ايستادگی كرد. 
در حالی  كه دانشجويان به تعامل پنهان ميرحسين با نهضت آزادی اعتراض می كردند، 
ايشان در پاسخ يكی از دانشجويان در مورد ارتباطش با نهضت آزادی، از دوران دوستی 
خود با اين گروه در قبل از انقالب سخن گفت و طرد اين گروه توسط امام را تنها به خاطر 

1. همان. 
2. خبرگزاری ايلنا، 1384/5/4. 

3. نهضت آزادی ايران، 1388/2/29، بيانيه شماره 2104. 
4. كيهان، 1388/1/30، ش19339. 
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مشی سياسی دانست كه اگر اصالح گردند می توان با 
آنها فعاليت داشت.1 

ميرحسين در ديدار با نمايندگان برخی از احزاب، 
از س��ران نهضت آزادی، مانند غالم عباس توس��لی 
و محمد بس��ته نگار دع��وت به همراه��ی می كند.2 
همچنين در برگزاری ميتينگ انتخاباتی اش در برج 
ميالد از س��ران نهضت آزادی دع��وت نمود؛ كه اين 
ميتينگ به محلی برای زير سؤال بردن نظام، اسالم و 

اهانت به دولت نهم تبديل شد.3 
نهضت آزادی در اي��ن انتخابات ع��الوه بر ارتباط 
برقرار كردن با ميرحسين موسوی نيم نگاهی به ديگر 

كانديدای نزديك به جريان فكری خود يعنی مهدی كروبی نيز داشت. ابراهيم يزدی و 
سران اين جريان طی مالقاتی با رئيس س��تاد كروبی )غالمحسين كرباسچی(، دغدغه 
خود را از مسائل داخلی و خارجی بيان داش��ته و سپس مسئله صيانت از آرای مردم در 

انتخابات رياست جمهوری دهم را مطرح نمودند.4 
تقی رحمانی عضو ش��ورای نهضت آزادی می گويد از نظر من رأی دادن به موسوی يا 
كروبی تفاوت چندانی ندارد و مهم جلوگيری از ادامه روند رياست جمهوری احمدی نژاد 

است. ايشان گفت:
صحبت های ميرحسين توهمی است و امكان مطالبه اهداف با چنين 
بياناتی وج��ود ندارد. بايد يك نيروی ش��جاع برای جلوگيری از فش��ار 
اجتماعی و سياسی به قدرت برسد و رياست جمهوری مهدی كروبی در 

شرايط فعلی مناسب تر است.5 
مالقات سران نهضت آزادی با مش��اوران عالی كروبی از جمله كرباسچی و مسئوالن 
س��تاد ميرحس��ين تا روز برگزاری انتخابات ادامه داش��ت.6 تا اگر يكی از اين دو نامزد 
انتخاباتی پيروز ش��د بتوانند بهره الزم را از نظام آينده ببرند؛ و در صورت شكس��ت نيز 

1. همان، 1388/2/1، ش19341. 
2. همان، 1388/2/5، ش19344. 

3. همان،1388/2/12، ش19350. 
4. همان، 1388/2/22، ش19359. 
5. همان، 1388/2/24، ش19361.
6. همان، 1388/2/26، ش19362. 

آنچه نهضت آزادی با بيانيه های 
خود بر آن تأكيد نمود، تالش 
به  منظور انحصاری دانستن 
انتخابات، ترسيم چهره ناموفقی 
از نظام و بزرگ نمودن برخی از 
كاستی ها و مشكالت موجود 
كشور بود؛ انگيزه اصلی نهضت 
آزادی از این سوژه تراشی های 
كاذب، ایجاد بحران سياسی 
در كشور بود كه این گونه 
رفتار سياسی آنها تغذیه برای 

رسانه های بيگانه قرار گرفت
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جبهه ای از نيروهای معترض را بسيج نمايند و بتوانند نظام را به چالش بكشانند.
برخی از اعضای نهضت آزادی مانند امير انتظام كه ش��اخه س��وم را تشكيل می دادند 
بر مواضع پيشين نهضت، يعنی تحريم انتخابات اصرار می ورزيدند و مدعی بودند چون 
انتخابات رياس��ت جمهوری انحصاری است مش��روعيت ندارد؛ و فقط نامزدهايی حق 

شركت در انتخابات را دارند كه از سوی شورای نگهبان تأييد شده باشند.1 
پس از برگزاری انتخابات و پيروزی احمدی ن��ژاد، نهضت آزادی كه در انتهای راه بود، 
دولت برآمده از انتخابات دهم را فاقد مشروعيت دانست؛ و به بهانه تقلب در انتخابات، به 

مخالفت آشكار با نظام روی آورد2 و در بيانيه ای اعالم نمود:
نتيجه انتخابات، بنابر داليل و شواهد متعدد، از جمله گزارش كميته 
صيانت از آرا، مبنی بر بيش از هزار مورد تخلف در سراس��ر كشور و نيز 
بر پايه اظهارنظر صري��ح كانديداهای اصالح طلب، قاب��ل  قبول نبوده و 
نمی توان به اس��تناد آن، انتخاب��ات دهمين دوره رياس��ت جمهوری را 
انتخابات سالم و منطبق با اصول قانون اساسی و استانداردهای جهانی 

دانست.3 
نهضت آزادی همچنين در حمايت از موسوی همراه با اپوزيسيون خارج از كشور، تالش 
بسياری را برای اجرای كودتای مخملی در ايران انجام داد.4 در اين راستا ابراهيم يزدی 
از »معين، خاتمی و موسوی« خواست تا محوريت ائتالف اصالح طلبان و اپوزيسيون را 
بر عهده بگيرند و رهبری واحدی ايجاد نمايند.5 و تأكيد داشت اصالح طلبان بايد از خط 

قرمزهای نظام عبور نمايند. ايشان در توصيه به نامزدهای انتخاباتی می گويد:
ما بايد به دنبال تغيير در ساختار حقيقی باشيم. دوستان اصالح طلب 
اشتباه كردند از حاكميت بيرون آمدند و بايد راهی پيدا كنند كه دوباره 
به حاكميت برگردند. مش��كل آنها اين اس��ت كه هنوز نتوانسته اند بر 
سر يك استراتژی واحد به توافق برس��ند. ما به جد معتقديم نامزدهای 
اصالح طلب بايد بدانند، مشكل مملكت، هنگامی حل می شود كه اينها 
دارای آن شهامت و شجاعت باشند كه از بعضی خط قرمزها عبور كنند.6 

1. همان، 1388/3/6، ش19372. 
2. نهضت آزادی ايران، 1388/4/24، بيانيه 2117. 

3. همان، 1388/3/24، بيانيه 2107. 
4. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، همان. 

5. كيهان، 1388/4/20، ش19407. 
6. مؤسسه تاريخ وقايع انتخابات 1388، همان، ج2، ص625. 
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پيوند ميرحسين با نهضت آزادی به  منظور فش��ار آوردن بر نظام برای ايجاد مذاكره و 
به دست آوردن امتياز يك اش��تباه بزرگ تاريخی بود كه با حضور مردم در نهم دی ماه 
1388 منجر شد تا توطئه های اين جريان با بن بست روبه رو شود و نتيجه ای جز مرگ 
سياسی هر دو متحد نداشته باشد.1 در اين دهه، نهضت آزادی با ناكامی از آنچه درصدد 

بهره برداری از انتخابات بود مواجه شد.

نتيجه
پس از پيروزی انقالب اس��المی، رهبران نظام مهيای برگزاری انتخابات جهت ايجاد 
قوای مقننه و مجريه شدند. نهضت آزادی كه توهم گذر از جمهوری اسالمی را در ذهن 
می پروراند، برای پيش��برد اهدافش با ايجاد ائتالف در انتخابات توانس��ت در مقاطعی 

فراكسيون اقليت در مجلس را به دست آورد. 
تشكيل ائتالف اپوزيس��يون در طول س��ه دهه پس از پيروزی انقالب، توسط نهضت 
آزادی در انتخابات، جهت ايجاد اتحاد نيروهای اپوزيسيون در برابر اهداف نظام جمهوری 
اس��المی ش��كل می گرفت؛ تا افزون بر ناتوان كردن نظام، بتوانند در صورت پيروزی از 

فضای به  دست آمده نهايت بهره برداری را برای اجرای اهداف خود به كار گيرند.
نهضت آزادی در مجلس اول ضمن مخالفت با نحوه فرآيند نظام سازی پس از انقالب 
اسالمی، دست به توطئه سمينار تأمين آزادی جهت تخريب و تضعيف نظام جمهوری 

اسالمی ايران زد و در نهايت در اعالميه ای تحريم انتخابات را بيان داشت.
آنها در طول دهه اول پس از انقالب اسالمی نه  تنها انتخابات را انحصاری بلكه فضای 
حاكم بر كشور را نيز استبدادی دانستند و حكم به تحريم انتخابات نمودند و مردم را به 
قيام عليه نظام دعوت كردند كه دستاوردی جز غير قانونی دانستن فعاليت اين تشكل 

نداشت.
در دهه دوم نهضت آزادی راهبرد نوينی در انتخابات، پيش گرفت و آن تالش و سعی 
در جهت نفوذ در نظام، با به دست گرفتن اركان حاكميت بود. البته اين جريان توانست 
به  وسيله ائتالف با گروه ها در مجلس پنجم و ششم راه يابد و در هفتمين دوره انتخابات 
رياس��ت جمهوری نيز تأثير بگذارد و فردی هم فكر با جريان خود انتخاب شود تا از اين 

طريق بتوانند در اجرای برنامه های دولت دخالت نمايند.
نفوذ نهضت آزادی در مجلس شش��م به  گونه ای بود كه مصوب��ات اين دوره از مجلس 

1. كيهان، 1388/7/25، ش19487. 
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با دخالت اين جريان به تصويب می رس��يد. حتی اين جريان طرح استعفای خاتمی را 
پی ريزی و دنبال نمودند كه با مخالفت رئيس جمهور، ط��رح »عبور از خاتمی« را بيان 
كردند. با برگزاری مجلس هفتم ق��درت نهضت آزادی در مجلس تحليل رفت و با پايان 

يافتن دوران رياست جمهوری خاتمی عماًل از صحنه خارج شدند.
نهضت آزادی در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، نخست از دكتر معين حمايت 
نمود و در دور دوم از هاشمی رفس��نجانی پش��تيبانی كرد. اين جريان با سياه نمايی و 
تخريب دولت نهم، فضا را مهيا نمود تا با ائتالف ميرحسين موسوی و كروبی بتوانند در 

دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری عماًل نظام را به چالش بكشانند.
در دهه س��وم نهضت آزادی چون به انتهای راه رسيده بود و نتوانست موفقيتی كسب 
كند با ادعای تقلب، انتخابات را غير قانونی خواند در حال��ی  كه تمركز اصلی آنها اتحاد 

جريان های مخالف در جهت براندازی نظام بود.
به  طور كلی نهضت آزادی در طول سه دهه پس از پيروزی انقالب با اينكه می دانست 
رد صالحيت می شود در اكثر انتخابات كانديداهايی معرفی نمود تا از فضای انتخاباتی، 
جهت زير سؤال بردن و به چالش كشيدن نظام بهره برداری نمايند. آنچه نهضت آزادی 
با بيانيه های خود بر آن تأكيد نمود، تالش به  منظور انحصاری دانستن انتخابات، ترسيم 
چهره ناموفقی از نظام و بزرگ نمودن برخی از كاستی ها و مشكالت موجود كشور بود؛ 
انگيزه اصلی نهضت آزادی از اين سوژه تراشی های كاذب، ايجاد بحران سياسی در كشور 

بود كه اين گونه رفتار سياسی آنها تغذيه برای رسانه های بيگانه قرار گرفت. 
شناخت اين سه دهه از فعاليت نهضت آزادی در انتخابات گويای آن است كه جريان 
ليب��رال نمی تواند آرمان های اصي��ل انقالب را برتاب��د و از هر تالش و كوشش��ی برای 

خدشه دار كردن نظام دريغ نمی ورزد. 
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تأثير انقالب اسالمی بر تحوالت جغرافيای سياسی محور 
مقاومت در مقابل غرب

دكتر بهزاد قاسمی1
چکيده 

»ژئوپليتيك محور مقاومت« پس از پيروزی انقالب اس��المی ايران با تعريف گفتمان 
جديد در مقابل اه��داف و برنامه های غ��رب، اياالت متحده و اس��تكبار جهانی با نقش 
محوری و رهبری ايران تعريف می شود. ژئوپليتيك محور مقاومت در دسته ژئوپليتيك 
انتقادی قرار دارد؛ كه مهم ترين ويژگی ژئوپليتيك انتقادی گفتمانی بودن و برخورداری 
آن از عنصر مقاومت و مبارزه است. بر اين اساس می توان از دوره های مقاومت گفتمان 
ژئوپليتيك اسالم عليه ژئوپليتيك استعمار و استكبار س��خن گفت؛ مقاومت هايی كه 
عرصه را برای حضور و سلطه كش��ورهای استعمارگر غربی در س��رزمين های اسالمی 
تنگ نموده است. در اينجا موضوع »تحوالت ژئوپليتيك محور مقاومت و تأثير انقالب 
اسالمی« دارای اهميت بوده و بررسی خواهد شد. هر چند مقاومت در گفتمان و انديشه 
اس��المی وجود داش��ته و در تاريخ معاصر به خصوص از قرن نوزدهم به بعد نهضت ها و 
جنبش هايی در مقابل استبداد و استكبار مقاومت كرده اند. اين نوشتار با هدف شناخت 

1. استاديار دانشكده مطالعات بين الملل، دانشگاه جامع امام حسين)ع(



بيداري اسالمي
144

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

ماهيت، مؤلفه های ژئوپليتيك محور مقاومت و تأثير انقالب اس��المی تبيين و بررسی 
خواهد شد. بر اين اس��اس سؤال اصلی اين اس��ت كه ماهيت و مبانی نظری و گفتمانی 
ژئوپليتيك محور مقاومت چيست؟ و انقالب اسالمی ايران چه نقش و جايگاهی در آن 
داشته و چگونه ايفای نقش می كند؟ ژئوپليتيك محور مقاومت در مقابل استكبار و رژيم 
اش��غالگر قرار می گيرد. اقدامات اين محور بر مسئله فلس��طين و آرمان آن تأكيد دارد، 
حمايت از بيداری اس��المی از موضوعات مهم و تقويت كننده مقاومت اسالمی به شمار 
می آيد. به نظر می رسد نقش محوری ايران در مقابله با فشارهای ناشی از محيط خارجی 
بين المللی يعن��ی غرب و امريكا و محي��ط خارجی منطقه ای يعنی برخی كش��ورهای 
اقتدارگرای عربی و رژيم صهيونيس��تی در راس��تای مقابله با جايگاه محوری ايران در 
ژئوپليتيك محور مقاومت وجود دارد. انقالب اس��المی ايران ب��ا مبانی نظری گفتمان 
انقالبی خود و در عرصه عملی با مقابله گروه های تكفيری وهابيت، القاعده و داعش نقش 

فعالی را در اين حوزه ايفا می كند. 
كليدواژه ها: ژئوپليتيك، ژئوپليتيك محور مقاومت، انقالب اسالمی، بيداری اسالمی، 

مسئله فلسطين. 

1. مقدمه 
منطقه غرب آس��يا كه اروپايی ها به نس��بت دوری و نزديكی خود به اين منطقه آن را 
خاورميانه می نامند، از نظر ژئوپليتيك، نقطه اتصال ش��رق به غرب و جنوب به ش��مال 
جهان است. بزرگ ترين بازارهای پركشش جهانی در اين منطقه وجود دارد و چهارراه 
تجارت جهانی ناميده می شود. بعد از كش��ف نفت در اين منطقه و پس از جنگ جهانی 
دوم، توجه ويژه به اين منطقه كانونی بود. پيش از انقالب اسالمی دنيا بين دو قدرت برتر 
جهانی يعنی اياالت متحده امريكا و اتحاد جماهير شوروی تقسيم شده بود. در آن دوره 
استراتژی و راهبرد اين دو قدرت بر س��اخت حوادث )انقالب، بيداری و...( غلبه داشت. 
برخالف دوره كنونی كه استراتژی دولت ها بر مردم غلبه دارد. در اين زمان جهان اسالم 
در فضای جهان شناخته نمی ش��د. غربی ها و امريكا تالش می كردند سكوالريزه كردن 
اسالم يعنی اسالم زدايی از سياست و سياست زدايی از اسالم را انجام دهند. اين استراتژی 
تالش می كرد كه اسالم سياسی نشود. چرا؟ از اينجا ريشه می گرفت كه اياالت متحده 
عالقه مند بود بدون پيدايش عنصر جديد در رقابت قدرت با اتحاد ش��وروی به پيروزی 
برسد و در نهايت جهان تك قطبی بشود. در اين زمان انقالب اسالمی در جهان اسالم و 
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عالم تشيع برنامه نظام بين الملل را به هم ريخته و اياالت متحده و هر دو قدرت متعجب 
ش��دند. پس از پيروزی انقالب اس��المی غرب و متحدين آن همواره جمهوري اسالمي 
ايران را به عنوان »غير« در برابر خود تعريف ك��رده و بر اين مبنا به مقابله جويي با نظام 
اس��المي پرداخته اند؛ نظامي كه با دال مركزي عنصر اس��الم حقيقي، چهارچوب هاي 
فكري و سياسي حكومت هاي آنها را تحت الشعاع قرار داده و با گسترش دامنه دال هاي 
شناور و مركزي خود، سبب هوشياري ملت ها شده است. صف بندی گفتمان مقاومت در 

مقابل گفتمان غير به واقعيت نزديك تر است. 
ژئوپليتيك را به دو نوع س��نتی و انتقادی تقس��يم بندی نموده اند. ژئوپليتيك سنتی 
وجهی امپرياليستی داشت؛ زيرا قدرت های بزرگ درصدد افزايش قدرت خود از طريق 
تصرف مناطق مهمی از جهان بودند. اين روايت از ژئوپليتيك كه به ژئوپليتيك سنتی 
معروف اس��ت در برابر ژئوپليتيك انتقادی يا مقاوم��ت قرار دارد. به ط��ور كلی بر اين 
اساس هرگاه اثر متقابل قدرت و فضا با رويكرد گفتمانی مورد بررسی قرار گيرد، به آن 
ژئوپليتيك انتقادی می گويند. از آنجا كه گفتمان ها می توانند غالب يا مغلوب باش��ند 
بنابراين گفتمان های مغلوب می توانند در ش��رايطی به ايجاد مقاومت عليه ژئوپليتيك 
غالب مبادرت نمايند. به عنوان نمونه می توان به مقاومت های ژئوپليتيك اس��الم عليه 
ژئوپليتيك سلطه گر استعمار اش��اره نمود كه در اين خصوص به چهار موج از مقاومت 
ژئوپليتيك اس��الم از قرن نوزدهم به اين س��و پرداخته می ش��ود. موج س��وم مقاومت 
ژئوپليتيك اسالم مربوط به پيروزی انقالب اس��المی ايران می باشد. با پيروزی انقالب 
اس��المی ايران، در سراسر جهان اس��الم، از يوگس��الوی در اروپا و مراكش در آفريقا تا 
اندونزی و فيليپين در شرق آسيا، يك جنبش مردمی نضج گرفت و به شكل های مختلف 
در جنبش های اسالمی مختلف جلوه گر ش��د. پيروزی انقالب اسالمی ايران نه تنها به 
احيای عظمت و قدرت ژئوپليتيك ش��يعه انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اسالم را دچار 

تحول و بيداری نمود.
ايران به عنوان كش��وری كه از نقش محوری در ژئوپليتيك ش��يعه برخوردار اس��ت 
نيازمند حفظ جايگاه و موقعيت خود در اين خصوص می باش��د. موضوع »ژئوپليتيك 
محور مقاومت و تأثير انقالب اس��المی« دارای اهميت بوده و بررس��ی خواهد شد. هر 
چند مقاومت در گفتمان و انديشه اس��المی وجود داشته و در تاريخ معاصر به خصوص 
از قرن نوزدهم به بعد نهضت ها و جنبش هايی در مقابل اس��تبداد و اس��تكبار مقاومت 
كرده اند. اين نوشتار با هدف ش��ناخت ماهيت، مؤلفه های ژئوپليتيك محور مقاومت و 
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تأثير انقالب اسالمی تبيين و بررسی خواهد شد. بر اين اساس سؤال اصلی اين است كه 
ماهيت و مبانی نظری و گفتمانی ژئوپليتيك محور مقاومت چيست؟ و انقالب اسالمی 
ايران چه نق��ش و جايگاهی در آن داش��ته و چگونه ايفای نقش می كن��د؟ ژئوپليتيك 
محور مقاومت در مقابل اس��تكبار و رژيم اش��غالگر قرار می گيرد. اقدامات اين محور بر 
مسئله فلس��طين و آرمان آن تأكيد دارد، حمايت از بيداری اسالمی از موضوعات مهم 
و تقويت كننده مقاومت اسالمی به ش��مار می آيد. به نظر می رسد نقش محوری ايران 
در مقابله با فشارهای ناش��ی از محيط خارجی بين المللی يعنی غرب و امريكا و محيط 
خارجی منطقه ای يعنی برخی كش��ورهای اقتدارگرای عربی و رژيم صهيونيس��تی در 
راستای مقابله با جايگاه محوری ايران در ژئوپليتيك محور مقاومت وجود دارد. انقالب 
اسالمی ايران با مبانی نظری گفتمان انقالبی خود و در عرصه عملی با مقابله گروه های 
تكفيری وهابيت، القاعده و داعش نقش فعالی را در اين حوزه ايفا می كند. هر چند غرب و 
اياالت متحده، دولت های محور سازش را »ميانه رو« و محور مقاومت را »تندرو« معرفی 
می كنند. نظام جمهوری اسالمی با نقش محوری و رهبری در اين محور مخالف جدی 
حضور اياالت متحده و غرب در منطقه بوده و با تأكيد بر حق تعيين سرنوش��ت توسط 

مردم و مقابله با رژيم صهيونيستی و گروه های تكفيری نقش ايفا می كند. 

2. مفهوم ژئوپليتيک 
»ژئوپوليتي��ك« تركيبي از دو واژه »ژئ��و« به معناي زمي��ن و »پوليتيك« به معناي 
سياست است. در فارس��ي، معادل هايي مانند »سياس��ت جغرافيايي«، »علم سياست 
جغرافيايي« و »جغرافيا- سياست شناس��ي« براي آن بيان ش��ده است. در انگليسي به 
آن »جيوپاليتيكس«،1 در آلماني »گئوپلتيك«2 و در فرانسوي »ژئوپوليتيك«3 اطالق 
ش��ده اس��ت. ژئوپوليتيك در اصطالح به رويكرد يا ديدگاهي براي سياس��ت خارجي 
گفته مي شود كه هدف آن تبيين و پيش گويي رفتار سياس��ي و توانايي هاي نظامي بر 
حسب محيط طبيعي اس��ت. بنابراين، رويكرد ژئوپوليتيك بيانگر تأثير قطعي و جبري 
جغرافيا در وقايع سياسي و تاريخي است.4 البته تعاريف ديگري از ژئوپوليتيك و ميزان 

1. Geopalitics 
2. Geopolitike 
3. Geopolitique 

4. جك  س��ي پلينو و روي آلتون، فرهنگ روابط بين الملل، ترجمه حسن پستا، تهران، فرهنگ معاصر، 1375، 
ص131-132. 
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تأثيرگذاري آن ارايه شده است. براي نمونه، جفري 
پارك��ر ژئوپوليتي��ك را ارزيابي رواب��ط بين الملل 
تعريف مي كن��د و امين س��زگين آن را علم و هنر 
تعيين، تثبيت و جهت دهي سياست ملي با در نظر 
گرفتن سرزمين يك كشور به همراه تاريخ ملي آن، 
شعور ملي شهروندان، قدرت ملي كشور، وضعيت 
سياس��ي دنيا و ارتباط��ات مي داند.1 اس��پايكمن 
ژئوپوليتي��ك را برنامه ريزي براي سياس��ت هاي 
امنيتي يك كشور با توجه به پديده هاي جغرافيايي 
تلقي مي كند. از ديد كالين اس.گري، ژئوپوليتيك 
ارزيابي و تطبيق فضايي روابط بين الملل اس��ت و 
هاگ فرينجن از ژئوپوليتيك به عنوان دانشي ياد 
مي كند كه تأثير جغرافيا را بر ش��خصيت سياسي 

كش��ور، تاريخ آن، مؤسس��ات و به ويژه روابط آن را با ساير كش��ورها مورد بررسي قرار 
مي دهد. پير گالوا نيز ژئوپوليتيك را مطالعه نحوه ارتباط بين هدايت سياسي يك قدرت 

با برد بين المللي و چهارچوب جغرافيايي عملكرد آن مي داند.2 
از ديرباز درباره تأثير عوامل جغرافيايی در ش��كل گيری قدرت يك كشور نظريه های 
متفاوتی ابراز گرديده است. بسياری از انديشمندان مانند كوهن، سابقه نظری آن را به 
روشنفكرانی مانند ارسطو، مونتس��كيو، كانت، هگل و هومبولت برمی گردانند.3 هاگن، 
تاريخچه پرداختن به مبحث جغرافيای سياس��ی را به زمان يوناني��ان و روميان ارجاع 
می دهد. از نظر وی اين موضوع توس��ط ژان بودن، در قرن ش��انزدهم احيا شد. سپس 
مونتسكيو اقدام به تدوين و فرموله كردن يك نظريه نظام مند از تأثير محيط جغرافيايی 
بر شيوه های سياسی نمود و كارل ريتر نيز در قرن نوزدهم به بررسی روابط بين انسان و 

موقعيت جغرافيايی پرداخت.4 
برای بس��ياری، بزرگ ترين ن��ام در جغرافي��ای سياس��ی، فردريك رات��زل5 آلمانی 

1. Karabulut, Bill (2005), Strategy, Geo – Strategy and Geopolitics, London: Platin, 
p28-31.

2. عزت اهلل عزتي، ژئوپوليتيك، تهران، سمت، 1379، ص5. 
3 .Cohen, 2009.
4. Hagan, Charles B. (1942), “Geopolitics”, The Journal of Politics, Vol. 4, No. 4, p 478. 
5. Friedrich Ratzel

پس از پيروزی انقالب اسالمی 
غرب و متحدان آن همواره 
جمهوري اسالمي ایران را 
به عنوان »غير« در برابر خود 
تعریف كرده و بر این مبنا به 
مقابله جویي با نظام اسالمي 
پرداخته اند؛ نظامي كه با دال 
مركزي عنصر اسالم حقيقي، 
و  فكري  چهارچوب هاي 
آنها  حكومت هاي  سياسي 
را تحت الشعاع قرار داده و با 
گسترش دامنه دال هاي شناور 
و مركزي خود، سبب هوشياري 

ملت ها شده است
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است. وی نخس��تين كس��ی بود كه اين نوع تحقيق 
و مطالعه را در مسائل سياس��ی مورد توجه قرار داد 
و در س��ال 1897 كتابی در خص��وص »جغرافيای 
سياسی« منتش��ر كرد.1 رودلف كيلن،2 جغرافيدان 
س��وئدی )1922-1864( نظريات راتزل را بس��ط 
و گس��ترش داد. آنچه باعث ماندگاری ن��ام وی در 
تاريخ جغرافيای سياس��ی ش��د، اقدام او به استفاده 
از واژه ژئوپليتيك در س��ال 1899 بود.3 موضوعات 
ژئوپوليتيك گس��تردگي خاصي دارن��د و در طول 
تاريخ دچار تحوالت چش��م گيري ش��ده اند. از آنجا 
كه ژئوپوليتيك نقش عوامل جغرافيايي را در توليد 
قدرت و روابط بين الملل مورد بررسي قرار مي دهد،4 
لذا بررسي طيف هاي مختلف نظير رقابت و گسترش 
حوزه نفوذ در مكان ها و فضاهاي جغرافيايي، بررسي 
مناطق بحراني، بررس��ي مرزهاي بين المللي مناقشه انگيز، بررس��ي روابط قدرت ها در 
فضاهاي جغرافيايي و بررسي عدم انطباق دو الگوي عرضه و تقاضاي منابع حياتي و تأثير 

آن بر روابط كشورها و قدرت ها از موضوعات اين دانش هستند.5 
با توجه به تحوالت صورت گرفت��ه در ژئوپوليتيك، مي ت��وان آن را علم روابط متقابل 
جغرافيا، قدرت و سياست و واكنش هاي ناشي از تركيب آنها با يكديگر دانست. البته در 
تعاريف جديد، قدرت هم از جنبه نرم و هم از جنبه س��خت مورد بررسي قرار مي گيرد. 
در اين تعريف از ژئوپوليتيك، سياس��ت به عنوان يك رويه فكري و عقلي از قدرت براي 
رسيدن به اهداف بهره مي گيرد و جغرافيا نيز به عنوان بستر، عمل مي كند و در حقيقت 

هم توليد قدرت و هم توليد سياست مي كند. 
در مجموع، مباحث مربوط به ژئوپوليتيك از اهميتي وي��ژه در عصر حاضر برخوردار 
شده، زيرا ژئوپوليتيك به معناي نتايج جغرافيايي يك سياس��ت نيز كاربرد پيدا كرده 

1. موريس دوورژه، اصول علم سياست، ترجمه ابوالفضل قاضی شريعت پناهی، تهران، ميزان، 1382، ص99.
2. Rudolf Kiellen

3. مارتين جونز و ديگران، مقدمه ای بر جغرافيای سياس��ی، ترجمه زهرا پيشگاهی فرد و رسول اكبری، تهران، 
دانشگاه تهران، 1386، ص10. 

4. پيروز مجتهدزاده، جغرافيای سياسی و سياست جغرافيايی، تهران، سمت، 1381، ص3. 
5. محمدرضا حافظ نيا، اصول و مفاهيم ژئوپوليتيك، مشهد، پاپلی، 1385، ص37.

می توان گفت مسئله مقاومت 
در برابر ظالم و مستكبر، حركتی 
است با منشأ قرآنی و كسانی كه 
در برابر ظالم مقاومت می كنند 
امر خداوند را اطاعت می كنند. 
نكته كليدی مقاومت، نه گفتن 
به كسی است كه قصد اعمال 
سلطه دارد. مقاومت اگر الهی و 
تحت عنوان بندگی خدا باشد، 
نصرت الهی شامل حال آن 
خواهد شد. مقاومت، كليدی 
است برای رساندن انسان به 
عزت و اگر این مهم نباشد باید 
تن به خفت داد و در اسالم این 

مبارزه، »جهاد« نام دارد
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است. بر اين اساس هدف اصلي ژئوپوليتيك تبيين نقش عوامل جغرافيايي در سياست 
كشورهاست. در واقع در تحليلي ژئوپوليتيك، سعي مي شود بين مراكز قدرت بين المللي 
و مناطق جغرافيايي رابطه برقرار شود؛ زيرا وقايع سياسي هميشه در محيطي جغرافيايي 
اتفاق مي افتند و عوامل جغرافيايي در روند پديده هاي سياسي تأثيرگذارند؛ به عبارت 
ديگر بدون توجه به تمام عوامل زيس��ت محيطي، اعم از انساني و غير انساني و ملموس 
و غير ملموس، نمي توان محيط سياسي بين المللي را به طور كامل مورد شناسايي قرار 
داد.1 بر اين اساس بازيگران سياسي در عرصه روابط بين الملل آزادي تام ندارند بلكه به 
شدت متأثر از عوامل جغرافيايي و جمعيتي هستند. با اين اوصاف، ژئوپوليتيك مي تواند 
به عنوان مبنايي تئوريك براي بررسي مذاهب و اديان گوناگون مورد استفاده قرار گيرد. 
به طور كلی ژئوپليتيك يا جغرافيای سياسی در دانشنامه بريتانيكا »تجزيه و تحليل 
تأثيرات جغرافيايی بر مناس��بات قدرت در روابط بين المللی« تعريف ش��ده است.2 در 
ديكشنری انگليسی النگمن نيز ژئوپليتيك اين گونه تعريف شده است: »مطالعه تأثير 
موقعيت يك كش��ور، جمعيت و غيره در سياس��ت های آن«.3 از نظر گری، ژئوپليتيك 
عبارت است از روابط تغييرناپذير بين جغرافيا و قدرت استراتژيك.4 كژلن،5 ژئوپليتيك 
را به عنوان نظريه دولت به عنوان يك ارگانيسم جغرافيايی و يا پديده ای در فضا تعريف 
نمود.6 از نظر جون��ز و همكاران، جغرافيای سياس��ی به عنوان ش��اخه ای از جغرافيای 
انس��انی تلقی می ش��ود كه به هم كنش��ی های متعدد و چندگانه ميان »سياس��ت« و 
»جغرافيا« می پردازد. اين دو اصطالح هر كدام از يك پيكربندی مثلثی برخوردار است. 
در يك س��و مثلث قدرت، سياست و خط مش��ی وجود دارد و در سوی ديگر مثلث فضا، 
مكان و سرزمين. در مثلث اول سياست، مجموعه كامل جريان هايی است كه دستيابی، 
بهره گيری و تداوم قدرت را شامل می ش��ود. نتيجه و برآمد مورد نظر، خط مشی است؛ 
چيزهايی كه با در اختيار داشتن قدرت می توان به دس��ت آورد و به وسيله سياست به 

1. جيمز دوئرتي و رابرت فالتزگ��راف، نظريه های متعارض در روابط بين المل��ل، ترجمه عليرضا طيب و وحيد 
بزرگی، تهران، قومی، ج1، 1372، ص103. 

2. Encyclopædia Britannica Online (15 June 2010), “Alfred Thayer Mahan”, http:// www 
.britannica.com/EB checked/ topic/357900/Alfred-Thayer-Mahan.

3. Longman Dictionary of Contemporary English, 1993, p433. 
4. Gray, Colin, S. (1989), Martime Strategy and the Defense of the West, New York: 

Rampo Press 7.
5. RudolfKjellen
6. Cahnman, Werner J. (1943), “Concepts of Geopolitics”, American Sociological 

Review, Vol. 8, No. 1, p57. 
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اجرا گذاشته شوند. جغرافيای سياسی به كنش و واكنش های ميان اين سه عنصر و البته 
مثلث دوم نيز می پردازد. در مثلث دوم، فضا، ابزار اصلی جغرافيا اس��ت. مكان نقطه ای 
خاص در فضا، و سرزمين نيز مبتنی بر تالشی رسمی در جهت تعريف و تعيين بخشی 
از فضا است كه هويت و ويژگی های خاص را شامل می شود. از طريق جغرافيای سياسی 
درمی يابيم كه اين شش عنصر قدرت، سياست، خط مش��ی، فضا، مكان و سرزمين به 

لحاظ ماهيتی با يكديگر مرتبط و پيوسته هستند.1 
به طور كلی می ت��وان ژئوپليتيك را به دو نوع س��نتی و انتقادی تقس��يم بندی نمود. 
ژئوپليتيك در ابتدا وجهی امپرياليستی داش��ت زيرا قدرت های بزرگ درصدد افزايش 
قدرت خود از طريق تصرف مناطق مهم��ی از جهان بودند و ايج��اد روابط ژئوپليتيك 
مبتنی بر س��لطه و قدرت بود. به عن��وان نمونه بنيانگذار مكتب انگليس��ی ژئوپليتيك 
هالفورد مكيندر2 در سال 1904 اعالم كرد كه برای كسب قدرت جهانی كشوری موفق 
خواهد شد كه خشكی های زمين را در اختيار داشته باش��د. از نظر وی هر دولتی كه بر 
هارتلند حاكم باشد بر جهان مسلط خواهد شد و از نظر وی اوراسيا هارتلند می باشد. اگر 
كشوری كه ناحيه هارتلند را در اختيار داشته باشد و بتواند بر سرزمين های حاشيه ای 
مس��لط ش��ود و به اين ترتيب به دريا راه يابد آنگاه امپراتوری جهانی در معرض ديد او 
خواهد بود.3 نظريه پرداز ژئوپليتيك امريكايی آلفرد ماهان4 )1914-1840( نيز معتقد 
بود كه اولين گام برای كس��ب قدرت جهانی داش��تن يك نيروی دريايی قوی و كنترل 
درياهاس��ت. وی بر اهميت قدرت دريايی بر قدرت خشكی تأكيد نمود.5 هدف وی اين 
بود كه امريكا به يك قدرت جهانی تبديل ش��ود. ان.جی. اسپايكمن،6 ژئوپليسين ديگر 
امريكايی با ايجاد تغييراتی در نظريه هارتلند، نظريه ريملند )س��رزمين حاشيه ای( را 
ارايه داد. به نظر وی هر دولتی كه ريملند را كنترل كند بر جهان حكومت خواهد كرد.7 
با وجود اي��ن، اين رواي��ت از ژئوپليتيك كه به ژئوپليتيك س��نتی معروف اس��ت در 
قرن بيست و يكم متحول ش��ده و ژئوپليتيك انتقادی يا مقاومت ش��كل گرفته است. 

1. مارتين جونز و ديگران، همان، ص4-5. 
2. Halford Mackinder

3. آالسديد دراس��يدل و جرالد اچ. بليك، جغرافيای سياسی خاورميانه و ش��مال آفريقا، ترجمه دره مير حيدر 
مهاجرانی، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1369، ص36. 

4. Alfred Mahan
5. Encyclopædia Britannica Online (15 June 2010), “Alfred Thayer Mahan”, http:// www 

.britannica.com/EB checked/ topic/357900/Alfred-Thayer-Mahan.
6. Nicholas Spykman

7. آالسديد دراسيدل و جرالد اچ. بليك، همان. 
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ژئوپليتيك س��نتی در اين برخورد متهم به ايجاد ش��رايطی گرديد كه سوءاس��تفاده 
قدرت های استعمارگر از انديشه های جغرافيايی را تس��هيل نموده است.1 به طور كلی 
بر اين اساس هرگاه اثر متقابل قدرت و فضا با رويكرد گفتمانی مورد بررسی قرار گيرد، 
به آن ژئوپليتيك انتقادی می گويند. اين گفتمان ها هستند كه به ژئوپليتيك مورد نظر 
ما معنا و مفهوم می دهن��د و ژئوپليتيك صرفاً در درون اين گفتمان فهميده می ش��ود. 
به عنوان نمونه اگر گفتمان محيط زيس��ت باشد، يك ژئوپليسين به بررسی سياست ها 
و راهبردهای زيس��ت محيطی در س��طوح محلی، ملی، منطقه ای و جهانی و اثرات آن 
بر فضاهای مختلف جغرافيايی می پردازد و ژئوپليتيك زيس��ت محيطی نام می گيرد.2 
از جمله كس��انی كه ژئوپليتيك را به صورت گفتمانی و انتقادی م��ورد بحث قرار داده 
اتوتايل، می باشد. وی معتقد است كه ژئوپليتيك بيش از آنكه به عنوان توصيف شفاف 
از نقشه سياسی جهان تعريف شود به عنوان يك گفتمان درباره جغرافيا و سياست های 

بين المللی بحث می كند.3 
به طور كلی اين گفتمان ها می توانند غالب باشند يا مغلوب. گفتمان غالب ژئوپليتيك 
از جمله گفتمان ژئوپليتيك استعمار هميشه س��عی نموده با غيريت سازی به تثبيت و 
ايجاد هژمونی مبادرت نمايد اما با مقاومت ها و مخالفت های ژئوپليتيك مغلوب و تحت 
حاشيه نتوانسته بر اين روند تداوم بخشد. با ظهور مقاومت ها، گفتمان غالب و سلطه گر 
يا دچار تجديدنظر در مرزهای سياسی خود شده يا مجبور گرديده صحنه را برای ورود 
ژئوپليتيك مغلوب ترك نمايد. بنابراين در ژئوپليتيك انتقادی به نقش پروسه های نوين 
شكل گيری ژئوپليتيك توس��ط نهضت ها و نيروهای اجتماعی، قوميت ها، جنبش های 

اجتماعی نوين و... توجه می شود.4 
بر اين اساس می توان از دوره های مقاومت گفتمان ژئوپليتيك اسالم عليه ژئوپليتيك 
اس��تعمار س��خن گفت؛ مقاومت هايی كه عرصه را برای حضور و س��لطه كش��ورهای 
استعمارگر غربی در سرزمين های اس��المی تنگ نموده است. در اين مقاله ژئوپليتيك 
محور مقاومت؛ ژئوپليتيك مقاومت پيش و بعد از انقالب اس��المی دس��ته بندی شده و 

1. پيروز مجتهدزاده، همان، ص291. 
2. رسول افضلی و وحيد كيانی، »تبيين رويكرد پست مدرنيسم در جغرافيای سياسی و ژئوپليتيك«، سياست 

دفاعی، س20، ش80، پاييز 1391، ص203-204. 
3. ژيرويد اتوتايل و ديگران، انديشه های ژئوپليتيك در قرن بيستم، ترجمه محمدرضا حافظ نيا و هاشم نصيری، 

تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی،1380، ص26. 
4. مهدی جاودانی مقدم، »ژئوپليتيك نوين تش��يع در خاورميانه و سياس��ت خارجی جمهوری اسالمی ايران، 

ژئوپليتيك، س8، ش2، تابستان 1391، ص32. 
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تبيين خواهد شد. 

3. ژئوپليتيک مقاومت پيش از انقالب اسالمی 
ژئوپليتيك اسالم در طی دو دوره يعنی قبل از حضور استعمارگران در سرزمين های 
اسالمی و پس از حضور استعمارگران قابل بررسی می باشد كه در طی دوره دوم با ويژگی 
مقاومت در برابر استعمارگران غربی همراه می باشد. پس از ظهور اسالم، اسالم تنها در 
بعد جغرافيايی عربستان محصور نماند بلكه بعدی فرامنطقه ای يافت و به باالترين حد 
از ميزان اوج و عظمت خود رسيد. پيامبر اسالم)ص( پس از تثبيت حاكميت خود كه با 
عهد صلح حديبيه اتفاق افتاد، امكان ارتباط مسلمانان با حوزه های تمدنی روم، ايران و 
مصر را فراهم ساخت. ارسال نامه برای فرمانروايان اين حكومت ها اقدام عملی ای بود كه 
پيامبر، با انجام آن، تمدن نوپای اسالمی را به مرحله جديدی وارد ساخت. همين ويژگی 
يعنی گسترش و انتشار تمدن اسالمی در زمان خلفای راش��دين، عهد اموی و عباسی 
نيز تداوم يافت، به طوری كه در اواسط عهد عباسی، گستره تمدن اسالمی در سه قاره 
آسيا، آفريقا و اروپا ظاهر شد و زمينه دستيابی مسلمانان به علوم و دانش های پراكنده، 
در ش��رق و غرب دنيای آن روزگار فراهم گرديد. پهنه دنيای اس��الم در سوی شرق از 
منطقه َختا و ُختن، در چين امروزی تا منتهی اليه مغرب مسكون آن روزگار يعنی مغرب 
اسالمی امتداد می يافت. اين گستردگی در شمال، خط مستقيمی بود كه از شمال چين 
به سواحل شمالی بحر خزر وصل می ش��د و تا ارتفاعات پيرنه، در جنوب فرانسه، ادامه 
پيدا می كرد و در جنوب، خطی است از مجمع الجزاير موجود در آسيای جنوب شرقی به 

منتهی اليه جنوبی شبه جزيره هند و آفريقا.1 
بنابراين ژئوپليتيك اس��الم در دوره تكوين و رشد خود از گس��تره و عظمت ويژه ای 
برخوردار بود و حتی بر ژئوپليتيك غير اس��المی من جمله س��رزمين های غربی غلبه و 
تفوق داشت. لذا زمانی كه ژئوپليتيك اسالم به اوج و عظمت خود رسيد اروپاييان درصدد 
مقابله با ژئوپليتيك اسالم برآمدند و كوش��يدند بر اسالم سيطره يابند و آن را واژگون و 
تحريف سازند و پيروان را از آن روی گردان كنند. كليسا در جنگ های صليبی )1249-
1099م( به س��خت ترين حمالت خود عليه مسلمين دس��ت زد.2 عالوه بر جنگ های 
صليبی كه تا حدی موجب جلوگيری از رش��د ژئوپليتيك اس��الم ش��د و حتی آن را تا 

1. علی اكبر واليتی، »پويايی و بالندگی تمدن اسالمی: بررسی و تحليل فراز و نشيب های تمدن اسالمی از آغاز 
تاكنون«، انديشه حوزه، ش47 و 48، مرداد و آبان 1383، ص18-19.

2. انور جندی، اسالم و جهان معاصر، ترجمه حميدرضا آژير، مشهد، آستان قدس رضوی، 1371، ص257.
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اندازه ای به عقب راند، حمله مغوالن نيز ضربه ديگری بر 
عظمت و شكوه ژئوپليتيك اسالم وارد نمود كه در نتيجه 
اين حمله بغداد سقوط نمود و با مرگ آخرين خليفه كه 
مظهر جانشين خدا و پيامبر در زمين بود ضربه بزرگی به 
عظمت و شكوه ژئوپليتيك اسالم خصوصاً اهل تسنن وارد 
گرديد. سپس با ورود استعمارگران به كشورهای اسالمی 
به ويژه در قرن نوزدهم، ژئوپليتيك اسالم به طور گسترده 
در محاصره قرار گرفت. در اين قرن مس��لمانان عظمت و 
شكوه پيشين خود را به ميزان بيش��تری از دست دادند. 
استعمارگران كشورهای مسلمان را يكی پس از ديگری 

به زير سلطه و نفوذ خود درآوردند. هلندی ها در اندونزی، انگليسی ها در هند، نيجريه، 
سودان، مصر و سومالی، روس ها در آسيای مركزی، فرانسوی ها در كشورهای آفريقايی 
مانند تونس، الجزاير، سنگال و... سلطه يافتند. ژئوپليتيك اسالم ديگر صرفاً اسالمی نبود 
بلكه با حضور نظامی و همين طور فرهنگی، اقتصادی و سياس��ی غرب آميخته گرديد. 
نتيجه تهاجم نظامی استعمارگران در درجه نخست و تهاجم فرهنگی آنها در درجه بعد 
اين بود كه ارزش ها و اصول اسالمی در ميان مس��لمين چه در سطح نخبگان و چه در 

سطح توده مردم كم رنگ گرديد.
در مقابله با اين اوضاع امواجی از مقاومت، ژئوپليتيك اسالم را درنورديد كه برای رعايت 
اختصار صرفاً به مقاومت در قرن نوزدهم به رهبری س��يد جمال الدين اسدآبادی اشاره 
می گردد. هدف نهضت سيد جمال و ش��اگردانش ايجاد اتحاد اسالم برای مقابله با نفوذ 
قدرت های غربی در جهان اسالم بود. در اين ميان سيد جمال وحدت ميان امپراتوری 
عثمانی و حكومت ايران را نيز برای مقابله با اس��تعمارگران بسيار ضروری می دانست؛ 
روندی كه ناديده گرفتن آن يكی از عوامل اساسی فروپاشی امپراتوری عثمانی و متعاقب 
الغای خالفت گرديد و موج جديدی از ژئوپليتيك اسالمی را پس از آن رقم زد. فروپاشی 
امپراتوری عثمانی ضربه ای س��خت بر عظمت و ش��كوه ژئوپليتيك اسالم وارد نمود به 
طوری كه كشورهای تحت نظر آن يكی پس از ديگری به زير سلطه غرب درآمدند. عالوه 
بر اين با فروپاشی امپراتوری عثمانی و الغای خالفت از س��وی زمامداران تركيه شاهد 
ايجاد حكومتی سكوالر از سوی كمال آتاتورك در تركيه هستيم. كماليست ها به سوی 
سكوالر كردن جامعه حركت نمودند. لذا در واكنش به اضمحالل دستگاه خالفت و رواج 

ایران  اسالمی  انقالب 
حمایت از تمام مستضعفين 
و مسلمانان و رهایی آنان 
از دست استكبار را در 
سرلوحه كار خود قرار 
داده و درصدد بوده است 
آن چيزی كه در ایران 
از سيطره  یعنی رهایی 
قدرت های استكباری واقع 
شد را به دیگر كشورها 

انتقال داده و صادر نماید
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وضعيت سكوالريس��م موج دوم مقاومت ژئوپليتيك اسالم چه در داخل تركيه و چه در 
خارج از آن آغاز گرديد. در خارج از تركيه يكی از مهم ترين احياطلبان اسالمی رشيدرضا 
)1935-1865( بود. جنبش وی به دست يكی از طرفدارانش يعنی حسن البناء قدرت 
واقعی يافت. مقابله با گسترش سكوالريسم در مصر كه ناشی از تأثير از سرزمين تركيه 
بود، مقابله با كش��ورهای استعمارگر، حمايت از فلس��طين و... از اهداف البناء بود. و در 

نهضت و جنبش های بعدی نقش زيادی داشتند.

4. انقالب اسالمي ایران و ژئوپليتيک محور مقاومت 
مقاومت ژئوپليتيك اسالم از قرن نوزدهم به بعد مربوط به پيروزی انقالب اسالمی ايران 
است. توضيح اينكه در دوران حكومت پهلوی استعمارگران با اقدامات مختلفی درصدد 
اضمحالل و تخريب پايه های فرهنگ اسالمی ايرانيان برآمدند و شوك و ضربه شديدی 
بر هويت اسالمی ايرانيان وارد نمودند كه در واكنش به اين وضعيت انقالب اسالمی رخ 
داد. با پيروزی انقالب ايران، در سراسر جهان اس��الم، از يوگسالوی و مراكش در غرب 
گرفته تا اندونزی و فيليپين در شرق، يك جنبش مردمی نضج گرفت. اين تجديد حيات 
اس��المی به ش��كل های مختلف در حركت های مردمی در عراق، تسخير مسجدالحرام 
در مكه در سال 58، جهاد مس��لمانان در افغانستان اشغال ش��ده توسط شوروی، ترور 
انورس��ادات در مصر و مقاومت ش��ديد در لبنان، بروز ناآرامی در كوي��ت، بحرين، قيام 
مردم در الجزاير، مصر، تونس، مراكش و قيام اسالمی فلسطين و... تجلی يافت. پيروزی 
انقالب اسالمی در ايران، يك افس��ون و جذبه اسالمی را در مردم ايجاد كرد. از آن پس، 
مردمی كه از عظمت قدرت خود بی اطالع بودند، با برداش��تی نوين از اسالم به حركت 
درآمدند. اين حركت، نه فقط شيعيان، بلكه طرفداران اهل سنت را نيز در بر می گرفت؛ 
چراكه پيام امام، پيام وحدت مس��لمانان و يك پيام فراگي��ر و جهانی بود. هدف اهتزاز 
»پرچم ال اله اال اهلل« در سراسر جهان، نفی تمامی قدرت ها و تكيه بر قدرت اليزال الهی 
و توده های مردم بود.1 بنابراين پيروزی انقالب اس��المی ايران نه تنها به احيای عظمت 
و قدرت ژئوپليتيك ش��يعه انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اسالم را دچار تحول و بيداری 
نمود. در واقع اسالمی بودن انقالب ايران، اين ويژگی و امتياز خاص را به آن داد كه دارای 
جنبه  جهان شمولی باشد و تمام جهانيان را مورد خطاب پيغام خود قرار دهد.2 انقالب 

1. جميله كديور، رويارويی؛ انقالب اسالمی ايران و امريكا، تهران، اطالعات، 1374، ص98-99. 
2. محسن مجرد، تأثيرات انقالب اس��المی بر سياست بين الملل، تهران، مركز اس��ناد انقالب اسالمی، 1386، 

ص101.
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اسالمی ايران در بعد جهان شمولی اش مانند انقالب صدر اسالم از يك سو تمام جهانيان 
را در تمام زمان ها و دوره ها مخاطب قرار داده و از س��وی ديگر بر فطرت الهی انسان ها 

تأكيد نموده است.1 
مقاومت ژئوپليتيك جهان اسالم مربوط به جنبش های كنونی است كه از سال 2010 
ميالدی در محدوده ای از خليج فارس تا ش��مال آفريقا در كشورهايی همچون تونس، 
مصر، ليبی، يمن و... رخ داده است. عوامل مختلفی در وقوع مقاومت در اين دوره دخيل 
است كه با تأكيد بر سخنان رهبر معظم انقالب اس��المی به  طور مختصر در ذيل به آن 

پرداخته می شود:
اول؛ وجود حكومت های وابس��ته به غرب و امريكا. يكی از مسائلی كه باعث نارضايتی 
مردم از حكومت های موجود در سرزمين های عربی گرديده و هويت و عزت اسالمی آنها 
را خدشه دار نموده است، وابس��تگی حكومت های آنها به غرب و خصوصاً اياالت متحده 

می باشد؛ رابطه ای كه همراه با در نظر گرفتن منافع رژيم صهيونيستی بوده است.
دوم؛ بی توجهی به مسئله فلسطين و رابطه با رژيم صهيونيستی. فلسطين بخش مهمی 
از عزت و هويت مسلمين را تشكيل می دهد لذا بی توجهی به اين مسئله از سوی رهبران 
عربی نيز يكی ديگر از عوامل اصلی وقوع نارضايتی و نهايتاً قيام عليه حكومت های اين 

مناطق بوده است. 
سوم؛ وجود حكومت های سكوالر. يكی ديگر از داليل قيام های اخير وجود حكومت های 
س��كوالر در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا می باشد. لذا در پاس��خ به سياست های 
دين ستيزانه حكومت های عربی، قشرها و گروه های مسلمان مبادرت به قيام عليه اين 
حكومت ها نمودند. مؤيد اين امر استفاده از شعارهای اسالمی در جريان قيام ها، تأكيد بر 
اصول و ارزش های اسالمی  مانند حجاب پس از سقوط حكومت های سكوالر و استقبال 
مردم از احزاب و گرو ه های اسالم گرا می باشد. در واقع پيام اصلی اين قيام ها همان طور 
كه مقام معظم رهبری فرموده اند چيزی جز »برافراشتن پرچم اسالم كه عقيده عميق و 

دلبستگی ديرين مردم است« نبوده است.2 
بنابراين با وقوع قيام های سال 2011، در ژئوپليتيك اس��الم شاهد حركت به سمت 
عظمت و شكوه دوباره اين منطقه هستيم كه البته اين قيام ها و جنبش ها در اين مسير 

1. مجيد صفاتاج، انقالب اسالمی و استعمار فرانو در منطقه، سفير اردهال، 1387، ص36. 
2. حسين مسعودنيا و اعظم خانی، »بيداری اسالمی در خاورميانه و ش��مال آفريقا از منظر رهبر معظم انقالب 
)مدظله العالی(«، بيداری اس��المی و تحوالت منطقه ای، دكتر اصغر افتخاری )ويراستار علمی(، تهران، دانشگاه 

امام صادق)ع(، 1391، ص21-29.
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با آس��يب های مختلفی مواجه بوده و هس��تند كه 
عدم غلبه بر اين آس��يب ها خصوصاً آس��يب های 
خارجی مانند روی كار آمدن عناصر متعهد به غرب 
و امريكا، ارايه بديل های حكومتی انحرافی از سوی 
كش��ورهای خارجی، ايجاد ناامنی داخلی، تهاجم 
تبليغاتی و رسانه ای مانند جلوه دادن انقالب های 
مردمی به نام انقالب امريكايی دموكراس��ی خواه 
و ناديده گرفتن فرياد اس��المی ملت ها،1 می تواند 
به احيای دوباره عظمت و اقتدار اس��المی در اين 

منطقه خلل وارد نمايد. 
1.4. محور مقاومت از نگاه امام خمينی)ره( و مقام معظم رهبری 

امام خمينی)ره( از جمله بنيانگذاران حركت مقاومت به شكل جديد در منطقه و جهان 
و همچنين بنيانگذار انقالب اسالمی ايران است. نگاه به همه پديده ها بايد از منظر دين 
باشد و بحث مقاومت را نيز بايد از اين منظر مورد بررس��ی قرار داد. با چنين تبيينی از 
مفهوم مقاومت و با نگاهی اجمالی به سابقه مقاومت، نگاه بايد فراتر از موضوعات خاص 
نظير مسئله فلسطين و مقاومت در فلسطين باشد و تحوالت يمن را نيز بايد جزو الينفك 

آن به شمار آورد.
مقاومت از نظر امام خمينی)ره( و نظام اس��المی كه اكن��ون پرچمدار آن مقام معظم 
رهبری هس��تند، دارای مبانی دينی، قرآنی و اس��المی اس��ت. در واقع رفتن به سمت 
مقاومت، امتثال امر الهی اس��ت بدين منظور كه بر اساس دس��تور الهی بايد به سمت 
مقاومت حركت كرد چراكه همه اديان آسمانی و تمام پيامبران، يك پيام واحد برای بشر 
دارند و آن اين است كه انسان ها بايد خدا را بندگی كرده و از طاغوت اجتناب كنند. اگر 
بخواهيم با چنين نگاهی به پيامبران و پيام واحدشان، مسئله مقاومت را درك كنيم بايد 
به دو واژه قرآنی استكبار و استضعاف توجه كرد. اس��تكبار به جريان و سيستمی گفته 
می ش��ود كه ضمن »خودبرترپنداری«، تمام تالش خود را به كار می بندد تا ديگران را 
تحت سلطه خويش قرار دهد. در اين زمان، قرآن كريم امر به مبارزه با استكبار می كند و 

اعالم می دارد استكبار، همان طاغوت است. 
مردمی كه با استكبار مواجه می شوند به دو دسته تقسيم می شوند: گروهی تن به ذلت 

1. همان، ص33-43. 

وهابيون عربستان برای توجيه 
حمایت های خود از گروه های 
تروریستی و افراطی در عراق و 
سوریه و لبنان همواره این بهانه 
را مطرح می كنند كه جمهوری 
ایجاد  پی  در  ایران  اسالمی 
»هالل شيعی« در منطقه است 
و عربستان نيز به عنوان مدافع 
حقوق مسلمانان اهل تسنن با 
تجهيز گروه های ضد شيعی در پی 

مقابله با تشكيل این هالل است
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و سازش می دهند و گروهی ديگر، دس��ت به مقاومت می زنند. آنان كه جلو ستمكاران 
می ايس��تند، خداوند، آنه��ا را مؤمنين واقعی می دان��د كه همچون پيامبر ب��ا كافران و 
مستكبران، شديد هستند اما در جبهه خود از رحمانيت برخوردار هستند. )به اين مهم 

در آيه 21 سوره فتح اشاره شده است.( 
در همين زمينه، مقام معظم رهبری فرموده اند: 

تكفير، يك عاملی برای دشمنان اسالم و دشمنان امت اسالمی است. 
نه فقط شيعه، بلكه اهل س��نت را هم تكفير می كنند. اهل سنت را هم، 
مسجدشان را، نمازش��ان را منفجر می كنند به نفع رژيم صهيونيستی، 
برای اينكه مردم را و مسلمان ها را به هم مشغول كنند تا غافل بشوند از 
مسئله  مهم فلسطين و از حضور دشمن در دل دنيای اسالم غفلت كنند؛ 
هدف، اينها است. يك  عده ای هم از روی ساده لوحی، بعضی هم البته از 

روی غرض، با آنها همراهی می كنند، اين را بايد متوجه بود.1 
می توان گفت مسئله مقاومت در برابر ظالم و مستكبر، حركتی است با منشأ قرآنی و 
كسانی كه در برابر ظالم مقاومت می كنند امر خداوند را اطاعت می كنند. نكته كليدی 
مقاومت، نه گفتن به كسی است كه قصد اعمال س��لطه دارد. مقاومت اگر الهی و تحت 
عنوان بندگی خدا باشد، نصرت الهی شامل حال آن خواهد شد. مقاومت، كليدی است 
برای رساندن انسان به عزت و اگر اين مهم نباش��د بايد تن به خفت داد و در اسالم اين 

مبارزه، »جهاد« نام دارد.
در اين راستا، امروز برای حفظ منافع خود و ادامه مسير بر اساس باورهای اسالمی، بايد 
از مقاومت پشتيبانی كرده و آن را ادامه دهيم. نگاه ما به قضيه فلسطين بايد كالن محور و 
ايدئولوژيك باشد و نبايد از اين نگاه صرف نظر كرد. سياست گذاری و حمايت از مقاومت 
در خارج از مرزهای سرزمينی و كنار مرزهای رژيم صهيونيستی، همواره بايد در دستور 
كار دست اندركاران جمهوری اس��المی ايران برای باال بردن امنيت ملی قرار گيرد. اين 
موضوع را بايد در قالب قاعده »هر كس« كه س��الح خود را به سمت رژيم صهيونيستی 

نشانه رود، تحت حمايت ماست، مطمح نظر قرار داد. 

گفتمان انقالب اسالمي و غيریت سازي دشمنان برای آن
انقالب اسالمي ايران منجر به شكل گيري و عموميت يافتن گفتماني در ايران شد كه 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با كارگزاران حج، 1393/6/16. 
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داراي مختصات خاص خودش مي باش��د. گفتمان انقالب اس��المی، كه به نوعی تداوم 
حركت انبيا و متصل به تعاليم آسمانی است، از ريشه و اساس با گفتمان های رقيب خود، 
مانند سوسياليسم،  كاپيتاليسم و صهيونيسم، تفاوت دارد. دال مركزی گفتمان انقالب 
اسالمی   در شعارهايی نهفته است كه مردم در رفراندوم سال 1357 مطرح كردند. مردم 
در آن زمان خواستار بازگشت به اسالم و حاكميت مردم بودند؛ به عبارت ديگر مسئله 
استقالل، آزادی و جمهوريت را مطرح می    كردند كه بزرگان انقالب هم تبلور اين خواسته 
را بر اس��اس اين آيه ش��ريفه ذكر می    كردند كه »ان اهلل ال يغير ما بق�وم حتی يغيروا ما 

بانفسهم«1 
شاخصه  اصلی گفتمان انقالب اسالمي برآمده از رهنمودهاي امام خمينی)ره( را بايد 
در پذيرش حكومت اس��المی وااليی دانس��ت كه همه  جهت گيری های فكری و ذهنی 
و كنش ها و رفتارهای ف��ردی و اجتماعی آن معطوف به يك ه��دف واال و مقدس )و نه 
مادی گرايانه و قدرت محور( يعنی حكومت اسالمی است. يعنی نوعی اسالم سياسی كه 
در جهان اسالم از اهميت بااليی برخوردار بوده و به تبع آن عرصه  جهانی را نيز تحت تأثير 
قرار داده است. لذا اهميت يابی اسالم سياسی كه بنيانگذار كبير انقالب اسالمی به عنوان 
يكی از محورهای اصلی گفتمان انقالب اسالمی معرفی نموده اند از آنجا نشئت می گيرد 
كه جهان اسالم، اسالم سياسی را به عنوان پديده ای بومی می نگرد و آن را بازگشت به 
هويت گذشته  اس��المی خويش تلقی می كند، با اين تفاوت كه حضرت امام با رد اسالم 
متحجرانه و ارتجاعی، برای پويايی اين گفتمان و از باب باز بودن باب اجتهاد و نقش زمان 
و مكان در آن و مبانی اجتهاد شيعی با رد ادعای گذر از فقه سنتی و تأسيس فقه پويا، لزوم 
تمسك به شيوه  اجتهاد س��نتی را ضمن توجه به مقتضيات زمان و مكان مطرح كردند. 
ايشان در اين مقوله برآن اند كه در حكومت اسالمی هميشه بايد باب اجتهاد باز باشد و 
طبيعت انقالب و نظام همواره اقتضا می كند كه نظريات اجتهادی- فقهی در زمينه های 
مختلف عرضه شود.2 همين امر سبب شده كه آرای سياسی حضرت امام خمينی حتی 
در عرصه های بين المللی نيز تأثيرات عميقی در برداشته باشد و اين متأثر از شعار محوری 
نهضت اسالمی ايران يعنی استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی بود. به گونه ای كه اين 
ابعاد سه گانه، چه در سطوح فردی يا جمعی، در اليه های فرو ملی و فرا ملی مطرح گرديد 
و اين گفتمان همانند جريان آزاد سياالت براساس اين قاعده كه انديشه مرز نمی شناسد 

1. احمد جهان بزرگی، »تحليل گفتمانی نظريه انقالب اسالمی«، زمانه، ش84 و 85، 1388، ص28. 
2. سيد روح اهلل خمينی، شئون و اختيارات ولی فقيه، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1369، ص241.
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وارد عرصه  روابط بين الملل و معادالت قدرت جهانی گردي��د. از همين رو   دال مركزی 
گفتمان انقالب اسالمی، اسالم است. 

2.4. سطوح تأثيرگذاری انقالب اسالمی در محور مقاومت 
از مهم ترين اهداف و آرمان های انقالب اسالمی ايران عبارت است از؛ گسترش عدالت، 
نفی ظلم و ستم، حمايت از ستمديدگان و مظلومين و نفی اس��تكبار و... در اين زمينه 
مسئله حمايت از مستضعفين در قبال مستكبرين جهان بسيار اساسی می باشد و مورد 
توجه اساس��ی رهبر انقالب اس��المی بوده، به طوری كه ايش��ان چند ماه بعد از به ثمر 
رسيدن انقالب، لزوم تأسيس حزب جهانی به نام »حزب مستضعفين« را مطرح كردند. 

در اصل 154 قانون اساسی نيز در خصوص حمايت از مستضعفين آمده است: 
جمهوری اسالمی ايران... در عين خودداری كامل از هر گونه دخالت 
در امور داخلی ملت های ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر 

مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت می كند.1 
در واقع انقالب اسالمی ايران حمايت از تمام مس��تضعفين و مسلمانان و رهايی آنان 
از دست استكبار را در سرلوحه كار خود قرار داده و درصدد بوده است آن چيزی كه در 
ايران يعنی رهايی از سيطره قدرت های اس��تكباری واقع شد را به ديگر كشورها انتقال 

داده و صادر نمايد. امام خمينی)ره( در اين خصوص فرموده اند:
ما می خواهيم اي��ن چيزی كه در ايران واقع ش��د و اين بيداری كه در 
ايران واقع شد و خودشان را از ابرقدرت ها فاصله گرفتند و دست آنها را 
از مخازن خودشان كوتاه كردند، اين در همه ملت ها و در همه دولت ها 
بشود. معنی صدور انقالب ما اين است كه همه ملت ها بيدار بشوند و همه 
دولت ها بيدار بشوند و خودشان را از اين گرفتاری كه دارند و از اين تحت 
سلطه بودنی كه هستند... نجات بدهد. معنای صدور انقالب اين است كه 

معنويت موجود در ايران را گسترش دهيم.2 
نظام سياسی ايران با ويژگی منحصر به فردی از ظرفيت تأثيرگذاری بر محيط پيرامون 
برخوردار بوده كه در اين جا به سه محيط داخلی، منطقه ای و بين المللی اشاره می گردد.

نخست؛ محيط داخلي: در سطح محيط داخلی از جمله تأثيرات عبارت است از برقراری 

1. قانون اساسی، جمهوری اسالمی. 
2. آيين انقالب اسالمی )گزيده ای از انديش��ه و آرای امام خمينی)ره(، تهران، مؤسس��ه تنظيم و نشر آثار امام 

خمينی)ره(، 1373، ص415-417.
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وحدت و اعتماد ملي، توسعه دانايي محور كه نوانديشي ديني را تشويق نموده، جنبش 
نرم افزاري با ويژگي هاي جرئت علمي، نفي تقليد پذيري، رعايت ارزش هاي ديني و...

دوم؛ محيط منطقه اي: در س��طح منطقه ای يعنی منطقه شيعه نش��ين و اسالمی اين 
تأثيرات عبارت اس��ت از: بازس��ازي تمدن اس��المي و ارتقاي خودب��اوري فرهنگي به 
ملت هاي مسلمان؛ ارتقاي بيداري اسالمي و تأكيد بر وحدت جهان اسالم. اين امر موجب 
ايستادگي آنان در برابر استبداد داخلي و استعمار خارجي گرديد؛ احياي هويت جهان 
اسالم با شاخص هايي همچون حمايت از مستضعفان، حق گرايي، نفي گرايش هاي غرب؛ 
محوريت ايران در ثبات منطقه اي و جهاني كردن مبارزه با صهيونيسم با اعالم روز جهاني 

قدس از سوي امام خميني)ره(. 
سوم؛ محيط بين المللي: در س��طح بين المللی اين تأثيرات عبارت است از: به چالش 
كش��يدن س��لطه فرهنگي غرب از طريق تفكرات رهايي بخش و استكبارستيز، اعطاي 
خودباوري به ملت ها و معرفي اسالم به عنوان يك ش��يوه زندگي؛ گشايش جبهه ثالث 
در نظام بين الملل، از طريق حمايت از حركت هاي اس��تقالل طلبانه و تشويق ملت ها به 
معنويت؛ پرچمداري انقالب فرهنگي جهاني با شاخص هايي همچون تأكيد به معنويت، 
وحدت اسالم، فرهنگ اس��تقاللي و بومي و غيره.1 در خصوص محيط منطقه ای يعنی 
محيط جغرافيايی شيعيان بايد گفت از نظر جغرافيايی پس از ايران بيشترين شيعيان 
در كش��ورهايی زندگی می كنند كه عمدتاً در اطراف ايران هستند و بيشتر آنها با ايران 
پيوس��تگی جغرافيايی دارند. عراق، بحرين، آذربايجان، عربس��تان، تركيه، پاكستان، 
افغانستان، امارات، كويت، قطر و عمان از جمله اين كشورها به شمار می آيند. عالوه بر 
اينها كشورهايی هستند كه جمعيت قابل مالحظه ای از شيعيان در آنها زندگی می كنند 
اما در پيوستگی بالفصل ايران قرار ندارند. اين گروه از كشورها نيز از اين نظر كه همگی 
در قاره آسيا واقع اند، با هم وجه اشتراك دارند. لبنان، يمن، سوريه، هند، تاجيكستان و 
ازبكستان از جمله اين كشورها هستند. به اين مناطق شيعه نشين بايد شيعيان پراكنده 
در س��اير نقاط جهان را نيز اضافه نمود؛ ش��يعيانی كه در خارج از قاره آسيا و عمدتاً در 

آفريقا، اروپا و امريكا زندگی می كنند.2 

1. محمدرضا دهشيری، بازتاب مفهومی و نظری انقالب اس��المی ايران در روابط بين الملل، علمی و فرهنگی، 
1388، ص112-136. 

2. سيد عباس احمدی، »نقش مذهب در گسترش حوزه نفوذ مطالعه موردی: تشيع و ايران«، ژئوپليتيك، س6، 
ش1، بهار 1389، ص48. 
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3.4. اقدامات تقابلی غ�رب و امريكا با انقالب 
اسالمی در محور مقاومت 

دو گفتمان اصلی در غرب آسيا به چشم می خورد 
نخست گفتمان مقاومت و ديگری گفتمان سازش، 
در پی وق��وع انقالب اس��المی در اي��ران در 1979 
ميالدی نظ��ام برآمده از انقالب اس��المی با تكيه بر 
شعار نه شرقی، نه غربی و تأكيد بر استكبارستيزی 
در عرص��ه بين المللی و استبدادس��تيزی در عرصه 
داخلی ديكتاتوری های موجود در منطقه و حاميان 
فرامنطقه ای آنان را به چالش كشيده با مطرح ساختن 
ارزش ه��ای منبع��ث از اعتقادات اس��المی در برابر 
ليبرال  دمكراسی و كمونيسم، اسالم را به عنوان تنها 
راه سعادت و رستگاری ملل منطقه معرفی نمود. پس 

از انقالب اسالمی و شكل گيری محور مقاومت اقدامات تقابلی زيادی توسط غرب، امريكا و 
كشورهای اقماری برای محور مقاومت و رهبر اين محور صورت گرفته است؛ از جمله مهم ترين 

اقدامات محور سازش و به خصوص رهبر آن امريكا در اين زمينه عبارت است از: 
- تحريم های اقتص��ادی: اصوالً وجود مش��كالت و بحران های اقتص��ادی در محيط 
اجتماع��ی ايران باعث می گ��ردد از ظرفيت های سيس��تم سياس��ی جهت كمك های 
اقتصادی به تقاضاهای محيط ش��يعه و همين طور ديگر مس��لمين كاسته گردد. غرب 
و خصوصاً امريكا با آگاهی نس��بت به اين روند با اعمال تحريم های گس��ترده خصوصاً 
طی چند دهه اخير درصدد بوده اس��ت تا دغدغه اقتصادی مانع از كمك گسترده نظام 
جمهوری اسالمی ايران به محيط خارجی يعنی شيعيان و مسلمانان گردد و بدين طريق 

به شكاف و گسست سيستم سياسی و محيط خارجی اش منجر گردد. 
- مقابله با فعاليت های صلح آميز هسته ای: ممانعت جدی كشورهای غربی و امريكايی 
برای جلوگيری از دستيابی كشورمان به فعاليت های صلح آميز هسته ای، نشان دهنده 
اهميت انرژی هسته ای و اعتبار و پرستيژی است كه برای ايران می تواند به همراه داشته 
باش��د.1 لذا چنين فناوری ايران را تبديل به يك الگو برای تمامی كش��ورهای شيعی و 

1. داود غراياق زندی )به كوشش(، »جهت گيری های محيط تصميم گيری خارجی اياالت متحده امريكا در قبال 
فعاليت های هسته ای جمهوری اسالمی ايران«، ايران و مسئله هس��ته ای )مجموعه مقاالت(، تهران، پژوهشكده 

مطالعات راهبردی غير انتفاعی، 1387، ص10. 

فشارهای وارده بر سيستم سياسی 
ایران از سوی غرب و امریكا و 
برخی كشورهای عربی منطقه با 
این هدف صورت می گيرد كه 
شكاف بين سيستم سياسی ایران 
و محيط داخلی و خارجی اش 
تشدید گردد و سيستم سياسی 
ایران نتواند بازخورد مثبتی در 
برابر درون دادهای ناشی از 
تقاضای محيط خارجی خصوصًا 
ژئوپليتيك شيعه داشته باشد و 
بدین طریق رهبری و جایگاه 
محوری آن در ژئوپليتيك شيعه 

با بحران مواجه گردد
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اس��المی می كند و بدين طريق بر رهبری ژئوپليتيك آن ميان ش��يعيان و مس��لمانان 
می افزايد و اين چيزی نيست كه غرب و امريكا بتوانند آن را تحمل نمايند و لذا با فناوری 

هسته ای ايران مخالفت های گسترده ای نموده اند.
- ترويج فرهن��گ و ارزش های غربی جهت دور نمودن جامع��ه از اهداف و آرمان های 
انقالب اسالمی: نفوذ فرهنگ غربی در ميان قشرهای جامعه ايران خصوصاً نسل جوان 
را می توان از طريق گرايش به فيلم، موس��يقی، لباس و رفتارهای غربی مشاهده كرد؛ 
وضعيتی كه با مبانی هويت اس��المی و انقالبی در تضاد قرار دارد. شبكه های تلويزيونی 
مروج فرهنگ غربی از طريق فيلم، موس��يقی و برنامه های مختلف كه به زبان فارس��ی 

پخش می شود، در دو، سه دهه اخير شتاب فزاينده ای گرفته است. 
غرب و امريكا با اقدامات رس��انه ای مختلط درصدد دور نمودن جامعه ايران خصوصاً 
نسل جوان از ارزش ها و اصول انقالبی هستند تا بدين طريق نه تنها در داخل جامعه به 
فروپاشی سيستم سياسی اقدام نمايند بلكه از حمايت مردم خصوصاً جوانان از اصول و 
آرمان های انقالبی سيستم سياسی خصوصاً حمايت از ملت های مظلوم شيعه و مسلمان 
بكاهند و بدين طريق به تشديد گسست بين سيس��تم سياسی و محيط خارجی ايران 

مبادرت نمايند.
- شكاف بين شيعه و س��نی از طريق طرح هالل ش��يعی. يكی ديگر از اقدامات غرب 
و امريكا جهت گسس��تن مرزهای بين سيس��تم سياس��ی و محيط خارجی اش، بحث 
شيعه هراسی و طرح مسائلی مانند هالل شيعی است. به عنوان نمونه پس از قدرت يابی 
شيعيان در عراق، امريكا و برخی كش��ورهای عربی از قدرت يابی شيعيان در منطقه به 
وحشت افتادند و با طرح هالل ش��يعی درصدد مقابله با آن و همين طور رهبر آن يعنی 
ايران برآمدند. در اين رابطه ملك عبدهلل پادشاه اردن، ادعا كرد كه »نتيجه اصلی جنگ 
در عراق ش��كل گيری يك هالل شيعی تحت سلطه ايران بوده اس��ت.«1 به نظر »ملك 
عبداهلل«، هالل شيعی از ايران شروع و در اين اواخر با حاكميت شيعيان بر عراق تداوم 
يافته و از اقليت علوی حاكم بر س��وريه گرفته تا لبنان كه با افزايش روزافزون جمعيت 

شيعه مواجه است، را در برمی گيرد.2 
همين طور اين وضعيت در فردای پس از وقوع انقالب ها و جنبش های اخير در منطقه 
خاورميانه و شمال آفريقا نيز به چشم می خورد. آنها سعی نمودند با مطرح كردن مجدد 

1. حسين پوراحمدی و جمال جمالی، »طرح هالل شيعی: اهداف، موانع و پيامدها«، شيعه شناسی، س7، ش26، 
تابستان 1388، ص7-56. 

2. شيعه نيوز، 1390/4/8. 
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هالل ش��يعی و جلوه دادن آن به عنوان خط��ری برای منطقه، به اخت��الل در مرزهای 
سيستم سياسی ايران و محيطش مبادرت ورزند. به عنوان نمونه روزنامه نيويورك تايمز 
در مقاله ای، تصريح كرد كه با آغاز »بهار عربي«، ائتالفي ش��امل كشورهاي سني عليه 

هالل شيعی در منطقه خاورميانه تشكيل شده است.1 
در خصوص جنبش ها و انقالب ه��ای اخير در منطقه خاورميانه و ش��مال آفريقا بايد 
گفت ايران تنها در ژئوپليتيك شيعه )بحرين و يمن( تأثيرگذار نبوده بلكه در ژئوپليتيك 
اسالم نيز از جايگاه ويژه ای برخوردار است. به عنوان نمونه سامی البراهم، استاد جامعه 
تونس در اين زمينه ضمن آنكه معتقد است در جريان انقالب تونس مسلمانان شعارهايی 
می دادند كه منطبق بر اسالميت و تعقيب اهداف اسالمی بود، در ادامه نيز اين حركت 
را ملهم از انقالب اسالمی ايران می داند. از نظر وی پس از پيروزی انقالب اسالمی ايران 
حركت مردم تونس به عشق امام خمينی رحمت اهلل عليه آغاز شد.2 همچنين متفكران 
عربی شركت كننده در بيس��ت و چهارمين كنفرانس وحدت اسالمی در سخنان خود 
تأكيد كردند كه حركت ميليونی مردم در جهان اسالم، انعكاس پيروزی انقالب اسالمی 
ايران به رهبری امام خمينی)ره( است كه بعد از گذشت بيش از سی سال، اكنون بروز 

كرده است.3 
بحران سوريه و نقش مؤثر جمهوری اس��المی ايران در اين كشور برای ناكام گذاشتن 
طرح های ضد دولتی در س��وريه نيز مجدداً زمينه را برای طرح هالل شيعی و مقابله با 
آن فراهم نمود. به عنوان نمون��ه از نظر روزنامه نيويورك تايمز، بحران س��وريه مرحله 
سرنوشت سازی از مراحل تقابل ائتالفی سنی و ائتالفی شيعی است و برنده اين ميدان، 
جايزه استراتژيك و باارزشی را به دست خواهد آورد.4 در اين زمينه مفتی وهابی عرعور، 
حامی تروريست های سوريه، در يك سخنرانی در شهر الجبيل به شيعه، ايران و حزب اهلل 
حمله نمود و اعالم نمود كه پادش��اه اردن ملك عبداهلل ثانی در حدود هشت سال پيش 
و در يك گفت وگو با روزنامه واشنگتن پست از تشكيل هالل شيعی گفت و اينكه نبايد 
اجازه دهيم توطئه تش��كيل هالل شيعی به سرانجام برس��د.5 وهابيون عربستان برای 
توجيه حمايت های خود از گروه های تروريس��تی و افراطی در عراق و س��وريه و لبنان 

1. همان، 1391/8/9. 
2. سامی البراهم، »الثوره التونسيه أفشلت جميع خطط االستكبار العالمی«، 2011. 

3. »همايش ژئوپليتيك شيعه«، اخبار شيعيان، ش84 و 85، آبان و آذرماه 1389، ص15-17. 
4. شيعه نيوز، 1391/8/9. 

5. همان، 1392/5/15.
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همواره اين بهانه را مطرح می كنند كه جمهوری اس��المی اي��ران در پی ايجاد »هالل 
شيعی« در منطقه است و عربس��تان نيز به عنوان مدافع حقوق مسلمانان اهل تسنن با 

تجهيز گروه های ضد شيعی در پی مقابله با تشكيل اين هالل است.1 
بنابراين فش��ارهای وارده بر سيستم سياس��ی ايران از س��وی غرب و امريكا و برخی 
كش��ورهای عربی منطقه با اين هدف صورت می گيرد كه شكاف بين سيستم سياسی 
ايران و محيط داخلی و خارجی اش تشديد گردد و سيستم سياسی ايران نتواند بازخورد 
مثبتی در برابر درون دادهای ناشی از تقاضای محيط خارجی خصوصاً ژئوپليتيك شيعه 
داشته باش��د و بدين طريق رهبری و جايگاه محوری آن در ژئوپليتيك شيعه با بحران 

مواجه گردد. 
4.4. مقايسه نگاه محور مقاومت و سازش به مسائل و تحوالت در غرب آسيا

در مطالعه و مقايسه نگاه محور مقاومت با رهبری انقالب اسالمی ايران و محور سازش 
با محوريت اياالت متحده با متحدان منطقه ای و كش��ورهای اقماری اش می بينيم كه 
درصدد مقابله با گفتمان انقالبی و نهضتی هستند؛ در اينجا برخی از مهم ترين مسائل و 

تحوالت را در نگاه اين دو محور مقايسه خواهيم كرد. 
1.4.4. نگاه به مسئله فلسطين 

يكی از بحران های منطقه غرب آس��يا بی ش��ك بحران فلسطين اس��ت بحرانی كه از 
پايان جنگ جهانی اول و ص��دور اعالميه بالفور به نوعی آغاز گرديده و تأس��يس رژيم 
صهيونيستی در سال 1948 بر شدت آن افزود؛ بحرانی كه به رغم گذشت چندين دهه 
همچنان الينحل مانده اس��ت، بی ترديد مسئله فلس��طين موجب بدبينی ملل منطقه 
نسبت به غرب شده )به جهت حمايت كشورهای غربی از رژيم صهيونيستی( و نارضايتی 
آنان را نسبت به رژيم های محافظه كار منطقه به جهت عدم حمايت الزم از ملت فلسطين 
و داشتن مناسبات مودت آميز و همه جانبه با حاميان رژيم صهيونيستی منجر گرديده 

است.  
امروزه اهميت مسئله فلسطين به حدی است كه دولت ها و جنبش های سياسی موجود 
نه تنها در كشورهای عربی كه در كشورهای مسلمان غير عرب نيز نمی توانند نسبت به 
آن بی تفاوت باشند. محور مقاومت نيز چنانچه از نامش پيداست راه حل مسئله فلسطين 
را مقاومت در برابر اشغال گران دانسته معتقد است تنها راه حل عادالنه برای حل و فصل 
اين بحران مقاومت مردمی و برگزاری همه پرسی از صاحبان اصلی سرزمين فلسطين 

1. همان، 1392/11/13. 
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می باشد. 
حال آنكه محور محافظه كار معتقد به حل اين 
بحران با توس��ل به روش ه��ای ديپلماتيك بوده 
اعضای اين ائتالف بارها اعالم نموده اند در صورت 
بازگش��ت آوارگان فلس��طينی به سرزمينشان و 
تشكيل كشور مس��تقل فلس��طين به پايتختی 
بيت المقدس به عادی سازی مناسبات خود با رژيم 
صهيونيستی دست خواهند زد )همان طرحی كه 
ملك عبداهلل پادشاه پيشين عربس��تان در زمان 

وليعهدی خود در سال 2002 ارايه كرد(.
با پيروزي انقالب اسالمي ايران و استقرار نظام جمهوري اسالمي، امام خميني همواره 
بر ضرورت دفاع از مردم مظلوم فلسطين تأكيد داشته و آن را يك تكليف ديني دانسته اند. 
در واقع حمايت هاي ايران از لبنان، فلسطين و جنبش حماس را مي بايست در راستاي 
عملياتي كردن اصول انقالب اسالمي دانست. در اين راس��تا عربستان و اياالت متحده 
تالش دارند با دخالت در مسئله حل و فصل بحران فلس��طين، جمهوري اسالمي را به 
چالش بكشند و از قدرت نفوذ آن بكاهند.1 هدف ايران اس��تقرار يك جامعه اسالمي با 
محوريت امت اسالمي است؛ حمايت ايران از حماس و گروه هاي فلسطيني سني مذهب 
موجب كم رنگ شدن نقش مذهب در رابطه با اين گروه ها و جمهوري اسالمي ايران شده 
است. در مقابل اياالت متحده و عربس��تان تالش دارند با حمايت از گروه هاي سني در 
مقابل ايران موازنه سازي كنند.2 اين در حالي است كه جمهوري اسالمي ايران همواره در 
منطقه خاورميانه به جايگاه مردم در نقش تعيين سرنوشت خود چه از طريق انتخابات 

و غيره احترام گذاشته است. 
موضع گيری رهبری نظام در خصوص راه  حل مسئله فلسطين چنين بيان مي شود:

ما همه پرسی از ملت فلسطين را پيشنهاد مي كنيم. ملت فلسطين نيز 
مانند هر ملت ديگر حق دارد سرنوشت خود را تعيين كند و نظام حاكم 
بر كشورش را برگزيند. همه  مردم اصلی فلسطين، از مسلمان و مسيحی 

1. پرويز نادري نسب، »چالش های روابط جمهوری اسالمی ايران و عربستان در منطقه«، سياست، مجله دانشكده 
حقوق و علوم سياسی، دوره 40، ش1، 1389، ص328.

2. محمد جميري، »بررسی و تبيين نقش فرامنطقه ای اياالت متحده امريكا در روابط جمهوری اسالمی ايران و 
عربستان سعودی پس از 11 سپتامبر«، ره آورد سياسی، ش29، 1389، ص145. 

با پيروزي انقالب اسالمي ایران و 
استقرار نظام جمهوري اسالمي، 
امام خميني همواره بر ضرورت 
دفاع از مردم مظلوم فلسطين تأكيد 
داشته و آن را یك تكليف دیني 
دانسته اند. در واقع حمایت هاي 
ایران از لبنان، فلسطين و جنبش 
حماس را مي بایست در راستاي 
عملياتي كردن اصول انقالب 

اسالمي دانست
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و يهودی )نه مهاجران بيگانه( در هر جا هس��تند؛ در داخل فلس��طين، 
در اردوگاه ها و در هر نقطه  ديگر، در يك همه پرسی عمومی و منضبط 
ش��ركت كنند و نظام آينده  فلس��طين را تعيين كنند. آن نظام و دولت 
برآمده  از آن، پس از اس��تقرار، تكليف مهاجران غير فلسطينی را كه در 
ساليان گذشته به اين كشور كوچ كرده اند، معين خواهد كرد. اين يك 
طرح عادالنه و منطقی اس��ت كه افكار عمومی جهانی آن را به درستی 
درك مي كند و مي تواند از حمايت ملت ها و دولت های مستقل برخوردار 
شود. البته انتظار نداريم كه صهيونيست های غاصب به  آسانی به آن تن 
در دهند، و اينجاست كه نقش دولت ها و ملت ها و سازمان های مقاومت 
شكل مي گيرد و معنی می يابد. مهم ترين ركن حمايت از ملت فلسطين، 
قطع پشتيبانی از دشمن غاصب اس��ت؛ و اين وظيفه  بزرگ دولت های 

اسالمی است.1 
اين ايده ای است كه بر اساس آن همه مردم فلسطين با هم برابر خواهند بود و همه از 

حقوق بشر و حقوق شهروندی خود در يك جامعه دموكراتيك استفاده خواهند كرد. 
2.4.4. نگاه به غرب و رويه دموكراسی غربی و امريكايی

محور مقاومت دولت های غربی به ويژه امريكا را دارای نقشی مخرب در منطقه دانسته، 
برخی سياست های اين كشورها را در قبال غرب آسيا ريشه بسياری از مشكالت موجود 
در آن می داند؛ بعالوه كشورهای غربی را به جهت حمايت هايشان از رژيم صهيونيستی 
مورد سرزنش قرار می دهد. مجموعه اين عوامل موجب بدبينی محور مقاومت نسبت به 
غرب شده و اگر گهگاه همكاری هايی را نيز ميان دو طرف شاهد بوده ايم جنبه مقطعی 
و موردی داشته است. در مقابل محور محافظه كار گرچه هر از گاهی از دولت های غربی 
به ويژه امريكا به دليل حمايت های آنان از رژيم صهيونيس��تی انتقاد می كند اما معتقد 
به تفكيك موضوعات بوده در عرصه ه��ای مختلف با كش��ورهای غربی همگرايی های 
گسترده ای دارد؛ به بيان ديگر اين جريان وجود برخی اختالفات در پاره ای از موضوعات 
با دولت های غربی را مانعی بر سر راه همكاری در ديگر عرصه ها ندانسته نگاهش به غرب 

و به خصوص امريكا مثبت است. 
در اين راس��تا، حمايت چند دهه اي امريكا از مقوله ثبات و نادي��ده گرفتن مطالبات 
دموكراتيك و ضد استبدادي ملت هاي خاورميانه در كشورهاي عربي شمال آفريقا نهايتاً 

1. www. khamenei.ir 
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به ظهور پديده انفجار مشاركت خواهي سياس��ي ملت هاي مزبور در قالب خيزش هاي 
مردمي عليه تداوم رژيم هاي اقتدارگرا و مورد حمايت امري��كا انجاميد؛ ناتواني اياالت 
متحده در مهار جنبش ه��ا و قيام هاي مردم��ي خاورميانه عربي، كه مش��خصه اصلي 
آن پيگيري الگوي دموكراس��ي كنترل ش��ده در كشورهايي اس��ت كه نمي توان موج 
آزادي خواه��ي در آنها را متوقف يا مهار ك��رد.1 ارتقای جامعه مدن��ي، انجام اصالحات 
سياسي و اجتماعي واقعي در خاورميانه، مانند هر منطقه ديگر، تنها به دست نيروهاي 
سياسي منطقه و س��ازمان هايي كه مردم آن  را نمايندگي مي كنند ميسر است. بر اين 
اس��اس اياالت متحده در اصول آزادي هاي سياسي و دموكراسي س��ازي در خاورميانه 

متفاوت و به تعبير دقيق تر متناقض با اصول دموكراتيك عمل كرده است. 
عدم تعهد عملی اياالت متحده به اصول دموكراتيك و ش��عارهای مردم ساالرانه مورد 
تأكيد خود در رهيافت واشنگتن برابر بحرين و عربستان از يك سو و رويكردش در قبال 
تحوالت سوريه، ليبي، تونس، مصر از سوی ديگر نمود و ظهور يافته است. سياست اياالت 
متحده با منافع اس��تراتژيك و راهبردي آن در خليج فارس درهم تنيده شده است. به 
گونه اي كه اين ديدگاه در واش��نگتن وجود دارد كه روابط خود را با عربستان سعودي 
بايد در مسير ثابت و بدون تغييري حفظ كند، اما شكست در تحت فشار قرار دادن مؤثر 
متحدانش ممكن است نتيجه معكوس داشته باشد.2 ادامه سركوب ها در بحرين ممكن 
است در كوتاه مدت آرامش را برقرار سازد، اما در بلندمدت اين سياست هزينه هايي را به 

بار خواهد آورد و ممكن است شيعيان را به سمت ايران متمايل سازد. 
با حمله نظامي اياالت متحده در مارس 2003 رژيم بعثي س��رنگون ش��د و عراق به 
اشغال نظامي امريكا درآمد. با اشغال عراق و رش��د محور شيعه در عراق، ايران نيز نفوذ 
قابل توجهي در عراق پيدا كرد. نگرانی واشنگتن و متحد وي عربستان سعودي از روي 
كار آمدن شيعيان آن هم از طريق مردم س��االري از چند جنبه قابل تأمل است. از يك 
منظر الگوي مردم ساالري عربي در عراق كه به عنوان كشور عربي الگوي انتخاب غربي 
در آن نهادينه شده اس��ت و از آن طريق موجب قدرت گيري شيعيان و روي كار آمدن 
افراد و گروه هاي غير هم سو با اياالت متحده منجر شده است. و از منظر ديگر روي كار 
آمدن اكثريت شيعي در عراق اس��ت كه خود می تواند مسئله امنيتي اي را براي منطقه 

1. رضا س��ليماني، »رويكرد تئوريك به سياس��ت امريكا در قبال انقالب اس��المی ايران و بيداری اس��المی در 
خاورميانه«، انقالب اسالمی، س1، ش2، 1391، ص95. 

2. jones Toby jones.time to disband the Bahrain-based u.s. fifth fleet,the atlantic,10june 
2011,p11.
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شيعي نشين ش��رقي عربستان س��عودي به  وجود 
آورد كه منافع خود و متحدش واشنگتن را به خطر 
اندازد.1 ورود نظاميان شيعي به ارتش عراق )نيروي 
صدر و سپاه بدر( و همچنين روي كار آمدن حزب 
الدع��وه و مجلس اعل��ي انقالب اس��المي عراق در 
انتخابات ژانويه 2005 كه از مدافعان ايران هستند، 
نگراني كش��ورهاي عرب��ي و غربي و ب��ه خصوص 
واش��نگتن را برانگيخته اس��ت؛2 چرا كه اين امر به 
معناي سرآغاز نفوذ ايران در منطقه و قدرت گيري 
گروه ها و تش��كيل رژيم هاي غير همس��و يا ضد غربي و امريكايي در منطقه خاورميانه 

خواهد شد.
3.4.4. خط مشی در سياست خارجی

به طور كلی دو گونه خط مشی در سياست خارجی وجود دارد: نخست خط مشی حفظ 
وضع موجود كه بر اين اساس كشورها از نحوه تقسيم قدرت در عرصه بين المللی و جايگاه 
خود در آن و به طور كلی مناسبات حاكم بر نظام بين الملل رضايت داشته و خواهان حفظ 
و تداوم وضع موجود می باشند و ديگر رويكرد تجديدنظرطلبانه است؛ به اين معنا كه يك 
دولت يا به طور كلی يك بازيگر نظام بين الملل از نحوه توزيع قدرت در عرصه بين المللی 
و جايگاه خود در آن ناخرسند بوده مناسبات حاكم بر نظام بين الملل را ناعادالنه می داند؛ 
از اين رو شرايط موجود را نپذيرفته در پی تغيير نظم حاكم برمی آيد. تا آنجا كه به غرب 
آسيا مربوط می شود محور محافظه كار رويكردی محافظه كارانه داشته تمايلی به وقوع 
تحوالت عميق و سريع ندارد؛ به بيان ديگر سياست حفظ وضع موجود را دنبال می كند؛ 
حال آنكه محور مقاومت مناس��بات موجود در عرصه جهانی را به طور عام و منطقه ای 
به طور خاص را عادالنه ندانسته خط مشی انقالبی دارد. به ديگر سخن، محور مقاومت 

در عرصه بين المللی و منطقه ای خط مشی تجديدنظرطلبانه را در پيش گرفته است. 
4.4.4. بيداری اسالمی و گرايش به سوی محور مقاومت

از دو محور مقاومت و محافظه كار سخن به ميان آورده، به تفاوت ميان اين دو جريان هر 
چند به اختصار اشاره شد. تقابل اين دو جريان كه طی سه دهه با شدت و ضعف متفاوت 

1. حميد صالحي، »مناسبات راهبردی امارات متحده عربی با جمهوری اس��المی ايران«، مطالعات راهبردی، 
س14، ش1، 1390، ص160. 

2. نبی اهلل ابراهيمي، »شورای همكاری خليج فارس و برنامه هسته ای ايران«، شرق، ش622، 1386، ص1. 

محور تكفيری به  ویژه داعش با 
داعيه مقابله با »دشمن نزدیك« 
یعنی شيعه به جای »دشمن دور« 
یعنی صهيونيسم، بحران سازی 
تصنعی در محيط امنيتی محور 
مقاومت اسالمی و جلوگيری 
از نهادینه شدن این محور را با 
حمایت غرب و صهيونيسم در 

دستور كار خود قرار داده است
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تداوم يافته بود، با آغاز تحوالت اخير غرب آس��يا وارد مرحله جديدی ش��د. طرفين كه 
در طول سه دهه ائتالف های مستحكمی را شكل داده به موازنه سازی با يكديگر دست 
زده بودند زمينه را برای بر هم خوردن توازن قوا در منطقه فراهم می ديدند. اساس��اً هر 
موازنه ای در عرصه بين المللی تا زمانی پابرجا خواهد بود كه متغير ديگری آرايش نيروها 
را بر هم نزند به نحوی كه تغييرات پيش آمده در وضعيت نيروها توازن قوا را به سود يك 

طرف و به زيان طرف ديگر تغيير بدهد. 
در چنين وضعيتی طرفين بر فعاليت های خود می افزايند تا از شرايط پيش آمده سود 
جسته در صورت امكان برطرف مقابل تفوق يافته يا الاقل به نوعی به موزانه سازی جديد 
دس��ت بزنند اما تا پيش از آن بروز يك دوره بی ثباتی به جهت بر هم خوردن توازن قوا 
محتمل خواهد بود. بيداری اسالمی با سرنگونی برخی رژيم های منطقه و بروز بی ثباتی 
در برخی ديگر از كشورهای غرب آس��يا موازنه موجود ميان دو محور مقاومت و اعتدال 
عربی را بر ه��م زده منطقه را وارد يك دوره بی ثباتی و تنش نم��وده به نحوی كه عمده 
كشورهای غرب آسيا را به صورت مستقيم يا غير مستقيم با چالش های امنيتی مواجه 
ساخت. دو محور مذكور نيز درصددند از شرايط موجود سود جسته ژئوپليتيك منطقه را 
به زيان طرف مقابل تغيير داده و نظم مورد نظر خود را در منطقه استقرار بخشند. تداوم 
چنين وضعيتی موجب رويارويی هر چه بيشتر اين دو جريان شده است آن هم با شدت 
و حدتی كه تا به امروز سابقه نداشته است. در اين بين يكی از كشورهايی كه از تحوالت 

موسوم به بيداری اسالمی متأثر شده است يمن می باشد. 
در چهارچوب ديدگاه دموكراس��ي، علت اصلی خيزش های مردمی خاورميانه را بايد 
در وجود دولت های غير دموكراتيك، فقدان آزادی بيان، نبود دموكراسی واقعی، فقدان 
حقوق زنان و س��ركوب احزاب و گروه های مخالف جست وجو كرد. دموكراسي سازي يا 
صدور دموكراسي در قالب اصالحات سياسي، اعطاي آزادي هاي سياسي شهروندان و... 
به ابتداي تش��كيل اياالت  متحده و به خصوص پس از روي كار آمدن ويلسون و جريان 
جنگ جهاني اول برمي گردد. گزارش ويلسون به كنگره مبني بر اين كه امريكا بايد يك 
جهان امن براي دموكراسي ايجاد كند، فقط يك بحث اخالقي براي امريكا نبود بلكه او 
دريافته بود كه حكومت هاي دموكراتيك همكاران بهتري از حكومت هاي پادش��اهي و 
استبدادي براي امريكا و منافع آن هس��تند.1 نظم و ثبات مدنظر امريكا در دوره جنگ 
سرد كه در مقابل كمونيس��ت مطرح شده بود، دموكراس��ي را تنها دستاويز خود براي 

1. رضا سليماني، همان، ص105. 
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مقابله با ايدئولوژي ماركسيست ها تبديل كرده و گسترش مي داد. امريكا در دهه 1990 
نظريه صلح دموكراتيك را به راهنماي عمل سياست خارجي خود تبديل كرد؛ كلينتون 
دموكراسي را سومين ستون سياست خارجي خود مي داند. در تئوري صلح دموكراتيك 
كه در دهه1980طرح شد، طراحان سياست خارجي امريكا معتقد بودند كه دموكراتيك 
شدن ديگران منجر به كاهش منازعات ميان امريكا و ديگر كشورها مي شود. گسترش 
دموكراسي در واقع بهترين راه براي تضمين امنيت امريكا و برقراري صلح و ثبات بادوام 
ترسيم مي شد. با افول كمونيست در شرق زمينه هاي دموكراسي غربي بر مدار ارزش هاي 

ليبراليستي امريكايي شروع به ترويج خود كردند.1 
در مسئله قيام هاي مردمي كشورهاي عربي منطقه، جمهوري اسالمي ايران به موضوع 
مردم ساالري تأكيد كرده  است. بر اين اس��اس، راهبرد واكنش اياالت متحده امريكا در 
دوران رياست جمهوري اوباما پس از شكست سياست مهار جنبش ها و قيام هاي مردمي 
در خاورميانه عربي بر هدايت و كنترل قيام هاي مردمي با هدف روي كار آوردن رهبران 
همسو يا دست كم جلوگيري از روي كار آمدن رهبران انقالبي و غرب ستيز تعلق گرفته 
است.2 در حالي  كه ش��واهد عيني تحوالت اخير منطقه خاورميانه بيانگر اين است كه 
در طرح انقالب اسالمی برای خاورميانه بزرگ، پايبندی عملی به حق تعيين سرنوشت 
مردم وجود دارد اما در طرح خاورميانه بزرگ امريكايی چنين پايبندي وجود ندارد؛ بلكه 
تمامي اهداف امريكا در راستاي منافع ملي خود بوده است. اين شواهد نهايتاً پارادوكس 
عميق ميان آرمان و واقعيت را در سياست خارجي امريكا به نمايش مي گذارد. به عبارت 
ديگر، ناتواني واش��نگتن در حل اين پارادوكس تاريخي ميان آرمان هاي دموكراتيك و 
محافظه كاري مانعي در راه دموكراتيزاسيون واقعي و عملي دولت هاي خاورميانه عربي 
به ش��مار مي رود و نهايتاً موجب طرح مطالبات حقوقي و سياسي شهروندان در جوامع 
خاورميانه در قالب مردمي و بيداري اسالمي شده است.3 همه اين شواهد گوياي عيني 
اين مسئله اس��ت كه تحوالت منطقه غرب و امريكا را با چالش جدي مواجه كرده و نيز 
عدم پايبندي آنها به انديشه و رفتارشان را آشكار ساخته  است. به اين ترتيب با افزايش 
نقش و جايگاه مردمي منطقه و رشد و گسترش مرد م ساالري اسالمي پيروزي هايي در 

آينده نصيب انقالبيون خواهد شد.

