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

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

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

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

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

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

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

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

رد پای تزلزل و نفوذ 
سرايت ويروس خطرناک کلپتوکراسی در ديوانساالری ايران!! 

نفاق و نفوذ
آورده اند كه روزی به حكم داروغه شهر، خواجه ابومنصور را به حضور آوردند. داروغه 
به وی نهيب زد كه شنيده ام بر سيره ما پاره ای حكايت ها و كنايت های نيش دار نوشته ای! 
خواجه عرض كرد الواهلل، مرا چه بدين شكر خوردن ها و قند شكستن ها، فی الجمله داروغه 
اصرار كرد و خواجه انكار! تا آخر داروغه گفت: پس تو را يك روز مهلت دادم تا اين گمان 
شايع را از سر مردمان به در آوری. خواجه گفت: سمعاً و طاعته. آن گاه اجازت خواست و به 
دفتر جريده كثيراالنتشار شهر رفت و اعالميه ای داد كه ايها الناس! هر گونه شباهت ميان 
بعضی از اشخاص حكايت های بنده با داروغه جماعت، تصادف محض است و سنديت ندارد. 
اين حكايت را در ابتدای اين يادداشت از اين جهت آورده ام كه داروغه گان جناح چپ و 
راست و اصالح طلب و اصول گرا و ايضاً، افراطيون و اعتداليون و غرب پرستان و سرسپردگان 
به استكبار شرق و غرب بدانند كه هر گونه شــباهت در اين نوشته با بعضی از اشخاص و 
جناح ها و مفاهيم و اصطالحات و دولت ها را، از سر تصادف محض ببينيد!! مثاًل اگر از واژه 
كلپتوكرات برای نشان دادن نوعی ويروس خطرناك در ديوانساالری ايران در اين نوشته 
استفاده شده است، منظور سارق و دزد و شارالتان كه به غلط، بعضی مترجمين در ترجمه اين 
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واژه به كار برده اند، نيست؛ بلكه مراد من از كلپتوكرات دولتمردانی هستند كه هدف اصلی 
آنها در قبضه قدرت، ثروت اندوزی شــخصی بوده و از موقعيت مقام دولتی، برای پيشبرد 

اهداف شخصی خود و وابستگان و پيوستگانشان استفاده می كنند.1 
علت چنين تأكيدی آن است كه از زمانی كه نسلی در پوشش فرنگی مآبی، تمام امتيازات 
توليدی دانش و ادب و معرفت كشور را در انحصار خود درآورده اند، زبانی كه با آن سخن 
می گويند ديگر زبان زمانه نيست. اين زبان اسير نشان های ايدئولوژيك متناقض اين نسل 
است. آن كه تمايالت ليبراليستی دارد اصطالحاتی را كه به كار می گيرد در تقابل معنايی 
با همان اصطالحاتی اســت كه رقيب ايدئولوژيك وی در جناح كمونيستی يا سوسياليستی 
استعمال می كند و آن كه چپ اســت واژه ها را چپكی و آن كه راست است واژه ها را الكی و 
دل بخواهی ترجمه و استعمال می كند. بنابراين بايد بپذيريم كه بعضی از واژه ها در ادبيات 
سياســی ايران معنای اصلی و حقيقی خود را از دســت داده اند و گرفتار تخيل مكالمه ای و 
بازی های زبانی شده اند. برای اين كه اهميت اين موضوع را بيشتر درك كنيم به چند مثال 

تاريخی در ادبيات سياسی ايران معاصر از دوره قاجاريه تا به امروز رجوع می كنيم: 
1. در دنيا، اصطالح روشنفكری به معنای شجاعت به كارگيری عقل در فهم مسائل، بدون 
كمك ديگران )تقليد نكردن( است. غربی ها می گويند: روشنفكری با دعوت به عقل ورزی 
و پرهيز از تقليد آغاز می شــود. ايمانوئل كانت، خدای منورالفكران جهان! در تعريف اين 
اصطالح می گويد: روشن نگری خروج آدمی از نابالغی و ناتوانی در به كار گرفتن فهم خويشتن 
بدون هدايت ديگری است. اين نابالغی ناشی از كمبود فهم نيست بلكه كمبود اراده و دليری 
در به كار گرفتن آن است. كانت می گويد: دلير باش در به كارگرفتن فهم خويش.2 اما در 
ايران اين واژه سرگذشــت متضاد و عجيب و غريبی دارد. در كشور ما داستان روشنفكری 
با تعطيلی عقل و دعوت به تقليد آغاز می شود. يعنی آنهايی كه پرچم دار اين تفكر در ايران 
هستند از دوره قاجاريه به ما گفته اند: ملت ايران توانايی و استعداد ساختن چيزی را ندارد و 
بايد پيوسته از فرنگی ها تقليد كند! تحقير ايرانی ها و دعوت به تقليد به جايی رسيد، عده ای كه 
خود را متجدد، مترقی و روشنفكر می خواندند، گفتند ايرانی ها اگر می خواهند پيشرفت كنند 

بايد از فرق سر تا نوك پا فرنگی شوند.3 
2. دانشــگاهيان ما در ادبيات سياســی مدرن ايران، به عاقدان قراردادهای استعماری 

1. برای مطالعه بيشتر رك: سوزان اكرمن، فســاد و دولت، علت ها، پيامدها و اصالح، تهران، شيرازه، 1385، 
ص205. 

2. ايمانوئل كانت و ديگران، روشن  نگری چيست؟، ترجمه سيروس آرين پور، تهران، آگه، 1376، ص17. 
3. اصطالح معروف تقی زاده يكی از غرب پرستان مشهور ايران در دوره قاجاری و پهلوی. 
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می گويند اصالح طلب! و در تئوريزه كردن سرســپردگی آنها به دشــمنان اين مرز و بوم، 
مكتب تبريز و نظريه اصالحات و كانون ترقی و ايدئولوژی جهانی شــدن و جنبش جامعه 
مدنی را می ســازند. ميرزا حسين خان سپهساالر فراماســون معروف دربار قاجاری را كه 
كارچاق كن انگليس ها و يهوديان در بســياری از قراردادها به خصوص قرارداد رويتر بود، 
پدر اصالح طلبی ايران می گويند و خيانت نابخشودنی او را در تجزيه بخشی از خاك وطن 
در سيستان و بلوچستان، در جهت اصالحات می دانند. ماجرای اختالفات ايران و انگليس 
در مرزهای شرقی را كه ميرزا حسين خان سپهساالر در مقام صدر اعظم كشور در سفر اول 
ناصرالدين شاه به فرنگ، شــاه را وادار كرد كه حكميت گلد اسميت، رئيس اداره تلگراف 
انگليس ها را در تقسيم بلوچستان و سيستان بپذيرد و پس از آن، گلد اسميت بلوچستان را 
كه آن دوره مساحتش حدود 18146 كيلومتر مربع بود به دو قسمت تقسيم كرد؛ حدود 
10772 كيلومترمربع را به انگليس داد كه افغانســتان و هند را در دست داشت و حدود 
7374 كيلومترمربع را به ايران داد؛1 اصالح طلبــان تاريخ ايران، تمام تالش خود را به كار 

می گيرند كه اين خاطره رنج آور را از حافظه تاريخی ملت ايران پاك كنند. 
3. در ايران دوره قاجاريه و پهلوی، امتيازات زيادی به بيگانگان داده شد و دست آنها برای 
نابودی زيرساخت های ايران باز گذاشته شد. در آن شــرايط غمبار، فقط صدای اعتراض 
عده ای در مقابل اين بذل و بخشــش ها درآمد اما ادبيات سياسی دوران معاصر كه تحت 
سيطره غرب پرستان است، به جای اين كه از افرادی كه با اين قراردادها مقابله كردند، به 
عنوان قهرمانان ملی تمجيد كنند، از آنها به نام مرتجع و عقب مانده ياد می كنند. حاج مال علی 
كنی ها، ميرزای شيرازی ها، شيخ فضل اهلل نوری ها و كاشانی ها كه در مقابل اين قراردادهای 
اسارت بار و استقالل شكن ايستادند، می شــوند مرتجع و عقب مانده و ميرزا حسين خان ها و 

ملكم خان ها و مشيرالدوله و قوام السلطنه ها و تقی زاده ها و... می شوند اصالح طلب. 
4. كســانی كه به نام آزادی و قانون خواهی در سفارت انگليس تحصن می كنند و به قول 
شيخ شهيد فضل اهلل نوری مشــروطه ايران را از ديگ پلوی انگليسی ها استخراج می كنند، 
آزاديخواه و مترقی معرفی می شــوند و كسانی كه با اين مشــروطه مخالفت كرده و آن را 
مغاير عزت و استقالل ايران می دانند مستبد معرفی می شوند و سرشان باالی دار می رود. 
افرادی كه به سفارت انگليس پناهنده می شوند و مشروطه را فرزند روحانی انگليس معرفی 
می كنند آزاديخواه، تجددطلب و قانون گرا و مخالفان اين اعمال قبيح و حقارت بار، واپس گرا 

و عقب افتاده معرفی می شوند. 

1. داريوش رحمانيان و فضل اهلل براقی، مجله تاريخ ايران، بهار 1389، ش6، پياپی 65-64، ص35.
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5. نظام مشروطه سلطنتی را بر يك جنبش مردمی باشكوه به نام »نهضت عدالت خواهی 
در ايران« تحميل نمودند و در قانون اساسی اين نظام، پادشاهی را در ايران مادام العمر در 
دل يك خانواده بی هويت، بی فرهنگ و عقب مانده، قانونی كردند و اسم اين عمل ضد عقلی 

را گذاشتند آزاديخواهی و عقل گرايی. 
6. رژيم پهلوی را كه يك رژيم كودتايی و غيرقانونــی در ايران بود، تقديس كردند و به 
دست يك حقوقدان سرسپرده به انگليس، به نام محمدعلی فروغی، يك سرهنگ قزاقخانه 
روس را كه نه سواد و نه دركی از ايران داشت مسلط بر جان، مال، ناموس، استقالل و عزت 
كشور كردند و نزديك به پنجاه و هفت ســال ايران را به يك كشور وابسته و عقب مانده و 
ويران تبديل نمودند و اسم آن را گذاشتند ديكتاتوری منور؛ و اندر وصف اين بت جديد و 
حقير چه افسانه ها كه نساختند!! تا جايی كه حتی امروز هم عده ای برای نشان دادن ابهت 

خود از اين تمثيل كه من حقوقدان هستم نه سرهنگ، استفاده می كنند!!
7. كاپيتوالسيون را كه استقالل دستگاه قضايی ما را نابود و ملت ايران را در نزد امريكاييان 
و ساير بيگانگان حقير نشان می داد، تصويب كردند و اسم اين اقدام حقارت بار را گذاشتند 

احترام به قوانين بين المللی در فرآيند جهانی شدن!!
8. پايه گذاران اعدام ها، سازندگان زندان ها و تشكيل دهندگان جوخه های ترور و وحشت 
و كميته های مجازات مخالفان را كه شبيه سازمان های فاشيستی هيتلر در ايران بود، گفتند: 

ترقی خواهان و متجددان ايران. 
9. پايه گذار جشن كتاب ســوزی در ايران را كه اسمش احمد كسروی بود به عنوان ولتر 
ايران و يكی از عقل گرايان دوران معاصر معرفی می كنند و هنوز جسارت اين را ندارند كه 
به نسل امروز و فردای ايران توضيح دهند قرار دادن اول دی ماه هر سال توسط كسروی به 
عنوان جشن كتاب سوزی و سوزاندن آثار مفاخر ادبی ايران چون فردوسی و حافظ و سعدی و 
مولوی و ديگر بزرگان علم و ادب و مذهب چه نسبتی با عقل گرايی دارد! كسروی را تقديس 

و كشندگان اين موجود عقب مانده و خشك مغز را تقبيح می كنند!! 
10. استقالل طلبی در كشــور را مخالفت با تجددخواهی و پيشــرفت معرفی می كنند و 
خودشان ارتجاعی ترين توافقات تاريخی به نام برجام را بر ملت ايران تحميل می كنند و اسم 

اين را می گذارند تدبير و اميد!! 
اين  تناقضات مفهومی و تاريخی و ده ها مورد شبيه به اين نشان می دهد كه عماًل تعريف 
مفاهيم، سياست ها، نخبگان و دولت در ايران معنای مصطلح و منطقی خود را از دست داده 
اســت و به ابزاری برای توجيه نادانی ها، ناتوانی ها و ناكامی های دولتمردان، روشنفكران و 
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كارگزاران تبديل شــده اســت. امروزه ديگر واژه ای مثل تدبير و اميد، اصالحات، جامعه 
مدنی، اعتدال و... بيش از آن كه يادآور عزت و ســربلندی و استقالل و امنيت كشور باشد 
تداعی كابوس های بنيادينی اســت كه ريشــه در رفتارها، سياســت ها، برنامه ريزی ها و 

تصميم گيری های دولت ها و جريان های وابسته به اين دولت ها در سه دهه اخير دارد. 
زيربنای معناآفرين اين واژه ها، به خصوص در چند سال اخير، به دليل عملكرد آزاردهنده 
دولت روحانی، مبادی منطقی خود را از دست داده است. يك ديده بان هوشمند به محض 
رؤيت اين واژه ها، به جای تداعی يك چشم انداز امن، اطمينان بخش، عاقالنه و اميدبخش، با 
حجمی از شيوه های نادرست، اعصاب خردكن، وادادگی، بی برنامگی، ناهوشمندی و از همه 
بدتر، وابستگی و دل سپردگی به خارج از مرزهای اين سرزمين، روبه رو خواهد شد. در دولت 
يازدهم و دوازدهم نه تنها بسياری از باورها- كه پشتوانه تداوم انقالب اسالمی بود- مضمحل 
گرديد بلكه حتی واژه ها و اصطالحات عزيز و پسنديده و مثبت نيز در ادبيات ايران تخريب 

شد. 
واژگان تدبير و اميد همراه با واژه اصالحات، ديگر در ذهن مردم ايران به معنای برساختن 
پيكر سياسی و مهارت گری يك دولت عاقل و عادل نيست. همان طوری كه واژه اصالحات 
كه يك واژه مقدس در ادبيات دينی و سياســی ما ايرانيان بود از زمان ميرزا حســين  خان 
سپهساالر مترادف با وطن فروشی، بيگانه پرســتی و وابستگی شد و از دولت خاتمی به بعد، 
به يك دستگاه ايدئولوژيك دين ستيز، فرهنگ گريز و انقالب ستيز جريانات چپ و راست 
هم معنا شد و از دل آن فتنه های دوم خرداد، جامعه مدنی، قتل های زنجيره ای، واقعه كوی 
دانشــگاه، فتنه 88، بيانيه 77و... خارج گرديد. اصالح طلبی در حافظه تاريخی ملت ايران 

هيچ گاه تداعی شكلی از حكومت اهل معرفت و فضيلت نبوده و نيست. 
پس از پايان موج كوتاه حل صدروزه مسائل و مشكالت و معجزه گری برجام بدفرجام، 
نوای خودستايی دولتيان تدبير و اميد ديگر جذابيت چندانی حتی برای ساده لوحانی كه اين 
شعارها را باور كرده بودند، ندارد. اتحاد نامقدس اصالح طلبان و اصولگرايان بی بصيرت و 
قدرت طلب در دولت اعتدال، شرايطی برای كشور فراهم كرد كه اثرات آن از فتنه 88 به 
مراتب ترسناك تر است و ما امروز می فهميم كه چرا رهبر انقالب اسالمی در سال 88 گفت 

فتنه بزرگتری در راه است!! 
ترسناكی اين فتنه را می توان در تصميمات نابخردانه اخير دولت در قضيه گرانی بنزين 
و كنش های سازمان يافته گروهك های مزدور در قالب »شورش های بی سر« كه هدفی جز 
كشتار و تخريب آن هم در حجم انبوه، ندارد، مشاهده كرد. عمق اين ترسناكی زمانی آشكار 
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می گردد كه ملت ايران با بهت و حيرانی، شخصيتی به نام رئيس جمهور را در قاب تلويزيون 
در شرايطی مشاهده می كنند كه لبخند بر لب، خود را از عواقب تصميم گيری های نابخردانه 
دولت مبرا دانسته و مدعی می شود كه وی نيز مانند مردم از تاريخ اعالن گرانی بنزين خبر 

نداشته است!! 
اين فرافكنی ناروا، توسط رئيس دســتگاه قوه مجريه، كه مسئول تمامی برنامه ريزی ها، 
سياســت گذاری ها و تصميمات در سطوح اجرايی اســت معانی و تفسيرهای استراتژيك 
متناقضی به همراه دارد كه جای آن در اين يادداشت نيست. اما بيش از همه، اين حقيقت را 
به ذهن متبادر می كند كه دولت در ايران دچار بيماری خطرناكی شده است كه اگر برايش 
چاره ای نينديشيم خسارات سنگين و جبران ناپذيری بر ايران، انقالب اسالمی، نظام جمهوری 

اسالمی و مردمی كه تنها پشتوانه اعتبارسنجی نظام هستند، وارد خواهد ساخت. 
متأســفانه، نبود تأمل انتقادی، تاريخی و اجتماعی بر رويدادهای گذشته به خصوص بر 
عملكرد دولت ها و پيشــگيری نكردن از خودستايی ها و خودپرســتی های انتقام جويانه ای 
كه از دولت خاتمی آغاز و در دولت روحانی تئوريزه و نهادينه شد و مقدس كردن بی جای 
ديوانساالری و ديوانساالران برای در امان ماندن آنها از انتقاد حكيمانه و حواله كردن اغلب 
انتقادها به اصل نظام كه نوعی سوءاستفاده از تعلق خاطر مردم به نظام جمهوری اسالمی 
و آرمان های انقالب اسالمی بود، اكنون كشور را در شرايطی قرار داده كه ما بايد به دنبال 
ضد انقالب در پستوهای تو در توی ديوانساالری در درون نظام جمهوری اسالمی بگرديم. 

گريزهای وهم آلــود از بيان دســتاوردهای جمهوری اســالمی در اين چهــار دهه و 
سياهنمايی های سيســتماتيك در نمايش های انتخاباتی رياست جمهوری و مجلس، كه هر 
دوره نسبت به دوره قبلی خطرناك تر و وقيحانه تر می شود، گويی همه با هم به شكل هدفمند 
تنها يك مسئله را نشانه رفته اند و آن چيزی جز القای ناكارآمدی، ناتوانی و حاكميت فساد 
سيستماتيك در نظام مقدس جمهوری اسالمی نيست. نتيجه چنين القائاتی بی ترديد چيزی 
جز بی اعتمادی، بی تفاوتی، روانی شدن جامعه، امنيتی شدن اجتماع و از همه خطرناك تر از 
دست رفتن سرمايه اجتماعی كه همانا مردم هستند، نيست. همه اينها نشان می دهد كه ما 
»نفاق و نفوذ« را در ساختار ديوانســاالری ايران جدی نگرفته ايم؛ يا اين كه عده ای تالش 

می كنند اين دو پديده مخرب را از حافظه تاريخی مردم پاك كنند. 
اگر حتی سند همگان پسند در اين مسئله نداشــته باشيم يا گرفتار اين وسوسه فريبنده و 
گمراه كننده شويم كه اگر به اين مســئله بپردازيم، جوجه روشنفكرانی در دانشگاه، رسانه و 
جامعه هستند كه با سنگرگيری در پشــت علم، ما را متهم به گرفتاری در دام توهم توطئه 
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و امثال ذلك كنند، اما برشــمردن فرآيندهای فروكاهنده  ای كه در ظرف اين ســه دهه، 
دولتمردان برای جمهوری اسالمی رقم زده اند به اندازه ای علمی و گويا است كه فقدان هر 

گونه سند و مدركی را هم توجيه می كند. 
هنگامی كه عملكرد اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی )نه عملكرد عمرانی و نه عملكرد 
بعضی از بخش های دانش های بنيادی( كه برآيند آن عدالت اجتماعی است را در دولت های 
هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی می سنجيم، ميانگين آن در شاخص عدالت اجتماعی 

قابل اعتنا نيست. به تعبير رهبر معظم انقالب اسالمی: 
عدالت اجتماعی، برداشتن فاصله های زياد بين قشرهای مختلف مردم 
است. در اين زمينه البته كم كاری داريم، عقب ماندگی داريم، كاری كه بايد 
در اين زمينه انجام بگيرد آن چنان  كه شايسته و بايسته و الزم بوده انجام 
نگرفته؛ بايد بجد دنبال اين باشيم و بدانيد كه به توفيق الهی دنبال اين هستيم 
و از اين قضيه صرف نظر نخواهيم كرد؛ اين يكــی از پايه های اصلی نظام 

جمهوری اسالمی است. البته راهش مبارزه  با ظلم و مبارزه  با فساد است.1
مهم ترين عامل اصلی ناكامی دولت ها در اين بحث، تنش ميان ظرفيت های گســترده 
كشور و تعلقات بيگانه پرستانه دولت مردان در حل مسائل است. تضاد ميان اين ظرفيت ها 
و آن تعلقات در ديوانســاالری ايران، به خصوص در دولت خاتمی و روحانی، ريشه تمامی 
فتنه هايی است كه در سی سال اخير، به اركان دوام جمهوری اسالمی، اعتماد عمومی و سرمايه 
اجتماعی آن لطمه وارد كرده است. كارگزاران ديوانساالری ايران به اين ظرفيت های گسترده 
در جامعه، ايمان قلبی ندارند و دستورالعمل ها و نسخه های خارجی را بر راهكارهای بومی 
و درونی ترجيح می دهند و به جای اين كه چاره كار را در داخل جســت وجو كنند وادادگی 
و سرسپردگی به بيگانگان را ســرلوحه خود قرار داده اند و همين تعلقات، راه را برای نفوذ 

پديده ای به نام فساد و كلپتوكراسی، در ديوانساالری ايران باز كرده است. 
كلپتوكراسی، تعامل بين فعاليت های اقتصادی كم بازده دولت و رانت جويی های غيرمولد 
بخش قابل توجهی از دولتمردان در بخش دولتی و عمومی، اثربخشی سياست ها و برنامه ريزی 
كشور را مخدوش كرده و سوداگران بازار و خيابان) دالالن( را تشويق می كند تا در پناه چنين 
تمايالتی در دولت ها و ناديده گرفتن قوانين نظارتی و مالياتی- چه در بخش های رســمی و 
چه در بخش های غيررسمی- تيشه به ريشه اعتماد عمومی مردم به نظام جمهوری اسالمی 

بزنند. 

1. بيانات مقام معظم رهبری در ديدار با فرماندهان و كاركنان نيروی هوايی ارتش، تهران، 1396/11/19. 
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از آنجايی كه در كشور ما بر خالف آرمان های انقالب اسالمی و بر خالف نظر و تمايالت 
خمينی كبير كه معتقد بود: »اكثريت قاطع هر دو جريان می خواهند كشورشــان مستقل 
باشد، هر دو می خواهند سيطره و شر زالوصفتان وابســته به دولت و بازار و خيابان را از سر 
مردم كم كنند. هر دو می خواهند كارمندان شريف و كارگران و كشاورزان متدين و كسبه 
صادق بازار و خيابان، زندگی پاك و سالمی داشته باشند. هر دو می خواهند دزدی و ارتشا 
در دستگاه های دولتی و خصوصی نباشد...«1 مقامات دولتی تنها كنشگران مسلط در حوزه 
عمومی هستند و هيچ گروه ديگری قدرت چانه زنی نسبی هم با دولت ندارد، هر كنشی در 
ساختار سياست گذاری، برنامه ريزی و تصميم گيری دولت، به راحتی استعداد تبديل شدن 
به يك بحران اجتماعی كاذب را دارد؛ و از آنجايی كه هم كارگزاران ديوانساالری در ايران و 
هم دشمنان انقالب اسالمی در داخل و خارج، از اين نقطه ضعف آگاه هستند آن را تبديل به 

يك منبع اليزال باج خواهی از ملت ايران كردند. 
وقايع سه دهه اخير و نقش دولت ها در اين وقايع، مثال روشنی برای اين ادعاست. اغلب 
اين وقايع ريشه در مسئوليت ناپذيری دولت در تصميم گيری ها و نگاه بيرونی آنها در حل 
مشكالت كشور دارد. اين معضل در دولت يازدهم و دوازدهم از حد اعتدال )اگر اعتدالی 
برای اين تمايالت قائل شويم( خارج و به يك افراط نابخشونی تبديل شده است؛ تعليق تمام 
ظرفيت های كشور به مدت شش ســال فقط با اين توهم كه مذاكره با كدخدای جهانی راه 
برون رفت همه مشكالت كشور است و از دست دادن فرصت های بسيار گرانبها برای رها 
شدن از شر اقتصاد متكی به نفت و قربانی كردن بخش بزرگی از آرمان های انقالب اسالمی 
در پای يك فرضيه توهمی و بی بنياد به نام »سياست خارجی توسعه گرا« كه بی ترديد القای 
ضدانقالب های بی هويت نفوذی در مركز تحقيقات استراتژيك و در رأس آن شخصی است 
كه در اغلب آثار خود پيوسته تالش می كند، استعمار را تطهير، عقل ايرانی ها را تحقير، تفكر 
استقالل طلبی را منسوخ، ادغام در سياست های استكبار جهانی و در رأس آن امريكا را واجب، 
دست كشيدن از ارزش ها را عقلی، به رسميت شــناختن صهيونيسم را ضروری، واگذاری 
مملكت به بيگانگان را الزمه توسعه، شكم بارگی و مفت خواری را بزرگ منشی، غيرفلسفی 
بودن را مهم، شخصی شدن دين را عرفانی و اخالقی، دفاع از سرزمين و ناموس را خشونت، 

سرسپردگی به بيگانگان را راه گشا و... معرفی كند.2
همه اين داليل با زبان بی زبانی به ما می گويد كه دولت مشهور به دولت مدرن در ايران 

1. صحيفه امام، ج 21، ص180-177) نامه مشهور به منشور برادری(. 
2. برای آشنايی بيشــتر با افكار اين افراد رك: آثار محمود سريع القلم به خصوص كتاب: ايران و جهانی شدن، 

تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1384. 
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د
از دوره قاجاريه گرفتار يك ويروس خطرناك به نام »كلپتوكراســی« شده و نظام مقدس 
جمهوری اسالمی هم به رغم تالش های مباركی كه در اين چهل سال داشته است، تا به امروز 
نتوانسته شر اين ويروس را از سر ديوانساالری ايران كوتاه كند و مردم را از آسيب های آن 

در امان نگه دارد. 

رد پای تزلزل 
به نظر می رســد رد پای اين تزلزل به دهه اول انقالب بازمی گــردد. در ابتدای دولت 
ميرحسين موسوی- دورانی كه رياست بنياد مستضعفان را نيز عهده دار بود- وقتی بعضی 
از اموال بنياد مســتضعفان مثل كارخانه معروف جوراب استاراليت به بعضی از اشخاص 
شناخته شــده، مثل هادی غفاری، صاحب بنياد الهادی واگذار می شد، از آنجا كه شناخت 
دقيقی از ويروس های مسری دنيای سياست نداشتيم، نمی دانستيم كه چه ويروس خطرناكی 
به نام كلپتوكراسی به بدن دولت تازه متولدشده جمهوری اسالمی وارد می شود! حتی وقتی 
در دولت هاشمی به صورت سيستماتيك بخش قابل توجهی از بنگاه های اقتصادی و فرهنگی 
مردم به بهانه خصوصی سازی به افراد و اشخاص خاص واگذار می شد، ما نمی دانستيم دولت 

نظام مقدس جمهوری اسالمی مبتال به بيماری خطرناك كلپتوكراسی شده است. 
بنابراين در آنجاهايی كه ديوانساالری در حال رشد دولت ســازندگی، اين جسارت را 
پيدا كرد پاره ای از حرف ها و باورهای ناگفته دولتمردان را برمال نمايد كه: »گذشته اگرچه 
دگرگون شده ولی از بين نرفته اســت«، ما صدای پای ويروس كلپتوكراسی را كه به شكل 
خزنده ای داشت در بستر ساختار دولتی كشــور، جای پنهان شدن برای خود پيدا می  كرد، 

نشنيديم. 
كلپتوكراسی و طبقه نوپايی كه از دل اين مناسبات متولد شد در دستگاه مستعد و حاصلخيز 
دولت سازندگی و باورها و اعتقادات رئيس اين دولت جان گرفت، رشد كرد و در كمتر از 
پانزده سال يعنی از سال 1369 تا 1383 وســعت زيادی پيدا كرد و مثل قارچ در ساختار 
نظام جمهوری اســالمی ايران ريشــه دواند. و پس از روي كار آمدن دولت خاتمي رسمًا 
تبديل به چند حزب سياسي شد. ولی باز هم متفكران و محققان مراكز علمی و دانشگاهی ما 
گزارش قابل اعتنايی از پيدايش اين ويروس و شيوه نفوذ و سرايت و عملكرد آن بر مكانيسم 

سياستگذاری، برنامه نويسی و تصميم گيری كشور ارايه ندادند. 
خيلی از نخبگان ما حتی در تحليل علل و عوامل پيدايــش فتنه های جامعه مدنی، دوم 
خرداد، قتل های زنجيره ای، واقعه كوی دانشــگاه، فتنه 88 و آشوب های 96، به يك شبكه 
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نظام مند ديگری در درون ســاختار جمهوری اسالمی به عنوان ســازمان دهنده اصلی اين 
رخدادها نينديشــيدند و عمومًا به همان شيوه های ســنتی تحليل كه در رأسش امريكا، 
منافقين، سلطنت طلب ها و امثال اين اراذل و اوباش هستند، بسنده كردند. درست است كه 
در عنادورزی اينها نسبت به جمهوری اسالمی ترديدی وجود ندارد ولی اگر هوشمندانه سر 
نخ اصلی اين فتنه ها را تعقيب می كرديم بی ترديد با پديده ای روبه رو می شــديم كه در اين 

يادداشت از آن به عنوان كلپتوكراسی اسم برده شد. 

کلپتوکراسی چيست و چگونه باید آن را شناسایی کنيم؟ 
»كلپتوكراســی« در ابتدای يادداشــت تعريف شــد. در اينجا ويژگی های يك دولت 
كلپتوكرات را برمی شماريم تا نشان دهيم چرا در فتنه های سه دهه گذشته، به خصوص شش 

سال اخير بايد به دنبال كلپتوكرات ها در ساختار ديوانساالری ايران بود: 
1. تالش برای سازماندهی فساد در اركان دولت )برای خوردن بايد كمی هم به ديگران 

امتياز بدهی! اين شعار كلپتو كرات هاست.( 
2. انحصاری كردن امتيازات قدرت برای شــبكه های وابســته )از اين پديده به عنوان 
رانت خواری نام می برند و رانت ها عمومًا در خدمت كلپتوكرات ها هســتند و ما از دولت 
موسوی تا حدودی و از دولت هاشمی تا به امروز به طرز عجيبی با اين ويژگی دست و پنجه 

نرم می كنيم.( 
3. دخالت دولت در تمام اركان اجتماعی )به تعبيــر دقيق بعضی از محققان، ما از تولد تا 
مرگ به اجازه ســازمان زندگی می كنيم. تولد ما در بيمارستان است كه سازمان می باشد؛ 
والدت ما تا مورد تأييد سازمان ثبت نباشد ما را به رسميت نمی شناسند؛ مدرسه رفتن ما در 
سازمان؛ كار كردن ما در سازمان؛ ازدواج ما در سازمان؛ خريد و فروش ما در سازمان و در 
نهايت مرگ ما هم در سازمان بايد به ثبت برسد. سازمان ها مثل كابوس وحشتناكی زندگی 

ما را رقم می زنند.( 
4. انباشته كردن ثروت در اطرافيان )مثل امتيازاتی كه برای بستگان و وابستگان وزرا و 
معاونين و مديران ارشد در نظر گرفته می شود. عمومًا اين امتيازات ناشی از پيوستگی های 

كلپتوكراتيك است.(
5. تبديل كردن سيستم نظارت و كنترل به يك منبع سوددهی )تخلف كن و جريمه اش 
را بده تا از تخلفت چشم پوشی شود. مثل كارهايی كه شهرداری و نهادهای دولتی در مقابل 
متخلفان انجام می دهند كه آدم را ياد پدران كليسا می اندازد كه از گنه كاران پول می گرفتند 
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د
و از طرف خدا قلم عفو بر جرايم اعمال گنه كاران می كشيدند. اين يعنی تبديل كردن يك 

سيستم نظارتی و كنترل به يك منبع سوددهی.( 
6. هدايت يارانه ها و حمايت های دولتی به خصوص در بخش توليد به افراد و شركت هايی 
كه مايل باشند بابت دريافت آنها رشوه بپردازند يا امتيازی به كلپتوكرات ها پرداخت كنند.
7. تأثيرگذاری بر ســودهای خصوصی ســازی و هدايت انحصارات پرســود به سمت 
خصوصی سازی برای بهره مندی بيشتر. كلپتوكرات ها در دولت چون از اين امتيازات باخبر 
هستند از پيش برای به دست آوردن آن نقشه می كشند و خصوصی سازی ها را بدان سمت و 
سو سوق می دهند. مثل واگذاری كارخانه بزرگ ايران الكتريك رشت و ده ها كارخانه ديگر 

در دولت هاشمی و خاتمی به اعضای دولت و جريان كارگزاران سازندگی( 
8. مخالفت با برخی خصوصی ســازی ها كه از نظر نظام سياسی سالم و كارآمد هستند و 

حمايت از خصوصی سازی های ناكارآمد. 
9. طراحی خصوصی سازی ها به گونه ای كه متضمن فروش اجباری مؤسسات به قيمتی 
زير قيمت های واقعی برای خود، خانواده و همراهان و همفكران باشد؛ برای اين روش می توان 

ده ها نمونه ارايه داد. 
10. كاهش پايبندی های اخالقی، روانی و دينی در ســطوح مختلف دولت و رايج كردن 

فساد در كارمندان سطوح پايين 
11. از بين بردن تمام شرايط الزم برای يك ديوانساالری سالم و كارآمد 

12. پنهان كردن ناكارآمدی ها با ترويج تأخيرهای بيشتر در پاسخ به مردم، كاغذبازی، 
تشريفات زائد اداری، تداخل و دامن زدن به برخوردهای ميانی افراد در سازمان 

13. ايجاد تقاضاهای كاذب و انحرافی در ميان قشــرهای اجتماعی برای مشغول كردن 
ذهن ها و دغدغه ها )مثل بازی كنسرت های موسيقی، نمايش فرستادن دانشجويان به خارج از 
كشور بدون كنكور و امتحان، نمايش حد شرعی حجاب، پرخاشگری به قواعد غيرقابل ترديد 
دين و ده ها تقاضاهای كاذبی كه تمام دولت ها به خصوص دولت خاتمی و روحانی بيشترين 

بهره برداری را از اين نمايش ها كردند.( 
14. دوقطبی ســازی های كاذب و ترويج ادبيات رقيب هراسی مثل داستانی كه روحانی 
در نمايش انتخابات رياســت جمهوری به راه انداخت و از ديواركشی های خيابانی رقيب و 
جداسازی زن و مرد و ديو و دلبرســازی های كاذب و امثال اين برای فريب افكار عمومی و 

انحراف آنها از مسائل اصلی استفاده كرد. 
15. جلوگيری از رشد نيروهای سالم در ادارات و حاكم كردن نيروهای كم مايه و چاپلوس 
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و منزوی كردن نيروهای كارآمد و متعهد و متخصص. 

16. خودگرايی و درون گرايی افراطی و ســياهنمايی های سيســتماتيك گذشته برای 
ارتقابخشی های كاذب دولت 

17. بی اعتنايی به حافظه تاريخی سازمان ديوانساالری 
دولت روحانی به رغم اين كه سهميه بندی و كارت سوخت بنزين، مسكن مهر و يارانه ها 
را بی ارزش و خيانت به كشــور معرفی كرد، بعد از شش ســال تبليغات كاذب و حيف و 
ميل ميلياردها تومان در مصرف و قاچاق بنزين و ويرانی مسكن مهر با تغيير نام، به همان 
سياست های دولت گذشته بازگشت و به رغم اين كه در مناظره های انتخاباتی به مردم گفته 
بود: نگران نباشيد، اصاًل باالتر؛ دولت تدبير و اميد دنبال اين است كه »آنچنان رونق اقتصادی 
ايجاد بكند و آنچنان مردم را از لحاظ درآمد سرشار بتوانند در اختيارشان قرار بگيرد، اصاًل 
به اين 45 هزارتومان خودشان نياز نداشته باشــند«؛ اما بعد از شش سال كشور را به جايی 

رساند كه شصت و پنج ميليون نفر محتاج يارانه ها شوند. 
ويژگی های گفته شده زنگ بيدارباشی است برای تمام نيروهای وفادار به انقالب اسالمی 
كه مواظب ويروس خطرناك كلپتوكراسی دولت موجود باشند كه از هر دشمنی خطرناك تر 

است. 
رد پای تزلزل دولت و چرخش های ايدئولوژيــك انقالبی نماهای درون نظام جمهوری 
اسالمی را از اصل آرمان های انقالب اسالمی، بايد عموماً در تمايالت آنها برای انتخاب شدن 
دوباره و چندباره در قوه مقننه و مجريه جست وجو كرد. اگرچه عده ای معتقدند كه تمايل به 
انتخاب دوباره طمع سياستمداران را در دست درازی به حقوق و اموال مردم محدود می كند 
و دولت باز و شفاف را امكان پذير می سازد، ولی در واقعيت های اجتماعی و تاريخی اين چنين 
نيست. دليل آن در صفحات قبل توضيح داده شد و گفته شد كه از اساس بين ظرفيت های 
گسترده كشور و تعلقات بيگانه پرستانه دولتمردان در ساختار ديوانساالری ايران كه از دوره 
قاجاريه و پهلوی بر جا مانده است تفاوت وجود دارد. شايد تمثيل زير به درك عميق تر اين 

تفاوت كمك كند: 
آورده اند، روزی سگی در پی آهويی می دويد. آهو روی در عقب كرده و می گويد: ای سگ 
رنج بيهوده به خود راه مده كه به من نخواهی رسيد. زيرا كه تو در پی استخوان می دوی و من 

در پی جان؛ طالب استخوان به طالب جان نخواهد رسيد. 
حكايت تضاد دولت و ملت در ايران چنين است. دولت در ايران در پی مشتی استخوان 
بی ارزش است اما ملت ايران در پی جان برای يك زندگی شرافتمندانه و عزتمند. اينها دو 
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د
تمنای متفاوت از يكديگر است. شايد اولين شخصيتی كه اين تفاوت را فهميد و برای برطرف 
كردن آن برنامه داشت امام خمينی بود. مفهوم دولت در انديشه امام خمينی به روايتی كه 
رهبر معظم انقالب اسالمی تبيين كردند، بخش ناگسستنی فرآيند تأسيس تمدن اسالمی و 
ركن سوم بعد از ايجاد انقالب اسالمی و تأسيس نظام اسالمی است. تحقق دو مرحله بعدی 
در هرم كلی انديشه اسالمی يعنی ايجاد كشورهای اسالمی و ايجاد دنيای اسالمی بدون دولت 
اسالمی امكان پذير نيســت و همان طوری  كه فرمودند تأسيس دولت اسالمی يك مرحله 
دشوارتر از انقالب اسالمی و نظام اسالمی اســت و دولت به معنای نه هيأت وزيران بلكه 
مجموعه كارگزاران و در معنای حقيقی، تشكيل منش و روش دولت مردان به گونه اسالمی 
است.1 در حالی كه دولت به مفهوم مدرن در ساختار ديوانساالری غربی چنين وظيفه ای را به 
عهده ندارد؛ بلكه ساختاری است كه از اساس در تضاد با آزادی شكل گرفت و اگر ضرورت 
حفظ امنيت و مالكيت نبود، شــايد هيچ گاه توجيهی برای تأسيس دولت به معنای مجموع 
كارگزاران وجود نداشت. همدلی و همزبانی در چنين فاصله ای كه از نظر درك معنای دولت 
وجود دارد كاری بسيار دشوار است. رد پای تزلزل در ديوانســاالری ايران و نفاق و نفوذ 

ويروس كلپتوكراسی دقيقاً از همين جا شروع می شود. 
نظام ما يك نظام اسالمی است اما ساختار ديوانساالری ما كه دولت بخشی از آن است، 
از اساس بر مبنای باورهای اسالمی شكل نگرفته است. ساختاری بود كه از دوران قاجاری و 
پهلوی بر جای ماند و تالش شد كه اين ساختار فرسوده، كهنه و سكوالر با آرمان های اسالمی 
سازگار شود. اما عملكرد سی ساله دولتمردان در ساختار ديوانساالری نشان می دهد كه اين 
سازمان از اساس بر بنياد كج نهاده شده است و كجكی رشــد كرده و باال آمده و عنقريب 
است كه بر سر نظام ما و ملت ما خراب شود. اكنون در آستانه انتخابات مجلس هستيم و 
ترديدی نبايد كرد كه بخش قابل توجهی از كجی دولت ها به كجی مجالس وابسته است. 
مجلس ناكارآمد، ناتوان و ترســو نمی تواند در رأس امور قرار بگيرد و وقتی در رأس امور 
نباشد به بازيچه دست دولتمردان كلپتوكرات تبديل می شود و خودشان هم بخشی از شبكه 
كلپتوكرات ها در كشور می شوند. داستان برجام، سند FATF ،2020 و ده ها مسئله ای كه 
عزت اسالم و انقالب اسالمی و استقالل ملت ايران در آن نيست از دل چنين مجلسی بيرون 
آمده است. آن روزی كه دولت تدوين برنامه ششم توسعه را بيش از يك سال تعليق كرد و 
از ساختار برنامه ها عدول كرد، آن روزی كه دولت از اجرای برنامه های بودجه در مسئله 
بنزين و ده ها مسئله از جمله مسكن مهر سر باز زد و آن روز كه در كمتر از چند دقيقه برجام 

1. منشور نظريه دولت اسالمی، ستاد فرهنگی فجر انقالب اسالمی، قم، والء منتظر، 1387. 
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در مجلس تصويب شد و ناله ای از كسی بلند نشد و آن روزی كه ملت ايران لبخند رئيس 
دولت در گرانی بنزين را ديد اما اندك صدايی از نمايندگان مجلس نشنيد، فهميديم كه اين 
مجلس نمی تواند در رأس امور باشد و يحتمل ويروس كلپتو كراسی در خانه ملت هم رخنه 

كرده است. 
روايت كرده اند كه اربابی را بگرفتند كه تو مســتكبری!! گفت الواهلل، من از مستضعفان 
زمينم زيرا وارث چندين ده و ملك و امالك در زمين هســتم و وعــده خدای رحمان كه 

مستضعفان را وارث زمين خواهد كرد در باب من راست آمده است. 



23
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ت
اال

مق





25
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی 
الم

 اس
ری

هو
جم

ی 
اس

 اس
ون

 قان
ین

دو
ل ت

 قبا
 در

ت
موق

ت 
دول

رد 
ملک

و ع
ع 

اض
مو

مواضع و عملکرد دولت موقت در قبال تدوین
 قانون اساسی جمهوری اسالمی 

حامد حبیبی
محمدکمیل مقدمی

چکيده
نقش دولت موقت به عنوان مجری پيگيری ايجاد قانون اساسی در كنار ساير وظايفی كه 
بر آنان محول شده بود، از پرچالش ترين موضوعات دوراِن وظايف مسئوليت نُه ماهه آنان 
می باشد. از يك سو ادعاهای بی دليل و مدرك و متناقض ســران دولت موقت در تدوين 
پيش نويس قانون اساسی و از طرفی ديگر تغييرات متناسب با منافع غير ملی و در چهارچوبی 
غير از خواست عمومی مردم در شورای طرح های انقالب زير نظر دولت موقت، سير تدوين 
پيش نويس قانون اساسی را ليبرال و مسير تدوين آن را با كندی مواجه می نمود؛ از اين رو، 
امام خمينی با مطالبه گری در جهت اظهارنظر نمودن عموم صاحبنظران پيرامون پيش نويس 
منتشرشده و در كنار آن با مخالفت در ايجاد مجلس مؤسسان، دسيسه كنار گذاردن اسالم و 
روحانيت را خنثی نمودند. اما چهره واقعی سران دولت موقت با كارشكنی در تشكيل مجلس 
خبرگان و بعدها توطئه انحالل و مخالفت با اصل واليت فقيه، بر همگان روشــن گرديد و 
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ايستادگی امام خمينی در مقابل زياده خواهی آنان تمام نقشه های آنان را بر هم ريخت كه 
بزرگ ترين قاضی آن وقايع اسناد و مدارك به جا مانده ای است كه می تواند نقش مهمی در 

قضاوت از كارنامه و عملكرد مسئوالن دولت موقت در آن برهه تاريخ ايجاد نمايد. 
کلیدواژه ها: امام خمينی، پيش نويس قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسالمی، دولت 

موقت، مهدی بازرگان، نهضت آزادی 

مقدمه
انقالب اسالمی و در پی آن شكل گيری جمهوری اسالمی يكی از بزرگ ترين رويدادهای 
تاريخ معاصر به حســاب می آيد. با آغاز انقالب آنچه بيش از همه در اولويت قرار گرفت 
تدوين قوانينی بود كه در گام اول مطابقت با اهداف نظام جمهوری اسالمی داشته باشد. از 
اين رو، گروه ها و جريانات مختلفی دست به كار شدند و با رويكردهای متعددی به گردآوری 
و اظهارنظر و نقد و بررســی حول آن پرداختند. در اين بين بررسی عملكرد نهضت آزادی 
كه اكثريت اعضای آن در جايگاه دولت موقت و مجريان اداره امور كشــور در دوره انتقال 
محسوب می شدند، بسيار قابل توجه است. ما سعی نموديم با اسناد و داليل تاريخی و واكاوی 
وقايع بهمن 57 تا آذر 58 بيش از پيش با عملكرد دولت موقت در مواجهه با اولين ميدان 

آزمون پس از پيروزی انقالب اسالمی مردم ايران آشنا شويم. 
در جريان تدوين قانون اساسی رئوس اجرايی كشور كسانی بودند با تفكراتی ناشی از نگاه 
عمدتًا ملی، مذهبی و ليبرالی همراه با رويكرد تعامل با غرب و روح تفكر اصالح گام به گام، 
كه مدعی برقراری قانون اساسی هم بودند. البته در اين بين عده ای هم معتقد به برقراری هر 
چه سريع تر قوانين اسالمی بودند، ولی به بيان كلی بايد خواست عموم جريان ها را رسيدن به 

يك قانون اساسی ساختارمند دانست.1
مسئله اين پژوهش تاريخی- تحليلی می باشد لذا ما در اين نوشتار سعی در نقل مستقيم 
خاطرات و قضاوت ديدگاه های مختلف داريــم. عملكرد دولت موقت در قبال پيش نويس 
قانون اساسی تا زمان تشــكيل مجلس خبرگان به عنوان نهادی كه مستقيماً مورد فرمان و 

خطاب حضرت امام قرار گرفته است مورد توجه است.

1. اين تحليل پيشينی اســت؛ بعدها عده ای در تحليل های پســينی بيان كردند كه در ابتدای انقالب دو طيف 
شاگردان امام )مكتبی ها( و افراد ليبرال مسلك دو نگاه متفاوت نسبت به مقوله تدوين قانون اساسی داشتند. دسته 
اول )مكتبی ها( قائل به اين بودند كه ايران در خدمت اسالم باشد و دســته دوم )ليبرال ها( قائل به اين بودند كه 

اسالم در خدمت ايران باشد. 
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خصوصاً بعد از تصميم نهايی مبنی بر كنار گذاشتن مجلس مؤسسان1 و جايگزينی مجلس 
خبرگان و حضور 69 درصدی طيف روحانيت در مجلس خبرگان، اعضای دولت موقت با استناد 
به غير قانونی بودن اين مجلس ســعی در انحالل آن داشتند و اساس رويكردشان به تعطيلی 
كشاندن اين مجلس و كنار نهادن روحانيت بود كه با الطاف الهی و درايت امام به بهترين وجه 
مديريت شد. بعدها امام خمينی از اين رويداد به عنوان توطئه انحالل مجلس خبرگان نام می برند: 
... طرح آن كه مجلس خبرگان منحل بشود، كه در زمان دولت موقت 
اين طرح مطرح شد و بعد هم معلوم شد كه اساسش از امير انتظام بود و آن 
مســائل، آن وقت آمدند پيش ما، همين آقای بازرگان و رفقايش و گفتند 
ما خيال داريم كه اين مجلس را منحل كنيم، من گفتم شما چه كاره هستيد 
اصلش كه می خواهيد اين كار را بكنيد؟ شما چه سمتی داريد كه بخواهيد 
مجلس خبرگان را منحل كنيد؟ پاشــيد برويد سراغ كارتان. وقتی ديدند 

قضيه محكم است، كنار رفتند.2
اما در پس اين كارشــكنی ها مجلس خبرگان موفق به تصويب پيش نويسی می شود كه 
در مجلس معتمدين مردم مورد بررســی قرار می گيرد،3 كه با رأی قاطعانه ملت ايران در 

12آذر58 فصل جديدی در تاريخ انقالب شكوهمندانه ملت ايران بوجود می آورد.
مسئله اين پژوهش توجه به عمـلكرد دولت موقت در يكی از كليدی ترين مقاطع تاريخی 
انقالب است زمانی كه كه گروه هـای مختلف هنوز پرده از صورت ندريده انــد و ماهيت خود 
را برای همگان آشكار ننموده اند؛ عالوه بر آن، ادعاهای فراوانی كه بعدها از زبان سردمداران 
مجری تدوين قانون اساسی )سران دولت موقت( منتشر می شود، همگی حكايت از آن دارد 
كه بعضی از آنان با غرض مشخص خود را سوار بر قطار انقالب كرده تا بتوانند با سهم خواهی 

و فشار به هدف خود كه آن هم اسالمی منهای روحانيت باشد، برسند. 

تاریخچه مسئله
به صورت كلی سوابق پژوهشی در خصوص موضوع »قانون اساسی« و »بررسی پيش نويس 
قانون اساسی« نسبتاً گســترده و قابل توجه است. در كنار اين اثر می توان به برخی كتاب ها 

1. شرح ماوقع در صفحات پيش روی مقاله بيان شده است. 
2. صحيفه امام، ج14، ص265. 

3. تمام تالش نهضت آزادی و جبهه ملی اين بود كه پيش نويس منظور نظر خود را بدون لحاظ مجلس خبرگان 
به تصويب برسانند. از اين رو، با دسيسه های مختلف سعی در بر هم زدن اصل مجلس خبرگان داشتند. )در اين باره 
رك: سهراب مقدمی شهيدانی و محمدجواد فرج نژاد، »قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران؛ پيشينه و سير تدوين«، 

پانزده خرداد، دوره سوم، س14، ش52، تابستان 1396(
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و مقاالت ذيل مراجعه نمود. 
مراجعه به آثار پژوهشــی حول موضوع 
»قانون اساسی« و »بررسی پيش نويس قانون 
اساســی« ابعاد گوناگونی از زوايای مباحث 
مربوط به آن را بيان می كند كه در نوع خود 
گســترده و قابل توجه اســت منابعی همچون كتاب »نهضت امام خمينی)ره( )سيد حميد 
روحانی( دفتر چهارم صفحات 127 تا 129« كه پيشينه مباحث مربوط به اولين پيش نويس 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 در آن بيان شده است و همچنين طرح عنوان 

اينكه امام)ره( از طرح جمهوری اسالمی و قانون اساسی سال 1354 آگاهی داشته است. 
»پيش نويس قانون اساسی ج.ا.ايران و منازعات گفتمان های فقهی- سياسی )محمدمهدی 
باباپور(، 1388« كه وی در نوشتارش ضمن تبيين مراحل مختلف پيش نويس قانون اساسی 

به نزاع های درون گفتمانی می پردازد و آن را تحليل و بررسی می نمايد. 
»قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران؛ پيشينه و سير تدوين )سهراب مقدمی شهيدانی- 
محمدجواد فرج نژاد ابرقويی(، 1396«كه اين نوشتار ضمن بازخوانی سير تاريخی »تدوين 
قانون اساسی جمهوری اســالمی«، عملكرد ها و مواضع جريان ها و شخصيت های سياسی- 

مذهبی مختلف را در قبال اين ماجرا روشن می سازد. 

پيش نویس قانون اساسی چگونه نوشته شد؟
با پيروزی انقالب اسالمی چهارچوب نظام نوينی در دستور كار سران نظام قرار گرفت؛ از 
اين رو، امام در حكم مهندس بازرگان نخست وزير دولت موقت بر »تشكيل مجلس مؤسسان 

و انتخاب مجلس نمايندگان ملت بر طبق قانون اساسی جديد1تأكيد می ورزند. 
پيش از اين نيز امام خمينــی بارها از لزوم تغيير و تدوين قانون اساســی كه مطابق 
با شرع و احكام اسالمی باشــد ســخن به ميان آوردند؛ ابتدا در عراق در 57/2/16 
در مصاحبه بــا خبرنگار روزنامه فرانســوی لومونــد از لزوم اصالح قوانين ســخن 
گفتند: »قوانين اساســی و متمم آن )1324( 1906 به شــرط آن كــه مورد اصالح 
قرار گيرد، می تواند بنای دولت و حكومتی باشــد كه ما توصيه می كنيم.«2 ســپس در 
 57/10/18 در فرانسه در مصاحبه با خبرنگار انگليسی روزنامه فايننشال تايم از لزوم

1. صحيفه امام، ج6، ص55. 
2. همان، ج2، ص43. 

نهضت آزادی در اواخر حکومت 
پهلوی با تمام توان درصدد بود از 
سقوط پهلوی جلوگیری کند؛ چنانچه 
بازرگان روی کار آمدن شریف امامی 

را یک مائده الهی برشمرد
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 تدوين قانون اساسی سخن می گويند: 
قانون اساسی بايد مطالعه بشود، بعضی از چيزهايش كه مخالف اسالم 
است بايد كنار گذاشته شود... اصوالً قانون جديدی بايد تدوين كنيم... اكنون 

مشغول تهيه قانون اساسی جديدی می باشيم. 
در همان روز ايشان در مصاحبه با خبرنگار مجله اكونوميست می گويند:

... پس از سقوط شــاه، نمايندگان ملت در مجلس، مراحل قانونی آن را 
انجام خواهند داد و قانون اساسی اين جمهوری )اسالمی( را تدوين و تكميل 

خواهند كرد. 
و نمونه های فراوان ديگر كه امام تصريح به كنار گذاشتن قانون اساسی سلطنتی دارند و بر 

لزوم تدوين قانونی اسالمی تأكيد می نمايند.
... قانون اساسی كه رژيم ايران را سلطنتی می شناسد، چون از نظر ملت 
رژيم سلطنتی مردود است، از اعتبار ساقط است و بايد قانون اساسی جديدی 

تدوين شود.1
در اين ميان، عده ای بر اين بودند تا با حفظ همان قانون اساســی بر اصول كلی آن تأكيد 
ورزند؛ از جمله2 نهضت آزادی تا روزهای پيروزی انقالب، از قانون اساسی و سلطنت حمايت 

می كرد. بازرگان در 57/3/9 در ديدار با مأمور سفارت امريكا چنين می گويد:
نهضت آزادی به قانون اساسی معتقد است. اگر شاه حاضر باشد كه تمام 

مواد قانون اساسی را به اجرا درآورد، ما آماده ايم تا سلطنت را بپذيريم.3
سياست گام به گام بازرگان نيز در همين راســتا بود؛ نهضت آزادی در اواخر حكومت 
پهلوی با تمام توان درصدد بود از ســقوط پهلوی جلوگيری كند؛ چنانچه بازرگان روی كار 
آمدن شريف امامی را يك مائده الهی برشمرد و رهسپار پاريس شد و با امام ديدار كرد و از 

او خواست از اين موقعيت استفاده كند.4

1. همان، ج4، ص113. 
2. يكی از كسانی اظهاراتش كاماًل مخالف جريان عمومی نيروهای انقالبی بود آيت اهلل شريعتمداری بود. وی با 
تبيين چهارچوب های اصلی تدوين قانون اساسی در اين باره می گويد: »پس از پيروزی انقالب و موقعی كه بحث قانون 
اساسی جديد... مطرح بود و در همان ايام ما اين نظر را داديم كه بهتر است قانون اساسی قبلی )قانون اساسی مشروطيت( 
محفوظ بماند و فقط مواد مربوط به رژيم سلطنتی از آن حذف شــود و به جای آن مواد مربوط به جمهوری اسالمی 
جايگزين گردد... در اين صورت قهراً هم زحمت كمتر می شود... موجب گاليه و رنجيدگی و احياناً بهانه جويی و تشنج 

نمی شود.« )روزنامه جمهوری اسالمی، 1358/4/2، ص3(
3. اسناد النه جاسوسی، تهران، صابرين، 1366، ج23، ص18. 

4. حضرت امام ماجرا را اين گونه نقل می كند: »پيش تر كه در پاريس بودم، بعضی آمدند پيشنهاد كردند به اين 
كه خوب است قدم به قدم جلو برويم و حاال شاه را نگهش داريم و سلطنت بكند و حكومت نكند و بعدش ما مجلس 

درست كنيم و بعدش چه كنيم.« صحيفه امام، ج10، ص241. 
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به هر ترتيب آنچه مســلم است، امام 
خمينی به دنبال قانون اساســی متناسب 
با جمهوری اسالمی بودند و اشتباهی كه 
بعضی از تاريخ نويسان متأخر در آثارشان 
مرتكب شده اند مبنی بر اينكه »بررسی 
سخنان امام خمينی در اين دوران نشان 
می دهد كه ايشان به طور مطلق با قانون 
اساسی مشروطيت مخالف نبودند؛ چون 
اين قانون به طور كامل با اصول اســالم 
مغايرت نداشت. به نظر ايشان )امام( »قانون اساسی مشروطه اصول مغفول عنهی داشت 
كه موافق اســالم بود و در رژيم پهلوی به آن عمل نمی شــد اما امكان اجرای آن بود«، اما 
به نظر می رسيد امام صالح نمی ديدند كه انقالب با نام اســالم به پايان برسد و جمهوری 
اسالمی اعالم شود ولی هنوز به قانون اساسی مشروطيت اكتفا گردد. از طرفی قانون اساسی 
مشروطيت پاسخگوی همه نيازهای يك حكومت جديد نبود، بنابراين تدوين قانون اساسی 
نوين امری ضروری تلقی می شــد«،1 با تأمالتی جدی رو به رو است. اوالً؛ اساساً امام خمينی 
بارها در غالب ادبيات حقوقی، ناكارآمدی قانون اساسی موجود را تصريح كرده بود.2 همچنين 
ايشان در تمسك به قانون اساســی رويه جدلی داشت؛ كما اينكه ايشان خودشان هم اشاره 
داشتند )مالنا و القانون(3 و تأكيد بر اسالمی بودن قوانين داشتند. از طرفی كالم ايشان ناظر به 
ظلم طاغوت در اجرا نكردن قوانين اسالم بود، نه اينكه نظام آتی برنامه اش متناسب با قانون 
مشروطه باشد. ايشان تقريبًا از آذرماه 1357 وارد مرحله ای جديد شد و در اوايل دی ماه 
1357 نظر ايشان به صورت نفی كامل قانون اساسی مشروطيت نمودار شد و در مورد تدوين 
قانون اساسی جديد بر مبنای قوانين اسالم فرمودند: »اين جمهوری بر يك قانون اساسی ای 

1. يحيی فوزی، تحوالت سياسی اجتماعی بعد از انقالب اسالمی در ايران، تهران، عروج، 1392، ج1، ص246. 
2. بحث جلسه اول درس حكومت اسالمی امام در بهمن 1348 در نجف اشرف، به بيان فرق حكومت اسالمی 
با ســاير حكومت ها اختصاص يافته و در آن بحث به اين نكته اشاره شده است كه حكومت اسالمی نوع خاصی از 
حكومت مشروطه است؛ يعنی مشروط به قوانين اسالم؛ بدين جهت از نظر امام خمينی وظيفه قوه مقننه و مجالس 
قانون گذاری، در واقع برنامه ريزی برای وزارتخانه های مختلف و تشكيل حكومت در محدوده احكام اسالمی است، 
نه قانون گذاری مصطلح در ساير حكومت ها. )رك: ســيد روح اهلل خمينی، واليت فقيه، مؤسسه تنظيم و نشر آثار 

امام خمينی، 1394، ص2-7( 
3. ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی)ره(، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشــنامه انقالب اسالمی، چاپ 

نوزدهم، ج1، ص187؛ سخنرانی تاريخی امام خمينی در تاريخ 4 رجب 1382مطابق 11 آذر 1342. 

اشخاص عمدتًا منتسب به نهضت آزادی 
که اصل تنظیم پیش نویس را بی هیچ دلیلی 
به نفع خود مصادره می نمایند، این گونه 
می پندارند که اولین چهارچوب قانون 
اساسی از سوی آنان ارایه گردیده و بعدها 
توسط روحانیت مصادره شده است. 
غافل از آن که نخستین پیش نویس قانون 
اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 
توسط عده ای از فضالی حوزه علمیه قم 

مکتوب شده است
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متكی است كه قانون اسالم است.«1 ايشان در انتهای آذرماه فرمودند: »چون از نظر ملت 
رژيم سلطنتی مردود است و از اعتبار ساقط است، بايد قانون اساسی جديدی تدوين شود.«2 
ثانياً؛ خود امام در روز اعطای حكم مهندس بازرگان به نخست وزيری در پاسخ به خبرنگاران، 
اجرای قانون اساسی مشروطه را تا زمان تصويب و تدوين قانون اساسی منقضی می دانند.3 
در حالی كه می توانستند به شورايــی دستور دهند تا اصالحاتی درباره قانون مشروطه انجام 
دهند و آن را اسالمی كنند كه اين كار متناسب تر با شرايط زمانی محدود آن دوره می بود. 
ثـالثًا؛ انتظار می رود كسانی كه موافقت امام بر حفــــظ قانون مشروطه را مدعی هستند 

مستمسكی بر ادعای خود بياورند. 
اين نوشتار بر آن است كه به چگونگی تدوين پيش نويس قانون اساسی و ادعاهای مختلف 
نقل شده آن بپردازد؛ از اين رو ادعاهای افراد مختلف بدون هيچ گونه دخل و تصرفی بيان 

می گردد. 
دکتر حبیبی

از اولين كسانی كه نام او را در زمره تهيه كنندگان پيش نويس قانون اساسی می برند دكتر 
حسن حبيبی است. او در اين باره می گويد: 

... با توجه به كوشــش هايی كه در مورد تطبيق امامت با حقوق اساسی 
جديد كرده بودم، اقدام به تهيه يادداشــت هايی كردم كه در آن زمان ما 
می گفتيم يادداشت و حال می گويند پيش نويس و البته فرصت بزرگی كه 
پيش آمده بود، امكان دسترسی به امام و كسب فتاوای حقوقی ايشان بود. به 
اين ترتيب مسائلی كه برای من مبهم بود و يا الزم بود كه از امام اخذ شود از 
ايشان سؤال می كردم... باألخره اين يادداشت ها در آخر بهمن )اشتباه لفظی 
بوده، منظور آخر دی است( آماده شد. بعد از اينكه يادداشت ها حاضر شد، 
با يكی از آقايان اهل علم كه در آنجا بودند دو شب نشستيم و اين قانون را از 
نظر شرعی و فقهی مورد بررسی قرار داديم... به هر صورت در روز دوشنبه 
دوم بهمن ماه اين پيش نويس را تقديم امام كردم و اين بدين علت بود كه 
در روز پنجشنبه همان هفته قرار بود به ايران بياييم و قرار بود هيئتی روز 
سه شنبه به ايران بيايند. نظر امام اين بود كه متن پيش نويس را اين گروه با 

1. صحيفه امام، ج4، ص479. 
2. همان، ج5، ص346. 

3. همان، ص27. 
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خود به تهران ببرد تا در آنجا مورد بررسی عده ای از فقها قرار بگيرد.1 
به روايت حبيبی به علت بســته بودن فرودگاه ها، امام پيش نويس را به وی پس دادند و 
گفتند شايد در نزد من گم شــود2... از اين رو، به ناچار پيش نويس به خبرنگارانی داده شد 
كه قرار بود با هواپيمايی ديگر به تهران بيايند. حبيبی هم شرط حيات را شرط پس گرفتن 
می كنند و اگر هر رخدادی ديگر صورت گرفت شرط می شود كه دوستان حبيبی پيش نويس 

را از خبرنگاران خواهند گرفت... و به اين طريق پيش نويس به تهران رسيد! 
ايشان می گويند: 

در تهران متوجه شديم كه دو گروه ديگر نيز اقدام به تهيه پيش نويس 
كرده اند... بعد با همكاری دوستان مجدداً به بررسی پيش نويس پرداختم. 
اصالحات مهمی به كمك آنها در متن پيش نويس داده شــد. از جمله اين 
دوستان آقای صدر حاج سيد جوادی، دكتر كاتوزيان، دكتر جعفر لنگرودی 
استادان دانشكده حقوق و دكتر الهيجی و آقای ميناچی هم شركت داشتند. 
اولين جلسه مشترك در 19 بهمن تشكيل شد... جلسات مستمر ما از 23 
بهمن شروع شد و پيش نويس در هفتم اسفند به خدمت امام تقديم شد و 
در دهم اسفند متن را به قم خدمت علما فرستاديم و نظريات آنها را با متن 

تلفيق كرديم و در 24 اسفند متن نهايی تقديم امام شد...3
فاطمه طباطبايی عروس امام خمينی در خاطرات خود نقــل می كند كه امام خمينی در 
نوفل لوشاتو تقريبًا محرمانه از پدر وی ســيد محمدباقر سلطانی طباطبايی خواسته بود كه 
به حبيبی در تدوين پيش نويس قانون اساسی در حوزه هايی كه مربوط به مسائل فقهی بود 
كمك كند. حبيبی نيز هر بخشــی را كه تنظيم می نمود در اختيار امام خمينی قرار می داد و 
امام خمينی نيز نظريات اصالحی خود را در گوشه آن می نوشت. وی اضافه نموده است كه 
دست نوشته های امام خمينی نزد حبيبی محفوظ است.4 نقل قول صادق طباطبايی سخنگوی 
دولت موقت از ماجرای تدوين پيش نويس، متناقض با نقل حبيبی و خواهرش می باشد. او 

1. كيهان، 1358/6/11، ش10797. 
2. اينجا جای بسی تأمل دارد كه چگونه می شود كه اين پيش نويس همان پيش نويس نهايی قانون اساسی باشد 
و امام)ره( نسبت به آن اين گونه برخورد می نمايند كه ممكن است نزدشــان گم شود!!! در ضمن مرحوم حبيبی 
هيچ گاه ادعا نكرد نماينده امام در تدوين پيش نويس قانون اساسی بوده است، بلكه همگان به نقش وی در تدوين 

پيش نويس قانون اساسی اذعان دارند و بس. 
3. كيهان، همان. 

4. فاطمه طباطبايی، اقليم خاطرات، تهران، پژوهشكده امام خمينی و انقالب اسالمی، 1390، ص513. عجيب 
اينجاست كه مرحوم حبيبی يا خانواده شان تاكنون چنين يادداشت هايی را نه ادعا و نه منتشر نموده اند. 



33
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی 
الم

 اس
ری

هو
جم

ی 
اس

 اس
ون

 قان
ین

دو
ل ت

 قبا
 در

ت
موق

ت 
دول

رد 
ملک

و ع
ع 

اض
مو

در كتاب خاطرات خــود مطالبی در باب نقش خود 
در تدوين پيش نويس بيان می كند. از جمله اين كه 
به همراه دكتر حبيبی در تدوين قانون اساسی نقش 
داشته و او توسط يك خبرنگار آلمانی متن پيش نويس 
را به ايران آورده است كه شواهدی برای اثبات آن 

وجود ندارد.1 
دکتر ناصر کاتوزيان

دكتر كاتوزيان از حقوق دانانی كه از او به عنوان يكی از تدوين كنندگان پيش نويس قانون 
اساسی ياد می كنند، معتقد است كه اساسًا امام طبق قول و قرارهايی در پاريس مسئوليت 
تدوين را بر عهده اعضای نهضت آزادی قرار دادند. او ماجرا را به گونه ای ديگر نقل می كند: 
از عده ای حدود 50-40 نفر دعوت كردند كه در منزل آقای »صدر حاج 
سيد جوادی« كه بعدها وزير دادگستری دولت موقت شد، گرد هم درآيند. 
صدر حاج سيد جوادی در آن جلسه گفت: به هر حال روزی امام خواهد آمد 
و ما بايد آمادگی داشته باشيم. دست روی دست گذاشتن درست نيست، 

بايد قانون داشته باشيم.
آن گردهمايی تا چند جلسه ديگر هم ادامه يافت، ولی اختالف نظرها در 
آن گروه بسيار زياد بود... به همين جهت آقای حبيبی به عنوان نماينده امام 
از اروپا به تهران آمد و گفت امام گفته اند يك عده  محدودی كه مسلمان و 
هم آگاه به مسائل روز و انقالبی باشند، انتخاب كنيد و از آنان برای نوشتن 

پيش نويس قانون اساسی استفاده شود. 
خود دكتر حبيبی نيز ترجمه ای از قانون اساسی فرانسه را تهيه كرده بود. 
بنابراين اولين پيش نويس قانون اساسی در هيئتی تصويب شد كه اعضای 
آن عبارت بودند از: دكتر حبيبی، دكتر جعفری لنگرودی، مرحوم فضل اهلل 
بنی صدر، آقای الهيجی، آقای ميناچی و خود من... از آن جمع چهار نفری، 

1. صادق طباطبايی، خاطرات سياسی- اجتماعی دكتر صادق طباطبايی، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام 
خمينی، 1387، ج3، ص131. بعدها طباطبايی در مستندی پيرامون زندگی خود مدعی می شود كه پاكت حاوی 
پيش نويس را به شوالتر داده و از آن هم فيلمبرداری شده. از قضا در مصاحبه با شوالتر او هم ادعای طباطبايی را 
می پذيرد ولی آنچه مورد سؤال است محتويات درون پاكت است كه هيچ كجا معلوم نشد آيا واقعًا درون آن متن 
پيش نويس بوده يا خير؟ از طرفی حبيبی می گويد پيش نويس نزد وی بوده، چگونه اين پيش نويس در دست صادق 
طباطبايی سر بيرون می آورد. )آنقدر نقل طباطبايی با اشكاالتی مواجه است كه بررسی نقل مخدوش وی در اين 

مجال نمی گنجد(. 

پیرامون  کلی  تحلیل  یک  در 
نخستین پیش نویس، باید آن را 
تلفیقی از قانون اساسی مشروطه 
ایران و اندیشه جمهوری خواهی 
از  آمیزه هایی  و  غرب گرایانه 

اندیشه نوگرایانه اسالمی دانست
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بنده مسئول نوشتن اصول پيش نويس شدم... در طول دو يا سه ماه توانستيم 
كار را تمام كنيم... باألخره 150 اصل نوشتيم.

در آن زمان امام به تهران آمده بود و دكتر حبيبی از امام وقت گرفتند. 
روزی بود كه نيروی هوايی نيز به ديدار امام آمــده بودند...1 امام در آن 

جلسه گفتند طرح شما مدتی پيش من بماند تا مطالعه كنم...2 
به هر حال كاتوزيان می گويد حتی امام نسبت به طرح ما نظر مثبت داشت و فقط تأكيد 

داشتند نظر علمای قم را هم جويا شويم.3
ابراهیم يزدی

از ديگر افرادی كه مدعی است نقشی در تدوين پيش نويس داشته، وزير خارجه دولت 
موقت يعنی ابراهيم يزدی است. او می گويد: 

... در هيچ انقالبی سابقه ندارد كه قبل از پيروزی انقالب به فكر تهيه و 
تنظيم قانون اساسی جديد باشــند... برای حل اين مشكل... تدوين قانون 
اساســی جديدی را كه بتواند پايه و اساس مديريت سياسی مملكت باشد 

پی گيری می كرديم. 
برای اين كار، بعد از مذاكرات مقدماتی با آقای دكتر حبيبی، پيشنهادی به 
آقای خمينی داده شد... دكتر حبيبی... هر قسمت هم كه آماده می شد آن را 
برای مرور و اظهار نظر تقديم آقای خمينی می كرد و آقای خمينی نظراتشان 
را به او می گفتند. به عبارت ديگر كار تهيه پيش نويس از جمله اموری بود 

كه شخصاً زير نظر آقای خمينی انجام می گرفت.4و5

1. پر واضح است كه اينجا نقل كاتوزيان در ذكر تاريخ با اشكاالتی مواجه است. به اين دليل كه ادعای فعاليت 
چندهفته ای بر روی پيش نويسی كه حبيبی با خود به تهران آورده و تاريخ 19 بهمن كه همافران نيروی هوايی به 

ديدار امام آمدند با هم تناسب ندارد. 
2. ناصر كاتوزيان، »گذری بر تدوين اولين پيش نويس قانون اساســی«، حقوق اساســی، س1، ش1، 1382، 

ص125-126. 
3. اوالً كاتوزيان هيچ گاه به تاريخی كه از طرف حاج سيد جوادی فرا خوانده می شود اشاره نمی كند؛ ثانياً بر فرض 
فراخوانده شدن و تدوين باورنكردنی پيش نويس )بنابراين ادعا كه متن دكتر حبيبی كنار گذارده شد( در آن مدت 

كوتاه چندروزه، ايشان نظر مثبت امام را از كجا استنباط نموده اند؟ آيا برای اين ادعا مدركی وجود دارد؟
4. ابراهيم يزدی، شصت سال صبوری و شكوری؛ خاطرات دكتر ابراهيم يزدی، نسخه اينترنتی، ج3، ص204-

 .203
5. آيا ابراهيم يزدی برای اين ادعای خود كه وی اولين فردی بوده كه پيشنهاد تدوين قانون اساسی را داده است 
مدركی دارد؟آيا مدركی بر ادعای مذاكره با دكتر حبيبی درباره تدوين پيش نويس وجود دارد؟ اگر كار تدوين در 
فرانسه زير نظر امام انجام می گرفت پس چرا طبق نظر سايرين متن اولين بار به امام در ايران نشان داده شده بود؟ 
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هاشم صباغیان
بعضی از چهره های ديگر نهضت آزادی نظير صباغيان وزير كشــور دولت موقت نيز از 

مدعيان داشتن نقش در تدوين پيش نويس قانون اساسی هستند. او می گويد: 
قبل از آن كه اساسًا بحث تدوين قانون اساسی تازه باشد، من از جمعی 
از حقوق دانان دعوت كردم و از ميان افرادی كه شركت كردند... تعدادی 
انتخاب و مشغول به كار شدند؛ چرا كه ضرورت آن را تشخيص داده بوديم. 
در آن وقت، هنوز دستوری از امام نرسيده بود. پس از مدتی كار )سه يا چهار 
جلسه( اطالع يافتيم كه متنی هم در پاريس تهيه شده است. با شركت يكی 
از تدوين كنندگان آن، جلسات مشتركی ترتيب داديم و در همين وقت، از 
امام دستور رسيد و گروهی مأموريت مشخصی در اين زمينه يافتند. در اين 
گروه هفت نفر شركت داشتند. پس از تشكيل انقالب، گروه به كار خود ادامه 

داد و متن قانون تهيه شده هم اكنون در اختيار امام است.1و2
صدر حاج سیدجوادی

سيدجوادی كه خود وزير كشور و دادگستری دولت موقت بوده است، در مصاحبه خود 
اين گونه نقل می كند: 

در اوايل تابســتان 1357به اين نتيجه رسيديم... بهتر است برای اينكه 
غافلگير نشويم و تكليف حكومت از ابتدا روشن باشد از حاال در فكر تهيه 
يك طرح قانون اساسی باشيم كه با جلب نظر متخصصان امر منقح و منظم 

و آماده برای ارايه به مردم گردد. 
جلسه اول برای طرح و تهيه قانون، تركيبی از آقای دكتر الهيجی و دكتر 
ناصر ميناچی و فتح اهلل بنی صدر و اينجانب در منزل من تشكيل و شروع به 
بحث و تبادل نظر كرديم و به طرز تهيه پيش نويس و مبنا قرار دادن قانون 

اساسی مشروطه با توجه به قوانين اساسی بعضی از دول خارج پرداختيم. 
... اين طرح به دستور حضرت امام خمينی به آقای دكتر حبيبی تحويل 
شــد زيرا فرمودند كه در هنگام اقامت در پاريس از آقای حبيبی خواسته 
بودند كه پيش نويس يك قانون اساسی برای دولت جمهوری تهيه كنند و 
ايشان هم تهيه كرده بود. بعد حضرت امام از ما پرسيدند كه شنيده اند ما 

1. كيهان، ش10652، 1357/12/13، ص3. 
2. از صباغيان در هيچ نقلی غير از ادعايی كه خودش نموده است، نامی برده نشده است. حال او چگونه و كجا و 

چه كسانی را در تهيه پيش نويس فرا خوانده است مشخص نمی باشد. 
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هم يك طرحی در اين مورد تهيه كرده ايم. فرمودند شما آن طرح خود را به 
آقای دكتر حسن حبيبی بدهيد و آقای حبيبی هم گويا تلفيقی به عمل آورده 
و پيش نويس را به مرحوم آقای سحابی كه وزير مشاور در طرح ها و مسائل 

انقالب بودند دادند.1و2 

بررسی ادعاها
آن چه در پس پرده اين رويداد تاريخی نهفته است، ذكر يك ادعای بی سندی است كه هر 

كسی خود را قهرمان اين ميدان دانسته و به ذكر چند مؤيد بسنده نموده است.3 
از اين رو ما در قضاوت اين ادعاها می گوييم: اوالً؛ اختالف اقوال و تشتت آراء خود می تواند 
اصل ادعا را زير سؤال ببرد و در بيان يك ادعا طبعاً بايد داليل متقن و يقينی موجود باشد كه 

اينجا موجود نمی باشد. 
ثانيًا؛ تحريف سخنان و تبيين غلط مواضع امام اتفاقی است كه بارها حتی در زمان حيات 

ايشان رخ می داده است، از اين رو ايشان در وصيت نامه سياسی، الهی خود فرمودند:
اكنون كه من حاضرم، بعض نسبت های بی واقعيت به من داده می شود 
و ممكن است كه پس از من در حجم آن افزوده شود؛ لهذا عرض می كنم 
آنچه به من نسبت داده شد يا می شود مورد تصديق نيست مگر آنكه صدای 
من يا خط و امضای من باشد، با تصديق كارشناسان؛ يا در سيمای جمهوری 

اسالمی چيزی گفته باشم.4 
از طرفی هيچ گونه مالكی بر برتری شخص يا جريانی به صورت دائم نسبت به امام وجود 

ندارد؛ كما اينكه خودشان می فرمايند:

1. نامه، 1382، ش23، ص22.  
2. گفتار حاج سيد جوادی دقيقاً نقطه مقابل كاتوزيان است؛ پس يا وی دروغ می گويد يا كاتوزيان. از سوی ديگر 
اگر حضرات به متنی دســت يافته اند چرا هيچ متنی وجود ندارد كه گواهی در تاريخ باشد؟ آيا می توان به صرف 

ادعای هر كس در تدوين پيش نويس اعتنا نمود؟
3. سيد حميد روحانی كه خود از شاگردان و تاريخ نگاران نهضت امام خمينی)ره( است، در ذيل بررسی اين بخش 
از مقاله می گويد: »اصوالً دنياطلبان و از خدا بی خبــران همواره تالش دارند در هر موردی و در هر جريانی خود را 
قهرمان، مبتكر و كارگردان ماجرا بنمايانند. از آغاز نهضت امام می بينيم مدعيانی خود را متولی امور نهضت امام 
می دانند. مهدی عراقی پيرامون اعالميه »شاه دوستی يعنی غارتگری« می گويد: من به امام گفتم االن وقت آن است 
كه شخص شاه را مورد حمله قرار دهيد. نيز او و آقای هاشمی رفسنجانی هر كدام مدعی اند كه من صورت جلسه 
مجلس شورای ملی پيرامون كاپيتوالسيون را به امام رساندم. آقای بنی صدر و جالل الدين فارسی هر يك مدعی اند 
كه من امام را به درس حكومت اسالمی واداشتم. ابراهيم يزدی هم می گويد من به امام سفر به پاريس را پيشنهاد 

دادم. من عنوان جمهوری اسالمی را به زبان امام گذاشتم. »و هلّم جراً««
4. صحيفه امام، ج21، ص206. 
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من در طول مدت نهضت و انقالب به واســطه سالوسی و اسالم نمايی 
بعضی افراد، ذكری از آنــان كرده و تمجيد نموده ام كــه بعد فهميدم از 
دغل بازی آنان اغفال شــده ام. آن تمجيدها در حالی بــود كه خود را به 
جمهوری اســالمی متعهد و وفــادار می نماياندند و نبايد از آن مســائل 

سوءاستفاده شود و ميزان در هر كس حال فعلی اوست.1
ثالثاً؛ آنچه نقص بزرگ در نقل اين روايات اســت جای خالی خود دكتر حبيبی است كه 
ظاهراً هيچ گاه جزئيات اين موضوع از سوی ايشان بيان نشده است.2 با اين حال نقش غير 

قابل انكار دكتر حبيبی در تهيه پيش نويس به عنوان يك فرآيند علمی مورد توجه است. 
رابعاً؛ همانطور كه جناب دكتر حبيبی اذعان دارد هيچ گاه به طور رسمی يا به دستور مستقيم 
امام اين وظيفه بر عهده ايشان نبوده است بلكه صرفاً كوشش كارشناسانه در راستای خدمت 
به انقالب محسوب می شده و از اين رو بوده كه امام اين كار را مورد تشويق خود قرار داده اند 
و جلسات تهران نيز طبق نقل صريح وی هيچ گاه با حكم و دستور و هماهنگی حضرت امام 
نبوده است. او همچنين در گفت وگويی در 29 دی ماه 58 به رغم استعفانامه از نهضت آزادی 

می گويد: »من هيچ گاه عضو نهضت آزادی نبودم.«3
خامساً؛ آنچه امام در مصاحبه 18 دی 57 به خبرنگار فايننشال تايم 4 می گويند: »ما اكنون 
مشغول تهيه قانون اســـاسی هستيم«،5 نمی رســاند كه به شخص يا گروه خاصی مأموريت 
به خصوصی را سپرده باشند؛ چه بسا ايشــان از گروه ها و اشخاص متعددی از باب مشاوره 
چنين چيزی را مطالبه كرده باشند. از سوی ديگر ايشان بر اين مبنا بودند كه اصل كار تدوين 
را بايد يك مجلسی از سوی مردم با حضور اشخاص فاضل، امين و متدين بر عهده بگيرند.6 

جمع بندی 
بی شــك امام به عنوان رهبر نهضت اين حق را برای خود قائل اســت كه از نظريات و 
مشورت های ديگر جريان های متعدد برخوردار باشــد.7 از طرفی جريان نهضت از ابتدا 

1. همان. 
2. محمدرضا اديب، روزنامه ايران، 1396/12/12، ش6422، ص18. 