1. Fukuyama Francis (1992), The End of History and Last Man, London: Hamish 
Hamilton, p1. 

2. رضا سليماني، همان، ص116.
3. همان، ص113. 
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5.4.4. محور مقاومت و مسئله سوريه
در مسئله سوريه واشنگتن راهكار سياسی و نظامي را برای حل بحران سوريه مطرح 
مي كند؛ در حالي كه نقش بش��ار اس��د در مرحله انتقال قدرت را مردم س��وريه تعيين 
خواهند كرد. جمهوري اسالمي ايران با عنايت به اهميت نقش و جايگاه مردم در تعيين 
سرنوشت سياس��ي خود همواره بر دخالت دادن مردم برای تعيين آينده نظام سياسی 

سوريه تأكيد مي كند.
تحليل گر امريكايی درباره مسئله سوريه تشريح كرده است كه: 

امريكا با هر حركت دموكراتيك در جهان مخالف اس��ت. علت آن نيز 
اين اس��ت كه امريكا تمايلی به ايجاد نظام ه��ای دموكراتيك مخالف با 
سياس��ت های خود ندارد. امريكا به علت سياس��ت هايش دشمنانی در 
تمام جهان دارد و به همين علت طبيعی اس��ت ك��ه از وجود نظام های 
دموكراتيك كه تمايل ملت ها در رد سياست های امريكا را دنبال می كند، 

نگران باشد.
چامسكي معتقد است:  

هنگامی كه امريكا از رژيم های دموكراتيك سخن می گويد، منظورش 
آن رژيم هايی است كه از وی حمايت می كنند، اما اگر در همين كشورها 
انتخاباتی برگزار ش��ود و دولتی با رويكرد مخالف امريكا روی كار بيايد، 
واشنگتن اين انتخابات را دموكراتيك نخواهد خواند،  به عنوان مثال اين 
اتفاقی بود كه در انتخابات فلس��طين در سال 2006 روی داد و جنبش 

حماس در جريان آن پيروز انتخابات شد. 
اشاره چامسكی به انتخاباتی است كه نتيجه آن به نفع جنبش حماس تمام شد اما از 
آنجايی كه اين نتيجه دلخواه امريكا نبود، كارشكنی كردند و اين پيروزی را به رسميت 
نشناختند. همين كار باعث شد، فلسطين دو پاره شود و بخشی از فلسطينی ها در نوار 
غزه مستقر شوند1 مجموعه اين اتفاقات فقط يك معنا دارد؛ دموكراسی ای مورد پسند 
امريكايی هاست كه فرد دلخواه آنها از صندوق رأی بيرون آيد. در غير اين صورت، كشور 
هدف آنها متهم به تقلب در انتخابات می شود و فرد پيروز آماج حمالت متعدد از جمله 
فشارهای اقتصادی قرار می گيرد و اگر هيچ كدام از اين اقدامات به نتيجه منجر نشود، 
راهكار نظامی در دستور كارش��ان قرار می گيرد و اين دقيقاً همان سناريويی است كه 

1. farsnews
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در سوريه در حال اجرايی شدن است. تقابل 
موضع گيری جمهوری اسالمی ايران و امريكا 
در قضيه س��وريه كه به نوعی نش��ان دهنده 
پايبندی ايران به راه حل سوری و نقش ملت 

سوری و عدم پايبندی امريكا به آن است.
در مجموع با گس��ترش بيداری اسالمی در 
منطقه، اش��تباه بودن انگاره هايی كه غرب و 
امريكا در طول ساليان گذشته سياس��ت های خود را بر مبنای آنها تنظيم كرده بودند، 
محرز ش��د. اين انگاره ها عبارت اند از: امريكا می تواند به رژيم ه��ای عربی در خصوص 
همكاری امنيت��ی و ثبات در بازاره��ای نفت و گاز اعتم��اد كند ب��دون اينكه خواهان 
اصالحات سياسی و اقتصادی در اين كشورها باشد؛ امريكا كنش گر اصلی عرصه تحوالت 
خاورميانه اس��ت و می تواند به راحتی با رقبا و دش��منان خود مقابله كند. طي دو سال 
گذشته رژيم های تونس، مصر، ليبی و يمن سقوط كرده اند و ناآرامی ها در بحرين ادامه 
دارد. امريكا نگران گسترش اين ناآرامی ها به عربستان سعودی، اردن، مراكش، امارات 
متحده عربی و كويت است كه با اعتراضات مردمی مواجه بوده اند. امريكا در راهبرد نوين 
خود تالش می كند با تقويت گروه های افراطي، مانع به قدرت رسيدن اسالم گرايان در 

كشورهای داراي خيزش مردمي شود. 
با توجه به خيزش هاي مردمي منطقه و مبارزه با س��اختار سياس��ی مس��تبد و فاسد 
)اس��تبداد و استكبارس��تيزي( كه هيچ امي��دی به اص��الح و تغيير آن نبوده اس��ت، 
استعمارس��تيزی و عدم وابس��تگی به كش��ورهای خارجی به خصوص امري��كا و رژيم 
صهيونيستی به چشم می خورد. مردم معترض اين كشورها به دنبال استقالل سياسی 
كشور خود هستند و می خواهند حق تعيين سرنوشت داشته باشند. از مهم ترين داليلی 
كه موجب بروز چنين تظاهرات گس��ترده در كشورهای اس��المی شده تعالی خواهی و 
هويت  طلبی اس��ت. تحقق چنين مسئله ای در گرو احيای اس��الم اصيل است. خيزش 
مردم با چنين درخواستی موجب كسب و حفظ كرامت و منزلت انسانی می شود.1 اين 
چنين درخواس��ت هاي عمومي و ادامه مطالبات مردم از حاكمان نش��انه الگوپذيري از 
انقالب اسالمي بوده و شكل خاورميانه را شبيه خاورميانه مدنظر انقالب اسالمي كرده 

1. بهزاد قاسمي، »گزارش اجالس جهانی استادان مسلمان دانشگاه ها و بيداری اسالمی«، مطالعات راهبردی 
جهان اسالم، س13، ش51، 1391، ص205. 

در چهارچوب دیدگاه دموكراسي، 
مردمی  خيزش های  اصلی  علت 
خاورميانه را باید در وجود دولت های 
غير دموكراتيك، فقدان آزادی بيان، 
نبود دموكراسی واقعی، فقدان حقوق 
زنان و سركوب احزاب و گروه های 

مخالف جست وجو كرد
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است. بيداری اس��المی و تحوالت داخلی صورت  گرفته در بسياری كشورهای منطقه 
عرصه را برای پيش بينی، اعمال نفوذ و مديريت سياس��ت ها توسط امريكا كاهش داده 
است؛ به نحوی كه امروز در خاورميانه اسالمي بسياری از تحوالت، فارغ از پيش بينی يا 
اعمال نفوذ اين كشور، در حال شكل گيری است. بيداری اسالمی بسياری از كشورهای 
محور سازش را با چالش های جديد داخلی مواجه كرده و از توان آنها برای افزايش فشار 

بر محور مقاومت كاسته است. 
ناتوان��ی امريكا و متحدان��ش در كاهش نقش اي��ران در منطقه و شكس��ت در تحقق 
تغييرات دلخواه غرب، به ويژه در س��وريه و در مرتبه  كمتری در عراق، نشان از كاهش 
نفوذ و اثرگذاری جدی امريكا بر موازنه  قدرت در منطقه و ناكامی در شكل دهی به نظم 
مدنظر غرب در خاورميانه دارد.1 نظم حاكم در خاورميانه پس از موج دموكراسی خواهی 
در خاورميانه از بين رفته است و كش��ورهای مختلف از روسيه و چين گرفته تا تركيه و 
قطر به دنبال تعريف جايگاهی جديد برای خود در عرصه بين الملل به ويژه در خاورميانه 
هستند. در اين راس��تا حمايت چند دهه ای امريكا از مفهوم ثبات در منطقه براي حفظ 
منافع خود و ناديده گرفتن مطالبات دموكراتيك و ضد استبدادی ملت های خاورميانه و 
شمال آفريقا در نهايت به ظهور پديده مشاركت خواهی و آزادی خواهی سياسی ملت های 
مذكور در قالب بيداری اس��المی عليه تداوم رژيم های عربی اقتدارگرا و مورد حمايت 
امريكا ختم شد. امريكا ناتوان در مهار جنبش ها و قيام های مردمی در خاورميانه عربی 

به سياست هدايت و كنترل تحوالت در اين كشورها مبادرت كرده است.2 
احتمال مخالفت اس��الم گرايان با رژيم صهيونيس��تی و گفتمان ض��د امريكايی آنها 
يك��ی از نگرانی های امريكا بوده اس��ت. رژيم های سرنگون ش��ده در منطق��ه به همراه 
رژيم صهيونيس��تی متحد امنيتی امريكا در منطقه بودند و در راستای ثبات سازی در 
چهارچوب منافع امريكا حركت می كردند. در اين شرايط بی ثباتی و خأل امنيتی به  وجود 
آمده و امريكا قدرت تأثيرگذاری خود را تا حد زيادي از دست داده و نگران از دست دادن 
نفوذ خويش اس��ت. ناآرامی ها در جهان عرب و جايگزين شدن دولت های اسالم گرا به 
جای رژيم های دوس��ت و مورد اعتماد رژيم صهيونيستی و احتمال اتخاذ سياست های 
خصمانه از سوی آنها عليه اسراييل موجب نگرانی مقامات اين رژيم شده است. در داخل 
فلسطين هم عموم مردم خواستار اتخاذ سياستی قاطع در قبال اين رژيم و اتحاد فتح و 

1. Pollack .Kenneth M. (2012) Shifting sand in Middle East, brooking institute, 14 feb. 
2012, accessed, p1.

2. رضا سليماني، همان، ص94. 
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حماس هستند. اسراييل مسلماً در اين شرايط امنيت خود و چشم انداز صلح با اعراب را 
مثبت ارزيابی نمي كند و خود را در محيطي تهديدآميز می بيند.1 

6. نتيجه گيري 
در اين مقاله ضمن ارايه تعريفی از مفهوم ژئوپليتيك، نقش و تأثير ارزش ها و مؤلفه های 
محور مقاومت متأثر از گفتمان انقالب اس��المی بر ارتباط و كنش متقابل س��ه عنصر 
جغرافيا، سياست و قدرت، به بررسی ژئوپليتيك مقاومت پيش از انقالب اسالمی عليه 
كشورهای استعمارگر غربی پرداخته شد كه در قرن نوزدهم به رهبری سيد جمال الدين 
اسدآبادی، مقاومت ژئوپليتيك اسالم پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی در كشورهای 
مختلف به خصوص در مصر به رهبری حسن البناء بود. ژئوپليتيك مقاومت بعد از انقالب 
اسالمی در طی جنبش های اخير در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از نقش و جايگاه 
ويژه ای برخوردار است. پيروزی انقالب اسالمی ايران نه تنها به احيای عظمت و قدرت 
ژئوپليتيك مقاومت انجاميد بلكه كل ژئوپليتيك اس��الم را دچار تحول و بيداری نمود. 
اين امر حتی از جهان اس��الم هم فراتر می رود و انقالب اس��المی ايران موجب بيداری 
دينی ديگر اديان و بيداری انسانی غيرمتدينين گرديد. انقالب اسالمی و نظام جمهوری 

اسالمی ايران به عنوان رهبر ژئوپليتيك مقاومت و كانون آن بوده است. 
نقش  محوری اي��ران در جبهه مقاوم��ت در زمان های بحرانی مانن��د جنگ، حمالت 
تروريستی، جنبش ها و قيام ها حائز اهميت می باشد. محور مقاومت، به عنوان جدی ترين 
مدافع فلسطين، می توانست با وقوع جنبش های بيداری اسالمی، گسترده تر و عميق تر 
از وضعيت كنونی آن شود ولی محور تكفيری به  ويژه داعش با داعيه مقابله با »دشمن 
نزديك« يعنی ش��يعه به جای »دشمن دور« يعنی صهيونيس��م، بحران سازی تصنعی 
در محيط امنيتی محور مقاومت اس��المی و جلوگيری از نهادينه ش��دن اين محور را با 
حمايت غرب و صهيونيسم در دستور كار خود قرار داده است. آنچه در بيداری اسالمی 
نيز گفته ش��د با آغاز تحوالت منطقه غرب آسيا و ش��مال آفريقا، كشورهای نزديك به 
جريان محافظه كار كوشيده اند توازن قوا را به سود خود و به زيان محور مقاومت بر هم 
بزنند كه تقابل بيش از پيش اين دو جريان را در پی داشته است. يمن همسايه جنوبی 
پادش��اهی عربس��تان به رغم همجواری با رهبر محور محافظه كار طی ماه های اخير به 

1. Christopher M. Blanchard, et al., “Change in the Middle East: Implications for US 
Policy,” Congressional Research Service, March 7 2012, www.crs.gov, p3.
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محور مقاومت متمايل بوده اس��ت؛ زيرا با ورود به مرحله بيداری اسالمی و مقاومت در 
برابر جريان وهابيت و حاميان بين المللی به محور مقاومت وارد شده است. تأكيد محور 
مقاومت بر استبدادستيزی و استكبارستيزی و عدم سازش آن با رژيم صهيونيستی را 

می توان در جنبش انصاراهلل مشاهده نمود.
با تبيين وضعيت تح��والت در منطقه و تأثير انقالب اس��المی و مح��ور مقاومت اين 
واقعيت مشخص می شود كه رويارويي اسالم و غرب پديده جديدي نيست و ريشه هاي 
تاريخي دارد؛ پيروزي انقالب اس��المي در ايران و احياي مجدد ارزش هاي اس��المي و 
بازيابي مجدد هويت اس��المي مجدداً موج هراس از اسالم و مس��لمانان را در دل غرب 
زنده كرده و رويارويي اس��الم و غرب ابعاد جديدي يافته و با راه اندازی اسالم هراسی و 
گروه های تكفيری درصدد تضعيف اين محور هستند. گروه تكفيری داعش، برای غرب و 
صهيونيسم كاركردهايی دارد كه برآيند نهايی آنها، ايجاد گسست در محور ژئوپليتيك 
مقاومت و از اولويت خارج ساختن مقابله با اشغالگران فلسطين است. با سرايت هدفمند 
جريان تكفيری گری به محي��ط امنيتی جمهوری اس��المی به مثاب��ه ام القرای جبهه 
مقاومت، تالش می شود از گسترش محور مقاومت جلوگيری شده و به اسراييل مصونيت 

بخشيده شود.
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تاریخ روابط ایران و عراق در دوران معاصر؛ از دشمنی تا اتحاد

محمد موسوی دهموردی 1
حسام خاتمي2

مقدمه
كشور عراق همواره در سياست خارجی ايران جايگاهی خاص داشته است. طی نيم قرن 
گذشته نگاه ايران و عراق به يكديگر، نگاهی امنيتی بوده است، اما در وضعيت جديد با وارد 
شدن عناصری تازه در حوزه سياس��ی عراق، جايگاه اين كشور در سياست خارجی ايران 
اهميت بيشتری يافته است. در واقع، »گرايش ها از تخاصم و تضاد به دوستی و همكاری 
در بين دو كشور ميل كرده است. عراق پس از صدام واجد عناصر و تحوالتی است كه تغيير 
در س��اختار قدرت و هويت آن باعث دگرگونی هايی در ژئوپليتيك منطقه و رويكردهای 
بازيگران خاورميانه ای شده است.«3 در واقع از زمان فروپاشي عثماني و شكل گيري دولت 
عراق در غرب ايران، سياست هاي متخذه از سوي دولتمردان آن كشور همواره به عنوان 

1. دانش آموخته كارشناسي ارشد ديپلماسي و سازمان هاي بين المللي از دانشكده  روابط بين الملل وزارت امور خارجه
2. دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي دانشگاه تهران

3. مجموعه مقاالت عراق نوين و تحوالت خاورميانه، تهران، مؤسسه مطالعاتی انديشه سازان نور، 1387، ص5. 
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منبع تهديد عليه امنيت ملي ايران به شمار آمده و اين كشور به ندرت روابطي دوستانه با 
ايران داشته است. اختالفات ارضي و مرزي به همراه مسائل مذهبي همچون تبعيض عليه 
شيعيان در عراق و مسائل قومي و نژادي همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اكراد در دو 
سوي مرزهاي ايران و عراق، به همراه خوي توس��عه طلبي حاكمان بغداد از جمله عوامل 
اصلي تنش يا منازعه ميان دو كشور در نيم قرن اخير محسوب مي گردند. اما پس از سقوط 
صدام حس��ين و بعثی های عراق و افزايش نفوذ و قدرت شيعيان در ساختار سياسی اين 
كش��ور، نوعی اتحاد و ائتالف ميان ايران و عراق شكل گرفته و تهديدات گروه تروريستی 
داعش و لزوم مقابله با آن نيز بر دوستی و ائتالف و اتحاد دو كشور افزوده است. در اين مقاله 
سعی خواهد شد تا با نگاهی به تاريخچه، مختصات و اهميت كشور عراق، به تاريخ روابط 

ايران و عراق در دوران معاصر پرداخته شود.

بخش اول: نگاهی به تاریخچه و مختصات کشور عراق
عراق از كشورهای مهم و استراتژيك منطقه خليج فارس و خاورميانه است: 

اين كش��ور بين 29 درجه و 6 دقيقه الی 37 درج��ه و 5 دقيقه عرض 
شمالی و 38 تا 46 درجه طول خاوری از نصف النهار گرينويچ واقع شده 
و دارای 438.446 كيلومتر مربع مساحت است. سرزمين عراق به طور 
عمده از س��ه بخش تشكيل شده اس��ت: منطقه كوهستانی در شمال و 
شمال ش��رقی، منطقه جلگه ای در شرق و جنوب ش��رقی و زمين های 

پست و هموار در جنوب.1 
دو رود مهم دجله و فرات ك��ه از تركيه سرچش��مه می گيرند پس از 
عبور مرزهای دو كش��ور وارد عراق می شوند و قسمت شرقی اين كشور 
را سيراب می كنند. )رود فرات پس از عبور از س��وريه وارد خاك عراق 
می گردد(. جمعيت عراق در جوالی سال 2004 معادل 25/374/691 
نفر برآورد ش��ده كه از اين تعداد 55 تا 60 درصد را اعراب ش��يعه، 25 
درصد را اعراب سنی و 15 الی 20 درصد را اكراد تشكيل می دهند. تعداد 
مسيحيان در عراق نيز تا قبل از جنگ دوم خليج فارس در سال 1991 
يك ميليون نفر و در حال حاضر حدود 650 هزار نفر برآورد شده است.2 

1. سايت رايزنی بازرگانی جمهوری اس��المی ايران در بغداد، 1394/2/11، تاريخ مراجعه: 1394/5/22، قابل 
http://dmr.ir/194 :دسترسی در

2. همان.
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از آن زمان تاكنون به علت جنگ و ناامنی در اين كشور، سرشماری دقيقی از جمعيت 
اين كشور انجام نگرفته است. 

عراق در شمال خليج فارس واقع شده، كه از اين نظر دارای موقعيت ممتازی است. به 
همين دليل بسياری از صاحب نظران، عراق را دومين كش��ور )بعد از ايران( در منطقه 
آس��يای جنوب غربی می دانند كه دارای امكانات مناس��ب جغرافيايی اس��ت و در بين 
كش��ورهای عربی حوزه خليج فارس مقام ويژه ای را داراس��ت. به همين دليل است كه 
»عراق همواره از نظر تاريخی با درك ژئوپليتيك خود، به دنبال كس��ب رهبری در بين 
كشورهای منطقه خاورميانه و خليج فارس بوده است.«1 عراق كشوری است كه همانند 
س��اير همس��ايگانش راه های فراوان به دريای آزاد ندارد. تنها راه عراق به دريای آزاد از 
طريق شط العرب و پهنای بس��يار كوچكی از خليج فارس امكان پذير است. كشور عراق 
از ويژگی های ژئوپليتيكی بارزی برخوردار اس��ت كه تركيب و حاصل تأثيرگذاری آنها 
بر عملكرد دولتمردان و سياست خارجی اين كش��ور، اوضاع و شرايط منحصر به فردی 
را به وجود آورده است. اين شرايط طی سه دهه اخير موجب تحوالتی در سطح منطقه 
و كش��ور عراق گرديده كه نهايتاً تغييرات ژئوپليتيكی قابل توجهی را در اين كشور رقم 

زده است: 
در دوران جنگ س��رد، عراق در قلمرو ژئواستراتژيك قدرت بّری وقت، 
يعنی اتحاد جماهير شوروی قرار داشت، اما فروپاشی اتحاد شوروی و جنگ 
دوم خليج فارس موجب حضور آمريكا در مناطق امن در شمال و جنوب 
عراق بر اساس قطعنامه 688 شورای امنيت سازمان ملل متحد گرديد.2 

به دليل ش��رايط اس��تراتژيك خاص عراق، اين كش��ور از اهميت زيادی برای امريكا 
برخوردار است: 

تضمين امنيت جريان صدور نفت، تأثيرگذاری بر روند صلح اعراب و 
اسراييل، مهار جمهوری اسالمی ايران و نقش آفرينی در شمال عراق و 
منطقه كردستان برای كنترل تحوالت و تأثيرگذاری بر كشورهايی كه 
دارای مناطق كردنشين هس��تند فرصت هايی بوده اند كه پس از جنگ 
دوم خليج فارس با اس��تفاده از موقعيت ژئوپليتيكی عراق برای امريكا 

فراهم شده است.3

1. عزت اهلل عزتی، تحليلی بر ژئوپوليتيك ايران و عراق، تهران، وزارت امور خارجه، 1381، ص149. 
2. همشهری، »جهان از چشم مردم عراق«، 1381/12/9. 

3. همان. 
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ع��راق از زم��ان ش��كل گيری آن در س��ال 1921 
توس��ط قدرت اس��تعماری بريتانيا، عمدتاً به دليل 
نارسايی های ساختاری يا دخالت قدرت های خارجی 
دست خوش تحوالت زيادی شده است. در پی جنگ 
جهانگي��ر اول، بخ��ش جنوبی امپرات��وری عثمانی، 
شامل سه استان بغداد، موصل و بصره با پا در ميانی 
سياس��ت گذاری خارجی- كه بريتاني��ا در آن نقش 
بنيادی داشت- به صورت كش��وری مستقل درآمد. 
اين امر ك��ه با حضور ق��وای نظام��ی انگليس در آن 
سرزمين همراه بود پس از تش��كيل كنفرانس صلح 
پاري��س )1919( و كنفرانس س��ان ريمو )1920( 
به قدرت اس��تعماری كش��ور مزبور فرصت داد تا در 
سرزمين های ديگر خاورميانه و از آن ميان، فلسطين اعمال نفوذ كند. رژيم سر كار آمده 
)ملك فيصل( كه مورد قبول مردم عراق نبود، نخستين حركت خود را در سال 1921 
ميالدی با تبعيد علمای ش��يعه به ايران و درگيری های مرزی و سياسی با دولت ايران 
آغاز كرد و با تصويب قانون تابعيت از سال 1924 ميالدی، به مشكالت مجاوران و زائران 
ايرانی عتبات عاليات دامن زد. اين امر تا كودتای نظاميان عراق عليه س��لطنت و تغيير 

رژيم ادامه داشت و از آن تاريخ به بعد مشكالت عراق شكل ديگری پيدا كرد. 
از يك نگاه كلی و از زاويه منافع ملی ايران آن زمان، عراق يك كش��ور 
چند قومی، از لحاظ جغرافيايی س��اختگی و محصول سياست خارجی 
دولت انگليس اس��ت كه برای حفظ تعادل ق��درت در منطقه و عمدتاَ 

كنترل قدرت ايران پديد آمد.1 
در طول دهه های گذش��ته، نقش مس��لط س��نی ها در حاكميت عراق و تركيب آن با 
ايدئولوژی حزب بعث، نگرانی ها و هزينه ه��ای امنيتی فراوانی برای منافع ملی ايران به 
همراه داشته است. از اين رو س��قوط رژيم بعثی صدام در بهار 2003 فصل جديدی در 
تاريخ عراق گشود و پس از چندين دهه زمينه ايجاد يك كشور دموكراتيك و با ثبات را 
مقدور ساخت. اما اين كشور به عنوان كشوری چند قومی- مذهبی از آن زمان تاكنون 

1. روح اهلل پورطالب، »روابط سياس��ی ايران و عراق بعد از انقالب اسالمی«، سايت مركز مطالعات خليج فارس، 
www.persiangulfstudies.com :1394/6/22، قابليت دسترسی در

در طول دهه های گذشته، نقش 
مسلط سنی ها در حاكميت 
عراق و تركيب آن با ایدئولوژی 
و  نگرانی ها  بعث،  حزب 
هزینه های امنيتی فراوانی برای 
منافع ملی ایران به همراه داشته 
است. از این رو سقوط رژیم 
بعثی صدام در بهار 2003 فصل 
جدیدی در تاریخ عراق گشود 
و پس از چندین دهه زمينه 
ایجاد یك كشور دموكراتيك و 

با ثبات را مقدور ساخت
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برای دستيابی به هدف حفظ وحدت و برقراری آرامش با چالش های زيادی مواجه است. 
اگر مروري به تاريخ پرفراز و نشيب عراق بياندازيم، درمي يابيم كه عراق كشوري بسيار 
پرتنش و سرزمين منازعات خون بار بوده است. با فروپاشي امپراتوري عثماني اتفاقات 

زيادي در عراق رخ داد: 
شورش مردم عراق عليه انگليسي ها در سال 1920، كشتار آسوري ها 
در سال 1933 و س��ركوب كردها در س��ال 1936 توس��ط ژنرال بكر 
صدقي، كودت��اي نظامي بكر صدقي در س��ال 1937، كودتاي رش��يد 
علي در سال 1941، كودتاي قاسم در س��ال 1958، كودتا عليه قاسم 
توسط حزب بعث در سال 1963، بركناري حزب بعث از قدرت توسط 
عبدالسالم عارف در س��ال 1963، كشته شدن عارف در تصادف هوايي 
و جانشيني برادرش عبدالرحمان عارف در س��ال 1966، كودتاي دوم 
بعثي ها توسط احمد حسن البكر در سال 1968، حمله به ايران و جنگ 
هشت س��اله از 1980 تا 1988، حمله به كويت در سال 1990، حمله 
امريكا و متحدانش عليه عراق براي آزادس��ازي كويت در سال 1991، 
شورش كردها در شمال و انتفاضه ش��يعيان در جنوب در سال 1991، 
جنگ داخلي بين دو حزب اصلي كرد يعني حزب دموكرات كردستان 
و اتحاد ميهني كردستان در سال 1994، جنگ دوم امريكا عليه عراق و 
اشغال اين كشور و اتفاقات بعد از آن نظير قدرت گرفتن داعش و افتادن 
بخش هايی از اين كشور به دست تكفيری های داعش و... تنها در حدود 

90 سال رخ داده است.1 
در واقع عراق اولين كشور خاورميانه است كه در آن كودتاي نظامي اتفاق افتاد و در 30 
سال حكومت بعثي ها، 12 سال را در تحريم بود. جدا از مشكالت نابودي زيرساخت هاي 
اقتصادي و مادي اين كشور، كشته شدن صدها هزار انسان كه سرمايه اصلي اين كشور 
بودند، درگيري و به آشوب كشيدن منطقه خليج فارس و ايجاد التهاب بين المللي تنها 
بخش كوچكی از تاريخ پر فراز و نش��يب اين كشور را تش��كيل می دهد. اين رويدادها، 
ترجمان روشن اين نكته است كه عراق كشوري است كه هنوز نه تنها فرآيند ملت سازي 
بلكه دولت سازي را نيز به درس��تي طي نكرده است. »مردم عراق هيچ گاه از اين شانس 

1. داود غرايان زندی، »فرآيند ملت دولت سازی، شكل گيری هويت ملی و بازسازی در عراق: تجارب تاريخی و 
دورنمای آينده«، مطالعات راهبردی، س13، ش1، بهار 1389، ص6-10. 



بيداري اسالمي
182

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

برخوردار نبوده اند كه در مورد شرايط خود در يك 
فضاي نسبتاً مناسب تأمل نمايند.«1 بنابراين عراق 
جديد با اين پيش��ينه تاريخی و اين گذشته پر فراز 
و نشيب، در حال حاضر نيز وضعيت مطلوبی ندارد 
و درگير جنگ داخلی بي��ن دولت حاكم و گروهك 
تروريس��تی داعش اس��ت. عالوه بر اين قدرت های 
جهانی و منطقه ای نيز در اين كش��ور درگير بوده و 
در راس��تای منافع ملی و ايدئولوژيك خود عمل می نمايند. از اين رو شناخت تحوالت 
عراق و تبيين رقابت های جمهوری اسالمی ايران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت 
منطقه ای درگير در اين كش��ور به ش��ناخت و تالش برای كس��ب منافع ملی و آرمانی 
كش��ورمان در اين منطقه جغرافيايی و اين كشور پرآشوب و همس��ايه كمك بسياری 

می نمايد.

بخش دوم: تاریخچه روابط ایران و عراق
نقطه  آغاز روابط فی ما بين دو كش��ور به فروردين 1308 و اعزام هيئت حس��ن نيت 
از س��وي پادش��اه عراق به ايران و تقاضاي اين هيئت جهت برقراري روابط سياس��ي با 
ايران باز مي گردد. با اين حال دولت عراق كه در اين زمان تحت حمايت انگلستان قرار 
داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندين يادداشت اعتراض به دولت ايران، 
مأموران گمرك و نيروي دريايي ايران را متهم به ناديده گرفتن مقررات س��ازمان بندر 
بصره و تجاوز به حق حاكميت عراق در آبهاي اروندرود نموده و سپس در سال 1313 به 
منظور جلوگيري از اعمال حاكميت ايران بر اروندرود به جامعه  ملل ش��كايت برد. پس 
از آنكه جامعه ملل طرفين را به مذاكره مستقيم دعوت نمود، سرانجام در 13 تير 1316 
طي قراردادي كه ميان دو كشور منعقد گرديد، حق كشتي راني در سراسر اروندرود به 

استثناي پنج كيلومتري از آبهاي آبادان تا خط تالوگ2 به دولت عراق واگذار گرديد. 
بدين ترتيب قرارداد مذكور كه در چهارچوب اهداف استراتژيك بريتانيا 
بر ايران تحميل شده بود، مالكيت عراق بر تمام اروند رود را به غير از پنج 

1. همان، ص6. 
2. عميق ترين بخش رودخانه را در حقوق بين الملل خط تالوگ می نامند و در دوران معاصر بين كشورهايی كه 

مرز مشترك آنها رودخانه است خط مرزی، خط تالوگ می باشد. 

شاید بتوان بزرگ ترین منبع 
تهدید جمهوري اسالمي ایران 
در دهه نخست پيروزي انقالب 
اسالمي را عراق و رژیم بعث این 
كشور دانست. ایران و عراق، در 
دو دهه 1960 و 1970 به ندرت 

داراي روابط حسنه بودند
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 كيلومتري از آبهاي آبادان گسترش مي داد.1 
اما به رغم وجود اين روابط تنش آميز در آن زمان، روابط دو كشور هميشه در سطحي 
نامطلوب قرار نداشته و در تاريخ روابط ايران و عراق نقاط قابل اتكايي نيز يافت مي شود. 
از زمان قيموميت انگليس بر عراق )1920( و سپس استقالل آن كشور در سال 1932 
و تا پايان عمر حكومت پادشاهي در س��ال 1958، به دليل نفوذ انگلستان در منطقه و 
وجود حكومت پادشاهي در هر دو كش��ور روابط دو دولت چه در قالب پيمان سعد آباد 
و چه پيمان بغداد كه به منظور مقابله با تهديد كمونيس��م شكل گرفته بودند دوستانه 

بوده است. 
پيمان كه نخست در پنجم اسفند 1333 ميان وزيران امور خارجه دو 
كشور عراق و تركيه تحت عنوان »پيمان همكاري هاي متقابل« در بغداد 
به امضا رسيده بود، با پيوستن انگلستان در دهم فروردين، پاكستان در 
اول مهر و ايران در 19 مهر 1334 حلقه اي از حاميان بلوك غرب را در 
منطقه گرد هم آورد. اما كودتاي عبدالكريم قاس��م ب��ا عقايد افراطي و 
چپ گرايانه، از يك سو موجب خشنودي مسكو و قاهره و از سوي ديگر 
باعث خروج عراق از حلقه بلوك غرب گرديد. كودتاي قاسم در 1337 
كه در درجه نخست به خروج عراق از پيمان و انتقال مركزيت آن از بغداد 
به آنكارا انجاميده بود، ترس شديد شاه ايران را نيز در پي داشت. روابط 
نامطلوب دو كش��ور با اين كودتا و قوت يافتن پان عربيسم و گرايشات 

افراطي عربي در نظام سياسي عراق آغاز شد.2 
در اين دوره اختالفات مرزي دو كشور افزايش يافت و عالوه بر ادعاي حاكميت عراق بر 
خوزستان، تشكيل جبهه آزادي بخش خوزستان و مسئله كردها، اختالف ايدئولوژيك را 
نيز بر روابط دو كشور حاكم كرد. سرانجام در آذر 1338 يك بار ديگر اروندرود به بحراني 
حاد در روابط ايران و عراق مبدل گشت. عبدالكريم قاسم در كنفرانسي مطبوعاتي ادعا 

كرد كه:
عراق در سال 1316 تحت فشار جدي قرار داشته و ناچار شده است كه 
حاشيه اي به عرض پنج كيلومتر از اروند رود را به ايران واگذار نمايد و اين 

عمل عراق يك نوع بخشش بوده است، نه استرداد يك حق مكتسبه.3 

1. عبدالرضا هوشنگ مهدوی، سياست خارجی ايران در دوره پهلوی، تهران، پيكان، 1380، ص258. 
2. همان، ص259. 

3. همان.
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اين ادعا در حالي صورت مي گرفت كه عهدنامه 1316 در سايه حمايت ها و طرفداري  
همه جانبه انگليس از عراق منعقد ش��ده ب��ود. زيرا در آن هنگام انگليس��ي ها كه طبق 
تقسيمات استعماري پس از جنگ اول جهاني و فروپاشي عثماني بر عراق سلطه مطلق 
داش��تند، دس��تيابي به  آب هاي بين المللي منطقه و منابع نفتي ع��راق را حائز اهميت 
مي دانس��تند و از اين رو پيمان 1316 را بر ايران تحميل نمودند. اين اختالفات نهايتاً با 
امضای معاهده ديگری در الجزاير به پايان رسيد. پس از امضای عهدنامه 1975 الجزاير 
روابط ايران و عراق به طرز چشمگيری بهبود يافت و دو كشور تالش زيادی برای تحكيم 

مناسبات خود نمودند. 
هويدا نخست وزير ايران در فروردين 1354 بازديدی رسمی از عراق به 
عمل آورد و سال 1354 را »سال بروز تحوالت مثبت در روابط دو كشور« 

خواند و آن را »نقطه عطفی« در تاريخ روابط دو كشور دانست.1 
با آغاز سال 1357 كه با تش��ديد ناآرامی های مردمی در ايران همراه بود، طبق توافق 
آذرماه 1356 در تهران، پس از يك سال تأخير، مذاكرات كميسيون مختلط ايران و عراق 
با شركت هيئت های وزارت امور خارجه دو كشور از 14 تا 31 مه 1978 )24 ارديبهشت 

تا 10 خرداد 1357( تشكيل شد. در اين جلسات هيئت ايرانی اعالم كرد:
اي��ران آمادگ��ی دارد كار تحوي��ل و تح��ول آن قس��مت از اراضی و 
مس��تحدثات خصوصی و عمومی كه بر اثر عالمت گ��ذاری مجدد مرز 
زمينی تعلق ملی آنها تغيير يافته اس��ت را به انجام برس��اند. اما هيئت 
عراقی اعالم كرد كه قبل از تحويل و تحول بايد محل برخی از عاليم )21 
ميله مرزی( تغيير كند، موضوعی كه از قبل بر سر آن توافق شده و حتی 
اسناد تصويب آنها مبادله شده بود. به دنبال مخالفت هيئت ايرانی با اين 
درخواس��ت، هيئت عراقی كار را نيمه تمام رها كرده و در 11 خردادماه 
تهران را ترك كرد. از اين پس كارشكنی دولت عراق در مورد عهدنامه 
الجزاير صورت رسمی به خود گرفته و آن را به طرز شيطنت آميزی مورد 

اهمال و بی توجهی قرار می داد.2 
عراقی ها كه به عهدنامه الجزاير تنها به عنوان فرص��ت تجديد قوا و خروج از مخمصه 
می نگريستند، بی صبرانه منتظر نتيجه شورش ها و تحوالت داخلی ايران بودند. تا اينكه 

1. بهمن شعيب، »روابط ايران و عراق در گذر تاريخ«، س��ايت مركز مطالعات خليج فارس، 1394/6/22، قابل 
 www.persiangulfstudies.com :دسترسی در سايت

2. همان.
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با پيروزی انقالب اسالمی در 22 بهمن 1357 
نظام سياسی در ايران سرنگون شد و اختالفات 
دو كش��ور به نظام سياسی جديد ايران به ارث 
رسيد. پيروزي انقالب اسالمي كه موجب تغيير 
س��اختار قدرت در خاورميانه و نظام ائتالفی 
غرب در منطقه شده بود، عالوه بر اينكه ايران 
را از صف حاميان اياالت متحده امريكا و بلوك 
غرب خارج كرد، رهبران عراق را نيز به حمله 
نظامي به ايران ترغيب نمود. صدام كه چش��م 
به رهبري جهان عرب و پر نمودن خأل قدرت 
در منطقه دوخته بود، از فرصت به دست آمده 
نهايت استفاده را برد و درصدد جبران امتيازات 
از دست داده در قرارداد 1975 الجزاير برآمد. 
اگر چه به ظاهر موضوع اختالف��ات مرزي به 
عنوان دليل اصلي تج��اوز عراق به خاك ايران 

محسوب مي گردد اما در واقع تجاوز عراق نتيجه نارضايتي امريكا و اتحاد جماهير شوروي 
از انقالب اسالمي ايران و نگراني از گسترش آن به منطقه و حمايت از منافع دولت هاي 

محافظه كار عربي نيز بود.1
ش��ايد بتوان بزرگ ترين منبع تهديد جمهوري اسالمي ايران در دهه نخست پيروزي 
انقالب اسالمي را عراق و رژيم بعث اين كش��ور دانست. ايران و عراق، در دو دهه 1960 
و 1970 به ندرت داراي روابط حسنه بودند. حمايت محمدرضا شاه از مبارزه كردهاي 
عراقي به رهبري مال مصطفي بارزاني موجب تداوم شورش آنها در عراق گشت. همچنين 
دو كش��ور بارها به علت اختالفات مرزي به آس��تانه جنگ با يكديگر نزديك گش��تند. 
در سال 1975، ش��اه ايران موافقت نمود كه در مقابل شناس��ايي مرزهاي دو كشور در 
اروندرود، دست از حمايت كردهاي عراق بردارد. مناسبات دو كشور از اين زمان به بعد 
به شكل عادي درآمد، هر چند هرگز دوستانه نشد. بنابراين، از سپتامبر 1980 به بعد، 

عمده ترين نگراني امنيتي ايران، مسئله جنگ تحميلي بود. 
عراق انتظار داشت كه در جنگ به طور برق آسا پيروز شده و با سرنگوني 

1. عزت اهلل عزتی، همان، ص123. 

عراق اولين كشور خاورميانه است 
كه در آن كودتاي نظامي اتفاق افتاد و 
در 30 سال حكومت بعثي ها، 12 سال 
را در تحریم بود. جدا از مشكالت 
نابودي زیرساخت هاي اقتصادي و 
مادي این كشور، كشته شدن صدها 
هزار انسان كه سرمایه اصلي این 
كشور بودند، درگيري و به آشوب 
كشيدن منطقه خليج فارس و ایجاد 
التهاب بين المللي تنها بخش كوچكی 
از تاریخ پر فراز و نشيب این كشور 
را تشكيل می دهد. این رویدادها، 
ترجمان روشن این نكته است كه 
عراق كشوري است كه هنوز نه تنها 
فرآیند ملت سازي بلكه دولت سازي 

را نيز به درستي طي نكرده است
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حكومت اسالمي بتواند معاهده اي با ايران مبني بر به رسميت شناختن 
حق حاكميت اين كشور بر اروندرود را به امضاي طرفين برساند.1 

با اين حال پس از اس��تقامت و ايس��تادگي مردم ايران در 23 م��رداد 1369، »صدام 
حسين رئيس جمهور عراق با ارسال نامه اي خطاب به حجت االسالم هاشمي رفسنجاني، 
رئيس جمهوري وقت ايران تمام ش��رايط اي��ران را براي برقراري صلح ميان دو كش��ور 
پذيرفت.«2 بدين ترتيب صدام حسين براي صلح با جمهوري اسالمي ايران به پذيرش 
معاهده اي تن داد كه زماني با لغو آن جنگ عليه جمهوري اسالمي ايران را آغاز كرده بود.
چسبيدگی جغرافيايی ايران و عراق و تبارشناسی روابط امنيتی گذشته، تأثير فراوان 

عراق بر امنيت ملی ايران را تعيين می كند. 
عراق تنها كشور همسايه ای است كه در 150 سال اخير به ايران حمله 
كرده اس��ت و گروه های معاند حكومت های ايران همواره در اين كشور 
به فعاليت مشغول بوده اند. از اين رو تحوالت ناشی از سقوط رژيم صدام 
حسين و خروج ش��يعيان از تنگنای ژئوپليتيك به صورت بارزی نقش 
ژئوپليتيك شيعيان در عراق را ارتقا بخشيده است. اشتراكات تاريخی، 
فرهنگی و مذهبی بين ايران و عراق س��بب شد تا  سقوط صدام حسين 
نه تنها تهديد اين كشور برای ايران را از بين ببرد، بلكه به افزايش نقش و 

موقعيت ايران در اين كشور و منطقه خليج فارس منجر گردد.3 
اكثريت مجلس نمايندگان، پست نخست وزيری و بسياری از پست های دولتی برخالف 
دوران گذشته اكنون در اختيار شيعيان قرار دارد. با توجه به وجود اماكن مقدس شيعيان 
در عراق و همچنين وجود ذخاير عظي��م نفت و گاز در مناطق جنوب��ی عراق كه اكثراً 
شيعه نشين هستند، تأثير شيعيان به عنوان يك عامل مهم ژئوپليتيك در سطح منطقه 
و نظام بين الملل مضاعف می گردد. در مجموع فروپاشی رژيم صدام حسين نقطه عطفی 
در روند سياسی شدن شيعيان و برخورداری آنها از هويت دوگانه سياسی و مذهبی در 
جامعه عراق محسوب می گردد. در مورد شيعيان، قدرت يابی آنان در عراق جديد عالوه 
بر آنكه چشم اندازهای جديدی را برای احقاق حقوق بيشتر شيعيان در ساير كشورهای 
عربی ايجاد كرده، برای ايران نيز فرصت س��از بوده است. دستيابی شيعيان به قدرت در 

1. همان. 
2. روح اهلل رمضانی، سياست خارجی جمهوری اسالمی ايران، ترجمه عليرضا طيب، تهران، نی، 1383، ص86. 
-13901 3

1384(«، سياست، دوره 43، ش2، تابستان 1392، ص118. 
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عراق ظرفيت های جديدی برای تغيير ساختار قدرت 
و ش��كل گيری فرآيندهای جديد امنيتی در س��طح 
منطقه ايجاد نم��وده و الگوهای جديدی برای تعامل 
دو كش��ور ايران و عراق و روابط طرفين با قدرت های 
فرامنطقه ای ب��ه وجود آورده اس��ت. حض��ور فعال 
شيعيان در عرصه سياسی عراق جديد موجب تقويت 
مواضع اي��ران در منطقه خاورميانه گرديده اس��ت؛ 
»عالوه بر اين به دليل تيرگی روابط جمهوری اسالمی 

ايران با امريكا و حضور امريكا در عراق بدون ترديد وزنه ايران در مقابل امريكا سنگين تر 
خواهد ش��د.«1 همچنين قدرت يابی اقليت اكراد در عراق جديد كه سال ها كشمكش و 
منازعه را با دولت بغداد پشت سر گذارده است و از روابط نزديك با ايران برخوردارند، بر 
روند همگرايی و همكاری بين ايران و عراق تأثير مثبت دارد. گرچه طی يك قرن گذشته 
عواملی نظير اوضاع نامطلوب اجتماعی و اقتصادی و فقدان مش��اركت سياس��ی كافی 
اكراد، موجب واگرايی اين قوم از دولت های مركزی در دو كشور ايران و عراق شده است، 
اما وجود اش��تراكات زبانی و فرهنگی و مجاورت جغرافيايی در صورت مديريت صحيح 
می تواند زمينه ساز فرصت های مناس��ب جهت همكاری و همگرايی بيشتر دولت های 
ايران و عراق باشد؛ در حال حاضر به نظر می رسد با وجود حضور اكراد در صحنه سياسی 
عراق و مش��اركت آنان در قدرت و توجه جمهوری اس��المی ايران به توس��عه و آبادانی 
مناطق مرزی، بس��تر همگرايی دو كشور بيش از پيش فراهم ش��ده است. حضور ايران 
در بازارهای اقتصادی عراق، تشكيل بازارچه های مرزی، تأسيس مناطق آزاد تجاری و 
ايجاد زيرساخت های اقتصادی در ايران و اعطای خودمختاری به كردها در عراق می تواند 
فرصت هايی برای همكاری بيشتر طرفين فراهم آورد. عراق جديد واجد تحوالتی است 
كه تغيير در ساختار قدرت و هويت آن باعث دگرگونی هايی در ژئوپليتيك و رويكردهای 
بازيگران خاورميانه ای شده است. حضور شيعيان و اكراد در ساخت قدرت بغداد، حذف 
رژيم كينه توز بعثی، تغيير رويكرد »عربی- سنی« به »عربی- شيعی- كردی« در فضای 
سياس��ی عراق، فرصت های به وجود آم��ده در عراق جديد در جه��ت منافع ملی ايران 
است. از نظر جغرافيايی نيز دو كش��ور ايران و عراق دارای 1609 كيلومتر مرز مشترك 

1. همان. 

اشتراكات تاریخی، فرهنگی و 
مذهبی بين ایران و عراق سبب 
شد تا  سقوط صدام حسين نه 
تنها تهدید این كشور برای 
ایران را از بين ببرد، بلكه به 
افزایش نقش و موقعيت ایران 
در این كشور و منطقه خليج 

فارس منجر گردد
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هستند كه البته از نظر جغرافيای سياسی يكی از بدترين حاالت خطوط مرزی است.1 
به همين دليل »همواره دو كشور بر سر مسائل مرزی با يكديگر مشكل داشته اند. عراق 
در همسايگی غربی ايران بيشترين مرز مشترك جغرافيايی و تقريباً باالترين اشتراكات 

فرهنگی را بين كشورهای همسايه با ما دارد.«2 
به لحاظ ايدئولوژيك حدود 60 درصد جمعيت عراق را شيعيان تشكيل 
می دهند كه با اي��ران پيوند عميق ايدئولوژيك دارن��د. ايران و عراق هر 
دو دارای ذخاير عظيم نفت و گاز و از اعضای اوپك هس��تند و هر گونه 
همكاری و همگرايی در خصوص نفت بين اين دو كشور می تواند تأثيرات 

زيادی بر صنعت و قيمت بين المللی نفت بر جای گذارد.3 
از سوی ديگر روابط دو كشور ايران و عراق هيچ گاه با ثبات و پايدار نبوده است. با توجه 
به وجود غير طبيعی عراق كه بر اثر مناس��بات منطبق بر منافع قدرت های بين المللی 
به ويژه انگلستان و بدون توجه به واقعيات فرهنگی، جغرافيايی و انسانی ايجاد گرديده 
است، ش��رايطی به وجود آمده كه تحت تأثير قدرت های خارجی روابط بسيار پر افت و 
خيزی با ايران شكل گرفته اس��ت. تنگنای ژئوپليتيكی عراق، عامل انسانی و موقعيت 
جغرافيايی در حايل ش��دن بين اي��ران و جهان ع��رب همواره بس��ترهايی بوده اند كه 
قدرت های بزرگ از آن در ايجاد تنش در روابط دو كش��ور بهره ب��رداری نموده اند. اما با 
س��قوط صدام و روی كار آمدن حكومت جديدی كه ش��يعيان در آن قدرت برتر را دارا 
هس��تند اين وضعيت بر هم زده شده و ش��رايط مطلوبی برای جمهوری اسالمی ايران 

فراهم آمده است. 
بنابراين منطق اهميت عراق جديد در حوزه سياست خارجی، شكل گيری يك سری 
متغيرهای جديد همچون تقويت عنصر شيعی در ساخت قدرت و حكومت عراق، روند 
حركت عراق از يك دش��من اس��تراتژيك به يك همكار منطقه ای و به تبع،  تعادل در 
سياست ايران با منطقه و جهان عرب، و همچنين جايگاه عراق در روابط بين الملل ايران 
و تنظيم سياس��ت خارجی با قدرت های بزرگ همچون امريكا و مؤثر بر امنيت و منافع 
ملی ايران می باشد. در واقع حمله امريكا به عراق در سال 2003 م و سرنگونی رژيم بعثی 
عراق به عنوان عامل ناامنی و بی ثباتی منطقه، تقويت عنصر شيعی در ساخت سياسی 

1. عزت اهلل عزتی، همان، ص8. 
2. محمد بهمنی، »ش��يعيان عراق؛ از انزوا تا حاكمي��ت«، مجموعه مقاالت عراق نوي��ن و تحوالت خاورميانه، 

انديشه سازان نور، 1387، ص193. 
3. عليرضا ازغندی و مهدی آقاعليخانی، همان، ص119. 
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بغداد و كاهش تنش های موج��ود بين ايران و عراق، 
حضور بيگانگان، باألخص دش��من استراتژيك ايران 
يعنی امريكا در جغرافيای فعل��ی عراق، رقابت ايران 
و ساير كش��ورهای منطقه در اين كش��ور و تغييرات 
ژئوپوليتيك ملموس در فضای جديد منطقه، افزايش 
حساسيت مس��ائل قومی در منطقه از جمله كردها، 
فرصت های اقتص��ادی، فرهنگی، امنيت��ی فراروی 
ايران در عراق نوين، و بسياری از اين دست، مسائلی 
اس��ت كه توأمان و با هم سياس��ت خارجی ايران را 
تحت الش��عاع قرار می دهد. عراق جدي��د ميراث دار 
تح��والت ژرف تاريخی از حاكمان گذش��ته خويش 

می باشد؛ و در ش��رايط جديد »آبستن يك سری مسائلی سياس��ی- امنيتی برای ايران 
است.«1 

در مجموع، »در هم تنيدگی مسائل عراق با ايران بيش از هر كشور ديگری بوده است. 
به همين دليل هر گونه تحوالت در اين كشور بيشترين تأثيرات را بر ايران خواهد داشت. 
عراق در سال های 1975 تا 1979 با توليد 52 درصد كل توليد نفت كشورهای نفت خيز 
بزرگ ترين توليدكننده نفت در جهان بوده اس��ت.«2 عالوه بر اين عراق دومين كشور 
دارنده ذخاير نفت در جهان است كه اين خود به عنوان يك عامل مهم ژئواكونوميك از 
گذشته تأثيرگذار بوده است. همچنين دو كشور ايران و عراق از اعضای فعال كشورهای 
صادركننده نفت اوپك می باشند. بنابراين به جز تأثير بر تحوالت بازار نفت، تحوالت هر 
يك از دو كشور ايران و عراق عالوه بر مسيرهای ديگر از طريق نفت نيز بر كشور مقابل 

تأثير دارد. 
هر چند عراق جديد همانند گذشته يك تهديد نظامی نيست اما همچنان زمينه های 
بالقوه هدايت تنش و ناامنی به حوزه امنيت ملی ايران را دارا می باش��د. مسائل امنيتی 
در ش��رايط جديد تغييری جدی كرده اس��ت. چالش های ناش��ی از رقاب��ت گروه های 
مختلف قومی و سياسی در داخل عراق و آثار زيان بار ناشی از بی ثباتی و جنگ داخلی، 
افراط گراي��ی، تفرقه های قومی و مذهب��ی و نهايتاً احتمال تجزيه اين كش��ور از جمله 

1. همان، ص116-119. 
2. فب مار، تاريخ عراق نوين، ترجمه علی عباسپور، مشهد، آستان قدس رضوی، 1380، ص374. 

جمهوری  حاضر  حال  در 
اسالمی ایران دارای نفوذ 
بسياری در عراق بوده و سيستم 
سياسی این كشور نزدیكی 
بسياری به نظام سياسی ایران 
دارد. اشتراكات جغرافيایی، 
فرهنگی و دینی و تهدیدات 
امنيتی مشترک از مهم ترین 
دالیل این امر بوده و توانسته 
است این دو كشور را به 

یكدیگر متصل و مرتبط كند
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چالش های جديد می باشند كه از زاويه داخلی عراق وارد حوزه امنيت ملی ايران می شود. 
بنابراين كشور عراق در ميان همسايگان ايران دارای موقعيت ويژه ای است. ويژگی های 
جغرافيايی، سياسی، امنيتی، فرهنگی و مذهبی عراق به گونه ای است كه ماهيت قدرت 
و سياست در اين كش��ور و به تبع، نوع روابط آن با همسايگانش را پيچيده كرده است.1 
بنابراين حضور شيعيان در رأس هرم سياسی عراق، عنصر كردی، مسائل مرزی، منافع 
بازيگران منطقه ای و... از جمله دغدغه هايی است كه رويكردهای استراتژيك ايران در 

عراق را توجيه و تبيين می نمايد. 

نتيجه گيری و جمع بندی 
منطقه غرب آسيا و خليج فارس همواره يكی از مناطق پرتنش و چالش زای جهان بوده 
است. حضور جمهوری اسالمی ايران در اين منطقه و هم جواری با مناطق چالش برانگيز 
و ناامنی نظير عراق، افغانستان، س��وريه، لبنان و... به طور حتم بر امنيت و منافع ملی و 
منطقه ای ايران تأثيرگذار اس��ت. در اين بين عراق يكی از مهم ترين همسايه های ايران 
بوده و تاريخچه روابط اين دو كش��ور مملو از فراز و نش��يب های فراوان اس��ت. در حال 
حاضر جمهوری اسالمی ايران دارای نفوذ بسياری در عراق بوده و سيستم سياسی اين 
كشور نزديكی بسياری به نظام سياسی ايران دارد. اش��تراكات جغرافيايی، فرهنگی و 
دينی و تهديدات امنيتی مش��ترك از مهم ترين داليل اين امر بوده و توانسته است اين 
دو كش��ور را به يكديگر متصل و مرتبط كند. اما همواره اين گونه نبوده و تاريخ اين دو 
كشور پر از تخاصمات و تنش های فی مابين بوده اس��ت. مهم ترين نمود اين مسئله نيز 
جنگ هشت ساله عراق عليه ايران در دوران صدام حسين بوده است. اما پس از سقوط 
صدام به دست امريكا، روز به روز بر نفوذ ايران در اين كشور افزوده شده است و در حال 
حاضر می توان اذعان كرد كه عراق از حوزه های نفوذ ايران در سطح منطقه خليج فارس 

و غرب آسياست. 
دگرگونی ها و تحوالت عراق هميشه به نوعی با منافع حياتی ايران پيوند استراتژيك 

داشته و می طلبد كه تحوالت اين كشور به طور مستمر ديده بانی شود. 

1. كيهان برزگر، سياست خارجی ايران در عراق جديد، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1386، ص63. 
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یك منبری ضد صهيونيست

عليرضا رضوی
درآمد 

اگرچه در زمان حيات و پس از آن در كتاب های مطرح در مورد سرگذشت او،1 عناوين 
و القابی همچون واعظ شهير يا خطيب و سخنران برجسته برايش به كار می بردند ولی 
با تمام اين اوصاف دنيوی، او خود را يك روضه خوان س��اده می ناميد كه تنها عش��قش 
روضه خوانی برای ائمه، مرثيه برای امام حس��ين)ع( و دعای فرج حضرت وليعصر)عج( 

بود.2
كسوت روضه خوانی كوچكترين بهانه او برای نزديك شدن به مردم، خوب شدن خود 
و ديگران بود. اصل بر اين بود كه در دستگاه اهل  بيت عليهم السالم بماند و همه را به آن 
فراخواند، تا از آن طريق به خدا نزديك شود و نزديك گرداند و بسيار زياد دغدغه اين را 
1. دو عنوان كتاب مطرح در اين عرصه: 1. واعظ ش��هير؛ به روايت اسناد ساواك حجت االسالم حاج شيخ احمد 
كافی، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، 1383؛ 2. مهدی كافی، كافی واعظ شهير، تهران، مركز 

اسناد انقالب اسالمی، 1386.
2. چهار حلقه CD از سخنرانی های مرحوم كافی به نام نورالمنابر كه توسط مؤسسه نورالزهرا توليد شده است، 
يكی از مهم ترين منابع اين تحقيق است كه با مرور نزديك به 120 س��خنرانی از آن، مطالبی از متن به آن ارجاع 

می شود. 
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داشت كه مردم با وجود زمينه و فضای فراوان فساد از هر 
نوع، گناه نكنند.

او شديداً از هر طريق و به هر ش��كلی به مسببين ظلم 
و فس��اد در جامعه ني��ز می تاخت و ب��ا هنرمندی تمام، 
آدرس دقيق��ی از دش��منان داخلی و خارج��ی دين به 
دس��ت مخاطب خود می داد كه برخی در لفافه و برخی 
با صراحت مورد هجمه او قرار می گرفتند؛ و در سخنان 
او صهيونيسم و يهود از جمله دش��منان اصلی دين عنوان می شد كه همواره به اشكال 
مختلف با رفتار، عملكرد، اهداف و موجوديت آنها از س��وی اين روضه خوان پر مخاطب 

برخورد می شد. 
اين مقال بر آن اس��ت تا با مرور مختصری از زندگی، فعاليت، آثار وجودی و در نهايت 
شهادت او، به نحوه نگرش و برخوردش با يهود و صهيونيسم و موضوع فلسطين بپردازد؛ 
موضوعاتی كه س��خن  راندن از آن در دوره طاغوت س��ختی ها و پيامده��ای ناگواری 
داشت و اتفاقاً اكثر علما، خطبا و روشنفكران آزاده، سالمت راه خود را در صراحت عليه 
صهيونيسم و ضرورت آزادی فلسطين و حمايت از فلسطينيان می دانستند و بر آن تأكيد 
می كردند و به همين دليل از خطوط قرمز حكومت طاغوت فراتر رفته، مبارزات خود با 

شاه را در ابعاد فراملی، تعريف می كردند. 

زندگينامه
شيخ احمد ضيافتی كافی يزدی معروف به كافی خراسانی و كافی تهرانی، متولد اول 
خرداد 1315 )مقارن با روز جمعه اول ربيع االول 1355 هجری قمری( در مشهد، فرزند 

حاج ميرزا محمد كافی و زهرا غفورپور.1
ميرزا احمد كافی امامی از علمای معروف يزد، در پی مس��افرت به مشهد و شفا يافتن 
چش��م هايش در جوار حرم حضرت امام رضا عليه السالم، اسكان دائمی می يابد.2 او پدر 
بزرگ شيخ احمد كافی بود و در سال 1333 او را برای ادامه تحصيل در نجف، همراهی 

می كند.3
تحصيالت كافی از دبستان ايمانی مش��هد با مديريت حجت االسالم حاج سيد حسن 

1. واعظ شهير، همان، ص11. 
2. همان.

3. همان، ص12. 

این مقال بر آن است تا با 
مرور مختصری از زندگی، 
فعاليت، آثار وجودی و در 
نهایت شهادت كافی، به 
نحوه نگرش و برخوردش 
با یهود و صهيونيسم و 

موضوع فلسطين بپردازد
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مؤمن زاده آغاز شد و در سال 1327 با ورود به مدرسه علميه نواب ادامه يافت،1 تا اينكه به 
قصد تكميل منجر به سفر به نجف همراه پدربزرگ شد. اساتيدی در نجف همچون سيد 
ابوالقاسم خويی، سيد محسن حكيم، سيد محمود شاهرودی، حسين راستی كاشانی و 
شهيد سيد اسداهلل مدنی تربيت2 اين طلبه عالقه مند را برعهده می گيرند كه از آن ميان 

شهيد مدنی نقش خاصی در پرورش روحی اين جوان ايفا می نمايد.
توفيق همجواری از مشهد تا نجف با پياده روی های كافی تا كربال3 و زيارت های مداوم او 
از كاظمين و سامرا، عشق او به ائمه و اهل بيت را دو چندان می كند ضمن آنكه تحصيل 
5 تا 6 ساله او خارج از ايران، زمينه آش��نايی او با تحوالت سياسی مذهبی جهان اسالم 
را فراهم می كند و او را عالقه مند به فعاليت برای شناسايی مشكالت مسلمين و تالش 

جهت حل آن می نمايد. 
در سال 1338 به توصيه آيت اهلل مدنی از نجف به مشهد بازگشته4 و ضمن رسيدگی 

به مسائل خانوادگی تبليغ دين را به صورت جدی آغاز می نمايد. 
در همين سال ها با صبيه ارشد آيت اهلل سيد حسين موس��وی خراسانی )شاهرودی( 
به نام خانم طاهره موسوی5 خراسانی ازدواج كرده6 و برای ادامه تبليغ و تحصيل در قم 
رحل اقامت می گزيند و از علمايی همچون شيخ محمد يزدی بهره می جويد. او در سال 

1342 ميزان تحصيالت خود را خارج فقه و اصول عنوان نموده است.7
در اواخر سال 1342 به صورت جدی وارد عرصه تبليغ ش��ده در تهران محله اميريه 
جنوبی ساكن می شود.8 ابتدا در خانه خود مجالس مذهبی و دعای ندبه را برپا می كرد و 
سپس با رونق گرفتن اين جلسات و افزايش جمعيت مخاطبين، اقدام به تأسيس مهديه 

در اواخر سال 1347 با كمك خيرين و بزرگان محله در همان اطراف می نمايد.9

1. همان، ص11. 
2. همان، ص12. 

3. همان.
4. همان. ص13. 

5. همان.
6. »ثمره اين ازدواج شش فرزند به نام های: رضا، محس��ن، مليحه، مهدی، هادی و سعيده است كه فرزند دوم 
ايشان حجت االسالم حاج شيخ محسن كافی در كس��وت روحانيت و در حوزه علميه قم به فعاليت مشغول است. 
الزم به ذكر است كه حجت االسالم كافی از ازدواج دوم خود نيز صاحب يك فرزند به نام مجتبی می باشد.« )همان(. 

7. همان. 
8. همان. 

9. مهدی كافی، همان، ص32. 
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از اين زمان به بعد كافی در اين پايگاه و مهديه هايی 
كه در س��اير ش��هرها افتتاح می كن��د،1 تبديل به 
خطيبی می ش��ود كه ديگر به زحم��ت بتوان زمان 
خالی در برنامه های كش��وری او پيدا كرد.2 به گفته 
خودش با سفر به 100 شهر يا بيشتر از آن، مجالس 
10 شبه خود را در همه ش��هرها برپا می نمود و در 
صورت قرار گرفتن روز جمعه در خالل اين مجالس، به تهران برمی گشت و دعای ندبه 
را در صبح جمع��ه در مهديه تهران برپا نم��وده و دوباره به مجلس خود در ش��هرها باز 

می گشت. 
او در سخنرانی های خود نسبت به تحوالت سياسی، مذهبی و اجتماعی واكنش خاص 
خود را داش��ت و بارها بابت آن به زندان افتاد و آزاد ش��د و پس از تعهد دوباره بازداشت 

می شد.3
عملكرد كافی فقط در وعظ و خطابه خالصه نمی شود. همان طور كه در ادامه به صورت 
مش��روح تر بدان خواهيم پرداخت، به فعاليت های عمرانی برای مردم محروم، مبارزه با 
فس��اد، فعاليت های بهداشتی- درمانی، اسكان بی س��رپناهان، امداد رانده شدگان4 و... 

كشيده می شود. 
چنين عنص��ری يقيناً برای رژيم خطرس��از بود؛ ب��ه ويژه اينكه با س��ران نهضت ضد 

شاهنشاهی هم پيوندها و حرف شنوی هايی داشت. 
آخرين حركت انقالبی كافی در تبعيت از نهضت حضرت امام، س��فر به مش��هد برای 
عدم برپايی جشن نيمه شعبان در تهران بود كه حضرت امام آن را تحريم كرده بودند.5 
بدين ترتيب اين س��فر تبديل به سفر آخرت گشت و در س��ی ام تيرماه 1357 منجر به 

ملكوتی شدن وی شد. 
شيخ احمد كافی با تنها 42 سال سن، مصداق بارزی از يك روحانی و آخوند آگاه، فعال، 
مؤثر و مفيد بود كه بر دل بسياری از مخاطبان خود حكومت می كرد و دوست و دشمن 
بر اين اقتدار معنوی كه ظرف 10 سال از زمان تأس��يس مهديه در تهران، سير تكاملی 

1. محسن حسام مظاهری، كتاب كافی )روايت زندگی حجت االسالم شيخ احمد كافی(، تهران، خيمه، 1394، 
ص74. 

2. همان، ص75-77. 
3. همان، ص47. 

4. مهدی كافی، همان، ص29-89. 
5. همان، ص142-143. 

او در سخنرانی های خود نسبت 
به تحوالت سياسی، مذهبی و 
اجتماعی واكنش خاص خود 
را داشت و بارها بابت آن به 
زندان افتاد و آزاد شد و پس از 

تعهد دوباره بازداشت می شد
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به خود گرفته بود، اذعان می كردند. الگويی كه به زحمت بتوان ظرف 50 س��ال اخير از 
ميان وعاظ و خطبا و به قول خودش منبری ها، با همان مش��خصات به جامعه، كسی را 

معرفی كرد.

کارکردهای ویژه 
كافی صرفاً يك آخوند روضه خوان نبود. او عالوه بر مديريت مركز فرماندهی خود در 
مهديه برای كارهای مذهبی و دينی، كارهای آموزشی همچون فن سخنوری می كرد، 
كالس های اصول عقايد و احكام و آموزش قرآن داير می كرد، مبلغ اعزام می كرد، مراسم 
عمامه گذاری برپا می نمود، داروخانه و مركز درمانی تأسيس می كرد، به عيادت بيماران 
می رفت، به كمك معاودين می ش��تافت، سرپرس��تی ايتام را بر عهده می گرفت، مراكز 
فساد و سينما را به مسجد تبديل می كرد، از مشروب فروشی ها كتاب فروشی می ساخت، 
گمراهان و توابين زن و مرد آغشته به فساد و تباهی را هدايت می كرد، مدرسه و كتابخانه 

می ساخت.1 
و به عبارت صحيح تر خودش يك تنه هم كميته امداد بود، هم بهزيس��تی، هم هالل 
احمر و هم حتی بسيج و جهاد سازندگی و ستاد احيای امر به معروف و نهی از منكر، وقتی 

هنوز هيچ كدام اين نهادها تأسيس نشده بودند.2
در واقع اين كاركرد های ويژه كافی، حكايت از مردمی بودن او داشت. در البه الی مردم 

بود و از جنس مردم و مسئله اش مردم بود.3
او يك آخوند اجتماعی بود و خوب می دانست از يك روحانی مردمی و محبوب، خيلی 
كارها برمی آيد؛4 ضمن آنكه معمولی بود نه پيچي��ده و مخصوص5 كه نتوان با او ارتباط 
برقرار كرد. اصاًل دين در نظرش آن قدرها چيز پيچيده و عجيب و غريبی نبود، اس��تاد 
دانشگاه و عضو هيئت علمی و نويسنده و پژوهشگر فاضل نبود. رئيس اداره و مديركل 
سازمان و وزير و وكيل هم؛ آخوندی بود كه آخوندی می كرد و می دانست همين آخوندی 

قدرتی دارد كه هيچ دكتر و مديركل و وكيل و وزيری ندارد.6
كافی يك آخوند مردم پسند بود؛ به همين س��ادگی مردم معمولی می پسنديدندش 

1. همان، ص37-91. 
2. همان، ص11.

3. همان. ص8.
4. همان، ص10. 
5. همان، ص11. 
6. همان، ص12.
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چون مثل خودش��ان، با زبان خودش��ان، همان زبان كوچه و بازار، همان زبان بی تكلف 
دم دستی كف خيابانی حرف می زد... مثل شهرزاد قصه گو، قصه می گفت... چندان هم 
در قيد و بند اين كه روايات تاريخی يا روضه هايش با مستندات تطابق كامل داشته باشد، 
نبود. البه الی همين قصه ها حديثش را هم می گفت مسئله  اخالقی اش را هم می گفت 
با جوك و خنده، نهی از منكرش را هم می كرد. تذكر لسانی اش را هم می داد. به وقتش 

هم می گرياند، گرياندنی؟1
دغدغه مندی سراس��ر وجود او را در برگرفته بود، دغدغه اش تخته كردن در كاباره ها، 
كازينوها و مشروب فروشی ها و سينماها بود. دغدغه اش اين بود كه مردم گوشت يخی 
نخرند، چون حرام است، پپسی كوال و جنرال استيل و بخاری ارج نخرند چون مال ثابت 
پاسال بهايی ]يهودی االصل[ است. معتاد نشوند، زن ها باحيا و با حجاب باشند. مردها 
با غيرت باشند و ريششان را نتراش��ند. جوان ها به بلوغ كه رسيدند ازدواج كنند و بروند 
سر خانه زندگی شان، مردم گناه نكنند. چشم چرانی نكنند، دزدی نكنند، غيبت نكنند، 
دروغ نگويند، نزول نخورند، ربا نگيرند، رشوه ندهند، قمار نكنند، صله رحم كنند. به داد 
فقرا برسند. مشكالتشان را ببرند در خانه  امام زمان)عج(؛ به ائمه متوسل شوند. به روضه  
امام حسين)ع( متوسل بشوند. اهل نماز و روزه و خمس و زكات باشند. مال حرام نبرند 
سر سفره زن و بچه شان. دغدغه هايش اغلب از همين جنس بودند. برای همين با بهائی ها 

و وهابی ها و كمونيست های بی خدا2 و يهودی ها دشمن بود.
كافی مكرر در سخنرانی های خود بر اين نكته تأكيد می كرد كه من به عنوان يك آخوند 
وظيفه دارم كه با اراده و اش��تياق برای درست كردن ناراستی ها مستقيماً به سراغ افراد 
بروم. اينكه در منزل و مسجد بنشينم تا منكرين پيش من آيند، مشكالت و ناهنجاری ها 
حل نمی شود. هيچ يك از انبياء و اولياء الهی نبودند جز اينكه مستقيم و مكرر به سراغ 
مردم می رفتند و رودررو از آنها دعوت به معروف و نهی از منكر می كردند و با آنها ارتباط 
برقرار می كردند. مش��كالت آنها را ح��ل می كردند يا حداقل می ش��نيدند، و به عبارت 

خالصه تر خود فعال بودند و نه اينكه از مردم انتظار فعاليت داشته باشند. 

ویژگی های مبارزاتی
كافی از مصاديق وعاظ و خطبايی بود كه خط قرمزهای ابالغ شده ساواك را درنورديده 

1. همان، ص13. 
2. همان، ص14. 
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بود. دائ��م از اقدامات ضد دينی و غير اس��المی رژيم 
در منبر س��خن می راند. از ش��اه به بهانه ها و اشكال 
مختلف انتقاد می كرد و ب��ر او می تاخت و دائماً عليه 
يهود و صهيونيس��م نيز با صراحت تمام موضع گيری 
می كرد. در عين حال عده ای بر اين اعتقاد بودند كه او 
يك آخوند غير سياسی است1 ولی اسناد ساواك اين 

برداشت را تأييد نمی كند. 
كافی اولين بازداشت خود توسط ساواك را در سال 41 و به دنبال سخنرانی عليه اليحه 
انجمن های ايالتی و واليتی در منزل آق��ای قمی تجربه می كند2 و دومين تصميم برای 
بازداشت وی باز هم به دليل سخنرانی در منزل آقای قمی و در پی حمله ددمنشانه رژيم 
ش��اه به فيضيه در فروردين 42، اتخاذ می شود كه وی مخفی ش��ده3 از دست مأموران 
می گريزد. و بدين منوال و در مقاطع گوناگون از نهضت امام)ره( به ش��رح ذيل به شيوه 

خود با رژيم در مبارزه بوده است:
- حضور فعال در اعتراض به واقعه 15خرداد4

- اعتراض و مخالفت با انتخابات فرمايشی دوره 21 مجلس شورای ملی در مهر 1342 
در قالب سخنرانی5

- تالش رژيم برای اعزام او به خدمت سربازی6
- واكنش معترضانه كه به تعطيلی مدرس��ه طالب در پی ش��هادت آيت اهلل سعيدی 
انجاميد و منجر به تصميم رژيم برای تبعيد وی به سراوان شد و با بازداشت موقت وی، 

اين تصميم متوقف گرديد.7
- زندانی شدن در قزل قلعه به دليل تجليل از حضرت امام)ره( در 2 مرحله8

- تبعيد به ايالم به دليل حمله به رژيم صهيونيستی و يهوديان در سخنرانی9
- و...

1. همان. 
2. واعظ شهير؛ به روايت اسناد ساواك، همان، ص13. 

3. همان، ص14. 
4. همان، ص15. 

5. همان. 
6. همان.

7.همان، ص17. 
8. همان. ص16. 
9. همان. ص18. 

تحصيل 5 تا 6 ساله او خارج 
از ایران، زمينه آشنایی او با 
مذهبی  سياسی-  تحوالت 
جهان اسالم را فراهم می كند و 
او را عالقه مند به فعاليت برای 
شناسایی مشكالت مسلمين و 

تالش جهت حل آن می نماید
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ساواك در قبال فعاليت های ضد رژيم كافی اقدامات ذيل را به مرحله اجرا در می آورد: 
1. كنترل دقيق جلسات1

2. كنترل مكاتبات2
3. احضار و تذكر و بازجويی كه حداقل 20 مورد از اسناد ساواك مؤيد آن است.3

4. ممنوع المنبر كردن كه بارها اتفاق افتاده است و يا عدم صدور اسناد مربوط به سفر 
حج4

5. تالش برای جلب همكاری5
كافی نيز در برخورد با ساواك رويه ای اتخاذ می كند كه هم فعاليت هايش تعطيل نشود 
و هم با آنها همكاری نكند و هم مبارزه اش ادامه يابد. او معتقد بود در زندان بودنش كمكی 
به كسی نمی كند. می گفت اگر بيرون باشم و منبر بروم مفيدترم. برای همين هر وقت به 
پست پليس و ساواك می خورد، از هر شگردی برای خالص شدن و زندان نرفتن استفاده 
می كرد. از اعتراف و اقرار تا نامه نگاری و تقاضای وساطت از افراد »ذينفوذ6 و وقتی آزاد 
می شد دوباره كارهای خود را از سر می گرفت. گويی نه تعهدی داده و نه اقراری كرده و 
به همين دليل در گزارش ساواك آمده است كه نامبرده باال تاكنون هيچ گونه همكاری 

با ساواك ننموده است.«7
ديدار با روحانيون تبعيدی از جمله آيت اهلل مكارم در چابهار يا س��يدعلی غيوری در 
سيرجان8 از جمله شيوه های مبارزاتی كافی بود و در كنار ساير فعاليت ها انجام می شد 
كه بخشی از آن در اسناد س��اواك مضبوط اس��ت. ديدار او با زندانيان سياسی از جمله 
مهندس بازرگان، ش��يخ انواری و طالقانی9 هم حاكی از اين بود كه او در قبال مبارزان 
ضد شاه احس��اس مس��ئوليت می كرد و حتی در عمل به بهانه های مختلف به خانواده 

1. همان. ص20. 
2. همان. ص21. 

3. همان. ص21-23. 
4. همان. ص24. 

5. همان. 
6. مهدی كافی، همان، ص47. 

7. واعظ شهير؛ به روايت اسناد ساواك، همان، ص25؛ - در اسناد ساواك آمده است نامبرده در باال قباًل هم دو 
مرتبه از طرف اين اداره كل احضار و ضمن اظهار ندامت از گذشته خود قول همه گونه همكاری داده و حتی اخالقاً 
تعهد سپرده چنانچه به منبر موافقت گردد، مستمعين را با اقدامات مترقيانه و اساسی كشور آشنا خواهد ساخت 
و در راه خدمت به شاهنشاه آريامهر و ميهن گام برخواهد داشت. لكن عماًل مشاهده شده كه به هيچ وجه پايبند 
به قول و تعهدات خود نبوده و همچنان به رويه ناصواب و خالف مصالح ادامه می دهد. )محس��ن حسام مظاهری، 

همان، ص53-54(
8. همان، ص33. 

9. همان.
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آنها كمك می نمود؛ به طوری كه ساواك در برخی موارد 
فعاليت های كمك رسانی كافی به خانواده های مستمند را 
به دليل كمك رسانی به خانواده زندانيان در اين پوشش، 

تعطيل نمود.1
ذكر از اسرا و زندانيان ش��يعه در خطابه ها و دعاها برای 
آزادی سريع آنها2 به صراحت يا در لفافه، نشانگر اين بود 

كه كافی در قول و عمل در جريان مب��ارزه و در ميان مبارزين بوده اس��ت. ضمن آنكه 
از تجربه خود در زندان هم ب��رای مخاطبين می گفت و با ذكر س��ختی های زندان3 به 
بهانه های مختلف، اين حس را منتقل می كرد كه هم اكنون خيلی از بی گناهان شيعه در 

بند رژيم هستند و رژيم در حق آنها ظلم روا داشته و محكوم است.
گريز به تاريخ، به ويژه تاريخ ظلم و استبداد بنی اميه، بنی عباس يا تاريخ انبياء و مبارزه 
امامان و پيامبران با دستگاه جور در كنار اشارات و كنايه های معاصر، شيوه كافی بود تا 
هم حرف خود را بزند و هم بهانه به دست رژيم ندهد و هم مخاطب را متوجه اصل قصه 
نمايد. شيوه ای كه بارها ساواك در رمزگشايی كنايه های كافی به اين مهم پی  برده و بر 

آن تصريح می كند.4 

کافی و حضرت امام)ره(
كافی همواره نسبت به علماء و مراجع احترام خاصی قائل بود و در دعاهای خود از آنها 
ياد می كرد و در اين ميان برای حضرت امام)ره( به عنوان يك مرجع دينی جايگاه وااليی 

قائل بود و بر آن اعتقاد داشت.5
در وهله دوم نس��بت به مبارزات حضرت امام)ره( از همان ابتدا و بدون هرگونه ترديد 
و درنگی، موضعی شفاف و قاطع داش��ت و در تمام مراحل مبارزه از جمله مخالفت های 
حضرت امام)ره( با اقدامات رژيم از جمله اليحه انجمن های ايالتی و واليتی،6 اصالحات 

1. همان، ص78. 
2. واعظ شهير، همان، ص64-65. 

3. نورالمنابر، 4 نسخه CD از سخنرانی های مرحوم كافی، مؤسسه نورالزهرا.
4. واعظ شهير، همان، ص42-45. 

5. محسن حسام مظاهری، همان، ص139. 
6. واعظ شهير، همان، ص13. 

شيخ احمد كافی با تنها 42 
سال سن، مصداق بارزی از 
یك روحانی و آخوند آگاه، 
فعال، مؤثر و مفيد بود كه 
بر دل بسياری از مخاطبان 

خود حكومت می كرد
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ارضی،1 جش��ن های دو هزار و پانصد س��اله،2 حمله به 
فيضيه،3 دس��تگيری و بع��داً تبعيد امام،4 اش��غالگری 
صهيونيس��ت ها،5 مقاله توهين آميز اس��تعمار س��رخ و 
سياه،6 ترور منصور، واقعه پانزده خرداد،7 شهادت حاج 
آقا مصطفی8 و... موضع گيری كرده، در مورد آن مراسم 
برپا كرده و برای اعالم موضع صريح، س��خنرانی كرده و 
بعضاً تحت تعقيب قرار گرفته و حتی بازداشت و زندانی 

شده است. 
از جمله موارد اشاره شده از اسناد ساواك می خوانيم: 

1. كافی: خداوندا پرچم دار اسالم، پيش��وای شيعيان جهان، حضرت 
آيت اهلل خمينی را در پناه خود از جميع باليا حفظ بفرما و او را صحيح و 
سالم به ايران برگردان و وسايل خالصی زندانيان بی گناهی كه به جرم 

طرفداری از قرآن و دين و روحانيت گرفتار شده اند فراهم نما...9
2. كافی: من نمی دانم خيلی از چيزهاس��ت كه نمی شود گفت دامن 
مراجع را رها نكنيد اميدوارم كه نتيجه بگيريد. كافی در پايان منبر خود 

گفت سالم بر مكه و نجف
نظريه شنبه: طبق قراری كه بين بعضی ها مرسوم است. سالم بر نجف 

يعنی سالم به ]امام[ خمينی]ره[10
3. كافی: آن مرجع عاليقدر شيعه حضرت آيت اهلل العظمی خمينی )سه 
بار صلوات مردم( از گوشه نجف ناله می كند، كسی ناله اش را نمی شنود 
)گريه حضار( آی نس��يم هوا، ناله های دوس��تان اين مرجع تقليد را به 
گوشش برس��ان. آيت اهلل العظمی خمينی، بزرگ مرجع شيعه، افتخار 

1. همان، ص27. 
2. همان، ص27-28. 

3. همان، ص14. 
4. همان، ص15. 
5. همان، ص25. 
6. همان، ص34. 
7. همان، ص15. 
8. همان، ص34. 
9. همان، ص26. 

10. همان، ص27-26. 

كافی یك تنه هم كميته 
امداد بود، هم بهزیستی، هم 
هالل احمر و هم حتی بسيج 
و جهاد سازندگی و ستاد 
احيای امر به معروف و نهی 
از منكر؛ وقتی هنوز هيچ 
كدام این نهادها تأسيس 

نشده بودند
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قرآن، افتخار اس��الم، افتخار اهل بيت، 
افتخار دين، افتخ��ار روحانيت، مدافع 
حريم اسالم و شيعه، با توام آقا، قربانت 

بشوم آقاجان1...
از اينكه كافی ب��ا حضرت امام)ره( در اي��ران ديداری 
داشته باشد سندی وجود ندارد. فقط در سال 46 يك بار 
در خانه ايشان سخنرانی كرده است2 و پس از آن حداقل 
در منابع آمده است كه در سال های 46 و 55 با امام در 

نجف ديدار داش��ته اند.3 كه عده ای ديدار دوم را در ارتباط با اختالفات ش��ديد كافی با 
شريعتی ارزيابی می كنند:

كسی نمی داند در آن ديدار خصوصی ميان آن دو چه گذشت هر چه 
بود در برگشت از آن سفر، لحن كافی در انتقاد از شريعتی ماليم شد. اين 

را اطرافيانش خوب حس می كردند.4
در واقع حضرت امام)ره( در جريان اين اختالف بود5 و حتی با ارسال نامه به شيخ محمد 
يزدی6 و حاج سيد عبدالرضا حجازی،7 از آنها خواست كه در اين مورد ورود كرده و مانع 
از گسترش اين اختالف كه به ضرر جامعه مسلمين و به نفع دستگاه پهلوی است، بشوند. 
و كافی نيز با توجه به روحيه واليت پذي��ری، در عين حفظ خطوط و داليل مخالفت با 
شريعتی، آن گونه كه در گفتار و اقدامش، مش��هود بود، وفق نظر حضرت امام)ره( عمل 
كردند. ولی ظاهراً اين رويه از سوی طرف مقابل حتی تا پس از درگذشت كافی رعايت 

نشده و اسباب وقوع ناماليماتی بود.8

1. همان.
2. همان، ص89: اين سخنرانی در 46/3/21 ايراد شده است و همزمان با جنگ 1967 موسوم به جنگ 6 روزه 
است و اتفاقاً كافی در اين سخنرانی به يهوديان می تازد و خود را دشمن سرسخت يهوديان می نامد و اينكه هيچ كس 

به اندازه يهود پيامبر را آزار نداده است. 
3. همان، ص33. 

4. محسن حسام مظاهری، همان، ص131. اين اثر سال ديدار كافی با حضرت امام)ره( را 1354 ذكر می كند.
5. در 17 تير 1358 حضرت امام طی يك سخنرانی به شرح بخشی از اين اختالفات پرداخته. )همان، ص122(

6. همان، ص119. 
7. همان، ص120. 

8. مجلس اولين سالگرد در مهديه برگزار شد. اما بدون س��خنرانی فلسفی. هر چه جمعيت فراوان عالقه مندان 
كافی منتظر ماندند، خبری از فلسفی نشد. تماس گرفت و گفت طرفدارهای دكتر شريعتی تلفنی تهديدم كرده اند 

كه نيايم. )همان، ص156(

كافی همواره نسبت به علماء 
و مراجع احترام خاصی 
قائل بود و در دعاهای خود 
از آنها یاد می كرد و در این 
ميان برای حضرت امام)ره( 
به عنوان یك مرجع دینی 
جایگاه واالیی قائل بود و بر 

آن اعتقاد داشت
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به نظر می رس��د كه نامه حضرت امام)ره( به كافی در 1350/6/23 1 به شرح ذيل و در 
زمانی كه كافی تنها 35 سال سن داشته است، گويای خيلی از حقايق باشد: 

بسمه تعالی
خدمت جناب حجه االس��الم عم��اد االعالم و ثقه االس��الم آقای حاج 
شيخ احمد كافی دامت افاضاته مرقوم محترم واصل و از مطالبش مطلع 
شدم راجع به ترويجات جنابعالی و اشتغال به تربيت طبقه جوان جناب 
حجه االسالم آقای مدنی ش��رحی تذكر دادند. از غير ايشان هم شنيده 
بودم. در اين زمان كه اوضاع اسالم و مسلمين چنين است كه مالحظه 
می كنيد. ارزش خدمت های صادقانه در پيشگاه مقدس پروردگار عظيم 
بيش از عصور سابقه اس��ت. اميد اس��ت خداوند تعالی بيش از پيش به 
جنابعالی توفيق خدمت به ش��رع مطاع داده و خدمات شما منظور نظر 

ولی امر عجل اهلل تعالی فرجه الشريف بوده باشد. 
جنابعالی مجازيد سهم س��ادات را تا حدود قلم های هزار تومانی يا به 
خود اش��خاص اجازه دهيد بدهند يا خودتان به محال مقرره ش��رعيه 
برسانيد زائد بر آن را نصف به همان نحو و نصف ديگر را ايصال فرمايند 
برای اقامه حوزه های علميه از جنابعالی اميد دعای خير دارم. و السالم 

عليكم2
روح اهلل  الموسوی  الخمينی 

مبارزات ضد صهيونيستی 
در كنار س��اير كاركردهای ويژه كافی، لحن و بيان او عليه يهود و صهيونيسم كفايت 
می كند كه او را تنها يك آخوند معمولی و روضه خوان عادی ندانيم. كافی با وجود اينكه 
خود را يك روضه خوان معرفی می كرد، عمق و ورود ويژه ای به مس��ئله يهود در ايران و 
صهيونيسم در جهان اسالم داش��ت و گويی اخبار و تحوالت حوزه فلسطين را مو به مو 
و روز به روز رصد كرده و در مقابل آن يك موضع گيری قاط��ع اتخاذ می كرد؛ در حالی 
كه ديگر خطبا و وعاظ مدعی، با وجود انتظ��ار جامعه از آنها در اين مورد، كاماًل منفعل، 

بی اطالع و بعضاً ساكت بودند. 

1. يعنی دقيقاً ميانه 8 سال از اولين و دومين ديدار. 
2. واعظ شهير، همان، ص89. 
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روشنگری كافی در اين حوزه با توجه به حساسيت 
و بعداً من��ع رژيم و خفقان حاكم��ه، به طرق مختلف 
صورت می گرفت. بسياری از اوقات با روايت داستان 
بنی اسراييل و انبياء مبعوث شده در ميان آنها، حرف 
خود را می زد. از داس��تان گاو بنی اس��راييل، حضرت 

موسی عليه السالم، حضرت يحيی عليه السالم و اينكه قوم بنی اسراييل از كشته شدن او 
خشنود شدند و خداوند از طريق بخت النصر در زمان ارمياء نبی، سزای اين خشنودی را 
با اشغال اورشليم و اسارت آنها در بابل داد.1 يا از داستان قارون2 و ثروت او می گفت و در 

خالل اين داستان ها به ويژگی های يهود می پرداخت.
عالوه بر آن گريز كافی به نقش و عملكرد يهود در تاريخ اسالم و نسبت آنها با مسلمانان 
فراز مهمی از اظهارات كافی در مورد يهود و صهيونيسم را تشكيل می داد؛ در زمانی كه به 
نقل از حضرت پيامبر بيان می نمود كه هيچ كس به قدر يهود وجود مقدس ايشان را اذيت 
نكرده است.3 در جای ديگر به داستان آزار يك يهودی با خالی كردن شكمبه شتر بر سر 
مبارك پيامبر )ص( می پردازد4 و اينكه چگونه حضرت در هنگام بيمار شدن آن يهودی، 
با وی رفتاری انسانی داشته و او را متنبه كرده است. به داستان فتح خيبر و ويژگی قلعه ها 
و استحكامات يهود در شبه  جزيره، مقابل مسلمانان می پرداخت5 و اينكه چگونه اين قلعه 
به دست حضرت علی عليه السالم و رهبری حضرت پيامبر)ص( فتح گرديد و يهوديان 
ذليل شدند. به داستان عبداهلل ابن سالم با معاويه می پرداخت كه چگونه يك يهودی تازه 

مسلمان شده با سست عنصری خود ملعبه دست معاويه می شود.6
كافی در هر فرازی از تاريخ اسالم، خط به خط دنبال يهود و عملكرد ناصواب آن مقابل 
اسالم، ائمه و پيامبر است و حتی از كوچكترين مورد آن نيز دريغ ندارد. به عنوان مثال 
شايد يكی از گيراترين روضه های ايش��ان در مورد ائمه، مربوط به حضرت باب الحوائج 
امام موسی كاظم)ع( و نقش افرادی همچون سندی ابن شاهك، داروغه يهودی بغداد و 
عامل اصلی شهادت حضرت باشد كه با جزئيات مثال زدنی برای مخاطب بيان می شود.

در واقع كافی با بيان تاريخ به مصاديق عملكرد يهود و اوضاع فعلی فلسطين می پردازد 

1. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك هفتم. 
2. همان، CD دوم، ترك 10. 

3. واعظ شهير، همان، ص420. 
4. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك 18. 

5. همان، CD سوم، ترك 14. 
6. همان، ترك سوم. 

گریز كافی به نقش و عملكرد 
یهود در تاریخ اسالم و نسبت 
آنها با مسلمانان فراز مهمی از 
اظهارات كافی در مورد یهود 
و صهيونيسم را تشكيل می داد
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و آدرس امروزی از آموزه ديرينه آنها عليه دين و بش��ريت 
را ارايه می كند.

كافی عالوه بر مطرح كردن علت اي��ن معضل در جهان 
اسالم و بش��ريت امروز، راه حل نيز ارايه می كند. او بدون 
داش��تن امكان و ابزاری برای مقابله با صهيونيسم، وسيله 
تحريم كاالها و همكاری با صهيونيس��م و بهائيان كه هم 
اكنون در يك كالبد مشغول ضربه زدن به اسالم و مسلمين 

هستند را به عنوان راه چاره، مطرح و مكرر بر آن تأكيد می كند. از جمله: 
ای مردم اين گوشت يخ زده حرام است آن را نخوريد. مرغ منجمد كه 
می گويند از آلمان آورده اند. دروغ اس��ت، آنها را از اسراييل آورده اند و 

حرام است. ای مسلمانان نخوريد...1
كارخان��ه جنرال اس��تيل محصوالتش م��ال كليمی هاس��ت، نخريد 

مسلمان ها جنس خودتان را بخريد و بفروشيد...2
آدامس خروس نشان كه اينقدر بچه هاتون می خرند مال يهودی هاست. 

ای آنهايی كه می فروشيد، كمك به يهودی ها می كنيد. 
ای آنهايی  كه می خريد كمك به آنها می كنيد.3

و...
كافی در كنار تحريم كاالهای اسراييلی و يهودی، از مسلمين می خواهد كه با هم متحد 
باشند و به كمك مبارزان ضد اسراييلی بشتابند. از جمله در خالل جنگ 1967 می گويد: 
مردم مسلمان وظيفه ش��ما است كه اتحاد داش��ته و از قرآن حمايت 
كنيد. در اين جهت با برادران اعراب هم آهنگ و هم صدا باشيد و يهوديان 

نفرين شده پيغمبر هستند و بايد از بين بروند.4 
در جای ديگر با ابراز تأسف از انفعال دولت در قبال مسئله فلسطين می گويد: 

اگر دولت ايران پشتيبانی فوری خود را از برادران عرب ما اعالم نكند، 
ما مسلمانان ايران سرشكسته خواهيم بود. من از روی اين منبر با صدای 
بلند به دولت و مس��ئولين مملكت اعالم می نمايم ك��ه هر چه زودتر به 

1. واعظ شهير، همان، ص376. 
2. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك هفتم. 

3. همان.
4. واعظ شهير، همان، ص87. 

بيان  ا  ب در واقع كافی 
و  مصادیق  به  تاریخ 
عملكرد یهود و اوضاع 
فعلی فلسطين می پردازد 
و آدرس امروزی از آموزه 
دیرینه آنها عليه دین و 

بشریت را ارایه می كند
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كمك برادران مسلمان ما بشتابند و ش��ر مردم يهود را از سر آنان كوتاه 
كنند.1

كافی همچنين در منابر خود به حاميان يهود و صهيونيسم هم می تازد و به نحوی بيان 
می كند كه اگر حمايت آنها نباشد، چه بسا صهيونيسم زودتر از اين مضمحل شود. وی 

در قالب دعا به اين مهم پرداخته و می گويد: 
ديشب در روزنامه نوش��ته ش��ده بود كه در امريكا يهوديان مبلغ پنج 
ميليون دالر جمع آوری و برای اسراييل فرستاده اند و يهوديان تهران نيز 
جمع شدند و برای اس��راييل دعا كردند. می دانيد يعنی چه]؟[ برای از 

بين رفتن قرآن و اسالم.2
ملت يهود سه روز است كه روزه می گيرند تا در مقابل قرآن پيروز شوند. 

آنها برای نابودی قرآن می جنگند.3
... مهدی جان به فرياد ما برس. كار ما به جايی كشيده كه مسيحی ها، 
بهائی ها و يهوديها آزادند و هر باليی كه می خواهند به سر ما مسلمانان 

می آورند.4
... خدايا دين اس��الم را نصرت بده، آنهايی كه به دين كمك می كنند 
ياری كن- آن دست هايی كه يهود و اس��راييل را كمك می كنند از سر 

ملت شيعه كوتاه فرما.5
كافی در خالل اين دعاها به صورت غير مس��تقيم همان طور كه اش��اره شد حكومت 

پهلوی را مشمول اين حمايت ها از اسراييل دانسته و می گويد: 
خدايا به حق امام زمان تو را قسمت می دهيم كه هر كس از يهوديان 

علنی و يا در خفا حمايت می كند ذليل گردان.6
و جالب اينجاست كه ساواك نيز در نظريه خود بر اين دعا می نويسد: 

نظريه ش��نبه: تعدادی كه از مردم پای منبر او بودند عقيده داش��تند 
كه ايران در خفا از اسراييل حمايت می كند و نيز نامبرده در وعظ خود 

1. همان، ص88. 
2. همان، ص87. 
3. همان، ص88. 

4. همان، ص147. 
5. همان، ص330. 

6. همان، ص341-342. 
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هميشه اشاره و كنايه هايی دارد كه مورد تفسير مردم است.1
كافی در فرصت های ديگر اين رويه خود را بدين گونه ادامه می دهد: 

پروردگارا آن كس را كه به وس��يله پول، سرباز، اسلحه و... به يهوديان 
اسراييل كمك می كند، دودمانش را ريشه كن كن.2

... خدايا به جان امام زمان هر كس ظاهراً ي��ا باطناً جلوی مردم يا زير 
زيركی كمك به يهودی ها می كند، به حق امام زمان ذليلش كن.3

... خدايا به آبروی امام زمان هر كس ب��ه يهودی ها كمك می كند، تو 
كمكش نكن.4

... خدايا با نابودی دشمن ها و كمك آنها به دشمنای مسلمان ها. خدايا 
هر كس زير جلكی ]پنهانی[ كمك می كند به دش��منای مسلمان ها و 

دشمنای مسلمان ها را نابود كن.5
... خدايا هر كس هم كمك به اين يهودی ها می كند. رسواش كن6

... خدايا هر كه يهودی ها را تقويت می كند و كمكشون می كند، بر هر 
عنوانی به حق زهرا ذليلش كن.7

كافی در آخرين مرحله از برخورد خود با يهود ضم��ن معرفی عقيده، مرام، عملكرد و 
خصلت يهوديان با دعا خواستار نابودی اسراييل و صهيونيسم می شود از جمله:

... خدايا فتح و پيروزی را نصيب مس��لمانان بگردان و هر دس��تی به 
يهودی ها كمك می كند خودت آنان را نابود كن و هر دستی مسلمانان را 

ياری می كند خودت ياری بفرما.8
به برادران مس��لمان اردنی دعا بكنيد كه يهودی ه��ا ريخته اند هفت 

مسجد آنها را خراب كرده و چند نفر از زن و بچه هايشان را كشته اند.9
... خائنين به دين اسالم و مذهب شيعه را در هر لباسی و در هر مقامی 
كه هس��تند ذليل بگردان. كس��انی كه در هر كجا جدايی و تفرقه بين 

1. همان. 
2. همان، ص347. 

3. نورالمنابر، همان، CD چهارم، ترك 18. 
4. همان، CD سوم، ترك 21. 
5. همان، CD دوم، ترك 10. 
6. همان، CD اول، ترك اول. 

7. همان، ترك چهارم. 
8. واعظ شهير، همان، ص89. 

9. همان، ص142. 
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مسلمين را فراهم می نمايند. مخصوصاً اين 
دو تا يهود را نابود كن...1

... خداي��ا ه��ر ك��س در هر كج��ا برای 
برادرهای مس��لمان م��ا ناراحت��ی ايجاد 
می كند نابودش��ان كن. ملت های اجنبی 
مخصوصاً چهار تا يهودی كه باعث ناراحتی 

برادران عرب ما می ش��وند، نابود و ريش��ه اين چهار تا يهودی را از روی 
زمين بكن.2

در يك گزارش ساواك پيرامون عملكرد يهود در فلسطين به نقل از كافی می خوانيم: 
مس��جد در اطراف بيت المقدس را تخريب و به فاحش��ه خانه تبديل 
نموده اند و در اين هنگام به كشورهای اس��المی و نابود شدن يهوديان 

دعا كرد.3
كافی در باب اين شيوه رفتاری يهود عليه مساجد مسلمانان در جای ديگر می گويد: 

... روزنامه ها نوش��ته بودند كه يهوديان اسراييل از 11 مسجد سه باب 
آن را خراب كرده و در آنجا مشروب فروشی باز كرده اند البته اين كارها 
را برای آزار روحی مسلمانان می كنند. خدا نكند يهودی ها بر مسلمانان 
مسلط شوند، دمار از روزگار آنها درمی آورند. االن كه نزديك افطار است، 
يك مشت از جوان های مسلمان با زبان روزه در حال جنگ با يهوديان 
می باشند و وظيفه ماست كه برای آنها دعا كنيم. خدايا ريشه يهود را بكن 

و هر كس به آنها كمك می كند نابودش كن.4
كافی در جای ديگر در مورد ماهيت يهوديان كه عمدتاً با تشكيل دولت يهود بروز يافته 

می گويد: 
بهتون بگم اين يهودی ها به جان ش��ما، مسلمان هم بشوند، مسلمان 

نمی شوند. اصاًل ... جنس شون خرابه، خرابه.5
خدايا به حق امام حس��ين قس��م ريش��ه اين يهودی ه��ا را مخصوصاً 

1. همان، ص150. 
2. همان، ص154. 
3. همان، ص178. 

4. همان، ص222-223. 
5. همان، CD سوم، ترك سوم. 

كافی در كنار تحریم 
كاالهای اسرایيلی و 
مسلمين  از  یهودی، 
می خواهد كه با هم متحد 
باشند و به كمك مبارزان 

ضد اسرایيلی بشتابند
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اسراييلی ها را از دنيا بكن.1
كافی در يك سخنرانی به دو نمونه از عملكرد يهود در اسراييل اشاره كرده و می گويد:

به حق پيغمبر اكرم ريشه اين يهودی ها رو تو دنيا بكن. آی اينقدر اين 
يهودی ها مرموزند و بدجنس و اذيت كن. چطور؟ 

دو تا از كاراش��ونو بگم كه تو روزنامه هاشون هم نوش��تند: اينايی كه 
ديگه تو روزنامه هاشون نوشتند كه گفتنش طوری نيست كه نوشته بود 
در شهر اورشليم كه االن اس��راييلی های نانجيب گرفتن از مسلمان ها، 
يازده تا مسجد تو اين شهر اورشليم بود. اين نانجيبا اين يازده تا مسجد 
را شراب فروشی كردند... جا داشتند برای شراب فروشی اما برای اينكه 
ما رو اذيت كنند مسجدامون رو شراب فروش��ی كردند. اين يكی؛ يكی 
هم وقتی مسلمان ها ريخته بودند با اينا يه خرده پنجه نرم كنند 54 تا 
از اين بچه مسلمونا از سه، چهار ساله تا ده ساله، را توی يك خونه كرده 
بودند... سر اين 54 تا بچه را بريدند... طفلكا مثل مرغ بال زدند و مردند.2
موضع كافی در قبال يهود، اسراييل و صهيونيسم آنقدر صريح، شفاف و قاطع بود كه در 
نهايت با واكنش يوسف كهن نماينده يهوديان در مجلس مواجه شد. او يكی از نوارهای 
كافی3 كه به صراحت، موضع كافی در آن بيان شده بود را به ساواك تحويل داده و طی 
آن درخواستی مبنی بر برخورد با كافی مطرح كرده بود. در نوار مذكور واقعه قتل عام اين 

54 كودك مسلمان مطرح شده بود كه پيش از اين ذكر گرديد. 
يوسف كهن كه خود از منابع رسمی و كددار ساواك بود، در انجمن كليميان ايران نيز 
عضويت داشت. در حزب ايران نوين بود و به عنوان فراماسون در كلوپ روتاری هم عضو 
بود. او در انتخابات دوره 24 مجلس با تخلف و تقلب ب��ه نمايندگی از اقليت يهودی به 

مجلس راه يافت.4
يوس��ف كهن كه احتماالً دچار فراموشی شده اس��ت يا قصد ديگری از طرح اين گونه 

داستان دارد، در خاطرات خود در اين مورد می گويد كه: 
در اواخر سال 1356 نشانه هايی از تهديد حيات جامعه يهود ايران به نظر 
می رسيد. در پاره ای از مساجد بعضی از اهل منبر، صهيونيسم كه يهوديت 

1. همان.
2. همان، CD اول، ترك دوم. 

3. واعظ شهير، همان، ص394. 
4. همان. 
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را به صورت مطلق مورد حمل��ه قرار می دادند، ش��هادت حضرت علی و 
حسين بن علی را به يهوديان منتسب می كردند و مدعی بودند كه حضرت 
محمد را يهوديان مسموم كرده اند. اين تهديد به تدريج از طريق بعضی از 
سخنرانی های تلويزيونی هم ادامه يافت تا بدانجا كه به خاطر دارم كه در 

شب عاشورا، يكی از سخنرانان به يهوديان توهين هايی نمود...1
يوسف كهن در ادامه خاطرات خود به جريان همان 
كاس��ت می پردازد و اينكه نيمه ش��ب آن را با مقامات 
مسئول در ميان گذارده اس��ت و حتی آن را در پنجم 
دی ماه 1356 با جمشيد آموزگار نيز مطرح كرده است.2

اگرچه تاريخ مطرح ش��ده يوس��ف كهن با اس��ناد 
س��اواك منطبق نيس��ت ولی به غير از سخنرانی و 
سند ساواك مبنی بر اظهارات كافی در سال 1354، 
مطلبی ك��ه با موضوع يوس��ف كهن مطابق باش��د، 
سخنرانی ش��هيد مطهری در روز عاشورا مورخ 27 
اسفند 1348 اس��ت كه در آن مدعی شده بودند كه 
»واهلل و باهلل قس��م می خورم كه پيغمبر اكرم در قبر 

مقدس��ش امروز از يهود می لرزد«3 و اين مطلب در كتاب حماسه خمينی جلد دوم به 
مناسبت تحريفات عزاداری حضرت سيدالشهدا ذكر شده است.

به هر حال يوسف كهن با واكنش شديد خود، ساواك را با يك تصميم مبنی بر تبعيد سه 
ساله كافی به ايالم رهنمون شد و بدين ترتيب روضه خوان برجسته ايران در دوره پهلوی 
نه به دليل توهين به شاه و نه به دليل احساس خطر برای اسالم، بلكه به دليل بيان حقايق 
در مورد يهود و اسراييل، توسط سردمداران يهودی ايران، محكوم به تبعيد شد؛4 اگرچه 
كافی هم با گذراندن يك سال زمان تبعيد با نامه نگاری5 و تحريك خاص خود از تبعيد 

بازگشت و كارهای خود را بر منوال گذشته تا زمان شهادت ادامه داد. 

1. گزارش و خاطرات فعاليت های سياسی و اجتماعی يوسف كهن، اياالت متحده، 1993، ص300. 
2. همان. 

3. مرتضی مطهری، حماسه حسينی، صدرا، ج2. )ايش��ان در ادامه می فرمايند: واهلل و باهلل ما در برابر اين قضيه 
مسئوليم. به خدا قسم مسئوليت داريم به خدا قسم ما غافل هس��تيم. واهلل قضيه ای كه دل پيغمبر اكرم را امروز 

خون كرده است، اين قضيه است.( 
4. واعظ شهير، همان، ص403. 

5. همان، ص420-421. 
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درگذشت کافی
داليل بس��يار قابل تأمل و زيادی وجود دارد كه نمی گذارد يك ناظر بی طرف از نحوه 
درگذشت كافی به سادگی عبور كند و در واقع درگذشت كافی آنقدر كه نحوه درگذشت 
او قابل تأمل است، برجسته و درنگ پذير نيست؛ و به همين دليل بايد به حوادث و وقايع 

منتهی به واقعه تصادف ماشين كافی اشاره ای ولو مختصر داشته باشيم.
داس��تان از تحريم برپايی جش��ن های نيمه شعبان آغاز می ش��ود؛ زمانی كه حضرت 
امام)ره( با اوج گيری جنايات پهلوی در آخرين سال های حكومت خود، برپايی جشن و 

شادمانی را حسب روال گذشته مناسب نديده و اعالم می دارند:
در حال حاضر ملت عزيز در عزای عزيزان خود نشسته. چگونه ممكن 
است كس��ی نظر دهد كه جشن بگيرند و ش��ادمانی كنند؟ شادمانی بر 
روی اجساد به خون خفته فرزندان اسالم؟! ما كه هنوز مادرهای داغ دار 
جوانان مان سياه پوش اند. ما كه هنوز شاهد صدمات جانكاه شاه به اسالم 
بزرگ و كش��ور اسالمی هس��تيم. جش��نی نداريم. ما كه در هر فرصت 
مدارس و مس��اجد و دانش��گاه هايمان مورد هجوم مأمورين شاه است، 
چطور ممكن اس��ت چراغانی كنيم؟!... اكنون الزم است در اين اعيادی 
كه در سلطنت اين دودمان س��تمگر برای ملت ما عزا شده است، بدون 
هيچ گونه تش��ريفات كه نشان گر عيد و شادمانی باش��د، در تمام ايران، 
در مراكز عمومی مثل مس��اجد ب��زرگ اجتماعات عظيم ب��ه پا كنند و 
گويندگان ش��جاع محترم، مصايب وارده بر ملت را به گوش شنوندگان 

برسانند.1
رهنمود امام)ره( در اين برهه حساس با شكل و شيوه كاماًل متفاوت كه امروزه از آن به 
عنوان مبارزه منفی ياد می شود، عده ای را متقاعد و تابع كرد و كافی در عين عشق فراوان 
به حضرت مهدی)عج( و ضرورت برپايی جشن به ويژه با توجه به جوالن بهائيت در ايران 
آن زمان، بر اين رهنمود راهبردی گردن نهاد و همچون عده ای ديگر چون حجتيه ای ها 
اقدام نكرد كه هم در قبل و هم در بعد از انقالب آزمونی بسيار بد و رسوا دادند. كافی در 
پاسخ به احضار صبح روز پنج شنبه سرهنگ ازغندی رئيس كالنتری محله و در مقابل 

سه راه پيشنهادی او از جمله: 
- مثل هر س��ال چراغانی كنی يا مهديه را تعطيل كنی و بسپاريش به 

1. محسن حسام مظاهری، همان، ص142. 
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مأم��وران ما كه چراغان��ی كنند يا 
همين امروز از تهران بروی مشهد و 

نيمه شعبان اينجا نباشی.1
گزينه سوم را انتخاب كرد و همان روز در تبعيت 
از ولی امر خود، دس��ت همس��ر و فرزندان خود را 
گرفت و با پژوی شخصی به س��مت مشهد، راهی 

شد.
اين اقدام كافی يعنی مخالفت صريح با خواست 

دس��تگاه حاكم؛ و اين غير قاب��ل اغماض بود. آن هم در س��الی كه ديگر مماش��ات با 
انقالبيون و سردس��ته جريان های مردمی و انقالبی بيش از اين امكان ندارد. سياست 
پهلوی در اين برهه حساس همراهی ظاهری با افكار عمومی دنيا مبنی بر ايجاد فضای 
باز سياسی اس��ت و از سوی ديگر خاموش س��اختن غير رس��می رهبران جريان ساز 
نهضت. در اين ميان رهبران فكری فرهنگی از اولوي��ت برخورد رژيم با آنها برخوردار 
هس��تند. در واقع در اين زمان اضافه ش��دن افرادی بر فهرس��ت مرگ های مشكوك 
همچون تختی، آل احمد، شريعتی،2 حاج آقا مصطفی و ربوده شدن امام موسی صدر 

بی دليل و اتفاقی نيس��ت. 
و اما اتفاقاتی كه بر اين حدس و گمان می افزايد و منجر به اضافه كردن نام كافی به اين 

سياهه می شود از آن جمله است: 
1. كافی با تجربه فراوان در سفرهای متعدد به شهرستان ها و به ويژه مشهد همواره از 
هواپيما استفاده می كرد3 و دليلی وجود نداشت كه در اين فقره با توجه به مسافت راه و 

همراهی خانواده، اين زحمت را متحمل شود.
2. راننده او به نام عنابس��تانی كه با اصرار و وس��اطت ديگران دوباره ب��ه كار گمارده 
می شود،4 در طول سفر و قبل از تصادف رفتار مشكوك و غير قابل دفاعی دارد و سرعت 
غير مطمئنه او از داليل قطعی مبنی بر مشكوك بودن حادثه است. به ويژه اينكه پس از 

1. همان، ص144.
2. همان، ص146. 

3. مهدی كافی، همان، ص117. 
4. محسن حسام مظاهری، همان، ص144. 

كافي بدون داشتن امكان و ابزاری 
برای مقابله با صهيونيسم، وسيله 
تحریم كاالها و همكاری با 
صهيونيسم و بهائيان كه هم اكنون 
در یك كالبد مشغول ضربه زدن 
به اسالم و مسلمين هستند را به 
عنوان راه چاره، مطرح و مكرر بر 

آن تأكيد می كند
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تصادف تاكنون هيچ ردی از او پيدا نيست1 و كاماًل ناپديد 
شده است. و تعجب آور اينكه در روبه رو شدن با ماشين 
مقابل احتمال صدمه ديدن او قاعدتاً بايد بيش��تر باشد 
چرا كه از لحاظ فنی راننده در يك رويارويی با خودروی 
مقابل ضربه پذيرتر اس��ت. ولی در جريان تصادف طرف 
كمك راننده به خودروی جلو اثبات كرده و مرحوم كافی 

صدمه می بيند. 
3. از اتفاق��ات حي��ن تص��ادف و پ��س از آن و انتقال 
مجروحين به بيمارستان هيچ گزارش قابل اتقانی وجود 
ندارد؛ به طوری كه حتی اين شايعه مطرح می شود كه كافی را در آمبوالنس به شهادت 

رسانده اند.2 
4. حركت شتاب زده و غير قابل توجيه دستگاه حاكمه در خالل تشييع در مشهد، انتقال 
به تهران و دوباره انتقال به مشهد و به خاك سپردن شبانه آن در مقبره خواجه ربيع آن هم 
با تدابير ويژه، حس مردم در مش��كوك بودن كل ماجرا را بيشتر و حساس تر كرد و حتی 
بی طرف ترين ناظران از ميان مردم نيز نسبت به كل ماجرا دچار ابهام و سردرگمی شدند. 

عروج شهادت گونه كافی در 42 سالگی تنها چند ماه قبل از پيروزی انقالب اسالمی، 
هم مردم را مصمم به ادامه مس��ير خود كرد و هم رژيم را با لرزش دوباره مواجه ساخت 
و هم نشان دهنده آسيب جدی در بدنه فكری و فرهنگی رژيم بود كه اين گونه نخبگان 

علمی و مذهبی آن قربانی مطامع صهيونی، بهائی و استبدادی می شوند.
داد در روز عيد مهدي جان3 آنكه يك عمر گفت مهدي جان   

یک ارزیابی
بدون شك كمتر جريان و جنبش��ی بتوان پيدا كرد كه در مسير اسالم يا مبارزه تمام 

1. در باب مش��كوك بودن اي��ن حادثه و رانن��ده آن در كتاب كاف��ی، ص148 می خوانيم: چند س��اعت بعد از 
تصادف، مأموران پليس، الش��ه پژوی كافی را به كنار جاده منتقل می كنند. اما خبری از ريوی ارتشی نيست ]كه 
مستقيماً با سرعت فراوان به سمت ماشين كافی حركت كرده بود[ در گزارش پليس راه مشهد، سرعت غير مجاز 
و خواب آلودگی راننده كافی، علت سانحه اعالم می شود. بالفاصله عنابستانی را دستگير می كنند و می برند زندان 
قوچان و نمی  گذارند كسی برود مالقاتش. چند ماه بعد كه هيجان انقالب، در زندان ها را می گشايد، عنابستانی هم 

از زندان فرار می كند. معلوم نمی شود به كجا. ديگر كسی ردپايی ازش پيدا نمی كند. 
2. همان، ص146. 

3. اين قطعه شعر در همان زمان پس از اين واقعه ميان مردم پخش شد.

دالیل بسيار قابل تأمل 
دارد  وجود  زیادی  و 
كه نمی گذارد یك ناظر 
بی طرف از نحوه درگذشت 
كافی به سادگی عبور كند 
و در واقع درگذشت كافی 
آنقدر كه نحوه درگذشت 
او قابل تأمل است، برجسته 

و درنگ پذیر نيست
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معيارهای اخالقی، دينی و عقالنی را رعايت كند؛ يا اينكه 
تمام مخاطبين از شيوه و س��يره مبارزه و مبارزان آن ابراز 

رضايت نمايند.
در مورد كافی و جريان او ارزيابی ها و قضاوت های متعدد و 
متنوعی صورت گرفت كه پس از انقالب منجر به انزوای آن 
در يك سطح نيز گرديد و هم اكنون پس از نزديك به 40 
سال از آن جريان، بسته به شرايط زمانی نمی توان برخی 
گفتارها، رويكردها و رفتارهای كافی را توجيه نمود و حتی 

برای استفاده از آن، نس��خه امروزی پيچيد. به عنوان مثال صراحت بيان عليه بزرگان 
برادران اهل س��نت در حال حاضر به هيچ عنوان و بهانه ای به ويژه از منابر و رسانه های 
رسمی و غير رسمی ستوده و قابل دفاع نيست و معلوم نيست كه كافی در آن زمان با چه 

منطق و شرايطی، اين صراحت را داشته اند. 
صراحت كافی در مواجهه با قشر نسوان نيز، از مالحظات مطرح در منابر ايشان بود تا 
جايی كه در برخی موارد ش��كل اهانت به خود می گرفت؛ مثل جايی كه از جهت علمی 
اثبات می كرد كه چون وزن مغز زنان كمتر از مردان است، عقل آنها نيز به همين نسبت 

كم است.1
كافی در بيان مفاهيم اخالقی و آسيب های اجتماعی از جمله مصرف مشروبات الكلی، 
ش��يوع منكراتی همچون مراكز فحشا، صراحت عجيبی داش��ت كه استفاده امروزی از 

نوارهای ايشان به ويژه برای خانواده ها را سخت می نمايد.2
گذشته از اين برخی مذهبيون و روشنفكران متدين نيز نسبت به نحوه برخورد كافی 
با برخی مقدس��ات، انتقادات س��ختی وارد می كردند. از جمله اينكه كافی خود را سگ 

حضرت مهدی)عج( خوانده و به آن افتخار می كند.3
در واقع صراحت كافی در بيان اعتقاد و احساس خود نسبت به مقدسات، پديده های 
اجتماعی و دشمنان و حتی يهود به حدی است كه طرفداران او را از سايرين متمايز كرده 
و به عنوان يكی از مهم ترين داليل انزوای او پس از انقالب ارزيابی می شود. در حالی كه 
هيچ كس نسبت به اصالت يا اشتباه اين مواضع س��خن نمی گويد و تنها اين انتقاد وارد 

است كه مكان طرح اين مباحث با اين شفافيت شايد اينقدر صالح نباشد. 

1. مجموعه CD چهار نسخه ای نورالمنابر دربرگيرنده بيش از 120 سخنرانی از كافی، مؤسسه نورالزهرا. 
2. واعظ شهير، همان، ص370، 286، 236 و...

3. همان، ص161 و 167. 

روضه خوان برجسته ایران 
در دوره پهلوی نه به دليل 
توهين به شاه و نه به دليل 
احساس خطر برای اسالم، 
بلكه به دليل بيان حقایق 
در مورد یهود و اسرایيل، 
توسط سردمداران یهودی 
ایران، محكوم به تبعيد شد
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به هر حال با تمام آس��يب های مطرح در خصوص پديده ای به ن��ام كافی، بايد اذعان 
كرد كه منبر كافی و عملكرد او فراتر از منبر و تأثيرگ��ذاری او بر جوانان و مواضع او در 
قبال مسائل سياسی اجتماعی روز در س��طح داخلی و بين المللی، در نوع خود بی نظير 
بود و جامعه اس��المی ايران با تمام ظرفيت ه��ا و زمينه ها كمتر تجربه ای در س��طح و 
تعريف كافی ظرف 50 سال اخير به خود ديده است. همچنين ويژگی های مثال زدنی با 
تأثيرات ماندگار روحی، مثالی از كافی ساخته بود كه جز با اخالص و عشق به اهل بيت 

عليهم السالم و اعتقاد و عالقه به راهی كه می رفت حاصل نشود.
كافی نشان داد كه در عين توجه به مس��ائل دينی و اعتقادی جامعه در سطح فردی و 
اجتماعی بايد به عرصه بين المللی توجه داشت و نس��بت به خطرات بزرگی كه جهان 
اس��الم را همچون يهود تهديد می كند، حس��اس بود؛ يهودی كه كافی در آن زمان به 
آن می تاخت واجد تمام ش��رايط صهيونيس��م با تمام صفات منفی و مخرب آن بود؛ نه 
پيروان واقعی و راستين حضرت موسی عليه الس��الم و انبياء عزيز بنی اسراييل كه خود 
قصه هايش��ان را تعريف می كرد و چه بسا توسط صهيونيس��ت های همان زمان به قتل 
رسيدند و دل حضرت موسی عليه السالم را با بهانه ها و جنايت های خود خون كردند و 

هم اكنون دل مسلمين را خون كرده، موجب ناامنی و خرابی جوامع اسالمی شده اند.
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از پياده تا سواره نظامی صهيونيسم
نقد كتاب پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان1

عليرضا سلطانشاهی 
مقدمه

پياده تا افق عنوان كتاب خاطرات پرويز نظريان است، كه در سال 2016 توسط شركت 
كتاب در لس آنجلس و در زمانی كه 86 سال از عمرش می گذرد، چاپ شده است. 

وی هدف از نگارش اين اثر را مبارزه با فراموش��ی ذكر می كن��د2 و اينكه در طول اين 
سال ها چه بر سر خود و خانواده اش آمده اس��ت.3 ولی با مرور اين اثر به وضوح می توان 
دريافت كه هدف نظريان ذكر از وجود يهودستيزی در طول حياتش و به ويژه در ايران 
است؛ و حتی در جايی ذكر می كند كه دليل اصلی خروج وی از ايران، يهودستيزی بوده 

است.4
مظلوم نمايی حربه ای بوده است كه يهوديان در طول تاريخ عليه غير يهوديان استفاده 
كرده اند؛ با اين هدف كه بتوانند از آن طريق، تكاپوی خود در عرصه مالی و اقتصادی و 

1. پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان، لس آنجلس، شركت كتاب، 2016. 
2. همان، ص12.

3. همان.
4. همان، ص13.
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همچنين سياسی و فرهنگی را توجيه كنند و مقبول نشان دهند. 
يك تجربه تاريخی حاكی از آن است كه يهوديان از لحاظ مالی در تمام ادوار و اماكن 
و ممالك از اوضاع بس��امان و برتری نس��بت به ديگران برخوردار بوده اند و اين نشان از 
موفقيت و جاافتادگی آنه��ا در جوامع دارد. ولی در هي��چ دوره ای آنها در متون خود به 
تمجيد از رفتار غير يهوديان با خود نمی پردازند و در عين اينكه از مواهب آن ممالك در 
سطح گسترده ای بهره مند بوده اند باز هم به عنوان يك اقليت از ميزبان و اكثريت تقدير 

نكرده و دائم بر وجود يهودستيزی در تمام جوامع صحه می گذارند. 
صرف نظر از آنچه در تاري��خ ايران در خدمت ب��ه يهوديان اتفاق افتاده اس��ت، تاريخ 
معاصر به ويژه در قبل و بعد از انقالب نمونه های بسيار بارزی از جايگاه ويژه يهوديان در 
عرصه های اعتقادی، اقتصادی، سياسی به نسبت س��اير ممالك ارايه می كند كه با يك 

ارزيابی صادقانه می توان به آن اعتراف نمود. 
به عنوان مثال در هيچ يك از دولت ه��ای موجود در جهان به واس��طه وجود اديان و 
مذاهب مختلف به آنها در مجلس و پارلمان ها، كرسی اختصاص نمی دهند1 يا در بودجه 
عمومی كشور به مراكز و مؤسسات مربوطه آنها رديفی اختصاص نمی دهند يا در عرصه 
فرهنگ آن قدر آزاد هس��تند كه در توليد و پخش فيلم برای مخاطبين مسلمان حتی 

جايزه دريافت می كنند.2
از لحاظ اقتصادی نيز ب��ه هيچ عنوان نمی ت��وان ادعايی مبنی بر وج��ود محدوديت 
بر آنها مطرح ك��رد. آنها با اندك جمعي��ت خود3 در عرصه های پوش��اك، تجارت دارو، 
ساختمان سازی، طالسازی و طالفروشی، تجارت عتيقه و... س��رآمد و پرتالش بوده و 

هستند. 
عملكرد و جايگاه يهوديان ايران در عرصه سياسی ديگر آنقدر برجسته و در برخی موارد 
جسورانه اس��ت كه برای راديو و تلويزيون جمهوری اسالمی ايران و برنامه های آن خط 
مشی تعيين كرده و نسبت به طرح موضوعات مختلف با مقامات نامه نگاری می كنند و 
آنها را مورد خطاب و عتاب قرار می دهند.4 در عين حال با تمام آزادی های غير معمول 
كه با نگاه رحمت و رأفت به آنها داده شده و حتی فراتر از حقوق يك شهروند ايرانی برای 

1. هم اكنون ذيل رديف 17 از بودجه كش��ور مصوب 1395 به اقليت های دينی از جمله يهوديان و مش��خصاً 
بيمارستان متعلق به آنها به نام دكتر سپير، يك رديف مستقل بودجه وجود دارد. 

2. هارون يشايائی معروف به پرويزخان رئيس وقت پخشيران جايزه 20 سال تهيه كنندگی پس از انقالب اسالمی 
را از دست وزير فرهنگ و ارشاد اسالمی گرفته است. 

3. رسماً هم اكنون 25 هزار نفر در ايران جمعيت دارند. 
4. رئيس انجمن كليميان با نامه به رئيس جمهور وقت در مورد موضوع هولوكاست موضع او را نكوهش می كند. 
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آنها در اداره حكومت نقش قائل شده اند، اما آنها برای حاكميت يك نقش يهودستيزانه 
تصوير كرده و در آثار خود بر آن اصرار دارند. 

تاريخ نگاری و به عبارتی تاريخ سازی يهود مملو از اين دست آثار است و به زحمت بتوان 
يافت اثری از ستايش يهوديان از غير يهوديان. 

پياده ت��ا افق نمونه تك��راری از ي��ك واقعيت تاريخی اس��ت كه پ��س از فرصت های 
ازدست رفته در ايران عصر پهلوی، در لس آنجلس و ساير شهرهای اروپايی، رخ نمايانده 
است؛ منتهی با شكلی جديد و اثری عميق و موجوديت جديدی به نام انقالب اسالمی 

ايران كه بايد به آن حمله ور شد. 

معرفی کتاب
عنوان: پياده تا افق؛ خاطرات پرويز نظريان

ويراستار: رضا گوهرزاد
ناشر: شركت كتاب )لس آنجلس(

نقاشی روی جلد: شاهين مجتبايی
چاپ نخست: 2015 ميالدی )ولی عماًل در س��پتامبر 2016 در لس آنجلس رونمايی 

و توزيع شد.( 
تعداد صفحات: 468 صفحه

قطع: كمی بزرگ تر از وزيری
نوع جلد: گالينگور

قيمت: 50 دالر
از ديگر مشخصات كتاب ورق های گالسه آن اس��ت كه تصاوير رنگی در آن به وضوح 
ديده يا چاپ ش��ود. وجود دو عكس پانوراما برای معرفی تصوي��ری اعضای خانواده، به 
همراه يك DVD حاوی كتاب گويای اثر، به ضميمه است. در پايان كتاب، نمايه نيز به 

مخاطب در بازيابی نسبی اسامی كمك می كند چرا كه نمايه كاملی نيست. 
مش��خصات ظاهری كتاب حاكی از يك ولخرجی بی مورد است كه هزينه آن را با اين 
قيمت گزاف مخاطب بايد بدهد و همچون ساير موارد اين ناشران و نويسنده اند كه منتفع 

بالرقيب هستند. 
خاطرات حاضر در اين اثر در پنج بخش دس��ته بندی شده اس��ت. آن هم با محوريت 
تاريخی از جمله س��ال های 1927- 1882، 1947- 1927، 1957- 1947، 1979- 



220
انقالب اسالمي و مسئله فلسطين
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

1957، 1979 تا امروز.1
در بخش اول نويس��نده به معرفی خانواده مادری از زمان تولد او ت��ا مهاجرت آنها از 

تفليس گرجستان به محله يهودی های عودالجان در چهارراه سيروس، می پردازد.
در بخش دوم، ازدواج مادر با پدر و تولد نويس��نده با برادر و نهايت��اً مرگ پدر و دوران 

مشقت آنها تا قبل از مهاجرت به اسراييل را مورد توجه قرار داده است.
در بخش س��وم پرويز نظريان به ذكر دوران مبارزه در ارتش اسراييل و زندگی 6 ساله 

پس از مهاجرت خود و خانواده اش به اسراييل می پردازد.
بخش چهارم دربرگيرنده بازگشت به ايران از اسراييل به دليل تكاپوی مالی و فعاليت 

اقتصادی است كه تا سال وقوع انقالب اسالمی و پيروزی آن ادامه دارد. 
نويسنده در آخرين بخش كتاب به دوران مهاجرت به امريكا و يك آغاز ديگر می پردازد 

كه هنوز نيز ادامه دارد. 
و اما در اين مقال سعی بر آن است تا با مرور اين خاطرات در چند بخش، به زندگينامه، 
فعاليت های اقتصادی، اقدامات صهيونيستی و نهايتاً رويكرد يهودستيزی اثر پرداخته 

شود. 

زندگينامه
پرويز نظريان در ذكر خاطرات خود، از چند محور اساسی هيچ وقت دور نمی شود كه 
حتماً يكی از آنها مادر اوست. او برای معرفی خانواده و اصليت خود از مادر شروع می كند 
و اينكه از يك خانواده يهودی حس��يديك2 در تفليس بوده كه بر اثر پوگروم ها3 يا موج 
يهودستيزی در روس��يه به باكو مهاجرت كرده اند و از آنجا به اروميه و سپس به تهران 

آمده اند.
اين توجه نظريان به دو دليل می تواند باشد. يا عالقه شديد او به مادر و خاطره طوالنی 
و اثرگذاری مادر در زندگی وی كه بسيار بيشتر از پدر بوده است يا اينكه بر اثر محوريت 
مادر و زن در اصالت يهودی يك خانواده در يهوديت است ولو اينكه پدر هم يهودی باشد. 

1. فهرست اثر گويای اين دسته بندی است ضمن آنكه با مطالعه تمام اثر می توان به اين فصل ها رسيد. 
2. نويسنده در متن كتاب حسيدی ها را بسيار س��رزنده تر از يهوديان ايران ذكر می كند. آنها حتی رقص و آواز 
را برای مناسك مذهبی ابداع كرده تا فش��ارهای آوارگی كاهش يابد. حسيديسم به جنبش مذهبی در قرن های 
12 و 13 ميالدی در آلمان گفته می ش��ود كه رياضت را با كاباال تركيب می كند. اين مكتب در ميان مردم عادی 
كه عالقه مند بودند از قوانين مذهبی ظاهری به س��مت زندگی روحانی حركت كنند طرفدار پيدا كرد. يهوديان 

حسيدی شاخه ای از يهوديان ارتدكس هستند.
3. حمالت سازمان يافته به محله های يهودی نشين در روسيه به ويژه پس از ترور تزار روس در سال های پس از 

1881 و گسترش اتهام به يهوديان به عنوان عامالن اصلی ترور.
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يونس به عنوان برادر پرويز نظري��ان، محور دوم از اين 
خاطره نگاری اس��ت كه در تم��ام اثر ب��ه آن و جايگاه او 
وفادار است. و در نهايت پوران كه همسر وی است و نقش 
بسزايی در ش��كل گيری و قوام خانواده در اياالت متحده 

دارد.
پروي��ز نظري��ان متول��د س��ال 1307ه ش )1929م( 
اولين فرزند گلبهار )مادر( و داود )پدر( است كه با برادر 

كوچكترش يونس دو سال فاصله دارد. 
روی خوش زندگی به اين خانواده در چند سال اول لبخند زد چرا كه در ادامه پدر آنها 
داود در پی اختالف مالی با پ��درش، خانه ای جدا اختيار كرده و پ��س از آن در پی يك 
حادثه برای آوردن آب از آب انبار، زمين گير و بستری در بيمارستان می شود و نهايتاً در 

شش سالگی پرويز، فوت می كند.1
از آن زمان به بعد گلبهار مادر پرويز نقش اول در اداره اين خانواده است. اول اسم اين 
دو فرزند را از عطاءاهلل به پرويز و از نجات به يونس در شناسنامه تغيير می دهد و مشغول 
خياطی برای خود و ديگران می ش��ود. گذران زندگی برای اين خانواده به قدری سخت 
می ش��ود كه ناچار فرزند بزرگ تر )پرويز( بايد در خانه پدربزرگ پدري كه اتفاقاً رابطه 
خوبی هم با هم ندارند، زندگی كند تا بار سنگين مخارج كمی بر دوش مادر سبك شود.2
اس��تقالل مالی و محل زندگی مادر، رهايی پرويز از خانه نامأنوس پدربزرگ را در پی 

دارد و آغاز كارگری و تحصيل درآمد در كنار تحصيل علم برای پرويز را.
پول و ظاهراً تحصيل پای پروي��ز را علی رغم ميل مادر به خارج و مش��خصاً ايتاليا باز 
می كند ولی با توجه به سابقه فعاليت های صهيونيستی در ايران به جمع يهوديان مهاجر 
پيوسته، در زمره نيروهای هاگانا3 به فلس��طين می رود و پس از آموزش های نظامی به 
عنوان يك سرباز در 19 س��الگی در جنگ 1948 يا جنگی كه يهوديان از آن به عنوان 

جنگ استقالل ياد می كنند شركت می كند.4
در فلس��طين اش��غالی مش��اغل فنی متعددی را تجربه كرده و مادر و برادر را به آنجا 

1. پياده تا افق، همان، ص57-63. 
2. همان، ص71-78. 

3. از مهم ترين سازمان های نظامی صهيونيستی تا قبل از تشكيل دولت صهيونيستی در دوره قيوميت در كنار 
ساير سازمان ها همچون ايرگون، اشترن، پالماچ و لهی برای مهاجرنشين های يهودی امنيت ايجاد كرده يا به اعراب 

و تجمع آنها ضربه وارد كرده است. 
4. پياده تا افق، همان، ص129-144. 

مظلوم نمایی حربه ای بوده 
است كه یهودیان در طول 
تاریخ عليه غير یهودیان 
استفاده كرده اند؛ با این 
هدف كه بتوانند از آن طریق، 
عرصه  در  خود  تكاپوی 
مالی و اقتصادی و همچنين 
سياسی و فرهنگی را توجيه 

كنند و مقبول نشان دهند
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می كشاند.1 ولی نه می تواند درس بخواند و نه از لحاظ اقتصادی فضای اسراييل او را قانع 
می كند پس به ايران بازمی گردد و تجربه شش س��ال زندگی و جنگ در اسراييل را رها 

می كند.2
زندگی مجدد همراه با برادر و م��ادر در ايران تا وقوع انقالب اس��المی، ازدواج و تولد 
بچه های پرويز را در پی دارد. ضمن آنكه از لحاظ اقتصادی تا آن دوره به اوج فعاليت خود 
در اين عرصه كه توليد در عرصه صنعتی اس��ت، می رسند كه شرح مفصل آن در بخش 
چهارم می آيد. ولی علی رغم تالش های زياد برای ماندن در ايران و استفاده از اين فضای 
مناسب با وقوع انقالب اسالمی فرار را بر قرار ترجيح داده، در امريكا و شهر لس آنجلس 
 مقيم می شود و فعاليت جديد را به قول خود از صفر و با كمك يهوديان آغاز می كنند كه 

1. همان، ص193-197. 
2. همان، ص203-207. 

ربه حاخاموف

            قمر                 ميرزا يوسف كشمشی
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باز هم جزء سرآمدان آن عرصه هس��تند. در امريكا پس از درگذشت دردآور مادر كه 
دچار آلزايمر ش��ده بود، دچار اختالف جدی با يونس می شود و يكی از محورهای اوليه 

داستان، در پايان، جايگاه خود را از دست می دهد و رنگ می بازد. 
در اين مرحله از زندگ��ی پرتالطم پرويز نظريان، پوران به هم��راه فرزندان، دامادها و 
عروسش هستند كه دغدغه و اميد او را تش��كيل می دهند. خانواده ای 25 نفره از فرزند 
و داماد و عروس، نوه و اولين نتيجه به نام ديويد كه حاصل 57 س��ال زندگی مشترك با 

پوران پس از 29 سال تجرد است. 

تالش های مالی، اقتصادی و صنعتی 
علی رغم سابقه موجود از مشاغل يهوديان ايرانی، نظريان از همان ابتدا از طريق صنعت 
به دنبال پول و فعاليت اقتصادی بود. ضم��ن آنكه به كارهای ديگر نيز می پرداخت. اين 
روحيه كاری برای درآمد در وهله اول با انگيزه حمايت از خانواده و كمك به مادر و برادر 
بود و در وهله دوم سيراب كردن عطش رسيدن به جايگاه برجسته مالی و اقتصادی كه 

در تمام يهوديان ثابت شده است. 
سيگار و كبريت فروشی اولين كاسبی پرويز بود كه با خريد از بقالی مشهدی رضا آغاز 
شد كه در اولين سال های ورود به اجتماع تجربه خوبی ايجاد كرد1 و در روزنامه فروشی 
اين تجربه افزون شد.2  در مدرس��ه به ش��كل ديگری با درس دادن به بچه های ديگر و 
شريك شدن در غذا و خوراكی آنها در مدرسه نمود يافت. تا اينكه حتی به خانه های مردم 

برای كمك به هم كالسی ها و استفاده از مواهب آن، كشيده شد.3
فعاليت اقتصادی پرويز نظريان در هيچ يك از ايام و فصول سال تعطيل نمی شد. اگر از 
مغازه تجاری به دليل يهودی بودن اخراج می شد4 س��ر از نانوايی درمی آورد يا حتی در 
آرايشگاه زنانه و نظافت آن مشغول می شد5 و اگر جايی نبود به المپ فروشی در كوچه و 

پس كوچه های شهر و محله روی می آورد.6
وساطت يك يهودی امريكايی در اردوگاه نظاميان امريكايی منجر به ورود پرويز به يك 

1. همان، ص79. 
2. همان، ص89. 
3. همان، ص88. 
4. همان، ص90. 
5. همان، ص94.
6. همان، ص96.
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ش��غل پايدارتر، از جمله در آشپزخانه اردوگاه شد1 
و ادامه روندی بود كه در تعميرگاه ش��ركت نفت با 
واسطه شوهر خاله اش برای سيم كشی فراهم شده 
بود.2 تا اينكه به فعاليت در راه آهن می رسند و الجرم 
كار فنی در امر سيم كشی، مسير اشتغال اين دو برادر 

را تعيين می كند.3
در اين ميان سركشی دوران جوانی و گالويز شدن 
با صاحبكار به دليل برخورد بد يا يهودی بودن پرويز 

و مسائل مالی در هر دوره ای باعث می شد كه پرويز شغل خود را تغيير دهد.4
داستان س��اخت مجس��مه گچی از س��تارخان و باقرخان و تقی ارانی و فروش آن در 
تهران و شهرستان با تيراژ باال و سوءاستفاده از فضای سياسی برای كار اقتصادی نشانگر 
زمينه ای بود كه پرويز در خود يافته بود و از اينكه با پول حاصل از فروش مجسمه ها در 
شهرستان به دليل گران بودن مرغ و جوجه در تهران، مقدار زيادی مرغ و جوجه می خرد 
و با آن در تهران تجارت می كند، هم براي��ش رضايت بخش بود و هم تجربه او را افزايش 

می داد.5
طوالنی ترين دوره فعاليت به عنوان حقوق بگيری پروي��ز و برادرش يونس در راه آهن 
بود كه با يك مأموريت در تبريز هم همراه می شود ولی تجربه ناخوشايند از برخوردهای 
سياسی به ويژه در دوران غائله حزب پيش��ه وری باعث می شود كه پرويز از حقوق كم و 
اين مصائب خود را رها كرده از آن اس��تعفا دهد. اگرچه رئيس يهودی او در راه آهن كه 
فرزند محمدعلی فروغی بود، تالش كرد كه اين فرصت را از دس��ت ندهد، ولی در عين 

حال برای پرويز مقدمات مسافرت به ايتاليا را فراهم نمود.6
مهاجرت يا سفر پرويز برای تحصيل و كار به ايتاليا با كمك هزار تومانی فروغی، فرجام 
ديگری يافت كه با سابقه صهيونيست بودن پرويز در همان سنين و شور جوانی، منجر به 
مهاجرت به فلسطين و شركت در جنگ استقالل ]![ و ورود به ارتش شد؛ كه با رانندگی 

1. همان، ص101.

2. همان، ص100.

3. همان، ص101.

4. همان، ص102.
5. همان، ص103-109. 
6. همان، ص115-125. 

با تمام آزادی های غير معمول كه 
با نگاه رحمت و رأفت به یهودیان 
داده شده و حتی فراتر از حقوق 
یك شهروند ایرانی برای آنها در 
اداره حكومت نقش قائل شده اند، 
اما آنها برای حاكميت یك نقش 
یهودستيزانه تصویر كرده و در 

آثار خود بر آن اصرار دارند
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در پادگان نظامی ادامه يافت و اوقات اضافه نيز صرف سيم كشی می شد.1
خروج از ارتش و كارهای تعميرگاهی ماشين آالت س��نگين2 نيز نتوانست پرويز را از 
مهاجرت به اسراييل راضی كند. حتی كار كردن روی كاميون و ورود به عرصه راهسازی3 
با شريك شدن روی كاميون های راهس��ازی او را قانع نكرد تا اينكه تصميم به بازگشت 
به ايران، مرحله جديدی از زندگ��ی اقتصادی پرويز را رقم زد. آن هم در كس��وت يك 

مقاطعه كار راه و ساختمان و گرفتن پروژه هايی از كوچك تا بزرگ از جمله: 
- پروژه سيل برگردان راه قريه فردوس با وساطت مادر دكتر علی امينی4

- پروژه جاده 8 كيلومتری اميرآباد فرحزاد با سفارش طوفانيان5
- پروژه ساخت خيابان های فاز يك س��عادت آباد كه از هم كيشان او از جمله ربنو6 در 

احداث كل سعادت آباد ياد می شود.7
- افتتاح شركت سنگ سبز با حضور حبيب اهلل القانيان8

- پروژه خاكبرداری ساختمان پالسكو در چهارراه استانبول كه متعلق به القانيان بود.9
- افتتاح دفتر در اميرآباد و تمركز ساير مراكز كاری10

- راه اندازی شركت »پلبان« با مشاركت موسی كرمانيان و نماينده شركت سولل بونه 
كه دفتر اصلی آن در اسراييل است.11

- مشاركت در ساخت و تكميل هتل كومدور در تخت جمشيد.12
- پروژه فاضالب اصفهان به عنوان اولين پروژه فاضالب مدرن كشور.13

- پروژه درياچه مصنوعی كاخ شمس در كرج14
- پروژه احداث كانال انتقال آب از دزفول به دشت خوزستان.15

1. همان، ص130-143. 
2. همان، ص176. 

3. همان، ص203-207. 
4. همان، ص211-213. 

5. همان، ص216. 
6. ربنو از خانواده های معروف يهودی كه ايوب نامی از آنها نيز در قاچاق آثار باستانی مشهور است. 

7. پياده تا افق، همان، ص217. 
8. همان. 

9. همان، ص237. 
10. همان، ص216. 

11. همان، ص237-241. 
12. همان، ص241. 

13. همان، ص241-253. 
14. همان، ص269-272. 

15. همان، ص271. 
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- راه اندازی شركت پوشاك و لباس با يك اسراييلی به نام »وگ« در ايران در يك مدت 
كوتاه1

- پروژه احداث 300 دستگاه خانه برای سيل زدگان بابل2
- و... 

فعاليت های ريز و درش��ت مقاطعه كاری پرويز و ضرورت حضور او در شهرهای ديگر، 
خانواده پرويز را ناراضی می كند و او را اجباراً با تغيير فعاليت خود به ساخت ماشين آالت 
راه سازی و س��اختمان و تجربه ديگری مواجه می كند تا اينكه ساخت دامپر3 و غلتك و 

بتونير4 او در نمايشگاه بين المللی تهران مورد توجه شاه قرار می گيرد.5
موفقيت پرويز در اي��ن عرصه با موتورهای ديزل آلمانی منجر به تأس��يس ش��ركت 
»تكنوايس«6 می شود كه فردی به نام ارباب فلفلی7 در همين عرصه از جامعه زرتشتيان 
فضا و فرصت او را با در اختيار ق��رار دادن كارگاه توليدی، گس��ترش می دهد. تا اينكه 

شركت تكنوايس در اين عرصه حرف اول را در سطح كشور بزند. 
مسافرت های پی در پی او به اسراييل او را به فعاليت در اسراييل و تأسيس يك شركت 
به نام »كادمانی«8 ترغيب می كند. اگر چه عماًل بر اين اعتقاد بود كه فضای اس��راييل با 
تنگناهای اقتصادی جوابگوی ميل سيری ناپذير يهوديان بلندپروازی همچون او نيست و 
به همين دليل به غير از 6 سال در به دری اقتصادی در اسراييل هيچ وقت برای بلندمدت 
به آنجا فكر نكرد و تمركز خود را پس از ايران معطوف به امريكا نمود؛ كاری كه هم اكنون 
هشت ميليون يهودی پراكنده در جهان با نرفتن به اسراييل، تمركز كاری خود را برای 

رسيدن به پول بيشتر به خارج از اسراييل معطوف كرده اند. 
با خروج نظريان از ايران پس از انقالب به بهانه ازدواج دخترش دورا در اسراييل و اعدام 
القانيان،9 و مصادره اموالش در ايران، فعاليت و تكاپ��وی اقتصادی او در امريكا متمركز 

می شود؛ آن هم با همراهی و مساعدت ويكتور كارتر يهودی.10

1. همان، ص239. 
2. همان، ص273. 

3. Damper
4. Betonier

5. همان، ص287-291. 
6. همان، ص273-278. 

7. همان، ص300. 
8. همان، ص303. 
9. همان، ص328. 

10. همان، ص344. 
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اولين تجرب��ه كاری نظريان در امريكا تأس��يس يك 
شركت سفال سازی1 بود و بعد متمايل به خريد زمين 
و ملك می شود كه از نداشتن ش��انس برای خريد يك 
زمينی كه بعدها در آن نفت يافت می شود نيز سخن به 

ميان می آورد.2
توصيه كارتر برای موفقيت در امريكا و ايالت كاليفرنيا 
به او، داشتن مش��اور مالی خوب، وكيل خوب و بانك 
خوب3 بود كه نظريان با اهتمام در به دست آوردن اين 

عوامل موفقيت، به سمت اقدامات بزرگ تر رو می كند كه از سوی عده ای با اين سابقه كم 
در امريكا مورد سؤال و حسادت قرار می گيرد. 

خريد ش��ركت »اس��تاد كو«4 برای تراش قطعات بزرگ صنعتی كه مصارف نظامی و 
امنيتی برای پنتاگون و ناسا هم داشت،5 نقطه اتكای او برای رسيدن به مدارج باالتر است 

كه طبيعتاً برای غير يهوديان به اين سادگی ميسر نبود. 
»امنی نت«6 حوزه جديدت��ری از فعاليت برای او در حوزه مخاب��رات ايجاد كرد كه با 
مشاركت »كوال كام«7 و توليد يك محصول شبيه به موبايل برای ارتباطات مخابراتی كه 
بعدها همچون sms و GPS مورد استفاده قرار گرفت،8 او را به اوج رساند كه منجر به 

دريافت مدال ملی تكنولوژی از سوی بيل كلينتون شد.9
موفقيت كوال كام در بورس كه به نحوی مرهون سرمايه گذاری و ريسك باالی نظريان 
بود، برای هميشه دغدغه نظريان از باب تأمين معيشت خود و خانواده 25 نفری او را از 
ميان برد؛ دغدغه ای كه ساليان سال از 7 سالگی با او بود و از هر راهی به دنبال رفع آن و 

اطمينان از آينده اش بود. 
كارنامه سراس��ر افت و خيز و پرتالطم نظريان در عرصه اقتصادی ش��بيه به كارنامه 
بسياری از يهوديان مولد اس��ت كه نه با هدف خدمت به بشريت و نوع انسان بلكه برای 

1. همان، ص243.

2. همان، ص344.
3. همان.

4. همان، ص349-352.
5. همان، ص349.

6 .Omninet
7 .Qualcomm

8. همان، ص366.
9. همان، ص378. 

كارنامه سراسر افت و خيز 
و پرتالطم نظریان در عرصه 
اقتصادی شبيه به كارنامه 
بسياری از یهودیان مولد 
است كه نه با هدف خدمت به 
بشریت و نوع انسان بلكه برای 
همان نگرانی مالی و دغدغه 

فردا، شكل گرفته است
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همان نگرانی مالی و دغدغه فردا، شكل گرفته است.
در اين ميان عده ای معتقدند كه يهوديان حتی برای آرمان صهيونيس��م نيز حاضر به 
هزينه كردن نيستند؛ چرا كه تمركز س��رمايه يهوديان پولدار و برجسته عمدتاً خارج از 
اسراييل، در اروپا و امريكاس��ت. در اين تعريف از فعاليت اقتصادی تأمين منافع فردی 
حرف اول را می زند و خدمت به كشور، نوع انسان، علم و يا تاريخ در درجه دوم اهميت 
است؛ به شرط آنكه مقوم منافع فردی باش��د. راه اندازی مراكز علمی يا خيريه با عنوان 
نظريان در اس��راييل و جاهای ديگر حتی كنيس��ا1 كه يك اقدام صرفاً مذهبی به شمار 
می رود، تنها برای مطرح كردن نام و نان نظريان و امثال اوست و اين داستان را می توان 

در خاطرات آنها از ايران و ساير كشورهای جهان، به راحتی بازخوانی نمود. 

مظلوم نمایی با بزرگ نمایی یهودستيزی
پرويز نظري��ان در خاطرات خ��ود فرازهای مهم��ی از وجود يهودس��تيزی را به قصه 
مظلوم نمايی به مخاطب القا می نمايد؛ كه اگر با دقت و تأمل در اين فرازها بنگريم، يقيناً 
بايد به اين نتيجه برسيم كه اثبات يهودستيزی در ايران قبل و بعد از انقالب و حتی در 
جهان به عنوان يك بيماری مسری در ميان غير يهوديان رايج بوده و هست.2 و يهوديان 

نيز هيچ راهی جز تحمل و مدارا با آن ندارند!!!
او داستان يهودس��تيزی را در مطلع اثر خود با تعريف داس��تان اهانت به خرآقا، آغاز 
می كند. داستان موهومی كه ظاهراً از طريق مادر در جسم و جان او می نشيند و او را با 
صفت نجس بودن در ميان مسلمانان از همان كودكی مأنوس می كند؛3 اهانت يا حقارتی 

كه بعدها با الصاق ستاره 6پر زردرنگ روی سينه برای يهوديان غير قابل تحمل است.
نظريان در انتقال اين حس نسبت به جهودها حد و مرزی قائل نيست و معتقد است كه 
نفرت از يهوديان در خون غير يهوديان است و در جايی از كتاب در عين رفاقت ادعايی 

1. همان، ص396-397. 
2. برای اطالعات افزون تر رك: پژوهه صهيونيت، »واقعيت يهودس��تيزی«، تهران، مركز مطالعات فلس��طين، 

1381، ج2. 
3. پياده تا افق، همان، ص19: »براساس روايت مادرم چند سال پيش از تولد من، روزی آخوندی در ميدان چه 
داخل تكيه رضاقلی خان كه كوچه های محله مان به آن باز می شد، س��وار بر خرش عبور می كرد كه با دسته ای از 
دخترهای مدرس��ه آليانس محله برخورد می كند... هنگامی كه فراش ها برای عب��ور دختران جلوی خر آخوند را 
می گيرند، آخوند با عصبانيت داد و فرياد راه می اندازد: ای مسلمانان، يهودی ها جلوی خر مرا گرفته و نمی گذارند 
من رد شوم... آن روز او هنگام نماز عصر در مسجد با سخنرانی پرشوری، اهالی مسجد را تحريك می كند و توهين 
به خر آقا تبديل به توهين به مقدسات اسالم می شود. مسلمانان از مسجد به كنيساها و خانه های يهوديان حمله 

برده، اموالشان را غارت كرده و شمار زيادی كشته و زخمی به جای گذاشتند.«
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با ش��هيد مطهری- كه حتی به او توصيه می كند كه 
پس از انقالب به خ��ارج از ايران فرار كند!!!- اش��اره 
می كند افرادی فرهيخته و باس��واد همچون مطهری 
نيز با قلم گزنده خود نسبت به يهود نشان می دهند كه 

يهودستيز هستند.1
طرح بحث »مهاجرت« دومين ف��راز از محورهای 
مورد تأكيد نظريان در بخش يهودس��تيزی اس��ت. 

مهاجرتی كه باالجبار و ناخواسته منجر به تغيير محل زندگی شده است. آن هم از يك 
مكان سرشار از يهودستيزی به مكان مملو از يهودستيزی. از مكانی كثيف، فقيرانه، پست 
به مكانی كثيف، فقيرانه و پست. مهاجرتی كه در پی آن اموال آنها از ميان می رود و حتی 
جان افراد خانواده به خطر می افتد و بيماری های گوناگون گريبان مهاجران يهودی را 

می چسبد.2
واژه مهاجرت برای يهود به قصد مظلوم نمايی در چند جای از داستان زندگی نظريان به 
صورت كامل و دقيق صرف می شود. از جمله مهاجرت از تفليس به اروميه، باكو، تهران، 
اسراييل و نهايتاً امريكا. نظريان در تشريح بيشتر و بهتر از مصائب مهاجرت برای يهود 
داستان بچه های تهران را نيز به عنوان چاشنی بحث به خوبی تشريح می كند كه چگونه 
يك عده از كودكان بی گناه يهودی لهستانی از خطر مرگ در آلمان فرار كرده در اردوگاه 
بهشتيه درگير انواع و اقسام مصائب حاكميت و بيماری می شوند و در نهايت مظلوميت 
و بدبختی برای نجات به سرزمين موعود خود پای می گذارند تا پايانی باشد بر تمام آالم 

و آزارها.3
نسبت يهود با مهاجرت به قصد پول و امنيت در تاريخ و فرهنگ يهود موضوع مفصل و 
گسترده ای است كه شرح آن در اين مقال نگنجد. ولی بايد توجه كرد كه هميشه يهوديان 
با مهاجرت از يك ديار به سرزمين ديگر بر آن هستند تا به موقعيت مالی و امنيت بهتر 
دست يابند و به همين دليل مهاجرترين قوم در طول تاريخ بشريت نام گرفته اند. عدم 
وابستگی آنها به يك س��رزمين حتی اورش��ليمی كه از آن دم می زنند يا تمركز آنها در 
كشورهای متمول غربی، حاكی از آن اس��ت كه مظلوم نمايی در پس مهاجرت، توجيه 
آنها برای اين تغيير مكان هاست چرا كه هميشه در كشور مقصد به نان و نوای بيشتر و 

1. همان، ص312-314. 
2. شرح مفصل از اين اوضاع در بخش كوچ، صفحه 36 و بخش اردوگاه پناهندگان، صفحه 59 آمده است. 

3. همان، ص97-98. 

در این ميان عده ای معتقدند 
كه یهودیان حتی برای آرمان 
به  حاضر  نيز  صهيونيسم 
هزینه كردن نيستند؛ چرا كه 
تمركز سرمایه یهودیان پولدار 
و برجسته عمدتًا خارج از 
اسرایيل، در اروپا و امریكاست
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بهتری دست يافته اند. مصداق سفر به اسراييل و بازگشت 
به ايران در داستان نظريان مؤيد اين حقيقت است. او حتی 
پس از انقالب حاضر به ماندن در اسراييل نشد و به كشور 
امريكا مهاجرت كرد؛ چرا كه امريكا متضمن پول و امنيت 
بيشتری نسبت به اس��راييل برای او و خانواده و اميال دور 

و درازش است. 
يهودستيزی در مسير كس��ب و كار، مجال ديگری برای 
طرح نفرت از يهوديان در داستان نظريان است؛ آن زمان 
كه از نجاری مسلمانی به دليل يهودی و نجس بودن رانده می شود،1 با همكاران مسلمان 
در راه آهن به دليل يهودی بودن گالويز می شود2 و در اصفهان در خالل عمليات اجرايی 

احداث فاضالب موج يهودستيزی و اسراييل ستيزی فراگير می شود.3
اين بس��تر برای توسعه داس��تان به بمب گذاری در تكنوايس هم كش��يده و با توصيه 

مقامات و تدابير انجمن كليميان با بزرگان يهود، مديريت می شود.4
در واقع نظريان بر آن اس��ت كه با طرح مخالفت با يهود، نش��ان دهد كه غير يهوديان 
حتی حاضر به اعاشه يهود نيز در اين سرزمين نيستند و حال آنكه عمده مشاغل نظريان 
در ايران و اسراييل و حتی امريكا به اين دليل تغيير كرده است كه ميل شديد مالی او را 
جواب نداده و عطش رسيدن به پول زياد را در او سيراب نكرده؛ نه اينكه دليل ترك اين 
همه شغل، يهودستيزی و مخالفت غير يهوديان باش��د. در واقع با مرور كتاب به تجربه 
به اين حقيقت نائل می شويم كه مشاغل نظريان و برادرش همواره بهتر از قبلی شده و 
اگر فرصت بهتری پيدا شده، به راحتی تغيير كرده اس��ت. تا جايی كه خود يهوديان به 
حبيب اهلل القانيان توصيه می كنند كه نس��بت به اجرايی كردن پروژه عظيم ساختمان 
پالسكو كمی مالحظه كند.5 چون رسيدن به اين موقعيت اقتصادی شگرف، نام او را بر 

سر زبان ها می اندازد. 
بهتر می بود كه پرويز نظريان به اين سؤال در ذهن ش��كل گرفته مخاطب هم جواب 
می داد كه با اين همه كارش��كنی! و مخالفت با يهود! و يهودس��تيزی!!! چگونه است كه 

1. همان، ص90.
2. همان، ص100.
3. همان، ص256.

4. همان، ص309-314. 
5. همان، ص237. 

باید توجه كرد كه هميشه 
یهودیان با مهاجرت از 
یك دیار به سرزمين دیگر 
بر آن هستند تا به موقعيت 
مالی و امنيت بهتر دست 
یابند و به همين دليل 
مهاجرترین قوم در طول 
تاریخ بشریت نام گرفته اند
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يهوديان در دوره پهلوی به اين درجه از جايگاه اقتصادی نائل شده اند؟ 
جالب تر از همه در اين داستان نخ نما از يهودستيزی آن است كه هيچ وقت از ايران به 
عنوان سرزمينی كه اينقدر برای آنها موقعيت اقتصادی ايجاد كرده، تمجيد نمی شود. 

محله يا محله يهودی ها تأثيرگذارترين بخش از داستان يهودستيزی در كتاب خاطرات 
نظريان است.

تصوير كردن فالكت، فقر، بيماری، در محله های عودالجان يا س��يروس و سرچال در 
تهران1 و جوباره در اصفهان2 برای هر مخاطب يهودی و غي��ر يهودی، اين نتيجه را در 
پی دارد كه تعمداً يهوديان در اين مكان اسكان داده شده اند و اجباراً آنها محكوم به اين 
اسكان هستند. آن هم در ساختمان ها، اتاق ها و خانه هايی كوچك، نمور، مخروبه كه با 

پله خوردن به پايين كوچه حكم »گور« را برای آنها داشته است.3
نظريان با مقدمه چينی و تعريف سفر يال دايان دختر موشه دايان به اصفهان و ديدار 
او از جوباره، احساس مخاطب را نس��بت به مظلوميت يهود به اوج می رساند و ضرورت 
خدمت رسانی او و همسرش پوران به اين مناطق را اجتناب ناپذير می داند و اينكه اگر هر 

انسان ديگری هم بود نبايد به اين وضع راضی می شد. 
در حالی كه به اي��ن واقعيت تاريخی اش��اره نمی كند كه يهوديان هم��واره با احداث 
»گتو«4 در تمام نقاط جهان به عنوان يك اقليت، م��كان زندگی خود با اكثريت را جدا 
كرده، خواهان آن هستند كه استقاللی نسبی در تهيه غذا، استحمام، آموزش، عبادت 
و حتی كسب و كار داشته باشند. در واقع هيچ حكومتی حتی پهلوی هم كه جوباره آن 
زمان را در خود اصفهان داشته است، يهوديان را مجبور به زندگی در آنجا نكرده است. 
چرا كه يهود در يك زمان با توجه به ش��رايط خود س��رچال را انتخاب می كند. در يك 
زمان يوسف آباد را، در زمان ديگر رامات گان در اس��راييل را و در زمان ديگر بورلی هيلز 

لس آنجلس در ايالت كاليفرنيا را. 
آيا نظريان به هنگام استقرار در مناطق مرفه نشين شهرهای مختلف از ايران تا امريكا، 
به اين مهم اشاره كرده است كه اين هم موهبتی از كشور ميزبان برای يهوديان است كه 

به عدالت با شهروندان برخورد می كند؟! 
آخرين فراز از داستان يهودس��تيزی كتاب نظريان به مصائب ناشی از انقالب اسالمی 

1. همان، ص51. 
2. همان، ص258-259. 

3. همان، ص18.  
 .)ghetto( 2594. همان، ص
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برای يهوديان اختصاص دارد.
او تمام نس��بت های ناروا و ناحق را متوج��ه انقالب از 
هر نوع می كند كه شايد دس��تمايه فيلم هايی )همچون 
سپتامبرهای شيراز( باشد كه در عرصه سينما نيز عليه 
انقالب اس��المی ايران ساخته و پخش ش��ده.1 از جمله 
ممنوعيت خروج آنها كه ك��ذب بودنش هم در اين اثر و 
هم در آثار ديگر نمايان اس��ت. چرا كه يهوديان از جمله 
نظريان ب��ه راحتی در قب��ل و بعد از انقالب ب��ه ويژه در 
انتقال اموال و ثروت خود، از فرصت ها بهره برده اند. يا مصادره اموال كه اگر به آن تأكيد 
می كنند بايد به اين سؤال هم جواب دهند كه چطور با وجود مصادره اموال، توانسته اند 

شركت های عظيمی در خارج از ايران احداث نمايند. 
اعدام، قهرآميزترين برخورد انقالب اس��المی با يهوديان ذكر می شود و آن هم با ارايه 
مصداق حبيب اهلل القانيان؛ در پاسخ بايد گفت كه اوالً از ميان خيل عظيمی از يهوديان 
و اسراييلی ها، وجود يك مصداق نمی تواند مبنای درستی برای قضاوت باشد و ثانياً اگر 
محاكمه ای صورت گرفته چرا داليل محكوميت فردی كه حتی در دوره پهلوی كه حامی 
اصلی آنها بود به سنندج تبعيد شد2 را ذكر نمی كنند. ثالثاً محكوميت و اعدام القانيان در 
انقالبی صورت گرفت كه قرار بود عليه صهيونيسم، مستكبرين و سرمايه داران زالوصفتی 
اقدام نمايد كه با حمايت پهلوی اموال ملت را به يغما برده، فرهنگ و مذهب را در كشور 
مورد هجمه اجانب قرار داده بودند. آيا القانيانی كه حتی ساختن ساختمان پالسكوی او 
در دوره پهلوی محل تأمل و سؤال است، بايد در دوره انقالب نيز برای اقدامات نامشروع 

خود امنيت و فرصت داشته باشد؟ 
يهوديان به لطف پيش بينی اس��راييل از چنگال عدالت گريختند و بسياری از افرادی 
كه در جنايات صهيونيسم در فلسطين اشغالی به صورت مستقيم و غير مستقيم نقش 
داش��تند و در ايران نيز به چپاولگری می پرداختند، از ايران فرار كردن��د و اال به غير از 

القانيان، افراد ديگری را بايد به داستان مظلوم نمايی خود می افزودند.
آنها برای مديريت اوضاع نابسامان خود در بحبوحه انقالب روش های مختلفی اتخاذ 
كردند كه خروج از كش��ور آخرين مرحله از اين اقدامات بوده اس��ت. اميد اس��راييل و 

1. براساس كتاب سپتامبرهای شيراز اثر داليا سوفر كه در سال 2008 نوشته شده، در سال 2015 وين بلر فيلمی 
با همين عنوان می سازد.

2. پياده تا افق، همان، ص310. 

بهتر می بود كه پرویز نظریان 
به این سؤال در ذهن شكل 
گرفته مخاطب هم جواب 
می داد كه با همه كارشكنی! 
و  یهود!  با  مخالفت  و 
یهودستيزی!!! چگونه است 
كه یهودیان در دوره پهلوی به 
این درجه از جایگاه اقتصادی 

نائل شده اند؟
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يهوديان در همراهی با انقالب اس��المی آن طور كه 
از خاطرات و منابع برمی آيد، بس��يار زياد بوده است. 
اليعزر تسفرير، آخرين مأمور موساد در ايران در كتاب 
خود به اين واقعيت می پردازد كه 32 اس��راييلی تا 8 

روز پس از پيروزی انقالب در ايران بوده اند.1
نظريان در خاطرات خود بدون مقدمه از حضور در 
يك هيئت مذهبی2 و سياسی با اعضای مسلمانش ياد 
می كند كه بسيار غير قابل باور است. او كه از امكانات 
رژيم ارتزاق می كن��د با انقالبيون نيز همراه اس��ت و 

حتی در اعتصاب روحانيون در مسجد دانشگاه نيز شركت می كند و رابطه خوبی با شهيد 
مطهری3 دارد. او حتی از اعزام يك هيئت يهودی به نوفل لوش��اتو و گرفتن امان نامه از 
امام)ره( برای يهوديان ايران4 می گويد و حتی برای پاكسازی خيابان های تهران جهت 

ورود حضرت امام)ره( كارگرهای كارخانه خود را بسيج می كند.5
صرف نظر از بحث در مورد حقيقت داشتن اين موارد، بايد نتيجه بگيريم كه از يهودی 
كه دنبال فرصت اس��ت، برمی آيد كه در ه��ر دوره ای رنگ و لباس خ��ود را عوض كند. 
واقعيتی كه حاخام بزرگ يهوديان يديديا ش��وفط نيز در خاط��رات خود پس از قدرت 

گرفتن مصدق و افول او و بازگشت مجدد شاه به آن اذعان كرد.6
مرحله بعد از همراهی نظريان با انقالبيون به كارگيری سالح است كه حتی در منطقه 
ولنجك با بسيج يك عده آن را محقق می كند7 تا به منافع و حدودش تعرض نشود. بسان 
هنگ يهود8 كه در جنگ دوم راه افتاد كه در كنار سربازان انگليسی اهداف صهيونيستی 

را محافظت كرده و پيش ببرد. 
نظريان پس از نااميدی از ديدار با امام)ره( همراه با س��ران يه��ودی و حاخام يديديا 

1. شرح مفصل از اين داستان در كتاب: اليعزر تسفرير، شيطان بزرگ، شيطان كوچك، ترجمه فرنوش رام، اياالت 
متحده امريكا، شركت كتاب، 2005 آمده است. 

2. گروه تصحيح اخالقی
3. همان، ص312. 
4. همان، ص321. 
5. همان، ص319. 

6. برای اطالع بيش��تر رك: منوچهر كهن، خاطرات حاخام يديديا ش��وفط، لس آنجلس، بنياد فرهنگی حاخام 
يديديا شوفط، 2001. 

7. پياده تا افق، همان، ص325. 
8 .Jewish Legion

نظریان به این واقعيت تاریخی 
اشاره نمی كند كه یهودیان 
همواره با احداث »گتو« در تمام 
نقاط جهان به عنوان یك اقليت، 
مكان زندگی خود با اكثریت را 
جدا كرده، خواهان آن هستند 
كه استقاللی نسبی در تهيه غذا، 
استحمام، آموزش، عبادت و 

حتی كسب و كار داشته باشند
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شوفط و خروج از ايران به بهانه ازدواج دخترش دورا در اسراييل، يك نامه اعتراض آميز 
به دولت بازرگان می نويسد1 و انتظار دارد كه انقالب اسالمی حافظ منافع و اموال او باشد 
و در حالی كه يقين پيدا می كند كه در ايران اسالمی جايی ندارد، به بهانه ممنوع الخروج 
شدن از اس��راييل، ديگر از ايران و پول درآوردن در آن دس��ت می شويد و سرمايه خود 
را در امريكا به كار می اندازد؛ به طوری كه كمت��ر از آن مدت كه در ايران فعاليت جدی 
اقتصادی داشته ظرف 36 سال به مالكيت يكی از شركت های بزرگ امريكايی می رسد و 
برادر و برادرزاده اش سام نظريان2 با ثروت هنگفت، زبانزد يهوديان امريكايی می شوند. 

تکاپوی صهيونيستی 
پرويز نظري��ان در عين توجه و همت ويژه به كس��ب درآمد و پول، همواره نس��بت به 
سرنوشت جامعه يهودی در ايران و ساير نقاط جهان و همچنين آرمان صهيونيسم خود 

را متعهد دانسته و به اشكال مختلف اقدام كرده است. 
فعاليت او در ايران در دوران جوانی برای صهيونيس��م از طريق جمع آوری پول برای 
صندوق ملی يهود يا كرن كايمت،3 اولين قدم در مسير تحقق آرمان صهيونيسم بود كه با 
عضويت در جامعه صهيونيستی ايران نمود يافت و به كمك و فعاليت در اردوگاه بهشتيه 

برای مهاجرت يهوديان به اسراييل منتهی شد.4
در واقع نظريان با رفاقت توده ای ها ايده های صهيونيستی در ايران را پی جويی می كرد5 
و در حد توان به عنوان پياده نظام، خدمات ش��گرفی را به همراه خانواده خود س��امان 

می داد.
او در حالی كه در كش��ور خود، خدمت نظام وظيفه انجام ن��داده به قصد تحصيل علم 
و پول راهی ايتاليا می ش��ود و با ثبت نام در اردوگاه های نظامی هاگان��ا در ناپل، آماده 
مهاجرت به فلسطين می شود و نزديك به سه سال از شش سال حضور خود در فلسطين 
اشغالی را در كسوت نظامی گری، به صهيونيسم خدمت می كند؛ تا جايی كه حتی در يك 

1. همان، ص333. 
2. متولد 1354 در يك خانواده يهودی در تهران، فرزند يونس نظريان و ثريا ناسی، برادرزاده پرويز نظريان، مالك 
شركت SBE تحصيل كرده دانشگاه های نيويورك و كاليفرنيای جنوبی ساكن در الس وگاس و از تجار ثروتمند و 

فعال در حوزه تفريحات و سرگرمی. 
3 .Keren Kayemeth Leisrael – Jewish national fund (JNF)

4. همان، ص97. 
5. همان، ص102. 
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جراحت محتمل بود كه پايش را نيز از دست بدهد.1
او از اينكه در جنگ اس��تقالل حضور داش��ته و 
در جبهه های ش��مال و اورش��ليم خدمت كرده و 
در كشيدن جاده ای به س��مت اورشليم2 مشاركت 
داشته، به خود می بالد. بعدها به دليل همين حضور 
در جنگ استقالل]![ از آوی ديختر مدال می گيرد.3 
رانندگی برای گلدا ماير در اس��راييل برای نظريان 
افتخاری است كه تا سال ها آن را مايه برتری خود 
نسبت به ساير هم كيشان در خدمت رسانی به سران 

صهيونيسم می داند.4
نظريان به هنگام بازگشت از اسراييل پس از شش 

سال تالش بی سرانجام در اندوختن پول و سرمايه، فعاليت های اقتصادی خود در ايران 
را با مشاركت يهوديان و اسراييلی ها اجرا می كند و بر انجام سفرهای ماهانه به اسراييل 
نيز تأكيد می كند و حتی برای انتفاع جامعه صهيونيستی، همچون حبيب لوی5 كه در 

قدس هتلی ساخت، او نيز شركت هايی را تأسيس می كند.
نامگذاری تكنوايس6 به عنوان اولين شركت ساخت ماشين آالت راهسازی و ساختمانی 
احتماالً برگرفته از عنوان اسراييل است كه به اختصار در عنوان شركت تكنوايس آمده 

است؛ همچون شركت ايران ايس »شعبه شركت اسراييلی ديزنگوف در ايران«.7 
تا قبل از خروج از ايران، تالش های نظريان در امنيت بخشيدن به موجوديت يهوديان 
ايران قابل توجه است؛ به ويژه در زمانی كه او را به عنوان يك فعال اقتصادی و صنعتی 
می ش��ناختند. حتی راديو اس��راييل در زمان پيروزی انقالب برای اطمينان از امنيت 

يهوديان ايران با او مصاحبه ای را ترتيب می دهد.8
1. با انفجار مين در مسير ماشينی كه راننده آن بود، شديداً مجروح می شود؛ همان، ص151-157. 

2. بر همين اساس يك فيلم س��ينمايی با حضور كرك داگالس يهودی به نام »سايه غول آسای خود را بيفكن« 
در هاليوود ساخته شده است.

.)ot Hakomemiut( 3. همان، ص411 )دريافت مدال اُت هاكو مميوت
4. همان، ص188. 

5. حبيب لوی كه با كتاب تاريخ يهود ايران شناخته می ش��ود، هتل دار و نمايندگی شركت دارويی ارگنون را بر 
عهده داشته و به سفارش بن گوريون هتل شاه سليمان را در قدس می سازد ولی هيچ وقت برای زندگی به اسراييل 

نمی رود. 
6 .techno-is

7. همان، ص276.

8. همان، ص320.

در واقع هيچ حكومتی حتی 
پهلوی هم كه جوباره آن زمان 
را در خود اصفهان داشته است، 
یهودیان را مجبور به زندگی در 
آنجا نكرده است. چرا كه یهود 
در یك زمان با توجه به شرایط 
خود سرچال را انتخاب می كند. 
در یك زمان یوسف آباد را، در 
زمان دیگر رامات گان در اسرایيل 
را و در زمان دیگر بورلی هيلز 
لس آنجلس در ایالت كاليفرنيا را
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موقعيت و جايگاه مالی و اقتص��ادی نظريان در 
امريكا در حدی اس��ت كه انتظ��ار و فعاليت های 
بيشتر از او برای يهوديان و صهيونيسم زياد است 
و او نيز در همين راس��تا اقدامات و خدمات ذيل را 

انجام می دهد:
1. راه اندازی فدراس��يون يهودي��ان ايرانی ذيل 

فدراسيون يهوديان امريكا.1
2. راه اندازی كنگره يهوديان ايرانی تبار2

3. تالش ب��رای رفع مش��كالت يهوديان روس با 
سفر به مسكو و ارمنستان جهت ايجاد تسهيالت و 
مجوز مهاجرت آنها به اسراييل از ايروان3 كه منجر به مهاجرت يهوديان روس در ابتدای 
دهه نود از تمام جمهوری ها می شود؛ به صورتی كه هم اكنون بيش از يك ميليون نفر از 

جمعيت 5/2 ميليونی يهوديان اسراييل را روس تبارها تشكيل می دهند.
4. راه اندازی بنياد مگبيت در س��ال 1989 در لس آنجلس با هدف كمك به تحصيل 
دانشجويان يهودی بی بضاعت4 در اسراييل و دريافت تقديرنامه از سوی اسحاق رابين،5 

با هدف جبران نداشتن تحصيالت دانشگاهی خود كه به دليل فقر حاصل نشد. 
5. خريد بخش مهمی از سهم يك كليس��ا در بورلی هيلز و تبديل آن به يك كنيسه با 

اجازه شرعی حاخام يديديا شوفط6
6. راه اندازی كرسی مطالعات ايران شناسی نوين به نام پوران و پرويز نظريان در دانشگاه 

تل آويو به رياست ايران شناس معروف ديويد مناشری با اميد به تحقق سه هدف ذيل:
- بررسی ايران پس از انقالب با لحاظ بی طرفی كامل]![

- گردآوری و حفظ تاريخ يهوديان ايران 
- برقراری رابطه و گفت وگو ميان پژوهشگران اسراييلی و ايرانی7

7. فضای ناس��الم اح��زاب و حضور آنه��ا در انتخابات ِكنس��ت در اس��راييل رنجش 

1. همان، ص361.

2. همان، ص363.

3. همان، ص388.

4. همان، ص390.
5. همان.

6. همان، ص395-397.
7. همان، ص393. 

پيش بينی  لطف  به  یهودیان 
عدالت  چنگال  از  اسرایيل 
گریختند و بسياری از افرادی 
كه در جنایات صهيونيسم در 
فلسطين اشغالی به صورت 
مستقيم و غير مستقيم نقش داشتند 
و در ایران نيز به چپاولگری 
ایران فرار  از  می پرداختند، 
كردند؛ و اال به غير از القانيان، 
افراد دیگری را باید به داستان 

مظلوم نمایی خود می افزودند
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طوالنی مدت نظريان را ايجاد كرده بود. وی به منظور 
خاتمه دادن به اين فضا و مكانيس��م ناسالم با حضور 
كارشناسان سياسی و حقوقی و اساتيد دانشگاه چند 
اقدام مهم را ساماندهی می كند. اول يك كنفرانس با 
1500 نفر از كارشناسان و فعاالن سياسی و پس از آن 
كنفرانسی ديگر با حضور 200 نفر تشكيل می دهد.1 
تا اين موضوع را به بحث و بررسی بنشينند و سپس 
با تشكيل كميته علمی مگيدور2 و چاپ نظرگاه ها و 
ضرورت های اصالح نظام انتخاباتی، موفق می شود كه 
بندهای پيشنهادی را ارايه و برخی را تصويب نمايد.3

8. راه اندازی س��اختمان پوران و پرويز نظريان در دانش��گاه تل آويو برای آشنا كردن 
مخاطبين به دانشگاه و اهداف علمی آن.4

9. دريافت دكترای افتخاری از سوی دانشگاه تل آويو به اتفاق اكثريت آراي اعضا هيئت 
علمی آن در سال 2003 به پاس خدمات علمی نظريان5

10. دريافت نش��ان ملی از عزر وايزمن رئيس جمهور اس��راييل به پاس خدمات او به 
اسراييل و صهيونيسم.6

با اين كارنامه سراس��ر خدمت به يهود و صهيونيسم و بهره كش��ی از ايران و زدن انگ 
يهودستيزی به آن، چگونه می توان نسبت به كتاب پياده تا افق، برآورد مثبتی ارايه كرد؟
مطالعه اين اثر خواندنی با آن قلم روان و آن صدای متين و گرم و گيرا در كتاب گويای 
پيوست آن، هدف اصلی نويسنده اس��ت تا حس و اطالعی را به مخاطب منتقل كند كه 

نادرست، غرض آلود و كينه توزانه است.
اين دريافت و برداش��ت تأس��ف آور از كتاب، نه با ذهن پيچيده و مطل��ع از خطاها و 
خيانت های يهود و صهيونيس��م، بلكه با يك ديد س��اده ولی صادق، قابل حصول است. 
و ابزارهای پر زرق و ب��رق و تصاوير و قالب های زيبا نيز در اين ذهن س��اده و بی آاليش 
نمی تواند تأثير س��وء بگذارد. گذش��ته از تمام اين قضاوت ها و دريافت ها، تاريخ گويا و 

1. همان، ص407. 
2. mena chem megidor

3. همان، ص403-411. 
4. همان، ص411. 
5. همان، ص405. 
6. همان، ص429. 

فعاليت نظریان در ایران در 
دوران جوانی برای صهيونيسم 
از طریق جمع آوری پول برای 
صندوق ملی یهود یا كرن 
كایمت، اولين قدم در مسير 
تحقق آرمان صهيونيسم بود 
با عضویت در جامعه  كه 
صهيونيستی ایران نمود یافت 
و به كمك و فعاليت در اردوگاه 
بهشتيه برای مهاجرت یهودیان 

به اسرایيل منتهی شد
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ناظر حقيقی تمام اتفاقاتی اس��ت كه نوع بش��ر در طول زندگی خود آن را سبب شده و 
نمی توان آن را فريب داد و منحرف كرد. چه آنكه داستان هولوكاست با تمام سندسازی 
و تاريخ سازی هم اكنون، مورد س��ؤال قرار گرفته و وقوع آن از سوی محققان و مورخان 

آزاده مورد انكار قرار گرفته است.1
در تحريف تاريخ، يهود و صهيونيسم با آمال و آرزوهای خود، خبره اند و آثاری همچون 
پياده تا افق يا  از كارگری تا كارآفرينی ژاك ماهفر يا خيلی از آثار كه ش��ركت كتاب در 
لس آنجلس به نشر و پخش آن كمك می كند، تالش های بيهوده ای هستند كه در عين 
هزينه كردن های فراوان امثال خليلی،2 عمر كوتاهی داش��ته و اثری سطحی از خود بر 
جای می گذارند؛ و البته فرصتی است برای محققين اين عرصه كه به ابعاد جديدتری از 

عملكرد سراسر توطئه صهيونيسم آشنا شده، راه برخورد صحيح با آن را بيابند. 
 

1. افرادی همچون ديويد ايروينگ، روبر فوريسون، ارنست زوندل، فرد لوختر، آرتور بوتز، جوزف سوبران، يورگن 
گراف، فردريك توبن، تونی مارتين، احمد رامين، گارلو ماتوگنو با تمركز علمی خود به ابعاد هولوكاست از جمله 
كوره های آدم سوزی، اتاق های گاز، تعداد قربانيان، اردوگاه های مرگ و... و عرضه آن در مؤسسه بازنگری تاريخی 
)institute For historical review( در قالب مقاله، كتاب و همايش های علمی، بر آن هستند كه ادعای قتل عام 
يهود در جنگ دوم جهانی را م��ورد بازنگری قرار دهند و نتاي��ج حاصل از اين پژوهش ها تاكن��ون منجر به انكار 

هولوكاست به دليل نبود سند و دليل متقن شده است.
2. بيژن خليلی، يهودی ايرانی مقيم لس آنجلس در ايالت كاليفرنيا، مؤسس و مدير شركت كتاب است كه از سال 
1981 مديريت اولين و بزرگ ترين مؤسسه انتشار و توزيع كتاب های فارسی در امريكا و ساير نقاط جهان را بر عهده 

دارد و بسياری از صهيونيست ها با بهره گيری از كمك های او آثار خود را منتشر می نمايند. 
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نقدی بر مدخل »خمينی« در دایره المعارف بزرگ اسالمی)2(

سهراب مقدمی شهيدانی
ميثم عبداللهی

یادداشت
مقاله حاضر بخش دوم از نقدی اس��ت بر مدخل»خمين��ی« در دايره المعارف بزرگ 
اسالمی كه توسط دو تن از پژوهش��گران حوزه به نگارش درآمده است. در ابتدا كه اين 
مقاله به دفتر فصلنامه واصل شد و مورد مطالعه قرار گرفت باور اين مسئله بسيار سخت 
بود كه چگونه ام��كان دارد يك مقاله ص��د صفحه ای در مورد ش��خصيت بزرگی چون 
امام خمينی كه پيرامون وی صدها كتاب و مقاله و متن و س��ند وجود دارد، آن هم در 
دايره المعارفی كه عنوان دايره المعارف بزرگ اسالمی را به دنبال می كشد و به سه زبان 
فارسی، عربی و انگليسی بی ترديد مرجع و منبع استفاده جهانی در مورد امام خمينی 
خواهد بود، بيش از پنجاه اشتباه و اطالعات نادرست تاريخی حتی در بديهی ترين مسائل 
زندگی وجود داشته باشد! اما وقتی به منابع نگارش و نويسندگان اين مدخل رجوع شد 

تا حدودی منشأ اين نادرستی به دست آمد. 
اصرار غير منطقی و انحصاری در اس��تفاده از نه منابع، بلكه تقريرات رسانه ای و فاقد 
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اعتبار علمی و تاريخی بعضی از متون و ناديده گرفتن خيل عظيمی از منابع دست اول 
و متونی كه در مورد امام خمينی تا به امروز به نگارش درآمده است؛ حتی ناديده گرفتن 
زندگينامه های دست نوشته خود امام خمينی و عدم بهره گيری از محققان شناخته شده 
در مورد تاريخ نهضت امام خمينی، باعث ش��د كه چنين متن ضعي��ف و پر خطايی در 
دايره المعارف بزرگ اسالمی به نگارش درآيد و اعتبار ديگر مدخل های اين دانشنامه را 
نيز مورد ترديد قرار دهد. با كدام منطق علمی بايد پذيرفت كه مدخل شخصيت بزرگی 
چون امام خمينی در دايره المعارف بزرگ اس��المی با ارجاع ب��ه متن هايی كه به تعداد 
انگشتان دو دست نيست، نوشته شود؟ هشت متن استفاده شده در نگارش اين مدخل 
مستقيماً ربطی به امام ندارد و فقط يك متن كه از نظر اعتبار علمی و تاريخی جايی در 

متون ندارد، مبنا و منشأ نوشتن اين مدخل قرار گرفت! 
ما نمی خواهيم ادعا كنيم كه خدای ناكرده دست اندركاران دايره المعارف بزرگ اسالمی 
كه برای نوشتن بعضی از مداخل مهجور در دانش��نامه، به ده ها منبع و نوشته با ربط و 
بی ربط ارجاع داده اند اما برای شخصيت بزرگی چون امام خمينی تا آن ميزان شأنی قائل 
نبودند كه الاقل به متون و منابع معتبر موجود رجوع نمايند؛ اما نبايد انتظار داشته باشند 
كه اين جفای بزرگ در مورد امام خمينی را نيز در حد يك سهو پژوهشی تقليل دهيم 
و آن را عادی سازی نماييم. نمی دانيم چرا اين تقليل گرايی ها و سهوها و عادی سازی ها 
بايد در مورد امام اتفاق بيفتد! يا نمی خواهيم ادعا كنيم كه عمدی در كار بوده است كه 
اين مدخل در يك منبع جهانی مثل دايره المعارف بزرگ اس��المی كه منسوب به نظام 
جمهوری اسالمی هم هست، ضعيف، پرخطا و فاقد منابع معتبر نوشته شود؛ اما مجامع 
علمی و دوستداران امام خمينی در داخل و خارج انتظار دارند توجيهات علمی و عقلی 

اصحاب دايره المعارف در مورد اين متن ضعيف و فاقد اعتبار علمی و پر خطا را بدانند. 
قضاوت اين مسائل و مباحث با خوانندگان محترم اس��ت. اميد است دست اندركاران 
اين دانشنامه حداقل با جمع آوری نسخه های منتشرشده اين جلد از دايره المعارف كه 
جفای غير قابل بخششی نسبت به خمينی كبير مرتكب ش��ده است و منشأ خطاهای 
بعدی تاريخی، پيرامون امام خمينی خواهد شد؛ و همچنين سپردن نگارش اين مدخل 
به محققان و دانش پژوهانی كه صالحيت و اعتبار الزم علمی و تس��لط كافی بر متون و 
منابع و ادوار مختلف زندگی امام خمينی را دارند، متنی منق��ح، معتبر و جامع تهيه و 

منتشر نمايند. 
در شماره قبل فصلنامه 15خرداد بيست و يك مورد از اشكاالت وارده به مدخل خمينی 
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در دايره المعارف بزرگ اسالمی بررسی شد در اين شماره بخش ديگری از اشكاالت وارده 
بر اين مدخل تبيين می گردد. 

به همت بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی متن كامل نقد مذكور به صورت 
كتاب منتشر شده است. خوانندگانی كه تمايل دارند به صورت يكجا اين نقد را مطالعه 

كنند می توانند اين كتاب را ابتياع نمايند.
فصلنامه پانزده خرداد
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مقدمه
دايره المعارف بزرگ اس��المی يكی از نخس��تين و گس��ترده ترين تالش ها در جهت 
دانشنامه نويس��ی در ايران پ��س از پيروزی انقالب اس��المی اس��ت كه ب��ا مديريت و 
نظارت كاظم موس��وی بجنوردی1 و با همراهی جمعی از دانش��مندان و نويس��ندگان 
ايرانی به نگارش درآمده اس��ت. اين دايره المعارف از س��ال های اوايل انقالب اس��المی 
)سال 62(، ش��روع به كار كرده و تاكنون 22 جلد از آن منتش��ر شده است.2 در آخرين 
مجلد منتشرشده از اين دانش��نامه، مدخلی به بنيان گذار انقالب اسالمی حضرت امام 
خمينی)ره( اختصاص داده ش��ده اس��ت. مدخل »خمينی«، از صفحه 664 تا 763 از 
جلد 22 دايره المعارف بزرگ اسالمی را شامل است كه نويس��ندگان آن آقايان فرامرز 

حاج منوچهری، احمد پاكتچی و حميد انصاری هستند. 
نظر به اهميت علمی متون دانشنامه ای و تأثيرات فراگير و بلندمدت آن بر محافل علمی 
داخلی و خارجی، بازخوانی نقادانه و علمی اين مقاله ضروری می نمايد. اين مسئله وقتی 
اهميت ويژه می يابد كه مدخل مورد اش��اره، از اين پس به عنوان متن معيار در معرفی 
امام خمينی)ره( تلقی خواهد شد و بی شك منشأ قضاوت پيرامون پيشينه خانوادگی، 

مبارزاتی، علمی و شخصيتی امام راحل خواهد بود. 
ضمن تقدير از تالش های نگارندگان مدخل مربوط به امام خمينی)ره( در دايره المعارف 
بزرگ اسالمی، تمام همت نگارندگان اين مقاله انتقادی بر آن بوده است كه با مراجعه به 
منابع متقن، و با تكيه بر مستندات آرشيوهای معتبر، به نقض و ابرام برخی از داده های 
موجود در مدخل حاضر پرداخته شود. بی شك نتيجه اين گفت وگوی مكتوب علمی، به 

هم افزايی و رفع نقايص موجود منجر می گردد. 
در نگارش اين نوشتار، با استناد به مطالب مندرج در مدخل مورد نقد، ارجاعات مربوط 
به آن به صورت درون متنی ذكر می ش��ود و مس��تندات مرتبط با مطالب مورد نقد، به 

صورت پاورقی ذكر می گردد. 

1. سيد كاظم بجنوردی فرزند آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی و برادر سيد محمد بجنوردی )پدر خانم سيد حسن 
خمينی( است. وی در دوران مبارزات اسالمی به تأسيس گروهی با نام حزب ملل اسالمی همت گمارد كه با مشی 
مبارزات مسلحانه اعالم موجوديت كرده بود. اگرچه همه اعضای اين تش��كيالت نوپا در يكی از نخستين مجامع 
عمومی اش در كوه های اطراف تهران دستگير ش��دند، و تومار اين گروه از هم پاشيد، اما به همين واسطه از وی به 

عنوان يكی از مبارزان انقالب اسالمی ياد می شود. 
2. اين دايره المعارف در اسفندماه 1362 در تهران تأسيس ش��د و نخستين و بزرگ ترين اثر تحقيقی اين مركز 
دايره المعارف بزرگ اسالمی است كه تاكنون 22 جلد از آن نشر يافته است. جلد اول اين دايره المعارف در ابتدای 

دهه 70 انتشار يافته است. 
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اين نقد دارای دو بخش كلی است كه بخش اول اشكاالت محتوايی را شامل می شود و 
بخش دوم به اشكاالت ساختاری و ويرايشی می پردازد. 

س��ير تاريخی و ترتيب منطقی مدخل، مبنای نظم سرفصل ها در نوشتار حاضر است. 
عمده موارد نقد مربوط به اشكاالت محتوايی و ناظر به رويكرد و روايت تاريخی- تحليلی 
مدخل است و از اين حيث، بخش مربوط به انديش��ه های فقهی و سياسی امام- جز در 
موارد معدود، آن هم با رويكرد صرفاً نقضی- مورد خوانش انتقادی در اين اثر قرار نگرفته 
اس��ت. در كنار نقد محتوا با رويكرد تاريخی- تحليلی، از ايرادات س��اختاری نيز غفلت 
نشده و در پايان اين اثر، بخش مختصری نيز به اشكاالت ساختاری- ويرايشی اختصاص 

داده شده است. 

بخش دوم:
22. ورود امام به ایران 

در شرح وقايع 12بهمن 57 نيز نكات ناگفته بسيار مهمی وجود دارد كه نشان از حذف 
جهت دار برخی وقايع توسط نويسنده مدخل دارد. در مورد حوادث اين روز می خوانيم: 
سرانجام امام خمينی به رغم خطرات و تهديدهای دشمنان، و بر خالف 
نگرانی ها و توصيه دوس��تان، پس از 4 ماه )118روز( اقامت در فرانسه، 
و رهبری انقالب به مدت 14 س��ال از دوردست، در 12بهمن، به همراه 
ياران به ايران بازگشت. سيل عظيم جمعيت مشتاق، در فرودگاه مهرآباد 
تهران، در انتظار امام بودند؛ با رسيدن امام و ايراد سخنرانی كوتاه توسط 
ايش��ان، مردم به دنبال اتومبيل آي��ت اهلل به طور مس��تقيم راهی مزار 
شهيدان انقالب در گورستان بهشت زهرا)س( شدند. )مدخل، ص678(

نكات قابل ذكر: 
1. از جمله موضوعات مهمی كه در بحث ورود امام به ايران در مدخل به آن اش��اره ای 
نشده و قابل طرح است، تش��ريح فعاليت های ستاد اس��تقبال از امام به رياست شهيد 
آيت اهلل مطهری است.1 كميته اس��تقبال از امام خمينی در روز شنبه30دی ماه 1357 
تشكيل شد و اولين اطالعيه خود را درباره چگونگی برگزاری مراسم در تاريخ 3بهمن در 

روزنامه های كثيراالنتشار منتشر كرد.2

1. برای اطالع از گستره فعاليت اين ستاد و اعضای تشكيل دهنده آن رك: اكبر قاسملو و معصومه آقاجانپور، تاريخ 
شفاهی كميته استقبال از امام خمينی)ره(، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1393. 

2. همان، ص35-36. 
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2. يكی ديگر از موضوعات مغفول، عدم ذكر اعتراض 
تاريخی شهيد مطهری به فعاليت سازمان مجاهدين 
خلق در آس��تانه ورود امام ب��ه ايران اس��ت. واكنش 
اعتراضی ش��هيد مطهری از آن جهت دارای اهميت 
ويژه است كه س��اعاتی قبل از پرواز امام از پاريس به 
ايشان منتقل می گردد و در نتيجه آن، امام پس از ورود 
به ايران از حضور در مراسم منتسب به مجاهدين خلق 

خودداری می ورزد.1
اين نوع برخورد و حساسيت ويژه شهيد مطهری در 
بدو ورود امام به ايران، و برخورد حكيمانه و دقيق امام 
با موضوع، مسئله ای مهم و تاريخی است كه در جهت 
معرفی سيره سياسی امام بسيار اهميت دارد، و حذف 
آن در مدخل امام خمينی، در حقيقت حذف بخشی از 

سيره سياسی امام خمينی)ره( است. 
3. يكی ديگر از موضوعاتی كه عمداً يا س��هواً حذف 
شده است، موضوع حساسيت ويژه امام نس��بت به نيروهای نهضت آزادی است كه در 

ماجرای پياده كردن هاشم صباغيان از ماشين امام، مشاهده می شود.
به روايت ش��اهدان عينی، وقتی كه صباغيان در ماشين امام سوار می شود، امام بدون 
فوت وقت و به صراحت از او می خواهد كه از ماشين پياده شود. مقاومت صباغيان برای 
باقی ماندن در ماش��ين امام نيز نتيجه نمی دهد و س��رانجام، تنها امام و سيد احمد در 
ماشين باقی می مانند و محسن رفيق دوست كه به عنوان راننده، خدمت می كرده است. 

در ادامه روايت محسن رفيق دوست از اين ماجرا، را بازگو می كنيم: 
آقای صباغيان رفت عقب بليزر نشس��ت. امام تا چشمش��ان به آقای 

صباغيان افتاد، گفتند: ايشان چرا اينجا هستند؟
هاشم صباغيان گفت: من برای اداره استقبال از شما مسئوليت دارم. 

امام فرمودند: خودش اداره می شود، بياييد پايين.

1. برای اط��الع از جزئيات اين موض��وع رك: مرتضی ميردار، خاطرات حجت االس��الم والمس��لمين علی اكبر 
ناطق نوری، تهران، مركز اسناد انقالب اس��المی، 1392، ج1، ص170-164؛ اكبر قاسملو و معصومه آقاجانپور، 
همان، ص134-132؛ داود قاسم پور، خاطرات محسن رفيق دوست، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1383، 

ص141-142.

یكی از موضوعات مغفول در 
مدخل در خصوص موضوع 
ورود امام به ایران عدم ذكر 
اعتراض تاریخی شهيد مطهری 
به فعاليت سازمان مجاهدین 
خلق در آستانه ورود امام به 
ایران است. واكنش اعتراضی 
شهيد مطهری از آن جهت 
دارای اهميت ویژه است كه 
ساعاتی قبل از پرواز امام از 
پاریس به ایشان منتقل می گردد 
و در نتيجه آن، امام پس از 
ورود به ایران از حضور در 
مراسم منتسب به مجاهدین 

خلق خودداری می ورزد
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ايش��ان اصرار كرد. امام فرمودند: بياييد پايين، مسئله می شود. آقای 
صباغيان پياده شد.1

نپرداختن به موضوعی به اين درجه از اهميت، به مثابه حذف بخشی از تاريخ سياسی 
انقالب اسالمی است و در عين حال، به تطهير نيروهای نهضت آزادی ختم می شود. در 
صورتی كه موارد محذوف از اين قبيل، به عمد و با طراحی قبلی صورت گرفته باش��د، 
نمونه ای از جهت دارنويسی و تطهير يك جريان سياسی خاص، در مدخل امام خمينی 

قابل مشاهده است. 
4. از ديگر مسائل ناگفته، عدم اشاره به محل استقرار امام در مدارس رفاه و علوی است 

كه همراه با چالش های فراوانی در ميان طيف هايی از مبارزين نيز همراه بوده است. 

23. نواب و فدائيان اسالم زمينه ساز فعاليت سياسی امام 
در بخشی از مقاله، نويسنده از دستگيری و اعدام شهيد نواب صفوی به عنوان يكی از 

عوامل زمينه ساز مبارزات سياسی امام ياد كرده، چنين می نويسد: 
دس��تگيری و اعدام نواب صفوی، تصويب اليح��ه اصالحات در دوره 
نخست وزيری امينی، تصويب طرح اليحه انجمن های ايالتی و واليتی 
از طرف دولت، و در نهايت يورش ساواك به مدرسه فيضيه، موضوعات 
و رخدادهايی بود كه امام خمينی را از درس و بحث، به س��مت مبارزه 

سياسی سوق داد. )مدخل، ص725(
معرفی امام به عنوان ش��خصيتی علمی كه تحت تأثير برخی عوام��ل پيرامونی وارد 
مباحث سياسی شده است، با س��يره زندگی ايشان سازگار نيس��ت. چه اينكه گذشته 
از اعتراض صريح امام به عملكرد سياس��ی برخی از بزرگان از جمله ش��يخ عبدالكريم 
حائری، شهيد مدرس، آيت اهلل كاشانی، حضور ايشان در جلسات مجلس شورای ملی به 
عنوان تماشاچی، و نمايندگی آيت اهلل بروجردی برای مذاكره با شاه و پيگيری منويات 
آيت اهلل بروجردی، همه و همه نشان از آن دارد كه امام خمينی)ره( از ابتدا در بطن امور 
سياسی كشور حضور داشته و به فعاليت سياسی مقتضی، مشغول بوده است. گرچه به 
واسطه حفظ احترام زعمای شيعه- حضرات آيات حائری و بروجردی- از اقدام شخصی 

خودداری می ورزيده است. 

1. سعيد عالميان )به كوشش(، برای تاريخ می گويم؛ خاطرات محس��ن رفيق دوست )1357-1368(، تهران، 
سوره مهر، 1392، ج1، ص27. 



248
نقد متون، منابع و ديدگاه ها
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

ايجاد پيوند ميان نهضت امام خمينی با جنبش انقالبی شهيد نواب صفوی و فدائيان 
اسالم، اما سخن ديگری است كه در برخی منابع تاريخی، تالش می شود حركت فداييان 
اس��الم به عنوان پيش��ينه نهضت امام خمينی معرفی گردد.1 در مدخ��ل امام خمينی 
نيز چنين رويه ای قابل مشاهده است و لذا ادعا می ش��ود كه »دستگيری و اعدام نواب 
صفوی... ]از[ موضوعات و رخدادهايی بود كه امام خمينی را از درس و بحث، به سمت 

مبارزه سياسی سوق داد.« )مدخل، ص725( 
اين تحليل در حالی مطرح شده است كه به شهادت اسناد تاريخی، هيچ ارتباط ويژه ای 
ميان حركت فدائيان اسالم با نهضت امام خمينی وجود ندارد. مزيد بر آن، امام خمينی 
در اوايل نهضت خود ذكری از ش��هادت نواب صفوی نكرده اس��ت تا كس��ی بتواند اين 
موضوع را يكی از داليل آغاز فعاليت سياسی امام برشمارد. عالوه بر اينكه شهادت نواب 
صفوی در سال 1334 اتفاق افتاده و نهضت امام خمينی در سال 1341 واقع شده است 
و در اين بين حدود 7 س��ال فاصله وجود دارد و در تمام اين سال ها، امام خمينی هيچ 
موضع علنی دال بر حمايت از نواب نگرفته اس��ت. پس هيچ ارتباط علّی- معلولی )ولو 
در حد علت ناقصه( ميان نهضت امام و جنبش فدائيان اس��الم به رهبری نواب صفوی، 
قابل اثبات نيس��ت. اگر قرار بود اين مس��ئله از عوامل نهضت امام خمينی باشد، منطقاً 
می بايست نهضت امام به دنبال شهادت نواب و در سال 1334 شروع می شد، نه پس از 

رحلت آيت اهلل بروجردی و در سال 1341. 

24. عملکرد دولت موقت در تدوین قانون اساسی 
در بخش هايی از مدخل مورد نقد ادعا شده است كه از جمله مهم ترين اقدامات دولت 

موقت، تدوين قانون اساسی بوده است. در اين زمينه چنين می خوانيم: 
دولت موقت با رهب��ری و رهنموده��ای آيت اهلل خمين��ی، برگزاری 
انتخابات مجلس خبرگان، تدوين قانون اساس��ی، برگزاری همه پرسی 
قانون اساس��ی، و در نهايت تثبيت نظام جمهوری اسالمی برای كشور 

ايران، در 12فروردين 1358، را صورت داد. )مدخل، ص679( 
در نتيجه آنچه از مت��ن فوق به اذهان متبادر می گردد، تقريب��اً همه اقدامات بنيادين 
انقالب اسالمی برای اس��تقرار نظام جمهوری اسالمی توس��ط دولت موقت انجام شده 

1. در كتاب معمای هويدا، نوشته عباس ميالنی، تالش زيادی به منظور ايجاد ارتباط سياسی ميان حركت فدائيان 
اسالم و نهضت امام خمينی صورت گرفته است. 
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اس��ت! در صورتی كه اوالً اين اقدامات در دوران دولت موقت انجام پذيرفته و نه اينكه 
اين مجموعه در تحقق همه آنها نقش محوری داش��ته باشد. دوم آنكه به طور خاص در 
مورد تدوين قانون اساس��ی، دولت موقت تنها نقش تجميع كننده آرای كارشناسان را 
بر عهده داش��ت كه در اجرای اين نقش هم چالش های زيادی را ايجاد كرد. در حقيقت 
قانون اساس��ی جمهوری اس��المی ابتدا به صورت پيش نويس های متعددی در جامعه 
فكری- رسانه ای ايران مطرح گشت و در ادامه، در مجلس خبرگان قانون اساسی به بحث 
گذاشته شد و به دست اعضای همين مجلس تدوين شده و در آذر 1358 با همه پرسی 
مردمی، به تصويب عمومی رسيد. البته قبل از آن، عده ای از حقوقدان ها به رياست دكتر 
حسن حبيبی از طرف امام مأموريت يافتند تا پيش نويس قانون اساسی را بنويسند و آن 
را به مجلس خبرگان قانون اساسی بدهند. اما اعضای دولت موقت در جريان پيش نويس 
قانون اساس��ی كارش��كنی كردند و زمانی كه آن را در اختيار دولت موقت گذاشتند، تا 
نظريات اصالحی امام و مراج��ع را اضافه كنند، از درج نظريات ام��ام و برخی از مراجع 
تقليد از جمله آيت اهلل العظمی گلپايگانی اجتناب كردند و همين باعث اعتراض مراجع 

و امام به دولت موقت گرديد.1
در نگارش اين بخش، عطف اقدامات انجام گرفته بر اساس ترتيب تاريخی نيامده است. 
به عنوان مثال، برگزاری انتخابات مجلس خبرگان كه در 12مرداد 58 برگزار شده است، 

پيش از برگزاری همه پرسی قانون اساسی ذكر شده است. 
موضوع ديگری كه به اش��تباه در زمره خدمات دولت موقت ذكر شده است، »برگزاری 
همه پرسی قانون اساسی« است. اين مسئله در حالی به دولت موقت نسبت داده شده است 
كه در متن مربوط به »قبول استعفای نخست وزير و بيان مأموريت های شورای انقالب«، 
امام خمينی يكی از مسئوليت های ش��ورای انقالب را، »تهيه مقدمات همه پرسی قانون 

اساسی « برمی شمارند. در ادامه عين نوشتار حضرت امام)ره( را ذكر می كنيم: 
بسم اهلل الرحمن الرحيم 

شورای انقالب جمهوری اسالمی 
چون جناب آقای مهندس مهدی بازرگان، با ذكر داليلی برای معذور 
بودن از ادامه خدمت، در تاريخ 58/8/14 از مقام نخست وزيری استعفا 
نمودند، ضمن قدردانی از زحمات و خدمات طاقت فرسای ايشان در دوره 

1. برای اطالع از جزئيات و روند تدوين قانون اساسی رك: س��يد جواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی 
جمهوری اسالمی به روايت قانون گذار، قم، دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری، 1385. 
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انتقال، و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاٌراليه، استعفا را قبول 
نمودم. شورای انقالب را مأمور نمودم برای رسيدگی و اداره امور كشور 
در حال انتقال. و نيز شورا در اجرای امور زير بدون مجال، مأموريت دارد:

1. تهيه مقدمات همه پرسی قانون اساسی 
2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شورای ملی 

3. تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور
الزم به ذكر است كه با اتكال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت 
عظيم الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط است به پاكسازی 
دستگاه های اداری و رفاه حال طبقات مس��تضعف بی خانمان، به طور 

انقالبی و قاطع عمل نمايند.
58/8/15 
روح اهلل الموسوي الخمينی1
با توجه به متن فوق، معلوم می گردد كه اساساً برگزاری همه پرسی قانون اساسی هيچ 
ربطی به دولت موقت نداشته، نه تنها از جمله خدمات اين دولت نيست بلكه حتی از نظر 

زمانی در دوره تصدی ايشان نيز واقع نشده است.

25. تاریخ آغاز جنگ تحميلی 
در بخشی از مقاله، روز آغاز جنگ تحميلی به اشتباه، چنين درج شده است: 

سرانجام صدام حسين در 30شهريور 1359 رسماً به ايران حمله كرد 
و آغازگر جنگی بود كه 8 س��ال به طول انجاميد. وی در همان ماه های 
ابتدايی با استفاده از آماده نبودن ايران برای مواجهه با چنين رويدادی، 
توانست بخش های زيادی از خوزستان را اشغال نمايد. )مدخل، ص679(

مطلب مطرح شده در مورد تاريخ آغاز جنگ تحميلی، صحيح نيست و روز 31شهريور 
1359، روز آغاز رسمی جنگ ايران و عراق است.2

عالوه بر اينكه به اشغال خاك ايران و نيز تجاوز هوايی ای كه در ماه های ابتدايی جنگ، 
از سوی مناطق غربی ايران صورت گرفت، اشاره ای نش��ده است و تنها از خوزستان نام 

برده است. 

1. صحيفه امام، ج 10، ص501. 
2. اطالعات، سه شنبه 1مهر1359، ش16245، ص1.
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26. روابط امریکا و انقالب اسالمی

الف. ادعای تالش برای ارتباط مستقيم امريكاييان با امام
بخش��ی از مدخل به موضوع رابطه امريكا با ايران انقالبی اختصاص يافته كه اكثر اين 
مطالب به آثار محسن ميالنی- ساكن امريكا و از نويس��ندگان دايره المعارف ايرانيكا- 
ارجاع داده شده اس��ت. ارجاعات انحصاری در موضوعی راهبردی و پيچيده مثل رابطه 
ايران و امريكا، به رغم نقدهای علمی پرتعداد به آثار محس��ن ميالنی، اعتبار اين بخش 
از مدخل را با ترديد مواجه كرده اس��ت. به اين معنا كه بر فرض صحت همه مدعاهای 
مطروحه، باز هم به واس��طه اس��تفاده از انحصاری از روايت يك طرفه نويس��نده ای كه 
در تقابل با انقالب اسالمی قلم می زند، به جهت دارنويس��ی متهم خواهد شد. در ادامه 
بخش هايی از مدخل امام خمينی كه به موضوع ارتباط ايران و امريكا اختصاص يافته را 

نقد خواهيم كرد. 
در بخشی از مدخل می خوانيم: 

حتی امريكا آن زمان كه برای تماس با س��ران انقالب تالش می كرد، 
كاماًل متقاعد شده بود كه برای عادی سازی روابط تنها گريز از تماس يا 
ديدار با آيت اهلل خمينی است؛ لذا بايد در همين مسير گام نهاد؛ اگرچه 
به برخی داليل اين ديدار حاصل نشد، اما اين امر، نشان دهنده ديدگاه 
جهانی نس��بت به نوع رابطه و جايگاه امام و انقالب، نس��بت به يكديگر 

است. )مدخل، ص 679(
نويسنده از سويی هيچ مستندی دال بر ارتباط گيری مستقيم امريكاييان با امام ارايه 
نمی كند و از يك سو اصل اين ارتباط را القا می نمايد و از ديگرسو، تالش می كند در مسائل 
مربوط به سياست خارجی همه مسائل را به شخص امام ختم كند تا اگر كسانی در رابطه 
با امريكا اقداماتی كرده باشند، در حقيقت عملكرد مشكوك آنها به پای امام نوشته شود. 