3. محمدجواد مظفر، اوليــن رئيس جمهور، تهران، كوير، 1378، ص194؛ »حبيبی بــا اين ادعا زمينه هر گونه 
سوءاستفاده سياسی و مصادره پيش نويس قانون اساسی توسط نهضت آزادی را از بين می برد.« 

4. Financial times

5. صحيفه امام، ج4، ص160. 
6. همان، ج5، ص243. 

7. عليرضا بهشتی از قول پدرش شهيد بهشتی نقل می كند: »گروه های مختلف و اشخاص گوناگون در خارج و 
داخل كشور به تهيه پيش نويس اهتمام ورزيدند. بنابر اين صحيح تر است از پيش نويس های قانون اساسی سخن 
گفته شود و نه يك پيش نويس. البته بعداً نسبت به جمع بندی اين ديدگاه های مختلف اقدام گرديد...« )»پرسش و 

پاسخ با آقايان منتظری، سحابی، صدر حاج سيدجوادی، بهشتی«، نامه، مهر 1382، ش26، ص22( 
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منســجم و ســازمان يافته نبود و خود امام هم با گروه های متعدد در تماس بودند؛ تدوين 
پيش نويس هم مستثنی از اين قضيه نبود، بلكه باالتر از حق، سيره سياسی امام هم اين گونه 
بود. لذا دكتر حبيبی به عنوان پيشتاز حركت تدوين از پيش نويس به يادداشت های علمی 
خود تعبير می كند؛ پر واضح است يك جريان عظيمی به نام انقالب اسالمی به رهبری امام 

خمينی بايد از بخش نظری و تئوری قوی برخوردار باشد تا دچار بحران نشود. 
از ســويی در اين بين بعضی اشخاص عمدتاً منتســب به نهضت آزادی كه اصل تنظيم 
پيش نويس را بی هيچ دليلی به نفع خود مصادره می نماينــد، اين گونه می پندارند كه اولين 
چهارچوب قانون اساسی از سوی آنان ارايه گرديده و بعدها توسط روحانيت مصادره شده 
است. غافل از آن كه نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی در سال 1354 

توسط عده ای از فضالی حوزه علميه قم مكتوب شده است.1

سرنوشت پيش نویس قانون اساسی از تنظيم آن تا آغاز مجلس خبرگان
پس از مراجعت امام به ايران فكر تدوين پيش نويس جدی تر دنبال شد. كاتوزيان می گويد: 
طرح قانون اساســی با توصيه های امام ظرف يك ماه تهيه شده و در قم 
تقديم امام خمينی شــد. )البته ظاهراً در اعالم تاريخ اشتباه می كند. چون 

حبيبی ديدار با امام را 9 اسفند ذكر می كند.(2 
به هر ترتيب متن پيش نويس در تاريخ 10 اســفندماه به توصيــه امام برای علما در قم 
فرستاده شــد3 و در 24 اســفند متن نهايی حاصل از تلفيق نظرات علما توسط همان جمع 
به امام داده شد. البته به گفته كاتوزيان به بهانه قابليت اجرا نداشتن، بسياری از آن اظهار 
نظرها اعمال نشد. از سوی ديگر حبيبی می گويد: »روز 27 اســفند يك نسخه از اين متن 
)جمع بندی شده( را به آقای صدر دادم و ايشــان به هيئت دولت داد و در شورای مربوطه 

1. برای مطالعه بيشتر رك: سهراب مقدمی شهيدانی، نخســتين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، 
تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1396. 

2. ناصر كاتوزيان، همان، ص123-125. 
3. كاتوزيان از آن ديدار روايتی دارد كه هيچ كس غير وی آن را نقل نكرده و با هيچ كدام از مبانی امام هم سازگار 
نيست. برای روشن شدن ابعاد تاريخی آن را نقل می كنيم: اين قانون را خدمت امام كه برديم، ايشان در حق ما دعا 
كردند و گفتند همين را به رفراندوم بگذاريد. من از ايشان تقاضا كردم كه اجازه بدهيد كه نظر مردم را هم بخواهيم؛ 
شايد پيشنهادهايی وجود داشته باشد. ايشان فرمودند كه ابتدا به قم بفرستيد اگر ايراد و اشكالی نبود، همين را به 
رفراندوم بگذاريد و اضافه كردند من ديگر خسته شده ام، می خواهم بروم قم سر تحصيالت و درس خودم و كشور 
بايد قانون اساسی داشته باشد. آقای حبيبی هم اين كار را كردند و پيش نويس را به قم فرستادند. ناصر كاتوزيان، 

گامی به سوی عدالت، تهران، دانشگاه تهران، 1380، ج1، ص213. 
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زير نظر آقای سحابی مورد بررسی مجدد قرار 
گرفت.«1 شورای طرح های انقالب كه زير نظر 
دكتر يداهلل ســحابی اداره می شــد در جلسات 
خود با حضور دكتر سامی، دكتر صحت )نماينده 
فروهر(، دكتر سنجابی و چند كارشناس حقوقی 

ديگر، طرح نهايی آقای حبيبی را اصوالً پذيرفتند و در آن تغييراتی ايجاد نمودند. از جمله 
اختيارات رئيس جمهور را پايين آوردند و اختيارات نخست وزير را باال بردند. اين پيش نويس 
به عنوان اليحه دولت رسمًا به شورای انقالب ارايه گرديد.2 شورای انقالب به جهت لحاظ 
نظرات عموم با ســرعت پيش نويس را تصويب نمود.3 البته گفته می شود كه مجدداً اين 
متن به امام و مراجع قم نشان داده شــده كه در نقل های ديگران نيامده و بعيد است امام و 
مراجع بعد از اعمال نشدن نظرات خود دوباره راضی به انتشار متن اوليه شده باشند. چنانچه 
كاتوزيان هم روايت می كند نخستين پيش نويس ناگهان با تغيير و تحريف 120 اصل مهم 
)8 و9 ارديبهشت( در روزنامه كيهان منتشر شــد4 و پاره ای از نظرات امام در آن اعمال 
شده بود.5 دكتر سحابی مشاور نخست وزير در طرح های انقالب طی مصاحبه ای آن را متن 
مقدماتی قانون اساسی خواند6 و پيش نويس نهايی روز پنجشنبه 24 خرداد 58 در روزنامه 
كيهان منتشر شد. بعد از انتشار، سحابی در 26 خرداد در پاسخ به خبرنگار روزنامه كيهان 
كه پرسيد: »آيا متن قانون اساسی جديد به تازگی تهيه شده است يا اينكه در گذشته متنی 

وجود داشته است و شما از آن اقتباس نموده ايد؟« پاسخ می دهد:
مقدمه قانون اساسی وقتی كه امام در فرانسه بودند در آن موقع تهيه شده 
بود. با آمدن امام به تهران اين متن هم به تهران رسيد و مورد بررسی بيشتر 
و احيانًا تطبيق با موارد شبيه قرار گرفت و روی اين متن بود كه طی دو ماه 
و نيم مطالعه و سپس بررسی شورای انقالب هم انجام شد و به اين صورتی 

1. كيهان، 1358/6/11. 
2. عزت اهلل سحابی، ناگفته های انقالب و مباحث بنيادين ملی، تهران، گام نو، 1388، ص11. 

3. مصاحبه دكتر باهنر با روزنامه جمهوری اسالمی به تاريخ 1358/5/13. 
4. ناصر كاتوزيان، گامی به سوی عدالت، همان، ص214. 

روزنامه كيهان، 8 و 1358/2/9، ش10696 و 10695؛ پيش نويس را در 160 اصل منتشر كرد كه از آن به 
عنوان پيش نويس مقدماتی نام می برند. )كيهان، 1358/2/9، ش10696( 

5. سيد محمدجواد ورعی، مبانی و مستندات قانون اساسی جمهوری اسالمی به روايت قانونگذار، قم، دبيرخانه 
مجلس خبرگان رهبری، 1385، ص61. 
6. كيهان، 1358/2/22، ش10704. 

امام در مسیر انقالب همواره با 
سالوس ها و ریاکارانی مواجه بودند 
که دم از اسالم می زدند ولی در 
بزنگاه های سرنوشت ساز از اساس 

مخالف اسالمی شدن نظام بودند
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درآمد كه امروز آماده توزيع و انتشار است.1
ادعاهايی كه بعدها از سوی اعضای دولت موقت مطرح می شود كه امام و مراجع و اعضای 
شــورای انقالب موافق پيش نويس بودند تناقضاتی دارد؛ اوالً؛ اگر متن هيچ عيب و نقصی 
نداشت چرا مستقيمًا به رفراندوم گذاشته نشــد؟ ثانيًا؛ اشكاالت و خلل های متعدد متن با 
موازين اسالمی آنچنان بود كه خود منتشــركنندگان متن اذعان به غير اسالمی بودن آن 
دارند. سنجابی می گويد: »پيش نويس منتشرشده كاماًل دموكراتيك بود.«2 عزت اهلل سحابی 
نيز روح حاكم بر آن را »ليبرال دموكراسی« می شمارد.3 ثالثًا؛ اگر بنا بود بررسی در شورای 
انقالب و هيئت دولت صورت گيرد پس چرا امام اين همه تأكيد بر تشكيل مجلس خبرگان 

داشتند يا چرا حضرات اين همه اصرار بر مجلس مؤسسان داشتند.4
در يك تحليل كلی پيرامون نخســتين پيش نويس، بايد آن را تلفيقی از قانون اساســی 
مشروطه ايران و انديشــه جمهوری خواهی غرب گرايانه و آميزه هايی از انديشه نوگرايانه 
اسالمی دانست.5 اما پس از انتشار پيش نويس، موج اعتراضات و انتقادها از پيش نويس در 

فضای كشور آغاز شد. 

پرده برداری از یک مطالبه
در آستانه انتشار پيش نويس سوم )منتشرشده در 24 خرداد( امام در يك مطالبه تاريخی، 

خواستار انتشار پيش نويس برای اظهار نظر عموم شدند.6
ايشان همچنين در همان روز )1358/3/3( با لحنی تند و تيز در سخنرانی عمومی خود 

نسبت به وقوع يك توطئه هشدار می دهند: 
بيدار باشيد... امروز وقت اين است كه ما اسالم را تقويت كنيم... تز اسالم 

1. كيهان، 1358/3/26، ش10734. 
2. كريم سنجابی، خاطرات سياسی دكتر كريم سنجابی، تهران، صدای معاصر، 1381، ص367. 

3. چشم انداز ايران، تير و مرداد 1383، ش26، ص70. 
4. نايب رئيس مجلس خبرگان در پاسخ يكی از اعضای مجلس خبرگان كه می گفت: »... قانون بر اساس رأی 
رهبر انقالب و شورای انقالب و مراجع تقليد رسيده است و تغيير يك اصل و جايگزين كردن آن در شأن اين مجلس 
نيست«، اظهار داشت: »... به شــما بگويم- بيش از هر كس من در جريان آن هستم- هيچ گاه در چنين مجمعی و 
با يك چنين فرصتی و دقتی مورد بررسی نهايی قرار نگرفته است... اگر چه كاری كه تاكنون انجام شده و در خور 
تقدير است بدان معنا باشد كه كار تمام است، آيا اين تشريفات برای چه بود؟ تشكيل اين مجلس برای چه بود؟« 
مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، تهران، اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای 

اسالمی، 1364، ج1، ص377. 
5. محمدمهدی باباپور، پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران و منازعات گفتمان های فقهی- سياسی، 

نسخه اينترنتی WWW.FEIRAHI.IR، 1388، ص3. 
6. صحيفه امام، ج6، ص268. 
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منهای روحانيت يعنی ال اسالم... من توجه شــما را به اين خطر، اين خطر 
عظيم عطف می كنم، قشرهای مختلفی كه به اسالم پشت كرده اند و از اول 
توجه نداشتند، دارند با هم جمع می شوند... ما نمی توانيم تحمل كنيم اين 

توطئه را...1

تغيير مواضع امام خمينی)ره(
حضرت امام همواره در ســخنان و بيانات خود به دنبال تبيين نظام جمهوری اسالمی و 
مرزبندی آن با نظام های حكومتی غربی بودند و انتظاری كه از پيش نويس قانون اساســی 

داشتند توجه به اهداف تحقق اسالم واقعی در نظام جمهوری اسالمی بود. 
همان طور كه اشاره شد امام در مسير انقالب همواره با سالوس ها و رياكارانی مواجه بودند 
كه دم از اسالم می زدند ولی در بزنگاه های سرنوشت ساز از اساس مخالف اسالمی شدن نظام 
بودند. بازرگان حتی انقالب اسالمی مردم ايران را ارمغان غرب می دانست: »ايران تجربه 
انقالب را نداشت و اصاًل انقالب يك ارمغان غرب و يك فرهنگ يا سنت بيگانه برای ايران 

و مسلمانان است...«2 
امام پس از اينكه هشدارها و اخطارها را در مجريان تدوين قانون اساسی مؤثر نمی بينند، 
ابتدا در نامه ای خطاب به رئيس دولت موقت، عموم اشخاص و تشكل ها را در جريان سير 
تدوين دخيل می كنند؛ سپس در بيانات خود خطر اسالم منهای روحانيت و تفكر ليبرالی غرب 
را گوشزد می نمايند. اين نوع عملكرد امام در مسير انقالب بارها نسبت به افراد و جريان ها و 
حتی نزديكان وی مشاهده شده است. باور اينكه او هر كجا مسير را منحرف ببيند فوراً خطر 

را گوشزد می كند در سراسر حيات وی مشهود است. 
ايشان پس از انتشار پيش نويس قانون اساسی فرمودند: »مسير ما اسالم است، ما اسالم 
می خواهيم... آزادی و استقالل بی اسالم به چه دردمان می خورد؟«3 ايشان همچنين خواستار 
تحقق محتوای اسالمی در جمهوری اســالمی و پرهيز از الگوهای غربی برای آن شدند و 
فرمودند: »ما می خواهيم يك مملكت اسالمی درست كنيم، ما نمی خواهيم يك مملكت غربی 
درست كنيم.«4 ايشان در رويكردی ترقی خواهانه از اسالم و نظام حكومتی آن می گويند: »اگر 

1. همان، ص270. 
2. مهدی بازرگان، انقالب ايران در دو حركت، تهران، نهضت آزادی، 1363، ص84. 

3. صحيفه امام، ج7، ص459. 
4. همان، ج8، ص191. 
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اسالم در ايران پياده شود الگوی دموكراسی واقعی و آزادی واقعی تجسم خواهد يافت.«1 در 
كنار مواضع قاطع امام در روز 30 خرداد 58 پس از ديدار امام خمينی و آيت اهلل گلپايگانی 
بيانيه بسيار مهمی صادر شد كه نقش بسيار مهمی در دستور كار مجلس خبرگان ايفا نمود. 

در بخش هايی از اين بيانيه آمده است: 
... فلسفه تدوين قانون اساسی در كشور ما كه اكثريت آن معتقد و متدين 
به احكام اسالم و مذهب تشيع هستند اين است كه بر اساس ضوابط اسالمی 
و بينش تشيع در تمام امور خط و مشی ثابت مملكت اعالم گردد... در واقع 
قانون اساسی صورت تفصيلی رأی ملت مسلمان به نظام اسالم به عنوان 
جمهوری اسالمی است. بديهی است شرح و تفصيل چيزی غير از اصل و 
متن آن نبايد باشد... اينجانب از االن ابالغ می كنم، اگر قانون اساسی به طور 
كامل طبق قوانين شرع مقدس نشود و مسئله اتكای حكومت به نظام امامت 
و واليت فقيه در آن روشن نشود، حكومت بر اساس آن طاغوتی و ظالمانه 

خواهد بود...2

از نيت مجلس مؤسسان تا تشکيل مجلس خبرگان
از ابتدای سير تدوين و آنچه طبق سخنان امام خمينی مرتكز در اذهان شده بود، اين بود كه 

برای تعيين و تصويب نهايی قانون اساسی بايد مجلس مؤسسان تشكيل گردد.
پس از تأكيدات حضرت امام در مورد تشــكيل اين مجلس، عواملی همچون: چگونگی 
انتخاب افراد واجد صالحيت، تعداد آنان و مدت مورد نياز برای تشكيل مجلس و مدتی كه 
تدوين قانون اساسی در آن مجلس به طول می انجاميد، از جمله مشكالت زمين گيری بود 
كه تدوين قانون اساسی را به تعويق می انداخت.3 در آستانه انتشار پيش نويس نهايی بايد 
تكليف مجلس آينده هم مشخص می شد؛ از اين رو، در جلسات شورای انقالب و از آن جمله 
در جلسه ای كه اين شورا در تاريخ اول خرداد 1358 در حضور امام تشكيل داد، اين بحث 
به طور جدی مطرح شد كه آيا پيش نويس پس از تكميل به آرای عمومی گذاشته شود يا 
مجلس مؤسسان تشكيل شده و نمايندگان مردم به تدوين قانون اساسی بپردازند. امام در 
اين جلسه از اينكه در خصوص تهيه پيش نويس و برگزاری انتخابات مسامحه می شود، گله 

1. همان، ص415. 
2. جمهوری اسالمی،1358/3/30. 
3. يحيی فوزی، همان، ج1، ص247. 
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نموده و اظهار داشتند: »طرح اول را بدهند، من خودم 
رفراندوم می كنم.«1

در آن هنــگام دو جريان فكری وجود داشــت؛ 
جريان اول با اين استدالل كه تشــكيل مجلس مؤسسان زمان زيادی می برد و در صورت 
نبودن قانون اساســی و وجود هرج و مرج خطرات تهديدكننده ای برای انقالب به وجود 
خواهد آمد، معتقد بودند نيازی به تشكيل مجلس مؤسســان نيست و پيش نويس قانون 
اساسی قابليت به همه پرسی گذاری را دارد. اين انديشــه حاميانی چون بهشتی، آيت اهلل 
خامنه ای، هاشمی رفســنجانی، قطب زاده، باهنر، كتيرايی، عزت اهلل سحابی و مهدوی كنی 
داشت كه با تأكيد بر مشكالت كشور در دوره انتقال و شمار زياد اعضای مجلس مؤسسان و 
تنوع و تعارض احتمالی ميان آنان كه طوالنی شدن فرآيند تصويب قانون اساسی را به دنبال 
خواهد داشت، بر عدم ضرورت مجلس مؤسسان اصرار داشتند و معتقد بودند برگزاری 
سريع رفراندوم و تصويب سريع تر ثبات كشور را به همراه خواهد داشت. در طرف مقابل 
اين جريان، جريانی بود كه با اتكاء به شأنيت حقوقی و بين المللی مجلس مؤسسان، بر يكی 
بودن قول و فعل امام خمينی تأكيد داشــت و معتقد بودند كه بــا توجه به وعده های امام 
خمينی، خلف وعده پسنديده نيست. اين انديشــه را افرادی ملی گرا چون بازرگان، يداهلل 
سحابی، يزدی، صدر حاج سيدجوادی، صباغيان، حبيب اهلل پيمان و بنی صدر دنبال می كردند 

و بر آن پای می فشردند.2 
به اين دليل بسياری از اعضای شورای انقالب با توجه به ضرورت تسريع تدوين قانون 
اساسی و تثبيت نظام سياســی و همچنين با توجه به وجود توطئه ها و بحران های مختلف 
موجود در كشور و احتمال تشديد آنها كه می توانست ثبات انقالب را به خطر اندازد پيشنهاد 
برگزاری مجلس محدودتری از نمايندگان مردم را به جای مجلس مؤسسان برای بررسی 
پيش نويس قانون اساسی به نام مجلس خبرگان )كه مجلس محدودتری را شامل می شد( 

ارايه كردند.3

1. سيد محمدجواد ورعی، همان، ص37. )صورت مذاكرات شورای انقالب، جلسه 1358/3/1( 
2. داود علی بابايی، بيست و پنج سال در ايران چه گذشــت؟ )از بازرگان تا خاتمی(، تهران، اميد فردا، 1384، 
ج1، ص229-228؛ علی اكبر هاشمی رفسنجانی، انقالب و پيروزی )كارنامه و خاطرات سال های 1357 و 1358(، 

تهران، دفتر نشر معارف انقالب، 1383، ص294. 
3. محمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسالمی ايران، تهران، دانشــگاه شهيد بهشتی، 1374، ج1، ص28. 
هاشمی رفسنجانی در خاطرات خود به اين موضوع اشاره كرده است كه مطرح كردن نام مجلس »خبرگان« گويا از 

سوی خود طالقانی بوده است و مخالفتی هم با آن نشد. )علی اكبر هاشمی رفسنجانی، همان، ص295( 

امام از اینکه در خصوص تهیه 
پیش نویس و برگزاری انتخابات 
مسامحه می شود، گله می نمایند
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امام چگونه به نظر مجلس خبرگان رسيد؟
بر اساس قرائن و شواهد موجود، از 22 بهمن 57 روند تشكيل مجلس مؤسسان به عنوان 
يك محور اساسی در بيانات امام ديده می شد. اما از 19 فروردين به بعد به تدريج بر اساس 
پاره ای از مالحظات سياســی و اجتماعی ايران، لحن سخنان امام خمينی در مورد چگونگی 
برپايی مجلس مؤسسان و نمايندگان آن دچار تحول شد؛ از اين رو، امام در وهله اول بيش 
از همه به سر و سامان گرفتن كشور و نظام اهتمام داشتند.1 به عنوان نمونه ايشان فرمودند:

حاال اگر ما بخواهيم يك مجلسی، مجلس مؤسسانی درست كنيم... بايد 
چراغ برداريم و بگرديم اين طرف و آن طرف ببينيم كه تازه يك آدمی كه 
امين باشد، يك آدمی كه ملی باشد، جهــــات شرقی نداشته باشد، جهات 

غربی نداشته باشد، خدمتگزار به اسالم باشد... پيدا بكنيم.2
اما در پس حوادث اولين بهار انقالب اسالمی، امام به اين نتيجه می رسند كه به رغم مستقر 
شدن نظام جمهوری اسالمی، در امر به تصويب رساندن قانون اساسی سهل انگاری صورت 
می گيرد. از اين رو، پس از نهايی شدن تصميم تشكيل مجلسی كوچكتر با عنوان خبرگان كه 

باز هم عده ای مخالف آن هستند، لحن خود را شديدتر می كنند: 
اگر آن مجلس مؤسســان با طول و عرض و عمق، كه دو سال، سه سال، 
بايد طول بكشد تا قانون تصويب بشود... اگر ما بخواهيم تعويق بياندازيم و 
آن طوری كه آنها با شيطنــت طرح كردنــد و مع األسف... بايد برای اسالم 

فاتحه بخوانيم؛ بايد برای كشور خودمان فاتحه بخوانيم.3

مجلس خبرگان اسالم شناس
امام برای رسيدن كشور به فرمول جمهوری اسالمی پس از قطع اميد از سران دولت موقت 
و احزاب ليبرال راهكار را در ورود روحانيون و اسالم شناسان ديدند. اينكه اساس تفكر امام 
از ابتدای نهضت درباره حضور روحانيون بر مســند امورات كشور تا چه مقدار بوده است 
بررسی آن مجالی ديگر می طلبد؛ امام بعد از مواجهه با پيش نويسی كه گويا متناسب با ممالك 
شرق و غرب نوشته شده است راه حل پيشبرد اهداف انقالب اسالمی را متناسب با حضور 

اسالم شناسان می بيند و می فرمايد: 

1. تاريخ انقالب؛ قانون اساسی از پيش نويس تا بازنگری، مؤسسه قدر واليت، 1392، ج2، ص32. 
2. صحيفه امام، ج6، ص516. 

3. همان، ج8، ص160. 
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اسالم شناس بايد در اينجا دخالت داشته باشد، اسالم شناس روحانيون 
هستند و بعضی از اشخاص كه در روحانيت داخل هستند ولو از صنف ديگر 

هستند لكن اطالعات اسالمی-سياسی دارند.1 
امام همچنين از علما به صورت خاص می خواهند كه بار اين مســئوليت را در اين برهه 

خطير بپذيرند:
... وقتی سرنوشت اسالم در يك مجلسی بايد تعيين بشود، حق علما است 

كه بروند اين سرنوشت را به دست مبارك خويش تعيين كنند.2
همين امر موجب شد قدرت های استعمارگر كه اسالم را مهم ترين سد راه خود می ديدند، 
آن هم با عواملی چون روحانيت كه همواره مدافع دين و گســترش دهنده مبانی اســالم و 
بزرگترين مانع نفوذ استعمارگران بوده و هستند، از تدوين قانون مبتنی بر اسالم جلوگيری 
كنند و با عوامل داخلی خود به اقدام برای توطئه ها و دسيسه های گوناگون به منظور مقابله با 

جمهوری اسالمی برخاستند.3 

واکنش امام خمينی نسبت به توطئه حذف مجلس خبرگان
امام با ذكاوت و صراحت، زير بار جوسازی ها و فرافكنی ها نمی رود و ضمن دعوت همه 
قشــرها و احزاب به آرامش و دوری از تفرقه، همه را به قرار گرفتن در زير بيرق اسالم و 
ايستادگی در برابر توطئه های دشمن دعوت می كند.4 ايشان از روحانيون می خواهند كه در 
آستانه ماه مبارك رمضان به مهم ترين مسئله روز كه تصويب قانون اساسی است و دشمنان 

اسالم و كشور به دنبال تعويق آن هستند، بپردازند. 
... همه االن همتشان را صرف اين بكنند كه اين قانون اساسی به تصويب 
برسد... زيادند اشخاصی كه مخالفت می خواهند بكنند و عمـده مخالفت شان 

هم همين است كه نمی خواهند اسالم تحقق پيدا بكند.5
در نهايت اين توطئه خنثی گرديد و باألخــره نمايندگان مجلس خبرگان كه در انتخاب 
عمومی برگزيده شدند كار خود را برای بررسی نهايی قانون اساسی در تاريخ 27 مرداد 1358 

1. همان، ج4، ص424. 
2. همان، ج8، ص220. 

3. تاريخ انقالب؛ قانون اساسی از پيش نويس تا بازنگری، همان، ج2، ص36.
4. در اين باره می توان به بيانات امام در صحيفه امام، ج8، صفحات 160، 171-172، 191-192، 220، 238، 

385 و 534 و ج9 صفحات 66 و 113 مراجعه شود. 
5. صحيفه امام، ج8، ص199. 
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شــروع كردند.1 اين انتخابات، هــم مرزبندی های 
سياسی را روشن كرد و هم وزن گفتمان های مختلف 
را نشان داد.2 برنده نســبی انتخابات هم هواخواهان 
گفتـمان اسالم فقاهتی بودند؛ آنچنان كه 69 درصد 
از نمايندگان از روحانـــــيون و فقهايی بودند كه از 
سوی ائتالف حزب جمهوری اسالمی كانديدا شده 
بودند.3 اين پيروزی مسير جديدی را در سير تدوين 
قانون اساسی ايجاد نمود. مسيری كه بعدها سنجابی 
كه نخستين وزير امور خارجه انقالب اسالمی و كابينه دولت موقت بود، در خاطرات خود 
از بازرگان نقل قول كرد كه بزرگترين اشــتباهش در دوران نخســت وزيری اين بود كه 
پيش نويس نخست را به رأی عمومی نگذاشت و پافشاری كرد كه مجلس مؤسسان تشكيل 
شود؛ مسئله ای كه به زعم وی موقعيت روحانيون را در ساختار قانون اساسی تحكيم كرد.4و5

از توطئه تعویق تا انحالل
بعد از شكل گيری مجلس خبرگان و ناكامی تشكيل مجلس مؤسسان بعضی به دنبال القای 
اين انديشــه بودند كه بايد در فرصتی ديگر تدوين قانون اساسی را انجام داد و بهتر است 
تشكيل مجلس خبرگان به تأخير بيافتد تا اوضاع مساعد شود. از جمله كسانی كه همگام با 
دشمنان خارجی اين تفكر را دنبال می كردند، اعضای نهضت آزادی و دولت موقت بودند. 

عزت اهلل سحابی در اين باره می گويد:
شرايط فعلی كشور بسيار حســاس و خطير است و چون ممكن است از 
خارج هم توطئه هايی عليه انقالب صورت بگيرد، نبايد به روال عادی عمل 
كرد، بلكه همچون الجزاير و يا پاكستان كه پس از استقالل به شكل انقالبی 
كشور را اداره كردند و پانزده سال پس از پيروزی، قانون اساسی خود را تهيه 

1. يحيی فوزی، همان، ج1، ص254. 
2. سيد محمدعلی حسينی زاده، اسالم سياسی در ايران، قم، دانشگاه مفيد، 1389، ص292. 

3. خيراهلل اسماعيلی، دولت موقت، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1384، ص119. 
4. سعيد برزين، زندگی نامه سياســی مهندس مهدی بازرگان، تهران، مركز اســناد انقالب اسالمی، 1374، 

ص295. 
5. بنی صدر نيز سال ها بعد در پاريس گفت: كاش آن را قبول كرده بوديم. در سياست طمع زيادی نبايد كرد. اگر 
همين رفراندوم را قبول كرده بوديم شايد وضع بهتر می شد. ابوالحسن بنی صدر، درس تجربه )خاطرات ابوالحسن 

بنی صدر(، برلين، انقالب اسالمی، 1380، ص197-199. 

مجلس  شکل گیری  از  بعد 
خبرگان بعضی به دنبال القای 
این اندیشه بودند که باید در 
قانون  تدوین  دیگر  فرصتی 
اساسی را انجام داد. از جمله 
کسانی که همگام با دشمنان 
دنبال  را  تفکر  این  خارجی 
نهضت  اعضای  می کردند، 

آزادی و دولت موقت بودند
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و تدوين نموده اند، )لذا وجهی ندارد( ما نيز عجله كنيم.1 
پيمان هم با استناد به انقالب كوبا و الجزاير، و الگو قرار دادن آنها و بيان اينكه اين دو كشور 

پس از انقالب به تدوين قانون اساسی دست نزده اند، استدالل می كند و می گويد: 
ما در ايران كه انقالب با ســرعت بی ســابقه به پيروزی رسيده است و 
آگاهی و شعور و وجدان انقالبی در همه اقشار توسعه كامل نيافته و نيروهای 
ارتجاعی و وابسته به استعمار ريشه و نفوذ گسترده دارند... چگونه بايد به 
خود اجازه دهيم كه سرنوشت قانون اساسی و مكتب و انقالب را به مجلسی 
بسپاريم كه در همان شرايط استعمار و ارتجاعی زندگی اجتماعی انتخاب و 

تكميل می شوند...2
با همه القائات و كارشكنی ها مجلس خبرگان كار رسمی خود را آغاز نمود و امام با كـمال 
درايت در پيام خود به مناســبت تشــكيل مجلس خبرگان با مخاطب قرار دادن علما از 
آنان می خواهد در مجلس اگر ماده ای از پيش نويس قانون اساسی و پيشنهادهای وارده را 
برخالف اسالم ديدند، الزم است با صراحت اعالم دارند و از جنجال روزنامه ها و نويسندگان 

غـرب زده نهراسند كه مرعوب هستند.3
اما پس از طرح اصل واليت فقيه در مجلس خبرگان به عنوان اصل پنجم، اوج مخالفت ها 
با قانون اساسی و مجلس خبرگان آغاز شد. بازرگان در روز بعد در مراسم ارتحال آيت اهلل 
طالقانی، عملكرد مجلس خبرگان در راه تهيه و تصويب قانون اساسی نهايی نظام را زير سؤال 

برد و قانون اساسی در دست بررسی را منحرف خواند. وی گفت: 
... )آنچه( او را در اواخر به داليلی نگــران كرده بود )مرحوم طالقانی( و 
نظر اولی و اصلی و وعده های مكرر مرجع عاليقــدر انقالب ما بوده، از آن 
راه منحرف بشود و توی خط هايی بيفتد كه ذكر شد )قشری بودن، صنفی، 

طبقاتی بودن، سنت گرايی، مخالفت با هر پديده نو(...4 
شهيد بهشتی روز بعد در مجلس بررسی قانون اساسی متواضعانه پاسخ مهندس بازرگان 

را می دهند: 
برای من و دوستانمان خيلی بيشتر اظهار نگرانی آقای مهندس بازرگان 
نخست وزير مورد عالقه مان در سخنرانی ديروزشان مورد توجه بود، زيرا 
از سخنان ايشان نگرانی از كار مجلس خبرگان استشمام می شد... ايشان از 

1. عزت اهلل سحابی، نيم قرن خاطره و تجربه مهندس عزت اهلل سحابی، همان، ص246. 
2. امت، 1358/3/30، ش30. 

3. برای مشاهده متن كامل پيام رك: صحيفه امام، ج9، ص308. 
4. كيهان، 1358/6/21. 
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چه چيزی نگران اند؟...1
مهندس بازرگان بعدها در كتاب انقالب ايران در دو حركت، عملكرد مجلس خبرگان را 

يكی از معضالت جامعه قلمداد می كند و در نقد اصل واليت فقيه نوشت: 
... پس از تصويب قانون اساســی در رأی گيــری عمومی مورخه 11 و 
12 آذر 1358 دامنه حاكميت واليت فقيــه از حدود وظايف و اختيارات 
مشخص شده در اصل 110 نيز تجاوز كرد و با تفسير و تعميم ها و استدالل 
و انطباق های فقهی كه در تبليغات انحصاری و در منابر و محافل از طرف 
متوليان انقالب و مقامات مذهبی رسمی داده می شود، واليت فقيه در سراسر 

شئون دولی و ملی گری حق تصرف يافت...2 
عزت اهلل سحابی هم می گويد: »وارد كردن اصل واليت فقيه در قانون اساسی، از انحرافات 
پس از انقالب بود.«3 بازرگان در جايگاه نخست وزير دولت موقت در مصاحبه با روزنامه 

كيهان در پاسخ به سؤالی درباره اصولی كه تاكنون تصويب شده می گويد:
واهلل وقت خواندنش را نداشتيم، چون فايده ای هم نداشت، حاال بخوانيم 
آدم حرفش به جايی نمی رسد. آن آقايان حتی اين قدر اعتنا و لطف به دولت 
نداشتند كه يك روز صدا كنند و بگويند اين چيه نوشتی... خودشان را خبره 
می دانستند و صاحب اطالع و صاحب صالحيت، خوب ما كار خودمان را 

كرديم و آنها كار خودشان را.4
ســرانجام آخرين حربه برای متوقف كردن مجلس خبرگان به وقوع پيوست و آن هم 
طرحی بود كه بعدها امام آن را توطئه ناميدند؛ طرح انحالل مجلس خبرگان به علت تجاوز 
زمان فعاليت آن از سی روز، كه به جهت از پيش تعيين شدن زمان آن از سوی خود مجلس 
خبرگان و طوالنی شدن زمان بررسی آن مطرح گرديد.5و6 اين طرح كه صورت بندی شده در 

1. مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهايی قانون اساسی، همان، ص371. 
2. مهدی بازرگان، همان، ص183. 

3. ايران فردا، 1371، ش51. 
4. كيهان، 1358/7/15. 

5. متن مصوبه مسئله انحالل مجلس خبرگان بسيار معقول و طبيعی جلوه داده شده بود. با اين استدالل كه در اليحه 
قانونی اداره امور مجلس و نظامنامه داخلی مجلس، مدت بررسی و تنظيم قانون اساسی به پايان رسيده است و با توجه 
به اينكه طبق اصول و موازين شرعی و حقوقی، اگر وكالت محدود به زمان معين باشد، پس از انقضای آن وكالت زائل 
می گردد، بنابراين با انقضای مدت و روال وكالت، ادامه كار و فعاليت »مجلس بررسی نهايی قانون اساسی« مخالف 
قانون و مصوبات آن فاقد اعتبار است؛ بدين ترتيب انحالل مجلس بررسی نهايی قانون اساسی اعالم می گردد. صورت 
ظاهری اين مصوبه چنان قانونی و شرعی جلوه داده شده بود كه حتی برخی از وزرايی كه از دايره همفكران بازرگان هم 
دور بودند نيز فريب خوردند و پای مصوبه را امضا كردند؛ اما پاسخ امام با عمق درايت بود؛ فقط يك جمله آن بس كه 

خود شما چه سمتی داريد كه بتوانيد مجلس را منحل كنيد؟ 
6. سيد محمدعلی حسينی زاده، همان، ص304. 



49
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

ی 
الم

 اس
ری

هو
جم

ی 
اس

 اس
ون

 قان
ین

دو
ل ت

 قبا
 در

ت
موق

ت 
دول

رد 
ملک

و ع
ع 

اض
مو

جلســه ای به تاريخ 18 مهر 1358 و با حضور انوری، 
مرادنيا، رضی، مقدم مراغه ای، سميعی،  پوالدی، ابوالفتح 
بنی صدر، اميرانتظام و صدر حاج سيد جوادی بود، تهيه 
و توســط اميرانتظام به بازرگان تحويل شد و اكثريت 
وزرا هم با آن موافقت نمودند1و2 اما تصميم بر آن شد 
كه تا امام خمينی اجازه ندهد، موضوع انتشــار نيابد و 
از اين رو فردای آن روز، بازرگان و عده ای از اعضای 
هيئت دولت به ديدن امام خمينی رفتند و طرح خود 
را مطرح كردند.3 اما امام خمينی، نه تنها آن را تأييد 

نكرد، بلكه با آن مخالفت نيز نمود. وی طی ديداری كه با نمايندگان قشرهای مختلف مردم 
و عشاير داشت، طی سخنانی اظهار نمود: 

در مجلس خبرگان به مجرد اينكه صحبت واليت فقيه شــد، شــروع 
كردند به مخالفت... اينها از مجلس خبرگان می ترسند؛ برای اينكه مجلس 
خبرگان می خواهند واليت فقيه را اثبات كنند... مگر شــما می توانيد كه 
مجلس خبرگانی كه ملت با آن آراء زياد اين مجلس را درست كرده با يك 

كلمه ای... بگوييد...كه منحل باشد.4
بعدها اميرانتظام از بازرگان به خاطر شجاعت نداشتن در اعالم انحالل گاليه می كند.5

وقوع نقشه انحالل، ماهيت اعضای دولت موقت و رويكرد آنان نسبت به قانون اساسی 
و جمهوری اســالمی را روشــن نمود. رويكردی كه در 13 آبان 1358 منجر به استعفای 
دســته جمعی آنان گرديد. پس از آن در چهارچوب اعضای نهضت آزادی بيانيه ای صادر 

1. اطالعات، 1359/4/9، ص1. 
2. گفتنی است به گفته اميرانتظام، چهار نفر از وزرا از امضای آن خودداری كردند كه عبارت بودند از معين فر، 
چمران، ابراهيم يزدی و ميناچی )خيراهلل اسماعيلی، همان، ص133( نام خود بازرگان نه در موافقين ديده می شود 

و نه در مخالفين. 
3. اطالعات، همان. 

4. صحيفه امام، ج10، ص307-311. 
5. »متأسفانه مهندس بازرگان با همه خصوصيات عالی و قدرت فوق العاده در قبول شرايط سنگين فاقد جسارت 
كافی است. فردا بازرگان و عده ای از افراد هيئت دولت به ديدار امام رفتند و طرح را مطرح كردند. پرواضح بود 
كه امام آن را رد خواهد كرد. در حالی كه اگر قباًل اعالم شده بود شانس رد كردن آن ده درصد بود...«؛ اميرعباس 

انتظام، آن سوی اتهام؛ محاكمات و دفاعيات اميرانتظام، تهران، نی، 1381، ج2، ص16. 
در اسناد النه جاسوسی چند بار از اميرانتظام به عنوان رابط اصلی نهضت آزادی با امريكايی ها آمده است. او خود 
نيز اذعان داشته است كه نقشه انحالل با همكاری سران نهضت آزادی بوده است. جمهوری اسالمی، 1359/4/9. 

امام به مناسبت تشکیل مجلس 
خبرگان با مخاطب قرار دادن 
علما از آنان می خواهد در مجلس 
اگر ماده ای از پیش نویس قانون 
وارده  پیشنهادهای  و  اساسی 
را برخالف اسالم دیدند، الزم 
است با صراحت اعالم دارند و از 
جنجال روزنامه ها و نویسندگان 

غـرب زده نهراسند
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كردند كه فقط التزام به قانون اساسی مهم است نه اعتقاد به آن.1
به هر ترتيب قانون اساسی جمهوری اسالمی ايران در 12 آذرماه 1358 با تصويب نهايی 
ملت ايران در انتخابات سراسری تصويب شــد و برگ زرينی در تاريخ جمهوری اسالمی 

ايران به وقوع پيوست. 

نتيجه گيری
آنچه ملت ايران بعد از رفراندوم 12 فرورديـن 58 به دنبال آن می بود، نظامــی بود كه 
پايه های آن را اسالم بدون هيچ و قيد شرط تشكيل دهد؛ نظامی كه بدون تمسك به الگوهای 
غرب و شرق به دنبال احيای عدالت و ظلم ستيزی باشد. اما پس از انقالب با سپردن قدرت 
به دولـت موقت، تفكر غرب زده و مرعوبانه و البته ُكند، سبب شد بـارها امام در بيانات خود 
صريحاً به دور شدن از مسير انقالب اسالمی و البته نظام جمهوری اســـالمی كه نقش آن 
احيای اسالم راستين می باشد هشدار دهند. اما در اين ميان افرادی از اعضای دولت موقت 
كه بعدها مدعی نقش پررنگ خود در تدوين پيش نويس قانون اساسی بودند به رغم سردادن 
شـــــعارهای دموكراتيك هيچ گاه به صدای مردم در رفراندوم 12 فروردين و انتخـاب 
اكثريت اسالم شــناس مجلس خبرگان گوش ندادند و به دنبال ايجاد مدل غربی از قانون 
اساسی شدند. از اين رو، درصدد به تعويق انداختن و بعدها توطــئه انحالل مجلس خبرگان 
بودند؛ در اين بين ايستادگی امام خمينی و زير بار نرفتن وی نسبت به اين فرافكنی ها مسير 
جديدی در تاريخ انقالب اسالمی ايجاد نمود كه نتيجه آن تصويب قانون اساسی جمهوری 

اسالمی، خصوصاً اصل پنجم آن يعنی واليت فقيه شد. 

1. بيانيه در روزنامه جمهوری اسالمی مورخه 1358/9/10 ص1 و 2 به چاپ رسيد. 



51
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

طی
رتبا

 و ا
شی

 رو
ی،

کر
ت: ف

ساح
سه 

در 
ل 

تدا
ن اع

ریا
ی ج

اس
شن

ص 
شاخ

شاخص شناسی جریان اعتدال در سه ساحت: 
فکری، روشی و ارتباطی

محمدعلی افضلی1

چکيده
شناخت جريانات سياسی برای تحليل های دقيق تر و انتخاب های بهتر ضروری است؛ به 
ويژه اگر جريان مورد نظر در مقاطع مختلف، حاكم بر امور اجرايی كشور نيز باشد. »اعتدال« 
يكی از جريانات سياسی ايران است كه به رغم تأثير سياسی قابل توجه، كمتر شناخته شده 
است و در مورد چهارچوب فكری، روشی و ارتباطی آن به اندازه كافی بحث علمی و مستند 
صورت نگرفته است و همين امر باعث شــده سياست ورزان اين جريان نخبه ساالر با ابهام 
استراتژيك برای رسيدن به اهداف خود دست به اجماع سازی نخبگانی بزنند و حتی گام هايی 

را برای تغيير قانون اساسی بردارند. 
شناخت اين جريان ضروری است؛ چراكه در عين عدم اعتقاد جامع به مبانی سياسی اسالم 
و واگذار كردن سياست به عقل و عرف جوامع سكوالر توسعه يافته، خود را تابع شريعت و 
رهرو ولی فقيه و مراجع عظام تقليد جا می زنند و از اين رهگذر عالوه بر خطر بدعت گذاری 

1. دانش آموخته سطوح عاليه حوزه علميه قم
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دينی، منافع ملی را با وابستگی فكری و سياسی خود به مخاطره می اندازند. 
البته شاخصه های فكری اين جريان محدود به موارد پيش گفته نيست و »عمل گرايی«، 
»نسبی گرايی سياسی« و »تساهل و تســامح اجتماعی« را از ديگر شاخصه های اين جريان 
می توان ناميد كه در اين مقاله هر كدام از عناوين فوق در جايگاه خود مورد بررســی قرار 

گرفته است. 
کلیدواژه ها: اعتدال، مصلحت، نسبی گرايی، عمل گرايی، نخبه ساالری

مقدمه
جريانات و تشكل های سياسی در عصر حاضر به نهادهای تصميم گير و تصميم ساز در هر 
كشور و نظامی تبديل شده اند و كشــور ما نيز از اين قاعده مستثنی نبوده و پس از پيروزی 
انقالب اسالمی و ايجاد فضای آزاد سياسی، جريانات مختلفی ظهور و بروز پيدا كردند و هر 

كدام مدتی كوتاه يا طوالنی سكان سياست اجرايی كشور را به دست گرفتند. 
اكنون پس از گذشت چهل سال از پيروزی انقالب اسالمی وقت آن رسيده كه كارنامه هر 
كدام از اين جريانات به صورت دقيق واكاوی شود تا ضمن مشخص شدن سهم هر جريان و 
جناح از پيروزی ها و شكست ها، راه برای برداشتن هر چه محكم تر »گام دوم انقالب اسالمی« 

هموار شود. 
در ميدان سياست ورزی در عصر استقرار نظام اسالمی، جريان های سياسی به وجود آمدند 
كه وزن هر كدام به تناسب ارتباط با شخصيت های محوری، ميزان بقا در قدرت و همچنين 
گستره آن يكسان نبوده است. در ميان جريانات شاخص كشور، جريانی با سابقه، اثرگذار و 
پرنفوذ هست كه البته به اندازه نفوذ و اثرگذاری اش شناخته شده نيست. جريانی كه توسط 
هاشمی رفسنجانی به عنوان يكی از متنفذترين شخصيت های قبل و بعد از انقالب به وجود 
آمد و با محوريت حسن روحانی تحت عنوان مجمع عقال در سال 64 به فعاليت های محفلی 
پرداخت، در سال 72 با تشكيل حلقه مركزی در نهاد رياست جمهوری و بعد از آن مجمع 
تشخيص مصلحت نظام به ايده پردازی و الگويابی علمی پرداخت؛ در سال های انتهايی دهه 
هفتاد حزبی سياسی تشــكيل داد1 و در مراحل مختلف به صورت مستقيم يا غيرمستقيم 
مناصب حساس را تصاحب كرد و در نهايت با انتخاب حسن روحانی به رياست جمهوری 

سال 1392 به قدرت رسيد: جريان »اعتدال«. 
البته جريان اعتدال منحصر در حلقه حســن روحانی و همراهان ديرين وی نيست بلكه 

1.رضا سراج و محمدجواد اخوان، از مكتب نياوران تا كابينه توسعه گرا، تهران، ديدمان، 1395، ص16-29. 
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اين حلقه كه از شاخصه های فكری- روشی- ارتباطی 
جريان اعتدال برخوردار اســت، خواهرهای سياسی 
ديگری همچون حزب كارگزاران سازندگی را نيز دارد 
كه در مجموع منش و روشی يكسان در سياست ورزی 

و اجرا دارند.
شناخت جريان های سياسی به صورت عام و شناخت 
جريان اعتدال به صورت ويژه، ما را در تحليل هر چه 
بهتر كنش های كالن و خرد سياســی و همچنين علل 
ضعف و كمبودهای امروزی كمك می كند و به ما نشان 
می دهد كسانی كه چهل سال در مسند اجرايی كشور 

بودند و مسبب ناكارآمدی های امروزی هســتند شاخصه های انقالبی گری را ندارند و اگر 
سخن از انقالب می گويند صرفاً برای حفظ بقاء در صحنه سياست است. در نتيجه به ضرس 
قاطع می توان گفت عملكرد ضعيفی كه در بخش هايی از كشور مالحظه می شود و مربوط به 

حوزه كاری اين جريانات می شود، هيچ ارتباطی به انقالب و شاخصه های آن ندارد. 
عالوه بر اين، جريان اعتدال شاخصه ويژه ای تحت عنوان ابهام استراتژيك دارد. اين ويژگی 
باعث می شود كه اين جريان به يك طيف نامرئی تبديل شود كه هنگام تقسيم مناصب همه 
جا هست ولی هنگام هزينه دادن )چه برای جريان انقالب چه برای جريان غير انقالبی( در 
صحنه حاضر نباشد. اين ويژگی باعث می شود كه در ادوار مختلف انتخابات شركت كنند 
و حتی رأی بياورند و با بی تدبيری های خود به كشور آسيب بزنند ولی با رندی از مسئوليت 
شانه خالی كنند و هزينه كارهايشان را پای جريانات و شخصيت های ديگر محاسبه كنند و 
در ادوار بعدی انتخابات به عنوان چهره هايی پاك كه تازه پا به عرصه سياست گذاشته اند 
و تازه نفس اند بار ديگر از مردم رأی بگيرند. بنابراين شــناخت اين جريان و شناساندن آن 
به نخبگان و مردم حركتی مثبت در راستای شــفافيت سياسی و بصيرت افزايی نخبگانی و 

عمومی خواهد بود. 
ويژگی ديگری كه باعث می شود پرداختن به اين جريان اهميت فوق العاده ای يابد، پوشش 
دينی و ملی اين جريان اســت. در شــاخصه های فكری خواهيم گفت كه سران فكری اين 
گفتمان اعتقادی به ابعاد سياسی و همه جانبه اسالم ندارند و الگوی فكری خود را بر اساس 
جهانی شدن، الگوگيری از كشورهای توسعه يافته و عقالنيت منهای وحی تنظيم می كنند اما 
برای پيش برد اهداف خود به فعاليت های فكری و عملی شان رنگ و بوی دينی می دهند و 

شاخص  جریانات  میان  در 
کشور، جریانی با سابقه، اثرگذار 
و پرنفوذ هست که البته به اندازه 
نفوذ و اثرگذاری اش شناخته 
شده نیست. جریانی که توسط 
هاشمی رفسنجانی به عنوان یکی 
از متنفذترین شخصیت های قبل 
و بعد از انقالب به وجود آمد و 
با محوریت حسن روحانی تحت 
عنوان مجمع عقال در سال 64 به 

فعالیت های محفلی پرداخت
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تمام كارهايشان را به نام دين ثبت می كنند. اين ويژگی باعث می شود كه شناخت اعتدال و 
شناساندن آن از يك وظيفه سياسی صرف به وظيفه ای دينی برای پيش گيری از بدعت های 
خطرناك بدل شود. استاد شهيد مطهری؛ درباره شخصيت هايی از اين دست كه ايمان های 

ناقصی را بر اساس منطق معمول بشر می پذيرند می فرمايند: 
شايد بعضی از افراد تنها به جنبه منطقی مسائل اديان توجه می كنند يعنی 
مسائلی كه با منطق عادی و معمولی بشــر منطبق است و از بحث درباره 
مسائلی كه با منطق معمولی بشــر جور درنمی آيد صرف  نظر می كنند در 
صورتی كه نمی شود تبعيض كرد، بعضی از مســائلی را كه در اديان آمده 
است چون با علم و منطق ما جور درمی آيد بپذيريم و بعضی مسائل ديگر را 
نپذيريم. اگر بپذيريم، همه را بايد يكجا بپذيريم و اگر هم نپذيريم هيچ چيز از 
آن را نبايد بپذيريم؛»نُْؤِمنُ  بِبَْعٍض  َو نَْكُفُر بِبَْعٍض  « )نساء/150( نمی شود.1  

همچنين سران اين جريان ارتباطات قابل تأملی با سران استكبار دارند كه يادآور پروژه 
نفوذ اســت و طبيعتًا عدم جلوگيری از فعاليت نفوذی ها كه مناصب حساس را نيز اشغال 

نموده اند2 خسارتی فوق العاده گران خواهد داشت. 
با اين مقدمه و ضرورت فوق، مطالب خود را در شناســايی جريان اعتدال با ســه فصل 
»شاخصه های فكری«، »شاخصه های روشی« و »شاخصه های ارتباطی« دنبال می كنيم و در 
اين راستا اركان و اصول ثابت فكری، روشی و ارتباطی اين جريان را مورد مطالعه قرار خواهيم 
داد. گفتنی است برای تبيين ســرفصل های فوق از آثار اصلی و دست اول شخصيت های 
برجسته فكری و سياسی اين جريان استفاده شده است كه در هر مورد ارجاع دهی مشخصی 

برای هر مطلب وجود دارد. 

الف. شاخصه های فکری
ريشه های فكری 

بررسی ريشه های فكری جريان اعتدال را با نگاهی به پيشينه فكری- علمی شخصيت های 
برجسته آن پی می گيريم چراكه در پيدايش و شكل گيری هر جريان، چهارچوب و پيشينه 

فكری مؤسسين و اعضای برجسته آن نقش اول را دارد. 
تصميم گيری افراد در هر سطح تابعی از فرهنگ های كالن اجتماعی و خرده فرهنگ های 
آموزشی، بومی و خانوادگی است و بدون شك تحصيالت اشخاص در سطوحی كه شخصيت 

1. مرتضی مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، قم، صدرا، 1377، ج4، ص393. 
2. شاهراه های ارتباطی اين طيف در برخی مقاطع رخ نمايی كرده كه از آن جمله ماجرای مك فارلين قابل ذكر است. 



55
13

98
ز 

ايي
 و پ

ان
ست

  تاب
  6

و 1
 6

ه 0
مار

  ش
م 

ده
 هف

ال
  س

وم 
ه س

ور
د

طی
رتبا

 و ا
شی

 رو
ی،

کر
ت: ف

ساح
سه 

در 
ل 

تدا
ن اع

ریا
ی ج

اس
شن

ص 
شاخ

فكری و اجتماعی آنها شكل می گيرد در اين رويه بسيار مؤثر است. سياست ورزان جهانی با 
دانستن اين نكته از دهه های گذشته درصدد شناسايی و نخبه پروری از ميان كشورهای مقصد 
برآمدند و در اين راه روش های مختلفی از جمله روش آموزشی را برگزيدند. از جمله جذب 
نخبگان كشورهای مختلف به كشور خود و پرورش فكری و عملی آنان كه قانون »مبادله 
آموزشی و فرهنگی متقابل فولبرايت- هيس« مصوب ســال 1961 در امريكا1 يا اعطای 
بورس توسط نهادهای وابسته به احزاب سياسی در آلمان2 از اين قبيل می باشند. با اين نگاه، 
تحصيل يك فرد در دانشگاه های غربی به ويژه دانشگاه های وابسته به اياالت متحده امريكا 
و انگلستان صرفًا راهی برای كسب دانش نيست بلكه مسيری است كه فرد را در معرض 
تغيير فكری و فرهنگی قرار می دهد. گفتنی است كه اين مسير توسط طراحان آن به صورت 
تعمدی و هوشــمندانه در برنامه محصالن غيرامريكايی گنجانده شده است و اين افراد به 
صورت مشخص آموزش عقيدتی-سياسی می بينند؛ به گونه ای كه دانشجو در نهايت به يك 
عنصر تمام عيار برای سيستم و نظام امريكايی تبديل می شود.3 با اين مقدمه نگاهی به سوابق 
تحصيالت عالی برخی اعضای شاخص حلقه اعتدال، پيش زمينه ای مناسب برای درك طرز 

فكر و الگوی تحليل سياسی- اجتماعی آنان خواهد بود. 

حوزوی- دكترای حقوق اساسی دانشگاه كلدونين گالسكو انگلستان4حسن روحانی

محمود 
سريع القلم

كارشناسی علوم سياسی: دانشگاه ايالتی كاليفرنيا در نورتريج/ ارشد و دكترا 
روابط بين الملل: كاليفرنيای جنوبی/ فوق دكترا: اوهايو5

محمدرضا 
نعمت زاده

مهندسی محيط زيست: دانشگاه ايالتی كاليفرنيا امريكا6

محمود واعظی
كارشناسی دانشگاه ايالتی ساكرامنتو مهندسی برق، ارشد مخابرات دانشگاه 

ايالتی سن خوزه، دكتری مخابرات لويزيانا7

1. سيد داوود آقايی و ديگران، »راهبردهای ديپلماسی عمومی امريكا در خاورميانه؛ مطالعه تطبيقی دوره بوش 
و اوباما«، راهبرد، ش78، 1395، ص68. 

2. محمد پورخوش سعادت، »تبادالت آكادميك راهبرد نفوذ آلمان«، فصلنامه مطالعات عمليات عمرانی، بهار 
و تابستان 1394، ص122-124. 
3. خبرگزاری تسنيم، 1394. 

4. محمود فاضلی بيرجندی، از مهدی بازرگان تا حسن روحانی، تهران، پايان، 1393، ج1، ص383-384.  
5. تارنمای دكتر محمود سريع القلم، 1392/2/2، زندگينامه دكتر محمود سريع القلم.

6. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص395.
7. تارنمای رسمی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 1392/5/26 ]اطالع رسانی و اخبار[. بازيابی از: 

https://www.ict.gov 
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دكتری از دانشگاه پيزلی اسكاتلند1محمدباقر نوبخت

سيدحسين 
موسويان

دوره ناقص مهندسی: دانشگاه ايالتی ساكرامنتو2

حوزوی- تحصيالت ناتمام در دانشگاه جرج واشنگتن3محمد نهاونديان

حوزوی- مدرسه حقانی4علی جنتی

كارشناسی ارشد علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبايی5علی ربيعی

سيدرضا صالحی 
اميری

كارشناسی علوم سياسی دانشگاه آزاد تهران، كارشناسی ارشد علوم سياسی 
دانشگاه تهران، دكتری مديريت دولتی دانشگاه آزاد اسالمی6

123456در اين ميان تحصيل چهره هايی شاخص مثل محمود سريع القلم كه از او به عنوان مشاور 

ويژه رئيس جمهور ياد می شود، در دانشگاه هايی همچون دانشگاه اوهايو قابل تأمل و بررسی 
اســت. اين دانشــگاه يكی از بيشــترين پذيرش ها تحت برنامه فولبرايت را دارد.7 با اين 

پيش زمينه وارد تبيين شاخصه های فكری جريان اعتدال خواهيم شد. 

1. حل مسائل اجتماعی بر اساس عرف کشورهای توسعه يافته 
يكی از شاخصه های اصلی  شبه جريان اعتدال كه می توان آن را ستون فقرات فكری آن 
دانست، ايكال ابعاد اجتماعی، سياسی و حقوقی به عرف است. البته منظور از عرف در اين 
معنا، عرف داخلی نيســت بلكه مراد عرف جهانی است؛ چراكه طبق الگوی فكری اعضای 
حلقه اعتدال، جهانی شدن و نگاه به بيرون امری ناگزير است كه ساير امور را بايد به تناسب 

آن تنظيم كرد.8 
محمود ســريع القلم، عضو برجســته حلقه اعتدال كه همچون هم قطاران خود دغدغه 

1. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص400؛ البته در خصوص مدرك تحصيلی ايشان ابهاماتی وجود دارد و برخی 
ادعای جعلی بودن مدرك او را كرده و گفته اند دانشگاه پيزلی مقطع دكتری ندارد.

https://hosseinmousavian.com :2. تارنمای رسمی سيد حسين موسويان، )بدون تاريخ(، بازيابی از
3. محمود فاضلی بيرجندی، همان، ص399-400.  

4. همان، ص396.

5. همان، ص397.
6. پايگاه اطالع رسانی جماران، بدون تاريخ، زندگی نامه سيد رضا صالحی اميری ]اطالع رسانی و اخبار[، بازيابی از: 

https://www.jamaran.ir

7. Jennifer Krisch. (2015). University named a top producer of U.S. Fulbright Students.
https://www.ohio.edu :سايت رسمی دانشگاه[، بازيابی از[

8. در خصوص اين شاخصه توضيحات بيشتری خواهيم داد.
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اساسی اش را »توسعه« به معنای رايج كلمه قرار داده است اعتقاد دارد كه اصول »توسعه« 
اصولی استقرايی، ثابت و جهانی است. هر كشوری بخواهد به توسعه دست يابد بايد از آن 

الگوی عرفی- جهانی تقليد كند: 
موضوع توسعه يافتگی از دو بخش كالن تشــكيل می شود: اول اصول 
ثابت و دوم الگوهای مختلف به تناسب شرايط گوناگون كشورها.... اصول 
توسعه يافتگی از يك كشور به كشور ديگر متحول نمی شود، بلكه بسترهای 
كاربردی و عملی آن تغييــر می كند. از اين منظر، اصول توســعه يافتگی 
جهان شمول است در همان حال الگوهای توسعه يافتگی، قابليت بومی شدن 

را دارد. 1 
طبق اين نگاه، تعيين اصول بنيادين توسعه از حيطه فرهنگ دينی و ملی خارج و به حاكميت 
مطلق عرف جهانی درخواهد آمد و دايره فعاليت دين و مليت صرفاً در حد مشخص كردن 

الگوهايی برای پياده سازی توسعه عرفی محدود خواهد شد. 
كارگزاران جريان اعتدال برای كشف اصول ثابت توسعه، مخاطبان خود را به كشورهای 
توسعه يافته همچون »آلمان، انگلستان، ژاپن«2 و... احاله می دهند و با الگوسازی از اين كشورها 
و برخی كشورهای سكوالر بيشتر توسعه يافته، اصول توسعه را ثابت و غير قابل خدشه عنوان 
می كنند. در نتيجه نسخه اين جريان برای حل مسائل اجتماعی و سياسی و حقوقی، نگاه به 
بيرون و رجوع به عرف كشورهای توسعه يافته و برداشــت اصول آنان است و در اين راه 
كشورهايی همچون ايران را صرفًاً عاملی برای پيدا كردن بهترين راه برای پياده سازی آن 
اصول می دانند و نه بيشتر. برخی نويسندگان كه از جريان اعتدال و اقمار سياسی- جناحی اش 

همچون كارگزاران به »راست مدرن« تعبير می كنند، می گويند: 
»راست مدرن« در عرصه فرهنگی چندان پای بند به سنت ها نيست و دل 
در گرو مدرنيسم دارد. اين گروه به شدت از توسعه به ويژه توسعه اقتصادی 
طرفداری كرده و آن را پيش شرط ساير امور نوسازی قلمداد می كند؛ گرچه 
معتقد است كه فضای باز اقتصادی نياز به فضای باز فرهنگی و سياسی دارد. 

1 محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، تهران، فرزان روز، 1390، ص15-16. 
2. همان، ص15؛ همچنين الگوی ژاپن اســالمی كه روئنا عبدالرزاق )دانشگاه آكسفورد( به هاشمی رفسنجانی 
نسبت می داد در همين چهارچوب تفسير می شود. )روئنا عبدالرزاق، نيواستريت تايمز: آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 
https://www. :و روابط ايران و مالزی/ »ژاپن اسالمی« چشم اندازی برای ايران ]خبرگزاری[، 1395، بازيابی از
irna.ir( همچنين آقای رفسنجانی در اجالس مديران و رؤسای آموزش و پرورش گفت: »اگر می بينيد آلمان و ژاپن 
اين روزها محكم ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها بعد از جنگ جهانی دوم از اينكه نيروی نظامی داشته باشند، محروم 
شدند.« )علی اكبر هاشمی رفسنجانی، 1395/6/13، آلمان و ژاپن به خاطر محروميت از نيروی نظامی به سمت 

توليد و اقتصاد دانش بنيان رفتند./ اين راه اكنون برای ما باز است+ فيلم ]خبرگزاری[.  
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آزادی مردم را تا حدی می خواهند كه به توســعه لطمه نزند. اين گروه به 
تساهل و تسامح بيشتری نســبت به جناح »چپ سنتی« و »راست سنتی« 
معتقد اســت... اين طيف مظاهر غرب را قبل از اين  كه به ديد »تهاجم« 
نگاه كند آن را نوعی »تبادل« فرض می كند كه بايد از دستاوردهای مثبت 
آن استفاده كرد. به طور كلی مؤلفه های اصلی اســتراتژی فرهنگی گروه 
كارگزاران را می توان چنين آورد: 1. استقبال از مدرنيسم 2. عدم حساسيت 
 نســبت به كم رنگ شــدن ســنت ها و مظاهر اجتماعی، دينی در جامعه

3. كاهش تدريجی نقش دين در جامعه )نه ضد دين يا غير دينی كردن( و 
به تعبيری عرضی كردن امور دينی 4. ايجاد فرهنگی ليبراليستی با مناسبات 

مبتنی بر تساهل و تسامح و آزادی.1 

2. حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی 
»اعضای شبه جريان اعتدال« مسائل اجتماعی را با عقل منهای وحی حل می كنند. سران 
اعتدال ميان عقالنيت عملی و تدين وجه جمعی نمی بينند و حيطه حكومت آن دو را جزاير 

جدا از هم می پندارند:
اگر كســی مرز عقل و دين را تفكيك نكند و مرز دقيق آنها را نشناسد 
و جايگاه تجربه و تحقيق را نداند و بگويد در همــه امور بايد به فقه و دين 

مراجعه كرد بسيار خطرناك است.2 
جريان اعتدال بر اساس همين تفكر، تصميم گيری، قانون گذاری و اجرا را كه بخش بزرگی 
از فعاليت های اجتماعی هستند، حيطه حكومت عقل جداشده از وحی عنوان می كنند و حيطه 

دين را هم محدود به كلی گويی های ارزشی و غيرروشی معرفی می نمايند: 
متأسفانه ما آن چنان سيستم حكومتی، مسئولين و اسالم را با هم مخلوط 
كرده ايم كه هــر گونه تغيير در يكی، عامل تأثير در ديگری اســت. يعنی 
ما برای مردم، مســائل را تفكيك نكرده ايم كه اســالم بخش بزرگی از 
فعاليت های اجتماعی را بر دوش عقل بشر قرار داده است. يك سری اصول 
و ارزش هايی را اسالم برای ما بيان كرده و احكامی هم برای ما مقرر كرده 
است، ولی ما هر كاری را به نام اسالم، تمام می كنيم. جای خوشبختی است 

1. سيد مصطفی تاج زاده و حميدرضا ظريفی نيا، كالبدشكافی جريان های سياسی ايران: 1358 تا 1378، تهران، 
آزادی انديشه، 1378، ص107. 

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، تهران، كميل، 1389، ج1، ص240. 
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كه قانون اساسی ما نگفته است نظام اســالمی و قوانين كشور، عين اسالم 
است. حتی نگفته است منطبق بر اسالم است. بلكه گفته است نظام اسالمی، 

قوانين و مقررات كشور نبايد مغاير با اسالم باشد.1 
در هر صورت نكته مهم در فهم ادبيات خاص جريان اعتدال تعريف اين جريان از عقل 
و عقالنيت است كه با تعريف اسالمی و حتی رايج از آن متفاوت است. عقالنيت در منطق 
اين جريان سه ركن دارد: »محدوديت آن به علم استقرايی و تجربی«، »پذيرش اصول نظم 
جهانی« و »كاركردگرا بودن« و به عقيده شخصيت های فكری اعتدال، اگر حكومتی بر اساس 
عقالنيت تعريف شده توسط آنان حركت نكند محكوم به شكست است و در مقابل حكومتی 

كه بر اساس اين نوع از تفكر پيش رود پيشرفت خواهد كرد: 
مبانی عقالنيت فلسفی يك جامعه بايد مدافع روش تفكر منطقی باشد. 
عقالنيت ابزاری فی نفســه مبتنی بر علم و كارآمدی و دربست در اختيار 
روش تفكر منطقی. ارتباط تنگاتنگ عقالنيت فلسفی و عقالنيت ابزاری نتيجه 
بســيار مهمی برای آينده يك جامعه دارد. عقالنيت ابزاری از يك جنس 
روشن علمی بهره مند است و حالت جهان شمولی دارد ولی عقالنيت فلسفی 
چه در نظريه و چه در واقعيت های موجود جهانی، استوانه های مختلفی را 
در برمی گيرد... گستره عقالنيت ابزاری محدود به علم، كارآمدی، نظم و 

روش است. 
چالش بزرگ هر جامعه اين اســت كه ميان عقالنيت فلســفی خود و 
عقالنيت ابزاری جهان شمول هماهنگی و سازگاری ايجاد كند. اين چالشی 
بود كه نخبگان سياسی و فكری اتحاد شــوروی در آن شكست خوردند و 
متقاباًل چينی ها به دنبال پاســخ گويی به آن و برخورد حل المسائلی با آن 
هستند. محتوايی كه از عقالنيت فلســفی يك جامعه ناشی می شود ريشه 
در فرهنگ، تاريخ، هويت و باورهای آن جامعه دارد؛ در حالی كه عقالنيت 
ابزاری منطق علمی و كارآمدی دارد؛ ملت هــا آن را می آموزند و به كار 
می گيرند و در واقع می پذيرند... در شرايط موجود جهان، عقالنيت فلسفی 
از منابع مختلفی سرچشمه می گيرد. برخی در غرب نمو كرده اند و برخی 
در مكاتب شرقی. هم ليبراليسم آدمی را به عقالنيت ابزاری رسانيده است 
و هم بودائيسم و كنفوسيوسيسم و شينتوئيسم اين قابليت را نشان داده كه 

1. همان، ص222.  
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توان دست يابی به عقالنيت ابزاری دارد. كمونيسم با عقالنيت ابزاری تضاد 
نداشت ولی نتوانســت با عواقب آن انطباق و هم سويی و سازگاری ايجاد 
كند... كشورهايی كه به درجه ای از موفقيت در صنعتی شدن، كسب برتری 
نسبی اقتصادی، دست يابی به ثروت ملی و در نهايت قدرت ملی رسيده اند 

خود را با جريان عقالنيت ابزاری جهانی انطباق داده اند.1 
همان طور كه از اين نوشتار پيداســت، طبق الگوی فكری اعتدال جامعه ای كه عقالنيت 
فلسفی )يا به عبارتی عقل عملی مبتنی بر دين و فرهنگ ملی و ثابت خود( را با عقالنيت ابزاری 
جهانی و اصول آن تطبق ندهد زوال خواهد يافت و در كنار آن، عقالنيت ابزاری طبق تعريف 
اين دسته كاماًل سكوالر و جدا از دين تعريف می شود و با هر عقيده و عنوانی از بودائيسم و 

كنفوسيوسيسم و شينتوئيسم گرفته تا كمونيسم قابل جمع است. 

3. جهانی شدن و زوال معنای استقالل
بر اساس مبنايی كه در بخش قبل مطرح شد، جهانی شدن به معنای پذيرش و هضم در 
اصول كشورهای توسعه يافته، تنها راه عاقالنه برای پيشرفت ملی خواهد بود. پيگيری اين معنا 

در كلمات اصحاب اعتدال به فهم كامل تر الگوی فكری آنان كمك خواهد كرد: 
جهان امروز عصر »وابستگی متقابل« است و هر كشور و ملت، همواره بايد 
»مزيت های نسبی« خود را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سياست مشخص 
كند، زيرا بدون آن، همه طرح ها و برنامه ها نقش بر آب می شود. ما بخواهيم 
يا نخواهيم، اقتصاد، فرهنگ و سياست كشور با جهان پيوند دارد. هر چه به 
گستره علم و دانش فنی افزوده می شود، جهان كوچك تر می شود و در اين 

مكان كوچك به نام سياره زمين، همه چيز رنگ و بوی جهانی دارد.2 
طبق اين نگاه هر عملی كه به ناســازگاری با هويت جهانی بی انجامد غيرعاقالنه و منافی 

پيشرفت است:
تاريخ دو قرن اخير ايران حاكی از اين واقعيت است كه ايرانيان چه در 
سطح مديريتی و چه در سطح روشــنفكری، مشكل »تشخيص موقعيت و 
وضعيت« خود را داشته اند. باألخره، هر چه سريع تر ما بايد ارتباط منطقی 
ميان سه منبع هويتی دينی، ايرانی و جهانی خود را روشن كنيم. اعراب حوزه 

1. محمود سريع القلم، »آفات تفكر متدولوژيك در ايران«، اطالعات سياسی- اقتصادی، 1377، ش 133 و134، 
ص72. 

2. حسن روحانی، امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، تهران، مركز تحقيقات استراتژيك، 1390، ج1، ص720. 
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خليج فارس تا حد قابل توجهی اين كار را انجام داده اند. حتی پيشرفت عادی 
به اين سازگاری نياز دارد. به واسطه چند اليه و پيچيده بودن منابع هويت 
فرهنگی ما، پيوسته تمايلی وجود داشته كه همه اين منابع را هم زمان حفظ 
كنيم؛ ضمن اين  كه از فرصت های جهانی نيز، بهره مند شــويم. قوی بودن 
هويت ملی و دينی ايرانيان در مقابل منابع هويت جهانی قرار گرفته است.1 
از ديدگاه سران اين جريان، ايرانيان به واسطه مشكل ژنتيكی توان اصالح خود را ندارند 
و بايد با دنيای بيرون، كه از اين مشكل ژنتيكی رنج نمی برند، ارتباط بگيرند تا مسائل شان 

حل شود: 
ما به عنوان يك جامعه و همين طور به صورت فردی، با نقد، مشكالت 
جدی داريم و اين  كه اصالحات الزم است، چون نقد الزم است. شايد ما در 
نقدپذيری، مشكالت ژنتيكی داشته باشيم. ما تا با دنيا كار نكنيم، تغيير پيدا 

نخواهيم كرد.2 
شايد بتوان گفت يكی از اساسی ترين نقايص شــبه گفتمان اعتدال، انفعال اعضای آن در 
برابر پديده جهانی شدن است. آنها اين پديده را قهری و ناگزير فرض كرده و بر همين اساس 
سير استدالل شان از جهانی شدن شروع می شود، در جهانی شدن ادامه می يابد و به جهانی 
شدن ختم می شود و اين روش حل المسائلی را در همه عرصه ها از اقتصاد تا سياست و حتی 

فرهنگ پياده می كنند: 
بر اثر فرآيند جهانی شدن، به واسطه گسترش وسايل اطالعاتی و رسانه ای 
مدرن و گســترش تبادل فرهنگی، تعقيب سياست فرهنگی در قلمرو ملی 
نه ميسر است و نه مطلوب. سياست فرهنگی كشــورها در حال حاضر تا 
حدود زيادی در گستره فراملی و جهانی تعريف می شوند... جهانی شدن بر 
حساسيت ها و تفاوت ملی تأثير گذاشته و از آن می كاهد. لذا تعقيب اصول 
مبتنی بر اين حساسيت ها و برجسته كردن نشانه ها و وجوه تمايز فرهنگی 

ديگر در اولويت اصلی نخواهد بود.3 
اين جريان كه بر اساس مطالب پيش گفته مشخص شد كه اعتقادی به استقالل ملی ندارند، 
برای پيشگيری از انتقادات عليه خود با ارايه آدرس های غلط از كشورهای سكوالر آنان را 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص21. 
2. همان، ص326. 