اين است كه در بخشی از مقاله اين  چنين می خوانيم كه: 
جايگاه ايشان سبب می شد تا در بسياری از موارد از جمله در مباحث 
مربوط به سياست داخلی و سياست خارجی، تمامی راه ها به ايشان ختم 

گردد. )مدخل، ص679(
در نوش��ته فوق ادعا شده كه س��ران امريكا در پی تماس مس��تقيم با امام بوده اند كه 
اين امر نياز به دليل دارد و كتابی مانند ش��كل گيری انقالب اس��المی نوش��ته محسن 
ميالنی، نمی تواند منبع خوبی برای اين امر باش��د. از اين گذشته، داليل عدم برقراری 
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اين ارتباط نيز ب��ه طور مبهم بيان ش��ده و در 
هيچ جا از نوش��ته، موضع امام نسبت به ارتباط 
با امريكا يا ديدار مخفيانه س��ران و نمايندگان 
امريكا با ايشان بيان نش��ده است. اين در حالی 
است كه در س��يره امام در تمام دوران مبارزه، 
همواره عدم مذاكره پنهانی با س��ران استعمار 
و استكبار و اس��تبداد نمونه های فراوان دارد. از 
نخست وزير پهلوی در ابتدای دهه 40 گرفته تا 
سران ساواك، و فرستادگان رژيم بعث عراق، يا 
نمايندگان دولت های اس��تعماری در پاريس، 
هرگز هيچ كدام نتوانس��تند به مذاك��ره و بند 
و بس��ت پنهانی با امام موفق ش��وند. اين رويه 
در س��يره سياس��ی جايگاهی ندارد. جا داشت 
نويسندگان با مرور نمونه های پيش گفته از رد 
مذاكرات پنهانی و برخی برخوردهای مش��ابه 
مثل ماجرای مك فارلين، در پی كشف و معرفی محكمات انديشه سياسی امام خمينی- 

مبنی بر نفی استكبار و استبداد- برمی آمدند.  
به عنوان نمونه پس از تسخير النه  جاسوسی  امريكا توسط دانشجويان مسلمان پيرو 
خط امام، جيمی كارتر رئيس جمهوری امريكا )احتماالً با هماهنگی عوامل داخلی و به 
خصوص چند عضو كابينه دولت موقت(،1 رمزی كالرك و ويليام ميلر را برای مالقات با 
امام خمينی به ايران اعزام داشت. نمايندگان اعزامی در حالی كه به تركيه رسيده بودند 
و خود را برای سفر به ايران آماده می كردند، پيام فوق الذكر حضرت امام صادر شد و آنان 
بدون اخذ نتيجه به امريكا بازگشتند. پيام كوتاه و مختصر حضرت امام بالفاصله در جهان 
و رسانه های گروهی بين المللی انعكاس گسترده و كم نظيری يافت. يادگار حضرت امام 

آقای سيد احمد خمينی در اين باره تصريح می كنند: 
حضرت امام به محض اطالع اعالميه ای صادر فرمودند و در آن اطالعيه 
هيئت امريكايی را نپذيرفتند و به همه اعضای ش��ورای انقالب، هيئت 
دولت موقت و ساير مس��ئولين تذكر دادند كه هيچ كس حق مالقات با 

1. صحيفه امام، همان، ص504.

معرفی امام به عنوان شخصيتی 
علمی كه تحت تأثير برخی عوامل 
سياسی  مباحث  وارد  پيرامونی 
شده است، با سيره زندگی ایشان 
سازگار نيست. چه اینكه گذشته 
از اعتراض صریح امام به عملكرد 
سياسی برخی از بزرگان از جمله 
شيخ عبدالكریم حائری، شهيد 
مدرس، آیت اهلل كاشانی، حضور 
ایشان در جلسات مجلس شورای 
ملی به عنوان تماشاچی، و نمایندگی 
آیت اهلل بروجردی برای مذاكره با شاه 
و پيگيری منویات آیت اهلل بروجردی، 
همه و همه نشان از آن دارد كه امام 
خمينی)ره( از ابتدا در بطن امور 

سياسی كشور حضور داشته 
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اين هيئت امريكايی را ندارد. نكته قابل توجه در اين اعالميه آن است كه 
اين تنها اعالميه حضرت امام است كه بدون »بسم اهلل الرحمن الرحيم« 

است همانند سوره برائت در قرآن كريم.1
پيام امام به ش��ورای انقالب و مس��ئوالن دولتی مبنی بر »عدم مالقات با نمايندگان 
امريكا«، در تاريخ زمان 16آبان 1358، صادر شد. متن اين پيام تاريخی به قرار زير است: 
از قرار اطالع نمايندگان ويژه كارتر در راه ايران هستند و تصميم دارند 
به قم آمده و با اينجانب مالقات نمايند. لهذا الزم می دانم متذكر ش��وم 
دولت امريكا كه با نگهداری شاه، اعالم مخالفت آشكار با ايران را نموده 
اس��ت و از طرفی ديگر آن طور كه گفته شده است س��فارت امريكا در 
ايران محل جاسوسی دشمنان ما عليه نهضت مقدس اسالمی است، لذا 
مالقات با من به هيچ وجه برای نمايندگان ويژه ممكن نيس��ت و عالوه 

بر اين:
1. اعضای ش��ورای انقالب اس��المی به هيچ وجه نبايد با آنان مالقات 

نمايند.
2. هيچ يك از مقامات مسئول حق مالقات با آنان را ندارند.

3. اگر چنانچه امريكا، شاه مخلوع- اين دشمن شماره يك ملت عزيز 
ما- را به ايران تحويل دهد و دست از جاسوسی بر ضد نهضت ما بردارد، 
راه مذاكره در موضوع بعضی از روابطی كه به نفع ملت است باز می باشد. 
روح اهلل الموسوي الخمينی2
در جای ديگر امام خمينی، ضمن يادآوری سازش ناپذيری خود با رژيم شاه در ابتدای 
نهضت، با رد هر نوع مذاكره با امريكايی ها، پيش ش��رط هر مذاكره ای را تحويل شاه، و 
دست برداشتن از توطئه عليه ايران و همچنين انسانی شدن روابط خصمانه دولت امريكا 

با مردم ايران برمی شمارند و چنين می فرمايند: 
روابط اينها با همه جا داشتند، مركز جاسوسی شايد شرق بوده اينجا. 
اينجا را جای امنی برای خودشان درست كرده بودند. آقای »آريامهر«3 
اينجا را تقديم كرده بود به اينها هر كاری بخواهند بكنند. مركز جاسوسی 

1. مجموعه آثار يادگار امام ح ج ت  االس الم  وال م س ل م ي ن  ح اج  س ي د اح م د خ م ي ن ی ، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينی ، تهران، عروج، 1385، ج2، ص41. 

2. صحيفه امام، همان. 
3. محمدرضا پهلوی . 
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همه جا بوده، می گويند نه مخصوص به ايران بوده است، برای همه جا، 
اينجا مركزيت برای همه جا داشته اس��ت، و مركز توطئه برای همه جا 
بوده است. اين مركز را از اينجا كلكش را بكنند، و آن خائن را هم دست ما 
بدهند تا ]برای [ ما جای اين پيدا بشود كه حاال ما بنشينيم يك صحبتی 
بكنيم. در زمان محمدرضا- آن اوايل نهضت- دس��ت و پا می كردند كه 
يك تفاهمی بشود. يك دفعه كه آمدند پيش ما كه می خواهيم كه مثاًل 
مالقاتی، چيزی طرح بشود، من به ايشان گفتم كه »علَم«1 هستش؛ ما 
وارد مذاكره نمی شويم. شما اول »علم« را كنار بگذاريد، بعد وارد مذاكره 
بش��ويم، ببينيم چه بگوييم. حاال هم تا اين مركز جاسوس��ی در اينجا 
بپاس��ت، و تا آن خائن را كه آنجا بردند و آنجا هم يك مركز جاسوس��ی 
ديگر می خواهند درس��ت بكنند و يك مركز توطئ��ه ديگر می خواهند 
درست بكنند. تا آن آنجاس��ت و اين اينجاست، جای صحبت نيست. نه 
من صحبت می كنم نه كس ديگر. وقتی اين دو تا از بين رفت، آن وقت 
بنش��ينيم ببينيم بايد چه بگوييم. ببينيم كه آيا رابط��ه ما، رابطه يك 
مظلوم با يك ظالم، يا قلدر با يك مستضعف است. نه، ما ديگر رابطه ای 
نداريم، و اگر رابطه انسانی است، روابط انسانی با هيچ جا مانعی ندارد، و 

ما با ملت ها خوب هستيم.2
ب. روايت وارونه از تسخير النه جاسوسی امريكا

در صفحه 679 از دايره المعارف بزرگ اسالمی، در روايت پرداختن به اقدام دانشجويان 
پيرو خط امام، در تسخير النه جاسوسی، از ادبياتی جهت دار استفاده شده كه نوعاً توسط 
محافل علمی و رسانه ای بيگانه به كار می رود. اين ادبيات نوشتاری از آن حيث اهميت 
دارد كه روايت را با قضاوت و جهت گيری همراه كرده است. به عنوان نمونه وقتی نويسنده 
به جای واژه تسخير، از واژه اشغال اس��تفاده می كند و به جای »النه جاسوسی« از واژه 
»سفارتخانه امريكا« استفاده می كند، در حقيقت اين ايران و دانشجويان پيرو خط امام 
هستند كه اقدام به اش��غال گری كرده اند! و از اين نظر، نوعی قضاوت و جهت گيری در 
نوشته ديده می شود. در ادامه پس از مرور عبارات مدخل، به نقد آن می پردازيم. در اين 

بخش چنين می خوانيم: 

1. اسداهلل علم، كه يك دوره نخست وزير و سال ها وزير دربار محمدرضا پهلوی بود. 
2. صحيفه امام، ج 11، ص16.
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اش��غال س��فارت امريكا توس��ط گروهی از جوانان انقالبی معروف به 
دانشجويان پيرو خط امام، حمله نافرجام تفنگ داران امريكايی به قصد 
براندازی رژيم، و كوتای نافرجام نوژه، برخی از مسائل و مشكالت صدر 
انقالب بود كه به رهبری هوشمندانه امام خمينی پشت سر نهاده شد. 

)مدخل، ص679(
و در ادامه ضمن اشاره مبهم و كلی به استعفای دولت موقت، از همان ادبيات در بيان 

ماجرای تسخير النه جاسوسی، اين  چنين استفاده شده است:
پس از اشغال س��فارتخانه امريكا در تهران و استعفای دولت موقت به 
دستور امام خمينی، انتخابات مردمی برای تعيين رئيس جمهور صورت 

گرفت. )مدخل، ص679(
آن گونه كه مشاهده می شود در اين صفحه دو بار از تس��خير النه جاسوسی با عنوان 
»اشغال سفارت امريكا« استفاده شده است. اين ادبيات، ويژه دشمنان انقالب همچون 
انگليس و امريكا اس��ت و از اين ادبيات برای ماجرای تس��خير النه جاسوسی استفاده 
می كنند و جالب اس��ت كه در دايره المعارف بزرگ اسالمی نيز از همان ادبيات استفاده 
ش��ده اس��ت. از آنجا كه مطالب مطروحه در اين دايره المعارف به مثابه روايت رس��می 
جمهوری اسالمی تلقی می شود، در اثر بی دقتی در استخدام واژگان، مطالب آن می تواند 
در آينده عليه نظام اسالمی به كار گرفته شود يا روايت رسمی بيگانه بلكه دشمنان را در 

موضوعات مختلف، تأييد و تقويت كند. 
در بخش ديگری از نوش��ته، از اقدام نيروهای امريكايی در بران��دازی نظام جمهوری 
اسالمی، تعبير به »براندازی رژيم« شده است! اس��تفاده از كلمه »رژيم« به جای نظام 
اسالمی، بار منفی مشخص و روشن دارد و نوعاً در مورد حكومت های متخاصم يا نامشروع 

از اين تعبير استفاده می گردد كه رژيم اشغال گر قدس و رژيم پهلوی از اين قبيل اند.
اقدام نويسندگان مدخل امام خمينی در استخدام واژگانی از اين دست، مانند آن است 
كه كسانی بخواهند برای رژيم اش��غال گر قدس، تعبير »كشور اسراييل« يا »اسراييل« 
را ب��ه كار ببرند كه اين بی دقتی در حقيقت به معنای به رس��ميت ش��ناختن اين رژيم 
مجعول است. متأسفانه اين ادبيات توسط دستگاه خارجی جمهوری اسالمی در دولت 
يازدهم تاكنون چندين بار مورد استفاده قرار گرفته است. كه نمی توان آن را اقدامی از 
سر بی اطالعی دانست. كما اينكه نمی شود تالزم معنايی استخدام اين واژگان را به بهانه 

استفاده از ادبيات رسمی، ناديده گرفت و با تساهل تحليل كرد. 
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بازخوانی اين بخش از مدخل امام خمينی اذهان را با 
اين س��ؤال مواجه می كند كه آيا جوانان انقالبی ايران، 
بدون دليل منطقی اقدام به تس��خير اين مركز كردند؟ 
آيا حركت دانشجويان پيرو خط امام »اشغال سفارتخانه 
امريكا« بوده است يا تعبير »تس��خير النه جاسوسی« 
و تعابير مش��ابه بايد برای آن به كار رود كه از يك س��و 
دليل اين اقدام را در خود مستتر دارد و از طرف ديگر، 
ادبيات رسمی نظام اسالمی در تمام سال های پيشين 
بوده اس��ت؟ آيا به نظر نويسنده، س��فارت امريكا النه 
جاسوسی نبوده است؟ آيا نويس��نده محترم فرق بين 
اين اصطالحات- اشغال و تسخير و...- را نمی داند؟ آيا 
اس��تفاده از اين ادبيات در دايره المعارفی كه منسوب 
به اسالم و نظام جمهوری اسالمی اس��ت، صحيح است؟ البته به نظر می رسد، كاربست 
اصطالحاتی از اين دس��ت، آن ه��م در مدخل بنيان گ��ذار جمهوری اس��المی، كاماًل 
حساب ش��ده و دقيق صورت پذيرفته و در حقيقت از سياست پشت پرده گردانندگان 
دايره المعارف حكايت می كند كه هر چند يك ظاهر اسالمی را به عنوان پوشش حفظ 
می كنند ولی درصدد بسط ايدئولوژی غربی و تأييد روايت رسمی بيگانه در متون بنيادين 

بومی در ايران هستند. 
نكته مهمی كه خود نشانه ديگری از جهت دارنويسی است، عدم اشاره به دليل تسخير 
النه جاسوسی است كه در نتيجه آن، چنين القا شده است كه دانشجويان انقالبی بدون 
دليل منطقی به اين اقدام دست زده اند. بهتر بود به دليل تسخير كه پناه دادن امريكا به 
شاه و امتناع از تحويل او به ايران بود و نيز نقش موسوی خوئينی ها1 و عدم اطالع اوليه 

امام از ماجرای اين تسخير نيز اشاره می شد.2
حمايت تمام عيار امام از اقدام دانشجويان خط امام نيز در هيچ جای اين مدخل انعكاس 

1. برای اطالع بيشتر از ماجرای تسخير النه جاسوسی و نقش موسوی خوئينی ها رك: محمدرضا امينی، سراب 
سياست، قم، اشراق حكمت، 1390.

2. امام راحل در مورد عدم اطالع از قصد اوليه دانشجويان تسخيركننده النه جاسوسی، می فرمايد: »من احتمال 
نمی دادم كه آقای كارتر بر خالف همه موازين بين المللی عمل بكند و اينجا را مركز جاسوسی و مركز توطئه و مركز 
حكومت بر ملت قرار بدهد. ما حاال بعد از اينكه جوان های ما رفتند و شايد آنها روی اين احتماالت رفته باشند كه 
من نمی دانم كه  آنها روی چه احتمال رفتند و مورد تأييد همه ملت ما شده است «. )صحيفه امام، همان، ص82.( 

اساسی جمهوری  قانون 
بتدا به صورت  اسالمی ا
پيش نویس های متعددی در 
جامعه فكری- رسانه ای 
ایران مطرح گشت و در 
ادامه، در مجلس خبرگان 
بحث  به  اساسی  قانون 
دست  به  و  شد  گذاشته 
مجلس  همين  اعضای 
تدوین شده و در آذر 1358 
با همه پرسی مردمی، به 

تصویب عمومی رسيد
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نيافته است. خصوصاً كه امام اين حركت را »انقالبی زيادتر از انقالب اول« ناميدند1 و طی 
يك سخنرانی در 14آبان 1358در قم چنين فرمودند: 

آن مركزی هم كه جوان ه��ای ما رفتند گرفتن��د- آن طور كه اطالع 
دادند- مركز جاسوس��ی و مركز توطئه بوده است. امريكا توقع دارد كه 
شاه را ببرد به آنجا مشغول توطئه، پايگاهی هم اينجا برای توطئه درست 
كنند، و جوان های ما بنش��ينند و تماش��ا كنند. باز ريشه های فاسد به 
فعاليت افتاده بودند كه ما هم دخالتی بكنيم و جوان ها را بگوييم كه شما 
بيرون بياييد از آنجايی كه رفتند. جوان ها يك كاری كردند برای اينكه 
ديدند، آخر ناراحت كردند اين جوان ها را. يك شاهی كه در طول پنجاه 
سال اين مملكت را به غارت كشيده است و به چپاول برده است و داده 
است و داده خوردند و خودش خورده است، و باالتر از اين، اين قدر قتل 
نفس كرده است، كشتار عمومی كرده است ... توقع دارند كه يك كسی 
كه پنجاه سال به اين ملت آن طور كرده است و حاال امريكا با يك بهانه 
بيخود او را برده است نگه داشته در پناه خودش، و برايش وسايل آرامش 
تهيه كرده است، و به اس��م مريض بودن يا به واقع مريض بودن- فرقی 
نمی كند- او را برده در آنجا و نگه داش��ته، و جوان های ما كه آنجا اظهار 
مخالفت می كنند، آنها را يا متفرق می كنند يا حبس می كنند. به همين 
دو، سه روز كه در آن مجسمه آزادی- كه يك دروغ شاخ داری است در 
امريكا، آزادی- جوان های ما رفتند به آنجا متوس��ل شدند و يك پارچه 
بستند به آنجا كه ش��اه را بايد بدهيد. پليس رفته و آنها را متفرق كرده 
و چند نفر از آنها را گرفته اس��ت. توقع اين هس��ت كه جانی دست اول 
ما را ببرند آنجا نگه دارند و حمايت از او بكنند، و اينجا هم مركز توطئه 
درس��ت كنند، و مركز پخش چيزهايی كه توطئه گری اس��ت درست 
بكنند، نمی دانم، همه چيزهايی كه می خواهند بكنند، بكنند و ملت ما و 
جوان های ما و جوان های دانشگاهی ما و جوان های روحانی ما بنشينند 
تماشا كنند تا خون اين صد هزار نفر تقريباً- يا كمتر و بيشتر- هدر برود، 
برای اينكه احترامی قائل بش��وند به آقای كارتر و امثال اينها. توطئه ها 
نبايد باشد. البته اگر توطئه نبود، اگر اين خرابكاري ها نبود، اگر آن كار 

1. صحيفه امام، ج10، ص493. 
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فاسد نبود، همه مردم آزادند در اينجا موجود باش��ند. اما وقتی توطئه 
هس��ت در كار، وقتی كه آن طور كارهای فاسد انجام می گيرد، ناراحت 
می كند جوان های ما را. جوان ها توقع دارند در اين دنيا كه مملكتشان- 
كه اين قدر برايش زحمت كش��يدند- دستشان باش��د. وقتی می بينند 
توطئه است كه می خواهند كه دوباره برگردد به حال سابق و دوباره همه 

چيزشان به باد برود، نمی توانند بنشينند.1

3. عملکرد دولت موقت در ماجرای تسخير النه جاسوسی 
در صفحه 679، ضمن پرداختن مبهم به ماجرای اس��تعفای دولت موقت، در فردای 
تسخير النه جاسوسی، هيچ اشاره ای به دليل اين استعفا و ارتباط آن با ماجرای تسخير 
النه جاسوسی امريكا نشده است. بهتر بود دليل اس��تعفای دولت موقت كه مخالفت با 
تسخير النه جاسوسی بود، مورد اشاره قرار می گرفت. مقارنت استعفای دولت موقت با 
تسخير النه جاسوسی، حركتی معنادار تلقی می ش��ود كه ناظر به پيوند فكری اعضای 
نهضت آزادی با دولت امريكا و نشانه اختالف بنيادين با انديشه های سياسی امام و جامعه 
انقالبی ايران اس��ت. در متن اس��تعفای مهندس بازرگان، از »دخالت ها، مزاحمت ها، 
مخالفت ها و اختالف نظر ها« به عنوان عواملی كه »انجام وظايف محوله و ادامه مسئوليت 

را برای بازرگان و همكارانش غير ممكن ساخته« ياد شده است.2 
اعتراض پردامنه فعاالن سياس��ی- اجتماع��ی و توده های انقالبی ب��ه ديدار برخی از 
اعضای دولت موقت با برژينسكی–معاون امنيتی كارتر- يكی از زمينه های تسخير النه 
جاسوسی است كه در بيانيه ها و گفت و گوهای مطبوعاتی نيز نمود يافته است. مسعود 
بهنود از فعاالن مطبوعاتی اصالح طلب، در كتاب 275 روز بازرگان، ضمن اشاره به اين 
ديدار، بخشی از اعالميه اعتراضی طالب حوزه علميه قم در اعتراض به مالقات الجزيره 
را انعكاس داده اس��ت. اين اعالميه در 13آبان 58، و به امضای حوزه علميه قم، انتشار 

1. صحيفه امام، همان، ص492.
2. متن اين اس��تعفا كه من��درج در روزنامه ه��ای كثيراالنتش��ار روز 15آبان 58 بوده اس��ت، در پ��ی می آيد: 
»بسم اهلل الرحمن الرحيم. حضور محترم حضرت آيت اهلل العظمی روح اهلل الموسوی الخمينی! با كمال احترام معروض 
می دارد پيرو توضيحات مكرر و نظ��ر به اينكه دخالت ها، مزاحمت ها، مخالفت ه��ا و اختالف نظر ها، انجام وظايف 
محوله و ادامه مس��ئوليت را برای همكاران و اينجانب مدتی است غير ممكن ساخته و در شرايط تاريخی حساس 
حاضر نجات مملكت و به ثمر رساندن انقالب بدون وحدت كلمه و وحدت مديريت ميسر نمی باشد، بدين وسيله 
استعفای خود را تقديم می دارد تا به نحوی كه مقتضی می دانند كليه امور را در فرمان رهبری بگيرند يا داوطلبانی 
را كه با آنها هماهنگی وجود داشته باشد مأمور تشكيل دولت فرمايند. با عرض سالم و دعای توفيق. مهدی بازرگان، 

58/8/14«. )مسعود بهنود، 275روز بازرگان، تهران، علم، ششم، 1388، ص804-805.(
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يافت و در آن، ضمن حمايت از تسخير سفارت امريكا، برای نخستين بار از آن به عنوان 
»النه جاسوسی« تعبير ش��د. اين اعالميه، ضمن اشاره به موضع قاطع امام، به تقابل دو 
خط موازی در ايران می پردازد، و دولت موقت به عنوان نماد خط امريكا و در مقابل خط 

دشمنی با امريكا معرفی می شود. در بخشی از اين بيانيه آمده است: 
در اين هنگامه ناگهان جرس فرياد برمی دارد كه مالقاتی با برژينسكی 
معاون امنيتی كارتر صورت گرفته و تازه متوجه می شويم كه بدون اجازه 
امام بوده اس��ت و دو خط به وجود می آيد؛ خط امريكا و خط دشمنی با 

امريكا.1
در كتاب 275 روز بازرگان، از گفت و گوی مطبوعاتی دانشجويان تسخير كننده سفارت 
امريكا نيز گزارشی انعكاس يافته كه حاوی مطالب مهمی است. بر اساس مطالب مطروحه 
در اين گفت و گوی مطبوعاتی، دانشجويان تسخيركننده النه جاسوسی، می گويند كه 
فكر تسخير مربوط به مدت ها قبل بوده است ولی »مذاكرات دولت با هيئت امريكا و پيام 

امام«، كار آنها را تسريع كرده است.2
معصومه ابتكار به ديدار بازرگان و برژينسكی اشاره می كند و از واكنش منفی مردمی 
نسبت به ارتباط س��ران دولت موقت با نمايندگان دولت امريكا در الجزاير، می پردازد و 

می نويسد:
مالقات الجزي��ره در 4 آبان م��اه 1358 ميان زبيگينيف برژينس��كی 
مشاور امنيت ملی جيمی كارتر و مهدی بازرگان، ابراهيم يزدی برگزار 
ش��د3 بالفاصله پس از پخش خبر اي��ن مالقات در ته��ران، دو ميليون 
تظاهرات كننده خشمگين با شعار مرگ بر امريكا به خيابان ها ريختند.4

آنگونه كه می خوانيد، مذاكرات اعضای دولت موقت با هيئت امريكايی به سرپرس��تی 
برژينسكی، يكی از داليل تسخير النه جاسوسی عنوان شده است. اقدام مشكوك دولت 
موقت در الغای يك طرفه قراردادهای اقتصادی- تس��ليحاتی ايران با امريكا، يكی ديگر 
از نشانه های پيوند فكری اعضای دولت موقت با دولت امريكاست. اين اقدام نسنجيده 
بهانه ای برای اس��تنكاف دولت امريكا از بازپس دادن مبالغ پيش پرداخت قراردادهای 

1. همان، ص800. 
2. همان، ص803. 

3. جيمز.ا.بيل، به نقل از شير و عقاب؛ روابط بدفرجام ايران و امريكا، ترجمه فروزنده برليان و حسين ابوترابيان و 
عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهران، فاخته، 1371، ص294. 

4. معصومه ابتكار، تسخير؛ اولين روايت مكتوب از درون سفارت تسخيرشده امريكا در تهران، ترجمه فريبا ابتهاج 
شيرازی، تهران، اطالعات، 1379، ص100. 
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ايران گشت و تاكنون منشأ خسارت های مالی فراوان شده است. در اين زمينه، تاكنون 
موضع گيری روشنی از سوی وزير امورخارجه وقت دولت موقت- ابراهيم يزدی- صورت 
نگرفته است. در روز 14آبان 58 كه اس��تعفای دولت موقت در همين روز اتفاق افتاده 
است، دولت موقت در آخرين اقدام مهم خود، »به پيشنهاد وزارت امور خارجه، همكاری 

با اياالت متحده امريكا را كه در 14اسفند 1337 منعقد شده بود، لغو كرد.«1
در روز 14آبان و تنها يك روز پس از تسخير النه جاسوسی، هيئت دولت ضمن تشكيل 

جلسه ای طوالنی، تصميم به استعفا گرفت.2
خانم معصومه ابتكار از دانشجويان تسخيركننده النه جاسوسی، در روايت مكتوبش 
از ماجرای تس��خير، به رابطه علنی كابينه دولت موقت با امريكا می پردازد و می گويد: 
»مهدی بازرگان كه دولت خود را به چاقويی بی دسته تشبيه كرد، رابطه علنی با امريكا 
برقرار نموده بود، آنها به خاطر سادگی بر باد رفتند.«3 وی در ادامه به نقل از جيمز بيل، 
می نويسد: »برخی از ميانه روها عقيده داشتند در شرايطی كه دشمنان كشور را محاصره 

كرده اند، حمايت امريكا بسيار مهم است.«4
تقارن استعفای دولت موقت با تس��خير النه جاسوسی، مشخص ترين نشانه در جهت 
پيوند و ارتباط فكری و سياس��ی اعضای دولت موقت با دولت امريكا بود. گرچه بعداً به 
واسطه انتشار اس��ناد النه جاسوسی، ابعاد گس��ترده تری از ارتباطات پيچيده و پنهانی 
برخی اعضای دولت موقت از جمله ابراهيم يزدی- وزير خارجه اين دولت- با س��فارت 
امريكا روشن گش��ت. معصومه ابتكار پس از تحليل مشی سياسی اعضای دولت موقت 
و اش��اره به رابطه آنان با دولت امريكا، از اس��ناد اين ارتباط س��خن به ميان می آورد و 

می نويسد: 
اكنون كه به گذشته می نگريم دولت موقت را آميزه ای از محافظه كاران 
می يابيم. اين دولت ناگزير نمی توانست در برابر فشارها مقاومت كند و 
وظايف خود را به انجام برساند. آنها بر خالف روح انقالب، زودتر از آنچه 
پيش بينی می شد به تماس با امريكا و ساير عناصر خارجی پرداختند. از 
جمله می توان به مالقات ابراهيم يزدی، وزير امورخارجه دولت موقت با 
مشاور امنيت ملی امريكا زبيگينيف برژينسكی در الجزيره اشاره كرد. بر 

1. همان. 
2. مسعود بهنود، همان، ص804. 
3. معصومه ابتكار، همان، ص98.

4. همان. 
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اساس اسنادی كه بعدها در سفارت به دست آمد، مشخص شد افرادی 
مس��تقيماً در تماس های خارجی و حتی توطئه علي��ه نهادهای جوان 

انقالب، شركت داشتند.1 
ابتكار با انتقاد از رويه غير انقالبی دول��ت موقت، به اتكای فزآينده اعضای آن به دولت 
امريكا و بی اعتنايی ش��ان به قدرت های مردمی می پردازد. وی معتقد است كه: »دولت 
موقت به جای اتكا به مردم و منابع بی پايان آن، س��عی كرد با دشمنی كه بيش از همه 

از انقالب ضرر و از بی ثباتی و تضعيف جمهوری جوان سود می كرد، به توافق برسد.«2

4. شرایط چهارگانه امام برای مذاکره با امریکا 
در بخشی از مدخل، به بازتاب تس��خير النه جاسوسی اشاره شده و آن وسيله ای برای 
تصفيه انقالب از نيروه��ای غرب گرا معرفی می ش��ود. در ادامه نيز ب��ه مذاكرات برای 
آزادسازی گروگان های امريكايی اش��اره می نمايد و در پايان، ادعا می شود نخست وزير 
وقت- مرحوم شهيد رجايی- در آزادی گروگان ها، نقش مستقيم داشته است. اين بخش 

از مدخل را از نظر می گذرانيم: 
مهم ترين بهره ای كه امام خمينی از اين كار ]= تسخير النه جاسوسی[ 
گرفت، تصفيه انقالب از عناصر طرفدار غرب بود. وی با ارايه طرح شرايط 
چهارگانه، موافقت خود را با مذاكره اعالم نمود. پس از آن امام مسئوليت 
طراحی مذاكره را به مجلس داد. نخست وزير وقت، محمدعلی رجايی، 
بدون موافقت ابوالحس��ن بنی صدر، رئيس جمهور وقت، آخرين مراحل 
مذاكره برای آزادس��ازی را كلي��د زد و در 30 دی 1359ش/20 ژانويه 
1981م با پذيرش قرارداد الجزاير گروگان های امريكايی آزاد ش��دند. 

)مدخل، ص680(
در اين متن ادعاهای زيادی مطرح شده است كه نويس��نده برای استناد و اثبات آنها، 
به منابع قابل اعتنايی ارجاع نداده است. از اين نظر جا داشت نويسنده به منابع داخلی و 
دسته اول برای اين ادعاهای بزرگی كه مطرح كرده، ارجاع دهد. همچنين ادعای اينكه 
ش��هيد رجايی بدون موافقت بنی صدر با امريكايی ها وارد مذاكره ش��د، به گونه ای القا 
می كند كه نخس��ت وزير وقت طرفدار مذاكره با امريكايی ها بوده است! و در عين حال، 

1. همان، ص100-101. 
2. همان، ص100. 
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بنی صدر شخصيتی ملی و مستقل بوده كه با اين مذاكرات مخالف بوده است! 
به رغم مدعای مطرح شده در اين مدخل، در برخی منابع معتبر می خوانيم كه بنی صدر 
عملكرد دانش��جويان را زير س��ؤال می برد و تالش می كرد با همكاری قطب زاده، به هر 
قيمت ممكن، گروگان ها را تحت نظارت دولت قرار دهد و س��پس زمينه آزادی آنان را 
فراهم كند.1 معصومه ابتكار نيز در زمينه عملكرد بنی صدر در زمينه آزادی گروگان ها 
می گويد: »ما متقاعد شده بوديم بنی صدر فعاالنه سعی می كند با اطرافيان كارتر معامله 

كند«2 وی در جای ديگر با اشاره به روابط پنهانی بنی صدر با امريكايی ها می گويد: 
احتماالً تماس های مخفيانه بنی صدر با سازمان سيا در ماه های بعد نيز 
ادامه يافت. همان طور كه اسناد س��فارت نشان می داد، سازمان سيا در 

درازمدت نزديكی به بنی صدر را مثبت ارزيابی كرده بود.3
با توجه به اين بخش از سخنان معصومه ابتكار، دقيقاً جهت عكس مدعای مطروحه در 

مدخل قابل ارزيابی است، خصوصاً آنجا كه چنين آمده است: 
نخس��ت وزير وقت، محمدعل��ی رجايی، ب��دون موافقت ابوالحس��ن 
بنی صدر، رئيس جمهور وقت، آخرين مراحل مذاكره برای آزادسازی را 

كليد زد. )مدخل، ص680(
مطالب پيش گفته ثاب��ت می كند كه مدعای فوق الذكر تناس��بی ب��ا حقيقت ندارد و 
نمی توان در ماج��رای آزادی گروگان ها، فعاليت پنهان و پي��دای بنی صدر را به يكباره 
ناديده گرفت و رجايی را مسئول آزادی آنان برشمرد. اين بخش از مدخل، به پيروی از 
گفتمان نهضت آزادی و روزنامه انقالب اس��المی– روزنامه متعلق به بنی صدر- نوشته 
شده اس��ت كه پس از امضای بيانيه الجزاير، از آن به عنوان »خيانتی جبران ناپذير« نام 
بردند.4 پس از امضای بيانيه الجزاير، برخی گروه ها بر خالف ماه های قبل از مذاكرات، و 
حتی لحظات قبل از امضای بيانيه، كه اغلب جناح ها سكوت اختيار كرده بودند، »زبان 
به انتقاد از بيانيه گشودند و به دولت شهيد رجايی اتهام خيانت زدند. در رأس اين عده، 
بنی صدر بود. بنی صدر عالوه بر طرح مسئله در مصاحبه ها و مقاالت متعدد... رسماً اعالم 

1. احمدرضا ش��اه علی، انقالب دوم؛ تس��خير النه جاسوس��ی امريكا، آثار و پيامدها، تهران، مركز اسناد انقالب 
اس��المی، 1385، ص108 به نقل از فاطمه نظری كهره، بنی صدر از ظهور تا س��قوط، تهران، مركز اسناد انقالب 

اسالمی، 1391، ص225. 
2. معصومه ابتكار، همان، ص317. 

3. همان، ص318. 
4. روزنامه انقالب اسالمی و روزنامه ميزان، 23دی ماه 1359 الی 17خرداد 1360. به نقل از فاطمه نظری كهره، 

همان، ص231.
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جرمی را عليه رجايی... تسليم قوه قضاييه كرد.«1
در حقيقت مدعای مطرح ش��ده در مدخل، به دنبال 
همين گفتمان انتقادی-رس��انه ای بنی صدر نسبت به 
دولت و ش��خص ش��هيد رجايی، قابل بررسی و ارزيابی 
است. گرچه بنی صدر در دوره حضور در شورای انقالب 
از مس��ئله تس��خير حمايت می كرد، ولی در پی كشف 
اسناد النه جاسوس��ی و احتمال افشای ارتباطات وی با 
امريكايی ها، او مواض��ع و عملكرد پيچيده ای را طراحی 
كرد. در آخرين پرده از نمايش سياسی بنی صدر، دولت 
رجايی در اقدامی خودس��رانه، به آزادی گروگان ها در 
قالب بيانيه الجزاير دس��ت زده بود كه از نظر او، نه تنها 
ناصحيح ك��ه خيانتی جبران ناپذير بوده اس��ت! به نظر 
می رسد نويسندگان مدخل بدون اطالع از همه جوانب 
رخدادهای مربوط ب��ه آزادی گروگان ها به نگارش اين 

بخش دست زده اند. 

ماجرای طبس
در بخش��ی از مدخل به ماجرای حمله تفنگ داران امريكايی در ماجرای طبس اشاره 

شده و آمده است:
اش��غال س��فارت امريكا توس��ط گروهی از جوانان انقالبی معروف به 
دانشجويان پيرو خط امام، حمله نافرجام تفنگ داران امريكايی به قصد 
براندازی رژيم، و كوتای نافرجام نوژه، برخی از مسائل و مشكالت صدر 
انقالب بود كه به رهبری هوشمندانه امام خمينی پشت سر نهاده شد. 

)مدخل، ص679(
در مورد مدعای فوق، گفتنی است، هدف حمله امريكا به طبس برای آزادی گروگان ها 
بوده اس��ت نه برای براندازی رژيم؛ عالوه بر اينكه نويس��نده اينجا برای نظام جمهوری 
اسالمی از واژه »رژيم« استفاده كرده اس��ت! يعنی نويسنده همان واژه ای كه تلويزيون 
بی بی سی و صدای امريكا و سايت منافقين و ساير دش��منان انقالب اسالمی، استفاده 

1. بنی صدر از ظهور تا سقوط، ص231.

بخشی از مدخل به موضوع 
رابطه امریكا با ایران انقالبی 
اختصاص یافته كه اكثر 
این مطالب به آثار محسن 
ميالنی- ساكن امریكا و از 
نویسندگان دایره المعارف 
ایرانيكا- ارجاع داده شده 
است. ارجاعات انحصاری 
در موضوعی راهبردی و 
پيچيده مثل رابطه ایران و 
امریكا، به رغم نقدهای 
علمی پرتعداد به آثار محسن 
ميالنی، اعتبار این بخش از 
مدخل را با تردید مواجه 

كرده است
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می كنند را مورد اس��تفاده قرار داده اس��ت. با آنك��ه ادبيات مورد اس��تفاده در مداخل 
دانشنامه ای بايد بی طرف و غير جهت دار باش��د، اما نويسنده در اينجا از ادبيات رسمی 
دشمنان انقالب اسالمی استفاده كرده اس��ت و بر استفاده از اين ادبيات متعصبانه پای 

می فشرد. 
در مورد ماجرای طب��س، به نقش ابوالحس��ن بنی صدر در محو اس��ناد برجای مانده 
از عامالن كودتا، بمباران منطقه طبس به دس��تور بنی صدر و ش��هادت ش��هيد محمد 
منتظرقائم فرمانده سپاه يزد1 هيچ اشاره ای نشده اس��ت. مهم تر از همه، جمله معروف 
امام خمينی پس از كشف توطئه امريكايی و شكست در صحرای طبس است كه به آن 

نيز هيچ اشاره ای نشده است. امام در اين مورد فرمودند: 
كی اين هليكوپترهای آقای كارتر را كه می خواس��تند به ايران بيايند 
ساقط كرد؟ ما ساقط كرديم؟ شن ها س��اقط كردند، شن ها مأمور خدا 
بودند، باد مأمور خداس��ت، ق��وم عاد را ب��اد از بين برد. اي��ن باد مأمور 

خداست، اين شن ها همه مأمورند.2

عدم اشاره به درگيری های تجزیه طلبانه
در صفحه 679 از مدخل، بدون هيچ توضيحی پيرامون درگيری های تجزيه طلبانه در 
گوشه و كنار كشور، تنها به مدخل »جمهوری اسالمی ايران« ارجاع می دهد. در جايی 
كه اشاره به درگيری های اول انقالب شده، می بايس��ت به جريانات تجزيه طلب كه در 
اكثر مرزهای ايران مانند آذربايجان و خوزس��تان و بلوچستان و تركمن صحرا درگيری 
ايجاد كرده و انقالب را با چالش مواجه كرده بودند و برخورد قاطع امام با اين مقوله نيز 

اشاره می كرد.3

سياست خارجی »درهای باز« برای عبور از تنگنا از سوی امام 
تحليل انديشه امام در عرصه سياس��ت خارجی، يكی از مهم ترين مسائل مطروحه در 
مدخل امام خمينی است كه در اين بخش، كمترين ارجاع به منابع داخلی و درجه اول 
صورت گرفته اس��ت. به عنوان نمونه در مورد »سياس��ت خارجی درهای باز«، به رغم 

1. اطالعات، 16126، 6ارديبهشت1359، ص1.
2. صحيفه امام، ج 12، ص380. 

3. برای اطالع مبس��وط در اي��ن زمينه رك: اصغر حي��دری، انقالب اس��المی و گروه ه��ای تجزيه طلب، بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، تهران، 1393. 
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وجود مطالب از منابع درجه اول، هيچ ارجاعی مش��اهده نمی شود. در اين بخش چنين 
می خوانيم: 

برای عبور از تنگنای انزوای بين المللی، با اس��تفاده از روش��ی كه به 
»سياس��ت خارجی درهای باز« ش��هرت يافت، امام اعالم نمود به جز 
امريكا، اسراييل و رژيم نژادپرس��ت آفريقای جنوبی، سياست خارجی 
جمهوری اسالمی ايران بر اساس ارتباط با تمامی كشورها، تنظيم گردد. 

)مدخل، ص681(
امام خمينی در روز 6 آبان 1363 در جمع مسئوالن وزارت امور خارجه درباره حفظ 
استقالل در عين رابطه با كشورها سخنرانی كردند و به موضوع عدم ارتباط با رژيم های 
امريكا و اسراييل و آفريقای جنوبی تصريح كردند.1 بهتر بود نويسنده از منبع درجه اول 
كه كتاب صحيفه امام يا روزنامه های آن دوره باشند، ارجاع می داد. گذشته از آن، مدعای 
اعالم سياس��ت درهای باز به منظور خروج از »تنگنای انزوای بين المللی« نيز نيازمند 
اثبات است؛ چه اينكه برخی در تمام سال های پس از پيروزی انقالب اسالمی، به دنبال 
القای فضای انزوای بين المللی جمهوری اسالمی ايران بوده اند و اين انديشه اشتباه، در 
حقيقت به دنبال آن شكل می گيرد كه ارتباط چند قدرت بزرگ جهانی مالك ارتباط 

با كل جهان تلقی می گردد. 

پذیرش قطعنامه 598
در بخش مربوط به پذيرش قطعنامه 598، )مدخل، ص681( اشاره ای به انديشه های 
موافق و مخالف پذيرش قطعنامه و همچنين نقش افرادی مانند آقای هاشمی رفسنجانی 
و س��ايرين در اين باب، نش��ده اس��ت.2 مهم تر آنكه به تعبير ويژه امام خمينی در مورد 
پذيرش قطعنامه كه از آن به عنوان »سركشيدن جام زهر« تعبير كرده بود، هيچ اشاره ای 

صورت نگرفته است. امام در اين زمينه فرموده اند: 
خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال شما زنان و مردان! خوشا به حال 
جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده های معظم شهدا! و بدا به حال من 
كه هنوز مانده ام و جام  زهرآلود قبول قطعنامه را سر كشيده ام، و در برابر 

1. رك: صحيفه امام، ج19، ص92-95.
2. برای اطالع از اختالف نظرهای موجود در باب پايان جنگ، و پذيرش قطعنامه و نقش هاشمی رفسنجانی رك: 

كامران غضنفری، راز قطعنامه، تهران، كيهان، اسفند 1392. 
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عظمت و فداكاری اين ملت بزرگ احساس شرمساری می كنم.1
حذف تعابير تاريخی امام راحل در موضوعات مختلف، كه انديشه و سيره سياسی ايشان 

است، از جمله مهم ترين ايرادات وارد به متن مدخل امام خمينی است. 

عمليات مرصاد
در صفحه 681، از عمليات مرصاد با عنوان »طرح مرصاد« ياد كرده است؛ »با دستورات 
امام، نيروهای ايشان در طرح مرصاد در هم شكسته شد.« اطالق اصطالح »طرح مرصاد« 
برای يك عمليات نظامی، درست نيس��ت و بايد از اصطالح »عمليات مرصاد« استفاده 
می شد. اين عمليات به دنبال هجمه سازمان مجاهدين خلق )منافقين( به مرزهای غربی 

ايران در قالب عمليات »فروغ جاويدان«، صورت پذيرفت. 

امام خمينی و تکثرگرایی
در صفحه 681 از اين مدخل ادعا شده است كه موافقت امام با انشعاب جامعه روحانيت 
به معنای اعتقاد و باور ام��ام به تكثرگرايی صورت پذيرفته اس��ت. در اين زمينه چنين 

می خوانيم: 
بروز ش��كاف در جامعه روحانيت كه از مدت ها پيش آغاز، و به يكی از 
مشكالت اساسی انقالب و جمهوری اسالمی بدل گشته بود، حضور امام 
را برای رفع معضل می طلبيد. ايش��ان با اعتقاد و ب��اور به تكثرگرايی، با 
تأكيد بر طبيعی بودن شكاف، بر آن بود كه آزادی ابراز عقيده و انتقاد، و 
نيز تأسيس تشكيالت و اجتماعات مختلف، از ضروريات جامعه اسالمی 

است. )مدخل، ص681(
ادعای فوق الذكر با آنچه در سيره سياسی امام در مديريت جريانات سياسی- و خصوصاً 
لزوم وحدت و جلوگيری از چندپارگی سياسی- می بينيم، در تنافر است. از جمله موارد 
نقض می توان به توصيه امام به دانش��جويان برای ايجاد وحدت بيشتر اشاره كرد كه به 
تأسيس »دفتر تحكيم وحدت« توسط انجمن های اسالمی دانشگاه ها، انجاميد. ايجاد 
گروهی موسوم به »هيئت های مؤتلفه اسالمی« مثال نقض ديگری است كه متشكل از 
هيئت های مختلف بود و با توصيه امام به صورت واحد درآمد، و نيز تش��كيل »سازمان 
مجاهدين انقالب اس��المی« كه به توصيه امام خمينی به واس��طه تجميع هسته های 

1. صحيفه امام، ج 21، ص94. 
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كوچك و گروه های مبارز مسلحانه ای كه قبل از انقالب به وجود آمده بودند، تأسيس شد.
مراجعه به اس��ناد و خاطرات ش��فاهی از تالش های صورت گرفته برای پيش گيری از 
انشعاب در ميان جامعه روحانيت مبارز تهران حكايت دارد. مجموعه اين مطالب مخاطب 
را به اين نتيجه خواهد رساند كه اين انشعاب به خودی خود مطلوب و مورد توصيه امام 
نبوده است بلكه پس از مشاهده اختالف نظرهای فراوان و عدم نتيجه بخش بودن تالش ها 
برای ايجاد وفاق، ايشان به ناچار موضوع را پذيرفته اند. يكی از مهم ترين اين اسناد، نامه 
شورای مركزی مجمع روحانيون مبارز تهران است كه به منظور رفع سوءتفاهم ها و برای 
استجازه از امام نوشته شده است. امام در پاسخ به نامه »شورای مركزی مجمع روحانيون 

مبارز تهران«، تصريح می كنند: 
انشعاب از تشكيالتی برای اظهار عقيده مس��تقل، و ايجاد تشكيالت 
جديد، به معنای اختالف نيست. اختالف در آن موقعی است كه خدای 

ناكرده هر كس برای پيشبرد نظرات خود به ديگری پرخاش كند.1
پس از رسميت يافتن اين انشعاب، اثرات منفی آن در جامعه آشكار گرديد و به ايجاد 
دو قطبی در عرصه سياست ايران دامن زد. به همين دليل، بسياری از سران و دلسوزان 
نظام را به فكر ترميم شكاف و ايجاد وحدت مجدد بين اين دو تشكل انداخت. بازخوانی 
موضوع انشعاب در جامعه روحانيت مبارز، موضوع مهمی است كه در خاطرات شفاهی 
نيز قابل پيگيری است. حجت االس��الم ناطق نوری در خاطرات خود، از مجموعه ای از 
تالش ها برای ايجاد وحدت مجدد بين »جامعه روحانيت« و »مجع روحانيون« چنين 

روايت كرده است: 
يك بار هم مق��ام معظم رهبری در زمانی ك��ه رئيس جمهور بودند به 
منظور ايجاد وحدت بين جامعه روحانيت و مجمع روحانيون، جلسه ای 
در رياست جمهوری تشكيل دادند و ش��ورای مركزی هر دو تشكيالت 
را دعوت كردند كه اعضای ش��ورای مركزی روحانيت همه آمده بودند، 

1. متن نامه امام به قرار زير است: 
»بسمه تعالی 

حضرات حجج اسالم، روحانيون مبارز تهران- دامت افاضاتهم  
سير قضيه به همين صورتی است كه در نامه آورده ايد، انشعاب از تشكيالتی برای اظهار عقيده مستقل، و ايجاد 
تشكيالت جديد، به معنای اختالف نيست. اختالف در آن موقعی اس��ت كه خدای ناكرده هر كس برای پيشبرد 
نظرات خود به ديگری پرخاش كند كه بحمداهلل، با شناختی كه من از روحانيون دست اندركار انقالب دارم، چنين 
كاری صورت نخواهد گرفت. من به شما و همه كسانی كه دلشان برای اس��الم عزيز می تپد دعا می كنم، و توفيق 
آقايان را از خداوند متعال خواستارم. و السالم عليكم و رحمه اهلل. 67/1/25- روح اهلل الموسوي الخمينی «. )صحيفه 

امام، ج 21، ص28(
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اما بعضی از اعضای مجمع نيامدند. در اين نشست، مرحوم احمد آقا در 
مورد تفرقه بين روحانيت و ضرباتی كه از اين جهت در طول تاريخ وارد 
شده است و آثار و بركات وحدت، صحبت های بسيار ارزشمندی داشتند. 
مرحوم احمد آقا با عنايت به جايگاه شخصيتی حضرت امام، در بخشی از 
اظهاراتشان چنين فرمودند: »ببينيد پدر من امام خمينی است. ايشان 
قبل از آنكه امام بش��وند مرجع تقليد و قبل از آن ني��ز يك وزنه علمی 
در حوزه بودند، ش��ما ديديد، بعضی آقايان با امام، با اين سابقه علمی و 
انقالبی، در همين قم و يا در نجف چگونه رفتار كردند؟ حاال اگر ايشان 
سرش��ان را بر زمين بگذارد و از دنيا بروند و آقای منتظری مس��ئوليت 
رهبری را عهده دار ش��وند، با اين اختالف و تفرقه ای كه شما روحانيون 
و علماء داريد، چط��ور می توانيد انقالب و كش��ور را اداره كنيد؟ معلوم 
نيست بر س��ر انقالب چه می آيد، بنابر اين اقدام آقای خامنه ای بسيار 
مناسب است. از اين فرصت استفاده كنيد و اختالفات را كنار بگذاريد.« 
سپس آقای هاش��می صحبت كردند، و گفتند: »اصاًل جدا شدن آقايان 
كار عاقالنه ای نبود و بايد با يك برنامه ای قضيه حل شود.« در اينجا آقای 
موسوی خوئينی ها بحثی كرد كه اصاًل بس��اط جلسه را به هم ريخت... 
البته مقداری هم آقای خاتمی صحبت كردند... اين انشعاب، هر چه به 
جلو آمد بيشتر مايه اختالف شد و روز به روز خسارت اين جدايی بيشتر 

شد. زيرا بسياری از متدينين آسيب ديدند و مأيوس شدند.1
آنگونه كه مش��اهده می ش��ود، از مقام معظم رهبری تا آقايان س��يد احمد خمينی و 
هاشمی رفسنجانی و ناطق نوری، همه از اين انشعاب ناراضی بوده، بر لزوم وحدت مجدد، 

اتفاق نظر داشته اند.

نامه به گورباچف
در مورد نامه تاريخی امام خمينی به گورباچف، در مدخل چنين می خوانيم:  

يكی از مهم ترين رفتارهای سياس��ی آيت اهلل خمينی در بعد خارجی، 
چند ماه پس از پايان دفاع مقدس، در قالب نامه ای ارش��ادی در مسير 
صدور انقالب و اس��الم، به رئيس جمهور اتحاد جماهير سوسياليستی 

1. مرتضی ميردار، همان، ج2، ص117-119.
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شوروی )سابق(، ميخائيل گورباچف، بود. اين نامه رأساً توسط آيت اهلل 
خمينی و در برخی موارد با مشاوره ای چند با كسانی همچون محمدجواد 
الريجانی و آيت اهلل جوادی آملی، تدوين شد.1 هيئت اعزامی به شوروی، 
به سرپرس��تی آيت اهلل جوادی آملی و با همراهی محمدجواد الريجانی 
و الريجانی و خانم مرضيه حديدچی )دباغ( در 14دی 1367 مصادف 
با اولين روز س��ال 1989م با گورباچف مالقات كرد و نامه امام همراه با 
توضيح و تفس��ير آن برای رئيس جمهور ش��وروی قرائت شد. )مدخل، 

ص682(
در مورد مطالب اين بخش، نكاتی قابل ذكر است كه در پی می آيد: 

1. متن نامه امام در روز اول س��ال ميالدی تحويل گورباچف نشده است چرا كه طبق 
تقويم های رسمی معتبر، روز اول سال ميالدی مصادف با روز 1367/10/11 می باشد، 
بلكه تاريخ نگارش اين نامه در اين روز اس��ت و نه تاريخ تحوي��ل آن به گورباچف.2 اين 
تطبيق دو تقويم شمس��ی و ميالدی از نرم افزار تطبيق تقويم های مركز تقويم دانشگاه 
تهران مستفاد است3 و نيز می توانيد آن را از خاطرات هاشمی رفسنجانی در سال 1367 
نيز ببينيد.4 نامه مورد بحث، در روز 1367/10/14 تحويل گورباچف شده است. عالوه بر 
تاريخ مندرج در ذيل نامه امام، در صحيفه امام نيز چنين می خوانيم: »هيئت نمايندگی 
امام خمينی در تاريخ 67/10/13 به سرپرس��تی آقای عبداهلل جوادی آملی متشكل از 
آقای محمدجواد اردشير الريجانی و خانم مرضيه حديد چی )دباغ( وارد مسكو شد.«5 

1. در برخی خاطرات شفاهی منتشرش��ده از آقای محمدجواد الريجانی، تلويحاً ادعا شده است كه وی توسط 
مرحوم س��يد احمد خمينی، از پيش نويس اين نامه اطالع داشته و پيش��نهاداتی هم ارايه كرده است كه يكی از 
مهم ترين اين پيشنهادها مبنی بر احتياط در موضوع اعالم »نابودی قريب الوقوع ماركسيسم«، مورد موافقت امام 
قرار نگرفته است. البته مدعای مش��اورت امام از آقای الريجانی در مورد نگارش نامه به گورباچف تنها در روايت 
شخص آقای محمدجواد الريجانی آمده است و در منبع ديگری به آن اشاره نشده لذا گذشته از احتمال خدشه در 
اصل موضوع، معلوم نيست مراجعه سيد احمد به ايشان به درخواست و دستور امام بوده باشد. برای مشاهده متن 

كامل اين روايت بنگريد به:
 http://www.pirastefar.ir/%D8%A2%D8%AF%D8%B1%D8%B3
h t t p : / / b a s i r a t . i r / f a / n e w s / 2 7 1 7 5 7 / % D 8 % B 2 % D 9 % 8 8 % D 8 % A 7 % D
B%8C%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-
%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-
%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DA%86%D9%81-
%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

2. صحيفه امام، ج 21، ص220.
 http://calendar.ut.ac.ir/Fa/Software/RunCalConv.asp :3. به آدرس

4. پايان دفاع؛ آغاز بازسازی، كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1367، دفتر نشر معارف انقالب، تهران، 
1390، ص458.

5. صحيفه امام، همان، ص226.
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خانم حديدچی نيز همين مطال��ب را در خاطرت خود 
آورده و بيان داش��ته اس��ت كه صبح روز 14دی67، در 
ديداری كه با گورباچف داشتند اين نامه را تحويل رهبر 

شوروی دادند.1 
2. در مدخل ادعا شده است كه امام نامه به گورباچف 
را با مش��اوره با محمدجواد الريجانی و آيت اهلل جوادی 
آملی تدوين كرده است. در حالی كه اين ادعا غلط است 
و خانم دباغ در خاطراتش می نويسد: »ما هيچ يك، تا آن 
لحظه از محتوا و مفاد نامه اطالعی نداش��تيم.«2 و ادامه 
می دهد كه آيت اهلل جوادی آملی، شب قبل از دادن پيام 
به گورباچف، ما سه نفر را جمع كرد و گفت كه احتمال 
پرس��يدن س��ؤال از س��وی گورباچف، درباره محتوای نامه وجود دارد؛ فلذا بايد نامه را 
بخوانيم و خودمان را برای هر س��ؤالی آماده كنيم.3 پس اين مطالب صريح، غلط بودن 
مدعای نويسنده در مورد مش��ورت گرفتن امام از آقايان جوادی آملی و الريجانی را رد 

می كند.
3. مس��ئله آخر هم پيرامون گزارش از محتوای نامه اس��ت كه حاوی مسائل عرفانی 
و فلسفی اس��الم است و به آن هيچ اش��اره ای نشده اس��ت. آيت اهلل جوادی آملی كه به 
منظور تبيين مفاهيم بلند فلس��فی و عرفان��ی مندرج در نامه برای قرائ��ت اين نامه به 
ديدار گورباچف رفته بود، در ضمن گزارش سفر به مسكو، اشاراتی به مضامين بلند نامه 
داشته اند.4 پس از بازگشت از اين س��فر تاريخی، آيت اهلل جوادی آملی به شرح نامه امام 
پرداختند كه حاصل آن در كتابی با عنوان آوای توحيد به انتشار رسيد.5 در اين كتاب، 
معانی فلس��فی و عرفانی نامه كاماًل شرح داده شده اس��ت. در مدخل به اين بعد از نامه 

تاريخی امام اشاره ای نشده است.

1. محسن كاظمی )به كوشش(، خاطرات مرضيه حديدچی )دباغ(، تهران، سوره مهر، 1390، ص259-249.
2. همان، ص253.

3. همان.
4. برای اطالع از خاطرات آيت اهلل جوادی آملی در اين باب رك: پايان دفاع؛ آغاز بازسازی، خاطرات اكبر هاشمی 

رفسنجانی، همان، ص715-718. 
5. ش��رح آيت اهلل جوادی آملی بر نامه امام به گورباچف در قالب كتابی با عن��وان آوای توحيد در 108 صفحه، 
توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی)ره(، در سال 1369ش، منتشر شده است. رك: آوای توحيد: عبداهلل 
جوادی آملی، نامه امام خمينی سالم اهلل عليه به گورباچف و شرح ما منه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 

تهران، 1376. 

محض  به  امام  حضرت 
هيئت  قصد  از  اطالع 
امریكایی برای دیدار با 
صادر  اعالميه ای  ایشان 
فرمودند و در آن اطالعيه 
هيئت امریكایی را نپذیرفتند 
و به همه اعضای شورای 
انقالب، هيئت دولت موقت 
و سایر مسئولين تذكر دادند 
كه هيچ كس حق مالقات با 
این هيئت امریكایی را ندارد
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انتصاب و عزل آیت اهلل منتظری
يكی از نواقص مهم مدخل مورد نقد، عدم پرداختن به ماجرای انتصاب و عزل آيت اهلل 
منتظری از سمت قائم مقام رهبری است. ماجرايی كه در تاريخ پس از پيروزی انقالب 
اسالمی، يكی از نقاط پراهميت است و بررسی مواجهه امام با اين ماجرا، بخش پررنگی 
از انديش��ه و س��يره سياس��ی امام را بازتاب خواهد داد. مشخص نيس��ت نويسندگان 
دايره المعارف بزرگ اس��المی به چه منظوری اين بخش از تاريخ حيات سياسی امام را 
حذف كرده و از كنار آن گذشته اند! در ادامه، مروری بر مطالب مهم مرتبط با عزل و نصب 
آيت اهلل منتظری در سمت قائم مقام رهبری، از نظر خواهد گذشت. اين مطالب به صورت 

شماره بندی شده در ادامه خواهد آمد.
1. آيت اهلل منتظری از اولين ش��اگردان امام خمينی بود كه س��ابقه مبارزاتی زيادی 
داشت و به رغم آنكه در قانون اساسی جمهوری اسالمی، مسئوليتی به عنوان »قائم مقام 
رهبری« وجود نداشت، در نيمه نخست دهه شصت به عنوان قائم مقام رهبری معرفی 

شد و سال ها به اين عنوان شناخته می شد.
2. پس از بيماری قلبی امام خمينی در 3بهمن 1358 و انتقال هميشگی ايشان از قم به 
تهران و سكونت در نزديكی بيمارستان قلب جماران،1 برخی از مسئولين، به فكر تعيين 
جانشين برای امام راحل افتادند. آقای منتظری به واسطه سوابق مبارزاتی، و همچنين 
مسئوليت ها و عناوين پس از پيروزی انقالب، يكی از ش��اخص ترين چهره ها به عنوان 
جايگزين امام مطرح شد. از جمله اين مسئوليت ها، واگذاری امامت جمعه تهران در روز 
21شهريور 1358 و پس از رحلت آيت اهلل طالقانی، به وی بود. گذشته از قرار گرفتن نام 
آيت اهلل منتظری در كنار نام آيت اهلل پسنديده به عنوان وصی امام در تمام امور، كه امام در 
وصيتنامه خود به تاريخ 29دی 1358 نوشت، رياست بر مجلس خبرگان قانون اساسی- 
اولين انتخابات پس از پيروزی انقالب اسالمی- از ديگر مسئوليت های مهم ايشان بود.2

3. طرح موض��وع قائم مقامی آيت اهلل منتظ��ری، در خبرگان بدون مش��ورت با امام و 
علی رغم عدم رضايت ايش��ان صورت گرفته است. وقتی كه در جلسه 26تيرماه 1364، 
مجلس خبرگان طرح تعيي��ن قائم مقام برای رهب��ری را به تصويب رس��اند و آيت اهلل 
منتظری را مصداق اين عنوان تش��خيص داد، »بعضی خبرگان همي��ن طرح را بدون 
قيد ]تعيين مصداق[، امضا كردند. ولی چند نفر آن را ب��ا اضافه قيد »معظم له مصداق 

1. اطالعات، ش16058، پنجشنبه 4 بهمن 1358، ص1-2. 
2. صحيفه امام، ج 9، ص492؛ ج12، ص120.
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قسمت اول اصل 107 می باشد«، امضا كردند.«1 اين موضوع نشان می دهد كه بزرگانی 
در مجلس خبرگان، انتخاب ايشان را به صالح نمی دانس��ته اند. نكته جالب آنكه بعد از 
اين انتخاب، »خبرگان در پايان همين اجالس خدمت امام رسيدند و حضرت امام برای 
آنان سخنرانی كرد، ولی در رابطه با انتخاب آقای منتظری نفياً و اثباتاً سخنی نداشت.«2 
بی اعتنايی امام، پيام روشنی برای فعاالن و صحنه گردانان ماجرای قائم مقامی داشته و 

نشان از ناراحتی ايشان از اين ماجرا دارد. 
آيت اهلل امينی، همشهری و دوست ديرين آيت اهلل منتظری، با تحليل ماجرای انتخاب 
آقای منتظری، از عدم مشورت خبرگان با امام در اين موضوع مهم پرده برمی دارند و به 
اين مهم اشاره دارند كه »ش��ايد خبرگان با اين همه دقت و كنجكاوی از يك امر غفلت 
كرده باشند، و آن مشورت و استجازه از امام خمينی)ره( بود. بايد در اين مسئله بسيار 
حياتی و مهم كه از بزرگ ترين مسائل نظام اسالمی و مربوط به شخص حضرت امام بود، 
قبل از انجام عمل مشورت می ش��د، چنانكه خود امام بعداً در نامه اش به آقای منتظری 

نوشت: »واهلل قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم...«3
خود آيت اهلل منتظری نيز قبل از نهايی ش��دن انتصابش به اين مق��ام، طی نامه ای به 
خبرگان اعالم می كند كه بهتر است بحث در حول محور اصل جايگاه قائم مقامی شكل 
بگيرد و »بحث شخص ظاهراً به مصلحت نيست«، و با اين وسيله در حقيقت خود را كنار 
می كشد ولی اصرار برخی از طراحان ماجرا– مانند آقای هاشمی رفسنجانی- بر فضای 

جلسه غالب می شود. آيت اهلل امينی در اين زمينه می گويند: 
مخصوصاً با توجه به نامه آقای منتظری به مجلس خبرگان، كه از آنان 
خواست از انتخاب او به قائم مقامی صرف نظر كنند، جا داشت خبرگان 
مسئله را با امام در ميان می گذاش��تند و اگر چنين شده بود، با عواقب و 
آثار اين انتخاب، آن هم در زمان های آغازين انقالب مواجه نمی شديم.4 
گذشته از عدم مشورت با امام، بلكه فراتر از اين، بی اعتنايی به خواست و نهی صريح امام 
در اين موضوع نيز مطرح است. اين موضوع در خاطرات آيت اهلل ری شهری از زبان آيت اهلل 
محمدی گيالنی به طور مبسوط نقل شده اس��ت كه پس از اطالع امام از ماجرا توسط 
آيت اهلل گيالنی، آقای هاشمی برای تذكر به عدم برگزاری خبرگان به جماران فراخوانده 

1. خاطرات آيت اهلل ابراهيم امينی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1392، ص255.
2. همان، ص256. 
3. همان، ص258. 

4. همان، ص258-259.
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می ش��ود ولی با اين توجيه كه دعوت خبرگان انجام شده و 
ديگر نمی توان جلوی اين اقدام را گرفت، حرف امام را زمين 
می گذارد.1 ماجرای مخالفت امام با انتخاب آقای منتظری، 
از طريق آقای محمدی گيالنی و البته با عدم تصريح به اينكه 
شخص امام اين ناراحتی را به ايشان ابراز كرده است به گوش 
آقای هاشمی می رس��د و واكنش وی به اين مسئله در نوع 
خود جالب و گويای مشی ايشان در برخورد با فرامين امام 

است. آيت اهلل امينی در اين مورد می گويند: 
در آن زم��ان ك��ه خب��رگان در اج��الس 
فوق العاده در رابطه با انتخاب آقای منتظری 
به قائم مقامی در ح��ال مذاكره بودند، آقای 
محمدی گيالنی در بيخ گ��وش من گفت: 
من در جماران ب��ودم، در بي��ت امام گفته 
می شد كه امام با انتخاب آقای منتظری به 

قائم مقامی موافق نيست. من نيز همين مطلب را آهسته به آقای هاشمی 
رفسنجانی گفتم، ايشان گفتند امام كه نهی نكرده، به عالوه، در شرايط 

فعلی طرح اين مطلب به مصلحت نيست، تا ببينيم چه پيش می آيد.2 
اطالع آيت اهلل هاشمی از عدم رضايت امام از انتخاب آقای منتظری و نهی صريح امام در 
اين موضوع است كه با توجه به اسناد موجود، مستقيماً با هاشمی مطرح شده، و وی به 
رغم چنين نهی صريحی، اقدام به برنامه ريزی برای انتخاب آقای منتظری به قائم مقامی 
كرده است. همان طور كه مشاهده می شود، آيت اهلل محمدی گيالنی اين دغدغه را قبل 
از انتخاب قائم مقام رهبری، و در مجلس خب��رگان دنبال می كند و پرده از عدم رضايت 
امام و اطالع هاشمی از اين ماجرا برمی دارد. برخورد آقای هاشمی در سانسور خواسته 
قلبی امام با تعبير »در شرايط فعلی طرح اين مطلب ]نارضايتی امام[ به مصلحت نيست، 

تا ببينيم چه پيش می آيد«، واقعيت تلخی را به اثبات می رساند!
4. با اينكه امام خمينی با قائم مقامی آيت اهلل منتظ��ری موافق نبود ولی برای حفظ او 
تالش زيادی كرد و كارهای مهمی را به او واگذار كرد تا ايش��ان را در چهارچوب اهداف 

1. محمد محمدی ری شهری، خاطره ها؛ بررسی برهه ای حساس از تاريخ رهبری نظام جمهوری اسالمی ايران، 
مركز اسناد انقالب اسالمی، بهار1394، ج4، ص22-24.

2. خاطرات آيت اهلل ابراهيم امينی، همان، ص260.

وقتی نویسنده مدخل 
به جای واژه تسخير، 
از واژه اشغال استفاده 
می كند و به جای »النه 
واژه  از  جاسوسی« 
امریكا«  »سفارتخانه 
استفاده می كند، به زعم 
او در حقيقت این ایران 
و دانشجویان پيرو خط 
امام هستند كه اقدام به 
اشغال گری كرده اند! 
و از این نظر، نوعی 
قضاوت و جهت گيری 

در نوشته دیده می شود
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انقالب حفظ كن��د. ارجاع بس��ياری از احتياط های فقهی 
توس��ط امام به وی، به معنای زمينه سازی برای مرجعيت 
آقای منتظری تلقی می ش��د. واگذاری مس��ئوليت عزل و 
نصب قضات سراسر كش��ور و نظارت بر بس��ياری ديگر از 
فعاليت ه��ای قوه قضايي��ه، از جمله مس��ئوليت های مهم 
واگذارشده توسط امام بود. بعضی از اين مسئوليت ها بعد از 
قائم مقامی به وی واگذار شد مانند عزل و نصب نمايندگان 
رهبری در دانش��گاه ها و ارگان های انقالبی و... سيد احمد 
خمينی در رنجنامه اش خطاب به آقای منتظری به رويه جوانمردانه امام چنين اش��اره 

می كند: 
آنچه در توان امام بود، اعم از اعطای وكالت نامه و عنوان فقاهت و ارجاع 
احتياطات به شما و بازگذاشتن دست شما در قوه قضاييه و دادگاه عالي 
قم و موافقت با تعيين نمايندگان ش��ما در دانشگاه ها و خارج از كشور و 
نيز تعيين نماينده در هيئت هفت نفري زمين و ده ها عنايت ديگر، انجام 

داد.1
5. طيف شناسی حاميان آيت اهلل منتظری برای مطرح شدن به عنوان مرجعيت دينی 
و بعد هم قائم مقام رهبری، موضوع مهمی است. يكی از حاميان دو آتشه ايشان، مرحوم 
سيد احمد خمينی اس��ت كه از س��ال 1358، بحث قائم مقامی آيت اهلل منتظری را در 
محافل خصوصی و عمومی مطرح كرده و برای اين مس��ئله زمينه س��ازی كرده است.2 
همين مسئله باعث ش��د تا چند س��ال كار فرهنگی و تبليغی برای قائم مقامی آيت اهلل 
منتظری نتيجه دهد و مردم آماده پذيرش اين مس��ئله شوند. س��يد احمد خمينی در 
رنجنامه خطاب به آقای منتظری می نويسد:  »در سال 58 من قائم مقامي رهبري شما را 

به خيال اين كه رضاي خداي در آن است عنوان نمودم.«3
با مطرح كردن آيت اهلل منتظری، كم كم در ميان مردم نام او به عنوان رهبر آينده نيز 
شنيده شد و در اكثر مكان های عمومی عكس آيت اهلل منتظری را نيز در كنار عكس امام 

1. سيداحمد خمينی، رنجنامه به حضرت آيت اهلل منتظری، ص47. 
2. مانند اس��تفاده از تعبير »آيت اهلل العظمی« برای آيت اهلل منتظری كه زمينه  مرجعيت و رهبری وی را فراهم 

می ساخت.
3. سيد احمد خمينی، همان، ص18.

حمایت تمام عيار امام از 
اقدام دانشجویان خط امام 
در تسخير النه جاسوسی 
در هيچ جای این مدخل 
است.  يافته  ن انعكاس 
این  امام  كه  خصوصًا 
حركت را »انقالبی زیادتر 

از انقالب اول« ناميدند
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درج كردند.1 مردم او را رهبر آينده خود می ديدند و بعد از هر نماز، پس از دعا برای امام 
خمينی، برای او دعا می كردند و در شعارها او را »اميد امت و امام« می ناميدند.2 

با ايجاد فضای اجتماعی مناسب، افرادی مانند سيد احمد خمينی و هاشمی رفسنجانی 
از س��ال 1358 درصدد به وجود آمدن فرصتی برای مطرح كردن »مسئله قائم مقامی 
آيت اهلل منتظ��ری« بودند. از دو ف��رد پيش گفته می توان به عن��وان مهم ترين حاميان 

قائم مقامی آقای منتظری ياد كرد. 
6. به خاطر عملكرد آي��ت اهلل منتظ��ری و اطرافيانش، مس��ئله »قائم مقامی آيت اهلل 
منتظری« مورد ترديد بس��ياری از بزرگان و ي��اران امام قرار داش��ت. از جمله، جامعه 
مدرس��ين حوزه علميه قم با آن مخالف بود. هاش��می در خاط��رات روز 5آبان1360 

می نويسد: 
احمد آقا آمد و از وضع جامعه مدرس��ين ]حوزه علميه[ قم نگران بود 
كه ممكن است با سمت جانشيني رهبري آقاي ]حسينعلي[ منتظري 

مخالفت كنند.3 
همچنين در روز 23بهمن 1360 می نويسد: 

اول  شب ، احمد آقا آمد و راجع  به  حوزه  علميه  قم  و روحانيت  و جامعه 
 مدرس��ين  و رهبری  بعد از امام ، تذكرات  مفيدی  داد. افرادی  را اسم  برد 
و گفت ، اينه��ا اگر بتوانند، مان��ع  رهبری  آقای  ]حس��ينعلی [ منتظری  

می شوند.4
7. بارها ش��خصيت های مختلف نظام با آيت اهلل منتظری درب��اره اطرافيانش صحبت 
كردند يا به او نامه نوشتند ولی او زير بار اين مس��ئله نمی رفت و می گفت كه حواسش 
جمع است و گاهی به منتقدين نيز حمله می كرد و از اطرافيانش دفاع می كرد. هاشمی 

در خاطرات روز 23آذر 1362 می نويسد: 
دوباره به منزل آقای منتظری رفتم. مذاكرات مفصلی داشتيم. ايشان 
از اين كه بيت و اطرافيانش مورد انتقاد و سوءظن قرار گرفته اند، ناراحت 

1. محسن هاشمی )به اهتمام(، به سوی سرنوشت؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1363، تهران، 
دفتر نشر معارف انقالب، 1386، ص170 و 280. در خاطرات هاشمی رفسنجانی، تصويری از آيت اهلل منتظری در 

مرداد 1363 در كنگره امام رضا)ع( و آذر 1363 در فرودگاه مهرآباد در كنار عكس امام درج شده بود. 
2. محمد محمدی ری شهری، همان، ص15 و 19.

3. ياسر هاشمي )به اهتمام(، عبور از بحران؛ كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1360، تهران، دفتر نشر 
معارف انقالب، 1378، ص348.

4. همان، ص474.
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است. مطالبی هم از نظرات جامعه مدرس��ين حوزه علميه قم، راجع به 
دولت و من و آقای خامنه ای نقل كردند و راهنمايی نمودند. از فشاری 
كه س��پاه عليه روحانيون بي��دار وارد كرده انتقاد نمودن��د. از مخالفت 
سپاه با بيت خودشان، ناراحت بودند. پيام هايی توسط من، برای امام و 

رئيس جمهوری در مورد بيت خودشان دادند.1
8. اولين هش��دارهای علنی- و البته غير مس��تقيم- امام خمينی به آيت اهلل منتظری 
درباره بيتش و اطرافيانش در پيام ايشان به مناسبت افتتاح اولين دوره مجلس خبرگان 

رهبری در 22تير 1362 بيان شد: 
بايد بداني��د كه تبهكاران و جنايت پيش��گان بيش از هر كس چش��م 
طمع به شما دوخته اند، و با اش��خاص منحرف نفوذی در بيوت شما، با 
چهره  های صد در صد اس��المی و انقالبی، ممكن است خدای نخواسته  
فاجعه به بار آورند، و با يك عمل انحرافی نظام را به انحراف كشانند، و با 
دست شما به اسالم و جمهوری اسالمی سيلی زنند. اهلل، اهلل، در انتخاب 

اصحاب خود.2 
سيد احمد خمينی درباره اين پيام، خطاب به آيت اهلل منتظری می نويسد: 

اين پيام بيش از سه سال قبل از دستگيري آقا مهدي ]هاشمی[ است، 
گويي فقط براي شما نوشته اند و گويي تنها كسي كه گوش به آن نداده 
است شماييد!... گويي امام 5 سال بعد را مي خوانده است و كانون خطر را 
دقيقاً از 5 سال قبل نشانه رفته است. آيا خدا را خوش مي آيد شما گوش 

به حرف چنين مرد زيرك و باهوشي ندهيد؟3
9. از جمله اطرافيان مسئله دار آيت اهلل منتظری، سيد مهدی هاشمی بود كه فقط چند 
مالقات مختصر كافی بود كه امام او را به خوبی بشناسد و به شدت، سايرين و مخصوصاً 
آيت اهلل منتظری را نسبت به خطر وجود اين ش��خص آگاه كرده و از اختالط با او پرهيز 
دهد. سيد مهدی هاشمی بعدها در اعترافاتش به تيزهوشی امام خمينی آفرين می گفت 
كه او را در چند مالقات، ش��ناخته و اجازه نداده اس��ت كه در كنار رهب��ر آينده بماند.4 

1. مهدي هاشمي )به اهتمام(، آرامش و چالش: كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1362، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1382، ص410. 

2. صحيفه امام، ج 18، ص6-7. 
3. سيد احمد خمينی، همان، ص23.

4. همان، ص50؛ محمد محمدی ری شهری، همان، ص49-50. 
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سيد مهدي هاشمی، از طريق برادرش سيد هادی هاشمی رئيس دفتر و داماد آيت اهلل 
منتظری، به بيت آقای منتظری نفوذ كرده و روز به روز دايره نفوذش را گسترش می داد. 
دو برادر، در بيت منتظری به توطئه مشغول بودند و با توجه به بيماری قلبی امام خمينی، 
انتظار وفات ايشان را می كشيدند تا بعد از آن خودشان بر رأس قدرت قرار گيرند. سيد 

مهدی در اعترافاتش درباره افكار برادرش می گويد: 
راجع به اف��كار آقا هادي هم البته من يك س��ري مس��ائل كم گفتم، 
خصوصي به بعضي از مقامات گفتم ولي كتباً چيزي ننوشتم روي مسئله 
حضرت امام و انتظار مرگ حضرت امام. خب آقا هادي مس��ائل زيادي 
مي گفت يعني از من خيلي داغ تر ب��ود در اين كه امام خميني چند روز 
ديگر- زبانم الل اون مي گفت- ان ش��اءاهلل همين چند روز ديگر خواهد 

مرد و مسئله حل مي شود!1
بسياری از ياران و شاگردان امام نسبت به اطرافيان آيت اهلل منتظری حساس بودند و 
نسبت به انحرافاتی كه در اطرافش می گذشت سخت نگران بودند. آيت اهلل آذری قمی در 
يكی از جلسات مجلس خبرگان سخنرانی مفصلی درباره مشكالت دفتر و بيت آيت اهلل 
منتظری كرده بود و اكثر اعضای خبرگان اين سخنان را تأييد كرده و به آيت اهلل منتظری 

پيغام داده بودند كه بايد اطراف شما از اين افراد پاك شود.2
آيت اهلل مش��كينی رئيس مجلس خبرگان رهبری يك ماه قبل از انتخاب ايش��ان به 
قائم مقامی رهبری، طی نامه ای به تاريخ 1مهر 1364، نسبت به اطرافيان و بيت آيت اهلل 
منتظری اعالم خطر كرده و با صراحت ايش��ان را به پاك كردن اطرافش از افراد فاس��د 

دعوت كرده است: 
نظر اغلب دوستان برای روز مبادا شماييد. لكن با يك نگرانی خاص از 
ناحيه بيت و بعضی حواشی آن جناب، كه متأسفانه به قول آن مرحوم، 
مراجع قبلی پس از مرجعيت گرفتار می شدند و شما قبل از آن. من در 
اين باره المتثال امركم كلی می گويم پيوس��ته از دوستان صميمی تان 

اظهار ناراحتی می شنوم.3
آيت اهلل محمدمهدی ربانی املشی كه از اين انحرافات سخت نگران بود درصدد برآمد 
تا با افزايش ارتباطات خودش با آيت اهلل منتظری، كم كم اطراف او را پاك س��ازی كند. 

1. سيد احمد خمينی، همان، ص55. و قريب به همين مضمون در ص48. 
2. محمد محمدی ری شهری، همان، ص412. 

3. حسينعلی منتظری، خاطرات، انتشار از سايت وی، 1379، ج2، ص922. 
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هاشمی رفسنجانی در مصاحبه ای كه در ارديبهشت 1390 با سايت خبری آينده داشت 
می گويد: 

ما به آقای منتظری می گفتيم كه يكی از مش��كالت، بيت شماس��ت. 
آقای ربانی املشی كه قوم و خويش ايشان شده بود، تالش كرد مواظب 
اينها ]گروه سيد مهدی هاشمی[ در بيت باشد كه نتوانند آقای منتظری 
را تحريك كنند ]ولی[ آنها به آقای ربانی ميدان نمی دادند و خودشان 

نزديك تر بودند. 1 
ازدواج احمد منتظری با زهرا ربانی املشی در س��ال 1356 باعث شده بود تا آيت اهلل 
ربانی املشی با آيت اهلل منتظری فاميل ش��وند و اين موجب صميميت بيش از پيش آن 
دو گرديد. اين ارتباط زمينه خوبی ش��د و آيت اهلل ربانی املشی ارتباطش را با منتظری 
بيشتر كرد و همين مسئله باعث گرديد تا فعاليت های مثبتی را در دفتر و بيت منتظری 
آغاز كند. سيد مهدی هاشمی كه از اين اقدامات، سخت به وحشت افتاده بود، درصدد 
برآمد با روش های مخصوص خودش جلوی فعاليت های آيت اهلل ربانی را بگيرد و او را به 
وسيله سم مبتال به سرطان كرده و در روز 17تير 1364 به شهادت رساند. يك هفته بعد، 
بحث قائم مقامی منتظری در مجلس خبرگان مطرح شد و شهادت آيت اهلل ربانی املشی 
از هزينه هايی بود كه منتظری و دفترش به انقالب تحميل كردند و ربانی املشی، شهيد 

بصيرت و تالش برای مصون نگه داشتن رهبری آينده انقالب بود.2
10. برای اولين بار در روز سه ش��نبه 25تير 1364 طرح جانش��ينی آيت اهلل منتظری 
در مجلس خبرگان به صورت اجمالی مطرح ش��د. هاشمی رفس��نجانی درباره آن روز 
می نويس��د: »طرح تعيين آقاي منتظري به عنوان جانش��ين امام با حدود پنجاه امضا 
تقديم شد ولي بررسي آن به جلسه آينده موكول گرديد.«3 روز بعد در 26تير 1364 تمام 
مباحث جلسه خبرگان مربوط به بحث قائم مقامی بود. در اين جلسه بحث های مهمی 
انجام شد و مسئله قائم مقامی آيت اهلل منتظری به صورت جدی مطرح شد و قرار شد كه 
در جلسه بعد خبرگان، آن را نهايی و تصويب كنند. هاشمی رفسنجانی در خاطراتش به 

نكات مهمی درباره محتويات اين جلسه اشاره كرده است: 

1. سايت آينده به نقل از »ناگفته های هاشمی رفسنجانی از عزل آيت اهلل منتظری«، سايت تاريخ ايرانی، انتشار 
در يكشنبه 25ارديبهشت 1390، ساعت 15:45، به آدرس:

http://tarikhirani.ir/fa/news/4/bodyView/774/ 
2. محمد محمدی ری شهری، همان، ص427-428.

3. سارا الهوتی )به اهتمام(، اميد و دلواپس��ی: كارنامه و خاطرات هاشمی رفسنجانی سال 1364، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب، 1387، ص171. 
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مجلس خبرگان صبح و عصر جلسه 
داش��ت. رهبريت آقاي منتظري در 
دستور بود و كس��ي جرئت مخالفت 
صريح را نداش��ت و يا مخالف صريح 
نبود. عده اي به عن��وان اينكه اقدام 
با عجله اس��ت و باعث اتهام و حرف 
مخالف��ان مي ش��ود، مي گفتن��د به 
عنوان تحقيق درباره بقيه افراد مورد 
احتمال، تأخير بياندازيم. اين طرح را 
حدود پنجاه نفر از نمايندگان مجلس 
خبرگان امضا كرده بودند و بيش��تر 
آيت اهلل خامنه اي اصرار بر اتمام كار 

مي كردند. باألخره در آخر وقت چون هن��وز عده اي براي صحبت وقت 
داش��تند، با پيشنهاد آقاي مش��كيني قرار شد ظرف دو س��ه ماه آينده 

اجالسيه اي داشته باشيم و پنج نفر به عنوان تحقيق معين شدند.1
امام خمين��ی بعدها به اين مس��ئله تصريح كردن��د كه به انتخاب آي��ت اهلل منتظری 
به قائم مقامی رضايت نداش��ته اند و ايش��ان را از هم��ان موقع، واجد ش��رايط رهبری 

نمی دانستند. ايشان در نامه 1368/1/6 به منتظری می نويسد: 
واهلل قس��م، من از ابتدا با انتخاب ش��ما مخالف بودم، ولی در آن وقت 
شما را ساده لوح می دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولی شخصی بوديد 
تحصيل كرده كه مفيد برای حوزه های علميه بوديد... واهلل قسم، من با 
نخست وزيری بازرگان مخالف بودم ولی او را هم آدم خوبی می دانستم. 
واهلل قسم، من رأی به رياست جمهوری بنی صدر ندادم و در تمام موارد 

نظر دوستان را پذيرفتم.2
سيد احمد خمينی مخالفت امام با قائم مقامی منتظری را تأييد كرده است و در رنجنامه 

خطاب به منتظری نوشته است: 
با اين كه معظم له با قائم مقامي ش��ما مخالف بودن��د- و آيت اهلل آقاي 

1. همان، ص171.
2. صحيفه امام، ج 21، ص331.

اقدام مشكوک دولت موقت 
در الغای یك طرفه قراردادهای 
اقتصادی- تسليحاتی ایران با 
امریكا، یكی دیگر از نشانه های 
پيوند فكری اعضای دولت 
موقت با دولت امریكاست. 
این اقدام نسنجيده بهانه ای 
برای استنكاف دولت امریكا از 
بازپس دادن مبالغ پيش پرداخت 
قراردادهای ایران گشت و 
تاكنون منشأ خسارت های مالی 

فراوان شده است
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محمدي گيالني شاهد اين قضيه است- به خاطر حفظ مصلحت، سكوت 
كردند.1

آيت اهلل محمدی گيالنی كه درباره قائم مقامی آيت اهلل منتظری با امام خمينی ديدار 
داشت، قرار ش��د كه مخالفت امام با اين مس��ئله را به مجلس خبرگان منتقل كند ولی 
متوجه شدند كه اين بحث در خبرگان انجام شده و در مقابل عمل انجام شده قرار گرفتند 
و بعد به خاطر اصرار دوس��تان پذيرفتند و مخالفتی نكردن��د. مرحوم آيت اهلل محمدی 
گيالنی درباره نظر مخالف امام خمينی با قائم مقامی آيت اهلل منتظری چنين می گويد: 

يك روز قبل از مطرح ش��دن قائم مقامی آق��ای منتظری در مجلس 
خبرگان... من ضمن تماس با دفتر امام)ره( كتباً از طريق آقای توسلی 
و آقای رس��ولی، از ايشان درخواس��ت مالقات كردم. در آن موقع اعالم 
شده بود كه امام تا پانزده روز مالقات ندارند. من در تكه كاغذی نوشتم 
مطلبی واجب و ضروری است، احس��اس وجوب كردم به عرض مبارك 
برس��انم. امام اجازه دادند خدمتشان رس��يدم. گفتم: »فردا قرار است 
موضوع قائم مقامی آق��ای منتظری در مجلس خبرگان مطرح ش��ود، 
خواستم به عرضتان برسانم به آقای هاش��می بگوييد مطرح نشود. من 
به آقای منتظری ارادت دارم؛ خدمتشان درس خوانده ام؛ ايشان را عابد 
و زاهد می دانم؛ ولی اين خصوصيات، كافی نيس��ت. او از عهده اين كار 
برنمی آيد...«. امام، گله های س��وزانی از آقای منتظ��ری را آغاز كرد كه 
كجا چه كرده و كجا چه...! و اضافه فرمود: »احمد هم از او دفاع می كند! 
از منزل سيد مهدی هاشمی، دست نويس های او را آورده اند. من ديدم 
نامه های آقای منتظری از نوشته های مهدی هاشمی الهام گرفته! اين را 
من برای ايشان نوشتم!« سخن امام كه به اين جا رسيد، من گفتم: »آقای 
منتظری عين نامه شما را آورد و در جلس��ه خواند و با خنده گفت: امام 
خيال كرده كه آنچه من برايش می نويسم، الهام از سيد مهدی می گيرم!« 
امام فرمود: »نامه مرا آورد در جلس��ه خواند؟!« گفتم: »بله! آقای سيد 
عباس خاتم و سيد جعفر كريمی و چند نفر ديگر هم بودند.« امام فرمود: 
»او اينطور اس��ت!« عرض ك��ردم: »بفرماييد كه فردا ايش��ان به عنوان 
قائم مقام رهبری مطرح نش��ود.« امام قدری فكر كرد و فرمود: »احمد 

1. سيد احمد خمينی، همان، ص47.



)2
ی)

الم
 اس

گ
 بزر

رف
معا

ره ال
 داي

 در
ی«

مين
»خ

ل 
دخ

ر م
ی ب

قد
ن

28
1

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

نيست، می شود شما زحمت بكشيد و به آقای هاشمی بگوييد بعد از ظهر 
من ايش��ان را ببينم؟« عرض كردم: »بله، اما به آقای هاشمی نفرماييد 
كه من آمدم ]و اين جريان را خدمت شما گفتم[. به هيچ كس نگوييد. 
می ترسم مرا هم شمس آبادی كنند يا مثل شيخ قنبر در چاه بيندازند!« 
اين را كه گفتم، امام- اعلی اهلل مقامه- سه بار خنديد و فرمود: »خاطرت 
جمع باشد.« از دفتر امام، حركت كردم و آمدم شورای نگهبان.1 جلسه 
تمام شده بود و بعد رفتم خدمت آقای هاشمی و گفتم صبح، خدمت امام 
رسيدم. كاری داشتم. فرمودند به آقای هاشمی بگوييد كه من ايشان را 
ببينم... شب، بعد از نماز مغرب و عش��ا، خانم حاج احمدآقا زنگ زد كه 
»حاج آقا! امام فرمودند: آنچه امروز ما صحبت كرديم، مبادا از شما تجاوز 
كند.« گفتم: »همين طور است.« فردای آن روز، آقای هاشمی موضوع 
قائم مقامی آقای منتظری را در مجلس خبرگان مطرح كرد... پس از اين 
ماجرا، روزی آقای هاشمی در حضور جمعی گفت: من بعد ازظهر رفتم 
خدمت امام. امام فرمودند: »موض��وع قائم مقامی آقای منتظری را فردا 
مطرح نكن.« گفتم: »چرا؟! ما در اجالس��يه قبل، به آقايان گفته ايم كه 
ايشان را به عنوان قائم مقام، مطرح كنيم.« فرمود: »نه، يكی از دوستان 

آمده و چنين گفته...«. گفتم: ما اعالم كرده ايم. نمی شود...2
هاشمی رفسنجانی درباره همين ديدار با امام و صحبت با آيت اهلل محمدی گيالنی در 

خاطرات روز 14آبان 1364 می نويسد: 
آقای محمدی گيالنی به دفترم آمد و پيام امام را درباره برنامه مجلس 
خبرگان آورد... گفت كه امام با انتخاب آقای منتظری ]برای قائم مقامی[ 
موافق نيستند... شب، خدمت امام رفتم و راجع به پيام ايشان در مورد 
مجلس خبرگان مذاكره كرديم. نگرانند كه تعيين آيت اهلل منتظری به 
عنوان رهبر آينده، باعث عداوت و كارش��كنی رقبای ديگر شود. بايد با 

احتياط و مراعات جوانب كار، عمل شود.3
هاش��می در روز 18آبان 1364 كه قرار بود قائم مقامی آيت اهلل منتظری نهايی شود، 

اوضاع مجلس خبرگان و نظر امام درباره اين موضوع را چنين شرح می دهد: 

1. در آن تاريخ آيت اهلل محمدی گيالنی عضو فقهای شورای نگهبان بوده است. 
2. محمد محمدی ری شهری، همان، ص22-24. 

3. سارا الهوتی، همان، ص281. 
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ساعت هفت و نيم، جلسه هيئت رئيسه مجلس خبرگان تشكيل شد. 
س��پس به تاالر رفتيم. جلسه رسمی ساعت هش��ت و نيم تشكيل شد. 
آقای مشكينی مختصری صحبت كردند و س��پس نامه آقای منتظری 
را خواندند كه با تشكر از خبرگان خواسته بودند كه از انتخاب ايشان به 
عنوان جانشين امام در زمان حيات امام منصرف شويم. بحث  ها شروع 
ش��د. احمد آقا اطالع داد كه امام به آقای محم��دی ]گيالنی[ گفته  اند 
موضوع پيام را پيگيری نكنند. هم در جلسه صبح و هم در جلسه عصر در 
اين باره بحث كرديم و در تنفس  ها به مشورت پرداختيم و سرانجام بعد 
از نماز مغرب با بيش از دو، سوم حضار تصويب شد كه آيت  اهلل منتظری، 
مصداق صدر اصل 107 قانون اساسی هس��تند؛ يعنی از طرف مردم به 

مرجعيت و رهبری برای بعد از امام پذيرفته شده  اند.1
با نقلی كه از آيت اهلل محمدی گيالنی درباره مخالف��ت امام ذكر كرديم، می بينيم كه 
امام خمينی)ره( با قائم مقامی آي��ت اهلل منتظری مخالف ب��وده و در مقابل عمل انجام 
شده قرار گرفته اس��ت. امام خمينی می توانس��تند با اعالم نظر صريح و قاطع خود، از 
اين امر جلوگيری كنند ولی اين كار را نكردند و اجازه دادند كه اين امر واقع ش��ده ولی 
نظر دوستان و اطرافيان را پذيرفتند. در واقع امام خمينی در اين قضيه، همچون قضيه 
نخس��ت وزيری بازرگان و رياس��ت جمهوری بنی صدر كه با هر دوی آنها مخالف بودند، 
عمل كردند و به خاطر نظر و اصرار دوستان، پذيرفتند. امام خمينی در نامه 68/1/8 به 

منتظری نوشتند كه: 
هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم، و در اين زمينه 
هر دو مثل هم فكر می كرديم. ولی خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند؛ 

و من هم نمی خواستم در محدوده قانونی آنها دخالت كنم.2
س��يره امام خمينی بر آن اس��ت كه تا وقتی كه مصالح نظام را در خط��ر نبيند، نظر 
مسئوالن نظام را كه شاگردان و ياران ايشان هستند می پذيرفت و حتی بر نظر خود مقدم 
می داشت. نظر امام درباره قائم مقامی منتظری بر آن بود كه او را ساده لوح می دانستند 
كه مدير و مدبر هم نبود. با اصرار سران نظام به اين نتيجه رسيدند كه همراهی آنها با وی، 
خأل بی تدبيری و سادگی را پر خواهد كرد. اما حوادث بعدی نشان داد كه مشكل، بيش 

1. همان، ص283. 
2. صحيفه امام، ج 21، ص334. 
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از اينهاست فلذا با دلی پرخون و قلبی شكسته، منتظری 
را از رهبری آينده كنار گذاشتند.1

شخصيت های برجس��ته و دلس��وز نظام و سران سه 
قوه مانند آيت اهلل خامنه ای، آيت اهلل موس��وی اردبيلی 
و هاشمی رفسنجانی از كس��انی بودند كه در اين واقعه 
نقش محوری داشتند و نس��بت به آينده انقالب نگران 
بودند؛ به همين خاط��ر آيت اهلل منتظ��ری را به عنوان 
قائم مقام انتخ��اب كردند. اين نگران��ی در نامه آيت اهلل 
مش��كينی رئيس مجلس خبرگان رهب��ری به آيت اهلل 
منتظری، يك م��اه قب��ل از انتخاب قطعی ايش��ان به 

قائم مقامی رهبری به خوبی هويداست.2
به اين ترتيب شاگردان امام و رؤسای قوا درصدد بودند 
تا از فتن��ه ای كه امكان دارد در آين��ده انقالب را تهديد 
كند، جلوگيری كنند و با حس��ن ظنی ك��ه به آيت اهلل 

منتظری داش��تند او را برای اين امر انتخاب كردند. امام خمينی نيز به رغم مخالفت با 
اين امر، آنچه از تأييد و تكريم بود را در حق آيت اهلل منتظری روا داشته و مسئوليت های 
مهمی را به او واگذار كرده و مقدمات مرجعيت و رهبری او را نيز فراهم كردند. اما آيت اهلل 

1. محمد محمدی ری شهری، همان، ص26.
2. آيت اهلل مش��كينی اوضاع بعد از رحلت رس��ول خدا)ص( را به عنوان يك تجربه تلخ تاريخی كه مس��ير اكثر 
مسلمين را از راه اسالم ناب، خارج كرد می دانند كه احتمال اينكه آن فاجعه در انقالب اسالمی تكرار شود وجود 
دارد: »می دانيد اگر حادثه ای]= رحلت امام[ خدای نكرده رخ دهد كار كش��ور چگونه می شود؟ با وجود دشمنان 
زهرخورده و آتش های زير خاكستر داخلی و روحانی های ضد انقالب و مرده عبيدالفلوس آنها در شهرها و روستاها 
كه امكان دارد آنها جنجالی برپا كنند و ناراضی های بالذات و بالعرض را دور خود جمع نمايند و اس��تان ها را پر از 
آشوب كنند و ايادی نفوذی قدرت ها نيز سر و صدايی از كارخانه ها و مدارس و غيره برپا نمايند، خوابانيدن چنين 
فتنه ای مشكل باش��د... بنده گاهی فكر می كنم در توجه قلوب ملت به رهبر انقالب و عشق و محبت آنها و ارزش 
اين امر و اثرات آن در حل معضالت جامعه در رفع خطرات هنگام هجوم حوادث كه با يك دستور، مردم يكجا تكان 
می خورند و مهم ترين مشكل به آسانی حل می شود. و باز فكر می كنم آيا اگر مردم روزی اين دل را از وی كندند به 
كجا خواهند برد؟ آيا جانشينی با آن سوابق ممتد و خاص دارد كه اين عالقه ها به وی متوجه شود؟ و آيا خبرگان 
می تواند اين امر پر ارزش را كه به منزله رشته تسبيح است به شخصی متوجه نمايند تا انقالب و حكومت اسالمی 
سالم بماند؟... قانون اساسی می گويد خبرگان منتخب مردم درباره همه كسانی كه صالحيت مرجعيت و رهبری 
دارند بررسی و مشورت می كنند. )اصل107( آيا صالح است خبرگان، آن را بگذارند برای روزی كه خود، روز آشوب 
و جنجال اس��ت؟ و آيا در آن روز زبان ها و قلم های فتنه جويان منتظرالواليه ها و سياستمدارها ساكت می مانند و 
خبرگان را به حال خود می گذارند كه انتخاب اصلح كنند؟... خبرگان جازم بودند كه به هيچ وجه تأخير امر صالح 
نيست بلكه بايد كار در نزد آنها روشن و مبرهن شود كه عنداللزوم در تمام كشور از حلقوم همه، يك صدا درآيد.« 

)خاطرات آيت اهلل منتظری، ج2، ص923-920.( 

امام خمينی می توانستند با 
اعالم نظر صریح و قاطع 
خود، از قائم مقامی آقای 
منتظری جلوگيری كنند ولی 
این كار را نكردند و اجازه 
دادند كه این امر واقع شده 
ولی نظر دوستان و اطرافيان 
را پذیرفتند. در واقع امام 
قضيه،  این  در  خمينی 
همچون قضيه نخست وزیری 
بازرگان و ریاست جمهوری 
بنی صدر كه با هر دوی آنها 
مخالف بودند، عمل كردند 
و به خاطر نظر و اصرار 

دوستان، پذیرفتند
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منتظری در طول مدت قائم مقامی، به خوبی نش��ان داد كه شايستگی رهبری انقالب 
اسالمی را ندارد و افراد فاسدی كه اطراف خودش گرد آورد شاهدی بر اين مسئله بودند.

11. آيت اهلل امينی در خاطراتش، پس از تبيين فضای دوران قائم مقامی و بعد از اشاره 
به برخی از اقدامات انتقادبرانگيز آقای منتظ��ری، به تالش های امام راحل برای اصالح 
رويه آقای منتظری و خصوصاً اصالح بيت ايشان اش��اره می كند، و آنگاه به خبری غير 

منتظره در اين باب، می پردازد: 
من و دوستان به ويژه سران عالی رتبه كشور از نگرانی های امام نسبت 
به موضع گيری های آقای منتظری، اجماالً با خبر و ناراحت بوديم ولی با 
توجه به اوضاع و شرايط زمان، احتمال عزل ايشان را از قائم مقامی، آن 
هم با سرعت و قاطعيت اصاًل نمی داديم، و تحقق آن برايمان يك امر غير 
منتظره و شگفت آور بود. تصميم جدی امام به عزل آقای منتظری اين 

گونه به اطالع ما رسيد: 
در روزهای اول فروردين 68، آيت اهلل مش��كينی به م��ن زنگ زد كه 
امام به وس��يله  حاج احمد آقا پيام مهمی را برای هيئت رئيسه خبرگان 
فرستاده، ش��ما و آقای مؤمن و آقای طاهری خرم آبادی، هر چه زودتر 
به منزل من بياييد تا در اين باره مش��ورت كنيم. من به اتفاق آقايان به 
منزل آقای مشكينی رفتيم. ايشان گفتند حاج احمد آقا به وسيله  تلفن 
با من تماس گرفت و گفت: امام به من فرموده كه به شما بگويم خبرگان 
را برای تش��كيل اجالس دعوت كنيد و هيئت رئيسه هم نزد من بيايند 
تا بگويم چه كنند؟ منظور امام برای ما روش��ن بود، و از ش��نيدن آن و 
عواقبش وحشت زده شديم. پس از بحث و مشورت بدين نتيجه رسيديم 
كه بايد در اين امر مهم و حس��اس با آقای هاش��می رفسنجانی تماس 

بگيريم و مشورت كنيم.1
آقای امينی در ادامه می گويد: 

از همان  جا با آقای هاشمی تماس گرفتيم و جريان پيام امام را با ايشان 
در ميان گذاش��تيم و كس��ب تكليف كرديم. آقای هاشمی گفت:»من 
در اين رابطه حرف دارم، ش��ما بيايي��د تهران تا موضوع را در جلس��ه 
هيئت رئيس��ه مطرح كنيم و تصميم بگيريم«. برای تش��كيل جلس��ه  

1. خاطرات آيت اهلل ابراهيم امينی، همان، ص263.
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هيئت رئيس��ه روزی را تعيين كرديم. در آن زمان آيت اهلل خامنه ای در 
مش��هد مقدس بودند، آقای هاش��می جريان تصميم امام را به ايشان 
اطالع دادند، آن جناب پس از اطالع بالفاصله به تهران مراجعت كردند 
و در دفتر آقای هاشمی حضور يافتند. بنده هم به اتفاق آقای مشكينی 
و آقايان محمد مؤمن و طاهری خرم آبادی در زمان مقرر در دفتر آقای 
هاشمی حاضر شديم و تشكيل جلس��ه داديم. ما جريان پيام امام را در 
امر به دعوت خبرگان برای تشكيل اجالس��يه خبرگان مطرح كرديم. 
آقای هاشمی رفس��نجانی گفت چندی اس��ت كه امام در رابطه با عزل 
آقای منتظ��ری از قائم مقامی تصمي��م گرفته و يك��ی، دو مرتبه به من 
فرموده كه مسئله  آقای منتظری را تمام كنيد. ولی من چون از عواقب 
آن می ترسيدم با التماس و خواهش از ايشان خواستم در اين اقدام عجله 
نكند. ش��ايد در آينده راه حل بهتری پيدا ش��ود. ولی امام قبول نكرد و 
فرمود من تصميم خودم را گرفته ام، هر چه زودتر قضيه را تمام كنيد. تا 
اينكه امروز )1368/1/6( خبردار شدم خودش شخصاً وارد عمل شده، 
و در رابطه با عزل آقای منتظری نامه ای نوش��ته و برای من فرستاده تا 
به همراه آقای خامنه ای ببريم ق��م و تحويل آقای منتظری بدهيم. يك 
نس��خه آن را هم به صدا و سيما فرس��تاده تا در راديو خوانده شود. ولی 
من به حاج احمد آقا گفتم: »به صدا و س��يما بگوييد نامه را نخواند تا ما 

خدمت امام برسيم و حرفمان را بزنيم، خواندن نامه دير نمی شود.1
پس از توضيحات آقای هاشمی جلسه وارد دستور شد، موضوع بحث، 
انگيزه امام از نوشتن نامه عزل و آثار و عواقب احتمالی اين عمل، ضرورت 
يا عدم ضرورت پخش ف��وری نامه، لزوم يا عدم لزوم تش��كيل اجالس 
خبرگان، و ديگر مسائل از اين قبيل بود. اين بحث و گفت وگوها چندين 
ساعت طول كشيد. در نهايت بدين نتيجه رسيديم كه الزم است قبل از 
هر اقدامی خدمت امام برسيم، نظراتمان را عرضه بداريم و كسب تكليف 

كنيم. آنچه قرار بود خدمت امام عرض كنيم عبارت بود از: 
1. تقاضای انصراف امام از اين اقدام ولو به ص��ورت موقت، در صورت 

امكان

1. تمام مطلب از خاطرات آيت اهلل امينی نقل شده. رك: همان، ص263-264.
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2. تقاضای عدم پخش نامه به وسيله صدا و سيما
3. تقاضای انصراف از تشكيل اجالس خبرگان و حداقل اجازه تأخير آن

4. تقاضای ماليم تر كردن لحن نامه به گون��ه ای كه به جنبه  حوزوی 
ايشان لطمه وارد نسازد.