3. رضا صالحی اميری و امير عظيمی دولت آبادی، »جهانی شــدن و سياست های فرهنگی جمهوری اسالمی«، 
متين، ش41، بدون تاريخ، ص82 و 84. 
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به عنوان الگوهای موفق جهانی شدن معرفی می كنند كه استقالل خود را نيز حفظ كرده اند: 
الزمه بهره مندی از مزايای جهانی  شدن، هم گرايی با نظام جهانی است. 
اين هم گرايی به هيچ وجه به معنای فرو گذاشتن اصول، منافع ملی و استقالل 
نيســت. تجربه چين، هند و مالزی در اين زمينه گواه اين مدعاست... لذا 
تعامل دوسويه با نظام جهانی بايد در هر كدام از سطوح اقتصادی، سياسی و 
فرهنگی صورت گيرد و هيچ  يك از اين اجزا را نمی توان به دل خواه گزينش 

كرد و ديگری را فرو گذاشت.1 
اين در حالی است كه هر كدام از اين كشورها هر مقدار كه برای حفظ استقالل شان تالش 
كردند و از جهانی شــدن مورد نظر غرب فاصله گرفتند، همان مقدار مورد مجازات نظام 
استكبار به ويژه امريكا قرار گرفتند. به طور مثال چين هم  اكنون در جنگ اقتصادی با امريكا 
به سر می برد. به عالوه هند به علت اين  كه دسترسی مورد نظر امريكا به بازار خود را تأمين 
نكرد از ناحيه اين كشور ضربه خورد و در سال 1397 از نظام عمومی ترجيحات اخراج شد2 
و مالزی كه به خاطر بازی های بانكی و پولی سرمايه دارهای صهيونيست و غربی، به تعبير 

ماهاتير محمد در يك شب به كشوری فقير تبديل شد.3
در هر صورت سه پايه »حل مســائل اجتماعی بر اساس عرف كشورهای توسعه يافته«، 
»حل مسائل اجتماعی بر اساس عقل منهای وحی« و »جهانی شدن« اساس استدالالت جريان 
اعتدال را تشكيل می دهد. البته جريان اعتدال از آنجا كه در شاخصه های روشی خود به دنبال 
»اجماع سازی« است و در اين راستا از »ابهام استراتژيك« استفاده می كند4 تالش دارد به 
مبانی سكوالر خود جلوه دينی بدهد و در همين زمينه به استفاده تحريف آميز از »اصل زمان 

و مكان در اجتهاد« و »نسبت اسالم و مقتضيات زمان« دست می زند: 

1. حسن روحانی، امنيت ملی و نظام اقتصادی ايران، همان، ص722. 
2. بر اساس اين نظام تعرفه ای كه به ابتكار كشورهای توســعه يافته ايجاد شده، بسياری از كشورهای در حال 
توسعه فرصت می يابند تا با استفاده از مزيت تعرفه گمركی صفر يا ناچيز بر برخی از اقالم صادراتی خود، اقتصادشان 

را بهبود بخشيده و از فقر خارج شوند. 
امريكا، انگليس و اتحاديه اروپا از مجريان اصلی اين نظام ترجيحی هستند و كاالهای كشاورزی، دامی، آبزيان و 

صنايع دستی، عمده كاالهای تحت پوشش نظام عمومی ترجيحات را تشكيل می دهند. 
نظام ترجيحی امريكا هند را قادر می سازد تا برای صادرات حدود دو هزار قلم كاالی خود )مانند قطعات خودرو، 

شيرهای صنعتی و منسوجات( از تخفيفات گمركی بهره مند شوند. ايرنا، كد خبر: 83232279. 
3. »ماهاتير محمد، نخست وزير سابق مالزی- كه بسيار هم آدم پُركار و دقيق و جدی و پايبندی بود- به تهران 
آمد، به ديدن من هم آمد؛ همان اوقات بود كه تحوالت گوناگونی در آسيای شــرقی اتفاق افتاده بود؛ در مالزی، 
اندونزی و تايلند، و زلزله اقتصادی به وجود آمده بود. همين سرمايه دار صهيونيستی و بعد سرمايه دارهای ديگر، با 
بازی های بانكی و پولی توانستند چند تا كشور را به ورشكستگی بكشانند. در آن وقت ماهاتير محمد به من گفت: من 

فقط همين قدر به شما بگويم كه ما يك شبه  گدا شديم!« )مقام معظم رهبری 1385/8/18( 
4. در خصوص اين دو مورد در بخش »شاخصه های روشی« توضيحاتی را خواهيم داد. 
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تعبير بسيار مهم حضرت امام كه در واقع يكی از مهم ترين يادگارهای 
امام راحل است و هنوز هم كسی جرئت نكرده آن را درست توضيح دهد، 
مسئله »اصل زمان و مكان« در اجتهاد است كه امام آن را مطرح فرمود كه 
هيچ فقيهی در قرون اخير با اين وسعت و صراحت آن را مطرح نكرده است. 
در واقع حيات اسالم به اجتهاد است و پويايی و حيات اجتهاد نيز به اصل 

زمان و مكان است.  1 
حسن روحانی با قرائت تحريفی از اين اصل، در حقيقت زمان و مكان را حاكم بر اصول و 
احكام اسالم قرار داده اســت كه اين مبنا به هيچ عنوان نمی تواند مورد نظر امام بوده باشد 
چراكه ايشان از حيث نظری خود را معتقد به فقه جواهری معرفی می كنند و در فقه جواهری 
احكام بر اساس ادله اربعه مشــخص می گردد و حيات اين فقه نيز وابسته به اتصال آن به 
منبع وحی و ادله اربعه است. همچنين نسبت زمان و مكان با اجتهاد از ديدگاه مرحوم امام 
قدس سره در دايره تشخيص موضوعات تعريف می شود و نه تعيين احكام. بدين معنا كه 
ايشان دايره حكومت »زمان و مكان« را صرفاً در ناحيه تشخيص موضوع تعريف می كنند و نه 
اين  كه اين دو عنصر را معين يا مغير حكم تلقی كنند. ايشان در منشور روحانيت می فرمايند:

اما در مورد دروس تحصيل و تحقيق حوزه ها، اينجانب معتقد به فقه سنتی 
و اجتهاد جواهری هســتم و تخلف از آن را جايز نمی دانم. اجتهاد به همان 
سبك صحيح است ولی اين بدان معنا نيســت كه فقه اسالم پويا نيست، 
زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند. مســئله ای كه در قديم 
دارای حكمی بوده است به ظاهر همان مسئله در روابط حاكم بر سياست و 
اجتماع و اقتصاد يك نظام ممكن است حكم جديدی پيدا كند، بدان معنا كه 
با شناخت دقيق روابط اقتصادی و اجتماعی و سياسی همان موضوع اول كه 
از نظر ظاهر با قديم فرقی نكرده است، واقعاً موضوع جديدی شده است كه 

قهراً حكم جديدی می طلبد.2 
در نتيجه اگر زمان و مكان در تغيير موضوع تأثيری نداشت و موضوع ثابت بود، حكم هم 
ثابت می ماند. اما چهره های حوزوی جريان اعتدال بدون در نظر گرفتن اين نكته ظريف، به 
گونه ای اســتدالل می كنند كه عماًل عرف و عنصر زمان و مكان را در عرض كتاب و سنت 
و به عنوان منبعی برای كشــف حكم دين در عرصه های اجتماعی معرفی می كنند. به طور 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج3، ص232. 
2. صحيفه امام، ج21، ص289.  
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مثال جناب آقای سروش محالتی، چهره حوزوی 
متمايل به جريان اعتدال مقدار ديه زن و مرد را كه 
از مصرحات شريعت است، از حيطه دين خارج و 
به حيطه عرف محول می كنند. كه البته اين فرضيه 
با اعتراض آيت اهلل العظمی سبحانی مواجه شد. ايشان در انتهای رديه مستدل خود به سروش 

محالتی فرمودند: 
»چگونه می توان اين همه موشكافی و گســترده گويی را احكام موقت دانست و آنگاه فقه 
وضعی و خرد بشری را، جايگزين وحی و فقه اسالمی ساخت؟!«1 حال بايد از چهره های اين 
جريان پرسيد آيا مرحوم امام قدس سره با طرح جايگاه زمان و مكان، هم همچون آنان خرد 

بشری را جايگزين وحی و فقه اسالمی می ساخته است؟ 
عالوه بر حيث نظری، حركت امام خمينی قدس سره در مواجهه با جريان حاكم بر زمان 
و مكان و به نوعی شالوده شكنی گفتمان های رايج در زمان معاصر بوده است. 2 گفتنی است 
شخصيت های حوزوی همچون آقای سروش محالتی كه از لحاظ چهارچوب فكری در دايره 
اعتدال تعريف می شود و گوشه ای از نظرات شاذ وی را مطرح نموديم؛ اصل زمان و مكان 
را در ادبيات و منطق اعتدال بازتعريف كرده؛ به طبع آثاری در اين زمينه دست زده است.3 

4. عمل گرايی و مصلحت
شاخصه ديگر جريان اعتدال، عمل گرايی و كاركردگرايی اين جريان است كه ميراث پدر 
فكری اين جريان يعنی آقای هاشمی رفســنجانی است. محمد سروش محالتی، كه ارتباط 
فكری نزديكی با جريان اعتدال و شــخص هاشمی رفسنجانی داشــته است، در اين رابطه 

می گويد: 
ايشان )آقای رفسنجانی( حدود 25 سال قبل به قم تشريف آوردند و در 
جلسه ای با علمای جامعه مدرسين فرمودند اين طور نمی شود كه علما در 
قم فتوا دهند و توقع داشته باشند به فتوايشان عمل شود. بلكه بايد پذيرفت 
در مباحث اسالمی در كنار علما افرادی باشند كه اقتضائات زندگی امروز 

1. آيت اهلل العظمی سبحانی، تحليلی مقادير ديه از سوی آيت اهلل العظمی سبحانی ]خبرگزاری[، 1397/3/23، 
 http://hawzahnews.com :بازيابی از

2. مظفر نامدار، »امام خمينی، انقالب اسالمی و شالوده شكنی ســيطره گفتمان های رسمی در حوزه سياست«، 
پانزده خرداد، 1383، ش1. 

3. محمدسروش محالتی، اسالم و مقتضيات زمان، بررسی نسبت دين و تحوالت حيات انسانی، تهران، ميراث 
اهل قلم، 1394. 

هر  نفی  برای  روحانی  حسن 
گونه والیت سیاسی )که اساس 
سیاست ورزی اسالمی است(، نقد 

معصوم را جایز شمرد
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و جامعه و بازار امروز را تبيين كنند و يك كار مشترك علمی انجام شود. 
محصول اين كار هر چه كه باشد، حكومت اسالمی و جمهوری اسالمی ملتزم 

به انجام آن خواهد بود.1 
البته ممكن است اين نظريه بدون در نظر گرفتن مبانی سابق مبنايی صحيح تلقی شود اما 
وقتی اين فكر را در منظومه فكری اعتدال لحاظ می كنيم می بينيم كه مصلحت سنجی جريان 
اعتدال و اقتضاءبينی آنها با نگاه دينی و فقهی كه مناط تصميم گيری در نظام اسالمی است 
سازگاری ندارد و طبق نگاه اين جريان، نگاه فقهی ارتباطی به كشف اقتضائات و مصلحت ها 
ندارد. به عبارت ديگر، اقتضائات و مصالح طبق اين نگاه حاكم بر شريعت اند و آنچه مصالح 
را مشخص می كند مؤلفه های دينی نيست بلكه مصالح جامعه به معنای روزمره آن است. 

آقای هاشمی رفسنجانی می گويد:
وظيفه حكومت اسالمی اســت كه جايی داشته باشــد تا مصلحت را 
تشخيص بدهد. ممكن است مسئله ای تا پارسال خالف شرع حساب می شد 
و االن كه مصالح جامعه ايجاب می كند می توانيم بپذيريم كه به مصلحت و 

شرعی است.2

5. نسبی گرايی سیاسی 
مبانی ذكرشده به ويژه مبنای اول )حل مسائل بر اســاس عرف( و چهارم )عمل گرايی( 
شبه جريان اعتدال را دچار نوعی نســبی گرايی و حتی متناقض گويی در برهه های مختلف 
تاريخی می كند كه البته برای پيروان آن طبيعی و تئوريزه شده است و از آن با تعابير زيبايی 

همچون »جمود نداشتن، متعصب نبودن و واقع گرا بودن« ياد می كنند: 
ميراث انديشه ای آيت اهلل هاشمی رفســنجانی از دو جنبه برای ما قابل 
بررسی است؛ نخست، مجموعه ای از افكار و انديشه ها و ديدگاه های ايشان 
است كه به صورت مكتوب و شفاهی ارايه شده است. اما مهم تر از اين ها، 
بخش دومی است كه مربوط به روش های فكری و انديشه ايشان است. اگر 
ما بتوانيم آن روش را بيابيم، نوعی زايندگی و بالندگی را خواهيم داشــت. 

»عمل گرايی« به عنوان يك روش دارای چند ويژگی است: 
نخست اين  كه آيت اهلل هاشمی چون شخصيت عمل گرا بود، در كارهای 

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، تهران، ميراث اهل قلم، 1397، ص41. 
2. زهرا شيدوش و محمد محمودی، مصلحت نامه؛ حاشيه نگاری ديدارهای آيت اهلل هاشمی رفسنجانی 1393-

1392، تهران، ثالث، بدون تاريخ، ص316. 
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فكری و در تأمالت نظری خود هرگز محدود به يك موضوع نمی ماند و خود 
را محصور در يك مسئله خاص نمی كرد. هاشمی با مسئله ها جلو می رفت؛ 
مسئله ها مسير فكر او را مشخص می كردند. از اين جهت، او با انديشمندانی 
كه قالب های ذهنی خاصی را از قبل پذيرفته  اند و حاضر به تغيير مســير 

نيستند، متفاوت بود...
امتياز دوم اين بود كه پس از آن  كه مســئله را در ميدان عمل انتخاب 
می كرد در هنگام تحليــل، متعصبانه برخورد نمی كــرد. جمود در بحث 
نداشت. آمادگی داشت كه انديشه های خود را بر اساس واقعيت ها بسنجد 
و اگر آن راه حل ها در مقام عمل پاسخ گو نبود، راه حل ها و انديشه های خود 

را اصالح می كرد.1  
اين برداشت به طور صريح در كلمات آقای رفســنجانی نيز ديده می شود. بررسی اين 
كلمات نشان می دهد كه آقای رفسنجانی يك نسبی گرای سياسی بود و تالش داشت با ارايه 
برداشت های غيرمتعارف از سيره معصومين و اصول عقلی همچون واقع بينی و مفاهيم دينی 

همچون نسخ؛ اين مبنا را به دين مبين اسالم نيز نسبت بدهد: 
اصل اسالم واقع گراســت. اين واقعيت برای من خيلی روشن است. در 
بحث های قبلی كه سر مسائل اقتصادی و معيشتی داشتيم، گفتيم كه اسالم 
واقع گراست و نمی خواهد آنچه را كه خداوند در فطرت انسان گذاشته است، 
نديده بگيرد. معنای دين فطری اين است. به جلو كه می رويم با تغيير شرايط 
بايد تغيير مسير بدهيم. پيامبر )صلّی اهلل عليه و آله( و ائمه )عليهم السالم( 

ما اين  گونه بودند. حتی نسخ در احكام قرآن هم هست.2 
نتيجه اين عمل گرايی نسبيت زده آن است كه در برهه ای از تاريخ كه فضای انقالبی وجود 
دارد و مسئله حمايت از مستضعفين بر فضای سياسی كشــور سيطره دارد، آقای هاشمی 

رفسنجانی حامی سرسخت مستضعفين می شود و در خطبه های نماز جمعه می گويد:
اسالم به شــدت با دو قطبی شدن جامعه مخالف اســت. نبايد قطب 
مســتضعف در كنار قطب مســتكبر به وجود آيد. قطب مسرف در كنار 
قطب محروم سبب ايجاد شكاف وســيع بين مردم می شود؛ كه يك نفر 
 از گرسنگی بميرد و يك نفر از ســيری تَُخَمه3 بزند. اسالم با چنين شكلی

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، همان، ص75-76. 
2. زهرا شيدوش و محمد محمودی، همان. 

3. سوء هاضمه 
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سخت مخالف است.1 
اما در ســال های بعد و با رواج يافتن تفكر توسعه و 
سرمايه داری توسط حلقه وابسته به ايشان، شخص آقای 

رفسنجانی به نماد اشرافيت و سرمايه داری بدل شد. 
در نمونه ای ديگر از نســبی گرايی سياســی جريان 
اعتدال، آقای حســن روحانی در دوره ای كه گفتمان 
اصالحات بر كشور حاكم بود و به جريانی متخاصم عليه 

رهبر اعتدال يعنی آقای هاشمی رفسنجانی تبديل شــده بود، مؤلفه گفتمانی اصالحات در 
زمينه تعارض ميان استقالل و اقتصاد را زير سؤال می برد و می گويد: 

برای حفظ حكومت و ايستادگی در برابر توطئه ها و همچنين اداره بهتر 
كشور در دنيا استراتژی های مختلفی ارايه شــده است. برخی از كشورها 
استراتژی وابســتگی به ابرقدرت ها را برگزيده اند و می گويند ارزان ترين 
راه از لحاظ اقتصادی برای اقتصاد يك كشور و برای حفظ يك نظام، كمتر 
مستقل بودن اســت. از ديد اين افراد بايد فتيله اســتقالل را قدری پايين 
آورد تا با كمترين بها بتوان كشور را حفظ نمود. آنها معتقدند وقتی به يك 
ابرقدرت وابسته شويم، با هزينه كم تری توسط آن ابرقدرت حفظ خواهيم 
شد. البته معنای چنين حفاظتی هم روشن است، چه اين  كه در آن نه عزت 
ملی وجود دارد و نه استقالل واقعی وجود خواهد داشت. در چنين نظامی 
تنها اراده ديگران ديكته شده و خواست آنها اجرا می شود. گرچه اين روش 
در كوتاه مدت ممكن است ارزان ترين راه حفظ حكومت باشد، ولی بی ترديد 
در ميان مدت و بلندمدت گران ترين شيوه در حفظ حكومت و كشور خواهد 

بود.2 
اما وقتی جريان اصالحات از گردونه سياست كنار رفت و گوی رياست به جريان اعتدال 

رسيد، ورق برگشت و صحبت ها متفاوت شد: 
اگر می بينيد آلمان و ژاپن اين روزها محكم ترين اقتصاد دنيا را دارند، اينها 
بعد از جنگ جهانی دوم از اينكه نيروی نظامی داشته باشند، محروم شدند... 
نيروهای نظامی بيشترين خرج كشورهای در حال جنگ را می بردند و از 

1. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی؛ خطبه های جمعه، تهران، دفتر نشر معارف انقالب اسالمی، 1376، ج1، 
خطبه 1360/11/2، ص512. 

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص378-379. 

اساسًا طبق دیدگاه اعتدالیون 
مقاومت صرفًا یک راه هزینه بر 
است. منطقی که به واکنش 
مقام معظم رهبری منجر شد 
و ایشان هزینه سازش را به 
مراتب بیشتر از هزینه مقاومت 

عنوان کردند
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اين رو با اين اقدام پول هايشان آزاد شد و به دنبال كارهای علمی و توليدی 
رفته و اقتصاد دانش بنيان برای خود درست كردند؛ لذا ديگر آسيب پذير 
هم نيستند، اين راه در ايران باز شده است و مديران و دلسوزان و معلمان 
بايد وارد اين فضا شوند؛ مطمئنم دوره دوم دولت روحانی می تواند ما را به 

آنجا برساند.1 
گفتنی است آقای حسن روحانی با اين سخنان نه تنها مخالفتی نكرد بلكه در همين راستا 

حتی پس از مرگ آقای هاشمی، بودجه نظامی كشور را به نصف كاهش داد. 2
نسبی گرايی سياسی در ادبيات ديگر اعضای حلقه اعتدال نيز قابل پيگيری است: 

هر جامعه برای دست يابی به رشد بايد تئوری داشته باشد، يا هر نظام و 
تمدنی كه انسجام و فعليت  يافته، در پرتو داشتن يك تئوری به آنجا رسيده 
است. از واژه تئوری اســتفاده می كنيم زيرا در آن نوعی شناخت و آگاهی 
وجود دارد؛ بر كاركرد آن نوعی نسبيت حاكم است زيرا كه انسان ها به آن 

عمل می كنند؛ محتاج سعی و خطاست.3 

6. تساهل و تسامح اجتماعی
پيروان شبه جريان اعتدال اهل تساهل و تسامح در امور اجتماعی اند و نه تنها تفكر ثابتی در 
عرصه سياست ندارند بلكه ثبات انديشه را آفت مديريت می دانند و در مقابل نسبی گرايی 

را تجويز می كنند. 
درباره اداره يك جامعه، تصميم گيری، اجراييات، مملكت داری، مطلق و 
قطعی انديشيدن آفت است. ابهام، انتزاع و نسبيت در تصميم گيری، كار 
علمی، مديريت، آسيب شناسی و مشكل يابی بسيار مفيد است. بيان عقلی 
و علمی، به راحتی نسبيت و ابهام می پذيرد و به ابهام آفرينی ديگران نيز، 

ارج می نهد. 4 
همچنين حسن روحانی در اين زمينه می گويد:

دين، علم، هنر و فن مرز نمی شناسد. اساســًا اين امور مرز ندارند اين ها 

1. بيانات علی اكبر هاشمی رفسنجانی، تهران، اجالس مديران و رؤسای آموزش و پرورش، مرداد 1395. 
2. سرويس دفاع و امنيت مشرق، راز اجرای دقيق وصيت هاشــمی رفسنجانی برای »كاهش بودجه دفاعی«، 

 https://www.mashreghnews.ir :1397، ]خبرگزاری[ بازيابی از
3. محمود سريع القلم، »جايگاه برداشت های مشترك نخبگان در توسعه يافتگی«، اطالعات سياسی- اقتصادی، 

ش79 و80، 1373، ص21.  
4. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص49. 
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طبعاً بين المللی هستند. اگر مرزی برای 
آنها درست كنيم، كار نادرستی است.1 
يكی از مصاديق عملی تســاهل و تسامح اين جريان 
در عرصه اجتماعی؛ انكارهــای تلويحی يا تصريحی در 

خصوص قانون حجاب است. حسن روحانی در اين زمينه، ضمن همراهی با استدالل مخالفان 
اجباری بودن حجاب، تقابلی ساختگی ميان ممنوعيت نگاه حرام توسط مردان و لزوم رعايت 

حجاب توسط زنان ايجاد می كند و می گويد: 
»تمام حجاب در قرآن كه نگاه می كنيد حمايت از زن اســت؛ ما حاال يك جوری درست 
كرديم كه اين حجاب چماق بر سر زن است.« 2 البته ممكن است گفته شود كه اين سخنان 
رئيس جمهور در خصوص نحوه تبيين مسئله حجاب بوده است و نه قانون حجاب. اما با توجه 
به قرائن محيطی اين احتمال باطل می شــود؛ چراكه در آن زمان، تبيين نامناسبی از مسئله 
حجاب در عرصه كالن رخ نداده بود و برخورد نامناسبی در آن سطح صورت نگرفته بود. 
به عالوه در زمان مطرح شدن اين سخنان بحث قانون حجاب باال گرفته بود و مخالفان اين 
قانون از اين جنس استدالل ها استفاده می كردند. از همين رو، برخی بزرگان و مراجع عظام 
تقليد نيز به انتقاد از اين سخنان حسن روحانی پرداختند و به وی گوشزد نمودند: »شما رئيس  

جمهوری اسالمی هستيد و نه رئيس جمهور كشور دموكرات سكوالر«3
مصداق ديگری از تساهل و تسامح سياســی- اجتماعی جريان اعتدال، مسئله مسدود 
كردن فضاهای مخرب، ضد دينی و ضد اخالقی اينترنتی اســت كه تاكنون به رغم قوانين 
و دستورالعمل های الزم، اين اتفاق صورت نگرفته و سران اين جريان كه بهره های سياسی 
فراوانی از رها بودن اين فضا برده اند،4 به اســم گردش آزاد اطالعــات برخورد قانونی با 
بخش های مخرب فضای مجازی نداشته اند و حتی اين كار را غيرعاقالنه توصيف نموده اند: 
فكر می كنم بستن دريچه های اطالعات و ارتباطات نتيجه ای معكوس 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج3، ص228.  
2. سخنان حسن روحانی در جمع مديران ارشد وزارت ارتباطات، 1397/11/1، صبح ايران، بازيابی از سايت 

دنيای اقتصاد. 
3. آيت اهلل مكارم، درس خارج فقه، 1397/11/3، خبرگزاری تسنيم. 

4 . انســجام خوب اصالح طلبان و همراهی ســازمان های مردم نهــاد، اصناف و پويش هــای اجتماعی كه به  
وسيله شــبكه اجتماعی تلگرام نظم يافتند از عوامل مهم در پيروزی حسن روحانی در دوازدهمين دوره انتخابات 
رياســت جمهوری بود. )حميدرضا جاليی پور، نتيجه انتخابات 96 حاصل فضای مجــازی ]روزنامه صبح ايران[، 

  )1396/3/11

آقای حسن روحانی نیز با زیر 
سؤال بردن جایگاه والیت فقیه 
ایده حذف تدریجی آن را 

مطرح می نماید 
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می دهد و عقل سليم به فكر فيلترينگ نيست.1 
البته اين تساهل و تسامح آقای رفســنجانی برای دوره آخر عمر او نبود. او از همان ابتدا 
نسبت به شاخصه های انقالب و انقالبی گری،كه در واقع اصلی ترين شاخصه  عملكرد اسالمی 
در عرصه سياسی است، مسامحه می كرد و بر اساس رويكرد عمل گرايانه اعتقاد داشت حتی 

به غير انقالبی های صريح نيز بايد مسئوليت داد:
به برادران حزب اللهی عرض می كنم كه در معيارهای انتخاب همكار، 
مقداری دست از سخت گيری برداريد... شما... نماينده اين مردم و نماينده 
اين انقالب هستيد و به خودتان حق ندهيد كه با سخت گيری غير منطقی، با 
مغزها و فكرها و انسان های سالمی كه می خواهند خدمت بكنند، اهل زندگی 
هستند اما انقالبی نيستند، خودشــان هم قبول دارند كه انقالبی نيستند، 
می خواهند كاری بكنند و مزدی بگيرند و حاضرند خدمت بكنند و تعدادشان 

هم فراوان است، برخورد كنيد.2 

ب. شاخصه های روشی
پس از تبيين پايه های فكری جريان اعتدال، به بررسی شاخصه های اصلی و ثابت روشی 
اين جريان خواهيم پرداخت و روش سياست ورزی آنان برای پياده سازی افكار جريانی شان 
را تشريح خواهيم نمود و روشــن می نماييم كه اين طيف به چه قشری از قشرهای جامعه 
تكيه دارد و برای اجرای اهداف خود از چه راه ها يا احيانًا پوشــش هايی استفاده می كند و 
با چه ادبياتی منطق سياســی خود را پيش می برد و همچنين دامنه عملكرد خود را تا كجا 

هدف گذاری می كند. 

1. ديوانساالری و حكومت تكنوکراتیك
حكومت نخبگان بر سرنوشت سياسی جامعه يكی از مهم ترين شاخصه های روشی جريان 

اعتدال می باشد. محمود سريع القلم در اين زمينه می گويد: 
در توسعه يك جامعه، يكی از اصول مهم، توانايی های فكری و سازمان دهی 
نخبگان است كه به نظر من مهم ترين اصل از اصول ثابت توسعه می باشد. 
چون توسعه يافتگی را بايد هدايت كرد و بهترين افراد برای هدايت، نخبگان 

1. »رفسنجانی فيلترينگ را خالف عقل سليم دانست« ]خبرگزاری[، دويچه وله فارسی، 15 ژوئن 2014، بازيابی 
https://www.dw.com :از

2. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی خطبه های جمعه، 1361/8/7، همان، ج3، ص168. 
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فكری و ابزاری هستند.1 
در لزوم شايسته ســاالری و توجه به ظرفيت 
نخبگان شــكی نيســت اما بايد ديــد تعريف 
»شايسته« و »نخبه« در ادبيات اعتدال چيست. 
محمود ســريع القلم كه مبانی اعتدال را در اين 
زمينه و بســياری زمينه های ديگر تبيين نموده 
است، نخبه را به دو طيف »فكری« و »ابزاری« 
تقســيم می كند. تعريف اين طيف از عقالنيت 

و همچنين الگوی فكری آنان نشــان می دهد »نخبه فكری« از ديدگاه آنها، كسانی هستند 
كه بدون گزينش و انتخاب و به صورت كامل به اصول و اركان توســعه  اعتقاد دارند، ابعاد 
اجتماعی را به عرف كشورهای توسعه يافته و عقل منهای وحی احاله می دهند و جهانی شدن 
را امری قهری می دانند و به طور خالصه سكوالر هســتند و به ورود دين و فقاهت به اداره 
سياسی كشور اعتقادی ندارند. همچنين نخبه ابزاری يا همان نخبه اجرايی و سياسی نيز در 

منطق اعتدال، اصحاب ثروت و قدرت هستند: 
نخبگان فكری كسانی هستند كه صاحبان انديشه، فكر و نظريه هستند. 

نخبگان ابزاری صاحبان قدرت و ثروت می باشند.  2 
نخبه ساالری با تقسيم بندی مشابه سريع القلم و با اندكی تفاوت در كلمات حسن روحانی 
نيز قابل پيگيری است. وی با تفكيك ميان نخبگان مديريتی،كارشناسی و نظريه پردازی، اين 

سه حوزه را از فضای فقه اسالمی جدا می كند:
يكی از طرح هايی كه بايد اجرا شــود، تفكيك بين گروه مديريت، گروه 
كارشناسی و گروه نظريه پردازی است. در كشور ما متأسفانه اين سه با هم 
مخلوط شده است و مهم تر آن  كه مسئوليت كاركرد هر سه گروه به دوش 
فقه و فقيه و دين و روحانيت گذاشته می شود. در كشورهای پيشرفته اين سه 
گروه به صورت متمايز فعاليت می كنند. اساتيد دانشگاه، مراكز مطالعاتی 
و تحقيقاتی، ديپلمات های بازنشسته، احزاب سياسی و جمعيت های علمی 
و فرهنگی، مديران بازنشسته، اهل قلم، نويســندگان و متفكرين؛ اينها به 
عنوان نظريه پردازان فعاليت می كنند... گروه ديگر گروه كارشناسی است 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی، همان، ص53-56. 
2. همان، ص57. 

مرتضی جـوادی پـس از ضـعیـف 
خوانـدن قـانـون اسـاسـی کشـور، 
دامنه اصول والیت فقیه را یکی از 
ضعف هـای ایـن قانـون می خـواند 
و بازخـوانی بخـش های عمـده و 
اساسی این قانون به ویژه بخش های 
نظارتی )شورای نگهبان و...( را 
الزم می شمارد چراکه در این قانون 
حیثیت های مدرنیته لحاظ نشده است
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كه در رده مسائل فكری و نظريه پردازی قرار ندارند و در واقع در طراحی 
انديشه ها و نظريات نوين نيستند، كار اينها كارشناسی است... گروه سوم 
مديران جامعه هســتند كه اداره حكومت و جامعه را به عهده دارند. البته 
در كشور ما در شرايط حاضر دانشمندان مذهبی گروه مجزايی را تشكيل 
نمی دهند؛ گرچه در غالب كشورها رهبران و دانشمندان مذهبی نيز گروه 

خاصی را تشكيل می دهند.1 
طبق الگوی فكری جريان اعتدال و اين شاخصه روشی كه مطرح شد، طبيعتًا ولی فقيه در 
قاموس سياسی كشور نمی تواند جايی داشته باشد چراكه ولی فقيه در عين توجه به دانش روز 
بر مبنای فقاهت اسالمی فكر می كند و تصميم می گيرد و نمی تواند ابعاد اجتماعی را به عرف 
و عقل منهای وحی موكول كند و اصول توسعه و جهانی شدن را ثابت بپندارد و آن را بپذيرد. 
در نتيجه اعضای اصلی اين حلقه با ادبياتی رندانه تالش می كنند جايگاه ولی فقيه به عنوان 

مسئول رده اول كشور را زير سؤال ببرند و آن را به تدريج حذف كنند: 
در اكثر كشــورها، حوزه دولت مردی از حوزه كار فكری و كارشناسی 
تفكيك شده و يا درجه اشتراك كمی دارند؛ اين در حالی است كه مديريت، 
تفكر و كارشناسی در كشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام می پذيرد. 
ما بايد كم كم به سمت تفكيك برويم، البته شــايد در كوتاه مدت اين امر 
امكان پذير نباشد، ولی ضرورت دارد به اين سمت حركت كنيم. مديران 
رده اول جامعه ما بار مسئوليت بسيار سنگينی را تحمل می كنند و تقريباً هر 
سه مسئوليت را به تنهايی بر عهده دارند؛ در حالی كه در دنيای امروز اينها 
از هم تفكيك شده اند. اگر اين تفكيك انجام شود، مقداری از بار مسئوليت 

شخصيت های رده اول كشور ما كاسته می شود. 2 
بنابراين برآيند اين روش سه امر خواهد بود: اول، فرمايشی شدن اصل قانونی واليت فقيه 
به عنوان حافظ اصلی نظام؛ دوم، خروج قدرت از دســت عموم مردم ايران كه اعتقاد خود 
به نظام اســالمی را در مقاطع مختلف ثابت كردند؛ و سوم، انحصار حكومت در دو طيف » 
كارگزاران سكوالر« و »كالن سرمايه دارها و اصحاب قدرت« و در نهايت برپايی حكومت 

سرمايه داری سكوالر و تحويل تام و تمام كشور به نظام سرمايه داری بين الملل. 
البته توجيه گــر فكری جريان اعتدال يعنی آقای ســريع القلم تالش دارد تا برچســب 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص381-383. 
2. همان، ص383. 
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»آريستوكرات« و »نخبه ساالر« را از دامان خود و 
جريان متبوعش پاك كند و در اين زمينه هم چون 
نخبه ابزاری اين جريان يعنی آقای حسن روحانی از 

اهانت به منتقدين ابايی ندارد: 
رهيافت نخبه گرايانه )برخالف 
تصور افراد استاد نديده كه با متون 
تخصصی علوم سياســی آشنايی 

ندارند و از رشته های فنی و غير علوم انسانی و بدون پشتوانه فكری و تجربه و 
مشاهدات مقايسه ای جهانی وارد اين رشته شده اند( به معنای نخبه ساالری 
نيســت، بلكه به معنای ورود بهترين ها، باســوادترين ها و سيرترين ها به 
حوزه سياست و تصميم گيری برای اداره يك كشور است. نخبه گرايی عين 

شايسته ساالری است.1 
اما در هر صورت چه اسم آريستوكرات و نخبه ساالر را بر اين شبه جريان بگذاريم و چه 
نگذاريم، متفكرين اين جريان دايره مشــاركت مردم را صرفاً تا پای صندوق رأی و حرف 
زدن در مطبوعات و فضای مجازی و... می دانند و فراتر از آن حقی برای مردم قائل نيستند: 
مملكت داری، يك كار جمعی است و اين به معنای آن نيست كه همگان 
حق دخالت در آن را دارند، بلكه به اين معناست كه بهترين ها، عاقل ترين ها، 
سالم ترين ها، دلسوزترين ها، متدين ترين ها و سيرترين ها بايد يك تجمع و 

تشكل داشته باشند.2 
وی در ادامه نقش و حق مردم در اداره كشور را محدود به فعاليت های تشكلی می كند و 

در تعريف تشكل می گويد:
تشكل های مردمی معنا دارند. گروه های مختلف در قالب يك مملكت، 
حركت عمومی آن مملكت و قانون اساسی آن، اما با برداشت ها، استدالل ها و 
برنامه های مختلف در سرنوشت جامعه مشاركت كنند و به صورت منطقی، 
استداللی و مسالمت آميز ديدگاه هايشان را از طريق مطبوعات، ارتباطات و 

انتخابات به حوزه نخبگی منتقل كنند.3 

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص17. 
2. همان، ص56. شبيه نظريه پردازان انقالب فرانســه كه شعار می دادند مردم نادان هستند و دخالت آنها در 

حكومت مايه بدبختی است. حكومت بايد بدون دخالت مردم سر و سامان بگيرد. 
3. همان، ص61. 

ارتبـاط اعضـای حلـقه اعتدال 
قدرت  کانون های  به  منحصر 
داخلی نیسـت بلکه سران این 
جریان تاکنون ارتباطات قابل 
تأملی با مراکز قـدرت خارجی 
داشتـه اند کـه ارتبـاط هاشـمی 
رفسـنجانی و حسـن روحانی با 

مک فارلین از این قبیل است
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در هر صورت، اين جريان همان طور كه پيش تر 
هم آمد ورود عمومی به كشورداری را حق مردم 
نمی داند. در اين راســتا می توان سخنان جنجالی و 
توهين آميز آقای ســريع القلم را يادآوری كرد كه 
شاخص ترين آن اهانت به رانندگان زحمت كش 
تاكسی بود كه حتی حق اظهارنظر را در خصوص 
حق مسلم ملت نسبت به انرژی هسته ای از آنان 

سلب كرده بود. سخنان وی در اين زمينه با واكنش منفی گسترده ای مواجه شد.1 

2. اجماع سازی ديوانساالرانه 
يكی از روش های جريان اعتدال در پياده سازی نخبه ساالری، اجماع سازی نخبگانی است. 
محمود سريع القلم يكی از مبانی عقلی توسعه يافتگی را اجماع نخبگانی معرفی می كند و ادعا 
می كند اجماع نظری فكری نخبگان در هر جامعه توسعه يافته مشاهده می شود.2 و »تا زمانی 
كه ميان نخبگان، ائتالف و اجماع نظر روشی و كيفی وجود نداشته باشد، امكان توسعه فراهم 
نمی آيد«؛ 3 همچنين حسن روحانی در خصوص لزوم اجماع سازی نخبگانی و همچنين فرآيند 

آن می گويد: 
افراد اين گروه ]نظريه پردازان سياسی[... ايده ای را طراحی و سپس آن را 
در قالب يك مقاله يا يك كتاب ارايه می كنند. سپس يكی، از اين نظريه انتقاد 
می كند، يكی تأييد می كند و ديگری می گويد اشتباه است. كم كم و به تدريج 
اين ايده ها جا می افتد و به يك اجماع در عرصه جامعه تبديل می شود. مانند 
همين اجماعی كه ما در فقه داريم... امروزه هم، اجماع سياسی گرچه طبيعی 
نيست و عمدتاً طراحی شده است، ولی در ظاهر به گونه ای عمل می شود كه 
كاماًل طبيعی جلوه می كند. در مسائل سياسی دنيای امروز شايد هيچ دليلی 
قدرتمندتر از اجماع نباشد. در واقع يك نظريه را آن قدر با بيان های مختلف 
و استدالل های متفاوت تكرار می كنند كه به تدريج، تقريباً همه دانشمندان 

1. دنيای اقتصاد، نامه اعتراضی تاكسی رانان به رئيس جمهور ]خبری[، 1392/9/25، بازيابی از:
https://donya-e-eqtesad.com

 تجمع رانندگان تاكسی مقابل نهاد رياست جمهوری جامعه خبری تحليلی الف، 1392؛ تجمع رانندگان تاكسی 
تبريز، قدس، 1392. 

2. محمود سريع القلم، »مبانی عقلی توسعه«، فرهنگ توسعه، آذر و دی 1371، ش3. 
3. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص54. 

»کارگزاران« بعد از جنگ، روابط 
اقتصادی را بدون هیچ مالحظه ای 
گسترش دادند، حتی شرکت های 
امریکایی فعالیت خود را در ایران 
احیاء کردند، به عنوان مثال ایجاد 
دو کارخانه پپسی و کوکاکوال در 

مشهد نمونه بارز آن بود
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و انديشمندان به آن صحه بگذارند. به هر حال اين اجماع در جهان سياست 
امروز، ارزش فوق العاده ای دارد و ما هم در كشورمان در بسياری از موارد 

به آن نياز داريم.1 
اين نگاه به اجماع سازی، به گونه ای از پلوراليسم می انجامد كه می توان نام آن را پلوراليسم 

سياسی ناميد كه مورد تصريح سران فكری جريان اعتدال نيز است: 
ما در كشور بايد به جايی برسيم كه بپذيريم ما يك جامعه همگن نيستيم، 
يعنی بايد بپذيريم كه در اين جامعه انواع و اقسام گروه ها وجود دارد، ما يك 
جامعه ای هستيم كه در يك سو يك قشر ارتدوكس مذهبی وجود دارد كه 
معتقد است اين دنيا، دنيای فاسدی است و هر چقدر ما با اين دنيا كار بكنيم 
به ضرر ماست. در سوی ديگر اين جامعه ما يك قشر ارتدوكس غرب زده 
داريم كه معتقد است همين فردا برويم كشور را به دست امريكا بدهيم، چون 
ما لياقت مديريت نداريم. او بيايد مديريت بكند، بعد وسط اين دو طيف، 
انواع و اقسام گروه ها با تفكرات مختلف داريم. ما بايد بپذيريم كه ايرانی ها 

يك جور فكر نمی كنند، پلوراليسم معنايش همين است. 2
جريان اعتدال روش اجماع ســازی نخبگانی را در ميدان عمل نيــز پياده نمود و يكی از 
روش های جريان اعتدال برای پيشبرد برجام و تصويب آن، اجماع سازی نخبگانی بود. به 
گونه ای كه محمدباقر قاليباف كه در جامعه به عنوان چهره ای اصول گرا و انقالبی شناخته 
می شــد برجام را تأييد نمود و آن را نتيجه انقالبی گری و خون شهدا دانست3 و چهره های 
شــاخص جريان اصالحات نيز به صورت ويژه به تأييد و تمجيد از اين قرارداد پرداختند. 
همچنين آقای الريجانی به عنوان رئيس مجلس، جلسه تصويب برجام را به گونه ای اداره 
كرد و سخنانی را مطرح نمود كه گويی در خصوص تصويب برجام اجماع و »وفاق« حاصل 
شده و جلسه ای نيز با يكی از مسئولين بيت رهبری داشته است4 و همين امر در ايجاد اتفاق 

نظر برای تصويب اين سند در حد خود مؤثر واقع شد. 

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص381-382. 
2. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص331. 

3. خبرگزاری ايسنا، »قاليباف: برجام نتيجه انقالبی گری و خون شهداست«، 1395، بازيابی از:
http://www.isna.ir

4. مرتضی عليزاده، »مديريت الريجانی از برجام تا FATF«، 1397/7/16، بازيابی از:
  http://www.m-farsnews.com
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3. ابهام استراتژيك
يكی از راه كارهــای جريان اعتدال برای رســيدن به اجماع نخبگانی اســتفاده از ابهام 
استراتژيك است كه يكی از شــاخصه های مهم برای شناخت رفتارهای سياسی اعتداليون 

تلقی می شود: 
من فكر می كنم به خاطــر متنوع بودن گروه های فكری در كشــور ما، 
مديريت در ايران ذاتاً به ابهام استراتژيك نياز دارد. يعنی اگر دولت مردی 
در ايران بيايد و با صراحت بگويد من اين گونه فكر می كنم، اين شخص با 
بخشی از جامعه مشــكل پيدا خواهد كرد و مديران ايرانی بايد سعی كنند 

اكثريت جامعه را به طرف خودشان جذب كنند.1 
اين ابهام استراتژيك به طور مشخص در پدر سياسی جريان اعتدال بارز بود؛ به گونه ای 
كه ســال ها به عنوان يكی از انقالبی ترين چهره های سياسی شــناخته می شد در حالی كه 
مؤلفه های فكری و روشی اعتدال گرايی از سال های ابتدايی انقالب در ايشان وجود داشت 
و حتی در مجلس خبرگان نيز با تصويب اصل واليت فقيه مخالف بودند و در ادامه نيز به 
حمايت از نهضت آزادی پرداخته و به تعبير خود، تا توانست نهضت آزادی را در ميدان 

نگه داشت.2 
يكی از نكاتی كه به اين جريان در راه تقويت ابهام استراتژيك كمك می كند امنيتی بودن 
چهره های شاخص اين جريان است؛ به گونه ای كه جدول اعضای مرتبط با اين حلقه نشان 
می دهد كه اين حلقه و دولت متولد شده از آن يكی از امنيتی ترين كابينه های دولت جمهوری 
اسالمی را تشكيل داده است. در جدول زير به ســوابق امنيتی و اطالعاتی همكاران جناب 

روحانی در دولت اعتدال اشاره ای اجمالی می كنيم.3

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص331-332. 
2.ســيد حميد روحانی، »مبارزه در ترديد و ابهام«، پانزده خرداد، دوره ســوم، س9، تابستان 1391، ش32، 
ص240؛ صادق زيبا كالم و فرشته سادات اتفاق فر، هاشمی بدون روتوش، تهران، روزنه، 1390، ص156-157. 

3. خبرگزاری مشرق، »همه واكنش ها به تئوری »نقد معصوم« توسط روحانی«، بازيابی از:
  http://www.mashreghnews.ir
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سوابق امنیتیمسئولیتنام مقام مسئولرديف

رئيس جمهورحسن روحانی1
گزينه تصدی وزارت اطالعات در دولت هاشمی 
رفسنجانی1- دبير و رئيس شورای عالی امنيت ملی

علی يونسی2

دستيار ويژه 
رئيس جمهور 
در امور اقوام و 
اقليت های دينی

رياست شعبه دادگاه نظامی
رياست سازمان قضايی نيروهای مسلح

مشاور امنيتی قوه قضاييه
وزير اطالعات دولت اصالحات

علی ربيعی3

وزير سابق تعاون، 
كار و رفاه اجتماعی 
و سخنگوی فعلی 

دولت

عضو واحد اطالعات سپاه پاسداران
مديركل اداره اطالعات آذربايجان غربی

معاونت وزارت اطالعات در دوره دری نجف آبادی
مسئول اجرايی دبيرخانه شورای عالی امنيت ملی
عضو كميته سه نفره رسيدگی به پرونده قتل های 

زنجيره ای

4
سيد محمود 

علوی
رئيس عقيدتی- سياسی ارتش از سال 1379تا1388وزير اطالعات

5
حسام الدين 

آشنا

مشاور 
رئيس جمهور 
و رئيس مركز 
بررسی های 
استراتژيك 

رياست جمهوری

معاونت در وزارت اطالعات

6
عباس احمد 

آخوندی
وزير سابق راه و 

شهرسازی
معاون امنيتی وزارت كشور

عضو شورای عالی امنيت ملیوزير كشوررحمانی فضلی7

8
مصطفی 
پورمحمدی

وزير سابق 
دادگستری

معاون اطالعات دوره ری شهری
قائم مقام وزير اطالعات در دوره فالحيان

معاون اطالعات خارجی

1. رضا سراج و محمدجواد اخوان، همان، ص24. 
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9
محمد 

شريعتمداری
وزير تعاون، كار و 

رفاه اجتماعی

عضو كميته مركزی انقالب اسالمی
عضو دفتر اطالعات نخست وزير

از مؤسسان وزارت اطالعات
معاون وزير

10
رضا صالحی 

اميری
وزير فرهنگ و 
ارشاد اسالمی

مديركل اطالعات استان خوزستان
معاون بررسی های استراتژيك وزارت اطالعات

11
حميد 

چيت چيان
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعاتوزير نيرو

12
مسعود 
سلطانی فر

وزير ورزش و 
جوانان

مديركل دبيرخانه گزينش وزارت كشور
معاون سياسی- امنيتی استان های هرمزگان، همدان 

و فارس
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

محمود واعظی13
رئيس دفتر 
رئيس جمهور

سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

علی طيب نيا14
وزير سابق امور 
اقتصادی و دارايی

سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

حسين فريدون15
برادر و دستيار ويژه 

رئيس جمهور
سابقه عضويت رسمی در وزارت اطالعات

16
محمدجواد 
آذری جهرمی

وزير ارتباطات و 
فناوری اطالعات

معاونت فنی وزارت اطالعات1

14. مصادره و تحريف مفاهیم دينی و انقالبی
مصادره و تحريف مفاهيم دينی و انقالبی يكی از شــيوه های اين جريان برای پياده سازی 
ابهام استراژيك است. تسلط اين جريان بر ادبيات اسالمی و فقاهتی و سابقه حضور برخی از 
اعضا همچون آقای رفسنجانی در تشكل های انقالبی و جبهه، باعث شده كه ارتباط آنها با 
شخصيت های انقالبی حفظ شود و برای استمرار آن نيز هر از چندی شعارهای انقالبی  را حتی 
تندتر از انقالبی ها سردهند. روش جريان اعتدال با ادبيات دينی چند مرحله را طی می كند: 

1. خبرگزاری رويداد 24 به نقل از انديشه پويا، »آذری جهرمی: از سال 80 در وزارت اطالعات بودم«، 1397، 
http://www.rouydad24.ir :بازيابی از
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در ابتدا الفاظ دينی، فقهی و انقالبی همچون اجتهاد، مصلحت، تقوا، اصل زمان و مكان و... را 
تصرف كرده؛ محتوا را تغيير می دهند و در نهايت با الفاظ دينی و انقالبی، حرف های غيردينی 
خودشان را می زنند. نمونه بارز اين روش را می توان در مصادره عاشورا توسط آقای حسن 
روحانی ديد. او بر خالف برخی جريانات غرب زده، به دنبال حذف صريح اين فرهنگ برنيامد 
اما تالش داشت با تحريف آن، حماسه حسينی را از فرهنگ عاشورا حذف كند تا راه برای 

سازشی كه عقد برجام به آن نياز داشت فراهم شود. او در پانزده آبان 1392 گفت: 
عاشورا تنها جهاد، فداكاری و ايثار و عزت نفس نيست، عاشورا اخالق و 
اعتدال و گذشت و سعه صدر هم هست. عاشورا، مذاكره منطقی و استدالل 

هم هست.1
نمونه ديگر نيز سخنان تحريف آميز حسن روحانی در خصوص پويايی فقه است. شكی 
نيست كه فقه شيعی با اسلوب اجتهادی اصيل آن ذاتًا پوياست و مديريت پويايی و تحرك 
آن نيز به دست عوامل بيرونی همچون تغييرات جهانی و توسعه اومانيستی نيست. اما آقای 
حسن روحانی در مبانی نظری خود پويايی فقه را به تغييرات جهانی گره می زند و از اين طريق، 
فقه تسليم شده در برابر جهانی شدن را به »فقه پويا« تعبير می كند و به صورت ضمنی مخالفان 

تفكر خود را »متحجر« و »اخباری« معرفی می نمايد: 
در برابر جهانی كه تغييرات آن با ســرعت فوق العاده ای انجام می شود 
و هر روز با مســائل جديد و فضای جديد مواجه می شويم، احكام غير پويا 
و استاتيك چگونه می تواند در هر مقطعی راه حل مناسب را پيش روی ما 
بگذارد. اسالم با تفسير متحجرين و با تفسير اخباری ها چگونه می تواند با همه 

معضالت جديد مواجه شود و برای آن راه حل ارايه دهد.2 
همچنين حسن روحانی برای نفی هر گونه واليت سياسی )كه اساس سياست ورزی اسالمی 
است(، نقد معصوم را جايز شمرد كه باعث واكنش گســترده و منفی مراجع عظام تقليد و 
علمای دينی شد. وی در روز 18دی ماه سال 1396 در ديدار با وزير و معاونان وزارت امور 

اقتصادی و دارايی در صحبت هايی گفت: 
همه بايد انتقاد شوند و استثناء ندارد. تمام مسئولين در كشور قابل نقدند. 
ما در كشور معصوم نداريم مگر اينكه يك  وقت امام دوازدهم ظهور كرد كه  
آن وقت هم می شود نقد كرد. پيغمبر هم اجازه نقد می داد، باالتر از پيغمبر 

1. خبرگزاری ايسنا، »رئيس جمهور: يكی از درس های عاشورا، مذاكره منطقی و استدالل است«، 1392، بازيابی 
  www://isna.ir :از

2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص389. 
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كه در تاريخ نداريم. وقتی پيغمبر صحبتی می كرد يك نفر بلند می شــد و 
می گفت »امن اهلل ام منك؟« حرف خودت است يا خدا وحی كرده است؟ 
اگر می گفت »من اهلل« كه هيچ امر خداست اما اگر می گفت »مّنی« طرف 
مقابل می گفت قبول ندارم و نقد می كرد. ما در زمان حكومت معصوم هم 

نقد را داريم. 
در اين زمينه حضرت آيت اهلل العظمی مكارم شيرازی خطاب به رئيس جمهور فرمودند: 
چرا هنگامی كه می خواهيد مسئله نقد را به همه عموميت دهيد به سراغ 
زمان معصومان می رويد؟ شما می گوييد در جامعه افراد، غيرمعصوم بوده و 
قابل نقد هستند. اما كاری به خط قرمز نداشته باشيد. چه ضرورتی برای اين 
كار وجود دارد؟ در اين زمان كه نياز شديد به وحدت داريم چرا سخنانی 

گفته می شود كه جامعه را ملتهب می كند؟
آيت اهلل حســين نوری همدانی هم ديگر مرجع تقليدی بود كه به سخنان رئيس جمهور 
واكنش نشان داد. وی با اشاره به شبهه مطرح شده در زمينه عصمت معصومان)ع( تصريح 

كرد: 
اينكه می توان از پيامبر)ص( و ائمه اطهــار)ع( انتقاد كرد مغالطه كاری 
است؛ آنها اجازه سؤال می دادند ولی انتقاد از آنها وجود ندارد؛ از آنها سؤال 
می شد و جواب می دادند پيامبر)ص( و ائمه)ع( معصوم هستند و انتقاد از 
آنها معنا ندارد، فضال و علمای حوزه پاســخ الزم را دادند، بنابراين در اين 

زمينه مغالطه كاری نبايد كرد.1  
بر اساس اين روش، عناوين مذهبی، پايگاه های مذهبی، پيشينه خانوادگی مذهبی، سوابق 
حوزوی، ملبس بودن، ديدار مستمر و هفتگی با بزرگان دينی و... همه ابزارهايی برای القای 
محتوای جريان اعتدال خواهد بود و مهم ترين شاخصه برای غيرواقعی بودن اين گونه ابرازات، 
هزينه ندادن اين جريان برای پيشــبرد اهداف جبهه انقالبی و متدين است و اساسًا طبق 
ديدگاه اعتداليون مقاومت صرفاً يك راه هزينه بر اســت. منطقی كه به واكنش مقام معظم 
رهبری منجر شد و ايشان هزينه سازش را به مراتب بيشتر از هزينه مقاومت عنوان كردند.2
در نهايت بايد گفت كه جريان اعتدال با تكيه بر ســه عنصر روشــی »اجماع ســازی 
ديوان ساالران«، »ابهام استراتژيك« و »مصادره و تحريف مفاهيم دينی و انقالبی« به ترويج 

1. خبرگزاری مشرق، »همه واكنش ها به تئوری »نقد معصوم« توسط روحانی«، همان. 
2. مقام معظم رهبری، 1398/3/18، منطق مقاومت/ سه. بيشتر بودن هزينه سازش از هزينه مقاومت ]حفظ 

و نشر[. 
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شاخصه های جريانی خود می پردازد. 

5. تالش برای تغییر قانون اساسی و نظام 
بر اســاس ســخنان پيش گفتــه و تبيين 
شاخصه های فكری و روشی مشخص می شود 
كه جريان اعتــدال با مبانی و ســاختار نظام 
اسالمی سازگاری ندارد. نظام اسالمی حاكم بر 
ايران به ويژه با حضور مؤثر ولی فقيه نمی تواند 
ابعــاد اجتماعی خود را به عرف كشــورهای 
توســعه يافته و عقل مجرد از وحی محول كند 
و اصول جهانی شــدن را بپذيــرد. همچنين 
جمهوری اســالمی بر اســاس جمهوريت و 

اسالميت خود اعتقادی بنيادين به مردم ساالری دينی دارد و نمی تواند اجازه سلطه اصحاب 
قدرت و ثروت و برپايی حكومت سرمايه داری را در كشور بدهد و اين مبانی باعث می شود 
كه كارايی و مشروعيت نظام اسالمی از ديدگاه جريان اعتدال زير سؤال برود. به طور مثال 
آقای حسن روحانی پس از قهرآميز خواندن روند جهانی شدن و لزوم پذيرش اصول آن، 

مشروعيت نظام را نيز به كاركردگرايی در چهارچوب جهانی شدن گره می زند: 
مشــروعيت نظام ما در آينده در پيش گاه افكار عمومی جامعه ما و به 
ويژه نسل جوان ما در سايه كارآمدی نظام ما خواهد بود. اگر خدای ناكرده 
از هم رديف های خود در دنيا عقب بمانيم... دچار بحران شــده ايم؛ آن هم 

خطرناك ترين بحران به نام بحران مشروعيت.1 
در نتيجه طبق مبانی و مؤلفه های فكری پيش گفته و نكات كنونی، از ديد جريان اعتدال 
نظامی كه با جهانی شدن همراه نشود و اصول آن را نپذيرد پس از چندی از هم رديف های 
خود عقب خواهد افتاد و ناكارآمد خواهد شد و نظام ناكارآمد مشروع نخواهد بود و طبيعتًا 

نظام نامشروع گريزی از تغيير نخواهد داشت. 
بر همين اساس، يكی از اهداف اين جريان كه در كلمات اصحاب آن وجود دارد تالش برای 
تغيير قانون اساسی و تغيير نظام اســت. به طور مثال آقای هاشمی رفسنجانی در سال های 
واپســين عمر خود به نحوی آشــكار به وادی تجديدنظرطلبی در نهادهايی وارد شد كه 

وظيفه ای جز پاسبانی از بعد اسالميت نظام ندارند:

1. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ص221.   

طبـق اسـنـاد منتشـرشـده توسـط 
ویکی لیـکـس، دانشـگاه دورهـم 
انگلسـتان در لفـافـه فعالیــت های 
امریـکا  به وزارت خارجه  علمی 
برای جاسوسی از ایران کمک کرده 
است و در میان اسناد منتشرشده از 
ویکی لیکس نام حسام الدین آشنا، 
مشـاور فرهنـگی رئیــس جمهور و 
رئیس مرکز بررسی های استراتژیک 
ریاست جمهوری هم به عنوان کسی که 
دانشگاه دورهم روی او برای همکاری 

حساب کرده، ذکر شده است
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آيت اهلل هاشمی در ده سال اخير به نتيجه ديگری نيز رسيدند. ايشان در 
دهه های اول انقالب خطاها و كوتاهی ها و اشتباهات را در اجرا می ديدند و گاهی 
انتقاد می كردند. ولی در دهه اخير و به خصوص سال های اخير، نظر ايشان اين 
بود كه برای تأمين كارآيی نظام عالوه بر آن راه كار كلی كه بر آن اصرار داشتند، 
نياز به تغيير در برخی نهادهای نظام است و تنها راه آن نيز بازنگری در قانون 
اساسی است. مواردی نظير شورای نگهبان، مجلس خبرگان، صدا و سيما و... كه 

ايشان كارآمدی نظام را منوط به تجديدنظر در آنها می ديدند.1 
آقای حسن روحانی نيز با زير ســؤال بردن جايگاه واليت فقيه ايده حذف تدريجی آن را 

مطرح می نمايد: 
در اكثر كشــورها، حوزه دولت مردی از حوزه كار فكری و كارشناسی 
تفكيك شده و يا درجه اشتراك كمی دارند؛ اين در حالی است كه مديريت، 
تفكر و كارشناسی در كشور ما معموالً توسط افراد واحدی انجام می پذيرد. 
ما بايد كم كم به سمت تفكيك برويم، البته شــايد در كوتاه مدت اين امر 
امكان پذير نباشد، ولی ضرورت دارد به اين سمت حركت كنيم. مديران 
رده اول جامعه ما بار مسئوليت بسيار سنگينی را تحمل می كنند و تقريباً هر 
سه مسئوليت را به تنهايی بر عهده دارند؛ در حالی كه در دنيای امروز اينها 
از هم تفكيك شده اند. اگر اين تفكيك انجام شود، مقداری از بار مسئوليت 

شخصيت های رده اول كشور ما كاسته می شود.2 
گفتنی است اين هدف در كالم برخی حوزويان كه تمايل شديد و آشكاری به گفتمان آقای 
هاشمی رفسنجانی دارند آشكار است. به طور مثال مرتضی جوادی پس از ضعيف خواندن 
قانون اساسی كشــور، دامنه اصول واليت فقيه را يكی از ضعف های اين قانون می خواند و 
بازخوانی بخش های عمده و اساسی اين قانون به ويژه بخش های نظارتی )شورای نگهبان و...( 

را الزم می شمارد چراكه در اين قانون حيثيت های مدرنيته لحاظ نشده است: 
همه  جامعه خصوصاً جامعه  علمی، حوزوی و دانشگاهی اعتراف دارند كه 
اين قانون اساسی به رغم همه  نكات مثبتی كه دارد ضعف ها و نواقص فراوانی 
دارد اما در اين خصوص كه فقه سياسی چه مبانی را بايستی طراحی كند و اكنون 
حوزه های علميه آيا توانسته اند به چنين فقه سياسی متقنی برسند يا نه، اينجا هم 

1. محمدسروش محالتی، آيت درايت، همان، ص42.  
2. حسن روحانی، انديشه های سياسی اسالم، همان، ج1، ص383. 
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بايد اظهار تأسف كرد و در عين حال كه كار فراوانی هم انجام شده است اما هم 
حوزه ها آن فرصت و مجال را پيدا نكردند كه با يك كار علمی متقن، بتوانند به 
صحنه بيايند و در خصوص مباحث مختلف قانون اساسی اظهارنظر كنند و از 
سوی ديگر هم برخی از بخش های قانون اساسی هيچ ساز و كاری در خصوص 
بخش های مختلف آن وجود ندارد. در بخش های مختلف اصول قانون اساسی 
قوانين فراوانی مدون شده كه به بازفهمی و بازگشايی آن اصول كمك می كند اما 
در باب واليت فقيه متأسفانه قوانين اجرايی و مدونی تاكنون تدوين نشده است 
و در آن ساحت كار علمی و فقهی انجام نشده تا بر اساس بنيان های مناسب و 
شايسته ساخته شود. در اين مسئله دو ضعف محسوس وجود دارد؛ يك ضعف 
آن است كه آنچه كه به دامنه  اصول واليت فقيه بازمی گردد اصاًل ساز و كار 
روشنی برای آن نيست و دوم اينكه خود قانون اساسی نيازمند به بازخوانی 
در بخش های عمده و اساسی دارد زيرا حيثيت هايی كه بايستی در يك قانون 
اساسی كه مدرن و پيشرفته است، حيثيت های نظارتی متقنی را كه بايستی برای 
جامعه ايجاد كند و اطمينان قانونی ای كه بايستی جامعه بر اساس آن احساس 

آرامش داشته باشد، متأسفانه اكنون وجود ندارد.1

ج. شاخصه های ارتباطی
جريان اعتدال با شاخه های مختلف سياسی و اجرايی خود، بر اساس روش های فوق به ويژه 
ابهام استراتژيك توانسته با گروه های مختلف سياسی كار كند؛ بهره خود را از آنها ببرد و در 
هزينه ها شريك آنان نباشد. به طور مثال ابراهيم يزدی در خصوص كارگزاران، از شاخه های 

اصلی وابسته به هاشمی رفسنجانی و از احزاب اعتدالی قديمی، می گويد:
عناصر اصلی جريان كارگزاران در عين قدم گــذاردن در عميق ترين 
عرصه های سياسی و برخورداری از سياسی ترين عملكرد به جهت خارج 
بودن از جناح بندی های موجود ناگزير تاكنون، از هر گونه حساسيت ورزی 

و رقيب انديشی جناح های سياسی مصون و بركنار بودند.2 

1. خبرگزاری شفقنا، مرتضی جوادی آملی، »مجال چندانی برای حوزه علميه قم وجود ندارد كه در فقه سياسی 
اظهار نظر كند«، 1396، بازيابی از: http://fa.shafaqna.com؛ خبررســان مركز فقهی امام محمدباقر، مرتضی 
جوادی آملی، »جوادی آملی: مجال چندانی برای حوزه علميه قم وجود ندارد كه در فقه سياسی اظهار نظر كند«، 

 .http://www.m-feqhi.ir :بدون تاريخ(، بازيابی از(
2. حميدرضا ظريفی نيا، كالبدشكافی جناح های سياســی ايران، با مقدمه سيد مصطفی تاج زاده، تهران، آزادی 

انديشه، 1378، ص107.  
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البته اين شاخصه در عين كاهش هزينه ها می تواند خود به نقيصه ارتباطی اين جريان تبديل 
شود و چهره منافق »نان به نرخ روز خور« را از آنان معرفی كند: 

مهم ترين اشكالی كه می توان به اين طيف گرفت اين است كه مبنای فكری 
و اعتقادی متقن و محكمی كه بتواند همه گروه های اجتماعی )سنتی، مذهبی و 
ليبرال( را به خود جذب نمايند، وجود ندارد و اين امر شايد به خصلت اين گروه 
يعنی پذيرش تغيير و دگرگونی و نقدپذيری در همه عرصه های اجتماعی مربوط 
شود كه هر روز ديدگاه هايشان در حال تغيير است. افراط در اين خصلت ممكن 
است به عافيت طلبی آنها منجر شود از اين رو »متحد تاكتيكی« خوبی به حساب 
می آيند اما به نظر می رســد عافيت طلبی افراطی به تدريج آنان را از صحنه 
سياست حذف نمايند. سياست »نان به نرخ روز خوردن« در دنيای سياست 

تنها می تواند در يك دوران كوتاه مدت عملی شود.1 

1. کانون های قدرت 
تاريخچه فعاليت های حلقه اعتدال نشان می دهد كه اين طيف هميشه در حوالی قدرت 
حضور داشته اند و هيچ وقت مستقل از اهل قدرت نبوده اند كه البته اين مسئله در شاخصه 
روشی آنان )ديوان ساالری( نيز تئوريزه شده است. آنها به اسم مصلحت سنجی در قدرت 
تئوری ســازی می كنند و بعد با ابزار قدرت فكر خود را ترويج می كنند و دامنه قدرت خود 
را گسترش می دهند. مبانی و مؤلفه های فكری اين حلقه نشــان می دهد كه تحقق ادبيات 
روشــنفكری جزء مأموريت های اصلی اين طيف اســت و مبنايی جز مبانی سكوالريستی 
شبه روشنفكری نداشته؛ تفاوت ماهوی با غرب زده های صريح ندارند. در نتيجه اگر پست های 
سياسی از آنها گرفته شود به علت نداشتن مبانی فكری مستقل خطر خاصی نخواهند داشت. 
البته ارتباط اعضای حلقه اعتدال منحصر به كانون های قدرت داخلی نيست بلكه سران 
اين جريان تاكنون ارتباطات قابل تأملی با مراكز قدرت خارجی داشته اند كه ارتباط هاشمی 
رفسنجانی و حسن روحانی با مك فارلين2 از اين قبيل اســت. به عالوه ارتباط بی  مالحظه 
»كارگزاران« به عنوان يكی از فرزندان سياسی جريان اعتدال با شركت های خارجی نمونه ای 

ديگر از اين مقوله است: 

1. همان، ص110-111. 
2. رك: محسن هاشمی و حبيب اهلل حميدی، ماجرای مك فارلين؛ فروش سالح، آزادی گروگان ها، تهران، دفتر 
نشر معارف انقالب اسالمی، 1388؛ كتاب ماجرای مك فارلين گرچه توسط فرزند هاشمی رفسنجانی و دفتر نشر 
معارف وابسته به آقای هاشمی رفسنجانی چاپ شده اســت و برای پذيرش مطالب و نيفتادن در جانبداری ها و 
تحريفات احتمالی آن بايد دقت مضاعف نمود؛ اما در هر صورت به اصل ارتباط آقای هاشمی رفسنجانی و حسن 

روحانی با مك فارلين اذعان نموده است. 
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»كارگزاران« بعد از جنگ، روابط اقتصادی را بدون هيچ مالحظه ای گسترش 
دادند، حتی شــركت های امريكايی فعاليت خود را در ايران احياء كردند، به 
عنوان مثال ايجاد دو كارخانه پپسی و كوكاكوال در مشهد نمونه بارز آن بود.1 

عالوه بر اين، شركت محمود سريع القلم در اجالس داووس 2 و انتشار برخی اخبار مبنی بر 
شركت وی در اجالس بيلدربرگ3 از اين قبيل است. 

همچنين طبق اسناد منتشرشده توســط ويكی ليكس، دانشگاه دورهم انگلستان در لفافه 
فعاليت های علمی به وزارت خارجه امريكا برای جاسوسی از ايران كمك كرده است و در 
ميان اسناد منتشرشده از ويكی ليكس نام حسام الدين آشنا، مشاور فرهنگی رئيس جمهور و 
رئيس مركز بررسی های استراتژيك رياست جمهوری هم به عنوان كسی كه دانشگاه دورهم 

روی او برای همكاری حساب كرده، ذكر شده است.4

2. جريان های غرب پرست 
همان طور كه در مطالب گذشته آمد، آقای هاشمی طبق گفته خود ارتباطات نزديكی با 
نهضت آزادی به عنوان جريانی غرب  پرست داشت.5 اين ارتباط با وجود فراز و نشيب هايی 
كه داشت مورد توجه غرب پرستان مطرح بود؛ به طوری كه شخصی همچون صادق زيباكالم 
در دوران اصالحات هجمه هم قطاران خود به آقای هاشــمی رفسنجانی را غيرمسئوالنه و 

ناپخته تلقی می كند و آن را به ضرر جريان اصالحات می خواند: 
معلوم نيست كه با كدام دليل و منطق برخی از شخصيت ها و جريانات 
وابسته به دوم خرداد اين  چنين بی پروا به ايشان حمله ور شده و او را حذف 
می كنند. اين برخورد به  ظاهر انقالبی و راديكال اما در عمل غيرمسئوالنه و 
ناپخته كدام خير و نفع را برای دوم خرداد و جنبش جامعه مدنی ايران در بر 
دارد؟ كدام كمك را به اهداف دوم خرداد می نمايد؟ چه تقويتی به خاتمی 
می كند؟ آيا غير از اين است كه دوم خرداد را از يك اهرم قدرتمند و با نفوذ 

محروم می سازد؟6

1. حميدرضا ظريفی نيا، همان، ص103. 
2. پايگاه خبری تحليلی انتخاب، »روايت سريع القلم از حضور در نشست داووس«، 1394، بازيابی از:

https://www.entekhab.ir. 

3. »سريع القلم در اجالس بيلدربرگ«، كيهان، 1386/3/10، ص2. 
4. خبرگزاری سرويس سياست مشــرق، »آيا »گاندو« خاطرات بدی را به ياد حســام الدين آشنا و دولتی ها 

https://www.mashreghnews.ir:می آورد؟«، 1398، بازيابی از
5. فصل شاخصه های روشی؛ بخش ابهام استراتژيك

6. صادق زيبا كالم، هاشمی رفسنجانی و دوم خرداد، تهران، روزنه، 1380، ص36. 
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البته اين رابطه دو طرفه است و سران جريان اعتدال نيز گاه و بی گاه به حمايت از جريان 
غرب  پرست و شخصيت های آن می پردازند: 

ظهور آقای خاتمی در ســمت رياســت جمهوری، روند طرح انديشه 
اصالحات در ايران را به صورت موفقی مطرح كرده است. همچنين ظهور 
ايشان، چهره ايران را چه در سطح داخلی و چه در سطح بين المللی به طور 

مثبتی تغيير داده است.1 
در عين حال به نقدهای ماليم كه الزمه مرزبندی گفتمانی و جريانی است نيز می پردازند: 
به نظر می رسد وقت ايشان )سيد محمد خاتمی( بيش از اندازه در مسائل 
سياســت داخلی گرفته شده اســت. همان طور كه قباًل نيز، مطرح كردم، 
مديريت بر ايران به واسطه ســطوح پيچيدگی فراوان، ابهام استراتژيك 

می طلبد تا اكثريت جامعه را به سوی خود جذب كند. 2 
هم گرايی جريان اعتدال با جريان های غرب پرست صريح در مؤسسات علمی همچون 
مؤسسه مطالعات سياسی-اقتصادی پرسش نيز قابل تأمل است. جايی كه اعتداليونی همچون 

محمود سريع القلم با چهره هايی مثل محمد مجتهد شبستری در يك جا جمع می شوند.3
البته حمايت جريان های غرب  پرســت صريح از اعتدال و عناصر آن به بده بستان های 
مطبوعاتی يا اجتماعات علمی محدود نمی شود بلكه در صحنه عمل نيز اين حمايت را در دو 

انتخابات رياست جمهوری 1392 و 1396 مشاهده كرديم.4 

3. جريان انقالبی
جريان اعتدال منتقد دائم جريان انقالبی و حزب اللهی است. نقدهايی كه در بسياری موارد 

غيرمنصفانه و توهين آميز است.  
به طور مثال جناب آقای هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه سال 1361، شش 
ماهه دوم جامعه حزب اللهی و انقالبی يا بخشــی از آنان را با عناوين زير مورد خطاب قرار 

دادند:

1. محمود سريع القلم، عقالنيت و توسعه يافتگی ايران، همان، ص332. 
2. همان، ص332-333. 

3. مؤسسه پرسش، تارنمای مؤسسه پرسش، ]درس گفتار[، )بدون تاريخ(، بازيابی از:
http://qporsesh.com

4. سيد محمد خاتمی، »اعالم حمايت خاتمی از حسن روحانی در انتخابات رياست جمهوری«، ]خبری[، 1392، 
بازيابی از: https://www.radiofarda.com؛ سيد محمد خاتمی، »حمايت خاتمی از روحانی«، 1396، بازيابی از: 
https://www.radiofarda.com؛ محتشمی، »محتشمی: حمايت همه جانبه اصالح طلبان روحانی را پيروز انتخابات 

https://www.tasnimnews.com :كرد«، ]خبرگزاری[، 1396/10/16، بازيابی از
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سخت گير 
غيرمنطقی1 

پرتوقع2 
بی مباالت نسبت به حق الناس وتقوای مالی3 

تجسس گر
عيب جو 

اشاعه كننده فحشا
تصفيه كن 

خشونت طلب 
كثيف، خاك آلود، آشفته و با قيافه چلنبر4 

البته طبيعتًا بــا توجه به جــو آن زمان و 
همچنين روش لفافه گويــی اعتداليون، اين 
برچسب ها در پوشش نصيحت و خيرخواهی 
به جريان انقالب زده می شد. نكته قابل توجه 

اين  كه چند سال بعد بر اساس تنفری كه در اثر بی تدبيری های آقای رفسنجانی، كه آن زمان 
پوشش انقالبی داشت به وجود آمده بود، و همچنين ساير عوامل، جريان اصالحات با تكيه بر 
برچسب های پيش گفته رأی مردم را گرفت و بر سر كار آمد و در ادامه همين توهين ها را به 

صورتی پررنگ تر به بدنه انقالبی جامعه وارد ساخت. 
چند دهه بعد نيز حسن روحانی بر ســر كار آمد كه بددهنی و توهين های او عليه جريان 
منتقد انقالبی تا ســال 96 به حدی بود كه توســط خبرگزاری  ها شمارش شد و به صورت 
جدولی مستقل درآمد كه البته اين شمارش مربوط به توهين های او تا سال 1396 می باشد.5 
برخی از اين فحاشی ها كه ]از سوی حســن روحانی[ نثار منتقدين انقالبی شد عبارت اند از: 
»اقليت با ســخنان نيش دار«، »عده ای با عملكرد كودكانه«، »كم سواد«، »تغذيه شونده از 
جاهای معدود«، »ناراحت از لغو تحريم«، »هوچی بــاز«، »غارت گر جيب مردم«، »بيكار«، 

1. محسن هاشمی، هاشمی رفسنجانی خطبه های جمعه، همان، ج3، ص166-167. 
2. همان، ص212. 
3. همان، ص293. 

4. همان، ص496-497. 
5. خبرنگار سياسی خبرگزاری تسنيم، »بی عقل؛ پنجاه و چهارمين توهين روحانی به منتقدان+ جدول«، 1396، 

https://www.tasnimnews.com :بازيابی از

برخی از این فحاشی ها که ]از سوی 
حسن روحانی[ نثار منتقدین انقالبی 
شد عبارت اند از: »اقلیت با سخنان 
نیش دار«، »عده ای با عملکرد کودکانه«، 
»کم سواد«، »تغذیه شونده از جاهای 
تحریم«،  لغو  از  »ناراحت  معدود«، 
»هوچی باز«، »غارت گر جیب مردم«، 
حجری«،  »عصر  »متوهم«،  »بیکار«، 
»ترسو«،  »تندرو«،  »خشونت طلب«، 
»تعامل هراس«، »تازه به دوران رسیده«، 
»دالل  تحریم«،  »کاسب  »بی عقل«، 
تحریم«، »بددل«، »بدبین«، »بدگمان« 
»کودک«، »دروغگو«، »فحاش«، »هتاک«، 
»بی عقل«،  »منقلی«،  »انقالبی نما«، 

»گرفتار آلزایمر سیاسی«
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»متوهم«، »عصر حجری«، »خشــونت طلب«، »تندرو«، »ترسو«، »تعامل هراس«، »تازه به 
دوران رسيده«، »بی عقل«، »كاسب تحريم«، »دالل تحريم«، »بددل«، »بدبين«، »بدگمان« 
»كودك«، »دروغگو«، »فحاش«، »هتاك«، »انقالبی نما«، »منقلی«، »بی عقل«، »گرفتار آلزايمر 

سياسی« و... 

نتيجه
در اين نوشتار مؤلفه های فكری و روشی و ارتباطی جريان سياسی اعتدال تبيين شد. جريانی 
كه در حل مسائل اجتماعی راه حلی جز رجوع به كشــورهای توسعه يافته نمی بيند و منابع 
دينی را در پيدا كردن مسير جامعه حذف می كند. هدف نهايی كارگزاران اين جريان جهانی 
شدن به معنای كامل كلمه است و به نام عمل گرايی و مصلحت سنجی نسخه های آلوده به 
غرب زدگی را پياده می كنند و در اين مسير از نسبی گرايی و تساهل زدگی بدون چهارچوب 

نيز ابايی ندارند. 
مســير اجرايی آنها نيز حكومت ديوان ســاالرانه اســت و تالش می كننــد مجموعه 
ديوان ساالری را نيز با خود همراه كنند و با مبهم گويی و بيان دوپهلو به اجماع برسانند و برای 

تحقق اين هدف از مصادره و تحريف مفاهيم دينی و اسالمی نيز پروا نمی كنند. 
اين جريان در عمق فكر خود سكوالر اســت و نمی تواند نظام اسالمی را با قانون اساسی 
مبتنی بر دين بپذيرد در نتيجه برای تغيير نظام كنونی قدم برمی دارد و برای تحقق اين هدف 

با كانون های قدرت ارتباط دائمی برقرار می كند. 
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گذری بر نهضت امام خمينی 
)بخش دوم(

دکتر سید حمید روحانی 

نهضت امام در مهرماه 1341 آغاز شد و ديری نپاييد كه توانست ملت ايران را يك دست 
و يك صدا به صحنه آورد و به مبارزه وادارد. در اين نهضت اين گونه نبود كه تنها شماری از 
روحانيان و باورمندان به واليت و مرجعيت به حركت درآيند و به ياری امام بشتابند. بلكه 
می توان گفت همه قشرهای جامعه مانند دانشگاهيان، بازاريان، كسبه، كارگران و كشاورزان 

و كارمندان، زنان و مردان خداجو و وطن خواه، سر در راه امام نهادند و حماسه ها آفريدند. 
نكته درخور پرسش و پژوهش پيرامون نهضت امام اين است كه اين نهضت چه مايه ها، 
نشانه ها و ويژگی هايی داشت كه توانست در يك فرصت كوتاه دگرگونی ژرفی در جامعه 
ايران پديد آورد، توده های مردمی را از هر قشر، طيف، دسته و جمعيتی متحول كند، شماری 
از روحانيان و مردمان مذهبی را كه از سياست و نظريه پردازی سياسی گريزان بودند و حتی 
خواندن روزنامه و گوش دادن به راديو را ناروا می دانستند، رشد سياسی ببخشد، به گونه ای 
كه كشته شدن و شهادت را سعادت و سكوت در برابر ســتمكاران و قلدرمآبان را خيانت 
بدانند؛ دانشجويانی كه تا ديروز روحانيان را مشتی سربار و ولنگار می خواندند هنوز پاسی از 
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آغاز نهضت امام نگذشته بود كه برای روحانيان و طالب پيام دادند كه: 
... ما به عنوان برادران دانشجوی شما... دست شما را به پيمان می فشاريم، 
شهيدان فيضيه همچون شهيدان دانشگاه گواه صادق اين پيمان اند ]بياييد[ 
آن ديوار شومی را كه استعمار رضاخانی سال هاســت ميان ما و شما برپا 

داشته است فرو ريزيم...1
اين گونه دگرگونی ژرف و گسترده، پديد آمدن روحيه جهاد و شهادت، خوی ايثارگری، 
ازخودگذشتگی و مبارزه جويی، پيوند حوزه و دانشگاه و روی آوردن همگان به امام نمی توان 
گفت اتفاقــی و خودجوش يا به صورت معجزه آســا، روی داد و انديشــه ها و برنامه های 

سنجيده ای پشت آن نخوابيده بود. 
بايد دانست كه آغاز نهضت امام بی مقدمه و بدون پيش زمينه نبود. امام ده ها سال برای 
آغاز اين نهضت مطالعه، انديشه و برنامه ريزی كرده بود و كوله باری از آزموده ها، انديشه ها، 
اطالعات، مشاهدات، يادمانده ها، ديدگاه ها و ديدنی ها را دربرداشت. ساليان درازی روی 
جامعه ايران و انديشه ها، انگيزه ها، سليقه ها و عقيده های ايرانيان به مطالعه و بررسی نشسته 
و نقاط مشترك آنان را به درســتی به دســت آورده بود. نيز راه و روش انگيختن آنان را 
می دانست. او پيرامون زمامداران ايران و شيوه زمامداری آنان به مطالعه و بررسی پرداخت 
و از اسباب و عوامل جدايی آنان از ملت و وابستگی و سرسپردگی شاهان قاجار و پهلوی به 
بيگانگان به خوبی آگاه بود. امام افزون بر بررسی اوضاع روز ايران، روی تاريخ گذشتگان به 
ويژه تاريخ نهضت های سده پيشين مطالعه ژرفی داشت و درس های ارزشمند از نقاط قوت 

و ضعف آن نهضت ها و حركت ها به دست آورد. 