پيرو اين جلسه، با دفتر امام تماس گرفتيم و تقاضای مالقات كرديم. 
حاج احمد آقا گفت: امام اين موقع شب كسی را به مالقات نمی پذيرد. 
گفته ش��د كار فوری و الزمی داري��م و داريم حرك��ت می كنيم. آقای 
هاش��می، آقای خامنه ای )مقام معظم رهبری(، آقای مش��كينی و من 
به س��وی جماران حركت كرديم و در حدود ساعت نه شب به بيت امام 
رسيديم. حاج احمدآقا گفت: »گمان نكنم در اين موقع شب امام اجازه 
مالقات بدهد، ولی خدمت ايش��ان عرض می كنم«. در اين موقع آقای 
هاش��می در پاكت را باز كرد و متن نامه را برای ما خواند با شنيدن نامه 
عاطفی و اندوه بار و قاطع امام كه از عمق جانش نشئت می گرفت حالتی 
وحشتناك و غير قابل توصيف بر جانم عارض شد كه تلخی آن را هنوز 

فراموش نكرده ام. 
بعد از چن��د دقيقه آقای حاج احم��د آقا از نزد امام برگش��ت و گفت: 

»فرمودند چون آقايان آمده اند تشريف بياورند«.
در حدود ساعت 9:30 بود كه خدمت امام مشرف شديم. در ابتدا آقای 
هاشمی سخن را آغاز كرد، با لحن ملتمسانه گفت: »ما هميشه به هنگام 
بروز مشكالت و معضالت خدمت شما شرفياب می شديم و در حل آن از 
جناب عالی كمك می گرفتيم، اكنون در رابطه با نامه ای كه برای آقای 
منتظری نوش��ته ايد و امكان دارد برای نظام مشكالتی به وجود بياورد، 
شرفياب ش��ده ايم. تقاضای ما اين اس��ت كه در پخش آن عجله نكنيد، 
شايد در آينده راه حل بهتری پيدا شود. در تشكيل مجلس خبرگان هم 
تعجيل نفرماييد، اجازه بدهيد اطراف و جوانب كار را خوب بررسی كنيم 
و خدمت شما عرضه بداريم آنگاه هر چه بفرماييد عمل می كنيم«. بعد 
از آن آقای خامنه ای )مقام معظم رهبری( سپس آقای مشكينی درباره  
همين مطلب س��خنانی را عرضه داش��تند. امام كه آثار اندوه بر چهره  
ربانی اش آشكار بود فرمود: »من در اطراف و جوانب اين كار خوب فكر 
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كرده ام و تصميم گرفته ام. ديگر حرف ندارد. من از اول با انتخاب ايشان 
مخالف بودم؛ ولی نخواستم در كار خبرگان دخالت كنم. من گفته بودم 
نامه را در اخب��ار بخوانند ولی در اين باره كوتاهی ش��د. اگر اصرار كنيد 
می گويم همين ح��اال بخوانند. من گفته ام عك��س او را از ادارات پايين 
بياورند. تشكيل مجلس خبرگان هم ضرورتی ندارد من خودم او را خلع 
می كنم. چون اگر خبرگان او را عزل كنند معنايش اين است كه انتخاب 
س��ابق آنها كار درس��تی بوده در صورتی كه من از اول مخالف اين كار 
بودم«. آنگاه به آقايان خامنه ای و هاشمی فرمود: »شما هم الزم نيست 
نامه را برای ايشان به قم ببريد، آن را به وسيله شخص ديگری می فرستم. 

شما هم ديگر برای ديدار ايشان به قم رفت و آمد نكنيد.« 
در همين جلس��ه آقای هاش��می از امام درخواس��ت كرد: »لحن نامه 
طوری باش��د كه به جنبه حوزوی آقای منتظری لطمه ای وارد نشود.« 
امام در جواب س��خنان تندی فرمود1 ك��ه با توجه به برخ��ی مصالح و 
مالحظات از ذكر آنها معذورم. بدين صورت، جلس��ه ب��ا يأس و نگرانی 

پايان يافت.«2
12. بعد از بركناری آيت اهلل منتظری، بدبينی نسبت به اصل جايگاه قائم مقامی به وجود 
آمد چرا كه آن را جايگاهی می ديدند كه افراد فاسد به آن طمع كرده و درصدد برمی آيند 
تا با نزديك شدن به قائم مقام، آينده خوبی را برای خودشان در رأس قدرت رقم بزنند. 
تجربه تلخ قائم مقامی آيت اهلل منتظری باعث گرديد تا بحث قائم مقامی برای هميش��ه 

منسوخ گردد. 
در شماره بعد بخش ديگری از كاستی های مدخل »خمينی« در دايره المعارف بزرگ 

اسالمی خواهد آمد. 

1. امام در اين جلسه آقای منتظری را فاسق و فاسد و مفسد خواندند. 
2. خاطرات آيت اهلل امينی، همان، ص264-267.
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در خدمت نهضت امام خميني
بخشي از خاطرات حجت االسالم والمسلمين سيد محمد آل طه قمي

مصاحبه و تدوين:
 صادق عليپور
سهراب مقدمی  شهيدانی

مقدمه
حجت االسالم والمس��لمين س��يد محمد آل طه قمی، از وعاظ معروف1 و مشهور قم 
در دوران پيش از پيروزی انقالب اس��المی  و از ش��اگردان و اصح��اب حضرت آيت اهلل 
العظمی سيد محمدرضا گلپايگانی)ره( بود. ايشان در كنار مرحوم انصاری قمی  به عنوان 
يكی از سخنرانان مراسم بزرگداشت امام صادق)ع( در مدرس��ه فيضيه در سال 42 بر 
منبر رفت.2 وی بعد از ماجرای فيضيه، مدتی در خفا زيست و بعد از آن به عراق گريخت 
و همزمان با دستگيری امام خمينی در عاشورای42، با حضور در بيوت شخصيت های 
دينی و مراجع تقليد عراق، برای رهايی امام و صورت گرفتن اقدام مؤثر عليه رژيم ايران، 

تالش كرد. 
1. از ديگر خطبای شهير قم می توان به مرحومان تربتی و انصاری قمی اشاره كرد. 

2. اين مراسم به دعوت آيت اهلل العظمی گلپايگانی و با حضور ايشان برگزار شده بود كه پس از يورش سازمان يافته، 
وحشيانه و بی سابقه عوامل رژيم شاه، منجر به ضرب و ش��تم طالب و حاضرين در مجلس گرديد و فاجعه خونين 

فيضيه را رقم زد. 
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با وجود سوابق پيشين، ش��ايد مهم ترين واقعه تاريخی كه نام مرحوم آل طه در آن به 
چشم می خورد، ماجرای كتاب ش��هيد جاويد است. داس��تانی كه با نگارش يك كتاب 
جنجالی با موضوع »عاشورا« توسط ش��يخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، آغاز شد و با 
حمايت مكتوب برخی از علمای طرفدار نهضت امام1 يك دو قطبی را در دل حوزه علميه 
قم به وجود آورد. اگرچه برخی از روحانيون مبارز و فضالی انقالبی نيز در شمار مخالفان 
شهيد جاويد قرار داش��تند،2 كانون مخالفت با كتاب شهيد جاويد، بيت شريف آيت اهلل 
العظمی گلپايگانی بود كه مرحوم آل طه به نوعی سخنگوی اين بيت و به عنوان پيشگام 

مخالفت با شهيد جاويد شناخته می شد. 
حساس��يت و غيرت دينی مثال زدنی مرحوم آل طه تا پايان عمر همچنان باقی ماند و 
از يكی از نمونه ه��ای متأخر در اين زمينه می توان به مخالفت مكتوب ايش��ان با تعمير 
قبر دكتر شريعتی اشاره كرد. تذكر ناصحانه به مسئولين سياسی و حساسيت بر جنبه 
اسالميت نظام، برخاسته از همان غيرت دينی وی بود. مرحوم آل طه تا واپسين سال های 
حياتش منبر وعظ و خطابه را رها نكرد؛ همچنان كه دس��تگيری و خدمت رس��انی به 
محرومين، به عنوان فصل ثابت زندگانی او ب��ود.3 مرحوم آل طه در تاريخ 95/12/5، در 

سن 90 سالگی در قم درگذشت. 
روايت تفصيلی مرحوم آل طه از ماجرای شهيد جاويد و جزئياتی ديگر از تاريخ انقالب 
اسالمی  ايران در گفت وگوی اختصاصی ايشان با بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب 
اسالمی  بازگو شده اس��ت. از ياد نمی رود كه در كوران گفت وگوها بارها با ذكر نام امام 
و ماجراهای مربوط به ايشان، اشك از چشمان مرحوم آل طه جاری می شد4 و با شور و 

حرارت بسيار، به واگويه وقايع می پرداخت. 
آنچه پيش رو داريد گزيده ای اس��ت از شش جلس��ه مصاحبه تفصيلی با مرحوم سيد 

1 . از جمله مشهورترين اين ش��خصيت ها می توان به آقايان منتظری و مشكينی اش��اره كرد كه در اين ميان، 
آيت اهلل مش��كينی بعداً از موضع اوليه خود عدول كرد اما آي��ت اهلل منتظری تا آخر بر س��بيل حمايت از كتاب و 

نويسنده اش )كه همشهری وی نيز بود( باقی ماند. 
2 . از جمله آنها می توان به مرحوم آيت اهلل العظمی فاضل لنكرانی اش��اره كرد كه ماجرای مناظرات ايش��ان با 

نويسنده كتاب شهيد جاويد در تاريخ مندرج است. 
3. در كوران مصاحبه ها، بارها افراد متعددی برای استمداد مالی به منزل ايشان مراجعه می كردند و او با همان 
حالت مريضی به رفع و رجوع نيازمندان همت می گماش��ت. اين جنبه از ش��خصيت وی، ك��ه در امتداد عمل به 

سنت های كهن حوزويان قرار دارد، هنوز ناشناخته باقی مانده است. 
4. برخی از اين لحظه های تاريخی و حس برانگيز ثبت ش��ده و فيلم آن در آرشيو بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه 

انقالب اسالمی موجود است. 
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محمد آل طه،1 كه به مناسبت ارتحال آن روحانی وارسته اكنون در اختيار خوانندگان 
محترم فصلنامه 15خرداد قرار می گيرد. اين بخش از خاطرات مرحوم آل طه مربوط به 
دوران مبارزات نهضت امام خمينی)ره( است و خاطرات مربوط به بعد از پيروزی انقالب 

اسالمی  را شامل نمی شود.
الزم به ذكر است كه در تدوين متن مصاحبه ها، حساسيتی فوق العاده به منظور مراعات 
امانت انجام پذيرفته و از آنجا كه اين مصاحبه ها پيش تر برای چاپ مستقل در قالب كتاب 
آماده سازی شده بود، متن از قالب مصاحبه مصطلح خارج گرديده و سؤاالت حذف شده 
اس��ت. هر جا كه متن نياز به توضيح اضافی دارد، يا قرينه ای در ميان اس��ت، به صورت 
پاورقی به آن اشاره شده است. صد البته كه در اين گفت وگوها اسامی  پرشماری به چشم 
می خورد كه ممكن است برای مخاطبان محترم نا آشنا به نظر آيند و نياز به معرفی باشد 
اما محدوديت های قالب مجله، موجب شد كه در اين فرصت تنها به درج مطالب اصلی 
ايشان پرداخته شود. برخی جمالت معترضه و احياناً غير مرتبط به بحث اصلی، به منظور 

مراعات اصل انسجام كالم، در پاورقی درج شده است.
روايت مرحوم آل طه )كه به عنوان بخشی از تاريخ ش��فاهی حوزه علميه قم و انقالب 
اسالمی، از اهميت ويژه ای برخوردار است( ممكن است برای برخی اشخاص و جريان های 
سياسی- مذهبی خوش گوار نباشد يا برخی تحليل های وی، چندان قابل دفاع ننمايد2 اما 
اقتضای امانت داری، درج دقيق روايت ايشان بود و از اين رو، مخاطبان محترم می توانند 
نظر مكتوب خود را در مورد اين گفت وگو به دفتر فصلنامه ارسال دارند. بديهی است بنياد 
تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی و فصلنامه 15خرداد از پذيرش نقد و نظر در اين 
رابطه، و درج آن با هدف تصحيح اشتباهات احتمالی يا تكميل مباحث، استقبال می كند. 

تولد و خانواده
من س��يد محمد آل طه در س��ال 1345 قم��ری و در شناس��نامه ام 1307 زده و در 
خانواده ای روحانی و مذهبی به دني��ا آمدم. پدرم مرحوم حاج حبيب اهلل چاووش��ی از 
سادات محله چهل اختران قم بود. وی از شاگردان آيت اهلل مؤسس حاج شيخ عبدالكريم 

1. اين مصاحبه ها در تاريخ 92/1/20، 92/3/26، 92/4/17 )هر كدام در دو بخش مجزا(، و 92/4/24، 92/5/2، 
94/3/19 در منزل آن مرحوم در قم ضبط شده اس��ت. در تدارك اين جلسات و جلب رضايت مرحوم آل طه برای 
بازگفتن خاطرات، جناب حجت االسالم والمسلمين عبداهلل توحيديان نقش مهم و مؤثری داشتند و بدين وسيله 

از ايشان تقدير می شود. اميد است كه انشاءاهلل عنداهلل مأجور باشند. 
2. ايشان تحليل متفاوتی در مورد برخی شخصيت های روحانی و بعضی مقاطع تاريخی ارايه می دهد.
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حائری يزدی نيز بود و رسماً به منبر اشتغال داشت. به خاطر دارم در ايام اختناق شديد 
رضاخانی، پدرم به خاطر لباس روحانيتی كه پوشيده بود به نظميه برده شد. آن زمان به 
شهربانی، نظميه می گفتند. من كمتر از 10 سال سن داشتم. ايشان می گفت در نظميه 
نذر كرد كه اگر بتواند همچنان ملبس بماند در هر ماه رمضان، يك ختم قرآن به حضرت 
اميرالمؤمنين)ع( هديه كنند. ايشان پيش از اين نيز يك ختم قرآن برای پدر مرحومش 
می خواند. به بركت موال علی)ع( خواسته ايشان برآورده شد. بعدها نيز هم به طور شفاهی 
و هم در وصيت نامه اش مرا به خواندن ختم قرآن ب��ه حضرت امير)ع( توصيه می كرد و 
می گفت: »ختمی را كه من برای پدر مرحومم می خواندم، اگر خواستی برای من بخوان، 
اگر هم نخواستی نخوان! اما س��فارش می كنم اين ختم قرآن برای اميرالمؤمنين)ع( را 
بخوانی.« هنگامی كه ايشان فوت نمود من 16 س��ال بيشتر نداشتم و بنا به توصيه پدر، 
69 سال به خواندن ختم قرآن برای حضرت امير)ع( مداومت داشتم. هنگامی  هم كه من 
در زمان حكومت محمدرضا پهلوی، دستگير ش��دم تا چشمانم می ديد شايد در حدود 
نمی دانم پنجاه سال متداول من عمل كردم ديگر چشانم كه از ديد افتاد من نتوانستم. 

دوران کودکی و پيش از شروع مبارزه
از زمانی كه خود را ش��ناختم و خوب و بد را تش��خيص م��ی دادم، از خاندان پهلوی 
متنفر بودم و البته نه به واس��طه حركت و مبارزه حضرت امام، بلكه سال ها پيش از آن، 
اين احساس نفرت در دل من وجود داش��ت. البته بايد بگويم كه اين احساس را مديون 
پدرم بوده ام. حتی يك بار پيش  آمد و من به شخص امام اين مسئله را گفتم كه يكی از 
افتخارات من اين است كه اين نفرت و آمادگی برای مبارزه، پيش از حركت ايشان و نه 
از جانب ايشان، در من وجود داشته اس��ت. اين اعتقاد قلبی من در آن زمان بود و حتی 
يك بار اين مسئله را خدمت امام متذكر ش��دم و اتفاقا هنوز نهضت و مبارزه آغاز نشده 
بود. به ايشان عرض كردم: »آقا درست است كه در قانون اساسی شرط شده، شاه مملكت 
بايستی شيعه معتقد دوازده امامی  باش��د، اما باور كنيد اين حكومت آنقدر فاسد است 
كه اگر قدرت آن را داشته باشد، در همين مجلس نمايندگان، به قيد سه فوريت1 الغای 
مذهب شيعه جعفری را اعالم می كنند.« بنده بسيار پيش از حادثه 2 فروردين )يورش 
به مدرس��ه فيضيه( فعاليت داشتم و اگر بگويم كه س��ر نخ اين انقالب را من تكان دادم 

1. يعنی تنها با اعالم مصوبه، نمايندگان می ايستند تا شماره گيری صورت گرفته و تصويب انجام بگيرد. )آيت اهلل 
آل طه(
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حرف گزافی نگفته ام! 

آیت اهلل بروجردی
پيش از وقوع نهضت انقالب اسالمی، مرحوم آيت اهلل بروجردی اقداماتی داشتند. مثاًل 
در حادثه در بازنگری قانون اساسی كه شاه به دليل نداشتن فرزند قصد داشت، ملكه را 
وليعهد كند، ايشان بر حسب اصل قانون اساسی كه مذهب رسمی، جعفری اثنی عشری 
است، با اين اقدام مخالفت كردند و در اين راستا فش��ار هم آوردند. آنها می خواستند با 
تغيير در قوانين زمينه اين كار را فراهم كنند. مرحوم آيت اهلل بهبهانی كه از سياست نيز 
سر در می آورد می گفت: »نبايستی اجازه داد، بر قانون اساسی مصداقيه آورده شود. به 
عبارت ديگر ايشان می گفت كليد برای قانون  اساسی نبايد درست بشود. قانون  اساسی 
بايد جای خودش بماند. اصاًل ماده مصداقيه معنا ندارد كه هر زمانی بخواهند تغييرش 
بدهند نه درست نيست.« البته مرحوم دايی ما آقای حاج وكيل می گفت اساساً يك آدم 
با سياست، بايد جلوی تغيير كل قانون اساس��ی را بگيرد نه اينكه فقط مانع تغيير اصل 
مذهب رسمی كشور شود. البته شرايط برای آيت اهلل بروجردی به گونه ای بود كه اقتضا 

داشت چنين موضعی داشته باشند.

ماجرای انجمن های ایالتی و والیتی 
همان طور كه گفتم من از اولين روزها در نهضت و انقالب حضور داشته ام. در ماجرای 
»تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی« نيز من اولين كسی بودم كه سر نخ را تكان 
دادم. درباره انجمن های ايالتی و واليتی آقايان اقداماتی كردند و اول به شخص شاه تلفن 
كردند و تلگراف زدند شخص شاه از گردن خودش رفع كرد گفت به من مربوط نيست به 
دولت مربوط است. اين در حقيقت يك ترفندی بود كه خواست خودش را خالص كند. 
يك روز پنج شنبه ای بود من رفتم منزل آيت اهلل گلپايگانی آنجا يك عده ای از بازاری های 
قم آمده بودند به عنوان اين كه چرا دولت جواب تلگراف آقايان را نداده. آيت اهلل گلپايگانی 
هم دستور داده بود تلفن بكنند به رئيس ساواك و فرماندار و رئيس شهربانی اينها بيايند 
و جواب اين بازاری ها را بدهند اينها آمده بودند. فرماندار وقت بلند شد قضايا را خواست 
يك قدری ماست مالی بكند گفت كه اخيراً نقشه لوله كشی قم را ما كلنگش را خواهيم 
زد. من در همان جلس��ه رفتم پيش آقای گلپايگانی گفتم كه آق��ا اجازه می دهيد من 
جوابش را بدهم، گفت بده من بلند شدم به فرماندار گفتم بنشين نشست. گفتم كه اين 
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برای منصرف كردن مردم از افكارتان و اعتراض؟ 
اين كار شما مثل اين است كه يك جايی در بازار آتش گرفته و می خواهد بسوزد و تلفن 
می كنند به يك آتش نشانی می گويند ما می خواهيم كارگرهايمان رفتند فالن جا نظافت 

بكنند. اين كار فوتی است.
در اين تصويب نامه حق رأی برای زنان معتبر و سوگند به هر كتاب آسمانی معتبر شده 
بود. نتيجه نيز آن بود كه حتی سوگند به كتاب اقدس برای بهاييان، راه آنان را به مجلس 
باز می كرد. آيت اهلل گلپايگانی، روضه ای در روزهای پنجشنبه برگزار می كرد و... نتيجه 
آن شد كه امام و آيات گلپايگانی، مرعشی و شريعتمداری و همچنين آيت اهلل حائری و 
ديگران، به طور جداگانه تلگراف هايی مستقيماً به شاه ارسال كردند. لحن اين تلگراف ها 
نيز محترمانه بود و شاه را اعلی حضرت خطاب كرده بودند. حتی شخص امام. شاه پاسخ 
داد كه اين مسئله به وی مربوط نيست بلكه دولت مسئول آن است. به نظر من او قصد 
داشت كه اين مشكل را از خود دور كرده و به دولت منتقل كند. و البته اين موقعيتی را 
برای علما پيش آورد كه طرف حساب و خطاب آنها، دولت باشد نه شخص شاه. به همين 
خاطر می بينيد تگراف امام به علم بسيار تند بود. امام در آن تگلراف خطاب به علم آورده 
بود كه اگر مسئله ش��رعی نمی داند به قم بيايد و ياد بگيرد! به همين دليل بود كه علم 

جواب تلگراف امام را نداد اما به تلگراف ديگران پاسخ گفت. 
باز صبح پنجش��نبه ای در منزل آقای گلپايگانی درخدمت ايش��ان بودم. هنگامی كه 
وارد شدم ايشان نشس��ته بودند. عده ای از طرف حكومت آمدند كه در بين آنها رئيس 
ساواك قم و رئيس شهربانی قم، س��رهنگ رضايی ديده می ش��د. عده ای از بازاريان و 
مردم در حياط حاضر بودند. آقا گفتند: »برويد ببينيد اينها )فرستادگان حكومت( چه 
می گويند؟« عده ای از مردم به فرس��تادگان اعتراض می كردند كه به چه دليل دولت از 
پاسخ دادن به علما در قضيه تصويب نامه انجمن های ايالتی و واليتی، سر باز زده و تأخير 
نموده است؟ فرستادگان داخل اتاق ش��دند. پس از آنكه همه نشستند، فرماندار قم كه 
نزديك در اتاق به حي��اط- كه پايين پله ها محل اجتماع بازاری ها بود- برخاس��ت تا به 
اعتراض بازاری ها جواب بدهد. گفت: »مملكت كه فقط قم نيست! چندين استان در اين 
مملكت وجود دارند كه هر كدام نيز شهرستان های زياد ديگری هم دارند. بايد به دولت 
فرصت دهيد تا به نوبت به كارها رسيدگی كند. در ضمن من می  خواهم مژده ای هم به 
شما بدهم؛ لوله كشی شهر قم، مرحله نقشه كشی خود را پشت سر گذاشته و آماده كلنگ 

زدن و افتتاح كردن می باشد.« 
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من كه ناظر اين صحنه بودم، متوجه ش��دم فرماندار 
با اين مژده قصد بازی كردن با افكار م��ردم را دارد. از 
مرحوم گلپايگانی اجازه خواستم تا پاسخش را بگويم. 
من پس از سال ها آشنايی و شاگردی در محضر ايشان، 
آن چنان مورد اعتمادش��ان بودم كه در زمان ارس��ال 
تلگراف ها به دربار، وق��ت و بی وقت تماس می گرفتند 
تا نظر مرا درباره متن تلگراف جويا ش��وند. به هر حال 
ايش��ان به من اجازه س��خن داد و من برخاس��تم و به 
فرماندار گفتم بنشيند و او هم نشست. گفتم: »گفتيد 
به نوبت رسيدگی كردن! معنای حرف شما مانند اين 
است كه اگر مثال مردم مش��اهده كنند در يك بازار، از 

دكان مغازه ای كه درش بسته است، دود خارج می شود و آنها با آتش نشانی تماس بگيرند، 
آتش نشانی پاسخ دهد كه كارمندانش مشغول نظافت در جايی ديگر هستند و بازار بايد 
صبر كند تا نوبتش برسد! حال تا بخواهد نوبتش برسد، تمام بازار سوخته است!! آن زمانی 
كه پيشه وری و دار و دسته اش آذربايجان را گرفتند و اعالم استقالل كردند و خواستند 
از ايران جدايش كنند، شاه جرئت نكرد ارتشش را بفرستد. آن وقت يك امام جماعت در 
مسجدی با فريادهای قد قامت الصاله مردم را دور خودش جمع كرد و روشنگری كرد و 

به كمك آنها اين مملكت را نجات داد! روحانيت اينگونه مملكت را نجات داد.«

انقالب سياه شاه
با اعالم طرح لوايح شش گانه ش��اه، علما دس��ت به اقداماتی زدند تا مانع آن شوند. از 
آيت اهلل خوانس��اری نيز دعوت كردند كه از تهران به قم بيايند. من به همراه چند تن از 
بازاريان محترم قم، به تهران رفتيم تا از ايشان دعوت كنيم. صبح زود و اوايل طلوع آفتاب 
بود كه خانه ايشان رسيديم. ايشان داخل اتاق مطالعه خود نشسته بودند. دور تا دور اتاق، 
كتاب چيده شده بود و ايشان در وسط اتاق به مطالعه اشتغال داشت. ايشان، فرد عجيبی 
بود، اصاًل تكيه نمی داد. آيت اهلل گلپايگانی فرموده بودند به ايشان برسانم كه هنگامی كه 
به قم تشريف آوردند، در منزل ايشان ساكن شوند. زيرا آقا جعفر، پسر آيت اهلل خوانساری، 

داماد آيت اهلل گلپايگانی است. ايشان فرمود: »حاال ببينيم چه می شود.«
از خانه كه بيرون آمديم، مردم مشغول تظاهرات بودند. س��ريعاً سوار اتومبيل شديم 

دینی  و غيرت  حساسيت 
مثال زدنی مرحوم آل طه تا 
پایان عمر همچنان باقی ماند و 
از یكی از نمونه های متأخر در 
این زمينه می توان به مخالفت 
مكتوب ایشان با تعمير قبر 
دكتر شریعتی اشاره كرد. 
تذكر ناصحانه به مسئولين 
سياسی و حساسيت بر جنبه 
اسالميت نظام، برخاسته از 

همان غيرت دینی وی بود
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و به طرف قم ب��ه راه افتاديم. بنا بود علم��ای تهران مانند آيت اهلل خوانس��اری، آيت اهلل 
بهبهانی، آيت اهلل آميرزا محمدتقی آملی و ديگران در مسجد حاج عزيز اهلل جمع بشوند. 
در قم نيز قرار بود مردم در مسجد امام جمع شوند و منبر آن را من تقبل كردم. پيش از 
آنكه به مسجد امام بروم، به منزل مرحوم امام خمينی رفتم. در آنجا، شخصی تلگرافی 
از نخست وزير وقت اس��داهلل علم به من داد. اين تلگراف به وعاظ تهران ارسال شده بود. 
علم در اين تلگراف گفته بود: »برنامه های در دست اقدام، از الزامات بين المللی است و 
ما بايد اين برنامه ها را اجرا كنيم. از جامعه وعاظ هم می خواهم كه مردم را نسبت به اين 

امر توجيه كنند.«
من اين تلگراف را ب��ا خود به مس��جد امام بردم. تمام مس��جد، شبس��تان ها و حتی 
پشت بام ها و خيابان هايی كه اطراف مس��جد امام بود، مملو از جمعيت بود به حدی كه 
وسايل نقليه نمی توانستند عبور كنند. در منبر، به تاريخ اسالم گريز زدم. معاويه لعنه اهلل 
عليه، سفری به مدينه داشت و سه روز در آنجا اقامت كرد. برخی افراد به ديدن او رفتند 
كه يكی از آنها ابن عباس بود. معاويه به ابن عباس گفت: »آيا خبر داری كه من دس��تور 
داده ام، كسی حق ندارد، فضايل علی بن ابی طالب را نقل كند؟« ابن عباس نيز پاسخ خوبی 
به او داد. گفت: »آيا می خواهی ما را از خواندن قرآن من��ع كنی؟!« معاويه گفت: »نه!« 
ابن عباس گفت: »ما فضايل علی بن ابی طالب را در قرآن می يابيم.« معاويه گفت: »چرا 

حتماً بايستی تو فضايل علی را از قرآن بگويی؟! بگذار كسان ديگری بگويند!«
منظور معاويه اين بود كه كسان ديگری تفسير و معنای قرآن را متكفل شوند و اين افراد 
تازه مسلمانانی همچون كعب االحبار يهودی و ديگران بودند. تفاسير انحرافی اين افراد 
باعث می شد كه معنای آيات چيزی غير از آن باشد كه مقصود خداوند بوده است. مانند 
آنكه در مورد آيه »و يسعون فی االرض فسادا«1 می گفتند كه نعوذ باهلل مقصود از كسانی 
كه بر روی زمين فساد می كنند، اميرالمؤمنين علی عليه السالم است! و مقصود از آيه »و 
من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اهلل«2 ابن ملجم می باشد! ابن عباس به معاويه 
عليه اللعنه پاسخ داد: »قرآن بر آل هاشم نازل شده است، تو می گويی معنای آن از يهود و 
نصاری پرسيده شود؟! و تو می خواهی ما با را يهود و نصاری، قرين و برابر قرار دهی؟! كار 

تو بدتر از يهود و نصاری است زيرا آنها فكر خود را تحميل نمی كنند.«
به اين قسمت از سخنرانی كه رسيدم، برگه تلگراف علم را از جيبم بيرون آوردم و گفتم: 

1. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 33.
2. همان، سوره بقره، آيه 207.
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»ای مردم! ببينيد! اين اس��داهلل علم، معاويه زمان اس��ت! به وعاظ تحميل فكر می كند 
كه مردم را توجيه كنيد تا اين برنامه ها را بپذيرند!« آنگاه خطاب به دولت گفتم: »شما 
حيا نمی كنيد؟! ش��ما در اوليات و ابتدائيات كارها در مملكت مانده ايد! اگر باران تندی 
بيايد مردم نمی توانند از اين طرف خيابان به آن طرف بروند! شما حيا نمی كنيد؟! شما 
هنوز هم نمی توانيد قيمت نان و گوشت را تعيين كنيد. شما حيا نمی كنيد؟! شما به زور 
ماشين های حامل قند و شكر، مردم را برديد كه در انتخابات مجلس شركت كنند! كسی 

به مجلس شما رأی نمی دهد! اين چه بساطی است؟!«
فردای آن روز شهربانی برای علما پيام فرستاد كه ديگر نمی توانند سخنان روحانيت 
عليه حكومت را تحمل كنند. مرحوم امام به آيت اهلل بهبهانی فرمودند: »اينها می خواهند 
زبان های ما را قطع كنند. اگر اين  چنين باش��د وظيفه ما تغيير می كند!«1 روزی پس از 
اين جريانات، خدمت مرحوم امام بودم. ايشان گفتند: »ما به سهم خودمان از اقدامات 
شما تشكر می كنيم.« من گفتم: »آقا ما هيچ چيزی نيستيم. اگر حسابی هم داشته باشم 
به اندازه پيچ كوچكی از يك اتومبيل هستم. هر چند كه الزم است آن پيچ وجود داشته 
باشد اما آن چيزی كه اتومبيل نياز به آن دارد باتری است و آن شما هستيد. شما باتری 

ماشين بوديد.« 

نوروز سال 42 و حادثه یورش به فيضيه 
در نوروز سال 42 كه دوم فروردين آن، مصادف با شهادت امام صادق)ع( بود، علما اعالم 
كرده بودند كه در چنين سالی عيد نوروز برگزار نشود و مردم به اقامه عزاداری بپردازند. 

1. يعنی مبارزه را به سطح باالتری، ارتقا می دهيم.
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روز اول فروردين )روز قبل از حادثه فيضيه( به منزل امام رفتم. جمعيت بسياری خانه را 
در بر گرفته بود. مردم هنگامی كه مرا ديدند، به همديگر می گفتند كه فالنی اينجاست 
و راه را برايم باز می كردند تا داخل بيت امام ش��وم. داخل خانه نيز ازدحام زيادی وجود 
داشت و مرحوم امام در بيرونی نشسته بودند. ايش��ان تا مرا ديدند فرمودند: »آل طاها! 
برای مردم حرف بزن.« من رفتم باالی ]پنجره[ اتاق تا در فضايی مسلط بر حياط برای 

مردم سخنرانی كنم.
باالی درگاه ايستادم و در ميان سخنانم گفتم: »آقايان علما با شادی مخالف نيستند 
ولی اينكه امروز را عزا گرفتند به خاطر شرايط خاصی است كه وجود دارد. گاهی شرايط 
آن قدر سخت می شود كه شخصی مانند امام سجاد)ع( هنگامی كه اسرای كربال از زن 
و كودك وارد دمشق می شوند و ش��ادی، رقص و كف و س��وت مردم را در كشتن پسر 
رسول خدا و اسارت آل رس��ول، می بينند به قدری ناراحت می ش��وند كه آرزوی مرگ 
می كنند. حال در چنين شرايطی كه عيد امسال مصادف با شهادت رئيس مذهب شيعه 
اثنی عشری حضرت امام صادق)ع( شده اس��ت، اين فرماندار ننگين قم! بر باالی بالكن 
شهرداری بلندگو نصب كرده و س��از و آواز پخش می كند!« بعداً همين فرماندار از من 
شكايت كرد. من فرار كردم رفتم عراق بعد از مدتی اوضاع عوض شد كابينه آشتی آمد. 
فردا يعنی روز دوم فروردين، از من دعوت شده بود كه در فيضيه به منبر بروم؛ به همراه 
آقايان انصاری قمی  و اش��راقی. هنگامی  كه از ميدان آس��تانه به سمت مدرسه فيضيه 
می آمدم، تعداد زيادی كاميون ارتشی ديدم كه پر بود از سربازهايی كه تفنگ در دست 
داشتند. وارد فيضيه شدم. آقا مهدی پسر آقای گلپايگانی در وسط صحن فيضيه نشسته 
بود. خودم را به او رس��اندم و آنچه را كه ديدم تعريف كردم. تنها گفت: »نمی دانم برای 
چه آمده اند؟!« در زمان آقای بروجردی مراسم  شهادت غير از آنكه صبح در منزل ايشان 
برگزار می شد، مراسمی  هم در عصر روز عزا، در فيضيه اقامه می گشت. پس از فوت آقای 
بروجردی، آقای گلپايگانی اين س��نت را ادامه داد. آقای اشراقی به منبر رفت و مسئله 

شرعی گفت. پس از او من به سخنرانی پرداختم. 
مطلب را به اينجا رس��اندم كه در اين حكومت، برای ش��هادت امام صادق)ع(، دولت 
تعطيلی رسمی  اعالم می كند اما از طرف ديگر به سخنان امام صادق)ع( اعتنا نمی كند! 
تا اين مطلب را گفت��م ديدم صدای صلوات از جمعيت بلند ش��د. پيش از اين ش��نيده 
بودم كه دكتر مظفر بقايی رهبر حزب زحمت كشان كه از مخالفان مصدق بود، در يك 
ميتينگ، با شلوغ كاری برخی از طرفداران مصدق در حين سخنرانی خود مواجه شده 



30
1

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

بود و برای شناسايی آنها از مردم خواست تا با آنها همراهی نكنند. من هم می خواستم تا 
همين تاكتيك را استفاده كنم. بنابراين به مردم گفتم از اين به بعد كسی صلوات نفرستد 
تا كسانی را كه برای ش��يطنت و خرابكاری صلوات می فرستند، شناسايی كنيم. باز هم 
مقداری صحبت كردم ديدم، يكی بلند گفت: »اينجا جای صلوات نيست؟!« و در واقع با 
اين حرف خود به دار و دسته اش پيغام رساند كه صلوات بفرستند! وقتی دوباره صلوات 

فرستادند مالحظه كردم كه جمعيت آنها در فيضيه زياد است. 
در اين حين آقای اشراقی كه خودش منبر نرفته بود، توسط شخصی به من پيام فرستاد 
و او هم به آرامی  به من گفت: »اينها به خاطر تو اين كار را می كنند شما پايين بياييد تا 
من منبر بروم بلكه شايد اينجا ساكت شود.« من گفتم به آقای اشراقی بگوييد: »درست 
نيست من حرفم را ناتمام بگذارم و بدون خواندن روضه پايين بيايم، شما پس از روضه 
من بياييد باالی منبر«. اندكی ديگر صحبت كردم و باز هم صلوات ها ادامه داشت. ايشان 
كه چنين وضعی را ديد از مجلس خارج ش��د و آقای گلپايگان��ی را روبه روی گذر خان 
يافت. اوضاع فيضيه را برای ايشان توضيح داد و تقاضا كرد كه با چنين وضعيتی بهتر است 
به آنجا نروند. آيت اهلل گپايگانی گفته بودند: »ما از م��ردم دعوت كرديم، حاال خودمان 
نرويم؟!« ايشان آمد و از درب ميدان آس��تانه، وارد فيضيه شد. حق اين بود كه در حين 
ورود ايشان مردم را به فرستادن يك صلوات دعوت كنم اما از آنجا كه چنين كاری بهانه 
به دست مزدوران داخل مجلس می داد، خودداری كردم. ايشان هم در فاصله ای نزديك 
به 8 متری منبر نشستند. چون روز جمعه هم بود چند فرازی از دعای ندبه را خواندم و 

به امام زمان توسل پيدا كردم و روضه ام را خواندم. آنها نيز در اين مدت كاری نكردند. 
پس از اتمام روضه از منبر پايين آمدم. پايين منبر عده ای از بچه محل ها و آش��نايان 
دورم را گرفتند تا به سالمت و بدون هيچ گزندی از ناحيه آن افراد، از فيضيه بيرون بروم. 
تا نزديكی های در كه رسيدم انگار كسی در دل من می گفت كه از اينجا نروم. برگشتم به 
همراهان گفتم كه الزم نيست با من باشند و بازگردند بنشينند. فقط حاج ابوالقاسم وكيل 
كه دايی زاده ما بود، بماند. حاج ابوالقاسم كسی بود كه بعدها در ماجرای دستگيری امام 
پس از 15خرداد برای مردم در صحن، منبر رفته بود با آنكه روحانی هم نبود. به خاطر 
اين كار توسط دادگاه نظامی  به اعدام محكوم شد كه بعدها تخفيف داده شد. به هر حال با 
يكديگر رفتيم به طرف پل آهنچی تا در خانه آقای صابری همدانی كه در كوچه حرم نما 
و نزديك مدرسه حقانی بود، به منبر بروم. اندكی از شروع منبر نگذشته بود كه صدای 

شليك گلوله ها بلند شد. 
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بعداً كه جويای ماجرا ش��دم، فهمي��دم كه پس از 
من آقای انص��اری به منبر رف��ت. مزدورانی كه بين 
مردم بودند ب��از هم به ش��لوغ كاری ادامه می دادند 
و گويا زد و خوردی هم بين يك��ی از آنها و مردم رخ 
داده بود. آقای انصاری كه می خواس��ت قضيه را به 
اصطالح معروف ماست مالی كند، باالی منبر گفت: 
»چيز خاصی نيست، دو نفر به خاطر يك دانه سيگار 
دعوايش��ان ش��ده اس��ت!« پس از اين يكی از ميان 
ش��لوغ كنندگان ايس��تاد و گفت: »به روح جاودانه 
اعلی حضرت رضاش��اه...« بعد از اي��ن مرتباً صلوات 

فرستاده می شد و از اينجا زد و خورد شروع شد. 
نماز مغرب و عش��ا را در منزل مرحوم حاج عباس تهرانی خواندي��م. خبر آوردند كه 
پسرشان در فيضيه مجروح شده است. از خانه بيرون آمديم. اندكی هوا سرد بود وانگهی 
همه جا پليس و سرباز وجود داشت. عبا را بر سر كشيدم و درشكه ای نيز گرفتيم تا كسی 
ما را نبيند. از آنجا كه عيد نوروز بود برای ديدن اقوام به منزل دايی خود جناب آقای حاج 
وكيل در باغ پنبه رفتم. مدتی طوالنی آنجا بودم. خواس��تم از خانه ايشان بروم كه گفت 
الزم نيست و شب را همان جا بمانم. فردا شنيدم كه گويا قرار است امام در صحن حرم 
صحبت كنند. باز هم خواستم از خانه بيرون بروم اما پسر خاله ام سيد حبيب اهلل سيف زاده 
اجازه نمی داد از خانه خارج شوم. نزديكی های غروب به منزل حاج مرتضی تهرانی رفتم. 
شبی هم در منزل پدر شهردار قبلی تهران آقای كرباسچی بودم. ولی مالحظه كردم كه 
بچه های كوچك او ممكن است بيرون از منزل بگويند كه فالنی خانه آنهاست لذا خيلی 
نماندم و دوباره به خانه دايی خود بازگشتم. شبانه نيز به خانه آقای صابری كه برادرزن 
برادرم بود رفتم. اين خانه در حوالی مسجد س��جاديه بود و حدود 8 روز در آنجا پنهان 

بودم و بعد به عراق رفتم. 
خبر رسيد كه كامكار رئيس س��اواك قم به منزل من رفته و از خانواده مرا جويا شده 
بود. به او گفته بودند كه شب بيايد. از همسرم پرسيدم گذرنامه ای را كه داشتم نديدند؟ 
گفت: »نه فقط برای سركشی آمده بودند«. من هم به خانواده گفتم تا گذرنامه را بياورند 
و قصد داريم به عتبات برويم. ابتدا به فرزندان گفتيم كه به ]امامزاده[شاه جمال می رويم. 
حتی همين االن هم بچه ها آن دوران را ياد می كنند و می گويند ما به خودمان می گفتيم: 

آن زمانی كه پيشه وری و دار و 
دسته اش آذربایجان را گرفتند و 
اعالم استقالل كردند و خواستند 
از ایران جدایش كنند، شاه جرئت 
نكرد ارتشش را بفرستد. آن وقت 
یك امام جماعت در مسجدی 
با فریادهای قد قامت الصاله 
مردم را دور خودش جمع كرد و 
روشنگری كرد و به كمك آنها این 
مملكت را نجات داد! روحانيت 

اینگونه مملكت را نجات داد
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»شاه جمال كه اين قدر دور نبود؟!« آقای اقباليان كه همينك در ابتدای سه راه اقباليان 
حجره ای دارد، دايی ای در اراك داشت. از طريق او به منزل وی در اراك رفتم و منتظر 
شدم تا خانواده با اتوبوس به اراك بيايند. آيت اهلل فاضل و پدر ايشان نيز در همان اتوبوس 

بودند. آقای سيد محمدباقر ابطحی و آقايان امجدی نيز بودند. 

فرار به عراق 
بعد از فرار من ب��ه اراك رفتم. به بچه هايمان هم پيغ��ام دادم كه بگوييد می خواهم به 
شاه جمال )امامزاده ای در قم( بروم! وقتی اينها با اتوبوس آمدند من در اراك بودم. يك 
آقايی- كه االن هم هس��ت- منزل پدرخانمش آنجا بود؛ زمانی كه من آنجا بودم آمدند 
من را خبر كردند و از آنجا رفتم. به مرز كه رس��يديم بس��يار مضطرب و نگران بودم كه 
مبادا مانع خروج من شوند. گذرنامه آقای حاج علی امجدی1 مشكل داشت و مرزبان ها 
می گفتند كه بايد نتيج��ه وضعيت او از تهران تلگراف ش��ود و امر نيز ت��ا فردا به طول 
می كشيد. به آيت اهلل فاضل گفتم، مشكل حاج علی، حاد نيست اما وضعيت من خطرناك 
است و اگر منتظر بمانم تا اينكه فردا استعالم از تهران برسد، شايد برای من مشكل ايجاد 
كند. لذا از ايشان خواستم تا با حاج علی صحبت كند و از وی اجازه بگيرد كه عجالتاً ما از 

مرز خارج شويم و ايشان بعداً به ما ملحق شود. او هم اجازه داد.
آيت اهلل فاضل از وضعيت سياس��ی من كاماًل خبر داشت و می دانست در چه موقعيتی 
قرار دارم. خود ايشان نيز از فعاالن مبارزه بود و مدت ها در بندر لنگه و شهرهای ديگر، 
در تبعيد به سر برده بود. به هر حال از مرز رد شديم و البته بعداً استعالم به مرز رسيد كه 
جلوی خروج من گرفته ش��ود اما بحمداهلل كار از كار گذشته بود و من داخل عراق شده 
بودم. سوار يك تاكسی شديم. راننده به نظرم داماد آقا مرتضی اخوان اصفهانی بود. او را 
»آق عباس گيتی« صدا می كردند. در سفر بعدی به عراق نيز او را در عتبات ديدم و او به 
من گفت كه در بازگشت به مرز ايران، شنيده بود كه من ممنوع الورود اعالم شده ام. به 
هر حال ما در كربال مستقر شديم و به جز چند مرتبه كه برای زيارت به نجف رفتيم، باقی 
اوقات را در كربال مانديم. فعاليت های سيد محمد شيرازی در زمينه حمايت از مبارزات 

1. او شخص واقعا خيری بود. خاندان امجدی ها و ايزدی ها از بازاريانی بودند كه ابنيه و آثار خير زيادی در قم بر 
جای گذاشته اند. اصليت آنها كاشانی بود. حاج علی اكنون پا به سن گذارده و خانه نشين است و حقاً وی و خاندان 

آنها در فعاليت های مذهبی سنگ تمام می گذاردند و الزم است بنده از آنها تشكر ويژه داشته باشم. )آل طه(



ش ويژه
بخ

304
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

در ايران باعث شده بود تا كربال برای ما جاذبه خاصی داشته باشد.1 سيد محمد شيرازی 
برای مبارزات ايران كمك های زيادی انجام داد. عكس هايش موجود است. او جای خود 

در حرم كربال را به حضرت امام داد تا ايشان نماز بخوانند. 

حوادث 15خرداد و بازتاب آن در عراق 
در زمان حوادث محرم سال 42 يعنی همان 15خرداد، ما در كربال بوديم. شب ها نماز 
را در حرم و به امامت آيت اهلل شيرازی می خوانديم. پس از نماز نيز گعده ها2 مرسوم بود 
كه البته بيشتر سرپا به صحبت مشغول می شديم. گويا خبر دستگيری امام توسط راديو 
اعالم شده بود. آيت اهلل شيرازی به مسجد هندی ها رفته و از حضار خواسته بود تا هر يك، 
جداگانه تلگرافی به دربار ارسال كنند. من نيز با نام محمد حبيب اهلل و به رسم عرب ها كه 
پس از نام خود نام پدر را می آورند، تگلرافی ارسال كردم. همان شب با رفقا در ميانه صحن 
حرم مطهر امام حسين)ع( ايستاده و مشغول صحبت بوديم كه ديدم كسی آمد و به من 
گفت: »آقا )آيت اهلل سيد محمد شيرازی( با ش��ما كار دارد.«. به نزد او رفتم و در جلوی 
سجاده نشستم. گفت كه هم اكنون برايش از ايران خبر آمده كه اسداهلل علم در طی يك 
مصاحبه اعالم نموده، علمايی كه دستگير شده اند به زودی به دادگاه های نظامی  تحويل 
داده می شوند. و همچنين امكان آن وجود دارد كه حكم بسياری از آنها اعدام باشد! من 
دادگاه های نظامی  را با دادگاه های صحرايی اشتباه گرفتم و خيال كردم كه همان شب 

1. مرحوم آل طه در مورد سيد محمد شيرازی و ابوالفضل توليت نظر خاص داش��ت و معتقد بود در دوران بعد 
از پيروزی انقالب اسالمی، حق آنها ادا نشده اس��ت. وی در خالل مصاحبه هايش، در مورد اين افراد چنين افزوده 
است: »نمی دانم چه كسی را مقصر اعالم كنم اما مكرراً گفته ام كه به نظرم دس��تی در كار بود تا به دو نفر در اين 
انقالب، خيلی جفا شود. يكی مرحوم آسيد محمد شيرازی و ديگری مرحوم آسيد ابوالفضل توليت. مرحوم توليت از 
هستی اش گذشت و سرمايه اش را وقف انقالب كرد. آسيد محمد شيرازی نيز مورد ظلم واقع شد. من نظرم اين است 
كه هر انسانی، هر اندازه كه به بزرگی و عظمت خود و جايگاهش افزوده می شود، احتياج او به عقل منفصل )مشاور( 
زيادتر می شود.  به غير از معصوم كه نيازی به مشورت ندارد و اگر در روايات و اخبار، نشانی از آن می بينيم به منظور 
آن بوده كه اين سيره، در ميان مردم رايج شود و آنهايی كه معصوم نيستند از مشورت و كمك گرفتن از مشاور سر 
باز نزنند. نظر آسيد محمد شيرازی نيز همين بود. خوب است به خاطره ای نيز اشاره كنم. در حدود 40 الی 45 سال 
پيش، در مسجد امام حسن عسگری)ع(، مشغول منبر بودم كه ناگهان پهلويم به طرز شديدی شروع به درد كردن 
نمود. به حدی كه نتوانس��تم منبرم را تمام كنم. مرا به بيمارس��تان نكويی در همين قم بردند. رئيس بيمارستان 
نكويی آقای دكتر امير رفيعی من را به دكتر كريم معتمد در تهران معرفی كرد. پس از مدتی مرا به تهران منتقل 
و در بيمارستان سينا بستری كردند. دكتر معتمد مرد بسيار خوبی بود. غرض اينكه دكتر معتمد تصميم به عمل 
پهلويم گرفت. دستياری داشت از ارامنه به اسم قاراپاتيان. به زبان انگليسی مشغول صحبت شدند. متوجه شدم 
نظر دكتر معتمد عوض شد و گفت صحيح نيست در حالی كه من هنوز تب دارم، به اتاق عمل برده شوم. مقصودم 
اين است كه حتی دكتری به مهارت و علميت او نيز مشورت دستيارش را پذيرفت و مطلب او نيز، امری صحيح بود.«
2. حلقه های گفت وگو، جلسه های گفت وگو در ميان طالب بدين نام خوانده می شود. »گعده« گويش محلی كلمه 

»قعده« می باشد كه در عربی تقريباً به معنای »نشست و جلسه« به كار می رود. 
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كار دستگيرشدگان به اعدام منتهی خواهد ش��د. زيرا در دادگاه های صحرايی تنها يك 
سؤال جواب تا انجام حكم اعدام فاصله است. 

مضطربانه گفتم: »اِه! آقا وای! وای! چی ش��د امش��ب؟!« ايش��ان از من و آقای س��يد 
محمدباقر ابطحی خواس��ت كه همان ش��ب به نجف و منزل آيت اهلل حكي��م برويم و از 
ايشان بخواهيم تا تلگرافی به ايران ارسال كرده و بخواهند كه علمای دستگير شده را به 
عراق تبعيد كنند. من به ايش��ان گفتم: »ما چه رقمی  هستيم كه بخواهيم برويم؟! شما 
هم تشريف بياوريد، ما هم خدمت شما هستيم و با ش��ما می آييم.« گفت اگر بيايد باز 
هم خواهند گفت كه اين كارها را محمد ]آل طه[ كرده اس��ت! گفتم: »شما چه تشريف 
بياوريد و چه نه، باز خواهند گفت كه كار محمد بوده اس��ت!« ايش��ان تس��بيح خود را 
برداشت تا استخاره كند. خوب آمد. گفت كه به منزل می رود تا از آنجا يك اتومبيل تهيه 

كند و ما هم به آنجا برويم. 
من گفتم: »آقا ما اتومبيل داريم« ايش��ان با كمال تعجب گفت: »شما از كجا اتومبيل 
داريد؟!« به ايشان گفتم كه همان عصر، شخصی به نام آس��يد مهدی حائری تهرانی- 
خواهرزاده مرحوم حاج عباس آقا حسينی- از بيروت به كربال آمده است. آسيد مهدی 
كمی  دورتر از ما در صحن بود. بلند شدم و رفتم پيش او گفتم كه امشب اتومبيل او را نياز 
داريم. او هم گفت كه در خدمت است. برگشتم خدمت آقا سيد محمد و گفتم كه اتومبيل 
حاضر است. قرار شد كه ايشان به منزل ما بيايند تا حركت كنيم. ايشان جلو نشست و من 
و دو نفر ديگر از هيئت امنای دارالتبليغ كه از تجار آذربايجان نيز بودند، عقب نشستيم. 
آقا سيد مهدی در بين راه كمی  تند می رفت. آقا سيد محمد چند بار دستش را روی شانه 
سيد مهدی گذاشت و گفت: »آهسته تر! اينجا عراق است و حساب ندارد. شايد يكی از 

همين ماشين های مسلسل دار حكومت مزاحمت ايجاد كند.«
وقتی به نجف رسيديم، مستقيماً به منزل آيت اهلل خويی رفتيم. آقای خويی همانند هر 
شب، در منزل خود جلوس داشت و پذيرای مراجعه كنندگان بود. آيت اهلل شيرازی كنار 
آقای قمی  نشست و من هم كمی  دورتر نشستم. آيت اهلل شيرازی ماجرای مصاحبه علم 
را برای آيت اهلل خويی نقل كرد. حاج آقا روح اهلل شاه آبادی نيز در مجلس حاضر بود و به 
محض شنيدن اين مطلب منقلب شد و شروع به گريه نمود. مجلس نيز منقلب شد. بعد 
از اين آقای خويی فرمود كه به منزل آيت اهلل حكيم كه در آن وقت س��ال در كوفه بود، 
برويم. ايشان نيز يك ماشين از آقايان عرب خواهند فرستاد. من و آسيد محمد شيرازی 
و همچنين آش��يخ نصراهلل خلخالی با اتومبيل خود به سمت منزل آقای حكيم حركت 



ش ويژه
بخ

306
دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

كرديم. آقا شيخ نصراهلل مقسم1 شهريه علما بود و وجهه و شخصيت محترمی  در نجف 
داشت. پسر او هم اكنون در سوريه ساكن است. 

به كوفه رفتيم. در منزل آيت اهلل حكيم را زديم. جوانی بيرون آمد كه او را نمی شناختم، 
شايد يكی از فرزندان ايشان بود. داخل منزل شديم و در اتاقی نشستيم. آيت اهلل شيرازی 
مطلب را به او گفت. جوان پاس��خ گفت: »س��يد نائم« يعنی جناب آقای حكيم خواب 
هس��تند. آقای مرتضوی2 به او گفت اين كار س��اده ای نيس��ت كه بخواهيد بيدارشان 
كنيد. پاسخ داد كه اين كار نيازمند تدبير اس��ت. آقای مرتضوی گفت تا شما بخواهيد 
تدبير كنيد، كار تمام شده است! اما او پاس��خ داد: »اگر تمام شده است كه اناهلل و انا اليه 

راجعون!!«3
به همين راحتی، چنين حرفی زد! به محض آنكه اين را گفت، من فرياد زدم: »ما اينجا 
چه كار می كنيم؟! بلند شويم برويم! اينها منتظر »اناهلل« هستند!« بی خداحافظی از خانه 
خارج شديم. در راه بازگش��ت، يكی از اتومبيل هايی كه آقای خويی قولش را داده بود، 
ديديم. نمی دانم كدام يك از رفقا درون آن بودند. آيت اهلل شيرازی از راننده يعنی آقای 
حائری تهرانی خواست كه برايش��ان چراغ بزند تا بازگردند. من گفتم: »نه! يك ماشين 
هم يك ماشين است و شايد آنها بتوانند اثری داشته باشند.« بعداً خبردار شديم كه حتی 
در را هم به روی آنها باز نكردند!! خدا آيت اهلل ]سيد محمد[ شيرازی را رحمت كند. در 
اتومبيل فرمود: »پدر ما4 هميشه به ما سفارش می كرد اگر من خواب بودم و كسی آمد و 
با من كاری داشت، حتماً مرا بيدار كنيد. برای خوابيدن، در عالم قبر، فرصت زياد است!« 
به منزل آيت اهلل خويی بازگشتيم. در آنجا آقايان اخوان مرعشی، اخوان انصاری، حاج 
محمود زاهدی، آسيد باقر خوانساری حضور داشتند. مشاهده كردم كه آنها با يكديگر 
در حال نجوا و صحبت هس��تند. پس از مدت كوتاهی مشخص شد كه از آيت اهلل خويی 
می خواهند كه به سراغ آيت اهلل سيد محمود شاهرودی رفته و با يكديگر به نزد آيت اهلل 
حكيم بروند. آيت اهلل خويی نزد قصد عزيمت كرد. رو به آيت اهلل ش��يرازی فرمود: »شما 
هم بفرماييد بياييد.« آيت اهلل شيرازی گفت: »آقا ديگر از حد ما گذشت. تا اينجا حد ما 
1. مرحوم شيخ نصراهلل خلخالی مراد است. وی از شخصيت های روحانی موجه و امين در حوزه علميه نجف بود كه 
بيشتر در حوزه خدمات اجتماعی مربوط به طالب و همچنين امور مالی بيوت مختلف مراجع معظم تقليد فعاليت 
می كرد. وی همچنين سرپرستی برخی از حوزه های علميه را نيز بر عهده داشت. وی از نخستين روزهای ورود امام 
به عراق در سال 44، مستقيماً و با تمام توان در خدمت نهضت امام خمينی قرار گرفت و خصوصاً در جهت تقويت 

مرجعيت امام نقش محوری داشت. 
2. آقای مرتضوی در تهران امام جماعت بود. )آل طه(

3. كنايه از شهادت امام خمينی به دست مأمورين شاه.
4. مرحوم آيت اهلل سيد مهدی شيرازی.
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بود كه تمام شد.« 
باالخره اين دو مرجع به خانه آيت اهلل حكيم رفتند. در 
بسته بود و آيت اهلل خويی با عصای خود به در می زند تا 
اينكه در را باز می كنند. داخل رفته و منتظر می نشينند 
تا آيت اهلل حكيم تش��ريف بياورند. گويا پسران آيت اهلل 
حكيم به آنها گفته بودند كه ايشان تازه قصد داشته اند 
بخوابند. به هر حال مطل��ب را بيان می كنند اما آيت اهلل 
حكيم عقيده داش��ت كه مطمئناً حكومت ايران دست 
به اعدام امام نخواهد زد بنابراين نامه و تلگرافی ارسال 

نخواهد كرد. ما نيز به همراه آيت اهلل شيرازی از نجف به قصد كربال حركت كرديم. ابتدای 
صبح بود كه به كربال رسيديم. آيت اهلل شيرازی گفت: »اين گونه، كار به جايی نمی رسد 
و بايد خودمان دست به كار شويم.« نامه ای به عبدالسالم عارف رئيس جمهور وقت عراق 
نوشت و از او خواست كه حكومت ايران را متقاعد كند تا امام را به نجف تبعيد كنند و اين 

گونه مانع اعدام امام شود. 
آيت اهلل شيرازی نامه را توسط حاج حسن شيرازی و چند نفر ديگر به عبدالسالم عارف 
فرستاد. حاج حسن آقا می گفت برای مالقات با عبدالسالم عارف و به منظور اعمال تدابير 
امنيتی حتی جوهر خودكارهای ما را هم خالی كردند! به هر حال نامه به عبدالسالم عارف 
تحويل داده شد. اما عارف پاس��خ داد كه مصلحتی در اين امر نمی بيند و آقای خمينی 
بايستی در داخل ايران بمانند تا بتوانند ملت ايران را نجات دهند. مرحوم حاج حسن آقا 
در منبر و سخنرانی بسيار عجيب بود. به ياد دارم ايشان در يك سخنرانی راجع به حزب 
بعث اين گونه منبر خود را آغاز كرد: »أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الفلق. 
من شر ميشل عفلق!!« ميشل عفلق رهبر و بنيان گذار حزب بعث در خاورميانه بود. آن 
زمان من نيز در دهه دوم عاشورا در منزل آشيخ محمدحسين مازندرانی منبر داشتم و 

اتفاقا پس از بازگشت از نجف به همراه آيت اهلل شيرازی، بايستی به آنجا می رفتم. 

در عراق
به هر صورت من حدوداً 100 روز در عراق ماندم. در طول اين مدت با آسيد محمدكاظم 
قزوينی)ره( آشنا شدم. ايشان فعاليت عجيبی در ارسال كتب شيعه به اقصی نقاط دنيای 
اسالم داشت. البته ظاهر كار به عنوان عام كتاب های اسالمی  بود اما در واقع با كتبی كه 

شهربانی برای علما پيام 
فرستاد كه دیگر نمی توانند 
عليه  روحانيت  سخنان 
حكومت را تحمل كنند. 
آیت اهلل  به  امام  مرحوم 
بهبهانی فرمودند: »اینها 
می خواهند زبان های ما را 
قطع كنند. اگر این  چنين 
باشد وظيفه ما تغيير می كند!«
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در جهان اسالم منتشر می كرد، فرهنگ و منابع شيعی را در اختيار پژوهشگران و علمای 
سراسر اسالم قرار می داد. البته اصل كار از آيت اهلل شيرازی بود. آسيد كاظم مؤسسه ای 
با نام »مكتب رابط النشر االس��المی« ايجاد كرد و اعالم نمود كه همه گونه كتب دينی 
را به رايگان خواهد داد. نه تنها كتاب بلكه حتی تقاضای قلم و كاغذ نيز به اين مؤسسه 
ارسال می ش��د. دقيقا به خاطر ندارم ولی ش��ايد از مراكش، تقاضايی ارسال شده بود تا 
كتاب صحيح بخاری1 تهيه و فرستاده شود. آسيد كاظم به جای صحيح بخاری، كتاب 
شريف وسائل الشيعه، نوشته عالم جليل القدر شيخ عاملی را برای آنها فرستاد و نوشت: 
»إنا مع هذا الكتاب لفی غنی عن أمثال صحيح البخاری« يعنی : »ما )شيعه( با داشتن 
اين كتاب )وسائل الشيعه( از كتبی مانند صحيح بخاری، بی نياز هستيم.« اتفاقاً آنها نيز 
كتاب وسائل را مطالعه كردند و با شگفت زدگی تمام در نامه ای به آسيد كاظم بيان كرده 
بودند: »حقا كه شما با داشتن چنين كتابی، نيازی به صحيح بخاری نداريد!« اين فعاليت 

آسيد كاظم كه گفتم اصل آن برای آيت اهلل شيرازی بود، واقعاً عجيب و تأثيرگذار بود.
آسيد مرتضی قزوينی پسر عموی  آسيد كاظم بود. او نيز در انتشار افكار تشيع تالش 
خوبی داشت. االن هم كه در كربال هس��تند، به منبر مشغول اند. به خاطر دارم در همان 
ايام 100 روزه اقامتم در عراق، ي��ك روز صبح پس از زيارت ح��رم حضرت عباس)ع( 
تصميم گرفتم به مالقات وی بروم. هنگامی كه در را باز كرد به من گفت كه دانشجويی 
سنی در خانه اوست. مشخص ش��د كه او درباره خالد بن وليد كه در ميان اهل سنت به 
سيف االسالم مشهور است، به گفت وگو نشسته اند. آسيد مرتضی نيز از ميان كتب اهل 
سنت )نه شيعه!( مطالبی عليه خالد بن وليد و ابراز كراهت های رسول اكرم)ص( از او را 
به آن دانشجوی سنی نشان می داد. او نيز بسيار متعجب بود كه فردی با چنين سابقه ای 
چگونه در ميان اهل سنت، وجاهت و آبرو دارد! نه تنها آسيد كاظم و آسيد مرتضی بلكه 
حتی پدر آسيد مرتضی آس��يد محمدصادق نيز در اين عرصه فعال بود. البته در دوران 
حزب بعث اين فعاليت ها و مناب��ری با اين موضوعات خطرناك بود. در آخر نيز آس��يد 

محمدصادق توسط حزب بعث دستگير شد و از سرنوشتش اطالعی در دست نيست. 

بازگشت از عراق و بازجویی 
پس از حدود 100 روز ماندن در عراق به ايران بازگشتم. من فروردين سال 42 از ايران 
خارج شدم و شهريور ماه همان سال به ايران بازگش��تم. مرحوم امام دستگير شده و در 

1. مهم ترين منبع روايی اهل سنت. 
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زندان بودند. اعتراض ها، تظاهرات  و تلگراف ها صورت گرفته بود. پس از اين مدت 100 
روزه تصميم گرفتم به ايران بازگردم. برای بازگشت از كمك دايی خود جناب آقای حاج 
وكيل، استفاده كردم. او با رئيس گمرك ايران آشنايی داشت. و هنگامی كه وارد گمرك 
شدم، به طور اتفاقی او را ديدم. خودم را به او معرفی كردم اما او به هيچ وجه اظهار آشنايی 
نكرد. به هر صورت بدون مشكل وارد ايران شدم. اما پس از مدتی از سوی ساواك احضار 
شدم. سرهنگی كه رئيس ساواك قم بود، برای بازجويی از من آمد. سرهنگ ديگری با 
نام ترابی نيز در اتاق بود. او به من اتهام زد كه با جمال عبدالناصر- رئيس جمهور مصر- 
ارتباط داشته و حتی در ديداری به مالقات او رفته ام! به او گفتم: »چناچه من در حدی 
بودم كه می توانستم با كسی مثل رئيس جمهور مصر مالقات خصوصی داشته باشم، در 
آن صورت يك شخصيت بين المللی به حساب می آمدم و يقيناً شما نمی توانستيد به اين 

راحتی من را احضار كنيد!« 
سرهنگی كه كنارش نشسته بود، پرسيد: »اينجا چه مملكتی است؟!« گفتم مشروطه 
سلطنتی است. گفت: »اگر قبول داری كه سلطنتی است بايد قبول داشته باشی كه صالح 
مملكت خويش خسروان دانند!« يعنی هر چه اعلی حضرت می گويد! گفتم: »حاال من 
از شما سؤال می كنم؛ آيا مگر نه اين است كه مش��روطه سلطنتی است؟! يعنی مجلس 
شورای ملی داريم، مجلس سنا داريم و اينها در مجالس خود درباره قوانين و لوايح، شور 
و رأی گيری می كنند ديگر؟!« اين نيز می گفت: »بله همين طور است.« من هم گفتم: 
»پس اگر صالح مملكت خويش خسروان دانند، چرا ما بايد اين همه خرج كنيم كه اينها 
تصميم بگيرند؟! خود شاه بنشيند و طبق صالح مملكت خويش، قانون بنويسد!« او مانده 
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بود كه جواب مرا چه بدهد. می گفت كه شما آخوندها می خواهيد از مردم سلب آزادی 
كنيد. منظورش هم اين بود كه ما- روحانيت- مخالف بی حجابی و مسائلی از اين قبيل 
هستيم. گفتم: »خب اگر از آزادی بخواهيد دفاع كنيد مگر معنای آزادی غير از اين است 
كه مثال اگر من بخواهم يك كلوپ باز كنم و مردم را به حكومت جمهوری تشويق كنم، 
بتوانم اين كار را انجام دهم؟!« سرهنگ عصبانی شد و دندان هايش را به هم فشرد و گفت 
:»اِه! ما دندان های كسی را كه بخواهد دم از جمهوری بزند، خرد می كنيم!« پس از اين به 
آنها گفتم: »من نمی  دانم شما با اين يهودی ها )اسراييل( چه رابطه ای داريد؟! اگر واقعاً 
می خواهيد كه از شهرداری های خارج از كشور كه در كار ش��هری خود موفق بوده اند، 
الگو بگيريد، چرا سراغ لندن يا نيويورك و واشنگتن نرفتيد؟! چرا به تل آويو رفتيد؟! آن 
شهرها كه موفق تر و بهتر بوده اند! چرا دشت های قزوين را به يهودی ها داده ايد تا زراعت 
كنند، مگر ما كش��اورز بيكار نداريم؟! چه حسابی بين ش��ما و يهودی ها )اسراييلی ها( 

وجود دارد؟!«
سرهنگ گفت: »مشخص است س��يد چيزفهمی  هستی!« گفتم: »بله هستم!« گفت: 
»با ما همكاری می كنی؟!« گفتم: »بله! كاماًل آماده همكاری هستم! ولی به يك شرط؛ 
اگر ما به شما گفتيم كه فالنی زنا كرده، به او صد ضربه شالق بزنيد و يا اينكه فالنی دزدی 
كرده، دستش قطع شود. اگر با اين موافقيد، ما هم رفيق شما خواهيم بود وگرنه ما اين 

طرف جوی، و شما آن طرف!!«1

زندانی شدن مرحوم توليت
هنگامی  كه در بهمن ماه سال 41 شاه به قم آمد، نه مرحوم توليت و نه هيچ يك از علما 
به استقبال او نرفتند. يكی از علت های دستگيری توليت كه بعداً اتفاق افتاد، همين بود. 
پس از دستگيری امام در خرداد سال 42، طالب هر شب در حرم حضرت معصومه)س(، 
برای آزادی مرحوم امام، دعای توس��ل برگزار می كردند. به همين دليل، شهربانی كل 
كشور مرحوم توليت را احضار كرد. از او خواس��تند تا جلوی اين مراسم را بگيرد. او نيز 
پاسخ داده بود: »توليت آستانه مقدسه، بدون روحانيت برای من صفر است!« اين ماجرا 

را از زبان خود او شنيدم.
پس از اين ماجرا، آقای مصباح التوليه از توليت حرم عزل و مدتی زندانی شد. در همين 
زمان عموی ايش��ان به رحمت خدا رفت. خانواده او قصد داشتند جنازه را در آستانه به 

1. يعنی ما به راه خود و شما به راه خود، هيچ نوع همكاری بين ما نخواهد بود. 



31
1

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

خاك بس��پارند. درباری ها 600 هزار توم��ان- به پول 
آن زمان- مطالب��ه كردند. اين مس��ئله باعث ناراحتی 
فوق العاده آنان ش��د. به هر حال جنازه را در قبرستان 
شيخان، دفن نمودند. من كه اين وضعيت را ديدم، نزد 
مرحوم آيت اهلل گلپايگانی رفتم و تقاضا كردم برای آن 
مرحومه در مسجد امام حسن عسگری، مجلس ختمی 
 بگيرند. به ايشان گفتم: »اگر آقای توليت در زندان نبود، 
من چنين پيش��نهادی نمی كردم ولی امروز او نيازمند 
كمك ماست. بنابراين مناسب است شما مجلس عزايی 

برای آن مرحومه برگزار كنيد.« ايشان فرمود: »اگر ما مجلس فاتحه بگيريم، شما منبر 
اين مجلس را تقبل می كنيد؟« من هم پاسخ دادم: »اگر شما دعوت كنيد، بله.« 

من هم طبق وعده ای كه داده بودم، س��خنران اين مجلس عزا ش��دم و باالی منبر از 
خدمات خاندان توليت به حوزه و ش��هر مقدس قم گفتم و تشكر نمودم. به صراحت در 
مورد اين مطالب سخن می گفتم حتی با وجود آنكه خاندان توليت كه به عنوان صاحب 
عزا در جلوی مجلس بودند، از س��خنانم می لرزيدند؛ حتی آنه��ا نيز جرئت گفتن آن را 
نداشتند. اما من در مورد پدر ايش��ان و ماجراهايی كه در زمان رضاشاه ملعون رخ داد، 
سخن گفتم. در آن مجلس خاطره خود را از زمان وفات مرحوم شيخ مؤسس- آيت اهلل 
ش��يخ عبدالكريم حائری يزدی- تعريف كردم. هشت الی ده س��ال بيشتر نداشتم كه 
در روز وفات ايش��ان، در محله چهل اختران ق��م دنبال جنازه می دوي��دم تا آنكه خيل 

تشييع كنندگان وارد خيابان آستانه شد و من ديگر نتوانستم ادامه دهم. 
عصر همان روز در مسجد امام برای آن مرحوم، مجلس فاتحه ای برگزار شد. اما خباثت 
حكومت رضاخانی دوباره خود را هويدا كرد. مأمورانی از طرف شهربانی آمدند تا مجلس 
را به هم بريزند. آنها جلوی چشم مردم، سماور چای را برگرداندند و خالی نمودند. پس از 
آن خطاب به مردم می گفتند: »بلند شويد برويد!« رضاخان به شهربانی دستور داده بود 
تا اجازه برگزاری اين مراسم را ندهند. همچنين دستور داده بود تا حوزه متالشی شود 
و هر كس از هر جايی كه آمده به شهر خود بازگردد! مرحوم آسيد محمدباقر- پدر آقای 
توليت- نامه ای به رضاخان نوش��ت كه: »قربان! اينها عده ای دعاگو هستند، به سياست 
مملكت هم كاری ندارند، اجازه دهيد بمانند.« و اين گونه شده كه رضاخان ملعون دست 
از اقدام خود برداشت. خدمات آقای سيد ابوالفضل توليت به اين محدود نبود. در زمانی 

من  از  فروردین،  دوم  روز 
]حجت االسالم و المسلمين آل طه[ 
دعوت شده بود كه در فيضيه به 
منبر بروم؛ به همراه آقایان انصاری 
قمی  و اشراقی. هنگامی  كه از ميدان 
آستانه به سمت مدرسه فيضيه 
می آمدم، تعداد زیادی كاميون 
ارتشی دیدم كه پر بود از سربازهایی 

كه تفنگ در دست داشتند
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كه قحطی پديد آمده و ارزاق در قم يافت نمی شد، وی زمين های خود را در سمت ديگر 
رودخانه، جايی كه اكنون به خيابان س��عيدی و... معروف است، فروخت. گويا آنها را به 
قيمت 500 هزار تومان فروخت و با اين پول برای مردم فقير قم، ارزاق تهيه نمود. تمام 

اين مطالب را در آن منبر بدون هيچ ترس و هراسی عنوان كردم. 

دیگر خدمات مرحوم توليت 
مدتی بعد يكی از روحانيون به نام آقای ش��يخ مرادی كه در قم از آشنايان ما بود، مرا 
به ری دعوت نمود تا 10 شب سخنرانی كنم. در اتاقی واقع در منزل وی اقامت داشتم. 
آنجا بود كه ش��نيدم مرحوم ابوالفضل توليت از زندان آزاد ش��ده است. از حرم حضرت 
عبدالعظيم)ع( با توليت تماس گرفتم و آزادی او را تبريك و ورودش به قم را خير مقدم 
گفتم. پرس��يدم كه چه زمانی در خانه هس��تند؟ گفت: »برای چه؟« گفتم: »بايد برای 
ديدنتان بياييم، غير از اين امكان ندارد!« گفت: »لطف ش��ما به ما رس��يده، رفاقت اگر 
معنايی دارد برای همين است.« به او گفتم قصد دارم به خانه اش بروم اما او پاسخ داد كه 

امكان ندارد! و او می خواهد به ديدن من بيايد. 
من مالحظه كردم كه خانه آقای مرادی در شأن توليت نيست. به همين خاطر با پسر 
دايی ام آقای ابومحمد وكيلی تماس گرفتم. منزل وی پشت حسينه ارشاد واقع بود. به او 
گفتم كه توليت ميهمان است. تماس گرفتم و آدرس منزل را به توليت دادم. او پرسيد 
كه آيا خانه پله هم دارد؟ زيرا مرحوم توليت، اضافه وزن داشت و باال رفتن از پله برايش 
دشوار بود. به او گفتم يك طبقه بيشتر نيست. او نيز گفت چاره ای نيست و خواهد آمد. 
زودتر از موعد به آنج��ا رفتم. مرحوم توليت هم آمد. تنها ب��ود و حتی راننده هم با خود 
نياورد. داخل منزل شد و ما از او پذيرايی كرديم. در ضمن صحبت به او گفتم: »آقا! شما 
كه پول داری! زمين هم داری! برای مردم فقير قم خانه بساز. البته مجانی به مردم ندهيد 
بلكه اصل اجاره را هم از آنها بگيريد.« گفت: »كار بس��يار خوبی اس��ت اما من حوصله 
مراجعات مردم را ندارم. هر چه الزم داريد را به شما می دهم، شما خود بسازيد.« من هم 
زمين های صفاشهر را از ايشان گرفتم. وی حتی آب آن زمين ها را هم داد. اين خانه ها گاز 
هم داشت با آنكه در آن ساليان، گازكشی معمول نبود. اين گونه بود كه شهرك امام يا 
همان بنياد مسكن، با خانه هايی شبيه به هم و يك طبقه ساخته شد. آقای بهادری هم 

آنجا زمين هايی دارد.
ايشان در خانه آقای وكيلی بودند تا اينكه مقام معظم رهبری، حضرت آيت اهلل خامنه ای 
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هم تش��ريف آوردند. البته قرار هم همين بود كه ايش��ان پس از كاری كه در سازمانی 
داشتند به منزل آقای وكيلی بيايند. اين ماجرا برای قبل از انقالب است. پس از سالم و 
احوال پرسی آقای توليت به آقای ابومحمد گفت كه حرف ها بزنيد و تمام كنيد تا آقای 
خامنه ای صحبت كنند. آيت اهلل خامنه ای هم بياناتی داشتند كه راجع به دعای ندبه و 

مواردی ديگر بود و انصافا مطالب مفيدی بيان كردند. 

آزادی امام از زندان
امام پس از مدتی از زندان آزاد و در قيطريه در حص��ر خانگی بودند. به خاطر دارم كه 
به مالقات ايشان رفتيم و ايش��ان گفتند كه در زندان قصر يا عش��رت آباد، به مدت 24 
س��اعت در زندان انفرادی بودند. پس از آزادی به قم بازگش��تند و درس و بحث خود را 
ادامه دادند. مرحوم عراقی و پس��رش، در فيضيه جشنی برای آزادی امام برگزار كردند. 
پس از اين چيزی به خاطر نم��ی آورم تا اينكه قضيه كاپيتوالس��يون پيش آمد. من در 
مجلس سخنرانی ايش��ان نبودم اما مطلب به من رس��يد كه امام فرموده اند: »اگر يك 
سرباز امريكايی، در ايران مرتكب جرمی  شود، ايران حق محاكمه او را ندارد اما اگر شاه 
اين مملكت در امريكا مرتكب جرمی  ش��د، آنها حق محاكمه او را در خاك امريكا دارند 
و اين يعنی ذلت.« امام بالفاصله به تركيه تبعيد ش��د. اندكی بعد نيز آقا مصطفی را نيز 
دستگير و به ايش��ان ملحق كردند.1 گويا به همين مناسبت بود كه حوزه در تعطيلی به 
سر می برد. پس از مدتی مرحوم آيت اهلل گلپايگانی اعالم كردند كه نمی توان به تعطيلی 
حوزه ادامه داد. ايشان تشبيه نمودند كه نانوايی نمی تواند تعطيل بماند. عده ای خدمت 
ايشان رفتند و خواستند تا نظرشان را تغيير دهند. اما ايشان خيلی محكم بر موضع خود 

اصرار داشتند.  

دستگيری و حبس در زندان قزل قلعه تهران
هنگامی  كه حضرت امام در تبعيد به سر می بردند، دو تن از نمايندگان سنا به نام های 

1. خدا ايشان را رحمت كند. به خاطر دارم در سال 56 در مجلس ختم ايشان در ايران، اين آيه را خواندم: )و من 
يخرج من بيته مهاجرا الی اهلل و رسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره عليه اهلل( يعنی اگر كسی از خانه خود خارج 
شد در حالی كه به سوی خداوند و رسول خدا هجرت می كند، سپس مرگ او را فرا بگيرد، آنگاه يقيناً اجر او با خدا 
خواهد بود. من در آن مجلس از آقايان علما اجازه گرفتم و گفتم: »و همينطور )الذين أخرجوا من ديارهم( يعنی: 
كسانی كه از ديار خود اخراج شدند« يعنی اين استفاده را كردم كه اين اجر و ثواب الهی برای تنها مهاجرين نيست 
بلكه برای كسانی همچون آقا مصطفی هم هست كه نه به رضايت خود بلكه باالجبار، از ديار خود تبعيد شدند در 

حالی كه در جهت رضايت خداوند و رسولش گام برداشته و در اين مسير به رحمت خدا رفته اند. )آل طه(
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پروفسور جمشيد اعلم و فردی مش��هور به عالمه كه نماينده كرمانشاه بود- در مجلس 
به مرحوم امام جس��ارت كردند. گفته بودند كه امام ِعرق ايرانيت ن��دارد و از اين قبيل 
اهانت ها. آقای فلسفی در مس��جد جامع تهران يعنی مسجد چهل ستون، در اين زمينه 
صحبت كرد. خيل��ی هم تند بود و با اي��ن كار خود روح تازه ای در كالب��د مبارزه دميد. 
ايشان گفته بودند: »به شمشير می توان تكيه كرد اما نمی توان بر روی آن نشست و شما 
)نمايندگان اهانت كننده به امام( بر روی شمش��ير نشستيد!« فردای آن روز در مسجد 
اعظم، مجلس ختمی  برای مرحوم آيت اهلل عبداهلل تهرانی برگزار شده بود و از من دعوت 
ش��د تا به منبر بروم. من روايتی از حضرت امام باقر)ع( را خواندم ك��ه در آن آمده بود: 
»خداوند متعال بر روی زمين بندگانی ساده زيست دارد كه وجودشان مايه بركت برای 
اهل زمين است.« من اضافه كردم: »اگر در فصل تابستان، كسی شاخه ای از درختی كه 
سايه سار مردم از آفتاب داغ است، بكند، ش��هرداری او را مجازات می كند. چرا؟ فقط به 
خاطر اينكه شاخه ای را شكسته و سايه ساری را از بين برده است. اما حال چگونه است 
كه به شخصيتی اهانت می كنند كه يك ملت در زير س��ايه اش زندگی كرده و بهره مند 

می شود؟!«
پس از اتمام مجلس، به منزل آيت اهلل گلپايگانی رفتم زيرا ايش��ان از تهران بازگشته و 
مجلسی نيز در بيت خود داشتند. در آنجا حاج حس��ن آقای مسجدجامعی و جمعی از 
بستگان او نيز حضور داشتند. مسجدجامعی ها بس��يار در قضايای انقالب فعال بودند و 
زحمت زيادی را نيز متحمل شدند. پس از اتمام مجلس، آنها به من گفتند: »حواست را 
جمع كن! امشب منبرت خيلی تند بود.« به هر حال از خانه بيرون آمدم. حاج آقا مهدی، 
آقازاده مرحوم آقای گلپايگانی نيز همراه من بود. تا نزديكی های منزل مرحوم آش��يخ 
عبدالكريم حائری يزدی در حركت بوديم كه ديدم از س��ر خيابان، يك اتومبيل به طور 
آهسته به ما نزديك می شد. از كنار ما رد ش��د. دوستان بارها به من می گفتند كه حس 
شش��م دارم و امور را حدس می زنم. هنگامی كه اتومبيل رد شد، رو به آقا مهدی گفتم: 
»االن است كه شخصی از اين ماشين بگويد كه سوار شوم!« تقريباً 20 متر از ما رد شد و 
توقف كرد. فرد قد بلندی با لباس شخصی پياده شد و گفت: »آقای آل طه! جناب سرهنگ 

)رئيس ساواك قم( شما را خواسته اند.«
آقا مهدی گفت: »حاال نمی شود كه ايش��ان فردا صبح بيايند؟« مأمور پاسخ داد: »نه. 
فقط چند س��ؤال از او دارند.« حاج آقا مهدی از من پرس��يد آيا چيزی الزم دارم يا نه؟ 
من هم گفتم نه و اگر قرار بر اين شد كه بمانم، تلفن خواهم زد كه برايم پتو بياوريد. در 



31
5

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

ضمن از او خواستم كه به خانواده چيزی نگويد. سوار اتومبيل شدم. مرا به اداره ساواك 
كه در خيابان راه آهن مس��تقر بود، بردند. گويا با ش��خص س��رهنگ تماس گرفتند و 
گفتند: »قربان! سوژه دستگير شد. 8 اكيپ برای اين مأموريت اعزام شده بود!« 8 اكيپ 
فرستاده بودند تا به هر زحمتی شده و هر كجا كه هستم، بتوانند مرا دستگير كنند! در 
بازرسی بدنی، يك ساعت جيبی كه نسبتاً بزرگ بود آنها را به شك انداخت. اين ساعت 
ماجرايی برای خود داش��ت! زمان زيادی را به تفتيش آن مشغول بودند. نمی دانم شايد 
فكر می كردند بمبی، يا گيرنده ای و يا چيز عجيب ديگری در آن بيابند! به هر حال آن را 

به من عودت دادند. تنها يك چاقوی كوچك بود كه آن را پس ندادند. 
پرسيدم آيا قرار است بمانم يا نه؟ گفتند: »بايد تش��ريف داشته باشيد.« گفتم: »پس 
اجازه بدهيد تلفن كنم تا آقا مهدی برايم پتو بياورد.« پاس��خ دادند: »الزم نيس��ت، پتو 
داريم.« هر چند هم پتو و هم بخاری در اتاق وجود داشت، اما هوا بسيار سرد بود. هنگام 
اذان صبح بيدار شدم. بيرون آمدم تا وضو بگيرم ديدم شيرهای آب يخ بسته اند و آبی از 
آن خارج نمی شود. با هر زحمتی بود، شير آبی يافتم و وضويی گرفتم. هنوز نماز نخوانده 
بودم كه شخصی آمد و گفت سريع تر نماز بخوانم زيرا بايد به تهران برويم. گفتم: »مانعی 
ندارد اما من دوايی برای كليه خود دارم كه بايد به طور مرتب آن را مصرف كنم. اين دارو 
را بايد از منزلمان بگيريد.«. به همان سرهنگ كذايی تلفن زد و ماجرا را گفت. آنچنان كه 
از صحبت ها معلوم بود، سرهنگ موافق نبود. مأمور نيز مردانگی به خرج داد و اصرار كرد.1 
مأمور می گفت: »به مريض كه نمی توان گفت دوا نخور!« در آخر سرهنگ پذيرفت و من 
به منزل تلفن كردم و خانم گوشی را براشت. پرسيد كجا هستم. جواب روشنی ندادم و 
تنها گفتم: »احتماالً چند روزی نخواهم بود و االن ش��خصی به خانه می آيد، يك دست 
پيراهن و شلوار، )و چون امكان وضو وجود نداشت( يك كيف خاك تيمم و داروی كليه 
را به او بدهيد.« هنگامی  هم كه با مأمور به خانه رفتم، عيال پرسيد: »شما كه هستيد؟« 

او هم جواب داد: »ما مأمور دولت هستيم.«
پس از اين مرا به تهران منتقل كردند. چنان با س��رعت باال به سمت تهران رفتيم كه 
هنگامی  كه به ميدان راه آهن تهران رسيديم، تازه آفتاب درآمده بود. اتومبيل به سمت 
خيابان پهلوی )ولی عصر كنونی( حركت كرد تا اينكه به قزل قلعه رسيديم. مرا در همان 
بندی بردند كه آقای هاشمی  رفسنجانی و ديگران حضور داشتند. به محض اينكه من 

1. آدم بايد منصف باشد؛ هر جا خوبی وجود داشته باشد، بايد آن را گفت و اگر بدی هم باشد بايد آن را هم گفت. 
)آل طه(
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رسيدم، صداها بلند ش��د كه: »آل طه آمد!« در همين حين 
افسری كه باقی سربازها به او »ساقی« می گفتند آمد. شخص 
بسيار بد اخالق و بد زبانی بود. به سربازها می گفت چرا من را 
به اين بخش آورده اند. مرا به بخش سلول های انفرادی بردند. 
هوا بسيار سرد بود، به حدی كه برف های نشسته بر سقف ها 

و زمين، آب نمی شد و تنها به وسيله باد جابه جا می گشت.
پسر دايی من حاج ابوالقاسم وكيل، در اداره ساواك، رفيق 
و آشنايی داشت و توسط او توانس��ته بود تا در طرف ديگر بند عمومی  حاضر شود و من 
از دريچه اين بند به وسيله پيغام با او صحبت كردم. پرس��يد حالم چطور است؟ گفتم: 
»خوب هستم اما بگو كه من از سرما بسيار رنج می برم.« من اصوالً سرمايی هستم و در 
آن زندان به حدی سرما بر من سخت ش��ده بود كه مدام از خواب می پريدم. مطلب به 
آيت اهلل گلپايگانی رسيد و ايشان پوس��تينی برای من تهيه كرد و به داماد خود مرحوم 
آيت اهلل علوی سپرد. او نيز اين پوستين را به تهران آورد و خدمت آيت اهلل خوانساری آورد 

و ايشان به وسيله شخصی، آن را به من رساند تا از سرما تلف نشوم.
با اين وضعيت عجيب و اين واس��طه های متعدد اين پوس��تين به من رسيد. تازه اين 
وضعيت كسی همچون من بود كه اتفاقاً در نزد آنان محترم بودم. شما حال ديگر زندانيان 
را خود حدس بزنيد. به ياد دارم يك��ی از اهالی جنوب در زندان ناله و فرياد می زد: »چرا 
مرا به اينجا آورده ايد؟! اينجا كه مريض خانه نيست!« اين بيچاره را به اشتباه گرفته بودند 
و آدرس مريض خانه ای را می خواس��ت ولی آنان او را به زندان قزل قلعه آوردند. شخص 

ديگری را نيز به خاطر دارم كه پاهايش را بسيار فلك كرده و بعد آزادش كرده بودند. 
در سلول انفرادی، در همس��ايگی من، جوانی از اعضای سپاه دانش زندانی بود. بعضی 
وقت ها صداهای تق و توق از س��لولش می آمد كه بعداً فهميدم با خود ش��طرنج و قمار 
می كرد! يك بار توانس��تم با او صحبت كنم. از او پرسيدم چرا ش��ب ها تا دير وقت بيدار 
است؟ و اين گونه نماز صبح او قضا خواهد ش��د! او جواب داد كه عمداً اين گونه می كند 
تا به حكومت بفهماند تنها مذهبی ها مخالف آنها نيستند بلكه از ميان افراد بی دين نيز 
مخالفانی دارند! واقعاً تعجب كردم كه شيطان چگونه و با چه توجيهات سخيفی انسان 

را می فريبد! 
در ايام انفرادی، روزی سربازی مسلح برای بردن من آمد. مرا به دفتر زندان برد. شخصی 
در آنجا نشسته بود. از من پرسيد: »آيا می خواهی آزاد شوی؟« جواب دادم: »بله و فقط به 

به هر حال از مرز رد شدیم 
و البته بعداً استعالم به مرز 
رسيد كه جلوی خروج من 
]حجت االسالم و المسلمين 
آل طه[ گرفته شود اما بحمداهلل 
كار از كار گذشته بود و من 

داخل عراق شده بودم
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خاطر مادرم می خواهم آزاد شوم. می دانم كه اكنون بسيار بی تاب است. بنابراين اگر صبح 
آزاد شوم بهتر از ظهر و ظهر بهتر از شب!« گفت: »شما می توانيد آزاد شويد اما ما به شما 
يك شماره تلفن می دهيم و هر زمان كه در دفاتر مراجع مطلبی شنيديد به اين شماره، 
گزارش دهيد! و البته اين كار مجانی نخواهد بود. )يعنی حقوق بگير ساواك می شويد!!(«
به او گفتم: »گوش كن! من 16 سال هم نداشتم كه پدرم فوت كرد. يك عايله 6 نفری 
بر دوش من افتاد. تا االن نيز دو تا از برادرانم را زن دادم و دو تن از خواهرانم را نيز شوهر 
دادم. همه اينها هم از روضه خوانی امام حسين)ع( اس��ت. خانه پدری را برای برادرانم 
گذاشتم و به خانه ای كه اكنون ساكن هستم و شما برای دريافت دارو به آن رفتيد، نقل 
مكان كردم. در اين خانه هيچ قالی نيس��ت و تنها گليم افغانی موجود است!1 ديگر هم 
نمی خواهم از جای ديگری زندگيم تأمين شود!« گفت: »چه اشكالی دارد؟!« گفتم: »از 
قديم گفته اند با يك دست نمی توان دو هندوانه بلند كرد!«2 سرباز را صدا كرد و گفت: 

»آقا را به سلولش ببر.« 
17 روز در س��لول انفرادی ماندم ت��ا اينكه با وس��اطت مرحوم آيت اهلل س��يد احمد 
خوانساری، آزاد شدم. به من گفتند كه پس از خروج از زندان قزل قلعه بايد به دو جا بروم. 
اول به دادرسی ارتش و سپس بايد به منزل آيت اهلل خوانساری بروم. ساختمان دادرسی 
ارتش در خيابان ش��ميران و نزديكی های پل سيد خندان بود. برای من پرونده تشكيل 
داده و سؤاالتی پرسيدند و در آخر گفتند كه به منزل آيت اهلل خوانساری بروم. به منزل 

ايشان رفتم و پس از خداحافظی به قم بازگشتم. 

تقاضای سخنرانی در مجالس وابستگان به حکومت
به خاطر دارم عده ای از نهاوند به قم آمده بودند و شبی در بازار قم، پاسبانی را به قتل 
رساندند. بازاريان نيز در تيمچه بزرگ برای اين پاسبان مراسم ختمی  برگزار كردند كه 
به نظر من يكی از باخت های آنها و نقطه ضعف و منفی بود. زيرا حكومت دوست داشت 
اين القا را به وجود آورد كه مردم از كشته شدن يك پاس��بان و در نتيجه )از اقدام عليه 
حكومت( ناراحت هستند. به هر حال سرهنگ جوادی كه معاون شهربانی قم بود، برای 

دعوت از من برای سخنرانی منبر، به خانه آمد. 
در همان دم گفتم كه نمی توانم زيرا امنيت جانی ندارم. گفت: »يك پاس��بان كش��ته 

1. گليم افغانی نازل ترين گليمی بود كه در مرز ايران و افغانستان و با قيمتی بسيار پايين فروخته می شد! )آل طه(
2. يعنی نمی توان هم در خدمت امام حسين)ع( بود و هم با ساواك همكاری داشت.
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شده و ش��ما نمی توانيد بياييد؟!« گفتم نه امنيت جانی ندارم! گفت: »ما امنيت شما را 
تضمين می كنيم.« اتفاقاً روز قبل از اين، رئيس پليس تهران نيز به قتل رسيده بود. من 
گفتم وقتی رئيس پليس تهران با همه تشكيالتی كه موجود است، امنيت جانی ندارد، 
حال من با اين عبای نازك چگونه می توانم مطمئن باش��م؟!« گف��ت: »اگر اين چنين 
است من وصيت می كنم كه مرا در قبرستان مسلمان ها خاك نكنند!« گفتم: »هر كاری 
دلت می خواهد بكن! اما من امنيت ندارم و نمی آيم.« س��پس ماجرای آقای اش��رفی را 
پيش كش��يدم. او يك منبری از اهالی رش��ت بود كه به خاطر س��خنانی كه گفته بود، 
توسط طرفداران حكومت، چشمش آسيب ديد. با استناد به اين ماجرا گفتم: »اين هم 

نمونه اش! شما چگونه می توانيد جلوی مردم را بگيريد؟« 
در ماجرايی ديگر، مادر رئيس ش��هربانی از دنيا رفت. مرا برای مجلس ختم او دعوت 
كردند. بعد از ظهر بود كه كامكار رئيس س��اواك قم، به درب من��زل آمد. گفت جناب 
تيمس��ار مرا دعوت كرده اس��ت. جواب دادم: »اگر بگويم وقت ندارم كه دروغ گفته ام 
)بنابراين صريحاً می گويم( من نمی توانم بيايم!« هيچ كدام از اين دعوت های حكومتی 
را نپذيرفتم و فقط يك بار به خاطر كشته شدن پاس��بانی به منبر رفتم. اين پاسبان در 
شهربانی خدمت نمی كرد بلكه به شهرداری منتقل ش��ده بود و در جاده تهران از مردم 
عوارض می گرفت. شخصی به نام علی عامری، جنون سرعت داشت و به ايست او توجه 
نكرده و او را زير گرفت. منبر مجلس ختم او را پذيرفتم. يكی از رفقا اعتراض كرد كه چرا 
قبول كرده ام. گفتم برای اين می روم كه از اين مجلس استفاده كرده و به آنان اعتراض و 
انتقاد كنم يعنی به اصطالح به آنان فحش بدهم. در مجلس، فرماندار، رئيس شهربانی، 
رئيس دادگستری، رئيس ساواك و... بودند. بر روی منبر گفتم: »پيش از آنكه آن قاتل را 
تعقيب كنيد، بايد مأمورين خود را تعقيب و مجازات كنيد زيرا اگر شما به وظيفه خود 
عمل كرده بوديد، االن آن راننده بايد پيش از اينها در زندان بود و فرصت چنين قتلی را 

پيدا نمی كرد!« 

شهادت آیت اهلل سعيدی
من با آيت اهلل سعيدی ارتباط داشتم. منزل ايشان در نزديكی های ميدان نو بود. گاهی 
در منزل ايش��ان به منبر می رفتم. به خاطر قضايای مبارزاتی، ايشان را دستگير كردند. 
خبری از او نداشتم تا اينكه ش��نيدم در زندان و بر اثر شكنجه، به شهادت رسيده است. 
در تشييع جنازه او ش��ركت كردم و در همان مراس��م دفن او صحبتی هم داشتم. البته 
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پيش از صحبت هايم، كسی كه شرايط مغزی سالمی  نداشت، ديوانه و خل وضع بود، به 
نزد من آمد و گفت: »بعد از غسلش چندتا ش��الق بهش زدند«. من چنين چيزی را در 
صحبت هايم نياوردم اما بعداً خدمت آيت اهلل گلپايگانی رفتم و درخواس��ت دادم درباره 
مرگ مشكوك ايشان شكايتی ارسال كنند تا در تحقيقات مشخص شود چه اتفاقی رخ 

داده است؟ اما ايشان نپذيرفت. 

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی 
در اين جشن ها رس��وايی زيادی به بار آمد. آيت اهلل گلپايگانی سخت معترض بودند. 
گفته می شد در نمايش��ی كه اجرا كرده بودند، مردی به زنی در يك مغازه تجاوز كرده 
بود!! يعنی تا بدين حد رسوايی به بار آمده بود! به ياد دارم دكتر وفايی كه مدتی در پنجم 
و ششم ابتدايی با هم همكالس بوده و از رفقا بوديم با من تماس گرفت. او رئيس شبكه 
بهداری بود. گفت روبه روی صحن منتظر من خواهد بود. آنجا او را مالقات كردم. گفت 
شخصی از دربار تقاضا دارد تا با آيت اهلل گلپايگانی مالقات كند. متأسفانه نام آن شخص 
در يادم نمانده است. تماس گرفتم اما آيت اهلل گلپايگانی از همان پشت تلفن گفتند كه 
او را نخواهند پذيرفت. دكتر وفايی تقاضا كرد كه حداقل آن شخص با آقا مهدی فرزند 
آيت اهلل گلپايگانی مالقات كند. حاج آقا مهدی نيز قبول نكرد. آقای وفايی درخواس��ت 
كرد كه من بپذيرم آن فرد درباری به منزل من بيايد و صحبت هايش را با من انجام دهد. 

من هم گفتم وقتی آقايان نپذيرفته اند من به طريق اولی نخواهم پذيرفت. 

آیت اهلل آخوند مال علی معصومی 
آيت اهلل معصومی  مردی بسيار شريف، عالم و خوش اخالق بود. وصف ايشان را شنيده 
بوديم اما من تا زمانی كه برای تبليغ به همدان نرفته بودم، از نزديك با ايش��ان آشنايی 
نداشتم. در همدان گويا منبری به دس��ت نياوردم و به قم بازگشتم اما در مالقاتی كه با 
ايشان داشتم خوش  اخالقی ايش��ان را به وضوح درك كردم. آيت اهلل معصومی  در زمان 
آيت اهلل بروجردی مردم همدان را به ايشان ارجاع می داد. روزی برخی از اهالی همدان 
برای حساب وجوهات شرعی به خدمت آيت اهلل بروجردی می روند. آيت اهلل بروجردی، 
آيت اهلل معصومی  را نمی شناخت و در سخن با آنها نيز همين را گفت. آنها نيز صراحتاً به 

ايشان گفتند: »آقا! ما شما را به واسطه ايشان می شناسيم!« 
در گير و دار مبارزات، فرزند آيت اهلل معصومی  دستگير و اعدام شد. من در دهه عاشورا، 
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برای تبليغ به كرمانش��اه رفته بودم. در راه بازگش��ت به قم، 
ساعتی در همدان توقف كردم تا به مالقات آيت اهلل معصومی 
 بروم. خدمت ايشان رفتم تا تسليت خود را عرض كنم. ايشان 
در صحبت هايشان گفتند: »از طرف مقامات باال اينجا آمدند 
و گفتند كه من يك تقاضای عفو برای پس��رم بنويس��م. من 
هر چه فكر كردم مالحظه كردم ك��ه ما اربابی به جز حضرت 
بقيه اهلل)عج( نداريم. اگر قرار باش��د به كسی نامه ای بنويسم 
به او خواهم نوشت. نامه ای برای حكومت ننوشتم و آنها پسرم 

را اعدام كردند.« 
پس از رحلت آخوند مال علی معصومی  به نزد آيت اهلل گلپايگانی رفتم. به ايشان گفتم: 
»آقا اين درست نيست كه آخوند مال علی فوت كرده باش��د و شما برای ايشان مجلس 
ختمی  در قم نگيريد!« اين را گفتم و به اتاق كناری رفتم. طولی نكش��يد كس��ی آمد و 
گفت كه آقا مرا می خواهند. داخل شدم. ايشان گفت: »ما اگر فاتحه بگيريم شما منبرش 
را می رويد؟« گفتم: »اگر شما دعوت كنيد بله.« ايشان هم روزی را مشخص كرد تا در 

مسجد اعظم برای آخوند فاتحه ای برگزار شود. 
در آن زمان حكومت بحث احزاب را مطرح می كرد. حزب مليون، مردم و رستاخيز، نيرو 
جذب می كردند و حتی شاه گفته بود هر كس كه نمی خواهد عضو حزب رستاخيز باشد، 
گذرنامه خود را گرفته و از كشور خارج ش��ود. بر روی منبر اين مسئله را نقد می كردم. 
خاطره ای از مرحوم آقای احمد طباطبايی نماينده م��ردم قم در مجلس ملی )پيش از 
انقالب( نقل كردم. ايش��ان مردی جهانديده و ظريف بود و مدت��ی نيز طلبگی خوانده 
بود. ايشان می گفت روزی در مجلس، دكتر اقبال نخست وزير رهبر حزب مليون، پشت 
تريبون در حال صحبت بود كه نماينده ای از حزب مردم گفت: »آقای اقبال، اين حرف 
من نيس��ت، حرف حزب اس��ت.« آقای اقبال هم گفت: »كدام حزب؟! همان حزبی كه 
يك تابلو دارد و چند صندلی؟!« دكتر اقبال متوجه شد كه حرف بدی زده است بنابراين 
گفت: »فقط حزب شما را نمی گويم، حزب خودمان هم همين طور است!« آقای احمد 
طباطبايی نيز می گفت پس از اينكه چنين جمله ای را ش��نيدم بر ميز كوبيدم و گفتم: 

»آقای دكتر! من اين حرف شما را به عنوان سند عليه خودتان ثبت می كنم!«
من هم همين خاطره را برای مردم تعريف كردم و از دوس��ت ظريف ديگر نقل كردم: 
»صفر به اضافه صفر مس��اوی صفر، صفر ضرب در صفر مساوی صفر، صفر منهای صفر 

شيرازی  محمد  سيد 
برای مبارزات ایران 
كمك های زیادی انجام 
داد. عكس هایش موجود 
است. او جای خود در 
حرم كربال را به حضرت 
امام داد تا ایشان نماز 

بخوانند
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مساوی صفر و صفر تقسيم بر صفر مساوی صفر است!« سپس گفتم: »در قرآن آيه داريم 
كه می گويد:  »و قالت اليهود ليس��ت النصاری علی شیء و قالت النصاری ليست اليهود 
علی شیء«1 در آيه ديگر آمده اس��ت: »قل يا أهل الكتاب لستم علی شيء حتی تقيموا 
التوراه واإلنجيل«2 يعنی:»يهوديان به مسيحيان گفتند شما چيزی نيستيد، مسيحيان 
هم به يهوديان گفتند شما چيزی نيس��تيد! قرآن می فرمايد ای پيغمبر بگو شما هر دو 
چيزی نيستيد! مگر آنكه تورات و انجيل را برپا بداريد« من هم به شما احزاب می گويم 
كه شما هيچ كدامتان چيزی نيس��تيد! حزب مليون چيزی نيست! حزب مردم چيزی 
نيست! حزب رستاخيز چيزی نيس��ت! هيچ كدامتان چيزی نيستيد مگر آنكه به قانون 

اساسی عمل كنيد.«
سپس آنچه را كه از آخوند در مورد نوشتن تقاضانامه شنيدم، در مجلس فاتحه او گفتم. 
پس از آن در خاتمه حرف هايم قصه ای نقل كردم. روزی ارباب��ی به حال احتضار افتاد. 
تمام خدم و حشم را طلبيد و از آنها حالليت طلبيد. همه نيز حالل كردند. آنگاه شتر خود 
را نيز خواست و به او گفت مرا ببخش. گاهی اوقات غذای خوبی به تو ندادم و گاهی بار 
سنگين بر تو گذاشتم. شتر گفت ارباب من تو را نمی بخشم! ارباب گفت چرا؟ شتر پاسخ 
داد تو جرمی  مرتكب شده ای كه قابل بخشش نيست! پرسيد چه كرده ام؟ گفت تو يك بار 
افسار مرا به پشت يك االغ بستی و او را جلودار من قرار دادی! پس از نقل اين قصه گفتم: 
»شما )احزاب و سياسيون( افس��ار اين مردم را به پشت االغ )شاه( بستيد و او را جلودار 

قرار داديد. اين مردم هرگز شما را نمی بخشند!«

کتاب شهيد جاوید
در سال 1350، شيخ نعمت اهلل صالحی نجف آبادی، كتاب جنجالی خود يعنی شهيد 
جاويد را منتش��ر كرد و باعث شد س��ر و صدای زيادی در ميان حوزه و حتی طرفداران 
مبارزه عليه رژيم ستمش��اهی به وجود آيد. من ش��يخ نعمت اهلل صالحی را تا حدودی 
می شناختم و بايس��تی منصفانه بگويم كه ذوق و دقت ادبی خوبی داشت. مثاًل ايشان 
در مورد كلمه »معاويّه« كه به صورت مش��ّدد- كه حتی در ميان طالب نيز رايج است- 
می گفت كه صحيح آن بدون تشديد است و كالم درستی هم می باشد. اما در هر صورت، 
وی كج سليقگی ها و كج انديشی هايی نيز در فهم موضوعات دينی داشت. به عنوان مثال 

1. قرآن كريم، سوره بقره، آيه 113.
2. همان، سوره مائده، آيه 68.
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در تفسير سوره يوسف او نظر خاصی داشت. او معتقد بود كه نظر مشهور اشتباه است و 
شاهدی كه به بی گناهی حضرت يوسف عليه السالم، شهادت داد، يك كودك نبوده بلكه 
يقيناً بايستی انسانی حكيم و بزرگسال بوده باشد و اعتقاد به نوزاد بودن او، اصاًل عاقالنه 

هم نيست! 
اين طرز نگاه كه به اش��تباه آن را عقالنی می خواند مورد قب��ول عامه محققين و علما 
نيست و من همين اشكال را به وی و حتی به ش��ريعتی نيز می گرفتم. آنها به گونه ای از 
عقل صحبت می كردند كه گويی عقل بشر به تنهايی كافی است و نيازی به چيز ديگری 
نيست. شريعتی اعتقاد داشت كه خاتميت در اصل به معنای كامل شدن عقل بشر است. 
بنابراين بشر ديگر احتياجی به نبوت ندارد! من در جلسات خود عنوان می كردم كه بشر 
هيچ وقت عقل كاملی نخواهد يافت و دو داستان نيز تعريف می كردم. می گويند به دليل 
سرمای فوق العاده سيبری، محافظان قصر تزار تنها دو ساعت به نگهبانی مشغول بوده 
و پس از آن، جای خود را با نگهبانی ديگر عوض می كردند. ش��بی تزار روسيه از پنجره 
اتاق خود مشاهد می كند كه يكی از نگهبانان به داخل رودخانه ولگا افتاد. فرصتی نبود تا 
ديگران را خبر كند تا آنها به نجات او اقدام كنند. نقل است شخصاً از اتاق خارج و به داخل 
رودخانه پريد و آن سرباز را نجات داد. تزار به دليل سرمای آن شب، مبتال به سينه پهلو 
شد. آيا كسی می تواند ادعا كند كه اين عمل ش��اه كه ظاهراً به ضرر او نيز منجر شد، از 
روی ديوانگی بود؟! خير، بلكه او كاماًل از س��المت عقل بهره مند بود. داستان ديگر نيز 
مربوط به جنگ جهانی است. نقل می كنند روزی يكی از فرماندهان نظامی  به مالقات 
رئيس جمهور فرانسه رفت تا او را در جريان تلفات اخير جنگی قرار دهد. رئيس جمهور 
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مشغول بازی پينگ پنگ بود و گزارش فرمانده را مچاله كرده و در سطل زباله انداخت! 
آيا كس��ی می تواند ادعا كند كه رئيس جمهور ناقص العقل بوده است؟! خير او سالم بود 
اما عقل برخی اوقات تحت تأثير شهوت و ديگر موانع، به نتيجه اشتباه می رسد بنابراين 
عقل به تنهايی كافی نيس��ت. در ضمن حتی اگر آقای صالحی نجف آبادی، گفتار نوزاد 
در گهواره را در ماجرای حضرت يوس��ف)ع( انكار كند، در مورد س��خن گفتن حضرت 
عيسی)ع( در نوزادی چه می تواند بگويد؟! اين ماجرا به صراحت در قرآن كريم نقل شده 

است. 
اين اشكال يقيناً قابل رفع نيست مگر آنكه كس��ی بگويد كه آيات قرآن بايستی طبق 
عقالنيت فهميده شوند و اگر از روی عقالنيت نبود بايد آن را به ديگر بدهيم. يعنی وضع 
حكومت ما هم االن اينجور اس��ت. ولی آيا صالحی نجف آبادی اين گونه بود؟ نويسنده 
كتاب شهيد جاويد از همين روش استفاده كرد و عقيده داشت امام حسين عليه السالم 
برای كشته ش��دن قيام نكرد بلكه حقيقتاً قصد او از قيام، تحقق حكومت اسالمی  بوده 
اس��ت. البته مرحوم شوش��تری در كتاب ارزنده خود الخصائص الحسينيه نكته زيبايی 
دارند كه می تواند به عنوان جواب شبهات مطرح شده در كتاب شهيد جاويد تلقی شود. 
ايشان می فرمايند يكی از كسانی كه بين ظاهر و باطن جمع نموده است، امام حسين)ع( 
می باشد. يعنی به لحاظ صورت حال و ظاهر، برای تش��كيل حكومت حركت می كنند 
اما باطناً و از روی علم غيب می دانند كه اين حركت به حكومت نمی انجامد و س��رانجام 

كشته می شوند. 
تفكر شيخ نعمت اهلل صالحی به گونه ای بود كه گويا موضوع اعجاز در اين گونه مسائل 
را برنمی تافت! كت��اب او به عنوان يك تحقي��ق عميق در مورد علل قيام امام حس��ين 
عليه السالم چاپ شد اما حتی شخص او نيز اذعان داشت كه نظر وی، احتمالی است كه 
آن را در مورد علل قيام حضرت سيدالشهدا می دهد. انكار علم امام باعث شد كه بسياری 
از روحانيون، خطر تبليغ و شيوع تفكر وهابی گری را در ميان جامعه شيعی ايران احساس 
كنند. زيرا او منكر علم غيب معصومين عليهم الس��الم بود. در ضمن نمی توان ادعا كرد 
كه امام حسين)ع( صرفاً به خاطر دعوت كوفيان به س��مت عراق حركت كرد. زيرا اگر 
چنين بود بايس��تی پس از دريافت خبر شهادت مس��لم و خيانت كوفيان، از حركت به 
عراق خودداری می كردند. بنابراين مطلب ديگری در ميان بوده است و اين گونه نيست 

كه ايشان از فرجام خود و شهادت در كربال بی خبر بوده باشند. 
به هر حال اين بحث ها در آن زمان بسيار داغ بود و عده ای نيز به شخص آقای صالحی 
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نجف آبادی اين اش��كال را گوش��زد كرده بودند. 
روزی آقای صالحی به منزلی كه هم اكنون نيز در 
آن ساكن هستم، آمد تا برای آرام كردن فضايی 
كه عليه او ايجاد شده بود، از من كمك بخواهد. 
در بين صحبت هايش اقرار كرد كه پيش از چاپ 
كتاب، عالمه طباطبايی آن را مطالعه كرد و به وی 
گفت كه آن را چاپ نكند! او از من می خواس��ت 
كه با منبری ها صحبت كرده و از آنان بخواهم كه 
س��خنرانی عليه او و كتابش را تمام كنند. من به 
وی گفتم چرا توصيه مرحوم عالمه طباطبايی را گوش نكرده اس��ت؟! پاسخ داد: »مگر 
من مقلد عالمه طباطبايی هستم؟!« من هم گفتم: »مگر منبری ها مقلد من هستند؟!« 
آقای صالحی نجف آبادی در مورد پيامبر عقيده داشت كه ايشان علم به غيب ندارند! 
دليل او نيز اين بود كه پيامبر در جنگ احد به پنجاه تن از مسلمانان كه آنان را بر تنگه ای 
قرار داده بود، گفت: »انكم س��َتظهروَن عليهم ما اِن َصَبرتُم: شما پيروز خواهيد بود اگر 
صبر كنيد.« رسول خدا از آنان خواس��ت كه در اين تنگه بمانند و از آن حراست كنند. 
اما آنها از دستور پيامبر شانه خالی كرده و باعث شدند كه مسلمانان در جنگ شكست 
بخورند. حال آقای صالحی نجف آبادی از اين واقعه و گفتار پيامبر استنتاج می كند كه 
ايشان علم غيب نداشته اند زيرا گفته اند كه پيروز خواهيد شد اما نتيجه جنگ شكست 
بوده است! من به او جواب دادم: »مگر چشم های تو كور شده است؟! اين عبارت شرطی 
»ما ان صبرتم: اگر صبر داشته باشيد« را نمی بينی؟! پيروزی مشروط به اين بود كه آنها 

صبر كرده و به دستور پيامبر گوش می دادند!« 
آقای صالحی می پرسيد آيا عقيده داريد كه پيامبر به زمان دقيق قيامت علم غيب دارد؟ 
جواب دادم: خير. در قرآن داريم: »يسئلونك عن الساعه ايان مرسها قل انما علمها عند 
ربی: از تو در مورد زمان قيامت می پرسند. بگو علم به آن در اختيار پروردگار من است.« 
در روايت هم داريم كه فردی از پيامبر)ص( پرسيد قيامت چه زمانی واقع خواهد شد؟ 
پيامبر به او پاسخ داد: »ما اعددت لها؟ يعنی برای آن چه آماده كرده ای؟« يعنی اين چه 
سؤالی است كه می پرسی؟! قيامت هر زمان كه می خواهد باشد، پنجاه هزار سال ديگر 
يا هر زمان ديگری! تو برای قيامت چه آماده و ذخيره كرده ای؟! آن فرد پاسخ داد: »من 
خدايم را دوست می دارم« پيامبر فرمودند: »هر كس با آن چيزی محشور می شود كه آن 

حجت االسالم و المسلمين آل طه: 
ابتدای صبح بود كه به كربال رسيدیم. 
آیت اهلل شيرازی گفت: »این گونه، 
كار به جایی نمی رسد و باید خودمان 
دست به كار شویم.« نامه ای به 
عبدالسالم عارف رئيس جمهور 
وقت عراق نوشت و از او خواست 
كه حكومت ایران را متقاعد كند تا 
امام را به نجف تبعيد كنند و این گونه 

مانع اعدام امام شود
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را دوست دارد.« بنابراين پيامبر نمی داند كه قيامت چه زمانی واقع خواهد شد.
حال آقای صالحی حرف مرا به عنوان يك اقرار به دس��ت گرف��ت و گفت: »اكنون كه 
مشخص شد، پيامبر از زمان قيامت با خبر نيست، پس از واقعه روز عاشورا نيز يقيناً باخبر 
نبوده است! اين شيوه استدالل آقای صالحی نجف آبادی واقعاً كج سليقگی و كج انديشی 
او را نمايان می سازد. زيرا هيچ منافاتی ندارد كه انس��ان از علم غيب به واقعه ای بزرگ 
همچون قيامت بی خبر باش��د اما از علم غيب به واقعه ای كوچك تر يعنی كربال، اطالع 
داشته باشد. من با يك مثال به او پاسخ دادم؛ گفتم: »به طور مثال بنده از مسافت ميان 
قم تا اصفهان اطالع ندارم اما آيا اشكالی دارد كه در عين حال اين را بدانم كه فاصله بين 
قم و دليجان )در ميانه راه اصفهان( چقدر باش��د؟!« آقای صالحی جوابی نداشت و مرا 

نگاه می كرد.
پس از چاپ اين كتاب و به وجود آمدن جنجال ها، با برخی از دوس��تان در اين رابطه، 
صحبت می كرديم. آنها از روی مثال می گفتند: »اسكناس كاغذی بيش نيست و آنچه 
باعث اعتبار آن می شود پشتوانه آن اس��ت.« بنابراين بايستی اعتبار اصلی كتاب يعنی 
تقريظ و امضای آقايان مش��كينی و منتظری، پس گرفته شود. مرحوم حاج آقا محمود 

يثربی، من، برادرم آقا سيد حسن و چند نفر ديگر، به نزد آيت اهلل مشكينی رفتيم. 
به ايشان گفتم »آقا اگر كتاب اينجا هس��ت، بياورند تا مطالب آن را نشانتان بدهيم.« 
قفس��ه ها را نگاه كردم تا ببينم اين كتاب موجود است يا خير. مالحظه كردم كه ايشان 
سكوت كرده است. گفتم: »اگر در اين خانه، آن كتاب وجود دارد بگوييد بياورند.« به برادر 
خود اش��اره ای كردند و او هم از اتاق كناری كتاب را آورد. من صفحه 6 كتاب را آوردم. 
در آن آمده بود: »روزگاری بر اسالم پيش آمد كه جوان سرمستی )يزيد( زمام كار را در 
دست گرفته و عده ای هم بله قربان گو اطراف وی جمع شده بودند.« او با اين جمالت به 
وضعيت آن زمان حكومت ايران، كنايه می زند و منظور او شاه ايران و نوكران بی ارزشی 

بود كه بله قربان گوی او بودند. 
در حال خواندن بودم كه مرحوم يثربی كتاب را از من گرفت و رو به آقای مش��كينی 
گفت: »اين )نوشته( كس��ی است كه دل شما را برده!« و قس��متی از كتاب را خواند كه 
ماجرای برخورد حر و امام حسين عليه السالم را نقل می كرد. اين ماجرا در همه مقاتل 
و حتی در منابع اهل سنت نيز آمده است. روايت شده است كه امام حسين)ع( و حر هر 
دو قسم ياد كردند. حر قسم ياد كرد كه اجازه نمی دهد ايشان به كوفه رفته يا به مدينه 
بازگردند. امام حسين نيز گفتند كه نه به كوفه و نه به مدينه نخواهند رفت. بلكه به جای 
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ديگری مسافرت خواهد نمود. حر نيز گفت تا زمانی كه دستور از عبيداهلل برسد، با لشكر 
خود همراه آنان باشد.

امام حسين)ع( جانب چپ را انتخاب كردند تا اينكه به سرزمين كربال رفته و خاك آن 
را می بويند و می فرمايند اينجا همان مكانی است كه پيامبر به من خبر داده است. آقای 
يثربی پس از خواندن اين مطالب گفت: »اين هم دليل! انتخاب مسير دليل بر اين بوده 
كه امام حسين به اختيار خود به سمت س��رزمين كربال حركت كرده و از وقايعی كه در 
آينده رخ می داده با خبر بوده اند.« از آيت اهلل مشكينی خواستيم كه به عنوان حكم بوده 
و آقای صالحی را بطلبند تا ما با او مناظره كنيم. اما آيت اهلل مشكينی گفت كه به او كاری 

نداشته باشيم. ما هم از منزل خارج شديم. 
البته آقای مشكينی توسط شيخ محمد يزدی و شيخ مرتضی حائری، وادار شد كه در 
نامه ای امضای خود را پس بگيرد. البته ما به متن و عبارات آن نامه هم اشكال داشتيم! 
در آن نامه آورده بودند كه كتاب را مجدداً مطالعه كرده اند و اين كتاب خالی از اش��كال 
نيس��ت. من در مس��جد اعظم و بر روی منبر مرمری- كه برای اولين و آخرين بار بر آن 
منبر رفتم-گفتم: »يكی از آن دو نفری كه بر كتاب شهيد جاويد تقريظ نوشته اند، آن را 
پس گرفته است و اميدواريم نفر دوم نيز چنين كند اما به هر حال اجازه بدهيد كه ما هم 
اشكال طلبگی به اين نامه داشته باش��يم. ايشان گفته اند كه كتاب اشكاالتی هم داشته 

است. اما كتاب يك اشكال بيشتر ندارد و آن از اول تا آخر آن است!« 
آقای منتظری تا آخر از آقای صالحی حمايت می كرد. حال آيا اين حمايت به دليل آن 
بود كه همش��هری بودند يا خير، اطالعی ندارم. حتی وی را در خانه خود پناه داده بود 
و درس می گفت. پس از فوت وی نيز برای او مجلس ختم گرفت. اين كتاب با مخالفت 
بسياری روبه رو ش��د. به خاطر دارم در منزل عالمه طباطبايی بودم و ايشان با ناراحتی 
گفت: »اينها نمی دانند اين كتاب چه دارد؟! در اين كتاب ادعا شده است كه خداوند، نه 
تكويناً و نه تشريعاً اراده نداشت كه امام حسين كشته و خانواده اش به اسيری برده شوند! 
بنابراين بايد گفت كه اين اتفاق به واسطه مبدأ ديگری غير از خداوند صورت گرفته است! 
و اين يعنی همان ثنوي��ت و اعتقاد به دوگانگی مبدأ خلقت كه در ايران باس��تان وجود 
داشته است!«1 مرحوم ش��هيد مطهری نيز با اين كتاب مخالف بود و عقيده داشت كه 
مطالب آن، مقام امام حسين)ع( را تنزل می دهد. دكتر شريعتی هم با اين كتاب مخالف 

1. متاسفانه حتی مسئوالن امروز نيز در كلماتشان بسيار به واژه ايران افتخار می كنند. مگر ايران منهای اسالم 
و تشيع چه دارد؟! )آل طه(
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بود و البته مخالفتش بر اين اساس بود كه امام حسين اساساً قصد حكومت نداشت و گرنه 
در همان مدينه كه مهم تر و بزرگ تر بوده است، به آن اقدام می كرد. 

آيت اهلل ش��يخ لطف اهلل صافی نيز بهترين رديه را بر اين كتاب با نام شهيد آگاه نوشت. 
آقای اش��تهاردی و محمدعلی انصاری قمی  نيز در رد آن كت��اب تأليف كردند. آيت اهلل 
شريعتمداری از ما حمايت می كرد و ما در منزلشان عليه اين كتاب سخنرانی می كرديم. 
مرحوم آيت اهلل خوانساری نيز در مورد نويسنده اين كتاب سخنی جالب داشت. ايشان 
مرد بسيار عجيبی بودند و احتياط فوق العاده ای در سخن و عمل داشتند. از زبان ايشان 

شنيدم كه گفتند: »)نويسنده كتاب( در قيامت كارش خيلی مشكل است!« 
البته حاميان كتاب ش��هيد جاويد نيز اقداماتی داش��تند. روزی در منزل حاج ش��يخ 
محمد جعفری ورامينی كه از رفقای ما بود، مجلسی داشتيم. در اين جلسه اشخاصی از 
حاميان كتاب نيز حضور داشتند و با ما صحبت می كردند از جمله آقای ربانی شيرازی. 
آنها می گفتند كه روش ما )انتقاد عليه كتاب بر باالی منابر( راهی نيس��ت كه شايسته 
ادامه دادن باشد و كسی آن را تحمل نمی كند. برادر من نيز در آنجا بود و گفت: »باالخره 
ما قمی  هستيم! )يعنی سر اعتقاداتمان هس��تيم(« روزی نيز در منزل آيت اهلل هاشمی 
 آملی، منبر داشتم. ايشان جمعه ها روضه هفتگی داش��ت. كمی  از منبر گذشته بود كه 
آقای عبايی برخاست و به سخنانم اعتراض كرد. مجلس به هم خورد و اجازه ندادند منبر 
را تمام كنم. فردای آن روز، آقای عبايی مرا ديد و عذرخواهی كرد اما من گفتم: »من با 

تو حرف نمی زنم. حرف من در قيامت خواهد بود!« 

کمک های علما به مردم و تبعيدشدگان
تبعيد مبارزين از جمله عواملی بود كه برخالف تصور رژيم شاهنش��اهی، باعث افول 
بيش��تر آن ش��د. زيرا با افزايش تبعيدی ها مردم متوجه می ش��دند كه در اين مملكت 
اتفاقاتی رخ داده و آنها را نسبت به شاه و حكومت ايران بدبين می كرد. البته به تبعيدی ها 
رس��يدگی نيز می ش��د كه عمدتاً از ناحيه مرحوم امام بود. البته ديگ��ر آقايان در زمان 
تعطيلی ها و اعتصابات به مردم كمك می كردند. برای مثال به خاطر دارم در آن زمانی 
كه بازار قم به مدت 80 روز تعطيل ش��ده بود، از طرف آيت اهلل گلپايگانی، از خارج قم، 
نان هايی تهيه می شد و به قم انتقال داده و به زيرزمين منزل من آورده می شد. من نيز 

دسته دسته آن را به مردم می دادم. 
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ورود امام به ميهن و استقبال از ایشان
پيش از ورود امام به ايران و هنگامی كه ايشان در فرانسه بودند، به دفاتر مراجع دو كارت 
ارسال شده بود. اين كارت ها به منظور شناسايی افرادی بود كه برای استقبال از ايشان از 
طرف مراجع در فرودگاه، خدمت امام می رفتند. آيت اهلل گلپايگانی به من فرمودند: »من 
فكر كردم كه شما و آقا جواد )پسر ايشان( برويد بهتر است.« به اين ترتيب من و آقا جواد 
با اتومبيل خودشان، به نمايندگی از طرف آيت اهلل گلپايگانی به تهران رفتيم. هنگامی 
 كه به ميدان آزادی رسيديم، مشاهده كرديم نيروهای مردمی  به اتومبيل های شخصی 
اجازه عبور نمی دهند. با اتوبوس به سمت فرودگاه حركت كرديم. اتفاقاً در اين اتوبوس 

پس از سال ها مرحوم شهيد بهشتی را ديدم. كنار من نشسته بودند. 
به هر صورت به فرودگاه رس��يديم. مقداری در س��الن فرودگاه منتظر شديم تا اينكه 
هواپيمای امام بر زمين نشس��ت. ايش��ان از هواپيما پياده ش��دند و در س��الن فرودگاه 
سخنرانی كوتاهی كردند. پس از اين س��وار بر اتومبيل، حركت كردند. ما هم به بيرون 
آمديم. ايشان به بهش��ت زهرا رفت و س��خنرانی نمود اما ما آنجا نبوديم. فردای آن روز 
آيت اهلل گلپايگانی نامه ای نوش��تند و به من دادند تا به تهران رفته و در مدرسه رفاه آن 
را خدمت امام تقديم كنم. از طرفی، آيت اهلل ش��يخ لطف اهلل صافی گلپايگانی نيز پيامی 

 شفاهی به من سپردند تا به ايشان برسانم. 
وارد مدرسه رفاه شدم. سالن بزرگی داشت. مردم بسياری در طبقه اول ازدحام كرده 
بودند. مرحوم امام در طبقه باال بودند. كنار پله ها ايستاده بودم كه آقای اشراقی- داماد 
امام- را ديدم. من و آقای اش��راقی بس��يار با هم دوس��ت بوديم اما به ه��ر حال من از 
نمك نشناسی خوشم نمی آيد! باالخره مرحوم اشراقی قصد داشت از پله ها باال برود. مرا 
ديد. گفتم: »می خواهم بروم خدمت امام.« پرسيد چه كار دارم؟ گفتم: »نامه آورده ام.« 
گفت: »نامه تان را به من بدهيد من می رسانم.« گفتم: »پيامی  شفاهی هم دارم كه الزم 

است به شخص امام عرض كنم.« چيزی نگفت و رفت.1 
برخالف برخورد آقای اش��راقی، آقای شيخ حس��ن صانعی، هنگامی كه مرا پای پله ها 
ديد گفت: »آق��ای آل طه! چرا آنجا ايس��تاده ايد، بياييد باال.« داخل مجلس كه ش��دم، 
آقای رفسنجانی كنار امام نشسته بود. س��الم كردم و جلوی امام نشستم. سمت ديگر 
امام شخصی نشس��ته بود. او خدمت امام گفت: »آقای آل طه )هستند.(« امام به آقای 

1. اين كار بس��يار مرا ناراحت كرد. از آن لحظه به بعد ديگر با او صحبت نكردم. حتی هنگامی كه ش��وهرخواهر 
وی فوت نمود، از من دعوت شد كه به منبر بروم. در س��خنرانی حتی يك كلمه هم در مورد آقای اشراقی صحبت 

نكردم. )آل طه(



32
9

ني
خمي

ام 
ت ام

هض
ت ن

دم
ر خ

د

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

رفسنجانی اشاره ای كرد و او به كنار رفت. كنار امام نشستم. ايشان گفت: »آه! چرا اينقدر 
موهايت سفيد شده اس��ت؟!« عرض كردم: »)اين مطلب( همان طور است كه ديشب 
فرموده ايد. من هم يكی از همان افراد.« مرحوم امام ديش��ب در مدرس��ه رفاه فرموده 
بودند: »من چهره هايی را می بينم كه وقت رفتن از ايران، موهايشان سياه بود، اما حاال 

كه برگشته ام می بينم موهايشان سفيد شده است!« 
نامه آيت اهلل گلپايگانی را تقديم كردم و در ضمن پيام شيخ لطف اهلل صافی را نيز گفتم. 
ايش��ان گفته بود: »برخی از جوانان و بازاري��ان قم، نزد آقايان مراج��ع رفته اند و اصرار 
می كنند كه به تهران رفته و به ديدن شما بيايند.« مرحوم امام فرمود: »آقای آل طه! نه! 
نه! امروز من در صحنه هستم، )بنابراين( اگر من شكست بخورم، )آنگاه( حوزه شكست 
نخورد.« در ضمن از من خواس��تند كه اين مطلب را به آقايان مراجع هم برس��انم. من 
گفتم: »اگر اين پيام به عنوان اينكه از طرف شماس��ت، باشد« ايشان هم فرمود: »بله از 

طرف من بگو«. 
در همان جلسه، دو تن از نمايندگان سنا نيز آمدند و اس��تعفای خود را به امام عرضه 
داشتند. اما امام فرمود: »ش��ما وكيل و نماينده مردم نبوديد كه بخواهيد استعفا كنيد! 
مجلس، كه مجلس قانونی نبوده!« سپس فرمود: »من بر حسب اختياری كه ملت به من 
دادند و بر حسب واليتی كه دارم، بازرگان را به نخست وزيری نصب می كنم.« اين پيام 

خطاب به همه مجلس بود و من آن را از طرف امام به آقايان در قم، اطالع دادم. 
كمی  بعد برخاستم تا به قم بازگردم و پيام امام را برسانم. هنگامی  كه به قم و در خيابان 
تهران1 رسيدم، ديدم مردم در خيابان جمع ش��ده و شعار می دهند: »بازرگان بازرگان، 
نخست وزير ايران«. در همين خيابان تهران، پياده شدم تا با همان جوان هايی صحبت 
كنم كه به اصرار از مراجع می خواس��تند كه به ديدار امام در تهران بروند. پيام امام را به 

آنها دادم و گفتم: »حق نداريد به آقايان بگوييد بروند تهران.« 

1. ميدان مطهری كنونی. )آل طه( 
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بازخوانی فتنه انگيزی های گروه های مزدور چپ و راست در 
وقایع گنبد كاووس در سال 1358

غالمرضا خاركوهی1

یادداشت
وقتی انقالب اس��المی به پيروزی رس��يد، برژينس��كی مش��اور امنيت مل��ی كارتر 

رئيس جمهور امريكا، نوشت: 
فاجعه سقوط شاه و پيروزی انقالب اسالمی، تراژدی برای شخص شاه و 
فاجعه ای راهبردين برای امريكا و شكست سياسی برای رئيس جمهور آن 
بود. با پيروزی انقالب اسالمی ايران، پايه های راهبردين ستون استواری 
كه منطقه حياتی نفت خيز خليج فارس را از نفوذ شوروی حفظ می كرد و 
منافع حياتی امريكا را در منطقه تضمين می ساخت، در هم كوبيده شد. 
امريكايی ها مرز شمال خاوری تركيه، مرزهای شمالی ايران و پاكستان 
و منطقه حايل بی طرف افغانستان را سد استواری می دانستند كه زمانی 
كه رژيم شاه ژاندارمی  امريكا را از دست داد و فرو پاشيد اين سد استوار 

1. تاريخ نگار انقالب در استان گلستان
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نيز فروپاشيد.1 
ايران طی دهه 60 ميالدی نه تنها از نظر اقتصادی برای امريكا اهميت داشت بلكه به 
خاطر خروج انگليس از كانال سوئز از ديدگاه راهبردين برای امريكا مهم تلقی می شد. 
به خاطر همين ديدی كه از ابتدا دولتمردان امريكا نس��بت به انقالب اس��المی و نظام 
جمهوری اسالمی داشتند، بداخالقی و توطئه عليه اين انقالب در ساختار ديوانساالری 
امريكا نهادينه شد. اسناد موجود كه توسط بعضی از كارگزاران دولت موقت بازرگان در 
سال های اخير در نشريات وابسته به آنها منتشر شد نشان می دهد داستان كينه امريكا 
از انقالب اسالمی ايران ربطی به اجازه ورود شاه به امريكا و جريان گروگان گيری ندارد 
بلكه از اساس به بنيادهای ايدئولوژيك و استراتژيك جمهوری اسالمی ايران و شكست 
فاحش امريكا در جريان انقالب اسالمی و از بين رفتن كانون اصلی حفظ منافع امريكا در 
منطقه برمی گردد. اولين اقدام اين دولت عنود و استكباری، سامان دهی تمامی  گروه ها و 
جريان های كمونيستی، ليبراليستی، منافق، سلطنت طلب، بهايی و صهيونيست و همه 
آنهايی كه به نحوی از انقالب اسالمی دل خوشی نداشتند، برای مقابله با اين انقالب بود. 
در 6 اوت 1979)15شهريور 1359( يعنی دو ماه قبل از سفر شاه به امريكا و آغاز بحران 
گروگان گيری، برژينسكی در يادداشت محرمانه ای به سايروس ونس وزير خارجه امريكا 

می نويسد:  
در پاس��خ به يادداش��ت مورخ 16ج��والی )25م��رداد( در ارتباط با 
برنامه های اجتماعی ب��رای وضعي��ت كنونی تح��والت و تغييرات در 
ايران، به شما اختيار داده می ش��ود كه در چهارچوب اختيارات وزارت 
خارجه اقدام كنيد. در مورد عمليات برای اثرگذاری بر فرآيند تحوالت 
ايران نظر رئيس جمهوری اين است كه اين عمليات هر كجا الزم آيد با 
هماهنگی وزارت دفاع و سيا و ساير نهادهای مربوطه با توجه به نظراتی 
كه دوستان شاه در مشورت های اخير خود ابراز داشته اند، انجام گيرد... 
رئيس جمهور همچنين تأكيد دارد كه با توج��ه به غير قابل پيش بينی 
بودن تحوالت ايران الزم است كه بدون استثناء با تمام رهبران گرايش ها 
و سازمان های سياسی از جمله اقليت ها و گروه های افراطی كه قادر به 
ايجاد شورش مسلحانه عليه رژيم خمينی هس��تند ارتباط برقرار كرد. 

1. رك: زيبيگنيو برژينسكی، قدرت و اصول؛ خاطرات برژينسكی، ترجمه مرضيه ساقيان، تهران، دفتر مطالعات 
سياسی و بين المللی، 1379، ص472. 
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با وجود اين ظرافت های خاص اين نوع عمليات را در ذهن خود داشته 
باشيد. رئيس جمهور هر گونه تماس و ارتباطی چه با رهبران مذهبی و 
سياس��تمداران پيرامون خمينی يا اعضای مخالفين و فرماندهان عالی 
را بدون مشورت قبلی با سيا مخالف می باشد. در صورتی كه رويدادهای 
جديد ايران در ارتباط با منافع ملی، پيشنهاد جديدی را ايجاب كند به 

كاخ سفيد ارجاع داده شود. 
زبيگنيو برژينسكی1

اولين تجلی مقابله امريكا با ملت ايران، مسلح كردن گروه های معارض در اغلب نقاط 
بحران خيز ايران، مثل كردستان، سيس��تان و بلوچستان، خوزس��تان، تركمن صحرا، 
آذربايجان و... و ايجاد جنگ های داخلی برای بر هم زدن وحدت ملی و مخدوش ساختن 
تماميت ارضی ايران بود. داستان تجاوز، آشوب گری و فتنه افروزی گروه های مسلح چپ 
و راست امريكايی و روسی در مرزهای ايران هنوز از حافظه تاريخی ملت ايران پاك نشده 
است. گروه های تروريستی س��ازمان مجاهدين خلق ايران، سازمان چريك های فدايی 
خلق، حزب توده، حزب دموكرات، حزب كومله و صدها حزب مزدور ساخته دست امريكا 
و انگليس و اسراييل و شوروی مثل قارچ در مقابل جمهوری اسالمی ايران قد علم كردند 
و هدف تمام اين گروه ها ناظر به سه مسئله اساس��ی بود: 1. بر هم زدن وحدت ملی 2. 

مخدوش ساختن تماميت ارضی ايران 3. به زانو درآوردن انقالب اسالمی. 
يعنی سه ركن اصلی نظام جمهوری اسالمی: اس��تقالل، آزادی و جمهوری اسالمی، 
هدف اصلی اين گروه ها بود. اگر بيداری و قاطعيت امام و جانفشانی فرزندان اين مرز و بوم 
نبود بی ترديد امروز آن مصيبت هايی را كه امريكا بر سر عراق و سوريه و ساير كشورهای 
اسالمی آورد بر سر ايران می آورد. شكل گيری هسته های تروريستی داعش مسلك ابتدا 
در دستور كار امريكا در ايران بعد از انقالب اسالمی بود. گروه های مزدوری كه امروز از 
چنگ ملت ايران فرار كردند و به دامان اربابان خود بازگشتند و شعار دموكراسی و حقوق 
بش��ر می دهند همان گروه هايی هس��تند كه در ابتدای انقالب مأموريت تجزيه ايران و 
نابودی انقالب كبير اسالمی و كشتار مردم بی گناه ايران را توسط امريكا به عهده داشتند. 
گروه هايی كه وقتی در انجام مأموريت خود ناكام شدند مانند گروه طالبان و داعش دست 
به ترورهای كور در كوچه و بازار زدند و بيش از بيست و پنج هزار نفر از مردم را به خاك 

و خون كشيدند. 

1. برای مطالعه پيرامون اين سند رك: »مذاكره بين دو انقالب«، مهرنامه، س5، ش39، بهمن 1393، ص54-71. 
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اگر چه امروزه اين گروه ها و اربابان آنها با مطرح كردن مسائل واهی و نمايشی اعدام ها، 
زندان ها و غيره س��عی در مظلوم نمايی دارند و بر روی خيانت ها و جنايت های خود در 
ابتدای انقالب سرپوش می گذارند و تالش می كنند كه اين شقاوت های تاريخی را- كه 
می رفت تا برای هميش��ه ايران عزيز را تجزي��ه كند و هر تك��ه از آن را در اختيار امريكا 
و ش��وروی و انگليس و ديكتاتورهای م��زدور عرب قرار دهد- از حافظه نس��ل حاضر و 
نس��ل های آينده پاك كنند ولی بر مورخين باوجدان و وطن دوست بايسته است كه با 
نوشتن مقاالت و انتشار اس��ناد مربوط به اين خيانت ها اجازه ندهند كه چهره كريه اين 

گروه های مزدور در پشت شعارهای دموكراسی خواهی و حقوق بشر پنهان شود.
مقاله حاضر درباره آشوب های گروه های مزدور در تركمن صحرا توسط يكی از محققانی 
نوشته شده است كه خود مستقيماً شاهد تحركات عوامل اين آشوب ها و فتنه انگيزی ها 
بوده و دس��تی در اس��ناد تاريخی اين واقعه دارد. اميدواريم اين سلس��له از مقاالت در 

روشنگری جامعه ايران به خصوص نسل جوان مفيد باشد. 
فصلنامه پانزده خرداد
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جستاری بر موضوع
آخرين روزها و س��اعات پايانی حكومت پهلوی، بويژه روزهای 21 و 22 بهمن س��ال 
1357 حساس ترين لحظات تاريخ مبارزات مردم مسلمان ايران بود. در آن هنگامه خون 
و آتش، بين واحدهای نظامی  رژيم اختالف و درگيری به وجود آمد. همافران كه در اين 
اواخر همبستگی خود را با انقالب اسالمی و رهبری امام خمينی اعالم كرده بودند، مورد 
حمله و كينه گارد شاهنش��اهی قرار گرفتند. با پخش اين خبر مردم به كمك همافران 
شتافتند، به طوری كه نيروی هوايی سالح در اختيار مردم آموزش ديده می گذاشت تا به 
مقابله مسلحانه با گاردی ها بپردازند. مردم عالوه بر نجات همافران، با حمله به كالنتری ها 

و نيروهای حكومت نظام��ی  تهران، آنها را نيز 
زمين گير كردند.

در اين بين گروه ه��ای چريكی مخصوصاً دو 
س��ازمان چريك های فدايی خلق و س��ازمان 
مجاهدي��ن خلق به خاطر تجربه تش��كيالتی 
گذش��ته، با برنامه ريزی قبلی بيشترين بهره 
را بردن��د و تا توانس��تند س��الح های س��بك 
كالنتری ه��ا و پادگان های تهران را س��رقت 
كردند. به طوری كه اين گروه ها انبارهای پر از 
اسلحه و مهمات برای خود ساختند و هر يك 
مبدل به يك واحد نظام��ی  مخفی و تا دندان 

مسلح شدند. 
به گفته يكی از مطلعين: 

اينان به دليل مهارت های چريكی كه داشتند، در تسخير پادگان ها و 
خلع سالح مراكز نظامی  نقش ايفا كردند. انبارهای عظيم تسليحاتی كه 
بعد از انقالب در اختيار گروه های چريكی ق��رار گرفت به دنبال همين 

مصادره ها بود.1 
گروه های چريكی كمونيست و التقاطی كه از انبوه س��الح های سرقت كرده شادمان 
بودند، چنان از توان تسليحاتی خود مغرور گشته بودند كه نه خدا را بندگی می كردند 
و نه رهبران انقالب را اطاعت. لذا حضرت امام خمينی با توجه به خطرات وجود س��الح 

1. مصاحبه دكتر هاشم آقاجری، انديشه پويا، ش15، س3، ارديبهشت 93، ص78. 

روستاهای تركمن صحرا عرصه تبليغات 
گسترده كمونيست ها بود.
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در دست گروه ها و مردم عادی و ضرورت جمع آوری آنها، دو روز پس از پيروزی انقالب 
)24بهمن سال 57( فرمان خلع سالح عمومی  را صادر نمودند: 

ملت شريف و مبارز ايران! الزم است به تذكرات زير توجه فرماييد:
1. اسلحه هايی كه به دست مردم افتاده از بيت المال مسلمين است و 
احدی حق خريد و فروش آنها را ندارد؛ و تصرف در آنها بدون اجازه مقام 

مسئول، حرام و موجب ضمان است. 
2. اسلحه و آنچه از اموال دولت در دس��ت اشخاص است، مستقيماً يا 
توس��ط امام جماعت يكی از مس��اجد، به كميته مخصوص كه از طرف 
نخست وزير تعيين شده است تحويل دهند و قبض رسيد بگيرند. تخلف 

حرام و موجب تعقيب است. 
3. كسانی كه اسلحه به دست آنان است و تحويل نمی دهند، بر عموم 
ملت اس��ت كه مراقبت از آنان كنند و آنان را به هم��ان كميته معرفی 

نمايند. 
4. از تيراندازی های بی مورد و هدر دادن فشنگ ها شديداً احتراز كنيد 

كه موجب نارضايتی مردم و اتالف اموال عمومی است. 
5. هر كسی به يكی از اماكن دولتی يا غير آن حمله كند، مورد تعقيب 

واقع می شود.
6. مردم موظف اند از حمله به شهرباني ها و كالنتري ها و ژاندارمري ها 
و پادگان های ارتش و اماكن دولتی و ملی و كاخ ها جلوگيری كنند؛ و با 
برادران نيروهای هوايی و زمينی و دريايی و ساير قوای دولتی برادرانه 

رفتار نمايند كه آنان به ملت پيوسته اند.
اهالی محترم ايران، جنود اس��المی ولی امر- عجل اهلل تعالی فرجه- 
نگذاريد اسلحه به  دست مخالفان اسالم بيفتد؛ فرصت به دشمنان خدا 

و ملت ندهيد.1  
اما در همين روز، پس از اعالم اين پيام از راديو تلويزيون، سازمان چريك های فدايی 
خلق تهران فوراً ب��ا صدور اطالعيه ای ب��ه مخالفت با فرمان امام برخاس��ت و از تحويل 

1. صحيفه امام، ج 6، ص138. 
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سالح های بی شماری كه از پادگان های ايران 
دزديده ب��ود، اجتناب كرد1 و ط��ی نامه ای به 

امام نوشت: 
نظ��ر ب��ه مصال��ح عمومی 
 ميهن و انقالب شايسته است 
مس��ئله س��الح هايی كه در 
روزهای اخير از ارتش مزدور 
در سراس��ر اي��ران مص��ادره 
ش��ده اس��ت، به طور كلی در 
چهارچوب مناسبات سازمان 
]چريك ه��ای فدايی خلق[ با 

ساير نيروها و دولت مورد مذاكره قرار گيرد...2 
اين س��ازمان و س��اير گروه های تروريس��تی و جنگ طلب از همان آغاز پيروزی سر 
ناسازگاريشان را با انقالب اسالمی نشان دادند. وگرنه هيچ دولتی چه اسالمی و چه غير 
اسالمی، خواه از نوع جهان سوم باشد و خواه از كشورهای پيشرفته، به هيچ وجه تحمل 
نمی كند كه گروه های سياسی آن كشور مسلح باش��ند و انبار تسليحات نظامی  داشته 
باشند. به قول آقای انوش��يروان لطفی يكی از سران س��ازمان چريك های فدايی خلق 
»عدم تحويل سالح خود معلول عدم پذيرش جمهوری اسالمی در مرحله اول فعاليت 

سازمان است.«3 

1. متأس��فانه در آن زمان همه گروه های سياسی ضد انقالب اعم از س��ازمان چريك های فدايی خلق، سازمان 
مجاهدين خلق شاخه رجوی معروف به سازمان منافقين و گروه ميثمی )سازمان مجاهدين خلق شاخه مهندس 
لطف اهلل ميثمی( در روزهای 21 و 22 بهمن س��ال 57 س��الح های بيت المال را از مراكز نظامی س��رقت كردند و 
حاضر به پس دادن آنها نبودند. گروه هايی مثل فدائيان خلق و منافقين حتی با اين سالح ها جنگ مسلحانه عليه 
جمهوری اسالمی به راه انداختند و گروه هايی مثل ميثمی ها تا سال ها پس از انقالب حاضر به تحويل اين سالح ها 
نبودند. چنانكه حجت االسالم سيد حسين موسوی دادستان سابق انقالب طی نامه ای خطاب به مجله ايران فردا 
در مرداد سال 77 نوشت: »ايشان ]لطف اهلل ميثمی[ خود بهتر می دانند كه چند ماه قبل از دستگيری از من وقت 
مالقات خواستند و با يكی از دوستانشان پيش من آمدند و... به من گفتند كه گروه ايشان چند تا اسلحه دارند. من 
به ايشان گفتم... اسلحه ها را نبايد نگهداری كنيد يا به دادستانی انقالب و يا به كميته مركزی تحويل دهيد. از طرف 
دادستانی كل انقالب اسالمی ايران مكرراً اعالم شده بود كه نگهداری بدون مجوز اسلحه جرم محسوب می شود. 
مضافاً بر اينكه اسلحه شخصی هم نبود، بلكه بيت المال بود. ولی به حرف من گوش نكردند و توجيه ايشان كه ممكن 
است كودتا بشود هرگز دليل بر نگهداری غير قانونی اسلحه نمی شود. وگرنه هر گروهی با احتمال و بهانه كودتا بايد 

اسلحه خانه درست كند.« رك: ايران فردا، س7، ش45، مرداد سال77، ص59. 
2. كيهان، سه شنبه 24 بهمن57، ص6. 

3. دو مقاله، تهران، مؤسسه اطالعات، 1367، ص24. 

در روزهای پایانی بهمن 57 گروه های 
سازمان  دو  مخصوصًا  چریكی 
چریك های فدایی خلق و سازمان 
مجاهدین خلق به خاطر تجربه 
تشكيالتی گذشته، با برنامه ریزی 
قبلی بيشترین بهره را بردند و تا 
توانستند سالح های سبك كالنتری ها 
و پادگان های تهران را سرقت كردند. 
به طوری كه این گروه ها انبارهای پر 
از اسلحه و مهمات برای خود ساختند 
و هر یك مبدل به یك واحد نظامی 

 مخفی و تا دندان مسلح شدند
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سازمان چريك های فدايی خلق در نتيجه چنين سياست غلطی در نخستين روزها و 
ماه های بعد از پيروزی انقالب اسالمی دست به اغتش��اش و جنگ مسلحانه در مناطق 
قومی  و مرزی ايران از جمله گنبد و تركمن صحرا زدند و در لوای شعارهای مردم فريب، 

موجب كشتار و آوارگی هزاران نفر از مردم مسلمان شيعه و سنی شدند.
لذا كالبد شكافی جزئيات اين موضوع نقش مهمی در بيداری جوانان و نسل های آينده 

اين مناطق خواهد داشت و مقاله حاضر گامی  است در همين مسير. 

تشکيل کميته های مردمی  و همبستگی علمای ترکمن با انقالب 
در اين ميان با اعالم خبر پيروزی انقالب اسالمی به رهبری حضرت امام- كه معجزه 
قرن نام گرفت- ده نفر از علمای بزرگ ف��ارس و تركمن منطقه گنبدكاووس كه نگران 
»ايجاد نفاق و برادركشی« در منطقه بودند، در آن لحظات حساس، روز 22بهمن سال 

57 اطالعيه مهمی  خطاب به مردم فارس و تركمن صادر نمودند: 
همشهريان و برادران تسنن و تشيع شهرستان گنبدكاووس و حومه 

اينك كه اطالع حاصل شد برادران ارتشی ما همبستگی خود را اعالم 
كرده اند، به شكرانه اين موفقيت اس��الم و به منظور جلوگيری از ايجاد 
نفاق و برادركش��ی از عموم جوانان شهر كه نظامات ش��هر را عهده دار 

تجمع مردم مسلمان گنبد در دفاع از آرمان های انقالب
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هستند خواستاريم كه برای آرامش شهر از ايجاد هر گونه مزاحمت برای 
اشخاص به هر عنوان جلوگيری به عمل آيد. 

از عموم محترمين و ريش سفيدان هر محل خواستاريم كه عموم مردم 
را به يكرنگی و آرامش دعوت نموده و با اين روش از هر گونه پيش آمد 
ناگواری كه دست های مرموز می خواهند بين ما برادران تسنن و تشيع 
كه س��اليانی دراز با كمال مهربانی در كنار هم زندگی می كرديم، بر هم 

زنند جلوگيری شود. 
از عموم كسبه و تجار محترم خواستاريم برای رفع حوائج عمومی  فردا 

مغازه های خود را باز نمايند. 
ضمناً تقاضا داريم نسبت به كليه اتومبيل هايی كه به شهر داخل و يا از 

شهر خارج می گردند هيچ گونه مزاحمتی ايجاد نگردد.
اين اطالعيه را 5 نفر از علمای تركمن )اهل تسنن( شامل: 

الحاج آنا قليچ آخوند نقش��بندی، الحاج شيرمحمد آخوند ش��كاری، الحاج نورمحمد 
آخوند طالئی، الحاج جليل آخوند جعفرب��ای و الحاج اهلل بردی آخوند قوجقی به اضافه 
پنج نفر از علمای فارس )اهل تش��يع( امضا نمودند كه عبارت اند از: الحاج سيد محمد 
موسوی جاجرمی، الحاج شيخ محمدحس��ين اردبيلی، الحاج شيخ محمدعلی قاينی، 

الحاج شيخ علی اكبر ابراهيمی  و الحاج سيد عبدالعظيم حسينی. 
در چنين شرايطی بالفاصله پس از پيروزی انقالب كميته های موقت انقالب اسالمی در 
همه شهرهای دور و نزديك، حتی بسياری از روستاهای كشور با مشاركت علما و جوانان 
مسلمان و مبارز، به منظور خدمت به مردم و برقراری نظم و امنيت جامعه تشكيل شدند 
و اداره امور محالت و مناطق خود را در دست گرفتند. حتی برخی از اين كميته ها دو ماه 
جلوتر يعنی در اواخر عمر حكومت پهلوی، با رهنمودهای حضرت امام خمينی- رهبر 

انقالب- جهت برقراری انتظامات و توزيع ارزاق و سوخت تأسيس شدند. 
آقای محمد صفايی يكی از فرهنگيان انقالبی گنبد می گويد: 

كميته انقالب در گنبد دو ماه قبل از پيروزی انقالب تش��كيل ش��د و 
مرحوم حجت االس��الم ابراهيمی، آقای محمد نوروزی )نماينده، دوره 
اول گنبد در مجلس( آقای سيد باقر موسوی، و  آقای مهندس شاهرودی 
عضو آن بودند كه االن نام تعدادي را به خاطر ندارم. به هر حال انقالب 
پيروز شد كميته ها هم )رسماً( تشكيل يافت كه بنده به عنوان مسئول 
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سياسی فرهنگی و نظامی  اين كميته بودم.1  
اين كميته ها اولين نهاد مردمی  و انقالبی بودند كه خودجوش و بدون وابستگی گروهی 
و حزبی به وجود آمدند و انصافاً نقش مهمی  در تأمين امنيت جامعه و مديريت جامعه در 

آن شرايط بحرانی ابتدای انقالب داشتند. به گفته آيت اهلل نورمفيدي: 
الزم بود كه بعد از پيروزي انقالب، فوراً مركزيتي به وجود بيايد تا نظم و 
امنيت را در شهر برقرار كند كه اين مسئوليت با كميته انقالب بود... مسائل 
و مشكالت زيادي هم وجود داشت، گاهي مسائلي پيش مي آمد... مثاًل در 
جنگ گنبد، آيت اهلل خامنه اي با من تماس گرفتند، كه راجع به مس��ئله 

گنبد با هم صحبت كرديم. آن موقع ايشان عضو شوراي انقالب بودند.2 
حتی در گميشان كه يك منطقه كاماًل تركمن نشين بود كميته موقت انقالب اسالمي 

تشكيل  شد: 
در روز دوش��نبه 57/11/23 جلس��ه اي با حضور روحانيون و طبقات 
مختلف شهر گمش تپه ]گميشان[ در سالن شهرداري تشكيل گرديد و 
پس از سخنراني نمايندگان حضار در مورد پيروزي انقالب اسالمي  ايران 
به رهبري مجاهد اعظم آيت اهلل العظمي  امام خميني و ضمن تبريكات 
صميمانه به پيش��گاه رهبر انقالب و خلق قهرمان ايران كميته اي به نام 
»كميته موقت انقالب اسالمي  گمش تپه« به منظور پاسداري از انقالب 

تشكيل شد و اعضاي اصلي به شرح زير معرفي گرديد: 
1. حاجي نظر آخوند قره جه

2. حاجي آق محمد آخوند بلخاني
3. حاجي قربان آخوند منصوري

4. حاجي ابراهيم آخوند قولي
5. مراد آخوند زحمتكش
6. عطاجان آخوند طاليي

7. حاجي يحيي قاري عاصمي
8. اوغان ترك بائي

9. حاجي محمد َقرنجيك

1. غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، ج3، ص754. 
2. همان، غائله گنبد، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، آماده انتشار. 
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10. حاجي محمد عظيمي
11. َعرازمحمد بخشي محمدي

12. ُدردي شيدايي
13. اهلل بِردي قره جه

14. طاغن قليچ قره جه
15. نازمحمد قربانپور

16. قربان گلدي حسيني
17. حاجي جبار بردي رحماني

18. كريم ساتلقي
19. رحيم بردي سرداري

20. سيد قلي قره جه 
21. باباقاقا همتي

22. عيسي برنوس
كميته موقت انقالب اسالمي تركمن- گمش تپه1

اولين شيطنت کمونيست ها در گنبد و ترکمن صحرا 
اما كار كميته انقالب در گنبد با شيطنت آشكار سازمان چريك های فدايی خلق مواجه 

ش��د. به طوری كه اولين اختالف و درگيری در 
شهرس��تان گنبدكاووس يك روز بعد از پيروزی 
انقالب- در تاري��خ 57/11/23- اتفاق افتاد. در 

يكی از اسناد تاريخی چنين آمده است: 
در روز 23بهمن م��اه 1357 
عده ای از جوانان مسلمان گنبد 
با حمله به ش��هربانی، آن را خلع 
س��الح كردند و در آنجا مستقر 
ش��دند. به دنبال اي��ن واقعه، به 
تحري��ك چريك ه��ای فداي��ی 
ع��ده ای از جوان��ان تركم��ن به 

1. همان، ص750. 

سندی از تالش كمونيست ها برای تسلط 
بر روستاهای تركمن صحرا
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نيروهای انقالبی مستقر در شهربانی گنبد هجوم آورده و خواهان تقسيم 
سالح ها ش��دند. چريك ها با ترويج اين مطلب كه ش��يعه ها تفنگ ها را 
گرفته، می خواهند حمله چماق به دس��ت ها را ك��ه از جانب تركمن ها 
صورت گرفته اس��ت،1 تالفی كنند، ب��ه تحريك و تهييج احساس��ات 
ناسيوناليستی تركمن ها پرداختند. در نتيجه اين تحريكات، نهايتاً برای 
اينكه كار به برادركشی نيانجامد و اسلحه ها به دست چريك های فدايی 
خلق نيفتد، جوانان مسلمان با دعوت عده ای از عناصر شهربانی، پاسگاه 
شهربانی را به آنها ]مأموران شهربانی[ تحويل دادند و برای ختم غائله، 

سالح ها را نيز پس دادند.2 
آقای محمد صفايی درباره شيطنت های اوليه كمونيست ها در گنبد می گويد: 

در همان زمان قبل از پيروزی، ما می ش��نيديم كه چريك های فدايی 
خلق دارند اس��لحه انبار می كنند و حتی اطالع داشتيم كه اسلحه ها را 
در كجا انبار كرده اند... تا اينك��ه آقايان چريك های فدايی خلق آمدند و 
گفتند كه ما هم بايد در كميته مش��ترك باشيم. ولی ما گفتيم انقالب، 
اس��المی اس��ت و هر كس می خواهد در انقالب نقش داش��ته باش��د، 

1. روز 20 بهمن سال 57 چماقداران شاه دوست با تشويق و ترغيب مأموران گنبد با راهپيمايی در خيابان های 
اين شهر، به غارت منازل و مغازه های مردم پرداختند و به زنان و مردان بی گناه حمله نمودند و حتی به حمام زنانه 
شهر نيز جسارت كردند كه حاصل آن تعدادی ش��هيد و مجروح و تخريب و نابودی اموال مردم مسلمان و انقالبی 
بود. آنها حتی وارد خانه خانواده ای متدين شدند و شكم مادر باردار خانواده را جلوی چشم فرزندانش پاره نمودند! 
كاری شبيه جنايات سربازان مغول. رك: غالمرضا خاركوهی، استان گلستان در انقالب اسالمی، همان، ص732. 

2. آرشيو مركز مطالعات و تحقيقات جنگ سپاه پاسداران، سند شماره 30112586.

فرخ نگهدار كه يكی از سران ارشد سازمان چريك های فدايی خلق و از عوامل اصلی 
بروز جنگ گنبد و كشتار مردم مسلمان منطقه بود.
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بايد عقايد اس��المی را قبول نمايد. لذا ما با ماركسيس��ت ها نمی توانيم 
كميته مشتركی تشكيل بدهيم كه بعضی اعضای آن مسلمان و بعضی 
ماركسيست باشند. حضرت امام هم فرموده بودند كه ما با ماركسيست ها 

همكاری نمی كنيم.1  
اين گروه در آستانه پيروزی انقالب با سازماندهی اعضای خود، ضمن خلع سالح برخی 
از مراكز نظامی  و پاس��گاه های كش��ور و ربودن و ذخيره كردن اين سالح ها در مناطق 
مرزی و قوميتی مثل كردستان، بلوچستان، خوزستان و تركمن صحرا، مردم را به بهانه 
ظلم مضاعف، ستم ملی، تقس��يم اراضی فئودال ها و گرفتن حقوق اجتماعی و سياسی 
از دست رفته، تحريك نمود. اما در پس همه اين شعارهای به ظاهر زيبا و جذاب، شعار 

خودمختاری و تجزيه طلبی بود كه مكرر فرياد می زدند: 
خودمختاری برای تركمن صحرا، دموكراسی برای ايران 

خودمختاری برای كردستان، دموكراسی برای ايران 
خودمختاری برای خوزستان، دموكراسی برای ايران.2 

آقای محمدعلی ايزانلو يكی از فرهنگيان انقالبی گنبد در اين باره می گويد: 
س��ازمان چريك های فدايی ش��عارهای مردم پس��ند و عاميانه پسند 
نيز م��ی داد. از جمله ش��عار: »نان- مس��كن- آزادی«، ي��ا »حكومت 
خلقی- خودمخت��اری قوميت ها« و از اين قبيل ش��عارها كه فئودال ها 
بايد نابود ش��وند و نيز كارخانه ها بايد بين محرومان تقس��يم ش��ود؛ و 
همان شعارهای ماركسيستی و لنينيس��تی كه از طرف شوروی سابق 
نيز حمايت می شدند. طرفداران اين گونه شعارها نيز بيشتر در مناطق 
مرزی كشور بودند و در اين مناطق رواج داشت. به همين سبب آنها در 

1. غالمرضا خاركوهی، همان، ص754. 
2. متأس��فانه در آن روزها »خودمختاری« مد روز ش��ده بود. چنانكه يكی از خوانندگان مطبوعات به نام امير 
جعفری- كش��اورز طی نامه ای نوش��ته بود: اين روزها ادعای خودمختاری مد روز اس��ت و هر هفته نوبت يكی از 
استان هاست. به عقيده من، ممكن است اين موج، به زودی به اعالم استقالل هم برسد. در ضمن يك سؤال دارم. اگر 
در اين بحبوحه، استان زرخيز خوزستان هم با سر و صدايی كه عرب های آنجا راه انداخته اند اعالم استقالل كرد، 

تكليف مملكت و نفت ما چيست؟« رك: اميد ايران، ش12، 3 ارديبهشت سال 58، ص33. 
حتی احمد بنی احمد- نماينده مجلس ش��ورای ملی شاهنش��اهی و طرفدار آيت اهلل شريعتمداری- هم خود را 
حامی خودمختاری معرفی می كرد. در همين راستا يكی از شعارهای »حزب اتحاد برای آزادی« به رهبری احمد 
بنی احمد اين بود: »فدراليسم را با حفظ تماميت ايران خواستاريم.« ]همان، ص30[ جالب اينكه آن روزها به رغم 
اينكه بسياری از شخصيت های روشنفكر مدافع خودمختاری قوميت ها بودند، دكتر سيد ابوالحسن بنی صدر با آن 
مخالف بود و می گفت: »اگر به كردها خودمختاری بدهند يا بايد تابع شوروی بشوند يا امريكا، و از اين نظر بهتر است 

كه تابع خود ما باشند.« رك: همان، ش9، 13 فروردين سال 58، ص8. 
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منطقه تركمن صحرا نفوذ زيادی 
پيدا كردند.1 

س��ازمان چريك ه��ای فداي��ی خلق كه س��تاد 
مركزی آن در تهران بود، شاخه ای نيز در شهرهای 
مختلف تركمن صحرا داش��ت كه فعاليت می كرد. 
آقای عباس  هاش��مي- معروف به  هاشم- از اولين 
مسئوالن سازمان چريك های فدايی خلق بود كه 
بالفاصله بعد از پيروزی انق��الب به تركمن صحرا 

آمد. او می گويد: 
تركمن صح��را با انق��الب بهمن 
ش��كفت . رفق��اي تركم��ن2 ك��ه 
پيش��گامان خلق تركم��ن بودند، 

سريعاً با س��ازمان تماس گرفتند و مس��ائل خودش��ان را با ما در ميان 
گذاش��تند. س��ازمان من و نقي حميديان ) بعداً عض��و كميته  مركزي 
اكثريت ( را براي مسئوليت استان مازندران به منطقه فرستاد كه عماًل 
من مسئول گنبد و تركمن صحرا بودم و ايش��ان بيشتر به شهر ساري و 

غيره مي پرداخت .3  
حضور اعضای ارش��د اين س��ازمان چريكی در منطقه تركمن صحرا نشانگر اهداف و 
برنامه ه��ای بزرگی بود كه آنها برای اج��را در اين منطقه در س��ر می پروراندند. به ويژه 
آنكه آنها از ابتدای ورود، همگام با برنامه های سياس��ی و فرهنگی به تس��ليح و آموزش 
نظامی جوانان تركمن هم توجه داشتند. بدون شك چنين كارهايی خارج از عرف يك 
كار حزبی بود و بسترس��از جنگ و درگيری است. به قول آقای انوشيروان لطفی يكی از 

سران سازمان چريك های فدايی خلق:
در حقيقت می توان گفت حضور س��ازمان ]چريك های فدايی خلق[ 
در اين منطق��ه ]تركمن صحرا[ ب��ه مثابه تنها نيروی سياس��ی و نقض 

1. از خاطرات نامبرده برای مؤلف. 
2. كمونيست ها به همفكران و همكاران و هم حزبی های خود »رفيق« و »رفقا« می گويند. 

3. اين مصاحبه برگرفته از مجله  آرش، ش79 اس��ت . ) آرش، نش��ريه اي ضد انقالبی اس��ت در زمينه فرهنگي ، 
اجتماعي و سياسي ، كه از بهمن ماه سال 1369 )فوريه 1991( به مديريت و كوشش پرويز قليچ خاني در پاريس 

منتشر مي شود.( 

كشتار، تخريب و آوارگی مردم 
مسلمان، ره آورد جنگ مسلحانه 

كمونيست ها در گنبد



34
7

ر...
ت د

راس
پ و 

ر چ
زدو

ی م
ه ها

گرو
ی 

ی ها
گيز

نه ان
ی فت

خوان
باز

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

حاكميت جمهوری اسالمی در 
آنجا، زمينه اصل��ی بروز حوادث 

گنبد می شود.1
بندرتركمن در واقع س��رپل ارتباطی ش��بكه 
تش��كيالت س��ازمان چريك های فدايی خلق و 
كمونيست های جنگ افروز در منطقه بود. آقای 
نقی حميديان در خاطراتش پرده از اين موضوع 

بر می دارد: 
بندرتركمن به سر پل ارتباطي 
تبديل شده بود. براي مسئوليت 

بندر از قبل با رفيق قاسم گفت وگو هايي داش��تم. او كه سخت سرگرم 
فعاليت و سازماندهي در بابل بود نمي توانس��ت كارهايش را نيمه كاره 
رها كند. از اين روي به پيشنهادم جواب مثبت نمي داد. اما پس از وقوع 
جنگ، با توجه به شرايط حساسي كه به وجود آمده بود، پذيرفت. توافق 
كرديم كه به طور موقت به بندرتركمن رفته مسئوليت اين شهر و منطقه 
اطراف را به عهده بگيرد. اما در عمل دس��ت كم حدود يك س��ال و نيم 

]يعنی تا اواخر تابستان سال 59[ در منطقه باقي ماند.2
به اين ترتي��ب ورود نماين��دگان چريك های فدايی خل��ق به تركمن صح��را ابتدا از 
بندرتركمن آغاز شد. آنان در خانه ای مجلل مفروش به فرش های تركمنی و غذای لذيذ 
مستقر و پنهان شدند. چنانكه يكی از تركمن های هوادار سازمان چريك های فدايی خلق 

ساكن شهر بندرتركمن كه ميزبان نمايندگان اعزامی  سازمان بوده، می گويد: 
من با آقاي  هاش��مي اواخر س��ال 1357 در بندرتركمن آش��نا شدم. 
ايشان به همراه چند نفر از رهبري چريك ها )اگر اشتباه نكنم آقاي نقي 
حميديان نيز همراه آنها بود( چند روزي مهم��ان من بودند... در مدت 
اقامتشان در بندرتركمن، اتاق پذيرائي بزرگ، گرم و مفروش با قالي هاي 
اصيل تركمني در اختيار داشتند. ناگفته نماند كه سر سفره صبحانه نيز 

هر روز خاويار تازه آماده بود.]![3

1. دو مقاله، همان، ص29. 
2. safar_arezoo@yahoo.co.uk

 chary1@hotmail.de -3. نويسنده مقاله: چاري

چریك های فدایی خلق خاویاری 
را می خوردند كه لوكس ترین غذای 
دربار پهلوی و سرمایه داران اروپا 
و امریكا بود. آنگاه دم از حقوق 
كارگر و دهقان می زدند و خود را 
مدافع مردم محروم تركمن معرفی 
می كردند! آیا كسی كه لوكس ترین 
را  جهان  غذای  گران ترین  و 
می خورد می تواند مدافع حقوق 

خلق مستضعف تركمن باشد؟!
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آنان خاوياری را می خوردند كه لوكس ترين 
غذای دربار پهل��وی و س��رمايه داران اروپا و 
امريكا بود. آنگاه دم از حقوق كارگر و دهقان 
می زدند و خود را مدافع مردم محروم تركمن 
معرفی می كردند! آيا كسی كه لوكس ترين و 
گران ترين غذای جهان را می خورد می تواند 
مدافع حقوق خلق مستضعف تركمن باشد؟!

محفل مخفی شهر بندرتركمن در واقع اتاق 
فكر و مقر فرماندهی جريانات و حوادث بعدی 
بود كه در اين شهر و گنبد و كل تركمن صحرا 

رقم می خورد. 
گرچه برخی از اتفاقات ناچي��ز را هواداران 
سازمان سر خود انجام می دادند. اما س��رخط همه حوادث ضد انقالبی و ضد مردمی  به 
اين سازمان و تشكل های اقماری آن متصل می شد. اين حوادث از انتشار يك اطالعيه 
تبليغاتی گرفته ت��ا برپايی تظاهرات و س��خنرانی و جنگ مس��لحانه و مصادره اراضی 

كشاورزی را در بر می گرفت. 
آقای عباس هاشمي كه خود از عوامل اصلی اين مشكالت بوده، می گويد: 

تركمن ها با آن كه س��ازمان ]چريك های فدايی خلق[ را مثل چشم 
و گوش خود دوست داش��تند و تقريباً همه خودش��ان را هوادار فدايي 
مي دانس��تند، در عين حال پيش از م��ا كار مصادره  اراض��ي مالكان را 

خودشان شروع كرده بودند.1 
اما بين آنها بر سر چگونگی كار مصادره و ميزان اراضی اختالف شديدی بود كه نماينده 
سازمان چريك های فدايی خلق اعزامی  از تهران آقاي نقي حميديان در بخش اول كتاب 

سفر با بال هاي آرزو در اين باره چنين مي نويسد:
در آنجا متوجه ش��ديم كه اين دس��ته از مبارزان ]يعنی دكتر بردي 
آهنگري، گ��ري، كاكا... و جمعه بودش[ با گروه متش��كلي از هواداران 
جوان تر و پرشورتر اين شهر ]گنبد كاووس[ اختالف نظرهايي در مورد 
چگونگي فعاليت در منطق��ه دارند. آنان از زاويه ماليم تري نس��بت به 

1. آرش، همان. 

سازمان  نماینده  دو  اعترافات 
چریك های فدایی خلق نشان می دهد 
كه این سازمان از همان ابتدای پيروزی 
انقالب اسالمی، با اعزام چند نيروی 
زبده و مخصوصًا عباس  هاشمی  و 
نقی حميدیان سعی داشت از یك سو 
هر روز نفوذ و اقتدار خود را در ذهن 
و شخصيت و اندیشه هواداران بومی  
تركمن تحكيم بخشد و از سوی دیگر 
از نظر جغرافيایی سلطه و نفوذ مطلق 
خود را بر حيطه جغرافيایی سرزمين 

تركمن صحرا توسعه دهد
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تندروي هاي آنان ]يعنی حاجي، تاجي، بهمن، ابراهيم، قربان شفيعي، 
انين و...[ انتقاداتي البته سر بس��ته مطرح مي كردند. ما نيز ضمن تأييد 
گفته هاي آنان در مورد خودداري از تندروي ها مانند تقسيم زمين هاي 
كمتر از پنجاه هكتار، به آنها گفتيم كه با آن دس��ته از دوس��تان تماس 

مي گيريم تا با نظرات آنان نيز آشنا شويم.
آقاي حميديان س��پس يادآور می ش��ود كه با توجه به اين مس��ائلی ك��ه در ذهن ما 
مي گذشت، نظرات و استدالل هاي دسته دوم يعنی تندروها را پذيرفتيم1 و آن را مبناي 

اصلي فعاليت تشكيالت هواداران سازمان در منطقه قرار داديم.2  
آقای عباس  هاشمي در مورد مصادره اراضی منطقه توس��ط طرفداران سازمانش در 

تركمن صحرا می گويد:
بخش��ي از كار ما در واقع » تصحيح « اين مصادره ها بود . به اين معني 
كه آنها را از مصادره  زمين هاي كوچ��ك و خرده مالكي، منع مي كرديم 
و شوراها را س��ازمان مي داديم و اين روندي بود كه مثل برق و باد پيش 
مي رفت . مثاًل روزهايي بود كه ده ها شورا شكل مي گرفت. براي همين 
ما در يك دوره  خيلي كوتاه شاهد منطقه اي بوديم كه تماماً زير پوشش 
ش��وراهاي واقعي بود و اين ش��وراها به طور زنده اي با » س��تاد مركزي 
ش��وراهاي تركمن صحرا « كه يك كميته هماهنگي بود، وصل بودند و 
تمام مسائل و مشكالتشان را با » ستاد « در ميان مي گذاشتند . در حقيقت 

1. البته حمايت نماينده تام االختيار سازمان چريك های فدايی خلق از دسته دوم كه جوانان روشنفكر و تندروی 
تركمن و شيفته مرام كمونيستی اين س��ازمان بودند، موجب اختالفاتی در ميان هر دو دسته شد. چنانكه آقای 
رشيد آهنگری می گويد: »روند حوادث در منطقه و هم خواني روحيات ماجراجويي سازمان با آن، بر خالف حمايت 
در جهت تقويت دس��ته  ضمني و ظاهري آقاي حميديان از مواضع »دس��ته اول كه گروهي ماليم« بودند، عمال ً
»تندروها«، يعني نيروهايي كه به طور مستقيم و غير مستقيم با سازمان در ارتباط بوده اند، پيش رفت. كما اينكه 
گزينش و حمايت ها حتي تا آنجا گس��ترش يافت كه سازمان و بخشي از گروه »دس��ته تندروها« سياست انزوا و 
تبليغات تحريك آميزي را عليه بخشي از »اين دوستان گروه ماليم« كه عالوه بر داشتن پايگاه مردمي در جامعه، 
از تجربيات بيشتري نيز نسبت به دس��ته دوم برخوردار بودند، برآمده و اينجا و آنجا آنها را عوامل نفوذي »حزب 
توده« در كانون و ستاد معرفي مي كردند. به نظر من اين تغيير در سياست سازمان در منطقه عالوه بر بينشي بودن 
آن، داراي بار خصلتي نيز بوده است. آنها از يك طرف از پايگاه اجتماعي و نفوذ »دسته اول« در بين مردم و جامعه 
تركمن و از طرفي ديگر اين نيروها كه از يك پتانسيل نسبي و سابقه تجربه برخوردار بودند، رقيب سياسي جدي 
خود در منطقه ارزيابي مي كنند. اين فكر ناظر بر سياست آقاي حميديان و همفكرانش در آن دوران، آنها را در جهت 
حمايت همه جانبه از نيروهاي روشنفكر جوان كه سازمان را صادقانه و شيفته گونه پذيرفته بودند برانگيخت.«- 

رك: توركمن يولي www.turkmenyoli.persianblog.com- شنبه 28آذر 1383. 
2. همان.
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» ستاد « يك » دولت « محلي بود .1  
اما بايد پرسيد كه به موازات تأسيس و توسعه ستاد مركزی شوراها كه قاعدتاً بايد يك 
تشكل صنفی برای حل مشكالت كشاورزان باشد، چرا آن را مسلح می كردند و آنجا را به 

انبار اسلحه مبدل كرده بودند؟2 
علت در بيانيه های اين سازمان نهفته است كه آنها با آموزش و سازماندهی افراد در اين 
تشكل ها مقدمات تشكيل ارتش خلقی مورد نظر خود را به وجود می آوردند تا هر زمان 
خواستند با كمك آنها جنگ مسلحانه در گنبد و كردس��تان و ساير جاها به راه اندازند. 
چنان كه آقای حيدر مسئول نشريه كار ارگان رسمی  سازمان چريك های فدايی خلق 

ايران در مصاحبه ای گفت:
سياس��ت س��ازمان در آن مقطع تس��ليح مردم بود و اين سياست در 
تركمن صحرا كه هواداران س��ازمان بودند، قطعاً در تس��ليح تركمن ها 

موثر بود.3
آقای عباس  هاشمی  )معروف به  هاشم( نيز در مصاحبه با پرويز قليچ خانی اعتراف كرد 

كه روز ميتينگ معروف  گنبد »ما مسلح بوديم.«  
او همچنين تصريح می كند كه لحظه اي از كار تبليغ، ترويج و تش��كيل شوراها و البته 

تسليح)!( آنها غافل نبوده است. 
او سپس می گويد: 

همين  جا انتقادي به خودم دارم كه بايد مطرح كنم و آن اين است كه 
در انتخاب نام »ستاد مركزي ش��وراهاي تركمن صحرا« دچار بي دقتي 
و اش��تباه ش��دم. چرا كه اين نام تحريك آميز بود. به گمان من حتی ما 
مي توانستيم فعاليت هايمان را در پوشش همان »كانون فرهنگي خلق 
تركمن« يا چيزي مشابه آن پيش ببريم و كارمان را بيشتر ادامه بدهيم . 
البته درگيري و جنگ اجتناب ناپذير بود و باألخره اتفاق مي افتاد . چون 

محتواي كار ما خطرناك بود!4  
اعترافات دو نماينده سازمان چريك های فدايی خلق نشان می دهد كه اين سازمان از 
همان ابتدای پيروزی انقالب اسالمی، با اعزام چند نيروی زبده و مخصوصاً عباس  هاشمی 

1. آرش، همان. 
2. همان. 

3. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در خارج از كشور. 
4. آرش، همان. 
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 و نقی حميديان سعی داشت از يك سو هر روز نفوذ و اقتدار خود را در ذهن و شخصيت 
و انديشه هواداران بومی  تركمن تحكيم بخشد و از سوی ديگر از نظر جغرافيايی سلطه و 
نفوذ مطلق خود را بر حيطه جغرافيايی سرزمين تركمن صحرا توسعه دهد. به اين منظور 

چند اقدام را همزمان در دستور كار خود قرار دادند: 
1. مصادره اراضی و تقسيم آن بين تراكمه كه در ميان روستاها و تركمن ها خيلی مؤثر 

بود و جاذبه داشت.
2. تأسيس و توسعه كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و شوراهای دهقانی و ستاد 

مركزی شوراهای تركمن صحرا.
3. جمع آوری اسلحه و تسليح و آموزش نظامی  و استخدام چريك در تركمن صحرا.

4. تبليغات و كار فرهنگی مثل س��خنرانی فيلم، موس��يقی، ادبيات تركمن، تشكيل 
كالس و جلسات سياسی، نشر اعالميه و مطبوعات با آموزه های ماركسيستی، و ترويج 
شعارهای مردم پسند اما كمونيس��تی در مورد اراضی كشاورزی و اتحاد قومی  و وحدت 

طبقاتی.1  

نفوذ تشکيالتی چریک های فدایی خلق در ترکمن صحرا
در همين راستا چهار نفر از تركمن های عضو سازمان چريك های فدايی خلق به اسامی : 
محمد درخشنده توماج، طواق محمد واحدی، عبدالحكيم مختوم و حسين جرجانی، در 
تاريخ 26 بهمن ماه سال 1357، »كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن« را بنا نهادند.2 
در ابتدا نام اين تشكيالت »كانون فرهنگی خلق تركمن«3 در نظر گرفته شده بود و بنا 
بود صرفاً به كار فرهنگی در تركمن صحرا بپردازد، ولی تندروهای سازمان چريك های 
فدايی خلق و هواداران محل��ی اش موجب تغيير نام آن به »كانون فرهنگی- سياس��ی 
خلق تركمن« شدند كه تمام هدف و كارش هدايت مبارزات كمونيستی و ايجاد منطقه 

خودمختار و تجزيه طلبی در تركمن صحرا بود. 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.
2. بخشی از نامه سرگشاده كميته كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن در اروپا در تاريخ 2008/2/29 ميالدی 

به آقای خوزه مانوئل بارروسو رياست كميساريای عالی اتحاديه اروپا. رك: سايت تركمنستان ايران
 Inga kommentarer 

3. به گفته آقای نوربردي ايري، اين كانون بعد از پيروزي انقالب بدون سازمان يافتگي از طرف گروهي از جوانان 
گنبد با تصرف كتابخانه »باغ ملي« گنبد پايه گذاري ش��د و در چند روز اول نام هاي زي��ادي به خود گرفت. ولي 
مكان را عوض نكرد. تنها چيزي كه از كانون جدا شد دفتر روستايي آن بود كه به ستاد مركزی شوراهای روستايی 

تركمن صحرا تبديل شد و خود در ساختمان فرمانداري و به شكل بزرگ تر از كانون به فعاليت خود ادامه داد. 
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گرچ��ه انديش��ه چپ گرايانه ماركسيس��تی- 
لنينيستی س��ران اين كانون و وابس��تگی آن به 
س��ازمان چريك های فدايی خلق امری مبرهن و 
قطعی است كه بهترين گواه، عملكردها و مواضع 
و اطالعيه های آن می باشد، ولی كافی است بدانيم 
كه سران فراری اين كانون و خود سازمان فدائيان 
در سال های بعد در س��ايت های مجازی خود در 
اروپا و كش��ور تركمنس��تان به خوبی و آشكارا بر 
اين ادعای ما صحه گذاش��ته اند. از جمله كانون 
فرهنگی- سياسی خلق تركمن در سال 66 ضمن 
اعتراف به اين وابس��تگی ايدئولوژيك و سازمانی، 
صراحت��اً اعالم كرد كه از 20ارديبهش��ت س��ال 
1366- يعنی 9 سال پس از تأسيس- از سازمان 
چريك ه��ای فدايی خلق جدا ش��ده، اما با همان 

ايدئولوژی ماركسيستی سابق:
نشريه توركمنستان ايران، به دنبال اعالم استقالل »كانون فرهنگی- 
سياسی خلق توركمن« در بيستم ارديبهشت ماه سال 1366 از سازمان 
اكثريت،1 به مثابه ارگان مركزی آن و به عنوان اولين نش��ريه سياس��ی 
مستقل و آزاد در تاريخ مبارزاتی ملت توركمن در شهريور سال 1366 

انتشار و در صحنه سياسی ايران جايگاه خويش را نمايان ساخت.2
آقای مهدی فتاح پور مسئول هيئت اعزامی  سازمان چريك های فدايی خلق كشور در 

مذاكرات جنگ اول گنبد، می گويد: 
س��تاد خلق تركمن توسط روش��نفكران تركمن ش��كل گرفته بود و 
تنها جريانی بود ك��ه در منطقه نفوذ داش��ت. اين جري��ان كه رهبران 
آن عمدتاً از ه��واداران س��ازمان ]ما[ بودن��د، وظيفه خ��ود را دفاع از 

1. سازمان چريك های فدايی خلق پس از جنگ دوم گنبد و شكست استراتژی جنگ مسلحانه عليه جمهوری 
اسالمی به دو گروه منشعب ش��دند اكثريت و اقليت. اكثريت همگام با حزب توده، خود را همگام با سياست های 

جمهوری اسالمی معرفی كرد و اقليت راه جنگ مسلحانه را با نظام اسالمی ادامه داد. 
2. سايت تركمنستان ايران، همان. 

مختوم، جرجانی، توماج، واحدی، 4 
تن از سران كمونيست و معدوم ستاد 

خلق تركمن كه موجب كشتار و آوارگی 
عده زيادی از مردم مسلمان فارس و 

تركمن شدند. 
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دهقانان تركمن صحرا و پيش��رفت 
سياست تقسيم زمين در ميان آنان 

می دانست.1
س��ازمان چريك های فدايی خلق هم��ه برنامه ها 
و سياس��ت ها را با اس��تفاده از هواداران محلی خود 
در تركمن صح��را اجرا می كرد. در واقع افراد س��تاد 
خل��ق تركمن، كان��ون فرهنگ��ی و سياس��ی خلق 
تركمن و س��تاد مركزی ش��وراهای تركمن صحرا، 
شوراهای دهقانی روس��تاها، انجمن ها و تشكل های 
ديگری مثل معلمان پيشگام و... همه نقش سربازان 
پياده نظام سازمان چريك های فدايی خلق تهران را 
در تركمن صحرا ايفا می كردند. به گفته آقای مهدی 
فتاح پور عضو مركزيت س��ازمان فدائيان و مس��ئول 

هيئت اعزامی  آن به گنبد، س��تاد خلق تركمن توسط تركمن های روشنفكری تأسيس 
شد كه عمدتاً از هواداران سازمان فدائيان خلق بودند.2

آقاي يوسف ُكر، يكي از فعالين سابق و فراری ستاد خلق تركمن در گفت وگو با فصلنامه 
سؤز كه در خارج كشور انجام داده، رابطه بين سازمان چريك های فدايی خلق و نيروهاي 

تركمن را چنين تشريح می كند:
بعد كه اوضاع و احوال انقالب پي��ش آمد خود به خود نيروهاي فدايي 
خارج از تركمن]صحرا[ را طلبيد... و سازمان ]چريك های فدايی خلق 
به[ آنجا نيرو فرس��تاد و اين نيروها به اصطالح افراد باالي آن س��ازمان 
بودن��د؛ و در نتيجه نيروه��اي تركمن كه ه��وادار بودند باي��د چه كار 
مي كردند؟ تحت رهبري آنها فعاليت مي كردن��د... بعد از آن ديگر اين 
نيروهاي تركمن نبودن��د ]كه در[ آنجا تعيين كننده باش��ند؛ نيروهاي 
تركمن در خدمت اين نيروهايي بودند كه ]از طرف سازمان چريك های 
فدايی خلق تهران[ فرستاده ش��ده بودند. ]تركمن ها[ نيروهاي مجري 
آنها بودند. در پيوند با توده هاي زحمتكش م��ردم آن منطقه نيروهاي 

1. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، يكی از گروه های ضد انقالب خارج از كشور. 
2. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران در خارج از كشور.

چپ گرایانه  اندیشه  گرچه 
ماركسيستی- لنينيستی سران 
این كانون و وابستگی آن به 
فدایی  چریك های  سازمان 
خلق امری مبرهن و قطعی است 
كه بهترین گواه، عملكردها و 
آن  اطالعيه های  و  مواضع 
است  كافی  ولی  می باشد، 
نيم كه سران فراری این  بدا
كانون و خود سازمان فدائيان 
در سال های بعد در سایت های 
مجازی خود در اروپا و كشور 
تركمنستان به خوبی و آشكارا 
بر این ادعای ما صحه گذاشته اند
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تركمن ظاهراً عمل مي كردند، ولي نيروه��اي تركمن خط كي را پيش 
مي بردند؟ سياست كي را پيش مي بردند؟ سياست كادرهايي كه سازمان 

فدائيان به آنجا ارسال داشته اند.1  
به گفته آقای رشيد آهنگري واقعيت هاي عيني آن دوره در منطقه تركمن صحرا نشان 
مي دهد كه نيروهاي تركمن تحت رهبري تشكيالت و مس��ئولين منتخب و ارسالي از 
سازمان چريك های فدايی خلق كشور، عمدتاً به عنوان مجريان سياست هاي تعيين شده 
آنها در منطقه عمل مي كردند و مس��ئولين منتخب و رهبري سازمان فدائيان خلق، در 

ادامه سياست هاي ماجراجويانه و قدرت طلبانه شان ُمصر بوده اند.2 
در اين رابطه آقاي اورمان يكي از فعالين و كادرهاي ستاد خلق تركمن در آن دوره به 

روشني جايگاه سازمان فدائيان خلق را در تركمن صحرا بيان داشته و مي نويسد:
انديشه و عمل حاكم بر فدائيان در آن دوره راهنماي حركت و مبناي 

سياست هاي كانون و ستاد ]خلق تركمن[ را تشكيل مي داد.3 
البته به گفته آقاي نقي حميديان در كتاب س��فر با بال هاي آرزو روحيات شيفته گونه 
نيروهاي تركمن ب��ه تس��ليحات و ماجراجويي ني��ز از جمله عوامل گس��ترش وقايع 
خشونت بار در منطقه تركمن صحرا بوده است. »نمسه آلمالی« در حدود 136 سال پيش 
درباره عالقه تركمن ها نوشته اس��ت: »دو چيز در ميان تركمن ها خيلی مطلوب است و 

عشق عجيبی به آن دارند: يكی اسب و ديگری اسلحه خوب.«4
سازمان چريك های فدايی خلق چند تشكيالت بومی  نيز در اين منطقه راه اندازی كرد 
كه مهم ترين آنها »كانون فرهنگی سياسی خلق تركمن« و نيز »ستاد مركزی شوراهای 
تركمن صحرا« بود كه معروف به »ستاد خلق تركمن« بودند. البته مركزيت هر دو تشكل 
اخير در گنبدكاووس قرار داشت. در همين راستا تعدادی از اعضای سازمان چريك های 
فدايی خلق به رهبری چهار نفر از تركمن های عضو اين س��ازمان كمونيس��تی: محمد 
درخش��نده توماج، طواق محمد واحدی، عبدالحكيم مختوم و حس��ين جرجانی، روز 
57/12/11 خانه فرماندار سابق گنبد را به اشغال درآوردند و به »كانون فرهنگی سياسی 

خلق تركمن« تبديل كردند. 

1. توركمن يولي، همان. 
2. همان. 

3. سؤز )از نشريات خارج كشور(، ش5، ص63. 
4. پژوهشی درباره تركمن ها در نسخه 1299قمری، حسين صمدی، در قلمرو مازندران، مجموعه مقاالت، ج2، 

ساری، فرهنگسرای مازندران، زمستان 1372، ص60. 
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آقای ناصر رزاقيان می گويد: 
عمده استقرار ستاد خلق تركمن و منافقين در اطراف ميل قابوس بن 
ُوشمگير- كه معروف به ميل گنبد است- بود. روال ضد انقالب اين بود 
كه اگر كسی می خواست برود توی روستاها كار كند و اقدامات فرهنگی 
انجام دهد برای مردم آن منطقه، حتماً اينها ]يعنی ستاد خلق تركمن[ 
با او برخورد می كردند. جريانات مقابل نظام و انقالب جرياناتی بودند كه 
به خاطر پيش��ينه ای كه قبل از انقالب داشتند از يك پايگاه تشكيالتی 
برخوردار بودند، و همين ساختار و سازمان باعث شد كه اينها در بحث 
مديريت منس��جم تر از بچه های حزب اللهی- كه توی اي��ن حال و هوا 

نبودند- داخل صحنه بيايند و همه چيز را از خودشان بدانند. 
ام��ا در مقابل اينها ما هنوز نيروهای منس��جم و درس��ت و حس��ابی 
نداشتيم. اوالً سپاه هنوز تشكيل نش��ده بود؛ فقط كميته بود كه بخش 
عمده ای از تشكيالت كميته كسانی بودند كه از شهرستان های مختلف 
آمده بودند از تهران و يا جاهای ديگر؛ و بافت فرهنگی گنبد و جريانات 
گنبد را نمی شناختند. بخش عمده عناصر كميته هم طوری بود كه هر 
كس با يك نگاهی توی اين مجموعه آمده بود. اين طرف قضيه نيروهای 
مردمی  بودند كه سر و سامان و انضباطی نداشتند؛ بين نيروهای كميته 
شهرستانی و كس��انی كه از تهران آمده بودند هماهنگی نبود، اختالف 
داشتند و مشكالتی بود كه همه جا متعارف بود. در چنين شرايطی ضد 
انقالب از فرصت استفاده كردند و برای مردم تركمن به خاطر يك گويش 
مش��ترك تركمنی، جغرافيای مش��ترك تركمنی را تبليغ می كردند و 
توی تمام روستاها انسجام تشكيالتی به وجود آوردند. اما در اين اوضاع 
و احوال بچه های انقالبی ساختار و س��ازمانی نداشتند؛ با اين وضعيت 
بود كه ضد انقالب، جنگی را در دوران مهندس بازرگان به مردم تحميل 

كردند.1
مهندس حيدر جم می گويد: 

با تش��كيل س��تاد خلق تركمن ابتدا تم��ام نيروهاي مس��تعد بومي 
تركمن صحرا براي تقويت ستاد به حركت درآمدند تا آن را به توانمندي 

1. آرشيو اداره كل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان. 
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برس��انند و نقدينگي اهالي را از جرگالن تا گميشان جمع آوري نمودند 
تا به س��تاد برس��انند. اما در همان هفته اول بزرگان و علماي آگاه اهل 
سنت به خصوص آنهايي كه در 22 بهمن ماه 1357 اولين روز انقالب- 
با پخ��ش اعالميه هايي ب��ا امام)ره( بيع��ت و اعالم همبس��تگي نموده 
بودند، نظير الحاج آنا قليچ آخوند نقش��بندي، الحاج شيرمحمد آخوند 
ش��كاري، الحاج نورمحمد طالئي و... با پي بردن به ماهيت افراد ستاد و 
پشتيباني كنندگان آن، نه تنها از پرداخت نقدينگي به ستاد خلق تركمن 
جلوگيري كردند، بلكه در تالش براي پراكنده نمودن فريب خوردگان 
از النه فساد به اصطالح خلق تركمن برآمدند و در نهايت علماي تراكمه، 
مانند احم��د آخوند قزلجه، خ��داي بردي ق��اري، عبدالجيل آخوندي 
جعفرباي و... از اقدامات عده اي غير مس��ئول كه گه گاه مرتكب اعمال 

ناشايست و خالف شرع مي شدند، اعالم برائت نمودند.1 
روز 57/12/11 نيز كتابخانه عمومی  شهر گنبد توسط گروهی از تركمن ها با همياری 
هواداران چريك های فدايی خلق اشغال شد و به »مركز فرهنگی خلق تركمن« تبديل 
گرديد. ساختمان های كانون فرهنگی كودكان و سازمان زنان و خانه پيشاهنگان نيز به 

اشغال گروه های مذكور درآمد. 
در پی اين اقدامات سازمانی با عنوان »كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن« با صدور 
اطالعيه ای ضمن اعالن موجوديت رسمی  و علنی، برنامه های خود را رسماً به اين شرح 

اعالم كرد: 
در زمينه فرهنگی: 

1. احيای ادبيات خلق تركمن از طريق جمع آوری و چاپ آثار ش��عرا و نويس��ندگان 
تركمن و معرفی آنها در هفته هايی به همين مناسبت؛

2. بازآفرينی موسيقی و ترانه های تركمنی و فولكلور تركمن با رفتن به ميان طايفه ها 
و اُوبه ها و تماس با صاحب نظران كهنساالن؛ 

3. انجام فعاليت های تبليغاتی و ترويجی نظير نمايش فيلم، سخنرانی، تئاتر، نمايشگاه 
عكس و از اين قبيل در رابطه با گسترش و آشنايی با مسائل ملی و اجتماعی. 

در زمينه سياسی: 
1. كوش��ش در جهت غنی نمودن آگاهی های دمكراتيك خل��ق تركمن نظير تأمين 

1. نامه حيدر جم به روزنامه كيهان در سال 83. 



35
7

ر...
ت د

راس
پ و 

ر چ
زدو

ی م
ه ها

گرو
ی 

ی ها
گيز

نه ان
ی فت

خوان
باز

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

آزادی بيان، عقي��ده، مذهب و زب��ان از طريق 
تماس مس��تقيم گروهی و انجام س��خنرانی و 

برگزاری جلسات در شهر و روستا؛
2. تش��ويق به تش��كيل ش��وراها در سطوح 

مختلف منطقه...
در پايان اطالعيه تأكيد ش��ده است: »كانون، 
همه كسانی را كه می توانند در اين راه ما را ياری 
كنند و يا امكاناتی را جهت تس��ريع برنامه های 
فوق العاده ايجاد نمايند، صميمانه به همكاری 

دعوت می نمايد.«1
چنان كه از متن خواسته های كانون فرهنگی 
سياس��ی خلق تركمن پيداست، در هيچ يك از 

برنامه های اين كانون سخنی از اسالم و فرهنگ اس��المی و قرآن و رسول اهلل)ص(- كه 
اساس اعتقادات تركمن ها را تشكيل می دهد نيس��ت. حتی ذكری هم از ديوان مختوم 
قلی فراغی ش��اعر عارف و بلندآوازه تركمن نرفته اس��ت. البته تعجبی ه��م ندارد زيرا 
مؤسسان و مس��ئوالن آن، همه كمونيست های وابسته به س��ازمان چريك های فدايی 
خلق بودند. وگرنه هيچ ك��س نه مخالف آزادی بيان بود نه مخال��ف فرهنگ و ادبيات و 
زبان تركمنی، بلكه اينها صرفاً دستاويزی بود كه برای جذب جوانان تركمن بزرگ نمايی 
می شد تا در پس اين ش��عارهای فريبنده و زيبا فقط اهداف كمونيستی و تجزيه طلبانه 

خود را محقق نمايند. 
البته برخی هم معتقدند كه تشكيل ستاد خلق تركمن كمونيست، برای مقابله با كميته 
موقت انقالب اسالمی بود كه توسط جوانان مسلمان و انقالبی شيعه تأسيس و مديريت 

می شد. آقای محمدعلی ايزانلو در اين زمينه می گويد:
چريك ه��ای فدايی خلق چون حكومت اس��المی را قبول نداش��تند 
س��تادی را در مقابل كميته انقالب و ديگر نهادها تشكيل دادند به نام 
ستاد خلق تركمن. اين ستاد مركزی شوراها و ش��وراهای روستاهايی 
را تش��كيل داد و افرادی را هم انتخ��اب كردند و به س��ازمان دهی اين 

1. هادی نخعی و حس��ين يكتا، روزش��مار جنگ ايران و عراق، تهران، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ س��پاه 
پاسداران انقالب اسالمی، 1375، ج1، ص267-268. 

سازمان چریك های فدایی خلق 
همه برنامه ها و سياست ها را با 
استفاده از هواداران محلی خود 
در تركمن صحرا اجرا می كرد. 
در واقع افراد ستاد خلق تركمن، 
كانون فرهنگی و سياسی خلق 
تركمن و ستاد مركزی شوراهای 
تركمن صحرا، شوراهای دهقانی 
روستاها، انجمن ها و تشكل های 
دیگری مثل معلمان پيشگام و... همه 
نقش سربازان پياده نظام سازمان 
چریك های فدایی خلق تهران را در 

تركمن صحرا ایفا می كردند



از تاريخ
358

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

تش��كيالت، و به غارت ب��ردن اموال مال��كان و س��ازمان های زراعی و 
كشاورزی- به قول خودشان فئودال ها- پرداختند. آنها همچنين ورود 
و خروج افراد به روستاها را كنترل می كردند و عماًل يك دولت در دولت 
تش��كيل داده بودند، آن هم دولتی كه از دولت مركزی انقالب اسالمی 

هيچ گونه تبعيتی نداشت.1   

گسترش تنش ها در منطقه
س��تاد خلق تركمن بی توجه به ارزش های انقالب اس��المی منطقه می خواست افراد 
وابسته به انديشه های كمونيستی را در سازمان ها و ادارات دولتی تركمن صحرا بر سر كار 
آورد. اما اين امر مورد مخالفت شديد مردم مسلمان بود. لذا دو جريان اسالمی متشكل از 
انقالبيون مسلمان و تركمن های كمونيست طرفدار چريك های فدايی خلق به شدت با 
هم در تقابل بودند؛ چنانكه هواداران دو جريان مختلف در گنبدكاووس به بهانه موافقت 
و مخالفت با رئيس آموزش و پرورش اين شهر، دست به راهپيمايی و اعالم موضع زدند. 
در تظاهرات اول كه قبل از ظهر روز چهارشنبه 57/12/9 توسط عده ای از دانش آموزان 
گنبد انجام شد، تظاهركنندگان پس از اجتماع در مقابل آموزش و پرورش شهر، خواستار 
بركناری »مستجير« رئيس آموزش و پرورش- كه مورد حمايت كانون فرهنگی سياسی 

خلق تركمن است- شدند. 
در مقابل اين گروه، فردای آن روز )57/12/10( عده ديگری با تحريك كمونيست های 
ستاد خلق تركمن در حمايت از آموزش و پرورش گنبد دس��ت به راهپيمايی زدند و با 

صدور قطعنامه ای موارد زير را خواستار شدند: 
1. ادامه حضور رئيس آموزش و پرورش فعلی در سمت خود تا تشكيل شورای فرهنگی 

واقعی؛
2. بركناری فرماندار انتخابی و انتصابی بودن كليه مسئوالن؛

3. به رسميت ش��ناختن حقوق دمكراتيك خلق تركمن از جمله آزادی های فرهنگی 
و قومی ؛

4. آزادی فعاليت های اجتماعی و سياسی كليه گروه های دانش آموزان در مدارس؛
5. شناسايی و مجازات عوامل تفرقه و تحريك در محيط های آموزشی.2

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص254. 
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در ادامه اين تنش ها، با گشوده شدن مدارس و آموزش��گاه ها چند روز بعد از پيروزی 
انقالب، اين مراكز به صحن��ه برخورد و درگيری ش��ديد گروه های طرف��دار و مخالف 
انقالب تبديل گشت و سپس به داخل خيابان ها كشانده شد. به گفته آقای محمدعلی 
ايزانلو- معلم بازنشسته گنبدی- چريك های فدايی خلق در بين دانشجويان و جوانان 
تركمن خيل��ی نفوذ كرده ب��ود، آن هم به دليل ش��عارهايی مثل فئودال ه��ا بايد نابود 
شوند، كارخانه ها بايد بين محرومان تقس��يم شود؛ در صورتی كه اينها همان شعارهای 

ماركسيستی و لنينيستی بود كه از طرف شوروی حمايت می شد.1
در اوايل اسفند 1357 حجت االس��الم ش��ريعتی به عنوان نماينده دفتر امام و دولت 
جهت حل مش��كالت تركمن ها وارد گنبد شد. وی در ابتدا با اس��تقبال گرم طرفداران 
انقالب و امام رو به رو گرديد و موفق شد ارتباط نزديكی با روحانيت تركمن برقرار كند. 
او در جهت وحدت و حل اختالفات و ش��ناخت مش��كالت منطقه، بيش از 30 جلسه با 
تركمن ها و حتی با مسئوالن كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن تشكيل داد. ولی 
به دليل انفعال روحانيون تركمن در مقابل س��تاد خلق تركمن و دخالت افراد سازمان 
چريك های فدايی خلق، اين اقدامات بی نتيجه ماند.2 زيرا كمونيست ها اصاًل دنبال حل 
مشكل خود با دولت جديد ايران نبودند، بلكه حرف دلشان اين بود كه همه اقوام بايد از 
اين منطقه كوچ كنند و فقط تركمن ها باقی بمانند. چنانكه وقتی جلسه مشتركی بين 
مسئولين شهر گنبد و سران كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و همچنين با حضور 
آقايان شريعتی، رادنيا و اميد نجف آبادی در سالن فرمانداری تشكيل گرديد تا نسبت به 
چگونگی تشكيل كميته مشترك بحث شود، اين جلسه به رغم بحث و مشاجره فراوان، 
نتيجه مثبتی به دنبال نداشت. اما در پايان جلسه يكی از سران كانون فرهنگی- سياسی 
خلق تركمن طی سخنانی خواستار »خودمختاری و خروج غير تركمن ها از منطقه« شد. 
در اين خصوص يكی از آذری های حاضر در جلس��ه چنين می گويد: »يكی از تركمن ها 
سخنانی بدين مضمون گفت: اينجا تركمنستان است، ما برای اينجا رئيس جمهور تعيين 

كرده ايم. شما واليتی ها بايد از اينجا خارج شويد.« 
آقای شريعتی كه خود در آن جلسه حضور داشت، نيز می گويد: 

يكی از سران س��تاد خلق تركمن گفت: ما تاكنون ميزبان بدی برای 
ش��ما فارس ها نبوده ايم. ولی ديگر بايد غير تركمن ها برگردند به وطن 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. بهروز رضازاده، »شورش در تركمن صحرا و نحوه كنترل آن«، پايان نامه كارشناسی ارشد، تهران، پژوهشكده 

علوم دفاعی دانشگاه امام حسين)ع(، مرداد1378، ص10. 
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خودشان. ترك ها برگردند به تبريز و بقيه هم به وطن خودشان برگردند 
)فارس ها، شاهرودی ها، سيستانی ها و...( و اينجا را برای ما تخليه كنند. 

اين سخنان را يك دكتری كه بعداً اعدام شد، مطرح می كرد.1

تصاحب اراضی سياست غلط ستاد خلق ترکمن 
در آن دوره تصرف زمين های س��رمايه داران يك مسئله مهم و مورد عالقه روستاييان 
بود. لذا چه ستاد خلق تركمن كه كمونيست بود يا هر حزب و گروه ديگری با هر مذهب 
و مرامی  اگر از اين گونه شعار كه »زمين های بزرگ مالكان بايد تصرف و بين كشاورزان 
زحمتكش تقسيم شود« مطرح می كرد، ولو آنكه خود عماًل هم دست به اجرا نمی زد، باز 
هم در ميان عامه مردم روستاهای تركمن و فارس طرفداران زيادی می يافت. در همين 
راستا كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن، طی اطالعيه ای در تاريخ 57/12/15 اعالم 

كرد: 
در منطقه تركمن صحرا رعاي��ا و دهقانان ب��رای بهره گيری از ثمرات 
انقالب وارد عمل ش��ده اند و زمين هايی را كه در دوران اختناق توسط 
دربار كثيف و عوامل مزدور، با سرنيزه غصب شده بود، باز پس می گيرند 
و مواضع ارتجاع و فئودال ها يكی پس از ديگری در هم می ريزد با گرفتن 
زمين ها، مصادره اموال مزدوران به نفع خلق و تشكيل شوراهای دهقانی 
به وسيله دهقانان، پايگاهشان مستحكم تر می شود. در اين هفته خلق 
زحمتكش، شاهد پيروزی در جبهه های متعددی بود، همچنين 1500 
هكتار زمين روس��تاهای خوجه س��وگرگز توس��ط دهقانان از قاتالنی 
همچون منجم، سروان هنرور )نماينده ش��اهپور غالمرضای كثيف( و 
انصاری گرفته شده و مقاومت ارتجاعيونی همانند حاج بيضايی و حاج 
روحی كاری از پيش نبرد و دهقانان به حق ديرينه خود رسيدند... عالوه 
بر اين، دهقانان زمين هايشان را كه در اختيار غاصبانی همانند يزدانی، 
وجدانی و تيمسار مرتجع احمدی معاون نصيری بود، باز پس گرفتند. 
دهقانان با ايجاد ش��ورای موقت و تنظيم نيروی قه��ری در برابر عوامل 

ارتجاع، ضربه مهلكی به خيانتكاران و دزدان وارد آوردند.2 

1. همان، ص12. 
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص297. 
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كمونيست ها بدون توجه به شرايط بحرانی كشور و 
خطراتی كه از داخل و خارج، انقالب را تهديد می كرد، 
بالفاصله بعد از پيروزی انقالب به صورت خودسرانه 
و بی آنكه منتظر اس��تقرار دولت جديد باشند هر جا 
بستر را آماده ديدند دست به شيطنت و اغتشاش زدند 
و مردم بومی  را با دروغ و رياكاری وادار به تظاهرات، 
تحصن، خودمختاری و اصالحات ارضی و حتی وادار 
به جنگ مس��لحانه كردند. بعد هم گفتند سازمان ما 

دخالتی در موضوع ندارد! چنانكه در مس��ئله تصرف اراضی تركمن صحرا و تقسيم آن 
مشكالت زيادی هم برای مردم و هم برای صاحبانشان و هم برای دولت به وجود آوردند. 