درس های امام از تاریخ 
امام با مطالعه روی نهضت های سده پيشين از اسباب و عوامل كاميابی ها و ناكامی های آن 
نهضت، درس های ژرف و پندهای گرانبهايی گرفت كه برخی از آن پندها و عبرت پذيری ها 

را می توان چنين برشمرد: 
1. مبارزه با پايه ها و ريشه های فساد 

از خطاها و لغزش های آشكار در نهضت های سده پيشين اين بود كه رهبران و پيشگامان 
نهضت هيچ گاه به خود رخصت نمی دادند عامل اصلی قراردادهای استعماری و غير اسالمی 

1. ايران آزاد، ارگان ســازمان های جبهه ملی ايران در اروپا، ش13، شهريور 1342. برای دريافت متن كامل 
اين پيام رك: اسناد انقالب اسالمی )اعالميه ها، اطالعيه ها، بيانيه ها، پيام ها، تلگراف ها و نامه های مجامع فرهنگی و 

دانشگاهی(، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1397، ج6، ص48. 
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را كه شخص شاه وقت بود، مورد اعتراض و انتقاد 
و خرده گيری قرار دهند و آن ام الفساد را به مردم 

بشناسانند. 
در جريان قــرارداد رويتر ناصرالدين شــاه 
به همراه ميرزا حســين خان سپهساالر و ميرزا 
ملكم خان در نخســتين سفر شــاه به لندن، هر 

كدام مبلغ كالنی پاره ستانی كردند و پای قرارداد ننگين رويتر دستينه گذاشتند ليكن مردم 
و عالمان اسالمی تنها سپهساالر را مقصر می دانستند1 و آن گاه كه ناصرالدين شاه از فرنگ 
برمی گشت به او هشدار دادند كه اگر ميرزا حسين خان سپهساالر با تو به تهران بيايد تهران 
به آتش كشيده می شود. در صورتی كه خيانت ناصرالدين شــاه در دادن امتياز به كمپانی 
رويتر كمتر از سپهســاالر نبود. در قرارداد رژی نيز می بينيم كه مردم، خائن اصلی را كه 
ناصرالدين شاه بود بزهكار ندانستند و به مبارزه با او برنخاستند. اصوالً رويارويی با شاه در 
جامعه ايران ناپسند شمرده می شد و آزاديخواهان و آزادانديشان آن را برنمی تافتند. امام با 
پند از تاريخ دريافت بدون رويارويی و مبارزه با شخص شاه كه عمده فساد، تباهی و بدبختی 
مملكت را او پديد می آورد، نتوان از اصالح امور و توسعه كشور سخن گفت و در راه پيشرفت 
و خودكفايی و استقالل گام برداشت. از اين رو، از همان آغاز گام به گام در راه برمال كردن 
سرشت زشت شاه و نقش خيانت بار او گام برداشت و در راه شناساندن او به ملت ايران اين 

گونه زمينه سازی كرد: 
... اشكال بزرگ آن است كه به هر دستگاهی كه رجوع می شود می گويند 
اينها كه شده اســت »به امر اعليحضرت است«... از نخست وزير تا رئيس 
شهربانی و فرماندار قم همه می گويند »فرمان مبارك است«... مأمورين تمام 
قانون شكنی ها را به شاه نسبت می دهند، اگر اينها صحيح است، بايد فاتحه 
اسالم و ايران و قوانين را خواند.2 و اگر صحيح نيست و اينها به دروغ جرم ها 
و قانون شكنی ها و اعمال غير انسانی را به شاه نسبت می دهند، پس چرا ايشان 

از خود دفاع نمی كنند تا تكليف مردم با دولت روشن شود...3
امام می دانست كه شخص شاه سردمدار و اجراكننده همه ظلم ها، جنايت ها و خيانت های 

1. ابراهيم تيموری، عصر بی خبری يا تاريخ امتيازات در ايران، تهران، اقبال، 1332. 
2. اين فراز از پيام امام همسان است با كالم حضرت سيدالشهدا )سالم خدا بر او( كه فرمود: و علی االسالم السالم 

اذ قد بليت االمه براع مثل يزيد. 
3. صحيفه امام، ج1، ص197. 

آغاز نهضت امام بی مقدمه و بدون 
پیش زمینه نبود. امام ده ها سال برای 
آغاز این نهضت مطالعه، اندیشه و 
برنامه ریزی کرده بود و کوله باری 
از آزموده ها، اندیشه ها، اطالعات، 
مشاهدات، یادمانده ها، دیدگاه ها و 

دیدنی ها را دربرداشت
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بی شماری است كه بر ملت ايران روا داشته می شود. 
ليكن با فراز انديشمندانه و آگاهی بخش باال بر آن 
بود آن دســته از ناآگاهانی را كه هنوز نســبت به 
شــاه خوش گمان بودند به خود آورد و به اين نكته 
سؤال برانگيز، بيداركننده و خردمندانه متوجه سازد 
كه اگر شاه در ســركوب مردم ايران دستی ندارد 
»چرا از خود دفاع نمی كند؟!« و از جنايت هايی كه 
دولتمردان و كارگزاران به او نسبت می دهند بيزاری 
نمی جويد؟ آيا اين سكوت و اينكه هيچ گاه در برابر 
فجايعی كه به او نسبت می دهند واكنشی از خود نشان نمی دهد، سند زنده و گواه آشكار بر 
نقش او در آن جنايت ها و خيانت ها نيست؟ آيا امكان دارد دستياران او در حكومت به خود 
جرئت دهند جناياتی را كه خود مرتكب می شوند به او نسبت دهند و او را عامل آن جنايت 
بنمايانند؟ امام با اين موضع قوی و منطقی توانست سرشت پست و پلشت شاه را برای ملت 
ايران به درستی آشكار سازد و زمينه را برای كشاندن مبارزه ضد شاه و رژيم شاهی گام به 
گام هموار كند، تا آنجا كه می بينيم در روز 13 خرداد 42 )عاشــورای 83( مبارزه با شاه را 
رسماً پی گرفت و به بت شكنی پرداخت. سخنرانی امام در عصر عاشورا كه فرمودند: »آقای 
شاه! جناب شاه! بدبخت! بيچاره! آقا 43 سال داری، بس كن... يك قدری عبرت بگير، عبرت 
از پدرت ببر و...«،1 به گفته برخی از ناظران سياسی نه تنها نوعی بت شكنی بود بلكه شمارش 
معكوس برای سقوط شاه از همان تاريخ آغاز شد و شاه به رغم اقتدار همه جانبه با پرخاش 
شديد و كوبنده يك پيشوای روحانی و مرجع تقليد وقت قرار گرفت و مردم امام را بت شكن 

خواندند. 
2. مبارزه با استبداد و استعمار

بی ترديد استبداد و استعمار دو بازوی توانای يكديگرند؛ هر گاه كه استبداد حاكم از سوی 
ملت به چالش كشيده شود و ضربه ببيند، استعمار فريب كار كه به كشور سلطه دارد با يك 
سلسله ترفندها و توطئه ها نظام استبدادی را از فروپاشی باز می دارد و بر كشور و ملت چيره 
می سازد و آن گاه كه استعمار از در رانده شود استبداد حاكم آن را از پنجره به درون می كشد. 
با نگاهی به نهضت های ســده پيشــين می بينيم كه اين نهضت ها يا ضداســتعماری يا 
ضداستبدادی بود. از اين رو هيچ گاه نتوانســت اهداف و آرمان های خود را به بار بنشاند. 

1. همان، ص245. 

از خطاها و لغزش های آشکار 
پیشین  سده  نهضت های  در 
این بود که رهبران و پیشگامان 
نهضـت هیــچ گــاه به خــود 
رخصت نمی دادند عامل اصلی 
قراردادهای استعماری و غیر 
اسالمی را که شخص شاه وقت 
نتقاد و  بود، مورد اعتراض و ا
آن  و  دهند  قرار  خرده گیری 

ام الفساد را به مردم بشناسانند
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درست است كه قيام ضد امتيازنامه رژی به لغو آن كشيده شد ليكن استبداد حاكم از بودجه 
بيت المال و دسترنج مردم ايران خسارت كمپانی رژی را جبران كرد و دست اين غارتگران 
را از منابع زرخيز ايران قطع نكرد. در نهضت عدالت خواهی، با نقش اســتعماری كفتار پير 
انگلستان، استبداد آسيب ديده و شكست خورده بار ديگر توانايی يافت. رضا پاالنی از اصطبل 
انگلستان ســردرآورد و بر تخت سلطنت نشســت و خون ملت ايران را در شيشه كرد و 

استبدادی به مراتب وحشتناك تر و دردناك تر از استبداد قاجار پديد آورد. 
امام با پند از تاريخ، نهضت اسالمی را همزمان عليه استبداد و استعمار آغاز كرد و دشمنان 
اصلی ملت ايران )شاه- امريكا- صهيونيســم( را به ملت شناساند و مبارزه ضد اين مثلث 
شوم را نهادينه كرد و بدين گونه انقالب اســالمی به پيروزی رسيد و نظام دوهزار و پانصد 
ساله پادشاهی را از ميان برد و در واقع به استبداد چند هزاره پايان داد ليكن هنوز استعمار 
در كشور نفوذ داشت. از اين رو، امام تسخير النه جاسوسی را انقالبی عظيم تر از انقالب اول 
خواند، زيرا در انقالب نخست ريشه استبداد از بيخ و بن برآمد ليكن استعمار جهانخوار هنوز 
بر ايران سلطه داشت و با بسته شدن النه جاسوسی امريكا دست جهانخواران و فزون خواهان 

از سرنوشت ملت ايران كوتاه شد. 
3. سخن با مردم، به جای سخن با دولتمردان

در نهضت های سده پيشين، رهبران بيشتر با دربار و دولت گفت وگو و نامه نگاری داشتند 
و كمتر با مردم سخن می گفتند. مردم از آنچه ميان رهبران و دولتمردان می گذشت آگاهی 
درستی به دست نمی آوردند و در برابر، بازار شايعه و جوسازی گرم و پررونق بود و گاهی 
مايه گمراهی و بيراهه پويی مردم می شد. رهبران در راه آگاهی بخشی و رشد سياسی مردم 
آن گونه كه بايد و شايد، نمی كوشيدند و همت نمی ورزيدند. اين كوتاهی و بی توجهی به نقش 
مردم در پيشبرد اهداف و آرمان ها و رويارويی با قلدرمآب های حاكم مايه اصلی شكست 

رهبران و طاليه داران در مبارزه بود. 
امام از آغاز نهضت پس از چند تلگرام هشداردهنده برای »اتمام حجت« به مقامات كشور 
)شاه- دولت( رو به مردم كرد و با مردم سخن گفت، در ميان مردم روشنگری و افشاگری 
كرد و برای رشد آگاهی سياســی آنان كوشــيد. ديری نپاييد كه ملتی آگاه، رشديافته و 
خودساخته به صحنه آمدند، سر در راه امام نهادند و ساليان درازی با رژيم تا دندان مسلح 
شاه مبارزه ای بی امان و نستوه را تداوم بخشيدند و اين واقعيت را به درستی استوار ساختند كه 
وحدت و پيوند رهبر با ملت و همراهی ملت با رهبر نقش ژرف و سرنوشت سازی در پيروزی 

نهضت و به بار نشستن آرمان ها و اهداف مقدس اسالمی و مردمی دارد. 
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4. سازش ناپذيری و دوری گزينی از مذاکره
از بزرگ ترين خطاها و نادرستی های برخی از رهبران نهضت های پيشين ارتباط نزديك و 
به اصطالح ديپلماسی با مقامات زورمدار و قلدرمآب درون مرزی و برون مرزی بود. اين رفت 
و آمدها و داد و ستدها و گفت وگوهای پشت پرده و به اصطالح »مذاكره« از يك سو سرشت 
پست و پليد زورمداران را می پوشاند و گاهی نيز از آنها چهره های دلسوز و مردمی می ساخت 
و از سوی ديگر مايه بدنامی رهبران می شد. فراماسون ها در نهضت عدالتخواهی از يك سو 
با اصرار و فشار، سيد عبداهلل بهبهانی را بر آن داشتند كه با عين الدوله ديدار محرمانه داشته 
باشد تا شايد بتواند با او به تفاهم برسد. اما آن گاه كه سيد عبداهلل شبی به خانه عين الدوله رفت 
و با او ديدار و گفت وگو كرد، بی درنگ اطالعيه پخش كردند كه مردم! رهبران دارند به شما 
خيانت می كنند؛ ديشب بهبهانی با عين الدوله ديدار و گفت وگو داشته است. از سوی ديگر 
پشت هم اندازی ها و نيرنگ بازی های دولتمردان و قدرتمندان در مذاكره به خوش باوری و گول 
خوردن رهبران می انجاميد و نه تنها نهضت و مبارزه به اهداف خود نمی رسيد بلكه چه بسا 
رهبران ندانسته و ناخودآگاه خواسته ها و نقشه های ذلت بار دشمنان را به اجرا درمی آوردند و 
پياده می كردند؛ چنان كه برجامی ها نيز با همين شگرد شيطانی فريب خوردند و به فعاليت های 
هســته ای ضربه جبران ناپذيری وارد كردند. در نهضت عدالتخواهی آنچه به نام مشروطه 
پذيرفته شد و به اجرا درآمد سياست شوم و ذلت بار استعمار انگليس بود كه از سوی برخی از 
رهبران مشروطه مورد پذيرش قرار گرفت و به دوش ملت ايران گذاشته شد. در نهضت نفت 
نيز مذاكرات خوش بينانه مصدق با امريكا به رغم هشدار آيت اهلل كاشانی راه را برای كودتای 

28 مرداد 32 هموار كرد. 
امام از روزی كه نهضت را آغاز كرد تا روزی كه انقالب اسالمی به پيروزی رسيد هيچ گاه با رژيم 
شاه و قدرتمندان ديگر كشورها- حتی برای لحظه ای- ديدار و گفت وگو نكرد و از هر گونه سازش و 
برخورد سازشكارانه دوری گزيد و مذاكره با جهانخواران را »مذاكره گرگ و ميش« دانست. می توان 
گفت كه رمز موفقيت امام در اين نكته باريك تر ز مو نهفته بود كه مرز ميان خود و دشمن را ناديده 
نگرفت و دشمن را دوست نپنداشت و فرمان قرآن كريم را كه هر گونه دوستی با كفرپيشگان زورگو 

و ستم گران سلطه جو را ناروا می داند،1 به درستی به كار بست و احكام آن را پاس داشت. 
5. دوری گزينی از همكاری با لیبرال ها و روشنفكرمآب ها

تاريخ، از كارشكنی ها و خيانت های قبيله روشــنفكری در نهضت ها و قيام های مردمی، 
زخم های ژرفی بر پشــت دارد. ليبرال ها و روشــنفكرمآب های غرب زده در نهضت های 

1. قرآن كريم، سوره مائده، آيه 51؛ سوره احزاب، آيه 1 و سوره ممتحنه، آيه 1. 
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مردمی هميشه نقش تخريبی داشته و از پشت خنجر 
زده اند. در نهضت عدالت خواهی اين بيگانه پرستان 
فراماســونری بودند كه با عنوان روشــنفكرمآبی و 
منورالفكری ميان رهبران آن نهضت نفوذ كردند و در 
گام نخست توانستند ميان آنان اختالف پديد آورند 
و سرانجام آن نهضت را در مسلخ سفارت انگلستان 
قربانی كردند. اختالف افكنی ميان محمدعلی شــاه 
قلدرمآب و مجلس شورای ملی و واداشتن او به حمله 
وحشيانه به مجلس و سركوب رهبران آن نهضت 

از دسيسه های شيطانی اين روشنفكرمآب های سرســپرده به دولت انگليس و مزدبگيران 
سفارت آن دولت علّيه بود كه راه را برای حاكم شــدن مشروطه انگليسی هموار كرد. اين 
روشنفكرمآب های ماسونی و غرب زده بودند كه سر عالم آگاه و مجتهد توانا و سازش ناپذير 
شهيد شيخ  فضل اهلل نوری را باالی دار بردند و آيت اهلل بهبهانی را ترور كردند و ديگر رهبران 
مجاهد نهضت عدالتخواهی مانند ســتارخان را از ميان بردند تا مشروطه قالبی و وارداتی، 

معارضی نداشته باشد. 
مخالفت با مجاهد نستوه سيد حسن مدرس كه يك تنه در برابر رضا پاالنی قلدر ايستاده 
بود و كارشكنی های پياپی و پيگير عليه آن بزرگ مرد زمان و همدستی با انگليس در راه به 
قدرت رســاندن رضاخان از ديگر هنرهای ننگين غرب زدگان خودباخته ای بود كه عنوان 
»روشنفكری« را با خود يدك می كشيدند. در دوران حكومت سياه و خفقان بار رضاشاه، در 
آن دوره ای كه عالمان آگاه در خراســان، آذربايجان، اصفهان و... به ياری مردم زير ستم 
برخاسته و با رژيم رضاخانی مبارزه می كردند، روشــنفكرمآب ها با نيش قلم خود سرنيزه 
رضاشاه را صيقل می دادند و با گرفتن پست و مقام در آن رژيم خون ريز و بيدادگر تاج و تخت 
او را استواری می بخشيدند و سرانجام در نهضت ملی شدن صنعت نفت ديديم كه چگونه 
با سرسپردگی و دلبستگی به امريكا و كنار زدن رهبران روحانی، آن نهضت را به شكست 

كشاندند و زمينه كودتای 28 مرداد را فراهم ساختند. 
امام با آزمون تلخ از نقش تخريبی ليبرال ها و روشــنفكرمآب ها در نهضت های پيشين، 
هشيارانه از نفوذ و مداخله اين قبيله در نهضت اسالمی ايران پيشگيری كرد. حتی از ديدار 
و گفت وگو با نهضــت آزادی ايران كه برای ديدن او به قم رفته بودند، ســر باز زد و از هر 
گونه ارتباط با گروه ها و سازمان های سياســی خودداری ورزيد. در نجف آن گاه كه برخی 

در نهـضـت عدالـت خـواهی، 
با نقـش اسـتعماری کفتـار پیـر 
انگلستان، استبداد آسیب دیده و 
شکست خورده بار دیگر توانایی 
یافت. رضا پاالنی از اصطبل 
انگلستان سردرآورد و بر تخت 
سلطنت نشست و خون ملت ایران 
را در شیشه کرد و استبدادی به 
مراتب وحشتناک تر و دردناک تر 

از استبداد قاجار پدید آورد
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از دانشــگاهيان و چهره های سياســی به ديدن او 
می آمدند، آنان را می پذيرفت و به آنان پند و اندرز 
می داد ليكن اگر زير عنوان سازمان يا گروهی از او 
درخواســت ديدار می كردند هرگز نمی پذيرفت. 
بارها شماری زير عنوان جبهه ملی خارج كشور از او 
درخواست مالقات كردند كه از طرف امام رد شد. 
ليكن شماری از عناصر سياسی به صورت فردی با 
او ديدار كردند؛ برای مثال حسن ماسالی، محمود 
رفيع دبير مالی، مجيد زربخش دبير تشــكيالت 
كنفدراسيون، خسرو شاكری دبير انتشارات كنفدراسيون، خسرو كالنتر، احمد سالمتيان، 
بنی صدر، قطب زاده، حســين احمدی روحانی، تراب حق شناس، صادق طباطبايی، ابراهيم 
يزدی و... از جمله كسانی بودند كه بدون هويت سازمانی خود با امام ديدار می كردند، ليكن 
اين عناصر هيچ گاه نقشی سازنده و تأثيرگذار در نهضت اســالمی ايران نداشتند و در اين 
ديدارها اگر شايستگی داشتند رهنمود می گرفتند. می توان گفت كه ليبرال ها، روشنفكرها 
و سازمان های سياسی از آغاز تا پايان نهضت اسالمی ايران جز موضع تأييد و پشتيبانی از 
فعاليت های امام هيچ گاه نقش سازنده و ابداعی در آن نداشتند و در هويت نهضت و چگونگی 
پيشــرفت و تداوم آن مجالی به آنان داده نمی شــد. برخی از اين گروه ها گاه و بی گاه و در 
مناسبت های مهم، با صدور اعالميه ای از امام و نهضت اسالمی پشتيبانی می كردند و او را 
مورد ستايش قرار می دادند و آن گروه ها و سازمان های برون مرزی كه نشريه داشتند برخی 
از اعالميه های امام را درج می كردند و در پخش پيام های امام كوشــا بودند كه خود نوعی 

همراهی با نهضت اسالمی ايران بود و حركتی در عرض آن به شمار نمی آمد. 
در آستانه پيروزی انقالب اسالمی در سال های 58-57 كه سازمان ها و گروه های خفته و 
فروهشته يك باره به جنب و جوش آمدند و به ياد مبارزه افتادند! در اعالميه های خود تالش 
كردند كه برخالف خط نهضت اسالمی ايران مبارزه پارلمانتاريستی را استواری بخشند و 
همان شعار فرسوده و پوسيده »شاه بايد ســلطنت كند نه حكومت« را سر زبان ها بيندازند 
و شــاه را از مخمصه برهانند و در واقع در برابر نهضت اسالمی ايران جريانی پديد آورند و 
چوب الی چرخ انقالب بگذارند كه با واكنش شــديد و فوری امام رو به رو شدند. امام در 

اعالميه های خود هشدار داد: 
نهضت مقدس اخير ايران كه ابتدای شكوفايی اش از 15 خرداد 42 بود 

امام تسخیر النه جاسوسی را 
انقالبی عظیم تر از انقالب اول 
خواند، زیرا در انقالب نخست 
ریشه استبداد از بیخ و بن برآمد 
لیکن استعمار جهانخوار هنوز 
بر ایران سلطه داشت و با بسته 
شدن النه جاسوسی امریکا دست 
جهانخواران و فزون خواهان از 

سرنوشت ملت ایران کوتاه شد
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صد در صد اسالمی است و تنها به دست توانای روحانيون با پشتيبانی ملت 
مسلمان و بزرگ ايران پی ريزی شد و به رهبری روحانيت بی اتكا به جبهه ای 
يا شخصی يا جمعيتی اداره شده و می شود... و آنان كه اخيراً برای جلب منافع 
شخصی به جنب و جوش افتاده و می خواهند نهضت اسالمی را آلوده كنند 
و يا آن را متكی به بعض جناح ها يا دنباله رو معرفی نمايند حتمًا سوء قصد 
دارند... و صريحاً اعالم می دارم در صورتی كه اين جمعيت معدود مطالب 
خود را كه الزمه اش دور نگهداشتن مجرم اصلی است تكرار كنند روحانيت 

تكليف خود را درباره آنان روشن خواهد نمود...1 
ســازمان های سياســی- به ويژه جبهه ملی- در پی نيم قرن ســكوت و كناره گيری از 
فعاليت های سياســی در پی اوج انقالب اســالمی، يك باره به صحنه بازگشــتند و بر آن 
شدند نهضت اسالمی ايران را كه پانزده ســال تداوم يافته بود به بيراهه بكشانند و مبارزه 
پارلمانتاريستی را جايگزين مبارزه براندازی و ضدامريكايی كنند كه با واكنش تند و صريح و 
قاطع امام رو به رو شدند و خود را ناگزير ديدند كه در برابر موج انقالب اسالمی سر تسليم 
فرود آورند و با امام و امت به ظاهر همراه شــوند. البته اين همراهی چندان تداوم نيافت و 
ديديم كه پس از پيروزی انقالب اسالمی به رغم اينكه پست و مقام و قدرت از جانب امام 
به آنان واگذار شد از تالش و توطئه در راه تســليم طلبی، سازشكاری و به مسلخ كشاندن 
آرمان های انقالب در زير چكمه های سرجوخه های عربده كش امريكايی باز نايستادند و بر 
آن شدند كه انقالب اسالمی را به سرنوشت مشروطه دچار سازند ليكن رهبر انقالب اسالمی 
همانند ديده بان هميشه بيدار، اين گونه نقشه ها و توطئه ها را در نطفه خفه كرد و دست رد 
بر سينه نامحرم زد و برای همگان آشكار شد كه چرا امام از آغاز نهضت اسالمی از هر گونه 
همكاری با ليبرال ها و روشنفكرمآب ها دوری می گزيد و خودداری می ورزيد. آری؛ اين درسی 

بود كه امام از تاريخ گرفته بود. 
6. دشمن شناسی- جريان شناسی 

از كاستی ها و نادرستی ها در برخی از نهضت های پيشين عدم شناخت دشمن و خوش بينی 
نسبت به نابكارانی بود كه با چهره دوست، خودی و دلسوز نقش بازی می كردند. در نهضت 
عدالتخواهی يكی از عوامل شكســت، تكيه رهبران به جريان فراماسونری و خوش بينی به 
فراماسون های فريب كار و مهره های سرسپرده انگلستان بود كه مشروطه انگليسی را رقم زد 
و آسيب های جبران ناپذير به بار آورد. در نهضت ملی شدن صنعت نفت نيز تكيه برخی از 

1. صحيفه امام، ج3، ص433. 
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رهبران و سردمداران نهضت به امريكا، مايه شكست 
سنگين آن نهضت شــد. اعتماد برخی از پيشوايان 
روحانی به دور و بری ها در بازماندن آنان از رسالتی 

كه بر دوش داشتند، نقش سهمگينی داشت. 
از ديگر درس هايی كه امام از تاريخ گرفته بود اين 
بود كه هيچ شخص و شخصيتی را برای خود مطلق 
نكرد و هيچ كس را دربست باور نداشت. از اطرافی 
دوری گزيد و رخصت نداد در حاشيه زندگی او جريانی به نام »اطرافی« پديد آيد و به آن 
كسانی كه عمری با او به عنوان بستگان، شاگردان و دوستان زيست كرده بودند، اعتمادی 
نسبی داشت و هيچ گاه ديدگاه های آنان را بدون بررسی و ريزبينی نمی پذيرفت. از اين رو 
سفارش نامه های شماری از شاگردان و ياران او درباره سازمان مجاهدين خلق نتوانست مايه 
خوش بينی و باورمندی امام نسبت به آن جريان شود. امام با خوی جريان شناسی به سرشت 

پليد آن سازمان پی برد و از حمايت آنان خودداری ورزيد. 
امام روزی شاه و امريكا را دشــمنان اصلی ملت ايران اعالم كرد كه برخی از گروه های 
سياسی، امريكا را پناه آزاديخواهان می پنداشــتند و بر اين باور بودند كه با تكيه به امريكا و 
پشتيبانی آن دولت مقتدر می توان در ايران به مبارزه پارلمانتاريستی ادامه داد و دموكراسی را 
در ايران حاكم كرد و شاه را سمبل وحدت و تماميت ارضی ايران می دانستند و هر گونه مبارزه 
با دربار و رژيم سلطنتی را ناروا و زيان بار می ديدند و در اساسنامه سازمانی لزوم ادامه سلطنت 
در خاندان پهلوی را نساًل بعد نسل پذيرا بودند. امام روزی خطر ليبراليسم و ليبراليست ها را 
رسماً اعالم كرد كه بسياری از رجال سياسی و مقامات روحانی تنها خطر برای استقالل ايران 
و آيين اسالم را ماركسيسم و ماركسيست ها می پنداشتند و از خطر ليبرال ها غفلت داشتند. 
اينكه امام اعالم كرد: »... تا من هستم نخواهم گذاشت حكومت به دست ليبرال ها بيفتد«،1 
نشان از اين نكته دارد كه امام به درستی آگاه بود كه خطر ليبرال ها برای برخی از مسئوالن 
و مردم به درستی آشكار نشده است و چه بسا آن روز كه او در قيد حيات نباشد ليبرال ها 
)معاويه های عصر ما( می توانند با نيرنگ بازی و پشت هم اندازی زمام امور را در دست بگيرند. 
و ديديم كه اين احساس خطر امام چه زود واقع شد. امروز می بينيم كه ليبرال های خودباخته 
و بی وطن و برجامی های واداده چگونه كشور اسالمی و انقالبی ايران را دستخوش سياست 
سازشكارانه و تسليم طلبانه خود قرار داده و در راه انقالب زدايی و آرمان ستيزی و بازگرداندن 

1. همان، ج21، ص286. 

تاریـخ، از کارشـکـنـی ها و 
خیانت های قبیله روشنفکری 
در نهضت ها و قیام های مردمی، 
زخم های ژرفی بر پشت دارد. 
لیبرال ها و روشنفکرمآب های 
غرب زده در نهضت های مردمی 
همیشه نقش تخریبی داشته و از 

پشت خنجر زده اند
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شيطان بزرگ به اين كشور تالش و توطئه می كنند. 
7. جهان بینی اسالمی

در ميان عالمان دينی و پيشوايان اسالمی- پس از ســيد جمال الدين اسدآبادی- كمتر 
رهبرانی از جهان بينی اســالمی برخوردار بودند و در راه برانگيختن توده های مسلمان در 
سرزمين پهناور اسالمی به آغاز نهضتی همگانی و برپايی انقالب جهانی انديشه می كردند. 
بزرگانی مانند آيت اهلل بروجردی در راه تقريب مذاهب اســالمی گام هايی برداشــتند و 
كاميابی هايی داشتند و توانستند عالم بزرگ دانشــگاه االزهر، شادروان شيخ شلتوت را بر 
آن دارند كه حكم جواز پيروی از مذهب جعفری در كنار مذاهب چهارگانه را صادر كند. 
نيز آيت اهلل كاشانی و برخی از ديگر مقامات روحانی در راه دفاع از فلسطين و فلسطينی ها 
تالش هايی كردند ليكن در اين گونه تالش ها و كوشش ها نغمه روح بخش و سرود زندگی ساز 

انقالب جهانی اسالم به گوش نمی رسيد و انديشه آن به چشم نمی خورد. 
امام با آغاز نهضت اســالمی همزمان با مبارزه عليه استبداد و استعمار، ملت ايران را به 
پشتيبانی از ديگر مسلمانان زير ستم در كشــورهای گوناگون فراخواند و در اعالميه ها و 
سخنرانی های خود از مظلوميت و محروميت ديگر مسلمانان ياد می كرد و ملت ايران را به 
همدردی و همراهی با ديگر مسلمانان و آزاديخواهان ستمديده فرا می خواند و انديشه  ای 
فراتر از آزادی ايران در سر داشت. از اين رو، می بينيم كه در پی پيروزی انقالب اسالمی با 

صراحت اعالم كرد:
... مسئوالن ما بايد بدانند كه انقالب ما محدود به ايران نيست. انقالب 
مردم ايران نقطه شروع انقالب بزرگ جهان اسالم به پرچمداری حضرت 
حجت- ارواحنافداه است... مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه ای مسئولين 
را از وظيفه ای كه بر عهده دارند ]ايجاد حكومت جهانی اســالم[ منصرف 
كند، خطری بزرگ و خيانتی سهمگين را به دنبال دارد. بايد دولت جمهوری 
اسالمی تمامی ســعی و توان خود را در اداره هر چه بهتر ]زندگی[ مردم 
بنمايد ولی اين بدان معنا نيست كه آنها را از اهداف عظيم انقالب كه ايجاد 

حكومت جهانی اسالم است منصرف كند.1
8. دوری گزينی از اختالف 

از ترفندها و توطئه های دشــمن در نهضت ها و حركت ها، ايجاد اختالف و جدايی ميان 
رهبران و پيشگامان بود و با اين شگرد زمينه شكست آنان را پی ريزی می كردند و سركوب 

1. همان، ص327. 
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نهضت ها را تدارك می ديدند. 
نهضت مشروطه و نيز نهضت ملی شدن صنعت 
نفت در پی پديد آمــدن اختالف ميان رهبران و 
جدا شدن آنان از يكديگر كه به چند قطبی شدن 
مردم كشيده شد، به شكست انجاميد و زورمداران 
درون مرزی و فزون خواهان برون مرزی را بر جان 

و مال و سرنوشت ملت ايران سلطه بخشيد. 
امام با عبرت از تاريخ از روزی كه پا در عرصه 
مبارزه گذاشــت تا روزی كه ديده از جهان فرو 
بســت هرگز رخصت نداد كه او را به اختالف با 
ديگر مقامات روحانی بكشانند. او به رغم اينكه بنياد دارالتبليغ را توطئه ای در راه به بيراهه 
كشاندن نهضت اسالمی ايران می دانست هيچ گاه ضد آن سخنی بر زبان نياورد و واكنشی 

آشكار از خود بروز نداد. 
رژيم شاه به درستی خبر داشت كه انديشه شماری از روحانيان نجف با انديشه های سياسی 
امام همخوانی ندارد و با نهضت و مبارزه او سخت ناسازگارند؛ از اين رو، او را به نجف تبعيد 
كرد تا ميان او و آن دسته از روحانيان مخالف و برخی معاند يا مأمور و نفوذی، كشمكش پديد 
آيد و امام در آن شهر مقدس به گونه ای گرفتار بگو مگوهای درون حوزوی و اختالف برانگيز 
شود كه مبارزه با شــاه و امريكا را به كلی از ياد ببرد! چند صباحی از زيست امام در نجف 
نگذشته بود كه شب نامه ای ضد او بيرون آمد كه در آن آمده بود اين شخص به علت روح 
ناآرامی كه دارد حوزه قم را به هرج و مرج و تشنج كشيد، هشيار باشيد كه حوزه نجف را به 
ورطه خطرناك نكشاند! نيز در اين شب نامه نسبت های ناروای ديگر به امام داده بودند مانند 

اينكه صوفی مسلك و شاعرپيشه است. در جوانی اشعار عاشقانه می سروده و...
امام دريافت كه اين شب نامه زمينه ای برای به راه انداختن جريان بحث برانگيز و شعله ور 
ساختن آتش اختالف است و اگر به آن پاسخ گويد اين رشته ســری دراز دارد؛ هر شب، 
شب نامه ای آكنده از دروغ و تهمت بيرون می آيد و هر روز بايد او به رد و تكذيب بپردازد و 
گرفتار گندابی بی پايان شود؛ از اين رو، با بی تفاوتی از كنار آن گذشت و واكنشی از خود نشان 
نداد. دو تن از اساتيد حوزه نجف )به روايتی آقايان رضوانی و حسين راستی( نزد امام رفتند 
و اظهار كردند يا شخصًا از خود دفاع كنيد و به اين شب نامه جواب دهيد، يا به ما رخصت 
دهيد كه از شما دفاع كنيم و مطالبی را كه در آن شب نامه آمده است رد كنيم. امام در پاسخ 

اختالف افکنی میان محمدعلی شاه 
قلدرمآب و مجلس شورای ملی 
و واداشتن او به حمله وحشیانه 
به مجلس و سرکوب رهبران آن 
از دسیسه های شیطانی  نهضت 
این روشنفکرمآب های سرسپرده 
به دولت انگلیس و مزدبگیران 
سفارت آن دولت علیّه بود که 
راه را برای حاکم شدن مشروطه 

انگلیسی هموار کرد
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آنان اظهار كرد: ديگر فرصتی برای دفاع از خود نمانده است؛ اگر فرصتی باشد بايد از اسالم 
دفاع كرد. برويد از اسالم دفاع كنيد. و بدين گونه با اين درايت و انديشه حكيمانه آن نقشه ها 

را نقش بر آب كرد. 
در دوران زيســت امام در نجف جريان هايی روی داد كه مخالف مصلحت اسالم و در 
راستای انديشه های شيطانی رژيم شاه و ارتجاع منطقه بود ليكن چون دست برخی از مراجع 
و بزرگان حوزه در كار بود، امام برای حفظ وحدت و دوری از خطر اختالف در برابر آن گونه 
جريان ها دم فرو می بست، رنج می كشيد، خون جگر می خورد و بر قلب او فشار می آمد اما 

واكنشی آشكار نشان نداد. 
مطالعه امام روی تاريخ گذشته و نهضت های پيشــين و پند و آزمون و الهام از آن، برگ 
زنده ديگری است كه نشان می دهد امام ساليان درازی، پيش از آغاز نهضت اسالمی، روی 
حوادث، رويدادها، جريان ها و شور و  شورش های گذشته، به شكل ژرف، گسترده و همه جانبه 

انديشه كرده و درستی ها و نادرستی های آن را به دست آورده است. 

اندیشه برپایی حکومت 
امام نه تنها تاريخ گذشته را مورد وارسی و بررسی قرار داده بلكه از دوران نوجوانی شيوه و 
روش كشورداری زمامداران را زير ديد خود داشته و عملكرد آنان را از دور و نزديك دنبال 
می كرده است و می توان گفت كه امام از دوران نوجوانی، انديشه برپايی حكومت و به دست 
گرفتن قدرت را در سر داشته است. از اين رو، می بينيم كه امام در عنفوان جوانی بر آن بوده 
است كه از چگونگی زمامداری و روش و منش زمامداران، سر در آورد و پيرامون چگونگی 
كشورداری، آگاهی يابد. با وجود جاده خاكی، خراب و پيچ در پيچ قم- تهران و وسايل نقليه 
فرسوده و ز هوار در رفته آن روز ايران، امام گاهی از قم به تهران می رفته و در جمع تماشاچيان 
مجلس شورای ملی نطق های پيش از دستور، مصوبات و ديگر مسائلی را كه در مجلس ميان 
نمايندگان روی می داده از نزديك می شنيده و يادداشــت برداری می كرده است. امام در 
سخنرانی های خود چند بار به اين واقعيت اذعان كرده است كه گاه و بی گاه در مجلس شورای 

ملی دوران رضاخان حضور داشته است: 
... من آن وقت، مجلس رفتم، ديدم برای تماشــا بچه بودم، جوان بودم، 

رفتم مجلس...1
... من خيلی از آن مجالس را ياد دارم و در بعضی از مجالس هم رفتم به 

1. همان، ج8، ص67. 
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عنوان تماشاچی...1
... من مجلس آن وقت را ديده ام...2 

امام افزون بر حضور در مجلس شــورای ملی بارها برای ديدار با عالم آگاه و مجاهد 
نستوه آيت اهلل شهيد ســيد حســن مدرس به تهران می رفت و با آن مرد بزرگ ديدار 
می كرد و از روش و منش او درس ها می گرفت. امام در يكی از سخنرانی های خود آورده 
است: »... من منزل ايشان ]مدرس[ مكرر رفتم، خدمت ايشان- رضوان اهلل عليه- مكرر 
رسيدم...«3 ارتباط امام با شــخصيت هايی مانند شــهيد مدرس كه در امور كشوری و 
كشورداری مسئوليت داشــتند، افزون بر جنبه های معنوی و علمی برای اين بود كه به 
شيوه كشورداری ژرف تر و ريشه ای تر شناخت پيدا كند. شگفت آور اينكه امام گاهی بر 
سر صندوق انتخابات نيز حضور می يافته و از نزديك تقلب در آرای مردم و باال و پايين 

كردن رأی ها را نيز شاهد بوده است. 
اين تالش و تكاپو برای آگاهی از امور كشورداری و زمامداری، ژرفايی اراده، انديشه، ايده 
و انگيزه امام را برای به دست گرفتن زمام حكومت و كنار زدن مشتی عناصر چشم دريده، 
پاچه ورماليده و هوسرانان خودفروخته و هوســبازان از ميهن، ملت و غيرت رهيده، نشان 

می دهد. 
رنج و درد و اندوه امام از اينكه به علت سستی، بی حالی و بی خيالی خواص، مشتی ولگردان 
دست و رو نشسته و بی بند و بارهای دست نشانده و بی اراده، سرنوشت كشور و ملت ايران را 

در دست گرفته اند، در يك يادداشت تاريخی چنين بروز كرده است: 
... قيام برای نفس است كه بيش از ده ميليون جمعيت شيعه را به طوری از 
هم متفرق و جدا كرده كه طعمه مشتی شهوت پرست پشت ميزنشين شدند. 
قيام برای شخص اســت كه يك نفر مازندرانی بی سواد ]رضا پاالنی[ را بر 
يك گروه چندين ميليونی چيره می كند كه حرث و نسل آنها را دستخوش 
شهوات خود كند. قيام برای نفع شخصی است كه االن هم چند نفر كودك 
خيابان گرد ]محمدرضا پهلوی و باند او[ را در تمام كشور بر اموال و نفوس و 

اعراض مسلمانان حكومت داده...4

1. همان، ج13، ص100. 
2. همان، ج16، ص452.
3. همان، ج3، ص245.
4. همان، ج1، ص22.
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پيش زمينه های نهضت
چنان كه پيش تر اشاره شــد نهضتی را كه امام در سال 1341 آغاز كرد، برنامه، زمينه و 
شالوده آن چند دهه پيش از آن از سوی امام پی ريزی شده بود. امام به درستی می دانست كه 
در نهضت و مبارزه به كادری آزموده، آماده، ورزيده، خودساخته و پاكباخته نيازمند است و 
اگر نيروهای ازخودرسته و وارسته نداشته باشد، پايه ها و ستون های نهضت سست و ناتوان 
خواهد بود و با كوچكترين فشاری فرو می ريزد و نهضت از پيشرفت باز می ماند و سرنوشتی 
بهتر از سرنوشت نهضت ها و حركت هايی مانند حزب زحمت كشان، حزب ايران، جبهه ملی، 
نهضت آزادی و ديگر احزاب سياسی كه بر پايه خودمحوری، گروه گرايی و باندبازی پديد 
آمده بود نخواهد داشت يا شكست می خورد و از ميان می رفت يا درجا می زد و راكد می ماند 
و راهی به پيش نداشت. از اين رو، در دوران سياه و خفقان بار حكومت رضاخانی به پرورش 
فكری نيروها پرداخت و در هر هفته يك روز و در برهه ای دو روز كالس اخالق تشكل داد 
و محصالن و فارغ التحصيالن فيضيه را به تهذيب نفس، ازخودرستگی، پاكباختگی، ملكات 
فاضله اخالقی و معنوی مجهز كرد. اين كالس اخالق را ســال های درازی دنبال كرد و به 
هر مناسبتی شاگردان را به خودسازی و تهذيب نفس فراخواند و آن گاه كه در سال 1341 
نهضت اسالمی را آغاز كرد از اين نيروهای وارسته و خودساخته به عنوان سنگ زيربنای 

نهضت بهره گرفت. 
دومين برنامه امام برای ســاخت كادرها، پيام ها، يادداشت ها و نوشتار عرفانی، اخالقی، 
سياسی و... بود كه در روزگار سياه پهلوی اول و نيز پس از شهريور بيست به عنوان هشدارنامه 
بيرون داد و در ميان حوزويان و ديگر نيروهايی كه برای رشــد و تكامل آمادگی داشتند، 
روشنگری كرد و در راه پرورش روح و خرد و انديشــه و اراده شاگردان و پيروان گام های 
برجسته و سازنده ای برداشت. امام در دوران حكومت سياه و خفقان بار پهلوی اول برای برخی 
از عناصر اهل نظر و معنا نامه هايــی داده و در راه پرورش روحی، فكری و اخالقی آنان قلم 
زده است. در نامه ای كه در تاريخ 1314/4/7 به يكی از مردان عارف همراه با تبيين مسائل 
عرفانی و معنوی نگاشته از هشدار سياسی غفلت نورزيده است و در كنار مسائل اخالقی، خطر 
و ضرر دولت های مقتدر جهان را كه امروز محبوب و مقتدای برجامی ها هستند يادآوری 
كرده و وحشــيگری و درندگی و بی فرهنگی های برخی از دولت های خون آشام كشورهای 

به اصطالح متمدن را چنين بازگو كرده است: 
... بپرهيز و بر حذر باش- ای برادر روحانی و دوست عقالنی- از اين اشباح 
مدعی تمدن و تجدد كه آنان ستوری رميده و گرگ های درنده و شياطينی 
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ت امام
ت و گذاری در تاریخ نهض

گش

انسان نما هستند كه از حيوان گمراه تر و از شيطان پست ترند، و قسم به جان 
حقيقت كه ميان آنان و تمدن آن چنان فاصله دوری است كه اگر به شرق 
روند تمدن به غرب گريزد و چون به غرب روی آورند، تمدن به شرق برود، 
و همانند تو كه از شــير می گريزی تمدن از ايشان در فرار است، كه ضرر 

ايشان بر بنی آدم، از آدمخوارگان بيش است...1 
امام در روزگار تيره و تار حكومت پهلوی اول كه خمودی و جمود فكری ايران را فراگرفته 
بود، همه توان خود را در راه روشــنگری و آگاهی بخشــی به هم نوعان روحانی خود به كار 
گرفت. با نامه های محرمانه، با جلســه ها و نشست های مدبرانه و گفت وگوهای تيزبينانه و 
انديشمندانه كوشيد حوزويان را روشنی ببخشد و دشمنان درون مرزی )زورمداران حاكم( و 
برون مرزی )ابرقدرت های غرب و شرق( را به آنان بشناساند و حوزه قم را برای يك نهضت 
ضداستبدادی و ضداستعماری آماده سازد. اين برنامه پس از شهريور بيست و سقوط رژيم 
رضا پاالنی نيز ادامه يافت. هشدارنامه امام در دفتر يادگارنويسی مرحوم وزيری در سال 
1323 كه متن آن برای نخستين بار در كتاب نهضت امام خمينی به چاپ رسيد و اكنون نيز 
در صحيفه امام درج شده است به راستی دريايی از نكته های سازنده، آموزنده و روشنی بخش 
را دربردارد و آن ناگفته های گرانباری را كه امام ساليان درازی در درون خود نهفته داشته، 

در آن هشدارنامه به قلم آورده و بازگو كرده است. امام در اين هشدارنامه: 
1. راه پيامبران و انبيا را تبيين كرده و پيروان اسالم را به پيگيری آن راه زندگی بخش فرا 

خوانده است. 
2. عوامل و اسباب شكست و عقب ماندگی مسلمانان را به درستی بيان كرده و عموم را از 

آن علل و عوامل پرخطر برحذر داشته است. 
3. راه سعادت و كاميابی و كليد پيروزی را نيز نشان داده است. 

4. خطر از دســت رفتن فرصت ها را گوشــزد كرده و همگان را بــه بهره گيری از آن 
فرصت های طاليی فرا خوانده است. 

5. آينده ای تاريك، ناهنجار و ذلت بار را پيش بينی كرده و راه رويارويی با آن را نيز يادآور 
شده است. 

كتاب كشف اســرار نيز كه در ســال 1323 از ســوی امام نگارش يافته است در واقع 
مانيفستی است كه مكتب امام را به نمايش می گذارد و بررسی آن مجال ديگری می خواهد.  

1. همان، ص11-12. 
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فرجام سياه لشکر اسرائيلی

علیرضا سلطانشاهی 

ظرف يك سال گذشته سه فيلم سينمايی و يك سريال در سطح گسترده ای در دنيا بازتاب 
يافت. فيلم های »عملياتی«، »پايان عمليات«، »تفرجگاه غواصی دريای ســرخ« و ســريال 

»جاسوس«. 
هر يك از اين فيلم هــا روايتی جديد از يك داســتان قديمی از تاريــخ تحوالت دولت 
صهيونيستی است كه سيستم اطالعاتی خارجی رژيم صهيونيســتی به نام موساد، بازيگر 

اصلی آن است.
فيلم »عملياتی« محصول سال 2019، اثر يوال آدلر با بازی دايان كروگر به جاسوسی يك 

زن مأمور موساد در ايران در دوران ترور دانشمندان هسته ای می پردازد. 
فيلم بعدی »پايان عمليات« است كه داستان ربايش آدلف آيشمن از آرژانتين و محاكمه و 
اعدام او به اتهام نسل كشی در جنگ جهانی دوم به ويژه در هولوكاست را به تصوير می كشد. 

اين فيلم اثر كريس وايتز در سال 2018 و با بازی اسكار ايزاك و بن گينگزلی است. 
فيلم سوم »تفرجگاه غواصی دريای سرخ« است كه به جريان فرار يهوديان فاالشه از سودان 
و اتيوپی با كمك موساد به اسرائيل می پردازد. اين فيلم نيز اثر گيدئون راف در سال 2019 
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با بازی كريس ايوانز و بن گينگزلی ساخته 
شده است. 

و اما ســريال »جاســوس« به داستان 
مفصل از فعاليت و سرنوشــت اِلی كوهن 
جاسوس موساد در سوريه می پردازد كه 
با بازی ساشــا بارون كوهن يهودی و به 
كارگردانی گيدئون راف در ســال 2019 
توسط شركت صهيونيســتی نت فليكس 
آماده و پخش شــد. در اين آثار پُركاری 
گيدئــون راف به عنوان يــك كارگردان 
زاده اســرائيل و به ويژه فعاليت او در ژانر 
جاسوســی به ويژه در دو سال اخير و قبل 
از آن با »ســرزمين مادری«، »اســير« و 

»تجسس« شايان توجه است. 
معلوم نيست كمپانی های صهيونيستی 
همچون متروگلدن ماير يا نت فليكس با چه هدف و نيتی ظرف يك سال، اين چنين مأمور 
تصويرسازی از عملكرد موساد شده اند! ولی يك ناظر بی طرف به راحتی به اين قصد نائل 
خواهد شــد كه رژيم صهيونيستی با به كارگيری ابزاری همچون ســينما در چنان شرايط 
ناگواری از حيات خود اســت كه بايد دروغ پردازی و بزرگنمايی از دستگاه جاسوسی خود 
را در رأس برنامه های تبليغی قرار دهد؛ به خيال اينكه بتواند طرح های مخالف خود را نيز 
در منطقه و جهان تحت تأثير قرار دهد. بديهی است كه در حال حاضر اين رژيم كاری ترين 
ضربه ها را از جبهه مقاومت به رهبری ايران دريافت كرده و نشان دادن توان غيرقابل اثباتش 
در تهران يا مجازات دشمنانش همچون آيشمن در آن سوی دنيا و از طريق دست های دراز 
يهود و همچنين اهتمام نسبت به سرنوشت يهوديان به عنوان تبعه رژيم صهيونيستی در هر 
نقطه از دنيا ولو در ميان سياهان قحطی زده آفريقايی، پيام های آشكاری است كه در اين برهه 

حساس از دست و پا زدن اين رژيم، نياز بود كه به اين طرف ها داده شود. 
و البته اين داستان سرايی ها به وسيله پرده نقره ای با استوديوهای بزرگ هاليودی و اروپايی 
حامی يهود و صهيونيسم كماكان فعال هستند. آن چنان كه در حال حاضر نيز مشغول پخش 
داستان يكی از مهم ترين مظلوم نمايی های مشرف به تأسيس جنبش صهيونيسم در اواخر قرن 

پوستر فیلم تفرجگاه غواصی دريای سرخ 
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نوزدهم در فرانسه به نام »يك افسر و يك جاسوس« 
اثر رومن پوالنسكی يهودی هســتيم كه به جريان 
دريفوس می پردازد كه متهم به جاسوسی برای آلمان 

عليه كشور خود، يعنی فرانسه است. 
*  *  *

اگرچه هر يك از اين آثار، بهانه و فرصتی بســيار 
مغتنم برای اطالع رسانی از ابعاد و ماهيت صهيونيسم 

است ولی فيلم »تفرجگاه غواصی دريای سرخ« به داليلی كه در ادامه خواهد آمد، اولويت 
بيشتری برای بحث و بررسی دارد. 

اين فيلم با مشــاركت طرف ها و عناصر امريكايی، اروپايی و اسرائيلی ساخته شده است؛ 
آن چنان كه در واقعيت همين عناصر از اطراف و اكناف دنيا به كار گرفته شدند تا يكی از 
مهم ترين و حساس ترين قاچاق های انسان در قالب طرح مقدس آليا يا مهاجرت و اسكان در 
فلسطين اشغالی محقق شود؛ عملياتی كه از سال 1972 جرقه آن با به رسميت شناخته شدن 
فاالشه های اتيوپی به عنوان يهودی توسط حاخام های اسرائيلی زده شد تا اوايل دهه نود كه 
عمليات انتقال در سطح گسترده آن به پايان رسيد و طی آن ده ها هزار يهودی سياه با اهداف 

خاص به فلسطين كشانده شدند.

به چه کسانی فاالشه می گویند؟ 
دايره المعارف يهود يا همان جودائيكا در نسخه هفده جلدی، مدخلی با عنوان فاالشا1 برای 
معرفی اين عده قرار داده است. اين اثر كه نسخه ابتدايی آن در سال 1972 منتشر می شود، 
به هيچ عنوان در باب اصالت يهودی آنها اظهارنظر قطعی نمی كند و در پايان نيز خاطرنشان 
می سازد كه آليانس يا همان مدارس يهودی فرانسوی در سال 1867 تصميم به اعزام جوزف 
هالوی جهت بررسی افتتاح مدرسه در مناطق زندگی آنها می كند ولی به اطمينان الزم نرسيده 
و باز می گردد. حتی آژانس يهود هم پس از جنگ جهانی دوم صرفاً وعده بررسی اوضاع آنها 
را داده، اقدام به آوردن تعدادی دختر و پسر يهودی برای تحصيل در اسرائيل كرده و نهايتًا 
يك مدرسه خصوصی برای آنها در اسمره )اريتره( تأسيس می نمايد. در دايره المعارف يهود 
نسخه 1972 هيچ تمايلی از مهاجرت دادن يهوديان فاالشه به اسرائيل از سوی دولت مردان 

1. Falashas 

یک ناظر بی طرف به راحتی به این 
قصد نائل خواهد شد که رژیم 
صهیونیستی با به کارگیری ابزاری 
همچون سینما در چنان شرایط 
ناگواری از حیات خود است که 
باید دروغ پردازی و بزرگنمایی 
از دستگاه جاسوسی خود را در 
رأس برنامه های تبلیغی قرار دهد
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صهيونيست ديده نمی شود.1 
اما نسخه 2007 از اين دايره المعارف در 22جلد، مدخلی تحت عنوان »بتا اسرائيل«2 را 
به آنان اختصاص می دهد و از تاريخ و ســرزمين و مهاجرت فاالشه ها به صورت مفصل با 

عناوين ذيل ياد می كند: 
تاريخ اوليه و افسانه ها، جنگ و سازش، يك پادشاهی بتا اسرائيل، دوره 
1860-1632، سازمانی همگانی، چالش مبلغين، فيتلويچ و دانش آموزان 
او، سلطه ايتاليا 1941-1935، 1974-1941، توسعه در اواخر دهه 1970، 

 3 .1992-2005 ،1982-1992
صرف نظر از اينكه منابع اسرائيلی به اين عده از يهوديان اتيوپی تبار بتا اسرائيل می گويند، 
بايد به تاريخچه ای گذرا از فاالشه ها كه نهايت به اين سرنوشت دچار می شوند، نگاهی كوتاه 

داشته باشيم.
فاالشا يا فاالســا و يا فاالشــامورا به كلمه عبری Pelesh به معنی مهاجر يا سرگردان 
برمی گردد؛ ولی آنها خود را بتا اسرائيل )خاندان اسرائيل( می دانند.4 مورخين، فاالشه ها را از 
قبيله دان به عنوان يكی از قبايل گمشده بنی اسرائيل می دانند5 و عده ای بر اين اعتقاد هستند 
كه آنها از نسل منه ليك6 كه گفته می شود حاصل پيوند كوتاه  مدت حضرت سليمان و ملكه 
صبا بوده است، هستند؛7 آنها از لقب و نشان شير يهودا استفاده می كنند8 كه هايله سالسی 
امپراطور سابق اتيوپی نيز خود را به آن منتسب می كرد. بر اساس اساطير منه ليك به منظور 
به دست گرفتن پادشاهی اتيوپی نزد مادرش بالقيس بازگشت.9 البته عده ای بر اين اعتقادند 
كه از شروع جنگ داخلی در اسرائيل باستان، سر از اتيوپی درآوردند؛10 يا بعد از تخريب معبد 

1. Encyclopedia Of Judaica Vol.6, p.1154. 

2. Beta Israel

3. The New Encyclopedia Of Judaica Vol.3, p.499-509. 

4. موسی ميكائيل، خانه بدوشان كره خاك، تاريخچه قومی شكيبا، بيكر پرينتينگ، امريكا، ص401. 
5. همان. 

6. Menelik

7. داود آليانس، بچه كاشی، ترجمه گوئل كهن، لندن، ساتراپ، 1395، ص398. 
8. موسی ميكائيل، همان. 

9. عبدالوهاب المسيری، دائره المعارف يهود، يهوديت و صهيونيسم، ترجمه مؤسسه مطالعات و پژوهش های 
تاريخ خاورميانه، تهران، دبيرخانه كنفرانس بين المللی حمايت از انتفاضه، 1383، ج2، ص174. 

 ،B.B.C 10. »تفريحگاه شگفت آور عروس؛ نقشه جاسوسان موساد برای پوشش«، ســايت فراديد، به نقل از
ترجمه عاطفه رضوان نيا. 
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يهود در 568 قبل از ميالد بــه اتيوپی وارد 
شــده اند كه در تــورات از آن بــه كوش1 

)حبشه( ياد می شود. 
فاالشه ها به زبان »امهری« سخن می گويند،2 
روز سبت را گرامی می دارند، به كتاب تورات 
اعتقاد دارند، ختنه می كنند و روزه می گيرند.3 
در ايالت دورافتاده گوندار واقع در شمال غربی 
اتيوپی زندگی می كرده اند.4 باالترين برآورد 
از جمعيت آنها حداكثر 500هزار نفر در قرون 
وسطی است.5 يافته های متأخر حاكی از آن 
است كه يك كاشف اسكاتلندی به نام جيمز 
بروس در جســت وجوی سرچشمه رودخانه 
نيل آبی به طور تصادفی با آنان برخورد كرده 
بود؛ او سرچشمه اين رودخانه را در درياچه تانا 

پيدا كرد كه در آن زمان آبی سينا خوانده می شد.6
آنان در آلونك ها و خانه های پوشالی در روستاهای ايالت گوندار زندگی می كردند و توسط 
قبايل مسلمان و مسيحی احاطه شــده بودند.7 آنها حق مالكيت زمين نداشتند8 و معموالً 
روستاهای آنها بر روی قله تپه های نزديك رودخانه قرار گرفته بود. هر يك از روستاها از 
كوخ های دايره ای شكل با پوششی از علف تشكيل شده بود و يكی از كوخ ها به عنوان معبد 

برگزيده می شد.9
نزديكی محل زندگی آنها با مسلمانان و مسيحيان باعث شده بود كه تعدادی از آنها به دو 

1. داود آليانس، همان، ص387. 
2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص174. 

3. ويكتور استروفسكی، راه نيرنگ، ترجمه محسن اشرفی، تهران، اطالعات، 1373، ص381-382. 
4. همان. 

5. داود آليانس، همان، ص397. 
6. همان. 

7. همان، ص388. 
8. همان، ص387. 

9. عبدالوهاب المسيری، همان، ص173. 

فاالشه ها در فلسطین اشغالی



114
دوره سوم   سال هفدهم   شماره 60 و 61    تابستان و پاييز 1398

ب اسالمي و مسئله فلسطين
انقال

دين فوق گرايش پيدا كنند كه مسيحی شده های 
فاالشه را فاالشــه مورا گويند.1 عده ای آنها را 
آنوسی خطاب می كنند كه بعد از برداشته شدن 
اجبار می توانند به دين اصلــی خود بازگردند. 
در عين حال اســرائيل آنها را به عنوان يهودی 
نمی شناسد. تعداد فعلی آنها در اتيوپی 25 تا 30 
هزار نفر است. البته منابع ديگر ارقام ديگری از 

تعداد آنها ذكر كرده اند.2
تأثير دين اســالم بر رفتار و اعتقاد فاالشه ها 
بسيار محسوس است. روزنامه های اسرائيلی خاطرنشان ساخته اند كه تعدادی از ايشان در 
اسرائيل به دين اسالم گرويده و تعدادی از آنان در هنگام زيارت ديوار براق )ندبه( با شنيدن 
صدای اذان جهت اقامه نماز رهسپار مسجد شدند.3 يكی از روزنامه های اسرائيل خاطرنشان 
ساخت كه تعدادی از آنها در هنگام رسيدن به اسرائيل در فرودگاه نماز را به شيوه مسلمان ها 

به جا آوردند كه اين روزنامه ها از آنها به عنوان فاالشه های سنی مذهب ياد نمود.4

فاالشه ها در اتیوپی

1. همان، ص179. 
2.  The New Encyclopedia Of Judaica. Vol 3, p 507. 

3. همان، ص176. 
4. همان. 

صهیونیست ها با علم به وجود چنین 
جمعیت به ظاهر یهودی در اتیوپی 
تا زمان به رسمیت شناخته شدن به 
عنوان یهودی در ابتدای دهه هفتاد 
میالدی هیچ اقدم مؤثری برای 
مهاجرت آنها به اسرائیل نکردند 
و همان طور که در ابتدا با استناد به 
جودائیکا مطرح شد، هیچ تمایلی 

هم برای این کار نداشتند
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عالوه بر اين، در فلسطين اشغالی شاهد حضور يهوديانی تحت عنوان عبرانيون سپاه پوست1 
هستيم. گروهی از امريكايی های سياه پوســت كه به دين يهود ايمان دارند و در مقايسه با 
يهوديان سفيدپوست پايبندی شديدتری به شــريعت يهود دارند. عبری های سياه پوست 
خود را از قبايل ده گانه مفقودشده اسرائيل می دانند و تنها خود )و نه يهوديان سرزمين های 
اشغالی يا ساير يهوديان جهان( را از نسل يهوديان واقعی قديمی می دانند. اين عده با تعداد 
اندك 3000نفری خود در اسرائيل، از انواع تبعيض ها و محدوديت های رژيم صهيونيستی 

بهره مند هستند.2
*  *  *

تا قبل از تأسيس رژيم صهيونيستی ژاك فيتلويچ3 )1955-1881( بزرگترين خدمت و 
توجه را به فاالشه ها نمود. او يهودی لهستانی بود و به نمايندگی از سوی بارون ادموند روچيلد 
برای زندگی در ميان يهوديان اتيوپی در سال 1904 راهی منطقه زندگی آنها شده بود و در 

سال 1923 نيز اولين مدرسه يهودی در آديس آبابا را افتتاح نمود.4 
صهيونيست ها با علم به وجود چنين جمعيت به ظاهر يهودی در اتيوپی تا زمان به رسميت 
شناخته شدن به عنوان يهودی در ابتدای دهه هفتاد ميالدی هيچ اقدم مؤثری برای مهاجرت 
آنها به اسرائيل نكردند و همان طور كه در ابتدا با استناد به جودائيكا مطرح شد، هيچ تمايلی 

هم برای اين كار نداشتند.
تا اينكه در ســال 1972 حاخام 
عواديا يوسف رهبر يهوديان شرق تبار 
اســرائيل با تأكيد بر اصالت يهودی 
آنها با ريشه داشــتن در قبيله دان، 
آنها را در جامعه اسرائيل به رسميت 
شناخت.5 از سوی ديگر حاخام شلومو 
گوران نيز بر همين نكته تصريح كرد 
و بدين ترتيب قانون بازگشــت در 

1. Black Hebrews

2. همان، ص171-172. 
3. Jacques Fatlovitch

4. www.wikipedia.Jacques Jatlovitch

5. ويكتور استروفسكی، همان، ص381. 

ژاک فیتلويچ
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مورد آنها به اجرا درآمد.1 متعاقب آن، اسحاق 
رابين به عنوان كارگزار حكومتی هم در ســال 
1973 با رسميت2 دادن به اين دريافت حاخامی، 
مجرای تحقق مهاجرت يهوديان فاالشه را فراهم 

نمود. 
رفته رفته ساير مقامات هم حداقل در ظاهر به 
مهاجرت فاالشه ها به اسرائيل صحه گذاردند. از 
جمله شيمون پرز از جناح رابين هم اظهار داشت 
كه ما بايد تا هنگامی كه همه برادران و خواهران مــان را از اتيوپی به وطن نياورده ايم آرام 

نگيريم.3 
در اين زمان هايله سالســی امپراطور اتيوپی كه در پی استراتژی پيرامونی4 در سال های 
1973-1958 روابط وثيقی با صهيونيستها برپا كرده بود، بهترين همكار صهيونيستی در اين 
ميان بود. ولی سقوط او در سال 1974 به دست منگيستو هايله ماريام، اين برنامه صهيونيستی 

را ناكام گذاشت. 
از سوی ديگر، تالش يهوديان فاالشه هم آغاز شده بود. فردی به نام فِِرد آكلوم به همراه 
موجی از پناهندگان غيريهودی اتيوپی كه از جنگ و بحران غذا می گريختند وارد سودان شد. 
او به آژانس های كمك، نامه فرستاد و از آنها درخواست كمك نمود تا به اسرائيل برود. يكی 
از نامه ها به موساد رسيد. مناخيم بگين كه در سال 1977 به نخست وزيری رسيده بود با شور 
و هيجان قضيه بتا اسرائيل را پيگيری كرد.5 او به اسحاق حوفی رئيس موساد دستور الزم را 
داد6 و فردی به نام دنی از موساد مأمور رسيدگی به اين ماجرا شد.7 آكلوم را در سودان يافتند 
و زمينه الزم دو طرف برای مهاجرت فاالشه ها فراهم شد. فاالشه ها در دو اردوگاه كاساال و 

1. عبدالوهاب المسيری، همان، ص176-177. 
2. داود آليانس، همان، ص394. 

3. ويكتور استروفسكی، همان، ص385.  
4. يان بلك و بنی موريس، جنگ های نهانی اسرائيل، ترجمه جمشيد زنگنه، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، 
1372، ص543. )اتحاد كشورهای غير عرب منطقه با صهيونيست ها از جمله ايران، تركيه و اتيوپی، پايه استراتژی 

پيرامونی است.( 
5. همان، سايت فراديد. 

6. دان راويو- يوسی ملمن، جاسوسان عليه آخرالزمان، ترجمه مرتضی ميرمطهری، تهران، اطالعات، 1395، 
ص344. 

7. همان، سايت فراديد.

در کنار تمام روایات و داستان های 
اسرائیلی و غیراسرائیلی در مورد 
مهاجرت فاالشه ها به اسرائیل، یک 
روایت کاماًل متفاوت به نقل از 
سردیوید آلیانس وجود دارد که 
در هیچ جای دیگر هم مورد تأیید 
یا تأکید قرار نگرفته است و البته 

تاکنون تکذیب هم نشده است
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االتراش در غرب خارطوم و در نزديكی مرز اتيوپی به سر می بردند1 و آماده كمك و امداد 
اسرائيلی بودند. 

فرد آکلوم در سمت چپ

در آن زمان بخش های مهمی از موساد درگير فعاليت های متنوع برای كمك به يهوديان 
جهان از جمله تسافريم2 و به ويژه برای مهاجرت آنها می شد. موساد عمليات خود برای خارج 
كردن يهوديان از ايران، سوريه، اتيوپی، سودان، يمن و شوروی3... را در پرونده خود داشته و 

دارد. پس مهاجرت فاالشه ها در دستور اجرا قرار گرفت.
پيش از اين تا قبل از تأسيس دولت يهودی، ســازمان مخفی آليابت در زمينه مهاجرت 
غيرقانونی يهوديان در دوره قيوميت و قبل از آن را بر عهده داشــت و از خدمات مديرانی 

همچون شلومو هيلل4 بهره می برد. 
هيلل برای پيشبرد اهداف خود از سايان يا يهوديان ساكن در كشورهای ديگر كه داوطلبانه 
به اهداف صهيونيسم كمك می كردند بهره می برد؛5 سازمان تحت مديريت او مالك بيش از 
شصت كشتی و هواپيما و تعداد بی شماری اتومبيل و كاميون بود و رفت و آمد آنها از طريق 

يك شبكه فرستنده های راديويی نيمه قانونی هماهنگ می شد.6

1. ويكتور استروفسكی، همان، ص387. 
2. همان، ص385. 

3. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص327. 
4. همان، ص328. 
5. همان، ص329. 

6. همان. 
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آليابت به عنوان بخشــی از نوسازی ســاختار امنيتی اســرائيل پس از تأسيس دولت 
صهيونيستی در ماه مارس 1952 منحل و جای خود را به دو واحد ناتيو1 و بيتزور2 داد.3 

هر گاه ضرورت پيدا می كرد ناتيو و بيتزور برای زير فشــار قرار دادن كشورهای عربی، 
اتحاد شوروی و رژيم های اروپای شرقی تحت كنترل روس ها افكار عمومی بين المللی را بسيج 

می كردند تا كشورهای مزبور به يهوديان اجازه مهاجرت بدهند.4
از آنجايی كه بسياری از يهوديان امكان مهاجرت دسته جمعی نداشتند يا اصاًل تمايلی برای 
مهاجرت وجود نداشت، اين سازمان آليابت و بعد ناتيو و بيتزور بودند كه با ايجاد تسهيالت 
و ترغيب يهوديان، مهاجرت های توده ای به سوی فلسطين اشغالی را سازماندهی می كردند. 
مهاجرت تمام پنجاه هزار يهودی يمنی در سال 1949 با نام قالی جادويی،5 150هزار عراقی 
با پروازهای مستقيم به نام عزرا و نحيما در ســال های 1950 تا 6،1952 همه دويست هزار 
رومانيايی مهاجر در دهه شصت تا هشتاد با همكاری چائوشسكو و چهارصدميليون دالری كه 
به جيبش سرازير شد،7 يك ميليون يهودی مهاجر در اوايل دهه نود از شوروی8 و صد هزار 

يهودی مهاجر از مراكش،9 نمونه هايی از اين وسعت عملكرد و هزينه های انجام شده است.

تفرجگاه عروس

1. Nativ

2. Bitzur

3. همان، ص330. 
4. همان، ص331. 
5. همان، ص329. 

6. همان. 
7. همان، ص334. 
8. همان، ص339. 

9. همان. 
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*  *  *
فيلم »تفرجگاه غواصی دريای ســرخ« برشی كوتاه و 
خالصه از تمام عمليات موسی، برادران، سليمان، يوشع 
برای مهاجرت يهوديان فاالشه به اسرائيل است. در واقع 
نويسنده فيلمنامه تالش كرده است كه با دستكاری اسناد 
و وقايع، قصه ای از تمام ماجــرای مهاجرت به مخاطب 

ارايه دهد.
عمليات های مذكور به صورت جــدی از اواخر دهه هفتاد ميــالدی آغاز و به صورت 
متناوب ظرف پانزده سال تا اوايل دهه نود ادامه داشت. گستره عملياتی هم ابتدا با پياده روی 
فاالشه ها از اتيوپی به سودان و استقرار در اردوگاه ها و انتقال از طريق هواپيما و كشتی و قايق 

به اسرائيل بود. 
مرحله بعد از آن، مذاكره با حاكم چپگرای اتيوپی و انتقال از آديس آبابا به اسرائيل بود. 

کل مهاجرين به 
اسرائیل

مهاجرين اتیوپی به 
اسرائیل

سال

687/624
297/138
427/828
267/580

10
59
98
306

1948-51
1952-60
1961-71
1972-79

153/833
956/319
181/505
86/855

16/965
39/651
14/859
12/586

1980-89
1990-99
2000-04
2005-09

16/633
16/892
16/557
16/968

1652
2666
2432
450

2010
2011
2012
2013

شمار مهاجرين به اسرائیل1

1. www.wikipedia.Bet Israel 

اگرچه عوادیا یوسف در سال 
1972 فاالشه ها را به عنوان 
یهودی به رسمیت شناخت 
ولی کماکان حاخام هایی 
هستند که آنها را به عنوان 

یهودی قبول ندارند
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صرف نظر از آمار تقريبی فوق، نزديك به چهار هزار نفر1 نيز در ميانه راه بر اثر كهولت، 
بيماری، درگيری و دوری مسافت در حين پياده روی از بين رفتند. 

هم اكنون جمعيت فعلی فاالشه ها در اتيوپی را 150/000 نفر ذكر می كنند كه نزديك به  
2 آنها مهاجر و مابقی در اسرائيل به دنيا آمده اند.2 

3
پيرامون چهار عمليات موسی، سليمان، يوشــع و برادران در دو كشور اتيوپی و سودان از 

طريق دريا و هوا و با كمك امريكا و اروپا، نكات حائز اهميتی به شرح ذيل وجود دارد: 
1. پروازهای سری از ســودان با اصرار نميری به صورت مســتقيم در تل آويو به زمين 

نمی نشست بلكه از طريق يك كشور اروپايی از جمله بلژيك صورت می پذيرفت.3
2. گروه های يهودی امريكا صد ميليون دالر هزينه عمليات موسی را پرداخت كردند.4

3. در طول عمليات از سوی اسرائيل يك نفر تلفات وجود داشت.5 
4. اسرائيل از باندهای پيش ساخته و قديمی پايگاه انگليس در سودان استفاده كرد.6

برای انتقال تعداد بیشتری از فاالشه ها، صندلی های هواپیما هم برداشته شده است 

5. انور سادات پس از امضای كمپ ديويد به توصيه مناخيم بگين، از نميری رئيس جمهور 

1. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص347. 
2. Ibid. www.wikipedia

3. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص345. 
4. عبدالوهاب المسيری، همان، ص177. 
5. ويكتور استروفسكی، همان، ص397. 

6. همان، ص393. 



12
1

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

لی
رائی

 اس
کر

لش
یاه 

م س
جا

فر

سودان خواست تا در امر مهاجرت يهوديان همراهی كند.1
6. در به كارگيری و همراهی مسئولين سودانی به طرز شگفت آوری از رشوه برای جعل 

اسناد و تهيه اسباب و لوازم استفاده شد.2
7. سازمان امنيت داخلی سودان و جعفر نميری از تمام مراحل عمليات اطالع داشتند. حتی 
نميری با واسطه عدنان قاشقچی با آريل شارون در ماه مه 1982 در اين خصوص مالقات 

كرده بود.3

جعفر نمیری

8. در تيم اسرائيلی فعال در عمليات از پانزده تا سی مأمور موساد گزارش شده است.4

تفرجگاه عروس 
در مرحله اول از عمليات موسی، اجاره يك تفرجگاه غواصی در دريای سرخ توسط موساد 
به عنوان پايگاه اصلی برای مهاجرت فاالشه ها در نظر گرفته شد كه داستان فيلم هم در آنجا 

اتفاق می افتد.
اين دهكده تفريحی در سال 1974 توسط يك كارآفرين ايتاليايی ساخته شده بود كه پانزده 
كلبه داشت كه هر كدام با داشتن سقفی قرمز، جداگانه آشپزخانه و اتاق غذاخوری داشتند. 
دنی و تيمش اين دهكده را از طريق هلی كوپتر كشــف كردند.5 تجهيز آن يك سال طول 

1. همان، ص383. 
2. يان بلك و بنی موريس، همان، ص544. 

3. همان. 
4. ويكتور استروفسكی، همان، ص391. 

5. سايت فراديد. 
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كشيد و حدود يك سال هم از آن استفاده كردند.1 در ساحل آن يك كشتی غرق شده بهانه 
تفريحی خوبی برای مسافرين بود.2 بروشورهای تبليغاتی اين مركز در هزاران نسخه در تمام 

آژانس های مسافرتی اروپا توزيع شد و رزروها در دفتر ژنو و خارطوم صورت می گرفت.3

بروشور تفرجگاه غواصی

محل اين دهكده در 75 مايلی شمال خارطوم درست روبه روی مكه در آن سوی دريای 
سرخ قرار داشت.4

یک روایت متفاوت
در كنار تمام روايات و داستان های اسرائيلی و غيراسرائيلی در مورد مهاجرت فاالشه ها به 
اسرائيل، يك روايت كاماًل متفاوت به نقل از سرديويد آليانس وجود دارد كه در هيچ جای 

ديگر هم مورد تأييد يا تأكيد قرار نگرفته است و البته تاكنون تكذيب هم نشده است.
آليانس در كتاب خاطرات خود به نام بچه كاشــی كه به انگليسی هم منتشر شده است، 
نقش خود در عمليات انتقال فاالشه ها از اتيوپی و سودان را محوری و با دستور مناخيم بگين 

ذكر می كند. 
او طی دو نوبت ورود به اين ماجرا، ســرمايه خود را در امر نساجی و كشت پنبه و توسعه 
كارخانه های سودان و مذاكره با مقامات سودان به كار می گيرد و يكی از شركت های خود به 

1. همان. 
2. ويكتور استروفسكی، همان، ص390. 

3. سايت فراديد.
4. ويكتور استروفسكی، همان، 380. 
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نام بريتيش نورث تروپ1 را مأمور رسيدگی محرمانه به اين امر می كند. 
در نوبت دوم در مذاكره با مقامات اتيوپی از جمله هايله ماريام و كاسا كبد نفر دوم اتيوپی، 
با پرداخت رشوه های كالن و تضمين آينده مالی و اقامت آنها در كشورهايی كه می خواهند، 

امر مهاجرت را مديريت می كند.2
او در خالل اجرای اين عمليات در نوبت دوم يوری لوبرانی سفير سابق اسرائيل در ايران 
و اتيوپی را به همراه خود دارد و ادوارد هيث نخست وزير سابق انگليس و سامی شمعون از 

انگليس را نيز به همراه خود به سودان و اتيوپی می برد.3

ادوارد هیث  و ديويد آلیانس در سودان

آليانس مدعی است كه در سال 1992 يوری لوبرانی در مراسم جشن روز استقالل اسرائيل 
در لندن و در هتل گراندهاوس از نقش او در انجام عمليات انتقال يهوديان اتيوپی در سودان 

طی عمليات موسی و سليمان پرده برداشته است.4

سياهان عليه سفيدها
در دوم جوالی 2019 يهوديان فاالشه دست به يك قيام همگانی زدند. آنها در پی كشته 
شدن يك سرباز اتيوپی به دست پليس اسرائيل به خيابان ها ريختند و عليه اقدام نژادپرستانه 

1. British Northrop

2. داود آليانس، همان، ص406-407. 
3. همان، ص401-409. 
4. همان، ص416-417. 
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پليس اعتراض كردند. اين قيام تبعات زيادی داشت و نخست وزير را برای حل بحران به 
ميانه ميدان كشيد.1 

اين قيام سراسری كه در هر شصت نقطه از محل سكونت فاالشه ها و به ويژه در شهرهای 
بزرگ بازتاب داشت، در نوع خود بی سابقه بود؛ و حكايت از زخمی عميق داشت كه تازه سر 

باز كرده و بوی بد آن مشام حكمرانان اسرائيلی را آزرده است. 

قیام فاالشه ها در فلسطین اشغالی

تبعيض نژادی، نژادپرســتی و فقر مهمترين دغدغه فاالشــه ها در عرصه های كاری، 
آموزشی، اسكانی و بهداشتی است.

اشــتغال آنها تنها 53درصد از نيروی كار با ســن 54-25 در مقابل 76 درصد ســاير 
اسرائيلی هاست. تازه اين عده هم در مشاغل كارگری و ساختمانی توسط مردها و خدمات 
عمومی توسط زنها مشغول هستند و تنها بخش بسيار كوچكی به مشاغل علمی و شغل آزاد 
اشــتغال دارند.2 در امر آموزش تنها 25درصد دانش آموزان فاالشه در مدارس همگانی 
تحصيل می كنند و مابقی كماكان در مراكز پذيرش مهاجرين مشغول تحصيل هستند كه از 

امكانات آموزشی بسيار كمی برخوردار است.3
از سپتامبر 1992 كه مهاجرت های توده ای و افتخارآميز فاالشه ها با عمليات سليمان پايان 

1. www.wikipedia.Beta Israel

2. Ibid. The New Encyclopedia. P.508. 

3. Ibid.
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يافت، نيمی از اتيوپيايی ها در خانه های موقت به سر می برند. 2500 نفر در هتل و 7600 نفر 
در مراكز جذب و پذيرش مهاجرين به سر می برند و 15000 نفر هم در خانه های موسوم به 

موبايل هوم زندگی می كنند1 كه فرصت های شغلی و آموزشی كمی دارد. 
اين تبعيض و نابرابری، نرخ رشد خودكشی در ميان فاالشه ها را باال برده است و حاكی از 

شكست روند جذب آنها در جامعه صهيونيستی است.2 
اگرچه عواديا يوسف در ســال 1972 آنها را به عنوان يهودی به رسميت شناخت ولی 
كماكان حاخام هايی هستند كه آنها را به عنوان يهودی قبول ندارند.3 و فاالشه ها نيز در امر 
ثبت ازدواج و حضور در محاكم با مشكل مواجه هستند. مقامات شهر ايالت از دادن آب و 
برق به فاالشه ها امتناع می ورزند. شورای محلی شهرك يروحام از اسكان فاالشه ها در آن 
شهرك جلوگيری به عمل می آورد. والدين دانش آموزان مدارس دينی خواستار عدم ورود 
فاالشه ها به مدارس دينی و قرار گرفتن آنها در كنار بچه هايشان هستند. شهرداران در شهر 
عكا و نهاريا از اسكان فاالشه ها در اين شهرهای توريستی و كاهش گردشگر در آن شاكی 
هستند.4 بانك خون مگان ديويد آدام بدون اطالع اهداكنندگان، خون اهدايی فاالشه ها را 

به صــورت خــودكار پــس از گرفتــن از 
اهداكنندگان به دور می ريــزد و آن هم با اين 
اســتدالل كه ريســك ابتال به بيماری ايدز با 
استفاده از خون فاالشــه ها باالست.5 اين خبر 
را كــه روزنامه معاريو چاپ كــرده بود، وزير 

بهداشت رژيم صهيونيستی تأييد كرد6و... 
با اين وضعيت، بايد بررســی كــرد كه چرا 
با وجود اين نگاه هــا و رفتارهای تبعيض آميز 
كه از صدر تا ذيل جامعه صهيونيســتی را در 
برگرفته، اصــرار به مهاجــرت آنها طی چند 
عمليات پرهزينه وجود داشت؟ در واقع سران 

1. Ibid.

2. عبدالوهاب المسيری، همان، ص178. 
3. Ibid.

4. همان، ص177. 
5. Ibid.

6. همان.

سرباز فاالشه
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صهيونيست هيچ تمايلی در ابتدا به امر مهاجرت آنها نداشتند. از جمله در زمانی كه گلداماير 
نخست وزير وقت در مورد فاالشه ها مورد ســؤال قرار می گيرد، پرخاش كنان می گويد: به 
اندازه كافی مشكل نداريم؟ و يا آبا ابان باالترين مقام ديپلمات اسرائيل مسئله فاالشه ها را 

كم اهميت و جنبی می داند.1
از سوی ديگر، دانشمندان مدرن كه بر نمونه های DNA گرفته شده از اين جامعه تحقيق 
كرده اند نيز به اين نتيجه رسيده اند كه به دشواری می توان قوم بتا اسرائيل را از همسايگان 

آفريقايی شان تميز داد و از نظر ژنتيك، آنان به آفريقايی ها نزديك ترند تا به يهوديان.2
مورخين هم معتقدند كه اساساً آنها از نژاد سامی خالص نيستند، بلكه حامی بوده و از طريق 
يهوديان شبه جزيره عربستان به دين يهود گرايش يافته اند.3 دايره المعارف يهود نيز بر اين 
اعتقاد است كه فاالشه ها يهودی نيستند چراكه شناخت آنها از يهوديت با يهوديان جهان 

فرق می كند.4 
با اين اوصاف، بايد ديد كه رژيم صهيونيستی با چه هدفی دست به اين مهاجرت زده است 

و با چه انگيزه ای مغاير با خواست توده های نژادپرست يهودی اقدام كرده است.
اولين انگيزه می تواند مالی باشد؛ زيرا داستان های تأثربرانگيز راجع به وخامت وضعيت 

يهوديان اتيوپی باعث می شد تا هدايا و كمك های نقدی به سوی اسرائيل سرازير شود.5 
از سوی ديگر، حكومت صهيونيستی می خواست كه از اين امر سوءاستفاده تبليغاتی كند؛ 
زيرا اســرائيل در جهان غرب به عنوان يك رژيم نژادپرست شهرت يافته است. به همين 
علت با نجات يهوديان فاالشه يعنی سياه پوستان آفريقايی می توانست تا اندازه ای وجهه خود 

را بهبود ببخشد.6
مؤسسه های كشاورزی صهيونيستی به خاطر كمبود كارگر يهودی در مضيقه بودند و مجبور 

به استفاده از كارگران عرب بودند. فاالشه ها تا اندازه كمی اين كمبود را جبران می كردند.7
در ميان اين انگيزه های مادی، مالی و تبليغاتی انگيــزه واقعی ديگری هم وجود دارد كه 
اهميت زيادتری نسبت به مابقی دارد و آن بحران جمعيتی در مقابل رشد روزافزون جمعيت 

1. داود آليانس، همان، ص399. 
2. همان، ص398. 

3. عبدالوهاب المسيری، همان، ص173. 
4. همان، ص175. 
5. همان، ص178. 

6. همان. 
7. همان. 
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اعراب اســت. و اگر كاهش مهاجرت يهوديان سفيدپوست و بحران مهاجرت معكوس را 
نيز به اين مشــكالت اضافه كنيم، دليل اصلی برای اقدام رژيم صهيونيستی در مهاجرت 
يهوديان آشكار می شود. در واقع تنها نمی توان به چك و تلگراف يهوديان غرب نشين اكتفا 
كرد؛1 مهاجرت به منزله فرصتی بود كه دولت نوپای اسرائيل را به سرعت قوی تر و از لحاظ 
جمعيت بزرگ تر كند؛ اگر وجود مردم بيشتر، به معنای امنيت ملی بيشتر است، يقيناً جامعه 

امنيتی اسرائيل بايد مداخله می كرد.2 
با مشاهده جدول كاهش مهاجرت يهوديان به دليل نبود پول و امنيت در اسرائيل و عدم 
تكرار دو برابری جمعيت مهاجر در چهار ســال اول تأســيس اين دولت جعلی، استفاده از 

سياه لشكر فاالشه ولو به عنوان گوشت دم توپ، بسيار ضروری می نمايد. 

تجمع اعتراضی فاالشه ها در فلسطین اشغالی

و اگر هم اكنون پس از اين همه ســال، هم فاالشــه ها و هم افكار عمومی دنيا متوجه اين 
سوءاستفاده از آنها شده اند و ماهيت نژادپرست صهيونيست ها برمال گرديده و به خروش 
آمده اند، فيلمی الزم است تا حماسه آفرينی مأموران موساد برای نجات يك قوم رنج كشيده 
دوباره تصوير شود. در حالی كه فاالشه ها در خيابان های اســرائيل با سردادن شعار عليه 

دولت  مردان مزور صهيونی، خواستار نابودی اين رژيم هستند. 

1. همان. 
2. دان راويو- يوسی ملمن، همان، ص328. 
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تغيير ارباب و تشکيل » لژ بزرگ ایران«1

1شمس الدين رحمانی 

مجموعه فراماسونری، تشكيالتی بوده است شامل افراد نخبه كشورهای مختلف كه در 
خدمت سياســت های انگليس و در واقع در خدمت يهودی های ثروتمند حاكم بر انگليس 
و اروپا، عمل مي  كرده است. در جنگ جهانی اول و دوم قرار بوده است كه با محو دشمنان 
قديمی يهودی ها- روسيه تزاری و عثمانی مسلمان و توده های مردم آسيا و آفريقا و امريكای 
جنوبی- و با تحت سلطه درآوردن آنها، كار به شكل تازه ای درآيد؛ يعنی تضعيف آن دشمنان 
به دست انگليس و فراماسونری و استعمار انجام شد. در شروع قرن بيستم، قرار بوده است 
كه يهودی ها مركزيت خود را از اروپا و انگليس به امريكای شــمالی منتقل كنند. در جنگ 
دوم همه مقدمات فراهم شد و با اين جابه جايی، همه آنچه به نام انگليس در اختيار يهود بود 
مي  بايست تحت نام امريكا قرار گيرد؛ من جمله سرويس های جاسوسی، منابع نفت، سيستم 
بانكی و اقتصادی، مراكز صنعتی، مراكز تحقيقاتی و دانشــگاهی، وسايل تبليغاتی و ارتباط 

جمعی و...

1. اين مقاله بخشی از كتاب قبيله فراموشان است كه ان شاءاهلل در آينده ای نزديك انتشار عمومی خواهد يافت. 
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اين كار در سراســر دنيا انجام شد و در ايران هم 
بايد انجام مي  شد. با شروع نهضت ملی كردن نفت 
كه مرحوم آيت اهلل كاشانی شروع كرد، ملی گراهای 
تحت رهبری دكتر مصدق كمــك كردند تا منابع 
نفت از دست انگليس درآمد و به دست امريكا افتاد 
و مردمی كه خيال مي  كردند دارند با سلطه انگليس 
و غارت نفت مبــارزه مي  كنند، كم كــم از رهبری 
آيت اهلل كاشــانی به هدايت دكتر مصدق و جبهه ملی دل خوش شده و اينها وقتی سوار كار 
شدند- خصوصاً از 30تير 1331- آرام آرام آيت اهلل كاشانی را كنار زدند و بعد هم مقدمات 
كودتای 28مرداد 1332 كه آماده مي  شد با وجود اين كه آيت اهلل كاشانی به مصدق هشدار 
داد كه كودتا در راه است ولی او با اين جمله كه »من مستظهر به پشتيبانی ملت ايران هستم«، 
نشست تا كودتا انجام شود و ملتی كه او به پشتيبانی اش تظاهر مي  كرد، حيران و سرگردان 
و بی هيچ حركتی واماندند تا اراذل و اوباش امثال شعبان بی مخ وارد ميدان شدند و فضل اهلل 
زاهدی كودتا كرد و نخست وزير شد. زاهدی نوكر امريكا بود و پس از هشت سال كه از پايان 

جنگ دوم گذشته بود امريكا رسماً بساط سلطه اش را به جای انگليس در ايران پهن كرد. 
امريكا شيوه حكومتی و اجتماعی و سياسی اش با انگليس تفاوت داشت و لذا بايد كارگزاران 
و آدم های خود را تربيت مي  كرد و كارها را به دست اينها مي  سپرد و اگر كارگزاران و آدم ها 
عمدتًا فراماسون ها بودند بايد بساط فراماسونری كه تمامًا در اختيار انگليس بود مصادره 
مي  شد و اينها همگی تحت فرمان فراماسونری امريكا درمي آمدند. برای اين كار ابتدا لژهای 
تابعه انگليس، فرانسه و آلمان را با نشر كتاب رائين و با كنترل ساواك از اعتبار انداختند و 
سپس با تشكيل لژ مستقل و سپس لژ بزرگ ايران- كه همه لژهای موجود در ايران بايد از 
آن متابعت مي  كردند- تحت فرمان اين لژ بزرگ درآمدند كه خود تحت امر امريكا بود. اين 
داستان از سال 1328- يعنی از شروع زمزمه های نهضت ملی شدن نفت و يك سال پس از 
اعالم استقالل اسرائيل- شروع شده بود و بعد از كودتای 28مرداد تشديد شد. به اين معنی 
كه با آمدن زاهدی در واقع اين امريكا بود كه آدم های خود را در ايران حاكم كرد. و وقتی كه 
افراد امريكايی بر ايران مسلط شدند و نفت هم در اختيار آنها قرار گرفت حاال نوبت برنامه 

اصالحات ارضی و انقالب سفيد بود. 
امريكا با طراحی اصالحات ارضی در پی تكميــل امريكايی كردن ايران بود كه با حضور 
آيت اهلل بروجردی كار به راحتی پيش نمي رفت. لذا آنها تا سال 1340- سال وفات آيت اهلل 

این  واقع  در  زاهدی  آمدن  با 
امریکا بود که آدم های خود را در 
ایران حاکم کرد. و وقتی که افراد 
امریکایی بر ایران مسلط شدند و 
نفت هم در اختیار آنها قرار گرفت 
حاال نوبت برنامه اصالحات ارضی 

و انقالب سفید بود
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بروجردی- صبر كردند. و عجبا كه در پايان آن سال هم 
آيت اهلل كاشانی فوت كرد و در واقع هر دو مانع مرجعيت 
و روحانيت سياســی از جلو پای امريكا و اسرائيل و شاه 
برداشته شد. غافل از اينكه با شروع نهضت امام خمينی 
رحمت  اهلل عليه، وضع برای آنها سخت تر شده و داستان 
اساساً به سمت ديگری خواهد رفت. ولی آنها اين حقيقت 

را دير فهميدند. 
در هر حال، اصالحات امريكايی شاه بايد ريشه كشاورزی و دامداری مستقل و عشايری 
ايران را درمی آورد تا اقتصاد سنتی و قديمی و مســتقل مردم از بين برود و همه چيز به 
پول نفت متصل شــود. به موازات آن، كارهای فرهنگی وسيع هم همه عوالم عادت شده 
انگليســی را به صورت جديد امريكايی درمی آورد: تلويزيون ثابت پاسال شد تلويزيون 
ملی؛ آموزش و پرورش دو مقطعی انگليسی شد سه مقطعی امريكايی با تدوين كتاب های 
درسی يكسان به وسيله مؤسسه فرانكلين؛ دانشگاه محمدعلی خان فروغی تبديل شد به 
نظام واحدی و كنكور سراسری با استادان عمومًا فارغ التحصيل از امريكا؛ كانون پرورش 
فكری و كاخ های جوانان و وزارت فرهنگ و هنر و مطبوعات و جشــنواره ها هم تربيت 

نسل جديد را به قواره امريكايی به عهده گرفتند و... 
همه اين كارها را بايد يك نظام واحد تشكيالتی منسجم به عهده مي  گرفت. تجربه حزب 
فراگير واحد رستاخيز نتوانســت اين بخش را به عهده بگيرد و لذا نقش »لژ بزرگ ايران« 
نقشی اساسی و برجسته و تعيين كننده شد؛ اگر چه اين برنامه سابقه اي قديمی داشت، يعنی 
قبل از 28مرداد 1332؛ اما به هر حال در سال های 1347 و 1348، بعد از جنگ شش روزه 
اسرائيل )1967م/ 1346ش(، مي  بايست اين برنامه تكميل شود، كه شد؛ و لژ بزرگ ايران، 

مديريت مملكت را كاماًل بر عهده گرفت. 
درست در همين ايام- از اول بهمن 1348- حضرت امام رحمت  اهلل عليه، درس حكومت 
اسالمی و بحث واليت فقيه را شروع كردند.1 ايشان در همين بحث ها بدون اينكه نام صريح 
ببرند، از اهانت های رائين به روحانيت، با خشم و تندی ياد كردند. يعنی شرايط و اوضاع و 
احوال به جايی رسيده بود كه امام احساس مي  كردند الزم است با قاطعيت به اين موضوع 
پرداخته شود. طبعًا معنای ديگر دوره جديد حركت امام، آن بود كه ديگر موقع نصيحت و 

مدارا با شاه، هويدا، علم و... گذشته است و بايد آنها را از مملكت بيرون كرد. 

1. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمی، 1364، ج2؛ فصل 
15؛ صفحات 487 تا 527 به تفصيل به اين دوره پرداخته است كه سخت خواندنی است. 

با شروع نهضت ملی کردن نفت 
که مرحوم آیت اهلل کاشانی شروع 
کرد، ملی گراهای تحت رهبری 
دکتر مصدق کمک کردند تا 
انگلیس  دست  از  نفت  منابع 

درآمد و به دست امریکا افتاد
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لژ بزرگ ایران 
تشــكيل لژ بزرگ ايران- يعنی لژی كه همه لژهای ديگر در سراسر ايران از آن تبعيت 
كنند- تدبيری بود كه هم قيافه ملی و استقالل به ايران می داد و هم برای تثبيت قدرت امريكا 
به جای انگليس انجام شــد. اين جابه جايی البته مسيری طوالنی و پرفراز و نشيب داشته تا 
عاقبت در سال 1348 با رسميت يافتن لژ بزرگ ايران با رياست مهندس جعفر شريف امامی، 
همه به آن تمكين كردند. بعد از پيروزی انقالب هم اين لژ بالفاصله به امريكا منتقل1 و چندی 

بعد هم لطف اهلل حی يهودی استاد اعظم آن شد. 
گرچه توافق سران لژهای امريكا و انگليس در اين امر تمهيد شده بود ولی توده ماسون ها 
با روابط و عادت ها و سبك و ســياق معمول و خصوصاً با احساس قدرتی كه از قبل داشتند 
و احساس خطری كه از اين تغييرات می كردند چندان با آن موافق نبودند و ايضًا به خاطر 
آن كه اين كار بايد طوری انجام مي  شد كه برمال نشود و توجيه منطقی هم داشته باشد، لذا 
استادان بزرگ ماسونی از ابتدا- يعنی قبل از كودتای 28مرداد- شروع به كار كردند و قدم به 
قدم پيش رفتند و در انتها با تشكيل لژ بزرگ بايد كسی در رأس آن قرار مي  گرفت كه مورد 
قبول اكثريت و از اين مهم تر مورد اعتماد ســران باالتر و برجسته تر نظام جهانی هم باشد. 
در هر حال قرعه اين فال به نام مهندس جعفر شريف امامی زده شد كه عضو لژ آلمان بود و 
قباًل درس خوانده آلمان؛ و كشور آلمان بعد از جنگ جهانی دوم خود در اشغال امريكا بود. 

از ســوی ديگر، در كار اين نقل و انتقال و بر مجموعه فراماســونری در اين جريان، يك 
تشــكيالت ديگر هم بايد نظارت مي  كرد و آن ساواك ســاخته امريكا بود. دو جلد كتاب 
اسناد فراماسونری در ايران كه بر اساس گزارش های ســاواك چاپ و منتشر شده است، 
عناصر مؤيد اين نظر را در دسترس قرار مي  دهد. اساسًا اينكه در رژيم شاه، با آن جايگاهی 
كه ماسون ها داشتند، ساواك اجازه بيابد كه در كار آنها دقت و مراقبت كند و حتی تا شنود 
محفل های آنها و ورود به لژها و سرقت اسنادشان پيش برود خود به اندازه كافی شگفت آور 

است و اين نمي شود مگر با همين تصويری كه به عنوان فرض داريم. 
در دوم ارديبهشــت 1344 لژ اعظم ناحيه ايران در محل انجمن رازی 
جلسه اي تشــكيل داد... كريستوفر ايزك فری به ســمت استاد اعظم لژ 
ناحيه اي ايران تنصيب مي  شود. كريســتوفر فری... تبعه انگلستان و يكی 
از فعال ترين چهره های فراماســونری در حمايت بی پرده از منافع سياسی 

1. عبدالهادی حائری، تاريخ جنبش ها و تكاپوهای فراماســونگری در كشورهای اسالمی، مشهد، آستان قدس 
رضوی، 1370، ص53. 
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انگلستان در ايران بوده اســت. در گزارش... 44/3/27... عده زيادی از 
فراماسون ها... من جمله كريستوفر فری... احمد هومن و... هنگام بحث در 
روابط ايران و انگليس احتمال وقوع حوادث بسيار مهم تری را داده  اند. اين 

عده عقيده دارند كه مبارزه با انگليس عاقبت خوبی ندارد... 
لژ بزرگ ناحيه ايران... كه در ســال 1335 گشايش يافت...1 بر اساس 
اسناد و مدارك... سعيد مالك به عنوان مؤسس لژ... و پس از او دكتر محمود 
هومن... در سال 1968 )1347( جهانشاهی به سمت دبير بزرگ لژ بزرگ 

ناحيه ايران انتخاب شد.2
سابقه تشكيل لژ فراماسونری وابسته به اتحاديه فراماسونری آلمان به 
سال 1958 )1337( بازمی گردد... پس از انحالل لژ پهلوی )همايون( حسين 
عالء كه در انحالل آن نقش مهمی بازی كــرد، تصميم گرفت تا لژ جديد 
را بنا نهد كه به سازمان های ماسونی انگليسی و فرانسوی وابستگی نداشته 
باشد. با چنين ذهنيتی لژ فراماسونری مهر زير نظر سازمان فراماسونری 
آلمان... تأسيس شد و مؤسسين آن هم حسين عالء، سيد حسن تقی زاده، 
مختارالملك صبا، عبداهلل انتظام، دكتر تقی اسكندانی، ابوالحسن حكيمی و 

يك آلمانی به نام فوگل بودند.3 
پس از تأسيس لژ مهر، چندی بعد... لژ آفتاب... و به دنبال آن لژ ستاره سحر را پايه گذاری 

كردند كه استادی آن به عهده مهندس جعفر شريف امامی بود. 
اتحاديه جهانی فراماسون ها، تشــكيالت جنبی لژ بزرگ ملی ايران بود. تشكيل اتحاديه 
جهانی فراماسون ها را می توان به منزله كوششی برای مقابله با استيالی سازمانی تشكيالت 
فراماسونری انگليس ارزيابی نمود. اين تشكيالت نخست در آلمان با اعالم استقالل از نظم 
سازمانی گراند لژ اســكاتلند برپا گرديد و پس از آن در ساير كشورهای جهان شعبه زد. از 
ابوالحسن حكيمی به عنوان مؤسس شعبه ايرانی اتحاديه نام برده مي  شود. ابوالحسن حكيمی، 
برادر ابراهيم حكيمی4 )حكيم الملك( است. وی در تجديد فعاليت »جمعيت عاميون ايران« 

1. توجه شود كه سال 1335 سال تشكيل ساواك با كمك مستشاران امريكايی نيز است.
2. اسناد فراماسونری در ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1380، ج1، ص354. سال 
1347/ 1968 يك سال بعد از جنگ شش روزه اسرائيل عليه اعراب و پيروزی شگفت آور صهيونيست هاست. 
جنگ شش روزه آن چنان اهميتی دارد كه گويی نظام عمومی دنيا را برای يهودی ها تغيير داد. آثار و نتايج اين جنگ 

حتی تا تغييراتی در امريكا و انگليس هم پيش رفت. 
3. همان، ص358.

4. خانواده حكيمی يهودی االصل هستند.
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در سال 1327 شمسی نقش مؤثری داشت و سخنرانی مهمی تحت عنوان »رفرم اگرو« يا 
»اصالحات زراعتی« ايراد كرد.1 

شورای عالی درجه ســی و ســوم و آخرين درجه آيين اسكاتی كهن و 
پذيرفته شده برای ايران، عالی ترين ســازمان فراماسونری بود كه جهت 
ارتقاء درجات فراماســون های ايرانی و نظارت بر نحوه ارتقاء به پايه های 
عالی تشكيل شد... احتماالً مقدمات تأســيس اين سازمان به سال 1345 
بازمی گردد... فهرست نام كسانی كه به درجه 33 رسيده بودند... 1. دكتر 
محمود هومن 2. سرلشــگر محمود ميرجاللی 3. علی كوچكعلی 4. دكتر 
محمود ضيائی 5. دكتر احمد هومن 6. مســعود هدايت 7. محمدحســن 
مشيری 8. عبدالحسن معدل 9. عليرضا اميرسليمانی. در گزارش مزبور، 
همچنين تصريح شده بود كه: قريباً آقای مهندس شريف امامی استاد اعظم 
لژ بزرگ ايران كه به درجه 33 ماسونی نائل گرديده به عضويت شورای 

عالی پذيرفته خواهد شد.2 
برای سرپرستی لژ بزرگ، اول كسانی همچون سعيد مالك، محمود هومن 
و ايزاك فری ) اسحاق فری( مطرح بودند. اما انتخاب شريف امامی به عنوان 
چهره اي فاقد سابقه الزم در فراماسونری كه حتی درجات عالی خود را نيز نه 
از طريق سير بلكه از طرق غيرعادی دريافت داشته بود، با طبع ماسون های 
سالخورده ايرانی سازگاری چندانی نداشت... لژ بزرگ ايران با شركت 27 
لژ فعال كشور، مركب از ده لژ فرانسوی، چهارده لژ انگليسی و سه لژ آلمانی 

تشكيل شد.3
برای تأسيس لژ بزرگ ايران، قرار بود طی ماه های منتهی به اسفند 1347 
در حدود بيست نفر از نمايندگان گراندلژهای آلمان، اسكاتلند و فرانسه4 
بنا به دعوت آقای مهندس شريف امامی به منظور تشكيل مجمع عمومی و 
ادغام كليه لژهای سه گانه فوق و در نتيجه تشكيل لژ بزرگ فراماسون های 
ايران باشند... تعداد فراماســونری در ايران در مقطع تشكيل لژ بزرگ و 

1. توجه شود به سال 1327 معادل 1948 و تأسيس اسرائيل و عنوان اصالحات زراعتی كه بعدها شد اصالحات 
ارضی و بيشتر عناصر آن تقليدی از صهيونيست ها و بلكه با هدايت آنها بود. 

2. همان، ص362-363. 
3. همان، ص45؛ توجه شود كه هيچ صحبتی از امريكا نيست.

4. باز هم صحبتی از امريكا نيست. 
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سال بعد از آن بالغ بر 1400 نفر بود كه از اين عده فقط قريب 200 نفر در 
شهرستان ها... و باقی در تهران بودند.1 

پس از تشكيل لژ بزرگ و ادغام همه لژها و سازمان های فراماسونری در 
آن، به طور بی سابقه اي تشكيالت فراماسونری در ايران گسترش يافت. كليه 
موانع سياسی و امنيتی از سر راه گسترش بی وقفه برداشته شد و دكتر محمود 
هومن رئيس فراماسونری شورای عالی ايران در نامه اي به شخص شاه از او 
خواست تا اجازه دهد ماسون های ايرانی ميزبانی تشكيل بيست و هشتمين 
كنفرانس شوراهای عالی اروپايی را به عهده بگيرند. طرح اين درخواست در 
سال 1356 يعنی در آستانه انقالب اسالمی، عمق پيوند فراماسونری با شاه و 

در هم تنيدگی آن را با دستگاه حكومت پهلوی آشكار مي  كند.2 
اردشــير زاهدی در كتاب خاطرات خود به نام 25ســال در كنار پادشاه، ضمن معرفی 
مختصری از سه دسته از لژهای موجود از جمله انگليسی، فرانسوی و آلمانی و تقبيح شرايط 
عضويت در برخی از آنها از جمله لژهای فرانسوی كه بسيار غيراخالقی بود، به داستان مفصل 
از دليل انتشار كتاب رائين می پردازد كه همانا قدرت يافتن امريكا و ضرورت حذف عوامل 
انگليس در جايگزينی عناصر امريكايی در مصدر امور بود. وی خاطرنشان می سازد كه انتشار 
اين كتاب، به دستور امريكا و همكاری ساواك و نظر مثبت شاه بود. به ويژه پس از آن كه شاه 

از انتصاب شريف امامی به عنوان استاد اعظم لژ بزرگ ايران گله  مند بود.3 
ارتشبد حسين فردوست در خاطرات خود مي  گويد: 

فراماســونری در ايران از آغاز به عنوان يك ســازمان سياسی به نفع 
انگلستان كار مي  كرد... بدنامی و سوءشهرت فراماسونری در ايران سبب 
مي  شــد كه رابطه محمدرضا با آن به شــدت پنهان نگاه داشته شود ولی 
محمدرضا در طول دوران خود هميشــه از فراماسون ها حمايت مي  كرد و 
در جريان كار آنها قرار داشت و آنها نيز به شدت به سلطنت او عالقه مند 
و وفادار بودند. گفتم كه پس از 28مرداد 1332 به تدريج يك تيپ جديد 
امريكايی در مقامات مملكتی پديد شد. اين تيپ امريكايی نظر خوشی به 
فراماسون های قديمی و كهنه كار و تيپ انگليسی نداشت. آنها برای خود 
فرهنگ خاصی داشــتند و در محافل و مجامع خودشان جمع مي  شدند. 

1. همان، ص410.
2. همان، ص409. 

3. اردشير زاهدی، 25سال در كنار پادشاه، تهران، عطايی، 1381، ص245-253. 
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محمدرضا هر دو تيپ را تأييد مي  كرد و ســعی مي  كرد با همه آنها روابط 
حسنه داشته باشد و برای شريف امامی، رئيس فراماسونری احترام زياد 
قائل بود. امريكايی ها از همان آغاز كه ســاواك را ايجاد كردند، خواستند 
كه كليه سازمان های سياسی و غيرسياسی و سازمان های بين المللی كه در 
ايران شعبه دارند، در اداره كل ســوم بررسی شود. اين نظر آنها هم شامل 
فراماسونری مي  شد و هم شامل بهائيت. امريكايی مستشار اداره كل سوم 
روی اين بررسی نظارت مي  كرد و در واقع اطالعات دست اول را خودش 
به سيا انتقال مي  داد. بدين ترتيب امريكايی ها توانستند از همان سال 1336 

تشكيالت فراماسونری ايران را بشناسند و روی آن كار كنند.1 
كما اينكه در »فراماسونری امريكايی... ]نيز[ اغلب سازمان سيا در آن رخنه كرده است.«2
اسماعيل رائين هم سابقه برنامه امريكايی ها عليه انگليس را تا سال 1328 عقب مي  برد.3 

و تحليل گران و گردآورندگان اسناد ساواك درباره فراماسونری معتقدند: 
كيفيت و نحوه رابطه رائين با ساواك و چگونگی همكاريش با ساواك هنوز 
آنقدر پيچيده است كه نتوان در آن به نتيجه گيری رسيد4... )اما( در واقع 
ديدگاه مسلط بر تأليف كتاب رائين، همان ديدگاهی است كه بر محتوای 
گزارش ها و اسناد موجود در بايگانی اشراف دارد... سكوت پرسش برانگيز 
رائين درخصوص فعاليت های محافل فراماسونری وابسته به گراندلژهای 
امريكا... همگی نشانه هايی اســت از هم جهتی كار رائين با مراكز قدرت 

سياسی و ساواك.5
در اسناد ســاواك، اطالعات مربوط به فعاليت های شــعبه امريكايی 
فراماسونری با نام علی اصغر بختياری6 پيوند خورده است... علی اصغر بختيار 
به عنوان نماينده شريف امامی در اصفهان منصوب گرديد. )او نماينده آقای 
شريف امامی در پرتريكو نيز مي  باشد. پاورقی كتاب( و در 17مهر 1354 
از سوی شــريف امامی به ايشــان ابالغ گرديد كه لژ انگليسی زبان به نام 

1. حسين فردوست، خاطرات فردوست، تهران، اطالعات، 1371، ج1، ص372. 
2. همان، ص19.

3. اسناد فراماسونری در ايران، همان، ج2، ص330. 
4. مأموريت رائين برای سازمان سيا مي  تواند جوابی به اين ابهام باشد. 

5. اسناد فراماسونری در ايران، همان، ج1، ص59-60. 
6. در عبارات بعد عمومًا بختيار آمده. 
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انترناشنال با مشاركت امريكاييان، تيم اصفهان را تشكيل دهد.1
شب 23 و 54/9/24 با حضور آقای بختيار لژ در اصفهان تشكيل و قريب 
چهل نفر امريكايی مقيم اصفهان هم در آن شركت مي  نمايند... نام اين لژ، 
اميد گذاشته شده... در مراسم اولين جلسه... علی اصغر بختيار، چيتايات2 
نماينده شركت شبديز كه فروشنده اتومبيل های پژو در ايران مي  باشد... 
شركت داشته  اند... تصميم گرفته مي  شــود كه آپارتمان هايی اختصاص 
بدهند تا حدود 120 نفر از امريكاييان كه وابســته به فراماسون ها و اكثراً 
مربوط به تيم امريكايی بل هليكوپتر مي  باشند در آن عضويت يافته و شركت 

نمايند...3 
در پاورقی همان صفحه آمده است: »امريكاييان برای قبول عضويت فراماسونری فعاليت 

خوبی از خود نشان مي  دهند.« 
تقريبًا از همان ماه هايی كه هنوز لژ بزرگ ايران رسماً تأسيس نشده بود، 
ساواك تهران، برای به كنترل درآوردن تحركات ماسونی ايران، با دشواری 
مواجه گرديد... گزارش مورخ 47/2/22 به 321 صراحتاً از اعالم ساواك 
تهران مبنی بر عدم امكان عمليات فنی به منظور بهره برداری از مذاكرات 

جلسه روز 47/7/27 ماسون ها سخن می گويد.4 
در فروردين 48 كه يك ماه و نيم از تأسيس لژ بزرگ سپری شده بود، 
اداره كل سوم، رياست ساواك تهران را به جهت عدم اطالع رسانی منابع از 

وضعيت لژ بزرگ مورد سؤال قرار داده است.5
در سال 1356 جعفر شريف امامی به مقام بزرگ بازرس كل و با اختيار 

شورای عالی درجه سی و سوم برگزيده شد.6 
نقش و جايگاه شريف امامی در اين جريان نيز قابل بررسی است. او روحانی زاده، كارمند 
راه آهن و قبل از جنگ دوم، تحصيالتش در آلمان بــود. در آن موقع و در آلمان بر او چه 

1. همان، ج2، ص217. 
2. صالح چيتايات از افراد بسيار مؤثر در تشكيالت فراماسونری ايران و بسيار فعال در زمينه صهيونيسم است 
اما اطالعات بسيار كمی از او در دست است. در عين حال او »نماينده لژ بزرگ اسرائيل نزد لژ بزرگ ايران است.« 

)همان، ج1، ص444(. 
3. همان، ج2، ص218. 
4. همان، ج1، ص447. 

5. همان، ص448. 
6. همان، ص369. 
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گذشته كه بعد از بازگشت به ايران به سرعت 
مدارج »ترقی« را طی كرده تا به استاد اعظمی لژ 
بزرگ ايران و رياست مجلس سنا برای ساليان 
طوالنی برسد و آخرين اميد شاه برای نجات او و 
سلطنتش از چنگ انقالب اسالمی بشود؟1 لحنی 
كه او در مقام استاد اعظم لژ بزرگ ايران دارد 
از لحن شاه، شاهانه تر است.2 رابطه او با سران 
يهودی- ماسونی- امريكايی چگونه بود؟ اينها 

را به روشني نمي دانيم. 
و اما سال 1349: 

به هر حال بعد از همه مقدماتی كه نقل شد، 
در ارديبهشت 1349 راكفلر و ليليانتال و يك گروه 35نفری از سرمايه داران امريكايی وارد 
ايران شــدند3 و همين تركيب و تعداد افراد، مي  تواند به خيلی از سؤال ها و ابهام ها و نكات 
قابل تأمل آن ايام جواب بدهد و دامنه و وسعت و عمق حضور امريكا و يهود و اهداف آنها 

را روشن سازد. 
در واقع سال 1348 سالی است كه امريكا و يهود با همه مقدمات طوالنی و حدود بيست 
سال زمينه چينی به طور كامل ميخ خود را در ايران كوبيدند و خيمه و خرگاهشان را برپا و 
بساطشان را پهن كردند؛ تا دو سال بعد جشن های شاهنشاهی و مراسم 2500ساله حضور 
و تداوم سلطه يهود را به اسم كورش برپا كنند و شــاه با اطمينان بگويد: »كورش، آسوده 
بخواب؛ ما بيداريم!« و امام خمينی رحمت  اهلل عليه هم در همين سال 48 به طور قطع و يقين به 
براندازی نظام يهودی- امريكايی شاه رسيده و برای حذف آن از تاريخ ايران تصميم گرفته 

و طرح حكومت اسالمی را ابراز نمود. 
نه سال بعد، يعنی »فی بضع سنين«، نتيجه اين مبارزه را، خود وقايع نشان داد. 

1. شرح حال شريف امامی در ج2 خاطرات فردوست ص399 تا 422 آمده است. 
2. اسناد فراماسونری ايران، همان، ج1، ص437-439.  

3. جرج بوش پدر هم جزو اين جمع بود. رك: ســيد حميد روحانی، همان، ص535. اغلب اين سرمايه داران 
يهودي بودند. 

در واقع سال 1348 سالی است که 
امریکا و یهود با همه مقدمات طوالنی 
و حدود بیست سال زمینه چینی به 
طور کامل میخ خود را در ایران 
کوبیدند و خیمه و خرگاهشان را برپا 
و بساطشان را پهن کردند؛ تا دو سال 
بعد جشن های شاهنشاهی و مراسم 
2500ساله حضور و تداوم سلطه یهود 
را به اسم کورش برپا کنند؛ امام خمینی 
رحمت  اهلل علیه هم در همین سال 48 
تصمیم گرفته و طرح حکومت اسالمی 

را ابراز نمود
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دکتر سید حمید روحانی

معروف است كه دولت، تاجر خوبی نيست؛ ليكن بايد گفت كه دولت، تاريخ نويس خوبی 
هم نيست؛ به ويژه دولتی كه راه ملت را بلد نيست، از مردم بيگانه است، مردم را بی سواد، 
بی شناسنامه، دنيا نديده، مزدور، كاسب تحريم، جيب بر، سوءاستفاده چی، عقب مانده، عصر 
حجری، هوچی باز، يك مشــت الت، منفی باف و... می خواند، جهان خواران به ويژه امريكا 
را كدخدای دنيا می داند، قبله آمال او كاخ ســفيد اســت، دروغ و نيرنگ در ژن اوســت، 
فريب كاری، نيرنگ بازی و پشت هم اندازی ريشه در خوی و خصلت او دارد، مكتب و مرام 

او ليبراليسم و مذهب و آيين او اسالم امريكايی است. 
كيست نداند تاريخی كه زير نظر چنين دولتی نوشته شود بهتر از الف الم نخواهد بود. يك 
مؤسسه وابسته به يك وزارتخانه، هرگز و هيچ گاه نمی تواند برخالف سياست تسليم طلبانه و 
سازشكارانه دولت حاكم، قلم بزند و واقعيت های تاريخی را به رشته نگارش بكشد. نويسنده 
وابسته به دولت و نان خور آن اگر بخواهد به قول فرنگی ها ايزوله و بايكوت نشود، كتاب او در 
بازار رواج يابد و مورد ستايش قرار بگيرد و در جرگه كتاب هايی كه امتياز و جايزه گرفته اند 
به شمار آيد و خود او نيز در زمره نويســندگان رسمی و نامی و »شهير« قرار بگيرد، ناگزير 
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است به سازی برقصد كه دولت كوك می كند. 
درود و ســالم و صلوات بی پايان الهی بر امام 
عزيز و حكيم كه به نگارنده هشدار داد نهادی كه 
می خواهد تاريخ را به رشته نگارش بكشد، نبايد به 
مراكز قدرت وابسته باشد.1 امروز ژرفای حكمت 

و عظمت اين سخن ُدرربار و سرنوشت ساز، بهتر آشكار می شود. 
نويسندگان وابسته به مراكز قدرت- به ويژه قدرت های شيطانی و استكباری- بردگان 
فكری و فرهنگی اند و هيچ گاه نمی توانند با راستی و درستی قلم بزنند و واقعيت ها را بنگارند. 
قلم، قدم و انديشه آنان در خدمت زرپرستان و زورمداران قرار دارد و »آنچه را استاد دغل 
گفت بگو« ناگزيرند بگويند و بنويسند و طبق سياست، نقشه و نيرنگ سياست بازان حاكم 
قلم بزنند و طبق خواسته آنان زغال را سفيد و ماست را سياه، خادم را خائن و خائن را خادم 
بنمايانند و تاريخی آكنده از دروغ و تزوير و فريب به نمايــش بگذارند. با نگاهی گذرا به 
كتاب های عصر قاجار و پهلوی می بينيم كه تحريف گران بی عار و قلم به مزدان نابكار، تاريخ را 
آن گونه نگاشته اند كه شاهان قلدرمآب و جنايت كار و زورمداران جهان خوار می خواستند؛ و 
هر جوانمرد روحانی و رهبر خدايی و مردمی كه ضد شاهان و استعمارگران قيامی داشته و لب 
به اعتراض گشوده، از سوی تحريف گران تاريخ زير سؤال رفته؛ از عالمانی كه در جنگ ايران 
و روس حكم جهاد دادند تا آن از خودرستگانی كه ضد كمپانی های رويتر و رژی و استبداد 
جانكاه حاكم به پاخاستند، همگی مورد خدشه و اتهام قلم به مزدان درباری قرار گرفته اند. سيد 
جمال الدين اسدآبادی، ميرزای شيرازی، ميرزای آشتيانی، شيخ فضل اهلل نوری، سيد حسن 
مدرس، سيد ابوالقاسم كاشانی از راست قامتانی هستند كه از تير اتهام و افترای تحريف گران 
تاريخ دور نماندند و می بينيم در نوشته هايی كه از ســوی فراماسون ها، ليبرال ها، قلم زنان 
صهيونيست و درباری به نام تاريخ انتشار يافته است اين بزرگان و ديگر طاليه داران آزادی، 
مورد بدترين نسبت ها و اهانت ها قرار گرفته و زير سؤال رفته اند. اكنون نيز هجمه به امام 
و توطئه تحريف ضد آن فريادگر تاريخ، از سوی كسانی كه از خط، راه و انديشه او هراس و 

دلواپسی دارند به شدت دنبال می شود؛ چنان كه مقام معظم رهبری هشدار دادند: 
... مسير پيشــرفت و قدرت ملت ايران در گرو حكومت بر چهارچوب 

1. در پی پايه گذاری مركز اسناد انقالب اسالمی در سال 1359، ناظران و صاحب نظران برای آن كه اين بنياد 
استواری يابد و از سوی دولت به عنوان يك نهاد رسمی و قانونی شــناخته شود پيشنهاد می دادند كه زير پوشش 
دولت قرار بگيرد. برخی نيز بر اين نظر بودند كه زير پوشش مجلس شورای اسالمی برود. نظر شخص نگارنده نيز 
اين بود كه به نهاد رهبری وابسته شود. ديدگاه ها و پيشنهادها را با امام در ميان گذاشتم. امام بی درنگ پاسخ دادند: 

نهادی كه می خواهد تاريخ بنويسد نبايد به مراكز قدرت وابسته باشد. 

تسلیم طلبان از روز پیروزی انقالب 
اســالمی- به ویژه پس از رحلت 
امام- همه نیرو، توان و ابزار تبلیغاتی 
خود را به کار گرفتند تــا امام را 

لیبرال منش بنمایانند
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اصول و مبانی مكتب فكری امام است و با در نظر گرفتن اين مسائل، خطر 
تحريف شــخصيت امام بزرگوار اهميت پيدا می كند و بايد به عنوان يك 
هشدار جدی برای مسئوالن، صاحب نظران فكری انقالب، شاگردان قديمی 
امام، عالقه مندان به راه امام و عموم جوانان و فرزانگان و دانشــگاهيان و 
حوزويان باشد... موضوع تحريف شخصيت امام، موضوعی با سابقه طوالنی 
و از ابتدای انقالب است... تالش دشمن از ابتدای انقالب و در زمان حيات 
امام نيز اين بود تا در تبليغات جهانی، ايشان را يك انقالبی خشك و خشن و 
غيرقابل انعطاف و بدون عاطفه معرفی كند... بعد از رحلت امام، اين جريان 
ادامه داشت تا جايی كه برخی امام را به عنوان يك ليبرال مسلك كه هيچ 
قيد و شرطی در رفتارهای سياســی، فكری و فرهنگی ايشان وجود ندارد 

معرفی می كنند...1
چنان كه مقام معظم رهبری اعالم كردند تسليم طلبان از روز پيروزی انقالب اسالمی- به 
ويژه پس از رحلت امــام- همه نيرو، توان و ابزار تبليغاتی خود را بــه كار گرفتند تا امام را 
ليبرال منش بنمايانند؛ يعنی سياست بازی كه به هيچ اصولی پای بند نيست و طبق آز و نياز 
نفســانی رنگ عوض می كند، مرام و مقصد خود را تغيير می دهد، موضع متفاوت و گاهی 
متناقض می گيرد! از دروغ پردازی، نيرنگ بازی، پشت هم اندازی و وعده های دروغ به مردم 

پروا ندارد! و... 
غرض و نظر تسليم طلبان از اين ترفند تحريف، وارونه نويسی و نارواگويی نخست اين است 
كه با اين شگرد خط و راه امام را در البه الی جوسازی ها، شايعه پراكنی ها و هياهوی تبليغاتی به 
دست فراموشی بسپارند و از ميان ببرند. دوم اينكه از اين راه، تز سازش و كرنش، وادادگی و 
تسليم طلبی را كه زير پوشش »اصالح طلبی«! دنبال می شود با عنوان راه و روش امام استواری 
بخشند و خط سازش ننگ باری را كه از ســوی دولت تزوير و فريب دنبال می شود بر خط 

مقاومت چيره سازند. 
به نظر می رسد از نقشه ها و برنامه های نويســنده الف الم خمينی نيز اين است كه امام 
را به تعبير مقام رهبری »ليبرال مســلكی« بنماياند كه »هيچ قيد و شــرطی در رفتارهای 
سياسی، فكری و فرهنگی ايشان وجود ندارد«! و با اين شگرد، سازشكاری ها، نيرنگ بازی ها 
و دروغ پردازی های برخی از مقامات دولتی را مجاز بنماياند؛ چنان كه رئيس دولت محترم!! 
نيز با نسبت ناروا به ائمه  اطهار)عليهم السالم( مبنی بر اينكه اهل معامله، مذاكره و سازش 

1. سخنرانی رهبری در مرقد امام، 1394/3/15. 
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بودند تالش كرد لغزش های كفرآميز و انحرافات عقيدتی خود را به اصطالح توجيه كند. 
نويسنده الف الم از آغاز تا پايان كتاب، تالش كرده اســت از امام چهره ای بسازد كه از 
بند و بست شيطانی و داد و ستدهای ديپلماتيك پروا نداشت. او در البه الی اين كتاب- كه 
بنابر ادعای خود، برای شناساندن امام به رشته نگارش كشيده- تالش كرده است امام را 
همانند تسليم طلب ها، ليبرال ها و سياست بازهای »غرب زده«، يك بازيگر سياسی بنماياند و 
تنها مستند او در اين دسيسه، سوءاستفاده از ديدارهای مقامات دولتی با امام در زندان و در 

دوران حصر است. 
امام از لحاظ شخصی، سياسی و اجتماعی به گونه ای زيســت كه هيچ گونه نقطه مرموز، 
تاريك و ابهام آميزی در زندگی اش ديده نمی شود و به درستی آراسته، پاكيزه، روشن و شفاف 
است. امام برای دوری گزينی از هر گونه روش و رفتار شــبهه انگيز، تا روزی كه بازداشت 
نشــده بود از هر گونه ديدار خصوصی با مقامات دولتی دوری گزيد، هيچ يك از آنان را به 
صورت محرمانه، خصوصی و در اندرونی به حضور نپذيرفت. با علی امينی- نخســت وزير 
وقت كه در سال 1340 )پيش از آغاز نهضت( به بيت او آمد- در جمع عموم مردم مالقات 
كرد. در عراق نيز در دورانی كه در نجف می زيســت با مقامات دولتی در جمع روحانيان 
و طالب و ديگر مراجعه كنندگان ديدار می كرد تا راه بهره گيــری ناروا و انگ زدن ها را بر 
روی غرض ورزان، كينه توزان و ديگر بيماران روحی- كه هميشــه مانند مگس روی زخم 
می نشينند- ببندد و جلوی سوءاستفاده آنها را بگيرد. ليكن دوران »حبس« و »حصر« امام- كه 
در آن، مقامات دولتی به سراغ او می آمدند- دستاويزی برای غرض ورزان و تحريف گران 
پديد آورد تا به مصداق »تغاری بشكند ماستی بريزد، جهان گردد به كام كاسه ليسان«، در 
راه خدشه دار كردن چهره امام و زير سؤال بردن او، از آن بهره های ناروا بگيرند. البته ديدار 
مقامات دولتی با امام در دوران زندان و حصر، نكته ناگفته و ابهام انگيزی به دنبال نداشت. 
امام در پی آزادی و بازگشت به قم در شب 16 فروردين 1343 در دو سخنرانی خود )21 
و 26 فروردين 1343( به شرح و توضيح آنچه در زندان ميان او و برخی از مقامات دولتی 
گذشته بود، پرداختند و مطالبی را كه ميان دو طرف مطرح شده بود، بی كم  و   كاست برای 
مخاطبان شرح دادند. ايشان گاهی نيز اين مطالب را در جمع اصحاب، شاگردان و ارادتمندان 
بازگو می كردند. ساليان بعد نيز گاهی در سخنرانی های رسمی به مناسبتی از آن گفت وگوها 
ياد می كردند و نگذاشتند از آن ديدارها و گفت وگوهای درون زندان و حصر نكته ای ناگفته 

و جای سؤالی باقی بماند. 
با وجود اين، می بينيم كه نويسنده الف الم بر آن بوده است كه ديدارهايی را كه مقامات 
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رژيم شاه با امام در دوران زندان و تحت نظر )حصر( 
داشته اند، مرموز، سؤال برانگيز و ابهام آميز بنماياند. 
شــايد بتوان گفت اصوالً كتاب الــف الم به قصد و 
انگيزه بهره برداری ناروا و ويرانگر از دوران زندان و 
حصر امام به رشته نگارش كشيده شده است كه در 
البه الی صدها صفحه گزارش، خاطره، سند ساواك و 

نوشته های سرگرم كننده و به ظاهر ستايش آميز، تيشه به ريشه بزند و امام را به چالش بكشاند 
تا در آينده، تحريف گران تاريخ، دشمنان امام، اسالم و انقالب اسالمی با بهره گيری از آن 
آورده های مرموز و مشكوك و سؤال برانگيز، جريان ها بسازند، داستان ها بسرايند و اتهامات 

ناروايی را بر امام روا دارند. 

مثلث دروغ پردازان
چنان كه بارها يادآور شدم با نگاهی گذرا به كتاب الف الم می توان دريافت كه اين كتاب، 
مجموعه ای از گزارش های غالباً ساختگی و »من درآوردی« پادوهای ساواك است و جز اين 
مجموعه و خاطرات غالباً دروغ و گزافه اين و آن، چيزی در بر ندارد. نكته ای كه در اين ميان، 
غرض ورزی و بدانديشی نويسنده الف الم را بيشتر آشكار می كند استناد او به نوشته های 
دروغ سازان كينه توز برای راست نماياندن دروغ خود است. او سخت تالش دارد وانمود كند 
كه ميان امام و تيمسار پاكروان )رئيس اطالعات و امنيت كل كشور( ارتباط و اعتماد ويژه ای 
برقرار بود! و »... آقای خمينی شايد در چند ديدار گذشته خود با پاكروان او را مخاطبی مقبول 
از طرف هيئت حاكمه يافته بود كه می تواند ارزش و اندازه سخن او را دريابد و عينًا انتقال 

دهد)!( آيت اهلل خمينی، مايل بود حرف های او از طريق پاكروان به گوش شاه برسد!«1
او برای استواری اين ادعای دروغ خود، نوشته های »دو شاهد عادل«!! را به عنوان برگ 
برنده به نمايش درآورده اســت كه در واقع هر دوی آنان با او هم انديشه و هم انگيزه اند! 
استناد او به بافته ها و آورده های ياوه و بی مايه دروغ سازان ورشكسته ای مانند شيخ حسينعلی 
منتظری و عاليخانی- مهره سوخته و بی آبروی سلطنت طلبان- ژرفای آز خود را برای وابسته 
نشان دادن امام به پاكروان می نماياند. او دروغ بافی و خالف گويی آقای منتظری را از زبان 

امام چنين بازنويسی كرده است: 
... يك روز پاكروان آمد پيش من و گفت آقا شما يك آقايی، يك مرجع 

1. هدايت اهلل بهبودی، الف الم خمينی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های سياسی، 1396، ص360. 

به نظر می رســد از نقشــه ها و 
برنامه های نویســنده الف الم 
خمینی نیز این است که امام را به 
تعبیر مقام رهبری »لیبرال مسلکی« 
بنمایاند که »هیچ قید و شــرطی 
در رفتارهای سیاسی، فکری و 

فرهنگی ایشان وجود ندارد«!
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تقليدی، يك بزرگواری، يك روحانی هستی سياست و اينها را بگذاريد مال 
ماها، سياســت يعنی پدرســوختگی، دروغ، تزوير...1 شأن شما نيست كه 

خودتان را به سياست آلوده كنيد. 
نويسنده الف الم اينجا پرانتز باز كرده و نوشته است: »آقای خمينی كه موقع را بر خالف 
بار پيش در زندان مناسب ديده بود با شرح بيشتری پاسخ داد«! او پرانتز را بسته و دروغ بافی 

آقای منتظری را چنين دنبال كرده است: 
من ]خمينی[ به او گفتم اگر سياست به اين معناست كه تو می گويی البته 
ما اهل آن نيستيم، آن مال خودتان باشد اما اگر سياست معنايش اداره امور 
اجتماعی و رسيدگی به كارهای مردم است اين اصاًل جزو برنامه اسالم است 
و جزو قانون مشروطه است. مواظب باش اين حرف ها را جايی نگويی، اگر به 
كسی بگويی در سياست دخالت نكند، اين جرم است، زيرا برخالف حكومت 
مشروطه است االن يك دستگاه عادله می تواند تو را محكوم كند... و كسی 

را كه بر خالف مشروطه قدم بردارد بايد محاكمه كرد...2 
نخستين پرسش از نويسنده الف الم پيرامون آنچه شيخ حسينعلی منتظری از زبان امام 
روايت كرده اين است كه: منبع و مأخذ اين مطلب كدام است؟ مگر او مدعی نيست هر آنچه 
را كه در  الف الم آورده است همراه با سند و مدرك است؟ آورده شيخ حسينعلی منتظری كه 
جناب او آن را با آب و تاب بازنويسی كرده از چه منبعی گرفته شده است؟ اين آورده شيخ 
منتظری اگر صحت داشت بايد در گزارش ساواك و در پرونده امام و نيز در كتاب صحيفه 

می آمد. امام در سخنرانی خود در 21 فروردين 1343 رسماً اعالم كرد: 
آمد يك نفر از اشخاصی كه ميل ندارم اسمش را بياورم ]پاكروان[ گفت 
آقا سياست عبارت اســت از دروغ گفتن، خدعه، فريب، نيرنگ، خالصه 
پدرسوختگی است... چون موقع مقتضی نبود نخواستم با او بحثی بكنم، گفتم، 

از اول وارد اين سياست كه شما می گوييد نبوده ايم...3 
بنابراين امام با پاكروان وارد بحث نشده است و اظهارنظری نكرده است. اصوالً سيره و 
روش امام در دوران زندان و حصر اين بود كه با مقاماتی كــه نزد او می آمدند وارد بحث 
نمی شــد و ســخن نمی گفت. امام در نجف برای نگارنده روايت كرد كه در پی اظهارات 
جناب پاكروان پيرامون »معنی سياســت«، آقای قمی كه كنارم نشسته بود بر آن بود كه 

1. نقطه چين در متن است. 
2. همان، ص361. 

3. صحيفه امام، ج1، ص269. 
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پاسخ بگويد؛ با پا به او اشــاره كردم كه سخنی نگويد. 
آن گاه كه پاكروان رفت بــه آقای قمی گفتم: اينجا كه 
جای بحث و گفت وگو با اينها نيســت! ما جواب اينها 
و حرف های خودمان را باالی منبر می زنيم. افزون بر 
اين، بايد توجه داشت كه امام مرد خرد و انديشه بود؛ 

اين گونه سخنان ناپخته و بی مايه كه »مواظب باش اين حرف را جايی نگويی! اگر به كسی 
بگويی در سياست دخالت نكند، اين جرم است زيرا بر خالف حكومت مشروطه است و...« 
در كشوری كه سلطنت شاه با آن وكيل الدوله های بی زبانی كه در پارلمان جا خوش كرده 
بودند و ديگر مسئوالن، با پايمال كردن قوانين مشروطه همراه بود و دولتمردان، پيوسته در 
سخنانشان از جدايی دين و سياست حرف می زدند و در روزنامه هايشان پيرامون جدايی دين 
از سياست قلمفرسايی می كردند، تهديد كردن يك مقام بلندپايه ساواك كه »مواظب باش 
اين حرف را جايی نگويی، اگر به كسی بگويی... يك دستگاه عادله می تواند تو را محكوم كند 
و...« سخنی نيست كه يك انسان عاقل و خردمند آن را بر زبان آورد. نويسنده الف الم برای 
اينكه دروغ پردازی آقای منتظری را به اصطالح راست بنماياند به دروغی ديگر دست زده و 
ادعا كرده است كه اين گفت وگويی كه از زبان آقای منتظری آمده است در قيطريه صورت 
گرفته و »آقای خمينی« كه موقع را بر خالف بار پيش در زندان مناســب ديده بود با شرح 
بيشتری پاسخ داد«.1 بايد جناب او اول توضيح دهد كه از چه سندی به دست آورده است 
كه پاكروان در قيطريه با امام ديدار كرده است و دوم بگويد امام چگونه »موقع را برخالف بار 
پيش مناسب ديده بود«؟! اين بار كه زير نظر و حصر قرار داشت با بار پيش كه در زندان بود 
چه تفاوتی كرده بود؟! و سوم اينكه چرا اين گفت وگو در گزارش ساواك نيامده است و جز 

شيخ منتظری و نويسنده الف الم هيچ كسی حتی امام! از آن آگاهی نيافته اند؟!
نويسنده الف الم برای اثبات دروغ بی پايه و اساس خود مبنی بر گرايش ويژه امام به تيمسار 
پاكروان، افزون بر استناد به دروغ پردازی های آقای شيخ حسينعلی منتظری، از دروغ ساز 
ديگری به نام »فاطمه پاكروان« )همسر تيمسار( كمك گرفته و ادعای خود را با دروغ پردازی 
آن خانم گره زده و آنچه را كه نامبرده بافته و ساخته يا به نام او ساخته اند، اعتبار و استواری 
بخشيده است و آورده های او را به گونه ای روايت كرده است كه انگار در راستی و درستی آن 

هيچ ترديدی نيست! او درباره آورده فاطمه پاكروان چنين نظر داده است: 
... در خاطرات همســر پاكروان، نكات قابل توجهــی از ديدارهای اين 

1. همان، ص360-361.

نویسنده الف الم از آغاز تا پایان 
کتاب، تالش کرده است از امام 
چهره ای بســازد که از بند و 
بست شیطانی و داد و ستدهای 

دیپلماتیک پروا نداشت
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دو)!!( ياد شده اســت. فاطمه پاكروان وقتی ويژگی های آيت اهلل خمينی را 
از شوهرش پرسيد شنيد كه خيلی خوب بود! عالی بود! بسيار صميمی بود! 
آيت اهلل خمينی با همان لحن آهنگينش بر سر ميز ناهار می گفت: تيمسار! 
منتظر روزهايی هستم كه ناهار خودمان را بخورم)!( او خيلی  خوش قيافه بود 
و من مطمئنم به آن پيری كه می گويند نيست...1 بر همه جا سايه می افكند، 

قدرت سحرآميزی داشت، روح بزرگی داشت...2 

خاطرات آلوده، بهره گيری های ناستوده 
بايسته يادآوريست كه خاطرات منسوب به خانم پاكروان و بهره گيری های غرض آلود 
از آن، نكته ها و پرسش هايی در ذهن برمی انگيزد كه نتوان از آن گذشت و جا دارد كه مورد 
بررسی و پرسش قرار بگيرد و ابهام زدايی شود. نخســت اينكه خانم پاكروان گفت وگوی 
خود را با جناب تيمسار، درباره امام با اين جمله آغاز می كند كه »همسرم گفت دو هفته با 
آيت اهلل خمينی ناهار می خورم!«3 بايد ديد نويسنده الف الم آن گاه كه آورده خانم پاكروان را 
بازنويسی می كرده، چرا اين جمله را حذف كرده و در واقع درز گرفته است؟ ادعای رياست 
ساواك ايران مبنی بر اينكه دو هفته با امام هم غذا بوده مسئله كوچكی نيست كه بتوان از كنار 
آن بی تفاوت گذشت؛ به ويژه اينكه نويسنده الف الم اصرار دارد اين دروغ را استواری بخشد 
كه ميان امام و پاكروان گرايشی بوده است. دوم اينكه خانم پاكروان در خاطرات خود هيچ گاه 
ادعا نكرده كه امام به خانه شان رفته و با تيمسار پاكروان در منزل، ناهار صرف كرده است 
بلكه از گفته و آورده او به دست می آيد كه امام را هيچ گاه نديده است؛ از اين  رو، جناب تيمسار 
برای او توضيح می دهد كه امام »خيلی خوش قيافه بود«.4 ادعای رفتن امام به منزل پاكروان را 
يكی از سلطنت طلبان ورشكسته به نام علينقی عاليخانی از زبان خانم پاكروان آورده است كه 
»آيت اهلل خمينی دو بار به منزل تيمسار پاكروان رفته و شام هم خورده بودند!«5 يك نويسنده 
تاريخ اگر »مورخ الدوله« نباشد از كنار اين ادعای نابجا و دروغ، بی تفاوت نمی گذرد؛ دست كم 
اين موضوع را يادآوری می كند كه آورده های جناب عاليخانی در خاطرات فاطمه پاكروان 

1. نقطه چين در متن است. 
2. همان، ص360.

3. خاطرات فاطمه پاكروان، ترجمه دكتر اسماعيل سالمی، تهران، مهرانديش، 1393، ص29. 
4. همان.

5. حسين دهباشی )به كوشش(، اقتصاد و امنيت: تاريخ شفاهی، زندگی و آثار علينقی عاليخانی، تهران، سازمان 
اسناد و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، 1394، ص136. 
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نيامده است. آيا اين پرسش برای نويسنده الف 
الم مطرح نشده كه چگونه می شود خانم پاكروان 
خاطره ای را برای عاليخانــی روايت كند ليكن 
آن را در خاطرات خود درز بگيرد؟! آيا به نظر 
نمی رسد كه نويسنده الف الم با شيوه جانبدارانه 
بر آن بوده اســت كه به يادمانده های آلوده و 
دروغ مايه غرب نشــينان آســيبی نرسد و آن 

بافته ها بی اعتبار نشود؟ او می دانسته است بازگو كردن اين جمله از خاطرات فاطمه پاكروان 
كه »تيمسار پاكروان دو هفته با امام ناهار صرف كرده است« آن خاطرات را تا مرز ياوه گويی، 
خيال پردازی و هذيان پايين می آورد و بی اعتبار می سازد؟ چگونه می شود كه جناب تيمسار 
دو هفته با امام ناهار صرف كند و خبر آن در آن روز در ميان مردم ايران بروز نكند و دهان 
به دهان رواج نيابد؟ و حتی گزارشگران ساواك، نيروهای انتظامی و ديگر چشم های مرموزی 

كه امام را از دور و نزديك زير نظر داشتند و می پاييدند آن را گزارش نكنند؟! 
آيا اين آبروداری و عيب پوشی نويسنده الف  الم، نســبت به خاطرات بی پايه مهره های 
ســوخته و خودفروخته ای مانند عاليخانی و خانم پاكروان و... نشان از ارتباط شبكه مخوف 
تحريف گران تاريخ كه در درون و برون مرز دست در دست هم دارند و در راه تحريف تاريخ 
انقالب اسالمی و خدشه دار كردن چهره امام و به بن بست كشاندن راه و خط امام می كوشند، 
نيست؟ شگفت آور اينكه از سال 1342 تا سال 1363 كه يادمانده های خانم پاكروان، مانند 
بسياری از خاطرات سراسر كذب ديگر از كشــكول تاريخ شفاهی دانشگاه هاروارد امريكا 
بيرون آمد، هر شخص و هر جريانی از دشمنان قســم خورده امام و انقالب اسالمی كه از 
كوچك ترين رفتار و گفتار و گوشه چشــم امام به رژيم پهلوی كه بوی نرمش می داد، برای 
تخريب آن مرد خدا استفاده می كردند، به چنين ديداری ميان امام و تيمسار پاكروان- كه 
بنا به ادعای خانم پاكروان، دو هفته با هم ناهار خوردند و بنابر ادعای عاليخانی دو بار امام به 
منزل پاكروان رفته است و با هم شام خوردند!- اشاره ای نكرده و گزارشی نداده اند؛ ليكن از 
سال 1393 كه دست های مرموزی اين خاطرات را در ايران ترجمه و منتشر كردند، به اين 
انتظار نشستند كه مورخ الدوله هايی مانند نويسنده الف الم با استناد به اين خاطرات ساختگی، 
آن را اعتبار بخشند و ذهن تاريخ را نسبت به راستی و سازش ناپذيری امام و اصالت انقالب 

اسالمی مخدوش سازند. 
يكی از شگردهايی كه فراماسون ها در سده پيشــين- كه مأموريت تحريف تاريخ را به 

نویسنده الف الم برای اثبات دروغ 
بی پایه و اساس خود مبنی بر گرایش 
ویژه امام به تیمسار پاکروان، افزون 
بر استناد به دروغ پردازی های آقای 
شیخ حسینعلی منتظری، از دروغ ساز 
دیگری به نام »فاطمه پاکروان« )همسر 
تیمسار( کمک گرفته و ادعای خود را 

با دروغ پردازی آن خانم گره زده
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شكل ويژه و گسترده ای بر عهده داشتند- به كار می گرفتند )و اكنون نيز به كار می گيرند( 
اين بود كه يكی از آنها دروغ يا اتهامی را در كتاب خود نگارش می كرد و به دنبال او ديگر 
ماسون ها و ماسون زده ها يكی پس از ديگری آن دروغ و اتهام را در نوشته های خود با ارجاع 
و گاهی بدون ارجاع بازگو می كردند و بدين گونه آن را استواری می بخشيدند و آن گاه كه از 
سوی پژوهشگری پيرامون درستی يا نادرستی آن ادعای سخيف پرسش می شد، بی درنگ 
پاســخ می دادند: اين مطلب در ده ها كتاب و مقاله آمده است؛ مگر می توان در صحت آن 
ترديد كرد؟! اكنون نيز می بينيم كه اين شگرد شــيطانی در ميان شماری از تحريف گران 
تاريخ و دروغ پردازان معاصر به كار گرفته شده است. عناصری مرموز، دروغ نامه ای به اسم 
خاطرات فاطمه پاكروان به بازار آورده اند و به نظر می رسد كه دست های ناپاك و ناآشنايی 
برای اعتبار بخشيدن به آن به كار افتاده است. گويا نويسنده الف الم بر آن بوده كه به نوشته 
خانم پاكروان اعتبار ببخشد و ادعای آن كتاب را با قاطعيت و بدون ترديد مورد تأييد قرار 
دهد؛ ليكن توضيح نداده است كه چرا خانم پاكروان ادعا دارد كه امام دو هفته با تيمسار ناهار 
صرف كرده در حالی كه عاليخانی مدعی است كه امام دو بار به منزل پاكروان رفته و »شام 

را با هم خورده بودند«. 
نكته درخور توجه اين است كه نويسنده الف الم، كتاب خانم پاكروان را يك مائده آسمانی 
در راستای سياست خود برای تخريب امام و خدشــه دار كردن چهره او می داند؛ از اين رو 
سخت به آن باليده است. ليكن در پانوشت آورده های او مطالب دوپهلو و ترديدآميزی در رد 
ادعای رفتن امام به خانه پاكروان آمده است كه به قلم نويسنده الف الم نيست و از چگونگی 
نوشته به دست می آيد كه ناشران الف الم برای حفظ اعتبار خود آن مطالب را برخالف رأی 
و نظر نويسنده آورده و در واقع بر او تحميل كرده اند. در اين پانوشت عنوان »امام« چندين 

بار به كار رفته است كه با قلم غرب باوران همخوانی ندارد: 
... تزلزل نقل عاليخانی از همان جمله حضور امام در خانه پاكروان شروع 
می شود. اندك آشنايی با سلوك سياســی امام می گويد كه چنين رفتاری 

)رفتن به خانه پاكروان( از امام غير  ممكن است...1 

پرسش هایی از نویسنده الف الم
البته نويسنده الف الم نبايد از اين گونه تحميل ها و دست بردن آقاباالسرها در نوشته هايش 
آزرده خاطر باشد. نان خور دولت بودن و طبق سياست دولت قلم زدن و تاريخ وزارتی نوشتن 

1. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص361، پانوشت. 
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اين گونه دردسرها را دارد و حتی گاهی نويسنده ناگزير 
است »حسب االمری« دِر عقل و انديشه را نيز ِگل بگيرد 
و حق بحث و اعتراض هم نداشــته باشد؛ چنان كه در 
كتاب الف الم می بينيم در مواردی دِر انديشه و خرد به 
كلی بسته شده است. عالمه شهيد سيد مصطفی خمينی 
روايت می كرد كه روز 13 آبان 1343، هنگام ورود به 
زندان قزل قلعه به افسر نگهبان گفتم: آيا می دانيد من 

به جرم دفاع پدرم از حقوق ارتش دارم زندانی می شوم؟ پاسخ داد: »ما حق نداريم به اين 
گونه مسائل فكر كنيم«! اكنون اگر از نويسنده الف الم »حق فكر كردن« سلب نشده باشد 
و از انديشه و انديشيدن و تحليل و بررسی باز نمانده باشد بايسته است به اين چند پرسش 

پاسخ دهد: 
1. چرا گزارشگران ساواك از دو هفته صرف ناهار امام با پاكروان يا دو بار رفتن امام به خانه 
تيمسار پاكروان هيچ گونه گزارشی نداده اند؟ در دورانی كه امام تحت نظر بودند ده ها مأمور 
دون پايه و بلندپايه ساواك در اقامتگاه ايشان به سر می بردند و ايشان را زير نظر داشتند و 
مأمور مراقبت از امام يك نفر نبود كه نويســنده الف الم بنويسد: »يا غيبش كرده بودند«! 
چگونه شدنی بود كه امام در برابر چشمان ده ها مأمور امنيتی و انتظامی كه در درون و بيرون 
اقامتگاه او گماشته شده بودند، زيستگاه خود را ترك كند و به خانه تيمسار پاكروان برود و 
از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی هيچ گونه گزارشی به ثبت نرسد؟! افزون بر اين، جناب 
تيمســار ده ها محافظ، نگهبان، پيش كار، پيش خدمت، آشپز و نوكر در درون خانه داشت؛ 

چگونه امكان داشت رفتن امام به آن خانه هرگز به بيرون درز نكند؟! 
2. تيمســار پاكروان بی ترديد هرگز بدون موافقت مافوق و شخص شاه به خود رخصت 
نمی داد كه به ديدار امام برود و دو هفته با او ناهار صرف كند يا امام را به خانه خود ميهمان 
كند. اگر بنابر خواست و سياست شاه، او را به خانه خود فراخوانده بود، بی ترديد بر اساس نقشه 
و انگيزه ای بوده كه بايد ضد امام به انجام می رساندند و اگر نتوانستند به آن نقشه و برنامه 
دست يابند بايد در گزارش خود به آن اشــاره می كردند؛ بنابراين بايد گزارش بلندبااليی 
پيرامون گفت وگوی پاكروان با امام به شــاه داده می شد و كاميابی يا شكست در اين ديدار 
مورد ارزيابی قرار می گرفت و نسخه آن گزارش بلند در ســاواك و نيز در دربار بايگانی 
می شد. چگونه است كه درباره ارتباط نزديك پاكروان با امام نه در شهربانی )كه مأموران آن 
در اطراف اقامتگاه امام گماشته شده بودند(، نه در گزارش ساواك )كه مأمورانش در درون 

خانم پاکــروان در خاطرات 
خود هیچ گاه ادعا نکرده که امام 
به خانه شــان رفته و با تیمسار 
پاکروان در منزل، ناهار صرف 
کرده است بلکه از گفته و آورده 
او به دســت می آید که امام را 

هیچ گاه ندیده است
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اقامتگاه امام او را زير نظر داشتند( و نه در پرونده 
امام در دربار، نشانی به جا نمانده است؟

3. عناصر قشری و ســطحی نگر كه هيچ  گونه 
شناختی از رژيم ديكتاتوری و پليسی شاه ندارند 
شايد چنين پندارند كه مقامات بلند پايه ای مانند 
پاكــروان در آن رژيــم از آزادی همه جانبه ای 
برخوردار بودند و با آسودگی خاطر می  توانستند به 
هر جا بروند، با هر كسی كه می خواستند بنشينند و 
به هر كاری دست بزنند و خالصه »از هفت دولت 
آزاد« بودند؛ در صورتی كه رژيم شاه آن مقامات بلندپايه- به ويژه نظامی- را بيش از ديگران 
زير نظر داشت. شاه به راستی از سايه خود می ترسيد و فرماندهان نظامی و درجه داران را از 

دور و نزديك، سخت كنترل می كرد. 
به ياد دارم در ســال 1363 كه وزارت اطالعات در مركز ســاواك )كه از طرف امام 
سرپرستی آن را بر عهده داشتم( تشكيل شد آقای ری شهری )وزير اطالعات( كارشناسان 
دستگاه كنترل و شنود را برای وارسی ساختمان های آن مركز فراخواند. آنچه مايه شگفتی 
حاضران شد اين بود كه در دفتر و اتاق شخصی تيمسار نصيری )كه مورد اطمينان شخص 

شاه بود( نيز با امكانات آن زمان سيم كشی های طوالنی كرده و شنود گذاشته بودند! 
دروغ سازان خودفروخته و سرسپرده مانند علينقی عاليخانی قصه گويی می كنند كه: 

... بعد از جلسه دومی كه خمينی ]از خانه پاكروان[ رفت )نمی نويسد كه 
چگونه رفت؟ با تاكسی؟ پياده؟ يا با راننده ويژه پاكروان؟ يا محافظان جناب 
تيمسار؟( از پاكروان پرسيدم كه تو با اين آيت اهلل چه صحبتی كردی؟ او 
جواب داده بود: من تاريخ و فلسفه صحبت كردم كه او نمی دانست، او هم 
درباره اسالم صحبت كرد كه من نمی دانستم. بنابراين هيچ نوع ديالوگی 

نتوانستيم با هم برقرار كنيم]؟[1
بايد دانست كه امام در علم فلسفه، طبق نظر فالسفه، اعلم زمان خود بود و می توان گفت 
جناب تيمسار از الفبای فلسفه نيز آگاهی نداشــت. او نه با امام نشست و نه ناهاری با امام 

صرف كرد و نه از دانش و علم و فلسفه دريافتی داشت تا ديالوگی با امام داشته باشد. 
اين نكته نيز بايسته يادآوری است كه مقامات بلندپايه رژيم شاه برای ديدار با ديگران 

1. همان. 

چگونه می شود که جناب تیمسار 
دو هفته با امام ناهار صرف کند و 
خبــر آن در آن روز در میان مردم 
ایران بروز نکنــد و دهان به دهان 
رواج نیابد؟ و حتی گزارشگران 
ساواک، نیروهای انتظامی و دیگر 
چشم های مرموزی که امام را از 
دور و نزدیک زیر نظر داشــتند و 
می پاییدند آن را گزارش نکنند؟! 
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به ويژه شخصيت های روحانی حتی در زندان بايد از شاه رخصت می گرفتند؛ از نخست وزير 
گرفته تا ديگر مقامات، تنها با موافقت شــاه به نزد مقامات روحانی و سياسی می رفتند. در 
پی صدور حكم اعدام چند تن از »متهمين ترور منصور«، آقای حاج سيد احمد خوانساری از 
مراجع بزرگ تهران- بنابر سفارش روحانيان و علمای مبارز- از وزير دربار خواست به بيت 
او برود تا طومارها و نامه های زيادی را كه از شخصيت های روحانی و مردمی برای عفو آنان 
رسيده بود به او تحويل دهد و درخواست بزرگان روحانی را به او برساند. وزير دربار، رفتن 
به نزد او را پس انداخت. آن گاه كه آقای خوانساری برای بار دوم و سوم درخواست خود را 
تكرار كرد وزير دربار پاسخ داده بود كه با كمال معذرت تا از شاه اجازه نگيرم نمی توانم به 
حضور برسم و شاهنشاه خارج كشورند؛ منتظرم تا مراجعت كنند و با اذن ايشان به حضورتان 

بيايم! 
اگر تيمسار پاكروان بدون هماهنگی با شاه به ديدار امام می رفت، بی ترديد مورد بدگمانی 
شاه قرار می گرفت و از كار بركنار می شد؛ چه برسد كه امام را بدون اذن شاه به خانه خود 

ميهمان كند كه مجازاتی كمتر از اعدام برای او نبود! 
4. چنان كه پيش تر آمد، امام هميشــه از دولتمردان و دالل ظلمه گريزان بود؛ ديدار و 
گفت وگو با مقامات دولتی را به طور خصوصی و به دور از چشم شماری از آشنايان و شاگردان 
و در واقع مردم هيچ گاه نمی پذيرفت و حتی ديدار با شاه را- به علت اينكه اگر انگشت او به 
دريا برسد دريا نجس می شود- رد كرد.1 اكنون بايد ديد چگونه شدنی است كه امام با آن 
هوشمندی و خردمندی بی سر و صدا به خانه پاكروان برود و سر ميز ناهار يا شام او بنشيند 
و با آن جنايت پيشه ای كه زيردستان او فرزندان مردم را در سلول های زندان، زير شكنجه 
تكه پاره می كردند، هم نشين و هم كالم شــود؟! بی ترديد اين روش و رفتار از خمينی ای كه 
به ملت عشــق می ورزد و مردم را محرم راز می داند و با مردم صداقت دارد، سر نمی زند؛ 
اين گونه كژی ها و نادرســتی ها از آن خمينی الف المی است كه جز شكم، غصه ای ندارد و 
می گويد: تيمسار! منتظر روزی هســتم كه ناهار خودمان را بخورم! بگذريم از اينكه بنابر 
خاطرات منسوب به خانم امام برای او در دوران حصر از منزل غذا می بردند و غذای خود 

را می خورد! 