به گفته آيت اهلل سيد حسين ميربهبهانی: 
آن زمان كه بگير بگير زمين ها ش��د، من رئيس كميته مسجد جامع 
گرگان بودم. هر روز ش��كايت می كردن��د كه آنجا را گرفتن��د، اينجا را 
گرفتند. يادم هس��ت كه من به قره بالغ در تركمن صحرا رفتم تا زمين 
دو نفر را نجات بدهم كه تازه گرفته بودند و آبي��اری مصنوعی او را هم 
خراب كرده بودند. من در اين جريانات دو، سه بار به عنوان رئيس كميته 
]مسجد جامع گرگان[ به قره بالغ و آق قال و شايد گميشان رفتم. ديدم 
ديگر ظاهراً قدرت در دست مردم است يعنی دست خود روستايی است. 
هر جا برويم می بينيم كه سر و صدا است... من شايد نزديك به يك هفته 
برای بعضی ها كه آشنا بودند سر زمين هايشان رفتم و با آنها هم صحبت 
كردم ولی اثری نكرد... يعنی هيچ قدرتی آن روز نمی توانس��ت جلوی 
حمالت مردم به زمين ها را بگيرد. چون ش��رايط و ويژگی خاصی پيدا 

شده بود.1
دخالت های كمونيس��ت ها در تركمن صحرا آنق��در عجوالنه و زننده ب��ود كه اقتصاد 

1. آرشيو مركز اسناد انقالب اسالمی، مصاحبه دكتر مرتضی ميردار با نامبرده. 

با تشكيل ستاد خلق تركمن 
بتدا تمام نيروهاي مستعد  ا
براي  تركمن صحرا  بومي 
حركت  به  ستاد  تقویت 
درآمدند تا آن را به توانمندي 
برسانند و نقدینگي اهالي را از 
جرگالن تا گميشان جمع آوري 

نمودند تا به ستاد برسانند
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كش��اورزی كه تأمين كننده غذای كشور 
بود را دچار ورشكستگی نمودند1 و برخی 
از تركمن ها هم با تحريك آنها سازمان های 
زراعی را غارت كردند و به آتش كش��يدند 
و بعضی مزارع س��بز گندم را نابود كردند و 
حتی به دهقانان فقير سيستانی، كاشمری، 
ترك و خراسانی كه س��اليان سال ساكن و 
شاغل در اراضی كش��اورزی منطقه بودند 
رحم نكردند و خان��ه و زندگی آنها را آتش 
زدند و به زنان و دخترانشان تجاوز نمودند 
و آنها را از خانه و كاشانه خود كوچاندند و 

آواره نمودند. 
كار به آنجا كش��يد ك��ه عده زي��ادی از 
كشاورزان منطقه در اعتراض به اقدامات خالف شرع و قانون ستاد خلق تركمن در تاريخ 
20 اسفند سال 57 دست به تحصن در برابر دادگستری گنبد زدند و خواستار برخورد 
با متخلفان فتنه گر تركمن صحرا ش��دند. در نتيجه دكتر عباس رادنيا و حجت االسالم 
اميد نجف آبادی جهت رسيدگی به موضوع به گنبد آمدند و پس از بررسی، به حقانيت 
كشاورزان اعتصابی پی بردند به طوری كه پس از بازگشت به تهران در تاريخ 28اسفند 
سال 57 در گفت وگو با مطبوعات اعالم كردند كه تركمن ها خانه و اموال كارگران زابلی 

را چپاول نموده و به زن های آنها تجاوز كرده اند.2 
به گفته حجت االسالم اميد نجف آبادی: 

عده ای از مردم تركمن به مزارع حمله می كنند، گوس��فندان را س��ر 
می برند و به زن ها و دختران مردم تجاوز می كنند... شبانه به خانه های 

1. به گفته مهندس حيدر جم: »گروه هاي ماركسيس��تي چپ نما از بين بردن كش��اورزي- ك��ه يكي از اركان 
استقالل كشور اس��ت- را مورد هدف قرار داده بودند و با تحريك موذيانه و عوام فريبي در تعرض به مزارع، ضرر و 
زيان جبران ناپذيري متوجه كشور نمودند، به طوري كه مقدار محصول پنبه در سال 1359 به كمترين حد توليد 
در طول 20 سال قبل يعني از 20 هزار عدل به 6 هزار عدل رسيد و برداشت گندم و جو شديداً افت كرد. كشاورزي 
فقط در حد حفظ نس��ق ]مالكيت اراضی[ انجام مي گرفت و كش��اورزان حتي از برداشت محصول خود اطمينان 
نداشتند و چقدر محصوالت كش��اورزي در اثر تحريك عوامل مخرب و فريب خوردگان به غارت رفت.« رك: نامه 

حيدر جم به روزنامه كيهان در سال 83. 
2. زندگی و مبارزه خلق تركمن، كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن و ستاد مركزی شوراهای تركمن صحرا، 

]بی جا[، انتشارات دو گروه فوق، بهمن 1358، ص56. 

دخالت های كمونيست ها در تركمن صحرا 
آنقدر عجوالنه و زننده بود كه اقتصاد 
كشاورزی كه تأمين كننده غذای كشور 
بود را دچار ورشكستگی نمودند و برخی 
از تركمن ها هم با تحریك آنها سازمان های 
زراعی را غارت كردند و به آتش كشيدند 
و بعضی مزارع سبز گندم را نابود كردند و 
حتی به دهقانان فقير سيستانی، كاشمری، 
ترک و خراسانی كه ساليان سال ساكن و 
شاغل در اراضی كشاورزی منطقه بودند 
رحم نكردند و خانه و زندگی آنها را آتش 
زدند و به زنان و دخترانشان تجاوز نمودند 
و آنها را از خانه و كاشانه خود كوچاندند 

و آواره نمودند
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زابلی های مهاجر حمله و به زن و دختر آنها حمل��ه و تجاوز می كنند.1 
تركمن ها اين طور استدالل می كنند كه زمين هايی كه در دست مالكين 

فعلی آنها است به تركمن ها تعلق دارد و از آنها غصب شده است.2
ستاد خلق تركمن كه خود عامل مشكالت كشاورزان منطقه بود حضور هيئت اعزامی 
 وزير كشور را تاب نياورد و روز شنبه 26اس��فند سال 57 به ماشين دكتر عباس رادنيا و 
حجت االسالم اميد نجف آبادی در شهر گنبد، به طور مسلحانه حمله كردند و وسايل و 

سالح های آن را به غارت بردند. آقای اميد در اين باره گفت: 
ما ديروز عصر ]روز شنبه 26 اس��فند[ به تركمن صحرا رسيديم، اما به 
تحريك عده ای ]به دس��تور ولی محمد اَرزانش[، م��ردم عادی تركمن 
به ماش��ين بليزر ما حمله كرده و اثاثيه آن را به غ��ارت بردند. از جمله 
چيزهايی كه به غارت برده شده ده قبضه اسلحه و چندين هزار فشنگ 

و چند نارنجك بود.
او همچنين اضافه كرد:

ديروز جوانی را در شهر دستگير كرديم كه مقداری از اثاثيه و سالح های 
غارت شده ما را حمل می كرد. او در ضمن بازجويی گفت: به من دستور 
داده بودند كه اين س��الح ها را به كانون فرهنگی خلق تركمن در گنبد 

ببرم.3
يكی از اعضای ستاد خلق تركمن می گويد: 

1. سيستانی ها چون شيعه و مدافع جمهوری اسالمی بودند و حاضر به همراهی با كمونيست های منطقه نبودند، 
مورد غضب س��تاد خلق تركمن قرار می گرفتند. در 12 ارديبهشت سال 58 حدود يك ماه بعد از جنگ اول گنبد 
آيت اهلل مطهری- عضو برجس��ته و اسالم شناس شورای انقالب- توس��ط گروه فرقان ترور شد. تروريست ها يكی 
از علل اين اقدام را عدم حمايت او از س��تاد خلق تركمن اعالم كردند. به عبارت ديگر شهادت مطهری خدمت به 
ستاد خلق تركمن بود. سيستانی ها به مناسبت شهادت او در شهر كالله دست به راهپيمايی زدند و ترور آن استاد 
را محكوم نمودند و حمايت خود را از امام و انقالب اسالمی اعالم كردند. در پايان اين مراسم سيستانی های مقيم 
كالله قطعنامه ای به اين شرح قرائت و تصويب نمودند: 1. ما ضمن محكوم كردن اين فاجعه ]ترور استاد مطهری[ 
خواهان مجازات مسببين اين جنايت تاريخی می باش��يم؛ 2. بار ديگر پيوند خود را با رهبر انقالب امام خمينی و 
جانبازی خود را در راه به ثمر رساندن انقالب اسالمی ايران اعالم می داريم؛ 3. دولت قانونی و مردمی آقای مهندس 
بازرگان را تأييد و هر گونه مخالفت با او را به ش��دت محكوم می كنيم؛ 4. جمعيت سيس��تانی های مقيم گرگان و 
دشت هيچ گونه وابستگی به سازمان های سياسی تند ندارد و در مقابل هر گونه توطئه مقاومت خواهيم كرد؛ 5. 
سيستانی ها اعم از بلوچ و زابلی خود را با تمام اقشار ستمديده اعم از تركمن و كرد و فارس برادر می داند و برای دفاع 
از حق س��تمديدگان تاريخ ننگين پهلوی از هيچ چيز دريغ نخواهيم كرد؛ 6. ملت ستمديده سيستانی قانع است 
همان طوری كه 38 سال تحت س��تم رژيم منفور پهلوی بوده، اكنون هم هيچ گونه فشاری به دولت وارد نخواهد 
آورد تا هر زمان كه دولت مردمی ايران با فرصت حقوق فرد فرد ملت را به آنها برگرداند. آرشيو اسناد تاريخی مؤلف. 

2. كيهان، يكشنبه 27اسفند 57، ص8. 
3. همان. 
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اين هيئت در مح��ل بانك عم��ران گنبد با 
متحصني��ن وارد مذاكره می ش��وند. ما بدون 
ارتباط با اين مسئله يك برنامه شعر و سخنرانی 
در س��الن پيشاهنگی گنبد گذاش��ته بوديم و 
جمعيت زيادی از شهر و روستاهای گنبد گرد 
آمده بودند. درس��ت در پايان اين مراسم يك 
جوان هوادار ]س��ازمان چريك ه��ای[ فدايی 
پشت ميكروفون رفته، مردم را جهت اعتراض 
به مذاكرات دولت ب��ا فئودال ها به محل بانك 
عمران دع��وت كرد. تقريباً هم��ه حاضرين به 
س��وی بانك عم��ران روان ش��دند. در محيط 
بانك عمران بگو مگو و مش��اجرات لفظی بين 
مردم و محافظين هيئت مذاكره در جريان بود 
كه عده ای متوجه ش��دند كه در داخل ماشين 
استيش��ن هيئت كه در حياط پارك شده بود 
مقداری اسلحه وجود دارد. جوانان با شكس��تن در ماشين، اسلحه ها را 
كه حدود 10 قبضه »ژ- س« بود برداشته به محل ستاد شوراها ]ستاد 
مركزی شوراهای تركمن صحرا[ بردند. و به دنبال آن جمعيت بالفاصله 

آنجا را ترك كرده متفرق شدند.1 
به دنبال اين وضعيت بحرانی در تاريخ 23 اس��فند س��ال 57 علمای فارس )تشيع( و 
تركمن )تسنن( منطقه گرگان و گنبد روز چهارشنبه 57/12/23 در شهر آق قال جلسه 

مشتركی تشكيل دادند و توافقنامه ارزشمندی را امضا نمودند:
بسم اهلل الرحمن الرحيم

واعتصموا بحبل اهلل جميعاً وال تفرقوا
اهالی محترم، برادران مسلمان منطقه تركمن صحرای گرگان، گنبد و 

دشت، ايدهم اهلل تعالی
در گردهمايی و ش��ورايی كه از علمای بزرگ تس��نن و تشيع در روز 
چهارشنبه 57/12/23 مطابق با 15 ربيع الثانی در آق قلعه از توابع گرگان 

 dangatar@web.de -2003 -1. ب. گری- برلين

اطالعيه علمای فارس و تركمن گنبد 
به مناسبت پيروزی انقالب اسالمی در 

22بهمن سال 57
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تشكيل شد، پس از مذاكرات طوالنی مسائلی مورد بررسی قرار گرفت كه 
نتيجه نهايی بدين وسيله اعالم می گردد:

برای حل مشكالت زمين های غصب شده كه به وسيله خاندان پهلوی و 
عمال رژيم سابق انجام گرفته ستادهايی در گنبد، آق قلعه، بندرتركمن 
و گوميش تپه ترتيب داده ش��د تا هر چه زودتر و سريع تر به شكايات و 
دادخواهی افرادی كه مورد ستم قرار گرفته اند رسيدگی و در اسرع وقت 

زمين ها به صاحبانش مسترد گردد. 
2. از همه برادران منطقه تقاضا می شود كه هر كس نسبت به زمينی 
ادعايی دارد مدارك الزم اعم از سند و يا استشهاد محلی را در سه برگ به 
ستادهای تعيين شده تقديم دارد كه يكی در آن ستاد و ديگری به ستاد 

گرگان و سومی  به ستاد مركزی گنبد فرستاده شود. 
3. هيچ فرد مسلمانی نبايد به دلخواه خود و بدون حكم محكمه شرعی 
به زمين ها و يا مؤسسات زراعی اعم از بخش عمومی  و خصوصی تجاوز 
كرده و خود اقدام به احقاق حق خويش كند و يا تجهيزات كش��اورزی 
را بشكند و يا چاه ها را پر كند و يا زراعت را به انهدام بكشاند و يا به مال 
كسی تجاوز كند كه اين برخالف دس��تورات شرع مقدس بوده و جداً از 

آن نهی می شود. 
4. برادران مهاجر سيس��تانی برادران مهاجر مسلمان ما هستند، بايد 
كاماًل مورد احترام و تعاون اسالمی قرار داشته باشند و كسی حق ندارد 
كه آنان را از زمين و س��ازمانی بدون حق اخراج كن��د كه اين برخالف 
دستورات دينی و اخوت اسالمی است. آنها بايد پس از تهيه مسكن و كار 

برايشان از زمين ها و سازمان ها بر طبق موازين اسالمی منتقل شوند.1
اين توافقنامه با امضای 28 نفر از علمای ب��زرگ گرگان، گنبد، علی آباد كتول، آق قال، 
بندرتركمن، گميشان و با حضور حجت االسالم اميد نجف آبادی تصويب شد. )البته در 
آن دوره اميد نجف آبادی هر جا می رفت به دروغ به عنوان نماينده اعزامی  امام خمينی 

1. كيهان، پنجشنبه 24 اسفند 57، ص7. 
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معرفی می شد، در حالی كه چنين چيزی درست نبود.(1 
در اين راستا خبر دادخواهی كشاورزان آواره شيعه در تركمن صحرا و خطر اضمحالل 
زراعت منطقه به مرحوم آيت اهلل مرعشی نجفی- از مراجع بزرگ تقليد قم- نيز رسيد و 
ايشان روز شنبه 26 اسفند سال 57 با صدور پيامی  به تجاوز عوامل رژيم فاسد سابق به 
اراضی مردم و بر هم زدن نظم و انحراف اذهان عمومی  از مسير انقالب اشاره كرد و نوشت 

اين گونه اعمال مورد انزجار عموم خاصه جامعه روحانيت است.2
كمونيس��ت های تركمن صحرا از اين واكنش ها و افش��اگری ها به وحشت افتادند. در 
نتيجه عده ای از عوامل وابسته به ستاد خلق تركمن با انگشت اشاره سازمان چريك های 
فدايی خلق نامه ای برای امام خمينی نوشتند و س��خنان آقای اميد و غارت سالح ها و 

تجاوز به زنان سيستانی را تكذيب كردند. 
اين نامه را آقايان ولی محم��د ارزانش، حاجی غفور آخوند نوب��ری، حاجی صفر قليچ 
روشنی، حاجی حسين محمد نديمی فر، حاجی عطار قره جه، مهندس آنه محمد نيازی، 

حاجی خدابردی بغدادی، و چند نفر ديگر امضا كردند.3
شاخص ترين فرد اين جمع ارزانش است كه پدر معنوی ستاد خلق تركمن كمونيست 
در منطقه بود. او با آنكه يك معلم س��اده بود و كاله شاپوی دوره پهلوی را بر سر داشت، 
خود را به دروغ آخوند معرفی می كرد و كمونيست ها هم او را در اطالعيه ها و نشريات خود 
»ولی محمد آخوند ارزانش« معرفی می كردند و با همين حرف ها او را بت بزرگ منطقه 

كه گويی مرجع اول مذهبی- سياسی تركمن صحرا است معرفی می نمودند.4  

1. حجت االسالم اميد نجف آبادی در سال های بعد عالوه بر آلودگی شديد به مفاسد اخالقی، يكی از افراد شاخص 
گروه تروريستی مهدی هاش��می گرديد و فرمان قتل تعدادی از افراد از جمله مهندس بحرينيان را صادر كرد. او 
و باند آدم كشان مهدی هاشمی متأسفانه مورد حمايت آيت اهلل حس��ينعلی منتظری قرار داشتند كه در سال 65 
دستگير شدند. حجت االسالم ری شهری وزير اطالعات وقت جمهوری اسالمی طی مصاحبه ای در صدا و سيما در 
تاريخ 65/9/24 گفت: »محرز بود كه بعضی از ترورهای اصفهان به دس��تور اميد نجف آبادی بوده است.« مسئول 
بازجويی اميد نجف آبادی نيز ضمن شرح مفصلی از اقدامات خالف شرع و قانون او می نويسد: »مطلب ديگر در مورد 
اميد نجف آبادی، اينكه نامبرده هيچ گونه تقوايی در وجودش نيس��ت.« در نتيجه اميد نجف آبادی در 9آبان سال 
67 در دادگاه محاكمه و سپس در تاريخ 16 آبان سال 67 اعدام شد. رك: محمدی ری شهری، سنجه انصاف، قم، 

سازمان چاپ و نشر دارالحديث1391، ص346 و 356. 
2. كيهان، يكشنبه 27 اسفند 57، ص7. 

3. انسان وقتی نام آقای ارزانش و س��اير افراد دروغگو را در اين نامه می بيند كه شهادت به بی گناهی مهاجمان 
می دهند، ياد اين حكايت می افتد كه روزی جمعی از پرندگان اش��ك ريزان نزد جناب شير كه سلطان بيشه بود 
رفتند و از تجاوزات مكرر روباه به النه هايشان شكايت بردند. شير، روباه را به محكمه خواست و پرسيد: چرا چنين 
جنايتی مرتكب شده ای؟ روباه در پاس��خ مكارانه اش به مظلوم نمايی و همدردی با پرندگان پرداخت و دمش را به 

عنوان شاهد بی گناهی خود نشان داد! )به روباه گفتند: شاهدت كيه؟ گفت: ُدمم.( 
4. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
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درخواست خودمختاری توسط 
گروهك های كمونيست وابسته به ستاد 

خلق تركمن

اطالعيه ها و هشدارهای بی نتيجه
 جنايات ستاد خلق تركمن نسبت به كشاورزان 
غير تركمن شاغل در سازمان های زراعی، آنقدر 
گس��ترده و خش��ن بود كه حتی فرياد اعتراض 
آي��ت اهلل طالقان��ی را ه��م درآورد. ب��ه همي��ن 
خاطر او نخس��تين پيام خود را ب��ه تركمن ها به 
اين مناس��بت صادر نمود و آنه��ا را از اين گونه 
 اقدامات نادرست بر حذر داشت و متذكر شد كه
 با هيئت اعزامی  )آقايان اميد و رادنيا( همكاری 

نمايند: 
بسمه تعالی

سالم بر برادران مسلمان و رنجديده و مستضعف تركمن! 
 برادران مسلمان! 

در گذش��ته به مردم ايران ظلم های فراوان شده است، اكنون كه رژيم 
طاغوتی درهم ريخته و كسانی كه حقوق ش��ما و همه مردم را تضييع 
نموده بودند و زمين های شما را غصب و به كليه حقوق اسالمی و انسانی 

شما تجاوز كرده بودند دست تجاوزشان قطع شده است. 
اكنون كه اس��الم و مسلمين از اس��ارت طاغوت رها ش��ده و انشاءاهلل 
بزودی حكوم��ت جمهوری اس��المی برقرار خواهد ش��د، الزم اس��ت 
همان گونه كه مكرراً حضرت آيت اهلل خمينی تأكيد فرموده اند، بر حفظ 
وحدت مسلمين كوشا باش��يد؛ و همچنين در حفظ و حراست زمين ها 
و محصوالت كشاورزی كه از آن شما است، حداكثر كوشش را به عمل 
آوريد؛ تا با تحقيق و بررسی كامل زمين های غصب شده، هر چه زودتر به 
زارعين و زحمتكشان و مالكين واقعی باز پس داده شود و انشاءاهلل ديگر 
مشكالت نيز به ياری خداوند متعال و شما خواهران و برادران و فرزندان 

عزيزم برطرف خواهد شد. 
انشاءاهلل تعالی برادران هيئتی را كه برای كمك به شما اعزام شده اند 

ياری دهيد تا در حل مشكالت تسريع به عمل آيد.1 

1. كيهان، شنبه 26 اسفند 57، ص2. 
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ستاد خلق تركمن نه تنها اعتنايی به نصايح دلسوزانه 
و پدرانه آيت اهلل طالقانی نكرد بلك��ه بر تنش ها افزود. 
لذا هيئت مذكور به تهران بازگشت و گزارش تخلفات 
عوامل اغتش��اش گر منطقه را كه توس��ط س��تاد خلق 
تركمن تحريك می شدند، به وزارت كشور ارايه نمود. 
در نتيجه وزير كشور- احمد صدر حاج سيدجوادی-1 
كه نگران اين بحران س��اختگی كمونيس��ت ها بود روز 
سوم فروردين س��ال 58 كه مصادف با روزهای تعطيل 
عيد نوروز2 بود، با صدور دو اطالعيه پياپی نكات مهمی  

را متذكر ش��د: 
اطالعيه شماره 1:

بسمه تعالی
برادران مسلمان منطقه گرگان و گنبد! 

با برچيده شدن نظام فاسد استبدادی، برای رفاه حال 
اهالی منطقه، ستاد مخصوص مقدماتی جهت احقاق حق تضييع شده 

كشاورزان نسبت به اين موارد تصميم اتخاذ و اعالم می گردد:
1. كليه مراتع و زمين هايی كه غصب ش��ده باش��ند يا مورد اختالف 
باشند، از اين تاريخ تا تعيين تكليف در اختيار دولت قرار می گيرد. كشت 

داشت و برداشت محصول آن نيز با نظارت دولت انجام خواهد شد.
2. ستاد مخصوصی حل مش��كالت منطقه با نمايندگان و معتمدين 
محل مذاكره و از طرف دولت راجع به كشت داشت و برداشت محصول 

با نمايندگان مذكور به توافق خواهد رسيد.
3. ستاد مخصوص موظف است بررسی های خود را در اسرع وقت انجام 

داده و طرح پيشنهادی خود را به دولت اعالم دارد.

1. احمد صدرحاج سيدجوادی در جنگ اول گنبد وزير كشور بود، و در برابر ستاد خلق تركمن و كمونيست ها 
ضعيف عمل می كرد. افكارش ليبرالی و ملی گرا بود، ولی متأس��فانه در مقابل جنگ افروزان و تجزيه طلبان كشور 
كه استقالل و تماميت ارضی ايران را در گنبد و سنندج تهديد می كردند، مماشات می كرد. بعد از بركناری از اين 

مسئوليت نيز او با دشمنان جمهوری اسالمی هم نوا شد. 
2. تركمن ها و اساساً اهل تس��نن ايران به »عيد نوروز«- كه يك جشن باس��تانی ايرانی است- اهميت چندانی 
نمی دهند و در فرهنگ تاريخی آنها جايگاهی ندارد. اما عيد قربان را- كه يك جشن مهم مذهب اسالم است- بسيار 

مفصل، همراه با ديد و بازديد برگزار می كنند. 

احمد صدر حاج سيد جوادی 
كه در جنگ اول گنبد وزير كشور 
دولت بازرگان بود، در برابر ستاد 

خلق تركمن و كمونيست ها بسيار 
ضعيف عمل می كرد.
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4. وزارت كش��ور موظف اس��ت بالفاصله پس از دريافت نظر س��تاد 
مخصوص، نسبت به واگذاری زمين های غصبی اقدام نمايد.

از كليه برادران منطقه گ��رگان و گنبد انتظار هم��كاری و دلگرمی  با 
اعضای ستاد مخصوص داريم. 

احمد صدر حاج سيدجوادی1
اطالعيه شماره 2:

بسمه تعالی
به دنبال اطالعيه ش��ماره يك، راجع به منطقه گ��رگان و گنبد اينك 

نسبت به اين موارد اقدامات الزم معمول خواهد گرديد:
1. كليه سازمان های كشاورزی از اين تاريخ تا تعيين تكليف در اختيار دولت 

قرار می گيرد و محصوالت آنها نيز با نظارت دولت برداشت خواهد شد. 
2. كليه كارگران كشاورزی كه در س��ازمان ها مشغول كار بوده اند زير 

نظر نمايندگان ستاد مخصوص به كار خود ادامه خواهند داد. 
3. ستاد مخصوص موظف است كه بررسی های خود را در اسرع وقت 

انجام داده و طرح پيشنهادی حاصله را به دولت پيشنهاد نمايد.
4. وزارت كش��ور موظف اس��ت كه بالفاصل��ه پس از دريافت س��تاد 

مخصوص نسبت به واگذاری زمين های غصبی اقدام نمايد.
تبصره: موارد فوق در مورد دام هايی كه در محدوده سازمان های فوق 
قرار دارند نيز صادق می باش��د و از نظر نگهداری و رس��يدگی به همان 
شيوه عمل خواهد شد. بديهی است دولت انتظار دارد كه كليه ساكنان 
منطقه با نمايندگان دولت و اعضای ستاد مخصوص همكاری صميمانه 

داشته باشند. 
احمد صدر حاج سيدجوادی2
متأسفانه هيچ يك از اين اطالعيه ها و هش��دارها با استقبال ستاد خلق تركمن مواجه 
نش��د. زيرا به گفته آقای مهدی فتاح پور- مس��ئول هيئت اعزامی  سازمان چريك های 
فدايی خلق به گنبد- »س��تاد خلق تركمن... كه رهبران آن عمدتاً از هواداران سازمان 
]ما[ بودند، وظيفه خود را دفاع از دهقانان تركمن صحرا و پيشرفت سياست تقسيم زمين 

1. كيهان، دوشنبه 6 فروردين سال 58، ص2. 
2. همان. 
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در ميان آنان می دانست.«1
لذا آنها با هدايت سازمان چريك های فدايی خلق بدتر از گذشته به كارها و برنامه های 
خود ادامه دادند. به ط��وری كه دو روز بعد اولين جنگ مس��لحانه معروف گنبد را آغاز 
نمودند. اين در حالی بود كه در آن مقطع تاريخی دولت موقت تازه  تأسيس شده بود و 
نهادهای دولتی جديد هنوز در سراسر كشور كاماًل مستقر نشده بودند. حتی رفراندوم 
رژيم جمهوری اسالمی هم برگزار نشده بود. به طوری كه فرماندار رژيم پهلوی تا اوايل 
فروردين سال 58- يعنی 45 روز بعد از انقالب- هنوز در پست خود به عنوان فرماندار 
رسمی  گنبد مشغول كار بود. در چنين شرايطی طرح مسئله زمين و تقسيم آن در منطقه 
كاماًل يك بحث انحرافی بود كه توسط افراد و جريانات ضد انقالب مطرح و بزرگ نمايی 

می شد.2
چنانكه آقای رشيد آهنگري- يكی از مسئوالن فراری كانون فرهنگی سياسی تركمن، 

ضمن انتقاد شديد از سياست های آن سازمان در مسئله زمين می گويد: 
سياست هاي ناس��نجيده و تندروي در تقس��يم و مصادره زمين هاي 
غصبي و غير غصبي در منطقه تركمن صحرا ش��دت و گسترش يافت و 
ديدگاه حاكم بر همين سياست بود كه نام كانون را از كانون فرهنگي به 
كانون فرهنگي- سياسي خلق تركمن تغيير داد، و اين سياست بود كه 
اقشار مردم در جامعه تركمن صحرا را زير شعار وحدت طبقاتي تجزيه 

كرده و در نهايت به وحدت و يگانگي ملي ضربه سختي وارد ساخت.3 

1. مصاحبه نامبرده با سازمان اتحاد فدائيان خلق ايران، يكی از گروه های ضد انقالب خارج از كشور. 
2. به نوش��ته يكی از مطبوعات ضد انقالب، از جمله موارد ناراحت كننده ای كه در جريان اغتشاشات محل نقش 
عمده داشت مسئله زمين هايی است كه مردم آنها را غصبی می خوانند و مسئوليت آن را متوجه رژيم سابق می دانند. 
به همين دليل خواستار بازگش��ت اين زمين ها به افرادی هس��تند كه به زعم آنها مالكان اصلی زمين ها می باشند. 
مقامات دولتی و نمايندگان امام خمينی با توجه به اش��كاالت حقوقی و هرج و مرج احتمالی از مردم خواسته اند در 
اين مورد صبر و بردباری بيشتری از خود نش��ان دهند تا مراحل قانونی و تحقيقات الزم صورت گيرد. واقعه خونين 
گنبد كاووس كه وقوع آن حداقل به صورت ظاهر كمتر به مسئله زمين يا خواست های سياسی مردم مرتبط بود، به 
صورت بسيار غافلگيركننده ای شب دوشنبه 6 فروردين 58 آغاز گرديد و متأسفانه به صورت برخورد بين پاسداران 
انقالب و تركمن ها متبلور گرديد... مقامات گنبد كاووس و مسئوالن پادگان ارتش تأكيد می كنند كه تلفات اصلی نه 
تنها متوجه پاسداران انقالب بوده است، بلكه اين حادثه به تحريك عوامل ضد انقالب و با نقشه قبلی صورت گرفته و 

پاسداران انقالب به هيچ وجه قصد تعرض به مردم را نداشته اند. رك: اميد ايران، ش9، 13 فروردين سال 58، ص9. 
3. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
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بندر اسالم یا بندرترکمن؟ 
ستاد خلق تركمن كه با هدايت سازمان چريك های فدايی خلق فعاالنه در گنبد و ساير 
شهرها و روستاهای تركمن نش��ين در حال تبليغات و سازماندهی تشكيالت خود بود، 
روز 14اسفند سال 57 در بندرتركمن اقدام به درگيری مسلحانه عليه مردم شيعه ساكن 

اين شهر نمود. 
افراد وابسته به اين سازمان در حالی دست به جنگ مسلحانه در بندرتركمن زدند كه 
يك هفته قبل سخنگوی اين سازمان در مصاحبه خبری با رسانه های داخل و خارج- در 
تهران- اعالم كرد با حكومت های بع��د از انقالب مبارزه مس��لحانه نخواهيم كرد و اگر 

حكومت يا دولتی مخالف منافع مردم عمل كند با آن مبارزه سياسی می كنيم.1
جنگ مسلحانه عوامل ستاد خلق تركمن در روز 14اسفند سال 57 در مسجد شيعيان 
طرفدار انقالب اسالمی در بندرتركمن، در واقع سرآغاز جنگ اول گنبد بود كه در اوايل 
فروردين سال 58 به اوج خود رسيد و يك ماه بعد در 13فروردين با مذاكرات دو طرف 

پايان يافت. 
درگيری های ش��هر بندرتركمن به بهانه تغيير نام اين بندر از »بندر ش��اه« به »بندر 
اس��الم« يا »بندرتركمن« صورت گرفت. آيت اهلل نورمفيدی كه همراه هيئتی به خاطر 

اين واقعه به بندرتركمن رفته بود، می گويد: 
يك عده ضد انقالب از خارج از منطقه به اينجا آمده بودند و با هم دستي 
عوامل داخل منطقه سعي مي كردند منطقه تركمن صحرا را تحريك و 
وادار به ش��ورش كنند. مثل همان كاري كه در سيستان و بلوچستان و 

كردستان كردند.
يادم هست كه در اسفندماه سال 57 آشوبي در بندرتركمن اتفاق افتاد 
يا مي خواس��ت اتفاق بيفتد كه وقتي به ما خبر دادند، آنجا شلوغ شده، 
همان ش��ب ما قطاري را به راه انداختيم و يك واگن نيروهاي كميته را 

سوار كرديم و خودم هم همراهشان بودم و به بندرتركمن رفتيم. 
در آنجا اولين كاري كه به ذهنم آمد اين بود كه با فرمانده ژاندارمري 
وقت صحب��ت كنم تا هر چ��ه زودتر اس��لحه هاي پاس��گاه ژاندارمري 
بندرتركم��ن را تخليه نمايد تا به دس��ت ض��د انقالب نيفت��د. آنها هم 
طبق همين دس��تور عمل كردند و همان شب س��الح هاي پاسگاه آنجا 

1. كيهان، دوشنبه 7 اسفند سال 57، ص4. 
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تخليه شد و من به اتفاق پاسداران كميته آن شب 
در بندرتركمن ماندم و با يك ع��ده از عواملي كه 
احتمال داشت ش��لوغ كنند در منزل يكي از افراد 
آنجا جلسه گذاشتم كه مبادا دست به كاري بزنند.1 
باز با تبليغات اغواگرانه كمونيس��ت های كانون 
فرهنگ��ی- سياس��ی خل��ق تركم��ن، روز جمعه 
18اسفند س��ال 57 هزاران نفر از مردم تركمن از 
شهر و روستاهای بندرشاه در خيابان های اين شهر 
گرد آمدند و دس��ت به تظاهرات زدند و خواستار 
خودمخت��اری تركمن صحرا ش��دند. در حاش��يه 
اين تظاهرات ه��م عده ای از آنه��ا روی ديوارهای 
ش��هر ش��عارهايی مبنی بر تغيير نام بندر شاه به 

بندرتركمن نوشتند. 
آنها با قرائت قطعنامه ای ضمن تأكيد بر ضرورت اتحاد بين خود، خواسته هايش��ان را 

چنين برشمردند: 
خلق تركمن بايد سرنوشت خود را راس��اً تعيين كند، مذهب، زبان، و 
فرهنگ ملی تركمن ها بايد محفوظ بماند. اصالحات ارضی دمكراتيك 

صورت گيرد و...2
چنانكه از خواسته ها و شعارها پيدا است همه ش��بيه همان حرف های جدايی طلبان 
كردستان و گنبد بود و هيچ رنگ و بوی مذهبی نداشت. مگر تا آن زمان و حتی تاكنون 
كسی از مقامات جمهوری اسالمی خواس��تار نابودی مذهب، زبان و فرهنگ تركمن ها 

شده كه تظاهركنندگان خواستار حفظ آن شده اند؟! 
پيداست كه همه اينها پوششی بود برای تحريك و اغتش��اش عليه انقالب اسالمی و 
بسترس��ازی برای خودمختاری و جنگ مس��لحانه در منطقه. حتی سخن از اصالحات 
ارضی دمكراتيك نامفهوم است كه منظور چيست؟ زيرا مردم تركمن مسلمان هستند 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. اين گونه خواسته ها مشابه دستورالعمل كاماًل محرمانه ای بود كه دولت كمونيست شوروی در تاريخ 14 ژوئيه 
23/1945 تير1324در مورد اقداماتی صادر كرد كه بايد جهت اجرای مأموريت ويژه در سراسر استان آذربايجان 
و اياالت شمالی ايران )گرگان و تركمن صحرا و...( توس��ط حزب توده اجرا می شد. تفصيل اين بخشنامه در بخش 

نخست همين كتاب آورده شده است. 

چنان كه از متن خواسته های 
كانون فرهنگی سياسی خلق 
تركمن پيداست، در هيچ یك از 
برنامه های این كانون سخنی از 
اسالم و فرهنگ اسالمی و قرآن 
و رسول اهلل)ص(- كه اساس 
اعتقادات تركمن ها را تشكيل 
می دهد نيست. حتی ذكری هم 
از دیوان مختوم قلی فراغی شاعر 
عارف و بلندآوازه تركمن نرفته 
است. البته تعجبی هم ندارد زیرا 
مؤسسان و مسئوالن آن، همه 
كمونيست های وابسته به سازمان 

چریك های فدایی خلق بودند
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و اصالحات ارضی بايد بر مبانی دينی و محترم شمردن حق مالكيت حقيقی افراد انجام 
شود. اما چون صحنه گردان اين شعارها و قطعنامه های فريبنده، كمونيست ها بودند به 
هر حرفی يك كلمه دمكراتيك می چسباندند، و آن را بر زبان تركمن ها جاری می كردند 
بدون آنكه مقاصد چپ گرايانه و ضد مذهبی خود را برای عامه مردم تركمن آشكار كنند.
از طرف ديگر آنها در حالی خواستار تغيير نام »بندر شاه« به »بندرتركمن« بودند، كه 
سه هفته قبل مردم فارس نشين اين بندر كه در آن دوره تاريخی شايد اكثريت جمعيت 
شهر را تشكيل می دادند1 نام آنجا را به نام »بندر اسالم« تغيير داده بودند كه يك عنوان 

مذهبی و مناسب، هم برای شيعيان فارس و هم برای سنی های تركمن بود و در آن زمان 
نه تنها مردم مسلمان تركمن مخالفت نكردند، بلكه از آن استقبال هم نمودند. چون با 
فرهنگ اسالمی هر دو طيف شيعه و سنی س��ازگار بود. اما كمونيست ها كه از نام بندر 
اسالم و هر عنوان مذهبی ناخرسند بودند، به مذاقشان خوش نيامد. آنها اگر می توانستند 
آنجا را »بندر لنين« يا »بندر استالين« می گذاشتند. )مثل جمهوری های تحت سلطه 
شوروی سابق(. اما برای جذب تركمن ها احساسات ناسيوناليستی آنها را تحريك نمودند 

و گفتند اينجا بايد »بندرتركمن« باشد نه »بندر اسالم«.
ضد انقالبيون با تحريك احساس��ات قوم��ی  مردم تركمن اين غائل��ه را همچنان تازه 
نگه می داش��تند و حاضر به برقراری آرامش در منطقه نبودند. ل��ذا بار ديگر با مديريت 

1. به گفته چند راوی محلی 

ساختمان ستاد مركزی شوراهای تركمن صحرا كه يك سال كانون توطئه عليه 
مردم مسلمان منطقه و انقالب اسالمی بود و در جنگ دوم توسط مدافعان جمهوری 

اسالمی متالشی شد.
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كمونيس��ت های وارداتی و پياده نظ��ام بومی  آنها 
در روز ش��نبه 19اسفند س��ال 58 در شهرستان 
بندرتركمن به بهانه تغيير نام اين بندر درگيری به 

راه انداختند كه به زد و خورد مسلحانه انجاميد.1 
اين در حالی بود كه مردم شيعه و سنی اين شهر 
ساليان سال با صلح و صفا و صميميت در كنار هم 
می زيس��تند. به همين خاطر اين اتفاقات برايشان 
ناباورانه ب��ود و عقالی منطقه متوجه دس��ت های 

پنهان توطئه گر در پس اين درگيری ها بودند.2

شليک اولين گلوله ها در بندر شاه 
به هر حال تش��ديد اخت��الف بر س��ر تغيير نام 
بندرشاه، به درگيری مسلحانه در اين شهر منجر ش��د. به نوشته روزنامه اطالعات، بعد 
از ظهر روز شنبه به دليل تعويض نام بندر شاه به بندر اس��الم يا بندرتركمن، درگيری 
ش��ديدی بين تركمن ها و ع��ده قليلی غي��ر تركم��ن رخ داد كه منجر ب��ه تيراندازی، 
آتش سوزی و مجروح شدن عده ای شد. تركمن های خش��مگين از نقاط مختلف شهر 
با چوب، چماق، خنجر و قمه به س��وی اتومبيل و خانه دو نفر از شيعيان اين شهر به نام 
حسن صفائيان و آق قلی نجف لوئی )آق ُملی( حمله بردند و با ايجاد آتش سوزی، خساراتی 
به آنها وارد ساختند. تركمن ها همچنين به خانه و مغازه چند بهايی حمله كردند و اثاثيه 
و اموال آنها را آتش زدند. در اين جريان شش مغازه و خانه به آتش كشيده شد و دوازده 

تن مجروح شدند.3  
به گفته اهالی بندرتركمن، در همين روز ايرانپور كه )احتماالً نامش ش��اهپور بود( از 
وابستگان ستاد خلق تركمن و سلطنت طلب بود با اسلحه كلت از جلوی درب به داخل 
مسجد آذربايجانی های ش��يعه تيراندازی كرد كه در نتيجه همس��ر آقای سيد مهدی 

كسائيان- كه قصاب و شيعه بود- از ناحيه پا زخمی  شد.
همان روز تركمن ها حتی خانه و مغازه رنگ و ابزارفروشی آقای حسن صفائيان كه كنار 
مسجد آذربايجانی های شيعه بود را به آتش كشيدند. آنها حتی به مسجد كه خانه خدا 

1. مسعود بهنود، 275 روز بازرگان، تهران، علم، 1377، ص440. 
2. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 

3. هادی نخعی و حسين يكتا، روزشمار جنگ ايران و عراق، ج1، ص319-320. 

ستاد خلق تركمن بی توجه به 
اسالمی  انقالب  ارزش های 
منطقه می خواست افراد وابسته 
به اندیشه های كمونيستی را 
در سازمان ها و ادارات دولتی 
تركمن صحرا بر سر كار آورد. 
اما این امر مورد مخالفت شدید 
مردم مسلمان بود. لذا دو جریان 
اسالمی متشكل از انقالبيون 
مسلمان و تركمن های كمونيست 
طرفدار چریك های فدایی خلق 

به شدت با هم در تقابل بودند
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بود هم رحم نكردند و با تحريك ستاد خلق تركمن جلوی درب مسجد را آتش زدند. 
تركمن ها همچنين به چند مغازه هم حمله و آنها را غارت كردند كه برخی از مغازه ها 
متعلق به بهائيان ب��ود. )البته حمله به مغازه های بهايی يا ب��ه خاطر رد گم كردن بود يا 
به خاطر انتقام از آنها كه قباًل با حمايت رژيم پهلوی بر س��ر تصاحب اراضی كشاورزی 

اختالف داشتند.( 
در آن روز چند نفر از مهاجمان تركمن شمشير به دست داشتند كه يكی از آنها آخوند 

بود و اين افراد با اشاره شمشير، تركمن ها را تحريك می كردند كه به كجا حمله كنند.1
تيراندازی در بندر اسالم تا نيمه شب ش��نبه ادامه داشت و وابس��تگان به ستاد خلق 
تركمن با اتومبي��ل در خيابان ه��ا حركت می كردند و ب��ا تفنگ ه��ای ژ-3 تيراندازی 
می نمودند. در همين حال به نوش��ته روزنامه كيهان، تعدادی از روحانيون از س��اری و 
گرگان برای حل اختالف ها رهس��پار بندر شاه ش��دند. آيت اهلل رحيم عزيزی و يكی از 
روحانيون اهل تسنن به اتفاق حجج اسالم اميد نجف آبادی و نورمفيدی در اجتماع اهالی 

تركمن، طی سخنانی آنان را به آرامش و اتحاد و يك پارچگی دعوت كردند.2
اما ضد انقالب نه تنها عقب ننشس��ت بلكه به بحران س��ازی ادام��ه داد. در اين ميان 
سالح های ژاندارمری يا شهربانی بندرتركمن هم با بی تدبيری برخی متنفذان- به ويژه 
حجت االسالم اميد نجف آبادی- بر باد رفت و به آس��انی به چنگ كمونيست های ستاد 

خلق تركمن افتاد. 
مقر اصلی ستاد خلق تركمن- شاخه بندرتركمن- در خيابان جعفری در دوشنبه بازار 
قديم قرار داشت. اين ستاد فعاليت های تبليغاتی خود را با تهيه و توزيع تراكت و عكس 
و پوستر انجام می داد. آنها برای جلب توجه و جذب و انحراف مردم و جوانان تركمن از 
اشعار مختومقلی )شاعر معروف تركمن( نيز در كنار خيابان های شهر استفاده می كردند 
و كمك های مردم تركمن را جمع آوری و برای جنگ افروزان گنبد ارس��ال می كردند.3 
آقاي »م-ص«، يكي از اهالی انقالبی بندرتركمن كه مايل به ذكر نامش نيست، مي گويد: 
هنوز سپاه پاسداران انقالب اسالمی در اين شهر مستقر نشده بود، اما 
كميته انقالب اسالمی با مس��ئوليت يك فرد روحانی كه از قم تشريف 
آورده بود و300 نفر از بچه های شيعه عضو آن بودند تشكيل شده بود. 

1. روايت برخی از اهالی بندرتركمن. 
2. هادی نخعی و حسين يكتا، همان.

3. محمدرض��ا خاركوهی، »نگاهی به تالش های ش��هيد ابوعم��ار در بندرتركمن«، انق��الب، ش133 و 134، 
ارديبهشت 91، ص7. 
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محل استقرار كميته انقالب اسالمی در ساختمان شهربانی آن زمان- كه 
كالنتری فعلی می باش��د- بود. البته بچه های ژاندارم هم در آنجا بودند. 
قبل از استقرار بچه های كميته، مقادير زيادی سالح و مهمات از اين شهر 
خارج و يا به دست تركمن های طرفدار كمونيس��ت ها افتاده بود. افراد 
منتصب به ستاد خلق تركمن به مقر ما حمله ور شدندكه با تيراندازی به 
موقع متواری ش��دند و تعدادی هم مجروح شدند كه يكی از مجروحان 
پسر يكی از آخوندهای بندرتركمن است كه امام جماعت مسجدی در 

بندرتركمن بود. 
در آن روزه��ا توس��ط تركمن ه��ای طرفدار س��تاد خل��ق تركمن و 
كمونيس��ت ها با آتش زدن الس��تيك و كارتن و... در خيابان ها و سطح 
شهر، راه بندان ايجاد می شد و گاهاً ماشين كس��انی كه ناآشنا بودند، را 
به آتش می كش��يدند. مخصوصاً بچه های فارسي كه از شهرهای مجاور 

می آمدند را خيلی اذيت می كردند.
يك كتابخانه مذهبی در چند متری مس��جد جامع فعلی توسط ضد 
انقالب آن زمان در اين شهر به آتش كشيده شد. درگيری در شهر خيلی 

زياد بود. در چنين شرايطی جنگ گنبد آغاز شد. 
در اغلب شب ها شهرس��تان تركمن به صورت 
حكومت نظامی  اداره می ش��د. ارت��ش گاهی از 
س��اری به اين ش��هر می آمد. زيرا كمونيست ها 
در اينجا خيلی حضور داش��تند و بيشتر شب ها 
تردد می كردند و از ترس اينكه دس��تگير نشوند 
با پوشش تردد می كردند. مردم هم در آن زمان 
بيش��تر به اقوامی  چون مختوم، بازوری، آسوده، 

قره جه و شمالی روی می آوردند.
آن موقع كارخانه آرد فعلی »قره جه« داير بود 
و چند كاميون آرد جهت همبستگی با كردهای 
جنگ طلب كردستان نيز فرستاد و حتی آدرس 
روی كيس��ه های آرد كارخان��ه قره ج��ه، به نام 
بندر ش��اه ]نام قبلی بندرتركمن[ نوش��ته شده 

حسينيه آذربايجانی های گنبد آماج 
گلوله های ستاد خلق تركمن 
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بود. بعدها افرادی همچون نوش��ين ]ش��هردار بندرتركم��ن[ و قره جه 
]كارخانه دار[ و ايرانپور )گاراژدار( در اين شهر اعدام شدند و خيلی ها از 
ترس اينكه به دار مجازات گرفتار ش��وند فرار كردند و به خارج از كشور 

رفتند و هم اكنون در خارج هستند.1
بنا به اسناد و اعترافات افراد فراری ستاد خلق تركمن، در جريان جنگ دوم گنبد در 
بهمن ماه س��ال 58 تعدادی از افراد ضد انقالب بندرتركمن دستگير و به دادگاه بهشهر 
برده ش��دند كه س��ه نفر از آنها به نام پرويز ايرانپور، نازدوردي نوشين و يوسف قره جه 

محكوم به اعدام شدند. 
همچنين آقای جليل عرازي از س��ازمان دهندگان ستاد خلق تركمن در بندر تركمن 
بود. او كه از دانشجويان دانشگاه تهران بود فعاالنه در تمام فعاليت ها عليه دولت انقالب 
اس��المی فعاليت مي كرد و با افكار كمونيس��تی خ��ود، آرامش بندرتركم��ن را به هم 
می ريخت و مانع از وحدت و همدلی مردم فارس و تركمن در منطقه می ش��د. او نيز به 

دست نيروهای انقالب كشته شد. 
در جريان اين غائله مرحوم حجت االسالم شيخ حسين روحاني فر از شهر كردكوی كه 
نزديكترين شهر شيعه به بندرتركمن است، با صدها نيروی داوطلب مردمی  تحت عنوان 
كميته موقت انقالب برای مقابله با شورشگران و نجات سالح های پاسگاه ژاندارمری راهی 

بندرتركمن شدند. او در خاطراتش می گويد: 
اولين گروه ضربت به سرپرس��تي اينجانب و كميت��ه انقالب به بندر 
تركمن رهسپار شديم. در اولين مرحله ورود به بندر تركمن، عده اي از 
تركمن ها، جلوي ماشين ما را گرفتند و از ورود ما جلوگيري كردند، ولي 
ما در مقابل 200 نفر مقاومت كرديم و در مركز ش��هر پياده شديم، در 
اولين فرصت با كمك عده اي از مردم بندر تركمن، شهرباني را به تصرف 
خود درآورديم. س��پس كمك هاي ضربتي از بندرگز و بهشهر و گرگان 
وارد بندر تركمن شد، و افسري كه از نيروي هوايي تهران به بندر تركمن 
عزيمت نموده بود نيز با ما همراه شد و توانستيم ژاندارمري را در اختيار 
بگيريم و كل س��الح ها را داخل ماشين ريوي ارتش��ي ريخته و تصميم 
گرفتيم اسلحه ها را يا به گرگان يا كردكوي ببريم كه فردي به نام اميد 
نجف آبادي كه خود را نماينده دولت مي دانست، گفت اسلحه را بايد بين 

1. همان. 
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تركمن ها تقسيم كرد كه متأسفانه اين كار انجام 
شد و ما خلع سالح ش��ديم و درگيري كوچكي 
بين دو طرف انجام ش��د كه بعداً ما به شهرمان 
برگشتيم. بعد هم اين سالح ها از جاده آلمان به 
گنبد كاووس فرستاده شد و در اختيار ]ستاد[ 

خلق تركمن قرار گرفت.1
به گفته آقای م-ص كه خود اهل بندرتركمن 
اس��ت، پس از ش��روع جنگ گنبد، ف��ردی به 
نام امي��د نجف آبادی كه در بندرش��اه س��ابق 
)بندرتركمن فعلی، قب��ل از انقالب( تبعيد بود 
با توجه به اينكه با پيروزی انقالب اسالمی آزاد 
شده بود، ولی با ژاندارم های طرفدار شاه همدستی می كرد و سالح ها و مهمات را از شهر 

خارج و به گنبد می فرستاد و ايشان يكی از عاملين خلق تركمن بود.2   
در آن دوره »كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن« با هدايت سازمان چريك های 
فدايی خلق دست به شانتاژ خبری وسيعی از اخبار دروغ زد. چنانكه كميته به اصطالح 
انقالب اس��المی آق قال در تلگرافی به امام خمينی اعالم كرد: روز ش��نبه 57/12/19 
عده ای از افراد مس��لح عضو كميته بندرتركمن به تركمن های بی دفاع حمله كرده اند و 

عده ای را مجروح و مقتول نموده اند. 
كميته انقالب اسالمی امام خمينی در آق قال،3 ضمن ابراز انزجار شديد و محكوم كردن 
اين اعمال ضد انقالبی، خواستار رسيدگی فوری شده تا از برخوردهای بعدی كه ممكن 

است به پيشبرد اهداف انقالب صدمه بزند، جلوگيری شود. 
در ضمن اعالم شد كه خلق تركمن س��اكن در آق قلعه، تا اخذ نتيجه قطعی در محل 

كميته انقالب متحصن می شوند.  
در اعتراض به درگيری بندرتركمن و برای مظلوم نمايی هر چه بيشتر در اذهان عمومی، 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
2. محمدرضا خاركوهی، همان. 

3. كميته آق قال نه مورد تأييد كميته انقالب اس��المی گرگان بود و نه ارتباطی با اس��الم و امام خمينی داشت، 
بلكه چند نفر خودفروخته وابسته به ستاد خلق تركمن با سوءاستفاده از اين عناوين مقدس می خواستند اهداف 
شوم اغتشاشگران را اجرا نمايند. وگرنه كميته ای كه منتسب به امام باشد گوش به فرمان امام خود است نه مدافع 
برنامه های كمونيست ها. چنانكه همين كميته آق قال چند روز بعد هم صدا با همان كمونيست های جنگ طلب گنبد 

طی نامه ای به مهندس بازرگان، مخالفت خود را با رفراندوم جمهوری اسالمی اعالم كرد. 

كمونيست ها بدون توجه به شرایط 
بحرانی كشور و خطراتی كه از 
داخل و خارج، انقالب را تهدید 
می كرد، بالفاصله بعد از پيروزی 
انقالب به صورت خودسرانه و 
بی آنكه منتظر استقرار دولت جدید 
باشند هر جا بستر را آماده دیدند 
دست به شيطنت و اغتشاش زدند 
و مردم بومی  را با دروغ و ریاكاری 
تحصن،  تظاهرات،  به  وادار 
خودمختاری و اصالحات ارضی و 
حتی وادار به جنگ مسلحانه كردند
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كانون فرهنگی سياسی خلق تركمن شاخه تهران نيز، س��ه روز بعد يعنی در تاريخ 22 
اسفند سال 57 طی اطالعيه ای خبر از برگزاری اجتماع جمعی از تركمنان در دانشگاه 
تهران به منظور همبس��تگی با اقدامات كمونيست های ضد انقالب بندرتركمن و گنبد 
داد. اين كانون با صدور اطالعيه ای شديداللحن از تحركات سياسی و نظامی  ستاد خلق 
تركمن در بندرتركمن دفاع كرد و رقم جمعيت آن اجتماع را به دروغ و با اغراق »س��ی 

هزار نفر تركمن« اعالم نمود و تعداد مجروحان واقعه را نيز 13 نفر برشمرد. 
البته آنها عادت داش��تند كه ارقام و آمار را به نفع خود اغراق آمي��ز اعالم نمايند.1 اين 
گروه بدون آنكه به سرقت سالح های پاسگاه ژاندارمری توسط همين افراد به اصطالح 
تركمن اشاره نمايد، از اينكه افراد كميته انقالب اسالمی مانع از سرقت سالح ها توسط 
كمونيست ها ش��ده بود، به آن حمله كرد2 و حتی امام خمينی را كه هيچ نقشی در اين 
قضايا نداشت به زير سؤال برد و مردم مسلمان و انقالبی را تحت عنوان »ارتجاع« محكوم 

نمود. 
البته صحنه گردان مخفی تجمعات به ظاهر مردمی  فوق نمايندگان اعزامی  س��ازمان 
1. يكی از مطبوعات هم فكر چپی ها نوشت يكشنبه ش��ب )20 اسفند سال 57( ده هزار نفر از اهالی آق قال برای 
پشتيبانی از تركمن ها به بندرشاه رفتند. آيا در آن شرايط كه در تركمن صحرا وسيله نقليه ماشينی بسيار كم بود 
و مردم شديداً غرق در فقر و فالكت بودند، با وجود روزهای كوتاه و هوای سرد زمستانی، آمدن چنين جمعيتی از 
يك شهر به شهر ديگر، آن هم شب هنگام در جاده های نامناس��ب منطقه، معقول است؟! پس چنين آماری فقط 

يك توهم چپ گرايانه است و بس. 
2. متأس��فانه نه تنها كمونيس��ت ها و منافقين و س��اير افراد و گروه های ضد انقالب در آن دوره به كميته های 
موقت انقالب اسالمی حمله می كردند، بلكه مهندس بازرگان- نخس��ت وزير دولت موقت- نيز در سخنرانی ها و 
مصاحبه های علنی خود بدون در نظر گرفتن تبعات منفی سخنانش، هم صدا با مخالفان شديداً به كميته ها انتقاد 
می كرد و اين نهاد خودجوش مردمی را به زير سؤال می برد. در حالی كه در آن زمان ارتش و شهربانی و ژاندارمری 
نيمه متالشی بودند و امنيت كشور به شدت تهديد می شد، اگر همين كميته های مردمی در شهرها و روستاهای 
دور و نزديك نبودند و به طور فی سبيل اهلل ش��ب و روز برای برقراری نظم و امنيت كشور و دستگيری مجرمان و 
وابستگان خاندان پهلوی تالش نمی كردند، بدون شك ضد انقالب كشور را به جهنمی از جنگ و درگيری مبدل 
می كرد. به طوری كه چه بسا دفتر كار و خانه و زندگی آقای بازرگان هم امنيت نداشت و منفجر می شد. در حالی كه 
نيروهای كميته همان جوانان مبارز و انقالبی بودند كه تحت نظارت روحانيون موجه و انقالبی هر شهر و روستا به 
طور موقت برای اداره محلشان تشكيل شده بودند، نه حقوق می گرفتند و نه غذايی داشتند. بلكه فقط به عشق امام 
و وظيفه دينی و انقالبی خود شب و روز در شهرها و روستاها و حتی جنگل ها نگهبانی می دادند و گشت می زدند 
و به گرفتاری های مردم اعم از گرانی و توزيع سوخت و ايس��ت و بازرسی و دستگيری سارقان و ساواكی ها و ساير 
مجرمان می پرداختند، و حتی جانشان را هم در اين راه فدا می كردند. برخی از آنها حتی اسلحه نداشتند و در مقابل 
ضد انقالب مسلح، با چوب دستی نگهبانی می دادند. آن وقت در چنين شرايطی كه كميته ها بازوی توانمند امام و 
انقالب و ملت و دولت محسوب می شدند مهندس بازرگان در چهارشنبه شب 9 اسفند سال 57 طی مصاحبه ای به 
طور مفصل به كميته های انقالب حمله می كند. بدون شك يك تشكيالت خودجوش مردمی اشكاالتی هم دارد 
مگر دولت خودش- كه همه از هم مسلكان سياسی اش و متخصص و تحصيل كرده و غرب زده و ملی گراهای غالباً 
سكوالر بودند- گل بی عيب بودند و همه كارها و برنامه هايشان بی نقص بود؟! اتفاقاً و به شهادت تاريخ دولت موقت 
بازرگان بيش از كميته های موقت انقالب دچار نقص و مشكل بودند. به همين خاطر عمر دولت موقت در كمتر از 
يك سال به پايان رسيد. ولی كميته های انقالب تا ده سال بعد همچنان پايدار ماندند و به خدمت رسانی ادامه دادند.
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چريك های فدايی خل��ق1 و نوچه های بومی  آنها 
در منطقه مثل كانون فرهنگی- سياس��ی خلق 
تركمن بودند. چنانكه حت��ی يكی از خبرنگاران 
مطبوعات همفك��ر چپی ها، با اع��زام به منطقه 
متوجه ش��د كه »اين درگيری ها به ظاهر بر سر 
تغيير نام بندرشاه به بندرتركمن رخ داده است«،2 
و »پيش از اين گروه هايی از اهالی پيشنهاد كرده 
بودند كه نام ش��هر به بندر اس��الم تغيير يابد. به 
گفته اهالی گروه هايی از عوام��ل ضد انقالب به 
اختالف س��ليقه ها دامن زدند.«3 به عبارت ديگر 
كنه قضيه چيز ديگری جز شيطنت كمونيست ها 

و ستاد خلق تركمن نيست. 
درست است كه بسياری از تركمن ها خواستار تغيير نام بندرشاه به بندرتركمن بودند، 
اما به گفته جمعی از جوانان قديم و انقالبی آن شهر، در سال 57 اكثريت جمعيت شهر 
بندر شاه، فارس و ش��يعه بودند و خواس��تار نام »بندر اس��الم« به جای آن بودند، ولی 
شاه دوست ها و كمونيست ها و بخشی از مردم تركمن منطقه خواهان نام »بندرتركمن« 
بودند. افرادی مثل آنه مراد ش��مالی تأمين كننده هزينه های مالی اين برنامه ها و ساير 
اقدامات س��تاد خلق تركمن منطقه بودند. همچني��ن ايرانپور نيز از س��ردمداران اين 
گونه اغتشاشات در منطقه بودند. البته اغتشاش��گران شاه دوست و كمونيست در غائله 
تركمن صحرا با هم متحد شده بودند و اين اتحاد حداقل تا اسفند سال 58 با سوءاستفاده 
از رأفت و صبر مقامات جمهوری اسالمی تداوم داش��ت، آنها مدت يك سال در منطقه 

يكه تازی كردند.4 
1. چنانكه يكی از تركمن های وابسته به سازمان چريك های فدايی خلق ساكن شهر بندرتركمن درباره حضور 
نمايندگان اين گروه در آن روزها می گويد: »من با آقاي هاشمي اواخر سال 1357 در بندرتركمن آشنا شدم. ايشان 
به همراه چند نفر از رهبري چريك ها )اگر اشتباه نكنم آقاي نقي حميديان نيز همراه آنها بود( چند روزي مهمان 
من بودند... در مدت اقامتش��ان در بندرتركمن، اتاق پذيرايي بزرگ، گرم و مفروش با قالي هاي اصيل تركمني در 

اختيار داشتند. ناگفته نماند كه سر سفره صبحانه نيز هر روز خاويار تازه آماده بود.«
2. كيهان، يكشنبه 20 اسفند سال 57، ص2. 

3. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1.
4. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد؛ البته وقتی در بهمن س��ال 58 كمونيست ها و شاه دوست ها جنگ دوم را به 
پا كردند كاسه صبر مردم و مسئوالن جمهوری اسالمی لبريز ش��د و برخی از فتنه گران زندانی، برخی فراری و 4 
نفر هم در بندرتركمن اعدام شدند. معدومين اين شهر عبارت اند از: ايرانپور، يوسف قرجه، نوشين شهردار سابق 
بندرشاه، و يك نفر ديگر. همچنين بعد از جنگ دوم تعدادی از ضد انقالبيون اين شهر به خارج از كشور فرار كردند. 

يكی از سنگرهای مدافعان انقالب 
اسالمی در گنبد
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در ادامه اطالعيه كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن- ش��اخه تهران درباره واقعه 
19اسفند سال 57 بندرتركمن چنين آمده است: 

عده ای از تركمنان می خواس��تند تابلوی شهر بندر شاه سابق را كه به 
بندرتركمن تبديل شده بود نصب كنند1 كه مورد حمله عده ای از عوامل 
ارتجاعی غير تركمن قرار می گيرند و به س��ختی مجروح می گردند. در 
اين ميان ديگر تركمنان به طرفداری از اف��راد مجروح برمی خيزند. در 
اين حين افراد عوامل ارتجاع دست به كار می شوند و شروع به تيراندازی 
به ط��رف تركمنان ]كمونيس��ت[ می نماين��د. اين تيرها ك��ه اكثراً به 
طرف پاها شليك ش��ده 13 نفر را مجروح می نمايند. تركمنان بی دفاع 
]اما مس��لح[ هم دس��ت به مقابله زده و 2 نفر را از طرف مقابل مجروح 

می كنند. ش��ب هم��ان روز 
چند كاميون ارتش��ی پر از 
افراد مسلح از ساری و گرگان 
از طرف كميته موقت انقالب 
اس��المی، عازم بندرتركمن 
می ش��ود و اي��ن رع��ب و 
وحشت سراسر ش��ب ادامه 
داشته اس��ت. مجروحين را 
همان ش��ب به بيمارستان 
شهيد نبوی2 گرگان منتقل 

می نمايند.3 
به گفته يكی از خبرنگاران، پيش از اين گروه هايی از اهالی پيش��نهاد كرده بودند كه 
نام شهر به »بندر اسالم« تغيير يابد. اما به گفته اهالی گروه هايی از عوامل ضد انقالب به 
اختالف سليقه ها دامن زدند و در نتيجه كار به تيراندازی و زد و خورد با چوب و چماق 
كشيد. در اين حادثه 12 نفر مجروح شدند. در اين جريان شش مغازه و خانه نيز كه گفته 

می شود متعلق به هواداران مسلك بهائيت است به آتش كشيده شد.4 

1. در واقع آنها می خواستند تابلوی بندر اسالم را به بندرتركمن تبديل نمايند. 
2. اين بيمارستان بعداً به »بيمارستان 5 آذر گرگان« تغيير نام داد. 

3. تاريخ صدور اطالعيه 57/12/22 می باشد. آرشيو اسناد تاريخی مؤلف. 
4. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1. 

گزارش جوانان مسلمان كميته انقالب 
اسالمی گنبد در تاريخ 29اسفند سال 57 

مبنی بر اعالم خطر توطئه درگيری 
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افشاگری جوانان مسلمان بندر اسالم 
در پاسخ به اقدامات خصمانه س��تاد خلق تركمن و عوامل سازمان چريك های فدايی 
خلق، جوانان مسلمان و انقالبی بندرتركمن اطالعيه افشاگرانه مفصلی منتشر نمودند 

كه پرده از چهره كمونيست های ضد انقالب در درگيری های اين شهر برمی دارد. 
به نام خدا

ارتجاع و عوامل ضد انقالب را در تركمن صحرا بهتر بشناسيم.
ضرورت سياس��ی و اجتماعی در شرايط خاص اين س��رزمين ما را بر 
آن داش��ته به نوش��تن اين مطالب اقدام كنيم. نهضت اسالمی در بندر 
اسالم )بندر شاه سابق( هنگامی  آغاز گش��ت كه جنبش اسالمی خلق 
مسلمان ايران سال ها شهيد و كشته داده بود. وجود عوامل ضد انقالبی 
و وابس��تگان مزدور و منفور رژي��م همان ها كه خود را ام��روز به دروغ 
فرزندان خلق مسلمان تركمن و سخنگويان انقالب اين خطه می دانند، 
در ديروز انق��الب، توده های اصيل و مؤمن تركم��ن را بر عليه نهضت و 
انقالب اس��المی و رهبری آن می ش��وراندند و كارمان را تحقير كرده و 
حتی سنگس��ارمان می كردند و مردم اين ش��هر را از حركت و آگاهی و 
همبستگی با انقالب اس��المی مردم ايران باز می داش��تند، و اين دليل 
آنها بود كه می گفتند اصاًل ما را با سياست و كشورداری كاری نيست، و 
مبارزه با طاغوت و استبداد را كفر و شرك قلمداد می كردند، و هنگامی كه 
انقالب اس��المی به رهبری آن زعيم بزرگ اوج گرفت و بر عليه جباران 
و ظالمان روزگار فاتح گش��ت، همين جاس��ت كه می بيني��م آنها كه تا 
ديروز شعار ننگين »جاويد شاه« را س��رمی دادند و خدمتگر بی آبروی 
رژيم بودند، با همكاری روش��نفكرنماهای چپ و برخی عناصر وابسته 
و مزدور زير پوشش كانون وزين فرهنگی خلق تركمن، به فعاليت های 
كمونيس��تی و ضد مذهبی پرداختند. اما ظاهراً می گفتند كه هدف ما 
احيای فرهنگ، ادبيات، تاريخ و دفاع از حقوق مشروع و انسانی مسلمانان 
تركمن است. ولی از همان آغاز راهشان را از راه ما كه راه انقالب اسالمی و 
راه همه توده های مسلمان تحت ستم بود جدا كردند و از همين راه تفرقه 

و سنگ اندازی را در مسير نهضت آغاز نمودند. 
البته بايد حساب توده های اصيل و مس��لمان تركمن را از اين جريان 
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ضد انقالبی و ضد اسالمی جدا نمود. آتش افروزان فاجعه 19اسفند بندر 
اسالم كه در واقع می توان آن را نقطه اوج پيوند منحوس و اتحاد نامقدس 
نيروهای ارتجاعی داخلی در جهت سركوبی انقالب اسالمی و انقالبيون 
خلق مسلمان بندر اسالم دانست، مسلمانان و توده های مؤمن و اصيل 

تركمن نبودند. 
فاجعه آفرينان، ضد انقالبی های چپ نما، بازماندگان رژيم منحط و ضد 
خلقی سابق و عناصر ضد اسالمی اين شهر بودند كه آتش را برافروختند 
و از طريق مطرح كردن مسائل خاص بومی  و ناسيوناليستی و با تكيه بر 
تضادها و اختالفات پوچ و كهنه ای كه زائيده استعمار خارجی و استبداد 
داخلی بوده است، مس��لمانان واحد و راستين اين ش��هر را به تركمن و 
فارس و ش��يعه و س��نی جدا كردند و به جان هم انداختند. به نام و زير 
پوشش بهائيت خانه مسلمانان را در آتش خشم و قهر و غضب سوزاندند، 
به مدارس زير اين عنوان كه ما فارس نمی خواهيم، ما گارد نمی خواهيم 
حمله می كردند. به مس��جد، خانه خدا كه جمعی از خواهران و برادران 
مسلمان ما در آن پناه گرفته و متحصن شده بودند يورش آورده قرآن ها 
را سوزاندند و پرچم هايی را كه بر روی آن شعار الاله االاهلل حك شده بود 
به آتش كشيدند و خانه خدا را به ويرانه ای تبديل نمودند. به ژاندارمری 
و شهربانی حمله آوردند و با رهنمودهايی كه عوامل ضد انقالبی و عناصر 
مزدور و وابس��ته به رژيم نمودند، هدف داش��تند كه پاسداران كميته 

انقالب را خلع سالح كنند.
آری منافقان و نيروهای ضد انقالبی در طول مبارزات قهرآميز و مقدس 
خلق مس��لمان ما، هميش��ه اين چنين بوده اند. ای روش��نفكرنماهای 
كمونيست! ای دشمنان ضد خلق! ای باج گيران بهار آزادی! از سرزمين 
ش��هيدان و از پيكر به خون آغشته مجاهدان و وارس��تگان راه آزادی و 
اسالم چه می خواهيد؟ راست بگوييد شماها در سرزمين خلق مسلمان 
تركمن و س��ينه های سرش��ار از ايمان ب��ه دنبال آشيانه س��ازی برای 
ماركس ها، لنين ها، برژنف ها و ايدئولوژی كمونيستی خود بوديد و حاال 

نيز هستيد. 
شما از طريق توس��ل و تمسك به ايمان اس��المی و مذهب، مسلمانان 
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تركمن را اغفال نموديد، اين كار ش��ما آيا توطئه و خيانت بر عليه همان 
خلقی نيست كه تو مذهب و اسالمش را به بازی گرفته ای و به دروغ از جانب 
او فرياد می كشی. فرياد تو فرياد راستين و قهرمانانه خلق مسلمان تركمن 
نيست. فرياد تو صفير ناخوشی است كه به وی تجزيه، انحطاط و جدائی و 
تفرقه می دهد كه در آن هيچ اصالت و رسالتی نيست. تو اگر فرزند راستين 
و خلف خلق مسلمان تركمن هستی بگذار اين خلف ستمديده و مستضعف 
راه سازندگی و تجديد حيات و احياء فرهنگ و تاريخ و هويتش را بر اساس 
موازين و فرهنگ اسالمی خود بيابد و تو نيز او را در اين بازسازی و در اين 

بعثت اسالميش ياری بخش و توان ده. اگر راست می گويی؟
برقرار باد جمهوری عدل اسالمی به رهبری امام خمينی 

هر چه مستحكم تر و پر توان تر باد پيوند مقدس خلق های مستضعف و 
مسلمان سراسر جهان 

نابود و ناتوان باد توطئه های ضد خلقی و ضد اس��المی، چه به ش��يوه 
امپرياليستی و چه در الگوهای كمونيستی. 

جوانان مسلمان بندر اسالم1

تحریک ترکمن ها توسط ستاد خلق ترکمن 
به دنبال اين درگيری در بندرتركمن »ستاد خلق تركمن« اقدامات گسترده ای را برای 
برانگيختن احساس��ات ناسيوناليس��تی تركمن ها آغاز كرد. از جمله، در گنبد كاووس، 
نيروهای اين ستاد با بلندگو اخبار واصله از بندرتركمن را لحظه به لحظه با اغراق به اطالع 

مردم می رساندند. افراد ستاد با گويش تركمنی و فارسی و با بلندگو اعالم می كردند: 
مردم غيور و انقالبی تركمن

به قسمتی از كشتار بی رحمانه برادرانتان در بندرتركمن گوش كنيد. 
كميته امام در بندرتركمن با كشتار بی رحمانه برادرانتان، روی جالدان 
پهلوی را س��فيد كرد. اخبار واصله از چند لحظه پيش حاكی است كه 

تاكنون 60 نفر از برادرانتان كشته]![ و گروه زيادی زخمی  شده اند. 
چنانكه در اطالعيه قبلی كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن آمد، سخنی از كشته 

1. محمدعلی روحانی گرگانی و سيد محمدطاهر طاهری گرگانی، مستضعفين، تهران، كانون فرهنگی اسالمی 
گرگان و دشت، 1358، ص22-223. 
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ش��دن كس��ی از طرفين به ميان نيام��ده اما در 
اينجا افراد كمونيست اين س��تاد به دروغ اعالم 
كرده اند كه 60 نفر از تركمن ه��ای بندرتركمن 
كشته ش��ده اند! آنها با دروغ گويی می خواستند 
احساسات قومی  و قبيله ای مردم مسلمان تركمن 
را به غليان آورند و آنها را به انتقام جويی وادارند 
و ب��ه تدريج مش��اركت آنها را ب��رای آغاز جنگ 
مسلحانه عليه فارس ها و شيعيان مدافع انقالب 
اس��المی جلب نمايند كه چنين هم كردند و دو 

هفته بعد جنگ اول گنبد را به راه انداختند. 
»ستاد خلق تركمن« در آن روز عالوه بر انتشار 
اطالعيه پ��ر از دروغ، در تم��ام چهارراه ها، اخبار 
واصله از همكاران كمونيس��ت خود را با دروغ و 

اغراق ساعت به ساعت با خط درش��ت روی كاغذ نوش��ته و به ديوارها نصب می كرد تا 
به مردم مس��لمان تركمن اهداف و خواس��ته های ضد انقالبی خود را القا نمايد. در پی 
اين ش��انتاژ خبری، »كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن« مردم منطقه گنبد را به 

راهپيمايی در ساعت 2 بعد از ظهر روز 57/12/20 در گنبد كاووس دعوت كرد.1 
لذا با تبليغات سراسر كذب ستاد خلق تركمن، اين تجمع در باغ ملی يا همان ميل گنبد 
صورت گرفت و جمعی از مردم ناآگاه هم تحت تاثير اطالعيه ها و اخبار نادرست آنها قرار 

گرفتند و به اين تجمع آمدند. 
روزنامه كيهان كه خيلی به بزرگ نمايی اقدامات ستاد خلق تركمن و ساير كمونيست ها 
و ضد انقالبيون عالقه مند بود2 گزارش��ی غلوآميز از تظاهرات روز يكش��نبه 20 اسفند 

سال57 گنبد با تيتر برجسته در صفحه اول خود منتشر كرد و نوشت:
در پی دعوت كانون فرهنگی- سياسی خلق تركمن... حدود 30 هزار]![ 
تركمن در حالی كه ش��عار می دادند در خيابان های شهر به راهپيمايی 

1. هادی نخعی و حسين يكتا، همان، ص320. 
2. يكی از روش های بزرگنمايی روزنامه كيهان برای حمايت از اقدام��ات ضد انقالب، اين بود كه وقتی برخورد 
مسلحانه در گنبد و كردستان آغاز ش��د، روزنامه كيهان با تيترهای درشتی كه انتخاب می كرد در جهت تضعيف 
نيروهای مسلح جمهوری اسالمی و در راستای حمايت از مهاجمان گام برمی داشت. )مطبوعات و انقالب اسالمی، 

ش1، كيهان، دفتر سياسی سپاه پاسداران انقالب اسالمی، بی جا، بی نا، بی تا ]احتماالً سال 59[، ص7( 

در جنگ اول گنبد، روزنامه كيهان 
همواره مدافع جنگ طلبان كمونيست 

تركمن صحرا بود. 



از تاريخ
386

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

پرداختند. در آغ��از راهپيمايی ناگهان يك 
فانتوم با فاصل��ه كمی  از زمين بر روی س��ر 
تظاهركنندگان به مانورهای متعدد پرداخت 

ولی مردم به راهپيمايی ادامه دادند.
اين راهپيمايی حدود دو س��اعت به طول 
انجاميد و با صدور يك قطعنامه 17ماده ای 
پايان يافت. در اي��ن قطعنامه، انحصارطلبی 
و تفرقه اندازی در صف��وف متحد خلق های 
تحت س��تم محكوم ش��ده، و اين ش��يوه ها 
تحريكات امپرياليس��م و عامالنش توصيف 

شده است.
در اين قطعنامه همچنين اش��اره ش��ده اس��ت كه كليه فرهنگيان و 
دانش آموزان ب��ه خاطر فاجعه بندر ش��اه به مدت يك هفته دس��ت به 

اعتصاب می زنند1 و بازاريان نيز سه روز تعطيل خواهند بود.2
آنها همچنين خواس��ت های خ��ود را چنين برش��مردند: ايجاد ارتش خلق��ی و اداره 
پادگان ها به وسيله شوراهای انقالبی- تش��كيل دادگاه خلقی- انتخاب رؤسا به وسيله 
شوراها- لغو كليه ديون كشاورزی مردم منطقه- باز گرداندن كليه زمين های كشاورزان 
به آنان- ترمي��م خانه های كش��اورزان- جلوگيری از ورود محص��والت و فرآورده های 
خارجی- تشكيل شوراهای روس��تايی و حمايت از قاليبافان و كش��اورزان زحمتكش 
منطقه- حمايت از صيادان زحمتكش و تش��كيل ش��ورای صيادان- آزادی فرهنگی- 
مذهبی- متشكل ش��دن تركمن ها تحت سيس��تم اداری واحد و مشترك به مركزيت 
گنبدكاووس- تأييد خواست های س��اير خلق های ايران از جمله خلق كرد- شناسايی 
عاملين فاجعه 19اس��فند و محاكمه آنان- س��پردن امور به دس��ت ش��ورای منتخب 
مردم- آموزش رايگان برای دانش آموزان شبانه- احداث بهداری و درمانگاه ها در تمام 

1. آنها هر روز به بهانه ای مدارس و مراكز آموزش��ی را تعطيل و در روند تعليم و تربيت جوانان اخالل می كردند. 
اما اين بار آنها تعمداً از روز 20 اسفند تا يك هفته كه منتهی به آخر سال و تعطيالت نوروز می شد، اين مراكز را به 
طور غير قانونی و به زور تعطيل كردند كه ديگر تا روز شنبه 17فروردين سال 58 عماًل اين مراكز تعطيل شوند تا 
به آسانی و بدون دغدغه از نيروهای فرهنگی و معلمان و دانش آموزان و دانشجويان طرفدار ستاد خلق تركمن در 
اجرای برنامه نظامی، فرهنگی و سياسی خود استفاده نمايند و از آنها به عنوان سربازان پياده نظام در تحقق مقاصد 

ضد انقالب خود بهره برداری كنند. 
2. كيهان، دوشنبه 21 اسفند 57، ص1. 

جنگ مسلحانه عوامل ستاد خلق 
تركمن در روز 14اسفند سال 57 در 
مسجد شيعيان طرفدار انقالب اسالمی 
در بندرتركمن، در واقع سرآغاز جنگ 
اول گنبد بود كه در اوایل فروردین 
سال 58 به اوج خود رسيد و یك 
ماه بعد در 13فروردین با مذاكرات 
دو طرف پایان یافت. درگيری های 
شهر بندرتركمن به بهانه تغيير نام این 
بندر از »بندر شاه« به »بندر اسالم« یا 

»بندرتركمن« صورت گرفت
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نقاط منطق��ه- خدمت نظامي��ان تركم��ن در منطقه 
تركمن صحرا.

اما عصر همان روز يكشنبه 20اسفند سال 57، عالوه 
بر تجمع ش��هر گنبد، مردم اهل تس��نن بندرتركمن، 
با مديري��ت كانون فرهنگی- سياس��ی خلق تركمن در 
ميدان مصالی اين شهر اجتماع نمودند. بازار و مدارس 
و كسب و كار شهر در اين روز تعطيل شد و شهر ملتهب 
گرديد. س��تاد خلق تركمن موفق ش��د در اي��ن روز با 
تبليغات دروغين و برانگيختن احساسات قومی  و مذهبی 
تركمن ها، هزاران نفر از مردم ناآگاه و بی خبر منطقه را 
از روس��تاهای تركمن صحرا و مخصوصاً شهر آق قال به 
بندرتركمن بياورد. آنها عكس هايی از مرحوم مختومقلی 
فراغی- ش��اعر نامدار تركمن- در دس��ت داشتند و در 

حمايت از خواس��ته های اهالی بندرتركمن در خيابان های اين شهر تظاهرات كردند و 
ضمن تأكيد بر اتحاد و همبستگی، شعار می دادند: »ای شيعه ای سنی، ما پيرو قرآنيم.«

به گزارش يكی از مطبوعات: 
عده ای از روحانيون شيعه و سنی برای حل اختالف نظرها می كوشند. 
اين روحانيون امروز در اجتماع اهالی تركم��ن آنها را دعوت به آرامش 
و حل مسائل موجود كردند. از ش��هر گرگان آيت اهلل نورمفيدی و شيخ 
رسول رضايی به اتفاق عده ای از پاسداران مسلح برای كمك به اعاده نظم 

و حل اختالف نظرها رهسپار بندر شاه سابق شدند.1 
البته آيت اهلل رحيم عزيزی و يكی از روحانيون اهل تسنن به اتفاق آقای اميد نجف آبادی 

نيز در آنجا همراه آقای نورمفيدی بودند. آيت اهلل نورمفيدی می گويد: 
باز همان روزهايي كه به ما خبر دادند بندر تركمن ش��لوغ مي ش��ود، 
يك روز ]در 20 اسفند س��ال 57[ رفته بوديم در ميدان آنجا كه مردم 
زيادي تجمع كرده بودند و علماي تركمن صحرا هم همراه من در آنجا 
بودند. يكي از آقايان مشغول س��خنراني براي آرام كردن جمعيت و كاًل 
بندرتركمن بود كه يك مرتبه پاس��داران كميته به صورت مسلح وارد 

1. كيهان، يكشنبه 20 اسفند 57، ص2. 

ضد انقالبيون با تحریك 
مردم  قومی   احساسات 
تركمن این غائله را همچنان 
تازه نگه می داشتند و حاضر 
در  آرامش  برقراری  به 
منطقه نبودند. لذا بار دیگر 
با مدیریت كمونيست های 
وارداتی و پياده نظام بومی 
 آنها در روز شنبه 19اسفند 
شهرستان  در   58 سال 
بندرتركمن به بهانه تغيير 
نام این بندر درگيری به راه 
انداختند كه به زد و خورد 

مسلحانه انجاميد
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شدند. عده اي وقتي ديدند كه اينها با اسلحه آمده اند، گفتند: مگر ما چه 
كرده ايم كه نيروي مسلح آمده اس��ت؟ و معلوم شد كه آنها مي خواهند 
ورود مسلحانه نيروهاي كميته را بهانه اي براي آشوب قرار بدهند. بعد 
من شروع كردم به سخنراني، كه در حين صحبت يك مرتبه ديدم جواني 
از ميان جمعيت شروع كرد به تحريك احساسات مذهبي مردم تركمن 
و با فرياد خطاب به من گفت: ش��ما به خليفه دوم جناب عمر توهين و 

جسارت مي كنيد و اينجا دم از وحدت مي زنيد.
من ديدم اين حرف بي ربط كافي است كه احساسات مردم را تحريك 
كند و اين فرد هم چون با لهجه سليس فارسي صحبت مي كرد، معلوم 

بود كه خودش تركمن نيست و فقط قصد آشوب دارد. 
س��پس چند نفر از علماي تركمن با ديدن اين صحنه بالفاصله آمدند 
به همان جايي كه ايستاده بودم و از من خواهش كردند كه آقا! بيا برويم 
مثل اينكه اينجا بوي آشوب مي دهد. البته من هم وقتي ديدم مصلحت 
ماندن نيست، از آنجا رفتم و جمعيت هم متفرق شدند. خدا رحمت كند 
حاج عبدي جان آخوند نبوي نژاد امام جمعه سابق اهل سنت گميشان 

هم در آنجا همراه من بود.1

تالش شهيد قرنی برای سرکوب ضد انقالبيون 
اما در اين روز به دستور سپهبد شهيد قرنی-2 اولين رئيس ستاد ارتش بعد از پيروزی 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان. 
2. شهيد سپهبد ولی اهلل قرنی در سال 1292ش در تهران در يك خانواده مذهبی متولد شد و در سال 1309ش 
وارد دانشكده گرديد و مدارج عالی تحصيالت و درجات نظامی را طی نمود. او مهربان و اهل نماز و عبادت بود. او 
از مخالفان سرسخت رژيم شاه بود. به گفته همسرش او دو بار و هر بار به س��ه سال زندان محكوم شد. مرتبه اول 
در سال 1337 به دستور شاه به زندان رفت و دومين بار در س��ال 1342 بود. يكی از هدف های او در تمام عمرش 
س��رنگونی رژيم پهلوی بود كه عملی شد. شهيد سپهبد قرنی عضو ش��ورای انقالب و اولين فرمانده ارتش پس از 
پيروزی بود. او در 23 بهمن س��ال 57 يعنی يك روز پس از پيروزی انقالب از س��وی حضرت امام خمينی)ره( به 
فرماندهی ارتش منصوب شد ولی با فشار دشمنان انقالب به ويژه جوسازی گروه های ضد انقالب، توسط مهندس 
بازرگان- نخست وزير دولت موقت- در تاريخ 58/1/6 بركنار ش��د و چند روز بعد در دوم ارديبهشت توسط گروه 
»فرقان« ترور شد و به شهادت رسيد. در مجموع او 48 روز پس از پيروزی انقالب زنده بود. يكی از داليل بركناريش 
اين بود كه او با ضد انقالبيون تجزيه طلب گنبد كاووس و كردستان و آذربايجان و خوزستان و... به شدت مخالف 
بود و روش های سازشكارانه دولت موقت بازرگان را قبول نداش��ت. از طرف ديگر او در آن مدت كم مسئوليتش، 
به بازس��ازی ارتش در مس��ير آرمان های امام و انقالب اس��المی پرداخت. اما گروه هايی مثل ستاد خلق تركمن، 
چريك های فدايی، منافقين )مجاهدين خلق(، ليبرال ها، سكوالرها و كمونيست ها دنبال انحالل ارتش و تضعيف آن 
بودند. رك: غالمرضا خاركوهی، »شهيد سپهبد قرنی در گرگان«، انقالب، ش85 و86، ارديبهشت سال 89، ص8. 
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انقالب- يك جنگنده فانت��وم اف4 به تركمن صحرا 
آمد و روی ش��هر بندرتركمن مانور داد و س��پس به 
گنبد رفت و چند بار روی اين شهر و مخصوصاً محل 
تجمع كمونيست ها در سطح پايين مانور داد. به گفته 
سرهنگ حسين صوفی كه خود شاهد اين اجتماع 
بوده هنگامی كه اي��ن راهپيمايی از باغ ملی حركت 
كرد و در مسير خيابان اصلی به سمت جنوب شهر 
گنبد به راه افتاد تازه ابت��دای تظاهرات به چهار راه 
امام زاده رسيده بودند كه فانتوم در ارتفاع پايين آمد. 
جمعيت از ترس پا به فرار گذاشتند و متفرق شدند. 
اما دقايقی بعد تعدادی از راهپيمايان مجدداً در باغ 
ملی تجمع كردند و ميتينگ سياسی تشكيل دادند. 

سپس بيانيه ای هم در محكوميت اعزام اين جنگنده قرائت كردند. شعار اجتماع كنندگان 
هم اين بود:

اِت ِگِرك- يِراق ِگِرك- تُركمنچه مكتب ِگِرك. يعنی اسب و شمشير 
می خواهيم- مكتب تركمنی می خواهيم. البته درخواست خودمختاری 

هم در شعارهايشان بود.1  
خبرگزاری های غربی نيز با حمايت از تجزبه طلبان، دنبال برجسته كردن بحران بودند. 
راديو لندن در گزارش��ی خبر از پرواز هواپيمای جت فانتوم بر فراز شهر گنبد داد. حتی 

خبرگزاری رويتر ادعا كرد: 
تركمن ها بر روی يك جت فانتوم اف-4 ني��روی هوايی كه در ارتفاع 

زيادی برای دوری از اصابت گلوله پرواز می كرد آتش گشودند.
اعزام اين فانتوم جهت ايجاد رعب و وحشت در دل كمونيست های فتنه گر ستاد خلق 
تركمن بود، اما آن طور كه پيش بينی می ش��د تأثير چندانی نداشت. به گفته برخی از 
مطلعين خلبان اين جنگنده گنبدی بود و برادرش هم پاسبان شهربانی اين شهر بود. به 

گفته آقای محمدعلی ايزانلو:
در اين زمان فرمان��دار وقت كه مادرش��اهی و از اف��راد ملی گرا بود با 
حكوم��ت و دولت موقت تماس می گيرد و خواس��تار اع��زام يك فروند 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 

در اغلب شب ها شهرستان 
تركمن به صورت حكومت 
نظامی  اداره می شد. ارتش گاهی 
از ساری به این شهر می آمد. 
زیرا كمونيست ها در اینجا خيلی 
حضور داشتند و بيشتر شب ها 
تردد می كردند و از ترس اینكه 
دستگير نشوند با پوشش تردد 
می كردند. مردم هم در آن زمان 
بيشتر به اقوامی  چون مختوم، 
و  قره جه  آسوده،  بازوری، 

شمالی روی می آوردند
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هواپيمای جنگی به گنبد می شود.
لذا وقتی جنگن��ده فانتوم آمد ديوار صوتی را شكس��ت، از وحش��ت 
همه رو به فرار نهادند كه در اين جا بيش��تر كفش ها كه دم پايی بود در 
خيابان ها رها شده بود. پس از اين واقعه، درگيری و تيراندازی از ناحيه 
كمونيست ها شروع شد و آنها س��نگربندی خيابان ها و ساختمان ها را 
آغاز نمودند و چند روز بعد هم س��تاد خلق تركمن جنگ مس��لحانه را 

رسماً شروع كرد.1 
ش��هيد قرنی عالوه بر اعزام فانت��وم، از راه مذاكره و گفت وگو نيز ت��الش كرد تا غائله 
گنبد حتی قبل از آغاز جنگ مس��لحانه خاتمه يابد و به درگي��ری نظامی  نيانجامد. اما 
با كارشكنی ستاد خلق تركمن مواجه ش��د. چنانكه مرحوم حجت االسالم سيد محمد 

رئيسی در خاطراتش می گويد: 
در ايام فروردين ماه سال58 ستاد خلق تركمن كه به رهبري افرادي 
مثل ارزانش تش��كيل ش��ده بود، جنگ گنبد به راه افتاد. قباًل هم يك 
هيئتي از تهران با مسئوليت اميد نجف      آبادي از طرف آيت        اهلل منتظري 
براي مذاكره ب��ا تركمن ها به گنبد رفت��ه بودند كه وقت��ي وارد دروازه 
گنبد شده بودند مأمورين خلق تركمن كه مسلك چپي )كمونيستي( 
داشتند، كنار ماشين آنها ايس��تاده و به طرف آنها اسلحه گرفته بودند 
و آنه��ا را برگردانده بودند. آنها ب��ا هر كس كه به آنج��ا مي رفت همين 
برخورد را مي كردند. تا اينكه يك شب من در منزلم در گرگان بودم كه 
از ستاد تيمسار سرلشگر قرني به من تلفن زدند و گفتند تيمسار قرني 
مي    خواهند با ش��ما صحبت نمايند. چون من قباًل س��رهنگ شيرازي- 
فرمانده سابق پادگان گرگان- را نجات داده بودم، او ذكر خير مرا پيش 

آقاي قرني كرده بود. 
تيمسار قرني پشت گوشي تلفن به من گفت: آقا! به داد اسالم برسيد، 
چپي ها دارند گنبد را تجزيه مي كنند، ما هم االن نيروي درستي نداريم، 
برويد با مذاكره قضيه را سامان بدهيد كه يك وقت روس ها از قضيه گنبد 

استفاده نكنند... 
من گفتم: چشم و فرداي آن شب به آنا  قليچ آخوند ]نقش بندی[ زنگ 

1. مصاحبه مؤلف با نامبرده. 
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زدم و گفتم مي          خواهم به گنبد بيايم... من هم رفتم و نزديك گنبد بودم 
كه ماشين آنا                          قليچ آمد و دامادش و چند نفر ديگر از جوانان ما را حمايت 
كردند و وارد گنبد شديم و به منزل او رفتيم. جوان   هاي چپي پاي ميل 

گنبد براي خود مركزي درست كرده بودند. 
من به آنها گفتم: قضيه چيست؟ 

گفتند: ما چند سال مفلوك و محروم بوديم و حق تركمن پايمال شده، 
امروز مي خواهيم حق خود را بگيريم.

گفتم: چرا قباًل انقالب نكرديد، من خودم ديدم كه شما در حمايت از 
شاه تظاهرات مي كرديد و جلوي ماشين                هايي را كه از مشهد مي      آمدند 
مي                      گرفتيد و مي            گفتيد: »ملت خود را خر ك��رده، خميني رهبر كرده، 

جاويد شاه، جاويد شاه«. حاال آمده        ايد حقتان را مي      خواهيد؟!
گفتند: بله، آن موقع ما تحت فشار و در اقليت بوديم. 

گفتم: حاال حقتان چيست؟
گفتند: اول يك پنجم محصول كل منطقه را به ما بدهند كه ما صرف 
آبادي و عمران اينجا بكنيم. دوم، در مدارس اينجا بايد به زبان تركمني 
درس داده شود. س��وم، فرماندار و رئيس ش��هرباني و كميته اينجا بايد 
تركمن باش��ند و افراد كميته هم نصفش��ان تركمن و نصفشان فارس 

باشند. 
من گفتم: پس يك دفعه بگوييد تجزيه؛ و بعد گفتم: من مطالب شما 
را عيناً منعكس مي كنم، ولي شما اسلحه به دست نگيريد، چون هر چه 

باشد شما در اقليت هستيد و مردم هم از پس شما بر  مي آيند...
فرداي آن روز طرفداران ارزانش به س��وي آناقليچ تيراندازي كردند و 
يك تير به پوست پيشاني او خورد و تصميم به كشتن او داشتند و شهر 
گنبد به دست ارزانش افتاد. دوستان آناقليچ او را با ماشين به بصيرآباد- 
نزديك خرگوش تپه- بردند. اما باز هم جوانان چپي او را تعقيب  كردند. 
تا اينكه دوستانش او را نصف شب به منزل من آوردند كه حدود سه ماه 
در منزلم پناهنده بود. بعد از اين مدت او را به قم نزد حضرت امام خميني 

فرستادم. امام خميني به آناقليچ فرموده بود كه چه مي خواهي؟ 
او گفته  بود: من امنيت ندارم. 



از تاريخ
392

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

امام فرموده بود: حاال كه ستاد خلق تركمن نيست.
او گفته بود: عواملشان هستند و من مي خواهم به مدينه بروم. 

در نتيجه امام به آقاي شرعي گفته بود گذرنامه اي براي او درست كنند 
و مقداري هم پول به او داده بود و آنا قليچ به مدينه رفت و مدت سه سال 
در آنجا ماند. بعد به گنبد برگشت كه آن موقع امنيت برقرار شده  بود و 

از او استقبال هم شد و بعد از چند سال فوت كرد...1

حجت االسالم رضایي در اسارت ستاد خلق ترکمن 
حجت االسالم شيخ رسول رضايي كه در 20 اسفند س��ال 57 از طرف كميته انقالب 
گرگان براي بررس��ي اختالفات دو طرف به بندر تركمن رفته بود توسط نيروهاي ضد 

انقالب دستگير شد و به مدت دو روز در اسارت آنها بود. او در اين باره مي گويد: 
اس��فندماه 1357 بع��د از پيروزی انقالب از س��وی مس��ئولين نظام 
جمهوری اس��المی در منطقه تصميم گرفته ش��د نام بندر شاه به بندر 
اسالم تغيير يابد، از ناحيه كميته انقالب اسالمي گرگان اين نامگذاري 
صورت گرفت، ب��ه كل منطقه از جمله بندر ش��اه »بندرتركمن فعلي« 
اعالم ش��د. بالفاصله مردم بندر شاه عكس العمل نش��ان دادند و با اين 
امر مخالفت خود را اعالم نمودند و اصرار داش��تند بايد اين شهر به نام 
بندرتركمن نام گذاري ش��ود. در پي اين مخالفت به گرگان خبر رسيد 
يكي از پاس��گاه هاي بندرش��اه به تصرف خلق تركمن در آمد و پاسگاه 
مذكور از طرف عده اي از ستاد خلق تركمن خلع سالح شد و پاسگاه را به 
تصرف خود درآوردند. مسئولين كميته حفظ نظم شهر گرگان آيت اهلل 
نورمفيدي و غيره كه من هم يك��ي از اعضا كميته بودم تصميم گرفتند 
من بروم بندر ش��اه اوضاع را از نزديك بررسي كنم با ستاد خلق تركمن 
صحبت كنم پاسگاه را به حالت اول برگردانم يعني سالح ها را به پليس 
تحويل پاسگاه آزاد ش��وند. به محض ورودم به شهر بندر شاه به دستور 
رئيس ستاد خلق تركمن من را دستگير در يك خانه اي بازداشتم كردند 
و اعالم نمودند تا تحقق خواست هايشان آقاي رضايي در گروگان ستاد 

خلق تركمن است، به هيچ وجه آزاد نخواهد شد. 

1. خاطرات مرحوم حجت االسالم سيد محمد رئيسی در اختيار مؤلف. 
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خبر به مس��ئولين كميت��ه حفظ نظم 
و انضب��اط گرگان رس��يد. ي��ك اكيپ 
مأموريت پيدا كردند به بندر ش��اه اعزام 
ش��وند از نزديك به موضوع رس��يدگي 
ش��ود. اين هيئت وارد بندر ش��اه شدند 
با سران س��تاد مذاكره نمودند تا پاسي 
از ش��ب آن مذاكرات به طول انجاميد و 
به نتيجه نرس��يدند. همچنان پافشاري 
مي كردند اال و البد بندر ش��اه بايد به نام 

بندر تركمن تغيير نام پيدا كند.
مذاكرات نتيجه بخش نگرديد، اما من 
همچنان در اختيار س��تاد خلق تركمن 
در يك خانه دورافتاده كنار ش��هر بندر 
شاه محبوس بودم.  فقط ش��ام و ناهار و 

صبحانه اندكي نان و چاي در اوقات ناهار و ش��ام به من مي دادند، در به 
روي من بسته مي شد. 

روز بعد ش��خصي به نام يوس��ف قره جه كه يكي از بزرگان بندر شاه و 
سرمايه دار هم بود، بين مس��ئولين كميته گرگان و ستاد خلق تركمن 
وس��اطت نمود، در خانه خودش غذاي مفصل تهيه ديد، از مس��ئولين 
كميته نظم و انضباط گرگان دعوت نمود و هم از س��تاد خلق تركمن، 
كه ميانجيگري كند، قضيه را فيصله دهد. جمع��ي از كميته گرگان به 
بندر شاه رفتند و از ستاد خلق تركمن هم س��ه نفر به نمايندگي در آن 
جلسه شركت كردند تا شب مذاكرات فيمابين طول كشيد، سرانجام به 
اين نتيجه رسيدند نام بندرشاه به نام بندرتركمن تغيير يابد تابلوها كه 
در شهر به نام بندر اسالم نصب شده بود را جمع آوري و تابلو بندرتركمن 
نصب گرديد. آخر شب من از ستاد خلق تركمن آزاد و سالح ها تحويل 
پليس شد. پاسگاه را ستاد ترك كرد. پليس مجدداً مستقر و امنيت شهر 

را به عهده گرفت.1

1. زندگينامه حجت االسالم والمسلمين حاج شيخ رسول رضايی،گرگان، نوروزی، 1390، ص93-95. 

وقتی جنگنده فانتوم آمد 
دیوار صوتی را شكست، 
از وحشت همه رو به فرار 
نهادند كه در این جا بيشتر 
بود  دم پایی  كفش ها كه 
در خيابان ها رها شده بود. 
پس از این واقعه، درگيری 
ناحيه  از  تيراندازی  و 
كمونيست ها شروع شد و 
آنها سنگربندی خيابان ها و 
ساختمان ها را آغاز نمودند 
و چند روز بعد هم ستاد خلق 
تركمن جنگ مسلحانه را 

رسمًا شروع كرد
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منطقه آبستن وقایع خونين 
در روز 29اس��فند 1357 تظاهرات ديگری از جانب كانون فرهنگی- سياس��ی خلق 
تركمن در گنبد بر پا ش��د و آنها با شعار دادن تهديد به جنگ مس��لحانه می كنند. آنها 
با شعارهايی مثل »وای به روزی كه مسلح ش��ويم« و »از خشم تركمن بترس«، دولت 
مركزی را به مبارزه می خوانند. در همين روز كميته انقالب اسالمی كه مقر آن در گنبد 
اشغال ش��ده بود و نيروهای آن در ش��رايط مخفی مش��غول به فعاليت بودند، با صدور 
بيانيه ای حوادث ناگواری را پيش بينی می كنند و اعالم نمودند: »منطقه آبستن وقايع 

خونين است.« 
به دنبال اين مسئله پاسدارانی از ش��هرهای آمل- بابل- س��اری- گرگان- بجنورد- 
قوچان- مشهد و تهران عازم اين منطقه می شوند، در حالی كه روز به روز بر ناآرامی های 

منطقه افزوده می شود.1
در يكی از اسناد النه جاسوس��ی امريكا مربوط به تاريخ اول فروردين سال 58 از زبان 

آقای سوليوان- سفير آن كشور در تهران- چنين آمده است: 
ما گزارش های بيشتر و بيش��تری درباره ناآرامی  در ميان اقليت های 
قومی در ايران... می ش��نويم ما گمان می كنيم اين پديده كه بر ش��دت 
ماجرا خواهد افزود، در واقع مشكل بسيار جدی برای دولت موقت مطرح 

خواهد نمود.2
سازمان های در خدمت اس��تكبار مثل س��ازمان ملل نيز طبق معمول به ياوه سرايی 
پرداختند و در جرگه طرفداران خودمخت��اری اقليت ها برآمدند. چنان كه همان روزها 
»كميسيون فرعی جلوگيری از تبعيضات و دفاع از حقوق اقليت های سازمان ملل«، طی 

تلگرافی از اعدام ضد انقالبيون تجزيه طلب كرد توسط دولت ايران انتقاد نمود.3
به طور كلی در حد فاصله 22بهمن ماه س��ال 57 تا رفراندوم جمهوری اس��المی در 
12فروردين سال 58 جريانات چپ ماركسيستی مخصوصاً سازمان چريك های فدايی 
خلق در صحنه سياس��ی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تركمن صحرا فوق العاده فعال 
بودند و برای خود كانون هايی تأس��يس كردند و حوزه كار و فعاليت خود را از شهرها به 

1. سيد حسين حسينی، جزوه بررسی جنگ گنبد، جهت ارائه به دانشگاه بجنورد، گنبد كاووس، بی تا، ص12. 
2. اسناد النه جاسوسی، دانشجويان مسلمان پيرو خط امام، ش31، كردستان)1(، ص126-127. 