1. امام در پی پيشنهادهای پياپی مقامات ساواك برای ديدار او با شــاه، به يكی از پيشنهاددهندگان نفوذی به 
نام آقای روغنی كه ميزبانی امام را در دوران حصر بر دوش داشت، يادآور شد: »... اين اظهار تمايل دستگاه برای 
مالقات من با شاه ]برای اين است كه[ آنها به خوبی دريافته اند كه شاه تا آنجا در ميان اجتماع ساقط است كه اگر 
انگشت او به دريا برسد دريا نجس می شود لذا می خواهند... با او مالقات كنم تا مرا هم در اجتماع، مثل خود او ساقط 

و آلوده سازند.« سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1386، دفتر نخست، ص816. 
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در راه استواری دروغ سازی و دروغ سازان 
نكته در خور درنگ و تأمل، روش و منش نويســنده الــف الم در بهره گيری از منابع و 
مستندات ناراست و نادرست است. به نظر می رسد كه جناب او دنبال گزارش ها و روايت های 
خالف واقع و ساختگی و نيز راويان و گزارشگران نااستوار، بی بند  و بار و زاويه دار بوده و به 
دروغ پردازی ها و ياوه گويی ها، بيشتر گرايش داشته است. اين گراييدن، بی ترديد نمی توانسته 
است ناآگاهانه، نسنجيده و بی پيشينه باشــد. اصوالً دستمايه و سرمايه و به اصطالح منابع 
اصلی كتاب الف الم، گزارش های بعضًا ســاختگی پادوهای ســاواك و خاطرات آميخته 
با دروغ و شــايعه و گزافه خاطره نويسان و خاطره گويان بی مســئوليت و بيهوده گو است. 
نويسنده الف الم نسبت به گزارش هايی كه جنبه تحريف شخصيت امام و انقالب اسالمی 
را دارد يا از قلم و زبان كسانی كه با امام زاويه دارند انتشار يافته است، پذيرش ويژه دارد. 
گزارش های بی پايه و ناشيانه پادوهای ساواك و خاطرات مقامات دولتی مانند سناتور سزاوار، 
تيمسار پاكروان و همسرش، نيز كســانی مانند شيخ حسينعلی منتظری، حتی اگر برخالف 
خرد و انديشه باشد در كتاب الف الم از اعتبار ويژه و برجسته ای برخوردار است. در برابر، 
گزارش هايی كه با راستی و درســتی و به دور از غرض ورزی نگارش يافته باشد و به نوعی 
صداقت، معنويت، سازش ناپذيری و وارستگی های امام را بنماياند از نظر نويسنده الف الم از 
اعتبار بايسته برخوردار نيست و او از كنار آن بی سر و صدا می گذرد و آن را ناديده می گيرد 

اما دروغ پردازی جناب شيخ حسينعلی منتظری را ضد امام چنين جلوه گر! می سازد: 
... شب پنجم فروردين، شايعه ای با شتاب در شهر پيچيد: شاه فرار كرده 
است... شــاهدان آن روزها می گفتند كه از اين شايعه بوی توطئه می آيد. 
می خواستند آيت اهلل خمينی را بدين وسيله تحريك كنند به حرم حضرت 
معصومه سالم اهلل عليها رفته، ســخنرانی كند و با همين دستاويز دستگير 
نمايند. من و آقای ابراهيم امينی با تشرف ايشان به حرم مخالفت كرديم 
و گفتيم در اين شرايط و شلوغی صحن و حرم، تشرف شما صالح نيست. 
ايشان اول قبول نمی كردند ولی باألخره با اصرار، منصرف شدند. آقای امينی 
می گفت من به قدری ناراحت و نگران بودم كه تصميم داشتم اگر ايشان 
منصرف نشوند، قبای ايشان را بگيرم و بكشم و لو موجب پرت شدن ايشان 

باشد]!![1 
اين خيال پردازی جناب منتظری برای نويسنده الف الم از اهميت ويژه ای برخوردار است 

1. همان، ص268. 
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زيرا امام را آدمی زودباور، ســاده انديش و سطحی نگر 
نشان می دهد كه چه زود آلت دست قرار می گرفته و 
فريب می خورده و نســنجيده و بی انديشه راه می افتاده 
است! پرسشی كه در اين مورد مطرح می شود اين است 
كه امام با اين خــوی زودباوری! و ناشــيگری! چگونه 
توانســت پانزده ســال در نجف- كه آقای منتظری و 
آقای امينی را نداشت- در برابر صدها توطئه ژرف تر و 

گسترده تر از توطئه ای كه آقای منتظری از آن ياد كرده است، دوام بياورد و فريب نخورد؟!! 
بايسته يادآوری اســت آن گاه كه شايعه فرار شــاه در قم رواج يافت، بسياری از علما و 
روحانيان به بيت امام ريختند و با خوشحالی و خرسندی به امام تبريك گفتند. واكنش امام 
بسيار ژرف، انديشمندانه و هدف مندانه بود: »اگر اين خبر صحت داشته باشد در موضع ما 
تغييری پديد نمی آورد؛ ما كه با فرد طرف نيستيم و با شخص دعوا نداريم«. در اين جمله 
كوتاه، هزار نكته باريك تر ز مو نهفته است. امام با اين جمله، هدف اصلی و نهايی خود را- كه 
برچيدن نظام دوهزار و پانصدساله پادشاهی و برپايی حكومت اسالمی بود- به درستی بيان 
كرد. هر چند در آن روز كمتر كسی آن را دريافت و به آن انديشه كرد. در آن روز كه حرم 
مطهر از زائران موج می زد و مردم از سر و كول هم باال می رفتند نه امام می توانست به حرم 
مشرف شود و نه در آن محل، امكان سخنرانی بود و رهبر ژرف نگر، حكيم، دانا و خردمند 
ملت ايران هشيارتر از اين بود كه با شايعه ای راه بيفتد و به كارهای نسنجيده و بی خردانه 
دست بزند؛ ليكن چه توان كرد كه برخی با اين گونه داستان سرايی ها و برجسته كردن اين گونه 
قصه گويی ها، خيال بافی های كودكانه و دروغ پردازی های ناشيانه برآن اند خمينی الف المی 

بسازند! 
برای اثبات اين نكته كه نويسنده الف الم، گرايش ويژه ای به گزارش های دور از واقعيت، 
پوچ و ساختگی داشته و روايت های راست و درست را بر نمی تافته است، به عنوان نمونه از 
آورده های او پيرامون ورود امام به نجف، پس از آن كه از تركيه به عراق تبعيد شــد، گذر 
می كنيم تا واكنش او در برابر گزارش های درست و نادرست، بهتر نمايان شود و اين نگارنده 

به غرض ورزی و نسبت ناروا به اين و آن متهم نشود و كمتر مورد نكوهش قرار بگيرد. 
در پی ورود امام به نجف اشرف در تاريخ 1343/7/26 )پس از رهايی از تبعيدگاه تركيه( 
دو نامه و يك خاطره از سه روحانی سرشناس در دست است كه درباره ورود امام به نجف و 
ديدار او با مراجع، گزارشاتی داده اند. آن دو نامه، هم زمان با روزهايی است كه امام وارد نجف 

نکته درخور توجه این است که 
نویسنده الف الم، کتاب خانم 
پاکروان را یک مائده آسمانی 
در راستای سیاست خود برای 
تخریب امام و خدشه دار کردن 
چهره او می دانــد؛ از این رو 

سخت به آن بالیده است
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شده است ليكن خاطره، پس از گذشت چهل سال از آن روز و روزگار بازگو شده و با خطاهای 
آشكاری همراه است؛ ليكن نامه ها با دقت و صحت و امانت و دور از گزافه گويی نوشته شده 
است. شگفت آور اين است كه نويسنده الف الم به آن دو نامه هيچ گونه اشاره ای نمی كند اما 
خاطراتی را كه چهل سال بعد گفته شده و آكنده از خطا و نارواگويی است را مورد استناد قرار 

می دهد و آنها را اعتبار می بخشد!! 
دو تن از مقامات روحانی نجف به نام های آيت اهلل سيد مجتبی رودباری و حجت االسالم 
شيخ علی غروی تبريزی )منشی آقای خويی( طی نامه های جداگانه، چگونگی ورود امام به 
نجف و رويدادهای آن روزها را به صورت ريز و دقيق نوشته اند. در نامه آقای غروی به آقای 

شريعتمداری آمده است: 
... روز جمعه گذشــته نوزدهم شــهر جمادی الثانيه طرف عصر آقای 
جديد التحرير1 وارد نجف شد. روز قبل آن از طرف آقا شيخ نصراهلل اعالم 
گرديد كه پنجاه عدد ماشين سواری در اختيار محصلين گذارده خواهد شد، 
هر كه برای پيشواز مهيا است می تواند از آنها استفاده كند. دستگاه تمهيد 
پيشواز و ِمنُهم آقا موسی اصفهانی سيدنا االستاذ2 را نيز مهيا نمودند چهار 
دستگاه ماشين سواری، ايشان ]آقای خويی[ آماده كردند و به همان ترتيب 
شاهرودی و شيرازی آماده ساختند... شب شنبه ســيدنا االستاذ و آقای 
شاهرودی از ايشان ديدن نمودند و ما هم نيز به خدمت ايشان رسيديم... 
شب دوم، آقای حكيم از ايشــان ديدن نمودند... از شب چهارم به بازديد 
مراجع مشغول و در يك شب به بازديد هر سه خاتمه دادند و در مجلس 
آقای حكيم صحبت از كسالت ايشــان به ميان آمده آقای جديدالتحرير 
اظهار كرده است سفری به ايران تشــريف ببرند تا تغيير آب و هوا داده 
ضمناً اوضاع آنجا را مشاهده فرماييد تا ببينيد قضيه از چه قرار است و اينكه 
سكوت جا ندارد و در حول اين مطلب مذاكره، مختصری طوالنی شده يكی 
به قيام سيدالشهدا)ع( بر عليه يزيد و ديگری به سكوت امام حسن در مقابل 

دستگاه معاويه تمسك نموده، باألخره مطلب به جايی نمی رسد...3 
حاج آقای رودباری نيــز در نامه خود به يكی از علمای گيالن بــه نام آيت اهلل ضيابری 

1. تازه آزاد شده، تازه وارد؛ اشاره به امام. 
2. آقای خويی. 

3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، عروج، 1381، دفتر دوم، ص183-186. 
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چگونگی ورود امام به نجف و ديــدار با علما را با 
راســتی و درستی گزارش داده اســت.1 نويسنده 
الف الم به اين نامه ها بها نــداده و بی اعتنا از آنها 
می گذرد. در صورتی كه در نامه حجت االســالم 
غروی چگونگی ورود امام به نجف و رفت  و  آمدها و 
ديد  و  بازديدها و گفت وگوها به دور از غرض ورزی 
و گزافه گويی گزارش شده است و می توان گفت كه 
در آن نقطه سياه و ناروايی ديده نمی شود؛ هر چند 
نويسنده نامه- آن گونه كه از متن بر می آيد- نسبت 

به امام زاويه داشته است. نكته درخور پرسش از نويسنده الف الم اين است كه چرا و چگونه 
به گزارش آقايان رودباری و غروی تبريزی درباره آنچه بر امام در روزهای نخستين ورود به 
نجف گذشته است بها نداده و به آن استناد نكرده است اما گزارش نادرست روحانی ديگری 
به نام سيد هاشم رسولی را كه درست چهل ســال پس از گذشت گفت وگوی امام با آقای 
حكيم با خطا و اشتباه آن را روايت كرده، معتبر دانسته و آن را بازگو كرده است؟ »... رفته 
 رفته گفت وگوی آن دو ]خمينی- حكيم[ تند شد و نصراهلل خلخالی با خنده و رها كردن چند 
جمله خود را وسط انداخت و گفت وگو را پايان رساند«!2 نويسنده الف الم از آنجا كه پيوسته 
دنبال آن است كه روايت هايی را برجســته كند كه مايه زيان به امام است، در جايی ديگر 
آورده: »عده ای از طالب به سرپرستی شيخ محمد صادقی، آيت اهلل سيد محمود شاهرودی 

را با اصرار وادار به مالقات خمينی می نمايند«3؛ دروغی كه در قوطی هيچ عطاری نيست! 
شگفت آور اينكه نويســنده الف الم در بررسی اسناد ســاواك- كه كالم اهلل او به شمار 
می آيد- كوچك ترين گزارشی از رد و بدل شدن ســخنان تند و درشت ميان امام و آقای 
حكيم نيافته است. بی ترديد اگر چنين برخوردی ميان آن دو بزرگوار پيش می آمد مسئوالن 
و مقامات ساواك بيش از هر مقام ديگری خواهان بهره برداری از آن بودند و آن را برجسته 
می كردند و روی آن مانور می دادند. اصــوالً پيرامون گفت وگوی امام و آقای حكيم در آن 
روز و روزگار هيچ گونه خبر يا شايعه ای از برخورد تند ميان آنان شنيده نشد و بر سر زبان ها 
نيفتاد. در سال های واپسين، جسته و گريخته زمزمه هايی از سخنان تند و درشت ميان آن 
دو به عنوان يك شايعه شنيده شد. آقای رسولی از آنجا كه گفت وگو ميان امام و آقای حكيم 

1. همان، ص179.
2. هدايت اهلل بهبودی، همان، ص517. 

3. همان، ص514. 

نویسنده الف الم در بررسی اسناد 
ســاواک- که کالم اهلل او به شمار 
می آید- کوچک ترین گزارشی از 
رد و بدل شدن سخنان تند و درشت 
میان امام و آقای حکیم نیافته است. 
بی تردید اگر چنین برخوردی میان 
آن دو بزرگوار پیش می آمد مسئوالن 
و مقامات ســاواک بیش از هر مقام 
دیگری خواهان بهره برداری از آن 

بودند و آن را برجسته می کردند
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را به كلی از ياد برده بوده، ناگزير شــده همان 
شــايعه را در خاطرات خود بر زبان آورد و به 
آن استواری ببخشــد! و زمينه بحث ميان امام 
و آقای حكيم را نيز به گونه ای سرهم بندی كند 
و ببافد. آنها كه در مجلــس ديدار امام با آقای 
حكيم حضور داشتند و آن را روايت كردند )چه 
مأموران ســاواك كه آن گفت وگوها را ضبط 
كردند يا به ياد سپردند و به تهران گزارش دادند 
و چه روحانيان همراه امام و دوروبری های آقای 
حكيم( هم نظر بودند كه موضوع بيماری آقای حكيم و پيشنهاد امام به او )برای سفر به ايران 
برای مداوا( راه گفت وگو پيرامون اوضاع سياسی ايران و بايستگی مبارزه با شاه را باز كرد و 
در پايان اين گفت وگو نيز همه آنها كه در جريان اين گفت وگو بودند هم نظرند كه سخن امام 
با اين فراز پايان يافت: »شما اقدام و قيام نماييد؛ من اولين كسی خواهم بود كه از شما تبعيت 

خواهم كرد.«1 
با اينكه هم گزارشگران ساواك و هم ناظران و حاضران در مجلس گفت وگوی امام و آقای 
حكيم اتفاق نظر دارند كه واپسين سخن امام در اين گفت وگو با آقای حكيم اين بود كه »شما 
قيام كنيد من از شما تبعيت خواهم كرد«، بايد ديد كه ديگر چه جای تند شدن گفت وگوها 
و نياز به پادرميانی بوده اســت؟! آن تحريف گران خيانت كاری كه اين شايعه را ساخته اند 
انگار درك و فهم اين نكته را نداشته اند كه اين شــايعه با سخن پايانی امام همخوانی ندارد 
و دروغ پردازان را رسوا می كند! شايد آن نابكاران از مشتريان خود شناخت داشته اند و به 
اين نكته رسيده بودند كه بسياری از نويسندگان و قلم به دستان پرمدعا از نظر درك و شعور 
ناتوان تر از آن اند كه دريابند چگونه می شود امام از يك سو در برابر آقای حكيم تا آن پايه 
فروتنی و اظهار محبت كند كه بگويد: »شما قيام كنيد من از شما تبعيت می كنم« و از سوی 

ديگر گفت وگويشان به درشت گويی برسد و به پادرميانی نياز يابد؟! 
استناد نويسنده الف الم به خاطرات آقای رسولی درباره گفت وگوهای امام و آقای حكيم 
نشــان از اين واقعيت دارد كه نامبرده برخالف ادعای بی غرضی و بی طرفی! به هر ســند، 
گزارش و خبری كه به نوعی امام را زير ســؤال ببرد- هر چند برخالف نظر همه ناظران و 

حاضران و حتی گزارشگران ساواك باشد- اهميت می دهد و آن را برجسته می كند. 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص223.

استناد نویسنده الف الم به خاطرات 
آقای رسولی درباره گفت وگوهای 
امام و آقای حکیم نشان از این واقعیت 
دارد که نامبرده برخــالف ادعای 
بی غرضی و بی طرفی! به هر ســند، 
گزارش و خبری که بــه نوعی امام 
را زیر سؤال ببرد- هر چند برخالف 
نظر همه ناظــران و حاضران و حتی 
گزارشگران ساواک باشد- اهمیت 

می دهد و آن را برجسته می کند
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هشدار به خاطره گویان و خاطره نویسان 
يادآوری اين نكته نيز بايسته است كه صرف نظر از توطئه تحريف گران و شايعه سازان 
برای مخدوش ساختن تاريخ و چهره های تاريخی، خاطره گويی های نسنجيده و غيرمسئوالنه 
نيز در پديد آوردن هرج و مرج در روايت های تاريخــی، نقش تخريبی دامنه داری دارد و 
واقعيت ها را خدشه دار می كند. كســانی كه اين روزها به پيروی از مد! خاطره می گويند دو 
دســته اند: برخی از آنان از خدا بی خبران اند كه از گزافه گويی، افسانه ســرايی و خيال بافی 
پروايی ندارند و خاطره هايی آكنــده از دروغ و خودنمايی به نمايش درمی آورند. شــمار 
ديگر از خاطره گويان، باورمندانی اند كه به موازين اسالمی پايبندند، ليكن به علت بی دقتی، 
سهل انگاری و از همه مهم تر فراموشی و گاهی نيز خود بزرگ بينی مطالبی را بر زبان می آورند 
كه نه تنها واقعيت ندارد، بلكه زمينه ســاز انحراف های سنگين و سهمگينی در رويدادهای 
تاريخی شــده و راه را برای تحريف و تخريب هموار می كند. بايد بگويم خاطره گويی های 
سال های واپسين كه روی چشم و هم چشمی و خودنمايی و... رواج يافته است نوعی آشفتگی و 
ضد و نقيض گويی در رويدادها و جريان های تاريخی پديد آورده و تاريخ را به چالش كشيده 

است. 
يكی از خاطره گويان، آقای سيد هاشم رسولی است كه در روزهای آغازين زيست امام در 
نجف، در سال 1344 چند صباحی در كنار امام به سر برده است. او پس از گذشت چهار دهه 
از آن روزگار، پای گفت وگو نشست و بر آن بود آنچه را ميان امام و آقای حكيم گذشت بازگو 
كند و به اصطالح برای نسل امروز و نسل های آينده به يادگار بگذارد! از آنجا كه او از مطالب 
و مسائلی كه ميان آن بزرگواران گذشــته بود چيزی به ياد نداشته است به شنيدنی های 
بی ريشه و خيال پردازی های بی مايه روی آورده و ناآگاهانه به تحريف تاريخ نشسته است. 

آقای رسولی آغاز گفت وگوی امام با آقای حكيم را چنين بافته است: 
... شما خوب اســت اطرافيانتان را از انســان های صالح، خبير و دلسوز 
به اســالم و مذهب انتخاب كنيد... بايد كســانی كه در اطرافتان هستند 
مسائل را به شما برسانند كه اگر می رســاندند حتمًا حركت و اقدام های 
شــما خيلی جدی تر بود... گويا مرحوم آيت اهلل حكيم از اين فرمايش امام 
خوششان نيامد و در پاســخ گفتند: آقا چه فايده دارد؟ مردم به حرف ما 
گوش نمی كنند... امام فرمودند: نخير، ما تجربه داريم! مردم با ما هستند و 
گوش می دهند. مرحوم آقای حكيم فرمودند: پس چرا امام حسن)ع( صلح 
كردند؟ امام فرمودند: چرا امام حسين)ع( جنگ كردند؟ خالصه همين طور 
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بحث داشت شدت و حدت پيدا می كرد و كم كم به جای باريك می كشيد)!( 
مرحوم آقا شيخ نصراهلل پادرميانی كرد... با شوخی و خنده بحث را به اين 

صورت فيصله داد...1 
انديشمندان و خردمندانی كه از امام شناختی داشــته باشند، نيز آن پژوهشگران آگاه و 
دلسوزی كه رويدادهای تاريخی را دنبال می كنند به خوبی درمی يابند آنچه در گزارش باال 
به عنوان خاطره آمده است نه با روحيه و انديشــه و ژرف نگری امام همخوانی دارد و نه با 
آنچه ميان او و آقای حكيم روی داد سازگار است و می توان گفت كه از آغاز تا پايان، تحريف 
آن گفت وگوهای تاريخی است كه ميان آن دو بزرگوار گذشت. اول اينكه امام ژرف نگرتر 
و انديشــمندتر از آن بود كه در همان گام نخست بر آن باشــد با آقای حكيم با درگيری، 
عيب گويی و نكوهش و سرزنش برخورد كند و از بيت او خرده بگيرد. دوم، چنان كه پيش تر 
آمد، به اتفاق نظر همه آنهايی كه در آن محفل، ناظر و حاضر بودند زمينه گفت وگو از بيماری 
آقای حكيم آغاز شد و امام با پيشنهاد اينكه خوب است ايشان برای مداوا به ايران بروند و 
اوضاع اســف بار ايران را از نزديك ببينند، بحث را آغاز كرد. سوم، آنچه ميان امام و آقای 
حكيم گذشــت با كمال متانت و احترام متقابل و حرمت داری و فروتنی امام با آن مرجع 
بزرگوار بود؛ هرگز بحث و جدلی در ميان نبود تا خطر آن باشد كه »كم كم به جای باريك 
بكشد«!! چهارم، بايد ديد منظور از اينكه »بحث...كم كم به جای باريك می كشيد« چيست و 
چه معنا دارد؟ آيا منظور اين است كه كار به فحش و جسارت يا به برخورد فيزيكی كشيده 
شود؟!! آيا اين گونه خاطره گويی، از امام، چهره ای مخدوش و آدمی سبك سر نمی سازد كه 
كارهای او بر پايه احساسات، سطحی نگری و دور از انديشــه و خرد بود و اين دوروبری ها 
بودند كه بايســتی با پادرميانی و راهنمايی او را از تندی بازمی داشتند و مراقب بودند كه 
»كار را به جاهای باريك نكشاند«؟! شــايد برخی از اين دست خاطره گويان، ژرفای فاجعه 
را درنيابند و بر اين باور باشند كه حرفی زدند و گذشتند و مشكلی به همراه ندارد؛ غافل از 
اينكه با اين خاطره ای كه پيرامون ديدار امام و آقای حكيم به ناحق بيان كردند چه آسيبی 
بر امام وارد كردند و سنگ بنای انحراف و تحريف سهمگينی را گذاشتند. آيا آنها به راستی 
درنمی يابند كه اين گونه بافته ها و نارواگويی ها چهره امام را خدشه دار می كند و آن مرد خدا 
را زير سؤال می برد؟! بايد دانست كه نسبت ناروا به يك انسان از خود رسته و به خدا رسيده، 
گناهی نابخشودنی ست. افزون بر اين، اين گونه خاطره های ناروا و دور از واقعيت، يك روايت 
درست و معتبر را آسيب پذير می سازد و ديگران با بهره برداری از آن بافته ها و نارواگويی ها، 

1. احمد رشيدی، خاطرات آيت اهلل سيد هاشم رســولی محالتی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1383، 
ص93-94. 
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با دســتاويز اينكه آن گفت وگوها با روايت های 
متفاوتی آمده اســت، اعتبار روايت درست را 
زير سؤال می برند و به طور كلی آن را خدشه دار 
می سازند و در نهايت غرض ورزان و ياوه گويان با 
افزودن وصله و پينه به آن بافته های نخستين- 
كه از روی سهل انگاری و ندانم  كاری و بی فكری 
بازگو شده است- يك كالغ چهل كالغ می كنند 

و دروغ نامه می سازند. 
در پــی نارواگويی های جناب آقای رســولی 
درباره گفت وگوی امام و آقای حكيم می بينيم كه 

در كتاب فقيهان و انقالب ايران، نويسنده پس از درج متن آن گفت وگوها، بی درنگ آنچه 
را كه از زبان آقای رسولی آمده اســت بر آن می افزايد و بافته های آقای رسولی را بی كم  و  
كاست بازگو می كند؛1 بدين گونه نارواگويی خاطرات آقای رسولی، جا باز می كند و گام به گام 
گسترش می يابد. يكی از عناصر بی هويت و ناشــناس به  نام محمد سمامی، پس از گذشت 
نزديك نيم قرن از بازديد امام از آقای حكيم شايد از اين جمله ناروای آقای رسولی كه »اين 
بحث داشت شدت و حدت پيدا می كرد و كم كم به جای باريك می كشيد« وسوسه شده است 
كه به اين جريان پر و بال بدهد و از كاه كوهی بسازد؛ از اين رو در سال 1388 به دروغ پردازی 
و ياوه سرايی دست زده و ادعا كرده است كه آقای حكيم در آن گفت وگوی تاريخی، به امام 

تند شده و امام را مورد اعتراض قرار داده است و...
بايد دانســت كه اوالً علمای بزرگ در ديدارها، گفت وگوها و مذاكره هايی كه با يكديگر 
داشته اند هيچ گاه با همديگر اهانت آميز و به دور از اخالق اسالمی برخورد نكرده اند و سخن 
ناروايی نسبت به هم بر زبان نياورده اند. در پی آغاز نهضت اسالمی در سال 1341 تا روزی 
كه امام تبعيد شــد امام و علمای قم به طور هفتگی يا ماهانه- كمتر و بيشتر- با هم نشست 
داشتند و به  رغم اختالفاتی كه در ميان بود هيچ گاه سخن جسارت آميز و ناروايی ميانشان رد و 
بدل نشد. ثانياً ميان امام و آقای حكيم افزون بر رعايت شئون روحانيت و مرجعيت و پايبندی 
به احترام متقابل، نوعی كشــش محبت آميز و مودت انگيز برقرار بود. آقای حكيم نسبت 
به امام، برخوردی بزرگوارانه همراه با مهربانی داشت؛ امام نيز با او با فروتنی و ارج گذاری 
برخورد می كرد؛ چنان كه حاضران و ناظران ديدار ايــن دو بزرگواران روايت كرده اند كه 

1. سيد هادی طباطبايی، فقيهان و انقالب ايران )يك نســل پس از آيت اهلل العظمی بروجردی(، تهران، كوير، 
1395، ص41. 

عمده علتی که نگارنده را بر آن داشت 
که از بازگو کردن یادها و داشته های 
بیش از نیم قرن گذشــته خود چشم 
بپوشد و دریایی از خاطرات را با خود 
به گور ببرد، نگرانی از خطا و اشتباه 
یا خدای نخواســته اغراق و گزافه و 
خودنمایی است که چه بسا در میان 
داستان های شیرین و دلنشین، پویا و 
گیرا و سرگرم کننده روی دهد که خود 
گوینده نتواند آن را دریابد و به لغزش 

خود پی ببرد
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آقای حكيم در نخســتين ديدار خود با امام از 
اينكه او نمــاز را در منزل به  جا آورده اســت 
احساس ناخرسندی كرد و از او خواست كه نماز 
را در يكی از مساجد نجف با جماعت برپا دارد 
و به درس و بحث در نجف بپردازد.1 همچنين 
آن گاه كه امام در ديدار دوم خود با آقای حكيم 
پيشنهاد می دهد كه او برای مداوا به ايران سفر 
كند آقای حكيم پاســخ می دهد: شما كه اينجا 
هســتيد برای من لطفی ندارد ]به[ ايران بروم!2 كه ژرفايی محبت و مهربانی او را به امام 
می نماياند. در گفت وگو با آقای حكيم، آن گاه كه امام از او می شنود: »من كه نمی بينم كسی 
را داشته باشم كه اگر اقدامی كردم تبعيت نمايد«، بی درنگ پاسخ می دهد: »شما قيام و اقدام 
نماييد من اولين كسی خواهم بود كه از شما تبعيت خواهم كرد«3، نيز ژرفای دلبستگی و اميد 
امام به آقای حكيم را به نمايش می گذارد. اين كشش و گرايش ميان آن دو بزرگوار در عالمه 
شهيد سيد مصطفی خمينی نيز تأثير گذاشته بود. او نيز با آقای حكيم ارتباط ويژه ای داشت و 
هر از چندی نزد او می رفت، مطالبی را به او می رساند و پيشنهادهايی می داد. بنابراين آنچه از 
زبان آقای حكيم خطاب به امام آورده اند، حرف های جاهالنه و سزاوار همان كسانی است كه 
آن را بافته و ساخته اند. ساحت مقدس بزرگان روحانی از اين گونه زشت گويی ها بيزار است.
خاطره نويس ديگری نيز گفت وگوی امام و آقای حكيــم را به نوعی به هم زده، زير و رو 
كرده و از نظر عبارتی در آن تغييراتی پديد آورده است؛ شايد برای اينكه برداشت نشود كه 
او نوشته های ديگران را از اينجا و آنجا بيرون كشيده و به نام ياد و خاطره خود دوباره نويسی 
كرده است! او اين جمله كوتاه آقای حكيم را كه می گويد: »چه می شود كرد و چه اثری دارد؟« 

چنين وارونه كرده است: 
آقای حكيم در پاسخ مطرح می كند كه انسان هر كار و اقدامی می خواهد 
بكند بايد اثری داشته باشد. فرض كنيد ما اين مسائل را هم فهميديم ولی 
وقتی نتوانيم كاری بكنيم يا كارها اثر و فايده ای نداشــته باشد طبيعتًا لغو 

است!4 

1. سيد حميد روحانی، همان، دفتر دوم، ص171 و 180. 
2. همان، ص221.
3. همان، ص223.

4. علی اكبر محتشمی پور، از ايران به ايران، قم، كوثرالنبی، ج1، ص117-118.

الزم است به آن دسته از خاطره گویانی 
که به خدا و روز جزا باورمند و به امام 
و انقالب وفادارند، هشــدار دهیم که 
زینهار از این یادمانده ها! که چه بســا 
راه جهنم را برایشان هموار سازد و جز 
»وزر و وبال« برآیندی به همراه نداشته 
باشــد و جز تخریب و تحریف تاریخ 

خدمتی به شمار نیاید
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يا ديدگاه ديگر آقای حكيم را كه اگر قيام كنيم و خونی از بينی كسی بريزد و سر و صدايی 
بشود مردم به ما ناسزا می گويند، اين گونه دگرگون كرده است: 

آقای حكيم می گويد درست اســت ولی اگر انسان يك كارهايی بكند و 
فرض كنيد خونی از دماغ كسی ريخته شود و خشونت صورت گيرد، باعث 

می شود كه مردم از اسالم، دين و روحانيت زده شوند و ناسزا بگويند.1  
نيز روايت امام را پيرامون بازديد از محلی در تركيه كه علمای آن به مبارزه با آتاتورك 
برخاستند و چهل تن از آنان در راه دفاع از اسالم كشته شدند، چنين تحريف كرده است: 
»در تركيه به همراه برخی دوستان به يكی از روستاهای اطراف بورسا رفته بودم. آنجا كه از 

ماشين پياده شديم و با همراهان داخل روستا قدم می زديم و...«2 
بنابر آورده اين خاطره نويس، امام در تركيه تنها نمی زيســت! بلكه دوستانی داشت و به 
همراه آن دوستان به يكی از روستاهای »اطراف بورسا« می رفت! در صورتی كه همه می دانند 
امام در تركيه جز مأموران امنيتی آن كشــور و ايران، همراه و دوستی نداشت تا با آنها به 
روستايی بروند و قدم بزنند؛ به ويژه در اطراف بورسا كه »منطقه ممنوعه« به شمار می رفت. 
حتی آن گاه كه نمايندگان برخی مراجع برای ديدار با امام به تركيه می رفتند مأموران، امام 
را از بورسا به محلی دوردست مانند استامبول می بردند كه بيش از 300 كيلومتر با بورسا 

فاصله داشت؛ تا زيستگاه امام برای ايرانيان كشف نشود. 
اكنون بايد پرسيد آيا می توان اين گونه خاطره نويسی ها را خدمت به امام و تاريخ دانست؟ 
آيا فردا تحريف گران، از اين گونه خاطره نويسی های غيرمسئوالنه بهره برداری ناروا نمی كنند 
و با استناد به آن نمی نويسند كه امام در تركيه آزاد بود و به گردش و تفريح می پرداخت و 

آزادی كامل داشت؟! 
در پايان الزم می دانم به آن دسته از خاطره گويانی كه به خدا و روز جزا باورمند و به امام 
و انقالب وفادارند، هشدار دهم كه زينهار از اين يادمانده ها! كه چه بسا راه جهنم را برايشان 
هموار سازد و جز »وزر و وبال« برآيندی به همراه نداشته باشد و جز تخريب و تحريف تاريخ 

خدمتی به شمار نيايد.  
بايسته يادآوريست عمده علتی كه اين نگارنده را بر آن داشت كه از بازگو كردن يادها و 
داشته های بيش از نيم قرن گذشته خود چشم بپوشد و دريايی از خاطرات را با خود به گور 
ببرد، نگرانی از خطا و اشتباه يا خدای نخواسته اغراق و گزافه و خودنمايی است كه چه بسا 

1. همان. 
2. همان. 
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در ميان داستان های شيرين و دلنشين، پويا و گيرا و سرگرم كننده روی دهد كه خود گوينده 
نتواند آن را دريابد و به لغزش خود پی ببرد. آن گاه كه چانه گرم شود و آورده ها و گفته ها با 
تشويق و تحسين شنونده يا شنوندگان همراه شود، داستان سرا و خاطره گو از خود بی خود شود 

و به بازگو كردن مطالب و اسراری بپردازد كه فرجامی جز جهنم ندارد. 
و ما اُبَّريئ نفسی اّن النفس الماره بالسوء ااّل ما رحم ربّی. 
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نقدی بر حاشيه نگاری تاریخی حسين دهباشی
 بر خاطرات حسين نصر

سعید احمدی فرد
سهراب مقدمی شهیدانی

مقدمه
يكی از مهم ترين گام های جدی در مسير دســتيابی به شناخت صحيح تاريخی، تكيه بر 
منابع و داده هايی است كه از دو ويژگی صحت و كفايت برخوردار باشد. جديت در امر كفايت 
داده ها، تاريخ پژوه را به جنب و جوش وادار می كند تا هر جا كه احتمال وجود داده ای را می دهد 
حضور يابد و به ثبــت و ضبط آنها بپردازد. اهتمام به صحــت داده های تاريخی نيز چنين 
می طلبد كه تاريخ نگار همچون منتقدی زبردســت و با ذكاوت حداكثری، در مقام ارزيابی 
داده ها و منابع آنها برآيد؛ به هر چه گفته اند و نوشته اند اعتماد نكند و خود در اين باب دست 

به داوری توأم با تحقيق زند. 
وقتی سخن از مطالعه تاريخ انقالب اسالمی در ميان باشد، مراعات اصل تجميع گزاره های 
پراكنده و اصل صحت سنجی داده های تاريخی از ضرورتی دو چندان برخوردار خواهد بود. 
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از يك ســو منابعی كه می تواند به كمك تاريخ نگاری انقالب اسالمی آيد محدود به منابع 
موجود نخواهد بود لذا منبع يابی و تتبع در منابعی كه در خود داده های مهم و مفيدی را جای 
داده اند، ضرورت دارد و غفلت از اين داد ه ها كفايت داده های تاريخی پيرامون ابعاد گسترده 
و جهان شمول انقالب اسالمی را با مشكل جدی مواجه خواهد ساخت. از سوی ديگر ثبت و 
پذيرش بی چون و چرای اين داده ها حكايت از ساده انديشی تاريخ نگار درباره پژوهش تاريخی 

دارد. 
درك ضرورت های پيش گفته، پرداختن به تاريخ شــفاهی انقالب اسالمی را موضوعی 
درخور اهميت جلوه می دهد لكن بايد دانست كه قلمرو تاريخ شفاهی به مراتب بيش از عرصه 
تاريخ مكتوب نيازمند ديدگاه انتقادی است و به همان نسبت نقش تاريخ نگار در تدوين تاريخ 
شفاهی بيش از عرصه های تاريخی ديگر دارای اهميت است. از اين رو الزم است كه عرصه 
تدوين تاريخ شفاهی به دست كسانی سپرده شــود كه با تاريخ و روش شناسی آن آشنايی 
دارند و همچنين آگاهانه توان بكارگيری شيوه های نقد و سنجش در عرصه داده تاريخی را 

دارا هستند. 
در سال های اخير در راستای تدوين تاريخ شــفاهی انقالب اسالمی تالش های بسياری 
انجام گرفته است. نقاط قوت و ضعف هر يك از اين تالش ها بايد در بوته نقد قرار گيرد تا 
در آينده با دقت و جديت بيشتری به اين امر مهم پرداخته شود. مجموعه »تاريخ شفاهی و 
تصويری ايران معاصر« يكی از همين تالش هاست. اين مجموعه كه حاصل كار چندين ساله 
حسين دهباشی و همكاران اوست، مجموعه گفت و گوهايی است كه با كارگزاران پهلوی دوم 
صورت گرفته اســت. تاكنون تنها تعدادی از اين گفت و گوها تدوين شده و در قالب كتاب 
در اختيار خوانندگان قرار گرفته است. از جمله ابتكاراتی كه در تدوين كتاب های مجموعه 
يادشده به كار رفته، وجود پاورقی هايی است كه در حاشيه صفحات كتاب جای گرفته است. 
اين پاورقی ها به همراه تصاوير مرتبط، مشتمل بر توضيحاتی در خصوص اشخاص، مكان ها، 
كتاب ها و به طور كلی اعالمی اســت كه در ضمن گفت و گو از آنها ياد شده است. دانستنی 
است اين پاورقی ها دربردارنده اطالعات تاريخی گسترده ای است كه كار مطالعه متن بدون 
مراجعه به آنها با دشواری هايی مواجه خواهد گشت. طبعاً نادرستی بخش هايی از اين حواشی 
تاريخی ممكن است به سردرگمی مخاطب يا شكل گيری ذهنيت نادرست تاريخی در وی 

منجر شود و از اين حيث، نقد و اصالح آن امری ضروری است. 
كتاب حكمت و سياست كه حاصل گفت و گوهای حسين دهباشی و همكاران او با دكتر سيد 
حسين نصر است يكی از حلقه های اين مجموعه است كه برای اولين بار در ابتدای استقرار 
دولت اعتدال و در سال 1393 روانه بازار نشر گرديد. نصر عالوه بر جايگاه علمی، در دوره 



16
7

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

صر
ن ن

سی
ت ح

طرا
 خا

 بر
شی

هبا
ن د

سی
ی ح

یخ
تار

ی 
گار

یه ن
اش

ر ح
ی ب

قد
ن

پهلوی دارای سمت هايی بوده كه آخرين و مهم ترينش رياست دفتر مخصوص فرح پهلوی 
بود. او در اين گفت وگو به خاطرات خود از دوران كودكی تا ايام وقوع انقالب اسالمی پرداخته 

است. 
نوشتار حاضر با هد ف نقد و بررسی كتاب حكمت و سياست سامان يافته و در گام نخست 
به ارزيابی پاورقی هايی خواهد پرداخت كه در كنار صفحات كتاب به طبع رسيده است. در 
اين پاورقی ها مجموعه ای از داده های تاريخی ارايه شده است. ما با بررسی داده های يادشده 
ميزان صحت و سقم آنها را ارزيابی خواهيم كرد و از آنجا كه مسئوليت اين بخش با مؤلف 
كتاب است، طبعاً نقدها نيز متوجه همو خواهد بود. الزم است پيش از بيان نقد، خواننده را به 
اين نكته توجه دهيم كه ما در اين نوشتار بر پايه چاپ دوم به نقل و گزارش مطالب خواهيم 

پرداخت تا فرصت ويرايش اغالط فاحش را برای نويسندگان لحاظ كرده باشيم.1 
نقد مطالب در ذيل تيترهايی كوتاه بيان شده و پيش از نقد، مطلب مورد نظر، با نقل مستقيم 
به خوانندگان عرضه شده اســت و ترجيحاً از مبنا قرار دادن گزارش غير مستقيم محتوای 
كتاب پرهيز گرديده. در هر فراز، ابتدا صفحه مطلب مورد نقد با عالمت اختصاری »ص« و 

شماره پاورقی آقای دهباشی با عالمت »پ« و در ادامه متن مورد نقد درج شده است. 
در بررســی اين اثر، در حوزه های مختلف از معرفی رجال و آثار گرفته تا تبيين مفاهيم و 
نقل وقايع تاريخی، اشتباهات فراوانی به چشم می خورد كه پذيرفتنی و توجيه پذير نيست. 
مواجهه با اين حجم از اشتباهات فاحش علمی در حاشيه نگاری يك اثر در حوزه تاريخ شفاهی، 
سرسام آور و موجب تعجب و تأسف محافل علمی و تاريخی است. ورود عناصر غير متخصص 
به حوزه حساس تاريخ، منجر به چنين نتايجی خواهد شد. سخنان پرمناقشه دكتر نصر نيز 

نيازمند نقد مستقلی است كه باری، به اميد خداوند در فرصت آتی منتشر خواهد شد. 

تبيين غلط مفاهيم دینی 
ص18، پ47: در اين پاورقی ديدگاه دكتر نصر درباره احكام نجاست و طهارت در اسالم 

اين چنين مورد انتقاد قرار گرفته است: 
ســخن دكتر نصر در مورد احكام نجس و پاكی نامستند است. نجس و 
پاكی و ريشه های آن در مبحث مكاسب محرمه دروس فقهی به دقت مورد 

بحث قرار می گيرد. 

1. رك: حسين دهباشی )به كوشش(، حكمت و سياست، گفت وگو با دكتر سيد حسين نصر، تهران، سازمان اسناد 
و كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، 1394. گفتنی است نويسنده در اين نوبت از چاپ كتاب هيچ گونه تغييری 

در محتوای متن آن اعمال نكرده است. 
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گفتنی است موضع انتقادی نويسنده در اين باره صحيح و بجاست لكن معلوم نيست چرا 
منتقد محترم احكام طهارت در اسالم را به مباحث مكاسب محرمه دروس فقهی ارجاع داده 
است. اگرچه بخشی از مباحث مكاسب محرمه به خريد و فروش اعيان نجسه اختصاص دارد 
اما اين بحث ربطی به احكام طهارت و نجاست و ريشه های آن ندارد.1 عالوه بر آن كه فقهای 
شيعه در كتاب الطهاره به تفصيل درباره احكام طهارت و نجاست سخن گفته و قلم زده اند.2 

اشتباه در معرفی ابوحاتم رازی
در ص169، پ398، چنين آمده است: 

ابوحاتم رازی، اعالم النبوه، به كوشــش سيد حســين نصر و غالمرضا 
اعوانی، تهران، انجمن ســلطنتی حكمت ايران، 1356. كتابی است در رد 
ادعاهای كفرآميز قرامطه و نويسنده، يكی از متفكران و مصنفان و داعيان 
بزرگ اســماعيلی ايران اســت. ابوحاتم احمد بن حمدان رازی شهادت 
)1322( از مبلغان و محدثان نامدار شيعه كه برخی وی را شيعه اسماعيلی 

و برخی اثنی عشری می دانند. 
الزم به ذكر است كه بر خالف توضيح ارايه شده توســط نگارنده، كتاب اعالم النبوه كه 
توسط ابوحاتم رازی تأليف گرديده و با مقدمه دكتر نصر و اعوانی، توسط انجمن حكمت و 
فلسفه چاپ شده، كتابی در رد ادعاهای كفرآميز قرامطه نيست بلكه كتاب يادشده، به منزله 
رديه ای است كه بر انديشه های الحادی محمدبن زكريای رازی نوشته شده است.3 عالوه 
بر اين، قرامطه خود شاخه مهمی از مذهب اسماعيليه هستند4 و اينكه گفته شود يك داعی 

اسماعيلی در رد ادعاهای كفرآميز قرامطه كتاب نوشته خالی از دقت الزم است. 
مضاف بر آن كه اين تلقی درباره ابوحاتم رازی كه »از مبلغان و محدثان نامدار شيعه كه 
برخی ايشان را شيعه اسماعيلی و برخی اثنی عشری می دانند« صحيح نيست. بدون ترديد 
ابوحاتم رازی اسماعيلی مذهب است و همچنان كه در منابع معتبر تاريخی نيز تصريح شده 

1. رك: االمام الخمينی، المكاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، 1373، ج1، سراسر كتاب. 
2. رك: محمدحســن النجفی، جواهر الكالم، تحقيق عباس قوچانی، بيروت، دار احياء التراث العربی، 1981م، 

ج5، ص273. 
3. ابوحاتم الرازی، اعالم النبوه، تحقيق و تصحيح و مقدمه صالح الصاوی و غالمرضا اعوانی، با مقدمه انگليسی 

سيد حسين نصر، تهران، مؤسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ايران، 1381. 
4. رك: سيد حسن خمينی، فرهنگ جامع فرق اســالمی، بر پايه دست نوشته های مرحوم آيت اهلل سيد مهدی 

روحانی، تهران، اطالعات، 1390، ج2، ص1075. 
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است او از انديشمندان و نويسندگان شاخص مذهب 
يادشده به شــمار می رود.1 الزم به ذكر است احتمال 
گرايش و باور ابوحاتم به تشــيع اثنی عشری تنها در 
برخی منابع غير معتبر در فضای مجازی ذكر گرديده 
است.2 در اين زمينه بايد به طور ويژه از قول منسوب 
به شخصيت مجهول الهويه ای به نام دكتر مهدوی، ياد 

كرد.3 
ديگر آن كه ابوحاتم رازی متوفای 322 هجری قمری است، از اين رو ذكر سال 1322ق 

به عنوان تاريخ مرگ او نياز به اصالح و ويرايش دارد. 
عالوه بر اين، نويسنده از مرگ ابوحاتم رازی با عنوان شــهادت ياد كرده است. عنوان 
شهادت چنان كه پيداست تعبيری ارزشی از كشته شدن يك شخص است. مضاف بر اينكه 
كشته شدن ابوحاتم رازی در منابع معتبر تاريخی ذكر نشده است،4 به نظر می رسد يادكرد 

از مرگ يك مبلغ اسماعيلی با عنوان شهادت فاقد هر گونه وجاهتی است. 

خلط آشکار در معرفی دوره مرجعيت آیت اهلل العظمی بروجردی 
در ص98، پ267 آيت اهلل العظمی بروجردی اين گونه معرفی شده است: 

آيت اهلل سيد محمدحسين بروجردی: )حدود 1260-1340ش( مرجع 
تقليد عام شيعيان در دوران پهلوی اول و اوايل پهلوی دوم كه به مركزيت 
دينی شهر قم اعتبار ويژه ای بخشــيد. صاحب تعليقات بر اسفار و رسائل 

علميه.
گفتنی است آيت اهلل بروجردی از زمانی كه در شهر قم مســتقر شدند به عنوان مرجع 
تقليد عام شيعيان مطرح شدند. استقرار ايشان در حوزه علميه قم مربوط به سال های ميانی 
دهه بيست شمسی است. با رحلت آيت اهلل سيد ابوالحسن اصفهانی در سال 1325 شمسی 
زمينه برای مرجعيت عام ايشــان بيش از پيش فراهم گرديد.5 چنان كه پيداست آيت اهلل 

1. رك: دايره المعارف بزرگ اسالمی، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی،1371، ج5، ص307-308. 
2. برای اطالع از احتمال شيعه اثنی عشری بودن ابوحاتم رازی و مستندات احتمال مزبور رك:

 https://fa.wikipedia.org/wiki 
3. برای اطالع از جعليات و ميزان اعتبار منقوالت اين شخصيت رك: سهراب مقدمی شهيدانی، نقدی بر مدخل 
امام خمينی در دايره المعارف تشيع، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1397، ص300-303. 

4. رك: دايره المعارف بزرگ اسالمی، همان، ص308. 
5. رك: رحيم روح بخش اهلل آباد، آيت اهلل العظمی بروجردی به روايت اسناد، قم، مورخ، 1397، ص14-15. 

وقتی سخن از مطالعه تاریخ 
انقالب اسالمی در میان باشد، 
مراعات اصل تجمیع گزاره های 
پراکنده و اصل صحت سنجی 
داده های تاریخی از ضرورتی 
دو چندان برخوردار خواهد بود
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بروجردی در دوره پهلوی اول به عنوان مرجع 
تقليد عام شيعيان شناخته نشده بود. از اين رو، 
همزمان دانستن مرجعيت آيت اهلل بروجردی با 
دوران پهلوی اول نادرست است. از سوی ديگر 
با توجه به اينكه رحلت آيت اهلل بروجردی در 
سال 1340 شمسی واقع شــده است، می توان 
گفت قريب به پانزده سال از ايام سلطنت پهلوی دوم در دوران زعامت ايشان بوده است و 
در ايام رحلت آيت اهلل بروجردی سلطنت پهلوی دوم وارد نيمه دوم خود شده بود. بنابراين، 
اين گفته كه مرجعيت ايشان مربوط به اوايل سلطنت پهلوی دوم است با تسامح نسنجيده ای 

همراه است. 
در بخش پايانی نيز نگارنده به ايشان آثاری نسبت می دهد كه هيچ يك مقرون به صحت 
نيست. در ميان آثار يادشده برای آيت اهلل العظمی بروجردی نه كتابی با موضوع تعليقاتی بر 

اسفار ذكر شده و نه ايشان كتابی با عنوان رسائل علميه تأليف نموده اند.1 

درج نام آیت اهلل ميالنی، بدون القاب محترمانه 
ص180، پ418 نام آيت اهلل سيد محمدهادی ميالنی بدون رعايت آداب الزم ثبت شده 
است. اين در حالی است كه داب نگارنده در هنگام نام بردن از ديگر مراجع آنست كه نام 
آنان همراه با لقب آيت اهلل ذكر گردد. وانگهی، در موارد ديگر، نويسنده برای برخی افراد از 
القاب اســتفاده نموده و در واقع نوعی ادبيات دوگانه را در معرفی رجال دينی به كار گرفته 

است. 

عدم دقت در معرفی آیت اهلل طالقانی 
در ص181، پ423 آمده است: 

آيت اهلل ســيد محمود طالقانی )1358-1289ش( از مؤسسان نهضت 
آزادی ايران، از چهره های اصلی مبارزان مسلمان بر ضد حكومت پهلوی، 
عضو شورای انقالب، نخســتين امام جمعه تهران در جمهوری اسالمی و 

نماينده اول تهران در مجلس خبرگان.

1. رك: جعفر سبحانی )زير نظر(، موسوعه طبقات الفقهاء، قم، مؤسسه االمام الصادق، 1418ق، ج14، ص216-
 .215

باید دانست که قلمرو تاریخ شفاهی 
تاریخ  از عرصه  بیش  مراتب  به 
مکتوب نیازمند دیدگاه انتقادی است 
و به همان نسبت نقش تاریخ نگار 
در تدوین تاریخ شفاهی بیش از 
عرصه های تاریخی دیگر دارای 

اهمیت است
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در مورد نسبت آيت اهلل طالقانی با نهضت آزادی، تحليل های مختلفی ارايه شده و برخی 
ايشان را نوعی رهبر معنوی و نه عضو رسمی نهضت دانسته اند. الزم به ذكر است كه: 

آقای طالقانی دعوت به همكاری مؤسســين نهضت را می پذيرد، اما در 
بيانيه ای كه می دهد شروطی را ذكر می كند، از جمله تأكيد  می كند مواظب 
نفوذ افراد بيماردل و دورو و منافق باشيد. نيز مهندس بازرگان صراحتًا در 
سخنرانی اش در مسجد هدايت، ايشان را عضو مؤسس درجه يك نمی داند، 
بلكه درجه دو برمی شمارد! متن سخنرانی مهندس بازرگان در كتاب يادنامه 
ابوذر زمان، آمده اســت... آيت اهلل طالقانی از ابتدا از نگاه آنتاگونيستی و 
خصمانه جريان روشنفكری بيمار و ناسيوناليستی كور  فاصله جدی داشتند 
و از آن طرف نگاه هم  دالنه و سمپاتيك و مثبت نسبت به جريان اسالمی 
و اسالم گرايی مبارز داشتند. آيت اهلل طالقانی از يك طرف عضو جبهه ملی 
است و از طرف ديگر به  شدت از فداييان اسالم و حتی انديشه آنها حمايت 
می كند. فداييان اسالم مغضوب دولت مصدق بودند و شايد عده ای ندانند 
كه همه دوران حبــس نواب صفوی در زندان های دكتر مصدق ســپری 
می شود، نه در زندان های شاه!... نهضت آزادی دارد با تكرار به اين تحريف 
تاريخی دامن می زند كه آيت اهلل طالقانی جزو مؤسسين نهضت آزادی بوده 
تا از اعتبار و حسن شهرت و محبوبيت ايشان استفاده كند. از لحاظ تاريخی، 
اين ادعا غلط است. آقای طالقانی دعوت به همكاری مؤسسين نهضت را 
می پذيرد، اما در بيانيه ای كه می دهد شروطی را ذكر می كند، از جمله تأكيد  
می كند مواظب نفوذ افراد بيماردل و دورو و منافق باشيد... از اين باالترش 
را به شما می گويم كه يزدی نسبت به آقای طالقانی به شكل توهين آميزی 
سخن می گويد و در مصاحبه با نشاط به سابقه آقای طالقانی اشاره می كند. 
او ادامه می دهد كه بعد از پيروزی انقالب، نهضت آزادی می خواهد تجديد 

تشكيالت كند، از آقای طالقانی دعوت می كند و ايشان قبول نمی كند.1

1. »گفت وگوی خواندنی با مجتبی سلطانی درباره سوابق نهضت آزادی« در مصاحبه با سايت خبری رجانيوز، 
http://www.rajanews.com/news، كد خبری: 72941، تاريخ انتشار: 1390/2/27؛ »انديشه و آرمان طالقانی 
با نهضت آزادی فاصله زيادی داشت!«، در گفت و شــنود شاهد ياران با حجت االسالم سيد حميد روحانی، شاهد 

ياران، شهريور 86، ش22، يادمان آيت اهلل طالقانی، ص31-34.
برای اطالع كامل در زمينه شناخت افكار و عملكرد آيت  اهلل طالقانی، رك: كتاب ماه فرهنگی تاريخی يادآور، 
ش9، 10، 11، 12، س5، تابستان 1391، شناخت نامه آيت اهلل ســيد  محمود طالقانی، نيز: علی كردی، آيت اهلل 

طالقانی و گروه های سياسی، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1392. 
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از اين گذشته، ذكر نام ايشان با عنوان مبهم »نماينده مجلس خبرگان« به تنهايی وجاهت 
ندارد. از آنجا كه مجلــس خبرگان هم بر مجلس خبرگان قانون اساســی و هم بر مجلس 
خبرگان رهبری قابل اطالق است، الزم است با افزودن قيد قانون اساسی از وقوع بدفهمی 

در اين زمينه جلوگيری گردد. 

معرفی آیت اهلل منتظری با استفاده از تعابير جهت دار
در ص181، پ422 چنين آمده است: 

آيت اهلل حسينعلی منتظری )1388-1301( از شاگردان امام خمينی، از 
چهره     های اصلی مبارزان مسلمان بر ضد حكومت پهلوی، قائم مقام رهبری 

از سال 1360 كه به سال 1366 معزول و منزوی شد. 
در توضيح يادشده، تاريخ نصب و عزل آقای منتظری در قائم مقامی به اشتباه ذكر گرديده 
است. ايشان در پاييز 1364 توسط مجلس اول خبرگان رهبری به عنوان قائم مقام رهبری 

معرفی شد و در بهار 1368 از اين سمت كنار رفت.1 
نويسنده در اين پاورقی از تعبير مبهم »منزوی شدن« استفاده كرده است. الزم به ذكر است 
آيت اهلل منتظری در دوره پس از عزل از قائم مقامی نيز سال ها به طور آزادانه به فعاليت های 
معمول خود از قبيل برپايی مجالس درس و برگزاری ديدارهای عمومی و خصوصی، مشغول 

بوده است.2 

دروس والیت فقيه امام خمينی 
در ص183، پ430 چنين آمده است: 

مجموعه ای از سيزده گفتار امام خمينی در حوزه علميه نجف در مبحث 
واليت فقيه در بهمن 1348 است كه در سال 1349 برای نخستين بار در 
بيروت و در سال 1356 به ضميمه سخنرانی  ديگری به نام جهاد اكبر در 
ايران چاپ شد. اين كتاب در سال 1357 با عنوان نامه ای از امام موسوی به 

كاشف الغطاء شهرت داشت. 

1. رك: جعفر شــيرعلی نيا، روايتی از زندگی و زمانه آيت اهلل اكبر هاشمی رفســنجانی، تهران، سايان، 1395، 
ص433 و 532. 

2. بازخوانی وقايع آقای منتظری نيازمند بحث های تفصيلی و خارج از حوصله اين نوشــتار است. در اين باب 
اثری مستقل به نام روزگار قائم مقامی به قلم آقايان سهراب مقدمی شهيدانی و جواد فرج نژاد به تحرير درآمده و 

ان شاءاهلل به زودی توسط بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی منتشر خواهد شد. 
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امام خمينی در بهمن ماه 1348 )در فاصله 48/11/1 تا 48/11/20ش( سلسله درس  های 
واليت فقيه را در نجف اشرف ارايه فرمود. متن بيانات ايشان توسط برخی روحانيان مبارز 
از جمله آقايان سيد حميد روحانی و ســيد  هادی موسوی گيالنی، آماده سازی و به صورت 
شش درسنامه مجزا تكثير گرديد. مجموعه دروس واليت فقيه شامل 12 درس بود كه هر 
دو درس در يك جزوه و مجموعاً در شش درســنامه، تدوين و منتشر شد. از اين ميان، سه 
درسنامه برای توزيع در مراسم حج، آماده و ارسال گرديد. اندكی بعد، متن درسنامه توسط 
مرحوم آيت اهلل محمدهادی معرفت به عربی برگردانده شد. در سال 1349ش متن جزوات 
با ويرايش آقای جالل الدين فارسی و به اهتمام حجت  االسالم سيد حميد روحانی در قالب 
كتابی مستقل با عنوان واليت فقيه يا حكومت اسالمی، در دو قطع رقعی و جيبی در بيروت 
منتشر گرديد. اين اثر تا قبل از پيروزی انقالب اسالمی همواره در صدر ليست كتب ممنوعه 
قرار داشت، اما با وجود اين در اقصی نقاط ايران دســت به دست گرديد و گفتمان نهضت 
را فراگير كرد. همين متن از ســال 56 به بعد در مواردی با عنوان »نامه ای از امام موسوی 

كاشف الغطاء« نيز در ايران انتشار يافت.1
با توجه به مطالب پيشين، اوالً تعداد جلسات دروس در برخی منابع متقدم از جمله كتاب 
نهضت امام خمينی، دوازده جلسه ذكر شده و جا داشت حاشيه نگار محترم به اين نقل نيز 
توجه می كرد. ثانياً محتوای دروس برای نخســتين بار در همان سال 48 و در نجف چاپ و 
توزيع شد لذا روايت مذكور كه چاپ نخست آن را به سال 49 برگردانده، درست و دقيق 
نيست. چاپ اين رساله به ضميمه دروس اخالق امام نيز مربوط به مدت ها قبل از سال 57 
است. انتشار كتاب واليت فقيه با نام »نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء« نيز مربوط به 

سال 56 است نه سال 57. 2 

توضيحات غلط پيرامون رساله والیت فقيه امام 
ص341 تصويری از كتاب نامه ای از امام موسوی كاشف الغطاء درج شده و در پايين آن 

نوشته شده »كتاب كاشف الغطاء«.

1. برای اطالع از جزئيات مربوط به تدوين و توزيع دروس واليت فقيه رك: ســيد حميد روحانی، نهضت امام 
خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1392، ج2، ص712-555؛ سهراب مقدمی شهيدانی، 
نخستين پيش نويس قانون اساسی جمهوری اسالمی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1397، 

ص116-110، 240 و 241. 
2. برای اطالع از اين مطلب رك: مقدمه رساله واليت فقيه امام، منتشرشده توسط مؤسسه تنظيم و نشر آثار 
امام خمينی، امام خمينی)س(، واليت فقيه، حكومت اسالمی )تقرير بيانات اما خمينی)س((، تهران، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام خمينی، 1388، ص2. 
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بی دقتی مشهود نگارندگان در اين عبارت، بی نياز از نقد و توضيح است! 

نسبت دادن یک روایت مخدوش به دکتر دینانی 
در حاشيه كتاب ص185، عكس دكتر غالمحســين دينانی با عنوان »پروفسور دينانی« 
درج گرديده اســت و حال آن كه در صفحه مزبور، هيچ مطلب مرتبط با وی وجود ندارد. 
اين در حالی است كه رويه كتاب آنست كه تصاوير درج شده در صفحات كتاب، مربوط به 
مطالب همان صفحه يا صفحات قبل و بعد می باشد. اين اقدام هيچ دليلی ندارد مگر آن كه 
تدوينگر كتاب در پی القای نكته خاصی درباره برخی مطالب طرح شده در آن صفحه باشد. 
گفتنی است كه در همان صفحه دكتر نصر به نقل خاطره ای از عالمه طباطبايی می پردازد. 
او در اين خاطره كه مربوط به واپسين روزهای پيش از رحلت ايشان است مدعی می شود 
يكی از دوستان پيامی از جانب عالمه طباطبايی برای او آورده است. البته دكتر نصر به نام 
كسی كه واسطه اين پيام بوده اشاره ای نمی كند. وجود تصوير دكتر دينانی می تواند به خواننده 
چنين القاء كند كه واسطه ميان عالمه طباطبايی و نصر، در مورد پيام مورد ادعا، دكتر دينانی 

بوده است. 

تحریف صریح دیدگاه امام خمينی در مورد حکومت طاغوت 
در ص187، پ437، در ذيل ادعای دكتر نصر مبنی بر نگارش نامه نصيحت آميز امام 
خطاب به شاه و نسبت دادن اين مطلب به امام كه خطاب به شاه »ما طرفدار سلطنت هستيم 

ولی شما بايد اسالم را حفظ كنيد«، چنين آمده است:
از نظر امام خمينی حفظ اسالم از اوجب واجبات بود و بر همين مبنا سخن 

می گفتند و عمل می كردند. 
نويسنده پاورقی، با يادداشت مذكور، در واقع اصل نامه نگاری امام به شاه، آن هم با مضمون 

حمايت از اصل سلطنت را پذيرفته، در حالی كه هيچ سندی در اين باره وجود ندارد. 
بايد توجه داشت كه اگرچه امام در آغاز نهضت، با زبان نصيحت با شاه سخن می گويد 
اما اين به معنای طرفداری از سلطنت نبوده، بلكه به معنای اتمام حجت با شاه مستبد است. 
وانگهی، امام بهتر از هر كسی اطالع داشت كه پادشاهان وابسته و فاسد پهلوی، ذاتًا توان و 

اراده ای برای حفظ اسالم ندارند. 
اينكه حفظ اسالم اوجب واجبات اســت، يك اصل بالمنازع در نزد هر مسلمانی است 
و اختصاص به امام ندارد مگر آن كه نويســنده، ديدگاه امام مبنی بر »حفظ نظام از اوجب 
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واجبات« بودن را اراده كرده كه در اين صورت نيز، 
بايد گفت اين مبنا در مورد نظام اسالمی مطرح شده 
است و نه نظام مفسد و نامشروع پهلوی كه فقهای 

شيعه آن را طاغوت می شمرده اند. 

اشتباه در ارجاع
در ص191، پ446، درباره اين مطلب كه شهيد مطهری به دليل آن كه توسط نصر به 
مقام استادی دانشگاه تهران رسيده بود، توسط فرقان ترور شده است، به يك پاورقی ديگر 
ارجاع داده اما شماره آن پاورقی درج نگرديده است! به نظر می رسد مراد نويسنده پاورقی 

شماره 477 باشد.  

عدم تصریح به تحریفات آشکار نصر 
در ص192، پ451، در ذيل خاطرات دكتر نصر پيرامون استخدام سيد محمد خامنه ای 
در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران به عنوان استاد عربی و مخالفت ساواك با اين امر به دليل 
برخی اتهامات ساواك به اخوی وی )از جمله ادعای تحصيل آيت اهلل خامنه ای در دانشگاه 

پاتريس لومومبا(، چنين آمده است: 
دكتر نصر در اين مورد نيز قطعاً دچار خطای زمان و مكان شده است. هيچ 
گونه سندی در مورد عضويت آيت اهلل سيد محمد خامنه ای در گروه ادبيات 
دانشگاه تهران يافت نشد. بديهی است ساير ادعاهای دكتر نصر در اينجا 
نيز مشمول همان خطاست. ادعای تحصيل آيت اهلل خامنه ای در دانشگاه 
پاتريس لومومبا نيز صحت نداشته و اين گونه اتهامات از سوی ساواك برای 

تخريب چهره های انقالبی آن روز جعل می شده است. 
در اين باره گفتنی آن  كه اگر سندی مبنی بر استخدام سيد محمد خامنه ای در دانشگاه 
تهران وجود ندارد )كما اينكه در خاطرات ايشــان نيز چنين مطلبی نيست(، دكتر نصر در 
اين مورد خالف گويی آشكار كرده و لذا درست نيست كه در نقد او به اين جمله بسنده شود 
كه »دكتر نصر در اين مورد نيز قطعًا دچار خطای زمان و مكان شده است.« اين گفته بدين 
معناست كه اصل ماجرا مقرون به صحت بوده اما زمان و مكان آن نادرست نقل شده است! 
ادبيات ايهام آميز در نقد، در برخی موارد به تأييد غير مستقيم فحوای غلط يك خاطره دامن 

خواهد زد كه نويسنده اين كتاب در مواردی بدان گرفتار آمده است. 

الزم است که عرصه تدوین تاریخ 
شفاهی به دست کسانی سپرده 
شود که با تاریخ و روش شناسی 
همچنین  و  دارند  آشنایی  آن 
آگاهانه توان بکارگیری شیوه های 
نقد و سنجش در عرصه داده 

تاریخی را دارا هستند
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تدوين گر كتاب در نقد ادعای دكتر نصر مبنی 
بر مانع شــدن ساواك از اســتخدام سيد محمد 
خامنه ای به واســطه حضور برادرش در دانشگاه 

پاتريس لومومبا نوشته است: 
ادعای تحصيل آيت اهلل خامنه ای در دانشــگاه 
پاتريس لومومبا نيز صحت نداشــته و اين گونه 
اتهامات از سوی ســاواك برای تخريب چهره های انقالبی آن روز جعل 

می شده است. 
ادعای تحصيل آيت اهلل خامنه ای در دانشــگاه پاتريس لومومبا برای نخستين بار توسط 
مستندساز شبكه راشاتودی انجام گرفته است. در مستند مذكور كه به مناسبت پنجاهمين 
ســالگرد تأســيس اين دانشــگاه پخش گرديده، نام آيت اهلل خامنه ای به عنوان يكی از 
تحصيل كردگان در دانشگاه پاتريس لومومبا مطرح شد. سازندگان اين مستند در طرح ادعای 
يادشده هيچ گونه سند و مدركی ارايه نكرده اند. بايد دانست كه حتی در اسناد موجود ساواك 
نيز سندی دال بر اين مطلب ادعايی وجود ندارد. به نظر می رسد نگارنده خود در نقد گوينده 

خاطرات دچار يك خطای روش شناسانه شده است. 

عدم التفات به تفاوت های صحيفه نور و صحيفه امام
در ص199، تصوير روی جلد كتاب صحيفه امام خمينی درج شده اما در ذيل تصوير، نام 
كتاب صحيفه نور امام خمينی ذكر شده است. با توجه به تفاوت دو كتاب صحيفه نور و صحيفه 

امام، اين مطلب نيازمند اصالح است. 
گفتنی اســت بعد از نقد اشــتباهات گســترده مندرج در كتاب صحيفه نور توســط 
حجت  االسالم ســيد حميد روحانی، مؤسسه تنظيم و نشــر بدون اعالن رسمی اين نقيصه 
بزرگ، به جايگزينی صحيفه امام اقدام نمود. مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خمينی، 
نيز در مقدمه كتاب صحيفه امام به وجود اشتباهات متكثر در صحيفه نور اذعان كرده و در 

مقدمه كتاب چنين می  خوانيم: 
با وجود كاستی ها و اشكاالتی كه در مجموعه صحيفه نور به چشم می خورد 
و موجب نقدهايی چند شده است بايد گفت اين اثر از زمان انتشار اولين جلد 
تاكنون جامع ترين مرجع برای محققين و عالقه مندان آثار امام خمينی بوده 
است... كاستی ها و اشكاالت صحيفه نور معلول عواملی چند می باشند: بخش 

چنان که پیداست آیت اهلل بروجردی 
در دوره پهلوی اول به عنوان مرجع 
تقلید عام شیعیان شناخته نشده بود. 
از این رو، همزمان دانستن مرجعیت 
آیت اهلل بروجردی با دوران پهلوی 

اول نادرست است
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قابل توجهی از آثار امام خمينی به علت دسترسی نداشتن گردآورندگان، 
در صحيفه نور نيامده است. در موارد متعددی به لحاظ در اختيار نداشتن 
اصل دست خط پيام ها و نامه ها و نوار سخنرانی ها و مصاحبه ها از متن های 
منتشرشده در روزنامه ها استفاده شده است كه با توجه به اشكاالت متعدد 
متون روزنامه ای، مغايرت در صحيفه نور نيز منعكس شــده اند. در ذكر 
تاريخ برخی از آثار امام در صحيفه نور اشتباهاتی رخ داده است كه منشأ آن 

نقل های متعدد و بعضاً مغاير روزنامه ها بوده است...
به منظور ارايــه دوره ای كامل از تمامی آثار امــام خمينی و با توجه به 
كمبودها و اشكاالت عمده ای كه در صحيفه نور وجود داشت، مؤسسه تنظيم 
و نشر آثار امام خمينی اقدام به انتشار اثری به نام صحيفه امام نموده است. 
طی چندين ســال در    بخش های مختلف اين مؤسســه متن های موجود 
در صحيفه نــور و يكايك روزنامه ها و ديگر     نشــريات و كتاب ها، با نوارها و 
دست خط  ها و نسخه های اصل آثار امام خمينی كه در اختيار     مؤسسه می باشند 
مقابله گرديده و متن نهايی با دقت اســتخراج شده است. تمام    مغايرت های 
تاريخی و ديگر اشكاالت )موجود در صحيفه نور و ســاير منابع( مربوط به   
  اطالعات شناسنامه  ای هر يك از آثار امام بررسی شده و اطالعات صحيح و 

نهايی در     آغاز هر يك از آثار و در قالب شناسنامه آن ارايه شده است.1

 القای غير مستقيم برخی مفاهيم با درج تصاویر خاص 
در ص246، عكس احسان نراقی به همراه حداد عادل درج شده است در صورتی كه در 
آن صفحه، هيچ اشاره ای به نام حداد عادل وجود ندارد و تنها بحث نراقی مطرح شده است. 
پرسش اين اســت كه تدوين گر كتاب، چرا در ميان انبوه تصاوير آقای نراقی، اين عكس را 

برگزيده و به دنبال القای چه مطلبی بوده است؟!

توضيح نارسای برخی تصاویر
ص258، عكس آيت اهلل خويی در كنار پدرشان قرار داده شده و در پايين آن گفته شده 

»آيت اهلل خويی در جمع علما« 

1. صحيفه امام، ج1، مقدمه، ص36-33. برای اطالع از تفاوت دو اثر صحيفه نور و صحيفه امام رك: سهراب 
مقدمی شهيدانی، نقدی بر مدخل امام خمينی در دايره المعارف تشيع، همان، ص274-275. 
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به نظر می رسد در توضيح عكس مزبور تســامح فراوانی به كار رفته است كه خواننده را 
نسبت به دقت كل اثر نيز بدبين می كند. 

توضيحات نارسا و خطا پيرامون آیت اهلل کاشانی 
ص272، پ557 ضمن معرفی آيت اهلل سيد ابوالقاسم كاشــانی، او را با عنوان مبهم »از 
رهبران نهضت ملی« توصيف كرده است. گرچه روشن است كه اشاره نويسنده به نهضت 
ملی شدن صنعت نفت است لكن به كار بردن تعبيری اين چنين، به دور از لوازم تاريخ نگاری 

دقيق و شفاف است. 
عالوه بر اين، تاريخ وفات آيت اهلل كاشانی سال 1345 ثبت شده است. در حالی كه آيت اهلل 

كاشانی در اسفند 1340 شمسی وفات كرده است.1 

توضيحات نارسا و خطا پيرامون تقی زاده
ص283، پ577 تاريخ وفات سيد حسن تقی زاده سال 1349 ثبت شده است، در حالی 

كه وی در بهمن سال 1348 شمسی از دنيا رفته است.2 
مضاف بر آن كه در ميان آثار تقی زاده از كتاب گاه شماری در ايران نام برده اند. الزم به 

يادآوری است نام كامل اين اثر گاه شماری در ايران قديم می باشد.3

توضيحات غلط پيرامون تصاویر علمای نجف 
در ص327 كتاب، تصويری از امام خمينی به همراه يكی از علما درج گرديده است و زير 

آن نوشته شده: »امام خمينی و آيت اهلل خويی«
حال آن كه صاحب تصوير يادشده آيت اهلل ميرزا حسن بجنوردی- از علمای نجف اشرف- 

است و مربوط به يكی از مالقات های ايشان با امام خمينی می باشد.4

اطالعات غير مستند در مورد مقاله موهن روزنامه اطالعات
در ص337، پ660، در مورد نويسنده ســرمقاله اهانت آميز روزنامه اطالعات در 17 

1. منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران، تهران، فرهنگ معاصر، 1390، ص676. 
2. همان، ص260. 

3. رك: سيد حسن تقی زاده، گاه شماری در ايران قديم، زير نظر ايرج افشار، تهران، توس، 1388. 
4. رك: ســيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، ج2، 

ص185. 
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دی ماه 1356، چنين آمده است: 
احمد رشــيدی مطلق: نام مستعار 
نويسنده مقاله »استعمار سرخ و سياه« 
كه همزمان با برگــزاری كنگره حزب 
رســتاخيز )17 دی مــاه 1356( در 
روزنامــه اطالعات به چاپ رســيد و 

حاوی اهانت هايی به امام خمينی)ره( بود. اين مقاله به دســتور محمدرضا 
پهلوی و با مديريت داريوش همايون نوشته شــد. اكنون بعد از سه دهه 
مشخص شده است كه نويسنده مقاله، »علی شعبانی« بود كه مدتی پيش 

از دنيا رفت. 
نقل مشهور آن است كه اين مقاله به دستور مستقيم شــاه و توسط داريوش همايون و با 
نام مستعار احمد رشيدی مطلق نوشته شده اســت. تدوين گر اين كتاب برخالف اين باور 
مشهور ادعا كرده اســت كه »اكنون بعد از سه دهه مشخص شده است كه نويسنده مقاله، 
»علی شعبانی« بود كه مدتی پيش از دنيا رفت.« آنچه نويسنده پاورقی از آن با عنوان »باور 
مشخص شده« ياد می كند، ادعايی است كه فاقد هر گونه وجاهت تاريخی است و هيچ مدرك 
معتبری در تأييد آن وجود ندارد. به نظر می رسد نويسنده در اين ادعای خويش صرفاً متكی 
به برخی از نقل های شفاهی بوده است كه در پی ارايه روايت تازه ای از اين ماجرا هستند. جالب 
آن كه مستند اين روايت تازه صرفاً خاطرات شفاهی خود داريوش همايون است كه توسط 

نگارنده پاورقی ضبط و منتشر شده است. 
داريوش همايون پس از سال ها متهم بودن درباره نگارش ســرمقاله مورد بحث، برای 
اولين بار بعد از مرگ علی شعبانی، نگارش اين مقاله را به وی نسبت می دهد.1 اين كار عالوه بر 
آن كه امكان صحت سنجی مدعای همايون را از بين می برد، اين تلقی را نيز به وجود می آورد 
كه همايون، درصدد تبرئه و تطهير خويش است. بنابراين ادعاهای مطرح شده توسط همايون 

فاقد ارزش تاريخی است و نبايد مورد استناد يك تاريخ نگار با فطانت قرار گيرد. 
با اين حال در برخی نوشتجات منتشرشده در فضای مجازی، ادعاهای مذكور در قالب 
ادعای علمی مطرح گرديده و بر اساس آن بخشی از تاريخ معاصر ايران مورد تحريف قرار 
گرفته است. نكته جالب توجه آن كه تدوين گر خاطرات همايون، در قالب های گوناگون، به 
بازنشر مطالب مطرح شده توسط وی اقدام نموده و از اين راه به فراگيرسازی مطالب بی اساس 

1. حسين دهباشــی )به كوشــش(، آيندگان و روندگان، گفت وگو با داريوش همايون، تهران، سازمان اسناد و 
كتابخانه ملی جمهوری اسالمی ايران، 1394، ص202-206. 

باید توجه داشت که اگرچه 
امام در آغاز نهضت، با زبان 
نصیحت با شاه سخن می گوید 
اما این به معنای طرفداری از 
سلطنت نبوده، بلکه به معنای 
اتمام حجت با شاه مستبد است
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دامن زده است. 

اشتباه در معرفی آیت اهلل صدوقی 
در ص337، پ661، آيت اهلل صدوقی چنين معرفی شده است: 

آيت اهلل محمد صدوقی )1361-1327ش( مجتهد از مبارزان برجسته 
استان يزد قبل از انقالب اسالمی. در عمليات تروريستی منافقين در نماز 

جمعه يزد شهيد شد.
تاريخ تولد يادشده برای آن شهيد، مطابق تقويم قمری اســت كه نويسنده به اين نكته 
اشاره ای نكرده بلكه با ذكر تاريخ شهادت مطابق تقويم شمسی، زمينه را برای خطای خواننده 

مهيا ساخته است.1 
همچنين در معرفی ايشان هيچ اشاره ای به ســمت امامت جمعه شهيد صدوقی در شهر 
يزد نشده است. اين در حالی است كه علت ترور، حضور ايشان در همين منصب بوده است. 

روایت جهت دار و غلط پيرامون جبهه ملی
ص349، پ672، در معرفی »جبهه ملی« چنين آمده است: 

تشكل سياسی كه در سال 1328 به رهبری دكتر مصدق تشكيل شد؛ بعد 
از كودتای 28 مرداد 32 فعاالن آن تحت تعقيب قرار گرفتند؛ در آستانه 

انقالب اسالمی بار ديگر فعال شد.
الزم به ذكر است كه ادعای نويسنده در خصوص تحت تعقيب قرار گرفتن فعاالن اين 
جريان سياسی در مقطع زمانی پس از كودتای 28 مرداد از عموميت برخوردار نيست. درباره 
فعاليت سياســی جبهه ملی در دوران بعد از كودتای 28 مرداد 1332 نيز بايد گفت جبهه 
ملی دوم در 30 تيرماه 1339 با انتشار بيانيه ای اعالم موجوديت كرد اما در صحنه سياسی و 
اجتماعی توفيق خاصی نيافت و در سال 1343 منحل گرديد. جبهه ملی سوم در مرداد 1344 
رسمًا اعالم موجوديت كرد ولی قبل از آن كه فعاليت سياسی گسترده ای را رقم بزند، فرو 
پاشيد. ملی گراها تا سال ها تشكيالت منسجمی نداشتند تا آن كه در تاريخ 28 آبان 1356، 
با ساماندهی ناسيوناليست های ليبرال، تشكيالتی به نام »اتحاد نيروهای جبهه ملی ايران« 
پديد آمد و در 30 تير 1357 نام آن به عنوان »جبهه ملی چهارم« تغيير يافت و در شهريور 

1. شهيد آيت اهلل حاج شيخ محمد صدوقی؛ ياران امام به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی 
وزارت اطالعات/ سوره، 1377، ج2، ص الف. 
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همان سال سران جبهه ملی برای تحقق خواسته های 
خود در چهارچوب قانون اساســی و كســب برخی 
امتيازات، مشغول مذاكره و چانه زنی با دولت شريف 
امامی بودند اما حضور ميليونی مردم در مراسم عيد 
فطر و كشتار 17 شهريور، معادالت طرفين مذاكره 
را بر هم زد. كريم سنجابی به عنوان رهبر جبهه ملی 
در 19 مهر 1357 بار ديگــر بر عدم مخالفت جبهه 
ملی با سلطنت مشروطه تأكيد كرد و شعار »شاه بايد 
سلطنت كند نه حكومت«، اصلی ترين شعار جبهه ملی 

در آستانه پيروزی انقالب اسالمی بود كه نهضت آزادی نيز با آنان همسو بودند.1 
بايد توجه داشت كه تعبير مبهم نويسنده مبنی بر آن كه »]جبهه ملی[ در آستانه انقالب 
اسالمی بار ديگر فعال شد«، به هيچ وجه بدين معنا نيســت كه اين جبهه به نفع مبارزات 
اسالمی مردم ايران با رژيم پهلوی فعال شده است بلكه آنها تا آخرين روزها، آخرين تالش ها 
را برای حفظ اصل سلطنت به كار بردند. نظر به همين رويكرد است كه امريكا و شاه درصدد 
برآمدند كه از جبهه ملی به عنوان آلترناتيو و گزينه جايگزيــن در جهت تقابل با انقالب 
اسالمی بهره برداری كنند. سوليوان آخرين ســفير امريكا در ايران طی گزارشی به وزارت 

خارجه دولت خود می نويسد: 
اقداماتی در دست است تا از طريق دســتكاری در افكار عمومی، جبهه 
ملی با زيركی رهبری را از دست خمينی بيرون آورد. شاه معتقد است كه 
می تواند با جبهه ملی در مورد تشكيل يك سلطنت مبتنی بر قانون اساسی 

مذاكره كند ولی با خمينی هرگز.2   

استفاده از ادبيات غير مؤدبانه در مورد امام 
ص365، پ689، در معرفی نوفل لوشاتو چنين آمده است: 

روستايی در نزديكی پاريس است. شهرت اين روستا به دليل اقامت سيد 
روح اهلل خمينی از اواسط مهر تا 11 بهمن 1357 باعث جلب توجه رسانه های 

جهان به اين روستا شد.

1. جبهه ملی به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی اسناد تاريخی وزارت اطالعات، ج1، 1379، مقدمه، 
ص9-15. 

2. همان، ص6. 

نام آیت اهلل خامنه ای به عنوان 
در  تحصیل کردگان  از  یکی 
دانشگاه پاتریس لومومبا مطرح 
شد. سازندگان این مستند در 
طرح ادعای یادشده هیچ گونه 
سند و مدرکی ارایه نکرده اند. 
باید دانست که حتی در اسناد 
موجود ساواک نیز سندی دال بر 

این مطلب ادعایی وجود ندارد
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در تعبير نويسنده از نام بنيانگذار جمهوری اسالمی، كمترين موازين الزم در ادب گفتاری 
رعايت نشده است. اين در حالی است كه چنين تعبيری در ادبيات رسمی خارج از ايران نيز 
جايگاهی ندارد؛ تا جايی كه مخالفان سرسخت امام خمينی نيز همواره نام ايشان را بدون القابی 
چون آقا يا آيت اهلل، به كار نمی برند. اين رويه نويسنده وقتی سؤال انگيز می شود كه می بينيم 
در مواجهه با ساير شخصيت ها، خصوصاً منتقدان و مخالفان انقالب اسالمی، جهات ادب به 

وسيله كاربست انواع عناوين و القاب، كاماًل مراعات شده است! 

نسبت دادن تصویر محقق معاصر به عارفی در قرن هشتم! 
در ص382 در حاشيه صفحه به مناسبت يادی كه از شمس مغربی به ميان آمده، تصويری 
قرار داده شده و در ذيل آن، نام شــمس مغربی درج گرديده است. اين در حالی است كه 
عكس منتشرشده مربوط به مرحوم ابوطالب ميرعابدينی است كه از مغربی پژوهان شاخص 
كشورمان به شمار می آيد. به نظر می رسد درج تصوير دكتر ميرعابدينی در كنار زيست نامه 
شمس مغربی در برخی از منابع مجازی سبب گشته تا نويسنده به اين خطای فاحش دچار 

گردد.1 
نگارنده بدون هر گونه دقت نظر و تحقيق- كه بايسته هر فعاليت علمی معتبر است- عكس 
مزبور را به شمس مغربی نسبت داده و حتی در اين نكته واضح تأمل نكرده است كه چگونه 

ممكن است عارفی در قرن هشتم صاحب عكسی با آن ظاهر قرن بيستمی باشد. 

اشتباه پيرامون کتاب شرح منظومه مرحوم سبزواری 
در ص333، پ652 به بهانه ذكر نام كتاب شرح منظومه، اين گونه آمده است:

منطق منظومه: نام كتابی است از مالهادی سبزواری كه آموزش منطق 
صوری به زبان شعری است. به درس دادن اين كتاب می گويند شرح منطق 

منظومه. دكتر مطهری اين كتاب را شرح می كرد و درس می داد. 
نام صحيِح كتاب، شرح منظومه است كه مشتمل بر دو بخش منطق و حكمت است.2 آنچه 
از درس های منظومه مرحوم شهيد مطهری به جا مانده در قالب دو نوشتار منتشر گرديده 

و يكی از اين دروس تحت عنوان شرح منظومه به چاپ رسيده است.3 

https://www.google.com/search :1. رك
2. مال هادی سبزواری، شرح المنظومه، تصحيح و تعليق حسن حسن زاده آملی، تهران، ناب، 1416ق. 

3. رك: مرتضی مطهری، مجموعه آثار استاد شهيد مطهری، تهران، صدرا، 1386، ج5، ص187. 
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اين كتاب مجموعه دروســی است كه شهيد مطهری 
در دانشكده الهيات دانشــگاه تهران ارايه كرده است. 
ديگری تحت عنوان شرح مبسوط منظومه منتشر شده كه 
محصول درس های شهيد مطهری در منزل خويش است. 
اين دروس توسط آن شهيد در جمع برخی دانشجويان 
فلسفه غرب طرح گرديده است. الزم به ذكر است هر دو 
اثر تنها ناظر به  بخش حكمت كتاب شرح منظومه است. 

بايد توجه داشت كه كتاب منظومه به زبان شعر و توسط مال هادی سبزواری سروده شده 
و شرح منظومه نيز توسط خود وی به نثر عربی به نگارش درآمده است. بنابراين، اين سخن 

كه »به درس دادن اين كتاب می گويند شرح منطق منظومه«، سخنی نادرست است. 
ديگر آن كه به كار بردن تعبير دكتر، برای استاد شهيد مطهری از خطاهای فاحش تاريخی 

است؛ چرا كه شهيد مطهری از هيچ دانشگاهی دكتری نگرفته است. 

انتساب کتاب عالمه به استاد مطهری 
در ص24، پ69 شهيد مرتضی مطهری معرفی شــده و از كتاب اصول فلسفه و روش 
رئاليسم به عنوان يكی از آثار آن استاد نام برده شــده است. مسلم است كه كتاب مذكور 
تأليف عالمه محمدحسين طباطبايی است و شــهيد مطهری تنها بر آن كتاب پاورقی هايی 
نگاشته است.1 جالب آن كه در ص96، پ266 نگارنده خود، اين كتاب را به مؤلف آن يعنی 
عالمه محمدحسين طباطبايی نسبت داده است. همچنين در ص212 با درج تصوير كتاب 
اصول فلسفه و روش رئاليسم نام استاد عالمه محمدحسين طباطبايی به عنوان مؤلف بر روی 

كتاب حك شده است. 

نقل اشتباه اثر دکتر صدیقی 
در ص80، پ227 دكتر غالمحسين صديقی معرفی شده است و در بخش آثار وی نيز از 
كتاب جنبش های دينی در قرن دوم و سوم نام برده شده است. بايد دانست كه نام كامل اين 

كتاب جنبش های دينی ايرانی در قرن های دوم و سوم هجری است.2 

1. رك: عالمه محمدحسين طباطبايی، اصول فلســفه و روش رئاليسم، پاورقی به قلم مرتضی مطهری، تهران، 
صدرا، 1372. 

2. غالمحسين صديقی، جنبش های دينی ايرانی در قرن های دوم و سوم هجری، ويرايش يحيی مهدوی، تهران، 
پاژنگ، 1375. 

بعد از نقد اشتباهات گسترده 
مندرج در کتاب صحیفه نور 
سید  حجت  االسالم  توسط 
حمید روحانی، مؤسسه تنظیم 
و نشر بدون اعالن رسمی این 
نقیصه بزرگ، به جایگزینی 

صحیفه امام اقدام نمود
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درج اشتباه نام کتاب شایگان 
در ص147، پ340 از يكی از آثار داريوش شايگان تحت عنوان هويت چهل تكه نام برده 
شده است. بايد توجه داشت كه نام كامل اين اثر افسون زدگی جديد هويت چهل تكه و تفكر 

سيار است.1 

اطالعات غلط پيرامون کتاب کشف اسرار امام 
در ص129، پ307، چنين آمده است:  

امام خمينی)ره( در سال 1322 كتاب »كشف االسرار« را در رد ادعاهای 
دين ستيزانه و استعماری حكمی زاده نوشته و منتشر نمود. 

گفتنی است كه تاريخ دقيق نشر اثر يادشــده فروردين ماه 1323 هجری شمسی است و 
نام صحيح آن نيز كشف اسرار است كه به غلط در كتاب، »كشف االسرار« ذكر شده است. 

نام اين اثر در برخی منابع دانشنامه ای نيز به غلط درج شده و مورد نقد قرار گرفته است.2

اشتباه در ذکر نام اثر آیت اهلل خوانساری
ص180، پ420 در ضمن معرفی آثار آيت اهلل ســيد احمد خوانساری از دو كتاب ياد 
شده كه نام هر دو اثر به اشتباه ضبط شده است. الزم به ذكر است كه نام صحيح اثر نخست 
جامع المدارك فی شرح المختصر النافع است.3 و نيز شــيوه صحيح در نگارش نام اثر دوم 

العقائد الحقه است.4 

اشتباه در نقل آثار سيد جمال
ص432، پ790، سيد جمال الدين اسدآبادی كتابی با نام الرد علی الدهريه ندارد و آنچه 

از سيد جمال در نقد ارنست رنان باز مانده نيز تحت اين عنوان نيست.5 

1. داريوش شايگان، افسون زدگی جديد هويت چهل تكه و تفكر سيار، ترجمه فاطمه وليانی، تهران، فرزان روز، 
 .1397

2. سهراب مقدمی شهيدانی و ميثم عبداللهی چيرانی، نقدی بر مدخل خمينی روح اهلل در دايره المعارف بزرگ 
اسالمی، تهران، بنياد تاريخ پژوهی و دانشنامه انقالب اسالمی، 1397، ص27؛ سهراب مقدمی شهيدانی، نقدی بر 

مدخل امام خمينی در دايره المعارف تشيع، همان، ص48. 
3. رك: احمد الخوانساری، جامع المدارك فی شرح المختصر النافع، علق عليه علی اكبر الغفاری، تهران، مكتبه 

الصدوق، 1405 ق. 
4. رك: سيد احمد خوانساری، العقائد الحقه، ناصر باقری بيدهندی)به كوشش(، قم، دليل، 1379. 

5. رك: سيد جمال الدين الحسينی، الرسائل و المقاالت، سيد هادی خسروشاهی )به كوشش(، قم، كلبه شروق با 
همكاری مركز بررسی های اسالمی. 
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اشتباه در معرفی آثار حکيم زنوزی 
در ص452، پ816، ضمن معرفی آقا علی مدرس )حكيم زنوزی( كتاب انوار جليه در 
كشف اسرار حقائق علويه را از جمله آثار ايشان معرفی كرده است. در حالی كه كتاب مذكور 

از تأليفات پدر ايشان مرحوم مالعبداهلل زنوزی بوده است.1 
ديگر آن كه در همان صفحه تصويری وجود دارد كه در ذيل آن نام حكيم زنوزی درج 
گرديده است. بی ترديد انتســاب اين تصوير به حكيم زنوزی اشتباهی است كه در تدوين 

كتاب رخ داده است. 

اشتباه در معرفی کتاب عالمه شعرانی
ص453، پ819، نگارنده ضمن معرفی عالمه شعرانی از آثار او نام برده و در ميان كتب 
او از اثری با نام اثبات نبوت خاتم االنبياء و دين اسالم ياد كرده است. گفتنی است نام كامل 
اثر به جای مانده از عالمه شعرانی راه سعادت در اثبات و ادله حقانيت خاتم  انبيا و دين اسالم 

و رد شبهات نصاری و معاندين است.2  

درج نادرست نام کتاب دکتر عنایت
ص296، پ593، نام صحيح كتاب عنايت بنياد فلسفه سياسی در غرب می باشد كه به 

اشتباه بنياد فلسفی در غرب ثبت شده است.3 

اشتباه در معرفی کتاب لودویگ ویتگنشتاین
در ص454، پ823، كتاب اصول رياضی به لودويگ ويتگنشتاين نسبت داده شده است. 
روشن است كه اين فيلسوف اتريشی االصل كتابی تحت اين عنوان ندارد، بلكه اين كتاب اثر 

مشهوری است كه برتراند راسل و نورث وايتهد به طور مشترك آن را تأليف نموده اند.4 

1. مالعبداهلل مدرس زنوزی، انوار جليه در كشف اسرار حقائق علويه، تصحيح سيد جالل الدين آشتيانی، تهران، 
اميركبير، 1381. 

2. ابوالحسن شعرانی، راه سعادت در اثبات نبوت و ادله حقانيت خاتم انبيا و دين اسالم و رد شبهات نصاری و 
معاندين، احمد كتابچی )به كوشش(، تهران، 1369ق. 

3. رك: حميد عنايت، بنياد فلسفه سياسی در غرب، حميد مصدق )به كوشش(، تهران، زمستان، 1393. 
4. Principia Mathematica to *56, (Cambridge Mathematical Library), by Alfred North 

Whitehead& Bertrand Russell, Cambridge University Press, Second edition: 1997.





18
7

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

ت ها
سب

منا





18
9

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

گيالن در آغازین تکاپوهای مشروطه خواهی

میثم عبداللهی 

مقدمه 
گيالن از مناطق پيشگام در جنبش های اســالمی معاصر است و حماسه های مختلفی در 
كارنامه مردم آن وجود دارد. يكی از آغازين حركت های سياســی مردم گيالن در دوران 
معاصر، فعاليت های اسالم خواهانه در نهضت مشــروطيت است و زمانی كه مشروطه به 

انحراف رفت، نهضت جنگل را برای اصالح مشروطه، آفريدند. 
جريانات مختلف فكری و سياسی كه در مشروطه گيالن وجود داشتند، هر كدام  در كشور 
تأثيرات- مثبت يا منفی- زيادی داشــتند. جريان مشروعه خواهی گيالن، در پيدايش اين 
جريان در كشور نقش تعيين كننده داشت و گيالن تنها نقطه ای در كشور بود )در كنار تهران( 
كه جريان مشروعه خواهی قوی ای بر آن حاكم بود و بخش زيادی از مشروطه گيالن، ذيل 
همين جريان، تعريف می شد. جريان مشــروطه خواهی گيالن هم تأثيرات مهمی در كشور 
گذاشــت كه مهم ترين آنها فتح تهران و بيرون كردن محمدعلی شاه و اعاده مشروطه بود. 
جريان منورالفكری غرب پرســت گيالن هم در به انحراف بردن مشروطه و ترور علمای 
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گيالن و نابودی تالش های علما در مسير مشروطيت و تبديل كردن مشروطه به ابزار سيطره 
استعمار انگليس بر ملت ايران، نقش بارزی داشت. 

درباره نقش مردم گيالن در جنبش مشروطيت، چنانچه شايسته بود، آثار فاخری وجود 
ندارد. كارهايی هم كه تاكنون انجام شده، كاستی های فراوان دارد و خالی از اشكال نيست. 

در اين مقاله، از سبك تاريخ نگاری انگليســی- كه در رژيم پهلوی ترويج می شد- فاصله 
گرفته و تالش شده تا با استفاده از اسناد دسته اول، خصوصاً كتاب ها و نشرياتی كه در همان 
دوره نوشته شده، بهره برده شود. در استفاده از اسناد بيگانه هم سعی شده تا با مراجعه به ساير 

اسناد، كاستی های آن، تكميل و راستی آزمايی شوند. 
نخســتين تالش های مردم گيالن برای درخواســت عدالتخانه با تحصن علما و مردم 
رشت در محرم 1324ق در مسجد خواهرامام)س( رشــت و صدور بيانيه ای كه حاصل 
درخواست های اين عده است، از مسائلی اســت كه تاكنون در كتاب های تاريخ مشروطه 
گيالن، به آن اشــاره ای نشده است. بست نشــينی عده ای از منورالفكران غرب پرست در 
كنسولگری انگليس در رشت كه عامل اصلی اولين جرقه های انحرافات در نهضت و تبديل 
درخواست عدالتخانه، به مطالبه مشروطه و مجلس شورای ملی است از وقايع متأخر است 

كه مورخان تاريخ مشروطه به غلط آن را نقطه آغاز القا می كنند. 
فتوای آيت اهلل ُخمامی مرجع دينی مردم گيالن در تأييد مشروطه و لزوم تسريع در انجام 
انتخابات مجلس شورای ملی و تأثيراتی كه در گيالن داشت، برگزاری انتخابات اولين دوره 
مجلس شورای ملی، تشكيل اولين انجمن رشــت و اختالفاتی كه در مسير تشكيل انجمن 
رشت به وجود آمد، تحصن عده ای از غرب پرستان در كنسولگری انگليس در رشت، مرگ 
مظفرالدين شاه و جانشينی محمدعلی شاه و... از مسائلی است كه بازخوانی آن در اين مقاالت 

ما را با حقيقت جريان مشروطه خواهی مردم گيالن و علل فراز و فرود آن آشنا می كند. 
مقاله پيش  روی، اولين بخش از سلســله مقاالت بازخوانی نهضت عدالتخانه و جنبش 
مشروطه در گيالن است كه به ما كمك می كند تا تالش های استقالل طلبی و آزاديخواهی 
و اسالم گرايی ملت ايران را از زاويه منابع معتبر و اصيل دريابيم و از رمز و راز پيروزی ها و 

شكست های آن عبرت بگيريم. 

گيالن در تب و تاب زمينه های یک جنبش بزرگ اجتماعی 
در شــوال 1323ق اولين تجمعات و حركت های اعتراضی مردم تهران شــكل گرفت 
و علما رهبری مردم را بر عهده داشــتند. ايــن حركت ها به خاطر وجــود بی عدالتی ها و 



19
1

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

عقب ماندگی هايی بود كه مردم ايران در اطراف شــان می ديدند و آنها را لمس می كردند. 
همچنين نفوذ و تسلط كشورهای استعمارگر در ايران و ضربه هايی كه به مردم ايران وارد 
می كردند از عوامل ناراحت  كننده برای مردم بود كه حركات اعتراضی را باعث شد. زمانی كه 
اولين حركات جنبش عدالتخانه در تهران شكل گرفت، در گيالن نيز همزمان حركت هايی 

به وجود آمد.
در تهران خواسته های مردم در اولين گام جنبش عدالتخانه، عزل عالءالدوله حاكم تهران 
بود كه مردم او را نماد استبداد می دانستند. در گيالن نيز حركتی به رهبری علما شكل گرفت 
و مهم ترين درخواست آنها عزل عضدالسلطان حكمران وقت گيالن كه نماد استبداد به شمار 
می رفت، بود. اوضاع نامطلوب گيالن در زمان حكمرانی عضدالسلطان و عملكرد او يكی از 

علل اصلی شكل گيری حركت های اعتراضی مردم بود. 
»ابوالفضل ميرزا عضدالسلطان«1 كه حكمرانی او با آغازين زمزمه های جنبش عدالتخانه 
در كشور همزمان شد، در جمادی االولی 1321ق با حكم پدرش مظفرالدين شاه به حكمرانی 
گيالن نصب شد.2 او در اين زمان 22سال داشت و تجربه ای برای اداره يك منطقه حساس 

1. »ابوالفضل ميرزا عضدالســلطان« چهارمين فرزند مظفرالدين شاه و برادر محمدعلی شاه بود و در اواخر سال 
1262ش )1300ق( در تبريز متولد شد. از پنج ســالگی و تحت نظر معلمان ايرانی و خارجی ادب فارسی و عربی 
آموخت و زبان فرانسه را نيز فراگرفت. سپس تعليمات نظامی را در دسته پياده نظام و توپخانه آموزش ديد. وی در 
1272ش )1310ق( به همراه ديگر برادرانش به حضور ناصرالدين شاه رسيد؛ و به »عضدالسلطان « ملقب گرديد 
و ساليانه مبلغ يك هزار تومان مقرری برايش تعيين شد. در صفر 1316ق يعنی وقتی شانزده سال داشت حكومت 
همدان به وی واگذار شد اما او ميرزا محسن خان مظفرالملك را به نيابت از خود به حكومت همدان فرستاد و خود 
در تهران ماند. در 1319ق به حكومت اراك كه گلپايگان و خوانســار نيز در ضميمه آن بود منصوب گرديد ولی 
در آن واليات تعدی بســيار كرد، از مال مردم و ناموس رعيت هيچ كوتاهی نكرد و در مدت كم، صد هزار تومان 
ملك خريد. به خاطر همين تعدی ها در ربيع االول 1321ق بركنار شد. با مرگ مشكوك محمودخان حكيم الملك 
حكمران گيالن در 21 جمادی االولی 1321ق كه تنها دو ماه حكومت كرد، عضدالسلطان را به جايش به حكمرانی 
گيالن فرستادند. او در گيالن تعدی و اجحاف را آغاز كرد و باعث شد تا فرياد مردم گيالن به آسمان بلند شود. 
وی در مدت حكمرانی هايش امالك بسياری خريد و تعديات بسياری بر عرض و مال مردم انجام داد. او از اعضای 
سازمان شبه ماسونی جامع آدميت بود. او بعد از رفتن از رشت اندكی در تهران ماند و واسطه نامه نگاری های پدرش 
و مشروطه خواهان شد. او با روشنفكران سكوالری چون شيخ ابراهيم زنجانی، سليمان ميرزا اسكندری، يحيی ميرزا و 
سيد محمد كمره ای همراه شد. عضدالسلطان در سال های پايانی قاجار به حكمرانی لرستان منصوب شد. او در زمان 
رژيم پهلوی نام خانوادگی »عضد« را انتخاب كرد و به عنوان يكی از زمين  داران بزرگ شناخته می شد و با اصالحات 
ارضی شاه مخالف بود. وی از سياست به دور بود و فقط در 1332ش در دوره دوم مجلس سنا به پيشنهاد سپهبد 
زاهدی به عنوان سناتور انتصابی يك دوره چهار ساله عضو سنا بود و در زمستان 1349ش در تهران درگذشت. 
)حسن فراهانی، روزشــمار تاريخ معاصر ايران، تهران، مؤسســه مطالعات و پژوهش های سياسی ، 1385، ج2، 
ص224-223؛ عبدالحسين سپهر، مرآت الوقايع مظفری، عبدالحسين نوايی )به كوشش( ، ميراث مكتوب، 1386، 
ج 2، ص663، 665، 686؛ اسماعيل رائين، فراموشخانه و فراماســونری در ايران، تهران، اميركبير، 1357، ج1، 
ص640، 664، 683؛ احمد كسروی، تاريخ مشروطه ايران، تهران، اميركبير، 1369، ص103؛ سيد محمد كمره ای، 
روزنامه خاطرات سيد محمد كمره ای، تصحيح محمدجواد مرادی نيا، تهران، اساطير، 1384، ج 2، ص1254-1253؛ 
سيد ابوالحسن علوی ، رجال عصر مشروطيت، تصحيح حبيب يغمايی و ايرج افشار، تهران، اساطير، 1385، ص44.(

2. عبدالحسين سپهر، همان، ص663. 
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و استراتژيك نداشت ولی به صرف 
اينكه فرزند شــاه بــود، بزرگ ترين 
مسئوليت ها را به عهده می گرفت. اين 
امر در ميان شاهزاده های قاجار شيوع 
داشت و باعث بروز اشتباهات زيادی 
از ناحيه حكمرانان می شــد كه گاهی 
غيرقابل جبران بود يا هزينه زيادی به 

همراه داشت. 
مردم گيالن كه حاكــم را جوان و 
بی تجربه می ديدند، پيشنهاد دادند كه 
مجلس مشورتی متشكل از نمايندگان 
اعيان، تجار و اصناف تشــكيل شود 
تا همه امــور گيالن، به مشــورت و 
تصويب اين هيئــت، اجرايی گردد. 
عضدالسلطان اين پيشنهاد را نپذيرفت و برای برخی از پيشنهاددهندگان مشكالتی را ايجاد 
كرد. مدتی اين كشمكش بين دو طرف، ادامه داشت و خبر آن در روزنامه حبل المتين كلكته 

هم درج شد.1 
او ميرزا نوراهلل خان2 را به عنــوان »وزير ماليه« در گيــالن، آصف الممالك را به عنوان 
»پيشكار« و لواءالملك را به عنوان »فراش باشی«3 انتخاب كرد. چند روز گذشت و معلوم 
شد كه نوراهلل خان به امور مالياتی رسيدگی می كند ولی آصف الممالك و لواءالملك به طور 

مشترك با دادن سه هزار تومان به حاكم، تمام امور حكمرانی را به دست آورده اند!4 
عضدالســلطان به ظاهر دارای منصــب حكمرانی گيالن بود ولی عمــاًل عرض و مال و 
ناموس مردم را در اختيار كســانی قرار داد كه از هيچ تعدی و ظلمی كوتاهی نمی كردند. 
عملكرد عضدالســلطان و كارگزارانش در همان ماه های اول، كار را به جايی رســاند كه 
 مردم گيالن از دست او عصبانی شدند و اعتراضات گسترده ای در ذی القعده 1321ق در 

1. مهدی ملك زاده، تاريخ انقالب مشروطيت ايران، تهران، علمي، 1373، ج5، ص1035-1036. 
2. نام او را »نورمحمدخان« هم نوشته اند. 
3. سردسته فراش ها؛ فراش يعنی نگهبان. 

4. چهره نما، س1، ش20، غره ربيع االول، 1323ق، ص9. 

جریان مشروعه خواهی گیالن، در پیدایش 
این جریان در کشور نقش تعیین کننده داشت 
و گیالن تنها نقطه ای در کشور بود )در کنار 
تهران( که جریان مشروعه خواهی قوی ای 
بر آن حاکم بود و بخش زیادی از مشروطه 
گیالن، ذیل همین جریان، تعریف می شد. 
جریان مشروطه خواهی گیالن هم تأثیرات 
مهمی در کشور گذاشت که مهم ترین آنها 
فتح تهران و بیرون کردن محمدعلی شاه 
و اعاده مشروطه بود. جریان منورالفکری 
غرب پرست گیالن هم در به انحراف بردن 
مشروطه و ترور علمای گیالن و نابودی 
تالش های علما در مسیر مشروطیت و تبدیل 
کردن مشروطه به ابزار سیطره استعمار 

انگلیس بر ملت ایران، نقش بارزی داشت
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گيالن شكل گرفت.1 
عالوه بــر فشــارهای عضدالســلطان 
و كارگــزاران او، بيماری وبــا نيز در گيالن 
شــيوع يافت و به مشــكالت مردم افزود. 
عضدالسلطان برای گرفتار نشدن به وبا، به 
همراه شصت نفر از اطرافيانش مدت سه ماه 
در ييالقات طوالش به ســر بردند و مهمان 
عميدالسلطنه- خان طالش- بودند و شش 
هزار تومان خرج روی دســت او گذاشتند 
ولی بعد از ســه ماه وقتی به شهر بازگشتند، 
لواءالملك تنها دو هزار تومان به او پس داد. 
حكمران فقط از فروشــندگان يخ، روزی ده 
تومان ماليات می گرفت. عضدالسلطان فضای 

خفقان ايجاد كرده بود تا مردم جرأت اعتراض نداشته باشند. چند نفر به سراغ كنسول روسيه 
در رشت رفتند و اعتراض خودشان را به كنسول رساندند و او هم از سفير روسيه در تهران 
درخواســت كرد و در نهايت دولت ايران، لواءالملك را عزل كرد. مردم مدتی در آرامش 
بودند؛ تا اينكه لواءالملك با فعاليت های پشت پرده ای كه انجام داد، موفق شد رضايت كنسول 
روسيه را جلب كند و مجدداً به مسئوليت سابقش برگردد. او اولين كاری كه انجام داد اين 
بود كه كالنتر شهر را كه همه از او رضايت داشتند عزل كرد و جوانی را با دريافت چهارصد 

تومان پيشكشی، به كالنتری رشت منصوب كرد.2 
مظفرالدين شاه در صفر سال 1322ق حكم ادامه حكمرانی عضدالسلطان در گيالن را تأييد 
كرد.3 دولت روسيه تزاری كه از اقدامات عضدالسلطان در گيالن راضی بود و با حضور او 
منافع دولت روسيه تأمين می شد، در شوال همين سال نشان »عقاب سفيد«4 را برای وی و 
نشان »َسنْت آنا«5 را برای ميرزا نوراهلل خان وزير ماليه گيالن فرستاد. بدين ترتيب او بيش 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »در ذی القعده ]1321ق[ در گيالن، به جهت بی اعتدالی عضدالسلطان 
حكمران، اغتشاش بسيار و عدم آسودگی مردم است.« )عبدالحسين سپهر، همان، ص685.( 

2. چهره نما، همان، ص9-10. 
3. عبدالحسين سپهر، همان، ص702. 

4. نشان عقاب سفيد )Order of the White Eagle( از نشان های رسمی حكومت روسيه تزاری بود كه پادشاه 
روسيه به كسانی كه به او خدمت كرده بودند، اين نشان را اعطا می كرد. 

5. نشان سنت آنا )Order of Saint Anna( از نشان های رسمی حكومت روسيه تزاری. 

نارضایتی علما و مردم فقط مربوط به 
شخص عضدالسلطان نبود بلکه چون او 
را نماد استبداد می دانستند، درخواست 
برداشتن او را داشتند. آنها به هر کس 
دیگری که قرار بود از طرف دربار به 
عنوان حاکم به گیالن عازم شود اعتراض 
داشتند و می گفتند که تا وقتی اوضاع 
هیچ  است،  برقرار  سابق  استبدادی 
حاکمی از طرف دربار به گیالن نیاید. آنها 
حتی مالیات را هم خودشان به صورت 
حواله به بانک استقراضی روس داده اند 
تا او به دولت مالیات را تحویل بدهد و 
نیازی برای آمدن یک حاکم جدید برای 

جمع کردن مالیات نباشد!
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از اين اينكه به مردم و كشورش خدمت كند، به بيگانه خدمت كرده و از دولت روسيه، نشان 
خوش خدمتی نيز دريافت كرد.1 

عضدالسلطان امور حكومتی را به افرادی سپرد كه با فشار به مردم ماليات زيادی جمع 
می كردند اما او باز مبالغ زيادی مقروض بود. مظفرالدين شاه در سال 1323ق كه راهی سفر 
فرنگ بود و از رشت عبور می كرد وقتی اوضاع اسفبار پسرش را ديد عالوه بر مواجب، مبلغ 

ديگری هم به او داد. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: 
عضدالسلطان  حاكم گيالن به جهت آن  كه جوان و نامجرب است كارهای 
حكومتی را به اجزای نامجرب خود داده و آنها هر چه فايده بردند، برای خود 
برداشتند. از اين روی، عضدالسلطان  مبالغ گزافی مقروض شد. در اين سفر 
كه شاه از آنجا عبور می كرد، چون كار عضدالسلطان  را خراب ديد، مبالغی 

اضافه مواجب به او داد.2 
در همين ســفر در رشــت، ميرزا فتح اهلل خان اكبــر- از خاندان حكومتگــر اكبر- از 
مظفرالدين شاه و صدراعظم پذيرايی كرده و برای آنها هزينه زيادی انجام داد و پيشكشی 
دوازده هزار تومانی هم به شاه داد. شاه از اين پذيرايی و اين پيشكشی خوشحال شد و راهی 
فرنگ شد و زمانی كه در شهر كنتركسويل - شهری ييالقی در فرانسه- بود تلگرافی به رشت 
فرستاد و ميرزا فتح اهلل را ملقب به »سردار منصور« كرد. سردار منصور از خان های ظالمی بود 
كه رابطه بسيار خوبی با دربار و نيز با دولت انگليس داشت و زمين ها و امالك بسيار زيادی 
در سراسر گيالن داشت. شاه هنگام بازگشت از سفر فرنگ در ماه رجب 1323ق زمانی كه 
وارد رشت شد، نصرت اهلل خان عميدالسلطنه- حاكم جائر طالش- را به لقب »سردار امجد« 
ملقب كرد ولی باز در زبان مردم و در اسناد تاريخی به هر دو لقب، شناخته می شد. حمايت 
شاه از عناصر فاسد و شخصيت های ســفاكی كه در ميان مردم بدنام بودند و عملكرد قابل 

دفاعی نداشتند، باعث می شد تا مردم از شاه و سلسله قاجاريه نااميد شوند.3 
در زمستان 1323ق در رشــت و اطرافش برف زيادی آمد كه تا سال ها سابقه باريدن 
چنين برفی وجود نداشت. حدود دو متر برف باريده بود. چهارپايان مانند اسب ها، قاطرها، 
شترها، گاوها و گوسفندان زيادی تلف شــدند و اغلب درختان مركبات يخ زدند و خشك 

1. همان، ص732.  
2. همان، ص783.

3. همان، ص796 و 838؛ مهدی بامداد، شرح حال رجال ايران در قرن های 12 و 13 و 14، تهران، زوار، 1371، 
ج3، ص52. 
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شدند و خسارات بسياری به مردم وارد شد.1 
همچنين گرانی هم به سراغ مردم آمده بود 
و به خاطر جنگی كه ميان روســيه و ژاپن در 
گرفته بــود، ارزاقی كه از روســيه به گيالن 
وارد می شد مانند قند، بسيار كمياب و گران 
شده بود. در شوال 1323ق قند در رشت و 
همچنين ساير نقاط كشور گران شد ولی دولت 
مركزی به جای آن كه اقدامی برای حل گرانی 
كند، بازرگانان محترم را به عنوان مســبب 
گرانی معرفی نمود و به شكل بدی تنبيه كرد. 
اين كار در ميان مردم بازتاب های منفی ای را 

به همراه داشت.2 
در دوره حكمرانی عضدالسلطان، زنی منحرف در رشت زندگی می كرد و با حكمران، رابطه 
جنسی داشــت. خبر اين قضيه به آيت اهلل العظمی مال محمد ُخمامی3- مرجع دينی مردم 
گيالن- رسيد و ايشان حكم كرد كه زن بايد از شــهر اخراج شود. متأسفانه كتب تاريخی 
نسبت به گفت وگوی صورت گرفته در اين محكمه و ادله ای كه مطرح شد، ساكت اند و تنها 
به اين مسئله  اشاره دارند كه حكم اخراج زن صادر شد. احتمال دارد حكم قتل حاكم نيز در 
اين ميان صادر شده باشد. اطراف مجتهد، چند نفر بودند كه اجرای حدود و احكام صادره را 
بر عهده داشتند. او، قوام الشريعه را مأمور كرد تا حكم را به محكومين ابالغ كند. زمانی كه 
قوام الشريعه به همراه چند نفر به خانه زن رفتند، افراد خانه، او را به داخل هدايت كردند و به 
بهانه نبودن زن، او را به انتظار نشاندند. از طرفی عده ای سريع به عضدالسلطان قضيه را اطالع 
دادند. عضدالسلطان سراسيمه نزد آيت اهلل خمامی رفت و گفت: آن زن را صيغه كرده ام. 
و با دليل توانست اين امر را ثابت كند. سپس مجتهد، حكم قبلی را فسخ نمود.4 تمامی اين 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »زمستان امســال ]1323ق[ در رشت  و نواحی برف غريبی آمده، به 
مقدار دو ذرع. می گويند تا حال چنين برفی در آنجا نيامده و بالی آسمانی است. مواشی بسيار تلف شد. درخت های 

مركبات اغلبی خشكيد.« )عبدالحسين سپهر، همان، ص752.(
2. ناظم االسالم كرمانی، تاريخ بيداری ايرانيان، تهران، پيكان، 1376، ج2، ص331-332. 

3. برای دانستن درباره آيت اهلل العظمی خمامی و فعاليت هايش در عصر مشروطه رك: ميثم عبداللهی و محمد 
عبداللهی، آيت اهلل العظمی شــهيد حاج مالمحمد خمامی: جريان مشــروعه خواهی گيالن و رهبر آن در نهضت 

مشروطه، قم، صحيفه معرفت، تابستان 1393. 
4. ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، همان، ص56-57. 

تحصن علمای رشت از اواسط ذی الحجه 
1323ق آغاز شد و حدود یک ماه طول 
کشید و در محرم 1324ق پایان یافت. 
بدین صورت که هجده نفر از علمای 
برجسته رشت به همراه سیصد نفر از 
طالب و جمع زیادی از مردم که در بقعه 
خواهرامام)س( رشت متحصن بودند 
همه روزه برنامه های خاصی داشتند که 
مردم هم با آنها همراهی می کردند و تقریبًا 
دوازده هزار نفر مستمع این برنامه ها بودند. 
شیخ حسن حسام االسالم به منبر می رفت 
و سخنرانی می کرد و مردم را به اتحاد 

دعوت می کرد
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مسائل نشان می داد كه حكومت خاندان قاجار در مردم چهره مقبولی ندارد و جامعه، آبستن 
درگيری های اجتماعی و اعتراضات مردم نسبت به اوضاع عمومی است. 

جنبش عدالتخانه در گيالن 
در روز پنجشــنبه 17شــوال 1323ق عده ای از علمای تهران به رياست آيت اهلل سيد 
عبداهلل بهبهانی و آيت اهلل سيد محمد طباطبايی به حرم حضرت عبدالعظيم)س( متحصن 
شدند تا درخواست عدالتخانه را به گوش مظفرالدين شــاه برسانند كه در اصطالح به آن 
»مهاجرت صغری« می گويند. در اين هنگام آيت اهلل خمامی مجتهد گيالن برای درخواست 
عزل عضدالسلطان حكمران گيالن، به تهران رفته بود. ايشان همچون آيت اهلل شيخ فضل اهلل 
نوری- مجتهد بزرگ پايتخت- به متحصنين در شهرری نپيوست. عبدالحسين سپهر درباره 

اين تحصن چنين نوشته است: 
علمايی كه به حضــرت عبدالعظيم رفتند: آقا ســيدعبداهلل ]بهبهانی[، 
صدرالعلما، آقا شيخ مرتضی ]آشتيانی[، آقا شيخ مصطفی ]آشتيانی[، آقا 
سيد محمد ]طباطبايی[، آقا سيد احمد ]طباطبايی[، آقا شيخ محمدصادق 

پسر مرحوم مالمحمدتقی كاشی و بعضی ديگر از مجتهدين و پيشنمازها. 
كسانی كه در طهران ماندند: امام جمعه ميرزاابوالقاسم، آقا شيخ فضل اهلل 

]نوری[، آقا سيد ابوطالب زنجانی. 
و چند نفر ديگر كه ماندند، ليكن با هيچ طرف نيستند: آقا سيد ريحان اهلل 

]بروجردی[، حاجی آقا محسن عراقی، مجتهد خمامی گيالنی.1 
در اواسط ذی القعده 1323ق تحصن در شهرری به پايان رسيد و مظفرالدين شاه پذيرفت 
كه عدالتخانه را ايجاد كند و به ساير درخواست های آنها نيز گردن نهد و علما با تشريفات و 

استقبال مردم، پيروزمندانه وارد تهران شدند. 
معموالً اواخر هر سال حاكمان مناطق مختلف برای دادن ماليات ساالنه، ارايه گزارش و 
كارهای ديگر به تهران می رفتند. عضدالسلطان  حاكم گيالن نيز در روز 9ذی الحجه 1323ق 
وارد تهران شــد.2 وقتی كارش را انجام داد، در دهه دوم ماه ذی الحجه به گيالن بازگشت 
اما مردم گيالن تلگرافی به شاه فرستاده و طی آن گفتند كه ما عضدالسلطان را نمی خواهيم. 
مطالبه عزل عضدالسلطان، جدی بود و مردم رشت وقتی ديدند كه به تلگرافشان وقعی نهاده 

1. عبدالحسين سپهر، همان، ص880. 
2. همان، ص907.
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نشد، بعضی شان برای شكايت، راهی تهران 
شدند و عده ای از روحانيون رشت نيز در بقعه 
خواهرامام)س( رشت متحصن شدند تا شاه را 

به پذيرش خواسته هايشان وادار كنند.1 
اين تحصن از اواسط ذی الحجه 1323ق 
آغاز شــد و حدود يك ماه طول كشيد و در 
محرم 1324ق پايان يافت. بدين صورت كه 
هجده نفر از علمای برجسته رشت به همراه 
سيصد نفر از طالب و جمع زيادی از مردم كه 
در بقعه خواهرامام)س( رشت متحصن بودند 
همه روزه برنامه های خاصی داشتند كه مردم 

هم با آنها همراهی می كردند و تقريباً دوازده هزار نفر مستمع اين برنامه ها بودند. شيخ حسن 
حسام االسالم2 به منبر می رفت و سخنرانی می كرد و مردم را به اتحاد دعوت می كرد. 

علما و طالب رشــت پس از مشورت موفق شــدند عالوه بر عزل عضدالسلطان، ديگر 
خواسته هايشان را طی اعالميه ای در هجده فصل برای تهران و حكمران گيالن بفرستند. اين 
خواسته ها بر چند محور اساسی استوار بود: 1. جلوگيری از فسق و فجور علنی؛ 2. كاستن از 
فشارهای مالياتی و دريافت ماليات بر اساس قوانين؛ 3. رعايت عدالت در حل اختالفات؛ 4. 
رعايت مساوات در رسيدگی قضايی ميان رعايای ايرانی و خارجی؛ 5. انتخاب افراد امين و 

صالح برای تصدی امور حكومتی. 
مشروح اعالميه هجده فصلی به اين شرح بود: 

معروضات و مســتدعيات و مقتضيات نفوس ملی گيالن از رشــت و 
مضافات، از سرير سلطنت ُعظمی- دامت شوكتها- و از اوليای دولت ِعلّيه 

قاهره و ايالت جليله3 بر وفق اين فصول است: 
فصل اول- زنان بدكاره كار را به افراط رسانيده، جرأت و جسارت آنها 

1. همان، ص915. عبدالحسين سپهر چنين نوشته اســت: »پس از آن  كه عضدالسلطان  در ماه ذی  الحجه به 
طهران ]آمد[، در عشــر دوم ذی الحجه مرخصی گرفت دوباره به رشت رفت. چون مردم رشت شنيده بودند كه 
مردم فارس شعاع السلطنه را نخواستند، آنها هم تلگراف به شاه زدند كه ما عضدالسلطان  را نمی خواهيم. جمعی به 

طهران آمد]ند[ و جمعی در امامزاده آنجا پناهنده شدند.« )همان(
2. برای دانستن شرح حال شيخ حسن حسام االسالم رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه علمای 

مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، قم، ناشر: مؤلف، پاييز 1396، ج1، ص117-127. 
3. منظور حكمران گيالن است. 

عضدالسلطان  حاکم گیالن، در دهه 
دوم ماه ذی الحجه به گیالن بازگشت 
اما مردم گیالن تلگرافی به شاه فرستاده 
و طی آن گفتند که ما عضدالسلطان را 
نمی خواهیم. مطالبه عزل عضدالسلطان، 
جدی بود و مردم رشت وقتی دیدند 
که به تلگرافشان وقعی نهاده نشد، 
بعضی شان برای شکایت، راهی تهران 
شدند و عده ای از روحانیون رشت 
نیز در بقعه خواهرامام)س( رشت 
متحصن شدند تا شاه را به پذیرش 

خواسته هایشان وادار کنند
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اسباب خرابی و جرأت ديگران شده و می شود. استدعای ملی عمومی اينكه 
حكم فرماييد جلوی جرأت و جسارت آنها گرفته شود تا اين امر غيرمشروع 

ترك شود. 
فصل دويم- خريد و فروش مســكرات در بازار مسلمانان و محالت و 

جنب مساجد و مدارس قدغن شود. 
فصل سيم- ملك متصرف، محض اظهار دعوی، از دست متصرف انتزاع 
نشود و ضبط نگردد. و در شــنيدن دعاوی و عرايض طرفين پس از اظهار 
به ايالت جليله رجوع به امنای شرع انور شود كه بر وفق قانون شرع فيصل 

شود. كذا در مكافات و ساير دعاوی. 
فصل چهارم- قمارخانه ها در شهر بسته و قماربازی در دهات نيز قدغن 

شود كه مايه خسارت كلی و بيكاری رعايا شده و خواهد شد. 
فصل پنجم- ماليات اصناف و سكنه بازار از روی كتابچه سابق كه معمول 

بوده، مأمورين دريافت دارند و مطالبه زيادی نكنند. 
فصل ششم- اصنافی كه از روی دستخط دولتی معاف از ماليات بوده اند 
و در هيچ وقت از آنها ماليات گرفته نمی شد از قبيل صباغ1 و تنباكوفروش و 
عالف2 و نعل بند و غيره با آنها به نحو ازمنه سابقه رفتار شود ]و[ مأمورين 

بازار از آنها چيزی مطالبه نكنند. 
فصل هفتم- پولی كه از ارابه چی ها و صاحبان ُدرشكه ]های[ عمومی به 
اسم تعمير و مرمت راه شهر الی پل بوسار گرفته می شد به اطالع رؤسای 
شهر ]در[ دست شخص امينی جمع ]شود[ تا در موقع لزوم خرج راه شود 

و حيف و ميل نشود. 
فصل هشــتم- داروغه3 بازار كه حافظ مال داخله و خارجه است بايد 
شخص صحيح امينی كه چشــم به مال كسی نداشته باشد به حق معمولی 
داروغه گی قناعــت كند. و كدخدايان محــالت از روی تصويب مردمان 
بی غرض و صحيح هر محله، امين شــود كه به ايالت جليله اظهار كنند. و 
ايالت جليله از برای صوابديد اهل هر محله، كدخدا را مجاز در رســيدگی 

امور محله كند. 

1. رنگرز
2. در گيالن به معنای برنج فروش است.

3. پاسبان، نگهبان
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فصل نهم- اگر كسی با رعيت ارباب ملكی طرف گفت وگو باشد يا اظهار 
طلبی نمايد يا نسبت خيانتی دهد، ]بايد[ احضار او را از خود مالك بخواهند و 
اگر مالك قدرت بر احضار او نداشت، مأمور به اندازه كار و دعوی فرستاده 

شود كه اسباب وحشت و خسارت همسايگان و غير مقصرين نشود.
فصل دهم- اگر كسی شخصًا مورد بی مرحمتی1 ايالت جليله شود، ملك 

و رعيت و مال و تعلقاتش محفوظ باشد. 
فصل يازدهم- رئيس و اجزای ديوانخانه عدليه پس از اخذ حقوق مدعی 
از مدعاعليه، بيش از ده يك و ده نيــم معمولی حكومتی از طرفين مطالبه 

نفرمايند.
فصل دوازدهم- خباز2 و قصاب كه محــل احتياج عامه مردمند، مورد 
تحميالت فوق العاده نشوند تا ناچار شوند كه بر قيمت نان و گوشت افزوده 

كنند. 
فصل سيزدهم- پيشكاران ايالت جليله و كارگزاران رعايای خارجه در 
حكومت، و فيصل دعاوی بين داخله و خارجه مراعات مساوات نمايند كه 

مايه يأس داخله نشود ]و[ فقط به موجب عهدنامه دولتی رفتار نمايند. 
فصل چهاردهم- رعايای لشته نشا هم در حكم ساير رعايا باشد و هر چه 
معمولی واليتی مملكتی است در ميان آنها اعمال شود كه تعديات آنها يا 
مباشرين آنها به رعايا و ارباب ملك مقرب و جوار آنها وارد نشود و حكم 

مساوات باشد. 
فصل پانزدهم- تعيين قيمت پيلــه در وقت خريد و فروخت، موكول به 
طبيعت باشد كه فروشنده و خريدار هر دو آزاد باشند ]و[ مجبور به قيمت 

مخصوص نشوند. 
فصل شانزدهم- حكام، جز تفاوت عملی كه از روی صادرات و عوارضات 
به حاكم كل می دهند زياده از داده خود از رعايا مطالبه نكنند به مقدار خود 

بين رعايا بالسويه تقسيم نمايند. 
فصل هفدهم- پس از بروز قرائن صحــت دعوی، مأموری كه از طرف 
ايالت جليله از برای ضبط مالك می رود باعث اتالف محصول ملك و خرابی 

1. بی لطفی
2. نانوا
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نشــود و مأمورين اطراف و قرا اگر راپورت دروغ به كارگزار ايالت كبری 
دهند مجازات يابند. 

فصل هجدهم- پولی كه از ُمكاری های1 عابرين راه كوچصفهان2 به اسم 
تعمير در نزد شخصی كه امين ملت باشد ســپرده شود كه در وقت لزوم، 

صرف تعمير همان راه شود. 
تمام نفوس ملــی از دعاگويان دولت ابدمدت قاهره و ســاير نفوس از 
تجار و كسبه و رعايا، به مراحم ملوكانه و خسروانه حضرت ظل اللهی- دام 
سلطانه و ملكه- اميدوار و منتظر تشكر، بروز مراحم ملوكانه و امضای فصول 

هجده گانه هستند.3 
در اين اثنا نماينده های كنسولگری های روســيه و انگليس در رشت، پيام هايی را برای 
متحصنين آوردند تا آنها را جذب كنند يا در ميان شان نفوذ كنند و نيز مردم خواسته هايشان 
را از كانال اين اجانب به دولت ايران برسانند. اما جواب سران متحصنين اين بود كه ما با شما 
دولت های معاند، كاری نداريم و اين مطالبات از امور داخلی ماست و شما حق دخالت در 

آنها را نداريد. 
عضدالسلطان در محرم 1324ق در مقابل خواسته های هجده گانه متحصنين سر فرود 
آورد و با اين درخواست ها موافقت كرد و تحصن پايان يافت و آرامش به شهر بازگشت ولی 

تا مدتی از سوی دربار، جوابی مبنی بر عزل عضدالسلطان نيامد.4 
علمای گيالن می گويند كه بايد »مجلس ملی« باز شود و حكومت به اطالع آن مجلس، 
حكومت نمايد و تا وقتی كه آن مجلس تشكيل نشده، ما به حكمرانی عضدالسلطان رضايت 
نمی دهيم. همين مطالبات و مقاومت مردم باعث شــد كه عضدالسلطان در ماه ربيع االول 

1324ق عزل شود.5 

1. كسی كه چهارپايان را كرايه می دهد. 
2. در اصل: كوچه اصفهان 

3. حبل المتين )كلكته(، س13، ش42، 6 جمادی االولی 1324ق، ص11-12. 
4. چهره نما، س2، ش41، 20ربيع االول 1324ق، ص6-4؛ حبل المتين )كلكته(، همان؛ عبدالحســين ســپهر، 
همان، ص950؛ آزيتا لقائی، »از هر دری- شورش مردم رشت عليه عضدالسلطان«، بهارستان، ش150، شهريور 

1394، ص6. 
5. عبدالحسين سپهر درباره عزل عضدالسلطان چنين نوشته است: »در ماه ربيع االول وزير مخصوص از حكومت 
فارس استعفا كرد. زيرا كه علمای فارس می گويند ما از تو كمال رضامندی را داريم لكن بايد مجلس ملی باز شود 
و حكومت به اطالع آن مجلس، حكومت نمايد. در اصفهان نيز همين حرف ها را علما می زنند. در رشت همچنين 
و به ساير واليات هم سرايت كرده. عضدالسلطان  هم به اين واسطه از حكومت رشت، معزول شد.« )عبدالحسين 

سپهر، همان، ص950(. 
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آيت اهلل خمامی بعد از دريافت خبر عزل عضدالسلطان، پيروزمندانه راهی گيالن شد. 
روزنامه چهره نما در روز 20ربيع االول 1324ق خبر از بازگشت آيت اهلل خمامی به رشت 
داد و جمع كثيری از مردم به استقبال ايشان رفته و حضور ايشان را گرامی داشتند. روزنامه 

چهره نما چنين نوشت: 
حضرت حجت االســالم آقای خمامی كه چندی بود رحل شرافت به 
دارالخالفه كشــيده بودند، ]به گيالن[ عزيمت فرمودند، اهالی با شــوق 
صميمی ورودشــان را اســتقبال كردند. اين نوع اشــخاص كه امروز در 
مصالح رموز اسالم، موشكافند و می دانند اعادی1 ديِن مبين تا كجا چنگال 
دوانيده اند؛ وجودشان در سواد اعظِم2 بالد اســالمی بسيار مغتنم است. 

خداوند زيادشان بفرمايد.3 
نارضايتی علما و مردم فقط مربوط به شخص عضدالسلطان نبود بلكه چون او را نماد استبداد 
می دانستند، درخواست برداشتن او را داشتند. آنها به هر كس ديگری كه قرار بود از طرف دربار 
به عنوان حاكم به گيالن عازم شود اعتراض داشتند و می گفتند كه تا وقتی اوضاع استبدادی سابق 
برقرار است، هيچ حاكمی از طرف دربار به گيالن نيايد. آنها حتی ماليات را هم خودشان به صورت 
حواله به بانك استقراضی روس داده اند تا او به دولت ماليات را تحويل بدهد و نيازی برای آمدن 

يك حاكم جديد برای جمع كردن ماليات نباشد! عبدالحسين سپهر می نويسد: 
بعضی اهالی بالد، بيدار شده اند و از ظلم حكام به تنگ آمده، می گويند ما 
حاكم نمی خواهيم مگر با مجلس ملی. از جمله رشت  است كه ماليات خود 
را به چهار قسمت به بانك روسی حواله داده اند كه به دولت ايران ]تحويل[ 

بدهد و حاكم نرود.4 

حکمرانی ميرزا صالح خان وزیر اکرم 
در دهه دوم ربيع الثانی 1324ق تلگرافی به مردم رشت ارسال كردند و اعالم كردند كه 
 »ميرزاصالح خان ساالر اكرم«5 كه بعدها معروف به آصف الدوله شد، را به عنوان حكمران 

1. دشمنان 
2. شهرهای بزرگ 

3. چهره نما، س2، ش41، 20ربيع االول 1324ق، ص6. 
4. عبدالحسين سپهر، همان، ص954. 

5. »ميرزا صالح  خان  وزير اكرم«  معروف به آصف الدوله پســر »حاج كالنتر تبريزی« در ســال 1270ق در 
باغميشه از محالت تبريز به دنيا آمد. پدرش، زمانی كه علی محمد باب- رئيس فرقه ضاله بابيه- در تبريز كشته 

شد، جسد باب را نجات داده و سمت پير طريقتی عده ای از دراويش را داشته است.
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جديد خواهند فرستاد. مردم رشت جواب دادند: »اگر تكليف حاكم را معين نماييد و حدود 
او معلوم باشد، او را قبول خواهيم كرد و اال هيچ حاكمی را قبول نمی كنيم و ماليات خود را به 

چهار قسط توسط تجار می پردازيم.«1 
حاكم جديد زمانی كه به گيالن وارد شد لقب جديدی از شاه گرفته بود و او را »وزير اكرم« 
می خواندند. وزير اكرم كه اوضاع گيالن را چنــدان آماده پذيرش حكمرانی اش نمی ديد و 

ميرزا صالح  خان در دوره قاجار پست هايی چون حاكم تهران، بيگلربيگی تبريز، حاكم قزوين، حاكم گيالن، 
حاكم زنجان را داشت. او از سوی مظفرالدين شاه در سال 1310ق لقب »معتمد ديوان« و در ذی الحجه 1317ق 
لقب »ساالر اكرم« را دريافت كرد. وقتی در ربيع الثانی 1324ق حكمران گيالن گرديد تازه لقب »وزير اكرم« را 
گرفته بود كه مدتی بود ندای مشــروطه خواهی در گيالن پيچيده بود. او به خاطر دشمنی ای كه با علما داشت، در 
انتخاب آيت اهلل آقاميــر بحرالعلوم نماينده روحانيون گيالن در مجلس اول تشــكيك كرد و تلگراف مخالفتی به 
مجلس فرستاد كه اين مسئله باعث سوءاستفاده سكوالرها عليه بحرالعلوم گرديد و مشكالت زيادی برای وی ايجاد 
كرد. صالح خان به دليل عدم توانايی در اداره امور منطقه يا به خاطر همفكری با سكوالرها باعث شد تا سكوالرها 
فرصت يابند كه در منطقه به آشوب بپردازند و اوضاع از دست وزير اكرم هم خارج گرديد و حتی نتوانست هجده 
هزار تومان ماليات باقی مانده را بگيرد. او به تهران تلگرافی ارسال كرد و اعالم كرد كه حتی نمی تواند امنيت خودش 
را تأمين كند و به كمك و تأمين امنيت آنها نياز دارد. او مورد مالمت شديد محمدعلی شاه قرار گرفت و به خاطر 
بی لياقتی اش در 14ذی الحجه 1324ق )9بهمن 1285ش- 29ژانويه 1907م( بركنار شــد و به جايش سپهدار 
تنكابنی انتخاب گرديد. ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله باغميشه ای برادر وزير اكرم كه از نمايندگان سكوالر تبريز 
در اولين دوره مجلس شورای ملی نيز بود در همين ايام وارد رشت شد و خبر عزل برادرش را خبری وحشت آور 
كه باعث شد تمام دلخوشی های شان تبديل به ماللت و كسالت شود توصيف كرده است. اما از سپهدار تنكابنی نيز 
كاری برنيامد و بعد از مدتی استعفا داد و رفت و خبر حكمرانی مجدد وزير اكرم در گيالن منتشر شد و خود او در 
9جمادی االولی 1325ق )30خرداد 1286ش- 20ژوئن 1907م( وارد رشت شد و نظامنامه انتخابات را همراه 
خود آورد و در انجمن رشت قرار داد تا مردم بخوانند. او موفق نشد آشوب های گيالن را كه هر روز از نقطه ای آغاز 
می شد خاموش كند و در روز 23شعبان 1325ق )9مهر 1286ش- 1اكتبر 1907م( از حكومت گيالن عزل شد و 
به جايش »امير اعظم« انتخاب گرديد. وزير اكرم مدتی بيكار در تهران بود تا اينكه محمدعلی شاه او را در ربيع االول 
1326ق به حكمرانی تهران انتخاب كرد و چند روز قبل از به توپ بســتن مجلس، در 8جمادی االولی وزير اكرم 
را بركنار كرد. وزير اكرم بعد از بركناری اش، به طور رســمی به جرگه مخالفين محمدعلی شاه پيوست و در كنار 
مشروطه خواهان سكوالر قرار گرفت و در روز به توپ بستن مجلس، به جنگ با نيروهای محمدعلی شاه پرداخت و 
معروف است قزاقی را با تير زد و گفت: شاهد باشيد من اول كسی هستم كه به مستبدين تير انداختم! او در آن روز 
بيش از ده نفر از نيروهای توپچی و قزاق ها را به قتل رساند. وی بعد از فتح تهران نيز بار ديگر حكمران تهران گرديد 
و لقب »آصف الدوله« را از احمدشاه دريافت كرد و مدتی حكمران زنجان گرديد. آصف الدوله برای سومين بار در 
ربيع االول 1330ق به حكمرانی گيالن انتخاب شد و تا ابتدای نهضت جنگل در سال 1333 بر اين سمت بود و وقتی 
اوضاع را از دست رفته ديد ديگر به گيالن بازنگشت. او از فعاليت های سياسی كناره گرفت و در 78 سالگی در تهران 
)1348ق/1308ش( درگذشت. )قهرمان ميرزا عين السلطنه سالور، روزنامه خاطرات عين السلطنه، مسعود سالور و 
ايرج افشار )به كوشش(، تهران، اساطير، 1374، ج 9، ص6843؛ سيد ابوالحسن علوی ، همان، ص14؛ احمد كسروی، 
همان، ص632؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره 
انقالب مشروطه ايران، تهران، نو، 1362، ج1، ص24-23؛ ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه، روزنامه خاطرات 
شرف الدوله، يحيی ذكا )به كوشش(، تهران، فكر روز، 1377، ص82-80؛ عبدالحسين سپهر، همان، ص962-961؛ 
ه .ل. رابينو، واليات دارالمرز ايران- گيالن، ترجمه جعفر خمامی زاده، رشت، طاعتی، 1391، ص561-560؛ ه.ل. 
رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، حسين اولياء بافقی، محمد روشن )به كوشش(، رشت، طاعتی، 1368، 
ص3-2، 17، 19 و 32؛ آصف الدوله-  ميرزا صالح خان، يحيی ذكاء، دايره المعارف بزرگ اسالمی، زير نظر: كاظم 

موسوی بجنوردی، تهران، مركز دايره المعارف بزرگ اسالمی، 1374، ج1، ص427-430.(
1. عبدالحسين سپهر، همان، ص961-962. 
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اعتراضات گسترده به حكمرانی اش 
را به چشم می ديد، برای جلب قلوب 
مردم، در اولين اقدام مدرســه ای به 
سبك جديد در رشــت افتتاح نمود 
و وســايل مورد نياز مدرســه را هم 
خودش تهيه كرد. چهل هزار تومان از 
امالك شخصی اش را كه ساالنه پنج 
هزار تومان اجاره داشت برای اين كار 
وقف نمود. ولی با اين ظاهرسازی ها 
هم نتوانســت مردم گيالن را آرام 
نمايد و اعتراضات را خاموش كند.1 

اولين انحراف؛ تحصن در کنسولگری انگليس 
بعد از مهاجرت علمــا به قم )مهاجــرت كبــری( در 23جمادی االولــی 1324ق و 
موفقيت هايشان در مطالبه عدالتخانه از مظفرالدين شاه، دولت انگليس كه می ديد رهبری 
نهضت عدالتخانه به دست روحانيت است، از اينكه مطالبات علما به صورت قانون درآيد 
و ايران توســط قوانين دينی اداره شود، وحشت داشــت به همين خاطر درصدد برآمد تا 
اين نهضت اصيل و مردمی را از مســير خودش منحرف كند. اولين گام هايی كه در اين راه 
برداشت تحصن عده ای از غرب پرستان در سفارت انگليس در تهران در 24جمادی االولی 

1324ق بود. 
در رشت هم اوضاع شلوغ بود و به خاطر اينكه علمای تهران به حالت اعتراض به قم رفته 
بودند در روز 8جمادی الثانی 1324ق تجمعات اعتراض آميزی برپا شد.2 اندكی بعد فرمان 
مشروطيت به دست مظفرالدين شاه در 13مرداد 1285 )14جمادی الثانی 1324ق( امضا 

شد و در آن تصريح گرديد كه مجلس شورای ملی تشكيل شود.3 

1. عبدالحسين سپهر چنين نوشته است: »ميرزا صالح خان وزير اكرم حاكم رشت، در ماه جمادی االولی، در رشت 
ايجاد مدرسه ملّيه نموده و چهل هزار تومان امالك خود را كه سالی پنج هزار تومان اجاره دارد وقف مدرسه كرده 

است و اسباب مدرسه را هم از خود داده.« )همان، ص1021.( 
2. ناظم االسالم كرمانی در ذيل وقايع روز 8جمادی الثانی 1324ق چنين می نويسد: »از خمسه و زنجان و رشت 
هم خبر رســيد كه مردم بلوا كرده اند برای اين كه علمای طهران را نفی از بلد كرده اند.« )ناظم االسالم كرمانی، 

همان، ج3، ص540.( 
3. احمد كسروی، همان، ص120-121. 

بعضی از مشروطه خواهان سکوالر رشت با 
به  مشروطیت  اعطای  نباید  که  عنوان  این 
پایتخت محدود شود، تصمیم گرفتند به نحوی 
انحراف را در مشروطه رشت نیز بگذارند. آنها 
نیاز به بهانه ای داشتند تا به وسیله آن پایشان به 
کنسولگری انگلیس باز شود. به خاطر اختالفی 
که بین وزیر اکرم حاکم گیالن و یکی از اهالی 
در گرفته بود، عده ای به بهانه نداشتن امنیت 
جانی، در اواخر رجب 1324ق به کنسولگری 
انگلیس در رشت متحصن شدند. در این راستا 
انجمن های مخفی و مجامع سری در منحرف 
کردن مشروطیت به سمت کنسولگری انگلیس 

تالش زیادی کردند و موفق هم شدند
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در نامه ای كه مظفرالدين شاه در روز 16جمادی الثانی و در تأييد فرمان سابق نوشته، به 
صراحت سخن از »مجلس شورای اسالمی« رفته است.1 مشيرالدوله صدر اعظم هم در روز 
17جمادی الثانی می گفت كه بايد »مجلس شورای اسالمی« تشكيل شود ولی سكوالرها با 
او مخالفت كرده و گفتند كه بايد »مجلس شورای ملی« تأسيس شود نه اسالمی. از لندن به 
شارژدافر سفارت انگليس دستور دادند كه اقدامی انجام دهد و او خودش به همراه چند نفر 
از سران متحصنين در ســفارت انگليس در پايتخت، تالش های زيادی انجام دادند و حتی 
نزد صدراعظم رفته و بحث و درگيری زيادی بر سر اين موضوع انجام شد و سكوالرها موفق 
شدند عنوان »اسالمی« را از نام »مجلس شورای اسالمي«، حذف كنند. آنها حتی در دستخط 
سابق شاه كه در آن از لزوم تشكيل »مجلس شورای اسالمی« نام برده شده بود، دست برده 
و عنوان »اســالمی« را به »ملی« عوض كردند.2 شيخ فضل اهلل نوری بعدها در روزنامه اش 

نوشت كه: 
در منشور سلطانی كه نوشته بود مجلس  شورای  ملی  اسالمی  داديم، لفظ 
»اسالمی« گم شد و رفت كه رفت! اين فقره سند صحيح دارد، عندالحاجت، 
مذكور و مشهود مي شــود. و ديگر در موقع اصدار دستخط مشروطيت از 
اعلي حضرت اقدس شاهنشاه عصر- دام ظله الممدود- در مجلس در حضور 

هزار نفس بلكه بيشتر صريحاً گفتند كه ما مشروعه نمي خواهيم .3 
بعضی از مشروطه خواهان سكوالر رشــت با اين عنوان كه نبايد اعطای مشروطيت به 
پايتخت محدود شود، تصميم گرفتند به نحوی انحراف را در مشروطه رشت نيز بگذارند. 
آنها نياز به بهانه ای داشتند تا به وسيله آن پايشان به كنسولگری انگليس باز شود. به خاطر 
اختالفی كه بين وزير اكرم حاكم گيالن و يكی از اهالی در گرفته بود، عده ای به بهانه نداشتن 
امنيت جانی، در اواخر رجب 1324ق به كنســولگری4 انگليس در رشت متحصن شدند. 
در اين راســتا انجمن های مخفی و مجامع ســری در منحرف كردن مشروطيت به سمت 

كنسولگری انگليس تالش زيادی كردند و موفق هم شدند.5 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ج3، ص558. 
2. همان، ص561-562. 

3. احمد كسروی، همان، ص416؛ هما رضوانی )به كوشش(، لوايح آقا شيخ فضل اهلل نوری، تهران، تاريخ ايران، 
1362، ص28. 

4. به دفتر اصلی نمايندگی يك كشور خارجی، سفارتخانه و به دفاتر فرعی، كنسولگری )قنسولگری- قنسولخانه( 
می گويند. 

5. عبدالحسين سپهر، همان، ص1037-1036. عبدالحســين سپهر چنين نوشته است: »مردم رشت  در آخر 
رجب به حاكم شوريدند و به قونسولگری انگليس رفته، مجلس شورای ملی خواستند.« )همان، ص1037(. 
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تحصن در كنسولگری انگليس به معنای درخواست از انگليس برای دخالت در امور داخلی 
ايران و خدشه دار شدن اســتقالل ايران بود. مردم ايران از دولت انگليس خاطرات خوبی 
نداشتند چراكه آن را يك كشور استعمارگر می دانستند و استعمار هند و بسياری از كشورهای 
نزديك و دور را ديده بودند و همچنين تالش آن دولت برای اســتعمار ايران و ضربه هايی 
كه به هويت ملی ايرانيان وارد كرده بود، باعث می شد تا چهره ای منفور در نظر مردم ايران 
داشته باشد و تحصن در كنسولگری انگليس، دليل وابستگی فكری و عملی تحصن كنندگان 

به سياست های بريتانيا بود. 
تحصن كنندگان در 25شهريور 1285 1 نامه ای به كنسول انگليس در رشت نوشته و از 
او درخواست كمك كردند تا آنها را برای دريافت مطالباتشان كمك كند. در اين نامه كلمه 
»مشروطيت« دو بار استفاده شده اســت و طبق ادعای بعضی محققين، اين نامه اولين سند 
تاريخی موجود در سراسر ايران است كه در آن كلمه مشروطه و مشروطيت استفاده شده 

است.2 متن نامه متحصنين به كنسول انگليس به اين شرح است: 
خدمت جناب جاللت مآب، مجدت و فخامت انتخاب، قنســول دولت 

فخيمه انگليس مقيم رشت! 
... از آنجايی كه خاطر شريف جناب عالی مسبوق می باشد چندی است 
متوالياً از طرف قرين الشرف اعلی حضرت اقدس همايون شاهنشاه ممالك 
ايران- َخلَّداهلل تعالی دولته المله- وعده آزادی داده می شود و دستخط های 
عديده صادر و مرحمــت گرديده كه بعدها اصالحــات مقتضيه در امور 
مملكت مجری خواهد شد. و مدتی اســت اخبارات بشارت آميز موجب 
سكوت و سكون گرديده است، عرض حال و تظلمات و مستدعيات اهالی 
تهران را كافی به حال خودمان می دانســتيم و به خودمان وعده می داديم 
كه آزادی و مشروطيت عمومی خواهد بود و شامل حال ما نيز خواهد شد، 
تاكنون مأيوس شديم و همچو گمان می كنيم كه اين شايعه عدل و مساوات، 
هيچ صورت وقوع ندارد؛ يا دارد و فقط در حق اهالی تهران خواهد بود. به 
اين جهت در اين مكان محترم آمده ايم و به شخص شخيص اعليحضرت 
قوی شوكت پادشاه انگلستان و امپراطور كل ممالك وسيعه هندوستان پناه 
آورديم كه دستخط آزادی و مشروطيت برای قاطبه اهالی گيالن از طرف 

1. مطابق 27رجب 1324ق. 
2. اسماعيل رائين، انجمن های سری در انقالب مشروطيت، تهران، جاويدان، 1355، ص82. 
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دولت قوی شوكت ايران- خلداهلل سلطانه- صادر گردد. و با اطمينان كامل، 
از اين محل خارج شده، دعاگوی ذات ملكوتی  صفات اعلی حضرت اقدس 

همايون- ارواحنا فداه- بوده باشيم. 
فی 27شهر رجب المرجب 1324
)امضا و مهر 100 نفر از متحصنين(1
تحصن كنندگان در روز 27شــهريور 1285 2 طی تلگرافی از مظفرالدين شاه درخواست 
كردند كه با آنها نيز همچون تهرانی ها برخورد كرده و عدالتخانه را برای آنها نيز تشــكيل 

دهد: 
در مجلس محترم شورای ملی، حضور مبارك حجج االسالم و پيشوايان 

دين! 
عرض و استدعا می نمائيم، چون پس از تظلمات و دادخواهی اهالی طهران 
به تفصيلی كه مشــهود خاطر مهر مظاهر ملوكانه افتاد و مكرر دســتخط 
مرحمت آيت، در آزادی و خالص قاطبه اهالی ايران شــرف صدور يافته 
و ما رعايای فقير گيالنی كه تاكنون دچار وضع ســابق بوديم و نتوانستيم 
به جز وساطت و شــفاعت يكی از دول متحابه، دايره اظهاری در آزادی و 
خالصی خودمان حاصل نمائيم ناچار به قونســولخانه دولت انگليس پناه 
برده و اين عرض حال را به دارالشــورای ملی تقديم می داريم و عاجزانه 
اســتدعا می نمائيم كه اگر حكم آزادی در حق قاطبه رعايا شرف صدور 
يافته است، پس بقای استبداد حكومت و مالحظه قوی از ضعيف و اغراض 
نفسانی و صدور احكام بی محابا نسبت به ما رعايای فقير گيالن چيست؟ و 
اگر حكم- مطاع دولت ابد آيت- عمومی است پس مقرر فرمائيد كه با اين 
فدويان هم همان معامله طهرانی ها را نموده چنانچه آنها مشمول به عواطف 
ملوكانه گرديده اند به وجود عدالتخانه نايل شدند ما فدويان فقير هم نايل به 
اين نعمت بزرگ شده، بر مراتب دعاگوئی و شاه پرستی خودمان بيافزائيم. 
علی حده هم به توسط حضرت مستطاب اشرف آقای صدر اعظم- دامت 
شوكته- به خاك پای جواهرآســای مبارك بندگان اعليحضرت اقدس 
شاهنشاهی- ارواح العالمين فداه- عريضه تظلمانه تقديم داشته ايم و به وجود 

1. همان، ص82-83.
2. مطابق 29رجب 1324ق. 
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مباركشان نهايت اميدواری داريم كه عماقريب اين فدويان را از ظلم ظالمين 
خودمختار به وسيله مجلس دارالشورای ملی خالص و به آزادی تظلمات 

خودمان را اظهار نمائيم. 
امضا: محمدتقــی- اكبــر محمــود- اديب الســلطان- محمدتقی- 
ملك الحكماء- ســيد ربيع آقا- جعفر- نجدالدوله- محمد- محمدعلی- 
اســداهلل- محمدجواد- محمدصادق- موسی- حســين الموسوی- علی 

حسين- قوام مجد.
29 رجب ]1324ق[1

در اين مدت، موضعی كه از آيت اهلل العظمی خمامــی مرجع دينی مردم گيالن، در قبال 
مشروطه در منابع تاريخی بر جای مانده، آن بود كه ايشان با تحصن سكوالرها در كنسولگری 
انگليس به مخالفت پرداخت و كار متحصنين را اشتباه خواند. اين موضع نشان از همراهی 
ايشان با مشروطه دارد چراكه حكايتگر دغدغه ايشان برای جلوگيری از انحراف مشروطه 
است. او درصدد بود تا مشروطه بر همان مسير اصلی باقی بماند و تالش های دولت انگليس 
و روشنفكران وابسته، باعث نشود كه مسير مشروطه منحرف شود. همچنين اين موضع را 
ايشان به خاطر جلوگيری از دخالت دولت متجاوز و استعمارگر انگليس در امور داخلی ايران 
و حفظ استقالل ايران، اخذ كرد. ايشان تلگرافی به مظفرالدين شاه ارسال كرد و گفت كسانی 
كه در كنسولگری انگليس تحصن كرده اند، نماينده مردم رشت نيستند بلكه آنها عده ای از 
افرادی هستند كه در بهترين حالت می توان گفت نادان و بی سر و پا هستند. و اال بايد گفت 

كه وابستگان به سياست استعماری انگليس هستند.2 
همچنين متحصنين برای تهران تلگرافی ارســال كردند و ضمن توهين به مرجع دينی 
مردم گيالن، گفتند كه حرف های آيت اهلل خمامی را نشنيده بگيريد و باز به ادامه تحصن در 

كنسولگری انگليس تأكيد كردند: 
عرض عمومی گيالنی، حضور مبارك حجج االسالم و پيشوايان دين مبين 
آن است؛ از قراری كه مسموع شــد و به تحقيق پيوست يك نفر از علمای 
رشت- كه خود را رئيس مسلم و مسن می داند ]و[ برای رياست دو روزه، 
رضای بعضی عباد ظالم را به رضای معبود ترجيح می دهد- تلگرافی نوشت 
برای حكومت، آن وقت فرســتاده كه بعضی جهال و نادان به قونسولخانه 

1. ناظم االسالم كرمانی، همان، ج3، ص617-616. 
2. همان، ص617. آيت اهلل خمامی چنين نوشت: »بعضي جهال و نادانان به قنسول خانه دولت انگليس رفته و 

قابل اعتنا نيستند.« )همان(
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دولت انگليس رفته و قابل اعتنا نيستند. 
البته صورت اين تلگراف به موقف حضور صدارت كبری تقديم شــده 
اســت. ما فدويان دولت ابدمدت عرض می كنيم كه جناب آقای معهود، 
از اين جهت ما را منســوب به جهل و نادانی كرده كه از هر جهت خود را، 
مالك جان و مال ما پنداشتند و اغراض شخصيه خود را در هر مورد به زور 
مجری داشــته. جهل و نادانی فدويان كه امروز فی الجمله به علم و دانايی 
مبدل شده است، هيچ برای امثال اين گونه مردم مقرون به صرفه نيست 
كه ما را تصديق كنند و بگويند نبايــد به ما بيچارگان ]و[ فقرا ظلم كرد. به 
هر حال عرض می كنيم عده آقايان علما، بحمداهلل در رشت زياد و همگی 
به علم و زهد موصوف اند و تصديق دارند كه ظلم از هبوط حضرت آدم الی 
زماننا هذا، مذموم و مقدوح بوده تا قيامت هم خواهد بود. البته آن وجودات 
مقدس هم به حكم وجدان عمومی و به اقتضای عدل و انصاف و انسانيت 
تصديق خواهند فرمود كه ظلم و بقای ظلم قبيح است؛ پس بنابراين قلوب 
محترم و عقول وزين و انصاف جبلی آن حجج االسالم، تكذيب آقای معهود 

را فرموده اند. 
الزم به بيان فدويان نيست؛ فرياد واويالی فدويان جز اين نيست كه شفيع 
و باعث شوند تا قانون عدالت و َسّويّت را در حق ما مجری داشته تا به فوايد 
آن كه يكی رفع همين اغراض و سخنان فاسده است نايل شويم و عالوه بر 
دعاگويی ذات اقدس ملوكانه كه فريضه صبح و شام فدويان است دعاگوی 

وجود مقدس حجج االسالم باشيم. 
امضاء: صد و ُخرده ای اسم نوشته شده است.1
سفارت انگليس در تهران نيز هراسان از تأثيرات نامه آيت اهلل خمامی، به طور علنی وارد 
عرصه شد و در 29شهريور 1285 2 به حمايت از متحصنين در كنسولگری رشت پرداخت 
و زوايای ديگری از پيوند متحصنين با سياست های دولت انگليس آشكار گرديد. سفارت 

انگليس در تهران نامه ای به مشيرالدوله صدراعظم نوشت و تأكيد كرد: 
تلگرافی از علمای رشت به عنوان اعلی حضرت اقدس شاهنشاهی رسيده 
بود، اينك لفاً ايفاد داشت، دوستدار مسئول مندرجات آن نمی باشد. خاطر 

1. همان، ص617-618. 
2. مطابق 1شعبان 1324ق. 
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محترم جناب اشرف ارفع را مستحضر می ســازد از اينكه جمعی از علما و 
سايرين هنوز در قنسولگری1 انگليس در رشــت و تبريز بَستی2 هستند. 
اميدوارم دولت ايران برای رفع زحمت بسياری كه از اين حيث سفارت و 

قنسولگری ها حاصل است اقدامی بفرمايند.3 
ســفير انگليس در اين چند روز دائماً در حال مذاكره يا مكاتبه با صدر اعظم و وزير امور 
خارجه ايران است و دولت ايران را تحت فشار قرار داده كه خواسته های بست نشينان در 
كنسولگری های رشت و تبريز را قبول كنند. سفارت انگليس در 2مهر4 مجدد نامه ديگری 

نوشت و اين درخواست ها را در آن تكرار كرد.5
تحصن نزديك يك ماه ادامه يافت و آيت اهلل خمامی نيز از اين مسئله بسيار ناراحت بود 
اما- غير از ارسال اين نامه- اقدامی عليه آنها صورت نداد. ايشان اميدوار بود كه بعد از مدتی 
اين عده از كار زشت شان پشيمان شده و بازمی گردند. كارنامه سياه دولت انگليس در استعمار 
بسياری از كشــورهای دنيا و دخالتش در امور داخلی ايران از اموری بود كه باعث می شد 
مردم تنفر شديدی از اين كشور داشته باشند. در آن زمان دولت انگليس در نگاه مردم ايران، 
جنايت كارترين دولت ها به شمار می رفت. طبيعی است كه علمايی چون شيخ فضل اهلل نوری و 
آيت اهلل خمامی بودند كه كشور را از افتادن در دامان انگليس حفظ می كردند؛ چراكه عده ای 
روشنفكر فرنگ رفته قائل بودند كه ايران برای اينكه پيشرفت كند بايد كاماًل از غرب پيروی 
كند بلكه خود را در اختيار انگليس قرار دهد؛ غافل از اينكه دولت های اروپايی، كشورهای 
تحت استعمارشان را مثل هند و اكثر كشورهای آفريقايی رو به زوال و فنا می بردند و پيشرفتی 

در آنها به وجود نياوردند. 
بعد از مدت كوتاهی صحت نظر آيت اهلل خمامی در مخالفت با تحصن در كنســولگری 

انگليس روشن شد و وجوه نزديكی اين دو جريان برای همه نمايان گرديد. 

1. كنسولگری
2. متحصن

3. ابراهيم صفائی )به كوشش(، نهضت مشروطيت ايران بر پايه اســناد وزارت امور خارجه، تهران، واحد نشر 
اسناد دفتر مطالعات سياسی و بين المللی وابسته به وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی ايران، 1370، ص185.