3. همان، ص5. 
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روستاها گسترش دادند.1
البته برخی از گزارش��ات مربوط به تحركات مخرب ضد انقالب، ه��م از طريق نامه و 
تلفنگرام اداری، و هم از طريق هيئت های بازرس��ی به مسئوالن دولت موقت در تهران 
ارسال می ش��د، اما متأس��فانه تا زمانی كه كار به درگيری مس��لحانه نكشيد مسئوالن 

مربوطه آن چنان كه بايد اين گزارشات را جدی نمی گرفتند: 
تلفنگرام      8167- 57/12/27

جناب آقای احمد صدرحاج سيد جوادی وزير محترم كشور 
به عرض می رس��د. گزارش��ات منطق��ه و مش��كالت و معضالت اين 
فرمانداری را به علت ضيق وق��ت تا حدودی ]توس��ط[ هئيت اعزامی 
 نخست وزيری به رياست آقای رادنيا2 بررسی ]شد[. اميد است با عنايت 
به گزارشات اينجانب به وس��يله نامه و تلگرام و تلفن، اين فرمانداری را 

ارشاد فرمايند. 
ضمناً برابر گزارش 396- 57/12/26 بخشدار داشلی برون ساختمان 
بخشداری به علت نصب تمثال های رهبر ]امام خمينی[ روی شيشه ها، 

مورد آسيب قرار گرفته و كليه شيشه هايش خرد گرديده است. 
جعفر مادرشاهی 
 فرماندار موقت دولت انقالب اسالمی گنبد كاووس3
اولين هيئتی كه برای حل مش��كالت گنبد و تركمن صحرا از س��وی وزير كش��ور به 
سرپرستی دكتر عباس رادنيا وارد گنبد كاووس شد، حدود ده روز قبل از جنگ اول در 
گنبد بود. او برای حل اختالفات محلی تالش نمود و حتی با معتمدان محل توافق كرد 

1. به گفته آقای ناصر رزاقيان: احزاب ديگری هم مانند حزب توده بودند ول��ی كمتر و كم رنگ تر؛ لكن اينها در 
موضوعات مختلف با آنها نظرات مشترك داش��تند. اينها هم آمدند اينجا فعاليت كردند. خيلی از شخصيت های 
بزرگی كه به عنوان رهبران جريانات چپ مطرح بودند سر و كله شان در گنبد پيدا شد. حتی آنهايی كه رنگ و لعاب 
دينی داشتند و به شكلی تا آن موقع هم هنوز برای خيلی ها مشخص نش��ده بودند مثل جريان منافقين، آنها هم 

در گنبد برای خودشان تشكيالتی داشتند. آرشيو اداره كل حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس استان گلستان.
2. دكتر عباس رادنيا متولد سال 1293ش است و در سال 1361ش فوت نمود. او از افراد ملی گرا است و در اوايل 
دهه چهل مدتی در زندان رژيم پهلوی بازداشت بود. كتاب مقاومت در زندان خاطرات سال های 1340 تا 1343 

او را در بر می گيرد كه در سال 78 به كوشش دكتر ابراهيم يزدی منتشر شده است. 
3. در آن زمان منطقه گنبد جزء استان مازندران بود و يكی از مشكالت منطقه هم اين بود كه فرماندار اين شهر 
همان فرماندار سابق دوره پهلوی بود. با توجه به جو بحرانی كه ستاد خلق تركمن درست كرده بود نه كميته انقالب 
گنبد توان تغيير فرماندار را داشت و نه در مازندران استانداری بود كه اقدام به تغيير اين فرماندار بنمايد. زيرا آقای 
سيد احمد طباطبايی- اولين استاندار مازندران- توسط وزير كشور )صدر حاج سيدجوادی( در تاريخ 28اسفند 
57 منصوب و مشغول به كار شد. با آمدن استاندار آقای جعفر مادرشاهی فرماندار گنبد در تاريخ 6 يا 7 فروردين 

بركنار و آقای خوشرويی معاون وی به عنوان سرپرست فرمانداری اين شهر منصوب شد. 



از تاريخ
396

دوره سوم   سال چهاردهم   شماره  51    بهار 96

كه اختالف��ات كاهش يابد. اما به خاطر ش��يطنت 
كمونيست های س��تاد خلق تركمن اين تالش ها 

بی نتيجه ماند. 
به گفته آق��ای محمدعلی ايزانل��و، چريك های 
فداي��ی ش��عارهای مردم پس��ند و عاميانه پس��ند 

سرمی دادند. از جمله شعار: 
»نان- مس��كن- آزادی«، ي��ا »حكومت خلقی- 
خودمختاری قومی« و ش��عار ناب��ودی فئودال ها 
و تقس��يم زمين ه��ا و كارخانه ه��ا كه ريش��ه در 
انديش��ه های ماركسيس��ت- لنينيس��ت شوروی 
سابق داشت. طرفداران اينگونه شعارها نيز بيشتر 

در مناطق مرزی كشور ساكن بودند.1 
آنها در پس اين شعارهای ظاهری و عامه پسند، هدف مهم تری داشتند و آن تشكيل 
حكومت كمونيستی در تركمن صحرا بود. آنها برای نيل به اين آرزو حتی به جنگ نظامی 
 متوسل شدند. به همين سبب از اواخر بهمن س��ال 57 گنبد به كانون تجمع نيروهای 
جنگ طلب سازمان چريك های فدايی خلق مبدل ش��د كه از شهرهای مختلف كشور 
به آنجا می آمدند. به طوری كه كمونيس��ت ها اين منطقه را به انبار باروتی مبدل كرده 
بودند كه منتظر يك جرقه بود. به گفته آقای نقي حميديان يكی از سران اعزامی  سازمان 

چريك های فدايی خلق به گنبد و تركمن صحرا: 
از يك م��اه پيش هواداران س��ازمان از نق��اط دور و نزدي��ك به گنبد 
مي آمدند و مي رفتند. فعاالن مختلف ش��هر نيز غالب آنان را به چش��م 

چريك فدايي مي نگريستند.2
لذا در همين راس��تا بود كه درگيری 14 و 19 و 20اسفند سال 57 و جنگ اول گنبد 
در تاريخ 5فروردين سال58، به طور آشكار با صحنه گردانی سازمان چريك های فدايی 
و ساير ضد انقالبيوني كه در تركمن صحرا متواری بودند چون هژير يزدانی و ديگران به 
راه افتاد. اين در حالي بود كه تركمن صحرا هنوز از زير بار ظلم ش��اه به در نرفته بود كه 
مواجه با كاسه های داغ تر از آش شد؛ از ضد انقالب گرفته تا فئودال های بزرگ وابسته، و 

1. از خاطرات ارسالی نامبرده برای مؤلف. 
2 .safar_arezoo@yahoo.co.uk

به طور كلی در حد فاصله 
تا   57 سال  ماه  22بهمن 
رفراندوم جمهوری اسالمی در 
12فروردین سال 58 جریانات 
چپ ماركسيستی مخصوصًا 
فدایی  چریك های  سازمان 
سياسی،  صحنه  در  خلق 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
تركمن صحرا فوق العاده فعال 
بودند و برای خود كانون هایی 
تأسيس كردند و حوزه كار و 
فعاليت خود را از شهرها به 

روستاها گسترش دادند
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گروه های مدافع به اصطالح خلق در آنجا ديده می شدند. 
س��تاد خلق تركمن برای تأمين سالح و تس��لط بيش��تر بر تركمن صحرا تقريباً تمام 
پاسگاه های آن منطقه را تصرف و سالح هايشان را مصادره نمود. حتی پاسگاه ژاندارمری 
روستای پيشكمر كه جزء شهرستان كالله اس��ت را نيز با ايجاد رعب و وحشت وادار به 
تخليه و تعطيلی نمود. آقای »ح-ف« يكی از روس��تاييان كالله- كه خود شاهد وقايع 

منطقه در آن زمان بوده و مايل به ذكر نامش نيست- می گويد: 
اواخ��ر س��ال 1357 پاس��گاه ژاندارم��ری پيش��كمر با تم��ام نيرو و 
سالح هايش��ان به خاطر همين تبليغات چند نفر از رهبران كمونيست 
منطقه گنبد و كالله كه در روس��تاها ش��ب و روز ج��والن می دادند و 

شعار آزادی می دادند و مردم را به 
شورش تشويق می نمودند پاسگاه 
را بس��ته و تحوي��ل كدخ��دای 
ريش سفيد روس��تای پيشكمر- 
كه از برادران تركمن می باش��د- 
می دهند و خود با سالح و نيرو به 
پاسگاه ژاندارمری شهر كالله پناه 
می برند تا اين ك��ه بعد از جنگ 
و تظاه��رات گنب��دكاووس كه 
انقالب قدرتمند می شود پاسگاه 
پيشكمر مجدداً گشوده می شود و 

فعاليتش را آغاز می كند.1

آتش افروزی کمونيست ها در گنبد 
س��ازمان چريك های فدايی خلق در اي��ن مرحله از انقالب از هم��ان ابتدای پيروزی 
شمشيرشان را از رو بس��تند. آنها تندترين مواضع را در قبال مس��ئوالن جديد انقالب 
اتخاذ می كردند و آشكارا در ميتينگ ها، قطعنامه ها، اعالميه ها و نشريات خود انتقادات 
و خواسته های نامعقولی را در آن شرايط بحرانی مطرح می نمودند كه در تاريخ انقالبات 
دنيا بی س��ابقه بود. از همان آغاز پيروزی مشخص بود كه اين گروه س��ر ناسازگاری با 

1. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.  

تصوير تعدادی از شهدای جنگ اول 
گنبد در نشريه انقالب
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دولت جديد دارد و انقالب اسالمی را به رسميت 
نمی شناس��د. به همي��ن علت چن��د روز بعد از 
پيروزی با تحريكات قومی  و تشكيل گروه های 
اقم��اری در مناطق مرزی و قوميتی ش��روع به 
درگيری ه��ای نظامی  و مس��لحانه ن��ه تنها در 
تركمن صحرا، بلكه در كردس��تان، خوزستان و 

بندر انزلی نمود. 
اساس��اً جانمايه فك��ری اين س��ازمان مبارزه 
مس��لحانه بود. خ��واه در رژيم پهل��وی يا رژيم 
جمهوری اسالمی باش��د. گويی اين گروه بدون 
آتش بازی نمی توانست در جامعه ابراز وجود كند. 
هر كس هم با اين روش آنها همراه نمی شد او را يا س��اواكی می ناميدند يا ماركسيست 

امريكايی يا مرتجع يا فئودال. 
مبارزه مسلحانه در هر ش��رايط و در هر حكومتی جزء ايدئولوژی ذاتی آنها محسوب 
می شد. در حالی كه »در سال 58 يكی از بازترين فضاهای سياسی در ايران تجربه شد. 
اين گروه ه��ا روزنامه و دفتر داش��تند. آنهايی كه به مبارزه مس��لحانه، ايدئولوژيك- نه 
استراتژی- نگاه می كردند، بايد هم به سمت آنارشيسم ]و ايجاد هرج و مرج در جامعه[ 

می رفتند.«1
بر همين مبنا سازمان چريك های فدايی خلق يكی از خودمحورترين و خودخواه ترين 
گروه های سياسی- نظامی  ايران محسوب می شد. آنها به آگاهی و مطالعه بهای زيادی 
نمی دادند. معيار سنجش آنها لوله تفنگشان بود. همه چيز را فقط از دريچه لوله تفنگ 
می ديدند و ارزيابی می كردند. نه خود را مجهز به عل��م و اخالق می كردند و نه ديگران 
را آگاهی می دادند. همدم و مونس آنها اسلحه شان بود و تفريح شان جنگ و آدم كشی. 

آقای هوشنگ ماهرويان يكی از مائوئيست های قديمی  می گويد: 
چريكيسم می گفت عمر چريك شش ماه اس��ت پس اصاًل چرا كتاب 
می خوانيد؟... در زندان هواداران مبارزه مسلحانه تنها تهديد می كردند، 
و اصاًل قائل به بحث نبودند... تفكر چريكی، دموكراسی و آزادانديشی را 
اصاًل نمی توانست در خود داشته باشد. اگر از باال دستور می آمد كه برويم 

1. مصاحبه دكتر هاشم آقاجری، انديشه پويا، س3، ش15، ارديبهشت 93، ص77. 

اولين هيئتی كه برای حل مشكالت 
گنبد و تركمن صحرا از سوی 
وزیر كشور به سرپرستی دكتر 
عباس رادنيا وارد گنبد كاووس 
شد، حدود ده روز قبل از جنگ 
اول در گنبد بود. او برای حل 
اختالفات محلی تالش نمود و 
حتی با معتمدان محل توافق كرد كه 
اختالفات كاهش یابد. اما به خاطر 
شيطنت كمونيست های ستاد خلق 

تركمن این تالش ها بی نتيجه ماند
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مثاًل فالن شخص را ترور كنيم، اگر كسی مخالفت می كرد بايد ]خودش[ 
كشته می شد... اين مسئله به ايدئولوژی حاكم بر اين جريان ]چريكی[ 
بازمی گردد. در زن��دان وقتی فضا كمی  باز ش��د كتاب های مختلفی به 
زندان می آمد. چريك ها می گفتند ما بايد تعيين كنيم چه كس��ی چه 
كتابی بخواند و چه كسی چه كتابی نخواند! چريك می گويد مخالف من 
بايد كشته شود. چريكيسم با سيانور زير لب و اسلحه در دست با آزادی 

انديشه چه نسبتی دارد؟1
به همين سبب س��ازمان چريك های فدايی خلق بر خالف شعارهايش هيچ نسبتی با 
آزادی، دموكراسی، اخالق، حقوق دمكراتيك خلق ها، ستم ملی، مبارزه با فئوداليسم، 
ايجاد خودمختاری، مردم ساالری، فرهنگ و مذهب نداش��ت. در فلسفه ذاتی آنها اين 
مسائل روبنا محسوب می شد نه زيربنای جامعه. لذا آنها از اين شعارها به صورت ابزاری 
اس��تفاده می كردند و در پس اين اش��عار زيبا و جذاب فقط به جنگ و سلطه بر مناطق 

مختلف كشور می انديشيدند. 
مبارزه مسلحانه در ايران به تعبير لنين- كه خود پدر چپ های انقالبی 
محسوب می ش��ود- به »نبردهای تن به تن« می مانست كه اگر چه در 
لحظه ای، هيجانی را موجب می ش��د. اما خيلی زود اثرش را از دس��ت 
می داد و نمايش نبرد تن به تن ديگری را طلب می كرد. عجيب نبود كه 
چريك های فدايی بارها در نوشته های خود از عدم همراهی كارگران و 

دهقانان، ابراز نارضايتی می كردند.2
در همين راس��تا بود كه اين سازمان هر روز در پوشش تش��كلی قومی ، يك روز به نام 
خلق كرد، يك روز به نام خلق بلوچ، ي��ك روز به نام خلق عرب و يك روز هم به نام خلق 
تركمن در گوشه ای از ايران به اغتشاش و آتش بازی می پرداخت. اما آنها در هر منطقه 
دنبال دستاويزی متناسب با شرايط جغرافيايی، قومی  و سياسی همان منطقه بودند تا 
توجيه اجتماعی و جذابيت ظاهری داشته باشد. در تركمن صحرا مسئله وحدت قومی 
 و طبقاتی، جدايی از فارس های شيعه، تصرف اراضی بزرگ مالكان غير تركمن و احيای 
فرهنگ و زبان و ادبيات تركمن را بی هيچ دليل معقولی برجسته می كردند و احساسات 
همه جوانان كم تجربه تركمن را به غليان در می آوردند. وقتی آنها مجذوب اين شعارها 

1. همان. 
2. رضا خجسته رحيمی، آن كه بيرون زمان ايستاده است، ص17. 
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شدند، در تش��كل های وابس��ته به خود س��ازماندهی نمودند و به آموزش نظامی  آنها 
می پرداختند و برای جنگ و كشتار آماده شان می كردند. 

آنها در حالی به ذخيره كردن س��الح، س��نگربندی، تونل كنی، آموزش و سازماندهی 
مش��غول بودند، كه نيروهای داوطلب و مردمی  كميته انقالب اس��المی ش��هر گنبد با 
كمترين امكانات و حداقل سالح به گش��ت زنی در منطقه و برقراری امنيت برای مردم 
مشغول بودند و تحركات سياسی- نظامی  ضد انقالب را رصد می كردند. چنانكه در يكی 

از گزارشات مورخ 58/1/1 كميته انقالب گنبد چنين آمده است: 
در حدود ساعت 2 بعد از نيمه شب مورخ 57/12/29 در قسمت انتهای 
آسفالت خيابان خيام جنوبی )پشت منبع آب( صدای تير شنيده شد كه 
بالفاصله خود را به آنجا رسانيديم. ضمن تجسس ناگهان صدای صوت 
كه قائدتاً بايس��تی از ش��خصی در حال دويدن و جا عوض كردن باشد 
شنيديم. ولی به علت تاريكی و باز بودن صحرا و وجود ديوارهای كوتاه، 

امكان تعقيب و تجسس نبود و از تجسس منصرف شديم. 
من فكر می كنم كه توطئه ای در كار باش��د تا ما را به آنجا بكش��انند... 
پيشنهاد می كنم در صورت امكان الاقل يك تفنگ ديگر به ما داده شود و 

در طول شش ساعت پاسداری، 4 نوبت ماشين رابط به ما سركشی كند؛ 
و همه جوانان داوطلب خيابان ما، يا در پادگان و يا توسط خود ما مورد 

آموزش نظامی  قرار گيرند.

اعالم مخالفت گروه های جنگ طلب تركمن صحرا با رفراندوم جمهوری اسالمی يك 
هفته قبل از برگزاری همه پرسی در 6 فروردين سال58
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ستاد خلق تركمن با آمادگی همه جانبه، فقط منتظر يك جرقه بود تا بمب نارضايتی 
و مطالبات عجوالنه خود را در شرايط بحرانی س��اختگی كه ظرف چهل و پنج روز بعد 
از انقالب خود ايجاد كرده بود، منفجر نمايد. اين جرقه روز پنجم فروردين س��ال 58 با 
شيطنت يك سيگارفروش گنبدی زده شد و به دنبال آن ستاد خلق تركمن فرمان آتش 

جنگ و فتنه را صادر كرد. 
بعد از ظهر روز 5 فروردين سال 58 شخصی تركمن در خيابان كاخ گنبد ايستاده بود و 
به ظاهر سيگارفروشی می كرد. او هر بسته سيگار را به قيمت بسيار گزاف- بسته ای 15 
تومان- به مردم می فروخت و مردم از اين كار او- آن هم در شرايط تازه بعد از پيروزی- 
خيلی ناراحت بودند. در نتيجه يكی از پاس��داران كميته انقالب اس��المی به اين عمل 
سيگارفروش اعتراض كرد و می خواس��ت او را به كميته ببرد. اما سيگارفروش به جای 
آنكه از جرم خود اظهار پشيمانی كند ناگهان به مأمور كميته انقالب حمله كرد و اسلحه 
او را ربود و به طرف فلكه كاخ دويد و نزد گروهی از افراد مسلح ستاد خلق تركمن رفت. 
مامور كميته نيز به تعقيب س��يگارفروش پرداخت و وقتی به نزد افراد مسلح رسيد ديد 

آنها از رباينده اسلحه حمايت می كنند. 
عالوه بر اين آن پاسدار مورد حمله افراد س��تاد خلق تركمن نيز قرار گرفت و انگشت 
او شديداً زخمی  شد. به طوری كه به بيمارستان شهر منتقل گرديد. با وجود اين بعد از 
مدتی اصرار و بگو مگو و در نتيجه مقاومت پاسدار، او توانست اسلحه خود را پس بگيرد. 
ماجرا به همين جا ختم نشد. ستاد خلق تركمن در اعتراض به اين واقعه هواداران خود 
را فراخواند و در همان فلكه تجمعی به راه انداخت و س��پس به طرف شهربانی حركت 
كردند و آن را محاصره نمودند و ش��عار می دادند: مرگ بر كميت��ه، مرگ بر ابراهيمی،1 

مرگ بر مسئول كميته، مرگ بر نوروزی ساواكی،2 مرگ بر جمهوری اسالمی. 
در اين بين افراد ستاد خلق تركمن ش��هربانی گنبد را محاصره كردند و می خواستند 
سالح های شهربانی را بگيرند كه مأموران شهربانی برای متفرق كردن مهاجمان به ناچار 
دست به تيراندازی هوايی زدند. اما ناگهان يكی از افراد تركمن حاضر در اين اجتماع به 

نام »اراز محمد دردی پور« به طور مشكوك مورد اصابت گلوله قرار گرفت و كشته شد.

1. مرحوم حجت االسالم ابراهيمی ش��اهرودی از روحانيون مبارز قبل از انقالب و مسئول كميته موقت انقالب 
اسالمی گنبد بود كه بعداً مس��ئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در جهاد س��ازندگی منطقه گنبد شد و تالش های 

سياسی و مذهبی زيادی برای مردم نمود. 
2. حاج محمد نوروزی از بازاريان متدين و مبارز گنبد و از مسئوالن كميته انقالب اين شهر بود و در اولين دوره 
مجلس شورای اسالمی نيز به عنوان نماينده مردم آن منطقه با انتخاب اكثريت رأی دهندگان به مجلس راه يافت.
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اين گلوله يا از سوی افراد مسلح ستاد خلق تركمن 
برای شعله ور ش��دن آتش جنگ و غليان احساسات 
ناسيوناليستی تركمن ها شليك شده يا ناخودآگاه از 
سوی مأموران مستقر در ش��هربانی كه برای دفاع از 
خود و امنيت ملی شهر و ممانعت از ورود مهاجمان به 
درون شهربانی و جلوگيری از سرقت سالح های دولت 
شليك ش��د. به هر صورت حتی اگر هم اين گلوله از 
سوی مأموران شهربانی شليك ش��ده باشد، اين امر 
طبيعی است، چون حمله به يك پايگاه نظامی  چنين 
پاس��خی دارد و اين امر در همه جای دنيا مرس��وم و 
موجه است و جزء وظايف س��ازمانی، عقالنی و عرفی و حقوقی آنها است كه اگر چنين 

نمی كردند بايد مورد بازخواست دادگاه نظامی  قرار می گرفتند. 
سپس فدائيان خلق و افراد ستاد خلق تركمن با ش��عار »برادر تركمن! برادرت كشته 

شد« به تحريك و تشجيع تراكمه پرداختند. 
به اين ترتي��ب عناصر ضد انقالب ك��ه از قبل راه ان��دازی يك جنگ مس��لحانه را در 
تركمن صحرا برنامه ريزی كرده بودند، چهره جنگ طلبی خود را آشكار نمودند. به همين 
سبب آنها با س��نگربندي در خيابان ها و ش��ليك گلوله هاي هوايي و پي درپي وضعيت 
شهر را به حالت غير عادي درآوردند. سپس اعضاي كميته  انقالبی شهر به مقابله با آنها 
پرداختند و درگيري مسلحانه در خيابان ها به طور جدی آغاز شد و تمام شهر را در محاق 

تعطيلي و بحران فرو برد.1 
تيراندازی تا صبح روز شش��م فروردين ادامه يافت و چريك های فدايی و س��تاد خلق 
تركمن شهر را سنگربندی نمودند. اين ستاد با جمع آوری گروه های خونی و درخواست 
از مردم جهت اهدای خون می كوشيد ابعاد بحران را بزرگ تر از واقعيت جلوه دهد و باعث 

تحريك احساسات و بسيج تركمن ها شود. 
در اين ميان گروه كثيری به حمايت از چريك های فدايی و تركمن های طرفدار آنها از 
ساير شهرها مثل آق قال، بندرتركمن، گميشان، مراوه تپه، تهران، بهشهر، ساری، بابل، 

گرگان، بجنورد، راميان، گاليكش و... وارد گنبد شدند.2

1. اطالعات، 8 فروردين 1358، ص2؛ و كيهان، 8 فروردين 1358، ص3. 
2. غالمرضا خاركوهی، غائله گنبد، همان.

برای  تركمن  خلق  ستاد 
تأمين سالح و تسلط بيشتر 
بر تركمن صحرا تقریبًا تمام 
پاسگاه های آن منطقه را تصرف 
و سالح هایشان را مصادره 
نمود. حتی پاسگاه ژاندارمری 
روستای پيشكمر كه جزء 
شهرستان كالله است را نيز با 
ایجاد رعب و وحشت وادار به 

تخليه و تعطيلی نمود
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حجت االسالم حسين عمادی1 كه آن زمان در گنبد بود، می گويد:
پس از آغاز درگيری، شهر از كنترل خارج گرديد و صدای تيراندازی 
متناوب به گوش می رس��يد و به جز گروهك های درگير و آمبوالنس ها 
كه زخمی ها را به بيمارستان می رساندند فرد ديگری در خيابان ها ديده 
نمی شد. در واقع در 5فروردين 58 جنگ گنبد شروع شد. اينجانب ستاد 
عملياتی در مسجد عسگريه )ميدان 17شهريور فعلی( را تشكيل دادم. 
مردم سنگربندی كردند. اين مسجد در ابتدای شهر قرار داشت و هر گاه 
نيرو از تهران، شاهرود، علی آباد و مشهد می آمد در آنجا سازماندهی و از 

آنجا امدادرسانی می شد. 
در اي��ن زمان هم��ه مغازه ها تعطي��ل بود، ن��ان و مواد غذاي��ی نبود، 
بلكه از ش��هرهای مختلف می رس��يد، مردم از راه ه��ای فرعی به گنبد 
می آمدند. دارو و لوازم جراحی را به بيمارستان برای مداوای مجروحين 
می فرستاديم. من هم با قم و تهران و مشهد به صورت جدی در ارتباط 
بودم و گزارش ها را منعكس می كردم. در اين زمان كميته تهران و كميته 
مش��هد و كميته قم اينجانب را به عنوان نماينده از صدا و س��يما اعالم 

نمودند و دولت موقت هم مراتب را تأييد نمود.2
بنا به گفته حجت االس��الم عمادی، در گنبد اقوام مختلفی با فرهنگ ها و ديدگاه ها و 
عقايد مختلف جمع شده  بودند و فردی هم نبود كه آنها را تغذيه فكری و سياسی بكند. 
هر كس سرگرم كار خودش بود. لذا اگر چريك های فدايی خلق آنجا آشيانه می كنند، 
هيچ فردی توجه نداشته است. اگر كمونيست ها، حزب توده، بهايی ها در آنجا دست به 
فعاليت زدند، به خاطر همان دنج بودن و مشغول بودن مردم به كار خويش بوده است. 
در كنار آن روحانيت اهل سنت در آن مقطع با وهابيت عربستان و پاكستان در ارتباط 

بودند3 و به ايجاد اختالف شيعه و سنی در منطقه دست می زدند. 

1. حجت االسالم عمادی يكی از روحانيون فعال در مبارزات انقالب اسالمی به رهبری امام خمينی بود. همچنين 
ايش��ان در اوايل پيروزی انقالب نقش مهمی در گنبد و تثبيت جمهوری اسالمی در آن منطقه ايفا كرد. او بعداً به 

امامت جمعه گنبد كاووس منصوب شد و تالش های فرهنگی و مذهبی زيادی به عمل آورد. 
2. مصاحبه دكتر مصطفی جوان با نامبرده، سايت مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره مطلب 12436. 

3. حدود بيست سال پيش يكی از آخوندهای تركمن به مؤلف اين كتاب گفت سندی را ديده كه اثبات می كند 
جنگ گنبد با پاكستان هم ارتباط دارد. بعيد نيست وهابيون پاكستان كه همواره به خون شيعيان تشنه هستند 

و مخالف جمهوری اسالمی می باشند، از طريق عوامل محلی خود در تركمن صحرا بر آتش فتنه افزوده باشند. 
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در كنار اين عوامل ش��اهپور غالمرضا، عبدالرضا، شمس، اش��رف و محمدرضا پهلوی 
در جريان اصالحات ارضی تمام زمين های م��ردم را تصاحب كرده بودند. در واقع مردم 
زمين هايشان را از دست داده بودند و حقشان پايمال ش��ده بود. توده ای ها و چريك ها 
مردم منطقه را تحريك می كردند كه بياييد از حكومت حقتان و زمين هايتان را بگيريد 

و به دنبال رويارويی مردم با حكومت بودند. 
من خودم چندين بار با آخوندهای تركمن صحبت كردم متوجه شدم كه چريك های 
فدايی خلق آنها را تحري��ك كرده اند. چريك ها همچنين به تركمن ها می گفتند ش��ما 
يك قوم هستيد و بايد تجزيه شويد و مستقل زندگی كنيد. درست همين مطالب را در 
كردستان و خوزستان هم مطرح می كردند. چريك ها می گفتند ما در كنار شما هستيم 
و حمايتتان می كنيم. لذا با هم متحد ش��دند. در اين جريان س��اير كمونيست ها نيز با 

چريك ها هم صدا شدند و به دنبال تجزيه آن منطقه برآمدند.1 

کالم آخر، مذاکرات ليبرالی 
به اين ترتيب س��تاد خلق تركمن با حمايت سازمان كمونيس��تی چريك های فدايی 
خلق در نيمه اول فروردين سال 58 جنگ خونينی را در تركمن صحرا و مخصوصاً شهر 
گنبد به راه انداخت كه موجب كشتار و آوارگی هزاران نفر از مردم انقالبی اين منطقه و 
ساير شهرهای ايران گرديد. اما مقاومت شديد نيروهای انقالبی منطقه گنبد و اطراف و 
حتی نيروهای مسلمان داوطلب اعزامی  از استان های سمنان، تهران، مشهد، اصفهان 
و مازندران موجب شد كه س��تاد خلق تركمن از موضع ضعف، تن به پذيرش پيشنهاد 
مذاكره دولت موقت مهندس بازرگان بدهد. ولی متأس��فانه ضعف ديپلماس��ی هيئت 
صلح دولت ليبرال بازرگان باعث ش��د كه آنچه چريك های كمونيست در ميدان جنگ 
به دست نياورده بودند در پای ميز مذاكره به دست آورند. به همين علت بدون محاكمه 
جنايتكاران و بدون اخذ سالح هايشان- تا اواخر بهمن سال 58 كه جنگ دوم گنبد آغاز 
شد- ضد انقالبيون به جوالن و يكه تازی خود در منطقه تركمن صحرا ادامه دادند. البته 
هر دو جنگ خونينی كه ضد انقالب در اين منطقه ب��ه راه انداخت برای جدا كردن اين 
قسمت از كشور ايران و تشكيل يك جمهوری خودمختار كمونيستی در تركمن صحرا 
بود. اين امر در اسناد و اطالعيه های منتشرش��ده آنان كاماًل مشهود بود كه می گفتند: 
»دموكراسی برای ايران، خودمختاری برای تركمن صحرا«. مرحوم آيت اهلل شيخ صادق 

1. مصاحبه دكتر مصطفی جوان با نامبرده، سايت مركز اسناد انقالب اسالمی، شماره مطلب 12436. 
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خلخالی روز 20مهر سال 1358 به خبرنگاران گفت: يك نقش��ه جغرافيايی كه در آن 
كردستان، بلوچستان، تركمن صحرا و خوزستان به صورت كشورهای مستقل مشخص 

شده، در مهاباد به دست آمد.1 

1. مسعود بهنود، 257 روز بازرگان، تهران، علم، 1377، ص759. 
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شاه و قيام 15خرداد 

دكتر سيد حميد روحانی 

ارتباط انسان ها اگر بر پايه آراستگی و وارستگی نباشد، طبعاً با ناسازگاری، به درگيری 
و كشمكش ميان توانمندان و ناتوانان كشيده خواهد شد و آن كسانی كه از زور و قدرت 
 افزونی برخوردارن��د با انحصارطلب��ی، تمام خواهی، قانون ش��كنی و تجاوزگری تالش 
می كنند بر ناتوانان، ناداران و مستضعفان چيره شوند و آنان را زير سلطه خود به بردگی، 

بندگی و ذلت و خواری بكشند. 
تاريخ از دوره های گذش��ته تا به امروز ش��اهد كش��مكش های خونين و جانكاه ميان 
زورمداران و فزون خواهان، كه هرگز احس��اس س��يری نمی كنند، با توده های ناتوان و 
محرومی است كه در راه رهايی از چنگ سلطه جويان و ستم پيشگان به جان می كوشند 

و برای گرفتن حق خود از پای نمی نشينند.
در درازای تاريخ نمروديان، فرعونيان، بت پرس��تان جزيره الع��رب، يزيديان، امويان، 
عباسيان و ش��اهان ايران و روم را می بينيم كه در راه سلطه بر توده های ناتوان و محروم 
و به بردگی كشاندن آنان به چه جنايت هايی دس��ت زدند كه روی تاريخ را سياه كردند 
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و به دنبال آن قلدرمآبانی مانند استالين، چرچيل و هيتلر را می بينيم كه برای بلعيدن 
جهان از هيچ جنايتی پروا نكردند و دنيا را به آتش و خون كش��يدند؛ چون می دانستند 
كه جز با خون ريزی، جنگ افروزی و تجاوز نمی توانند سلطه خود را استواری بخشند و 

ملت ها را استثمار كنند.
دست نشاندگان خودفروخته و گماشتگان بی اراده قدرت های جهانی و دولت های استعماری 
نيز با تأس��ی از اربابان قلدرمآب، پايه ه��ای حكومت خود را بر خودكامگی، قانون ش��كنی، 
بيدادگری و خفقان استوار می كردند و اكنون نيز با همين ش��يوه غير انسانی بر ملت های 

ستمديده حكم می رانند و از قانون و قانون مداری و موازين انسانی و اخالقی گريزانند. 
اصوالً قانون مداری و قانون خواهی و پايبندی به قانون از بزرگ ترين نشانه های تمدن، 
فرهنگ و انسانيت است. انس��ان های تكامل يافته و آراس��ته می توانند پايبند به قانون 
باشند، به قانون احترام بگذارند و در مرز قانون حركت كنند. اما جاه طلبان خودپرست 
و مغرور كه ش��هوت مقام آنها را كور و كر و از خوی انس��انی و اخالقی تهی كرده است 
هيچ گاه نمی توانند در مرز قانون حكومت كنند. قانون مداری با مقام پرستی و جاه طلبی 

مغايرت دارد.
رضاخان سوادكوهی معروف به رضا پاالنی از روزی كه طبق سياست استعمار انگليس 
برای آنكه خون ملت ايران را در شيش��ه كند و روحيه آزادی خواهی و آزادانديشی را در 
مردم بخش��كاند، به صحنه آورده ش��د، جز زورگويی، قلدری و خودكامگی انديشه  ای 
نداشت و روش ديگری بلد نبود. از آغاز، پيش از آنكه به س��لطنت برسد با ملت ايران با 
سرنيزه برخورد كرد، مردمی را كه در مجلس شورای ملی در اعتراض به خودكامگی های 
او اجتماع كرده بودند با چماق و سرنيزه مورد ضرب و ش��تم قرار داد، با قانون  شكنی و 
ايجاد رعب و وحشت و خفقان مجلس شورای ملی را بر آن داشت كه به سلطنت او رأی 
دهند. با زور و قلدری مانند دزدهای سر گردنه زمين ها و امالك مردم را به چنگ آورد و 
به نام خود ثبت كرد. با شيوه فاشيستی چادر از سر زنان كشيد و طرح لباس متحدالشكل 
را اجرا كرد. با ديكتاتوری و س��فاكی و به راه انداختن جوی خ��ون به اجتماع كنندگان 
مسجد گوهرشاد تاخت؛ با زير پا گذاشتن قانون، مخالفان خود را يكی پس از ديگری از 

ميان برد و مدرس را به شهادت رسانيد. 
فرزند خلف او محمدرضا نيز با همان شيوه قلدرمآبانه و قانون شكنانه سلطنت خون پايه 
خويش را اس��تواری بخشيد، با دالرهای امريكا و كودتای س��يا به صورت غير قانونی بر 
تاج و تخت دست يافت و با خودكامگی و ايجاد خفقان حكومت غير قانونی خود را تداوم 
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بخشيد، زندان ها را از آزادی خواهان انباشته ساخت، بسياری را در زير شكنجه به قتل 
رسانيد، با كمك سيا و موساد سازمان مخوف به اصطالح اطالعات و امنيت را پديد آورد 
و آرامش و آسايش را از ملت ايران سلب كرد، با نيرنگ بازی و پشت  هم اندازی و برپايی 
حكومت نظامی )عماًل، نه رس��ماً( رفرم امريكايی را به رفراندوم گذاشت و به رغم اينكه 
ملت ايران به آن رأی نداد ادعا كرد كه بيش از پنج ميليون نفر به آن رأی مثبت داده اند! 
قانون اصالحات ارضی را در دوران فترت و تعطيلی مجلس��ين در هيئت دولت كه حق 
قانون گذاری ندارد به تصويب رس��انيد و به ش��كل فورماليته و نمايشی به اجرا درآورد. 
نمايندگان مجلس سنا و شورای ملی را طبق ليست سفارت خانه های امريكا و انگليس و 
مأموران ساواك نصب می كرد و به نام نمايندگان ملت بر كرسی پارلمان می نشاند و حق 
انتخاب را از ملت ايران سلب كرد. حوزه علميه قم و مدرسه فيضيه را به توپ بست تا علما 
و روحانيان را از حق گويی و اعتراض به قانون ش��كنی ها باز بدارد. مرجع تقليد شيعيان 
حضرت امام خمينی)س��الم اهلل  عليه( را بر خالف اصل متمم قانون اساس��ی به زندان و 
تبعيد كشانيد و مردم آزادی خواهی را كه به حمايت از مرجع تقليد خويش به  پا خاسته 
بودند با توپ و تانك و مسلس��ل مورد حمله قرار داد و صدها نفر را شهيد و مجروح كرد 
و شمار زيادی را نيز بر خالف قانون به زندان گسيل داشت و در كشور حكومت نظامی 

اعالم كرد. 
شاه از قيام كنندگان و حماس��ه آفرينان 15خرداد 42 درد و س��وزی بهبودنيافتنی و 
كينه ای عفونی در دل داش��ت زيرا كه ملت ايران با آن قيام مقدس ناقوس مرگ او را به 
صدا درآوردند. از اين رو شاه تا روز مرگ خود از قيام 15خرداد و نام آن هراس داشت و 

بيمناك بود. 
قيام 15خرداد تاج و تخت او را به لرزه درآورد و او را تا مرز سقوط كشانيد.

قيام 15خرداد پوچی و بی اعتباری »انقالب سفيد« او را برمال كرد و به دنيا نشان داد كه 
ترفندها و توطئه های او زير پوشش »اصالحات« و »انقالب« نتوانسته است ملت ايران 

را بفريبد و حنای او رنگی نداشته است.
قيام 15خرداد شكس��ت دكترين جان اف كندی، رئيس جمهور وقت امريكا را كه زير 

عنوان »رفرم« در دست اجرا بود، به نمايش گذاشت.
قيام 15خرداد اعالم جنگ ملت ايران ضد مثلث شوم شاه- امريكا و رژيم صهيونيستی بود.

قيام 15خرداد توطئه اسالم ستيزی شاه را نقش بر آب كرد و طلوع اسالم ناب محمدی 
را نويد داد.
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قيام 15خرداد نقطه عطفی در تاريخ مبارزات ملت ايران بود و به مبارزه پارلمانتاريستی 
پايان داد و راه مقاومت و ايستادگی تا آخرين نفر و تا آخرين نفس را هموار كرد. 

قيام 15خرداد بيراهه سازش، كرنش، بند و بست و بده بستان را مسدود ساخت و شعار 
زندگی ساز و عزت بخش هيهات منا الذله را زنده كرد. 

قيام 15خرداد پايه و شالوده انقالب اسالمی در سال 57 را بنياد نهاد.
شاه از قيام 15خرداد سخت هراس داشت، چون می دانست كه خون شهدای 15خرداد 
می جوشد و سرانجام او را در كام خود فرو می برد و كاخ او را در هم می ريزيد. از اين رو شاه 
از قيام كنندگان آن روز تاريخی سخت خشمگين بود و برای نابودی آنان از هيچ جنايتی 
پروا نداشت. اعدام، تبعيد، زندان، شكنجه و بازداشت درازمدت بی گناهان و برپايی دادگاه 
فرمايشی و غير قانونی از جفا و جنايت بی شمار شاه در حق حماسه آفرينان 15خرداد بود. 
دالورمردانی چون طيب حاج رضايی و حاج اسماعيل رضايی را بدون اثبات بزه به جوخه 
آتش سپرد؛ شماری از دستگيرشدگان و بازداشت شدگان 15خرداد را به زندان در مناطق 

بد آب و هوا محكوم كرد و بسياری را از حقوق اوليه انسانی محروم ساخت.
گفتن ندارد كه پهلوی اول و دوم همانند ديكتاتوره��ای جهان از قانون گريزان بودند 
و پايه های قدرت و سلطنت خود را چنان كه پيش تر اشاره ش��د بر قانون شكنی و تكيه 
بر سرنيزه استوار س��اخته بودند و اگر قوانين و مقررات اسالمی، انس��انی و بين المللی 
را زير پا نمی گذاش��تند هرگز و هيچ گاه نمی توانس��تند به قدرت دست يابند و بر تخت 
سلطنت بنشينند، ليكن قانون شكنی های شاه در 15خرداد 42 افزون بر خوی و خصلت 
غير انس��انی و قانون گريزی دودمان پهلوی، نشانی آش��كار از اوج كينه توزی و روحيه 
انتقام جويی ش��اه از قيام كنندگان 15خرداد دارد كه او را تا مرز سقوط كشاندند. از اين 
روی  می بينيم كه رفتار رژيم شاه با بازداشت ش��دگان 15خرداد، دوران سياه و تاريك 

جنگل نشينی و بيابان گردی و قرون وسطا را به ياد می آورد. 

سندی زنده بر کينه ورزی و قانون شکنی های شاه 
س��ندی كه در پی می آيد نش��ان از اين واقعيت دارد كه ش��اه در برابر قيام حماس��ی 
15خرداد ت��ا آن پايه خ��ود را باخته و وحش��ت كرده ب��ود كه حتی از ظاهرس��ازی و 
فريب كاری كه در دوران س��لطنت خود به كار گرفته بود دست كش��يد و با شيوه عصر 
حجری و قرون وسطايی به رويارويی با ملت ايران برخاست. اين سند يك نمونه از رفتار 
قانون شكنانه و جنايت رژيم شاه با مخالفان و مبارزان آن روز است؛ اين سند درباره يكی 
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از بازداشت شدگان قيام 15خرداد به  نام حاج علی نوری )آل نوری( است. ساواك در اين 
سند پس از پنج ماه از بازداشت نامبرده رسماً اذعان كرده است: 

... در مورد اعمال و رفتار نامبرده باال در روز 15خرداد اطالعات مستدل 
و قاضی پسند به اين ساواك نرسيده است... 
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هفت ماه بعد رئيس شهربانی وقت كل كشور سپهبد نصيری در گزارش خود به ساواك 
اعالم كرده است: 

... از فعاليت نامبرده باال در وقايع 15خرداد سال جاری سابقه و مدركی 
به دست نيامده است... 
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با وجود اين می بينيم كه نامبرده پس از گذراندن سه سال آزگار در زندان همراه با چند 
تن ديگر به دادگاه فرمايشی كشيده می شود و به اعدام محكوم می گردد كه عمق خوی 
درندگی، كينه توزی و حكومت غير انسانی شاه را به نمايش می گذارد. حكم دادستانی 

عليه نامبرده و همراهان او چنين به ساواك ابالغ شده است: 
ستاد بزرگ ارتشتاران

از دادرسی نيروهای مسلح شاهنشاهی
دائره دادستانی

شماره 13/8910
رياست سازمان اطالعات و امنيت كشور

درباره غير نظاميان:
1. حاجی علی فرزند حسين شهرت: آل نوری 

2. محمدحسن فرزند ابوطالب شهرت: ترابی
3. رمضان فرزند علی شهرت: سودائی
4. حسن فرزند علی شهرت: سودائی

متهمين به ايجاد بلوا و آشوب و تحريك مردم به جنگ و قتال
بازگشت به: 316/14296- 46/2/2

نامبردگان به اتهامات فوق الذكر تحت تعقيب قرار گرفته و به موجب 
رأی صادره از دادگاه تجديدنظر شماره 1 اداره دادرسی نيروهای مسلح 
شاهنش��اهی رديف يكم به اع��دام و تأديه مبل��غ 125502467 ريال 
خس��ارت به صندوق دولت محكوميت حاصل نموده است كه مراتب از 
لحاظ فرجام خواهی مشاراليه از شرف عرض پيشگاه شاهنشاه آريامهر 
گذشته و مقرر فرموده اند از لحاظ جزای نقدی حكم اجرا و از لحاظ اعدام 
تا دستور ثانوی اجرا نشود و رديف های دوم الی چهارم از اتهام انتسابی 

برائت حاصل نموده و حكم صادره به قطعيت نيز رسيده است.
رئيس اداره دادرسی نيروهای مسلح شاهنشاهی سپهبد خوشنويسان
سرلشگر عميدی
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اينكه شاه دستور اجرای حكم اعدام حاج علی نوری را نداده است نه برای اين است كه 
رحم و مروتی داشته و از انسانيت بويی برده بوده است، بلكه اوالً از»محبوبيت فراوان« 
نامبرده در ميان ميدان )بنا به اعتراف ساواك در سند بعدی(، آگاهی داشته و از واكنش 
ميدانی ها انديشناك بوده است. ثانياً اعدام ش��خصی كه كوچك ترين سند و مدركی بر 
دست داشتن او در قيام 15خرداد و به اصطالح طاغوتی »ايجاد آشوب و بلوا« به دست 
نيامده اس��ت و حكم اعدام او نيز فرمايشی و حس��ب االمری صادر شده است بی ترديد 
برای رژيم شاه ارزان تمام نمی شد و چه بس��ا روزی به عنوان سند جرمی عليه خود او و 
گوش به فرمانانی كه آن حكم غير قانونی را صادر كردند، ب��ه كار می آمد. چنان كه در 
سال 1340 وقتی كه علی امينی )وابسته به سازمان سيا( به نخست وزيری رسيد، طبق 
سياست امريكا، برای فريب ملت ايران پرونده خالفكاری ها و قانون شكنی  های شماری 

از صاحب منصبان ارتش را بيرون كشيد و آنان را دادگاهی كرد. 
درباره س��ه تن ديگر از متهمين )از هم پرونده های حاج علی نوری( حكم برائت صادر 
ش��ده اس��ت. اين جوانمردان پس از آن كه به مدت سه سال از عمرش��ان را در زندان 
گذراندند به اصطالح تبرئه و آزاد شدند. اين نيز نمونه ديگری از اين واقعيت است كه رژيم 
شاه رژيمی خودكامه، استبدادی و ضد مردمی بوده و برای حقوق مردم هيچ گونه ارزشی 
را باور نداشته است؛ انسان های بی گناهی را س��اليانی بدون هيچ گونه گناهی و جرمی 
زندانی می كرده و به محاكمه می كشانده و س��رانجام كه جوانی شان در سياه چال های 

زندان تباه شده اعالم می كرده است كه از هر اتهامی تبرئه شده اند!! 
از سرنوشت و عاقبت كار حاج علی نوری آگاهی درستی در دست نيست. در گزارشی 
درباره نامبرده به دست می آيد كه به دنبال »اعطای عفو ملوكانه« محكوميت او از اعدام 
به 15سال حبس با كار، تخفيف يافته است. سندهای موجود نشان می دهد كه نامبرده تا 
سال 1348 هنوز در زندان به سر می برده و مقامات نظامی و نوكران گوش به فرمان شاه 
از خانواده و همراهان و دلبستگان و وابستگان او با بهانه های گوناگون اخاذی می كرده اند. 

گزارش های محرمانه درباره حاج علی نوری را پی می گيريم: 
موضوع: فعاليت جهت استخالص حاج علی ال نوری معروف به نوری 

بارفروش ميدان 
طبق اطالع واصله شب جمعه 47/4/6 در يك جلسه خانوادگی فرزند 
يكی از بارفروش های تهران اظهار داشته است از روزی كه طيب را اعدام 
كرده اند هنوز 15 نفر در زندان باقی مانده اند ولی ميدانی ها يك نفر وكيل 
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ماهر گرفته اند و ماهيانه مبلغ 8000 تومان از ميدان جمع آوری و برايش 
می فرستند و او يكی يكی آنها را آزاد می نمايد چند روز قبل تاريخ دقيق 

يادم نمی آيد دو نفر از آنها را آزاد كرده است. 
سپس نامبرده افزود حاج علی نوری را نمی شود آزاد كرد بدان جهت 
حاج رضا غالمپور معتمد ميدان بارفروش ها برای استخالص وی از زندان 
با سرهنگ اسدی مذاكره و سرهنگ اسدی به وی گفته اگر تا آخر اين 
ماه مبلغ يك ميليون تومان پول حاض��ر نمايد او پرونده حاج نوری را از 
بين برده و او را آزاد خواهد كرد چون حاج علی نوری محبوبيت فراوانی 
در ميدان دارد بدان جهت اين پيشنهاد مورد قبول واقع و حاج غالمپور 
طی اعالميه ای به تمام بارفروش ها ابالغ می كن��د كه مبلغی پول برای 
مس��اعدت به بينوايان الزم اس��ت در ضمن برای آنكه مردم پول كمی 
ندهند چند نفر نيز گمارده تا در موقع كمك مشروح جريان را تعريف و 

پول بيشتری اخذ نمايند. 
در ضمن 4 عدد صندوق )2 تا در ميدان شوش( و )2 تا در خود ميدان 

بزرگ( گذاشته و برای صندوق ها نيز مسئوالنی تعيين شده است. 
حاج رضا غالمپور در اعالميه، محل صندوق ها را نوش��ته و تعدادی از 
اعالميه ها را به ديوارهای ميدان الصاق نموده است. در ضمن برای تمام 
بارفروش های شهرستان ها نيز اعالميه فرس��تاده شده و بارفروش های 
شهرستان های اصفهان مبلغ 18000 تومان، ش��يراز 12000 تومان، 
بندر بوشهر 10000 تومان ارسال و بارفروش های اصفهان قول مساعدت 
بيش��تری داده اند. خود حاج رضا غالمپور 2000 تومان و خانواده حاج 

علی نوری گفته اند ما خودمان 100000 تومان می دهيم.
مالحظات. جه��ت اطالع و تحقي��ق پيرامون صحت و س��قم موضوع 
و تعيين مش��خصات كامل حاج رضا غالمپ��ور همچنين محل خدمت 

سرهنگ اسدی مورد بحث و اعالم نتيجه
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روشن نيست كه آزادی او در اين مقطع پايان يافته و توانسته است از زندان آزاد شود 
يا به بهانه ای در زندان مانده است! و اين ظلم و بيدادگری درباره انسان بی گناهی است 
كه به اعتراف مقامات مربوطه هيچ سند جرمی از او در دست نداشته اند. اكنون می توان 
دريافت با كسانی كه رسماً به مبارزه با رژيم شاه برمی خاستند چه رفتاری می شد و چه 

جناياتی صورت می گرفت. 

لوح افتخار
در پايان بايس��ته اس��ت به عنوان حق شناس��ی، از دستگيرشدگان و ش��هيدان قيام 
15خرداد يادی كنيم و در برابر فداكاری ها، از جان گذش��تگی ها و حماسه آفرينی های 
آن عزيزان س��ر تعظيم فرود آوري��م. هر چند نام های بس��ياری از دستگيرش��دگان و 
شهيدان آن روز خونين در دس��ترس قرار ندارد و به راستی كه سربازان گمنام حضرت 
وليعصر)عج( می باشند. از ميان هزاران تن از دستگيرشدگان و كشته شدگان 15خرداد 
نام های شماری از آن حماسه آفرينان در پرونده های محرمانه به دست آمده است كه ما 
اكنون به انتشار آن دست می زنيم و اميدواريم كه با كمك مردم وفادار و فداكار ايران و 
خانواده های عزيز بازداشت شدگان و شهيدان 15خرداد بتوانيم به زودی ليست كاملی 
از آن بزرگواران و قهرمانان را منتشر كنيم و نامشان را همانند راهشان جاويدان سازيم. 

به اميد آن روز... 
نكته در خور توجه اينكه رژيم شاه روی حقد و كينه ای كه از قيام كنندگان 15خرداد 
داشته همه دستگيرشدگان چه مرد و چه زن را به تخريب و دزدی و غارت متهم كرده 
است و حتی شخص شاه در سخنرانی 17خرداد 42 كشته شدگان و زخمی های آن قيام 
را متهم كرد كه نف��ری 25 قران گرفته بودند تا در خيابان ها برون��د و بگويند »زنده  باد 
خمينی«.1 در ميان دستگيرشدگان قيام 15خرداد نام های تنی چند از زنان فداكاری 
قرار دارد كه به ياری امام برخاسته بودند؛ چنان كه در ميان ليست معدودی از شهدای 
15خرداد كه به دس��ت آمده نيز نام های زيادی از زنان قهرمان پ��رور و دختران دليری 
آمده است كه در راه دفاع از اسالم و حسين زمان به خاك و خون تپيدند و شربت شهادت 
نوشيدند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد. اكنون نام های شماری از دستگيرشدگان 
15خرداد كه از بايگانی ساواك به دست آمده است در پی می آيد.2 ساواك در مقدمه اين 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، چاپ 19، ص589. 
2. به نظر می رسد در برخی موارد اش��تباهات يا ابهاماتی در اسامی دستگيرشدگان يا در آدرس های آنان وجود 

داشته باشد اما از آنجا كه به دستگيرشدگان دسترسی نبود امكان اصالح موارد مذكور وجود ندارد. 
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ليست چنين آورده است: 
موضوع: دستگيرشدگان وقايع خرداد ماه 1342

محترماً بعرض می رساند.
بطوريكه استحضار دارند در جريان وقايع اخير خردادماه 1342 قبل از 
اعالم فرمانداری نظامی تعداد 352 نفر كه در تظاهرات و اخالل در نظم 
عمومی شركت داشتند بوسيله مأمورين انتظامی دستگير و به ساواك 
اعزام و به اتهام اقدام بر ضد امنيت داخلی مملكت با صدور قرار بازپرس 
نظام��ی در زندان های موقت ش��هربانی كل كش��ور، قزل قلعه، پادگان 

عشرت آباد، پادگان بيسيم بازداشت گرديدند. 
اينك نتيجه اقدامات معموله درباره زندانيان م��ورد بحث را از جهت 

استحضار معروض می دارد.
1. در بدو دستگيری چون تعدادی از افراد دستگيرشده سنشان بين 
14 و 17 سال بود لذا كميس��يونی از نمايندگان ساواك، اداره اطالعات 
ش��هربانی كل كش��ور و زندان موقت شهربانی تش��كيل گرديد و طبق 
صورت جلسه متشكله 50 نفر آنان كه سنشان بحد قانونی نرسيده بود با 

اخذ تعهد از زندان آزاد گرديدند. 
2. از بقيه افراد زندانی تا اين تاريخ بازجوئی های الزمه بعمل آمده است. 
اينك بمنظور تعيين تكليف متهمين مورد نظر ذيال پيشنهاد می گردد. 
الف. افرادی كه فاقد س��ابقه قبلی بوده و ضمن بازجوئی اظهاراتشان 
مقرون به حقيقت بوده و بازجويان مربوطه نيز نظرشان دال بر بيگناهی 
آنان باش��د با اخذ تعهدی مبنی بر اينكه در آتيه مبادرت به اعمالی كه 
برخالف مصالح عاليه باشد ننمايند نسبت به آزادی آنان اقدام مقتضی 

معمول گردد. 
ب. در مورد بقيه افرادی كه سوابق قبلی داشته فعاًل در بازداشت بمانند 
و نسبت به تكميل پرونده آنان اقدام چنانچه مقصر تشخيص داده شدند 
پرونده آنان جهت هر گونه اقدام قانونی به دادستانی ارتش احاله گردد و 

در غير اين صورت اقدامات الزم در مورد آزادی آنان بعمل آيد.
عليهذا مراتب از جهت اس��تحضار معروض صدور هر گونه دس��توری 

منوط به اوامر عالی است... 
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آدرس منزل

مرتضی 1
325شهبابی قريب

تخريب و 
بلوا 15خرداد11640 ريالشكستن

10/5 صبح 
پارك شهر15خرداد

خيابان بهار كوچه 
ششتری فرج كوچه 
افشين تلفن75079

عباسعلی 2
32كالنی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4500 ريالشكستن

8 صبح 
15خرداد

پمپ 
بنزين ژاله

خيابان دلگشا 
كوچه شاطر ملی منزل 

ماشاءاهلل مكالنی

321حسن رابع زاده3
تخريب و 
بلوا 15خرداد22000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سيزده 
ميدان

سبزه ميدان 
ساختمان بانك 

تهرات]؟[ منطقه 2 
تلفن23030

نجات اهلل 4
116ساسوئی

تخريب و 
بلوا 15خرداد14600ريالشكستن

صبح 
15خرداد

خيابان 
خيام

خيابان جامی ما 
بين خيابان كسری و 
پاريس شماره 122

104عباس عميد5
تخريب و 
بلوا 15خرداد7960 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
كشور

خيابان جمشيدآباد 
كوچه غربی منزل 

سرهنگ عميد شماره 
20

246حسين محبی6
تخريب و 
بلوا 15خرداد4050 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

اداره راديو 
و انتشارات

خيابان ايرج 
تهرانپارس كوچه 

خيابان سرمدكاشی 10

99علی رازی7
تخريب و 
بلوا 15خرداد25500 ريالشكستن

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
شاهرضا

بريانك كوچه 
خان احمدی كوچه 

فرعی 28

318عباس تهرانی8
تخريب و 
بلوا 15خرداد9300 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان درويش 
شميران كوچه يخچال 

جنب بيمارستان 
هدايت شماره 20

محمدتقی 9
255قدسی

تخريب و 
بلوا 15خرداد7160 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
سپه

خيابان زعفرانيه 
خيابان بان پيراسته 

كاشی 31و 33

235محمد كاظمی10
تخريب و 
بلوا 15خرداد22000 ريالشكستن

 3
بعدازظهر 
15خرداد

سی متری
خيابان مولوی 

روبروی خانی آباد گاراژ 
غالمعلی مهرزاد

ميراسماعيل 11
41ساعی

تخريب و 
بلوا 15خرداد13574 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه  
ميدان

خيابان شهر غراء 
بلوك 19 پالك 32
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12
سهند 

عبدالحسين 
فاطمی

3
تخريب و 
بلوا 15خرداد15400 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

وزارت 
بهداری

خيابان شميران 
انديشه 4 منزل فاطمی

عزت اله 13
216يموتی

تخريب و 
بلوا 15خرداد2900 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شميران 
خيابان  شماره 79

اسفنديار 14
345جليل مژدهی

تخريب و 
بلوا 15خرداد3600 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان روزولت 
كوچه هدايت شماره 5

272علی محيط15
تخريب و 
بلوا 15خرداد5952 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران نو 10 متری 
بانك كاشی 27

محمد 16
326سلطانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4075 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران نو خيابان 
حافظ شماره 19

محمد 17
79صداقتی

تخريب و 
بلوا 15خرداد12380 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

مقابل 
وزارت 

دادگستری

نارمك قطعه 12 
پالك 84

محمدعلی 18
172غروی

تخريب و 
بلوا 15خرداد10200 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان پهلوی 
كوچه مستوفی كوچه 

راستی شماره 10

پاشا قراچه 19
84اولو

تخريب و 
بلوا 15خرداد55440 ريالشكستن

12 ظهر 
15خرداد

خيابان 
ناصر 
خسرو

خيابان ايزنهاور 
كوچه مهرداد تلفن 

66838

علی حقيقت 20
155كاشانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد2395 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهرانپارس كوچه 
مينو كوچه ايزدی 

منزل شايسته

احمد صمدی 21
92كاشانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

12 صبح 
15خرداد

سه راه 
سيروس

خيابان شوش كوچه 
حجتی تير دوقلو 

كوچه جهانبخت 94

161محمد پورداد22
تخريب و 
بلوا 15خرداد10248 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شاهپور 
مسجد قندی كاشی 

136

داود 23
38ذوالفقاری

تخريب و 
بلوا 15خرداد18480 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان سيلو 
چهارصد دستگاه خانه  

شماره 10

24
حسين 
كربالئی 
حسينی

365
تخريب و 
بلوا 15خرداد2750 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

كالنتری 11 
حشمت الدوله كوچه 
نانش منزل حسينی

363اكبر سنائی25
تخريب و 
بلوا 15خرداد1126 ريالشكستن

9/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

تهران پارس خيابان 
مهر شماره 1951
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حسين 26
346حسينی عنبر

تخريب و 
بلوا 15خرداد9000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

ميدان شاهپور 
كوچه مسجد حاج 
حسن شماره 11

محمد بايگان 27
327حريری

تخريب و 
بلوا 15خرداد6440 ريالشكستن

10 صبح 
قزل قلعه كوچه آذر اداره راديو15خرداد

شماره5

عباس پور 28
24كاظمی

تخريب و 
بلوا 15خرداد17356 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

اميريه كوچه تاج 
كاشی 17

رمضان شهری 29
66تهرانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد15490 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

چهارراه 
مخبرالدوله

خيابان شميران 
شهناز چهارم شماره 

21

154جواد راستكار30
تخريب و 
بلوا 15خرداد8200 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

سه راه 
سيروس

تهرانپارس خيابان 
زرين چهارراه زرين 
مرغداری صادق زاده

عباس 31
11معنوی زاده

سوخته 
بلوا 15خرداد60000 ريالشده

 2
بعدازظهر 
15خرداد

ناصرخسرو
خيابان ری بازار 
نايب السلطنه كوچه 
حمام حاج ميرزا 

كاشی 14

بانك بازرگانی 32
253ايران

تخريب و 
بلوا 15خرداد17528 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

خيابان 
بوذرجمهری

ميدان سپه

138مهدی زند33
تخريب و 
بلوا 15خرداد2500 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

خيابان شميران 
چاله هوز كوچه آذر 

شماره 46

147امير ديوساالر34
تخريب و 
بلوا 15خرداد5640 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
شوش

تهران نو بانك 
صادرات 15 متری 

منزل رجب ؟

280علی سلطانی35
تخريب و 
بلوا 15خرداد9320 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

كوچه قصرالدشت 
كوچه نجف

حسن معنوی 36
12تهرانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد15360 ريالشكستن

12 صبح 
15خرداد

بازار 
نايب السلطنه

خيابان ری كوچه 
نجارباشی تلفن 

55974

مهدی مجرد 37
301تاكستانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

سه راه ضرابخانه 
استخر تهران منزل 

تاكستانی

142محمد نصيری38
تخريب و 
بلوا 15خرداد9600 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

شاهرضا 
مقابل 
دانشگاه

خواجه نصير طوسی 
دكتر بصيری 20



42
5

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

اد 
رد

1خ
م 5

 قيا
ه و

شا

محسن 39
273منصوری

تخريب و 
بلوا 15خرداد2150 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

ميدان 
ارك

شميران جاده قديم 
دانشكده پليس منزل 

منصور

78جعفر ماكوچی40
تخريب و 
بلوا 15خرداد13180 ريالشكستن

9 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

خيابان سينا كوچه 
شهبازی شماره 51

200عطاءاهلل جاويد41
تخريب و 
بلوا 15خرداد14000 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
شاهرضا

تهرانپارس خيابان 
گشتاسب ؟

20محمد سامعی42
تخريب و 
بلوا 15خرداد13000 ريالشكستن

 2
بعدازظهر 
15خرداد

سرچشمه
خيابان نظاميه 

كوچه نظاميه پالك 
56

43
مهندس 
حسن 

اسكندری
133

تخريب و 
بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

12 ظهر 
حسن آباد15خرداد

خيابان عالءكوچه 
عالء شماره 17

سيد علينقی 44
285محی

تخريب و 
بلوا 15خرداد7800 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
امل

خيابان امل كوچه 
دقت كوچه سائی 

شماره 25

دكتر مرتضی 45
83سردار

تخريب و 
بلوا 15خرداد9000 ريالشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
بهداری

پامنار كوچه 
صديق الدوله پالك 8

374سفارت فرانسه46
تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

10/5 صبح 
15خرداد

جلو وزارت 
دادگستری

ادرس سفارت 
فرانسه

محرم 47
183گلستانی

تخريب و 
بلوا 15خرداد14500 ريالشكستن

11 صبح 
15خرداد

بوذر 
جمهری

ميدان فوزيه خيابان 
شهرستانی چهار 

مسعوديه

209احمد يوسفی48
تخريب و 
بلوا 15خرداد6136 ريالشكستن

10 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

خيابان آذربايجان 
كوچه ستاره كوچه 

برهانی

اسداهلل 49
210نورصالحی

تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد47500 ريال

12 ظهر 
ناصرخسرو15خرداد

خيابان شكوفه 
شهباز كوچه حمام 

زمانی پالك 2

121محمود سرور50
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد9000 ريال

6 بعدازظهر 
شهباز15خرداد

خيابان مولوی 
جنب بازارچه نو پالك 

823

347ناصر كاتوزيان51
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد7832 ريال

11 صبح 
15خرداد

خيابان 
شاهپور

خيابان شاهپور 
كوچه حق شناس منزل 

شخصی
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87كاظم نمازی52
تخريب و 
سوزاندن 

ماشين
بلوا 15خرداد6200 ريال

11 صبح 
شهباز15خرداد

تهران نو خيابان 
وحيديه ايستگاه 
درختی كوچه]؟[

نصرت اله 53
165كاظمی

آتش سوزی 
بلوا 15خردادنداردكاميون

 8
بعدازظهر 
16خرداد

چهار 
فرسنگی 
تهران 

شريف آباد

سه راه ژاله كوچه 
قائم كاشی 17

عطاءاهلل 54
433كاظمی

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

11 صبح 
15خرداد

سبزه 
ميدان

حشمت الدوله 
غربی شماره 55 تلفن 

25535

106فرج اله ليبی55
سوخت 
بلوا 15خردادندارداتومبيل

11 صبح 
بازار15خرداد

هزارتختخوابی 
كوچه حميد شماره 

14

388علی آذری56
تخريب و 
بلوا 15خردادنداردآتش سوزی

11 صبح 
مولوی15خرداد

ميدان شوش 
خيابان صدراالشراف 

چهارراه در]؟[

حسين 57
419رعايائی

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردآتش سوزی

11/5 صبح 
تهران نو كوچه حسن آباد15خرداد

فرح آباد

محمدحسين 58
بلوا 15خردادنداردتخريب400قاطعی

 4
بعدازظهر 
15خرداد

ارك
سه راه زندان 

خيابان خواجه
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نام خانوادگی

ده
رون

ه پ
مار

ش

نوع خسارت
ميزان 

خسارت به 
ريال

علت
ساعت و 

تاريخ وقوع 
حادثه

محل وقوع 
آدرس منزلحادثه

1 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی135عباس مال1
15خرداد

خيابان 
سعدی 
شمالی

اميريه پل اميريها در 
خيابان اسفندياری كوچه 
بهادری پالك 143 و 61

مهدی ؟ بهنام 2
22فراستوك

غارت و 
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالسوزاندن

15خرداد
پارك شهر 

شمالی
خيابان بهشت كوچه 
نارنجستان شماره 80

122شعبان جعفری3
تخريب 
و غارت 

آتش سوزی
واگذاری به 
تربيت بدنی

12 ظهر بلوا 15خرداد
سلسله ؟15خرداد

شاهپور سه راه 
بوذرجمهری كوچه 

جعفری

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب416غالمرضا دادخواه4
بازار15خرداد

پشت باغ شاه چهارراه 
نواب بوستان سعدی اول 

قاسمی پالك 13

حسين طريقت 5
بلوا 15خرداد3000 ريالغارت97صفا

صبح 
ساعت 10- 

15خرداد
سيروس

خيابان غياثی 
مشرالسلطنه]؟[ كاشی 

59

داود روحانی 6
42مقدم

آتش سوزی و 
2 بعد ازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالسرقت

سيروس كوچه بازار15خرداد
آصف الدوله كاشی 10

10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب109سيد محمد تز7
اميركبير كوچه امين پارك شهر15خرداد

دربار پالك 19

15خرداد  بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت386خليل نوبختی8
عباس خاكی كوچه سيروسصبح

ميرفندرسكی شماره 60

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالشكستن393شعبانعلی جهانی9
سرپولك كوچه حاج ناصر خسرو15خرداد

معصوم شماره4

محمد 10
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن8مقدس زاده

15خرداد

خيابان 
اسماعيل 

بزاز

خيابان سيروس كوچه 
حمام گلشن كوچه 

رحيمی منزل رحيمی 
كاشی 16

119اكبر نوروزی11
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

گلوبندك15خرداد
خيابان اسماعيل بزاز 

روبروی كالنتری 6 كوچه 
حمام گلشن

حسين 12
صبح بلوا 15خرداد3500 ريالدزدی و غارت301معصوميان

نازی آباد بازار دوم ميدان شوش15خرداد
چمن كوچه 8 متری

10 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت123پرويز خاك پور13
شهباز15خرداد

آخر خيابان خيام 
پشت بلورسازی فاطمه 

كرمانشاهی
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محمدعلی 14
36بختياری

تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

نوروزخان15خرداد
بيسيم نجف آباد 8 متری 
خيام روبروی]؟[ فروش 

شماره 5

محمدحسن 15
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی127نورائيان

بوذرجمهری15خرداد
بازار حلبی سازها مسجد 
بزارها كوچه بيست درب 

روبرو]؟[

؟ صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت204عباس مركزی16
15خرداد

وزارت 
دادگستری

اتو بنز كرمان 
بوذرجمهری

سيد محمد 17
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت241شريفی

پارك شهر15خرداد
خيابان شهباز جنوبی 
ايستگاه مسجد كوچه 

ابوالحسن شماره 7

رجب بك 18
76محمدی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادتربيت بدنیدزدی

پارك شهرمولوی15خرداد

153رقيه ملكانيان19
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی
چهارراه مولوی پشت پارك شهر15خرداد

ميضخا؟ كاشی 17

217شبير عبدالهی20
دزدی و 
تخريب

شهرداری 
ترميم نمايد

11 صبح بلوا 15خرداد
خيابان شوش شرقی پارك شهر15خرداد

كوچه غالمعلی كاشی 17

77احمد كرمانی21
آتش سوزی و 

غارت
شهرداری 
ترميم نمايند

11/5 صبح بلوا 15خرداد
خيابان جنوبی پارك شهرپارك شهر15خرداد

137امير احتشام زاده22
آتش سوزی و 

غارت
تربيت بدنی 
جبران نمايد

صبح بلوا 15خرداد
انتهای باستيان كوچه پارك شهر15خرداد

يگانه كاشی 53

مرتضی 23
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت184عموهاشم

خيابان مولوی نرسيده به سبزه ميدان15خرداد
ميدان شاه كوچه رضائی

31عنايت اهلل نجاتی24
تخريب و 

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالدزدی
15خرداد

خيابان 
سيروس

انتهای گرگان كوچه 
مقابلی منزل تيمسار 

برخوردار شماره 5

117عباس اسمعيلی25
سقط شدن 

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد7000 ريالاسب
چهارراه محمودی كوچه ميدان شوش15خرداد

طوسی خيابان صفاری

10/5 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت32محمدرضا عقيلی26
سيد ملك خاتون كوچه سبزه ميدان15خرداد

خورسندی شماره 60

عزيز اسحق 27
75نجفی

غارت و 
تخريب 

آتش سوزی
4 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريال

سيروس15خرداد
بخش 9 تهران خيابان 
سيروس پرورشگاه 

شكرالمكر مانی

52عزيز وردی28
تخريب و 

3 بعدارظهر بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
خيابان زرين شعل كوچه سيروس15خرداد

تهرانی عزيز وردی

محمدعلی 29
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت387معصوميان

شاهپور15خرداد
خيابان سينا نزديك 

مسجد رحمانی كوچه 
كاظمی شماره 40



42
9

96
ار 

  به
  5

ه  1
مار

  ش
م 

ده
هار

ل چ
 سا

  
وم

ه س
دور

اد 
رد

1خ
م 5

 قيا
ه و

شا

گل محمد 30
خيابان 15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت391سپاهی

مولوی
ميدان راه آهن 
مسافرخانه بوعلی

3 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالدزدی و غارت53شوكت يعقوبی31
خيابان سيروس كوچه سيروس15خرداد

ميرزا شفيع ؟ قليخان

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالآتش سوزی37امير برادران32
خيابان مولوی ستون سرچشمه15خرداد

سنگی پالك 15

26قاسم حق وردی33
آتش سوزی 

3 بعدازظهر بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
بخش 7 تيكه حمام خانم سيروس15خرداد

كوچه كفاشها شماره 90

علی اكبر 34
10 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت435رحمانی

پارك شهر15خرداد
آخر خبط]؟[ سينا 

خيابان نيكو دست چپ 
كوچه غربی منزل جهانبو

حسين احمدی 35
بلوا 15خرداد5000 ريالدزدی125كالنتری

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

جواد خيابان مسگری شمس العماره
نظامی شماره 135

مصطفی 36
43كالنتری

تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد5000 ريالغارت

خيابان مقتدری كوچه بوذرجمهری15خرداد
حسن منزل عزيزاله

حسين حيدری 37
سوم اسفند وزارت جنگ دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالغارت340علمداری

كوچه امين الوزراء

9 صبح 16 بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت455طوفان مشهدی38
مجيديه خيابان كاظم آباد بازارخرداد

كوچه ياقوت پالك 24

431محرمعلی رضائی39
باطل شدن 

بازارچه سعادت چهار سو دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليطها
چوبی پالك 46

رضا ستاره 40
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت271درخشان

15خرداد
بازار 

عباس آباد
هفت تن گذر لوطی صالح 
كوچه حمام باغ شماره29

اسفنديار 41
7 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت44عوض پور

بوذر جمهوری15خرداد
دروازه غار چهارراه 

معصومی كوچه صالحی 
شماره 14

385ابراهيم طلعتی42
باطل شدن 
بليط بخت 

آزمائی
دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريال

خيابان ری پشت كانون 
كار و آموزش كوچه فرزانه 

شماره 33

430عاليه عليرضا43
باطل 

شدن بليط 
بخت آزمائی

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريال
دوره گرد15خرداد

دروازه غار كوچه حاج 
ماشاءاهلل ابوالقاسم خور 

بارفروش

384حسين صابری44
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
جوابيه]؟[ 10 متری دوم خيام15خرداد

ايستگاه بق]؟[

عباس شيخ 45
408احمدی

تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خواجه نظام الملك كوچه سبزه ميدان15خرداد
فريدون نژاد پالك 106
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محمد معنوی 46
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت287تهرانی

ميدان شاه خيابان مولوی ميدان شاه15خرداد
جنب كوچه سرور

مصطفی 47
 10صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت275اسكورچی

تيردوقلو  كوچه كشميری بوذرجمهوری15خرداد
 شماره 6

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت132محمدعلی روز رو48
اميريه قلعه وزير كوچه – خيابان سپه15خرداد

حجازی شماره 4

12 متری خزانه زير شوش15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی258حيدر بختياری49
حمام]؟[ پالك 29

424حسين مولوی50
باطل 

شدن بليط 
بخت آزمائی

دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريال
گود حاج ماشاءاهلل كوچه 

فرزانه منزل مشهدی 
غفار خلی

اسمعيل 51
98حسين زاده

باطل شدن 
دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليط ها

سه راه سلسل]؟[ نرسيده 
به مسجد صاحب الزمانی 

كوچه علی

29رضا پنجه قمی52
آتش سوزی و 

بلوا 15خرداد5000 ريالغارت
 5/5

بعدازظهر 
15خرداد

سيروس تكليه رضا سيروس
قليخان كوچه 7 دختر

28اسداهلل عزتيان53
تخريب و 

سيروس15خردادبلوا 15خرداد5000 ريالغارت
وحيديه ايستگاه مدرسه 
كوچه طهماسبی شماره 

21 ]؟[

188ليلی رمضانی54
تخريب و 

بعدازظهر بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
پارك شهر15خرداد

خيابان آريانا چهارراه 
قصرالدشت كوچه صابری 

منال

سيد عباس 55
115باقری

دزدی و غارت 
بازار كفاشها15خردادبلوا 15خرداد3000 ريالتخريب

خيابان قزوين ايستگاه 
امام زاده محسن كوچه 

شهبازی

بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت194عزيز اكبری56
مسافرخانه نيكپورسيروس15خرداد

11/5 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت158يوسف كوراسنلو57
خيابان اميركبير امين ناصرخسرو15خرداد

دربار شماره 64

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت191جواد دباغ مقتدر58
در باندرون15خرداد

بيسيم نجف آباد 8 متری 
هاشم آباد كوچه ارشدی 

كاشی 4

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب129منصوره جدی59
دروازه شميران خيابان قوام السلطنه15خرداد

مازندران تلفن 758956

8 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت159اصغر شيرخائی60
بوذر جمهری15خرداد

چهارراه عباسی خاكی 
كوچه]؟[ پرست كاشی 

116
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3 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت118مهدی عبوئی61
خيابان اميركبير كوچه بازار15خرداد

ناهيد كاشی 115

114اسد يوزگر62
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی
خيابان ری15خرداد

كوی فرح آباد خيابان 
خزانه 8 متری هشتم 

كوچه غالمحسين

ميرزا آقا بهرام 63
364رادمقدم

دزدی و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

نادری15خرداد
خيابان قزوين خيابان 

نوروزی  كوچه آذركاشی 
44

يداهلل داودی 64
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت176اهرنظامی

خيابان سپه روبرو مسجد خيابان سپه15خرداد
مجد مسافرخانه روشن

اسمعيل 65
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت134سيف اللهی

حسين آبادی دوالب بازار15خرداد
منزل استاد حسن معمار

سيد حسين 66
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت232علوی

خيابان مولوی كوچه سبزه ميدان15خرداد
سعادت كاشی 7

247اسداهلل كشوری67
تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

ناصر خسرو15خرداد
خيابان شهباز خيابان 
عيائی ايستگاه درختی 

كوچه منصوری

اسمعيل 68
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت197تراب نژاد

شاهپور15خرداد
خيابان سپه روبروی 

مسجد مجد پاساژ نوائی 
كافه رامسر

اسمعيل 69
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی59قره داغی

سپه15خرداد
خيابان قزوين سه راه 
سليمانيه كوچه بهامی 

شماره 21

148اسداهلل پروانه70
تخريب و 
9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

بوذرجمهری بازارچه در ؟ گلوبندك15خرداد
روبروی درب تون حمام

مهدی كوچه 71
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت45ريحانی

خيابان جمال الحق ناوی گلوبندك15خرداد
آباد كفاشی ريحانی

94رضا ابوترابی72
تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

ميدان اعدام تختی كوچه بازار15خرداد
همدانی شماره9

خليل اهلل 73
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت111عليخانی

ده متری بوذرجمهری ناصرخسرو15خرداد
كوچه محقق شماره 7

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب40عباس افشار74
بوذرجمهری15خرداد

بيسيم نجف آباد بيست 
متری نوروززاده پهلوی 

مدرسه شماره]؟[

237حميد بهارمست75
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

قوام السلطنه كوجه امين خيابان سپه15خرداد
الوزرا

185ولی عوضخانی76
باطل شدن 

4 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
دوره گرد15خرداد

خيابان ری خيابان 
درخشنده روبروی گرمابه 

رضا دو
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19حسن صادقی77
دزدی و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

بوذرجمهری15خرداد
بوذرجمهری خزانه 8 
متری رشيدی كوه 3 

متری منزل صا]صادقی[

71علی معزی78
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

خيابان خوش خيابان سبزه ميدان15خرداد
ناصی كاشی 39

سيد حسن واعظ 79
10مهر

تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد10000 ريالشكستن

ده متری شقاقی كوچه سبزه ميدان15خرداد
ديانت شماره 7

صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت113حسين خطيبی80
تهران نو كوچه وصال بوذرجمهری15خرداد

كاشی 39

56عزيزالخانی81
تخريب و 

9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
جواديه 20 متری كوچه مولوی15خرداد

يخچال منزل صمدی

17سليم رزاقی82
دزدی و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

سبزه ميدان15خرداد
سيروس كوچه حمام 
گلشن كوچه رشتی ها 

منزل هدايت

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت249صدراله اميری83
بهبهانی كوچه سيگاری ناصرخسرو15خرداد

منزل صدرالدين اميری

236علی مالوردی84
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
سيروس15خرداد

سيروس پشت ميدان 
سيد اسمعيل كوچه حاج 

مرسوم خان

صالح 85
131ميرزاجان زاده

شكستن و 
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

15خرداد
وزارت 
بهداری

فرج آباد غارگود سيد 
اميراله كوچه مرادی

محمد حميدی 86
74دروازه

تخريب و 
3بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

نارمك ده متری دوم ايران15خرداد
كاشی 34

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی173درويش خسروی87
چهارراه مولوی بازار مولوی15خرداد

حضرتی كوچه افشارها

63پوران جابری88
تخريب و 

2 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
شاهپور15خرداد

خيابان اتابكی 12 متری 
سوم كوچه محسن 

غالمرضائی

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت170اكبر شتربانی89
مولوی بازار سعادت كوچه ميدان ارك15خرداد

شاد پالك 46

بانك 15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت187خانعلی اميروند90
كشاورزی

خيابان سپه مقابل مسجد 
مجد مسافرخانه روشن

سيد ابوالحسن 91
105محسنی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خيابان شاه كوه بوستان ناصر خسرو15خرداد
كوه تاج منزل محمد

غالم عباسی 92
229هديه لو

باطل شدن 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

جواديه خيابان ؟ شماره بازار15خرداد
287

ميرزا محمد 93
224جاقروند

باطل شدن 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

جواديه ايستگاه يخچالميدان ارك15خرداد
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238علی موالئی94
تخريب و 

10صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
ميدان اعلم كوچه ساينها سبزه ميدان15خرداد

منزل زكيرا تكاش

223حسين خدادادی95
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
15خرداد

خيابان 
قزوين

خيان قزوين چهارراه 
ملك مسافرخانه محسن 

لقا

سيد موسی سيد 96
212اصغری

باطل شدن 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط

دروازه غاركوچه معصومی دوه گرد15خرداد
گود اول

11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالآتش سوزی308ابوطالب اجل لو97
انتهای خيابان مرتضوی پارك شهر15خرداد

روبروی ؟ بهرامی

12 ظهر بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت346حسن خرچنگی98
سبزه ميدان15خرداد

سيروس كوچه صغير بغل 
در بلهام زاده يحيی هادی 

زاهدی

حبيب اهلل 99
196نان گلی

تخريب و 
بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

 8/5
بعدازظهر 
15خرداد

تير دوقلوسبزه ميدان

چهارراه ملك مسافرخانه سبزه ميدان15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالغارت و دزدی219رمضان پاسدار100
فرد شيشه

242اكبر به جان101
تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالشكستن

سبزه ميدان15خرداد
خيابان سينا چهارراه 
خاكباز كوچه خاكباز 

كاشی 74

82قوام فقيهی مقدم102
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
خيابان خرمشهر كوخ جلو اطالعات15خرداد

خواهشی كاشی 23

91يداهلل ارشدی103
تخريب و 

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
ميدان ارك15خرداد

ميدان اعدام باغ انگوری 
مسجد خجسته كاشی 

58

95محمود درويشی104
تخريب و 
9 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالشكستن

پامنار كوچه نو كوچه ناصرخسرو15خرداد
كليمی

2محمود سروردی105
تخريب و 

4بعدازظهر بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی
15خرداد

خيابان 
قزوين

قلعه مرغی كوچه دوم 
كوچه رسول امينی 

شماره 22

47جعفر اكبرزاده106
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
خيابان بوذرجمهری در بازار15خرداد

خونگاه كاشی 96

248اصغر كريمی107
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالغارت
بازار15خرداد

مولوی كوچه حاج 
شعبانعلی دست راست 

درب اول

10 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالتخريب80جليل قنبری108
خواجه نظام الملك كوچه سپه15خرداد

امجد پالك 36

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت177ربابه نوشاده109
بازار15خرداد

خيابان سپه كوچه 
شكارچی نزديك 
بيمارستان سينا
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10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت239عباس پل110
ميدان اعدام15خرداد

امام زاده حسن خيابان 
كوی شهرزاده منزل 

صمدی

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت417حسين افشرده111
گلوبندك15خرداد

ميدان راه آهن مغازه 
عدالت پناه روبروی 

خط 35

100خانم حشمت112
تخريب و 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
15خرداد

ميدان سيد 
اسمعيل

شوش كوچه اكبر 
شيرازی شماره 3

8 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت136علی عميدی113
ميدان بروجردی خيابان ناصرخسرو15خرداد

سليمانی كوچه نيكپور

محمدعلی 114
215خواجوی

تخريب و 
جواديه 10 متر دوم كوچه آذربايجان15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالدزدی

ناصری شماره 11

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت421رحيم مختاری115
چهاراه مختاری كوچه مسجد شاه15خرداد

صفا شماره 11

9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت277احمد قنبری116
سپه كوچه مجد آقاعزيز خيابان سپه15خرداد

بالل

9/5 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزدی و غارت222احمد لطيفی117
ميدان ارك15خرداد

حشمتيه كوچه تيموری 
نزديك حمام خانه 

شماره 11

9/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت61حسين ينوئيان118
سه راه زندان خيابان بازار15خرداد

شاهفی كوچه بامداد

ابراهيم 119
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت73جهانبخش

چهارراه اسكندریبازار15خرداد

محمدحسين 120
4رزاقی

غارت و 
11 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالتخريب

سبزه ميدان15خرداد
خيابان شير  و خورشيد 
كوچه طباطبائی تلفن 

56770

288حسين هراتيان121
تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد3000 ريالدزديدن

پشت باغ فردوس كوچه بوذرجمهری15خرداد
آقا رضا بانكی شماره 3

418ذوقعلی حياتی122
باطل شدن 

تجاليش دزاشيب تپه دوره گرد15خردادبلوا 15خرداد1500 ريالبليط
قيطريه منزل امير حياتی

10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت48حسن دهقانی123
ناصرخسرو15خرداد

بسيج نجف آباد كوچه 
سلطانی سمت راست 

كاشی 5

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت333داداش سرخی124
خواجه نظام الملك كوچه گلوبندك15خرداد

اطهری شماره 3

كانون 125
251جهانگردان ايران

آتش سوزی و 
غارت

ابراز تأسف شده 
است

11/5 صبح بلوا 15خرداد
خيابان ورزش شمال پارك شهر15خرداد

يارشهر

احمد اوالد 126
300الستسم

غارت و 
6 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب

سليمانيه روبروی مدرسه بازار15خرداد
اميركبير منزل عظيمی
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10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت21قدرت اهلل ناظری127
بريانك كوچه ارديبهشت بازار15خرداد

شماره 17

سيد ماشاءاهلل 128
93العرضائی

تخريب و 
10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

شوش شرقی كوچه خيابان ری15خرداد
رضائی كوچه عرب

علی اصغر 129
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالتخريب96ذوالفقاری

15خرداد
خيابان 
نادری

خيابان همايون شماره 
66 تلفن 739550

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت50حق نظر لندچی130
دوره گرد15خرداد

سيروس حمام خشتی 
كوچه پشت مسجد اعلم 

منزل ماليم

معصومه ابراهيم 131
12 ظهر بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی220رشتی

15خرداد
چهارراه 
سيدعلی

خيابان هدايت كوچه 
امين مظفر سه راه 

سپهساالر

171مصطفی اشرف132
تخريب و 

صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت
نارمك كوی كاكاد منزل نارمك15خرداد

شماره 222

عبدالحسين نژاد 133
8 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت16بخش

تهران نو كوچه شارق بازار15خرداد
كوچه پوالدی شماره 32

مير محمود 134
274لشگری

شكستن و 
9 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالغارت

خيابان دانشگاه كوچه بوذرجمهری15خرداد
مشتاق ساختمان ناخ

156اكبر سرشار135
آتش سوزی و 

سرچشمه15خردادبلوا 15خرداد700 ريالغارت
خيابان عارف كوچه 

احمديه كوچه قهرمان 
احمد قهرمان

گوگين توانا 136
120افچنيگی

تخريب و 
6 بعدازظهر بلوا 15خرداد12000 ريالغارت

15خرداد
قبرستان 

روسها
كارخانه آبجوسازی 

مجيديه

214محسن ضيائی137
دزدی و 
بلوا 15خرداد6340 ريالچپاول

 2/5
بعدازظهر 
15خرداد

مقابل 
شاهرضا هتل شماره 105دانشگاه

145رضا بم راه138
شكستن 
غارت و 
تخريب

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريال
شاهپور شمالی كوچه تاتر پارس15خرداد

رشت شماره 110

محمدحسن 139
266مقيمی

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالآتش سوزی

15خرداد
خيابان 
قزوين

خيابان قزوين سه راه ذق 
جنب تعميرگاه شركت 

واحد

169ابراهيم نشاط140
تخريب و 
3 بعدازظهر بلوا 15خرداد2000 ريالشكستن

ناصرخسرو15خرداد
خيابان اميريه مقابل 
كوچه گنجه كوچه  ؟ 

منزل نشاط

234فرح كهن141
تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خرداد20000 ريالشكستن

دانشگاه15خرداد
خيابان نصر مقابل 

بيمارستان پهلوی شماره 
324
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128محمدرضا باقری142
تخريب و 

بازارچه باغ پسته كوچه اميركبير15خردادبلوا 15خرداد5000 ريالغارت
مرتون شماره 6و7 يا 9

حسن رنجبر 143
89نيكدل

تخريب و 
8 بعدازظهر بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

15خرداد
ايستگاه 
تجريش

شميران خيابان نياوران 
پشت حمام 6 منزل 

كرباسچی

200علی نجاتی144
تخريب و 
2 بعدازظهر بلوا 15خرداد3500 ريالشكستن

نواب چهارراه رضائی شاهپور15خرداد
كوچه رفعت شماره 38

14عنايت اهلل خمين145
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خرداد4000 ريالشكستن

نادری جنب حمام  نادری نارمك15خرداد
عكاسی مدرن

علی اصغر مغازه 146
11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت141ای

خيابان صفاری كوچه ناصر خسرو15خرداد
طوسی شماره 51

157نيما شاهين147
باطل شدن 

8 بعدازظهر بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
جواديه 10 متری دوم قوام السلطنه15خرداد

كوچه بينی شماره 48

198رضا سنجيده148
باطل شدن 

11 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالبليط
شاهپور كوچه بانگ رهنی ميدان سپه15خرداد

منزل ؟

10 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت199قدير دهاله149
15خرداد

روبروی 
دادسرا

گران كوچه قاسمی 
شماره 45

سيد حسن 150
10/5 صبح بلوا 15خرداد1500 ريالدزدی و غارت254حسينی تهرانی

خيابان خيام15خرداد
خيابان مخصوص كوچه 
طباطبائی دوبی كاشی 

234 منزل ميريها

جالل الدين 151
270محمدی

دزدی و 
1500 ريالتخريب

بلوا 15 
140خرداد]؟[

11 صبح 
رزم آرا15خرداد

مولوی جنب كالنتری 6 
كوچه سوختدان شماره 

20

شركت سهامی 152
140ثابت پاسال

تخريب و 
نداردشكستن

84بلوا 15 
167خرداد]؟[

 4/5
بعدازظهر 
15خرداد

خيابان 
جيحون

شهباز كوچه محمدی 
شماره 27

184پپسی كوال153
تخريب و 
نداردشكستن

46بلوا 
15خرداد]؟[

4 بعدازظهر 
خيابان جيحونجاده كرج15خرداد

حبيب 154
167جمشيدی

تخريب و 
5 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
جيحون

شهباز كوچه محمدی 
شماره 27

كانون فرهنگی 155
146ايرانجوان

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردسوزاندن

هدايت كوچه بالل خيابان ژاله15خرداد
شماره 4

شركت سهامی 156
206ابناء

سوزاندن و 
5 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردغارت

15خرداد
خيابان 
خراسان

خيابان پهلوی مقابل 
انجمن مطبوعاتی شماره 

34

124سيد بابا حجازی157
تخريب و 

بلوا 15خردادنداردغارت
 3/5

بعدازظهر 
15خرداد

سی متری
بوذرجمهری كوچه ؟ 
الدوله كوچه ملك راد 

شماره 29
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267بيوك صادق آذر158
تخريب و 

شميران جنب خيابان بوذرجمهری15خردادبلوا 15خردادنداردغارت
ميراشرافی كاشی 802

18انوشيروان صفرلو159
شكستن و 

11/5 صبح بلوا 15خردادنداردغارت
شاهرضا كوچه ولی زاده ژاله15خرداد

شماره 35

33محمد تقی زاده160
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

ژاله كوچه خير شماره 23ژاله15خرداد

51علی اكبر نوعی161
تخريب و 
12 ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

خيابان شهباز كوچه شهباز15خرداد
ياسمن شماره 12

57محمد نوربخش162
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سعدیسعدی15خرداد

103صادق بايگان163
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
چهارراه 
سينما ميهنحسن آباد

سيد مهدی 164
360حقگو

تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما ايرانالله زار15خرداد

شركت تلويزيون 165
65ايران

تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد

خيابان 
سعدی 
جنوبی

شركت ؟

فخری 166
55دهقانی پور

تخريب و 
12 ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
ميدان 
تجريش

شميران اول جاده نياوران 
چلوكبابی تبريزی

162هوشنگ كاوه167
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

تهران پارس دلنواز سينما نواب15خرداد
السكار

384كريم آفتابی168
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

بوذرجمهری15خرداد
جنب بازار خيابان 

شميران كوچه شاه صفی 
كوچه زهره شماره 40

257خان سردار169
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سعدیشاما باد15خرداد

81طاتوس آباديان170
تخريب و 
خيابان 15خردادبلوا 15خردادنداردشكستن

نادری
خيابان نادری شماره 

365

168جمال مستعدی171
تخريب و 
10/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سينما سيلواناميدان ژاله15خرداد

149محمد ذكری172
تخريب و 
11/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
سعدی 
سينما ادئونشمالی

يسائی 173
15گريگوريان

تخريب و 
3 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
سه راه امين 

حضور
سه راه امين حضور خيابان 

بهار كوچه حبيبی

هاكوب 174
54كافناريانس

تخريب و 
بلوا 15خردادنداردشكستن

نيمساعت 
بعد ازظهر 
15خرداد

خيابان نادریسينما يغل

30فريدون درختی175
تخريب و 
5 بعداز ظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
شهباز

شهباز جنب سقاباشی 
مغازه صفا
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سيد زاهد محمد 176
95ميگونی

تخريب و 
11 صبح 16 بلوا 15خردادنداردشكستن

ميگونميگونخرداد

9ابراهيم ليمودين177
تخريب و 
4 بعدازظهر بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد
خيابان 
جنب اتوپاكسيروس

178
حسن 

آقاجان زاده 
ماهرابی

164
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

15خرداد

كانون 
ايرانجوان 
فرهنگی

آبسرد خيابان ژاله

امير خسرو 179
46خاوران

تخريب و 
9/5 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

سيروس15خرداد
خيابان سيروس تكيه رضا 
فليخان كوچه مشيروانی 

سه راه 10

6دانيال عبديانی180
تخريب و 
11 صبح بلوا 15خردادنداردشكستن

خيابان ژاله15خرداد
خيابان مازندران كوچه 

قدوسی منزل دكتر 
جميلی

حسين و محمود 181
11 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت22نورپانی

عين الدوله كوچه باغ بازار15خرداد
بزرگ

سيد علی اصغر 182
چهارراه مولوی جنب مولوی15خردادبلوا 15خردادنداردغارت و دزدی425نظيری

قهوه خانه رمضان رشتی

محمود 183
9 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت203عالءالدينی

سبزه ميدان15خرداد
سبزه ميدان خيابان 
كمالی كوچه سردار 
حكمت شماره 115

7/5 صبح بلوا 15خردادندارددزدی و غارت303عفت ثقفی184
باب همايون15خرداد

خيابان شميران قديم 
ايستگاه منصف منزل 

مهندس يقفی

سيدعلی 185
4 بعدازظهر بلوا 15خردادندارددزدی و غارت438حسينی

بازار آهنگرها15خرداد
خيابان شوش كوچه 

رحيمی روبروی 
بلورسازی

343مهدی باستانی186
شكستن و 

9 صبح بلوا 15خردادنداردتخريب
خواجه ؟ كوه اطهریبوذرجمهری15خرداد
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صورت اسامی روحانيونی كه در وقايع جريان اخير دستگير شده اند
برابر قرار بازپرس نظامی بازداشت می باشند

ف
تاريخ نام پدرشهرتنامردي

محل زندانبازداشت
دستگيری

قمپادگان بی سيم43/3/15-الموسوی خمينیروح اله1

مشهدپادگان بی سيم42/3/16حاج آقا حسينطباطبائی قمیحسن2

شيرازعشرت آباد42/3/15محمدجعفرمحالتیبهاءالدين3

شيرازعشرت آباد42/3/15سيد جمالمصباحیمجيدالدين4

شيرازعشرت آباد42/3/15شيخ جعفرآيت اهلل زادهجالل الدين5

شيرازعشرت آباد42/3/15سيد عبدالحسيندستغيبمحمد هاشم6

شيرازعشرت آباد42/3/15بهاءالدينمحالتیمجدالدين7

شيرازعشرت آباد42/3/18ميرزا محمدتقیدستغيبعبدالحسين8

تهرانموقت شهربانی42/3/15حبيب الهاشرف الواعظينحسين9

تهرانموقت شهربانی42/3/15شيخ جعفرنهاوندیشيخ باقر10

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد حسنهاشم نژادسيد عبدالكريم11

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد علیموسوی نسبسيد علی اصغر12

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اصغراعتمادزادهحاج سيد علی اصغر13

تهرانموقت شهربانی42/3/15محمدحسينمطهریمرتضی14

تهرانموقت شهربانی42/3/15عبدالباقیواعظیحاج فرج اله15

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اكبرثقه االسالمیباب اله16

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیحاج شيخ عبدالرحيم17

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیشيخ عبدالنبی18

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج شيد آقابزرگحاجی كنیشيخ عبدالعلی19

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد حسنمرتضویسيد محمد مرتضی20

تهرانموقت شهربانی42/3/15علی اكبرمكارم شيرازیناصر21

تهرانموقت شهربانی42/3/15حسيناسالمیعباسعلی22

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد محمدرضاواحدیسيد محمدتقی23

تهرانموقت شهربانی42/3/15محمدرضافلسفیمحمدتقی24
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تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد جوادقمی طباطبايیسيد مصطفی25

تهرانموقت شهربانی42/3/15عباسغفاری آذرشهریحسين26

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد مرتضیصفائیسيد احمد27

تهرانموقت شهربانی42/3/15حاج اسداهللباقریمهدی28

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد رضاطاهریشيخ مرتضی29

تهرانموقت شهربانی42/3/15آقائیتكهعلی اكبر30

تهرانموقت شهربانی42/3/15سيد جمالصالحیمرتضی31

تهرانموقت شهربانی42/3/19محمدحسينیسيد احمد32

تهرانموقت شهربانی42/3/20محمودحسينیعزت اله33

نام های افتخارآميز شماری از شهيدان 15خرداد 
درباره ش��هيدان 15خ��رداد 42 به رغم جس��تاری ك��ه نگارنده كت��اب نهضت امام 
خمينی)ره( تاكنون انجام داده است آمار دقيق و درستی نتوانسته است به  دست آورد، 
به  نظر می رسد كه در اسناد و گزارش های پشت پرده نام های كامل شهيدان آن روز عمداً 
به ثبت نرسيده است. رژيم ش��اه برای اينكه ژرفای جنايت و قساوت خود را در كشتار 
بی رحمانه مردم در قيام خردادماه از ديد ملت ايران و مردم جهان پوشيده دارد، بسياری 
از كش��ته ها و زخمی ها را كه در خيابان ها افتاده بودند، پيش از آنكه به بيمارستان ها يا 
پزشكی قانونی انتقال يابند و مورد شناسايی قرار گيرند در كاميون ها ريختند و در نقاط 
دوردست در گورهای دسته جمعی به خاك سپردند. برخی از خانواده های شهيدان نيز 
از بيم پيگرد شديد رژيم شاه و برای اينكه گرفتار ساواك و زندان و بازجويی نشوند، خبر 
شهادت عزيزان خود را در 15خرداد هرگز بازگو نكردند و مرگ آنان را به علت تصادف و... 
وانمود كردند. اين پنهان كاری موجب شد كه برخی از شهيدان آن روز در جرگه مردگان 
شمرده شوند. برخی از شهيدان 15خرداد از اهالی شهرها و روستاهای دوردست بودند 
كه برای كار در تهران به سر می بردند و خانواده هايشان هيچ گاه از سرنوشتشان خبردار 
نشدند و از افراد مفقوداالثر به  شمار آمدند. رژيم شاه همه كشته های قيام 15خرداد را 
يك بار 20 نفر و يك بار 60 نفر و بار ديگر 86 نفر و زخمی ه��ا را 150 نفر اعالم كرد و به 
برخی از خبر گزاری های خارجی كه شمار كش��ته گان را بيش از هزار نفر برآورد كرده 
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بودند اعتراض كرد كه گزارش خالف واقع داده اند1 اما اكنون در آرشيو محرمانه شهربانی 
آن روز تهران می بينيم كه نام های 128 نفر از زنان و مردانی كه در 15خرداد در تهران 

به شهادت رسيده اند ثبت شده است كه در پی می آيد: 

شغل نام خانوادگی نام رديف
ابوالحسنی حكيمه 1
ابوالحسنی زهرا 2

شيشه بر اجاقيان جواد  3
احيائی ملكه  4

كشاورز اردستانی كهنگی ابوالقاسم 5
ارميده شريفه 6

نجار استاد هاشمی علی 7
راننده تاكسی اسدپور شيرازی محمدحسين 8

خياط اشعری عبداهلل 9
فروشنده اعرابی جوشقانی محمود  10

افخمی قمی بتول  11
كشاورز افسر حسين 12
كارگر اقليمی عباس  13

بديری سكينه 14
برج علی اصغر 15

بنا و معمار برخورداری عباسعلی 16
بنا و معمار برخورداری قاسمعلی 17

برزين امراهلل 18
برومند پاك سكينه 19

بهرامی كبری 20
بيگدلی بتول 21

كشاورز بيگلری ارسالن 22
كشاورز بيگلری باختر 23
كشاورز بيگلری حيدر 24

1. روزنامه لوموند در تاريخ 1963/6/7 نوشت در حالی كه آژانس رس��می پارس تعداد كشته شدگان را 20 تن 
و زخمی ها را 150 تن قلمداد كرده اس��ت وزارت دادگستری تعداد كشته ش��دگان را 74 تن شمرده است كه 60 
تن آن در تهران و 14 تن در قم كشته شده اند اما به  نظر می رسد كه ش��مار قربانيان خيلی بيشتر باشد. دولت به 
خبرگزاری هايی كه تعداد كش��ته ها را يك هزار تن اعالم كرده اند اعتراض كرده، بيمارس��تان ها از دادن هر گونه 

اطالعی دربار تعداد زخمی ها و كشته ها امتناع می ورزند. 
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كشاورز بيگلری زراره 25
كشاورز بيگلری زياد 26
كشاورز بيگلری علی 27
كشاورز بيگلری نصير 28

گل فروش پرمور محمدعلی 29
دانش آموز پروا )قنادی( اسداهلل 30

پروانه اسماعيل 31
دانش آموز پروانه محمدعلی  32

دانش آموز )چهارده ساله( پهلوانی مرتضی  33
پهلوانی نصراهلل 34

كارگر تشكری محمدحسين 35
تكثير زن ملوك 36

دانش آموز توانا عباس 37
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