4. مطابق 5شعبان 1324ق. 
5. عبدالحسين سپهر، همان، ص1039؛ ابراهيم صفائی )به كوشش(، همان. 
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جرج چرچيل1 دبير دوم سفارت انگليس از تهران به رشت سفر كرد و با سران متحصنين 

1. خانواده چرچيل در خدمت دستگاه خارجی انگليس در ايران زمان قاجار بودند و افراد زيادی از اين خانواده، مقدمات 
استعمار كشورهای ضعيف مانند ايران را برای كشورشان فراهم می كردند و برای اين كار به اقصی نقاط دنيا سفر می نمودند. 
جالب است كه هر كدام از فرزندان اين خانواده در يك نقطه از دنيا متولد شده اند. از اين خانواده، پنج نفر در ايران فعاليت 
سياسی به نفع دولت انگليس انجام می دادند و سه نفر از آنها در كنسولگری انگليس در رشت مدتی مسئوليت داشتند 
و در گيالن فعاليت می كردند. »ويليام نوســورتی چرچيل« بريتانيايی )William Nosworthy Churchill( با پوشــش 
روزنامه نگاری وارد قلمرو امپراطوری عثمانی شد و به طور جدی به كارهای مختلف در مسير اهداف استعماری انگلستان 
پرداخت و سال ها در همين كشور سكونت كرد و هر كدام از فرزندانش مانند هنری آدريان و ويليام در شهرهای مختلف 
امپراطوری عثمانی )تركيه كنونی( متولد شدند. »هنری آدريان چرچيل « انگليسی )Henry Adrian Churchill( فرزند 
ويليام نوسورتی چرچيل، در 18سپتامبر 1828م در شهر ادرنه )در تركيه كنونی( متولد شد. او در خدمت دستگاه سياست 
خارجی دولت انگليس بود. مدتی مأمور به خدمت در امپراطوری عثمانی بود و دستيار نقشه بردار كميسيون انگليسی برای 
تعيين حدود مرزی ايران و تركيه در سال 1848م و سپس مترجم همين كميسيون از 1850م تا 1852م بود. همچنين 
عضو ستاد سرلشكر ويليامز در ارتش عثمانی )تركيه كنونی( بود. او سپس به جزيره زنگبار )در كشور تانزانيا( رفت و تا 
زمان بازنشستگی اش در 12فوريه 1872م نماينده كنسولی انگليس در آنجا بود. او بعد از بازنشستگی هم فعاليت سياسی 
را برای منافع استعماری انگلستان ادامه داد و از 8فوريه 1875م به عنوان كنسول انگليس وارد رشت شد و چهار سال در 
اين شهر ماند و در 31سپتامبر 1879م مأموريتش در رشت به اتمام رسيد. او در روز 12ژوئيه 1886م درگذشت و پنج 
پسر داشت؛ به نام های آلفرد، جورج، هنری و سيدنی و ويليام كه در دستگاه سياست خارجی بريتانيا بوده و اكثرشان در 

ايران به عنوان چهره های برجسته استعماری شناخته شده هستند كه به اين ترتيب هستند: 
1. »هنری ليونل چرچيل« )Henry Lionel Churchill( متولد 12سپتامبر 1860م بود. او پسر ارشد بود و در زمان 
مسئوليت كنسولی پدرش در رشت، در سال 1878م مدت يك سال به عنوان كفيل كنسولگری رشت به فعاليت پرداخت. 
سپس به تهران رفت و از 1اكتبر 1880م تا 3سپتامبر 1883م كارگزار سفارت انگليس در تهران بود و سپس مدتی مترجم 
سفارت هم بود. او از 4سپتامبر 1883م تا 20می 1885 نايب كنسول سفارت در تهران بود. او به قدری مورد اعتماد دربار 
و شاه ايران بود كه دو بار مأمور گرديد تا از سوی ناصرالدين شاه قاجار به عنوان نماينده شاه ايران برای شركت در مراسم 
پنجاهمين سالگرد سلطنت ملكه ويكتوريا و شصتمين سالگرد، به ترتيب در سال های 1887م و 1897م شركت كند. او در 
اوج تمام اين تجربيات و فعاليت های سياسی، مأمور به كنسولگری رشت شد و از 28ژوئيه 1891م تا 24ژانويه 1899م 
مدت هشت سال كنسول انگليس در رشت بود. وی در 5نوامبر 1924م درگذشت. 2. »سيدنی جان الكساندر چرچيل « 
)Sydney John Alexander Churchill( متولد 1مارس 1862م بود. ابتدا در خدمت دستگاه ديپلماسی بريتانيا در زمان 
استعمار هند بود و كارگزار دفتر بخش ايرانی »سازمان تلگراف هند و اروپا« وابسته به حكومت انگليسی هند از 18آوريل 
1880م تا ژوئيه 1886م بود. سپس در زمان ناصرالدين شاه قاجار وارد ايران شد و دبير دوم دبيرخانه شرقی سفارت 
انگليس در تهران از 9ژوئيه 1886م تا 1ژوئن 1894م بود. عضو هيئت همراه ناصرالدين شاه قاجار در سفر به انگلستان 
بود. او در 11ژانويه 1921م درگذشت. 3. »آلفرد فرانســيس چرچيل « )Alfred Francis Churchill( نيابت افتخاری 
كنسولگری انگليس در رشت از 1903م تا 1905م را به عهده داشت و در سال 1909م درگذشت. 4. »ويليام الجرنون 
چرچيل« )William Algernon Churchill( در سال 1865م متولد شد. او به دستگاه وزارت امور خارجه انگليس پيوست 
و در مناطقی چون موزامبيك، برزيل، آمستردام، استكهلم، شهر ميالن، پالرمو و الجزاير به عنوان فعال در كنسولگری های 
انگليس پرداخت. او عالقه زيادی به نقاشی های كاغذی داشت و چند تأليف نيز در زمينه تاريخچه برخی هنرها دارد 
 )George percy Churchill( » كه به چاپ رسيده اند. او در روز 23دسامبر 1974م درگذشت. 5. »جرج پِرسی چرچيل
متولد 14اوت 1877م بود. كفيل دبيرخانه شرقی سفارت انگليس در تهران از 7آوريل 1903م و دبير شرقی سفارت از 
آوريل 1907م بود. او از اواسط سلطنت مظفرالدين شاه تا سال 1915م يعنی در تمام قضايای مشروطه، از سران سفارت 
انگليس در تهران بود و رد پايش در بسياری از انحرافات مشروطه و ارتباط با افراد فاسد و وابسته، آشكار است. در ابتدای 
مشروطه مسافرتی به رشت كرد و با مشروطه خواهان متحصن در كنسولگری انگليس در رشت صحبت كرد و به آنها 
وعده داد كه به زودی رابينو راهی رشت خواهد شد. او بار ديگر در زمان استبداد صغير، بالفاصله بعد از فتح رشت به دست 
نيروهای سكوالر، به رشت سفر كرده و ديداری با سران فتح رشت و همچنين ديدار با سپهدار تنكابنی انجام داد و آنها را 
به فتح تهران تشويق كرد و آنها را به آينده اميدوار كرد. او از 11مارس 1919م در خدمت وزارت امور خارجه ايران قرار 
گرفت و در نهايت عضو هيئت همراه احمدشاه در طول سفر به كشور انگلستان در سال 1919م بود. او بعدها كتابی شامل 
شرح حال رجال سياسی ايران به نام فرهنگ رجال قاجار را نوشت كه در ايران توسط غالمحسين ميرزاصالح ترجمه و 
در سال 1369 منتشر شده است. )لويی رابينو، ديپلمات ها و نمايندگان كنسول های ايران و انگليس، ترجمه غالمحسين 
ميرزاصالح، تهران، تاريخ ايران، 1363، ص57-56 و 143؛ حسن فراهانی، همان، ج1، ص27؛ احمدعلی سپهر، ايران در 
جنگ بزرگ 1918-1914، تهران، چاپخانه بانك ملی ايران ، 1336، ص145؛ محمدحسن خان اعتمادالسلطنه و حسين 
محبوبی اردكانی، چهل سال تاريخ ايران، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، اساطير، 1363، ج 1، ص418؛ احمد بشيری )به 

كوشش(، همان، ج2، ص459-460.( 
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ديدار كرده و با آنهــا صحبت نمود. 
»ملك الحكما« به نمايندگی از طرف 
متحصنين، با ســفير وارد مذاكره شد. 
چرچيل به آنان اطمينان داد كه از آنها 
»به وجه شايســته ای حمايت« كند! 
متحصنين از حمايت سفير خوشحال 
شده و از كنســولگری خارج شدند و 
تحصن در 7مهر 1285 1 پايان يافت 
و دولت ايــران نيز پذيرفــت كه به 

خواسته های آنان گردن نهد.2 
جای ســؤال دارد كه چــه چيزی 
باعث شده كه ســفير دولت انگليس 

از مشروطه خواهان رشت به شكل شايسته ای حمايت كند؟ اين عده چه كاری كردند كه با 
منافع دولت انگليس همراه بود و سفير بايد راه تهران به رشت را كه آن روز به سختی های 
زيادی انجام می شد، طی كند تا با آنان مالقات كند؟ سفير چه وعده ای به متحصنين داد كه 

خوشحال شدند و از كنسولگری خارج شدند؟ 
چرچيل به درســتی تشخيص داده بود كه غرب پرستان ســكوالر رشت، جدی و پيگير 
هستند و دولت انگليس می تواند روی آنها حساب ويژه ای باز كند؛ به همين خاطر خيلی زود 
اولين نشانه های حمايتش را به آنها نشان داد و سيزده روز بعد، »هاسينت لويی رابينو« به 
عنوان نماينده جديد دولت انگليس وارد رشت شد. رابينو از 20مهر 1285 3 كه به رشت 
سفر كرد، عنوان »كفيل نيابت كنسولگری« را يدك می كشــيد. اما كمی بعد ارتقاء يافت 
و از 26ارديبهشت 1286 تا 10تير 1291 4 ســمت »ويس قنسول« )يعنی نايب كنسول يا 
كنسوليار( را در رشت بر عهده داشــت؛ در حالی كه كسی به عنوان »كنسول انگليس« در 

1. مطابق10شعبان 1324ق. 
2. ابراهيم صفائی )به كوشش(، همان، ص185. عبدالحسين ســپهر روز اتمام اين تحصن را در ششم شعبان 
دانسته است: »در ششم شعبان... هر كس خواست خدمت شاه برود، گفتند صبر كنيد صدر اعظم بيايد. صدر اعظم 
كه آمد، اول با نايب السلطنه و وزير خارجه به تلگرافخانه باغ رفت. از قرار معلوم با تبريز و رشت  و استرآباد حرف 
زدند و مجلس می خواستند و قبول شــد و در همان روز گفتند از قونسولگری بيرون آمدند.« )عبدالحسين سپهر، 

همان، ج 2، ص1040.( 
3. مطابق 13اكتبر 1906م. 

4. مطابق 16می 1907م تا 1ژوئيه 1912م. 

امر  در  حاکم  تعلل  که  خمامی  آیت اهلل 
انتخابات و بحث های بی فایده گروه های 
مختلف مردم را می دید در مقابل این همه 
مسائل سکوت نکرد و وظیفه خود را به 
درستی انجام داد. ایشان در اواخر آبان 1285 
فتوایی صادر کرد و طی آن اعالم کرد مردم 
باید در امر مشروطه اهتمام کنند و نمایندگان 
باید زودتر به مجلس فرستاده شوند. ایشان 
به این وسیله تکلیف شرعی را بر عهده مردم 
گیالن گذاشت که در انتخاب نمایندگان دیگر 
هیچ تعللی صحیح نیست و باید هر چه زودتر 
نمایندگان را انتخاب کرده و راهی تهران 
کنند. خبر این فتوا به سرعت در کشور پیچید
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رشت حضور نداشت و او باالترين مقام كنسولگری انگليس در سراسر شمال ايران بود.1 
رابينو خيلی زود با مشروطه خواهان سكوالر رشــت ارتباط برقرار كرد و آنها نيز ارتباط 
وثيقی با كنسولگری انگليس در رشت و رابينو برقرار كردند و »ميرزا حسين خان كسمايی، با 
مسيو رابينو روابط بسيار نزديكی داشت.«2 رد پای رابينو در بسياری از بزنگاه های انحرافات 

مشروطه در گيالن، مشهود است كه به اين مسئله، خواهيم پرداخت. 

اولين فتوای آیت اهلل خمامی
مهمترين مطالبه ملت ايران در جنبش مشروطه، تشــكيل مجلس شورای ملی بود و به 
همين خاطر بايد مجلس زودتر تشكيل می شــد. اولين مجلس شورای ملی در روز 15مهر 
1285 3 با نطق مظفرالدين شاه افتتاح شد ولی هنوز نمايندگان مردم منتخب نشده بودند و 
اين افتتاح تنها يك امر تشريفاتی بود. كار تدوين »نظامنامه انتخابات اصنافی« برای برگزاری 
انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی، در روز 17شهريور 1285 4 به پايان رسيد. طبق 
اين نظامنامه تعداد نمايندگان »گيالن و طالش، شش نفر« مشخص شده بود و انتخابات به 
صورت »صنفی« برگزار می شد؛ به اين نحو كه شش صنف مشخص شد و طيف های مختلف 
مردم در قالب همين صنف ها حق رأی داشتند. مردم هر واليت يا ايالت )استان( كسانی را به 
عنوان نماينده هر كدام از اين صنف ها انتخاب كرده و راهی مجلس می كردند. شش صنف 
از اين قرار بودند: 1. شاهزادگان و قاجاريه، 2. علما و طالب 3. اعيان و اشراف )زمين داران( 
4. تجار 5. مالكان و كشاورزان 6. اصناف )صنعتگران و پيشه وران و...(. در اين انتخابات، فقط 

رشت نماينده داشت و از ساير شهرهای گيالن، كسی انتخاب نمی شد.5 

1. لويی رابينو، همان، ص5؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب نارنجی: گزارش های سياسی وزارت خارجه روسيه 
تزاری درباره انقالب مشروطه ايران، تهران، نو، 1367، ج1، ص261. 
2. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب  آخرالزمان، همان، ص352. 

3. مطابق 18شعبان 1324ق. 
4. مطابق 19رجب 1324ق. 

5. نظامنامه انتخابات )اصنافی( مجلس شــورای ملی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس 
شورای ملی، اداره قوانين و مطبوعات مجلس شورای ملی، مهر 1318، ص34-33. تعداد انتخاب شوندگان تمام 
ايالت ها و واليت ها شش نفر يا دوازده نفر بود به جز تهران كه 32 نفر نماينده بايد انتخاب می شد. فهرستی از تعداد 
نمايندگان بر اســاس نام ايالت ها و واليت ها به جز تهران، كه در قانون نظامنامه انتخابات اصنافی، درج شده بود، 
به اين ترتيب بود: 1.  آذربايجان دوازده نفر؛ 2. خراســان و سيستان و تربت و ترشيز و قوچان و بجنورد و شاهرود 
و بسطام دوازده  نفر؛ 3. گيالن و طالش شش نفر؛ 4. مازندران و تنكابن و استرآباد و فيروزكوه و دماوند شش نفر؛ 
5. خمسه و قزوين و سمنان و دامغان شش نفر؛ 7. كرمان و بلوچستان شــش نفر؛ 8. فارس و بنادر دوازده نفر؛ 9. 
عربستان و لرستان و بروجرد شش نفر؛ 10. كرمانشاهان و گروس شــش نفر؛ 11. كردستان و همدان شش نفر؛ 
12. اصفهان و يزد و كاشان و قم و ســاوه دوازده نفر؛ 13. عراق و مالير و تويسركان و نهاوند و كمره و گلپايگان و 

خوانسار شش نفر. 
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هيچ گونه ســابقه انتخاباتی در ايران وجود 
نداشــت و مردم نمی دانســتند چگونه بايد 
نمايندگان خود را انتخاب كنند. ماه شعبان و 
ماه رمضان به فعاليت های انتخاباتی گذشت و 
كسانی كه قصد داشتند تا نمايندگانی را انتخاب 
كنند، هر صنف در جاهايی تجمع می كردند و با 
مشورت سعی می كردند نماينده خود را انتخاب 
كنند اما اين صحبت ها چندان مفيد نبود و حاكم 
گيالن هم يا به خاطر بی لياقتی يا به داليل ديگر، 

اقدامی برای انتخابات نمايندگان نمی كرد. 
آيت اهلل خمامی كه تعلل حاكم در امــر انتخابات و بحث های بی فايده گروه های مختلف 
مردم را می ديد در مقابل اين همه مسائل ســكوت نكرد و وظيفه خود را به درستی انجام 
داد. ايشان در اواخر آبان 1285 1 فتوايی صادر كرد و طی آن اعالم كرد مردم بايد در امر 
مشروطه اهتمام كنند و نمايندگان بايد زودتر به مجلس فرستاده شوند. ايشان به اين وسيله 
تكليف شرعی را بر عهده مردم گيالن گذاشت كه در انتخاب نمايندگان ديگر هيچ تعللی 
صحيح نيست و بايد هر چه زودتر نمايندگان را انتخاب كرده و راهی تهران كنند. خبر اين 

فتوا به سرعت در كشور پيچيد. متن كامل فتوای ايشان به اين شرح است: 
بسم اهلل تعالي

بر كافه عباداهلل واجب و الزم است اهتمام در امر مشروطه. شك نيست 
كه هر كس اخالل كند در امر مشروطه، داخل در جيش2 يزيد بن معاويه 
است لعنت اهلل عليهم اجمعين. اهلل، اهلل، اهلل، العجل، العجل، العجل، منتخبين را 
زودتر بفرستيد كه طولش اسباب سفك3 دماء و نهب4 اموال است. والسالم 

علي من اتبع الهدي.5
بعد از صدور اين فتوا، در روز 30آبان 1285 6 نسخه های زيادی از روی آن تكثير شده 

1. مطابق اوايل شوال 1324ق.
2. سپاه

3. ريختن
4. نابودی

5. مجلس، س1، ش28، 1ذی الحجه 1324ق، ص4؛ ناظم االسالم كرمانی، همان، ج4، ص63-62؛ محمدحسن 
رجبی، مكتوبات و بيانات سياسی و اجتماعی علمای شيعه در دوره قاجار، تهران، نی، 1390، ج2، ص335. 

6. مطابق 4شوال 1324ق- 21نوامبر 1906م

بدون حمایت آیت اهلل العظمی خمامی 
برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس 
شورای ملی در گیالن ممکن نبود و 
حمایت ایشان مشکالت بسیاری را 
از سر راه برگزارکنندگان انتخابات 
برداشت و کسانی هم که درصدد 
بودند تا موانعی بر سیر انتخابات 
بگذارند بعد از صدور این فتوا، دیگر 
جرأت چنین کارهایی به خود ندادند. 
در آذر و دی 1285 کار انتخاب چهار 
نفر از نمایندگان گیالن به اتمام رسید 
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و مــردم آن را در معابر و بازارها 
چســباندند.1 مردم رشت بعد از 
ديدن اين فتوا سر از پا نمی شناختند 
و در راه مشروطه گام های مهمی 
برداشــتند. اين فتوا اثــر زيادی 
روی مردم گذاشــت چراكه اگر 
تاكنون كسی درباره شرعی بودن 
يا نبودن مشــروطه ترديد داشت 
و همين مســئله باعث شده بود تا 
با آن موافقت زيادی نشان ندهد، 
اكنون با فتوای مجتهد بزرگ، همه 
به اين مسئله قطع پيدا كردند كه 
بايد از مشــروطه حمايت كنند و 
تمام تالششان را برای آن به كار برند. روزنامه درباره تأثير اين فتوا در ميان مردم رشت، 
نوشت: انتشار اين فتوا در ميان مردم رشت »اثری غريب بخشيده و با كمال مجاهدت، اقدام 
به ترتيب انتخاب وكال نمودند.«2 اما اين اثر مختص به مردم رشت نبود بلكه در تهران نيز 
روزنامه ها به استقبال از فتوای »جناب آقای خمامی مجتهد رشتی« رفتند؛ از جمله روزنامه 
مجلس، چاپ تهران، فتوای مجتهد خمامی را با اين مقدمــه درج كرد: »عين حكم را درج 
نموديم تا همه كس از دور و نزديك بداند كه هيچ وقت قانون و شريعت مقدسه اسالم، مانع 

ترقيات ِملّيه نبوده بلكه اساس قانون اسالم بر مشروطيت است.«3 

تشکيل انجمن ملی رشت 
در ماده نهــم »نظامنامه انتخابــات اصنافی« برای برگــزاری انتخابــات اولين دوره 
 مجلس شــورای ملی مصوب روز 17شهريور 1285 4 درباره تشــكيل يك انجمنی برای

1. مجلس، همان؛ روزنامه مجلس در اين باره چنين می نويسد: »از قرار راپورتی كه به اداره رسيده، جناب حاجی 
خمامی مجتهد برای رفع شبهه از اذهان بعضی مردم، حكم ذيل را خطاب به اهالی رشت صادر فرموده؛ در تاريخ 

چهارم شوال نسخه های زياد از روی حكم برداشته شده در معابر عام چسباندند...« )همان( 
2. مجلس، همان. 

3. همان. 
4. مطابق 19رجب1324ق. 

مرتضی  سید  آقا  خانه  در  رشت  علمای 
شریف العلما، تجمع کرده بودند و بعد از بحث و 
گفت وگو نماینده خود را انتخاب کردند. در ابتدا 
آیت اهلل »میرزا محمدرضای مجتهد« )حکیمی( 
انتخاب شد. او که دوری از رشت را به مصلحت 
نمی دید، از قبول نمایندگی عذر خواست. نفر 
بعدی آیت اهلل »شیخ محمدعلی سیگارودی«بود 
که او نیز به دلیلی عذر خواست. نفر بعدی »شیخ 
رضا خمیرانی« بود که او نیز نپذیرفت. نفر 
بعدی آیت اهلل »آقامیر بحرالعلوم« بود که او این 
مسئولیت را پذیرفت و نماینده علمای گیالن در 
اولین دوره مجلس شورای ملی شد. گفتنی است 
که آقامیر بحرالعلوم از علمایی است که از نظر 

فکری، قرابت کاملی با آیت اهلل خمامی داشت 



21
5

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

نظارت بر كار انتخابات سخن گفته شده است: 
در هر محلی كه انتخــاب به عمل می آيد، انجمنی بــرای نظارت ]به[ 
انتخابات، از معاريف و طبقات ششگانه انتخاب كنندگان آن محل، مركب 
از شش نفر و تحت نظارت موقتی حاكم يا نايب الحكومه همان محل تشكيل 
خواهد شد، از اين قرار دو انجمن تشكيل می شــود؛ انجمن محلی و ايالتی. 
»انجمن محلی« در شهرهای جزء اياالت و »انجمن ايالتی« در كرسی ايالت 

]تشكيل می شود.[1 
طبق اين قانون، در رشت »انجمن ايالتی« و در ساير شهرهای گيالن »انجمن محلی« بايد 
تشكيل می شد. در رشــت به اين انجمن كه بايد به انتخابات مجلس شورای ملی نظارت 
می كرد، »انجمن ملی« يا »انجمن رشت« می گفتند و اولين انجمنی بود كه در رشت تأسيس 
شد و تأثيرات بسياری در مشروطه گيالن گذاشت و انجمن های بعدی، ادامه همين انجمن 
بودند. در ابتدا مطابق قانون، قرار بود كه تنها شش نفر انتخاب شوند تا اين انجمن را تشكيل 

دهند و اين انجمن در اواخر مهرماه 1285 تشكيل شده و كار خودش را آغاز كرد.2 
انجمن ملی رشت وظيفه اش، برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی بود ولی در تمام امور 
در گيالن دخالت می كرد و اعضای آن هم عده ای از افراد ناهمگون بودند كه روز به روز بيشتر 
می شدند و اعضای آن به چهل نفر  رسيد و بسياری از طبقات، چندين نفر نماينده داشتند كه 
افراد تندرو در آن نمود خاصی داشتند و ديده می شدند. انجمن رشت خودش به يك معضل 
برای مردم گيالن تبديل شد و يك طرف تمام بحران ها قرار گرفت و به هرج و مرج، دامن 
زد. روزنامه انجمن تبريز در روز 17فروردين 1285 )22 صفر 1325ق(، نامه ای از رشت را 
درباره اوضاع انجمن ملی رشت منتشر كرد كه نكات مهمی درباره اوضاع اين انجمن دارد: 

1. نظامنامه انتخابات )اصنافی( مجلس شــورای ملی، مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون گذاری مجلس 
شورای ملی، همان، ص35.

2. رابينو در گزارش روز 21دســامبر 1906م )مطابق 30آذر 1285 و 5ذی القعده 1324ق( اشاره كرده كه 
»حاكم اطالع داد كه هر چه زودتر شش نفر برای انجمن ملی رشت تشكيل شوند.« )ه. ل. رابينو، مشروطه گيالن، 
آشوب آخرالزمان، همان، ص2( در حالی كه در اين تاريخ، انجمن ملی رشت تشكيل شده بود و انتخاب چند نفر 
از نمايندگان هم به اتمام رسيده بود، پس اين تاريخی كه رابينو گفته نمی تواند صحيح باشد. طبق گفته سيد حسن 
تقی زاده كه در روز 3رمضان 1324ق )مطابق 29مهر 1285- 21اكتبر 1906م( در ســفر رشت بود، در جلسه 
انتخاباتی برای انتخاب نماينده تجار رشت شــركت كرد. پس بايد انجمن رشت حداقل از مهرماه 1285 تشكيل 
شده باشد كه بر اين جلسات انتخاب نمايندگان، نظارت كند. دليل ديگر اينكه در روز 9دسامبر 1906م )مطابق 
18آذر 1285و 22شوال 1324ق( مدتی بود كه وكيل التجار يزدی به عنوان نماينده تجار انتخاب شده بود، و عده 
زيادی از كسبه و تجار رشت تلگرافی به تهران ارسال كردند و خواهان عزل وكيل التجار شدند. پس بايد قبل از اين 
تاريخ، انجمن ملی رشت تشكيل شده باشد تا در ماجرای انتخابات كمك كند كه نمايندگان انتخاب شوند. )سيد 
حسن تقی زاده، زندگی طوفانی: خاطرات سيد حسن تقی زاده، ايرج افشار )به كوشش(، تهران، علمی، ص54؛ ه.ل. 

رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص61.( 
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انجمن ملی رشت از طبقات متعدده تشكيل شــده ولی خيلی بی ترتيبی 
است. ابداً از روی انتخاب صحيح، اين انجمن تشكيل نشده. از اين جهت، كار 
پيشرفت نمی كند و طرف اعتنای حكومت وقت نيست. عده وكالی انجمن 
بالغ بر چهل نفر است؛ از طبقه اصناف: شش نفر، از طبقه تجار: تقريباً ده الی 
دوازده نفر، از طبقه علما: چهار نفر، از طبقه طالب: سه نفر، از اعيان كه عده 
اعيان رشت بيست يا سی نفر است: چهار نفر، از مالك كه هنوز ربع مالك 
رأی نداده اند: چهار نفر، پنج، شــش نفر هم از طرف موكلين غيرمرئی به 
سمت نمايندگی تشريف دارند. از اصناف بالنسبه، اگرچه سايرين عوامشان 
می دانند، ولی ترتيب انتخابشان بهتر ]بود[. مابقی هنوز معلوم نيست. كسانی 
كه دارای اعتبارنامه هستند، خودشان ميانه خودشان جمع را متفق كرده، 
كاغذی نوشته به ُمهر آن جمع رســانيده، توی بغل گذاشته، بعد از رؤيت 
اعتبارنامه او، چون اكثر بلكه همه همين شــكل اند، تصديق می شوند. البته 
معلوم است از اين شكل انتخاب و اين عده كاری ساخته نخواهد بود. حكومت 
هم برای خودش مجلسی درست كرده و به كارها می رسد و برای رعايت حال 
امروزه و از آنجاها كه صدا و ندايی محتمل است بلند شود، سخت نمی گيرد.1 
جلســات انجمن به صورت مرتب برگزار می شــد و درباره موضوعات مختلف، بحث 
می كردند و تصميمات آن در گيالن بازتاب پيدا می كرد. آيت اهلل ميرزا محمدرضا حكيمی 
رياست انجمن را بر عهده داشت و اعضای آن، شريعتمدار، حاجی اكبر ارباب، آيت اهلل حاج 
ســيد محمود روحانی،2 آيت اهلل شيخ محمدرضا چكوســری،3 رحيم شيشه بر، سيد جالل 

سيف الشريعه )شهر آشوب( و... بودند. 

برگزاری انتخابات مجلس شورای ملی 
بدون حمايت آيت اهلل العظمی خمامی برگزاری انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی 
در گيالن ممكن نبود و حمايت ايشان مشكالت بسياری را از سر راه برگزاركنندگان انتخابات 
برداشت و كسانی هم كه درصدد بودند تا موانعی بر سير انتخابات بگذارند بعد از صدور اين 

1. انجمن تبريز، ش63، 22صفر 1325ق.
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل حاج سيد محمود روحانی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص205-233. 
3. برای دانستن شرح حال آيت اهلل شيخ محمدرضا چكوسری رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص93-105. 



21
7

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

فتوا، ديگر جرأت چنين كارهايی به خود ندادند. در آذر و دی 1285 1 كار انتخاب چهار نفر 
از نمايندگان گيالن به اتمام رسيد. 

انتخابات علما: علمای رشت در خانه آقا سيد مرتضی شريف العلما، تجمع كرده بودند و 
بعد از بحث و گفت وگو نماينده خود را انتخاب كردند. در ابتدا آيت اهلل »ميرزا محمدرضای 
مجتهد« )حكيمی(2 انتخاب شــد. او كه دوری از رشــت را به مصلحت نمی ديد، از قبول 
نمايندگی عذر خواست. نفر بعدی آيت اهلل »شيخ محمدعلی ســيگارودی«3 بود كه او نيز 

1. مطابق شوال و ذی القعده 1324ق. 
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل ميرزا محمدرضا حكيمی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص129-145. 
3. آيت اهلل شيخ محمدعلی سيگارودی فرزند محمدجعفر، در روستای سيگارود از توابع لنگرود متولد شد 
و دروس دينی را در حوزه نجف نزد مراجع تقليد نجف چون شــيخ مرتضی انصاری و ميرزا حبيب اهلل رشتی 
استفاده كرد. او در زمان حضورش در نجف چند تأليف ارزشــمند در فقه و اصول داشت كه تنها يكی از آنها 
باقی مانده است؛ كتاب مفصلی در علم اصول به نام حقايق االصول كه نسخه خطی آن به خط مؤلف در 1036 
صفحه در سازمان كتابخانه ملی در تهران، موجود است. او در پايان كتاب، از استادش ميرزا حبيب اهلل رشتی 
تقدير كرده و او را شخصيتی وارسته و عالمی دانسته كه از زمان آغاز غيبت صغری، مانند او نيامده است و در 
اين مقدمه می گويد كه بيشترين استفاده را از محضر اين استاد برده است و تأليف اين كتاب در ماه ربيع االول 
1293ق به پايان رسيده است. او در اين كتاب از شيخ انصاری با عنوان »شيخنا العالمه االنصاری« ياد كرده 
كه معموالً در ادبيات حوزوی، شــاگردان برای اساتيدشان اســتفاده می كنند. بر اين كتاب، ميرزا حبيب اهلل 
رشتی و شيخ زين العابدين مازندرانی تقريظ نوشتند و برای سيگارودی، به صورت همزمان اجازه نامه اجتهاد 
و اجازه نامه نقل روايت، صادر كردند. ميرزا حبيب اهلل رشتی با اينكه ميراث دار شيخ انصاری بود ولی از شدت 
احتياط، حاضر نشد در تمام عمرش برای ده نفر از شاگردانش اجازه نامه اجتهاد بنويسد ولی برای شاگردش 
سيگارودی اجازه نامه اجتهاد صادر كرد و در آن كتاب حقايق االصول را ستوده و خطاب به خواننده اين كتاب 
گفته است كه اگر جواهر درياها را جست وجو كنی و مهم ترين قسمت های بيابان ها را زير پا بگذاری، نمی توانی 
چيزی بزرگتر از اين پيدا كنی در واجد تمامی دقت های فكری و نظم و انسجامی كه برای حقيقت های نورانی 
در اين كتاب استفاده شده باشد؛ نويســنده اين كتاب سال های متمادی در درس من حاضر شده و می نويسد: 
»فاجتهد فی تحصيل علوم الدين و طريق اســتنباط االحكام من االدله و البراهين و حضر عندنا اعوانا و سنين و 
فبلّغ من ذلك مبلغا عظيمًا و وقف من هنالك موقفا جسيمًا... و هذا من منن اهلل تعالی علينا و هو فخرنا و فخراها 
الينا و به تّقّر عيون المؤمنين....« سپس در ادامه می گويد كه او می خواهد به وطن خودش بازگردد و نفس های 
مرده را احيا كند و به خاطر همين از من درخواســت اجازه نامه كرد و من كه او را شايسته اين اجازه می دانم. 
در پايان به او اجازه نامه نقل روايت هم می دهد. شيخ زين العابدين مازندرانی هم برای سيگارودی به صورت 
همزمان اجازه نامه اجتهاد و اجازه نامه نقل روايت، صادر كرده است و از جلدهای مختلف تأليفات او در فقه و 
اصول ياد كرده است و آنها را در باالترين رتبه دانسته است و اين اجازه نامه به تاريخ ماه شعبان 1294ق امضا 
شده است. آيت اهلل سيگارودی در سال 1294ق به ايران بازگشت و در شهر رشت سكونت گزيد و به هدايت 
و ارشاد مردم پرداخت. او از علمای فعال در عصر مشروطه بود؛ به طوری كه در انتخابات اولين دوره مجلس 
شورای ملی، او به عنوان نماينده علمای گيالن انتخاب شــد ولی خودش نپذيرفت. در تلگرافی كه بعد از فتح 
رشت به تاريخ 9صفر 1327ق، علمای رشــت خطاب به دولت مبنی بر لزوم بازگشت مشروطه و پذيرفتن 
سپهدار تنكابنی به عنوان حاكم نوشتند، امضای آيت اهلل سيگارودی هم پای آن نامه وجود دارد. )آيت اهلل شيخ 
محمدعلی سيگارودی، حقايق االصول، نسخه خطی، ربيع االول 1293ق، تمامی صفحات؛ نسيم شمال، 12صفر 

1327ق، ش27، ص4؛ ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59.( 
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به دليلی عذر خواست. نفر بعدی »شيخ رضا خميرانی«1 بود كه او نيز نپذيرفت. نفر بعدی 
آيت اهلل »آقامير بحرالعلوم«2 بود كه او اين مسئوليت را پذيرفت و نماينده علمای گيالن در 
اولين دوره مجلس شورای ملی شد. گفتنی است كه آقامير بحرالعلوم از علمايی است كه از 

نظر فكری، قرابت كاملی با آيت اهلل خمامی داشت.3 
انتخابات اصناف: هفده صنف شهر رشت شيخ حســن حسام االسالم را از طرف خود 
انتخاب كردند. او روزها منبر می رفت و جمع زيادی از مشــروطه خواهان در پای منبرش 

حاضر می شدند. وی درباره مشروطه و محسنات آن صحبت می كرد.4 
انتخابات تجار: مجالس متعددی در خانه های تجار رشت برگزار شد و جلساتی هم در خانه 
آيت اهلل خمامی و دارالحكومه برگزار شد ولی نتيجه ای در پی نداشت. سيد حسن تقی زاده كه 
هنوز به نمايندگی آذربايجان در مجلس انتخاب نشده بود، در اين ايام طی سفری كه به مناطق 
قفقاز داشت، در روز 29مهر 1285 5 به رشت وارد شد تا به تهران برود. او خود در يكی از اين 

جلساتی كه برای انتخاب نماينده تجار برگزار شده بود شركت كرده و نظراتی هم داده بود: 
ورود ما به رشت در روز ســوم ماه رمضان )1324ه ق( بود. شب همان 
روز تجار رشت جلسه ای داشتند. در يكی از تيمچه ها برای انتخاب وكالی 
رشت به مجلس شورا. صاحب منزل ما كه در آنجا دعوت داشت، مرا هم 
همراه خود برد و در آنجا مذاكرات زيادی راجع به انتخابات وكيل به عمل 
آمد كه شرح آن طوالنی می شــود. همين قدر معلوم شد كه مدتی است 

1. شيخ محمدرضا خميرانی از علمای برجسته رشت بود كه در نجف نزد آيت اهلل ميرزا حبيب اهلل رشتی تحصيل 
كرد و در همان نجف به تدريس دروس دينی پرداخت و فضاليی از درسش تربيت شدند. سپس به رشت بازگشت 
و به انجام امور دينی از قبيل اقامه نماز جماعت و ارشاد مردم و ترويج احكام الهی اشتغال ورزيد. او از علمای فعال 
در عصر مشروطه بود؛ به طوری كه در انتخابات اولين دوره مجلس شورای ملی، به عنوان نماينده علمای گيالن 
انتخاب شد ولی نپذيرفت. او در ســال 1339ق برای زيارت حضرت فاطمه معصومه)س( به قم مسافرت كرد و 
در همان جا درگذشت و پيكرش در همان شهر مدفون گرديد. در آرشيو سازمان كتابخانه ملی ايران، نسخه خطی 
كتاب بدائع االصول ميرزا حبيب اهلل رشتی وجود دارد كه در ابتدای آن نام شيخ محمدرضا خميرانی درج شده است 
و اين نسخه متعلق به او بوده و بعيد نيست كه به خط خميرانی باشد. )آيت اهلل ميرزا حبيب اهلل رشتی، بدائع االصول، 
نسخه خطی، احتماالً به خط شــيخ محمدرضا خميرانی، تمامی صفحات؛ آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر فی القرن 
الرابع عشر، تحقيق: عبدالعزيز طباطبايی و محمد طباطبايی بهبهانی، دارالمرتضی للنشر، مشهد، دوم، 1404ق، ج2، 
ص728؛ عبدالحسين جواهركالم، تربت پاكان قم؛ شرح حال مدفونين در سرزمين قم، قم، انصاريان، 1382، ج2، 

ص725؛ ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59.( 
2. برای دانستن شرح حال آيت اهلل آقامير بحرالعلوم رشتی رك: ميثم عبداللهی و محمد عبداللهی، فرهنگنامه 

علمای مجاهد گيالن از مشروطه تا انقالب اسالمی، همان، ج1، ص21-39. 
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59؛ مجلس، س1، ش23، 19ذی القعده 1324ق، 

ص4. 
4. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان. 

5. مطابق 3رمضان 1324ق. 



21
9

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

جمع می شوند و راه حلی آسان برای انتخاب وكيل پيدا نمی كنند و بيشتر 
به همديگر تعارف می كردند. من چند كلمه، به طريقه اين كار در ممالك 
خارجه صحبت كردم. اتفاقاً خيلی مؤثر و مورد پسند آنها واقع شد و طريقه 

صحيح اخذ آرا را به كار بستند.1 
همين مسئله باعث شد كه يكی از همفكران تقی زاده، به عنوان نماينده تجار رشت انتخاب 
گردد و مخالفت های زيادی را از سوی ساير تجار برانگيزد و برای انتخابات تجار اختالفات 
شديدی رخ داد. در مجلســی كه در خانه يكی از تجار به نام »محمداسماعيل وكيل التجار 
اردبيلی« منعقد شد، بحث بين تجار تبريزی ســاكن رشت و تجار رشتی باال گرفت. حاجی 
زين العابدين حاتم از تجار رشتی می گفت كه »دخالت چند نفر از كسبه تبريز كه به رشت 
آمده اند و در بازار حجره گرفته اند و خودشان را تاجر معرفی می كنند به حيثيت ما برمی خورد 
و ما دخالت آنها را قبول نداريم.« در نهايت با اختالفات بسيار، محمد يزدی، كه از اين زمان 

به »وكيل التجار«2 معروف شد، انتخاب گرديد.3 

1. سيد حسن تقی زاده، همان، ص54. 
2. محمد يزدی معروف به »وكيل التجار« از تجار و ثروتمندان گيالن بود. پدرش محمدحسين يزدی از بازرگانان مقيم 
رشت بود كه با مناطق قفقاز تجارت می كرد و نمايندگی تجارتخانه امين الضرب را در بادكوبه داشت. پسرش محمد در 
بادكوبه سال ها زيست و در آنجا به تحصيل زبان های روسی و تركی پرداخت و تحت تأثير آموزه های سوسيال دموكراسی 
قفقاز قرار گرفت. او در حدود سی سالگی به رشت بازگشت و با تندروترين مشروطه خواهان سكوالر رشت همراه شد و 
نماينده دوره اول و دوم رشت در مجلس شورای ملی گرديد. او در جريان به توپ بستن مجلس، به خراسان تبعيد شد 
اما پس از مدتی به بادكوبه بازگشت و با كريم خان رشتی برای جلب نيروهای قفقازی تالش كرد. برای از ميان برداشتن 
مخالفين  از هيچ راهی ابا نداشت. به همين خاطر با همدستی ميرزاكريم خان رشتی و ساير اعضای كميته ستار، مجتهد بزرگ 
رشت آيت اهلل خمامی را به كشتن تهديد كرد. بعد از مدت كوتاهی آيت اهلل خمامی به دست همين گروه ترور ناموفق شده و 
سپس به شهادت رسيد. بزرگان ديگری همچون عالم مهذب و اخالقی رشت آيت اهلل شيخ علی فومنی به دست همين گروه 
به وضع فجيعی به شهادت رسيد. وكيل التجار در نهايت در 16اسفند 1289ش )6ربيع االول 1329ق( در مجلس شورای 
ملی درگذشت. دو پسرش نام خانوادگی »كشاورز« را انتخاب كردند و در اقدامات ضد دينی، ادامه دهنده راه پدر بودند. 
پسر بزرگش، كريم كشاورز سال ها در خدمت ماركسيسم بود و فعاليت های چشم گيری در مسير ترويج ماركسيسم در 
ايران انجام داد ولی در اواخر عمر تغيير قبله داد و ليبرال شده و به عضويت تشكيالت فراماسونری درآمد و از مترجمين 
مشهور عصر پهلوی  دوم بود كه در 18آبان 1365 درگذشــت. فرزند ديگرش هم فريدون كشاورز از باسابقه ترين 
كمونيست های ايرانی و از مؤسسين حزب توده بود كه در كابينه ائتالفی قوام در سال 1325 وزير فرهنگ بود. از ديگر 
شخصيت های اين خانواده می توان به هوشنگ نهاوندی اشاره كرد كه نوه دختری وكيل التجار است. او پست های متعددی 
در رژيم پهلوی به عهده داشت و به ديكتاتور خدمت می كرد. پست های او آجودان كشوری شاه، رئيس دفتر مخصوص 
فرح پهلوی، وزير آبادانی و مسكن، وزير علوم و آموزش عالی بوده است. او هم اكنون زنده است و در پناه كشورهای غربی 
به توطئه پردازی عليه جمهوری اسالمی مشغول است. )فريدون آدميت، فكر دموكراسی اجتماعی در نهضت مشروطيت 
ايران، تهران، گستره، 1388، ص23؛ كيوان پندی، رشــت در آيينه تاريخ، رشت، كتيبه گيل، 1387، ص253-352؛ 
عبداهلل شهبازی، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، اطالعات، 1387، ج2، ص517-510؛ جهانگير سرتيپ پور، نام ها 
و نامدارهای گيالن، رشت، گيلكان، 1371، ص189؛ عبدالفتاح فومنی، تاريخ گيالن و نقش گيالن در نهضت مشروطيت 
ايران، عطاءاهلل تدين )مقدمه و تصحيح(، تهران، فروغی، 1353، ص234-233؛ فراماســونرها، روتارين ها و الينزهای 

ايران1357-1333، تهران، مركز اسناد انقالب اسالمی، 1377، ص377.(
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص59-60. 
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اما مخالفت ها با انتخاب محمد يزدی 
تا مدت ها ادامه داشــت و تجار بزرگ 
رشت، او را به رســميت نمی شناختند. 
در روز 18آذر 1285 1 عــده زيادی از 
كسبه و تجار رشــت تلگرافی به تهران 
ارسال كردند و خواهان عزل محمد يزدی 
وكيل التجار شدند. از آنجا كه وكيل التجار 
از نظر فكری با مشــروطه خواهان تندرو 
هماهنگ است، جواب مناسبی به مخالفين 

داده نشد.2 
تنها يك هفته بعد از رفتن وكيل التجار به تهران، در روز 18دی 1285 3 دويســت نفر از 
كسبه و تجار رشــت در مخالفت با وكيل التجار در تلگرافخانه متحصن شدند و به مجلس 
شورا تلگراف كردند. ولی باز جواب درخوری داده نشد. آنها در تلگرافخانه متحصن شدند تا 

باألخره جوابی داده شود؛ اما روز بعد به خاطر فوت مظفرالدين شاه متفرق شدند.4 
در 7اســفند 1285 5 كه محمد وكيل التجار در تهران بود، بسياری از تجار رشت هنوز از 
انتخاب او ناراضی بودند و خواهان عزل وی و انتخاب »حاجی داود تاجر رشتی«6 بودند. تاجر 
ديگری به نام »ميرزا ربيع خان طايفه« كه احتمال انتخاب وی نيز می رفت، از كانديداتوری 
استعفا داد. در نهايت با پيگيری ساير نمايندگان سكوالر مجلس، وكيل التجار در جايگاهش 
باقی ماند و تالش های مخالفينش به جايی نرســيد. تا مدت ها ماجرای اعتراض به انتخاب 

وكيل التجار وجود داشت و به صورت های مختلفی بروز می كرد.7 
چند روزی از انتخابات مجلس شورای ملی در رشــت می گذشت ولی ميرزا صالح خان 
»وزير اكرم« حاكم گيالن ميل نداشت كه نمايندگان منتخب به طرف تهران بروند.8 او كه با 

1. مطابق 22شوال 1324ق- 9دسامبر 1906م.
2. همان، ص61.

3. 23ذی القعده 1324ق- 8ژانويه 1907م. 
4. همان.

5. 13محرم 1325ق- 26فوريه 1907م.
6. حاجی داود از تجار سرشناس بازار رشت و داماد شيخ حسن خمامی- از علمای رشت- و پدر ابراهيم پورداوود 

و مهدی داوودی و محمدعلی داودزاده بود. 
7. همان، ص62.
8. همان، ص60.

آیــت اهلل »آقـامیــر بحــرالعــلــوم« 
از معدود نمایندگانی بود که با فعالیت 
مشروطه خواهان سکوالر مخالف بود و با 
آیت اهلل خمامی از نظر فکری نزدیک بود 
و آیت اهلل خمامی نیز به او عنایت ویژه 
داشت. ولی مشروطه خواهان سکوالر تاب 
حضور کسی که خواسته علما را پیگیری 
کند نداشتند و در صدد بودند تا او را از 
مجلس بیرون کنند. تلگراف مغرضانه وزیر 
اکرم حاکم گیالن این بهانه را به آن دسته 

داد تا با بحرالعلوم به مقابله برخیزند



22
1

13
98

ز 
ايي

 و پ
ان

ست
  تاب

  6
و 1

 6
ه 0

مار
  ش

م 
ده

 هف
ال

  س
وم 

ه س
ور

د

هی
خوا

طه
رو
مش
ی
وها

کاپ
نت

ازی
آغ

در
ن
یال
گ

سكوالرها همفكر بود شرايط مسافرت نمايندگان به تهران را فراهم نكرد و تلگرافی به پايتخت 
فرستاد و در آن ادعا كرد كه انتخاب بحرالعلوم، خالف آيين نامه انتخابات بوده است. 

آيت اهلل »آقامير بحرالعلوم« از معدود نمايندگانی بود كه با فعاليت مشــروطه خواهان 
ســكوالر مخالف بود و با آيت اهلل خمامی از نظر فكری نزديك بود و آيت اهلل خمامی نيز به 
او عنايت ويژه داشت. ولی مشروطه خواهان ســكوالر تاب حضور كسی كه خواسته علما را 
پيگيری كند نداشتند و در صدد بودند تا او را از مجلس بيرون كنند. تلگراف مغرضانه وزير 
اكرم حاكم گيالن اين بهانه را به آن دسته داد تا با بحرالعلوم به مقابله برخيزند. در روز 9دی 
1285ش1 نمايندگان سكوالر با قرائت تلگراف وزير اكرم در مجلس، اعتبارنامه بحرالعلوم 

را مخدوش دانستند. متن تلگراف به اين شرح بود: 
از رشت به طهران. پنجشنبه 11ذيقعده الحرام2 

حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اشرف امجد آقاي صدر اعظم 
روحي فداه!

منتخبين رشت تمام شــده، همين ماه حركت مي كنند. آقايان علما هم 
يك شب، خانه شريف العلماء جمع شده، جناب حاجي بحر العلوم را انتخاب 
كرده اند. ولي طالب مي گويند اين انتخاب از روي نظامنامه نشده. توي خود 
علما و طالب در خصوص منتخبين نفاق است. اگر مي فرماييد همين طور 
جناب حاجي بحرالعلوم را روانه كنم يا اينكه به طبيعت خودشان واگذارم 

هر وقت خواستند وكيل تعيين نموده بفرستند؟
چاكر، صالح3
اين تلگراف باعث صحبت های زيادی درباره حاجی بحرالعلوم شد تا جايی كه نمايندگان 
سكوالر، خواهان رد اعتبارنامه اش شدند. در ادامه يكی از نمايندگان مجلس گفت: »خوب 
است آقايان از جناب حاجي خمامي استفسار كنند كه حاجي بحرالعلوم ترتيب انتخابش به 

چه نحو بود؟ چون در آنجا چند نفر خائن و مفسد هستند كه اغتشاش مي كنند.«4 
آيت اهلل سيد محمد طباطبايی تحت تأثير فضای متشنج مجلس توسط سكوالرها، چنين 
پاســخ داد: »كراراً نوشته شــده و بعضي جواب دادند كه انتخاب او ]بحرالعلوم[ بر خالف 

1. مطابق 14ذی القعده 1324ق. 
2. مطابق 6دی 1285ش. 

3. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده1324ق، ص40؛ مجلس، س1، ش23، 19ذی القعده 
1324ق، ص4؛ ناظم االسالم كرمانی، همان، ج4، ص45. 

4. مذاكرات مجلس شورای ملی، همان. 
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نظامنامه است.«1 
مشــروطه خواهان ســكوالر كــه 
حاجی بحرالعلــوم را نماينده آيت اهلل 
خمامی دانستند شروع به مقابله با وی 
نمودند. آنها از هر راهی كه بتوانند سفر 
بحرالعلوم را به تأخير اندازند استفاده 
كردند.2 ســكوالرها درصدد بودند تا 
رفتن بحرالعلوم بــه تهران را به تأخير 
بيندازند يا او را منصرف كنند ولی به هر 
حال جنجال مشروطه خواهان سكوالر 
در رشت باعث نشــد كه بحرالعلوم از 
رفتن به تهران منصرف شود. او صبح 
روز10دی 1285 3 با كالسكه پُستی راهی تهران شد. سه روز بعد اعتبارنامه اش در مجلس 

اول شورای ملی قرائت شد و به عنوان نماينده علمای گيالن در مجلس پذيرفته شد.4 
آيت اهلل مال محمد خمامی، پس از اين انتخابات، در روز 19دی 1285 5 با فرستادن تلگرافي 
به حضرات طباطبايي و بهبهاني صحت اين انتخــاب را تأييد نمود و اعالم كرد كه نماينده 

گيالن از صنف علما انتخاب گرديده و به سوي آنها روانه شده است: 
حضور مبارك حضرت حجت  االسالم آقاي آقا سيد محمد ]طباطبايی[ 

و آقاي آقا سيد عبداهلل ]بهبهانی[- دام ظلهما!
از طرف دعاگويان علمای گيالن جناب مستطاب آقاي حاج  بحرالعلوم - 

1. همان.
2. رابينو از كنسولگری انگليس در رشــت به مشروطه خواهان ســكوالر خط فكری می داد و درباره آيت اهلل 
بحرالعلوم چنين می گويد: »چون ]بحرالعلوم[ از يك طرف به واســطه جزئی تصرفاتی كه در چند ذرع قبرستان 
آقافخرای جنب خانه خودش كرده بود و طرف بی ميلی علمای نجف واقع شده بود... و ]نيز[ مردم به واسطه استبداد، 
سوءظنی درباره او برده بودند، خواستند او را از حركت مانع شوند.« )ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، 
همان، ص61-60.( سكوالرها دنباله همين مسئله را گرفتند و با آن عليه بحرالعلوم جنجال آفريدند. اين مسئله 
از حد يك جنجال فراتر نرفت چراكه آنها سندی دال بر »غصب زمين گورستان آقافخرا« و دليلی بر »بی اعتنايی 

علمای نجف« ارايه نكردند. 
3. 15ذی القعده 1324ق. 

4. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران )از مشروطه 
تا انقالب اســالمی(، تهران، فرهنگ معاصر، 1390، ص387؛ مذاكرات مجلس شــورای ملی، دوره1، پنجشنبه 

18ذيقعده الحرام  1324ق، ص42. 
5. مطابق 24ذی القعده 1324ق. 

در روز 26آبان 1285 سید محمد واعظ 
رشتی در الهیجان در باالی منبر از عقاید 
بابی ها گفت و آنها را نقد کرد. او از 
سرسپردگی بابی ها به دولت های استعمارگر 
نیز گفت. بعد از پایان مراسم وقتی داشت 
به سوی خانه برمی گشت عده ای به او 
حمله کردند و به او کتک مفصلی زدند. 
خبر به مال محمد خمامی در رشت رسید 
و او عده ای از افراد مورد اعتماد خود را 
به همراه تعدادی از مأموران دولتی برای 
تحقیق به الهیجان فرستاد. پس از تحقیق 
و تفحص »اکرم السلطان« حاکم الهیجان 

مقصر شناخته  شده و بی درنگ عزل شد
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سلمه اهلل- منتخب ]شده[ و ]به سوی تهران[ حركت كرده  اند و از خداوند 
متعال تأييد ايشان و وكالی مجلس ملي مركزي را خواهانيم. 

حاجي خمامي و امام  جمعه1 و سايرين2
همچنين تلگراف ديگری از جانب عموم علمای گيالن به آيت اهلل طباطبايی به اين شرح 

فرستاده شد: 
از طرف عموم علما رشت به عنوان جناب آقای طباطبايی! 

جناب آقای بحرالعلوم از طرف دعاگويان، منتخب و روانه شدند. متوقع 
مايه افتخار و سرافرازی هستند.3

بحرالعلوم رشتی در تهران، رابط ميان آيت اهلل شيخ فضل اهلل نوری و آيت اهلل خمامی بود 
و در مجلس از حاميان جدی تفكرات اين دو مجتهد بزرگ بود و اين مســئله بعدها باعث 

1. آيت اهلل ميرزا جعفر امام جمعه فرزند آيت اهلل ميرزا محمدعلی خشكبيجاری بود و بعد از فوت پدر در سال 
1309ق، پسرش ميرزا جعفر كه او هم مجتهدی برجســته بود، امام جمعه رشت گرديد و در مسجد جامع بازار 
به اقامه نماز جمعه می پرداخت. او در زمان مشــروطه، فعاليت های زيادی در حمايت از آن انجام داد و در روز 
30آذر 1286 )مطابق 16ذی القعده 1325ق(، همراه با عده ای ديگر از علمای رشــت، تلگرافی به نجف نوشت و 
سؤال كرد كه نسبت به مشروطه چه كنيم؟ در روز 9صفر 1327ق در زمان انحالل مجلس شورای ملی به دست 
محمدعلی شاه، امام جمعه و جمعی از علما و معاريف رشت، طی تلگرافی كه به صدراعظم وقت مخابره كردند، از او 
خواستند كه ضمن به رسميت شناختن سپهدار تنكابنی به عنوان والی گيالن، مجلس شورای ملی هم استقرار يابد. 
در روز 22صفر 1330ق در مكاتبه سفارت روسيه تزاری با دولت ايران، درخواست شده بود كه عده ای از افراد 
فعال در مشروطه در رشــت و بندر انزلی كه از جمله آنها امام جمعه رشت بود، به مدت پنج سال از گيالن تبعيد 
شوند و اين تبعيد انجام شد. آيت اهلل ميرزا جعفر امام جمعه در حدود سال 1333ق درگذشت و جناب آيت اهلل شيخ 
يوسف نجفی جيالنی، شعری را در وصف او سرود كه بسيار زيبا است و حكايت از جايگاه علمی و ادبی امام جمعه و 
محبوبيت او در ميان مردم و روحانيت دارد. دو بيت از آن به اين ترتيب است: »حامی به شريعت مطهر، تا گشته 
جناب شيخ جعفر/ گيالن به شكوفه اش معطر، گردون ز وجود او منور/ بر جمله امام و شيخ االسالم، استاد فحول و 
فخر اعالم/ صفرند ديگران و اوست بر محوره فنون محور«. امام جمعه فرزند فاضلی به نام ميرزا مهدی داشت كه 
بعد از او امام جمعه رشت شد و در مسجد جامع رشت، به اقامه نماز جمعه پرداخت. ميرزا مهدی سومين و آخرين 
نفر از اين خانواده بود كه امام جمعه شد و در زمان رضاشاه به خاطر آتش سوزی بنای مسجد جامع و مدرسه جامع 
رشت، نماز جمعه هم برای مدتی تعطيل شد. بازماندگان آيت اهلل ميرزا محمدعلی امام  جمعه نام خانوادگی »جامعی« 
را انتخاب كردند. همسر ميرزا جعفر امام جمعه، خانم سيده زهرا بود كه در روز 1شوال 1360ق )مطابق 30مهر 
1320( در رشت درگذشت و در صحن حرم حضرت معصومه)س( در قم مدفون شد. حاصل اين ازدواج به نام 
مريم كه همسر محمود رضا طلوع بود، در روز يكشنبه 13ارديبهشت 1326 در رشت درگذشت و در كنار مادر و 
همسرش در صحن حرم حضرت معصومه)س( مدفون شد. همسرش »محموِد رضا« معروف به طلوع فرزند حاج 
آقا رضای مجتهد رشتی بود و نشريه طلوع را در رشت منتشر می كرد و در زمان رضاشاه يك دوره نماينده مجلس 
بود و در روز 15دی 1319 درگذشت. )ابراهيم فخرايی، مشاهير گيالن، بازخوانی و ويرايش: هادی ميرزانژاد موحد، 
با همكاری غالمرضا فروتن، رشت، فرهنگ ايليا، 1394، ص39؛ آغابزرگ طهرانی، نقباء البشر، ج4، ص1366؛ 
ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص30؛ آيت اهلل شــيخ يوسف نجفی جيالنی، ديوان فانی، 
تهران، ناشران: محمد و علی و حسن نجفی جيالنی، تير1363، ص196-195؛ حكمت، س16، ش904، 15محرم 
1326ق، ص4؛ نسيم شمال، ش27، 12صفر 1327ق، ص4؛ احمد كسروی ، تاريخ هجده ساله آذربايجان، تهران، 

اميركبير، 1383، ص473-475.( 
2. ناظم االسالم كرمانی، همان،  ج4، ص58. 

3. همان. 
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درگيری های زيادی ميان مشروطه خواهان و مشروعه خواهان گرديد. 
در روز 7دی 1285 1 عده ای از مردم الهيجان تلگرافی به نخســت وزير ارسال كردند و 
درخواست كردند كه يك نفر از شش نماينده گيالن، از اين شهر انتخاب شوند. تلگراف از 

اين قرار بود: 
حضور مبارك بندگان حضرت مستطاب اجل اشرف اكرم آقای صدر 

اعظم مدظله العالی! 
حسب االمر از طرف ايالت جليله مقرر شده كه شش نفر وكيل از طرف 
عموم اهالی الهيجان به رشت حضار شوند و شش نفر منتخبين كه بايد به 
مركز كل بفرستند معين شده. الهيجان از محال بزرگ گيالن است، سابق 

هم پايتخت گيالن بوده، در شهر و ده جمعيت زياد دارد. 
عرض و استدعای همگی آن است از شش نفر وكيل كه بايد به مجلس 
ملی طهران بفرســتند يك نفر بايد از اهالی الهيجان باشد. اهالی الهيجان 
شش نفر منتخب و تمام اهالی از علما و اعيان و كسبه اتفاق نموده اند يك نفر 
وكيل كه بايد از طرف اهالی الهيجان... باشند جناب آقا ميرزا هادی خان 
معروف به »دبير الهيجان« اســت كه مرد كامل و با اطالع از قانون ملت 
و دولت و خيرخواه صحيح است. اســتدعا داريم از كارگزاران مبارك امر 
بفرمايند يك نفر از شش نفر وكالی ملی گيالن، معزی اليه باشد. همين طور 
هم همه اهالی به ايالت جليله گيالن تلگراف نموده اند و ايشــان هم امضا 

نمايند. 
عموم علما و اعيان و تجار و كسبه الهيجان2

اين درخواست از سوی مجلس شورای ملی پذيرفته شد و »ميرزا هادی خان دبير رسائل 
الهيجی«3 به عنوان نماينده الهيجان در مجلس و چهارمين نماينده گيالن انتخاب شد. 

1. مطابق 12ذی القعده 1324ق.
2. مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده 1324ق، ص40. 

3. ميرزا هادی خان الهيجی معروف به »دبير رسائل« از كارمندان دولتی الهيجان بود. در جريان انتخابات اولين 
دوره مجلس شورای ملی در گيالن، اهالی الهيجان در 12ذی القعده 1324ق به مجلس شورای ملی نامه ای نوشتند 
و درخواســت كردند كه وی به عنوان نماينده الهيجان انتخاب شود. اين درخواست پذيرفته شد و وی به مجلس 
راه يافت و تا زمان به توپ بســتن مجلس نماينده اين مجلس بود. )عطاءاهلل فرهنگ قهرمانی،  اسامي نمايندگان 
مجلس شوراي ملي از آغاز مشــروطيت تا دوره 24 قانون گذاري و نمايندگان مجلس سنا در هفت دوره، مجلس 
شورای ملی، چاپخانه مجلس شورای ملی، 1356، ص10؛ منوچهر نظری، رجال پارلمانی ايران، همان، ص710؛ 
مذاكرات مجلس شورای ملی، دوره1، 14ذی القعده 1324ق، ص40؛ ابراهيم اصالح عربانی، كتاب گيالن، تهران، 

گروه پژوهشگران ايران، 1384 ج1، ص669.( 
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وكيل التجار در 17دی 1285 1 و حسام االسالم وكيل ديگر رشت در 18 دی 1285 2 راهی 
تهران شدند.3 بدين ترتيب با تأكيدات مجتهد رشت، چهار نفر از شش نماينده گيالن انتخاب شده 
و راهی مجلس شورای ملی شدند. دو نماينده ديگر، بعد از مدتی انتخاب شدند و به مجلس رفتند. 

عزل وزیر اکرم
شايعاتی در فضای رسانه ای گيالن می چرخيد و بازتاب هايی در گيالن داشت. در حدود 
روز 24آبان 1285 4 به اهالی گيالن خبر رسيد »وزير اكرم« از حكمرانی گيالن بركنارشده 
و عبدالمجيد خان عين الدوله، منصوب شده است. اين مســئله باعث ناراحتی مردم شد و 
تلگراف های متعددی به تهران ارسال كردند و خواستار لغو اين مسئله شدند. اصل خبر از 
سوی دولت تكذيب شد و باعث خوشحالی مردم گشــت. در روز 7آذر 1285 5 در رشت 
شايعه شد كه عضدالسلطان مجدد به حكومت گيالن فرســتاده خواهد شد. مردم دوباره 
ناراحت شده و از تهران لغو اين مسئله را درخواست كردند. آنها از شاه خواستند كه از بستگان 

نزديك خود، كسی را برای حكمرانی گيالن نفرستند. اين خبر هم تكذيب شد.6 
در روز 13آذر 1285 7 مشروطه خواهان رشت برای اينكه متشكل شوند درصدد ايجاد يك 
هسته نظامی درآمدند. آنها صد دست لباس نظامی تهيه و به تعداد صد نفر نيروهايی آماده 

كردند و هر روز تمرين نظامی می نمودند و هزينه مالی آن به عهده هيئت مخصوصی بود.8 
در روز 26آبان 1285 9 سيد محمد واعظ رشــتی10 در الهيجان در باالی منبر از عقايد 

1. مطابق 22ذی القعده 1324ق.

2. مطابق 23ذی القعده 1324ق.
3. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص61. 

4. مطابق 15نوامبر 1906م. 
5. مطابق 28نوامبر 1906م.

6. همان، ص1.
7. مطابق 4دسامبر 1906م. 

8. همان.
9. مطابق 17نوامبر 1906م. 

10. حجت االسالم والمسلمين سيد محمد واعظ رشتی فرزند سيد ابوالقاسم روضه خوان از علمای مشروعه خواه 
گيالن بود. او فوق العاده خون گرم و پرحرارت بود و منبرهايش شور و حرارت زيادی به پا می كرد. در جريان تحصن 
اعتراض آميز جمع كثيری از مردم رشت در منطقه ناصريه، سيد محمد واعظ، خطيب اين جمع بود كه در جلسات 
سخنرانی مردم را با نظرات علما آشنا می كرد. او سال ها بعد از مشروطه زنده بود و به تبليغ دين در گيالن مشغول 
بود. او به خاطر فشار منبر در سال 1311 )1351ق( دچار سكته قلبی شده و وفات كرد. مزارش در قبرستان حاج 
شيخ عبدالكريم )نو( قم قرار دارد. )ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص1 و 67؛ حسن شمس 

گيالني، تاريخ علما و شعرای گيالن، تهران، كتابفروشي و چاپخانه دانش، 1327، ص127.( 
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بابی ها گفت و آنها را نقد كرد. او از سرسپردگی بابی ها به دولت های استعمارگر نيز گفت. بعد 
از پايان مراسم وقتی داشت به سوی خانه برمی گشت عده ای به او حمله كردند و به او كتك 
مفصلی زدند. خبر به مال محمد خمامی در رشت رسيد و او عده ای از افراد مورد اعتماد خود 
را به همراه تعدادی از مأموران دولتی برای تحقيق به الهيجان فرستاد. پس از تحقيق و تفحص 

»اكرم السلطان« حاكم الهيجان مقصر شناخته  شده و بی درنگ عزل شد.1 
اوضاع گيالن به هم ريخته شده بود و حاكم توانايی جمع كردن اوضاع رشت را نداشت. 
در روز 30آذر 1285 2 خبر رسيد كه مشروطه خواهان گيالن، حاكم را تهديد كرده اند كه 
اگر پسرش »ساالر اكرم« از گيالن نرود دارالحكومه را با بمب، خراب خواهيم كرد! حاكم 
به قدری از اين تهديدها ترسيده كه پسرش را با يك بهانه ای راهی تهران كرد و صد تومان 
پول هم برای تهديدكنندگان فرستاده. حاكم می گويد: »ديگر من حاكم، نيستم و كسی حرف 
مرا نمی خواند. تخمينًا 18000 تومان از ماليات باقی مانده كه وصولش از عهده من، خارج 

است.«3 
مظفرالدين شــاه در روز 14ذی القعده 1324ق )9دی 1285( بر متن قانون اساســی 
مشــروطيت، امضا كرد و چند روز بعد در روز 24ذی القعــده 1324ق )19دی 1285( 
درگذشت. اين خبر به رشت رسيد و سه روز عزای عمومی برقرار شد. بازار رشت برای سه 
روز بسته شد و در مساجد، مجالس ختم منعقد شد و وزير اكرم برای مجلس ختم به مسجد 
جامع رشت رفت. عده ای از مشروطه خواهان سكوالر از اين فرصت استفاده كرده و در مسجد 
صفی تجمع كردند و عليه دين و روحانيت سخنرانی كردند و همه درگير مراسم عزای شاه 

بودند و كسی متعرض آنان نشد.4 
محمدعلی شاه، به عنوان شاه جديد در اولين روزهای ذی الحجه 1324ق تاجگذاری و اعالم 
جشن و شادمانی در سراسر كشور كرد ولی مشــروطه خواهان رشت جشن نگرفتند. آنان 
مطمئن نبودند كه شاه جديد با مشروطه همراهی كند. مشروطه خواهان گيالنی منتظر بودند 
تا مجلس شورای ملی اعالم كند كه می توانند جشن بگيرند. آيت اهلل سيد محمد طباطبايی 
از رهبران مشروطه در تهران، تلگرافی به رشت فرستاد و اعالم كرد كه می توانند جشن و 

1. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشوب آخرالزمان، همان، ص1. 
2. مطابق 21دسامبر 1906م. 

3. همان، ص2. 
4. همان، ص61. رابينو در اين زمينه می نويسد: »در مسجد صفی، مجاهدين نطق ها به ضد مالها و اوضاع قديمه 

مملكتی كردند و كسی متعرض آنها نشد.« )همان، ص61.( 
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شادمانی برگزار كنند. آن وقت در گيالن هم 
جشن گرفتند.1 

فعاليت انجمن های مخفی در رشت باعث 
مختل شــدن امور و عدم امنيت شهر شده 
بودند. وزير اكرم چنــد بار به تهران تلگراف 
ارسال كرد كه حتی نمی تواند امنيت خودش 
را تأمين كند و درخواست امنيت برای خودش 
كرده بود! نيز تلگراف های متعددی از سوی 
مردم رشــت به پايتخت مبنی بر شكايت از 
وزير اكرم حاكم گيالن می رسيد. ناتوانی وزير 
اكرم در اداره منطقه باعث شد تا از سوی شاه 

قاجار، مالمت و در روز 9بهمن 1285 2 عزل شود. او به خاطر قرض های بسياری كه در رشت 
داشت، نتوانست حركت كند و مدتی در رشت معطل همين مسئله بود و از حاج مال محمد 
خمامی درخواست كرد پولی قرض بگيرد ولی آيت اهلل خمامی حاضر نشد به او پولی بدهد. 

در نهايت از شريعتمدار، دو هزار تومان قرض گرفت.3
نمايندگان تبريز در اولين دوره مجلس شورای ملی، برای رفتن از تبريز به تهران، به رشت 
رفتند. آنها همشهريان و دوستان حاكم گيالن بودند و برادرش ميرزا ابراهيم خان شرف الدوله 
باغميشــه ای هم در ميان نمايندگان تبريز بود. خبر عزل وزير اكرم كه به آنها رسيد، مايه 
ناراحتی و پريشانی آنها شد. در رشــت برف هم آمده بود و كسی در انزلی به استقبال آنها 
نرفت. در همين ايام از صندوقخانه وزير اكرم، اموال گران قيمتی دزديدند و همين مسئله 
به حال پريشان او افزود و باعث پريشــانی تبريزی ها هم گرديد. در نهايت وزير اكرم در 
روز 15بهمن 1285 )21ذی الحجه 1324ق- 5فوريه 1907م( به بهانه اينكه می خواهد با 
نمايندگان تبريز ديداری كند به سمت بيرون شهر رفت و با كالسكه پستی به طرف تهران 
حركت كرد. همچنين سه نفر از نمايندگان تبريز يعنی مستشارالدوله، ميرزا ابراهيم  آقا و 
حاجی ميرزا آقا بدون اطالع دادن به بقيه، با درشكه كرايه ای راهی تهران شدند. روز بعد 

1. همان، ص62؛ احمد بشيری )به كوشش(، كتاب آبی: گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره 
انقالب مشروطه ايران، همان، ج1، ص24. 

2. مطابق 29ژانويه 1907م. 
3. ه.ل. رابينو، مشــروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان، ص3؛ احمد بشــيری )به كوشش(، كتاب آبی: 

گزارش های محرمانه وزارت امور خارجه انگليس درباره انقالب مشروطه ايران، همان. 

فعالیت انجمن های مخفی در رشت 
باعث مختل شدن امور و عدم امنیت 
شهر شده بودند. وزیر اکرم چند بار 
به تهران تلگراف ارسال کرد که حتی 
نمی تواند امنیت خودش را تأمین کند 
و درخواست امنیت برای خودش کرده 
بود! نیز تلگراف های متعددی از سوی 
مردم رشت به پایتخت مبنی بر شکایت 
از وزیر اکرم حاکم گیالن می رسید. 
ناتوانی وزیر اکرم در اداره منطقه باعث 
شد تا از سوی شاه قاجار، مالمت و در 

روز 9بهمن 1285 عزل شود
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تها
مناسب

شرف الدوله به همراه نمايندگانی كه باقی مانده بودند به سوی تهران حركت كردند.1

نتيجه گيری
مردم گيالن در آخرين ســال های ســلطنت مظفرالدين شــاه قاجار، دوران سختی را 
می گذراندند و تحت فشــار حكام بودند. به دليل بيماری و ناتوانی شاه، حكام محلی آزادی 
عمل بيشتری داشتند و به مردم، فشار بيشتری را تحميل می كردند. در چنين فضايی، برخی 
از مردم گيالن خواهان ايجاد عدالتخانه بودند و در اين مسير تالش هايی كردند و در حرم 
بقعه خواهرامام)س( رشت هم بست نشستند و بيانيه هايی را امضا كردند. روشنفكران در 
كنسولگری انگليس در رشــت بست نشستند و خواهان مشروطه شــدند و عدالتخانه به 

مشروطه تغيير يافت. 
با امضای فرمان مشروطيت توسط شاه، مردم درصدد برآمدند تا برای مجلس شورای 
ملی نمايندگانی را انتخاب كنند. آيت اهلل العظمی خمامی مرجع دينی مردم گيالن، فتوايی در 
تأييد مشروطه صادر كرد و لزوم تسريع در برگزاری انتخابات اولين دوره مجلس شورای 
ملی را يادآور شد. اولين انتخاب ملت ايران با مشكالت و فراز و فرودهای بسياری انجام شد و 
نمايندگان انتخاب شدند و راهی تهران گرديدند. اولين انجمن ايالتی گيالن معروف به انجمن 
رشت با اعضای بسياری تشكيل شد ولی اختالفات بسياری در مسير تشكيل اين انجمن شكل 
گرفت و انجمن های ديگری در رشت شكل گرفت كه هر كدام به نحوی به مشكالت شهر و 
هرج و مرج می افزودند و انجمن چند دفعه با انشعاب هم مواجه شد. اقدامات مردم گيالن 

به ثمر رسيد و حكمران گيالن عزل شد و راهی تهران گرديد. 

1. ه.ل. رابينو، مشروطه گيالن، آشــوب آخرالزمان، همان، ص3؛ ميرزا ابراهيم خان كالنتری باغميشه، همان، 
ص80-82. 



بسمه تعالی
برگه درخواست اشتراک فصلنامه پانزده خرداد

خواننده گرامی
شما می توانيد برای دريافت اشــتراك اين فصلنامه، برگه درخواست اشتراك را تكميل 
و به همراه اصل حواله بانكی به مبلغ 400000 ريال برای اشــتراك يك ســاله )واريزی به 
حساب جاری شماره 0100796004004 در بانك صادرات شعبه جماران- كد 1548 به 
نام فصلنامه پانزده خرداد(، به نشانی: تهران، خيابان ديباجي جنوبي، خيابان شهيد تسليمي، 
كوچه زاور، كوچه گل )دست ر است(، كوچه دادآفرين، كوچه صدر، پالك6، صندوق پستی 

7385-19395 ارسال نماييد. 

نام مؤسسه:نام و نام خانوادگی: 

رشته تحصیلی:میزان تحصیالت:

نشانی:

آدرس الكترونیك: 

شماره و تاريخ حواله بانكی: تلفن: 

شماره اشتراک قبلی: 

اساتيد و دانشجويان محترم می توانند با ارسال مدارك خود از 50 % تخفيف حق اشتراك 
فصلنامه بهره مند شوند. 

نكات ضروری
1. كپی حواله بانكی را تا قطعی شدن اشتراك نزد خود نگه داريد. 

2. از ارسال وجه نقد خودداری فرماييد. 
3. در صورت تغيير نشانی، امور مشتركين را از نشانی جديد مطلع فرماييد. 

امور مشتركين





بنیاد تاريخ پژوهي و دانشنامه انقالب اسالمي 
منتشر کرده است:

عالقه منـدان به تهیـه کتـب انتشـاريافته بنیاد، می تـوانند به فروشــگاه 
کـتاب انتشارات کیهان ) به آدرس: تهران، خیابان انقالب اسالمی، بین 

خیابان فخررازی و خیابان دانشگاه، پالک 1210( مراجعه نمايند.





هنضت امام خمیین 

چهار جلد

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

ونیسنهد :  سید محید روحاین

قیمت دوره:  195000 وتمان

قطع: وزیری



جواانن درابری و آرمانهشر

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

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

که امکان وتلد از مردگان مه وجود دارد.

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 25000 وتمان / تعداد صفحات: 258

اسناد انقالب اسالیم 

شش جلد

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

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

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

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری

قیمت دوره: 300000 وتمان 



شوریدیگ در تذبذب 

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

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

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری / قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 251

رشیعیت در دادگاه اتریخ

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

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

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

ونیسنهد: سید محید روحاین

قطع: وزیری /قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 443



نقدی بر مدخل خمیین روح هللا در 

دایرة املعارف بزرگ اسالیم

 معریف نشوند، تاریخ در بازشنایس جایگاه و 
ً

 و تحقیقا
ً

رهربان بزرگ تاریخ اگر در آثار مرجع دقیقا

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

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

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین و میمث عبداللهی چریاین

قطع: وزیری /قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 213

انقالب انمه

کتاب حاضر مجموعه چهارده مقاله پریامون زمینه ها، رخدادها و پیامدهای انقالب اسالیم 

ایران است که اغلب در برخی نشریات علمی و پژوهیش انتشار یافته است .

ونیسنهد: سهراب مقدیم شهیداین

قطع: وزیری /قیمت: 65000 وتمان / تعداد صفحات: 390



نقدی بر مدخل امام خمیین در

 دایرة املعارف تشیع

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

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

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

مدخل ونیسان محرتم گوشزد مناید.

ونیسنهد: سهراب مقدیم شهیداین

قطع: وزیری /قیمت: 20000 وتمان / تعداد صفحات: 368

نفوذ ارسائیل در عراق و أتثیر آن

 بر امنیت میل ایران

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

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

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

ونیسنهد: علریضا خسروی

قطع: وزیری /قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 300



انقالب اسالیم ایران و 

گروه های تجزیه طلب

تنوع اقوام و طوایف در ایران ذیل چرت اسالم و ملیت ایراین،  بدخواهان زیادی به 

ویژه  قدرت ها را به طمع انداخت تا با ابزار تجزیه، قدرت غری قابل انکار آن را از 

میان بردارند. این اثر به دنبال معریف مجریان خرد این طرح استعماری است.

ونیسنهد: اصغر حیدری

قطع: وزیری / قیمت: 65000 وتمان / تعداد صفحات: 768

روزگارقامئ مقایم

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

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

زیادی بابت آن پرداخت شد. 

ونیسندگان: سهراب مقدیم شهیداین  و  محمدجوادفرج نژاد

قطع: وزیری /قیمت: 30000 وتمان / تعداد صفحات: 441



روزهای حماسه و نور

چهار جلد

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

هتیه و تنظمی: معصومه مرادپور آراین و

 یلع حسنی امحدی

قطع: وزیری /قیمت دوره: 75000 وتمان 

ازجوالنگاه اسرت ات وادی هصیون

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

حوزه، مورد بحث این کتاب است.

ونیسنهد: علریضا سلطانشاهی

قطع: وزیری /قیمت: 35000 وتمان / تعداد صفحات: 293



انقالب اسالیم در مراغه 

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

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

اسالیم از دریچه این کتاب نظری بیفکنمی.

ونیسندگان: دکرت منصور پور مؤذن و دکرت مسعود غالمیه

قطع: وزیری / قیمت: 15000 وتمان / تعداد صفحات: 294

نخستین پیش نویس قانون 

اسایس  جمهوری اسالیم ایران

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

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

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

به کوشش: سهراب مقدیم شهیداین

قطع: وزیری / قیمت: 14000 وتمان / تعداد صفحات: 208
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